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Ε. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ

Ή διακλάδωση φιλοσοφίας και παιδείας στην κλασσική σκέψη ανα-
δεικνύει τη διεπιστημονική αλλά και ουσιαστική σχέση παιδαγωγικής 
και θεολογίας, ενώ η ιστορία διδάσκει ότι η θρησκεία και η φιλοσοφι-
κή ηθική βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση με την παιδαγωγική, αφού 
διαθέτουν περιεχόμενο που αναφέρεται στη μελέτη του σκοπού της 
αγωγής και του μορφωτικού ιδεώδους και ακόμη στον ηθικό προσα-
νατολισμό της κοινωνίας . Ή ηθική βρίσκεται σε αλληλοτροφοδότηση 
με την παιδαγωγική αφού η δεύτερη συμβάλλει στην έρευνα των 
επιδράσεων της μάθησης και της αγωγής στη νόηση, στη βούληση 
και στο συναίσθημα του μαθητευομένου, λειτουργίες με τις οποίες 
ασκείται το ήθος . Έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία το περιεχόμενο της 
δομής και της κατασκευής του ανθρώπου κατά την ανθρωπολογία της 
ορθόδοξης θεολογίας .

Ο Χριστιανισμός, επειδή διαδόθηκε διαθέτοντας παιδαγωγικές 
προϋποθέσεις ως προς τα πρόσωπα και τα μέσα, όπως παιδαγωγούς, 
διδασκαλία, τρόπους και κοινωνικές συνιστώσες, μπορεί να αξιοποι-
ηθεί και να αξιολογηθεί από την παιδαγωγική επιστήμη, σύμφωνα 
με το περιεχόμενο και την ισχύ τους μέχρι σήμερα . Ο Χριστός έχει 
χαρακτηριστεί ως άριστος παιδαγωγός εφόσον ήταν καθοδηγητής αν-
θρώπων και νέων . Δίδασκε και νουθετούσε, η διδασκαλία του περιείχε 
παιδαγωγικά στοιχεία αλλά και ο ίδιος παρουσιάστηκε ως δάσκα-
λος . Στην ιστορία η παιδαγωγική βρίσκει διαδόχους και μιμητές του, 
παιδαγωγούς και δασκάλους της γνώσης που διέδωσε και του ήθους 
που σάρκωσε . Ή χριστιανική αγωγή στη δομική της ανάπτυξη περι-
λαμβάνει θέματα της οντολογίας, ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας, κοι-
νωνιολογίας κ .ά . επιστημών που έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και 
περιεχόμενο . Σύμφωνα με το έργο του Γρηγορίου Νύσσης μπορούν 
να σταχυολογηθούν και προβληθούν παιδαγωγικές αρχές και στοιχεία 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα των θρησκευτικών επειδή 
διαθέτουν διαξιακό και διαχρονικό χαρακτήρα .

Ο Γρηγόριος Νύσσης τονίζει ότι ο «των όλων δημιουργός Θεός» 
«κτίζει» τον άνθρωπο, ως «τιμιώτερο» απ’ όλα τα δημιουργήματα, 
και τον χρίζει κυρίαρχο της κτίσης . Αυτή είναι μια τοποθέτηση που 
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δεν απαξιώνει τον άνθρωπο ούτε τον θεωρεί «ζώο ευκαταφρόνητο» 
της φύσης . Το πρόσωπο του Θεού δομεί και αποτυπώνει στο προ-
σωπικό του δημιούργημα, τον άνθρωπο, αντίστοιχα χαρακτηριστικά, 
λειτουργικά της αγωγής . Αυτά αποτελούν και βασικές προϋποθέ-
σεις παιδαγωγίας . Ή θεϊκή βουλητική ενέργεια δημιουργεί δομικά 
στοιχεία, ως προϋποθέσεις σύστασης του ανθρώπινου προσώπου, τη 
«σοφία» και την «επιστήμη» .461 Οι ενέργειες του Θεού αποτελούν 
μια δυναμική πρόταση και ελεύθερη πρόταξη ετερόνομης αγωγής 
στην εξέλιξη του ανθρώπου και την τελειοποίησή του . Στις έννοιες 
ενηλικίωση, ωριμότητα, τελειότητα του ανθρώπου, που στοχεύει η 
παιδαγωγική, προστίθενται από τη θεολογία η θέωση, η απάθεια, η 
αγιότητα, έννοιες οι οποίες υποδηλώνουν κατάσταση προσωπικής 
ολοκλήρωσης και αποκατάσταση του ανθρώπου στο αρχαίο κάλλος . 
Ή χριστιανική αγωγή είναι αληθινά υποσταγωγική, αφού αποτελεί 
εκπαίδευση του «όλου» προσώπου .462

Ή θέση που δίνουμε, θεσμικά, ιεραρχικά στην παιδεία, αναλογεί 
με την ερμηνεία και θέση που δίνουμε στον όρο άνθρωπος . Ή αξιο-
λόγηση της παιδείας ως αγαθού και της παιδαγωγικής επιστήμης ως 
θεμελιώδους γνωστικού αντικειμένου στη μόρφωση του ανθρώπινου 
προσώπου και την ένταξή του στο κοινωνικό σώμα βρίσκει ερείσματα 
στην παιδαγωγική θεολογία . Ή παιδαγωγική της θεολογίας διερευνά 
κριτικά μέσα από την ιστορία και την παράδοση του εκκλησιαστικού 
σώματος αρχές και προτάσεις αληθινής παιδαγωγίας και υποβοηθάει 
στην επιλογή εκπαιδευτικών στόχων και περιεχομένου . Ή διαχρονία 
της ουσίας και δυναμικής του Χριστιανισμού, η απορρέουσα απ’ αυ-
τή θεωρητική και πρακτική ζωή και η σύνδεσή τους με τα σύγχρονα 
προβλήματα του ανθρώπου, αποτελεί έναν μορφωτικό πυρήνα .

Ή Παιδαγωγική είναι μια κοινωνική επιστήμη, η οποία εξετάζει 
τις αλλαγές που σημειώνονται στη συμπεριφορά του ανθρώπου, κυ-
ρίως στην παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό την επίδραση του 
κοινωνικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται κοινώς ως αγωγή .463 Ή 
παιδαγωγική υπερβαίνει την τέχνη αφού στοχεύει και ενεργεί στην 

461 . Γρηγόριος Νύσσης . ΒΕΠΕΣ 69,222 .
462 . Βλ . Ιωάννης Μποζιάμρα, «Απελευθέρωση της αγωγής», Σταύρος Σ . Φωτίου 

(Επιμ .), Θέματα Χριστιανικής Αγωγής, Αθήνα: Αρμός, 2001, 51 .
463 . Βλ . Παναγιώτης Ξωχέλλης, Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: 

Αδελφοί Κυριακίδη, 1997,11 .
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αγωγή μιας ψυχοσωματικής οντότητας . Ή παιδαγωγική θεολογία λαμ-
βάνει υπόψη της την εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης, εφόσον η 
κοινωνία εξελίσσεται και δημιουργούνται νέοι θεσμοί και δομές για 
τη λειτουργία της, και εξετάζει την επίδραση που έχει στην παιδική 
ηλικία η θεολογική γνώση, η πίστη και το ήθος τα οποία εκδηλώνονται 
στην προσωπική και κοινωνική ζωή .

Το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης και η μεταπτωτική πορεία 
του ανθρώπου δεν διασφαλίζει την ασύστολη προβολή ανθρωποκε-
ντρικού, αυθεντικού και αυτοδύναμου τρόπου και υλικού αγωγής . 
Επειδή ο Χριστός είναι «αυτοαγαθότης», κατά τον Γρηγόριο Νύσσης, 
διδάσκει την αυθεντική ζωή . Ή ζωή και η διδασκαλία του Χριστού 
με την αποκαλυπτική σχέση των τριαδικών προσώπων αναδεικνύει 
το θεμέλιο της αυτοαγωγής εδραιωμένο στο διφυές της αποφατικής 
και καταφατικής θεολογίας . Ή παιδαγωγική που χρησιμοποιεί τους 
κλάδους της οντολογίας και ανθρωπολογίας μπορεί να ωφεληθεί από 
την πρόταση του θεοφόρου συγγραφέα που αναφέρεται στη σύνθεση 
της ανθρώπινης υπόστασης . Ή ανθρωπολογία της θεολογίας του, με 
την επίκληση του αρχετύπου της φύσεως παρουσιάζει την «κατά 
φύσιν»464 σύνθεση της ανθρώπινης υπόστασης, που αποκλείει κάθε 
ανάπτυξη ανθρωπογενούς και διχαστικού δογματισμού ως προς τη 
διαλεκτική της ανθρώπινης φύσης με την αγωγή της .

Ή παιδαγωγική θεολογία προτείνει το αρχέτυπο του παιδαγωγού 
που αποτελεί θεμέλιο για τη σχέση της παιδαγωγικής με την ανθρω-
πολογία . Ή αναγνώριση των ορίων της ανθρώπινης φύσεως από την 
παιδαγωγική οντολογία βοηθά στους εξής παιδαγωγικούς σκοπούς: 
α) στην κατανόηση της θέσης του παιδαγωγού και του παιδαγωγου-
μένου, β) στη δυνατότητα προσδιορισμού της φύσης της ανθρώπινης 
αξίας με αρχετυπικά στοιχεία και παιδαγωγικούς τρόπους που την 
εξυψώνουν, όπως η «μίμηση προς το της φύσεως αρχέτυπο» και γ) 
στην κατανόηση της σχέσης της συγκριτικής παιδαγωγικής με την 
παιδαγωγική θεολογία . Ή διαχρονία του κατ’ εικόνα πνευματικού 
γονιδιώματος κομίζει μια πίστη σε μια διαγενεαλογική ομοείδεια που 
αποθαρρύνει την προβολή πεπερασμένων θεωριών για αυθεντικές 
επιστημονικές ή δασκαλοκεντρικές ερμηνείες ως προς το περιεχόμενο 
του ήθους ή της ουσίας της παιδαγωγικής . Θα ωφελούσε μια ματιά 

464 . Γρηγόριος Νύσσης, Προς Ολυμπίαν, ΒΕΠΕΣ 69, 78 .
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στη βιβλική ιστορία ως προς την πολιτισμική μετεξέλιξη των πεποιθή-
σεων . Ή εξέλιξη των εμπειριών από την παγανιστική στην εκστατική 
φιλοσοφία –από τη Χαλδαϊκή στην έκσταση του Μωϋσή465– διδάσκει 
τη θεϊκή πρόνοια για τη φανέρωση της ενυπόστατης και σαρκωμένης 
τελειότητας που είναι ταυτόσημη με το ωφέλιμο ως «αποκατάσταση 
στο αρχαίο κάλλος» . Ή εφαρμογή της παιδαγωγικής θεολογίας στην 
παιδεία δεν αποτιμάται με κριτήριο τα «πρεσβεία του χρόνου» και 
τις χρησιμοθηρικές πρακτικές της αλλά από τον προσανατολισμό 
της στην απόκτηση ενυπόστατης αρετής που υπερβαίνει μια γλώσσα 
κορεσμένη και εγκλωβισμένη στην κοσμική επικοινωνία .466

Ή αυθεντική ζωή προσωποποιείται από εκείνον που στο πρόσωπό 
του αυτοαποκαλύπτεται η αγωγή και περιέχεται ο διαχρονικός χα-
ρακτήρας της παιδαγωγικής στη θεωρία και στην πράξη . Επομένως 
η παιδαγωγία έχει σχέση με την αυθεντική ζωή, ως ελευθερία, ως δη-
μιουργικότητα, ως αυτενέργεια, ως κοινωνικότητα . Το πρόβλημα που 
προκύπτει ως προς τη σχέση παιδαγωγικής και θεολογίας βρίσκεται 
στην αποδοχή ή μη του θρησκευτικού ή μεταφυσικού στοιχείου ως 
παράγοντα αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού . Ωστόσο, το ευαγγέ-
λιο, ως παραδοτέο μνημείο οντολογίας και ανθρωπισμού, περιέχει 
στοιχεία προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης που μπορούν να αξιο-
ποιηθούν από την παιδαγωγική με ενσωματωμένο τον υπαρξιστικό ή 
θρησκευτικό χαρακτήρα .

Ή θρησκευτικότητα σύμφωνα με θέσεις της φιλοσοφικής και κοινω-
νικής παιδαγωγικής αποτελεί οργανικό στοιχείο του μορφωτικού και 
πολιτισμικού μορφώματος . Εάν στην ιστορία των πολιτισμών συμμε-
τέχει η έκφανση της πίστης που βρίσκεται σε ανθρώπινες δραστηριό-
τητες και δεξιότητες, τότε η σχέση της παιδείας με τη θρησκεία είναι 
σχέση αλληλεπίδρασης, και εύλογη η θέση των θρησκευτικών στην 
εκπαίδευση . Είναι αντιρεαλιστική πολιτική τακτική στην εκπαίδευση, 
από φιλοσοφική και ψυχολογική οπτική, η παιδαγωγική να στερείται 
το κεφάλαιο της θρησκευτικότητας αφού αποτελεί δομικό στοιχείο της 
προσωπικότητας και παράγοντα κοινωνικότητας . Ο προβληματισμός 
για την ελλιπή εκπροσώπηση των θρησκειών από χρισμένους καθοδη-
γητές ή για αγκυλώσεις σε παθογένειες και διαβλητές ενέργειές τους 

465 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, ΒΕΠΕΣ 67 .160-163 .
466 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης . Εγκώμιον εις τον Άγιον Βασίλειον, ΒΕΠΕΣ 69 .353 .
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δεν ακυρώνει ούτε τον ουσιαστικό χαρακτήρα της θρησκευτικότητας, 
ως οντολογικού στοιχείου της ύπαρξης, αλλ’ ούτε και τον παιδαγωγι-
κό της χαρακτήρα . Κατά τον Γρηγόριο Νύσσης αληθινή παιδαγωγική 
πρόταση γίνεται από τον αυθεντικό παιδαγωγό που έχει εμπειρικά 
οικειωθεί την αλήθεια και γίνεται ταπεινά εισηγητής της . Τονίζει, 
μάλιστα, ότι ο Μωυσής έφθασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε να μην 
έχει πια ο ίδιος ανάγκη να παιδαγωγείται με νόμο, «αλλ’ εισηγητής 
νόμου γίνεσθαι ετέροις» .467 Ή βιωματική αλήθεια της αποκάλυψης και 
η επίδρασή της στην προσωπική και κοινωνική ζωή δίνει ασφαλείς 
δικλείδες για την ενσωμάτωσή της στην παιδαγωγική και τη δικαίωση 
της διαγενεαλογικής της ισχύος .

Ο αληθινός παιδαγωγός είναι εκείνος που στο πρόσωπό του εναρ-
μονίζει τη θεωρία με την πράξη, ο ίδιος έχει παιδαγωγηθεί με αρχές 
παιδαγωγίας και μετά γίνεται εισηγητής αγωγής στους νέους . Εφό-
σον η παιδαγωγική γεννήθηκε από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος και 
αναπτύχθηκε η σχέση του με το θείο, τον συνάνθρωπο και τον κόσμο, 
είναι επόμενο οποιαδήποτε παιδαγωγική θεωρία να αφορά την οικο-
δόμηση των σχέσεων και την ποιότητά τους από την παιδική ηλικία . 
Οι θεωρίες της παιδαγωγικής επιστήμης είναι ποικίλες (φιλοσοφικές, 
ψυχολογικές, κοινωνιοβιολογικές, θρησκευτικές), σχετίζονται με τις 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και υιοθετούνται από τα εκπαιδευ-
τικά συστήματα και κατ’ επέκταση στη σύνταξη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και των παιδευτικών στόχων .

Ή παιδαγωγική θεολογία μπορεί να εντάξει στοιχεία της στις θε-
ωρίες που ισχύουν για την εκπαίδευση, όπως είναι η προτεινόμενη, 
τελευταία, «πνευματιστική» . που έχει σαν πηγές για την ανάπτυξή 
της, τις θρησκείες, τη μεταφυσική, το μυστικισμό κ .ά .468 Τα σύγχρο-
να προβλήματα από την παγκοσμιοποίηση, από τη βιοτεχνολογία, τη 
συσσώρευση γνώσης αλλά ταυτόχρονα και από τη συνειδητοποίηση 
της απεραντοσύνης της έδωσαν ισχυρή ώθηση στην εμφάνιση και ώθη-
ση της «πνευματιστικής θεωρίας» .469 Το αδιέξοδο που δημιούργησε 
ο συμπεριφορισμός ως μονοδρόμηση των στόχων της παιδαγωγικής 

467 . Γρηγόριος Νύσσης, ΒΕΠΕΣ 66,23 .
468 . Βλ . Yves Bertrand, Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα, 21999,22 .
469 . Βλ . Yves Bertrand . Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, 29 .
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οδήγησε τις έρευνες σε νέες μορφές στην άσκηση της αγωγής . Για  
παράδειγμα, η εμφάνιση της Μορφολογικής Ψυχολογίας, η οποία ερευ-
νά τα ψυχολογικά φαινόμενα και τις μαθησιακές διαδικασίες στον 
άνθρωπο συνολικά . Ο ισομορφισμός προωθεί την ενιαιοποίηση των 
στοιχείων της ανθρώπινης ύπαρξης με σκοπό τη σύσταση της δομικής 
ταυτότητας ανάμεσα στα νευροφυσιολογικά και ψυχολογικά πεδία . 
Δηλαδή, με τη θεωρία αυτή υποστηρίζεται ότι, αυτό που συμβαίνει 
στη συνείδηση υπάρχει το αντίστοιχό του στον εγκέφαλο . Ή ορθόδο-
ξη πατερική παράδοση προβάλλει την ενοποίηση των ενεργειών και 
δυνάμεων του τριμερούς της ψυχής –λογιστικό, θυμικό και επιθυμητι-
κό– προκειμένου να αποφευχθεί η μονομερής διάσπαση και η διάχυση 
της μεταπτωτικής ψυχής προς τα αντικείμενα του κόσμου που οδηγεί 
στην ειδωλοποίηση της αγωγής . 

Ή συστηματική περιγραφή και ταξινόμηση θεωριών αγωγής και 
εκπαίδευσης βοηθούν στη σκοποθεσία της συγκριτικής παιδαγωγι-
κής . Ή κριτική στην παιδαγωγική και την ιστορία της συμβάλλει στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που ίσχυσαν για την 
παιδεία αλλά και τον υπεύθυνο προβληματισμό για τις αλλαγές που 
προγραμματίζονται για το μέλλον . Ή παιδαγωγική θεολογία μπορεί 
από τη φύση της και το περιεχόμενό της να χαρακτηρισθεί ως μια 
καθολική θεωρία που, εκτός από τη σύσταση της δομικής ταυτότητας 
του προσώπου, μπορεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση και αλλη-
λοσχετισμό των τεσσάρων στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 
το υποκείμενο (μαθητής), το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτή διε-
ξάγεται, το περιεχόμενό της καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών 
των στοιχείων .470 Συγκεκριμένα, η παιδαγωγική θεολογία με το νέο 
διαθεματικό πλαίσιο σπουδών που ισχύει στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα ενισχύει την καθολική παιδεία του νέου ανθρώπου, αφού 
αντιλαμβάνεται ενοποιητικά την ανθρώπινη φύση και το περιβάλλον 
της . Μία δυαλιστική θεωρία για την αντίληψη και τον προσανατο-
λισμό της παιδείας που απομονώνει σε επιμέρους στόχους την εκ-
παίδευση, ανάλογα με τα αντικείμενα και τους εκπροσώπους τους, 
είναι ελλειπτική για την καθολική μόρφωση του ανθρώπου και τη 
μεταμόρφωση του κόσμου .

Ή παιδαγωγική θεολογία ενσωματώνεται στην παιδαγωγική επι-

470 . Βλ . Yves Bertrand, Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, 10 .
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στήμη εφόσον δίνει πρόταση νοήματος ζωής και εμπειρίες παιδα-
γωγικής αξίας που υπηρετούν το καθολικό όραμα της παιδείας . Ή 
παιδαγωγική θεολογία εισηγείται αρχές που δεν προέρχονται από 
μια ανθρωποκεντρική οπτική της εξέλιξης της κοινωνίας και του αν-
θρώπου αλλά από τη θεανθρωποκεντρική εικόνα που δίνει για την 
κοινωνία και τον άνθρωπο ο σαρκωμένος αποκαλυπτικός Λόγος μέσα 
στην ιστορία . Εάν η ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι ο κυρίαρχος 
λόγος και σκοπός της παιδείας, τότε περισσότερο από τη γνώση έχει 
σημασία το περιβάλλον της αλληλεπίδρασης και τα μαθήματα που θα 
πάρει το παιδί για την καλλιέργεια της συνείδησης και την εσωτερική 
του μόρφωση και αξιολόγηση . Ή παιδαγωγική θεολογία από την οντο-
λογία, τη Χριστολογία και την εκκλησιολογία, με τη σύζευξη κτιστού 
και άκτιστου, δίνει βασικά και αυθεντικά διαχρονικά στοιχεία για τις 
σχέσεις μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγουμένου, αυτογνωσίας και 
ετερογνωσίας, προσώπου και κοινωνίας .

Ή σχέση της θύραθεν παιδείας με την παιδαγωγία της θεολογίας 
μπορεί να φωτιστεί μέσα από τα έργα του Γρηγορίου Νύσσης, ώστε 
να γίνει κατανοητή η ύπαρξη και η κατάλληλη ένταξη της ορθόδοξης 
χριστιανικής αγωγής στο χώρο και στα προγράμματα της θρησκευτι-
κής αγωγής και της παιδείας . Ο Γρηγόριος τονίζει την ανεπάρκεια της 
θύραθεν παιδείας εφόσον δεν μπορεί αυτόνομα και αυτοδύναμα να 
οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία . Γι’ αυτό σημειώνει ότι η θύραθεν 
παιδεία είναι «ἀεί ὠδίνουσα καί μηδέποτε ζωογονοῦσα» . Δηλαδή η 
ανθρώπινη παιδεία είναι άτεκνη, αφού, κατά τον Γρηγόριο ενώ πονά 
κατά τον τοκετό ποτέ δεν ζωογονεί με τη γέννα . Ή φιλοσοφία μπορεί 
να βοηθά τον άνθρωπο στην αναζήτηση της αλήθειας αλλά όχι στην 
αποκάλυψή της για το σκοπό της ζωής και το νόημά της . Οι μακρο-
χρόνιες κυοφορίες της ανθρώπινης φιλοσοφίας καταστρέφονται ως 
έμβρυα όταν είναι έγκλειστες στους κόλπους της άγονης σοφίας χωρίς 
την τροφή της μητέρας Εκκλησίας .471

Επειδή όμως η εξωτερική παίδευση εντάσσεται, όπως και ο παι-
δαγωγός Ζαν Πιαζέ αναφέρει, στα στάδια της πνευματικής εξέλιξης 
του παιδιού, η θύραθεν παιδεία δεν «είναι απόβλητη στην τεκνογο-
νία της αρετής» αλλά είναι μέρος της . Ο Γρηγόριος παρομοιάζει ως 

471 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, ZiiÇ-roy, Εις τον βίον του Μωυσέως, μτφρ . Αρχιμ . 
Παγκράτιος Μπρούσαλης, Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 1990, 98 .
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κιβωτό τη θύραθεν παιδεία που συγκρατεί τον άνθρωπο από «τα 
κύματα του βίου» .472 Οι χαρακτηρισμοί αυτοί από τον Γρηγόριο μπο-
ρεί να συσχετισθούν με το χαρακτηρισμό του σχολείου από τον Τζον 
Ντιούι ως εμβρυακή κοινότητα που διαθέτει τις προϋποθέσεις για 
τη μετάβαση του μαθητευομένου και τροφίμου της αγωγής από την 
ανωριμότητα στην ωριμότητα, από την ανασφάλεια στην απόκτηση 
νοήματος εμπιστοσύνης .

Κατά τον Γρηγόριο, οι ανθρώπινες εκτιμήσεις για θέματα υπαρξια-
κά χωρίς την ενέργεια της πίστης συνιστά «παρατροπή της αλήθειας» . 
Τα ουσιώδη και μεγάλα θέματα της ζωής, όπως ο άνθρωπος, ο σκοπός 
της ζωής, η αξία της ψυχής, το παρόν και το μέλλον δεν λύνονται με 
την πίστη στη φύση αλλά με την πίστη στον Θεό .473 Αλλά και από μό-
νη της η ανθρώπινη σοφία δεν οδηγεί στην πίστη και στην κατανόηση 
του θείου . Ή υπερβατική γνωσιολογία είναι μια σύνθετη διαδικασία 
της ανθρώπινης ύπαρξης και προϊόν εμπειρικής καθολικής συμμετοχής 
της σε ιερό δρώμενο που συμβάλλει στην αγωγή του δισυπόστατου 
της ανθρώπινης φύσης . Στην πατερική θεολογία η γνωσιολογία και η 
θεογνωσία συνδέονται . Ο άνθρωπος εκτός από το εργαλείο της νόησης 
που χρησιμοποιεί για τη θεογνωσία και για την ανακάλυψη του νοή-
ματος της ζωής γνωρίζει από την πνευματική ιστορία ότι η εμπειρία 
και η μέθεξη είναι καταστάσεις που μας έδωσαν την αυθεντική γνω-
σιολογία περί Θεού . Ή μυστική εμπειρία αποδίδει, ως ορολογία, τη 
σχέση του κτιστού λόγου με τον άκτιστο Λόγο, γι’ αυτό και είναι συ-
ναφής με την αποκάλυψη του μυστηρίου του Θεού . Ο τρόπος αυτός, η 
πορεία γι’ αυτήν τη μυστική ένωση με τον Θεό, καθώς και η σταδια κή 
είσοδος στο θείο γνόφο, όπως τη βίωσε ο Μωυσής, περιέχονται στον 
όρο θεογνωσία που χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος .474 Ή γνωσιολογία του 
ορθόδοξου μυστικισμού ως θεματική στη θρησκευτική αγωγή δίνει 
στην παιδεία τη δυνατότητα προσέγγισης και ερμηνείας της ζωής και 
της ανθρώπινης ύπαρξης και τη βοηθά στην απαγκίστρωσή της από 
μια εκκοσμικευμένη και παγανιστική παιδαγωγία . 

Ή διανοητική γνώση είναι μια ενέργεια και λειτουργία που δεν 
δίνει το όλο της ζωής . Οποιοσδήποτε σχολαστικισμός και κατηγοριο-

472 . Γρηγόριος Νύσσης . Εις τον βίον του Μωυσέως, 96 .
473 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, Εις τους μακαρισμούς 44,1249 .
474 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, Εις τον βίον του Μωυσέως, 98 και σχετικό σχόλιό 

του 311 .
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ποίηση της γνώσης εμποδίζει τον άνθρωπο στην ολοκλήρωσή του, 
στην πνευματική του τελείωση . Ή γνώση και η άγνοια για τον Θεό 
εκφράζουν μια κατάσταση της ψυχής, αφού η ουσία του νου βρίσκεται 
σ’ αυτή και σχετίζεται με τη ζωή που είναι ο ίδιος ο Θεός . Επομένως, 
όταν προσδιορίζουμε τη γνώση δεν την αποσπούμε από την εμπειρία, 
αφού ο νους έχει άμεση σχέση με την ψυχή . Ο Ντιούι υποστηρίζει ότι 
η διαδικασία της σκέψης προϋποθέτει την εμπειρία και δεν είναι κάτι 
αλλότριο απ’ αυτή .475 Ή γενεαλογία της γνώσης ή της άγνοιας και 
η ιστορία τους διακλαδίζονται και μαρτυρούν τη μεταπτωτική ροπή 
της ανάπτυξης του γενεαλογικού δένδρου της ανθρωπότητας όσο και 
τον εμβολιασμό του από τον ένσαρκο Λόγο . Ή διάσπαση γνώσης και 
ήθους σημαίνει αδράνεια στην ενέργεια του Λόγου, για την καθολική 
δομή της ανθρώπινης ύπαρξης, και διάσπαση του ανθρώπινου προ-
σώπου . Ή γνώση του Θεού που συνδέεται με την πίστη είναι μέθεξη, 
είναι κοινωνία της θείας ζωής . Έχει διαφορά η γνώση των αντικειμέ-
νων από την ουσία των πραγμάτων . Κανένα από όσα νοούνται και 
λέγονται ως προς κάτι δεν εκφράζει την ουσία του . Άλλος είναι ο 
λόγος ως προς κάτι και άλλος ο λόγος της ουσίας του .476

Ή γνώση δεν είναι ουσία αλλά ένας επιπλέον καρπός της διανοητι-
κής λειτουργίας, γι’ αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μοναδικό κριτήριο 
και αποδεικτικό τεκμήριο της θείας υπάρξεως και του μυστηριακού 
τρόπου προσέγγισής της . Άρα η γνωσιολογία άμεσα σχετίζεται με 
την ηθική και τη μυστική ή νηπτική θεολογία . Ή γνωσιολογία της 
νηπτικής θεολογίας προκύπτει από τη σύμπραξη όλων των δυνάμε-
ων της ψυχής με προσανατολισμένες εσχατολογικά τις ενέργειες για 
νήψη, κάθαρση και φωτισμό εφόσον νους και ψυχή συμπράττουν στην 
παραγωγή ήθους . Ή γνώση του Θεού είναι να ζήσει ο άνθρωπος τον 
ίδιο τρόπο και ήθος ζωής του Θεού . Ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ομιλώ-
ντας περί «ομοηθείας Θεού», εννοεί την κατάσταση κατά την οποία 
ο πιστός κατέχει συγχρόνως και το ήθος του Θεού και τη χάρη του, 
την αρετή και το φως, που στον Θεό δεν μπορούν να ξεχωρισθούν .477 

475 . Βλ . John Dewey, Experience and nature carbondale, SUV Press, 1981, 145 .
476 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, Περί των νηπίων που φεύγουν πρόωρα από την 

παρούσα ζωή, μτφρ . Αρχιμ . Παγκράτιος Μπρούσαλης, Αθήνα: Αποστολική Διακονία, 
1984, 63 .

477 . Βλ . Παναγιώτης Κ . Χρήστου, Το μυστήριο του ανθρώπου, Θεσσαλονίκη: 
Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1991, 73 .
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Ο άνθρωπος με τη συνέργια της θείας χάριτος γίνεται ομότροπος και 
ομόηθος της θείας ζωής .

Ή φαινομενολογία και η οντολογία προσφέρονται, ως συγγενείς 
φιλοσοφικοί κλάδοι, για την κατανόηση του επιστητού και της ουσίας 
του και αποτελούν τρόπους άσκησης της θρησκευτικής αγωγής . Ο 
φαινομενολογικός και οντολογικός τρόπος του Γρηγορίου είναι προ-
καταρκτικός και παιδαγωγικός στο δράξιμο υψηλότερου νοήματος 
στη ζωή . Ή χειραγώγησή του πραγματοποιείται με δύο τρόπους: με το 
συμβολικό και με τον εννοιολογικό ή νοηματοδοτικό . Συγκεκριμένα: 
α) με τη μετάβαση από τα φαινόμενα στην κατανόηση . Ή κατανόηση 
των μυστηρίων άρχιζε από τα φαινόμενα, τα οποία χειραγωγούν την 
ψυχή «πρός τήν ἀόρατον φύσιν», οπότε όλα τα ορατά επισκιάζονται 
σαν από κάποια άλλη νεφέλη, η οποία όμως χειραγωγεί και εξοι-
κειώνει «τήν ψυχήν βλέπειν πρός τό κρύφιον» και β) με το δράξιμο 
νοήματος, δηλαδή με την εννοιοδότηση και νοηματοδότηση της ζωής 
από την εμβάθυνση στις έννοιες ή σ’ ένα νόημα . Ο Γρηγόριος υπο-
γραμμίζει ότι άνθρωποι που προχωρούν προς την τελειότητα, «ὅταν 
τινός ἀγαθοῦ νοήματος δράξωνται, χειραγωγοῦνται δι’ ἐκείνου πρός 
ὑψηλότερον νόημα» .478

ΣΤ. ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ TOΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ή πορεία προς την τελείωση του ανθρώπου προϋποθέτει την αρχή 
της τρεπτότητας . Όπως η φυσική ζωή αρχίζει με τη σύλληψη και τη 
γέννηση, έτσι και η πορεία προς την τελειότητα έχει την αφετηρία 
της, τα ενδιάμεσα στάδιά της και το τέρμα της . Ή ζωή του Μωυσή 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την πορεία της ψυχής 
προς την αρετή της τελειότητας .

Ο προορισμός του ανθρώπου είναι συνάρτηση της βούλησής του 
με τη βούληση της προσωπικής δημιουργικής αρχής . Ή κλήση του αν-
θρώπου από τον Θεό είναι, παρόλη την τρεπτότητα της φύσης του, να 
πετύχει, «το άτρεπτο του Δεσπότου και αμετάθετο» στην αρετή .479 
Το θαύμα της δημιουργίας, κατά τον Γρηγόριο, είναι μάθημα εισαγω-

478 . Γρηγόριος Νύσσης, ΒΕΠΕΣ 66,103,152 .
479 . Βλ . Γρηγόριος Νύσσης, Περί τελειότητος, PG 46 .269Α .
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