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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ἡ  Ἀνώτατη  Ἐκκλησιαστική  Ἀκαδημία  Ἡρακλείου  Κρήτης 
ἱδρύθηκε μέ τό Νόμο 3432/ΦΕΚ14/3-2-2006 τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς 
Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ἡ λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας ἄρχισε την 1η 

Σεπτεμβρίου  2007,  μέ  τήν  εἰσαγωγή  φοιτητῶν  –  φοιτητριῶν  μέσω 
Πανελληνίων ἐξετάσεων στά δύο Προγράμματα Σπουδῶν. 

Ἡ  διοίκηση  τῆς  Ἀκαδημίας,  ἀσκεῖται  ἀπό  ἑπταμελῆ  Διοικοῦσα 
Ἐπιτροπή  μέ  Πρόεδρο  τόν  Σεβασμιώτατον  Μητροπολίτην 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα Νανάκη, καθηγητή 
τῆς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  τοῦ  Α.Π.Θ.,  μέχρι  τό  διορισμό  μονίμων 
καθηγητῶν,  μελῶν  Διδακτικοῦ  Προσωπικοῦ  στήν  Ἀκαδημία  καί  τήν 
ἀνάδειξη τοῦ Ἁκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου, ὅπως προβλέπει ὁ Νόμος. 

 Στήν παροῦσα φάση τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό ἀποτελεῖται ἀπό 
τέσσερις (4) καθηγητές διαφόρων βαθμίδων, τέσσερις (4) ἐκλεγμένους 
καθηγητές  τῶν  ὁποίων  ὁ  διορισμός  ἀναμένεται,  ἕξι  (6)  καθηγητές  ὡς 
Ἕκτακτο  Διδακτικό  Προσωπικό  καί  δεκατρεῖς  (13)  προσοντούχους 
καθηγητές  ἀπεσπασμένους  ἀπό  τήν  Α΄/βάθμια  και  Β΄/βάθμια 
Ἐκπαίδευση. 

Στήν  Ἀκαδημία,  λειτουργοῦν  δύο  Προγράμματα  Σπουδῶν,  τό 
Ἱερατικῶν  Σπουδῶν  και  τό  Ἐκκλησιαστικῆς  Μουσικῆς  καί  Ψαλτικῆς. 
Στό μέν πρῶτο γίνονται δεκτοί μόνο ἄρρενες, στό δέ δεύτερο ἄρρενες καί 
θήλεις. Ἡ εἰσαγωγή τους γίνεται σύμφωνα μέ τούς ὅρους εἰσαγωγῆς στήν 
Τριτοβάθμια  Ἐκπαίδευση.  Ἡ  λειτουργία  τῶν  Προγραμμάτων 
ὑποστηρίζεται  μέσω  τῶν  πολλαπλῶν  ἐργαστηρίων,  τῶν  πρακτικῶν 
ἀσκήσεων, τῆς Βιβλιοθήκης ἡ ὁποία ἐμπεριέχει 10.000 τόμους καί τῆς 
Φοιτητικῆς Ἑστίας. 



Σύμφωνα  μέ  τό  ἄρθρο  3  του  Ν.3432/2006,  οἱ  Ἀνώτατες 
Ἐκκλησιαστικές  Ἀκαδημίες  ἔχουν  ὡς  ἀποστολή  μεταξύ  ἄλλων:  «νά 
προβάλλουν καί νά ἀξιοποιοῦν τίς ἱστορικές πηγές τῆς ὀρθόδοξης πίστης 
καί παράδοσης, τά μνημεῖα καί κειμήλια τῆς Ὀρθοδοξίας καί γενικά τούς 
θησαυρούς τῆς πνευματικῆς δημιουργίας καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας ...  καί νά 
ἀναπτύξουν στούς φοιτητές τους πνεῦμα ἑνότητας, ἀγάπης, συνεργασίας, 
τό ὁποῖο αὐτοί μέ τή σειρά τους, θά μεταλαμπαδεύσουν στούς πιστούς 
τῆς  Ὀρθοδοξίας  καί  σέ  κάθε  άτομο  στόν  κοινωνικό  περίγυρο  τῆς 
Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἐλλάδα, μέ βασικό στόχο τήν εἰρηνική καί 
ἁρμονική συμβίωση τόσο σέ ἐθνικό, ὅσο καί σέ οἰκουμενικό ἐπίπεδο.»

Οἱ  προαναφερθέντες  στόχοι  ἐπιτυγχάνονται  ὄχι  μόνο  μέ  τήν 
παράδοση  μαθημάτων.  Οἱ  φοιτητές  καί  φοιτήτριες  συμμετέχουν 
ἐθελοντικῶς  σέ  πολλαπλές  δραστηριότητες  οἱ  ὁποῖες  ὀργανώνονται. 
Ἐνδεικτικά, ἀναφέρομε: 
1. Μουσικές – Μουσικοφιλολογικές ἐκδηλώσεις ἐντός καί ἐκτός τῆς 
Ἀκαδημίας.  (11/02/2009,  28/05/2009,  23/03/2010  Αἴθουσα  Ἀνδρόγεω 
Δήμου Ἡρακλείου, 03/04/2012, 29/05/2012, 26/04/2013 Βασιλική Ἁγίου 
Μάρκου Ἡρακλείου,  18/05/2013 Ἱερός  Ναός Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου 
Ἡρακλείου) 
2. Ἐπίσημες  Συναυλίες  (07/04/2011  Βασιλική  Ἁγίου  Μάρκου 
Ἡρακλείου) 
3. Ἀπόδοση Ἀκαθίστου Ὕμνου σέ Ἑνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κρήτης  καί  σέ  Ἐνορίες  ἄλλων  Μητροπόλεων.  Συμμετοχή  σε 
πανηγυρικούς Ἐσπερινούς-Ἀκολουθίες-Συνέδρια (σύνολο παρουσιῶν 22)
4. Φιλοξενία  Σεμιναρίων  -  Ἱερατικῶν  Συνάξεων  (17/02/2011, 
30/05/2013)
5. Εἰσηγήσεις σύγχρονων Ἁγιορειτῶν Πατέρων (σύνολο 7)
6. Ὀργάνωση Ἡμερίδων (10/05/2011, 12-13/11/2012)
7. Συνεργασία μέ τό Κ.Μ.Ο.Π. – Ι.Ε.Γ.Θ.Π. γιά τή διδασκαλία τῆς 
Ἑλληνικῆς  Γλώσσης  καί  σπουδής  στήν  Ὀρθόδοξη  Θεολογία  καί  τόν 
Πολιτισμό  σέ  ὁμόδοξους  Σλάβους,  Ρουμάνους,  Ρώσους,  Ἀφρικανούς, 
κ.λ.π. 
8. Λειτουργία Τράπεζας  Αἵματος ἀπό τήν ὁποία ἔχουν ἐκταμιευθεῖ 
μέχρι σήμερα 333 μονάδες πρός πάσχοντες συνανθρώπους μας. 
9. Ἐκπαιδευτικές-προσκυνηματικές  ἐκδρομές. Προσφάτως 
πραγματοποιήθηκε  ἐκδρομή  στήν  Κωνσταντινούπολη  καί  ἐπίσημη 



ἐπίσκεψη  στήν  Α.Θ.Π.,  τόν  Οἰκουμενικόν  Πατριάρχην  κ.κ. 
Βαρθολομαῖον (19-25/05/2013)
10. Ἠχογράφηση Ψηφιακοῦ Δίσκου τό  ἔτος  2012 στό  στούντιο  τῆς 
Ἀκαδημίας,  μέ  περιεχόμενο,  ὕμνους,  τραγούδια,  Λόγια  Μουσική 
Κωνσταντινουπόλεως. Συμμετεῖχαν πενήντα (50) φοιτητές - φοιτήτριες 
μέ τή συνοδεία δεκαπέντε (15) ὀργάνων. 
11. Ἔκδοση δύο Ἑπιστημονικῶν Ἑπετηρίδων (2011, 2012).

Ἄς σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι κατ’ἔτος δεχόμεθα ἕνα μικρό ἀριθμό φοιτητῶν 
ἀπό τά ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς στούς ὁποίους μεταγγίζεται 
ὁ  πλοῦτος  τῆς  παραδόσεως  καί  τοῦ  πολιτισμοῦ  μας.  Ἀκόμα  ἀπό  τήν 
ἔναρξη λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας μέχρι σήμερα ἔχουν ἀποφοιτήσει 205 
πρόσωπα καί ἀπό τά δύο Προγράμματα Σπουδῶν. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

1. Ἀποδοχή τῆς φοιτητιῶσας νεολαίας ὡς «εἰκόνος» καί
ἐπιδίωξη ὑψηλῶν στόχων

   Βάσει τῆς Χρυσοστομικῆς θέσεως, «εἰκών γάρ τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος»1, 
οἱ  διδάσκοντες  ὀφείλουν  νά  προσεγγίζουν  τή  φοιτητιῶσα  νεολαία  μέ 
σεβασμό,  νά  ἔχουν  πάντα  κατά  νοῦν  τό  δισύνθετο2 τοῦ  ἀνθρώπου, 
πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κανόνα γιά τό περιεχόμενο κάθε 
διδασκαλίας. Ὁ νέος καί ἡ νέα θεωροῦνται πρόσωπα καί δέν ἀποτελοῦν 
τή μάζα ἑνός ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.  Συγκείμενοι  ἐκ σώματος καί 
ψυχῆς συγγενεύουν καί μέ τή γῆ καί μέ τόν οὐρανό, πρᾶγμα πού σημαίνει 
τήν ἀναζήτηση τόσο τῶν ἐπιγείων ὅσο καί τῶν ἐπουρανίων. Μάλιστα τό 
γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη νά βαδίζει ὄρθιος καί τά μάτια του νά 
εἶναι στήν κορυφή τοῦ σώματος, αὐτός  εἶναι  ἕνας  ἐπιπρόσθετος  λόγος 
ὑπέρβασης  τῶν  γηΐνων3  καί ἐπιδιώξεως πνευματικῶν στόχων, ὅπως ἡ 
πραγματική  κοινωνία  μεταξύ  τῶν  νέων,  ἡ  καλλιέργεια  τῆς  ἀρετῆς,  ἡ 
συμπαράσταση σέ κάθε δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, κ.λπ.
1 Εἰς Ἐφεσίους Ὁμιλ. ΚΑ΄, 4 PG 62, 154. Τοῦ αὐτοῦ, Εἰς Γένεσιν Ὁμιλ. ΚΑ΄, 3 PG 53, 177. Γρηγορίου 
Θεολόγου, Εἰς ἑαυτόν, Ποίημα ΜΕ΄, PG 37, 1374. «Ναί γάρ δή μεγάλοιο Θεοῦ καί πλάσμα καί εἰκών, 
ἄνθρωπος θεόθεν εἰς Θεόν ἐρχόμενος». Βλ. καί Ὀρφανοῦ Μ., «Ἔννοια τοῦ ὅρου πρόσωπον καί σχέσις  
αὐτοῦ πρός τήν φύσιν καί ἐνέργειαν», Κοινωνία 46 (2003) 229–236. Τοῦ αὐτοῦ,  «Σύστασις, ἀξία καί  
λειτουργία τοῦ προσώπου» Κοινωνία 46 (2003) 337–345.

2 «Διπλοῦν γάρ τοῦτο τό ζῷον, ὁ ἄνθρωπος, λέγων ἐκ δύο συγκείμενος οὐσιῶν, τῆς μέν αἰσθητῆς, τῆς  
δέ νοητῆς, ψυχῆς, λέγω, καί σώματος, καί ἐν οὐρανῷ καί ἐν γῇ συγγένειαν ἔχων». Εἰς τήν ἀσάφειαν τῆς  
Παλαιᾶς Διαθήκης Ὁμιλ. Β΄, 5 PG 56, 182. 



2. Ἀλήθεια καί ἀρχέτυπα
   Οἱ διδάσκοντες πρέπει νά μοχθοῦν νά μεταγγίσουν τήν ὄντως ἀλήθεια 
εἰς τούς διδασκομένους, ἀλήθεια ἡ ὁποία βιώνεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Κατά 
τήν προσπάθεια αὐτή ἔχουν χρέος νά προβάλλουν τήν ἰσοτιμία τῶν δύο 
φύλων μέ τούς διακριτούς ρόλους, νά ἀγωνίζονται νά γίνουν «ἀρχέτυπα», 
σύμφωνα καί μέ τήν Ἰωάννειο ῥήση, «ἔσο ἐν πᾶσιν ἀρχέτυπος εἰκών»4. 
Σέ μιά κοινωνία ὅπου τα πρότυπα μειώνονται ἤ ἐλλείπουν, οἱ νέοι δέν 
δύνανται νά προοδεύσουν. «Τά ἀρχέτυπα ἠφάνισται. διά τοῦτο οὐδέ οἱ 
νέοι γίνονται θαυμαστοί»5, θά ἀναφωνήσει ὁ φωστήρ τῆς Ἀντιοχεἰας.
   Πλήν τούτων ἡ ἀποδοχή καί βίωση τῆς ἀλήθειας προϋποθέτει, ἀγῶνα 
κατά  τῶν  παθῶν6,  πραγματικό  ἐνδιαφέρον7 γιά  τήν  ἀπόκτηση  τοῦ 
ἐσωτερικοῦ  κάλλους8,  ἔμπρακτη  ἀπόδειξη τῆς ὀμορφιᾶς της,  ἀνάδειξή 
της παρά τή δυσαρέσκεια9 κάποιων, χωρίς αὐτό νά σημαίνει υἱοθέτηση 
τῆς σκληρότητος. Ἀντιθέτως ἡ ἀλήθεια ἀπαιτεῖ συμπάθεια, εὐσπλαχνία, 

3 «Διά γάρ τοῦτο καί μόνῳ τῷ  ζώῳ τούτῳ τήν διάπλασιν ὄρθιον ἐποίησεν ὁ Θεός καί τούς ὀφθαλμούς  
ἐν ὕψει κατέθετο τῆς σαρκός, διδάσκων καί ἀπό τῶν αἰσθητῶν, ὅτι δεῖ πρός τό ὕψος ὁρᾶν. Μόνον γάρ  
τοῦτο τό ζῷόν ἐστιν διαπεπλασμένον, τά δέ ἄλλα πάντα κάτω βλέπει, καί πρός γῆν νένευκεν. Οὗτος δέ  
πρός τόν οὐρανόν τέταται, ἵνα τά ἐκεῖ πετισκοπῇ καί ἐν ἐκείνοις φιλοσοφῇ, καί ἐκεῖνα φαντάζηται, καί 
ὀξυδερκές ἔχῃ τό ὄμμα τῆς ψυχῆς». Εἰς Ψαλμόν ΡΚ΄, 1  PG 55,  345.  

4 Εἰς Ἐφεσίους Ὁμιλ. ΙΕ΄, 4 PG 62, 110. Τοῦ αὐτοῦ,  Εἰς Β΄ Θεσσαλονικεῖς Ὁμιλ. Ε΄, 4 PG 62, 498 
«Ἕκαστος  ὑμῶν,  εἰ  βούλοιτο,  διδάσκαλος  ἐστιν,  εἰ  καί  μή  ἑτέρου,  ἀλλ’ἑαυτοῦ.  Δίδαξον  σεαυτόν 
πρῶτον…, ἐάν τό ἐν ἡμῖν φῶς λαμπρόν ᾖ, μυρίους καί μαθητάς καί διδασκάλους ἐργασόμεθα, ὥσπερ  
ἀρχέτυπον προκείμενοι».

5 Εἰς Πράξεις Ὁμιλ. ΚΓ΄, 4 PG 60, 190. Βλ. καί Φωτίου Σ., Παιδαγωγία ζωῆς, ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 
1999.

6 Εἰς Α΄ Κορινθίους Ὁμιλ. Η΄, 2 PG 61, 70. «Χρή πάντων καθαρεύειν τῶν παθῶν τόν μέλλοντα θηρᾶν 
τήν ἀλήθειαν». Τοῦ αὐτοῦ, Εἰς Πράξεις Ὁμιλ. ΜΘ΄, 1 PG 60, 338. «Ὁρᾷς, ὅταν τά πάθη ὑποχωρήσῃ, 
πῶς ἀληθεία εὑρίσκεται;».

7 Εἰς  Ψαλμόν  ΜΓ΄,  5  PG  55,  174.  Πρβλ.  καί  Παπαδάκη  Κ.,  θέματα  ἀγωγῆς  κατά  τόν  Ἱερόν 
Χρυσόστομον, Ρέθυμνο 1983.

8 Ὅτι Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης εἷς νομοθέτης 4, PG 56, 404 (dubia). «Βούλεται οὖν τό κάλλος τῆς 
ἀληθείας ἐπί τῶν πράξεων εἶναι».

9  «Τίς ἡ τῶν ρημάτων χάρις, ὅταν εἰς τά ἔργα μή βοηθῇ, ἀλλά καί καταβλάπτῃ; τί τό κέρδος εὐφρᾶναι 
λόγῳ καί λυπῆσαι πράγματι; τέρψαι τήν ἀκοήν, καί κολάσαι τήν ψυχήν;». Εἰς Ματθαῖον Ὁμιλ. ΝΣΤ΄, 5 
PG 58, 556.



φιλοστοργία10,  ἀρετές  τίς  ὁποῖες  προσπαθοῦν  νά  καλλιεργήσουν  οἱ 
διδάσκοντες.

3. Λειτουργική σύναξη καί ἄσκηση
   Εἰς τήν Α.Ε.Α.Η. Κρήτης πραγματοποιοῦνται λειτουργικές συνάξεις–
πρακτικές ἀσκήσεις ὡς προέκταση τῶν μαθημάτων τῶν Προγραμμάτων 
Σπουδῶν. Κατ’αὐτές οἱ φοιτητές καί φοιτήτριες ἀσκοῦνται στή γλῶσσα 
τῶν κειμένων, στή βυζαντινή μουσική, στό τυπικό τῶν ἀκολουθιῶν καί 
μυστηρίων, στήν ὁμιλητική, στή λειτουργική. Ἡ θεωρία τῶν μαθημάτων 
πού πραγματοποιεῖται στήν αἴθουσα διδασκαλίας γίνεται πράξη στό Ναό. 
Βέβαια  «Ἐκκλησία»  δέν  εἶναι  αὐτό  πού  νομίζουν  πολλοί  σήμερα. 
«Ἐκκλησία εἶναι  ἡ  σύναξη στό δεῖπνο τῆς  εὐχαριστίας.  Οὔτε ἵδρυμα, 
οὔτε  θεσμός  θρησκευτικός,  οὔτε  διοικητική  ἱεραρχία,  οὔτε  κτίρια  καί 
γραφεῖα καί ὀργανωτική ἄρθρωση. Εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ συναγμένος 
στήν  ‘‘κλάση  τοῦ  ἄρτου’’ καί  τήν  ‘‘εὐλογία  τοῦ  ποτηρίου’’.  Εἶναι  τά 
‘‘τέκνα τοῦ Θεοῦ τά πρίν διεσκορπισμένα’’ πού συνάζονται τώρα στήν 
ἑνότητα ζωῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος»11.
   Παράλληλα  ἡ  βίωση  τῆς  λειτουργικῆς  παραδόσεως  διαδραματίζει 
ρόλου ἰατρείου ψυχῆς,  τό ὁποῖο προσφέρει πολύτιμες ὑπηρεσίες. «Στό 
σῶμα  τοῦ  Χριστοῦ  εἰσέρχεται  ὁ  ἄνθρωπος,  γιά  νά  θεραπευθεῖ.  Νά 
θεραπεύσει τήν ἀρρώστια τῆς πτώσεως, πού εἶναι ἡ ἀδρανοποίηση τῆς 
προσευχητικῆς  λειτουργίας  τοῦ  ‘‘νοῦ’’  καί  ἡ  ἀπώλεια  τῆς  ‘‘ἀενάου 
μνήμης τοῦ Θεοῦ’’ μέσα στήν καρδιά»12. Ἐπιπροσθέτως διά τῆς λογικῆς 
λατρείας διαμορφώνεται τό λεγόμενο εὐχαριστιακό ἦθος, τό ὁποῖον ὡς 
συνεχές ἄθλημα «παρέχεται μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλαι οἱ ἄλλαι 
ἀπόπειραι  εἶναι  σχηματικαί  ἐξωτερικαί  πράξεις  χωρίς  ἐσωτερικόν 
ἀντίκρυσμα καί ἄνευ σκοποῦ. Ἡ ἰδιότης τοῦ χριστιανοῦ δέν ἐξασφαλίζει 
τό ἦθος. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐγγυᾶται τό ἦθος»13.
   

10 «Ἐάν ἀσυμπαθῶς καί ἀνηλεῶς παραδράμῃς τόν ἀδελφόν, ἴσως καί σέ περιπεπτωκότα ἕτερος οὕτω 
παραδραμεῖται. Εἰ τοίνυν βούλει μή παροφθῆναι, εἴποτε περιπέσοις, μήτε αὐτός παρίδοις, ἀλλά πολλήν 
ἐπιδεῖξαι τήν φιλοστοργίαν καί θησαυρόν ἡγοῦ μέγιστον τό δυνηθῆναι διασῶσαι τόν ἀδελφός». Εἰς 
Γένεσιν Ὁμιλ. ΜΓ΄, 4 PG 54, 401.

11 Γιανναρᾶ  Χ.,  Τό  ἀλφαβητάρι  τῆς  πίστης, ἔκδ.  Δόμος,  Ἀθήνα  1983,  σ.  185.  Βλ.  καί  Γερμανοῦ 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί μυστική θεωρία, PG 98, 384–385 (dubia).

12 Μεταλληνοῦ Γ., Ἡ Ἐκκλησία μέσα στόν κόσμο, ἔκδ. Α.Δ.Ε.Ε., Ἀθήνα 1988, σ. 31.

13 Ρούσσα Ἀ.,  Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ.  Γνωριμία,  Ἀλεξανδρούπολις 1998, σ.  43. Βλ.  καί 
Παναγόπουλου Ἰ., «Τό ἦθος τῆς κατά Χριστόν παιδείας», Κοινωνία 33 (1990) 479–489.



4. Διαπροσωπικές, φιλικές σχέσεις
   Ἀξιοσημείωτο γεγονός εἶναι  ἡ καλλιέργεια φιλικῶν σχέσεων μέ τή 
σπουδάζουσα  νεολαία.  Ἡ  ἐξοντωτική  γραφειοκρατεία,  ἡ  άδυσώπητη 
τυπικότητα, ὁ ὠχαδελφισμός καί ἡ ἀδιαφορία ἀπάδουν ἀπό τό πνεῦμα 
τῆς Σχολῆς. Ἡ διοίκηση τῆς ἀκαδημίας φιλοδοξεῖ, ὁ χῶρος φοιτήσεως 
ἐκείνων πού ἐπιλέγουν νά σπουδάσουν στά δύο προγράμματα, νά εἶναι τό 
δεύτερο  σπίτι  τους.  Ὁρισμένοι  τό  αἰσθάνονται,  τό  νιώθουν.  Αὐτό 
ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὅτι μένουν στό χῶρο τῆς Σχολῆς καί μετά τό πέρας 
τῶν  μαθημάτων.  Τά  ὑπάρχοντα  ἐργαστήρια  λειτουργοῦν  ὄχι  μόνο  ὡς 
πηγή γνώσεως ἀλλά καί ἀνάψυξης. Ἔχοντας ὑπόψη τό «οὐδέν ἡμῖν ἐστι 
χρηστόν, φιλίας χωρίς»14, οἱ διδάσκοντες ὑποχρεοῦνται νά εἶναι οἱ πρῶτοι 
φίλοι τῶν φοιτητῶν, νά ἀγωνίζονται    νά    διδάξουν    τή σπουδάζουσα 
νεολαία, ὅτι ἡ ἀληθής φιλία εἶναι «τεῖχος ὄντως ἀρραγές»15, «θησαυρός 
μέγιστος καί πλοῦτος ἄφατος ἀγαθῶν»16. 

5. Αὐτογνωσία καί Αὐτοκριτική
   Πολυσήμαντα ἐφόδια  γιά  τούς  διδάσκοντες  εἶναι  νά  γνωρίζουν  τίς 
δυνατότητές  τους,  τά  χαρίσματα  πού  διαθέτουν,  τά  προτερήματα  τῆς 
προσωπικότητός  τους,  ἀλλά  καί  τίς  ἀδυναμίες  τοῦ  χαρακτῆρος  τους. 
Αὐτά θά τούς βοηθήσουν ὄχι μόνο νά ἀποφύγουν συγκρούσεις καί ρήξεις 
μέ  τή  φοιτητιῶσα  νεολαία,  ἀλλά  καί  δέν  θά  συμβάλλουν  σέ  στεῖρες 
διεκδικήσεις, σέ τακτικές πού θά εὐτελίσουν τούς θεσμούς, τά πρόσωπα 
ἤ θά δώσουν ἀφορμές γιά καταστροφή τῆς δημόσιας περιουσίας, οὔτε θά 
υἱοθετήσουν  ἀκραῖες  συμπεριφορές  φοιτητῶν  πού  ἀπάδουν  ἀπό  τήν 
σπουδαστική  τους  ἰδιότητα.  Μέ  γνώμονα  λοιπόν  τήν  χρυσοστομική 
ὑπόδειξη «Οὐ μικρόν δέ τοῦτο μέρος  φιλοσοφίας,  δυνηθῆναι  συνιδεῖν 
τήν  ἀξίαν  τήν  ἡμετέραν»17, θά πρέπει νά ἐπιδιώκουν τήν αὐτογνωσία18, 

14 Εἰς Πράξεις Ὁμιλ. Μ΄, 3 PG 60, 285. Γρηγορίου Θεολόγου, Παλλαδίῳ, Ἐπιστολή ΡΓ΄, PG 37, 201 
C.  «Εἴ  τις  ἐρωτήσειέ  μέ,  τί  τῶν ἐν τῷ βίῳ κάλλιστον;  εἴποιμι  ἄν,  ὅτι  φίλοι.  Τούτων δέ,  τίνας  ἄν 
τιμητέον; τούς ἀγαθούς ἄν εἴποιμι».

15 Εἰς Πράξεις Ὁμιλ. Μ΄, 4 PG 60, 287. Βλ. καί Νεκταρίου Πενταπόλεως, Τό γνῶθι σαυτόν, ἔκδ. Ν. 
Παναγόπουλος, Ἀθήνα 2003, σσ. 250–254.

16 Δόμνῳ Ἐπιστολή ΚΖ΄, PG 52, 627.

17 Εἰς Ματθαῖον Ὁμιλ. ΚΕ΄, 4 PG 57, 332. Πρβλ. καί Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ 7, 
PG 31, 213. Βάντσου Μ., «Ἡ αὐτογνωσία κατά τή διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου», Θεοδρομία 8 (2006) 
495–507.

18 Πρβλ.  Μαντζαρίδη Γ.,  Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή,  Θεσ/νίκη 1993,  σ.  42.  Σκιαδᾶ Β.,  «Ἀπό τήν  
αὐτογνωσία στήν ὀρθοπραξία καί στή θεογνωσία» Κοινωνία 44 (2001) 161–166.



νά προχωροῦν σέ μία κατάθεση ψυχῆς πρός τή σπουδάζουσα νεολαία. 
Ἀντί  νά  ἐπισημαίνουν  τά  λάθη  τῶν  ἄλλων,  ἐντοπίζουν  πρωτίστως  τά 
ἰδικά  τους,  προβαίνουν  σέ  αὐτοέλεγχο,  γνωρίζοντας  ὅτι  ἡ  διδασκαλία 
τους δέν παράγει κανένα ὄφελος, χωρίς τήν προσωπική τους διόρθωση19. 
Πέραν τούτων συχνά κάνουν τήν αὐτοκριτική τους, ἐφαρμόζοντας τήν 
παρότρυνση  «ἕκαστος  ἐξεταστής  ἑαυτῷ  γινέσθω»20,  διότι  τή  θεωροῦν 
ἀναγκαία κατά τήν ἄσκηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τους ἔργου.

6. Εὐσυνειδησία καί Ὑπευθυνότητα
   Οἰ διδάσκοντες ὀφείλουν νά θεωροῦν τή διδακτική πράξη ὡς ἀνώτατη, 
πνευματική  λειτουργία.  Βάσει  αὐτοῦ  τοῦ  δεδομένου  ἔχουν  χρέος  νά 
καλλιεργοῦν  τήν  εὐσυνειδησία  στούς  φοιτητές,  δίδοντας  οἱ  ἴδιοι 
ὑπογραμμόν ζωῆς21.  Ἔχοντας  κατά νοῦν τήν Χρυσοστομική ὑπόδειξη, 
«ἕκαστος  ὑπέρ  ὧν  ἐπλημμέλησε  τάς  εὐθύνας  ὑπέχει»22,  πρέπει  νά 
ἀναδεικνύουν τό ρόλο τῆς εὐθύνης ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἀκαδημαϊκῆς 
κοινότητος ἔναντι τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
   Κάθε  ἀντίρρηση  ἤ  διαφωνία  πού  διατυπώνεται,  θά  λειτουργεῖ  ὡς 
ἀφορμή  γιά  γόνιμο  διάλογο,  ὑποστηρίζοντας  ὅτι,  ἄν  ὄχι  ὅλα  τά 
περισσότερα αἰτήματα λύνονται μέ τήν ἐργατικότητα, τή φιλοπονία καί 
ὄχι  μέ  πρακτικές  πού  ζημιώνουν  τούς  ἴδιους.  Ἡ μελέτη,  ἡ  ἔρευνα,  ἡ 
χρήση τῶν ἐργαστηρίων καί τῶν νέων τεχνολογιῶν ἀποτελοῦν τή φυσική 
ἐργασία  τῶν  φοιτητῶν.  Ἐξάλλου  ὁ  Θεός  ἔπλασε  τόν  ἄνθρωπο  «κατά 
φύσιν αὐτῷ ἐστι τό ἐργάζεσθαι, παρά φύσιν δέ τό ἀργεῖν»23. Μέσα σ’αὐτό 
τό πνεῦμα καλοῦνται νά ἀξιοποιήσουν τά τάλαντά τους, μέ σκοπό τήν 
προαγωγή τῶν ἴδιων καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
      Πολλά καί ἐνδιαφέροντα θά μπορούσαμε νά καταθέσομε σχετικά μέ 
τά χαρίσματα τῶν παιδαγωγῶν,  τόν τρόπο,  τά μέσα,  τίς  προϋποθέσεις 
ἀσκήσεως τῆς ἀγωγῆς, τά ὀφέλη τῆς διδασκαλίας, τά ὁποῖα εἰσηγεῖται ὁ 
χρυσορρήμων Πατήρ. Σεβόμενοι τό χρόνο, ὡς κατακλεῖδα, καταθέτουμε 
τήν  ἱκεσία  τοῦ  ὑμνογράφου  πρός  τήν  Ὑπεραγία  Θεοτόκο . «πρέσβευε 
19 Εἰς Ρωμαίους Ὁμιλ. ΣΤ΄, 2 PG 60, 434 «Τί τοίνυν τῆς διδασκαλίας ὄφελος, ὅταν ἑαυτούς μή 
διδάσκητε;».

20 Εἰς Γένεσιν Ὁμιλ. ΚΔ΄, 8 PG 53, 217. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη θεολογικά, Ποίημα ΛΓ΄, PG 37, 
932 «Ἐρεύνα σαὐτόν πλεῖον, ἤ τά τῶν πέλας. τό μέν γάρ αὐτός κερδανεῖς, τό δ’οἱ πέλας».

21 Πρβλ. Α΄ Πέτρ. Β΄, 21.

22 Εἰς Γένεσιν Ὁμιλ. ΣΤ΄, PG 53, 269.

23 Εἰς Πράξεις Ὁμιλ. ΛΕ΄, 3 PG 60, 257. Τοῦ αὐτοῦ, Εἰς Ἀκύλαν καί Πρίσκιλλαν Ὁμιλ. Β΄, 1 PG 51, 
195. Μεγάλου Βασιλείου, Προτρεπτικός εἰς τό ἅγιον βάπτισμα 7, PG 31, 440Β «Πόνοι γεννῶσι δόξαν, 
κάματοι προξενοῦσι στεφάνους».



διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καί σῶσαι, ἀπό πάσης προσβολῆς ἐναντίας τήν 
νεολαίαν σου»24.

24 Μηναῖον Αὐγούστου, Ἑορτή κοιμήσεως Θεοτόκου ΙΕ΄, ἔκδ. Φῶς, Ἀθήνα 1976, σ. 145.


