
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και διαρκεί 49 ώρες. Στόχος της είναι η ανάδειξη και η κατανόηση 

της παιδαγωγικής αξίας των πατερικών κειμένων για την υπέρβαση σύγχρονων 

παιδαγωγικών και κατ’ επέκταση κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιμορφούμενοι μέσα 

από τη μεθοδική και συστηματική μελέτη της πατερικής γραμματείας θα γνωρίσουν 

και θα εξοικειωθούν με τις παιδαγωγικές αρχές, τις διδακτικές πρακτικές και τις 

στρατηγικές προσφοράς και μετοχής στην ευαγγελική αλήθεια. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα. 
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1.2.  Η επικαιρότητα της θεολογίας των Πατέρων της Εκκλησίας 

2. Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 

3. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας κατά την 
πατερική θεολογία 

4. Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων του σύγχρονου ανθρώπου και ο παιδαγωγικός 
ρόλος της ορθόδοξης παράδοσης 

5. Ταυτότητα και ετερότητα: Παιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις κατά την 
ορθόδοξη παράδοση 

6. Η αντιμετώπιση των φαινομένων της βίας και του φανατισμού σύμφωνα με την 
πατερική θεολογία της Εκκλησίας 

7. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της διδασκαλίας της Εκκλησίας 

8. Ορθόδοξη προσέγγιση του προβλήματος της ανεργίας 

9. Τεχνολογία αιχμής: Ηθικά διλήμματα και προοπτικές 

10. Η συμβολή της πατερικής θεολογίας στην αντιμετώπιση των βιοηθικών 
διλημμάτων στο πλαίσιο της ορθόδοξης αγωγής 

11. Σώμα και φύλα κατά την ορθόδοξη παράδοση 

12.1. Η παιδαγωγική επιστήμη στην Εκκλησία σήμερα 

12.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον κ. Ευάγγελο Πεπέ, Επίκ. Καθηγητή της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, και τον κ. Αθανάσιο Στογιαννίδη, Επίκ. Καθηγητή της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή 
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σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 

τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
 

1.1.1. Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Η καθοριστική συνεισφορά της παιδείας γενικότερα και του εκπαιδευτικού 

συστήματος ειδικότερα στην καλλιέργεια του ανθρώπου αντικατοπτρίζεται τόσο στις 

κατακτήσεις όσο και στα ελλείματα του σύγχρονου πολιτισμού και της σύγχρονης 

κοινωνικής πραγματικότητας. Το ανθρωπολογικό πρόβλημα της παιδείας επαναφέρει 

στο προσκήνιο τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η ορθόδοξη 

θεολογία και εμπειρία, θέτοντας στο επίκεντρο της ιστορίας και του πολιτισμού τον 

άνθρωπο ως ανεπανάληπτο πρόσωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού. Η 

ορθόδοξη ανθρωπολογία, όπως αποτυπώνεται στη βιβλική παράδοση και ερμηνεύεται 

από τους Πατέρες της Εκκλησίας, προσφέρει μία εναλλακτική κατανόηση του 

ανθρώπου και του βίου του, η οποία, εντός του πλαισίου της τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης, αποτελεί μία ρεαλιστική προοπτική υπέρβασης των σύγχρονων 

παιδαγωγικών, και κατ’ επέκταση κοινωνικών, ζητημάτων και αδιεξόδων.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η μεθοδική και συστηματική μελέτη 

και διδασκαλία των βασικών πτυχών της ορθόδοξης θεολογίας με παιδαγωγικό και 

διδακτικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν η ανάδειξη και η 

κατανόηση της παιδαγωγικής αξίας των πατερικών κειμένων, τόσο σε επίπεδο 

μεθοδολογικής διάρθρωσης του θεολογικού μηνύματός τους όσο και σε επίπεδο 

διδακτικών αρχών και στρατηγικών μετάδοσης του αποκεκαλυμμένου θεολογικού 

λόγου. Η γνωριμία και η εξοικείωση με τις παιδαγωγικές αρχές, τις διδακτικές 

πρακτικές και τις στρατηγικές προσφοράς και μετοχής στην ευαγγελική αλήθεια, 

όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη της πατερικής γραμματείας, αποτελούν τον 

βασικό σκοπό του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς εκτιμάται 

ότι μπορεί να συμβάλλουν, παράλληλα και σε συνδυασμό με τα σύγχρονα δεδομένα 

των Επιστημών της Αγωγής, σε μία αναβάθμιση του παρεχόμενου παιδαγωγικού 

έργου, το οποίο παρέχεται είτε στο πλαίσιο της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης 

είτε στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας είτε ακόμη και εντός των ορίων του 

άμεσου και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.  

 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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1.2. Διάρκεια του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει σαράντα εννέα (49) ώρες 

 

1.3. Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος 

Το εν λόγω Πρόγραμμα συμβάλλει: 

-Στην ανάδειξη βασικών πτυχών της θεολογίας των Πατέρων της Εκκλησίας ως 

εργαλείων ερμηνείας σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων 

-Στην εξοικείωση με την ορθόδοξη θεολογική ανθρωπολογία  

-Στη γνωριμία με τις σημαντικότερες διαστάσεις της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

-Στην αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών και παιδαγωγικών ζητημάτων μέσα από την 

οπτική της ορθόδοξης πατερικής παράδοσης. 
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1.2. Η επικαιρότητα των Πατέρων της Εκκλησίας 

 
Λέξεις κλειδιά: εν Αγίω Πνεύματι ζωή, αγιοπνευματικότητα, διάνοια, λογική, νους, 

λόγος, πίστη και επιστημονική γνώση, πνευματικότητα, πνευματικότητα και σκέψη, 

συμπαντικό όλον 

 
1.2.1. Προσεγγίζοντας το ερώτημα: Τι είναι η ανθρώπινη λογική; 

Στην καθημερινή μας ζωή, ενίοτε, χρησιμοποιούμε εκφράσεις του τύπου 

«σύμφωνα με τους νόμους της λογικής», «αυτό μου φαίνεται λογικό», «εξετάζοντας 

με βάση τη λογική το ζήτημα αυτό» και άλλες παρόμοιες, προκειμένου να 

καταστήσουμε σαφές στον συνομιλητή μας ότι επιχειρούμε να προσεγγίσουμε κάποιο 

θέμα που μας προβληματίζει τεκμηριώνοντας τα συμπεράσματά μας πάνω σε κανόνες 

της λογικής. Μάλιστα, πολλές φορές, όταν συσχετίζουμε την έννοια της λογικής με 

την έννοια της πίστης, τότε κάνουμε, ίσως, ομιλούμε περί της ανθρώπινης λογικής 

και της λογικής του Θεού ή, επίσης, επισημαίνουμε ότι η πίστη υπερβαίνει τη λογική 

του ανθρώπου. Τι είναι, στ’ αλήθεια, η λογική; Συνδέεται με την πνευματική ζωή του 

ανθρώπου ή μήπως είναι ένα «ουδέτερο» και ανεξάρτητο εργαλείο, το οποίο δεν έχει 

καμία απολύτως σχέση με τις αρετές και τα πάθη ή του ανθρώπου; Πώς λειτουργεί, 

άραγε, και με ποιους τρόπους μπορούμε να την αξιοποιήσουμε; Επί τούτου οι 

Πατέρες της Εκκλησίας έχουν να μας πουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία 

θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Μέσα από την πραγμάτευση του εν λόγω θέματος 

καταδεικνύεται, ταυτόχρονα, και η σημασία που έχουν τα κειμένων των Πατέρων της 

Εκκλησίας για τον σύγχρονο άνθρωπο. 

 

1.2.2.  Το λογικόν του ανθρώπου σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό 

Η περιήγησή μας στη θεματική αυτή, βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στα 

όσα μας καταθέτει ο Άγιος Ιωάννη τον Δαμασκηνός στο περισπούδαστο έργο του 

«Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως». Σύμφωνα με τον εν λόγω Πατέρα της 

Εκκλησίας, διακρίνουμε στην ανθρώπινη ψυχή δύο μέρη: το λογικόν, δηλ. εκείνο που 

εξουσιάζει, και το άλογον, δηλ. εκείνο που υποτάσσεται στο λογικόν· το άλογον με τη 
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σειρά του διακλαδίζεται στο επιθυμητικό και στον θυμό.1  Το επιθυμητικό συνδέεται 

με τις επιθυμίες του ανθρώπου, ενώ ο θυμός είναι βοηθητικό όργανο του λογικού, 

εφόσον αποτελεί μία ορμητική και βουλητική δύναμη που συντελεί στην 

πραγμάτωση της επιθυμίας. 

Το λογικόν υποδιαιρείται με τη σειρά του σε άλλα δύο μέρη: το θεωρητικό και 

το πρακτικό. Το πρώτο, δηλ. το θεωρητικό, ονομάζεται νους· είναι το πνεύμα του 

ανθρώπου ή αλλιώς, με την καντιανή έννοια, η «καθαρή λογική» (reine Vernunft). Ο 

νους είναι το ανώτατο όργανο αντίληψης, με το οποίο ο άνθρωπος συλλαμβάνει την 

πνευματική και επιστημονική γνώση των πραγμάτων. Το δεύτερο τμήμα του λογικού, 

δηλ. το πρακτικό, ονομάζεται λόγος· είναι η διάνοια, η σκέψη, ο στοχασμός του 

ανθρώπου ή, απλώς, η λογική. Νους και λόγος, πνεύμα και λογική, θεωρητικό και 

πρακτικό μέρος του λογικού είναι δύο «εργαλεία» που αλληλοεξαρτώνται. 

 

1.2.3. Το έργο του νου  

Ο νους είναι το μάτι, το ραντάρ της ψυχής· από εκεί ξεκινά κάθε είδους 

γνώση, χωρίς να σημαίνει τούτο ότι μόνο με τη βοήθεια του εξασφαλίζεται η γνώση 

αυτή. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός, ότι ο νους είναι ένα 

υπαρκτό νοητό (δηλ. έχει μία πνευματική/μη-ορατή διάσταση) όργανο που συνδέεται με 

τις αντιληπτικές μας ικανότητες. Όπως μιλούμε για το ήπαρ, για την καρδιά, για το 

στομάχι κ.α., έτσι οφείλουμε να βλέπουμε και τον νου. Μόνο που ο νους δεν είναι 

ένα άμεσα αισθητό όργανο, όπως όλα τα άλλα, διότι είναι όργανο της πνευματικής 

υπόστασης του ανθρώπου. Ωστόσο ο νους κάνει αισθητή την παρουσία του μέσω των 

λειτουργιών που επιτελεί: «ο νους έχει τη φυσική δυνατότητα να κατευθύνει όλο το 

ψυχικό δυναμικό και να διαμορφώνει ανάλογα τις επιλογές των άλλων ψυχικών 

οργάνων».2 Άρα ο νους είναι όργανο, και μάλιστα αισθητήριο όργανο, που 

προσδιορίζει τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος 

εξωτερικεύει την εμπειρία του νου, τα αποτελέσματα δηλ. της ανίχνευσής του· 
                                                     
1 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. Ἔκδοσις 
ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως  (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά, 1992), σσ. 156-157: «Χρὴ 
γινώσκειν, ὅτι τὸ λογικὸν φύσει κατάρχει τοῦ ἀλόγου·  διαιροῦνται γὰρ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς εἰς 
λογικὸν καὶ ἄλογον.  Τοῦ δὲ ἀλόγου μέρη εἰσὶ δύο· [...]. αῦτα γὰρ οὐ λόγῳ κυβερνῶνται, ἀλλὰ τῇ  
φύσει. Τὸ δὲ κατήκοον καὶ ἐπιπειθὲς λόγῳ διαιρεῖται εἰς ἐπιθυμίαν καὶ  θυμόν». (Απόδοση στη 
νεοελληνική από Νίκο Α. Ματσούκα:  «Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι από τη φύση το λογικό 
κυβερνά το άλογο· γιατί οι δυνάμεις της ψυχής διαιρούνται σε λογικό και άλογο. [...] Όλα αυτά λοιπόν 
δεν κυριαρχούνται από τον λόγο, αλλά από τη φύση. Και αυτό που υπακούει και πείθεται στον λόγο 
διαιρείται σε επιθυμία και θυμό». 

2 Χρυσόστομος μοναχός Διονυσιάτης, Θεός Λόγος και ανθρώπινος λόγος. Οι ενέργειες της ψυχής 
στην πατερική ανθρωπολογία, Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος 1998, σελ. 45. 
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βασικό έργο του λόγου είναι, να λογικοποιήσει την επιθυμία και το θυμό με βάση την 

εμπειρία του νου.  

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου συναντούμε ένα 

είδος «ανατομίας». Αυτή οπωσδήποτε συνδέεται άμεσα με μία ανάλογη 

«φυσιολογία». Στην ιατρική επιστήμη ο όρος «φυσιολογία» χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, δηλ. τον τρόπο με τον οποίον 

λειτουργούν αλλά και συνεργάζονται μεταξύ τους τα επιμέρους όργανα. Η 

μεταφορική χρήση του όρου «φυσιολογία» απαντάται στο δογματικό έργο του Νίκου 

Ματσούκα, και μάλιστα όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα πάθη επηρεάζουν 

τη γνώση και την πράξη του ανθρώπου.3 Έχοντας ως αφετηρία τον παραλληλισμό 

αυτόν, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια αντίστοιχη ιατρική ορολογία στον χώρο της 

παιδαγωγικής θεωρίας. Άλλωστε, στην ιστορία της ορθόδοξης ανθρωπολογίας οι 

ιατρικοί όροι δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Μέσω αυτών γίνεται προσπάθεια να 

καταδειχθεί ότι η αγιοπνευματική εμπειρία διαδραματίζει έναν υπαρξιακό ρόλο για τη 

σύνολη φύση του ανθρώπου. Ακριβώς αυτό έκανε η Ορθόδοξη πατερική παράδοση 

της ανατολικής Χριστιανοσύνης. Οι Πατέρες της Εκκλησίας θέλησαν να εξάρουν τον 

θεραπευτικό χαρακτήρα της χάρης του Θεού. Ένεκα τούτου, ο Χριστός ονομάζεται 

«ιατρός των ψυχών και των σωμάτων».4  

Συνεχίζοντας τις αρχικές μας επισημάνσεις, ας υπεισέλθουμε στα «ενδότερα» 

της θεματικής που αναλύουμε εδώ και ας διερευνήσουμε τις επιπτώσεις που έχει το 

«ιατρικό» αυτό ανθρωπολογικό μοντέλο για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Καταρχήν, 

πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η θεωρητική διάσταση γενικά 

μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Όπως ήδη αναφέραμε, καθοδηγητή στο θέμα αυτό  θα 

έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο νους ή αλλιώς το πνεύμα του ανθρώπου, 

σύμφωνα με τον εν λόγω Πατέρα της Εκκλησίας, είναι η ικανότητα του ανθρώπου 

για θεωρία: «ὥσπερ γὰρ ὀφθαλμὸς ἐν σώματι, οὕτως ἐν ψυχῇ νοῦς».5 Ο νους είναι το 

μάτι της ψυχής, είναι το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος συνθέτει μία θεωρία, μία 

ερμηνεία για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η θεωρία αυτή απαντά στο ερώτημα που 

                                                     
3 Νίκος Α. Ματσούκας, Λόγος και Μύθος. Με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 3 1997, σελ. 14: «η θεογνωσία είναι μια καθαρή „φυσιολογία“. Πώς μπορείς 
να γνωρίσεις το Θεό και το συνάνθρωπό σου, αν είσαι αλαζόνας, φθονερός, φιλάργυρος, πορνικός, 
οργίλος, άπληστος και οκνηρός; Και τούτα τα πάθη δεν εννοούνται ηθικά, αλλά „φυσιολογικά“». 

4 Αναλυτικότερα για την παραπάνω προβληματική βλ.: Νίκος Α. Ματσούκας, Το πρόβλημα του 
κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 3 1992, σελ. 122. 

5Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. Ἔκδοσις 
ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ό.π., σσ. 152-153: «γιατί όπως είναι το μάτι στο σώμα, έτσι ο νους 
στην ψυχή». 
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θέτει ο ίδιος ο άνθρωπος, σχετικά με το «ὡς ἔχει τὰ ὄντα».6 Είναι δηλ. μία θεωρία 

που συνδέεται με τη γνώση των όντων, των πραγμάτων, όπως επίσης και με τη 

νοηματοδότησή τους· κατά συνέπεια ο νους οικοδομεί αυτό που ονομάζουμε 

«βιοθεωρία» και «κοσμοθεωρία». Πολύ εύστοχα έχει αποδώσει η γερμανική γλώσσα 

την ελληνική λέξη «θεωρία» με τη λέξη „Anschauung“ ( = παρατήρηση, θέα). Η 

θεωρία, όπως επίσης και η γνώση, είναι μία θέα της πραγματικότητας, μία θέα του 

κόσμου και της ζωής ως ενός συμπαντικού όλου και ακόμη μία βαθύτερη εκτίμηση 

της ανθρώπινης ζωής.  

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια «συμπαντικό όλον» για ν’ 

αποδώσουμε την έννοιας της κτιστής πραγματικότητας στο σύνολό της. Τι ακριβώς 

εννοούμε; Με τον όρο «συμπαντικό όλον» δεν αναφερόμαστε, απλώς, στο σύνολο της 

κτίσης, αλλά επιδιώκουμε να εκφράσουμε μία ερμηνευτική συνολική εικόνα της 

πραγματικότητας, μία βιο- και κοσμοθεωρία, βάσει της οποίας κάθε μέρος της κτίσης 

δεν είναι κάτι το τυχαίο, αλλά, απεναντίας, θεωρείται ότι επιτελεί έναν σκοπό, ότι 

έχει ένα νόημα και έναν προορισμό στη ζωή. Από την πλευρά της ορθόδοξης 

θεολογίας, το συμπαντικό όλον δεν ταυτίζεται ουδέποτε με τον Θεό, διότι ο Θεός 

ανήκει σε άλλη οντολογική κατηγορία. Το συμπαντικό όλον και ο Θεός είναι δύο 

εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα το ένα, και άλλο πράγμα το άλλο. Ο 

Θεός διαφέρει οντολογικά από την κτίση, ωστόσο η κτίση μπορεί να μετέχει στις 

άκτιστες ενέργειές Του. Συνεπώς, η εμπειρία του συμπαντικού όλου για την 

Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική υποδηλώνει τη θέα, και την εμπειρία σύνολης 

της κτιστής πραγματικότητας σε αναφορά, όμως, προς τον Κτίστη, δηλ. μία 

ολοκληρωμένη και συνολική θεωρία για το νόημα και τον προορισμό της ζωής και του 

κόσμου μέσα από τη ματιά της αγάπης του Τριαδικού Θεού.  

Θα διερωτηθεί κανείς: Ποια σχέση έχει ο νους με το συμπαντικό όλον; Ο νους 

έχει ως έργο να οικοδομήσει μία συμπαντική βιο- και κοσμοθεωρία. Ο νους χτίζει τη 

θεωρία αυτού του συμπαντικού όλου. Και ως εκ τούτου,  ο νους απεικονίζει νοερώς 

την πνευματική σφαίρα του ανθρώπου, εφόσον ο όρος «πνευματικότητα» εκφράζει 

την καλλιεργημένη και τεκμηριωμένη στάση ζωής του ανθρώπου. Την 

πνευματικότητα αυτή θα τη διαφοροποιήσουμε από την αγιοπνευματικότητα. Αυτή η 

δεύτερη δεν είναι απλώς στάση ζωής, αλλά φωτισμός της ύπαρξης, γεγονός που 

                                                     
6 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. Ἔκδοσις 

ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ό.π., σσ. 192-193: «θεωρητικό είναι αυτό που κατανοεί, πώς έχουν τα 
όντα». 
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εδράζεται στη θρησκευτική εμπειρία του ανθρώπου. Η αγιοπνευματικότητα ως 

φωτισμός διαμορφώνει, βέβαια, και μία ανάλογη στάση ζωής. 

Εκτός από τη λειτουργία που μόλις περιγράψαμε, ο νους επιτελεί και ένα 

ακόμη έργο, το οποίο δεν συνδέεται με τη λεγόμενη «πνευματικότητα», αλλά με την 

επιστημονική γνώση. Επειδή ο νους αποτελεί την ύψιστη επιστημονική αντιληπτική 

ικανότητα του ανθρώπου, αποβαίνει εξαιρετικά αναγκαίος για την επιστημονική 

σκέψη, η οποία οικοδομείται πάνω στη διαλεκτική. Ο νους συνθέτει τη θεωρία της 

επιστήμης. Και η θεωρία αυτή είναι το όχημα, πάνω και μέσα στο οποίο κινείται η 

λογική σκέψη για την επιστημονική διερεύνηση της οιασδήποτε περιοχής. Ο νους 

συλλαμβάνει το συνεχές της επιστημονικής περιοχής, βλέπει την επιστήμη στην 

ολότητά της, προσδιορίζοντας το σύνολο των αυταπόδεικτων αρχών και αξιωμάτων 

της. Στον χώρο της επιστήμης ο νους είναι, ούτε λίγο-ούτε πολύ, η λυδία λίθος πάνω 

στην οποία βασίζεται ο επιστημονικός συλλογισμός.7  

Ας σημειωθεί και ας προσεχθεί πολύ η ακόλουθη παρατήρηση: Ας 

επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη θεολογική διάσταση του νου και του λόγου, 

όπου για λόγους καθαρά μεθοδικούς, ο νους τίθεται ως ταυτόσημο του πνεύματος και 

ο λόγος ως συνώνυμο της διάνοιας. Δηλ. στο εξής ο νους θα ταυτίζεται με την έννοια 

της πνευματικότητας, του μύθου, και ο λόγος με μία ευρύτερη έννοια, την έννοια της 

λογικής, δηλ. της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης.  

 

1.2.4. Το έργο του λόγου 

Ας περάσουμε τώρα στην πρακτική διάσταση του λογικού, η οποία 

ονομάζεται «λόγος». Εάν δεχτούμε ότι ο νους συντονίζει τον άνθρωπο με μία μορφή 

και εμπειρία πνευματικότητας, η οποία και εξασφαλίζει στον άνθρωπο τη θεωρία, τη 

θέα ενός συμπαντικού όλου, δηλ. έναν μύθο, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου 

ή, αλλιώς, μία βιο- και κοσμοθεωρία, τότε ο λόγος ως δυνατότητα συλλογισμού, δηλ. 

ως διάνοια συνεισφέρει, ώστε ο άνθρωπος να φανερώσει προς τα έξω την εμπειρία 

και τη θεωρία αυτήν του νου, όπως πολύ όμορφα συνοψίζει ο Άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός: «Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος […] αὐτὸν δὲ τὸν νοῦν εἰς τὸ ἐμφανὲς 

                                                     
7 Για τους όρους «ασυνεχές» και «συνεχές» βλ. Νίκος Α. Ματσούκα, Δογματική και Συμβολική 

Θεολογία Α’. Εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 21996, σελ. 
79. 
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ἄγων».8 Ο λόγος εμφανίζει τον νου. Ο νους αποτελεί την κίνηση του ανθρώπου προς 

το καθόλου, ενώ ο λόγος ακριβώς το αντίθετο, την κίνηση του ανθρώπου από το 

καθόλου προς το επιμέρους. Ο λόγος δηλ. είναι η κίνηση του ανθρώπου προς τα έξω. 

Ως τέτοια, όμως, αποτελεί και μία κίνηση από το καθόλου προς το επιμέρους, από το 

αφηρημένο στο συγκεκριμένο, απ’ το αόρατο στο ορατό και, άρα, μία κίνηση από το 

συμπαντικό όλον προς το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο και με τον τρόπο αυτό 

αποκαλύπτεται και φανερώνεται απέναντι στο όλον αυτό.9 Δηλ., θα διερωτηθεί 

κανείς, ποιο είναι, ακριβώς, το έργο που επιτελεί ο λόγος; Μέσω του λόγου, ο 

άνθρωπος προσπαθεί με τον λόγο να φανερώσει την ανεπανάληπτή του 

προσωπικότητα, τη μοναδικότητά του απέναντι σ’ αυτό το όλον, που συνθέτει η βιο- 

και κοσμοθεωρία του νου.  

Ο λόγος είναι ένα όργανο που πηγάζει από τον νου και έχει σκοπό να εξετάσει 

και να ερευνήσει τον κόσμο. Μέσα από την πράξη αυτή του λόγου, ο άνθρωπος 

διαχωρίζεται και διαφοροποιείται ως προσωπικότητα από την καθολική εικόνα που 

δημιούργησε ο νους για τη συμπαντική πραγματικότητα. Και τούτο διότι ο λόγος 

εξετάζει την πραγματικότητα «εξ αποστάσεως» δηλ. ως αντικείμενο. Διά του λόγου ο  

άνθρωπος ερευνά τη σύμπασα κτίση μέσω της παρατήρησης, του υπολογισμού και 

της μέτρησης. Οι λειτουργίες αυτές στηρίζονται στην ικανότητα του λόγου για 

συλλογισμό, διαμόρφωση εννοιών και διατύπωση κρίσεων.10 Γι’ αυτό και ο λόγος 

αποκτά έναν πρακτικό χαρακτήρα, με την ευρύτερη σημασία του όρου «πράξη»:11 

προσδιορίζει τις προδιαγραφές της κίνησης του ανθρώπου προς τα έξω, κάνει 

συλλογισμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των επιμέρους επιστημονικών αρχών 

και αξιωμάτων. Με λίγα λόγια, ο λόγος απαντά πολύ συγκεκριμένα στο ερώτημα: 

πώς θα ερευνηθεί ο κόσμος με τον καλύτερο τρόπο;  

                                                     
8 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. Ἔκδοσις 

ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ό.π., σσ. 42-43: «όπως ο δικός μας λόγος, που προέρχεται από τον νου 
[...] φανερώνοντας όμως αυτόν». 

9 Νίκος Α. Ματσούκας, Λόγος και Μύθος. Με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ό.π., σελ. 139. 
10 Ομοίως.  
11 Στη συνάφεια αυτή οι έννοιες «θεωρία» και «πράξη» πρέπει να ερμηνευθούν με μία ευρύτερη 

σημασία απ’ ό,τι αυτή της καθημερινής μας ζωής. Πράξη είναι μία κίνηση και μία δραστηριότητα του 
ανθρώπου προς τα έξω και ταυτόχρονα μία απεικόνιση και φανέρωση της μοναδικότητας του 
προσώπου απέναντι στο συμπαντικό όλον. Θεωρία είναι αντιθέτως η εμπειρία και η εμπειρική σύλληψη 
αυτού του όλου, αυτό που ονομάζουν οι αρχαίοι Έλληνες «μύθο». Εάν δεν αποδεχθούμε τη διάκριση 
αυτή, είναι εντελώς παράλογο και ανόητο να χαρακτηρίσουμε τη φιλοσοφία και την επιστήμη ως 
πράξη, γιατί και οι δύο περιοχές διαθέτουν τόσο ένα θεωρητικό υπόβαθρο (π.χ. θεωρητική φυσική, 
μαθηματικά, γνωσιολογία) όσο και μία πρακτική εφαρμογή (π.χ. εφαρμοσμένη φυσική, πληροφορική, 
πρακτική φιλοσοφία, ηθική). Βέβαια, ας σημειώσουμε ότι άλλου είδους λόγο αρθρώνει η φιλοσοφία, 
και άλλου είδους η επιστήμη. Ο λόγος της φιλοσοφίας είναι συμβολικός, δηλ. καθολικός, ενώ ο λόγος 
της επιστήμης επικεντρώνεται στο επιμέρους επιστητό της. 
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Για την ορθόδοξη σκέψη και ζωή, ο λόγος εμφανίζει την ύπαρξη του 

ανθρώπου ως μοναδικού και ανεπανάληπτου προσώπου. Ο άνθρωπος κινείται προς 

τα έξω, για να στραφεί προς την κτίση και να την ερευνήσει. Παρουσιάζει την 

προσωπικότητά του απέναντι στη δημιουργία και τους συνανθρώπους του. Η 

πρωταρχική λειτουργία του λόγου είναι, επομένως, αυτό το «άνοιγμα» του 

ανθρώπου, η γνωστοποίηση και πληροφόρηση της ιδιαιτερότητάς του, δηλ. ο 

διάλογος με τον κόσμο που βρίσκεται έξω απ’ αυτόν. Ο άνθρωπος αποκαλύπτεται ως 

ένα πρόσωπο που διαλέγεται και επικοινωνεί.  

Το πρόσωπο, όμως, δεν οφείλει την ύπαρξή του σε μία τέτοιου είδους 

εξωστρέφεια και επικοινωνία. Η πρωταρχική αιτία ύπαρξης του ανθρώπινου 

προσώπου δεν ενυπάρχει στον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος από μόνος του είναι μία 

ανεπανάληπτη ύπαρξη και ένα πρόσωπο εν δυνάμει, το οποίο οφείλει να εξελιχθεί σε 

πρόσωπο εν ενεργεία. Το πλήρως ανεπτυγμένο πρόσωπο δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

η εν Χριστώ μεταμόρφωση και θέωση της καθεμιάς, μοναδικής και ιδιαίτερης 

ανθρώπινης προσωπικότητας.12 

Ο ανθρώπινος λόγος, ως διάνοια και ως δυνατότητα διαλεκτικής σκέψης και 

παραγωγής συλλογισμών, παρά την εξαιρετική εμβέλεια και ικανότητα που κατέχει, 

δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει από μόνος του τον λόγο, την πρωταρχική αιτία, το 

νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Με πιο απλά λόγια: Μέσω του λόγου, δηλ. μέσω της 

διανοίας, μπορούμε εκφράσουμε την αλήθεια για το ανθρώπινο πρόσωπο  μόνο εν 

μέρει, όχι δηλ. στη μεταμορφωτική και πλήρη διάστασή του.13 Ο λόγος, η αιτία, η 

πηγή για την πλήρη μορφή του προσώπου βρίσκεται έξω από τον άνθρωπο. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να δοθεί στον ανθρώπινο λόγο ένας λόγος ύπαρξης της 

ανθρώπινης ζωής. Μόνο τότε θα μπορεί να εκφράσει την αυθεντική διάσταση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Μόνο τότε, η ανθρώπινη διάνοια μπορεί να εκφράσει 

με πληρότητα το νόημα της ανθρώπινης ζωής. 

Ο πρώτος διάλογος στην ιστορία της δημιουργίας (διάλογος = κίνηση διά του 

λόγου) διεξάγεται μεταξύ Θεού και Πρωτοπλάστων, δηλ. ανάμεσα στον Λόγο του 

Θεού και τον λόγο του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτεται με τον Υιό και Λόγο Του 

                                                     
12 Ιερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου, Το πρόσωπο στην ορθόδοξη παράδοση, Ιερά Μονή 

Γενεθλίου της Θεοτόκου, Λεβαδειά 2 1994, σελ. 105· 108. 
13 Δημήτριος Στανιλοάε, πρωτοπρεσβύτερος, Εισαγωγή (μετάφραση: Άννη Ι. Σακαλή). Στο: 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, φιλοσοφικά και 
θεολογικά ερωτήματα (μετάφραση: Ιγνάτιος Σακαλής), Αποστολική Διακονία,  Αθήνα 21990, σελ. 34 
κ.ε.  
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(το δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος) και ο άνθρωπος απαντά με τον δικό του 

λόγο.14 Από εκεί και πέρα κάθε επικοινωνία ως συνάντηση ανάμεσα σε πρόσωπα 

(δηλ. όχι μία επικοινωνία γενικά και αόριστα, αλλά επικοινωνία ως μία αληθινή 

συνάντηση) ανάγεται σ’ αυτήν την πρωταρχική και θεμελιώδη επικοινωνία μεταξύ 

Θεού και ανθρώπου.15 Το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού αποκαλύπτει στον 

άνθρωπο το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό είναι μία δωρεά. Δεν είναι απλώς 

μία μορφή επικοινωνίας, αλλά ένα χάρισμα προς τη φύση του ανθρώπου: ο Λόγος 

του Θεού δημιουργεί τον άνθρωπο ως εικόνα δική Του και τον μεταμορφώνει με τη 

συνδρομή της ανθρώπινης συνεργίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Λόγος του Θεού «ἄγει 

εἰς τὸ ἐμφανές», δηλ. φανερώνει, το νόημα του ανθρώπινου προσώπου και, άρα, και 

το νόημα του ανθρώπινου λόγου.  

Κάθε συλλογιστική-διαλεκτική διαδικασία αποκτά συνεπώς ένα βαθύτερο 

χαρακτήρα: εξωτερικεύει και εκφράζει την προσωπικότητα του ανθρώπου ως μία από 

τον Θεό δοσμένη και δωρισμένη προσωπικότητα. Ο λόγος αποκαλύπτει το 

ανθρώπινο πρόσωπο στην υπαρξιακή του προοπτική: «Κατά συνέπεια ο ανθρώπινος 

λόγος, στην πλήρη του προσωπική άνθιση, είναι χάρισμα και ενεργεί ως 

χαρισματικός», τονίζει ο Νίκος Ματσούκας.16 Με σημείο αφετηρίας αυτό το 

χάρισμα, ανοίγεται ο άνθρωπος στην κτίση. 

Τότε καταπιάνεται με τις φυσικές επιστήμες. Εξερευνά τα μυστήρια της 

φύσης και τα εποπτεύει μέσω της λογικής, εφόσον εφαρμόζει πάνω τους ένα νόημα 

που αγκαλιάζει όλη την κτίση. Το νόημα αυτό συνοψίζεται στην ακόλουθη 

διαπίστωση: ότι η πρωταρχική αιτία της δημιουργίας είναι ο Δημιουργός, ο Υιός και 

Λόγος του Θεού. 

Επιπλέον, ο άνθρωπος, μέσω του λόγου, καλλιεργεί τη φιλοσοφία και 

προτάσσει σε κάθε φιλοσοφική μελέτη μία «λογική» νοηματοδότηση του κόσμου, 

δηλ. ένα νόημα που αποτελεί και θεμελίωση της κάθε μελέτης: το τέλος, ο σκοπός 

κάθε προβλήματος φιλοσοφικού είναι η φανέρωση και διαφύλαξη του ανθρώπινου 

προσώπου και, κατά συνέπεια, ο εξανθρωπισμός του ανθρώπου. Στην προοπτική 

αυτή, η ιδέα του ανθρωπισμού κορυφώνεται στην πραγματικότητα του χαρισματικού 

ανθρώπινου λόγου.  

 
                                                     

14 Ομοίως. 
15 Νίκος Α. Ματσούκας, Λόγος και Μύθος. Με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ό.π., σελ. 178.  
16 Νίκος Α. Ματσούκας, Λόγος και Μύθος. Με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ό.π., σελ. 178.  
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1.2.5. Ανθρώπινος λόγος και Λόγος του Θεού. Επιστημονική σκέψη και 

αγιοπνευματικότητα 

Όταν ο άνθρωπος κατανοεί και βιώνει το γεγονός πως αιτία της δημιουργίας 

είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, τότε δύναται να αποκτήσει όλα τα εχέγγυα που θα 

συμβάλουν, ώστε να συναντήσει τον συνάνθρωπό του, για να τον αγκαλιάσει, για να 

σηκώσει μαζί το φορτίο του πόνου του, για να μοιραστεί μαζί τη χαρά του, για να 

συμβιώσει αδελφικά μαζί του. Η επικοινωνία τότε έχει ένα νόημα: ο άνθρωπος 

συναντά στον άλλο τον ίδιο του τον εαυτό. Και τούτο συμβαίνει διότι πρωτίστως ο 

Λόγος του Θεού συνάντησε στον άνθρωπο την εικόνα Του. 

Στηριζόμενοι στις παραπάνω διαπιστώσεις συμπεραίνουμε ότι, εν τέλει, ο 

λόγος του ανθρώπου, ως ικανότητα σκέψης και παραγωγής συλλογισμών, 

αναλαμβάνει το έργο να φανερώσει το ανθρώπινο πρόσωπο ως ένα πρόσωπο που 

ακολουθεί και εφαρμόζει ένα νόημα στη ζωή του. Τότε καθίσταται ο άνθρωπος 

αληθινό και γνήσιο πρόσωπο, όταν ο λόγος εκφράζει την αιτία και τον σκοπό της 

ανθρώπινης ύπαρξης και, επομένως, παρέχει ένα νόημα ζωής. Κοντολογίς, ο λόγος 

του ανθρώπου έχει σκοπό να κάνει τον άνθρωπο ένα λογικό όν, δηλ. μία ύπαρξη που 

δρα σύμφωνα με την αιτία της και τον σκοπό της. Κάθε στοχασμός, κάθε επιστημονική 

και φιλοσοφική διερεύνηση θα πρέπει να θέτει ως τελικό στόχο την απεικόνιση της 

αληθινής προσωπικότητας του ανθρώπου. 

Ας επιμείνουμε, όμως, στο γεγονός ότι ο λόγος ως επιστημονική σκέψη 

ερευνά το συμπαντικό όλον στις επιμέρους πτυχές του, που δεν είναι άλλες παρά οι 

αναρίθμητες περιοχές της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Εάν η έρευνα αυτή 

συνοδεύεται από μία θεωρία και θέα του συμπαντικού όλου, δηλ. από μία εμπειρία 

σχετική με το νόημα της δημιουργίας, τότε η επιστήμη αποκτά για την Ορθόδοξη 

θεολογία την εξής σημασία: να συλλάβει και να προβάλει τον τρόπο, με τον οποίο ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει την κτίση λογικά, δηλ. σύμφωνα με τον λόγο της ύπαρξής της. 

Η ορθόδοξη πνευματικότητα (ως αγιοπνευματικότητα) παρουσιάζει ένα νόημα για τη 

ζωή. Και ο ανθρώπινος λόγος καλείται να εφαρμόσει το νόημα αυτό στις επιμέρους 

εκφάνσεις του κόσμου και, άρα, να θεμελιώσει μία λογική σχέση ανάμεσα στον 

άνθρωπο και στον εαυτό του, όπως επίσης και ανάμεσα στον άνθρωπο, τον 

συνάνθρωπο και τη δημιουργία. 

Αυτό δεν υποδηλώνει με κανέναν τρόπο ότι η επιστήμη οφείλει να αναμιχθεί 

και να συγχωνευτεί με την αγιοπνευματική ζωή. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα: 

από τη μια την επιστήμη, από την άλλη την Ορθόδοξη πνευματική ζωή. Δεν 
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μπορούμε, συνεπώς, να μιλούμε για μία ορθόδοξη επιστημονική μεθοδολογία ούτε 

επίσης για έναν επιστημονικά θεμελιωμένο και αποδεδειγμένο σκοπό της ανθρώπινης 

ζωής. Πρόκειται πάντα για διαφορετικές περιοχές γνώσης. Πάντως, είναι γεγονός ότι 

η επιστήμη πολλές φορές έχει από αντίστοιχες μορφές πνευματικότητας αρκετές 

«παρωθητικές» και «κινητήριες» δυνάμεις που τις χρησιμοποίησε ως πηγή έρευνας 

και μελέτης. Όμως ένας καλός επιστήμονας, που με κοφτερό και γυμνασμένο λόγο 

διερευνά το επιστητό του, δεν είναι αναγκαστικά και ένας καλός πιστός. Όπως και 

αντίστροφα.  

Το θέμα, βέβαια, είναι, αν εκείνος ο επιστήμονας που δεν έχει καμία μορφή 

πνευματικότητας, με τα απολύτως τεκμηριωμένα του συμπεράσματα προσφέρει 

όντως κάτι σημαντικό στον όλο άνθρωπο και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

του. Ίσως μια τέτοια επιστήμη είναι ελλιπής, όχι φυσικά ως επιστήμη αλλά ως 

συμβολή στην πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Αλλά και αντίστροφα: 

οποιαδήποτε μορφή πνευματικότητας δεν συμπεριλαμβάνει τον λόγο, αξιοποιώντας 

τον δηλ. ως δύναμη έκφρασης και συστηματοποίησης της εμπειρίας αποτελεί μία 

άλογη πνευματικότητα και, άρα, κατά βάση εκφράζει μία ελλιπή πνευματικότητα, αν 

όχι επικίνδυνη. Η αλογία μιας τέτοιας πνευματικότητας οφείλεται στο ότι δεν 

συμπεριλαμβάνει τον λόγο ως εχέγγυο ελεύθερης αποδοχής, συστηματοποίησης και 

διατύπωσης της εμπειρίας. Αν η πνευματικότητα δεν έχει λόγο, τότε είναι μία άβουλη 

και, άρα, μία ανελεύθερη πνευματικότητα.  

Η Ορθόδοξη θεώρηση της πνευματικότητας προσδίδει στην ανθρώπινη ζωή 

ένα λόγο, δηλ. μία ερμηνευτική ματιά σχετικά με το νόημα των πραγμάτων. Από την 

άλλη πλευρά, η επιστήμη παρουσιάζει μία ερμηνευτική ματιά σχετικά με τη 

λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων. Από αυτή την οπτική γωνία, η αγιοπνευματική 

εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας παρέχει στον άνθρωπο μία απάντηση στο ερώτημα 

«ποιο είναι το νόημα της δημιουργίας»· από την άλλη πλευρά, η επιστήμη προσφέρει 

στον άνθρωπο μία εικόνα, ένα σχήμα αναφορικά με τη λειτουργία του κόσμου στις 

επιμέρους πτυχές του, δηλ. μία απάντηση στο ερώτημα «πώς λειτουργεί η κτίση στις 

επιμέρους περιοχές της». Επομένως, δεν έχουμε να κάνουμε με δύο αλήθειες ή δύο 

πραγματικότητες, αλλά με δύο διαφορετικά επίπεδα της πραγματικότητας, με δύο 

διαφορετικούς χώρους αναφορικά με την έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας: το 

κτιστό και το άκτιστο. 

Το ζήτημα της επιστημονικής αλήθειας δεν συνδέεται με το ζήτημα της 

αλήθειας περί του νοήματος της ζωής. Το πρώτο είναι θέμα της επιστήμης, το 
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δεύτερο είναι ζήτημα που αφορά στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η επιστήμη ως 

επίτευγμα του λόγου ερευνά την κτίση στις επιμέρους περιοχές της. Αυτός είναι και ο 

λόγος, για τον οποίο υφίσταται μία εκπληκτική ποικιλία επιστημονικών ειδικοτήτων 

και εξειδικεύσεων. Όταν, όμως, η επιστήμη προσπαθεί να εξιχνιάσει και να συλλάβει 

ένα νόημα πνευματικής φύσεως για τη ζωή και τον κόσμο, τότε μεταφέρεται σ’ έναν 

άλλο «τόπο», που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως μεταεπιστημονικό ή 

εξωεπιστημονικό. 

 

1.2.6. Η σχέση επιστήμης και πνευματικότητας στο πλαίσιο της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Παιδαγωγικής 

Η Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική προτείνει ένα τέτοιου είδους 

παιδαγωγικό ιδεώδες, σύμφωνα με το οποίο η επιστήμη και η πνευματικότητα ως 

θρησκευτική εμπειρία, συνεργάζονται για το καλό του ανθρώπου. Όταν υπάρχει αυτή 

η αρμονική συνύπαρξη, τότε η επιστημονική σκέψη έχει την προοπτική να προσφέρει 

κάτι ιδιαίτερο ως προς τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου, γιατί προσδίδει την 

επιστημονική ενασχόληση μία υπαρξιακή νοηματοδότηση και μία εμπειρία του 

συμπαντικού όλου. Η επιστήμη μπορεί να συνεπικουρήσει στην προώθηση της 

ανθρωπιστικής ιδέας, εάν πίσω από τα επιστημονικά της συμπεράσματα προσεγγίζει 

ένα νόημα, έναν λόγο για τον οποίον δημιουργήθηκε ο κόσμος. 

Ας σημειώσουμε και ας υπογραμμίζουμε, όμως, ότι μπορεί να μιλούμε για 

δύο διαφορετικές γνωσιολογικές περιοχές, όχι όμως για δύο περιοχές που είναι 

εντελώς άσχετες και ασύνδετες μεταξύ τους. Το παιδαγωγικό ιδεώδες της Ορθόδοξης 

χριστιανικής παιδαγωγικής βλέπει και τις δύο να συνυπάρχουν αυτόνομα και 

συγχρόνως λειτουργικά, συμπληρωματικά η μία προς την άλλη. Ο διαχωρισμός και η 

διάκριση δεν συνεπάγεται και απομόνωση. Με απλά λόγια: Η προσπάθεια της 

διάνοιάς μας για την καλυτέρευση της ζωής μας και για τη διεύρυνση του 

γνωσιολογικού μας ορίζοντα οφείλει να έχει έναν σκοπό, μία αιτία, ένα νόημα· η 

γνωριμία και η γνώση της κτιστής πραγματικότητας οφείλει, συνεπώς, να προωθεί την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου ως μίας ύπαρξης, που εντοπίζει το νόημα και την 

αιτία της στον Θεό.  

Στην Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική προβάλλεται η έννοια της 

αρμονικής συνύπαρξης και της συμπληρωματικής λειτουργίας της πνευματικότητας 

από τη μια πλευρά, και της επιστημονικής σκέψης από την άλλη. Ο άνθρωπος δεν 

αντιμετωπίζεται ως ένα αποκλειστικά αυτόνομο ον, το οποίο προσπαθεί ν’ 
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ανακαλύψει, να επιβεβαιώσει και να εξασφαλίσει την ταυτότητά του με βάση τα 

ατομικά επιτεύγματα της διανοίας του. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μία συνολική 

ύπαρξη, που έχει ανάγκη την καλλιέργεια τόσο του πνεύματός του όσο και της 

λογικής του· ως μία ύπαρξη που εξαρτάται τόσο από την πνευματικότητα όσο και 

από την εκγύμναση του λόγου του. Αυτή η προοπτική δεν αφορά μόνο στη 

θρησκευτική σφαίρα, αλλά εξ ολοκλήρου την ανθρώπινη ζωή. Σε όλες τις εκφάνσεις 

της ζωής του ο άνθρωπος προσεγγίζεται ως το πολυτιμότερο και το ευγενικότερο 

δημιούργημα του κόσμου, που επικοινωνεί με τον Δημιουργό του. Υπό αυτήν την 

προοπτική, παιδεία σημαίνει ανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου, πορεία και 

αγώνας για την αναζήτηση της ταυτότητάς του. Η πορεία αυτή πραγματώνεται μέσα 

στο πλαίσιο της επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος γίνεται 

αποδέκτης ενός βαθύτερου νοήματος για τη ζωή του· και αυτό δεν το κατακτά 

διαλεκτικά-συλλογιστικά, αλλά το βιώνει ως εμπειρία με όλες τις δυνάμεις της 

ύπαρξής του. Τότε, ο λόγος του «φωτίζεται» από το γεγονός αυτό της 

νοηματοδότησης των πραγμάτων και κατόπιν σε άμεση συνάφεια με την πνευματική 

αυτή εμπειρία εξασκεί τον πρακτικό προσανατολισμό του. Θεωρία και πράξη 

συνθέτουν την ενότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Ο Θεός δεν ισοπεδώνει μήτε εκμηδενίζει τον ανθρώπινο λόγο. Ένας 

ακραιφνής θεοκεντρισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός στην Ορθόδοξη παράδοση 

και ζωή. Ο Θεός αποκαλύπτει το νόημα της ανθρώπινης ζωής, ενώ ο ανθρώπινος 

λόγος εκφράζει και αποτυπώνει την εμπειρία αυτή παραμένοντας ανθρώπινος, 

εντελώς ανθρώπινος. Η Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική προτείνει εν τέλει τη 

λειτουργική συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, στο πνεύμα 

και τη λογική, την πνευματικότητα και τον στοχασμό, τη θρησκευτική εμπειρία και την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Έτσι, ο χώρος του πνεύματος δεν αποτελεί, απλώς, μία 

βοήθεια πνευματικού προσανατολισμού, αλλά ένα γεγονός, έναν αγώνα που κερδίζεται 

εν ελευθερία και επιφέρει υπαρξιακές-οντολογικές συνέπειες.  

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής παραθέτει μία πολύ εύστοχη περιγραφή της 

παραπάνω λειτουργικής «φυσιολογίας»: ο νους συνδέεται άμεσα με τον λόγο· 

ομοίωςν η σοφία με τη φρόνηση, η θεωρία με την πράξη, η γνώση με την αρετή, η 

άληστη (αλησμόνητη) γνώση με την πίστη.17 

 
                                                     

17 Ιερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτη Ναυπάκτου, Εκκλησιαστικό φρόνημα, Ιερά Μονή Γενεθλίου της 
Θεοτόκου, Λεβαδειά 2 1993, σελ. 113. 
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1.2.7. Το βασικό ερώτημα της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

Η ανάλυση που προηγήθηκε, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το παιδαγωγικό 

ιδεώδες επικεντρώνεται κατά βάση στο θρησκευτικό και πνευματικό περιεχόμενο του 

ανθρώπινου προσώπου. Το κατεξοχήν ερώτημα δεν είναι το «πώς συλλογίζομαι» ή το 

«τι πρέπει να πράξω», αλλά «ποια είναι η ποιότητα της προσωπικότητας μου, ποιος 

είναι ο εαυτός μου, που σκέφτεται και πράττει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. 

Κατόπιν, ακολουθεί το ερώτημα για την πράξη. Η πράξη κατανοείται πάντα μέσα από 

τη θεωρία και η θεωρία οφείλει πάντα να οδηγεί στην πράξη. Βέβαια, θεωρία και 

πράξη συνυπάρχουν, όπως η πνευματικότητα με τον λόγο. Ούτε λόγος χωρίς 

πνευματικότητα ούτε άλογη και ανεφάρμοστη, δηλ. φανταστική, πνευματικότητα. Η 

θεώρηση μας προσφέρει μία εικόνα για τη λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης και 

πράξης: η εμπειρία προηγείται απέναντι στην πολυσύνθετη δύναμη του στοχασμού 

και της σκέψης του. Η σκέψη που συλλογιέται το πρακτέον, η σκέψη που ερευνά 

επιστημονικά τον κόσμο, πρέπει να τρέφεται από μία πραγματική, αληθινή εμπειρία, 

η οποία να εδράζεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι ζήτημα και πάλι 

«φυσιολογίας». Προηγείται η ζωή και εμπειρία, για ν’ ακολουθήσει η σκέψη και η 

κρίση. Προηγείται η βίωση της Ορθόδοξης εν Αγίω Πνεύματι ζωής, που οικοδομεί 

μία θεωρία για το συμπαντικό όλον, για ν’ ακολουθήσει η πράξη και η εφαρμογή ως 

κίνηση του ανθρώπινου λόγου που επιθυμεί να εκφράσει μέσω της σκέψης και της 

γλώσσας την εμπειρία αυτή. Προηγείται η εμπειρία, η οποία συντάσσει μία θεωρία 

ζωής, και έπεται η πράξη, που εφαρμόζει τη βιοθεωρία αυτή στις επιμέρους πτυχές. 

Δεν είναι θέμα υπεροχής του ενός σε σχέση με το άλλο μήτε θέμα προτεραιότητας 

μήτε και ιεράρχησης. Ούτως ή άλλως η θεωρία δεν μπορεί να υφίσταται δίχως την 

πράξη· αλλά και η πράξη δίχως τη θεωρία είναι άλογη. Το όλο ζήτημα τίθεται επί τη 

βάσει της ανθρώπινης «φυσιολογίας». Η πράξη συνυφαίνεται με τη θεωρία. Η θεωρία 

ήδη από τη γέννησή της φέρει μέσα της την προοπτική του πρακτέου. Και μια λογική 

‒ και όχι άλογη ‒ πράξη ήδη από τη στιγμή της φανέρωσής της φέρει μέσα της τη 

λογικότητα που οικοδομείται πάνω σε μια θεωρία. Η προτεραιότητα της θεωρίας 

έναντι της πράξης είναι, απλώς, σχηματική και δηλωτική της «φυσιολογίας» του 

ανθρώπου.  

Μία καλή περισυλλογή, μία συνειδητή ενέργεια αναφορικά με τα αναρίθμητα 

δυσεπίλυτα προβλήματα της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας, προϋποθέτει όχι μόνο 
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μία οξυδερκή κριτική ικανότητα, αλλά επίσης και εν πρώτοις μία συνολική θεωρία 

για τη ζωή ως απόσταγμα ζωντανής εμπειρίας. Μέσω αυτής, η ανθρώπινη σκέψη, ο 

λόγος του ανθρώπου, προσανατολίζεται και αποδεσμεύεται από κάθε φαντασίωση 

και εικονική (vitrual) σύλληψη ενός ερμητικά στον εαυτό του κλεισμένου, αυτόνομου 

και, άρα, ακοινώνητου υποκειμένου. Η διάνοια οφείλει να συνδέεται με τη ζωή18 και 

τον κόσμο, και όχι αντίστροφα, δηλ. η διάνοια να «επινοεί» αυτόνομα μία (ιδεατή) ζωή 

όπως την φαντάζεται. 

Μεταφερόμενοι στην πράξη της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, θα 

εξέφραζε κανείς έντονες αντιθέσεις, λέγοντας ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει από 

νωρίς και αμέσως μία θρησκευτική εμπειρία. Στην αντίρρηση αυτή θα μπορούσαμε 

να δώσουμε την ακόλουθη απάντηση: το παιδί μαθαίνει να «ακονίζει» την κριτική 

του ικανότητα ξεκινώντας από μία δεδομένη ερμηνευτική ματιά σχετική με την 

αλήθεια, τον κόσμο και τα πράγματα,. Δεν μπορεί εκ φύσεως ν’ ακολουθήσει 

αντίστροφη πορεία, δηλ. ξεκινώντας από την (στηριζόμενη σε τι άραγε;) κριτική του 

ικανότητα να οικοδομήσει μία καθολική θεωρία για τη ζωή. Πώς το επιμέρους θα 

συλλάβει το καθόλου;  

Η ικανότητα στοχασμού και κρίσης πρέπει λοιπόν να δοκιμαστεί, να 

εκγυμναστεί, να εξασκηθεί, να θεμελιωθεί πάνω σε μία θεωρία, που θα εντάσσει τον 

άνθρωπο σ’ ένα συμπαντικό όλον. Πρέπει να πηγάζει, να εκπορεύεται από τη θεωρία 

και όχι με το πρόσχημα μιας «αντικειμενικής» και «ουδέτερης» προσέγγισης να 

αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες δυνάμεις της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Τούτο δεν συνεπάγεται ότι η εμπειρία και η καθολική ερμηνευτική θεωρία γεννούν 

τον λόγο και τον στοχασμό. Απλώς,  επισημαίνεται το γεγονός, ότι χωρίς την 

παρουσία τους είναι αδύνατη η ανάπτυξη της σκέψης. Πάντοτε, όμως, στο πλαίσιο 

της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, μιλούμε για συνύπαρξη και συνύφανση 

αγιοπνευματικής εμπειρίας και στοχασμού. Για να μάθει να κρίνει ο άνθρωπος, πρέπει 

να διαθέτει έναν ορίζοντα, μία θεωρία, γιατί πάντα, όταν κρίνει, συνειδητά ή ασύνειδα, 

κρίνει έχοντας βάση κάτι άλλο που το αποδέχεται απροϋπόθετα ή, εν πάση περιπτώσει, 

κάτι που πηγάζει απροϋπόθετα ως απόσταγμα της εμπειρίας του. Η κρίση είναι πάντοτε 

συγκριτική λειτουργία, ποτέ ανεξάρτητη και ουδέτερη.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό για ποιον λόγο η παιδεία αποτελεί ένα αγώνισμα 

που παραπέμπει στη «φυσιολογία» του ανθρώπου: κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 
                                                     

18 Κώστας Δεληκωσταντής, Η γοητεία του ασκητισμού. Στο: του ιδίου (Επμέλεια), Η Ορθοδοξία ως 
πρόταση ζωής, Ακρίτας, Αθήνα 1993, σελ. 40. 
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συνδέεται με το πνευματικό περιεχόμενο της ανθρώπινου προσώπου. Όχι κάποια 

αντικειμενικά και απρόσωπα ηθικά κριτήρια μίας πράξης, αλλά οι «φυσιολογικές» 

προϋποθέσεις του ανθρώπινου προσώπου συνθέτουν τον πυρήνα της Ορθόδοξης 

χριστιανικής αγωγής. Οντολογία και ηθική, πνεύμα και στοχασμός, πρόσωπο και 

δράση είναι κατηγορίες που αλληλοεξαρτώνται. Εξαιτίας τούτου, στην Ορθόδοξη 

Ανατολή τονίστηκε περισσότερο η σημασία του αγίου.19 Άγιος είναι εκείνος, που 

έκανε την ύπαρξή του δοχείο της χάριτος και με τον τρόπο αυτό κατάκτησε την 

πραγματική του ταυτότητα. 

 

1.2.8. Παιδεία και εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου 

Ο Ιησούς Χριστός ως Λόγος του Θεού φανερώνει το αληθινό πρόσωπο του 

ανθρώπου. Αποτελεί το κέντρο της ζωής του Ορθόδοξου χριστιανού.20 Όπως 

επισημαίνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, «η σωτηρία του ανθρώπου δεν βρίσκεται με 

τον Χριστό, αλλά στον Χριστό».21 Και τούτο, διότι «η χριστιανική πίστη δεν είναι 

πίστη σε διδασκαλία […] αλλά στον Χριστό».22 Εάν, λοιπόν, η παιδεία είναι μία 

πορεία του ανθρώπου με σκοπό την αναζήτηση της ταυτότητάς του, τότε, με βάση τα 

κριτήρια της εν Αγίω Πνεύματι ζωής, η αναζήτηση αυτή δεν μπορεί να είναι 

απολύτως επιτυχής παρά μόνο μέσω του Χριστού. 

Είναι άραγε, η παιδεία μία αμιγώς θεολογική υπόθεση; Μία καθαρά υπόθεση 

της ανθρώπινης θρησκευτικότητας; Δηλαδή, είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη 

σχέση του ανθρώπου προς τον Θεό; Ναι και συγχρόνως, όχι. Ναι, γιατί ο Χριστός 

αποκαλύπτει το περιεχόμενο της ανθρώπινης ζωής. Όχι, γιατί η παιδεία είναι και ένα 

ζήτημα που αφορά στον ρόλο του ανθρώπου ως αυτεξούσιας οντότητας· όχι, γιατί 

παιδεία είναι και ένα ζήτημα που αφορά στη σχέση του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο 

του τον εαυτό. Ο άνθρωπος για να κερδίσει το αληθινό του πρόσωπο, οφείλει πρώτα 

απ’ όλα ως άνθρωπος να πορευτεί σε δύο επίπεδα: από τη μια να πλησιάσει τον Θεό 

με πνεύμα απόλυτης ελευθερίας, όντας πρόσωπο που μπορεί να επιλέγει ελεύθερα και 

                                                     
19 Πέτρος Βασιλειάδης, Εκκλησιολογικές απόψεις του Αποστόλου Παύλου. Στο: του ιδίου, Βιβλικές 

ερμηνευτικές μελέτες, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 396. 
20 Σωφρόνιος Ζαχάρωφ, Αρχιμανδρίτης, Η ζωή Του ζωή μου (μετάφραση: Rosemary Edmonds). 

Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 39. Βλ. επίσης: Ιουστίνος Πόποβιτς, Άνθρωπος και 
Θεάνθρωπος. Μελετήματα ορθοδόξου θεολογίας, (μετάφραση: Αθανάσιος Γιέβτισς), Αστήρ, Αθήναι 
1969, σελ. 193: «η βασική αρχή της “κατά Χριστόν” φιλοσοφίας είναι: ο θεάνθρωπος είναι μέτρο 
όλων των όντων και όλων των πραγμάτων». 

21Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Η εμπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική, Εκδόσεις Π. 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 72. 

22 Ομοίως, σελ. 72. 
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αυτεξούσια, ενώ από την άλλη οφείλει με τη συνδρομή του λόγου του να 

εξωτερικεύσει και να φανερώσει την προσωπικότητά του, παράγοντας επιστημονική 

γνώση· από τη μια, ελεύθερα και αυτεξούσια να εξασκήσει το πνεύμα του, και από την 

άλλη, ελεύθερα και αυτεξούσια τον λόγο του. Στο πλαίσιο αυτής της όχι διαλεκτικής 

κατάστασης ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο, βρίσκει ο άνθρωπος την ταυτότητά 

του, δηλ. την σωτηρία του. 

Παιδεία και σωτηριολογία είναι, εν προκειμένω, δύο πράγματα που 

συμπορεύονται και συλλειτουργούν. Άλλωστε, η έννοια της σωτηριολογίας δεν 

ερμηνεύεται μόνο από τη σκοπιά του Θεού, ως δηλ. ως το προαιώνιο έργο του για τη 

σωτηρία του ανθρώπου. Αποτελεί και καθαρά ανθρωπολογική υπόθεση. Ο Θεός 

προσκαλεί και ο άνθρωπος αποδέχεται· ταυτόχρονα ο άνθρωπος απευθύνεται προς 

τον Θεό και ο Θεός απαντά. Σωτηρία, για την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, σημαίνει τη 

διατήρηση της ακεραιότητας της ανθρώπινης φύσης (να μείνει ο άνθρωπος σώος, εξ 

ου και η λέξη «σωτηρία»), διατήρηση του ανθρώπου στην ολότητά του.23 Η 

διατήρηση αυτή συμβαίνει ως γεγονός μόνο υπό το πρίσμα της συνεργίας του 

ανθρώπινου με τον θείο παράγοντα, δηλ. της αυτεξούσιας θέλησης του ανθρώπου με τη 

χαρισματική παρουσία του Τριαδικού Θεού. 

Έτσι, συμπεραίνει κανείς πως, στο πλαίσιο της Ορθόδοξης χριστιανικής 

αγωγής, η παιδαγωγική πράξη συνδέεται με τη θεολογία, χωρίς αυτό, όμως, να 

σημαίνει ότι εξαλείφονται η ιδιαιτερότητα, η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους. Για 

την Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική ισχύει αυτή η σχέση ως λειτουργική και 

συμπληρωματική συμπόρευση. Με αυτό το σκεπτικό, παιδεία σημαίνει ανάπτυξη του 

πνεύματος, δηλ. της πνευματικότητας του ανθρώπου, και, συγχρόνως, ανάπτυξη της 

συλλογιστικής και διαλεκτικής του ικανότητας. Ποτέ το ένα χωρίς το άλλο. Ποτέ ο 

μύθος χωρίς τον λόγο, ποτέ η θεωρία χωρίς την πράξη, ποτέ η σκέψη χωρίς το 

πνεύμα και την όραση του συμπαντικού όλου και, εν τέλει, ποτέ ο άνθρωπος δίχως 

τον Θεό. Ο νους, ο λόγος και οι αισθήσεις, είναι, ούτως ή άλλως, τα μοναδικά όργανα 

αντίληψης και κατανόησης, με τα οποία ο άνθρωπος γνωρίζει τόσο τον Θεό όσο και 

την κτιστή πραγματικότητα. Πίστη και επιστήμη, πνευματικότητα και φιλοσοφία, 

έξωθεν εισερχόμενη θρησκευτική εμπειρία και κριτική ικανότητα συνδέονται στο όχι 

σε μία διαλεκτική αντιπαράθεση, αλλά πάντοτε σε μία λειτουργική ενότητα μεταξύ 

                                                     
23 Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992, σελ. 

204: «Σωτηρία για την Εκκλησία είναι να ζήσει ο άνθρωπος σώος και ακέραιος μέσα στο ακέραιο και 
σώο σύμπαν». 
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τους. Και η λειτουργικότητα κατανοείται με την έννοια ότι κάθε μέρος αυτής της 

σχέσης πρέπει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο, μοναδικό, ιδιαίτερο και κυρίως μη 

μεταβιβάσιμό ρόλο. Πίστη και λογική αλληλοεξαρτώνται. Ουδέποτε όμως 

αντικαθιστά η μία την άλλη. 

1.2.9. Ανθρώπινη λογική και πνευματική ζωή 

Συνοψίζοντας όλα όσα έχουμε αναφέρει στην παρούσα υποενότητα, είμαστε 

σε θέση να δώσουμε μία απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε αρχικά. Πώς 

λειτουργεί η λογική του ανθρώπου; Σχετίζεται, άραγε, με την πνευματική του ζωή ή 

μήπως είναι ένα «ουδέτερο» και αντικειμενικό εργαλείο σκέψης, με το οποίο 

διερευνούμε τον κόσμο και επιλύουμε ορισμένα προβλήματα της ζωής μας; Η 

εκτενής ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε δύο πράγματα. Το πρώτο συμπέρασμα στο 

οποίο καταλήγουμε είναι το γεγονός, πως μεταξύ νου και λόγου, δηλ. μεταξύ 

πνευματικότητας και λογικής υφίσταται μία σχέση αλληλοσυμπλήρωσης. Η 

πνευματικότητα λειτουργεί σε άμεση σχέση με τον ορθό λόγο, και ο ορθός λόγος 

αντλεί έμπνευση από τις εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος μέσω της πνευματικής του 

ζωής. Για την Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική, η παραπάνω διαπίστωση 

συνεπάγεται ότι μεταξύ της εν Αγίω Πνεύματι ζωής και του ορθού λόγου, μεταξύ της 

πνευματικής υπόστασης του ανθρώπινου προσώπου και της επιστημονικής γνώσης 

και του στοχασμού υπάρχει η δυνατότητα να υφίσταται μία σχέση αγαστής 

συνεργασίας και αλληλοσυμπλήρωσης. Και τούτο διότι ο ανθρώπινος λόγος 

λειτουργεί πάντοτε σε άμεση συνάφεια με το ανθρώπινο πνεύμα. Με άλλα λόγια, 

αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό για το οποίο επιχειρούμε να στοχαστούμε ορθολογικά, 

έχει άμεση σχέση με την εσωτερική και πνευματική μας κατάσταση. Η διαπίστωση 

αυτή μας οδηγεί και σ’ ένα δεύτερο συμπέρασμα:  Στο ότι η διάνοια, ο λόγος ή, απλά, 

αυτό που αποκαλούμε στην καθομιλούμενη ως «λογική», είναι όντως μία πολύ 

σημαντική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία, όμως, λειτουργεί πάντοτε σε 

άμεση εξάρτηση και σχέση με όλα αυτά που εναποθέτει και καλλιεργεί ο άνθρωπος 

μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Εάν στα βάθη ετούτα κρύβονται πάθη, αδυναμίες, 

εγωισμοί, φιλαυτίες και άλλα τινά που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό, τον 

συνάνθρωπο και την κτίση, τότε και η λογική θα λειτουργεί για να υπηρετήσει αυτήν 

την επιλογή του ανθρώπου. Αντίστοιχα, εάν στα κρύφια της καρδίας του ανθρώπου 

διαφυλάσσονται και αναπτύσσονται εν Αγίω Πνευματι οι αρετές, τότε και η λογική 

του ανθρώπου θα συντονίζεται προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που θέτει η 

ενάρετη ζωή. Εκτός των παραπάνω που ονομάζουμε πνευματικότητα. Επομένως, θα 
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λέγαμε, εν κατακλείδι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα είδος «ουδέτερης» λογικής, 

διότι, απλούστατα, η λογική εξωτερικεύει πάντοτε τις εμπειρίες και, εν γένει, την 

πνευματική κατάσταση του ανθρώπου.  

Οι επισημάνσεις, τις οποίες προαναφέραμε, δεν καταδεικνύουν μόνο τη στενή 

σύνδεση και σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ της λειτουργίας του νου και της 

λειτουργίας του λόγου. Ταυτόχρονα, φέρνουν στο φως μία βαρύνουσας σημασίας 

συμβολή της πατερικής σκέψης για τον σύγχρονο κόσμο. Και η συμβολή αυτή 

συγκεφαλαιώνεται στην άποψη (προϊόν και κατάθεση της αγιοπνευματικής εμπειρίας 

της Εκκλησίας), πως ο άνθρωπος ολοκληρώνεται ως πρόσωπο, μόνο όταν συνδυάζει 

αρμονικά και δημιουργικά εν Χριστώ την πνευματική του ζωή με τη λογική του σκέψη. 

Κλείνουμε την περιδιάβασή μας σε αυτό το αρκετά ενδιαφέρον θέμα, κάνοντας μνεία 

σ’ ένα απόσπασμα από το έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο οποίο 

περιγράφεται με πολύ γλαφυρό τρόπο αυτή η σχέση ανάμεσα στον νου και τη λογική, 

την πνευματικότητα και τη διάνοια: «Οῦδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ σκοτόδινον, ὡς 

ἀνθρώπινος λογισμός, ἀπὸ τῆς γῆς πάντα φθεγγόμενος καὶ μὴ ἀνεχόμενος φωτίζεσθαι 

ἄνωθεν. Πολλὴν γὰρ ἔχει τὴν ἰλὺν τὸ γεῶδες τῶν λογισμῶν. Διὰ τοῦτο τῶν ἄνωθεν 

ἡμῖν ναμάτων χρεία, ἵνα τῆς ἰλύος ὑφιζανούσης, ὅσον αύτοῦ καθαρόν, τοῦτο ἄνω 

φέρηται καὶ τοῖς ἐκεῖσε διδάγμασιν ἀναμιγνύηται. Γίνεται δὲ τοῦτο, ὅταν καὶ ψυχήν 

εὐγνώμονα καὶ ὀρθὸν ἐπιδειξώμεθα βίον. Ἔστι γάρ, ἔστι καὶ ἀπὸ τρόπων 

διεφθαρμένων, οὐκ άπὸ πολυπραγμασύνης μόνον ἀκαίρου, σκοτωθῆναι τὴν 

διάνοιαν».24  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

                                                     
24 () Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. 
Χρυσοστόμου. Τόμος Γ’, λήμμα: «Λογικό», Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», 
Αθήνα, 1995, σελ. 431: «Τίποτε δεν γεννάει τόσο σκοτισμό και σύγχυση, όσο το ανθρώπινο λογικό, 
που σκέπτεται πάντοτε με βάση γήινα κριτήρια και δεν ανέχεται το θείο φωτισμό. Γιατί οι γήινοι 
λογισμοί είναι πολύ θολοί και φαύλοι. Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη από τις θείες πηγές, ώστε, αφού 
κατακαθήσει η λάσπη της φαυλότητας, που υπάρχει μέσα μας, ν’ ανεβεί καθαρό το πνεύμα και να 
ενωθεί με τα θεία διδάγματα. Πραγματοποιείται δε αυτό, όταν παρουσιάσουμε ψυχή γεμάτη 
ευγνωμοσύνη και καθαρή ζωή. Γιατί είναι δυνατόν, ναι είναι δυνατόν να σκοτισθεί ο νους, όχι μόνον 
από την άκαιρη περιέργεια για πολλά πράγματα, αλλά και από την διεφθαρμένη συμπεριφορά». 
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Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  
 

Α. ΟΜΑΔΑ 
Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Η έννοια του προσώπου στην ορθόδοξη παράδοση 
2. Προσεγγίζοντας τις βασικές διαστάσεις της Ορθόδοξης πνευματικής ζωής. 
3. Πίστη και γνώση, θρησκευτική εμπειρία και λογική στην χριστιανική διδασκαλία 
με ιδιαίτερη αναφορά στην Ορθόδοξη παράδοση και ζωή. 
4. Η έννοια «νους» στη θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας. 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ., Μητροπολίτης Περγάμου. Από το προσωπείον εις το 
πρόσωπον. Η συμβολή της πατερικής θεολογίας εις την έννοιαν του προσώπου. 
Ανάτυπο από τον τόμο: Χαριστήρια εις τιμήν του μητροπολίτου γέροντος Χαλκηδόνος 
Μελίτωνος, Θεσσαλονίκη 1977. URL: https://antifono.gr/antifono/wp-
content/uploads/2010/10/prosopio_prosopo_Zizioulas_I.pdf 
2. Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Η πίστη. Στο: του ιδίου, Χριστιανική Ηθική. Δεύτερος 
Τόμος. Άνθρωπος και Θεός. Άνθρωπος και Συνάνθρωπος. Υπαρξιακές και Βιοηθικές 
Θέσεις και Προοπτικές, σσ. 163-174. Άγιον Όρος: Ι. Μ. Βατοπαιδίου, 32015. 
3. Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Ο Γέροντας Σωφρόνιος θεολόγος της υποστατικής 
αρχής. Στο: του ιδίου, Πρόσωπο και θεσμοί, σσ. 19-40. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. 
Πουρναρά, 1997. 
4. Μεταλληνός, π. Γεώργιος Δ. Ιστορική Θεώρηση Ορθόδοξου και Ουμανιστικού 
Προτύπου στο Νέο Ελληνισμό. στο: του ιδίου, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα. 
Προσεγγίσεις στη νεοελληνική ταυτότητα, σσ. 63-92. Αθήνα: Εκδόσεις Παρουσία 
1998. 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 

https://antifono.gr/antifono/wp-content/uploads/2010/10/prosopio_prosopo_Zizioulas_I.pdf
https://antifono.gr/antifono/wp-content/uploads/2010/10/prosopio_prosopo_Zizioulas_I.pdf
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Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Η λειτουργία του νου σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. 
2. Η λειτουργία του λόγου σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. 
3. Η αλληλεξάρτηση πνευματικής ζωής και διανοίας σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη 
τον Χρυσόστομο. 
4. Η έννοια «φυσιολογία» στο έργο του Νίκου Ματσούκα. 
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Βασιλειάδης, Πέτρος. Εκκλησιολογικές απόψεις του Αποστόλου Παύλου. Στο: του 

ιδίου, Βιβλικές ερμηνευτικές μελέτες, σσ. 391-413. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, 1998.  

Βλάχος, Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Ορθόδοξη 

Ψυχοθεραπεία. Πατερική Θεραπευτική Αγωγή. Λεβαδειά: Ιερά Μονή 

Γενεθλίου της Θεοτόκου, 101986. 

Βλάχος, Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Ψυχική ασθένεια 

και υγεία (διάλογος). Λεβαδειά: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, 51987. 

Βλάχος, Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Εκκλησιαστικό 

φρόνημα, Λεβαδειά: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, 21993. 

Βλάχος, Ιερόθεος. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Το πρόσωπο στην 

ορθόδοξη παράδοση. Λεβαδειά: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, 21994. 

Βλέτσης, Αθανάσιος Β. Οντολογία της πτώσης στη θεολογία Μαξίμου του 

Ομολογητού. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεολογίας, 1994. URL: 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3709#page/1/mode/2up 

Δεληκωσταντής, Κώστας. Η γοητεία του ασκητισμού.  Στο: του ιδίου (επιμέλεια), Η 

Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής, σσ. 29-60. Ακρίτας, Αθήνα: Ακρίτας, 1993. 

Ζάχαρος, Ζαχαρίας, αρχιμανδρίτης. Αναφορά στη θεολογία του γέροντος Σωφρονίου, 

Έσσεξ Αγγλίας: Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου (Έσσεξ Αγγλίας), 2000. 

Ζαχάρωφ, Σωφρόνιος, αρχιμανδρίτης. Η ζωή Του ζωή μου (μετάφραση: Rosemary 

Edmonds). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρναρά, 1996.  

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3709#page/1/mode/2up


Η επικαιρότητα των Πατέρων της Εκκλησίας 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
29 

Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ. , Μητροπολίτης Περγάμου. Από το προσωπείον εις το 

πρόσωπον. Η συμβολή της πατερικής θεολογίας εις την έννοιαν του 

προσώπου. Ανάτυπο από τον τόμο: Χαριστήρια εις τιμήν του μητροπολίτου 

γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Θεσσαλονίκη 1977. URL: 

https://antifono.gr/antifono/wp-

content/uploads/2010/10/prosopio_prosopo_Zizioulas_I.pdf 

Κλεμάν, Ολιβιέ, Παρατηρήσεις ενός Λαϊκού πάνω στη Μαρτυρία της Πίστης. 

Απόδοση: Λουκία Ι. Μεταξά. Στο: «Χριστιανικόν Συμπόσιον»: Αθήναι:  Εκδ. Ι.Δ. 

Κολλάρου & Σιας Α.Ε., 1967. URL: 

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/cleman_paratiriseis.html 
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2. Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 
 

Λέξεις κλειδιά: κριτήρια για την πράξη της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, 

εκκλησιολογικός χαρακτήρας της θρησκευτικής εμπειρίας, θεανθρωποκεντρικός 

προσανατολισμός της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, αυτονομία του παιδιού 

 

2.1. Ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

Στην παρούσα υποενότητα θα μελετήσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν την 

παιδαγωγική «στρατηγική», η οποία (θα πρέπει να) εφαρμόζεται κατά την άσκηση 

του έργου της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής. Ειδικότερα, θα υπεισέλθουμε 

αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο η παιδαγωγική στρατηγική τεκμηριώνεται επί τη 

βάσει θεολογικών κριτηρίων. Εν προκειμένω, θα παρουσιάσουμε τρία βασικά 

κριτήρια που αφορούν στην πράξη της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής.  

Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της 

θρησκευτικής εμπειρίας. Αρχικώς, επισημαίνουμε ότι στην Ορθόδοξη χριστιανική 

αγωγή, η έννοια της «παιδείας» εκφράζει μία πορεία προς την εκκλησιοποίηση και 

τον εν Χριστώ ανακαινισμό του ανθρώπου. Άλλωστε, η φράση «καινή κτίση» 

υποδηλώνει τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της παιδείας. Το να χωρέσει κανείς μέσα 

του την Εκκλησία, δηλ. όλη την οικουμένη, σημαίνει ότι η ταυτότητα του ανθρώπου 

δεν οικοδομείται με βάση μία διαλεκτική-συλλογιστική σύνθεση επιμέρους στοιχείων, 

αλλά εντοπίζεται στη μετοχή του ανθρώπου στη χαρισματική ζωή της Εκκλησίας. Η 

απομονωμένη και αυτονομημένη θρησκευτική εμπειρία δεν μπορεί ποτέ να αγγίξει τη 

χαρισματική διάσταση του «εμείς». Αυτό το «εμείς» συνθέτει εξάπαντος τον 

κεντρικό πυρήνα της εν Αγίω Πνεύματι εμπειρίας και ζωής.25 

Ακολουθώντας τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της παιδείας, προκύπτει ότι η 

παρουσίαση ‒ γνωριμία με τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας συνιστά το πρωταρχικό 

έργο της χριστιανικής αγωγής. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδαγωγική έχει ως στόχο 

να φέρει το παιδί σε επαφή με τη ζωή της Εκκλησίας.26 Αυτό δικαιολογείται, εάν 

συλλάβει κανείς τον τρόπο με τον οποίο η Ορθόδοξη συνείδηση ερμηνεύει τη 

χαρισματική θρησκευτική εμπειρία: α. η εμπειρία αυτή δεν είναι μία ιδιωτική 

                                                     
25 Σοφία Κουλόμζιν, Το ορθόδοξο βίωμα και τα παιδιά μας (μετάφραση από τα αγγλικά: Πολυξένης 
Τσαλίκη), Αθήνα, Ακρίτας 1995, σελ. 24. 
26 Σοφία Κουλόμζιν, Το ορθόδοξο βίωμα και τα παιδιά μας, ό.π., σελ. 16. 



Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
33 

υπόθεση, αλλά για εκκλησιολογικούς λόγους η ολοκλήρωση ενός Χριστιανού ως 

μέλους της Εκκλησίας. β. Η εμπειρία αυτή δεν είναι αποκομμένη από τη ζωή της 

Εκκλησίας ούτε αποκλίνει απ’ αυτή, γιατί απλούστατα είναι εμπειρία Χριστού. Ο 

Χριστός είναι εκείνος που πραγματώνει και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να δεχτεί την 

εμπειρία αυτή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «νῦν δὲ γνόντες Θεὸν, μᾶλλον δὲ 

γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ».27 Εάν ο Χριστός είναι ένας, τότε και η χαρισματική εν 

Χριστώ εμπειρία είναι μία και παρέχει την ίδια γνώση που φανερώνεται στην ενότητα 

της πίστης. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι χαρισματικές εμπειρίες 

καθώς και η πίστη των αγίων Πατέρων, ως προς την αλήθεια της μετοχής στις 

άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού, δεν απέχουν μεταξύ τους ούτε και 

αποκλίνουν η μία από την άλλη· και τούτο διότι παραπέμπουν στο ίδιο πρόσωπο, 

στον Ιησού Χριστό. Έτσι είναι ευνόητο για ποιον λόγο ο Απόστολος Παύλος,28 ο 

Μέγας Αθανάσιος29 (4ος αιώνας), ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας30 (5ος αιώνας), ο 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής31 (7ος αιώνας), ο Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος32 (11ος 

αιώνας), ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς33 (14ος αιώνας) και Όσιος Σωφρόνιος του 

Έσσεξ34 (20ος αιώνας), πρεσβεύουν ακριβώς την ίδια διδασκαλία, αλλά και 

εκφράζουν ακριβώς την ίδια εμπειρία γύρω από το ζήτημα της ενανθρώπησης του 

Υιού, αλλά και της θέωσης του ανθρώπου. γ. Η χαρισματική εμπειρία δεν είναι ένα 

αποκλειστικά πνευματικό γεγονός, αλλά απευθύνεται και στο ανθρώπινο σώμα και 

πραγματώνεται εντός της Ιστορίας. Αυτό συνεπάγεται ότι η χαρισματική εμπειρία δεν 

αντανακλάται μόνο στο πνεύμα, αλλά και στον χώρο του αισθητά ορατού κόσμου. Η 

Εκκλησία προσκαλεί τον άνθρωπο να μετάσχει σε μία εμπειρία που είναι όχι μόνο 

πνευματική αλλά, ταυτόχρονα ορατή και αισθητά προσπελάσιμη. Για την ορθόδοξη 

ευσέβεια δεν είναι καθόλου παράξενο φαινόμενο η τιμητική προσκύνηση του 

σταυρού, των εικόνων καθώς και των ιερών λειψάνων, γιατί όλα τούτα είναι 

αδιάψευστοι μάρτυρες της εν Χριστώ ανακαίνισης της σύμπασας κτίσης. 

 

                                                     
27 Γαλ. 4,9. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό ή 
σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός». 
28 Εφεσ. 2, 4-6. 
29 Αθανασίου του Μεγάλου, Περὶ ἐνανθρωπήσεως, PG 25, 192B. 
30 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Κατὰ ἀνθρωπομορφιτῶν, PG 76, 113B. 
31 Μαξίμου του Ομολογητού, Κεφάλαια διάφορα, θεολογικὰ τε καὶ οἰκονομικὰ, PG 90, 1193D. 
32 Συμεών του νέου θεολόγου, Ύμνοι, 50. 
33 Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλίαι, 16, 19. 
34 Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), αρχιμανδρίτης, Περί προσευχής (μετάφραση από τα ρωσικά: Ζαχαρίας 
Ζάχαρος, αρχιμ.), Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ,2 1994, σελ. 106. 
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2.2. Ο χριστολογικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

Ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του παιδαγωγικού έργου συνδέεται άμεσα με 

τον χριστολογικό. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κατέχει μία εξέχουσα θέση στην 

Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Θα πρέπει, όμως, να αποσαφηνίσουμε γιατί αποδίδεται 

τόσο μεγάλη σημασία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα αυτό 

απαντάται, αφού πρωτύτερα δοθεί κατάλληλη απάντηση σε κάποιο άλλο: Γιατί ο 

Θεός έγινε άνθρωπος;  

Για τους Πατέρες της Εκκλησίας ο Θεός δεν ήρθε στον κόσμο, επειδή ο 

άνθρωπος αμάρτησε. Δηλαδή η Ενανθρώπησή Του δεν προκλήθηκε αίφνης εξαιτίας 

του προπατορικού αμαρτήματος. Μετά την πτώση ο Θεός συνεχώς προσκαλούσε τον 

άνθρωπο ν’ αποφύγει την αμαρτία και να μετανοήσει. Όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός: «πολλοῖς πρότερον παιδαγωγήσας καὶ πρὸς ἐπιστροφὴν καλέσας στόνῳ 

καὶ τρόμῳ, ὕδατος κατακλυσμῷ […] συγχύσει καὶ διαιρέσει γλωσσῶν, ἀγγέλων 

ἐπιστασίᾳ, πόλεων ἐμπρησμῷ, τυπικαῖς θεοφανείαις, πολέμοις, νίκαις, ἥτταις, 

σημείοις καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι, νόμῳ, προφήταις, δι’ ὦν τὸ 

σπουδαζόμενον ἦν ἡ τῆς ἁμαρτίας ἀναίρεσις».35 Για την Ορθόδοξη πατερική 

θεώρηση της Ιστορίας ο Τριαδικός Θεός είναι παρών στην εποχή της Παλαιάς 

Διαθήκης μέσω του δευτέρου προσώπου Του, δηλ. μέσω του Υιού και Λόγου του 

Θεού, ο οποίος τότε όγω του ότι (στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης) δεν είχε 

πραγματοποιηθεί η Ενανθρώπιση, δρούσε ως άσαρκος Λόγος.36 Οι θεοφάνειες της 

Παλαιάς Διαθήκης, όπως π.χ. η φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτος στο όρος Σινά, 

πραγματοποιούνταν μέσω του άσαρκου Λόγου, ενώ οι θεοφάνειες της Καινής μέσω 

του ένσαρκου Λόγου, δηλ. μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό, πρακτικώς, σημαίνει ότι, 

με βάση τα ορθόδοξα θεολογικά κριτήρια, η Ιστορία του ανθρώπου δεν διχοτομείται 

ανάμεσα σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η Ιστορία της κτίσης προσεγγίζεται ως ένα 

ενιαίο όλο, δηλ. ως Δημιουργία του Θεού.  

                                                     
35 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο – Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. Έκδοσις 
Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 209: 
«προηγουμένως τον διαπαιδαγώγησε με πολλούς τρόπους και τον κάλεσε με στεναγμό και τρόμο να 
επιστρέψει, με κατακλυσμό νερού [...]  με σύγχυση και διαίρεση γλωσσών, με επιστασία αγγέλων, με 
εμπρησμούς πόλεων, με τυπικές θεοφάνειες, με πολέμους, με νίκες, με ήττες, με σημασία και τέρατα 
και ποικίλες δυνάμεις, με νόμο, με προφήτες, αποβλέποντας με όλα αυτά στην αναίρεση της 
αμαρτίας». 
36 Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε 
αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 21996, σσ. 58-74. 
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Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει τα εξής: «Σκιὰ γὰρ τὰ τῆς Παλαιᾶς· 

εἰκών δὲ τὰ τῆς Νέας Διαθήκης· ἀλήθεια δὲ ἡ τῶν μελλόντων κατάστασις».37 Η 

αλήθεια της καινής κτίσεως θα αποκαλυφθεί στην πλήρη της μορφή κατά τη Δευτέρα 

Παρουσία του Χριστού. Οι θεοφάνειες του άσαρκου Λόγου κατά την εποχή της 

Παλαιάς Διαθήκης ήταν ένα είδος προετοιμασίας για τα Έσχατα. Οι θεοφάνειες του 

ένσαρκου Λόγου την εποχή της Καινής Διαθήκης ήταν εικόνα των εσχάτων. Και 

τέλος, η θεοφάνεια του Χριστού ως Δευτέρα Παρουσία θα είναι η αποκάλυψη των 

Εσχάτων στην ολοκληρωμένη τους μορφή. Οι θεοφάνειες, βέβαια, παραμένουν 

ποιοτικά πάντοτε οι ίδιες, γιατί απλούστατα ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Εντούτοις, ο 

τρόπος μετοχής του ανθρώπου σ’ αυτές ποικίλλει. Άλλη – ποιοτικώς – είναι η μετοχή 

του ανθρώπου στις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, άλλη την εποχή της Καινής 

και άλλη θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Οι τρόποι μετοχής σχετίζονται μεταξύ 

τους κατά το σχήμα «σκιά-εικόνα-αλήθεια» του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή. Το 

ενδιαφέρον στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός, ότι η παρουσία 

του Θεού είναι αντιληπτή και – κατά διαφορετικό κάθε φορά τρόπο ‒ μεθεκτή από 

τον άνθρωπο σε όλη την έκταση της ιστορίας του. Εάν όντως είναι έτσι, τότε ποιον 

ακριβώς ρόλο διαδραμάτισε η Ενανθρώπηση του Θεού; 

 

2.3. Το περιεχόμενο της έννοιας «σωτηρία» στο πλαίσιο της Ορθόδοξης 

χριστιανικής αγωγής 

Ο Αθανάσιος Βλέτσης διερεύνησε την έννοια «σωτηρία» με βάση τη 

σωτηριολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.38 Το συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξε είναι το εξής: Για τους Πατέρες της Εκκλησίας «σωτηρία» δεν σημαίνει 

απλώς απελευθέρωση από την τυραννία της αμαρτίας. Οπωσδήποτε, η λύτρωση από 

τα δεινά της αμαρτίας εκφράζει το περιεχόμενο της έννοιας «σωτηρία». Ωστόσο, η 

έννοια της «σωτηρίας» ενέχει μέσα και μία άλλη διάσταση: είναι η ένωση του 

ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι το προαιώνιο σχέδιο του Θεού και ο προαιώνιος 

από τον Θεό προδιαγεγραμμένος σκοπός της δημιουργίας, πριν ακόμη η δημιουργία 

                                                     
37 Μαξίμου του Ομολογητού, Σχόλιον εἰς Διον. Ἀρεοπ. Ἐκκλησιατικὴν Ἱεραρχίαν, PG 4, 137. Απόδοση 
στη νεοελληνική από Αθανάσιο Στογιαννίδη: Τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης ομοιάζουν με σκιά· 
τα γεγονότα της Καινής, με εικόνα. Η αλήθεια των πραγμάτων, όμως, θα φανερωθεί στη μέλλουσα 
ζωή». 
38 Αθανάσιος Βλέτσης, Το προπατορικό αμάρτημα στη θεολογία Μαξίμου του Ομολογητού. Έρευνα στις 
απαρχές μιας οντολογίας των κτιστών, Τέρτιος, Κατερίνη 1998, σσ. 337-355. Όλοι οι προβληματισμοί 
γύρω απ’ το θέμα αυτό παραπέμπουν στο συγκεκριμένο αυτό απόσπασμα της εν λόγω εργασίας του 
Αθανασίου Βλέτση. 
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αυτή έλθει στο ον. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η κτίση κατακτά το στόχο της. Η 

επίτευξη του στόχου αυτού ήταν αδιανόητη και ακατόρθωτη απ’ τον Αδάμ. Ο 

πρωτόπλαστος άνθρωπος δεν διέθετε κάποιο ιδιαίτερο και επαρκές δυναμικό, έτσι 

ώστε να πραγματοποιήσει τον έμφυτο προορισμό του και να εξασφαλίσει την πρόοδο 

και την τελείωση της ύπαρξής του. Για ποιον λόγο όμως ήταν ανεπαρκής; Η 

ανεπάρκειά του δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της δημιουργίας και της 

κατασκευής του. Ο Θεός ως πάνσοφος τον δημιούργησε «καλόν λίαν» χωρίς ψεγάδι 

και χωρίς αμαρτία. Η ανεπάρκεια του ανθρώπου άπτεται της οντολογίας του, δηλ. 

αυτής καθ’ εαυτήν της φύσης του. Ο άνθρωπος είναι κτιστός και άρα τρεπτός. Αν 

διακόψει τη σχέση του με την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό, υπόκειται στον 

κίνδυνο να αυτοδιαψευσθεί και να καταλήξει στη φθορά και τον θάνατο.  

 

2.4. Το πιο μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου: η θνητότητά του 

Οι πολύ αξιόλογες επισημάνσεις του Αθανασίου Βλέτση φωτίζουν 

περισσότερο την ουσία του ενός και μοναδικού προβλήματος του ανθρώπου: ο 

άνθρωπος είναι κατά φύση θνητός. Σε τούτο συνίσταται η τραγωδία του, στο ότι από 

μόνος του δεν έχει καμία δυνατότητα να ξεπεράσει τη φθοροποιό δύναμη του θανάτου. 

Ο θάνατος παραμένει μέχρι σήμερα το κυρίαρχο πρόβλημα του ανθρώπου.39 Η 

αθανασία, και της ψυχής και του σώματος, που χαρίζει ο Θεός στους 

Πρωτοπλάστους, δεν είναι ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης. Η αθανασία είναι ένα 

έξωθεν εισερχόμενο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κατά φύση 

αθανασία της ψυχής ούτε κατά φύση αθανασία του σώματος. Φυσιολογικά αθάνατος 

είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός. Η φύση του ανθρώπου είναι κατά φύση θνητή, διότι 

προέρχεται από το μη ον. Ο ίδιος ο Θεός θέλει και εξοπλίζει τον Αδάμ και την Εύα με 

το δώρο της αθανασίας. Πρόκειται για μία δωρεά εκ Θεού προερχόμενη, και όχι για 

μία ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης. 

Η αγωνία του ανθρώπου είναι οπωσδήποτε αγωνία και φόβος απέναντι στη 

θνητότητα της φύσης του. Ο άνθρωπος προσπαθεί ενίοτε να παλέψει με τη θνητότητά 

του, χρησιμοποιώντας όμως θνητά μέσα. Χωρίς τη ζωή, χωρίς τον Θεό, συλλαμβάνει 

ο άνθρωπος με τη διάνοιά του κόσμους εικονικούς, αποκυήματα της φαντασίας του, 

ιδεολογήματα περί ζωής και όχι τη ζωή την ίδια. Όταν προβαίνει σε τέτοιου είδους 

ενέργειες, τότε εξυψώνει τη σκέψη του σε μοναδικό κριτήριο της πραγματικότητας. 
                                                     
39 Αναλυτικότερα για το θέμα αυτό: βλ. Νίκος Α. Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο 
πατερικής θεολογίας, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017. 
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Αυτό τον κάνει ιδιοτελή, εγωπαθή, εγωκεντρικό και, το κυριότερο, του δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση της ασφάλειας και της βεβαιότητας. Μοναδική δυνατότητα ζωής 

απομένει ο ορατός-αισθητός κόσμος καθώς και η ικανοποίηση των αισθήσεων του 

σώματός του. Το κυνήγι της ηδονής γεννά μέσα του αντικοινωνικές συνήθειες, όπως 

εγωπαθή φιλαυτία, φανατισμό, αποξένωση, ανικανότητα διαλόγου, έλλειψη 

πνεύματος ανοχής του διαφορετικού, απώλεια κάθε μορφής αδελφοσύνης, μίσος, 

ανερμάτιστο καταναλωτισμό, παραμέληση και καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος κ.α.  

Κοντολογίς, καταλαβαίνει κανείς ότι η αμαρτία αποτελεί μία μικρή παρωδία 

μέσα στο μεγάλο δράμα του ανθρώπου: τον αγώνα του ενάντια στη θνητότητά του. Ο 

Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ (Σωφρόνιος Σαχάρωφ) διατυπώνει με πολύ 

«συμπυκνωμένο» πλην, όμως, εύστοχο τρόπο όλα τα παραπάνω: «Ὁ κοινὸς καὶ 

μόνος ἀληθινός ἐχθρὸς εἶναι ἡ θνητότης ἡμῶν. Ὀφείλομεν νὰ παλαίσωμεν 

μαρτυρικῶς ἐναντίον τοῦ ζῶντος ἐν ἡμῖν θανάτου, βάλλοντες ἀρχὴν ἐξ ἡμῶν τῶν 

ἰδίων».40 Η θνητότητα είναι το κατεξοχήν πρόβλημα του ανθρώπου. Από εκεί 

πηγάζει η αμαρτία, ως απεγνωσμένη και στην αποτυχία καταδικασμένη προσπάθεια 

αναζήτησης της αθανασίας. Όταν αναζητεί ο άνθρωπος την πρόοδο και την εξέλιξή 

του, στο βάθος δεν αναζητεί τίποτε άλλο, παρά την τελείωσή του, τη θέωσή του· και 

το πράττει αυτό, επειδή θέλει να θέσει ανασταλτικούς φραγμούς στην φθορά και τον 

θάνατο. Γιατί οραματίζεται άραγε επίγειους παραδείσους εφαρμόζοντας στη ζωή του 

ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία; Ο στόχος είναι πάντοτε ένας και μοναδικός: η 

αθανασία, ο αγώνας με κάθε μέσο ενάντια στην καταλυτική δύναμη του θανάτου. 

Δυστυχώς, όμως, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιεί θνητά μέσα για να πολεμήσει 

τον θάνατο και να καταπολεμήσει τη θνητότητά του. Και εκεί, όπως φαίνεται, 

βρίσκεται η αποτυχία του όλου εγχειρήματος. 

Μόνον ο Χριστός καθιστά δυνατή τη λύση του προβλήματος αυτού: Αυτός 

καθιστά τον άνθρωπο ικανό για τη θέωση. Ζώντας ο άνθρωπος με τον Χριστό, δεν 

παραμένει ον πλασμένο για τον θάνατο (sein zum Tode), όπως μας είχε πει ο Martin 

Heiddeger, αλλά ον πλασμένο για τη ζωή. Ο Χριστός είναι η χώρα των ζώντων. Είναι 

εκείνος που σταματά τη δύναμη του θανάτου απέναντι στην ανθρώπινη φύση: 

«θανάτῳ θάνατον πατήσας». Ο Χριστός δεν είναι, απλώς, ο ελευθερωτής από τα 

δεσμά της αμαρτίας, αλλά το οριστικό και αμετάκλητο τέλος του υπαρξιακού 

                                                     
40 Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), αρχιμανδρίτης, Περί προσευχής, ό.π., σελ. 250. 
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προβλήματος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι εξηγείται ο ενθουσιασμός, η χαρά και η 

συγκίνηση, με την οποία η Ορθοδοξία περιβάλλει τη μεγαλύτερη εορτή της 

Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Με την Ανάσταση του Χριστού, ο άνθρωπος μπορεί, 

πλέον, εν Χριστώ να λάμπει από φως και ζωή. Το Πάσχα Κυρίου είναι η Λαμπρή του 

ανθρώπου.  

Αθανασία δεν σημαίνει, λοιπόν, μόνο θεραπεία από την αμαρτία. Η αμαρτία, 

η ασθένεια του ανθρώπου, είναι μια αναμενόμενη συνέπεια της κτιστότητάς του: ο 

άνθρωπος είναι κτιστός και τρεπτός, οπότε αν δεν ενωθεί χαρισματικά με τον Θεό, 

τότε αμαρτάνει οπωσδήποτε, δηλ. επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, και αυτό το 

«εκεί» είναι το μη ον, η ανυπαρξία, η απουσία ζωής. Και επειδή πολλές φορές δεν 

γνωρίζει το πραγματικό του συμφέρον, γι’ αυτό και αποτυγχάνει, αμαρτάνει και 

πέφτει. Η αθανασία εκφράζει μία υπαρξιακή κατάσταση που παρέχεται στον άνθρωπο 

κατά χάρη ως δωρεά. Αθανασία είναι η υπέρβαση του θανάτου, το κατεξοχήν 

ζητούμενο του ανθρώπου από τη στιγμή της δημιουργίας του.  

 

2.5. Η σημασία που έχει το πρόσωπο του Χριστού στο πλαίσιο της Ορθόδοξης 

χριστιανικής αγωγής  

Οι παραπάνω επισημάνσεις καθιστούν σαφές, για ποιον λόγο αποδίδεται στον 

Χριστό τόσο μεγάλη σημασία κατά την άσκηση του έργου της Ορθόδοξης 

χριστιανικής αγωγής. Ο Χριστός είναι η μοναδική δυνατότητα ανάπτυξης, εξέλιξης 

και προόδου για τον άνθρωπο. Χωρίς Θεό η ζωή είναι όχι μόνο αδιανόητη, αλλά και 

αδύνατη. Ο λόγος γίνεται για τη ζωή. Και σκοπός της ζωής είναι η χριστοποίηση του 

ανθρώπου, δηλ. η ενοίκηση του αγίου Πνεύματος σε όλο το εύρος της ανθρώπινης 

ύπαρξης.41 Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε πάντοτε ότι σκοπός της χριστιανικής 

ζωής είναι η απόκτηση του αγίου Πνεύματος. Αντιλαμβάνεται κανείς, με βάση τα όσα 

μέχρι τώρα εκθέσαμε, πως η δεύτερη προϋπόθεση της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο φορέας της ταυτότητας κάθε 

ανθρώπινου προσώπου.  

Να επισημάνουμε εδώ ότι η παραπάνω θέση δεν συνθέτει το προφίλ μίας 

αυταρχικής αγωγής. Το παιδί και ο νέος άνθρωπος μαθαίνουν ότι η ζωή της 

Εκκλησίας είναι ζωή εν Χριστώ. Πώς όμως αποδεικνύεται στην πράξη ο μη 

αυταρχικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής;  
                                                     
41 Ειρήνη Gorainov, Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (Μετάφραση από τα γαλλικά: Καλλιόπη Σκουτέρη), 
Τήνος, Αθήνα 2018. 
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Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι μια απρόσωπη ζωή ούτε μια ιδέα, αλλά η ζωή 

εκείνη που φωτίζεται από το πρόσωπο του Χριστού και μπορεί να φανερωθεί στο 

πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, μ’ έναν ανεπανάληπτο και ξεχωριστό τρόπο. Ο Χριστός 

δεν εκμηδενίζει σε καμία περίπτωση το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά μεταμορφώνει την 

ξεχωριστή και μοναδική ιδιαιτερότητα του προσώπου αυτού. Ο χαρακτήρας της 

Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής είναι σαφώς θεανθρωποκεντρικός.42 Κέντρο αυτής 

της αγωγής δεν είναι ούτε μόνο ο Θεός ούτε μόνο ο άνθρωπος, αλλά το 

συναμφότερον, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι καμία πτυχή της 

ανθρώπινης ζωής δεν περιθωριοποιείται, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παιδαγωγικού έργου· από την άλλη κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής καλείται να 

λάβει μέρος στο γεγονός της εν Χριστώ μεταμόρφωσης. Η έννοια «προσανατολίζω», 

στο πλαίσιο του έργου αγωγής που προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ταυτίζεται με 

τη φράση «παρουσιάζω και γνωστοποιώ στους νέους ανθρώπους κάτι που θεωρώ 

καθοριστικό και σημαίνον». Αυτό που παρουσιάζεται είναι η εκκλησιολογική 

εμπειρία των Αγίων, δηλ. η χαρισματική εμπειρία του σώματος του Χριστού. Το 

«παρουσιάζω» φυσικά εμπεριέχει κάθε τρόπο προσέγγισης και γνώσης, όπως π.χ. την 

εμπειρική γνωριμία με τη θεία Λειτουργία, δηλ. τη δυνατότητα μετοχής στα 

τελούμενά της, ώστε ο παιδαγωγούμενος να μπορεί να έχει μία «γεύση» του 

προσανατολισμού που του παρέχεται. 

2.6. Ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου ως κριτήριο της 

Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής 

Το τρίτο κριτήριο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής έχει να κάνει με την 

έννοια της ελευθερίας. Η εν Χριστώ πρόοδος του ανθρώπινου προσώπου δεν μπορεί 

να υλοποιηθεί χωρίς την ανθρώπινη ελευθερία, χωρίς δηλ. τη συνειδητή, υπεύθυνη 

και αυτεξούσια συγκατάθεση του ανθρώπου. Η γνήσια και πηγαία πίστη είναι 

αποτέλεσμα της ελεύθερης και αυτόβουλης αφοσίωσης του ανθρώπου στον Θεό. 

Πίστη και ανθρώπινη αυτονομία είναι μεγέθη που αλληλοεξαρτώνται.43 Με άλλα 

λόγια, το παιδαγωγικό έργο που εμπνέεται από την παράδοση της Εκκλησίας, 

αντιστρατεύεται κάθε μορφή ηθικισμού ή άλογης, ατεκμηρίωτης και τυραννικής 

επιβολής ηθικιστικών προτύπων. Πώς είναι δυνατόν να επιπλήττεις τον νέο άνθρωπο, 

όταν αυτός δεν ακολουθεί τα χνάρια του Χριστού, και να θες να του επιβάλλεις την 
                                                     
42 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, Εκδοτικός 
Οίκος Αφελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 22005, σελ. 121. 
43 Χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, Θρησκευτική Αγωγή και Αυτονομία του Παιδιού, Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 98-99. 



Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
40 

εν Χριστώ ζωή ως να επρόκειτο για μία απρόσωπη διδασκαλία ή ένα απρόσωπο 

σύστημα ηθικών κανόνων; Η αγάπη του Χριστού κερδίζεται μόνο με ελευθερία. Και 

στην ελευθερία οδηγεί. Αν το παιδί δεν είναι ελεύθερο ν’ αποδεχτεί ή ν’ αρνηθεί, τότε 

εξάπαντος δεν είναι ελεύθερο και να ζήσει. Και αν δεν είναι ελεύθερο να ζήσει, πώς 

θα του μιλήσει κανείς για την ίδια τη ζωή; 

Η εμπειρία της χάρης του Θεού δεν μπορεί παρά να είναι καρπός μιας 

προσωπικής συνάντησης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 

υπογραμμίζει την παραπάνω διαπίστωση, λέγοντας ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία 

θέλουν να αποδείξουν ʺτιʺ είναι αλήθεια, ενώ η πραγματική χριστιανική συνείδηση 

ερωτά πάντα για το ʺΤΙΣʺ είναι η αλήθεια, και αναζητεί το πρόσωπο αυτό.44 Η 

εμπειρία της αλήθειας είναι πάντα μία συνάντηση πρόσωπο-προς-πρόσωπο ανάμεσα 

στον Θεό και τον άνθρωπο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται ιστορικά μεταξύ 

ανθρώπου και της χαρισματικής εμπειρίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκφράζοντας 

τη χαρισματική της εμπειρία, ουσιαστικά, εκφράζει το γεγονός της συνάντησής της 

με τον Τριαδικό Θεό.  

Πρόκειται για ένα είδους κίνησης του ανθρώπου προσωπικής και 

αυτεξούσιας. Εντούτοις, η κίνηση αυτή δεν είναι μία υπόθεση καθαρά ατομική, και 

τούτο διότι η εν Χριστώ εμπειρία της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της εν Χριστώ 

ενοποίησης των πάντων.  

Το έργο αγωγής που προσφέρεται μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, δεν μπορεί να σχετίζεται με κανενός είδους δογματικό διαποτισμό, ο 

οποίος μόνο ως αντιμορφωτική εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί.45 

Βασικό κριτήριο για το έργο αυτό είναι η ανάπτυξη και υποβοήθηση της κριτικής 

ικανότητας του ανθρώπου.46 Για να πλησιάσει τον Θεό ο νέος άνθρωπος, θα πρέπει 

να μπορεί να κρίνει συνειδητά και αυτεξούσια. Πρέπει, ακόμη, να μπορεί να 

αποφασίσει ελεύθερα, εάν θέλει ν΄ ακολουθήσει τη χριστιανική ζωή ή όχι. Ας 

τονίσουμε όμως και το εξής: Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, για την Ορθόδοξη 

χριστιανική αγωγή, δεν σημαίνει τη δυνατότητα να συνθέτει κανείς μία προσωπική και 

                                                     
44 Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), αρχιμανδρίτης, Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,  Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας  152013,  σσ. 135-136: «Η επιστήμη και η φιλοσοφία θέτουν στον εαυτό 
τους το ερώτημα: ΤΙ είναι αλήθεια; Αντίθετα η γνήσια χριστιανική συνείδηση πάντοτε στρέφεται προς 
την αλήθεια ρωτώντας “ΤΙΣ”». 
45 Εμμανουήλ Περσελής, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή ως σύγχρονη μορφωτική διαδικασία, στο: 
Κώστας Δεληκωσταντής (Επιμέλεια), Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής, Ακρίτας, Αθήνα 1993, σσ. 175-
181. 
 46 Εμμανουήλ Περσελής, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή ως σύγχρονη μορφωτική διαδικασία, ό.π., 
σσ. 181-186. 
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ατομική θεωρία για τη ζωή και τον κόσμο, αλλά την ικανότητα να διαλέγεται, να 

συζητά, να αποδέχεται κάτι συνειδητά και υπεύθυνα, όπως, επίσης, και ν’ αρνείται κάτι 

βάσει τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η κριτική ικανότητα είναι εξάπαντος συνώνυμο της 

διαλεκτικής-διαλογικής ικανότητας. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω παιδαγωγικής διαδικασίας, δεν προτείνεται ένας 

τρόπος ζωής, με σκοπό αυτή η πρόταση ν’ αποτελέσει θεμέλιο μιας υποκειμενικά 

δομημένης ατομικής βιοθεωρίας. Η κατηγορία «ζωή» προσεγγίζεται όχι ατομικά 

ούτε, όμως, και αποκλειστικά ως υπόθεση της κοινότητας. Μέσα στην Εκκλησία, το 

ανθρώπινο πρόσωπο εκφράζει την κοινότητα στο σύνολό της, ενώ η κοινότητα ανα-

δεικνύει την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου. Το πρόσωπο απαρνούμενο την 

αυταρέσκεια και τον εγωκεντρισμό του, δύναται ν’ αγκαλιάσει μέσα του όλη την 

κτίση και να μεταμορφωθεί εν Χριστώ σε πρόσωπο καθολικό, οικουμενικό και 

παγκόσμιο. Πολύ όμορφα γράφει ο π. Γεώργιος Φλορόφσκυ, ότι «καθολικότητα δεν 

σημαίνει συσσωμάτωση ή συλλογικότητα. Τουναντίον, η αυταπάρνηση διευρύνει το 

πεδίο αυτής της ίδιας της προσωπικότητάς μας. Μέσω της αυταπάρνησης κατακτούμε 

το πλήθος μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και αγκαλιάζουμε τους πολλούς εντός του 

ίδιου μας του εγώ. Εδώ βρίσκεται η ομοιότητα με τη θεία ενότητα της Αγίας 

Τριάδας».47 

Καθήκον του παιδαγωγικού έργου της Εκκλησίας είναι η παρουσίαση, 

γνωστοποίηση και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο ζωής που η ίδια γεύεται, 

ομολογεί και κηρύσσει. Ο νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα είτε ν’ αποδεχθεί είτε ν’ 

αρνηθεί τη ζωή αυτή· ωστόσο, μαθαίνει ότι το περιεχόμενο της ζωής, ως βίωμα 

ενότητας και οικουμένης εν Χριστώ, δεν μπορεί να δεχθεί αλλοιώσεις και 

μετασχηματισμούς, και αυτό διότι ο Θεός δεν υπόκειται σε αλλοιώσεις και 

μετασχηματισμούς. Και διότι, ακόμη, η απόλυτη ελευθερία στην οποία καλεί ο Θεός 

τον άνθρωπο δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι 

ανθρώπινη σύλληψη, ανθρώπινη θεωρία αλλά η εμπειρία μίας κοινότητας. Η εν Αγίω 

Πνεύματι ζωή της χριστιανικής κοινότητας δεν είναι η ατομική ζωή του Χ ή Υ 

ατόμου, αλλά η εν Αγίω Πνεύματιο βίωση της ενότητας όλης της κτίσης. Και όταν 

αναφερόμαστε στον όρο «ενότητα», αυτό ακριβώς εννοούμε. Δηλ. ή θα μιλούμε για 

ολοκλήρωση του ανθρώπου ως βίωση της ενότητας εν Χριστώ ή θα μιλούμε για μη 

                                                     
47 π. Γεώργιος Φλορόφσκυ, Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις. (Μετάφραση: Δημητρίου Τσάμη), 
Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 22003, σελ. 59. Απόδοση στη νεοελληνική από Αθανάσιο 
Στογιαννίδη. 
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ολοκλήρωση και ανεπάρκεια του ανθρώπου. Το αντίθετο της ενότητας είναι η 

διάσπαση και η ατελής πορεία. Αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο η 

χαρισματική ζωή που προτείνει και βιώνει η Εκκλησία, δεν υπόκειται σε 

μετασχηματισμούς και αλλοιώσεις ως προς την αλήθεια της εμπειρίας της. Αυτό 

συμβαίνει διότι είναι ζωή ενότητας και ολοκλήρωσης και όχι διάσπασης και ατέλειας. 

Στη θεωρία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παιδαγωγικής δύο δυνατότητες υπάρχουν: 

ή να ενταχθείς στην ενότητα ζωής της Εκκλησίας ή να παραμείνεις ατελής στη 

διάσπαση και την απομόνωση. Το ζήτημα είναι υπαρξιακό και όχι ιδεολογικό. 

Το παιδί είναι ελεύθερο να καταδικάσει κατηγορηματικά το περιεχόμενο 

αυτής της ζωής και να διαμορφώσει τη δική του βιο- και κοσμοθεωρία. Μπορεί 

ακόμα να συλλάβει μία εντελώς προσωπική εικόνα περί Θεού. Παρά ταύτα, μαθαίνει 

ότι η προσωπικά διαμορφωμένη ζωή του δεν είναι η ζωή της Εκκλησίας, αλλά η δική 

του θεωρία και η δική του ιδεολογία περί ζωής. Εδώ δεν πρόκειται για μια 

αντιπαραβολή απόψεων, κατά την οποία η Εκκλησία αναγκάζει το παιδί με τρόπο 

δουλικό και καταπιεστικό να αποδεχθεί τη διδασκαλία της, απειλώντας ότι σε μία 

διαφορετική περίπτωση δεν το αναγνωρίζει πλέον ως παιδί της. Η Εκκλησία δεν 

καλείται και δεν πρέπει ν’ αντιπαρατεθεί με τους νέους ανθρώπους, ούτε, φυσικά, και 

να δεσμεύσει την ελευθερία τους. Μήτε και έχει σκοπό να πείσει για κάτι ή ν’ 

αποδείξει κάτι. Το μόνο που καλείται να κάνει είναι να προσφέρει τη ζωή που βιώνει. 

Να προσφέρει τον εαυτό της στον κόσμο θέλει η Εκκλησία, γι’ αυτό και πάντοτε 

αυτοπαρουσιάζεται ως τρόπος ζωής και κατανοεί πάντοτε τον εαυτό της μέσα από 

αυτή την οπτική γωνία. Η Εκκλησία βιώνει μια πραγματικότητα και την παρουσιάζει 

ως πρόταση ζωής ή – καλύτερα ‒ ως ευκαιρία ζωής.48 Είναι στο χέρι του νέου 

ανθρώπου να αξιοποιήσει ή όχι την ευκαιρία αυτή. Τίποτε περισσότερο ή λιγότερο.  

Ας το διατυπώσουμε και διαφορετικά: Το ζήτημα για την Εκκλησία δεν είναι 

να δεσμεύσει την ελευθερία του παιδιού οδηγώντας το στη δική της πρόταση ζωής. 

Δεν είναι ζήτημα υπεράσπισης και διαφύλαξης της διδασκαλίας της. Η ζωή της 

Εκκλησίας είναι ζωή ελευθερίας. Είναι δώρο. Είναι ζωή κατεξοχήν. Και το 

παιδαγωγικό πρόγραμμα της Εκκλησίας εκεί αποσκοπεί, στην προάσπιση και 

ανάπτυξη της ελευθερίας του ανθρώπου. Η ζωή που βιώνει η Εκκλησία είναι ζωή 

                                                     
48 Αλιεύσαμε τον χαρακτηρισμό της ζωής της Εκκλησίας ως «ευκαιρίας» από μία συνέντευξη που 

έδωσε ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου στην εκπομπή 
«Ουδείς αναμάρτητος», την οποίαν επιμελούνταν και παρουσίαζε η δημοσιογράφος Άννα 
Παναγιωταρέα. Η συνέντευξη αυτή είχε μεταδοθεί στις 06.01.2006 και ώρα 22:00’ από το κρατικό 
τηλεοπτικό δίκτυο ΕΤ 1. URL: https://archive.ert.gr/35577/ (Ημερομηνία προσπέλασης: 11.04.2021). 
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κατεξοχήν ελευθερίας και αγάπης, γιατί ο Θεός της Εκκλησίας είναι Θεός ελευθερίας 

και αγάπης. Και η Εκκλησία δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να προσφέρει στον 

άνθρωπο την ευκαιρία αυτή, να ζήσει ουσιαστικά ελεύθερος. Πάνω στο θέμα αυτό, ο 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διατυπώνει την ακόλουθη άποψη: «Ὅσοι τὴν ἐν τῇ 

Καινῇ φιλοσοφίαν ἐζήλωσαν, οὐ φόβῳ καὶ κολάσει, οὐδὲ ἀπειλῇ καὶ τιμωρίᾳ, ἀλλ᾽ 

ἀγάπῃ θείᾳ καὶ φίλτρῳ ζέοντι τῷ περὶ Θεὸν ἐγένοντο τοιοῦτοι, οἷοι δὴ καὶ ἐγένοντο. 

Οὐ γὰρ ἐδεήθησαν προσταγμάτων, οὐδὲ ἐντολῶν καὶ νόμων, ὥστε ἀρετὴν ἑλέσθαι 

καὶ φεύγειν κακίαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εὐγενεῖς παῖδες καὶ ἐλεύθεροι, τὴν οἰκείαν 

ἐπιγνόντες ἀξίαν, χωρὶς φόβου τινὸς καὶ κολάσεως ηὐτομόλησαν πρὸς τὴν ἀρετήν».49 

Αναλύοντας την τοποποθέτηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δεν ενδιαφέρεται μόνο 

για την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά παράλληλα και για την εν Χριστώ τελείωσή 

του ως προσώπου. Με το σκεπτικό αυτό, ως πεπαιδευμένος άνθρωπος θεωρείται όχι 

εκείνος που, απλώς, μπορεί ν’ αποφασίζει ελεύθερα και συνειδητά, αλλά εκείνος που, 

εκτός των παραπάνω, ταυτόχρονα, ελεύθερα και συνειδητά επιλέγει να εμπιστευθεί 

τον Χριστό και την Εκκλησία του. Γιατί και η ελευθερία βρίσκει την πληρότητά της 

στο πρόσωπο του Χριστού. Η ελευθερία είναι ένα εκπληκτικό δώρο που έχει ο 

άνθρωπος, όχι για να γκρεμίζει αλλά για να δημιουργεί. Η ελευθερία ως κατεξοχήν 

εκδήλωση του κατ’ εικόνα ολοκληρώνεται στη δημιουργική δράση του ανθρώπου. 

Άτομο και κοινωνία συμβαδίζουν. Και εντός αυτής της συνοδοιπορίας οικοδομείται 

και αναπτύσσεται το ανθρώπινο πρόσωπο. 

 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

                                                     
49 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν ρῆσιν «Ἔχοντες τὸ αὐτὸ πνεῦμα», ὁμιλ. Β᾽, 6, PG 51, 286. Βλ. 
επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. 
Τόμος Β’, λήμμα: «Η ελευθερία και η θέση της στην αγωγή», Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη 
«Το Βυζάντιον», Αθήνα, 1994, σελ. 640: «Όσοι αγάπησαν με θερμότητα τη φιλοσοφία (διδασκαλία) 
της Καινής Διαθήκης, έγιναν όποιοι έγιναν (άγιοι δηλαδή και προφήτες), όχι με το φόβο και τα 
βασανιστήρια, ούτε με τις απειλές και τις τιμωρίες, αλλά με τη θεία αγάπη και το φλογερό έρωτα προς 
το Θεό. Δεν χρειάσθηκαν δηλαδή προσταγές, ούτε διαταγές και νόμους, για να εκλέξουν την αρετή και 
να αποφύγουν την κακία, αλλά σαν ευγενικά και ελεύθερα παιδιά, αφού απόκτησαν επίγνωση της 
προσωπικής τους αξίας, προσχώρησαν ελεύθερα στο στρατόπεδο της αρετής, χωρίς κανένα φόβο και 
καμιά τιμωρία». 
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Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  
 

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Ο σεβασμός της ελευθερίας και της αυτονομίας του παιδιού ως θεμελιώδες 
κριτήριο κατά την άσκηση του παιδαγωγικού (δηλ. κατηχητικού) έργου της 
Εκκλησίας. 
2. Διαφορές μεταξύ Κατήχησης και Μαθήματος των Θρησκευτικών.  
3. Διαστάσεις της λατρευτικής αγωγής του παιδιού και του εφήβου. 
4. Προσεγγίζοντας τον θεμελιώδη σκοπό της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής. 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, Η αγωγή υπό το πρίσμα της αυτονομίας του παιδιού. 
URL: http://users.auth.gr/chvasil/docs/1.pdf (Ημερομηνία προσπέλασης: 31.05.2021). 
2. Χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, Η σωτηριολογία της Ορθόδοξης Θεολογίας ως 
πρόβλημα γλωσσικής της εκφοράς στο χώρο της αγωγής σήμερα. URL: 
http://users.auth.gr/chvasil/docs/3.pdf (Ημερομηνία προσπέλασης: 31.05.2021). 
2. Εμμανουήλ Π. Περσελής. Βυζαντινή Παιδεία, Άγιος Φώτιος και Νεοελληνική 
Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Αλληλοαναιρούμενες ή  αλληλοσυμπληρούμενες 
 αφηγήσεις; Στο: ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος ΠΘ’, τεύχος 2 (2018): σσ. 7-25. URL: 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2018_2_2_perselis.pdf 
(Ημερομηνία προσπέλασης: 31.05.2021). 
4. Στογιαννίδης, Αθανάσιος. Το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια 
Εκπαίδευση: ένα Μάθημα Θέσεων, Στοχασμού και Ερμηνείας. Στο: ΣΥΝΘΕΣΙΣ. 
Ηλεκτρονικό Περιοδικό Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, τόμος 5, Νο, 1 (2016): σσ. 41-67. 
DOI: https://doi.org/10.26262/syn.v5i1.5630  
 

http://users.auth.gr/chvasil/docs/1.pdf
http://users.auth.gr/chvasil/docs/3.pdf
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2018_2_2_perselis.pdf
https://doi.org/10.26262/syn.v5i1.5630


Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
45 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Για ποιον λόγο η πρώτη βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να τηρείται κατά την 
άσκηση του παιδαγωγικού έργου της Εκκλησίας συνδέεται άμεσα με τον 
εκκλησιολογικό χαρακτήρα της θρησκευτικής εμπειρίας;  
2. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του ανθρώπου κατά τον Όσιο Σωφρόνιο 
του Έσσεξ; Γιατί; 
3. Τι συνεπάγεται για τον νέο άνθρωπο το γεγονός, πως ο χαρακτήρας της Ορθόδοξης 
χριστιανικής αγωγής είναι θεανθρωποκεντρικός; 
4. Ο σεβασμός της ελευθερίας του νέου ανθρώπου κατά την άσκηση του έργου της 
χριστιανικής αγωγής, μεταφράζεται στην πράξη ως ενίσχυση για δημιουργία μίας 
ατομικής θεώρησης για τη ζωή και τον κόσμο; Ναι ή όχι και γιατί; 
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3. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας κατά την πατερική θεολογία 
 

Λέξεις κλειδιά: Παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, πατερική θεολογία, ηθική ανάπτυξη 

 

Εισαγωγικά 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

σχετίζεται άμεσα με την ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Η 

θρησκευτική αγωγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, 

καθώς η ορθόδοξη προσέγγιση του ήθους προσφέρει απαντήσεις σε αναπάντητα 

μέχρι σήμερα ερωτήματα του ευρύτερου χώρου της Παιδαγωγικής και της 

Ψυχολογίας αναφορικά με την ηθική ανάπτυξη κατά την παιδική και την εφηβική 

ηλικία και τη συμβολή της στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που εκδηλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι κατά τη διάρκεια των παραπάνω φάσεων 

ψυχοσωματικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση 

προσφέρει μία ευκαιρία συνάντησης και γνωριμίας με τη νέα αυτή προοπτική ηθικής 

ανάπτυξης κατά τη διδακτική πράξη.  

 

3.1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

Η έννοια της ηθικής στον χώρο της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής 

περιγράφεται ως η ικανότητα του ανθρώπου να κρίνει και να αξιολογεί τις ατομικές 

του ενέργειες και τις πράξεις των άλλων. Στην έννοια της ηθικής εντάσσονται τα 

κίνητρα και τα συναισθήματα του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης τόσο της εσωτερικής του διάθεσης όσο και του τρόπου 

συμπεριφοράς του, οι οποίες επηρεάζονται καθοριστικά από το εκάστοτε σύστημα 

αρχών και αξιών οικουμενικής ισχύος.  Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 

κοινωνικές προεκτάσεις της ηθικής, η οποία πηγάζει από την προσωπικότητα του 

κάθε ανθρώπου, καθορίζεται από τους κοινωνικούς θεσμούς και ρυθμίζει τις 

κοινωνικές σχέσεις50, δημιουργώντας ένα σύστημα αρχών και αξιών που διέπουν 

τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ζωή. Η αποδοχή και η συμμόρφωση με αυτό 

                                                     
50 Α. Κακαβούλης, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή. Ψυχοπαιδαγωγική Β,΄ χ.ε., Κρήτη 1994, σ. 17-18.  
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το αξιακό σύστημα εξασφαλίζει την προστασία των ατομικών και συλλογικών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμβάλλοντας στην ευημερία του51.  

Στον χώρο της εκπαίδευσης η ηθική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί 

θεμελιώδη επιδιωκόμενο σκοπό των αναλυτικών προγραμμάτων της θρησκευτικής 

αγωγής στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης ήδη από τον πρώτο εκπαιδευτικό 

νόμο (1834)52 και σχεδόν διαχρονικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η 

ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση του ήθους προσδίδει σε αυτό μία ευρύτερη 

διάσταση, αναδεικνύοντας την οντολογική του σχέση με τη φύση του ανθρώπου ως 

ψυχοσωματικής ύπαρξης κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Δημιουργού Θεού.  

Η ηθική καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου κατανοείται 

διαχρονικά ως βασικός τρόπος αποτελεσματικής πρόληψης των κυριότερων 

προβλημάτων της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Για τον λόγο αυτό κατέχει 

κεντρική θέση μεταξύ των βασικών στόχων της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελώντας έως και σήμερα βασική προτεραιότητα 

του σύγχρονου σχολείου53. Ο ρόλος, μάλιστα, της θρησκευτικής εκπαίδευσης προς τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση καθίσταται πρωταγωνιστικός με δεδομένες τις 

ηθικοπνευματικές διαστάσεις της54.  

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της Ψυχολογίας και της 

Παιδαγωγικής αποτελούν εργαλεία που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση 

μίας παιδαγωγικής στάσης και δράσης, τόσο στο πλαίσιο της οικογενειακής αγωγής 

όσο και στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης ή της ποιμαντικής μέριμνας της 

Εκκλησίας για τα παιδιά και τους εφήβους και τα προβλήματά τους. Οι μέθοδοι, για 

παράδειγμα, διάγνωσης του αναπτυξιακού επιπέδου, του βαθμού γνωστικής 

ικανότητας, των αλλαγών που επισυμβαίνουν κατά τη μετάβαση από ένα στάδιο 

ωρίμανσης στο επόμενο55 και των εμπειριών του νέου ανθρώπου αποτελούν 

πρακτικά και αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού και οργάνωσης μίας 

                                                     
51 Χ. Βασιλόπουλος, Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
19962, σ. 31-37.  
52 Ε. Περσελής, «Ιστορικοί σταθμοί της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στην Ελλάδα», στο Σ. 
Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τ. Β΄. Νεοελληνική 
εκπαίδευση (18  21-2010), εκδ. Gutenberg, σ. 943. 
53 Πρβλ., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 303/τ. Β΄/13.03.2003, Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) 
Δημοτικού - Γυμνασίου: α) Γενικό Μέρος, σ. 3734.  
54 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 47, 50. 
55 Χ. Φράγκος, Ψυχοπαιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικής και 
μάθησης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 211-224. 
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παιδαγωγικής στάσης και συμπεριφοράς έναντι των παιδιών και των εφήβων, 

προκειμένου να προληφθούν ή και να αντιμετωπιστούν τα συνηθέστερα και 

εντονότερα προβλήματα των συγκεκριμένων ηλικιακών φάσεων56.  

 

3.2. Η Ηθική ανάπτυξη κατά την ψυχαναλυτική θεωρία 

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, ως ηθική ανάπτυξη εννοείται η 

εσωτερική συνειδητοποίηση του ανθρώπου57, ως αποτέλεσμα της τραυματικής 

σύγκρουσης των τριών θεμελιωδών στοιχείων της ανθρώπινης προσωπικότητας, του 

Εκείνου, του Υπερεγώ και του Εγώ. Η ηθική ωρίμανση, δηλαδή, περιγράφεται ως μία 

διαδικασία σύγκρουσης των φυσικών ορμών και επιθυμιών του, οι οποίες, εφόσον 

εκφραστούν ελεύθερα, λειτουργούν εις βάρος του κοινωνικού πλαισίου, που 

λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί έχουν 

καθοριστεί και διέπουν τον συλλογικό βίο, την κοινωνική ζωή. Επομένως, η μη 

προβληματική κοινωνική συμπεριφορά προκύπτει από την ενοχική συνειδητοποίηση 

της κακής, κατά τα κοινωνικά πρότυπα, φύσης του ανθρώπου. Στο πλαίσιο της 

ερμηνευτικής προσέγγισης της ορθής, κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, 

συμπεριφοράς, η αγωγή αποκτά κατασταλτικό χαρακτήρα, ενώ ο παιδαγωγικός ρόλος 

του γονέα, του εκπαιδευτικού ή του ποιμένα προδιαγράφεται ως ρόλος ηθικής 

αυθεντίας, η οποία καλείται να επιδράσει καταλυτικά στη διαμόρφωση της ηθικής 

συμπεριφοράς του παιδιού ή του εφήβου.  

Επιπλέον, κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, η ηθική ανάπτυξη ερμηνεύεται ως 

η συμμόρφωση των παιδιών και των εφήβων με μία κοινωνική σύμβαση, η οποία 

ρυθμίζει την κοινωνική πραγματικότητα. Ο ρόλος της αγωγής επικεντρώνεται στη 

μεταβολή της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Η διαδικασία αυτής της μεταβολής 

προϋποθέτει την παιδαγωγική προσέγγιση του ανθρώπου ως φύσει κακού, 

στοχεύοντας στη μετεξέλιξή του σε έναν θέσει καλό πολίτη, ο οποίος θα διαχειρίζεται 

και θα ελέγχει, αλλά δεν θα κατορθώσει ποτέ να υπερβεί τον κακό εαυτό του, εφόσον 

δεν μπορεί να υπερβεί τη φύση του, η οποία είναι η πηγή της ανάρμοστης κοινωνικής 

συμπεριφοράς του.  

Στο σημείο αυτό η συμβολή της ορθόδοξης παράδοσης, σύμφωνα με την 

οποία η ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς προϋποθέτει την ορθόδοξη 
                                                     
56 Χ. Βασιλόπουλος, Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, ό.π., σ. 51.  
57 Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εσωτερικής συνειδητοποίησης διαδραματίζουν οι γονείς. 
Αναλυτικότερα, βλ. Η. Ματσαγγούρας, Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα προδημοτικής και πρωτοδημοτικής 
αγωγής, εκδ. Φελέκη, Αθήνα 1982, σ. 77-129. 
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διδασκαλία για την οντολογία του ανθρώπινου προσώπου, είναι καταλυτική. Η  κατ’ 

εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού58 δημιουργία του ανθρώπου, όπως ερμηνεύεται από 

τους Πατέρες της Εκκλησίας, αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές της 

ανθρώπινης φύσης. Σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η κατ’ εικόνα 

Θεού δημιουργία του ανθρώπου, εκτός από τον ρόλο του ανθρώπου στην κτίση και 

την ιστορία, αποκαλύπτει και τις δυνατότητές του να κυριαρχήσει και να ελέγξει την 

ύπαρξή του59. Στην ίδια συνάφεια ο ιερός πατέρας ερμηνεύει το καθ’ ομοίωσιν ως 

εξής: «Ὥσπερ Εἰκόνα εἶπε τήν τῆς ἀρχῆς δηλῶν εἰκόνα, οὕτω καί Ὁμοίωσιν, ὥστε 

κατά δύναμιν ἀνθρωπίνην ὁμοίους ἡμᾶς γίνεσθαι Θεῷ, κατά τό ἥμερον λέγω και 

πράον ἐξομοιοῦσθαι αὐτῷ, καί κατά τόν τῆς ἀρετῆς λόγον». Η ομοίωση του 

ανθρώπου με τον Θεό, ως μία ιδανική εσχατολογική προοπτική, βρίσκει την πρακτική 

έκφρασή της στον ενάρετο βίο60. Η παραπάνω ερμηνεία της ανθρώπινης φύσης και 

ζωής οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δεν είναι φύσει κακός. Το 

κακό είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης χρήσης του αυτεξουσίου του ανθρώπου61. 

Οι παραπάνω ερμηνευτικές προσεγγίσεις τοποθετούν τον άνθρωπο σε 

διαφορετική θέση έναντι του κακού σε σχέση με την ψυχαναλυτική θεωρία. Η πηγή 

του κακού δεν εντοπίζεται στην ανθρώπινη φύση, αλλά στην παράχρηση της 

ελευθερίας της. Το γεγονός αυτό προδιαγράφει, κατά συνέπεια, νέες προοπτικές της 

θεραπευτικής του. Η παιδαγωγική μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των παιδιών και των εφήβων θεμελιώνεται σε μία ανθρωπολογία η οποία απαλλάσσει 

την ανθρώπινη φύση από τις ενοχές για το κακό, η αντιμετώπιση του οποίου  

επιτυγχάνεται σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο μέσω του αγώνα του ανθρώπου 

για την επίτευξη της αγιότητας62. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό στοιχείο της αγωγής για 

την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων 

είναι η αντιμετώπισή τους ως μοναδικών και ανεπανάληπτων προσώπων, σκοπός των 

οποίων είναι η πορεία ομοίωσής τους με τον Θεό σε μία εσχατολογική και 

                                                     
58 Γεν. 1, 26.  
59 Ι. Χρυσόστομος, Ομιλία Θ, ΕΠΕ, τ. 53 σ. 224: «Ὥσπερ γάρ ἐν τῇ πλατείᾳ ταύτῃ γῇ καί εὐρυχώρῳ τῶν 
ζώων τά μέν ἐστιν ἡμερώτερα, τά δέ θηριωδέστερα, οὔτω καί ἐν τῷ πλάτει τῆς ψυχῆς τῆς ἡμετέρας τῶν 
λογισμῶν οἱ μέν εἰσιν ἀλογώτεροι καί κτηνώδεις, οἱ δέ θηριωδέστεροι καί ἀγριώτεροι. Δεῖ τοίνυν κρατεῖν 
καί περιγίνεσθαι, καί τῷ λογισμῷ τήν ἀρχήν τούτων παραδιδόναι».  
60 Ι. Χρυσόστομος, Ομιλία Θ, ΕΠΕ, τ. 53, σ. 225. Πρβλ, Μ. Βασίλειος, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, PG 
32, 69. 
61 Ι. Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, κεφ. 26, σ. 190 «Ἐφ᾽ ἡμῖν μέν οὖν εἰσιν, 
ὥν ἡμεῖς ἐσμεν αὐτεξούσιοι ποιεῖν τε καί μή ποιεῖν, τουτέστι πάντα τά δι’ ἡμῶν ἑκουσίως πραττόμενα», 
Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική, Άνθρωπος και Θεός. Άνθρωπος και Συνάνθρωπος. Υπαρξιακές και 
Βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, τ. 2ος, εκδ. Ι.Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 20153, σ. 59. 
62 Λευιτ. 20, 26. Πρβλ. Ματθ. 5, 48.  
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σωτηριολογική προοπτική. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η παιδαγωγική 

στάση έναντι των προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας χαρακτηρίζεται 

από συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές οι οποίες δεν προκαλούν ενοχές το 

παιδί και τον έφηβο, αλλά τους προσανατολίζουν σε έναν δρόμο και τρόπο ζωής, ο 

οποίος φωτίζεται από τη χαρά της ελπίδας για τη νίκη έναντι του κακού και 

κατατείνει προς την τελείωση, δηλαδή τη θέωση63.  

Η παιδαγωγική και ποιμαντική μέριμνα αυτού του είδους βοηθά τους νέους να 

προσεγγίσουν την ανθρώπινη φύση και το νόημα της ζωής υπό το πρίσμα της 

ορθόδοξης διδασκαλίας και, επομένως, να αποφύγουν τον κίνδυνο να αποδώσουν 

στους ηθικούς κανόνες που οριοθετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τον 

κοινωνικό βίο μεγαλύτερη αξία από εκείνη που αντιστοιχεί στον άνθρωπο64. Η αξία 

του ανθρώπινου προσώπου δεν προσδιορίζεται από την ηθικότητά του, διότι, σε 

διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος τα παιδιά και οι έφηβοι να θεωρήσουν 

ως υπέρτατο στόχο του ανθρώπου την ηθική συμπεριφορά και όχι τη θέωσή του.  

 

3.3. Η ηθική ανάπτυξη κατά τον Piaget 

Ο Piaget, μελετώντας τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και μάθησης, ανέδειξε τη 

γνωστική πλευρά της ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου65. Ο Piaget διαπιστώνει 

μία αναλογία μεταξύ της ανάπτυξης και της μάθησης, διατυπώνοντας, μάλιστα, την 

άποψη ότι η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου αποτελεί προϋπόθεση της 

μάθησης66. Επομένως, η αποτελεσματικότητα της μάθησης, δηλαδή, της 

οικοδόμησης της γνώσης και της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς, εξαρτάται 

σημαντικά από την προσαρμογή της στις πνευματικές δυνατότητες του παιδιού και 

του εφήβου. Η θεωρία του γνωστικού παραλληλισμού του Piaget διευκολύνει 

μεθοδολογικά την παιδαγωγική προσέγγιση των προβλημάτων των παιδιών και των 

εφήβων, με την ερευνητική διαπίστωση της διαφορετικής λειτουργίας της σκέψης σε 

κάθε αναπτυξιακό στάδιο67. Ταυτόχρονα, όμως, περιορίζει την ηθική σκέψη τους, 

εξαρτώντας την από το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης. Οι δυνατότητες και οι 

                                                     
63 Ματθ. 5, 48. 
64 Μαρκ. 2, 27. 
65 J. Piaget, The moral judgment of the child, Free Press, New York 1965. 
66 J. Piaget, “Development and learning”, in Richard E. Ripple & Verne N. Rockcastle (Eds.), Piaget 
rediscovered: Selected papers from a report of the conference of cognitive studies and curriculum 
development, Cornell University, p. 7-20. 
 
67 J. Piaget, Ψυχολογία και Παιδαγωγική, εκδ. Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1969, σ. 39-43 και 
178-185. 
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προοπτικές καλλιέργειας και διαμόρφωσης ηθικών στάσεων και συμπεριφορών 

εξαρτώνται οργανικά από την εκάστοτε γνωστική ικανότητά του· δηλαδή, ο μαθητής 

ωριμάζει ηθικά όσο αναπτύσσεται γνωστικά.  

Σύμφωνα, όμως, με την ορθόδοξη διδασκαλία, η ηθική ανάπτυξη και η 

πνευματική ωρίμανση του ανθρώπου περιλαμβάνουν και ένα ακόμη επίπεδο, 

πνευματικό ή χαρισματικό, το οποίο αναφέρεται και αφορά στην πνευματική φύση 

του ανθρώπου68. Η ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου δεν είναι αποτέλεσμα 

συμμόρφωσης προς ένα θεωρητικό σύστημα αρχών και αξιών, αλλά «καλλιεργείται 

με την μίμηση και την κοινωνία της θείας ζωής»69. Ο άνθρωπος αναπλαισιώνει τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές του ως αποτέλεσμα της ένταξής του στο σώμα της 

Εκκλησίας και της μετοχής του στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, οι οποίες τον 

καθιστούν ικανό να βιώσει σε ένα πλαίσιο ελευθερίας τη χριστιανική ζωή70. Κατά 

την ορθόδοξη παράδοση, η υπέρβαση των προβλημάτων του ανθρώπου σε όλες τις 

αναπτυξιακές φάσεις επιτυγχάνεται με ορθόδοξο βίωμα, το οποίο ανταποκρίνεται 

πλήρως στις ανάγκες και τις αναζητήσεις της ανθρώπινης φύσης ως κατ᾽ εικόνα και 

καθ᾽ ομοίωσιν δημιουργήματος του Θεού. Η τελείωση του ανθρώπου δεν είναι 

αποτέλεσμα της θεωρητικής γνώσης ή της κοσμικής σοφίας71, αλλά της κατά 

Χριστόν ζωής.  

Σύμφωνα με την πατερική γραμματεία, η πνευματική καλλιέργεια και η 

ανάπτυξη του ανθρώπου, ως πρόταση πρόληψης ή αντιμετώπισης των αναπτυξιακών 

προβλημάτων της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, δεν αποτελούν μόνο μία 

θεωρητική γνώση, την οποία ο άνθρωπος καλείται να αποκτήσει. Ο άγιος Γρηγόριος 

ο Παλαμάς επισημαίνει σχετικά: «Ἐπεί δ᾽ ἔστι γνῶσις καί ἡ τοῦ πρακτέου διάγνωσις, 

καί ταύτης ἐν τῷ πράττειν δεόμεθα καί ταύτης ἀναγκαῖον ἐπειλῆφθαι τόν πρός τόν 

Θεόν ἐφωμοιώμενον καί τέλειον ἄνθρωπον»72. Τα στάδια της πνευματικής 

μεθηλικίωσης περιλαμβάνουν την ορθοπραξία όχι ως υποχρεωτική κοινωνική 

συμπεριφορά, αλλά ως τον αποκλειστικό τρόπο επίτευξης της σωτηρίας: «Ἀλλ᾽ἡ 

γνῶσις αὔτη χωρίς πράξεως οὐδενί λυσιτελήσειεν ἄν»73. Η αγιότητα ως το ύψιστο 

πρότυπο βίου δεν προκύπτει, κατά την ορθόδοξη παράδοση, ως αποτέλεσμα 

                                                     
68 Γ. Ματζαρίδης, Χριστιανική Ηθική, Εισαγωγή – Γενικές Αρχές – Σύγχρονη Προβληματική, ό.π., σ. 
142. 
69 Ό.π., σ. 144. 
70 Ό.π., σ. 143. 
71 Ματθ. 4, 18-19, Α´ Κορ. 1, 25-28. 
72 Γρ. Παλαμάς, Λόγοι ὑπέρ ἡσυχαζόντων, ΕΠΕ 54, σ. 342. 
73 Γρ. Παλαμάς, Λόγοι ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, ΕΠΕ 54, σ. 344. 
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θεωρητικής γνώσης74, αλλά βιωματικής εφαρμογής75 ούτε η γνώση και η κοσμική 

σοφία προηγούνται και προϋποτίθενται της πνευματικής προόδου, η οποία προκύπτει 

ως αποτέλεσμα της εμπειρίας της ένωσης με τον Χριστό. Ο άγιος Γρηγόριος ο 

Παλαμάς υπογραμμίζει σχετικά: «ἀλλά γάρ ὁ τόν τοῦ Κυρίου λόγον ἀκούων καί 

ποιῶν, αὐτόν ἐν ἑαυτῷ κτᾶται κατά τήν ἐπαγγελίαν τόν ἐντειλάμενον ὁ δέ ἐστιν 

αὐτοσοφία καί περιοχή πάσης γνώσεως ἀληθινῆς»76. Η κατάκτηση της αγιότητας, η 

οποία λειτουργεί θεραπευτικά έναντι των προβλημάτων του ανθρώπου σε όλες τις 

αναπτυξιακές φάσεις του, είναι τελικά αποτέλεσμα ελεύθερης συνέργειας του 

ανθρώπου με τον Θεό. 

Η κατανόηση του ανθρώπου ως προσώπου, σύμφωνα με την ορθόδοξη 

παράδοση, ενισχύει την προσωποκεντρική θεώρηση της αγωγής77, προτείνοντας την 

παιδαγωγική αντιμετώπιση των παιδιών και των εφήβων ως προσώπων78, τα οποία, 

ως κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού πλασμένα, ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα, όταν θεωρούνται ως βασικοί και ενεργητικοί παράγοντες της 

παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης και όχι ως παθητικοί δέκτες.    

 

3.4. Η ηθική ανάπτυξη κατά τη γνωστική-κοινωνική θεωρία 

Αντίστοιχη συμβολή της αγιογραφικής και αγιοπατερικής παράδοσης της 

ορθόδοξης Εκκλησίας εντοπίζεται στην περίπτωση της διερεύνησης των 

προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας υπό το πρίσμα της γνωστικής-

κοινωνικής θεωρίας, η οποία αντιλαμβάνεται την ηθική πρόοδο του ανθρώπου ως μία 

κοινωνικά διαμεσολαβούμενη διαδικασία. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αποδέχεται και 

εντάσσει τον εαυτό του μέσα σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο ηθικών αρχών, αξιών και 

κανόνων, επειδή αποδέχεται τον σημαντικό ρόλο αυτού του πλαισίου στην οργάνωση 

και την ομαλή εξέλιξη της κοινωνικής ζωής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση υπερβαίνει 

το πρόβλημα της κατανόησης του ανθρώπινου ήθους ως αποτελέσματος της 

ανθρώπινης ενοχής. Εντούτοις, δεν κατορθώνει να αποδώσει στην ηθική 

συμπεριφορά την αξία και τη σημασία που της αναλογούν, καθώς τις θεωρεί ως 

                                                     
74 Λουκ. 12, 47. 
75 Γρ. Παλαμάς, Λόγοι ὑπέρ τῶν ἱερώς ὑσυχαζόντων, ΕΠΕ 54, «Τό μέν οὖν τελεστικόν ἡμῖν ὄντως καί 
σωτήριον» σ. 344.  
76 Γρ. Παλαμάς, Λόγοι ὑπέρ τῶν ἱερώς ἡσυχαζόντων, ΕΠΕ 54, σ. 344. 
77 Carl Rogers, Οn becoming a Person: a therapist’s view of Psychotherapy, Houghton Mifflin 
Company, Boston 1961. Βλ. και Carl Rogers, A way of being, Houghton Mifflin, Boston 1981.  
78 Η. Ρεράκης, Η ετερότητα του “άλλου” στην ελληνική παιδεία. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική 
θεώρηση, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 70-100. 
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αποτελέσματα μίας χρησιμοθηρικής αντιμετώπισής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

άνθρωπος επιλέγει να ενεργεί και να συμπεριφέρεται με τους ηθικούς και αξιακούς 

κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας, όταν και στο μέτρο που 

αντιλαμβάνεται ότι οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν σε κάποιο βαθμό τα προσωπικά 

του συμφέροντα. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι η σχετικοποίηση του 

ήθους79 και η μη εξασφάλιση της ηθικής συμπεριφοράς, όταν το ατομικό συμφέρον 

συγκρούεται με το συλλογικό. Η ηθικότητα του ανθρώπου, ερμηνεύεται ως το σημείο 

συνάντησης και ισορροπίας μεταξύ ατομικού και συλλογικού συμφέροντος, η 

προσέγγιση του οποίου προϋποθέτει,  μεταξύ άλλων, από τον άνθρωπο την 

παραίτησή του από προσωπικές ελευθερίες και δικαιώματα.    

Η παιδαγωγική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, στοχεύει στην καλλιέργεια του ήθους και τη διαμόρφωση κοινωνικών 

συμπεριφορών τις οποίες ο νέος καλείται να αποδεχθεί ως ύψιστο κανόνα ρύθμισης 

του προσωπικού και συλλογικού βίου. Αυτό συνεπάγεται ότι η αποδοχή και η 

καλλιέργεια ηθικών συμπεριφορών γίνεται αντιληπτή από την πλευρά των παιδιών 

και των εφήβων ως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να διεκδικήσουν ρόλο και 

θέση στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτή η αντίληψη καθιστά την ηθική συμπεριφορά 

υποχρεωτική κοινωνική σύμβαση, προκειμένου ο άνθρωπος να κατακτήσει και να 

διαδραματίσει συγκεκριμένους ρόλους στην κοινωνική ζωή.   

Κατά την ορθόδοξη παράδοση, όμως, το ήθος, ενώ συνέχει και ρυθμίζει τον 

προσωπικό και τον συλλογικό βίο του ανθρώπου, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, γεγονός 

το οποίο απαλλάσσει την ηθική συμπεριφορά από κάθε έννοια υποχρεωτικότητας. 

Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, το ύψιστο ιδανικό του ανθρώπου είναι η 

αγιότητα80, η επιδίωξη της οποίας πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της ελεύθερης 

επιλογής του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Η ηθική 

συμπεριφορά δεν είναι ο σκοπός, αλλά το αποτέλεσμα του προσωπικού αγώνα του 

ανθρώπου για την κατάκτηση της αγιότητας. Επομένως, το χριστιανικό ήθος, σε 

αντίθεση με την γνωστική – κοινωνική θεωρία, δεν περιορίζει, αλλά περιγράφει τον 

ανθρώπινο βίο. Η κλήση του ανθρώπου για την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση, 

ο αγώνας του για την αγιότητα δεν προϋποθέτει την ανελεύθερη συμμόρφωσή του σε 

ένα σύστημα ηθικών κανόνων και αρχών, αλλά ερμηνεύεται ως αυτόβουλη 

                                                     
79 Αναλυτικότερα, βλ. Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 
48. 
80 Γαλ. 5, 13.  
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ανταπόκριση στην πρόσκληση για την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της αμαρτίας 

και την αποκατάστασή του στη Βασιλεία του Θεου: «Οὔκ οἶσθα ὅτι ἀποδημία ὁ 

παρῶν βίος; [...] Οὐκ εἶ πολίτης, ἀλλ᾽ ὁδίτης [...] Οὐκ ἔχει οὐδείς πόλιν [...] Ἡ πόλις 

ἄνω ἐστί. Τά παρόντα ὁδός ἐστί [...] πανδοχεῖον ἐστίν ὁ παρῶν βίος»81.   

 

Συμπεράσματα 

Η συνοπτική αυτή προσέγγιση της διδασκαλίας της Εκκλησίας για την ηθική 

συμπεριφορά αναδεικνύει τη σημασία της για την απαλλαγή του ανθρώπου από μία 

αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι δέσμιος ενός συστήματος ηθικών 

κανόνων και αρετών, τις οποίες πρέπει να αποδεχθεί και να εφαρμόσει στον 

προσωπικό και κοινωνικό βίο του, σχετικοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ελευθερία 

του ως δομικό χαρακτηριστικό της υπόστασής του82. Η επιδίωξη και η επίτευξη της 

κοινωνικής συνοχής, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης μεταξύ των 

ανθρώπων και των λαών πραγματώνεται στη βάση της χριστιανικής αγάπης και της 

αλληλοπεριχώρησης83. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, η ελευθερία 

κατανοείται ως απελευθερωτική προοπτική της αγιαστικής πορείας του ανθρώπου 

από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωσιν84. Επομένως, η σύγχρονη κοινωνία και η 

ένταξη του ανθρώπου σε αυτήν δεν προϋποθέτουν σχετικοποίηση της ελευθερίας του 

και συμβιβασμό της με κάποιας μορφής δουλεία, αλλά αντίθετα ο κατά Χριστόν βίος 

απελευθερώνει σε απόλυτο βαθμό τον άνθρωπο από κάθε είδους δουλεία και 

υποταγή85. Οι παραπάνω πτυχές της ορθόδοξης διδασκαλίας συμβάλλουν 

καθοριστικά στην παιδαγωγική πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας, εφόσον προσφέρουν στους γονείς, στους παιδαγωγούς 

και στους ποιμένες μία εναλλακτική προσέγγιση και ερμηνεία της ηθικής 

συμπεριφοράς και της κοινωνικής πειθαρχίας που εξαλείφει τις πιθανότητες 

πρόκλησης αντίδρασης από τα παιδιά και τους εφήβους. Η τήρηση των εντολών στο 

πλαίσιο του χριστιανικού βίου προϋποθέτει την αυτεξούσια επιλογή του ανθρώπου 

και κατατείνει προς την αποτίναξη των παθών του, τα οποία αποτελούν τον αληθινό 

                                                     
81 Ι. Χρυσόστομος, PG 52, 401. 
82 Για την ορθόδοξη κατανόηση της ελευθερίας του ανθρώπου στο πλαίσιο της αγωγής βλ. Β. 
Μητροπούλου και Α. Στογιαννίδης, Θεωρίες μάθησης και αγωγής, εκδ. Ostracon Publishing, 
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 171-173. 
83 Η. Ρεράκης, Η ετερότητα του “άλλου” στην ελληνική παιδεία. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική 
θεώρηση, ό.π., σ. 55.  
84 Γαλ., 5, 13.  
85 Γ. Ματζαρίδης, Χριστιανική ηθική, εισαγωγή – γενικές αρχές – σύγχρονη προβληματική, τ. 1ος, 
ό.π., σ. 209.  
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ζυγό της δουλείας του86.  Η απαλλαγή του ανθρώπου από τη δυναστεία των παθών 

τον καθιστά ικανό να αγαπήσει τον πλησίον του, ακόμη και τον εχθρό του «ως 

εαυτόν»87. Τελικά, «η αγάπη, ως τρόπος σχέσεως, είναι μια ελεύθερη επιλογή 

υπάρξεως στη ζωή του ανθρώπου [...] η προς τον «άλλον» στροφή επομένως της 

υπάρξεώς μας αποτελεί όχι μια απλή τάση κοινωνικότητας, αλλά μια οργανική 

ανάγκη, χωρίς την κάλυψη της οποίας ο εαυτός μας πάσχει από υπαρξιακή αναπηρία. 

Την ίδια ανάγκη να βιώνει τη ζωή, ως σχέση αγάπης, έχει φυσικά και ο οποιοσδήποτε 

«άλλος»»88. Επιπλέον, το παιδί και ο έφηβος έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν ότι η 

πρόοδος και η καλλιέργειά τους δεν έχει ως στόχο την ηθική κοινωνική συμπεριφορά, 

αλλά την απολύτρωση τους από τον ζυγό της αμαρτίας, τη φθορά και τον θάνατο. 

Τελικά, σκοπός της ορθόδοξης χριστιανικής ηθικής «δεν είναι να νοικοκυρέψει ή να 

εξωραΐσει τον κόσμο της φθοράς, αλλά να τον μεταμορφώσει και να τον οδηγήσει 

στην αφθαρσία». Το χριστιανικό ήθος «δεν αποτελεί παράγοντα συντηρήσεως, αλλά 

ανακαινίσεως»89.  

Βέβαια, η ορθόδοξη διδασκαλία ερμηνεύει τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

νέων ως προβλήματα κατεξοχήν πνευματικά και, κατά συνέπεια, εξαρτά τη λύση 

τους από την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου90. Οι νέοι κατανοούν ότι το 

χριστιανικό ήθος δεν αποτελεί ένα σύστημα κανόνων και αρχών το οποίο επιδιώκει 

να επιβάλει η Εκκλησία στον κόσμο. Επομένως, το εκκλησιαστικό ήθος δεν έχει 

κανονιστικό ή δικαιϊκό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί πρόσκληση πρόσληψης της 

κοινωνίας στην καινή κτίση την οποία η Εκκλησία ευαγγελίζεται91. Τα παιδιά και οι 

έφηβοι συνειδητοποιούν ότι, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις στα υπαρξιακά τους 

ερωτήματα, καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη την αλήθεια του Ευαγγελίου. 

Παράλληλα, οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι αυτή ακριβώς η πρόταση ζωής, όπως 

διδάσκεται στο πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής, προετοιμάζει υπεύθυνους, 

αλληλέγγυους και ενεργούς πολίτες, οικοδομώντας μια κοινωνία αγάπης.  

                                                     
86 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική ηθική, εισαγωγή – γενικές αρχές – σύγχρονη προβληματική, τ. 1ος, ό.π., 
σ. 210.  
87 Ματθ. 22, 39. 
88 Η. Ρεράκης, Η ετερότητα του “άλλου” στην ελληνική παιδεία. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική 
θεώρηση, ό.π., σ. 56. 
89 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική ηθική, εισαγωγή – γενικές αρχές – σύγχρονη προβληματική, τ. 1ος, ό.π., 
σ. 60.  
90 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 54. 
91 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική ηθική, εισαγωγή – γενικές αρχές – σύγχρονη προβληματική, τ. 1ος, ό.π., 
σ. 65.  
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Τελικά, η ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου και του βίου συμβάλλουν σε 

μία εναλλακτική προσέγγιση των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων. Η 

πρόληψη ή η αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής και της εφηβικής 

επιτυγχάνεται, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την ψυχοσωματική φύση του, την 

αιτία της δημιουργίας τους και τον σκοπό του επίγειου βίου του. Η ωρίμανση του 

ανθρώπου είναι αποτέλεσμα των πνευματικών μεθηλικιώσεών του κατά την πορεία 

του από την κάθαρση προς τον φωτισμό και τη θέωση.  

  

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Η ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων κατά την Ψυχαναλυτική θεωρία 
2. Η ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων κατά τον Piaget 
3. Η ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων κατά τη γνωστική-κοινωνική 
θεωρία 
4. Η συμβολή της ορθόδοξης παράδοσης στην ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της 
ηθικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.  
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
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Γ. ΟΜΑΔΑ 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Πώς ερμηνεύεται η ανθρώπινη συμπεριφορά με βάση τη διδασκαλία της 
Εκκλησίας για την κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού δημιουργία του 
ανθρώπου; 
2. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου έναντι του κακού σύμφωνα με την ορθόδοξη 
παράδοση; 
3. Πώς κατανοείται η αγιότητα ως ύψιστο πρότυπο βίου κατά την ορθόδοξη 
παράδοση; 
4. Γιατί το χριστιανικό ήθος δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου κατά την 
ορθόδοξη διδασκαλία; 
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4. Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων του σύγχρονου ανθρώπου και ο 

παιδαγωγικός ρόλος της ορθόδοξης παράδοσης 
 

Λέξεις κλειδιά: αυθεντία του εκπαιδευτικού, αυθεντικότητα του εκπαιδευτικού, 

αυθεντικότητα και αγάπη στο έργο της αγωγής, διακονία στο έργο της αγωγής, 

προσωπείο και πρόσωπο 

 

4.1. Η διερεύνηση των σχέσεων παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου ως σημαίνον 

ζήτημα κοινωνικών σχέσεων στη σύγχρονη εποχή 

Οι διαστάσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι, μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι 

σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, είναι στις μέρες μας ιδιαίτερα 

πολύπλοκες. Κατ’ επέκταση, τα ζητήματα, τα οποία αφορούν σήμερα στις κοινωνικές 

σχέσεις των ανθρώπων, είναι αναρίθμητα. Καθένα εξ αυτών έχει τη δική του 

σπουδαιότητα και τη δική του ιδιαιτερότητα. Εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα 

θέματα αυτά μέσα από την προοπτική της Ορθόδοξης παράδοσης και ζωής, τότε, 

είναι εύλογο πως θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε μία συγκεκριμένη 

πτυχή του κοινωνικού βίου. Ταυτόχρονα, όμως, μέσα από την πραγμάτευση ενός 

συγκεκριμένου ζητήματος, είναι εφικτό να διαφανούν ορισμένες προεκτάσεις και 

συνεπαγωγές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον η Ορθόδοξη παράδοση και ζωή 

μπορεί να αποτελέσει, γενικότερα, πηγή έμπνευσης για την κατανόηση των 

κοινωνικών σχέσεων στον σύγχρονο κόσμο. 

Στην παρούσα υποενότητα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον χώρο 

της σχολικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και θα μελετήσουμε ένα ζήτημα το 

οποίο παραπέμπει στη σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, δηλ. μεταξύ 

του παιδαγωγού και του παιδαγωγούμενου. Ειδικότερα, θα κάνουμε λόγο για την 

έννοια της «αυθεντίας» καθώς και την έννοια της «διακονίας», επιχειρώντας να 

αναδείξουμε τη σημασία των όρων αυτών για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται 

στο σχολείο. Έτσι, λοιπόν, θα εντρυφήσουμε στον επιστημονικό χώρο της Σχολικής 

Παιδαγωγικής και θα αναζητήσουμε, τρόπον τινά, διαύλους επικοινωνίας με τους 

προσανατολισμούς που θέτει η Ορθόδοξη χριστιανική παιδαγωγική. Μέσα από τη 

σύνδεση αυτή θέτουμε τον εξής στόχο: Να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίον η 

Ορθόδοξη παράδοση και ζωή μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών 



Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων του σύγχρονου ανθρώπου 
και ο παιδαγωγικός ρόλος της ορθόδοξης παράδοσης 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
62 

σχέσεων που καλλιεργούνται μέσα στον χώρο της σχολικής τάξης. Στην πορεία μας 

αυτή, θα έχουμε συνοδοιπόρους ορισμένους επιστήμονες της Παιδαγωγικής 

επιστήμης, τους οποίους και θα φέρουμε σε διάλογο με τον Απόστολο Παύλο καθώς 

και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. 

Ξεκινώντας κανείς την πραγμάτευση του εν λόγω θέματος, έρχεται 

αντιμέτωπος μ’ ένα πρόβλημα νομιμοποίησης, δηλ. μ’ ένα ερώτημα που χρήζει 

άμεσα μίας απάντησης και δικαιολόγησης: Κατά πόσο η αποσαφήνιση των εννοιών 

«αυθεντία» και «διακονία» συνιστούν ζήτημα όντως καίριο για τη Σχολική 

Παιδαγωγική; Τούτο δεν μπορεί να απαντηθεί μεμιάς· τουναντίον αποτελεί έναν 

στόχο, ο οποίος και πρέπει να καταδειχθεί. Αυτό σημαίνει ότι μία από τις κύριες 

επιδιώξεις της μελέτης αυτής, είναι να εκτεθούν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα 

επιβεβαιώσουν, πως οι όροι που διερευνώνται, συνδέονται με σύγχρονους 

παιδαγωγικούς προβληματισμούς. Ταυτόχρονα, θα γίνει κατανοητό το ενδιαφέρον 

που έχει το θέμα μας, διότι μέσα από την ανάλυση θα προσεγγίσουμε ορισμένες 

πτυχές, οι οποίες αγγίζουν την πυρήνα της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης. 

 

4.2. Προσεγγίζοντας τις έννοιες «αυθεντία» και «διακονία» 

Η έννοια της αυθεντίας χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στην Παιδαγωγική για 

να δηλώσει όχι τόσο τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου, όσο για να προσδιορίσει ένα 

είδος σχέσης που διαμορφώνεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Μια 

πρώτη ερμηνεία αφορά στον τρόπο αποδοχής του διδάσκοντος από τους μαθητές, 

λόγω της θέσης που αυτός κατέχει. Η αυθεντία συνδέεται με το κύρος του, το οποίο 

του παρέχει και διαφυλάσσει ο κοινωνικός ρόλος που επιτελεί.92 Αυτού του είδους η 

σχέση διαμορφώνει τον ρόλο ενός καθοδηγητή, ο οποίος διαθέτει αδιαμφισβήτητη 

γνώση, και μιας ομάδας που καθοδηγείται, διότι έχει ανάγκη τη γνώση αυτή. Η 

διαμόρφωση ενός τέτοιου πλέγματος σχέσεων δίνει στον πρώτο το δικαίωμα να 

απαιτεί από την πλευρά των καθοδηγούμενων αναγνώριση, συμμόρφωση και υπακοή 

στις υποδείξεις του.93 Αυτή είναι μια παραδοσιακή ερμηνεία της έννοιας της 

αυθεντίας,94  η οποία βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο των κοινωνικών ρόλων. Έτσι, θα 

                                                     
92Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, Εκδοτικός Αδελφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη  72010, σελ. 34. 
93 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 34. 
94 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 34. 
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μπορούσε να γίνει λόγος, στην περίπτωση αυτή, για μια υπηρεσιακή αυθεντία,95 η 

οποία δεν λαμβάνει υπόψη της την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 

των συσχετιζόμενων προσώπων. Παρατηρείται όμως και μια άλλη νοηματοδότηση 

της παιδαγωγικής αυθεντίας, για την οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. 

Ο δεύτερος όρος που θα πρέπει να προσδιοριστεί είναι αυτός της διακονίας. Η 

έννοια αυτή έχει θεολογική προέλευση και δεν απαντάται άμεσα στον χώρο της 

Σχολικής Παιδαγωγικής· αναφέρεται, όμως, στην επιστήμη της Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής.96 Ειδικότερα, η διακονία, μέσα στη θεολογική της συνάφεια, 

προβάλλεται ως μίμηση του έργου του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων και, 

άρα, θεωρείται ως προσφορά υπηρεσίας και συμπαράστασης στον συνάνθρωπο, 

χωρίς όμως να αναμένεται κάποιο συμφέρον από την πλευρά αυτού που την 

προσφέρει.97 Η διακονία βρίσκεται στον αντίποδα κάθε μορφής ιδιοτέλειας, διότι έχει 

ως παράδειγμα την ανιδιοτελή αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Στο 

χριστιανοπαιδαγωγικό πλαίσιο γίνεται λόγος για την ενοριακή κατηχητική διακονία, 

η οποία έχει να κάνει με την αγωγή των νέων ανθρώπων.98 Εδώ εκφράζεται το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η μέριμνα των ενηλίκων, ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να 

ωριμάσουν πνευματικά κατακτώντας τρία θεμελιώδη πράγματα στη ζωή τους: α. την 

ενηλικίωση, β. τη χειραφέτηση και γ. την υπευθυνότητα.99 Το καθένα από αυτά, 

όμως, σημασιολογείται με βάση την εν Χριστώ εμπειρία της Εκκλησίας και, άρα, 

ενέχει έναν χαρακτήρα θεανθρωποκεντρικό.100 Η ενοριακή κατηχητική διακονία 

επιτελώντας έργο αγωγής και παιδείας, απευθύνεται στον όλο άνθρωπο, δηλ. σε όλες 

τις διαστάσεις της ύπαρξής του, και παρουσιάζει ως πρόταση-πρόσκληση έναν τρόπο 

ζωής που εμφορείται από τη φωτοχυσία του Τριαδικού Θεού.  

Μεταφερόμενοι στο επίπεδο της Σχολικής Παιδαγωγικής, θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον όρο «διακονία», επιδιώκοντας να προσδιορίσουμε το 

λειτούργημα του εκπαιδευτικού, όχι μόνο ως επάγγελμα (κάτι που είναι άλλωστε 

αναπόφευκτο), αλλά και ως μία μορφή ανιδιοτελούς προσφοράς έργου αγωγής και 

                                                     
95 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 72016, 
σελ. 264 κ.ε. 
96 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Εκδοτικός Αδελφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2 2000, σσ. 314-316. Πρβλ. επίσης: Ιωάννης Κογκούλης, Κατηχητική και Χριστιανική 
Παιδαγωγική, Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 3 2014, σελ. 117 κ.ε. 
97 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη, ό.π., σσ. 314-316.  
98 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, Εκδοτικός 
Αδελφών Κυριακίδη ,Θεσσαλονίκη 22005, σελ. 177. 
99 Ομοίως. 
100 Ομοίως. 
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παιδείας προς τους νέους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, δεν θα ήταν 

παράτολμο να εισάγουμε έναν νεολογισμό, προτείνοντας τον όρο σχολική 

εκπαιδευτική διακονία. Με αυτό το σκεπτικό, θα μπορούσε ο νέος αυτός όρος να 

αναφερθεί στο μεράκι και στο φιλότιμο του κάθε εκπαιδευτικού που επιθυμεί 

διακαώς, παρά τις όποιες δυσχέρειες, να πραγματώσει κάτι πολύ σπουδαίο και 

υψηλό: να υποβοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις τους μαθητές του, να εξελιχθούν σε 

πολυδιάστατες προσωπικότητες, πολίτες ελεύθεροι και ευσυνείδητοι, μοναδικές 

υπάρξεις που δεν θα υποτάσσονται σε χρησιμοθηρικά κελεύσματα, αλλά θα έχουν 

αξίες, οράματα και προσανατολισμούς στη ζωή τους. Μια τέτοια νοηματοδότηση του 

παιδαγωγικού έργου, ευνόητο είναι, απέχει πολύ από κάθε είδος κατεξουσιασμού των 

ανθρώπων και υπονόμευσης της ελευθερίας τους. 

Μετά από τα όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα, επανέρχεται, σχεδόν αβίαστα, το 

ερώτημα που διατυπώθηκε αρχικά: Για ποιον λόγο οι έννοιες της αυθεντίας και της 

διακονίας αποτελούν θέμα που απασχολεί σήμερα τον επιστημονικό χώρο της 

Σχολικής Παιδαγωγικής; Την απάντηση, εν πρώτοις, θα την αναζητήσουμε κάνοντας 

μία μικρή αναδρομή στην ιστορία της Εκπαίδευσης, αναφέροντας δύο σχετικά 

παραδείγματα που συνδέονται με τον τρόπο οργάνωσης του θεσμού αυτού. 

 

4.3. Η αμφισβήτηση της αυθεντίας του εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως αυθεντία κατά την παιδαγωγική διαδικασία 

αμφισβητήθηκε από το κίνημα της αντιαυταρχικής αγωγής και εκπαίδευσης.101 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης είναι το σχολικό μοντέλο που 

πρότεινε ο Neil· πρόκειται για το Σχολείο του Σάμερχιλ (Summerhill school)102, το 

οποίο ιδρύθηκε το 1921 και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Στο σχολείο 

αυτό οι μαθητές δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρακολουθούν τα μαθήματα, ούτε 

να συμμετέχουν στις εξετάσεις· οι βαθμοί είναι ανύπαρκτοι, όπως επίσης και το 

πρόγραμμα διδασκαλίας. Επίσης, απουσιάζει η προσφορά ενός συγκεκριμένου 

κοσμοθεωρητικού προσανατολισμού ως παιδαγωγική πρόταση νοηματοδότησης του 

κόσμου, δηλ. δεν υφίσταται κάποιο πλαίσιο ηθικής και θρησκευτικής σχολικής 

αγωγής.  

                                                     
101 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 35. 
102 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σσ. 35-37, απ΄ όπου έχουν αντληθεί 
όλες οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα εργασία.   Βλ επίσης:  A.S. Neill, 
Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Μετάφραση: Κ. Λάμπρου, Εκδόσεις 
Μπουκουμάνης, Αθήνα 1972. 
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Αυτού του είδους η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

αποτελούσε για τον Neill μια κραυγαλέα φωνή διαμαρτυρίας και αντίδρασης καθώς 

και μία εκπαιδευτική αντιπρόταση ενάντια στο πνεύμα του καταναλωτισμού που 

προωθούσε, αλλά και που ακόμα εκκολάπτει, η κοινωνία της τεχνολογίας. Η 

τοποθέτηση αυτή είχε, βέβαια, ως απώτερο στόχο, όχι την κατάρρευση των πάντων, 

αλλά τη δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών προϋποθέσεων που θα 

εξασφάλιζαν στους νέους ανθρώπους ευτυχία και ψυχική ισορροπία. 

Το δεύτερο παράδειγμα οργάνωσης της σχολικής διαδικασίας έχει σχέση με 

το φοιτητικό κίνημα κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και 

στον ευρωπαϊκό χώρο.103 Αυτή η εκπαιδευτική επανάσταση των φοιτητών συνδέθηκε 

ιδεολογικά με την λεγόμενη Σχολή του Φρανκφούρτης, η οποία και επιχείρησε μια 

καινούρια προσέγγιση της μαρξιστικής θεωρίας. Το φιλοσοφικό αυτό ρεύμα 

αποτέλεσε, ακόμη, τη βάση για τη διαμόρφωση της Κριτικής Παιδαγωγικής· αυτή 

πρόβαλε ως κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τη χειραφέτηση του 

ατόμου από κάθε μορφή ιδεολογίας που το κατεξουσιάζει και του επιβάλλει 

τυραννικά σκοπούς και νόρμες στη ζωή του. Η εκπαίδευση, με βάση την παιδαγωγική 

αυτή κατεύθυνση, θεωρείται ως μια πράξη κριτικής αμφισβήτησης που έχει ως 

θεμελιώδη επιδίωξη την αυτονομία του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό της 

κοινωνίας.104 

Είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι οι παραπάνω τοποθετήσεις επέφεραν 

ένα καίριο πλήγμα σ’ αυτό που μέχρι τότε ήταν αποδεκτό ως παιδαγωγική αυθεντία 

του εκπαιδευτικού. Εφόσον τέθηκε υπό αμφισβήτηση ολόκληρο το εκπαιδευτικό 

σύστημα, επόμενο είναι να κλονιστεί και ένας από τους σημαντικότερους φορείς του 

εκπαιδευτικού έργου που δραστηριοποιούνται μέσα σ’ αυτό. Έτσι, τα ιστορικά αυτά 

δεδομένα στον χώρο της Εκπαίδευσης οδήγησαν σε μία κρίση της παιδαγωγικής 

αυθεντίας,105 η οποία φαίνεται να μην έχει ξεθωριάσει ακόμη και να εμμένει 

πεισματικά μέχρι τις μέρες μας.  

Η κρίση που διέρχεται ο θεσμός της αυθεντίας του εκπαιδευτικού συνδέεται 

αναπόσπαστα και μ’ έναν άλλο κίνδυνο που απειλεί, είτε ασύνειδα είτε συνειδητά, 

ενίοτε λόγω ψυχολογικής ανασφάλειας, την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται 

για την προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από το πρίσμα ενός 
                                                     
103 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 38. 
104 Περισσότερα για το θέμα αυτό βλ. τη μελέτη: Φωτεινή Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή 
Διδασκαλία. Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής Πράξης, Gutenberg, Αθήνα 1998, σσ. 46-52. 
105 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 34. 
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παιδαγωγικού συμβολαίου που αντανακλά το κοσμοείδωλο μιας κλειστής και 

ιεραρχικά δομημένης κοινωνίας.106 Αυτό προσδιορίζει τους ρόλους διδασκόντων και 

διδασκομένων βασιζόμενο σ’ ένα σχήμα σχέσεων εξουσίας και υποταγής, όπου ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ως όπλο τον φόβο και την τιμωρία, αντλώντας το 

δικαίωμα αυτό από την ίδια τη δομή της κοινωνίας.107 Έτσι, το λειτούργημα του 

εκπαιδευτικού οικοδομείται σ’ ένα δικαίωμα, το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται 

σε μορφή εξουσίας και κατεξουσιασμού. Η παιδαγωγική αυθεντία, με το σκεπτικό 

αυτό, εκφράζει ακριβώς αυτό το δικαίωμα που παραχωρεί η κοινωνία στον 

εκπαιδευτικό· ως εκ τούτου η αυθεντία καθίσταται ένα είδος διασφάλισης της τάξης 

και της πειθαρχίας.108 Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, οι σχέσεις εκπαιδευτικού και 

μαθητών είναι σχέσεις τυποποιημένες, διότι δεν διέπονται από μια φυσικότητα και 

γνησιότητα. Και τούτο συμβαίνει διότι υπερτερεί η έννοια της εξουσίας, η οποία δεν 

υπολογίζει τον παράγοντα «ανθρώπινο πρόσωπο». Εδώ, το κύρος και ο σεβασμός 

που απολαμβάνει ο εκπαιδευτικός, είναι προϊόν μιας κίβδηλης και υποκριτικής 

συμπεριφοράς από την πλευρά των μαθητών.  

Συνεπώς, αναφορικά με το θέμα που διερευνούμε, αυτό το οποίο καλείται να 

θεραπεύσει – ή τουλάχιστον να φωτίσει – η Σχολική Παιδαγωγική σήμερα, είναι ο 

τρόπος με τον οποίον η παιδαγωγική αυθεντία θα επανέλθει στο προσκήνιο με 

διαφορετικό χαρακτήρα και περιεχόμενο, πιο δημιουργικό και πιο ουσιαστικό. Για να 

γίνει αυτό, όμως, πράξη, θα πρέπει, μάλλον, τα όσα διαδραματίζονται στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα να φωτιστούν από μία άλλη ερμηνευτική προοπτική. 

Στο σημείο αυτό, έχοντας πλέον παρουσιάσει ορισμένα δεδομένα, θα 

μπορούσαμε να αναδιατυπώσουμε το ερώτημα που ετέθη στις πρώτες σειρές της 

μελέτης αυτής ως εξής: Με ποιον τρόπο μπορεί σήμερα ο εκπαιδευτικός να διακονήσει 

τους μαθητές, ώστε να ανακτήσει το κύρος του και να γίνει αποδεκτός ως αυθεντία; 

Και ποια σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με την σχολική εκπαιδευτική διακονία;  

Μα θα διερωτηθεί κανείς: Γιατί χρειαζόμαστε τις αυθεντίες στην εκπαιδευτική 

πράξη; Η απάντηση είναι απλή: Η απουσία της αυθεντίας κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία συνεπάγεται και απουσία αγωγής.109 Αυτός που διδάσκει, αυτός που 

παιδαγωγεί, προσφέρει στον μαθητή κάτι που πραγματικά αξίζει. Αλλά και ο μαθητής 

                                                     
106 Μαρία Καΐλα, Ο εκπαιδευτικός στα όρια της Παιδαγωγικής σχέσης, Περιβολάκι και Ατραπός, Αθήνα 
1999, σελ. 31-32. 
107 Μαρία Καΐλα, Ο εκπαιδευτικός στα όρια της Παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα 1999, σελ. 31-32. 
108 Μαρία Καΐλα, Ο εκπαιδευτικός στα όρια της Παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα 1999, σελ. 33. 
109 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, ό.π., σελ. 265 κ.ε. 
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δεν μπορεί να μάθει, αν δεν  έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διδάσκοντος και αν 

δεν έχει πεισθεί ότι το αντικείμενο της μάθησης είναι όντως κάτι που έχει αξία και 

σπουδαιότητα για τη ζωή του.110 Η εμπιστοσύνη αυτή μεταφράζεται στην πράξη ως 

αναγνώριση του κύρους και της αυθεντίας του εκπαιδευτικού, δηλ. ως αναγνώριση, 

από την πλευρά των μαθητών, του γεγονότος ότι ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να 

δικαιολογήσει για ποιον λόγο είναι πολύτιμο και αξίζει να διδαχθεί το προς μάθηση 

αντικείμενο.  

 

4.4. Η διερεύνηση της έννοιας «διδασκαλία» ως προϋπόθεση κατανόησης της 

αυθεντίας του εκπαιδευτικού 

Είναι ευνόητο ότι η εξέταση του παραπάνω θέματος απαιτεί, παράλληλα, και 

την αποσαφήνιση ενός άλλου ερωτήματος: Ποια είναι η φύση της διδασκαλίας; Δηλ. τι 

είναι η διδασκαλία; Προσδιορίζοντας την έννοια της διδασκαλίας, ίσως πλησιάσουμε 

στην επίλυση του προβλήματος που θέσαμε.  

Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη, αναφορικά με το ερώτημα που μόλις διατυπώθηκε, 

είναι μία τυπολογία του Ηλία Ματσαγγούρα, σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία 

ερμηνεύεται μέσα από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: α. ως τεχνική, β. ως 

τέχνη, γ. ως εφαρμοσμένη επιστήμη και δ. ως ηθική πράξη.111   

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία είναι ένα είδος τεχνικής και, άρα, 

ομοιάζει, τηρουμένων των αναλογιών, με τη δραστηριότητα ενός επαγγελματία 

τεχνίτη.112 Όπως ο τεχνίτης χρησιμοποιεί δοκιμασμένες μεθόδους ακολουθώντας 

πιστά προδιαγεγραμμένα βήματα για να κατασκευάζει το προϊόν του, έτσι και ο 

εκπαιδευτικός, το μόνο που έχει να κάνει, είναι να ανακαλύψει και να κατακτήσει 

κάποιες διδακτικές δεξιότητες τεχνικής φύσεως, δηλ. ένα συσσωρευμένο 

εκπαιδευτικό υλικό από την πανανθρώπινη εμπειρία ετών.  

Μια άλλη ομάδα επιστημόνων θεωρεί ότι η διδασκαλία είναι τέχνη, 

προσδίδοντας σ’ αυτήν παρόμοια σημασία με αυτήν των καλών τεχνών.113 Η 

επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών θα πρέπει να διέπεται από μια ενθουσιώδη 

                                                     
110 Πρβλ. τη μελέτη: Αθανάσιος Β. Στογιαννίδης, Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου σε 
σχέση με τον πληροφοριακό και ερμηνευτικό χαρακτήρα του Μαθήματος των Θρησκευτικών, στο: του 
ιδίου, Μελετήματα Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Α’, 
Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 35-33. 
111 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Α’. Θεωρία της Διδασκαλίας. Η 
Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικό-κριτικής Ανάλυσης, Gutenebrg, Αθήνα 2006, σσ. 401-419.  
112 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Α’, ό.π., σσ. 401-406. 
113 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Α’, ό.π., σσ. 406-410., 
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ατμόσφαιρα, την οποία ο πρώτος επενδύει με στοιχεία δραματουργίας. Υπό αυτήν 

την έννοια, η σωστή διδασκαλία είναι μία πετυχημένη θεατρική παράσταση, μέσω 

της οποίας το μάθημα προσφέρεται βιωματικά και γίνεται κομμάτι της ίδιας της ζωής.  

Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι που προσεγγίζουν τη διδασκαλία τεχνοκρατικά, 

δηλ. ως μία δραστηριότητα η οποία οφείλει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες 

που θέτει η επιστήμη της Ψυχολογίας.114 Ο εκπαιδευτικός, στην περίπτωση αυτή, δεν 

έχει να κάνει τίποτε άλλο, παρά να εφαρμόσει κανόνες που προτείνει η Ψυχολογία 

της Μάθησης, όπως ακριβώς ο πολιτικός μηχανικός οφείλει να εφαρμόσει πορίσματα 

της επιστήμης της Στατικής. Ο εκπαιδευτικός είναι ένας μηχανικός της διδασκαλίας, 

όχι όμως και αρχιτέκτονας· και τούτο διότι δεν καλείται να συνθέσει, να 

δημιουργήσει, αλλά απλώς να εφαρμόσει κάτι το αποδεδειγμένο και δόκιμο.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και μία άλλη τοποθέτηση, εκείνη που βλέπει τη 

διδασκαλία ως πράξη με ηθικό περιεχόμενο.115 Εδώ, ανάμεσα στα άλλα, η 

διδασκαλία παραπέμπει σε σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται στον εξανθρωπισμό του 

ανθρώπου και στη βελτίωση των κοινωνικών δομών.  Εξάλλου, ο τρόπος με τον 

οποίον ο κάθε εκπαιδευτικός ρυθμίζει θέματα διεξαγωγής της διδασκαλίας, όπως π.χ. 

το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων, τις μεθόδους που θα ακολουθήσει, τον τρόπο 

παρουσίασης των περιεχομένων και φυσικά τους επιμέρους στόχους που πρέπει να 

οριοθετήσει, αποτελούν ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε εκπαιδευτικός 

λαμβάνοντας υπόψη ένα πλαίσιο αξιών. Δηλ. απαιτείται μία αξιολογική βάση, πάνω 

στην οποία ο εκπαιδευτικός θα στηριχθεί, για να δώσει λύση σε μερικά διδακτικά 

προβλήματα. Και συνεπώς, προκύπτει θέμα ηθικής φύσεως.  

Η τυπολογία αυτή που μόλις εν συντομία παρουσιάστηκε και, ιδιαίτερα, η 

αναφορά στην τέταρτη θεώρηση (η διδασκαλία ως ηθική πράξη), δίνει στον κάθε 

υποψιασμένο αναγνώστη το έναυσμα να σκεφτεί δύο πράγματα: πρώτον, ότι η 

διδασκαλία δεν απαιτεί μόνο τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις· δεύτερον, ότι η 

διδασκαλία δεν είναι μόνο αναζήτηση τρόπων μετάδοσης πληροφοριών με 

μαθησιακό ενδιαφέρον· είναι συνάμα και κάτι άλλο που εγγίζει τον έσω άνθρωπο, 

τους πνευματικούς προσανατολισμούς της ανθρώπινης ύπαρξης. Φυσικά, κανείς δεν 

μπορεί να διαφωνήσει ότι η διδασκαλία είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική, η οποία 

λαμβάνει δύο κατευθύνσεις: την προσπάθεια του διδάσκοντος να υποβοηθήσει τους 

μαθητές, ώστε αυτοί να κατακτήσουν τη γνώση (διδακτική διαδικασία), καθώς και 
                                                     
114 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Α’, ό.π., σσ. 411-416. 
115 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Α’, ό.π., σσ. 417-419. 



Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων του σύγχρονου ανθρώπου 
και ο παιδαγωγικός ρόλος της ορθόδοξης παράδοσης 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
69 

την προσπάθεια των μαθητών να οικειωθούν τα μορφωτικά αγαθά (μαθησιακή 

διαδικασία).116 Αυτή, όμως, η άποψη είναι μονοδιάστατη, διότι δεν εξαντλεί το 

περιεχόμενο του όρου στο σύνολό του. Και τούτο διότι η διδασκαλία δεν 

προσφέρεται μόνο για να μάθουν τα παιδιά, αλλά και για να παιδαγωγηθούν, να 

«παιδευτούν», δηλ. να κατακτήσουν την παιδεία. Η διδασκαλία δεν είναι μόνο μια 

μηχανική διαδικασία μάθησης, αλλά είναι συνάμα ένα παιδαγωγικό γεγονός και, 

μάλιστα, γεγονός συνάντησης, μέσα από το οποίο ασκείται έργο αγωγής και 

παιδείας.117 

 

4.5. Θεωρίες για το πότε θεωρείται πετυχημένος ο/η εκπαιδευτικός 

Η διδασκαλία δεν είναι ένα απρόσωπο φαινόμενο. Σ’ αυτήν συμμετέχουν 

μαθητές και εκπαιδευτικός. Ο δεύτερος, όμως, έχει έναν βαρύνοντα ρόλο να 

επιτελέσει, διότι, κατά κάποιον τρόπο, ασκεί ένα είδος επιρροής στους μαθητές, 

καθώς αυτοί αγωνίζονται να κατακτήσουν τη γνώση. Άρα, μαζί με τη έννοια της 

διδασκαλίας πρέπει να γίνει μνεία και στα χαρακτηριστικά που διέπουν την όλη 

στάση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού απέναντι στη διδακτική-μαθησιακή 

διαδικασία. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξετάσουμε τον παράγοντα αυτό, ο οποίος 

στην Παιδαγωγική ονομάζεται «προφίλ του εκπαιδευτικού». Οι θεωρίες για τον 

πετυχημένο εκπαιδευτικό συνοψίζονται κατά τον Π. Ξωχέλλη στις εξής επτά:118 α. Ο 

εκπαιδευτικός είναι αποτελεσματικός, όταν μιμείται το έργο του Χριστού και πράττει 

κάτι ανάλογο με αυτό που επιτελεί ο κληρικός στην κοινωνία. β. Η ιδανική στάση του 

εκπαιδευτικού συμπλέει με τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής του αποστολής 

(παιδαγωγική θεωρία του J. H. Pestalozzi). γ. Ο εκπαιδευτικός έχει ως κύριο έργο να 

διδάσκει και να υποβοηθεί τους μαθητές του, ώστε αυτοί να μαθαίνουν 

αποτελεσματικά (θεωρία του Herbart). δ. Ο εκπαιδευτικός επιτελεί σωστά το έργο 

του, όταν, κατόπιν επιλογής των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, επιτυγχάνονται οι 

προδιαγεγραμμένοι στόχοι της διδασκαλίας (προσέγγιση της Κυβερνητικής 

Διδακτικής). ε. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εστιάζει την προσοχή του στο αν η 

                                                     
116 Φωτεινή Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης,  ό.π., σελ. 23. 
117 Φωτεινή Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης, ό.π., σελ. 24. 
118 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του 
προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, Τυπωθήτω-Δαρδανός, Αθήνα 2005, σελ. 
41.  Βλ. επίσης:  Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σήμερα. Επίμαχα ζητήματα, 
καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, 
σσ. 116-118. 
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μάθηση προκύπτει ως αλλαγή της συμπεριφοράς, με τέτοιον τρόπο ώστε να 

αξιολογηθεί με εξωτερικά (παρατηρήσιμα) κριτήρια (μπιχεβιοριστική θεώρηση). στ. 

Ο εκπαιδευτικός, έχοντας μία κοινωνική επιταγή, οφείλει να λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στα αγαθά του πολιτισμού και στον μαθητή, στοχεύοντας 

στην πνευματική καλλιέργεια των διδασκομένων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι απαραίτητη, αφενός μεν, η παρουσία ενός αιώνιου και αμετάβλητου 

παιδαγωγικού ιδεώδους προς το οποίο προσανατολίζεται η εκπαιδευτική πράξη, 

αφετέρου δε, η προσωπική πνευματική ωριμότητα της προσωπικότητας του ίδιου του 

εκπαιδευτικού καθώς και η προσωπική του κλίση και αγάπη προς το λειτούργημα 

αυτό (παιδαγωγικές θεωρίες στο έργο των Kerschensteiner και Spranger).  ζ. Ο 

εκπαιδευτικός κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του κατέχει τον ρόλο της 

αυθεντίας, καθώς συμβάλλει στην πνευματική εξύψωση του κοινωνικού συνόλου,  

προβάλλοντας αξίες και ιδανικά όταν επέρχονται περίοδοι παρακμής. Ο καλός 

εκπαιδευτικός διακρίνεται για τη σοφία του και τη συνειδητοποίηση του σπουδαίου 

λειτουργήματος που επιτελεί, το οποίο ενέχει έναν χαρακτήρα σωτηριολογικό για το 

κοινωνικό σύνολο (θεώρηση της Αξιολογικής Παιδαγωγικής). 

Όλες οι παραπάνω τοποθετήσεις ξεκινούν από μία ιδεολογική και 

δεοντολογική ερμηνεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δηλ. εξηγούν το 

φαινόμενο της διδασκαλίας, προτείνοντας το πώς θα πρέπει αυτή να 

διαμορφώνεται.119 Με άλλα λόγια, συνθέτουν, με μία φιλοσοφική διάθεση, μια 

θεωρία για την εκπαιδευτική πράξη. Οι προσεγγίσεις αυτές, όμως, δεν στηρίζονται σε 

εμπειρικά δεδομένα. Αυτό, βέβαια, δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο, ότι οι 

παραπάνω απόψεις στερούνται αποτελεσματικότητας ή ότι δεν έχουν αντίκρισμα 

στην πραγματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. 

 

4.6. Ο/Η εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας 

Πάντως, μία σχετικά καινούρια τάση στον χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής, 

είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός πραγματώνει αποτελεσματικά τον 

ρόλο του, όταν δρα ως στοχαζόμενος επαγγελματίας. 120 Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, η οποία βρίσκει έρεισμα στο παιδαγωγικό έργο του John Dewey,121  ο 

εκπαιδευτικός που θέλει να εργάζεται ευσυνείδητα, δεν αρκείται στην εκτέλεση 
                                                     
119 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο, ό.π., σελ. 42. 
120 Βλ. τη μελέτη:  Μαρία Καλαϊτζοπούλου, Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, 
Τυπωθήτω, Αθήνα 2001. 
121 Μαρία Καλαϊτζοπούλου, Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, ό.π., σελ. 49. 



Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων του σύγχρονου ανθρώπου 
και ο παιδαγωγικός ρόλος της ορθόδοξης παράδοσης 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
71 

απλώς και μόνο των οδηγιών που παρέχει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ούτε και 

αισθάνεται απόλυτα καλυμμένος διδακτικά μόνο με τα επιστημονικά δεδομένα που 

του παρέχουν οι επιστήμες της Αγωγής. Μήτε και θεωρεί ότι εκπληρώνει την 

αποστολή του απλώς και μόνο απαριθμώντας τις επιδόσεις των μαθητών του στις 

προφορικές ή γραπτές δοκιμασίες. Για τον σκεπτόμενο εκπαιδευτικό τα 

αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι εξαντικειμενοποιημένα με βάση ορισμένους εκ 

των προτέρων τιθέμενους απρόσωπους στόχους. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

στοχάζεται για το πώς η διδασκαλία του ως παιδαγωγική διαδικασία επιδρά στους 

μαθητές του, δηλ. πώς επηρεάζει την προσωπικότητά τους, κατά πόσο αυτή 

συμβάλλει στην πορεία τους προς την ωριμότητα, κατά πόσο συντελεί στην 

μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όπως, επίσης, και πώς μπορεί να 

επιφέρει συνέπειες με κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόμενο στη ζωή τους.122 

Με μια πιο απλή διατύπωση και παραφράζοντας κάπως τα όσα υποστηρίζει το 

μοντέλο που μόλις αναφέρθηκε, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, κατ’ ουσίαν, ο 

εκπαιδευτικός είναι στοχαζόμενος επαγγελματίας, όταν θέτει ερωτήματα για τον τρόπο, 

την ποιότητα και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας του με τους μαθητές μέσα στα όρια 

της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.  

Μέχρι στιγμής είδαμε ότι η διδασκαλία είναι ένα φαινόμενο που συνιστά έργο 

αγωγής και παιδείας. Διαπιστώσαμε παράλληλα, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, ότι 

ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί σωστά τον ρόλο του, όταν στοχάζεται για αυτόν τον 

ίδιο τον ρόλο και την επιρροή που ασκεί μέσω αυτού, δηλ. όταν στοχάζεται γύρω από 

τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η δράση του ως γεγονός επικοινωνίας με 

τους μαθητές. Μένει τώρα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που ονομάζουμε 

«επικοινωνία» στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης και πώς μπορεί να προσφέρει 

λύσεις με το πρόβλημα της εννοιολογικής αναθεώρησης της παιδαγωγικής αυθεντίας. 

 

4.7. Η εκ νέου ανακάλυψη της αυθεντίας του εκπαιδευτικού με βάση την πρώτη 

διάσταση της επικοινωνίας (σύμφωνα με τη θεωρία του ο Friedemann  Schulz 

von Thun) 

                                                     
122 Μαρία Καλαϊτζοπούλου, Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, ό.π., σελ. 49. 
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της επικοινωνίας μας δίνει ο Friedemann  

Schulz von Thun.123 Ο εν λόγω ερευνητής διατυπώνει την άποψη ότι η επικοινωνία 

μεταξύ των ανθρώπων έχει τέσσερις θεμελιώδεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι το 

περιεχόμενο (Sachinhalt),124 δηλ. η μετάδοση μηνυμάτων από τον πομπό στον δέκτη 

με λεκτικά ή μη λεκτικά σημεία, με σαφή ή με ασαφή περιεχόμενα, κωδικοποιημένα 

ή αποκωδικοποιημένα κτλ. Αυτή η πρώτη όψη της επικοινωνίας έχει ιδιαίτερα 

μεγάλη σημασία στην επιστήμη της Διδακτικής. Αν αναλογιστούμε, πώς ακριβώς 

πραγματώνεται η διδασκαλία, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα πάντα που συμβαίνουν 

μέσα σ’ αυτήν, θα μπορούσαν να αναλυθούν ως μία πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη 

μετάδοση και λήψη μηνυμάτων-πληροφοριών.125 Αυτό σημαίνει ότι ο διδάσκων, ο 

οποίος φέρει, άλλωστε, και την βασική ευθύνη ώστε να αποτελέσει η διδασκαλία 

πραγματικά παιδαγωγικό φαινόμενο, οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τον τρόπο 

με τον οποίο διδάσκει, δηλ. τον τρόπο με τον οποίο εκπέμπει πληροφορίες· αυτό 

δικαιολογείται ως εξής: η κατάλληλη εκπομπή μηνύματος δημιουργεί τις αντίστοιχες 

ευνοϊκές προϋποθέσεις κατανόησής του από τους μαθητές. Εδώ, βαρύνουσας 

σημασίας εχέγγυο είναι η εφαρμογή ορισμένων διδακτικών άρχων. 

Αξίζει να παρουσιάσουμε στην περίπτωσή μας μόνο τέσσερις διδακτικές 

αρχές.126 Η πρώτη ονομάζεται αρχή της ψυχολογικής αποδοχής και στήριξης,127 η 

οποία υποστηρίζει το εξής: Η μαθησιακή διαδικασία είναι γόνιμη και 

αποτελεσματική, όταν μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αναπτύσσονται σχέσεις 

αποδοχής, αναγνώρισης και στήριξης, δηλ. όταν οικοδομείται η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Αυτό είναι το πρώτο βασικό σημείο. Χωρίς την 

εμπιστοσύνη του μαθητή στον εκπαιδευτικό και χωρίς την αποδοχή και αναγνώριση 

του μαθητή από την πλευρά του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να φέρει καρπούς η 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η μετάδοση της πληροφορίας απαιτεί το κατάλληλο 

ψυχολογικό κλίμα μέσα στην τάξη, ενώ, παράλληλα, έχει ανάγκη τη διαμόρφωση 
                                                     
123 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής. Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση 
της Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα 3 2009, σσ. 144-166. Βλ. επίσης:  Friedemann Schulz von Thun, 
Miteinander Reden: Störungen und Klärungen, Bd.1 , Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1981.  
124 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής, ό.π., σσ. 145-146. Βλ. επίσης: 
Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden: Störungen und Klärungen, 145 κ.ε. 
125 Χρησιμοποιούνται στη συνάφεια αυτή οι επιθετικοί προσδιορισμοί «πολυεπίπεδος» και 
«πολυδιάστατος» για να τονιστεί ότι η μετάδοση και λήψη μηνυμάτων-πληροφοριών δεν αφορά μόνο 
σε μία νοησιαρχική κατανόηση· τουναντίον πρόκειται για μια διαδικασία που συνυπολογίζει το 
σύνολο των διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλ. τη λογική, το συναίσθημα, τη βούληση, τις 
αισθήσεις, τα βιώματα κ.α. 
126 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η 
Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Gutenberg, Αθήνα 5 2007, σσ. 282-283. 
127 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’, ό.π., σελ. 283. 
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εκείνης της ψυχολογικής διάθεσης στην καρδιά του μαθητή, που θα του επιτρέψει να 

θέλει να ακούσει και να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα. Μια τέτοια μορφή 

επικοινωνίας επιδιώκει και ο Απόστολος Παύλος, όταν απευθύνεται στους 

Χριστιανούς της Ρώμης, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του και επαινώντας τους για το 

επίπεδο της πνευματικής τους ζωής με τα εξής λόγια: «Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, 

καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι 

πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν».128   

Η δεύτερη διδακτική αρχή έχει το όνομα αρχή της ολότητας.129 Εδώ 

υποστηρίζεται ότι δεν έχει καμία επιτυχία η διδασκαλία επιμέρους μεμονωμένων 

στοιχείων μιας θεματικής ενότητας. Σε κάθε διδακτική ώρα το προσφερόμενο προς 

μάθηση υλικό, καθώς και οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες εφαρμόζονται, πρέπει να 

συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο πραγμάτων, τα οποία θα συντονίζονται με το επίπεδο 

γνωστικής ανάπτυξης των νέων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, αυτό που διδάσκεται 

κάθε φορά, θα πρέπει να αποτελεί μια ενότητα πραγμάτων κατάλληλα 

«σερβιρισμένη», δηλ. προσγειωμένη στον κόσμο και στη σκέψη του μαθητή και όχι, 

βέβαια, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις νοητικές ικανότητες ενός ενήλικα. 

Αυτήν τη διδακτική αρχή φαίνεται ότι κατανοεί πλήρως ο Απόστολος Παύλος, καθώς 

στην Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή εξηγεί ότι «Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην 

λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ' ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. γάλα ὑμᾶς 

ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. ἀλλ' οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε».130  

Η τρίτη διδακτική αρχή είναι η αρχή της εποπτείας.131 Ο μαθητής για να 

καταλάβει το μήνυμα του διδάσκοντος έχει ανάγκη ορισμένων παραστάσεων. Μέσα 

από αυτό που βλέπει, μπορεί να αναχθεί σε αυτό που δεν βλέπει, δηλ. μέσα από το 

ορατό και συγκεκριμένο να οδηγηθεί σιγά-σιγά στη σύνθεση εννοιών και 

γενικεύσεων. Υπάρχουν δύο είδη εποπτείας: α. η κατ’ αίσθηση εποπτεία, δηλ. αυτή 

που εμπίπτει άμεσα στις αισθήσεις μας και β. η νοερή εποπτεία, δηλ. αυτή που καλεί 

τον μαθητή να την αναπαραστήσει νοερά μέσω μιας περιγραφής ή μιας παρομοίωσης. 

Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, το πλεονέκτημα της εποπτείας είναι το γεγονός, 

                                                     
128 Ρωμ 15, 14. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Εγώ προσωπικά, αδερφοί μου, είμαι 
βέβαιος πως εσείς είστε όλο καλοσύνη, γεμάτοι από την απαραίτητη γνώση και μπορείτε να νουθετείτε 
ο ένας τον άλλο» 
129 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’, ό.π., σελ. 285. 
130 Α’ Κορ 3, 1-2. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Κι εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να 
σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού· αλλά σας μίλησα καθώς σε 
ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική τους σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας 
έθρεψα με γάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε». 
131 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’, ό.π., σσ. 286-287. 
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ότι η πληροφορία δεν παρέχεται νοησιαρχικά, αλλά απευθύνεται στις αισθήσεις του 

ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής της διδακτικής αρχής 

της εποπτείας είναι η εικόνα του ανθρώπινου σώματος, την οποίαν χρησιμοποιεί ο 

Απόστολος Παύλος στην Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή, προκειμένου να εξηγήσει 

στους αναγνώστες της την έννοια της Εκκλησίας και τη λειτουργική σχέση των 

μελών της: «Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη 

τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός· […] ἐὰν εἴπῃ 

ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 

σώματος; καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ 

παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ 

ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ 

σώματι καθὼς ἠθέλησεν».132 

Η τελευταία διδακτική αρχή χαρακτηρίζεται ως αρχή της διαφοροποίησης.133 

Παλαιότερα, τη συναντούσε κανείς με το όνομα αρχή της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας. Βασικό μέλημα που επιδιώκει η εφαρμογή αυτής της αρχής, είναι η 

κατάλληλη προσφορά του προς μάθηση αντικειμένου με βάση τις προσωπικές 

ανάγκες, προβλήματα, δεξιότητες, ταλέντα, φυσικές κλίσεις κ.α. του κάθε μαθητή. 

Δηλ. ο εκπαιδευτικός, κατά πάσα πιθανότητα, έχει αποτέλεσμα θετικό στο έργο του, 

όταν διαφοροποιεί και εξατομικεύει τον τρόπο επικοινωνίας του από μαθητή σε 

μαθητή, λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή. Την ανάγκη να προσαρμόζεται ο 

λόγος ενός πομπού στα ενδιαφέρονται του δέκτη λαμβάνοντας υπόψη και τη δεκτική 

του ικανότητα, κατανόησε πλήρως και ο Απόστολος Παύλος κατά την άσκηση του 

ιεραποστολικού του έργου, όπως ο ίδιος άλλωστε ομολογεί: «καὶ ἐγενόμην τοῖς 

᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα 

τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος 

Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς 

ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω».134  

                                                     
132 Α’ Κορ 12, 12· 15-18. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Ο Χριστός μοιάζει με το 
σώμα, που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη· και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, 
αποτελούν ένα σώμα. Αν έλεγε το πόδι: “δεν είμαι χέρι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα”, θα έπαυε 
μολοταύτα να ανήκει στο σώμα; Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς ν’ 
ακούσει; Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε; Ο Θεός όμως 
τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε». 
133 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’, ό.π., σελ. 287. 
134 Α’ Κορ 9, 20-22. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Ανάμεσα στους Ιουδαίους 
συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό· κι ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια 
κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σ’ αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και 
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Ο τρόπος με τον οποίον ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους μαθητές του, 

συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίον τους πληροφορεί για το προς μάθηση 

αντικείμενο. Η έννοια της πληροφορίας και της πληροφόρησης ως αρχικής και 

βασικής συνιστώσας στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή πολλές φορές 

υποτιμάται και αγνοείται η σπουδαιότητα της. Πάντως, από εκεί ξεκινούν όλα. 

Εξάλλου, ο διδάσκων δεν είναι σε θέση με κάποιον τρόπο μαγικό να μεταγγίσει τη 

γνώση του στους μαθητές. Απεναντίας, η μάθηση είναι ένα προσωπικό αγώνισμα του 

κάθε μαθητή, μια προσωπική κατάκτηση. Η γνώση κατακτάται από τον μαθητή, όπως 

το φαγητό χωνεύεται από το στομάχι αυτού που τρώει και όχι αυτού που το σερβίρει 

ή το ετοιμάζει. Οι μαθητές δεν μπορούν ούτε να μάθουν ούτε και να υιοθετήσουν 

στάσεις ζωής σε ηθικό επίπεδο, εάν πρώτα δεν πληροφορηθούν. Το ίδιο ισχύει τόσο 

στον χώρο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής όσο και στον χώρο του κατηχητικού 

έργου της Εκκλησίας. Ακόμα και για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, όπως η 

καλλιέργεια της πίστης, η οποία στην Ορθόδοξη παράδοση και ζωή είναι εξάπαντος 

δωρεά του Αγίου Πνεύματος,135 προτείνεται από τον Απόστολο Παύλο η 

πληροφόρηση ως σημείο αφετηρίας. Για τον λόγο αυτό επισημαίνει τα εξής στην 

Προς Ρωμαίους Επιστολή του: «πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ 

ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος;»136  

Η πληροφόρηση είναι το σημείο αφετηρίας. Και στην περίπτωση αυτή, η 

αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Ο διδάσκων δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, παρά 

να ελέγξει τον τρόπο μετάδοσης του μηνύματός του, όχι μόνο με σκοπό να 

διαπιστώσει εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έθεσε (όπως, ίσως, θα πρέσβευε η 

Κυβερνητική Διδακτική), αλλά και για να απευθυνθεί στο πρόσωπο του κάθε μαθητή. 

Το μήνυμα, που εκπέμπεται ως πληροφορία για μάθηση, πρέπει οπωσδήποτε να 

αφορά στον όλο άνθρωπο. Και είναι ευνόητο, ότι ο εκπαιδευτικός δεν εκπέμπει μόνο 

μηνύματα που αφορούν άμεσα στη διδακτέα ύλη. Εκπέμπει ταυτόχρονα μηνύματα 

που σχετίζονται με την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σ’ αυτόν και 

                                                                                                                                                      
εγώ, για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν μ’ αυτούς που αγνοούν το νόμο 
του Μωυσή, για να τους κερδίσω ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς το νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
δεν υπακούω στο νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με το νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη 
αδύνατη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, 
έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς». 
135 Βλ. Γαλ. 5, 22-23: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·» 
136 Ρωμ 10, 14. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Και πώς θα τον πιστέψουν, αν δεν 
έχουν ακούσει γι’ αυτόν; Και πώς πάλι θ’ ακούσουν γι’ αυτόν, αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει;» 
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στον μαθητή. Όλα αυτά, όμως, δεν παύουν ποτέ να είναι μηνύματα, τα οποία θα 

πρέπει να ερμηνευθούν από τον μαθητή. 

 

4.8. Η εκ νέου ανακάλυψη της αυθεντίας του εκπαιδευτικού με βάση τη δεύτερη 

διάσταση της επικοινωνίας (σύμφωνα με τη θεωρία του ο Friedemann  Schulz 

von Thun) 

Αφού παρουσιάσαμε εν συντομία τις παραπάνω διδακτικές αρχές, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την πρώτη διάσταση της επικοινωνίας, ας περάσουμε τώρα σε 

μία περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου αυτού. Η δεύτερη διάσταση της 

επικοινωνίας είναι η λεγόμενη Αυτοαποκάλυψη (Selbstoffenbarung).137 Οι σχετικές 

επισημάνσεις για τη διάσταση αυτή έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι συνδέουν τη 

μετάδοση του μηνύματος-πληροφορίας με την προσωπικότητα του πομπού. Όλα τα 

περιεχόμενα τα οποία μεταδίδει ως πληροφορίες-μηνύματα ο εκπαιδευτικός, δεν 

παραπέμπουν μόνο στο προς μάθηση αντικείμενο· ταυτόχρονα, συνιστούν ένα είδος 

αυτό-αποκάλυψης και αυτο-παρουσίασης του εκπαιδευτικού. Τούτο μεταφράζεται 

στην πράξη ως εξής: Όταν διδάσκει ο εκπαιδευτικός, δεν μιλάει μόνο για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά εκφράζει τις προσωπικές του θέσεις για το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συγκεκριμένους συσχετισμούς γύρω από αυτό, οι 

οποίοι, όμως, εστιάζονται σε προσωπικές του εμπειρίες. Κοντολογίς, μεταφέρει στους 

μαθητές ένα κομμάτι από το σύνολο της ύπαρξής του, ένα κομμάτι από τη ζωή του. 

Ως προς τη θέση αυτή, συνάδει και η διαπίστωση της Σημειωτικής Διδακτικής, η 

οποία και υποστηρίζει πως, όχι μόνο τα μηνύματα που εκπέμπει ο διδάσκων χρήζουν 

ερμηνείας από τους μαθητές, αλλά ότι και ο ίδιος ως παρουσία και ως 

προσωπικότητα μέσα στην τάξη αποτελεί ένα σημείο, το οποίο οι μαθητές 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν.138 Τόσο στη θεωρία της επικοινωνίας που 

περιγράφεται,  εν προκειμένω, όσο και στη Σημειωτική Διδακτική, η αυτό-

αποκάλυψη του εκπαιδευτικού εξελίσσεται «σιωπηρά». Γίνεται κάπως αφανώς, μέσω 

ενός κωδικοποιημένου μηνύματος, το οποίο είναι και αυτό καθ’ εαυτό ένα 

περιεχόμενο κατά την επικοινωνία μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη, το οποίο 

                                                     
137 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής, ό.π., σσ. 146-150. Βλ. επίσης: 
Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden: Störungen und Klärungen, σελ. 29 κ.ε. 
138 Αθανάσιος Β. Στογιαννίδης, Η Διδακτική του Συμβόλου. Προσεγγίσεις στη Θεωρία της Διδασκαλίας 
του Μαθήματος των Θρησκευτικών, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 256 – 259.  Βλ. 
επίσης: Michael Meyer-Blanck , Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik, CMZ 
Verlag, Rheinbach 2 2002, σελ. 175.  
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εκπέμπεται με τρόπο υπονοούμενο. Πάντως, η έννοια της αυτο-αποκάλυψης φέρνει 

στον νου μας τον συσχετισμό και τη συνέπεια λόγων και έργων.  

Ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο:139 ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές αυτο-αποκάλυψης, μόνο και μόνο 

για να προσδώσει κύρος στον εαυτό του, χωρίς, όμως, ο εαυτός που παρουσιάζει να 

είναι γνήσιος, να είναι δηλ. ο εαυτός του. Σ’ αυτήν την περίπτωση προκαλείται άγχος 

και ένταση στον εκπαιδευτικό, λόγω της αναντιστοιχίας ανάμεσα σ’ αυτό που είναι 

και σ’ αυτό που θέλει να παρουσιάσει. Κάτι το οποίο κάποια στιγμή οι μαθητές, 

μάλλον, θα ανακαλύψουν και θα αποβάλλουν εις το πυρ το εξώτερον με την 

κατηγορία της υποκρισίας και της αναλήθειας. Η αυτό-αποκάλυψη δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να μετατραπεί σε αυτο-συγκάλυψη ή σε αυτο-επικάλυψη.  Και 

τούτο διαταράσσει τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 

μαθητή και διδάσκοντος. Η εποικοδομητική επικοινωνία απαιτεί τη γνησιότητα. 

Πέρα από αυτό, μια ανειλικρινής και υποκριτική αυτο-αποκάλυψη αργά ή γρήγορα 

θα γίνει αντιληπτή ως ψευδής και, επομένως, θα σημασιολογηθεί ως ασυνέπεια λόγου 

και ζωής, διδασκαλίας και πράξης. 

 

4.9. Η εκ νέου ανακάλυψη της αυθεντίας του εκπαιδευτικού με βάση την τρίτη 

διάσταση της επικοινωνίας (σύμφωνα με τη θεωρία του ο Friedemann  Schulz 

von Thun) 

  Προχωρώντας λίγο ακόμη στη διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, 

βλέπουμε, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία του Schulz von Thun, ότι, εκτός από το 

περιεχόμενο και την αυτό-αποκάλυψη υπάρχει και μία τρίτη όψη στο φαινόμενο της 

επικοινωνίας. Πρόκειται για τη σχέση (Beziehung).140 Στο γεγονός της επικοινωνίας 

που διαδραματίζεται μέσα στην σχολική τάξη ο εκπαιδευτικός μαζί με όλα τα άλλα 

που αναλύθηκαν, μεταδίδει και ορισμένες θέσεις-κρίσεις για το είδος και το 

περιεχόμενο της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ πομπού και δέκτη. Π.χ. 

εξωτερικεύει προσωπικές εκτιμήσεις σχετικά με το πώς οι μαθητές οφείλουν να 

αντιμετωπίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, εκφράζει τις προσωπικές του 

προσδοκίες για τους μαθητές, για τον ρόλο τους, για τη μελλοντική τους εξέλιξη. 

Παράλληλα μεταφέρει μηνύματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίον αυτός 

                                                     
139 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής, ό.π., σσ. 148. 
140 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής, ό.π., σσ. 150-152. Βλ. επίσης: 
Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden: Störungen und Klärungen, σελ. 30. 
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εκτιμά την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Άρα ο μαθητής, μέσω αυτής της 

διάστασης, δέχεται επιρροές που μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της 

αυτοεικόνας του. Όλα αυτά μεταδίδονται με τη μορφή της λεγόμενης μη λεκτικής 

επικοινωνίας, δηλ. με χειρονομίες, με εκφράσεις του προσώπου, με στάσεις του 

σώματος, με υψηλό ή χαμηλό τόνο της φωνής, αλλά και με υφολογικές 

διαφοροποιήσεις.  

Τα μηνύματα τα οποία μεταφέρει η μη λεκτική επικοινωνία, ενέχουν μια 

ιδιαίτερη δυναμική στη διαμόρφωση της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών, και τούτο διότι μέσα από αυτήν καθρεφτίζονται 

καταστάσεις του ψυχικού κόσμου των ανθρώπων.141 Αυτό, όμως, συνεπάγεται το 

εξής απλό πράγμα: ότι το διδακτικό έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτικός έχει έναν 

φυσιολογικό και οργανικό δεσμό με τη ζωή του, με την προσωπικότητά του, με τις 

ιδέες και τα ιδανικά του, τα οποία μεταφέρονται συνειδητά ή ασύνειδα προς τους 

μαθητές, είτε ως αυτό-αποκάλυψη είτε ως σχέση προς και με τους μαθητές. 

Ήδη με αυτές διαστάσεις της επικοινωνίας που μόλις σκιαγραφήθηκαν, δηλ. 

με το περιεχόμενο, με την αυτο-αποκάλυψη του πομπού και με τη σχέση ανάμεσα 

στον πομπό και στον δέκτη, έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα, που ίσως δώσει λύση στο 

ερώτημα που διατυπώσαμε, όσον αφορά στο ζήτημα της κατάρρευσης της 

παιδαγωγικής αυθεντίας. Είδαμε ότι η παιδαγωγική διαδικασία είναι ένα γεγονός 

επικοινωνίας. Η επικοινωνία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων, όταν είναι αυτο-αποκάλυψη, όταν δηλ. είναι παρουσίαση ενός γνήσιου και 

αληθινού εαυτού. Αυτή η γνησιότητα στοιχειοθετείται ως αντιστοιχία και συνέπεια 

ανάμεσα στον έσω άνθρωπο, στις εμπειρίες και γενικότερα τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας από τη μια πλευρά, και στην εξωτερική συμπεριφορά, με όποιον 

τρόπο και αν αυτή εμφανίζεται, από την άλλη. Ο ειλικρινής εκπαιδευτικός, ο 

στοχαζόμενος επαγγελματίας, είναι αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, συνδιαλέγεται με 

τον εαυτό του και, άρα, έχει υπερβεί προβλήματα ταυτότητας ή ζητήματα ανασφάλειας. 

Δεν φορά προσωπείο, διότι εμφανίζει χωρίς φόβο το ίδιο του το πρόσωπο. Και οι 

μαθητές, στην περίπτωση αυτή, διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν μ’ έναν άνθρωπο 

                                                     
141 Βλ. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική 
τάξη. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 88: «Το μη γλωσσικό σύστημα επικοινωνίας είναι ένα ρεπερτόριο από 
κινητικά σήματα και νεύματα, που προκαλούν τη συμπεριφορά του „άλλου“ και την επηρεάζουν. Ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές χρησιμοποιούν τα μη λεκτικά μηνύματα στις συναλλαγές τους, μέσω των 
οποίων διαχέονται στην τάξη οι μεταπτώσεις της συγκίνησης και της παρώθησης του καθενός, ώστε να 
γίνεται πιο έντονη η επικοινωνία τους, με άμεση αντανάκλαση στις διαπροσωπικές σχέσεις». 
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που καλλιεργεί τα συναισθήματά του και μπορεί να τους κατανοεί· μ’ έναν άνθρωπο 

που ασχολείται πραγματικά και γνήσια μαζί τους, που έχει μία συνέπεια ανάμεσα σ’ 

αυτό που βιώνει και σ’ αυτό που εκφράζει με τη συμπεριφορά του· ως εκ τούτου αξίζει 

η επικοινωνία μαζί του, όπως, επίσης, και αξίζει η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 

μαζί του. Το ότι το έργο του παιδαγωγού οφείλει να διέπεται από μία γνησιότητα και 

μία συνέπεια λόγου και πράξης, έσω ανθρώπου και συμπεριφοράς προς τους άλλους, 

επισημαίνει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην Α’ Προς Τιμόθεον 

Επιστολή του: ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ 

σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.142  

Αυτή, ίσως, θα μπορούσε να είναι η πιο θεμελιώδης συνθήκη για να επανέλθει 

στο προσκήνιο η έννοια της παιδαγωγικής αυθεντίας. Όχι όμως ως μια αυθεντία 

υπηρεσιακή, που αρκείται στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων και αποτελεί 

παράγοντα κατεξουσιασμού και κυριαρχίας, αλλά ως μία γνήσια αυθεντία, η οποία σε 

τελική ανάλυση καθίσταται αυθεντικότητα. Διότι η αυθεντικότητα σφυρηλατεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη μετατρέπεται στην εκπαιδευτική πράξη σε μία, όχι  

κατ’ επιταγήν ή κατά συμμόρφωση, αλλά ηθελημένη και συνειδητοποιημένη 

αναγνώριση και αποδοχή του εκπαιδευτικού από την πλευρά του μαθητή. 

Αναγνωρίζω τον εκπαιδευτικό ως πηγή γνώσης και αποδέχομαι το έργο που ασκεί για 

χάρη μου, διότι τον εμπιστεύομαι· και τον εμπιστεύομαι, διότι είναι ειλικρινής και 

αυθεντικός απέναντι μου. Αυτές θα μπορούσαν να είναι οι σκέψεις ενός μαθητή.  

Μια τάξη, για να είναι χώρος πραγμάτωσης της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας, χρειάζεται να διέπεται, εκτός των άλλων, και από κανόνες πειθαρχίας.143 

Η πειθαρχία αυτού του είδους, δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή διδακτικά 

αποτελέσματα, εάν εκφράζεται και βιώνεται ως καταναγκασμός και καταπίεση. 

Αντιθέτως, το να αναζητούν οι μαθητές από μόνοι τους τη βοήθεια και τη γνώση του 

διδάσκοντος, είναι κάτι που δηλώνει θαυμασμό και αναγνώριση από την πλευρά 

τους. Αυτή η δεύτερη περίπτωση, συνιστά το περιεχόμενο της πραγματικής ή γνήσιας 

ή – αλλιώς – της καλώς εννοούμενης αυθεντίας του εκπαιδευτικού.144 Με αυτό το 

σκεπτικό, ο εκπαιδευτικός γίνεται πρόσωπο αποδοχής, όχι λόγω του θεσμικού του 

                                                     
142 Α’ Τιμ 4,16. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη 
διδασκαλία σου. Σ’ αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, και τον εαυτό σου θα σώσεις 
και αυτούς που σε ακούνε». 
143 Κωνσταντίνος Χ. Μπασέτας, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο Σχολείο. Ψυχοκοινωνιολογικές 
διαδικασίες. Προσδοκίες, συμπεριφορά και απόδοση αιτίων. Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, 
Διάδραση, Αθήνα 2007, σελ. 196. 
144 Κωνσταντίνος Μπασέτας, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο Σχολείο, ό.π., σσ. 196-198. 
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ρόλου και της εξουσίας που έχει για να επιβάλλει ποινές στους μαθητές, αλλά λόγω 

του γεγονότος ότι αναγνωρίζεται ως (και λειτουργεί στ’ αλήθεια) ως πρόσωπο 

εμπιστοσύνης. 

Η γνησιότητα της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού είναι ένας παράγοντας 

που ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στην πορεία της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας.145 Ο Α. Κοσμόπουλος, αναφερόμενος στη συμβολή του Carl Rogers 

σχετικά με το ζήτημα του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, υπογραμμίζει την ανάγκη 

απαλλαγής του από κάθε λογής προσωπείο. 146 Η γνησιότητα, το αληθινό πρόσωπο 

είναι, τελικά, εκείνος ο αποφασιστικός παράγοντας που εξασφαλίζει διαφάνεια και 

εμπιστοσύνη στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον μαθητή· 

η γνησιότητα όμως αυτή είναι ένα προσωπικό πνευματικό και εσωτερικό αγώνισμα 

του ίδιου του εκπαιδευτικού και προκύπτει αβίαστα, μόνο όταν ο ίδιος διακατέχεται 

από συναισθήματα αυτοεκτίμησης, γνωρίζοντας, παράλληλα, και να διαλέγεται 

γνήσια και ειλικρινώς με τον εαυτό του. 

Το πρόβλημα κρίσης της αυθεντίας μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα, όταν 

όλοι μας συνειδητοποιήσουμε ότι στις μέρες μας υφίσταται πρόβλημα αυθεντικότητας, 

δηλ. ότι η ζωή μας περισσότερο κινείται στο επίπεδο του προσωπείου και όχι στην 

αυθεντικότητα του προσώπου. Το προσωπείο γεμίζει τον άνθρωπο με ανασφάλειες, και 

αυτές με τη σειρά τους θέλουν να καλυφθούν με νοσηρότητα, ως καταναγκασμός και 

κατεξουσιασμός του άλλου. Θα μπορούσε, ίσως, να ισχυριστεί κανείς ότι Έχουμε 

έλλειψη από αυθεντίες, διότι απουσιάζουν οι αυθεντικότητες. 

 

4.10. Η εκ νέου ανακάλυψη της αυθεντίας του εκπαιδευτικού με βάση την 

τέταρτη διάσταση της επικοινωνίας (σύμφωνα με τη θεωρία του ο Friedemann  

Schulz von Thun) 

Αρκούν όμως όλα τα παραπάνω στοιχεία με τα οποία διαρθρώνεται η 

επικοινωνία, για να επαναπροσδιορίσουν το περιεχόμενο της αυθεντίας στη σχολική 
                                                     
145 Βλ. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική 
τάξη, ό.π., σελ. 26: «Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων επηρεάζει τη μαθησιακή εξέλιξη και τη 
συμπεριφορά των μαθητών, [...] όπως διαπιστώνεται από τις ερευνητικές μελέτες στο χώρο της 
Επιστήμης της Παιδαγωγικής».  
146 Αλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος, Το Σχολείο πέθανε. Ζήτω το σχολείο του προσώπου, Εκδόσεις 
Γρηγόρη, Αθήνα 1990, σσ. 76-77: «Αν πρέπει να υπογραμμίσουμε και διευκρινίσουμε τα όσα μας είπε 
ο Rogers, παρατηρούμε τη σημασία που δίνει: […]  Στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μη φοράει 
προσωπείο στις σχέσεις του με τους μαθητές του. Να μην αμφιβάλλει πως είναι δυνατό και 
παιδαγωγικώς ωφέλιμο να είναι, ως πρόσωπο,  διαφανής. Και αυτή η δυνατότητα είναι ασκήσιμη στις 
περιπτώσεις όμως που δε λείπουν η αυτογνωσία και τα αισθήματα ασφάλειας και εκτίμησης του 
εαυτού».  
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πραγματικότητα; Η τέταρτη διάσταση της επικοινωνίας, για την οποία θα κάνουμε 

λόγο ευθύς αμέσως, φωτίζει και ξεδιαλύνει ολοκληρωτικά το όλο ζήτημα. 

Αναφέρθηκε η έννοια του περιεχομένου της επικοινωνίας, η έννοια της αυτό-

αποκάλυψης και τέλος η έννοια της σχέσης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο: η έννοια 

του σκοπού και της πρόσκλησης. Η τέταρτη όψη της επικοινωνίας ονομάζεται 

«έκκληση-πρόσκληση» (Appel).147 Τι ακριβώς φέρνει στο προσκήνιο η τέταρτη αυτή 

διάσταση της επικοινωνίας; Για να το αντιληφθούμε, θα πρέπει αρχικά να τονίσουμε 

ότι η μετάδοση μηνυμάτων από τον πομπό στον δέκτη δεν εξυπηρετεί μόνο την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Δικαιολογημένα θα ερωτήσει κάποιος: Για ποιον λόγο 

επιχειρείται αυτή η μετάδοση μηνυμάτων; Είναι ευνόητο ότι, μάλλον, υπάρχει ένας 

σκοπός, δηλ. μία πρόθεση που οδηγεί έναν άνθρωπο στο να θέλει να επικοινωνήσει 

με τον συνάνθρωπό του. Η επικοινωνία, θα λέγαμε, διακρίνεται για τον τελεολογικό 

της χαρακτήρα. Επικοινωνούμε για να μεταδώσουμε πληροφορίες. Και το πράττουμε 

αυτό, διότι έχουμε κάποιον σκοπό συγκεκριμένο συνειδητό ή ασύνειδο. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, η επικοινωνία στον χωροχρόνο της διδασκαλίας ενέχει έναν σκοπό. Με άλλα 

λόγια, οι μαθητές αγωνίζονται να μάθουν ορισμένα πράγματα, διότι υπάρχει κάποιος 

σκοπός που υπαγορεύει ότι αξίζει τα προσφερόμενα μορφωτικά αγαθά να 

αποτελέσουν αντικείμενο μάθησης.  Υπό αυτήν την έννοια, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν εξελίσσεται θετικά, μόνο όταν 

στηρίζεται στη γνησιότητα. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της 

γνησιότητας αυτής.   

Είναι, εξάλλου, κοινώς αποδεκτό, ότι τα επιστημονικά εχέγγυα του 

εκπαιδευτικού, προερχόμενα είτε από τον χώρο του ιδιαίτερου επιστημονικού 

γνωστικού αντικειμένου της διδασκαλίας, είτε από τα συμπεράσματα της 

Ψυχοπαιδαγωγικής και της Διδακτικής, δεν αρκούν για να ασκήσει πολύπλευρα έργο 

αγωγής και παιδείας. Είναι απαραίτητη η συμπόρευση όλων των παραπάνω μ’ ένα 

ανάλογο ήθος, το οποίο και θα αποτελεί στοιχείο πνευματικής ποιότητας.148  

 

4.11. Διερευνώντας την έννοια της αυθεντικότητας του/της εκπαιδευτικού  

Αυτό σημαίνει ότι η αυθεντικότητα του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να συνιστά μία 

απλή τεχνική ή απλώς μία μέθοδο, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει 

                                                     
147 Ανδρέας Μπρούζος, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής, ό.π., σσ. 152-155. Βλ. επίσης: 
Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden: Störungen und Klärungen, σελ. 32 κ.ε. 
148 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο, ό.π., σελ. 90. 
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αποτελεσματικότητα και επιτυχία στη διδασκαλία. Πολύ περισσότερο αποτελεί 

υπαρξιακή κατάσταση της ίδιας της ζωής του εκπαιδευτικού, η οποία συνδέεται με την 

αγάπη ως επιθυμία εναγκαλισμού και αναγνώρισης του άλλου. Θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι κάποιος ζει αυθεντικά, όταν γνωρίζει ν’ αγαπά αυθεντικά, αληθινά 

και ουσιαστικά.149 Και κατ’ επέκταση, η αυθεντικότητα του εκπαιδευτικού ως 

γνησιότητα σχέσεων επιφέρει καρπούς διδακτικούς, όταν οι σχέσεις αυτές 

νοηματοδούνται από την αγάπη και την εμπιστοσύνη.150 

Δεν αρκεί, επομένως, ο εκπαιδευτικός να είναι ειλικρινής και να εκφράζει 

ελεύθερα την προσωπικότητά του. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο αυτής 

της ειλικρίνειας και της γνησιότητας ή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει αυτή η 

ειλικρίνεια και η γνησιότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων. Μαζί με όλα τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη και από ένα νόημα 

ζωής, ένα περιεχόμενο υπαρξιακής φύσεως. Ο εκπαιδευτικός και το σχολείο πρέπει 

να είναι ένας τόπος διάλογου και προσφοράς ενός προσανατολισμού, όπου οι 

μαθητές θα διαλέγονται, διότι θα έχουν στη διάθεσή τους κάτι με το οποίο θα 

μπορούν να διαλεχθούν.  

Το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος όχι αμφισβήτησης, αδιαφορίας ή 

άγνοιας ως προς το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης και τους υπόλοιπους αξιολογικούς 

προσανατολισμούς, αλλά ένα σχολείο σχέσεων και ένα σχολείο θέσεων που 

συγκροτείται πάνω στην αυθεντικότητα των ανθρώπινων σχέσεων· μέσω της 

αυθεντικότητας αυτής το σχολείο, πραγματικά, έχει να πει κάτι στη νέα γενιά· γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί να επιτελεί έργο αγωγής και παιδείας. Το σχολείο 

μπορεί και πρέπει να είναι για τα παιδιά και τους έφηβους ένας τόπος διδασκαλίας 

και αγωγής, όπου θα προτείνονται θέσεις, δηλ. θα παρέχεται ως παιδαγωγική 

πρόταση, και χωρίς καμία μορφή κατεξουσιασμού, ένα πλαίσιο προσανατολισμού και 

νοηματοδότησης της ζωής τους. Και τούτο είναι κάτι που το έχουν ανάγκη οι νέοι 

                                                     
149 Πρβλ. Δημήτριος Α. Λάππας, Διαλογική επικοινωνία και παιδαγωγική αγάπη στο σύγχρονο σχολείο, 
Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 281: «Φαίνεται λοιπόν ότι η αγάπη αποτελεί ουσιαστικό και 
θεμελιώδες γνώρισμα του προσώπου και ότι βοηθάει τον άνθρωπο να υπάρξει αυθεντικά και 
δημιουργικά με τα άλλα πρόσωπα». 
150 Πρβλ. Δημήτριος Α. Λάππας, Διαλογική επικοινωνία και παιδαγωγική αγάπη στο σύγχρονο σχολείο, 
ό.π., σελ. 283: «στη σχολική αίθουσα αντιλαμβανόμαστε την αγάπη ως την καλύτερη „γλώσσα“  
προκειμένου τα πρόσωπα να επικοινωνούν σωστά μεταξύ τους. Ιδιαιτέρως ο εκπαιδευτικός ως 
πρόσωπο αγάπης προσδίδει μια νέα δυναμική και μια πρωτόγνωρη πληρότητα στις κυοφορούμενες 
διαπροσωπικές σχέσεις και στην όλη παιδευτική διεργασία». 
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άνθρωποι, ιδιαίτερα στην εποχή μας,151 στην οποία κυριαρχεί ένας πλουραλισμός 

αξιών και κοσμοθεωριών. 

Ένα τέτοιο σχολείο δεν μπορεί παρά να πλαισιώνεται από μία αντίστοιχη 

τοποθέτηση των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξαναβρεί την 

κατακερματισμένη του αυθεντία, όταν συνδέσει το έργο του με δύο πράγματα: με τη 

γνησιότητα στη συμπεριφορά του και β. με το περιεχόμενο των προσανατολισμών 

του. Η απωλεσθείσα παιδαγωγική αυθεντία μπορεί να αναζωπυρωθεί μέσα από τις 

στάχτες, όταν συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι έχουν να κάνουν μ’ ένα πρόσωπο 

αληθινό, το οποίο έχει να πει κάτι αληθινό και σπουδαίο, άρα και χρήσιμο για τη ζωή 

τους. Όταν δηλ. ο εκπαιδευτικός διδάσκει και ταυτόχρονα βιώνει αυτό που διδάσκει, 

όταν πληροφορεί και ταυτόχρονα γεμίζει την ύπαρξή του με αυτό που πληροφορεί. Δηλ. 

με λίγα λόγια, όταν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εκφραστεί ως σχολική 

εκπαιδευτική διακονία. Η παιδαγωγική αυθεντία που προκύπτει μέσα από τη 

γνησιότητα των σχέσεων θεμελιώνεται στην σχολική εκπαιδευτική διακονία και 

λαμβάνει σάρκα και οστά ως μεράκι, φιλότιμο και πάθος των δασκάλων για την 

αγωγή και την παιδεία των νέων ανθρώπων.  Η αυθεντία αναγνωρίζεται ως γνήσια 

προσπάθεια του εκπαιδευτικού να μετατρέψει το σχολείο σε «παιδαγωγούν» και 

«προσωποκεντρικό σχολείο», όπως επισημαίνει ο Ιωάννης Κογκούλης.152 Επί τούτου 

ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι την ιδιότητα του δασκάλου θα πρέπει 

να φέρουν εκείνοι που διδάσκουν όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα. 

Ειδικότερα, ο ιερός πατήρ αναφέρει τα εξής: «Ὅταν οὖν τις καῖ λόγῳ παιδεύῃ καὶ 

βίῳ, πάντων ἐστί μείζων. Διδασκάλους γὰρ τούτους, φησί, τοὺς καὶ τοῖς ἔργοις 

διδάσκοντας καὶ τῷ λόγῳ παιδεύοντας».153 Άλλοις λόγοις, η αυθεντικότητα και η 

                                                     
151 Αλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος, Το Σχολείο πέθανε. Ζήτω το σχολείο του πρόσωπου, ό.π., σελ. 12: 
«σήμερα, ιδιαίτερα, ο νέος άνθρωπος έχει ανάγκη και από ένα σχολείο θέσεων. Είναι, κατά την 
αντίληψή μας, αντιπαιδαγωγική ενέργεια (όχι μόνο ουτοπική αλλά τελικά και αντιανθρωπιστική), να 
φορτώσουμε το μαθητευόμενο με περισσότερες ευθύνες από όσες μπορεί να σηκώσει. [...] Δε 
διευκολύνουμε το παιδί και τον έφηβο, αν τον ποτίσουμε με αμφισβήτηση και καχυποψία για το 
καθετί, αν δηλητηριάσουμε την ανάγκη του να πιστέψει σε αξίες, θέσεις ή πρόσωπα, προκειμένου, 
όταν χρειαστεί, να πιαστεί από κάπου για να ζήσει. Το παιδί που από μικρό – για λόγους τάχα 
αντικειμενικής του ενημέρωσης ή ουδετερότητας των παιδαγωγών του – δεν έμεινε – ακριβώς – 
ουδέτερο, αλλά αντίθετα, φαρμακώθηκε με πρόωρες ή υπερβολικές δόσεις αμφισβήτησης, ίσως 
αργότερα αρνηθεί και την ίδια τη ζωή του». 
152 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Η ωφέλιμη παιδεία και το ελληνικό σχολείο. Στο: Άννα Κόλτσιου-Νικήτα / 
π. Χρυσόστομος Νάσσης / Συμεών Πασχαλίδης / Παναγιώτης Σκαλτσής / Αικατερίνη Τσαλαμπούνη 
(Επιμ.), Εὶς μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τόμος χαριστήριος εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην 
κ.κ. Βαρθολομαῖον, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 
2011, σσ. 332-333. 
153 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Κορ., ὁμιλ. ΛΒ’, PG 61, 265. Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / 
Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. Τόμος Β’, λήμμα: «Δάσκαλος», 
Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Αθήνα, 1994, σελ. 282: «Όταν λοιπόν 
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γνησιότητα στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού φανερώνεται μέσω της συνέπειας 

λόγων και έργων. Και, μάλιστα, η συνέπεια αυτή εγγυάται το πλαίσιο μίας 

εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενων. 

Είναι, πραγματικά, άξια ιδιαίτερης μνείας, η έκθεση που υπέβαλε προς την 

UNESCO154 η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την 

προεδρεία του Jaques Delors. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η Εκπαίδευση οφείλει 

να προσφέρει «στα άτομα μία εικόνα για τον πολύπλοκο κόσμο μας που βρίσκεται σε 

συνεχή αναβρασμό και ταυτόχρονα να παρέχει την πυξίδα που θα τα βοηθήσει να 

πορευθούν με ασφάλεια μέσα σ’ αυτόν».155 Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η 

εκπαίδευση πρέπει να οικοδομείται πάνω σε τέσσερις πυλώνες, δηλ. πρέπει να 

υποβοηθήσει παιδαγωγικώς τον άνθρωπο, ώστε να αναπτύξει τέσσερις μορφές 

μάθησης, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:156 α. «Πώς να μαθαίνει», δηλ. με ποιον τρόπο 

μπορεί να κατακτήσει γνωστικά και να οικειωθεί τις εμπειρίες που του προσφέρει το 

περιβάλλον του. β. «Πώς να ενεργεί (πράττει)», έτσι ώστε η παρουσία του να συνιστά 

προσφορά στους γύρω του. γ. «Πώς να ζει μαζί με τους άλλους» αρμονικά και 

δημιουργικά, και δ. «Πώς να υπάρχει», ως μοναδική και ανεπανάληπτη ύπαρξη μέσα 

στον κόσμο, κριτικά σκεπτόμενος και διαμορφώνοντας πολύπλευρα την 

προσωπικότητά του. Με αυτήν την έννοια, το σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται 

απλώς και μόνο στην παροχή πληροφοριών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι της ζωής του νέου ανθρώπου, μέσα στο οποίο του προσφέρεται η 

δυνατότητα να αναμοχλεύσει τον εσωτερικό του κόσμο, να θέσει στόχους και 

ιδανικά, καθώς και να αναζητήσει στη ζωή του ένα νόημα, επιδιώκοντας την 

ψυχοσωματική του ολοκλήρωση και την ευτυχία. Και ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να 

προκύψει, όταν οι διδάσκοντες εμφορούνται από το πνεύμα της σχολικής 

εκπαιδευτικής διακονίας, σφυρηλατώντας με τους μαθητές τους σχέσεις 

εμπιστοσύνης και αγάπης. 

                                                                                                                                                      
διδάσκει κανείς και με τον προφορικό λόγο και με τον τρόπο της ζωής, είναι δάσκαλος ανώτερος από 
όλους. Γιατί δασκάλους ονομάζει ο Απ. Παύλος εκείνους που και διδάσκουν με τα έργα και 
μορφώνουν με τα λόγια». 
154 UNESCO. Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του Jaques 
Delors. Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Μετάφραση: Ομάδα εργασίας του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, Gutenberg, Αθήνα 1999. 
155 UNESCO. Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του Jaques 
Delors, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, ό.π., σσ. 125. 
156 UNESCO. Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του Jaques 
Delors, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, ό.π., σσ. 125-126.  
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Το να υπάρχουν σ’ ένα σχολείο αληθινές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών, 

χωρίς προσωπεία, όπως επίσης και το να υπάρχει ένας προσανατολισμός, μία 

πρόταση για τη ζωή, είναι πράγματα σπουδαία και παιδαγωγικώς αναγκαία. Όμως 

από εκεί και πέρα, οφείλουμε να προβληματιζόμαστε και να θέτουμε ερωτήματα για 

το περιεχόμενο αυτού του προσανατολισμού. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο 

οποίο μπορούμε με επιτυχία να επισυνάψουμε στην έννοια της εμπιστοσύνης αυτήν 

της αγάπης, όπως ακριβώς συσχετίσαμε την έννοια της παιδαγωγικής αυθεντίας με 

εκείνην της σχολικής εκπαιδευτικής διακονίας. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο 

Απόστολος Παύλος σημασιολογεί το περιεχόμενο και το πνευματικό υπόβαθρο όλων 

των συνιστωσών της ανθρώπινης ύπαρξης με τον όρο «αγάπη». Δεν πρέπει να 

υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινείται διαβάζοντας το παρακάτω εκπληκτικό 

απόσπασμα από την Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή του: “Εάν ταῖς γλώσσαις τῶν 

ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ 

κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 

τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 

οὐδέν εἰμι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ 

περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 

λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει”.157 (Α’ 

Κορ. 13, 1-8).  

Η αγάπη, ως υπαρξιακή κατάσταση και όχι, απλώς, ως ένα συναίσθημα, ως 

ανιδιοτελής προσφορά και ως αυτοθυσία, αποτελεί κριτήριο μιας αυθεντικής 

προσωπικότητας, ενός προσώπου. Αντίθετα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η 

απουσία της αποτελεί ένδειξη χρήσης προσωπείου και, άρα, υποκριτικής και 

ψεύτικης συμπεριφοράς. Η αγάπη, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, 

μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής 

                                                     
157 Α’ Κορ. 13, 1-8. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Αν μπορώ να λαλώ όλες τις 
γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου 
ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το 
χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να 
μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου 
τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δε 
μ’ ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη· εκείνος που αγαπάει δε 
ζηλοφθονεί· εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι 
εγωιστής ούτε ευερέθιστος· ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δε χαίρεται για το στραβό που 
γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται· σε όλα 
εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει». 
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πράξης, δηλ. για το έργο που προσφέρει ο παιδαγωγός. Αυτή η παύλεια αγάπη 

συνιστά, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ένα από τα βασικά γνωρίσματα του 

αληθινού δασκάλου· γι’ αυτό και αναφερόμενος στο παιδαγωγικό έργο του 

Αποστόλου Παύλου αναφέρει ο ιερός Πατήρ τα εξής χαρακτηριστικά: «Διὰ πάντων 

τὴν πρὸς τοὺς μαθητὰς ἀγάπην ἐνδεικνύμενος, ἧς ἴσον οὐδέν. Διὸ καὶ ἀρχόμενος ἀεὶ 

τῶν ἐπιστολῶν ἐντεῦθεν προοιμιάζεται καὶ τελευτῶν εἰς τοῦτο καταλύει πάλιν. 

Καθάπερ γὰρ πατὴρ φιλόπαις μονογενὲς παιδίον καὶ γνήσιον, ἐφίλει τοὺς πιστοὺς 

ἅπαντας· διὸ κὰι ἔλεγε, “τίς άσθενεῖ καὶ ούκ άσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ έγὼ 

πυροῦμαι”; Καὶ γὰρ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων τούτο χρὴ τὸν διδάσκαλον ἔχειν».158 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 

επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 

κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 

 

1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 

θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 

2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 

θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 

ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 

στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
                                                     
158 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Ρωμ., ὁμιλ. Λ᾽, PG 60, 658. Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / 
Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. Τόμος Β’, λήμμα: «Δάσκαλος», 
ό.π., σσ. 289-290: «Με όλα έδειχνε ο Απ. Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την 
οποίαν τίποτε δεν είναι ίσον. Γι’ αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσσει 
και, όταν τελειώνει, σ’ αυτή πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο 
φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι’ αυτό και έγραφε· “ποιος ασθενεί 
και δεν ασθενώ και εγώ μαζί του; ποιος σκανδαλίζεται, δηλαδή ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό, 
και δεν καίγομαι κι’ εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του;”. Γιατί πριν από όλα τα άλλα αυτήν 
την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος». 
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Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 

θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 

1. Η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ παιδαγωγού και 

παιδαγωγούμενου ως αναγκαία συνθήκη για την εκπαιδευτική πράξη του σχολείου. 

2. Παιδεία και ανθρώπινο πρόσωπο μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης χριστιανικής 

αγωγής. 

3. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ως παράγοντας που διαδραματίζει 

σημαίνοντα ρόλο στο έργο της σχολικής αγωγής. 

4. Αγάπη και αγωγή υπό το πρίσμα της εν Χριστώ μεταμόρφωσης του ανθρώπου. 

 
Β. ΟΜΑΔΑ 

Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 

και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 

σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 

λέξεων): 

1. Δεληκωσταντής, Κωνσταντίνος Ζ. Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μεταξύ 

Παιδαγωγικής και Θεολογίας, σσ. 27-53. Αθήνα: Έννοια, 2009. 

2. Δεληκωσταντής, Κωνσταντίνος Ζ. Εκπαιδευτικός και εκπαίδευση μεταξύ 

πολιτισμού του προσώπου και σύγχρονης επιστήμης. Στο: του ιδίου,  Η παιδεία ως 

πολιτισμός του προσώπου, σσ. 195-226. Αθήνα: Έννοια, 2009. 

3. Παναγόπουλος, Ιωάννης. Η Παιδεία του Προσώπου. Στο: Κ. Δεληκωσταντής 

(επιμέλεια), Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής, σσ. 149-172. Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, 

1993. 

4. Κοσμόπουλος, Αλέξανδρος Β. Η παιδεία ως σχέση προσώπων σήμερα. Στο: 

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. URL: http://www.pemptousia.gr/?p=10702 

 

Γ. ΟΜΑΔΑ 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 

απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 

ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 

1. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα εκείνης της θεώρησης, η οποία προσεγγίζει τη 

διδασκαλία ως μία ηθική πράξη;  
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2. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος 

λειτουργεί με γνώμονα την ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τους μαθητές; 

3. Τι ακριβώς εννοούμε όταν κάνουμε λόγο για την αυθεντικότητα του 

εκπαιδευτικού; 

4. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε και πάλι ο δάσκαλος να γίνει αποδεκτός από τους 

μαθητές του ως πρόσωπο αυθεντίας;  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναγνωστοπούλου, Μαρία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών 

στη σχολική τάξη. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση. 

Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2005.  

Δεληκωσταντής, Κωνσταντίνος Ζ. Εκπαιδευτικός και εκπαίδευση μεταξύ πολιτισμού 

του προσώπου και σύγχρονης επιστήμης. Στο: του ιδίου,  Η παιδεία ως 

πολιτισμός του προσώπου, σσ. 195-226. Αθήνα: Έννοια, 2009. 

Δεληκωσταντής, Κωνσταντίνος Ζ. Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μεταξύ 

Παιδαγωγικής και Θεολογίας. Αθήνα: Έννοια, 2009. 

Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ. Εισαγωγική στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 7 2010. 

Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ. Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το 

επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου 

του. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός, 2005. 

Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ. Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σήμερα. Επίμαχα ζητήματα, 

καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος 

Αδελφών Κυριακίδη, 2010. 

Καΐλα, Μαρία. Ο εκπαιδευτικός στα όρια της Παιδαγωγικής σχέσης. Αθήνα: 

Περιβολάκι και Ατραπός, 1999. 

Κακαβούλης, Αλέξανδρος. Τα ουσιώδη της παιδείας μας. Επείγουσα αναζήτηση. 

Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 2019. 

Καλαϊτζοπούλου, Μαρία. Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας. Αθήνα: 

Τυπωθήτω, 2001. 

Κογκούλης, Ιωάννης Β. Εισαγωγική στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Δέσποινα 

Κυριακίδη, 72016. 
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Κογκούλης, Ιωάννης Β. Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική 

αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 22005. 

Κογκούλης, Ιωάννης Β. Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 22000. 

Κογκούλης, Ιωάννης Β. Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: 

Δέσποινα Κυριακίδη, 32014. 

Κογκούλης, Ιωάννης Β. Η ωφέλιμη παιδεία και το ελληνικό σχολείο. Στο: Άννα 

Κόλτσιου-Νικήτα, Άννα / Νάσσης, π. Χρυσόστομος / Πασχαλίδης, Συμεών / 

Σκαλτσής, Παναγιώτης / Τσαλαμπούνη, Αικατερίνη (Επιμ.), Εὶς μαρτύριον 

τοῖς ἔθνεσι. Τόμος χαριστήριος εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν οἰκουμενικὸν 

πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, σσ. 323-335. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Θεολογική Σχολή, 2011. 

Κοσμόπουλος, Αλέξανδρος Β. Η παιδεία ως σχέση προσώπων σήμερα. Στο: 

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. URL: http://www.pemptousia.gr/?p=10702 

Κοσμόπουλος, Αλέξανδρος. Το «Σχεσιοδυναμικό Μοντέλο Διδακτικής Εργασίας». 

Στο: Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας (Επιμέλεια), Η εξέλιξη της Διδακτικής. 

Επιστημολογική θεώρηση, σσ. 195-229. Αθήνα: Gutenberg, 2006. 

Κοσμόπουλος, Αλέξανδρος Β. Το Σχολείο πέθανε. Ζήτω το σχολείο του πρoσώπου. 

Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 1990. 
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5. Ταυτότητα και ετερότητα: Παιδαγωγικές και κοινωνικές 
διαστάσεις κατά την ορθόδοξη παράδοση 

 

Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα, ετερότητα, παγκοσμιοποίηση, πρόσωπο, διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

 

Εισαγωγικά 

Η θρησκευτική ταυτότητα στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο δυτικό κόσμο 

σήμερα, σχεδόν τρεις αιώνες μετά τον Διαφωτισμό, εντάσσεται μεταξύ των βασικών 

ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη Παιδαγωγική, εφόσον στην παιδεία, και 

ειδικότερα στη θρησκευτική αγωγή, αποδίδεται ένα μεγάλο τμήμα της ευθύνης για 

την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη διατήρηση και την προστασία της. Ο 

προβληματισμός που ουσιαστικά προκύπτει αφορά στη θέση των θρησκευτικών 

ταυτοτήτων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και 

στον χώρο και τον ρόλο που αποδίδεται εντός του πλαισίου αυτού στην ορθόδοξη 

θρησκευτική αγωγή. 

 

5.1. Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης για τις θρησκευτικές παραδόσεις 

Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης για όλες τις μεγάλες θρησκείες 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 

για την προστασία της θρησκευτικής ταυτότητας. Σύμφωνα, μάλιστα, με ορισμένους 

ερευνητές η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει χώρο ελεύθερης ανάπτυξης της 

θρησκευτικής διαφορετικότητας. Αυτό, όμως, αποτελεί «ψιλή» θεωρητική 

διακήρυξη. Ορθά επισημαίνεται ότι «…οιοσδήποτε λαός του πλανήτη μας σήμερα 

επιθυμεί να συμμετάσχει στο δυτικό εκσυγχρονιστικό όραμα της αυτοσυνείδητης και 

αυτοεκπληρωνόμενης ιστορίας εισέρχεται αναπόφευκτα στην τροχιά της 

παγκοσμιοποίησης. Όχι μάλιστα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης απλώς, αλλά και 

της πολιτιστικής, εις τρόπον ώστε όχι μόνον η οικονομία, αλλά και η συγκεκριμένη 

ανθρώπινη κοινωνία να μεταβάλλει τους παραδοσιακούς της στόχους προσκτώμενη 

τους καινούργιους στόχους της υποχρεωτικής ενδοϊστορικής αυτοπραγμάτωσης. Όλα 

τα παραδοσιακά και πολιτιστικά σχήματα τείνουν να επαναπροσδιορισθούν, με βάση 

τις νέες απαιτήσεις αυτές· έτσι η ανάγκη του εκσυγχρονισμού φαίνεται να διέρχεται 
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αναπόφευκτα από την παγκοσμιοποίηση ως “εκδυτικισμό” ακριβώς των 

παραδοσιακών μορφών ζωής και σκέψης»159.  

Στην πραγματικότητα η παγκοσμιοποίηση προϋποθέτει μία δυτικού τύπου 

κοινωνική αντίληψη και κατ’ επέκταση μια δυτικότροπη προσέγγιση του 

θρησκευτικού φαινομένου. Εάν παγκοσμιοποίηση σημαίνει τον εκδυτικισμό της 

οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού, τότε προφανώς σημαίνει και τον 

εκδυτικισμό των παραδοσιακών μορφών θρησκευτικότητας. Οι θρησκείες, ως 

κατεξοχήν παραδοσιακές μορφές ζωής και σκέψης, αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

της προσαρμογής τους στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ακούγονται φωνές 

οι οποίες ζητούν επιτακτικά τον εκσυγχρονισμό, δηλαδή, τον εκδυτικισμό τους, 

προκειμένου να παραμείνουν στο προσκήνιο και να διατηρήσουν διακριτή θέση στη 

ραγδαία μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνία. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι 

θρησκείες όσο περισσότερο ενδίδουν στην πρόκληση αυτή τόσο γιγαντώνουν την 

ανάγκη τους να συστοιχίζονται με τους στόχους της παγκοσμιοποίησης. Η θετική, 

δηλαδή, ανταπόκριση στην πρόκληση του εκδυτικισμού αποτελεί κατάφαση στον 

φαύλο κύκλο επίλυσης προβλημάτων τα οποία προκύπτουν ακριβώς από την επιλογή 

των θρησκειών αυτών να παραδοθούν στους όρους και τις αρχές της 

παγκομιοποίησης160. Συνεπώς, σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία δεν είναι 

αποδεκτή οποιαδήποτε ταυτότητα ή ετερότητα, θρησκευτική ή άλλη, αλλά μία 

εκδυτικισμένη εκδοχή τους. Η παγκοσμιοποίηση εξασφαλίζει την αρμονική 

συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων με μία αδιαπραγμάτευτη 

προϋπόθεση, την εκκοσμίκευσή τους.  

 

5.2. Η περί προσώπου διδασκαλία της Εκκλησίας 

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιδιώκεται η διαμόρφωση 

συγκεκριμένων στάσεων μέσα στο σχολείο έναντι του «άλλου». Προϋπόθεση για τη 

διαμόρφωση αυτών των στρατηγικών συμπεριφοράς και αντιμετώπισης είναι η 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών της οικείας εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας. Ο 

προσδιορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου του «προσώπου» είναι ένα από τα 

                                                     
159 πρωτ. Ν. Λουδοβίκος, «Η παγκοσμιοποίηση ως εκδυτικισμός των παραδοσιακών θρησκειών», στο 
Αντίφωνο, http://www.antifono.gr/portal/πρόσωπα/λουδοβίκος/γραπτός- λόγος/1330-Η-
παγκοσμιοποίηση-ως-εκδυτικισμός-των-παραδοσιακών-θρησκειών.html (προσπελάστηκε 
στις10.02.2015). 
160 Γ. Καραμπελιάς, Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση. Η θανάσιμη διελκυνστίδα, Εναλλακτικές εκδόσεις, 
Αθήνα 2001, σ. 14. 

http://www.antifono.gr/portal/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8C%CF%82-%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82/1330-%CE%97-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD.html
http://www.antifono.gr/portal/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8C%CF%82-%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82/1330-%CE%97-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD.html


Ταυτότητα και ετερότητα: Παιδαγωγικές και 
κοινωνικές διαστάσεις κατά την ορθόδοξη παράδοση 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
94 

σημεία όπου εντοπίζεται η σημαντική συνεισφορά της θρησκευτικής αγωγής161. Η 

θέαση της ετερότητας κάτω από το ορθόδοξο θεολογικό πρίσμα αποτελεί μια 

πρωτότυπη εννοιολόγηση του ανθρώπινου προσώπου και μια ιδιαίτερη κατ’ 

επέκταση θέαση της κοινωνίας και της ζωής του. Σύμφωνα με αυτήν, η παγκόσμια 

ενότητα δεν θεμελιώνεται στην ομογενοποίηση των ανθρώπων. Η επίτευξη μίας 

παγκόσμιας κοινωνίας αλληλεγγύης είναι δυνατή μόνο «ως κοινωνία ετεροτήτων, ως 

κοινωνία ανεπανάληπτων προσώπων με παγκόσμιο πνεύμα»162.   

Η ενότητα εν τη ποικιλία που διδάσκει η Ορθοδοξία «συνεπάγεται την 

προτεραιότητα της διαφοράς κατέναντι της ταυτότητας» και αναδεικνύει το βασικό 

διαφοροποιό χαρακτηριστικό της οικουμενικότητας σε σχέση με την 

παγκοσμιοποίηση· στην οικουμενικότητα η διαφορά αποτελεί το συνεκτικό υλικό της 

ενότητας, ενώ στην παγκοσμιοποίηση αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα που επιλύεται 

με την ομογενοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, «οικουμενικότητα σημαίνει την 

προτεραιότητα της διαφοράς, την πίστη ότι η επιβίωση χρειάζεται τη συμβίωση και 

την πεποίθηση ότι η ύπαρξη είναι συνύπαρξη»163. Αυτή η προσέγγιση της ετερότητας 

προσφέρει εντυπωσιακές απαντήσεις και λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα του 

ατομισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Η αξία του προσώπου δεν εξαρτάται 

από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, αλλά από αυτό καθεαυτό το γεγονός της 

ουσίας του, της δημιουργίας του, δηλαδή, ως ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ 

ομοίωσιν Θεού. Σύμφωνα με λόγιο ιεράρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας: «Η 

ταυτότητα του άλλου δεν πρέπει να ορίζεται από τις ιδιότητές του, αλλά από το 

απλούστατο γεγονός ότι είναι ο εαυτός του. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις 

ανάμεσα σ’ αυτούς που αξίζουν και σ’ αυτούς που δεν αξίζουν να τους 

αποδεχτούμε»164. 

Εξειδικεύοντας την παραπάνω προσέγγιση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκείνο 

το οποίο πρέπει να επιδιώκεται στο σχολείο είναι η παράλληλη προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των διαφορετικών μαθητών και συγχρόνως η αναγνώριση του 

δικαιώματος στη διαφορετικότητα και στη διατήρηση των πολιτιστικών 

                                                     
161 Βλ. αναλυτικότερα, για τον “άλλο” ως πρόσωπο στο Η. Ρεράκης, Ο “άλλος” στο ελληνικό σχολείο,  
σσ. 75 – 107.  
162 Γ. Μαντζαρίδης, Παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα. Χίμαιρα και αλήθεια, εκδ. Π. Πουρναράς, 
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 28. 
163 Μ. Μπέγζος, « Ορθοδοξία και παγκοσμιοποίηση», στο Βουλή των Ελλήνων, Τα θρησκευτικά ως 
μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού. Εισηγήσεις σεμιναρίου που πραγματοποίησε η Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Ορθοδοξίας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μ. Δημητριάδος, Βόλος 15 – 17 Μαΐου 2004, Αθήνα 2005, σ. 148. 
164 Ι. Ζηζιούλας, «Η Εκκλησία ως κοινωνία», στο Καθ’ οδόν, 10 (1995), σ. 56. 
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ιδιαιτεροτήτων. Άλλωστε, η διαφορά δεν είναι αυτή που θα πρέπει να ενοχλεί. Η 

ορθόδοξη θρησκευτική αγωγή αναδεικνύει τα γόνιμα και δημιουργικά της στοιχεία. 

Εκείνο το οποίο πρέπει να αποφεύγεται είναι η διαίρεση, γιατί αυτή αποτελεί 

διαστροφή της διαφοράς. Ο τρόπος που παρουσιάζουν τα σχολικά βιβλία τη 

θρησκευτική ετερότητα εμπεριέχει ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

αντιληπτή η θρησκευτική ταυτότητα. 

 

5.3. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή 

Ο Banks επισημαίνει ότι «όταν η πολυπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται από 

τους εκπαιδευτικούς ως μελέτη των «άλλων», περιθωριοποιείται και δεν αφήνεται να 

καταστεί μέρος της κυρίαρχης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι μεταρρυθμιστικό κίνημα που επιδιώκει να επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στην εκπαίδευση των μαθητών και των σπουδαστών. Δέχεται ότι η εθνική 

και πολιτισμική ποικιλότητα καθιστά πλουσιότερη μια χώρα και αυξάνει τους 

τρόπους με τους οποίους οι πολίτες της μπορούν να αντιληφθούν και λύσουν 

προσωπικά και δημόσια προβλήματα»165. Με αυτή την έννοια, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αγγίζει και διαπερνά το σύνολο της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πρακτικής.  

Η θέση της ορθόδοξης αγωγής έναντι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

μπορεί να παραλληλιστεί με τη θέση της Εκκλησίας απέναντι στον πολιτισμό. «Η 

Εκκλησία δεν ταυτίστηκε με κάποιο πολιτισμό, ούτε ανταγωνίστηκε πολιτισμούς, αλλά 

έδωσε πνεύμα ζωής σ’ αυτούς»166. Χωρίς η ίδια να είναι πάντοτε σύμφωνη με έναν 

πολιτισμό, τον αποδέχεται, τον θεραπεύει, τον επανοηματοδοτεί και τον ανακαινίζει. 

Η Ορθοδοξία δεν αντιλαμβάνεται ανταγωνιστικά τον ρόλο της σε σχέση με 

τον πολιτισμό. Αντίθετα, επιθυμεί να σαρκωθεί μέσα του, προκειμένου να συμβάλει 

στην υπέρβαση των εγγενών του αδιεξόδων. Η θέση της αυτή θεμελιώνεται στον 

τρόπο με τον οποίο οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή τον 

τρόπο με τον οποίο συνάντησε και κήρυξε το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου 

στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους. Ο 

Απόστολος των εθνών ομολογεί «τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς 

                                                     
165 J. Banks, Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 21.  
166 P. Heinz, Die Zukunf der Entwicklung, Bern – Stuttgart – Wien 1974, σ. 393. 
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σώσω»167. Επομένως, η Ορθόδοξη Εκκλησία, προσλαμβάνοντας τον πολιτισμό, 

πραγματοποιεί «ένα ολοκληρωτικό αγαπητικό δόσιμο». Πρόκειται, δηλαδή, «για μια 

έκχυση ή κένωση της Εκκλησίας μέσα στον πολιτισμό, πράγμα που φέρνει όχι απλά 

την ανοχή των μεταμορφώσιμων στοιχείων του πολιτισμού, αλλά την πλήρη 

καταξίωσή τους, αφού οδηγεί στη μεταλλαγή τους σε σάρκα της Εκκλησίας. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία του πολιτισμού πρέπει να εκχριστιανισθούν. Εδώ παρεμβαίνει 

η μεγάλη πραγματικότητα της άσκησης... Η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού, και 

σώμα της Εκκλησίας είναι το κοινωνικό σώμα. Χριστιανική είναι η άσκηση όταν δεν 

αρνείται αλλά δέχεται το σώμα, το αγαπά και αγωνίζεται να το σώσει»168. 

Κάθε πολιτισμός υπάρχει μέσα σε ένα χρονικό και τοπικό πλαίσιο και γι’ αυτό 

είναι προορισμένος να φθαρεί. Όμως, «το θρησκευτικό γεγονός ανοίγει τον ορίζοντα 

της αιωνιότητας και δίνει στον υπαρκτό άνθρωπο εκείνο το νόημα, που δεν μπορεί να 

βρεθεί στις φθαρτές πολιτιστικές αντικειμενοποιήσεις»169. Η χριστιανική διδασκαλία, 

επειδή είναι οικουμενική, σέβεται και αγκαλιάζει όλους τους πολιτισμούς.  

Σκοπός της διαπολιτισμικότητας είναι να ανακαλύψει και να καθορίσει τους 

όρους και τους κανόνες με τους οποίους ο άνθρωπος κάθε χρώματος και φυλής, 

ιδεολογίας και πίστης, φτωχός ή πλούσιος θα ζει αρμονικά με τους γύρω του, ακόμα 

και αν αυτοί δεν μοιάζουν μαζί του, δεν αποδέχονται τα πιστεύω του και δε 

συμμερίζονται τις απόψεις του.  

Η ορθόδοξη διδασκαλία, όπως εκφράζεται στην ορθόδοξη αγωγή, διαθέτει 

πρόταση για την επίτευξη της αγαπητικής συνύπαρξης των ανθρώπων και των λαών 

με διαφορετική πίστη και πολιτισμό170. Η εσχατολογία της περιέχει το στοιχείο της 

παγκοσμιότητας171, καθώς και της εκδήλωσης της αγάπης στον πλησίον, κάτι το 

οποίο συναντάται ακόμη και στο πρόσωπο του διώκτη και του μισούντος, πόσο 

μάλλον του απλώς διαφορετικού. Συνεπώς, η ορθόδοξη αγωγή, χωρίς να καταργεί, 

εμπλουτίζει και επανοηματοδοτεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, προκειμένου η 

εθνική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα να μην αποτελεί 

πρόβλημα, αλλά ευκαιρία στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. 

                                                     
167 Α΄ Κορ., 9-22. 
168 Π. Νέλλας, «Η παιδεία και οι Έλληνες», στο Σύναξη, 21 (1987), σ. 12. 
169 Κ. Γεωργούλης, Η ουσία και η διδακτική του θρησκευτικού μαθήματος, εκδ. Παπαδήμας,  Αθήνα 
1975, σ. 330. 
170 Βλ. περισσότερα στο Κ. Κωτσιόπουλος, «Ορθοδοξία και παγκοσμιοποίηση Α΄», στο Θεοδρομία, 7 
(2000), σσ. 106 – 114. 
171 Ι. Καρμίρης, Δογματική, Αθήνα 1995, σ. 335. 
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Εάν γίνεται αποδεκτό ότι η χριστιανική πίστη τιμά τον άνθρωπο, αναγνωρίζει 

το πρόσωπο, προσδίδει αξία στη διαφορά, τη μοναδικότητα και την ποικιλία, τότε το 

αίτημα ανανέωσης της θρησκευτικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα σύγχρονα αιτήματα της παγκοσμιοποίησης, μπορεί μόνο να 

σημαίνει 

τον κατά το δυνατό μεγαλύτερο εμπλουτισμό του με στοιχεία της Ορθόδοξης 

Παράδοσης. Με αυτή την προϋπόθεση, η θρησκευτική αγωγή μετατρέπεται σε 

ρεαλιστική πρόταση υπέρβασης τόσο των ομογενοποιητικών δυνάμεων της 

παγκοσμιοποίησης όσο και των αμυντικών αντιδράσεων αυτοπεριχαράκωσης ατόμων 

και λαών172. Ένα μοντέλο ορθόδοξης αγωγής, ιδιαίτερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον, αντιμετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα της έκπτωσης της παιδείας σε 

απλή εκπαίδευση και του παραγκωνισμού της καλλιέργειας της πνευματικής φύσης 

του ανθρώπου. Η πνευματική πρόοδος και η εν Χριστώ τελείωση του ανθρώπου ως 

στόχοι της θρησκευτικής εκπαίδευσης εξισορροπούν τον υπάρχοντα προσανατολισμό 

της στοχοθεσίας προς τον οικονομισμό και την εγκόσμια ευζωία και ευημερία173. 

 

5.4. Η συμβολή της ορθόδοξης αγωγής και τα χαρακτηριστικά της 

Η σύγχρονη θρησκευτική αγωγή θα πρέπει να κοσμείται όχι με την ικανότητα 

να μετασχηματίζεται, αλλά με τη δυνατότητα να μετασχηματίζει. Ζητούμενο δεν 

είναι να απωλέσει τα ορθόδοξα χαρακτηριστικά της· αντίθετα, όσο πιο ορθόδοξη 

γίνεται τόσο πιο αποτελεσματική και απελευθερωτική θα είναι174. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται από τα βασικά χαρακτηριστικά της ορθόδοξης αγωγής, η οποία 

προτείνει στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης ένα μοντέλο προσωπικού και 

κοινωνικού βίου, μια απελευθερωτική πρόταση ζωής. Η ορθόδοξη αγωγή έχει στον 

πυρήνα της την ορθόδοξη διδασκαλία, όπως αυτή διασώθηκε αναλλοίωτη και 

βιώνεται στον χώρο της καθ’ ημάς Ανατολής. Εάν είναι αποδεκτό ότι η ορθόδοξη 

πίστη στην απόλυτη έκφρασή της βιώθηκε και διδάχθηκε έργοις και λόγοις από τον 
                                                     
172 Στ. Πορτελάνος, Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών. Μια προσέγγιση μέσα από το 
φιλοσοφικό στοχασμό και τη νηπτική παράδοση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1999, σσ. 37 – 39. 
173 πρωτ. Γ. Μεταλληνός, «Ελληνορθόδοξη παιδεία και πολιτιστική ταυτότητα στους Τρεις Ιεράρχες», 
στο Σταύρος Φωτίου (επιμ.), Παιδαγωγία ζωής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1999, σ. 154. 
174 Για τη θέση και την αξία του άλλου στην ορθόδοξη αγωγή, με βάση κυρίως τη διδασκαλία του 
Αποστόλου Παύλου, βλ. Η. Ρεράκης, «Ο ξένος μαθητής στο ελληνικό σχολείο υπό το φως της 
παύλειας θεολογίας», στο Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Πρακτικά διεθνούς 
επιστημονικού Συνεδρίου ΙΔ΄ Παύλεια. Ξενοφοβία και φιλαδελφία κατά τον Απόστολο Παύλο, τ. 14, 
Βέροια 2008, σσ. 267 – 281. Βλ., επίσης, πρεσβ. Μ. Ευδοκίμωφ, «Η υποδοχή του ξένου ως καρπός του 
Πνεύματος», στο Στ. Φωτίου (επιμ.), Η υποδοχή του άλλου.Ορθόδοξες πνευματικές αξίες και 
νεωτερικότητα, σειρά: Μελετήματα θεολογίας και αγωγής 3, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009, σσ. 92 – 100. 
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Χριστό και τους Αποστόλους, τότε η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα ή θεωρία, αλλά 

βιωμένη και, επομένως, ρεαλιστική, εναλλακτική και καινοποιούσα – ανακαινίζουσα 

πρόταση ζωής. Συνεπώς, βασική επιδίωξή της θα πρέπει να είναι η γνησιότερη και 

πληρέστερη βίωση του μηνύματός της με τη μίμηση της ζωής και του έργου του 

Χριστού και των διαδόχων Του. 

Η ορθόδοξη αγωγή δεν επιβάλλει, αλλά προτείνει έναν καινό βίο. Εάν σήμερα 

η θρησκευτική αγωγή στο ελληνικό σχολείο δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου, 

εάν προσηλυτίζει, θίγει και προσβάλλει, αυτό συμβαίνει, όχι επειδή είναι, αλλά 

επειδή δεν είναι ορθόδοξη, ή τουλάχιστον όσο ορθόδοξη θα έπρεπε· διότι αυτή η 

πίστη διατηρεί την ακεραιότητα και την αλήθεια της, μόνο όταν προτείνεται, όπως 

αρχικά προτάθηκε, σε ολόκληρο τον κόσμο, σε κάθε πεπτωκότα άνθρωπο από τον 

Ιδρυτή της. 

Η ορθόδοξη αγωγή είναι απελευθερωτική, διότι η Ορθοδοξία, εκτός από 

πίστη που ελεύθερα πιστεύεται, είναι και πίστη που ελευθερώνει. Προφανώς, «... ένα 

μάθημα, το οποίο θα προέβαλλε την εικόνα του Θεού που καταργεί την ανθρώπινη 

ελευθερία, παραλύει τη σκέψη του παιδιού και οδηγεί στην εξαφάνιση της 

παιδικότητας, δεν έχει καμιά θέση στο σύγχρονο σχολείο». Επομένως, το 

περιεχόμενο και ο στόχος της ορθόδοξης αγωγής δεν είναι η κατάργηση της 

ελευθερίας του μαθητή, αλλά ο λόγος για έναν Θεό, ο οποίος είναι ακριβώς η αρχή 

και το θεμέλιο της ελευθερίας του175. 

Κατά συνέπεια, η λύση για μία ελεύθερη και απελευθερωτική ορθόδοξη 

αγωγή δεν είναι η αποψίλωσή της από τα ορθόδοξα χαρακτηριστικά της. Η 

μετάλλαξη της ορθόδοξης αγωγής σε ουδέτερη θρησκευτική αγωγή δεν μπορεί παρά 

να καταλήξει σε ένα μόρφωμα – τερατογένεση. Εάν ακόμη και σήμερα γίνεται λόγος 

για την ανάγκη ανανέωσης του μαθήματος των Θρησκευτικών, του δομικού πυρήνα 

του περιεχομένου του και όχι των διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας του, αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ποτέ μέχρι σήμερα το μάθημα δεν έγινε τόσο γνήσια 

ορθόδοξο όσο ήταν αναγκαίο. Ορθοδοξία σημαίνει αναλλοίωτη, ανακαινίζουσα και 

ζωοποιούσα προσωπική και κοινωνική πρόταση ζωής. Η ορθόδοξη αγωγή 

ανταποκρίνεται και στο αίτημα για την ανάπτυξη μίας κριτικής θρησκευτικότητας. 

                                                     
175 Βλ. αναλυτικά, Η. Ρεράκης, «Η σχολική θρησκευτική αγωγή ως αγωγή αγάπης και ελευθερίας», 
στο Ι. Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας με θέμα: Τα Θρησκευτικά 
ως μάθημα αναζήτησης αλήθειας και ζωής, Νεάπολη Θεσσαλονίκης 2010, σσ. 45 – 68. Βλ., επίσης, Κ. 
Δεληκωνσταντής, Η σχολική θρησκευτική αγωγή ως παιδεία ελευθερίας» στην Επιστημονική 
Επετηρίδα Θεολόγων Χάλκης, (2006), σσ. 231 – 240. 
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«Η κριτική θρησκευτικότητα βιώνει και κατανοεί την πίστη ως πηγαία έκδραση της 

ελευθερίας μας, ως βαθύτερη νοηματοδότηση της ζωής μας. Σημαίνει ικανότητα 

προσανατολισμού μέσα στη σύγχρονη ανεστιότητα, αίσθηση “οικειότητας”, 

αναγνώριση της σημασίας της παράδοσης για την ταυτότητά μας και αποδοχή της 

άρρηκτης σχέσης της θρησκείας και ζωντανής παράδοσης». Ουσιαστικά, η κριτική 

θρησκευτικότητα δηλώνει την καλλιέργεια της ικανότητας εξεύρεσης των πηγών και 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατομικών και συλλογικών θρησκευτικών 

ταυτοτήτων. Δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά, αλλοιώνοντας τα διαφοροποιά 

στοιχεία. Αντίθετα, «... σέβεται τη θρησκεία των άλλων, τον πλουραλισμό και την 

πολυπολιτισμική έκφραση, χωρίς όμως να σχετικοποιεί τη δική της αλήθεια, χωρίς να 

παραιτείται από το ερώτημα για την αλήθεια της πίστης, πάντοτε έχει “λόγον 

διδόναι” περί της ελπίδος της»176.  

Άλλωστε, το πρόβλημα της σχετικοποίησης δεν αγγίζει μόνο την ορθόδοξη 

παράδοση· δεν σχετικοποιείται μόνο η Ορθοδοξία, αλλά κάθε θρησκευτική έκφραση. 

Εξάλλου, ούτε ο θρησκευτικά διαφορετικός μαθητής ικανοποιείται από ένα 

αλλοιωμένο και ιδεολογικοποιημένο θρησκευτικό μάθημα. Η μετατροπή της 

ορθόδοξης σε θρησκευτική αγωγή, όπως έχει ήδη καταδειχθεί, είναι συνέπεια της 

εκκοσμίκευσης των πίστεων και της προσπάθειας των θρησκειών να προσαρμοστούν 

στο παγκοσμιοποιημένο δυτικό μοντέλο κοινωνικής συνύπαρξης, αποτέλεσμα του 

οποίου είναι μία ιδεολογικοποιημένη θρησκευτικότητα. Ενδεικτικό παράδειγμα 

αποτελεί η ασιατική ήπειρος. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πρόκληση και για τις 

τοπικές ασιατικές κοινωνίες και το εκπαιδευτικό τους σύστημα και οι αρνητικές 

επιπτώσεις της δεν περνούν απαρατήρητες. Τελικά, διακρίνεται η προσπάθεια να 

εξευρεθεί τρόπος να προσληφθούν από το ασιατικό εκπαιδευτικό σύστημα μόνο τα 

θετικά του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, εφόσον μάλιστα αυτό είναι δυνατό177. 

Αντίθετα, η ορθόδοξη αγωγή, αποστρεφόμενη την πρόκληση του 

θρησκευτικού συγκρητισμού, διδάσκει τον λόγο και το έργο του Χριστού, η 

αδιαίρετη (=ενότητα) και ασύγχυτη (=διαφορά) ένωση της θείας και της ανθρώπινης 

                                                     
176 Κ. Δεληκωνσταντής, «Σχολική θρησκευτική αγωγή και κριτική θρησκευτικότητα», στο Στ. Φωτίου 
(επιμ.), Αγωγή ελευθερίας. Η πρόταση της ορθόδοξης αγωγής στον σύγχρονο κόσμο, τ. Α΄, εκδ. Αρμός, 
Αθήνα 1996, σσ. 80 – 81. 
177 Βλ. αναλυτικότερα, A. Hope, «The challenges of globalization to religious education. Some 
experiences and reflections from Asia», στο Religious Education, 97, 3 (2002), pp. 226 – 237. 
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φύσης του Οποίου λειτουργεί ως πρότυπο συνάντησης, αλληλογνωριμίας και 

ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων και των πολιτισμών178. 

 

5.5. Η συμβολή της χριστιανικής αγωγής στην οικοδόμηση της ταυτότητας 

Μία βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει το μάθημα των Θρησκευτικών 

σήμερα στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι εάν και κατά πόσο η 

ορθόδοξη αγωγή μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στην επίγνωση, την εδραίωση και 

την προάσπιση της ταυτότητάς του και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

εκείνων που προϋποτίθενται για τη συνάντηση, την ειρηνική συνύπαρξη και την 

αγαπητική συμπόρευση και συνεργασία με τον άλλο, τον αλλοεθνή, τον αλλόθρησκο 

ή αλλόφυλο179. 

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ορθόδοξης αγωγής, παραδεδομένο λόγω και 

έργω, αποτελεί το παιδαγωγικό έργο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Πατροκοσμάς 

ενδιαφερόταν για μία παιδεία αγιοπνευματική, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην  

καλλιέργεια και προκοπή του καθόλου ανθρώπου. Σε άκρα αντιδιαστολή με το 

χρησιμοθηρικό πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, ο άγιος φωτιστής του Γένους 

προτάσσει την ολόπλευρη παιδεία, διακηρύττοντας στους γονείς: «... αμαρτάνετε 

πολύ να τα αφήνετε (τα παιδιά) αγράμματα και τυφλά, και μη μόνον φροντίζετε να 

τους αφήσετε πλούτη και υποστατικά, και μετά τον θάνατό σας να τα τρων και να τα 

πίνουν και να σας οπισωλογούν. Καλύτερα να τα αφήνετε πτωχά και γραμματισμένα, 

παρά πλούσια και αγράμματα»180. 

Ο Πατροκοσμάς επιδιώκει, με κάθε τρόπο και μέσο, μία παιδεία 

ελληνορθόδοξη. Η δράση του αναιρεί κάθε υπόνοια εθνικιστικού σοβινισμού, που 

μπορεί να προκαλέσει ο όρος ελληνορθόδοξη παιδεία. Αντίθετα, η προσφορά του 

συστοιχίζεται με εκείνη των Καππαδοκών Πατέρων, οι οποίοι γεφύρωσαν την 

ελληνική κλασσική παιδεία με την αλήθεια του Ευαγγελίου, διακηρύττοντας ότι η 

ελληνορθόδοξη παιδεία συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια του 

ψυχοσωματικού ανθρώπου εν ταυτώ181. Στο πρότυπο του ανθρώπου και του κόσμου 

                                                     
178 Στ. Φωτίου, «Διαφορά και ενότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Προκλήσεις για την 
αγωγή», στο Στ. Φωτίου (επιμ.) Η υποδοχή του άλλου. Ορθόδοξες πνευματικές αξίες και νεωτερικότητα, 
σειρά: Μελετήματα θεολογίας και αγωγής 3, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009, σ. 238. 
179 Η. Ρεράκης, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. 
Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 77, 79 – 80. 
180 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και βιογραφία, εκδ. Τήνος, Αθήνα 1979, σ. 173. 
181 πρωτ. Γ. Μεταλληνός, «Παιδεία φωτιστική, όχι φωταδιστική. Η ελληνορθόδοξη παιδεία κατά τον 
άγιο Κοσμά τον Αιτωλό», στο Εφημέριος, 63, 3 (Μάρτιος 2014), σ. 8. 
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που προκρίνουν οι άγιοι Πατέρες, χωρίς να παραβλέπεται η υλική ευημερία, 

υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη σημασία της πνευματικής οικοδομής και προκοπής κατ’ 

αντιστοιχία της υλικής και πνευματικής ανθρώπινης φύσης182. 

Το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης προτείνει την αντικατάσταση των 

κυρίαρχων ιδεών με νέες. Έπειτα από μία προσπάθεια χειραφέτησης από το 

παρελθόν, το «μοντέρνο παρουσιάστηκε ως προσπάθεια ομογενοποίησης όλων των 

προσεγγίσεων της αλήθειας»183. Όμως, στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

παγκοσμιοποίησης υπάρχει μία βασική αντίφαση μεταξύ του τοπικού και του 

παγκόσμιου, γιατί η παγκοσμιοποίηση προϋποθέτει την ομοιότητα και την 

ομοιογένεια και όχι την ποικιλία και τη διαφορά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το 

τοπικό καλείται να γίνει παγκόσμιο μέσα από μία διαδικασία ενταξιακής 

αφομοίωσης. Στον χώρο της θρησκείας αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές θρησκευτικές 

παραδόσεις, προκειμένου να μην εξοβελιστούν από το παγκόσμιο πλανητικό χωριό, 

καλούνται να συνεισφέρουν ή να συμφωνήσουν στην οικοδόμηση ενός κοινά 

αποδεκτού συστήματος θρησκευτικών αρχών και αξιών, οι οποίες κατ’ αυτό τον 

τρόπο απολαμβάνουν κοινής αποδοχής.  

Κατά συνέπεια, η θρησκευτική εκπαίδευση στο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον καλείται να δημιουργήσει ένα κοινό σημείο συνάντησης όλων των 

θρησκευτικών παραδόσεων. Φυσικά, καθετί που διαφοροποιείται, αντιβαίνει ή 

αντιτάσσεται, απλώς δεν χωρά στη νέα παγκόσμια κοινωνία.  Επομένως, το εγγενές 

πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης και των παιδαγωγικών της προτάσεων είναι, όσο 

παράδοξο και αν φαίνεται, η διαχείριση της διαφοράς σε εθνικό, γλωσσικό, 

θρησκευτικό ή όποιο άλλο επίπεδο. Τελικά, η τόσο θερμή διακήρυξη της προστασίας 

της ετερότητας ίσως να αποτελεί μία ομολογία αυτής της εγγενούς αδυναμίας, 

εφόσον η προστασία αυτή υλοποιείται είτε με την αποψίλωση της ετερότητας από τα 

διαφοροποιά χαρακτηριστικά της, ώστε να μεταλλαχθεί σε ομοιότητα, είτε με τη 

μετακίνησή της στον ιδιωτικό χώρο, την αναγνώρισή της, δηλαδή, ως προσωπικής – 

ατομικής υπόθεσης. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι η θρησκευτική, όπως 

και κάθε άλλη, ταυτότητα, όπως διαμορφώνεται και καλλιεργείται, δεν είναι 

αποτέλεσμα αυτοπροσδιορισμού, αλλά ετεροπροσδιορισμού. Εκτός αυτού, το άμεσο, 

τοπικό θρησκευτικό περιβάλλον θεωρείται από ανούσιο έως επιβλαβές, με 
                                                     
182 Σχετικά με την αντίληψη των Πατέρων για την παιδεία και την αγωγή βλ. Ε. Περσελής, Χριστιανική 
αγωγή και σύγχρονος κόσμος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994, σσ. 100 – 106. 
183 Ι. Κογκούλης, «Ελληνορθόδοξη παιδεία, παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα», στο Ηπειρωτικά 
Γράμματα 2 (2003), σ. 233. 
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αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η χειραφέτηση του μαθητή, του μελλοντικού 

παγκόσμιου πολίτη, από το παρελθόν του. 

 

Συμπεράσματα 

Στον ελληνικό χώρο η ελληνορθόδοξη παιδεία ανταποκρίνεται στην 

ελληνορθόδοξη ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η μετανάστευση, ως 

αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, μετέβαλε την εθνική, γλωσσική, θρησκευτική 

και πολιτιστική ομοιογένεια της χώρας184. Εντούτοις, το ελληνικό πνεύμα και η 

Ευαγγελική αλήθεια διακρίνονταν πάντοτε από τη δυνατότητα να αποδέχονται, να 

φιλοξενούν και γονιμοποιούν λαούς και πολιτισμούς, με σεβασμό στην 

ιδιοπροσωπία, την ελευθερία και την επιλογή τους185. 

Η ελληνορθόδοξη παιδεία δεν απορρίπτεται σήμερα για τον απομονωτισμό 

και την αποκλειστικότητά της· απορρίπτεται, επειδή δεν συμμορφώνεται με τις αρχές 

και δεν εξυπηρετεί τους στόχους της παγκοσμιοποίησης. Όμως, «οι ελληνορθόδοξοι 

προσανατολισμοί της παιδείας προβάλλουν αντί της χειραγώγησης ή της 

χειραφέτησης των νεαρών μελών της κοινωνίας την ολοκλήρωση και ενηλικίωσή 

τους μέσα από τη συμπόρευση των γενεών και τον αναπτυσσόμενο κατ’ αυτήν 

“διάλογο ζωής”, όπου ο άνθρωπος “χράται” και δεν καταχράται την κτίση. Οι 

προσανατολισμοί αυτοί εδραιώνονται στη διαλεκτική σχέση αγάπης και ελευθερίας. 

Η ελευθερία είναι ο όρος της αγάπης και η αγάπη το όριο της ελευθερίας»186. Η 

ελληνορθόδοξη παιδεία λειτουργεί ελεύθερα και απελευθερωτικά σε αντιδιαστολή με 

τα παιδαγωγικά μοντέλα της παγκοσμιοποίησης, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας 

ολόπλευρα τον άνθρωπο. Αντί για άβουλες και κατευθυνόμενες προσωπικότητες, 

καλλιεργεί υπεύθυνους, συνεργατικούς και οικουμενικούς πολίτες. Ο οικουμενικός 

άνθρωπος δεν ανέχεται, αλλά αγαπά κενωτικά τον άλλο. Η οικουμενική ενότητα δεν 

εξαρτάται από την ομοιότητα, αλλά οικοδομείται στην ποικιλία και τη διαφορά. 

Τελικά, η ελληνορθόδοξη παιδεία αποτελεί ένα μοντέλο θρησκευτικής αγωγής το 

οποίο διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα αφομοιωτικού τύπου εκπαιδευτικά μοντέλα 

                                                     
184 Για τις κοινωνικές και θρησκευτικές προκλήσεις των μεταναστευτικών ροών στον ελληνικό χώρο 
βλ. Α. Παπαντωνίου, «Προκλήσεις από τη μετανάστευση», στο Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, 
Πρακτικά Θ΄ θεολογικού συνεδρίου. Η παγκοσμιοποίηση και η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, Αθήνα 
7 – 9 Σεπτεμβρίου 2007, σσ. 218 – 228. 
185 Βλ. Β. Γιούλτσης, «Από τον “ξένο” στον “πλησίον”. Η υπέρβαση της ξενοφοβίας του “άλλου”», 
στο Β. Γιούλτσης, Ι. Πέτρου, Α. Κεσελόπουλος, πρωτ. Β. Καλλιακμάνης, Ν. Παπαγεωργίου, Ι. 
Μπουζιανάς και Αι. Στράτου (επιμ.), Θεολογία και κόσμος σε διάλογο. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή 
Γ. Μαντζαρίδη, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 213 – 222. 
186 Ι. Κογκούλης, «Ελληνορθόδοξη παιδεία, παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα», ό.π., σ. 233. 
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της παγκοσμιοποίησης, διότι κατά τον Αββά Μακάριο τον Αιγύπτιο: «Ὁ τοῦ Θεοῦ 

Λόγος Θεός ἐστι, καί ὁ λόγος τοῦ κόσμου κόσμος ἐστί. Πολλή διαφορά καί μεσότης 

τυγχάνει τοῦ τε λόγου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λόγου τοῦ κόσμου, καί τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ 

καί τῶν τέκνων τοῦ κόσμου· ἕκαστον γάρ γέννημα τοῖς ἰδίοις ἔοικε γονεῦσιν. Εἰ οὖν 

θελήσει τό τοῦ πνεύματος γέννημα ἐπιδοῦναι ἑαυτόν εἰς τον λόγον τοῦ κόσμου καί τά 

πράγματα τῆς γῆς καί την δόξαν τοῦ αἰῶνος τούτου,θανατοῦται καί 

ἀπόλλυται, ἀνάπαυσιν ἀληθινήν ζωῆς εὑρεῖν μή δυνάμενος. ῾Η γάρ ἀνάπαυσις 

αὐτοῦ ἐκεῖ ἐστιν, ὅθεν καί ἐγεννήθη»187. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Η θέαση της ετερότητας κάτω από το ορθόδοξο θεολογικό πρίσμα 
2. Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας ως αντιπρόταση της παγκοσμιοποίησης 
3. Η συμβολή της ορθόδοξης θεολογίας στη διαχείριση της ετερότητας 
4. Η περί προσώπου διδασκαλία της Εκκλησίας και η συμβολή της στο ζήτημα της 
διαχείρισης της ετερότητας 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 

                                                     
187 Μακάριος Αιγύπτιος, Ομιλία ΜΣΤ, Περί τῆς τοῦ τε Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί τοῦ λόγου τοῦ κόσμου, καί 
τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ καί τῶν τέκνων τούτου τοῦ κόσμου, PG 34, 792C. 
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1. Ιγνάτιος μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, Η ευθύνη της Εκκλησίας 
απέναντι στη διαφορετικότητα.  
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ATT00375.pdf 
2. Ευάγγελος Πεπές, Θρησκευτική ταυτότητα και ετερότητα κατά την ορθόδοξη 
παράδοση. Προτάσεις για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο, Πρακτικά 3ου Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής: Σύγχρονες 
τάσεις στην ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 23 και 24 Απριλίου 2016, 114-122. 
https://earlychildhoodpedagogy.gr/images/3o_symposio/3o_diethnes_symposio.pdf 
3. Φωτίου Σταύρος, Η καθολική συνύπαρξη: Η εικόνα της γέννησης του Χριστού. 
https://www.impaphou.org/14.%20ΣΤΑΥΡΟΣ%20Σ.%20ΦΩΤΙΟΥ%20Η%20καθολι
κή%20συνύπαρξη%20η%20εικόνα%20της%20Γεννήσεως%20του%20Χριστού.pdf 
4. Γιούλτσης Βασίλειος, Ο «άλλος» ως «πλησίον». Η υπέρβαση της ξενοφοφίας του 
Αποστόλου Παύλου. 
http://old.imd.gr/article_print/1512 

 
Γ. ΟΜΑΔΑ 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Ποια είναι η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης στις μεγάλες θρησκείες; 
2. Πώς κατανοείτε την ενότητα εν τη ποικιλία που διδάσκει η Εκκλησία; 
3. Πώς αντιλαμβάνεται η Ορθοδοξία τον ρόλο της σε σχέση με τον πολιτισμό; 
4. Γιατί η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δεν καταπατά τη θρησκευτική ελευθερία του 
ανθρώπου; 
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6. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του φανατισμού 

σύμφωνα με την πατερική θεολογία της Εκκλησίας 

 
Λέξεις κλειδιά: αγωγή και πνευματική καλλιέργεια, ειδωλοποίηση, ελευθερία του 

ανθρώπου, εσχατολογική φανέρωση της Βασιλείας του Θεού, θείες δωρεές και 

επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρώπου, θρησκευτικός φανατισμός, κτιστότητα, 

παγανισμός, σχολικός εκφοβισμός, φονταμενταλισμός, χαρισματικά σύμβολα της 

Ορθόδοξης θείας Λατρείας 

 

6.1.  Ο φανατισμός στον χώρο της θρησκευτικής ζωής 

Το φαινόμενο του φανατισμού έχει πολλές και διαφορετικές μορφές με τις 

οποίες εκδηλώνεται. Μία εξ αυτών σχετίζεται και με τον χώρο της θρησκευτικής 

ζωής του ανθρώπου. Όταν γίνεται λόγος για εκδηλώσεις φανατισμού μέσα στους 

κόλπους της θρησκευτικής ζωής, τότε αμέσως-αμέσως ο νους μας ανατρέχει στην 

έννοια του φονταμενταλισμού. Σε θεολογικό επίπεδο, και μιλώντας για την ελληνική 

πραγματικότητα, ο φονταμενταλισμός ως φαινόμενο μελετήθηκε και εξακολουθεί να 

μελετάται ευρέως στον χώρο της ακαδημαϊκής Θεολογίας. Ο θρησκευτικός 

φονταμενταλισμός, κατά τον Γεώργιο Μαντζαρίδη, εκφράζεται ως μία αδιάλλακτη 

κίνηση «τυφλής» προσκόλλησης σε παραδοσιακά σχήματα του παρελθόντος, με 

σκοπό τον προσδιορισμό της δράσης στο παρόν και στο μέλλον. Τα παραδοσιακά 

αυτά σχήματα, εν προκειμένω, δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της πίστης, αλλά 

συνιστούν ανθρώπινες ερμηνευτικές προσπάθειες, και ως εκ τούτου, είναι πράγματα 

κτιστά, γήινα, προερχόμενα όχι από τον Θεό, αλλά από τον άνθρωπο. Η 

προσκόλληση αυτή, μέσα από την ερμηνευτική σκοπιά της Ορθόδοξης Θεολογίας, 

ισοδυναμεί με απολυτοποίηση του κτιστού, δηλ. με ειδωλοποίηση και θεοποίηση 

πραγμάτων και καταστάσεων, τα οποία εκ φύσεως είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και 

τούτο συνιστά μία εκτροπή του χριστιανικού μηνύματος, η οποία, αν και 

πρωτοεμφανίστηκε μέσα στους κόλπους του Προτεσταντισμού, εντούτοις μπορεί 

κάθε στιγμή να απειλήσει και την Ορθόδοξη Εκκλησία.188 Μάλιστα, όπως 

                                                     
188 Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική. Πρώτος Τόμος. Εισαγωγή – Γενικές Αρχές. Σύγχρονη 
Προβληματική, Ι. Μ. Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 32015, σσ. 303-310: «Ο φονταμενταλισμός 
ενεργοποιείται στο παρόν και κινείται προς το μέλλον προβάλλοντας αποκλειστικές και 
αδιαπραγμάτευτες θέσεις του παρελθόντος και πολεμώντας κάθε δύναμη που μπορεί να τις βλάψει.[...] 
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επισημαίνει ο Στυλιανός Τσομπανίδης, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη έχει κάνει 

αισθητή την εμφάνισή του εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.189 Στα βασικά 

χαρακτηριστικά του γνωρίσματα συγκαταλέγεται η εμμονή σε εξωτερικά σχήματα 

του παρελθόντος, η πεισματική άρνηση διαλόγου με απόψεις που δεν συγκλίνουν 

προς τους δικούς του προσανατολισμούς, αλλά και η εκδήλωση επιθετικότητας 

απέναντι σε αυτές.190 Ο φονταμενταλισμός, κατά τον Χρυσόστομο  Σταμούλη, δεν 

πρεσβεύει μόνο μια στάση εχθρικότητας απέναντι σε διαφορετικές απόψεις, αλλά 

ταυτόχρονα επιδιώκει την διά της βίας κατάργηση κάθε μορφής ετερότητας όπως 

επίσης και την επιβολή της δικής του αντίληψης για τα πράγματα.191 Στη συνάφεια 

αυτή, αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι το όλο θέμα απασχόλησε έντονα την Αγία και 

Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνεκλήθη στο Κολυμπάρι της 

Κρήτης τον Ιούνιο του 2016. Σε ένα εκ των επισήμων κειμένων της, που 

τιτλοφορείται ως «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν 

                                                                                                                                                      
Ο φονταμενταλισμός αναζητεί μέσα στον κόσμο των φαινομένων το θεμελιακό, που το ταυτίζει με το 
απόλυτο. Η αναζήτηση όμως αυτή, που είναι σε τελική ανάλυση θεολογική, είναι απαράδεκτη, 
τουλάχιστον από την σκοπιά της ορθόδοξης θεολογίας. Και αυτό συμβαίνει, γιατί το θεμελιακό δεν 
βρίσκεται στο επίπεδο του κτιστού αλλά του ακτίστου. Η απολυτοποίηση του κτιστού αποτελεί βασική 
θεολογική αστοχία που προσβάλλει την ουσία του Χριστιανισμού. [...] Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
δέχεται ως θεμέλιο το κτιστό, πράγμα που συμβαίνει στον φονταμενταλισμό. Από στην στιγμή που 
γίνεται αυτό, παύει να υπάρχει η Ορθοδοξία – ή ακριβέστερα και με βάση την ορθόδοξη θεολογία – 
παύει να υπάρχει Χριστιανισμός, γιατί ειδωλοποιείται το κτιστό. Ο κίνδυνος της εκτροπής αυτής 
υφίσταται πάντοτε ως απειλή στην Ορθοδοξία». 
189 Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Ο Ορθόδοξος φονταμενταλισμός ως πρόσκληση για την οικουμενική 
Ορθοδοξία και την Οικουμενική Κίνηση. Παθογένεια και θεραπεία. Στο: Συμ-βολή. Ηλεκτρονικό 
περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρήνειας, Τεύχος 6-7 (2019): σελ. 86. URL: 
https://periodiko.metropolisofkyrenia.com/23gs/uploads/2020/07/10.ANATIPO-TSOMPANIDIS.pdf 
(Ημερομηνία προσπέλασης: 30.05.2021). 
190 Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Ο Ορθόδοξος φονταμενταλισμός ως πρόσκληση για την οικουμενική 
Ορθοδοξία και την Οικουμενική Κίνηση. Παθογένεια και θεραπεία, ό.π., σελ. 90: «Ο 
φονταμενταλισμός χαρακτηρίζεται από μισαλλοδοξία και επιθετικότητα απέναντι σε όσους δεν 
συμμερίζονται το δικό του όραμα για τον κόσμο και την ιστορία. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο κι έχει 
παρουσιαστεί σε όλες τις μείζονες θρησκείες και πίστεις. Είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να επιβάλει, 
στο όνομα του Θεού, τη θέληση του δια της ισχύος, ενώ από την άλλη μεριά είναι στραμμένος προς το 
παρελθόν και αρνείται να συμφιλιωθεί με κάθε νεωτερισμό, προπαντός το είδος της πλουραλιστικής 
νεωτερικότητας που γεννήθηκε από το διαφωτισμό και τις εκκοσμικευμένες αξίες του». 
191 Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Το μετέωρο βήμα της πρόθεσης. Εικόνες από τη συνάντηση του 
φονταμενταλισμού με τον λαϊκισμό, τη βία και τον μεσσιανισμό. Στο: του ιδίου, Τι γυρεύει η αλεπού 
στο παζάρι; Κείμενα για το διάλογο της Ορθοδοξίας με την πόλη, την πολιτική και τον πολιτισμό, Αρμός, 
Αθήνα 2016, σελ. 90: «Ως εκ τούτου, ο φονταμενταλισμός δεν είναι, καθώς πιστεύουν πολλοί, μια 
ακόμη επιλογή στα πλαίσια της ελευθερίας του ανθρώπου. Πρόκειται στ’ αλήθεια για εκείνη τη στάση, 
η οποία στοχεύει την κατάργηση οποιασδήποτε διαφορετικής θεώρησης των πραγμάτων και την 
ολοκληρωτική, βίαιη εγκατάσταση της μίας και μόνης άποψης∙ της άποψης  του εκλεκτού ή των 
εκλεκτών. Τελικός του σκοπός η φυσική εξόντωση του υποκειμένου της διαφορετικότητας. Αναγκαία 
προϋπόθεση μιας τέτοιας ασθμαίνουσας εγκαθίδρυσης  «νέας τάξης πραγμάτων» είναι οπωσδήποτε η 
ενοχοποίηση του «αντιπάλου» μέσα από την παρουσίαση πραγματωμένων ενεργειών του, αλλά κυρίως 
και κατεξοχήν μέσα από την ανάδειξη προθέσεών του, τις οποίες ο ίδιος δεν είχε ποτέ φανταστεί και 
διανοηθεί». 
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κόσμον», καταδικάζεται κάθε προσπάθεια, η οποία στο όνομα μίας δήθεν διαφύλαξης 

της ορθής πίστης κατακερματίζει την ενότητα του Σώματος του Χριστού.192  

Όπως επισημάνθηκε πρωτύτερα, ένα βασικό γνώρισμα του φονταμενταλισμού 

έχει να κάνει με την απολυτοποίηση και ειδωλοποίηση της κτιστής πραγματικότητας. 

Η ειδωλοποίηση αυτή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν 

στην κατανόηση και τη γενικότερη θεώρηση της λειτουργικής και μυστηριακής ζωής 

της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. 

 

6.2. Θρησκευτικός φανατισμός και ζητήματα κατανόησης των συμβόλων της 

Ορθόδοξης θείας Λατρείας 

Στη θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας συναντούμε ορισμένα σύμβολα, 

τα οποία λειτουργούν ως φορείς της θείας Χάριτος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη 

κατηγορία συμβόλων, για την οποίαν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την 

ονομασία «χαρισματικά σύμβολα».193 Η κατηγορία αυτών των λατρευτικών 

συμβόλων της Εκκλησίας συνδέεται άμεσα με τη μυστηριακής ζωής της. Μιλούμε, εν 

προκειμένω, για τα κτιστά αντικείμενα που σε συνδυασμό με συγκεκριμένες 

λατρευτικές πράξεις χρησιμοποιούνται στα Μυστήρια της Εκκλησίας και 

μεταμορφώνονται σε αγιαστικά μέσα της χάριτος. Τέτοια αντικείμενα είναι π.χ. το 

λάδι του ευχελαίου, το νερό του βαπτίσματος κ.ά. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας 

επιχειρεί κάποιον διαχωρισμό μεταξύ συμβόλων και μυστηρίων: «Σημαίνεται δὲ ἡ 

Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίους, οὐχ ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ’ ὡς ἐν καρδίᾳ μέλη καὶ ὡς 

ἐν ρίζῃ φυτοῦ κλάδοι καὶ καθάπερ ἔφη ὁ Κύριος ὡς ἐν ἀμπέλῳ κλήματα».194 Ο Άγιος 

                                                     
192 Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Πεντηκοστή 2016, Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν 
χριστιανικόν κόσμον.  URL: https://www.orthodoxcouncil.org/web/holy-and-great-council/-/rest-of-
christian-world (Ημερομηνία προσπέλασης: 30.05.2021), παράγραφος 22: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί 
προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ 
συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί 
θεμάτων πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων (κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)». Αλιεύσαμε το 
εν λόγω απόσπασμα από μελέτη, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα του φονταμενταλισμού εντός της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βλ. Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Ο Ορθόδοξος φονταμενταλισμός ως 
πρόσκληση για την οικουμενική Ορθοδοξία και την Οικουμενική Κίνηση. Παθογένεια και θεραπεία, 
ό.π., σελ. 88. 
193 Αθανάσιος Στογιαννίδης, Η Διδακτική του Συμβόλου. Προσεγγίσεις στη Θεωρία της Διδασκαλίας του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 56 κ.ε. 
194 Νικολάου Καβάσιλα, «Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας, PG 150, 452 C. Απόδοση στη νεοελληνική 
από Αθανάσιο Στογιαννίδη: «Η Εκκλησία φανερώνεται μέσω των Μυστηρίων, όχι με την έννοια ότι 
αυτά αποτελούν σύμβολα της Εκκλησίας, αλλά με την έννοια ότι η σχέση Εκκλησίας και Μυστηρίων 
είναι κάτι ανάλογο της σχέσης που αναπτύσσεται είτε μεταξύ της καρδιάς και των επιμέρους μελών 
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Νικόλαος Καβάσιλας βλέπει τα Μυστήρια της Εκκλησίας σε αντιπαράθεση με τα 

αλληγορικά σύμβολα. Τα Μυστήρια δεν είναι αλληγορίες (δηλ. δεν είναι σύμβολα – 

σύμφωνα με την ορολογία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα), διότι δεν συνδέεται με 

αντικείμενα που λειτουργούν ως αναγωγικά μέσα, αλλά αποτελούν πράγματα που 

φέρουν μέσα τους τη χάρη του Θεού. Εμμένει σ’ αυτή τη διάκριση για να αποφύγει 

τον κίνδυνο, να θεωρηθούν τα μυστήρια ως αναγωγικά μέσα που απλώς εξυψώνουν 

το νου του πιστού χωρίς να του προσφέρουν τίποτε περισσότερο.195 Στα χαρισματικά 

σύμβολα ενυπάρχει κάποιο πράγμα, μία θεία πραγματικότητα. Όταν ο Μέγας 

Αθανάσιος μάς λέει ότι: «Ὧν εἶδες τὰ σύμβολα τούτων ἀποδέχου τα πράγματα»,196 

τότε σαφέστατα αναφέρεται στα χαρισματικά σύμβολα. Το χαρισματικό σύμβολο 

αποκτά τη σημασία του όχι αφ’ εαυτού, αλλά από το πράγμα που φέρει μέσα του. 

Ίσως φανεί λίγο σκανδαλιστικό για τις ενίοτε εμφανιζόμενες μανιχαϊστικές μας 

εμμονές, να αποδεχτούμε ότι το χαρισματικό σύμβολο μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας 

καθίσταται μία εν Χριστώ μεταμορφωμένη πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο, το ότι 

στην ορθόδοξη παράδοση και ζωή π.χ. το νερό του αγιασμού ή το λάδι του ευχελαίου 

φυλάσσεται με ευλάβεια χωρίς να πεταχτεί. Και τούτο διότι μετέχει του πράγματος, 

γίνεται εξάρτημά του.197Το χαρισματικό σύμβολο είναι ενωμένο με το πράγμα και 

ταυτόχρονα δεν εξαντλεί ποτέ όλη την αλήθεια του πράγματος.198 Στο σημείο αυτό ας 

                                                                                                                                                      
της είτε μεταξύ της ρίζας ενός φυτού και των κλαδιών του είτε, όπως ακριβώς είπε ο Κύριος, της 
αμπέλου και των κλημάτων της» 
195 Χρήστος Χριστοφορίδης, Η φύση του συμβόλου και η κτιστή πραγματικότητα. Στο: ΣΥΝΑΞΗ, 87 
(2003): σελ. 61. 
196 Ἀθανασίου του Μεγάλου, Λόγος εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, PG 28, 1080: (απόδοση στη νεοελληνική από 
Αθανάσιο Στογιαννίδη) «Να αποδεχτείς ότι μέσα στα σύμβολα εκείνων των στοιχείων που είδες, 
υπάρχουν ορισμένα πράγματα». Βλ. επίσης: Παναγιώτης Σκαλτσή, Η των συμβόλων αλήθεια. 
(Φαινομενολογική και θεολογική προσέγγιση). Στο: Σύμβολα και συμβολισμοί της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. (Εισηγήσεις – Πορίσματα ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 
1991), Δράμα 1991, σελ. 45. 
197 Αλεξάνδρου Σμέμαν, Ευχαριστία, (μετάφραση από τα αγγλικά: Ιωσήφ Ροηλίδης), Ακρίτας, Αθήνα  
22000, σσ. 56‐57: «Το εμπειρικό (ή ″ορατό″) και το πνευματικό (ή ″αόρατο″) δεν ενώνονται […] 
αναλογικά (″αυτό αναπαριστά εκείνο″), […] αλλά θεοφανικά (″δι’ επιφανείας″). Η μία 
πραγματικότητα φανερώνει (επιφαίνει) και επικοινωνεί με την άλλη· και το σπουδαιότερο, μόνο στο 
βαθμό που το ίδιο το σύμβολο είναι συμμετοχή στην πνευματική πραγματικότητα που έχει κληθεί να 
υλοποιήσει». 
198 Βλέπουμε με πόσο όμορφο τρόπο η ορθόδοξη θεολογία καλλιέργησε την έννοια του συμβόλου ήδη 
αιώνες πριν την εμφάνιση της νεότερης φιλοσοφικής σκέψης της Δύσης. O Αυστριακός 
χριστιανοπαιδαγωγός Anton Bucher (βλ. για το θέμα αυτό: Anton Bucher, Symbol – Symbolbildung – 
Symbolerziehung, EOS Verlag, St. Ottilien 1990, σσ. 35‐36) εκφράζει, όμως, μία διαφορετική θέση 
(απόδοση στα ελληνικά από Αθανάσιο Στογιαννίδη): «Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να 
αποδώσουμε στους Έλληνες την πρωτοτυπία, ότι διαμόρφωσαν την έννοια του συμβόλου με μία 
ιδεατή ή αφηρημένη διάσταση, π.χ. ως μία συνάφεια μεταξύ ορατών και αοράτων. […] Υπάρχουν 
όμως βάσιμοι λόγοι να αποδεχτούμε, ότι μία τέτοια κατανόηση του συμβόλου θεμελιώνεται στις 
κατηγορίες της φιλοσοφικής σκέψης των νεότερων χρόνων». (Η ανάλυση που παραθέτουμε στο 
κείμενό μας αποδεικνύει ότι η θέση αυτή δεν μπορεί να είναι ακριβής και τεκμηριωμένη. Ο Bucher 
όταν αναφέρεται στους Έλληνες προφανώς εννοεί τους Έλληνες της αρχαιότητας. Οι Έλληνες 
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είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και ας υπογραμμίσουμε το εξής: Το χαρισματικό 

σύμβολο αποκαλύπτει μία θεϊκή πραγματικότητα· αυτό όμως δεν συνεπάγεται με 

κανένα τρόπο ότι φανερώνει πλήρως το περιεχόμενο της πραγματικότητας αυτής.199 

Αυτό θεμελιώνεται και αγιογραφικά: «Ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους 

προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται».200 Ο 

Απόστολος Παύλος μάς υπενθυμίζει ότι σε αυτήν την επίγεια ζωή οποιαδήποτε 

γνώση κατέχουμε εμείς οι άνθρωποι γύρω από το πρόσωπο του Θεού είναι ατελής και 

μερική. Άλλωστε, εάν περιορίζαμε τον άκτιστο, άπειρο και αχώρητο Θεό σ’ ένα 

αντικείμενο του ορατού κόσμου, τότε θα οδηγούμασταν σ’ έναν παγανισμό ακραίας 

μορφής.201 Ο παγανισμός θα συνίστατο στο ότι θα καταργούνταν η θεμελιώδης 

οντολογική διαφορά μεταξύ του άκτιστου ζωοδότη Δημιουργού και της κτιστής και 

εξαρτώμενης δημιουργίας.202 

Με βάση τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως τα χαρισματικά 

σύμβολα δεν αποτελούν κατά φύσιν θείες πραγματικότητες. Είναι μέσα της χάριτος· 

εντούτοις αυτό που αγιάζει και χαριτώνει τον πιστό που τα μεταλαμβάνει, δεν είναι η 

κτιστή τους φύση, αλλά η χαρισματική παρουσία του Θεού μέσα τους.203 Και τούτη η 

χαρισματική παρουσία προϋποθέτει την ελευθερία του ανθρώπου, την πίστη του 

ανθρώπου αλλά και την ελευθερία του Θεού. Αυτή η διαπίστωση μεταφράζεται στην 

πράξη ως εξής: Η μετοχή του ανθρώπου στις άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού 

δεν είναι μία πράξη που γίνεται κατ’ ανάγκην μήτε και μία μαγική και ανελεύθερη 

πράξη. Η δωρεά του Τριαδικού Θεού, εξάλλου, δεν αντιστρατεύεται ούτε και 

καταργεί όλα όσα ο άνθρωπος με τη φώτιση του Θεού έχει κατακτήσει. Απεναντίας, 

η θεία Χάρη εμπλουτίζει, εξαγιάζει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Με το σκεπτικό 

αυτό, είναι εντελώς ασύμβατη με τη διδασκαλία της Εκκλησίας στάσεις ζωής που 

υπαγορεύουν π.χ. μία άρνηση της βοήθειας που παρέχει η ιατρική επιστήμη. Είναι 
                                                                                                                                                      
Πατέρες της Εκκλησίας δυστυχώς δεν συνυπολογίζονται. Προφανώς ο εν λόγω Αυστριακός ερευνητής 
είτε δεν γνωρίζει τη θεολογία του συμβόλου που αναπτύχθηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας, είτε 
για κάποιο λόγο, που δεν μας αναφέρει, αποφεύγει την ενασχόληση μαζί της. 
199 Αλέξανδρου Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 57: «Στο σύμβολο τα πάντα φανερώνουν την 
πνευματική πραγματικότητα, αλλά το καθετί που ανήκει στην πνευματική πραγματικότητα δεν 
εμφανίζεται ως μέρος του συμβόλου». Το σύμβολο είναι πάντοτε μερικό, ατελές». 
200 Α’ Κορ 13, 9-10. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Γιατί η γνώση μας και η 
προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σ’ ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που 
περιμένουμε θα’ ρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει». 
201 Ματσούκας, Νίκος, Α. Ματσούκας, Λόγος και Μύθος. Με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, 
Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 3 1997. 
202 Χρυσοστόμος Α. Σταμούλης (Εισαγωγή – κείμενο –μετάφραση – σχόλια), Κυρίλλου Αλεξανδρείας. 
Κατά Ανθρωπομορφιτών, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 63 κ.ε. 
203 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Συμβολισμός και Ρεαλισμός στην Ορθόδοξη 
λατρεία. (Ιδιαίτερα στη θεία Ευχαριστία). Στο: ΣΥΝΑΞΗ, 71 (1999): σελ. 16. 
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κάτι που δεν συντονίζεται με την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή το να αρνείται 

πεισματικά ένας άνθρωπος που υποφέρει από μία απειλητική για τη ζωή του 

ασθένεια, την ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα, με το σκεπτικό ότι, ο Θεός, 

μπορεί να θαυματουργήσει και να συμβάλλει στην ολοκληρωτική υπέρβαση αυτής 

της δυσκολίας και, ως εκ τούτου, τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης δεν είναι 

απαραίτητα. Πρόκειται για μία παρερμηνεία της διδασκαλίας της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας για τα χαρισματικά σύμβολα, η οποία, ενδεχομένως, μπορεί να οδηγήσει 

σε μία τέτοια θεώρηση, σύμφωνα με την οποίαν η κτιστή πραγματικότητα 

αντιμετωπίζεται ως είδωλο ή ως κάτι το μαγικό. Και η ειδωλοποίηση αυτή ή, επίσης, 

η απολυτοποίηση του κτιστού συνιστά, όπως αναφέρει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, μία 

μορφή φονταμενταλισμού.  Μία τέτοια αντίληψη έκανε ιδιαίτερα αισθητή την 

εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, όταν ετέθη μεταξύ 

των πιστών το ερώτημα, εάν θα πρέπει ή όχι να γίνεται χρήση μάσκας εντός του 

ιερού ναού.   

Ο τρόπος θεώρησης και ερμηνείας των χαρισματικών συμβόλων, εμμέσως 

πλην σαφώς, αποτέλεσε ένα θέμα, το οποίο έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία 

του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, όταν ετέθη μεταξύ των πιστών 

το ερώτημα, εάν θα έπρεπε ή όχι να γίνεται χρήση μάσκας προστασίας εντός του 

ιερού ναού, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση και η διασπορά του ιού. Πάνω 

στο θέμα αυτό, επισημαίνουμε ότι η τήρηση των ιατρικών οδηγίων για τη διασφάλιση 

της ανθρώπινης υγείας είναι μία έκφραση σεβασμού προς το ανθρώπινο πρόσωπο 

καθώς και μία αναγνώριση της κτιστότητας του ανθρώπου, η οποία – μιλώντας με τα 

κριτήρια της Ορθόδοξης θεολογίας – δεν αίρεται στην παρούσα ζωή, αλλά στη 

μέλλουσα. Άλλωστε, μία θαυματουργική επέμβαση του Θεού με σκοπό την 

υπέρβαση της κτιστότητας του ανθρώπου, φυσικά και μπορεί να συμβεί στη διάρκεια 

της επίγειας ζωής του ανθρώπου. Και, όντως, υπάρχουν αναρίθμητα περιστατικά στη 

ζωή της Εκκλησίας που μαρτυρούν μία τέτοια εμπειρία. Ωστόσο, αυτή η 

θαυματουργία δεν πραγματώνεται μαγικά ούτε εξ ανάγκης μήτε και υποχρεωτικά, 

αλλά προϋποθέτει την ελευθερία του ανθρώπου, όπως, επίσης, και την ελευθερία του 

Θεού. 

Κλείνοντας την παραπάνω θεματική, σημειώνουμε ότι τα χαρισματικά 

σύμβολα της Εκκλησίας, ως μεταμορφωμένες πραγματικότητες, αναπαριστούν τη 

Βασιλεία των εσχάτων. Βλέπουμε την κτιστή πραγματικότητα να μεταμορφώνεται από 

τις άκτιστες θείες ενέργειες, χωρίς, όμως, αυτή να έχει απωλέσει τις κτιστές της 
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οντολογικές ιδιότητες. Γευόμαστε τη Βασιλεία των Εσχάτων ήδη από το νυν αιώνα 

και νιώθουμε να έχει εισβάλει δυναμικά μέσα στην ιστορία και να μεταμορφώνει εν 

Χριστώ τον κόσμο· η Βασιλεία αυτή, βέβαια, θα ολοκληρωθεί στη μέλλουσα ζωή. 

Μέχρι τότε, το όραμα και η ελπίδα της πλήρους πραγμάτωσής της θα τρέφει και θα 

ζωογονεί την Εκκλησία.204 

 

 

6.3. Μία ιδιαίτερη έκφανση του φαινομένου της βίας: ο σχολικός εκφοβισμός. 

Εισαγωγικές επισημάνσεις. 

Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε λόγος για την έννοια του θρησκευτικού 

φανατισμού, ο οποίος ενίοτε συνδέεται και με εκδηλώσεις βίας. Στην παρούσα 

παραγράφο θα ασχοληθούμε με μία ιδιαίτερη πτυχή του φαινομένου της βίας, η οποία 

αναπτύσσεται, μερικές φορές, μεταξύ παιδιών και εφήβων. Και τούτο συνιστά ένα 

σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί στις μέρες την εκπαιδευτική κοινότητα όπως 

επίσης και τους γονείς των μαθητών. Πρόκειται για το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, το οποίο και θα εξετάσουμε, στη συνέχεια, όχι μόνο μέσα από το πρίσμα 

των Επιστημών της Αγωγής· ταυτόχρονα, θα λάβουμε υπόψη μας την πνευματικά 

παρακαταθήκη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.  

Και μόνο στο άκουσμα του όρου «σχολικός εκφοβισμός» ο κάθε συνειδητός 

πολίτης αλλά και ευαισθητοποιημένος γονέας ανατριχιάζει, νιώθει βαθιά οδύνη, 

θλίψη, απογοήτευση και προβληματισμό για το μέλλον. Μα πώς είναι δυνατόν, θα 

μπορούσε να σκεφτεί κανείς, μέσα στον χώρος όπου παρέχεται η δυνατότητα μιας 

πνευματικής ανοδικής πορείας με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης, της μόρφωσης, 

της παιδείας και της ολοκλήρωσης του ανθρώπου ως προσώπου ανεπανάληπτου, να 

δίδονται αφορμές εντελώς αρνητικές για τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου; Πώς 

φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε λόγο για ένα σχολείο στο οποίο ορισμένοι μαθητές 

εκφοβίζονται και κάποιοι άλλοι διασκεδάζουν εκφοβίζοντας; Η απάντηση είναι 

εύκολο να βρεθεί, εάν αναλογισθεί ο καθένας ξεχωριστά τις ευθύνες του. Ενίοτε, ο 

σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκει να χτίζει το οικοδόμημα της ευτυχίας του, 

αναζητώντας διακαώς μονάχα την απόλαυση, συσπειρωμένος στην ιδιοτέλειά του, 
                                                     
204 Για το ζήτημα της εσχατολογίας βλ.: Πέτρος Βασιλειάδης, Εσχατολογία, Εκκλησία και Κοινωνία,  
στον τόμο: Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος (Επιμέλεια: Παντελής Καλαϊτζίδης), Εκκλησία και 
Εσχατολογία, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003, σσ. 47-62.  Βλ. επίσης: Νίκος Α. Ματσούκας, 
Εκκλησία και Βασιλεία του Θεού, Ιστορία και Εσχατολογία. Στο: Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος 
(Επιμέλεια: Παντελής Καλαϊτζίδης), Εκκλησία και Εσχατολογία, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003, 
σσ. 63- 79. 
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και ταυτόχρονα αδιαφορώντας για ένα νόημα ζωής και ελευθερίας. Ίσως τελικά 

λείπει η πραγματική ζωή, ως βιοτή πλήρης περιεχομένου και αξιών· ως πραγματική 

ελευθερία, ως υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Και 

αυτό, ενδεχομένως, που απουσιάζει από τους προσανατολισμούς μας, δυστυχώς, μας 

το υπενθυμίζουν ενίοτε φαινόμενα όπως αυτό, στο οποίο και αναφέρεται η παρούσα 

μελέτη.  

 

6.4. Προσεγγίζοντας το περιεχόμενο του όρου «σχολικός εκφοβισμός» 

Ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός στη διεθνή επιστημονική ορολογία ως 

bullying, αναφέρεται σ’ ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένας μαθητής διακατέχεται από 

έντονη επιθυμία να δημιουργήσει πλήγμα σε κάποιον οικείο του μέσα στο ίδιο 

σχολικό περιβάλλον.205 Η προσπάθεια αυτή να πληγώσει ένας μαθητής τον 

συμμαθητή του είναι σκόπιμη, όχι τυχαία, και συνοδεύεται από ένα αίσθημα 

αντιπάθειας.206 Ως προς το πλήγμα που επιθυμεί ο μαθητής εναντίον του συμμαθητή 

του, αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες τρεις μορφές: α. 

φυσικό πλήγμα, δηλ. πλήγμα μέσω της μυϊκής δύναμης, όπως χτυπήματα, 

τρικλοποδιές κ.α., β. λεκτικό πλήγμα, όπως εξύβριση, απειλές κτλ. και γ. πλήγμα 

συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή, όπως π.χ. το να αγνοείς κάποιον, να επιδιώκεις 

τον αποκλεισμό του από την παρέα, να τον στιγματίζεις κ.α.207  

Για να χαρακτηρίσουμε ένα φαινόμενο ως “σχολικό εκφοβισμό” θα πρέπει να 

συνυπάρχουν τα ακόλουθα πέντε στοιχεία:208 α. ασυμμετρία δύναμης αυτών που 

εμπλέκονται, δηλ. έναν θύτη που υπερέχει πάντοτε σε δύναμη από το θύμα. Η 

υπεροχή αυτή, βέβαια, δεν είναι μόνο σωματική-μυϊκή, αλλά μπορεί να συνδέεται με 

την κοινωνική θέση και τον ρόλο του μαθητή μέσα στο σχολείο ή ακόμη και με τις 

λεκτικές ή κοινωνικές του δεξιότητες.209 β. Η άσκηση δύναμης συμπορεύεται με μία 

άδικη μεταχείριση, η οποία αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. γ. Η επανάληψη 
                                                     
205 Ken Rigby, Σχολικός Εκφοβισμός. Σύγχρονες Απόψεις, (μετάφραση: Βασιλική Δόμπολα, 
Επιστημονική Επιμέλεια: Άκης Γιοβαζολιάς), Τόπος (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ), Αθήνα 2008, σελ. 67. 
206 Εμμανουήλ Α. Κολιάδης (Επιμέλεια – Εποπτεία), Συμπεριφορά στο Σχολείο. Αξιοποιούμε 
δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα 2010, σελ. 418. 
207 Anja Schultze-Krumbholz / Herbert Scheithauer / Detlef Braun, Zum Umgang mit Bullying und 
Cyberbullying in der Schule. Eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer im Bundesland Bremen, 
Umfallkasse Freie Hansestadt Bremen, Bremen 2009, σελ. 7.   Βλ. επίσης:  Herbart Scheithauer / 
Tobias Hayer / Heike Dele Bull, Gewalt an Schulen am Beispiel von Bullying. Aktuelle Aspekte eines 
populären Themas. Στο: Zeitschrift für Sozialpsychologie, 38 (3), 2007, σελ. 141.  
208 Ken Rigby, Σχολικός Εκφοβισμός, ό.π., σελ. 67, όπου παρατίθενται τα τέσσερα αυτά 
χαρακτηριστικά. 
209 Anja Schultze-Krumbholz / Herbert Scheithauer / Detlef Braun, Zum Umgang mit Bullying und 
Cyberbullying in der Schule, ό.π., σελ. 6. 
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του πλήγματος, δηλ. κάτι που συμβαίνει όχι μία φορά αλλά αρκετές. δ. Η 

ευχαρίστηση που εισπράττει ο θύτης από την ενέργειά του αυτή. ε. Η καταπίεση που 

βιώνει το θύμα.   

Συνήθως, η καθημερινή εμπειρία που μας φέρνει αντιμέτωπους με το 

παραπάνω φαινόμενο, εστιάζει την προσοχή μας μόνο σε δύο πρόσωπα: στον δράστη 

και στο θύμα. Τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο απλά. Ο σχολικός εκφοβισμός 

είναι ένα πολυσύνθετο γεγονός, στο οποίο οι ρόλοι που εμφανίζονται δεν είναι μόνο 

δύο αλλά οχτώ:210 Γίνεται λόγος α. για τον δράστη ο οποίος φανερά δρα εναντίον 

κάποιου συμμαθητή του, β. για το πρωτοπαλίκαρο που βοηθά τον δράση στο έργο του 

γ. τον υποστηρικτή ο οποίος εμψυχώνει κυρίως λεκτικά τον δράστη, δ. τον παθητικό 

υποστηρικτή ο οποίος ταυτίζεται με την ενέργεια του δράστη χωρίς όμως να 

συμμετέχει ενεργά, ε. τον αμέτοχο θεατή ο οποίος απλώς παρακολουθεί σαν 

περίεργος χωρίς να συμμετέχει, στ. τον παθητικό υπερασπιστή ο οποίος 

αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση του θύματος και το συμπονά, ζ. τον υπερασπιστή ο 

ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει το θύμα, όχι όμως με χρήση βίας και η. το θύμα που 

είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των παραπάνω. Όλη αυτή η πληθώρα των ρόλων 

συνεπάγεται πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο ή – αν θέλετε ένα 

προϊόν – που γεννιέται μέσα από όλη την τάξη ή ακόμα από όλο το σχολείο και ως εκ 

τούτου η αντιμετώπισή του θα πρέπει να αφορά σε όλο το σχολείο και όχι μόνο σε 

δύο άτομα.211 Μόνο με την παρουσία του δράση και του θύματος, δεν μπορεί να 

συμβεί ένα τέτοιο φαινόμενο, διότι ο δράστης μέσω του εκφοβισμού αναζητεί, όπως 

θα δούμε παρακάτω, υποκατάστατα για να καλύψει ανάγκες, οι οποίες θα έπρεπε να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και σε άλλο χρόνο. 

 

6.5. Τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού 

                                                     
210 Αναστασία Ψάλτη, Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση 
του φαινομένου. Στο συλλογικό έργο: Αναστασία Ψάλτη / Στέλλα Κασάπη / Βασιλική Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή (Επιμέλεια), Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. 
Ερευνητικά Δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις, Gutenberg, Αθήνα 2012, σελ. 51. Εδώ γίνεται 
αναφορά στη μελέτη των Christina Salmivalli, Arja Hutturen & Kirsti M.J. Lagerspetz, Peer networks 
and bullying in schools. Στο: Scandinavian Journal of Psychology, 38 (1997): σσ. 305-312. Η εν λόγω 
μελέτη παρουσιάζει μια τυπολογία για τους κοινωνικούς ρόλους των συμμετεχόντων στο φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού. 
211 Herbart Scheithauer / Tobias Hayer / Heike Dele Bull, Gewalt an Schulen am Beispiel von Bullying. 
Aktuelle Aspekte eines populären Themas, ό.π., σελ. 148.  Βλ. επίσης:  Anja Schultze-Krumbholz / 
Herbert Scheithauer / Detlef Braun, Zum Umgang mit Bullying und Cyberbullying in der Schule, ό.π., 
σελ. 12. 
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Στο ερώτημα, ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν τα παιδιά σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις, τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα έχουν στρέψει την προσοχή μας σε 

τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι συνυπάρχουν και επιδρούν από κοινού. Αυτοί είναι: 

α. γενετικοί παράγοντες, β. το μαθησιακό και το συνολικό κλίμα που επικρατεί στο 

σχολείο, γ. η παρέα των συνομήλικων και δ. η οικογένεια.212  

Ως προς τους γενετικούς παράγοντες, αναφέρεται ότι ορισμένα παιδιά 

γεννιούνται προορισμένα να εξελιχθούν σε άτομα με μεγάλη σωματική διάπλαση και 

μυϊκή δύναμη, ενώ άλλα ακριβώς το αντίθετο. Αυτό έχει ως επακόλουθο να 

επηρεάζεται ενίοτε ο τρόπος με τον οποίον αντιδρούν τα άτομα αυτά σε 

οποιεσδήποτε συγκρούσεις ή διενέξεις.  

Το μαθησιακό κλίμα παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος 

χειρίζεται τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης, δηλ. σχετίζεται με το εάν ο 

δάσκαλος έχει αυταρχικό ή δημοκρατικό στυλ, εάν χρησιμοποιεί λεκτικά βίαιο τρόπο 

για να επιβάλλει την άποψή του ή όχι, εάν αντιλαμβάνεται ορισμένα φαινόμενα 

διακρίσεων μέσα στην τάξη· γενικότερα, το μαθησιακό κλίμα σχετίζεται με την όλη 

συμπεριφορά του δασκάλου. Έχει παρατηρηθεί ότι ο δάσκαλος με αυταρχικό στυλ, 

δηλ. εκείνος που δεν αφήνει περιθώρια διαλόγου με τους μαθητές, αλλά είναι 

επικεντρωμένος σ’ αυτό που έχει να πει, και πέραν τούτου ουδέν, εκκολάπτει άθελά 

του έναν εν δυνάμει δράστη (ως προς το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού).213 

Από την άλλη, το συνολικό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο έχει να κάνει με την 

πολιτική που εφαρμόζεται στο κάθε σχολικό ίδρυμα αναφορικά με τους κανόνες 

συμπεριφοράς μαθητών και διδασκόντων, αλλά και με τους θεσμοθετημένους 

τρόπους παρέμβασης για την πρόληψη ή την επίλυση δυσάρεστων καταστάσεων. 

Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η αυξημένη επιτήρηση και εφημερία των 

εκπαιδευτικών στα διαλλείματα, όπως, επίσης, και οι θετικοί-δημοκρατικοί τρόποι 

επιβολής της πειθαρχίας οδήγησαν σ’ έναν, τρόπον τινά, έλεγχο των περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού.214 

                                                     
212 Πρβλ. τις ακόλουθες δύο μελέτες:  Αναστασία Ψάλτη, Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: μια 
κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του φαινομένου, ό.π., σσ. 45-55 και Ken Rigby, Bullying in schools: 
and what to do about it, Melbourne 2007, σσ. 71  κ.ε.  Συσχετίζοντας τις δύο αυτές μελέτες μεταξύ 
τους καταλήγουμε στην υποστήριξη της άποψης, ότι οι αιτίες που επιδρούν από κοινού στα παιδιά 
(αναφορικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού) είναι τέσσερις. 
213 Ken Rigby, Bullying in schools: and what to do about it,  Melbourne 2007, σελ. 83. 
214 Αναστασία Ψάλτη, Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του 
φαινομένου, ό.π., σελ. 49. 
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Ο τρίτος παράγοντας είναι η παρέα των συνομηλίκων. Δύο θεωρίες αξίζει να 

σκιαγραφήσουμε ως προς το σημείο αυτό. Η πρώτη υποστηρίζει ότι, καθώς τα παιδιά 

εισέρχονται σιγά-σιγά στο στάδιο της εφηβείας, εμφανίζουν ορισμένες αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους. Έτσι, κάποια από αυτά, στο πλαίσιο μιας άτυπης 

επαναδιαπραγμάτευσης για το ποιος θα είναι αρχηγός μέσα στην ομάδα, (τη στιγμή 

που φεύγουν από το Δημοτικό και εισέρχονται στο Γυμνάσιο και, άρα, αλλάζουν οι 

«κανόνες του παιχνιδιού» στις διαπροσωπικές του σχέσεις) επιθυμούν να εκφοβίσουν 

συμμαθητές τους, μόνο και μόνο για να δώσουν το μήνυμα ότι αυτοί πλέον θα έχουν 

τον πρώτο λόγο. Αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία της επικράτησης.215 Άλλοι πάλι, 

λιγότερο τολμηροί, στην προσπάθειά τους να χειραφετηθούν από τους γονείς τους, 

προσκολλώνται και θαυμάζουν εκείνους τους συμμαθητές τους, οι οποίοι θέλουν να 

δίνουν το προφίλ του ανεξάρτητου παρουσιάζοντας στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

χαρακτηριστικά, όπως ανυπακοή, επιθετικότητα, αντιδραστική συμπεριφορά κ.α. Με 

αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι υποστηρικτές ή τα πρωτοπαλίκαρα του δράστη. Αυτή 

είναι η θεωρία της έλξης.216  

Και φτάνουμε τώρα στον τέταρτο παράγοντα, την οικογένεια, η οποία θα μας 

απασχολήσει ιδιαίτερα, ενώ παράλληλα θα συνδέσουμε τον ρόλο της με αυτόν του 

εκπαιδευτικού. Έρευνες έδειξαν ότι η οικογένεια, όσον αφορά στο φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως και εξολοκλήρου, είτε 

για τη δημιουργία δραστών είτε για τη δημιουργία θυμάτων. Οι δράστες συνήθως 

μεγαλώνουν μέσα σ’ ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δεν προσφέρει 

την αναγκαία στοργή και εμπιστοσύνη· είναι εχθρικό και απειλητικό για το παιδί, 

διότι οι μέθοδοι πειθαρχίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές, αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των 

μελών διέπονται από έναν ιδιαίτερο αρνητισμό, μιας και η επιθετικότητα 

προβάλλεται ως κυρίαρχο μέσο επίλυσης των διαφορών.217 Περιστατικά βίας είναι 

φαινόμενο συχνό σε τέτοιες οικογένειες.218 Ένα παιδί που βιώνει καταστάσεις αυτής 

της μορφής, δεν έχει μάθει να αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, δηλ. να 

συνεργάζεται με τους άλλους, να ακούει τους άλλους, να σέβεται τους άλλους, δηλ. 

                                                     
215 Αναστασία Ψάλτη, Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του 
φαινομένου, ό.π., σελ. 50. 
216 Ομοίως. 
217 Αναστασία Ψάλτη, Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του 
φαινομένου, ό.π., σελ. 47. 
218 Anja Schultze-Krumbholz / Herbert Scheithauer / Detlef Braun, Zum Umgang mit Bullying und 
Cyberbullying in der Schule, ό.π., σελ. 11. 
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δεν έχει μάθει να διαμορφώνει κοινωνικές αξίες και ανάλογες στάσεις ζωής.219 Ένα 

τέτοιο παιδί δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο να χρησιμοποιεί τη βία ως μοναδικό 

μέσο διαχείρισης των συγκρούσεων. Και εφόσον ποτέ οι γονείς του δεν έχουν 

εισέλθει στη δική του θέση, δεν του έχουν δείξει στοργή και κατανόηση, επόμενο 

είναι ότι και εκείνο δεν πρόκειται να μπει στη θέση των άλλων, ούτε και να τους 

δείξει κατανόηση. Δεν αναπτύσσει δηλ. την ικανότητα της ενσυναίσθησης 

(empathy)220, την ικανότητα, με άλλα λόγια, να βλέπει κανείς τα πράγματα μέσα από 

την οπτική γωνία και τα συναισθήματα του άλλου. 

Αντίθετα, οι οικογένειες που οδηγούν τα παιδιά τους στο να γίνουν θύματα, 

είναι οι υπερπροστατευτικές, κυρίως οι μητέρες, διότι οι πατέρες σε τέτοιες 

περιπτώσεις συνήθως εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι.221  Ένα παιδί που 

μεγαλώνει σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλ. δεν 

έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν θεωρεί ότι αξίζει κάτι σ’ αυτόν τον κόσμο.222 

Δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν μαθαίνει να στηρίζεται στα πόδια του, να είναι 

ανεξάρτητο, να διεκδικεί το δίκαιό του, αλλά και να υπερασπίζεται το δίκαιο των 

άλλων.  

 

6.6. Το συναίσθημα της βασικής εμπιστοσύνης και τα αίτια του σχολικού 

εκφοβισμού 

Μετά από τα όσα ελέχθησαν για την οικογένεια, γίνεται εύκολα αντιληπτό 

πως, αν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού υφίσταται και λαμβάνει ολοένα και 

μεγαλύτερες διαστάσεις, τούτο σημαίνει ότι μαζί του συμπορεύονται και οι 

αντίστοιχες οικογένειες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ή την ενίσχυση του 

φαινομένου αυτού. Οπότε, οδηγούμαστε αβίαστα σ’ ένα δύσκολο ερώτημα: Γιατί 

έφτασαν ορισμένες οικογένειες σ’ αυτό το τραγικό σημείο, να μην εμπνέουν και να 

μην δωρίζουν εμπιστοσύνη στα γεννήματά τους; Η απάντηση, μάλλον, φαίνεται να 

είναι και ψυχολογικής αλλά και θεολογικής φύσεως.  

Ως προς το ψυχολογικό μέρος, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα παιδιά μπορεί 

να οφείλεται στο γεγονός, ότι αυτά δεν βίωσαν την αγκαλιά της μητέρας τους ως 

τόπο και χρόνο απόλυτης και βέβαιης ασφάλειας κατά τους πρώτους είκοσι-τέσσερεις 

                                                     
219 Ken Rigby, Bullying in schools: and what to do about it, ό.π., σελ. 75. 
220 Anja Schultze-Krumbholz / Herbert Scheithauer / Detlef Braun, Zum Umgang mit Bullying und 
Cyberbullying in der Schule, ό.π., σελ. 11. 
221 Ομοίως. 
222 Ομοίως. 
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μήνες της ζωής τους. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, ας υπεισέλθουμε εν 

συντομία στη σχετική θεωρία του Erik Erikson για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη 

του ανθρώπου.  

Ο εν λόγω ψυχίατρος και εκπρόσωπος μίας άλλης πρότασης, διαφορετικής 

από αυτής του Sigmund Freud, στον χώρο τη Ψυχανάλυσης, διατύπωσε μία πολύ 

ενδιαφέρουσα θεωρία για την ανάπτυξη του ανθρώπου ως κοινωνικής ύπαρξης. Η 

θεωρία αυτή βρίσκεται στο έργο του «Η παιδική ηλικία και η κοινωνία».223 Η 

πρωτοτυπία της θεωρίας αυτής έγκειται, αφενός μεν, στο ότι καλύπτει όλη τη 

διάρκεια του ανθρώπινου βίου, δηλ. από τη γέννηση μέχρι και τον θάνατο, αφετέρου 

δε, στο ότι λαμβάνει υπόψη της τρία πράγματα: α. την ψυχοσεξουαλική ωρίμαση του 

κάθε ατόμου,  β. την επίδραση που ασκεί ο κοινωνικός περίγυρος στο άτομο και γ. 

την αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. 224  Η ψυχοκοινωνική, λοιπόν, 

ανάπτυξη του ανθρώπου διέρχεται μέσα από οχτώ διαφορετικά στάδια, τα οποία ο 

Erikson ονομάζει «εποχές». 225 Σε κάθε στάδιο εμφανίζεται μία σύγκρουση δύο 

αντιθετικών καταστάσεων ή αλλιώς δύο πόλων, όπως αναφέρει ο εν λόγω ερευνητής, 

ενός θετικού και ενός αρνητικού. 226   Η σύγκρουση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι 

το άτομο προσπαθεί να εναρμονίσει την ψυχοσεξουαλική του ανάπτυξη με τις 

επιδράσεις που δέχεται από τον κοινωνικό του περίγυρο. Ο θετικός πόλος εκφράζει 

μια υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας, ενώ ο αρνητικός το αντίθετο. Ωστόσο, σε 

κάθε στάδιο πρέπει να συνυπάρχουν και οι δύο πόλοι, δηλ. και οι δύο αντίθετες 

έννοιες· ωστόσο, το βάρος θα πρέπει να πέφτει προς τη μεριά του θετικού πόλου.  

Το πρώτο στάδιο, η πρώτη εποχή του ανθρώπου, σύμφωνα πάντα με τον 

Erikson, διαρκεί από τη γέννησή του μέχρι το 2ο έτος. Οι δύο αυτοί αντίθετοι πόλοι ή, 

αλλιώς, αντίθετες έννοιες είναι οι εξής: ο μεν θετικός λέγεται «βασική εμπιστοσύνη» 

(basic trust), ο δε αρνητικός «βασική δυσπιστία» (basic untrust). Το παιδί βιώνει την 

αγκαλιά της μητέρας σαν την απόλυτη παραδείσια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς. 

Αυτό το συναίσθημα της βασικής εμπιστοσύνης, εάν αναπτυχθεί σωστά κατά τα 

                                                     
223 Ερικ Έρικσον, Η παιδική ηλικία και η κοινωνία, (μετάφραση: Μ. Κουτρουμπάκη), Καστανιώτης, 
Αθήνα  21990.  
224 Gabriele Klappenecker, Glaubensentwicklung und Lebensgeschichte. Eine Auseinandersetzung mit 
der Ethik James W. Fowlers, zugleich ein Beitrag zur Rezeption von H. Richard Niebuhr, Lawrence 
Kohlberg und Erik H. Erikson, Kohlhammer, Stuttgart ; Berlin; Köln 1998, σελ. 116.  
225 Friedrich Schweitzer, Lebensgeschichte und Religion. Religiöse Entwicklung im Kindes- und 
Jugendalter, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 52004, σελ. 73. 
226 Εμμανουήλ Περσελής, Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής,  Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 
2000, σελ. 10. 
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πρώτα δύο έτη, θα συνοδεύει το παιδί σε όλη τη ζωή του με τρόπο δημιουργικό,227 

διότι με βάση αυτό θα χτίσει την προσωπική του ταυτότητα. Η βασική δυσπιστία 

προκύπτει ως αποχωρισμός του παιδιού από τη συχνή φιλόστοργη παρουσία της 

μητέρας του, λόγω του ότι εκείνη κάποια στιγμή, μετά την εγκυμοσύνη θα επιστρέψει 

είτε στο εργασιακό της περιβάλλον είτε σε μία ενεργότερη ενασχόληση με θέματα 

του σπιτιού. Υπερβολική έμφαση στο συναίσθημα της βασικής εμπιστοσύνης κάνει 

το παιδί κακομαθημένο και του δημιουργεί την εντύπωση, πως όλοι οι άνθρωποι 

υπάρχουν και εργάζονται αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτό. Αντίθετα, η υπερβολική 

έμφαση στη βασική δυσπιστία οδηγεί το παιδί σε έναν αρνητισμό, με αποτέλεσμα να 

επιδεικνύει μία υπερβολική επιφυλακτικότητα στη σύναψη κάθε μορφής 

διαπροσωπικών σχέσεων και οριοθέτησης στη ζωή του. Η σωστή και κοινωνικώς 

επιθυμητή επίλυση αυτής της σύγκρουσης μεταξύ των δύο εν λόγω πόλων στη 

συγκεκριμένη αυτή εποχή του ανθρώπου εκδηλώνεται ως συνύπαρξη και των δύο 

παραγόντων, με το βάρος της ζυγαριάς να «πέφτει» προς τη μεριά της βασικής 

εμπιστοσύνης. 

Ποιος είναι, όμως, ο ακριβής λόγος αναφοράς στην παραπάνω θεωρία; Το 

συναίσθημα της βασικής εμπιστοσύνης, το οποίο – ειρήσθω εν παρόδω – δεν είναι, 

βέβαια, υπόθεση μόνο των πρώτων δύο ετών, αλλά εξελίσσεται με διαφορετικές 

μορφές έως το τέλος της ανθρώπινης ζωής, είναι καθοριστικό για τον τρόπο με τον 

οποίο ο άνθρωπος κατορθώνει δύο πράγματα: α. να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης 

με τους συνανθρώπους του και β. να έχει θετική διάθεση και ενδιαφέρον να 

εξερευνήσει το καινούριο και το άγνωστο, δηλ. να θέλει να μάθει, να κατακτήσει νέες 

γνώσεις.  

Για να «κερδίσει», όμως, ο άνθρωπος το συναίσθημα της βασικής 

εμπιστοσύνης από τη μητέρα του, θα πρέπει και η μητέρα να βιώνει η ίδια, σε άλλο 

φυσικά επίπεδο, την εμπιστοσύνη αυτή. Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι στον ενήλικα η 

βασική εμπιστοσύνη φανερώνεται ως εμπιστοσύνη προς μία ανώτερη δύναμη, η 

οποία υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα, και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να μην 

«προδώσει» ποτέ τον άνθρωπο. Δηλ. ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μία τέτοια δύναμη, 

την οποία να μπορεί να εμπιστεύεται απόλυτα, άνευ όρων, έτσι ώστε, οτιδήποτε 

αρνητικό ή θετικό και αν συμβαίνει στη ζωή του, να μπορεί να το αξιολογεί και να 

του προσδίδει ένα νόημα και έναν σκοπό. Η ανώτερη αυτή δύναμη, εν τοις 
                                                     
227 Erik Erikson, Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze,  Suhrkamp, Frankfurt am Main 12 1991, 
σελ. 109.  
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πράγμασιν, ταυτίζεται με τη γνωστή σε όλους μας έννοια «Θεός», όποια και αν είναι 

η σημασία που αποδίδουμε στην έννοια αυτή. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος έχει 

ανάγκη να θεμελιώσει μία σχέση ζωής με μία υπέρτατη δύναμη εμπιστοσύνης, δηλ. 

μία δύναμη η οποία τον υπερβαίνει και, άρα, αποτελεί ύψιστη σχέση ζωής, 

υπερβατικό σημείο αναφοράς,228  το οποίο, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δίνει νόημα 

και περιεχόμενο σε κάθε ευχάριστο και δυσάρεστο γεγονός της ζωής του ανθρώπου. 

Η ανώτερη αυτή δύναμη, λόγω της απόλυτης εμπιστοσύνης την οποία επιδεικνύει ο 

άνθρωπος προς αυτήν, λειτουργεί στην καθημερινότητα ως παράγοντας δημιουργίας· 

συγκεκριμένα, το ύψιστο αυτό αξιακό σημείο αναφοράς λειτουργεί ως ένα είδος 

νομιμοποίησης και θεμελίωσης κάθε δράσης του ανθρώπου, μέσω της οποίας 

«διανοίγεται» ο δρόμος για να μπορέσει ο ίδιος να εμπιστεύεται, στο μέτρο του 

δυνατού, τον συνάνθρωπό του229 Οι διανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης 

θεμελιώνονται στις σχέσεις εμπιστοσύνης που οικοδομεί ο άνθρωπος απέναντι σε με 

μία υπέρτατη δύναμη, η οποία του προσφέρει νόημα και σκοπό στη ζωή.  

 

6.7. Το συναίσθημα της εμπιστοσύνης και η πρόταση της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Παιδαγωγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού 

Ακριβώς, πάνω σ΄ αυτό το λεπτό ζήτημα της έννοιας της εμπιστοσύνης, 

μπορούμε να εντοπίσουμε τη συμβολή-πρόταση της Ορθόδοξη Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού. Το 

πρόβλημα μεγεθύνεται, όταν απουσιάζουν οι σχέσεις εμπιστοσύνης, και 

συρρικνώνεται, αντίστοιχα, όταν οι σχέσεις αυτές σημασιολογούν τον ανθρώπινο βίο. 

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ερμηνεύοντας τον Erikson, ότι, αν ο άνθρωπος 

διαθέτει μία πνευματική πυξίδα που να δικαιολογεί τις πράξεις του, τις σκέψεις του, 

τα συναισθήματά του, τότε διαθέτει ταυτόχρονα και τα εχέγγυα για να εξελιχθεί σε 

μία υγιή προσωπικότητα. Το νόημα ζωής προσφέρει στον άνθρωπο κίνητρο και λόγο 

αναφορικά με το πώς και το γιατί μπορεί να εμπιστεύεται τους συνανθρώπους του. 

Και η εμπιστοσύνη που καλλιεργεί μέσα του, τον οδηγεί στην οικοδόμηση μίας 

                                                     
228 Με τον όρο «υπερβατικός» δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτό που έχει 
επικρατήσει να σημασιολογείται ως «μεταφυσικό. Εδώ, εννοούμε αυτό ακριβώς που ήδη 
προσδιορίσαμε: δύναμη και σχέση ζωής που υπερβαίνει κάθε άλλη δύναμη και κάθε άλλη σχέση. Το 
πώς η υπερβατική δύναμη καθίσταται εμπειρία θρησκευτική, είναι ένα θέμα που έχει ποικίλες 
διαστάσεις.   
229 Αναλυτικότερα για το θέμα αυτό βλ. τη μελέτη: Hans‐Jürgen Fraas, Glauben und Identität. 
Grundlegung einer Didaktik religiöser Lernprozesse, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983.  
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προσωπικότητας η οποία διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, δηλ. είναι «ανοιχτή» στον 

διάλογο, στην επικοινωνία, στον σεβασμό του άλλου, στην ανοχή, στην αλληλεγγύη, 

στην κατανόηση, στην αναγνώριση της διαφορετικότητας και, εν τέλει, στην 

ενσυναίσθηση, δηλ. στην δυνατότητα ψυχολογικής μεταφοράς στη θέση του άλλου, 

στο πρόβλημα και στη χαρά του άλλου. Αυτοί οι παράγοντες δρουν ανασταλτικά και 

ενάντια στην εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού και, μάλιστα, με τον ακόλουθο 

τρόπο: Όταν ο μαθητής βιώνει την οικογένειά του ως τόπο διοχέτευσης νοήματος και 

σκοπού στη ζωή του, τότε μαθαίνει ταυτόχρονα να αξιολογεί τις πράξεις και τις 

σκέψεις του και, το κυριότερο, να αναγνωρίζει ότι και οι άλλοι γύρω του έχουν ή 

πρέπει να έχουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους.  

Εξάλλου, έχει υποστηριχθεί ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 

ανθρώπων οικοδομούνται πάνω στην προσωπική εμπιστοσύνη που επιδεικνύει 

καθένας ξεχωριστά σ’ ένα κοινά αποδεκτό υπέρτατο σημείο αναφοράς.230 

Πρακτικώς, τούτο σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους, επειδή ο καθένας τους ξεχωριστά αναγνωρίζει ένα κοινά 

αποδεκτό σύνολο αξιών (τα προς τρίτον ίσα είναι και μεταξύ τους ίσα, θα έλεγε 

κανείς, εν προκειμένω).231 Αυτή η θέση, ομοιάζει κάπως με αυτό το οποίο στη θεία 

Λειτουργία ονομάζεται «ενότητα της πίστεως», τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, 

και δεδομένης της διαφορετικής ερμηνευτικής κατεύθυνσης και ζωής.  

Για να σφυρηλατήσει ο νέος άνθρωπος αυτές τις τόσο σημαντικές σχέσεις 

εμπιστοσύνης, χρειάζεται ένα υπόβαθρο, έναν ζωτικό χώρο που θα του τα παρέχει· 

και ο χώρος αυτός είναι η οικογένεια και, συγκεκριμένα, οι γονείς. Ο νέος μαθαίνει 

μέσα στον ζωτικό αυτό χώρο σχέσεων να αναπτύσσει σχέσεις ζωής, στηριζόμενος 

στους μηχανισμούς της κοινωνικής μάθησης, δηλ. υιοθετώντας ή κριτικάροντας το 

παράδειγμα των γονέων του.  

Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι, δυστυχώς, αρκετές φορές, το γεγονός, ότι 

οι γονείς παρέχουν ή αγωνιούν για το πώς θα παρέχουν σχεδόν τα πάντα στα παιδιά 

τους, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, tablets, κ.α. χωρίς όμως να 

ασχολούνται με το σπουδαιότερο, ένα νόημα ζωής, ένα πρόγραμμα ζωής, που να τους 

μάθει κάτι πολύ απλό και σπουδαίο: Με ποιον τρόπο η ζωή τους θα γεμίσει με 

                                                     
230 James W. Fowler, Stufen des Glaubens: die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die 
Suche nach Sinn, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1991, σσ. 37-38. 
231 Βλ. τη μελέτη: Αθανάσιος Στογιαννίδης, Η Διδακτική του Συμβόλου. Προσεγγίσεις στη Θεωρία της 
Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών, ό.π., σσ. 330-333. 
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ευτυχία, αλλά και με ποιον τρόπο θ’ αντιμετωπίσουν τη δυστυχία και τον πόνο, σε 

περίπτωση που αυτά τους χτυπήσουν κάποτε την πόρτα.  

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης αναπτύσσονται σ’ εκείνην την οικογένεια, η οποία 

βιώνεται από τα μέλη της ως τόπος ηρεμίας και αλληλοκατανόησης. Η μεγάλη και 

συχνή ένταση καθώς και η ασυμφωνία μέσα στο σπίτι, ανάμεσα στον σύζυγο και την 

σύζυγο, έχει ως συνεπακόλουθο τη δημιουργία μιας τέτοιας εικόνας στα παιδιά, από 

την οποία απουσιάζει κάθε νόημα και κάθε μορφή εμπιστοσύνης. Γράφει 

χαρακτηριστικά επί τούτου ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ὅταν γὰρ ἐν οἰκίᾳ 

ἀνὴρ καὶ γυνὴ διεστηκότες ὦσιν, ουδὲν νηὸς χειμαζομένης ἄμεινον ἡ οἰκία 

διακείσεται, τοῦ κυβερνήτου πρὸς τὸν πρωρέα διαστασιάζοντος».232 

Οι γονείς οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή τους, μήπως άθελά τους, 

χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει καλά-καλά, γαλουχούν αυριανούς δράστες ή 

θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Η υπερβολική ένταση, η αίσθηση επιθετικότητας, 

οι συχνοί διαπληκτισμοί, είναι παράγοντες που ευθύνονται για τη δημιουργία ενός 

κλίματος ανασφάλειας. Αν το παιδί αισθάνεται ανασφαλές μέσα στο ίδιο του το σπίτι, 

τότε πώς να αντιμετωπίσει τον κόσμο έξω από αυτό; Οι αλλεπάλληλες προστριβές 

μέσα στο σπίτι του δίνουν ένα «καλό» μάθημα για το πώς θα πρέπει να επιλύει τις 

διαφορές του έξω από το σπίτι. Συχνά ορισμένοι γονείς, και κυρίως οι πατέρες, 

υπερηφανεύονται ότι ο γιος τους αντιμετωπίζει τους συνομηλίκους του με πυγμή, ότι, 

ακόμα και με τη βία, αν χρειαστεί, κερδίζει από τους συμμαθητές του αυτό που 

δικαιωματικά του ανήκει. Μία τέτοια περηφάνια δεν βρίσκεται μακριά από μία 

αγωγή που ενισχύει τέτοιες συμπεριφορές, όπως εκείνες που σχετίζονται με τον 

σχολικό εκφοβισμό. Μας διαφεύγει πολλές φορές η σκέψη, ότι οι πετυχημένοι 

άνθρωποι γύρω μας είναι αυτοί που ξέρουν να μεταφέρονται στη θέση του άλλου και 

να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του, σεβόμενοι την ελευθερία του 

και την προσωπικότητά του.  

Οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν, ακόμη, να βοηθήσουν τα παιδιά τους και 

με άλλο τρόπο στο να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και αξίες στη ζωή 

τους. Κυρίως, αποφεύγοντας την παθολογική προσκόλληση στα παιδιά τους, η οποία, 

εν τέλει, καταντά υπερβολή και παθολογική εξάρτηση από αυτά. Μάλιστα, αξίζει να 
                                                     
232 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Α᾽ Κορ., Ομιλία ΙΘ’,  PG – 61, 153A.  Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. 
Χαρώνης / Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. Τόμος Γ’, λήμμα: 
λήμμα: «Οικογένεια», Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Αθήνα, 1995, σσ. 
549-550: «Όταν σ’ ένα σπίτι διαπληκτίζονται ο άνδρας με τη γυναίκα, το σπίτι δεν θα βρεθεί καθόλου 
σε καλύτερη κατάσταση από το πλοίο που θαλασσοδέρνεται, τη στιγμή που ο κυβερνήτης 
διαπληκτίζεται με τον πηδαλιούχο».  
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επισημάνουμε στη συνάφεια αυτή, ότι ο υπερπροστατευτισμός εκείνος, ο οποίος 

συνεχίζεται και μετά την ενηλικίωση των παιδιών, σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, ισοδυναμεί με φόνο. Επί τούτου, ο ιερός πατήρ αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Ὡς αἵ γε τῷ πάθει καταμαλακιζόμεναι καὶ πρὸ τοῦ συμφέροντος τῶν παίδων τὴν 

παρουσίαν αὐτῶν ἐπιζητοῦσαι, οὐ μητέρες, ἀλλὰ παιδοκτόνοι δικαίως ἄν 

κληθεἶεν».233 Είδαμε και πρωτύτερα, ότι, σύμφωνα με έρευνες, τα 

υπερπροστατευτικά, κυρίως, παιδιά καθίστανται εύκολα θύματα του σχολικού 

εκφοβισμού. Ο υπερπροστατευτισμός δεν αφήνει περιθώρια στο παιδί να 

διαμορφώσει μία θετική αυτοεικόνα, μία αυτοεκτίμηση, δηλ. να συνειδητοποιήσει ότι 

έχει αξία, ότι είναι ανεπανάληπτο και μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία. Και τούτο 

διότι οι γονείς που υποκύπτουν σε μία τέτοια δίχως λογική και όριο συμπεριφορά, 

αντιμετωπίζουν το γέννημά τους ως εξάρτημα, ως εξάρτηση ή ως απόκτημα. 

Μεταφερόμενοι τώρα στον χώρο του σχολείου, σ’ ένα πεδίο δράσης όπου 

απουσιάζουν οι γονείς, η αναζήτηση εμπιστοσύνης από την πλευρά των παιδιών είναι 

κάτι που συνεχίζεται αθόρυβα και σταθερά. Εδώ, όμως, το πρόσωπο που καλείται να 

λειτουργήσει ως υπόδειγμα είναι αυτό του εκπαιδευτικού. Η θεμελίωση της 

εμπιστοσύνης μέσα στο σπίτι παίρνει τη μορφή της αναζήτησης εμπιστοσύνης 

απέναντι στον εκπαιδευτικό. 234 Εξάλλου, η ίδια η μάθηση συνδέεται με την έννοια 

της εμπιστοσύνης. Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι η κάθε κατάκτηση της γνώσης 

δεν είναι παρά μία πορεία από το οικείο και γνωστό προς το ξένο και ανεξερεύνητο. 

Είναι μία διαδικασία υπέρβασης, με την οποία ο μαθητής τολμά και κάνει ένα βήμα 

παραπέρα στη ζωή του, μία πράξη εξερεύνησης του αγνώστου.235 Για να το πετύχει 

αυτό, όμως, θα πρέπει ο μαθητής να είναι πεπεισμένος ότι αξίζει αυτό το δόσιμο σε 

κάτι το καινούριο· ο μαθητής πείθεται γι’ αυτό, μόνο όταν αισθάνεται και 

αναγνωρίζει ότι έχει να κερδίσει κάτι από τον δάσκαλό του, καθώς επίσης και όταν 

θεωρεί ότι αξίζει αυτό το οποίο ο δάσκαλος διδάσκει. Όλα αυτά μεταφράζονται στην 

πράξη ως εμπιστοσύνη του μαθητή προς τον δάσκαλο. Η εμπιστοσύνη, όμως, αυτή 

                                                     
233 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Επιστολή ΣΛΖ’ Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου προς την μητέρα, PG – 52, 741. 
Βλ. επίσης: Βασιλείος Δ. Χαρώνης / Ουρανία A. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. 
Χρυσοστόμου, Τόμος Γ’, λήμμα: «Μητέρα», ό.π., σελ. 505: «Οι μητέρες εκείνες που αποχαυνωμένες 
από το πάθος (από νοσηρή αγάπη), επιδιώκουν, εις βάρος του συμφέροντος των παιδιών, την συνεχή 
παρουσία κοντά τους, θα μπορούσαν δίκαια να ονομασθούν όχι μητέρες, αλλά φόνισσες των παιδιών 
τους».  
234 Φωτεινή Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Κριτική Προσέγγιση της Διδακτικής 
Πράξης, Gutenberg. Αθήνα 1998, σελ. 29-30. 
235 Hans-Jürgen Fraas, Glauben und Lernen. Ein theologisch-didaktischer Leitfaden für die 
Elementarisierung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978,  σελ. 14. 
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δεν είναι μία υπόθεση λόγων, αλλά μία υπόθεση ζωής, δηλ. συνδέεται με το 

παράδειγμα και το ήθος του δασκάλου. Ίσως, δεν θα ήταν άστοχο, στην περίπτωσή 

μας, να παραθέσουμε τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου: «Αὕτη γὰρ 

ἐστιν ἡ μεγάλη μάχη, οὗτος ὁ συλλογισμὸς ὁ ἀναντίρρητος, ὁ διὰ τῶν ἔργων· ἐπεί, 

κἄν μυρία φιλοσοφήσωμεν διὰ τῶν λόγων, βίον δὲ μὴ παρεχώμεθα ἐκείνων βελτίονα, 

τὸ κέρδος οὐδέν. Οὐ γὰρ τοῖς λεγομένοις προσέχουσιν, ἀλλ’ ἅ πράττομεν ἐξετάζουσι, 

καί φασι· Σὺ πρότερος τοῖς σοῖς ρἠμασι πείθου, καὶ τότε ἑτέροις παραίνει». 236 

 

6.8. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού στο πλαίσιο της 

σχολικής πραγματικότητας και η συμβολή της Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής 

 Έχουν γραφεί πολλές και αξιόλογες μελέτες σχετικά με τον τρόπο, με τον 

οποίον μπορούν να παρέμβουν οι διδάσκοντες σ’ ένα σχολείο είτε για να προλάβουν 

είτε για να θεραπεύσουν φαινόμενα, όπως αυτό του σχολικού εκφοβισμού.237 Το 

ζήτημα, όμως, είναι ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση ενέχει τον χαρακτήρα ενός λόγου 

συμβουλευτικού και, άρα, μίας διαδικασίας μάθησης. Δηλ. ο δάσκαλος με κάποιον 

τρόπο θα διδάξει στο παιδί το λάθος του ή θα το αποτρέψει από μία μορφή 

αντικοινωνικής και επικίνδυνης συμπεριφοράς. Για να έλθει εις πέρας η διαδικασία 

αυτή, δηλ. για να έχει πραγματικό αποτέλεσμα στον εσωτερικό κόσμο του μαθητή, 

οφείλει ο δάσκαλος να είναι πειστικός. Και για να είναι πειστικός, χρειάζεται να 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

μαθητών.238 Και αυτό επιτυγχάνεται, όταν τα λόγια του βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία 

με τη ζωή του και το παράδειγμα που δίνει στους μαθητές.  

                                                     
236 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς Κορ. Ομιλία Γ’, PG – 61, 28-29. Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / 
Ουρανία A. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου, Τόμος Γ’, λήμμα: «Παράδειγμα», 
ό.π., σελ. 637: «Αυτό είναι το ακαταγώνιστο όπλο, αυτό είναι το ακαταμάχητο επιχείρημα των έργων· 
γιατί, κι αν πούμε με λόγια άπειρες φιλοσοφίες, δεν παρουσιάζουμε όμως ζωή καλύτερη από τη δική 
τους, το κέρδος είναι ανύπαρκτο. Γιατί δεν προσέχουν σ’ αυτά που λέμε, αλλά εξετάζουν αυτά που 
πράττουμε και λένε· Συμμορφώσου πρώτα εσύ προς τα λεγόμενά σου, και έπειτα συμβούλευε 
άλλους». 
237 Βλ. ενδεικτικά τη μελέτη:  Κατερίνα Κωνσταντίνου – Αναστασία Ψάλτη, Προτάσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Sτο συλλογικό έργο: Αναστασία 
Ψάλτη / Στέλλα Κασάπη / Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμέλεια), Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά 
ζητήματα, ό.π., σσ. 225-247, όπου και γίνεται αναφορά σε έρευνες και μεθόδους αντιμετώπισης του 
σχολικού εκφοβισμού. 
238 Πρβλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης, Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην παιδαγωγική επικοινωνία 
διδάσκοντος και διδασκομένου και οι τρεις Ιεράρχες. Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήθηκε κατά την 
εορτή των Τριών Ιεραρχών (30η Ιανουαρίου 1999) στην αίθουσα Τελετών του πανεπιστημίου, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 24. 
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Τούτο καθίσταται δυνατό, όταν ο δάσκαλος έχει νόημα και αξίες στη ζωή του. 

Δεν εξετάζουμε στην παρούσα συνάφειες ποιες είναι οι αξίες αυτές, αλλά το γεγονός 

ότι έχει κάποιες. Διότι και αυτό ακόμη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Για να 

εμπνεύσει τον μαθητή να συμπεριφέρεται με βάση κάποιους κανόνες σεβασμού της 

προσωπικότητας του άλλου, σημαίνει ότι τον ευαισθητοποιεί ώστε να υιοθετήσει ή 

να αναγνωρίσει ορισμένες κοινωνικές αξίες. Για να είναι αυτές οι αξίες αποδεκτές 

από τον μαθητή, θα πρέπει και ο δάσκαλος, εν πρώτοις, να είναι αποδεκτός ως 

πρόσωπο εμπιστοσύνης από τον μαθητή. Άρα, τα όσα διδάσκει περί σεβασμού του 

άλλου, οφείλει να τα εφαρμόζει ο ίδιος μέσα στο σχολείο και, ιδιαίτερα, μέσα στην 

ίδια του την τάξη. Σωστά έχει παρατηρηθεί ότι ο εκπαιδευτικός μεταφέρει ως 

πληροφορία – ερέθισμα στους μαθητές του, όχι μόνο αυτό που λέει και εξηγεί ως 

αντικείμενο της σχολικής γνώσης, αλλά και εκείνο που αθόρυβα ή ασύνειδα αποτελεί 

για τον ίδιο προσωπική πεποίθηση και πρακτική ζωής.239 (Η παρατήρηση αυτή 

προέρχεται από τον χώρο της σημειωτικής Διδακτικής και αφορά στο Μάθημα των 

Θρησκευτικών. Δεν υπάρχει, όμως, κάποιος ιδιαίτερος λόγος, που θα μας εμπόδιζε να 

την συνδέσουμε με το σύνολο της σχολικής ζωής). 

O καλύτερος τρόπος συμβουλής και παρέμβασης σε πράξεις που εντάσσονται 

στο πλαίσιο του σχολικού εκφοβισμού, δεν είναι η κατηγορία και η απόδοση 

ευθυνών, ούτε και η τιμωρία, αλλά αυτό το οποίο ονομάζουν σύγχρονοι ερευνητές 

“no blame approach” δηλ. προσέγγιση της μη μομφής· αυτή η αντιμετώπιση, μέσα 

από τον διάλογο τόσο με το θύμα όσο και με τον δράστη, θέτει ως στόχο την 

ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών για ενσυναίσθηση.240 Μία παρόμοια 

τοποθέτηση, σε διαφορετική εποχή και σε άλλο κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, 

διατύπωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αιώνες πριν, λέγοντας: «οὐδὲ γὰρ 

ὁνειδίζειν δεῖ, οὐδὲ ἐπεμβαίνειν, ἀλλὰ νουθετεῖν· οὐ κακηγορεῖν, ἀλλὰ 

συμβουλεύειν· οὐδὲ μετὰ ἀπονοίας ἐπιτίθεσθαι, ἀλλὰ μετὰ φιλοστοργίας 

                                                     
239 Michael Meyer-Blanck, Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik, CMZ Verlag, 
Rheinbach 2 2002, σελ. 175: «Ο δάσκαλος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Δεν 
διευθετεί μόνο τη διδακτική διάρθρωση του μαθήματος ούτε απλώς αναλύει κάνοντας συσχετίσεις 
πραγμάτων, δεν προσαρμόζει απλώς το μάθημα στο επίπεδο των μαθητών, επιλέγοντας από τη ζωή 
των μαθητών και από τη ζωή της θρησκευτικής παράδοσης το καταλληλότερο στοιχείο. Καθηγήτριες 
και καθηγητές είναι, πέρα από όλα τα παραπάνω, αυτοί οι ίδιοι θρησκευτικά σημεία, διότι χωρίς 
αυτούς δεν θα υπήρχε κατά την ώρα της διδασκαλίας κανένα σύμβολο που να μπορούσε να εκτεθεί 
μπροστά στα μάτια των μαθητών. Με τη θετική έννοια αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν η προσωπική 
θρησκευτική πεποίθηση να μεταφερθεί, να καταδειχθεί και να αποτελέσει σημείο για τους μαθητές». 
(απόδοση στα ελληνικά από Αθανάσιο Στογιαννίδη). 
240 Κατερίνα Κωνσταντίνου – Αναστασία Ψάλτη, Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού 
εκφοβισμού και της θυματοποίησης, ό.π., σελ. 234. 
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διορθοῦν».241 Και πάλι όμως μια τέτοια αντιμετώπιση προϋποθέτει καλλιέργεια του 

δασκάλου και βιωτή μεστή νοήματος και αξιών. 

Συνοψίζοντας, με τα όσα παρουσιάσαμε, δεν εξαντλήσαμε, φυσικά, το όλο 

ζήτημα που αφορά στον σχολικό εκφοβισμό. Απλώς, φωτίστηκε μία μόνο πτυχή του: 

Ο αποφασιστικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους είτε να προλάβουν είτε να θεραπεύσουν το 

φαινόμενο αυτό. Αδιαμφισβήτητα, οι επιστήμες της Παιδαγωγικής και της 

Ψυχολογίας έχουν να μας προτείνουν πολλούς και ενδιαφέροντες τρόπους 

παρέμβασης και θεραπείας. Η συνεισφορά όμως της Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής έγκειται σε μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων, η οποία συμπορεύεται με 

αυτές των άλλων επιστημών, χωρίς να τις αναιρεί. Η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει με 

την θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου, δηλ. ως ύπαρξης η οποία διαμορφώνει τη 

ζωή της όχι μόνο στο πλαίσιο μιας βελτίωσης της συμπεριφοράς, αλλά παράλληλα και 

ως μίας πνευματικής καλλιέργειας του εσωτερικού της κόσμου. Και η πνευματική αυτή 

καλλιέργεια θα προκύψει όταν λάβουν σοβαρά υπόψη τους, γονείς και εκπαιδευτικοί, 

ότι το έργο της αγωγής δεν μπορεί να υφίσταται σε καμία ηλικία, όταν απουσιάζει 

μία πρόταση ζωής, ένα όραμα. Η αγωγή έχει λόγο ύπαρξης όταν παρουσιάζεται ένα 

νόημα ζωής, όχι με τη μορφή εξαναγκασμού και καταπίεσης, αλλά ως αντικείμενο 

συζήτησης και διαλόγου, πάντοτε στο πλαίσιο του σεβασμού του παιδιού και του 

μαθητή ως μοναδικής και ανεπανάληπτης προσωπικότητας στην ιστορία του 

ανθρώπινου γένους. Η παιδαγωγική διαδικασία μέσα στο σχολείο δεν μπορεί να 

εξαντλείται απλώς και μόνο στην έννοια της εκπαίδευσης· τουναντίον, η σχολική 

εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να έχει προσανατολισμούς, δηλ. να έχει να 

παρουσιάσει θέσεις για το νόημα της ζωής, και, έτσι, να συνιστά έργο αγωγής και 

μόρφωσης των νέων ανθρώπων.242 Και αυτό μπορεί να εκφράζεται στην πράξη ως 

μέριμνα των ενηλίκων για την ηθική καλλιέργεια των νέων ανθρώπων, καθώς και για 

την παιδαγωγική υποβοήθησή τους, ώστε να υιοθετήσουν θετικά πρότυπα, στάσεις 

                                                     
241 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία Εἰς Ματθ., PG – 57, 309. Βλ. επίσης:  Βασίλειος Δ. Χαρώνης, (Με 
τη συνεργασία Ουρανίας A. Λανάρα), Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου, Τόμος Δ’, 
λήμμα: «Συμβουλή - Συμβουλευτική», Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», 
Αθήνα 1996, σελ. 333: «Δεν πρέπει να επιτιμούμε, ούτε να ελέγχουμε, αλλά να νουθετούμε· όχι να 
κατηγορούμε, αλλά να συμβουλεύουμε· ούτε να κάνουμε επίθεση με αλαζονεία, αλλά να διορθώνουμε 
με φιλοστοργία». 
242 Πρβλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
62016, σελ. 186: «Μόρφωση είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο 
ελεύθερος άνθρωπος, ο υπεύθυνος, ο δημιουργικός και συνεργατικός, ο οποίος έχει αναπτύξει όλα και 
όχι μερικά από τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το είδος του». 
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και αξίες στη ζωή τους. Έχοντας αυτή την προοπτική ως γνώμονα, το σχολείο δεν 

καλλιεργεί απλούς μεταπράτες γνώσεων, αλλά προσωπικότητες ικανές να σέβονται 

τον εαυτό τους και τους άλλους, τους αυριανούς πολίτες, με νόημα και οράματα στη 

ζωή τους, μπολιασμένα στα αγαθά του πολιτισμού243 μέσα στον οποίον γεννιούνται 

και συνδημιουργούν. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

Α. ΟΜΑΔΑ 
Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Μορφές και διαστάσεις του θρησκευτικού φανατισμού στην εποχή μας. 
2. Τα λατρευτικά σύμβολα της Ορθόδοξης Εκκλησίας: Μαγικά αντικείμενα ή 
πράγματα που φανερώνουν τη Βασιλεία του Θεού;  
3. Η σημασία της καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιών, 
εκπαιδευτικών και μαθητών, ως δυνατότητα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού. 
4. Η μέριμνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Θεολογίας για την 
αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού. 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 

                                                     
243 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλη, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του 
προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, Τυπωθήτω, Αθήνα 2005, σελ. 80-81: «ο 
σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποικίλες, και όχι σπάνια αντιφατικές ή και 
συγκρουόμενες ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές και κοσμοθεωρητικές απόψεις και ερμηνείες, οι 
οποίες τον οδηγούν συχνά σε ανασφάλεια [...]. Υπό αυτές τις συνθήκες η εκπαίδευση οφείλει να δώσει 
στη νέα γενιά κριτήρια επιλογής και γνώμονες προσανατολισμού, που συνδέονται με στοιχεία 
πολιτιστικής ταυτότητας». 
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σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ. Μητροπολίτης Περγάμου. Συμβολισμός και Ρεαλισμός 
στην Ορθόδοξη λατρεία. (Ιδιαίτερα στη θεία Ευχαριστία). Στο: ΣΥΝΑΞΗ, 71 (1999): 
σσ. 6-21. 
2. Σταμούλης, Χρυσόστομος. Θρησκεία, Πολιτική, Κοινωνία. Στο: Παναγιώτης 
Υφαντής (Επιμέλεια), Χριστιανικός Βίος & Πολιτική Εξουσία. Ιστορικά ζητήματα και 
σύγχρονες προοπτικές στην Ανατολή και στη Δύση, σσ. 293-322. Αθήνα: Αρμός 2015. 
3. Κογκούλης, Ιωάννης B. Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην παιδαγωγική 
επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και οι τρεις Ιεράρχες. Λόγος πανηγυρικός 
που εκφωνήθηκε κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών (30η Ιανουαρίου 1999) στην 
αίθουσα Τελετών του πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 1999. URL: http://users.auth.gr/kogoulis/2/k6.pdf (Ημερομηνία 
προσπέλασης: 30.05.2021). 
4. Στογιαννίδης, Αθανάσιος. Η διδασκαλία των συμβόλων της ορθόδοξης καθολικής 
εκκλησίας στο μάθημα των θρησκευτικών: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή, σσ. 58-96. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Θεολογίας, 2008.  URL: 
https://ikee.lib.auth.gr/record/112507/files/AStogiannidis-Didaktoriki%20Diatrivi.pdf 
(Ημερομηνία προσπέλασης: 30.05.2021). 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Για ποιον λόγο η οικογένεια θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους τέσσερεις 
παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού; 
2. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παιδαγωγικής 
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού; 
3. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί η καλλιέργεια ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης των μαθητών προς τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ή να 
προληφθεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού; 
4. Τι ακριβώς είναι η λεγόμενη “no blame approach” και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσε να συσχετιστεί με τους προσανατολισμούς της Ορθόδοξης χριστιανικής 
αγωγής; 
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7. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της διδασκαλίας της Εκκλησίας 

 

Λέξεις κλειδιά: ασκητικός αγώνας του πιστού, ατομική ευσέβεια, εκκλησιοποίηση 

του ανθρώπου, καινή κτίση, πίστη και ενότητα των πιστών, θεία Ευχαριστία και 

κοινωνικότητα, θεία Ευχαριστία και παγκοσμιότητα, μυστήριο στην Ορθόδοξη θεία 

Λατρεία, παιδεία ως εν Χριστώ μεταμόρφωση του ανθρώπου 

 

7.1. Η έννοια της κατά Χριστόν παιδείας ως προϋπόθεση κατανόησης του 

κοινωνικού χαρακτήρα της διδασκαλίας της Εκκλησίας 

Στο πλαίσιο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής ο άνθρωπος δεν 

αντιμετωπίζεται ως ένα απομονωμένο και στον εαυτό του ερμητικά κλεισμένο ον, αλλά 

ως μέλος ενός ιστορικού, χωροχρονικού συμπαντικού όλου, που χαρακτηρίζεται ως 

Εκκλησία. Η εν Χριστώ μεταμόρφωση του ανθρώπου, δηλ. η πορεία της κατά Χριστόν 

παιδείας του, δεν είναι μία μαγική και αυτόματη διαδικασία, μήτε και μία πράξη 

εντελώς ατομική· και τούτο διότι η κατά Χριστόν παιδεία εκδηλώνεται ως ενότητα του 

ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, μέσα 

στους κόλπους της Εκκλησίας υπερβαίνεται η αντιπαράθεση μεταξύ ατόμου και 

κοινωνίας. Η «ανοιχτότητα «του ανθρώπου κατανοείται στο πλαίσιο αυτό ως 

αποδέσμευση από μία αυτόνομα εξελισσόμενη ατομικότητα.244 Στην Εκκλησία ο 

άνθρωπος γίνεται πρόσωπο. Ο Γεώργιος Μαντζαρίδης εκφράζει αυτή την 

πραγματικότητα με τον ακόλουθο τρόπο: «Το πρόσωπο είναι ταυτόχρονα το άτομο 

και η κοινωνία, ο ένας και οι πολλοί. […] Είναι η ανθρωπολογία της Εκκλησίας ως 

σώματος του Χριστού».245 Η ζωή της Εκκλησίας είναι μια βιωτή που φωτίζεται από 

τη χάρη του Θεού· δεν είναι κάποια ιδεολογία ή ιστορική ανάμνηση ενός μακρινού 

παρελθόντος, αλλά μέσα στον χρόνο και την Ιστορία πραγματούμενη κοινωνία με τον 

Ιησού Χριστό.246 Η κοινωνία αυτή είναι μια πραγματικότητα που προσφέρει ο 

                                                     
244 π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Οικολογικές αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες Ελληνισμού και 

Χριστιανισμού, στο: του ιδίου, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα. Προσεγγίσεις στη νεοελληνική ταυτότητα, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παρουσία 1998, σελ. 57: «Ένας από τους βασικούς στόχους της Ορθοδοξίας είναι 
[…] να βγάλει τον άνθρωπο από την αυτονομημένη ατομικότητα, αποκαθιστώντας την ζωή, ως προς 
την αναφορά της στη Φύση, σε προσωπική κοινωνία και ενότητα των ανθρώπων για μια κοινή μετοχή 
στα αγαθά της γης στα όρια της δικαιοσύνης και αγαπητικής σχέσης».  

245 Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 
1996, σελ. 74. 

246 Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, αρχιμ., Μαθητεία στην καινούργια ζωή, Χριστιανική Φοιτητική 
Ένωση, Αθήνα 1995, σελ. 81. Βλ. επίσης: Stylianos Tsompanidis, Orthodoxie und Ökumene. 
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Χριστός μέσω της θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού και όχι 

το σώμα των Χριστιανών.247 Υπό το πρίσμα αυτό, ο Χριστός είναι αυτός που εγγυάται 

την ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, και όχι οι άνθρωποι. 

 

7.2. Η έννοια «αναφορά» στο πλαίσιο της θεολογικής κατανόησης της θείας 

Ευχαριστίας 

Κατά τη θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος καλείται να ενεργοποιήσει την ιερατική 

του ιδιότητα. Ο ίδιος ο Θεός του έδωσε τον ρόλο αυτό. Ο άνθρωπος, ως ιερέας της 

κτίσεως, οφείλει να την οδηγήσει στον Θεό, έτσι ώστε αυτή να μην επιστρέψει στο 

μη ον, απ’ όπου προήλθε, και να μην στερηθεί τη μεταμορφωτική δωρεά των θείων 

ενεργειών.248 Η απομάκρυνση από την πηγή της ζωής είναι θάνατος. Η προπατορική 

αμαρτία δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά άρνηση ή, μάλλον, αδυναμία του ανθρώπου ν’ 

αντιληφθεί την ιερατική του ιδιότητα. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ως 

Θεάνθρωπος, πρώτος από όλους τους ανθρώπους ενεργοποιεί τον ρόλο αυτόν (δηλ. 

τον ρόλο του ανθρώπου-ιερέα της Δημιουργίας. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος σώζει 

τον κόσμο από το μη ον, από την απώλεια και του χαρίζει τη ζωή, αναφέροντάς τον, 

δηλ. συντονίζοντάς τον με τον Θεό. Αυτό είναι και το νόημα της θείας Ευχαριστίας: 

«ο άνθρωπος λαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού κόσμου, το ψωμί και το κρασί, τα 

οποία εκπροσωπούν τον κτιστό υλικό κόσμο, και τα αποθέτει στα χέρια του Χριστού, 

που είναι ο κατ’ εξοχήν άνθρωπος και ιερέας της κτίσεως, για να τα αναφέρει στον 

Θεό».249 Μέσα στην κτίση συγκαταλέγεται ακόμη η ύπαρξη του ανθρώπου. Στη θεία 

Λειτουργία συμβαίνει, λοιπόν, ως γεγονός, η εναπόθεση του ανθρώπου στα χέρια του 

Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Χριστός παίρνει πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, 

τις αγωνίες και τις ελπίδες του ανθρώπου, για να κάνει τον άνθρωπο Εκκλησία, δηλ. 

καινή κτίση.250 

                                                                                                                                                      
Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, LIT-Verlag, 
Münster 1999, σελ. 197. 

247 Θεόφιλος Λεμοντζής, αρχιμ., Ο απόστολος Παύλος ευαγγελίζεται το νέο κόσμο του Θεού στους 
Φιλίππους, Εκδόσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, Καβάλα 2001, σελ. 144. 

248 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Ο άνθρωπος, ιερέας της κτίσεως. Μια συμβολή 
στη συζήτηση του οικολογικού προβλήματος, στο: Andrew Walker / Κώστας Καρράς, Ζωντανή 
Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο, (μετάφραση από τα αγγλικά: Ιωσήφ Ροηλίδης), Εστία, Αθήνα 2001, 
σελ. 220. 

249 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Ο άνθρωπος, ιερέας της κτίσεως. Μια συμβολή 
στη συζήτηση του οικολογικού προβλήματος, ό.π., σελ. 222. 

250 Τύχων, αρχιμανδρίτης, Η χώρα των ζώντων, Άγιον Όρος, Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 1995, σελ. 
38. Βλ. επίσης: Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική 
προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας, Ακρίτας, Αθήνα 1998, σελ. 22.  
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Όλο αυτό αυτό το έργο αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τη λέξη 

«αναφορά».251 Το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και την κτίση αναφέρεται και 

επιστρέφεται ιερουργικά ως αντίδωρο από τον άνθρωπο προς τον Θεό.252 Γι’ αυτό και 

το κυριακό δείπνο ονομάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία «θεία Ευχαριστία», δηλ. 

θεία δοξολογία. Ο άνθρωπος ευγνωμονεί και δοξάζει τον Θεό όχι μόνο για το 

απολυτρωτικό που του προσφέρει, αλλά και για κάθε θεία δωρεά και ευεργεσία από 

κτίσεως κόσμου. Στο μέρος της θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως αναφορά, ο 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας παραθέτει την εξής ευχαριστιακή ευχή: «Ἄξιον 

καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοί εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ 

τοπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, 

ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υιός καὶ τὸ Πνεὐμα σου 

τὸ ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες καὶ παραπεσόντας 

ἀνέστησας πάλιν».253 Το σώμα του Χριστού ευχαριστεί τον Τριαδικό Θεό για το 

μεγάλο δώρο της ζωής, της ύπαρξης, αλλά και της αναδημιουργίας εν Χριστώ. Η 

έκφραση ευγνωμοσύνης κορυφώνεται στην επίκληση: «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ 

προσφέροντες κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα».254 Ο άνθρωπος δεν προσφέρει στον Θεό 

κάτι δικό του, αλλά κάτι που ήδη ανήκει στον Θεό· ένεκα τούτου, αυτό που 

προσφέρει δεν είναι δώρο, αλλά αντίδωρο ή, αλλιώς, ευχαριστιακή αποδοχή και 

αναφορά του ‒ δώρου προς τον Δωρητή του ‒ με σκοπό να το μπολιάσει στο Σώμα 

του Χριστού. 

 

                                                     
251 Anastasios Kallis, Der philosophisch-kulturelle Kontext der Ikonenverehrung- und theologie, στο: 

του ιδίου, Brennender, nicht verbrennender Dornbusch. Reflexionen orthodoxer Theologie, Theophano 
Verlag, Münster 1999, σελ. 122. 

252 Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992, σελ. 
208 κ.ε.  
253 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία του 
αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εκδόσεις Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη4 1995, σσ. 90-92. Βλ. 
επίσης: Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση 
από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο (†1998). URL: 
http://www.imks.gr/images/pdf/Iera_Keimena/leitoyrgia_ioannou_xrysostomou%20metafrasi.pdf , 
σελ. 18: «Άξιο και δίκαιο είναι να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε 
ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο που κυβερνά η πρόνοιά σου. Γιατί εσύ ᾿σαι Θεός, 
που δεν μπορούμε να εκφράσουμε με το λόγο, ούτε να σε βάλωμε στο νου μας, ούτε να σε δούμε με τα 
μάτια, ούτε να σε καταλάβωμε· δεν αλλάζεις ποτέ και είσαι πάντα και παντού ο ίδιος, εσύ και ο 
μονογενής σου Υιός και το Άγιο Πνεύμα σου. Συ από το μηδέν μας έδωσες ύπαρξη κι όταν ξεπέσαμε 
πάλι μας σήκωσες». 

254 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη, ό.π., σελ. 96. Βλ. επίσης: Το κείμενο της Θείας 
Λειτουργίας του Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτη 
Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο (†1998). ό.π., σελ. 19: «Τα δικά σου από τα δικά σου προσφέρομε σ᾿ 
εσένα σε κάθε καιρό και για όλες τις ευεργεσίες». 

http://www.imks.gr/images/pdf/Iera_Keimena/leitoyrgia_ioannou_xrysostomou%20metafrasi.pdf


Ο κοινωνικός χαρακτήρας της διδασκαλίας της Εκκλησίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
137 

7.3. Η θεία Λειτουργία ως τρόπος και χρόνος φανέρωσης της ἐν Χριστῷ καινής 

κτίσης 

Στον άνθρωπο δίδεται από τον Θεό το σώμα και το αίμα του Χριστού, και 

έτσι ο άνθρωπος γίνεται «καινή κτίση», γιατί ο ίδιος ο Χριστός, ως Θεάνθρωπος, 

είναι η καινούρια κτίση: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις».255 Ο άνθρωπος με τη 

μετάληψη των αχράντων μυστηρίων δεν καθίσταται ένα καινούριο ον, αλλά 

ολόκληρος καινούριος κόσμος, μια καινή κτίση, μια ολόκληρη καινούρια δημιουργία 

και όχι ένα καινό κτίσμα.256 Αυτό υποδηλώνει τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της εν 

Χριστώ μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος γίνεται καινός άνθρωπος, μόνο και εφόσον ζει 

μέσα στην καινή κτίση, δηλ. στο Σώμα του Χριστού.257 Άνθρωπος, κόσμος και 

Εκκλησία είναι για την Ορθόδοξη θεολογία κατηγορίες που αλληλοπεριχωρούνται, 

δηλ. δεν νοούνται η μία χωρίς την άλλη. Με αυτή την έννοια, η παιδεία – στο πλαίσιο 

της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής – ταυτίζεται με τον αγώνα του ανθρώπου να 

γίνει καινή κτίση. 

Η θεία Λειτουργία είναι ο χώρος και ο χρόνος όπου πραγματοποιείται η 

μεταμόρφωση του ανθρώπου. Σ’ αυτή την παγκόσμια ιερουργία συμμετέχει όλη η 

κτίση. Τούτο φαίνεται από τη χρήση του άρτου και του οίνου κατά τη θεία 

Ευχαριστία. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: Το ψωμί και το κρασί συμβολίζουν το 

σύνολο της Δημιουργίας. Το νόημα της θείας Λειτουργίας συνίσταται στο ότι το 

κτιστό στην ολότητά του μπορεί και πρέπει να επικοινωνήσει με τον άκτιστο Τριαδικό 

Θεό. Η ίδια η Δημιουργία λοιπόν γίνεται δοξολογία προς τον Θεό και μέσω της 

πνευματικής αυτής δοξολογικής-ευχαριστιακής εμπειρίας αποκτά ένα νόημα και ένα 

λόγο ύπαρξης.258 Η ζωή, η κτίση και ο άνθρωπος αποκτούν μία ιερότητα, διότι 

γίνονται φορείς της μεταμορφωτικής χάρης του Θεού. Όπως επισημαίνει η ορθόδοξη 

Αγγλίδα συγγραφέας Gillian Crow, «η Ορθοδοξία βλέπει ολόκληρη τη ζωή 

μυστηριακά, ικανή να μεταβληθεί σε παρουσία της Βασιλείας του Θεού με τη 

βοήθεια του αγίου Πνεύματος».259 Στο σημείο αυτό εγγίζουμε την καρδιά της 

μέριμνας και του ενδιαφέροντος της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την παιδεία του 

                                                     
255 Β’ Κορ 5, 17. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Έτσι, όποιος ανήκεισ το Χριστό 

είναι μια καινούρια δημιουργία». 
256 Ιωάννης Λ. Γαλάνης, Θέματα Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 64. 
257 Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον ό.π., σελ. 200. 
258 π. Γεώργιος Μεταλληνός, Οικολογικές αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες Ελληνισμού και 

Χριστιανισμού ό.π., σελ. 56. 
259 Gillian Crow, Το ορθόδοξο όραμα της καθολικότητας, στο: Andrew Walker / Kostas Karras, 

Ζωντανή Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο, ό.π., σελ. 37. 
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ανθρώπου: εν προκειμένω, η ανθρώπινη ζωή δεν ολοκληρώνεται απλώς μ’ ένα νόημα 

ζωής, με μία θεωρία για τη ζωή· δεν βρίσκει την πλήρωση και την τελείωσή της στην 

απόλαυση και την ευκολία που παρέχει απλόχερα η σύγχρονη τεχνολογία· η 

ανθρώπινη ζωή έχει μία ιερότητα, γιατί διαθέτει τη δυνατότητα ν’ ανακραθεί 

ασυγχύτως με τις άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να 

γίνει θεός κατά χάρη. Επομένως, διανοίγονται εκπληκτικές προοπτικές για την 

ανθρώπινη φύση. Οι ανθρώπινες δυνάμεις φωτίζονται, οδηγούνται στο έπακρο των 

δυνατοτήτων τους και προχωρούν ακόμη περισσότερο: μετέχουν στη θεία δόξα και 

μεγαλοπρέπεια. 

 

7.4. Προσεγγίζοντας την έννοια «μυστήριο» στην Ορθόδοξη θεία Λατρεία 

Για να εκφράσει τη μυστηριακή αυτή ζωή η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν 

μεταχειρίζεται τη λατινική λέξη “sakrament”, που απαντάται στη χριστιανική Δύση, 

αλλά την ελληνική λέξη «μυστήριο». Και τούτο δεν είναι τυχαίο. Για τη καθολική 

θεολογική παράδοση ο όρος “sakrament” είναι μία πραγματικότητα sui generis.260 

Αυτό σημαίνει ότι από τη μια πλευρά υπάρχει η Εκκλησία και από την άλλη τα 

sakramente, δηλ. οι μυστηριακές πράξεις (π.χ. η θεία κοινωνία, το ευχέλαιο κ.α.). Τα 

sakramente αποτελούν ένα πνευματικό φάρμακο ενάντια στα τραύματα που προκαλεί 

η αμαρτία. Οι μυστηριακές αυτές πράξεις ως ιαματικά μέσα προσφέρονται στον 

άνθρωπο μέσω του θείου πάθους, γιατί το πάθος αυτό του Θεανθρώπου Ιησού 

Χριστού είναι και η μοναδική πηγή της ίασης. Είναι, όμως, αναγκαία η παρουσία των 

ιδρυτικών λόγων του Χριστού, που καθιερώνουν και θεσμοθετούν τα sakramente. Με 

τα λόγια του ο Χριστός καθιερώνει και εγκαθιδρύει τις μυστηριακές τελετουργίες. 

Εξαιτίας τούτου, στην Καθολική Εκκλησία οι μυστηριακές πράξεις δεν 

θεμελιώνονται στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, αλλά λαμβάνουν ισχύ 

αποκλειστικά από τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού. Γι’ αυτό και οι τελετουργίες αυτές 

είναι μία πραγματικότητα sui generis, έξω από το Σώμα της Εκκλησίας, γιατί δεν 

θεμελιώνονται στο Σώμα αυτό αλλά σε μία άλλη πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, 

για την Καθολική Εκκλησία το Σώμα του Χριστού δεν έχει τη δυνατότητα από μόνο 

του να πραγματοποιήσει τις μυστηριακές πράξεις επικαλούμενο το ;Aγιο Πνεύμα· 

μονάχα ο Χριστός, που είναι παρών με τα ιδρυτικά λόγια, μπορεί να το κάνει αυτό. 

                                                     
260 π. Αλέξάνδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, (μετάφραση από τα αγγλικά: Ιωσήφ Ροηλίδης), Ακρίτας 

Αθήνα 22000, σελ. 47 κ.ε. 
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Για την Ορθόδοξη θεολογία μία τέτοια θεώρηση δεν είναι αποδεκτή, διότι, εν 

προκειμένω, η μυστηριακή πράξη θεωρείται πως δεν πραγματώνεται με τη βούληση 

και τη δύναμη της προσευχής του Σώματος του Χριστού, αλλά ανεξάρτητα και έξω 

απ’ αυτό· και τούτο έχει ως συνέπεια, η Εκκλησία να μην φανερώνεται ως χρόνος και 

χώρος της εν Χριστώ μεταμόρφωσης του κόσμου, αλλά ως οργανισμός που 

προσανατολίζει προς την κατεύθυνση αυτή. Με τον τρόπο αυτό, όμως, υποβιβάζεται 

και περιθωριοποιείται η σημασία της ευχαριστιακής διάστασης για δύο λόγους, όπως 

τονίζει ο Σμέμαν: 261 Επειδή α. η Ευχαριστία γίνεται μόνο με την παραπομπή στα 

ιδρυτικά λόγια του Χριστού, κάτι που συνεπάγεται ότι η Εκκλησία πρέπει να 

διοικείται και να καθοδηγείται από κάτι που βρίσκεται έξω απ’ αυτήν, για να μπορεί 

να τελέσει τη θεία Ευχαριστία. Άρα, η δική της ζωή ως βιωτή του Σώματος του 

Χριστού, φαίνεται να είναι αποκομμένη από τη χαρισματική διάσταση των 

μυστηρίων. Τα μυστήρια έρχονται σ’ αυτή έξωθεν και δεν την οικοδομούν 

γεννώμενα μέσα από τα ίδια της τα σπλάχνα. Καθίστανται μέσα πνευματικής 

προόδου του ανθρώπου και όχι αυτά καθ’ εαυτά έκφραση και φανέρωση της ζωής της 

Εκκλησίας. β. Εάν η θεία Ευχαριστία είναι ένα τέτοιου είδους μέσον, και εάν το 

μέσον αυτό συνδέεται με το πάθος του Χριστού, τότε η Ευχαριστία συνδέεται 

αναμφισβήτητα με το πάθος του Χριστού· τότε αποτελεί έκφραση της θυσίας του 

Χριστού. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι στη δυτική Χριστιανοσύνη επικρατεί η 

σακραμενταλιστική διάσταση των μυστηρίων, δηλ. η θυσιαστική και εξιλαστήρια 

προοπτική των μυστηρίων, τα οποία θεωρούνται ως πράξεις που δεν γεννώνται μέσα 

στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αδύναμη να το κάνει αυτό. Γεννώνται από τα 

ιδρυτικά λόγια του Χριστού και αντλούν δύναμη και ιαματική ενέργεια από το πάθος 

του Χριστού, το οποίο και ερμηνεύεται νομικά-δικαιϊκά, ως θυσία εξιλασμού και 

απόδοσης δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και τα μυστήρια στη Δύση ονομάζονται 

„sakramente“, δηλ. ιερές τελετουργικές πράξεις που δεν υπόκεινται στην ανθρώπινη 

συμμετοχή και ελευθερία. 

Η Ορθόδοξη θεολογία έχει να παρουσιάσει μία άλλη ερμηνευτική προσέγγιση 

των μυστηρίων. Καταρχήν δεν χρησιμοποιεί κάποια λέξη που παραπέμπει σε 

θυσιαστικές τελετές εξιλασμού, αλλά τη λέξη «μυστήριο». Το μυστήριο δεν είναι μία 

ξεχωριστή και αυτόνομη λατρευτική πράξη, αλλά είναι αυτό καθ’ εαυτό η ζωή της 

                                                     
261 . Αλέξάνδρος Σμέμαν,  Ευχαριστία, ό.π., σελ. 274, 276. 
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Εκκλησίας.262 Τα μυστήρια είναι τα «φυσικά φαινόμενα», τρόπον τινά, της ζωής της 

Εκκλησίας. Την πραγματικότητα αυτή της Εκκλησίας περιγράφει με θαυμαστό τρόπο 

ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Σημαίνεται δὲ ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίους, οὐχ 

ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ’ ὡς ἐν καρδίᾳ μέλη καὶ ὡς ἐν ρίζῃ φυτοῦ κλάδοι καὶ καθάπερ 

ἔφη ὁ Κύριος ὡς ἐν ἀμπέλῳ κλήματα».263 Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μάς λέει με 

λίγα λόγια, ότι το Σώμα του Χριστού, δηλ. η Εκκλησία, είναι η καρδιά ενός σώματος 

ή, αλλιώς, η κληματαριά, ενώ τα μυστήρια είναι τα μέλη του σώματος αυτού ή 

αλλιώς τα κλήματα. Αυτό συνεπάγεται ότι υφίσταται μία φυσική και οντολογική σχέση 

ανάμεσα στην Εκκλησία και τα μυστήριά της. Η Εκκλησία γεννά τα μυστήρια και τα 

μυστήρια γεννώνται μέσα στην Εκκλησία, πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα της 

Εκκλησίας, γιατί απλούστατα η Εκκλησία δεν είναι ένας ιδεολογικός οργανισμός ούτε 

κάποιος σύλλογος ηθικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι κατεξοχήν το Σώμα του Χριστού, ο 

Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας. 

Ακόμη το μυστήριο δεν σημασιολογείται ως μία μαγική πράξη, που μπορεί να 

συμβαίνει μηχανιστικά χωρίς τη συγκατάβαση του ανθρώπου· το μυστήριο είναι 

πράξη που προϋποθέτει πρωτίστως την ελευθερία του ανθρώπου και την ύπαρξη του 

Σώματος του Χριστού.264 Ακριβώς, για τον λόγο αυτό, τα μυστήρια δεν είναι μόνο 

εφτά, αλλά αναρίθμητα. Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ματσούκας «τα μυστήρια είναι, 

κατά την εκκλησιαστική ερμηνεία, το ίδιο το Σώμα του Χριστού».265 Το μυστήριο 

βρίσκεται στον αντίποδα του sakrament, δηλ. της εξωεκκλησιαστικής εξιλαστήριας 

θυσιαστικής τελετουργικής πράξης, διότι αυτό, κατ’ ουσίαν, δεν παριστάνει μία 

πραγματικότητα αυτόνομη, sui generis, αλλά το μυστήριο (= αυτό που προβλέπεται 

για τους μυημένους στην πίστη) της σωτηρίας και της εν Χριστώ μεταμόρφωσης του 

ανθρώπου, 266 που δεν είναι άλλο παρά το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας 

Του. Η μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού είναι φυσιολογική 

εκδήλωση της ζωής της Εκκλησίας: η Εκκλησία, ως θεανθρώπινη κοινωνία που 

                                                     
262 Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε 

αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 21996, σελ. 472. 
263 Νικόλαος Καβάσιλας, Ἐρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας, PG 150, 452C. Απόδοση στη νεοελληνική 

από Αθανάσιο Στογιαννίδη: «Η Εκκλησία φανερώνεται μέσω των Μυστηρίων, όχι με την έννοια ότι 
αυτά αποτελούν σύμβολα της Εκκλησίας, αλλά με την έννοια ότι η σχέση Εκκλησίας και Μυστηρίων 
είναι κάτι ανάλογο της σχέσης που αναπτύσσεται είτε μεταξύ της καρδιάς και των επιμέρους μελών 
της είτε μεταξύ της ρίζας ενός φυτού και των κλαδιών του είτε, όπως ακριβώς είπε ο Κύριος, της 
αμπέλου και των κλημάτων της» 

264 Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’, ό.π., σελ. 469. 
265 Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β’, ό.π., σσ. 472-473. 
266 John Meyendorf, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, Mowbrays, 

London 1975, σελ. 20. 
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βρίσκεται σε δυναμική πορεία προς τα έσχατα, έχει τη δύναμη και το δικαίωμα να 

επικαλείται εν Χριστώ το Άγιο Πνεύμα, για να μεταβάλει Εκείνο το ψωμί και το 

κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος φανερώνει 

περίτρανα, ότι μέσα στα σπλάχνα της Εκκλησίας είναι παρών όχι μόνο ο άνθρωπος, 

αλλά και το Άγιο Πνεύμα· ότι η Εκκλησία ζει ήδη τα έσχατα, δηλ. το γεγονός της εν 

Χριστώ μεταμόρφωσης της κτίσης και του ανθρώπου.267 Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί 

την ενότητα και την κοινωνία των πιστών ως σώμα Χριστού 268 και όχι κάποια ιδέα ή 

κάποια ηθική προτροπή του Χριστού. Ο Χριστός αποκαλύπτει στους ανθρώπους τον 

Πατέρα και έτσι τους ενώνει κατά χάρη με τη ζωή της Αγίας Τριάδας, δηλ. τους 

καθιστά μετόχους των ακτίστων ενεργειών του Τριαδικού Θεού. Η ορθόδοξη 

πνευματικότητα, δηλ. η εν Αγίω Πνεύματι ζωή, είναι χριστοκεντρική και γι’ αυτό 

τριαδοκεντρική. 

Είναι ευνόητο ότι, κατανοώντας τα μυστήρια με την παραπάνω ερμηνεία, η 

θεία Ευχαριστία δεν αποτελεί μια πράξη ευσέβειας ή, απλώς, μία χρήσιμη και 

ωφέλιμη πράξη269, που περιορίζεται στο να προσφέρει στον άνθρωπο μία θεραπεία. 

Δεν είναι εξιλαστήρια τελετουργία του τύπου των μυστηρίων του αρχαίου κόσμου, 

αλλά προβολή της ζωής της Αγίας Τριάδας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.270 Σε τούτο 

συνίσταται ο θεραπευτικός χαρακτήρας της θείας Ευχαριστίας ως «φάρμακον 

ἀθανασίας».271 Φάρμακο ενάντια στη φθορά και την αμαρτία που προκαλεί ο 

εγωκεντρισμός και η απομόνωση. Στην Ορθόδοξη θεολογία γίνεται λόγος για τον 

αντισακραμενταλιστικό χαρακτήρα των μυστηρίων.272 Η Ευχαριστία δεν κατανοείται 

ως μία πράξη θυσίας, αλλά ως το γεγονός της πραγματικής κοινωνίας με τον Θεό.273 

                                                     
267 Πέτρος Βασιλειάδης, Ορθοδοξία και λειτουργική αναγέννηση, στο: του ιδίου, Lex Orandi. 

Μελέτες λειτουργικής θεολογίας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 21: «οι ενότητες 
„εσχατολογία“ και „πνευματολογία“ είναι πολύ στενά δεμένες μεταξύ τους, αφού η κάθοδος του Αγ. 
Πνεύματος θεωρείται ως το κατεξοχήν γεγονός των εσχάτων». Βλ. επίσης: Ιωάννης Β. Κογκούλης / 
Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, ό.π., σσ. 173-176. 

268 Γεώργιος Ι.  Μαντζαρίδης, Ορθόδοξη πνευματική ζωή, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 
21993, σελ. 25. 

269 Emmanouil Clapsis, Orthodoxy in Conversation. Orthodox ecumenical Engagements, World 
Council of Churches, Geneva 2000, σελ. 196. 

270 Petros Vassiliadis, Eucharist and Witness. Orthodox Perspectives on the Unity and Mission of the 
Church, World Council of Churches, Geneva 1998, σελ. 6. 

271 Ιγνάτιος Ἀντιοχείας, Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, PG 5, 661A. 
272 Petros Vassiliadis, Eucharist and Witness. Orthodox Perspektives on the Unity and Mission of the 

Church, ό.π., σελ. 5. Βλ. επίσης: Ευθύμιος, Επίσκοπος Αχελώου, Ορθοδοξία και σύγχρονος άνθρωπος, 
στο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 (1994), σελ. 127: «Τα μυστήρια όμως της Εκκλησίας δεν έχουν την έννοια και το 
περιεχόμενο των αρχαίων εκείνων, αλλά και των συγχρόνων ειδωλολατρικών θυσιών. Τα χριστιανικά 
Μυστήρια είναι δημόσιες και λειτουργικές πράξεις του σώματος της Εκκλησίας». 

273 John Meyendorf, , Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes ό.π., σελ. 201. 
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Η θεία Ευχαριστία είναι η σύναξη των πιστών γύρω απ’ το τραπέζι του Κυρίου. Η 

σύναξη αυτή πραγματώνεται μέσα στην Ιστορία και έχει σκοπό να μεταμορφώσει όλη 

την κτίση και να την καταστήσει μέτοχο των θείων Ενεργειών.274 Εάν, λοιπόν, η 

Εκκλησία πραγματώνει το μυστήριο της ενότητας του κόσμου και εάν το μυστήριο αυτό 

εκφράζεται ως ευχαριστία, τότε η Εκκλησία γίνεται αυτό που πρέπει να είναι, δηλ. 

Σώμα Χριστού μόνο μέσω της Ευχαριστίας.275 Κατά την ευχαριστιακή σύναξη των 

πιστών έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας ως προς τη φύση της και τον προορισμό 

της.  

 

7.5. Θεία Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού 

Προεκτείνοντας τις παραπάνω σκέψεις, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο 

Μυστικός Δείπνος του Χριστού με τους μαθητές Του δεν ταυτιζόταν με τη 

θεσμοθέτηση και εγκαθίδρυση κάποιου ιδιαίτερου θεσμού, κάποιας ιδιαίτερης και 

έξω από το Σώμα του υφιστάμενης λατρευτικής πράξης. Ο Μυστικός Δείπνος ήταν 

εξάπαντος αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, δηλ. φανέρωση της Εκκλησίας ως 

ευχαριστιακής και εσχατολογικής ζωής του ανθρώπου με τον Θεό και την κτίση.276 Η 

τοποθέτηση αυτή οδηγεί και σε μια ανάλογη κατανόηση της έννοιας της θυσίας και 

του πάθους του Χριστού. Το θείο πάθος είναι ένα μόνο μέρος της θυσίας του Κυρίου. 

Για την Ορθόδοξη θεολογία, όπως σημειώνει ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν με απόλυτη 

συνέπεια προς το Ορθόδοξο φρόνημα, «η θυσία δεν συνδέεται με την αμαρτία και το 

κακό, αλλά με την αγάπη: είναι αυτοαποκάλυψη και αυτοπραγμάτωση της αγάπης. 

Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς θυσία, επειδή η αγάπη, με το να είναι αλληλοπροσφορά, 

συμμετοχή της ζωής του ενός στη ζωή του άλλου, τέλεια υπακοή στον άλλο, είναι 

θυσία. […] αυτή η θυσία αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, όλη τη διακονία 

Του, ή ακόμη καλύτερα είναι ο ίδιος ο Χριστός».277  

Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι ένα εξιλαστήριο όργανο απόδοσης της 

δικαιοσύνης, αλλά είναι το σύμβολο όπου φανερώνεται η νέκρωση του εγωισμού και 

αποκαλύπτεται το μέτρο της αγάπης σε όλο της το μεγαλείο. Ο Σταυρός του Χριστού 

είναι η απόδειξη της αγάπης, μιας αγάπης που, για να είναι αληθινή, πρέπει να είναι 

αγάπη μέχρις εσχάτων, μέχρι θανάτου, μέχρι θυσίας και αυτο-θυσίας. Και η 

                                                     
274 Stylianos Tsompanidis, Orthodoxie und Ökumene. Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung, σελ. 197. 
275 John Meyendorf, , Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes ό.π., σελ. 208. 
276 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 275. 
277 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, σελ. 283. 
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συμπόρευση με τον Χριστό είναι, ουσιαστικά, συμμετοχή στη σταυρική Του θυσία. Ο 

Απόστολος Παύλος εκφράζει αυτό το γεγονός με τον εξής τρόπο: «ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 

καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοί κόσμος 

ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ».278 Η ευχαριστιακή ανάμνηση είναι ουσιαστικά η 

βίωση ολόκληρου του σωτηριώδους έργου του Χριστού, που δεν είναι άλλο παρά η 

εσχατολογική κοινωνία του άκτιστου Θεού με το κτιστό πλάσμα του·279 ακριβώς γι’ 

αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. 

Η ευχαριστιακή και δοξολογική προοπτική της θείας Ευχαριστίας γίνεται 

εύκολα αντιληπτή, εάν κανείς ανατρέξει στο κείμενο της θείας Λειτουργίας του 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η εναρκτήρια προσφώνηση του ιερέα είναι μία 

προσφώνηση προς τον Θεό, έκφραση ευχαριστίας και δοξολογίας: «Εύλογημένη ἡ 

βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοῦς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων».280 Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι, απλώς, μία υπόσχεση για το 

μέλλον, αλλά και μία πραγματικότητα που βιώνεται από την πρώτη κιόλας φράση της 

θείας Λειτουργίας. Σε άλλο σημείο, στην ευχή της αναφοράς, λέγονται τα εξής: 

«Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν 

γεγενημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς 

ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας».281 

Στην αγία αναφορά γίνεται ανάμνηση σε όλη τη ζωή του Χριστού. Η ανάμνηση αυτή 

είναι βίωμα της ιστορίας του Χριστού μέσα στο παρόν του ανθρώπου. Ωστόσο, η 

ανάμνηση εκτείνεται όχι μόνο στον χώρο του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος. 

Κατά κάποιον «περίεργο» νοηματικά τρόπο, ενθυμούμαστε, εκτός από γεγονότα της 

θεία Οικονομίας, επιπροσθέτως, και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πώς είναι 

δυνατόν να θυμούμαστε το μέλλον; Η παράδοξη αυτή έκφραση βεβαιώνει ότι η 

ανάμνηση δεν είναι μία ψυχολογική ενθύμηση, αλλά μία πρόγευση της 
                                                     

278 Γαλ 6, 14. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Όσο για μένα, δε θέλω άλλη 
αφορμή για καύχηση εκτός από το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το σταυρό που πάνω του 
πέθανε ο κόσμος για μένα κι εγώ για τον κόσμο». 

279 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 299. 
280 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 

του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π, σελ. 40. Βλ. επίσης: Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του 
Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και 
Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 3: «Μεγάλη η δόξα της βασιλείας του Πατέρα και του Υιου και 
του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες». 

281 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π., σσ. 94-96. Βλ. επίσης: Με νεοελληνική μετάφραση από τον 
μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 19: Με την ανάμνηση 
λοιπόν αυτής της σωτήριας εντολής και όλων όσα έγιναν για μας, που είναι ο σταυρός, ο τάφος, η 
τριήμερη ανάσταση, η ανάληψη στους ουρανούς, η καθέδρα στα δεξιά του Πατέρα, η δεύτερη και 
ένδοξη πάλι παρουσία». 
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εσχατολογικής φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού, δηλ. μία πρόγευση της 

ολοκληρωμένης μορφής που θα λάβει η Βασιλεία του Θεού κατά τη Δευτέρα 

Παρουσία του Χριστού. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στο έργο του 

«Μυσταγωγία», αναφορικά με το θέμα αυτό, γράφει τ’ ακόλουθα: «Ὧν γὰρ ἐνταύθα 

κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν, διὰ τῆς ἐν πίστει χάριτος, πιστεύομεν μετειληφέναι δωρεῶν 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τούτων ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι κατὰ ἀλήθειαν ἐνυποστάτως 

αὐτῶ τῷ πράγματι, κατὰ τὴν ἂπτωτον ἐλπίδα τῆς πίστεως ἡμῶν».282 Ο μέγαλος αυτός 

Πατήρ της Εκκλησίας τονίζει ότι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος στο παρόν είναι 

εικόνες της εσχατολογικής φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού. Συνεπώς, ό,τι 

βιώνεται στο παρόν μέσα στη θεία Ευχαριστία, είναι εικόνα και πρόγευση της 

κοινωνίας των Εσχάτων. Έτσι, δεν είναι παράδοξο που ενθυμούμαστε, δηλ. που 

βιώνουμε στο παρόν την πραγματικότητα του μέλλοντος, αφού το μέλλον είναι το 

αρχέτυπο και το παρόν η εικόνα του, κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. 

 

7.6. Μετουσίωση ή μεταβολή των Τιμίων Δώρων; 

Ακολουθώντας πάντα αυτή την ευχαριστιακή προοπτική, η θεία Λειτουργία 

προετοιμάζει τον πιστό για τη μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα 

Χριστού. Τα τίμα δώρα μεταβάλλονται θαυματουργικώς από τη χάρη του Θεού. Δεν 

πρόκειται για μετουσίωση (Transubstantiation), όπου, σύμφωνα με τη διδασκαλία της 

Καθολικής Εκκλησίας, αλλάζει η ουσία, αλλά δεν μεταβάλλεται το συμβεβηκός, δηλ. 

οι εξωτερικές ποιότητες που απλώς εμφανίζονται στην ουσία ενός πράγματος, όπως 

π.χ. στο ψωμί η γεύση του, το σχήμα του, το χρώμα του κτλ. Ούτε ακόμη πρόκειται 

για την ασύγχυτη και άτρεπτη ένωση του Χριστού με την ουσία του άρτου και του 

οίνου, όπως υποστηρίζεται στον Προτεσταντισμό. Για την Ορθόδοξη θεολογία, όλες 

οι παραπάνω ερμηνείες δεν είναι παρά προσπάθειες ορθολογικής κατανόησης του 

μεγάλου αυτού μυστηρίου. Η Ορθόδοξη θεολογία κάνει λόγο για μία εξάπαντος 

χαρισματική μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Το μυστήριο 

αυτό δεν προσεγγίζεται ορθολογικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, απλώς, ομολογεί την 

                                                     
282 Μάξίμος ο Ομολογητής, Μυσταγωγία, PG 91, 704D. Βλ. επίσης: Αποστολική Διακονία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού (εισαγωγή-σχόλια: 
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε, (μετάφραση: Ιγνάτιος Σακαλής), Εκδόσεις Αποστολικής 
Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1989, σελ. 229: «Γιατί όσες δωρεές του Αγίου 
Πνεύματος πιστεύομε ότι έχουμε λάβει εδώ με τη χάρη που δίνει η πίστη, αυτές πιστεύομε ότι θα 
λάβωμεν στη μέλλουσα ζωή αληθινά, στην ίδια την πραγματική τους υπόσταση, επειδή φυλάξαμε 
κατά τη δύναμή μας τις εντολές, σύμφωνα με τη στέρεη ελπίδα της πίστης μας και τη σταθερή και 
αδιάψευστη υπόσχεση Εκείνου που μας υποσχέθηκε».π. Παύλος Κουμαριανός, Σύμβολο και 
πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία, στο: ΣΥΝΑΞΗ 71 (1999), σσ. 22-37. 
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εμπειρία της και εκεί σταματάει, όπως φαίνεται πολύ ευανάγνωστα στα λόγια του 

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού: «Σῶμα ἐστιν ἀληθῶς ἡνωμένον θεότητι, τὸ ἐκ τῆς 

ἁγίας Παρθένου σῶμα, οὐχ ὅτι αὐτὸ τὸ σῶμα τὸ ἀναληφθὲν ἐξ οὐρανῶν κατέρχεται, 

ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταποιεῖται εἰς σῶμα καὶ αἶμα Θεοῦ».283 Ο άρτος 

και ο οίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Κατά τη μεταβολή αυτή δεν 

κατέρχεται στη γη το σώμα του Χριστού που αναλήφθηκε στους ουρανούς (όπως 

πίστευε ο Λούθηρος), αλλά μυστηριακώς το άγιο Πνεύμα μεταποιεί τον άρτο και τον 

οίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Στο σημείο αυτό γίνεται εφαρμογή της αποφατικής 

θεολογικής μεθόδου: «Εἰ δὲ τὸν τρόπον ἐπιζητεῖς, πῶς γίνεται, ἀρκεῖ σοι ἀκοῦσαι, ὅτι 

διὰ Πνεύματος Ἁγίου».284 Η Ορθόδοξη = Εκκλησία αρκείται στο να ομολογήσει την 

πίστη της και να αποδεχτεί ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος τη μεταβολή των τιμίων 

δώρων. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. 

 

7.7. Η συμμετοχή στη θεία Ευχαριστία ως εμπειρία ενότητας ἐν Χριστῷ 

Οι πιστοί μέσω της κοινωνίας τους με τον Χριστό ενώνονται μεταξύ τους και 

βιώνουν την εσχατολογική σύναξη όλων των ανθρώπων γύρω από το πρόσωπο του 

Χριστού. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όντας ο ίδιος κοινωνός της εν 

Χριστώ εμπειρίας, επισημαίνει το εξής: «ἐπεὶ γὰρ ἐξ ἑνὸς ἄρτου μεταλαμβάνομεν, οἱ 

πάντες ἔν σῶμα Χριστοῦ καὶ ἕν αἶμα καὶ ἀλλήλων μέλη γινόμεθα σύσσωμοι Χριστοῦ 

χρηματίζοντες».285 Ο κατεξοχήν σκοπός της θείας Ευχαριστίας είναι η εμπειρία αυτή 

της ενώσεως και της ενότητας286 και όχι, απλώς, και μόνο η μεταβολή των τιμίων 

δώρων. Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος δεν συνιστά ένα μεμονωμένο τμήμα της 

θείας Λειτουργίας, αλλά είναι η κορύφωση του γεγονότος της αποκάλυψης και 

φανέρωσης του Τριαδικού Θεού.287 Και το γεγονός της εν Χριστώ μεταμόρφωσης 

                                                     
283 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο – Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. 

Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 369: 
«Είναι σώμα αληθινά ενωμένο με τη θεότητα, το σώμα από την αγία Παρθένο, όχι γιατί το ίδιο το 
σώμα, που αναλήφθηκε, κατέρχεται αλλά γιατί ο ίδιος ο άρτος και ο οίνος μεταβάλλονται σε σώμα και 
αίμα Θεού». 

284 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο – Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. 
Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, ό.π., σελ. 369: «Αν πάλι γυρεύεις να μάθεις τον τρόπο, πώς 
γίνεται, σου αρκεί να ακούσεις, ότι γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο». 

285 Νίκος Α. Ματσούκας (Κείμενο – Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια), Ιωάννου Δαμασκηνού. 
Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, ό.π., σελ. 375: «επειδή μεταλαμβάνουμε από ένα άρτο, όλοι 
γινόμαστε ένα σώμα Χριστού και ένα αίμα και μέλη μεταξύ μας, αφού υπάρχουμε σύσσωμοι με τον 
Χριστό». 

286 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση 
στο πρόβλημα της Οικολογίας, ό.π., σελ. 28 κ.ε.  

287 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 306 κ.ε.  
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δεν αφορά μόνο στα τίμια δώρα, αλλά πρωτίστως στους πιστούς και την κτίση.288 

Τούτο εκφράζει και η ακόλουθη ευχή της επίκλησης: «Κατάπεμψον τὸ Πνεῦμα σου 

τὸ ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα».289 Η Εκκλησία επικαλείται το 

Άγιο Πνεύμα πρώτα για τους ανθρώπους και μετά για τη μεταβολή του άρτου και του 

οίνου. Το αποτέλεσμα της θείας κοινωνίας πρέπει να είναι πάντα η ενότητα των 

ανθρώπων μεταξύ τους και η ενότητα της ανθρωπότητας με τον Θεό: «Ἡμᾶς δὲ 

πάντας τοὺς ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου καὶ τοῦ ποτηρίου μετέχοντας, ἑνώσαις ἀλλήλοις εἰς 

ἑνὸς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν»,290 όπως τονίζεται στη θεία Λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου.291 

 

7.8. Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και ο κοινωνικός χαρακτήρας της 

διδασκαλίας της. Η σχέση οριζόντιας και κατακόρυφης κοινωνικότητας 

Η αναφορά στο θεολογικό υπόβαθρο της θείας Ευχαριστίας δεν έγινε τυχαία 

στο πλαίσιο της παρούσας υποενότητας. Το κεντρικό ζήτημα που εξετάζουμε εδώ 

έχει να κάνει με την διερεύνηση του κοινωνικού χαρακτήρα της διδασκαλίας της 

Εκκλησίας. Οι επισημάνσεις που έγιναν μέχρι αυτό το σημείο αυτό, έδειξαν ότι η 

κοινωνική διάσταση του ανθρώπου συνδέεται αναπόσπαστα με την πνευματικότητά 

του, και κυρίως με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μάλιστα, αυτή η σύνδεση 

στοιχειοθετεί και το «πορτραίτο» της έννοιας της παιδείας, όπως την αντιλαμβάνεται 

η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας δούμε, στη συνέχεια, τι ακριβώς συνεπάγεται η 

διαπίστωση αυτή. 

Ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρία πράγματα: α. Η θεία Λειτουργία 

αφορά στο σύνολο της δημιουργίας και την οδηγεί ήδη από τώρα, όπως μας είπε ο 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στην εσχατολογική της διάσταση, η οποία, βέβαια, θ’ 

αποκαλυφθεί στην πληρότητα και το μεγαλείο της στο μέλλον. Η θεία Λειτουργία 

είναι ευχαριστία, δηλ. έκφραση ευγνωμοσύνης. Η δοξολογική διάθεση αποτυπώνεται 

στην πράξη του ανθρώπου, κατά την οποίαν προσφέρει τον κόσμο ως αντίδωρο στον 

                                                     
288 Sergeij Bulgakow, Die Orthodoxie. Die Lehre der orthodoxen Kirche. (übers. und eingel. von 

Thomas Bremer), Paulinus Verlag, Trier 1996, σελ. 203 κ.ε. 
289 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 

του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π., σελ. 96. Βλ. επίσης: Με νεοελληνική μετάφραση από τον 
μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 19: «στείλε το Άγιο Πνεύμα 
σου επάνω σ᾿ εμάς κι επάνω σ᾿ αυτά εδώ τα δώρα». 

290 Ευχή της αναφοράς από τη θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. 
291 Απόδοση στη νεοελληνική από Αθανάσιο Στογιαννίδη: «Εμάς όλους, που μετέχουμε στον ίδιο 
Άρτο και στο ίδιο Ποτήριο, δηλ. στο σώμα και του Αίμα του Χριστού, ένωσέ μας μεταξύ μας σε μία 
κοινωνία που οικοδομείται από το Άγιο Πνεύμα». 
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Κτίστη. β. Κατά τη θεία Λειτουργία, ο άρτος και ο οίνος μεταβάλλονται σε σώμα και 

αίμα Χριστού. Η μετάληψη των αγιασμάτων είναι κατ’ ουσίαν κοινωνία με τον 

Χριστό, δηλ. θεία κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο αόρατος Θεός φανερώνεται στον 

άνθρωπο με ορατό και αισθητό τρόπο, όπως αναφέρει ο άγιος Συμεών ο νέος 

θεολόγος: «Πῶς καὶ ὁρᾶν με ἀξιοῖ καὶ παρ’ ἐμοῦ ὁρᾶσθαι καὶ ταῖς χερσὶ μου, ὁ 

κρατῶν τὰ σύμπαντα, κρατεῖσθαι».292 Συνεπώς, η εν Χριστώ μεταμόρφωση δεν 

αφορά μόνο στο πνεύμα του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του και τις αισθήσεις 

του. Ο άνθρωπος προγεύεται την εσχατολογική βασιλεία του Θεού με το σύνολο των 

δυνάμεών του και όχι μόνο με το πνεύμα του.293 γ. Όπως μας είπε ο Άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν είναι μόνο 

κοινωνία με τον Θεό, αλλά είναι ταυτόχρονα και κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 

Επομένως, προκύπτει το συμπέρασμα πως σκοπός της μεταμόρφωσης είναι η ενότητα 

των ανθρώπων μεταξύ τους, η ενότητα ανθρώπων και Θεού καθώς και η ενότητα 

ανθρώπων και κτίσης. Ευχαριστία, η κοινωνία των τιμίων δώρων και η μεταμόρφωση 

ως ένα γεγονός με παγκόσμιες και οικουμενικές διαστάσεις είναι για την Ορθόδοξη 

θεολογία τρεις κατηγορίες που συνδέονται μεταξύ τους με μία άρρηκτη σχέση. Δεν 

νοείται η καθεμία ξεχωριστά από την άλλη. 

 

7.9. Η εκκλησιοποίηση του ανθρώπου στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Παιδαγωγικής 

Για την Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις 

καθιστούν σαφές ότι η πορεία οικοδόμησης της ταυτότητας του ανθρώπινου 

προσώπου είναι κάτι που πραγματώνεται μέσω μιας βιοτής, μιας εμπειρίας. Εν 

προκειμένω, το ζήτημα της ταυτότητας είναι κατεξοχήν οντολογικό ζήτημα που αφορά 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη του προσώπου. Το πρόσωπο προοδεύει, όταν ανοίγεται 

απέναντι στον Θεό και τον συνάνθρωπο, και, συνεπώς, γίνεται εκκλησία, 

εκκλησιοποιείται, εφόσον η ύπαρξή του ζει ως Εκκλησία, ως οικουμένη που 

αγκαλιάζει και αγκαλιάζεται απ’ τον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση. Η 

                                                     
292 Συμεών ο νέος θεολόγος, ύμνος 19. Για το συγκεκριμένο χωρίο βλ.: A. Kambylis, Symeon Neos 

Theologos, Hymnen [Supplementa Byzantina 3. Berlin - New York: De Gruyter, 1976]: 34-462. 
Ανακτήθηκε από: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?3116:002:134164. Βλ. επίσης: Ανέστης Γ. 
Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και Φυσικό Περιβάλλον, ό.π., σελ. 210. Απόδοση στη νεοελληνική από 
Αθανάσιο Στογιαννίδη: «Πώς είναι δυνατόν να με αξιώνει να τον βλέπω και να φανερώνεται σε εμένα, 
και πώς είναι δυνατόν να κρατώ στα χέρια μου Εκείνον που κρατά όλο το σύμπαν!»  

293 Ας τονίσουμε, βέβαια, ότι όχι μόνο το γεγονός της μεταμόρφωσης, αλλά και η μετοχή σ’ αυτό 
είναι μία συνειδητή πράξη ελευθερίας. Η εν Χριστώ μεταμόρφωση δεν είναι μαγεία, αλλά κοινωνία 
ελευθερίας και χάρης. 
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εκκλησιοποίηση του ανθρώπου ταυτίζεται με την εν Χριστώ ανακαίνισή του. Για να 

γίνει αυτό, δεν πρέπει ν’ αφανισθεί η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του 

προσώπου, αλλά να προσφερθεί κενωτικά-αγαπητικά στον Θεό, τον συνάνθρωπο και 

την κτίση. Το αληθινό πρόσωπο φανερώνεται μέσω της κοινής μετοχής των 

ανθρώπων στο κυριακό δείπνο του Κυρίου· αλλά και η εν Χριστώ ένωση των 

ανθρώπων φανερώνεται στο ανακαινισμένο και εκκλησιοποιημένο πρόσωπο. Άτομο 

και κοινωνία αλληλοπεριχωρούνται, χωρίς να χάνουν την ιδιαιτερότητά τους.294 Το 

ανθρώπινο πρόσωπο δεν υπόκειται σε άλλους σκοπούς και αξίες. Το να είναι ο 

άνθρωπος αληθινό πρόσωπο είναι αυτοσκοπός στη ζωή του.295 Η οριζόντια 

κοινωνικότητα που εκδηλώνεται στη σχέση ανθρώπου και συνανθρώπου, 

νοηματοδοτείται από την κατακόρυφη που αφορά στη σχέση του ανθρώπου με τον 

Θεό.296 Άμεση απόρροια των θέσεων αυτών είναι ότι η θετική στάση του ανθρώπου 

μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης παράδοσης και ζωής, 

είναι έκφραση και εξωτερίκευση της προσωπικής του σχέσης με τον Θεό. Ο άνθρωπος 

μπορεί ν’ αγαπήσει, όταν έχει ήδη βιώσει μέσα του την αγάπη ως θεία δωρεά. Η ηθική 

στην ολοκληρωμένη της μορφή έχει χαρακτήρα οντολογικό.297 Η νέα δημιουργία 

κατανοείται μόνο εν Χριστώ, ποτέ ως επίτευγμα του ανθρώπου. Αυτό μας το λέει 

ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος: «πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ 

σώματι ἡμῶν περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν 

φανερωθῇ».298 

Η παγκοσμιότητα και συγχρόνως η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, 

σε όλες του τις εκφάνσεις, είναι το ζητούμενο που καλείται να κατακτήσει ο 

άνθρωπος μέσω της θείας Λειτουργίας. Νους, αισθήσεις, συναισθήματα, καρδιά: όλα 

συμμετέχουν. Ο λόγος ως διάνοια και στοχασμός είναι, επίσης, παρών και λειτουργεί 

στη μεταμορφωτική του διάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τη 

                                                     
294 Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Φύση και Αγάπη. Η εφαρμογή του Τριαδικού σχήματος στον 

διάλογο των Χριστιανικών Εκκλησιών της Οικουμένης. Στο: του ιδίου, Φύση και Αγάπη. Και άλλα 
μελετήματα, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 59, υποσημείωση 45. 

295 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση 
στο πρόβλημα της Οικολογίας, ό.π., σελ. 29. 

296 Βασίλειος Τ. Γιούλτσης, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 80-
82. Κατά τον Βασίλειο Γιούλτση υπάρχουν δύο αναφορές του ανθρώπου, η οριζόντια (προς τον 
πλησίον) και η κάθετη (προς τον Θεό). Στη θεία Λειτουργία τέμνονται μεταξύ τους, δηλ. 
διασταυρώνονται. Περισσότερο για το θέμα αυτό βλ. επίσης: Βασίλειος Τ. Γιούλτσης, Θεολογία και 
διαπροσωπικές σχέσεις κατά τον Μ. Φώτιον, Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 
1974, σελ. 82. 

297 Ιωάννης Δ. Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση 
στο πρόβλημα της Οικολογίας, ό.π., σελ. 31 κ.ε. 

298 Β’ Κορ. 4, 10. Η υπογράμμιση δική μου. 
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θεία Λειτουργία ως «λογική», γιατί απευθύνεται στον άνθρωπο αντιμετωπίζοντάς τον 

εν ελευθερία ως ον λογικό: «Ἔτι προσφέρομεν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ 

ἀναίμακτον λατρείαν».299  

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν πως για την Ορθόδοξη Εκκλησία η παιδεία 

είναι μία πορεία αγώνος, η οποία θεμελιώνεται πάνω στην αλληλοπεριχώρηση και 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην πνευματικότητα και τη διάνοια, την αγιοπνευματική 

εμπειρία και τη λογική κατανόηση. Η παρουσία του λόγου εντοπίζεται στο ότι ο 

άνθρωπος με απόλυτη ελευθερία συμμετέχει στο ιερουργικό κάλεσμα για τη 

μεταμόρφωση της κτίσης. Η θεία Ευχαριστία δεν είναι μία άλογη πράξη, μία μαγική 

πράξη, αλλά πράξη που ακολουθεί λογική και κατανοητή δομή και, άρα, προϋποθέτει 

το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο λόγος, επίσης, μπορεί να κατανοήσει σημειωτικά το 

νόημα των συμβολικών πράξεων.300 Με άλλα λόγια, η ευχαριστιακή ιερουργία δεν 

είναι μία «μαγική» τελετή, η οποία παρέχει μέσω ενός αυστηρά καθορισμένου 

τυπικού τη διοχέτευση της χάρης του Θεού.301 Η έννοια του «μαγικού» παραπέμπει 

σε κάτι που αντιστρατεύεται την ανθρώπινη ελευθερία, την ανθρώπινη συμμετοχή 

και τον ανθρώπινο λόγο. Η θεία Ευχαριστία είναι θεία Λειτουργία, δηλ. έργο του 

λαού, το οποίο επιτελείται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το έργο αυτό πραγματώνεται 

ως «σύμπραξη» ανάμεσα στους πιστούς και τον Θεό. Οι πιστοί προσέρχονται με τη 

θέλησή τους και έχουν επίγνωση των λόγων τους και των έργων· ως εκ τούτου, 

συμμετέχουν στη θεία Λειτουργία ως ελεύθερα σκεπτόμενα και έλλογα όντα. Μέσα 

από αυτήν τη «σύμπραξη» κατανοείται και η έννοια της συνεργίας μεταξύ ανθρώπου 

και Θεού. 

Το πνεύμα της ελευθερίας που διέπει τη θεία Λειτουργία αποδεικνύεται στη 

ζωή των πιστών έξω στην καθημερινή ζωή και μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας. 

Τι σημαίνει αυτό; Ανακαινίζεται κανείς εν Χριστώ, μόνο εάν προηγουμένως έχει 

δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Όπως η αγάπη, ως εκδήλωση του ανθρώπινου 

προσώπου, προϋποθέτει όχι μόνο τη θεία παρουσία, αλλά και τον ασκητικό αγώνα 

                                                     
299 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 

του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π., σελ. 96. Βλ. επίσης: Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του 
Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και 
Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 19: «Σου προσφέρομε ακόμα αυτή τη λογική και αναίμακτη 
λατρεία». 

300 Για τη σημειωτική κατανόηση και αποκωδικοποίηση των συμβόλων της θείας Λειτουργίας βλ.: 
Αθανάσιος Β. Στογιαννίδης, Η Διδακτική του Συμβόλου. Προσεγγίσεις στη Θεωρία της Διδασκαλίας του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών, Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. 

301 Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Φύση και Αγάπη. Η εφαρμογή του Τριαδικού σχήματος στον 
διάλογο των Χριστιανικών Εκκλησιών της Οικουμένης, ό.π., σελ. 23. 
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του ανθρώπου ενάντια στα πάθη, έτσι και η δοξολογία θεμελιώνεται στην αφοσίωση 

του ανθρώπου απέναντι στον Θεό, στο ολοκληρωτικό δόσιμο του ανθρώπου στον 

Θεό. Η αφοσίωση και το δόσιμο αυτό πηγάζει από όλη την ύπαρξη «φυσιολογικά» 

και όχι απλώς από τη διάνοια· δηλ. δεν είναι ένα ζήτημα που προκύπτει μόνο από 

χάρη στη σκέψη του ανθρώπου, αλλά είναι μία εκδήλωση που φανερώνεται μέσα από 

όλο του το είναι. Πολύ περισσότερο η αφοσίωση πρέπει να αποτελεί φυσιολογική 

εκδήλωση ενός ασκητικού αγώνα. Η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο 

παραπέμπει σ’ έναν ασκητικό τρόπο ζωής.  

Η θεία χάρη ενισχύει παράλληλα την απόφαση του ανθρώπου να ζήσει 

ασκητικά-ευχαριστιακά. Η «φυσιολογία» του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα συνεργίας 

της θείας χάρης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η θεία 

μετάληψη δεν είναι μία «μαγική» και μηχανική πράξη ανεξάρτητη από την 

ανθρώπινη ελευθερία. Ο Χρυσόστομος Σταμούλης υπογραμμίζει ότι «η 

Εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ευχαριστιακή επειδή είναι ασκητική, 

και είναι ασκητική επειδή είναι ευχαριστιακή».302 Ευχαριστία δεν είναι απλώς μία 

πράξη ευγνωμοσύνης, αλλά η ίδια η ζωή του ανθρώπου ως βιωτή ευγνωμοσύνης και 

δοξολογίας προς τον Θεό. Η ανθρώπινη φύση, στην κατά φύση λειτουργία της, 

παραπέμπει στην αγάπη ως έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας· και αντίστροφα. 

Η ευχαριστία πρέπει να ξεπηδά μέσα από τις πηγές της πνευματικής εμπειρίας 

του ανθρώπου. Ευχαριστεί κανείς κάποιον τον οποίο και γνωρίζει. Ευχαριστία και 

ευγνωμοσύνη είναι εκδηλώσεις μίας συνειδητά βιωμένης σχέσης και αναφοράς. Το 

ίδιο συμβαίνει και στη θεία Ευχαριστία της Εκκλησίας: «Όπως είναι αδύνατο να 

γνωρίζεις τον Θεό και να μην τον ευχαριστείς, έτσι είναι αδύνατο να τον ευχαριστείς 

χωρίς να τον γνωρίζεις. Η γνώση του Θεού μεταμορφώνει τη ζωή μας σε ευχαριστία, 

και η ευχαριστία μεταμορφώνει την αιωνιότητα σε αιώνια ζωή».303 Η γνώση, για να 

είναι πραγματικά γνώση Θεού, πρέπει να οδηγεί τους ανθρώπους στην ενότητα. Η 

Θεογνωσία ως οδός προς την ενότητα αποτυπώνεται στην πίστη και την ομολογία της 

Εκκλησίας, στο σύμβολο της πίστεως. Η πίστη για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι 

ούτε η δίχως ενδοιασμούς αναγνώριση μιας αυθεντικής διδασκαλίας ούτε μία ιδιωτική 

υπόθεση του ατόμου, αλλά η υπαρξιακή σχέση ζωής και εμπειρίας της Εκκλησίας με 

τον Τριαδικό Θεό. Ο Θεός είναι ο εγγυητής της καινής κτίσης. Εάν Αυτός παρέχει τη 

                                                     
302 Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Φύση και Αγάπη. Η εφαρμογή του Τριαδικού σχήματος στον 

διάλογο των Χριστιανικών Εκκλησιών της οικουμένης, ό.π., σελ. 60. 
303 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 239. 
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νέα δημιουργία (την καινή κτίση) και αν η δημιουργία αυτή εκφράζεται ως ενότητα 

των πάντων, τότε πρέπει η υπαρξιακή σχέση της Εκκλησίας προς τον Θεό να διακονεί 

την ενότητα και να οδηγεί προς αυτήν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πίστη 

στην Ορθόδοξη Εκκλησία φανερώνεται ως η κοινή υπαρξιακή σχέση των πιστών προς 

τον Τριαδικό Θεό: «Στην ενότητα βρίσκεται η ίδια η ουσία και το ίδιο το περιεχόμενο 

της Πίστης, που αποτελεί με τη σειρά της είσοδο στην Ενότητα, αποδοχή της 

Ενότητας, που ο κόσμος με την πτώση του απώλεσε».304 Η Ευχαριστία και η θεία 

κοινωνία είναι αδιανόητα πράγματα χωρίς την ενότητα της πίστης. Τούτο είναι και 

αίτημα προσευχής κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας: «Τὴν ἑνότητα τῆς 

πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους 

καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».305 Αυτό που ενώνει τους 

πιστούς είναι, ακριβώς, η κοινή μετοχή στο Σώμα του Χριστού, η οποία εκφράζεται ως 

ενότητα ζωής μεταξύ τους. Το ζεύγος «ζωή-ευχαριστία» απαντάται και στην περίπτωση 

της πίστης. Η Εκκλησία είναι, λοιπόν, μία κοινωνία αγάπης και συνεπώς μία ενότητα 

πίστεως· και αντίστροφα, η Εκκλησία είναι μία κοινωνία πίστεως και συνεπώς μία 

ενότητα στην αγάπη.306 

Βασικό μέλημα της θείας Λειτουργίας είναι η ειρήνη και η ενότητα όλου του 

κόσμου. Στο τμήμα εκείνο που ονομάζεται «Μεγάλη Συναπτή» ανάμεσα στα άλλα η 

Εκκλησία ικετεύει τον Θεό για τα εξής: «Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, 

εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τὼν πάντων ἑνώσεως τοῦ Κυρίου 

δεηθῶμεν».307 Η Λειτουργία είναι διακονία του κόσμου, για να λειτουργήσει ο 

κόσμος εν Χριστώ· για να μην επιστρέψει στο μη ον εξαιτίας της αμαρτίας, της 

φθοράς και της «διάβρωσης» που προκαλεί η αμαρτία· για να προοδέψει ως κόσμημα 

(κόσμος = κόσμημα) του Θεού: «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ πάντα 

                                                     
304  π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, ό.π., σελ. 205. 
305 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 

του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π., σελ. 106. Βλ. επίσης: Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του 
Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και 
Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 22: «Αφού ζητήσαμε να είμαστε ενωμένοι σε μια πίστη και να 
έχωμε μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, ας αφήσουμε ο καθένας μας κι όλοι μαζί τον εαυτό μας κι όλη μας τη 
ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό». 

306 Η Εκκλησία εικονίζει την κοινωνία της αγίας Τριάδας. Για το θέμα αυτό βλ.: Βασίλειος Τ. 
Γιούλτσης, Θεολογία και διαπροσωπικές σχέσεις κατά τον Μ. Φώτιον, ό.π., σελ 172. 

307 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π.,  σελ. 40.  Βλ. επίσης: Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του 
Ιωάννη  του Χρυσοστόμου. Με νεοελληνική μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερβίων και 
Κοζάνης Διονύσιο (†1998), ό.π., σελ. 3: «Για την ειρήνη όλου του κόσμου, για τη στερέωση των αγίων 
Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». 
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καὶ διὰ πάντα».308 Με τα λόγια αυτά, ολόκληρος ο κόσμος (και όχι κάποιο τμήμα του 

κόσμου) αναφέρεται στον Θεό ως αντίδωρο. Η αναφορά του κόσμου ως αντίδωρο 

προς τον Θεό αποκτά ένα οικουμενικό χαρακτήρα και διαστάσεις παγκοσμιότητας. 

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδαγωγική βλέπει το ανθρώπινο πρόσωπο όχι 

μόνο κάτω από την ασκητική προοπτική, όχι μόνο σε άμεση σχέση με το θείο, αλλά 

και στο πλαίσιο ενός ορίζοντα παγκοσμιότητας: το πρόσωπο πρέπει ν’ αγκαλιάσει 

μέσα του όλο τον κόσμο, να γίνει οικουμενικό. Το πρόσωπο δεν αντιμετωπίζεται ως 

ένα παθητικό φερέφωνο, αλλά ως ένα δυναμικά ενεργό μέλος που εντάσσεται σε μία 

χαρισματική συμπαντική πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή χαρακτηρίζεται 

ως Εκκλησία. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος δεν προσεγγίζεται ως ένα ον ολοκληρωτικά 

αυτόνομο και εγωκεντρικά συσπειρωμένο στην ατομικότητά του. Η αληθινή και 

καρποφόρα ατομικότητα φανερώνεται, εάν το άτομο εντάσσεται στο μεταμορφωτικό 

έργο της Εκκλησίας. Στο συμπαντικό αυτό όλον ο άνθρωπος, αφενός μεν, 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα λειτουργικό μέλος που συμμετέχει στην πορεία 

της εν Χριστώ μεταμόρφωσης και ενοποίησης όλου του κόσμου· αφετέρου δε, βιώνει 

την ενότητα αυτή μέσα στην ύπαρξή του. Έτσι, προγεύεται ήδη από τώρα την 

εσχατολογική κοινωνία αγάπης.309 Από εκεί και πέρα δεν μπορεί παρά να προωθήσει 

περαιτέρω την πορεία αυτή ενοποίησης του πεπτωκότος κόσμου,310 στη λειτουργία 

της ζωής μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; 

Το εν Χριστώ μεταμορφωμένο και ανακαινισμένο πρόσωπο αγκαλιάζει 

«φυσιολογικά» και υπαρξιακά τον Θεό καθώς και ολόκληρη τη κτίση, τα ζώα, τα 

φυτά, τους ανθρώπους κάθε φυλής, θρησκείας και εθνικότητας·311 και τούτο είναι 

άμεση συνέπεια της εκκλησιοποίησής του, δηλ. της μετάπλασής του ως καινής 

κτίσης. Παγκοσμιότητα, οικουμενικότητα, ευχαριστία και παιδεία είναι και στην 

περίπτωση αυτή κατηγορίες που αλληλοεξαρτώνται και παραπέμπουν η μία στην 

                                                     
308 Ιωάννης Β. Κογκούλης / Χρήστος Κ. Οικονόμου / Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η Θεία Λειτουργία 

του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό.π.,  σελ. 96. Η υπογράμμιση δική μου. 
309 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Τιράννων και πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα και 

θρησκευτικό βίωμα. Στο: του ιδίου, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Ακρίτας, Αθήνα 2000, σελ. 266. 
310 Νικολαι Β. Γκόγκολ, Στοχασμοί στη θεία Λειτουργία, Ι. Μ. Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 1999, 

σσ. 147-150. 
311 Ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος περιγράφει μ’ έναν πολύ ασυνήθιστο αλλά τολμηρό τρόπο το μέγεθος της 

αγάπης του αληθινού Χριστιανού: «καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος». Απόδοση στη νεοελληνική 
από Αθανάσιο Στογιαννίδη: «το να καίγεται αληθινά η καρδιά για όλη την κτίση, για τους ανθρώπους, 
για τα όρνια, για τα ζώα και τους δαίμονες, και κάθε δημιούργημα του Θεού». (Όσιος Ιαάκ ο Σύρος, 
Ομιλία 81). 
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άλλη.312 Εδώ η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δίνει το προβάδισμα στη μοναδικότητα 

και ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου προσώπου καθώς και στην εν Χριστώ ανακαίνισή 

του. Όπως πολύ όμορφα επισημαίνει ο αρχιεπίσκοπος Τιράννων και πάσης Αλβανίας, 

Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «το μεγάλο ζητούμενο από την Εκκλησία θα παραμείνει η 

πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, η εν Χριστώ σωτηρία, η νοηματοδότηση της 

ζωής. Έτσι προσφέρει το σημαντικότερο: καλλιεργεί συνειδήσεις, διαμορφώνει 

προσωπικότητες που με τη συνέπεια του βίου τους ενισχύουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα της κοινωνίας και το ζωογονούν».313 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
 

Α. ΟΜΑΔΑ 
Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Η θεία Ευχαριστία ως Μυστήριο που τελείται υπέρ της του κόσμου ζωής. 
Οικουμενικότητα και παγκοσμιότητα ως θεμελιώδεις διαστάσεις της θείας 
Λειτουργίας. 
2. Ο όρος «μυστήριο» σύμφωνα με τη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  
3. Η αμοιβαία σχέση ανάμεσα στον ασκητικό αγώνα του πιστού και το Μυστήριο της 
θείας Ευχαριστίας. 

                                                     
312 Πρβλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, Δέσποινα Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 72016, σελ. 187: «Μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που αναπτύσσει την 
ψυχοσωματική, την πνευματική του ολότητα, όχι απλώς ενταγμένος στο κοινωνικό σύνολο, αλλά όλος 
ʺοικουμενικός άνθρωποςʺ ενταγμένος στον κόσμο». (Υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 

313 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Τιράννων και πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα και 
θρησκευτικό βίωμα, ό.π., σελ. 265. 
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4. Το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ως κορυφαία εκδήλωση της κοινωνικότητας 
του πιστού.  
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Πρόσωπο και Εκκλησία. URL: 
https://www.pemptousia.gr/2012/05/prosopo-ke-ekklisia/ (Ημερομηνία προσπέλασης: 
31.05.2021). 
2. Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Αξίες και Κοινωνική Ζωή. URL: 
https://www.pemptousia.gr/vivliothiki/mantzaridis-axies_book/mobile/index.html 
(Ημερομηνία προσπέλασης: 31.05.2021). 
3. Γιαννουλάτος, Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράννων και πάσης Αλβανίας, 
Παγκοσμιότητα και θρησκευτικό βίωμα. Στο: του ιδίου, Παγκοσμιότητα και 
Ορθοδοξία, σσ. 239-268. Αθήνα: Ακρίτας, 2000. 
4. Σμέμαν, Αλέξανδρος, πρωτοπρεσβύτερος. Η Εκκλησία είναι ένα «πέρασμα». URL: 
https://www.pemptousia.gr/2020/01/i-ekklisia-ine-ena-perasma/ (Ημερομηνία 
προσπέλασης: 31.05.2021). 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ορθόδοξης θεολογίας, συνδέονται η 
ενότητα μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, η πίστη τους στον Τριαδικό Θεό και το 
μυστήριο της θείας Ευχαριστίας; 
2. Για ποιον λόγο, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή, η θεία Μετάληψη 
δεν κατανοείται ως μία πράξη ατομικής ευσέβειας; 
3. Τι χαρακτηρίζεται ως οριζόντια και τι ως κατακόρυφη κοινωνικότητα; Πώς 
συνδέονται οι δύο αυτές μορφές κοινωνικότητες μέσω του Μυστηρίου της θείας 
Ευχαριστίας; 
4. Τι ακριβώς σημαίνει το γεγονός, πως η Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδαγωγική 
προσεγγίζει το ανθρώπινο πρόσωπο, όχι μόνο υπό το πρίσμα της ασκητικής 
προοπτικής, ούτε μόνο στο πλαίσιο της σχέσης Θεού και ανθρώπου, αλλά συνάμα και 
μέσα σ’ έναν ορίζοντα παγκοσμιότητας; 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

https://www.pemptousia.gr/2012/05/prosopo-ke-ekklisia/
https://www.pemptousia.gr/vivliothiki/mantzaridis-axies_book/mobile/index.html
https://www.pemptousia.gr/2020/01/i-ekklisia-ine-ena-perasma/
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Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου 

του Ομολογητού (εισαγωγή-σχόλια: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος 

Στανιλοάε, (μετάφραση: Ιγνάτιος Σακαλής). Αθήναι: Εκδόσεις Αποστολικής 

Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1989.    

Βασιλειάδης, Πέτρος. Ορθοδοξία και λειτουργική αναγέννηση, στο: του ιδίου, Lex 

Orandi. Μελέτες λειτουργικής θεολογίας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994.  

Vassiliadis, Petros. Eucharist and Witness. Orthodox Perspektives on the Unity and 

Mission of the Church. Geneva: World Council of Churches, 1998.  

Bulgakow, Sergeij. Die Orthodoxie. Die Lehre der orthodoxen Kirche. (übers. und 

eingel. von Thomas Bremer). Trier: Paulinus Verlag, 1996.  

Γιαννουλάτος, Αναστάσιος. Αρχιεπίσκοπος Τιράννων και πάσης Αλβανίας, 

Παγκοσμιότητα και θρησκευτικό βίωμα, σσ. 239-268. Στο: του ιδίου, 

Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία. Αθήνα: Ακρίτας, 2000. 

Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, 1996.  

Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Πρόσωπο και Εκκλησία. URL: 

https://www.pemptousia.gr/2012/05/prosopo-ke-ekklisia/ (Ημερομηνία 

προσπέλασης: 31.05.2021). 

Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Θεολογία και διαπροσωπικές σχέσεις κατά τον Μ. Φώτιον. 

Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών Μελετών 1974.  

Γκόγκολ, Νικολαι Β. Στοχασμοί στη θεία Λειτουργία. Ωρωπός Αττικής: Ι. Μ. 

Παρακλήτου 1999.  

Ευθύμιος, Επίσκοπος Αχελώου, Ορθοδοξία και σύγχρονος άνθρωπος. Στο: 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2 (1994), σσ. 121-133.  

Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ. Μητροπολίτης Περγάμου. Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική 

προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας. Αθήνα: Ακρίτας 1998.  

Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ., Μητροπολίτης Περγάμου, Ο άνθρωπος, ιερέας της κτίσεως. 

Μια συμβολή στη συζήτηση του οικολογικού προβλήματος. Στο: Andrew 

Walker / Κώστας Καρράς, Ζωντανή Ορθοδοξία στον σύγχρονο κόσμο, 

(μετάφραση από τα αγγλικά: Ιωσήφ Ροηλίδης). Αθήνα: Εστία 2001.  

Clapsis, Emmanouil. Orthodoxy in Conversation. Orthodox ecumenical Engagements. 

Geneva: World Council of Churches 2000.  

Κουμαριανός, π. Παύλος. Σύμβολο και πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία. Στο: 

ΣΥΝΑΞΗ 71 (1999), σσ. 22-37.   

https://www.pemptousia.gr/2012/05/prosopo-ke-ekklisia/
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Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Αξίες και Κοινωνική Ζωή. URL: 

https://www.pemptousia.gr/vivliothiki/mantzaridis-

axies_book/mobile/index.html (Ημερομηνία προσπέλασης: 31.05.2021). 

Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή. Θεσσαλονίκη:  

Εκδόσεις Π. Πουρναράς,1996. 

Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Ορθόδοξη πνευματική ζωή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, 21993.  

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας, αρχιμ. Μαθητεία στην καινούργια ζωή. Αθήνα:  

Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, 1995.  

Μεταλληνός, π. Γεώργιος Δ. Οικολογικές αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες 

Ελληνισμού και Χριστιανισμού, στο: του ιδίου, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα. 

Προσεγγίσεις στη νεοελληνική ταυτότητα, σσ. 39-62. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παρουσία. 1998. 

Λεμοντζής, Θεόφιλος αρχιμ., Ο απόστολος Παύλος ευαγγελίζεται το νέο κόσμο του 

Θεού στους Φιλίππους. Καβάλα: Εκδόσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. 

2001.  

Κεσελόπουλος, Ανέστης. Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος 

1992.  

Κογκούλης, Ιωάννης Β. /. Οικονόμου, Χρήστος Κ / Σκαλτσής, Παναγιώτης Ι. Η Θεία 

Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», 41995.  

Κογκούλης, Ιωάννης Β. Εισαγωγική στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Δέσποινα 

Κυριακίδη, 72016. 
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8. Ορθόδοξη προσέγγιση του προβλήματος της ανεργίας 
 

Λέξεις κλειδιά: Εργασία, αργία, ανεργία, επάγγελμα 

 

Εισαγωγή  

Η εργασία και το πρόβλημα της ανεργίας αποτελούν ζητήματα τα οποία 

διαδραματίζουν διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Με δεδομένο 

το γεγονός, μάλιστα, ότι ο βιοπορισμός και η εξασφάλιση καλών συνθηκών ζωής από 

τον άνθρωπο αποτελούν βασικούς σκοπούς της ζωής του, το πρόβλημα της ανεργίας 

θεωρείται ως ένα από τα μείζονα προβλήματα του ανθρώπινου βίου. Στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης ενότητας, αναδεικνύονται οι βασικοί άξονες της διδασκαλίας της 

ορθόδοξης εκκλησίας για τη θέση, την αξία και τη σημασία της εργασίας και, κατά 

συνέπεια, προσεγγίζονται οι βασικές πτυχές του προβλήματος της ανεργίας. 

Θεμελιώδης σκοπός της παραπάνω πραγμάτευσης είναι η εξαγωγή βασικών 

συμπερασμάτων για τον τρόπο διαχείρισης και υπέρβασης των προβλημάτων που 

προκύπτουν ως απόρροια της ανεργίας.  

 

8.1. Η εργασία ως εντολή του Θεού και η σημασία της για τη ζωή του ανθρώπου 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του 

προβλήματος της ανεργίας προϋποθέτει την κατανόηση του ορθού νοήματος και του 

σκοπού της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η κατανόηση της εργασίας ως τιμωρητικής 

επίπτωσης της εξόδου του ανθρώπου από τον Παράδεισο δεν είναι αντικειμενική. 

Ήδη αμέσως μετά τη δημιουργία του ανθρώπου και πριν από την πτώση του ο 

Δημιουργός Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο στον παράδεισο, αναθέτοντας σε αυτόν το 

έργο της καλλιέργειας και της φύλαξής του314. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία 

ερμηνεύεται ως ένας παιδαγωγικός τρόπος αποφυγής της αμαρτίας και καλλιέργειας 

της αρετής. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει σχετικά: «Τὸ δὲ αἴτιον, 

ἐπίπονος αὐτοῖς ἐστιν ὁ βίος, καὶ διδασκαλεῖον τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σωφροσύνης 

ἔχουσι τὴν τῆς γῆς ἐργασίαν, καὶ τέχνην μετιόντες ἢν πρὸ τῶν ἄλλων ἁπασῶν ὁ Θεὸς 

εἰς τὸν βίον εἰσήγαγε τὸν ἡμέτερον». Κατά τον άγιο Πατέρα, η εργασία ανατέθηκε 
                                                     
314 Γεν., 2, 15: «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ 
τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν». 
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από τον Θεό στον άνθρωπο προπτωτικά, προκειμένου ο άνθρωπος να καλλιεργεί και 

να επεκτείνει τον ενάρετο βίο του. Μετά την πτώση η εργασία διατηρεί τον 

παιδαγωγικό χαρακτήρα της, αλλά επιφορτίζεται με το βάρος του σωματικού κόπου 

και μόχθου. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία λειτουργεί και σε επίπεδο πρόληψης, 

εφόσον αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αποφυγής της αργίας, η οποία είναι 

μητέρα κάθε κακίας. Ο άγιος Ιωάννης υπογραμμίζει σχετικά: «Καὶ γὰρ πρὸ τῆς 

ἁμαρτίας ὁ Ἀδὰμ, ἡνίκα πολλῆς  ἀπήλαυε παῤῥησίας, γεωργίαν τινὰ ἐπετάγη 

μετιέναι, οὐκ ἐπίπονον μὲν οὐδὲ ταλαιπωρίαν ἔχουσαν, πολλὴν δὲ αὐτῷ παρέχουσαν 

τὴν φιλοσοφίαν. Ἔθηκε γὰρ αὐτὸν, φησὶν, ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν τὸν 

παράδεισον. Τούτων ἕκαστον ἴδοις ἂν, νῦν μὲν ζευγνύντα βόας ἀροτῆρας καὶ 

ἄροτρον ἕλκοντα καὶ βαθεῖαν αὔλακα κατατέμνοντα, νῦν δὲ ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἀναβαίνοντα 

βῆμα καὶ τὰς ψυχὰς ἀροτριῶντα τῶν ὑπηκόων, νῦν μὲν δρεπάνῃ τὰς ἀκάνθας 

ἐκτέμνοντα τῆς γῆς, νῦν δὲ λόγῳ τὰς ἁμαρτίας ἐκκαθαίροντα τῶν ψυχῶν. Οὐ γὰρ 

ἐπαισχύνονται τὴν ἐργασίαν, καθάπερ οἱ τὴν πόλιν ἡμῖν οἰκοῦντες, ἀλλ’ 

ἐπαισχύνονται τὴν ἀργίαν, μαθόντες ὅτι πᾶσαν ἐκείνη τὴν κακίαν ἐδίδαξε, καὶ 

διδάσκαλος πονηρίας ἐγένετο ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτήν»315.  

Ο Μέγας Βασίλειος καταλήγει σε ανάλογο συμπέρασμα επισημαίνοντας, 

μάλιστα, ότι η αργία έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο, εφόσον 

τον υποβιβάζει και τον καθιστά υποδεέστερο του μυρμηγκιού και της μέλισσας: 

«Πῶς δὲ οὐ μισητὸν ἡ ἀργία, μύρμηκος καὶ μελίσσης χείρονα ποιοῦσα τὸν ἄνθρωπον, 

ὅς γε καὶ ἐξ ἀρχῆς πλασθεὶς, ἐτέθη εἰς τὸν παράδεισον ἐργάζεσθαι καὶ 

φυλάσσειν αὐτόν;». Άλλωστε, συνεχίζει ο Μ. Βασίλειος, η εργασία είναι μία 

διαδικασία πολύ οικεία στον άνθρωπο, εφόσον τον συνοδεύει από τη στιγμή της 

δημιουργίας του. Συνεπώς, κατά τον ίδιο Πατέρα, η εργασία είναι μία φυσική 

λειτουργία της ανθρώπινης ύπαρξης σε αντίθεση με την αργία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως παρά φύσιν κατάσταση: «Ὥστε τὸ πρῶτον καὶ 

οἰκειότατον τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ περὶ τὰ ἔργα σπουδὴ, καὶ οἱονεὶ παρὰ φύσιν αὐτῷ ἡ 

ἀργία, ἣν μισεῖν εἶπε, ὁ Κύριος»316. Επεκτείνοντας τη σκέψη του ο ιερός Πατέρας 

επισημαίνει ότι η εργασία προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα της λογικής, με την 

οποία ο άνθρωπος έχει προικισθεί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έμβια όντα. Η 

δυσκολία εξασφάλισης των απαραίτητων στοιχείων για τη ζωή του αποτελεί στάδιο 

εξάσκησης της λογικής του και αφορμή αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων που 
                                                     
315 Ι. Χρυσόστομος, Εἰς τούς ᾽Ανδριάντας, PG 49, 189 15-222. 
316 Μ. Βασίλειος, Ἑρμηνεία εἰς τόν Προφήτην Ἡσαΐαν, PG 30, 118-130. 
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επιφέρει η αργία, ενώ παράλληλα ο κόπος που ο άνθρωπος καταβάλλει για να τα 

αποκτήσει ενισχύει την συνειδητοποίηση της αξίας και της σημασίας του εργασιακού 

μόχθου που καταβάλλει, προκειμένου να τα αποκτήσει317.  

Το έργο της προστασίας της κτίσης που ανατίθεται από τον Δημιουργό Θεό 

στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα τιμητικό και ερμηνεύεται ως ένδειξη της ανωτερότητας 

του ανθρώπου και έκφραση της εμπιστοσύνης του Θεού προς αυτόν. Μάλιστα, 

ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βιβλικές αναφορές στη χειρωνακτική εργασία, της οποίας 

η αξία υπογραμμίζεται ιδιαίτερα. Οι άνθρωποι που συμπεριλαμβάνονται στη Βίβλο 

είναι γεωργοί, ποιμένες, ναυτικοί, ψαράδες κ.ο.κ. Η εργασία επαινείται. Το 

ενδιαφέρον για την εργασία κατανοείται ως καθήκον318 και η χειρωνακτική εργασία 

όχι μόνο δεν υποτιμάται, αλλά αντίθετα αναδεικνύεται η σημασία και η 

σπουδαιότητά της319. 

Στην Καινή Διαθήκη η εργασία παρουσιάζεται ως μία καθημερινή πτυχή του 

βίου του ανθρώπου. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες αναφορές στην εργασία 

δημιουργούν την εντύπωση της υποτίμησής της, εντούτοις μία λεπτομερέστερη 

προσέγγιση του ζητήματος αποκαλύπτει ότι η εργασία παρουσιάζεται ως ένα από τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ζωής του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Ιησούς παρουσιάζεται 

ως ξυλουργός που εργάζεται δίπλα στον Ιωσήφ, ο Απόστολος Παύλος είναι 

σκηνοποιός και οι μαθητές του Κυρίου ασκούν ποικίλα επαγγέλματα. Ο Απόστολος 

των Εθνών Παύλος, μάλιστα, ελέγχοντας την απραξία ορισμένων Θεσσαλονικέων, 

υπογραμμίζει «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω»320.  

Η εργασία συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Ο 

εργαζόμενος, εκτός από την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, επιτυγχάνει να 

αποκομίζει και αισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης321. Η επιθυμία και η 

επιδίωξη του ανθρώπου να εργάζεται ακόμη και όταν έχει εξασφαλίσει την κάλυψη 

                                                     
317 Μ. Βασίλειος, Εἰς τόν προφήτην Ἠσαΐαν, Προοίμιον, PG 30, 128: Ο Θεός, «τοῖς μέν ἀλόγοις 
εὔκολον ἔδωκε τήν πρός τό ζῇν ἀφορμήν· τροφάς αὐτομάτους καί σκέπην αὐτοφυᾶ, [...] Τόν δέ 
ἄνθρωπον γυμνόν παραγαγοῦσα, λόγον ἔδωκεν ἀντί πάντων, δι᾽οὗ αἵ τε ποριστικαί συνέστησαν τέχναι, 
οἰκοδομική, ὑφαντική, γεωργία, χαλκευτική, τό τοῖς σώμασιν ἐνδέον ἀναπληρούσης τῆς ψυχῆς τῇ 
παρουσία τοῦ λόγου [..].». Ο ιερός πατέρας σημειώνει επιπλέον: «[…] τήν ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων, 
γυμνάσιον ἡμῖν τῆς διανοίας ἐμηχανήσατο,[…]  Πρῶτον μέν, ἵνα τούτοις ἐνασχολούμενος (ο νους) τῶν 
χειρόνων ἀφέλκηται· ἔπειτα ὅτι τά πόνῳ κτηθέντα μᾶλλον πως ἀγαπάται, καί τά διά μακροῦ χρόνου 
προσγενόμενα, μονιμώτερον παραμένει· ὧν δέ ρᾶδία ἡ κτῆσις, οὐ περισπούδαστος ἡ ἀπόλαυσις». Βλ. και 
Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός. Άνθρωπος και συνάνθρωπος. Υπαρξιακές 
και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 345.  
318 Ψαλμ., 103, 23 «ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας».  
319 Σειρ., 7, 15 «μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ῾Υψίστου ἐκτισμένην». 
320 Β΄ Θεσ., 3, 10.  
321 Δ. Σαβράμης, Το νόημα της εργασίας, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1953, σ. 78.  
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των οικονομικών και βιοτικών του αναγκών αποκαλύπτει το γεγονός ότι η εργασία 

ανταποκρίνεται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για δημιουργία, πρόοδο και 

ευημερία. Εντούτοις, εντοπίζεται μία ποιοτική διαβάθμιση των ποικίλων τρόπων και 

ειδών της εργασίας σε αυτή την ανάγκη, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό συμβολής 

της εργασίας στην πνευματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και ωριμότητα του ανθρώπου. 

Η εργασία προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της καλλιέργειας της 

αυτογνωσίας του μέσω της διαπίστωσης των δυνατοτήτων και των ορίων του, της 

συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων χαρισμάτων του και της περαιτέρω ανάπτυξης των 

πνευματικών αρετών του. Ο Απόστολος Παύλος καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις 

σύμφωνα με τις οποίες η εργασία του ανθρώπου καθίσταται πνευματικά επωφελής, 

λέγοντας: «Καί πᾶν ὅ,τι ἐάν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καί ούκ 

ἀνθρώποις»322, ώστε η εργασία του ανθρώπου να έχει πραγματικό και ουσιαστικό 

νόημα και περιεχόμενο για τη ζωή του.   

 

8.2. Η πνευματική διάσταση της εργασίας 

Ο όρος, όμως, εργασία εκτός από τη χρήση του, προκειμένου να περιγράψει 

τις επαγγελματικές ασχολίες των προσώπων που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη, 

χρησιμοποιείται και για να περιγράψει το δημιουργικό έργο του Θεού323. Με τον 

τρόπο αυτό, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο εκφράζεται μέσω της αδιάλειπτης 

εργασίας Του. Είναι ενδεικτική η απάντηση του Ιησού στους Ιουδαίους οι οποίοι Τον 

αναζητούν, προκειμένου να Τον θανατώσουν, εφόσον, εκτός από το γεγονός ότι Τον 

θεωρούν βλάσφημο, όταν επικαλείται τον Θεό ως Πατέρα Του και τον εξισώνει με 

τον εαυτό Του, συνεχίζει να επιτελεί το έργο του Θεού καταλύοντας την αργία του 

Σαββάτου324.  Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει και μία νέα διάσταση του εννοιολογικού 

περιεχομένου της εργασίας, η οποία επεκτείνεται πέρα από τη δυνατότητα που δίνει 

στον εργαζόμενο να εξασφαλίσει την τροφή και τις υπόλοιπες βιολογικές του 

ανάγκες. Ο Κύριος αποκαλύπτει αυτή τη διάσταση της εργασίας στους Ιουδαίους, 

λέγοντας «ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν 

μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ 

                                                     
322 Κολ., 3, 23.  
323 Ιω. 5, 17 «ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι». Α  ́
Κορ., 4, 12 «καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι 
ἀνεχόμεθα».  
324 Ιω. 5, 17, 18.  
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ἐσφράγισεν ὁ Θεός»325. Επισημαίνει, δηλαδή, ότι η μέριμνα και το ενδιαφέρον του 

ανθρώπου δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη των βιολογικών 

υλικών του αναγκών, αλλά είναι αναγκαίο να επεκτείνεται και προς την ανταπόκριση 

στην πνευματική πείνα και δίψα, για την οποία κατάλληλη είναι η πνευματική τροφή 

την οποία προσφέρει ο υιός του ανθρώπου. Στην εύλογη ερώτηση των Ιουδαίων «τί 

ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ;» ο Ιησούς απαντά «τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ 

Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος»326. Μέσα από αυτό τον σύντομο 

διάλογο αποκαλύπτεται η ιδιαίτερη πτυχή του νοήματος και της αξίας της εργασίας. 

Ο Θεός αναμένει από τον άνθρωπο να επιτελεί τα έργα Του, προκειμένου Εκείνος να 

ανταποδώσει την πνευματική και άφθαρτη τροφή. Με βάση τα παραπάνω, η εργασία 

αποτελεί το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος καλείται να ικανοποιήσει τις 

ψυχοσωματικές του ανάγκες. Η αξία και η σημασία της εργασίας, όμως, εξαρτάται 

από το εάν και σε ποιο βαθμό ενισχύει την πίστη του ανθρώπου στον Χριστό. Στα 

επίμονα αιτήματα των Ιουδαίων να τους προσφέρει ο Ιησούς τον άρτο που τους 

περιγράφει, ο Ιησούς απαντά αφοπλιστικά «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος 

πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε»327. Η εργασία 

στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης δεν απολυτοποιείται ούτε αναγνωρίζεται ως 

μέτρο αξιολόγησης του ανθρώπου. Αντίθετα, μάλιστα, η αποκλειστική προσήλωση 

του ανθρώπου σε αυτή θεωρείται ως αιτία απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό 

και απομείωσης της εμπιστοσύνης του προς τον Θεό και την πρόνοιά Του328.    

Επομένως, η ποιοτική διαφοροποίηση στο εννοιολογικό περιεχόμενο της 

εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι κατά την ορθόδοξη παράδοση η εργασία έχει 

πνευματική διάσταση· μόνο όταν εξυπηρετεί την πνευματική καλλιέργεια και πρόοδο 

του ανθρώπου, επιτελεί ουσιαστικά τον σκοπό της ύπαρξής της στον επίγειο βίο του. 

Έχει επισημανθεί σχετικά ότι: «Πρώτιστη εργασία για τον άνθρωπο είναι η τήρηση 

των θείων εντολών ή η εργασία των αρετών. Αυτή ονομάζεται και «ιερά εργασία», 

γιατί ιερουργεί την τελείωση και την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Η εργασία 

αυτή μπορεί να κινείται σε καθαρώς πνευματικό επίπεδο, αλλά δεν εξαντλείται σε 

αυτό. Και η καθημερινή εργασία του Χριστιανού, σωματική ή πνευματική, μπορεί 

και οφείλει να εντάσσεται στην προοπτική της «ιεράς εργασίας»»329. Η εργασία, 

                                                     
325 Ιω. 6, 27.  
326 Ιω. 6, 28-29.  
327 Ιω. 6, 35.  
328 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, ό.π. σ. 347. 
329 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, ό.π. σ. 346. 
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κάτω από το πρίσμα της σωτηριολογικής – εσχατολογικής προοπτικής του ανθρώπου, 

έπεται αξιολογικά του πνευματικού του αγώνα. Η πνευματική προσπάθειά του για 

την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση αποτελεί τον θεμελιώδη σκοπό της επίγειας 

παρουσίας του και, κατά συνέπεια, τίθενται σε απόλυτη προτεραιότητα, καθώς 

αποτελούν τον δρόμο και τον τρόπο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, η αξία 

της εργασίας έγκειται στη δυνατότητα που αυτή εξασφαλίζει, προκειμένου ο 

άνθρωπος να ακολουθήσει απρόσκοπτα τον δρόμο της σωτηρίας· κατά συνέπεια, 

τίθεται σε δευτερεύουσα αξιολογική θέση έναντι του πραγματικού σκοπού του 

ανθρώπου. 

 

8.3. Το νόημα της αργίας και της ανεργίας 

Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι και η σημασία που αποδίδεται στην αργία κατά 

την ορθόδοξη παράδοση. Πρόκειται για την χρονική εκείνη περίοδο κατά την οποία ο 

άνθρωπος εξασφαλίζει την αποστασιοποίηση από τις εργασιακές και άλλες υλικές 

φροντίδες του, προκειμένου να αφοσιωθεί στην πνευματική του καλλιέργεια και 

προσευχή330. Η αργία λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας του χρόνου τον οποίο 

διαθέτει ο άνθρωπος στην εργασία του και στις υπόλοιπες φροντίδες. Αποτελεί 

βαλβίδα ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλίζει ποιοτικό χρόνο, τον οποίο θα 

διαθέσει για την πνευματική οικοδομή του. Βέβαια, αυτή η προσέγγιση του 

ελεύθερου χρόνου προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον του 

ανθρώπου του ανθρώπου για την πνευματική διάσταση της φύσης του, γεγονός το 

οποίο, όπως ήδη προαναφέρθηκε, αναπλαισιώνει παράλληλα τον σκοπό και τον ρόλο 

της εργασίας στη ζωή του ανθρώπου.   

Η θεολογική προσέγγιση του ρόλου και του σκοπού της εργασίας προσφέρει 

και μία εναλλακτική κατανόηση του προβλήματος της ανεργίας. Εάν η εργασία  

εκπληρώνει τον σκοπό της, όταν ικανοποιεί όχι μόνο τις υλικές, αλλά και τις 

πνευματικές ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης, εάν κατατείνει προς τη συνάντηση 

του ανθρώπου με τον Θεό και δικαιώνεται, όταν υπηρετεί την εσχατολογική 

προοπτική του, τότε η αντιμετώπιση της ανεργίας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα 

της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, το πρόβλημα 

της ανεργίας τίθεται σε διαφορετική βάση, εφόσον η κάλυψη των υλικών αναγκών 

του ανθρώπου όχι μόνο δεν επαρκεί για να τον καταστήσει ευτυχισμένο, αλλά, κάτω 

                                                     
330 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, ό.π. σ. 349. 
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από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του προς 

τη Βασιλεία των Ουρανών. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υποτιμάται και ο 

παιδαγωγικός ρόλος της ανεργίας στην περίπτωση κατά την οποία ο Κύριος τη 

χρησιμοποιεί ως μέσο αφύπνισης του ανθρώπου και υπέρβασης του προβλήματος της 

προσκόλλησής του στην υλική διάσταση της φύσης και του βίου του. Σε κάθε 

περίπτωση, ο ελεύθερος χρόνος είτε πρόκειται για την αργία είτε για την ανεργία 

είναι αναγκαίο να έχει θετικό προσανατολισμό. «Και ο προσανατολισμός αυτός 

κερδίζεται με τη θρησκευτική ζωή, που αποτελεί την τρίτη διάσταση της κοινωνικής 

ζωής. Η παραθεώρηση της διαστάσεως αυτής επιδρά καταλυτικά στην προσωπική 

αλλά και στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Στην Εκκλησία ολόκληρος ο χρόνος 

προσλαμβάνει εορταστικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα όμως ξεχωρίζουν οι αργίες των 

Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Ο εορτασμός εδώ δεν είναι κενός χρόνος, αλλά 

χρόνος καταπαύσεως της εργασίας και εντονότερης ενεργοποιήσεως στο επίπεδο της 

πνευματικής ζωής. Αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έμαθε να οργανώνει τη ζωή του 

έτσι, ώστε να έχει ελεύθερο χρόνο και σχετική ησυχία για περισυλλογή και 

προσευχή. Και αυτό δεν είναι άσχετο με την απληστία, που αποτελεί σε τελική 

ανάλυση κάποια μορφή ειδωλολατρίας»331.   

Τόσο η αγιογραφική και αγιοπατερική όσο και η ασκητική ορθόδοξη 

παράδοση είναι απολύτως συνεπείς προς μία θεολογική-πνευματική κατανόηση του 

πλούτου και της υλικής ευημερίας ως άμεσης συνέπειας της εργασίας. Ο πλούτος δεν 

καταδικάζεται ως απόλυτο μέγεθος, αλλά αποτελεί πεδίο έκφρασης της φιλάνθρωπης 

και φιλάδελφης αγάπης του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, εφόσον, μάλιστα, και 

αυτός κατανοείται ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος καλείται να 

διαχειριστεί με δικαιοσύνη και αγάπη τον πλούτο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τα κοινωνικά προβλήματα της ένδειας, της φτώχειας και της αδικίας. Η ορθή 

διαχείριση του πλούτου προσεγγίζεται υπ’ αυτή την έννοια ως άσκηση αρετής, η 

οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική τελείωσή του. Από την άλλη πλευρά, η 

προσήλωση του ανθρώπου στην υλική διάσταση της ζωής και η υποταγή του στα 

ανθρώπινα πάθη οδηγούν αναπόφευκτα στην παρανόηση του σκοπού του επίγειου 

βίου και της εσχατολογικής προοπτικής του.    

Συνεπώς, σκοπός της εργασίας δεν είναι η συγκέντρωση πλούτου, αλλά η 

αγαπητική διάθεσή του ως εκδήλωση αγάπης προς τον εμπερίστατο άνθρωπο. Η 

                                                     
331 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, ό.π. σ. 350. 
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εργασία κατανοείται ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και, παράλληλα, ως 

ευκαιρία υπέρβασης του εγωισμού μέσω της αγάπης προς τον πλησίον. Ο Μ. 

Βασίλειος υπογραμμίζει: «Σκοπός οὖν ἑκάστῳ προκεῖσθαι ὀφείλει ἐν τῷ ἔργῳ ἡ 

ὑπηρεσία τῳν δεομένων, οὐχί ἡ ἰδία αὐτοῦ χρεία. Οὕτω γάρ καί τῆς φιλαυτίας το 

ἔγκλημα φεύξεται, καί τῆς φιλαδελφίας την εὐλογίαν παρά τοῦ Κυρίου λήψεται, 

λέγοντος· Ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοί 

ἐποιήσατε. Και μηδείς τοῦ ἀποστόλου ἐναντιοῦσθαι  ἡμῶν τῷ λόγῷ νομιζέτω, 

εἰπόντος· Ἵνα ἐργαζόμενοι τόν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσι. Τοῦτο γάρ πρός τούς 

ἀτάκτους και ἀργούς ἔιρηται· ὡς αἱρετώτερον τῆς ἐν ἀργίᾳ ζωῆς το ἑαυτῷ γοῦν 

ὑπηρετεῖν ἕκαστον»332.  

Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση που υπάρχει στην ορθόδοξη παράδοση 

μεταξύ εργασίας και επαγγέλματος. Η εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 

νοηματικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από την επαγγελματική 

ενασχόληση, και κάθε άλλη δραστηριότητα του ανθρώπου. Πρόκειται για «το 

βασιλικό έργο, που χαρακτηρίζει τον Χριστιανό ως φορέα του ονόματος του Χριστού 

και μέτοχο του «βασιλείου ιερατεύματος. Είναι η κατεξοχήν εργασία που μπορεί να 

ασκήσει ο αληθινός άνθρωπος ως ιερέας του εαυτού του και ολόκληρης της 

κτίσεως»333. Η παραπάνω διαφοροποίηση διευρύνει την επαγγελματική 

δραστηριότητα του ανθρώπου, η οποία σήμερα κατανοείται ως δραστηριότητα με 

αποκλειστικό σκοπό τον βιοπορισμό, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την κοινωνική 

προσφορά και την απορρέουσα πνευματική καλλιέργεια. Παράλληλα, προσφέρει τη 

δυνατότητα για μία θετική και πνευματικά καρποφόρα προσέγγιση του προβλήματος 

της ανεργίας, εφόσον η προσωρινή απουσία επαγγελματικής δραστηριότητας 

διευρύνει τη δυνατότητα του ανθρώπου για την άσκηση φιλανθρωπικού έργου, την 

έμπρακτη, δηλαδή, εκδήλωση της αδελφικής αγάπης του προς τον πάσχοντα 

συνάνθρωπό του, η οποία αποτελεί υπέρβαση της φιλαυτίας, του εγωισμού, 

αποκαλύπτοντας την όντως ζωή334.   

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
                                                     
332 Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατά πλάτος 42, 1, PG 31, 1025A.  
333 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, ό.π. σ. 358. 
334 Πρβλ, Γ. Μαντζαρίδης, Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 
1996, σ. 142. 
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Γενικές Οδηγίες 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Η εργασία ως εντολή του Θεού 
2. Η εργασία στην Αγία Γραφή και στην πατερική γραμματεία 
3. Η πνευματική διάσταση της εργασίας 
4. Η νέα νοηματοδότηση της εργασίας και της ανεργίας σύμφωνα με την ορθόδοξη 
παράδοση 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Τσελεγγίδης Δημήτριος, Η εργασία κατά την θεολογική σκέψη των τριών Ιεραρχών, 
Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών (30 
Ιανουαρίου 2001) στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.  
https://alopsis.gr/η-εργασία-κατά-την-θεολογική-σκέψη-των/ 
2. Βάντσος Μιλτιάδης, Η φιλανθρωπία κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Κόσμος 
2(2013), 103-113. 
http://ejournals.lib.auth.gr/kosmos/article/viewFile/5378/5271 
3. Βασιλειάδης Πέτρος, Η βιβλική θεώρηση της οικονομίας, Θεολογία 2(2012), 25-
36. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
4. Γιούλτσης Βασίλειος, Οικονομία, ανθρώπινη ύπαρξη, ορθόδοξη θεολογία και 
εμπειρία, Θεολογία 2(2012), 55-75. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
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Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Ποια είναι η σχέση της εργασίας με το δημιουργικό έργο του Θεού κατά την 
ορθόδοξη παράδοση; 
2. Ποιο είναι το νόημα που αποδίδει στην εργασία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος; 
3. Ποιο είναι το νόημα που αποδίδει στην εργασία ο Μέγας Βασίλειος; 
4. Ποιες είναι οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις του προβλήματος της ανεργίας κατά την 
ορθόδοξη παράδοση;   
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγουρίδης Σ., Ο χαρακτήρας της κοινοκτημοσύνης στην αρχική Εκκλησία και η 

μαρτυρία των Πράξεων των Αποστόλων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 

49(1983), 110-121. 

Βασιλειάδης Π., Η βιβλική θεώρηση της οικονομίας, Θεολογία 2(2012), 25-36. 
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9. Τεχνολογία αιχμής: Ηθικά διλήμματα και προοπτικές 

 

Λέξεις κλειδιά: Ηθική, τεχνολογία, ορθόδοξη παράδοση, χριστιανική παιδαγωγική, 

UNESCO 

 

Εισαγωγή 

Η ταχύτητα των εξελίξεων στον χώρο της τεχνολογίας και τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του σύγχρονου ανθρώπου, 

καθώς επηρεάζουν τις βασικές πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής. 

Παρά τις αναμφισβήτητες θετικές προοπτικές, γεννούν και προβληματισμούς 

αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν η εφαρμογή ή η χρήση των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η ανάπτυξη και η ευαισθητοποίηση ηθικών κριτηρίων – 

μηχανισμών αξιολόγησης των ευρύτατων δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των 

εφαρμογών τους τόσο στους επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της 

τεχνολογίας όσο και στον σύγχρονο άνθρωπο ο οποίος καλείται να επωφεληθεί στον 

προσωπικό βίο του τις δυνατότητές της θεωρείται ως ένας από τους βασικούς άξονες 

πρόληψης των αρνητικών επιπτώσεων, που η λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας και 

των παραγώγων της έχει για τον ατομικό και συλλογικό βίο. Η εκπαίδευση θεωρείται 

βασικός θεσμός, ο οποίος μπορεί να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις της επωφελούς 

χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών από τον σύγχρονο άνθρωπο και, παράλληλα,  

της αποφυγής των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη λανθασμένη ή υπερβολική 

χρήση τους. 

 

9.1. Τεχνολογία αιχμής και ζητήματα δημοκρατίας 

Στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού για τη θέση και τη χρήση των 

νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην εκπαίδευση εντάσσονται και τα ζητήματα 

δημοκρατίας που προκύπτουν στο πλαίσιο τόσο της χάραξης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και καθεαυτής της εκπαιδευτικής πράξης335. Ενδεικτικό παράδειγμα 

                                                     
335 Ε. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της 
χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994, σ. 97-98· Ι. Κογκούλης, Eισαγωγή στην Παιδαγωγική, 
εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20035, σ. 358-359· K. M Heath, What kind of (digital) citizen?: A 
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αποτελούν οι δεκαεπτά στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η UNESCO για 

την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχιας στην παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα 

έως το 2030. Οι στόχοι εξασφάλισης της συμμετοχικής και ισότιμης ποιοτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και της προώθησης των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους 

κατέχουν κυρίαρχη θέση στην παραπάνω ατζέντα, αποκαλύπτοντας αφενός το 

έλλειμμα δημοκρατίας αναφορικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση που εντοπίζεται 

σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου την άμβλυνση των ηθικών κριτηρίων- τα οποία 

λειτουργούν ως αναστολείς της εμφάνισης και της διατήρησης διακρίσεων και 

ανισοτήτων μεταξύ του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου.  

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 

χαράσσεται λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την εισαγωγή των εφαρμογών της 

τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στοχεύει στον σχεδιασμό ευφυών 

συστημάτων διδασκαλίας και προσαρμοστικών περιβαλλόντων μάθησης, με υψηλή 

αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των εξατομικευμένων δυνατοτήτων και 

αναγκών των μαθητών336. Από την άλλη πλευρά, το κοινωνικό χάσμα, το οποίο 

δημιουργεί η ανισότητα ως προς τις ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των 

χωρών του κόσμου337, φαίνεται να διευρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς οι 

εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση προϋποθέτουν τεχνογνωσία 

και υποδομές οι οποίες απουσιάζουν από τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες.  

Στο πλαίσιο αυτό η Χριστιανική Παιδαγωγική μπορεί να συνεισφέρει προς 

την κατεύθυνση της καλλιέργειας και της ανάπτυξης ενός ρυθμιστικού πλαισίου 

αφενός για τους υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και αφετέρου για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα, ώστε οι δυνατότητες και τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στον 

τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε κάθε επιμέρους έκφραση του προσωπικού και 

συλλογικού βίου να μην επισκιάζονται από τους κινδύνους και τις αρνητικές 

επιπτώσεις που ελλοχεύουν στην περίπτωση της καταστρατήγησης του δημοκρατικού 

κεκτημένου. 
                                                                                                                                                      
between-studies analysis of research and teaching for democracy, International Journal and Learnging 
Technology, 35, 5(2018), 342-356. 
336 W. G. Tierney, Z. B.Corwin & A. Ochsner (Eds), Diversifying digital learning: Online literacy and 
educational opportunity. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2019. P. Mohammed & N. 
Watson, Towards inclusive education in the age of artificial intelligence: Perspectives, challenges, and 
opportunities. In: J. Knox, Y. Wang & M. Gallagher (eds), Artificial Intelligence and Inclusive 
Education. Perspectives on Rethinking and Reforming Education, Springer, Singapore 2019, pp. 17-37. 
337 S. Wisdom, L. Leavitt & C. Bice (Eds), Handbook of research on social inequality and education, 
IGI Global, New York 2019. 
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Η UNESCO εξέδωσε κείμενο εργασίας με τίτλο: «Artificial Intelligence in 

Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development», με σκοπό 

την ενημέρωση, αλλά και την αποτύπωση των βασικών αξόνων προβληματισμού σε 

σχέση με τη χάραξη της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και την τεχνητή 

νοημοσύνη. Στο συγκεκριμένο κείμενο εργασίας παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες 

της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Επισημαίνεται, όμως, παράλληλα, ότι οι προϋποθέσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και 

τεχνογνωσία αποτελούν στοιχείο το οποίο διευρύνει ουσιαστικά το κοινωνικό και 

ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Το 

κείμενο, σε μία προοπτική παράλληλης παρουσίασης της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο από τη μία πλευρά και όσων είναι αναγκαίο 

να υλοποιηθούν, προκειμένου να γεφυρωθεί το παραπάνω χάσμα, από την άλλη, 

στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη της αναγκαιότητας υπέρβασης των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων που οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης είναι δυνατό 

να επιτείνουν ή και να προκαλέσουν, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής 

δικαιοσύνης και δημοκρατικής ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης338.    

Επιπλέον, από το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας προκύπτει αβίαστα το 

συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευτικός θεσμός θεωρείται ως ο κατεξοχήν χώρος όπου δεν 

εισάγεται απλώς η καινοτομία, αλλά καλλιεργούνται και οι προϋποθέσεις της 

γένεσης, της ανάπτυξης και της επιτυχημένης εφαρμογής της στην κοινωνική 

πραγματικότητα. Σε αυτές τις προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η 

αναγκαιότητα ενός ηθικού-δεοντολογικού κώδικα για τους μελλοντικούς 

επαγγελματίες ή ερευνητές οι οποίοι θα ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη και 

τις εφαρμογές της339. 

 

9.2. Η συμβολή της ορθόδοξης ανθρωπολογίας 

Η συμβολή της Χριστιανικής Παιδαγωγικής στον παραπάνω προβληματισμό 

μπορεί να είναι καθοριστική. Η Χριστιανική Παιδαγωγική θεμελιώνεται σε μία 
                                                     
338 R. Basham, Artificial Intelligence in health, human service delivery and education: A brief 
conceptual overview. Journal of Health Science, 7(2019), 73-78.  
339 E. Burton, J. Goldsmith, S. Koening, B. Kuipers, N.Mattei, & T. Walsh, Ethical Considerations in 
artificial intelligence courses. AI Magazine, 38(2017), 22-34. V. Dignum, Responsible artificial 
intelligence: Designing ai for human values. ITU Journal: Discoveries, 1:25(2017), 1-8. L. Si-jing, & 
W. Lan, Artificial intelligence education ethical problems and solutions. 2018 13th International 
Conference on Computer Science & Education (ICCSE), 155-158. N.L. Garrett, N. Beard, & C. 
Fiesler, (More than "If Time Allows": The role of ethics in AI education. Proceedings of the 
AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 2020, pp. 272-278. 
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ανθρωπολογική αρχή, κατά την οποία τόσο η διδασκαλία όσο και η μάθηση -σε 

επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και εφαρμογής- προϋποθέτουν την ουσιαστική συμμετοχή 

του ανθρώπου με τα αρχέγονα και ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά της φύσης του. 

Κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία ο άνθρωπος αποτελεί μία μοναδική και 

ανεπανάληπτη ύπαρξη η οποία έχει ως προοπτική της την πνευματική της 

ανακαίνιση, τη μεταμόρφωσή της σε μία νέα εν Χριστώ προσωπική και κοινωνική 

ύπαρξη340. Παράλληλα, ο εσχατολογικός προορισμός του ανθρώπου προσδιορίζει και 

το περιεχόμενο των εννοιών της προόδου και της ευημερίας του, οι οποίες στο 

πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης περιγράφονται ως αποκατάσταση της ζωογόνου 

σχέσης του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση341. Το γεγονός αυτό 

προδιαγράφει την αντίληψη της ορθόδοξης παράδοσης για την επιστήμη και τα 

επιτεύγματά της342.  

Ο άνθρωπος δημιουργείται από τον Θεό ως κυρίαρχος της κτίσης εξαιτίας των 

νοητικών, γνωστικών και δημιουργικών του ικανοτήτων, οι οποίες στο σύνολό τους 

είναι δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Στο βιβλίο της Εξόδου αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «ἐνέπλησα αὐτόν πνεῦμα θεῖον σοφίας καί συνέσεως καί ἐπιστήμης 

ἐν παντί ἔργω διανοεῖσθαι καί ἀρχιτεκτονῆσαι»343. Σε άλλο σημείο της Παλαιάς 

Διαθήκης η επιστήμη παρουσιάζεται ως δώρο του Θεού και μέθοδος γνώσης Του: 

«Και αὐτός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοίς θαυμασίοις 

αὐτοῦ»344. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακρίνει στις τέχνες και, κατά συνέπεια, 

και στις επιστήμες του ανθρώπου τη σοφία με την οποία είναι προικισμένος από τον 

Θεό, προκειμένου να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις υποθέσεις του επίγειου 

βίου του345.  

 

9.3. Η περί προσώπου ορθόδοξη θεολογία 

                                                     
340 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 36.  
341 Β. Γιούλτσης, Η άλλη θέαση του κοινωνικού, εκδ. Π. Πουρναράς. Θεσσαλονίκη 2005, σ. 18. 
342 Γ. Μαρτζέλος, Θεολογία, φιλοσοφία και επιστήμη κατά τους τρεις Ιεράρχες. Σύνθεσις, 3:2(2014), 
53-72. B. Gallaher, Godmanhood vs mangohood: An eastern Orthodox response to transhumanism. 
Studies in Christian Ethics, 32:2(2019), 200-215. 
343 Έξ. 31, 3.  
344 Σοφ. Σειρ., 38, 6.  
345 Ιω. Χρυσόστομος, Εἰς Γένεσιν, Ὀμ. 29, 3, PG 53, 284Q «ἕκαστος ὑπὸ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ σοφίας 
ἐγκειμένης τῆ φύσει εὑρετὴς ἐκ προοιμίων τέχνης τινὸς γένονε, καὶ οὕτως εἰς τὸν βίον εἰσήνεγκε τὰ 
τῶν τεχνῶν ἐπιτηδεύματα».  



Τεχνολογία αιχμής: Ηθικά διλήμματα και προοπτικές 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
173 

Θεμελιώδης σκοπός του σχολείου και της αγωγής, κατά την ορθόδοξη 

Χριστιανική Παιδαγωγική, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του ανθρώπου ως 

προσώπου. Η περί προσώπου ορθόδοξη θεολογία346 δημιουργεί γόνιμο έδαφος για 

τον συνδυασμό των δύο βασικών τάσεων που κυριάρχησαν κατά το παρελθόν 

αναφορικά με τον γενικό σκοπό της αγωγής, τον γνωσιολογικό ή γνωσιοκρατικό και 

τον μορφολογικό ή ειδολογικό347, καθώς και τον προσανατολισμό τους προς μία 

εκπαίδευση η οποία απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις δυνάμεις και τις 

δυνατότητες λειτουργίας και έκφρασης της ανθρώπινης ύπαρξης348.  

Η ορθόδοξη κατανόηση του προσώπου θεμελιώνεται στην κατ’ εικόνα και 

καθ’ ομοίωσιν Θεού δημιουργία του ανθρώπου349, η οποία του εξασφαλίζει τα 

διακριτικά χαρακτηριστικά του λογικού και του αυτεξουσίου, προσδιορίζοντας 

ταυτόχρονα και την εσχατολογική προοπτική του. Η ανθρώπινη φύση, επομένως, 

περιλαμβάνει, εκτός από τη βιολογική, και την πνευματική της διάσταση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο παιδαγωγικός σκοπός της ολόπλευρης ανάπτυξης της ψυχoσωματικής 

φύσης του ανθρώπου ερμηνεύεται ως καλλιέργεια της μοναδικότητας και της 

κοινωνικότητας σε μία σωτηριολογική-εσχατολογική προοπτική350. Βασικός σκοπός, 

δηλαδή, του σχολείου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του μαθητή, με την προϋπόθεση της αυτεξούσιας επιλογής του να 

κοινωνεί αρμονικά και ελεύθερα με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση. «Η 

πηγή της κοινωνικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η συγγένειά της με τον 

Τριαδικό Θεό, καθώς και η αναφορά της προς το αρχέτυπό της που είναι η Αγία 

Τριάδα, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο της εν Χριστώ ανακαίνισής της. Η σωτηρία 

όλων των ανθρώπων είναι το Θέλημα του Θεού. Η ανταπόκριση όμως του κάθε 

ανθρώπου τόσο στον τρόπο κοινωνίας του με τον Θεό και το συνάνθρωπο όσο και 

στην πρόσκτηση των σωτηριωδών αγαθών διά του Ιησού Χριστού είναι προσωπική 

αφορμώμενη από την πίστη και την ελευθερία του»351.  Η ορθόδοξη κατανόηση της 

φύσης και του προορισμού του ανθρώπου απαντά εύστοχα στην πρόκληση για 

                                                     
346 Ι. Βλάχος, (Μητρ.) (2005). Το πρόσωπο στην ορθόδοξη παράδοση, εκδ. Ι. Μ. Γενεθλίου της 
Θεοτόκου Λιβαδειά 2005.  
 
347 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο.: εκδ. Δ. Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2015. 
348 Ό.π., σ. 23.  
349 Γέν., 1, 26. 
350 Κ. Γρηγοριάδης, Η εσχατολογική διάσταση στη μόρφωση του ανθρώπου. (Θεολογική-παιδαγωγική 
προσέγγιση), εκδ. Αρμός, Αθήνα 1996. 
351 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π.  
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ισότητα στη δυνατότητα πρόσβασης στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της τεχνητής 

νοημοσύνης, αλλά και για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως 

αυτή αναπτύσσεται στο πρώτο μέρος του κειμένου εργασίας352.  

 

 

9.4. Ο υπαρξιακός χαρακτήρας της ορθόδοξης αγωγής 

Η αγωγή με τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκτά έναν υπαρξιακό χαρακτήρα. 

Ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο της παιδευτικής διαδικασίας. Η προσωπική και 

κοινωνική πρόοδος έχει ως ιδανικό την οντολογική ολοκλήρωση του ανθρώπου, η 

οποία πραγματώνεται εντός του σώματος της Εκκλησίας ως κοινωνίας προσώπων με 

κεφαλή τον Χριστό. Πρώτιστος σκοπός δεν είναι η αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας του ανθρώπου μέσω των τεχνολογικών δημιουργημάτων του, αλλά η 

απέκδυσή του από τα χαρακτηριστικά του παλαιού ανθρώπου, προκειμένου να 

προοδεύσει στη γνώση του Δημιουργού του353.  

Ο καινός άνθρωπος καλείται να υψωθεί «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας 

τοῦ πληρώματος του Χριστοῦ»354. Κατά τη χριστιανική ανθρωπολογία, η οικοδόμηση 

του καινού ανθρώπου εντός της Εκκλησίας είναι καρπός της θείας Χάριτος και της 

ελευθερίας του. Το γεγονός της ενανθρώπησης του Θεού Λόγου, κατά την ορθόδοξη 

παράδοση, δηλώνει τη σάρκωση της χριστιανικής αλήθειας, στην απόλυτη πληρότητα 

και ορθότητά της, εντός της ανθρώπινης ιστορίας. Το σαρκωμένο ευαγγελικό μήνυμα 

διατηρείται αδιάφθορο και ζωντανό διαχρονικά, υπερβαίνοντας τις φθοροποιές 

κατηγορίες του χώρου και του χρόνου, σαρκούμενο κάθε φορά στις νέες πολιτισμικές 

προκλήσεις και τα σύγχρονα κοινωνικά σχήματα. Επιπλέον, παραδίδεται στην 

ανθρωπότητα ως ρεαλιστικό αρχέτυπο βίου και αρετής. Το αποτέλεσμα αυτής της 

σάρκωσης υπήρξε η δυνατότητα υπέρβασης της φθοράς και του θανάτου· σκοπός της 

είναι η κατά χάριν θέωση του ανθρώπου355. Στο πλαίσιο αυτό, η θύραθεν γνώση και 

η τεχνολογική εξέλιξη δεν υποτιμούνται, αλλά αξιολογούνται θετικά ως 

αποτελέσματα της δημιουργικής ικανότητας του ανθρώπου. Η σάρκωση του Λόγου 

έγινε με μοναδικό σκοπό τη θέωση του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε εξέλιξη 

                                                     
352 UNESCO, Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable 
development. Working papers on education policy, UNESCO, Paris, 2019, 12-16. 
 
353 Κολ., 3, 9-10. 
354 Εφ., 4, 13. 
355 Κ. Γρηγοριάδης, Η συμβολή της Παιδαγωγικής στην αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου, στο 
Φωτίου, Σ. (επιμ.). Παιδαγωγία ζωής (σ. 13-37), εκδ. Αρμός, Αθήνα 1999, σ. 13-37.  
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σε οποιοδήποτε πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού δικαιώνεται, όταν υπηρετεί τον 

άνθρωπο και την εσχατολογική πορεία και προοπτική του. 

 

9.5. Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών στη χριστιανική αγωγή 

Η χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών στο πλαίσιο της χριστιανικής αγωγής 

αποτελεί μια ευκαιρία γόνιμης συνάντησης του παιδιού με τις σύγχρονες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, εξυπηρετώντας τη θεμελιώδη ανάγκη του ηλεκτρονικού 

γραμματισμού του σύγχρονου ανθρώπου. Οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές αποτελούν 

πλέον ένα βασικό γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο, μέσω του οποίου ο σύγχρονος 

άνθρωπος μαθαίνει να αναζητά γνώσεις και πληροφορίες χρήσιμες στο παρόν και στο 

μέλλον για την καθημερινότητά του, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και 

επικοινωνίας, αλλά και για την εκπαιδευτική, οικογενειακή, κοινωνική, πολιτισμική 

και επαγγελματική του ζωή και γενικά για τις στάσεις του ως προς τη θέση της 

επιστήμης και της τεχνολογίας στη ζωή του356. Ταυτόχρονα, η χρήση της τεχνολογίας 

και των εφαρμογών της έχει ευαισθητοποιεί τον σύγχρονο άνθρωπο, στο πλαίσιο της 

γενικής παιδείας, να είναι ικανός να κρίνει, να προβληματίζεται και να παίρνει 

ανοιχτά θέση σε ζητήματα που τίθενται τόσο ως προς τις επιπτώσεις από τη ραγδαία 

εισβολή τους στους ποικίλους τομείς της ανθρώπινης δράσης σε θέματα προστασίας 

των πνευματικών δικαιωμάτων και ασφάλειας των πληροφοριών όσο και ως προς το 

ιδιωτικό απόρρητο, τους κινδύνους εθισμού και εξάρτησης, την αξιοπιστία των 

πληροφοριών, τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο και γενικά τον ρόλο και τα όρια των 

εφαρμογών της Τεχνολογίας και της πληροφορίας σε όλα τα θέματα του κοινωνικού 

γίγνεσθαι357. 

Είναι βέβαιο ότι εγείρονται αρκετά ζητήματα από τη ραγδαία και σε πολύ 

σύντομο χρόνο εισβολή και χρήση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών τόσο στην 

εκπαίδευση358 όσο και στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Ωστόσο, δεν 

είναι δυνατό να πιστεύει κανείς ότι η χρήση τους μπορεί να δώσει λύση σε όλα τα 

ζητήματα, γεγονός που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται τόσο από τον λόγο όσο και από 

τον τρόπο αξιοποίησής τους. Άλλωστε, κανένα από τα τεχνολογικά ή επικοινωνιακά 

μέσα δεν μπορεί από μόνο του να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής, αν δεν 

εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη προοπτική και δεν υπηρετεί συγκεκριμένους 
                                                     
356 Β. Κόμης, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της επικοινωνίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004, σ. 46, 62. 
357 Ό.π., σ. 58. 
358 Κ. Μπίκος, Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι ΤΠΕ, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 16. 



Τεχνολογία αιχμής: Ηθικά διλήμματα και προοπτικές 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
176 

στόχους. Ωστόσο, πέραν της σπουδαιότητάς τους, τα μέσα αυτά εμπεριέχουν και μία 

κοινωνική και πολιτισμική δυναμική, με την έννοια ότι μπορούν να συμβάλουν όχι 

μόνο στη συγκέντρωση γνώσεων και πληροφοριών, αλλά και στην απόκτηση ή την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής πρόσβασης, ανάγνωσης και χειρισμού τους έτσι, 

ώστε να μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να διαμορφώνει θετικά κριτήρια για δόμηση 

νοημάτων και αξιών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, αλλά 

και της ζωής των συνανθρώπων του. Το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος θα 

κατανοήσει ότι απαιτείται οι νέες ανάγκες, που προέκυψαν και προκύπτουν από τα 

επιτεύγματα και τις ανέσεις που έφεραν η ραγδαία ανάπτυξη και η διευρυμένη σε 

πολλούς τομείς της ζωής χρήση της τεχνολογίας, να μην καταλήξουν σε εξάρτηση 

και υποδούλωσή του, αλλά να παραμείνουν υπό τον απόλυτο έλεγχό του. 

Η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση δεν τάσσεται εναντίον της τεχνολογίας 

και των εφαρμογών της, αλλά προσφέρει τα απαραίτητα κριτήρια, προκειμένου αυτές 

να χρησιμοποιούνται για την ευεργετική υπηρεσία των ανθρώπινων ψυχοσωματικών 

αναγκών. Ο άνθρωπος που τις δημιούργησε οφείλει να γνωρίζει ότι είναι ο υπεύθυνος 

τόσο για τη χρήση τους όσο και για την παράχρησή τους. 

 

Συμπεράσματα 

Επομένως, η ανθρωπολογική αρχή του σαρκωμένου Λόγου θέτει τους όρους 

και τα όρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται 

οποιαδήποτε πρόοδος και αλλαγή. Ανθρωποκεντρική παιδεία, στο πλαίσιο της 

Χριστιανικής Παιδαγωγικής, σημαίνει παιδεία που στοχεύει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ανθρώπου ως ψυχοσωματικού όντος. Η νοηματοδότηση του 

ανθρώπινου προσώπου, κατά τη Χριστιανική Παιδαγωγική, συνεισφέρει ουσιαστικά 

στην κατανόηση της σύνθετης ανθρώπινης φύσης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της και των πολύπλευρων αναγκών και των προοπτικών της.  

Η παραπάνω ερμηνεία προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για τη χάραξη και 

τον σχεδιασμό της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής, την αναπλαισίωση των 

προγραμμάτων σπουδών και τον εμπλουτισμό των καινοτόμων προτάσεων της 

σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ένα 

μοντέλο εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με προσωποκεντρικό στο σύνολό του 

χαρακτήρα, θεμελιωμένο στην περί προσώπου ορθόδοξη διδασκαλία, φωτίζει, χωρίς 

να απορρίπτει, τις επιμέρους πτυχές της επιστημονικής προόδου και καινοτομίας, 

αντιμετωπίζοντας θετικά την τεχνολογική εξέλιξη και, κατά συνέπεια, τις 
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εντυπωσιακές δυνατότητες των εκπαιδευτικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. 

Τέλος, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αφενός της προάσπισης της ελευθερίας του 

προσώπου ως ανεκτίμητου αγαθού και αφετέρου της ενίσχυσης των δημοκρατικών 

αρχών της εκπαίδευσης ως ασφαλιστικών δικλείδων υπέρβασης ή αποφυγής των 

κινδύνων που προκύπτουν από την κατάχρηση των εφαρμογών της τεχνητής 

νοημοσύνης.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
 
 

Α. ΟΜΑΔΑ 
Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Τεχνολογία αιχμής και ζητήματα δημοκρατίας 
2. Τα όρια της χρήσης των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ορθόδοξη 
αγωγή 
3. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη χρήση των εφαρμογών της Τεχνητής 
Νοημοσύνης κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας 
4. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών στη 
χριστιανική αγωγή 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
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1. Καλλιακμάνης Β. πρωτ. & Τύμπας Χρυσόστομος-Γρηγόριος (αρχιμ.), Ορθόδοξη 
λατρεία και κατήχηση στα ψηφιακά μέσα. Εκκλησιολογικές αρχές και σύγχρονη 
πραγματικότητα, Θεολογία 90, 3(2019), 77-99. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
2. Σαββάτου Χρυσοστόμου (μητρ.), Ο άνθρωπος και η αναπτυξη της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Μία πρόκληση για την Ορθόδοξη θεολογία, Θεολογία 90, 3(2019), 19-
41. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
3. Μητροπούλου Βασιλική, Ψηφιακός Γραμματισμός στο Μάθημα των 
Θρησκευτικών, Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών, 2 (2019), 372-378. 
http://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching/article/view/6900/6777 
4. Κοντόκωστας Γεώργιος, Η συμβολή της τεχνολογίας στη σύγχρονη εκπαίδευση 
αλλά και ο ανασταλτικός της ρόλος στην ελεύθερη ανάπτυξη των νέων, Θεολογία 90, 
3(2019), 201-216. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 

 
Γ. ΟΜΑΔΑ 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου εργασίας της UNESCO με τίτλο: 
«Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable 
Development»; 
2. Ποια είναι η βασική ανθρωπολογική αρχή στην οποία θεμελιώνεται η Χριστιανική 
Παιδαγωγική και η οποία συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός 
ρυθμιστικού πλαισίου, για την ορθή χρήση των εφαρμογών της Τεχνητής 
Νοημοσύνης; 
3. Ποιος είναι ο θεμελιώδης σκοπός του σχολείου και της αγωγής κατά την ορθόδοξη 
Χριστιανική Παιδαγωγική; 
4. Πώς κατανοείτε τον υπαρξιακό χαρακτήρα της αγωγής με βάση την ορθόδοξη 
παράδοση; 
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10. Η συμβολή της πατερικής θεολογίας στην αντιμετώπιση των 
βιοηθικών διλημμάτων στο πλαίσιο της ορθόδοξης αγωγής 

 

Λέξεις κλειδιά: βιοηθική, ορθόδοξη αγωγή, θάνατος, ευτεκνία, ατεκνία, παρένθετη 

μητρότητα 

 

Εισαγωγή  

Οι ταχύτατες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας και των βιοεπιστημών 

καθιστούν εξαιρετικά αναγκαία τη βιοηθική κατάρτιση και την ηθική αγωγή των 

νέων ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του επιστημονικού 

διαλόγου για τη σύγχρονη εκπαίδευση, η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης της 

ηθικής και βιοηθικής εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικών αξόνων που στοχεύουν στην 

ηθική ανάπτυξη και την ηθική ωρίμανση των μαθητών, τίθεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, εφόσον η πνευματική καλλιέργεια και η ηθική ανάπτυξη καθιστούν 

τους μελλοντικούς πολίτες της κοινωνίας ικανούς να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

ηθικές και βιοηθικές προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.   

Η βιοηθική κατάρτιση και η ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων 

αποτελούν σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, 

αλλά και ευρύτερα της ορθόδοξης αγωγής. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας 

διερευνάται κυρίως η συμβολή της ορθόδοξης θεολογίας στον εμπλουτισμό του 

ηθικού εξοπλισμού του σύγχρονου νέου, προκειμένου να καταστεί ικανός να 

αντιμετωπίσει με επάρκεια και πληρότητα τα πολυποίκιλα βιοηθικά διλήμματα που 

αντιμετωπίζει στην προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνική του ζωή.   

 

10.1. Θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης βιοηθικής  

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων βιοηθικών διλημμάτων του ανθρώπου 

προϋποθέτει μία συγκεκριμένη ανθρωπολογία359. Η Ευαγγελική αλήθεια, σύμφωνα 

με την ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί την ερμηνευτική κλείδα για την ορθόδοξη 

κατανόηση του ανθρώπου και του βίου του. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικός ο ρόλος της χριστιανικής αγωγής στη διάπλαση του χαρακτήρα και της 

                                                     
359 Γ. Μαντζαρίδης, Παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα. Χίμαιρα και αλήθεια, εκδ. Πουρναράς, 
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 158. 
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προσωπικότητας του ανθρώπου, όπως αυτή επιτυγχάνεται στο πλαίσιό της με βάση 

τη θεολογία της για την αξία του ανθρώπινου προσώπου360, η οποία περιλαμβάνει μία 

ιδιαίτερη αντίληψη για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ύπαρξη, την ιερότητα του 

ανθρώπινου σώματος, καθώς και την ερμηνεία και κατανόηση της ζωής, της 

ασθένειας και του θανάτου.  

 

10.1.1. Η αξία της ανθρώπινης ζωής 

Ειδικότερα, η αξία της ανθρώπινης ζωής361 θεμελιώνεται στο γεγονός της 

δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό362. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με 

ιδιαίτερο τρόπο σε σχέση με την υπόλοιπη κτίση. Η κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργία του 

ανθρώπου  ερμηνεύεται, στο πλαίσιο της ορθόδοξης διδασκαλίας, ως η ικανότητα 

που έχει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί τη ζωή ως δώρο Θεού και την ένωσή του με 

τον Θεό ως βασική προοπτική της, γεγονός το οποίο προβάλλεται με επάρκεια και 

στο πλαίσιο της σχολικής θρησκευτικής αγωγής363. Επομένως, η επίγεια ζωή του 

ανθρώπου εξυπηρετεί την αποκατάσταση της ζωτικής σχέσης του με την πηγή της 

όντως ζωής, τον Θεό, η οποία προϋποθέτει τη συμφιλίωση με τον συνάνθρωπο και 

την υπόλοιπη κτίση364. Επιπλέον, η κατ’ εἰκόνα και καθ’ ὁμοίωσιν Θεού δημιουργία 

του ανθρώπου365 φανερώνει και την εσχατολογική προοπτική του. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει τη σημασία η οποία είναι αναγκαίο να αποδίδεται και στην πνευματική 

διάσταση του βίου του366. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο άνθρωπος βιώνει την 

παρούσα ζωή ως πάροικος και παρεπίδημος367. Ο επίγειος βίος υπηρετεί την 

                                                     
360 Βλ. Κ. Δεληκωνσταντής, Η παιδεία ως πολιτισμός του προσώπου, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2009. Βλ., 
επίσης, Κ. Δεληκωνσταντής, «Η εκπαίδευση μετά τον “αιώνα του παιδιού” και η επικαιρότητα της 
ορθόδοξης “παιδείας του προσώπου”», Θεολογία και κόσμος σε διάλογο. Τιμητικός τόμος στον 
καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη, Β. Γιούλτης κ. ά. (επιμ.), εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 243-
254.  
361 Αναλυτικότερα, βλ. Μ. Βάντσος, Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από άποψη 
ορθόδοξης Ηθικής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη Βιοηθική, εκδ. Κ. Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2010, σ. 19 κ.ε.  
362 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, υπαρξιακές 
και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 509. 
363 Ό. Γριζοπούλου - Π. Καζλάρη, Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του 
Χριστιανισμού, Αθήνα 2008, σ. 134. 
364 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, υπαρξιακές 
και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 513-514.  
365 Γέν. 1, 26. 
366 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, ό.π., σ. 51-52. Βλ. και Μ. 
Βάντσος, Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις ορθόδοξης Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη 
2016, σ. 100. 
367 Γέν. 23, 4· Λευιτ. 25, 23· Α΄ Παρ. 29, 15· Ψαλμ. 38, 13· Α΄ Πέτρ. 1, 1. 
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επουράνια αποκατάστασή του368. Αντιπροσωπευτική προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

η παραβολή της τελικής κρίσης369, την οποία διδάσκονται οι μαθητές της Β΄ 

Γυμνασίου στη δέκατη έκτη ενότητα του διδακτικού τους εγχειριδίου. Η ανάλυση του 

περιεχομένου και των συμβολισμών της παραβολής αναδεικνύει το πραγματικό 

νόημα και περιεχόμενο της επίγειας ζωής κατά την ορθόδοξη διδασκαλία370.  

Η απόφαση των πρωτόπλαστων, ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης του 

αυτεξουσίου τους, να διαρρήξουν τη σχέση τους με την όντως ζωή, τον Θεό, έχει ως 

αποτέλεσμα την πτώση τους από τον παράδεισο, την απομάκρυνσή τους από την 

αγάπη του Θεού και την εμπειρία του θανάτου. Αποδίδοντας, μάλιστα, ο Αδάμ την 

ευθύνη της λανθασμένης του επιλογής στην Εύα, προκαλεί ανεπανόρθωτο ρήγμα στις 

σχέσεις των πρωτοπλάστων, γεγονός το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Ενδεικτικά παραδείγματα 

των επιπτώσεων της εξόδου του ανθρώπου από τον παράδεισο στις διαπροσωπικές 

σχέσεις αποτελούν οι διηγήσεις για τους αδελφούς Κάιν και Άβελ και για τον πύργο 

της Βαβέλ. Επομένως, η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο σηματοδοτεί την 

απομάκρυνσή του από τον Θεό και τη διάρρηξη των σχέσεών του με τον 

συνάνθρωπο, γεγονός το οποίο αναδεικνύει ως θεμελιώδη σκοπό της επίγειας ζωής 

του την αποκατάσταση της σχέσης του με τον συνάνθρωπο και τον Θεό, τη μοναδική 

πηγή της ζωής371.  

Ο Θεός, ως αιτία της ανθρώπινης φύσης, νοηματοδοτεί την ανθρώπινη ζωή, 

γεγονός το οποίο αποκαλύπτει την αξία και τη σημασία της372. Ο ενανθρωπήσας 

Χριστός είναι πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος373. Στο πλαίσιο της λειτουργικής 

αγωγής, αναδεικνύεται ότι ο άνθρωπος, μετέχοντας στο μυστήριο του βαπτίσματος, 

ενδύεται τον Χριστό374, ενώ με τη μετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 

καθίσταται σύσσωμος και όμαιμος με τον Χριστό375. Ο Χριστός διακηρύττει: «ἐγώ 

εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, 

ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω 

                                                     
368 Ματθ. 6, 33: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ». 
369 Ματθ. 25, 31-46. 
370 Γ. Τσανανάς - Α. Μπάρλος, Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου. Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το 
έργο Του, Αθήνα 2007, σ. 70. 
371 Ιω. 14, 6. 
372 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, υπαρξιακές 
και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 509.  
373 Α΄ Ιω, 1, 14. 
374 Γαλ. 3, 27. 
375 Ματθ. 26, 26-28· Μαρκ. 14, 22-24· Λουκ. 22, 19-20· Ιω. 6, 54 και Α΄ Κορ. 10, 16. 
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ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»376, περιγράφοντας τη σωτηριολογική διάσταση και την 

εσχατολογική προοπτική της ανθρώπινης ζωής. Το γεγονός αυτό καθιστά πρωταρχικό 

σκοπό της ζωής του ανθρώπου την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου όχι ως 

απλή παράταση της βιολογικής υπόστασης του ανθρώπου, αλλά ως απέκδυση του 

παλαιού ανθρώπου και την αποκατάσταση του αρχαίου κάλλους του. Η κατ’ εικόνα 

και καθ‘ ομοίωσιν δημιουργία του ανθρώπου377 περικλείει, μεταξύ άλλων, το 

μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης και τις προοπτικές της. Τελικά, η ενανθρώπηση του 

Θεού Λόγου, ως ενσάρκωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, αποτελεί το 

έμπρακτο τεκμήριο της ανυπέρβλητης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο378.  

 

10.1.2. Η περί θανάτου και αναστάσεως ορθόδοξη διδασκαλία 

Ιδιαίτερη αξία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων βιοηθικών προβλημάτων, 

εκτός από την ορθόδοξη κατανόηση του μυστηρίου της ζωής379 και τον προσδιορισμό 

της αξίας, της σημασίας και του σκοπού της380, έχουν και η περί θανάτου και 

αναστάσεως ορθόδοξη διδασκαλία. Η ανάσταση του Θεανθρώπου σηματοδοτεί μία 

νέα προοπτική κατά την οποία ο επίγειος θάνατος του ανθρώπου αποτελεί τη θύρα 

προς την αιώνια ζωή. Ο Θεάνθρωπος Χριστός υπογραμμίζει ότι «ὁ τρώγων μου τὴν 

σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ»381, διότι «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ 

μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ»382. Η μετοχή του πεπτωκότος ανθρώπου στο μυστήριο της 

Θείας ευχαριστίας εξασφαλίζει την κοινωνία του σώματος και του αίματος του 

Θεανθρώπου Χριστού. Αποτελεί, δηλαδή, τον δρόμο της αποκατάστασης της 

διαρραγείσας σχέσης του ανθρώπου με την πηγή της αληθινής ζωής383, δηλαδή, της 

αποτίναξης του ζυγού της φθοράς και του θανάτου. Επομένως, η επίγεια ζωή, κατά 

την ορθόδοξη παράδοση, έχει έντονο χαρακτήρα προσωρινότητας384, ενώ ακλόνητο 

                                                     
376 Ιω. 6. 51. 
377 Γέν. 1, 26. 
378 Ιω. 3, 16. 
379 Αναλυτικότερα, βλ. Μ. Βάντσος, Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από άποψη 
ορθόδοξης Ηθικής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη Βιοηθική, Θεσσαλονίκη 2010, 
σ. 19 κ.ε.  
380 Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και Θεάνθρωπος, υπαρξιακές 
και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, ό.π., σ. 513-514.  
381 Ιω. 6, 54.  
382 Ιω. 6, 56.  
383 Ιω. 14, 6. 
384 Γεν. 23, 4· Ψαλμ. 38, 13. 
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σημείο αναφοράς της αποτελεί ο στόχος της αποκατάστασης του ανθρώπου στη 

Βασιλεία του Θεού385.  

Κατά συνέπεια, η επίγεια ζωή αποκτά πνευματική διάσταση και αιώνια 

προοπτική. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει σχετικά: «ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 

οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν»386. Ο 

άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσδιορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της αιώνιας 

ζωής, λέγοντας: «καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἐκεῖ. Κέκρυπται γὰρ, φησί, σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ 

Θεῷ. Καὶ τὰ ἔπαθλα  ἐκεῖ, καὶ οἱ δρόμοι περὶ τῶν ἐκεῖ στεφάνων. Οὐδὲ γὰρ 

καταλύεται μετὰ τὴν τελευτὴν αὕτη ἡ ζωή, ἀλλὰ τότε  διαλάμπει μειζόνως. Διὰ δὴ 

τοῦτο, οὐχ ὑπάρχων μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν τὰ διαδήματα περικειμένων μείζονά 

εἰσιν ἐγκεχειρισμένοι τιμὴν οἱ ταύτην ἔχοντες τὴν ἀρχήν, ἅτε ἐν μείζοσι καὶ ἐπὶ 

μείζοσι πλάττοντες τοὺς ἀνθρώπους»387.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αγωγή των παιδιών και των εφήβων αποκτά νέες 

διαστάσεις. Η ανάσταση του Θεανθρώπου καταργεί την απόλυτη κυριαρχία του 

θανάτου στη ζωή του ανθρώπου388. Αναδεικνύεται η πνευματική διάσταση της 

επίγειας ζωής του ανθρώπου389. Ο άνθρωπος κατανοείται ως ψυχοσωματική ύπαρξη 

με εσχατολογικές διαστάσεις. Εύστοχα έχει διατυπωθεί ότι: «Η ορθόδοξη χριστιανική 

ηθική μπορεί να βοηθήσει τη σύγχρονη βιοηθική περισσότερο ως αντι-βιοηθική∙ ως 

ηθική που βλέπει τον άνθρωπο και τα προβλήματά του μέσα σε υπερβατική 

προοπτική. Μπορεί να προβάλει την ανυπέρβλητη αξία του προσώπου και να 

υπομνήσει τον σφαιρικό χαρακτήρα της ζωής, που λησμονείται με τη μονοδιάστατη 

θεώρησή της. Μπορεί τέλος με τον προσωποκεντρικό της χαρακτήρα να συμβάλει σε 

καλύτερη εφαρμογή των αρχών που προβάλλονται στη βιοηθική»390.  

Ο θάνατος, επίσης, διακρίνεται σε πνευματικό και σωματικό. Αιτία του 

πνευματικού θανάτου θεωρείται η αμαρτία391. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 

σημειώνει: «Θάνατος μέν ἐστι κυρίως ὁ τοῦ Θεοῦ χωρισμός· κέντρον δὲ τοῦ 

θανάτου, ἡ ἁμαρτία· ὃ δεξάμενος ὁ Ἀδὰμ ὁμοῦ τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου καὶ τοῦ 

                                                     
385 Εβρ. 13, 14: «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». 
386 Φιλ. 3, 20.  
387 Ἰ. Χρυσόστομος,Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους δευτέραν Ἐπιστολήν, Ὁμιλία ιε´,  PG 61, 508. 
388 Ιω. 11, 25. 
389 Η. Ρεράκης, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Δ. Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 51-52. Βλ. και Μ. Βάντσος, Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. 
Προσεγγίσεις ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 100. 
390 Γ. Μαντζαρίδης, Παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα, ό.π., σ. 168.  
391 Ρωμ. 6, 23: «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν». 
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παραδείσου καὶ τοῦ Θεοῦ ἐξόριστος γέγονεν· ᾧ ἐπεκολούθησεν ἐξ ἀνάγκης καὶ ὁ τοῦ 

σώματος θάνατος. Ζωὴ δὲ κυρίως ἐστὶν ὁ εἰπών· Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή· οὗτος ἐν τῷ 

θανάτῳ γενόμενος, τὸν νεκρωθέντα πάλιν εἰς τὴν ζωὴν ἐπανήγαγεν»392.  

 

10.2. Πνευματική διάσταση του ανθρώπου 

Επομένως, η ορθόδοξη ανθρωπολογία αποκαλύπτει στον σύγχρονο άνθρωπο 

την πνευματική διάσταση και την αιώνια προοπτική του ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της ύπαρξής του, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση της 

σημασίας και της αξίας της ζωής του. Η χριστιανική ζωή περιγράφεται ως η πορεία 

του ανθρώπου προς τον ανακαινισμό του, μετατρέποντας τον βιολογικό θάνατο σε 

θύρα προς την αιώνια ζωή393.  Ο Λόγος του Θεού ενηνθρώπησε394, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν 

ως Θεάνθρωπος και, θανάτῳ θάνατον πατήσας, κατάργησε την κυριαρχία του 

θανάτου στον άνθρωπο, προσφέροντας στη μέχρι τότε καταδικασμένη σε θάνατο 

πεπτωκυία φύση του την αιώνια ζωή. Το αποτέλεσμα της ενανθρώπησης είναι η 

μετατροπή της δουλείας του ανθρώπου στον θάνατο σε επιλογή, εφόσον μετά την 

Ανάσταση του Χριστού, ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της αρετής, της 

προσωπικής του ανάστασης, εφόσον, κατά τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρινό, «θάνατος 

γὰρ ἀΐδιος ἁμαρτία»395. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας υπηρετεί αυτήν ακριβώς την 

προοπτική του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της αμαρτίας, την 

απολύτρωσή του από τις συνέπειές της, οι οποίες κατατείνουν στον θάνατο και στην 

αποκατάστασή του στη Βασιλεία του Θεού396.  

                                                     
392 Μ. Ὁμολογητής, Περί ἀγάπης δευτέρα ἑκατοντὰς, PG 90, 1016Β. 
393 Ιω. 11, 26. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «Τί γάρ ἐστι δεινόν; Θάνατος; Οὐκ ἔστι 
τοῦτο δεινόν· ταχέως γὰρ ἐπὶ τὸν λιμένα ἀπερχόμεθα τὸν ἀκύμαντον. [...] προσεδόκων τὸν θάνατον, καὶ 
τὴν ἀνάστασιν ἐνενόουν». Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ὅτε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθείς Εὐτρόπιος 
ἀπεσπάσθη, καί περί παραδείσου καί Γραφῶν, καί εἰς τό «Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου», PG 52, 
398. 
394 Ιω. 1, 14. 
395 Κλ. Ἀλεξανδρεύς, Λόγος Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας, ἐκδ. C. Mondésert, Clément d'Alexandrie. Le 
protreptique, [Sources Chrétiennes 2], Éditions du Cerf, Paris, 1949, σ. 184.3. Βλ. και Ευσ. 
Καισαρείας, Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν Ψαλμῶν. Ἑρμηνεία τινῶν κατ᾽ ἐπιτομήν, PG 23, 288C: «Θάνατος δ’ 
ἂν εἴη ψυχῆς ἡ ἄρνησις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παντελὴς ἀποστασία, καὶ αἱ πρὸς θάνατον ἁμαρτίαι». Ο όσιος 
Εφραίμ ο Σύρος επισημαίνει, επίσης: «Θάνατος ὑμῶν οὐ κυριεύσει· μεταβεβήκατε γὰρ ἐκ τοῦ θανάτου 
εἰς τὴν ζωήν. Ἰησοῦς ἐστιν ἡ ζωὴ ὑμῶν, ᾗ κολληθέντες οὐκ ἀποθνῄσκετε· κύριος γάρ ἐστι ζωῆς καὶ 
θανάτου, καὶ τοὺς ἐγγίζοντας πρὸς αὐτὸν ζωοποιεῖ. [...] Ξένον γὰρ ὑμῖν τὸ τῆς ἁμαρτίας εἶδος, ὦ φίλοι 
Θεοῦ· οὐ γὰρ κυριεύσει τῆς νοητῆς ὑμῶν σαρκὸς ἡ ἁμαρτία, ἀφθαρσίαν ἐπανῃρημένοις. Πειρασμοῦ ἐκτὸς 
τυγχάνετε, ἀδελφοί, ἐπειδὴ πικρίας ἀπηλλάγητε, ῥήμασι θείοις πιστωθέντες. [...] Τιμήσαντες δικαιοσύνην 
καὶ ἁγνείαν τηρήσαντες ἐντὸς τοῦ παραδείσου ἤδη γεγόνατε» Κ. Φραντζολάς, Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 
ἔργα, τ. 3, εκδ. Το Περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 357-358. 
396 Β΄ Κορ. 5, 1-2: «Οἴδαμεν γάρ ὅτι ἐάν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομήν ἐκ 
Θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καί γάρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τό 
οἰκητήριον ἡμῶν τό ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες». 
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Ο Χριστός, κινούμενος από την απερίγραπτη αγάπη Του για τον άνθρωπο, κατά 

την περιγραφή του Αποστόλου Παύλου, «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν 

ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν 

ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»397. Οι 

εσχατολογικές και σωτηριολογικές διαστάσεις της ενανθρώπησης του Υιού και 

Λόγου του Θεού περιγράφονται σε κείμενο το οποίο κατατάσσεται στα 

ψευδεπίγραφα έργα του Μεγάλου Αθανασίου ως εξής: «Ἔλαβε σῶμα φθαρτόν, ἵνα 

τὸ φθαρτὸν ἐνδύσηται τὴν ἀφθαρσίαν· ἐνεδύσατο τὸ θνητόν, ἵνα τὸ θνητὸν ἐνδύσηται 

τὴν ἀθανασίαν. Καὶ τέλος γέγονεν ἄνθρωπος καὶ ἀπέθανεν, ἵνα ἡμεῖς, οἱ ὡς ἄνθρωποι 

ἀποθνήσκοντες, θεοποιηθῶμεν, καὶ μηκέτι τὸν θάνατον ἔχωμεν βασιλεύοντα. 

Θάνατος γὰρ ἡμῶν οὐ κατακυριεύει, καὶ ὁ ἀποστολικὸς δὲ κηρύττει λόγος· διὰ τοῦτο 

καὶ σταυροῦται, ἵνα τὴν κατάραν ἐξαγοράσῃ, καὶ ἡμεῖς τὴν εὐλογίαν 

κληρονομήσωμεν. Πάσχων γὰρ αὐτὸς, ἐβλάπτετο μὲν οὐδ’ ὅλως, ἐχαρίζετο δὲ 

μᾶλλον· καὶ ἀποθνήσκων, οὐκ ἔμενε νεκρὸς, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τοὺς νεκροὺς 

ἐζωοποίει· καὶ σφαγιαζόμενος δὲ οὐκ ἀπόλυτο, ἀλλὰ τῷ αἵματι τῆς σφαγῆς πάντας 

ἁπλῶς ἐλυτροῦτο, καὶ αὐτὸς ἔμενεν ἀπαθής»398. 

Επομένως, στο πλαίσιο της χριστιανικής αγωγής, η ιερότητα της ζωής καθιστά 

ανυπέρβλητη την ανάγκη της προάσπισης και της προστασίας της ως ύψιστου 

αγαθού. Αναδεικνύεται, επίσης, η σωτηριολογική και εσχατολογική προοπτική της. 

Κατανοείται η ηθική διάστασή της, η οποία υπηρετεί τον σκοπό της αποκατάστασης 

της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση. Αυτή η σχέση 

προϋποθέτει την απελευθέρωση του ανθρώπου από την πεπτωκυία φύση του, από τον 

εγωισμό, την απαλλαγή από την απομόνωση που αυτός προκαλεί και την 

αντιμετώπιση του συνανθρώπου ως πλησίον, ως αδελφού, ως μέρους του κοινού 

σώματος και ως ζωτικού μέλους του σώματος της Εκκλησίας.  

Από την άλλη πλευρά, η υποτίμηση του ανθρώπου αποκαλύπτει στρεβλή 

αντίληψη της αιτίας, του σκοπού και της ιερότητας της ζωής του399. Αυτή, μάλιστα, η 

ιερότητά της αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα, προκειμένου να γίνουν κατανοητά 

τα όρια των δυνατοτήτων των επιστημών της ζωής και της βιοτεχνολογίας.   

 

                                                     
397 Φιλ. 2, 7-8. 
398 Μ. Ἀθανάσιος [sp.], Εἰς τό πάθος τοῦ Κυρίου καί εἰς τόν Σταυρόν, PG 28, 205Β. 
399 Ε. Πεπές, «Ο ρόλος της θρησκευτικής αγωγής στην ανάπτυξη του εθελοντικού πνεύματος. Το 
παράδειγμα της εθελοντικής αιμοδοσίας», Κοινωνία, Επίσημο Δελτίο της Πανελληνίου Ενώσεως 
Θεολόγων, τ. 4 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015), σ. 436. 
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10.3. Η περίπτωση της παρένθετης μητρότητας 

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της συμβολής της χριστιανικής αγωγής στην 

υπέρβαση των βιοηθικών προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από την πρόοδο της 

επιστήμης και της βιοτεχνολογίας, αποτελεί η παρένθετη μητρότητα, η δυνατότητα, 

δηλαδή, να κυοφορήσει μία τρίτη γυναίκα, εκτός της συζύγου, το γενετικό υλικό του 

ζεύγους, προκειμένου να γεννηθεί το πολυπόθητο παιδί. Στη συγκεκριμένη συνάφεια, 

η θεολογική ερμηνεία του μυστηρίου του γάμου αποκαλύπτει τη σωτηριολογική 

διάστασή του και προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο της 

ατεκνίας, αλλά και με την ευθύνη της τεκνογονίας. Σύμφωνα με την ορθόδοξη 

θεολογία, πρωταρχικός σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία, εφόσον ο γάμος 

κατανοείται ως εργαστήριο καλλιέργειας των αρετών400. Θεωρείται, επίσης, ως το 

κατεξοχήν μυστήριο της αγάπης. Η τεκνογονία και η ανατροφή των παιδιών 

αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο αυτό ως καρπός της ειλικρινούς και ανιδιοτελούς 

αγάπης, η οποία εντός του γάμου καθιστά τον άνδρα και τη γυναίκα συνδημιουργούς 

του Θεού401. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «Καί γάρ ὁ Θεός 

ἐξαρχῆς μυρία ὑπέρ τοῦ ταύτην ἡμῖν ἐμφυτεῦσαι ἐμηχανήσατο· καί γάρ μίαν ἅπασιν 

ἔδωκε κεφαλή, τόν Ἀδάμ. Διά τί γάρ μή ἐκ γῆς γινόμεθα πάντες; Διά τί μή τέλειοι, ὡς 

ἐκεῖνος; Ἵνα καί οἱ τόκοι καί αἱ παιδοτροφίαι, καί τό ἐξ ἀλλήλων φύεσθαι, 

συνδήσωσι πρός ἀλλήλους ἡμᾶς. Διά τοῦτο οὐδέ τήν γυναῖκα ἐποίησεν ἀπό γῆς. 

Ἐπειδή γάρ οῦκ ἤρκει δυσωπῆσαι πρός ὁμόνοιαν ἡμᾶς ὁμοίως, τό τῆς αὐτῆς οὐσίας 

εἶναι, εἰ μή καί τόν αὐτόν ἔχοιμεν πρόγονον, καί τοῦτο κατεσκεύασεν»402. Η γέννηση 

και η ανατροφή των παιδιών αποτελούν αιτίες καλλιέργειας της αρετής της αγάπης, η 

οποία, τελικά, αποκαθιστά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και τον 

Θεό403. Πρότυπο της συζυγικής αγάπης αποτελεί η αγάπη του Χριστού για την 

Εκκλησία404.  

                                                     
400 Βλ. Ἰω. Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 53, 180: «Εἰ γάρ ὁ γάμος, ἀγαπητέ, καί ἡ παιδοτροφία 
κώλυμα ἤμελλε γίνεσθαι πρός τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν, οὐκ εἰσήνεγκε γάμον εἰς τόν βίον τόν ἡμέτερον ὁ τῶν 
ὅλων δημιουργός, ἵνα μή ἐν τοῖς καιρίοις καί σφόδρα ἀναγκαιοτέροις ἡμᾶς λυμήνηται. Ἀλλ᾽ ἐπειδή οὐ 
μόνον οὐδέν ἡμῖν ἐμποδίζει πρός τήν κατά Θεόν φιλοσοφίαν, ἐάν βουλώμεθα νήφειν, ἀλλά καί πολλήν 
ἡμῖν εἰσάγει τήν παραμυθίαν μαινομένην τήν φύσιν καταστέλλουσα, καί οὐκ ἀφιεῖσα πελάγιον σαλεύειν, 
ἀλλά διηνεκῶς ἐν λιμένι τό σκάφος ὁρμᾷν παρασκευάζουσα, διά τοῦτο τήν ἐντεῦθεν παραμυθίαν 
ἐχαρίσατο τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει». 
401 Για τις θεολογικές διαστάσεις του μυστηρίου του γάμου στην ορθόδοξη πατερική παράδοση και την 
τεκνογονία ως σκοπό του βλ., μεταξύ άλλων, Χ. Βάντσος, Θέματα ποιμαντικής ψυχολογίας. τ. Α΄, 
Θεσσαλονίκη 42002, σ. 189-192. 
402 Ι. Χρυσόστομος, Ὑπόθεσις τῆς πρός Κορινθίους Α´ Ἐπιστολῆς, PG 61, 289. 
403 Α΄ Ιω. 4, 7. 
404 Εφ. 5, 25. 
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Σε αυτό το σωτηριολογικό και εσχατολογικό πλαίσιο, τόσο η ατεκνία όσο και η 

ευτεκνία μπορούν να αποτελέσουν δρόμους της κατά Χριστόν απολύτρωσης και 

σωτηρίας. Τεκμήριο της κατά Χριστόν βιοτής δεν αποτελεί μόνον η ευγονία του 

ζευγαριού, αλλά και η θεάρεστη διαχείριση είτε της ατεκνίας είτε της 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών405. Η παραπάνω προσέγγιση υπερβαίνει τις 

στερεοτυπικές κοινωνικές αντιλήψεις αναφορικά με το γεγονός της ατεκνίας και 

δημιουργεί, κατά συνέπεια, μία εναλλακτική βάση οικοδόμησης του προβληματισμού 

για τους τρόπους αντιμετώπισής της.  

Η ατεκνία δεν αποτελεί εξ ορισμού δεινή κατάσταση για τον άνθρωπο, καθώς 

είναι δυνατό να προκύψει πνευματική ωφέλεια. Το βιβλικό παράδειγμα της Λείας και 

της Ραχήλ, πρώτης και δεύτερης συζύγου του Ιακώβ αντίστοιχα, είναι 

χαρακτηριστικό. Η Λεία, ενώ υποτιμάται έναντι της αδελφής της Ραχήλ από τον 

Ιακώβ, προηγείται στη σύλληψη και τη γέννηση των παιδιών του κατά το διάστημα 

που η Ραχήλ μένει άτεκνη. Είναι εξαιρετική η σχετική περιγραφή του αγίου Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου, ο οποίος, ερμηνεύοντας το βιβλικό κείμενο, αναφέρει: «Ἰδών δέ 

Κύριος ὁ Θεός, [...], ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τήν μήτραν αὐτῆς· Ῥαχήλ δέ ἦν στεῖρα. 

Καί συνέλαβε Λεία, και ἔτεκεν υἱόν τῷ Ἰακώβ. Ὅρα τοῦ εὐμήχανου Θεοῦ τήν 

σοφίαν. Ἐπειδή ἡ μέν ἀπό τῆς εὐμορφίας τήν εὔνοιαν ἐπεσπάσατο τοῦ ἀνδρός, ἡ δέ 

ταύτης ἀπεστερημένη μισεῖσθαι, ἐδόκει, ταύτην μέν διεγείρει πρός γονήν, ἐκείνης δέ 

πηροῖ τήν μήτραν, ἀμφότερα διά τήν οἰκείαν φιλανθρωπίαν οἰκονομῶν, ἵνα καί αὕτη 

διά τά ἐξ αὐτῆς τικτόμενα σχῇ τινα παραμυθίαν, ἐφελκομένη εἰς τόν περί αὐτήν 

πόθον τόν ἄνδρα, κἀκείνη μή διά τό κάλλος καί τήν εὐμοφίαν κατεξανιστῆται τῆς 

ἀδελφῆς.»406.  

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει την τεκνογονία της Λείας ως 

αποτέλεσμα της θείας οικονομίας, προκειμένου να εξισωθεί με την όμορφη Ραχήλ 

έναντι του Ιακώβ. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάφεια της προβληματικής 

της παρένθετης μητρότητας έχει η βιβλική φράση: «ἤνοιξε τήν μήτραν αὐτῆς»407. Ο 

άγιος την ερμηνεύει ως εξής: «Μάνθανε ἐντεῦθεν, ἀγαπητέ, ὅτι ὁ τῶν ἁπάντων 

δημιουργός ἐστιν ὁ τά πάντα οἰκονομῶν, καί τήν φύσιν αὐτήν διεγείρων πρός γονήν, 

καί ὅτι οὐδέν τῆς συνουσίας ὄφελος, μή τῆς ἄνωθεν συμμαχίας γενομένης. Διά γάρ 

τοῦτο εἶπεν, ὅτι Διήνοιξε τήν μήτραν αὐτῆς, ἵνα γνῶμεν ὅτι αὐτός ὁ Δεσπότης 

                                                     
405 Ἰ. Χρυσόστομος, Εἰς τήν Ἄνναν, PG 54, 636-639. 
406 Ἰ. Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, PG 54, 490. 
407 Γέν. 29, 31. 
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ἠβουλήθη τήν Λείαν πρός τεκνογονίαν διεγεῖραι, ὥστε αὐτῆς τήν ἀθυμίαν 

παραμυθήσασθαι. Αὐτός γάρ ἐστιν ὁ καί ἐν τῇ μήτρᾳ διαπλάττων τά βρέφη καί 

ζωογονῶν, καθάπερ καί Δαυΐδ φησίν· Ἀντελάβου μου ἔκ τῆς γαστρός μητρός 

μου»408. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο δημιουργός του παντός, είναι εκείνος 

ο οποίος καθιστά αρχικά τη Λεία και αργότερα και τη Ραχήλ ικανές να 

τεκνοποιήσουν, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο η ευτεκνία όσο και η ατεκνία είναι 

δυνατό να λειτουργήσουν ως μέσα θείας παιδαγωγίας, με στόχο την πνευματική 

καλλιέργεια και ωρίμανση του ανθρώπου.  

Ανάλογη είναι και η ερμηνεία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης για τη 

μακροχρόνια στειρότητα της Σάρρας και τη γέννηση του υιού της Ισαάκ σε 

προχωρημένη ηλικία. Ο άγιος επισημαίνει ότι το σώμα της γήρασκε, αλλά η ελπίδα 

της στον Θεό διατηρούσε νεανική ακμαιότητα. Τελικά, η γέννηση του πρωτότοκου 

Ισαάκ πραγματοποιήθηκε σε τέτοια ηλικία, ώστε μόνο ως γεγονός θείας επενέργειας 

θα μπορούσε να ερμηνευθεί409. 

Τελικά, η απόκτηση παιδιού αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια στο 

πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης σε σχέση με εκείνα τα οποία διατυπώνονται στο 

πλαίσιο της βιοηθικής προβληματικής της παρένθετης μητρότητας. Η ευτεκνία και η 

ατεκνία είναι δυνατό να είναι πνευματικά εξίσου καρποφόρες. Ο άγιος Μάξιμος ο 

Ομολογητής υπογραμμίζει σχετικά: «Τῶν ἐν τοῖς πράγμασι συμβεβηκότων τά μέν 

εἰσι τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, τά δέ τῶν ἐν τῷ σώματι, τά δέ τῶν περί τό σῶμα πραγμάτων· καί 

τῶν μέν ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον γνῶσις καί ἄγνοια, λήθη καί μνήμη [...] καί τά ἑξῆς· τῶν ἐν 

τῷ σώματι, οἷον ἡδονή καί πόνος, αἴσθησις καί πήρωσις [...] καί τά τοιαῦτα· τῶν δέ 

περί τό σῶμα, οἷον εὐτεκνία καί ἀτεκνία [...]. Τούτων δέ τά μέν καλά, τά δέ κακά τοῖς 

ἀνθρώποις νομίζεται, οὐδέν αὐτῶν κακόν ὄν τῷ ἰδίῳ λόγῳ· παρά δέ τήν χρῆσιν εἴτε 

κακά κυρίως εἴτε ἀγαθά εὑρίσκεται»410. 

                                                     
408 Ἰ. Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν, ό.π. 
409 Γρ. Νύσσης, Περί Θεότητος Υἱοῦ καί Πνεύματος Λόγος καί ἐγκώμιον εἰς τόν δίκαιον Ἀβραάμ, PG 46, 
565CD: «Χρόνος διέβη πολύς, καί ἡ φύσις τό ἴδιον ἔπασχεν, ἤδη πρός τό γηραιόν αὐτῷ τῆς ἡλικίας 
ἐπικλιθείσης, καί ἔτι ἡ ἐλπίς παρετείνετο· ἀπέσβη κατά τό εἰκός ἐν τῷ γηραιῷ τῆς ἡλικίας αὐτῷ τε καί τῇ 
ὁμοζύγῳ ἡ πρός παιδοποιίαν ἰσχύς. Καί τοῦτο ἀνεπαισχύντως ἡ ἱστορία παρασημαίνεται, ἐκλελοιπέναι 
φάσκουσα τῆς Σάῤῥας τά γυναικεῖα, δι᾽ ὧν ἐνεργεῖται ἡ σύλληψις. Καί τό μέν σῶμα τῇ φύσει ὑπήκουε τῆς 
νεότητος ὑπαναλωθείσης καί τῷ γήρᾳ ἐκάμπτετο, ἡ δέ πρός τόν Θεόν ἐλπίς ἀγήρως τις ἦν ἐν αὐτοῖς καί 
ἀκμάζουσα. Ἐν τούτῳ τίκτεται αὐτοῖς ὁ Ἰσαάκ ἵνα φανῇ οὐχί φύσεως ἔργον ὁ τόκος, ἀλλά θείας 
δυνάμεως ἀποτέλεσμα». 
410 Μ. Ὁμολογητής, Περί Ἀγάπης δευτέρα ἑκατοντάς, PG 90, 1008CD-1009A. Βλ. και Ἰω. 
Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Τιμόθεον Ἐπιστολήν Α´, PG 62, 572, όπου ο άγιος υπογραμμίζει: 
«Οὐ μικρόν ὄντως τό ἔργον τοῦτο, τό παιδοτροφεῖν. Τό παιδοτροφεῖν δέ οὐ τοῦτο ἐστιν ἁπλῶς τό τρέφειν 
μόνον τούς παῖδας, ἀλλά καί τό τρέφειν ὡς δεῖ, [...] Ἐάν ἐπιμείνωσι τῇ πίστει καί τῇ ἀγάπῃ καί τῷ 
ἁγιασμῷ».  
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Συμπεράσματα 

Η εξέλιξη της σύγχρονης επιστήμης στους τομείς των βιοεπιστημών και της 

βιοτεχνολογίας πολλαπλασιάζουν τα βιοηθικά διλήμματα του σύγχρονου ανθρώπου, 

αναδεικνύοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα για τη σχετική κατάρτισή του, ώστε 

να τα διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία, 

σε συνδυασμό με την ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπινου βίου και του βιολογικού 

θανάτου, διευρύνει τις δυνατότητες επίλυσης των βιοηθικών προβλημάτων του 

σύγχρονου ανθρώπου. Η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία αγγίζει τις υπαρξιακές 

αναζητήσεις του ανθρώπου και απαντά στα ζέοντα βιοηθικά προβλήματα που τον 

απασχολούν. Η εσχατολογική ερμηνεία του κόσμου και του ανθρώπου προσφέρει μία 

ανατρεπτική προσέγγιση των ανυπέρβλητων ανθρώπινων αδιεξόδων που σχετίζονται 

με την αξία και τη σημασία της ζωής και του θανάτου, καθώς η ζωή μπορεί να οδηγεί 

στον θάνατο και ο θάνατος στη ζωή, ανάλογα με την επιλογή του ανθρώπου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης βιοηθικής 
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2. Βασικές πτυχές της ορθόδοξης ανθρωπολογίας και η συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση των βιοηθικών διλημμάτων του σύγχρονου ανθρώπου 
3. Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση των 
σύγχρονων βιοηθικών διλημμάτων 
4. Ατεκνία και τεκνογονία κατά την ορθόδοξη παράδοση 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Σταυρόπουλος Αλέξανδρος, Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση.  
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/439/1/M01.026.12.pdf 
2. Σκουτέρης Κωνσταντίνος, Βιοηθική και το ήθος της ορθοδοξίας.  
http://www.bioethics.org.gr/BioethicsOrthodoxy.pdf 
3. Βάντσος Μιλτιάδης, Παρένθετη μητρότητα: Πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς ή 
εμπορευματοποίησης του σώματος; Πρακτικά Διεπιστημονικής Ημερίδας με τίτλο 
Παρένθετη μητρότητα. Ο ηθικός προβληματισμός για τη μητέρα, το παιδί και την 
οικογένεια, Θεσσαλονίκη 5 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη 2020, σ. 85-97. 
http://ejournals.lib.auth.gr/kosmos/article/view/7784/7559 
4. Peno Zdravko, Η βιοτεχνολογία της τροφής και το χριστιανικό ήθος. 
http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/viewFile/4636/4734 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Πώς αξιολογείται η ανθρώπινη ζωή με βάση την ορθόδοξη παράδοση; 
2. Ποιες είναι οι βασικές πτυχές της περί θανάτου και ανάστασης ορθόδοξης 
διδασκαλίας; 
3. Πώς ερμηνεύει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την τεκνογονία της Λείας; 
4. Ποια πνευματική ωφέλεια μπορεί να προκύψει από την ατεκνία σύμφωνα με τη 
διδασκαλία της Εκκλησίας; 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βάντσος Μ., Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από άποψη ορθόδοξης 

Ηθικής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη Βιοηθική, εκδ. Κ. 

Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2010.  
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Βάντσος Μ., Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις ορθόδοξης 

Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη 2016. 

Βάντσος Μ., Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις ορθόδοξης 

Βιοηθικής, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016. 

Βάντσος Χ., Θέματα ποιμαντικής ψυχολογίας. τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 42002. 

Γριζοπούλου Ό. – Καζλάρη Π., Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου. Παλαιά Διαθήκη. Η 

προϊστορία του Χριστιανισμού, Αθήνα 2008. 

Δεληκωνσταντής Κ., «Η εκπαίδευση μετά τον “αιώνα του παιδιού” και η 
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11. Σώμα και φύλα κατά την ορθόδοξη παράδοση 
 

Λέξεις κλειδιά: αγωγή των παιδιών, ο γάμος ως Μυστήριο της Εκκλησίας, 

σεξουαλικότητα, έρωτας και αγάπη, το Μυστήριο του Γάμου ως πρόγευση των 

Εσχάτων, τεκνογονία ως πράξη συνδημιουργίας, ἐν Χριστῷ αγάπη 

 

11.1. Προσεγγίζοντας τα δύο φύλα μέσα από το Μυστήριο του Γάμου και τον 

θεσμό της οικογένειας 

Για να προσεγγίσουμε το θέμα που διατυπώνεται στον τίτλο της παρούσας 

υποενότητας, θα ενδιατρίψουμε στον θεσμό της οικογένειας μέσα από το πρίσμα της 

Ορθόδοξης πατερικής σκέψης και ζωής. Με τον τρόπο αυτό, θα επιχειρήσουμε να 

αναδείξουμε τη θεολογική σημασία του σώματος και των φύλων ακολουθώντας τα 

κριτήρια της παράδοσης και ζωής που καλλιεργείται στους κόλπους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. 

 Η οικογένεια, πραγματικά, αποτελεί στις μέρες μας ένα θέμα, όχι μόνο 

επίκαιρο, αλλά και παγκόσμιο. Ο ιερός αυτός θεσμός διέρχεται μέσα από 

συμπληγάδες πέτρες. Ενίοτε, ίσως, κλονίζεται, αμφισβητείται αλλά και αναθεωρείται. 

Ωστόσο, όσοι αντιλαμβάνονται τη (θεολογική) σπουδαιότητά του για τον άνθρωπο 

και την κοινωνία, ελπίζουν ότι όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός αυτός, 

δεν είναι παρά ένα ευλογημένο ταξίδι που μπορεί να οδηγήσει, τελικά, στην 

πολυπόθητη Ιθάκη.  

Η θεολογική σημασία του γάμου και της οικογένειας δεν είναι κάτι που 

μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία του αυτόματα και «μαγικά». Χρειάζεται, 

πρωτίστως, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον οι άνθρωποι κατανοούν και βιώνουν 

καθημερινά τη συζυγία και την οικογένεια. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, ένα όραμα, 

μία προοπτική, ένα πνευματικό θεμέλιο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει όπως 

ακριβώς λειτουργούν τα μαθηματικά στις φυσικές επιστήμες: μας δίδει έναν τρόπο 

σκέψης και θέασης των πραγμάτων.  Ας τα δούμε, όμως, όλα αναλυτικότερα. Θα 

ασχοληθούμε, αρχικά, με τον θεσμό του γάμου και, κατόπιν, θα επιχειρήσουμε μία 

σύνδεση με τον θεσμό της οικογένειας.  
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11.2. Τρία βασικά θεολογικά στοιχεία του Μυστηρίου του Γάμου 

     Για την Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδαγωγική, ο γάμος χαρακτηρίζεται από 

τρία βασικά στοιχεία: α. είναι ένας θεόσδοτος θεσμός, β. περικλείει μέσα του μία 

μυστηριακή διάσταση, και γ. έχει έναν μεγαλειώδη σκοπό που αφορά στα ανθρώπινα 

πρόσωπα.  

     Ήδη από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, ο Θεός, σύμφωνα με 

την Παλαιά Διαθήκη, πλάθει τον άνθρωπο, όχι ως μία αυτόνομη οντότητα που δεν 

έχει ανάγκη τον άλλον. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο ως ον κοινωνικό, ως άνδρα και 

γυναίκα, και, μάλιστα, ως ζεύγος του άνδρα και της γυναίκας. Μεταξύ τους υπάρχει 

ισότητα, ενότητα και αγάπη. Διαβάζουμε στο σχετικό κείμενο της Γένεσης ότι «καὶ 

ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν».411 Αυτό σημαίνει ότι οι δύο διαφορετικοί 

συναποτελούν και συνοικοδομούν μία οικογένεια, μία κοινότητα αγαθών, μία κοινή 

ζωή. Η παραδείσια αυτή χαρά συνδέεται άμεσα και με την εντολή «αὐξάνεσθε καὶ 

πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς»,412 για να τονιστεί 

όχι μόνο ο πνευματικός δεσμός αγάπης του ζευγαριού, αλλά και η σαρκική τους 

ένωση που αποτελεί εξωτερίκευση του εσωτερικού τους κόσμου. Τίποτα δεν είναι 

μόνο πνευματικό ή μόνο σαρκικό. Σάρκα και πνεύμα συνυπάρχουν ως μία 

αδιάσπαστη ενότητα. 

    Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Χριστός ξεκινά τη δράση Του, 

ευλογώντας τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, ενώ ο Απόστολος Παύλος σημειώνει 

στην Προς Εφεσίους Επιστολή, ότι το «τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω 

εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν».413 

Η Εκκλησία αγκαλιάζει τον θεσμό του γάμου. Δεν τον θεωρεί κάτι το ευτελές 

και ασήμαντο, αλλά τουναντίον, του προσδίδει μία ιεροπρέπεια. Ο Θεός είναι εκείνος 

που επινοεί το γάμο και χαρίζει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γευθεί τις 

πνευματικές και υλικές χαρές της κοινής ζωής. Ο θεόσδοτος αυτός θεσμός όμως, δεν 

αποτελεί, απλώς μία ευλογία της αγαπητικής συνύπαρξης των δύο φύλων, αλλά είναι 

και ένα σπουδαίο Μυστήριο της Εκκλησίας. Τι σημαίνει όμως “Μυστήριο”; Στη 

γλώσσα στης Ορθόδοξης θεολογίας, ο όρος αυτός δεν παραπέμπει σε κάτι που είναι 

                                                     
411 Γεν 2, 24. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «θα γίνονται ένα σώμα». 
412 Γεν 1, 28. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να 
πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ’ αυτήν». 
413 Εφ 5, 32. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Σ’ αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο 
μυστήριο, που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και εκκλησίας». 
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κρυφό ή κάτι που είναι ακατανόητο ή κάτι που είναι «μαγικό». Μυστήριο, εν 

προκειμένω, είναι η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Μία συνάντηση, στην 

οποία ο Θεός εισέρχεται μέσα στη ζωή μας, στο πνεύμα μας και τη σάρκα μας, μία 

συνάντηση την οποία ο άνθρωπος ελεύθερα και χωρίς εξαναγκασμούς αποδέχεται· 

μία συνάντηση η οποία μπορεί να υπερβαίνει ως γεγονός τις ανθρώπινες ορθολογικές 

εξηγήσεις, ωστόσο αφορά στον όλο άνθρωπο. Στη συνάντηση αυτή ο άνθρωπος 

εισέρχεται με όλο του το είναι: με το σώμα του, με το πνεύμα του, με τη θέλησή του, 

με τις αισθήσεις του, με τα συναισθήματά του και, φυσικά, με όλον τον «εξοπλισμό» 

που διαθέτει εκ φύσεως ως λογική και ελεύθερη ύπαρξη. Η συνάντηση αυτή 

μεταβάλλει τον άνθρωπο προς το καλύτερο και γεμίζει τη ζωή του με τη ζωή και τη 

χάρη του Θεού. Αυτό το ονομάζουμε “Μυστήριο” και αυτό πραγματοποιείται εντός 

(και όχι εκτός της ζωής) Εκκλησίας.  

 

11.3. Το θεολογικό περιεχόμενο της έννοιας «Μυστήριο» στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία 

Ίσως θα διερωτηθεί κανείς: Γιατί χρειαζόμαστε τα Μυστήρια; Η απάντηση 

είναι απλή: Χωρίς τη δύναμη και τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

επιτύχει την τελειότητα. Και τι σημαίνει τελειότητα; Τελειότητα σημαίνει να 

αποκτήσει κανείς τόσο μεγάλη δόξα και λαμπρότητα, όση ακριβώς έχει και ο Θεός. 

Να γίνει ο άνθρωπος θεοειδής και να ζήσει αιώνια μαζί με τον Τριαδικό Θεό. Και 

αυτό ακριβώς ονομάζεται «αγιότητα». Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, σύμφωνα με 

ρητή εντολή του ίδιου του Χριστού, είναι ο κάθε άνθρωπος, ανεξαιρέτως, να γίνει 

άγιος: «Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός 

ἐστιν».414 Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου, με βάση την Αγία 

Γραφή, έχει έμφυτο ένα σκοπό: τη θεϊκή δόξα, την αγιότητα, την τελειότητα, την 

αιωνιότητα. Μία κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος σφύζει από ανιδιοτελή αγάπη 

για τους πάντες και τα πάντα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Άλλωστε, 

αυτό δεν ποθεί και κάθε άνθρωπος, με διαφορετικούς όμως τρόπους ο καθένας; Ο 

έμφυτος αυτός σκοπός λαμβάνει σάρκα και οστά μέσω των Μυστηρίων της 

Εκκλησίας. Και τούτο διότι το Μυστήριο είναι η αγαπητική ένωση Θεού και 

ανθρώπου για χάρη του ανθρώπου, και για να βαδίσει ο άνθρωπος τον δρόμο της 

                                                     
414 Μτ 5, 48. Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Να γίνετε, λοιπόν, κι εσείς τέλειοι, 
όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο ουράνιος». 
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τελειότητας, της ολοκλήρωσης, της αγάπης.  Εδω, όμως, θα μπορούσαμε να θέσουμε 

ένα ακόμη ερώτημα: Για ποιον λόγο ο γάμος για την Εκκλησία θεωρείται Μυστήριο; 

11.4. Ο Γάμος ως Μυστήριο της Εκκλησίας 

     Όπως, χαρακτηριστικά, μάς τονίζει ο Απόστολος Παύλος, στο μυστήριο 

του γάμου, η σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα και, αντίστροφα, της γυναίκας προς 

τον άνδρα, πρέπει να έχει ως πρότυπο και να «αντιγράφει», κατά κάποιο τρόπο, τη 

σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία.415 Παραφράζοντας λίγο τα λόγια του 

Αποστόλου Παύλου, θα λέγαμε ότι, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και 

θυσιάστηκε γι’ αυτήν, έτσι και ο άντρας οφείλει να αγαπάει τη γυναίκα του, σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να είναι έτοιμος να δώσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή γι’ αυτήν. Και 

όπως η Εκκλησία σέβεται τον Χριστό, επειδή Εκείνος την αγάπησε μέχρι θανάτου, 

έτσι και η γυναίκα σέβεται τον άνδρα της, όχι αυθαίρετα και δουλικά, αλλά επειδή ο 

άνδρας την αγαπάει μέχρι θυσίας. Με πιο απλά λόγια, ο Απόστολος Παύλος 

υπογραμμίζει το γεγονός, ότι ο γάμος δεν είναι απλώς μία ευλογημένη μορφή 

συμβίωσης, αλλά ένας μυστηριακός τρόπος ζωής που έχει να κάνει με το κεντρικό 

νόημα της χριστιανικής ζωής. Εάν ήταν απλώς να συμβιώσουμε, τότε αρκούσε και 

ένα συμβόλαιο ενώπιον μίας αρχής του Κράτους, όπως π.χ. ο πολιτικός γάμος ή το 

σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο για την Εκκλησία. Το 

ζητούμενο είναι μέσα από τον Γάμο, η ευλογημένη αυτή μορφή συμβίωσης να 

οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελειότητα, στην αιώνια ζωή, στη ζωή μαζί με τον 

Δημιουργό, να τον οδηγήσει στον παράδεισο. Όσο παράξενο και αν ηχεί στ’ αυτιά 

μας, ο γάμος ως Μυστήριο έχει όχι μόνο μία επίγεια αλλά και μία μεταθανάτια, δηλ. 

μία εσχατολογική προοπτική: την ολοκλήρωση στην αγάπη, τη ζωή μαζί με τον Θεό 

και όλη την κτίση, μία αιώνια ζωή. 

Μέσα στο Μυστήριο του γάμου ο άνθρωπος καλείται να ολοκληρωθεί ως 

πρόσωπο και όχι μόνο ως μία βιολογική οντότητα. Δηλαδή καλείται να κάνει 

«σχέση» με το άλλο φύλο, να δημιουργήσει τη σχέση, να παλέψει για τη σχέση, να 

διασώσει τη σχέση, να γιατρέψει τη σχέση, να ανανεώσει τη σχέση βγάζοντάς την 

απ’ τη μονοτονία. Και για να δημιουργήσει κανείς σχέση υγιή και ανθεκτική στο 

χρόνο, πρέπει να διαθέτει την υπομονή, το θάρρος και την επιμονή να ξεχνά λιγάκι 
                                                     
415 Βλ. Εφ 5, 25· 28: «οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν 
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς [...]. οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν 
γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα». Απόδοση στη νεοελληνική από έκδοση της ΕΒΕ: «Οι άντρες να 
αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του γι’ αυτήν 
[...]. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το ίδιο τους το 
σώμα». 
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τους εγωισμούς και τα «θέλω» του. Πρέπει να έχει τη δύναμη να κάνεις και 

υποχωρήσεις. Πρέπει να έχεις το σθένος να δίνεις προτεραιότητα στη χαρά και στον 

πόνο του άλλου, βάζοντας στην άκρη για λίγο τον εαυτό σου. Και όλες αυτές οι 

θυσίες, τελικά, επιστρέφουν ως ευλογία σε αυτόν που τις προσφέρει: η αγάπη μας 

προς την σύζυγο/τον σύζυγο γίνεται φωτιά που φωτίζει και θερμαίνει την ίδια μας την 

ύπαρξη. Μέσα από τη εκούσια θυσία για τον άλλο, ο άνθρωπος βρίσκει τον χαμένο 

και αλλοτριωμένο του εαυτό. Ανακαλύπτει ότι η ουσία της ύπαρξής του είναι η 

αγάπη, η ζωή μαζί με τον άλλον, η χαρά μαζί με τον άλλον, η μοιρασιά της λύπης 

μαζί με τον άλλον, το κοινό φορτίο μαζί με τον άλλο, δηλ. η συζυγία, ο κοινός ζυγός 

του ζεύγους.  

 

11.5. Η σημασία του προσώπου του Χριστού στο Μυστήριο του Γάμου  

     Προκειμένου όλα αυτά να γίνουν πράξη, ο άνθρωπος πολλές φορές 

χρειάζεται μία άλλη «δύναμη», μία δύναμη που τον κάνει να υπερβαίνει τον ίδιο του 

τον εαυτό. Και η δύναμη αυτή για την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή είναι ο Χριστός. 

Μέσα από τον Χριστό και μαζί με τον Χριστό, ο άνθρωπος νικά τον κακώς 

εννοούμενο εγωισμό του, δίνεται απλόχερα στον άλλον και τελικά διασώζει την 

ύπαρξή του μέσα στην αγάπη, όταν φυσικά το θέλει και ο ίδιος. Και ο Χριστός είναι 

ακριβώς αυτό το «κάτι άλλο» του χριστιανικού γάμου, είναι η μυστηριακή δύναμη 

των συζύγων. Η πορεία αυτή της ολοκλήρωσης στη θεϊκή αγάπη και την αγιότητα, 

μία πορεία που ξεκινάει από αυτή τη ζωή και καταλήγει στη Δευτέρα Παρουσία του 

Χριστού, είναι η ειδοποιός διαφορά του χριστιανικού γάμου από έναν οποιαδήποτε 

άλλο γάμο που κατανοείται, απλώς, ως ένας κοινωνικός θεσμός. Με την έννοια αυτή, 

ο γάμος ως Μυστήριο της Εκκλησίας αποτελεί κάλεσμα πνευματικής αναγέννησης 

και σωτηρίας για τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια: ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό 

των Χριστιανών παντρεύεται χριστιανικά και μυστηριακά, γιατί ποθεί τη Βασιλεία 

του Θεού και βλέπει τον γάμο ως έναν εξαιρετικό τρόπο άσκησης και 

διαπαιδαγώγησης του εαυτού του. Δεν θα ήταν παράτολμο να υποστηρίξουμε ότι ο 

χριστιανικός γάμος είναι ένα εργαστήριο διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων στην 

αγάπη, στη θυσιαστική αγάπη, σ’ αυτό που, ίσως, λείπει, στις μέρες μας. 

     Είδαμε ότι ο γάμος είναι θεόσδοτος, είναι Μυστήριο και ότι έχει έναν 

εσχατολογικό σκοπό, έναν σκοπό που προσβλέπει στο μέλλον, στο τέλος της 

ιστορίας, στη Δευτέρα Παρουσία, στην ανάσταση των νεκρών. Καταλαβαίνει, κανείς, 

ότι ο γάμος είναι, επίσης, Μυστήριο, διότι δεν εγκλωβίζεται στη στενή σφαίρα των 
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βιοτικών και υλικών αναγκών, αλλά επεκτείνεται στην πνευματική διάσταση της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Ο σκοπός αυτός συνιστά μία πορεία ολοκλήρωσης των δύο 

συζύγων, κατά κύριο λόγο, ως προς την αρετή της αγάπης. Και η πορεία αυτή είναι 

και σαρκική και πνευματική.  

 

11.6. Το Μυστήριο του Γάμου, η σεξουαλικότητα του ανθρώπου και το ζήτημα 

της τεκνογονίας μέσα από την προοπτική της εν Αγίω Πνεύματι ζωής 

      Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία παρέκβαση και να πούμε τι δεν είναι 

σκοπός του γάμου, για να ξεδιαλύνουμε ορισμένες παρερμηνείες. Αυτό που οφείλουμε 

να επισημάνουμε, είναι ότι σίγουρα σκοπός του γάμου δεν είναι μόνον η τεκνογονία. 

Άλλωστε, ο Θεός, σύμφωνα με λόγια του ίδιου του Χριστού, και από τις πέτρες 

μπορεί να κάνει παιδιά. Και, επίσης, αν σκοπός του γάμου ήταν η τεκνογονία, τότε, 

προκύπτουν αβίαστα δύο απορίες: πρώτον, γιατί ξαφνικά ξεχνούμε τα επουράνια και 

ενδιαφερόμαστε μόνο για τα επίγεια, δηλ. για την απόκτηση παιδιών; Που είναι, εν 

πάσει περιπτώσει, όλη αυτή η πνευματικότητα που αποπνέει από το Μυστήριο του 

γάμου; Δηλ. δύο άνθρωποι παντρεύονται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, αλλά, 

παρά ταύτα, επιθυμούν να μείνουν εγκλωβισμένοι στις βιοτικές τους ανάγκες και 

μέριμνες; Αυτή είναι η χαρά που επαγγέλλεται ο Χριστιανισμός; Μία ευτυχισμένη 

καθώς πρέπει ζωή και τίποτε περισσότερο; Δεύτερον, αν σκοπός του γάμου είναι η 

τεκνογονία, τότε ποια είναι, μέσα στην Εκκλησία, η θέση και σημασία των ζευγαριών 

εκείνων που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν; Αν σκοπός του γάμου ήταν μόνον η 

τεκνογονία, τότε, οι σύζυγοι που, για ορισμένους λόγους έχουν δυσκολίες ως προς 

την απόκτηση παιδιών, τότε, θα πρέπει να θεωρούνται αποτυχημένοι στα μάτια του 

Θεού και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούν να νιώσουν την χριστιανική χαρά και 

ευτυχία. Είναι ευνόητο, ότι μία τέτοια τοποθέτηση, είναι, για τα θεολογικά κριτήρια 

της Ορθόδοξης παράδοσης και ζωής, όχι μόνο εσφαλμένη, αλλά εξάπαντος και 

αντιχριστιανική. Τίποτε σπουδαιότερο δεν υπάρχει στον γάμο, παρά η αγάπη των δύο 

συζύγων και η εν Χριστώ ψυχοσωματική ολοκλήρωση της αγάπης αυτής. Αν η σχέση 

των συζύγων θα πρέπει να λειτουργεί ως καθρέπτης και ως εικόνα της σχέσης του 

Χριστού προς την Εκκλησία, τότε, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο γάμος 

εικονίζει, κατά κάποιον, τρόπο την προοπτική του συνόλου της χριστιανικής ζωής, 

δηλ. αποτελεί ένα εργαστήρι διαπαιδαγώγησης στην τέλεια και ολοκληρωμένη 

αγάπη. Και αυτό ακριβώς ονομάζουμε «αγιότητα».  
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     Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε και τις έννοιες της 

σεξουαλικότητας και του έρωτα μέσα στον γάμο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, ο ίδιος ο Θεός ενέσπειρε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τη 

σεξουαλικότητα και τον έρωτα (ως την ψυχική πλευρά της σεξουαλικότητας). 

Ειδικότερα, ο ιερός πατήρ παρατηρεί ότι: «Οὐκ ἔστι τούτο ἀνθρώπινον, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς 

τοὺς ἔρωτας τούτους ἐγκατέσπειρε».416 Προεκτείνοντας λίγο τα λόγια του ιερού 

πατρός, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον 

Θεό έχοντας έμφυτο ένα όραμα που έπρεπε να πραγματώσει. Πλάστηκε με αγάπη και 

καλείται να ολοκληρωθεί μέσα και με την αγάπη. Ο έρωτας και η σεξουαλικότητα 

μέσα στον γάμο, πρωτίστως, φαίνεται ότι αυτήν τη λειτουργία επιτελούν: το δέσιμο 

των δύο συζύγων, την ψυχοσωματική ενότητα. Η παιδοποιία, δηλ. η τεκνογονία, 

έρχεται ως δεύτερος, αξιολογικά, σκοπός της ερωτικότητας και της σεξουαλικότητας 

του ανθρώπου. Ως προς το θέμα αυτό, αξίζει να ανατρέξουμε και πάλι στον ιερό 

Χρυσόστομο, ο οποίος διατυπώνει μία πολύ ενδιαφέρουσα άποψη: «Ἐδόθη μὲν οὖν 

καὶ παιδοποιΐας ἕνεκεν ὁ γάμος, πολλῷ δὲ πλέον ὑπὲρ τοῦ σβέσαι τὴν τῆς φύσεως 

πύρωσιν. Καὶ μάρτυς ὁ Παῦλος λέγων: “Διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἕαυτοῦ 

γυναῖκα ἔχέτω”, οὐ διὰ τὰς παιδοποιΐας. “Καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθε”  

κελεύει, οὐχ ἵνα πατέρες γένωνται παίδων πολλῶν, ἀλλὰ τί; “Ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ 

σατανᾶς”, φησί. Καὶ προελθὼν δὲ οὐκ εἶπεν, εἰ δὲ ἐπιθυμοῦσι παίδων, ἀλλὰ τί; “Εἰ δὲ 

μὴ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν”. Παρὰ μὲν γὰρ τὴν ἀρχήν, ὅπερ ἔφην, δύο ταύτας 

εἶχε τὰς ὑποθέσεις· ὕστερον δὲ πληρωθείσης καὶ τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάττης καὶ τῆς 

οἰκουμένης πάσης, μία λείπεται πρόφασις αὐτοῦ μόνη, ἡ τῆς ἀκολασίας καὶ ἡ τῆς 

ἀσελγείας ἀναίρεσις».417 

                                                     
416 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον, 3, PG 51, 230. Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / 
Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. Τόμος Β’, λήμμα: «γενετήσια 
επιθυμία και η αγωγή της», Εκδοτικός Οίκος Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Αθήνα, 1994, 
σελ. 90: «Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η ερωτική επιθυμία, που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 
δυο συζύγους, αλλ’ ο Θεός εφύτευσε την επιθυμία αυτή μέσα στην ανθρώπινη φύση». 
417 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ παρθενίας, ιθ᾽, 1-2, PG 48, 547. Βλ. επίσης: Βασίλειος Δ. Χαρώνης / 
Ουρανία Α. Λανάρα, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Ιω. Χρυσοστόμου. Τόμος Β’, λήμμα: «γάμος», ό.π., 
σσ. 34-35: «Δόθηκε βέβαια και με σκοπό την τεκνοποιΐα ο γάμος, πολύ περισσότερο όμως δόθηκε για 
να σβήση τη φλόγα της σαρκικής επιθυμίας, που είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και μάρτυρας 
είναι ο Απ. Παύλος που λέει: “Για τις σαρκικές σας ανάγκες ας έχει ο καθένας τη γυναίκα του”, και 
δεν είχε ας έχει τη γυναίκα του για την τεκνοποιΐα. “Και πάλι να έχετε συζυγικές σχέσεις”, 
παραγγέλλει, όχι για να αποκτήσουν πολλά παιδιά, αλλά γιατί; “για να μη σας πειράζει και σας 
παρακινεί στην πορνεία ο σατανάς”, λέγει. Και προχωρώντας, δεν είναι· αν επιθυμούν παιδιά, αλλά τι; 
“Αν όμως δεν μπορούν να εγκρατευθούν, ας έλθουν σε γάμο”. Στην αρχή λοιπόν, όπως είπα, είχε 
αυτούς τους δύο σκοπούς ο γάμος (την τεκνογονία και την ικανοποίηση της φιληδονίας)· ύστερα 
όμως, όταν γέμισε από ανθρώπους και η γη και η θάλασσα και ολόκληρη η οικουμένη, απομένει ένας 
μόνον σκοπός, η εξουδετέρωση της ακολασίας και της ασέλγειας». 
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Τι θέλουμε να πούμε μ’ όλα αυτά; Ότι η Εκκλησία και ο Θεός της αγάπης, δεν 

ενδιαφέρεται για την τεκνογονία; Όχι βέβαια. Μη γένοιτο. Απλά, πρέπει να βάλουμε 

τα πράγματα στη σωστή τους σειρά. Η τεκνογονία, για την Εκκλησία, θα πρέπει να 

είναι καρπός του έρωτα και της αγάπης μεταξύ των συζύγων, και όχι το αντίστροφο. 

Αν οι σύζυγοι που δεν έχουν ακόμη παιδιά, δεν αισθάνονται πλήρεις με την αγάπη 

του ενός προς τον άλλο, και επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά μόνο και μόνο για να 

γεμίσουν ένα κενό που έχουν εντοπίσει στη μεταξύ τους σχέση, τότε ή δεν 

αγαπιούνται πραγματικά ή, ενδεχομένως, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μελλοντικά 

τους παιδιά με μία ατομικιστική και αυστηρά εγωπαθή διάθεση. 

Η τεκνογονία δεν είναι ένα μέσον που βοηθά τον άνθρωπο να καλύψει τις 

όποιες ανασφάλειές του. Η απόκτηση παιδιών δεν είναι μία πράξη που καλείται να 

ικανοποιήσει την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή. Δεν είναι μία πράξη εφησυχασμού, 

με το σκεπτικό ότι, εφόσον ένα ζευγάρι απέκτησε παιδιά, είναι αποδεκτό από τον 

κοινωνικό του περίγυρο και, άρα, όλα πάνε καλά στη ζωή. Ταυτόχρονα, η τεκνογονία 

δεν είναι μία πράξη, μέσω της οποίας ο άνθρωπος προσπαθεί να δει ανεκπλήρωτα 

όνειρα και επιθυμίες του να πραγματοποιούνται στις ζωές των απογόνων του. Πολύ 

περισσότερο, η τεκνογονία δεν είναι μία πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι 

προσπαθούν να αγαπηθούν περισσότερο. Μάλλον, το ακριβώς αντίθετο θα πρέπει να 

συμβαίνει: Επειδή οι άνθρωποι αγαπιούνται, και επειδή αυτή η αγάπη τους ποθεί 

διακαώς μία ορατή έκφραση, θέλουν να δούνε νέες υπάρξεις στον κόσμο. Το 

κυριότερο όμως, που βλέπει η ορθόδοξη Εκκλησία είναι το εξής: ότι με την 

τεκνογονία ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό. Με την τεκνογονία, ο 

άνθρωπος το δώρο της δημιουργίας, το δώρο της ζωής που έλαβε από τον Δημιουργό 

– Θεό, θέλει να το μεταδώσει και σε άλλους, μόνο και μόνο, ας το προσέξουμε αυτό, 

επειδή θέλει να ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό 

για το μεγάλο δώρο της ζωής. Ο γάμος, ως εν Χριστώ πορεία διαπαιδαγώγησης στην 

αγάπη, είναι, παράλληλα, και μία πορεία ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον 

Θεό που χαρίζει τα πάντα στον άνθρωπο. Άλλωστε, το σπουδαιότερο Μυστήριο της 

Εκκλησίας ή, αν θέλετε, το Μυστήριο εκείνο στο οποίο συγκεφαλαιώνονται όλα τα 

Μυστήρια της Εκκλησίας, ονομάζεται «θεία Ευχαριστία». Και τούτο δεν είναι 

τυχαίο. Μέσω της θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό. Αντίστοιχα, 

μέσα στον γάμο, ο άνθρωπος ζει ευχαριστιακά, όταν επιθυμεί να συνεχίσει το έργο 

της δημιουργίας, μιας δημιουργίας που πηγάζει όχι από εξαναγκασμούς και 

συμπλέγματα (complex), αλλά μέσα από την αγάπη. Η Εκκλησία, λοιπόν, βλέπει την 



Σώμα και φύλα κατά την ορθόδοξη παράδοση 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
206 

τεκνογονία όχι ως υποχρέωση ή ως καθήκον, αλλά ως έκφραση ευχαριστίας και ως 

ενεργοποίηση του χαρίσματος της συνδημιουργίας. Ο άνθρωπος είναι κατ’ εικόνα και 

καθ’ ομοίωση Θεού δημιουργία, και έχοντας αυτές τις υπαρξιακές προδιαγραφές, 

καλείται να ομοιάσει στον Δημιουργό του, δηλ. να γίνει συνδημιουργός. 

 

11.7. Η αγωγή των παιδιών στο πλαίσιο του Μυστηρίου του Γάμου 

Αν ο κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα του Θεού, τότε αυτό ισχύει, 

αναμφισβήτητα, και για τα παιδιά. Το Μυστήριο του γάμου, ως βιοτή 

διαπαιδαγώγησης στην αγάπη, δεν περιλαμβάνει μόνο τη σχέση του άντρα προς τη 

γυναίκα, αλλά, ταυτόχρονα, και τη σχέση των γονέων προς τα παιδιά τους. Και πάλι 

η λέξη που διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο, εν προκειμένω, είναι η αγάπη. Τι 

σημαίνει, όμως, αγάπη χριστιανική απέναντι στα παιδιά μας; Αν διαβάσουμε την 

παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (ασώτου υιού), τότε μπορούμε να πάρουμε μία 

ιδέα για το μέγεθος και τις προοπτικές της χριστιανικής αγάπης. Για ορισμένους 

λόγους επικράτησε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, να ονομάζεται η εν λόγω 

παραβολή ως «παραβολή του ασώτου».  Σαν να επρόκειτο ο άσωτος υιός να είναι ο 

πρωταγωνιστής του έργου. Το νόημα της παραβολής, όπως γνωρίζουμε, δεν 

εξαντλείται στον άσωτο υιό, αλλά στον σπλαχνικό Θεό-Πατέρα. Τι ακριβώς γίνεται 

στην παραβολή αυτή; Ο άσωτος υιός σπαταλάει όλη του την περιουσία σε ακολασίες. 

Όμως, ο πατέρας του, όταν ο άσωτος επιστρέφει τελικά στο σπίτι, όχι απλώς τον 

συγχωρεί, όχι απλώς τον δέχεται, αλλά διοργανώνει πανηγυρικό γλέντι ντύνοντάς τον 

με την πιο λαμπρή φορεσιά. Η εκπληκτική παραβολική διήγηση καταδεικνύει ότι ο 

Θεός-Πατέρας αγαπά όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι 

αμαρτωλοί ή ενάρετοι. Παράλληλα, η ίδια παραβολή, εκτός τη βαθύτατα θεολογική 

διάστασής της, προσφέρει και μία βαρύνουσας σημασία παιδαγωγική πρόταση: 

διδάσκει ότι ο ένας πατέρας οφείλει να αγαπά τα παιδιά του, όχι όπως θα ήθελε να 

γίνουν, αλλά όπως πραγματικά αυτά είναι, δηλ. να τα αγαπά με τις αδυναμίες τους, με 

τις αποτυχίες τους, με τα δικά τους όνειρα και προσδοκίες· ένας πατέρας οφείλει να 

αγαπά τα παιδιά του όπως πραγματικά αυτά είναι και όχι όπως εκείνος θα ήθελε να 

γίνουν. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, στις οποίες ένα ζευγάρι, καθώς ερχόταν ένα 

νέο μέλος στην οικογένειά του, να είχε ένα σωρό ανεκπλήρωτες επιθυμίες που θα 

ήθελε να τις δει να πραγματοποιούνταν από το παιδί του, και, μάλιστα, να ήταν 

ιδιαίτερα χαρούμενο για τον λόγο αυτό. Μάλλον, μία τέτοιου είδους προσέγγιση 

οικοδομεί μία ψευδαίσθηση ή μία αυταπάτη και απέχει πολύ από το νόημα της εν 
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Χριστώ αγάπης. Το κάθε παιδί, δεν είναι, καταρχήν, εικόνα των γονέων του, αλλά 

κατ’ εικόνα δημιούργημα του Θεού, διότι και οι γονείς του, εν τέλει, κατ’ εικόνα 

Θεού δημιουργήματα είναι. Αν δούμε τα πράγματα μέσα από αυτήν την οπτική 

γωνία, τότε είμαστε κάπως προσγειωμένοι στην πραγματικότητα της εν Χριστώ 

αγάπης. Τον Θεό βλέπουμε στα μάτια του παιδιού μας, όχι τον εαυτό μας, μήτε τα 

δικά μας προβλήματα, ούτε και τις δικές μας επιδιώξεις. Διότι, αν αρχίσουμε να 

βλέπουμε στο παιδί προβλήματα του εαυτού μας, τότε, οπωσδήποτε, κάτι δεν «πάει» 

καλά. Πρόκειται για μία σαφή ένδειξη ότι παιδαγωγούμε με εσφαλμένο τρόπο τα 

παιδιά μας, προβάλοντας σε αυτά ορισμένα δικά μας εσωτερικά προβλήματα, όπως 

π.χ. μία προβληματική σχέση πατέρα – γιου ή μητέρας – κόρης που οι ίδιοι βιώσαμε 

όταν είμαστε παιδιά. Το παιδί μας το αγαπούμε όπως είναι και αγωνιζόμαστε με τη 

δύναμη του Χριστού για να γίνει όπως θέλει ο Χριστός. Έτσι ασκούμαστε στην αρετή 

της αγάπης, αλλά και στην αρετή της ταπείνωσης. 

Η παιδαγωγία αγάπης προς τα παιδιά περιλαμβάνει και την έννοια της 

έμπρακτης εφαρμογής αυτής της αγάπης. Τα παιδιά είναι πλασμένα κατ’ εικόνα 

Θεού. Δεν είναι απρόσωπες μηχανές, στις οποίες με τα λόγια μας θα δείξουμε έναν 

καλύτερο κόσμο και μία καλύτερη ζωή. Τα παιδιά θέλουν παράδειγμα. Θέλουν έργα. 

Θέλουν την ίδια τη ζωή και όχι κήρυγμα για τη ζωή. Θέλουν τον ίδιο τον Θεό και όχι 

κήρυγμα για τον Θεό. Θέλουν την ευτυχία και όχι κήρυγμα για την ευτυχία. Θέλουν 

τον σεβασμό και την κατανόηση και όχι κήρυγμα για τον σεβασμό και την 

κατανόηση. Θέλουν να ζήσουν την αγάπη και όχι να ακούσουν λόγια για την αγάπη. 

Εκεί όπου το παράδειγμα υπερτερεί, η παιδαγωγία αγάπης πραγματώνεται αβίαστα. 

 

11.8. Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ παιδαγωγίας αγάπης προς τα παιδιά και 

συζυγικής αγάπης στο Μυστήριο του Γάμου 

Τέλος, η παιδαγωγία αγάπης προς τα παιδιά σημαίνει ότι, εφόσον τα παιδιά 

είναι κατ’ εικόνα Θεού δημιουργίες, έχουν δικαίωμα να μάθουν για την αγάπη που 

χαρίζει ο Θεός. Και πώς θα πληροφορηθούν για την αγάπη αυτή; Η εμπειρία μέσα 

στην ίδια τους την οικογένεια είναι ο ασφαλέστερος δρόμος γι’ αυτήν την 

πληροφόρηση. Τα παιδιά μαθαίνουν για την εν Χριστώ αγάπη, βλέποντας τους γονείς 

του να αγαπιούνται θερμά με μία αγάπη που έχει ως σημείο αναφοράς της τον Θεό. 

Σίγουρα θα έχουμε ακούσει για ορισμένα ζευγάρια, τα οποία προσήλθαν στον γάμο 

ύστερα από έναν γνήσιο, αληθινό και κεραυνοβόλο έρωτα. Και αυτό, είναι 

πραγματικά, μεγάλη ευλογία! Κατόπιν, ήρθαν στον κόσμο και οι καρποί της αγάπης 
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τους, τα παιδιά. Εντούτοις, έφτασαν στο σημείο να καυχιούνται ότι δεν βγαίνουν μία 

βόλτα έξω ή δεν πάνε ένα ταξίδι, επειδή αφιερώνουν όλο τους το χρόνο στα 

παιδιά.418 Αν αυτή θεωρείται η ενδεδειγμένη συμπεριφορά στο πλαίσιο της 

παιδαγωγίας αγάπης προς τα παιδιά, τότε, διερωτάται κανείς: Τι ακριβώς 

προσλαμβάνουν τα παιδιά από τους γονείς τους; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι τα παιδιά – αν θέλουμε να τους εμπνεύσουμε την αγάπη του Χριστού – 

θα πρέπει να αισθάνονται ότι οι γονείς του παντρεύτηκαν όχι μόνο για να 

τεκνοποιήσουν, αλλά, κυρίως, για να ευτυχίσουν. Τα παιδιά πρέπει να παίρνουν 

παράδειγμα από τους γονείς τους, ότι ο γάμος δεν είναι μία «τακτοποίηση» 

κοινωνική, μία αποκατάσταση ή κάτι άλλο, αλλά ότι είναι μία πορεία αγάπης, με 

προσανατολισμό της Βασιλεία των Ουρανών· μία πορεία που μπορεί να διέρχεται 

από σκοπέλους, από προβλήματα και κακοτυχίες, ωστόσο, όμως, μία πορεία στην 

οποία αναβλύζει το άρωμα ενός πηγαίου έρωτα και μίας αδιάλειπτης χαράς και 

ικανοποίησης ψυχοσωματικής που λαμβάνει εν Χριστώ ο ένας σύζυγος για τον άλλο 

και από τον άλλο. Ο γάμος πρέπει να είναι συνεχώς μία χαρά, ακόμα και μέσα στην 

λύπη. Μία χαρά, με την έννοια ότι ο άλλος, ο/η σύζυγος, είναι ο άνθρωπός μου, είναι 

εκείνος στον οποίον ξεκουράζεται η ψυχή μου, είναι ο μισός μου εαυτός, είναι η αιτία 

για την οποία θέλω να αγαπώ τους πάντες και τα πάντα. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 

                                                     
418 Πρβλ. τη μελέτη: π. Βασίλειος Θερμός, Οι γονείς ως παραμελημένοι σύζυγοι. Στο: Βασιλική 
Τερεζάκη – Ζερβού (Επιμέλεια), Για τη Ζωή και την Οικογένεια. Ένδεκα κείμενα για όσους 
νοιάζονται..., Νεανικός Επιμορφωτικός Όμιλος Σύρου, Σύρος, 2004, σσ. 11-25. 
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ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Οι διαφορές μεταξύ πολιτικού γάμου και του Μυστηρίου του γάμου. 
2. Σεξουαλικότητα, έρωτας και αγάπη ως δομικά συστατικά στοιχεία του Μυστηρίου 
του γάμου. 
3. Διαστάσεις της εν Χριστώ αγάπης κατά την άσκηση του έργου της αγωγής των 
παιδιών μέσα στην οικογένεια. 
4. Το Μυστήριο του Γάμου ως εργαστήρι αγιότητας. 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
1. Θερμός, π. Βασίλειος. Οι γονείς ως παραμελημένοι σύζυγοι. Στο: Βασιλική 
Τερεζάκη – Ζερβού (Επιμέλεια), Για τη Ζωή και την Οικογένεια. Ένδεκα κείμενα για 
όσους νοιάζονται..., σσ. 11-25. Σύρος: Νεανικός Επιμορφωτικός Όμιλος Σύρου, 2004. 
2. Σταμούλης, Χρυσόστομος. Αμαρτία δεν είναι ο έρωτας, αλλά η αδυναμία σχετισμού 
με το πρόσωπο του Χριστού. URL: https://www.pempt,,,0ousia.gr/2015/09/amartia-
den-ine-o-erotas-alla-i-adinamia-schetismou-me-to-prosopo-tou-christou/ 
3. Σταμούλης, Χρυσόστομος Α. Η θεολογία του σώματος. Στο: του ιδίου, Φύση και 
Αγάπη. Και άλλα μελετήματα, σσ. 147-156. Θεσσαλονίκη: Το Παλίμψηστον, 1999. 
4. Κακαβούλης, Αλέξανδρος Κ. Συζυγία. Θεμέλιο ζωής, σσ. 45-66. Αθήνα: ιδιωτική 
έκδοση, 2003. 
 

Γ. ΟΜΑΔΑ 
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Για ποιον λόγο ο γάμος είναι για την Εκκλησία ένα Μυστήριο; 
2. Ο μοναδικός σκοπός του γάμου είναι τεκνογονία; Ναι ή όχι και γιατί;  
3. Η σεξουαλικότητα και ο έρωτας μέσα στον γάμο υπάρχουν μόνο για την 
παιδοποιΐα; Ναι ή όχι και γιατί; 
4. Με ποιον τρόπο εκδηλώνεται η παιδαγωγίας αγάπης των γονέων προς τα παιδιά; 
  
  

https://www.pempt,,,0ousia.gr/2015/09/amartia-den-ine-o-erotas-alla-i-adinamia-schetismou-me-to-prosopo-tou-christou/
https://www.pempt,,,0ousia.gr/2015/09/amartia-den-ine-o-erotas-alla-i-adinamia-schetismou-me-to-prosopo-tou-christou/
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12.1. Η παιδαγωγική επιστήμη στην Εκκλησία σήμερα 

 

Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικός γραμματισμός, χριστιανική αγωγή, ελευθερία 

 

Εισαγωγή 

Θεμελιώδης σκοπός της Εκκλησίας είναι η εις Χριστόν παιδαγωγία των 

μελών της, η οποία επιτυγχάνεται με τη θεία λατρεία, τον ασκητικό βίο και τη 

θεολογία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αγιογραφική και αγιοπατερική παράδοση. Η 

εκκλησιαστική αγωγή είναι αγωγή θεανθρωποκεντρική με βασικό σκοπό και στόχο 

τη θέωση του ανθρώπου. Τα σύγχρονα πορίσματα των Επιστημών της Αγωγής 

μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στο διδακτικό έργο της Εκκλησίας, 

βελτιώνοντας τη δομή, την οργάνωση και την υλοποίησή του και, κατά συνέπεια, την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του. Η θρησκευτική αγωγή εντάσσεται, 

σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική, στο πλαίσιο του επονομαζόμενου κριτικού 

θρησκευτικού γραμματισμού. Η οριοθέτηση αυτή της θρησκευτικής αγωγής στοχεύει 

να καταστήσει τη θρησκευτική παιδεία σύγχρονη και ικανή να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις απαιτήσεις τόσο του στενού σχολικού περιβάλλοντος όσο και του 

ευρύτερου κοινωνικού στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εκκλησιαστικό.  

 

12.1.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου γραμματισμός 

Ο γραμματισμός -μετάφραση του αγγλικού όρου literacy- συνδέεται άμεσα με 

τον γλωσσικό σημειωτικό λόγο και αφορά πρωταρχικά και κυρίως στη γλωσσική 

εκπαίδευση. Αντιδιαστέλλεται από τον αναλφαβητισμό, αλλά δεν ταυτίζεται με τον 

αλφαβητισμό, εφόσον του αποδίδεται ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο. Η έννοια 

του γραμματισμού δεν περιορίζεται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης, αλλά 

συμπεριλαμβάνει ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην 

επικοινωνία, καθώς και στην επιτυχή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Με βάση τα 

παραπάνω, ως γραμματισμός ορίζεται, σύμφωνα με τον Ηλία Ματσαγγούρα, η 

«ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις (μετα-) γλωσσικές και επικοινωνιακές 

γνώσεις και δεξιότητές του ευέλικτα και δημιουργικά, αλλά πάντα με τρόπο που 

προσιδιάζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας, για να επιτύχει στόχους που αφορούν: 

α) στις λεκτικές πράξεις του προφορικού λόγου, β) στην κατανόηση, χρήση, κριτική, 
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αλλά και την παραγωγή κειμένων ποικίλης σημειωτικής σύνθεσης και διαφορετικής 

κοινωνικής λειτουργίας και, ως εκ τούτου, διαφορετικού περιεχομένου και 

διαφορετικής μορφής και δομής και διαφορετικών λεξικο-γραμματικών και 

υφολογικών χαρακτηριστικών»419. 

Από την παραπάνω εννοιολογική προσέγγιση προκύπτει ότι η έννοια του 

γραμματισμού περιλαμβάνει, εκτός από τη γνώση, τόσο την ικανότητα ορθής χρήσης 

των γλωσσικών δομών όσο και τη δυνατότητα του ατόμου να προσαρμόζεται με 

ευκολία και να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα και 

διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας420. Επομένως, ο γραμματισμός δεν 

εξαντλείται στην κατάκτηση συγκεκριμένου διδακτικού υλικού, αλλά επεκτείνεται 

και στις δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης αυτού του υλικού από τους μαθητές, με 

στόχο τη λειτουργική επικοινωνία τους με το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό 

περιβάλλον. Ο Mike Baynham προσδιορίζει τις δεξιότητες αυτές ως τη λειτουργική 

διάσταση του γραμματισμού421. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του 

γραμματισμού προκύπτει η διάκριση μεταξύ του αυτόνομου και του ιδεολογικού 

γραμματισμού. Ο Brian Street422 επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του αυτόνομου 

και του ιδεολογικού γραμματισμού εντοπίζεται στον ρόλο που έχουν συγκεκριμένες 

κοινωνικές πρακτικές στην κατανόηση του γραμματισμού. Στην περίπτωση του 

αυτόνομου γραμματισμού, αυτός κατανοείται ως καθαρά γνωστική ικανότητα 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο και τον πολιτισμό εντός του οποίου 

                                                     
419 Η. Ματσαγγούρας (επιμ.), Σχολικός Εγγραμματισμός. Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός, εκδ. 
Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σ. 22. Γενικότερα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει ένας κοινά 
αποδεκτός ορισμός του γραμματισμού. Μία προσπάθεια σύνθεσης διάφορων ορισμών έγινε από την 
Unesco, η οποία όρισε το γραμματισμό ως εξής: «Ένα άτομο είναι εγγράμματο όταν έχει αποκτήσει τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που το καθιστούν ικανό να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις 
δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται γραμματισμός για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου στην 
ομάδα και στην κοινότητά του και του οποίου οι επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική 
τού επιτρέπουν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατομική εξέλιξη και την 
ανάπτυξη της κοινότητάς του», στο M. Baynham, Πρακτικές Γραμματισμού, μτφρ. Μ. Αράπογλου, εκδ. 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σσ. 19 – 20.  
420 Η. Ματσαγγούρας (επιμ.), Σχολικός Εγγραμματισμός. Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός, ό.π. 
Βλ. και Β. Μητσικοπούλου, «Γραμματισμός», στο Α. Χριστίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για 
τη Γλώσσα, εκδ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2001 
[http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e1/e_1_thema.htm, προσπελάστηκε 10.03.2013]. 
Βλ. επίσης, M. Kalantzis και B. Cope, «Πολυγραμματισμοί», στο Α. Χριστίδης (επιμ.), 
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, εκδ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2001 
[http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e2/e_2_thema.htm, προσπελάστηκε 10.03.2013].  
421 Μ. Baynham, Πρακτικές Γραμματισμού, ό.π., σ. 20.  
422 Αναλυτικότερα βλ. B. Street, Literacy in Theory and Practice, εκδ. Cambridge University Press, 
Cambridge 1984.  
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εκδηλώνεται. Αντίθετα, ο ιδεολογικός γραμματισμός αλληλεπιδρά με την κοινωνία 

και το πολιτισμικό περιβάλλον423.  

 

12.1.2. Θρησκευτικός γραμματισμός 

Η σύνδεση, όπως προαναφέρθηκε, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με την 

ανάπτυξη των κειμενικών δεξιοτήτων του ανθρώπου οδηγεί στην υιοθέτηση μιας 

κειμενικής προοπτικής στην εκπαίδευση, καθιστώντας την έννοια του γραμματισμού 

συμβατή και με άλλα -πέραν του γλωσσικού- γνωστικά πεδία, όπως αυτό των 

θρησκευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, «το κείμενο κατέχει καίρια θέση σε όλο το 

αναλυτικό πρόγραμμα, διατρέχοντας διαφορετικά μαθήματα και δραστηριότητες και 

συνιστά έναν κεντρικό άξονα αναφοράς, τόσο στη διδασκαλία όσο και στη 

μάθηση»424. 

Ο λόγος, κατά συνέπεια, αποκτά σημαίνοντα ρόλο και στη θρησκευτική 

αγωγή. Ειδικότερα στον θρησκευτικό γραμματισμό η κυριαρχία του λόγου στοχεύει  

«στο να οικοδομήσει λογικά τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών και των εφήβων 

μέσα από την κατανόηση, την ερμηνεία και την κριτική, και δι’ αυτού να συμβάλει 

στην προσωπική και ελεύθερη συγκρότησή τους»425.   

Επομένως, σύμφωνα με τα σύγχρονα πορίσματα, η θρησκευτική αγωγή των 

μαθητών προϋποθέτει εκ μέρους τους μια λογική προσέγγιση και ένα κριτικό 

αναστοχασμό του θρησκευτικού φαινομένου εν γένει και των οικείων τους 

θρησκευτικών καταβολών. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει, διότι έτσι επιτυγχάνεται ο 

βασικός στόχος του γραμματισμού, ο οποίος συμπυκνώνεται, κατά μία άποψη, στην 

ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος μέσω του λόγου με τρόπο 

ορθολογικό426.  

Η κριτική αυτή προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου επιδιώκει να 

αποκαλύψει τις ενδεχόμενες χρήσεις των θρησκευτικών στοιχείων, με σκοπό την 

                                                     
423 Βλ. περισσότερα στο Α. Χαραλαμπόπουλος (επιμ.), Γραμματισμός, Κοινωνία και Εκπαίδευση, μτφρ. 
Μ. Αράπογλου, Ε. Κονσούλη, Δ. Κορομπόκης, Λ. Κουφάκη, εκδ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Ινστιστούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 
2006. 
424 Τ. Σαραφίδου, «Ανάπτυξη Κειμενικών Δεξιοτήτων μέσα από Αφηγηματικά Πλαίσια κατά την 
Πρώτη Σχολική Ηλικία: Η Περίπτωση του Βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ΄ Tάξης του Δημοτικού 
Σχολείου», στο Ε. Τάφα – Γ. Μανωλίτσης (επιμ.), Αναδυόμενος Γραμματισμός. Έρευνα και Εφαρμογές, 
εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2009, σ. 362.  
425 Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών, ό.π., σ. 21.  
426 P. Traves, «Reading: the Entitlement to be ‘properly litrate’», K. Kimberley, M. Meek & J. Miller 
(επιμ.), New Readings: Contributions to an Understanding of Literacy, εκδ. A & C Black, London 
1992, σσ. 77 – 85.   
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άσκηση εξουσίας ή μια ιδιότυπη θρησκευτική χειραγώγηση, όπως αντίστοιχα ο 

κριτικός γραμματισμός στη γλώσσα επιχειρεί να αναδείξει γλωσσικές χρήσεις που 

προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και ιδεολογίες τις οποίες δεν αντιλαμβάνονται οι 

άνθρωποι427. Στοχεύει, επίσης, στο να αναδείξει μια αλληλεπιδραστική σχέση 

ανάμεσα στη θρησκεία και την κοινωνία και να καταστήσει τα άτομα ικανά όχι να 

μαθαίνουν και να αναπαράγουν τις θρησκευτικές δομές ούτε απλώς να τις ελέγχουν, 

αλλά και να τις διαμορφώνουν εξαρχής.  

Ο στόχος, επομένως, του θρησκευτικού γραμματισμού επιτάσσει την 

προσέγγιση της θρησκευτικής αγωγής κριτικά, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που 

καλείται «χειραφετητικό ενδιαφέρον». «Η γνώση είναι αληθινή, όταν μας 

ελευθερώνει απ’ ό,τι ονομάζεται “πρόσδεση στο παρελθόν”. Χωρίς αυτό το 

“χειραφετητικό ενδιαφέρον” οι αλήθειες οποιασδήποτε επιστήμης και γνώσης 

λειτουργούν στατικά και ενδεχομένως χρησιμοποιούνται για ποικιλότροπη 

χειραγώγηση»428.   

 

12.1.3. Το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης κατά τον Andrew 

Wright 

Στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού προβληματισμού για τη σύγχρονη 

θρησκευτική εκπαίδευση ο Wright -επηρεασμένος από τις βασικές αρχές της κριτικής 

παιδαγωγικής- εισηγείται το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης, το 

οποίο είναι απαρέγκλιτα βασισμένο στον θρησκευτικό γραμματισμό. Το 2004 το 

βρετανικό Υπουργείο Παιδείας (British Government’s Department for Education and 

Skills) σε συνεργασία με την Αρχή Προσόντων και Αναλυτικών Προγραμμάτων 

(Qualifications and Curriculum Authority) δημοσιεύει Νόμο – Πλαίσιο για τη 

Θρησκευτική Εκπαίδευση στη Βρετανία και την Ουαλία (non – statutory Framework 

for Religious Education, DES/QCA 2004). Μέλος της συντακτικής ομάδας είναι και 

ο Wright429.  

Ο Νόμος – Πλαίσιο αναφέρει δύο βασικούς στόχους του θρησκευτικού 

μαθήματος, στους οποίους θεμελιώνεται το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής 

                                                     
427 N. Fairclough, Discourse and Social Change, εκδ. Polity Press, Cambridge 1992, σ. 7. 
428 Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νέο Σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών, ό.π.  
429 A. Wright, «Critical Religious Education and the National Framework for Religious Education in 
England and Wales», Religious Education: The Official Journal of the Religious Education Association 
103 (November – December 2008), σσ. 517 – 518.  
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εκπαίδευσης430. Οι δύο αυτοί κεντρικοί στόχοι είναι η μάθηση για τη θρησκεία 

(learning about religion) και η μάθηση από τη θρησκεία (learning from religion).  

Ο Wright υποστηρίζει ότι οι στόχοι της θρησκευτικής εκπαίδευσης 

πραγματοποιούνται διαμέσου μίας εξελικτικής πορείας δύο φάσεων: της απόκτησης 

της γνώσης (learning about) και της ανάπτυξης δεξιοτήτων (learning from), ώστε να 

επιτευχθεί η προσωπική ολοκλήρωση. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι η μάθηση για τη 

θρησκεία πραγματοποιείται μέσω της αντιπαράθεσης των διαφορών μεταξύ της 

οικείας θρησκευτικής παράδοσης και της θρησκευτικότητας των θρησκευτικά 

διαφορετικών μαθητών. Ουσιαστικά ο Wright προτείνει η θρησκευτική γνώση των 

χριστιανών μαθητών τόσο για τη δική τους θρησκευτική παράδοση όσο και για τις 

άλλες θρησκευτικές παραδόσεις να είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού που 

προκύπτει από τη συνάντηση και την ανάδειξη των διαφορετικοτήτων τους431.  

Στο ίδιο κείμενο περιγράφεται, επίσης, ο στόχος της θρησκευτικής 

εκπαίδευσης στη Φιλανδία. Σύμφωνα με το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη 

Λυκειακή Εκπαίδευση (National Core Curriculum for Upper Secondary Schools) 

αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν πολιτισμικό -αντί του θρησκευτικού- 

γραμματισμό, προβληματιζόμενοι και τηρώντας κριτική στάση απέναντι στις ποικίλες 

θρησκευτικές παραδόσεις.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η θρησκευτική εκπαίδευση συρρικνώνεται και 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτισμικής κατανόησης. Συνεπώς, οι θρησκείες 

προσεγγίζονται ως πεδία κοινωνικο – πολιτισμικής συνάντησης μεταξύ ατόμων και 

κοινωνιών και όχι ως αυταξίες432.    

Ο Wright θεωρεί ότι το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης 

(Critical Religious Education) ανταποκρίνεται πιστότερα και αποτελεσματικότερα 

στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το 

βασικό επιχείρημά του είναι ότι στο περιγραφόμενο μοντέλο η κριτική θρησκευτική 

εκπαίδευση θεμελιώνεται στις αρχές της πνευματικής ακεραιότητας (intellectual 

integrity), της ατομικής ελευθερίας (personal freedom), της επιδίωξης της απόλυτης 

                                                     
430 A. Wright, «Critical Religious Education and the National Framework for Religious Education in 
England and Wales», ό.π., σ. 520. 
431 E. Hella and A. Wright, «Learning ‘about’ and ‘from’ Religion: Phenomenography, the Variation 
Theory of Learning and Religious Education in Finland and the UK», British Journal of Religious 
Education 31, 1 (2009), σσ. 53 – 64. 
432 E. Hella and A. Wright, «Learning ‘about’ and ‘from’ Religion: Phenomenography, the Variation 
Theory of Learning and Religious Education in Finland and the UK», ό.π., σ. 54.  
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αλήθειας (the pursuit of ultimate truth) και της περιφρούρησης του δικαιώματος της 

ατομικής θρησκευτικής αυτοδιάθεσης (personal faith – formation)433. 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι η πρόταση του Wright για 

το μοντέλο κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης προέκυψε ως απάντηση στο αίτημα 

συνδυασμού της ανάπτυξης πνευματικού βάθους και της κριτικής «ανοικτότητας» 

των μαθητών. Ωστόσο, το προτεινόμενο μοντέλο παρουσιάζει μια εγγενή αδυναμία, 

καθώς απαλείφει εντελώς το υπερβατικό στοιχείο, περιορίζοντας την πίστη σε 

διανοητικό γεγονός, ικανό να υπόκειται στη βάσανο της λογικής κριτικής.  

Η πίστη, η οποία κείται όχι αντίθετα, αλλά έξω από τη λογική, 

εξορθολογίζεται σύμφωνα με τις επιταγές του θρησκευτικού γραμματισμού. Ο 

άνθρωπος αναζητά την απόλυτη αλήθεια στο πλαίσιο της ανθρώπινης λογικής· 

διαφυλάσσει μεν το δικαίωμα της θρησκευτικής του αυτοδιάθεσης, η θρησκευτική 

του, όμως, ταυτότητα προκύπτει ως αποκλειστικό αποτέλεσμα διανοητικής 

διεργασίας και κριτικής προσέγγισης. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

προσεγγίζεται και να κρίνεται η πίστη ως ιδεολογία. Γίνεται, κατά συνέπεια, 

προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η ατομική ακεραιότητα σε επίπεδο πίστης δε 

θίγεται απλώς, αλλά κολοβώνεται. Το ζητούμενο στη θρησκευτική αγωγή δεν είναι η 

χειραφέτηση από κατεστημένες θρησκευτικές δομές, αλλά από τα στενότατα όρια της 

ανθρώπινης λογικής, προκειμένου ο άνθρωπος να αναχθεί στην αλήθεια η οποία είναι 

έξω από τη λογική.  

 

12.1.4. Η γνώση του Θεού κατά την ορθόδοξη παράδοση 

Θα ήταν, βέβαια, ιδιαίτερα χρήσιμο να διερευνηθούν τα στοιχεία στα οποία 

θεμελιώνεται η άποψη ότι η χριστιανική διδασκαλία είναι εν γένει ενδογματισμός, 

ότι, δηλαδή, η διδασκαλία της χριστιανικής παράδοσης έρχεται σε σύγκρουση με τις 

αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και της κριτικής σκέψης. Σε κάθε περίπτωση, 

ιδιαίτερα σημαντική είναι η αντίληψη που κυριαρχεί για το τί είναι και πώς 

διδάσκεται η ορθόδοξη χριστιανική αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, η παραπάνω 

διερεύνηση θα ήταν σκόπιμο να γίνει όχι μόνο με παιδαγωγικά, αλλά και με 

θεολογικά κριτήρια, με δεδομένο το γεγονός ότι στην ορθόδοξη πατερική και 

ασκητική παράδοση, εκτός από αυτή καθεαυτή τη χριστιανική αλήθεια, περιγράφεται 

και ο τρόπος διδαχής της. Η ορθόδοξη γνωσιολογία περιγράφει όχι μόνο το -τι- της 
                                                     
433 A. Wright, «Critical Religious Education and the National Framework for Religious Education in 
England and Wales», ό.π., σ. 518. 
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χριστιανικής αλήθειας, αλλά και το -πώς-, τον τρόπο, δηλαδή, πρόσληψής της ή 

μετοχής σ’ αυτήν.  

Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα για τη θρησκευτική αγωγή 

διαμορφώνεται ως εξής: Πώς είναι δυνατό ο άνθρωπος να διατηρεί την ελευθερία της 

επιλογής της θρησκευτικής του πίστης, όταν διδάσκεται υποχρεωτικά τις αλήθειες 

της χριστιανικής πίστης και, κατά συνέπεια, ενηλικιώνεται πνευματικά ως ένας καλός 

χριστιανός;   

Κατά την ορθόδοξη παράδοση, μία φιλοσοφική και λογοκρατική αντίληψη 

του Χριστιανισμού και της αλήθειας του Ευαγγελίου κατανοεί τη χριστιανική 

διδασκαλία ως ένα γνωστικό αγαθό, το οποίο προσλαμβάνεται από τον άνθρωπο 

μέσω της λογικής. Ο δε ανθρώπινος λόγος εξαίρεται ως το ύψιστο όργανο της 

ανθρώπινης φύσης, μέσω του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να εξηγήσει 

τον Θεό, τον εαυτό του και τον κόσμο. Εντούτοις, κανένα φιλοσοφικό σύστημα και 

καμία θεωρία δεν κατόρθωσε να προσεγγίσει και να ερμηνεύσει τον όλο άνθρωπο434. 

Η ανθρώπινη γνώση διαχρονικά επιδιώκει να ερμηνεύσει τον άνθρωπο «διαμέσου 

των πραγμάτων. Και φυσικά αποτυχαίνει». Ο άνθρωπος «ερμηνεύοντας τον εαυτό 

του διά των πραγμάτων γίνεται στο τέλος ο ίδιος ο άνθρωπος πράγμα και ύλη», 

απομειώνοντας την πνευματική διάστασή του. «Η φιλοσοφία, στην προσπάθειά της 

να ερμηνεύσει τον άνθρωπο δια το ανθρώπου, διαπράττει το παράδοξο να 

καθρεφτίζει τον καθρέπτη σε καθρέπτη. Σε τελευταία ανάλυση η φιλοσοφία είναι σε 

όλες της τις κατευνθύνσεις υλοκεντρική και ανθρωποκεντρική. Καταλήγει να 

μαρτυρεί το αδύνατο της αληθινής γνώσεως του ανθρώπου και του κόσμου»435.  

Ο άνθρωπος είναι αδύναμος αφ’ εαυτού του να προσεγγίσει την υπερβατική 

αλήθεια. Εφόσον, όμως, το επιθυμεί ο ίδιος και το επιλέγει, η υπερβατική αλήθεια 

προσεγγίζει τον άνθρωπο και αποκαλύπτεται σε αυτόν στο πρόσωπο του 

Θεανθρώπου Χριστού. «Εν Χριστώ η υπερβατική αλήθεια γίνεται εσωτερική στον 

άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος αποδεικνύει την αλήθεια με το να την αποκαλύτπει εν 

Εαυτώ και δι’ Εαυτού. Έτσι την αποδεικνύει όχι συλλογιστικά, ούτε ορθολογιστικά, 

αλλά με τη ζώσα προσωπικότητά Του. Δεν έχει μόνο την αλήθεια, αλλά ο Ίδιος είναι 

η Αλήθεια. Σ’ Αυτόν το Είναι και η Αλήθεια είναι ταυτόσημα. Γι’ αυτό με το 

πρόσωπό Του Αυτός καθορίζει και την αλήθεια και τη μέθοδο για τη γνώση της 

                                                     
434 Ι. Πόποβιτς, Οδός θεογνωσίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σ. 179. 
435 Ό.π. 
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αλήθειας: Όποιος μένει εν Αυτώ γνώσεται την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει 

αυτόν» από την αμαρτία, το ψέυδος και το θάνατο (Ιω 8, 32)»436. 

Συνεπώς, ο πεπερασμένος ανθρώπινος νους αδυνατεί μόνος του να 

προσεγγίσει την υπερβατική διάσταση του εαυτού του και του κόσμου, καθώς και την 

Αλήθεια του Θεού. Όμως, ο Θεός Δημιουργός δεν εγκαταλείπει το πεφιλημένο 

δημιούργημά του στην άγνοια· ούτε καταστρατηγεί το ζωτικό χαρακτηριστικό του 

ανθρωπίνου προσώπου, δηλαδή την ελευθερία του, επιβάλλοντας τη θεότητά Του 

στον άνθρωπο, αιχμαλωτίζοντας τον ανθρώπινο λόγο σε μία εξουσιαστική σχέση με 

τον υπέρλογο Λόγο του και καθιστώντας  με τον τρόπο αυτό τον δρόμο προς τη 

σωτηρία μονόδρομο για τον άνθρωπο. Αντίθετα, ως Θεός της έμπρακτης θυσιαστικής 

αγάπης, δεν επιβάλλεται, αλλά ταπεινώνεται· δεν εκβιάζει τη θέωση του ανθρώπου, 

αλλά οικονομεί την ταπείνωση του Λόγου με την Ενανθρώπησή Του, ώστε διαμέσου 

αυτής ο μονόδρομος προς την απώλεια και τον θάνατο που είχε επιλέξει ο άνθρωπος 

να μετατραπεί σε δυνατότητα του ανθρώπου να ακολουθήσει την ακριβώς αντίθετη 

πορεία, την πορεία προς την επανένωσή του με τον Θεό, δηλαδή, με την Αλήθεια και 

την αιώνια  Ζωή.  

Αυτή, όμως, η εκ νέου γνώση του Θεού προσφέρεται πλέον στον ελεύθερο 

άνθρωπο ως επιλογή. Κατά την ορθόδοξη παράδοση, «στο πρόσωπο του 

Θεανθρώπου ο Θεός και ο άνθρωπος είναι αχώριστα ενωμένοι. Ο νους του ανθρώπου 

δεν εξαφανίζεται, αλλά αναγεννιέται, καθαίρεται, αγιάζεται, βαθύνεται, θεούται και 

γίνεται ικανός να γνωρίσει τις θεανρθώπινες αλήθειες της ζωής. Στο Θεάνθρωπο έχει 

δοθεί πραγματικά και υποστατικά, χωρίς τίποτα να υπολείπεται, η καθολική και 

απόλυτη Αλήθεια. Γι’ αυτό μονος Αυτός στο γένος των ανθρώπων και έχει και 

παρέχει ακέραιη τη γνώση της Αλήθειας. Στον άνθρωπο που επιθυμεί τη γνώση της 

αλήθειας μένει μόνο να εσωματωθεί στο Θεάνθρωπο, να γίνει σύσσωμος Αυτού, 

μέλος του Θεανθρώπινου Σώματός Του – της Εκκλησίας (Εφ. 5,30· 3,6) Εάν το 

κατορθώσει, αποκτά «νουν Χριστού» (Α΄ Κορ. 2,16), και σκέπτεται εν Χριστώ, ζει εν 

Χριστώ, αισθάνεται εν Χριστώ, και μ’ αυτό τον τρόπο, φτάνει στην ολοκληρωτική 

γνώση της Αλήθειας»437.    

Για την ανθρώπινη γνώση το πρόβλημα της αλήθειας είναι το πιο άμεσο και 

το πιο σπουδαίο. Η ενστικτώδης δίψα της ανθρώπινης γνώσεως για την αλήθεια ποτέ 

δεν βρίσκει ικανοποίηση, αν αυτή η ίδια η Αιώνια και απόλυτη Αλήθεια δεν γίνει 
                                                     
436 Ό.π., σ. 181. 
437 Ό.π., σ. 181-182.  
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ουσία της ανθρώπινης γνώσεως. Αυτό προσφέρεται στον άνθρωπο μόνο από τον 

Θεάνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι η μόνη ενσάρκωση και προσωποποίηση της 

αιώνιας αλήθειας στον κόσμο των ανθρώπινων πραγματικοτήτων. Τελικά, γνώση, 

κατά την ορθόδοξη ασκητική παράδοση, είναι η νίκη πάνω στη θνητότητα, η 

σύνδεση της εδώ ζωής με την αθάνατη, η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Στην ίδια 

την πράξη της γνώσεως υπάρχει κάτι το αθάνατο, γιατί μέσω αυτής νικάται ο 

περιορισμός του ανθρώπου στη φθορά και τον θάνατο. Η γνώση αποτελεί μυστική 

ύφανση, που υφαίνει στο υφαντήριο της ψυχής του ο άνθρωπος, καθώς ενώνεται με 

τον Θεό. Όμως, αυτό προϋποθέτει την ελεύθερη και αυτόβουλη ενεργοποίηση του 

ανθρώπου για την κατάκτηση των αρετών. Ο Θεός δεν γνωρίζεται ούτε οικειώνεται 

εξ ακοής. Όταν και εάν ο άνθρωπος δεχθεί και οικειοποιηθεί τον Θεάνθρωπο ως 

ψυχή της ψυχής του και ζωή της ζωής του, τότε και μόνο τότε, γεμίζει για πάντα από 

την αιώνια αλήθεια. Στη γνώση της αλήθειας φτάνει ο άνθρωπος, όχι ακούγοντάς 

την, αλλά εφόσον ελεύθερα με την οικειοθελή πνευματική άσκησή του μεταπλάσει 

και μεταμορφώσει τα γνωστικά του όργανα. Για τον άνθρωπο αυτόν η πίστη και η 

γνώση αποτελούν μία αχώριστη οργανική ενότητα και αλληλοσυμπληρώνονται, 

αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοενισχύονται.    

Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της γνώσης του Θεού που αναζητά ο 

άνθρωπος διαδραματίζουν τα γνωστικά του όργανα. Η αλήθεια, κατά την ορθόδοξη 

παράδοση, δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Επομένως, η γνώση της αλήθειας 

είναι μία ελεύθερη «πράξη οικειώσεως» του ανθρώπου στην αντικειμενικά 

υπάρχουσα, και όχι δημιουργημένη από τον άνθρωπο, αλήθεια. Η καλλιέργεια και ο 

καθαρισμός των γνωστικών οργάνων του ανθρώπου, του νου και της καρδιάς, 

προϋποθέτoυν τη βούληση του ανθρώπου και τη συνέργεια της Θείας Χάριτος. Η 

κάθαρση, δηλαδή, της καρδιάς και το νου είναι θεανθρώπινο επίτευγμα και όσο 

καθαρότερα είναι αυτά τόσο καθαρότερη περί Θεού και κτίσεως γνώση παράγουν. 

Σύμφωνα με αυτά, ενώ η υλική γνώση δεν εξασφαλίζει και την πνευματική, η 

πνευματική γνώση αποκαθαίρει και τη γνώση περί του κόσμου και των πραγμάτων 

του. «Η γνώση είναι αξιοκατάκριτη στο μέτρο που χρησιμοποιώντας διάφορες 

μεθόδους στρέφεται κατά της πίστεως. Όταν η γνώση αυτή «συνάπτεται τη πίστει και 

γίνεται μετ’ αυτής μία και ενδύεται εξ αυτής νοήματα πύρινα» και «κτάται πτέρυγας 

απαθείας», τότε, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, υψώνεται από τα γήινα «εν τη 

χώρα του Δημιουργού εαυτής», δηλαδή στη χώρα που υπερβαίνει τη φύση. Αυτή η 

γνώση «εν πίστει τελειούται» και αποκτά τη δύναμη «ανελθείν άνω και αισθέσθαι 
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εκείνου του υψηλοτέρου πάσης αισθήσεως και ιδείν την αυγήν εκείνην την 

ακατάληπτον τω νω και τη γνώσει των κτισμάντων». Η φυσική γνώση είναι το 

έδαφος («βαθμίς») από το οποίο ανεβαίνει ο άνθρωπος «ει το ύψος της πίστεως», 

στην οποία όταν φτάσει, δεν έχει πια ανάγκη τη γνώση. Γιατί έχει λεχθεί «Εκ μέρους 

νοούμεν, όταν δε έλθη το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσεται» (Α Κορ. 13, 9-10). 

«Η πίστις λοιπόν άρτι, ως εν οφθαλμοίς δεικνύει ημίν την αλήθειαν της τελειότητος· 

και εν τη πίστει ημών μανθάνομεν εκείνα τα ακατάληπτα και ουκ εν τη εξετάσει και 

τη δυνάμει της γνώσεως»»438. «Ο σκοτασμός του νου», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος, είναι αποτέλεσμα της πνευματικής οκνηρίας, ενώ 

από την άλλη πλευρά, οι χριστιανικές αρετές είναι «πτέρυγες του νοός», με τις οποίες 

κατορθώνει ο άνθρωπος να ανυψωθεί πέρα και πάνω από τα εγκόσμια439. Μάλιστα, 

αυτός είναι και ο τελικός και ύψιστος σκοπός του ανθρώπινου νου, «να γίνει βασιλιάς 

των παθών, να εξουσιάζει τις αισθήσεις» και να γίνει κυβερνήτης τους440. Σύμφωνα 

με τον άγιο Ισαάκ τον Σύρο «η φυσική γνώση εμποδίζει τους μαθητές της να 

προσεγγίσουν αυτά που υπερβαίνουν τη φύση «πάσι τοις ξένοις της φύσεως κωλύει 

τους μαθητάς αυτής προσπελάσαι»». «Τα όργανα της γνώσεως μετά την κάθαρση και 

την εξυγίανσή τους, όταν στρέφονται προς το Θεό, δίνουν την καθαρή και υγιή 

θεογνωσία, όταν στρέφονται προς την κτίση, δίνουν την καθαρή και υγιή γνώση για 

την κτίση»441.  

 

Συμπεράσματα 

Τελικά, κατά την ορθόδοξη γνωσιολογία, εφόσον η αλήθεια είναι πρόσωπο, η 

γνώση της δεν είναι διανοητική κατάκτηση, αλλά ελεύθερη συνάντηση του ανθρώπου 

με τον Θεό. Η συνάντηση αυτή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, εάν δεν 

συγκαταβεί στην πρόσκληση ο άνθρωπος και δεν συνεργήσει η θεία χάρις. Ούτε η 

σχολική θρησκευτική αγωγή δικαιούται ούτε η ενοριακή κατήχηση δύναται να 

επιτύχει την πραγματική εμπειρική γνώση του Θεού. Ο Χριστιανικός Θεός δεν 

επιβάλλεται κηρυττόμενος και εξ ακοής, αλλά ελευθέρως γνωρίζεται οικειούμενος, 

δηλαδή, οικειώνεται από εκείνους που το επιθυμούν μέσω της κάθαρσης του νου και 

της καρδιάς από τα πάθη με την κατάκτηση των αρετών. Επομένως, θρησκευτική 

αγωγή ή κατήχηση συνεπής προς τη χριστιανική γνωσιολογία εξ ορισμού δεν μπορεί 
                                                     
438 Ό.π., σ. 214-215. 
439 Ό.π., σ. 204. 
440 Ό.π., σ. 205. 
441 Ό.π., 213. 
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να υπάρξει, εάν καταργεί την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Χριστιανική 

διδασκαλία σε οποιαδήποτε μορφή της σημαίνει μία πρόταση – πρόσκληση προς τον 

πεπτωκότα άνθρωπο να υπερβεί τον αυτοεγκλεισμό του στα όρια της ανθρώπινης 

λογικής και να διαστείλει τον εαυτό του στις υπερκόσμιες και οικουμενικές 

διαστάσεις που του προσφέρει η κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού δημιουργία 

του. Η πρόκληση είναι εντυπωσιακή, αλλά πάντοτε παραμένει επιλογή.   

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αξιολόγησής σας, θα πρέπει να 
επιλέξετε μία από τις δύο παρακάτω προτεινόμενες επιλογές και να δημιουργήσετε 
κείμενα συνολικής έκτασης 2.000 περίπου λέξεων: 
 
1η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 2000 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην Α΄ Ομάδα. 

ή 
2η Επιλογή: Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης 1500 περίπου λέξεων ένα από τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα Β΄ ΚΑΙ να απαντήσετε σε δύο από τις 
ερωτήσεις μικρής απάντησης (250 λέξεις περίπου η καθεμιά) που περιλαμβάνονται 
στην Ομάδα Θεμάτων Γ΄.  

 
Α. ΟΜΑΔΑ 

Να αναπτύξετε σε κείμενο έκτασης περίπου 2000 λέξεων ένα από τα παρακάτω 
θέματα αξιοποιώντας τη θεματική ενότητα και τη βιβλιογραφία της: 
1. Θρησκευτικός γραμματισμός στο πλαίσιο της ορθόδοξης αγωγής 
2. Το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης 
3. Η γνώση του Θεού κατά την ορθόδοξη παράδοση 
4. Η γνώση του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου 
 

Β. ΟΜΑΔΑ 
Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο ενός από τα παρακάτω κείμενα 
και στη συνέχεια να διατυπώστε με επιχειρήματα την προσωπική σας άποψη 
σχετικά με τα θέματα που θίγονται σε αυτό (κείμενο έκτασης περίπου 1500 
λέξεων): 
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1. Κωνσταντινίδης Γ., Βασιλόπουλος Στ. & Ασημακοπούλου Κ., Η συνάντηση της 
ορθόδοξης χριστιανικής παιδαγωγικής και της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής στην 
παιδαγωγική του Αλέξανδρου Κοσμόπουλου, Θεολογία 88 2 (2017), 2510277. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2017_2_13_kostantinidis.pdf 
2. Κακαλέτρης Διονύσιος, Θεολογία και Παιδεία στον Μ. Φώτιο, Θεολογία 82, 3 
(2011), σ. 241-276. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
3. Τσιτσίγκος Σπυρίδων, Φαινόμενα επιστημολογικής σύγχυσης ακαδημαϊκής και 
εκκλησιαστικής θεολογικής παιδείας, Θεολογία 3(2013), 125-143. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 
4. Κόλλιας Σωτήριος, Ο παιδαγωγικός λόγος του Μ. Βασιλείου. Αξιοποίησή του στη 
σύγχρονη αγωγή, Θεολογία 4(2016), 15-24. 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp 

 
Γ. ΟΜΑΔΑ 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο της παρούσας υποενότητας, να 
απαντήσετε με δικά σας λόγια σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις γράφοντας 
ένα σύντομο κείμενο έκτασης περίπου 250 λέξεων. 
1. Να δώσετε έναν ορισμό του όρου γραμματισμός 
2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικου γραμματισμού; 
3. Πώς κατανοείτε τη θρησκευτική εκπαίδευση ως εργαλείο πολιτισμικής 
κατανόησης; 
4. Η γνώση της αλήθειας κατά την ορθόδοξη παράδοση 
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