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Περίληψη 

Στην εισήγησή μας θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης  των απόψεων για

την αγωγή και την παιδεία, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ενός από τους μεγάλους

παιδαγωγούς  του  βυζαντίου,  που  συνέβαλε  στη  σύζευξη  της  ελληνικής

πνευματικότητας με τον ορθόδοξο χριστιανισμό. Με το έργο του και τη διδασκαλία

του,  για  την  αγωγή  του  ανθρώπου,  οροθέτησε  ένα  ολοκληρωμένο  παιδαγωγικό

σύστημα, που δίνει απάντηση όχι μόνο στα προβλήματα της αγωγής του ανθρώπου

της εποχής εκείνης αλλά διαφωτίζει και ενημερώνει κάθε σύγχρονο στοχαστή.

Αbstract

In our presentation we’ll present the views on the treatment and education of

John Chrysostom, one of the great  teachers  of Byzantium, who contributed to the

coupling  of  Greek  spirituality  with  orthodox Christianity.  With  his  work  and his

teaching, he has demarcated a pedagogical system, for the treatment of human, that

responds not only to the human treatment  problems of his  time but enlighten and

inform any modern thinker.

1. Εισαγωγή 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε τον 4ο μ.Χ. αι. (347 – 407), σε μια εποχή με

μεγάλες  κοινωνικές,  πολιτικές  και  πνευματικές  ζυμώσεις.  Καταγόταν  από

ευκατάστατη  οικογένεια,  μεγάλωσε  ορφανός  από  πατέρα  και  σπούδασε  πολλές

επιστήμες  στην  Αντιόχεια,  όπου  γεννήθηκε,   και  στην  Αθήνα,  όπου  δέχθηκε

ερεθίσματα  από  έλληνες  φιλοσόφους  και  παιδαγωγούς.  Βέβαια  έδωσε  μια  άλλη

διάσταση στις  αντιλήψεις  τους περί ηθικής και αγωγής,  όχι τόσο φιλοσοφική όσο

κυρίως  θεολογική,  η  οποία  εμπνεόταν  από  τη  χριστιανική  διδασκαλία.

Χειροτονήθηκε  Πατριάρχης  Κωνσταντινουπόλεως,  ανέπτυξε  πλούσια  συγγραφική
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δράση και υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας, ακόμη και της

ίδιας της  αυτοκράτειρας, η οποία και τον εξόρισε τρεις φορές. 

Η εποχή  του  Χρυσοστόμου,  όσον  αφορά  στην  παιδεία  και  στη  θρησκεία,

χαρακτηρίζεται ως περίοδος εδραίωσης του χριστιανισμού, την οποία ακολουθεί μία

εποχή  υποχώρησης  της  κλασικής  παιδείας  και  έντονης  αντιπαράθεσης  με  τους

«εθνικούς». Ο ίδιος ο Χρυσόστομος μετέχει του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και γι’

αυτόν η κλασσική μόρφωση και η θύραθεν παιδεία είναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε

νέο χριστιανό. Αυτή η παρότρυνση όμως για τους χριστιανούς του 4ου αιώνα δεν

ήταν  τόσο  εύκολα  αποδεκτή,  καθώς  οι  σκληροί  διωγμοί  των  χριστιανών  και  το

απολογητικό κλίμα του προηγούμενου αιώνα είχαν δημιουργήσει μια αντιπαλότητα

ενάντια  στην  θύραθεν  παιδεία  και  στους  εκπροσώπους  της.  Το  ότι  αυτή

γρήγορα αμβλύμθηκε και  κατανοήθηκε  η  αξία  της  στην  διαμόρφωση  ενός

ολοκληρωμένου χαρακτήρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους πατέρες της εκκλησίας

μας,  οι  οποίοι  τις  φιλοσοφικές  αναζητήσεις  του  αρχαιοελληνικού  πνεύματος  τις

μετουσίωναν  μέσα  από  τη  χριστιανική  διδασκαλία,  πετυχαίνοντας  την  αρμονική

σύζευξη  χριστιανικού  ήθους  και  κλασσικής  παιδείας.  Από  αυτή  τη  σύζευξη

ωφελήθηκαν  τόσο  η  εκκλησία  όσο  και  η  αρχαία  ελληνική  σκέψη:  Η  εκκλησία

μπόρεσε,  χρησιμοποιώντας  τον  αρχαίο  ελληνικό  λόγο  και  την  αρχαία  ελληνική

ορολογία, να οριοθετήσει την χριστιανική πίστη έναντι των αιρέσεων που απειλούσαν

να διασπάσουν την ενότητά της. Αλλά και η αρχαία ελληνική σκέψη γνώρισε μια

περίοδο ακμής στην διάρκεια της βυζαντινής περιόδου, όπου όλο και περισσότεροι

λόγιοι, προκειμένου να μελετήσουν τους αρχαίους συγγαφείς,  αντέγραφαν τα έργα

τους συμβάλλοντας έτσι στη διάσωσή τους. 

2. To εκπαιδευτικό σύστημα του Βυζαντίου

Από τη μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος του βυζαντίου, γίνεται φανερό

ότι η εκπαίδευση, βασικός σκοπός της οποίας ήταν η μόρφωση ικανών ανθρώπων

που θα επάνδρωναν τη δημόσια διοίκηση ή την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία,

αποτελεί ένα συνδυασμό της κλασσικής ελληνικής πνευματικότητας με την ορθόδοξη

χριστιανική θρησκεία.  Εδώ  όμως συντελείται  μια σημαντική πολιτιστική αλλαγή:

διευρύνεται,  για  πρώτη φορά,  η  μορφωτική  βάση της  κοινωνίας,  αφού  και  ο  πιο
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φτωχός  πολίτης  μορφωνόταν  μέσα  από  τη  διδασκαλία  της  Εκκλησίας.  Έτσι  η

φιλοσοφία,  που στην κλασσική  Αθήνα αποτελούσε  μορφωτικό  στοιχείο  μόνο  της

κοινωνικής  ελίτ,  μέσω  της  χριστιανικής  διδασκαλίας  και  της  μελέτης  της  Αγίας

Γραφής,  γίνεται  προσιτή  σε  όλο  τον  λαό.  Φαίνεται  λοιπόν  ότι  η  βυζαντινή

εκπαίδευση ενδιαφέρεται όχι μόνο για τη μετάδοση γνώσεων αλλά και για την ηθική

και ψυχοπνευματική ολοκλήρωση του χριστιανού πολίτη. 

Ο  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος,  μέσα  σ’  αυτό  το  ιστορικό  πλαίσιο  και

επηρεασμένος  από  την  πολιτική  και  κοινωνική  πραγματικότητα  της  εποχής  του,

σχηματοποίησε  τις  ιδέες  του,  που  κατά  κύριο  λόγο  αποτελούν  αντανάκλαση  των

ιδανικών και των προβληματισμών της. Μελετώντας κάποιες από τις παιδαγωγικές

αντιλήψεις, που σύγχρονοι μελετητές του αναδεικνύουν σταχυολογώντας τις ομιλίες

του και κυρίως  την ειδική παιδαγωγική πραγματεία του: «Περί κενοδοξίας και όπως

δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»,  θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις απόψεις

του για την παιδεία και την αγωγή των νέων, επισημαίνοντας τη διαχρονικότητα και

την ορθότητα που τις χαρακτηρίζει με βάση το σημερινό πρότυπο των διδακτικών και

παιδαγωγικών αρχών και μεθόδων.

3. Η έννοια της αγωγής κατά τον Ιωάννη το Χρυσόστομο

Η  έννοια  της  αγωγής,  κατά  τον  Ιωάννη  το  Χρυσόστομο,  είναι

στενά συνυφασμένη με  τη  χριστιανική  ανθρωπολογία,  σύμφωνα  με  την  οποία  ο

άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν θεού και με τελικό προορισμό να

μοιάσει στον Δημιουργό του, να γίνει δηλαδή θεός κατά χάρη. Αναφέρει δε σχετικά

ότι:  «Τῆς  τέχνης  ταύτης  οὐκ  ἔστιν  ἄλλη  μείζων.  Τί  γάρ  ἴσον  τοῦ  ρυθμίσαι  (=  τῆς

διαπαιδαγώγησης)  ψυχήν  και  διαπλάσαι  νέου  διάνοιαν;»1. Η  αγωγή  λοιπόν  είναι

τέχνη,  με  μεγάλη  αναμορφωτική  δύναμη:  «η  άμορφος  ψυχή  εύμορφος  γενέσθαι

δύναται»,   την  οποία  πρέπει  ο  παιδαγωγός  να  γνωρίζει   και  με  τις  κατάλληλες

ικανότητες που διαθέτει να   βοηθήσει τον νέο άνθρωπο, μέσα από την καλλιέργεια

της ψυχής και του νου να αναπτυχθεί, ως ψυχοσωματική οντότητα, για να μοιάσει

στον Δημιουργό του.  Σημασία μεγάλη έχει  για τον ιερό πατέρα οι ιδιότητες που

αποδίδονται  στον  Τριαδικό  Θεό  όπως  η  αγαθότητα,  η  αμνησικακία,  η  αγάπη,  η

φιλανθρωπία, η ευεργεσία και η μακροθυμία να γίνουν κτήμα των νέων. Μόνο τότε ο
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παιδαγωγούμενος  θα  διαπλασθεί  ως  τέλειος   χριστιανός  και  θα  γίνει  άξιος

κληρονόμος της βασιλείας των Ουρανών, «τούτο και ημείς εργασώμεθα• εκ πρώτης

ηλικίας αυτούς εις την πολιτείαν εισάγωμεν την εν τοις ουρανοίς»2. Παρατηρούμε ότι

για το Χρυσόστομο το έπαθλο της καλής παιδείας είναι η μετάληψη της αγιότητος

και η απόκτηση της θεογνωσίας που οδηγεί στην ένωσή με τον Τριαδικό Θεό. 

Αναγνωρίζει  δε  δύο  είδη  αγωγής  α)  την  κοσμική  που  έχει  ως  σκοπό  την

απόκτηση πλούτου, λάμψης, ηδονών και απολαύσεων και β) την χριστιανική, που

οδηγεί  τον  νέο  που  έχει  «ψυχήν  καθαράν  καί  σωφρονοῦσαν  διάνοιαν»,  στην

πνευματική τελείωση και  στην αιωνιότητα (Γ΄ ὁμιλία  «εἰς τήν Ἄνναν»).  Μέσα από

έναν δια βίου αγώνα και διαμορφώνοντας μια σωστή φιλοσοφία ζωής, θα  καταφέρει

ο παιδαγωγούμενος  να εξορθολογήσει τις επίγειες επιδιώξεις του και να διαπλασθεί

«εις  τέλειον  Χριστιανόν  και  πραγματικόν  φιλόσοφον».  Η  χριστιανική  αγωγή

συντελείται εντός της Εκκλησίας, όπου η χριστιανική παιδεία δεν αποτελεί μόνο μια

απλή  μετάδοση  γνώσεων  αλλά  γίνεται  βίωμα,  «μετάληψιν  ἁγιότητος»3 και

πραγματώνεται μέσα από το σεβασμό και το φόβο προς το Θεό:  «Ἡ ὄντως σοφία καί

ἡ ὄντως παίδευσις οὐδέν ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἤ ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος»4. 

4. Ο παιδευτικός ρόλος των γονέων

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται,  στη διδασκαλία του Αγίου,  ο παιδευτικός

ρόλος των γονέων  καθώς βάζει τις πρώτες βάσεις στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη

του παιδιού. Για να τονίσει μάλιστα τη σπουδαιότητα του παιδευτικού τους ρόλου,

τους  παρομοιάζει  με  καλλιτέχνες:  «Καθώς  ἀκριβῶς  μέ  μεγάλη  δεξιοτεχνία

ἐπεξεργάζονται οἱ μέν ζωγράφοι τίς εἰκόνες, οἱ δε γλύπτες τά ἀγάλματα, εἴθε κατά τόν

ἴδιο τρόπο, κάθε πατέρας καί κάθε μητέρα γιά τά θαυμάσια αὐτά ἀγάλματα, πού εἶναι

τά παιδιά τους, νά φροντίζουν ἐπιμελῶς»5.  

Επειδή όμως γνωρίζει ότι από την φύση οι γονείς αγαπούν τα παιδιά και τις

περισσότερες φορές φροντίζουν για την σωματική τους ευεξία, τους υπενθυμίζει ότι

δεν  πρέπει  να   παραμελούν  την  αγωγή  της  ψυχής:  «Και τουτο εστίν ο

την οικουμένην ανατρέπει πάσαν ότι  των  οικείων  αμελούμεν  παίδων  των  μεν

σωμάτων επιμελούμεθα της δε ψυχής αυτών καταφρονούμεν». Ενώ όμως διδάσκει ότι

στο  έργο  της  ανατροφής  των  παιδιών  πρέπει  να  μετέχουν  εξίσου  και  να
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συνεργάζονται και οι δύο γονείς, επηρεάζεται από την αντίληψη της εποχής του για

τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, όπου η θέση της θεωρούνταν κατώτερη του

αντρός και θυμίζει ότι ο άντρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και της γυναίκας ενώ

τόσο ο  άντρας  όσο και  η  γυναίκα  έχουν  εξουσία  απέναντι  στα  παιδιά:  «Τῆς  μέν

γυναικός ἄρχει ὁ ἀνήρ, τῶν δέ παίδων ὁ ἀνήρ καί ἡ γυνή»6. Αλλά και η αντίληψή του

για τον ρόλο των φύλων, παραπέμπει σε θεωρίες άλλων εποχών, ώστε επιπρόσθετα

να τονίζει ότι καθήκον ειδικά της γυναίκας είναι να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει την

κόρη, που κύριος προορισμός της είναι να γίνει ικανή και άξια σύζυγος και μητέρα:

«Οἱ μητέρες νά καθοδηγῆτε ἰδιαίτερα τίς θυγατέρες σας. Νά τίς παρακολουθῆτε ἀπό

κοντά, ὥστε νά γίνουν νοινοκυρές. Περισσότερο ἀπό ὅλα νά τίς ἐκπειδεύετε νά εἶναι

εὐλαβεῖς, σεμνές, ἀφιλάργυρες καί νά ἀποφεύγουν τούς καλλωπισμούς. Ἔτσι, νά τίς

παραδίδετε στό γάμο. Ἄν τίς διαπλάσσετε μ’ αὐτό τόν τρόπο, δέν θά σώσετε μόνον

αὐτές, ἀλλά καί τόν ἄνδρα μέ τόν ὁποῖο θά τίς νυμφεύσετε· ὄχι μόνον τόν ἄνδρα, ἀλλά

καί τά παιδιά πού θά γεννηθοῦν, ἀκόμη καί τά ἐγγόνια. Γιατί, ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλή,

τά κλαδιά θά ἁπλώσουν καλύτερα, καί γιά ὅλα αὐτά θά λάβετε τό μισθό σας. Γιατί ἔτσι

πνευματικά καλλιεργημένη πρέπει νά βγῆ ἀπό τό σπίτι γιά νά ἔλθη σέ γάμο ἡ θυγατέρα

σας …, κατέχοντας τήν ἐπιστήμη τῆς συζυγικῆς ζωῆς καί τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν

μέ  κάθε  λεπτομέρεια,  ὀφείλοντας  νά  μεταμορφώση  ὅλα  τά  μέλη  τῆς  οἰκογένειας

σύμφωνα  μέ  τή  δική  της  ψυχική  ὁμορφιά,  ὅπως ἡ  μαγιά  μεταβάλλει  τό  ζυμάρι  σέ

ψωμί»7. 

Απαραίτητη δε προϋπόθεση για την σωστή διαπαιδαγώση των παιδιών θεωρεί

τόσο την ηθική ζωή των γονέων, αφού η μεγάλη κληρονομιά που αφήνουν οι γονείς

στα παιδιά τους είναι «ἡ εὐσέβεια ἡ μένουσα καί μή δαπανωμένη» όσο και την ύπαρξη

πνευματικής ατμόσφαιρας μέσα στην οικογένεια:  «Ἐάν λοιπόν στό σπίτι σᾶς ἄκουγαν

νά μιλᾶτε πάντοτε γιά πνευματικά θέματα καί νά δίνετε καλές συμβουλές, γρήγορα τά

παιδιά  σας  θά παρουσίαζαν ἀπό τά  ἀγαθά αὐτά  σπέρματα ἐξαιρετικούς καρπούς»8.

Αντίθετα, όταν κυριαρχούν συγκρουσιακές καταστάσεις, το σπίτι παρομοιάζεται με

καράβι που θαλασσοδέρνεται:  «Ὅταν γάρ ἐν οἰκίᾳ ἀνήρ καί γυνή διεστηκότες ὦσιν,

οὐδέν νηός χειμαζομένης ἄμεινον ἡ οἰκία διακείσεται (= τό σπίτι δέ θά βρεθῆ καθόλου

σέ καλύτερη κατάσταση ἀπό τό πλοῖο πού θαλασσοδέρνεται),  τοῦ κυβερνήτου πρός
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τόν πρωρέα διαστασιάζοντος (= τή στιγμή πού ὁ κυβερνήτης διαπληκτίζεται μέ τόν

πηδαλιοῦχο)9. 

Ο ιερός Χρυσόστομος εντυπωσιάζει με τις επίκαιρες απόψεις του για ρόλο της

οικογένειας  στην ανάπτυξη του παιδιού,  που ταυτίζονται  σχεδόν με τις  σύγχρονες

θέσεις για την αλληλεπίδραστική φύση των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στην

οικογένεια  και  την  καταλυτική  επίδραση  που  ασκούν  στην  ψυχοσωματική  και

πνευματική  ανάπτυξη  του  παιδιού.  Επίσης,  η  ψυχολογική  και  παιδαγωγική  του

κατάρτιση διαφαίνονται και από την έγκυρη αντίληψή του για την πατρότητα και τη

μητρότητα καθώς επισημαίνει ότι δεν είναι η γέννηση του παιδιού αλλά η σωστή

διαπαιδαγώγηση και ανατροφή του, που κάνουν τον άντρα, πατέρα και τη γυναίκα,

μητέρα:  «Οὐ γάρ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι καλῶς· οὐδέ τό

κυῆσαι  μητέρα  ἐργάζεται,  ἀλλά τό  θρέψαι  καλῶς»10. «Οὐ γάρ  τό  τεκεῖν  μητρός (=

γνώρισμα τῆς μητέρας δέν εἶναι ἡ γέννηση παιδιῶν), τοῦτο γάρ τῆς φύσεως, ἀλλά τό

θρέψαι μητρός,  τοῦτο γάρ τῆς  προαιρέσεως … Οὐ τό τεκεῖν  ποιεῖ  μητέρα,  ἀλλά τό

θρέψαι καλῶς»11. 

5. Ο παιδευτικός ρόλος του δασκάλου

Μετά τους γονείς, ο δάσκαλος είναι αυτός που θα σμιλεύσει την ψυχή και τον

νου  του  νέου  ανθρώπου,  βοηθώντας  τον  να  πετύχει  το  σκοπό  της  χριστιανικής

αγωγής.  Έτσι  το  λειτούργημα  του  δασκάλου  θεωρείται  από  τον  Χρυσόστομο

εφάμιλλο  του  ιερατικού  αξιώματος:  «Τό  τῆς  διδασκαλίας  καί  τό  τῆς  ἱερωσύνης

ἀξίωμα μέγα ἐστί  καί θαυμαστόν»12.  Αναγάγει λοιπόν, τον δάσκαλο σε πνευματικό

πατέρα που πρέπει να φροντίζει την καλλιέργεια του πνευματικού και ψυχικού του

κόσμου ώστε ν’ αποτελέσει ένα αυθεντικό πρότυπο για τους μαθητές του:  «Πῶς ὁ

μηδέ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς προεστώς, ἑτέρους διορθῶσαι δυνήσεται;»13,  «Οὐδέν ὄφελος

τοῦ διδάσκειν ἑτέρους, ὅταν τις ἑαυτόν πρότερον λαβών μή διδάσκῃ»14 και  «Τόν γάρ

διδάσκαλον πρότερον ἑαυτοῦ χρή εἶναι διδάσκαλον. Ὥσπερ γάρ ὁ στρατηγός, ἐάν μή

πρότερον ᾖ στρατιώτης ἄριστος, οὐ στρατηγός ἔσται ποτέ, οὕτω καί ὁ διδάσκων»15.

Αναγνωρίζει  ότι  η  αποτελεσματική  διδασκαλία  συντελείται  μέσα  σ’  ένα

θετικό και ευχάριστο κλίμα επικοινωνίας,  που εξαρτάται από την ικανότητα έχει ο

δάσκαλος να κατανοεί τα προβλήματα που απασχολούν το μαθητή και να αναπτύσσει
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έτσι μαζί του μια γνήσια σχέση: «Τοῦτο γάρ μάλιστα διδασκάλου, τό οὕτω συναλγεῖν

ταῖς  τῶν  μαθητῶν  συμφοραῖς,  τό  κόπτεσθαι  καί  πενθεῖν  ἐπί  τοῖς  τραύμασι  τῶν

ἀρχομένων (= τῶν μαθητῶν)»16. Θεωρεί δε την αμοιβαία αγάπη που αναπτύσσεται

ανάμεσα στο δάσκαλο και στο μαθητή ως τον παιδαγωγικότερο τρόπο αγωγής, διότι

αυτή είναι που αγγίζει την καρδιά και το μυαλό: «Οὐδέν γάρ οὕτω πρός διδασκαλίαν

ἐπαγωγόν, ὡς τό φιλεῖν καί φιλεῖσθαι»17. 

Θα  μπορούσαμε  εδώ  να  πούμε  ότι  ο  Χρυσόστομος  περιγράφοντας  την

αναγκαιότητα κατανόησης  των συναισθημάτων  του  μαθητή από το  δάσκαλό  του,

αναφέρεται  σ’  αυτό  που  οι  σύγχρονοι  ψυχολόγοι   αποκαλούν  ως  ικανότητα

ενσυναίσθησης, η καλλιέργεια της οποίας αποτελεί σήμερα αναγκαία προϋπόθεση για

τον παιδαγωγό που επιθυμεί  να επικοινωνεί  αποτελεσματικά με τους μαθητές  του

καθώς θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει όχι μόνο τα συναισθήματα και τους λόγους

(ψυχολογικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς κ.ά.) που τα προκάλεσαν αλλά και τον

τρόπο χειρισμού  τους.  Περαιτέρω αποδίδει  αυτή  τη συναισθηματική  και  διακριτή

συμπεριφορά του δασκάλου στην εσωτερική του πνευματικότητα και στη θεώρηση

ότι με την προσευχή του αγκαλιάζει πνευματικά τους μαθητές του και τους στηρίζει

στο δύσκολο αγώνα τους. Έτσι η θεία  παρέμβαση στο έργο του δασκάλου θεωρείται

απαραίτητη  προϋπόθεση,  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  της  αγωγής:  «Καί  γάρ

φιλόπαιδος καί φιλοθέου διδασκάλου τό μή μόνον λόγῳ παιδεύειν, ἀλλά καί δι’ εὐχῶν

τήν παρά τοῦ Θεοῦ συμμαχίαν τοῖς διαδασκομένοις εἰσάγειν»18. 

6. Θεμελιώδεις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές

Κατά τον Ιωάννη το Χρυσόστομο θεμελιώδεις παιδαγωγικές και διδακτικές

αρχές που καθιστούν την αγωγή αποτελεσματική είναι:

Η αρχή της έγκαιρης και εν Χριστώ διαπαιδαγώγησης:

 «Ἄν οἱ καλές διδασκαλίες ἐγχαραχθοῦν στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ,  ἐφόσον αὐτή εἶναι

ἀκόμη  ἁπαλή  καί  τρυφερή,  δέν  θά  μπορέση  κανείς  νά  τίς  ἀφαιρέση»19.

«Διαπαιδαγώγησε τό παιδί σου ὥστε νά γίνη ἀθλητής χάριν τοῦ Χριστοῦ. Δίδαξέ το ἀπό

τή μικρή του ἡλικία νά εἶναι εὐλαβής καί ἐντός τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων»20.

Η αρχή της εξατομίκευσης της αγωγής:   

7
ISSN 1790-8574 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014

«Οὐ γάρ πᾶσιν ἑνί τρόπῳ προσενεκτέον (= πρέπει νά προσφέρουμε τήν ἀγωγή), ἀλλά

διαφόρως καί ποικίλως καί πρός τά ὑποκείμενα»21. Η επισήμανση του Χρυσοστόμου

για εξατομικευμένη διδασκαλία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες,

τα   ενδιαφέροντα,  τις  ανάγκες  αλλά και  τις  πνευματικές   δεξιότητες  του μαθητή,

αποτελούν σημαντικό εφόδιο για κάθε εκπαιδευτικό.

Η αρχή της εποπτείας:

«Μέγα  τι  ἔχουσι  καί  αἱ  εἰκόνες,  καί  μάλιστα  αἱ  ἐν  τῇ  Γραφῇ,  εἰς  παράτασιν  τῶν

λεγομένων» (=νά ἐντυπωθοῦν βαθύτερα καί νά παραμεί-νουν στή μνήμη περισσότερο

χρόνο τά διδασκόμενα)22.  Η αναγνώριση της παιδευτικής αξίας των εικόνων αλλά

και  άλλων  εποπτικών  μέσων,  που   σήμερα  μπορεί  ν’  αποτελεί  ευρέως  αποδεκτή

παραδοχή, επισημαίνεται ήδη από την εποχή του Χρυσοστόμου, καθώς διεγείρουν τις

αισθήσεις  και  συμβάλλουν  στην  πρόσληψη,  εσωτερίκευση  και  αφομοίωση  του

μηνύματος της παιδευτικής επικοινωνίας. 

Η αρχή του διδάσκειν δια του παραδείγματος:

Το αποτελεσματικότερο όμως μέσο αγωγής είναι η συμφωνία μεταξύ των πράξεων

και των λόγων του δασκάλου: «Ὁ δέ παιδεύων οὐ δι’ ὧν λέγει μόνον, ἀλλά καί δι’ ὧν

ποιεῖ  τήν  διδασκαλίαν  προάγει»23 και «Εὔκολον  τοῦτο  τό  φιλοσοφεῖν  ἐν  ρήμασι·

δίδαξόν με διά τοῦ βίου τοῦ σοῦ … Μείζων γάρ ἡ βλάβη, ὅταν καλῶς διδάσκων τις διά

ρημάτων, διά τῶν ἔργων πολεμῇ τῇ διδασκαλίᾳ»24.  Ο παιδαγωγός λοιπόν πρέπει να

διδάσκει με την παραδειγματική συμπεριφορά του και  να επιδεικνύει  μια ενάρετη

ζωή. 

Η αρχή της επιβολής ποινών και της θέσπισης αμοιβών:

Ένα άλλο σπουδαίο σημείο το οποίο τονίζεται ιδιαιτέρως και δίδεται μεγάλη σημασία

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η επιβολή ποινών και η θέσπιση αμοιβών,

που  πρέπει  ο  έμπειρος  δάσκαλος  να   χρησιμοποιεί  εναλλάξ  και  με  σύνεση,

αποφεύγοντας  τις  ακρότητες  και  τις  υπερβολές: «Τοῖς  δέ  παισί  τοῖς  ἡμετέροις και

παιδαγωγούς ἐφιστῶμεν καί εἰς δασκάλους πέμπομεν καί ἀπειλάς προστίθεμεν … καί

πολλά ἕτερα βοηθήματα προσάγομεν, ἵνα καλοί γένωνται»25 και  «Συγχρόνως μέ τούς

λόγους  αὐτούς  ἄς  γεμίζουμε  τό  παιδί  μέ  φιλιά  καί  ἄς  τό  ἀγκαλιάζουμε  καί  ἄς  τό

σφίγγουμε τρυφερά ἐπάνω μας, ὥστε νά τοῦ ἀποδεικνύουμε τή θερμή μας ἀγάπη. Μέ

ὅλα αὐτά τά μέσα ἄς καταπραΰνουμε και μαλακώνουμε την ψυχή του»26. Ο Ιωάννης σ’
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αυτό το  σημείο επηρεάζεται από τις διαδεδομένες συνήθειες  της εποχής του και

παρά το ότι ισχυρίζεται πως η επιείκεια είναι το ισχυρότερο παιδαγωγικό μέσο και

καταδικάζει την αλόγιστη χρήση των ποινών εντούτοις δεν αποκλείει τη λογική χρήση

τους και μάλιστα όπου ο λόγος του δασκάλου δεν καταφέρνει να επαναφέρει το παιδί

στην  τάξη  τότε  είναι  δυνατόν  να  «πίπτει  ράβδος»:  «Ἀληθῶς,  οὐδέν  ἐπιεικείας

ἰσχυρότερον  καί  οὐδέν  ταύτης  δυνατώτερον»27,  «Μαλάττει  δέ (=  μαλακώνει  τήν

καρδιά) οὐ θυμός, οὐδέ κατηγορία σφοδρά (= αὐστηρή ἐπίπληξη), οὐδέ ὀνείδη (= οὔτε

ἐξευτελιστικές κατηγορίες),  ἀλλ’ ἐπιείκεια»28, αλλά:«Θέσε νόμο ἐγκαίρως στό παιδί,

κανένα νά μή κακοκαρδίζη, νά μήν ὑβρίζη, νά μήν ὁρκίζεται, νά εἶναι ὑποχωρητικός.

Ἄν δέ δῆς ὅτι παραβαίνει τήν ἐντολή σου, τιμώρησέ το, ἄλλοτε μέν ἁπλῶς μέ βλέμμα

αὐστηρό, ἄλλοτε δέ μέ λόγια δηκτικά καί ἄλλοτε μέ χλευαστικές λέξεις. Ἄλλοτε πάλι

κολάκευσε τή φιλοτιμία του καί ὑποσχέσου σ’ αὐτό ἀμοιβή καί ἐπιβράβευση. Νά μή τό

τιμωρῆς συνεχῶς μέ χτυπήματα, γιά νά μή τό κάνης νά ἐξοικειωθῆ σ’ αὐτό τό μέσο.

Όταν δε φθάση εις σημείον να αδιαφορή, τα πάντα αποβαίνουν μάταια. Αλλά όμως

πρέπει μεν πάντοτε να φοβήται τον ξυλοδαρμόν χωρίς και να τον δέχεται. Ας επισείεται

μεν  απειλητικώς  το  μαστίγον,  αλλά  ας  μη  καταφέρεται  κατ’  αυτού.  Να  υπάρχουν

απειλαι, αλλά ας μη πραγματοποιούνται».

Κλείνοντας  ευχόμαστε  τα  διαχρονικά  και  επίκαιρα  λόγια  του  Χρυσοστόμου  να

αποτελούν οδηγό κάθε ανήσυχου δασκάλου:

«Ο λόγος του δασκάλου να είναι λόγος ανθρώπου που διδάσκει μάλλον παρά ελέγχει,

που παιδαγωγεί παρά τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει

παρά που επεμβαίνει στη ζωή του μαθητή»

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

http  ://  www  .  imaik  .  gr  /?  p  =6593  Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ

(1) Ὁμιλία ΝΘ΄, εἰς τό κατά Ματθ., P. G. 58, 584. 

(2) Ἰωάννου, Περί Ἄννης, Γ, PG 54, 65856-58.

(3) P.  G.  63,  205.  Πρβλ.  Ἀρχ.  Ἠλ.  Μαστρογιαννόπουλου,  ὅ.π.,  σσ.  269-276.

Μεταλληνοῦ,  Τό  πρόβλημα  τῆς  ἀγωγῆς  ὑπό  τό  φῶς  τῆς  διδασκαλίας  τῶν  Τριῶν

Ἱεραρχῶν, ἀνάτ. ἐκ τοῦ περ. «Κοινωνία», ἔτος ΚΔ΄, 1981, Ἀθῆναι, σσ.  11-13.

9
ISSN 1790-8574 

http://www.imaik.gr/?p=6593


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014

(4) P. G. 47, 368. 

(5) Περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ ἀνατρέφειν …, παρ. 22. 

(6) Ὁμιλία ΚΑ΄ εἰς τήν πρός Ἐφεσ. 1, P. G. 62, 149.

(7) Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλία Θ΄, 2, ΕΠΕ, 23, 268-270 καί P. G. 62, 547.

(8) Βλ. τήν ὁμιλία εἰς τό «Χήρα καταλεγέσθω …».

(9)  Εἰς  Α΄  Κορ., ὁμιλία  ΙΘ΄,  1,  ΕΠΕ,  18,  524  καί  P.  G.  61,  153 α΄.  Βλ.  καί  Γ.

Κρουσταλάκη, ὅ. π., σσ. 361-275.

(10) Λόγος Α΄ περί τῆς Ἄννης, P. G. 54.

(11) Εἰς Μακκαβαίους, ὁμιλ. Α΄, 3, ΕΠΕ, 36, 360 καί P. G. 50, 621. 

(12) Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλ. Ε΄, 1, P. G. 62, 525 καί ΕΠΕ, 23, 198. 

(13)  Εἰς Ρωμ., ὁμιλ. Ζ΄, 6, ΕΠΕ, 16 Β΄, 502 καί P. G. 60, 440, ὁμιλ. ΣΤ΄, στ΄.

(14)  Εἰς Ψαλμ., ΜΘ΄, 6, ΕΠΕ, 6, 264 καί P. G. 55, 250.

(15)  Εἰς Α΄ Τιμ., ὁμιλ. Ε΄, 1, ΕΠΕ, 23, 202 καί P. G. 62, 527. 

(16)  Εἰς  Β΄  Κορ., ὁμιλία  ΚΗ΄,  2,  ΕΠΕ,  20,  88  καί  P.  G.  61,  592.  Ἡ Ἐκκλησία

καλλιέργησε ἕνα ἦθος συμμετοχῆς στόν πόνο καί τά προβλήματα τῶν συνανθρώπων

μας.  Βλ.  Σεβ.  Μητρ.  Περγάμου Ἰωάννη,  Οἱ  Τρεῖς  Ἱεράρχες  καί  ἡ  ταυτότητα τῆς

Ἐκκλησίας. Περ. «Διάβαση», 2006, τ. 64, σ. 11.

(17)  Εἰς Α΄ πρός Τιμ., ὁμιλία ΣΤ΄, 1, ΕΠΕ, 23, 212 καί P. G. 62, 529-530.          Βλ. Ἰ.

Κογκούλη, Ἡ διαπροσωπική ἐμπιστοσύνη στήν παιδαγωγική ἐπικοινωνία διδάσκοντος

καί διδασκομένου καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, λόγος ἐκφωνηθείς τήν 30ην Ἰανουαρίου 1999,

Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 15.

(18) Εἰς Ρωμ., ὁμιλία ΚΗ΄, 1, ΕΠΕ, 17, 602 καί P. G. 60, 643 ὁμιλ. ΚΖ΄α΄.

(19) Περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ ἀνατρέφειν …, παρ. 20.

(20) Περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ ἀνατρέφειν …, παρ. 19.

(21) Εἰς Τίτον, ὁμιλ. Γ΄, 2, ΕΠΕ, 24, 60-62 καί P. G. 62, 678-679.

(22) Εἰς Ἡσ., κεφ. Α΄, 4 ΕΠΕ 8, 212-214 καί P. G. 56, 17. 

(23) Περί ἀπολ. τῶν μελλόντων …, 5 ΕΠΕ 31, 246 καί P. G. 51, 352.

(24) Εἰς Πράξ., ὁμιλ. Λ΄, 3 ΕΠΕ, 16 Α, 204 καί P. G. 60, 225.

(25) Περί τελείας ἀγάπης, 3 ΕΠΕ, 31, 346 καί P. G. 56, 283. 

(26) Βλ. Περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ ἐκτρέφειν …, παρ. 78.

(27) Εἰς Γέν., ὁμιλ. ΝΖ΄, 1 ΕΠΕ 4, 442 καί P. G. 54, 495.

10
ISSN 1790-8574 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014

(28) Εἰς Πράξ., ὁμιλ. Ζ΄, 1 ΕΠΕ 15, 196 καί P. G. 60, 63.

11
ISSN 1790-8574 


