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                                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Είναι γενικά παραδεκτό πως η αποτίμηση ενός έργου και μάλιστα όταν 

αυτό  σχετίζεται με την Παιδεία και υλοποιείται κάτω από δύσκολες συνθή-

κες, αποτελεί αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Κάτι τέτοιο αφορά στο έργο  του  

αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του «αγίου των σκλάβων», «του προφήτη του Γέ-

νους», «του μεγάλου διδάχου», κατά την εποχή του οποίου η Ελληνική παιδεία 

είχε φθάσει στο έσχατο σημείο της παρακμής της. Οι ελάχιστοι πνευματικοί 

άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομείνει άρχισαν να ανησυχούν για την εξαφάνιση 

της Ελληνικής γλώσσας, των ιερών βιβλίων και ακόμη του ιδίου Ευαγγελίου. 

Επικρατούσε τόσο μεγάλη αμάθεια, η οποία, όπως θα δούμε, έφθανε στο ση-

μείο να υπάρχουν χωριά όπου οι κάτοικοι μάθαιναν ότι πλησιάζει το Άγιο 

Πάσχα από τα κόκκινα αυγά, τα οποία  έβλεπαν να τα πωλούν και σε αγορά 

της Μεγαλόπολης κατά την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης.  

Από τέτοια και μόνο γεγονότα μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέρασμα 

σε ποιό επίπεδο πνευματικό και σε ποια έλλειψη Παιδείας βρίσκονταν οι κά-

τοικοι των ορεινών και αγροτικών περιοχών της Ελληνικής υπαίθρου. 

Αυτήν την κατάσταση επιχείρησε να αντιμετωπίσει ο άγιος   Κοσμάς ο 

Αιτωλός μέσα από την ιεραποστολική του διακονία στο χώρο της Παιδείας 

του Γένους μας. 

Η θητεία μου ως εκπαιδευτικού για πάνω από είκοσι  επτά χρόνια, 

τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και τώρα   στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

συνετέλεσε στο να συνδεθώ ιδιαίτερα με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Έ-

τσι, με την προτροπή του Σύμβουλου Καθηγητή κ. Ιωάννη Κογκούλη ανέ-

λαβα ως θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Η Παιδαγωγική σκέψη και πράξη 

στις Διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Χριστιανοπαιδαγωγική θεώ-

ρηση)». Για την πρόταση αυτή και την όλη συμβολή του στη συγγραφή της 

εν λόγω εργασίας, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Ευχαριστίες επί-

σης εκφράζω και στα δύο άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής Καθηγητή 

κ. Μιχάλη Τρίτο και Επ. Καθηγητή κ. Δημήτριο Λάππα για τις πολύτιμες 

υποδείξεις τους. 

Ευχαριστώ επίσης τη φιλόλογο κ. Ελένη Βενετίδου για τη φιλολογι-

κή επιμέλεια της εργασίας. 

Τέλος ευχαριστώ τη σύζυγό μου και τις κόρες μου για την υπομονή, 

την αμέριστη συμπαράσταση καθώς και τη στήριξή τους κατά τη διαδικα-

σία έρευνας, συγγραφής και ολοκλήρωσης της εν λόγω μελέτης. 
 

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2012.                                       Δημήτριος Λ. Θεολόγου  

Εορτή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εποχή μας, χαρακτηριζόμενη ως εποχή της δεύτερης Νεωτερικότη-

τας ή της Μετανεωτερικότητας, «όπου οι μεγάλες «αφηγήσεις» καταργού-

νται και σχεδόν αμφισβητούνται τα πάντα»,1 διακρίνεται από την επικράτη-

ση του τεχνολογικού πολιτισμού και από τη συνεχή επικαιρότητα των εκ-

παιδευτικών θεμάτων. Στο χώρο των εκπαιδευτικών θεμάτων διάφοροι ιδε-

ολογικοί προσανατολισμοί αντιμάχονται για την επικράτησή τους.2  Σε μια 

τέτοια εποχή η ενασχόληση με καταξιωμένους ανθρώπους του παρελθό-

ντος που ανάλωσαν τον εαυτό τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και 

εφήβων κρίνεται επωφελής και αναγκαία. Σε αυτούς ανήκει ο πάντοτε 

σύγχρονος άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.   

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, συγκαταλεγόμενος στους κορυφαίους  

των διδασκάλων του Γένους μας, είναι ο φλογερός Νεομάρτυρας της Ορθο-

δόξου Καθολικής Εκκλησίας μας, ή κατά τον Καθηγητή Κων. Καρναβό, «ο 

μεγαλύτερος ιεραπόστολος της νεωτέρας Ελλάδος και μπορεί να ονομασθή ο 

πατέρας του νεωτέρου ελληνικού έθνους».3  Ο άγιος Κοσμάς, επισκεπτόμε-

νος πόλεις, κωμοπόλεις και  χωριά των υπόδουλων Ελλήνων  με λόγια α-

πλά, όπως απλός ήταν και ο ίδιος, επιδίωξε μέσω της Παιδείας και του φω-

τισμού των υπόδουλων Ελλήνων την ανάσταση του Γένους μας. Κατά τον 

Καθηγητή Ιωάννη Κογκούλη, στην προτροπή του αγίου Κοσμά για την ί-

δρυση σχολείων προκειμένου τα παιδιά να μαθαίνουν τα ιερά γράμματα, 

«διαβλέπει κανείς όχι μόνο τη διάσωση της οργανικής ενότητας πίστης και 

γνώσης, αλλά και την προβολή της με ένα νέο τρόπο»,4  Προικισμένος με 

πολλά φυσικά χαρίσματα, αναδείχθηκε από τους κορυφαίους ηγέτες του 

                                                 
1 . Βλ. Πελ. Ι. Κογκούλη, Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σχολική πράξη, [Σειρά Παιδαγω-

γικές Μελέτες και Έρευνες 33], Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, 

σ. 13-14.  Αναφορικά με την Μετανεωτερικότητα, η συγγραφέας Πελαγία Ι. Κογκούλη 

παραθέτει στην εν λόγω μελέτη της βασική ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογρα-

φία. 
2 . Ό. παρ. σ.14. 
3 . Κων. Καβαρνού, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εφ. «Ορθόδοξος Τύπος» Νοεμ. 1967. Ο ίδιος 

παρατηρεί πως ο άγιος Κοσμάς: «Έπαιξε ένα ρόλο μεγίστης σημασίας στην ηθική και θρη-

σκευτικήν αφύπνιση και στον διαφωτισμό των Ελλήνων κατά την διάρκεια του δευτέρου 

μέρους του δεκάτου ογδόου αιώνος, και έτσι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εγκαινί-

ασε την νεοελληνική εποχή…» 
4 . Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση εκπαίδευση (1833-1932) 

Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης, Β΄ Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδελ-

φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 19. 
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υπόδουλου ελληνισμού,5  υπέροχος οραματιστής και  εμπνευσμένος δημι-

ουργός.6                  

         Τόσο μεγάλη ήταν η απήχηση, που είχαν οι διδαχές του στους αγρο-

τικούς πληθυσμούς, ώστε δημιουργήθηκαν διάφοροι λαϊκοί μύθοι και θρύ-

λοι γύρω από το όνομά του. Όπου πήγαινε τον υποδέχονταν με θαυμασμό 

και αγάπη για να ακούσουν τις ιερές διδαχές του. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 

νέοι, γέροντες, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν ασπαζόμενοι τα χέρια του 

και τα πενιχρά  ιμάτιά του.7       

         Από επίσημα Βενετικά έγγραφα μαθαίνουμε ότι η σύναξη του Κοσμά 

στο Φλάμπουρα Πρεβέζης αποτελείτο «τουλάχιστον από έξι χιλιάδες άτο-

μα».8  Ο μαθητής του Σ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι: « δια το πλήθος του 

λαού, όπου δεν τον εχώρει καμμία εκκλησία εξ ανάγκης έκανε την διδασκα-

λία του έξω εις τας πεδιάδας».9 

Στις μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις, μικροπωλητές, γυρολόγοι, προ-

στατευόμενοι του Κοσμά συνόδευαν αυτόν και ενίσχυαν χρηματικά τον 

αγώνα του, για την ίδρυση σχολείων πωλώντας  εικόνες, καλύμματα κεφα-

λής, εκκλησιαστικά βιβλία, υφάσματα, κομβολόγια και άλλα διάφορα αντι-

κείμενα.10  

Στο μέρος όπου γινόταν η διδασκαλία του τοποθετούσαν μεγάλο 

ξύλινο σταυρό, που διατηρούσαν εκεί και μετά το τέλος της διδασκαλίας, 

ως ενθύμιο του περάσματός του, για να θυμίζει διαρκώς τους λόγους 

του.11 

Στον τόπο  τον οποίο θα δίδασκε  συνήθιζε προηγουμένως να 

παίρνει την άδεια από τον αρχιερέα του τόπου ή τον επίτροπό του, ακόμη 

και από τις τουρκικές αρχές, καθώς μαρτυρούν οι δύο σχετικές σωζόμενες 

                                                 
5 . Η Φάνη Μιχαλοπούλου σημειώνει: «..και πολλοί πάσχισαν ύστερα από την άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως για την πνευματική αναγέννηση της πατρίδας, μα θεωρούμε κυρίως 

αναγεννητές εκείνους, που επεδίωξαν την αναγέννηση, έχοντας πάντα στο νου τους το λαό 

και τις ανάγκες του. Κι’ επί κεφαλής της μυστικής χορείας των ηρώων τούτων βρίσκεται ο 

Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγαλύτερος λαϊκός αναγεννητής σ’ όλη τη σημασία της λέξεως. Κι’ 

όμως πόσοι γνωρίζουν την καταπληκτική κι’ εθνοσωτήρια δράση του; Πόσοι ξέρουν τις λε-

πτομέρειες της πραγματικά θαυματουργικής ζωής του; Η νεοελληνική ιστορία σχεδόν τον 

αγνόησε και τον αδίκησε. Η πολιτεία τον περιφρόνησε. Κι’ όμως ο θρύλος του γιομίζει όλη 

την Ελλάδα και τα Βαλκάνια». (Φ. Μιχαλοπούλου, Κοσμάς ο Αιτωλός. Ιστορική μονογρα-

φία, Αθήνα 1940, σ.5) 
6 Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Ο Εκκλησιασμός των μαθητών, Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, , Β΄ 

Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 49. 
7 Χρ. Περραβού, Σύντομος Βιογραφία Ρήγα Φεραίου, Αθήναι 1860, σ. 40. 
8 Κ. Δ. Μέρτζιου, Το έν Βενετία Κρατικόν αρχείον, σ. 8. 
9 Σ. Χριστοδουλίδου, Ακολουθία και βίος Κοσμά, Βενετία 1814., σ. 21. 
10 Κ. Δ. Μέρτζιου, ό.π., σ.8. 
11 Τρ. Ευαγγελίδου, Κοσμάς ο Αιτωλός, Βόλος 1912, σ. 35. 
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επιστολές του, μία προς τον τοποτηρητή Μητροπόλεως Κεφαλληνίας και 

μία προς τον Τούρκο Κατή ( ιεροδικαστή ).12 

Κατά το Σάπφειρο Χριστοδουλίδη ακολουθούσαν τον Άγιο στις διδα-

σκαλίες του 40-50 ιερείς, οι οποίοι διασκορπίζονταν αργότερα στα χωριά 

κηρύσσοντας και αυτοί κατά το παράδειγμα του δασκάλου τους ή διάβαζαν 

τους λόγους του.13  

Η διδασκαλία του,  διακρινομένη για την ευχέρεια και την ελκυστι-

κότητα του λόγου του, τη δυνατή φωνή του, την αντοχή του σε σωματικούς 

κόπους, χαρίσματα που ολοκληρώνουν  τα προσόντα του ποιμένα,14 ενθου-

σίαζε και αναμόρφωνε τα λαϊκά πλήθη. Αντίθετα ενοχλούσε τους κοτσα-

μπάσηδες, και γενικά τους πλούσιους καθώς και τους Βενετούς, των ο-

ποίων κατέκρινε για το δεσποτισμό και τις αδικίες σε βάρος των πτωχών 

και απροστάτευτων εργαζόμενων ραγιάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίσει  εκ μέρους αυτών συκοφαντίες, διώξεις, απελάσεις, κακο-

ποιήσεις, απόπειρες ματαίωσης των συγκεντρώσεων. Σε πολλές πόλεις 

απαγόρευσαν την είσοδο του σ’ αυτές.15 

Ιδιαίτερα επέκρινε την τοκογλυφία και το φιλοχρηματισμό των Ε-

βραίων, τους οποίους αποκαλούσε άσπλαχνους, σκληρόκαρδους, θεοκτό-

νους, υπερήφανους, αφιλόξενους και μνησίκακους και συμβούλευε τους 

χριστιανούς να αποφεύγουν το συναθροισμό μαζί τους.16 

Δεν υπάρχει κατηγορία εναντίον των Εβραίων, που να μην την υιο-

θετούσε. Αλλά το κυριότερο κτύπημα, που επέφερε με τη διδασκαλία του 

εναντίον τους, ήταν η μεταφορά του παζαριού από την Κυριακή, που γινό-

ταν μέχρι τότε, στο Σάββατο. Αυτό έθιξε σοβαρά τα συμφέροντα των Ε-

βραίων, οι οποίοι δωροδόκησαν τον Κούρτ Πασά του Μπερατίου και αυτός 

διέταξε τη θανάτωσή του ή ίσως την απέλασή του.  

Όταν ο άγιος Κοσμάς δίδασκε στο χωριό Καλικόντασι έξω από το 

Μπεράτι, Τούρκοι στρατιώτες του Κούρτ Πασά τον συνέλαβαν, χωρίς να 

του ανακοινώσουν καμία κατηγορία, γραπτή ή προφορική και χωρίς να γί-

νει δίκη, τον οδήγησαν κοντά στον ποταμό Άψο και τον κρέμασαν σ’ένα 

δέντρο.17 Ο θάνατος τον βρήκε στις 24 Αυγούστου 1779, ημέρα Σάββατο.18  

                                                 
12 Λ. Καταφυγιώτου, Εθνομάρτυρες κληρικοί και Πάτερ Κόσμας, Καρδίτσα 1940, σ. 93. 
13 Σ. Χριστοδουλίδου, ό. π., σ. 21. 
14 Χ. Κ. Βάντσου, Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας, εκδ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 47-55. 
15 Φ. Μιχαλόπουλου, Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1940, σ. 93-94. 
16 Χρ. Περραβού, ό.π., σ. 53, καθώς και Μάρκου Α. Γκιόλια, ό,π., Διδαχή Δ΄ σ. 371-373. 
17 Μάρκου Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, Έκδ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ, Αθήνα 

1972 σ. 246-248. 
18 Φάνη Μιχαλόπουλου, ό.π., σ. 122. 
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον Απρίλιο 

του 1961 τον ανακήρυξε Άγιο. Αλλά η λαϊκή ψυχή τον πίστεψε ως τέτοιο 

και όσο ακόμη ζούσε.19 Η μνήμη του εορτάζεται στις 24 Αυγούστου. 

 Με τον  άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί, με 

αποτέλεσμα ο Κώστας Σαρδελής το 1974 να παρουσιάσει μια καταπλη-

κτική βιβλιογραφία ανεφερόμενη στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, η οποία 

περιλαμβάνει τα έτη 1765 – 1973.20 Μεταξύ των συγγραφέων του αγίου 

συγκαταλέγεται εν πρώτοις ο Ιωάννης Β. Μενούνος.21 Σημαντικό είναι και 

το σχετικό με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έργο του Επισκόπου Αυγουστί-

νου Ν. Καντιώτη, Μητροπολίτου Φλωρίνης.22 Σε επίπεδο Διδακτορικών δι-

ατριβών έχουμε την έρευνα της: Μ. Αλ. Μασούλα, «Παιδεία και Γλώσσα 

στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό».23  

Η διαφοροποίηση της παρούσας εργασίας σε σχέση με παρεμφερείς 

μελέτες, όπως της Μαρίας Μαμασουλά, η οποία διερευνά γενικά την Παι-

δεία και τη γλώσσα στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό,24 οφείλεται στο γεγονός 

ότι η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Παιδαγωγική σκέψη και 

πράξη μέσα στις Διδαχές του αγίου Κοσμά και μάλιστα με βάση τους 

προσανατολισμούς της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, η οποία, κατά την 

εποχή του αγίου, αποτελούσε συνέχεια της Ελληνορθόδοξης παράδοσης 

και ζωής. Ειδικότερα ως προς τη διαφοροποίηση της εν λόγω διατριβής 

από το έργο της Καλλιρρόης Ακανθοπούλου25 σημειώνουμε πως αυτή ε-

στιάζει το ενδιαφέρον της στον τομέα της επικοινωνίας και ειδικότερα στο 

                                                 
19 Κ. Σ. Κώνστα, Κοσμάς ο Αιτωλός. Η παιδευτική σημασία του έργου του, εφημ. «ΚΑ-

ΘΗΜΕΡΙΝΗ» 28-8-1962. 
20 . Βλ. Κ. Σαρδελή, Αναλυτική Βιβλιογραφία Κοσμά του Αιτωλού 1765 – 1973, Δευτέρη έκ-

δοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1974.  Στην εν λόγω βιβλιογραφία  παρατίθενται  πλέον 

των εναακοσίων τριάντα (930)  δημοσιεύματα  και αναφορές, ενθυνήσεις – Μελέτες  και 

βιβλία γενικού περιεχομένου, όπου γίνεται λόγος για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Από 

τις εν λόγω μελέτες, μέχρι το 1973, εξήντα μία (61) αποτελούν αυτοτελείς εκδόσεις ανα-

φερόνενες στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Ασφαλώς το συγγραφικό έργο για τον άγιο Κο-

σμά τον Αιτωλό συνεχίζεται και μετά το 1973. 
21 . Ι. Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές , φιλολογική μελέτη-κείμενα, εκδ. Τήνος , Α-

θήνα 1979. Κατά τον Κ. Σαρδελή, ο Ιωάννης Μενούνος «παρέδωσε στην Φιλοσοφική Σχο-

λή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα χειρόγραφα της διατριβής του « 

Εκδόσεις και χειρόγραφα των διδαχών Κοσμά του Αιτωλού»… Επίσης …. Έγραψε ένα σύ-

ντομο μελέτημα «Ο πρώτος βιογράφος του Κοσμά του Αιτωλού», που το παρέδωκεν στην 

Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών για να το εκδώσει».   
22 . Επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, Κοσμάς ο Αιτωλός, 

εκδ. Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας  <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, Αθήναι 1996. 
23 Αλ. Μ. Μαμασουλά, Παιδεία και γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, Διδακτορική Δια-

τριβή, Γιάννενα 2001. 
24 Βλ. Μ. Μαμασουλά, Παιδεία και γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, Διδακτορική Δια-

τριβή, Γιάννενα 2001. 
25 . Κ Ακανθοπούλου., Η παιδαγωγική επικοινωνία του αγίου  Κοσμά, μέσα από τις Διδαχές 

του, Εκδ. ΒΑΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2009. 
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πως αυτή αναπτύσσεται ανάμεσα στον παιδαγωγό  και στον παιδαγω-

γούμενο. Αντίθετα στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η εντρύφηση στους 

παιδαγωγικούς προσανατολισμούς, στις παιδαγωγικές αρχές, στο περιε-

χόμενο και τα μέσα διαπαιδαγώγησης των παιδιών κατά τον άγιο Κοσμά 

τον Αιτωλό και πώς όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται ενταγμένα στο 

πλαίσιο της Ελληνορθόδοξης παράδοσης και ζωής. Τα ανωτέρω συνι-

στούν και την πρωτοτυπία της μελέτης. 

 Εξάλλου, κατά τον Καθηγητή Ιωάννη Κογκούλη, «παιδεία, αγωγή 

και εκπαίδευση κινούνται γύρω από τους αξιολογικούς άξονες των σκοπών 

των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης με βάση πάντοτε συγκεκριμένη 

κοσμοθεωρία. Η συγκεκριμένη πάντοτε κοσμοθεωρία συμβάλλει στην από 

μέρους του υποκειμένου της αγωγής οικείως του κόσμου και στη μύησή του 

σε ορισμένη πολιτιστική ταυτότητα».26  

Ποια όμως είναι η δική μας περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η οποία δια-

δραματίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στους προσανατολισμούς της Παι-

δείας μας; Ο S. Huntington, κατά τον Χ. Γιανναρά, θεωρεί «την ορθόδοξη 

εκκλησιαστική παράδοση – την ιστορική σάρκα του πολιτισμού της Ελλάδος 

– στοιχείο περιθωριακό και ίσως ασυμβίβαστο με τη δυτική, την κυρίως ευ-

ρωπαϊκή ταυτότητα». Καθώς όμως παρατηρεί ο Χ. Γιανναράς, εμείς οι Έλ-

ληνες «θα έπρεπε να είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στον Χάντιγκτον», διό-

τι τονίζει «ότι το χαρακτηριστικό μας στοιχείο είναι η ορθοδοξία και αυτή 

ως πολιτιστικό στοιχείο καθορίζει την πολιτική μας θέση και τη θέση μας 

στο διεθνή χώρο». Την Ορθοδοξία «προβάλλει ως στοιχείο ταυτότητας και 

με βάση το στοιχείο αυτό πλέον μας κρίνει και μας κατατάσσει».27 Αυτή μά-

λιστα η σχέση με την Ορθοδοξία είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο των Ελ-

λήνων  αλλά όλων των ορθόδοξων λαών.  

Ο Ν. Σβορώνος σημειώνει: «Ο ρόλος της Ορθοδοξίας στο σχηματι-

σμό και τη διαμόρφωση της πολιτισμικής οντότητας των λαών αυτών υπήρ-

ξε εξαιρετικά σημαντικός και, για ορισμένες εποχές, πρωταρχικός και με 

μακροχρόνια επίδραση»,  ο ρόλος της Ορθοδοξίας υπήρξε σημαίνων «στην 

πολιτισμική εξέλιξη των λαών στους οποίους ρίζωσε και στη διαμόρφωση 

της πολιτισμικής τους οντότητας».28 

Κατά τον Θ. Ζιάκα ο οποίος επισημαίνει ότι, «Ο ορθόδοξος χώρος 

τοποθετούσε πάντοτε τον εαυτό του σε μια ενδιάμεση θέση, μεταξύ Ανατο-

                                                 
26 . Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο, 

στον Τιμητικό τόμο στον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Τ. Γιούλτση, Σπουδή στην κατακό-

ρυφη και οριζόντια κοινωνικότητα, Εκδοτικός Οικος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλόνίκη 

2007, σ. 351. 
27 Χ. Γιανναράς, ˝Να αποδεχθούμε την πρόκληση ˝, Η σύγκρουση Ανατολής- Δύσης και η 

πρόκληση Χάντιγκτον, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 1998, σ.167. 
28.  Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας  και Ιστοριογραφίας, 4η έκδοση, εκδ. 

Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σ.163-164. 
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λής και Δύσης».29 Η Ορθοδοξία έχει μια σύνθετη ιστορική πραγματικότη-

τα. Αποτελεί όχι το σύνορο, αλλά την γέφυρα των πολιτισμών. 

Ὀμως τελικά επικρατεί η ορθόδοξη στάση, η οποία ερείδεται στο 

consensus, που διαμόρφωσαν οι Πατέρες επί τη βάσει της Γραφής. Δεν χω-

ρούν σε αυτήν κριτήρια ηθικολογικά ή παραταξιακά. Άλλωστε – πλην ε-

λαχίστων εξαιρέσεων – η ορθόδοξη Εκκλησία έδωσε περισσότερη έμφαση 

στην άσκηση της πίστεως, στην εμπειρία της ζωής κατά Χριστό, παρά σε 

μία αφηρημένη θεολογία και στην « υποκατάσταση της εμπειρίας από 

νοησιαρχικούς νάρθηκες».30 

Ο κόσμος «έχει ανάγκη από μια νέα πορεία, μια σύνθεση ελευθερίας 

και ισότητας, ατομικού και συλλογικού, φύσης και τεχνόσφαιρας, ορθού λό-

γου και συναισθήματος, νεωτερικότητας και παράδοσης. Οι ενδιάμεσοι πο-

λιτισμικοί χώροι, και κατ’ εξοχήν ο ελληνικός, έχουν ένα μεγάλο ρόλο να 

διαδραματίσουν».31 Κατά τον π. Γ. Μεταλληνό,  η Ελλάδα δεν είναι απλώς 

ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά τρόπος ζωής. «Η Ελλάδα των Αγίων μας 

είναι πρώτιστα τρόπος υπάρξεως, που διασώζει και διασφαλίζει την άμεση 

πρόσβαση στο γεγονός της σωτηρίας».32 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε μια αλληλενέργεια με-

ταξύ της συγκεκριμένης κοινωνίας, του μαθητή ως υποκείμενου της αγω-

γής και της εκπαίδευσης, καθώς και των περιεχομένων μάθησης.33 Πα-

ράλληλα καθιστούν το χώρο της εκπαίδευσης υπόχρεο να καλλιεργεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών για τους εαυτούς τους, για τους άλλους καθώς 

και για στάσεις ζωής. Σύμφωνα με τη θέση του Καθηγητή Ιωάννη Κο-

γκούλη, κατά την παιδευτική διαδικασία και μάλιστα αυτή που πραγμα-

τοποιείται στο χώρο του σχολείου: 

� Η απουσία καλλιέργειας της λογικής σκέψης καταλήγει στον επιστη-

μονισμό. 

� Η αδιαφορία καλλιέργειας του συναισθήματος οδηγεί στη δεισιδαιμο-

νία. 

� Η παραμέληση της καλλιέργειας της βούλησης αναπτύσσει την ιδεο-

λογία και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του πειθανα-

γκασμού και της πνευματικής ύπνωσης.34 

Κατά τον Αθανάσιο Στογιαννίδη, η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή 

προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν και να γευθούν συγκε-

                                                 
29 Θ. Ζιάκας, Η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η ευρωπαϊκή σύγκλιση και το αληθινό δίλημμα, εκδ. 

Άρδην, 32, 2001, σ. 44. 
30 Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα, 1η επανέκδοση, εκδ. Δόμος, 

Αθήνα 1992, σ. 68. 
31 Γ. Καραμπελιάς , Η Ελλάδα και ο πόλεμος των πολιτισμών, εκδ. Άρδην, 32, 2001, σ. 33. 
32 Γ. Μεταλληνός, Παράδοση και αλλοτρίωση, σ. 226. 
33 Πρβλ. Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη , 2000  σ. 268 κ.ε. 
34 Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία 

και μάθηση, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 19-20. 
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κριμένο τρόπο ζωής. Ο εν λόγω προσανατολισμός «λαμβάνει έναν εμπειρι-

κό – υπαρξιακό χαρακτήρα: τη γνωριμία με την εμπειρία της Εκκλησίας».35 

Αυτόν ακριβώς τον παιδαγωγικό προσανατολισμό επιχειρεί να αναδείξει η 

παρούσα μελέτη. 

 
Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα διδακτορική διατριβή εί-

ναι η ιστορικο - κριτική και ερμηνευτική . Συγκεκριμένα, μελετάται και α-

ναλύεται το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον, μέ-

σα  στο οποίο έζησε και έδρασε ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός. Παράλληλα 

αναλύονται  οι παιδαγωγικές θέσεις, που εξέφρασε μέσα από τις Διδαχές 

του,  διυλιζόμενες  κάτω από την οπτική και το πλαίσιο της Ορθοδόξου 

Χριστιανικής Αγωγής. 

 
Η παρούσα μελέτη διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. 

 
Το πρώτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο: «Ο βίος του αγίου Κοσμά του Αιτω-

λού και η γενικότερη κατάσταση στην Ελληνική ύπαιθρο κατά την εποχή 

του». Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο βίο του αγίου Κοσμά και τις πρώτες 

εγκύκλιες σπουδές του, στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ως μαθητή της Α-

θωνιάδος Σχολής, στην ανάληψη του ιεραποστολικού έργου και τέλος, 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική καταπίεση των υποδούλων 

Ελλήνων στην εποχή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο με τον τίτλο: «Η έννοια της Παιδείας, οι εκπαιδευτι-

κές προϋποθέσεις και εμπειρίες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η Διακο-

νία του στο χώρο της Ελληνορθόδοξης Παιδείας του υπόδουλου Γένους» πε-

ριλαμβάνει: Την έννοια της Παιδείας γενικότερα και τη σύνδεσή της με 

την Ελληνορθόδοξη κληρονομιά και την απεικόνισή της στις Διδαχές του 

αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ακολούθως, τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις 

και εμπειρίες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και συγκεκριμένα: Τις επι-

δράσεις των ξένων φιλοσόφων και παιδαγωγών στην παιδαγωγική σκέψη 

του αγίου Κοσμά, όπως του John Locke, του Jean Jeacques Rousseau, του 

Immanuel Kant και του Johann Heinrich Pestalozzi. Τις επιδράσεις των Ελ-

λήνων φιλοσόφων και παιδαγωγών στην παιδαγωγική σκέψη του αγίου 

Κοσμά, όπως του Ευγένιου Βούλγαρη, του Νικολάου Ζαρζούλη ή Τζαρ-

τζούλη, του Ιώσηπου Μοισιόδακα και του Αδαμάντιου Κοραή. Τέλος, ε-

                                                 
35 . Βλ. Α. Στογιαννίδη, Μεταμοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή,  Εκδοτικός Οικός 

Αδελφών Κουριακίδη, Θεσσαλονίκη,  2003. σ. 30.  Όπως ο συγγραφέας σημειώνει: Το παι-

δί έρχεται σε συνάντηση με το Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όχι με τρόπο καταπιεστι-

κό, αλλά με απόλυτη ελευθερία. Γνωρίζει, βιώνει, γεύεται και τελικά έχει το δικαίωμα ε-

λεύθερα είτε να αποδεχτεί είτε να απορρίψει την εν Χριστώ ζωή» ό.π. σ. 30. 
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ρευνά τη διακονία της Ελληνορθόδοξης Παιδείας από τον άγιο Κοσμά τον 

Αιτωλό. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο: «Οι βασικότεροι προσανατολισμοί της 

Παιδαγωγικής σκέψης και πράξης των Διδαχών του αγίου Κοσμά και οι επι-

μέρους σκοποί της διδασκαλίας του». Το εν λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνει:  

τους βασικότερους προσανατολισμούς της Παιδαγωγικης σκέψης και 

πράξης στις Διδαχες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως τους φραγμούς 

στους εξισλαμισμούς των υπόδουλων Ελλήνων , τη διατήρηση της ιδιο-

προσωπίας ως βασικό γνώρισμα του Γένους τους και την εμψύχωση και  

ενθάρρυνση για ανταπόκριση των υποδούλων στις δύσκολες συνθήκες 

της ζωής. Επίσης, αναφέρεται στους κυριότερους επιμέρους σκοπούς της 

διδασκαλίας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως την προβολή της ισοτι-

μίας ανδρών και γυναικών, την ανάδειξη της ισότητας και των ανθρώπι-

νων δικαιωμάτων, την εμπέδωση της ανάγκης επικράτησης του Δικαίου 

και της Δικαιοσύνης, την κριτική στάση απέναντι στον πλούτο και την το-

κογλυφία, τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της εργασίας, την ανά-

δειξη της σπουδαιότητας της αργίας της Κυριακής, 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο:  «Παράγοντες στην Παιδαγωγική 

σκέψη και πράξη στις διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και ο ρόλος 

τους».  Το κεφάλαιο αυτό εν πρώτοις αναφέρεται στην οικογένεια ως βα-

σικό παράγοντα Ελληνορθόδοξης Διαπαιδαγώγησης των παιδιών των 

υπόδουλων Ελλήνων. Γίνεται λόγος  για το γάμο, την οικογένεια, την παι-

δοποιία και τους γονείς ως παράγοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αγω-

γής. Ακολουθεί το σχολείο και ο ρόλος του στην Ελληνορθόθοξη Διαπαι-

δαγώγηση των παιδιών και των νέων των υπόδουλων Ελλήνων. Γίνεται 

λόγος για τη Δωρεάν Παιδεία κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και την 

αδήρητη ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας σχολείων, την Οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων και για το σχολείο ως παράγοντα καλλιέργειας 

της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος 

της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας, ως σώτειρας  του Γένους. Η συμβο-

λή της στη διατήρηση της ιδιοπροσωπίας των υπόδουλων Ελλήνων με ι-

διαίτερη αναφορά στη Λατρευτική και μυστηριακή αγωγή και Παιδεία 

των υποδούλων Ελλήνων, στον Εκκλησιασμό των πιστών, στη Νηστεία 

και την Προσευχή, στη θέση της Παναγίας στη ζωή των Ορθοδόξων, στο 

ρόλο του Ορθόδοξου ιερέα και τη μέριμνά του για τους υπόδουλους Έλλη-

νες.  

 

Το πέμπτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο: «Τα βασικότερα γνωρίσματα υγιούς 

διδασκαλίας κατά τον άγιο Κοσμά και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού – Παιδα-

γωγού». Περιλαμβάνει την προετοιμασία του Εκπαιδευτικού-Παιδαγωγού, 

καθώς επίσης και τα γνωρίσματα της καλής διδασκαλίας. 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΄ 
 
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙ-
ΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 

1. Ο βίος και το έργο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

 

α) Ο βίος του αγίου Κοσμά και οι πρώτες εγκύκλιες σπουδές του  

 

Ο άγιος    Κοσμάς, γόνος ευσεβών χριστιανών γεννήθηκε το 1714.36 

Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και άγνωστο το επώνυμό του,37 

γιος του Νικολάου.38 Γεννήθηκε κατά την επικρατέστερη άποψη στο χωριό 

Μέγα Δένδρο.39 Ο ίδιος αναφέρει στις διδαχές του: «Η Πατρίδα μου είναι από 

το Απόκουρο».40 Από τις μελέτες  φαίνεται ότι το Απόκουρο είναι επαρχία 

στην οποία υπαγόταν το χωριό Μέγα Δένδρο.41 Σ’ αυτό ο Κοσμάς  έζησε τα 

πρώτα του παιδικά χρόνια. 

Το 1722 σε ηλίκια οκτώ ετών, επειδή το χωριό του δεν είχε σχολείο, 

πήγε στη Σιγδίτσα της Παρνασίδας, για να διδαχθεί τα πρώτα του γράμμα-

τα, και μαθήτευσε στον Ιεροδιδάσκαλο Γεράσιμο Λύτσικα.42  

Σε ηλικία είκοσι χρονών μετέβη στο κοινοτικό σχολείο της Λαμποτινάς 

Ναυπακτίας και μαθήτευσε κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Ανανία Δερβισά-

                                                 
  36 Φ. Γ. Οικονόμου, Κοσμάς ο Αιτωλός  και η ιεραποστολική δράσις αυτού, (1714- 1774), 

Αθήνα 1976, σ.14. 
37 Ι. Β. Μενούνου, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές , φιλολογική μελέτη-κείμενα, εκδ. Τήνος , Αθή-

να 1979, σ.17. (Στο εξής: Ιωάννου Β.Μενούνου, Διδαχές). 
38 Ά. Ξανθοπούλου- Κυριακού, Ο Κοσμάς  ο Αιτωλός και οι Βενετοί (1777-1779), Τα τελευ-

ταία χρόνια της  δράσης του και το πρόβλημα των διδαχών, εκδ. Π. Πουρναρά. Θεσσαλονί-

κη 1984, σ, 15 . 
39 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 17-18. 
40 Ό.π., Διδαχή Α1, σ. 116 και Διδαχή Α2, σ. 150. 
41 Ά. Ξανθοπούλου-Κυριακού, ό.π., σ. 15-16. 
42 Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Βιογραφία των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλή-

νων 1453-1821, Αθήνα 1868, σ.487. 
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νο.43  Παράλληλα, δίδασκε ο ίδιος ως «υποδιδάσκαλος»44  στους  μικρότε-

ρους μαθητές του ίδιου σχολείου.45 

Η φήμη του ως μαθητή και δασκάλου διαδόθηκε γρήγορα στη γύρω 

περιοχή. Ο ίδιος πιστεύει: «Όποιος δάσκαλος ωφελεί τα λαϊκά πλήθη αυτός 

αποκτά μισθόν ουράνιον και δόξα παντοτεινή»46και εκμυστηρεύεται: «Έχω 

ένα φυσικόν ιδίωμα εγώ: από μικρόν παιδίον όπου ήμουνα αγαπούσα τα μικρά 

παιδιά και όταν βλέπω κανένα παιδίον με φαίνεται να ανοίξω την καρδίαν 

μου να το βάλω μέσα». 47                                

Εργάσθηκε με ιδιαίτερο48 ζήλο για την εκπαίδευση  των  μαθητών  

του.49 Τα βιβλία, που χρησιμοποιούσε και δίδασκε, ήταν το Οκταήχι και το 

Ψαλτήρι καθώς επίσης η ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου στην Εκκλησία 

κάθε Κυριακή και η ανάπτυξη επίκαιρων θεμάτων, τα οποία απασχολού-

σαν τη καθημερινή ζωή των υπόδουλων Ελλήνων. Αυτά αποτελούσαν τη 

διδακτέα ύλη για τους μαθητές του.50 

Με τα λίγα αυτά πνευματικά εφόδια ο άγιος    Κοσμάς παρακινούσε 

τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η αγάπη του για τη 

μόρφωση ήταν έντονη. Από τη μικρή του ηλικία, ήθελε όχι μόνο να μαθαί-

νει ο ίδιος, αλλά και μεταδίδει τις γνώσεις του προς τους άλλους.51 Ο μαθη-

τής του Σ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: «είχε δε πόθον πολύ ο μακάριος εις την 

καρδίαν του εξ αρχής, έτι κοσμικός όντας ήθελε να ωφελήση και  τους αδελ-

φούς του χριστιανούς από εκείνα που εγνώριζε». 52 

        Με έντονη την αγάπη του για τα γράμματα συνέχισε τις σπουδές του 

στο «Ελληνομουσείο» των Βραγγιανών Αγράφων, γύρω στο 1737-1738, όπου 

σχολάρχης ήταν ο αδελφός του, Χρύσανθος. Στη σχολή των Βραγγιανών, 

πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης, διδάσκονταν ανώτερα Μαθηματικά, Φι-

λοσοφία, Αρχαία Ελληνικά, Θεολογία, Φυσική, στοιχεία Ιατρικής και άλλα 

εγκυκλοπαιδικά μαθήματα.53 Στη σχολή αυτή ο Κοσμάς βρήκε ένα ικανο-

ποιητικό περιβάλλον με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Απόκτησε σοβαρά για 

                                                 
43 Φωτίου Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 16 
44 Σ. Παπακυριακού, Συμβολή εις τον βίον Κοσμά του Αιτωλού, Αθήνα 1956, σ. 15. 
45 Ά. Ξανθοπούλου-Κυριακού, ό.π., σ. 16. 
46 Δ. Σ. Σαλαμάγκα, Ο γνωστός Καλόγηρος Κοσμάς, η ζωή το έργο. Οι διδαχές και το μαρ-

τύριο του αγίου  Κοσμά, Αθήναι, σ. 64.   
47 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1,σ, 141.                          
48 Μ. Α. Γκιόλα, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ», Αθήνα 1972, σ, 

59. 
49 Ό.π.,σ. 60. 
50 Ό.π., σ.60. 
51 Ό.π., σ.60. 
52 Σ. Χριστοδουλίδου, Άκολουθία και Βίος Κοσμά, Βενετία 1814, σ. 16. 
53 Φ. Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 16. 



 21 

την εποχή του πνευματικά εφόδια, γιατί είχε άξιους δασκάλους, που του 

διεύρυναν τους πνευματικούς ορίζοντες.  

 

β) Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως μαθητής της Αθωνιάδος Σχολής  

 
Ο αδελφός του αγίου Κοσμά, Χρύσανθος, του  δίδαξε τα πρώτα μα-

θήματα ρητορικής, στην οποία είχε ειδικότητα και την δίδαξε αργότερα 

στην Κωνσταντινούπολη και στη Νάξο.54 Στα μέσα του 18ου αιώνα, ο άγιος    

Κοσμάς, γνωστός ακόμη με το λαϊκό όνομα Κώνστας, απομακρύνεται από 

τους γνώριμους τόπους της Δυτικής Στερεάς, για να φοιτήσει στην Αθωνιά-

δα Σχολή.55 

 Η Σχολή αυτή ιδρύθηκε το 1749 με τις ενέργειες  του Αλεξάνδρου 

Μαυροκορδάτου και του Πατριάρχη Κυρίλλου Ε΄ στη μονή Βατοπεδίου του 

αγίου  Όρους. Μοναχοί, όχι μόνο από το Άγιο Όρος, αλλά και άλλων μονα-

στηριών, καθώς και λαϊκοί, γίνονταν δεκτοί για να φοιτήσουν στη Σχολή. Η 

φοίτηση ήταν εννεαετής. Στις τέσσερις κατώτερες τάξεις διδάσκονταν στοι-

χειώδη μαθήματα, ενώ στις πέντε ανώτερες, γενικά στοιχεία Φιλοσοφίας, 

Θεολογίας, Αρχαιοελληνική και Λατινική γραμματεία.56 Ο μαθητής του Σ. 

Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι ο Κοσμάς: « μετέβη εις εκείνο το σχολείον του 

Βατοπεδίου με άλλους εδικούς του συμμαθητάς ούκ ολίγους».57 Άρα, ο άγιος     

Κοσμάς έφυγε με συμμαθητές του «ουκ ολίγους». Αυτοί οι συμμαθητές του 

ήταν από τη σχολή Βραγιανών, που πήγαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  

στην Αθωνιάδα Σχολή.58  

Ο άγιος   Κοσμάς μαθήτευσε στην Αθωνιάδα Σχολή όσο χρόνο κρά-

τησε και η λειτουργία της. Δασκάλους είχε στα Γραμματικά και Θεολογικά 

μαθήματα το Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και τον Παναγιώτη Παλαμά, ενώ 

στα Θεωρητικά και Φιλοσοφικά τον Ευγένιο Βούλγαρη,59 και «της φιλοσοφί-

ας νάματα», όπως και τα μαθήματα της Λογικής από τον Βλαχόφωνο εκ 

Μετσόβου λόγιο και σχολάρχη της Αθωνιάδος Νικόλαο Ζαρζούλη60 (ή 

Τζαρτζούλη ήεπίσης Τζερτζούλη).61 

Η φιλομάθεια και η επίδοση του Άγιου Κοσμά στα μαθήματα τον έ-

καναν ιδιαίτερα αγαπητό στον Ε. Βούλγαρη. Ανάμεσα στους δύο άνδρες 

                                                 
54 Μ. Α. Γκιόλα, ό.π., σ. 61. 
55 Ά. Ξανθοπούλου- Κυριακού, ό.π., σ. 16. 
56 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Μακεδονίας, 1345- 1833, ; σ. 333- 334. 
57 Σ. Χρστοδουλίδου, ό.π., σ. 17. 
58 Μ. Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 64. 
59 Ό.π., σ. 63-64. 
60  Βλ. Π. Αραβαντινού, Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, Εισαγωγή επιμέ-

λεια Κ. Θ. Δημαρά, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1960, σ. 6. 
61 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές , σ. 20. 
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αναπτύχθηκε ισχυρός φιλικός δεσμός.62 Είχαν κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς 

στόχους και σκοπούς, τους απασχολούσε και τους δύο να καταπολεμήσουν 

την αμάθεια του Γένους, να αναχαιτίσουν τους εξισλαμισμούς με την παι-

δεία και τη μόρφωση. 

Η μεγάλη φήμη του Ε. Βούλγαρη ως δασκάλου και η έντονη προσω-

πικότητά του έγινε ο πόλος έλξης για πολλούς μαθητές στο Άγιο Όρος. 

 Οι καλές ημέρες της Σχολής δεν κράτησαν για πολύ. Η φιλοδοξία του 

Πατριάρχη Κυρίλου  Ε΄ και του Ε. Βούλγαρη να θεωρούν ο καθένας για λο-

γαριασμό του τη Σχολή έργο αποκλειστικά δικό τους και να θέλουν να την 

συνδέσουν με το όνομά τους  καθώς και η τάση του Πατριάρχη να μηχανο-

γραφεί σε βάρος του Ε. Βούλγαρη, για να μειώσει τη συμβολή του, προκά-

λεσαν χάσμα ανάμεσα τους. Ο φθόνος και ο κομματισμός καθώς και η διά-

σταση μεταξύ δασκάλου και μαθητών είχε ως αποτέλεσμα να καταστρέ-

ψουν την ωραία κοινή προσπάθεια. 

Η ηρεμία, η απαραίτητη προϋπόθεση για καλλιέργεια των γραμμά-

των, χάθηκε για πάντα. Η όλη κατάσταση των πραγμάτων  είχε πάρει ά-

σχημη τροπή για τον Ε. Βούλγαρη, γι’ αυτό και αυτός έφυγε  από την Αθω-

νιάδα Σχολή. 63 

Η διάσταση όμως του Πατριάρχη Κυρίλλου Ε΄ και Ε. Βούλγαρη δεν 

ήταν η μόνη και κύρια αιτία για να καταστραφεί το εκπαιδευτικό αυτό έρ-

γο, που είχε αρχίσει με τόσο καλούς οιωνούς. 

 Αν αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια, θα παρατηρήσουμε ότι κάτω 

από τις προσωπικές αυτές προστριβές ή και παράλληλα προς αυτές είχε 

αρχίσει να υπολανθάνει η αντίθεση των Φιλελεύθερων ιδεών και τάσεων, 

που εκπροσωπούσε ο Ε. Βούλγαρης, και των συντηρητικών, που αντιπρο-

σωπεύουν οι προσκολλημένοι στην παράδοση μοναχοί. Πίσω από τους συ-

ντηρητικούς μοναχούς είναι οι ονομαζόμενοι Κολλυβάδες, οι οποίοι αργό-

τερα καθοδηγούνται από τον Αθανάσιο τον Πάριο και από τον Νικόδημο 

τον Αγιορείτη64. 

         

Στην πραγματικότητα, τα δύο αυτά ρεύματα συνεχίζουν τις πνευμα-

τικές έριδες των Βυζαντινών κληρικών και λογίων, που είχαν κηρυχθεί άλ-

λοι υπέρ των ιδεών των ησυχαστών  και άλλοι υπέρ της Ορθοδοξίας βέβαια, 

αλλά και υπέρ της χρήσεως της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας για την 

προσέγγισή μας προς το Θείο.  

                                                 
62 Μ. Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 64. 
63 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό.π.΄σ. 335-336. 
64 . Για τους Κολλυβάδες Βλ. λεπτ. Αρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, Η θεία Ευχαριστία και τα 

προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, Εκδόσεις Μυγδόνια Θεσσα-

λονίκη 2008, όπου παρατίθεται λεπτομερέστατη σχετική βιβλιογραφία. 
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  Τα φιλοσοφικά και επιστημονικά επιτεύγματα των λαών της Δύσεως 

και οι επιδράσεις τους ενισχύουν τους Φιλελεύθερους, που κατηγορούν τους 

αντιπάλους τους ως καθυστερημένους και συντηρητικούς. Έτσι, προκαλούν 

την αντίδραση τους, γι΄ αυτό και εκτοξεύουν εναντίον των Φιλελευθέρων 

την κατηγορία ότι καινοτομούν και φέρονται με ασέβεια προς την Ιερή Πα-

ράδοση.  

Η όξυνση των παθών καταλήγει στον σχηματισμό δύο άκρως αντί-

θετων ρευμάτων, που οδηγούν στην καταστροφή.65 

 Τον Ε. Βούλγαρη αντικατέστησε για μικρό χρονικό διάστημα ο Νικό-

λαος Τζερτζούλης, μεγάλη φυσιογνωμία του 18ου αιώνα. Από αυτόν, όπως 

αναφέραμε, ο άγιος Κοσμάς διδάχθηκε τη Λογική. Σύντομα και ο Τζερ-

τζούλης αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, γιατί οι μαθητές ζη-

τούσαν επίμονα να επιστρέψει ο παλιός δάσκαλος τους, ο Ε. Βούλγαρης.66 

Δυσαρεστημένος από την κατάσταση που διαμορφώθηκε παραιτήθηκε και 

ο Παναγιώτης Παλαμάς.  

         Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ορισμένα στοι-

χεία του κινήματος των Κολλυβάδων και ποια σχέση είχε μ’ αυτό ο άγιος    

Κοσμάς. 

         Οι Κολλυβάδες έδρασαν στη χερσόνησο του Άθω και είχαν ως πρό-

δρομό τους το κίνημα των ησυχαστών του 14ου αιώνα. Ήταν ένα από τα 

σπουδαιότερα κινήματα, που, εξαιτίας των αντιλήψεων που είχαν καθώς 

και των πιστεύω τους, κατηγορήθηκαν από πολλούς για τις έριδες που 

προκάλεσαν κατά καιρούς στο Άγιο Όρος. 

         Η πρώτη σύγκρουση των μοναχών στο Άγιο Όρος με τους Κολλυβά-

δες έγινε με αιτία το ότι  η τέλεση των ιερών μνημοσύνων θα έπρεπε να γί-

νεται κατά το Σάββατο και όχι την Κυριακή.67 Αυτή η ιδέα εξόργισε τους 

Κολλυβάδες Πατέρες, αφού ήταν αντίθετη με τις θεολογικές τους αντιλή-

ψεις, γιατί πίστευαν ότι αποτελούσε παράβαση των εκκλησιαστικών θε-

σμών. Αποτέλεσμα αυτής της έριδας ήταν να οδηγηθούν στην ανάπτυξη 

του τελετουργικού και λειτουργικού κινήματος των Κολλυβάδων.68 Σπου-

δαιότερη και κυριότερη αιτία αυτών των έριδων ήταν το κίνημα του Διαφω-

τισμού, δηλαδή των φιλελεύθερων ιδεών που είχαν αρχίσει να εισέρχονται 

και μέσα στο Άγιο Όρος. Η σύγκρουση των Κολλυβάδων με τους Διαφωτι-

στές ήταν φυσικό επακόλουθο, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικές αντι-

                                                 
65 Ό.π., σ. 336-337. 
66 Ό.π., σ. 337. 
67 Α. Κ., Το Κολλυβαδικό κίνημα. Η τελευταία φιλοκαλική αναγέννηση, εκδ. Τέρτιος, Κατε-

ρίνη 2001, σ. 35. 
68 Σ. Πασχαλίδης., Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη της αγιο-

λογικής γραμματείας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας 

2007, σ. 39. 
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λήψεις με διαφορετικά οράματα και θέσεις σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, 

πολιτισμικό και μορφωτικό. Οι Κολλυβάδες απέρριπταν ολοκληρωτικά την 

Ευρώπη μετά το Σχίσμα,  υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την 

Πατερική Παράδοση, θεολογικά και κοινωνικά, και αρνούνταν κάθε δυνα-

τότητα αναγέννησης και αναμόρφωσης του υπόδουλου Γένος των Ελλήνων 

με τα δικά της φώτα, δηλαδή τα Ευρωπαϊκά. 

         Την περίοδο δράσης των Κολλυβάδων ο άγιος    Κοσμάς βρισκόταν 

στο Άγιο Όρος και, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν μαθητής του Ευγένι-

ου Βούλγαρη  στην Αθωνιάδα σχολή. Το εάν ο άγιος    Κοσμάς ήταν οπαδός 

του κινήματος των Κολλυβάδων δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες που να 

το επιβεβαιώνουν.69 Μάλιστα, μελετητές υποστηρίζουν ότι ο μόνος λόγος 

που ο άγιος Κοσμάς δεν συνδέθηκε με τους Κολλυβάδες ήταν γιατί ο τρό-

πος ζωής του ήταν διαφορετικός από αυτόν των Κολλυβάδων.70 Σύμφωνα 

με άλλους μελετητές οι Κολλυβάδες δεν έτρεφαν  ιδιαίτερη συμπάθεια 

προς το πρόσωπό του. Αυτό , γιατί το διάστημα που φοιτούσε στην Αθωνιά-

δα Σχολή φαίνεται ότι ακολουθούσε περισσότερο τις θέσεις του δασκάλου 

του Ευγενίου Βούλγαρη και συνδέθηκε περισσότερο μαζί του και δεν τά-

χθηκε με το μέρος των Κολλυβάδων.71 

         Αν λάβουμε όμως υπόψη την ιεραποστολική δραστηριότητα του Άγι-

ου Κοσμά του Αιτωλού, το έργο του, το κήρυγμα  και τη διδασκαλία του Ευ-

αγγελίου επί δυο και πλέον δεκαετίες, είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της 

Ορθοδοξίας και χαρακτηρίζεται ως «το πιο σημαντικό γεγονός στην εκκλη-

σιαστική ιστορία των Βαλκανίων κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα».72 Είναι 

αυτός ο οποίος έδωσε νέα πνοή στη θεολογία.73 

  Οι θεολογικές βάσεις της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά αποτελούν 

συνέχεια της Πατερικής Παράδοσης. Η δυναμική ένωση του κηρύγματός 

του με την εποχή του, έτσι ώστε να υποστηρίζει τα αιτήματα της ισότητας, 

της ελευθερίας και της δικαιοσύνης με βάση την εκκλησιαστική διδασκαλία 

και να παρακινεί τους ανθρώπους σε δράση, κατατάσσουν τον Άγιο Κοσμά 

στις παρααδοσιακές δυνάμεις της Ορθοδοξίας, που λαμβάνουν τα μηνύμα-

τα της εποχής τους και διαλέγονται με αυτήν, χωρίς να αλλοιώνουν το πε-

ριεχόμενο της Ορθοδοξίας.74  

                                                 
69 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 69. 
70 Κ. Σούλη, Ιστορικές αναδρομές (Θεσπρωτία και περί αυτήν χώρες) (1700-1944), Τσιάμη-

δες, Κοσμάς ο Αιτωλός, Σουλιώτες – Πάργα, Αλής, εκδ. Δωδάνη, Αθήνα 2005, σ. 193. 
71 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 122. 
72 P. Kitromilides, An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and Cultural Encounters 

in Southeastern Europe, Ashgate, Variorum, V, <Initiatives of the Great  Church in the mid-

eighteenth century: hypotheses on the factors of Orthodox ecclesiastical strategy>, σ. 3-5. 
73 G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας, 1453- 1821, Αθήνα 2005, σ. 427. 
74 Α. Νανάκης, (Αρχιμ.), Εκκλησία- Γένος- Ελληνισμός, Κατερίνη: Τέρτιος 1993, σ. 17. Α. Γρ. 

Κυριατζή, Πνευματική κίνηση και ιδεολογικά ρεύματα του γένους και του ελληνισμού 



 25 

Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω αγώνας του αγίου  Κοσμά είναι ταυ-

τόσημος με τον παιδαγωγικό αγώνα των Κολλυβάδων, οι οποίοι αγωνίστη-

καν για μια παιδεία καθαρά Ελληνική χωρίς ξένες προσμίξεις, που να έχει 

βάση την Παράδοση του Γένους μας. Προσδοκούσαν μια παιδεία, που δεν 

θα αποσκοπούσε μόνο στη μόρφωση των ανθρώπων αλλά και θα οδηγούσε 

και στη γνώση του Θεού. Τέλος, οι Κολλυβάδες ήταν κατά των νέων ιδεών 

από την Ευρώπη, γιατί πίστευαν ότι αυτό οδηγεί στην αλλοτρίωση της Ορ-

θόδοξης Παράδοσης. 

 Όλα αυτά τα παραπάνω γεγονότα ο άγιος  Κοσμάς τα ζει μέσα στην 

Αθωνιάδα Σχολή. Έζησε τις χαρές και τις απογοητεύσεις και όλες εξελιξεις 

της Σχολής. Το 1759 αποσύρεται στη Μονή Φιλοθέου  του αγίου  Όρους,  

κείρεται μοναχός  και μετονομάζεται κατά τους θεσμούς της μοναστικής 

πολιτείας από Κώνστας-Κοσμάς. Στην ίδια μονή, που χειροτονήθηκε πρε-

σβύτερος, με την προτροπή των πατέρων της μονής έγινε και εφημέριος 

αυτής.75 

Μέσα από τις διδαχές του πληροφορούμεθα για τη διαμονή του στο 

Άγιον Όρος: «εκάθησα εις το Άγιον  Όρος δεκαεπτά χρόνους και έκλαια δια 

τες αμαρτίες μου».76 Τα χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος δεν φαίνεται 

να ξεπερνούν τα 11 ή 12,  εκτός εάν στα 17 χρόνια που αναφέρουν οι διδα-

χές, θεωρήσουμε ότι περιλαμβάνονται και αυτά της παραμονής του στη 

μονή Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών Αγράφων.77  Σχετικά με τη μόρφωση 

που απόκτησε στο Άγιον Όρος ή και έξω απ’ αυτό, ο ίδιος Κοσμάς μας πλη-

ροφορεί: «Και εγώ από το σχολείον έμαθα τα είκοσιτέσσερα γράμματα… έ-

μαθα και πεντέξι ελληνικά…και έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, 
τουρκικά, φράγκικα και απ’ όλα τα έθνη και πολλά τα εδιάβασα».78  
         Επίσης, μας τονίζει  ότι με το διάβασμα ασχολήθηκε πολύ καιρό και 

απόκτησε μια πολύ καλή μόρφωση, όχι μόνο φοιτώντας σε σχολεία, αλλά 

και διαβάζοντας «κατ’ ιδίαν»: «Εγώ χριστιανοί μου, έφθειρα την ζωήν μου  

εις την σπουδήν σαράντα πενήντα χρόνους, εγώ  εδιάβασα και περί ιερέων και 

περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών. Τα βάθη της σοφίας ερεύνη-

σα».79    

                                                                                                                                            
στους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας μέσα από τις εκδόσεις των φυλλαδίων,  εκδ. 

ΠΑΝ. Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 78-80. 
75 Φ. Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 17. 
76 Ι. Β. Μενουνου, Διδαχή Α1, σ. 117 και Διδαχή Α2, σ. 148. 
77 Φ. Γ.Οικονόμου, ό.π., σ. 17. 
78 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 20. 
79 Ό.π., Διδαχή Α1, σ, 142. 



 26 

γ) Η ανάληψη του ιεραποστολικού έργου από τον άγιο Κοσμά τον Αι-
τωλό  

        Ο ιερομόναχος Κοσμάς με την παραπάνω παιδεία, αποφασίζει ν’ ανα-

λάβει ιεραποστολικό έργο, ήταν χαρακτήρας που δεν αναπαυόταν στους 

τέσσερις τοίχους του μοναστηριού, αλλά αισθανόταν έντονη την ανάγκη να 

προσφέρει στους αδελφούς του.80 Μετά το κάλεσμα του αδελφού του, Χρύ-

σανθου, δασκάλου κατόπιν (1763) στην Πατριαρχική Σχολή. 
Ο Χρύσανθος γνωρίζοντας τις προθέσεις του Πατριαρχείου, κάλεσε 

τον αδελφό του στην Πόλη, για να τον χρησιμοποιήσει σε ενεργότερο ρόλο. 

Η επίσκεψη του  στην Πόλη ανοίγει καινούργιο δρόμο στη ζωή του. Ο Οι-

κουμενικός Πατριάρχης Σεραφείμ Β΄ (1757-1761), Ηπειρώτης στην καταγω-

γή και ίσως με παρέμβαση του Χρύσανθου, τού   έδωσε άδεια και ευλογία 

κηρύγματος.81 

 Αναφερόμενος ο ίδιος ο άγιος  στην αιτία που τον ώθησε να αρχίσει 

την  κηρυκτική του δράση ανάμεσα στον απαίδευτο  λαό μέσα από τις διδα-

χές του έλεγε: «Σιμά εις τα άλλα ηύρηκα και τούτον τον λόγον, όπου λέγει ο 

Χριστός μας πώς δεν πρέπει κανένας χριστιανός άνδρας ή γυναίκα, να φρο-

ντίζη και δια τους αδελφούς του. Και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου 

του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του εκείνος θα κολασθή. Ακούο-

ντας και εγώ αδελφοί μου, ετούτον τον  γλυκύτατον λόγον, όπου  λέγει ο 

Χριστός μας, να φροντίζωμεν και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ό 

λόγος μέσα εις την καρδίαν μου τόσους χρόνους ωσάν το σκουλήκι, όπού τρώ-

γει το ξύλον. Τι να κάμω και εγώ; Στοχαζόμενος και την αμαθειάν μου  εσυμ-

βουλεύθηκα  τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, τους  

εφανέρωσα τον λογισμόν μου, ανίσως και είναι θεάρεστον τέτοιον έργον νάν 

το μεταχειρισθώ, και όλοι με επαρακίνησαν νάν το κάμω και με είπαν πώς 

τέτοιον έργον καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα παρακινούμενος  περισσότερον 

από τον Παναγιώτατον κυρ- Σωφρόνιον Πατριάρχην- να έχωμεν την ευχήν 

του- και λαμβάνοντας τάς αγίας του εύχας άφησα την εδικήν μου προκοπήν, 

το εδικόν μου καλόν και εβγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδά-

σκω τους αδελφούς μου».82 
Ο Περραιβός σημειώνει: «Διασπαρεῖσα ὴ φήμη τοῦ Ὰγίου Κοσμᾶ εἰς 

τα ἐνδότερα τῆς Ὲλλάδος, προυξένησε θαυμασμόν και ἄκραν ἐπιθυμίαν εἰς 

ὄλας τας ἐπαρχίας, τις δηλαδή, πρώτη ἐξ αὐτῶν να δεχθῆ και να ἀκούση 

τας ὶεράς ˝ Διδαχάς ˝ του. Ὄθεν, ἐξήρχοντο ἄπαντες, συν γυναιξί και τέ-

κνοις, νέοι και γέροντες, είς προϋπάντησιν, ἀσπαζόμενοι εὐσεβάστως τας 

χεῖρας, τα πενιχρά ὶμάτια και τους πόδας του. Ὸ δε ὶεροκήρυξ, ὄταν ἔβλεπε 

                                                 
80 Μ. Τρίτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Φωτιστής του Γένους – Ο προφήτης, έκδοση ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, σ. 9. 
81 Ά. Ξανθοπούλου-Κυριακού, ό.π., σ. 17. 
82 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 117 και Διδαχή Α2, σ. 148. 
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πολύν λαόν ἐκ διαφόρων χωρίων συναθροισμένον και παρακολουθοῦντα, 

ἐτίθετο εἴς τι εὐρύ πεδίον και ἐδίδασκεν αὐτόν ἐπι δύο και τρεῖς ὴμέρας»83. 

 
Ο παιδαγωγικός, ποιμαντικός και ιεραποστολικός ζήλος ήταν το κί-

νητρο της δραστηριότητας του αγίου, η οποία τον ανέδειξε στον μεγάλο 

Παιδαγωγό εν Χριστώ, «του εκβαρβαρωμένου» από τη σκλαβιά και τις ποι-

κίλες καταπιέσεις Γένους μας.84 Σε μια ηλικία ώριμη- είχε συμπληρώσει τα 

σαράντα πέντε του χρόνια- αποφασίζει να δράσει με τη διδασκαλία του, 

πραγματοποιώντας περιοδείες στο σκλαβωμένο Ελληνισμό, όταν το Γένος 

βρισκόταν σε οικτρή κατάσταση από θρησκευτική, κοινωνική και εθνική 

πλευρά.85 Ο ίδιος έλεγε μ΄ έμφαση: « επειδή το γένος μας έπεσε εις αμάθει-

αν, είπα: Άς χάση ο Χριστός μου εμένα, ένα πρόβατον, και ας κερδίση τα άλ-

λα».86  

Σχετικά με τον αριθμό των  περιοδειών οι γνώμες των μελετητών δι-

χάζονται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι τρείς87  και άλλοι ότι είναι τέσσε-

ρις.88 Εκείνο όμως που έχει σπουδαία σημασία πέρα από την  αρίθμηση των  

περιοδειών είναι ότι ο άγιος  Κοσμάς  περιόδευσε τα μέρη της Κωνσταντι-

νούπολης και Θράκης, τις μονές του αγίου  Όρους, τη Στερέα Ελλάδα, την 

περιοχή της Αχαϊας, τη Θεσσαλία, τη  Μακεδονία, την Ήπειρο , τα νησιά 

του Αιγαίου και Ιουνίου πελάγους, τμήμα της Σερβίας και την  κάτω Αλβα-

νία, φθάνοντας μέχρι το Δυρράχιο της Κρόϊας, όπου ήταν εξαπλωμένο το 

                                                 
83 .Χρ. Περραβού, Σύντομος βιογραφία Ρήγα Φεραίου, Αθήνα 1860, σ. 51. 
84 . Βλ. Ι. Τσάγκα, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Κα-

ποδίστρια, Β΄ Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη  2001, σ. 46. 
85. Ο Π. Χώτος, αναφερόμενος σε επίσκεψη του αγίου Κοσμά στη Ζάκυνθο, μεταξύ των 

άλλων, σημειώνει: «Εις δε τους 1779 εφάνη ο ιεροκύρηξ και ισαπόστολος Κοσμάς ιερομό-

ναχος από Μονοδένδρι της Ηπείρου. Μετέβη εις Κεφαλληνίαν και εκήρυττεν, οι δε λόγοι 

τόσον έπειθον τον λαόν, ώστε οικογένειαι εχθρευμέναι συνδιηλλάγησαν, εγκληματίαι και 

βδελυροί έκλαυσαν αμαρτίας υπό τους πόδας του εξομολογουμένοι και ζητούντες συγχώ-

ρεσιν. Ανδρόγυνα χωρισμένα συνηνώθηκαν πάλιν. Πόρναι επαράτησαν την άσεμνον πολι-

τεία και έζησαν εν εγκρατεία.. Αλλ’ έλθων εις Ζάκυνθον και κηρύττων επί άμβωνος παρέ-

στησε την Αγίαν Τριάδα ως ένωσιν του αυγού, ο σύγκειται εκ κρόκου, λευκώματος και 

φλοιού. Τούτο δυσηρέστησε τους θεολογούντας Ζακυνθίους, και παρέστησαν αυτόν ως αι-

ρετικόν..». (Π. Χιώτου, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ 6ος (σειράς) περιέχων 

την ηθικήν κατάστασιν από Βενετοκρατίας μέχρι των ημερών ημών, Εν Ζακύνθω τυπο-

γραφείον ο «Φώσκολος», 1888, σσ. 150-151) 
86 Ό.π., Διδάχή Β1, σ. 200. 
87 Σ. Παπακυριακού, ό.π., σ. 23-38 καθώς και Μ. Α. Γκιόλα, ό.π., σ. 120-125. 
88Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ., Δ΄, σ. 368, καθώς και Επισκό-

που Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Ορθο-

δόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας  <<Ο ΣΤΑΥΡΟΣ>>, Αθήναι 1996, σ. 77-78 και σ. 101-

102. 
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Ελληνικό στοιχείο. Μάλιστα, ορισμένα μέρη τα περιόδευσε κατά επανάλη-

ψη.89  

       Στο τέλος του 1774 επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη για να πά-

ρει καινούργια άδεια και ευλογία από το Πατριάρχη Σωφρόνιο το Β΄, προ-

κειμένου να αρχίσει νέα περιοδεία. Σ’ αυτή την περιοδεία επισκέπτεται τα 

νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Το 1775 επέστρεψε στο Άγιον Όρος, για 

να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να μελετήσει και να εφοδιασθεί πνευμα-

τικά.90 

       Μελετητές του έργου του αγίου  Κοσμά, όπως είναι ο Κ. Σ. Κώνστας, 

παραθέτει το παρακάτω αναλυτικό διάγραμμα περιοδειών του:  

         

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ: 1760-1763. Εγκριτική άδεια του Πατριάρχου Σεραφείμ 

του Β΄. Επεσκέφθη: Προάστεια Κωνσταντινουπόλεως, Θράκην, Μακεδονί-

αν, Θεσσαλίαν, Αιτωλίαν, Μονήν Προυσσού, Αγρίνιον, Ναύπακτον, Μεσο-

λόγγιον, Ακαρνανίαν, Βάλτον, Άγραφα, Ήπειρον. 

        

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ: 1763-1773. Εγκριτική άδεια του Πατριάρχου Σωφρονί-

ου του Β΄. Επεσκέφθη: Θράκην, Ανατολικήν Μακεδονίαν, Άγιον Όρος, Σκό-

πελον, Σκιάθον, Τρίκερι, Μαγνησίαν, Αγιάν, Ρέτσανην, Κουκουράδα, χωριά 

Κισσάβου, Λάρισαν, Τρίκαλλα, Βελεστίνον, Τύρναβον, Τσαριτσάνην, Ελασ-

σώνα, Σέρβια,  Όλυμπον, Κοζάνην, Σιάτισταν, χωρία Πίνδου, Γρεβενά, Βι-

τώλια, Πίνδον, Μαλακάσι, Μέτσοβον, Κόνιτσαν, Ζαγόρια, Βαβούσαν, Ζί-

τσαν, Συρράκον, Καλαρρύτας, Σούλι, Λούρον, Άρταν, Ασπροπόταμον, Ά-

γραφα, Βάλτον, Ακαρνανίαν, Αιτωλίαν, Βενέτικον, Κράββαρα, Σάλωνα, 

Μεσολόγγιον, Άγιον Όρος, Ναύπακτον, Γαλαξείδιον, Αχαΐαν, Βοστίτσαν 

(Αίγιον).                                                                                                                                                                              

 

 

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ: 1775-1779. Επεσκέφθη: Πάρον, Νάξον, Μύκονον,   Σέ-

ριφον, Μήλον, Κρήτην, Ρόδον, Αστυπάλαιαν, Άγιον Όρος, Καλαμπάκαν, 

Χαλκιδικην, Θεσσαλονίκην, Βέρροιαν, Σιάτισταν, Πίνδον, Γράμμον, Γρεβε-

νά, Ανασελίτσαν, Σέλτσαν, Καστοριάν, Κορυτσάν, Μοσχόπολιν, Δέλβινον, 

Συρακάτες, Δρυμάδες, Τεπελένι, Χειμάρραν, Αργυρόκαστρον, Δρόβιανην, 

Δίβρην, Βήσσανην, Σενίτσαν, Κονίσπολιν, Μουζίναν, Πλεσεβίτσαν, Λιμπό-

χοβον, Δελβινάκιον, Μεσοπόταμον, Καλαμάν, Παραμυθιάν, Μαργαρίτι, 

Πάργα, Σούλι, Δερβίζιανα, Άρταν, Λούρον, Λευκάδα, Βάλτον, Ακαρνανίαν, 

Αιτωλίαν, Άρταν, Χαλκιάδες, Καλαμάν, Τσαμαντάν, Πρέβεζαν,  Λευκάδα, 

Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Κέρκυραν, αγίους  Σαράντα, Χειμμάραν, Νίβι-

                                                 
89 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήναι 1965, τόμ. 7ος, σ. 895-896. 
90 Μ. Γ. Τρίτου, ό. π., σ. 10. 
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τσαν, Άγιον Βασίλειον, Πικέρνι, Κηπαριόν, Βούνον, Παλέρμον, Δρυμάδες, 

Παλάσσαν, Δουκάτες, Κάννινα, Αυλώνα, Παλαιάν Άρταν, Βεράτιον, Καβά-

γιαν, Κορυτσάν, Καστοριάν, Μοναστήριον, Γρεβενά, Μπόζοβον, Λαφίσταν, 

Κρανιάν, Καλαρρύτες, Συρράκον, Μέτσοβον, Ζίτσαν, Παραμυθιάν, Πάρ-

γαν, Πρεμετήν, Τεπελένι, Δίβρην, Ιωάννινα, Βαρυάδες,  Παπαδάτες, Αχρί-

δα, Σέλτσαν, Στρούγγαν, Ρέστα, Πογδάρες, Κορυτσάν, Καστοριάν, Νότιον 

Μακεδονίαν, Γρεβενά, Χάσια, Θεσσαλίαν, Μέτσοβον, Βωβούσαν, Λάϊστα, 

Ζαγόρια, Σούλι, Κούρεντα, Τσαρκοβίτσαν, Ζάλογγον, Παραμυθιάν, Χαλ-

κιάδες, Φιλιάτες, Μαργαρίτι, Πάργαν, Αγιάν, Άρταν, Βασιλικόν, Κακου-

σιούς, Παγώνιον, Φιλιάτες, Δρόβιανην, Δέλβινον, Μουζίναν, Χάλιου, Κρόγ-

γους, Σενίτσαν, Ιωάννινα, Λέκλην, Ερίντην, Κάργιανην, Τεπελένι, Μουζί-

ναν, Χειμάρραν, Βεράτιον, Κολικόντασι, ένθα και ο τελευταίος και μοιραίος 

σταθμός της ζωής του.91 

δ) Το μαρτύριο του αγίου Κοσμά, η προς το πρόσωπό του τιμή και η 
αγιοκατάταξή του 

  Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις 23 Αυγούστου του 1779 «κηρύσσει 

για τελευταία φορά τον ύστατον λόγον του Θεού. Το κήρυγμά του τούτο α-

ποτελεί το κύκνειόν του άσμα. Λαός πολύς, ως πάντοτε συγκεντρούται διά 

να ακούσει τον ιεροκήρυκα».92 

Όταν οι στρατιώτες του Κουρτ πασά συνέλαβαν τον άγιο, εκατά-

λαβεν ο ευλογημένος διδάσκαλος πως έχουν να τον θανατώσουν. όθεν 

εδόξασε και ευχαρίστησε τον Δεσπότην Χριστόν, όπου τον ηξίωσε να τε-

λειώση τον δρόμον του Αποστολικού κηρύγματος με Μαρτύριον.93 Έπειτα 

στραφείς προς τους καλογήρους, όπου τον συνόδευαν, τους λέγει εκείνον 

το ψαλμικόν: «Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις ανα-

ψυχήν και όλην εκείνην την νύκτα εδοξολόγει με ψαλμούς τον Κύριον, χω-

ρίς να δείξη ολότελα κανέναν σημείον λύπης διά την στέρησιν της ζωής του, 

                                                 
91 Μ. Γ. Τρίτου, ό. π., σ. 12-13. Βλέπε επίσης και Κ. Σ. Κώνστα, Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός, 

εν Αθήναις 1976, σ. 62-64.  
92. Σ. Παπακυριακού, Συμβολήν εις τον βίον Κοσμά του Αιτωλού ιερομάρτυρος και ισαπο-

στόλου, Αθήναι 1953,  σ.  57.  
93.  Ο Παναγιώτης Αραβαντινός στην «Χρονογραφία της Ηπείρου», σ. 268, γράφει, ότι ά-

κουσε από τον Αλή Μπέη, εγγονό του Κουρτ Πασά, ότι η απαγχόνιση του Αγίου Κοσμά 

έγινε χωρίς τη θέληση του Κουρτ Πασά. Ο πασάς στο δημόσιο εισπράκτορα, ο οποίος του 

ανέφερε ότι οι χριστιανοί εγκατέλειπαν τις γεωργικές τους εργασίες, επειδή έτρεχαν πί-

σω από τον καλόγηρο, είπε να κάνει «τερμπιέ» τον αίτιο αυτής της ζημιάς, δηλ. να τον 

τιμωρήσει. Ο εισπράκτορας όμως έδωσε ευρύτερη σημασία στη λέξη και συνέλαβε και 

διέταξε κρυφά το θάνατο του ιεραποστόλου (Βλ. επίσης Σπυρίδων Αραβαντινός, Ιστορία 

Αλή πασά του Τεπελενλή (Συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτη Α-

ραβαντινού), Αθήνα 1895, Μέρος Α΄ σελ. 31 και Τρύφων Ευαγγελίδης, Κοσμάς ο Αιτωλός ο 

ισαπόστολος, ό.π. σ. 12). 
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αλλά μάλιστα φαινόμενος χαριέστατος εις το πρόσωπον, ωσάν να επήγαι-

νεν εις χαρές και ξεφαντώματα».94  

Ο αλβανικής καταγωγής μαθητής του, Ζήκο – Μπιστρέκη, αναφέ-

ρει πως ξημερώματα της επόμενης οι δήμιοι τον οδήγησαν στο ποτάμι, 

τον Άψο. «τον κάθησαν κοντά εις ένα δένδρον και ηθέλησαν να του δέσουν 

τα χέρια, αλλ’εκείνος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται, 

αλλά κρατεί σταυρωμένα τα χέρια του ωσάν να του τα είχαν δέση».95 

Οι χριστιανοί τον ενταφίασαν έξω από το ιερό βήμα της εκκλησίας 

των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Κολικόντασι της Β. Ηπείρου, σε απόσταση 

δέκα λεπτών (10΄) από το ποτάμι, στις παρυφές του γειτονικού χωριού 

Μουγιαλή. Τον κρέμασαν στις 24 Αυγούστου 1779, ημέρα Σάββατο.  

 Στο μέρος, όπου ο παπα-Μάρκος ανέσυρε από τον Άψο το ιερό λεί-

ψανο, «οι άνθρωποι του τόπου έχτισαν αμέσως ένα μικρό εκκλησάκι που 

ήταν, χωρίς αμφιβολία, η πρώτη επώνυμη εκκλησία προς τιμή του Νεο-

μάρτυρα. Αργότερα την είπαν Μικρό Άγιο Κοσμά».96.  

 Ο πρώτος άνθρωπος που αναγνώρισε και τίμησε επίσημα τον Κο-

σμά στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ήταν ο Αλή πασάς, του οποίου είχε 

ο άγιος προβλέψει το μέλλον.  

 Τον Αύγουστο του 1813 έγινε ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου 

και η σεπτή κάρα του εστάλη στον Αλή κατά την επιθυμία του. Τέτοια ευ-

λάβεια έτρεφε για τον άγιο Κοσμά ο Αλής, ώστε «παρήγγειλε τω εκ 

Καλλαρύτων χροσοχόω Παπαγεωργίου, για την αγία κάρα του, α-

σημένια φλωροκαπνισμένη θήκη με διαμάντια και συχνά έφερε τα ιε-

ρά λείψανά του στα Γιάννενα για να τα ανασπασθή, οπότε γινότανε μεγάλη 

τελετή με τη συμμετοχή αυτού, της κυρά Βασιλικής, του κλήρου, του λαού 

και αυτών των Τούρκων ακόμα».97  

                                                 
94 . Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσμά του Αιτωλού, Βενετία 1814 σ. 24). 
95 . Ό.π., σ. 25.  
96 . Παναγιώτης Χριστόπουλος, Το Μοναστήρι Κοσμά του Αιτωλού, «Σύναξις Ευγένιος ο 

Αιτωλός και η εποχή του», έκδ. Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου και Σύνδεσμος «Ευγένιος 

ο Αιτωλός», Αθήναι 1986, σ. 566. 
97 . Τρ. Ευαγγελίδης, Κοσμάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος, ό.π. σελ. 16. Παραστατικότατα την 

περιέγραψε ο Γάλλος  Jeraume de la Lance:  

« Συναντήσαμε στο δρόμο το λείψανο του Αγίου Κοσμά κι ακολουθήσαμε  κι εμείς, 

μαζί με τ’ άλλο πλήθος προς το Σεράϊ. Στην αγορά, οι καταστηματάρχες έβγαιναν στις 

πόρτες των μαγαζιών τους κι έκαναν το σταυρό τους ευλαβικά. Άπειρο πλήθος ήταν στι-

βαγμένο από δω κι εκεί, κατά τη διάβαση της πομπής. Ένα απόσπασμα από καβαλλάρηδες, 

σωματοφύλακες του Αλή, ακολουθούσε τους Ρωμιούς καλογέρους. Οι ψαλμωδίες των μο-

ναχών ενώνονταν με τις προσευχές του πλήθους, που, μεγαλόφωνα, πρόφεραν τις λέξεις: ˝ 

Κύριε, ελέησον ˝. 

« Το νεκροταφείο, που ήταν απέναντι στο Σεράϊ, μαύριζε απ’ τον κόσμο, που είχε 

μαζευτεί στο πέρασμα της λιτανείας. Η πομπή, τέλος, μπήκε στην κεντρική αυλή, γιομάτη 

κι αυτή από πλήθος…Οι Έλληνες καλόγεροι πέρασαν από διπλούς στίχους σωματοφυλά-

κων του Αλή, παραταγμένων απ΄εδώ και απ’εκεί. Φορούσαν τις επίσημες στολές τους, κόκ-

κινες και χρυσοκέντητες, και στα σελλάχια τους λαμποκοπούσαν τα καθάρια τους άρματα. 
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2. Κοινωνική - οικονομική και πολιτισμική καταπίεση των υπόδουλων 
Ελλήνων στην εποχή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

             

 Για να κατανοήσουμε το βαθύ νόημα της αποστολής του αγίου  Κο-

σμά του Αιτωλού, πρέπει να γνωρίσουμε την εποχή μέσα στην οποία έδρα-

σε, δηλαδή το ιστορικό πλαίσιο που τον περιέβαλε,98 από πλευράς οικονο-

μικών, κοινωνικών και πολιτικών μεγεθών. 

α) Η πολιτική κατάσταση κατά την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία και η κοινωνική καταπίεση των υποδούλων ραγιάδων 

Μετά τη συνθήκη του Πασσάροβτς ( 1718 ), σ’ όλες τις χώρες της 

Βαλκανικής η ακαταστασία συνεχίζεται, γιατί η Οθωμανική αυτοκρατορία 

περνάει μια περίοδο κρίσης.99 

Πολλοί Τούρκοι στρατιώτες λιποτακτούν και επιδίδονται σε ληστείες 

και φόνους, οπότε κυριαρχεί αναστάτωση. Οι κατά τόπους αρματολοί δεν 

είναι σε θέση να τηρήσουν την τάξη και η Τουρκική Κυβέρνηση δεν τους 

εμπιστεύεται, γιατί και αυτοί γίνονται στοιχεία αναρχίας. Προβαίνουν σε 

χιλιάδες αυθαιρεσίες και εκβιασμούς σε βάρος των ταξιδιωτών, που περ-

νούν τα δερβένια.100 

                                                                                                                                            
«Ξαφνικά στο ύψος της μεγάλης σκάλας, που ’φερνε στο εσωτερικό του παλατιού, 

παρατήρησα ένα θέαμα περίεργο και ανεκδιήγητο. Εκατόν πενήντα Χριστιανόπουλα από 

κείνα που ζούσαν στο Σεράϊ, ασπροντυμένα και ολοκάθαρα, χύθηκαν στον πυλώνα του πα-

λατιού, κρατώντας στα χέρια τους ασημένια θυμιατά. Χανούμισσες, με τους διάφανους 

λευκούς φερετζέδες, βγήκαν πίσω απ’ τα παιδιά. Ανέβαιναν περίπου σε τριακόσιες και 

στριμώχτηκαν όλες στο βάθος του πυλώνα απ’ εδώ και απ’ εκεί της μεγάλης Πύλης της 

εισόδου. Από μακριά μου ΄κάναν την εντύπωση ομίλων από άσπρα φαντάσματα. Έξαφνα, 

είδα τον Αλή να προχωρή, έχοντας στο πλευρό του μιαν ωραία, ξεσκέπαστη γυναίκα. Ήταν 

η Κυρά Βασιλική, ολόμαυρα ντυμένη, που βημάτιζε σεμνά, πλάι στον τύραννο, με δακρυ-

σμένα τα μεγάλα της μάτια και κοιτάζοντας χάμω ντροπαλά. Κι ενώ οι καλόγεροι, που σή-

κωναν το λείψανο ανέβαιναν σιγά τις πέτρινες σκάλες, όλο εκείνο το πλήθος γονάτισε. 

Πρώτος έδωσε το παράδειγμα ο Αλής. 

« Στον πυλώνα, μέσα στην αυλή, τα παιδόπουλα του Σεραγιού, οι σωματοφύλακες 

κι άλλος λαός, στο νεκροταφείο απέναντι, έξω στο δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι προσκυνού-

σαν τον Αγιο γονατιστοί. Η φωνή  του πασά ακούστηκε τότε διακριτική και ηχηρή: « Από 

λιμού, λοιμού και πολέμου σώσον ημας, Κύριε!» Ο Αλής και η Βασιλική σηκώθηκαν τότε και 

ασπάστηκαν μ’ ευλάβεια τη γυάλινη θυρίδα της ασημένιας κάσσας. Τα παιδόπουλα κου-

νούσαν τα θυμιατήρια τους, που γιόμιζαν την ατμόσφαιρα μ’ άσπρα σύννεφα καπνού. Έπει-

τα, όλοι χαθήκαν στο βάθος του Σεραγιού και ο λαός διαλύθηκε έξω». 
98 Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. 

Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήναι 1996, σ. 31. 
99 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ΄, Τουρκοκρατία 1669-1812, σ. 

345-346. 
100 Ι. Κ. Βαδραβέλλη, Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 78. 
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i) Οι κλέφτες και οι αρματολοί  

Την παραπάνω κατάσταση επιδεινώνουν και τα σώματα των κλε-

φτών, που δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς, λόγω της οικονομικής και κοι-

νωνικής καταπίεσης των Τούρκων. Ήταν ομάδες που συγκροτήθηκαν από 

αυτούς που έφυγαν στα βουνά και στα δάση ζώντας παράνομα, μακριά 

από τον κατακτητή, συγκροτώντας κίνημα ένοπλης ανταρσίας.101 Αυτοί για 

να ζήσουν κατέφευγαν στη ληστεία, όχι μόνο των κατακτητών, αλλά και 

των ντόπιων γαιοκτημόνων και κοτζαμπάσηδων και πολλές φορές και των 

φτωχών αγροτών της υπαίθρου. Οι Τούρκοι απέναντι στους κλέφτες συχνά 

χρησιμοποιούσαν τους αρματολούς, που η δουλειά τους ήταν να είναι 

φρουροί σε φυλάκια των συνόρων ή σε μεθοριακά περάσματα, τα λεγόμενα 

δερβένια, καθώς επίσης και να προστατεύουν τα χωριά από τους κλέφτες. 

Μεταξύ κλεφτών και αρματολών συχνά γίνονταν μάχες, αλλά επίσης συ-

χνά παρατηρούνταν το φαινόμενο της αλλαγής στρατοπέδου ή μετάπτω-

σης από το θεσμό του αρματολού στην κατάσταση του κλέφτη, καθώς και 

το αντίθετο ήταν πλέον ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. 

Οι κλέφτες και οι αρματολοί  ήταν άνθρωποι που συχνά παρατηρού-

σε κανείς ότι είχαν μεγάλη περιουσία,  την οποία αποκτούσαν αρπάζοντας 

και λαφυραγωγώντας Τούρκους και Έλληνες. Οι κλέφτες δεν είχαν απο-

κτήσει συνείδηση ενός Ελληνικού Εθνικού Κράτους και η πάλη τους με τον 

κατακτητή δεν είχε στην αρχή ομαδικό Εθνικό χαρακτήρα, αλλά είχε τη 

μορφή προσωπικής αντιπαράθεσης και τιμωρίας και την απόκτηση υλικών 

αγαθών εις βάρος των συμπατριωτών τους και των κατακτητών. 

Δεν  είχαν οι περισσότεροι από αυτούς συνείδηση ότι αγωνίζονταν 

για την εθνική και πολιτική ανεξαρτησία ενός ολόκληρου Έθνους, αλλά 

για την εξασφάλιση της δικής τους προσωπικής ελευθερίας.102 Η διαφορά 

τους από τους κοινούς ληστές ήταν ότι τους ξεχώριζε το μεγάλο μίσος για 

τους κατακτητές και κοτζαμπάσηδες και η μεγάλη συμπάθεια την οποία 

είχαν προς τους κατατρεγμένους ραγιάδες. Η απλοϊκή πίστη την οποία εί-

χαν προς το Θεό και την Εκκλησία-  μερικές φορές  όμως η συμπεριφορά 

τους προς τα μοναστήρια ήταν σκληρή και καθόλου φιλική-φαινόταν από 

το ότι προσεύχονταν στα μικρά εξωκλήσια και πολύ συχνά καλούσαν τους 

ιερείς να ευλογήσουν τα όπλα τους.103 

                                                 
101 Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, εκδοτικός Οίκος Μέλλισα, Έκδοση ΣΤ΄, Αθήνα 

1974, τόμος Α΄, σ. 36. 
102 Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. εταιρεία «Φανός», Αθήναι 

1957, τόμος Ε΄, σ. 144. 
103 Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, μετάφραση Α. Ξανθοπούλου, έκ-

δοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1989, σ. 26. 
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Το 1721 ο Σουλτάνος Αχμέτ Γ΄ με φερμάνι που εξέδωσε καταργεί το 

θεσμό των αρματολών στα Βαλκάνια. Η ίδια διαταγή προέβλεπε ότι οι ίδιοι 

οι κάτοικοι θα φυλάνε τα δερβένια, χωρίς να εισπράττουν ούτε χρήματα 

ούτε προϊόντα από τους διαβάτες και τους εμπόρους. 

Συχνά όμως παραβιάζονταν οι απαγορευτικές αυτές διατάξεις και οι 

ληστείες εξακολουθούσαν να γίνονται, οπότε ο Σουλτάνος αναγκάζεται να 

επαναφέρει τον παλιό νόμο, δηλαδή να διορίζει φύλακες των δερβενίων, 

έμπιστους και ικανούς μουσουλμάνους με την έγκριση βέβαια των τούρκων 

προκρίτων.104 Οι φύλακες περασμάτων δημιουργήθηκαν από το 1722, όταν 

διαλύθηκαν τα αρματολικά σώματα. 

Το φύλαγμα των περασμάτων είχε μεγάλη σημασία, τόσο για την 

Οθωμανική αυτοκρατορία, όσο και για τις «μεγάλες δυνάμεις» της εποχής. 

Η απέραντη αγορά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτέλεσε το μήλο της 

έριδας ανάμεσα στις δυνάμεις της αποικιοκρατίας. Η κάθε μια αγωνιζόταν 

να μεταβάλει τη σουλτανική αυτοκρατορία σε δική της εμπορική αγορά και 

φτηνό προμηθευτή πρώτων υλών. Η οικονομική διείσδυση των «μεγάλων 

δυνάμεων» στην Οθωμανική αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκε με το σύ-

στημα των διομολογήσεων.105  

ii) Οι αντιδράσεις των υπόδουλων ρωμιών και η περίπτωση του παπα – 

θύμιου Βλαχάβα 

 Από τους πραγματικούς αγωνιστές για την εθνική και πολιτική α-

νεξαρτησία του Γένους, που σχετίζεται και με την περίοδο δράσης του αγί-

ου Κοσμά του Αιτωλού, είναι ο παπα – θύμιος Βλαχάβας, γιος και διάδοχος 

του Θανάση Βλαχάβα (1700 – 1792 ή 1795). Γεννημένος στο χωριό Ισμόλια 

των Τρικάλων, σε άγνωστη ημερομηνία, υπηρέτησε αρχικά στο Βιλαέτι 

Τρικάλων, προστατεύοντας την περιοχή από τους ληστές. Το επαναστατικό 

κίνημα που οργάνωσε εναντίον του Αλή πασά προδόθηκε και, ύστερα από 

σχετική περιπέτεια, ο  παπα – θύμιος Βλαχάβας με βασανιστήρια θανατώ-

θηκε από τον Αλή πασά. 

β) Η οικονομική κατάσταση κατά την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία και η επίπτωσή της στη ζωή των υποδούλων ρωμιών 

i) Η οικονομική διείσδυση δυτικών χωρών στο χώρο της ύστερης Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας  

Η πρώτη χώρα, που διείσδυσε οικονομικά στην Οθωμανική αυτοκρα-

τορία και ίδρυσε εμπορικά προξενεία στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, 
                                                 
104 Α. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 346. 
105 Μ. Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ», Αθήνα 1972, 

σ. 27. 
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στην Αττική και στην Ήπειρο ήταν η Γαλλία. Μεταξύ διαφόρων γαλλικών 

κυβερνήσεων και σουλτάνων είχαν συναφθεί δώδεκα διομολογήσεις αποι-

κιακού χαρακτήρα.106 

Διακινητές και μεσίτες των γαλλικών προϊόντων στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία υπήρξαν βασικά οι Εβραίοι. Ύστερα από τους Γάλλους το 

1718 ήρθαν στην Ελλάδα και οι Άγγλοι με παραχώρηση ιδιαίτερων εμπορι-

κών προνομίων. Ταυτόχρονα και το Ολλανδικό κεφάλαιο εκπροσωπήθηκε 

στη Μακεδονία.107 

Ενώ οι Βενετοί επέκτειναν και αυτοί τη διείσδυσή τους στην εσωτερι-

κή Ελληνική αγορά, ιδρύοντας εμπορικά προξενεία και υποπροξενεία στην 

Πάτρα, στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι, στο Δραγαμέτσο και σε διάφορα 

άλλα μέρη.108 Το 1760 έκαμε την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη και Ελβε-

τικός εμπορικός οίκος.109  

Επίσης, ανάμεσα στις χώρες, που απόσπασαν αποικιοκρατικές διο-

μολογήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία, είναι και η Ρωσία, με τη 

συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774. 

Ο παραπάνω ανταγωνισμός των μεγάλων αποικιοκρατικών δυνά-

μεων για την κατάκτηση της Οθωμανικής αγοράς είχε ως συνέπεια να πα-

ραμορφώσει τον Έλληνα αστό, πριν ακόμη ανδρωθεί οικονομικά. Τον έκα-

νε δικό της εξάρτημα, χωρίς ο ίδιος να γίνει κύριος της εσωτερικής του αγο-

ράς. Ο ρόλος του περιορίσθηκε στις μεταφορές ή σε επαγγέλματα, που δεν 

έθιγαν, αλλά εξυπηρετούσαν την αποικιοκρατία.110 

ii) Οι ληστείες και οι επιδρομές ως το βασικότερο εμπόδιο στην ομαλή λει-

τουργία της οικονομίας στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  

Η σωστή διαφύλαξη των περασμάτων είχε σπουδαία σημασία για τα 

συμφέροντα των «μεγάλων δυνάμεων» καθ’ όσον μέσα απ’ αυτά διακινού-

σαν τα προϊόντα τους προς τις αγορές της αυτοκρατορίας, αλλά και πρώτες 

ύλες κατ’ αντίστροφο πορεία προς τα κέντρα παραγωγής των «μεγάλων 

δυνάμεων». 

Οποιαδήποτε ληστεία εμπόδιζε τη διακίνηση των εμπορευμάτων, 

δημιουργώντας ελλείψεις στις αγορές της αυτοκρατορίας, έθιγε το κύρος 

και τις συμφωνίες που είχε υπογράψει ο Σουλτάνος με τις «μεγάλες δυνά-

μεις». Έτσι, ο Σουλτάνος καταργεί τους αρματολούς και τους αντικαθιστά 

με φύλακες μουσουλμάνους. Από το 1748 έως το 1800 περίπου στις Ελληνι-

                                                 
106 Ν. Μ. Ψυρούκη, Η Φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1971, σ. 38-40, (ανάτυπο). 
107 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 270-

271. 
108 Δ. Κ. Δημητρακάκη, Τα Οικονομικά του Μεσολογγίου (1740-1826), Αθήναι 1939, σ. 22-23. 
109 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό.π., σ. 274, 294. 
110 Μ. Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 28. 
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κές χώρες δεν δρουν χριστιανοί επίσημα αναγνωρισμένοι ως αρματολοί, 

αλλά μόνο κλέφτες, που κατορθώνουν να εμπνέουν το φόβο και κάποτε 

την ανοχή των Τούρκων. 

Μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα για τον υπόδουλο Ελληνισμό ήταν η 

ληστεία στα ηπειρωτικά μέρη και η πειρατεία στα νησιά και τα παράλια. Οι 

επιδρομές των ληστών και οι λεηλασίες, που γίνονταν από διάφορα Αλβα-

νικά στίφη111και όχι μόνο. Χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο απανθρωπιάς ενα-

ντίον των αόπλων χριστιανών για να τους κλέψουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία. Αυτά τα Αλβανικά στίφη έκαναν χρήση τη μουσουλμανική τους 

θρησκευτική ιδιότητα και λήστευαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, κυρί-

ως στην εικοσαετία του 1760-1780.112 Η ληστεία κυριαρχούσε παντού, χωριά 

και πόλεις υπέφεραν από τις αρπαγές των καρπών και των ζώων τους, το 

κάψιμο των κατοικιών τους και τις συνεχείς καταδιώξεις από τις συμμορίες 

των ληστών. Στα βουνά, στα δάση, καθώς επίσης στους δημόσιους δρόμους 

κατοικούν και κάνουν συνεχείς επιδρομές και εξορμήσεις οι «κισσιτσί-

δες»113, οι «χαϊλαλίδες», οι «τσιπνίδες», οι «λιάπιδες»114 και άλλα φύλα λη-

στών που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος κάθε διερχομένου.115 

Οι Έλληνες που κατοικούν στα νησιά, καθώς επίσης και αυτοί που 

ζούσαν στα παράλια της χερσαίας χώρας, αντιμετώπιζαν μεγάλα και σο-

βαρότατα προβλήματα από τους πειρατές. Οι Τούρκοι από τη μια μεριά και 

οι Βενετοί από την άλλη πάρα πολύ συχνά συμπράττουν με τους πειρατές 

και λαφυραγωγούν, κακοποιούν και αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους: 

άνδρες , γυναίκες και παιδιά, τους οποίους πωλούνε ως δούλους. Υποχρεώ-

νουν τους νησιώτες και τους κατοίκους των παραλίων να πληρώνουν φό-

ρους και στους μεν και στους δε, εκτός από την υποχρέωσή τους να συντη-

ρούν ένα αριθμό πλοίων με δικούς τους άνδρες για τον Τουρκικό στόλο. Σ’ 

αυτή τη διαδικασία συμμετείχαν τα νησιά Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Άνδρος, 

Εύβοια και πολλά άλλα.116  

                                                 
111 Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τυπ. Σ. Βλαστού, Αθήναι 1856, τόμος Α΄, σ. 

253. 
112 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία, Εκδοτική Αθηνών 

Α.Ε. Εταιρεία Ιστορικών εκδόσεων, Αθήνα 1975, τόμος ΙΑ΄, σ. 156. 
113 Π. Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. οργανισμός «Ο Φοίνιξ» Ε.Π.Ε. 

έκδ. Β΄, Αθήναι, τόμος 14ος , σ. 459. Οι Κισσιτίδες ή Κιρτζαλήδες ήταν Τούρκοι άτακτοι πο-

λεμιστές, που όταν απολύονταν από το στρατό  οργανώνονταν σε ομάδες και λήστευαν, 

βασάνιζαν και τρομοκρατούσαν τον ανυπεράσπιστο αγροτικό πληθυσμό. 
114 Π. Αραβαντινός, ό. π., σ. 97.. Λιάπηδες ήταν Αλβανοί οι οποίοι κατοικούσαν στην αρι-

στερή όχθη του Αώου ποταμού και έκαναν συχνά ληστρικές επιδρομές. 
115 Χρ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και η Επανάστασις του 1821, Α-

θήναι 1950, σ. 4. 
116 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό. π.. τόμος Β΄, σ. 119. 
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Οι νησιώτες είχαν περιέλθει σε απόγνωση, τρομοκρατημένοι όπως 

ήταν κατέφευγαν στα βουνά για να κρυφτούν ή έστελναν αντιπροσωπείες 

για να διαμεσολαβήσουν με τους Τούρκους εισπράκτορες των φόρων ή τους 

πειρατές. Την ίδια χρονική περίοδο οι Φράγκοι και οι Βενετοί με το πρόσχη-

μα του ομόθρησκου και του απελευθερωτή ήρθαν και έγιναν οι πιο βάρβα-

ροι, ωμοί κατακτητές και δυνάστες. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, ανταγωνι-

στικοί και κατακτητικοί της αποικιοκρατίας, με τη φεουδαλική Οθωμανική 

αυτοκρατορία, είχαν καταστρέψει τα νησιά και τα παράλια του Ελλαδικού 

χώρου, που είχαν γίνει το κέντρο της σωματεμπορίας και δουλεμπορίας. 

Έτσι, οι  Έλληνες υπόδουλοι είχαν έρθει σε μεγάλη απόγνωση και έχασαν 

κάθε αντοχή που τους είχε μείνει.117 

Η ίδια κατάσταση περίπου επικρατεί και στη χερσαία χώρα, στην 

Ήπειρο η αναρχία είναι ενδημική. Οι τοπικές αρχές ήταν αδύνατο να επι-

βάλλουν την τάξη. Ληστές ή κλέφτες, Αλβανοί και Έλληνες βρίσκουν ευ-

καιρίες να ληστεύουν ή να εκβιάζουν τους αγρότες και βιοτέχνες. Οι παρα-

πάνω, για να ασφαλιστούν, όσο ήταν δυνατό, από τους κινδύνους, επικα-

λούνταν έναντι ορισμένων ανταλλαγμάτων, κυρίως χρηματικού ποσού ή 

και αγγαρειών, την προστασία ενός ισχυρού Οθωμανού, ο οποίος ονομαζό-

ταν Μπορτζιλής – από το μπόρτζι, που σημαίνει χρέος, που του χρωστού-

σαν.118 

Επίσης, αποτέλεσμα αυτής της αναρχίας στην Ήπειρο ήταν η συ-

σπείρωση ορισμένων χωριών σε ομάδες ή σε αυτοδιοίκητες περιοχές ή κοι-

νότητες και οι οποίες συχνά γίνονταν επιθετικές και διεξήγαν ληστρικές ή 

κατακτητικές επιχειρήσεις η μία εναντίον της άλλης.119 Ανάμεσα σ’ αυτές  

πρέπει να συγκαταλέξουμε τις περιοχές Μαργαριτίου και Σουλίου. 

Το Μαργαρίτι χαρακτηρίζεται ως κρησφύγετο φυγόδικων που πράτ-

τουν εγκλήματα και αρνούνται να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο. Γεγονός 

πάντως είναι ότι στην ύπαιθρο της Ηπείρου επικρατεί χάος και ο Βεζίρης 

Τοπάλ Οσμάν πασάς έχει εντολή να «εξολοθρεύση τους στασιαστές και 

κακοποιούς». Γι’ αυτό διατάζει το 1731 να αφαιρεθούν τα όπλα, μικρά και 

μεγάλα, από τους Έλληνες και να δοθούν στους Τούρκους. 

Για τον ίδιο λόγο το 1731 ή 1732 ο μπεηλέρμπεης της Ρούμελης Τοπάλ Ο-

σμάν Πασάς εκστρατεύει με 12.000 άνδρες εναντίον του Μαργαριτίου, το 

κηριεύει και το πυρπολεί.120 

Δεν τολμά όμως να επιτεθεί εναντίον του Σουλίου. Οι Τούρκοι σκε-

πτόμενοι συνετά φροντίζουν, πριν επιτεθούν εναντίον των Σουλιωτών, μέ-

                                                 
117 Μ. Γκιόλια, ό. π., σ. 165-170. 
118 Π. Αραβαντινού, ό. π., σ. 239. 
119 Ό.π., σ. 239. 
120 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου  Ελληνισμού, τόμος Δ΄, Τουρκοκρατία 1669 – 

1812, σ. 348. 
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σα στα απρόσιτα μέρη τους, να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς με τους 

οπλαρχηγούς της Ηπείρου και Ακαρνανίας.121 

iii) Η οικονομική κατάσταση στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

και η ελεύθερη περιοχή του Σουλίου 

 

Η μόνη ελεύθερη περιοχή μέσα στην αναστατωμένη Ήπειρο είναι η 

περιοχή του Σουλίου. Οι Σουλιώτες κατά τα μέσα του 18ου αιώνα είχαν α-

πελευθερώσει πολλά από τα γύρω χωριά, τα οποία υπέφεραν από τις κα-

ταπιέσεις των αγάδων και μπέηδων. Αυτά τα χωριά, που οι κάτοικοί τους 

είχαν αγωνισθεί με τους Σουλιώτες για την αποτίναξη του ζυγού μαζί το 

τετραχώρι των Σουλιωτών (Σούλι, Κιάφα, Σαμονίβα, Αβαρίκος) αποτελού-

σαν μια ανεξάρτητη στρατιωτική ομοσπονδία και είχαν δικαίωμα να αντι-

προσωπεύονται στα συμβούλιά τους. Οι κάτοικοι των 11 χωριών ονομάζο-

νταν Σουλιώτες και οι άλλοι Παρασουλιώτες.122 

Οι Σουλιώτες παρήγαγαν σιτάρι, που μόλις αρκούσε για 4 μήνες. Το 

υπόλοιπο το έπαιρναν από τα 120 γύρω χωριά, που τα είχαν αποσπάσει 

από τους γύρω αγάδες. Τα είχαν στην κυριαρχία τους οι Σουλιώτες και έδι-

ναν σ’ αυτούς το 1/3 της σοδειάς τους. 

Οι φτωχοί Σουλιώτες ζούσαν με τα ανεπαρκή προϊόντα της μικρής 

κτηνοτροφίας τους και με τα λάφυρα των επιδρομών τους στα χωριά των 

περιοίκων Τούρκων και Αλβανών της Θεσπρωτίας. Γι’ αυτό το λόγο έγιναν 

επικίνδυνοι και έπρεπε να εξουθενωθούν. 

Γι’ αυτό το 1754 εκστρατεύει εναντίον τους ο Πασάς των Ιωαννίνων 

Μουσταφάς, αλλά αποκρούεται και αποσύρεται με απώλειες. Ως αντίποινα 

ο Πασάς καταπιέζει και φορολογεί τους χριστιανούς μ’ έκτακτους φό-

ρους.123 Επίσης, το 1768 εκστρατεύει εναντίον τους ο Ταχίρ Πασάς των Ιω-

αννίνων, αλλά και αυτός χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 

Η δημιουργία και η ανάπτυξη της στρατιωτικής εκείνης Ομοσπονδί-

ας κοντά στις ακτές του Ιονίου ήταν φυσικό να μη διαφύγει την προσοχή 

των Βενετών, που ενδιαφέρονταν να διατηρούν αγαθές σχέσεις με τις ημι-

ανεξάρτητες πατριές. Έτσι, οι Σουλιώτες από τα στενά όρια της ορεινής 

πατρίδας τους προωθούνται σε ευρύτερο ιστορικό ορίζοντα, στη νευραλγι-

κή περιοχή του Ιονίου, όπου συγκρουόταν τα συμφέροντα των Βενετών, 

Ρώσων, Γάλλων και Άγγλων αποικιοκρατών. 

Στα επτάνησα, όπως αναφέραμε, κυριαρχούν οι Βενετοί, οι οποίοι με 

μεγάλο πείσμα πολεμούνε την παιδεία και τη γλώσσα των Ελλήνων. Οι 

                                                 
121 Π. Αραβαντινού, ό. π., σ. 244. 
122 Ι.  Λαμπρίδου, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Αθήναι 1890, τεύχ. 10, σ. 22. 
123 Π. Αραβαντινού, ό. π., σ. 249 –250. 
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επτανησιώτες αναγκάζονταν να μαθαίνουν τη γλώσσα των Βενετών για 

να προσληφθούν από την διοίκηση ως υπάλληλοι. Ο εξιταλισμός ήταν υ-

ποχρεωτικός για τους πλούσιους κατοίκους των νησιών και η έλλειψη σχο-

λείων  και παιδείας προς καλλιέργεια της Ελληνικής στην αγροτική ύπαι-

θρο είχε ως συνέπεια πολλοί διανοούμενοι της Επτανήσου να μη γνωρί-

ζουν την Ελληνική ή να την μάθουν σε μεγάλη ηλικία, όπως ο Διονύσιος 

Σολωμός. Το θέμα της γλώσσας ήταν πολύ σοβαρό για τον υπόδουλο Ελ-

ληνισμό, γιατί η γλώσσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο της υπόστασης ενός 

λαού. 

Στις απέναντι ακτές του Ιονίου βρίσκεται το σημείο εκείνο από όπου  ύστε-

ρα από λίγα χρόνια επρόκειτο επίσης να ξεπεταχθούν ορμητικά οι πόθοι 

των Ελλήνων νησιωτών για την ανάκτηση της ελευθερίας.124 

vi) Η λειτουργία της οικονομίας στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-

ας στον υπόλοιπο χώρο της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης 

και ο ρόλος των κοτσαμπάσηδων  

Πέρα όμως από αυτές τις δύο αυτοδιοίκητες περιοχές του Μαργαρι-

τίου και του Σουλίου, η υπόλοιπη Ήπειρος βρίσκεται σε μια κατάσταση, 

που και αυτοί οι δρόμοι έξω από τα Ιωάννινα δεν είναι πια ασφαλείς. Ανα-

ρίθμητοι είναι οι κακοποιοί που ληστεύουν τους διερχόμενους κατοίκους 

και το εμπόριο έχει παραλύσει. Ακόμη και οι διπλωματικοί φάκελοι δεν 

στέλνονται κανονικά.125 

 Η ίδια κατάσταση κυριαρχεί  στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οι 

πληθυσμοί  σ’ αυτές τις περιοχές είναι ανάμικτοι. Υπάρχουν Έλληνες 

(Γραικοί), Βλαxόφωνοι Έλληνες, Τούρκοι, Σλάβοι, Αρβανίτες και Αθίγγα-

νοι. Στα χωριά και στην ύπαιθρο επικρατούσε αγραμματοσύνη και βαρβα-

ρότητα. Η αγριότητα των ληστών και των Γενιτσάρων ρήμαζε αυτούς τους 

τόπους και δεν άφηνε τίποτα να σταθεί όρθιο. Για πολλά χρόνια οι κάτοικοι 

αυτών των περιοχών στα χωριά τους δεν έβλεπαν ούτε παπά, ούτε καλόγε-

ρο όχι για να λειτουργήσει τις Εκκλησίες  και να τους κηρύξει το χριστιανι-

κό λόγο, αλλά ούτε να εμφανισθεί μπροστά τους, για να τους τονώσει το 

φρόνημα. Ο λαός είχε μείνει μόνος και αβοήθητος, αλλά ούτε ο ίδιος έδει-

χνε ενδιαφέρον για την πορεία του. Στις επαρχίες της Μακεδονίας η λη-

στεία και η αυτοδικία έχουν πάρει τέτοια μορφή, ώστε η κατάσταση να πα-

ρουσιάζεται ως απελπιστική.126 

                                                 
124 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 351. 
125 Κ. Δ. Μέρτζιου, Το εν Βενετία Κρατικόν αρχείον, σ. 544. 
126 Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αίτωλός ο Εθναπόστολος, έκδοση Ι. Μητροπόλεως Αιτωλί-

ας και Ακαρνανίας, Αθήνα 1968, σ. 17. 
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Στην Θράκη, που παρ’ όλου που είναι κοντά στην Πόλη και ήταν φυ-

σικό λόγω της θέσης της να επικρατεί κάποια ησυχία και γαλήνη, αντίθετα 

εκείνο το οποίο κυριαρχούσε ήταν η βαρβαρότητα, η αμάθεια και η ληστεία 

που μάστιζε όλη την περιοχή, τόσο στην ύπαιθρο όσο και τις πόλεις, που 

καταπιέζονταν από τους ληστές, πλούσιοι και φτωχοί. Τα σχολεία, που υ-

πήρχαν στην Ανδριανούπολη και στη Φιλιππούπολη, αδυνατούσαν να 

προσφέρουν την παραμικρή βοήθεια στην αμάθεια του πληθυσμού της Ελ-

ληνικής υπαίθρου. 

Εξ’ ίσου ανώμαλη ήταν η κατάσταση στην Δυτική Στερεά Ελλάδα. 

Εδώ οι Αλβανοί έρχονται σε ρήξεις με τους Έλληνες αρματολούς. 

Η φτώχεια, η πείνα και η ακρίβεια είχαν φέρει σε αδιέξοδο τους κα-

τοίκους. Η ληστεία και ο εκπατρισμός για όσους μπορούσαν να φύγουν ή-

ταν οι μόνες λύσεις.                                                                                                  

Σ’ αυτό το σημείο έφθασε ο υπόδουλος Ελληνισμός όλα τα χρόνια 

της δουλείας, γιατί οι δυσκολίες τις οποίες περνούσε ήταν μεγάλες . Οι οι-

κονομικές και φορολογικές καταπιέσεις, οι  δημεύσεις περιουσιακών στοι-

χείων, οι καταπατήσεις κτημάτων και γεωργικής γης, οι ηθικοί κατανα-

γκασμοί, οι ομαδικές βιαιότητες και οι ληστρικές επιδρομές, όπως προανα-

φέραμε, εναντίον των χωρικών της Ελληνικής υπαίθρου, είναι από τις με-

λανότερες  σελίδες της Νεοελληνικής ιστορίας. Άλλαξαν όχι μόνο την κοι-

νωνική συγκρότηση, αλλά και τη ζωή των υπόδουλων Ελλήνων.127 Είχαν 

αλλάξει τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι συνήθειες, η ενδυμασία, ο τρό-

πος ζωής, όλη η ταυτότητα των σκλαβωμένων Ελλήνων. 

Οι Έλληνες, που κατοικούσαν στις πόλεις, αλλά και αυτοί της υπαί-

θρου, είχαν μείνει με καθόλου ή ελάχιστη έκταση γης, για να καλλιεργή-

σουν. Πολλά από τα κτήματά τους, που ανήκαν στην ιδιοκτησία τους, πε-

ριήλθαν στην κυριότητα του Σουλτάνου ή του δημοσίου. Επίσης, υπήρξε 

δήμευση της γης σε περιοχές όπου οι κάτοικοι αντιστέκονταν στον κατα-

κτητή. Σ’ όσους απέμεινε ένα κομμάτι γης, μεγάλο ή μικρό, για καλλιέρ-

γεια, έπρεπε να πληρώνουν μεγάλους φόρους στους Τούρκους αφέντες.128 

Οι Τούρκοι κατακτητές δεν αρκούνται στο να παίρνουν «το νόμιμον 1/3», 

αλλά επιβάλλεται στους χωρικούς πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και με πε-

ρισσότερους καταναγκασμούς, τους οποίους κανείς δεν έχει το θάρρος να 

καταγγείλει, γιατί η προσφυγή στη δικαιοσύνη για αυτές τις αδικίες δεν εύ-

ρισκε ανάλογη προστασία από τα Οθωμανικά δικαστήρια.129 

                                                 
127 Μ. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π., σ. 115. 
128 Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, εκδοτικός οίκος Μέλισσα, έκδ. ΣΤ΄, Αθήννα 

1974, τόμος 1ος, σ. 16. 
129 Ε. Σούρλας, Η Ήπειρος επί Τουρκοκρατίας, Ηπειρωτικά Χρονικά έτος 12ο, Ιωάννινα 

1937, σ. 137. 
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Οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολλοί 

και ανάλογοι με την περιοχή, τα πρόσωπα, τις περιστάσεις, τις εποχές. Οι 

χριστιανοί κατέβαλαν φόρο για τη γη, την οποία είχαν στην κυριότητά 

τους, έναν άλλο φόρο ανάλογα με την απόδοση της γης, άλλο προσωπικό 

φόρο, το λεγόμενο χαράτζι, και άλλους φόρους, όπως για τη μισθοδοσία 

του στρατού, τη συντήρηση των ταχυδρομείων, την επισκευή των φρουρί-

ων, την αμοιβή των διοικητικών υπαλλήλων, του τοπάρχη για τη συντήρη-

ση ή την ανανέωσή του, καθώς επίσης φόρο για τα ανήλικα άρρενα παιδιά 

τους.130 

Η σκληρή φορολογία που επιβάλλεται, ιδίως στους  αγρότες, αποδι-

οργανώνει την παραγωγή και έχει σχέση με τις εξεγέρσεις των αγροτικών 

ιδίως πληθυσμών. 

Πέρα από τους σκληρούς αυτούς φόρους, η γενική κατάσταση η ο-

ποία επικρατούσε στην Οθωμανική αυτοκρατορία και στους υπόδουλους σ’ 

αυτή λαούς ειδικότερα, ήταν άθλια έως τραγική. Οι επιδημίες, οι συμφορές, 

οι βιασμοί, οι φόνοι και η ιδιωτική ζωή με καθημερινές καταπιέσεις και κα-

ταφρονήσεις ήταν συνηθισμένα φαινόμενα. Οι Έλληνες  βασανίζονται και 

φονεύονται στην αγορά, γιατί ζητούν την τιμή αυτών των αγαθών, τα ο-

ποία είναι προς πώληση στα σπίτια τους, γιατί υπερασπίζονται τη ζωή των 

παιδιών και την τιμή της γυναίκας τους. 

Οι επιδημίες μαστίζουν τους ανθρώπους και δεν υπάρχει στοιχειώ-

δης υποδομή για τη φροντίδα της δημόσιας υγείας. Η ασθένεια της Πανώ-

λης, που θέριζε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και σταμάτησε στα τέλη του 

17ου αιώνα, στον Ελλαδικό χώρο συνεχίστηκε και ύστερα από αυτό  το χρο-

νικό διάστημα. Οι φοβερές επιδημίες μεταδίδονταν πολύ εύκολα, ιδίως στα 

νησιά και στα λιμάνια. Η πανούκλα, οι αρρώστιες, η κακομοιριά, οι στερή-

σεις, οι σιτοδίες, οι μεγάλες ταλαιπωρίες και κακουχίες θέριζαν ομαδικά 

τους φτωχούς χριστιανούς κατοίκους, οι οποίοι συχνά έμειναν άταφοι, για-

τί δεν είχαν να πληρώσουν τον μεγάλο φόρο για την άδεια της ταφής.131 

Στο μεταξύ νέα κρίση προκαλούν στην Οθωμανική αυτοκρατορία οι 

πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων στην περιοχή της Κριμαίας και του Α-

ζόφ (1735-1739), καθώς και των Αυστριακών στην περιοχή του Βελιγραδίου 

(1737-1739). 

Μετά τη λήξη του πολέμου και την ειρήνη του Βελιγραδίου το 1739, 

αρχίζει έντονος ανταγωνισμός των Ρώσων και των Αυστριακών, για τη 

διείσδυση και την επικράτηση της επιρροής τους στα Βαλκάνια, όταν η ε-

ξασθένηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι φανερή.132 

                                                 
130 Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, ό. π., σ. 241. 
131 Χρ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και η Επανάστασις του 1821, ό. 

π., σ. 3-5. 
132 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 352. 



 41 

Οι Τουρκικές αρχές αντικατέστησαν, όπως αναφέραμε, τους αρμα-

τολούς, που είχαν στον έλεγχό τους τα δερβένια, με μουσουλμάνους και 

ιδιαίτερα τουρκαλβανούς. Αρχίζει έτσι η απληστία, η κακοδιοίκηση των 

Αλβανών οπλοφόρων, καθώς οι διενέξεις και συγκρούσεις μεταξύ των κα-

τά τόπους Τουρκαλβάνων μικρομπέηδων. Ουσιαστικά, έχουμε την αρχή 

της Αρβανιτοκρατίας στην Ελλάδα. Ίσως στην εξάπλωση των Αλβανών 

στη Θεσσαλία συνετέλεσε και ο καταστρεπτικός λοιμός του 1742, ο οποίος 

ερήμωσε 200 Κονιαροχώρια και επομένως αδυνάτησε το πολεμικό στοιχείο 

της χώρας.133 

Πέρα όμως από το λοιμό οι χριστιανοί δουλοπάροικοι εργάζονται ε-

ξουθενωτικά στα τσιφλίκια των κοτζαμπάσηδων, πληρώνουν, όπως ανα-

φέραμε, βαρύτατους φόρους, εκτελούν στρατιωτικά έργα χωρίς καμία α-

μοιβή, καταβάλλουν έκτακτα δοσίματα σε χρήμα και σε είδος, ζουν όλες τις 

φοβερές συνέπειες της μετατροπής της Οθωμανικής αγοράς σ’ εξάρτημα 

του αποικιακού εμπορίου. 

Επίσης, ανενόχλητες σχεδόν οι ληστρικές αλβανικές ομάδες δρουν, 

όχι μόνο στην Αλβανία και την Ήπειρο, αλλά εισδύουν και στις Βορειοδυτι-

κές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και στη Δυτική Στερεά Ελλά-

δα. Ακόμη, οι ληστές λυμαίνονται τις περιοχές των Ιωαννίνων, της Άρτας 

και  Κάρλελι. 

Ο Ομέρ Πασάς των Ιωαννίνων (1750 – 1752) κινείται ως τον Αμβρακι-

κό κόλπο αναζητώντας τους ληστές, αλλά στην πραγματικότητα καταπιέ-

ζει τους κατοίκους. Με τον τρόπο αυτό απέσπασε από κατοίκους 250.000 

γρόσια.134 Το 1756 αναφέρεται άγρια φορολογία και των Τρικάλων από το 

νεοδιορισμένο πασά. Τον Ιούλιο του 1758 λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε το 

Καρπενήσι και συγχρόνως η εκκλησία της Αγίας Τριάδος.135 Κύριος υπεύ-

θυνος των πράξεων αυτών είναι ο Μάλιος ο μπεκτσής, ο οποίος είναι αρ-

βανίτης στην καταγωγή, ο οποίος μαζί με τους συντρόφους του, κατατρο-

μοκρατούσε τους κατοίκους και ανάγκασε πολλούς να καταφύγουν στη 

Βόνιτσα, στην Άγια Μαύρα (Λευκάδα) και άλλους πιο λίγους στην Πρέβε-

ζα. 

Η ζωή μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Οι 

άνδρες απελπισμένοι προσφέρονται ως μισθοφόροι στα κράτη, τα οποία 

θέλουν να στρατολογήσουν, όπως π.χ. στον αντιπρόσωπο του Βασιλείου 

της Νεαπόλεως το 1742.136 

                                                 
133 Δ. Κ. Τσοποτού, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν, επί βάσει ιστο-

ρικών πηγών, Βόλος 1912, σ. 5. 
134 Κ. Δ. Μέρτζιου, χρονολ. πίνακες, ΗΕ (1967), σ. 545. 
135 Π. Αραβαντινού, ό.π., σ. 252-253. 
136 Κ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 315. 
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Οι Τούρκοι πασάδες είναι αδύνατο να επιβάλουν την τάξη. Τότε για 

πρώτη φορά εμπιστεύονται το αξίωμα του πασά των Ιωαννίνων σε Αλβα-

νό, στο Σουλεϊμάν Πασά, ο οποίος διαδέχεται το Μουσταφά πασά (1764). 

Δραστήριος και σκληρός, αφού αναλαμβάνει και τη φρούρηση των δερβε-

νίων της Ηπείρου και Ακαρνανίας, με πείσμα καταδιώκει τους κλεφταρμα-

τολούς, οι οποίοι προβαίνουν σε χίλιες αυθαιρεσίες σε βάρος των διαβατών, 

και τους απωθεί στα ορεινά κρησφύγετά τους.137 

Η έκρυθμη κατάσταση συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια με τις 

καταπιέσεις των Ελλήνων κλεφτών ή Αλβανών φυλάκων των δερβενίων ή 

ληστών, ιδίως στην περιοχή του Πηλίου138 και Ολύμπου. Ελληνικά κλέφτικα 

σώματα επιτίθονται εναντίον των χωριών του Ολύμπου και αναγκάζουν 

όσους γλύτωσαν να καταφύγουν και να ζητήσουν άσυλο στη Λάρισα.139 

Ο Σουλτάνος αγανακτισμένος από την ανικανότητα του Φράσαρη 

Μουσταφά πασά διοικητή των δερβενίων – Λάρισας, Σερβών, Βεροίας, Ο-

στρόβου, Τσαρσαμπά, Ελασσόνας, Πλαταμώνα, Πρεστίνας, Δομοκού, Χρού-

πιστας, Ανασελίτσας, Καστοριάς, καθώς και των σαντζακίων Κάρλελι, Να-

υπάκτου, Βόλου και Αργαλαστής – τον παύει και στη θέση του διορίζει το 

1766, τον ανακτορικό υπάλληλο Μεχμέτ πασά Ζαδέ Μιρ Αλή, ο οποίος έ-

μεινε στη Λάρισα. Επίσης, διορίζει αξιόπιστους μπολούκ μπασήδες και φύ-

λακες αντικαθιστώντας τους Αλβανούς και άλλους ύποπτους φύλακες.140 

Παρόλ΄αυτά  στη Β. Δ. Μακεδονία, από την Έδεσσα έως το Περλεπέ, 

ληστές μουσουλμάνοι λεηλατούν το 1767 ολόκληρα χωριά. Οι σιταποθήκες 

των αγροτών μένουν άδειες, γιατί το περιεχόμενό τους έχει αρπαχθεί. Τα 

κοπάδια και τα ζώα τους οδηγούνται στα φρούρια των εχθρών. Η νεολαία 

και των δύο φύλων σύρθηκε στην αιχμαλωσία και στο δουλεμπόριο. Οι 

δρόμοι έγιναν άβατοι, οι πόλεις ερημώθηκαν, το εμπόριο σταμάτησε και η 

δικαιοσύνη, όπως προαναφέραμε, εξέλιπε, δεν υπήρχε ίχνος λειτουργίας 

της. 

Ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός πληθυσμός της Ελλάδας παραδό-

θηκε στην πιο βάρβαρη και στην πιο άγρια καταλήστευση. Οι φύλακες του 

Σουλτάνου δεν είναι σε θέση να εκμηδενίσουν τους ληστές.141  

Εκτός όμως από τις αρπαγές και καταπιέσεις των Ελλήνων και Αλ-

βανών ληστών και κλεφτών και την ωμή βία των τούρκων, έχουμε και τη 

στεγνή εκμετάλλευση και τυραννία των χωρικών της υπαίθρου από τους 

ομόθρησκους κοτζαμπάσηδες. 

                                                 
137 Π. Αραβαντινού, ό. π., σ. 253-254. 
138 Β. Σκουβαρά, Το παλιότερο αρματολίκι του Πηλίου και οι Αρβανίτες στην Θεσσαλομα-

γνησία (1750-1790), Βόλος 1960, σ. 28-33. 
139 Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Αρχείον Βεροίας- Ναούσης, σ. 176-177. 
140 Ό. π., σ. 178-179. 
141 Ό. π., σ. 179-181. 
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Η συμπεριφορά τους προκάλεσε ιδιαίτερα την προσοχή του αγίου  

Κοσμά, ώστε στις διάφορες περιοδείες του αργότερα να επικρίνει το ρόλο 

τους και την ηθική αποξένωσή τους από τη χριστιανική παράδοση την ο-

ποία ο ίδιος δίδασκε.142 

 Οι κοτζαμπάσηδες μαζί με τους Τούρκους πασάδες και τους μπέηδες 

αποτελούσαν τη φεουδαλική αριστοκρατία της εποχής.143 Ο φιλοτουρκι-

σμός των κοτζαμπάσηδων ήταν απόρροια της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτη-

σίας, που είχαν στις πεδινές περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Κοινά φεουδα-

λικά συμφέροντα ένωναν στενά τους κοτζαμπάσηδες με τους Τούρκους 

πασάδες. Πολύ συχνά οι κοτζαμπάσηδες άλλαζαν τα ονόματά τους και 

αλλαξοπιστούσαν δεχόμενοι τον Μωαμεθανισμό για να μη χάσουν τις με-

γάλες περιουσίες τους. 

 Οι  κοτζαμπάσηδες ως γαιοκτήμονες συγκέντρωσαν στα χέρια τους 

τεράστια οικονομική και πολιτική δύναμη. Είχαν διοικητικές και δικαστικές 

αρμοδιότητες, εισέπρατταν τους φόρους, ασκούσαν αστυνόμευση, έκριναν 

ως διαιτητές τις διαφορές των χριστιανών, δίκαζαν τις κτηματικές δοσολη-

ψίες τους, επέβαλλαν τιμωρίες, φυλακίσεις, δήμευαν τις περιουσίες τους, 

ήταν απόλυτοι ρυθμιστές του οικογενειακού και κοινωνικού βίου τους. 

Οι αγρότες δεν είχαν καμία προστασία, δούλευαν, κοπίαζαν, ίδρω-

ναν, όργωναν και ξεχέρσωναν μπαϊρια όλο το χρόνο, χωρίς οι ίδιοι να απο-

λαμβάνουν τους καρπούς της σκληρής εργασίας τους. Εξαρτημένοι μαζί με 

τις οικογένειές τους από τα τσιφλίκια, δεν μπορούσαν σε καμιά περίπτωση 

να μετακινηθούν χωρίς την άδεια του γαιοκτήμονα. Το συμφέρον του τσι-

φλικά ήταν ο υπέρτατος νόμος. 

Η διαδοχή των κοτζαμπάσηδων στα τσιφλίκια ήταν κληρονομική.144 

Στην εκλογή τους ως διοικητικών και δικαστικών αρχόντων η ψήφος του 

λαού δεν λαμβανόταν υπόψη. Κάθε τοπική αρχή αντλούσε την εξουσία της 

από την κεντρική διοίκηση του πασά και ενεργούσε ως φοροεισπρακτικό 

όργανο του Σουλτάνου.145 Η λέξη κοτζαμπάσης στη συνείδηση των υπό-

δουλων Ελλήνων έγινε συνώνυμη « της αγερώχου τυραννίας ».146 

Οι άκληροι γεωργοί μέσα στα  τσιφλίκια των κοτζαμπάσηδων ζού-

σαν σαν πραγματικά υποζύγια. Για να κερδίσουν περισσότερο χρήμα οι  

γαιοκτήμονες βασάνιζαν και τυραννούσαν χωρίς οίκτο τους χωρικούς.147  

                                                 
142 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 39. 
143 W. Millez, H Τουρκία καταρρέουσα, μτφ. Σπ. Π. Λάμπρου, Αθήναι 1913, σ. 39-41. 
144 Α. Σιγάλα, Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις την εκλογήν των κοτζαμπάσηδων, « Ελ-

ληνικά» 1930, τόμ. Γ΄ σ. 69-88. 
145 Π. Ν. Πιπινέλη, Πολιτική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Παρίσι 1928, σ. 19-20. 
146 Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1954, τόμ. Α΄ σ. 45. 
147 Δ. Βικέλα, Η Ελλάς προ του Εικοσιένα, Αθήναι 1884, σ. 14. 
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Τα βασανιστήρια των υπόδουλων Ελλήνων από τους κοτζαμπάσηδες 

ήταν ραβδισμοί στα πέλματα, το άρπαγμα των περιουσιών, οι φυλακίσεις, 

η κακοποίηση με αλυσίδες και το δέσιμο σε κούτσουρα.148 

Ακόμη και κληρικούς και ιεροδιακόνους οι κοτζαμπάσηδες είχαν λιθοβο-

λήσει και δολοφονήσει αγριότατα. Ο ίδιος ο άγιος   Κοσμάς είχε ξυλοκοπη-

θεί από τους τσιφλικάδες Μπαρλαίους της Αιτωλοκαρνανίας.149 

Κάτω από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι κάτοι-

κοι της υπαίθρου είχαν οδηγηθεί στην εξαθλίωση. Απελπισμένοι οδηγού-

νται προς την απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, οι κάτοικοι 

του χωριού Γοτίστα κόβουν την επικοινωνία των χωριών της Πίνδου με τα 

Ιωάννινα γκρεμίζοντας τη γέφυρα του ποταμού Αράχθου.150 

Στην  Ηπειρωτική Ελλάδα οι χωρικοί μεταναστεύουν σε ασφαλέστερες πό-

λεις ή και πέρα από τα σύνορα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κυρίως 

προς την κεντρική Ευρώπη.151 

Με τη διαμόρφωση των παραπάνω συνθηκών, ευνοείται η ένταση 

των εξισλαμισμών των χριστιανών της υπαίθρου, που είχε ολέθρια αποτε-

λέσματα για την οντότητα της υπόστασης του υπόδουλου Γένους. 

γ) Ο αγώνας των υποδούλων ρωμιών για διατήρηση της ιδιοπροσω-
πία τους   

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική καταπίεση του κατακτητή ε-

πάνω στον κατακτημένο είναι ένας αιώνιος καθοριστικός νόμος της ιστο-

ρίας. Κανένας κατακτητής δεν μπορεί να σταθεί χωρίς να αποδυναμώσει ή 

να συντρίψει ηθικά και κοινωνικά τον κατακτημένο. Κάτω από αυτή τη νο-

μοτέλεια πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες εξισλαμίσεις των υπόδου-

λων χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την Άλωση της Πό-

λης ως την εποχή του αγίου  Κοσμά και ύστερα ακόμη.152 Στην αρχή έχουμε 

τους ομαδικούς εξισλαμισμούς και μετέπειτα τους ατομικούς.153 

i) Η διατήρηση της ιδιοπροσωπίας και ο θρησκευτικός προσηλυτισμός και 

ο εξισλαμισμός των ραγιάδων 

Το Κοράνι δεν επιτρέπει βέβαια το θρησκευτικό προσηλυτισμό. « Η 

πίστις λέει, δεν επιβάλλεται, το φως δεν έχει ανάγκην επιγνώσεως».154  Αλ-

                                                 
148 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 41. 
149 Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήναι 1925, τόμ. Ε΄, σ. 671. 
150 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 43. 
151 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 358. 
152 Μ. Α. Γκιόλια, ό, π., σ. 98. 
153 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ΄, Τουρκοκρατία 1669-1812, σ. 

87. 
154 Ν. Π. Ελευθεριάδου, Ανατολικαί Μελέται, Σμύρνη 1909, σ. 47. 
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λά το Κοράνι εκτός από ιερός θρησκευτικός νόμος των μουσουλμάνων εί-

ναι και το επίσημο Ποινικό Δίκαιο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και κα-

θορίζει ρητά τις σχέσεις κατακτητή και κατακτημένου. 

Οι μουσουλμάνοι, κατά το Κοράνι, πρέπει να πολεμούν τους απί-

στους, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Οι πιστοί μπορούν να διώχνουν 

τους απίστους, ακόμη μπορούν να τους σκοτώνουν, γιατί η ειδωλολατρία 

είναι κακό, χειρότερο από τον πόλεμο. Αν κάποιος τυραννήσει μουσουλμά-

νους, να τον τυραννήσουν και αυτοί. Οι πιστοί του Μωάμεθ έχουν υποχρέ-

ωση να πολεμούν τους ειδωλολάτρες και αν τους πιάσουν αιχμαλώτους, να 

μην τους ελευθερώσουν, αν δεν τους βάλουν πρώτα να πληρώσουν βαριά 

λίτρα. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να πολεμούν όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. 

Χρέος των πιστών είναι να ταπεινώνουν τους απίστους.155 

Πέρα από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική καταπίεση έχουμε 

και την ηθική στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Πέρα από τα νομικά και 

διοικητικά προνόμια, τα οποία δόθηκαν στους υπόδουλους, οι αντικειμενι-

κές κοινωνικές σχέσεις περιόριζαν στο ελάχιστο τις πνευματικές και θρη-

σκευτικές ελευθερίες τους. Οι συνθήκες της ζωής ήταν δύσκολες. Η διαφο-

ρά στη φορολογία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων τόσο αισθητή, 

ώστε η προσέλευση στον Ισλαμισμό να είναι η μόνη διέξοδος.156 

Η άρνηση της Ορθοδόξου πίστεως και η φυγή από την παράδοση του 

Γένους, είτε για λόγους άγνοιας και προπάντων είτε για λόγους αδυναμίας, 

η προσχώρηση προς τον Ισλαμισμό ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο φαινό-

μενο της εποχής. Οι εξισλαμισμοί που γίνονταν με βία, με καταπίεση, με 

διάφορους βασανισμούς και μαρτύρια, είχαν ως αποτέλεσμα την εξωμοσία, 

όχι μόνο μεμονωμένων ατόμων και περιπτώσεων, αλλά συχνά παρατη-

ρούνταν το φαινόμενο της προσχώρησης προς το Ισλάμ ολόκληρων ομά-

δων. Οι υπόδουλοι Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν δυνατές πνευματικές βά-

σεις, προτίμησαν την εύκολη λύση των προβλημάτων τους με την αλλαγή 

της πίστεως τους. Η άρνηση της πίστεως  και η ένταξή τους στους κόλπους 

του Ισλάμ τούς διευκόλυνε στη λύση των  σοβαρών προβλημάτων, που α-

ντιμετώπιζαν, της διαβίωσης και  συνδιαβίωσης με τους κατακτητές, και 

στην απαλλαγή από τα πολλά και μεγάλα βάσανά τους.157 

Εξ’ άλλου στην ανώτατη ιεραρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

είχαν δυνατότητα να ανέλθουν μόνον όσοι από τους χριστιανούς ασπάζο-

νταν επίσημα τον Ισλαμισμό. Η απονομή από το Σουλτάνο ανώτατων υ-

παλληλικών, στρατιωτικών και κοινωνικών αξιωμάτων σε εξισλαμισμέ-

                                                 
155 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 98-99. 
156 Α. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1453 –1669, οι Ιστορι-

κές Βάσεις της Νεοελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας,  Θεσσαλονίκη 1976, τόμ. Β΄, σ. 52. 
157 Ι. Δρούλιας, Κοσμάς ο Αιτωλός, Μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρηση Στερεά Ελλάς, 

τεύχος 251, Μάιος 1990. 
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νους χριστιανούς ήταν τα βασικά κίνητρα για τους υπόδουλους Έλληνες να 

προσέλθουν με τη θέλησή τους στον Μωαμεθανισμό. Πέρα λοιπόν από τον 

ακούσιο εξισλαμισμό έχουμε και το θεληματικό, ο οποίος είναι ο πιο επι-

κίνδυνος. 

Το θεληματικό εξισλαμισμό ενίσχυσαν και τα γεγονότα, όπως του 

παιδομαζώματος. Ο κατάπτυστος αυτός φόρος αίματος είναι από τις ελεει-

νότερες σελίδες στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία. 

Τα παιδιά των Χριστιανών αρπάζονταν σε μικρή ηλικία  και  οδηγούνταν 

στην Πόλη. Εκεί μετά την κατάλληλη εκπαίδευση γινόταν ο σκληρότερος 

και καταπιεστικότερος στρατός του Σουλτάνου.158 

Το παιδομάζωμα γινόταν στην αρχή κάθε πέντε χρόνια, ύστερα κά-

θε τέσσαρα, τρία, δύο και κάθε χρόνο, αν υπήρχε ανάγκη, ήταν συνάρτηση 

των αναγκών που είχε η Οθωμανική αυτοκρατορία σε άνδρες για τις πολε-

μικές και διπλωματικές ανάγκες της. Οι Τούρκοι μάζευαν τα παιδιά των 

Χριστιανών ραγιάδων, τα οποία εξισλάμιζαν με τη βία και τα ανέτρεφαν 

ως γενιτσάρους. Από αυτά τα παιδιά τα πιο ευφυή δεν τα κατέτασσαν στον 

στρατό, αλλά τα εκπαίδευαν και τα φανάτιζαν με την  θρησκεία του Ισλάμ 

και τα προόριζαν για τα ανώτατα αξιώματα. Έτσι, προκαλούσαν τον φθόνο 

αυτών, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι από της γεννήσεώς τους.159 

Από αυτά τα παιδιά του παιδομαζώματος, όσα  έδειχναν ικανότητες 

τόσο πνευματικές όσο και στρατιωτικές, τα διάλεγαν, τα έδιναν καλύτερη 

μόρφωση και τα προόριζαν για τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα. 

ii) Το παιδομάζωμα και οι Γενίτσαροι 

Οι Τούρκοι κατά την εφαρμογή του παιδομαζώματος επέλεγαν τα 

πιο όμορφα, τα πιο έξυπνα και τα πιο ρωμαλέα παιδιά. Εξαίρεση γινόταν 

στα παιδιά που ήταν μοναχοπαίδια, αυτά που ήταν ορφανά ή κοντά ή ψη-

λά καθώς επίσης στα αρραβωνιασμένα160 ή παντρεμένα και στα άρρωστα ή 

καχεκτικά. Από την οικογένεια που ήταν πολύτεκνη έπαιρναν μόνο το ένα 

παιδί και από τα δύο αδέλφια το ένα. Όμως οι Τούρκοι δεν τηρούσαν πάντα 

τις διατάξεις του νόμου. Αν και η παραβίαση του νόμου προέβλεπε αυστη-

ρές ποινές, μάλιστα και την ποινή του θανάτου ακόμη. Οι αρμόδιοι υπάλ-

ληλοι για την στρατολογία ήταν πάρα πολύ σκληροί, καταπίεζαν, απει-

λούσαν, εκβίαζαν τους υπόδουλους Έλληνες, για να πάρουν χρήματα. Δεν 

δίνανε καμία σημασία στους νόμους και έπαιρναν όποιους ήθελαν ή όποι-

ους δεν είχαν να πληρώσουν και ας ανήκαν στις εξαιρέσεις. Πάρα πολλοί 

                                                 
158 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 101. 
159 Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π., τόμος 8ος, σ. 135-137. 
160 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό. π., τόμος 2ος , σ. 52. 
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θυσίαζαν ολόκληρη την περιουσία τους  προς αυτούς τους υπαλλήλους, για 

να μη πάρουν τα παιδιά τους. 

Τραγική ήταν όμως η κατάσταση των φτωχών γονέων που προέβαι-

ναν σε ακρότητες για να αποφύγουν την αρπαγή των παιδιών τους. Μάλι-

στα, μερικοί τα κρύβανε ή τα παραμορφώνανε, κόβοντας το αυτί τους ή 

τους βγάζανε το ένα μάτι ή τους σπάζανε το πόδι τους, για να δημιουργούν 

απέχθεια προς τους Τούρκους, οι οποίοι τα στρατολογούσαν, ώστε να μη 

τους τα πάρουν.161  

Σε πολλά μέρη της υπόδουλης Ελλάδος, όπως στην Ήπειρο, την πρώτη Κυ-

ριακή μετά την αρπαγή των παιδιών τους τελούσαν μνημόσυνα υπέρ αυ-

τών σαν να είχαν πεθάνει.162 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, όσα από τα παιδιά αυτά είχαν ι-

διαίτερες πνευματικές και σωματικές ικανότητες, τα προόριζαν για τα α-

νώτατα και ανώτερα διοικητικά και στρατιωτικά αξιώματα, καθώς επίσης 

για πιστούς και φανατικούς στρατιώτες. Εκείνα που δεν είχαν τα κατάλλη-

λα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις, τα πωλούσαν υπηρέτες και σκλά-

βους στους γαιοκτήμονες της Ανατολής.163 

Το παιδομάζωμα ως επίσημος θεσμός της Οθωμανικής αυτοκρατο-

ρίας καταργήθηκε το 1638 και οριστικά το 1670 κατά τη βασιλεία Μεχμέν 

του Δ΄.164 Παρά την κατάργηση, επίσημη στρατολογία παιδιών υπόδουλων 

Ελλήνων είχε διαταχθεί και πολύ αργότερα στη Μακεδονία, στις πόλεις της 

Βέροιας και της Νάουσας, λίγα χρόνια πριν από τη γέννηση του αγίου  Κο-

σμά το 1705.165 Μάλιστα, οι κάτοικοι της Βέροιας και της Νάουσας για να 

γλιτώσουν τα παιδιά τους, επαναστάτησαν.166 

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έζησε στα χρόνια του και τη στρατολογία 

των μικρών παιδιών του χριστιανικού κόσμου, για τις τάξεις των ατζέμ ο-

γλάν και ίτς ογλάν, που συνεχίστηκε και πέρα από τα μισά του 18ου αιώνα. 

Στους ισχυρούς αξιωματούχους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ο Σουλτά-

νος δώριζε στρατολογημένα μικρά σκλαβόπουλα, που ξεχώριζαν ιδιαίτερα 

για την ομορφιά του προσώπου, την ευφυΐα και την καλή σωματική διά-

πλαση. Τα σώματα των acem oglan και των  ic oglan εξακολούθησαν να 

υπάρχουν ως την οριστική κατάργηση του γενιτσαρικού θεσμού το 1826.167  

Η σκλαβιά και το δουλεμπόριο των παιδιών του χριστιανικού κόσμου δεν 

                                                 
161 Θ. Διομήδης Πετσάλης, Οι Μαυρόλυκοι, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Ι. Δ. Κολλάρου & 

Σίας Α. Ε. έκδοση Ζ΄, Αθήνα 1989, τόμος 1ος, σ. 115. 
162 Χρυσ. Παπαδόπουλος, Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία, έκδ. Αποστολικής Διακονίας, 

Αθήνα 1954, σ. 141. 
163 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 62. 
164 Φ. Μιχαλόπουλου, Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1940, σ. 13. 
165 Μ. Α. Γκιόλια, .ο. π., σ. 101. 
166 Ό. π., σ. 101. 
167 Α. Ε. Βακαλόπουλου, ό. π., σ. 70. 
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έλειψαν σχεδόν ποτέ από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Γιατί το παιδομά-

ζωμα στήριζε το όλο οικοδόμημα της Σουλτανικής εξουσίας και αποτελού-

σε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής και στρατιωτικής διοικήσεως. 

Μ’ αυτή την ενέργεια του παιδομαζώματος δοξάσθηκε και στερεώθηκε ο 

Μωαμεθανισμός.168  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλοί γονείς, για να γλιτώσουν τα 

παιδιά τους από το παιδομάζωμα, προσχωρούσαν οι ίδιοι στο Μωαμεθανι-

σμό. Μια απλή ομολογία πίστης στη μουσουλμανική θρησκεία άλλαζε α-

μέσως την κοινωνική τους σχέση. Από τη θέση του κατακτημένου απίστου, 

ανέβαιναν στην προνομιούχο παράταξη των εκλεκτών του Ισλάμ. Μ’ αυτή 

την κίνηση απολάμβαναν όλα τα σχετικά δικαιώματα και τις ελευθερίες 

του πολίτη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.169 

Έτσι, οι ομαδικοί εξισλαμισμοί κατά το 17ο και 18ο αιώνα όχι δεν 

σταμάτησαν, αλλά απειλούσαν να αλλοιώσουν ολόκληρη την εθνολογική 

υπόσταση της Ηπείρου, της Αλβανίας της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας του 

Μωρηά και της Αθήνας.170 

Αυτές ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στην ερημωμένη πια α-

γροτική ύπαιθρο. Από την μια άκρη έως την άλλη άκρη της Ελληνικής γης 

κυριαρχεί η εξαθλίωση, το βαθύ πνευματικό σκοτάδι, η πλήρης αμάθεια, η 

ηθική χαλάρωση, η κατάπτωση της Ορθοδόξου πίστεως, η παρακμή, η μι-

ζέρια και η βαρβαρότητα. Το υπόδουλο Γένος των Ελλήνων έμεινε μόνο  

του, είχε απογυμνωθεί απ’ όλη σχεδόν την πνευματική παράδοση των 

προγόνων του. Τα ήθη αγρίεψαν, οι αξίες της Ορθοδόξου πίστεως κλονί-

σθηκαν, η απαιδευσιά και η αμορφωσιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 

που κυριαρχούν στο υπόδουλο Γένος των Ελλήνων. 

Η άγνοια κυριαρχούσε παντού, οι Έλληνες λησμονούσαν τον   αρ-

χαιοελληνικό τους πολιτισμό και δεν γνώριζαν την αξία των Ελληνικών 

μνημείων και χειρογράφων. Μάλιστα, τονίζουν διάφοροι περιηγητές της 

τότε εποχής ότι οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων όχι μόνο δεν γνωρίζουν 

την ιστορία τους καθώς και την ιστορία των διαφόρων λειψάνων και μνη-

μείων, αλλά δεν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια και ούτε έχουν την περι-

έργεια και να την μάθουν. 171  

Στην Ελληνική ύπαιθρο επικρατούσε τόσο μεγάλη αμάθεια, φθάνο-

ντας μάλιστα στο σημείο σε πολλά χωριά της επαρχίας των Βελιγράδων οι 

κάτοικοι να μαθαίνουν ότι πλησιάζει το Άγιον Πάσχα από τα κόκκινα αυ-

                                                 
168 Geor. Finley, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, μετάφραση Μ. 
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169 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 105. 
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γά, τα οποία έβλεπαν να τα πωλούν στην αγορά του Μπερατίου κατά την 

Μεγάλη Πέμπτη.172 

iii) Η διατήρηση της ιδιοπροσωπίας των ραγιάδων και το πρόβλημα του 

εθνοφυλετισμού 

Αναφορικά με τη διατήρηση της ιδιοπροσωπίας των ραγιάδων σε 

σχέση και αναφορά με το πρόβλημα του εθνοφυλετισμού είναι αναγκη να 

τονιστεί πως κατά τον 18ο αι. οι ενέργειες για τη σύσταση και λειτουργία 

σχολείων απέβλεπαν στην αναβάθμιση της πνευματικής ζωής και στήρι-

ξη της ορθοδοξίας. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προτρέπει τους ορθόδοξους 

να φτιάξουν σχολεία για να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, για να έ-

χουν τη δυνατότητα να κατανοούν τη διδασκαλία, τα κείμενα της Εκκλη-

σίας. Αγωνίζεται για την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας και αποβλέ-

πει στη στήριξη της ορθοδοξίας, της ορθόδοξης πίστης  και πνευματικής 

ζωής. Προϋπόθεση για την αφομοίωση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, ( 

Βίβλος, Πατέρες, Υμνογραφία) είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας, 

αφού σ’ αυτήν έχουν γραφεί τα κείμενα. Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας 

στην εκκλησιαστική ζωή και θεολογική γραμματεία αλλά και στη διοίκη-

ση της Εκκλησίας είναι κυρίαρχος.173 Κάτω από την επίδραση του διαφω-

τισμού δόθηκε ώθηση στην οργάνωση της εκπαίδευσης,  με σκοπό την ε-

νίσχυση του Γένους, των Ορθοδόξων, του ρουμ μιλέτ, την ενδυνάμωση της 

Ορθοδοξίας. 

Ωστόσο, από τον 18ο αι. με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των 

εκδόσεων βιβλίων, μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα των διανοουμένων 

αναπτύχθηκε η εθνική συνείδηση των γλωσσικά οριζομένων εθνικών 

κοινοτήτων, που αποτελούν το «κοινό των Ορθοδόξων», με συνέπεια κατά 

τον 19ο αιώνα υπό την επίδραση της Γαλλικής επανάστασης, τη διεκδίκη-

ση της αυτονομίας τους.174 

Το Ελληνικό Γένος περνούσε τα χρόνια αυτά δύσκολες στιγμές. Η παι-

δεία και η γλώσσα είναι συνυφασμένα μεταξύ τους. Η γλώσσα είναι ένα 

από τα βασικά συστατικά του Γένους.175 Σε αρκετές περιοχές της Μακεδο-

νίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, οι κάτοικοι ήταν βλαχόφωνοι ή δίγλωσ-

σοι και έκαναν ελάχιστη χρήση της Ελληνικής. Πάρα πολλοί από τους κα-

τοίκους αυτών των περιοχών, αν και γνώριζαν την Ελληνική, προτιμούσαν 

να ομιλούν τα βλάχικα. Σε πολλά χωριά της Ηπείρου οι κάτοικοι ομιλού-
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σαν Αρβανίτικα ή Βλάχικα στους χώρους εργασίας τους και μέσα στο σπίτι 

τους, ως βασική γλώσσα επικοινωνίας. Στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου ομι-

λούσαν κουτσοβλάχικα, όπως και οι Βλάχοι της Δυτικής Μακεδονίας και 

της Θεσσαλίας.176 Αρκετοί από τους βλαχόφωνους ή δίγλωσσους αυτούς 

κατοίκους των Ελληνικών περιοχών ήταν απόγονοι αυτόχθονος πληθυ-

σμού, που στο πέρασμα του χρόνου είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους. Στο ση-

μείο αυτό αναφέρουμε ότι Βλάχοι  είναι εκλατινισμένοι απόγονοι φτωχών 

ελληνικών φυλών, που υπηρετούσαν ως φρουροί των συνόρων στο ρωμαϊ-

κό στρατό μετά την υποταγή της Μακεδονίας στους Ρωμαίους το 168 π.Χ..177 

Έτσι διαμορφώνεται η πνευματική κατάσταση του υπόδουλου Ελλη-

νισμού κατά τους ζοφερούς χρόνους της Οθωμανικής κατακτήσεως, ιδίως 

των πρώτων αιώνων. Γιατί οι καταστάσεις άρχισαν να καλυτερεύουν στα 

τέλη του 17ου και κυρίως στον 18ο αιώνα. Οι μεγάλοι διδάσκαλοι του Ελλη-

νικού Γένους του 18ου αιώνα, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Φεραίος 

και ο Αδαμάντιος Κοραής, αγωνίστηκαν ιδιαίτερα και ο καθένας με το δικό 

του τρόπο για την πνευματική αναγέννηση αυτού του τόπου. Η προσοχή 

τους συγκεντρώθηκε στην παιδεία και στην ίδρυση Σχολείων, για τη δια-

φώτιση των υπόδουλων Ελλήνων και την αναζωπύρωση του πατριωτικού 

φρονήματος. 

Αλλά εκείνος, που ασχολήθηκε συστηματικά και έμπρακτα με την 

ίδρυση και τη λειτουργία των Σχολείων, ήταν λαϊκός διδάχος και διαφωτι-

στής, ο διδάσκαλος του Γένους, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ως προς το ση-

μείο αυτό, επειδή ίσως κάποιοι κατηγορήσουν τον άγιο Κοσμά για εθνοφυ-

λετισμό178, είναι ανάγκη να τονιστεί πως η προτίμησή του στα ελληνικά 

γράμματα, δε σημαίνει την προκατάληψή του σε άλλους πολιτισμούς ή σε 

άλλες γλωσσικές εκφράσεις.  Απλά εμμένει στην Ελληνική γλώσσα, διότι 

σε αυτή τη γλώσσα είχε γραφεί το Ευαγγέλιο, ενώ παράλληλα έβλεπε τα 

σχολεία ως εργαστήρια της χριστιανικής διδαχής.179  Σε αυτό το πλαίσιο ε-

ξηγείται και η αρνητική στάση απέναντι κυρίως του γλωσσικού ιδιώματος 

των Αρβανίτικων.180  Η απουσία  κάθε έννοιας εθνοφυλετισμού από τη δι-

                                                 
176 Ό. π., σ. 20. 
177 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ.139. 
178 . Τον εθνοφυλετισμό καταδίκασε η Ορθόδοξη καθολική Εκκλησία με τη Σύνοδο της 

Κωνσταντινούπολης του 1872, επειδή αντιβαίνει στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και των 

αγίων Πατέρων (βλ.  Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, έδοση Ε΄ , Εκδό-

σεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 85. 
179  . Βλ. π. Βασ. Καλλιακμάνη, Θεολογικά ρεύματα στην Τουρκοκρατία, Εκδόσεις Π. Πουρ-

ναρά, Θεσσαλονίκη 2009, σ.  425.  

180 Χ.. Περραιβός, Σύντομος βιογραφία Ρήγα Φεραίου, έκδ. Α΄, Αθήνα 1860, σ. 51. & Α. Βα-

καλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό. π., τόμος Δ΄, σ. 439. Ενώ τα Αρβανίτικα 

σχετίζονται με τη γλώσσα των Τουρκαλβανών από τους οποίους πλήθος δεινών υπέστη 

το Γένος (εξισλαμισμοί, φόνοι, καταστροφές κ.λπ.), ως προς τη θέση του αγίου Κοσμά 
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δασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού μαρτυρείται και από την εμπειρία 

του για την ανεστιότητα της χριστιανικής του συνείδησης. Ο ίδιος αναφέ-

ρει: «Εμείς εδώ, Χριστιανοί μου, δεν έχομε πατρίδα. Ετούτη η γη δεν είναι εδι-

κή μας, είναι δια τα ζώα, η θάλασσα δια τα οψάρια, ο αέρας δια τα πετεινά. 

Δια τούτο ο πανάγαθος Θεός μάς έκανε με το κεφάλι ορθούς και μας έβαλε 

τον νουν εις το επάνω μέρος, εις την κεφαλήν, δια να στοχαζόμασθε πάντοτε 

την ουράνιον Βασιλείαν, την αληθινήν πατρίδα μας, διατί εδώ εις ετούτον τον 

κόσμον, και βασιλείς να γένωμεν, δεν ημπορούμεν να αναπαυθούμε».181  

                                                                                                                                            
του Αιτωλού για τα καλούμενα Βλάχικα ή Αρωμουνικά ο Α. Κουκούδης, ο οποίος έχει 

ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Βλαχόφωνο Ελληνισμό παρουσιάζει τον ακόλουθο προβλη-

ματισμό.  Οι κάποιες παραδόσεις που θέλουν την υποχώρηση της βλάχικης γλώσσας να 

σχετίζεται με τη διδασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, φαίνεται να ανατρέπεται 

από το γεγονός ότι βλάχικοι οικισμοί από τους οποίους πέρασε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτω-

λός συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μιλούν Βλάχικα. (βλ. Α. Ι. Κουκούδη, Οι Μητροπό-

λεις και η Διασπορά των Βλάχων, εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 79). Επίσης φαί-

νεται πως η πρώτη   γνωριμία του αγίου Κοσμά με τον Αλή Πασά σχετίζετα με την προ-

στασία του από αρχιτσελεγκάδες του Ασπροπόταμου, σε βλαχόφωνη δηλαδή περιοχή. 

Τότε, κατά την παράδοση, παρουσιάζεται και να προφητεύει ο άγιος Κοσμάς στον Αλή 

Πασά  την άνοδο και την πτώση του (ό. π. σ.125-126). Κατά συνέπεια η σχέση του αγίου 

Κοσμά με βλάχικους οικισμούς ήταν στενότατη. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν παραδό-

σεις σε βλαχόφωνα χωριά, όπως στη Λάϊστα Ιωαννίνων, που θέλουν τον άγιο Κοσμά τον 

Αιτωλό να προλέχει τα όσα επρόκειτο να συμβούν σε αυτά στη Βλάχικη γλώσσα. Εξάλ-

λου σε ποια γλώσσα μιλούσε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε αγράμματους ανθρώπους 

που δε γνώριζαν την Ελληνική; Αυτούς τους απέκλειε από το κήρυγμά του, ή μήπως τον 

ακολουθούσαν διερμηνείς; 
181 . Ι. Β. Μενούνου, ό.π. σ. 144. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΄ 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩ-
ΛΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡ-
ΘΟΔΟΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ   

1. Η έννοια της Παιδείας και η σύνδεσή της με την Ελληνορθόδοξη κληρο-
νομιά  

α) Η έννοια της Παιδείας γενικότερα  

 
 Κατά τον Καθηγητή Ιωάννη Κογκούλη, «Η Παιδεία, ούσα πάντοτε 

προσανατολισμένη προς συγκεκριμένους σκοπούς, νοείται κυρίως μεν ως 

εκπαίδευση, αλλά παραλλήλως ως μόρφωση και ως καλλιέργεια. Η λέξη 

«μόρφωση» πλάσθηκε από το ρήμα μορφόω-ω, το οποίο σημαίνει παρέχω 

μορφή στο χάος, το αδιακόσμητο, το άτακτο, το άμορφο σύνολον του βίου. Η 

εν λόγω προσπάθεια αποτελεί την καλλιέργεια. Ο όρος Παιδεία, υποδηλώ-

νει την παροχή μορφής και στην άψυχο (ξύλο, μέταλλο, μάρμαρο) και στην 

έμψυχο ύλη, τον Άνθρωπο. Ως προς τον Άνθρωπο σ’ εμάς επιτυγχάνεται 

δια του εμφύτου πλαστικού ελληνορθόδοξου πνεύματος με την ανάδειξή του 

σε μορφή αληθείας, ήθους και κάλλους».182 

β) Η έννοια της Παιδείας, η σύνδεσή της με την Ελληνορθόδοξη κλη-
ρονομιά και η απεικόνισή της στις Διδαχές του αγίου Κοσμά του Αι-
τωλού  

 Ως προς την Ελληνορθόδοξη Παιδεία, ο Καθηγητής Ιωάννης Κο-

γκούλης παρατηρεί: «εμείς προσφέρουμε ή μάλλον οφείλουμε να προσφέ-

ρουμε στους κατοικούντες στον ελλαδικό τόπο μαθητές την Παιδεία εκείνη, 

η οποία είναι προσανατολισμένη και ανταποκρίνεται στη δική μας περιρρέ-

ουσα ατμόσφαιρα, τη δική μας παράδοση. Μάλιστα για μας η εν λόγω Παι-

δεία μπορεί αβίαστα να χαρακτηριστεί ως Οικουμενική Παιδεία. Οι θρη-

σκείες χωρίζουν τον κόσμο, αλλά η ορθοδοξία τον ενώνει. Προσφέροντας 

στους μαθητές την εν λόγω παράδοση, δεν κάνουμε «πλύση εγκεφάλου».  Το 

αν και πότε αυτή η προσφορά πληροφόρησης και εμπειρίας καρποφορήσει 

είναι έργο Άλλου, ο οποίος σέβεται την αποδοχή ή απόρριψή της από το υ-

                                                 
182 . Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Διακονώντας ως Κοσμήτορας  τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πεπραγμένα Κοσμητείας 2006-2010,  Θεσσαλονίκη 

2010, σ. 564. 
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ποκείμενο της αγωγής, και ασφαλώς όχι του προσφέροντος στους μαθητές 

την εν λόγω πληροφόρηση και εμπειρία».183 

Κατά τον Κων. Ζήσιο, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός «πνεύμα ακμαίον 

και αγνόν, υπό την γενναίαν πνοήν της δρυός και της ελάτης ανατραφέν των 

ορέων της Ναυπακτίας, εν ακμή της νεότητος εικοσαετής εκ Μεγαδένδρου, 

όπου είδε το πρώτον του ηλίου το φως, ώρμησεν εις το πέλαγος των εθνικών 

αγώνων ναύτης θαλασσοχαρής. Είχε κατανοήση η διάνοια αυτού η οξεία ότι 

ελευθερωτής άγγελος του Γένους μετά της θρησκείας η παιδεία θα είναι… 

Τα κηρύγματα του τοιούτου διδασκάλου του Γένους, έπλασαν τους υπέρ της 

πίστεως νεομάρτυρας και τους υπέρ της ελευθερίας αθλοφόρους».184  
Κατά τον Δ. Σταμέλο, «είναι δύσκολο πράγμα να ζωντανέψεις μέσα 

σ’ ένα λαό με ετοιμοθάνατα ιδανικά και όχι μονάχα τούτο μα να τον οδηγή-

σεις, έτσι αποκαμωμένος καθώς είναι, να σηκωθεί ορθός και να παλέψει. Ο 

Κοσμάς το κατάφερε. Πέρασε τις νεκρές πολιτείες κι έδωσε στο λαό να κα-

ταλάβει πως η λευτεριά δεν κερδίζεται παρά με δύο πράγματα, την παιδεί-

αν σαν ξαστεράδα κι ομορφιά του νου, την παλληκαριά και τη θέληση της 

ψυχής όπως κατασταλάζει στην γεροσύνη του κορμιού».185 

Ο άγιος Κοσμάς «ατένιζε με οδύνη την πραγματικότητα κι έβγαζε το 

συμπέρασμα πως η Χριστιανική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση του λαού εί-

ταν το πρώτο ιδανικό της Παιδείας και το μεγαλύτερο θεμέλιο για την ε-

θνική αποκατάσταση. Είδε την μόρφωση σαν το μόνο μέσο για την καλλιέρ-

γεια και αφύπνιση του ατόμου και πολύ δίκαια ταύτισε τον χριστιανισμό με 

τον Ελληνισμό».186 

2. Οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις και εμπειρίες του αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού 

α) Οι επιδράσεις των ξένων φιλοσόφων και παιδαγωγών στην παιδα-
γωγική σκέψη του αγίου Κοσμά  

         
Ενώ οι υπόδουλοι Έλληνες βρίσκονται σε τραγική, οικονομική, κοι-

νωνική, πολιτιστική και μορφωτική κατάσταση, στην Ευρώπη κατά αυτή τη 

χρονική περίοδο, δηλαδή στα μέσα του 18ου αιώνα, κυριαρχεί ο Διαφωτι-

σμός, με τις αρχές του, βασικότερη των οποίων είναι ο άνθρωπος και οι 

σκοποί του. Ο παραπάνω αιώνας χαρακτηρίζεται  «παιδαγωγικός αιώνας». 

                                                 
183 . Ό. π.,  σ. 567  
184 . Κων. Γ. Ζησίου, Διδάσκαλοι του Γένους, Αθήναι 1915, σ. 82 κ.ε. 
185 Δημ. Σταμέλου, Η λεβεντιά ενός καλόγερου, «Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο» 4 (1960), σ. 

165-168. 
186 . Β. Κραψίτης, Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στη Θεσπρωτία, Θεσπρωτικά, τόμ. Α΄ σ. 7-30. 
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Η εποχή αυτή έχει βασικό σκοπό  «να διαφωτίσει» όλους τους ανθρώπους. 

Μπορούμε να μιλάμε για μια παιδαγωγικοποίηση της συνολικής ζωής.187 

Η σκέψη που κυριαρχεί είναι ότι με τη διδασκαλία μπορούμε να βελ-

τιώσουμε όλους τους ανθρώπους και να τους χειραφετήσουμε πνευματικά. 

Έτσι οι πνευματικοί άνθρωποί και ιδιαίτερα οι ιερείς και οι μοναχοί, αισθά-

νονται πρωταρχικά δάσκαλοι και παιδαγωγοί της ανθρωπότητας και προ-

σπαθούν με μεγάλο ζήλο να μεταδώσουν γνώσεις.188 

Η γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται την εποχή του διαφωτισμού, είναι α-

πλή και κατανοητή. Αυτή τη μέθοδο ή αν θέλετε, τακτική  χρησιμοποιεί και 

ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προφανώς επηρεασμένος από τον Ευγένιο 

Βούλγαρη, που τον είχε δάσκαλο, για να γίνουν οι Ορθόδοξες αλήθειες 

κτήμα του υπόδουλου Ελληνικού Γένους. 

Ο λόγιος άνθρωπος στην εποχή του Διαφωτισμού πρέπει να είναι 

παιδαγωγός του λαού, αλλιώς ανήκει στη σφαίρα του εμπαιγμού. 

Με τη δύναμη του λόγου και της διδασκαλίας οι λόγιοι και πνευματικοί άν-

θρωποι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να φθάσει σ’ ένα μεγάλο βαθμό 

ολοκλήρωσης και κατάκτησης των μορφωτικών αγαθών.189 

Η ιδέα της γενικής λαϊκής μόρφωσης, που είναι ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο ολόκληρου του Διαφωτισμού, φθάνει και στον Ελλαδικό χώρο μέ-

σω των Ελλήνων, που έχουν κάνει σπουδές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο 

Άγιο Όρος, δια του Ευγενίου Βούλγαρη, ο οποίος ήταν και δάσκαλος του 

αγίου  Κοσμά του Αιτωλού, όπως προαναφέραμε, και φυσικό ήταν ο Ε. Βο-

ύλγαρης να μεταλαμπαδεύσει τις βασικές αρχές του Διαφωτισμού στον 

αγαπητό του μαθητή Κοσμά. 

Οι ιδέες του Διαφωτισμού εμφανίσθηκαν και ωρίμασαν στις κοινω-

νίες της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι οποίες ήδη από τον 17ο αιώνα με τις α-

νακαλύψεις των νέων χωρών, η επαφή με άλλους λαούς, ο πλουτισμός με 

την ανάπτυξη του εμπορίου δημιούργησαν οικονομική ανάπτυξη και συνε-

πώς μια νέα κοινωνική τάξη, την αστική, η οποία επίμονα επιζητούσε να 

καταλάβει τη θέση της, μέσα στη δυτικοευρωπαϊκή κοινωνία μεσαιωνικής 

ακόμα δομής, όπου επικρατούσε η φεουδαρχία και  ο δεσποτισμός. 

Συγχρόνως, παρατηρείται και η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, 

οι οποίες μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει τεράστια πρόοδο σε θετικά επι-

τεύγματα και σε πρακτικές εφαρμογές, στην οργάνωση καθώς και στην  

                                                 
187A. REBLE , Ιστορία της  Παιδαγωγικής, εκδ. Παπαδήμα Δ., μετφ., Χατζηστεφανίδης  Δ. 

Θεοφάνης  -Πολυζώη Σοφία, σ.  211. 
188 Ό.π., σ. 212. 
189 Ό.π., σ. 208. 



 55 

κοινή εκτίμηση, αφού πολλοί ικανοί άνθρωποι τις τοποθετούσαν υψηλότε-

ρα από κάθε άλλο είδος γνώσης.190   

Αυτή  η  ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων, σε συνδυασμό  με τα οι-

κονομικά και κοινωνιολογικά δεδομένα καθώς και με το υπόβαθρο των φι-

λοσοφικών και θεολογικών προϋποθέσεων της Δύσεως, δηλαδή το Σχολα-

στικισμό (11ος-13ος αί.) και τον ουμανισμό της Αναγεννήσεως (15ος-16ος αί.), 

που προηγήθηκαν, οδήγησαν τη δυτική σκέψη και φιλοσοφία σε κινήματα 

ιδεών, που έφθασαν στην αποκορύφωσή τους κατά την περίοδο του Διαφω-

τισμού.191 

Το ξεκίνημα του Διαφωτισμού ανάγεται στην Αγγλία. Με κύριο εκ-

φραστή τον john Locke,  καθώς επίσης και με άλλους Άγγλους διαφωτιστές 

όπως, οι Isaan Newton και  David Hume. Στον Διαφωτισμό όμως εντάσσο-

νται και διανοούμενοι από όλη σχεδόν την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα ο 

Γερμανός  Leibnitz και ο Ολλανδός Hemsterhuis.  

Ο Διαφωτισμός αναδύεται μέσα από τις προσπάθειες του 17ου αι. να θέσει 

με ορθολογιστικό τρόπο τάξη στα πράγματα, επιδιώκει την εκλαΐκευση του 

πολιτισμού και να επηρεάζει την πολιτιστική και παιδαγωγική ζωή σε όλα 

της  τα μεγέθη, μέχρι και το τελευταίο τρίτο του 18ου αι. και από πολλές α-

πόψεις ακόμη και πέρα από το 1800. 

Πριν από την άνθιση των ιδεών του Διαφωτισμού, ευδοκίμησαν οι ι-

δέες του Ευσεβισμού, που χρονολογικά τοποθετείται από το 1675 έως το 

1740, και έχει βέβαια χρονικά και τοπικά πολύ μικρότερη εμβέλεια από ό,τι 

ο Διαφωτισμός και η επίδρασή του περιορίζεται στον προτεσταντικό τομέα.  

Η επιρροή και η παρουσία την οποία άσκησε στο χώρο της παιδαγωγικής 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.                                                               

Ο Ευσεβισμός  αναπτύσσεται  στις αγγλικανικές χώρες και στη Γερ-

μανία, πρώτα ως κίνηση για θρησκευτικούς λόγους ενάντια στον άκαμπτο 

εκκλησιαστικό δογματισμό επιδιώκοντας να απελευθερώσει το άτομο και 

να εσωτερικεύσει τη θρησκευτική ζωή. Συγχρόνως βρίσκεται σε συνάρτηση 

με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, επιδιώκοντας να καλύψει κοι-

νωνικές ανάγκες, να προσφέρει στον τομέα της κοινωνικής παιδαγωγικής 

και να βελτιώσει την υπάρχουσα τάξη των εκκλησιαστικών πραγμάτων. 

Στην προσπάθειά του αυτή αποφασιστικό ρόλο παίζει η εσωτερική ανα-

γέννηση του ανθρώπου με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος.192 

                                                 
190 Ε. Βarker, G. Clark, P. Vaucher,  Ιστορία του Πολιτισμού, τ.  Β´, μετφ. Α.  Νίκα, εκδ. Εκδο-

τική Αθήνα 1954, σ. 669.        
191 Π. Κιτρομηλίδη, Νεολληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μετφ. Σ. 

Νικολούδη, Εκδόσεις, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 2000, σ. 18. 
192 A. REBLE,  Iστορία της Παιδαγωγικής, μετάφ. Θ.Δ. Χατζηστεφανίδης, κ. άλ. Εκδόσεις  

Παπαδήμα Δημ. σ. 192. 
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Ο Ευσεβισμός διακηρύσσει την επιστροφή στο θρησκευτικό φρόνημα και 

την προσωπική θρησκευτική εμπειρία, είναι η εξέγερση της ψυχής εναντίον 

του σχολαστικού θρησκευτικού λογιοτατισμού που σκοτώνει τη ζωή . Είναι 

αγώνας εναντίον των εκκλησιαστικών, αλλά των οικονομικών, κοινωνικών 

καθώς και των παιδαγωγικών δυσάρεστων καταστάσεων. Δεν ζητάει την 

εξωτερική ομολογία πίστεως, αλλά την οικοδόμηση του  εσωτερικού κό-

σμου του ανθρώπου, την αφύπνιση του γνήσιου θρησκευτικού συναισθή-

ματος και πάνω από όλα την έμπρακτη απόδειξη της πίστεως. 

Για το λόγο αυτό ο Ευσεβισμός παίρνει σχετικά αδιάφορη στάση απέναντι 

στο δόγμα και εκφράζει δυσπιστία απέναντι στη θεολογική γνώση και την 

Εκκλησία των θεολόγων. Επιδιώκει μια ζωντανή, δραστήρια λαϊκή ευσέ-

βεια.  

Επίσης, ο Ευσεβισμός καλλιέργησε το βίωμα της Θείας Χάριτος και 

την αφύπνιση του θρησκευτικού συναισθήματος. Αυτός ο οποίος αφυπνί-

ζεται αντιλαμβάνεται την είσοδό του στη νέα εν Χριστώ ζωή ως τη μεγάλη 

στροφή της ζωής του και προσπαθούσε να στερεώσει αυτή την πίστη και 

στους άλλους συνανθρώπους του. 

Η κίνηση αυτή που καθορίσθηκε από τους Spener και A.H. Francke, 

γύρω στο τέλος του 17ου  και αρχές του 18ου αιώνα έδωσε νέα μορφή στο ε-

σωτερικό της προτεσταντικής Εκκλησίας με τη βοήθεια και τη σύμπραξη 

των ηγεμόνων και των ανώτερων κυβερνητικών υπαλλήλων και άσκησε 

μεγάλη επιρροή στη δημόσια ζωή.193 

Το μικρό σύγγραμμα του Francke «Σύντομη και απλή διδασκαλία του 

τρόπου με τον οποίο πρέπει να οδηγηθούν στην αληθινή ευλάβεια και τη 

χριστιανική σωφροσύνη», αποτελεί το κυριότερο και σπουδαιότερο παιδα-

γωγικό έργο ολόκληρου του  Ευσεβισμού και από το περιεχόμενο του τίτ-

λου διακρίνεται και φαίνεται ο σκοπός της αγωγής και η ιεράρχιση- ταξι-

νόμηση των αξιών.194 Η αγωγή προς ένα τρόπο ζωής αληθινά χριστιανικό 

είναι για τον Francke  το κυρίαρχο και σημαντικότερο ζήτημα και θεωρεί ότι 

μόνο αυτός που έχει αποδεχθεί μια προσωπική θρησκευτική στάση ζωής, 

μπορεί ως παιδαγωγός να πετύχει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η «καλλιέργεια της ψυχής» (cultura animi) θα πρέπει να είναι το 

πρωταρχικό μέλημα της αγωγής. Παιδαγωγώ τον άνθρωπο στην ευσέβεια 

σημαίνει: Αγάπη στη θεϊκή αλήθεια, χριστιανική ταπεινοφρωσύνη «υπα-

κοή» απέναντι στο Θεό και τον πλησίον και «επιμέλεια» (δηλαδή, διάθεση 

του χρόνου σε χρήσιμες δραστηριότητες, αφοσιωμένες στο Θεό) είναι οι 

τρεις κύριες αρετές, που θα πρέπει να εμφυτεύονται στη νεανική ψυχή. 

Στην εκτίμηση του Francke για τον άνθρωπο απαιτεί από την αγωγή σκλη-

                                                 
193 Ό. π., σ.  195. 
194 Ό. π., σ.  196. 
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ρή πειθαρχία και αρνείται οποιοδήποτε το οποίο θα μπορούσε να κακομά-

θει τα παιδιά.195 Εξυψώνει σε μεγάλο βαθμό την αρχή της εμπειρίας και της 

εποπτικής γνώσης και προσπαθεί να την υλοποιήσει με συλλογές διδακτι-

κών μέσων καθώς και με διδακτικές εκδρομές, αφήνοντας συγχρόνως με-

γάλο πεδίο δράσεως και για τις πρακτικές και για χειρωνακτικές δραστη-

ριότητες. Η άποψή του ότι το καθήκον της κάθε διδασκαλίας δεν είναι να 

υπηρετήσει μια προσωπική και ιδιοτελή μόρφωση, αλλά κάτι πολύ περισ-

σότερο, είναι ό,τι χρειάζεται για τη ζωή. 

Ο Ευσεβισμός επηρέασε βαθιά την οργάνωση, ιδιαίτερα των δημοτι-

κών σχολείων, καθώς επίσης και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού ανα-

γνωρίστηκε πλήρως τόσο το δικαίωμα του λαού για χριστιανική αγωγή και 

συστηματική γενική διδασκαλία, όσο και η υποχρέωση του κράτους να ορ-

γανώνει και να κατευθύνει αυτή τη διδασκαλία. 

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, οι διεργασίες για την επικράτηση 

του Διαφωτισμού στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αρχίζουν τον 16ον 

αι. με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση και καταλήγουν στα τέλη του 18ου αι., 

αφού περνούν από πολλές και ποικίλες φάσεις, ανάλογα με τις φιλοσοφι-

κές θεωρίες και τις εκπαιδευτικές μεθόδους των διαφόρων σχολών των Ευ-

ρωπαίων διαφωτιστών.196 Οι νέες ιδέες του Διαφωτισμού κατά τους παρα-

πάνω  αιώνες διακηρύσσουν την πραγμάτωση της εθνικής και κοινωνικής 

ελευθερίας στον ευρωπαϊκό χώρο, πραγματοποίηση αυτών των νέων ιδεών 

και αρχών  είναι η Γαλλική Επανάσταση.197   

Μελετώντας τις Διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού διαπιστώ-

νουμε πως ο  ίδιος ομολογεί τις γεικότερες γνώσεις της περιρρέουσας εκ-

παιδευτικής ατμόσφαιρας και τις επιδράσεις από τη Δύση σημειώνοντας: 

«έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκιά, φράγκικα και από όλα 

τα έθνη εδιάβασα»198. 

i) Οι παιδαγωγικές απόψεις του John Locke  

Ο Διαφωτισμός, όπως προαναφέραμε, εμφανίζεται αρχικά στην Αγ-

γλία με κύριο εκπρόσωπο  του «φιλοσοφικού εμπειρισμού»199 τον john Locke 

(1632-1704), ο οποίος θεωρείται ως ο «πατέρας του Διαφωτισμού»,200 επειδή 

με τη θεωρία της διάκρισης- διαίρεσης των εξουσιών του κράτους, ( Νομο-

                                                 
195 Ό. π.  σ.  197. 
196 Ν. Ματσούκα, Λόγος και μύθος με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, έκδοση Β΄, 

Θεσσαλονίκη 1990, σ. 153-161. 
197 ER . CASSIRER. The Philosophy of the Enlightenment, Princeton 1951, σ. 234. 
198  .Ι. Β. Μενούνου, ∆ιδαχές,. σ. 20. 

199 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. Β΄, Νέα  έκδοση, Θεσσαλονίκη χ.έ.ε., σ. 452 

κ.ε. 
200 Π. Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, όπ. π., σ. 13. 
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θετική, Εκτελεστική, Δικαστική ) και με την αρχή της διάκρισης του Κρά-

τους και της Εκκλησίας έγινε ο πατέρας του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. 

Επηρέασε όμως ισχυρότατα το 18ο αιώνα, όχι μόνο με τη θεωρία του περί 

κράτους, αλλά και με το σύγγραμμά του  «Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόη-

ση»,201 καθώς επίσης και με την παιδαγωγική του διδασκαλία «Σκέψεις για 

την αγωγή», εισήγαγε τον προβληματισμό του γύρω από τη φύση, τις πη-

γές και τα όρια της γνώσεως. Είναι ο σπουδαιότερος συγγραφέας του Δια-

φωτισμού, που επηρέασε αποφασιστικά με τις σκέψεις και τα συγγράμμα-

τά του  τους Εγκυκλοπαιδιστές Voltaire και Rousseau στη Γαλλία καθώς ε-

πίσης μέσα από τα παιδαγωγικά του συγγράμματά του και στη Γερμανία. 

Η διδασκαλία  του john Locke τονίζει ότι μοναδική πηγή της γνώσης είναι η 

εμπειρία.  Τονίζει με έμφαση ότι το ανθρώπινο πνεύμα αρχικά είναι ένα 

«άδειο δωμάτιο», ένας άγραφος πίνακας (tabula rasa). Οι αισθήσεις επιτρέ-

πουν κατά πρώτο τη διείσδυση σ’ αυτό το σκοτεινό δωμάτιο (Camera 

obscura) επί μέρους παραστάσεων και στη συνέχεια μέσω συνειρμού, κα-

θορισμού και γενικού συνδυασμού των αισθήσεων παράγονται οι γνώσεις. 

Αυτή η θεωρία έρχεται σε αντίθεση με τη γνωσιολογική θεωρία που επι-

κρατούσε τότε και εκφραζόταν από τον Descartes και τον leibniz. Συμφω-

νούσε περισσότερο με τον Bacon, που με τη διδασκαλία του μεταστρέφει το 

γνωσιολογικό πρόβλημα σε καθαρά ψυχολογικό. Τονίζουμε ότι ο Locke με 

την έννοια «εμπειρία» δεν εννοεί μόνο τις εξωτερικές κατ’ αίσθηση αντι-

λήψεις. Αλλά κάνει διάκριση μεταξύ εξωτερικής εμπειρίας και εσωτερικής 

εμπειρίας. Με την εσωτερική εμπειρία εννοεί τους συνδυασμούς των εξω-

τερικών αντιλήψεων και έχει την άποψη ότι για να παραχθούν γνώσεις εί-

ναι απαραίτητη και χρειάζεται η συμβολή και των δύο πηγών. 

 Όταν η εμπειρία αναφέρεται στη μορφή, τη θέση, την έκταση και 

την κίνηση, αποδίδει απευθείας τις ιδιότητες των πραγμάτων: Εδώ πρόκει-

ται για «πρωτεύουσες ποιότητες» με βάση τις οποίες είναι δυνατή η αυστη-

ρή γνώση. Μέσα από τις  «δευτερεύουσες ποιότητες», όπως είναι τα χρώμα-

τα, οι ήχοι, η θερμοκρασία και η οσμή, φθάνουμε αντίθετα μόνο σε υποκει-

μενικές απαντήσεις των αισθήσεών μας, στα προερχόμενα από τα πράγ-

ματα ερεθίσματα και όχι σε απόδοση της ίδιας της πραγματικότητας, όχι 

δηλαδή σε αντικειμενική γνώση. 

Ο Locke στη θεωρία του για την αγωγή δίνει μεγάλη έμφαση στην 

εμπειρική φύση και τη συνήθεια. Αλλά με κανέναν τρόπο δεν υποτιμά την 

έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου και δίνει στο έργο του «Σκέψεις για την 

αγωγή» ξεκάθαρες, σταθμισμένες και νηφάλια πρακτικές οδηγίες. Ο ίδιος, 

όπως και ολόκληρος ο  Διαφωτισμός, αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στην 

                                                 
201 Αλ. Αγγέλου, Των Φώτων, αρ. 9 στη σειρά «Νεοελληνικά Μελετήματα», Αθήνα 1988. 
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αγωγή. Κατά την άποψή του τα 9/10 των ανθρώπων που συναντάμε έγιναν 

αυτό που είναι εξαιτίας της αγωγής που δέχτηκαν. 

Ο Locke πιστεύει ότι τα μεγέθη της συνήθειας, το περιβάλλον, η συ-

μπεριφορά, το παράδειγμα, είναι πολύ σπουδαιότερα από τη διδασκαλία.  

Η διαμόρφωση της βούλησης προηγείται κατά πολύ από τη γνωστική κα-

τάρτιση. Οι αναφορές του  για τη σωματική πειθαρχία και την πειθαρχία 

και τη σκληραγώγηση του χαρακτήρα είναι πυκνές και αναλυτικές. Ο άν-

θρωπος πρέπει να υπομένει τους  πόνους και τη σκληρότητα των συμπερι-

φορών, πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί  με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να 

αποδίδει σωματικά και να αποκτήσει σθεναρό χαρακτήρα. Τονίζει ότι όχι 

μόνο οι ποινές άλλα και οι αμοιβές είναι επισφαλείς και επικερδείς για μια 

καλή αγωγή και θεωρεί ότι έχει αποφασιστική σημασία η κυριαρχία σω-

στού κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον παιδαγωγό και το μαθητή. 

Όσο αυξάνει η ηλικία, η σχέση  σεβασμού και υπακοής πρέπει να μετα-

βάλλεται σε μια γνήσια φιλική σχέση. Η διατήρηση της ζωντάνιας και της 

χαράς του παιδιού  αποτελεί γι’ αυτόν ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

της αγωγής του. Εξίσου αξιόλογος  με τη ζωντάνια είναι για τον Locke ο 

σεβασμός του ατομικού στοιχείου, τονίζοντας μάλιστα ότι ούτε δύο παιδιά 

δεν μπορούμε να τα μεταχειρισθούμε με την ίδια μέθοδο. 

Ο Locke κατατάσσει και ιεραρχεί τις παιδαγωγικές αξίες με την ακό-

λουθη σειρά:  

Πρώτον: Η «αρετή», που εκφράζεται ως εσωτερική αγάπη για την αλήθεια 

και η τάση για το καλό. 

Δεύτερον: Η «σοφία», η ικανότητα που έχει κανείς να φέρει σε πέρας κο-

σμικές υποθέσεις με ευφυΐα και  προσοχή. Η ορθή αξιολόγηση των πραγ-

μάτων και των προσωπικών δυνάμεων του καθένα.   

Τρίτον: Η «μόρφωση» , με την οποία νοείται η λεπτή τέχνη της  ζωής, η κα-

λοσύνη της ψυχής και η εσωτερική ελευθερία σε κάθε περίσταση.    

Τέταρτον: Στην τελευταία θέση τοποθετεί τις «γνώσεις», οι οποίες αξίζουν, 

όταν τις κατέχουν άνθρωποι με σωστή συμπεριφορά και ψυχική ευγένεια. 

Η μάθηση όμως πρέπει να πραγματώνεται σύμφωνα με τη φύση και 

τα μέτρα του παιδιού. Δεν πρέπει να είναι, όσο αυτό είναι δυνατόν, κάποια 

σοβαρή απασχόληση και ποτέ άγχος και τυραννική εργασία, αλλά μόνο 

παιχνίδι και ξεκούραση. Η διδασκαλία πρέπει να διαμορφώνεται έτσι, ώστε 

να είναι όσο το δυνατό πιο ατομική, ζωντανή και χαλαρή. Και η μάθηση να 

πραγματοποιείται από μόνη της, σε ένα πλαίσιο ξεκούραστο, ευχάριστο, 

αυτόνομο. Προτεραιότητα για τον Locke έχει ότι πρέπει να διατηρηθεί στο 

παιδί η χαρά της δημιουργικής πράξης και να αφυπνισθεί η αγάπη του για 

μάθηση. Τονίζει μ’ έμφαση «Είναι καλύτερα να μάθει να διαβάζει ένα χρό-



 60 

νο αργότερα, παρά να του δημιουργηθεί αποστροφή προς το διάβασμα».202 

Η απόδοση του μαθητή δεν πρέπει να στηρίζεται στον εξαναγκασμό του, 

γιατί έτσι αποθαρρύνεται, αμαυρώνεται η ψυχή του και ολόκληρος ο κό-

σμος. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει η διαδικασία της μάθησης  και οι προσφερό-

μενες γνώσεις να μεταβιβάζονται στα παιδιά με τρόπο διασκεδαστικό και 

μέσα από μεθόδους παιχνιδιού.  

Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή και αποκαλυπτική στον κόσμο η αι-

σιόδοξη παιδαγωγική του Διαφωτισμού, από την ασκητική αγωγή του Ευ-

σεβισμού. Ενώ για τον Franke το παιχνίδι θεωρείται ως καταστροφική ε-

μπλοκή με τον παρόντα κόσμο και γι’ αυτόν το λόγο απορρίπτεται χωρίς 

συζήτηση ως μέσο αγωγής, ενώ ο χαρούμενος Διαφωτισμός το εκτιμά ιδιαί-

τερα ως μέσο διδασκαλίας και διαμόρφωσης του χαρακτήρα. Ορθή μάθηση 

για τον Διαφωτισμό είναι η χαρούμενη και παιχνιώδης  μάθηση, που μετα-

τρέπει την αγωγή και τη διδασκαλία σε παιχνίδι.203 

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να είναι κατανοητό και να 

αρμόζει στη φύση του παιδιού. Τα διδακτικά περιεχόμενα πρέπει να επιλέ-

γονται με βάση το κριτήριο του πρακτικού προσανατολισμού της ζωής. 

Ο Locke συμφωνεί πλήρως με την επικρατούσα άποψη σε ολόκληρο 

το 17ο αιώνα, κριτική της λόγιας μόρφωσης και ζητάει με αξιώσεις μια ζω-

ντανή, ανοιχτή στον κόσμο ρεαλιστική μόρφωση, με κύρια χαρακτηριστικά 

την απλότητα, την αμεσότητα και τη γνησιότητα της χειρονακτικής και 

αγροτικής ζωής. 

Μία άλλη σπουδαία παιδαγωγική προσωπικότητα που ανέδειξε ο 

Γαλλικός Διαφωτισμός, που στην ουσία είναι η εξέλιξη του Αγγλικού Δια-

φωτισμού είναι ο Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).204  

 

ii) Οι παιδαγωγικές απόψεις του Jean Jeacques Rousseau 

O Rousseau γεννήθηκε το 1712 στη Γενεύη και έζησε ύστερα από από 

χρόνια περιπλάνησης στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές.205  Σ’ αυτή την 
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εποχή ο Διαφωτισμός κυριαρχείται από μια ισχυρή παιδαγωγική ορμή. Εί-

ναι εποχή που το φαινόμενο της αγωγής χαίρεται και ανθίζει. Ο Rousseau 

είναι ο κήρυκας της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αν-

θρώπινης αξιοπρέπειας, της φύσης και της καρδιάς. Είναι ένας από τις με-

γαλύτερες φυσιογνωμίες στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος. Η με-

γάλη ιστορική επίδραση του Rousseau οφείλεται στο σπινθηροβόλο πνεύμα 

του και τη γοητευτική λάμψη της γλώσσας του, αλλά και στο επαναστατικό 

του πάθος. 

Ο Ρουσσώ είναι ίσως ο μοναδικός ανάμεσα στους πρωτοπόρους του 

Διαφωτισμού, ο οποίος με την εμπνευσμένη κριτική του επηρέασε σημα-

ντικά τα κυρίαρχα πνεύματα της εποχής του.206 Η φιλοσοφία του Ρουσσώ 

ήταν εκείνη που κυρίως εδραίωσε την πίστη των ηγετών της Γαλλικής 

Επανάστασης, προκειμένου να επιχειρήσουν την ανατροπή της πολιτικής 

πράξης και θεωρίας της εποχής τους.207 

Όπως ο Διαφωτισμός έτσι και ο Rousseau συμπαθεί τις μεταρρυθμί-

σεις και η δύναμη της προσοχής του είναι εστραμμένη  στη βελτίωση της 

αγωγής και τον ενδιαφέρει η ευτυχία και η αρετή του ανθρώπου και γενι-

κότερα του κόσμου.208 Η μεταρρύθμιση της αγωγής όσο και η μεταρρύθμιση 

του κράτους αποτελούν γι’ αυτόν τα δύο μέσα, που πρέπει να φέρουν τη 

μεταστροφή προς το καλό. Χαρακτηριστική είναι η απαισιόδοξη αντίληψή  

του για τον πολιτισμό, αναφερόμενος εναντίον του με πάθος και θεωρώ-

ντας τον ως αφύσικο και εύθραυστο.  Επίσης,  θεωρεί ολόκληρη την ιστορι-

κή εξέλιξη ως μια μοιραία απομάκρυνση από τη φύση, τονίζοντας ότι η αν-

θρωπότητα έχει περιπέσει σε βαθύ σκοτάδι και την καλεί να γυρίσει «πίσω 

στη φύση». 

Η έννοια της φύσης στον Rousseau είναι πολύ πιο περίπλοκη και συγκε-

χυμένη, είναι λιγότερο μια οντολογική και περισσότερο μια ψυχολογική 

έννοια, στην οποία αναμειγνύονται, κανονιστικές, ψυχολογικές, και ιστο-

ρικές απόψεις.209 Με τον όρο «φύση» ο Rousseau εννοεί κατά βάση ακριβώς 

το γνήσιο, αυτό που έχει ισχυρές ρίζες, το απλό και αληθινό.  

                                                                                                                                            
τέφρασε και επιμελήθηκε (J.-J. Rousseau, The Social Contract, trans. Maurice Cranston, 

Penguin Classics, London, 1993. 
206 Το Διαφωτιστικό Κίνημα κατηγορήθηκε από τον Ρουσσώ στο σύνολό του βλ. Judith N. 

Shklar, Men & Citizens: A Study of Rousseau Social Theory, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1985. p.169. 
207 Wokler, Robert, Ρουσσώ, Μια μικρή εισαγωγή, κεφ. : Η ζωή και οι περιπέτειες ενός «Πο-

λίτη της Γενεύης», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ. 1. 
208 ALBERT REBLE, ό, π., σ. 229. 
209 Οι έννοιες φύση, φυσική κατάσταση, ανθρώπινη φύση, φυσικός νόμος αποτελούν κε-

ντρικές έννοιες στο διάλογο ανάμεσα στους θεωρητικούς του φυσικού δικαίου κατά το 

17ο αι. και στους γάλλους εγκυκλοπαιδιστές τον 18ο αι, τοποθετούμενες σε αντίθεση 

προς τον πολιτισμό. Για τους θεωρητικούς του φυσικού δικαίου, η φυσική κατάσταση εί-

ναι πρωταρχικά μια κατάσταση ανεξαρτησίας και σε αυτή θεμελιώνεται η αρχή σύμφω-
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Στον Αιμίλιο, φυσική θεωρείται η ικανότητα του ανθρώπου να α-

νταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες. Έτσι ξεχωρίζει τη φυσική κατάσταση 

από την ανθρώπινη φύση μέσα στην κοινωνία.210  Υπάρχουν, συνεπώς, 

δύο έννοιες φύσης: η φυσική κατάσταση και η ανθρώπινη φύση μέσα στην 

κοινωνία. 

 Αντιμετωπίζει τον κάθε πολιτισμό, την κάθε κοινωνία, την κάθε ε-

πιστήμη, την κρατική εξουσία και την κάθε κρατική τάξη πραγμάτων, ως 

συμπτώματα φθοράς.211  Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να αρνηθεί, 

δεν είναι παρά μόνο ένας κατεστραμμένος πολιτισμός, μια ανήθικη κοινω-

νία, μια σχολαστική επιστήμη, ένα τυραννικό κράτος και με το κάλεσμά 

του «πίσω στη φύση» δεν εννοεί παρά μόνο έναν  εξευγενισμό του πολιτι-

σμού. Είναι γεγονότα για τα οποία μας πληροφορούν τα δύο κύρια έργα 

του, το Κοινωνικό Συμβόλαιο «Contrat social»212 και το παιδαγωγικό του, 

Αιμίλιος ή περί αγωγής, «Emile ou de l` education ».213  

Το κοινωνικό συμβόλαιο παράγει το δικαίωμα της κρατικής εξουσίας 

και των πολιτών, σύμφωνα με το οποίο ο καθένας υποτάσσεται στην ηγε-

σία μιας ανώτερης βούλησης, εξυπηρετώντας όμως και πάλι με τον τρόπο 

αυτό μόνον το ορθώς νοούμενο προσωπικό του συμφέρον. Η γενική βούλη-

ση δεν ισοδυναμεί απλά με την βούληση όλων, αλλά αποτελεί ένα αδιαίρε-

το όλο, που βρίσκεται επάνω από εμάς. Κατά τον Rousseau όμως υπάρχει 

από τη φύση μια βαθιά αρμονία, ανάμεσα στο συμφέρον του συνόλου και 

το συμφέρον κάθε μεμονωμένου ατόμου. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός 

και ο στόχος της κρατικής υπόστασης, του Συντάγματος και της Νομοθεσί-

ας. Από τη  μία να αφυπνίζει σε όλους τους πολίτες το ενδιαφέρον και την 

υπευθυνότητα για το σύνολο και να καθίστανται όλοι οι νόμοι ως έκφραση 

                                                                                                                                            
να με την οποία όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι βλ. Derathe, R. (1979), Jean-Jacques 

Rousseau et la science politique de son temps, Vrin., σ. 128. 
210 Château, J. (1962), Jean-Jacques Rousseau. Sa Philosophie de l’éducation, Vrin., σ. 123. 
211 Starobinski, J., Jean-Jacques Rousseau: La Transparance et l’ obstacle, Plon, Paris 1957, σ. 

121. 
212 Ο Ρουσσώ υπογράφει το σημαντικότερο έργο του, το Κοινωνικό Συμβόλαιο σαν απλός 

πολίτης γνήσιας, δημοκρατικά κυβερνούμενης πολιτείας βλ. Nicholas Dent, Rousseau, 

Routledge, London & NY, 2005, p. 131. 
213 Ο Αιμίλιος συχνά περιγράφηκε ως η αρχή μιας «νέας εκπαίδευσης», της οποίας η προ-

οδευτική εκπαίδευση θα μπορούσε να ειδωθεί ως ένας άμεσος απόγονος. Επιπλέον, συ-

γκεκριμένες οπτικές της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας – η σχετικά οπτιμιστική άποψη 

για την ανθρώπινη φύση, οι καινοτόμες του προσπάθειες να «ψυχολογήσει» την εκπαί-

δευση σύμφωνα με τις αρχές της παιδικής ανάπτυξης, το ενδιαφέρον του για της αρχή 

της ευστροφίας, η πίστη του στα ενδιαφέροντα του παιδιού ως οδηγοί για την εκπαιδευ-

τική πρακτική και η προτεραιότητα που έδινε στη μάθηση δια μέσου της άμεσης εμπειρί-

ας αντικειμένων- άσκησαν μεγάλη επιρροή στην προοδευτική εκπαίδευση και στη γενι-

κότερη εκπαιδευτική θεωρία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων βλ. Carbone, 

P.F. (1985), «Toward an Understanding of Rousseau’s Educational Ambivalence», Educational 

Theory, 35: 4, σσ. 399-410., σ. 408. 
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της γενικής βούλησης. Από την άλλη να προστατεύει την αξιοπρέπεια μας 

και τη θεμελιώδη ισότητα των μελών, που για να υλοποιηθεί αυτό είναι 

απαραίτητη η κατοχύρωση Συνταγματικών Δικαιωμάτων. 

Στο παιδαγωγικό του έργο ο Αιμίλιος ο Rousseau, όπου περιγράφεται 

η ανατροφή ενός αγοριού,214 ανακοινώνει το πρόγραμμα μιας  «φυσικής 

αγωγής». Στην έννοια που δίνει για τη φύση, συγχρόνως με τη διάστασή 

της προς την έννοια του πολιτισμού, κάνει την εμφάνισή του ο ψυχολογι-

κός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής 

της φυσικής αγωγής πρέπει να λαμβάνονται από τη γενική φύση του αν-

θρώπου. Η «φυσική αγωγή» θέτει το γενικό στόχο της αγωγής, ότι το αν-

θρώπινο στοιχείο τοποθετείται ριζικά  πάνω από κάθε πολιτική, κοινωνική 

και επαγγελματική ιδιαιτερότητα. 

Η απελευθέρωση αυτής της οπτικής για το γενικά ανθρώπινο στοι-

χείο είναι μια επαναστατική πράξη του Rousseau, η οποία ξεπερνά το Δια-

φωτισμό και την πραγματική του σκέψη. Σκέψη που έχει ως στόχο της, την 

αστική χρησιμότητα. 

Αλλά  η ιδέα της «φύσης» σχετίζεται επίσης με την πορεία της αγω-

γής και σ’ αυτό το σημείο ο Rousseau εμφανίζεται εξ’ ίσου επαναστατικός. 

Αν η αγωγή πρέπει να ακολουθεί μόνο τη «φύση» του ανθρώπου, αυτό ση-

μαίνει, ότι θα πρέπει να κατευθύνει την πορεία της στην ανάπτυξή του. Ο 

17ος αιώνας έχει αντιληφθεί αυτή τη θέση ως μία φυσική μέθοδο, με την 

μόνη διαφορά ότι την πραγματοποίησε πάρα πολύ ατελώς. Πρώτος ο Δια-

φωτισμός αποκτά μια βαθύτερη οπτική απέναντι σ’ αυτό που είναι στα μέ-

τρα του παιδιού. Επίσης, πρώτος ο Rousseau  είναι αυτός που τονίζει ότι το 

παιδί πρέπει να το δούμε ως παιδί. Ακόμη τονίζει με έμφαση ότι το παιδί 

δεν είναι μικρογραφία του μεγάλου - ενηλίκου, έχει δική του «φύση» και 

ζητά από τον παιδαγωγό-εκπαιδευτικό τα ατομικά του δικαιώματα. Είναι 

μία άποψη του Rousseau που την εκφράζει με μεγάλο πάθος και πέρασε 

στην ιστορία της παιδαγωγικής ως «κάθε ηλικία, κάθε στιγμή της ζωής έχει 

μια πληρότητα που ανταποκρίνεται μόνο σ’ αυτή, ένα βαθμό ωριμότητας 

που ανήκει μόνο σ’ αυτήν».215 

Ένα άλλο στοιχείο που εξάγεται από την έννοια της φύσης είναι ο 

αρνητικός ρόλος της αγωγής, «τα πάντα είναι καλά, όπως προέρχονται από 

τα χέρια του Δημιουργού. Τα πάντα εκφυλίζονται στα χέρια των ανθρώ-

πων».216 Η αγωγή γίνεται καλύτερη και «πιο φυσική», όταν στόχο έχει να 

αφήνει το παιδί να αναπτύσσεται και να το προστατεύει από ό,τι αναστέλ-

λει και διαστρέφει την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.  Έτσι κατά τον 

                                                 
214 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Έκδοση Ε΄, Εκδ. Οίκος, Αδελφών Κυριακί-

δη, Θεσσαλονίκη 2003, σ., 88-90. 
215 ALBERT REBLE,  ό. π., σ. 234. 
216 Ό. π., σ. 234. 
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Rousseau η έννοια της φύσης αποκτά  περισσότερο ψυχολογικό νόημα. 

«Φυσική» αγωγή σημαίνει άνοιγμα των φυσικών προδιαθέσεων του αν-

θρώπου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, όταν ο Rousseau κάνει λόγο 

για φυσική προδιάθεση δεν εννοεί μία ατομική προδιάθεση αλλά τη γενική, 

πρώτον την καλή ανθρώπινη φύση. Ο παιδαγωγός οφείλει να δράσει μόνο 

έμμεσα. Οφείλει να θέσει στη  διάθεση του νεαρού φυτού χώρο και φως και 

να παρεμποδίσει πιθανές ενοχλητικές επιδράσεις και να παρεμποδίσει πι-

θανές ενοχλητικές επιδράσεις.217 

«Παιδαγωγώ τον άνθρωπο» σημαίνει: Φροντίζω πώς να πετύχω την 

πλήρη επίδραση της φύσης στο εσωτερικό του ανθρώπου και στο περιβάλ-

λον που τον περικλείει. Ταυτόχρονα όμως να αποτρέψω τη ζημιογόνα πα-

ρέμβαση των διάφορων ανθρωπίνων απόψεων και γνωμών καθώς επίσης 

ιδιοτροπιών και συμπεριφορών και τη φθορά που αυτές είναι σε θέση να 

προκαλέσουν.  

Έτσι, λοιπόν, ο αμφίβολος «πολιτισμός» πρέπει να κρατηθεί και να 

μείνει όσο το δυνατό μακριά από το νεαρό Αιμίλιο. Εκείνο που έχει σημα-

σία για τον άνθρωπο είναι πως ό,τι μαθαίνει πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

του βιώματός του και της προσωπικής του εμπειρίας. Ο παιδαγωγός  οφεί-

λει μόνο να παρατηρεί και να ενδυναμώνει την εμπειρία του εκπαιδευομέ-

νου με ορθό τρόπο. 

Εφόσον ακολουθήθηκε η φυσική μέθοδος διαπαιδαγώγησης, ο άν-

θρωπος είναι πρακτικά ελεύθερος να δεχτεί ή να αρνηθεί την τελειοποίη-

ση των ικανοτήτων του μέσω της κοινωνίας, είναι δηλαδή ικανός να επι-

λέξει αν θα αντισταθεί ή θα ενδώσει στον εκφυλισμό που ενδέχεται να 

υφίσταται σε μια οργανωμένη κοινωνία. Σε αντιστοιχία προς το φυσικό 

πρότυπο αγωγής ο Ρουσσώ εισηγείται την έννοια μιας «ανθρωπολογίας 

ελλείψει της οποίας το ηθικό σύμπαν που αναδείχτηκε από τη Γαλλική 

Επανάσταση θα ήταν στερημένο από τη βαθύτερη φιλοσοφική διάστασή 

του»218. 

Μ’ αυτές τις απόψεις ο Rousseau εκφράζει ρητά το σπουδαιότερο κα-

νόνα της αυτενέργειας, που είναι το βασικό, το αναγκαίο και  το σπουδαιό-

τερο αίτημα με την έννοιά του «περί φύσης». 

                                                 
217 Η ύπαρξη της φύσης ορθώνεται ως εμπόδιο στην πραγματοποίηση των επιθυμιών του 

ανθρώπου. Ο Ρουσσώ παρομοιάζει αυτή την κατάσταση του ανθρώπου με εκείνη που 

περιγράφεται στη Βίβλο, όπου η εργασία επέρχεται ως τιμωρία της αρχικής απόσπασης 

και επιτείνει τα αντίθετα, τα οποία διχάζουν τον άνθρωπο: «το έξω και το μέσα, το Εγώ 

και τον Άλλο, το Είναι και το φαίνεσθαι, το Καλό και το Κακό, την εξουσία και τη δου-

λεία», βλ. Starobinski, J., Jean-Jacques Rousseau: La Transparance et l’ obstacle, Plon, Paris 

1957, σ. 121. 
218 Ferry, L., Le nouvel ordre ecologique: L’ Arbre, l’ animal et l’ homme, Grasset, Paris 

1992, σ. 44. 
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Για να διαμορφωθεί όμως η αγωγή με ενιαίο και σταθερό τρόπο, 

πρέπει το παιδί να έχει στη διάθεσή του, όσο αυτό είναι δυνατό, έναν παι-

δαγωγό. Αυτός ο φυσικός παιδαγωγός είναι στην αρχή η μητέρα του παι-

διού και στην παραπέρα αναπτυξιακή πορεία ο πατέρας.  Ο Rousseau στο 

παιδαγωγικό του έργο «Αιμίλιος» παρουσιάζει έναν ιδανικό παιδαγωγό, 

τον οποίο δεν τοποθετεί όμως μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Απο-

κλείει τους γονείς από την διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους υποστηρίζο-

ντας ότι οι γονείς από τη φύση τους δεν έχουν φτιαχτεί για να μεγαλώνουν 

παιδιά.219  Ενώ ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του υποστηρίζει ότι η α-

ντροφή και η διαπαιδαγώγηση των παιδίων εξαρτάται αποκλειστικά από 

τους γονείς και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την πορεία και εξέλιξη των 

παιδιών τους: «Ένα δένδρο, ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά, 

αμή ωσάν ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά, τα κλωνάρια. Ομοίως είστε-

νε και οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, 

οπού είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με 

καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. Ωσάν ξεραίνεστε οι γονείς με τες 

αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει εις την Κόλασιν μαζί 

τους.  

Είναι μια μηλιά και κάνει ξυνά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσω-

με, τη μηλιά ή τα μήλα; Τη μηλιά. Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς, οπού 

είστενε η μηλιά, να γίνωνται και τα μήλα γλυκά».220 
Ο Rousseau παρουσιάζει ένα πρότυπο παιδαγωγού και ένα πρότυπο 

μαθητή. Γ’ αυτόν τον παιδαγωγό υπάρχει μόνο ένας μαθητής, στον οποίο 

οφείλει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά και με τον οποίο οφείλει να συνδεθεί 

εφ΄ όρου ζωής ως ο καλύτερος σύντροφος. 

Επίσης, πολύτιμες και χρήσιμες είναι οι συμβουλές του Rousseau για 

τη φροντίδα των μικρών παιδιών, συγκλίνοντας σε μεγάλο βαθμό προς τις 

απόψεις του Locke και ασκώντας αυστηρή κριτική στα ήθη της εποχής του. 

Επιμένει και συνιστά την απλή διατροφή και τη φυσική κίνηση και τη 

σκληραγώγηση του σώματος, αλλά και της ψυχής, η οποία πρέπει να προ-

φυλαχθεί από την ανωμαλία και το πνεύμα του κάθε λαθεμένου δρόμου.221 

Στη διάρκεια αυτής της ηλικιακής βαθμίδας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα στην τροφοδοσία των αισθήσεων και να αφεθεί το παιδί να χρησι-

                                                 
219 Β. Γρηγοροπούλου, Αγωγή και πολιτική στον Rousseau, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

2002, σ. 82. Η έλλειψη της μητρικής επιρροής στα πρώιμα παιδικά χρόνια του Ρουσσώ ε-

πηρέασε σημαντικά τη μετέπειτα ζωή του και η παντελής απουσία μητρικής φροντίδας 

καταλήγει σε ένα υπερβολικό εγκώμιο της μητρότητας και των ευθυνών της στο πρώτο 

βιβλίο του Αιμίλιου βλ. Broome, J. H. (1963), Rousseau: A study of His Though, New York: 

Barnes & Noble, σσ.116-121. 
220 Ιωάννου Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 188 – 189. 
221 Ι. Β. Κογκούλη, Ό. π. σ. 89. 
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μοποιεί ανενόχλητα τις δυνάμεις του. Σημαντικότατη θεωρεί την προφύ-

λαξη του παιδιού από το πείσμα, την κακία και την οργή. 

Σύμφωνα με τη βασική πεποίθηση του Rousseau, η ιδιοτροπία δεν είναι ένα 

χαρακτηριστικό με το οποίο μας προίκισε η φύση, αυτή η προφύλαξη συμ-

βαίνει, με τον καλύτερο τρόπο, τότε μόνο, όταν ο παιδαγωγός αφήνει το 

παιδί μόνο του και το αναγκάζει, όσο είναι δυνατό, να έρθει αντιμέτωπο με 

τον κόσμο των πραγμάτων, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει, ούτε και μπορεί 

να προκαλέσει ιδιοτροπίες. Το παιδί πρέπει να «συναντήσει αντίσταση μό-

νο σε πράγματα και όχι στις ιδιοτροπίες του περιβάλλοντος».222 

Επίσης, ο Rousseau στο έργο του «Αιμίλιος» αναπτύσσει το χρονικό 

διάστημα από τη στιγμή που το παιδί μαθαίνει να μιλάει μέχρι το 12ο έτος 

ηλικίας του. Τονίζει ότι αυτή τη χρονική περίοδο, κατά την οποία  αρχίζει η 

λειτουργία της συνειδητής αντίληψης των πραγμάτων, υπάρχει μεγάλος 

κίνδυνος να ευθυγραμμισθεί το παιδί με τον ενήλικο και να θυσιασθεί το 

παρόν για το συμφέρον του μέλλοντος. Τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση και 

αποφασιστικότητα να μη εκδιωχθεί το παιδί από τον παράδεισο της παιδι-

κής ηλικίας. Συνιστώντας με μεγάλη έμφαση ότι πρέπει να διατηρηθούν τα 

παιχνίδια και η ψυχαγωγία του παιδιού και να μην αρχίσει πρόωρα η μά-

θηση. 

Η προσφερόμενη αγωγή σ’ αυτή την ηλικία πρέπει οπωσδήποτε να 

είναι στα μέτρα του παιδιού, όχι δηλαδή με ηθικές διδασκαλίες και λογικές 

αιτιολογήσεις, που σ’ αυτή την ηλικία δεν είναι ακόμη σε θέση να κατα-

νοήσει το παιδί, ούτε με προσταγές και αυταρχικό τόνο, αλλά διαμέσου της 

ανάγκης που πηγάζει από τα ίδια τα πράγματα. Στην περίπτωση που το 

παιδί σπάσει το τζάμι ενός παραθύρου, τότε πρέπει να αισθανθεί το κρύο 

και ενδεχομένως να κρυολογήσει, για να μάθει τη «φυσική τιμωρία», που 

προέρχεται από τα ίδια τα πράγματα και που αποτελεί απάντηση στην 

πράξη , που το ίδιο έκανε. Σ’ αυτή την ηλικία δε δέχεται καμία υπόδειξη ή 

άλλες ηθικές ποινές ή διδαχές, αλλά μεγαλώνει στο κλίμα μόνο των δικών 

του εμπειριών. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών πρέπει το παιδί να έχει την 

εμπειρία ενός ελάχιστου ποσοστού διανοητικών και ηθικών διδακτικών πε-

ριεχομένων, γιατί σ’ αυτό το διάστημα πρέπει να ασκηθούν αποκλειστικά 

το σώμα και οι αισθήσεις.  

Η διδαχή των αισθήσεων, που γίνεται με τη μέτρηση των βαρών και 

των διαστάσεων και τη μίμηση των ήχων της φύσης, καθώς και η υγιεινή 

τονίζονται ιδιαίτερα από το Rousseau ότι πρέπει να διδάσκονται αναλυτικά 

και διεξοδικά. Δεν δέχεται όμως και είναι ριζικά αντίθετος με κάθε προ-

γραμματισμένη διδασκαλία, κάθε λογοτεχνικό, επιστημονικό και καλλιτε-

χνικό περιεχόμενο. Σημειώνει μάλιστα ότι οι τέχνες, τα γράμματα και οι 

                                                 
222 ALBERT REBLE, Ό, π., σ. 236. 
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επιστήμες είναι απλωμένα σαν γιρλάντες από λουλούδια γύρω από τις σι-

δερένιες αλυσίδες που καθηλώνουν τον άνθρωπο. Βασική του θέση ήταν 

ότι «δε θα είσαι ποτέ σε θέση να δημιουργείς σοφούς, αν πρωτύτερα δεν τους 

αφήσεις να μεγαλώσουν στην κατάσταση της φυσικής αγριότητας».223 Μέσα 

σ’ ένα τέτοιο κλίμα ελευθερίας το παιδί θα πετύχει ένα μεγάλο βαθμό αυ-

τενέργειας, όπου μέσα απ’ αυτή και με τις σωματικές του δυνάμεις αντιπα-

ρατίθεται με το περιβάλλον του, με τη βούληση και το πνεύμα του παράλ-

ληλα. 

Όταν όμως η παιδική ηλικία σ’ ένα παιδί αναπτύσσεται τόσο ελεύ-

θερα, τότε του παρέχεται χαρά, ευχαρίστηση και αναπτύσσονται πολλές 

δυνάμεις μέσα του, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις καθημερινές του ανά-

γκες και να τα βγάζει πέρα στη ζωή του. 

Ο Rousseau για την αγωγή των παιδιών, από τη γέννησή τους μέχρι 2 

ετών, συμβουλεύει να μην υποκύπτουμε στα κλάματά τους, γιατί με αυτόν 

τον τρόπο  μάς ελέγχουν και μας αναγκάζουν να τα υπηρετούμε. Συγκε-

κριμένα αναφέρει: «τα πρώτα κλάματα των παιδιών είναι ικεσίες. Αν δεν 

προσέξουμε, σύντομα γίνονται διαταγές. Αρχίζουν ζητώντας να τους συ-

μπαρασταθούμε, καταλήγουν βάζοντάς μας να τα υπηρετούμε».224 Επάνω 

στο θέμα αυτό ο άγιος    Κοσμάς έχει διαφορετική παιδαγωγική θέση για το 

κλάμα. Τονίζει ότι με το κλάμα του παιδιού η μητέρα πρέπει αμέσως να 

στρέφει την προσοχή της προς αυτό και να δείχνει την αγάπη της: «Στοχα-

σθήτε: είναι μία μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάγη, κλαίει 

το παιδί της. Ευθύς αλησμονά το ψωμί δια να το παρηγορήση. Από τι παρακι-

νείται η μητέρα; Από την αγάπην οπού έχει εις το παιδί της. Νυστάζει η μη-

τέρα και θέλει να κοιμηθή. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησμονά τον ύπνον 

δια να το παρηγορήση. Από τι παρακινείται; Από την αγάπην. Είναι άρρωστη 

η μητέρα, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησμονά την αρρωστίαν δια να παρη-

γορήση το παιδί της. Από τι παρακεινείται; Από την αγάπην».225 Ενώ η παιδα-

γωγική θέση του Rousseau είναι ότι πρέπει να μάθει το παιδί να μην γίνε-

ται αυτό το οποίο θέλει αυτό, αλλά να υπακούει στους μεγαλύτερους του 

και να πράττει αυτό το οποίο θέλουν και επιθυμούν αυτοί.226 

Ενώ η αγωγή από το 3ο-12ο έτος της ζωής ενός παιδιού είναι αφιερω-

μένη κυρίως στην ανάπτυξη του σώματος και των αισθητηρίων οργάνων. Η 

επόμενη ηλικιακή βαθμίδα είναι η ανάπτυξη της σκέψης και η οποία γίνε-

ται ανάμεσα στο 12ο-15ο έτος της παιδικής ηλικίας. Σ’ αυτή την ηλικία απο-

                                                 
223ALBERT REBLE, ό. π.,  σ. 237. 
224 J. J. Rousseau, Αιμίλιος η περί αγωγής, μετφ. Π. Γκέκα, επιμέλεια Γ. Σπανός, τόμοι (1-3), 

εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2006, σ. 78. 
225 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 266. 
226 Η. Ρεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, 

εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 201. 
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φασιστικό ρόλο παίζει η φυσική ορμή για γνώση και για τον πρακτικό προ-

σανατολισμό της ζωής. Στο παιδί, «Αιμίλιο», δεν προσφέρεται καμία γνώ-

ση, αλλά απλά ενισχύεται η ευχαρίστηση που νιώθει κατά τη μάθηση. Τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τις αποκτά με δική του προσωπική εργασία. Ο 

παιδαγωγός προσέχει με ευσυνειδησία, με απεριόριστη εμπιστοσύνη  αυτό, 

την  ανάπτυξη της ζωής του παιδιού, έτσι ώστε αυτό να επινοεί, να ανακα-

λύπτει και να κατασκευάζει τα πάντα μόνο του, ακόμη και αν για το σκοπό 

αυτό χρειάζεται  για το μαθητή να του αφιερωθεί αρκετός χρόνος. 

Η επαφή του παιδιού με τα πράγματα τού δίνει τη δυνατότητα να 

απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, μόνο μέσα από τις πρακτικές του ανά-

γκες. Σ’ αυτή την αναπτυξιακή φάση το παιδί να γνωρίσει τα πράγματα 

και όχι ακόμη τους ανθρώπους. Τα κοινωνικά και ηθικά μεγέθη πρέπει του 

παιδιού να του είναι άγνωστα. Η αγωγή της ηλικίας αυτής ολοκληρώνεται 

με την εκμάθηση από την πλευρά του παιδιού μιας πρακτικής τέχνης.227 

Ο Rousseau με μεγάλη  ανάλυση περιγράφει την αγωγή από την η-

λικία του 15ου έτους της ηλικίας μέχρι το γάμο, ο νέος - «Αιμίλιος» - μέχρι 

τώρα ένας σκεπτόμενος άνθρωπος με τις αισθήσεις του ασκημένες, γίνεται 

ένας νέος που αισθάνεται να αγαπά. 

Την ανάπτυξη του συναισθήματος και της φαντασίας ο Rousseau  

θέλει να την μεταθέσει σε μεγαλύτερη ηλικία, για να μετριασθούν οι κίν-

δυνοι, όπως είναι το πάθος και ο αισθησιασμός και να δημιουργηθεί από 

πριν μια όσο το δυνατόν ισχυρότερη σκέψη, η οποία είναι ικανή να κατευ-

θύνει τα πράγματα. Κατανοεί την εποχή της ωριμότητας σαν τη μεγάλη, 

κρίσιμη τομή στη ζωή του νέου ανθρώπου, μάλιστα τη θεωρεί μια δεύτερη 

γέννηση228. Από ψυχολογική άποψη τονίζει ότι πολλά τα οποία αφορούν σε 

αυτήν  την περίοδο, ακόμη και αν με την άκαμπτη διαβάθμιση των λει-

τουργιών περνά στη σφαίρα της ουτοπίας. Κύρια άποψη του είναι, όπως και 

προηγούμενα, να αφεθεί ανενόχλητη η φύση, να επικρατήσει, χωρίς καθό-

λου να επιταχυνθεί η διαδικασία. 

Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζήσει ο νέος στην αθωότητα, τό-

σο περισσότερο θα κρατηθούν σ’ αυτόν σώμα και ψυχή. 

Επειδή σε συνάρτηση με την ωρίμανση του φύλου αναπτύσσονται το 

συναίσθημα, η συμπάθεια και η αγάπη, πρέπει ο παιδαγωγός σ’ αυτό  το 

διάστημα να κάνει ανοιχτό τον νέο – Αιμίλιο στους συνανθρώπους του και 

καθοδηγώντας τον στη συνάντηση με το Εσύ να αναπτύξει τον ψυχικό του 

κόσμο και την ανθρωπιά του. 

                                                 
227 ALBERT REBLE, ό. π., σ. 238. 
228 Stewart, W. A. C. and McCann, W. P. (1967) The Educational Innovators. Volume 1 1750-

1880, London: Macmillan, σ. 45. 
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Ο νέος πρέπει σε κάθε συνάνθρωπο να βλέπει τον άνθρωπο στην 

ουσία και να αισθάνεται ο ίδιος πρωταρχικά άνθρωπος. Τονίζει με έμφαση 

ο Rousseau «Μάθετε στο μαθητή σας να αγαπά όλους τους ανθρώπους, α-

κόμη και εκείνους που αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση τους συνανθρώ-

πους. Παιδαγωγήστε τον έτσι, ώστε να μη θεωρεί τον εαυτό του μέλος μιας 

ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης, αλλά να μπορεί να τον ξαναβρίσκει μέσα σε 

κάθε κοινωνική τάξη».229 

Σ’ αυτή την ηλιακή βαθμίδα άνω του 15ου  έτους, που είναι η ηλικία 

της ωριμότητας, ανήκει για τον νέο – Αιμίλιο - η θρησκεία. Εδώ εμφανίζεται 

στη σκέψη του Rousseau ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του Διαφωτισμού. 

Ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τη θρησκεία, όσο γίνεται 

πιο αργά. Είναι καλύτερα να μην έχει σχηματίσει καμία απολύτως αντίλη-

ψη για το Θείο παρά κάποια φανταστική ή ανάξια του Θεού αντίληψη. Ο 

νέος θα πρέπει να εισαχθεί σε μια γενική «φυσική» θρησκεία230  και να  α-

ποφασίσει όσο πιο αργότερα γίνεται για μια θετική θρησκεία. Αυτή τη φυ-

σική θρησκεία  την αναλύει ο Rousseau και την αντιπαραθέτει με σκληρό 

τρόπο απέναντι σε κάθε ορθολογική μεταφυσική και κάθε επινοημένη 

θρησκεία πιστεύοντας ότι έχει σ’ αυτήν αυτό  που εμπνέει στον άνθρωπο 

το φυσικό συναίσθημα, η αθωότητα της καρδιάς και η αδιάφθορη συνείδη-

ση. 

Η λογική  μάς απατά πολύ συχνά και για αυτό απαιτούμε το δικαίω-

μα να μην ακολουθούμε τις συμβουλές της. Αντίθετα, η συνείδηση231  δεν 

μας απατά ποτέ. Ο Θεός δεν βρίσκεται, για τον Rousseau, μέσα στα βιβλία, 

αλλά στην αμεσότητα και τη συναισθηματικότητα της εσωτερικής ζωής και 

έξω στην ελεύθερη φύση.232  

                                                 
229 ALBERT REBLE, ό. π., σ. 238. 
230  Η θεωρία του για τη φυσική θρησκεία παρερμηνεύτηκε και οδήγησε στην καταδίκη 

του Αιμίλιου από το Παρισινό Κοινοβούλιο και του ιδίου ως προφήτη μιας «φυσικής θρη-

σκείας» που «υπάγει την εκκλησία στον έλεγχο του λόγου και εισάγει μόνο μια καθαρά 

ανθρώπινη πίστη», ενώ καταστρέφει «την αυθεντία της Εκκλησίας» και «εξασθενίζει το 

σεβασμό των λαών προς τους Βασιλείς τους», βλ. Gouhier, H., Rousseau et Voltaire, Vrin, 

1983, σ.  176. Όπως υποστηρίζει ο Marcel Fancon με την καταδίκη του Αιμίλιου καταδικά-

ζεται και το σύνολο του έργου του Ρουσσώ. Ο Ρουσσώ έγραφε πολύ και έπρεπε να κατα-

δικαστεί, βλ. M.Fancon, , «La condamnation de l’ Emile» στο Annales J.-J. Rousseau, τόμ. 31, 

1946-49, σ. 242.   
231 O Patrick Riley στο έργο του The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001, σσ. 146-147, υποστηρίζει ότι και αν ακόμη η ανθρώπινη φύση δε 

διαθέτει κανένα πολιτικό στοιχείο, όπως πολλοί μελετητές παρατηρούν, ο Ρουσσώ θέλη-

σε να προικίσει τους πρώτους ανθρώπους με μια ελεύθερη βούληση, η οποία θα είναι 

δεκτική στην κοινωνική και πολιτική παιδεία και η οποία κατόπιν θα μετατρέπεται σε 

κατεξοχήν πολιτική, ελεύθερη, γενική βούληση. Αυτή ακριβώς η πρώτη βούληση είναι ο 

πανανθρώπινος ηθικός κώδικας που ονομάζεται συνείδηση και επιτρέπει στους ανθρώ-

πους να διακρίνουν το καλό από το κακό. 
232 Ό, π., σ. 239. 
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Επίσης, σ’ αυτή την ηλικία γίνεται η καλλιέργεια της κοινωνικής συ-

ναναστροφής, το παιδί μαθαίνει να γνωρίζει το μεγάλο κόσμο, τον κόσμο 

των ενηλίκων. 

Ακόμη, στην ίδια ηλικία είναι οι αναφορές του Rousseau για την εκ-

παίδευση της γυναίκας233. Η γυναίκα θεωρείται απ’ αυτόν, προορισμένη 

μόνο για να είναι αρεστή στον σύζυγο της. Τονίζει ότι το πρώτο και πιο ση-

μαντικό προσόν μιας γυναίκας είναι η γλυκύτητα της.234 Το να αποκτήσει 

μια γυναίκα δεξιότητες στις τέχνες που έχει ανάγκη το σπίτι της , όπως (το 

ράψιμο και το πλέξιμο), είναι γι’ αυτήν σπουδαιότερα απ’ ό,τι η μάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής. Η άποψή του επίσης είναι ότι οι γυναίκες είναι 

κατώτερες από τους άνδρες «Δεν υπάρχει καμία ισότητα μεταξύ των δύο 

φύλων».235 Και σ’ άλλο σημείο τονίζει: «Η γυναίκα πρέπει να μάθει από 

πολύ νωρίς να υποφέρει ακόμα και την αδικία και να ανέχεται τα σφάλμα-

τα του συζύγου χωρίς να παραπονιέται».236 Οι παραπάνω απόψεις του 

Rousseau  για τη θέση της γυναίκας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις θέ-

σεις του αγίου  Κοσμά για τη γυναίκα.  Ο άγιος  Κοσμάς δίδασκε την ισοτι-

μία των δύο φύλων, την ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκας: «Ίσια την έ-

καμε ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέραν».237 Και συνεχίζοντας 

τη διδασκαλία του για την αξία και τη θέση της γυναίκας σύμφωνα με την 

Ορθόδοξη διδασκαλία και ανθρωπολογία ως πλάσμα του Θεού «κατ’ εικό-

να και ομοίωσιν» τονίζει: «Πρέπει και εσύ, ω άνδρα αδελφέ μου, να μην με-

ταχειρίζεσαι την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διατί πλάσμα του Θεού είναι και 

εκείνη καθώς είσαι και εσύ, τόσον εσταυρώθηκεν ο Θεός δια εσένα, ωσαν και 

δια εκείνην, πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη, 

έχετε ένα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τα Άρχαντα Μυστήρια οπού κοινωνείς και 

εσύ κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν από ε-

σένα, …».238 Η δε συμβουλή του αγίου  Κοσμά προς τους γονείς είναι: «να 

μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διατί όλα πλάσματα 

του Θεού είναι».239 Ο άνδρας και η γυναίκα ως μέλη του σώματος της Εκ-

                                                 
233 Η ενηλικίωση και κοινωνική ένταξη του Αιμίλιου, που παρουσιάζεται στο πέμπτο και 

τελευταίο βιβλίο του έργου του Ρουσσώ, συνδέεται με την αγωγή της γυναίκας, μέσω της 

οποίας προβάλλεται η διαφορά των δύο φύλων και ο κοινωνικός ρόλος που καλείται αυ-

τή να παίξει. Το βασικό όμως θέμα εξακολουθεί να είναι το ίδιο για τον άνδρα και τη γυ-

ναίκα και αφορά τη φυσική εξέλιξη στην εκπαίδευση. E.J.Power, Main currents in the history 

of education, New York: Mc Graw- Hill., 1970, σ. 486 
234 Σ. Ζιώγου – Καραστεργίου, Η Παιδαγωγική σκέψη, από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσ-

σόρι, Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, α.ε. Θεσσαλονίκη 1996. σ. 159. 
235 J. J. Rousseau, Αιμίλιος ή Περί αγωγής, μετφ. Γ. Σπανός, επιμέλεια Π. Γκέκα, τόμοι (4-5), 

εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2006, σ. 222. 
236 Ό. π., σ. 235. 
237 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 131. 
238 Ό. π., Διδαχή Α1, σ.  133-134. 
239 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 186. 
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κλησίας και κατ’ επέκταση του Χριστού έχουν πλήρη ισοτιμία και ισότητα 

δικαιωμάτων. Ο άγιος  Κοσμάς δεν κάνει διακρίσεις τόσο για τα αγόρια, 

όσο και για τα κορίτσια. Όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα στην παιδεία.240 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στο έργο του Ρουσσώ εκφράστηκαν 

και αντιδράσεις που δεν προήλθαν μόνο από συντηρητικούς εκκλησιαστι-

κούς κύκλους αλλά και από Εγκυκλοπαιδιστές. Χαρακτηριστικά ο Βολταί-

ρος αφαιρεί από το Ρουσσώ το δικαίωμα να μιλάει για αγωγή των παιδιών 

και να υποδεικνύει τρόπους διαπαιδαγώγησης, εφόσον ο ίδιος με την επι-

λογή του να εγκαταλείψει και τα πέντε του παιδιά σε ορφανοτροφείο κα-

ταρρίπτει οποιαδήποτε θεωρία ασπάζεται και υποδηλώνει μια υποκριτική 

συμπεριφορά.241 

Γενικότερα όμως ο Ρουσσώ με το σύνολο του έργου του και τις α-

πόψεις που κατέθεσε σε αυτό ήρθε σε αντίθεση με τις κυρίαρχες τάσεις 

της εποχής του, υπερασπιζόμενος την ισότητα ως πρώτη προϋπόθεση της 

ελευθερίας, πράγμα που συμφωνούσε με τη θέση του για την απελευθέ-

ρωση των φτωχών και την απονομή των ίδιων δικαιωμάτων σε πλούσιους, 

φτωχούς και ευγενείς.242 Σύμφωνα με τον Plamenatz:243 «Ο Ρουσσώ μερί-

μνησε, όσο είναι δυνατό, ώστε το παιδί να μαθαίνει από την εμπειρία του, να 

αναγνωρίζει τη χρησιμότητα αυτού που ενθαρρύνεται να μαθαίνει. Μερί-

μνησε ώστε το λεξιλόγιό του να μην υπερβαίνει την ικανότητά του να χρη-

σιμοποιεί λέξεις για να εκφράζει τις σκέψεις του, να μην έρχεται αντιμέ-

τωπος με προβλήματα που δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει. Φρόντισε να 

μη δίνεις εντολές στο παιδί και κυρίως εντολές που βασίζονται σε απειλές, 

να μην του επιτρέψεις να έχει την εντύπωση ότι είσαι στην υπηρεσία του, να 

μην τον τιμωρείς ποτέ, αλλά άφησε τον να υποφέρει από τις οδυνηρές συνέ-

πειες της συμπεριφοράς του, αποδέξου το γεγονός της αυτό- συγκέντρωσης/ 

εγωπάθειας και μην τον απομακρύνεις από αυτήν. Ποτέ μην απαιτείς από 

αυτό να εξωτερικεύσει αισθήματα που δεν έχει, ποτέ μη θυσιάζεις το παιδί 

στον άντρα που θέλεις να γίνει, καθυστέρησε όσο περισσότερο μπορείς την 

εμφάνιση σεξουαλικών απαιτήσεων και συναισθημάτων που συνδέονται με 

αυτά». 

Οι παιδαγωγικές σκέψεις, που  συναντούμε στο Rousseau,  ανταπο-

κρίνονται καθαρά στο πνεύμα της εποχής του, αλλά και πολλά τα  διαχρο-

νικά στοιχεία, που η επίδραση τους ήταν μακροχρόνια. Έθεσε το θέμα της 

                                                 
240 Δήμητρα Χ. Μαρκάκη, Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως Παιδαγωγός, Θεσσαλονίκη 2010, 

σ. 62-67. 
241  H. Gouhier, Rousseau et Voltaire, Vrin., 1983, σ. 185 
242 A.Mathiez, «Les nouveaux courants d’ idées dans la littérature française a la fin du 

XVIIeme siècle» στο Annales historiques de la Révolution française, τόμ. 12., 1935, σ. 193. 
243  J. Plamenatz, «Rousseau: The Education of Emile», Journal of Philosophy of Education, 6:2, 

1972,  σ. 180-181, σ. 176-192.,. 
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αγωγής των παιδιών και πρότεινε λύσεις, που άσκησαν τόσο στους συγ-

χρόνους του όσο και στις κατοπινές γενιές ιδιαίτερη επίδραση: Η άποψη του 

να δοθεί στο παιδί η κατάλληλη αγωγή, για να μπορεί να αντιμετωπίσει  

τα καθημερινά προβλήματα της ζωής. 

Με τον Rousseau αναλύεται η φύση του παιδιού και τα στάδια της 

ανάπτυξής του. Και μόνο μ’ αυτό αποκτούν κύρος οι θέσεις του. Η άποψή 

του για το προσωπικό δικαίωμα του παιδιού και η αντιμετώπιση του παιδα-

γωγού ως συνηγόρου του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως πρόοδος στην 

παιδαγωγική σκέψη. 

 

iii) Οι παιδαγωγικές απόψεις του Immanuel Kant 

Εκείνος που επηρεάστηκε από τις απόψεις του  Rousseau και τις διέ-

δωσε στη Γερμανία και θεωρείται από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους 

του Γερμανικού Διαφωτισμού είναι ο Immanuel Kant (1724 –1804).244 Είναι 

ένας από τους πρωτεργάτες και πνευματικούς ηγέτες του Διαφωτισμού, 

ένας από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του. Ορίζει τον Διαφωτισμό ως 

«έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητά του, για την οποία ο ίδιος είναι 

υπεύθυνος»,245 ως απελευθέρωση από κάθε είδος ετερονομία, κηδεμονία 

και δουλεία, τα δεσμά των οποίων είχε σφυρηλατήσει ο ίδιος, ως θάρρος να 

σκέπτεται ο ίδιος και να αποφασίζει ο ίδιος: « Έχε θάρρος να χρησιμοποιείς 

τη δική σου λογική».246 

Ο Kant ως φιλόσοφος και παιδαγωγός κάνει λόγο για τριπλή ανωριμότη-

τα:247 Α) Παιδαγωγική ανωριμότητα: Διαπαιδαγωγούμαστε ωσάν να μεί-

νουμε για πάντα ανώριμοι, ακολουθώντας την κρίση, τις αποφάσεις και τις 

επιλογές άλλων. Β) Πολιτική ανωριμότητα: Υποτασσόμαστε και υπακούμε 

σε νόμους που δεν θεσπίσαμε εμείς και δεχόμαστε την αυθαιρεσία της 

κρατικής εξουσίας. Γ) Θρησκευτική ανωριμότητα: Αυτό που πιστεύουμε 

μας το επιβάλλουν εκείνοι που κατανοούν και ερμηνεύουν την Αγία Γρα-

φή.248 

Απ’ αυτή την ανωριμότητα οφείλει να απαλλαχτεί ο άνθρωπος, α-

ναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας τη δική του λογική. Θεωρεί ότι αιτία 

της ανωριμότητας είναι η νωθρότητα και η ατολμία να χρησιμοποιούμε τη 

                                                 
244 Ε. Παπανούτσου, Φιλοσοφία και Παιδεία, Αθήνα 1958, σ. 331-355. 
245 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?, VΙΙΙ, 35, μτφρ. Ε. Παπανούτσου, Ιμ-

μάνουελ Κάντ, Δοκίμια, σ. 42. 
246 Ό. π., σ. 42 
247 I. Kant, Reflexionen  zur Anthropologie, XV/ 89 εξ. 
248 Κ. Δεληκωνσταντή, Η παιδαγωγική του Kant, Θεμελίωση, επικαιρότητα και κριτική 

των αντιλήψεών του για την αγωγή. Εκδοτικός Οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1990. σ. 109. 
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λογική μας, καθώς και το ότι επιτρέπουμε σε άλλους να σκέπτονται γι’ ε-

μάς ή στη θέση μας και να κάνουν κάθε είδους προσπάθεια για εμάς. «Εί-

ναι τόσο άνετο να είναι κανείς ανώριμος».249 Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να 

αναβάλλει για λίγο το διαφωτισμό του ίδιου του εαυτού του. Δεν μπορεί 

όμως να παραιτηθεί οριστικά απ’ αυτόν, γιατί αυτό θα σήμαινε καταπάτη-

ση των ιερών δικαιωμάτων της ανθρώπινης υπόστασης.250 Ο Διαφωτισμός 

λοιπόν είναι κατά τον Kant αιώνιο καθήκον της ανθρωπότητας, για έναν 

κόσμο που αγωνίζεται για την ελευθερία και την κυριαρχία του λόγου. 

Η συμβολή του Kant στην παιδαγωγική είναι μεγάλη. Θεωρεί ότι η 

αγωγή είναι η προσπάθεια που οδηγεί το νέο άνθρωπο στην έξοδο από την 

ανωριμότητα, προς την αυτονομία και ελευθερία, στην ηθικότητα και λογι-

κότητα. «Η πιο σημαντική επανάσταση στο εσωτερικό του ανθρώπου είναι 

η έξοδός του από την ανωριμότητά του, για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυ-

νος».251 O Kant όμως δεν πιστεύει στην παντοδυναμία της αγωγής. Σίγουρα 

όμως θεωρεί την αγωγή καθώς επίσης και την τέχνη το να διοικείς ανθρώ-

πους ως την πιο δύσκολη τέχνη,252 η οποία είναι αμφίρροπη και αμφιλεγό-

μενη και ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα τα οποία μπορεί να επωμι-

σθεί ο άνθρωπος. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο άνθρωπος διαπαιδαγωγείται 

«από ανθρώπους οι οποίοι επίσης έχουν διαπαιδαγωγηθεί».253 Εύκολα μπο-

ρούμε να αντιληφθούμε όλη την αβεβαιότητα και τους κινδύνους που υ-

πάρχουν στην αγωγή. Γι’ αυτό απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και 

συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. 

Κατά τον Kant,  «Η αγωγή είναι μια τέχνη, η εξάσκηση της οποίας 

πρέπει να τελειοποιηθεί σε πολλές γενεές».254 Η πρόοδος της αγωγής γίνε-

ται με αργό ρυθμό, αφού εξελίσσεται μέσα από πολλές γενεές. Έτσι η κάθε 

γενεά εφοδιασμένη με τις γνώσεις της προηγούμενης μπορεί να τελειοποιεί 

την τέχνη της αγωγής, ώστε οι ανθρώπινες εμπειρίες να αναπτύσσονται 

αρτιότερα και η ανθρωπότητα να πλησιάζει όλο και περισσότερο στον προ-

ορισμό της. Η αγωγή πρέπει να μετατραπεί σε επιστημονική έρευνα και σε 

μια συστηματικά οργανωμένη προσπάθεια, ώστε να μην κατεδαφίζει έτσι 

η μια γενεά ό,τι είχε χτίσει η άλλη.255 

Συγχρόνως με τις επιφυλάξεις που έχει ο Kant  πιστεύει στις μεγάλες 

δυνατότητες που έχει η αγωγή για τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου.      

                                                 
249 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung, VIII, σ. 35, μτφρ. Ε. Π. Παπανού-

τσου, Ιμμάνουελ Καντ,. Δοκίμια, σ. 42. 
250 Ό. π., σ. 39. 
251 I Kant, Anthropologia in pragmatischer Hinsicht, VII, σ. 229. 
252 I. Kant, Paedagogik, IX, σ. 446. 
253 Ό. π., σ. 443. 
254 Ό. π., σ. 446. 
255 Ό. π., σ. 446. 
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Στόχος της  αγωγής είναι να αναπτύξει στον άνθρωπο κάθε δυνατή τελειό-

τητα, την οποία δέχεται η φύση του. Ο Kant ως παιδί του Διαφωτισμού βλέ-

πει το ανθρώπινο γένος να προχωρεί από το αρνητικό στο θετικό με μια 

πρόοδο που έχει συνέχεια και ξεπερνώντας πολλά και δύσκολα εμπόδια.256 

Εκφράζει την αισιοδοξία ότι η ανθρωπότητα, μετά την οριστική είσοδο στην 

εποχή του Διαφωτισμού, θα σημειώνει συνεχή πρόοδο στον τομέα της α-

γωγής. Γιατί πρώτη φορά στην ιστορία τους οι άνθρωποι αρχίζουν να εκτι-

μούν σωστά το φαινόμενο της αγωγής και να κατανοούν πραγματικά «τι 

ανήκει σε μια σωστή αγωγή».257 O Kant παρατηρεί να ανοίγονται εδώ προ-

οπτικές για μια πιο ευτυχισμένη ανθρωπότητα και φιλοσοφεί για το πού 

θα μπορούσε να φθάσει ο άνθρωπος με την τέλεια αγωγή. «Είναι υπέροχο 

να φαντάζεται κανείς ότι η ανθρώπινη φύση θα αναπτύσσεται όλο και καλύ-

τερα μέσω της αγωγής».258    Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί «να κάνει κανείς 

τους ανθρώπους ευτυχισμένους, χωρίς να τους κάνει ηθικούς και συνε-

τούς».259 Παρόλη  την αξία που έχουν η πειθαρχία, η καλλιέργεια και ο εκ-

πολιτισμός, δεν σημαίνουν αυτομάτως και την ηθικοποίηση του ανθρώπου. 

«Ζούμε στην εποχή της πειθαρχίας, της καλλιέργειας και του εκπολιτι-

σμού, αλλά απέχουμε ακόμη πολύ από την εποχή της ηθικοποίησης».260    

Η παιδαγωγική του Kant, η οποία εξυψώνει τον ηθικό ανθρωπισμό, 

άξονας του οποίου είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η 

πίστη στην καθολικότητα και την εγκυρότητα του ηθικού νόμου, στον ο-

ποίο υποτάσσονται όλοι, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς προνόμιο και εξαίρεση, 

με την προσταγή ότι κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται σε καμιά περί-

πτωση να χρησιμοποιεί τον άλλον απλά ως μέσον, παραμένει αληθινή και 

σταθερή.261 Επίσης, οι θέσεις του Kant για το ότι η αγωγή, η οποία αποσκο-

πεί στο να ετοιμάσει τον άνθρωπο για μια «πολύμερη αυθυπαρξία»,262 πρέ-

πει σ’ όλες τις βαθμίδες της να προσδοκά την ελευθερία, για το βαθύ αν-

θρωπολογικό, ηθικό και παιδαγωγικό νόημα της ιδέας του καθήκοντος, για 

τον συνδυασμό πειθαρχίας και ελευθερίας, έτσι ώστε να μη οδηγείται ο 

παιδαγωγούμενος σε «δουλικό φρόνημα»,263  αλλά στη σωστή ανάπτυξη 

της ελευθερίας, αφού η δουλική πειθαρχία και η αγωγή ελευθερίας δεν 

μπορούν να συμβαδίζουν.  
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Επίσης, γνωστές είναι οι θέσεις του Kant ότι η αγωγή οφείλει να υ-

πηρετεί το δίκαιο και την ειρήνη, ότι τα παιδαγωγικά προγράμματα πρέπει 

να έχουν στοιχεία και κατεύθυνση μέσα από την ίδια τη ζωή, καθώς και ότι 

τα παιδιά πρέπει να διαπαιδαγωγούνται όχι μόνον με προοπτική τη σημε-

ρινή, αλλά και τη μελλοντικά καλύτερη κατάσταση του ανθρωπίνου γέ-

νους. Δηλαδή την ιδέα της ανθρωπότητας και του προορισμού της, ώστε με 

την αγωγή να επιτυγχάνεται μια διαρκώς καλύτερη κατάσταση για τους 

ανθρώπους. Ο Kant είναι αυτός που τόνισε τον επιστημονικό χαρακτήρα 

της παιδαγωγικής και διέδωσε τις απόψεις του Rousseau στη Γερμανία. Ε-

κτίμησε  σωστά την αξία των σχολικών πειραματισμών και επηρέασε θετι-

κά τα διάφορα προοδευτικά κινήματα. Επίσης, τόνισε όχι μόνο την ατομική 

διάσταση της αγωγής, αλλά και την κοινωνική και πολιτική της πλευρά. Οι 

απόψεις του για την κοινωνικοποίηση και τον εκπολιτισμό του ανθρώπου 

δεν είναι απλά μια θεωρία προσαρμογής του ανθρώπου στην κοινωνία, 

αλλά συνεπάγεται ότι ο κοινωνικοποιημένος μπορεί και πρέπει να εργα-

σθεί για την κοινωνική αλλαγή και την ανανέωση των θεσμών.264 

O Kant περιγράφοντας την αποστολή της φιλοσοφίας και συνεπώς 

της παιδαγωγικής σημειώνει τα εξής: «Εάν υπάρχει κάποια επιστήμη, την 

οποία ο άνθρωπος χρειάζεται οπωσδήποτε, αυτή είναι η επιστήμη η οποία 

τον διδάσκει να ανταποκρίνεται όπως αρμόζει στη θέση η οποία του δόθηκε 

στη δημιουργία και από την οποία μπορεί να μάθει τι πρέπει να είναι κα-

νείς για να είναι άνθρωπος».265  

Επίσης, ο Kant πιστεύει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ειλικρίνεια 

προς τον εαυτό του και τους άλλους. Το ψέμα εκμηδενίζει την ελευθερία 

και την προσωπικότητα μας. Γι’ αυτό κατά τον Kant η ειλικρίνεια δεν είναι 

απλώς μια αρετή, αλλά «η ουσία της ηθικότητας και της λογικότητας»,266 

«το πρότυπο όλων των αρετών».267  

Είναι ξεκάθαρο ότι η ειλικρίνεια μ’ αυτή την έννοια  είναι ένας από τους 

βασικότερους σκοπούς της αγωγής. Σημειώνεται συχνά η μεγάλη σημασία 

της αγωγής του παιδιού στην ειλικρίνεια και στην αποστροφή προς το ψέ-

μα. Αντίθετο του ψέματος είναι η αλήθεια. 

Αλήθεια σημαίνει πρώτα συμφωνία και ταυτότητα με τον εαυτό μας. Αυτό 

βέβαια δεν εμποδίζει τον Kant να τονίσει την αναγκαιότητα της επικοινω-

νίας για την αλήθεια.268 Η ευθύνη με βάση αυτή την ιδέα της αλήθειας εκ-

φράζεται ως υποκειμενική ευσυνειδησία και όχι ως διαλογική συνευθύνη.269  

                                                 
264 E. Hufnagel, Kants paedagogische Theorie, 54. 
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 Με τις παραπάνω θέσεις του  Kant  τόσο για το ψέμα, σύμφωνα με 

τις οποίες καλεί τους γονείς να μάθουν στα παιδιά τους να μη λένε ψέμα-

τα, όσο και για το ότι  το παιδί πρέπει να μεγαλώνει με ηθικότητα,  να μα-

θαίνουν στα παιδιά τους οι γονείς τι είναι καλό και τι είναι κακό, καθώς ε-

πίσης να τα αμείβουν, όταν πράττουν το καλό και να μη τα τιμωρούν, όταν 

πράττουν το κακό, γιατί θα κάνουν το καλό μόνο για να εισπράττουν τον 

έπαινο, συμφωνεί και ο άγιος  Κοσμάς, ο οποίος με τη διδασκαλία του κα-

λούσε τους γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους με χριστιανικά ήθη και να 

είναι οι ίδιοι πρότυπο για αυτά καλών πράξεων: «Και εσείς, γονείς, να παι-

δεύετε τα παιδιά σας εις χριστιανικά ήθη…».270 Και σ’ άλλο σημείο τονίζει: 

«Πάλιν εσύ, γυναίκα, έχεις περισσότερον χρέος από τον άνδραν να αντρέφης 

τα παιδιά σου και να τα νουθετάς εις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώ-

νεται το ταχύ από τον ύπνον και ευθύς σου γυρεύη ψωμί, εσύ μη του δώσης, 

αλλά έπαρέ το και πήγαινέ το εις την εικόνα του Χριστού και ειπέ του: Εγώ, 

παιδί μου, ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Έλα, κάμε τον σταυρόν σου να 

τον προσκυνήσωμεν και να τον παρακαλέσωμεν να μας δώση. Και  έτσι  συνη-

θίζει  το  παιδί  από μικρόν  εις  το  καλόν».271                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Επίσης, με την θέση του Kant και τη συμβολή του προς τους γονείς  

ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ανατρέφονται μέσα σ’ ένα περιβάλλον το οποίο 

να δίνει σημασία στον εμφανή ρουχισμό, στα φανταχτερά στολίδια και 

στην έντονη ομορφιά,272 συμφωνεί και ο άγιος    Κοσμάς, ο οποίος στη διδα-

σκαλία του τονίζει: «Και να είναι τα φορέματά σας ταπεινά και το φαγί σας 

και το πιοτό σας και τα άλλα σας. Τα κρεβάτια σας με φρονιμάδα να κυβερ-

νήστε ωσάν χριστιανοί, δια να δίνετε καλόν παράδειγμα και εις τους άλ-

λους»,273  και συνεχίζει τις συμβουλές του:  «Εγώ βλέπω εδώ οπού περιπατώ 

και διδάσκω, είπα ένα λόγον δια τες ευλογημένες γυναίκες να σκεπάζωνται 

και να ρίξουν τα περισσά σκουλαρίκια, δακτυλίδια και με ήκουσαν».274 
Επίσης, κατά τον Kant βασικός σκοπός της αγωγής είναι να μάθει ο 

παιδαγωγούμενος να σέβεται το δίκαιο, το οποίο είναι το πιο ωραίο πράγ-

μα στον κόσμο, «η κόρη οφθαλμού του Θεού  στη γη».275 Με το δίκαιο ανα-

γνωρίζεται η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η συμβίωσή μας 

αποκτά εσωτερική δέσμευση και συνεκτικό δεσμό και τίθενται οι βάσεις για 

ειρήνη μεταξύ των λαών και για να γίνει η κοινωνία «πεδίο της λογικής».276 

                                                 
270 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 173. 
271 Ό. π., σ. 170. 
272 Ι. Kant, Περί παιδαγωγικής, Προλεγόμενα-Μετάφραση-Σημειώσεις, Παρασκευή Σιδε-

ρά-Λύτρα, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2004, σ. 84. 
273 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, 132. 
274 Ό. π., 133. 
275 I. Kant, Paedagogik, IX, 490. 
276 Eine Vorlesung Kants uber Ethik, 247. 
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Εφόσον η ανθρωπιά εκφράζεται ως δικαιοσύνη και ως σεβασμός του δικαί-

ου, η δε αγωγή πρέπει να μας οδηγήσει στην ανθρωπιά, είναι φυσικό η ιδέα 

της δικαιοσύνης να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αγωγή. Αγωγή ελευθερί-

ας σημαίνει ουσιαστικά αγωγή δικαιοσύνης.277 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ελευθερία ερμηνεύεται από τον Kant με βάση την ι-

δέα της δικαιοσύνης και ότι η ηθική του έχει δικαιϊκό και νομικό χαρακτή-

ρα. Ιδιαίτερα ο Schleiermacher τόνιζε ότι το πνεύμα της ηθικής του Kant εί-

ναι « περισσότερο νομικό παρά ηθικό ».278  

O Kant στη θεωρία του αναγνώριζε στην αγωγή  και την παιδεία υ-

ψηλή κοινωνική λειτουργία και ηθοπλαστικό χαρακτήρα. Συνέβαλε όσο 

ελάχιστοι στη θεμελίωση της Ευρωπαϊκής αγωγής και της επιστήμης της 

αγωγής. Η δύναμη της προσωπικότητας του Kant και η ακτινοβολία της φι-

λοσοφικής του διάνοιας άσκησαν ισχυρά μορφοποιό επίδραση κυρίως μέσω 

του Νεοκαντιανισμού στον καθορισμό των μέσων, των σκοπών και των ο-

ρίων της αγωγής και για την εποχή μας.279 

Ο Kant είναι εκείνος που δεν θεωρούσε καμιά μεταρρύθμιση περισ-

σότερο επιβεβλημένη, όσο τη μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει στον το-

μέα της αγωγής.Κατ΄αυτόν τον τρόπο  είναι ο σπουδαιότερος φιλόσοφος 

της ελευθερίας και της ηθικότητας.280 Η ηθικότητα πρέπει να προηγείται 

και μετά να ακολουθεί η θεολογία, η οποία καλείται «Θρησκεία», σύμφωνα 

με τον Kant. Σε σχέση μ΄αυτό το θέμα υποστηρίζει ότι τα παιδιά από μικρά 

πρέπει να μαθαίνουν θεολογικές έννοιες, όπως τι είναι θρησκεία και ποιος 

είναι ο Θεός με την έννοια την οποία έδινε ο ίδιος στον όρο «θρησκεία». Για 

τον Kant η θρησκεία είναι να γίνονται οι άνθρωποι περισσότερο ηθικοί και 

περισσότερο καλοί. Η αποψή του είναι ότι, αν δεν συνδυαστεί η θρησκεία 

με την ηθικότητα, η θρησκεία γίνεται απλώς αίτηση χάριτος.281 Άρα, η ηθι-

κότητα πρέπει να προηγείται, ακολουθώντας η θεολογία και αυτό σύμφω-

να με τον Kant λέγεται θρησκεία.282 Ενώ αντίθετα για τον Άγιο Κοσμά θρη-

σκεία είναι να βιώνουμε και να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του 

Θεού. Με την ενάρετη χριστιανική ζωή θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε 

στην ηθική και στη θέωση. Επομένως η ηθική είναι αποτέλεσμα της θρη-

σκείας. Για τον Άγιο Κοσμά πρώτα είναι η θρησκεία και ύστερα η ηθική.283 

                                                 
277 Κ. Δεληκωνσταντή, ό. π., σ. 118. 
278 F.D.E. Schleiermacher, Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre. 63. 
279 Ι. Σ. Μαρκαντώνη, Παραδόσεις Ιστορίας της Παιδείας, σ. 164. 
280 K. Fischer, Geschichte der neuern Philosophie, V, 200. 
281 Kant I, Περί παιδαγωγικής, Προλεγόμενα-Μετάφραση-Σημειώσεις, Παρασκευή Σιδερά-

Λύτρα, ό. π., σ. 96. 
282 Η. Ρεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, 

ό. π., σ. 220. 
283 Δ. Χ. Μαρκάκη, Ο άγιος Κοσμάς ως Παιδαγωγός, ό. π., σ.  68-72. 
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H κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας του και της παιδαγωγικής του Kant 

είναι ο αυτόνομος και ηθικός άνθρωπος, δηλαδή ο αληθινά ελεύθερος άν-

θρωπος. 

 

iv) Οι παιδαγωγικές απόψεις του Johann Heinrich Pestalozzi 

        Μια άλλη προσωπικότητα που η παρουσία της έγινε αισθητή κατά 

την εποχή του Διαφωτισμού είναι ο μεγάλος παιδαγωγός Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827)284 ο οποίος είναι υπέρμαχος της λαϊκής μορφώσεως 

του λαού και της ολόπλευρης καλλιέργειας του ανθρώπου.285 Είναι μια 

μεγαλοφυής προσωπικότητα, είναι ο παιδαγωγός του λαού, είναι ο συνή-

γορος των κοινωνικά καταπιεσμένων. Είναι υποστηρικτής της στοιχειώ-

δους μορφώσεως και τάσσεται υπέρ της λόγιας μόρφωσης και ενσαρκω-

τής του παιδαγωγικού δημιουργικού πνεύματος. Διακήρυσσε ότι το νόημα 

της αγωγής βρίσκεται στη γνήσια υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Δεν αρκέ-

στηκε στην διδασκαλία αυτής της αρχής, αλλά την έκανε ο ίδιος πράξη 

ζωής. Ήρεμη προσωπικότητα με μια θρησκευτικά ριζωμένη αγάπη προς 

τον άνθρωπο και ιδιαίτερα προς τον πάσχον τμήμα της ανθρωπότητας, 

επηρεασμένος προφανώς από τις θεολογικές  και νομικές του σπουδές.286 

Είναι αυτός που επηρέασε την επιστήμη της παιδαγωγικής τόσο με τον 

ανθρωπισμό του, όσο και με τις σκέψεις του.  

        Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι όλο το έργο του Pestalozzi απηχεί 

την παρακάτω θεμελιώδη παιδαγωγική ρήση του φιλοσόφου Immanuel 

Kant: «Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άνθρωπος μόνο μέσω της αγωγής».287 

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Pestalozzi, είναι μία ύπαρξη η οποία έχει 

απόλυτη ανάγκη από το έργο της αγωγής. Και τούτο διότι η αγωγή και η 

διδασκαλία προσφέρουν στο παιδί τη δύναμη να δαμάσει και να εξημε-

ρώσει τα εγωκεντρικά και ζωώδη ένστικτά του, έτσι ώστε να διεξάγει στη 

συνέχεια έναν άριστο και αρμονικό κοινωνικό βίο.288 

        Ξεκίνησε το συγγραφικό και παιδαγωγικό του έργο, όπως και ο 

Rousseau, ασκώντας κριτική για την εποχή του και τον πολιτισμό της, και 

έχοντας την πεποίθηση ότι είναι έχει χρέος να πραγματικά παιδαγωγός 

του λαού. Θέλει με τις θέσεις του και τις απόψεις του να επιδράσει προς μια 

εσωτερική μεταρρύθμιση της ζωής στο σύνολο της. 

                                                 
284 A. REBLE. Ό. π., σ. 334. 
285 Σ. Ζιώγου – Καραστεργίου, ό. π., σ. 241. 
286 Ό. π., σ. 237. 
287 Gerd-Bodo Reinert / Gerhard Arnhardt / Peter Cornelius, Johann Heinrich Pestalozzi. 
Anthropologisches Denken. Ein pädagogisches Konzept über die Zeiten, Donauwörth 2 1996, σ. 62. 
(Πρωτότυπο κείµενα στα γερµανικά. Ελεύθερη µετάφραση στα ελληνικά από τον γράφοντα την πα-
ρούσα διατριβή). 
288 Norbert Mette und Folkert Rickers (hrsg.), Lexikon der Religionspädagogik. Band 2, Neukirchen – 
Vluyn 2001, σ. 1491 (λήµµα: Pestalozzi, Johann Heinrich). 
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        Για τον Pestalozzi η καθολική και γνήσια αγωγή του ανθρώπου απο-

τελεί καθήκον του συνόλου απέναντι σε όλα τα μέλη του. Τον απασχολεί 

το πρόβλημα της μεθόδου, αλλά και το ερώτημα πώς μπορεί η αγωγή και 

η διδασκαλία να δομηθούν με κάποιο σχεδιασμό, αποκτά για τον 

Pestalozzi ιδιαίτερη σημασία. Περίοπτη θέση στην παιδαγωγική σκέψη και 

θεωρία του Pestalozzi κατέχει το έργο του «Πώς η Γερτρούδη διδάσκει τα 

παιδιά της» (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt). 289 Στο εν λόγω σύγγραμμα ο 

Pestalozzi, βαθύτατα επηρεασμένος από τον Rousseau, επιχειρεί δύο τινά: 

αφενός μεν στρέφεται εναντίον της υφιστάμενης στην εποχή του εκπαι-

δευτικής πράξης, αφετέρου δε, επιδιώκει να οικοδομήσει μία νέα διδακτι-

κή πράξη, η οποία θα στηρίζεται αποκλειστικά στη φύση του παιδιού.290  

        Η έννοια της φύσης (Natur) αποκτά στο έργο του μια εκπληκτική 

σπουδαιότητα. Συγκεκριμένα: Τα αντικείμενα της διδασκαλίας θα πρέπει 

να εναρμονίζονται με τη φύση του παιδιού, δηλ. με το πλαίσιο όλων εκεί-

νων των δραστηριοτήτων για τις οποίες το παιδί διαθέτει τις κατάλληλες 

ικανότητες, όπως επίσης και με το εκάστοτε πλαίσιο ανάπτυξης της ίδιας 

του της φύσης. Για τον Pestalozzi ο κάθε άνθρωπος πρέπει να καλλιεργη-

θεί μέσω της επίδρασης που θα ασκήσει πάνω του το περιβάλλον, ώστε 

να αναπτύξει αρμονικά όλα τον εξοπλισμό με τον οποίον τον έχει προικί-

σει η φύση.  

        Για την ορθότερη κατανόηση της παιδαγωγικής σκέψης του Pestalozzi 

είναι απαραίτητη η γνώση της παδαγωγικής του ανθρωπολογίας, της ει-

κόνας δηλ. που έχει ο ίδιος για τον άνθρωπο. Η αντίληψη του για τον άν-

θρωπο καθορίζεται από τις βασικές αρχές της θεωρίας του Rousseau. Δια-

φημίζει τον «σύμφωνο με τη φύση» τρόπο ζωής της αγωγής, τονίζοντας 

ακόμη ότι, ακόμα και αν η κοινωνία σήμερα είναι κατεστραμμένη, ο άν-

θρωπος από τη φύση του είναι καλός.291 

        Ο Pestalozzi όπως και ο Rousseau πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει 

να διαμορφωθεί «κατά φυσικό τρόπο» και ότι πρέπει να φθάσει σε πλήρη 

ωριμότητα ήρεμα και αργά.  Συνδέοντας ο Pestalozzi το έργο της αγωγής 

με την έννοια «ανθρώπινη φύση» ουσιαστικά αναφέρεται στους νόμους 

που διέπουν την ανθρώπινη φύση.292 Η εκπαίδευση είναι μία διαδικασία η 

οποία έχει ως έσχατο σκοπό να ενδυναμώσει το αγαθό στοιχείο της αν-

θρώπινης προσωπικότητας, κάτι το οποίο είναι έμφυτο σ’ αυτήν.293 Με το 

σκεπτικό αυτό η εκπαίδευση δεν έχει να δώσει στο παιδί κάτι το ξένο, αλ-

λά να «βγάλει» κάτι εξαιρετικό και ακόμη αδιαμόρφωτο μέσα από τα βά-

θη της ύπαρξής του.  

                                                 
289 J. H. Pestalozzi, Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den Müttern Anleitung zu geben, ihre 
Kinder selbst zu unterrichten, Bern und Zürich 1801. 
290 M.l Heafford, Pestalozzi. His thought and its relevance today, London, Methuen 1967, σ. 44 
291 Ό. π., σ. 338. 
292 K. Silber, Pestalozzi. The man and his work, London and Henley   1976, σ. 136. 
293 Ό. π., σ. 137. 
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        Τελικά, τι σημαίνει ακριβώς η έννοια της φύσης και συγκεκριμένα η 

έννοια μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση; Ο Pestalozzi 

συγκεκριμενοποιεί τον όρο «φύση» και τον ταυτίζει με το θέλημα του 

Θεού, το οποίο ως αιώνιος νόμος ενυπάρχει μέσα στο βάθος της ανθρώπι-

νης ύπαρξης.294 Στόχος, λοιπόν, της εκπαίδευσης και της αγωγής, είναι η 

ανατροφή και ανάπτυξη του ανθρώπου προς την τελειότητα με τη θεολο-

γική έννοια, δηλ. προς την επίτευξη του «κατ’ εικόνα».295   

        Ο Pestalozzi συνέγραψε πραγματεία στην οποία αναλύει την έννοια 

της ανθρώπινης φύσης. Η πραγματεία αυτή φέρει τον τίτλο „Meine 

Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des  

Menchengeschlects“ (= Οι έρευνές μου σχετικά με την πορεία της φύσης 

κατά την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους).296 Στην εν λόγω έρευνα ο 

Pestalozzi κάνει διάκριση ανάμεσα σε τρία αναπτυξιακά επίπεδα της αν-

θρώπινης φύσης:297  

α. Η φυσική κατάσταση (Naturzustand), η οποία βασίζεται στις φυσικές 

ορμές του ανθρώπου για τη διαφύλαξη της ζωής. Η λέξι κλειδί για την 

κατανόηση του πρώτου αυτού επιπέδου είναι το ένστικτο. Στην φυσική 

επίπεδο γίνεται υποδιαίρεση ανάμεσα σε δύο περιπτώσεις: i) Στην διεφ-

θαρμένη κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, στην οποία δεν υφίσταται 

καμία αρμονία και συντονισμός μεταξύ ανάγκης και δύναμης και άρα ο 

άνθρωπος είναι ανεπαρκής. Εδώ επίσης κυριαρχεί η εγωπάθεια.  ii) Στην 

μη διεφθαρμένη κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, στην οποία ο άν-

θρωπος διακρίνεται για την αρμονική ζεύξη ανάγκης και δύναμης και 

άρα χαρακτηρίζεται από επάρκεια. Εδώ κυριαρχεί η ορμή για αυτοσυ-

γκράτηση. 

β. Η κοινωνική κατάσταση (Gesellschaftlicher Zustand), η οποία θεμελιώ-

νεται στο θεσμοθετημένο δίκαιο μιας κοινωνίας. Το δίκαιο αποσκοπεί στο 

να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών της ανθρώπινης φύσης με 

τη βοήθεια κοινωνικών μέσων, δηλ. μέσω της κοινωνικής οργάνωσης και 

συμβίωσης του ανθρώπου. Η λέξι κλειδί στο δεύτερο αυτό αναπτυξιακό 

επίπεδο της ανθρώπινης φύσης είναι ο νόμος. 

γ. Η ηθική κατάσταση (Sittlicher Zustand), στην οποία κυριαρχεί μία αυ-

τάρκης δυνατότητα του κάθε ατόμου να μπορεί να βαδίσει τον δρόμο της 

προσωπικής ολοκλήρωσης. Η λέξη κλειδί για την κατανόηση του τρίτου 

και τελευταίου αναπτυξιακού επιπέδου είναι η συνείδηση. Η ηθική κατά-

σταση της ανθρώπινης φύσης είναι η πραγματική, η γνήσια κατάσταση 

του ανθρώπου, το επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο επιτυγχάνεται 

                                                 
294 Ό. π., σ. 183. 
295 Ό. π., σ. 183. 
296 G.-B. Reinert / G. Arnhardt / P. Cornelius, Johann Heinrich Pestalozzi. Anthropologisches Denken, 
ό. π., σ. 76. 
297 Ό. π., σ. 76. 



 81 

μόνο όταν ο άνθρωπος εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού.298 O 

Pestalozzi είχε γράψει ότι «Η ουσία της εκγύμνασης της ανθρώπινης φύ-

σης είναι να μορφωθεί το ανθρώπινο είδος ώστε να κατανοήσει τι είναι η 

αγάπη».299 «Η φύση είναι από τον Θεό δοσμένη, και το αιώνιο και θεϊκό 

μέσα στην ανθρώπινη φύση είναι ανώτερο καθώς και πιο θεοειδές από 

όλα τα υπόλοιπα μέρη της δημιουργίας».300 

        Στα έργα του «Λεονάρδος και Γερτρούδη» και «Πώς η  Γερτρούδη διδά-

σκει τα παιδιά της» (που το αναφέραμε παραπάνω) τονίζει τις δυνάμεις 

του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον και το Θεό.301 Είναι χαρακτηρι-

στικό στη φιλοσοφική – ανθρωπολογική σκέψη του Pestalozzi ο βαθύτατος 

δεσμός ανάμεσα στον προορισμό του ανθρώπου και στην έννοια της θρη-

σκείας. Ο Θεός για τον εν λόγω παιδαγωγό δεν είναι μία αφηρημένη έν-

νοια, αλλά πολύ περισσότερο κάτι που σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπι-

νη ύπαρξη, εφόσον είναι η δύναμη που της προσδίδει νόημα και λόγο ύ-

παρξης.302  

        Η πλησιέστερη και άμεση σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι για 

τον Pestalozzi η θρησκεία που αποτελεί την απαραίτητη βάση για κάθε 

μόρφωση.  Ύστερα ακολουθεί η σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας 

και ιδιαίτερα η σχέση του παιδιού με τη μητέρα, που είναι η βάση της και 

το πρότυπο της κάθε αγωγής. Αυτό συνεπάγεται, ότι η ηθική μόρφωση 

κατέχει την πιο περίοπτη θέση στην παιδαγωγική σκέψη του Ελβετού 

παιδαγωγού. 

        Ο Pestalozzi ασκεί έντονη κριτική στην υφιστάμενη εκπαιδευτική 

πράξη και υποστηρίζει ότι αυτή θα πρέπει ριζικά να αναθεωρηθεί: το όλο 

ζήτημα δεν θα πρέπει να συνίσταται πλέον στην παροχή πληροφοριών 

στα παιδιά, σαν να επρόκειτο αυτά να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες, αλ-

λά στην κατάλληλη εκπαιδευτική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμέ-

νων.303 Το εκάστοτε θέμα διδασκαλίας θα πρέπει να αναπτύσσεται έχο-

ντας ως αφετηρία τις πιο βασικές, τις πιο θεμελιώδεις και εύκολα προ-

σβάσιμες στη σκέψη του παιδιού πληροφορίες. Συνέπεια τούτου είναι να 

οικοδομείται βήμα-βήμα, η μάθηση ακολουθώντας μία πορεία δυναμική, 

από το πιο εύκολο και το απλούστατο έως το ολοκληρωμένο και το σύν-

θετο.304 Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη διδακτική 
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διαδικασία το επίπεδο ανάπτυξης του τρόπου με τον οποίον το παιδί κα-

τανοεί τον κόσμο και τα πράγματα γύρω του.  

        Ο Pestalozzi έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σύ-

στημα αποτελούμενο από τρία ισάξια δομικά στοιχεία: α. διάνοια, β. φυ-

σική κατάσταση και γ. ηθική.305 Αναλυτικότερα, στο έργο του «Πώς η Γερ-

τρούδη διδάσκει τα παιδιά της» οικοδομεί μια γενική μέθοδο πάνω σε ψυ-

χολογικές βάσεις πάνω στις οποίες διακρίνει τα τρία ισάξια δομικά στοι-

χεία, που προαναφέραμε, ή αλλιώς, τις τρεις πλευρές της μόρφωσης του 

ανθρώπου:   1) Την εκπαίδευση του «κεφαλιού»,  διανοητική μόρφωση. 2) 

Της «καρδιάς», ηθική μόρφωση. 3) Του «χεριού», όπου συμπεριλαμβάνο-

νται η καλλιέργεια του σώματος και οι χειρονακτικές δεξιότητες. Βέβαια, 

με το έργο του «Πώς η Γερτρούδη διδάσκει τα παιδιά της» δίνει στον ανα-

γνώστη την εντύπωση ότι περισσότερη σημασία αποδίδεται στον παρά-

γοντα «διάνοια» παρά στους δύο υπόλοιπους.306 Δεν είναι όμως έτσι τα 

πράγματα. Διότι ο Pestalozzi ξεκαθαρίζει τη θέση ως προς τι τελικά έχει 

προτεραιότητα για τον άνθρωπο. Ειδικότερα, θέλοντας να τονίσει ακόμη 

περισσότερο την προτεραιότητα της καρδιάς απέναντι στη λογική ση-

μειώνει ότι «η πρώτη διδασκαλία στο παιδί δεν είναι ποτέ μία υπόθεση του 

κεφαλιού, δεν είναι ποτέ μία υπόθεση της λογικής – […] είναι πάντοτε μία 

υπόθεση της καρδιάς, μία υπόθεση της μητέρας».307 

        Ο Pestalozzi θεωρεί ότι τα βασικά εχέγγυα της μάθησης, δηλ. ο θεμε-

λιακός εξοπλισμός της μάθησης, πρέπει να είναι αυτός καθ’ εαυτόν αντι-

κείμενο εκπαίδευσης και μάλιστα τα πρωταρχικό αντικείμενο. Ο θεμελι-

ακός εξοπλισμός εκφράζεται με τρία στοιχεία (γερμανικά: Elemente, αγ-

γλικά: elements). Η λέξη «στοιχείο» (πρβλ. τη λέξη «στοιχειώδες) μπορεί 

να σημαίνει είτε το εύκολο σε αντίθεση με το δύσκολο – , είτε το πιο απλό 

που δεν επιδέχεται περισσότερο απλοποίηση – σε αντίθεση με το περί-

πλοκο – , είτε το πρωταρχικό – σε αντίθεση με το ανεπτυγμένο – , είτε το 

φυσικό – σε αντίθεση με το τεχνητό –.308 Τα τρία αυτά στοιχεία ή αλλιώς 

στοιχειώδη εργαλεία του νοητικού εξοπλισμού του ανθρώπου είναι η 

μορφή, ο αριθμός και η γλώσσα. Η κατανόηση όλων των πραγμάτων του 

κόσμου διέρχεται μέσα από αυτά τα τρία θεμελιακά εργαλεία της σκέψης. 

        Για τον Pestalozzi το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου, στο επίπεδο 

της διανοητικής μόρφωσης, έχει ως θεμελιακή αφετηρία τρεις βασικές έν-

νοιες: α. γλώσσα, β. αριθμός και γ. μορφή.  Με τη γλώσσα το παιδί μπορεί 

να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, με τους αριθμούς να 

συνειδητοποιήσει την ύπαρξη ορισμένων πραγμάτων και σταθερών στο 
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φυσικό του περιβάλλον και, τέλος, με τη μορφή, μαθαίνει να αναπαριστά 

σχήματα με την βοήθεια των οποίων θα κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ 

των πραγμάτων του κόσμου που το περιβάλλει.309 

        Προσεγγίζοντας διεξοδικότερα το χώρο της μόρφωσης της διάνοιας 

(διανοητική μόρφωση), ο Pestalozzi επισημαίνει ότι το παιδί μπορεί να 

νοιώσει ενθουσιασμό και να δείξει ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο, το 

οποίο μπορεί να κατανοήσει, εφόσον ο διδάσκων του το έχει παρουσιάσει 

μ’ έναν τρόπο συναρπαστικό και κατάλληλο.310 Με άλλα λόγια, ο σωστός 

τρόπος παρουσίασης του προς μάθησιν υλικού είναι αυτός, ο οποίος αντι-

στοιχεί στο επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων που έχει το παιδί να κα-

τανοεί τα πράγματα. Και για να είναι επιτυχής η κατάκτηση της γνώσης 

από την πλευρά του παιδιού, θα πρέπει να γίνεται βαθμιαία, όπως βαθ-

μιαία αναπτύσσεται, άλλωστε, και το επίπεδο ικανοτήτων κατανόησης. 

Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι έχουμε τρία προς μάθησιν αντικείμενα τα 

οποία οικοδομούνται (με μία σχέση αλληλουχίας) το ένα πάνω στο άλλο 

με τη σειρά Α, Β και Γ, τότε θα ισχύει το εξής: το παιδί για να μάθει το υ-

λικό Γ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει κατακτήσει το υλικό Β, και πολύ 

περισσότερο το υλικό Α. Αυτή η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασί-

ας βρίσκει απόλυτη αντιστοιχία με τα συμπεράσματα του πατέρα της 

Γνωστικής Ψυχολογίας, Jean Piaget, ο οποίος μίλησε για ανάπτυξη γνω-

στικών δομών στην ανθρώπινη σκέψη και για την εξάρτησή τους από την 

ηλικία.311 Επίσης, ο Piaget, θεώρησε ότι οι δομές της σκέψης βρίσκονται σε 

μία σχέση αλληλεξάρτησης και σταδιακής εξέλιξης. Δηλ. οι πρότερες και 

προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις ενός ανθρώπου αποτελούν το υ-

πόβαθρο και την απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση νέων.     

        Ο Pestalozzi ασχολείται επίσης με την αντίληψη και το θυμικό στοι-

χείο στον άνθρωπο καθώς και με τους κανόνες που καθορίζουν την εξέλι-

ξή τους και βρίσκει τους άξονες στην εποπτεία και στην αυτενέργεια. Ι-

διαίτερα όσον αφορά στη μόρφωση του πνεύματος (διανοητική μάθηση) 

αυτή συνδέεται με την έννοια της γνώσης, μιας γνώσης που δεν θα πρέπει 

να προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας εξωτερικής επιρροής αλλά μίας εσω-

τερικής κατάκτησης. Με το σκεπτικό αυτό,  το παιδί οφείλει να μάθει πώς 

πρέπει να μαθαίνει, πώς πρέπει να διαχειρίζεται την ικανότητά του να 

σκέφτεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με βάση την ηλικία του και 

το επίπεδο ανάπτυξής του.312 Ο Pestalozzi τονίζει με έμφαση ότι η διδα-

σκαλία των επιμέρους αντικειμένων θα πρέπει να προϋποθέτει κάτι άλ-

λο, ουσιαστικότερο: την ανάπτυξη του νοητικού εξοπλισμού, ο οποίος συ-

ντελεί στη διαδικασία της κατανόησης.313 Δηλ. το παιδί πρέπει να μάθει να 
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χρησιμοποιεί ορθά τα εργαλεία κατανόησης που διαθέτει από τον φυσικό 

του εξοπλισμό και κατόπιν να στρέψει την προσοχή του στη διερεύνηση 

του επιμέρους θεμάτων και μαθημάτων. Η γνώση αυτού του νοητικού ε-

ξοπλισμού είναι αυτό καθ’ εαυτό το εργαλείο της μάθησης.  

        Αντιλαμβάνεται κανείς ότι βασική παιδαγωγική πρακτική και έννοια 

στο έργο του Pestalozzi είναι η εποπτεία (γερμανικά: Anschauung, αγγλι-

κά: Observation), 314 η οποία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στο ε-

πίπεδο της μόρφωσης της διάνοιας αλλά και στο επίπεδο της λεγόμενης 

μόρφωσης του πνεύματος. Η ολόπλευρη μόρφωση – η ανάπτυξη όλων 

των δυνάμεων ως δυνάμεων – η εποπτεία και η αυτενέργεια γίνονται για 

τον Pestalozzi οι ύψιστες αρχές της διδασκαλίας και της αγωγής.315 Για να 

μάθει το παιδί να διατυπώνει κρίσεις για τον κόσμο γύρω του, πρέπει 

πρωτίστως να είναι σε θέση να τον αξιολογεί σωστά. Και η αρχή, το εναρ-

κτήριο λάκτισμα αυτής της αξιολόγησης είναι η εποπτεία και η παρατή-

ρηση.316 Μέσω της εποπτείας και της παρατήρησης το παιδί εξασκείται, 

προπονείται τρόπον τινά, ως προς τον τρόπο χρήσης του διανοητικού του 

εξοπλισμού. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της εκπαιδευτικής προσπάθειας 

του Pestalozzi, σύμφωνα με δική του δήλωση.317  

        Περνώντας στο χώρο της ηθικής εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι 

όπως η μόρφωση της διανοίας, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτή, για να είναι 

επιτυχής, οφείλει να ακολουθεί μία πορεία σταδιακής ανάπτυξης από το 

απλούστατο προς το συνθετότερο.318  

        Η ηθική μόρφωση συνιστά την αληθινή μεσότητα τη σπουδαιότερη 

από τις τρεις περιοχές, καμία όμως από τις τρεις αρχές της μορφώσεως 

του ανθρώπου, δεν επιτρέπεται να παραμελείται. Ο Pestalozzi θεωρούσε 

ότι η ηθική εκπαίδευση αποτελεί το κέντρο όλης της παιδαγωγικής διαδι-

κασίας. Και τούτο, διότι αυτό που τον ενδιέφερε απόλυτα ήταν η επίλυση 

υπαρκτών προβλημάτων της κοινωνίας, όπως π.χ. η ηθική διαφθορά, η 

φτώχια κ.α.319 Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν 

μέσω μίας ηθικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Pestalozzi 

αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία στο ρόλο της ηθικής εκπαίδευσης. Δεν ή-

ταν άλλωστε ένας θεολόγος που ενδιαφερόταν για τη διδασκαλία της εκ-

κλησίας αλλά ένας παιδαγωγός που ήθελε να αναμορφώσει την κοινωνί-

α. Ωστόσο, θεωρούσε ότι η θρησκεία είναι αληθινή όταν αναπτύσσεται 

και ωριμάζει μέσα από τις αρετές του ανθρώπου.320   
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        Στο χώρο της ηθικής εκπαίδευσης ο Pestalozzi εφαρμόζει και πάλι τη 

βασική ιδέα μιας εκπαιδευτικής πορείας από το απλούστατο προς το συν-

θετότερο.321 Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, δεν χρησιμοποιεί τον όρο 

«στοιχεία» αλλά τη λέξη «σπόροι» μέσα από τους οποίους αναπτύσσεται 

η ηθική του ανθρώπου.322 Οι σπόροι αυτοί είναι οι αρετές της αγάπης, της 

εμπιστοσύνης, της πίστης και της ετοιμότητας για υπακοή. Αυτοί οι «σπό-

ροι» πρέπει να αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή του παιδιού, προτού το παι-

δί διαμορφώσει τη σχέση του προς τον Θεό.323 Είχε τονίσει ότι «Πρέπει να 

αγαπήσω το ανθρώπινο είδος, πρέπει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, 

πρέπει να είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους, πρέπει να υπακούω στους 

ανθρώπους, πριν μπορέσω να φέρω τον εαυτό μου σε σημείο να αγαπήσει 

τον Θεό, να Τον εμπιστευθεί, να Τον ευχαριστεί και να Τον υπακούει».324 

        Καταλυτικός παράγοντας στην υποβοήθηση του παιδιού προκειμένου 

να αναπτύξει αυτούς τους ηθικούς «σπόρους», οι οποίοι είναι έμφυτοι στο 

παιδί, είναι η σχέση μάνας-παιδιού. Η ηθική εκπαίδευση ξεκινά νωρίτερα 

απ’ ότι η διανοητική εκπαίδευση, εφόσον το παιδί, όπως ο ίδιος πίστευε, 

«αγαπάει και πιστεύει», «προτού να μπορεί να σκεφτεί και να δρα».325 

Μάλιστα, η ηθική εκπαίδευση αρχίζει με τη γέννηση του παιδιού. Εδώ, ε-

ξέχοντα ρόλο καλείται να παίξει η μητέρα του παιδιού: το παιδί συνειδη-

τοποιεί και μαθαίνει την αρετή και την αξία της αγάπης, της εμπιστοσύ-

νης, της πίστης και της υπακοής μέσω της σχέσης του με την ίδια του τη 

μητέρα.326 Αυτή η ακριβώς η σχέση αποτελεί το θεμελιακό υπόβαθρο δια-

μόρφωσης της σχέσης του παιδιού με τον Θεό: της σχέσης αγάπης, εμπι-

στοσύνης και υπακοής του παιδιού προς τη μητέρα το παιδί αντιλαμβάνε-

ται την αξία της αγάπης, της πίστης και της υπακοής του ανθρώπου προς 

τον Θεό. Πρώτα μαθαίνει ο άνθρωπος τις αρετές αυτές στο διανθρώπινο 

επίπεδο και κατόπιν της ανάγει στο επίπεδο της σχέσης του με τον Θεό. 

Βέβαια, όχι μόνο η θέση της μητέρας αλλά και του πατέρα, όπως επίσης 

και όλης της οικογένειας, αποτελούσε παράγοντα διαμόρφωσης της ηθι-

κής εκπαίδευσης του παιδιού. Ο Pestalozzi θεωρούσε ότι οι γονείς μπορούν 

να είναι παράλληλα και δάσκαλοι, όπως και το αντίστροφο, δηλ. οι δά-

σκαλοι θα μπορούσαν να φέρονται στους μαθητές ως γονείς.327 

        Χαρακτηριστικά για τη σύνδεση και εξάρτηση της έννοιας του Θεού 

από τη σχέση μητέρας-παιδιού ο Pestalozzi γράφει τα εξής ενδιαφέροντα 

πράγματα: «Ο Θεός είναι ο Θεός της μητέρας μου, είναι ο Θεός της καρδιάς 

μου, είναι ο Θεός της καρδιάς της· δεν γνωρίζω κανέναν άλλο Θεό, παρά τον 
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Θεό της καρδιάς μου· και αισθάνομαι ότι είμαι άνθρωπος μόνο μέσω της πί-

στης στον Θεό της καρδιάς μου· ο Θεός του κεφαλιού μου είναι ένα είδωλο. 

[…] Ω μητέρα! Μητέρα! Εσύ μου δείχνεις τον Θεό μέσα από τις εντολές σου, 

και εγώ Τον βρίσκω μέσα στην υπακοή μου. Ω μητέρα! Μητέρα! Όταν ξεχνώ 

τον Θεό, τότε ξεχνώ εσένα, και όταν αγαπώ τον Θεό, τότε παίρνω τη δική 

σου θέση απέναντι στα ανήλικα παιδιά σου».328 

        Ως προς το ζήτημα της επαγγελματικής εργασίας, ο Pestalozzi – με τα 

περισπούδαστα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύει για την μόρφωση των 

πτωχών παιδιών –, την θέτει κυρίαρχη απέναντι στην μάθηση. Ωστόσο, 

τόσο μέσα από την πρώτη όσο και μέσα από τη δεύτερη ο Pestalozzi επι-

διώκει έναν παιδαγωγικό σκοπό: Να προσφέρει τον εαυτό του στους πα-

ραμελημένους, με σκοπό να τους κάνει ικανούς ανθρώπους. Φροντίζο-

ντας για τη σωματική και ψυχική τους υπόσταση και διδάσκοντας τις βα-

σικές γνώσεις. Η αρχή της εποπτείας διαδραματίζει και εδώ εξέχοντα ρό-

λο. Στόχος είναι να αποκτά κανείς πρακτικές γνώσεις που να έχουν τις 

ρίζες της στην εποπτεία. 

        Στηρίζει δυναμικά και αποφασιστικά την αναβάθμιση της επαγγελ-

ματικής και ταξικής μόρφωσης, μέσα από μια γνήσια ανθρωπιστική μόρ-

φωση, όμως λαμβάνοντας υπόψη και την ατομικότητα του παιδαγωγού-

μενου για την προσφερόμενη αγωγή.329 Σε ολόπλευρα αναπτυγμένους 

ανθρώπους οφείλουν να διαπαιδαγωγούνται τόσο οι άρχοντες όσο και οι 

απλοί τεχνίτες, τόσο οι γεωργοί όσο και οι απλοί εργάτες.  

        Πιστεύει ότι τα νομοθετικά μέτρα μπορούν σε γενικές γραμμές να πα-

ρέχουν ηθική αγωγή στο λαό.330 Θεωρεί ο Pestalozzi ότι ένα σύστημα ισορ-

ροπημένο των ελευθερίων και των δικαιωμάτων, που κατοχυρώνει νομικά 

τον πολίτη απέναντι στις υπερβάσεις της εξουσίας. Η εξωτερική και εσωτε-

ρική αθλιότητα των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων έχει τις ρίζες της προ-

πάντων στην ανηθικότητα κάποιων κρατούντων. 

        Η κοινωνία η οποία θέλει να είναι τόσο αυστηρός κριτής, είναι στην 

πραγματικότητα κατηγορούμενος ή τουλάχιστον συγκατηγορούμενος. 

Η οικογενειακή στέγη πρέπει να είναι «ναός» και γι’ αυτό θα πρέπει να 

φροντίσει το κράτος. Σ’ αυτόν το «ναό» της οικογένειας θα πρέπει να θεμε-

λιωθεί η αγωγή. 

        Ο Pestalozzi πιστεύει ακράδαντα ότι ο ιερέας – παπάς, της κάθε ενορί-

ας είναι αυτός που παρίσταται ως συνετός βοηθός στο έργο της λαϊκής α-

γωγής και ως στυλοβάτης του κατώτερου ενάρετου λαού. Είναι αυτός που η 

προσωπικότητα του και οι σκέψεις του γονιμοποίησαν μέχρι και σήμερα σε 

                                                 
328 K. E. Nipkow / Friedrich Schweitzer (Hrsg.), Texte zur evangelischen Er�ziehungs� und 
Bildungsverantwortung seit der Reformation. Band 1: von Luther bis Schleiermacher. Theologische 
Bücherei. Band 84, München 1991, σ. 237-238. (Πρωτότυπο κείµενα στα γερµανικά. Ελεύθερη µετά-
φραση στα ελληνικά από τον γράφοντα την παρούσα διατριβή). 
329 A. REBLE. Ό. π., σ. 335. 
330 Ό. π., σ. 341. 
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εξαιρετικό βαθμό την κίνηση των παιδαγωγικών ιδεών, αλλά και το εκπαι-

δευτικό σύστημα συμβάλλοντας  στον προσδιορισμό  της κατεύθυνσης και 

των δύο. 

        Ο Pestalozzi αντιμετωπίζει το σύνολο της ανθρώπινης ζωής ως μία 

αρμονική συνύπαρξη επιμέρους ομόκεντρων κύκλων, οι οποίοι περιλαμ-

βάνουν τομείς της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, (Lebenskreise) δηλ. το-

μέων κοινωνικής δράσης, θα λέγαμε κάπως ελεύθερα.331 Οι κύκλοι αυτοί 

είναι τέσσερις: α. Κράτος και Έθνος, β. Επάγγελμα, γ. Οικογενειακή κα-

τοικία και Οικογένεια. ( Σημειωτέον πως ο Pestalozzi είχε τη γνώμη ότι, 

όταν η ζωή διαμορφώνεται οικογενειακά τόσο περισσότερο γνήσια και η-

θική είναι).   

        Ο εσώτατος κύκλος είναι η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού του αν-

θρώπου (Selbstbetimmung )και το εσωτατο νόημα της ζωής του (innere 

Sinn). Αυτό το εσώτατο νόημα αποκαλύπτεται μέσα στην κοινωνική ζωή 

του ανθρώπου και συγκεκριμένα εκεί όπου οι δυνατοί εμπνεόμενοι από 

την έννοια της πατρικής αγάπης (κατά το πρότυπο της αγάπης του Θεού 

πατέρα προς τους ανθρώπους) αποδεικνύουν έμπρακτα την ευθύνη τους 

δηλ. την υποστήριξη και τη συμπαράστασή τους απέναντι στους φτωχούς 

και τους αδυνάτους, ενώ ταυτόχρονα οι φτωχοί και αδύνατοι δείχνουν 

υπακοή και εμπιστοσύνη στους δυνατούς μέσα στο πνεύμα της υϊκής α-

γάπης (κατά το πρότυπο της εμπιστοσύνης και της αγάπης των ανθρώ-

πων απέναντι στον Θεό πατέρα).332 

        Ο Pestalozzi  ελπίζει στην εξυγίανση της ζωής του λαού και του κρά-

τους και την αφοσίωση όλων των πολιτών στην πόλη τους. Θέλει την ηθι-

κή και κοινωνική εξύψωση του λαού και την βελτίωση της λαϊκής αγωγής. 

Η έννοια της παιδείας στον Pestalozzi αποκτά μία άλλη εντελώς καινού-

ρια για την εποχή του διάσταση: το νέο στοιχείο συνίσταται στο ότι η κοι-

νωνικότητα, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και ο σεβασμός του άλλου που 

έχει ανάγκη από τη βοήθεια των δυνατών, δεν είναι έννοιες που απλώς 

πρέπει να καλλιεργηθούν ως επιθυμητοί πνευματικοί καρποί του παιδα-

γωγικού έργου. Δεν είναι απότοκα της παιδείας, αλλά η ίδια η παιδεία οι-

κοδομείται πάνω σε μία κοινωνική δράση ευθύνης, προσφοράς και ενερ-

γούς συμμετοχής στα κοινά προβλήματα.333 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 

ότι ο Pestalozzi τη γνωστή τριάδα του γερμανικού Ιδεαλισμού (σκέψη, αί-

σθηση και θέληση) τη διαφοροποιεί αλλάζοντας την έννοια της θέλησης 

με αυτήν της πράξης.334 Με αυτή την έννοια ο Pestalozzi εκφράζει την ιδέα 

μιας ολιστικής παιδείας η οποία αφορά στο ανθρώπινο πνεύμα, στην αν-

                                                 
331 H.-Mo Chen, Die Bedeutung des erzieherischen Verhältnisses bei Pestalozzi, ό.π., σ. 209. 
332 Ό.π., σ. 211-212. 
333 K. E. Nipkow, Bildung in einer pluralen Welt. Bd. 1. Moralpädagogik im Pluralismus, Gütersloh 
1998, σ. 191. 
334 Ό. π., σ. 191. 
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θρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη πράξη.335 Ο χώρος της κοινωνικής 

δράσης, δηλ. ο χώρος όπου ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να επιδείξει την 

ευθύνη του απέναντι στους άλλους, είναι ο κατεξοχήν τόπος παίδευσής 

του και ολοκλήρωσής του ως προσωπικότητα.336 

i) Οι παιδαγωγικές Φιλοσοφικές απόψεις του Ευγένιου Βούλγαρη  

 

Ένας μεγάλος δάσκαλος του Γένους, που διακρίθηκε κατά την περί-

οδο του Διαφωτισμού είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης. Κληρικός και λόγιος ή-

ταν σοφός και πολυμαθής του 18ου αιώνα. Πάρα πολύ δυναμικός και τρο-

μακτικά παραγωγικός, είναι περισσότερο γνωστός για τη «Λογική» του, 

την οποία έγραψε το 1776. Ο Βούλγαρης ταξίδεψε πάρα πολύ μέσα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίδαξε στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κωνστα-

ντινούπολη και στον Άθω στην περίφημη Αθωνιάδα Σχολή. Είναι ο δάσκα-

λος που είχε μαθητές τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και τον Ιώσηπο Μοισιό-

δακα και τους μεταλαμπάδευσε το πνεύμα και τις παιδαγωγικές αρχές του 

Διαφωτισμού. Αυτοί με τη σειρά τους τις δίδαξαν και τις υλοποίησαν στην 

πράξη με τους μαθητές τους. 

Ο Ευγένειος Βούλγαρης πίστευε στην πειραματική μέθοδο της επι-

στήμης και κήρυττε την ανεξιθρησκεία. Ο Βούλγαρης ήταν άνθρωπος πο-

λυπράγμων και κινητικός.337 

 Η δημοσίευση του έργου του ήταν μια προσφορά στην παιδεία των συμπα-

τριωτών μας, όπως και η άμεση διδασκαλία του για είκοσι συνεχή χρόνια 

μέσα στην κυρίως Ελλάδα. 

Γενικά , το φιλοσοφικό του έργο είναι μια σύνθεση της κλασικής και 

νεότερης φιλοσοφίας και η «Λογική» του περιέχει στοιχεία των παραδοσια-

κών και των σύγχρονών του θεωριών της γνώσης και μια θεωρία της επι-

στημονικής μεθόδου. 

Ο Ευγένειος Βούλγαρης έγινε η γέφυρα που ενώνει τη μια εποχή με τη άλ-

λη. Στη «Λογική» ακολουθεί με σεβασμό τις παλαιές πηγές, αλλά ταυτό-

χρονα ανοίγει δρόμο και για τα νέα ρεύματα. 

 ii) Οι παιδαγωγικές Φιλοσοφικές απόψεις του Νικολάου Ζαρζούλη ή 

Τζαρτζούλη  

Ο Νικόλαος Ζαρζούλης, Βλαχόφωνος Έλληνας, από το Μέτσοβο υ-

πήρξε μαθητής του Μπαλάνου Βασιλόπουλου. Το 1754 μετέβηκε στην Ευ-

                                                 
335 K. E. Nipkow, Bildung in einer pluralen Welt. Bd. 1. Moralpädagogik im Pluralismus, Gütersloh 
1998, σ. 191. 
336 Ό. π., σ. 192. 
337 Θ. Γέρου, Η Ελληνική Παιδεία, εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ- ΠΑΙΔΕΙΑ, σ. 167. 
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ρώπη, ενώ το 1754 προσκλήθηκε στο άγιο Όρος, ως διάδοχος του Ευγενίου 

Βουλγάρεως.338 

iii) Οι παιδαγωγικές απόψεις του Ιώσηπου Μοισιόδακα 

Ένας άλλος παιδαγωγός που διακρίθηκε κατά την εποχή του Διαφω-

τισμού είναι ο Ιώσηπος Μοισιόδακας που γεννήθηκε στη Ρουμανική πολί-

χνη Τσερναβόδα ανάμεσα στα έτη (1730 ή 1735 –1800) από φτωχούς και ί-

σως όχι έλληνες γονείς.339 Τα πρώτα μαθήματα τα διδάχθηκε στην πατρίδα 

του και στη συνέχεια στάλθηκε στα Γιάννενα για να μορφωθεί. Εκεί φοιτά 

στη Μαρουτσαία Σχολή και έχει δάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρη –  όπου 

φαίνεται, όπως προαναφέραμε, ότι η προσωπικότητα του δασκάλου επηρέ-

ασε καθοριστικά τους μαθητές του στις ιδέες του Διαφωτισμού. 

Όταν τελείωσε τις σπουδές του χειροτονήθηκε διάκονος και μετονομάσθη-

κε Ιώσηπος.340 Κατά τα έτη 1757-1759 είναι μαθητής και πάλι του Ευγενίου 

Βούλγαρη στην Αθωνιάδα Σχολή του αγίου  Όρους και το 1760 κατορθώνει 

ύστερα από πολλές προσπάθειες να πάει στην Πάντοβα όπου σπουδάζει 

Φιλοσοφία, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. 

Όταν γύρισε στην πατρίδα του, ο ηγεμόνας της Βλαχίας Γκίκας τού 

αναθέτει τη διεύθυνση της Αυθεντικής Σχολής στο Ιάσι (1765), αλλά οι 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει καθώς και οι ανακαινιστικές προσπάθει-

ες, που κάνει ο Ιώσηπος, για να αναμορφώσει το πρόγραμμα και τη μέθοδο 

της διδασκαλίας των μαθημάτων της σχολής, προκαλούν μεγάλη αντίδρα-

ση. Οι επιθέσεις, τις οποίες δέχεται, καθώς και η φυματίωση, την οποία πα-

θαίνει, τον αναγκάζουν να υποβάλει την παραίτησή του (1777) και να ε-

γκαταλείψει το Ιάσι. Πικραμένος και άρρωστος φεύγει για το Βουκουρέστι 

και έπειτα για τη Βενετία, Τεργέστη, Βιέννη όπου ασχολείται με τη συγ-

γραφή. Στα  τέλη του αιώνα γυρίζει πίσω στο Βουκουρέστι, όπου και τον 

βρήκε ο θάνατος περίπου στα 1800.341 

Σπουδαιότερα έργα του είναι: 1) Ηθική Φιλοσοφία (1762). 2) Παραλλαγή 

του προς Νικοκλέα Λόγου περί Βασιλείας του Ισοκράτους ή κεφάλαια πολι-

τικά (1779). 3) Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής ή Παιδαγωγία (1779). 4) 

Απολογία  (1780). 5) Θεωρία της Γεωγραφίας (1781).342 

Στο μεγάλο και σπουδαίο έργο του, Πραγματεία περί Παίδων Αγω-

γής ή Παιδαγωγία, αναφέρεται στην ανατροφή των παιδιών από τους γο-

νείς, με κυρίαρχα στοιχεία τη φιλοστοργία και τη σοβαρότητα των γονέων 

                                                 
338 . Βλ. Π. Αραβαντινού ό. π., σ. 62. 
339 Ε. Παπανούτσου, Νεοελληνική φιλοσοφία, τόμ. Α΄, σ. 147. 
340 Σ. Ζιώγου – Καραστεργίου, ό. π., σ. 161. 
341 Ό. π., σ. 161. 
342 Ό. π., σ. 162. 
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απέναντι στα παιδιά, ώστε αυτά να είναι υπάκουα. Επίσης συμβουλεύει 

τους πατέρες να προσέχουν τα παιδιά τους από τους κόλακες και με την 

συμπεριφορά τους να αποτελούν πρότυπο- παράδειγμα  γι΄ αυτά. Ακόμη 

συμβουλεύει τους γονείς να προσέχουν σε ποιους δασκάλους πηγαίνουν τα 

παιδιά τους, να μαθαίνουν γράμματα και πώς να συμπεριφέρονται στους 

δασκάλους. Επίσης συμβουλεύει τους δασκάλους να μη μεταδίδουν στους 

μαθητές τους το φόβο, ούτε το θάρρος, αλλά το σεβασμό. Συμβουλεύει τους 

δασκάλους με ποιο τρόπο πρέπει  να κάνουν τη μάθηση αγαπητή στα παι-

διά. Ακόμη, πώς να φέρονται οι δάσκαλοι στα παιδιά που είναι άτακτα,  έ-

τσι ώστε να μη γίνουν αγροίκα και να μη λένε ψέματα. Επίσης οι δάσκαλοι 

να προφυλάσσουν τα παιδιά από ιδέες χωρίς ουσιώδες περιεχόμενο και το-

νίζει ότι πρέπει να διδάσκουν σ’ αυτά τις αρετές της πολιτικής ζωής και α-

κόμη ότι τα παιδιά πρέπει να κατηχούνται με τις αρχές της ημετέρας θρη-

σκείας.343 

Επίσης, στο παραπάνω σύγγραμμα επεξεργάζεται αναλυτικά με 

ποιους τρόπους πρέπει να μεταχειρίζονται οι δάσκαλοι τα παιδιά ώστε να 

κάνουν τη μάθηση αγαπητή σ΄αυτά:  Ένα από τα κεφαλαιώδη ζητήματα 

της διδασκαλίας είναι ο τρόπος με τον οποίο η μάθηση γίνεται στα παιδιά 

αγαπητή. Η επιτυχία της διδασκαλίας εξαρτάται από τον τρόπο που ο δά-

σκαλος συμπεριφέρεται προς τα παιδιά. Ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργή-

σει όλες εκείνες τις συνθήκες με τις οποίες ο μαθητής θα ερωτευτεί τη μά-

θηση. Η δύσκολη και σκληρή αγωγή θα μπορούσε να αποτρέψει το μαθητή 

από τη μάθηση για όλη του τη ζωή. Πολλοί τρόποι θα οδηγήσουν το δά-

σκαλο σ’ αυτή την επιτυχία. 1) Ο πρώτος τρόπος είναι να διδάσκει στο παιδί 

με επιείκεια, με συγκατάβαση, να το επαινεί, να διαλέγεται και να το επι-

βραβεύει. Τα παραπάνω ευχαριστούν τον μαθητή και αυξάνουν την επιθυ-

μία του για μάθηση καθώς επίσης ενεργοποιείται το φιλότιμο των μαθη-

τών. 

2) Δεύτερος τρόπος είναι η χάρη του δασκάλου με την οποία θα αγαπηθεί 

από τους μαθητές του, οπότε ο μαθητής δέχεται τα μαθήματα και τις πα-

ροτρύνσεις του δασκάλου μ’ ευχαρίστηση, προωθείται η άμιλλα στην τάξη 

και οι μαθητές προσπαθούν να μη δυσαρεστήσουν το δάσκαλο. 

3) Τρίτος τρόπος είναι ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να αποκρίνεται στις ερω-

τήσεις των μαθητών καθώς και στις απορίες των παιδιών, γιατί τα παιδιά 

είναι από τη φύση περίεργα και συνηθίζουν να ερωτούν για καθετί που 

βλέπουν και ακούνε. Ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να είναι αδιάφορος αλλά 

να επαινεί και να εκτιμά την περιέργεια των μαθητών. Έτσι δεν επιτρέπει 

να είναι τα παιδιά σε νοητική αδιαφορία. 

                                                 
343 Ό. π., σ. 164. 
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4) Τέταρτος τρόπος είναι ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να ενισχύσει την αγάπη 

για τη μάθηση. Ο γλυκός τρόπος συμπεριφοράς του δασκάλου οι αμοιβές, 

οι υποσχέσεις αλλά και οι απειλές, όταν διαδέχονται η μία την άλλη, μπο-

ρούν να βοηθήσουν και να διώξουν από την καρδιά τη μισομάθεια,344 (το 

μίσος για τη μάθηση). 

5) Πέμπτος τρόπος είναι να πληροφορήσει το μαθητή για την αναγκαιότη-

τα της μάθησης. Μπορεί η μάθηση να απαιτεί κόπο αλλά θα πρέπει να κα-

ταλάβει ο μαθητής το όφελος που θα έχει σ’ όλη του τη ζωή. 

6) Έκτος τρόπος είναι να καταλάβει ο δάσκαλος την ιδιοσυγκρασία και τη 

φυσική δεξιότητα του κάθε μαθητή. Ποιος από τους μαθητές του είναι αγ-

χωτικός, ποιος δεν έχει εφυΐα, ποιος από αυτούς είναι «μνημονικός», αυτός 

δηλαδή ο μαθητής που αποστηθίζει, ποιος έχει κριτική σκέψη, ποιος είναι 

ενθουσιώδης, ποιος είναι υπερκινητικός, ποιος είναι δυσκίνητος. Από τον 

καθένα από αυτούς ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να έχει τις ίδιες απαιτήσεις. 

Επίσης, τονίζει ότι θα πρέπει ο δάσκαλος κάποιες φυσικές ελλείψεις, που 

έχει ο μαθητής, να τον βοηθά να τις βελτιώνει και όχι, όπως λέει ο Πλού-

ταρχος, να τις «βιάζει».345  Όποιος δάσκαλος πράττει διαφορετικά, που είναι 

και το συνηθέστερο στην Ελλάδα, δεν είναι παρά ένας τύρρανος της φύσης, 

ο οποίος απαιτεί άδικα από τα παιδιά υπέρ φυσικές δυνάμεις.  

vi) Οι παιδαγωγικές απόψεις του Αδαμάντιου Κοραή 

Εκτός από τον Ευγένειο Βούλγαρη και τον Ιώσηπο Μοισιόδακα που 

έζησαν και σπούδασαν μέσα στο πνεύμα του Διαφωτισμού και είναι αυτοί 

που φέρανε πρώτοι τη διακίνηση των Ευρωπαϊκών Διαφωτιστικών ιδεών 

στην Ελλάδα σημαντικό ρόλο έπαιξε και το πρόσωπο του Αδαμαντίου Κο-

ραή (1748- 1833).346 Ο Αδαμάντιος Κοραής κατά γενική ομολογία είναι ο κύ-

ριος εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ο οποίος  έζησε για πε-

νήντα περίπου χρόνια στο Παρίσι και επηρέασε μεγάλο αριθμό μαθητών ή 

αναγνωστών του. 

Ο Αδαμάντιος Κοραής χαρακτηρίζεται ως ο λόγιος εκείνος, ο οποίος 

εργάστηκε ακατάπαυστα για την ελληνική Παιδεία,347 εργάστηκε για την 

έκδοση Ελλήνων κλασικών και φρόντισε για αποστολή βιβλίων στον υπό-

δουλο Ελληνισμό.348 

Τις θέσεις του Κοραή για την Παιδεία μπορούμε να τις θεωρήσουμε 

ως την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για μια σύνθεση της φιλοσοφίας της 
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347  Βλ. Λεπτ. Σ. Θ. Γρηγοριάδου, Η Ορθόδοξη σκέψη στον Αδαμάντιο Κοραή, Αθήναι 2002 , 

σ. 71. 
348  Ό.π., σ. 71. 



 92 

παιδείας με την καθοδήγηση της οποίας η Ελληνική αναδιαπαιδαγώγηση 

έγινε πραγματικότητα πριν και μετά την ανεξαρτησία.349 

Στον αγώνα του Κοραή για την αναδιαπαιδαγώγηση του Γένους κυρίαρχο 

σημείο είναι η Ελληνική σκέψη, η οποία, για να γίνει επαρκής και δημιουρ-

γική, πρέπει πρώτα να περάσει μια αναγκαία διαδικασία μαθητείας με 

σκοπό την αφομοίωση της σκέψης άλλων λαών. Οι Έλληνες δεν είναι υπο-

χρεωμένοι να ξεκινήσουν από το μηδέν, μαθαίνοντας πράγματα που οι 

άλλοι λαοί ήδη γνωρίζουν. Για να αποφύγουν λοιπόν την καθυστέρηση 

στην εξέλιξη τους, πρέπει να χρησιμοποιούν τη σοφία και τις ανακαλύψεις 

των άλλων λαών. Πρέπει να αρχίσουν την εκπαίδευσή τους από τη γνώση, 

τη σοφία και τις μελέτες, που βρίσκονται ήδη αναπτυγμένες γύρω τους.  

Δύο είναι οι διαθέσιμες πηγές για την αναδιαπαιδαγώγηση των Ελλήνων: 

Οι σύγχρονοι τους Ευρωπαίοι λόγιοι, επιστήμονες και φιλόσοφοι και ο Ελ-

ληνικός πολιτισμός. 350  

Ο Κοραής διδάσκει συστηματικά τους αρχαίους συγγραφείς ως συ-

νεχή σώματα αλήθειας. Εξέδωσε πάνω από είκοσι συγγραφείς με προλε-

γόμενα. Στα προλεγόμενα αυτά συνδέει την αρχαία σοφία με τις εκπαιδευ-

τικές και πολιτιστικές δυσχέρειες της νεότερης Ελλάδας. 

Η παιδαγωγική θεωρία του Κοραή  σύμφωνα με τις ανάγκες της νεό-

τερης Ελλάδας μπορεί να καταγραφεί ως εξής: 

1) Πρώτον, ο Κοραής ξεκινά παρατηρώντας προγνωστικά ότι η επίτευ-

ξη της ελευθερίας είναι αρκετά μεγάλο κατόρθωμα, αλλά η διατή-

ρησή της ακόμα μεγαλύτερο. Όπως έχει η κατάσταση της Ελλάδας, η 

διχόνοια είναι πολύ πιο σοβαρός εχθρός από τους Τούρκους- Μωα-

μεθανούς. 

2) Δεύτερον, οι Έλληνες διανοούμενοι, τονίζει, είναι ανίκανοι να διατυ-

πώσουν τους απαιτούμενους παιδαγωγικούς στόχους, γιατί βρίσκο-

νται και οι ίδιοι σε σύγχυση όσον αφορά τις βασικές αρχές. 

3) Τρίτον, μόνο η συνεπής επεξεργασία του νοήματος τεσσάρων βασι-

κών εννοιών, που ανήκουν στην πολιτική θεωρία και συγκεκριμένα 

της ευτυχίας, της αρετής, του δικαίου και της ελευθερίας θα μας βο-

ηθήσουν να βγούμε από το αδιέξοδο.351 

Οι παραπάνω έννοιες πρέπει να νοηθούν αλληλένδετες. Η μετριοπάθεια 

είναι το μυστικό στην επιδίωξη και των τεσσάρων αρχών. Μετριοπάθεια 

στην επιδίωξη της ευχαρίστησης, σεβασμός στην ισότητα και πνεύμα συ-

νεργασίας.                                                                                                                      

                                                 
349 Θ. Γέρου, ό. π., σ. 173. 
350 Ό. π., σ. 174. 
351 Ό. π., σ. 174- 175. 
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Ο Κοραής με το έργο του προετοιμάζει διορατικά τους Έλληνες για 

τη συμπεριφορά τους, όταν πια θα είναι ελεύθεροι πολίτες του νέου Έ-

θνους και σ’ αυτό το σημείο φάνηκε προφητικός. 

Η γλώσσα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία για την αναδια-

παιδαγώγηση των Ελλήνων. Στα προλεγόμενά του για τα «Αιθιοπικά» του 

Ηλιοδώρου, τονίζει επιτακτικά την ανάγκη της γλωσσικής μεταρρύθμισης: 

«Η γλώσσα μας δεν είναι ούτε βαρβάρων γλώσσα ούτε αρχαία, αλλά μια 

νέα γλώσσα ενός νέου έθνους. Είναι η κόρη και η κληρονόμος του πλουσίου 

της προγόνου».352 

Η κοινή γλώσσα θα είναι αυτή, που θα την καταλαβαίνουν οι μάζες, 

και όχι πολύ εκλαϊκευμένη ώστε να προκαλεί την αντίδραση των μορφω-

μένων κοινωνικών ομάδων. Ο Κοραής κατόρθωσε να βρει μια  «μέση οδό» - 

να πετύχει ένα συμβιβασμό. Ήταν όμως ένα προσωπικό επίτευγμα, που 

έζησε όσο και ο δημιουργός του. Μετά το θάνατο του Κοραή κανείς δεν α-

κολούθησε τη «μέση οδό» του – το δρόμο του συμβιβασμού – στο γλωσσικό 

ζήτημα.353 

Το βασικό σύνθημα του Κοραή ήταν το – Δράξασθε παιδείας354 – τό-

νιζε την απελευθερωτική δύναμη της γνώσης – απελευθερωτική και από τη 

αμάθεια και από τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Στόχος του ήταν «Να ανακαι-

νιστεί και να αναζήση πάλιν το Γένος».355 Εδώ φαίνεται να συναντιέται ο Κο-

ραής με τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Κατά την Σοφία Γρηγοριάδου,356 ο Κο-

ραής θα σημειώσει: «καταστήσατε εις όλα τα χωρία κοινών γραμμάτων σχο-

λεία, όπου να διδάσκονται των πτωχών τα τέκνα σιμά της αναγνώσεως και 

της γραφής την αριθμητικήν, και τα πρώτα στοιχεία της θρησκείας και της 

ηθικής»,357 αφού «Μόνη η Παιδεία, ελευθερώνουσα τον νουν από την άγνοιαν, 

διδάσκει τον άνθρωπον τα προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους καθήκο-

ντα, τούτους μεν να στοχάζεται ως αδελφούς του, και να προσφέρεται εις αυ-

τούς… τον δε Θεόν να σέβεται ως δημιουργόν και προνοητήν αυτού»,358 «Μόνη 

η Παιδεία έχει να θεραπεύση τας κοινάς του ταλαιπώρου γένους ημών δυ-

στυχίας, η παιδεία μόνη έχει να μας ελευθερώση από τον ανυπόφορον του 

αχρειεστάτοι Σκυθικού έθνους».359 Στο ίδιο μήκος κύματος ο άγιος Κοσμάς ο 

Αιτωλός θα αναφέρει: «Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το γένος από την αμάθει-

                                                 
352 G. P. Henderson, The Revival of Greek Thought, New York State University Press, p. 211.  
353 Θ. Γέρου, ό. π., σ. 176 –177. 
354Ό. π., σ. 178.  
355  Βλ. Α. Κοραή Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988,   τ. 1, σ. 66. 
356 Σ. Θ. Γρηγοριάδου, ό.π., σ. 119-121. 
357  Α. Κοραή Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς,  ό.π., τ. 2, σ. 599. 
358 Ό. π., τ. 2, σ. 528. 
359 . Βλ. Α. Κοραή, Αλληλογραφία, Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1982, 

τ. 4, σ. 238. 
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αν και εγινήκαμεν ως τα θηρία; Όταν το παιδί σου μάθει γράμματα, τότε λέ-

γεται άνθρωπος μα αν δεν το μάθης γράμματα, είναι ωσάν το γουρουνόπου-

λο…. Καλύτερα να έχης εις την χώραν σου σχολείον Ελληνικόν παρά να έχης 

βρύσες και ποταμούς, διότι η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει 

την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μονα-

στήρια».360 

Αξιοσημείωτη είναι και η τοποθέτηση του Τρύφ. Ευαγγελίδου, ο οι-

ποίος σημειώνει: «Το έργον του τε Κοσμά και του Ρήγα…, συνέχισεν ο σο-

φώτατος των νεωτέρων Ελλήνων Αδαμάντιος Κοραής, προς ους η Πατρίς 

ίδρυσεν εν τοις προπυλαίοις του Πανεπιστημίου ανδριάντας υπολείπεται 

όμως έτι η αυτή έντιμος πράξις και προς τον απλούν εκείνον μοναχόν, τον 

Κοσμάν τον Αιτωλόν, λέγω, άνευ του κηρύγματος του οποίου ίσως να μη υ-

πήρχον ήδη Χριστιανοί και Έλληνες οι την Μακεδονίαν, Ήπειρον και Αλβα-

νίαν οικούντες».361      

 

Οι ιδέες αυτές των μεγάλων παιδαγωγών, φιλοσόφων και λογίων 

κατά την περίοδο του Διαφωτισμού (1770 –1821), καθώς επίσης και οι ζυμώ-

σεις των παραπάνω ιδεών που γίνονταν λίγα χρόνια πριν από το 1770, ει-

σήχθησαν από τους φορείς του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και κυρίως από 

Έλληνες λογίους, που σπουδάσανε στην Ευρώπη και η επιστροφή τους είχε 

ως αποτέλεσμα να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες αυτές είτε με τα συγγράμ-

ματά τους, είτε με τη διδασκαλία τους. 

Από αυτούς τους Έλληνες Διαφωτιστές, που μετέφεραν στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στον Ελληνικό πνευματικό χώρο και οι οποίοι 

είχαν ομοιογένεια ως προς τις παιδαγωγικές και φιλοσοφικές απόψεις, ε-

γείρουν νέες δυνάμεις και «προμηθεϊκή ορμή» στον κοινό άνθρωπο.362 

Σκοπός τους είχαν να διαπλάσουν ανθρώπους, να τους ετοιμάσουν για τη 

μεγάλη στιγμή, την πάλη για την ανεξαρτησία του Γένους. Οι ιδέες τους 

έγιναν μαθήματα, που άγγιξαν τον Ελληνικό λαό, επειδή ήταν γραμμένα 

ειδικά γι’ αυτόν. Ολόκληρο το έργο τους κατευθυνόταν σ’ ένα συγκεκριμέ-

νο και ακλόνητο σκοπό. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι την περίοδο 

αυτή τίποτα απ’ όσα έγραψαν εκείνοι οι άνθρωποι δεν ήταν στη σκέψη τους  

ανεξάρτητο από τις ανάγκες των συμπατριωτών τους. Υπήρξε μια απόλυτη 

ταύτιση των ασυνείδητων επιθυμιών του σκλαβωμένου Γένους και των 

πνευματικών ηγετών του.363 Μια αναβάθμιση της παιδείας του υπόδουλου 

                                                 
360 Βλ. Ι. Μενούνου, Διδαχές, ό.π., σ. 85-142. 
361 . Τρύφ.Ευαγγελίδου, Τα ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως (1453) μέχρι του (1831) με-

τά προλεγομένων περί της παιδείας παρά τοις Βυζαντινοίς και περί της διδακτικής μεθό-

δου, Αθήναι 1933, σ. 74-75. 
362. Θ. Γέρου, ό.π., σ.  177. 
363 Ό. π., σ. 177. 
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Γένους και της μόρφωσης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων ήταν επόμενο 

να συνδέεται στενά με τις κοινωνικές ανάγκες και τις βλέψεις μιας συγκε-

κριμένης εποχής. 

Άλλοι από τους παραπάνω Έλληνες Διαφωτιστές έθεσαν ως στόχο 

να προσαρμόσουν τις ιδέες του Διαφωτισμού στα Ελληνικά δεδομένα και 

άλλοι απ’ αυτούς επιδίωξαν να διαδώσουν καινοφανείς διδασκαλίες στην 

Ελληνική Ανατολή.364 

Οι πολιτικές κοινωνικές και πνευματικές ιδέες του Ευρωπαϊκού Δια-

φωτισμού μεταφέρονται και διαδίδονται συστηματικότερα στην Ελληνική 

κοινωνία κατά τα μισά του 18ου αιώνα. Οι βάσεις όμως για την ανάπτυξη 

των ιδεών και των αρχών του Διαφωτισμού στο χώρο της Ελληνικής Ανα-

τολής προσαρμοσμένες στο πνεύμα της Ελληνορθόδοξης παραδόσεως εί-

χαν τεθεί από το 17ο αιώνα με τις γενναίες προσπάθειες του Κυρίλλου 

Λούκαρι και μεταγενεστέρων αξιόλογων συγγραφέων και πνευματικών 

προσωπικοτήτων, όπως  των Θεοφίλου Κορυδαλέα, Ευγενίου Αιτωλού, Ευ-

γενίου Βούλγαρη και Κοσμά του Αιτωλού, Νικηφόρου Θεοτόκη, Αλεξάν-

δρου Μαυροκορδάτου και άλλων με σκοπό την αναγέννηση των γραμμά-

των και την ανάσταση του Γένους.365  

Με την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία να συμπαρίσταται και το Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο καθοδηγητή δημιουργήθηκαν ευνοϊκοί όροι για την 

συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με την Ρωμαίικη παράδοση.  Η 

ιστορική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: 1) Στο χώρο 

της παιδείας και της ιδεολογίας. 2) Στο χώρο του εθνικού προσανατολισμού 

και 3) Στο χώρο της κοινωνίας. Υπήρχε αμφισβήτηση των παραδοσιακών 

αξιών και εισαγωγή νέου συστήματος αξιών, ρήξη με τα κυρίαρχα στρώμα-

τα και τάση για δημιουργία εθνικού κράτους και αγώνας για κοινωνική με-

ταρρύθμιση και απελευθέρωση.366 

Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης κατά την ίδια χρονική πε-

ρίοδο αναπτύσσονται τα πνευματικά ρεύματα του Ανθρωπισμού και καλ-

λιεργούνται οι ανθρωπολογικές και θετικές επιστήμες, τα πορίσματα των 

οποίων εφαρμόζονται στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα, το 

υπόδουλο Γένος των Ελλήνων δέχεται το μαστίγιο της οθωμανικής βίας και 

πιέζεται να αρνηθεί τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την εθνική και 

θρησκευτική αυτοσυνειδησία. 

                                                 
364 Α. Ζαμπακίδη, Νεόφυτος Δούκας, Ο Ηπειρώτης λόιγιος Ιερομόναχος και το εκαιδευτικό 

του έργο, Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαιδεύσεως, Εκδοτικός οίκος Αδελ-

φών Κυριακίδη, α.ε. σ. 159. 
365 Ο. π., σ. 160 – 161. 
366 Πρωτ, Γ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Εκδό-

σεις Ακρίτας, Σειρά «Έπος», Αθήνα 1989.  σ. 150. 
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Η δυναμική των νέων ιδεών του Διαφωτισμού και η αποδοχή τους, 

μερική ή ολική, από τους Έλληνες που σπούδασαν στη Δύση καθώς επίσης 

και τους διάφορους Έλληνες Λογίους που ήρθαν από τη Δύση, δημιούργησε 

έδαφος αποδοχής των ωφέλιμων στοιχείων του Διαφωτισμού και στο υπό-

δουλο Ελληνικό Γένος με κύριο αίτημα την ανανέωση της παιδείας. 

Οι εκπαιδευτικές διεργασίες και μεταρρυθμίσεις, που γίνονταν στην Ευρώ-

πη, μεταφέρονταν και στο υπόδουλο Γένος, τα ενδιαφέροντα και χρήσιμα 

για το Γένος στοιχεία του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού έδωσαν ώθηση στην 

παιδεία, στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών και τεχνών, στην εκπαι-

δευτική μεταρρύθμιση και προορίζονταν να προσαρμοστούν στα Ελληνικά 

δεδομένα.367 

Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, κατά τους δύσκολους και χαλε-

πούς χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας, είχε την εκπαιδευτική μέριμνα 

που ήταν αδιάκοπη και αποτελεσματική, όσο φυσικά το επέτρεπαν οι κατά 

τόπου συνθήκες και οι οθωμανοί κατακτητές.368  

Την κρίσιμη αυτή περίοδο, όπως συνέβη καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανι-

κής κυριαρχίας οι υπόδουλοι Έλληνες συγκεντρώνονται γύρω από την Ορ-

θόδοξη Εκκλησία, η οποία βρισκόμενη στην φτώχεια και την περιορισμένη 

μόρφωση των κληρικών της, προστατεύει το ποίμνιο της και διασώζει την 

ελληνορθόδοξη παιδεία με την λειτουργία «κοινών», «Ελληνικών» και «Α-

νώτερων Σχολείων».369 Η Εκκλησία στάθηκε ο πνευματικός χειραγωγός 

των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε όλη την  Ελληνική 

Χερσόνησο από το Δούναβη και νότια. Οι ιερείς ήταν συγχρόνως και δά-

σκαλοι και τα ελληνικά κείμενα αντιγράφονταν ευλαβικά στα μοναστήρια. 

Έτσι στάθηκε δυνατό μέσα στη δουλεία και τους διωγμούς να διατηρηθεί η 

γλώσσα και η ελληνική παιδεία.370  

Η στάση της Εκκλησίας στις νέες ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 

εμφανίζεται κατ’ αρχή επιφυλακτική, γιατί παρατηρείται διαφοροποίηση 

μεταξύ των κυρίων γνωρισμάτων του Διαφωτισμού και αυτών της Ορθόδο-

ξης Θεολογίας.371 Από τους κόλπους της Εκκλησίας όμως προέρχονται οι 

τολμηρότεροι αποδέκτες και υποστηρικτές των ιδεών του Διαφωτισμού, 

αλλά και η ισχυρότερη αντίδραση απέναντί τους.372  Έχουν μείνει ιστορικές 

                                                 
367 Α. Ζαμπακίδη, ό. π., σ. 163. 
368 Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Βιβλίον Δέκατον Τέταρτον, Αθή-

να 1971, σ. 81-88. 
369 Α. Δ. Ζαμπακίδη, ό. π., σ. 166. 
370 Ι. Μαζαράκη – Αινιάν, Η Φιλική Εταιρεία, ανάτυπο από τον  Α΄ τόμο του Αρχείου Εμ-

μανουήλ Ξάνθου, Αθήνα 1997, σ. 11. 
371 Μητρ. Ι. Βλάχου, «Δυτικός Διαφωτισμός και Ορθόδοξος φωτισμός», περιοδικό «Κοινω-

νία», τεύχη 1-2, (1999), σ. 15-18 και σ. 113-126. 
372  Πρωτ. Γ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, ό. π., σ. 153. 
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οι συγκρούσεις μεταξύ Μπαλάνου Βασιλόπουλου και Ευγενίου Βούλγαρη 

καθώς επίσης μεταξύ Αθανασίου Πάριου και Βενιαμίν Λέσβιου. 

Ορισμένοι κυρίως νεώτεροι ερευνητές επικρίνουν τη στάση του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου έναντι συγκεκριμένων διαφωτιστών και μάλιστα 

κληρικών που ανήκαν στην πνευματική του δικαιοδοσία. Ο σύγχρονος ε-

ρευνητής, για να μην αδικήσει την επιστημονική αλήθεια, θα πρέπει να 

λάβει υπόψη του ότι η μη βασανιστική αποδοχή των νέων ιδεών του Δια-

φωτισμού εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ιδιαίτερα κατά τον 

18ο αιώνα ήταν δυνατόν να οδηγήσει τον Ελληνισμό του υπόδουλου Γένους 

σε ιστορικές περιπέτειες με βαρύτατες συνέπειες για το μέλλον. 

Ο παιδευτικός ρόλος της Εκκλησίας κατά την περίοδο του Νεοελλη-

νικού Διαφωτισμού, αν και επικρίθηκε από ορισμένους ιστοριογράφους ά-

δικα,373 σε πολλές περιπτώσεις, κατά την άποψη άλλων ερευνητών, γενικά 

κρίθηκε θετικός και ουσιαστικός.374 Να σημειωθεί ακόμη ότι  η Εκκλησία 

κατά την περίοδο εκείνη επωμιζόταν το βαρύ φορτίο της δυσχιλιετούς Πα-

ραδόσεως του Γένους. Όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ορισμένων διαφωτι-

στών, οι οποίοι είχαν παραδοθεί κυριολεκτικά στα φώτα της Ευρώπης, δι-

καιολογημένα αντέδρασε, γιατί δεν ήθελε να διακυβευθούν τα μορφωτικά 

αγαθά των υποδούλων, τα οποία αποκτήθηκαν με θυσίες και αίμα.375    

Βάσει προνομίων, τα οποία είχε παραχωρήσει στο Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο ο κατακτητής, η Εκκλησία εκπροσωπούσε θρησκευτικά και πολι-

τικά τους ορθοδόξους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Υ-

ψηλή Πύλη.376 Αποτελούσε τον επίσημο φορέα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

των υποδούλων Ελλήνων, καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το σκοπό της εκπαι-

δεύσεως και έλεγχε το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων. Επομένως,  

όφειλε να προστατεύει την Ελληνορθόδοξη παράδοση και παιδεία. Για το 

λόγο αυτό οι δεσμοί Σχολείου και Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της οθωμα-

νικής κυριαρχίας ήταν πάντοτε στενοί.  

Η Εκκλησία την εποχή αυτή ήταν το μόνο συγκροτημένο σώμα μέσα 

στον Ελληνικό χώρο και το παραδοσιακό όργανο της παιδείας, όταν εκδη-

λώθηκε το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.377  Η μέριμνά της πέρα 

από τα υλικής φύσεως προβλήματα που την ασχολούσαν, αφορούσε και 

στα πνευματικά υφής θέματα, στο ήθος και στη γνήσια Ορθοδοξία των δι-

                                                 
373 Γ. Κορδάτου, Ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος, Γ΄ έκδοση, Αθήνα 1973, σ. 51. 
374 Ι.  Μαζαράκη  - Αινιάν, ό. π., σ. 41-42 και σ. 52-54. 
375 Ι.  Χατζηφώτη, Κληρικοί αγωνιστές του 21 αγνοημένοι, Αθήνα 1984. 
376 Πρωτ, Γ. Μεταλληνιού, Τουρκοκρατία, ό. π.. σ. 65-68. 
377 Κ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Έκτη έκδοση, αρ. 2 στη σειρά «Νεοελληνικά                                                                 

Μελετήματα», Αθήνα 1993, σ. 80-82. 
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δασκάλων, σε υποδείξεις για τη διδακτέα ύλη. Δηλαδή, επρόκειτο για την 

πιο οργανωμένη δύναμη που ασκούσε ουσιαστική εποπτεία.378  

Το παιδευτικό και αναγεννητικό έργο της Εκκλησίας την περίοδο του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού ενισχύουν και άλλοι παράγοντες, όπως οι συ-

ντεχνίες, οι πρόκριτοι καθώς και οι πλούσιοι έμποροι.379  Οι Έλληνες έμπο-

ροι στην πλειονότητά τους διατηρούν άσβεστη την αγάπη προς την πατρί-

δα και καθώς κινούνται μεταξύ  Ανατολής και Δύσεως, μεταφέρουν στο 

υπόδουλο Γένος, όχι μόνο υλικά αγαθά αλλά και πνευματικά. Γίνονται φο-

ρείς των νέων ιδεών της Ευρώπης και επιδιώκουν την αναβάθμιση της εκ-

παίδευσης των ελληνοπαίδων. Με τη γενναία συνδρομή τους ιδρύονται νέα 

σχολεία και συντηρούνται τα παλαιά. Επίσης οι έμποροι  χρηματοδοτούν 

την έκδοση εκατοντάδων χρήσιμων σχολικών βιβλίων και χορηγούν υπο-

τροφίες για να σπουδάσουν νέοι, έτσι ώστε να ανέβει το μορφωτικό επίπε-

δο και να ωφεληθεί το Γένος των Ελλήνων. Οι παραπάνω δραστηριότητες 

ευδοκιμούν περισσότερο στις αστικές και πλούσιες περιοχές της υπόδουλης 

Ελλάδας. 

Στις αγροτικές περιοχές όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετι-

κή. Υπήρξαν όμως οι αυτοδιοικούμενες κοινότητες των Ελλήνων, οι οποίες 

εξασφάλιζαν υποτυπώδη πολιτική ζωή και με την προτροπή και δράση, ι-

διαίτερα πριν από το 1770, του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού συμβάλλουν 

στην οργάνωση της εκπαιδεύσεως ενισχύοντας το έργο των κατά τόπους 

σχολείων. 380  

Ο άγιος    Κοσμάς με τη διδασκαλία του είχε ως στόχο την ενδυνά-

μωση της Ορθοδοξίας και την διαπαιδαγώγηση των υπόδουλων Ελλήνων 

της υπαίθρου με τις αρχές της Πατερικής παράδοσης. Η σύνδεση της διδα-

σκαλίας του με τα κυρίαρχα αιτήματα της εποχής του, υποστηρίζοντας τα 

αιτήματα της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης με βάση τη δι-

δασκαλία της Εκκλησίας καθώς επίσης και το να παρακινεί τους παιδαγω-

γούμενους ακροατές του σε δράση, τον  κατατάσσουν στις παραδοσιακές 

δυνάμεις της Ορθοδοξίας, που λαμβάνουν τα μηνύματα της εποχής τους 

και διαλέγονται με αυτήν, χωρίς να υφίσταται αλλοίωση το περιεχόμενο 

της Ορθοδοξίας.381   

Ο άγιος    Κοσμάς αυτή την εποχή κατά την οποία αρχίζει να εισέρ-

χεται το μοντέλο μιας παιδαγωγικής περισσότερο ανθρωποκεντρικής κάτω 

                                                 
378 Αγγ. Σκαρβέλη – Νικολοπούλου, Μαθηματάρια των Ελληνικών σχολείων κατά την  

τουρκοκρατία, Αθήναι 1993, σ. 7-19. 
379  Πρωτ. Γ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, ό. π., σ. 141. 
380 Ό. π., σ. 113-121. 
381 Α. Γρ. Κυριατζή, Πνευματική κίνηση και ιδεολογικά ρεύματα του γένους και του ελληνι-

σμού στους χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας μέσα από τις εκδόσεις των φυλλαδίων, 

εκδόσεις, Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 78-79. 
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από την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού, αντιπαραθέτει τα πρότυπα 

των αγίων, τους πνευματικούς αγώνες των Πατέρων της Εκκλησίας, τις α-

γιοπνευματικές εμπειρίες και οργανώνει αυτός ένα μοντέλο όχι ανθρωπο-

κεντρικής παιδαγωγικής αλλά Θεανθρωποκεντρικής αγωγής. Από αυτό το 

σημείο ξεκινάει η ελληνική παιδαγωγική, η Ορθόδοξη χριστιανική, θεμελι-

ωμένη στην Ορθόδοξη ανθρωπολογία και τα μέσα του είναι ευαγγελικά 

μέσα αγωγής και ανάπτυξης του ανθρώπου. 

Από την περίοδο όμως του 1770 μέχρι τι 1821, που εντονότατα εκδη-

λώνεται το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, δοκιμάζεται έμπρακτα 

και καταγράφεται η δύναμη και η πίστη των ανθρώπων του πνεύματος για 

την εθνική αποκατάσταση και την πνευματική αναγέννηση του Γένους.382 

Πώς όμως θα επιτευχθεί η θριαμβική πορεία των Ελλήνων προς την αποτί-

ναξη του Οθωμανικού ζυγού και η πραγμάτωση της εθνικής ιδέας; 

Η φιλοδοξία των Ελλήνων Λογίων είναι η δημιουργία πνευματικών ε-

στιών που θα μπορούν να μετακενώσουν τα φώτα του πνεύματος στην 

υπόδουλη πατρίδα. Ως μέσα για την επιτυχία του ιερού σκοπού τίθεται η 

αναγεννητική δράση στο χώρο της παιδείας, της ιδεολογίας και του εθνι-

κού προσανατολισμού.383    
 

3. Η διακονία της Ελληνορθόδοξης Παιδείας από τον άγιο Κοσμά τον 
Αιτωλό  

 α) Ο  άγιος    Κοσμάς ως παιδαγωγός  

Ο  άγιος    Κοσμάς ως παιδαγωγός δεν καθιερώθηκε από τα συγγρα-

ματά του - τις Διδαχές του δεν τις έγραψε ο ίδιος, αλλά οι μαθητές του ή 

ακροατές του - ούτε από την εγκόσμιο σοφία του. Αλλά από τη βαθυστόχα-

στη και εκλαϊκευμένη παιδαγωγία, από μια παιδαγωγική θεωρία, η οποία 

ήταν βασισμένη κυρίως στην αγιοπατερική παράδοση και επιδίωκε τον ε-

πανευαγγελισμό του Γένους. Στη ζωή και τη διδασκαλία του αγίου Κοσμά η 

Παιδεία δεν αποτελεί κάποια θεωρητική σύλληψη, αλλά την οδό για την 

ανάσταση του Γένους. 

Ο άγιος    Νικόδημος ο Αγιορείτης στο «Νέο Μαρτυρολόγιο» υπο-

γραμμίζει τους καρπούς της παιδαγωγικής του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού: 

«Όθεν εις τούτων των χριστιανών τας κεχερσωμένας και εξηγριωμένας καρ-

δίας σπείρας τον σπόρον του θείου λόγου ο ιερός Κοσμάς έκαμε συνεργούσης 

της θείας χάριτος πολλούς και μεγάλους καρπούς. Διατί τους αγρίους ημέ-

ρωσε, τους ληστάς κατεπράϋνε, τους ασπλάχνους και ανελεήμονας έδειξεν 

                                                 
382 Κ. Δημαρά, ό. π., σ. 10. 
383 Α. Δ. Ζαμπακίδη, ό. π., σ. 173. 
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ελεήμονας, τους ανευλαβείς έκαμεν ευλαβείς, τους αμαθείς και αγροίκους 

εις τα θεία εμαθήτευσεν και τους έκαμε να συντρέχουν εις τας ιεράς ακο-

λουθίας και όλους απλώς τους αμαρτωλούς έφερεν εις μεγάλην μετάνοιαν 

και διόρθωσιν, ώστε όπου έλεγαν όλοι ότι εις τους καιρούς των εφάνη ένας 

νέος απόστολος».384 

Αξιοσημείωτο είναι πως  τόση ήταν η επίδραση του αγίου Κοσμά του 

Αιτωλού, ώστε ο Άγγλος συγγραφέας Leake το 1835 στο περιηγητικό του 

βιβλίο με εντυπώσεις των αρχών του αιώνα, κατά την από μέρους του πε-

ριγραφή των σχολείων των Ιωαννίνων διαπιστώνει την ύπαρξη σε αυτά της 

ζώσας παράδοσης στη συνείδηση του λαού του αγίου Κοσμά του Αιτω-

λού.385 
Για να ορίσουμε κάποιον ως παιδαγωγό, αυτός πρέπει να έχει ένα 

αυτόνομο παιδαγωγικό σύστημα. Αυτό το παιδαγωγικό σύστημα το έχει ο 

άγιος    Κοσμάς; Η απάντηση είναι: ναι, το έχει.  

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που απαρτίζουν το παιδαγωγικό σύστημα: 

1) Είναι η θεωρία, που έχει μια φιλοσοφική, ανθρωπολογική και κο-

σμολογική βάση. Το στοιχείο αυτό το έχει ο άγιος    Κοσμάς. 

2) Η μεθοδολογία: Μέσα, τρόποι, μέθοδοι αγωγής του παιδιού και των 

ανθρώπων γενικώς. 

3) Είναι η ανάλυση λειτουργίας των παραγόντων. Τρείς είναι οι μεγά-

λοι παράγοντες αγωγής για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Είναι η Οι-

κογένεια, το Σχολείο και η Εκκλησία. 

          

Ο άγιος    Κοσμάς στην εποχή εκείνη, που είχε αρχίσει να διεισδύει το 

μοντέλο μιας παιδαγωγικής, επηρεασμένης από τις αρχές του διαφωτι-

σμού, περισσότερο ανθρωποκεντρικής, αντιπαραθέτει τα πρότυπα των Α-

γίων, τους πνευματικούς αγώνες των Πατέρων της Εκκλησίας, τις αγιο-

πνευματικές εμπειρίες και οργανώνει αυτός ένα μοντέλο όχι ανθρωποκε-

ντικής παιδαγωγικής αλλά Θεανθρωποκεντικής αγωγής. Αυτή είναι η με-

γάλη διαφορά και από εδώ ξεκινάει η ελληνική παιδαγωγική, η Ορθόδοξη 

χριστιανική. Είναι θεμελιωμένη στην Ορθόδοξη ανθρωπολογία και κοσμο-

                                                 
384 Νικόδημου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, εκδ. Αστήρ, Αθήνα, 1961, σ. 201 – 208. 
385 . Ο Leake σημειώνει: « It is said that one the most efficient instruments in persuading the Greeks 

to establish schools as the best mode of improving the nation, was a monk of Apokuro named Kosma, 

who during eight years travelled over the country as a preacher, and made this subject a principal 

theme of his discourses. He was in other respects also a reformer, as he succeeded in persuading the 

women of Zagori to lay aside a great shapeless head-dress, similar to those of some of the Aegean 

islands, for a simple kerchief. He fell a martyr to his zeal put to death in 1780 by Kurt Pasha». (W. 

Martin Leake, Travels in northern Greece, vol 4, London: J. Rodwell, 1835, σ. 148-149). 
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λογία. Και κυρίως τα μέσα του αγίου  Κοσμά είναι ευαγγελικά μέσα αγω-

γής και ανάπτυξης του ανθρώπου. 386   

Ο πλέον ταιριαστός τίτλος για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ήταν η 

προσωνυμία «Διδάσκαλος του υπόδουλου Ελληνικού Γένους». Του ανα-

γνώρισαν τον παραπάνω τίτλο, γιατί είδαν τον τρόπο της ζωής του, τη συ-

μπεριφορά του απέναντι στο δοκιμαζόμενο υπόδουλο Ελληνικό λαό, την 

επιστημονική του και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και γενικά τον όλο 

τρόπο της ζωής του και  δράσης του. Οι ακροατές του, που συγχρόνως ήταν 

και οι παιδαγωγούμενοι, έμειναν κατάπληκτοι από το βάθος και τη χάρη 

της διδασκαλίας του. 

Η αναγνώρισή του ως δασκάλου του Γένους  έχει μεγάλη σημασία, 

γιατί είναι γεγονός ότι παίζει σπουδαιότατο ρόλο και βοηθάει τα μέγιστα 

στο διδακτικό έργο η εκτίμηση της αξίας του δασκάλου από τους μαθητές – 

παιδαγωγούμενους. Εμπνέεται αποκλειστικά και μόνο από την αξία και 

ποιότητα του δασκάλου, την οποία οι μαθητές κατανοούν και πολύ περισ-

σότερο την  διαισθάνονται από την πρώτη στιγμή. 

Η άριστη ικανότητα να επικοινωνεί με το ακροατήριο φανερώνει το 

διδακτικό χάρισμα να μεταφέρει τις εμπειρίες και τις γνώσεις σε όσους τον 

παρακολουθούσαν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό αποτελεί και συστατι-

κό στοιχείο της προσωπικότητας του δασκάλου, αφού η απροσάρμοστη συ-

μπεριφορά αποτελεί συστατικό της αποτυχίας της διδασκαλίας. 

Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει ακόμα τη διδασκαλία του αγίου  Κοσμά 

είναι η απλότητα, η ακριβολογία, η σαφήνεια και η φυσικότητα. Χρησιμο-

ποιεί λέξεις απλές, ευκολονόητες από τους ακροατές του. Είναι ο δάσκαλος 

του αμόρφωτου Ελληνικού λαού, ο άριστος τύπος του λαϊκού ομιλητή. Χρη-

σιμοποιεί το ύφος της εποχής, χωρίς να παρασύρεται σε ταυτολογίες και 

πλεονασμούς, ούτε σε μεγάλες και περιπλεγμένες περιόδους. Όπου έβλεπε 

ότι η διδακαλία του, εξαιτίας των υψηλών πνευματικών νοημάτων της, δεν 

ήταν δυνατό να γίνει κατανοητή από τους ακροατές του, την αποσαφήνιζε 

με εικόνες και παραστάσεις της καθημερινής ζωής καθώς και με ιστορικά 

θεολογικά γεγονότα. Η απλότητα και ο πλούτος, η κίνηση και η ζωηρότητα 

των διηγήσεων αυτών είναι τόσο φωτεινές και εντυπωσιακές, ώστε ο ακρο-

ατής τις αισθάνεται να χαράζονται αλησμόνητες στην καρδιά και στο νου 

του. Δεν κουράζει τον ακροατή με διαλεκτικά σχήματα και ακροβατικούς 

λογισμούς. Εκθέτει τα νοήματα με τάξη, με λογική συνάρτηση και με 

γλώσσα απλή και κατανοητή. 

                                                 
386 Γ. Κρουσταλλάκη, Η παιδαγωγική των Διδαχών του αγίου Κοσμά, Εισήγηση σε συνέ-

δριο ΙΓ΄ΠΑΤΡΙΑ με θέμα: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ», ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΡΑΧΗ, 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2000), ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, σ. 32-33.  
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Η γλωσσική και υφολογική απλότητα του αγίου  Κοσμά δεν οφείλο-

νταν στη δική του ανεπάρκεια. Ο ίδιος κατείχε υψηλή για την εποχή του 

μόρφωση, που αποκτήθηκε κοντά σε μεγάλους Διδασκάλους και ολοκλη-

ρώθηκε με το διάβασμά του «κατ’ ιδίαν» μέσα στο κελί του. Παρέλαβε όμως 

το γλωσσικό κώδικα της εποχής του και τον συνταίριαζε με τη γλώσσα της 

Καινής Διαθήκης και της Λειτουργίας, την οποία άκουε συνεχώς ο λαός στη 

λειτουργική ζωή και πράξη. Η απλή γλώσσα του λαού την οποία χρησιμο-

ποιούσε στη διδασκαλία του ο άγιος    Κοσμάς είναι φυσική και αβίαστη. 

Δεν έφθασε σε εξεζητημένες ακρότητες, γιατί, όπως αναφέραμε, δεν είχε 

σκοπό τον εντυπωσιασμό, αλλά την πνευματική ωφέλεια των ακροατών 

του.387 Δίδασκε σε μια ζωντανή γλώσσα, η οποία μπορούσε να μιλήσει στην 

καρδιά του αμόρφωτου λαού και όχι σε μια γλώσσα, την  οποία ίσως ο λαός 

θα μπορούσε να κατανοεί, αλλά θα άφηνε ανέγγιχτη την ψυχή του. Ήταν 

η γλώσσα της πατερικότητος, και πράγματι ήταν πατρικότατος. Στις α-

πλουστευμένες όμως μορφές του λόγου του Άγιου Κοσμά σώζεται όλος ο 

Ελληνικός γλωσσικός θησαυρός και δίπλα στις λαϊκές εκφράσεις παραθέ-

τει ολόκληρα και αυτούσια χωρία της Αγίας Γραφής και της λατρείας, χρη-

σιμοποιώντας ό,τι ηχούσε καθημερινά στα αυτιά του λαού και ήταν γι’ αυ-

τό προσλήψιμο και εποικοδομητικό. 

Τη γλωσσική του ελευθερία δείχνει το γεγονός ότι προσάρμοζε τη 

γλωσσική μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε άλλη γλωσσική μορφή 

μιλάει στο λαό και σε άλλη συντάσσει τις επιστολές του. Στις επιστολές του 

είναι υψηλότερη και πιο καλλιεργημένη, αφού σ’ αυτή μπορεί να επικοινω-

νήσει με τους αποδέκτες των επιστολών του. Η γλώσσα και το ύφος των 

Διδαχών του αγίου  Κοσμά δείχνουν την συγκατάβασή του για χάρη του 

λαού. Απλουστεύει τα υψηλά και δύσκολα και δεν δυσκολεύει τα απλά και 

εύκολα, για να φανεί σπουδαίος. Μιμείται και σ’ αυτό το Χριστό, ο οποίος 

«Θεός ων» σαρκώθηκε, απλουστεύθηκε και μετεφράσθηκε στη δική μας 

ανθρώπινη γλώσσα και «γέγονεν ο ουκ ην δι’ ημάς», για να κοινωνήσει μαζί 

μας. Μιλάει αυτός τα «επίγεια», αφού δεν μπορούσαμε εμείς να μιλήσουμε 

τα «επουράνια».388 Αυτή τη χριστοδίδακτη μέθοδο εφαρμόζει και ο άγιος    

Κοσμάς στην επικοινωνία του με το λαό.389 

 Η γλαφυρότητα της έκφρασης, η σαφήνεια, η πρωτοτυπία και η έ-

ντονη παραστατικότητα βοηθούν πολύ στην απομνημόνευση. Τα διδασκό-

μενα εντυπώνονται εύκολα στο νου και με την εποπτεία των παραστάσεων 

γίνεται η αφομοίωση των αξιών και των αληθειών που διδάσκουν. Ο λόγος 

                                                 
387 Πρβλ. Α΄ Κορ. 9, 22. 
388 Πρβλ. Ιωάνν. 3, 12. 
389 Πρωτ. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» Ει-

σήγηση στο Συνέδριο, Πρακτικά, ΙΓ΄ΠΑΤΡΙΑ,  «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ», ό. π., σ. 22-23. 
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του αγίου  Κοσμά είχε ζωή και κίνηση καθώς εκφραζόταν σε απλή γλώσσα, 

με αυθορμητισμό, θερμή πίστη και ισχυρό ρητορικό ταλέντο. Πλήθος από 

παραδείγματα και παρεκβάσεις, προσαρμοσμένα μερικές φορές στον τόπο, 

το χρόνο και το είδος των ακροατών του, έδιναν στο κήρυγμά του άνεση και 

προσαρμοστικότητα.390 

Ο  άγιος    Κοσμάς στη διδασκαλία του χρησιμοποιεί παιδαγωγικά 

την ερώτηση, για να δημιουργήσει διάλογο. Κεντρίζει την προσοχή των δι-

δασκομένων ρωτώντας τους: 

� «Ανίσως και εδώ εις την χώραν σας αποθαίνουν οι άνθρωποι, θέλει το 

ιδήτε με τα μάτια σας. Η δε αποθαίνουν εδώ; 

� Αποθαίνουν, άγιε του Θεού. 

� Λοιπόν δεν χρειάζεσθε διδάσκαλον να σας διδάξη. Τον κλαίγετε τον 

αποθαμένον σας; 

� Τον κλαίμε. 

� Ως φαίνεται σας πονεί δια εδαύτονε. 

� Και πόσες ημέρες τον φυλάγετε; 

� Δύο τρείς ώρες.  

� Τόσην αγάπην έχετε εις τον ταλαίπωρον; 

� Από την σήμερον και ύστερα να μην τον θάπτετε, αλλά να τον φυλά-

γετε εικοσιτέσσαρες ώρες και να συμμαζώνεστε όλοι, μικροί και με-

γάλοι, άνδρες και γυναίκες παιδιά και κορίτσια και να τον στοχάζεσθε 

καλά, διατί καλύτερος, διδάσκαλος δεν έιναι άλλος από τον θάνα-

τον».391 
Ρωτά όχι γιατί δεν γνωρίζει τις αντιλήψεις των διδασκομένων ακρο-

ατών του, αλλά γιατί θέλει να τους χειραγωγήσει με τον ερωτηματικό αυτό 

τρόπο σε άλλες σπουδαιότερες αλήθειες. Γι’ αυτό, μόλις εκείνοι του δίνουν 

απάντηση, κάνει νέα ερώτηση. Από την απάντηση, την οποία δίνουν, παίρ-

νει αφορμή και αναπτύσσει περισότερο τη διδασκαλία του. Κάνει έκκληση 

και στη λογική και στο συναίσθημα.   

Με τη «μαιευτική» του μέθοδο δεν προσφέρει έτοιμη γνώση, αλλά 

καλεί τους διδασκομένους σε διάλογο ίσος προς ίσον και από εκεί αποκα-

λύπτεται όλη η αλήθεια. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι «μαιευτική» μέ-

θοδος διδασκαλίας ονομάζεται ο τρόπος που στοχεύει στην ανακάλυψη της 

αλήθειας μέσα από διαφωνίες, συμφωνίες και αντιθέσεις. Δεν είναι ένας 

απλός διάλογος, αλλά διάλογος για τη διερεύνηση της αλήθειας. Δεν ενδι-

αφέρεται για τις γνώσεις αλλά για τη χρησιμοποίηση των γνώσεων.392  

                                                 
390 Ι.  Β. Μενούνου, Διδαχές, ό. π., σ. 92. 
391 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 131. 
392 Ό. π., Διδαχές,  σ. 82. 
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Ο άγιος    Κοσμάς διδάσκει στην ύπαιθρο, είναι παιδαγωγός της υ-

παίθρου.393 Εφαρμόζει το υπαίθριο σχολείο, αφού, όταν επισκέπτεται τις 

πόλεις, κωμοπόλεις και τα χωριά, λόγω του μεγάλου πλήθος κόσμου που 

τον ακολουθούσε, αλλά και λόγω της μεγάλης συμμετοχής των κατοίκων 

του μέρους που επισκεπτόταν δεν χωρούσανε σε κανένα κλειστό χώρο. 

Αναγκαζόταν εκ των πραγμάτων να κηρύττει στην ύπαιθρο. Μάλιστα, λό-

γω του μετρίου αναστήματος που είχε, ήταν αναγκασμένος για να φαίνε-

ται και για ακούγεται να κηρύττει επάνω σε ένα σκαμνί.  

Συνήθως, ο άγιος    Κοσμάς στο μέρος που επισκεπτόταν το κήρυγμα 

το έκαμνε τις πρωινές ή βραδινές ώρες, δηλαδή, πριν οι χωρικοί ακροατές 

του αρχίσουν τις εργασίες τους ή μετά την επιστροφή τους από αυτές.  

Η πρώτη ομιλία του αγίου  Κοσμά σ’ έναν τόπο γινόταν βράδυ, δεδο-

μένου ότι έκανε τις μετακινήσεις του την ημέρα νωρίς το πρωί: «και να αση-

κωθώ κομμάτι νύκτα να πηγαίνω εις άλλο μέρος να ακούσουν και άλλοι α-

δελφοί μας, οπού με καρτερούν».394 Αφού ήταν δύσκολο και επικίνδυνο να 

ξεκινάει μετά τη βραδινή ομιλία. Εξ’ άλλου, αν έφθανε νύχτα σ’ ένα μέρος, 

δε θα μπορούσε το πρωί να μιλήσει, γιατί οι χωρικοί ανειδοποίητοι θα έ-

φευγαν για τις δουλειές τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι 

υπήρχε μεγάλος αριθμός πιστών του μαθητών, που τον ακολουθούσαν και 

οι οποίοι δεν θα ήταν βέβαια δυνατό να μετακινούνται μαζί του μέσα στη 

νύχτα.  

Η πρώτη διδαχή γινόταν το βράδυ. Το θέμα της ήταν η δημιουργία 

των αγγέλων και του υλικού κόσμου, η πτώση των Πρωτοπλάστων, η έξω-

σή τους από τον Παράδεισο και η τιμωρία τους τόσο εδώ στη γη όσο και με-

τά το θάνατό τους, στον άλλο κόσμο. 

Το πρωί που ακολουθούσε διδασκόταν η δεύτερη διδαχή. Το περιεχό-

μενό του θέματός της περιλάμβανε τη διήγηση για τη γέννηση και τη ζωή 

της Παναγίας, η γέννηση και η ζωή του Χριστού ως τη Μ. Πέμπτη, η προ-

δοσία και η αυτοκτονία του Ιούδα. 

Το δεύτερο τέλος βράδυ ο άγιος    Κοσμάς κήρυττε την τρίτη διδαχή. 

Το περιεχόμενο του θέματός της τώρα ήταν η Ανάσταση, το έργο των Απο-

στόλων και η εξάπλωση της χριστιανικής πίστης με κατάληξη τη Δευτέρα 

Παρουσία, όπου οι αμαρτωλοί τιμωρούνται και οι δίκαιοι αμείβονται. 

Με τους τρεις αυτούς τύπους διδαχών παρουσιαζόταν από τον άγιο 

Κοσμά  η ολοκληρωμένη  ιστορία κατά τη χριστιανική διδασκαλία, την Πα-

τερική Παράδοση και την Ορθόδοξη ανθρωπολογία, η οποία αρχίζει από τη 

                                                 
393 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, έκδ. Β΄, Εκδοτικός Οίκος, Α-

δελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2000, σ. 65 – 76. 
394 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, ό. π., σ. 244. 
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δημιουργία του πνευματικού και υλικού κόσμου και καταλήγει στη «συντέ-

λεια του αιώνος».395 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο άγιος    Κοσμάς 

είχε οργάνωση της διδακτέας ύλης με τις θεματικές ενότητες που ήθελε να 

διδάξει. Επομένως είχε και μεθόδευση της διδασκαλίας. Γνωρίζοντας τις 

τρεις φάσεις της διδασκαλίας δηλαδή, το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την 

αξιολόγησή της.396 Διαπιστώνουμε ότι ο άγιος    Κοσμάς εφάρμοζε προ-

γραμματισμό στη διδασκαλία του. Από τις διδαχές, οι οποίες είναι και το 

τελικό αποτέλεσμα της διδασκαλίας, δηλαδή η διεξαγωγή της διδασκαλίας. 

Βγαίνει  το συμπέρασμα ότι προϋπήρχε και ο σχεδιασμός. Αυτό το στηρί-

ζουμε με το επιχείρημα ότι οι διδαχές επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσι-

ες και με τη συγκεκριμένη σειρά, σε κάθε τόπο τον οποίο επισκέπτεται ο 

άγιος    Κοσμάς. Επειδή η ηλικία του αγίου  Κοσμά καθώς και η μόρφωσή 

του, όταν άρχισε να διδάσκει, ήταν ώριμη και αυτό σημαίνει ότι είχε απο-

κρυσταλλώσει το πλαίσιο που είχε η κάθε διδαχή. Επομένως οι καταγραμ-

μένες διδαχές έχουν δεχθεί και την αξιολόγηση του αγίου  Κοσμά. 

Ο άγιος    Κοσμάς σχεδιάζει τη διδασκαλία του θέτοντας το γενικό 

σκοπό καθώς επίσης και τους επιμέρους σκοπούς και στόχους της διδασκα-

λίας. 

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά μέσα από τις διδαχές 

του είναι να ανακτήσουν οι υπόδουλοι Έλληνες την Ορθόδοξη πίστη τους  

και  ταυτότητα, καθώς επίσης να ενισχυθεί η εθνική και συλλογική συνεί-

δηση τους. Επίσης θέλει να σταματήσει τους αθρόους εξισλαμισμούς των 

ορθοδόξων πιστών, οι οποίοι γίνονται είτε ατομικά είτε συλλογικά. 

Επομένως μέσα από τις διδαχές του ο άγιος    Κοσμάς αγωνίζεται έχοντας 

ως γενικό σκοπό από τη μια μεριά την αναζωπύρωση της Ορθοδοξίας και 

της Ορθόδοξης πνευματικότητας καθώς επίσης την τόνωση της συλλογι-

κής συνείδησης του Ελληνικού Γένους και από την άλλη μεριά το σταμάτη-

μα των εξισλαμισμών. 

Οι επιμέρους σκοποί της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά αποβλέπουν 

στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής των υπόδουλων Ελλήνων υπό τη θε-

ώρηση της εν Χριστώ ζωής και της Ορθόδοξης χριστιανικής ανθρωπολογί-

ας. Όπως η ισοτιμία ανδρών και γυναικών, η ισότητα δικαιωμάτων, το δί-

καιο και η δικαιοσύνη, ο πλούτος και η τοκογλυφία, η εργασία και η αργία 

της Κυριακής. 

Η διδασκαλία του αγίου  Κοσμά διακρίνεται σε: 

                                                 
395 Ό, π., Διδαχές,  σ. 91 – 92. 
396 Π. Δ. Ξωχέλλη, Παιδαγωγική του Σχολείου, Εκδοτικός Οίκος, Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 63. 
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Α) Προφορική. Όπως οι σοφοί της αρχαιότητας, οι μεγάλοι Προφήτες της 

Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, ο άγιος    Κοσμάς δεν έγρα-

ψε ο ίδιος, αλλά οι μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν. Ο λόγος είναι 

το βασικό και σπουδαιότερο εργαλείο της διδασκαλίας του. Στο λόγο του 

δίνει μορφή, σχήμα, περίγραμμα, χρώμα και παραστάσεις.397 

Β) Μη λεκτική.  Ο άγιος    Κοσμάς χρησιμοποιεί και τη μη λεκτική διδασκα-

λία, όταν καλεί τους παιδαγωγούμενους, άνδρες και γυναίκες.  Για μεν τις 

γυναίκες τις καλεί να φοράνε λίγα σκουλαρίκια και δακτυλίδια. Τονίζο-

ντας: «Εγώ βλέπω εδώ οπού περιπατώ και διδάσκω, είπα ένα να ρίξουν τα 

περισσά σκουλαρίκια, δακτυλίδια και με ήκουσαν. Ευθύς βλέπω οπού τρέ-

χουν να εξομολογηθούν, να διορθωθούν».398 Τους δε άνδρες τους καλεί, όταν 

προχωρήσει η ηλικία τους και αρχίζουν να ασπρίζουν τα μαλλιά τους, να 

αφήνουν γένια για να δείχνουν σοβαροί. Με έμφαση τονίζει: «Είπα ένα λό-

γον και δια τους άνδρας πως φυσικόν είναι του ανδρός, όταν πηγαίνη σαράντα 

πενήντα χρόνών και παίρνη και ασπρίζει, καλόν πράγμα είναι να αφήνη τα 

γένεια. Και εγώ βλέπω εδώ και είναι και εξήντα και ογδοήντα χρονών γέρο-

ντες και ακόμη ξυρίζονται. Όλ’ ημέρα παιδιά θέλετε να είστε, παιδιά μου; 

Δεν το ντρέπεστε να ξουρίζεσθε; Δεν ήξευρεν ο Θεός οπού τάδωκε τα γένι-

α»;399 Και συνεχίζει: «Και καθώς είναι άπρεπον μια γυναίκα γερόντισσα να 

στολίζεται, να βάνη φτιασίδια, ομοίως και ένας άνδρας, όταν γεράση, άπρε-

πον είναι να ξουρίζεται».400 Ο ΄Αγιος Κοσμάς δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μη 

λεκτική διδασκαλία και θέλει να διδάξει στους ενήλικες ότι αποτελούν με 

τη στάση τους και την εμφανισή τους το σωστό πρότυπο μέσα στην κοινω-

νία. Γι’ αυτό τους καλεί να διέπονται από σοβαρότητα και ταπεινότητα.401 

Η διδασκαλία του αγίου  Κοσμά χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

βασικά στοιχεία: 

Α) Η τροφοδοσία αξιών κατά την Πατερική Παράδοση. 
Ο άγιος    Κοσμάς είναι αυτός ο οποίος με τη διδασκαλία του διέσωσε 

όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία διαχρονικά προσδιορίζουν το Ελληνικό 

Γένος και τον Έλληνα άνθρωπο στην αυθεντικότητα του, δηλαδή στην ιδι-

αιτερότητα και ιδιοπροσωπεία του. Ένσάρκωσε τα συστατικά της Ελληνι-

κότητας και απέδειξε ότι μόνο μέσα από αυτά είναι δυνατή η ιστορική μας 

συνέχεια και παρουσία. Ο άγιος    Κοσμάς ήταν άνθρωπος της παραδόσε-

ως.  Παράδοση όμως δεν σημαίνει συντήρηση, αλλά δυναμική συνέχεια ε-

                                                 
397 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, ό. π., σ. 71. 
398 Ι. Β. Μενούνου, Διαχή Α1. σ. 132. 
399 Ό.π., Διδαχή Α1, σ. 132. 
400 Ό. π., σ. 132. 
401 Κ. Ακανθοπούλου, Η Παιδαγωγική επικοινωνία του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού μέσα από 

τις Διδαχές του, Εκδ. ΒΑΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη 2009, σ. 174 –175. 
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νός τρόπου υπάρξεως, ο οποίος ενσαρκώνει τις αξίες του Γένους και τις ε-

πανεκφράζει μέσα στο πνεύμα και με τα μέσα κάθε εποχής. 

 Η θυσιαστική του αγάπη για το Γένος ήταν καρπός του Ορθοδόξου 

φρονήματός του: «και διαβάζοντας το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον ευρήκα 

πολλά και διάφορα νοήματα και ανάμεσα εις τα άλλα ευρήκα και ετούτον τον 

λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας πως όποιος φροντίζει μόνον δια λόγου του 

πώς να σωθή και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του τους χριστιανούς 

να σωθούν και εκείνοι έχει βέβαια να κολασθή. Ακούγοντας και εγώ, αδελφοί 

μου, ετούτον τον γλυκύτατον λόγον οπού λέγει ο Χριστός μας, με έτρωγεν εις 

την καρδίαν τόσους χρόνους ωσάν σκουλήκι δια τους αδελφούς μου τους χρι-

στιανούς».402 Με την παραπάνω ανάλογη διακήρυξη του Αποστόλου Παυ-

λου: «μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος».403 Επιλέγει και 

ανάλογο τρόπο αποστολικής εργασίας, την ιεραποστολική περιοδεία. Για 

είκοσι και πλέον χρόνια περιοδεύει τις υπόδουλες περιοχές των Ελλήνων 

και διδάσκει ακούραστα τις αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Καλλιεργεί 

την ενότητα του λαού και εργάζεται για ενιαία οργάνωσή του στη βάση της 

Ορθοδόξου παραδόσεως στις προϋποθέσεις της Πεντηκοστής και της απο-

στολικότητος. 

 

Β) Η διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης και του ορθόδοξου φρονήμα-
τος. 

Ο άγιος    Κοσμάς με τη διδασκαλία του προσέφερε τον τρόπο πίστε-

ως, σκέψεως και ζωής. Προβάλλει τα θεμέλια του Ελληνικού Γένους. Τονί-

ζει: «και έμαθα πως με τη χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν 

είστενε Έληνες = (εδώ εννοεί δεν είσθε ειδωλολάτρες), δεν είστενε ασεβείς, 

αιρετικοί, άθεοι αλλά είστενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστεύετε και 

είστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύ-

ματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας».404  

Ομολογεί και διδάσκει την πίστη στον Θεό των Πατέρων του: «Αυτήν 

την παναγίαν Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύομεν, 

δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Αυτή είναι ο αληθινός Θεός και έξω από την 

παναγίαν Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες».405 Η διδασκαλία του δεν 

είναι μόνο τριαδοκεντρική, αλλά και χριστοκεντρική. Ο Χριστός για τον Ά-

γιο Κοσμά είναι ο Θεός, αλλά και «ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης».406 

Αντιλαμβανόμασθε την παραπάνω έκφραση αυτού του λόγου σε έναν λαό 

                                                 
402 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ, 148. 
403 Α΄ Κορ. 10, 24. 
404 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές Α1. σ. 115-116. 
405 Ό. π, Διδαχή Α1, σ. 120. Στο « Η ζωή εν τάφω» η εκκλησία ψάλλει «Ω γλυκή μου έαρ, 

γλυκύτατό μου τέκνον…». 
406 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 122. 
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που είναι υπόδουλος και έχει συνηθίσει να ονομάζει «αυθέντη» του τον τύ-

ραννο οθωμανό και «δεσπότη» τον επίσκοπό του. Επάνω από κάθε επίγεια 

αρχή και εξουσία είναι γι’ αυτόν ο Χριστός. Μέσα σε μια αγιοπνευματική 

ατμόσφαιρα θα διδάξει με δυνατή φωνή και πάθος τα λόγια: «Ανίσως, α-

δελφοί μου, και ήτον δυνατόν να ανεβώ εις τον ουρανόν να φωνάξω μίαν φω-

νήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον κόσμον πως μόνος ο Χριστός μου είναι 

Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να 

το κάμω».407  

Η διδασκαλία του όμως δεν ήταν μια χωρίς χρώμα ηθικολογία, αλλά 

Θεολογία, στην οποία προβαλλόταν ως το οντολογικό θεμέλιο του Ορθο-

δόξου ήθους.  Από την πίστη – την προσωπική σχέση με τον Θεό – μέσω 

των μυστηρίων  και της πνευματικής ζωής, προχωρούσε η διδασκαλία του 

στον ίδιο τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Γιατί από την Ορθόδοξη 

πίστη, μετουσιωμένη σε φρόνημα, πηγάζει το Ορθόδοξο ήθος, ο Ορθόδοξος 

τρόπος υπάρξεως. Αδιάκοπα προβάλλει στον άνθρωπο τη σωτηρία τριάδα 

των αρετών. Την ταπείνωση, τη συγχωρητικότητα408 την αγάπη, ως βάση 

της εν Χριστώ κοινωνίας. Ο άγιος    Κοσμάς παρακαλεί τον Χριστό να ριζώ-

σει στην καρδιά των παιδαγωγούμενων ακροατών του, την ειρήνη, την α-

γάπη, την ομόνοια, την πραότητα, τη θερμή πίστη, την ορθή εξομολόγηση. 

Γιατί το έργο του απέβλεπε στην αναγέννηση όχι μόνο του ανθρώπου, ως 

προσώπου, αλλά και της ανθρώπινης κοινωνίας. 

 

Γ) Ο αναβαπτισμός του λαού και της Ελληνικής κοινωνίας. 
Με τη διδασκαλία του ο άγιος    Κοσμάς επιδίωκε την εσωτερική α-

πελευθέρωση του λαού και την  ανασυγκρότηση της Ελληνικής κοινωνίας. 

Επιδίωκε τον αναβαπτισμό του λαού στην Ορθόδοξη παράδοσή του, θέτο-

ντας τα θεμέλια της νεότερης Ελληνικής κοινωνίας. Τόνιζε: «Και πρώτον 

αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνισθή ο Κύριος να συγχώρεση τα αμαρτήμα-

τά σας και να σας αξιώση να περάσετε και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα 

και εις αυτήν την μάταιαν ζωήν και μετά ταύτα να πηγαίνετε και εις τον Πα-

ράδεισον, εις την πατρίδα μας την αληθινήν, να χαίρεσθε και να ευφραίνε-

σθε, να δοξάζετε και να προσκυνάτε Πατέρα, Υιόν και άγιον Πνεύμα, Τριάδα 

ομοούσιον και αχώριστον εις τους αιώνας των αιώνων».409 Με τόσο απλό τρό-

πο και απόλυτη ακρίβεια καθόριζε την εκκλησιαστική και λατρευτική ζωή 

των υπόδουλων Ελλήνων. Ο άγιος    Κοσμάς, έχοντας συνείδηση της θέσης 

του Ελληνισμού μέσα στην ιστορία, επιμένει στην ίδρυση σχολείων, πράγ-

                                                 
407 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 116. 
408 Για τη συγχώρηση και τη σημασία της στην αγωγή των νέων, βλ. Μαρίας Ράντζου, Η 

συγνώμη και η συγχώρηση στην εφηβική ηλικία και η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή –

Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση-, Εκδ. αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002. 
409 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 144. 
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μα που είναι σχεδόν ταυτόσημο με τον αγώνα του για επικράτηση και δια-

τήρηση της Ελληνικής γλώσσας: «Δια τούτο, αδελφέ μου, εσύ οπού κάνεις τα 

παιδιά, να τα παιδεύης τα παιδιά σου, να τα μαθαίνης τα γράμματα, εξόχως 

τα ελληνικά, διατί η Εκκλησία μας αδελφέ, είναι εις την ελληνικήν Γλώσ-

σαν».410    

Ήθελε να ξαναδώσει στο υπόδουλο Γένος την αυτοπεποίθηση, το 

αυτοσυναίσθημα, το θάρρος  και την ταυτότητά του.411      
Η μόρφωση του λαού ήταν για τον Άγιο Κοσμά το θεμέλειο της ανα-

γέννησης του Ελληνισμού. Στο φωτισμό του μυαλού έβλεπε την έξοδο από 

το σκοτάδι της αμάθειας. Το καλύτερο μέλλον γι’ αυτόν ήταν το ζήτημα 

μιας μορφωμένης νεότητας, γιατί η εκπαιδευσή της θ’ έφερνε την αφύπνι-

ση του Γένους. 

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του ήταν ανάλογο με τις απαιτήσεις του 

εκάστοτε ακροατηρίου: «Πρέπον και εύλογον είναι, αδελφοί μου ένας διδά-

σκαλος όταν θέλει να διδάξη να εξετάζη πρώτον τι ακροατάς έχει, ομοίως 

και οι ακροαταί να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι».412  

Τονίζει τη βασική παιδαγωγική αρχή, η οποία απαιτεί η κάθε διδα-

σκαλία να προσαρμόζεται στην αντιληπτική ικανότητα και στις προσλαμ-

βάνουσες παραστάσεις των διδασκομένων. 

Γι’ αυτό χρησιμοποιεί τη γλώσσα του απλού λαού, για να τον κατα-

λαβαίνουν όλοι και προπαντός τα παιδιά. Χρησιμοποιεί πολλές εικόνες από 

τον κύκλο της εμπειρίας των ακροατών του, για να τεκμηριώσει, να απλο-

ποιήσει τη διδασκαλία του. Επεξηγεί δύσκολα σημεία του λόγου του, με 

γνωστές εικόνες κατανοητές από τους απλούς χωρικούς στους οποίους α-

πευθύνεται.413 

Από όλα αυτά , τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, οι θέσεις του για 

τη μόρφωση του λαού, ο αγώνας του για την ίδρυση σχολείων και η διδα-

κτική του τέχνη και θεματολογία την οποία αναπτύσσει, τον κατατάσσουν 

στους μεγάλους Παιδαγωγούς του Γένους. 

β) Οι Διδαχές του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού  

Ο  άγιος   Κοσμάς ο Αιτωλός, ως κύριο τρόπο δράσης ανάμεσα στο 

υπόδουλο Γένος είχε τη διδαχή.414 Περπατούσε και κήρυττε, κήρυττε και 

περπατούσε, ανάμεσα στο λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου.415 
                                                 
410 Ό. π., Διδαχή Β2, σ. 213. 
411 Πρωτ. Γ Δ. Μεταλληνού, ό. π., σ. 18-24. 
412 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 115. 
413 Ι. Πάλλη, Ο άγιος  Κοσμάς, ως ιεραπόστολος και παιδαγωγός του Γένους, εισήγηση 

στο Α΄ Θεολογικό Συνέδριο Πατρών, Νοέμβριος 1970. 
414 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, ό. π., σ. 29. 
415 Σ. Ν. Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, εκδ. Ο.Χ.Α., Απολύτρωσις, Θεσ-

σαλονίκη 1996, σ.54. 
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Μέσα από  τις διδαχές αξιολογούμε ποιος ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός ως δά-

σκαλος.416 Μέσα σ’ αυτές βρίσκουμε τα θέματα της διδασκαλίας του. Το τι 

δίδασκε  και το πώς το δίδασκε. 

Το περιεχόμενο τους είναι διδασκαλία χριστιανικής και κοινωνικής 

αγωγής και αγώνας για την ίδρυση και λειτουργία σχολείων. Είναι εγκόλ-

πιο, πνευματικής, ψυχικής,  και ηθικής αυτοσυντήρησης, ρητορικό λαϊκό 

δοκίμιο ηθοπλαστικής αγωγής. Πρόγραμμα εκπαιδευτικό και μαζί κατήχη-

ση λαϊκού φρονηματισμού.417 

  Ο ίδιος δεν έγραψε καμία από τις διδαχές του, ούτε χρησιμοποιούσε 

χειρόγραφο στις ομιλίες του. Προικισμένος με το φυσικό χάρισμα της ευ-

γλωττίας του μιλούσε απ’ ευθείας στους ακροατές του. Ακροατές και μα-

θητές του κατέγραφαν μερικούς από τους λόγους του και τους κυκλοφο-

ρούσαν από χέρι σε χέρι.418 

Διαπιστώνουμε από την μελέτη των διδαχών, όπως αναφέραμε και 

παραπάνω,ότι ο άγιος    Κοσμάς είχε οργάνωση της διδακτέας ύλης με τις 

θεματικές ενότητες που ήθελε να διδάξει. Επομένως είχε συγκεκριμένο 

σχέδιο ομιλίας το οποίο ήταν το ίδιο για κάθε νέο τόπο που επισκεπτόταν 

να κηρύξει. Έτσι ήταν εύκολο για τους πιστούς και τους μαθητές του, που 

τον ακολουθούσαν, να την απομνημονεύσουν και μετά να την καταγρά-

ψουν.419 

Κατά μία άλλη εκδοχή οι περισσότερες διδαχές γράφτηκαν «καθ’  

υπαγόρευσιν» του Άγιου Κοσμά. Σ’ αυτό συνηγορεί και το ότι το ύφος σε 

πολλά σημεία δεν είναι κάποιου που γράφει από μνήμης και τακτοποιεί τα 

νοήματα με την άνεση του χρόνου που διαθέτει και με την αναμενόμενη 

συντακτική σειρά, αλλά θυμίζει, σχεδόν αυθόρμητη ομιλία κάποιου που 

υπαγορεύει βιαστικά και με ζωντάνια σε ένα ή περισσότερους γραφείς. Έ-

τσι έχουμε το κήρυγμα γραμμένο σε πολλά αντίτυπα. 

Ο πολλαπλασιασμός των χειρογράφων των έργων με τη μέθοδο της 

υπαγόρευσης εφαρμοζόταν συνήθως στα μοναστήρια, πράγμα που γνώρι-

ζε ο ιερομόναχος Κοσμάς από το Άγιο Όρος και το εφάρμοσε για την πα-

ραγωγή των διδαχών του.420 

Το συμπέρασμα, που βγαίνει από τις διάφορες μελέτες, είναι ότι οι διδαχές 

πρέπει να καταγράφονταν λίγο μετά  το κήρυγμα από μαθητές του, είτε 

από μνήμης, είτε με δική του υπαγόρευση.421  

                                                 
416 Ό.π., σ. 54. 
417 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 284. 
418 Ό.π., σ. 286.  
419 Σ.  Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 55. 
420 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές,  σ. 68. 
421 Ό. π., σ. 68. 
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Οι διδαχές παρουσιάζουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία, ομοιότη-

τες και επαναλήψεις. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άγιος    Κοσμάς είχε στο 

νου του ένα βασικό σκελετό του κηρύγματος, όπως αναφέραμε, που τον 

προσάρμοζε ανάλογα με τις ανάγκες του ακροατηρίου και το εμπλούτιζε 

κάθε φορά με καινούργια στοιχεία.422 Έχοντας πάντα βασικό παιδαγωγικό 

στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων του λαού με τη μετάδοση των χριστι-

ανικών και κοινωνικών αρετών. 

Με σίγουρο το δεδομένο ότι ο άγιος    Κοσμάς δεν έγραψε με δικό του 

χέρι καμία διδαχή, αλλά αυτές γράφτηκαν από το χέρι των οπαδών του, 

μπαίνει ζήτημα κατά πόσο αυτές  εκφράζουν με ακρίβεια το λόγο του. 

Σ’ αυτό  απάντηση δίνει η επιστημονική έρευνα, που τονίζει  ότι οι σωζόμε-

νες διδαχές κηρύχθηκαν από τον Κοσμά τον Αιτωλό και αποδίδουν στο σύ-

νολό τους  τόσο τη γλώσσα, όσο και το πνεύμα του.423 

Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αποκατάσταση της δι-

δασκαλίας του τα εξης: 1) Πρώτον, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες  (18ο-

19ο) οι αντιγραφείς των χειρογράφων και περισσότερο οι εκδότες είχαν την 

τάση να «διορθώνουν» γλωσσικά τα κείμενα χρησιμοποιώντας τύπους της 

λεγόμενης καθαρεύουσας ή και αρχαΐζοντες στη θέση λαϊκών. 2) Δεύτερον, 

ότι οι ίδιοι αντιγραφείς και εκδότες είχαν επίσης την τάση να «ευπρεπί-

ζουν» τα κείμενα νοηματικά.424 

Πέρα από τις διάφορες νοθεύσεις, που έγιναν στα κείμενα εκ των 

υστέρων, οι γνήσιες σωζόμενες επτά425 διδαχές του αγίου  Κοσμά, μαζί με 

τις δέκα τρεις426 επιστολές και τα έξι427 παραδείγματα καθώς και διάφορα 

αποσπάσματα από διδαχές, μεταφέρουν σ’ εμάς τη διδασκαλία του. 

γ) Ο άγιος   Κοσμάς ο Αιτωλός και η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή  

Η Παιδεία του Γένους μας απαρτίζεται από τα Ελληνικά και Χριστι-

ανικά ιδανικά, τα οποία κατά την διάρκεια του Οθωμανικού ζυγού κινδύ-

νευσαν να αφανισθούν, τόσο η Ελληνική Γλώσσα, όσο και η Ορθόδοξη πί-

στη και Λατρεία. 

Μπροστά σ’ αυτό το φαινόμενο ο άγιος    Κοσμάς αναλαμβάνει δρά-

ση με τη διδασκαλία του και τις διδαχές του, γυρνώντας όλο τον Ελλαδικό 

χώρο από περιοχή σε περιοχή, και από χωριό σε χωριό. Διδάσκει και προ-

σπαθεί μ’ όλες του τις δυνάμεις να αναχαιτίσει και να σταματήσει τους μα-

ζικούς εξισλαμισμούς των Ελλήνων, καθώς επίσης και την εξάπλωση της 

                                                 
422 Σ. Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 55-56. 
423 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 104. 
424 Ό. π., Διδαχές, σ. 30-31. 
425 Ό. π., Διδαχές, σ. 319. 
426 Μ. Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 422-429. 
427 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 291-300. 
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Βλάχικης και της Αρβανίτικης γλώσσας, που μιλούσαν οι Έλληνες ως βα-

σική γλώσσα επικοινωνίας  στην καθημερινή τους ζωή. 

Προσπαθεί να οργανώσει και να δραστηριοποιήσει τις τοπικές κοινότητες, 

τους κινητοποιεί, τους παροτρύνει να ιδρύσουν Σχολεία και να λειτουργή-

σουν οι Εκκλησίες. 

Τους καλεί να μελετήσουν το ψαλτήρι και τα ιερά κείμενα των πατέ-

ρων της Εκκλησίας και να βιώσουν τη Λειτουργική ζωή της. Διδάσκει  μέσα 

από τις διδαχές  του  ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εργάζεται παιδαγωγικά και 

χρησιμοποιεί ως μέσα αγωγής  το βίωμα, την άσκηση και την Εκκλησιαστι-

κή ζωή. Προσπαθεί να ζωντανέψει με κάθε μέσο την Ορθόδοξη πίστη και 

Παράδοση στις Ελληνικές κοινότητες. 

Εμμένει στην ίδρυση και λειτουργία σχολείων σε κάθε Ελληνική κοι-

νότητα, γιατί το θεωρεί παράγοντα, που αναπλάθει τον άνθρωπο δια της 

μορφώσεως. Και ο μορφωμένος άνθρωπος κατά την Ορθόδοξη αγωγή και 

Παράδοση  είναι εκείνος που φθάνει σε μια εσωτερική καλλιέργεια και ω-

ριμότητα ικανή, για να αποκτήσει «νουν» και «εικόνα» Χριστού. 

Επίσης, μέσα από τις διδαχές παρατηρούμε ότι ο άγιος    Κοσμάς  

θεωρεί το σχολείο πρωταρχικό παράγοντα Ορθόδοξης χριστιανικής αγω-

γής. Τονίζει με έμφαση ότι από το σχολείο μαθαίνουμε – «Διατί από το σχο-

λείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι είναι Θέος, τι είναι αγία Τριάς, τι είναι 

άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασις, 

τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τι είναι αγία Κοινωνία, 

τι είναι βάπτισμα, τι είναι άγιον Ευχέλαιον, ο τίμιος  Γάμος, τι είναι ψυχή, τι 

είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείον τα μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολεί-

ον περιπατούμεν εις το σκότος».428 
Επίσης, ο άγιος    Κοσμάς τονίζει μέσα από τις διδαχές του, την ορ-

γάνωση της κοινωνικής  ζωής  των πιστών και την ισότητα δικαιωμάτων. 

Τα παραπάνω τα αναλύει και τα διδάσκει υπό τη θεώρηση της Χριστιανικής 

Ανθρωπολογίας και της Ορθοδόξου Πίστεως και Λατρείας. 
 

 

                                                 
428 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 142 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ 
 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ-
ΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΟΣΜΑ, ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

1. Οι βασικότεροι προσανατολισμοί της Παιδαγωγικής σκέψης και 
πράξης στις Διδαχες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

Λέγοντας «σκοποί της αγωγής» ή «της εκπαίδευσης» εννοούμε το 

σύνολο των μεθοδευμένων επιδράσεων του σχολείου και της κοινωνίας, οι 

οποίες αποβλέπουν στην ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και 

μορφών συμπεριφοράς του παιδαγωγούμενου. Είναι ευνόητο ότι αγωγή 

χωρίς σκοπούς είναι αδύνατη. 

Το ιδεώδες της αγωγής και με τη σειρά τους οι σκοποί της εκπαίδευ-

σης είναι αποτέλεσμα του συστήματος αξιών μιας κοινωνίας και εναρμονί-

ζονται ή προσανατολίζονται προς το ισχύον κοινωνικό πολιτικό καθεστώς. 

Οι αξίες αυτές δεν παραμένουν αμετάβλητες, αλλά μεταβάλλονται με το 

χρόνο και μαζί με τις αξίες και οι σκοποί της εκπαίδευσης.429 

Η κάθε κοινωνία προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της και ιδιαίτερα 

τη νέα γενιά ώστε να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους, να τον αποδεχτούν 

και να τον οικειοποιηθούν. Το κάθε μέλος μιας κοινωνίας και ιδίως τα παι-

διά και οι έφηβοι, δηλαδή οι νέοι, έχουν το δικαίωμα να γνωρίσουν τον κό-

σμο και τον πολιτισμό της κοινωνικής ομάδας, αλλά συγχρόνως να δια-

μορφώσουν τον προσωπικό τους τρόπο ζωής, μέσα στο πλαίσιο της κοινω-

νικής ομάδας μέσα στην οποία ζούνε. 430                                     

Καθήκον της κοινωνίας και της εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει 

στο κάθε άτομο, όσο το δυνατόν, ευρέα περιθώρια δράσης, χωρίς ασφαλώς 

να διακινδυνεύσει την ίδια την ύπαρξή της και παράλληλα να τους βοηθή-

σει, ώστε να πετύχουν στους σκοπούς της ζωής τους . 

Συνειδητές ή ασυνείδητες ενέργειες τείνουν αντίστοιχα σε συνειδη-

τούς ή ασυνείδητους σκοπούς. Στο χώρο της αγωγής η ίδια μορφωτική δια-

                                                 
429 ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΞΩΧΕΛΛΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΣ, Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2007, σ. 615 
430 Ό. π., σ. 615. 
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δικασία έχει τελολογικό χαρακτήρα και προσανατολίζεται προς αυτό το 

οποίο κάθε φορά επιβάλλεται να γίνει.431 

Σε κάθε όμως περίπτωση ο σκοπός της αγωγής γενικότερα και της 

εκπαίδευσης ειδικότερα, δεν πηγάζει από αφηρημένες έννοιες, αλλά δια-

μορφώνεται μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών συνθηκών εντός των ο-

ποίων ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος.432 Επομένως, βρίσκεται σε άμεση 

σχέση με τις φιλοσοφικές, κοινωνικές, οικονομικές, εθνικές, θρησκευτικές, 

πολιτιστικές και γενικότερα πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και επιδιώξεις του 

κάθε λαού. 

Ο σκοπός της αγωγής επηρεάζεται και καθορίζεται κυρίως ιδεολογι-

κά: Πρώτον: Από τις φιλοσοφικές ιδέες και τη θεωρία την οποία ο παιδα-

γωγός έχει διδαχθεί, αφομοιώσει και αποδεχθεί. Δεύτερον: Από το πνευμα-

τικό επίπεδο του κάθε λαού. Τρίτον: Από την ποιότητα της κοινωνίας μέσα 

στην οποία διαμορφώνονται οι σκοποί.433 

Ο σκοπός της αγωγής επηρεάζεται και καθορίζεται από τις αρχές 

και τις ιδέες καθώς και τη θεωρία την οποία έχει ο παιδαγωγός. Από το 

πνευματικό επίπεδο του λαού μέσα στο οποίο ζει καθώς επίσης και από την 

ποιότητα της κοινωνίας μέσα στην οποία διαμορφώνονται οι σκοποί. 

Με τον Χριστιανισμό ο σκοπός της αγωγής επιδιώκει τον κατά Χρι-

στόν τέλειο άνθρωπο, τον καινό, αυτόν που βρίσκεται σε κατακόρυφη κοι-

νωνία με το Θεό και σε οριζόντια με όλους τους ανθρώπους.434 

Η ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση της αγωγής βασίζεται σε θεαν-

θρώπινη βάση και πηγάζει από τη διδασκαλία περί καινού ανθρώπου. 

«Θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον  κείμενον, ος εστιν Ιη-

σούς Χριστός» ( Α΄ Κορ. 3, 12). Με την κατακόρυφη ένωση της Εκκλησίας με 

τους ανθρώπους πραγματοποιείται η θεανθρώπηση του ανθρώπου, τον 

οποίο υπηρετεί με ανιδιοτελή αγάπη και έτσι αισθάνεται ως οικουμενικός 

άνθρωπος.435 

Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δεν σχετίζεται μόνο με την θρησκευ-

τικότητα του ανθρώπου, αλλά καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής του. Η 

ορθόδοξη αγωγή περιλαμβάνει την όλη αγωγή του ανθρώπου ως ψυχοσω-

ματικού όντος και τη διαποτίζει με το πνεύμα της. Ο άνθρωπος στην ορθό-

δοξη αγωγή  θεωρείται στην ολότητα του και ο σκοπός της αγωγής του δεν 

είναι άσχετος από τη σωτηρία του. Η πνευματική τροφή, η οποία θα δοθεί 

στον παιδαγωγούμενο, πρέπει να μη περιέχει στοιχεία θανάτου αλλά ζωής 

                                                 
431 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Έκδοση Ε΄, Εκδοτικός Οίκος, Αδελφών 

Κυριακίδη α.ε, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 267. 
432 Ό. π., σ. 269. 
433 Ό, π., σ. 269. 
434 Ό. π., σ. 269. 
435 Ό. π., σ. 273. 
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και σωτηρίας. «Επί μακρότερον πρόϊμεν ταις ελπίσι και προς ετέρου βίου 

παρασκευήν άπαντα πράττομεν» λέγει ο Μ. Βασίλειος.436 Γ΄αυτό η ορθόδοξη 

αγωγή χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια καλλιέργειας του παιδιού και 

γενικότερα του παιδαγωγούμενου σε βάθος. Δεν αρκείται στον εξωραϊσμό 

με τις γνώσεις, όσο ωφέλιμες και να είναι, ούτε στην επιφάνεια. Είναι εξ’ 

ολοκλήρου αντίθετη, γράφει ο Ζenkvsky: «στην τάση που συγκεντρώνει όλη 

την προσοχή της στην οργάνωση και την ανάπτυξη των περιφερειακών δυνά-

μεων του ανθρώπου, ενώ περιφρονεί το βάθος του και δεν υπολογίζει τις συ-

νέπειες. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, συνεχίζει ο ίδιος, το πρόβλημα 

του εξαγνισμού της καρδιάς, η αναζωογόνηση της ελεύθερης αγάπης δεν εί-

ναι ένα από τα θέματα της αγωγής, αλλά το βασικό θέμα και το ιεραρχικά 

ασύγκριτο. Μόνο μέσα από την ελευθερία είναι δυνατόν να βρεθεί η λύση του 

προβλήματος αυτού στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή η ανάπτυξη, η εμβά-

θυνση και η διαφώτιση της πνευματικής ζωής, συνιστούν το κεντρικό πρό-

βλημα της αγωγής».437 H Oρθόδοξη αγωγή ετοιμάζει το μαθητή για να τον 

κάνει ικανό να ζήσει και να αγαπήσει τη ζωή αυτή, η οποία είναι η αρχή 

της αιωνιότητας. Γι΄αυτό τον διδάσκει τα γράμματα εκείνα τα «δυνάμενα 

σοφίσαι εις σωτηρίαν» (Β΄ Τιμοθ. γ΄ 15). Και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς γρά-

φει στον «Παιδαγωγό» του, «παιδαγωγός ουν ο λόγος ο τους παίδας ημάς εις 

σωτηρίαν άγων»438.  

Η Ορθόδοξη αγωγή δέχεται τη βοήθεια της σύγχρονης ψυχολογίας, 

ότι η γνώση του παιδιού θεωρείται θεμέλιο κάθε παιδαγωγικής προσπά-

θειας και είναι αυτό γενικά παραδεκτό μετά την «πεσταλότσια παιδαγωγι-

κή επανάσταση». Όμως δεν παύει να πιστεύει πως η βαθμιαία απώλεια του 

αισθήματος του μυστηρίου του Θεού οδήγησε το σύγχρονο άνθρωπο στην 

απώλεια του αισθήματος του μυστηρίου του ανθρώπινου προσώπου. Όσο ο 

άνθρωπος έπαυε να πιστεύει στον ζώντα και αληθινό Θεό, τόσο επίσης έ-

παυε να θεωρεί τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους ως πρόσωπα, 

έως  ότου τελικώς έφθασε στο σημείο να τους θεωρεί απλούς αριθμούς. 

Ουδέποτε η επιστημονική γνώση της σωματικής κατασκευής του ανθρώ-

που και της λειτουργίας του ψυχικού οργανισμού του είχε αναπτυχθεί όσο 

σήμερα, αλλά και ουδέποτε η πραγματική γνώση του ανθρώπου ήταν τόσο 

ελλιπής. Γιατί όσο λεπτομερείς και τέλειες και αν είναι οι επιστημονικές 

και φιλοσοφικές μας περιγραφές και αναλύσεις του ανθρώπου, αυτές περι-

ορίζονται πάντοτε σε ό,τι  αυτός έχει από κοινού με τους άλλους ανθρώ-

πους στην ανθρώπινη φύση του. Δεν μπορούν όμως ποτέ να φθάσουν στο 

                                                 
436 Λόγος προς τους νέους. Πατρολογία ΜG 31, 565, Β5.  
437 B. Zenkovsky, «Les Idees fondamentales de la Pedagogie occidentale » B.A.R.P., avril 1935, 

σ. 10-11. 
438 Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, εκδ. «Αποστολικής 

Διακονίας», 1956, τόμος 7, σ. 104/32. Λόγος εις παιδαγωγόν. PG 8, 313 A, 1,7. 
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βάθος της προσωπικότητας του, να συλλάβουν την μοναδική και ανεπανά-

ληπτη εκείνη πραγματικότητα, που λέγεται ανθρώπινο πρόσωπο. Το πρό-

σωπο του ανθρώπου μοιάζει, κατά τους Πατέρες, με την «ουσίαν» του   

Θεού. Είναι και αυτό ανέκφραστο και απερίγραπτο μυστήριο. Είναι μια άλ-

λη όψη του μυστηρίου του Θεού. Μόνο, όταν ο Θεός αποκαλύψει το μυστή-

ριό του, μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει κάτι από το δικό του μυ-

στήριο, το μυστήριο της υπάρξεως του, το μυστήριο της καρδιάς του, το μυ-

στήριο του προσώπου του.439 Ο άνθρωπος πλάσθηκε «κατ΄εικόνα Θεού» και 

αποτελούσε την ευφροσύνη Του.440 Μετά την πτώση του δεν έχασε τη δυνα-

τότητα της επιστροφής και λυτρωτικής του αναγέννησης, χάρη στη θυσία 

του Χριστού. Το ύψος αρετής, που έφθασε η «Κεχαριτωμένη», αποδεικνύει 

τη δυνατότητα αυτή του ανθρώπου. Φθάνει στη θεωρία και στη θέωση. Ο 

καινούργιος αυτός άνθρωπος ( «καινή κτίσις» «νους Χριστού» ) γίνεται ευ-

εργετικός για τον κόσμο και αγωγός της Θείας Χάριτος, γίνεται «νους του 

κόσμου. Καθόσον μετανοεί, αγιάζεται και αγιαζόμενος σώζεται και μαζί 

του ολόκληρη η κτίση.441 

Η Ορθόδοξη αυτή ανθρωπολογία δίνει ισορροπία στην Ορθόδοξη 

Χριστιανική Αγωγή και δεν πέφτει σε λάθη ως προς τη θέση που δίνει στο 

παιδί και σε κάθε παιδαγωγούμενο. Τους βλέπει με απόλυτο σεβασμό και 

τους περιβάλλει με αγάπη, αλλά λαμβάνει υπ’ όψη της την ποικίλη αδυνα-

μία τους και επομένως την ανάγκη καθοδηγήσεως τους για τη έξοδο τους 

προς την ωριμότητα της καθημερινής ζωής και τη νοηματοδότησή της. 

Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή προσφέρει τους δικούς της ο-

ρίζοντες και προσανατολισμούς, θεωρώντας τον κάθε άνθρωπο ως ελεύθε-

ρη ύπαρξη με τη δική του ξεχωριστή ψυχοπνευματική υπόσταση και είναι 

Θεανθρωποκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική. 

Γενικά όμως η αγωγή αντιμετωπίζεται ως φορέας διευκόλυνσης της 

κοινωνικής ανάπτυξης ή αλλαγής και εξαρτάται από την κατάσταση που 

επικρατεί στο κοινωνικό περιβάλλον που εφαρμόζεται. Έτσι σε περιόδους 

κοινωνικής ή πολιτιστικής ή οικονομικής κρίσεως σε μια κοινωνία λαμβά-

νονται υπ’ όψη παράμετροι που θα ακολουθήσουν στην εφαρμογή της α-

γωγής για την επιδιωκόμενη αλλαγή μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 

Με βάση τις ανάγκες μιας κοινωνίας είτε αυτές είναι κοινωνικές, είτε 

οικονομικές, είτε φιλοσοφικές, είτε θρησκευτικές, είτε πολιτισμικές, είτε 

πολιτικές, καταβάλλονται προσπάθειες συσχετισμού της αγωγής των παι-

                                                 
439 Δ. Γ. Κουτρουμπή, «Γρηγόριος ο Παλαμάς και δυο σύγχρονα προβλήματα», Ακτίνες, 

Μάϊος 1960. 
440 Παροιμίαι, η΄ 31. 
441 Α. Κοσμόπουλος, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, 

Παιδαγωγική και Ψυχολογία του Προσώπου, εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, σ. 14-17. 
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δαγωγούμενων με το χτίσιμο ή την επιδιωκόμενη αλλαγή μιας συγκεκρι-

μένης κοινωνίας.442 

Ως προς τους προσανατολισμούς της αγωγής εμφανίζονται οι ακό-

λουθες τάσεις: 

Η πρώτη είναι, όταν η αγωγή ακολουθεί το γενικό ρεύμα της εποχής και 

δεν αντιστέκεται σ’ αυτό. 

Η δεύτερη είναι, όταν η αγωγή είναι προσανατολισμένη προς το παρελθόν. 

Η  τρίτη δέχεται τους προσανατολισμούς της αγωγής στις μελλοντικές κα-

ταστάσεις, τις οποίες και επηρεάζουν με τα μέσα, που έχουν στην διάθεσή 

τους.443 

Ο σκοπός της αγωγής στη διδασκαλία του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού 

μέσα από τις διδαχές του είναι να « ωφελήσει τους αμαθείς». Η αποστολή 

του ήταν να μάθει στον αγράμματο και αμόρφωτο πληθυσμό της Ελληνι-

κής υπαίθρου  τα λίγα και απαραίτητα πρώτα γράμματα, για μπορέσουν 

να επιβιώσουν στις δύσκολες στιγμές που περνούσαν. 

Ένας από τους βασικότερους στόχους της αγωγής του ήταν να ενδυ-

ναμώσει τους υπόδουλους Έλληνες, έτσι ώστε να μη χάσουν την ταυτότητα 

τους, η οποία ήταν η Ορθόδοξη πίστη τους, η Ελληνική τους γλώσσα και 

διαχρονικά η παιδεία του Γένους μας. Επιδίωκε το φωτισμό των σκλάβων, 

που θα οδηγούσε στην Επανάσταση και την Ελευθερία. 

Οι «Διδαχές» του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού  μάς πληροφορούν για 

την παιδεία και την μόρφωση την οποία είχε κατακτήσει ο ίδιος φοιτώντας 

στην Αθωνιάδα Σχολή και έχοντας δασκάλους τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον 

Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, τον Παναγιώτη Παλαμά και τον Νικόλαο Τζερ-

τζούλη καθώς και τα μαθήματα της Ρητορικής Τέχνης, που διδάχθηκε από 

τον αδελφό του Χρύσανθο. Ήταν η «θύραθεν» παιδεία και τα «πεντέξι ελ-
ληνικά», όπως ο ίδιος τονίζει μέσα από τις «Διδαχές» του. Οι γνώσεις του 

όμως ήταν πολλές και όχι μόνο αυτές που ο ίδιος αναφέρει ή διαπιστώνο-

νται μέσα από τις Διδαχές του. Εξ΄ άλλου αυτός δίδασκε σε αγράμματους 

κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι στερούνταν της στοιχειώδους παιδείας 

και δεν υπήρχε ανάγκη να κάνει χρήση όλων των γνώσεων του.444  

Στην παιδεία του αγίου  Κοσμά ανήκει και η εμβάθυνση των γνώ-

σεών του στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία καθώς και η μελέτη των Πα-

τέρων της Εκκλησίας οι οποίοι με τα γραπτά τους θεολογικά κείμενα οριο-

θέτησαν την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. 

Τα Πατερικά κείμενα ο άγιος  Κοσμάς τα μελέτησε κατά το χρόνο 

διαμονής του στο Άγιο Όρος, με την καθοδήγηση των μεγάλων δασκάλων 

                                                 
442 Ι. Β. Κογκούλη, ό. π., σ. 274. 
443 Ό. π., σ. 274. 
444 Μ. Αλ. Μαμασούλα, ό. π., σ. 75. 
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του, που προαναφέραμε, αλλά και ο ίδιος μελετώντας καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, μέχρι το θάνατο του. Από αυτά αντλούσε γνώσεις, δυνάμεις 

και θάρρος για το μεγάλο έργο του. Αυτά είναι που τον βοηθούν να αντιμε-

τωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούν. Αυτά είναι που τον 

θωρακίζουν με αρχές, αξίες και με ηθική και πνευματική συγκρότηση. 

Η θεολογία των Πατέρων είναι έντονη μέσα στις «Διδαχές» του αγί-

ου  Κοσμά, εκφράζεται με έννοιες, σκέψεις, παραδείγματα και συλλογι-

σμούς. Η συχνή αναφορά στους Πατέρες ήταν η καλύτερη επιλογή του α-

γίου . Η καθαρή σκέψη τους, ο ακριβής λόγος τους, οι διαχρονικές ιδέες 

τους και το σπουδαιότερο απ’ όλα, η ενασχόλησή τους με τον άνθρωπο ως 

ολική οντότητα και τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν, έδιναν δύ-

ναμη στον Άγιο Κοσμά, για να συνεχίσει με δύναμη το έργο του. Η διδα-

σκαλία του σε θεολογικά θέματα είναι απλή και κατανοητή, φυσικά στο 

δόγμα δεν πρωτοτυπεί, ούτε θα μπορούσε να το κάνει, ούτε το ήθελε, γιατί 

θα προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις.445 Ήταν όμως βαθύς γνώστης της 

Δογματικής και Απολογητικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία δίδα-

σκε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, με παραδείγματα και παραστά-

σεις της καθημερινής τους ζωής. Δύσκολες θεολογικές έννοιες τις απλο-

ποιούσε, έτσι ώστε να είναι κατανοητά τα χριστιανικά και ανθρωπιστικά 

μηνύματα και νοήματα της χριστιανικής πίστεως. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ 

όψη ότι οι παιδαγωγούμενοι ήταν αμόρφωτοι υπόδουλοι.  Τη  στιγμή που το 

Γένος των Ελλήνων περνούσε δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα σε θέματα Ορ-

θοδόξου πίστεως, όπου υπήρχε κλονισμός μέσα από οικονομικά ανταλ-

λάγματα και άλλα ευεργετήματα από τον Οθωμανό κατακτητή. 

α) Οι φραγμοί στους εξισλαμισμούς των υπόδουλων Ελλήνων και η 
διατήρηση της ιδιοπροσωπίας ως βασικό γνώρισμα του Γένους τους  

Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός αποφασίζει να διδάξει και να δράσει στα 

μέρη εκείνα τα οποία είχαν περισσότερο ανάγκη. Κάτω από την ωμή οικο-

νομική, κοινωνική και πολιτική καταδυνάστευση, η ηθική αντίσταση των 

χριστιανικών πληθυσμών είχε υποχωρήσει αφάνταστα και οι αλλαξοπιστί-

ες ήταν πλέον ανεξέλεγκτες. 

Ο αγώνας του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού κατά των εξισλαμίσεων εί-

ναι από τα σπουδαιότερα και θετικότερα κεφάλαια της δράσης του. Την 

μεγαλύτερη εκπαιδευτική και λαϊκοθρησκευτική δράση την αναπτύσσει 

στην Ήπειρο και την Αλβανία.446 

Με τη διδασκαλία του κατορθώνει αποτελέσματα άμεσα και ουσια-

στικά, δημιουργεί ηθικούς φραγμούς, ανορθώνει τους υπόδουλους χριστια-

                                                 
445 Ι. Β. Μενούνου, ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΔΙΔΑΧΕΣ, Φιλολογική μελέτη – Κείμενα, ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ «ΤΗΝΟΣ», Αθήνα 1979. σ. 81-82. 
446 Μ. Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 110. 
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νούς και ανακόπτει τους εξισλαμισμούς. Ο ιστορικός του Μπερατίου Εμμα-

νουήλ Ρικάκης γράφει: «Το αναπτυχθέν ρεύμα της αλλαξοπιστίας των κα-

τοίκων εσταμάτησε χάρις εις τον Κοσμάν τα 1777, όστις δια της καταλλήλου 

αυτού διδασκαλίας κατώρθωσε να συγκρατήσει πολλούς των κατοίκων εις 

τον Χριστιανισμόν»447 

Επίσης ο Ζώτος Μολοσσός αναφέρει για την επίδραση του αγίου  

Κοσμά στην Ήπειρο. Οι εξισλαμίσεις συνεχίζονταν και μετά τον Αλή Πα-

σά, οπότε η διδασκαλία του και η δράση του ευεργέτησε ιδιαίτερα τον ακρι-

τικό λαό της Ήπείρου.448 

Ο ποιητής Κ. Κρυστάλλης ο οποίος και αυτός στα παιδικά του χρόνια 

έζησε το θρύλο του Κοσμά στα Βλαχοχώρια της Πίνδου γράφει τα εξής: 

«Τον άνθρωπον τούτον, όστις επιχείρησε κατά την κρίσιμον εκείνην εποχήν 

να άρη επ’ ώμου τον σταυρόν αυτού και δια πλείστων όσων στερήσεων και 

κινδύνων της ζωής του, περιοδεύων πεζός, κατώρθωσε μεταξύ των λαών της 

Ήπείρου και της Αλβανίας α) την στερέωσιν της πίστεως ημών, β) την ανάνη-

ψιν εκ του ληθάργου της βαρβαρότητος του αθλίου Ήπειρωτικού λαού, δια 

της συστάσεως και διατηρήσεως σχολείων και την γ) αναχαίτισιν του θριαμ-

βεύοντος τότε εκείσε εξισλαμισμού, δικαίως οι Ηπειρώται και οι Αλβανοί α-

πεκάλεσαν και διακήρυξαν σωτήρα των ιερμάρτυρα και ισαπόστολον»449 

Στην παραπάνω αφήγηση του Κ. Κρυστάλλη περιγράφεται με αναλυτική 

σαφήνεια ο σκοπός της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού, προς 

τους παιδαγωγούμενους υπόδουλους Έλληνες και αυτός είναι: α) Η στερέ-

ωση της πίστεως τους, β) το ξύπνημα από το λήθαργο που είχαν περιέλθει 

δια της ιδρύσεως, λειτουργίας και διατηρήσεως σχολείων και γ) η αναχαίτι-

ση των εξισλαμισμών. 

Οι εξισλαμίσεις είχαν πάρει μεγάλη έκταση. Στη Θεσσαλία οι γαιο-

κτήμονες για να γλιτώσουν τη δήμευση των τσιφλικιών τους αλλαξοπι-

στούσαν, συμπαρασύροντας και όσους αγρότες δούλευαν στα τσιφλίκια 

τους και τους είχαν στην άμεση εξάρτηση τους.450 

Ο Δημήτριος Τσοποτός γράφει τα εξής σχετικά με τη Θεσσαλία: « Αι 

αναφερόμεναι πολυάριθμοι εξισλαμίσεις εν Θεσσαλία ήσαν κατά πάσαν πι-

θανότητα εκούσιαι και είχον ως αιτίαν ή αποτέλεσμα βεβαίως την διάσωσιν 

της ιδιοκτησίας εις τας χείρας των έως τότε κατεχόντων αυτήν εν τη πεδινή 

Θεσσαλία πολυαρίθμων αρχοντικών οικογενειών…»451   

                                                 
447 Εμ. Ρικάκη, Βεράτιον, Ιστορική αρχαιολογική και λαογραφική πραγματεία, Αθήναι 1910, 

σ. 13. 
448 Ζώτου Μολοσσού, Λεξικόν των αγίων απάντων της Ορθοδόξου Εκκλησίας…, σ. 623. 
449 Κ. Κρυστάλλη, Οι Βλάχοι της Πίνδου, Αθήναι 1952, σ. 180-182. 
450 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 111. 
451 Δ. Κ. Τσοποτού, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας, σ. 38. 
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Η Λάρισα κέντρο στυγνής φεουδαλικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης εί-

χε σχεδόν ερημωθεί από χριστιανικό πληθυσμό. Την αφαίμαξη του εξισ-

λαμισμού δεν πλήρωσαν μόνο η Αλβανία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία, αλλά 

και η Μακεδονία και η Θράκη και ο Πόντος και η Κρήτη. Από τους 350.000 

κατοίκους της Κρήτης το 1730, οι 250.000 ήταν μουσουλμάνοι.452 

Οι εξισλαμίσεις στη Μακεδονία προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον 

του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού. Η ανυπόφορη οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση κατά το 17ο και 18ο  αιώνα, καθώς και ρωσοτουρκικός πόλεμος 

το 1768-1774 και η αρβανιτοκρατία  επιτάχυναν τους εξισλαμισμούς. Πολ-

λοί Έλληνες χριστιανοί από τα χωριά και τις πόλεις της Μακεδονίας προ-

σήλθαν ομαδικά στον ισλαμισμό, χωρίς κανένα ηθικό και θρησκευτικό δι-

σταγμό. 

Αυτές τις ομαδικές αλλαξοπιστίες δικαιολογούν τις συχνές επισκέ-

ψεις και την έντονη δράση που αναπτύσσει ο άγιος    Κοσμάς στα χωριά της 

Ανατολικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, τη Σιάτιστα, τα Γρεβενά, τη Βέροια 

και τη Χαλκιδική.453 

Ο αγώνας του αγίου  Κοσμά να συγκρατήσει τους κατοίκους της υ-

παίθρου στη χριστιανική πίστη  συχνά παίρνει τη μορφή μιας αληθινής 

σταυροφορίας. Περιοδεύοντας στα ορεινά και δύσβατα χωριά της Μακεδο-

νίας της Ηπείρου και της Αλβανίας ο μαθητής του Σ. Χριστοδουλίδης γρά-

φει: « Τους αγρίους ημέρωνε, τους ληστάς κατεπράυνε, τους ανελεήμονας 

έδειχνε ελεήμονας, τους ανευλαβείς έκαμε ευλαβείς, τους αμαθείς αγροίκους 

εμαθήτευσε». 

Με την ολόθερμη γλώσσα του και το λαϊκό συναισθηματισμό δυνά-

μωνε  την ηθική αντοχή των πληθυσμών και αναχαίτιζε από τους εξισλα-

μισμούς  όσους είχαν χάσει την υπομονή και την ελπίδα μέσα στη λαίλαπα 

των καιρών. Τα λόγια του δείχνουν έναν άνθρωπο με μια πλούσια εσωτερι-

κή φλόγα και μ’ έναν ιδιαίτερο πόθο που προσπαθεί να διδάξει και να πεί-

σει τους υπόδουλους Έλληνες  ότι πρέπει να μείνουν σταθεροί και δυνατοί 

στην πίστη τους παρά τις δύσκολες στιγμές που περνούν. Τους τονίζει με 

έμφαση ότι δεν είναι μόνοι τους : «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, 

αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων 

και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως παρακινούμενος από την ευσπλαχνί-

αν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν αγάπην όπου έχει εις 

το γένος μας, σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα όπου μας εχάρισε και μας χαρί-

ζει καθ’ εκάστην ημέραν και ώραν και στιγμήν,…»454 

                                                 
452 Β. Ψιχάκη, Ιστορία της Κρήτης, εν Χανίοις 1909, τόμ. Γ΄, σ. 12-22. 
453 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 113-114. 
454 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 222 και Διδαχή Α1, σ. 113  και Διδαχή Α2, σ. 146 και Διδαχή 

Β1, σ. 182 και Διδαχή Ε΄, σ. 263. 
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Αυτή η λατρεία και η έκφρασή του για το πρόσωπο του Χριστού  δίνει 

θάρρος και ενδυναμώνει τους διδασκόμενους υπόδουλους χριστιανούς, οι 

οποίοι ήταν καταποντισμένοι από την καταφρόνια και καταπίεση των 

Τούρκων.Σκοπός του είναι να νιώθουν οι υπόδουλοι Έλληνες ότι ο Θεός 

αγαπά το Γένος μας και δεν μας εγκαταλείπει στις δύσκολες ημέρες που 

περνάνε. Ότι έχουν ένα Κύριο, που πολύ τους αγαπά και προσωπικά     εν-

διαφέρεται γι’ αυτούς.455 

Τη διδασκαλία του την αρχίζει και την τελειώνει με το να παροτρύνει 

τους υπόδουλους Έλληνες να ιδρύουν και να λειτουργούν σχολεία. Δίνει 

μεγάλη σπουδαιότητα στη μάθηση των γραμμάτων και πιστεύει ακράδα-

ντα ότι η μόρφωση είναι εκείνη, η οποία θα αφυπνίσει τους υπόδουλους 

Έλληνες από τον λήθαργο στον οποίο είχαν περιέλθει. Ως πρότυπο για την 

αξία της μορφώσεως και των γραμμάτων αναφέρει και   διδάσκει το παρά-

δειγμα του Μωϋση: «Σαράντα χρόνους εσπούδασε ο Μωυσής γράμματα. Έτσι 

πρέπει και εμείς να σπουδάζωμεν να μανθάνωμεν γράμματα δια να ηξεύρω-

μεν που περιπατούμεν. Και αν δεν εμάθετε γράμματα οι πατέρες και αι μη-

τέρες να βάνετε τα παιδιά σας να μανθάνουν. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το 

γένος μας από την αμάθειαν και εγινήκαμεν ωσάν τα θηρία; Δια τούτο σας 

συμβουλεύω να κάμετε κάθε τρόπον να έχετε σχολεία εις τες χώρες σας δια 

να καταλαμβάνετε το Άγιον Ευαγγέλιον, να μη περιπατήτε εις το σκότος».456 
Σκοπός του είναι η στερέωση της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστεως, η ανά-

πλαση των χαμένων αξιών της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της υ-

παίθρου και προπάντων η αναχαίτιση και το σταμάτημα των εξισλαμι-

σμών. 

β) Η εμψύχωση και η ενθάρρυνση για ανταπόκριση των υποδούλων 
στις δύσκολες συνθήκες της ζωής  

Ο άγιος  Κοσμάς έχει βαθιά γνώση της κατάστασης  που βρίσκονταν 

και ζούσαν οι υπόδουλοι Έλληνες και προσπαθεί με τη διδασκαλία του να 

τους περάσει το μήνυμα ότι ο Θεός τους αγαπά και δεν τους εγκαταλείπει. 

Περιγράφει, αναλύει και ζωγραφίζει παραστατικά με εικόνες αυτή την α-

γάπη, μέσα από την ομορφιά της κτίσεως και την αξία του ανθρώπου.457 
«Μας έκαμε ο πανάγαθος Θεός αδελφοί μου, ανθρώπους και δεν μας έκαμε 

ζώα, μας έκαμε τιμιώτερους από όλον τον κόσμον, μας έδωκεν ο πανάγαθος 

Θεός τα μάτια μας αδελφοί μου, να βλέπωμεν τον ουρανόν, τον ήλιον, το φεγ-

γάρι και τα άστρα και να λέγωμεν αδελφοί μου: Ω Θεέ μου, εάν ο ήλιος όπου 

είναι πλάσμα σου, είναι τόσον λαμπρός, αμή το άγιον σου όνομα, όπου είσαι ο 

                                                 
455 Σ. Ν. Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, εκδ. Ο.Χ.Α., Απολύτρωσις, Θεσ-

σαλονίκη 1996, σ. 54. 
456 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 266-267. 
457 Σ. Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 130. 
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ποιητής του ουρανού και της γής, ποιητής και πλάστης, πόσον είναι λαμπρό-

τερον; Ω Θεέ μου, αξίωσόν με να σε απολαύσω. Μας έδωκεν, αδελφοί μου τον 

νούν μας εις την κεφαλήν μας και είναι ο νούς μας ωσάν μέσα εις ένα πιάτο, 

δια να βάνωμεν τα νοήματα του Ευαγγελίου μέσα, όχι να βάνωμεν μύθους και 

φλυαρίες της τέχνης του Διαβόλου. Μας έδωκε τα αυτιά μας να ακούωμεν 

την αγίαν Λειτουργίαν, όπου ιερουργά ο ιερεύς μέσα εις την Εκκλησίαν. Μας 

έδωκε το στόμα μας να δοξάζωμεν τον Κύριον μας, να λέγωμεν το    « Κύριε 

Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων 

Σου των Αγίων ελέησον και συγχώρησον με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δού-

λον σου» και να εξομολογούμεσθεν με πίστιν καθαράν και να μεταλαμβάνω-

μεν τα Άρχαντα Μυστήρια με φόβον και τρόμον».458 
Παιδαγωγικός του σκοπός με την παραπάνω αφήγηση είναι να δώ-

σει στον αγράμματο ραγιά να καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι η κορωνίδα 

της δημιουργίας, το τέλειο δημιούργημα του Θεού από αγάπη. Τονίζει    

στους ακροατές του την ιδιαίτερη εύνοια και φροντίδα του Θεού στον άν-

θρωπο,  τον οποίο ξεχωρίζει από το ζωικό βασίλειο. Διακρίνει την υπεροχή 

του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Το μήνυμα, το οποίο θέλει να περάσει 

ο μεγάλος αυτός δάσκαλος στους χριστιανούς, είναι ότι υπάρχει κάποιος 

παντοδύναμος, ο οποίος τους προστατεύει και τους αγαπά. Τους δίνει να 

καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ο αγαπημένος τους Πατέρας και μπορούν να 

ελπίζουν και να καταφεύγουν σ’ αυτόν, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. 

Σκοπός του πάντα παραμένει να τους αναπτερώσει το φρόνημα, να τους 

εμψυχώσει και να τους ενθαρρύνει, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις δύσκολες συνθήκες που περνούν. 

 

2. Οι κυριότεροι επιμέρους σκοποί της διδασκαλίας του αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού  

Οι  σκοποί της μάθησης χαρακτηρίζουν τις ποιότητες της συμπερι-

φοράς, οι οποίες οφείλουν να αποκτηθούν σε καθοδηγημένες διαδικασίες 

μάθησης. Σύνθετοι σκοποί πρέπει να αναλύονται σε επί μέρους σκοπούς, 

ώστε κάθε στοιχείο να αντιστοιχεί σε μια συμπεριφορά, που να είναι δυνα-

τό να περιγραφεί και ελεγχθεί.459 

Οι επιμέρους διδακτικοί σκοποί βρίσκονται σε συνάφεια με τους γε-

νικούς σκοπούς της διδασκαλίας κάθε ενότητας των Διδαχών του αγίου  

                                                 
458 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 219. 
459 Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 1, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ: Π. Δ. ΞΩΧΕΛΗΣ - Ν. Π. ΤΕΡ-

ΖΗΣ - Α. Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ, HERDER, Λεξικό Σχολικής Παιδαγωγικής, Μεταφραστής: Ελευ-

θέριος Κουτσούκης, Δρ. Φιλ., ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ, ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗ 1982, σ. 332. 



 123 

Κοσμά του Αιτωλού. Οι επιμέρους σκοποί των διαφόρων περιοχών της δι-

δασκαλίας του αγίου  Κοσμά δίνουν στοιχεία τόσο της χριστιανικής αν-

θρωπολογίας, όσο και της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Η διδασκαλία του εξασφαλίζει εμπειρίες, οι οποίες οδηγούν στις αλ-

λαγές της συμπεριφοράς, επάνω σε θέματα της καθημερινής τους ζωής. 

Τους δίνει γνώσεις, τους αναπλάθει γεγονότα, τους αναμορφώνει τα αφο-

μοιωμένα στοιχεία της ζωής τους καθώς επίσης τους μεταφέρει νέες καινο-

τομίες. Τους ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση καθώς και τα ενδιαφέροντα 

για την ανάπτυξη της ικανότητας, για να ανταποκριθούν στα καθημερινά 

προβλήματα της δύσκολης ζωής που διαβιούσαν, καθώς επίσης να ανα-

πτυχθεί και η κοινωνική τους κρίση.  

Οι επιμέρους σκοποί της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού 

είναι: 

α) Η προβολή της ισοτιμίας ανδρών και γυναικών  

Η γυναίκα της Ελληνικής υπαίθρου στην Τουρκοκρατία σήκωνε   

στους ώμους της όλα τα βάρη και πάθη του φύλου της. Αυτή έσπερνε, θέρι-

ζε, πότιζε, σκάλιζε τα χωράφια, τεκνοποιούσε, έγνεθε και ύφαινε ώρες ο-

λόκληρες επάνω στον εργαλειό. Δούλα στην παραγωγή και δούλα στο σπί-

τι είχε μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα.460     

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ως παιδαγωγός  του λαού της υπαίθρου δεν έ-

μεινε αδιάφορος μπροστά στο κοινωνικό και ηθικό δράμα, που αντιμετώπι-

ζε στην καθημερινή της ζωή η χριστιανή γυναικά. Είναι ο πρώτος, που έθε-

σε το θέμα της ισότητας των δύο φύλων:461 «Ίσια την έκαμεν ο Θεός την γυ-

ναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέραν».462   

Η παραπάνω διδασκαλία του είναι σύμφωνη με το πνεύμα  της Και-

νής Διαθήκης. Ο ίδιος ο Χριστός τίμησε και ύψωσε τη γυναίκα, ενώ ακόμη 

βρισκόταν στη γη. Μέσα στη διδασκαλία του Χριστού παρατηρούμε ότι η 

θέση της γυναίκας είναι κορυφαία.463 Άνδρας και γυναίκα για τον Ιησού 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.464  

Γι’ αυτό συμβουλεύει τους άνδρες να μη φέρονται βάναυσα στις γυ-

ναίκες, τους διδάσκει να τις σέβονται και να τις αγαπούν, γιατί έχουν τα 

ίδια δικαιώματα:465 «Πρέπει και εσύ, ω άνδρα αδελφέ μου, να μην μεταχειρί-

ζεσαι την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διατί πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη 
                                                 
460 Μ. Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, εκδ. «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ» Αθήνα 1972, 

σ. 57. 
461 Κ. Σαρδελή, Ο Προφήτης του Γένους, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. «ΑΣΤΕΡΟΣ», σ. 157. 
462 Ιωάνου Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 131. 
463 Κώστα Σαρδελή, ό. π., σ. 157. 
464 Σ. Αγουρίδη, Η Θρησκεία των σημερινών Ελλήνων (Χριστιανισμός και Κοινωνία), Αθήνα 

1983, σ. 77. 
465 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 90. 
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καθώς είσαι και εσύ, τόσον εσταυρώθηκεν ο Θεός δια εσένα, ωσάν και δια ε-

κείνην, πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη, έχετε 

ένα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τα Άρχαντα Μυστήρια όπου κοινωνείς και εσύ 

κοινωνεί και εκείνη».466 Συνεχίζει δίνοντας την ερμηνεία του στην αρχή της 

ισοτιμίας των δύο φύλων, καθορίζοντας την εξουσία του ενός και την εξου-

σία της άλλης:467 «Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν από εσένα, δια 

τούτο την έκαμε από την μέσην του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ωσάν βασι-

λεύς και η γυναίκα ωσάν βεζύρης, ήτοι ο άνδρας ωσάν η κεφαλή και η γυναί-

κα ωσάν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε την γυναίκα από το κεφάλι δια να 

μην καταφρονά τον άνδρα, ομοίως πάλιν δεν την έκαμε από τα ποδάρια δια να 

μην καταφρονά ο άνδρας την γυναίκα».468 

Η ισοτιμία των δύο φύλων, που διακηρύσσεται απερίφραστα στην 

Καινή Διαθήκη και την Πατερική παράδοση, δε σημαίνει και κατάργηση ή 

ισοπέδωση των διακρίσεων, που υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση τους 

ή από την ιδιάζουσα θέση και λειτουργία μέσα στην οικογένεια και την 

κοινωνία.469 Άλλωστε, σήμερα είναι γνωστό με τις σύγχρονες εξελίξεις της 

Βιολογίας και της Ιατρικής  ότι ο άνδρας και η γυναίκα εκπροσωπούν δύο   

διαφορετικούς κόσμους, που χαρακτηρίζονται από τα γνωρίσματα του φύ-

λου του καθενός ως το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεώς τους. Μιλώντας 

για ισοτιμία δεν εννοούσε την ισοπεδωτική ομοιότητα, η οποία αδικεί την 

ιδιαιτερότητα των φύλων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ένωσή τους, 

αλλά για ισότιμη ιδιαιτερότητα που συνεπάγεται δυνατότητα συνεργασίας 

και αλληλοσυμπλήρωσης.470 

Στο σημείο αυτό τονίζουμε την υπεροχή της γυναίκας στη ζωή και τη 

διδασκαλία της Εκκλησίας με την πρόταξή της στην ανόρθωση του ανθρώ-

που και τη συντριβή του διαβόλου. Η έχθρα ανάμεσα στον άνθρωπο και το 

διάβολο είναι κυρίως έχθρα ανάμεσα στη γυναίκα και το διάβολο.471 Είναι 

μάλιστα χαρακτηριστικό ότι γίνεται λόγος και για «σπέρμα» γυναίκας, που 

θα συντρίψει το διάβολο. Η γυναίκα αυτή είναι η Παναγία, η Μητέρα του 

Χριστού. 

H γυναίκα, λοιπόν, είναι αυτή που πρωτοστάτησε στην πτώση και η 

γυναίκα είναι αυτή που πρωτοστατεί και στην ανόρθωση του ανθρώπου. Ο 

άνδρας είναι αυτός που συμπαρασύρεται στην πτώση και συμπορεύεται 

στην ανόρθωση. Ο πρώτος ρόλος λοιπόν δεν βρίσκεται στον άνδρα, αλλά 

                                                 
466 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 133-134. 
467 Κώστα Σαρδελή, ό.π., σ. 158. 
468 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 134. 
469 Γ. Ι.  Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1991. σ. 

315. 
470 Μ. Τρίτου, ό, π., σ. 89. 
471 H. J. Helle, Familie-Zwischen Bibel und Kinsey-Report, Osnabruck 1974, s. 23. 
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στη γυναίκα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η γυναίκα πρωτοστατεί 

και ο άνδρας διακονεί. Η Παναγία δεν είναι ένα απλό μέσο της ενανθρω-

πήσεως. Είναι συναίτιός της μαζί με τον ίδιο το Θεό. Η ενανθρώπηση δεν 

είναι μόνο έργο του Θεού, αλλά και προσφορά της Παναγίας. Χωρίς τη συ-

γκατάθεση της Παναγίας θα ήταν η ενανθρώπηση εξίσου αδύνατη, όπως 

και χωρίς το θέλημα του Θεού.472 

Με τη διδασκαλία του ο άγιος    Κοσμάς ο Αιτωλός συμβάλλει στην 

αποκατάσταση της γυναίκας στην τότε Ελληνική κοινωνία της υπαίθρου 

και της δίνει την πρέπουσα θέση δίπλα στον άνδρα, τον οποίο ελέγχει αυ-

στηρά για την συμπεριφορά του απέναντί της. Τον θεωρεί υπεύθυνο για τη 

θέση την οποία αυτή έχει μέσα στην κοινωνία:  
«Εδώ πως τες έχετε  τες γυναίκες;  

-Δια κατώτερες.  

-Ανίσως, αδελφοί μου, και θέλετε να είστενε καλύτεροι οι άνδρες από τας γυ-

ναίκας, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Ειδέ και οι γυναί-

κες κάνουνε καλύτερα και πηγαίνουν εις τον Παράδεισον και εμείς πηγαίνο-

μεν εις την Κόλασιν, τι μας ωφελάει όπου είμεσθεν άνδρες και κάνομεν χει-

ρότερα; Κάλλιον να μην ήμαστε. Εγώ βλέπω εδώ όπου περιπατώ και διδάσκω, 

είπα ένα λόγον δια τες ευλογημένες γυναίκες να σκεπάζωνται και να ρίξουν 

τα περισσά σκουλαρίκια, και με ήκουσαν».473 
Ο άγιος Κοσμάς κατηγορεί τους άνδρες ότι υποβαθμίζουν τη γυναί-

κα και δεν της δίδουν την πρέπουσα θέση στην ιδιαιτερότητά της. Αυτός ο 

παραμερισμός της γυναίκας δεν βλάπτει μόνο τη γυναίκα, αλλά ταυτόχρο-

να στερεί την κοινωνία και γενικότερα τον ανθρώπινο πολιτισμό από το 

δημιουργικό γυναικείο παράγοντα. Μάλιστα τονίζει προς τους άνδρες ότι, 

αν θέλουν να είναι ανώτεροι από τις γυναίκες, θα πρέπει να κάνουν έργα 

καλύτερα και ανώτερα από ό,τι κάνουν αυτές. Αποδίδει ευθύνη στους άν-

δρες, που μονοπωλούν την κοινωνική ζωή και δεν αφήνουν περιθώρια και 

χώρο για τη φανέρωση της γυναικείας υπάρξεως. 

β) Η ανάδειξη της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων  

Για να ζήσει και να προοδεύσει ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο 

έχει ανάγκη από αλληλοσεβασμό, αλληλοεκτίμηση, ισότητα δικαιωμάτων 

και δίκαιη κατανομή βαρών. Χωρίς αυτά είναι αδύνατον να υπάρξει ομό-

νοια, σύμπνοια και δύσκολο να προκύψει συνεργασία, γιατί οι διακρίσεις 

γεννούν το φθόνο, το μίσος, τη διχόνοια και παραλύουν τη δύναμη του Γέ-

νους.474 

                                                 
472 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ό. π., σ. 316-317. 
473 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 131-132. 
474 Κ. Σ. Κώνστα, Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός, Έκδ. Γ΄ εν. Αθήναις 1990. σ. 83-85. 
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Συμβουλεύει τους προεστούς να είναι δίκαιοι και να μη κάνουν δια-

κρίσεις μεταξύ των αδελφών χριστιανών καθώς επίσης να εφαρμόζουν την 

αρχή της αναλογικότητας για τα χρέη που έχει ο καθένας ανάλογα με τις 

δυνάμεις του, επειδή η όποια φορολογική αδικία μπορεί να οδηγήσει την 

κοινωνία των υπόδουλων Ελλήνων σε ανάφλεξη και αναταραχή. Η άσκηση 

εξουσίας κατά την Ορθόδοξη θεολογία και τον Άγιο Κοσμά έχει την έννοια 

της άσκησης ενός διακονήματος που προνόησε η φιλανθρωπία του Θεού.475 

Έτσι, απευθυνόμενος στους προεστούς τούς συμβουλεύει: «Οι προεστοί ό-

που είστενε εις τες χώρες και χωρία σώνεσθε, μα πως σώνεσθε; Να αγαπάτε 

όλους τους χριστιανούς καθώς αγαπάτε και τα παιδιά σας και να τους ρίχνε-

τε τα χρέγια κατά δύναμιν του κάθε ενός και να μην κάμνετε φιλοπροσωπίες 

και ρίχνετε των φίλων σας ολιγότερον, διατί βάνετε φωτίαν και καίεσθε».476  
Για να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και όχι η διάσπαση του κοινωνικού 

ιστού, συμβούλευε τους υπόδουλους Έλληνες να σέβονται και να τιμούν 

τους προεστούς και τους γεροντότερους. Όταν όμως οι απαιτήσεις αυτών οι 

οποίοι εξουσίαζαν, έρχονται σε αντίθεση με την υπακοή τους στο θέλημα 

του Θεού, τότε οφείλουν να υπακούουν στο θέλημα του Θεού και όχι στη 

βούληση των ανθρώπων.477 Τονίζει στη διδασκαλία του: «Ακόμη να τιμάτε 

και τους προεστούς της χώρα σας και τους γεροντότερους σας, ακόμη να τι-

μάσθε και αναμεταξύ σας και να παρηγορήσθε ένας τον άλλον σας ωσάν α-

δελφοί όπου είστε και να μη καταφρονήτε κανέναν, ούτε τον παραμικρόν,  ότι 

ο Θεός όμοια μας έχει όλους».478 

Σκοπός της παραπάνω διδασκαλίας είναι να υπάρχει αρμονία και 

συνεργασία στις αντίθετες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες συγκροτούν την 

κοινωνία της Ελληνικής υπαίθρου, γιατί κάτω από τις συγκεκριμένες ιστο-

ρικές συνθήκες είναι αναγκαίες για την επιβίωση του Γένους. 

Στο χώρο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας σημειώνουμε πως οι 

καθημερινές διαφωνίες, συγκρούσεις, εντάσεις και αντιθέσεις στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις των παιδιών δημιουργούν ανησυχίες στους φορείς της α-

γωγής, καθώς επηρεάζουν τη γενικότερη κοινωνική και ηθική ανάπτυξή 

τους. Βέβαια, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι καταστάσεις αυτές είναι φυσιο-

λογικές στη ζωή των παιδιών. Πράγματι, εκείνο που φαίνεται να έχει ίσως 

μεγαλύτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν τα παιδιά να 

επιλύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, ο τρό-

πος αυτός συνδέεται με την ειρηνική συνύπαρξη τους και την προσέγγιση 

ακόμη και του «εχθρού» μέσα από την αγάπη εν Χριστώ. Βασική προϋπό-

θεση όμως είναι τόσο το στενό όσο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

                                                 
475 Μ. Τρίτου, ό, π,. σ. 90. 
476 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 281. 
477 Ό. π., σ. 90. 
478 Ό. π., Διδαχή Α΄2, σ. 172. 
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να υιοθετεί ανάλογες συμπεριφορές, ώστε το παιδί αλλά και ο έφηβος δια 

της μίμησης προτύπων να ταυτίζεται με θετικές κοινωνικές συμπεριφο-

ρές.479 

Μερικές από τις παραπάνω λέξεις-φράσεις του αγίου  Κοσμά μέσα 

από τις Διδαχές του όπως, «να τιμάσθε και αναμεταξύ σας και να παρηγορή-

σθε ένας τον άλλον σας ωσάν αδελφοί», «να μη καταφρονήτε κανέναν», «ο 

Θεός όμοια μας έχει όλους», δείχνουν τη βαθιά του φιλοσοφική, κοσμολογι-

κή και τη χριστιανική ανθρωπολογική βάση της διδασκαλίας του. 

Εξάλλου η αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των ανθρώπων έχει 

ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο μόνο εν Χριστώ. Οι άνθρωποι που γεν-

νιούνται σε τούτο τον κόσμο δεν έχουν πάντοτε και αντικειμενικά τις ίδιες 

συνθήκες και προϋποθέσεις ανάπτυξης και καλλιέργειας της προσωπικό-

τητάς τους  για ισότητα ή ισοτιμία δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολίτες ανα-

πτυγμένων χωρών και πολίτες υπανάπτυκτων χωρών. Υπάρχουν πολίτες 

δημοκρατικών  καθεστώτων και πολίτες αυταρχικών. Υπάρχουν άνθρωποι 

δυνατοί και άνθρωποι αδύνατοι, ευφυείς και απλοϊκοί υγιείς και ασθενείς, 

αρτιμελείς και ανάπηροι. Πώς μπορούν όλοι αυτοί να παραμείνουν με ισό-

τητα δικαιωμάτων στην πραγματικότητα της ζωής!  

Σε θεωρητικό φυσικά επίπεδο υπάρχουν διακηρύξεις περί ισότητας 

δικαιωμάτων  από την εποχή της Γαλλικής Διακηρύξεως των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και του πολίτη. Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στην διακή-

ρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τον Οργανισμό Ηνωμένων Ε-

θνών ( Ο.Η.Ε ) έως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

«διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών». Επίσης, σε νομικό επίπεδο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απένα-

ντι στο νόμο. Στην πράξη όμως υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων και ελευθε-

ρία, με τις ιδιαιτερότητες που ζει ή έχει ο κάθε άνθρωπος, όπως αναφέραμε 

παραπάνω. Μπορούν όλοι αυτοί να έχουν ίσα δικαιώματα, αν αντιμετωπι-

σθούν με καθαρά κοσμικά κριτήρια; Μόνο η ζωή και η πίστη εν Χριστώ, 

που καταργεί κάθε κοσμική διάκριση και καύχηση480, είναι δυνατή μια τέ-

τοια θεώρηση και καταξίωση των ανθρώπων. Μόνο η ζωή και η πίστη εν 

Χριστώ μπορεί να εκπληρώσουν τον ανθρώπινο πόθο για ισότητα δικαιω-

μάτων.481 

                                                 
479 Μ. Ράντζου, Η ενοριακή κατηχητική διδασκαλία και η διευθέτηση των αντιθέσεων στη 

σχολική παιδική ηλικία. [Χριστιανοπαιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 36]. Θεσσαλονίκη: 

Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2012,  σσ. 77-80. 
480 Α΄Κορ. 1, 29-30. 
481 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ό.π., σ. 291. 
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γ) Η εμπέδωση της ανάγκης επικράτησης επικράτησης του Δίκαιου 
και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης  

Όταν λέμε δίκαιο εννοούμε το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι ρυθμί-

ζουν κατά τρόπο υποχρεωτικό τις σχέσεις των ανθρώπων που συμβιούν σε 

μια οργανωμένη κοινωνία.482 

Η λέξη «δίκαιο» στην Ελληνική γλώσσα προέρχεται από το ρήμα 

«δείκνυμι», το οποίο σημαίνει ορθή κατευθυντήρια γραμμή. Επίσης και από 

τη Λατινική «directum», που σημαίνει ορθή κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, το 

δίκαιο είναι ρυθμός ή τάξη και έχει ως αντικείμενο τη συμβίωση των αν-

θρώπων στην κοινωνία. 

Από τον ορισμό του δικαίου, ως ρυθμού της κοινωνικής συμβίωσης 

των ανθρώπων, συνάγεται ότι το δίκαιο αφορά την έμψυχη έλλογη ύλη, 

δηλαδή τον άνθρωπο, αλλά μόνο για τις σχέσεις του προς τους άλλους αν-

θρώπους. Δίκαιος ή άδικος είναι μόνον ο άνθρωπος που ζει στην κοινωνία. 

Κατά την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός τότε μόνο έθεσε στους νεόπλαστους α-

παγορευτικούς κανόνες, όταν δίπλα στον Αδάμ έπλασε την Εύα. Έτσι, το 

δίκαιο ενδιαφέρεται  για την ομαλή κοινωνική συμβίωση των μελών μιας 

κοινωνίας και ιδιαίτερα για την εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων. Το 

ψυχολογικό υπόβαθρο αυτής της συμπεριφοράς  είναι κατά κανόνα αδιά-

φορο για το δίκαιο. Αυτό το δίκαιο, που τίθεται από τα αρμόδια πολιτειακά 

όργανα και ισχύει σε ορισμένη στιγμή  και σε πολιτεία-κοινωνία, καλείται 

θετικό ή θετό ή  τεθειμένο δίκαιο. Είναι το δίκαιο που έθεσε ο νομοθέτης 

μιας πολιτειακής οντότητας και ισχύει εντός των ορίων της σε δεδομένο 

χρόνο. 

Διάφορο του θετικού δικαίου είναι το φυσικό δίκαιο, η ιδέα ή το ιδεώ-

δες της Δικαιοσύνης (ιδέα του δικαίου, ιδανικό δίκαιο, κατ’ ουσίαν δίκαιο). 

Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες αντιλήφθησαν την ιδέα της Δικαιοσύνης ως κά-

τι ξεχωριστό και τη διέκριναν από το θετικό (ισχύον) δίκαιο. Πρόκειται για 

την απόλυτη αξία της Δικαιοσύνης, η οποία υπάρχει πέραν του θετικού δι-

καίου και αποτελεί το μέτρο κρίσης των κανόνων του θετικού δικαίου ως 

δίκαιων (ορθών) ή αδίκων.483  

Το θετικό δίκαιο, ως ανθρώπινο έργο, είναι φυσικό να παρουσιάζει 

ελλείψεις και ατέλειες. Πολλές φορές  κανόνες του ισχύοντος δικαίου αντί-

κεινται προς την ιδέα της Δικαιοσύνης. Συμβαίνει δηλαδή το ισχύον δίκαιο 

να μην είναι κατ’ ουσία δίκαιο. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε  

τις διακρίσεις, που γίνονται ή γινόντουσαν κατά το παρελθόν σε ορισμένες 

χώρες μεταξύ λευκών και μαύρων πολιτών, που  προέρχονται μεν από τον 

                                                 
482 Α. Σ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Δεύτερη Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. 

Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1997. σ. 1. 
483 Ό. π., σ. 8-9. 
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νομοθέτη και ισχύουν ως δίκαιο, αντίκεινται όμως στην ιδέα της Δικαιοσύ-

νης. Στις περιπτώσεις αυτές το θετικό δίκαιο πρέπει, για να εκπληρώσει 

την αποστολή του, να προσαρμόζεται προς το ιδανικό δίκαιο, να πραγμα-

τώνει κατά το δυνατόν το ιδεώδες της Δικαιοσύνης. Το συμπέρασμα που 

βγαίνει είναι  ότι η ιδέα της Δικαιοσύνης αποτελεί αφενός το μέτρο με το 

οποίο αξιολογούνται οι διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου (θετικού δικαί-

ου) και αφετέρου την κατευθυντήρια γραμμή προς τη συνεχή βελτίωση και 

προαγωγή του ισχύοντος δικαίου (θετικού δικαίου). 

Τη σκέψη για την ύπαρξη της ιδέας της Δικαιοσύνης διατυπώνουν 

πολλοί από τους αρχαίους χρόνους με τον όρο «φυσικό δίκαιο» , το οποίο 

και αντιπαραθέτουν με το θετικό δίκαιο. Οι υποστηρικτές της ύπαρξης του 

φυσικού δικαίου αντιλαμβάνονται αυτό ως το τέλειο, το αληθινό, το αιώνιο 

και αμετάβλητο δίκαιο, το οποίο πηγάζει από τη «φύση» του ανθρώπου ή 

από τη «φύση» του δικαίου με βάση τον ανθρώπινο λόγο ή και το Θείο λό-

γο. Είναι το απόλυτο και ιδανικό κριτήριο του ορθού και του δικαίου.                         

   

Την ιδέα του φυσικού δικαίου την ανέπτυξαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλ-

ληνες συγγραφείς, και κυρίως ο Αριστοτέλης, ο οποίος μπορεί να χαρα-

κτηρισθεί ως ο πατέρας του φυσικού δικαίου. Ο Αριστοτέλης διακρίνει το 

δίκαιο που ισχύει σε μια πόλη (π.χ. στην αρχαία Αθήνα) σε φυσικό και 

νομικό, δηλαδή σ’ εκείνο που υπάρχει από τη φύση του και σ’ εκείνο που 

θεσπίζεται από την Πολιτεία: « Του δε πολιτικού δικαίου το μεν φυσικόν 

εστί το δε νομικόν, φυσικόν μεν το πανταχού την αυτήν έχον δύναμιν και ου 

τω δοκείν ή μη, νομικόν δε ο εξ αρχής μεν ουδέν διαφέρει ούτως ή άλλως, 

όταν δε θώνται, διαφέρει».484 Τον δυϊσμό του δικαίου στο κείμενο θετικό δί-

καιο και στην αφηρημένη αξία η ιδέα της δικαιοσύνης, στο αποκαλούμενο 

«ορθό» ή «φυσικό» δίκαιο, εκφράζει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας ότι: 

«όταν γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα φύσει τα του νόμου ποιή, ούτοι νόμον μη 

έχοντες εαυτοίς είσι νόμος».485 Μεταφράζοντας το παραπάνω απόσπασμα 

του Αποστόλου Παύλου: «Όσο για τα άλλα έθνη, που δε γνωρίζουν το νό-

μο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό 

δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος». Η 

τελευταία φράση «μέσα τους υπάρχει νόμος», δηλώνει την ηθική που υ-

πάρχει σε κάθε κοινωνία και η ηθική αυτή απευθύνεται και ρυθμίζει πρώ-

τα την εσωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι η ανθρώπινη συμπε-

ριφορά που επηρεάζεται από τις αντιλήψεις για το τι είναι αγαθό (καλό). 

Από αυτές τις αντιλήψεις πηγάζουν οι κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς. 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχει σύμπτωση δικαίου και ηθικής, καθώς 

και τα δύο απευθύνονται στη βούληση των ανθρώπων με κανόνες, δηλα-

                                                 
484 Ηθικά Νικομάχεια, Ε 10, 1134 b 18 επ. 
485 Ρωμ. 2, 14. 
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δή με επιταγές και απαγορεύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως, όταν οι 

κανόνες αναφέρονται σε θεμελιώδη ανθρώπινα αγαθά (ζωή, τιμή ιδιο-

κτησία) το περιεχόμενο των κανόνων δικαίου και το περιεχόμενο των κα-

νόνων της ηθικής ταυτίζονται. Ωστόσο, μεταξύ δικαίου και ηθικής υπάρ-

χουν σημαντικές διαφορές. 

Οι διαφορές μεταξύ των κανόνων δικαίου και των κανόνων της η-

θικής ανάγονται στον σκοπό, στην προέλευση, στο περιεχόμενο, στις κυ-

ρώσεις. Ο σκοπός του δικαίου, όπως αναφέραμε, είναι η ρύθμιση του κοι-

νωνικού βίου και η εξασφάλιση ειρηνικής κοινωνικής συμβίωσης. Αντίθε-

τα, ο σκοπός της ηθικής είναι η ηθική τελειότητα του ανθρώπου με απώ-

τερο στόχο τη συνειδησιακή του γαλήνη και ισορροπία. Έτσι, το μεν δίκαιο 

απευθύνεται και ρυθμίζει την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, η 

ηθική απευθύνεται και ρυθμίζει πρώτα την εσωτερική συμπεριφορά του 

ανθρώπου. Δηλαδή, αντικείμενο της ηθικής είναι η σχέση του ανθρώπου 

προς τον εαυτό του και μόνο έμμεσα η σχέση του προς τον πλησίον.486                                                                      

Το δίκαιο θεσπίζεται από την Πολιτεία, αποτελεί μια ρύθμιση , η ο-

ποία αφορά την εξωτερική συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας και κατ’ 

εξαίρεση τον εσωτερικό τους κόσμο. Αντίθετα, η ηθική απορρέει από τη 

συνείδηση κάθε ανθρώπου και άρα αποτελεί αυτόνομη ρύθμιση, προς την 

οποία η συμμόρφωση γίνεται με ελεύθερη απόφαση του ανθρώπου. Αυτός 

ο οποίος συμμορφώνεται με τα διδάγματα της ηθικής υπακούει στη συνεί-

δησή του και στην ελεύθερη θέλησή του και όχι σε ξένες επιταγές, προερ-

χόμενες από άνωθεν ή εξωτερικώς. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλον κριτή της 

ηθικής συμπεριφοράς του προς τον πλησίον παρά μόνο τη συνείδησή του. 

Η ηθική είναι αυστηρότερη από το δίκαιο, γιατί την ενδιαφέρει όχι 

μόνο η συμπεριφορά αλλά και βαθύτερα κίνητρα αυτής της συμπεριφοράς. 

Αντιθέτως το δίκαιο ενδιαφέρεται μόνο για εξωτερική συμπεριφορά. 

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δικαίου και ηθικής ως προς τον 

σκοπό και το αντικείμενό τους έχουν ως συνέπεια ότι η σφαίρα του δικαίου 

και η σφαίρα της ηθικής τέμνονται, αλλά δεν συμπίπτουν. Αυτό σημαίνει 

ότι πάρα πολλοί  κανόνες ηθικής είναι συγχρόνως και κανόνες δικαίου, 

όπως η απαγόρευση της ανθρωποκτονίας, η απαγόρευση της κλοπής, η 

επανόρθωση της ζημιάς που προξενήθηκε παράνομα και υπαίτια, της από-

δοσης του πλουτισμού, που αποκτήθηκε αδικαιολόγητα εις βάρος άλλου. 

Υπάρχουν όμως και κανόνες της ηθικής που δεν είναι συγχρόνως και κα-

νόνες δικαίου, όπως η ηθική επιταγή της ελεημοσύνης και της αγάπης προς 

τον πλησίον. Αντίστροφα υπάρχουν και κανόνες δικαίου που δεν συμφω-

νούν κατά το περιεχόμενο με τα παραγγέλματα της ηθικής. 
                                                 
486 Α. Σ. Γεωργιάδης, ό. π., σ. 4.  
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Η διάσταση αυτή μεταξύ δικαίου και ηθικής εξηγείται από τη διαφο-

ρά του σκοπού τους. Γιατί σκοπός της ηθικής είναι να καταστήσει τον άν-

θρωπο τέλειο, ενώ σκοπός του δικαίου είναι να εξασφαλίσει απλώς την ει-

ρηνική συμβίωση των ανθρώπων. 

Ο άγιος Κοσμάς γνωρίζοντας ότι διαπαιδαγωγεί αγράμματους αν-

θρώπους της Ελληνικής υπαίθρου προσπαθεί να τους διδάξει στοιχεία δι-

καίου και ηθικής κάτω από το πρίσμα της χριστιανικής ανθρωπολογίας, τα 

οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για την κοινωνική συμβίωση των αν-

θρώπων. Διδάσκει την ιδέα της Δικαιοσύνης, όπως αυτή καλλιεργήθηκε και 

αναπτύχθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, με τη σημασία της έννοιας του 

φυσικού δικαίου, ως αξία που πηγάζει  και υπάρχει από τα μέσα του αν-

θρώπου, απευθυνόμενος στη βούληση των ανθρώπων με κανόνες που εκ-

φράζονται με επιταγές και απαγορεύσεις.  Προβάλλοντας ο άγιος Κοσμάς 

ο Αιτωλός την κοινωνική δικαιοσύνη, αναφέρεται στη δίκαιη φορολογία, 

στην ενότητα του ανθρωπίνου γένους, στην ισοτιμία ανδρός και γυναικός, 

στην ολιγάρκεια.   

Η δικαιοσύνη, την οποία διδάσκει ο άγιος Κοσμάς, απευθύνεται προς 

όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις φυλετικές και θρησκευτι-

κές:487 «Δια τούτο αδελφοί μου όσοι αδικήσατε ή Χριστιανούς ή Τούρκους ή 

Εβραίους ή Φράγκους να δώσετε το άδικον οπίσω διατί είναι καταραμένο και 

δεν βλέπετε καμμίαν προκοπήν. Εκείνα τα άδικα τα τρώτε δια να ζήτε και δια 

εκείνα τα άδικα σας θανατώνει ο Θεός και σας βάνει εις την Κόλασιν».488  Επι- 

μέρους σκοπός της παραπάνω διδασκαλίας του είναι να καταπολεμήσει 

την αδικία με όποια μορφή αυτή εκδηλώνεται ενάντια σε συνάνθρωπο. Δι-

δάσκει  ότι η επανόρθωση της αδικίας γίνεται, όταν συνδιαλλαγεί αυτός 

που αδίκησε με τον αδικημένο.489  Ο διάλογος, η συναίνεση και ο συμβιβα-

σμός, είναι τα μέτρα και τα μέσα που προτείνει για τη λύση των οποιοδή-

ποτε διαφορών μεταξύ των αδικούντων και αδικηθέντων. 

Δύο είναι οι τρόποι κατά τη διδασκαλία του αγίου  Κοσμά, οι οποίοι 

μπορούν να αποκαταστήσουν την αδικία. Πρώτον, να δοθεί συγχώρηση 

από τον ίδιο τον αδικημένο και δεύτερον, να επιστραφούν τα άδικα πίσω. 

Φτάνει στο σημείο ακόμα να προτείνει  ότι,  αν χρειασθεί, να πουλήσει κα-

νείς και τον εαυτό του για να εξοφληθεί το χρέος:490 «Και εσύ πάλιν, αδελφέ, 

όπου ακούεις όπου σε συγχωρά ο εχθρός σου όπου τον αδίκησες και τον εζη-
                                                 
487 Ν. Σαρρή, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία και Σκέψη του Οσμανοκρατούμενου Ελλη-

νισμού, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, σ. 180. 
488 Ιωάννου Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 227. 
489 Σ. Ν. Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, Έκδ. Ο.Χ.Α. Απολύτρωσις, Θεσ-

σαλονίκη 1996, σ. 220. 
490 Ο. π., σ. 221. 



 132 

μίωσες, μη χαίρεσαι, αλλά μάλιστα να κλαίης και να θρηνής, διατί αν δε δώ-

σης το ξένον πράγμα όπου επήρες, όλοι οι πατριάρχαι και οι πνευματικοί να 

σε συγχωρέσουν, εσύ ασυγχώρητος είσαι. Μα δεν έχεις; Πούλησε το χωρά-

φιόν σου και το αμπέλιόν σου και το οσπίτιόν σου και πλήρωσέ τα. Κι αν δεν 

φθάσουν, πήγαινε, πουλήσου σκλάβος και όσα και αν πάρης, δώστα. Ειδέ και 

σου είναι βαρύ τούτο και δεν το κάμεις, πήγαινε και πρόσπεσον εις τους πό-

δας του μετά θερμών δακρύων και παρακάλεσέ τον και είπέ του: Αδελφέ, σου 

έπταισα, σε εζημίωσα, σε έκλεψα, σε αδίκησα και κάμε έλεος εις εμένα και 

συγχώρησέ με επειδή και δεν έχω να σου πληρώσω το χρέος και την ζημίαν 

όπου σου έκαμα. Τότε και εκείνος και πέτρινη καρδιά να έχη, βέβαια θέλει 

μαλακωθεί και θέλει σε συγχωρήσει και τότες είσαι καλά συγχωρημένος».491 
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, δημιουργεί το κατάλληλο 

κλίμα και δίνει ευκαιρίες στους ακροατές του να διορθώσουν τις αδικίες 

τους: «Όποιος θέλει να δώση το άδικον οπίσω ας σηκωθή να μου το ειπή, να 

βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε. Ένα άσπρο άδικο να βά-

λης μέσα εις εκατό πουγγιά, όλα τα μαγαρίζει. Ομοίως πάλιν να πάρης ένα 

πρόβατο κλεμμένο να το βάλης μέσα εις εκατό ή εις χίλια πρόβατα, όλα τα 

τρώγει εκείνο το κλεμμένο, διατί είναι αφωρεσμένο, κατηραμένο εκείνο το 

κλεμμένο. Σας παρακαλώ χριστιανοί μου, να ειπήτε και δια εκείνους όπού 

ήλθαν να δώσουν άδικο οπίσω τρείς φορές: Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσοι 

αυτούς».492 Στόχος του είναι να τονίσει  ότι τα αγαθά της αδικίας και ιδιαι-

τέρως της κλοπής δεν φέρνουν όφελος  αλλά ζημιά. 

Συνεχίζοντας επάνω στο θέμα του δικαίου και της δικαιοσύνης  ζητά 

από τους χριστιανούς  να μη καταφεύγουν στα δικαστήρια των Τούρκων, 

είτε για διαφορές που έχουν μεταξύ τους, είτε με τους Τούρκους.493 Τους το-

νίζει με έμφαση: «Και να έχετε αγάπην ένας τον άλλον, πλούσιοι και πτωχοί. 

Και εις ξένην κρίσιν να μη κριθήτε και προδοθήτε εις κρίσεις Τούρκων, ότι 

δώδεκα χρόνους να μένη ακοινώνητος ο προδότης. Και αν σου πταίσει ο αδελ-

φός σου ή άλλος χριστιανός, πήγαινέ τον εις τον δεσπότην και να μην πηγαί-

νεις εις κρίσιν των Τούρκων ότι μεγάλην αμαρτίαν έχεις και θέλεις κολασθή 

αιώνια και να μην τον αποδέχονται εις την εκκλησίαν οι αδελφοι».494  
Επιμέρους σκοπός της παραπάνω διδακτικής ενότητας του αγίου  Κοσμά 

είναι να συσπειρώσει τους υπόδουλους Έλληνες και να τους πείσει να λύ-

νουν τα οποιοδήποτε προβλήματα και διαφορές τους  μέσα στη δική τους 

κοινότητα, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αυτοδιοίκηση και την ενδυ-

νάμωση των Ελληνικών Κοινοτήτων. 

                                                 
491 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 158. 
492 Ο. π., Διδαχή  Γ΄, σ. 227. 
493 Σ. Ν.. Σάκκου, ό. π., σ. 271. 
494 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., Διδαχή ογδόη (Η΄), σ. 412. 
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Οι υποδείξεις του  στους υπόδουλους να λύνουν μόνοι τις διαφορές 

τους  έχουν εκτός από λόγους καθαρά πνευματικούς495 και λόγους έντονα 

κοινωνικούς.496  

Οι χρηματοληψίες και οι δωροδοκίες των καδήδων (τούρκων δικα-

στών) στην απονομή της δικαιοσύνης τον είχαν κάνει βέβαιο  πως ο χριστι-

ανός σε καμία περίπτωση δεν έβρισκε το δίκαιό του στα τουρκικά δικαστή-

ρια. Οι δίκες και οι καταδίκες των Ελλήνων δεν αποτελούσαν παρά μια   

διαδικασία χρηματικού πλουτισμού των καδήδων. Λαϊκή παροιμία της Η-

πείρου έλεγε « Ρωμαίικος καυγάς, Τούρκικος χαλβάς». 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ χριστιανών και μου-

σουλμάνων οι πρώτοι είχαν πάντοτε άδικο. Καταθέσεις χριστιανών μαρτύ-

ρων σε βάρος των Οθωμανών δεν επιτρέπονταν ούτε να ακούγονται. Οι 

ποινές που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν βαριές και 

σκληρές και οι οικονομικές επιβαρύνσεις επίσης μεγάλες.497 Γι’ αυτό και 

τους συμβούλευε: «να έχητε αγάπην και να μη προδίνεσθε εις κρίσεις των 

Αγαρηνών και να ζημιώνεσθε».498 
Εκείνο στο οποίο πρωτοπορεί ο άγιος Κοσμάς με την έννοια του φυ-

σικού δικαίου και της ηθικής είναι ότι μάχεται για τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα: «να μη προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διατί 

όλα πλάσματα του Θεού είναι»499 και συνεχίζει: «΄Ισια την έκαμεν ο Θεός την 

γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέραν».500 Τα αρσενικά παιδιά και τα θηλυκά 

καθώς και ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιμοι – ίσοι μπροστά στο Θεό. 

Δεν υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσά τους «Ούκ ένι άρσεν και θήλυ».501 Ί-

σες ευκαιρίες αγωγής ζητά ο άγιος    Κοσμάς για την εποχή του και καθιε-

ρώνετε ως ο πρώτος υπέρμαχος της δωρεάν παιδείας: «να μανθάνουν 

(γράμματα) όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν».502 
Σκοπός του είναι να καθιερώσει στη συνείδηση των παιδαγωγούμενων ότι 

όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, οικονομικό επί-

πεδο, θα πρέπει να τύχουν αντίστοιχης αγωγής. 

 δ) Η κριτική στάση απέναντι στον πλούτο και την τοκογλυφία  

Η στάση της Εκκλησίας απέναντι στα υλικά αγαθά που κατέχουν οι 

άνθρωποι είναι θετική. Τα υλικά αγαθά δημιουργήθηκαν από το Θεό και 

δίδονται στους ανθρώπους για να τα χρησιμοποιούν και να τα ευχαρι-
                                                 
495 Σ. Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 271. 
496 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 88. 
497 Ό. π., σ. 88. 
498 Ό. π., Διδαχή ογδόη (Η΄). σ. 411. 
499 Ιωάννου Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 186. 
500 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 131. 
501 Γαλ 3, 28. 
502 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 142. 
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στιούνται. Δεν αμφισβητήθηκε η στάση αυτή μέσα στο Χριστιανισμό, γιατί 

πηγάζει από την αναγνώριση του Θεού ως δημιουργού του κόσμου.503 Οι 

Πατέρες της Εκκλησίας, σε σχέση με τον πλούτο και τα οικονομικά αγαθά 

γενικότερα, κινούνται σ’ ένα πλαίσιο, που αρχίζει από την απλή ανοχή του 

πλούτου και της ατομικής ιδιοκτησίας, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίηση κοινωνικών έργων και σκοπών και μερικές φορές φτάνει ως 

την απόλυτη απόρριψή τους, προβάλλοντας την κοινοκτημοσύνη.504 

Από τα παραπάνω που αναφέραμε οι Πατέρες της Εκκλησίας άλλο-

τε επισημαίνουν τον μεγάλο κίνδυνο που συνεπάγεται για τον άνθρωπο η 

συγκέντρωση  πλούτου ή η οποιαδήποτε μορφή ιδιοκτησίας, ενώ άλλοτε 

υπογραμμίζουν την ανάγκη για την καλή διαχείρισή τους. 

Στην Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, η διάκριση με-

ταξύ πλουσίων και φτωχών γίνεται με βάση όχι τόσο την οικονομική ή την 

κοινωνική τους κατάσταση, όσο την τοποθέτησή  τους απέναντι στο Θεό 

και το θέλημά του. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί αποτελούν δύο διαφορετικές 

ομάδες ανθρώπων κυρίως από θεολογική άποψη. Οι φτωχοί είναι αυτοί 

που δεν έχουν τα επαρκή οικονομικά αγαθά και στηρίζουν τις ελπίδες τους 

στο Θεό και ζούνε σε άμεση εξάρτηση από αυτόν. Αντίθετα, οι πλούσιοι εί-

ναι όσοι έχουν στη  διάθεσή τους άφθονα οικονομικά αγαθά και στηριζό-

μενοι σ’ αυτά λησμονούν το Θεό. Οι φτωχοί παραμένουν μέσα στα όρια της 

ανθρώπινης φύσης αναζητώντας την πληρότητα πέρα από την αμεσότητα 

του κόσμου. Οι πλούσιοι έχουν την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας, ενώ είναι 

δέσμιοι του κόσμου και δούλοι της φθοράς και του θανάτου.505 Οι φτωχοί 

μακαρίζονται από το Χριστό ως κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού, ενώ οι 

πλούσιοι ταλανίζονται.506 

Ο ίδιος ο Χριστός πέρασε την ζωή του επάνω στη γη,  πολύ φτωχικά 

χωρίς να έχει «που την κεφαλήν κλίνη».507 Τον ανάλογο τρόπο δίδαξε και 

στους μαθητές του. Μάλιστα, ο Χριστός κατέκρινε την αγάπη προς τον 

πλούτο ως τη μεγαλύτερη κακία.508 Η κατάκριση αυτή έχει περισσότερο αν-

θρωπολογικό στόχο, παρά κοινωνικό. Δεν αποβλέπει τόσο στην καταπολέ-

μηση της κοινωνικής αδικίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαι-

οσύνης, όσο στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του κόσμου 

                                                 
503 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ό. π., σ. 350. 
504 Ι. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην παράδο-

ση της Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 18. 
505 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ό. π., σ. 351. 
506 Λκ 6, 20-24. 
507 Μθ 8, 20. 
508 Β. Ιωαννίδου, Το Ευαγγέλιον και το κοινωνικόν πρόβλημα, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 82.  
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και την εξουσία του πονηρού.509 Η χριστιανική ζωή, είναι ζωή ελευθερίας 

και απαιτεί αποδέσμευση από τη δύναμη του πλούτου. 

Στον νέο, ο οποίος πλησίασε το Χριστό και τον ρώτησε με ποιον τρό-

πο θα μπορούσε να γίνει τέλειος, εκείνος του απάντησε: « Αν θέλεις να γί-

νεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα 

στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακο-

λουθήσεις».510 Η κατοχή του υλικού πλούτου αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο511 

και τον εμποδίζει να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.512 

Ο Θεός, λοιπόν, που επιτρέπει την άνιση κατανομή των οικονομικών 

αγαθών, δεν ευνοεί την αδικία, αλλά προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατό-

τητα για την εκδήλωση της αγάπης και της αλληλεγγύης. Η ανισότητα, η 

οποία εμφανίζεται στην περιοχή της οικονομικής ζωής, προσφέρεται ως 

δυνατότητα για την ηθική και κοινωνική τελείωση του ανθρώπου. Ο άν-

θρωπος  είναι διαχειριστής και όχι κάτοχος των αγαθών τα οποία βρίσκο-

νται στη διάθεσή του. Η ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί φαινόμενο πλεονεξί-

ας του ανθρώπου, δεν προκαλεί μόνο ηθικά, αλλά και κοινωνικά προβλή-

ματα. Ο θεσμός της ιδιοκτησίας δεν αφορά ουσιαστικά τις σχέσεις των αν-

θρώπων με τα πράγματα, αλλά τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε 

συνάρτηση με τα πράγματα. Η ιδιοκτησία, όπως και η γλώσσα, είναι νοητή 

μόνο μέσα στα πλαίσια τα κοινωνικής ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει ιδιο-

κτησία, όπως δεν μπορεί να υπάρξει και γλώσσα  ενός μεμονωμένου ατό-

μου.513 Η ιδιοκτησία χωρίζοντας το «εμόν» από το «σον» δημιουργεί ψυχρό-

τητα στις ανθρώπινες σχέσεις και  προκαλεί διαιρέσεις και αντιθέσεις.514 

Ταυτόχρονα όμως η ίδια η ιδιοκτησία εξασφαλίζει κάποια σχετική ελευθε-

ρία μέσα στην αλλοτριωμένη και ατελή ανθρώπινη κοινωνία. Η ελευθερία 

αυτή, η οποία συνδέεται με τη φιλαυτία, είναι συγχρόνως και μια μορφή 

δουλείας του ανθρώπου στα πράγματα του κόσμου. Η αληθινή και ανυπό-

τακτη στο φόβο ελευθερία προσεγγίζεται με την εθελούσια παραίτηση από 

κάθε μορφής ιδιοκτησίας, δηλαδή την ακτημοσύνη. Γι’ αυτό η εν Χριστώ  

τελείωση συνδέεται με τη αποποίηση κάθε μορφής ιδιοκτησίας.515 

Η ιδιοκτησία, όταν υπερκαλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου και κα-

τέχεται ως ακοινώνητος πλούτος, συνεπάγεται κινδύνους, που δύσκολα 

                                                 
509 Συμεών Ν. Θεολόγου, Κατήχησις 9, έκδ. Κrivocheine, «Sources Chretiennes», τόμ. 104 σ. 

120. 
510 «Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε  πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δός πτωχοίς, και εξείς 

θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρο ακολούθει μοι». Μθ 19,21. 
511 « Όπου γαρ έστιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται και η καρδία υμών». Μθ 6,21. 
512 «Ευκοπώτερον γαρ έστι κάμηλον δια τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις την 

βασιλείαν του Θεού εισελθείν». Λκ 18, 25. 
513 E. Wolf, Sozialethik, Goettingen 1975, σ. 224. 
514 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις Πράξεις Αποστόλων 7,2, PG 60,66. 
515 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 356. 
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μπορεί να αντιμετωπίσει ο πιστός. Η αγάπη, η οποία αποτελεί την πε-

μπτουσία της χριστιανικής ζωής, δαπανά τον πλούτο. Αυτός ο οποίος αγα-

πά τον πλησίον του, είναι φυσικό να μη διατηρεί τα πλούτη για τον εαυτό 

του: «Ο αγαπών τον πλησίον ως εαυτόν ουδέν περισσότερον κέκτηται του 

πλησίον...όσον ουν πλεονάζεις τω πλούτω, τοσούτον ελλείπεις τη αγάπη». 516 

Αλλά να φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών του πλησίον του. 

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα της Ορθόδοξης Πατερικής Θεολογίας και 

Ανθρωπολογίας κινείται και η διδασκαλία του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού 

για τον πλούτο. Γίνεται σφοδρός επικριτής του πλούτου και της    πολυτέ-

λειας. Η διδασκαλία του στηριζόμενη στις αρετές του Ευαγγελίου τονίζει 

ότι ο πλούσιος δεν είναι εξουσιαστής του πλούτου του, αλλά ένας απλός 

διαχειριστής των αγαθών- δώρων του Θεού, από την καλή χρήση του οποί-

ου εξαρτάται η σωτηρία του. Χρεωστά ο πλούσιος και πρέπει να δίνει:517 

«Μας εχάρισεν ο Θεός πλούτον; Έχομεν χρέος να τρώγωμεν και να πίνωμεν 

το αρκετόν μας, τα ρουχαλάκια μας τα αρκετά και τα επίλοιπα ναν τα ξοδιά-

ζωμεν εις τους πτωχούς δια την ψυχήν μας. Και δεν μας έδωκεν ο Θεός τον 

πλούτον δια να πολυτρώγωμεν και να κάνωμεν πολύτιμα φορέματα και πα-

λάτια υψηλά, να χορεύουν τα ποντίκια αύριο και οι πτωχοί να αποθαίνουν 

από την πείναν. Αυτό είναι το χρέος μας, αδελφοί μου, έτσι το εξεύρετε. Από 

την σήμερον και ύστερα έτσι να κάμνετε αν θέλετε να σωθήτε».518 Ως μεγά-

λος κοινωνικός παιδαγωγός δεν δέχεται την κοινωνική αδικία με όποια 

μορφή αυτή εκδηλώνεται. Δεν δέχεται τη συσσώρευση ή τη διάθεση του 

πλούτου για περιττή πολυτέλεια και επίδειξη,  από τη στιγμή που υπάρ-

χουν πτωχοί, οι οποίοι έχουν  ανάγκη τη βοήθειά μας. Δημιουργεί υπο-

χρεώσεις από τους έχοντας και κατέχοντας τον πλούτο, προς τους μη έχο-

ντας φτωχούς αδελφούς. 

Παιδαγωγικός του σκοπός είναι να τονίσει μέσα από τη διδασκαλία του  ότι 

ο πλούτος καλλιεργεί την έπαρση και τον ατομικισμό και αυτά δεν συνά-

δουν με την εν Χριστώ τελείωση. 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς και έχοντας ως  

σκοπό  να καλλιεργηθεί η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων 

της Ελληνικής υπαίθρου και να υπάρχει εξισορρόπηση των αγαθών, τα ο-

ποία είχαν στη διάθεσή τους, τονίζει: «Εγώ τώρα ημπορώ να ζήσω με εκατό 

δράμια ψωμί. Εκείνα τα ευλογεί ο Θεός, διατί είναι αναγκαία και όχι να τρώ-

γωμεν εκατόν δέκα. Εκείνα τα δέκα τα καταράται, διατί είναι χαράμι, είναι 

                                                 
516 Μ. Βασιλείου, Προς πλουτούντας 1, PG 31, 281 B. 
517 Κ. Σ. Κώνστα, Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός, ό. π., σ. 88. 
518 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 190. 
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εκείνου του πεινασμένου».519 Η άποψη αυτή θυμίζει τη σύγχρονη οικονομική 

θεωρία της υπεραξίας.520 

Έχοντας το πάθος της κοινωνικής δικαιοσύνης και θέλοντας να εξα-

λείψει την κοινωνική αδικία και την εκμετάλλευση των υποδούλων της ε-

ποχής, επέκρινε και καταδίκαζε την απόκτηση του πλούτου με αθέμιτα μέ-

σα:521 «Και πάλιν να κλαίετε και να θρηνήτε όσοι ζήτε με αδικίες και με αρ-

παγές, με καμάτους και με οζούρες άσπρων, διατί όλα αυτά αφωρισμένα εί-

ναι».522 Μέσα στα αθέμιτα μέσα ήταν η τοκογλυφία, την οποία καταδίκαζε 

ως βαρύτατο αμάρτημα, γιατί πολλοί χωρίς να εργάζονται και να κοπιά-

ζουν ζούσαν απ’ αυτή.523 Η τοκογλυφία είναι το χειρότερο είδος πλουτι-

σμού, γιατί βγάζει κέρδος από το ίδιο το χρήμα, και όχι από τη χρήση για 

την οποία προορίζεται. Γιατί ο ρόλος του χρήματος είναι να γίνεται ανταλ-

λαγή με τα προϊόντα και όχι αυτό να πολλαπλασιάζεται με τους τόκους. 

Ακόμη τονίζει προς τους παιδαγωγούμενους ακροατές του  ότι οι ελεημο-

σύνες, που γίνονται με χρήματα της τοκογλυφίας ή που βγαίνουν με άδικα 

μέσα, είναι καταραμένες και γίνονται φωτιά που καίει  εκείνον που τις δί-

νει: «και ελεημοσύνην να δίδετε από αυτά τίποτε δεν ωφελούν ότι φωτιά είναι 

και σας καίουν».524 

Η τοκογλυφία είναι η πιο απάνθρωπη μορφή καταπίεσης και κατα-

λήστευσης των κατοίκων της Ελληνικής υπαίθρου του 18ου αιώνα. Αυτή η 

αισχοκέρδεια δεν άφησε αδιάφορο τον μεγάλο παιδαγωγό των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Την καταπολέμησε με όλη τη δύναμη που διέθετε, θέμα άλ-

λωστε που είχε άμεση σχέση και με τον τραγικό του θάνατο στο Μπεράτι 

της Αλβανίας.525 

ε) Η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της εργασίας  

Ο άνθρωπος, για ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής και να 

καλύψει τις ανάγκες του, πρέπει να εργάζεται. Ως εργαζόμενος ο άνθρω-

πός καταξιώνει την ύπαρξη και ασκεί την ελευθερία του. Με αυτήν πραγ-

ματοποιεί την κυριαρχική εξουσία του εξουσία στον κόσμο. Με την εργασία 

ο άνθρωπος οδηγείται σε κοινωνικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Επίσης, 

και αυτή προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να προσεγγίζει τους συ-

νανθρώπους ως συνεργάτες και συνδημιουργούς με κοινούς στόχους και 

οραματισμούς. 
                                                 
519 Ό. π., Διδαχή Γ΄, σ. 234. 
520 Ό. π., Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, σ. 84. 
521 Φ. Γ. Οικονόμου, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και Ιεραποστολική Δράσις αυτού (1714-1799), Α-

θήναι 1976. σ. 31. βλέπε επίσης και ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, ό. π., σ. 86. 
522 Ιωάννου Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 169. 
523 Φ. Γ. Οικονόμου, ό. π,. σ. 31. 
524 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 169. 
525 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 12. 
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Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εργασίας είναι ότι έχει το δυναμικό 

στοιχείο της Δημιουργίας και της συνεργασίας των ανθρώπων. Ο κόσμος 

βρίσκεται συνεχώς σε μια δημιουργική και εξελικτική πορεία. Είναι αντι-

κείμενο του δημιουργικού έργου του Θεού, που προσφέρεται στον άνθρωπο 

και είναι δεκτικό της ανθρώπινης εργασίας. Με την εργασία ο άνθρωπος 

μετέχει στο δημιουργικό έργο του Θεού ως συνδημιουργός και συνεργός, 

ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του. Όπως έχει πα-

ρατηρηθεί, ο εργαζόμενος άνθρωπος είναι πάντοτε συνεργαζόμενος άν-

θρωπος. Επομένως, η εργασία αποτελεί μια δυναμική συμμετοχή του αν-

θρώπου στη Δημιουργία και την κοινωνική ζωή. Με την εργασία κατορθώ-

νει ο άνθρωπος όχι μόνο να καλύψει τις σωματικές του ανάγκες, αλλά και 

ν’ αναπτύξει τις ψυχικές και πνευματικές διαθέσεις και δυνατότητες του.526 

Ο Χριστιανισμός τονίζει την ιδιαίτερη σημασία και αξία της εργασίας 

για τον άνθρωπο. Η εργασία  πρέπει να έχει σκοπό κοινωνικό και να γίνε-

ται για κοινή ωφέλεια. Δεν πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση πλούτου, 

αλλά στην άσκηση της αγάπης. Όπως η αγάπη κορυφώνεται με την πλήρη 

αυτοπροσφορά του ανθρώπου στον πλησίον, έτσι και η εργασία βρίσκει τον 

σκοπό της με την πλήρη αναφορά της σε όσους έχουν ανάγκη: «Σκοπός ούν 

εκάστω προκείσθαι οφείλει εν τω έργω υπηρεσία των δεομένων, ουχί η ίδια 

αυτού χρεία».527 

Ο Χριστιανός καλείται να εντάξει την εργασία του  στο έργο της εν 

Χριστώ τελειώσεως, που είναι και το κύριο «επάγγελμά» του ως χριστια-

νού.528 Η εργασία εντάσσεται στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής  και συμ-

βάλει στην πνευματική προκοπή.529 Η ενασχόληση με κάθε μορφής εργα-

σία θεωρείται ως περιοχή εφαρμογής της χριστιανικής πίστεως. 

Ο άγιος Κοσμάς δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ευεργετική επίδραση 

της εργασίας επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Του δίνει προσωπική χαρά και 

ικανοποίηση, εξασφαλίζει άνεση στον καθημερινό του βίο, ανυψώνει αυτόν 

και τον οδηγεί στη συναίσθηση της αξίας του και της αποστολής του:530 

«Δια τούτο, αδελφοί μου, να χαίρεσθαι και να ευφραίνεσθε χιλιάδες φορές 

όσοι ζήτε και βγάνετε το ψωμί σας με τον κόπον σας, με τον ιδρώτα σας, διατί 

εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένον, και αν θέλης, δώσε κομμάτι από εκείνο το 

ψωμί του πτωχού».531 Επιμέρους  σκοπός της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά 

είναι να καλλιεργήσει την εργατικότητα ως αξία ζωής και αλληλεγγύης 

μεταξύ των ανθρώπων. Επαινεί τους χριστιανούς αδελφούς οι οποίοι βγά-

                                                 
526 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική. ό. π., σ. 342-343. 
527 Μ. Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος 42, 1, PG31, 1025Α. 
528 Γρηγορίου Νύσσης, Περί του τι του Χριστιανού το επάγγελμα, PG46, 237-249. 
529 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική. ό. π., σ. 345. 
530 Φ. Γ. Οικονόμου, ό. π., σ. 30-31. 
531 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 137. 
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ζουν το ψωμί τους με τον τίμιο κόπο και ιδρώτα, γιατί τότε μόνο είναι ευλο-

γημένο. Μετά απευθύνεται στην ελεύθερη βούληση των παιδαγωγουμέ-

νων και τους καλεί, αν θέλουν από το ψωμί το οποίο βγάζουν, να δώσουν 

ένα κομμάτι στους πτωχούς. Ενεργοποιεί τις εσωτερικές και ψυχικές δυνά-

μεις του πιστού αδελφού προς το συνάνθρωπο  ο οποίος έχει ανάγκη. 

Προέτρεπε τους χριστιανούς στα κοινωνικά τους καθήκοντα και στις υπο-

χρεώσεις τους απέναντι στους συνανθρώπους. 

Ο ίδιος, για να δώσει έμπρακτα το παράδειγμα της εργασίας και της 

εκμετάλλευσης του πλούτου της υπαίθρου, μπαίνει επικεφαλής των χωρι-

κών με το κλαδευτήρι στα χέρια και διδάσκει σ’ αυτούς πώς να εμβολιά-

ζουν και να κλαδεύουν τα δέντρα. Σ΄ ολόκληρες περιφέρειες στην Ήπειρο 

και την Αλβανία τα αγριόδεντρά τους μετατράπηκαν σε ήμερα καρποφόρα 

με την εργασία του ίδιου του Κοσμά και των χωρικών μαθητών του.532  Ο 

ίδιος ο άγιος    Κοσμάς ως μοναχός είχε έντονη την αγάπη για την πρακτι-

κή εργασία. 

στ) Η ανάδειξη της σπουδαιότητας της αργίας της Κυριακής  

Ο άγιος Κοσμάς διδάσκει στους ακροατές του με παραστατικό τρόπο, 

χρησιμοποιώντας την εικόνα της δημιουργίας, για να εξηγήσει τη σημασία 

της ημέρας της Κυριακής:533 «Επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγιναν ε-

πτά ημέραι και πρώτην ημέραν την Κυριακήν έκαμεν ο Θεός και την εκράτη-

σε δια λόγου του και τες άλλες έξι τες εχάρισεν εμάς να εργαζόμεθα δια 

ταύτα τα ψεύτικα, τα μάταια, τα γήϊνα και την Κυριακήν μας να σχολάζωμεν 

να πηγαίνωμεν εις την Εκκλησίαν μας, να δοξάζωμεν τον Θεόν μας, να στέ-

κωμεν με ευλάβειαν να ακούωμεν το άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία 

της Εκκλησίας μας, τι μας παραγγέλει ο Χριστός μας να κάνωμεν».534 Ο Εκ-

κλησιασμός, της Κυριακής και των εορτών είχε ιδιαίτερη σημασια για τους 

υπόδουλους Έλληνες. Ο λαογράφος Καθηγητής Δ. Λουκάτος σημειώνει: « ο 

εκκλησιασμός γινόταν βέβαια για προσευχή, αλλά και για ψυχική επαφή και 

εθνική συνταύτιση. Είναι τεράστια η προσφορά ακόμη και των ναΐσκων του 

ελληνικού χώρου, όχι μόνο για την διατήρηση της χριστιανικότητος του υπό-

δουλου έθνους, αλλά και για την ανανέωση της εθνικοκοινωνικής του συνο-

χής, τη σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν του»535. 

Η ημέρα της Κυριακής, για τον άγιο Κοσμά, είναι ημέρα αφιερωμένη 

στο Θεό, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ημέρα Γέννησης και Ανά-

στασης του Κυρίου:536 «Πρέπει και εμείς αδελφοί μου, να χαιρώμεσθεν και να 

                                                 
532 Μ. Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 93-94. 
533 Σ. Ν. Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, ό. π., σ. 218. 
534 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 129. 
535 Λουκάτος Δημήτριος, Σύγχρονα προβλήματα λαογραφιας, Αθήνα, σ. 55. 
536 Ά. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Βενετοί, ό. π., σ.70. 
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ευφραινώμεσθεν πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν όπου είναι η Ανά-

στασις του Χριστού μας. Διατί  Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της 

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, Κυριακήν έγινεν η Γέν-

νησις και η  Ανάστασις του Χριστού μας, Κυριακήν ημέραν μέλλει να αναστή-

ση ο Κύριος όλον τον κόσμον»537 Κάθε έτος και κάθε ημέρα του έτους γιορτά-

ζεται συνοπτικά ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας του Θεού για τη σω-

τηρία και την ανακαίνιση του κόσμου. Η Κυριακή θεωρείται ως «όγδοη η-

μέρα» δηλαδή ως ημέρα που υπερβάλλει την εβδομάδα και εισάγει στην 

αιωνιότητα, που μαζί με τις άλλες εορτές.όπως ο Ευαγγελισμός της Θεοτό-

κου, η Γέννηση και η Ανάσταση του Κυρίου, που έγιναν και αυτές ημέρα 

Κυριακή, κατά τη διδασκαλία του αγίου  Κοσμά. συμβολίζουν τη μεταμόρ-

φωση του χρόνου της ιστορίας και τη μεταφορά του σ’ ένα άλλο επίπεδο. 

Σκοπός του είναι να καθιερωθεί η Κυριακή ως ημέρα ανάπαυσης από τα 

καθημερινά έργα να καθιερωθεί ως αργία και να γίνει ημέρα λατρείας των 

χριστιανών.  

Ο άνθρωπος χρειάζεται και έχει ανάγκη την αργία. Όπως χρειάζεται 

έναν ιδιαίτερο χώρο για να ξεκουραστεί, έτσι χρειάζεται και έναν ιδιαίτερο 

χρόνο για ν’ αποδεσμευτεί από τις φροντίδες. Η αργία όμως έχει ανάγκη 

από κάποιο θετικό προσανατολισμό. Αυτός ο προσανατολισμός προσφέρε-

ται με την ένταξή της στη θρησκευτική ζωή.538 Η Εκκλησία από την αρχή 

κάλυπτε την ανάγκη αυτή του ανθρώπου με τον εορτασμό του Σαββάτου 

και της Κυριακής.539 Η  αργία είναι ημέρα για ησυχία περισυλλογή και προ-

σευχή. 

Ο άγιος Κοσμάς κατέκρινε με αυστηρό ύφος την παράβαση της αρ-

γίας της Κυριακής και συμβούλευε: «Ούτε να εργαζώμεσθεν και να πραγμα-

τευώμεσθεν και να κάνωμεν λισιβερίσια την Κυριακή. Εκείνο το κέρδος όπου 

γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένον και βάνετε φωτία 

και κατάρα εις τα οσπίτιά σας και όχι ευχήν και ευλογίαν».540 Στόχος της πα-

ραπάνω διδασκαλίας προς τους παιδαγωγούμενους είναι καμία εργασία, 

καμία συναλλαγή την ημέρα της Κυριακής. 

Γνωρίζοντας και τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε μια 

αγροτική ζωή, όπως ότι τα πρόβατα δεν μπορούν να μένουν χωρίς άρμεγμα 

μια ημέρα, προτείνει το γάλα της  Κυριακής, αφού γίνεται παράβαση της 

αργίας, να προσφερθεί στους φτωχούς ή στην Εκκλησία. Ο ίδιος τους συμ-

βουλεύει να το δώσουν στο σχολείο: «Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυ-

ριακής τι το κάμνετε; Άκουσε παιδί μου, να το σμίγης όλο και να το κάνης ε-

πτά μερίδια και τα έξι μερίδια κράτησέ τα δια λόγου σου να κυβερνηθής και 
                                                 
537 Ιωάννου Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 237. 
538 Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, ό. π., σ. 344. 
539 Διαταγαί Αποστόλων 7,23,PG1, 1016A. 
540 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 237. 



 141 

το άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσε το ελεημοσύνην εις τους 

πτωχούς ή εις την εκκλησίαν ή κατά το παρόν εγώ σε συμβουλεύω να το δώ-

σης εις το σχολείον, δια να ευλογήση ο Θεός τα πρόβατά σου».541 
Το ίδιο προτείνει και σ’ εκείνους, οι οποίοι από ανάγκη πωλούν φα-

γώσιμα πράγματα την Κυριακή: «Και αν τύχη ανάγκη και θέλεις να πουλή-

σης πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν εξ’ ανάγκης εκείνο το κέρδος μη το 

σμίγεις εις την σακκούλα σου, διατί την μαγαρίζεις, μόνο, δώσε το ελεημοσύ-

νην, δια να ευλογήση ο Θεός τα πραγματά σου, Ας ειπούμεν, και δια εκείνους 

όπού θε να δώσουν το γάλα της Κυριακής ελεημοσύνην: Ο Θεός συγχωρήσοι 

και ελεήσοι αυτούς».542  

Σκοπός του είναι να εκμηδενισθεί κάθε οικονομικό όφελος την ημέρα της 

Κυριακής. Επίσης, να αναπτυχθεί η ελεημοσύνη μεταξύ των χριστιανών, οι 

οποίοι είχαν ανάγκη από βοήθεια και ενίσχυση καθώς και η αλληλεγγύη 

και η συλλογική συνείδηση των Ελληνικών κοινοτήτων. 

Είναι ο πρώτος, ο οποίος κήρυξε την εβδομαδιαία ανάπαυση των ερ-

γαζομένων και ο πρώτος που καθιέρωσε την ημέρα της Κυριακής ως αργία. 

Δεν υπάρχει στην πολιτική μας ζωή ούτε στην πνευματική μας  παρόμοιος 

εργατόφιλος συγγραφέας ή πολιτικός, που να υποστήριξε με τόσο πείσμα 

τις παραπάνω αξίες.543 

Η εμμονή του στην αργία της Κυριακής προξένησε στους Εβραίους 

μεγάλη ζημιά με τη μεταφορά των παζαριών από την Κυριακή στο Σάββα-

το, ημέρα κατά την οποία οι Εβραίοι ήταν αναγκασμένοι από τη θρησκεία 

τους να μην εργάζονται.544 Αυτό είχε ως συνέπεια  η οικονομική ζωή και το 

εμπόριο των Εβραίων στις διάφορες κοινότητες να διαταραχθούν προς ό-

φελος των χριστιανών, οι οποίοι άρχισαν να επικρατούν στις τοπικές αγο-

ρές. Οι Εβραίοι ζημιώθηκαν τρομερά και άρχισε ανάμεσα σ’ αυτούς και τον 

Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό οξύτατη αντιδικία, που έκλεισε με το θάνατο του 

τελευταίου.545 

Ο άγιος Κοσμάς τόσο από τους γενικούς σκοπούς, όσο και από τους 

επιμέρους σκοπούς της διδασκαλίας του μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο με-

γαλύτερος πολιτικός και κοινωνικός παιδαγωγός της εποχής του. Η απο-

στολή του και η δράση του κατ΄ αναλογία μπορεί να χαρακτηρισθεί με αυ-

τή του Αποστόλου Παύλου. Κατόρθωσε να διαπαιδαγωγήσει ολόκληρες 

κοινότητες της Ελληνικής υπαίθρου, οι οποίες ήταν βυθισμένες στην α-

γραμματοσύνη και την αμορφωσιά. Τους διαπαιδαγώγησε για να αποκτή-

σουν πολιτική και κοινωνική συνείδηση, τους ενδυνάμωνε με βασικές αξίες 

                                                 
541 Ό. π., σ. 237-238. 
542 Ό. π., σ. 238. 
543 Κ. Σ. Κώνστα, ό. π., σ. 78-81. 
544 Φ. Γ. Οικονόμου, ό. π., σ.34.  
545 Ι. Β. Μενούνου, ό. π., σ. 84-85. 
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της ζωής, θεμελιωμένες στην Ορθόδοξη Πατερική θεολογία, ανθρωπολο-

γία, κοσμολογία. Με τη διδασκαλία του  βοήθησε τους υπόδουλους να απο-

κτήσουν συλλογική συνείδηση, αλληλεγγύη μεταξύ τους και να ενωθούν 

κάτω από το γενικό σκοπό, ο οποίος ήταν η απελευθέρωση του Γένους. 

 

3. Το σχολικό περιεχομένο στις Διδαχες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, μελετώντας τις «Διδαχές» του αγίου Κο-

σμά του Αιτωλού διαπιστώνουμε πως  ίδιος ομολογεί σημειώνοντας: «έμα-

θα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκιά, φράγκικα και από όλα τα 

έθνη εδιάβασα».546 

Αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως χώρο όπου τα παιδιά των σκλαβω-

μένων Ρωμιών θα διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πί-

στη σημειώνει «Διατί από το σχολείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι είναι 

Θεός, τι είναι αγία Τριάς, τι είναι οι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, 

τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασις,τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολεί-

ον μανθάνομεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισμα, τι είναι το άγιον Ευ-

χέλαιον, τι είναι ο τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι  κορμί, τα πάντα από 

το σχολείον τα μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το 

σκότος. Καλύτερα να έχης εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να 

έχης βρύσες και ποταμούς, διατί η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον πο-

τίζει την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τες εκκλησιές, το σχολείον ανοίγει τα 

μοναστήρια. Ανίσως και δεν ήτανε σχολεία, που ήθελα εγώ να μάθω να σας 

διδάσκω;».547  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
546  

Ό. π.,. σ. 20. 

547 Ό.π., ∆ιδαχή Α1,  σ. 142. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄ 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 
ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  
 

Η αγωγή είναι φαινόμενο, που είναι ταυτισμένο με τη ζωή του αν-

θρώπου, είναι πανάρχαιο και πανανθρώπινο.548 Είναι μια διαδικασία που 

υπάρχει παντού και πάντοτε στη ζωή του ανθρώπου. Είναι ένα σύνολο από 

επιρροές και επιδράσεις που διαπαιδαγωγούν τον άνθρωπο από τότε που 

θα γεννηθεί μέχρι το θάνατό του. 

Ο άνθρωπος πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο αναπτύσσεται 

τόσο οργανικά, όσο και ψυχικά μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον φυ-

σικό, γεωγραφικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Έτσι,  η αγωγή 

συντελείται από το σύνολο των διαπροσωπικών επιδράσεων και περιβαλ-

λοντικών επιρροών, ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης ενδο-

γενών και εξωγενών παραγόντων.549 

Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από την αγωγή και την παιδεία που 

θα λάβει κατά τη διάρκεια της ζωής του και ιδιαίτερα κατά τη  διάρκεια της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

Η αγωγή από ψυχοπαιδαγωγική άποψη βασίζεται σε δύο λειτουργι-

κούς μηχανισμούς. Ο ένας ξεκινάει στην αρχή της παιδευτικής διαδικασίας 

και βρίσκεται έξω από το «εγώ» του παιδαγωγούμενου και ο άλλος πραγ-

ματοποιείται μέσα στο «είναι» του. Ο πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει 

και ρυθμίζει τα ερεθίσματα που εκπέμπει το περιβάλλον προς το άτομο και 

ο δεύτερος μηχανισμός λειτουργεί στη  συλλογή και επεξεργασία από μέ-

ρους του παιδαγωγούμενου των εκπεμπομένων προς αυτόν ερεθισμάτων. 

Η παιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τις μεταβολές που έρχονται 

στην προσωπικότητα του ατόμου, που δέχονται την αγωγή από τις παρα-

πάνω μορφωτικές διαδικασίες.550 

Τα μορφωτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος που εκπέμπονται 

προς τον άνθρωπο είναι από διάφορες πηγές που ονομάζονται ή λέγονται 

«παράγοντες» ή «φορείς της αγωγής». 

                                                 
548 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1984, σ. 15. 
549 Ι. Πυργιωτάκη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 1999, σ. 83. 
550 Γ. Κρουσταλάκη, Διαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, εκδόσεις Λύχνος ΕΠΕ Γραφικές τέ-

χνες, Αθήνα, σ. 64. 
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Τους παράγοντες αγωγής, που επιδρούν αποφασιστικά επάνω στο 

παιδί και συντελούν στη διαμόρφωση της ψυχοπαιδαγωγικής του συγκρό-

τησης, φαίνεται ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ο μεγάλος παιδαγωγός του 

Γένους, ο άγιος    Κοσμάς ο Αιτωλός. 

Το πρώτο περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα ζήσει ο άνθρωπος, το φυ-

σικό, κοινωνικό και πολιτιστικό, επιδρά αποφασιστικά επάνω στην δια-

μόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Επίσης το ίδιο παραπάνω περι-

βάλλον και ιδιαίτερα το φυσικό εκπέμπουν συνεχώς μηνύματα στον άν-

θρωπο, τον απλό άνθρωπο της Ελληνικής υπαίθρου, που είναι υπόδουλος 

και ταλαιπωρημένος από τις αντιξοότητες της ζωής και των φυσικών φαι-

νομένων και ως κύρια εργασία είχε την καλλιέργεια της γης και την κτηνο-

τροφία. 

Σ’ αυτόν τον ανθρώπινο χαρακτήρα πίστεψε ιδιαίτερα ο άγιος    Κο-

σμάς, γιατί το ήθος, η συμπεριφορά του και τα ιδανικά του είχαν διαμορ-

φωθεί μέσα στην ελευθερία και την ανεξαρτησία του αέρα και των βουνών 

μέσα στα οποία ζούσε. Αυτούς τους ανθρώπους ήθελε να διδάξει και να  

διαπαιδαγωγήσει, γιατί απ’ αυτούς περίμενε το «ποθούμενο» και την ανε-

ξαρτησία της πατρίδας.551  

1. Η οικογένεια ως βασικός παράγοντας Ελληνορθόδοξης Διαπαιδα-
γώγησης των παιδιών των υπόδουλων Ελλήνων  

Η αγωγή είναι φαινόμενο που είναι ταυτισμένο με τη ζωή του αν-

θρώπου, είναι πανάρχαιο και πανανθρώπινο.552 Είναι μια διαδικασία που 

υπάρχει παντού και πάντοτε στη ζωή του ανθρώπου. Είναι ένα σύνολο από 

επιρροές και επιδράσεις που διαπαιδαγωγούν τον άνθρωπο από τότε που 

θα γεννηθεί μέχρι το θάνατό του. 

Ο άνθρωπος, πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, αναπτύσσεται 

τόσο οργανικά, όσο και ψυχικά μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον φυ-

σικό, γεωγραφικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Έτσι  η αγωγή 

συντελείται από το σύνολο των διαπροσωπικών επιδράσεων και περιβαλ-

λοντικών επιρροών, ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης ενδο-

γενών και εξωγενών παραγόντων.553 

Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από την αγωγή και την παιδεία που 

θα λάβει κατά τη διάρκεια της ζωής του και ιδιαίτερα κατά τη  διάρκεια της 

                                                 
551 Μαρίας Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και  γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό. π., σ. 

100-101. 
552 Ι. Β. Κοκγούλη, Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1984, σ. 15. 
553 Ι. Πυργιωτάκη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 1999, σ. 83. 



 146 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ιδιάιτερα στην οικογένεια. Σ’ αυτή πραγμα-

τοποιείται η μετουσίωση του φυσιολογικού όντος, που η φύση γεννά, σε 

πνευματική και ηθική προσωπικότητα.554 

Η αγωγή από ψυχοπαιδαγωγική άποψη βασίζεται σε δύο λειτουργι-

κούς μηχανισμούς: Ο ένας ξεκινάει στην αρχή της παιδευτικής διαδικασίας 

και βρίσκεται έξω από το «εγώ» του παιδαγωγούμενου και ο άλλος πραγ-

ματοποιείται μέσα στο «είναι» του. Ο πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει 

και ρυθμίζει τα ερεθίσματα που εκπέμπει το περιβάλλον προς το άτομο και 

ο δεύτερος μηχανισμός λειτουργεί στη συλλογή και επεξεργασία από μέ-

ρους του παιδαγωγούμενου των εκπεμπομένων προς αυτόν ερεθισμάτων. 

Η παιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τις μεταβολές, που έρχονται 

στην προσωπικότητα του ατόμου, που δέχονται την αγωγή από τις παρα-

πάνω μορφωτικές διαδικασίες.555 

Τα μορφωτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος που εκπέμπονται 

προς τον άνθρωπο είναι από διάφορες πηγές, που ονομάζονται ή λέγονται 

«παράγοντες» ή «φορείς της αγωγής». 

Τους παράγοντες αγωγής, που επιδρούν αποφασιστικά επάνω στο 

παιδί και συντελούν στη διαμόρφωση της ψυχοπαιδαγωγικής του συγκρό-

τησης, φαίνεται ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ο μεγάλος παιδαγωγός του 

Γένους, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 

Το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζήσει ο άνθρωπος, το φυσι-

κό, κοινωνικό και πολιτιστικό, επιδρά αποφασιστικά επάνω στην διαμόρ-

φωση της προσωπικότητας του παιδιού. Επίσης, το ίδιο παραπάνω περι-

βάλλον και ιδιαίτερα το φυσικό εκπέμπουν συνεχώς μηνύματα στον άν-

θρωπο, τον απλό άνθρωπο της Ελληνικής υπαίθρου που είναι υπόδουλος 

και ταλαιπωρημένος από τις αντιξοότητες της ζωής και των φυσικών φαι-

νομένων και ως κύρια εργασία είχε την καλλιέργεια της γης και την κτηνο-

τροφία. 

Σ’ αυτόν τον ανθρώπινο χαρακτήρα πίστεψε ιδιαίτερα ο άγιος    Κο-

σμάς γιατί το ήθος, η συμπεριφορά του και τα ιδανικά του είχαν διαμορ-

φωθεί μέσα στην ελευθερία και την ανεξαρτησία του αέρα και των βουνών 

μέσα στα οποία ζούσε.  

Αυτούς τους ανθρώπους ήθελε να διδάξει και να διαπαιδαγωγήσει, 

γιατί απ’ αυτούς περίμενε το «ποθούμενο» και την ανεξαρτησία της πατρί-

δας.556  

                                                 
554 . Βλ.  Δ. Γ. Παυλόπουλου, Οι τρεις Ιεράρχαι ως Παιδαγωγοί, στο Περιοδ. Ελληνοχριστι-

ανική αγωγή,  τεύχος 588, Αθήνα 2012, σ. 41. 
555 Γ. Κρουσταλάκη, Διαπαιδαγώγηση, πορεία ζωής, εκδόσεις Λύχνος ΕΠΕ Γραφικές τέ-

χνες, Αθήνα, σ. 64. 
556 Μαρίας Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό. π., σ. 100-

101. 
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α) Γάμος, οικογένεια, παιδοποιία  

i) Το μυστήριο του γάμου ως προοπτική ένταξης στην εν Χριστώ ζωή  

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «άρσεν και θήλυ».557 Ανάμεσα στα 

δύο φύλα, στον άνδρα και τη γυναίκα, υπάρχει μια αμοιβαία φυσική έλξη, 

που οδηγεί σε κοινωνία αγάπης558 και ένωση: «Ανδρί δε και γυναικί φιλία 

δοκεί κατά φύσιν υπάρχειν άνθρωπος γάρ τη φύσει συνδυαστικόν μάλλον ή 

πολιτικόν, όσω πρότερον και αναγκαιότερον οικία πόλεως».559 Δεν αποτελεί 

εκτροπή από το δημιουργικό έργο του Θεού η αγαπητική αυτή ένωση και 

κοινωνία, αλλά συμμόρφωση με αυτό.560 Αυτό μας διδάσκει η Παλαιά Δια-

θήκη, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός αναγνωρίζοντας την διδασκαλία της μας 

τονίζει: «Ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ’ αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυ-

τούς και είπεν, ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και 

την μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα 

μίαν; ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία».561 

Κατά τον Απόστολο Παύλο, η ένωση του άνδρα και της γυναίκας  εί-

ναι μυστήριο, που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού και της 

Εκκλησίας: «το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις 

την Εκκλησίαν».562 Δηλαδή, η ένωση αυτή συμβολίζει την ένωση του Χρι-

στού και της Εκκλησίας. Ο άνδρας αγαπά και φροντίζει τη γυναίκα563 « κα-

θώς και ο Χριστός την Εκκλησία».564 

Το μυστήριο του γάμου δεν αποτελεί απλή ευλογία της ενώσεως του 

άνδρα και της γυναίκας, αλλά ένταξη της ενώσεως αυτής στην προοπτική 

της εν Χριστώ ζωής. Ο γάμος είναι κοινωνία αγάπης και γι’ αυτό είναι αλη-

θινός. Στο γάμο ο άνδρας και η γυναίκα είναι πρόσωπα συγκεκριμένα μο-

ναδικά και ανεπανάληπτα, τα οποία αποτελούν το ζευγάρι. Σύμφωνα με 

τη χριστιανική διδασκαλία ο γάμος δημιουργεί μια ενότητα προσώπων, η 

οποία εικονίζει την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Ο σκοπός του γάμου 

βρίσκεται στην κοινωνία της αγάπης των προσώπων, τα οποία τον συνά-

πτουν. Φυσική εξέλιξη της κοινωνίας αυτής της αγάπης είναι η δημιουργία 

απογόνων.565 

                                                 
557 Γέν 5,2. 
558 Ι. Β. Κογκούλη, Χ. Κ. Οικονόμου, Π. Ι. Σκαλτσή, Ο γάμος [Σειρά: Θεία λατρεία και Παι-

δεία, 3], Έκδοσις Ορθ. Χριστ. Αδελφότητος «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 1996, σ. 17. Στο εν λόγω 

πόνημα μπορεί κάποιος να βρει σχετική βιβλιογραφία.  
559 Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια VIII, 12,1162a16-19. 
560 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 295. 
561 Μθ 19, 4-6. 
562 Έφ 5, 32. 
563 . Ι. Β. Κογκούλη κ.α. ό.π. σ. 31. 

564 .  Έφ 5, 25. 
565 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 298. 
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Ο άγιος Κοσμάς, αναγνωρίζοντας ως μοναχός πως «Είναι άπρεπον ο 

καλογερος να διδάσκη περί γάμων»566, αναγκάζεται να αναφερθεί σ’ αυτόν 

λόγω της απαιδευσίας τοων Χριστιανών. Έτσι σημειώνει: «Βλέποντας το 

γένος μας ει ποίαν κατάστασιν ευρίσκεται, εστενεύτηκα και σας τα είπα αυ-

τά δια να ωφεληθήτε».567 Ο ίδιος επαναλαμβάνει εκλαϊκευμένα την Παύ-

λεια διδασκαλία της ενώσεως του άνδρα με τη γυναίκα στο μυστήριο της 

ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία.568 Δίνει ιδιαίτερες συμβουλές για τις 

σχέσεις των δύο φύλων και ιδιαίτερα του ανδρογύνου. Ο γάμος είναι ένα 

σπουδαίο γεγονός στη ζωή του άνδρα και της γυναίκας.569 Με πατρικό ύφος 

απευθύνεται στο νέο, που βρίσκεται στο δίλημμα της εκλογής συζύγου και 

τον συμβουλεύει να ακολουθήσει τρεις προϋποθέσεις για την εκλογή: «Ά-

κουσε, παιδί μου, όταν θέλης να υπανδρευθής να ζητήσης, πρώτον, γυναίκα 

να μην είναι από την συγγένεια σου, όπου το εμποδίζει ο Νόμος της Εκκλησί-

ας, δεύτερον να έχη τον φόβον του Θεού εις την ψυχήν της και τρίτον να είναι 

στολισμένη με την εντροπήν».570  

ii) Προϋποθέσεις εκλογής συζύγου κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό 

Παρατηρούμε ότι ο άγιος Κοσμάς από τις τρεις προϋποθέσεις της ε-

κλογής συζύγου. Η πρώτη και η σπουδαιότερη αφορά τα κωλύματα γάμου 

λόγω συγγένειας. Η καθιέρωση των κωλυμάτων αυτών  αφορά τόσο τη βι-

ολογική, όσο και τη πνευματική περιοχή της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό τα 

κωλύματα του γάμου δεν περιορίζονται στην εξ’ αίματος συγγένεια, αλλά 

επεκτείνονται και στην εξ’ αγχιστείας συγγένεια. Η ύπαρξη αυτή των κω-

λυμάτων του γάμου ενισχύει την κοινωνική ζωή και βάζει αξίες στις κοι-

νωνίες και στις διάφορες συνδέσεις των μελών της.    

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά να είναι ομόθρησκη, ομόδοξη, χριστι-

ανή και να έχει πίστη στο Θεό, που γεννά το φόβο του Θεού, που οδηγεί τον 

άνθρωπο στην τήρηση των εντολών του και στην πνευματική γνώση. Η 

γνώση αυτή έρχεται ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο που τηρεί τις 

εντολές του: «Και εκ του πιστεύσαι τίκτεται ο φόβος του Θεού. Και ότε ακο-

λουθήσει τοις έργοις και προς μικρόν ανέλθη προς εργασίαν, τίκτει την γνώ-

σιν την πνευματικήν… Ουχ ο φόβος δε του Θεού τίκτει ταύτην την γνώσιν την 

πνευματικήν… αλλά δόσις δίδοται αύτη η γνώσις τη εργασία του φόβου του 

Θεού».571 Η γνώση όμως του Θεού συμβαδίζει με την επίγνωση της αγνωσί-

ας και της ακαταληψίας του. Ο συνδυασμός της γνώσεως του Θεού και της 

                                                 
566  Ι Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 195. 
567  Ό. π., σ. 197. 
568 Μιχαήλ  Γ. Τρίτου, Κοσμάς ο  Αιτωλός, ό. π., σ. 92. 
569 Κώστα Σαρδελή, Ο προφήτης του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, ό. π., σ. 159. 
570 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 195. 
571 Ισαάκ Σύρου, Ομιλία 18, έκδ. Ι. Σπετσιέρη, σ. 65. 
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επιγνώσεως της αγνωσίας και της ακαταληψίας του προσδιορίζει και τον 

τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται η χριστιανική πίστη.572  

Η πίστη αποτελεί τη βασική και καθολική εκδήλωση που προσδιορί-

ζει τη ζωή και την ύπαρξη του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Η πίστη είναι 

το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη 

των δύο άλλων βασικών χριστιανικών αρετών, της ελπίδας και της αγά-

πης.573 Εξάλλου, η πίστη είναι η μόνη απόλυτη εγγύηση για την οδό που 

ακολουθεί ο πιστός στη ζωή του. Γι’ αυτό και ο άνθρωπος καλείται να δε-

χθεί την οδό αυτή, επειδή είναι η οδός της αλήθειας, ο ίδιος ο Χριστός: «Εγώ 

είμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή».574  

Στην Πατερική παράδοση ο φόβος του Θεού είναι διττός: Ο ένας 

προκαλείται από την απειλή της κολάσεως, ενώ ο άλλος εκδηλώνεται με 

την αγάπη και γεννά την ευλάβεια στην ψυχή του ανθρώπου, ώστε να μην 

παρασυρθεί με την παρρησία της αγάπης στην καταφρόνηση του Θεού. 

Έτσι, εκτός από τον αρχικό φόβο που χαρακτηρίζει τους ανώριμους πνευ-

ματικά πιστούς και έχει αρχικό χαρακτήρα, υπάρχει και ο τέλειος φόβος, ο 

οποίος συνδυάζεται με την τέλεια αγάπη και χαρακτηρίζει τους τελείους.575 

Ο φόβος αυτός των τελείων προκαλείται από τη συναίσθηση του μεγαλείου 

της δωρεάς του Θεού και του κινδύνου που διατρέχει ο άνθρωπος, λόγω της 

ασθένειάς του, να φανεί ανάξιος στην κλήση του και πέσει. Όπως αυτός 

που βρίσκεται επάνω σε μια υψηλή σκάλα και φοβάται, δεν φοβάται την 

ίδια τη σκάλα, αλλά την πτώση από αυτήν. Έτσι και αυτός που βρίσκεται 

στο στάδιο αυτό και φοβάται το Θεό, δε φοβάται τον ίδιο το Θεό, αλλά την 

έκπτωση από αυτόν.576 Ο Θεός προσφέρει από την αρχή στον άνθρωπο όλες 

τις δωρεές του. Όταν αυτό το γεγονός το αντιληφθεί και το συνειδητοποιή-

σει ο άνθρωπος, δεν έχει λόγο α φοβάται το Θεό. Ο φόβος του στην προκει-

μένη περίπτωση είναι μήπως φανεί ανάξιος απέναντί του.577 

          Η αγάπη προς το Θεό συνεπάγεται και την τήρηση του θελήματός του 

και αυτό εκφράζεται ως αληθινή αγάπη προς το Θεό. Η τήρηση του θελή-

ματος του Θεού θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου και δημιουργεί το κα-

τάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της αληθινής αγάπης: «Η αγάπη μετά την 

υγείαν της ψυχής προσκτηθήναι δύναται, η δε ψυχή ουχ υγιαίνει, ή μη φυλά-

ξασα τας εντολάς».578 

                                                 
572 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 184-185. 
573 Μαξίμου Ομολογητού, Επιστολή 2, PG91,39B. 
574 Ιω 14,6. 
575 Αββά Δωροθέου, Διδασκαλία 4,1, PG88,1657C-60A. Καθώς επίσης και Μάξιμου Ομολο-

γητού, Περί αγάπης, 1,81, PG90,977CD. 
576 Ιωάννου Δαμασκηνού, Ιερά παράλληλα 4, PG95, 1093BC. 
577 Γεωργίου Ι. Μανζαρίδη, Χριστιανική ηθική. Ό. π., σ. 212. 
578 Ισαάκ Σύρου, Επιστολή 4, έκδ. Ι. Σπετσιέρη, σ. 367. 
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Η τρίτη και τελευταία προϋπόθεση επιλογής της συζύγου είναι να 

έχει μετριοφροσύνη, να μην έχει υπέρμετρο εγωϊσμό, να είναι συνεσταλμέ-

νη και να έχει αγνότητα ψυχής καθώς αιδώ και σωφροσύνη. Είναι τα απα-

ραίτητα στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχθεί μια οικογένεια. Είναι οι 

βασικές αρετές που πρέπει να έχει η γυναίκα ως μητέρα των παιδιών της. Ο 

άγιος    Κοσμάς θεωρούσε τη γυναίκα θεμέλιο του σπιτιού και της κοινωνί-

ας, την ήθελε να είναι σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση της και το συ-

ναισθηματικό της κόσμο. 

iii) Ο αρραβώνας και η προίκα στη διδασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

Για τον άγιο Κοσμά, η ένωση των νέων προς το γάμο ξεκινάει με τον 

αρραβώνα και εξηγεί με παραστατικότητα το συμβολισμό των δακτυλι-

διών: «Εγεννήθη ο Κύριος από αρραβωνιασμένην, δια να ευλογήση τον γάμον, 

επειδή και η αρραβώνα είναι αρχή του γάμου, δια να δείξη και εσένα παρά-

δειγμα πως το δαχτυλίδι όπου πρώτον δίδει ο άνδρας εις την γυναίκα πρέπει 

να είναι μαλαματένιο και να το βάλη εις το δάχτυλόν της η γυναίκα καθαρή 

ωσάν ετούτο το μάλαμα. Ετότες να το δεχτής και ναν το βάλης εις το δάχτυ-

λόν σου και να προτιμήσης να χάσης την ζωήν σου και το κεφάλι σου παρά να 

καταπατήσης την τιμήν του ανδρός σου. Ομοίως στέλνεις και εσύ η γυναίκα 

εις τον άνδρα σου δαχτυλίδι ασημένιο ναν τον διδάξης και αυτόν. Του φανε-

ρώνεις με το δαχτυλίδι και λέγεις πως ανίσως εσύ ο άνδρας και είσαι στέρεος 

ωσάν το ασήμι, ετότες να το δεχτής και να το βάλης εις το δάχτυλόν σου και 

να βάνης την ζωήν σου και το κεφάλι σου δια την γυναίκα σου. Αυτό φανερώ-

νει η αρραβώνα του γάμου».579 
Με πατρικότητα συμβουλεύει τους νέους άνδρες, που πρόκειται να 

παντρευτούν, να μη ζητάνε προίκα. Το κτύπημα της προικοθηρίας είναι 

ένα από τα αξιόλογα κεφάλαια της κοινωνικής του διδασκαλίας και δρά-

σης. 

Η προίκα που έδιναν οι γυναίκες στους άνδρες ήταν ένα τεράστιο 

πρόβλημα για τις φτωχές αγροτικές οικογένειες. Ο άγιος  καταδίκαζε την 

προίκα σαν τη χειρότερη μορφή εμπορίου.580 Τόνιζε στη διδασκαλία του: 

«Επήρες σκλάβα. Επήρες γυναίκα πλούσια; Έγινες εσύ σκλάβος, επήρες ρα-

βδί της κεφαλής σου».581 Ο παιδαγωγικός του λόγος αγγίζει τα καθημερινά 

προβλήματα και ενδιαφέροντα για τη ζωή. Η γλυκύτητα της ζωής είναι α-

κριβώς αυτό το πλησίασμα των θεμάτων ζωής. Αυτό πονούσε και πονάει 

τους ανθρώπους και γίνεται πανανθρώπινο διαχρονικό αίτημα, η παιδα-

γωγική στην καθημερινότητα. Ο θεραπευτικός και διαγνωστικός λόγος του 

                                                 
579 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 194. 
580 Μάρκου Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π., σ. 91. 
581 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 195. 
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Άγιου Κοσμά επάνω στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπόδουλοι 

Έλληνες, και ιδιαίτερα οι γυναίκες, ήταν να λυθεί το δράμα των φτωχών 

κοριτσιών που έμεναν ανύπανδρα εξαιτίας της προίκας.  Η διδασκαλία του 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Γι’ αυτό θεωρείται και 

παιδαγωγός της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. 

Συνέχιζε τη διδασκαλία του, ζωγραφίζοντας τα καλά του γάμου, το-

νίζοντας ότι μια καλή γυναίκα είναι η καλύτερη προίκα για τον άνδρα. Ο 

γάμος τόνιζε ο άγιος Κοσμάς είναι ψυχικός και πνευματικός δεσμός, άρα 

ιερός:582 «Και να χαιρώμεσθεν, αδελφοί μου, και να ευφραινώμεσθεν, όπου 

μας έδωκεν ο Κύριος ευλογημένον γάμον. Και επαράγγειλεν ο κύριος να 

παίρνη ο άνδρας μία γυναίκα, ομοίως και η γυναίκα έναν άνδρα».583 

vi) Η τέλεση του μυστηρίου του γάμου  

Θέλει το μυστήριο του γάμου να γίνεται με το τελετουργικό της πρώ-

της Εκκλησίας και να συνυφαίνεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως, 

της μετάληψης των αχράντων μυστηρίων και η στέψη να γίνεται μετά τη 

θεία λειτουργία:584 «Και, αφού αρραβωνιασθούν, να εξομολογηθούν το ανδρό-

γυνον με πίστην καθαράν, με φόβον και με τρόμον και με ευλάβειαν και να 

μεταλαμβάνουν τα Άρχαντα Μυστήρια με φόβον και με τρόμον και με ευλά-

βειαν, και ύστερα από το μεταλάβημα να στεφανώνωνται μέσα εις την εκ-

κλησίαν…».585  Ο άγιος    Κοσμάς, παραμένοντας πιστός στην Πατερική θε-

ολογία, ζητεί από τους πιστούς το μυστήριο του γάμου, που συνδεόταν από 

την αρχή με τη θεία Ευχαριστία, να μην  αποτελεί απλή ευλογία της ενώ-

σεως του άνδρα και της γυναίκας, αλλά ένταξη της ενώσεως αυτής στην 

προοπτική της εν Χριστώ ζωής.  

Επίσης, ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του σ’ άλλο σημείο αναφέ-

ρεται στην τέλεση του γάμου με τη μορφή της προηγιασμένης. Τοποθετεί 

το μυστήριο του γάμου μετά τη θεία λειτουργία, όπου γίνεται η στέψη και 

αμέσως η μετάληψη των θείων δώρων, τα οποία ετοιμάσθηκαν στην προη-

γηθείσα θεία λειτουργία:586 «Πρώτον να εξομολογάσθε και να στεφανώνεστε 

εις την εκκλησίαν. Και πως πρέπει να στεφανώνεστε; Να πάρη ο παπάς το 

νουνό, το γαμβρό και τη νύφη, ένα δύο ανθρώπους, να πάρη μια λειτουργία, 

να βάλη τα στεφάνια, δυο δαχτυλίδια και δύο λαμπάδες, να πηγαίνουν εις την 

εκκλησίαν, να βάνη τον άνδρα εις τα δεξιά και την γυναίκα εις τα αριστερά 

                                                 
582 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 91. 
583 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 217. 
584 Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Γάμος και  Θεία Λειτουργία, Συμβολή στην  ιστορία και  τη θεο-

λογία της λατρείας, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 320. Βλέπε και Χαρά-

λαμπος Τοπαλίδης (πρεσβ.), Ο άγιος  Κοσμάς και η οικογένεια, ό. π., σ. 100. 
585 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 217. 
586 Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Γάμος και Θεία Λειτουργία, ό. π., σ. 320. 
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και να πηγαίνη μέσα εις το άγιον Βήμα ο παππάς, να ανάψη τες δύο λαμπάδες 

και να κρεμάση τα στεφάνια εμπρός εις την αγίαν Τράπεζαν και να βάλη τα 

δύο δαχτυλίδια απάνου το ένα να τηράζη μέσα και το άλλο έξω, διατί φανε-

ρώνει πως όταν γυρίζη ο αρραβωνιαστικός και τηράζη την αρρεβωνιαστικήν, 

να γυρίζη το πρόσωπόν της από το άλλο μέρος. Ομοίως και η αρρεβωνιαστική 

του γαμβρού. Και ωσάν τελειώση την λειτουργίαν, να πάρη ο παππάς δισκέλ-

λι ναν το βάλη εις την μέση της εκκλησίας και να βάλη απάνου το άγιον Ευ-

αγγάλιον, τα δαχτυλίδια και τα στεφάνια, να πάρη το γαμβρό και την νύφην 

να τους βάλη αντάμα, και να πάρη το θυμιατό και τες δύο λαμπάδες αναμμέ-

νες, να θυμιάσης το γαμβρό σραυροειδώς τρείς φορές. Το θυμιατό σημαίνει 

την Δέσποινα μας την Θεοτόκον. Τα κάρβουνα είναι μέσα στο θυμιατόν και 

δεν καίεται, έτσι και η Δέσποινα Θεοτόκος εδέχθηκε τον Χριστόν και δεν ε-

κάηκε, αλλά μάλιστα εφωτίστηκε. Το θυμίαμα σημαίνει το πανάγιον Πνεύμα, 

το κούπωμα του θυμιατού σημαίνει: την σκέπην του αγίου Πνευματος, οι 

τρείς αλυσίδες σημαίνουν την αγίαν Τριάδα, τα κουδουνόπουλα σημαίνουν 

την διδασκαλίαν των αγίων Αποστόλων. Και έτσι θυμιάζει ο ιερεύς τον γα-

μπρόν, τον διδασκει λέγοντάς του: Εγώ ετούτο προσκυνώ και αν θέλης και 

εσύ και είσαι χριστιανός ορθόδοξος, ετούτο προσκύνα. Και έτσι σκύφτει και 

προσκυνά και ο παππάς και ο γαμβρός. Αυτό σημαίνει θυμιατό».587  
Με τη διδασκαλία του ο άγιος  Κοσμάς προσπαθεί να διατηρήσει στο 

μυστήριο του γάμου τον εκκλησιαστικό του χαρακτήρα. Και αυτό, γιατί κα-

τά το διάστημα της Τουρκοκρατίας είχε ατονήσει η σύνδεση του γάμου με 

τη θεία Ευχαριστία. Τα αίτια ήταν η αύξηση των κωλυμάτων του γάμου, η 

δευτερογαμία, οι μικτοί γάμοι, οι διαφορετικές αντιλήψεις που επικράτη-

σαν όσο αφορά τη συχνότητα των πιστών στη θεία Ευχαριστία, η αυστηρό-

τητα των επιτιμίων σε ζητήματα που σχετίζονται με την καθαρότητα των 

γυναικών και ο γενικός εκκοσμικευμένος μη εκκλησιαστικός τρόπος ζωής. 

Η μυστηριακή ζωή των πιστών ατόνησε και έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Οι 

παραπάνω κοινωνικές συνθήκες αναγκάζουν τους ιερείς να τελούν το μυ-

στήριο του γάμου ακόμη και στα σπίτια. Αυτό δείχνει πόσο ήταν δύσκολο 

να τηρηθεί η παράδοση της σύνδεσης του γάμου με τη θεία λειτουργία. Τε-

λικά οι προτάσεις που έγιναν μέσω της διδασκαλίας του αγίου  Κοσμά επι-

κράτησαν και αυτό είχε ως συνέπεια  να ισχύσει  ό,τι και παλαιότερα. Να 

τελείται δηλαδή η θεία λειτουργία για να μεταλαμβάνουν οι νεόνυμφοι και 

η στέψη να γίνεται μετά τη θεία λειτουργία. Έτσι γίνεται η σύνδεση του 

γάμου με τη θεία λειτουργία και η διασφαλισή του ως μυστηριακού και ευ-

χαριστιακού γεγονότος.588 

                                                 
587 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 195 – 196. 
588 Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή,  Γάμος και Θεία Λειτουργία, ό. π., σ. 319-320, 451-452. 
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Ο γάμος δεν είναι μια απλή βιολογική ένωση, αλλά και η υπέρβασή 

της μέσα στην προοπτική της βασιλείας του Θεού. Γι’ αυτό και σήμερα  η 

τέλεση του μυστηρίου του γάμου, που αποσπάσθηκε από τη θεία Λειτουρ-

γία, πρέπει να συνδεθεί και πάλι με αυτήν.589 Δεν πρέπει να νοείται το μυ-

στήριο του γάμου ως μια τυπική πράξη ή μια απλή ευλογία, αλλά ως μια 

ένωση βαθύτερου πνευματικού νοήματος στην αμοιβαία και αυτοπροαίρε-

τη προσφορά δύο ανθρώπων και ως υπαγωγή της στον έσχατο  σκοπό της 

Εκκλησίας, μέσα στην οποία αποκτούν νόημα όλα τα ανθρώπινα αισθήμα-

τα, που συνδέουν τον άνδρα με τη γυναίκα. 

Η προσφορά αυτή, ως προσφορά αγάπης, είναι μια μορφή μαρτυρί-

ου, που αποδέχεται ο άνθρωπος με τη θέλησή του. Γι’ αυτό και η ορθόδοξη 

ακολουθία του γάμου με τον ύμνο της «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσα-

ντες και στεφανωθέντες…», όπως και η χρήση των στεφάνων, συνδέει το 

μυστήριο του γάμου με το μαρτύριο. Με αυτό τον τρόπο από τη μια επαι-

νείται ο πνευματικός αγώνας καθώς επίσης και η αγνότητα των πιστών, 

που προσέρχονται στο γάμο, και από την άλλη δηλώνεται η μαρτυρική διά-

σταση της έγγαμης ζωής.590 

Συνεχίζοντας ο άγιος    Κοσμάς τη διδασκαλία του για τον γάμο, 

καινοτομεί σε σχέση με το πνεύμα της εποχής του. Ζητάει ρητή συγκατά-

θεση της νύφης κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου. Αν δεν δηλώσει 

μεγαλόφωνα  ότι θέλει για άνδρα της το γαμπρό, ο ιερέας είναι υποχρεω-

μένος να διακόψει τη γαμήλια τελετή: «Και ερωτά ο παπάς τον γαμπρόν: 

Θέλεις Ιωάννη την Μαρία δια γυναίκα σου; Ανίσως και ειπή: Την θέλω, του 

δίνει την λαμπάδα. Ομοίως ρωτά και την νύμφη: Θέλεις εσύ, Μαρία, τον Ι-

ωάννην δια άνδρα; Ανίσως και τον θέλη, δεν ομιλεί, μόνον σκύφτει την κεφα-

λήν της. Ειδέ και δεν τον θέλει και είναι χωρίς το θέλημά της φωνάζει: Δεν 

τον θέλω. Και ωσάν ειπή πως δεν τον θέλει, ο παπάς να μη βάλη χέρι να τους 

στεφανώση, διατί κολάζονται».591 
Μετά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου συμβουλεύει το ανδρόγυ-

νο να μη «σμίξουν», αμέσως, αλλά να αφήσουν να περάσουν τρεις ημέρες: 

«Και ύστερα από το στεφάνωμα να απερνούν τρεις ημέραι και τότε να σμίγω-

νται».592 Στόχος της παραπάνω διδασκαλίας του είναι να δώσει μια ακόμη 

ευκαιρία για ωριμότερη σκέψη και καλύτερη γνωριμία, ενώ το ανδρόγυνο 

βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο. 

Στο παντρεμένο ζευγάρι δίνει παραινέσεις να αγαπιούνται, να χαί-

ρονται ο ένας τον άλλο, να έχουν υπομονή και ανεκτικότητα: «Οι άνδρες 

όσον ημπορείτε να έχετε την αγάπην με τες γυναίκες σας, Δεν βλέπετε πό-
                                                 
589 J. Meyendorff, Marriage: An Orthodox Perspective, New York, 1975, σ. 22-26. 
590 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 296-297. 
591 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 196. 
592 Ό. π., Διδαχή Β2, σ. 217. 
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σους πειρασμούς έχουν οι ευλογημένες με τα παιδιά τους, με το σπίτι, με το 

ένα, με το άλλο; Μεγαλυτέρα αρετή δεν ημπορεί να κάμη η γυναίκα ωσάν να 

παρηγορή και να υπομένη τον άνδρα της.  Και όταν έχης εσύ η γυναίκα κακόν 

άνδρα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από εκείνην όπου έχει καλόν άνδρα, 

διατί έχεις και περισσότερον μισθόν εις την ψυχήν σου, και αν έχη και κανένα 

σφάλμα, πρέπει να το παραβλέπης, άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελλος. Και 

να στοχάζεσαι τα καλά του ανδρός σου και όχι μόνον τα κακά και να στοχά-

ζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Ομοίως πάλιν εσύ άνδρα, όταν έχης κακή 

γυναίκα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από τον γειτονά σου όπου έχει την 

καλήν γυναίκα, διατί με εκείνην την υπομονήν όπου κάμνεις έχει να σε ευ-

σπλαγχνισθή ο Θεός να σε βάλη εις τον Παράδεισον. Και αν καμμίαν φοράν 

σου φταίη η γυναίκα σου, μη τη ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά 

της γυναικός σου και όχι μόνον τα κακά και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ε-

δικά σου. Δια τούτο έδωκεν ο πανάγαθος την γυναίκα εις τον άνθρωπον, δια 

παρηγορίαν».593 

Συστήνει στο ανδρόγυνα να έχουν καλές σχέσεις επικοινωνίας και 

συνεργασίας για την ευτυχία της οικογενειακής ζωής, η οποία στηρίζεται 

στην επιείκεια και την αμοιβαία υποχώρηση. Οι καλές σχέσεις του ανδρο-

γύνου εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ήρεμο οικογενεια-

κό περιβάλλον, που είναι κατάλληλο και για την ψυχοκοινωνική και σωμα-

τική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι ένα καλό πρότυπο τρόπου ζωής και συ-

μπεριφοράς. 

Συνεχίζοντας ο άγιος    Κοσμάς τη διδασκαλία του, συστήνει στα αν-

δρόγυνα αυστηρή εγκράτεια, όχι μόνο κατά την καταμήνια περίοδο της γυ-

ναίκας, αλλά και σ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας: «Και 

να μην κοιμάστε εις ένα στρώμα την Κυριακήν, διατί σας γκρεμνίζει ο Διάβο-

λος και μάλιστα τες εορτές. Και εσύ ο άνδρας να φεύγης την ξένην γυναίκα 

καθώς φεύγεις το φίδι, και όχι μόνο την ξένην γυναίκα, αλλά είναι καιρός να 

φεύγης και την εδικήν σου. Έτυχε η γυναίκα σου και έχει συνήθεια ή εγκα-

στρώθη, πρέπει να φυλάγεσαι, ή εγέννησε και δεν εσαράντισε, δεν ακαθαρί-

στηκε».594 Στόχος του είναι να δώσει συμβουλές στα ανδρόγυνα που αφο-

ρούν την υγεία της γυναίκας,  ιδιαίτερα της εγκύου και της λεχωΐδας. Από 

τη διδασκαλία του αγίου Κοσμά προκύπτει ότι είχε γνώσεις ιατρικής, που 

τις διδάχθηκε στην Αθωνιάδα Σχολή.595 

Δίδασκε τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο καθένας, άνδρας ή γυναίκα,   

μέσα στο κοινωνικό σύνολο και ότι η αποστολή του καθένα είναι ιδιαίτερη 

και συμπληρωματική μέσα στην κοινωνία και στην οικογένεια: «Καλός και 

                                                 
593 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 282. 
594 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 196-197. 
595 Κώστα Σαρδελή, Ο προφήτης του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, ό. π., σ. 163. 
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ο άνδρας καλή και η γυναίκα, από γένος βασιλικόν και οι δύο, μα η γυναίκα 

ήτον καλλιωτέρα.  Πολλές γυναίκες ευρίσκονται εις τον κόσμον, οπού είναι 

καλύτερες, μα ευρίσκονται και πολλές, όπου είναι καλλιώτερες και από τους 

άνδρας. Τι σε ωφελά να καυχάσαι άνδρας πως είσαι και είσαι χειρότερος από 

την γυναίκα και πηγαίνεις εις την Κόλασιν να καίεσαι πάντοτε και η γυναίκα 

στο να πηγαίνη εις τον Παράδεισον να χαίρεται πάντοτε;».596 

Συνεχίζει τη διδασκαλία του και τονίζει ότι τα μέλη μιας οικογένειας 

και όλοι οι συγγενείς πρέπει να έχουν μεταξύ τους αγάπη, αλληλοεκτίμη-

ση και αλληλοσεβασμό: «Ξεχωριστά τους εδικούς σας και συγγενείς σας ό-

ταν τους βλέπετε στεναχωρημένους και πικραμένους να τους βοηθάτε και να 

τους παρηγοράτε και λόγω και έργω και πάντα να εβγαίνη από το στόμα σας 

λόγος γλυκός, μέλι και ζάχαρη, και όχι φαρμάκι».597 

v) Η θέση του αγίου Κοσμά για τις εξωσυζυγικές σχέσεις και τη διάλυση 

του γάμου  

Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του θεωρεί ότι μοναδική αιτία δια-

λύσεως του γάμου θεωρεί το θάνατο, την πορνεία και την μοιχεία: «και 

πλέον εξουσίαν δεν έχετε να χωρίζεστε και μόνον ο θάνατος και η πορνεία 

σας χωρίζει. Και αν τύχη και ξεπέση η γυναίκα με άλλον άνδρα ή άντρας με 

άλλην γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα ναν τους χωρί-

ζη».598 

Η Πατερική θεολογία δέχεται μόνο δύο περιπτώσεις διαλύσεως του 

γάμου, τη φυσική και την ηθική. Η φυσική διάλυση του γάμου γίνεται με το 

θάνατο του ενός συζύγου. Η ηθική διάλυση του γάμου πραγματοποιείται 

με τη μοιχεία. Αυτή τη διάλυση του γάμου την αναγνωρίζει και ο ίδιος ο 

Χριστός: «Εγώ δε λέγω υμίν ότι ος αν απολύση την γυναίκα αυτού παρεκτός 

λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοιχάσθαι, και ος εάν απολελυμένην γαμήση, 

μοιχάται».599 Ακόμη και η μοιχεία δεν επιβάλλει τη διάλυση του γάμου, αλ-

λά την κάνει επιτρεπτή, γιατί αποτελεί βαρύτατο αμάρτημα, το οποίο 

στρέφεται εναντίον της ουσίας του γάμου. Η πορνεία είναι η θεληματική  

σωματική ένωση άνδρα και γυναίκας, που βρίσκονται εκτός γάμου, με μό-

νο σκοπό την σαρκική αισθητηριακή ένωση και απόλαυση. 

Η μοιχεία  αναγνωρίζεται και από το Ευαγγέλιο ως η μοναδική αιτία 

για την χορήγηση του διαζυγίου. Κατά τους αρχαίους χρόνους επικρατούσε 

στη συνείδηση της κοινωνίας και στο νομικό πολιτισμό της τότε εποχής μια 

διαφορετική αντίληψη για τη μοιχεία του άνδρα και της γυναίκας. Η συζυ-

                                                 
596 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 213. 
597 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 179. 
598 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 197-198. 
599 Μθ 5,32. 
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γική απιστία από τη γυναίκα χαρακτηριζόταν ως μοιχεία και είχε αυστηρές 

τιμωρίες και επιπτώσεις. Η παράβασή της  από τον άνδρα αντιμετωπιζόταν 

συνήθως ως πορνεία και δεν είχε νομικές κυρώσεις. Ο άνδρας θεωρούνταν 

μοιχός μόνον όταν δημιουργούσε σχέσεις με έγγαμη γυναίκα και είχε νο-

μικές κυρώσεις.  Το δίκαιο της Εκκλησίας αρχικά επηρεάστηκε από αυτή τη 

θέση, τελικά όμως πολεμήθηκε από την ίδια ως μεροληπτική και άδικη. Ο 

άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στιγματίζοντας τη σχετική νομοθεσία της ε-

ποχής του τονίζει: «Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινώ την συ-

νήθειαν. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθε-

σία».600 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι στο παραπάνω θέμα 

υπάρχει διαφορετική προσέγγιση της θεολογικής σκέψης από τη νομική. Η 

θεολογία προσεγγίζει το θέμα ανθρωποκεντρικά με βάση την ισοτιμία αν-

δρών και γυναικών. Η νομική όμως σκέψη το προσεγγίζει με τα δικά της 

κριτήρια και δεδομένα. Μέχρι την εποχή του Ιουστινειανού η γυναίκα δεν 

συμμετείχε στην κληρονομική διαδοχή ως τέκνο του πατέρα της. Επί της 

εποχής του, άρχισε να κληρονομεί κατά ένα μικρό ποσοστό. Επομένως, ή-

ταν φυσικό η κοσμική νομοθεσία και η νομική επιστήμη να είναι σκληρή 

και αυστηρή με την μοιχεία της γυναίκας. Γιατί η γυναίκα γεννά τα τέκνα 

του άνδρα που έχει ως νόμιμο σύζυγο, τα οποία κληρονομούν την περιου-

σία του. Φυσικό ήταν για να υπάρχει προστασία ως προς τη κληρονομική 

διαδοχή της περιουσίας του άνδρα και η νομοθεσία να είναι αυστηρή με την 

μοιχεία της γυναίκας. 

Ο ίδιος ο Χριστός δεν κατακρίνει μόνο την πορνεία και τη μοιχεία, 

αλλά και την πονηρή επιθυμία. «Εγώ δε λέγω υμίν ότι πας ο βλέπων γυναί-

κα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού».601 Ο 

Χριστός στη διδασκαλία του είναι σαφής και απόλυτος στο νόημα της πα-

ραπάνω φράσεως  ότι η πονηρή επιθυμία είναι ταυτόσημη με τη μοιχεία. Το 

παραπάνω νόημα χαρακτηρίζεται και στον «Ποιμένα» του Ερμά ως βαρύ 

αμάρτημα, αλλά διακρίνεται από το τέλειο αμάρτημα που πραγματοποιεί-

ται με τη συμμετοχή του σώματος και τη σαρκική ένωση.602  

Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός παρατηρούμε ότι στη διδασκαλία του για 

το θέμα του διαζυγίου καινοτομεί βαθύτατα. Δεν  δικαιολογεί το διαζύγιο 

ούτε για τους λόγους της μοιχείας, ούτε για λόγους πορνείας, φθάνει η μοι-

χαλίδα να έχει ειλικρινά μετανοήσει. Ο λόγος της μοιχείας είναι ισχυρός, 

όταν τη συζυγική απιστία την πληροφορηθεί ο άνδρας από τους περιοί-

κους.603 Τονίζει με έμφαση: «Μα πάλιν εκείνος όπου αδικηθή από την γυναί-

κα του, αν δεν την χωρίση, έχει μισθόν εις την ψυχήν του. Αμή είναι τρόπος η 
                                                 
600 Λόγος 37, 6, PG 36, 289 B. 
601 Μθ 5,28. 
602 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 328-329. 
603 Νεοκλή Σαρρή, ό. π., σ. 185. 
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γυναίκα σου να πορνεύση με άλλον και να την συγχωρέσης; Είναι. Και τι τρό-

πος είναι; Εσύ, παιδί μου, πηγαίνεις εις την ξενιτειά, εις το χωράφιον, η γυ-

ναίκα σου εξέπεσε με άλλο πρόσωπον, ήρθες εις το σπίτι σου, τι πρέπει να 

κάμη η γυναίκα σου; Πρέπει να πάρη ένα τσεκούρι και ένα ξύλο και να σου 

βάλη μία μετάνοια και να σου φιλήση το χέρι και να σε ειπή: Αυθέντη μου σε 

παρακαλώ να με κάμης μίαν χάριν: επάρε ετούτο το τσεκούρι και το ξύλο και 

βάλε με απάνου να με κάμης λιανά λιανά κομμάτια, ρίξε με να με φάνε οι 

σκύλοι, διατί δεν είμαι άξια να βλέπω το πρόσωπό σου, επειδή και εκαταπά-

τησα την τιμήν σου και από εκεί όπου ήμουν θυγατέρα του Χριστού, έγινα 

θυγατέρα του Διαβόλου. Τι λέγεις παιδί μου; Σε βαστάει η καρδιά σου να την 

σκοτώσης ή να την σχωρέσης; Με φαίνεται πως θε να πης: Ας είσαι συγχω-

ρημένη, μα άλλην φοράν να μη το ματακάμης, Αμή πότε την χωρίζεις; Όταν 

έλθης από την ξενιτειά και το μάθης από τον γειτονά σου,  τότε βιάζεσαι εξ 

ανάγκης να την χωρίσης».604 Στόχος της παραπάνω διδακτικής ενότητας δεν 

είναι η απώλεια του ανθρώπου, αλλά η επιστροφή του στο δρόμο της χρι-

στιανικής ηθικής.605 

Επίσης, τονίζει στη διδασκαλία του ότι δεν είναι λόγος διαζυγίου, ό-

ταν η γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει παιδιά. Και προπάντων, όταν δεν 

φέρει στον κόσμο αρσενικό παιδί. Εκείνον που χωρίζει τη γυναίκα του για 

τους παραπάνω λόγους τον χαρακτηρίζει τρελό και ανόητο: «Και να προσέ-

χης, εσύ ο άνδρας, να μη μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου με άγριον μάτι πως 

δεν σου κάμνει παιδιά. Δεν έχει κανένα φταίξιμον η γυναίκα σου εις αυτό, εί-

ναι θέλημα του Θεού. Και μην το κάμνετε καθώς το έκαμεν ένας τρελός και 

ανόητος, διατί δεν έκαμεν η γυναίκα του παιδιά, την εχώρισε και επήρε άλ-

λην, και άλλος πάλιν διατί δεν του έκαμνε η γυναίκα του αρσενικά παιδιά, 

μόνο θηλυκά, την εχώρισε. Ο Διάβολος θέλει να χωρίζονται τα ανδρόγυνα 

και όχι ο Θεός».606 Διδακτικός του στόχος της παραπάνω διδασκαλίας του 

είναι η μη διάλυση του γάμου και της οικογένειας. 

Η ολοκλήρωση του σκοπού του γάμου γίνεται με την παιδοποιΐα-

τεκνογονία: «Δεν έδωκεν ο Θεός την γυναίκα δια πορνείαν, αλλά δια παι-

διά».607 Η παιδοποιΐα ή τεκνογονία είναι καρπός της ενώσεως των συζύγων 

και έκφραση της μετοχής τους στο δημιουργικό έργο του Θεού. Με την τε-

κνογονία ευρύνεται το ζευγάρι στο μεγαλύτερο «εμείς» της οικογένειας. 

Επίσης με την τεκνογονία γίνεται ο άνθρωπος δωρητής της ζωής, κάτι που 

έχει και ο ίδιος ως δώρο του Θεού, ενώ αντίθετα με την παρεμπόδισή της 

παρεμβαίνει αρνητικά στο δημιουργικό έργο του Θεού και περιορίζεται ε-

γωιστικά στον εαυτό του. Η δημιουργία των απογόνων είναι μια φυσική 

                                                 
604 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ, 198. 
605 Μιχαήλ  Γ. Τρίτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, ό. π., σ. 93. 
606 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 185. 
607 Ό. π., σ. 196. 
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συνέπεια του γάμου και βασικό στοιχείο της «κατ’ εικόνα Θεού» κατα-

σκευής του ανθρώπου. Με την τεκνογονία ο άνθρωπος γίνεται συνεργός 

του Θεού στο δημιουργικό έργο του και συναίτιος στη διαιώνιση του είδους 

του επάνω στη γη.608  

Ο άγιος Κοσμάς συνεχίζει τη διδασκαλία του επάνω στο θέμα της 

παιδοποιΐας ή τεκνογονίας: «Και εάν θέλης να σμίξης με την γυναίκα σου, 

πάρε παράδειγμα, ρώτησε τον γεωργόν να ιδής πόσες φορές σπέρνει το χω-

ράφι: τον χρόνο μίαν φορά και το αφήνει ως όπου γίνεται και τότες το θερίζει, 

και ύστερα πάλιν ωσάν θέλη το ματασπέρνει. Ομοίως και εσύ, αδελφέ μου, 

έσμιξες με την γυναίκα σου, εγκαστρώθηκε; Αναχώρησε έως όπου να γεννή-

ση, να σαραντίση, να καθαριστή και τότες σπέρνεις και άλλο. Και κάμε σαρά-

ντα, πενήντα παιδιά».609 Κεντρική σκέψη στην παραπάνω διδακτική ενότητα 

είναι ότι από τις συζυγικές σχέσεις κάθε χρόνο πρέπει να προκύπτει και 

ένα παιδί, δηλαδή το ζευγάρι να έρχεται σε σεξουαλική επαφή μέχρις ότου 

η γυναίκα συλλάβει. Το τελευταίο είναι ο αυτοσκοπός τους. 

Στα άτεκνα ζευγάρια ο άγιος Κοσμάς τα προτρέπει να υιοθετήσουν 

φτωχά παιδιά. Τονίζοντας την ανωτερότητα που είχε η υιοθεσία ως προς 

την αξία της βουλήσεως του θετού γονέα σε σχέση με το φυσικό, που, όπως 

τονίζει, το παιδί είναι αποτέλεσμα του σαρκικού πάθους: «Πάλιν ωσάν θέ-

λης να κάμης παιδιά, εύκολον είναι, επάρε ένα φτωχό παιδί και κάμε το πνε-

υματικόν σου παιδί να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι και εσύ, να χαίρεται και 

εκείνο. Δια εκείνο το παιδί, όπου σου γεννά η γυναίκα σου, δεν σου χρεωστεί ο 

Θεός χάριν, διατί το κάμνεις από σαρκικόν πάθος, μα δια εκείνο το φτωχό πα-

ιδί έχεις χίλιες φορές μισθόν από τον Θεόν εις την ψυχήν σου και τιμήν από 

τους ανθρώπους, διατί το κάμνεις με το θελημά σου πνευματικόν παιδί».610 

Στόχος της παραπάνω διδασκαλίας του είναι τα φτωχά και ορφανά παιδιά 

να βρούνε στέγη και φροντίδα μέσα σε κάποια οικογένεια, για την οποία 

αγωνίζεται να κρατήσει αδιάσπαστη τη συνοχή της και να τη στηρίξει ψυ-

χικά και ηθικά.  

β) Οι γονείς ως παράγοντας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής  

 «Και σεις γονείς, να στέλνετε τα παιδιά σας εις το σχολείον και να 

παιδεύετε με χριστιανικά ήθη, να κάνετε τρόπο εδώ εις την χώραν σας δια 

σχολείον να ευρήτε ένα δάσκαλον να τον πληρώνετε να μαθαίνη τα παιδιά 

σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά και μόνον να 

φροντίζετε να τα αφήνετε πλούτη και υποστατικά. Καλλίτερο να τ’ αφήνετε 

φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα»611 

                                                 
608 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 299-300. 
609 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 197. 
610 Ό. π., σ. 184-185. 
611 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 173. 
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i) Το παιδί ως ανεπανάληπτη προσωπική ύπαρξη  

Ο άγιος  Κοσμάς μέσα από τη χριστιανική ανθρωπολογία επιχειρεί 

μια αληθινή σταυροφορία για την εξύψωση και την προστασία του παι-

διού.612 

Αναδεικνύει την αξία του παιδιού ως προσώπου, την ανεπανάληπτη 

και μοναδική του ύπαρξη613 ως αγαπημένου πλάσματος του Θεού, ανεξάρ-

τητα από τις ανθρώπινες διακρίσεις.614 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, μέσα από τη διδασκαλία του καταδί-

κασε την κοινωνική προκατάληψη για τη διάκριση μεταξύ αγοριών και κο-

ριτσιών: «να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διατί όλα 

πλάσματα του Θεού είναι».615 

Ο άγιος Κοσμάς ως μεγάλος παιδαγωγός και άριστος ψυχολόγος δι-

δάσκει βασικές ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις προς τους αγράμματους γονείς 

της Ελληνικής υπαίθρου. Δίνει συμβουλές προς τους γονείς και τους βοηθά 

για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Η συμπεριφορά των γονέων α-

πέναντι στα παιδιά πρέπει να διέπεται από αγάπη και στοργή και να κυρι-

αρχεί στη σχέση αυτή το συναίσθημα της ασφάλειας των παιδιών από τους 

γονείς. Δεν πρέπει να υπάρχει προτίμηση των γονέων ή απόρριψη προς τα 

παιδιά με βάση το φύλο, και ιδιαίτερα του άνδρα, που δεν θέλει τα κορίτσια 

και περιφρονά τη γυναίκα του, που γεννά θηλυκά παιδιά. Ο άγιος    Κο-

σμάς  θέλει μέσα στην οικογένεια να μην υπάρχει διαχωρισμός παιδιών και 

αντιθέσεις στις προτιμήσεις των γονέων, οι οποίες δημιουργούν προβλήμα-

τα και διαταράσσουν  την ομαλή οικογενειακή ζωή. 

Επίσης η περίθαλψη των φτωχών και ορφανών παιδιών είναι στη δι-

δασκαλία του  το κύριο καθήκον του κάθε ανθρώπου.616 Εντυπωσιακά και 

δυναμικά προτείνει την αγάπη για τα φτωχά παιδιά: «Και αν θέλης να ζηση 

το παιδί σου, εγώ να σε ειπώ πώς να κάμης. Να κάμης του παιδιού σου ένα 

φόρεμα και άλλο ένα εκείνου του φτωχού και δια το χατήρι εκείνου του φτω-

χού παιδιού χαρίζει ο Θεός την ζωήν του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα πτω-

χά τα παιδιά καλύτερα από τα εδικά σου. Ειδέ και να ζητής πώς να δίνης του 

παιδιού σου να τρώγη και να πίνη καλά, να έχη εύμορφα φορέματα και για 

εκείνο το φτωχό να μην σε μέλη, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και 

καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλητο, τα γυμνό, το πεινα-

                                                 
612 Μάρκου Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό. π., σ. 92. 
613 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 318. 
614 Στεργίου Ν. Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, ό. π., σ. 267.  
615 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 186. 
616 Φωτίου Γ. Οικονόμου, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η Ιεραποστολική Δράσις αυτού, ό. π., σ. 

29-30. 
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σμένο, το καταφρονεμένο το βλέπεις θρεμμένο και είναι ωσάν το γουρουνό-

πουλο και το εδικόν σου γίνεται ωσάν χτικιασμένο».617 
Στα άτεκνα ζευγάρια, όπως αναφέραμε παραπάνω, προτείνει την 

υιοθεσία πτωχών παιδιών: «Έπαρε, αδελφέ μου, δύο παιδιά πτωχά εις το 

σπίτι σου να τα κάμης παιδιά πνευματικά, να έχης μισθόν από τον Θεόν και 

τιμήν από τους ανθρώπους να γεννήσης την ταπείνωσιν, νηστείαν, προσευ-

χήν, ελεημοσύνην, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς σου. Τότε ναι 

σώνεσαι».618 
Η ανεπανάληπτη αξία που έχει το παιδί για τον άγιο Κοσμά τον Αι-

τωλό619 φανερώνεται και από τα όσα ο ίδιος αναφέρει προκειμένου να μη 

μένουν τα παιδιά αβάπτιστα: «Καλύτερα αδελφέ μου να θανατώσης εκατό 

ανθρώπους βαπτισμένους παρά να αφήσης ένα παιδίον αβάπτιστον να απο-

θάνη».620 
Επιμένει στη διδασκαλία του να φοιτούν στο σχολείο όλα τα παιδιά της   

κοινότητας, «πλούσια» και «φτωχά», χωρίς  να «πληρώνουν», χωρίς κα-

μιά διάκριση, κανένα προνόμιο για τη μόρφωση των παιδιών. 

Πότε με το φόβο της Κόλασης και άλλοτε με την υπόσχεση του Πα-

ραδείσου εξορκίζει τους αγράμματους υπόδουλους Έλληνες  να προσέξουν 

τα παιδιά και ιδιαίτερα αυτά που έχουν ανάγκη. 

ii) Το περιεχόμενο της ανατροφής των παιδιών από τους γονείς κατά τον άγιο 

Κοσμά τον Αιτωλό  

Όταν μιλάει και συμβουλεύει τους γονείς για τα παιδιά, οι ιδέες του 

παίρνουν ένα ζωηρό και διάχυτα ανθρωπιστικό χαρακτήρα.621 

Γνωρίζει πολύ καλά  πως το βάρος της αγωγής των παιδιών πέφτει στην 

οικογένεια.622 Σήμερα γνωρίζουμε από την εξελικτική ψυχολογία ότι η προ-

σωπικότητα του ανθρώπου  αναπτύσσεται στα πέντε πρώτα χρόνια της 

ζωής του, άρα μέσα στην οικογένεια. Η επίδραση που ασκεί η οικογένεια 

                                                 
617 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 187. 
618 Ό. π., Διδαχή Β2, σ. 213. 
619 . Πρβλ. Ι. Β. Κογκούλη, Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην  επικοινωνία διδάσκοντος και 

διδασκομένου και οι τρεις Ιεράρχες, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 12. Εδώ ο συγγραφέας, μεταξύ 

των άλλων, αναφέρει: « Η διαδικασία της αγωγής, και μάλιστα όπως αυτή νοείται στον 

ελληνορθόδοξο χώρο, προϋποθέτει την αναγνώριση της ανεπανάληπτης αξίας του ανθρώ-

που και ειδικότερα του παιδιού και του εφήβου ως προσώπου.  Κατά την πορεία υλοποίησής 

της, ο νέος άνθρωπος αντιμετωπίθζεται ως η πολυτιμότερη ύπαρξη στον κόσμο, ως επώνυ-

μος ή μάλλον πολυώνυμος μελλοντικός πολίτης, ως η εικών του Θεού, κατά τη διδασκαλία 

της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας».    
620 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 200. 
621 Μάρκου Α. Γκιόλια,  Ο Κοσμάς Αιτωλός  και η εποχή του, ό. π., σ. 92. 
622 Χαράλαμπου Τοπαλίδη (πρεσβ.), εισήγηση στο συνέδριο της Ι. Μητροπόλεως Φλωρί-

νης, με θέμα: Ο άγιος  Κοσμάς και η οικογένεια, σ. 106. 
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στην αγωγή του παιδιού είναι ισχυρότατη, επειδή δεν αποτελεί μόνο βιολο-

γική ενότητα, αλλά συγχρόνως ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική. Η 

οικογένεια αποτελεί μια βασική κοινωνική μονάδα ενωμένη όχι με υπολο-

γισμούς και σκοπιμότητες, αλλά με δεσμούς συναισθηματικούς. Η μικρή 

αυτή κοινωνία αγάπης παρέχει τόσο στους συζύγους, όσο και στα παιδιά 

τους την πρώτη δυνατότητα προσωπικής ολοκλήρωσης. Οι προσφερόμενες 

απ’ το οικογενειακό περιβάλλον θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες τοπο-

θετήσεις αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του παιδιού.623 

Η οικογένεια είναι για το παιδί  το πρώτο και βασικότερο σχολείο. 

Μέσα σ’ αυτή δέχεται το παιδί τις προαναφερόμενες επιδράσεις με τρόπο 

φυσικό και αβίαστο σε μια ατμόσφαιρα συναισθηματική. Οι επιδράσεις αυ-

τές παίρνουν μέρος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα τόσο 

όσο διαρκεί η παραμονή του παιδιού στην οικογένεια.624 

Μέσα στην οικογένεια πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση του  

παιδιού. Η κοινωνικοποίηση είναι η εσωτερίκευση των κοινωνικών κανό-

νων και αξιών, η αφομοίωση δηλαδή από το άτομο  των προτύπων συμπε-

ριφοράς που κάθε κοινωνία ή κοινωνική ομάδα θεωρεί αποδεκτά. Η κοινω-

νικοποίηση λοιπόν είναι μια διαδικασία μάθησης και μεταβίβασης από γε-

νιά σε γενιά των αξιών, των προτύπων, των γνώσεων έτσι ώστε να εξα-

σφαλίζεται η συνέχεια του πολιτισμού κάθε κοινωνίας ή κοινωνικής ομά-

δας και ιδιαίτερα της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί πρωτογενή φορέα 

κοινωνικοποίησης, γιατί αναλαμβάνει το άτομο από τη στιγμή της γέννη-

σής του και το επηρεάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, μεταφέροντάς 

του αξίες, πρότυπα και τρόπους συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο των οικογενει-

ακών σχέσεων το άτομο μαθαίνει τι είναι αποδεκτό και τι όχι, ταυτίζεται με 

ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αποκτά την ικανότητα να δημιουργεί 

σχέσεις και τελικά συγκροτεί την προσωπικότητά του. Μέσα στην οικογέ-

νεια μαθαίνουν τα παιδιά  ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους 

γονείς, μαθαίνουν το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας, του πατέρα και της 

μητέρας. Μέσα στην οικογένεια και με τη διαμόρφωση του κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος  μεταβιβάζονται ασυνείδητα στο παιδί τρόποι συ-

μπεριφοράς, στάσεις ζωής και αξίες απέναντι σε ορισμένα προβλήματα και 

καταστάσεις, τις οποίες το παιδί εσωτερικεύει, αφομοιώνει και αποδέχεται. 

Οι γονείς με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά 

τους, αποτελούν τα γονεϊκά πρότυπα, γιατί τα διδάσκουν μέσα από διαδι-

κασίες γνωστικές και αντιληπτικές, όπως η παρατήρηση, η μίμηση, η ταύ-

τιση και η αφομοίωση. 

                                                 
623 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό. π., σ. 247. 
624 Ό. π., σ. 252. 



 162 

Γνωρίζοντας τη δυναμική, που ασκεί η οικογένεια στην αγωγή των 

παιδιών, ο άγιος Κοσμάς διδάσκει με παραστατικές εικόνες για τη σχέση 

γονέων και παιδιών: «Ένα δένδρο, ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα 

κλαριά, αμή ωσάν ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια. Ομοί-

ως είστενε και οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η 

μητέρα, όπου είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύ-

νες, με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. Ωσάν ξεραίνεστε οι γονείς 

με τες αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει εις την Κόλα-

σιν μαζί τους».625 Και με δυνατή εκφραστική απλότητα τονίζει στους γονείς 

για την ευθύνη που έχουν για τη  μη σωστή συμπεριφορά των παιδιών 

τους: «Είναι μια μηλιά και κάνει ξυνά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγο-

ρήσουμε, τη μηλιά ή τα μήλα; Τη μηλιά. Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς, 

όπου είστενε η μηλιά, να γίνωνται και τα μήλα γλυκά».626  Στόχος του είναι 

να τονίσει τη μεγάλη παιδευτική αξία και σημασία που έχουν για το χαρα-

κτήρα των παιδιών οι καταβολές και πάνω απ’ όλα το παράδειγμα των γο-

νέων  στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. 

Το ψυχολογικό κλίμα στην οικογένεια επηρεάζει θετικά ή αρνητικά 

την όλη ατμόσφαιρα της αγωγής. Στα πρώτα κυρίως χρόνια της ζωής του 

παιδιού η διαδικασία μάθησης και κοινωνικοποίησης πραγματοποιείται 

από την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ παιδιού και των 

γονέων του. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση που τροφοδοτούν οι γονείς προς 

το παιδί καθορίζουν τη μαθησιακή του διαδικασία και επίδοση. Το παιδί έ-

χοντας ως πρότυπο τους γονείς και τις συμπεριφορές τους  ταυτίζεται με 

αυτούς και οικειοποιείται – αφομοιώνει ολόκληρο το σύστημα αξιών της 

οικογένειας.  

Οι προσφερόμενες από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως αναφέ-

ραμε παραπάνω, θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες πεποιθήσεις αποτε-

λούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού: «Ε-

σύ, αδελφέ μου, πάλιν, όπου κάνεις τα παιδιά, να κλαίης και να λυπάσαι, δια-

τί, όσες αμαρτίες κάνουν τα παιδιά σου αναφέρονται εις την ψυχήν σου. Μέ-

νεις ανύπανδρος; Ένα χρέος χρεωστάς. Επανδρεύθης; Έχεις χρέος να σώσης 

και την γυναίκα σου, δύο παιδιά, τρία, πέντε ή δέκα έκαμες. Όσα παιδιά και 

αν κάμης, τόσα χρέγια χρεωστάς. Και δεν ακούεις όπου λέγουν τα παιδιά σου: 

ανάθεμα τον πατέρα όπου σε έσπερνε; Εγώ αγροικώ πολλούς οπού το λέγουν. 

Δια τούτο, αδελφέ μου, εσύ οπού κάνεις τα παιδιά, να τα παιδεύης τα παιδιά 

σου, να τα μαθαίνης τα γράμματα, εξόχως τα ελληνικά, διατί η Εκκλησία 

μας, αδελφέ, είναι εις την ελληνικήν γλώσσαν».627 Τονίζοντας τη στενή και 

                                                 
625 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 188. 
626 Ό. π., σ. 188-189. 
627 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 213. 
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δυνατή σχέση γονέων και παιδιών ο άγιος διδάσκει: «εκείνοι οπού έχουν 

παιδιά είναι σκλάβοι και κατά την ψυχήν και κατά το σώμα».628 
Επίσης, ο άγιος τονίζει στη διδασκαλία του ότι η μεγάλη παιδαγωγός 

είναι η μητέρα, η οποία ασκεί μεγάλη και γόνιμη επίδραση στην αγωγή 

των παιδιών της. Η μητέρα είναι αυτή που δίνει ζωή στην οικογένεια. Είναι 

ο φύλακας των αξιών και των αγαθών του πολιτισμού. Είναι αυτή που δια-

τηρεί την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα και όλες τις πολιτισμικές αξίες τις 

οποίες   αυξάνει και τις παραδίδει από γενιά σε γενιά. Η μητέρα είναι αυτή 

που θα εμφυτεύσει στο παιδί της αξίες πνευματικές και θα του διαμορφώ-

σει μια προσωπικότητα κοινωνική, θρησκευτική και ηθική. Είναι αυτή που 

θα οδηγήσει το παιδί στην εκκλησία και θα το γαλουχήσει με τη χριστιανι-

κή πίστη των πατέρων και τη θρησκευτική ζωή του τόπου του. 

Απευθυνόμενος ο άγιος Κοσμάς προς τη μητέρα τονίζει: «Πάλιν εσύ 

γυναίκα  έχεις περισσότερον χρέος από τον άνδρα να ανατρέφης τα παιδιά 

σου και να τα νουθετάς εις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το 

ταχύ από τον ύπνον και ευθύς σου γυρεύει ψωμί, εσύ μη του δώσης, αλλά έ-

παρέ το και πήγαινέ το εις την εικόνα του Χριστού και ειπέ του: Εγώ, παιδί 

μου, ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Έλα, κάμε τον σταυρόν σου να τον 

προσκυνήσωμεν και να τον παρακαλέσωμεν να μας δώση. Και έτσι συνηθίζει 

το παιδί από μικρόν εις το καλόν».629 Στόχος του είναι να τονίσει την παιδα-

γωγική αρχή, που επιβάλλει τα παιδιά να διδάσκονται τις χριστιανικές α-

λήθειες βιωματικά και μέσα από την καθημερινή πράξη. Το παιδί από μι-

κρό με τη βιωματική διδασκαλία που δέχεται από τη μητέρα του, θα συνη-

θίσει να ευχαριστεί το Θεό για τα αγαθά που του προσφέρονται και να ε-

κτιμά στη ζωή του ότι του δίνεται. 

Επίσης, επισημαίνει στη μητέρα την ανάγκη του τακτικού εκκλησια-

σμού του παιδιού, ώστε αυτό να βιώσει και να καταρτιστεί στη χριστιανική 

λατρεία: «Και να το παίρνης εις την εκκλησίαν και να το ορμηνεύης να κάνει 

σωστά τον σταυρόν του, με τα τρία δάκτυλα, να τα βάνη εις το μέτωπον, εις 

τον ομφαλόν και εις το δεξιόν βυζί και εις το αριστερόν. Και να το βάνης να 

ασπάζεται τας αγίας εικόνας και πάντα να το διδάσκης τα χριστιανικά κα-

μώματα, ότι έχεις να δώσης απολογισμό δι’ αυτό».630 
Ο δεσμός της μητέρας και του παιδιού δημιουργεί μια ιδιαίτερη ψυχι-

κή σχέση μεταξύ τους και προσφέρει τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις τόσο 

για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού όσο και για την ψυχική αγωγή 

του. Αυτό το δεσμό και την αγάπη της μητέρας προς τα παιδιά της που εί-

ναι η βάση για την ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνική προσαρμογή, την 

                                                 
628 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 157. 
629 Ό. π., σ. 170. 
630 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 170. 
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γνωρίζει ο άγιος Κοσμάς: «Η αγάπη, αδελφοί μου, έχει δύο ιδιώματα, ένα να 

δυναμώνη τον άνθρωπο εις τα καλά και άλλο να τον νεκρώνη εις τα κακά. 

Στοχασθήτε: είναι μία μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάγη, 

κλαίει το παιδί της . Ευθύς αλησμονά το ψωμί δια να το παρηγορήση. Από τι 

παρακινείται η μητέρα; Από την αγάπη οπού έχει εις το παιδί της. Νυστάζει η 

μητέρα και θέλει να κοιμηθεί. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησμονά τον ύ-

πνον δια να το παρηγορήση. Από τι παρακινείται; Από την αγάπην. Είναι άρ-

ρωστη η μητέρα, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλησμονά την αρρωστίαν δια να 

παρηγορήση το παιδί της. Από τι παρακινείται; Από την αγάπην».631 Μεγα-

λώνοντας το παιδί μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον με αγάπη και στοργή 

από την πλευρά της μητέρας του, νιώθει συναισθηματική ασφάλεια και  

έχει  τη μητέρα  του ως αρχικό πρότυπο που του μαθαίνει τους βασικούς 

ρόλους της ζωής του. 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς, καλεί τους γονείς 

να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με πρότυπα αγίων. Τους συμβουλεύει στην 

ονομαστική εορτή του παιδιού τους: «Και να διαβάσης το συναξάρι του αγίου, 

να ακούη το παιδί σου και νάν του ειπής: Ακούεις, παιδί μου, τι έκαμεν ο Αγιός 

σου; Έτσι να κάμης και συ. Ακούοντας το παιδί σου τέτοια θαύματα ζηλεύει 

και λέγει: Άχ, πότε να γένω και εγώ ωσάν τον Άγιον μου».632 Προτείνει με βι-

ωματική διδασκαλία το παιδί να εσωτερικεύει το πρότυπο. Τονίζει την παι-

δαγωγική ανάγκη  το παιδί να έχει μπροστά του ζωντανά πρότυπα, στα 

οποία οι χριστιανικές αρχές και οι ηθικές αξίες δεν παρουσιάζονται σαν ξε-

ρές και αφηρημένες θεωρητικές διδασκαλίες, αλλά σαν παράδειγμα ζωής 

που προβάλλεται για μίμηση. 

Στο σημείο αυτό φαίνεται το μεγάλο παιδαγωγικό έργο του αγίου  

Κοσμά του Αιτωλού, οι πιστοί και ιδιαίτερα τα παιδιά να διδάσκονται τα 

κατορθώματα των Αγίων, για να είναι έτοιμοι, όταν και όποτε χρειασθεί να 

τους μιμηθούν. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο «Τιμή Μάρτυρος, μίμησις μάρτυ-

ρος».633  Oι χριστιανοί πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν κατά τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε, αν κληθούν, να μπορέσουν να απαντήσουνε στην ερώτηση του Κυρί-

ου προς τους Αποστόλους: «Δύνασθε πιείν το ποτήριον, ό εγώ μέλλω πί-

νειν».634 

Το θέμα του βίου των Αγίων καθώς επίσης και των Νεομαρτύρων 

έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία στη Χριστιανική Ορθόδοξη Αγωγή και οι 

                                                 
631 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 265-266. 
632 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 188. 
633 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Είς μάρτυρας, PG 50 661-663. 
634 Ματθ. 20, 22. 
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κατευθύνσεις των χριστιανικών παιδαγωγικών στόχων635 θα μπορούσαν να 

είναι η Γνωστική και η Συναισθηματική καλλιέργεια των παιδιών.636 

Η γνωστική κατεύθυνση, με τη κατάλληλη προβολή των Αγίων και 

για τους νεότερους χρόνους των Νεομαρτύρων, μπορεί να είναι η καλύτερη 

προβολή των προτύπων και η καλύτερη αναίρεση για ό,τι αρνητικό προσά-

πτεται στις θυσίες των Αγίων και του ιερού κλήρου, που έγιναν για την πε-

ριφρούρηση της χριστιανικής πίστεως. 

Ένας από τους κύριους σκοπούς της αγωγής είναι να μεταδώσει ορι-

σμένες γνώσεις και να φέρει σ’ επαφή τους νέους και ιδίως τους μαθητές με 

την ιστορική αλήθεια.  Η αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που αναφέρεται 

στους αγίους και στους Νεομάρτυρες, θα συμβάλει πολύ στο σκοπό αυτό. 

Επίσης θα βοηθήσει στη διακρίβωση των κύριων χαρακτηριστικών της αυ-

τοσυνειδησίας και της ταυτότητας των Ορθοδόξων Ελλήνων. 

Όσον αφορά τη συναισθηματική τροφοδοσία και την καλλιέργεια 

του ήθους των  νέων, και ιδίως των μαθητών, για να έχει δυναμικό προσα-

νατολισμό η βούληση τους και οι αξίες της ζωής, πρέπει να βλέπουμε τις 

ανώτερες αξίες και να μη τις βλέπουμε ως απροσπέλαστες και απραγμα-

τοποίητες, αλλά ως προσιτές και πραγματοποιήσιμες. Οι αξίες γίνονται 

αντιληπτές όχι με διανοητική κυρίως ενέργεια, αλλά με τη συναισθηματική 

και βιωματική εμπειρία. Η όλη θεωρία του μορφωτικού έργου διέπεται από 

την αρχή «Verba docent, exempla trahunt», που μεταφράζεται: «Οι λόγοι δι-

δάσκουν, τα παραδείγματα έλκουν ή σύρουν ή συναρπάζουν ή αιχμαλωτί-

ζουν». Η σημασία της λέξεως «exempla» στη ρήση αυτή, έχει τη σημασία 

του προσωπικού προτύπου και του προσωπικού παραδείγματος, από τα 

οποία πηγάζουν πραγματοποιήσιμα ιδεώδη. Το πρότυπο παρουσιάζεται, 

για να επιλεγεί από τον παιδαγωγούμενο, σύμφωνα με τις φράσεις του Κυ-

ρίου: «ακολούθει μοι»,637 «ο ακολουθών εμοί».638 Κατά τη διατύπωση της Α΄ 

Πέτρου ο Κύριος είναι ο «υπογραμμός»,639 αλλά και ο Απόστολος Παύλος 

τονίζει «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κάγώ Χριστού».640 

Εάν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε στη σημερινή εποχή το θέμα 

των προτύπων των Αγίων και των Νεομαρτύρων, θα πρέπει να λάβουμε 

υπ’ όψη μας  τη θεωρία της μίμησης συμπεριφοράς προτύπου, που πρότεινε 

                                                 
635 Ευαγγέλου Θεοδώρου, Οι  Νεομάρτυρες εις το έργον της αγωγής, Πρακτικά Θεολογι-

κού Συνεδρίου. (Εις τιμήν και μνήμην των Νεομαρτύρων, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονί-

κης, 1986, σ. 313-328). 
636 Ευαγγελίας Τσαγκαρλή -Διαμάντη, Οι Νεομάρτυρες  στην  ανατολική ορθόδοξη θεολο-

γία και την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, Μηνιαίον Παιδαγωγικόν Περιοδικόν  Ελληνο-

χριστιανική Αγωγή, Έτος ΞΔ΄ 580, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011, σ. 103-108. 
637 Ματθ. 8, 22. 
638 Ιω. 8, 12. 
639 Α΄ Πέτρου 2, 21. 
640 Α΄ Κορ. 11, 1. 
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ο Αμερικανός Ψυχοπαιδαγωγός Albert Bandura, ο οποίος τονίζει τις εξής 

προϋποθέσεις, που πρέπει να λαμβάνουμε  υπόψη μας, όταν προτείνουμε 

τη «μίμηση κάποιων προτύπων». 

Πρώτον, να είναι ακριβής η απόδοση της πρότυπης συμπεριφοράς τους. 

Δεύτερον, να γίνεται κατανοητή με ευχέρεια η προβολή συμπεριφοράς των 

προτεινόμενων προτύπων. 

Τα πρότυπα των Αγίων και των Νεομαρτύρων οφείλουμε να τα προ-

βάλλουμε, γιατί το πρόσωπό τους και τα παραδείγματα της ζωής τους     

έχουν διαφωτιστικό χαρακτήρα, ενθαρρυντικό περιεχόμενο και παροτρυ-

ντική διάσταση προς επιλογή προσανατολισμού σε μια ζωή αυτοθυσίας και 

ηρωϊσμού, που είναι όμως όχι απρόσιτη, η οποία ενισχύεται  από τη Χάρη 

Του Θεού. Τα πρότυπα και τα παραδείγματα των Αγίων καθώς και των Νε-

ομαρτύρων πρέπει να προβάλλονται καθημερινά και συνέχεια, ότι ήταν 

άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι θυσίασαν επίγειους δεσμούς, οικογένεια, 

φίλους και συγγενείς, καθώς και δόξες και τιμές. Η ζωή τους και το μαρτύ-

ριό τους  δεν οφειλόταν σε νοσηρό θρησκευτικό φανατισμό, αλλά ήταν α-

ποτέλεσμα θερμής πίστης.641 

Η χρησιμοποίηση των προτύπων των μαρτύρων έχει ως κύριο στόχο 

τη μεταφορά στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα του πνεύματος της 

ομολογίας του Χριστού. Στα παιδιά και στους νέους αλλά και στους μεγα-

λύτερους  πρέπει να καλλιεργηθεί το φρόνημα των Αγίων και των Νεομαρ-

τύρων και το ηρωϊκό τους πνεύμα αντιστάσεως στις αρνητικές σύγχρονες 

δυνάμεις. Τα παιδιά και οι νέοι θα μπορούσαν να έχουν, για να τους εν-

θαρρύνουν στις δύσκολες στιγμές τους, τις μορφές των ηρωϊκών νέων Αγί-

ων και Νεομαρτύρων, που μαρτύρησαν σε πολύ δύσκολες εποχές. 

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, που πάντα υπήρχε στην Ορθόδο-

ξη Εκκλησία, αξίζει να αναφέρουμε ότι για όλους μας υπάρχουν Άγιοι και 

Νεομάρτυρες που μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους. Τα συγκεκριμένα 

προσωπικά μας προβλήματα, όσον αφορά στην προσωπική μας ζωή, τα 

πέρασαν πρώτοι εκείνοι. Έζησαν την περιφρόνηση, την απειλή, το κλίμα 

καχυποψίας και την ανάγκη ομολογίας της πίστεως τους  σε φάσεις δύσκο-

λες για την κατάστασή τους, την καριέρα και την ίδια τους τη ζωή. Αυτά με 

το παράδειγμά τους μας καλούν να τα αντιμετωπίσουμε, όταν τα συνα-

ντούμε, παραμερίζοντας το φόβο μας και την ιδιοτέλεια, ώστε να συνεχίζε-

ται η Παράδοση της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. 

Στα πλαίσια του σύγχρονου πολιτισμού και της Παγκοσμιοποίησης, 

που όλα αλλάζουν και άλλα προβάλλονται ή θα προβληθούν προκλητικά, 

ίσως κληθούμε να απαντήσουμε  στο δίλλημα «Ορθόδοξη πίστη ή συμβι-

βασμός». Με την αρετή της διάκρισης, όπως την προβάλλουν οι Πατέρες 

                                                 
641 Ευαγγελίας Τσαγκαρλή - Διαμάντη,  ό. π., σ. 104-105. 
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της Εκκλησίας μας, καλούμαστε να λάβουμε θέση και να αποφασίσουμε 

πώς θα πορευθούμε. Και επειδή, όπως προαναφέραμε, οι λόγοι διδάσκουν 

και τα παραδείγματα έλκουν, μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία του  

προτύπου των Αγίων και των Νεομαρτύρων. Οι Άγιοι και οι Νεομάρτυρες 

θα είναι οι φάροι στο δίλημμα αυτό, ώστε να ενισχυόμαστε και να οδηγού-

μαστε σωστά από την υπέρβαση των δικών τους δυσκολιών, που παρόμοιες 

και σήμερα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε. Καλούμαστε, μέσω της εν 

Χριστώ πνευματικής ζωής μας, να προσανατολισθούμε προς την απάντηση 

που περιμένει από εμάς ο Χριστός και να γίνουμε μιμητές του, επιδίωξη 

που καταξιώνει την ανθρώπινη ζωή και την ανεβάζει πάνω από τα γήινα. 

Ο στόχος αυτός φαίνεται δύσκολος αλλά δεν είναι ακατόρθωτος, όταν συν-

δέεται με τη ζωή της Χάριτος που αναπληροί τα ελλείποντα. 

Η προβολή των Αγίων και η βίωση από της πλευράς μας στοιχείων 

της θαυμαστής ζωής  μπορεί να φέρει με το χρόνο καρπούς       πολλαπλά-

σιους για τη δόξα της Εκκλησίας. Ο Κύριος  «εποίησέ τε εξ ενός αίματος 

παν έθνος ανθρώπων» δηλαδή την κοινή ανθρώπινη καταγωγή, αλλά «ο-

ρίσας προτεσταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών», 

όπως δίδαξε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα.642 Εμείς οφείλουμε να δια-

φυλάξουμε όλες αυτές τις αξίες και παραδόσεις, όπως μας τις παρέδωσαν 

με πολλές θυσίες οι προγονοί μας και να τις εντάξουμε στη ζωή της Εκ-

κλησίας μας. 

Στη σημερινή εποχή την οποία ζούμε, όπου η οικονομική ένδεια είναι 

κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, καθώς επίσης ο πνευματικός 

πολιτισμός και οι αξίες που προβάλλονται φθηνές, χωρίς ουσιαστικό περι-

εχόμενο, ο χριστιανός πιστός άνθρωπος πρέπει  να ενδυναμωθεί απέναντι 

σε αυτές τις καταστάσεις με την καταφυγή στην προσευχή. Με δυνατή ε-

σωτερική φωνή να λέει «Κύριε σώσε με. Κύριε ελέησον». Με αυτόν τον τρό-

πο μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κτυπάμε την πόρτα εκείνη που μπορεί να 

είναι ανοιχτή όποτε θελήσουμε. Παύουμε να αισθανόμαστε μόνοι. Αρχί-

ζουμε να ζούμε την πραγματικότητα του Θεού, γιατί η προσευχή είναι μια 

σχέση μ’ Εκείνον και η σχέση αυτή αφορά και τους άλλους. Τους άλλους, 

που καλούμαστε να αγαπήσουμε και να διακονήσουμε, όποιοι και αν είναι 

αυτοί.  

Με την παραπάνω στάση ζωής, ζούμε με μια εσωτερική γαλήνη και 

σιωπή, μαθαίνουμε να είμαστε σαν τη γη που πατάμε. Η γη βρίσκεται πά-

ντα στη θέση της, είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και τη βροχή, δέχεται τα πά-

ντα και κατά ένα θαυμαστό τρόπο, δημιουργεί από όλα όσα δέχεται, νέο 

πλούτο. Αυτή η στροφή θα είναι η επιβεβαίωση της πίστης ότι δεν είμαστε 

                                                 
642 Πράξ, 17, 26. 



 168 

ακόμη στη Βασιλεία του Θεού και δεν ξοδεύουμε τον καιρό μας φανταζό-

μενοι ότι βρισκόμαστε ήδη στον Παράδεισο, αλλά ότι τον αναζητούμε. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για την πνευματική μας πορεία 

και είναι ανάγκη να τα αναγνωρίσουμε. Μπορεί και να τα λαχταρήσουμε 

τα πραγματικά πλούτη της Βασιλείας του Θεού. Έτσι θα λαχταρήσουμε και 

τη ζωή των Αγίων μας και των Νεομαρτύρων, θα νοσταλγήσουμε την ο-

μορφιά της αιωνιότητας, αφού βιώσουμε την ασημαντότητά μας και πα-

ράλληλα τη μεγαλωσύνη που προκύπτει, που μας χάρισε το Άγιο Πνεύ-

μα.643 
Συνεχίζοντας ο άγιος Κοσμάς τις συμβουλές του, παρακινεί τους γο-

νείς να επιμένουν να μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα: «Και εσείς, γο-

νείς, να παιδεύετε τα παιδιά σας εις χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε  να μαν-

θάνουν γράμματα».644 Και συνεχίζει επισημαίνοντας και εξηγώντας τη 

σπουδαιότητα των γραμμάτων για το παιδί με τη δυναμική φράση: «Και 

ωσάν το μάθης το παιδί σου τα γράμματα, αδελφέ μου, τότε λέγεται άνθρω-

πος».645 Προσπαθεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον, να πείσει τους γονείς  να 

μορφώνουν τα παιδιά τους και καταλήγει στην αποκορύφωση της αξίας 

των γραμμάτων με τη φράση:  «Καλύτερα να τα αφήσετε πτωχά και γραμ-

ματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα».646 

iii) Το περιεχόμενο των συμβουλών του αγίου Κοσμά προς τα παιδιά  

Εκτός από τις παραπάνω συμβουλές προς τους γονείς ο άγιος    Κο-

σμάς ως μεγάλος παιδαγωγός  δεν παραλείπει να απευθυνθεί και προς 

παιδιά, τα οποία καλεί να τιμούν τους γονείς τους: «παιδιά μου, όσον ημπο-

ρείτε να τιμάτε τους πατέρας σας και την μητέρα σας, ζώντας και απεθαμέ-

νους. Το παιδί οπού δεν τιμά τον πατέρα του και την μητέρα του το θανατώνει 

ο Θεός παράκαιρα και το βάνει εις την Κόλασιν».647 Και συνεχίζει το κάλεσμά 

του προς τα παιδιά. Τα καλεί να υπακούουν στους γονείς όταν είναι για το 

«καλό», αντίθετα τα συμβουλεύει να μην υπακούουν σ’ αυτούς, όταν είναι 

για το «κακόν». «Εις το καλό πάλιν σε λέγω, παιδί μου, να ακούης τους γο-

νείς σου και όχι εις το κακόν».648 Βασικός στόχος του αγίου  Κοσμά είναι να 

προστατεύσει  εκείνα, που έχουν κακούς και διεστραμμένους γονείς και 

προπάντων εκείνα, των οποίων οι γονείς  αλλαξοπιστούν και πολλές φορές 

ασκούνε πίεση σ’ αυτά, για να αλλάξουν θρησκεία. 

                                                 
643 Ευαγγελίας Τσαγκαρλή - Διαμάντη,  ό. π., σ. 106-108. 
644 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 173. 
645 Ό. π., Διδαχή Β2,  σ. 210. 
646 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 173. 
647 Ό. π., Διδαχή Ε,΄ σ. 282. 
648 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 282. 
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Επίσης, ο άγιος Κοσμάς τονίζει στη διδασκαλία του ότι η ευθύνη των 

γονέων είναι μεγάλη για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

τους. Αυτοί  θα πρέπει να φροντίσουν να βαπτίσουν τα παιδιά και τους 

συμβουλεύει: «όταν βαπτίζετε τα παιδιά σας, να τα εβγάζετε εις το όνομα 

των Αγίων, όπου έχουνε νόημα. Μαρία θέλει να ειπή κυρία, ωσάν οπού έμελ-

λε η Θεοτόκος να γίνει βασίλισσα του ουρανού και της γής και πάσης νοητής 

και αισθητής κτίσεως, να παρακαλή δια τες αμαρτίες μας. Νικόλαος το όνομα 

λέγεται εκείνος οπού ενίκησε τους λαούς, τους δαίμονας, τα πάθη. Γεώργιος 

λέγεται γεωργημένον φυτόν, στολισμένον με καρπούς, με αρετές χριστιανι-

κές. Παρασκευή λέγεται εκείνη οπού ετοιμάσθη δια τον Χριστόν…».649 Εξηγεί 

αναλυτικά τη σημασία του κάθε ονόματος και υποδεικνύει πώς μπορούν 

να γίνουν απλά, αλλά σπουδαία μαθήματα πίστεως για το παιδί, που θα τα 

θυμάται σ’ όλη του τη ζωή, μαζί με το όνομά του.650 

Αλλού σημειώνει:  «και  εσείς, παιδιά μου και τέκνα του Χριστού μου, 

να είστε εύτακτα, φρόνιμα, να τιμάτε τους γονείς σας και να τους υπακούετε 

και να  πηγαίνετε εις τους διδασκάλους σας να μαθαίνετε τα ιερά γράμμα-

τα»651. 

Στην οικογένεια ασκείται η αγωγή εκείνη που διαμορφώνεται από τη 

στάση και τη συμπεριφορά των γονέων, που είναι συνάρτηση και βοηθά 

στην ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής ωρίμανσης των παι-

διών. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη των ρόλων και στην ενθάρρυνση της 

προσωπικότητας των παιδιών, που αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο 

μέλλον της εξέλιξης του Ελληνικού Γένους, που από υπόδουλο που ήταν 

θα οδηγηθεί στην Επανάσταση και την Ελευθερία. 

2. Το σχολείο και ο ρόλος του στην Ελληνορθόδοξη Διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών των νέων των υπόδουλων Ελλήνων  

Μετά την οικογένεια σπουδαιότερος παράγοντας της αγωγής είναι 

το σχολείο. Το σχολείο αποτελεί ένα μορφωτικό ίδρυμα και είναι αποτέλε-

σμα των αναγκών του πολιτισμού και η κοινωνική του λειτουργία συντε-

λείται από οργανωμένη προσπάθεια με ειδικά μορφωμένα πρόσωπα.652 Εί-

ναι ένας κοινωνικός θεσμός, στο πλαίσιο του οποίου η νέα γενιά οικειοποι-

είται τα πολιτισμικά αγαθά και τα επιστημονικά επιτεύγματα της παλιάς 

γενιάς και εντάσσεται έτσι στην κοινωνία στην οποία ανήκει.653 Είναι ο κοι-
                                                 
649 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 186-187. 
650 Στεργίου Ν. Σάκου, ό. π., σ. 265. 
651 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 172-173. 
652 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1996, Έκδοση Δ΄, σ. 256. 
653 Λεξικό της  Παιδαγωγικής, Επιμέλεια Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη και συνεργατών, Εκδο-

τικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α. ε. σ. 653. 
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νωνικός εκείνος θεσμός, που ασκεί την απαιτούμενη αγωγή στα νέα άτομα 

με τρόπο συστηματικό και με τη βοήθεια ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων.   

Έτσι το παιδί αναπτύσσει την ατομικότητά του και την κοινωνικότητά του 

καθώς και την όλη του ψυχοσωματική οντότητα. 

Στην εποχή του αγίου  Κοσμά  τα μορφωτικά αγαθά καθώς επίσης  

οι αξίες και οι αρχές, που θα έπρεπε διδαχθεί το υπόδουλο Ελληνόπουλο 

στο σχολείο, ήταν θρησκευτικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές και ιστορικές 

επάνω στη συνέχεια του Γένους. Το σχολείο είναι ο χώρος όπου θα   καλ-

λιεργηθεί η έννοια της ελευθερίας παράλληλα με την έννοια της ευθύνης. 

Είναι ο χώρος, όπου τα παιδιά θα μάθουν την πίστη στο Θεό, θα διδα-

χθούν την παράδοση και τα στοιχεία της Ορθοδοξίας, την ιστορία και την 

συνέχεια του Γένους  των Ελλήνων, θα ενισχυθεί η υπερηφάνεια και το 

φρόνημα των μαθητών, που ως αυριανοί ενήλικες, θα γίνουν σπουδαίοι 

αγωνιστές και θα απελευθερώσουν το Γένος και θα συνεχίσουν τη Παρά-

δοσή του.654 

Επιπλέον, αξιοσημείωτο αποτελεί το  γεγονός πως ο θεσμός των 

εφόρων ή επιτρόπων των σχολείων, ο οποίος διατηρήθηκε και κατά την 

καποδιστριακή περίοδο και διατηρείται και στις μέρες μας στο εκπαιδευ-

τικό μας σύστημα, έχει την αρχή της στις εκκλησιαστικές επιτροπές στη 

διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού τα πρώτα σχολεία ιδρύ-

θηκαν από την Εκκλησία και λειτούργησαν υπό την εποπτεία της.655  

α) Δωρεάν Παιδεία κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και η αδήριτη 
ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας σχολείων  

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πίστευε βαθιά  ότι στήριγμα κάθε οικο-

γένειας, κάθε κοινωνίας, κάθε πολιτείας ήταν το σχολείο. Έπρεπε να κερ-

διθούν οι χαμένοι αιώνες της απαιδευσίας και  για να κατορθωθεί αυτό έ-

πρεπε να αρχίσει η διαπαιδαγώγιση του Γένους με γοργούς ρυθμούς. Στη 

μάθηση και στην πρόοδο στήριζε το λυτρωμό του Γένους.656 

Το λόγο του αρχίζει και τον τελειώνει με το να παροτρύνει τους υπό-

δουλους να ιδρύουν σχολεία.657 Πρώτα ζητά από τους γονείς να του δώσουν 

τα παιδιά τους για μια πνευματική υιοθεσία και μετά τους ρωτά εάν έχουν 

στον τόπο τους σχολείο. Όταν του δίνουν αρνητική απάντηση  δηλώνει πως 

τους επιστέφει τα παιδιά τους, γιατί, όπως λέει, «παιδιά- γουρουνόπουλα» 

                                                 
654 Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, Ιερουργός του λόγου και της πράξης, Έκδοση Ορθο-

δόξου Φιλανθρωπικής, Ιεραποστολής και Πολιτιστικής Ενώσεως η «Αγία Φιλοθέη», Α-

γρίνιο 2001, σ. 131. 
655 Ε. Δ. Μπελιά, Η εκπαίδευσις εις την Λακωνίαν και την Μεοσηνίαν κατά την Καποδιστρι-

ακήν περίοδον ( 1828-1832), Εν Αθήναις, 1970, σ. 67. 
656 Κ. Σ. Κώνστα, Κοσμάς ο Αιτωλός, η παιδευτική σημασία του έργου του, εφημ. «Η Καθη-

μερινή» 26-8-1962. 
657 Φωτίου Οικονόμου, ό. π., σ. 35. 



 171 

δηλαδή αγράμματα, δεν τα θέλει, γιατί είναι «υπερήφανος».658 Η υπερηφά-

νεια όμως αυτή είναι κατά κύριο λόγο «εθνική» με τη πολιτιστική σημασία 

της λέξεως:659 «Καλά, παιδιά μου, μου εχαρίσετε τα παιδία σας, αμή να ιδού-

μεν, έχετε και σχολείον οπού να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παι-

διά μας; - Δεν έχομε, άγιε του Θεού. – Τέτοια παιδιά αγράμματα μου εχαρί-

σατε; Τι τα θέλω; Χάρισμά σας. Παιδιά ωσάν τα γουρουνόπουλα να έχω δεν 

το καταδέχομαι, διατί είμαι υπερήφανος. Χάρισμά σας. Ωσάν θέλετε χαρίσε-

τέ μου και ένα σχολείον εδώ εις την χώραν σας να μανθάνουν τα παιδιά μας 

γράμματα, να ηξεύρουν που περιπατούνε και τότε ναν τα εύχωμαι να ζήσουν, 

να προκόψουν».660 Στόχος του είναι να παρακινεί τους γονείς και συγχρόνως 

να τους πειθαναγκάζει με την υποτίμηση που εκφράζει για τα αγράμματα 

παιδιά  να ιδρύσουν σχολεία. 

 Δίνει ο άγιος Κοσμάς μεγάλη δύναμη στο ρόλο του σχολείου, γιατί 

είναι αυτό που θα ανοίξει τον ορίζοντα του νου, θα καλλιεργήσει την ψυχή 

και θα ισχυροποιήσει τις αξίες του παιδαγωγουμένου. «Καλύτερα να έχης 

εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχη βρύσες και ποταμούς, δι-

ατί η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν».661 Συνεχίζει 

τη διδασκαλία του τονίζοντας τις συνέπειες της αμάθειας που έχει για τα 

παιδιά των υπόδουλων Ελλήνων, αλλά και για τους ίδιους τους ενήλικες. 

Δίνει μεγάλη σπουδαιότητα στη μάθηση των γραμμάτων και φέρνει ως 

πρότυπο για μίμηση το παράδειγμα του Μωϋσή:662 «Σαράντα χρόνους ε-

σπούδασε ο Μωυσής γράμματα. Έτσι πρέπει και εμείς να σπουδάζωμεν να 

μανθάνωμεν γράμματα δια να ηξεύρωμεν που περιπατούμεν. Και αν δεν εμά-

θετε γράμματα οι πατέρες και οι μητέρες να βάνετε τα παιδιά σας να μανθά-

νουν. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος μας από την αμάθειαν και εγινήκα-

μεν ωσάν θηρία; Δια τούτο σας συμβουλύω να κάμετε κάθε τρόπον να έχετε 

σχολεία εις τες χώρες σας δια να καταλαμβάνετε το άγιον Ευαγγέλιον, να μη 

περιπατήτε εις το σκότος».663  
Στη διδασκαλία του ο άγιος  Κοσμάς επιμένει και τονίζει τη μεγάλη 

ανάγκη στροφής και προσοχής όλων προς το σχολείο, όπου θα μάθουν τη 

γνώση, που εκείνη την περίοδο ήταν απαραίτητη για την ενότητα και τη 

συνέχεια του Γένους. Μέσα στο σχολείο ο άνθρωπος στην παιδική ηλικία 

φωτίζεται, συγκροτείται, ενδυναμώνεται, οξύνεται ο νους και από το ατο-

μικό «εγώ», το νέο παιδί μαθαίνει στο συλλογικό «εμείς», το οποίο στην 

                                                 
658 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 85. 
659 Νεοκλή Σαρρή, ό. π., σ. 191. 
660 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 142. 
661 Ό. π., σ. 142. 
662 Π. Β. Πάσχου, Κοσμάς ο Αιτωλός, έκδ. Ακρίτας, Γ΄ Έκδοση.  σ. 123. 
663 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 266- 267. 
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παρούσα κατάσταση είναι από αναγκαίο έως και απαραίτητο, για την προ-

ετοιμασία των νέων, για να συμμετέχουν στην απελευθέρωση του Γένους. 

Ο άγιος Κοσμάς πιστεύει με δύναμη στη μόρφωση με την ίδρυση των 

σχολείων και καλεί τους γονείς να επιλέξουν ένα δάσκαλο για να μάθει τα 

παιδιά τους γράμματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

τόπο. Καθήκον των γονέων είναι να ιδρύσουν και να διατηρήσουν σχολείο 

στην κοινότητά τους:664 «Και εσείς, γονείς, να παιδεύετε τα παιδιά σας εις 

χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον 

εδώ εις την χώραν σας δια σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον και να πλη-

ρώνετε να σας μανθάνη τα παιδιά σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε 

αγράμματα και τυφλά και μη μόνον φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και 

υποστατικά και μετά τον θανατόν σας να τα τρών και να τα πίνουν και να σας 

οπισολογούν. Καλύτερα να τα αφήσετε πτωχά και γραμματισμένα παρά 

πλούσια και αγράμματα…».665 Στόχος του είναι να διδάξει  ότι η αξία των 

μορφωτικών αγαθών είναι μεγαλύτερη των υλικών. 

β) Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων  

Σε κάθε χωριό, κωμόπολη ή συνοικισμό των υπόδουλων Ελλήνων 

συμβούλευε:666 «Αμή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάμετε ένα ρεφε-

νέ, να βάλετε και επιτρόπους ναν το κυβερνούν το σχολείον, να βάνουν διδά-

σκαλον να μανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πλη-

ρώνουν;».667 Ο άγιος Κοσμάς, εμπνευσμένος και φλογερός για την παιδεία 

και τη λευτεριά, αγωνίστηκε να ενεργοποιήσει τη συλλογική προσπάθεια 

στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.668 Έτσι, ζητούσε τα έξοδα για 

τη λειτουργία του σχολείου να καταβάλλονται από χρήματα «ρεφενέ», που 

θα έβαζαν όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας. Τα οποία χρήματα θα προέρχο-

                                                 
664 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 133. 
665 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 173. 
666 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό.π., σ. 134. 
667 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 142. 
668 . Ο Χάρης Πέτρου γράφει:  «Να, λοιπόν πού φτάσαμε στο δίδαγμα πού ελπίσαμε ότι θα 

έχουμε από την αναδρομή στην εποχή του εθναπόστολου και στην προσφορά του.  Από τότε 

πού έγινε ελεύθερος αυτός ο τόπος, οι Έλληνες δεν κουράστηκαν να φωνάζουν: Θέλουμε 

δασκάλους, χρειαζόμαστε δασκάλους, πολλούς δασκάλους. Πρώτα δασκάλους κ’ έπειτα 

δημάρχους, έπειτα νομάρχες, έπειτα αστυνόμους έπειτα… Αλλά, καθώς είδαμε, και πριν 

ελευθερωθή ο τόπος το ίδιο αίτημα εσάλπισε ένας ιερομένος. Ο ιερομένος αυτός έγινε άγι-

ος. Κ’ εμείς όμως πού είμαστε αμαρτωλοί, κρατάμε μέσα μας, το πανάρχαιο αίτημα κ’ εξε-

κολουθούμε να φωνάζουμε: Πρώτα δασκάλους κ’ έπειτα όλα τ’ άλλα. Περισσότερους δα-

σκάλους και λιγώτερα όλα τ’ άλλα. Ακόμα και λιγώτερο ψωμί!».  (Χάρη Πέτρου, Ένας 

πρόδρομος. Πρώτα σχολεία! έπειτα εκκλησίες. Εφημερίδα «Ελευθερία», 2 Σεπτ. 1959).     
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νται από το υστέρημα των κατοίκων καθώς επίσης από τα κοινοτικά έσο-

δα.669  

Επίσης, ζητούσε τη συνεργασία και τη συμμετοχή των τοπικών πα-

ραγόντων για τη σύσταση, οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του σχολεί-

ου. Πίστευε ότι η βοήθεια της τοπικής κοινωνίας ήταν απαραίτητη για τη 

λειτουργία του σχολείου. Εξ’ άλλου, αν η τοπική κοινωνία δεν αναλάμβανε 

και δεν στήριζε την διοίκηση των σχολείων μέσω των επιτρόπων, αυτά θα 

ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν. Οι επίτροποι που διοικούσαν τα σχολεία 

ήταν πρόσωπα σεβαστά και αναγνωρισμένα και προπάντων είχαν την κοι-

νή αποδοχή της κοινότητας. Η αγωγή των παιδιών  για τον άγιο Κοσμά εί-

ναι έργο της κοινότητας και αυτή με τα οικονομικά μέσα που διαθέτει μαζί 

με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να φροντίζει για την οργά-

νωση και λειτουργία του σχολείου. Προσπαθεί να αναπτύξει συλλογική  

κοινοτική συνείδηση, η οποία οδηγεί στην αυτονομία και αυτοδιαχείριση 

των κοινοτικών ζητημάτων. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι ο ίδιος επιμένει και πετυχαίνει να σπουδά-

σουν στα σχολεία δωρεάν όλα τα παιδιά πλούσια και φτωχά και έτσι γίνε-

ται προάγγελος της γενικής και δωρεάν παιδείας.670 Η γενική παιδεία κα-

θώς επίσης η μόρφωση των λαϊκών μαζών, κύριο αίτημα της εποχής των 

Διαφωτιστών, αποτελεί αίτημα που  το εισάγει ο άγιος Κοσμάς: «Δια τούτο 

πρέπει να μανθάνετε όλοι σας γράμματα δια να καταλαμβάνετε που περιπα-

τείτε».671 Ένα γενικό κάλεσμα προς όλους, σε μικρούς και μεγάλους, ανε-

ξάρτητα από κοινωνική θέση και γεωγραφικό χώρο. Εκείνο όμως που τον 

ξεχωρίζει πέρα από την παραπάνω θέση του, είναι η διακήρυξή του για 

δωρεάν παιδεία προς όλα τα παιδιά του υπόδουλου Γένους. Είναι πρωτοπό-

ρος τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό. Εάν η παιδεία έλα-

βε πρωταρχική θέση στη διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789, ο 

άγιος Κοσμάς την είχε βάλει στόχο στη ζωή του και στη διδασκαλία του 

αρκετά χρόνια πριν. Μάλιστα η θέση του για δωρεάν παιδεία προς όλα τα 

παιδιά καθιερώθηκε από το ελεύθερο Ελληνικό κράτος με το Σύνταγμα του 

1915, ως κατά αρχήν συνταγματικό δικαίωμα. Δηλαδή εκατόν πενήντα 

                                                 
669 . Ο Β. Γ. Μπαράς το 1936 σημείωνε: «…Νέα αληθής σταυροφορία υπέρ της ανασυστά-

σεως των σχολείων τούτων εκηρύχθη υπό του Κοσμά του Αιτωλού, του προδρόμου τούτου 

του Ρήγο και της Φιλικής Εταιρείας, κατά τας προτελευταίας δεκαετηρίδας του ιη΄ αιώνος. 

Εις το ηχηρόν τούτο σάλπισμα του εθνικού συναγερμού σύσσωμος ο χριστιανικός πληθυ-

σμός της επαρχίας ετάχθη υπό την σημαίαν  του Αγίου Κοσμά. Όλα τα γυναικεία κοσμήμα-

τα και τα διάφορα οικογενειακά ασημικά και τιμαλφή προσεφέρθησαν προθύμως και εχρη-

σίμευσαν διά την πρώτην σύστασιν των σχολείων…» (Μπαρά Β. Γ., Σύντομος εκπαιδευτική 

ανασκόπησις της επαρχίας Δελβίνου 1662-1913, περ. Βόρειος Ήπειρος, Αθήναι 1936 (Μάρ-

τιος) τεύχ. 12. σ.σ. 25-26). 
670 Ι. Β. Μενούνου, ό. π., σ. 85. 
671 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 133. 
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(150) περίπου χρόνια μετά τη διδασκαλία του και υλοποιήθηκε το 1964, πε-

ρίπου διακόσια (200) μετά το θάνατο του αγίου Κοσμά. 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς, τονίζει πως καθή-

κον κάθε μέλους της κοινότητας είναι να προσφέρει το ένα έβδομο του ει-

σοδήματος του για τη συντήρηση του σχολείου: «Άκουσε παιδί μου, να το 

σμίγης όλο και να το κάνης επτά μερίδια, και τα έξι μερίδια κράτησέ τα δια 

λόγου σου να κυβερνηθής και το άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσε 

το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την εκκλησίαν ή κατά το παρόν εγώ 

σε συμβουλεύω να το δώσης εις το σχολείον, δια να ευλογήση ο Θεός τα πρό-

βατά σου».672 Καθήκον των επιτρόπων είναι, να εποπτεύουν και να φροντί-

ζουν για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Καθήκον του δασκάλου εί-

ναι: «Πρέπον και εύλογον είναι, αδελφοί μου, ένας διδάσκαλος όταν θέλη να 

διδάξη να εξετάζη πρώτον τι ακροατάς έχει».673 Τονίζει τη βασική παιδαγω-

γική αρχή, που απαιτεί, η διδασκαλία να προσαρμόζεται στην αντιληπτική 

ικανότητα των διδασκομένων. 

Το ίδιο καθοδηγητικό και άγρυπνο πνεύμα του το παρατηρούμε και 

για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ανοιγμένων σχολείων. Το 

ενδιαφέρον του αυτό καθώς και το οργανωτικό του πνεύμα ανάγλυφα το  

προβάλλουν οι επιστολές του, τις οποίες έστελνε σε μέρη όπου δεν μπο-

ρούσε ο ίδιος να εποπτεύσει τη λειτουργία και οργάνωση του σχολείου. Με 

την υπογραφή του, που γνώριζε πόση επιρροή ασκούσε στους κατοίκους 

της κοινότητας, κύρωνε την ίδρυση του σχολείου. Η επιστολή που έστελνε 

σήμαινε κάτι σαν ιερή παραγγελία και παρακαταθήκη.674 

Μια επιστολή προς τους κατοίκους της Χειμάρρας έγραφε τα εξής: 

«…και βλέπων ότι δεν έχετε σχολείον να διαβάζουν τα παιδιά σας χωρίς 

πληρωμήν, επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν το κατά δύναμιν και 

προαίρεσιν εξ ίδίων πόνων ή κοινώς από την χώραν ή και από βακούφια, δια 

να λάβητε παρά Θεού τον μισθόν και τιμήν παρά των ανθρώπων, είμαι δε 

χρεώστης να παρακαλώ τον άγιον Θεόν τον ευλογούντα τα πάντα, να ευλο-

γήση και την χώραν σας και το σχολείον και τα παιδιά σας, και να σας αξιώση 

να ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα και να σας βάλη και εις τον Παράδει-

σον, να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα. Έ-

βαλα δε επίτροπον με την γνώμην πάντων τον παπά κυρ Μιχαήλ. Και επι-

στάτας και βοηθούς αυτού όλην την χώραν, μάλιστα δε τον κυρ Ζάχον, τον 

Παπά Σύρον, τον Ηλία Δημητρίου να κυβερνήσουν το σχολείον καθώς τους 

φωτίσει ο Κύριος».675  

                                                 
672 Ό. π,, Διδαχή Γ΄, σ. 238. 
673 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 115. 
674 Κ. Σ. Κώνστα, ό. π., εφημ., «Η Καθημερινή» 28-8-1962. 
675 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 189-190. 
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Το πάθος του για την ίδρυση σχολείων ήταν τόσο μεγάλο και εκεί 

όπου συναντούσε αδιαφορία ή η αντίδραση ήταν μεγάλη, έφτανε και στα 

άκρα και καταριόταν ολόκληρα χωριά.676 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια 

που είπε στους κατοίκους του Ζαγορίου, όταν αυτός τους συμβούλευε να 

ιδρύσουν σχολείο και εκείνοι ζητούσαν να συνδράμει, για να υψωθεί γέφυ-

ρα και να μην πνίγονται περνώντας τον ποταμό:677 «Ταλαίπωροι και ελεει-

νοί, περί σωτηρίας δύο ή τριών πατριωτών σας φριντίζοντες, λησμονείτε, ότι 

πάντες συν γυναιξί και παιδίοις κινδυνεύετε να καταποντισθήτε εις το βάθος 

της αβύσσου, εξ ης από του νυν και έως του αιώνος ουδέποτε θα εξέλθετε».678 
Βασική του εκπαιδευτική αρχή είναι  πως δεν πρέπει να υπάρχει χω-

ριό χωρίς σχολείο. Καλεί τους κατοίκους της κοινότητας,  όταν δεν μπορού-

νε να βρούνε δάσκαλο, ας διδάσκει τα παιδιά τους ο παπάς του χωριού. Αρ-

κεί τα παιδιά τους να μαθαίνουν γράμματα, γιατί αυτά βοηθάνε για να κα-

λυτερέψει η τύχη τους.679 

Η εκπαιδευτική του εκστρατεία καρποφορεί, όπως αναφέρει ο ίδιος 

σε επιστολή του γραμμένη προς τον αδελφό του Χρύσανθο, σχολάρχη στη 

Νάξο στις 2 Μαρτίου 1779. «Έως τριάντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία 

ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος 

και τον λόγον μου βεβαιούντος δια τίνων επακολουθησάντων σημείων».680  
Τα «δέκα σχολεία ελληνικά» είναι μέσης εκπαίδευσης και τα «δια-

κόσια δια κοινά γράμματα», είναι στοιχειώδης εκπαίδευσης, που αυξήθη-

καν στο μισό χρόνο που μεσολαβεί μέχρι το θάνατό του. 

Μ’ αυτή τη δραστηριότητα, που είχε  ο άγιος Κοσμάς επάνω στη ορ-

γάνωση και λειτουργία των σχολείων, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο ε-

μπνευστής της κοινοτικής αγωγής, της αυτοδιοίκησης, της αυτενέργειας 

και της ενδυνάμωσης των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 

στην Ελληνική ύπαιθρο. Αυτός υποστήριξε και θεμελίωσε την αλληλουχία 

αγωγής και κοινότητας. Η μεγάλη του παιδαγωγική του τέχνη είναι  ότι δί-

νει πρωτοβουλίες, δημιουργεί υποχρεώσεις και βοηθά στην προοδευτική 

εξοικείωση μ’ αυτές. 

γ) Το σχολείο ως παράγοντας καλλιέργειας της Ορθόδοξης Χριστια-
νικής Αγωγής  

Ο άγιος Κοσμάς δίδασκε ότι το σχολείο πρέπει να έχει Χριστοκεντρι-

κό προσανατολισμό. Το σχολείο το θεωρούσε ως δεύτερη Εκκλησία, αφού ο 

σκοπός του είναι να οδηγήσει το παιδί στη γνώση του Θεού. Το σχολείο το 

                                                 
676 Κ. Σ. Κώνστα, ό. π., εφημ., «Η Καθημερινή» 28-8-1962. 
677 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, αποσπάσματα, σ. 302. 
678 Ό. π., σ. 302. 
679 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 134. 
680 Ό. π., σ. 423. 
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έβλεπε ως παράγοντα για την καλλιέργεια της Ορθοδόξου πίστεως και του 

Ορθοδόξου φρονήματος καθώς επίσης και της Ελληνικής γλώσσας. Το Ορ-

θόδοξο φρόνημα και η επικράτηση της Ελληνικής γλώσσας ήταν τα στοι-

χεία εκείνα που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη λαίλαπα των εξισλαμί-

σεων, που, όπως αναφέραμε παραπάνω, είχαν λάβει τεράστιες διαστάσεις, 

που κόντεψαν να αφανίσουν  την Ελληνικότητα των υπόδουλων Ελλήνων.  

Το σχολείο διδάσκοντας την πίστη και την Ορθοδοξία ως λατρεία, ως 

τέχνη, ως αντίληψη ζωής, αναπτύσσει και ενδυναμώνει την προσωπικότη-

τα του παιδιού καθώς και την ταυτότητά  του, που προσδιορίζουν όλη του 

τη ζωή. 

Για τον άγιο Κοσμά το σχολείο είναι το πρώτιστο ίδρυμα σε κάθε 

Ορθόδοξη κοινότητα: «Διατί από το σχολείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι 

είναι Θεός, τι είναι Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι 

είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασις, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον 

μανθάνομεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι άγιον Ευχέλαι-

ον, ο τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή τι είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείον τα 

μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος. Καλύτερα 

να έχης εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχεις βρύσες και πο-

ταμούς, διατί η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν, το 

σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια. Ανίσως 

και δεν ήτανε σχολεία, που ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω;».681 Παρατη-

ρούμε ότι ο άγιος Κοσμάς θέλει το σχολείο να έχει διδακτικό πρόγραμμα 

και δομή λατρευτικής κοινότητας. Κεντρικός σκοπός του σχολείου είναι να 

διδάξει τη λατρεία της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας και Πίστης στους 

μαθητές, για να τους θωρακίσει απέναντι στις αλλοιώσεις που δέχονταν 

από την βαθιά αμάθεια και τις μεγάλες αλλαξοπιστίες. Θεωρεί τις Ακο-

λουθίες ως το κέντρο κάθε διδασκαλίας, καθώς  η προοπτική αυτή ανοίγει 

ένα νέο δρόμο στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα με 

θρησκευτικό περιεχόμενο, στο μέτρο βέβαια της δυνατότητάς τους να συμ-

μετάσχουν στη Λατρεία.                                                    

Αυτό, βέβαια, κατά την Ορθόδοξη αγωγή, διευρύνει αρκετά το πεδίο 

δράσης των παιδιών, αλλά είναι προφανές ότι δεν χωρά εδώ οποιαδήποτε 

προσωπική πρωτοβουλία. Εάν αυτό εφαρμόζεται γενικά στη λατρευτική 

σφαίρα, δεν συμβαίνει το ίδιο σε ότι αφορά στη διδασκαλία, ούτε στη δρα-

στηριότητα η οποία σχετίζεται με τη συμμετοχή στις Ακολουθίες. Αυτή ό-

μως η κατάσταση τροποποιείται εντελώς, αν θεωρήσουμε ότι η διδασκαλία 

των μαθημάτων με θρησκευτικό περιεχόμενο αποτελεί κάτι ενιαίο, όχι με 

τις Ακολουθίες, αλλά με την πληρότητα της ζωής ολόκληρης της Εκκλησί-

ας. Μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα μαθήματα με θρησκευτικό περιεχό-

                                                 
681 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 142. 
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μενο μπορούν να περιβληθούν με ένα νέο νόημα και να έλθουν  σε στενό-

τατη σχέση με την εσωτερική ζωή του παιδιού. 

Δεν πρέπει να λυπηθούμε τις προσπάθειες, προκειμένου να πετύ-

χουμε ώστε κάθε τάξη να γίνει μια εκκλησιαστική οικογένεια, μια «μικρή 

εκκλησία». Μόνο τότε, αν δηλαδή εφαρμόζεται η αρχή της δραστηριότητας 

και της προσωπικής προσπάθειας, όχι μόνο σε ό,τι διδάσκεται στο παιδί 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε όλη τη ζωή της τάξης, θα 

αποκτήσουν τα μαθήματα αυτά μια νέα έννοια και ζωή. 

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τη θεωρία των προτύπων των Αγίων και 

Νεομαρτύρων, που αναφέραμε παραπάνω, ότι κάθε τάξη οφείλει να επιλέ-

ξει έναν Άγιο, να αποκτήσει την εικόνα του, να τον τιμά και προ παντός να 

πλησιάζουν όλοι από κοινού τα Άγια Μυστήρια. Κάθε τάξη πρέπει να     

παίρνει μέρος στις εργασίες του ναού της, όπως επίσης και στο φιλανθρω-

πικό έργο της Εκκλησίας, συνδέοντας πάντοτε την  προσπάθειά της με το 

κανονικό έργο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική αυτή ζωή μιας τάξης θα 

την μεταβάλλει σιγά-σιγά, σε μια «μικρή εκκλησία». Μόνο υπ’ αυτούς τους 

όρους η προσωπική δραστηριότητα του παιδιού μέσα στο σχολείο γίνεται η 

βαθιά ένωση της Ορθόδοξης αγωγής με τη ζωή του  μέσα στην Εκκλησία.682 

Ο αγώνας του αγίου Κοσμά για την ίδρυση σχολείων είναι σχεδόν 

ταυτόσημος με τον αγώνα του για την διατήρηση της Ελληνικής γλώσ-

σας.683 Για τον άγιο Κοσμά η λέξη «Έλληνας»  σημαίνει ειδωλολάτρης, 

σύμφωνα με τη γνωστή μας παράδοση. Ωστόσο, διασυνδέοντας  την Ορθό-

δοξη πίστη με την Ελληνική γλώσσα, επιμένει στη διδασκαλία της «Ελλη-

νικής» γλώσσας. Η Ελληνική γλώσσα και η Ορθόδοξη πίστη ,που ζητούσε ο 

άγιος    Κοσμάς, ήταν δύο αλληλένδετα φαινόμενα μέσα στις ιδιόμορφες 

συνθήκες της εποχής και του τόπου. Το ένα δεν υπήρχε χωρίς το άλλο. Η 

μάχη του για τη συντήρηση και τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας ήταν 

ταυτόχρονα και μάχη για τη στερέωση της Ορθόδοξης πίστης.684 Γιατί γνώ-

ριζε ο άγιος   ότι οι υπόδουλοι Έλληνες χάνοντας τη γλώσσα τους θα έχα-

ναν και την Ορθόδοξη πίστη τους. Η Ορθοδοξία ήταν συνυφασμένη με την 

Ελληνική γλώσσα, με την Ελληνική συνείδηση, με την Ελληνική νοοτροπία, 

σε βαθμό που να μη συνυπάρχει, όταν έλειπαν τα στοιχεία αυτά. 

Γι’ αυτό ο άγιος Κοσμάς με όλες τις δυνάμεις που έχει αγωνίζεται 

για τη διάσωση και διατήρηση της ομιλίας της Ελληνικής γλώσσας. Εξ’ άλ-

λου σε μια από τις συμβουλές, που έδινε στους γονείς, για την αγωγή των 

παιδιών  τους  τόνιζε: «Δια τούτο αδελφέ μου, εσύ όπου κάνεις τα παιδιά, να 

                                                 
682 Αλέξανδρος Κοσμόπουλος, Μελετήματα Ορθόδοξης Χριστιανικής Παιδαγωγικής, Εκ-

δόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005, σ. 31-32. 
683 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 137. 
684 Ό. π., σ. 137-138. 
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τα παιδεύης τα παιδιά σου, να τα μαθαίνης τα γράμματα, εξόχως τα ελληνι-

κά, διατί η Εκκλησία μας, αδελφέ, είναι εις την ελληνικήν γλώσσαν».685  
Ο αγώνας του για την προάσπιση και τη διάδοση της Ελληνικής 

γλώσσας είναι μια εθνική κληρονομιά. Η επίδραση της διδασκαλίας του 

στους βλαχόφωνους ή δίγλωσσους κατοίκους της υπαίθρου ήταν αναμφι-

σβήτητη. Περιοδεύοντας τα ορεινά χωριά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και 

της Θεσσαλίας, ζητούσε από τους κατοίκους να μιλάνε μόνο Ελληνικά. Οι 

κάτοικοι των παραπάνω ορεινών χωριών ήταν δίγλωσσοι και χρησιμοποι-

ούσαν ελάχιστα την Ελληνική. Οι πιο πολλοί μέσα στο σπίτι τους ή στις ερ-

γασίες τους μιλούσαν αρβανίτικα.686 Σ’ αυτούς απευθυνόμενος μέσα από τη 

διδασκαλία του, τους καλούσε: «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπό-

σχεται μέσα εις το σπίτι του να μην κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απά-

νου να μου το ειπή και εγώ να πάρω όλα του τα αμαρτήματα εις τον λαιμόν 

μου από τον καιρόν όπου εγεννήθη έως τώρα και να βάλω και όλους τους χρι-

στιανούς να τον συγχωρέσουνε και να λάβη μίαν συγχώρεσιν, όπου αν έδινε 

χιλιάδες πουγγιά, δεν την εμεταβρήκε».687  
Γ’ αυτό τα περισσότερα σχολεία τα ίδρυσε στις παραπάνω περιοχές. 

Μέσα σ’ αυτά τα σχολεία δεν καλλιεργήθηκε μόνο η Ορθόδοξη πίστη, αλλά 

συντηρήθηκε και αναπτύχθηκε και η κοινή νεοελληνική γλώσσα.688 

Απευθυνόμενος προς τους κατοίκους της υπαίθρου για να πετύχει 

την αύξηση των εγγραμμάτων, που θα μιλούσαν Ελληνικά, καθιερώνει οι-

κονομικά κίνητρα:689 «Σας παρακαλώ, χριστιανοί μου, να ειπήτε και δια εκεί-

νους όπου ήλθαν να μάθουν γράμματα ελληνικά να τους χαρίζετε τα χρέγια 

και άλλα δοσίματα. Ανίσως πάλιν και δεν διαβάζουν, να τους τα ρίχνετε δι-

πλά να τα πληρώνουν».690 
Γνώριζε πολύ καλά ο άγιος Κοσμάς ότι, αν οι κάτοικοι των χωριών 

ξεχάσουν να μιλούν την Ελληνική γλώσσα, θα χάσουν την Ορθόδοξη πί-

στη τους. Γιατί αυτοί  οι οποίοι δεν θα γνώριζαν και δεν μιλούσαν την Ελ-

ληνική γλώσσα θα αδυνατούσαν να καταλάβουν το Ευαγγέλιο, δεν θα 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία καθώς επίσης τα 

τροπάρια της Εκκλησίας και επομένως δεν θα μπορούσαν να διδαχθούν 

από αυτά, ούτε να καλλιεργηθούν πνευματικά. Έτσι, αν έχαναν τη γλώσσα 

τους και την Ορθόδοξη πίστη τους, θα έχαναν και την ταυτότητά τους, τις 

ρίζες τους και την πολιτιστική κληρονομιά τους. 

                                                 
685 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 213. 
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Αν επικρατούσαν τα αρβανίτικα, οι υπόδουλοι δεν θα δυσκολεύο-

νταν να ασπασθούν τον Ισλαμισμό και να τουρκέψουν.691 Την Ελληνική 

γλώσσα την έβλεπε σαν το αποτελεσματικότερο όπλο κατά των εξισλαμί-

σεων. Ήταν απαίτηση της εποχής που βοηθούσε αποτελεσματικά στην 

αφύπνιση της ταυτότητας της Ελληνικότητας του Γένους. 

Ο άγιος Κοσμάς ζώντας μέσα στον ιστορικό χρόνο και έχοντας πλή-

ρη γνώση των συνθηκών που επικρατούσαν  διδάσκει, νουθετεί, παροτρύ-

νει, ιδρύει σχολεία Ελληνικά, επιβάλλει την Ελληνική γλώσσα, στερεώνει 

την Ορθόδοξη πίστη. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές βοηθά το Ελληνικό Γέ-

νος να κρατήσει τις ρίζες του και την πολιτιστική του κληρονομιά. Γιατί η 

γλώσσα και η θρησκεία είναι τα κυριότερα συστατικά του αυτοπροσδιορι-

σμού και της συνείδησης ενός λαού. 

3. Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, σώτειρα του Γένους και η συμβο-
λή στη διατήρηση της ιδιοπροσωπίας των υπόδουλων Ελλήνων  

Η Εκκλησία αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες της 

παιδείας του ανθρώπου. Η Εκκλησία είναι κάθε πράξη ή λόγος ή σκέψη, 

που γίνεται εν Χριστώ, εκφράζει και καλλιεργεί τη σχέση του με το αδιαίρε-

το σώμα του Χριστού. Και αντίθετα κάθε πράξη ή λόγος ή σκέψη, που εκ-

δηλώνεται χωρίς το Χριστό, γίνεται μέσο που τον αποσπά και τον απομα-

κρύνει από το σώμα της Εκκλησίας.692 Επομένως, η Εκκλησία αποτελείται 

από τους χριστιανούς, που εκφράζουν την ενότητά τους με την κοινή πίστη, 

τη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή και την ανιδιοτελή αγάπη. 
Μέσα στην Εκκλησία ο πιστός ζει εν Χριστώ και ο Χριστός εν αυτώ. 

Όπως ο Χριστός έχει δύο φύσεις, έτσι και σ’ αυτήν συνυπάρχει το Θείο με το 

ανθρώπινο, το ορατό με το αόρατο, το πνευματικό με το υλικό, το ουράνιο 

με το επίγειο. Στην Εκκλησία με κέντρο το Χριστό  τα μέλη της μυσταγω-

γούν τη θεία ζωή. Στην Εκκλησία την κατεξοχήν θεοσύστατη κοινωνία λο-

γικών όντων ο πιστός επικοινωνεί με τον Τριαδικό Θεό και με τους κοινω-

νούντες μ’ Αυτόν ανθρώπους. 

Η μόρφωση που παρέχεται από την Εκκλησία, στα μέλη της περι-

λαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής και απευθύνεται σ’ όλους τους πι-

στούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Επομένως, και στα παιδιά και τους 

εφήβους, που βρίσκονται στο μέσο της θεανθρώπινης κοινωνίας. 

Για την περίοδο της Τουρκικής δουλείας ο Καθηγητής Ιωάννης Κο-

γκούλης παρατηρεί: «Ως προς την Εκκλησία υπάρχουν πολλοί Νεοέλληνες 

που ξεχνούν ότι είμαστε απόγονοι ηρωικών ραγιάδων που υπέμειναν τα 

πάνδεινα χωρίς να τουρκέψουν. Τους διαφεύγει ότι η Ορθόδοξη Καθολική 

                                                 
691 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 279. 
692 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 101. 
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Εκκλησία υπήρξε η κιβωτός η οποία διέσωσε το Γένος μας, η Ιερή Λήκυθος 

που διεφύλαξε τα ιερά και τα όσια της Φυλής μας. Γλώσσα και ορθόδοξη 

πίστη υπήρξαν τα βασικά γνωρίσματα της ελληνικής του σκλαβωμένου 

λαού μας ταυτότητας καθόλη τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας του, 

αλλά παράλληλα και το σημείο μνήμης και αναφοράς για την απελευθέρω-

σή του. Παραλλάσοντας τη φράση του ένθεου εθνικού μας ποιητή,  να βρί-

σκουμε τη δύναμη να λέμε «μήγαρις πώς έχω άλλο τι στο νου μου πάρεξ 

ορθοδοξία και γλώσσα». (Σολωμού Άπαντα, τ. 2.6.12, εκδ. Ίκαρος). Σ’ όλους 

αυτούς που ξεχνούν τα ακατάλυτα αυτά ερείσματα του Γένους μας χρειά-

ζεται σε κάθε ευκαιρία και για όλη τη ζωή να υπενθυμίζετε ότι η ιδιοπρο-

σωπία μας ως Ελλήνων διασώθηκε από τη μητέρα μας Ορθόδοξη Καθολική 

Εκκλησία. Γιατί η λήθη θεμάτων αυτής της φύσεως είναι ολέθρια…».693 

 Ο Καθηγητής Νίκος Ματσούκας σημειώνει:  «Δεν πρέπει να ξε-

χνούμε ότι η Εκκλησία σ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν η μήτρα 

του λαϊκού πολιτισμού στις διάφορες εκφάνσεις του, ακόμα και των περισ-

σότερων θεσμών διοίκησης. Υπήρχε πράγματι ένα λαϊκό Πανεπιστήμιο του 

Γένους που συντηρούσε αθόρυβα την Ορθοδοξία μέσα στη γενική αμάθεια 

και την εγκατάλειψη. Το λαϊκό τούτο πανεπιστήμιο είχε βαθιές ρίζες που 

δεν ξεράθηκαν και μετά την απελευθέρωση, ακόμα και ως σήμερα θα μπο-

ρούσε να ισχυρισθεί κανείς. Απ’ αυτό το πανεπιστήμιο βγήκαν ο Μακρυ-

γιάννης και ο Θεόφιλος. Αλλά στο χώρο της επίσημης παιδείας του καιρού 

εκείνου ήταν ένα ξάφνιασμα η νέα πολιτική των διανοούμενων της Ευρώ-

πης. Και τούτο το ξάφνιασμα προερχόταν από την εισαγωγή των φυσικών 

επιστημών στα σχολεία της τουρκοκρατούμενης επικράτειας».694 

Κατά τον Μ. Παρανίκας, οι λειτουργοί της Εκκλησίας ήταν οι οδη-

γοί και οι ποιμένες του στην πλειοψηφία αγράμματου ποιμνίου, οι δε ιερές 

μονές και τα θυσιαστήρια της χάριτος έγιναν το καταγώγιο της αρετής, 

της ικανότητας κάποτε, φυτώρια των γραμμάτων και οι κρυψώνες των 

θησαυρών των αρχαίων προγόνων μας. Η Εκκλησία φρόντισε για την 

καλλιέργεια των γραμμάτων, θέρμανε το ζήλο για ίδρυση σχολείων, βοή-

θησε και με λόγια και με έργα στη διάδοση των γραμμάτων.695 

Παρά τις προσπάθειες των Τούρκων για εκρίζωση του Χριστιανι-

σμού με παιδομαζώματα, εξισλαμισμούς, σφαγές Νεομαρτύρων, απαγο-

ρεύσεις οικοδομής νέων εκκλησιών, ή επισκευής παλαιών, οι Έλληνες, 

γράφει ο Δ. Βικέλας, «υπέμενον καρτερικώς, αντλούντες ελπίδας εν τη συ-

ναισθήσει της αδιασείστου εθνικής αυτών υπάρξεως. Άξιον αληθώς θαυμα-

                                                 
693 Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Διακονώντας ως Κοσμήτορας  τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ……, σ. 342-343. 
694 Ν. Ματσούκα, Ελληνορθόδοξη Παράδοση και δυτικός Πολιτισμός ( στα πλαίσια του Νέου 

Ελληνισμού), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 27. 
695 Μ. Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικό Έθνει καταστάσεως των γραμμά-

των από της αλώσεως Κων/πόλεως (1453) μέχρι των αρχών της ενεστώσης ΙΘ΄ εκατονταε-

τηρίδας, Κωνσταντινούπολις,  1867, σ. 6. 
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σμού πως και ούτως εχόντων των πραγμάτων, ενυπήρχον εισέτι εις τους 

διέποντας τα του ΕΘΝΟΥΣ, αισθήματα ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ώστε υπό την σκέπην 

του πατριαρχείου διετηρήθη σώα η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Η εκ-

κλησία είχε διασώσει την ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».696 

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξ Οικονόμων, στον Λόγο του « Προ-

τρεπτικός προς τους Έλληνας», (α’ Οκτ. 1821), τόνιζε αβίαστα « Ω πιστοί 

της Εκκλησίας Υιοί! Εις την Κιβωτόν της πίστεως διεσώθηκε μεν από τοσού-

των κλυδώνων και του τελευταίου της Μωαμεθανικής ασέβειας κατακλυ-

σμού, διεσώτατε δε και την πατρώαν σας γλώσσαν και τους νόμους και 

τα έθιμα και τα ήθη τα χριστιανικά». «Πολλά επάθετε υπέρ της πίστε-

ως….Αλλά σεις εμείνατε σταθεροί εις τον λίθον τον ακρογωνιαίον, όστις 

σας διετήρησεν ηνωμένους εις έθνος εν όμοφρον και ομόφωνον, δοξάζο-

ντεςτον Θεόν εν ένι στόματι και μια καρδία».697 Και στον « Λόγο περί Φιλο-

γενείας», που εκφωνήθηκε στο μνημόσυνο του πριγκήπος Δημητρίου 

Μουρούζη, 26 Οκτ. 1821, «Δεύτε λοιπόν, ω μιας και της αυτής πίστεως μα-

θηταί μίας και της αυτής πατρίδος υιοί, μίας και της αυτής Εκκλησίας α-

διάσπαστα μέλη, φίλοι ομογενείς μου».698 

Η στηριγμένη στην Ελληνορθόδοξη παράδοση αγωγή σημαίνει ότι 

εμείς μορφώνουμε τα παιδιά μας με τη δική μας φιλοσοφία και τις δικές 

μας παραδόσεις ως Ελληνικό Γένος.699 Αυτή την Ελληνορθόδοξη αγωγή 

προσπαθεί  ο άγιος Κοσμάς να διδάξει και να νουθετήσει σε γονείς και   

παιδιά στις δύσκολες στιγμές που περνούσαν οι υπόδουλοι Έλληνες. 

 Ο άγιος Κοσμάς, όπως και οι Πατέρες, βίωνε το μυστήριο του Λόγου 

του Θεού και του σώματός Του, της Εκκλησίας. Αυτό το βίωμα το γνώριζε 

ως Αγιορείτης μοναχός και κληρικός που ζούσε έμπρακτα την ασκητική και 

λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, μέσα όμως στην κοινωνία. Αυτό το πολύ-

τιμο βίωμα που είχε αποκτήσει ο ίδιος, το διδάσκει με  απλό παιδαγωγικό 

τρόπο στους αμαθείς και άξεστους από Εκκλησιαστική ζωή υπόδουλους 

Έλληνες. Δίδασκε τις Εκκλησιαστικές και Λατρευτικές ακολουθίες, τη σω-

στή προσέλευση στα Μυστήρια, θέλοντας να δώσει σωστά πρότυπα στους 

παιδαγωγούμενους, ιδιαιτέρως στα παιδιά και στους νέους. 

Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται μεγάλη εκπαιδευτική επί-

δραση στις ψυχές των πιστών με τη διδασκαλία και τις λατρευτικές ακο-

                                                 
696 Δ. Βικέλας, Η Ελλάς προ του 1821 ( Απόσπασμα από Η΄ τόμ. του β΄ τεύχους του περ. 

«Παρνασσός», Αθήνα 1884, σσ 1, 4. 
697 Προτρεπτικός προς τους Έλληνας στο: Κων. Πρεσβυτέρου του Εξ Οικονόμων γενεα-

λογουμένου, Λόγοι Εκκλησιαστικοί εκφωνηθέντες εν τη Γραικική Εκκλησία της Οδησσού, 

κατά το ΑΩΚΑ-ΑΩΚΒ έτος,….ετυπώθησαν φιλοτίμω δαπάνη Ιωάννου Π. Βόζου του Πε-

λοποννήσίου, Υποναυάρχου και Ιππέως Ρωσσικού. Εν Βερολίνω, εκ της τυπογραφίας της 

Ακαδημίας των Επιστημών, ΑΩΛΓ. σ. 300. 
698  Ό. π., σ. 323. 
699 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό. π., σ. 265. 
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λουθίες.  Μέσα στην Εκκλησία θα γνωρίσουν περισσότερο το Θεό, θα συν-

δεθούν μαζί Του και θα νιώσουν ανακούφιση, παρηγοριά και προπάντων 

αγάπη. Γιατί η αγάπη αποτελεί την αυθεντική οντολογική ιδιότητα του αν-

θρώπου στην πραγματοποίηση της οποίας συνειδητά ή ασυνείδητα, ωθεί-

ται αυτός από τη Θεία Πρόνοια. 

Η νεανική ηλικία θεωρείται ο σταθμός της εξόδου του ανθρώπου 

από τον εγωκεντρικό κλοιό του εαυτού του. Στην ηλικία αυτή και παράλ-

ληλα με την συνειδητοποίηση της ίδιας της ύπαρξης του, ο άνθρωπος, αφού 

αισθανθεί καλά για τον εαυτό του και τον αγαπήσει, αρχίζει, να αντιλαμ-

βάνεται την έννοια της αγάπης. 

Από την ευτυχία που νοιώθει μέσα στην αγάπη των άλλων, προχω-

ρεί στην ανακάλυψη της ανιδιοτελούς και «κενωτικής» αγάπης του Άλλου: 

τους φίλους, τους γνωστούς ανθρώπους, τους άγνωστους, τις ιδέες, τις αξί-

ες, το Θεό. 

Μέσα στην Εκκλησία ο νέος βιώνει τη  λατρευτική αγωγή. Πρόκειται 

για μια αγωγή που έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο. Η λατρεία του Θεού 

είναι δωρεά του Πνεύματος και καρπός της αγωγής. Χωρίς άσκηση δεν 

φθάνει στη «λογική λατρεία». Και αυτό, γιατί η λατρευτική αγωγή δεν έχει 

άλλο σκοπό από την ενεργοποίηση της άφατης, σε πνευματική απόλαυση, 

«κοινωνίας» του κτίσματος με τον Κτίστη. 

Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε τον ορισμό της λατρευτικής αγω-

γής, θα την ορίζαμε ως: «Την λατρευτική αγωγή ημέτεροι και ξένοι ορίζουν 

ως το είδος εκείνο της κατηχήσεως και Χριστιανικής αγωγής, όπερ εκκινούν 

εκ της λατρευτικής πράξεως, της λατρείας, ως και εξ άλλων προσπαθειών ή 

φροντίδων λατρευτικού πάντοτε χαρακτήρος, κατατείνει αμέσως μεν εις την 

λατρευτικήν και μυστηριακήν, ειδικώτερον, μόρφωσιν των πιστών, εμμέσως 

δε εις την γενικωτέραν αυτών χριστιανικήν τελείωσιν».700  

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό παρατηρούμε πως η τελείωση 

του ανθρώπου δεν μπορεί να νοηθεί από τον ορθόδοξο παιδαγωγό, παρά 

ως οντολογική μετοχή του παιδαγωγούμενου στο σώμα του Θεανθρώπου 

Χριστού. Έτσι η Λατρευτική αγωγή πλησιάζει ουσιαστικά τον άνθρωπο και 

είναι η μοναδική αγωγή κατά τον B. Zenkovsky, αφού μόνο αυτή υπηρετεί 

τη σωτηρία του ανθρώπου.701 Το τέλος της είναι η θεανθρωποποίηση, αφού 

μόνο ο Θεάνθρωπος είναι ο τύπος του ανθρώπου. Έτσι η λατρεία είναι 

πράξη της Εκκλησίας που φανερώνει το Χριστό αλλά και τον άνθρωπο. Η 

λειτουργία απαντά στο ερώτημα «τι είναι άνθρωπος» δεικνύουσα προς τον 

Χριστό ως τον άνθρωπο par excellence, ως τον άνθρωπο δηλαδή τον ηνωμέ-

                                                 
700 Κ. Φράγκος, Λατρευτική αγωγή, άρθρο στη Μ. Π. Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 3ος, σ. 572. 
701 B. Zenkovsky, Προσπάθεια ορθοδόξου θεωρήσεως της αγωγής (Εισαγωγή- μετάφραση 

Αλεξ. Κοσμόπουλου), Αθήνα 1972. 
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νον μετά του Θεού, τον θεοποιημένον. Στην Κοινωνία  των «αγίων», τα ο-

ποία προσφέρονται «τοις αγίοις», η πυξίδα δείχνει αυτομάτως προς τον «έ-

να άγιον, ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν». Εκείνο εν τω οποίω ο άνθρωπος ε-

νούμενος δια της θείας Κοινωνίας γίνεται, εκείνο το οποίον όντως είναι: 

«πλήρης άνθρωπος».702 

Η λατρεία είναι «έργον του λαού», πράξη της Εκκλησίας, της ευχαρι-

στιακής συνάξεως, με εικόνα της κεφαλής του μυστικού σώματος του Χρι-

στού, τον ιερέα. Μέσα σ’ αυτή  ο άνθρωπος θεωρεί την αγαπητική ένωση 

του Θεού και του ανθρωπίνου, τη σωτηρία του πεπερασμένου, που βαπτί-

ζεται βαθμιαία, καθημερινά μέσα στην «έσχατη ημέρα» και ζει τη χαρά 

των γάμων του Αρνίου. 

Επομένως, ο σκοπός της λατρευτικής αγωγής είναι η έλξη και προ-

σαρμογή του νέου Χριστιανού στη θεωρία της μυστηριακής πραγματικότη-

τας της Εκκλησίας. Το «τέλος» της ταυτίζεται με το τέλος του ανθρώπου, 

ήτοι τη «θεωρία» της δόξας του Θεού. 

Επομένως, τα βιώματα της λατρευτικής ζωής βοηθούν το παιδί και 

τον έφηβο  να βλέπει από αυτή την ηλικία  τα μη ορώμενα. Με το βίωμα 

του λειτουργικού χρόνου διαισθάνεται σιγά-σιγά την κοινωνία της Εκκλη-

σίας, την «καινή κτίση» από την οποία προσλαμβάνεται. Έτσι από αυτή την 

ηλιακή ζωή ο άνθρωπος αισθάνεται την Εκκλησία ως πραγματικότητα όχι 

του παρόντος, αλλά του «μέλλοντος αιώνος». 

Παρατηρούμε ότι η μέθοδος τη λατρευτικής αγωγής είναι βιωματική. 

Επιδιώκει να εκκλησιοποιήσει το εύπλαστο παιδί και έφηβο με τα βιώματα 

της λατρευτικής ζωής, που καλλιεργούνται στην εκκλησιαστική κοινότητα. 

Η λογικοποίηση αυτών των βιωμάτων από τον παιδαγωγούμενο πραγμα-

τοποιείται περί το τέλος της εφηβείας. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστη-

μα θα γίνει η επεξεργασία τους από τον ιερέα-παιδαγωγό, προκειμένου να 

βοηθήσει τον παιδαγωγούμενο να φθάσει στη «λογική λατρεία». Το αποτέ-

λεσμα αυτής της επίδρασης θα συνοδεύει όλη τη ζωή του ανθρώπου. 

Τα βιώματα που χαρίζει η λατρευτική ζωή της εκκλησιαστικής κοι-

νότητας  εκπαιδεύουν δίνουν μορφή στον παιδαγωγούμενο. Είναι μεγάλης 

εκπαιδευτικής αξίας και θα μπορούσαν να χωρισθούν σε δύο ομάδες: 

 

α) Το βίωμα της μετοχής στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας  επι-

τυγχάνεται  χάρη στην υψηλή ανθρώπινη ποιότητα, την αγάπη και την εκ-

κλησιαστική συνείδηση των ενηλίκων, που ζούνε μαζί με τα παιδιά και    

τους εφήβους, να βιώσουν οι παιδαγωγούμενοι την Εκκλησία ως κοινωνία 

των χριστιανών. Αυτό δεν είναι εύκολο, εξαρτάται πολύ από το περιβάλλον 

                                                 
702 Ι. Ζηζιούλας, Η ευχαριστηριακή θεώρηση του κόσμου και ο σύγχρονος άνθρωπος, στον 

τόμο «Χριστιανικόν Συμπόσιον» 1, σ. 183-190. 
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των ενηλίκων, γιατί τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ψυχολογικά ξένοι προς 

την έννοια της Εκκλησίας, αφού η θρησκευτικότητά τους είναι ακόμη πι-

θανότητα «ατομική». Είναι όμως δυνατό, μέχρι ένα σημείο να βοηθήσουν 

στην εκκλησιοποίησή τους πρόσωπα παραδεκτά από αυτούς για την υψηλή 

τους ανθρωπιά και τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Το βίωμα αυτό θα 

γίνει αργότερα  αντίληψη και λογική πίστη. Γιατί μια ζεστή ανθρώπινη   

κοινότητα αγάπης, ευγένειας, ειλικρίνειας, ισότητας, χαράς, φανερώνει 

στους παιδευόμενους από τα προβλήματα του «εγώ» τους και μαστιζόμε-

νους από τις θύελλες των αμφιβολιών νέους  το πρόσωπο του Χριστού, ενι-

σχύει την πίστη τους σ’ Αυτόν και στην Εκκλησία του. Οι ίδιοι νέοι μάρτυ-

ρες της ευεργετικής μεταμορφώσεως, χάρη στην κοινωνία με το Χριστό α-

ναγνωρίζουν το Λυτρωτή, πλησιάζουν την εκκλησιαστική πραγματικότητα 

και ενισχύεται η πίστη τους στην λυτρωτική δυνατότητα της Εκκλησίας. Το 

παιδί και ο έφηβος αισθάνονται την ποιμαντική φροντίδα του Χριστού για 

το λαό του. Στις στιγμές της αβεβαιότητας και των συχνών απογοητεύσεων 

αισθάνονται, σε στιγμές χάριτος, την παρουσία του Πνεύματος μέσα στην 

Εκκλησία, όπου υπάρχει η ελπίδα από τα λόγια «θαρσείται», «ουκ αφήσω 

υμάς ορφανούς» και «νεανίσκοι ισχυροί έστε».  

Με τι άλλο καλύτερο βίωμα πρέπει να μεγαλώσει ένα παιδί και ένας 

έφηβος, από αυτό της ποιμαντικής φροντίδας του Χριστού και από αυτής 

της μεγάλης δεξαμενής της αγάπης που είναι η Εκκλησία. Η γεύση αυτού 

του Μυστηρίου της Εκκλησίας, της παιδαγωγικής του Θεού, της παιδαγω-

γικής εκείνης που υπακούει στο φαινομενικά παράλογο που υπάρχει στη 

λογική του Σταυρού, τη «Λογική της Κενώσεως».703  

         

β) Το λειτουργικό βίωμα. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η μεγάλη 

σπουδαιότητα του βιώματος αυτού για τα παιδιά και τους εφήβους. Η πε-

μπτουσία της λατρευτικής αγωγής συνίσταται στην παρουσία της Εκκλη-

σίας ως σώμα αινούντων τον Κύριο και στην εμφύσηση στον παιδαγωγού-

μενο της ψυχολογικής στάσης της ενδυνάμωσης, πριν την κατάκτηση του 

αυτεξουσίου. Πρόκειται για την μόρφωση εντός μιας δοξολογικής αναφο-

ράς «Τα Σα εκ των Σών Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», του 

εαυτού του και δι’ αυτού, της κτίσης προς τον Κτίστην. Μυείται έτσι στη λα-

τρευτική χρήση του κόσμου και προγεύεται τη μυστηριακή διάσωση, τη σω-

τηρία του ανθρώπου και της δημιουργίας. 

Η στάση αυτή, καρπός της κοινωνίας με το Χριστό του, χαρίζει το 

λειτουργικό ήθος, που αναφέραμε προηγουμένως. Δεν φοβάται τον κόσμο, 

                                                 
703 Αλέξανδρος Κοσμόπουλος, Η λογική της κενώσεως, στο Αγωγή: «Φλεγόμενη Βάτος», 

Αθήνα, 1972. 
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ούτε τον αρνείται. «Λατρεύω το Δημιουργό» σημαίνει: αναγνωρίζω, σέβο-

μαι και αγαπώ τον κόσμο «ως ο Χριστός ηγάπησε».704 

Ο άγιος Κοσμάς αποβλέπει στην πνευματική ανύψωση του λαού με 

τη συμμετοχή του στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. 

 α) Η Λατρευτική και μυστηριακή αγωγή και Παιδεία των υποδούλων 
Ελλήνων  

Τα μυστήρια είναι τα κτιστά μέσα, με τα οποία παρέχεται η άκτιστη 

χάρη του Θεού. Ο κτιστός άνθρωπος χρειάζεται τα κτιστά μέσα, για να δε-

χθεί την άκτιστη χάρη. Το κυριότερο όμως στοιχείο στα μυστήρια δεν είναι 

ο κτιστός φορέας, αλλά η άκτιστη δωρεά. Η προσέγγιση των μυστηρίων δεν 

πρέπει να περιορίζεται στον κτιστό φορέα, αλλά να διακρίνεται πνευματι-

κά από την «ένδον κρυπτομένην χάριν».705 Για παράδειγμα αναφέρουμε 

όποιος περιορίζεται στα φαινόμενα και δε θεωρεί το μυστήριο της θείας 

Ευχαριστίας πνευματικά, δε διακρίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. 

Η πηγή από την οποία αντλούν τη χάρη τα μυστήρια της Εκκλησίας 

είναι η εν Χριστώ οικονομία. Τα μυστήρια αποτελούν «θυρίδες», από τις 

οποίες εισέρχεται το φως του Θεού στον κόσμο.706  Αποκαλύπτουν την αλη-

θινή ζωή που νικάει το θάνατο.  Με αυτά ενεργοποιείται το ένα και μεγάλο 

μυστήριο της πίστεως, που είναι η φανέρωση του Χριστού στον κόσμο και η 

σύσταση της Εκκλησίας.707 

Η καρποφορία όμως των μυστηρίων προϋποθέτει την ανθρώπινη 

συγκατάθεση και συνεργασία. Έτσι η είσοδος στην Εκκλησία, ενώ πραγμα-

τοποιείται με τη χάρη του Θεού, προϋποθέτει ταυτόχρονα και την ελεύθερη 

συγκατάθεση και συνεργασία του ανθρώπου.708 

 i) Η σημασία των μυστηρίων της Εκκλησίας και η συμμετοχή των πιστών 

σε αυτά  

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με  ταπείνωση και συναίσθηση της α-

μαρτολότητάς του709, διδάσκει στους αδελφούς του «τα αναγκαιότερα μυ-

στήρια της πίστεως».710  Η ενεργή συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκ-

κλησίας αφορά όλο το πλήρωμα του λαού, στο οποίο περιλαμβάνονται και 

                                                 
704 Αλέξανδρος Κοσμόπουλος, Μελετήματα Ορθόδοξης Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ό. π., 

σ. 101-108. 
705 Γρηγορίου Παλαµά, Οµιλία 56,4, εκδ. Σ. Οικονόµου, σ. 205. 
706 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, 1, PG 150, 504A. 
707 Α΄ Τιμ. 3, 16. 
708 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 144-145. 
709  Βλ. λεπτ. Β. Αθ. Τσίγκου, Η Δογματική διδασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο 

χαριστήριο τόμο προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ , Στα βήματα του 

αποστόλου Βαρνάβα, Λευκωσία, 2008, σ. 717. 
710 . Βλ. Ι. Β. Μενούνος, ό. Π. σ.161. 
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τα παιδιά, τα οποία κατά τον Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως «πας ο λαός 

του Χριστού επί την μετάληψιν του Παναγίου αυτού σώματος και αίματος, δι’ 

ων την μνήμην του θανάτου αυτού και της αναστάσεως κατά την αυτού τε-

λούμεν παράδοσιν, ακορέστω επιθυμία και θεοκινήτω σπουδή κατεπείγονται 

μάλλον, ή επί τας πηγάς των υδάτων η έλαφος».711 Η παράδοση αυτή της Εκ-

κλησίας αποτελεί βοηθητικό παράγοντα της Ορθόδοξης χριστιανικής αγω-

γής των παιδιών, όπου κατά τον Αστέριο, επίσκοπο Αμασείας «η λογική 

παίδευσις, της πρακτικής ενεργείας ήττων και ασθενεστέρου διδασκάλου και 

όσω της ακοής την όψιν ακριβεστέρα είναι φαμέν τοσούτω διωμολόγηται του 

λόγου την πράξιν κρατείν».712 

Η συμμετοχή των παιδιών στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας απο-

τελούσε και αποτελεί την τελειότερη μορφή χριστιανικής αγωγής.713 Κατά 

τον Ιωάννη Κογκούλη, η συμμετοχή των παιδιών αποτελεί κορυφαίο χρι-

στιανοπαιδαγωγικό γεγονός, αφού προσφέρει στα παιδιά ποικιλία εμπει-

ριών.714  Αφού κατά τον Κύριλλο Αλεξανδρείας «τω άπαξ των εκ Θεού λα-

χόντι μυσταγωγίαν και αποκάλυψιν ουκ έδει της εξ ανθρώπων παιδαγωγί-

ας».715 Η δε συμβολή της προσευχής είναι μεγάλη, αφού «τούτο… το διδά-

σκαλον το μη συμβουλεύσαι μόνον αλλά και ευχαίς βοηθείν».716 Ο λόγος του 

Θεού γίνεται «τροφή νου… και άρτος πνευματικός, στηρίζων ανθρώπων 

καρδίαν».717 Και η ανάγνωση των Γραφών «εφόδιο σωτηρίας».718 

Επίσης, ο λόγος αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε λατρευτικής και μυ-

στηριακής πράξης. Δίνει μεγάλες στιγμές διαλόγου του λαού του Θεού με 

το Θεό και δυνατότητες έκφρασης της πίστης κάθε εκκλησιαστικής κοινό-

τητας. Έτσι η λατρεία κατέχει μεγάλη δύναμη κατήχησης και ευαγγελιο-

ποίησης των πιστών. Γ’ αυτό η κατήχηση και η χριστιανική αγωγή συμβάλ-

λουν στην υποβοήθηση των μελών της Εκκλησίας στην ενσυνείδητη και 

ενεργετική συμμετοχή στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή. Κατά τον Ι-

                                                 
711 Επιστολαί, PG 98, 184 B. 
712 Ομιλία εις τον Άγιον Φωκάν, PG 40,301 A΄. 
713 Ι. Β. Κογκούλη, Ο εκκλησιασμός των μαθητών, Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, Έκδοση 

Β΄, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., σ. 40- 42. 
714 . Βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Η ευχαριστιακή αγωγή στην παιδική ηλικία των 6 – 13 ετών, Ορθό-

δοξος θεώρησις και συμβολή εις την μυστηριακήν αγωγήν,  Θεσσαλονίκη 1980. σ. 161. Εν 

προκειμένω ο Καθηγητής αναφέρει: «Η ηλικία των 6-13 ετών, από ψυχοπαιδαγωγικής 

πλευράς θεωρουμένη, προσφέρει τας απαραιτήτους δυνατότητας δια την επιβεβλημένην 

σύνδεσιν του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας με την σταδιακήν ανάπτυξιν εις το παιδί 

της περί του Θεού εικόνος, το δε Εκκλησιαστικόν περιβάλλον παρέχει εις αυτό από της νη-

πιακής ηλικίας πλήθος βιωμάτων και εμπειριών, αι οποίαι προέρχονται από αυτήν την 

συμμετοχήν του εις το εν λόγω Μυστήριον». , ό.π., σ. 40-42. 
715 Προσφωνητική ταις ευλαβεστάταις βασιλίσσαις, PG 76, 1325 D. 
716 Ιωάννου Δαμασκηνού, Εις επιστολήν Α΄ Κορινθίους, PG 95, 705 C. 
717 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Εξήγησις εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, PG 78. 529. 
718 Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Εις την ερμηνείαν της Αγίας Γραφής, PG 95.104i Α. Β. 
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ωάννη τον Χρυσόστομο «άπαντες… ημίν συντύξασθαι, ώστε τους νέους τους 

την εκκλησίας μάλιστα δυνηθήναι κοσμίως ζην».719 Επίσης όπως ο ίδιος πα-

ρατηρεί «παιδεύσωμεν ημών προς ευφημίαν το στόμα μέγα από τούτου το 

κέρδος, μεγάλη από της ύβρεως η βλάβη».720 

Επίσης, αξιοπρόσεχτη είναι η κατηχητική και χριστιανοπαιδαγωγική 

εκείνη πράξη η οποία αφορά την κατανόηση της συμβολικής γλώσσας της 

λατρείας και του μυστηρίου, όπως επίσης και του εορταστικού της στοιχεί-

ου. 

Όσον αφορά το πρώτο είναι γνωστό ότι μέσα από τη συμβολική 

γλώσσα εκφράζονται οι βαθύτατες προσωπικές εμπειρίες. Το σύμβολο εί-

ναι η γλώσσα των μυστηρίων. Είναι ο τρόπος έκφρασης και θρησκευτικής 

επικοινωνίας. 

Επίσης, το εορταστικό στοιχείο έχει μεγάλη σημασία για την ανθρώ-

πινη ύπαρξη, η οποία το έχει μεγάλη ανάγκη. Το εορταστικό στοιχείο νοη-

ματοδοτεί πολλές ανθρώπινες εκδηλώσεις, όπως της φιλίας, της αγάπης, 

της ελπίδας και της σωτηρίας. Το εορταστικό ενώνει τα μέλη μιας ομάδας 

και νοηματοδοτεί τη ζωή μας. Η στενή συνάφεια μεταξύ εορτής και κατή-

χησης αντανακλά στην εκμάθηση, εμβάθυνση και ωρίμανση στην πίστη.721 

Με τα μυστήρια ήθελε ο άγιος Κοσμάς να ενεργοποιήσει την πίστη 

στο Θεό και την ενεργή συμμετοχή των υπόδουλων Ελλήνων  μέσα στη ζωή 

της Εκκλησίας. Ο εκκλησιασμός των πιστών με την προσέλευσή τους στη 

μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας βοηθούσε στην ανάπτυξη των διαπροσω-

πικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας. Η αγά-

πη και το  ενδιαφέρον του ενός προς τους άλλους και των άλλων προς τον 

ένα  βοηθούσε ενδυναμώνοντας  τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των πι-

στών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη στερέωση της πίστεως και την ανάπτυ-

ξη της συλλογικής συνείδησης, που ήταν απαραίτητη για τη συγκεκριμένη 

ιστορική στιγμή. 

Επίσης, θέλοντας να τονίσει τη μεγάλη σπουδαιότητα των μυστηρί-

ων στη ζωή των πιστών αναφέρει: «Ποίος αδελφοί μου, ηξεύρει να μου ειπή, 

ο ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός; Με φαίνεται να λέγετε όλοι σας πως είναι 

φωτεινός και τα πάντα φωτίζει. Είναι όμως μερικά ζώα, όπου τες λέγουν νυ-

κτερίδες και άλλα κουκουβάγιες και όταν εβγαίνη ο ήλιος, θαμπώνονται, 

σκοτίζονται και δεν βλέπουν, και όταν νυκτώση, τότε βλέπουν. Έτσι είναι και 

εις τα Άρχαντα Μυστήρια τον καλόν και δίκαιον άνθρωπον τον φωτίζουν και 

τον κάνουν ωσάν άγγελον. Ομοίως πάλιν και τον αμαρτωλόν τον σκοτίζουν 

και τον κάνουν ωσάν τον Διάβολον, καθώς και η φωτιά όλα τα πράγματα δεν 

                                                 
719 PG 58, 504. 
720 PG 62, 106. 
721 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, ό. π., σ. 342 – 343. 
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τα καίει, μάλιστα το χρυσάφι το λαμπρύνει και το καθαρίζει, τα άλλα πράγ-

ματα τα κατακαίει. Λοιπόν ας γένωμε και ημείς μάλαμα να καθαρισθώμεν, 

όχι όπου είμεσθεν λινόξυλα και κατακαιόμεσθεν».722 

Στη διδασκαλία του τονίζει την ορθή τέλεση των μυστηρίων και ζη-

τά από λαϊκούς και κληρικούς, να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, όταν συμ-

μετέχουν ή οι ιερείς τελούν αυτά. 

ii) Το βάπτισμα  

Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο μυ-

στήριο του βαπτίσματος723. Η χριστιανική ζωή αρχίζει με το μυστήριο του 

βαπτίσματος, που είναι μυστήριο μετοχής στο θάνατο του Χριστού. Έτσι 

γίνεται δυνατή η μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Χριστού και η ανάδει-

ξή του ως ελεύθερου προσώπου και μέλους της «κοινωνίας της θεώσεως».724  

Με το βάπτισμα αναλαμβάνουν οι γονείς και οι ανάδοχοι να πραγ-

ματοποιήσουν την εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του «πορευθέ-

ντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του 

Πατρός και του Υιού και του αγίου  Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν 

πάντα όσα ενετειλάμην υμίν…».725 Κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό «μέγα…το 

βάπτισμα, αλλά μέγα αυτό ουχ ο βαπτίζων, αλλ’ ο καλούμενος εις το βά-

πτισμα»726 

Με το βάπτισμα γεννιέται ο άνθρωπος στη νέα ζωή και αποτελεί την 

αρχή της αληθινής ζωής του. «Αρχή μοι ζωής το βάπτισμα και πρώτη ημε-

ρών εκείνη η της παλιγγενεσίας ημέρα» λέει ο Μ. Βασίλειος.727 

Με το μυστήριο του βαπτίσματος απαλλάσσεται το παιδί από το προπατο-

ρικό αμάρτημα και εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας.        

Το Μυστήριο του βαπτίσματος ως αγωγή απευθύνεται στους γονείς 

και όχι στο παιδί. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι μαζί με την ενσω-

μάτωση του παιδιού στην Εκκλησία  θα το βοηθήσουν ολοκληρωμένα με 

την αγωγή στην πίστη. Είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να τιμούν και να εορ-

τάζουν την ημέρα της βαπτίσεως των παιδιών τους ως τη γενέθλιο ημέρα. 

                                                 
722 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 228. 
723 . Για το Μυστήριο του Βαπτίσματος, βλ. Ι. Β. Κογκούλη, Χ. Κ. Οικονόμου, Π. Ι. Σκαλτσή, 

Το Βάπτισμα [Σειρά: Θεία λατρεία και Παιδεία, 2], Έκδοσις Ορθ. Χριστ. Αδελφότητος 

«ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 1992. Στην εν λόγω εργασία υπάρχει και αναλυτική βιβλιογρα-

φία για το βάπτισμα. 
724 Γεωργίου Ι. Μανττζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 36. 
725 Μθ. 28, 19 – 20. 
726 Ιωάννη Δαμασκηνού, PG 95, 576 B. 
727 Μ. Βασιλείου, Περί αγίου  Πνεύματος 10,26 PG 32, 113Β. 
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Σ’ αυτό θα βοηθούσε αν η  βάπτιση του παιδιού  γίνει την ημέρα της γεν-

νήσεώς του ή της ονομαστικής εορτής του.728 

Για τον άγιο Κοσμά το βάπτισμα είναι ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας 

τον οποίο έχει διδάξει ο ίδιος ο Χριστός: «Θέλοντας ο Κύριος να μας δείξη 

τον τρόπον πώς να βγάνωμεν εκείνην την κατάραν, όπου έλαβε ο πατέρας 

μας ο Άδαμ μέσα εις τον Παράδεισον και η μητέρα μας η Εύα, εβαπτίσθη ο 

Κύριος εις τον Ιορδάνην ποταμόν από τον τίμιον Πρόδρομον».729 
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του συμβουλεύει του ιερείς για την ορθή 

τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος: «Και να βαπτίζετε η αγιωσύνη σας, 

άγιοι ιερείς, τα παιδιά της ενορίας σας με την γνώμην και σκοπόν της αγίας 

ημών ανατολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Να τα βουτάτε μέσα εις την 

κολυμβήθραν, να έχετε μέσα πολύ νερόν και να κάμνετε τρείς αναδύσεις λέ-

γοντας τα ονόματα της αγίας Τριάδος».730  
Γνωρίζοντας ο άγιος  Κοσμάς τους Πατέρες της Εκκλησίας μας και 

τη διδασκαλία τους, ότι βαπτίζονται οι άνθρωποι μέσα στο νερό και κατα-

δύονται και αναδύονται τρεις φορές, ως τύπον της τριημέρου ταφής του 

Κυρίου και αφού πεθάνουν σε όλο τον πονηρόν αυτόν κόσμον, στην τρίτη 

ανάδυση βρίσκονται πλέον ζωντανοί, ωσάν αναστημένοι εκ νεκρών. Το 

βάπτισμα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ομοίωμα του θανάτου του 

Χριστού.731 Βέβαια, το ομοίωμα δεν ταυτίζεται με το πράγμα. Στο βάπτισμα 

ο άνθρωπος μιμείται το θάνατο του Χριστού «εν εικόνι». Ο Χριστός, που 

έπαθε και αναστήθηκε πραγματικά, προσφέρει στους ανθρώπους που είναι 

εικόνες του τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι της σωτηρίας με την εικονική 

αυτή μίμηση.732 Σε όποιον όμως μετέχει στο πάθος του Χριστού «εν εικόνι», 

προσφέρεται η σωτηρία «εν αλήθεια».733 Παράλληλα, η εικονική αυτή μί-

μηση του πάθους του Χριστού αποτελεί και το σταθερό όρο ή το μόνιμο δεί-

κτη της χριστιανικής ζωής.734 

Το πάθος του Χριστού περικλείει βαθύτατο νόημα για τη ζωή των 

πιστών. Άλλωστε, χωρίς τη συμμετοχή στο πάθος του Χριστού η συμμετοχή 

στην ανάσταση και τη ζωή του είναι αδύνατη.735 Το πάθος του Χριστού δεν 

αποτελεί απλό αντικειμενικό γεγονός, που αρκεί κανείς να το δεχθεί για 

                                                 
728 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, έκδοση Β΄, Εκδοτικός οίκος 

Αδελφών Κυριακίδη α.ε. σ. 343 –344. 
729 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 200. 
730 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 200-201. 
731 Ρωμ. 6,3-5. 
732 Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατήχησις μυσταγωγική 3,1, PG. 33,1088Α. 
733 Ό. π., 2,5,PG33,1081A Και Γ. Φλωρόσκυ, Ανατομία προβλημάτων της πίστεως, Θεσσαλο-

νίκη 1977, σ. 93-94. 
734 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής 2, PG150,557C. 
735 Ιγνατίου Θεοφόρου, Προς Μαγνησιείς 5,2,. Βλ. και Νικολάου Καβάσιλα, Ερμηνεία της 

θείας Λειτουργίας 4, PG150,380AB.  
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να σωθεί, αλλά κεφαλαιώδες ανθρωπολογικό γεγονός, που καλείται να το 

οικειωθεί και να το ζήσει.736 

Συνεχίζοντας ο άγιος Κοσμάς τη διδασκαλία του, τονίζει με επιμονή 

να μην αφήνουν οι χριστιανοί τα παιδιά τους αβάπτιστα, χρησιμοποιώντας 

υπερβολικές φράσεις για να τονίσει την σπουδαιότητα του βαπτίσματος: 

«καλύτερα αδελφέ μου, να θανατώσης εκατό ανθρώπους βαπτισμένους παρά 

να αφήσης ένα παιδίον αβάπτιστον να αποθάνη».737  
Θέλει να παροτρύνει τους γονείς να βαπτίζουν τα παιδιά τους και 

παρατηρούμε ότι υπερβάλλει στις εκφράσεις του, ερχόμενος σ’ αντίθεση με 

τις χριστιανικές αρχές, αλλά εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να μη μένουν 

τα παιδιά αβάπτιστα. 

Πρότεινε, όταν τα παιδιά κινδύνευαν να πεθάνουν αβάπτιστα, το 

«βάπτισμα ανάγκης» το «αεροβάπτισμα».738 «Και αν τύχη ανάγκη και θέλη 

να αποθάνη το παιδίον και δεν επρόφθασεν ο παπάς να το βαπτίση, ας το βα-

πτίση όποιος τύχη, ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός, γείτονας και μάλιστα 

μαμμή. Βάλε αρκετόν νερόν και λάδι, στάυρωσέ το και βάπτισέ το. Ειπέ: βα-

πτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγί-

ου Πνεύματος. Αμήν. Και αν ζήση, το τελειώνει ο παπάς. Μα έτυχε και δεν 

έχεις νερόν; Πάρε τρείς φούχτες χώμα και χύσε το εις το κεφάλι του και ειπέ 

καθώς και πρώτον. Έτυχε πάλιν και  δεν έχεις και χώμα; Βαπτισέ το εις τον 

αγέρα και ειπέ ομοίως».739 
Με εκφράσεις, που δεν ταιριάζουν στο επίπεδο του, ούτε στο ρόλο 

του δασκάλου, αλλά που έχουν διεισδυτικότητα στους ακροατές αποκα-

λούσε «τρελό» και «ανόητον» εκείνον, που αρνούνταν να βαπτίσει το παιδί 

του μ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί μετά θα αποκτούσε πνευματική συγγένεια με 

τη γυναίκα του και δεν θα μπορούσε ύστερα να την έχει ως γυναίκα:740 «Και 

μην το κάμνετε καθώς ένας τρελλός και ανόητος άνθρωπος έλεγε πως γίνε-

ται κουμπάρος και άφησε το παιδίον αβάπτιστο και απέθανε δια να μην χωρι-

σθή από την γυναίκα του. Εις την ανάγκην δεν γίνονται κουμπάροι και ο άν-

δρας, ωσάν θέλη, μετασμίγει με την γυναίκα του, δεν έχουν κανένα εμπόδι-

ον».741 
Υποδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας και με λεπτομερή 

παραστατικότητα στους ιερείς, πώς να τελούν το βάπτισμα και ιδιαίτερα 

πώς να βυθίζουν το παιδί στο νερό της κολυμβήθρας: «Άγιοι ιερείς, πρέπει 

να έχετε κολυμβήθρες μεγάλες εις τας εκκλησίας έως όπου να χώνεται όλον 

                                                 
736 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική , ο.π., σ. 247. 
737 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 200. 
738 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 168. 
739 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 200. 
740 Στεργίου Β. Σάκκου, ό. π., σ. 201. 
741 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 201. 
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το παιδίον μέσα, να κολυμβά, όπου να μην μείνη ίσα με του ψύλλου το μάτι 

άβρεχο διατί και εκεί προχωρεί ο Διάβολος και δια τούτο τα παιδιά σας σελη-

νιάζονται δαιμονίζονται, έχουν φόβον, γίνονται κακορίζικα, διατί δεν είναι 

καλά βαπτισμένα».742 Στόχος της παραπάνω διδασκαλίας είναι να τελείται 

σωστά το μυστήριο του βαπτίσματος. Η αναφορά του στις διάφορες ασθέ-

νειες έχει μάλλον παιδαγωγικό χαρακτήρα για να κατακτήσει τους γονείς 

πιο προσεκτικούς στο βάπτισμα των παιδιών τους. 

Ένας από τους λόγους, που το μυστήριο του βαπτίσματος δεν τελού-

νταν κανονικά ήταν η έλλειψη κολυμβηθρών στους ναούς.743 Γι’ αυτό α-

πευθυνόταν προς αυτούς, που ήθελαν να γίνουν ανάδοχοι και τους παρό-

τρυνε να συμβάλλουν στις βαπτίσεις των παιδιών, προσφέροντας στους 

ναούς κολυμβήθρες: «Εσείς παιδιά μου παρακαλείτε να βαπτίζετε παιδιά. 

Και δεν είναι καλύτερα να κάμετε κολυμπήθραν να βαπτίζωνται χιλιάδες 

παιδιά, δια να έχετε περισσότερον, μισθόν εις την ψυχήν σας»744 
Με αναλυτική περιγραφή δίνει οδηγίες για τα μέτρα κατασκευής της 

σ’ αυτόν που ήθελε να προσφέρει την κολυμβήθρα στο ναό: «Άκου παιδί 

μου, εσύ όπου θέλεις να τήνε κάμης την κολυμβήθρα να πης του μαστόρου να 

τήνε κάμη δύο απιθαμές βαθειά από μέσα και μίαν απιθαμήν κάτου πλατειά 

και απάνου δύο απιθαμές πλατειά, να έχη δύο δάκτυλα πάτο από κάτου δια 

να στέκη. Να της κάμης δυο χερούλια δια να πιάνεται και ένα καπάκι αποπά-

νου δια να σκεπάζεται και να είναι όλα χαλκωματένια. Να την γανώσης και 

να πής του μαστόρου να γράψη το ονομάσου απάνου δια να μνημονεύεσαι».745  

Ήθελε όλες οι εκκλησίες να αποκτήσουν το ιερό σκέυος. Καλλιερ-

γούσε μέσα από τη διδασκαλία του  το φρόνημα, ότι η προσφορά της κο-

λυμβήθρας έχει την ίδια αξία, είτε γίνεται σε χωριό, είτε σε πόλη: «Και να 

εξετάζετε, όποια εκκλησία δεν έχει, να κάμετε. Και εις την πόλιν να φθάσης 

να στείλης και πανταχού, τον ίδιον μισθόν, έχεις».746  

Ενώ διδάσκει, επικοινωνεί με τους ακροατές με τον παρακάτω επα-

γωγικό τρόπο:747 «Όποιος θέλει να κάμη δια την ψυχήν του από την ευγενειά 

σας καμμίαν κολυμβήθρα, ας σηκωθή απάνου να του ειπώ πως πρέπει να την 

κάμη και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε να λάβη μίαν 

συγχώρεσιν, όπου να έδινε χίλια πουγγιά δεν την ηύρισκε».748 Και αφού έλεγε 

στον ενδιαφερόμενο, πώς να κατασκευαστεί η κολυμβήθρα, απευθυνόταν 

ύστερα στο ακροατήριο και τους έλεγε: «Σας παρακαλώ να ειπήτε και δια 

                                                 
742 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 201. 
743 Στεργίου Σάκκου, ό. π., σ. 169. 
744 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 201. 
745 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 201. 
746 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 202. 
747 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 170. 
748 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 201. 
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τον κυρ-Ιωάννη όπου θέλει να φθιάση μία κολυμβήθρα, για να ειπήτε τρεις 

φορές: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτόν».749 Παρατηρούμε  ότι με διδα-

κτική μαεστρία πείθει τους ακροατές του  να αφιερώσουν κολυμβήθρες 

στους ναούς, για να βαπτίζονται τα παιδιά των πιστών. 

Η όλη διδασκαλία του αγίου Κοσμά για το μυστήριο του βαπτίσμα-

τος έχει ως στόχο: 1. Αυτό να γίνεται κατά τον Ορθόδοξο τρόπο και τυπικό. 

2. Να καταπολεμηθεί η αδιαφορία των γονέων για τη χριστιανική ζωή των 

παιδιών.   3. Να σταματήσει η χαλάρωση της πίστεως που επικρατεί στην 

ύπαιθρο μ’ αποτέλεσμα να οδηγούνται με μεγάλη ευκολία στον εξισλαμι-

σμό. 

iii) Η εξομολόγηση  

Ο άγιος Κοσμάς με τη διδασκαλία του έδειξε σπουδαίο ενδιαφέρον 

για τη συμμετοχή των πιστών χριστιανών στο μυστήριο της μετάνοιας και 

της εξομολογήσεως. 

Όλη η παιδαγωγία που άσκησε ο Θεός με το Νόμο και τους Προφή-

τες καρποφόρησε εκεί  όπου οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στη μετάνοια. Κα-

θώς επίσης η παιδαγωγία που ασκείται στον κόσμο από την Εκκλησία 

καρποφορεί εκεί  όπου οι άνθρωποι οδηγούνται στη μετάνοια. Σύμφωνα με 

τον όσιο Μάρκο τον Ερημίτη «πάσα η ποικιλία των εντολών εις ένα καταλή-

γει τον της μετανοίας όρον».750 

 Το κήρυγμα και η διδασκαλία του Χριστού είναι κήρυγμα μετανοίας 

«μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω».751 Ο ίδιος στέλνει τους μαθη-

τές του για να κηρύξουν μετάνοια στο ονομά Του «και κηρυχθήναι επί τω 

ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον 

από Ιερουσαλήμ».752 Και οι μαθητές υλοποιούν την εντολή Του «Και εξελθό-

ντες εκήρυσσον ίνα μετανοήσωσι».753 Συγχρόνως ο Χριστός προσδιορίζει την 

έννοια της αμαρτίας, η οποία σχετίζεται με τον έσω άνθρωπο ως απόξενω-

σή του από την αγάπη του προς το Θεό και επομένως προς το συνάνθρωπο 

και ολόκληρη τη κτίση. Ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτει την ιδιαίτερη συ-

μπάθεια για τον αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Μέσα από την παραβολή 

του ασώτου υιού δείχνει την αμείωτη, δυνατή και αιώνια αγάπη του προς 

τον αμαρτωλό, από τον οποίο το μόνο που ζητάει είναι η αποφασή του να 

θεραπευθεί. 

                                                 
749 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 202. 
750 Περί μετανοίας, 1, PG 65,965B. 
751 Μρ. 1–15. 
752 Λκ. 24–47. 
753 Μρ. 6-12. 
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Η προσφερόμενη στον άνθρωπο από το Χριστό και την Εκκλησία Του 

θεραπευτική σωτηρία νοηματοδοτεί και το περιεχόμενο των θείων τιμω-

ριών, για τις οποίες κάνουν λόγο τα βιβλικά και πατερικά κείμενα, οι ο-

ποίες είναι κατά θεία παραχώρηση αυτοτιμωρίες, που αφυπνίζουν τον πι-

στό και τον βοηθούν να οδηγηθεί στο δρόμο της αγαθότητας.754    

Κατά τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας  η μετάνοια είναι η 

αποκήρυξη της αμαρτίας και η προσήλωση στην αρετή, η απομάκρυνση 

από το κακό και η επιστροφή στο αγαθό.755 Είναι η προσήλωση του νου στη 

μνήμη του Θεού. Έτσι θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη μετάνοια ότι είναι η 

ριζική εκείνη αλλαγή, που επιτρέπει να φανερωθεί η χάρη του Θεού στον 

άνθρωπο και το σταθερό αντίδοτο που κάνει δυνατή τη διατήρησή της. 

Η μετάνοια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετοχή στη χάρη 

του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μόνο για αποδοχή της χάριτος 

του Θεού, αλλά και για τη διατήρησή της. Ο άνθρωπος αμαρτάνει καθημε-

ρινά. Γ’ αυτό χρειάζεται και καθημερινά να μετανοεί. Η μετάνοια δεν μπο-

ρεί να νοηθεί ως μεμονωμένη πράξη, αλλά ως τρόπος ζωής. Η χριστιανική 

ζωή είναι ζωή μετάνοιας, δηλαδή ζωής  αυτοεγκαταλείψεως στην αγάπη 

και τη χάρη του Θεού. Στην Ορθοδοξία η μετάνοια συνδέεται με το πένθος 

και τα δάκρυα: «Ούτε γαρ δίχα μετανοίας κλαυθμός, ούτε δίχα κλαυθμού 

δάκρυα, αλλά τα τρία ταύτα αλλήλοις συνδέδενται και ουκ έστι δίχα του ε-

τέρου φανήναι το έτερον».756  Πέρα και πάνω από τις αρετές, που καλλιερ-

γούν και εκφράζουν την κοινωνία του πιστού με το Θεό μέσα στην Εκκλη-

σία, βρίσκεται η ίδια η μετάνοια. Το έργο της μετάνοιας δεν τελειώνει πο-

τέ.757 Είναι και αρχή και μεσότητα και τέλος της χριστιανικής ζωής.758 Επο-

μένως, η μετάνοια αποτελεί για τον άνθρωπο έργο ζωής και η άσκησή της 

τη μόνη δυνατότητα για τη διατήρησή του ως τέκνου του Θεού.759 

Η μετάνοια είναι μυστήριο επαναπροσλήψεως στην Εκκλησία των 

μελών εκείνων που αποκόπηκαν από το σώμα της, είναι ένα δεύτερο βά-

πτισμα ή το βάπτισμα των δακρύων.760 Εκτός όμως από το μυστήριο της με-

τάνοιας, που συνίσταται ουσιαστικά στην επανένταξη ενός μέλους στο 

σώμα της Εκκλησίας, υπάρχει και η εξομολόγηση ως ενδοεκκλησιαστική 

πράξη. Η εξομολόγηση δεν ήταν από την αρχή μυστήριο επαναπροσλήψε-

ως στην Εκκλησία, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη θεία Ευχαρι-

                                                 
754 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, ό. π., σ. 346-347. 
755 Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 59,5, έκδ, Σ. Οικονόμου, σ. 241. 
756 Συμεών Ν. Θεολόγου, Κατήχησις  4, 495-8, έκδ. B Krivocheine, «Sources Chetiennes», 

τόμ. 96, Paris 1963, σ. 354. 
757 Ισαάκ Σύρου, Λόγος 55, έκδ. Ι. Σπετσιέρη, σ. 220. 
758 Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 59, 1 ΄εκδ. Σ. Οικονόμου, σ. 235. 
759 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 137-138. 
760 Ισαάκ Σύρου, Λόγος 72, έκδ. Ι. Σπετσιέρη, σ. 281. 
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στία. Οι πιστοί μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών τους και την αμοιβαία 

καταλλαγή κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού «εις άφεσιν α-

μαρτιών».761 Η εξομολόγηση αυτή γινόταν δημοσίως στην Εκκλησία. Αργό-

τερα όμως για πρακτικούς λόγους και συγκεκριμένα, για να αποφευχθούν 

προκλήσεις ζητημάτων και παρεξηγήσεων, περιορίστηκε στα πλαίσια της 

ατομικής πνευματικής καθοδηγήσεως των πιστών. Η εξομολόγηση σε 

πλήρη μορφή διαμορφώθηκε μέσα στα πλαίσια της ζωής των μοναχών και 

συγκεκριμένα στο έργο της καθοδηγήσεως τους από τους πνευματικούς 

γέροντες.  

Το μυστήριο της εξομολογήσεως, που τελείται σήμερα στην Εκκλη-

σία, έχει τη σφραγίδα της μοναστικής παραδόσεως και συμπίπτει τελικά με 

το μυστήριο της μετάνοιας. Ο πιστός εξομολογείται τις αμαρτίες του και 

δέχεται την άφεση. Αν κατά την εξομολόγηση διαπιστωθεί σοβαρός κλονι-

σμός των σχέσεών του με την Εκκλησία, αν δηλαδή έχει ουσιαστικά απο-

κοπεί από την Εκκλησία και προκύπτει θέμα επαναπροσλήψεώς του, δεν 

γίνεται άλλο ειδικότερο μυστήριο αλλά χρησιμοποιούνται κατά την κρίση 

του πνευματικού και θεραπευτικά επιτίμια. Στο έργο της Εκκλησίας είναι 

καλό να διακρίνεται η εξομολόγηση ως ενδοεκκλησιαστική πράξη, στην 

οποία καλούνται οι πιστοί τακτικά για την πνευματική συντήρηση και κα-

θοδήγησή τους, από τη μετάνοια που γίνεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώ-

σεις για όσους αμαρτάνουν θανάσιμα και αποκόπτονται από την   Εκκλη-

σία. 

Η εξομολόγηση είναι μια καθολική αναφορά του ανθρώπου προς το 

Θεό. Η αντιμετώπιση που έχει ως μια δικανική διαδικασία παραποιεί το 

χαρακτήρα της. Η αμαρτία δεν είναι μια τυπική ή διαδικαστική αστοχία. 

Είναι διατάραξη ή διάσπαση της κοινωνίας με το Θεό. Καθώς επίσης η εξο-

μολόγηση είναι πράξη ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος καθημερινά αμαρ-

τάνει και καθημερινά πρέπει να ζητάει συγχώρηση από το Θεό. Η συγχώ-

ρηση των αμαρτιών μέσα από την εξομολόγηση αποτελεί ουσιώδες στοι-

χείο της πνευματικής ζωής.762  

Σ’ αυτό το σημείο ο άγιος Κοσμάς καλεί χριστιανούς να εξομολογού-

νται καθημερινά και αν αυτό δεν ήταν δυνατό, τους προτείνει άλλες πιο 

συχνές φορές: «Και αν ημπορείτε να εξομολογάσθε κάθ’ ημέραν, καλόν και 

άγιον είναι. Ειδέ και δεν ημπορείτε καθ’ ημέραν, ας είναι μια φορά την εβδο-

μάδα και μια τον μήνα ή το ολιγώτερον τέσσαρες φορές τον χρόνον».763  
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του συμβουλεύει τους πιστούς για τη 

σημασία της εξομολογήσεως και τον τρόπο που πρέπει αυτή να γίνεται, 

                                                 
761 V. Palachkovsky, La doctrine de l’Eglise orientale sur le peche, στο Theologie du peche, 

Tournai 1960, σ. 458. 
762 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό.π., σ. 140-143. 
763 Ι. Β. Μενουνου, Διδαχή Γ΄, σ. 231. 
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τονίζοντας: «Εδώ όπου ήλθα, χριστιανοί μου, έλαβα μίαν χαράν μεγάλην, μα 

έλαβα και μίαν λύπην μεγάλην. Χαράν μεγάλην έλαβα βλέποντας την καλήν 

σας γνώμην, την καλήν σας μετάνοιαν, λύπην έλαβα στοχαζόμενος την ανα-

ξιότητά μου, πως δεν έχω καιρόν να σας εξομολογήσω όλους ένα προς ένα, να 

μου ειπή το παράπονό του ο καθένας, να του ειπώ και εγώ εκείνο όπου με φω-

τίση ο Θεός. Θέλω και αγαπώ, αμά δεν ημπορώ, παιδιά μου. Καθώς ένας πα-

τέρας είναι άρρωστος, πηγαίνει το παιδί του να το παρηγορήση, εκείνος μην 

ημπορώντας το διώχνει, μα πως το διώχνει; Με την καρδίαν καμμένην. Θέλει 

να το παρηγορήση, μα δεν ημπορεί. Πατέρας ανάξιος είμαι εγώ. Πνευματικά 

παιδιά μου είστενε η ευγενεία σας. Τώρα έρχεται ένας να εξομολογηθή εις 

του λόγου μου να μου ειπή το παράπονόν του, να του ειπώ και εγώ εκείνο ό-

που με φωτίσει ο Θεός. Εγώ μην  ημπορώντας τον διώχνω, μα πως τον διώ-

χνω; Τον διώχνω και καίεται η καρδιά μου καθώς ο πατέρας με τα παιδί του. 

Τι να σας κάμω; Μα πάλιν, να μην υστερηθήτε παντελώς, σας λέγω εγώ πα-

ραμικρόν. Όταν θέλετε να ιατρεύσετε την ψυχή σας, τέσσαρα πράγματα σας 

χρειάζονται. Κάνομέ τε ένα παζάρι; Από τον καιρόν όπου εγεννηθήκετε έως 

τώρα όσα αμαρτήματα έκαμετε να τα πάρω όλα εις τον λαιμόν μου και η ευ-

γενεία σας να μου πάρετε τέσσαρες τρίχες. Βαρύ να ασηκώσετε τέσσαρες 

τρίχες από αυτά τα γένεια και να σας πάρω εγώ όλα σας τα αμαρτήματα; Και 

τι να κάμω; Ωστόσον έχω μίαν καταβόθρα και τα ρίχνω όλα μέσα ωσάν χω-

νευτήρι. Ποια είναι η καταβάθρα; Είναι η ευσπλαχνία του Χριστού μας. 

Πρώτη τρίχα είναι όταν θέλετε να εξομολογάσθε το πρώτον θεμέλιον 

είναι αυτό όπου είπαμε, να συγχωράτε τον εχθρόν σας. Το κάμνετε; - Το κά-

μνομεν, άγιε του Θεού, - Επήρετε την πρώτην τρίχα. Δευτέρα τρίχα είναι να 

ευρίσκετε πνευματικόν καλόν, γραμματισμένον, σοφόν, ενάρετον, ευλαβή να 

εξομολογάσθε. Και να εξομολογάσαι και να ειπής όλα σου τα αμαρτήματα. 

Να έχης εκατό αμαρτίες και ειπής τες ενενήντα εννέα εις τον πνευματικόν 

και μίαν να μη φανερώσης, όλες ασυγχώρητες μένουν. Και όταν κάνης την 

αμαρτίαν, τότε πρέπει να εντρέπεσαι, αλλά όταν εξομολογάσαι, να μην έχης 

καμμίαν εντροπήν».764 
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς προς παιδαγωγού-

μενους υπόδουλους, για να καταλάβουν τη σπουδαιότατα του μυστηρίου 

της εξομολογήσεως και ότι στον πνευματικό τους πρέπει να λένε όλα τα 

αμαρτήματά τους και να μην αποκρύπτουν κανένα, τους διηγείται το πα-

ρακάτω παράδειγμα: «Μια γυναίκα επήγε να εξομολογηθή εις ένα ασκητήν. 

Ο ασκητής είχεν ένα υποτακτικόν ενάρετον. Λέγει του υποτακτικού του ο α-

σκητής: Πήγαινε παρέκει να εξομολογήσω την γυναίκα. Ο υποτακτικός εμά-

κρυνεν έως όπου έβλεπε μα δεν άκουε τίποτε. Εξωμολόγησε την γυναίκα, έ-

φυγε. Ύστερα έρχεται ο υποτακτικός και λέγει: Γέροντά μου, είδα ένα παρά-

                                                 
764 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄,σ. 228-229. 
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δοξον θαύμα: εκεί που εξωμολογούσες την γυναίκα έβλεπα όπου έβγαιναν 

μέσα από το στόμα της οφίδια μικρά. Βλέπω και κρεμιέται ένα μεγάλο. Έκανε 

να έβγη και πάλιν ετραβήχθη εις τα οπίσω. Λέγει ο ασκητής: Πήγαινε να την 

κράξης να έλθη οπίσω ογλήγορα. Πηγαίνοντας ο υποτακτικός την ηύρεν α-

ποθαμένην. Γυρίζει οπίσω και το λέγει του γέροντός του. Αυτός μην ημορώ-

ντας να καταλάβη το θαύμα επαρακάλεσε τον Θεόν να του φανερώση: η γυ-

ναίκα εσώθη ή εκολάσθη; Και φαίνεται εμπρός του μία αρκούδα μαύρη και 

λέγει του ασκητή: Εγώ είμαι εκείνη η ταλαίπωρος γυναίκα , όπου εξωμολο-

γήθηκα και δεν σου εφανέρωσα ένα θανάσιμον αμάρτημα όπου είχα κάμει και 

δια τούτο όλα μου τα αμαρτήματα έμειναν ασυγχώρητα και με επρόσταξεν ο 

Κύριος να πηγαίνω εις την Κόλασιν να καίωμαι πάντοτε. Και ενταυτώ έγινε 

μία βρώμα ωσάν καπνός και εχάθη απ’ έμπροσθέν του. 

 Δια τούτο, χριστιανοί μου, όταν εξομολογάσθε, να λέγετε όλα σας τα 

αμαρτήματα παστρικά και καλά. Και πρώτον να ειπής του πνευματικού σου: 

Πνευματικέ μου, εγώ θε να κολαστώ, διατί δεν αγαπώ τον Θεόν και τους α-

δελφούς μου με όλην μου την καρδίαν και με όλην μου την ψυχήν ωσάν τον 

εαυτό μου. Και να ειπής εκείνο που σε τύπτει το συνοδός σου ή εφόνευσες ή 

επόρνευσες ή εμοίχευσες ή όρκον έκαμες ή είπες ψεύματα ή τον πατέρα σου ή 

την μητέρα σου δεν ετίμησες ή αδελφός τον αδελφόν ή γείτονας τον γείτονα ή 

γυναίκα τον άνδρα ή άλλο κακόν όπου έκαμες. Βαρύ είναι να το κάμης αυτό; - 

Όχι, άγιε διδάσκαλε. – Ιδού επήρες την δευτέραν τρίχα. Η τρίχα η τρίτη είναι 

φυσικά ωσάν εξομολογηθής θε να σε ερωτήση ο πνευματικός να σου ειπή: Δι-

ατί, παιδί μου, να μην κάμης αυτά τα αμαρτήματα; Εσύ να προσέχης να μην 

κατηγορήσης άλλον, αλλά του λόγου σου και να ειπής: Αυτά τα έκαμα από το 

κακόν μου κεφάλι, από την κακήν μου προαίρεσιν. Βαρύ είναι να κατηγορήσης 

του λόγου σου; - Όχι. – Λοιπόν επήρες και την τρίτη τρίχα. Έχομεν τη τετάρ-

την. Όταν σε δώση άδειαν ο πνευματικός σου και αναχωρήσης, να αποφασίσης 

με στερεάν γνώμην, με στερεάν απόφασιν καλύτερα να χύσης το αίμα σου, μα 

εις άλλην φοράν αμαρτίαν να μη κάμης. Το κάμνεις και αυτό; - Μάλιστα. – 

Επήρες και την τετάρτην τρίχα. Αυτά τα τέσσαρα είναι τα ιατρικά σου καθώς 

είπαμε και όχι άλλα. Το πρώτον είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Το 

δεύτερο να εξομολογάσθε παστρικά και καλά. Το τρίτο να κατηγοράτε του 

λόγου σας. Το τέταρτο να αποφασίζετε να μη κάμετε αμαρτίαν. Και αν ημπο-

ρείτε να εξομολογάσθε κάθε ημέραν, καλόν και άγιον είναι. Ειδέ και δεν η-

μπορείτε καθ’ ημέραν, ας είναι μια φορά την εβδομάδα και μια φορά τον μήνα 

ή το ολιγώτερον τέσσαρες φορες τον χρόνον. Και να συνηθίζετε τα παιδιά σας 

από μικρά, δια να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμον, να εξομολογούνται. 

 Ιδού όπου σας εξωμολόγησα όλους παρρησία δια να μην υστερηθήτε. 

Αυτά όπου σας είπα  είναι τα ιατρικά σας είδε εκείνο όπου δίνουν οι πνευμα-

τικοί, σαρανταλείτουργα, μετάνοιες, νηστείες και άλλα, δεν είναι ιατρικά, 

αλλά δια να μη τύχη και ξεπέσετε άλλην φοράν εις την αμαρτίαν σας τα δί-
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δουν και όποιος τα βάλη μέσα εις την καρδίαν του αυτά τα τέσσαρα, να απο-

θάνη, εκείνην την ώρα σώνεται. Ειδέ χωρίς αυτά τα τέσσαρα χίλιες χιλιάδες 

καλά να κάμη ο άνθρωπος, αν αποθάνη, εις την Κόλασιν πηγαίνει».765  
Στην παραπάνω Διδαχή ο άγιος Κοσμάς συμβουλεύει τους γονείς 

να συνηθίσουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία να εξομολογούνται και 

έτσι θα βρίσκονται στο σωστό δρόμο: «Και να συνηθίζετε τα παιδιά σας 

από μικρά, δια να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμον, να εξομολογούνται».766 
Τονίζει την σπουδαιότητα και την συμβολή της οικογένειας και των γονέ-

ων για τη συμμετοχή των παιδιών στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Οι 

γονείς είναι αυτοί που θα προσφέρουν στα παιδιά και στη συνέχεια στους 

έφηβους  ερεθίσματα και προσλαμβάνουσες που θα δημιουργούν σ’ αυ-

τούς κλίμα όπου θα βιώνουν τη μετάνοια και τη συγνώμη.  Στο σημείο 

αυτό είναι ανάγκη να τονιστή πως η συγγνώμη, ιδιαίτερα στην εφηβική 

ηλικία, είναι ευεργετική για την προσωπικότητα του εφήβου, καθώς προ-

σφέρει μια νέα προοπτική στη διαμόρφωση των σχέσεων του με τους φί-

λους, γονείς και με το Θεό. Ο έφηβος διαμορφώνει την ταυτότητά του α-

ποκτώντας γνωρίσματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσα από την εφαρ-

μογή της συγγνώμης ο έφηβος εκφράζει στοργή, αγάπη, ευαισθητοποιεί-

ται σε κοινωνικά θέματα. Ο έφηβος απαλλάσσεται από αισθήματα ενο-

χής, πειθαρχεί σε κανόνες, μαθαίνει να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη, ενώ μέ-

σα από το Μυστήριο της Μετάνοιας και Θείας Ευχαριστίας προσεγγίζει το 

συνάνθρωπό του ως εικόνα Θεού και συνδέει τη συγχώρησή του με τη 

συγχώρηση του Θεού.767 

Αναγκαίο είναι το παιδί να ασκηθεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον αγάπης 

και προσανατολισμού της ζωής του, στην «εν Χριστώ ζωή», να αποκτήσει 

υπευθυνότητα για να μπορεί να τοποθετηθεί υπεύθυνα στις δικές του πρά-

ξεις.  

Η συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου δεν πρέπει να επιβάλλε-

ται αλλά να δικαιολογείται, έτσι ώστε οι ίδιοι να μπορούν να την αξιολο-

γούν. «Σταδιακά θα βιώσουν την παρεκτροπή ως άρνηση της αγαπητικής 

σχέσης τους με το Θεό, η οποία είναι θεραπευτική και την επιστροφή ως βάση 

της συμφιλίωσης με το Θεό και τον άνθρωπο, καθώς επίσης το γεγονός ότι το 

αμάρτημα θεωρείται νόσημα και πως απαιτείται θεραπευτική διαδικασία. 

Έτσι η κάθε παρεκτροπή δεν αντιμετωπίζεται ως νομική παράβαση, όπου κυ-

ριαρχεί η τιμωρία αλλά ως ασθένεια».768 

Επίσης, ως προς τα επιτίμια που πρέπει ο πνευματικός να επιβάλλει 

στους εξομολογημένους ο άγιος Κοσμάς συμβουλεύει  αυτά να είναι αντί-

θετα με την κοινωνική θέση και την κατάσταση που βρίσκονται για να εί-
                                                 
765 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 229-231.  
766 Ό. π., σ. 231. 
767  Μ. Ράντζου,  (2002). Η συγγνώμη και η συγχώρηση στην εφηβική ηλικία …. σσ. 302- 306.  
768 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, ό. π., σ. 348. 
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ναι αποδοτικά και θεραπευτικά: «Ένας άνθρωπος πλούσιος πηγαίνει εις ένα 

πνευματικόν να εξομολογηθή. Τι κανόνα πρέπει ο πνευματικός να του δώση; 

Πρέπει να του είπη εις τρεις ημέρες να τρώγη μίαν φοράν την ημέραν ψωμί 

και νερόν και να κάνη τρεις χιλιάδες μετανοίας και νηστείες. Λέγει ο πλούσι-

ος: Φωτιά να την κάψη την αμαρτίαν, καλύτερα να μην είχα την κάμει. Διατί 

να του ειπή να δώση ελεημοσύνην, εκείνος έχει και δίνει και διορθώνεται. Ε-

ξομολογάται και ένας πτωχός. Τι κανόνα πρέπει ο πνευματικός να του δώση; 

Να του είπη να δώση πεντακόσια γρόσια ελεημοσύνη. Αυτός δεν έχει να τα 

δώση και έτσι λέγει: Φωτιά να την κάψη την αμαρτίαν, καλύτερα ας λείψω 

από δαύτην. Διατί αν του είπη ο πνευματικός να νηστεύη, εκείνος είναι πτω-

χός και πάντοτε νηστεύει. Να του είπη να κάνει μετάνοιες; Εκείνος σκάπτει 

και όλο μετάνοιες κάμνει και δεν διορθώνεται. Αλλά χρειάζεται το εναντίον 

τόσον εις τον πλούσιον ωσάν και εις τον πτωχόν».769  
Επίσης, προτείνει  στους πιστούς χριστιανούς να ξεγελούν τους φι-

λοχρήματους ιερείς που ζητάνε χρήματα για να τους εξομολογήσουν. Λέ-

γοντας τους μετά την εξομολόγηση ότι τα μυστήρια και τα χαρίσματα του 

άγίου Πνεύματος δεν πωλούνται: «Ένας άνθρωπος πηγαίνει να εξομολογηθή 

εις ένα πνευματικόν και ο πνευματκός του γυρεύει άσπρα δια να τον συγχω-

ρέση, αυτός τι πρέπει να κάμη; Πρέπει να του ειπή: Ας είναι ορισμός σου. Πό-

σα θέλεις; Ύστερα σου τα δίνω ωσάν λάβω την συγχώρησιν από τον πνευμα-

τικόν μου. Και ωσάν λάβη την συγχώρησιν, να του ειπή: Πνευματικέ, σε εγέ-

λασα, δεν έχω να σου δώσω τίποτε, διατί τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος 

δεν πουλιούνται. Και έτσι διορθώνεται και ο πνευματικός».770  

Το μυστήριο της Εξομολογήσεως ο άγιος Κοσμάς το θεωρεί από τα 

πρώτα μυστήρια για τη σωτηρία του ανθρώπου:   «Ο ανεξομολόγητος ο άν-

θρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή. Και α-

νίσως ένας όπου απέθανεν ει μεν και επρόφτασεν και εξωμολογήθη και ας 

δεν εκοινώνησε, είναι ελπίδα εις αυτόν. Ειδέ και δεν εξωμολογήθη, ας κοινω-

νήση όσες φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται, μάλιστα βλάπτεται, επειδή 

και κοινωνεί ανάξιο και αλλοίμονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται η 

Εξομολόγησις, έπειτα η αγία Κοινωνία».771  

iv) Η θεία Ευχαριστία  

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η κοινωνία των πιστών με 

το Θεό και μεταξύ τους, αποκαθιστά την ενότητα των πιστών κατ’ εικόνα 

της ενότητας του Τριαδικού Θεού, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την αγάπη 

ως τη μοναδική δυνατότητα που εκφράζει αυτή την πραγματικότητα. Η 

                                                 
769 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή, Γ’, σ. 233. 
770 Ό. π.΄, σ. 233. 
771 Ό. π., Διδαχή Α2,  σ. 163. 
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υπόσταση του ανθρώπου στην Εκκλησία αποκαλύπτεται ως ευχαριστιακή 

υπόσταση και το ήθος του αντίστοιχα ως ευχαριστιακό ήθος. Ο πιστός υ-

πάρχει και ζει εν Χριστώ. Η εν Χριστώ αποκάλυψη εγκαινιάζει μια νέα κα-

τάσταση και δημιουργεί τη απαρχή της καινούργιας ζωής. Η φθορά και ο 

θάνατος μεταμορφώνονται σε αφθαρσία και ζωή. Ο Νόμος γίνεται Λόγος 

και καλεί τον άνθρωπο σε προσωπική κοινωνία.  

Ο άνθρωπος αποκτά την πραγματική υπόστασή του και βρίσκει τις 

αληθινές σχέσεις του με το Θεό και τον κόσμο. Αυτή η ανακαίνιση προσφέ-

ρεται λειτουργικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί το 

θεμέλιο της «καινής εν Χριστώ ζωής» ή της «καινής κτίσεως». Η κοινωνία 

του σώματος και του αίματος του Χριστού ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό 

και τον πλησίον. Ο Χριστιανός δεν ζει ως απομονωμένο άτομο, αλλά ως 

μέλος της κοινωνίας του Χριστού. Στο άγιο Ποτήριο, όπου τοποθετείται ο 

Αμνός, δηλαδή το σώμα του Χριστού, συγκεντρώνονται ακόμα και οι μερί-

δες της Θεοτόκου, των αποστόλων και όλων των μελών της Εκκλησίας. Ε-

πομένως στο Ποτήριο της θείας Ευχαριστίας συνάγεται ολόκληρη η Εκ-

κλησία. Η κοινωνία του Ποτηρίου γίνεται κοινωνία και ένωση με ολόκληρη 

την Εκκλησία που έχει κεφαλή το Χριστό. 

Η θεία Ευχαριστία αποτελεί την τελική και πληρέστερη δωρεά του 

Θεού. Με την ευχαριστιακή κοινωνία οι διασπασμένοι άνθρωποι γίνονται 

μέλη του σώματος του Χριστού και παιδιά του Θεού. Ακόμα, με τη θεία Ευ-

χαριστία επισκιάζονται οι βιολογικές και κοινωνικές σχέσεις των πιστών 

και πραγματοποιούνται νέες, καθολικές προσωπικές σχέσεις μέσα στην 

προοπτική της αιώνιας και αληθινής ζωής. 

Η ζωή των πιστών ως μελών του ενός σώματος της Εκκλησίας, που 

έχει κεφαλή το Χριστό,  δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από τη ζωή των 

άλλων μελών. Οι ανάγκες και οι φροντίδες κάθε μέλους δεν νοούνται ανε-

ξάρτητα από τις ανάγκες και φροντίδες των άλλων. Και αφού οι Χριστιανοί 

δεν αναφέρονται στο Χριστό ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως μέλη του ε-

νιαίου σώματός του, είναι φυσικό και οι φροντίδες ή τα αιτηματά τους να 

μην είναι μόνο προσωπικά, αλλά και συλλογικά.772 

Σπουδαία επίσης σημασία έχει η εισαγωγή του παιδιού στο μυστήριο 

της θείας Ευχαριστίας. Είναι η συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της ενορίας 

και στην ευχαριστιακή κοινότητα που προγματοποιείται στην Εκκλησία. 

Συμμετέχοντας το παιδί στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας  χειραγωγεί-

ται στην ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας, από την οποία αποκομίζει πλή-

θος από εμπειρίες. Βιώνει την ισοτιμία του και συνειδητοποιεί τη θέση του 

μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα και στο σώμα της Εκκλησίας.        

                                                 
772 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 35, 148, 157, 158, 172. 
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Με τη συμμετοχή των  παιδιών στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας 

παιδαγωγούνται στην ενωσή τους με τον Τριαδικό Θεό. Την ενωσή τους με 

το Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, την επικοινωνία τους με όλους    

τους πιστούς και ιδιαίτερα με τους αγίους. Συνειδοτοποιούν ότι η συμμετο-

χή τους στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια 

προσωπικής καθαρότητας και τελειότητας. Η ενωσή τους με το Θεανθρώ-

πινο σώμα του Χριστού και τα μέλη της Εκκλησίας δημιουργεί μια ξεχωρι-

στή υπευθυνότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν 

για χάρη όλης της κοινωνίας και όλου του Κόσμου.773 

Αυτή τη συμμετοχικότητα και συλλογικότητα ήθελε ο άγιος Κοσμάς, 

να αναπτύξει, όπως προαναφέραμε, στους υπόδουλους Έλληνες, για να 

τους τονώσει την πίστη, το φρόνημα, τη συνείδηση, την ταυτότητά τους και 

την οργάνωσή τους για αγώνα και δράση. 

Αυτή τη συλλογικότητα που αναπτύσσεται μέσα στη Λατρευτική και 

Πνευματική ζωή της Εκκλησίας με το Μεγαλύτερο Μυστήριο της Θείας Ευ-

χαριστίας διδάσκει ο άγιος Κοσμάς αναλυτικά στους πιστούς Χριστιανούς 

και τους καλέι να προσέλθουν σ’ αυτό με καθαρότητα, αφού εξομολογη-

θούν, μετανοιώσουν και  συγχωρέσουν τους συνανθρώπους τους: «Αυτά 

χριστιανοί μου, είναι τα αναγκαιότερα μυστήρια της πιστεώς μας. Μάλιστα 

ύστερα από την καθαράν Εξομολόγησιν να συχνοκοινωνάτε τα Άρχαντα Μυ-

στήρια, διατί ο θάνατος έρχεται ωσάν ο κλέπτης και δεν ηξεύρομεν έως αύρι-

ον τι έχομεν να πάθωμεν, ημπορεί να μας έλθη έξαφνα και να μας εύρη ανέ-

τοιμους και τι γινόμαστε»;774 Και συνεχίζει ο άγιος Κοσμάς τη διδασκαλία 

του: «Θέλοντας ο Κύριος να μας δώση ζωήν την αιώνιον, την ουράνιον τροφήν, 

επήρε ψωμί και κρασί και τα ευλόγησε και έκαμε τα Άρχαντα Μυστήρια, το 

πανάγιον Σώμα και Αίμα του και εμετάλαβε τους δώδεκα Αποστόλους. Οι έν-

δεκα Απόστολοι ευθύς όπου εμετάλαβαν τα Άρχαντα Μυστήρια  με καλήν 

γνώμην, με καλήν προαίρεσιν εφωτίσθηκαν, ελαμπρύνθηκαν, έγιναν ως σο-

φοί διδάσκαλοι του κόσμου και με εκείνην την χάριν ελαλούσανε όλες τες 

γλώσσες του κόσμου και εδώ καλά και επήγαν εις τον Παράδεισον να χαίρω-

νται πάντοτε. Ο Ιούδας ο κακός όπου εμετάλαβε τα Άχραντα Μυστήρια με 

κακήν γνώμην, με κακήν προαίρεσιν, εσκοτίστη, εμπήκε ο Διάβολος μέσα εις 

την καρδιά του και επρίσθηκε τόσον όπου εις ένα σοκάκι εχωρούσε να απερά-

σουνε δύο αμάξια με ευκολία και εκείνος δεν εχωρούσε και απέθανε με κακόν 

θάνατον και επήγε εις την Κόλασιν να καίγεται μαζί με τον Διάβολον πάντο-

τε».775 

                                                 
773 Ι. Β. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, ό. π., σ. 344-345. 
774 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 163. 
775 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 203. 
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β) Ο Εκκλησιασμός των πιστών  

Ο άγιος Κοσμάς  αφιερώνει μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του προ-

τρέποντας τους υπόδουλους Έλληνες να ευεργετούν τις Εκκλησίες και να 

συμμετέχουν σ’ αυτές. Με τρόπο αναλυτικό εξηγεί στους παιδαγωγούμε-

νους τα μέρη που αποτελείται ο Ναός: «Λοιπόν, αδελφοί μου, το άγιον βήμα 

φανερώνει τον θρόνον του Θεού, το καθολικόν φανερώνει τον Παράδεισον και 

ο νάρθηκας φανερώνει την θύραν του Παραδείσου. Να χαίρεσθε και η αγιω-

σύνη σας, άγιοι ιερείς, όπου σας εχάρισεν ο Θεός το άγιον βήμα, όπου είναι ο 

θρόνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να απέχετε, αδελφοί μου, οι κοσμικοί 

να μην εμβαίνετε μέσα εις το άγιον βήμα, διατί βάνετε φωτιά και καίεσθε. Εις 

το άγιον βήμα δεν πρέπει να εμβαίνη κανείς άλλος παρά ο παππάς όπου λει-

τουργεί και ο διάκονος. Να χαίρεσθε, αδελφοί μου, και εσείς οι κοσμικοί, όπου 

σας εχάρισεν ο Θεός το καθολικόν, όπου φανερώνει τον Παράδεισον. Να χαί-

ρεστε και εσείς οι γυναίκες, αδελφές μου, όπου εχάρισεν ο Θεός τον νάρθηκα, 

όπου φανερώνει την θύραν του Παραδείσου».776 
Συνεχίζοντας ο άγιος    Κοσμάς τη διδασκαλία του για τον εκκλησια-

σμό των πιστών, τους καθοδηγούσε και τους έδινε οδηγίες, για το πώς θα 

πηγαίνουν στην Εκκλησία και τον τρόπο που θα πρέπει να συμμετέχουν τη 

Θεία Λειτουργία, στην ευχαριστιακή σύναξη777. Ο άγιος Κοσμάς σημειώνει: 

«Και να εμβαίνετε, αδελφοί μου, άνδρες και γυναίκες, μέσα εις την εκκλησίαν 

με φόβον και τρόμον και να μην κάνετε κουβέντες και να μη εμβαίνετε μέσα 

εις την εκκλησίαν δια να βλέπετε οι άνδρες τες γυναίκες και οι γυναίκες τους 

άνδρας, αλλά να κάνετε τον σταυρόν σας με φόβον και τρόμον, να ακούετε 

την θείαν και ιεράν λειτουργίαν, να φωτίζεσθε και να καθαρίζεσθε από τες 

αμαρτίες σας».778 
Ασκεί με τη διδασκαλία του έλεγχο σε πιστούς και σε ιερείς για τη 

στάση και τη συμπεριφορά μέσα στην Εκκλησία: «Πρέπει και εμείς οι ευσε-

βείς χριστιανοί όταν πηγαίνομεν εις την εκκλησίαν να στεκώμεστεν με ευλά-

βειαν, με φόβον και τρόμον δια να λάβωμεν συγχώρησιν των αμαρτιών 

μας.…Αν το κάμνετε έτσι, πολύ καλά το κάμνετε. Ειδέ και πηγαίνετε και 

στολίζεστε και περιεργάζεστε ένας τον άλλον, και κάνετε κουβέντες και λα-

κριντιά μέσα εις την εκκλησίαν, βάνετε φωτιά και καίεστε. 

 Εδώ χριστιανοί μου, πως πηγαίνετε;  Κάνετε λακριντιά μέσα εις την 

εκκλησίαν; - Κάνομε, άγιε του Θεού – Αμή η αγιωσύνη σας, άγιοι ιερείς, τι 

τους λέγετε; - Τους λέγομε να μην κουβεντιάζουνε, μα αυτοί δεν μας ακούν. – 

Και τι είναι η αφορμή και δεν σας ακούν; - Με φαίνετε πώς να είστενε η αιτία 

                                                 
776 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 215. 
777 . Ι. Β. Κογκούλη, Χ. Κ. Οικονόμου, Π. Ι.Σκαλτσή, Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου,  [Σειρά: Θεία λατρεία και Παιδεία, 1], Έκδοσις Ορθ. Χριστ. Αδελφότη-

τος «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 1995, σ. 17. 
778 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 215. 
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η αγιωσύνη σας και δεν σας ακούν. Ας σηκωθή απάνου ένας παπάς από την 

αγιωσύνη σας να τον ερωτήσω ένα ρώτημα. Έχεις παιδιά παπά μου; - Έχω – 

Όταν βάνης την τράπεζαν να φάγουν ψωμί τα παιδιά σου, που πρέπει να την 

βάλης; Εις την μέσην από τα παιδιά σου, δια να σώνουν όλα ή εις την άκρην τα 

μισά να τρώγουν και τα άλλα να μην τρώγουν; - Εις την μέσην, δια να σώνουν 

όλα. – Μα αν τύχη και την βάλης εις την άκρην, τα μισά να τρώγουν και τα 

άλλα μισά να μην τρώγουν, δεν πρέπει να σε κατηγορήσουν τα παιδιά σου; - 

Πρέπει. – Να ιδούμε τώρα, δεσποτά μου ποίος είναι πατέρας, τράπεζα ποία 

είναι, το φαγί ποίον είναι και ποία είναι τα παιδιά. 

 Πατέρας πνευματικός και επίτροπος είσαι η αγιωσύνη σου, όπου σε 

έκαμεν ο Θεός, μητέρα είναι η εκκλησία, τράπεζα το αναλόγι, φαγί είναι τα 

βιβλία της Εκκλησίας, και το άγιον Ευαγγέλιον, παιδιά πνευματικά είναι οι 

χριστιανοί. Τώρα δεν σε φαίνεται πως ομοίως πρέπει να κάνης και η αγιωσύ-

νη σου; Δεν λέγω μόνον δια λόγο σου, αλλά παραδείγματα να ακούσουν και οι 

άλλοι. Να βάνης το αναλόγι εις την μέσην της εκκλησίας, να διαβάζης πα-

στρικά και μεγαλοφώνως, δια να ακούουν όλοι οι χριστιανοί και ωσάν ακού-

ουν δεν κουβεντιάζουν. Αμή όταν διαβάζης ομπρός εις τον Χριστόν και τα λέ-

γεις μέσα σου, όπου ο Χριστός τα ηξεύρει, και τα ακούεις μοναχός σου, έτσι 

και οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, ωσάν δεν ακούουν και δεν έχουν φαγί, 

αρχίζουνε τα λακριντιά μέσα εις την εκκλησίαν και λέγει η μία γυναίκα την 

άλλην ποία έχει καλύτερα φορέματα και στολίδια. Ύστερα παίρνουν και 

φεύγουν και δεν έχουν όρεξιν να ματαέρθουν και γίνεσαι αιτία και κολάζο-

νται και εκείνες και κολάζεσαι και η αγιωσύνη σου».779 Στόχος του είναι να 

τονίσει την ευλάβεια και τον σεβασμό και την δέουσα προσοχή, που πρέπει 

να δείχνουν οι πιστοί χριστιανοί κατά την τέλεση των λατρευτικών ακο-

λουθιών.  

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς καλεί τους Ορθόδο-

ξους χριστιανούς να αγαπούν και να πηγαίνουν στην Εκκλησία, γιατί είναι 

η «μάνα» που τους μαλώνει αλλά και τους συμπαθεί και η «πηγή» που τους 

δροσίζει. Η Εκκλησία είναι αυτή που  θα φυλάγει τη «χώρα» σας, δηλαδή το 

Γένος των Ελλήνων: «Από τον Χριστόν μη χωρίζεσθε και από την εκκλησίαν. 

Ακούτε τον ιερέα οπού σημαίνει; Ευθύς να σηκώνεσθε, να νίπτεσθε και να 

πηγαίνετε εις την εκκλησίαν, να ακούετε την ακολούθίαν  με προσοχήν. Ο-

μοίως και την θείαν λειτουργίαν και να ερμηνεύετε τα παιδιά σας, όσον δύνα-

σθε, να μη αμαρτήσουσιν, να πηγαίνουσιν εις την εκκλησίαν, να ευλογούνται 

δια να ζήσουν και να προκόψουν. Και όποιος αδελφός, αδελφοί μου ακούσει το 

σήμαντρον και οκνεύει να πηγαίνη εις την εκκλησίαν, θέλει πνιγεί από τις 

αμαρτίες, καθώς επνίγησαν και εις τον κατακλυσμόν. Ακόμη μάθετε, αδελ-

φοί μου, ο Νώε, αφού έκαμεν την κιβωτόν και εμαζώχθησαν όλα τα ζώα μέσα, 

                                                 
779 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 191-193. 



 203 

το ταχύ άνοιγεν την κιβωτόν και πήγαιναν  και έβοσκαν, και το εσπέρας βα-

ρούσε το σήμαντρον και όλα εμαζώντουσαν εις την κιβωτόν. Και τότε εβγήκεν 

ο σήμαντρος και σημαίνουσιν οι ιερείς. Ο σήμαντρος  σημαίνει σημαίαν των 

ανθρώπων, ο ιερεύς κήρυκας της κιβωτού, κιβωτός είναι η αγία εκκλησία 

μας. Και όσοι αδελφοί σέβουν μέσα εις την εκκλησίαν, θέλουν συγχωρηθούν 

τα αμαρτήματά τους και δεν θέλουν πνιγούν από τα σφαλματά τους. Η αγία 

εκκλησία είναι ωσάν μάνα. Όταν σφάλη ο υιός της, τον μαλώνει, και πάλιν 

τον συμπαθά. Η αγία μας εκκλησία είναι μία πηγή και ποτίζει όλους τους δι-

ψασμένους. Και πρέπει κάθε ημέραν να λειτουργούν οι ιερείς, δια να ευλογή 

ο Χριστός τους ανθρώπους και να φυλάγη την χώραν από πάσαν νόσον και 

πάσαν μαλακίαν, δια να ευλογήση ο Θεός την χώραν σας, τα χωράφια σας, τα 

αμπέλια σας, τον τόπον σας και όλα τα έργα των χειρών σας».780  

γ) Η Νηστεία και η Προσευχή  

Κατά τους πρώτους αιώνες οι πιστοί τηρούσαν τις τακτές νηστείες 

και κοινωνούσαν χωρίς ιδιαίτερη σχετική νηστεία. Όταν όμως επικράτησε η 

συνήθεια να κοινωνούν μερικές μόνο φορές το χρόνο και ιδιαίτερα κατά τις 

μεγάλες γιορτές, η νηστεία συνδέθηκε άμεσα με τη θεία Κοινωνία και θεω-

ρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση σ’ αυτήν. Και αυτό  

ήταν φυσικό, αφού πριν από κάθε μεγάλη γιορτή προηγείται κάποια περί-

οδος νηστείας. Έτσι οι Χριστιανοί που ήθελαν να κοινωνήσουν σε οποιαδή-

ποτε από τις γιορτές αυτές ήταν φυσικό να τηρήσουν και τη  νηστεία που 

προηγούνταν. Το Πηδάλιον, συμβιβάζοντας τη συνήθεια που διαμορφώθη-

κε από η ζωή των πιστών με την κανονική εκκλησιαστική παράδοση, ση-

μειώνει ότι, αν και από τους θείους κανόνες «νηστεία προ της μεταλήψεως 

ου διορίζεται, οι δυνάμενοι νηστεύειν προ αυτής και ολόκληρον εβδομάδα 

καλώς ποιούσιν»781 Η νηστεία, ως μέσο νήψεως και πολέμου κατά των πα-

θών, πρέπει να χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή του πιστού. Η νηστεία, που 

συνδέεται συνήθως με την προπαρασκευή για τη θεία Κοινωνία, έχει κάθε 

λόγο να τηρείται και μετά τη θεία Κοινωνία.  Όταν ο πιστός συναισθάνεται 

το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, που κορυφώνεται στη θεία Κοινωνία, εί-

ναι φυσικό να φιλοτιμείται και να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με το θε-

λημά του: «Ανάγκη γαρ κοινωνήσαι γνώμης ω κοινωνούμεν αιμάτων και 

μη τα μεν συνημμένους, τα δε διηρημένους».782 Μόνο με τον τρόπο αυτόν 

ολοκληρώνεται και τελεσφορεί η συμμετοχή στο μυστήριο της θείας Ευχα-

ριστίας. 

Η νηστεία αποτελεί θεσμό ιδιαίτερης σπουδαιότητας στην Εκκλησία. 

Ο ίδιος ο Χριστός νήστευσε και μίλησε για νηστεία των μαθητών του κατά 
                                                 
780 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 414-415. 
781 Αγαπίου και Νικοδήμου, Πηδάλιον, Αθήναι 1957, σ. 230. 
782 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, 6, PG 150, 641D. 
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την περίοδο της απουσίας του από τον κόσμο.783 Ακόμα επισήμανε τη    

σπουδαιότητα της νηστείας για την καταπολέμηση του διαβόλου.784 Έτσι η 

νηστεία, όχι μόνο ως αποφυγή ορισμένων τροφών, αλλά και ως τέλεια ασι-

τία, ήταν εξαρχής γνωστή στην Εκκλησία.785 Και δύο ημέρες την εβδομάδα, 

την Τετάρτη και την Παρασκευή, είχαν συνδεθεί με την τήρησή της. Η νη-

στεία χαρακτηρίζεται ως «θεμέλειος αρετής».786 Ο χαρακτηρισμός αυτός γί-

νεται εύκολα κατανοητός, όταν λάβουμε υπόψη ότι αποβλέπει στην καλ-

λιέργεια της ταπεινώσεως, που είναι η βάση κάθε αρετής. Η νηστεία δεν 

αφορά ορισμένες μόνο κατηγορίες ή ηλικίες πιστών, αλλά όλους ανεξαίρε-

τα τους πιστούς, γιατί για όλους έχει ευεργετικά αποτελέσματα.787 Με τον 

έλεγχο των επιθυμιών και του σώματος διευκολύνει τον αγώνα κατά των 

παθών και της αμαρτίας. 

Η νηστεία βοηθά τον άνθρωπο να κατακτήσει την κυριαρχική του 

θέση μέσα στον κόσμο, αλλά και την εξάρτησή του από αυτόν. Μόνο ο άν-

θρωπος μπορεί και δείχνει εγκράτεια και νηστεύει, ενώ τα ζώα κατευθύνο-

νται από τις ορμές τους και τρώνε ό,τι βρίσκουν. Με την εκούσια αποχή 

από την τροφή ενεργοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχική του εξουσία επάνω 

στον κόσμο, ενώ συγχρόνως συνειδητοποιεί την αδυναμία του να διατηρη-

θεί μόνος του στη ζωή. Η νηστεία όμως δεν περιορίζεται στην αποχή από 

την τροφή, αλλά διευρύνεται σε καθολική πνευματική λειτουργία, που    

πλαισιώνεται με την προσευχή, την αποχή από την αμαρτία, την καλλιέρ-

γεια της αρετής και την άσκηση της ελεημοσύνης.788 Επίσης, η νηστεία έχει 

εσχατολογικό προσανατολισμό. Με την νηστεία ο πιστός παραμερίζει την 

πίεση που ασκεί η φθορά και ο θάνατος και προσανατολίζει την ύπαρξή 

του στην άφθαρτη και αθάνατη ζωή. Η εκούσια στέρηση των φθαρτών α-

γαθών τον κάνει μιμητή «της αφθάρτου διαγωγής» και καλλιεργεί μέσα 

του τον πόθο για τα αγαθά της βασιλείας του Θεού.789 Μόνο μέσα σ’ ένα τέ-

τοιο πλαίσιο βρίσκει η νηστεία το πλήρες νόημά της.790 

Ο άγιος Κοσμάς καθοδηγεί πνευματικά τους ακροατές του για να 

τους παιδαγωγήσει στις αρχές της Χριστιανικής ζωής κατά τους Πατέρες 

της Εκκλησίας: «Ανίσως είναι εδώ κανένας από λόγου σας όπου δαιμονίζεται 

και θέλει να μάθη τα ιατρικά του, εύκολον είναι: εξομολόγησιν, νηστείαν και 

προσευχήν. Όσον εξομολογάται ο άνθρωπος, νηστεύει και προσεύχεται συ-

                                                 
783 Μάρ 2,20. 
784 Μάρ 9,29. 
785 Α΄Κορ 7, 5. 
786 Γρηγορίου Νύσσης, Περί πτωχείας 1, PG 46, 456 C. 
787 Μ. Βασιλείου, Περί νηστείας λόγος 2, 5, PG 31,192 B. 
788 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις ανδριάντας 3, 3, PG 49, 39-40 B.  
789 Β. Αναγνωστοπούλου, Νηστεία κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, Επιστημονική Πα-

ρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, Αθήνα 1987, σ. 167. 
790 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 446-448. 
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χνάκις, τόσον κατακαίεται και φεύγει ο Διάβολος.»791 Και συνεχίζει για την 

σπουδαιότητα της νηστείας κατά την ημέρα της Τετάρτης και της Παρα-

σκευής καθώς και των Μεγάλων Τεσσαρακοστων: «Πρέπει και ημείς, αδελ-

φοί μου, οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωμεν πάντοτε, μα περισσότερον την 

τετράδη, διατί επουλήθηκε ο Κύριος Και την Παρασκευή, διατί εσταυρώθη. 

Ομοίως έχομε χρέος να νηστεύωμεν και τες άλλες Τεσσαρακοστές, καθώς 

εφώτισε το άγιον Πνεύμα τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και μας 

έγραψεν δια να νηστεύωμεν, να νεκρώνωμεν τα πάθη, να ταπεινώνωμεν την 

σάρκα, το σώμα, όπου είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον, ένα λεο-

ντάρι. Και μάλιστα με τα ολίγα ζούμεν με ευκολία και όταν τρώγωμεν πολ-

λά, θέλομεν και έξοδα πολλά. Εγώ τώρα ημπορώ να ζήσω με εκατό δράμια 

ψωμί. Εκείνα τα ευλογεί ο Θεός, διατί είναι αναγκαία και όχι να τρώγωμεν 

εκατόν δέκα. Εκείνα τα δέκα τα καταράται, διατί είναι χαράμι, εκείνου του 

πεινασμένου. Φυλάγετε αυτές τες τέσσαρες Τεσσαρακοστές χριστιανοί μου; 

Εδώ πως πηγαίνετε; Αν είστε χριστιανοί, πρέπει να τες φυλάγετε, μάλιστα 

την Μεγάλην Σαρακοστή. Κρατείτε το τριήμερον εδώ, την Καθαράν Δευτέρα; 

Είναι καλό και άγιον όποιος το κρατεί».792  
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του και για να θεμελιώσει καλύτερα τα 

επίχειρηματά του επάνω στη σπουδαιότητα της νηστείας αναφέρει ως πρό-

τυπο τον Μωϋση: «Ενήστευσεν ο Μωϋσής σαράντα ημέρες και σαράντα νύ-

κτες και εκαθαρίσθη και έγινεν ωσάν άγγελος. Έτσι πρέπει και ημείς, αδελ-

φοί μου, να νηστεύωμε πάντοτε, μα περισσότερον την Τετράδη, διατί επουλή-

θηκε ο Χριστός μας, και την Παρασκευή διατί εσταυρώθη».793 
Επίσης, δεν επιτρέπει στους παιδαγωγούμενους ακροατές του και 

τους τονίζει μ’ έμφαση να μη τρώνε ψάρια την Τετάρτη και την Παρασκευή: 

«Ακόμη να μη τρώγωμεν οψάρια τες Τετράδες και τες Παρασκευές ότι είναι 

μεγάλη αμαρτία και όποιος τρώγει να ηξεύρη ότι σταυρώνει τον Χριστόν και 

συναριθμείται με τους θεοκτόνους Εβραίους και πηγαίνει με αυτούς εις την 

Κόλασιν».794  

Με τη νηστεία αλληλένδετη είναι και η προσευχή, που είναι η ομιλία 

του ανθρώπου με το Θεό ή όπως γράφει ο όσιος Ιωάννης Σιναΐτης, η ένωση 

ανθρώπου και Θεού.795 Η προσευχή αποβλέπει στην ένωση του ανθρώπου 

με το Θεό και την προσαρμογή του θελήματός του προς το θείο θέλημα. Ως 

χρόνος προσευχής δεν είναι μόνο ο χρόνος των κοινών λατρευτικών συνά-

ξεων  αλλά και ολόκληρης της ζωής του πιστού. Που σημαίνει ότι ο πιστός 

δεν πρέπει ν’ απευθύνεται στο Θεό μόνο στην Εκκλησία κατά τις λατρευτι-

                                                 
791 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 127. 
792 Ό. π., Διδαχή Γ΄, σ. 233-234. 
793 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 266. 
794 Ό. π .,Διδαχή Α2, σ. 161. 
795 Κλίμαξ 28, PG 88,  1129 A. 
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κές συνάξεις, αλλά και «κατ’ ιδίαν». Όμως η Εκκλησία ως τόπος συνάξεως 

των πιστών  έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την προσευχή.796 Αυτό όμως 

δεν μειώνει την αξία της «κατ’ ιδίαν» προσευχής, που ονομάζεται συνήθως 

και ατομική προσευχή. Ο χαρακτηρισμός αυτός όμως δεν είναι σωστός, 

γιατί ο αληθινός Χριστιανός δεν προσεύχεται ποτέ ατομικά. Όταν προσεύ-

χεται ιδιαιτέρως, προσεύχεται ως μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή ως μέλος 

της ευρύτερης κοινωνίας των πιστών στην οποία ανήκει. 

Η «κατ’ ιδίαν» προσευχή είναι στην πραγματικότητα η επέκταση της 

κοινής προσευχής του ενιαίου σώματος της Εκκλησίας από τα επιμέρους 

μέλη της. Το θεμέλο της προσευχής αυτής, όπως άλλωστε και κάθε προ-

σευχής των πιστών, είναι η θεία Ευχαριστία. Ο Χριστιανός έχει το δικαίωμα 

να επικαλείται το Θεό ως Πατέρα, γιατί εντάσσεται ευχαριστιακά στο σώ-

μα του Χριστού. Γι’ αυτό εξ’ άλλου και η προσευχή του έχει εκκλησιολογικό 

νόημα. 

Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από την οποιανδήποτε αίτηση ή ευχαριστία 

ή δοξολογία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως έχει απόλυτη ανάγκη να 

προσεύχεται στο Θεό ευχαριστώντας ή δοξολογώντας ή παρακαλώντας 

τον για τη σωτηρία και την ενισχυσή του. Ο Θεός είναι όλος αγάπη και θέ-

λει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως δεν δέχεται πάντοτε την 

προσφορά του. Η προσευχή δεν κατεβάζει το Θεό στον κόσμο, αλλά ανεβά-

ζει τον άνθρωπο στο Θεό, τον κάνει δεκτικό σκεύος του ελέους και της χά-

ριτός του. Αυτός που προσεύχεται δεν κατεβάζει τον πανταχού παρόντα 

Θεό, αλλά ανυψώνεται ο ίδιος προς  αυτόν, παραμερίζοντας τα εμπόδια 

που παρεμβάλλει στις σχέσεις του με το Θεό  η αμαρτία.797 Ό,τι είναι το φως 

του ήλιου για τα σωματικά μάτια, το ίδιο είναι και η προσευχή για τα μάτια 

της ψυχής. Με την προσευχή γαληνεύει ο άνθρωπος τη συνείδησή του, νικά 

το φρόνημα  της σάρκας, καλλιεργεί την αγάπη και προσανατολίζει σωστά 

την ύπαρξή του.798 Η δόξα που αποδίδει ο άνθρωπος στο Θεό επιστρέφει τε-

λικά στον εαυτό του. Η ευχαριστία που εκφράζει ο άνθρωπος προς τον Κύ-

ριο γίνεται το μέτρο της αρετής και της τελειώσεώς του. 

Η προσευχή είναι αρετή και μητέρα των αρετών. Ως αρετή προϋπο-

θέτει την προσπάθεια του ανθρώπου. Αλλά και ως μητέρα των αρετών μυ-

σταγωγεί τη σύναψη με το Θεό και γεννά τις αρετές: «Η προσευχή αρετή 

λέγεται, κάν μήτηρ αυτών τυγχάνει, απογεννά γαρ αυτάς δια της εν Χρι-

στόν συνάφειας».799 

Η προσευχή του πιστού δεν πρέπει να περιορίζεται στα στενά πλαί-

σια της αιτήσεως και της εκπληρώσεως. Η προσευχή δεν είναι μόνο μέσο 

                                                 
796 Ωριγένους, Περί ευχής 31, 5, PG 11, 553 B. 
797 Διονυσίου Αεροπαγίτου, Περί θείων ονομάτων 3, 1, PG 3, 680 C. 
798 Ωριγένους, Περί ευχής 8, 2, PG 11, 441 BC. 
799 Μάρκου Ερημίτου, Περί των οιομένων εξ έργων δικαιούσθαι 33, PG 65, 936 B. 
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αιτήσεως, αλλά και μέσο δοξολογίας και ευχαριστίας: «Προσευχή γαρ έστιν 

ου δεήσεως μόνον, αλλά και ευχαριστίας πρόβλημα».800 Ευχαριστώντας ο 

πιστός το Θεό εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη του, ενώ ταυτόχρονα καλλιερ-

γεί την ψυχή του για πληρέστερη οικείωση και αξιοποίηση των δωρεών του. 

Όσα έχει ο ανθρωπος ανήκουν στο Θεό. Όταν αυτά δεν τα σφετερίζεται, 

αλλά ευχαριστεί το Θεό ως χορηγός τους, γίνονται πραγματικά δικά του. 

Δοξολογώντας πάλι το όνομα του Θεού μετέχει στη θεία δόξα και μακαριό-

τητα. Αλλά και ιδιαίτερες δωρεές μπορεί να ζητήσει και να αποκτήσει ο 

άνθρωπος με την προσευχή του. Αυτό φανερώνουν και τα λόγια του Χρι-

στού: «Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν, ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοι-

γήσεται υμίν».801 Πρέπει όμως να γίνει μια διευκρίνιση, ότι ο Θεός δεν είναι 

μέσο για την ικανοποίηση των ιδιοτελών επιθυμιών του ανθρώπου, αλλά ο 

Κύριος του κόσμου και της ζωής του. Αυτό πρέπει να προσδιορίζει ανάλογα 

και το περιεχόμενο της προσευχής του πιστού. Η προσευχή καρποφορεί, 

όταν αναφέρεται στο Θεό με ταπεινοφροσύνη, απλότητα και εμπιστοσύ-

νη.802 

Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του καλεί τους πιστούς παιδαγω-

γούμενους να προσεύχονται «κατ’ ιδίαν», που, όπως αναφέραμε, ονομάζε-

ται και ατομική προσευχή και τους καλεί: «Τώρα εις το τέλος σας συμβου-

λεύω να κάμετε όλοι σας από ένα κομπολόγι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και 

γυναίκες, παιδιά και κορίτσια και να έχη εκατόν τρία σπυριά και να το κρα-

τήτε με το αριστερόν χέρι και με το δεξιόν να σμίγης τα τρία σου δάκτυλα, να 

κάνης τον σταυρόν σου και να λέγεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του 

Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον 

αματρωλόν και ανάξιον δούλον σου». Μέσα εις το «Κύριε Ιησού Χριστέ» θεω-

ρείται η αγία Τριάς, ο Θεός, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η Δέσποι-

νά μας η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι».803  

Υπενθυμίζει στους πιστούς τις ώρες της προσευχής και τους καλεί: 
«Και να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν και το βράδυ και μάλιστα το μεσό-

νυκτον όλον οπού είναι ησυχία».804  
Αλλά περισσότερο αναλυτικός στη διδασκαλία του ήταν για το ση-

μείο του σταυρού και επεξηγεί μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης θεολογίας 

τον συμβολισμό του: «Ακούσατε, χριστιανοί μου, πως πρέπει να γίνεται ο 

σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το άγιον Ευαγγέλιον πως η αγία Τριάς, ο 

Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει 

να κάμης εσύ; Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μη 

                                                 
800 Γρηγορίου Παλαμά, Όμιλία 2, PG 151, 21 CD. 
801 Μθ, 7,7. 
802 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, σ. 166- 169. 
803 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 273. 
804 Ό. π., σ. 274. 



 208 

ημπορώντας να ανεβής εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το χέρι σου 

εις το κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον 

ουρανόν και λέγεις με το στόμα: Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξαζετε την αγίαν 

Τριάδα εις τον ουρανόν έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ 

την αγίαν Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά είναι και μαζί, 

έτσι είναι και η αγία Τριάς, ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατε-

βάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και 

λέγεις: Σε προκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώ-

θης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλιν εις 

τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρέσης 

και να με βάλης εις τα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις το 

αριστερόν ώμον λέγεις: Σε παρακαλώ, Κυριέ μου, μη με βάλης εις τα αριστε-

ρά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ 

μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι 

θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι όρθός, φανερώνεις την Ανάστασιν και 

λέγεις: Σε δοξάζω, Κυριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθη-

κες, από τους νεκρούς δια να μας χαρίσης την ζωήν την αιώνιον. Αυτό σημαί-

νει ο πανάγιος   σταυρός».805  
Ο άγιος Κοσμάς με την έκφραση «κομπολόγιον» σαφώς εννοεί κο-

μποσχοίνι. Επίσης κάνει εντύπωση  ότι στη διδασκαλία του για την προ-

σευχή χρησιμοποιεί την ευχή: «δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων».806 
Αυτό δείχνει την μεγάλη του αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο της Πανα-

γίας για την προσφορά της και τη συγκαταθεσή της  στην ενανθρώπιση 

του Υιού με το θέλημα του Πατέρα Θεού. 

δ) Η θέση της Παναγίας στη ζωή των Ορθοδόξων  

Ο άνθρωπος θέλησε εξαρχής τη θέωση, αλλά απέτυχε, γιατί αρνή-

θηκε το Θεό. Ό,τι όμως δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος με την άρνηση του  

Θεού, το πρόσφερε ο Θεός στον άνθρωπο με την ενανθρώπησή του: «Εψεύ-

σθη πάλαι Αδάμ, και θεός επιθυμήσας ου γέγονεν. Άνθρωπος γίνεται 

Θεός, ίνα θεόν τον Αδάμ απεργάσηται».807 Η ενανθρώπηση του Θεού συ-

μπίπτει με τη θέωση του ανθρώπου. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε την ανθρώ-

πινη φύση και την θέωσε. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της 

Παναγίας. Με την τέλεια αυτοπροσφορά της στο Θεό: «ο σύμπας των αν-

θρώπων χους εις σώμα ανεπλάσθη τω Θεώ».808 Έτσι, δημιουργήθηκε η και-

νούργια ρίζα, που είναι ικανή να προσφέρει την αιώνια ζωή και την αφ-

                                                 
805 Ό. π., σ. 274-275. 
806 Ό. π.΄, σ. 273. 
807 Δοξαστικόν αίνων Ευαγγελισμού. 
808 Τροπάριο θ΄ωδής εορτής Γενεθλίου Θεοτόκου. 
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θαρσία στους βλαστούς της.809 Η ρίζα αυτή, στην οποία «εγκεντρίζονται» οι 

πιστοί, είναι η ανθρώπινη φύση  του Χριστού. Αυτή έλαβε το πλήρωμα της 

θείας χάριτος, για να τη μεταδώσει σε όλους τους ανθρώπους. Επειδή όμως 

ο Χριστός έλαβε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία μητέρα του, η Πα-

ναγία γίνεται μητέρα και όλων των ανθρώπων, που εντάσσονται στο σώμα 

του Χριστού.810 Επομένως, οι άνθρωποι συνδέονται με το Θεό εν Χριστώ ως 

τέκνα της Παρθένου.811 

Ο άγιος Κοσμάς τονίζει στη διδασκαλία του μ’ έμφαση στους ακροα-

τές του,  ότι η Παναγία είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός ανάμεσα σε τόσες 

γυναίκες για να γίνει η Μητέρα Του: «Γυναίκες εις τον κόσμον ήτον χίλιες 

χιλιάδες, μα καμμία δεν ευρέθη να πληρώση την πλευράν του Αδάμ παρά η 

Δέσποινα Θεοτόκος, οπού αξιώθη και εγέννησε τον Κύριον μας Ιησούν Χρι-

στόν και Θεόν δια την καθαρότητά της. Παρθένος ήτον και παρθένος έμεινε 

και έγινε βασίλισσα εις τον ουρανόν και εις τους αγγέλους και πάσης νοητής 

και αισθητής κτίσεως».812 
Ο άγιος Κοσμάς καλεί τους παιδαγωγούμενους ακροατές του, ανα-

φερόμενος αναλυτικά στη ζωή της Παναγίας, να προσεύχονται σ’ αυτή και 

να την τιμούν ιδιαίτερα: «Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους αγίους της Εκ-

κλησίας μας, ναι, μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά 

μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διατί όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά 

η Δέσποινά μας η Θεοτόκος είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης 

και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλή δια τας αμαρτίας μας. 

Επήρε την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Δια 

τούτο πρέπει και ημείς αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεο-

τόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα».813  

ε) Ο Ορθόδοξος ιερέας και η μέριμνά του για τους υπόδουλους Έλλη-
νες  

Το χάρισμα της ιεροσύνης το έδωκε ο Κύριος στους Δώδεκα Αποστό-

λους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να τελούν τα μυστήρια και να τοποθε-

τούν στις ιδρυόμενες απ’ αυτούς εκκλησίες ως επικεφαλής. Το ιδιαίτερο αυ-

τό χάρισμα, που έδωκε, ο Κύριος στους Μαθητές του και Αποστόλους και 

αυτοί στους διαδόχους τους, μεταδιδόμενο αυτό μέχρι σήμερα, ονομάζεται 

ιεροσύνη. Το μυστήριο της ιερωσύνης τελείται από τον Αρχιερέα  δια τοπο-

θετήσεως των χεριών του στον χειροτονούμενο. Έτσι, μεταδίδεται η χάρη 

                                                 
809 Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 52, 2, έκδ. Σ. Οικονόμου, σ. 122. 
810 Συμεών Ν. Θεολόγου, Ηθικά 1, 10, 138-47, έκδ. J. Darrouzes, «Sources Chretiennes», τόμ. 

122, σ. 262. 
811 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 481- 482. 
812 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 211. 
813 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 283-284. 
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του αγίου  Πνεύματος και παρέχεται σ’ αυτόν το δικαίωμα να τελεί τα μυ-

στήρια και να ασκεί το ποίμαντικό του έργο στους πιστούς. Οι ιερείς είναι 

μεσίται μεταξύ Θεού και ανθρώπων.814 

 Ο άγιος Κοσμάς μέσα στο διδακτικό του έργο εξύψωσε την ιερωσύνη 

και δίδαξε τα πρέποντα στους ιερείς της εποχής του, εστηλίτευσε τις αδυ-

ναμίες τους και προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει τον κλήρο του 

σκλαβωμένου Γένους στο ύψος. Βέβαια, για τον άγιο Κοσμά, η εγκυρότητα 

των μυστηρίων δε συνδέεται με την πνευματική κατάσταση του τελούντος 

αυτά ιερέως815, καθόσον η χάρη των ιερών μυστηρίων είναι «Εκείνη είναι 

του παναγίου Πνεύματος»816.   

Πίστευε  ότι ο καλός ιερέας μπορεί να παρηγορήσει, να καθοδηγήσει, 

να βοηθήσει τον υπόδουλο Έλληνα από την πνευματική και σωματική 

σκλαβιά.817  

i) Ο ιερέας ανώτερος των Βασιλέων και των αγγέλων  

Το αξίωμα του ιερέα είναι ανώτερο από το αξίωμα των βασιλέων που 

είναι το υψηλότερο επάνω στη γη και ανώτερο ακόμη και από το ιδίωμα 

των αγγέλων.818 Επισημαίνει πως «όλοι οι βασιλείς, όλος ο κόσμος να παρα-

καλούν τον Θεόν χιλιάδες χρόνους δεν δύναται να τελειώσουν τα Άχραντα 

Μυστήρια, και ένας παπάς, ας είναι και αμαρτωλός, δύναται με την χάριν του 

αγίου Πνεύματος και τα τελειώνει»819. Γι’ αυτό σε κάθε ιερέα πρέπει να απο-

δίδεται η μεγαλύτερη τιμή: «Εγώ, αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να 

κάμω, εάν απαντήσω ένα παπά και ένα βασιλέα, με φαίνεται εύλογον όπως 

τον παπά να βάλω να καθίση ανώτερα από τον βασιλέα. Και εάν απαντήσω 

ένα παπά και ένα άγγελον, πρωτύτερα θε να χαιρετήσω τον παπά παρά τον 

άγγελον, διατί, αδελφοί μου, είναι ανώτερος και από την αγίαν Τράπεζαν, 

ανώτερος και από το άγιον Ποτήριον, διατί το άγιον Ποτήριον είναι άψυχον, 

μα ο ιερεύς μεταλαμβάνει τα Άρχαντα Μυστήρια καθ’ εκάστην ημέραν, το 

τίμιον Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού».820  
Πραγματικά, ο ιερέας είναι ανώτερος των βασιλέων και αγγέλων, 

γιατί είναι αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Οι ιερείς είναι οι υπεύθυνοι 

μπροστά στο Θεό για τη σωτηρία των πιστών. Στο πρόσωπο των ιερέων τι-

                                                 
814 Αρχιμ. Θεοκλήτου Β. Πασσαλή, Εισήγηση στο Ι΄ Συνέδριο της ιεράς Μητροπόλεως 

Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας με θέμα:  Ο άγιος Κοσμάς και η Ιερωσύνη, σ. 79. 
815 . Βλ. Β. Αθ. Τσίγκου, Η Δογματική διδασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού … σ. 717. 
816  Ι. Β. Μενούνου, Παράδειγμα 3, σ. 296. 
817 Αρχιμ. Θεοκλήτου Β. Πασσαλή, Εισήγηση…ό. π. σ. 80. 
818 Στεργίου Σάκκου, Ο Απόστολος του Σκλαβωμένου Γένους, ό. π., σ. 191. 
819  Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε’, σ. 279. 
820 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 216.   
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μούμε το Θεό.821 Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν 

ως του Θεού παρακαλούντος δι’ ημών».822  

ii) Τα παιδευτικά προσόντα του ιερέα  

Ο άγιος  Κοσμάς στη διδασκαλία του τονίζει και θέλει αυτός, ο ο-

ποίος θα γίνει ιερέας, να έχει τα ανάλογα προσόντα, γιατί είναι ανώτερος 

από τους αγγέλους: «Δια εκείνους οπού έχουν να γένουν παπάδες έχω να ο-

μιλήσω. Εσύ, αδελφέ μου, οπού έχεις να γένης παπάς, να γένης δεκαοκτώ 

χρονών αναγνώστης, είκοσι υποδιάκονος και τριάντα παπάς. Και να μανθά-

νης, γράμματα ελληνικά να ηξεύρης να εξηγάς το Ευαγγέλιον. Να το κλής 

και έπειτα να το εξηγάς των χριστιανών. Και να γίνεσαι, αδελφέ μου, παπάς 

δια να σώσης την ενορίαν σου. Ειδέ και γίνεσαι παπάς δια ανάπαυσιν ή γίνε-

σαι δια δόξαν ή γίνεσαι παρανόμως, σου κόβει ο Θεός την ζωή σου παράκαιρα 

και πηγαίνει η ψυχή σου εις την Κόλασι και καίεται πάντοτε. Και να σε παρα-

καλέσουν, αδελφέ μου, οι κοσμικοί να γίνης παπάς χωρίς άσπρα. Τότε είσαι 

καλότυχος και τρισμακάριος, τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους».823  
 Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής 

και των ιερών κανόνων.824 Ο άγιος Κοσμάς τονίζει ότι για να ιερωθεί κά-

ποιος οφείλει να περάσει από όλες τις βαθμίδες της εκκλησιαστικής τάξε-

ως, έχοντας συμπληρώσει ορισμένη ηλικία.825 Θέλει ο ιερέας να γνωρίζει 

γράμματα, να είναι μορφωμένος και να είναι σε θέση να εξηγεί το ιερό Ευ-

αγγέλιο. Ο ιερέας πρέπει να γνωρίζει να κηρύττει. Το κήρυγμά του να είναι 

απλό και απέρριτο. 

Ο άγιος Κοσμάς πιστεύει ότι η πνευματική αναγέννηση του Γένους 

θα γίνει με τη δαδασκαλία.826 Για το λόγο αυτό ο ίδιος άφησε την ησυχία 

του αγίου  Όρους και άρχισε τις περιοδείες του για να διδάξει και να κηρύ-

ξει το Ευαγγέλιο, να στηρίξει ηθικά,  ψυχικά και μορφωτικά τους υπόδου-

λους Έλληνες. 

Κατά τη σύγχρονη άποψη της παιδαγωγικής επιστήμης, Παιδαγωγός 

είναι αυτός που ασκεί το έργο της διδασκαλίας και ασχολείται με θεωρητι-

κά και πρακτικά προβλήματα της αγωγής.827 Μ’ αυτή την έννοια ο άγιος    

Κοσμάς ο Αιτωλός επάξια φέρει τον τίτλο του Παιδαγωγού του Γένους. 

                                                 
821 Αρχιμ. Θεοκλήτου Β. Πασσαλή, ό. π., σ. 81. 
822 Β΄Κορ., 5,20. 
823 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 216. 
824 Αρχιμ. Θεοκλήτου Β. Πασσαλή, ό. π., σ. 83. 
825 Σρεργίου Σάκκου, ό. π., σ. 192. 
826 Αρχιμ. Θεόκλητου Β. Πασσαλή, ό. π., σ. 83. 
827 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1996, σ. 27-28. 
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Άλλο προσόν που πρέπει να έχει ο ιερέας, κατά τον Άγιο Κοσμά, εί-

ναι η θυσία και η αυταπάρνηση. Η ιερωσύνη είναι αποστολή δεν είναι ε-

πάγγελμα. Εάν τη θεωρήσουμε επάγγελμα είναι εύκολη, εάν όμως τη θεω-

ρήσουμε ως αποστολή, τότε είναι το δυσκολότερο όλων των έργων. Ο    ιε-

ρέας, εκτός των διδακτικών και λειτουργικών καθηκόντων, έχει και κοινω-

νικά: να επισκέπτεται χήρες, ορφανά και ασθενείς. Να δείχνει ιδιαίτερη μέ-

ριμνα για τα παιδιά, τους νέους, τους άνδρες, τις γυναίκες και τους γέρο-

ντες.828 Όλο αυτό το έργο για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται χρόνο, κόπο, 

σθένος και δύναμη. 

Όλα αυτά τα έχει υπόψη του ο άγιος Κοσμάς και τονίζει στην παρα-

πάνω διδαχή του  ότι δεν πρέπει να γίνεται κάποιος ιερέας γι’ ανάπαυση. 

Επίσης τονίζει στη διδασκαλία του  ότι ο ιερέας δεν πρέπει να γίνεται κα-

νείς με «άσπρα» (χρήματα). Σ’ αυτό το σημείο γίνεται αυστηρός τηρητής 

των Ιερών Κανόνων, οι οποίοι απαγορεύουν να χειροτονούνται ιερείς με 

χρήματα. Το φαινόμενο  να δίνει κάποιος χρήματα για να ιερωθεί λέγεται 

σιμωνία.829 Πήρε το όνομα από το Σίμωνα, το μάγο, ο οποίος πρώτος επι-

χείρησε να αγοράσει τη Χάρη του αγίου  Πνεύματος.830 Η σιμωνία είναι θα-

νάσιμο αμάρτημα και δυστυχώς συνεχίσθηκε δια μέσου των αιώνων στην 

Εκκλησία. Μεγάλη διάδοση είχε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Γι’ αυ-

τό το λόγο ο άγιος    Κοσμάς κατέκρινε εκείνους που έδιναν άσπρα, για να 

χειροτονηθούν, και προσπάθησε με κάθε τρόπο να εξαλειφθεί το φαινόμε-

νο της σιμωνίας. 

iii) Τα παιδευτικά καθήκοντα του ιερέα  

Ο ιερέας έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι στο ποίμνιό του. 

Να διαμένει κοντά στην εκκλησία, για να βρίσκεται εύκολα από τους χρι-

στιανούς, όταν έχουν ανάγκη και τον ζητούν. Να εργάζεται με όλες του τις 

δυνάμεις για την αρμονία της καθημερινής ζωής των χριστιανών και να 

συντρέχει στις ανάγκες τους:831 «Και να έχης ένα κελίον κοντά εις την εκ-

κλησίαν να φυλάγης, καθώς ο μπακάλης φυλάγει το αργαστήρι του, ό,τι ώρα 

σε ζητήσουν οι κοσμικοί να σε ευρίσκουν. Ο πιστικός περιτριγυρίζει τα πρό-

βατά του ομοίως και εσύ ο παπάς έχεις χρέος να περιτριγυρίζεις τα σπίτια τν 

χριστιανών ημέρα και νύκτα, όχι να τρώγης και να πίνης και να παίρνης τα 

πράγματά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποίος άνδρας είναι μαλωμένος με τη 

γυναίκα του, ποίος πατέρας με το παιδί του, ποίος αδελφός με τον αδελφό το-

                                                 
828 Βλέπε περισσότερα Χρήστου Κ. Βάντσου, Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας, εκδ. Γ΄, 

Θεσσαλονίκη 1990, σ. 107, 116, 130, 195. 
829 Αρχιμ. Θεόκλητου Β. Πασσαλή, ό. π., σ. 84. 
830 Πράξεις Αποστόλων, 8, 9-24. 
831 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 194. 
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υ, ποίος γείτονας με τον γείτονα να τους βάνης εισέ αγάπην, αυτό είναι το 

χρέος του παπά, και να βάνης την ζωήν σου και το κεφάλι σου δια τους χρι-

στιανούς».832 
Καλεί τον ιερέα να προσφέρει τη ζωή του και το κεφάλι του, όπως 

λέει χαρακτηριστικά, δηλαδή να θυσιάζεται για το ποίμνιό του, όπως ακρι-

βώς δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός :«εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο 

καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων».833 

Ο άγιος Κοσμάς θεωρεί ότι στα ποιμαντικά καθήκοντα των ιερέων 

κυρίαρχη θέση έχει η διδασκαλία και η νουθεσία: «Άγιοι συνάδελφοί μου ιε-

ρείς… όσον ημπορείτε να έχετε την φροντίδα… και δια τους αδελφούς μας 

τους χριστιανούς, να τους διδάσκετε και να τους νουθετάτε πάντα, διατί ο 

Θεός σας έχει ωσάν πιστικούς εις τα πρόβατά του».834 
Βλέποντας την αμάθεια, που κυριαρχούσε στην Ελληνική ύπαιθρο και τη 

διάλυση του  κοινωνικού της ιστού, προσπαθεί να καθοδηγήσει τους ιερείς 

για να οικοδομήσουν πνευματικά τους πιστούς. 

Καλεί τον ιερέα  να εξηγεί την ευαγγελική περικοπή μετά την ανάγνωσή 

της με λόγια απλά και κατανοητά, για να καταλαβαίνουν οι πιστοί τα λό-

για του Χριστού και να ωφελούνται πνευματικά: «Και όταν λειτουργάς και 

τελειώνης το Ευαγγέλιον να το κλείς και να το βάνης εις την αγκαλιά σου να 

το εξηγάς εις τους Χριστιανούς τι παραγγέλει ο Χριστός να κάνουν…».835 
Παροτρύνει τους ιερείς να διαβάζουν τα αναγνώσματα με ευκρίνεια 

και μεγαλόφωνα, για να προσέχουν οι πιστοί. Γιατί, αν οι εκκλησιαζόμενοι 

δεν καταλαβαίνουν τα λόγια του ψάλτη και του ιερέα ή δεν τα ακούουν με 

ευκρίνεια, αρχίζουν μεταξύ τους τη συζήτηση και έτσι ακούγονται οι φωνές 

τους και όχι η φωνή του ψάλτη και του ιερέα. Συμβουλεύει  να βρίσκεται το 

αναλόγιο  στο μέσο του ναού για να ακούγονται από όλους οι ψάλτες. 

Προτρέπει  έμμεσα τους ιερείς να λειτουργούν κάθε ημέρα: «Μα ο ιε-

ρεύς μεταλαμβάνει τα Άρχαντα Μυστήρια καθ’ εκάστην ημέραν, το τίμιον 

Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού».836 
Επιμένει η τέλεση των μυστηρίων να γίνεται σύμφωνα με το τυπικό 

της Εκκλησίας. Κατέκρινε τους ιερείς, που είναι φιλάργυροι και εμπορεύο-

νται τα χαρίσματα του αγίου  Πνεύματος και των μυστηρίων της Εκκλησί-

ας.837 Ενώ οφείλουν να δίνουν τη χάρη των μυστηρίων στους πιστούς δω-

ρεάν, δηλαδή ο ιερέας να τελεί αυτά χωρίς πληρωμή:838 «Όπου λέγει ο Χρι-

                                                 
832 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 279-280. 
833 Ιω 10, 11 
834 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 171. 
835 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 280. 
836 Ό.π., Διδαχή Β2, σ. 216. 
837 Π. Β. Πάσχου, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Ακρίτας, σ. 45. 
838 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 197-198. 
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στός μας πως χάρισμα σε έδωκα και εγώ την χάριν μου, χάρισμα να την δίνης 

και εσύ εις τους αδελφούς σου, χάρισμα να διδάσκης, χάρισμα να συμβουλεύ-

ης, χάρισμα να εξομολογάς και ανίσως και ζητήσης να πάρης τίποτε πληρω-

μήν, δια την διδαχήν σου ή πολλά ή ολίγα ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε 

βάνω εις την Κόλασιν».839  
Αφηγείται με διδακτική τέχνη ένα παράδειγμα τιμωρίας ενός ιερέα, 

επειδή ήταν φιλάργυρος: «Έτσι το έκαμνε και ένας παπάς εις μίαν χώραν, 

επούλαγε τον Χριστόν από την φιλαργυρίαν του δια να παίρνη άσπρα και του 

έκοψεν ο Θεός την ζωήν του με κακόν θάνατον, ωσάν του Ιούδα και επήγε εις 

την Κόλασιν να καίγεται με τον Διάβολον».840 
Μέσα από τη διδασκαλία του φθάνει στο στόχο του, που είναι να κατανοή-

σουν οι πιστοί και οι ιερείς ότι: «Τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος δεν 

πουλιούνται».841 
Επίσης, μεγάλη ήταν η συμβουλή του  προς τους ιερείς να μην αφο-

ρίζουν και να συμπεριφέρονται με αγάπη στους πιστούς, γιατί με τους συ-

χνούς αφορισμούς διασπάται η χριστιανική κοινότητα: «Και εσύ τον αφορί-

ζεις δια παραμικρόν πράγμα και τον εβγάνεις από την μάνδραν του Χριστού 

και τον παραδίνεις εις την Κόλασιν, πάλιν εις τας χείρας του Διαβόλου».842 
Σε κάθε ευκαιρία έθετε το θέμα του αφορισμού. Στα χωριά, όπου πε-

ριόδευε, πάντα ρωτούσε:843 «Κάμνετε εδώ αφορισμούς; Να προσέχετε, χρι-

στιανοί μου ποτέ σας αφορεσμόν να μη κάμνετε δια χίλια πουγγιά, διατί αφο-

ρεσμός, θέλει να ειπή ξεχωρισμός από τον Θεόν, από τους αγγέλους, από τον 

Παράδεισον και παραδομός εις τον Διάβολον και εις την Κόλασιν. Δια εκείνον 

τον αδελφόν μας εσταυρώθη ο Χριστός μας να τον εβγάλη από την Κόλασιν 

και να τον βάλη εις τον παράδεισον…».844  
Στόχος της παραπάνω διδασκαλίας του  ήταν να σταματήσει τους 

αφορισμούς, οι οποίοι ήταν η αντικειμενική αιτία των εξισλαμίσεων. Ο α-

φορισμός  δεν είχε μόνο ηθικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή 

των υποδούλων. Απαγορευόταν στους συμπολίτες ή συγχωριανούς του 

αφορισθέντα να τον χαιρετούν, να τον πλησιάζουν, ακόμη και να έχουν 

εμπορικές συναλλαγές μαζί του, καθώς και να αναμιγνύει το κοπάδι των 

προβάτων του στο κοινό κοπάδι, για να βόσκουν στα βοσκοτόπια της κοι-

                                                 
839 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 118. 
840 Ό. π., Διδαχή Β1, σ. 205-206. 
841 Ο. π., Διδαχή Γ΄, σ. 233. 
842 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 158. 
843 Μάρκου Α. Γκιόλια, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, ό. π., σ. 86. 
844 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Γ΄, σ. 226. 
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νότητας. Όλα αυτά οδήγησαν τους υπόδουλους Έλληνες να δεχθούν με 

μεγάλη ευκολία τις εξισλαμίσεις.845 

Δεν πρέπει, τονίζει κατά τρόπο διδακτικό και εποπτικό, ο ιερέας να 

ανακατώνεται στα κοσμικά πράγματα: «Και να στοχάζεσαι το φελόνι οπού 

φορείς και δεν έχει μανίκες τι φανερώνει; Φανερώνει πως ο παπάς δεν πρέ-

πει να έχη χέρια να ανακατώνεται εις τα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχη 

πόντοτε τον νούν του εις τον ουρανόν».846  
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του επισημαίνει ότι η σωτηρία των ψυ-

χών είναι μέσα στο έργο του ιερέα: «Και να στοχασθής πως οι φούντες οπού 

είναι εις το επιτραχήλι και έχεις εις τον λαιμόν σου κρεμασμένο, δεν είναι 

φούντες, αλλά είναι οι ψυχές των χριστιανών και μία ψυχή να χαθή από αυ-

τές έχει ο Θεός να την ζητήση από τον λαιμόν σου εν ημέρα κρίσεως».847 
Επίγειο άγγελο θέλει τον ιερέα ο άγιος Κοσμάς: «Και όταν μαζώνης 

το φελόνι σου και γίνεται ωσάν δύο πτέρυγας, τι φανερώνει;   Φανερώνεις 

πως, ανίσως και κάνεις καλά ωσάν άγγελος, έχεις να απετάξης να πηγαίνης 

εις τον Παράδεισον».848 
Γνωρίζει πολύ καλά ο άγιος Κοσμάς  ότι οι ιερείς της εποχής εκείνης 

δεν εκφράζουν τις προσδοκίες της ιερωσύνης. Φιλαργυρία, ανήθικη στάση 

ζωής, προδοσία και προσχώρηση στον ισλαμισμό, μαρτυρείται εις βάρος 

τους. Με μεγάλη δύναμη και μέσα από τα βάθη της καρδιάς του καλεί ό-

λους τους κληρικούς σε μετάνοια, γιατί κινδυνεύει η σωτηρία τους.849 Με 

παραστατική αφήγηση τονίζει: «Τον παλαιόν καιρόν οι άνθρωποι όταν ήθε-

λαν να παιδεύσουν κανέναν άνθρωπον, έκαναν όρκον και έλεγαν: Να δώση ο 

Θεός να μας βάλη με τους ιερείς όπου έχουν να ευρεθούν εις τον όγδοον αιώ-

να. Και δια τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον την σήμερον να σωθούν πα-

τριάρχαι, αρχιερείς, ιερείς πνευματικοί και διδάσκαλοι, διατί τώρα είμεσθεν 

μέσα εις τον όγδοον αιώνα και απέρασαν και διακόσιοι ογδοήκοντα χρόνοι. 

Δια τούτο σας συμβουλεύω, άγιοι ιερείς τώρα οπού έχετε καιρόν να καθίσετε 

να διαβάσετε δια να καταλάβετε παραμικρόν τι λέγει το άγιον Ευαγγέλι-

ον».850 
Στηλίτευσε, όπως αναφέραμε, τα παραπτώματα των ιερέων, συνιστά 

όμως στη διδασκαλία του,  να σέβονται τους ιερείς και κατέκρινε την ιερο-

κατηγορία:851 «Να απέχετε αδελφοί μου, οι κοσμικοί να μη κατηγοράτε τους 

                                                 
845 Μάρκου Α. Γκιόλια, ό. π., σ. 85-86, βλέπε και Απ. Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου 

Ελληνισμού, τόμ. Β΄, σ. 289. 
846 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 280. 
847 Ό. π., σ. 280. 
848 Ό. π., σ. 280. 
849 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 196. 
850 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 281. 
851 Αρχιμ. Θεοκλήτου Β. Πασσαλή, ό. π., σ. 92. 
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παπάδες σας, να μην τους υβρίζετε και να μην τους παραμελήτε, διατί βάνετε 

φωτιά και καίεστε, διατί οι παπάδες είναι ανώτεροι και από τους αγγέ-

λους».852 
 Συμπληρώνει  ότι οι ιερείς δεν μένουν χωρίς έλεγχο, δίνουν λόγο 

απέναντι στον ίδιο το Θεό, που τους κρίνει και τους κατακρίνει με αυστηρό-

τητα:853 «Εγώ αδελφοί μου δεν έχω καμμίαν κατηγορίαν να κάμω των παπά-

δων, διατί είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν οπού τους παιδεύει και ότι 

σφάλμα κάμουν οι παπάδες έχει ο Χριστός μας ράβδον σιδερένιαν δια αυ-

τούς».854 
Καλεί τους πιστούς να μη χάνουν την πίστη τους προς τα μυστήρια, 

που τελεί ο ανάξιος ιερέας.855 Διευκρινίζει  ότι η  χάρη των μυστηρίων και 

της Εκκλησίας δεν είναι του ιερέα, αλλά του αγίου Πνεύματος και ο ιερέας 

είναι το μέσο, με το οποίο η χάρη χαρίζεται στους πιστούς.856 Με διδακτική 

τέχνη και αναλυτική παραστατικότητα  φέρνει ένα παράδειγμα με το γάρ-

γαρο νερό, που περνούσε από μία βρύση, που στόμιο έχει το στόμα ενός 

σκύλου, το νερό όμως δεν έχανε τη φρεσκάδα και την καθαρότητά του: 

«Εάν ο σκύλος είναι ακάθαρτος, μη λυπάσαι, το νερόν δεν είναι ιδικόν του. 

Ομοίως και ο πνευματικός οπού σε εξωμολογούσε, η συγχώρησις οπού σου 

έκαμνε, μήπως ήτο ιδική του; Εκείνη είναι του παναγίου Πνεύματος. Επειδή 

και εκείνος έχει τον χαρακτήρα της ιερωσύνης, είναι ανώτερος και από βασι-

λείς και αγγέλους. Μα αν επόρνευε, τι σε μέλει; Εκείνος παρουσιάζει το στό-

μα του σκύλου και μη λυπάσαι. Όσα και αν σου εσυγχώρησε, είναι όλα συγ-

χωρημένα».857 
Στόχος του ήταν να καταλάβουν οι πιστοί  ότι, εάν το μέσο είναι από 

καλό ή κακό υλικό, αυτό δεν εμποδίζει τη χάρη του αγίου Πνεύματος να ε-

νεργήσει σ’ εκείνους που τη δέχονται με πίστη. 

Η διδασκαλία του για την ιεροσύνη και τους ιερείς καθώς και οι συμ-

βουλές που δίνει προς τους ιερείς, αποτελούν ποιμαντική καθοδήγηση, για 

τα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. 

Σκοπός και στόχος της παραπάνω διδασκαλίας του ήταν να καταπολεμή-

σει την αμάθεια και την άγνοια των ιερέων, καθώς και την αμέλεια  σε ιε-

ρότατα θέματα της διακονίας τους. 
 
 
 
 

                                                 
852 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 215-216. 
853 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 197. 
854 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 216. 
855 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 46. 
856 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 197. 
857 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, Παράδειγμα 3, σ. 296. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄ 
 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΥΓΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ  
 

Για την πραγματοποίηση των στόχων και των σκοπών της αγωγής 

γενικότερα και της διδασκαλίας ειδικότερα, ο κάθε παιδαγωγός είχε και έ-

χει στη διάθεσή του πλήθος από παιδαγωγικά μέσα. 

Τα μέσα αγωγής και διδασκαλίας αποτελούν για τον παιδαγωγό τη 

μεθοδική βοήθεια, που συντελεί στη μεθοδική διευκόλυνση του έργου του. 

Για τον παιδαγωγούμενο είναι τα επικουρικά εργαλεία με τα οπόια επιτυγ-

χάνεται η μάθηση και πραγματώνεται η αγωγή και η μόρφωσή του. Επο-

μένως αυτά συνιστούν και την πράξη της αγωγής.858 

Στα μέσα αγωγής και διδασκαλίας περιλαμβάνονται  ο λόγος του 

παιδαγωγού, το παράδειγμα, η εντολή, η νουθεσία και η εποπτεία.859  

Όλα τα παραπάνω μέσα αγωγής τα χρησιμοποίησε ο άγιος Κοσμάς κατά 

τη διδασκαλία του, για την πνευνατική εξύψωση των υπόδουλων Ελλήνων. 

Περισσότερο όμως έκανε χρήση της εποπτείας, χρησιμοποιώντας παρα-

στάσεις από την καθημερινή ζωή των παιδαγωγουμένων, για να τους εξη-

γήσει απλές και σύνθετες έννοιες.  

Καταρχάς, ο όρος «εποπτεία» σημαίνει την πνευματική εικόνα ή την 

παράσταση κάποιου αντικειμένου, που προέρχεται κυρίως από την οπτική 

εντύπωση που σχηματίζουμε γι’ αυτό.860 

Στο χώρο της αγωγής και της διδασκαλίας στην ευρύτερή της έννοια, 

ως εποπτεία θεωρείται η πλήρης και τέλεια πνευματική εικόνα, η οποία 

συνδιάζει αρμονικά όλες τις επιμέρους κατά αίσθηση αντιλήψεις του αντι-

κειμένου σ’ ένα οργανικό σύνολο. Στη στενότερη όμως σημασία του όρου 

«εποπτεία» θα ήταν δυνατόν κανείς να διακρίνει τέσσερα διαφορετικά είδη, 

από τα οποία  τα δύο πρώτα αναφέρονται στην αντίληψη της εξωτερικής 

και τα άλλα δύο στην αντίληψη της εσωτερικής πραγματικότητας. 

Α) Αντίληψη εξωτερικής πραγματικότητας, εξωτερική εποπτεία. Κατά αυ-

την: 1) «εποπτεία» είναι όραση, δηλαδή αντίληψη με την αίσθηση της όρα-

σης. Σχετικά μ’ αυτήν είναι η παρατήρηση, η περιγραφή και η εξέταση. 2) 

                                                 
858 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Εκδοτικός οίκος  Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1984, σ. 148. 
859 Ι. Χαραλαμποπούλου, Γενική Παιδαγωγική, Αθήναι 1981, σ. 412. 
860 Χ. Βασιλόπουλου, Η αρχή της εποπτείας και η εφαρμογή αυτής εις την διδακτικήν πρά-

ξιν, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 11. 
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«εποπτεία» είναι η αισθητοποίηση της πραγματικότητας με τη βοήθεια των 

άλλων αισθήσεων.  

Β) αντίληψη της εσωτερικής πραγματικότητας, εσωτερική εποπτεία. Κατά 

αυτήν 1) «εποπτεία» είναι παράσταση, δημιουργία παραστάσεων με τη φα-

ντασία και την ενθύμηση και 2) «εποπτεία» είναι βίωμα, αναγνώριση και 

εμπειρία. 

Με όσα αναφέραμε παραπάνω  οι εποπτείες διακρίνονται σε φυσικές 

και πνευματικές, από τις οποίες οι πρώτες αναφέρονται σε φυσικά αντικεί-

μενα, υλικά αντικείμενα εξωτερικού κόσμου και σχηματίζονται με την βο-

ήθεια των αισθήσεων, οι δε δεύτερες σε νοητά αντικείμενα ή καταστάσεις, 

με την βοήθεια κυρίως της φαντασίας και των άλλων πνευματικών λει-

τουργιών.861   

Στη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς χρησιμοποιεί διάφορα παιδαγω-

γικά μέσα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Η προετοιμασία του Εκπαιδευτικού – Παιδαγωγού  

Ο άγιος    Κοσμάς λέει στο ακροατήριό του,  την πορεία της ζωής του 

επισημαίνοντας τα κυριότερα στάδια αυτής. Ξεκίνησε από το σχολείο της 

Μονής Αγίας Παρασκευής, πηγαίνει στην Αθωνιάδα Σχολή όπου έχει δά-

σκαλο το μεγάλο Ευγένιο Βούλγαρη και κυρίως διαμένει στην Ιερά Μονή 

Φιλοθέου. Από εδώ ξεκινάει η συστηματική του συγκρότηση και προετοι-

μασία για το ρόλο του Δασκάλου. Αυτή η προετοιμασία έχει να κάνει με 

την ψυχή και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι μια πορεία ενδοσκόπη-

σης και πορεία αυτογνωσίας. Τονίζει ο άγιος    Κοσμάς: «επήγα και εις το 

άγιον Όρος και έκλαιγα δια τες αμαρτίες μου δέκα επτά χρόνους και διαβά-

ζοντας το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον ευρήκα και ετούτον τον λόγον όπου λέ-

γει ο Χριστός μας πως όποιος φροντίζει μόνον δια λόγου του πώς να σωθή και 

δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του τους χριστιανούς να σωθούν και ε-

κείνοι…».862  
Η βαθύτερη μορφή όχι ανάλυσης, ούτε αυτοανάλυσης, αλλά βαθύ-

τερης αγιοπνευματικής προσέγγισης των ριζών της υπάρξεως του ανθρω-

πίνου προσώπου. Και συνεχίζει ο άγιος Κοσμάς: «Εγώ χριστιανοί μου, έφ-

θειρα την ζωήν μου εις την σπουδήν σαράντα πενήντα χρόνους, εγώ εδιάβασα 

και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών, τα βάθη 

της σοφίας ερεύνησα».863 Αυτή είναι η προετοιμασία ενός γνήσιου παιδαγω-

γού, που θα ασχοληθεί με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του αν-

θρώπου γενικότερα και του παιδιού και εφήβου ειδικότερα. 

                                                 
861 Ι. Β. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ό. π., σ. 149-150. 
862 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 148. 
863 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 142. 
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2. Τα γνωρίσματα της καλής διδασκαλίας  

Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του τονίζει την προετοιμασία του 

επικοινωνιακού μοντέλου. Είναι ο κύριος άξονας στις επιστήμες της αγω-

γής. Ο άγιος Κοσμάς ξεκινάει ως διακριτικός πατέρας με το χάρισμα της 

διάκρισης, αυτό που λέγεται σήμερα ψυχολογική κατανόηση. Η ψυχολογι-

κή κατανόηση του αγίου Κοσμά είναι  ότι στο μοντέλο έχουμε πομπό και 

δέκτη και αυτό είναι το ακροατήριο. Εδώ η δυσκολία του είναι  ότι το ακρο-

ατήριο είναι ποικιλόμορφο και έχει ετερόκλητη σύνθεση. Υπάρχουν διάφο-

ρες ηλικίες: νήπια, παιδιά, έφηβοι, νέοι, ενήλικες και γέροντες. Υπάρχουν 

λαΐκοί και ιερείς, αυτοί που γνωρίζουν λίγα γράμματα και αυτοί που είναι 

εντελώς αγράμματοι.  

Επομένως, ο άγιος Κοσμάς έχει να κάνει  έναν αγώνα για να επικοι-

νωνήσει. Ξεκινάει με την βασική αρχή  ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

του να είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ακροατηρίου: «Πρέ-

πον και εύλογον είναι, αδελφοί μου, ένας διδάσκαλος όταν θέλη να διδάξη να 

εξετάζη πρώτον τι ακροατάς έχει, ομοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τι 

διδάσκαλος είναι».864 Τονίζει τη βασικη παιδαγωγική αρχή, που απαιτεί η 

κάθε διδασκαλία, να προσαρμόζεται στην αντιληπτική ικανότητα και στις 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις των διδασκομένων. Επίσης παρατηρούμε 

ότι έχει τη  συνείδηση  ότι τον αποδέχονται και περιμένουν ερευνητικά να 

επισκεφθεί μια καινούργια πόλη, ένα νέο χωριό. 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του λέει: «και όχι μόνον δεν είμαι άξιος 

εγώ να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω, διατί ο κάθε ένας 

από λόγου σας είναι τιμιώτερος από όλον τον κόσμον».865 Αρχίζει με τους 

παιδαγωγούμενους η οικειότητα και δείχνει πόσο μεγάλος παιδαγωγός εί-

ναι. Και συνεχίζει: «κάμνω ετούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τό-

πον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, 

αλλ’ ως αδελφός».866 Παρατηρούμε ότι σπάζει αμέσως τα τείχη που τους 

χωρίζουν και ότι δεν είναι άγνωστοι. Και προχωρεί τώρα εξομολογητικά με 

την πατερική αυτομεμψία, που ρίχνει κάθε ψυχρότητα μεταξύ αυτών των 

ανθρώπων, που πρόκειται να επικοινωνήσουν. Και συνεχίζει: «Κάμνοντας 

αρχήν να διδάσκω με ήλθεν ένας λογισμός: εδώ όπου περιπατώ να ζητώ να 

παίρνω άσπρα, διατί ήμουνα φιλάργυρος». – Να η αυτομεμψία – «και τα α-

γαπούσα τα γρόσια, ναι… Διαβάζοντας πάλιν το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον 

ηύρα και άλλον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας πώς χάρισμα σε έδωκα και 

                                                 
864 Ό.π., Διδαχή Α1, σ. 115 και Διδαχή Α2, σ. 149. 
865 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 149. 
866 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 116. 
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εγώ την χάριν μου, χάρισμα να την δίνης και εσύ εις τους αδελφούς σου, χά-

ρισμα να διδάσκης…».867 Έτσι, λοιπόν, αρχίζει ο άγιος    Κοσμάς την επικοι-

νωνία με τους παιδαγωγούμενους ακροατές του. Συνεχίζοντας τη  διδα-

σκαλία του τονίζει: «Όθεν, αδελφοί μου, σας εφανέρωσα την καρδίαν μου, τον 

λογισμόν μου, τα σπλάγχνα μου και δεν έχετε χρειάν να ζητήσετε από άλ-

λους να μάθετε ποίος είμαι».868 Και στη συνέχεια προσθέτει: «και όχι μόνον 

δεν είμαι άξιος εγώ να σας διδάξω. … Και ως αμαρτωλός όπου είμαι αποτολ-

μώ και παρακαλώ τον γλυκύτατόν μου Ιησούν Χριστόν και Θεόν να στείλη 

ουρανόθεν την χάριν του και την ευλογίαν του».869  
Δεν ομιλεί αυτός, βάζει τον Κύριο. Ομιλεί για τον Χριστό. Συνήθως 

εμείς ομιλούμε για τον εαυτό μας και δεν μιλούμε για τον Χριστό. Ο άγιος    

Κοσμάς βάζει τον Κύριο να ομιλεί τώρα, δεν είναι ο ίδιος ομιλητής. Συνεχί-

ζοντας τη διδασκαλία του επισημαίνει: «Όθεν πρέπον είναι, όταν έχη να δι-

δάξη τινάς, να αρχίση την διδασκαλίαν του από τον Θεόν, και όταν θέλη να 

τελειώσει, πάλιν να ευχαριστά τον Θεόν».870 Δίνει μια μεγάλη παιδαγωγική 

συμβουλή προς κάθε παιδαγωγό που διδάσκει στα παιδιά: Να αρχίζει τη 

διδασκαλία του με τον Κύριο, δηλαδή να μεταφέρει μέσα στην αίθουσα δι-

δασκαλίας το Χριστό για να διδάξει Εκείνος πρώτα για τα  παιδιά και όχι ο 

παιδαγωγός. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε το γνωστό άγχος του κάθε 

εκπαιδευτικού, όταν θέλει να διδάξει μια ενότητα με επιτυχία. Ιδιαίτερα 

όταν βρίσκεται στην αρχή της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας, εκφράζο-

ντας την ευχή «Θεέ μου, βοήθησε και φώτισέ με να ομιλήσω σωστά και να 

με κατανοήσουν σωστά». Παρατηρούμε ότι ο άγιος    Κοσμάς θεμελειώνει 

μια αρχή πολύ γνωστή σήμερα για τη θεωρία των συστημάτων και της επι-

κοινωνίας,  όσον αφορά την προετοιμασία του παιδαγωγού. Είναι μια πα-

ράδοση που ξεκινάει μέσα από τον άγιο Κοσμά και φτάνει μέχρι σήμερα.871 

Σ’ όλες τις πόλεις, κωμοπόλεις και τα χωριά, που επισκέπτεται ο ά-

γιος    Κοσμάς, διδάσκει με λόγια απλά, όπως απλός ήταν και ο ίδιος. Προι-

κισμένος, εκτός της μεγάλης μορφώσεως την οποία είχε, με πολλά φυσικά 

χαρίσματα, όπως η ευχέρεια και η ελκυστικότητα του λόγου του, η δυνατή 

φωνή του, η αντοχή του σε σωματικούς κόπους και ταλαιπωρίες, όλα εκεί-

να τα χαρίσματα που ολοκληρώνουν τα προσόντα του ποιμένα.872  

                                                 
867 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 118. 
868 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 119. 
869 Ό. π., Διδαχή Α2, σ. 149. 
870 Ό. π., Διδαχή Α2. σ. 150. 
871 Γεωργίου Κρουσταλάκη, Η παιδαγωγική των Διδαχών του Άγίου Κοσμά, πρακτικά 

Δ΄επιστημονικού συνεδρίου (Ράχη, 14 Οκτωβρίου 2000) με θέμα «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙ-

ΤΩΛΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ», οργάνωση, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ», σ. 34-36. 
872 Χρήστου Κ. Βάντσου, Θέματα Ποιμαντικής Ψυχολογίας, εκδ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 

47-55. 
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Ο άγιος Κοσμάς διδάσκει με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή 

των ακροατών του. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί τη γλώσσα του απλού λαού, για 

να τον καταλαβαίνουν όλοι και προπαντός τα παιδιά. Χρησιμοποιεί πολλές 

εικόνες, παραδείγματα, περιστατικά και διηγήσεις από τον κύκλο της ε-

μπειρίας των ακροατών του, για να τεκμηριώσει και απλοποιήσει τη θεω-

ρητική διδασκαλία του. Επεξηγεί δύσκολα και δυσνόητα σημεία του λόγου 

του, με γνωστές εικόνες και παραδείγματα κατανοητά από τους απλούς 

χωρικούς στους οποίους απευθύνεται.873 

Με τη διδασκαλία του και τη θεματολογία που αναπτύσσει ο άγιος    

Κοσμάς καταπολεμά την αμάθεια. Η μόρφωση του λαού ήταν γι’ αυτόν το 

θεμέλιο της αναγέννησης. Στο φωτισμό του μυαλού έβλεπε την έξοδο από 

το σκοτάδι της αμάθειας. Το καλύτερο μέλλον γι’ αυτόν ήταν το ζήτημα 

μιας μορφωμένης νεότητας, γιατί η εκπαίδευσή  της θ’ έφερνε το ξύπνημα 

του Γένους. Πίστευε βαθειά  πως στήριγμα κάθε οικογένειας, κάθε κοινω-

νίας, κάθε πολιτείας ήταν το οργανωμένο σχολείο. Σ’ αυτό έθετε τις ελπί-

δες του, για να κερδιθούν οι χαμένοι αιώνες της απαιδευσίας. Στη μάθηση 

και στην πρόοδο στήριζε το λυτρωμό του Γένους.874 

Οι θέσεις του για τη μόρφωση του λαού, ο αγώνας του για την ίδρυση των 

σχολείων και η διδακτική τέχνη και θεματολογία που αναπτύσσει τον κα-

τατάσσουν στους μεγάλους Παιδαγωγούς του Γένους. 

Τόσο μεγάλη ήταν η απήχηση, που είχαν οι διδαχές του στους αγρο-

τικούς πληθυσμούς, ώστε δημιουργήθηκαν διάφοροι λαϊκοί μύθοι και θρύ-

λοι γύρω από το ονομά του. Όπου πήγαινε, τον υποδέχονταν με θαυμασμό 

και αγάπη για να ακούσουν τις ιερές διδαχές του. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 

νέοι, γέροντες, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν ασπαζόμενοι τα χέρια του 

και τα πενιχρά ιμάτιά του.875 

Από τα επίσημα Βενετικά έγγραφα μαθαίνουμε ότι η ακολουθία του 

αγίου Κοσμά στα Φλάμπουρα Πρεβέζης αποτελείτο «τουλάχιστον από έξ 

χιλιάδες άτομα».876 Ο μαθητής του Σ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι: «δια το 

πλήθος του λαού, όπου δεν τον εχώρει καμμία εκκλησία εξ ανάγκης έκανε 

την διδασκαλίαν του έξω εις τας πεδιάδας».877 Από την παραπάνω κατα-

γραφή διαπιστώνουμε ότι ο άγιος    Κοσμάς είναι Παιδαγωγός της υπαί-

θρου. Εφαρμόζει το «υπαίθριο σχολείο», διδάσκοντας στην ύπαιθρο τους 

εκατοντάδες και χιλιάδες κατά περίσταση ακροατές του. 

                                                 
873 Ιωάννου Πάλλη, Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός, ως ιεραπόστολος και παιδαγωγός του Γέ-

νους, εισήγηση στο Α΄ Θεολογικό Συνέδριο Πατρών, Νοέμβριος 1979. 
874 Κ. Σ. Κώνστα, Κοσμάς ο Αιτωλός, η παιδευτική σημασία του έργου του, εφημερίδα «Η 

Καθημερινή», 26- 8- 1962. 
875 Χρ. Περραιβού, Σύντομος Βιογραφία Ρήγα Φεραίου, Αθήναι 1860, σ. 40. 
876 Κ. Δ. Μέρτζιου, Το εν Βενετία Κρατικόν αρχείον, σ. 8. 
877 Σάπφειρου Χριστοδουλίδου, Ακολουθία και Βίος Κοσμά, Βενετία 1814, σ. 21. 
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Η άριστη ικανότητα να επικοινωνεί με το ακροατήριο φανερώνει το 

διδακτικό χάρισμα να μεταφέρει τις εμπειρίες σε όσους τον παρακολου-

θούσαν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό αποτελεί το συστατικό στοιχείο 

της προσωπικότητας του Παιδαγωγού, αφού η απροσάρμοστη συμπεροφο-

ρά αποτελεί συστατικό της αποτυχίας της διδασκαλίας. Ο άγιος Κοσμάς 

ήταν και ήθελε να είναι ο Δάσκαλος, ο Παιδαγωγός, ο Διαμορφωτής της 

Ορθόδοξης συνείδησης και Παράδοσης των υπόδουλων Ελλήνων και τους 

περιέκλειε με μεγάλη αγάπη. Ποτέ όμως η αγάπη του δεν τον παρασύρει 

σε λόγια και σε έργα τα οποία καταπνίγουν την λογική και παραμερίζουν 

τη σύνεση. Δημιουργεί τέτοια εσωτερική καλλιέργεια στα άτομα, της ο-

ποίας φυσική συνέπεια θα είναι η πρόληψη των διαφορών ή η ειρηνική και 

δίκαια επιλυσή τους. 

Τους χειραγωγεί από τα απλούστερα στα βαθύτερα νοήματα, ανα-

λόγως πάντοτε με την αντίληψη, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Αναλύει με υπομονή τα υψηλά νοήματα για να τα καταστήσει προσιτά στη 

διάνοιά τους. Μάλιστα καλεί τους παιδαγωγούμενους ακροατές του «Αμή τι 

είναι η πλερωμή μου; Να καθίσετε από πέντε δέκα να συνομιλήσετε αυτά τα 

θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα εις την καρδίαν σας δια να σας προξενήσουν 

την ζωήν αιώνιον».878 Ο άγιος    Κοσμάς φθάνοντας στη τελευταία διαδικα-

σία της διδασκαλίας του  θέλει την αξιολόγησή της. Τους καλεί να μαζεύο-

νται και να συζητούν τα θεία νοήματα τα οποία έμαθαν. Παρακολουθεί 

την     αυτοαξιολόγηση και θέλει να διαπιστώσει αν οι παιδαγωγούμενοι 

κατανόησαν τους στόχους και τα νοήματα της διδασκλίας του. Και συνεχί-

ζει «Δεν είναι, αδελφοί μου, λόγια εδικά μου, δεν είναι λόγια του σοκακιού 

αυτά όπου σας είπα, αλλά είναι λόγια του παναγίου Πνεύματος εκβαλμένα 

από την Αγίαν Γραφήν».879 
Τους υποβοηθά, ώστε μόνοι τους να εννοήσουν το αληθινό νόημα, 

τους τονώνει ψυχικά και τους προφυλάσσει από την αποκαρδίωση. Δεν   

τους διδάσκει πράγματα τα οποία δεν ήταν σε θέση να τα κατανοήσουν. Η 

Παιδαγωγική του δραστηριότητά του αναδεικνύεται με τις λέξεις που χρη-

σιμοποιεί, τη μεθοδολογία  που ακολουθεί, τον τρόπο που διαπραγματεύε-

ται τα διάφορα θέματα. Τους προετοιμάζει για τον αγώνα της απελευθέ-

ρωσης του Γένους από τον Οθωμανικό ζυγό. Η προετοιμασία αυτή είχε ως 

στόχο οι παιδαγωγούμενοι να γίνουν τολμηροί, δραστήριοι, ριψοκίνδυνοι 

με σοφία όμως και σύνεση.  Η ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης και 

της συνεργασίας των υπόδουλων μεταξύ τους  ήταν από τους βασικούς 

στόχους της διδασκαλίας του. 

                                                 
878 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, ό. π., σ. 140-141. 
879 Ό. π., Διδαχή Α1, ό. π., σ. 141. 
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Επομένως, η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύο παιδαγωγικά μέσα, 

τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των παραπάνω στό-

χων. 

α) Η αγάπη  

Η αγάπη που εκφράζει την ουσία του Θεού είναι κεντρικό θέμα της 

διδασκαλίας του. Η αγάπη του Άγίου Κοσμά είναι η αγάπη του Χριστού, εί-

ναι η αγάπη του Θεού:880 «Ο πανάγαθος και πολυέλεος Θεός αδελφοί μου, 

έχει πολλά και διάφορα ονόματα λέγεται και φως και ζωή και ανάστασις. 

Όμως το κύριον όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη».881 
Την αγάπη  την διδάσκει σε θεματικές ενότητες, όπως την ορίζει η 

Ορθόδοξος Θεολογία: α) Αγάπη του Θεού στον Άνθρωπο. β) Αγάπη του 

ανθρώπου προς το Θεό και τον πλησίον. γ) Η έμπρακτη αγάπη.  δ) Η αγά-

πη προς τους εχθρούς.882 

i) Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο  

Ο Θεός, που ελεύθερα και από αγάπη έπλασε τον κόσμο, δημιούρ-

γησε τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν» του.883 Γι’ αυτόν θυσιά-

σθηκε, όταν χρειάσθηκε, γι’ αυτόν έστειλε μετά τους αγίους Αποστόλους 

και Πατέρες της Εκκλησίας για να τον διδάσκουν, να τον ποιμένουν και να 

τον οδηγούν στη σωτηρία.884 

Την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο ο άγιος Κοσμάς την διδάσκει με 

το δημιουργικό έργο του Θεού. Περιγράφει, αναλύει και ζωγραφίζει παρα-

στατικά με εικόνες  αυτή την αγάπη, μέσα από την ομορφιά της κτίσεως 

και την αξία του ανθρώπου.885 «Μας έκαμε ο πανάγαθος Θεός αδελφοί μου, 

ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα, μας έκαμε τιμιώτερους από όλον τον κό-

σμον, μας έδωκεν ο πανάγαθος Θεός τα μάτια μας αδελφοί μου, να βλέπωμεν 

τον ουρανόν, τον ήλιον, το φεγγάρι και τα άστρα και να λέγωμεν αδελφοί 

μου: Ω Θεέ μου, εάν ο ήλιος οπού είναι πλάσμα σου, είναι τόσον λαμπρός, αμή 

το άγιον σου όνομα, οπού είσαι ο ποιητής του ουρανού και της γης, ποιητής και 

πλάστης, πόσον είναι λαμπρότερον; Ω Θεέ μου, αξίωσον με να σε απολαύσω. 

Μας έδωκεν, αδελφοί μου, τον νουν μας εις την κεφαλήν μας και είναι ο νούς 

ωσάν μέσα εις ένα πιάτο, δια να βάνωμεν τα νοήματα του Ευαγγελίου μέσα, 

όχι να βάνωμεν μύθους και φλυαρίες της τέχνης του Διαβόλου. Μας έδωκε τα 

αυτιά μας να ακούωμεν την αγίαν Λειτουργίαν, οπού ιερουργά ο ιερεύς μέσα 

                                                 
880 Κώστα Σαρδελή, Ο προφήτης του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, σ. 127. 
881 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 121. 
882 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 210-222. 
883 Γεν. 1, 26-7. 
884 Π. Β. Πάσχου, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Ακρίτας, Γ΄έκδοση, σ. 63. 
885 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 130. 
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εις την Εκκλησίαν. Μας έδωκε το στόμα μας να δοξάζωμεν τον Κύριον μας, να 

λέγωμεν το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού ζώντος, δια της Θεο-

τόκου και πάντων Σου των Αγίων ελέησον και συγχώρησον με τον αμαρτωλόν 

και ανάξιον δούλον σου» και να εξομολογούμεσθεν με πίστιν καθαράν και να 

μεταλαμβάνωμεν τα Άρχαντα Μυστήρια με φόβον και τρόμον».886 
Παιδαγωγικός του στόχος με την παραπάνω αφήγηση είναι  να δώ-

σει στον αγράμματο ραγιά να καταλάβει ότι είναι η κορωνίδα της δημιουρ-

γίας, το τέλειο δημιούργημα του Θεού από αγάπη. Το μήνυμα, το οποίο θέ-

λει να περάσει ο μεγάλος δάσκαλος και παιδαγωγός στους χριστιανούς, εί-

ναι ότι υπάρχει κάποιος παντοδύναμος που τους προστατεύει και τους α-

γαπά. Τους δίνει να καταλάβουν  ότι ο Θεός είναι ο αγαπημένος τους Πα-

τέρας και μπορούν να ελπίζουν και να καταφεύγουν σ’ αυτόν, όπως τα   

παιδιά στον πατέρα τους. Στόχος του πάντα παραμένει να τους αναπτερώ-

σει το φρόνημα, να τους εμψυχώσει και να τους ενθαρρύνει, για να μπορέ-

σουν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες που περνούν. 

ii) Η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και τον πλησίον  

Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του διακρίνει δύο αλληλένδετα είδη 

αγάπης: Την αγάπη, η οποία εκπορεύεται από τον άνθρωπο, με κατεύθυν-

ση κατακόρυφη προς το Θεό και οριζόντια προς τον άνθρωπο, το συνάν-

θρωπο, τον αδελφό.887 Αναφέρει συχνά για  τον «πεφωτισμένον εκ πνεύμα-

τος αγίου» Μωϋσή ότι: «Ο Μωϋσής, αδελφοί μου, από μικρόν παιδίον έλαβε 

δύο πράγματα εις την καρδίαν του, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελ-

φούς του. Αυτές τες δύο αγάπες να έχετε, χαράν, δόξαν, αγαλλίασιν, πλού-

τον, θησαυρόν, να χαίρεσθε με ταύτες τες δύο αγάπες πάντοτε».888  
Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του  θεωρεί απαραίτητα στοιχεία για τη 

σωτηρία  αυτά τα δύο είδη αγάπης  χωρίς τα οποία δεν νοείται χριστιανός: 

«Φυσικόν μας είναι να έχωμεν αυτές τες δύο αγάπες, παρά φύσιν είναι να 

μην τες έχωμεν. Και καθώς ένα χελιδόνι, χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να α-

πετά εις τον αέρα, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμασθε αυτές τες δύο 

αγάπες διατί χωρίς αυτές τες δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν».889  
Είναι αναπηρία και ελάττωμα για τον άνθρωπο να μην έχει αγάπη προς το 

Θεό και το συνάνθρωπο.890 «Και πάλιν ταλαίπωρος εκείνος ο άνθρωπος οπού 

δεν έχει αυτές τες αγάπες. Βέβαια αυτός έχει τον Διάβολον και όποιος έχει 

τον Διάβολον αυτός έχει όλα τα κακά και πάντοτε αμαρτάνει».891 
                                                 
886 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 219. 
887 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 63. 
888 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β2, σ. 209. 
889 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 121. 
890 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 225. 
891 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 153-154. 
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Με αναλυτική αφήγηση και ερωτήματα ο άγιος    Κοσμάς τονίζει  το 

χρέος το οποίο έχουμε και οφείλουμε: να αγαπάμε το Θεό: «Και πρώτον έ-

χομεν χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διατί μας εχάρισε τόσην γην μεγά-

λην, ευρύχωρον εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες 

χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύ-

κτα, φωτιά, ουρανόν, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποίον τα έκαμε; 

δια τ’ εμάς. Τι μας εχρεωστούσε; τίποτε. Όλα χάρισμα. Μας έκαμεν ανθρώ-

πους και δεν μας έκαμε ζώα, μας έκαμεν ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς 

και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον οπού αμαρτάνωμεν χιλιάδες φο-

ρές την ώραν, μας ευσπλαχνίζεται ωσάν πατέρας και δεν μας θανατώνει να 

μας βάλη, εις την Κόλασιν, αλλά ακαρτερεί την μετάνοιάν μας με τας αγκά-

λας του ανοικτάς, πότε να μετανοήσωμεν, να παύσωμεν από τα κακά και να 

κάμωμεν τα καλά, να εξομολογηθούμεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιά-

ση, να μας φιλήση, να μας βάλη εις τον Παράδεισον να χαιρώμασθε πάντο-

τε».892 
Εξάλλου, αυτή η αγάπη προς το Θεό εκφράζεται από τους χριστια-

νούς με την τιμή και την  προσκύνηση προς τις εικόνες: «Έτσι και εμείς οι 

ευσεβείς χριστιανοί, μην ημπορούντες να ανεβούμεν εις τον ουρανόν να προ-

σκυνήσωμεν τον Θεόν μας, κάμνομεν τας αγίας εικόνας και προσκυνούμεν 

την μορφήν τους δια την αγάπην του Θεού μας και όχι πως προσκυνούμεν τα 

σανίδια καθώς και εσείς δεν προσκυνάτε το χαρτί, και το μελάνι».893 
Η αγάπη προς το Θεό συμπληρώνεται, όπως γράφει ο Ιωάννης ο Θε-

ολόγος, από την αγάπη προς τους αδελφούς.894 Την αγάπη προς τους αδελ-

φούς μας ο άγιος    Κοσμάς τη διδάσκει με έμφαση και παράλληλα εξηγεί 

τους λόγους: «Φυσικόν μας είναι να αγαπούμεν τους αδελφούς μας, διατί εί-

μαστε μιας φύσεως, έχομε ένα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τα Άρχαντα Μυστήρια 

μεταλαμβάνομεν, ένα Παράδεισον ελπίζομεν να απολαύσωμεν».895 
Καλεί τους διδασκουμένους  να μην έχουν ίχνος έχθρας προς τους 

αδελφούς τους, φέρνοντας ένα παράδειγμα από την καθημερινή τους ζωή: 

παρομοιάζει την έχθρα με τη δύναμη που έχει το προζύμι: «Χίλιες χιλιάδες 

καλά να κάμωμεν, αδελφοί μου, νηστείες προσευχές, ελεημοσύνες, και το αί-

μα μας να χύσωμεν δια την αγάπην του Χριστού μας, ανίσως και δεν έχωμεν 

αυτές τες δύο αγάπες, αλλά έχομεν μίσος και έχθραν εις τους αδελφούς μας, 

όλα εκείνα τα καλά, οπού εκάμαμεν, του Διαβόλου είναι και εις την Κόλασιν 

πηγαίνουμεν. Μα καλά, θέλετε ειπεί, μετ’ εκείνη τη λίγη έχθρα οπού έχομεν 

εις τους αδελφούς μας, έχοντες τόσα καλά καμωμένα, εις την Κόλασιν πη-

γαίνομεν; Ναι, αδελφοί μου, μετ’ εκείνο πηγαίνομεν, διατί εκείνη η έχθρα εί-
                                                 
892 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 121. 
893 Ό. π., Διδαχή Ε΄, σ. 271. 
894 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 65-66. 
895 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 123. 
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ναι φαρμάκι του Διαβόλου. Και καθώς βάνομεν μέσα εις εκατόν οκάδες αλεύ-

ρι ολίγον προζύμι και έχει τόσην δύναμην και κουφίζει όσον ζυμάρι και αν εί-

ναι, έτσι είναι και η έχθρα, όλα εκείνα τα καλά οπού εκάμαμε τα γυρίζει και 

τα κάμνει όλα φαρμάκι του Διαβόλου».896 
Παρατηρούμε ότι η λεκτική εποπτεία και παραστατικότητα της δι-

δασκαλίας από τις πράξεις της καθημερινής ζωής και η σωστή αφήγηση, 

που είναι οι βάσεις της σύγχρονης διδακτικής, χαρακτηρίζουν και τη διδα-

κτική τέχνη του αγίου  Κοσμά του Αιτωλού. 

iii) Η έμπρακτη αγάπη  

Η αγάπη είναι αληθινή, όταν εκδηλώνεται προς τον αδελφό μας έ-

μπρακτα, δηλαδή με έργα και όχι με λόγια.897 Στη διδασκαλία του ο άγιος    

Κοσμάς αναφέρει ένα παράδειγμα συγκλονιστικής αγάπης: «Εις την Ανα-

τολήν ήτον ένας δεσπότης. Του επήραν από την επαρχίαν του εκατό σκλά-

βους. Επούλησεν όλα του τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσεν. Ένα παιδίον 

μιανής πτωχής χήρας απόμεινε σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώση 

και αυτός τι κάμνει; Πηγαίνει και ξουρίζεται και βγάνει τα γένεια. Επήγε και 

επαρακάλεσε τον αυθέντη οπού είχε το παιδίον να το ελευθερώση και να 

κρατήση εκείνον σκλάβον. Το ελευθέρωσεν από την σκλαβιάν και αυτός εκά-

θισεν εις τον αυθέντη και απερνούσε μεγάλην σκληραγωγίαν, έως οπού δια 

την υπομονήν οπού έκανε τον ηξίωσεν ο πανάγαθος Θεός και έκανε θαύματα. 

Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο αυθέντης του και πάλιν έγινεν αρχιερεύς καθώς 

ήτον και πρωτύτερα. Την αυτήν αγάπην θέλει ο Θεός να έχωμεν και ημείς».898 
Αυτός είναι ο πραγματικός άγιος   Επίσκοπος, ο οποίος ακολουθεί και είναι 

σε όλα και πάντα εις τύπον και εις τόπον Χριστού με την αγάπη για κυριώ-

τερο χαρακτηριστικό και βαθύτερο γνώρισμα.899 

Αυτή την αληθινή και ολοκληρωμένη αγάπη την είχε αποκτήσει σε 

ύψιστο βαθμό ο άγιος   Κοσμάς. Για την αγάπη του Χριστού και των αδελ-

φών του  υποβλήθηκε σε υπεράνθρωπους κόπους. Όργωσε όλη σχεδόν την 

υπόδουλη Ελλάδα διδάσκοντας, έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του και τελικά 

θυσίασε και αυτή τη ζωή του.900 

Με απλά λογια, διδάσκει και ξεχωρίζει την αληθινή αγάπη από την 

ψεύτικη, δείχνοντας τη διαφορά με ζωηρά χρώματα και εικόνες παρμένες 

από την ίδια τη ζωή: «Εγώ έχω ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως και σου 

δώσω κομμάτι και εσένα οπού δεν έχεις, ετότε φανερώσω πως σε αγαπώ. Αμή 

                                                 
896 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 123-124. 
897 Ιωάννη Πάλλη, Ο άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός ως ιεραπόστολος και παιδαγωγός του Γέ-

νους, σ. 173. 
898 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Ε΄, σ. 264-265. 
899 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 66. 
900 Ιωάννη Πάλλη, ό. π., σ. 173. 



 227 

εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ πεινάς, τι φανερώνω; Φανερώνω πως η α-

γάπη οπού έχω εις εσένα, είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιώ, εσύ 

δεν έχεις. Ανίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιής, τότε φανερώνω 

πως σε αγαπώ, αμή ανίσως και δεν σε δώσω εσένα είναι κάλπικη η αγάπη. 

Έχω και δύο τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Ανίσως και εκβάλω το 

ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή εγώ να έχω τα 

φορέματα μέσα εις το σεντούκι φυλαγμένα ναν τα τρώγη το σκουλήκι και εσύ 

να περιπατής γυμνός, είναι κάλπικη αγάπη. Εσύ είσαι λυπημένος, απέθανεν 

η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος είσαι. Ανίσως και έλ-

θω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή ανίσως εσύ κλαίης 

και θρηνής και εγώ κάθομαι, τρώγω, πίνω, χορεύω, τραγουδώ, ξεφαντώνω 

είναι ψεύτικη η αγάπη».901 
Ο άγιος Κοσμάς, για να εξακριβώσει αν οι διδασκόμενοι ακροατές 

του καταλαβαίνουν αυτά τα οποία τους διδάσκει και στην προκειμένη πε-

ρίπτωση ότι η ουσία της χριστιανικής αγάπης είναι η έμπρακτη βοήθεια σ’ 

εκείνους που έχουν ανάγκη, κάνει έναν ωραίο και παιδαγωγικό διάλογο 

μαζί τους και εφαρμόζει ένα είδος «μαιευτικής» ως μεθοδολογία, για να δι-

απιστώσει  αν κατάλαβαν καλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή ψεύδο-

νται με τις απαντήσεις που δίνουν στις διάφορες ερωτήσεις. 

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι «μαιευτικός» ονομάζεται ο τρόπος 

που στοχεύει στην ανακάλυψη της αλήθειας μέσα από διαφωνίες, συμφω-

νίες και αντιθέσεις. Δεν είναι ένας απλός διάλογος, αλλά ένας διάλογος 

για τη διερεύνηση της αλήθειας. Δεν ενδιαφέρεται για τις γνώσεις αλλά για 

τη χρησιμοποίηση των γνώσεων.902 

Έναν τέτοιο διάλογο πραγματοποιεί με τους διδασκομένους για την 

ουσία αγάπης που είναι η έμπρακτη βοήθεια σ’ αυτούς που  την έχουν α-

νάγκη: «Είναι εδώ κανένας από την ευγενείαν σας οπού να αγαπά τους αδελ-

φούς του; Ας ασηκωθή επάνω να μου το ειπή, ναν τον ευχηθώ και εγώ να βά-

λω όλους τους χριστιανούς ναν τόνε συγχωρέσουνε να λάβη μίαν συγχώρη-

σιν, οπού να έδινε χιλιάδες πουγγιά δεν την εύρισκε. Εγώ, άγιε του Θεού, α-

γαπώ τον Θεό και τους αδελφούς μου, διδάσκαλε 

� Καλά, παιδί μου, έχε την ευχή μου.  

� Πως σε λένε το ονομά σου; 

� Κώστας. 

� Τι τέχνη κάμνεις; 

� Πιστικός, πρόβατα φυλάω. 

� Το τυρί οπού πουλείς, το ζυγιάζεις; 

� Το ζυγιάζω. 

                                                 
901 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 124-125. 
902 Ό. π., σ. 82. 
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� Εσύ παιδί μου, έμαθες και ζυγιάζεις το τυρί και εγώ έμαθα και ζυγιά-

ζω την αγάπην.  

� Το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντην του; 

� Όχι. 

� Τώρα να ζυγιάσω και εγώ την αγάπην σου και αν είναι σωστή, να μην 

είναι ξύκικη, τότε να σ’ ευχηθώ και εγώ και να βάλω όλους τους χρι-

στιανούς να σε συγχωρούνε… 

� Το αγαπάς εκείνο το πτωχό παιδί; 

� Το αγαπώ. 

� Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνου ένα πουκαμισάκι, οπού εί-

ναι γυμνό, να παρακαλή και εκείνο δια την ψυχήν σου. Τότε ήτανε α-

ληθινή η αγάπη, αμή τώρα είναι ξύκικη.  

� Δεν είναι ξύκικη χριστιανοί μου; 

� Με δαυλόν δεν γεμίζομεν το αμπάρι μας και με ψευτική αγάπην δεν 

πηγαίνομεν εις τον Παράδεισον. 

� Τώρα ωσάν θέλης, παιδί μου, να κάμης την αγάπην μάλαμα, πάρε ντύ-

σε κάμποσα πτωχά παιδιά και τότε να βάλω να σε συγχωρέσουνε. 

� Το κάμνεις; 

� Το κάμνω. 

� Χριστιανοί μου, ο κυρ-Κώστας εκατάλαβε πως η αγάπη οπού είχεν εις 

τους αδελφούς του έως τώρα ήτανε ψεύτικη και θέλει να την κάμη μά-

λαμα, να ντύση τα πτωχά παιδιά».903 

Είναι ξεκάθαρος ο παιδαγωγικός του στόχος στον παραπάνω διάλο-

γο: Θέλει  να βοηθήσει τον διδασκόμενο ακροατή, να αναπτύξει την αυτο-

εικόνα του και αυτοαντίληψή του  μέσα από τις σχέσεις αγάπης με τους 

άλλους συνανθρώπους του. 

vi) Η αγάπη προς τους εχθρούς  

Για την αγάπη προς τους εχθρούς μας αναφέρει το παράδειγμα του 

Χριστού, ο οποίος κοινώνησε τον Ιούδα τον εχθρό και προδότη μαζί με τους 

έντεκα μαθητές: «Και πρώτον να στοχασθούμεν τι έκαμνεν ο Χριστός μας. 

Δεν εφύλαξε μίσος και έχθρα να μη μεταλάβη τον Ιούδα, τον εχθρόν του, αλ-

λά ίσια εμετάλαβε και τους ένδεκα μαθητάς του, τους φίλους του τους κα-

λούς, ίσια και τον Ιούδα, τον εχθρόν του».904 
Την αγάπη προς τους εχθρούς, την καινούργια αυτή εντολή με την 

καινούργια λογική, ο άγιος Κοσμάς την τονίζει και δεν ζητά να απαλεί-

φουμε τα σφάλματα των εχθρών απέναντί μας με τη συγχώρηση, αλλά 

θέλει και να εκδηλώνουμε ενεργά την αγάπη μας προς αυτούς με υλικό και 

                                                 
903 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 124-125. 
904 Ό. π., Διδαχή Γ΄, ό. π., σ. 224. 
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πνευματικό τρόπο: «Δια τούτο και ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί να αγαπώμεν 

τον εχθρόν μας, να τον συγχωρούμεν, να τον θρέφωμεν, να τον ποτίζωμεν, να 

λέγωμεν, καλό δια λόγου του, να παρακαλώμεν και τον Θεόν δια την ψυχήν 

του εχθρού μας και τότε έχομεν στόμα και ημείς να λέγωμεν εις τον Θεόν 

μας: Θεέ μου, σε παρακαλώ να με συγχωρέσης, καθώς και εγώ συγχωρώ τον 

εχθρόν μου. Ειδέ και δεν συγχωρέσωμε τον εχθρόν μας, χίλιες χιλιάδες καλά 

να κάμωμεν, και το αίμα μας να χύωμεν δια την αγάπην του Χριστού μας, εις 

την Κόλασιν πηγαίνουμεν».905 
Στόχος της παραπάνω διδασκαλίας είναι να ενώσει τις Ορθόδοξες 

χριστιανικές κοινότητες των Ελλήνων, να εξαλείψει τις διχόνοιες και τον 

ανταγωνισμό, καθώς και τις διενέξεις μεταξύ των χριστιανών, οι οποίες εί-

χαν πάρει μεγάλες διαστάσεις και πολλοί απ’ αυτούς κατέφευγαν στα 

τουρκικά δικαστήρια, για να λύσουν τις διαφορές τους με αποτέλεσμα την 

εξασθένηση της συλλογικής συνείδησης των Ελλήνων. 

v) Η παιδαγωγική αγάπη  

Ο άγιος  Κοσμάς τονίζει στη διδασκαλία του την παιδαγωγική αγά-

πη, την αγάπη του πνευματικού πατέρα: «Έχω ένα φυσικόν ιδίωμα εγώ: από 

μικρόν παιδίον οπού ήμουνα αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανέ-

να παιδίον με φαίνεται να ανοίξω την καρδίαν μου ναν το βάλω μέσα. Ανίσως 

και θέλετε να με σκλαβώσετε, δεν ημπορείτε με άλλον τρόπον παρά αν θέ-

λετε να μου χαρίσετε τα παιδιά σας».906 Με την παραπάνω διδασκαλία θέλει 

να δώσει έμφαση στο ότι  οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπήθηκαν από την μι-

κρή τους ηλικία μεγαλώνοντας σέβονται και αγαπούν όλους και τον εαυτό 

τους και τους άλλους. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ψυχολογικά ασφα-

λείς, γιατί είναι σε θέση να δώσουν και να πάρουν αγάπη.  

Όταν ένας άνθρωπος αδυνατεί να αγαπήσει, αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη της αλληλεπίδρασης της κίνησης της αγάπης. Η αγάπη χρειάζεται 

ένα «δούναι και λαβείν», μάλιστα για να είμαστε πιο αναλυτικοί, χρειάζε-

ται πρώτα ένα «λαβείν» και μετά ένα «δούναι».907 Η ικανότητα του ανθρώ-

που για να αγαπήσει επιβάλλει την πρώτερη βίωση αγαπητικής εμπειρίας 

εντός διαπροσωπικών σχέσεων με άλλο πρόσωπο. Αντίθετα, αυτοί που 

στερήθηκαν την αγάπη δεν μπορούν να την αντιπροσφέρουν. Εξάλλου πώς 

θα μπορούσαν να το κάνουν, αφού δεν την γνώρισαν και δεν την αισθάν-

θηκαν ποτέ τους.908 

                                                 
905 Ό. π., Διδαχή Γ΄, σ. 225-226. 
906 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 141. 
907 Δημήτριος  Α. Λάππας, Διαλογική  Επικοινωνία και Παιδαγωγική Αγάπη στο Σύγχρονο 

Σχολείο, Εκδόσεις  Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 114. 
908 Pierre Daco, Ψυχανάλυση και ψυχική ισορροπία, Αθήναι 1970, σ. 485.  
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Η αγάπη είναι εφικτή, μαθαίνεται και μπορεί να διδαχθεί. Σ’ αυτό 

συμφωνεί και η πατερική διδασκαλία για τις «σπερματικές» αγαπητικές 

δυνάμεις, οι οποίες έχουν δοθεί από το Δημιουργό στους ανθρώπους. Στο 

σημείο αυτό αναφέρουμε ότι ο Μ. Βασίλειος αναφέρει: «ομού τη συστά-

σει…του ανθρώπου σπερματικός τις λόγος ημίν εγκαταβέβληται οίκοθεν έ-

χων τας αφορμάς της προς το αγαπάν οικειώσεως».909 Γι’ αυτό η αγάπη πη-

γάζει βαθιά από τα μέσα του ανθρώπου και εφ’ όσον αυτά είναι θεμελειω-

μένα μέσα μας, μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν. Έτσι με 

τη κατάλληλη αγωγή η αγάπη ενδυναμώνεται,  αλλιώς κάθε έμφυτη προ-

διάθεση εξαμενίζεται.910 

Η παιδαγωγική αγάπη χαρακτηρίζεται από τη δημοκρατικότητα, τη 

λογική της καρδιάς και μια κοινωνική προοπτική απαλλαγμένη από κάθε 

ανταγωνισμό υπεροχής.911 Και αυτό συμβαίνει, επειδή η παιδαγωγική αγά-

πη έχει ως κίνητρο την ανιδιοτελή προσφορά και στόχο έχει την ευεργεσία 

του «αγαπώμενου» προσώπου και όχι την απόκτηση αγαθών ή την ευδαι-

μονία του «αγαπώντος».912 Αυτή η ανθρώπινη διάθεση  αφορά και αγκα-

λιάζει όλους τους παιδαγωγούμενους για το ό,τι είναι και όχι για ό,τι πετυ-

χαίνουν, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Συγχρόνως όμως με ιδιαίτερο 

σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδαγωγούμενου.913 

Η σχέση αυτή μοιάζει με την αγαπητική σχέση μητέρας παιδιού. Αυ-

τή η ιδιαιτερότητα ήταν μεταξύ των άλλων και η επανάσταση, το όνειρο 

του Pestalozzi, αλλά και η πράξη του. Η παιδαγωγική αγάπη απορροφάται 

στο χαρακτήρα του κάθε παιδιού και το ζεσταίνει σαν μητέρα για να απο-

καλύψει σιγά – σιγά όλο τον εσωτερικό και φυσικό του δυναμισμό.914 Και 

στο σημείο αυτό φαίνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παιδαγω-

γικής αγάπης, όπως ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού, η 

ενθάρρυνση, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στην προσωπικότητά του. Ο 

παιδαγωγός είναι οικείος με τους παιδαγωγούμενους, τους κινεί το ενδια-

φέρον, τους φροντίζει και τους ενθαρρύνει.915 

Επομένως, το ψυχολογικό και παιδαγωγικό κλίμα που πρέπει να υ-

πάρχει μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενων, είναι το κλίμα εκείνο 

το οποίο επικρατεί και μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Αυτό υπερη-

φανευόταν ότι κατάφερε και ο Pestalozzi λέγοντας: «Κατάφερα δόξα τω 

                                                 
909 Μ. Βασίλειος, Όροι κατά πλάτος Β΄, ερώτ. 2, 1, PG 31, 9O8 C. 
910 Δημήτριος  Α. Λάππας, ό. π., σ. 254- 256. 
911 Ό. π., σ. 366. 
912 Ό. π., σ. 57 –58. 
913 Ό. π., σ. 59, 366. 
914 Παπανούτσος Ε., Η παιδαγωγική αγάπη, στο Φιλοσοφία και Παιδεία, Αθήνα, εκδ. Ίκα-

ρος, σ. 149. 
915 Πηγιάκη Π., Προετοιμασία και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Διδακτική Μεθοδολογία, 

Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη. σ. 31. 
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Θεώ να δείξω στον κόσμο ότι δεν πρέπει να υπάρχει χάσμα μεταξύ της οικο-

γενειακής ζωής και του σχολείου».916 Για αυτό το λόγο και πάρα πολλά παι-

διά ένιωθαν ευτυχισμένα και έλεγαν στους γονείς τους  ότι στο σχολείο εί-

μαστε καλύτερα, παρά στο σπίτι.917  Η ευχαρίστηση αυτή προϋποθέτει  χα-

ρά, αισιοδοξία, συμμετοχικότητα όλων στην κοινή συνύπαρξη, ομαδική 

δραστηριότητα καθώς επίσης συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ παιδα-

γωγών και παιδαγωγούμενων. 

Ο παιδαγωγός προσπαθώντας να οικοδομήσει σχέση παιδαγωγικής 

αγάπης με τους παιδαγωγούμενους  πρέπει να έχει τη συναίσθηση και τη 

βίωση της άλλης πλευράς.918 Για ένα οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο ζει 

συγχρόνως με ένα μαθητή του, να προσπαθήσει να το βιώσει και από την   

πλευρά του μαθητή του, χωρίς να υπάρχει αλλοίωση από την πραγματικό-

τητα που ο ίδιος βίωσε.919 Ο Pestalozzi έγραφε για τους μαθητές του: «Η ευ-

τυχία τους ήταν και δική μου ευτυχία και οι χαρές τους χαρές μου».920 Σε άλ-

λο σημείο επισημαίνοντας τις αναλογίες ανάμεσα στο έργο των γονέων 

και του παιδαγωγού επισημαίνει: «Σε κάθε καλή αγωγή η μητέρα πρέπει να 

είναι ικανή να διαβάζει κάθε μέρα, γιατί όχι κάθε ώρα στου παιδιού τα μάτια, 

τα χείλη, το πρόσωπο, την πιο ανεπαίσθητη αλλαγή της ψυχής του».921 

Η παιδαγωγική αυτή σχέση αποτελεί τη βάση για να εκφρασθούν  

τα προβλήματα και οι ελπίδες των παιδαγωγούμενων, καθώς επίσης απο-

τελούν τη βάση των σχέσεων, που θα υποστηρίξουν οι παιδαγωγούμενοι σε 

διαστήματα κατά τα οποία δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι     

τους.922 

Σε μια οικογένεια, που οι λειτουργίες της είναι ορθές, φυσικό είναι 

να υπάρχει μια εσωτερική πειθαρχία και τάξη. Σύμφωνα με τον Pestalozzi η 

μητρική αγάπη καθώς επίσης και η γενικότερη αγάπη που προέρχεται από 

την οικογένεια και το θετικό κλίμα που υπάρχει σ’ αυτή, αντικατοπτρίζεται 

και στο σχολείο. Επομένως, ακόμη και η πειθαρχία του παιδαγωγούμενου 

προς τον παιδαγωγό του μπορεί να οικοδομηθεί με αγάπη.923 Το συναίσθη-

μα ή η καρδιά ενός ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει το συναίσθημα ή την 

                                                 
916 De Guimps R,  Pestalozzi (His life and work), Honolulu, Hawaii, 2004, University Press of the 

Pacific, σ. 210. 
917 Ό. π., σ. 156. 
918 Buber M,  Between man and man, New York, 1965. The Macmillan Co. σ. 97. 
919 Γουδήρας Δ., Διαχείρηση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη, Ειδικά θέματα 

Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, τόμος Α΄. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσα-

λονίκη 2005, σ. 95. 
920 De Guimps, ό. π., σ. 153. 
921 Gutek G, Pestalozzi and Education, Prospects Heightw, ILL: Waveland Press, 1999, σ. 61. 
922 Σάλιβαν Κ., Καταπιεσμένα παιδιά. Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί, ευτυχισμένο, χωρίς 

στρές, μετ. Κόλια Χ., εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα 2004, σ. 58. 
923 De Guimps., ό. π., σ. 241. 
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καρδιά ενός συνανθρώπου του. Και, αν αυτό αληθεύει, τότε η καρδιά, δη-

λαδή η αγάπη του παιδαγωγού, μπορεί να κατευθύνει και να κινητοποιήσει 

την καρδιά, δηλαδή την αγάπη και κατ’ επέκταση τη θέληση του παιδαγω-

γούμενου. Κλασικό παράδειγμα ο Pestalozzi, που αναδεικνύεται σε «παιδα-

γωγό της καρδιάς», σε «ιδιοφυΐα της καρδιάς και της αγάπης», με αξιοθαύ-

μαστα μορφωτικά αποτελέσματα.924 Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο Στα-

λινοάε: «Η πιο μεγάλη δύναμη είναι αυτή που εκδηλώνεται με μια ολοκλη-

ρωτική αγάπη… που κερδίζει την ολοκληρωτική αγάπη του άλλου».925 

Η αγαπητική στάση και συμπεριφορά εκδηλώνεται και με τον τρόπο, 

που απευθύνεται ο παιδαγωγός προς τους διαφωνούντες ή αντιτιθέμενους 

παιδαγωγούμενους  με ηπιότητα και επιείκια. Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει 

να μη φερόμαστε με αγριότητα προς αυτούς, γιατί η εχθρική και πολεμική 

διάθεση διώχνει την αγάπη, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε το πιο ισχυ-

ρό  και το πιο δυνατό. Προτείνει τη συναναστροφή μαζί τους με πολλή     

επιείκεια.926 Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα αγάπης και συγκατάβασης  είναι πι-

θανότερο οι οποιεσδήποτε διαφορές να επιλύονται ανώδυνα. Είναι μια δια-

πίστωση που επαναλαμβάνει την αλήθεια,  ότι μόνο ένας άνθρωπος μπο-

ρεί να μην έχει προβλήματα επικοινωνίας. Και αυτός είναι ο άνθρωπος της 

αγάπης.927 

Η αγαπητική σχέση και στάση προσφέρει μια νέα προοπτική στις   

διαπροσωπικές σχέσεις, ένα νέο δυναμισμό ενάντια στην κόπωση και  την 

αδράνεια. Οι ψυχολογικές και οι άλλες δυσκολίες μεταξύ των προσώπων 

δεν εξαφανίζονται ως εκ θαύματος. Γίνεται όμως υπερβασή τους με την 

αποτελεσματική βοήθεια της αγάπης. Χωρίς επιφυλάξεις κάποιος μπορεί 

να ισχυρισθεί: «Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται στη σχέση αγάπης με τον συ-

νανθρωπό του».928 Η αγαπητική σχέση και στάση μπορεί να θεωρηθεί αντί-

δοτο στο φτωχό γενικά σε ανθρώπινες σχέσεις σχολικό περιβάλλον, στο 

οποίο οι σχέσεις είναι συνήθως τυπικές, συμβατικές, αβαθείς και πάρα 

πολλές φορές ανταγωνιστικές. Δηλαδή σχέσεις οι οποίες ξενίζουν, φοβί-

ζουν και απομονώνουν και τελικά απειλούν την εσωτερική ισορροπία και 

τη ψυχική υγεία των παιδαγωγουμένων.929 

                                                 
924 Δημήτριος  Α. Λάππας, ό. π., σ. 21. 
925 Ό. π., σ. 47. 
926 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Ακαταλήπτου, Λόγος Α΄ 8, PG 48, 708. 
927 Κορναράκης Ι., Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Διάγραμμα μιας σω-

στής διατομικής σχέσεως, Διαπροσωπικές σχέσεις. Θέματα Σεμιναρίου Στελεχών Γυναι-

κείας Κινήσεως, Νίκαια: Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας 1981, σ. 24. 
928 Μαρκάκη Μιχαήλ, Η αγάπη ως παράγων κοινωνικής προόδου και αναπτύξεως των σχέ-

σεων μεταξύ των ανθρώπων, Βιβλιοθήκη Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθήναι 1969, σ. 15-

46. 
929 Δημήτριος  Α. Λάππας, ό. π., σ. 19. 
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Επίσης, η παρουσία και η επίδραση του παιδαγωγούμενου – μαθητή 

τροφοδοτεί ψυχικά και ηρεμεί τον παιδαγωγό – εκπαιδευτικό της αγάπης. 

Φέρνει σε επαφή τον ενήλικο παιδαγωγό με την απλότητα και την αγνότη-

τα, προβάλλοντας ένα παιδί μέσα του. Τον βοηθά να παραμείνει παιδί, ένα 

μεγάλο παιδί. Η δύναμη, η αθωότητα και η αγάπη των παιδιών είναι πολύ 

μεγάλη και ο παιδαγωγός τροφοδοτείται από αυτά. 

Τώρα, αν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία στον παιδαγωγό ο οποίος 

θέλει να εφαρμόσει την παιδαγωγική αγάπη, θα αναφέρουμε τα παρακά-

τω: Το σπουδαιότερο απ’ όλα είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παι-

δαγωγούμενων.930 Είναι βέβαιο, όταν σε μια σχέση δεν υπάρχει εμπιστοσύ-

νη, τότε δεν είναι σχέση αγάπης. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να κατορθω-

θεί μέσω της αγάπης, η οποία εκδηλώνεται πρώτα από τον παιδαγωγό – 

εκπαιδευτικό προς τον παιδαγωγούμενο – μαθητή και η οποία αργότερα 

ίσως ανταποδοθεί. Με αυτό τον τρόπο νικιέται και η άγνοια και ο φόβος της 

αρχικής επαφής.931 Πρότυπο της αγάπης αυτής είναι η οικογενειακή αγάπη.  

Επομένως, η αγάπη αυτή διακρίνεται από ειλικρίνεια, κατανόηση 

των προβλημάτων και των αναγκών του παιδαγωγούμενου – μαθητή και 

κυρίως της ανάγκης για προσοχή, επικοινωνία, νόημα ζωής, στοργή, αλλη-

λοσεβασμό καθώς επίσης την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Ο παιδαγω-

γός – εκπαιδευτικός επομένως οφείλει να χαρακτηρίζεται από συνεχή και 

πολύμορφη φροντίδα, αφοσίωση, ανιδιοτέλεια και θεραπευτική ικανότητα, 

ενσυναίσθηση και εγρήγορση.932 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και απαιτεί-

ται για το σεβασμό στην ελευθερία, τη μοναδικότητα, την ιδιοπροσωπία, 

την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του προσώπου του παιδαγωγούμενου – 

μαθητή, ενώ το κλίμα πρέπει να είναι συνεργατικό, ζεστό και ανθρώπινο.933 

Αυτή την παιδαγωγική αγάπη δίδασκε ο άγιος Κοσμάς στους αμόρ-

φωτους παιδαγωγούμενους υπόδουλους Έλληνες και τους καλούσε: «Καλά, 

παιδιά μου, μου εχαρίσετε τα παιδιά σας, αμή να ιδούμεν, έχετε και σχολείον 

οπού να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παιδιά μας; - Δεν έχομε, άγιε 

του Θεού. – Τέτοια παιδιά αγράμματα μου εχαρίσετε; Τι τα θέλω; Χαρισμά 

σας. Παιδια ωσάν γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι, διατί είμαι υ-

περήφανος».934 Σ’ αυτό το σημείο της Διδαχής, όπως και στο παραπάνω που 

αναφέραμε, βλέπουμε αυτή την αγάπη για τα παιδιά, αλλά αγάπη μέσα 

στο αγιοπνευματικό πλαίσιο και ατμόσφαιρα. 

                                                 
930 De Guimps, ό. π., σ. 153.  
931 Μπουσκάλια Λ., Ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον, μετ. Γραμμένου Μ., εκδ. Γλάρος,  Αθήνα 

1991, σ. 49. 
932 Γεώργιος Δ. Αφθονίδης, Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητή στην τάξη 

ως διαμορφωτικός παράγοντας της αυτοεκτίμησης του εφήβου, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 30-34. 
933 Gutek G, ό. π., σ. 61, 152. 
934 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 142. 
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β) Η ταπείνωση  

Ο άγιος Κοσμάς υψώνει την ταπείνωση ως το ύψος της αγάπης. Για 

να πάει στο Παράδεισο κάποιος χριστιανός τού χρειάζονται οι δύο αυτές 

αρετές:935 «Ο χριστιανός χρειάζεται δύο  πτέρυγες δια να πετάξη, να πηγαίνη 

εις τον παράδεισον, με την αγάπην και με την ταπείνωσιν».936 
Δίδαξε σ’ άλλα σημεία των διδαχών του  ότι η αγάπη του Θεού για 

τον άνθρωπο ταπείνωσε το Θεό και τον κατέβασε στη γη, ότι η ταπείνωση 

του ανθρώπου κάνει τον άνθρωπο να αγαπά το Θεό και τον ανεβάζει στον 

ουρανό.937 Η αγάπη και η ταπείνωση αποτελούν την ίδια κατάσταση της 

πίστεως, που θεμέλιο έχει την ταπείνωση, με την οποία παραμερίζεται   ο   

εγωισμός και αποκαθίσταται ο αληθινός άνθρωπος. Το «κατ’ εικόνα» προ-

σφέρεται στο αρχέτυπο για να γίνει αυθεντικό και τέλειο.938  

Τονίζοντας τη σημασία και την σπουδαιότητα της ταπεινώσεως την 

αντιπαραθέτει με την υπερηφάνεια και αναφέρει τι αποτέλεσμα φέρνει η 

μία και τι η άλλη: «Ακούετε αδελφοί μου, τι μέγα κακόν είναι η υπερηφάνεια 

και τι μέγα καλόν είναι η ταπείνωσις, είδατε πως η κατηραμένη η υπερηφά-

νεια εγκρέμνισε τους δαίμονας από την αγγελικήν τάξιν, και πως η ευλογη-

μένη η ταπείνωσις ύψωσε τους αγγέλους εις τον ουρανόν. Δια τούτο όσον και 

αν ημπορούμεν να φεύγωμεν την υπερηφάνειαν… και να έχωμεν ταπείνωσιν, 

διατί είναι αγγελική. Και στοχασθήτε το: όταν ιδούμεν καμμίαν φοράν κανέ-

ναν άνδρα ή καμμίαν γυναίκα, όπου να είναι ταπεινοί, αν και είναι άσχημοι, 

άρρωστοι, κίτερνοι, αν και έχουν και ξεσχισμένα φορέματα, μα έχοντας την 

ταπείνωσιν μας φαίνονται ωσάν άγγελοι, ωσάν μάλαμα, μας έρχεται οπού να 

τους βάλωμεν μέσα εις την καρδίαν μας. Και πάλιν όταν ιδούμεν κανέναν ή 

άνδρα ή γυναίκα και είναι υπερήφανοι και λάμπουν από λαμπρά φορέματα 

και από ειδωλικά φτιασίδια και στολούδια και είναι έξω τα στήθη τους και τα 

μαλλιά τους και είναι αδιάντροποι, εκείνοι βέβαια μας φαίνονται ωσάν δαίμο-

νες, ωσάν κάλπικα άσπρα και πρέπει να συγχαινώμεσθε να τους βλέπω-

μεν».939 
Συνεχίζει με μια ξεκάθαρη πρόταση και με έντονη διδακτικότητα να 

τονίζει τη σπουδαιότητα της ταπεινώσεως: «Πρέπει ακόμα, να στοχασθού-

μεν πως ο πανάγαθος Θεός μισεί τον υπερήφανον και αγαπά τον ταπεινόν».940 
Μέσα από τα βιώματα και τις προσωπικές εμπειρίες από την καθη-

μερινή ζωή των διδασκομένων εξαίρει την ταπείνωση και κατακρίνει την 

υπερηφάνεια: «Και όχι μόνον ο Θεός αλλά και ημείς οι άνθρωποι όταν ιδούμε 

                                                 
935 Π. Β. Πάσχου, ό. π., σ. 80. 
936 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α1, σ. 128. 
937 Στεργίου Ν. Σάκκου, ό. π., σ. 128. 
938 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 191. 
939 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Α2, σ. 155-156. 
940 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 127. 
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κανένα ταπεινόν, τον βλέπομεν ωσάν άγγελον, μας φαίνεται να ανοίξωμε την 

καρδιά μας να τον βάλωμεν μέσα. Και όταν ιδούμεν κανένα υπερήφανον, τον 

βλέπομεν ωσάν τον Διάβολον γυρίζομεν το πρόσωπό μας από το άλλο μέρος 

να μη τον βλέπωμεν».941 
Με την ταπείνωση, την αυταπάρνηση και την υπακοή στο Θεό ξανα-

βρίσκει ο άνθρωπος τον αληθινό εαυτό του.942 Και γι’ αυτό συμβουλεύει κά-

θε χριστιανό: «Ταπεινώσου και ειπέ πως είσαι ανάξιος αμαρτωλός και χειρό-

τερος από τα ζώα, κατηγόρησε του λόγου σου και έτσι ημπορεί να σε σπλα-

χνισθή ο Θεός να σε σώση. Αμή να κάμης την αμαρτίαν, να καυχάσαι, να λέ-

γης πως είσαι και άγιος  , γίνεται τούτο να είναι».943 
Για να διαπιστώσει εάν οι διδασκόμενοι ακροατές  κατανόησαν τη 

σπουδαιότητα της ταπείνωσης και τα μειονεκτήματα της υπερηφάνειας, 

χρησιμοποιεί για μια ακόμη φορά τη μαιευτική μέθοδο, μέσα από ερωτοα-

ποκρίσεις, για να εξακριβώσει, εάν πέτυχαν οι στόχοι της διδασκαλίας του: 

«Εδώ πως πηγαίνετε, χριστιανοί μου, την ταπείνωσιν αγαπάτε ή την υπερη-

φάνειαν; 

Όποιος αγαπά την ταπείνωσιν ας σηκωθή επάνω να μου το ειπή να τον ευχη-

θώ. 

-Εγώ, άγιε του Θεού, αγαπώ την ταπείνωσιν. 

Εσύ οπού λέγεις πως αγαπάς την ταπείνωσιν, γδύσου και απέρασε όλους 

τους ανθρώπους ολόγυρα. 

Δεν το κάμνεις; 

Εντρέπεσαι; 

Κάμε άλλο, κόψε το μισό σου μουστάκι, και έβγα εις το παζάρι. 

Μήτε και αυτό δεν το κάμνεις; 

Το εντρέπεσαι; 

Δεν το λέγω δια εσένα μόνονε αλλά δια να ακούσουν και οι άλλοι. 

Μην λέγεις πως είσαι ταπεινός, μέσα είναι το γουρονόπουλο της υπερηφά-

νειας.  

Με βλέπεις και εμέ με τούτα τα γένεια; 

Όλο υπερηφάνεια είναι γεμάτα και ο Θεός να μας τήνε ξερριζώση από την 

καρδιά μας. 

Ο χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να πετάξη, να πηγαίνη εις τον 

Παράδεισον, με αγάπην και με ταπείνωσιν».944 
Η ταπείνωση είναι η ασφαλέστερη βάση για την καταπολέμηση των 

παθών. Αντίδοτο αυτής είναι η υπερηφάνεια που οδήγησε τον άνθρωπο 

στην αποστασία και την εμπαθή ζωή. Η ταπείνωση αποτελεί το σπουδαιό-

                                                 
941 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 127. 
942 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 105. 
943 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 197. 
944 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 128. 
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τερο μέσο  για την ανόρθωση και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή μαραίνει 

τα πάθη και ζωογονεί την αρετή.945 

Η εμμονή του αγίου  Κοσμά στη διδασκαλία του  για την ταπείνωση  

έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει τις ελληνικές κοινότητες προς τη συλλογι-

κότητα και την αποστροφή τους από τον ατομικισμό. Ο ατομικισμός θα εί-

χε ως συνέπεια τη μη ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης των πιστών 

και θα ατονούσε η δράση τους μέσα στις κοινότητες. Γι’ αυτό καταδικάζει 

με πάθος την υπερηφάνεια, που τρέφει τον ατομικισμό.  

Τελικός σκοπός του  στη θεματική ταπείνωση – υπερηφάνεια είναι 

η απορρόφηση του ατομικού «εγώ» από το συλλογικό «εμείς».946 Ώστε να 

χτυπηθούν οι πλούσιοι και οι αγέρωχοι κοτσαμπάσηδες και να εξυψωθεί 

από το άλλο μέρος  το φρόνημα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, ο ο-

ποίος ζούσε φτωχικά.947 

γ) Μνήμη θανάτου  

 Για τον άνθρωπο μια δύναμη, ένα μέσο, το οποίο πρέπει να χρησι-

μοποιούμε στη ζωή μας, είναι η μνήμη θανάτου. Θεωρείται ένα από τα κα-

λύτερα και φοβερότερα παιδαγωγικά μέσα. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε τι είναι ο θάνα-

τος κατά τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας: Θάνατος κατά την 

Αγία Γραφή και την εκκλησιαστική διδασκαλία είναι η αλλοτρίωση από το 

Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της αληθινής ζωής.948 Η παρουσία του θανάτου 

στο κόσμο έγινε με την αμαρτία: «Δια τούτο ώσπερ δι’ ενός ανθρώπου η α-

μαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως εις 

πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφ’ ω πάντες ήμαρτον».949  

Η αλλοτρίωση του ανθρώπου από το Θεό έγινε με την αμαρτία. Και ο 

θάνατος αποτελεί την ολοκλήρωση της αλλοτριώσεως του ανθρώπου. Ό-

πως η ανθρώπινη ζωή διακρίνεται σε πνευματική και βιολογική, έτσι και ο 

θάνατος διακρίνεται σε πνευματικό και βιολογικό. Ο πνευματικός θάνατος 

αποτελεί φαινόμενο της πνευματικής ζωής, είναι η αποσύνδεσή της από 

την πηγή και το νόημα της ζωής. Και ο βιολογικός θάνατος αποτελεί φαι-

νόμενο της βιολογικής ζωής, είναι η αποσυνθεσή της. Ο βιολογικός θάνα-

τος του ανθρώπου αποτελεί συνέπεια του πνευματικού θανάτου του. 

Η ανθρώπινη παρακοή στο Θέλημα του Θεού απέσπασε  τον άν-

θρωπο από την πηγή της ζωής και προκάλεσε τον πνευματικό θάνατό του. 

                                                 
945 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 93. 
946 Νεοκλή Σαρρή, Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία και σκέψη του Οσμανοκρατούμενου 

Ελληνισμού, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, σ. 173. 
947 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχές, σ. 85. 
948 Γρηγορίου  Παλαμά, Ομιλία 16, PG 151, 196 Α. 
949 Ρωμ. 5,12. 
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Ο σωματικός θάνατος που ακολούθησε χαρακτηρίζεται ως ευεργεσία του 

Θεού προς τον άνθρωπο, γιατί με αυτόν το κακό δεν παραμένει αθάνατο.950 

Όπως λοιπόν ο άνθρωπος υποτάχθηκε στην αμαρτία ως ενιαίο ψυχοσωμα-

τικό όν, έτσι και ο θάνατος υπέταξε τον άνθρωπο ως ενιαία ψυχοσωματική 

ύπαρξη.951 

Ο άνθρωπος ως πεπερασμένο ον είναι προορισμένο να πεθάνει. Ο δε 

θάνατος αποτελεί τη μόνιμη απειλή και την τελευταία φάση της ζωής του. 

Η νοηματοδότηση της ζωής συνδέεται αναπόσπαστα με το νόημα του θα-

νάτου. Η ζωή τότε μόνο διατηρεί το νοημά της, όταν συμπεριλαμβάνει και 

το θάνατο. Η νοηματοδότηση της ζωής συμπληρώνεται, αφού σ’αυτή συ-

μπεριληφθεί και ο θάνατος. Έτσι, συνειδητοποιούνται οι συνέπειες της α-

μαρτίας, από την οποία και προήλθε ο θάνατος. Όταν στο νόημα της ζωής 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο θάνατος, τότε αυτό εξαφανίζεται. Στην παραπά-

νω περίπτωση ο θάνατος, ως τελευταία φάση της ζωής καταστρέφει ολό-

κληρο το προηγούμενο νόημά της και την κάνει άνευ νοήματος. Για  να δο-

θεί νόημα στη ζωή, πρέπει να δοθεί νόημα στο θάνατο. Επομένως μόνο, 

όταν αναγνωρισθεί και καταξιωθεί και ο θάνατος ως τελευταία φάση της 

ζωής, μπορεί να καταξιωθεί και ολόκληρη η ζωή. 

Η ανάλυση και η μελέτη του θανάτου δεν αποτελεί κάτι το αρνητικό, 

αλλά γόνιμη και πνευματική εργασία, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε ε-

γρήγορση και σωφρονισμό. Εξάλλου ο Πλάτων ορίζει τη φιλοσοφία ως με-

λέτη του θανάτου.952  Η θέση αυτή του Πλάτωνα συνδέεται άμεσα με την 

ανθρωπολογική βάση της διδασκαλίας του, η οποία όμως διαφέρει από τη 

χριστιανική. 

Στην Εκκλησία η μελέτη του θανάτου τοποθετείται σε νέα βάση και 

προοπτική. Ο Χριστός στη διδασκαλία του προς τους ακροατές του υπενθύ-

μιζε  το επικείμενο του θανάτου και τους καλούσε σε μετάνοια και προε-

τοιμασία για την αιώνιο ζωή.953 Η μελέτη του θανάτου είναι ένα από τα βα-

σικά στοιχεία της ασκητικής αλλά και της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο πι-

στός πρέπει να αντιμετωπίζει και να αξιοποιεί κάθε ημέρα και κάθε νύκτα 

ως την τελευταία της ζωής του.954 Αυτό τον βοηθά να ενεργεί διαρκώς ως 

θνητός, ο οποίος συναισθάνεται τη θνητότητά του: «Μελέτην θανάτου τον 

βίον ποιούμεθα, τη γνώμη φθάνοντες την φύσιν, και πριν επιστήναι τον θάνα-

τον, της των σωματικών μερίμνης την ψυχήν αποτέμνοντες, ίνα μη προσηλω-

θή τοις φθειρομένοις, αμείψασα προς την ύλην την χρήσιν της κατά φύσιν 

εφέσεως, και μάθη πλεονεξίαν της των θείων αγαθών περιουσίας στερητι-

                                                 
950 Γρηγορίου Παλαμά, Λόγος 38, 12, PG 36, 324 D. 
951 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 463-464. 
952 Φαίδων 67 d. 
953 Λκ 12, 16-22. 
954 Μ. Αθανασίου, Βίος Αντωνίου, PG 26, 19, 872AB. 
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κήν».955 Έτσι, ο άνθρωπος σκεπτόμενος το θάνατο απομακρύνει την αμαρ-

τία και προσανατολίζεται σωστά στη ζωή: «Γενού τεθνεώς εν τη ζωή σου  

και ζήση μετά θάνατον».956 Τέλος, ο θάνατος είναι το ασφαλέστερο κριτήριο, 

με το οποίο μπορούν να ελεχθούν τα εγκόσμια πράγματα.957  

Η καθημερινή και ρεαλιστική μνήμη του θανάτου θα κρατήσει τον 

άνθρωπο σε πνευματική άνοδο και εγρήγορση, τον βοηθάει να αξιολογήσει 

σωστά τη ζωή και να κατανοήσει τη ματαιότητα των καθημερινών πραγ-

μάτων. Η μνήμη του θανάτου διατηρεί αμείωτο το αγωνιστικό πνεύμα στον 

άνθρωπο, τον προστατεύει από την αμαρτία, τον παροτρύνει στην αρετή, 

τον κρατάει σε συνεχή προσευχή και τον επαναφέρει στην αρχική του υ-

γεία. Το πραγματικό επίτευγμα της ζωής είναι ο στοχασμός του θανάτου, 

γιατί φέρνει το νου του ανθρώπου κοντά στην ένωση με το Θεό. Μόνο ο 

άνθρωπος ο οποίος έχει απελευθερωθεί με αυτό τον τρόπο από την τυρα-

νία και τον τρόμο του θανάτου και της θλίψης μπορεί να έχει το θάρρος να 

αποκηρύξει το κακό το οποίο γίνεται γύρω του. Γιατί αυτόν δεν τον τρομά-

ζουν οι κακουχίες και ο θάνατος. Ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει ότι η πνευ-

ματικότητα η οποία αποτελεί τη μόνη του περιουσία είναι  ακατάλυτη και 

άφθαρτη και ότι επομένως κανείς δε θα μπορέσει να την αφαιρέση απ’ αυ-

τόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί μ’ αυτό τον τρόπο το θάνατο, ο θάνα-

τος γίνεται αθανασία, γιατί στο Χριστό δεν υπάρχει θάνατος.958 

Αυτό το μεγάλο παιδαγωγικό μέσο, το οποίο μας κάνει μεγάλη ε-

ντύπωση και έχει για εμάς μεγάλη δύναμη, όπως αναφέραμε παραπάνω, 

και πρέπει να το χρησιμοποιούμε στη ζωή μας είναι: « ο συλλογισμός θα-

νάτου ή μνήμη θανάτου», το έχει στις «Διδαχές» του ο άγιος Κοσμάς. Οι  

μεγάλοι ανθρωπολόγοι και παιδαγωγοί, οι διακριτοί και οι νηπτικοί πατέ-

ρες της ερήμου χρησιμοποιούσαν το  ισχυρότατο αυτό παιδαγωγικό μέσο. 

Με ένα τρόπο αναλυτικό, κλινικό και πνευματικό, για την αγωγή και την 

ανύψωση της ψυχής στην πνευματική ζωή και πορεία του ανθρώπου.  Και ο 

άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του τονίζει: «και να έχετε τον θάνατον πά-

ντοτε εμπρός εις τα μάτια σας και έτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από 

τον θάνατον».959 Με μια απλή επίσκεψη στους τάφους των αποθαμένων βο-

ηθείται ο άνθρωπος να υπερνικήσει τις μικρότητες της ζωής, να αποκτήσει 

μια πληρέστερη και αληθέστερη συνείδηση της υπαρξεώς του ή ακόμα και 

να επιλύσει ακανθώδη και μεγάλα προβλήματα τα οποία τον βασανίζουν. 

Ο μεγάλος φιλοσοφος και υπαρξιστής Heidegger παρατηρεί ότι ο άνθρω-

                                                 
955 Μαξίμου Ομολογητού, Εις το Πάτερ ημών, PG 90, 900 AB. 
956 Ισαάκ ο Σύρος, Λόγος 44, έκδ. Ι. Σπετσιέρη, σ. 184. 
957 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 465-466. 
958 π. Φιλόθεος Φάρος, ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ, Ορθόδοξη, Λαογραφική και Ψυχολογική Θεώρηση, 
Ε΄ΕΚ∆ΟΣΗ, Εκδόσεις «ΑΚΡΙΤΑΣ», σ. 35-36. 
959 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 207. 
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πος διατρέχει μέσα στην εγκοσμιότητα στην οπόια ζει  τον κίνδυνο να λη-

σμονήσει την αληθινή υπαρξή του. Όταν όμως αναλογιστεί το θάνατο, κα-

ταλαβαίνει καλύτερα τον εαυτό του και υψώνεται πάνω από τη συμβατικό-

τητα.960 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς, κάνει μια αγωγή 

εποπτικής διδασκαλίας – μπαίνει στο χώρο της παιδευτικής λειτουργίας, 

στη λατρευτική ατμόσφαιρα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που είναι  μυ-

σταγωγία και θέλει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες της λειτουργικής ζωής – 

και λέγει ο άγιος  για το στασίδι. Προσέχουμε τη σημασία: «Και καθώς όταν 

μπαίνωμεν μέσα εις τον τάφον και αλησμονούμεν όλα τα κοσμικά, ομοίως και 

όταν μπαίνωμεν μεσα εις το στασίδι, πρέπει να λησμονούμεν όλα τα κακά. Το 

στασίδι τι είναι; Ένας τάφος ορθός. Και μας το εχάρισεν ο Θεός δια διδάσκα-

λον, να μπαίνωμεν μέσα και να στοχαζώμαστε τες αμαρτίες μας, τον θάνα-

τον, την Κόλασιν, τον Παράδεισον».961 Και εμείς σήμερα μπαίνουμε στην Εκ-

κλησία και μας απασχολεί η καθημερινότητα της ζωής, η εγκοσμιότητα, οι 

υλικές αξίες, που είναι πρόσκαιρες, κοιτάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγή-

κε, μας βασανίζει η αποτυχία ή η επιτυχία των παιδιών μας, ενώ μπορούμε 

να επιζητούμε τις πνευματικές αξίες που είναι αιώνιες.  

Συνεχίζοντας ο άγιος τονίζει: Είναι θάνατος το στασίδι! Και συνεχί-

ζει παραπέρα λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό για τους παιδαγωγούς –

εκπαιδευτικούς: «Και το σκαμνί, όπου έχω, δεν είναι εδικό μου, δια λόγου 

σας το έχω. Άλλοι το λέγουν σκαμνί και άλλοι θρόνον. Δεν είναι καθώς το 

λέγετε. Αμή θέλετε να μάθετε τι είναι; Είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέ-

σα νεκρός οπού σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσίαν να διδάσκη 

βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, παιδιά 

και κορίτσια, νέους και γέροντεας και όλον τον κόσμον».962 Εξουσία το διδά-

σκειν λοιπόν! Με τον τρόπο αυτό αποθνήσκει ο παλαιός άνθρωπος της 

ηδονής που προέρχεται από τις αισθητηριακές λειτουργίες.  Αυτό επιτυγ-

χάνεται με τον πνευματικό αγώνα, την άσκηση, την συνεχή προσευχή. 

Έτσι, πριν μεταβεί στην αιωνιότητα ο άνθρωπος και πριν περάσει με το 

θάνατο στην άλλη ζωή που εμπεριέχεται στο βιολογικό, σαρκικό στοιχείο 

– αυτή η νέκρωση εν ζωή συσταυρούμενος με το Χριστό – ζει αυτήν την 

απελευθέρωση, δεν φοβείται τα δεινά της ζωής και έτσι απελευθερωμένος 

αρχίζει να διδάσκει και να λέγει: «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χρι-

στός». Σ’ αυτή την υπέρβαση στηρίζεται το ξεκίνημα και η εξουσία της δι-

δασκαλίας, στην ελευθερία του νεκρωμένου παλαιού ανθρώπου.963 

 

 
                                                 
960 Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ηθική, ό. π., σ. 470. 
961 Ι. Β. Μενούνου, Διδαχή Β1, σ. 191. 
962 Ό. π., Διδαχή Α1, σ. 140. 
963 Γεωργίου Κρουσταλάκη, ό. π., σ. 36-37. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
Από την παρούσα μελέτη του θέματος προκύπτουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

 

1. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προικισμένος με πολλά φυσικά, φρό-

ντισε για την εποχή του να λάβει μεγάλη μόρφωση, τόσο στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του όσο και στην Αθωνιάδα σχολή, όπου είχε καθηγητές σπουδαί-

ους λόγιους της τότε εποχής.  

2. Ο άγιος Κοσμάς, απέναντι στην επηρεασμένη από τις ιδέες του 

Διαφωτισμού ανθρωποκεντρική παιδαγωγική, αντιπαραθέτει ένα μοντέλο 

Θεανθρωποκεντρικής αγωγής με βάση τις αγιοπνευματικές εμπειρίες της 

Εκκλησίας.  

3.  Ο πλέον ταιριαστός τίτλος για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό είναι η 

προσωνυμία ως Δασκάλου του Γένους. Όλος ο τρόπος της ζωής και της 

δράσης του καθώς και η άριστη ικανότητα να επικοινωνεί με το ακροατήρι-

ο, φανερώνει το διδακτικό χάρισμα να μεταφέρει με αποτελεσματικό τρόπο 

τις εμπειρίες και τις γνώσεις σε όσους τον παρακολουθούσαν.   

4.  Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει ακόμα τη διδασκαλία του αγίου  Κο-

σμά είναι η απλότητα, η ακριβολογία, η σαφήνεια και η φυσικότητα καθώς 

και η αποσαφήνιση των εννοιών με εικόνες, παραδείγματα και παραστά-

σεις της καθημερινής ζωής, αλλά και με ιστορικά θεολογικά γεγονότα.  

5.  Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε ο άγιος Κοσμάς ήταν η 

γλώσσα της Πατερικότητας και Πατρότητας. Χρησιμοποιούσε ό, τι ηχούσε 

καθημερινά στα αυτιά του λαού, όπως λαϊκές εκφράσεις και αυτούσια χω-

ρία της Αγίας Γραφής και της λατρείας. Και όλα αυτά δίχως να κουράζει 

τον ακροατή του. Στις απλουστευμένες μορφές του λόγου του αγίου Κοσμά 

σώζεται όλος ο Ελληνικός γλωσσικός θησαυρός. Η γλώσσα του είναι κατα-

νοητή και από τα παιδιά. 

6.  Ο άγιος Κοσμάς στο περιεχόμενο των Διδαχών του είχε σχεδιά-

γραμμα με θεματικές ενότητες, όπως επίσης και σχεδιασμό, διεξαγωγή και 

αξιολόγηση της διδασκαλίας, δηλαδή τις τρεις φάσεις της διδασκαλίας. 
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Τρεις τύπους Διδαχών χρησιμοποιούσε: έναν το βράδυ, έναν άλλο το πρωί 

και τέλος έναν ακόμη το επόμενο βράδυ. Με τους τρεις αυτούς τύπους Δι-

δαχών παρουσιαζόταν από τον Άγιο Κοσμά στο πνεύμα της Πατερικής 

Παράδοσης η ολοκληρωμένη ιστορία του ανθρώπου, η οποία αρχίζει από τη 

δημιουργία του πνευματικού και υλικού κόσμου και καταλήγει στη συντέ-

λεια του αιώνος. 

7.  Ο άγιος  Κοσμάς συγκλονίζεται από όσα βλέπει να διαδραματίζο-

νται στην εκβαρβαρωμένη πατρίδα του. Έτσι αποφασίζει να αφήσει το Μο-

ναστήρι και να διδάξει από τόπο σε τόπο, να μάθει γράμματα στον αγράμ-

ματο και αμόρφωτο πληθυσμό της Ελληνικής υπαίθρου. Ο λαός έχει ανά-

γκη από διαπαιδαγώγηση. 

8.  Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του αγίου Κοσμά μέσα από τις 

Διδαχές του είναι, να στερεώσουν οι υπόδουλοι Έλληνες την Ορθόδοξη πί-

στη τους και ταυτότητα, να ενισχυθεί η εθνική και συλλογική συνείδησή 

τους και να τεθεί ένα τέλος στους αθρόους εξισλαμισμούς. Ύστατος σκο-

πός, η απελευθέρωση του Γένους. Σε όλα αυτά απαραίτητος αρωγός είναι η 

ίδρυση και λειτουργία σχολείων. Δίκαια μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο με-

γαλύτερος Πολιτικός και Κοινωνικός Παιδαγωγός της εποχής του. 

9. Η ισοτιμία ανδρών και γυναικών, η ισότητα δικαιωμάτων, το δί-

καιο και η δικαιοσύνη, ο πλούτος, η τοκογλυφία, η εργασία και η αργία της 

Κυριακής είναι ορισμένοι χαρακτηριστικοί επιμέρους σκοποί της διδασκα-

λίας του αγίου Κοσμά. Η διδασκαλία του δίνει γνώσεις οι οποίες οδηγούν 

σε αλλαγές της κοινωνικής συμπεριφοράς. Πάντα υπό τη θεώρηση της εν 

Χριστώ ζωής. 

10.  Η άσκηση της εξουσίας κατά τον Άγιο Κοσμά έχει την έννοια της 

άσκησης ενός διακονήματος που προνόησε η φιλανθρωπία του Θεού. Γι’ 

αυτό συμβουλεύει τους προεστούς να είναι δίκαιοι και να μη κάνουν δια-

κρίσεις μεταξύ των αδελφών χριστιανών.  

11. Ο άγιος Κοσμάς με τη διδασκαλία του θέλει να καταπολεμήσει 

την αδικία με όποια μορφή αυτή εκδηλώνεται ενάντια σε συνάνθρωπο. Η 

δικαιοσύνη την οποία διδάσκει, απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους 

χωρίς να κάνει φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Δύο είναι οι τρόποι 

κατά τη διδασκαλία του αγίου  Κοσμά, οι οποίοι μπορούν να αποκαταστή-

σουν την αδικία. Πρώτον να δοθεί συγχώρηση από τον ίδιο τον αδικημένο. 

Δεύτερον να επιστραφούν τα άδικα πίσω. Θέλει επίσης να συσπειρώσει 

τους Έλληνες και να τους πείσει να λύνουν τα προβλήματά τους μέσα στη 

δική τους κοινότητα, ενισχύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αυτοδιοίκηση των 

Ελλήνων. 

12.  Μέσα στο πνεύμα της Ορθόδοξης Πατερικής Ανθρωπολογίας δι-

δάσκει ότι ο πλούσιος δεν είναι εξουσιαστής του πλούτου του, αλλά ένας 

απλός διαχειριστής των αγαθών δώρων του Θεού, από την καλή χρήση του 
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οποίου εξαρτάται η σωτηρία του. Μέσα στα αθέμιτα μέσα πλουτισμού ήταν 

η τοκογλυφία, την οποία καταδίκαζε ως βαρύτατο αμάρτημα. Παιδαγωγι-

κός σκοπός είναι να τονίσει ότι ο πλούτος καλλιεργεί την έπαρση και τον 

ατομικισμό και αυτά δεν συνάδουν με την εν Χριστώ τελείωση. Έτσι ο άγιος 

Κοσμάς καλλιεργεί την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων της 

Ελληνικής υπαίθρου, για να υπάρχει εξισορρόπηση των αγαθών, τα οποία 

είχαν στη διάθεσή τους οι υπόδουλοι Έλληνες. Γι’ αυτό μπορεί να χαρακτη-

ρισθεί για την εποχή του ως μεγάλος κοινωνικός παιδαγωγός. 
13. Ο άγιος Κοσμάς δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ευεργετική επίδρα-

ση της εργασίας επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Η εργασία οδηγεί τον άν-

θρωπο στη συναίσθηση της αξίας του και της αποστολής του. Ενεργοποιεί 

τις ψυχικές δυνάμεις του πιστού αδελφού προς το συνάνθρωπο ο οποίος 

έχει ανάγκη.  

14. Η ημέρα της Κυριακής, για τον άγιο Κοσμά είναι αφιερωμένη στο 

Θεό, είναι ημέρα Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι ημέρα Γεννήσεως και 

Αναστάσεως του Κυρίου. Την Κυριακή ο άγιος Κοσμάς θέλει να την καθιε-

ρώσει ως αργία και να γίνει ημέρα λατρείας των χριστιανών. Προσπαθεί 

παράλληλα να εκμηδενίσει κάθε οικονομικό όφελος που προέκυπτε από 

ορισμένες αναγκαστικές επαγγελματικές υποχρεώσεις την ημέρα της Κυ-

ριακής, μέσω της ελεημοσύνης μεταξύ των χριστιανών. Η εμμονή του στην 

αργία της Κυριακής προξένησε στους Εβραίους μεγάλη  ζημιά με τη μετα-

φορά των παζαριών από την Κυριακή στο Σάββατο, ημέρα κατά την οποία 

οι Εβραίοι ήταν αναγκασμένοι από τη θρησκεία τους να μην εργάζονται. 

Από τα παραπάνω γεγονότα, οι Εβραίοι ζημιώθηκαν τρομερά και άρχισε 

ανάμεσα σ’ αυτούς και τον Άγιο Κοσμά οξύτατη αντιδικία, η οποία κατέλη-

ξε στο θάνατο του τελευταίου.                                                      

15.  Συμβάλλει στην εξύψωση της γυναίκας στην τότε Ελληνική κοι-

νωνία και της δίνει την πρέπουσα θέση δίπλα στον άνδρα, τον οποίο ελέγ-

χει αυστηρά για την συμπεριφορά του απέναντί της. Τονίζει ότι το σπου-

δαιότερο γεγονός στη ζωή του άνδρα και της γυναίκας είναι ο γάμος και 

δίνει συμβουλές στους νέους για την εκλογή συζύγου.  

16.  Η προίκα την οποία έδιναν οι γυναίκες στους άνδρες ήταν ένα 

τεράστιο πρόβλημα για τις φτωχές αγροτικές οικογένειες. Ο άγιος Κοσμάς 

στη διδασκαλία του κατακρίνει την προίκα και τους προικοθήρες άνδρες 

και τους τονίζει ότι μια καλή γυναίκα είναι η καλύτερη προίκα για τον άν-

δρα, ανακουφίζοντας έτσι τα πτωχά κορίτσια. Ο θεραπευτικός και διαγνω-

στικός του λόγος του εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Γι’ 

αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως παιδαγωγός της κοινωνικής αποτελεσμα-

τικότητας.  

17. Ο άγιος Κοσμάς προτείνει την επάνοδο και επανασύνδεση του 

γάμου με τη Θεία λειτουργία διασφαλίζοντας το μυστηριακό του χαρακτή-
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ρα ως ευχαριστιακό γεγονός. Επάνω στο θέμα του γάμου καινοτομεί σε 

σχέση με το πνεύμα της εποχής του. Ζητάει τη ρητή συγκατάθεση της νύ-

φης κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου.  

18. Διδάσκει ότι οι καλές σχέσεις του ανδρογύνου εξασφαλίζουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, το 

οποίο είναι κατάλληλο για την ψυχοκοινωνική και σωματική ανάπτυξη 

των παιδιών. Καινοτομεί βαθύτατα στο θέμα του διαζυγίου και δεν το δι-

καιολογεί, ούτε για λόγους μοιχείας ή πορνείας, φθάνει η μοιχαλίδα να έ-

χει ειλικρινά μετανοήσει. Ο λόγος όμως της μοιχείας είναι ισχυρός, όταν τη 

συζυγική απιστία την πληροφορηθεί ο άνδρας από τους περιοίκους. Ο γά-

μος ολοκληρώνεται με την παιδοποιΐα – τεκνογονία. Στα άτεκνα ζευγάρια 

τονίζει την ανωτερότητα που έχει η υιοθεσία, ως προς την αξία της βουλή-

σεως του θετού γονέα σε σχέση με το φυσικό, όπου το παιδί είναι αποτέλε-

σμα του σαρκικού πάθους. 

            19. Ο άγιος Κοσμάς ως μεγάλος παιδαγωγός και άριστος ψυχολόγος 

διδάσκει βασικές ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις προς τους αγράμματους γο-

νείς της Ελληνικής υπαίθρου. Θέλει μέσα στην οικογένεια να μην υπάρχει 

διαχωρισμός παιδιών με βάση το φύλο. 

            20.  Δεν κάνει καμία διάκριση και δεν παραχωρεί κανένα προνόμιο 

για τη μόρφωση των παιδιών, ούτε στο φύλο, ούτε στην καταγωγή. Πολύ 

πιο προοδευτικές και προχωρημένες θέσεις από τις θέσεις του Δυτικού Δι-

αφωτισμού.     

21. Οι γονείς με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι 

στα παιδιά τους αποτελούν γονεϊκά πρότυπα που συμβάλλουν στη δια-

μόρφωση του χαρακτήρα τους.  

22.  Ο άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του θεωρεί ότι η μεγάλη παιδα-

γωγός είναι η μητέρα. Είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει το παιδί στην Εκ-

κλησία και θα το γαλουχήσει με τη χριστιανική πίστη των Πατέρων. Επι-

σημαίνει στη μητέρα την ανάγκη του τακτικού εκκλησιασμού του παιδιού, 

ώστε αυτό να βιώσει και να καταρτιστεί στη χριστιανική λατρεία. 

            23. Καλεί ο άγιος  Κοσμάς τους γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά 

τους με πρότυπα αγίων, έτσι ώστε η χριστιανική πίστη και ζωή να μην 

παρουσιάζεται σαν μία αφηρημένη διδασκαλία, αλλά σαν παράδειγμα 

ζωής προς μίμηση. 

24.  Ο άγιος Κοσμάς καλεί τα παιδιά να υπακούουν στους γονείς ό-

ταν είναι για το «καλό», αντίθετα τα συμβουλεύει να μην υπακούουν σ’ αυ-

τούς όταν είναι για το «κακόν».  

25.  Ο άγιος Κοσμάς έχει πολύ σαφή συνείδηση ότι οι Έλληνες και ο 

Ελληνισμός θα περισωθούν μέσω της παιδείας. Βασική του εκπαιδευτική 

αρχή είναι, ότι δεν πρέπει να υπάρχει χωριό χωρίς σχολείο. Ενεργοποιεί τη 

συλλογική προσπάθεια στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Είναι 
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εμπνευστής της κοινοτικής αγωγής. Ζητούσε τα έξοδα για τη λειτουργία 

των σχολείων να καταβάλλονται από το υστέρημα όλων των κατοίκων της 

κοινότητας καθώς και από κοινοτικά έσοδα.  

26.  Είναι πρωτοπόρος τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον Ευρω-

παϊκό, διακηρύττοντας την δωρεάν παιδεία προς όλα τα παιδιά του υπό-

δουλου Γένους. Εάν η παιδεία έλαβε πρωταρχική θέση στη διακήρυξη της 

Γαλλικής Επανάστασης το 1789, ο άγιος Κοσμάς την είχε βάλει στόχο στη 

ζωή και στη διδασκαλία του αρκετά χρόνια πριν. Μάλιστα η θέση του για 

δωρεάν παιδεία προς όλα τα παιδιά καθιερώθηκε από το ελεύθερο Ελληνι-

κό κράτος με το Σύνταγμα του 1915, ως κατά αρχήν συνταγματικό δικαίω-

μα και υλοποιήθηκε το 1964. Δηλαδή εκατόν πενήντα περίπου χρόνια μετά 

το θάνατο του αγίου  Κοσμά. 

27.   Ο άγιος Κοσμάς θεωρούσε το σχολείο  ως δεύτερη Εκκλησία, 

αφού ο σκοπός του είναι να οδηγήσει το παιδί στη γνώση του Θεού αλλά 

και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτά τα δύο στοιχεία θα μπο-

ρούσαν να σταματήσουν τη λαίλαπα των εξισλαμισμών. Το σχολείο ανα-

πτύσσει την προσωπικότητα του παιδιού και ενισχύει την ταυτότητά του. Ο 

άγιος Κοσμάς θέλει το σχολείο να έχει διδακτικό πρόγραμμα και δομή λα-

τρευτικής κοινότητας. Θεωρεί τις ακολουθίες ως το κέντρο κάθε διδασκα-

λίας. 

28.  Ο αγώνας του αγίου Κοσμά για την ίδρυση σχολείων είναι σχε-

δόν ταυτόσημος με τον αγώνα του για τη διατήρηση της Ελληνικής γλώσ-

σας. Γνώριζε ο άγιος, ότι οι υπόδουλοι Έλληνες χάνοντας τη γλώσσα τους 

θα έχαναν και την Ορθόδοξη πίστη τους. Γιατί αυτοί, που δεν θα γνώριζαν 

και δεν θα μιλούσαν την Ελληνική θα αδυνατούσαν να καταλάβουν τη 

γλώσσα της Εκκλησίας. Η Ελληνική γλώσσα και η Ορθόδοξη πίστη που ζη-

τούσε ο άγιος Κοσμάς, ήταν δύο αλληλένδετα φαινόμενα μέσα στις ιδιό-

μορφες συνθήκες της εποχής και του τόπου. Το ένα δεν υπήρχε χωρίς το 

άλλο. Η επίδραση της διδασκαλίας του, στους βλαχόφωνους ή δίγλωσσους 

κατοίκους της υπαίθρου ήταν αναμφισβήτητη. Περιοδεύοντας τα ορεινά 

χωριά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ζητούσε από τους 

κατοίκους να μιλάνε μόνο Ελληνικά. Ζώντας μέσα στον ιστορικό χρόνο και 

έχοντας πλήρη γνώση των συνθηκών που επικρατούσαν, διδάσκει, παρο-

τρύνει, ιδρύει σχολεία Ελληνικά, διασώζει την Ελληνική γλώσσα, στερεώνει 

την Ορθόδοξη πίστη.  

29.  Ως Αγιορείτης μοναχός και κληρικός ζούσε έμπρακτα την ασκη-

τική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, μέσα όμως στην κοινωνία. Αυτή 

την πολύτιμη εμπειρία του διδάσκει με παιδαγωγικό τρόπο στους αμαθείς 

υπόδουλους Έλληνες. Ο εκκλησιασμός των πιστών και η προσέλευσή τους 

στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας βοηθούσε στην ανάπτυξη των διαπρο-

σωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας καθώς και στην οικο-
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δόμηση της συλλογικής συνείδησης, η οποία ήταν απαραίτητη για τη συ-

γκεκριμένη ιστορική στιγμή. 

30.  Συμβουλεύει τους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους αβά-

πτιστα και να τα βαπτίζουν με χριστιανικά ονόματα. Πρότεινε όταν τα 

παιδιά κινδύνευαν να πεθάνουν και ήταν αβάπτιστα, το «βάπτισμα ανά-

γκης», το «αεροβάπτισμα». Υποδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο διδασκαλί-

ας στους ιερείς, πώς να τελούν το βάπτισμα και ιδιαίτερα πώς να βυθίζουν 

το παιδί στο νερό της κολυμβήθρας. Σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσμα-

τος ο άγιος Κοσμάς με τη διδασκαλία επεδίωκε: 1. Αυτό να γίνεται κατά τον 

Ορθόδοξο τρόπο και τυπικό. 2. Να καταπολεμηθεί η αδιαφορία των γονέων 

για τη χριστιανική ζωή των παιδιών. 3. Να σταματήσει η χαλάρωση της πί-

στεως που επικρατεί στην ύπαιθρο μ’ αποτέλεσμα να οδηγούνται με μεγά-

λη ευκολία στον εξισλαμισμό. 

31.  Ο άγιος Κοσμάς θεωρεί το μυστήριο της Εξομολογήσεως το από 

τα πρώτα μυστήρια για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι’ αυτό καλεί τους                                                                                                                                        

χριστιανούς να εξομολογούνται καθημερινά και αν αυτό δεν ήταν δυνατό, 

τους προτείνει άλλες πιο συχνές φορές. Τους εξηγεί ότι στον πνευματικό 

τους πρέπει να λένε όλα τα αμαρτήματά τους. Συμβουλεύει τους γονείς να 

συνηθίσουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία να εξομολογούνται, για να 

βρίσκονται στο σωστό δρόμο της ζωής τους. Η συμβουλή του προς τους 

πνευματικούς είναι, ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν προς εξομολογούμενους 

επιτίμια ή αν επιβάλουν, αυτά να είναι αντίθετα με την κοινωνική θέση και 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται για να είναι αποδοτικά και θεραπευτι-

κά.  

32.  Ως προς την ποιμαντική και λατρευτική του διδασκαλία, ο άγιος 

Κοσμάς διδάσκει αναλυτικά στους πιστούς για τη Θεία Ευχαριστία και τους 

καλεί να προσέλθουν στο Μυστήριο των Μυστηρίων, αφού εξομολογηθούν, 

μετανοήσουν και συγχωρέσουν τους συνανθρώπους τους. Επίσης καλεί 

τους παιδαγωγούμενους ακροατές να νηστεύουν την ημέρα της Τετάρτης 

και της Παρασκευής. Υπενθυμίζει τις ώρες της προσευχής, επιμένοντας να 

προσεύχονται την αυγή, το βράδυ και μάλιστα το μεσονύκτιο όπου έχει η-

συχία. Επίσης είναι αναλυτικός στη διδασκαλία του για το σημείο του 

σταυρού και επεξηγεί μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης θεολογίας το συμ-

βολισμό του. Ακόμη κάνει εντύπωση, ότι στη διδασκαλία του για την προ-

σευχή χρησιμοποιεί την ευχή «δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων». 

Αυτό δείχνει τη μεγάλη του αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο της Παναγί-

ας για την προσφορά της και τη συγκατάθεσή της στην ενανθρώπιση του 

Υιού. 

33.   Ο άγιος Κοσμάς μέσα από το διδακτικό του έργο εξύψωσε την 

ιερωσύνη και προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει τον κλήρο του 

σκλαβωμένου Γένους στο ύψος του. Θέλει ο ιερέας να είναι μορφωμένος 

και να είναι σε θέση να εξηγεί το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή. Το κή-
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ρυγμά του να είναι απλό και απέριττο. Κατέκρινε τους ιερείς οι οποίοι ε-

μπορεύονται τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος. Στηλίτευσε τα παρα-

πτώματα των ιερέων, όμως καλούσε τους πιστούς να μη χάνουν την πίστη 

τους, διότι η χάρη των μυστηρίων και της Εκκλησίας δεν είναι του ιερέα, 

αλλά του αγίου Πνεύματος και ο ιερέας είναι το μέσο, με το οποίο η χάρη 

χαρίζεται στους πιστούς. 

 34.  Τα παιδαγωγικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο άγιος Κοσμάς 

στη διδασκαλία του είναι: Α. Η προετοιμασία του δασκάλου – παιδαγωγού, 

η οποία είναι πορεία βαθύτερης αγιοπνευματικής προσέγγισης των ριζών 

της ανθρώπινης ύπαρξης ως προσώπου. Β. Η ψυχολογική κατανόηση του 

ακροατηρίου, έτσι ώστε, η κάθε διδασκαλία να προσαρμόζεται στην αντι-

ληπτική ικανότητα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των διδασκο-

μένων. Συμβουλεύει σε όποιον θέλει να διδάξει, να αρχίσει την διδασκαλία 

του με το Θεό και όταν την τελειώσει να ευχαριστεί το Θεό. Αναλύει με    

υπομονή τα υψηλά νοήματα για να τα καταστήσει προσιτά στη διάνοια των 

ακροατών του. Μάλιστα καλεί τους παιδαγωγούμενους ακροατές του, ότι η 

αμοιβή του για τη διδασκαλία την οποία τους έκανε, θα ήταν να καθίσουν 

πέντε – δέκα άτομα και να συζητούν μεταξύ τους για τα θεία νοήματα τα 

οποία τους δίδαξε. Ο άγιος Κοσμάς φθάνοντας στην τελευταία διαδικασία 

της διδασκαλίας του θέλει την αξιολογησή της. Παρακολουθεί την αυτοα-

ξιολόγηση και θέλει να διαπιστώσει αν οι παιδαγωγούμενοι κατανόησαν 

τους στόχους και τα νοήματα της διδασκαλίας.   Γ. Ισχυρό παιδαγωγικό μέ-

σο στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά είναι η αγάπη, η οποία εκφράζει την 

ουσία του Θεού και είναι κεντρικό θέμα της διδασκαλίας του. Την αγάπη, 

τη διδάσκει σε θεματικές ενότητες: 1. Αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. 2. 

Αγάπη του ανθρώπου με κατεύθυνση κατακόρυφη προς το Θεό και οριζό-

ντια προς τον πλησίον. 3. Η έμπρακτη αγάπη. 4. Η αγάπη προς τους ε-

χθρούς. Είναι αναπηρία και ελάττωμα για τον άνθρωπο να μην έχει αγάπη 

προς το Θεό και το συνάνθρωπο. Εξ’ άλλου αυτή η αγάπη προς το Θεό εκ-

φράζεται από τους χριστιανούς με την τιμή και προσκύνηση προς τις εικό-

νες. Εφαρμόζει ένα είδος «μαιευτικής» ως μεθοδολογία, για να διαπιστώσει, 

αν κατάλαβαν καλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή αν ψεύδονται. Τέ-

λος ο άγιος Κοσμάς τονίζει στη διδασκαλία του την παιδαγωγική αγάπη, 

την αγάπη του πνευματικού πατέρα.  

35.  Στη διδασκαλία του ο άγιος Κοσμάς υπογραμμίζει τη σπουδαιό-

τητα της ταπείνωσης συνδέοντάς την με την αγάπη. Σε πολλά σημεία των 

Διδαχών του τονίζει, ότι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο ταπείνωσε το 

Θεό και τον κατέβασε στη γη, ενώ η ταπείνωση του ανθρώπου κάνει τον 

άνθρωπο να αγαπά το Θεό και τον ανεβάζει στον ουρανό. Η εμμονή του 

αγίου Κοσμά στη διδασκαλία του, για την ταπείνωση, έχει ως σκοπό να εν-

δυναμώσει τις ελληνικές κοινότητες ως προς το αίσθημα της συλλογικότη-

τας και την αποστροφή τους από τον ατομικισμό.  
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36.  Ο «συλλογισμός θανάτου ή μνήμη θανάτου» θεωρείται ένα από 

τα καλύτερα και φοβερότερα παιδαγωγικά μέσα. Αυτό τονίζει στη διδα-

σκαλία του ο άγιος  Κοσμάς λέγοντας «και να έχετε τον θάνατον πάντοτε 

εμπρός εις τα μάτια σας και έτερος διδάσκαλός δεν είναι άλλος από το θά-

νατον». Με μια απλή επίσκεψη στους τάφους των αποθαμένων βοηθείται ο 

άνθρωπος να υπερνικήσει τις μικρότητες της ζωής, να αποκτήσει μια πλη-

ρέστερη και αληθέστερη συνείδηση της υπάρξεως του ή ακόμα και να επι-

λύσει ακανθώδη και μεγάλα προβλήματα τα οποία τον βασανίζουν.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS   
 
Τhis study of the subject leads to the following conclusions: 

  

1. St. Cosmas of Aetolia, gifted with many natural gifts, cared to be highly 

educated, both in his homeland and in Athoniada school where teachers were 

great scholars of the time. 

 

2. St. Cosmas countered the influenced by the ideas of the Enlightenment 

man-centered pedagogy with the God-man-centered  model of education 

based on the holy spiritual experiences of the Church. 

 

3. The most fitting title for St. Cosmas Aitolo is the annomination as Teacher 

of the Nation. His way of life and action and his excellent ability to 

communicate with the audience reveals the gift of teaching effectively while 

transferring his experience and knowledge to those who watched. 

4. What characterizes even the teaching of St. Cosmas is the simplicity, 

precision, clarity and naturalness as well as clarifying the meaning of images, 

and examples of everyday life along with historical and theological facts. 

 

5. The language used by Saint Cosmas was the language of Fatherness and 

Paternity. He used every day language spoken along with passages of 

Scripture, and worship without tiring the listener. All the Greek linguistic 

treasure is saved in the simplified form of speech of St. Cosmas. His language 

is perfectly understood by children. 
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6. In the content of his teachings St. Cosmas used   a layout of topics, as well 

as a design, implementation and evaluation of his teaching, namely the three 

phases of instruction. He used three types of teachings: one for the first night, 

another one for the following morning and then another one for the next 

night. With these three types of teachings St. Cosmas presented the integrated 

human history, starting from the creation of the spiritual and material world 

and ending at the end of the age according to the spirit of the Patristic 

Tradition. 

 

7. St. Cosmas, shocked by what he sees happening to his “barbarianized” 

home, decided to leave the monastery and teach from place to place, for the   

illiterate and uneducated population of the Greek countryside to learn. People 

were in need for education. 

 

8. The overall aim of teaching   through his holy teachings is for the enslaved 

Greek Orthodox to fasten   their faith and identity, to strengthen the national 

and collective conscience and put an end to the massive Islamization. 

Ultimate objective was the liberation of the nation. First of all the 

establishment and operation of schools were necessary. Fairly enough he can 

be described as the largest political and social pedagogue of his time. 

 

9. The parity of men and women, the equal rights, the law and justice, wealth, 

usury, work and holiday of Sunday are some typical goals of the teaching of 

St. Cosmas. His teaching gives knowledge which leads to changes in social 

behaviour under the vision of life in Christ. 

 

10. The exercise of power, according to St. Cosmas, has the sense of exercising 

a mission foresighted by the charity of God. So he advises the notables to be 

fair and not to discriminate between Christian brothers. 

 

11. St. Cosmas in his teaching   wants to fight injustice in whatever form it 

manifests against neighbours, against our fellow beings. . The justice he is 

referring to is   addressed to all people without making racial or religious 

discriminations. There are two ways in the teaching of St. Cosmas that   can 

restore the injustice. First,   forgiveness has to be given by the wronged. 

Second the unfair has to be returned back.  He also wants to unite the Greeks 

and to persuade them to solve their problems within their own community, 

supporting in this way the self-government of the Greeks. 

 

12. In the spirit of Orthodox Patristic Anthropology he teaches that the rich 

man is not master of his wealth, but a mere administrator of the good gifts of 

God, on the good use of which depends his   salvation. Within the unfair 
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means of gathering wealth was the usury, which was condemned as one of 

the heaviest    sins. The pedagogical aim is to highlight that the wealth fosters 

pride and individualism that are incompatible with the perfection in living in 

Christ. So St. Cosmas fosters solidarity among people of the Greek 

countryside, to a balance of goods which were available to the enslaved 

Greeks. So he can be qualified as a major social educator of his time. 

 

13. St. Cosmas gives special importance to the beneficial effects of work on the 

life of man. The work leads man to realize his sense of value and his mission 

while it activates psychic forces of the faithful   brother to his neighbour in 

need. 

 

14. Sunday, for St. Cosmas, is dedicated to God as the   day of the 

Annunciation, the Nativity and the Resurrection of the Lord. St. Cosmas 

wants to introduce it as a holiday and one of the days of worship for 

Christians and endeavours to wipe out any economic benefit resulting from 

some professional obligations forced on Sunday through the charity among 

Christians. The persistence of the Sunday holiday caused great loss to Jews   

who had to transfer the day of a flea market from Sunday to Saturday, the 

day on which Jews themselves were forced by their religion not to work. The 

Jews have suffered terribly from the above facts, and a sharp dispute started 

between them and St.  Cosmas, which resulted in the death of the latter. 

 

15. He contributes to the elevation of woman in Greek society and gives them 

their place beside the man, whose behaviour towards her is strictly controlled. 

He stresses that marriage is the most important event in the life of a man and 

a woman and gives advice to young people how to choose a spouse. 

 

16. The dowry given by women to men was a huge problem for the poor rural 

families. St. Cosmas criticized the dowry-hunters in his teaching about the 

dowry and stresses that a good woman is the best dowry for the man, thus 

relieving the poor girls. His remedial and diagnostic word serves the needs of 

society. Therefore he may be seen as an educator of social effectiveness. 

 

17. St. Cosmas proposes the return of marriage and its reconnection with the 

Divine Liturgy ensuring its sacramental character as a Eucharistic event. He 

certainly innovates on the subject of marriage against the spirit of his time. He 

asks for the full consent of the bride for the Sacrament of marriage. 

 

18. He teaches that the good relations of the couple ensure the necessary 

conditions for a peaceful family environment that is suitable for the 

psychosocial and physical development of children. He innovates deeply on 

the issue of divorce and no reasons of adultery or fornication can warrant it if 
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the adulterous have sincerely repented. The reason of adultery though is 

much stronger when the husband is informed about the marital infidelity by 

others. The wedding is integrated with progeniture. In childless couples he 

emphasizes the superiority of the adoption of children, and emphasizes   the 

value of the will of the adoptive parent in connection with the natural one, 

who has a child as the result of carnal passion.  

 

19.  St. Cosmas as a great educator and an excellent psychologist teaches basic 

psycho-pedagogical knowledge to illiterate parents of the Greek countryside. 

In the family there has to be no segregation of children based on gender.  

 

20. He makes no distinction and does not grant any privileges for the 

education of children, either based on their sex, or their origin. These   are 

much more progressive and advanced positions than the positions of the 

Western Enlightenment. 

 

21. The attitude and behaviour of parents towards their children are parenting 

patterns that contribute to the formation of their character. 

 

22. St. Cosmas believes that mother is a great educator who will lead the child 

to the Church and to the nurture of the Christian faith of the Fathers that is 

experienced and trained in Christian worship.  

 

23.  St. Cosmas urges parents to raise their children with holy standards, so 

that the Christian faith and life can not be presented as an abstract doctrine, 

but as a living example to follow. 

 

24. St. Cosmas invites children to obey their parents when they are for "good", 

or not to obey them when they are for "evil." 

 

25. St. Cosmas has a very clear conscience that the Greeks and Hellenism will 

survive through education. Basic educational principle is that there should be 

not one village without a school.  He enables collaborative effort for the 

organization and operation of the school.  He is the   initiator of community 

education. He requested the costs for the operation of schools to be paid from 

the savings of the residents of the community and from income of the 

community. 

 

26. He is a pioneer both in Greece and in Europe, proclaiming the free 

education for all children of the enslaved race. If primary education was first 

referred to in the proclamation of the French Revolution in 1789, St. Cosmas 

had already put it as a primary goal in his life and teachings several years 

ago. Indeed, his suggestion for free education for all children was established 
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as a constitutional right by the free Greek state with the Constitution of 1915, 

and was implemented in 1964. That is about one hundred and fifty years after 

the death of St. Cosmas.  

 

27. St. Cosmas regarded school as a second Church, since its purpose is to 

lead the child to the knowledge of God and to teach the Greek language. 

These two elements could stop the whirlwind of Islamization. School 

develops the personality of the child and strengthens its identity. St. Cosmas 

wants a school curriculum with the structure of community worship. He 

considers the service   as the centre of each lesson plan. 

 

28. The battle of St. Cosmas to establish schools is almost identical to the 

struggle for the preservation of the Greek language. He knew that if the 

enslaved Greeks lost their language and they would lose their Orthodox faith 

too as those who would not speak   Greek would be unable to understand the 

language of the Church. The Greek language and Orthodox faith were two 

interrelated phenomena in the peculiar circumstances of the time and place. 

The one could not exist without the other. The effect of his teaching on the 

Vlachos-speaking or bilingual rural residents was undeniable. Touring the 

villages of Macedonia, Epirus and Thessaly, he asked the residents to speak 

only Greek. Living within the historical time and in full knowledge of the 

prevailing conditions, he teaches and encourages people, establishes Greek 

schools, preserves the Greek language and firms the Orthodox faith. 

 

29. As a monk of Ag. Oros (Mount Athos) and as a priest he practically lived 

the ascetic and liturgical life of the Church, but in the boundaries of society. 

This valuable experience is the subject of his teaching to the ignorant enslaved 

Greeks. Attending the mass and communicating the sacramental life of the 

Church led to interpersonal relationships among members of the community 

and built a collective consciousness, which was necessary for that historic 

moment. 

 

30. He advises parents not to let their children unchristened and to baptize 

them with Christian names. He proposed the "emergency baptism", the 

"aerovaptisma, when children were in danger of dying unbaptized. He taught 

the priests how to perform baptism and especially how to immerse the child 

in the water of the baptistery. With the sacrament of baptism Saint Cosmas 

sought the following: 1. It should be done in the Orthodox manner and rite. 2. 

To fight against the indifference of parents for the Christian life of their 

children. 3. To stop the relaxation of faith that existed in the countryside with 

the result of being driven with great ease to Islamization. 

 

31. St. Cosmas considers the mystery of the Confession very important for the 
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salvation of man. Therefore he calls Christians to confess daily or otherwise as 

frequently as possible. He suggests that their spiritual leader should be told 

all their sins. He advises parents to accustom their children to confess from an 

early age, in order to be on the right path in life. His advises priests to impose 

penances, which are contrary to the social position and status of the people so 

that people will be treated efficiently and therapeutically. 

 

32. In his pastoral and devotional teaching,   St. Cosmas teaches in detail 

about the Holy Eucharist and invites the faithful to come to the Mystery of 

Mysteries, after confession, repentance and forgiveness of one another. He 

also invites listeners to fast on Wednesdays and Fridays. He recalls the hours 

of saying the prayers, insisting to pray at dawn, at night, and even at 

midnight when all is silent.  He also teaches in detail about the Cross and 

explains its symbolism in the context of Orthodox theology. We are surprised 

that during the teaching about prayer he uses the prayer "by Mary and all the 

Saints." This shows his great love and appreciation in the face of the Virgin for 

her offer and consent to the Incarnation of the Son. 

 

33. St. Cosmas, through his teaching works elevated the priesthood and tried 

in every way to keep the clergy of the enslaved Gender in their height. He 

wants the priest to be educated and to be able to explain the Gospel and the 

Bible. The sermon is to be simple and unadorned. He condemned priests who 

sell the gifts of the Holy Spirit. He denounced the misdeeds of priests, but 

urged the faithful not to lose faith, because the grace of the sacraments and 

the Church is not to be found in the face of the priest, but in the Holy Spirit 

and the priest serves as the means by which grace is given away to the 

faithful. 

 

34. The pedagogical tools used by Saint Cosmas in teaching are: 

 A. The preparation of the teacher - educator, which is a deeper approach to 

the holy spiritual roots of human existence as a person. 

B. The psychological understanding of the audience, so that each instruction 

to be adjusted to the cognitive abilities and perceptions of the learners. He 

advises anyone who wants to teach, to begin with prayers to God and to 

finish with thanks to God. 

C. A strong pedagogical tool in the teaching process of St. Cosmas is love, 

which expresses the essence of God as it is the central theme of his teaching. 

Love is taught in topics: 

1. Love of God to man.  

2. Love of man to God on the perpendicular direction to God and on the 

horizontal direction to the neighbour, the fellow man. .  

3. The real virtual love.  
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4. The love for the   enemies. Man is disabled and defect if one doesn’t   love 

God and one’s neighbour. Love for God is expressed by the Christians as an 

honour and veneration to the icons.  He applies the “Socratic method” of 

questions and answers, as a methodology to determine if they have 

understood well the content of teaching or not. Finally Saint Cosmas 

emphasizes in his teaching the pedagogy of love, the love of the spiritual 

father. 

 

35. In his teachings Saint Cosmas has stressed the importance of humility, 

connecting it with love. In many parts of his teachings he emphasizes that 

God's love for man has humbled Him down to earth, while the humiliation of 

humans makes man love God and brings him to heaven. The persistence of 

Saint Cosmas on humility is designed to strengthen the Greek communities in 

the sense of collegiality and lead them far from individualism. 

 

36. The “reasoning or memory of death” is considered one of the best and 

most terrible pedagogical tools. St. Cosmas emphasizes in his teaching saying 

that one must always have "death in front of one’s eyes as death is the best 

teacher". A visit to the graves of the dead helps man to overcome the 

meanness of life, gain a fuller and truer consciousness of existence, or even to 

resolve difficult and large problems that seem to torture him. 
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