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Αναστασία Δ. Βακαλούδη

Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο Βυζάντιο 
κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο* 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πολύ μικρό δείγμα ενός ευρύτερου 
έργου που περιλαμβάνει τη μελέτη για τη ζωή, την ανατροφή και τη μόρ-
φωση των παιδιών και των εφήβων στο Βυζάντιο, κατά την πρωτοβυζαντι-
νή περίοδο και την ανίχνευση αρχαίων ελληνικών και σύγχρονων διδακτι-
κών και παιδαγωγικών αντιλήψεων σε έργα των Πατέρων της Εκκλησίας, 
κυρίως, του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου1.

Το θέμα της ανατροφής των παιδιών και των εφήβων απασχόλησε 
πολλούς φιλοσόφους αλλά και Πατέρες της Εκκλησίας. Οι Πατέρες της 
Εκκλησίας προσλαμβάνουν τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του αρχαιοελ-
ληνικού πνεύματος σχετικά με την κοινωνία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη 
και όλους γενικά τους τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού και τις 
μετουσιώνουν μέσα από τη διδασκαλία «τῆς ἐν Χριστῶ» θείας αποκά-
λυψης. Έτσι, πραγματοποιείται η σύζευξη Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, 
που λαμβάνει πια οικουμενικές διαστάσεις, χάρη στους Πατέρες της 
Εκκλησίας2. Παράλληλα, όπως θα διαπιστώσουμε από τη μελέτη κειμέ-
νων του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου, οι Πατέρες 
της Εκκλησίας ενστερνίζονται και αναπτύσσουν σύγχρονες παιδαγωγι-
κές αρχές στα έργα τους.

Ο Χρυσόστομος τονίζει χαρακτηριστικά τη σπουδαιότητα του θεσμού 
της οικογένειας και της περιφρούρησής του: «Ἔχεις γυναῖκα, ἔχεις παιδία∙ 
τι ταύτης τῆς ἡδονῆς ἴσον; Ἔχεις οἰκίαν, ἔχεις φίλους, ταῦτα τὰ τερπνά, 
πολὺ μετὰ τῆς σωφροσύνης καὶ τὸ κέρδος παρέχοντα. Τὶ γὰρ παίδων γλυκύ-

* Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία - 
Τομέας Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012.

1. Αναστασία Δ. Βακαλούδη, Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο 
Βυζάντιο, Παρατηρήσεις για την οικονομική και κοινωνική ζωή των Βυζαντινών – Αρχαίες ελ-
ληνικές και σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις σε έργα Πατέρων της Εκκλη-
σίας, εκδ. Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση).

2. Ειρήνη Αρτέμη, Ἡ περί παίδων ἀγωγή, http://independent.academia.edu/EIRINIARTE
MINationalandCapodistrianUniversityofAthens/Papers/1189360 (29-9-2012), σ. 1.
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τερον, εἰπέ μοι; Τὶ δὲ γυναικός, τῷ σωφρονεῖν βουλομένω; … οὐδὲν παίδων 
γλυκύτερον καὶ γυναικός, ἐὰν σεμνῶς θέλῃς βιοῦν»3. 

Ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τον πατέρα να διαχειρίζεται τα του οί-
κου του με γνώμονα την αγάπη προς τη σύζυγο και τη σωστή αγωγή προς 
τα παιδιά: «(Ο Παύλος) επεξηγεί με ποιον τρόπο θα γίνουν υπάκουα (τα 
παιδιά), φέρων όλην την αιτίαν εις την κεφαλήν και την αρχήν. Και όπως 
έδειξεν ότι ο άνδρας έγινεν η αιτία να υπακούη η γυναίκα (δι’ αυτό και τα 
περισσότερα αναφέρει εις αυτόν, συμβουλεύων να την κερδίζη με την δύνα-
μιν της αγάπης), έτσι ακριβώς εδώ πάλιν εις αυτόν φέρει την αιτίαν, λέ-
γων∙ “Αλλά να ανατρέφετε αυτά με την παιδείαν και την νουθεσίαν του 
Κυρίου”»4. 

Ο Χρυσόστομος τονίζει στους γονείς ότι πρωταρχικό καθήκον και μέ-
λημά τους αποτελεί η αγωγή των παιδιών τους «Όλα ας έρχωνται εις ημάς 
δεύτερα εις την σειράν, προκειμένου διά την φροντίδα των παιδιών και την 
ανατροφήν των με την παιδείαν και την νουθεσίαν του Κυρίου»5. Μάλιστα 
θεωρεί τους αμελείς πατέρες που δεν μεριμνούν για τη σωστή διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών τους χειρότερους από τους παιδοκτόνους, διότι τον 
θάνατο του σώματος θα διαδεχθεί η ανάστασή του, ενώ την καταστροφή 
της ψυχής δεν ακολουθεί καμία σωτηρία6.

Αλλού, αναλύει στους γονείς το περιεχόμενο και τη σημασία της αγω-
γής των παιδιών: «“Εἰ ἐτεκνοτρόφησε”. Τροφὴν γὰρ ἐνταύθα λέγει οὐ ταύ-
την τὴν ψιλὴν καὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς νομιζομένην, τὸ μὴ λιμῷ φθειρομένους 
περιιδεῖν τοὺς παῖδας∙ τοῦτο γὰρ οὐδὲ αὐτὴ τῆς φύσεως ἡ ἀνάγκη ἀφίησι πα-
ραμεληθῆναί ποτε∙ ὅθεν οὐδὲ προσταγ μάτων ὑπὲρ τούτου χρεία καὶ νόμων, 
ἵνα τὰ ἔκγονα τρέφωσιν αἱ χῆραι∙ ἀλλὰ τὴν τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλειαν, τὴν 
ἀνατροφὴν τὴν μετ’ εὐλαβείας ἐνταῦθά φησιν∙ ὡς αἵ γε μὴ οὕτω τρέφουσαι, 
παιδοκτόνοι μᾶλλον εἶσιν ἤ μητέρες. Τοῦτο οὐ πρὸς γυναῖκας μόνον λέγω, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄνδρας»7. Σε άλλο σημείο, τονίζει ότι γονείς δεν είναι εκεί-
νοι που γεννούν, αλλά εκείνοι που ανατρέφουν σωστά τα παιδιά τους8. 

Η άποψη του Χρυσοστόμου ταυτίζεται με τη σύγχρονη αντίληψη ότι η 
οικογένεια είναι ο κοινωνικός θεσμός που αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει 
τη βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας, τις υλικές συνθήκες διαβίω-
σης των μελών της οικογένειας, να παρέχει σωματική και ψυχική φρο-

3. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΛΖ΄ εις το κατά Ματθαίον, ΕΠΕ 10, 596, 2-6∙ 11-12.
4. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους Επιστολήν Ομιλία ΚΑ΄, ΕΠΕ 21, 250, 13-19.
5. Ιω. Χρυσοστόμου, ό.π. 254, 13-14.
6. Ιω. Χρυσοστόμου, Προς πιστόν πατέρα, Λόγος Γ΄, PG 47, 356.
7. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα…, PG 51, 327, 4-15.
8. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί Άννης Λόγος Α΄ «Εις το δει και εν τη Πεντηκοστήν και … προς 

τω τέλει περί της Άννης», PG 54, 636.
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ντίδα στα μέλη της, να μεριμνά για την κοινωνικοποίηση των μελών της 
και κατ’ επέκταση να διαμορφώνει την ταυτότητά τους, ατομική και συλ-
λογική. Η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως βασική μονάδα 
της κοινωνίας στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η κοινωνία αναθέτει 
στους γονείς την ευθύνη να ασκήσουν γονικό έλεγχο στα παιδιά τους, με 
στόχο την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή την υιοθέτηση και εφαρμογή 
των κοινωνικά αποδεκτών αξιών και κανόνων συμπεριφοράς για να δι-
ασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και συνέχεια9. Μάλιστα, η άποψη του 
Χρυσοστόμου ταυτίζεται με τη σύγχρονη αντίληψη ότι οι γονικές πρακτι-
κές ελέγχου μπορεί να διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί ή ακόμη και 
από περίοδο σε περίοδο10.

Ο Μέγας Βασίλειος, στο έργο του Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλλη-
νικῶν ὠφελοῖντο λόγων11, αρχικά επισημαίνει τα πράγματα που θεωρού-
νταν σημαντικά για τους ανθρώπους της εποχής του: «… προγόνων πε-
ριφάνειαν, ἰσχὺν σώματος, κάλλος, μέγεθος, τὰς παρὰ πάντων ἀνθρώπων 
τιμάς, βασιλείαν αὐτήν»12. Την ίδια επισήμανση κάνει και ο Γρηγόριος 
Ναζιανζηνός: «… πατρίδα, καὶ γένος, καὶ σώματος εὐφυΐαν, καὶ τὴν ἔξωθεν 
περιφάνειαν, καὶ τἄλλα οἷς μέγα φρονοῦσιν ἄνθρωποι …»13.

Τα πρότυπα αυτά είχαν κληροδοτηθεί στο Βυζάντιο από την αρχαιότη-
τα∙ για παράδειγμα, ο Πλάτων αναφέρει: «Υπήρχαν ακόμη βίοι ανθρώπων 
ξακουστών για τη μορφή, το κάλλος και την άλλη δύναμη και μαχητικότητά 
τους ή πάλι για την καταγωγή και τις αρετές των προγόνων τους …»14. 

Στη σπουδαιότητα αυτών ο Μέγας Βασίλειος αντιπαραθέτει την επι-
δίωξη της αρετής, από την παιδική ηλικία, που θα προετοιμάσει τους αν-
θρώπους για τη μετά θάνατον ζωή15. 

9. Έρευνα: Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από την τηλεοπτική βία, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2009, http://staff.fit.ac.cy/bus.mp/report_stopvia.pdf (29-9-
2012), σ. 31.

10. Ό.π., σ. 32.
11. Μεγάλου Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, 3, PG 

31, 563-590, απόδοση στη νέα ελληνική: Β. Μουστάκης, http://www.faneromenihol.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=866:1&catid=45:2010-07-09-08-44-07&Itemid=192 
(29-9-2012). 

12. Μεγάλου Βασιλείου, ό.π. 565Β: «Την ένδοξη καταγωγή, την ευρωστία του κορμιού, τη 
σωματική καλλονή, το ωραίο ανάστημα, τις τιμές που δίνουν οι άνθρωποι, … το βασιλικό αξί-
ωμα».

13. Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος ιη΄. Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόντος Βασιλείου, 
PG 35, §5, http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/grhgorios_8eologos_logoi.htm (29-9-
2012).

14. Πλάτωνος, Πολιτεία (Εισ., σημείωμα, μετάφρ., ερμηνευτικά σημειώματα, Ν. Μ. Σκου-
τερό πουλος), Αθήνα 2002, 618a-b.

15. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 565Β.
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Τη θέση αυτή είχε υποστηρίξει και ο Πλάτων: «Να! λοιπόν διά ποίους 
λόγους πρέπει να έχη εμπιστοσύνην διά την τύχην της ψυχής του ένας άν-
θρωπος, ο οποίος εις την ζωήν του τας μεν άλλας ηδονάς του σώματος και 
ιδίως τους στολισμούς τους περιεφρόνησε, διότι τους εθεώρησε ξένους και 
ενόμισεν ότι μάλλον φέρουν το αντίθετον αποτέλεσμα∙ διά δε τας ηδονάς 
της μαθήσεως εφρόντισε με επιμέλειαν και, αφού προσεπάθησε να στολίση 
την ψυχήν του όχι με ξένα, αλλά με τα ιδικά της στολίσματα, δηλαδή με σω-
φροσύνην καί δικαιοσύνην και ανδρείαν και ελευθερίαν και αλήθειαν, περι-
μένει τώρα να πορευθή εις τον Άδην έτοιμος να ξεκινήση, όταν η ειμαρμένη 
τον φωνάξη»16. 

Τη διδασκαλία της έννοιας της δικαιοσύνης στα παιδιά, ως προε-
τοιμασία για την Κρίση στη μετά θάνατον ζωή, συνιστά και ο Ιωάννης 
Χρυσόστομος σε κάθε πατέρα: «Έτσι καταπράυνε το θυμό του (παιδιού) 
συνιστώντας αυτό να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελ-
φούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντας του 
τα λόγια του Ιώβ “αν“ λέγει “περιφρόνησα και καταπάτησα το δίκιο των 
υπηρετών ή των υπηρετριών μου, όταν είχαν διαφορές μαζί μου, τι θα κάνω 
εγώ όταν ο Κύριος με δικάσει; όταν θα με επισκεφθεί για να με κρίνει τι 
δικαιολογία θα έχω να δώσω;“»17.

Ταυτόσημη άποψη απαντάται στην Πολιτεία του Πλάτωνα: «Σ’ αυτήν 
όμως τη φτιαξιά, είπα εγώ, αν έπαιρνε κάποιος ένα μαχαίρι και άρχιζε από 
την παιδική κιόλας ηλικία να της κόβει ολόγυρα τα μέρη που συγγενεύουν 
με τον κόσμο του γίγνεσθαι και που με την πολυφαγία και τη λαγνεία και 
τις άλλες ηδονές έχουν προσκολληθεί επάνω της και σαν κομμάτια μολύβι 
της γυρίζουν την όψη προς τα κάτω – αυτά που αν τα ξεφορτωνόταν, θα 
στρεφόταν στα αληθινά όντα και τότε η ίδια αυτή δύναμη των ίδιων ανθρώ-
πων θα έβλεπε τα αληθινά τόσο ξεκάθαρα όσο κι αυτά στα οποία είναι τώρα 
στραμμένη»18. 

Και ο Αριστοτέλης συμπληρώνει: «Γι’ αυτό και είναι ανάγκη – όπως το 
λέει ο Πλάτων – να έχει πάρει κανείς ήδη από μικρός εκείνη την αγωγή που 
θα τον κάνει να ευχαριστιέται και να δυσαρεστείται με αυτά που πρέπει∙ 
αυτή είναι η σωστή παιδεία»19. 

Με την άποψη του Αριστοτέλη ταυτίζεται ο Ιωάννης Χρυσόστομος: 
«Αν λοιπόν από την αρχή και από την μικρή ηλικία της θέσουμε καλούς νό-

16. Πλάτωνος, Φαίδων (Εισ., μετάφρ., σχόλ., Ε. Παπανούτσος), Αθήνα 1939, 114d-115a.
17. Ιω. Χρυσοστόμου, Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονεῖς ἀνατρέφειν τὰ τέκνα, 

ΕΠΕ, 30, 72.10-14, σ. 686.
18. Πλάτωνος, Πολιτεία (όπως σημ. 14) 519a-b. – Πρβ. Πλάτωνος, Γοργίας (ή περί ρητο-

ρικής ανατρεπτικός) (Αρχ. κείμ., εισ., μετάφρ., σημ., Β. Δ. Κρητικός), Αθήνα 1957, 526d-527a.
19. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια. Βιβλίο Β’ (Εισ., μετάφρ., σχόλ., Δ. Λυπουρλής), 

Θεσσαλονίκη 2002, 1104b(10).
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μους, δε θα κοπιάσουμε πολύ μετά από αυτά, αλλά στο εξής η συνήθεια 
θα είναι νόμος για τους νέους. Δεν πρέπει να τους επιτρέπουμε να κάμουν 
τίποτε από τα ευχάριστα και βλαβερά, και ούτε να τους κάνουμε τα χατή-
ρια, επειδή τάχα είναι παιδιά∙προ πάντων να τους κρατάμε σε σωφροσύνη 
γιατί αυτό περισσότερο από όλα καταστρέφει τη νεότητα. Και κοντά σ’ αυτά 
χρειάζονται πολλοί κόποι εκ μέρους μας, πολλή προσοχή … Αυτά ας τους 
συμβουλεύουμε, με αυτά ας τους νουθετούμε, ας τους φοβίζουμε, ας τους 
απειλούμε, άλλοτε κάμνοντας αυτό και άλλοτε εκείνο. Μεγάλη παρακατα-
θήκη έχουμε τα παιδιά»20.

Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει: «Ας πάρουμε απὸ τη μιὰ μεριὰ όλη 
την ευτυχία, που σωρεύθηκε στον κόσμο αυτὸν εδώ απὸ την πρώτη ημέρα 
του. Όλη, λοιπόν, αυτή η γήινη ευτυχία δεν φθάνει ούτε το μικρότερο απὸ τα 
αγαθὰ της άλλης ζωής. Όλα τα καλὰ του κόσμου τούτου είναι τόσο κατώτε-
ρα απὸ το ελάχιστο ανάμεσα σ᾿ εκείνα τα αγαθά, όσο κατώτερα είναι η σκιὰ 
και το όνειρο απὸ την πραγματικότητα. Ή, για να χρησιμοποιήσω ένα πιο 
συνηθισμένο παράδειγμα, η διαφορὰ ανάμεσα στις δυὸ ζωές, για τις οποίες 
μιλάμε, είναι όσο κι η διαφορὰ σε αξία ανάμεσα στην ψυχὴ και στο σώμα»21. 

Ο Πλάτων είχε την ίδια άποψη: «Ας χρησιμοποιήσωμεν λοιπόν ως οδη-
γόν τον λόγον (την αλήθειαν), που προέκυψεν εκ της συζητήσεως ταύτης, 
ο οποίος αποδεικνύει ότι ο καλύτερος τρόπος του βίου συνίσταται εις την 
ενάσκησιν της δικαιοσύνης και της αρετής εν τη ζωή και εν τω θανάτω. Ας 
ακολουθήσωμεν λοιπόν τούτον. Και τους άλ λους ας προτρέπωμεν, χωρίς 
να τους θέλγωμεν (να τους παραπλανώμεν) με εκείνους τους λόγους που 
συ μου αντέτασσες, και οι οποίοι είναι, Καλλικλή, απολύτως άνευ αξίας»22.

 Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός τονίζει, με υποδειγματική πολιτική διο-
ρατικότητα, ότι ο «ἕλλην λόγος» είναι κληρονομιά εξίσου των Εθνικών 
και των Χριστιανών. Διευκρινίζει ότι οι Χριστιανοί απορρίπτουν τη θρη-
σκεία των Εθνικών και όχι την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία: 
«Πρῶτον μὲν, ὅτι κακούργως τὴν προσηγορίαν μετέθηκεν (ο Ιουλιανός) ἐπὶ 
τὸ δοκοῦν, ὥσπερ τῆς θρησκείας ὄντα τὸν Ἕλληνα λόγον, ἀλλ᾿ οὐ τῆς γλώσ-
σης»23. 

20. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την Α΄ προς Τιμόθεον Επιστολήν, Ομιλία Θ΄, ΕΠΕ 23, 266, 13-19∙ 
29-31.

21. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 565C.
22. Πλάτωνος, Γοργίας (όπως σημ. 18) 527e. – Πρβ. Πλάτωνος, Πολιτεία (όπως σημ. 14) 

618b-619c. 
23. Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος δ΄. Κατὰ Ἰουλιανοῦ Βασιλέως Στηλιτευτικὸς πρῶτος, 

PG 35, §5, http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/grhgorios_8eologos_logoi.htm (12-6-
2012). – Πρβ. Του ιδίου, Λόγος μγ΄. Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον Ἐπίσκοπον Καισαρείας 
Καππαδοκίας, PG 35, §11, http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/grhgorios_8eologos_
logoi.htm (12-6-2012).
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Η ιδεολογική αυτή θέση του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, με την οποία 
ουσιαστικά όριζε και την έννοια του κλασικού, έμελλε να πρυτανεύσει και 
να αποδειχθεί στην πράξη πιο ολοκληρωμένη από όσα είχε υποστηρίξει 
λίγο νωρίτερα ο φίλος και συνοδοιπόρος του Βασίλειος. Ο Χριστιανισμός, 
αν κρίνουμε βασισμένοι στις απόψεις του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, του 
Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και του Ιωάννου Χρυσοστόμου που επικροτού-
σε τη σχολική μόρφωση των παιδιών χωρίς να παραμελείται η διαπαιδα-
γώγησή τους από τους γονείς σύμφωνα με την ηθική της νέας θρησκεί-
ας24, είχε την ευφυΐα να μην προχωρήσει σε ρήξη με το παρελθόν και να 
επιλέξει τον συμβιβασμό με τις καθιερωμένες κοσμικές δομές25. 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν με όσα γράφει ο Πλάτων 
στους Νόμους: «… αλλά ας μείνουμε σταθεροί στο λόγο που παραδεχόμα-
στε, ότι δηλαδή εκείνοι που έχουν πάρει σωστή μόρφωση γίνονται σχεδόν 
ενάρετοι και ότι δεν πρέπει να περιφρονούμε καθόλου την παιδεία γιατί 
έρχεται πρώτη στους τελειότερους ανθρώπους από όλα τα αγαθά. Κι αν κά-
ποτε μας ξεφεύγει, είναι δυνατό να την επαναφέρουμε στη θέση της, κι αυ-
τόν τον αγώνα πρέπει να κάνει πάντοτε κάθε άνθρωπος όσο μπορεί σ’ όλη 
του τη ζωή»26 και υιοθετούν ό,τι αναφέρει στον Πρωταγόρα: «Οικογένεια 
και πολιτεία λοιπόν τόση φροντίδα δείχνουν για την αρετή …»27.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας συνιστούν την έναρξη του παιδαγωγικού 
έργου από την τρυφερή ηλικία του παιδιού, γιατί τότε η ψυχή του είναι 
εύπλαστη σαν το κερί και, επομένως, μπορεί να δεχθεί την αγωγή. Αν η 
αγωγή δεν αρχίσει από την τρυφερή ηλικία, τότε παρεμβάλλονται σοβα-
ρά προβλήματα και εμπόδια στο παιδαγωγικό έργο. Οι πρώτοι φορείς της 
αγωγής είναι οι γονείς. Εκείνοι θα μάθουν στο παιδί πώς να αγαπά τα 
ωραία και τα υψηλά, να γίνει άνθρωπος με κρίση και να μάθει να επιλέγει 
στη ζωή του, «όπως οι μέλισσες που διαλέγουν από τα λουλούδια μόνο το 
κατάλληλο και το ωφέλιμο για την εργασία τους» 28. 

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος εφιστά την προσοχή στους χήρους που 
έχουν παιδιά, περιγράφοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις οικογενειών 
όπου οι μητριές, είτε έχουν δικά τους παιδιά είτε όχι, συμπεριφέρονται 

24. C. Mango, Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (μετάφρ. Δ. Τσουγκαράκης), Αθή-
να 1990 (β΄ έκδ.), σ. 160-161.

25. P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός (μετάφρ. Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελε-
κίδου), Αθήνα 1981, σ. 46- 47.

26. Πλάτωνος, Νόμοι (μετάφρ. Β. Μοσκόβης), Αθήνα 1988, 644a-b.
27. Πλάτωνος, Πρωταγόρας (Εισ., κείμ., μετάφρ., ερμην. σχόλ., Η. Σ. Σπυρόπουλος), 

Θεσσαλονίκη 1992 (4η έκδ.), 327d.
28. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 569C. – Βλ. Μ. Τσακιράκης, Οι 

παιδαγωγικές αντιλήψεις των Τριών Ιεραρχών, Άγκυρα Ελπίδος, Διμηνιαία Έκδοση Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, τεύχ. 42, περ. Β΄ (Ιαν.-Φεβρ. 2008) 7-14, σ. 8.
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άσχημα στα παιδιά της αποθανούσης συζύγου. Εάν δεν έχουν παιδιά, μι-
σούν τα ορφανά διότι η ύπαρξή τους υπενθυμίζει τη δική τους στειρότη-
τα εάν έχουν, ζηλεύουν την ενδεχόμενη προτίμηση του πατέρα προς τα 
ορφανά, επιθυμούν να δείχνει αυτός προτίμηση στα δικά τους παιδιά και 
δεν θεωρούν τα ορφανά ως αδέλφια των παιδιών τους αλλά σαν περι-
θωριοποιημένους υπηρέτες. Έτσι κάνουν τον βίο αβίωτο στους συζύγους 
τους. Γι’ αυτό ο Χρυσόστομος προτρέπει τους χήρους και τις χήρες να μην 
ξαναπαντρεύονται, για να μη διαταράσσεται η ηρεμία και η τάξη της οι-
κίας τους29.

Ο Χρυσόστομος επισημαίνει την αναγκαιότητα της νομοθετικής 
κατοχύρωσης της αγωγής των παιδιών: «Ταῦτα καὶ τοὺς νομοθέτας ἔδει 
ποιεῖν, εἴ τι τῶν δεόντων ἐγίνετο, οὐκ ἀνδράσι γενομένοις τοῖς νέοις ἐπανα-
τείνασθαι φόβους, ἀλλὰ παῖδας ὄντας ῥυθμίζειν καὶ διαπλάττειν· … Καὶ γὰρ 
οἱ νομοθέται τότε παιδαγωγοῦσιν ἡμᾶς, ὅταν διαστραφέντες τύχωμεν. Ἀλλ’ 
οὐχ ὁ Παῦλος οὕτως, ἀλλ’ ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐν ἡλικίᾳ πρώτῃ τοὺς διδασκάλους 
αὐτοῖς ἐφίστησι τῆς ἀρετῆς, κωλύων ἐπεισελθεῖν τὴν κακίαν. Αὕτη γὰρ 
ἀρίστη διδασκαλία, οὐ, συγχωρήσαντας πρότερον περιγενέσθαι τὴν πο-
νηρίαν, ὕστερον ζητεῖν ὅπως αὐτὴν ἐξελάσωμεν, ἀλλ’ ἅπαντα ποιεῖν καὶ 
πραγματεύεσθαι, ὥστε ἄβατον αὐτῇ γενέσθαι τὴν φύσιν τὴν ἡμετέραν»30.

Στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με το άρθρο 1518, § 1 του Αστικού 
Κώδικα (που περιέχει ενδεικτική απαρίθμηση) «η επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση 
και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμο-
νής του». 

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σχολιάζοντας ήθη και έθιμα των Βυζα-
ντινών, αναφέρεται στη συνήθειά τους να δίνουν στα νεογέννητα παιδιά 
τους τα ονόματα των προγόνων τους, του πατέρα, της μητέρας, του παπ-
πού και του προπάππου31. Εξηγεί την αιτία που γίνεται αυτό: «γιατί αυτό 
αποτελούσε παρηγοριά για τον θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος 
που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του»32. 

Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Στην κλασική Αθήνα, στο 
πρώτο από τα αγόρια έδιναν συνήθως το όνομα του παππού του (του 

29. Ε. Λοΐζου (επιμ.), Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύ πρου-Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Οκτώβριος 2009, σ. 17-19. – 
Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία και Βασικές Αρχές, 
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Δε-
κέμβριος 2010.

30. Ιω. Χρυσοστόμου, Προς πιστόν πατέρα (όπως σημ. 6) 381.
31. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 47.24-26, σ. 666.
32. Ό.π. 49.11-14, σ. 668.
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πατέρα του πατέρα του)33∙ «ἀξιοῖ δ᾽ αὐτὸς ὡς δὴ πρεσβύτερος ὢν τοὔνομ᾽ 
ἔχειν τὸ τοῦ πρὸς πατρὸς πάππου (έχει την αξίωση ως μεγαλύτερος γιος να 
φέρει το όνομα του παππού του από πατέρα)»34. Βέβαια, η συνήθεια αυτή 
δεν ήταν υποχρεωτική. Ο Αριστοφάνης, στην κωμωδία Νεφέλαι (60-65), 
αναφέρει την περίπτωση παιδιού στο οποίο δόθηκε συνδυαστικό όνο-
μα: «Μετὰ ταῦθ᾿, ὅπως νῷν ἐγένεθ᾿ υἱὸς οὑτοσί, ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναικὶ 
τἀγαθῇ, περὶ τοὐνόματος δὴ ᾿ντεῦθεν ἐλοιδορούμεθα. ἡ μὲν γὰρ ἵππον προ-
σετίθει πρὸς τοὔνομα, Ξάνθιππον ἢ Χάριππον ἢ Καλλιππίδην, ἐγὼ δὲ τοῦ 
πάππου ᾿τιθέμην Φειδωνίδην. Τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεθ᾿· εἶτα τῷ χρόνῳ κοινῇ 
ξυνέβημεν κἀθέμεθα Φειδιππίδην».

Ο Χρυσόστομος αναφέρει, επίσης, ένα ειδωλολατρικό έθιμο («ἔθη ἑλ-
ληνικὰ») που είχαν υιοθετήσει οι σύγχρονοί του Χριστιανοί σχετικά με την 
ονοματοδοσία των παιδιών τους. Άναβαν λυχνάρια, έδιναν στο καθένα 
ένα όνομα και περίμεναν να δουν ποιο θα καεί και θα σβήσει τελευταίο. 
Αυτού του λυχναριού το όνομα έδιναν στο παιδί, γιατί έτσι πίστευαν ότι 
θα ζήσει πιο πολλά χρόνια35. Ο Χρυσόστομος προτρέπει τους Βυζαντινούς 
να σταματήσουν αυτές τις συνήθειες και να δίνουν στα παιδιά τους ονό-
ματα δικαίων, μαρτύρων, επισκόπων, αποστόλων. Φέρνει δε, ως παρα-
δείγματα, πρόσωπα-πρότυπα από την Αγία Γραφή όπως τον Αβραάμ, τον 
Ιακώβ, τον Μωυσή36. Τονίζει, μάλιστα, ότι από αυτό ξεκινά η φροντίδα 
των γονέων για τη διάπλαση των ψυχών των παιδιών τους37. Επιπλέον, 
από την ονοματοδοσία αρχίζει όχι μόνον η διαπαιδαγώγηση του παιδιού, 
αλλά και η ωφέλεια του πατέρα του, γιατί θα συλλογίζεται ότι το παιδί 
του έχει το όνομα ενός αγίου ανθρώπου. Έτσι θα επιτυγχάνεται η συγγέ-
νεια όχι με τους προγόνους, αλλά με τους δικαίους38.

Αλλού, ο Χρυσόστομος περιγράφει πώς συνηθίζουν οι Βυζαντινοί να 
υποδέχονται τη γέννηση των παιδιών τους και πώς διαμορφώνουν την 

33. R. Flacelière, Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων (μετάφρ. Γ. Βαν-
δώρος), Αθήναι 1974 (2η έκδ.), σ. 104.

34. Δημοσθένους, Πρὸς Βοιωτόν, περὶ τοῦ ὀνόματος, έκδ. W. Rennie, Demosthenes. Demo-
sthenis, Orationes, Oxonii. E Typographeo Clarendoniano. 1921, 27, http://nlp.perseus.tufts.edu 
(29-9-2012).

35. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 48, σ. 668. – Του ιδίου, Εις την προς 
Κορινθίους Επιστολήν Α΄, Ομιλία ΙΒ΄, PG 61, 105: «Καὶ γὰρ ἡνίκα ἂν καλεῖσθαι τὸ παιδίον 
δέῃ, ἀφέντες ἀπὸ τῶν ἁγίων αὐτὸ καλεῖν, ὡς οἱ παλαιοὶ τὸ πρῶτον ἐποίουν, λύχνους ἅψαντες 
καὶ ὀνόματα αὐτοῖς ἐπιτιθέντες, τῷ διαρκέσαντι μέχρι πολλοῦ τὸ παιδίον ποιοῦσιν ὁμώνυμον, 
ἐντεῦθεν πολὺν αὐτὸ στοχαζόμενοι βιώσεσθαι χρόνον. Εἶτα ἐπειδὰν συμβῇ πολλάκις. αὐτὸ ἄω-
ρον ὑποστῆναι θάνατον (συμβαίνει δὲ πολλάκις), πολὺς ἕψεται παρὰ τοῦ διαβόλου γέλως, ὅτι 
ὡσεὶ παῖδας ἀνοήτους διέπαιξε».

36. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 47.26-1, σ. 666-668.
37. Ό.π. 49.3-4, σ. 670.
38. Ό.π. 50, σ. 670.
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εμφάνιση των παιδιών τους∙ «Πάλιν ὅταν ἴδῃς αὐτὸν ἐπὶ φάτνης κείμενον, 
οὐ σπουδάσεις τῷ παιδίῳ σου περιθεῖναι χρυσοῦν οὐδὲ τῇ γυναικῖ ἀργυρέν-
δυτον ποιήσαι κλίνην». Από τη στιγμή της γέννησης, το παιδί στολίζεται 
με πολύτιμα κοσμήματα και η κλίνη της μητέρας του είναι γεμάτη πολυ-
τέλεια39. Ο πατέρας κρεμά χρυσά στολίδια στον λαιμό του παιδιού, του 
φορεί χρυσαφικά και ωραία ρούχα και του αφήνει μακριά μαλλιά, ακόμη 
κι αν είναι αγόρι40. Αντ’ αυτού ο Χρυσόστομος προτρέπει τον πατέρα να 
μεριμνά για τη σεμνή εμφάνιση των παιδιών του, για να καλλιεργήσει 
την ηθικότητά τους∙ «Και για να μη δεχθεί λοιπόν το παιδί την καταστρο-
φή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, είναι δυνατόν να σκεφθεί κανείς πολλά∙ 
να ελαττώσει πολύ τον καλλωπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του κατά τρόπο 
σεμνό» 41. Ο Χρυσόστομος αποκηρύττει τα μακριά μαλλιά στους άνδρες, 
γιατί τα θεωρεί «ἑλληνικῆς δεισιδαιμονίας ἔργον» και αναφέρει ότι αυτό 
έχει απαγορευθεί42. Επίσης, αναφέρει ότι πολλά αγόρια συνηθίζουν να 
κρεμούν χρυσά σκουλαρίκια στα αυτιά τους, επιτιμώντας την εμφάνιση 
αυτή και χαρακτηρίζοντάς την θηλυπρεπή43.

Ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι τα παιδιά διαμορφώνουν τον χαρα-
κτήρα τους όχι μόνον από τη φύση τους, αλλά και από την αγωγή και 
την ανατροφή που θα λάβουν. Τα κορίτσια της εποχής του ανατρέφονται, 
έχοντας φτάσει ήδη τα είκοσι χρόνια, ζώντας στη «σκιατραφία» (αποφεύ-
γοντας τον ήλιο και μένοντας κλεισμένες στο σπίτι), μέσα σε δωμάτια γε-
μάτα μύρα και αναθυμιάσεις, προσέχοντας να έχουν απαλή επιδερμίδα, 
αργόσχολες, με λουτρά, μύρα, πλήθος αρωμάτων, όπως το άρωμα ρόδου, 
χωρίς να έχουν άλλο ενδιαφέρον και απασχόληση από το να καλλωπίζο-
νται και να φορούν πολυτελή μαλακά ρούχα – πιο μαλακά και από την 
επιδερμίδα τους –, όπως λεπτά λινά ενδύματα («οθόνας»), «χρυσία καὶ ση-
ρικὰ … καὶ τοὺς μαργαρίτας» και χρυσά κοσμήματα, να απολαμβάνουν 
περιποιήσεις από υπηρέτριες και να κοιμούνται σε απαλά στρώματα. Με 
αυτόν τον τρόπο ζωής είναι ολοφάνερο ότι θα είναι μαλθακές και επιρ-
ρεπείς σε πειρασμούς44. «Πόθεν γὰρ οἴεσθε ἑτέρωθεν τὰς γυναῖκας οὕτως 
εἶναι ἀσθενεῖς, εἰπέ μοι; ἆρα ἀπὸ τῆς φύσεως μόνης; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς ἀνατροφῆς· ἡ γὰρ σκιατροφία, ἡ ἀργία, τὰ λουτρὰ, τὰ 
μύρα, τῶν ἀρωμάτων τὸ πλῆθος, τῆς στρωμνῆς ἡ ἁπαλότης, τοιαύτας αὐτὰς 
ἀπεργάζεται»45. 

39. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΝΓ΄ εις το κατά Ιωάννην, PG 59, 295.
40. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 16.15-25, σ. 636.
41. Ό.π. 57.15-17, σ. 674.
42. Ό.π. 16.23-25, σ. 636.
43. Ό.π. 16.26-1, σ. 636-638.
44. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους Επιστολήν, Ομιλία ΙΓ΄, PG 62, 98.
45. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την προς Εβραίους Επιστολήν, Ομιλία ΚΘ΄, PG 63, 205.
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Ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τους γονείς να επιμελούνται με πολλή 
προσοχή και υπευθυνότητα την αγωγή των παιδιών τους. Επισημαίνει 
ότι οι σύγχρονοί του πατέρες μεριμνούν να εφοδιάσουν το παιδί τους με 
υλικά αγαθά, όπως ένα καλό άλογο, πολυτελή οικία, κτήματα, χωρίς να 
ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια του πνευματικού και ψυχικού του κό-
σμου46.

Τα ίδια επισημαίνει και ο Πλάτων στην εποχή του: «Ας μη γίνεται, 
λοιπόν, κανείς φιλοχρήματος για ν’ αφήσει όσο μπορεί πιο πλούσια τα παι-
διά του, αφού ούτε για τα ίδια τα παιδιά ούτε για την πόλη είναι το καλύτε-
ρο. Γιατί η περιουσία των νέων που δεν προκαλεί κολακείες, χωρίς να τους 
στερεί τα απαραίτητα, είναι η πιο αρμονική και η πιο καλύτερη απ’ όλες, 
αφού συμφωνώντας μαζί μας και ταιριάζοντας με όλα κάνει να περνούμε 
τη ζωή μας χωρίς λύπες. Στα παιδιά του πρέπει ν’ αφήνει κανείς πολλή 
αιδημοσύνη και όχι χρυσάφι. Έχουμε όμως τη γνώμη πως θ’ αφήσουμε στους 
νέους την αρετή αυτή με το να τους κάνουμε παρατηρήσεις όταν φέρονται 
με αναισχυντία. Αλλ’ αυτό δεν κατορθώνεται με τη συμβουλή που δίνουμε 
τώρα στους νέους, λέγοντάς τους ότι ο νέος πρέπει να σέβεται το κάθε τι»47. 

Την ίδια άποψη για εκπαίδευση στην ηθική αρετή από την παιδι-
κή ηλικία εκφράζει και ο Αριστοτέλης, παραπέμποντας στη θεωρία του 
Πλάτωνα: «Σημάδι αποδεικτικό των έξεων πρέπει να θεωρούμε την ευχα-
ρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που συνοδεύει τις πράξεις μας. (5) Αυτό θα πει: 
Όποιος μένει μακριά από τις σωματικές ηδονές και αυτό του προκαλεί ευ-
χαρίστηση, είναι άνθρωπος σώφρων∙ ακόλαστος είναι αυτός που το πράγμα 
αυτό τον δυσαρεστεί∙ επίσης: ο άνθρωπος που στέκεται να αντιμετωπίσει 
όλα τα επικίνδυνα πράγματα και αυτό του προκαλεί ευχαρίστηση ή, έστω, 
δεν τον δυσαρεστεί, είναι ανδρείος∙ δειλός είναι αυτός που το πράγμα αυτό 
τον δυσαρεστεί. Και όλα αυτά γιατί η ηθική αρετή σχετίζεται στην πραγ-
ματικότητα με την ευχαρίστηση και με τη δυσαρέσκεια: η ευχαρίστηση μας 
εξωθεί να κάνουμε ευτελή πράγματα, (10) η δυσαρέσκεια μας κρατάει μα-
κριά από τα όμορφα πράγματα. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη – όπως το λέει ο 
Πλάτωνας – να έχει πάρει κανείς ήδη από μικρός εκείνη την αγωγή που θα 
τον κάνει να ευχαριστιέται και να δυσαρεστείται με αυτά που πρέπει∙ αυτή 
είναι η σωστή παιδεία»48.

Ο Χρυσόστομος ταυτίζεται με τη σύγχρονη άποψη ότι η ανάπτυξη αρ-
μονίας σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών έχει πολύ μεγάλη σημασία 
για την ηθική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει 
ο γονέας αρμονική σχέση με το παιδί μέσα στην οικογενειακή εστία. Από 

46. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα (όπως σημ. 7) 327, 15-36.
47. Πλάτωνος, Νόμοι (όπως σημ. 26) 729a-b.
48. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (όπως σημ. 19) 1103b.
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τη νηπιακή ηλικία οι γονείς οφείλουν να περνούν τον περισσότερο ελεύ-
θερο χρόνο τους με τα παιδιά τους, πραγματοποιώντας διάφορες δραστη-
ριότητες από κοινού, ώστε να δημιουργηθεί το συναίσθημα της αρμονίας 
μεταξύ των μελών της οικογένειας49. 

Ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τον πατέρα να διδάξει στο παιδί του την 
αυτοεξυπηρέτηση∙ «τίποτε να μη ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επει-
δή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάμνει το 
ίδιο. Σ’ εκείνα μόνο οι δούλοι να το υπηρετούν, όσα δεν μπορεί να τα κάμει 
για τον εαυτό του∙ …»50. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο Χρυσόστομος 
συμβουλεύει τον πατέρα να διδάξει στο παιδί του ό,τι πρεσβεύει και η 
σύγχρονη Παιδαγωγική σχετικά με την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δι-
άστασης, τις ικανότητες-κλειδιά για την ανάπτυξη του δημιουργικού αν-
θρώπου, την προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση του ατόμου. Εδώ 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των παιδιών σε προσωπικό και κοινωνικό 
επίπεδο, με έμφαση, ανάμεσα σε άλλα, στην ανάπτυξη της ανεξαρτησί-
ας, της αυτοεξυπηρέτησης, της προσωπικής υγείας και ασφάλειας, των 
σχέσεων, της ταυτότητας του φύλου και της συνεργασίας. 

Κατά τον Χρυσόστομο ο τρόπος επικοινωνίας του πατέρα με το παι-
δί θα πρέπει να είναι κατάλληλος προς την ηλικία του παιδιού∙ όταν το 
παιδί είναι νήπιο, η ομιλία του πατέρα θα πρέπει να προσαρμόζεται έτσι, 
ώστε να γίνονται κατανοητά τα λεγόμενά του∙ «Ὥσπερ πατὴρ φιλότεκνος 
προσομιλεῖν τοῖς ἑαυτοῦ φιλτάτοις ὑπὸ τῆς οἰκείας ἀγάπης ἑλκόμενος, καὶ 
ὄντων νηπίων μὴ δυναμένων ἀκούειν τελείων ῥημάτων διὰ τὸ νηπιῶδες τῆς 
ἕξεως, ὁ πατὴρ ὑπαλλάξας τὴν φωνὴν, καὶ τὸ τροχαλὸν τῆς εὐγλωττίας 
ἀποθέμενος, ψελλίζειν αὐτοῖς ἄρχεται, ἐκ τοῦ λέγειν καὶ ἀκούειν πρὸς μεί-
ζονα ῥημάτων κατάληψιν τοὺς φιλ τάτους ἑαυτοῦ ἐνάγων»51. «Εἰ γὰρ καὶ ἐν 
τῇ οἰκίᾳ διαπαντὸς ἤκουον ὑμῶν διαλεγομέ νων περὶ φιλοσοφίας, καὶ συμ-
βουλευόντων αὐτοῖς τὰ δέοντα … ταχέως ἂν τῶν καλῶν τούτων σπερμάτων 
γενναῖον ἡμῖν ἐπεδείξαντο καρπόν» 52. Στο χωρίο αυτό ο Χρυσόστομος συμ-
βουλεύει τον γονέα ό,τι και η σύγχρονη Παδαγωγική∙ σημαντικός τρόπος 
ενίσχυσης της ηθικής ανάπτυξης των παιδιών είναι η απαίτηση του οικο-
γενειακού περιβάλλοντος για τήρηση των κανόνων και των αρχών και οι 
παρατηρήσεις και οι νουθεσίες των γονέων στα παιδιά για αλλαγή της 
συμπεριφοράς και ανάπτυξη ηθικότητας. Ο γονέας οφείλει να κάνει συ-
ζητήσεις με το παιδί του. Με τη συζήτηση γίνονται κατανοητές στο παιδί 

49. Η οικογένεια ως παράγοντας της ηθικής ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού, http://
www.edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-58-36/2238 (29-9-2012).

50.  Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 70.11-21, σ. 684.
51. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις Φαρισαίον Ομιλία, PG 59, 589.
52. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα (όπως σημ. 7) 330, 55-60.
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οι συνέπειες των πράξεών του τόσο στο ίδιο και στους γονείς του, όσο και 
στους συνανθρώπους του. Η συζήτηση δίνει τη δυνατότητα στον γονέα να 
μιλήσει στο παιδί του για ηθικά ζητήματα και συναισθήματα, είτε αρνη-
τικά είτε θετικά. 

Ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τον πατέρα: «Έχεις αυτό (το παιδί) ακό-
μη γεμάτο από τρόμο και φόβο και που φοβάται και το πρόσωπό σου και τα 
λόγια σου και οτιδήποτε άλλο∙ κάμε χρήση της εξουσίας σου όπως πρέπει. 
Συ πρώτος απολαμβάνεις τα αγαθά, αν έχεις καλό γιο και μετά ο Θεός∙ για 
τον εαυτό σου κοπιάζεις»53. Η διδασκαλία της πειθαρχίας και της υπακο-
ής από τον πατέρα επισημαίνεται και από τον Ξενοφώντα, στο έργο του 
Κύρου Παιδεία: «Όσον αφορά βέβαια την τέχνη να κάνω τους στρατιώτες να 
με υπακούν, νομίζω, πατέρα μου, πως είμαι αρκετά ικανός∙ γιατί και συ από 
μικρό παιδί με δίδαξες αναγκάζοντάς με να υπακούω∙ έπειτα με παρέδωσες 
στους δασκάλους, που κι αυτοί το ίδιο έκαναν»54.

Στο Βυζάντιο, η ανατροφή των παιδιών ήταν συνυφασμένη με ξυλο-
δαρμούς, μαστιγώσεις, εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς και επιτιμητικές 
εκφράσεις, εκδιώξεις από την πατρική οικία και όλα εκείνα τα μέσα που 
προκαλούσαν τον τρόμο των παιδιών ως σωφρονιστικά μέσα55. Ο ξυλο-
δαρμός που εφαρμόζεται από το οικογενειακό περιβάλλον ως μέθοδος 
πειθαρχίας και σωφρονισμού υφίσταται από την αρχαιότητα. Για παρά-
δειγμα, την ίδια μαρτυρία παραθέτει ο Πλάτωνας: «Οι άνθρωποι αρχίζουν 
από την πιο μικρή ηλικία των παιδιών τους κι όσο που ζουν οι ίδιοι συνέχεια 
τα διδάσκουν και τα καθοδηγούν. Με το πρώτο που θ’ αρχίσει ένα παιδί να 
καταλαβαίνει από ομιλίες, αμέσως παραμάνα, μάνα, παιδαγωγός κι ο ίδιος 
ο πατέρας του για ένα συναγωνίζονται: πώς θα γίνει το παιδί τους ό,τι κα-
λύτερο. Το μαθαίνουν μία μία τις δουλειές και τις φράσεις και παράλληλα 
το διαφωτίζουν: “εδώ έχεις δίκιο, εκεί άδικο” ή “αυτό είναι ωραίο, εκείνο 
άσχημο” ή πάλι “αυτό αρέσει στο θεό, το άλλο δεν του αρέσει” και τελικά 
“τούτα κάνε, τα άλλα μην τα κάνεις”. Και καλά να πειθαρχεί από μόνο του. 
Αλλιώτικα το φοβερίζουν και το χτυπούν έτσι το ευθυγραμμίζουν σαν κα-
νένα δέντρο που λυγίζει και γέρνει»56. 

Εντούτοις, ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τον πατέρα να εφαρμόζει με-
τριοπαθείς πειθαρχικές μεθόδους στο παιδί του, με γνώμονα την αγάπη 
και τη νουθεσία και να μην κάνει κατάχρηση ποινών, ιδίως σωματικών∙ 
«Ταῦτα λέγω οὐχ ἵνα λίαν τραχεῖς ὦμεν τοῖς παισὶν, ἀλλ’ ἵνα μὴ εὐκα-

53.  Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 20, σ. 640.
54. Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία (Αρχ. κείμ., μετάφρ., σημ., Β. Καλαμπαλίκης. Εισ., Ν. 

Μπουγάς), Αθήνα 1975, 1.6.20.
55. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα (όπως σημ. 7) 328, 49-329, 5, 19-20.
56. Πλάτωνος, Πρωταγόρας (όπως σημ. 27) 325d.
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ταφρόνητοι πρὸς αὐτοὺς φαινώμεθα»57∙ «Ἀλλὰ λόγῳ, καὶ παραινέσει, καὶ 
συμβουλῇ ῥυθμίζοντα ἡμῶν τὴν γνώμην … ὁ συγκεκληρωμέ νος ἑκάστῳ 
πατὴρ»58∙ «Και οι πατέρες μην εξοργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να ανατρέ-
φετε αυτά με την παιδείαν και την νουθεσίαν του Κυρίου»59∙ «Να τα αγαπά-
τε. Διότι αυτό το προκαλεί η φύσις και χωρίς τη θέληση»60∙ «Μην εξοργίζετε 
τα παιδιά σας όπως κάνουν πολλοί που τα αποκληρώνουν και τα αποκη-
ρύσσουν και φορτικώς τα ενοχλούν, ως να μην ήσαν ελεύθεροι άνθρωποι, 
αλλά δούλοι»61∙ «… Να μη το χτυπάς διαρκώς, ούτε να το συνηθίσεις σε 
τέτοιο τρόπο παιδαγωγίας∙ γιατί, αν μάθει να παιδαγωγείται έτσι συνεχώς, 
θα μάθει και να περιφρονεί, και αν μάθει να περιφρονεί, τότε όλα κατα-
στράφηκαν. Αλλά να φοβάται βέβαια το ξύλο, να μη δέρνεται όμως∙ και να 
δείχνεται το μαστίγιο, αλλά να μη μαστιγώνεται …»62. 

Από την άλλη πλευρά, όμως: «Ὁ γὰρ περιψύχων τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ, 
καταδεσμεύσει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Τί ἐστιν “Ὁ περιψύχων”; Ὁ ἐλεῶν, ὁ κο-
λακεύων, ὁ θεραπεύων ὑπὲρ τὸ μέτρον»63∙ δηλαδή, κατά τον ιεράρχη, αυτός 
που είναι ελαστικός στην ανατροφή του παιδιού του, το καλομαθαίνει, 
δεν του μαθαίνει κανόνες και όρια συμπεριφοράς και αποφεύγει να το 
μαλώσει για να μην το κακοκαρδίσει, τελικά το καταστρέφει.

Την ίδια άποψη για τον σκοπό της τιμωρίας εκφράζει και ο 
Πρωταγόρας, στο ομώνυμο έργο του Πλάτωνα: «Αντίθετα, εκείνος που 
έχει έγνοια να τιμωρήσει μυαλωμένα, δεν τιμωρεί για το αδίκημα που έγινε 
και πάει – γιατί ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται – αλλά προνοώντας για το μέλλον, 
για να μην αδικήσει άλλη φορά ούτε ο ίδιος ο αδικητής ... όπως και να ‘χει, 
σκοπός της τιμωρίας είναι η φοβέρα»64.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος υπενθυμίζει στον πατέρα, σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού του: «γιατί φιλόσοφο ανατρέφεις και αθλητή και πο-
λίτη των ουρανών»65. Και σε άλλο σημείο αναφέρεται και στα δύο φύλα 
(αγόρια και κορίτσια) παιδιών επισημαίνοντας στους γονείς: «όλα αυτά 
λοιπόν (τις βλαβερές έξεις) να τα εμποδίζομε και έτσι θα μπορέσομε να 
αρέσομε στο Θεό, ανατρέφοντας τέτοιους αθλητές, για να μπορέσομε και 

57. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα (όπως σημ. 7) 330.
58. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί Άννης Λόγος Α΄ (όπως σημ. 8) 636.
59. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους Επιστολήν (όπως σημ. 4) 250, 4-6.
60.  Ό.π. 250, 6-7.
61. Ό.π. 250, 8-11.
62.  Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 30, σ. 650. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι και ο Σωκράτης είχε συστήσει την τιμωρία εκείνου που υποπίπτει σε σφάλμα και γίνεται 
έστω και στιγμιαία κακός, ούτως ώστε να σωφρονιστεί, βλ. Πλάτωνος, Γοργίας (όπως σημ. 
18) 527a-d.

63. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία εις το Χήρα (όπως σημ. 7) 330, 24-27.
64. Πλάτωνος, Πρωταγόρας (όπως σημ. 27) 324b.
65. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 39.15-16, σ. 656.
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ημείς και τα παιδιά μας να επιτύχομε τα αγαθά που έχει υποσχεθεί σ’ εκεί-
νους που τον αγαπούν, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα και συγχρόνως και στο άγιο Πνεύμα 
ανήκει η δόξα, η δύναμη και η τιμή …»66. Ο ιεράρχης τονίζει στους γονείς 
ότι πρέπει να συγκρατούν τον νέο και τη νέα από την τρυφή και τη μέθη67. 
«Τίποτε το αισχρό να μη μπαίνει στην ψυχή του να μάθει να περιφρονεί την 
τρυφηλή ζωή και όλα τα άλλα τα παρόμοια»68. Σ’ αυτό θα βοηθήσει η σω-
στή παιδεία με προσανατολισμό προς την αρετή: «Προπάντων αν διδάσκε-
ται να μη λέγει αισχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την 
ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής»69 και η «Πνευματικὴ 
ἀνάγνωσις (η οποία) ἁγιάζει καὶ τήν τοῦ Πνεύματος ἐπισπᾶται χάριν. Θεῖαί 
εἰσιν ἐπῳδαὶ τὰ γράμ ματα. Ἐπάδωμεν τοίνυν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἐν τῇ ψυχῇ 
πάθεσιν τὰ ἀπ’ ἐκείνων φάρμακα κατασκευάζωμεν. Ἂν γὰρ εἰδῶμεν, τίνα 
ἐστὶ τὰ γιγνωσκόμενα, μετὰ πολλῆς ἀκουσόμεθα τῆς προθυμίας»70. 

Την ίδια άποψη συναντούμε στον Κυνηγετικό του Ξενοφώντος: «κα-
ταρχάς καλύτερα να μάθει κανείς το σωστό με βάση την ίδια τη φύση του, 
και κατά δεύτερο λόγο να διδαχθεί από όσους γνωρίζουν αληθινά κάτι σωστό 
και όχι από όσους κατέχουν την τέχνη της εξαπάτησης. Ίσως τα λόγια μου 
δεν μοιάζουν με των σοφιστών∙ δεν είναι αυτός ο σκοπός μου∙ ο σκοπός μου 
είναι να μιλήσω για πράγματα εξ ορισμού ορθά σε σχέση με όσα χρειάζονται 
όποιοι διαθέτουν καλή παιδεία που οδηγεί στην αρετή∙ γιατί δεν θα τους εκ-
παιδεύσουν οι λέξεις, αλλά τα αποφθέγματα, αν είναι αξιόλογα … γράφω, 
ωστόσο, έτσι, για να στέκουν όσα λέω και όχι για να φτιάξω δοκησίσοφους, 
αλλά σοφούς και ενάρετους∙ δεν θέλω να φαίνονται χρήσιμα όσα λέω αλλά 
να είναι χρήσιμα, για να μην μπορεί κανείς ποτέ να τα ανασκευάσει … Σας 
συμβουλεύω να είστε επιφυλακτικοί απέναντι στα παραγγέλματα των σοφι-
στών και να μην απαξιώνετε τα επιχειρήματα των φιλοσόφων»71.

Επίσης, ο Χρυσόστομος προτρέπει κάθε πατέρα να διηγηθεί στο παιδί 
του, όταν βρίσκεται στην κατάλληλη ηλικία – στα δεκαπέντε ή καλύτερα 
στα δεκαοκτώ του έτη – ιστορίες (και μάλιστα λεπτομερέστατα) σχετικά 
με τα Σόδομα και τα Γόμορα και την τιμωρία που υπέστησαν από τον Θεό, 
που σχετίζονται, δηλαδή, με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για να το 
προφυλάξει από την κακή και αφύσικη σεξουαλική ζωή72. Φυσικά, αυτό 

66. Ό.π. 90.20-25, σ. 700.
67. Ό.π. 90.16-17, σ. 700. – Πρβ. Πλάτωνος, Γοργίας (όπως σημ. 18) 524e-525b.
68. Ό.π. 62, 1-2, σ. 678.
69. Ό.π. 62.15-17, σ. 676.
70. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΛΒ΄ εις το κατά Ιωάννην, ΕΠΕ 13, 274. 
71. Ξενοφώντος, Κυνηγετικός (μετάφρ. Α. Τυφλόπουλος - επιμ. Δ. Ιακώβ), Θεσσαλονίκη 

2006, 13.4-9.
72. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 52.21-27, σ. 670.
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το όριο που θέτει ο Χρυσόστομος ανταποκρίνεται στους νέους της εποχής 
του και δεν μπορεί να μείνει αναγκαστικά το ίδιο στην εποχή μας, που 
ποικίλοι παράγοντες έχουν συντελέσει στην πρωιμότερη βιολογική και 
πνευματική ωρίμανση των νέων73.

Η παραστατική περιγραφή του Χρυσοστόμου μαρτυρεί ότι η βυζα-
ντινή κοινωνία κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια για να εμποδίσει φαι-
νόμενα ομοφυλοφιλικής πορνείας και παιδεραστίας. Ο ιεράρχης κάνει 
λόγο για τη νομοθεσία που τιμωρεί «καὶ παῖδας ὑβρίζειν νέους (την προσ-
βολή των νέων)»74. Η νομοθεσία, αλλά και η οικογένεια, οι παιδαγωγοί, οι 
συνοδοί και οι δάσκαλοι των παιδιών προσπαθούσαν να τα διασώσουν 
από τα χέρια ομοφυλόφιλων παιδεραστών. Αλλά, όπως επισημαίνει ο 
Χρυσόστομος, πολλές φορές τα άτομα αυτά εξαγοράζονταν με χρήματα, 
ή έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού, ή τους έκλεβαν τα παιδιά75. Όπως πε-
ριγράφει τους δράστες ο Χρυσόστομος, φαίνονται άτομα επικίνδυνα και 
εγκληματικά, που δρούσαν μέσα στις πόλεις, κυρίως σε απόμερες και ερη-
μικές τοποθεσίες. 

Και στην αρχαιότητα ο Πλάτων, στην Πολιτεία, αποκηρύσσει τις ομο-
φυλοφιλικές σχέσεις και την παιδεραστία και προβάλλει τον ιδανικό έρω-
τα76.

Ο Μέγας Βασίλειος, στην Ομιλία του Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλλη-
νικῶν ὠφελοῦντο λόγων77 επικροτεί τη μελέτη και σπουδή των αρχαιοελ-
ληνικών κειμένων από τους Χριστιανούς – κυρίως των έργων του Ομήρου 
και του Ησιόδου, γεγονός που δείχνει τη σπουδαιότητά τους στη βυζαντινή 
εκπαίδευση –, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι οι μαθητές όφειλαν να αντλούν 
από τα έργα της θύραθεν λογοτεχνίας, που διδάσκονταν στο σχολείο, ό,τι 
συνέπλεε με την ηθική της νέας θρησκείας. Ο Μέγας Βασίλειος ουσιαστικά 
υποδεικνύει με ποιον τρόπο οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν 
τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ώστε να τα συνδυάσουν με τη χριστιανική 
ηθική78. 

Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην εκπαίδευση που θεωρεί ότι πρέ-
πει να λαμβάνουν οι νέοι της εποχής του: «Με το να γνωρίσουμε καλά τους 
ποιητές, τους πεζογράφους, τους ρήτορες και όλους τους ανθρώπους, που 
θα μας προσφέρουν κάτι για να δυναμώσουμε την ψυχή μας»79. «Στην άλλη 

73. Κ. Ηλ. Παπαδάκης, Θέματα αγωγής του παιδιού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, Ρέθυμνο 
1994 (2η έκδ.), σ. 48-49.

74. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΛΖ΄ (όπως σημ. 3) 592, 10.
75. Ιω. Χρυσοστόμου, Προς πιστόν πατέρα (όπως σημ. 6) 360-363.
76. Πλάτωνος, Πολιτεία (όπως σημ. 14) 403a-c. 
77. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 563-590.
78. P. Lemerle, Βυζαντινός Ουμανισμός (όπως σημ. 25) 47. 
79. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 568Α.
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ζωή, θα φθάσουμε με την αρετή. Την αρετή, που εξύμνησαν και οι ποιητές 
και οι πεζογράφοι, άλλα πιο πολύ οι φιλόσοφοι. Έτσι, μεγαλύτερη προσοχή 
πρέπει να δώσουμε στα συγγράμματα αυτών των τελευταίων. Δεν είναι μι-
κρό το κέρδος, όταν οι ψυχές των νέων συνηθίσουν και κάνουν δική τους την 
αρετή»80. 

Την ίδια άποψη για τους ποιητές εκφράζει και ο Πλάτων, στον Πρω-
ταγόρα και στην Πολιτεία: «Τότε λοιπόν τους ποιητές μονάχα θα πρέπει να 
επιβλέπουμε και να τους υποχρεώνουμε να αποτυπώνουν στα έργα τους το 
αγαθό ήθος …»81. 

Η άποψη του Μεγάλου Βασιλείου για τη φιλοσοφία εκφράζεται από 
τον Πλάτωνα στο έργο του Φαίδων82 και στον Κυνηγετικό του Ξενοφώντα, 
όταν συγκρίνονται οι σοφιστές με τους φιλοσόφους: «Ίσως τα λόγια μου 
δεν μοιάζουν με των σοφιστών∙ δεν είναι αυτός ο σκοπός μου∙ ο σκοπός μου 
είναι να μιλήσω για πράγματα εξ ορισμού ορθά σε σχέση με όσα χρειάζο-
νται όποιοι διαθέτουν καλή παιδεία που οδηγεί στην αρετή»83.

Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται και στη φιλοσοφία των Πυθαγορείων 
και των Κυνικών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Διογένη84. Και ο Ιωάννης 
Χρυσόστομος, παρά την υποτιμητική του διάθεση προς τους Κυνικούς φι-
λοσόφους, αναφέρει ότι η φιλοσοφία τους απαρνείται τα κοσμικά αγα-
θά85.

Επίσης, σε διάφορα σημεία ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει μεγάλους 
άνδρες της αρχαιότητας, όπως τον Περικλή, τον Ευκλείδη, ως παραδείγ-
ματα ανθρώπων που επέδειξαν πραότητα και ανεκτικότητα στην επιθε-
τικότητα και τις ύβρεις που αντιμετώπισαν από κάποιους ανθρώπους86.

Και ο Χρυσόστομος κάνει λόγο για το ίδιο θέμα και συμβουλεύει τους 
γονείς να διδάσκουν στο παιδί τους σωστή διαχείριση του θυμού του87.

Ταυτίζονται, στην άποψη αυτή, οι δύο Πατέρες με τη θέση που είχε 
εκφράσει ο Σωκράτης: «Και άφηνε να σε καταφρονούν οι άλλοι και να σε 
υβρίζουν ακόμη ως ανόητον, εάν θέλουν. Άφησε μα τον Δία, χωρίς να κινη-
θής από την θέσιν, να σου καταφέρουν εις το πρόσωπον το ατιμωτικόν εκεί-
νο ράπισμα, διότι δεν έχεις να πάθης τίποτε το φοβερόν, αν πράγματι είσαι 
τέλειος – ιδεώδης πολίτης – ασκών την αρετήν»88. Και ο Αριστοτέλης, στα 

80. Ό.π. 572Α.
81. Πλάτωνος, Πολιτεία (όπως σημ. 14) 401b.
82. Πλάτωνος, Φαίδων (όπως σημ. 16) 114c.
83. Ξενοφώντος, Κυνηγετικός (όπως σημ. 71) 13.4-9.
84. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 585Β.
85. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους Επιστολήν (όπως σημ. 4) 258, 25-260, 6.
86. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 576Β.
87. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 66, σ. 680 και 69.5-7, σ. 684.
88. Πλάτωνος, Γοργίας (όπως σημ. 18) 527c.
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Ηθικά Νικομάχεια, κάνει λόγο για τον θυμό και την ηδονή, δύο κακά που 
μπορεί κανείς να εξαφανίσει κάνοντας πράξεις ενάρετες89.

Αλλού, ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει υπερθεματίζοντας: «Όταν 
σας εξιστορούν κατορθώματα ή σας εκθέτουν λόγια καλών ανθρώπων, να 
τα δέχεστε με αγάπη, να κοιτάτε να τους μιμηθείτε, να τους μοιάσετε, όσο 
μπορείτε»90. 

Και ο Ιωάννης Χρυσόστομος προτρέπει τους γονείς να χρησιμοποι-
ούν ως παραδείγματα την υποδειγματική ζωή ανθρώπων-προτύπων (π.χ. 
απόστολος Παύλος, Μωυσής) για να διδάσκουν τα παιδιά τους πώς να 
βελτιώνουν τον χαρακτήρα τους91.

Εδώ ανιχνεύεται η πιο χαρακτηριστική θέση στο έργο του Αμερικανού 
ψυχολόγου Albert Bandura, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης των άλλων ή έχοντας 
ως παράδειγμα τους άλλους92. 

Ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος συνδέουν τη γνώση 
με παραδείγματα από τη φύση, από την καθημερινή ζωή των παιδιών, 
αλλά και από τον χώρο των επαγγελμάτων, θέματα οικεία στα παιδιά, 
που σχετίζονται με τις εμπειρίες και τις παραστάσεις τους: «Συμβαίνει 
δηλαδή ό,τι και στον στρατό. … Θυμηθείτε τί κάνουν τα βαφεία. … Ο κα-
πετάνιος δεν παρατά το καράβι του όπως λάχει στους ανέμους, άλλα το 
κατευθύνει προς το λιμάνι … Ο τοξότης σκοπεύει τον στόχο του. Ο χαλκιάς 
κι ο χτίστης δουλεύουν σύμφωνα με τον προσανατολισμό της δουλειάς τους. 
Εμείς είμαστε τάχα κατώτεροι από αυτούς τους επαγγελματίες, τουλάχι-
στο στο να ξεχωρίζουμε το συμφέρον μας;»93. Σε άλλο σημείο: «Όσοι δηλαδὴ 
έχουν κάποια αρρώστια, πάνε στους γιατρούς …»94 κ.ο.κ. Εδώ μπορούμε να 
προσθέσουμε και τη μαρτυρία του Χρυσοστόμου: «Γιατί πώς δεν είναι πα-
ράλογο, αν ήμασταν οικοδόμοι και χτίζαμε την οικία κάποιου άρχοντα, να μην 
αφήναμε εύκολα όλους τους δούλους να παίρνουν μέρος στο χτίσιμο …»95. 

89. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (όπως σημ. 19) 1105a.
90. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 568C-569Α.
91. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 69, 15-2, σ. 682-684.
92. Α. Κουκουτίμπα, Σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες της εγκληματικότητας, Διπλωματική 

Εργασία, Αθήνα 2005, http://kerentzis.blogspot.com/2011/02/bandura-albert-1925.html (29-9-
2012). – Θεωρίες μάθησης και σχολείο, www.sunfiles.org/uploads/2/2/4/3/2243214/theories_
mathisis.doc (29-9-2012).

93. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 568Α-Β.
94. Ό.π. 589Α.
95. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 38.5-7, σ. 656. Ο Χρυσόστομος συμ-

βουλεύει τους γονείς να χρησιμοποιούν, ως αρωγούς στην ανατροφή των παιδιών τους, δού-
λους έμπειρους και δοκιμασμένους, τόσο καλούς όσο είναι οι έμπειροι βοηθοί των τεχνιτών 
που σκαλίζουν ένα άγαλμα και οι δούλοι που είναι γνώστες της τέχνης του κτισίματος και 
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Ενδεχομένως αυτό να αποτελεί μία μαρτυρία για τον πολύ μεγάλο αριθ-
μό ανειδίκευτων και ημιειδικευμένων εργατών (που έπαιρναν χαμηλότα-
τες αμοιβές) στο Βυζάντιο, πολλοί από τους οποίους ήταν δούλοι96.

Με τα παραπάνω παραδείγματα επιχειρηματολογεί και ο Πλάτων 
στα έργα του Αλκιβιάδης97 και Πρωταγόρας98. Και ο Ξενοφών, στο έργο 
Κύρου Παιδεία, αναφέρει παρόμοια παραδείγματα με παρόμοιο στόχο99.

Ο Μέγας Βασίλειος διασαφηνίζει τη σωστή μέθοδο της αγωγής και 
της μόρφωσης: «Το ίδιο πρέπει να γίνεται και σ’ εμάς. Πρώτα θα ετοιμά-
σουμε τη συνείδησή μας με την κοσμική σοφία και ύστερα θα ακούσουμε 
τα ιερά και βαθιά νοήματα της χριστιανικής διδασκαλίας …»100. Την ίδια 
άποψη, με τα ίδια παραδείγματα, είχε εκφράσει και ο Αριστοτέλης, στα 
Ηθικά Νικομάχεια: «Η γένεση κάθε αρετής και η φθορά της έχουν την ίδια 
αρχή και γίνονται με τα ίδια μέσα – έτσι ακριβώς γίνεται και στις τέχνες: 
παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές∙ το ίδιο και 
οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι: χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια θα γίνουν 
καλοί οικοδόμοι, χτίζοντάς τα όμως με κακό τρόπο θα γίνουν κακοί∙ αν δεν 
ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε ανάγκη δασκάλου, και όλοι θα ήταν καλοί ή κακοί 
εκ γενετής …»101.

Ο Χρυσόστομος αποσαφηνίζει ότι στόχος του δεν είναι να αποτρέψει 
τους γονείς από το να μορφώσουν τα παιδιά τους και να δαπανήσουν χρή-
ματα για να τους εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, ώστε 
να σταδιοδρομήσουν και να καταξιωθούν σε ένα προβεβλημένο επάγγελ-
μα όπως εκείνο του πολιτικού, να διακριθούν κοινωνικά και να προσφέ-
ρουν χρήσιμα πράγματα. Απλώς, τονίζει στους γονείς ότι θα πρέπει να 
μεριμνήσουν, αν το παιδί τους αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, 
«ἅπτεσθαι πολιτικῶν τῶν κατὰ δύναμιν, τῶν οὐκ ἐχόντων ἁμαρτήματα», 
αν αποφασίσει να σταδιοδρομήσει στον στρατό, «μαθέτω μὴ κερδαίνειν 
αἰσχρῶς»∙ «ἄν τε τοῖς ἀδικουμένοις συναγορεύη, ἄν τε ὀτιοὺν τοῦτον (επίσης 
αν γίνει συνήγορος των αδικουμένων ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο)»102.

χρησιμοποιούνται από τους οικοδόμους ιδίως στην ανέγερση των οικιών των αρχόντων (ό.π. 
38, σ. 656).

96. Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1988 (ανατ. 
Β΄), σ. 715.

97. Πλάτωνος, Αλκιβιάδης και Αλκιβιάδης Δεύτερος (μετάφρ. Λ. Κούσουλας), Αθήνα 
2001, 146d-147b.

98. Πλάτωνος, Πρωταγόρας (όπως σημ. 27) 324e-345a.
99. Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία (όπως σημ. 54) 1.6.21-23(2).
100. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 568Α-Β.
101. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (όπως σημ. 19) 1103b.
102. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 89, σ. 700.

Αναστασία Δ. Βακαλούδη

283-304



 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

301

Ο Πλάτων εξηγεί ποια είναι η σωστή ενασχόληση με την πολιτική: 
«… κι έτσι αναγκάσθηκα να κάνω το εγκώμιο της αληθινής φιλοσοφίας 
… οι γενεές των ανθρώπων δεν θα πάψουν να υποφέρουν, παρά όταν, ή 
εκείνοι που σωστά και γνήσια φιλοσοφούν, πάρουν στα χέρια τους την πο-
λιτική εξουσία, ή οι πολιτικοί ηγέτες, από μια θεία βουλή, φιλοσοφήσουν 
αληθινά»103. Και ο Αριστοτέλης συμφωνεί με τη θέση αυτή στα Ηθικά 
Νικομάχεια104.

Σε άλλο σημείο, ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει: «Επίσης, δεν θα μι-
μηθούμε τους ρήτορες των δικαστηρίων, που η τέχνη τους είναι το ψέμα»105. 
Ταυτίζεται, εδώ, με την άποψη που είχε εκφράσει ο Πλάτων σχετικά με το 
ποιόν των ρητόρων των δικαστηρίων: «Σχεδόν θα έλεγα, πως όσοι κυλιού-
νται στα δικαστήρια από νέοι – ως ρήτορες-συνήγοροι, απέναντι σ’ όσους 
ανατράφηκαν με φιλοσοφία και παρόμοια σπουδή, έχουν ανατραφεί όπως 
δούλοι απέναντι σε ελεύθερους»106. Και η σύγχρονη Παιδαγωγική συμφω-
νεί ότι στόχοι της αγωγής είναι, αφενός, η γενικότερη καλλιέργεια και 
μόρφωση του παιδιού, αφετέρου, η κοινωνική και ηθική του ανάπτυξη107.

Ο Χρυσόστομος στηλιτεύει ιδιαιτέρως την τρυφηλή ζωή που ζούσαν 
οι νέοι της εποχής του και κατηγορεί τους γονείς τους για την ελαστι-
κότητα που επιδεικνύουν. Οι νέοι περνούσαν τον χρόνο τους παίζοντας 
κύβους, επισκεπτόμενοι οίκους ανοχής, έχοντας σχέσεις με πόρνες και 
παντρεμένες μοιχούς και συχνάζοντας στα θέατρα και στον Ιππόδρομο. 
Μάλιστα, ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι πολλές φορές η αδιαφορία των γο-
νέων για την ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους τα οδηγούσε σε 
παραβάσεις των νόμων, συλλήψεις, δίκες, έως και δημόσια εκτέλεση. Τότε 
η αγορά γινόταν άβατον για τον πατέρα, διότι όλοι τον σχολίαζαν και τον 
κατηγορούσαν, οπότε αδυνατούσε πλέον να κυκλοφορήσει δημόσια108. Το 
ίδιο πάθος των νέων για τα τυχερά παιγνίδια (κύβους), για το ποτό και 

103. Πλάτωνος, Επιστολή Ζ’ (Εισ., μετάφρ., σημ., Ηρώ Ε. Κορμπέτη), Αθήνα 1997, 326a-b.
104. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (όπως σημ. 19) 1105a(10-13).
105. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 569Β.
106  Πλάτωνος, Θεαίτητος (Εισ., αρχ. και νέο ελληνικό κείμ., Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος), 

Αθήνα 1980, 172c-d.
107. Ι. Μάστορα, Η κοινωνικοποίηση των παιδιών στη νηπιακή ηλικία: 

Εκπαιδευτικές οδηγίες για γονείς, Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής
τ. 46, τεύχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009) Πρακτικά 8ης Ημερίδας «Οικογένεια: Προ- 
κλήσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία», http://www.encephalos.gr/full/46-4-08g.htm (29-9-
2012).

108. Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΝΘ΄ εις το κατά Ματθαίον, PG 58, 582-583. – Πρβ. Ξενο-
φώντος, Οικονο μικός (Εισ., μετάφρ., Μαρία Κεκροπούλου), Αθήνα 1997, 13.7, 9.
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την ακολασία επισημαίνεται στην αρχαιότητα, από τον Λυσία, στον Λόγο 
υπέρ Μαντιθέου109. 

Ο Χρυσόστομος αναφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία και για τους διοργα-
νωτές εορταστικών παραστάσεων ή δημοσίων θεαμάτων στην εποχή του: 
«Οὐκ οἴδατε, ὅτι οἱ ἐν ταῖς πόλεσι πολιτευόμενοι τῆς θηλῆς πολλάκις τοὺς 
ἑαυτῶν παῖδας ἀποσπασθέντας θαλλοφόρους καὶ ἀγωνοθέτας καὶ γυμνασι-
άρχους καὶ χορειάρχας ποιοῦσιν;»110. Σχετικές πηγές προηγούμενων επο-
χών μάς δίνουν πληροφορίες για τα αξιώματα που προαναφέρθηκαν, τα 
καθήκοντά τους και τις απολαβές τους111. Από τις πληροφορίες καθίστα-
ται σαφές γιατί οι πλούσιοι βυζαντινοί πολίτες επεδίωκαν να αναλαμβά-
νουν για τα παιδιά τους παρόμοια αξιώματα. Στόχευαν στη δημόσια προ-
βολή τους και σε μελλοντική αναβάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής 
τους κατάστασης. 

Επεδίωκαν, λοιπόν, οι πολιτευόμενοι στις βυζαντινές πόλεις να ανα-
λαμβάνουν τα παραπάνω αξιώματα για τα παιδιά τους και να τα προ-
βάλλουν στον λαό ως χορηγούς της ψυχαγωγίας του. Ο Χρυσόστομος 
αναφέρεται προφανώς στον θεσμό των υψηλών δημοτικών αξιωμάτων 
στις πόλεις, όπως του βουλευτικού. Οι βουλευτές μιας πόλης έπρεπε να 
διαθέσουν την περιουσία τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Στην ύστερη αρχαιότητα, η κτήση επαρκούς εγγείου περιουσίας, 
που αποτελούσε όρο αναγκαστικής εισόδου στο βουλευτήριο, διευκόλυνε 
την είσοδο σε άτομα ελλιπούς μόρφωσης ή άλλου θρησκευτικού δόγματος 
ή πίστης. Μπορούσαν να εισέλθουν και εύποροι πληβείοι, προερχόμενοι 
από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, χωρίς πνευματική καλλιέργεια 
και μόρφωση, αλλά ακόμη και Ιουδαίοι και αιρετικοί. Τελικά, λόγω των 
μεγάλων οικονομικών επιβαρύνσεων, παρατηρήθηκε γενική φυγή των 
βουλευτών112. Βέβαια, το υπέρογκο κόστος των διοργανώσεων αυτών113 
οδηγούσε κάποιους στη χρεοκοπία, γιατί παρασύρονταν σε υπερβολές 
από τη ματαιοδοξία τους και ξόδευαν περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν114. 

Ο Μέγας Βασίλειος αντλεί εκτενή παραδείγματα από αθλητικούς και 
μουσικούς αγώνες, για να συστήσει στους νέους αφοσίωση στον αγώνα 
για την αρετή∙ «Στους γυμναστικοὺς αγώνες και στους μουσικοὺς επίσης 

109. Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου (Λυσίας, Λόγοι Ι–ΙΙ, Μετάφρ., σχόλ., Σ. Τζουμελέας), Αθή-
να 1939, 16.11.

110. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί Άννης Λόγος Γ΄, PG 54, 658.
111. Βλ., για παράδειγμα, Π. Μ. Νίγδελης, Η ρωμαϊκή Μακεδονία (168 π.Χ.-284 μ.Χ.), 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/03.html (29/9/2012).
112. Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ. Α΄, σ. 703, 705-710. – C. Mango 

(επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου (μετάφρ. Όλγα Καραγεώργου), Αθήνα 2006, σ. 103-104. 
113. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 6.25-26, σ. 626.
114. Ό.π. 7-8, σ. 628-630.
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διαγωνισμούς, όποιος λαβαίνει μέρος, έχει υπόψη του το αντίστοιχο στεφά-
νι. Όποιος αθλείται στην πάλη ή στο παγκράτιο, δεν χάνει τον καιρό του να 
παίζει κιθάρα ή αυλό»115. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος χρησιμοποιεί, επίσης, 
το παράδειγμα της συνεχούς άσκησης των αθλητών για να διατηρούν στο 
έπακρο τις ικανότητές τους116. 

Στην αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης, στη Ρητορική, χρησιμοποιεί τα ίδια 
παραδείγματα για την ικανότητα του σώματος, για αθλητικές επιδόσεις, 
για την πάλη, την πυγμαχία∙ το παγκράτιο, το πένταθλο117. Το ίδιο παρά-
δειγμα χρησιμοποιεί και ο Αισχίνης, στον λόγο του Κατά Κτησιφώντος118. 
Επίσης, παραδείγματα από την αθλητική εκπαίδευση των νέων με στόχο 
την αρετή της ανδρείας χρησιμοποιούν ο Πλάτων στα έργα του Νόμοι119 
και Πρωταγόρας120, ο Ξενοφών στα Απομνημονεύματα121, ο Αριστοτέλης 
στα Ηθικά Νικομάχεια122.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος κάνει λόγο και για τις αγορές της πό-
λης, όπου κινείται ένα ποικιλόμορφο και, κατά την άποψή του, επικίν-
δυνο για την ηθική του παιδιού, συνονθύλευμα ανθρώπων123. Γι’ αυτό ο 
Χρυσόστομος προτρέπει τους γονείς: «Επίσης και στις αγορές αυτό προπά-
ντων να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενωπούς, και αυτή 
τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μη δεχθεί εκείνη την καταστρο-
φή …»124. Μάλιστα, υποδεικνύει στους γονείς, εάν κάποιος δούλος δεν 
είναι κατάλληλος για τον ρόλο του παιδαγωγού, να προσλάβουν έναν 
ελεύθερο, ενάρετο άνδρα, με μισθό, για να τους βοηθήσει στη διαπαιδα-
γώγηση του παιδιού τους125. 

115. Μεγάλου Βασιλείου, Πρός τούς νέους (όπως σημ. 11) 577C.
116. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις την Α΄ προς Τιμόθεον Επιστολήν (όπως σημ. 20) 270, 1-3.
117. Αριστοτέλους, Ρητορική, Βιβλίο Πρώτο (Εισ., μετάφρ., σχόλ., Δ. Λυπουρλής), Θεσ-

σαλονίκη 2002, 1361b.
118. Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος (Αισχίνης, Λόγοι, Εισ., μετάφρ., σχόλ., Γ. Κορδάτος - 

Η. Ηλιού), Αθήνα 1939, 3.179-180.
119. Πλάτωνος, Νόμοι (όπως σημ. 26) 729d-e.
120. Πλάτωνος, Πρωταγόρας (όπως σημ. 27) 326b-c.
121. Ξενοφώντος, Απομνημονεύματα Ι–ΙΙ (Εισ., μετάφρ., σχόλ., Κ. Βάρναλης), Αθήνα 1939, 

1.2.19.
122. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (όπως σημ. 19) 1104a-b.
123. Βλ. για παράδειγμα, Ιω. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΛΒ΄ (όπως σημ. 70) 274, 25-29. – Του 

ιδίου, Εις την προς Κορινθίους Επιστολήν (όπως σημ. 35) 103.
124. Ιω. Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας (όπως σημ. 17) 56.11-14∙ 57∙ 58, σ. 674.
125. Ό.π. 38.10-11, σ. 656.
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Upbringing and education of children and teenagers 
in the Byzantine Empire during the first Byzantine period

This paper is a brief specimen of a wider study regarding the life, up-
bringing and education of children and teenagers during the first Byzantine 
period and findings of ancient Greek and contemporary didactic and ped-
agogic views in the works of the Fathers of the Church, particularly in the 
works of Saint Basil and Johannes Chrysostomus. 

Through their indicative works, the study embarks on exploring how 
the Christian philosophical thought of the two Fathers of the Church meets 
the ancient philosophical intellect and the contemporary educative and peda-
gogic views in order to give directive targets in upbringing and education 
through didactic examples associated with the life, knowledge and experi-
ences of children and teenagers.

Appraising the pedagogic principles and practical guidance of the two 
Fathers, we should take into consideration the time period that they lived in, 
bearing in mind at all times what the dominant social ideas of their era were 
in order to accurately evaluate their views and compare them with contem-
porary reality.

It should be stressed that Orthodoxy assimilated several elements from 
Hellenism without altering the deeper meaning of Christianism. The purpose 
that the texts of the Fathers serve and the public they address define the stance 
towards classical education. 

The views of the Fathers intend to project and reinforce the Christian be-
lief, the Christian texts, the Christian moral perception, the messages and the 
dictates of Christian religion. Thus, the Christian Church abolishes anything 
subjected to objective dialectic criticism signifying the area the dogmatic truth 
emerges.


