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Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση 
της δυνατότητας ύπαρξης της ψυχικής ανθεκτικό-
τητας στο πρόσωπο του/της μαθητή/τριας, του/της 
εκπαιδευτικού και οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται 
στη σχολική διαδικασία. Στην εισαγωγή γίνεται μία 
προσπάθεια να κατανοηθεί το φαινόμενο της παρα-
βατικότητας και δη της σχολικής παραβατικότητας. 
Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται οι ορισμοί της σχο-
λικής κρίσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας και 
αναφέρονται οι προστατευτικοί παράγοντες και οι 
παράγοντες επικινδυνότητας που ευνοούν ή παρα-
κωλύουν, αντίστοιχα, τη δυνατότητα ύπαρξής της. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης της ψυχικής 
ανθεκτικότητας στον μαθητή/τρια και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός 
ψυχικά ανθεκτικού παιδιού, αλλά και η σημασία της γόνιμης γονικής εμπλοκής 
στη συναισθηματική ανάπτυξή του. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην προ-
σωπικότητα του/της δασκάλου/ας. Παρουσιάζονται τα ιδεώδη γνωρίσματα που 
πρέπει να έχει και παρατίθενται δύο παραδείγματα από την ορθόδοξη παράδο-
ση, που αποτελούν πρότυπα μίμησης της σχέσης παιδαγωγού – παιδαγωγουμέ-
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νου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση του 
θέματος, που βασίζεται στους Τρεις Ιεράρχες. Τέλος, παρατίθεται ο επίλογος που 
ανακεφαλαιώνει τα ήδη γραφέντα και εύχεται να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην 
πλήρη κατανόηση του θέματος.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the possibility 
of mental resistance of students, teachers and 
everyone who is involved in the school process. The 
introduction attempts to present the phenomenon 
of delinquency, particularly the phenomenon of 
school delinquency. The first chapter defines 
what school crisis and mental resistance is and 
mentions the protective and risk factors which 
define their existence. The second chapter presents 
the need for mental resistance for the students and records the characteristics of 
mentally resistant children, as well as the importance of parental involvement 
in the emotional development of their child. The third chapter focuses on the 
teacher’s personality. In this chapter, the ideals the teacher must have, are 
presented along with two examples from the Orthodox tradition, about the 
model of imitation the relationship between teacher and student is based 
on. The fourth chapter presents a theory based on the Christian pedagogy 
of the Three Hierarchies. In the conclusion is summarized what has already 
been presented with the hope that everything has been understood and is 
under of concern. 

1. Εισαγωγή

Είναι οφθαλμοφανές ότι στη σημερινή εποχή η επιθετικότητα αποτελεί στοιχείο 
της καθημερινής ζωής και είναι εκείνη η οποία επιβαρύνει συχνά τις διαπροσω-
πικές σχέσεις των ατόμων, είτε είναι φυσική και εκφράζεται με πράξεις βίας είτε 
λεκτική και εκφράζεται με τη γλώσσα. Αν μάλιστα γίνει αποδεκτός ο ορισμός της 
επιθετικότητας ως «της πρόθεσης ενός ατόμου να προκαλέσει βλάβη ή πόνο σε 
κάποιον άλλο» (Γεωργάς, 1990), τότε είναι ευνόητο ότι στο σχολείο προκύπτουν 
πολύ συχνά περιστάσεις, οι οποίες γεννούν τέτοιες προθέσεις.
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Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται προσπάθειες, τόσο από παιδαγωγούς όσο και 
από ψυχολόγους, να διατυπωθεί η ορθότερη θεωρία για την επιθετικότητα. Έτσι, 
μέσα από πλήθος θεωριών που προέκυψαν, οι κυριότερες είναι οι εξής:
• Η επιθετικότητα ως ενστικτώδης προδιάθεση (εκ φύσεως).
• Η επιθετικότητα ως συνέπεια της ματαίωσης (αντίδραση).
• Η επιθετικότητα ως αποτέλεσμα της μάθησης (πρότυπο – μίμηση – ταύτιση) 

(Βουϊδάσκης, 1987).

Μια νεότερη ερμηνεία, που την εισηγείται ο καθηγητής G. H. Neumann (1982), 
ονομάζεται βιο-κοινωνικό μοντέλο και προσπαθεί να ερμηνεύσει την επιθετικό-
τητα μέσα στα πλαίσια γενικότερων περιβαλλοντικών συνθηκών (Καψάλης, 2013). 
Έτσι, η ερμηνεία της επιθετικότητας των μαθητών/τριών εντάσσεται στο ευρύ τερο 
πλαίσιο του οικοσυστήματος του σχολείου, το οποίο δεν λειτουργεί σωστά και 
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάλογες μορφές συμπεριφοράς. 

Ωστόσο, η σχολική παραβατικότητα έχει δύο όψεις, μία όψη είναι η παρα-
βατικότητα των μαθητών/τριών που προαναφέρθηκε και η άλλη όψη είναι η 
παραβατικότητα των εκπαιδευτικών, που αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες 
μαθητικής παραβατικότητας (Ρεράκης, 2008). Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι 
οι παράγοντες που ευνοούν και οδηγούν στην «παραβατική» συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών είναι οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις που έχει ο/η εκάστοτε εκπαι-
δευτικός, τα πρότυπα που έχει υιοθετήσει και έχουν διαπλάσει τον χαρακτήρα του/
της, αλλά και η λανθάνουσα λειτουργία ενός απρόσωπου σχολικού συστήματος. 

Για να αποφευχθούν όμως οι ασυμβίβαστες συμπεριφορές που προαναφέρ-
θηκαν, και να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλή και καρποφόρα σχέση μαθητών/
τριών – εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη η από κοινού υπέρβαση κάθε δυσκολίας 
που έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό ασφαλώς επιτυγχάνεται μέσω μιας αρετής 
που καλείται ψυχική ανθεκτικότητα, ενός ιδιαιτέρου γνωρίσματος που πρέπει να 
διακρίνει τόσο τους/τις μαθητές/τριες όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και 
όσους εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στη σχολική κοινότητα.

2. Ορίζοντας τις έννοιες

Με τον όρο σχολική κρίση εννοούνται τα γεγονότα και τα επεισόδια της σχολικής 
ζωής, τα οποία δημιουργούν εντάσεις και δυσκολίες σε διαπροσωπικό, συναισθη-
ματικό ή μαθησιακό επίπεδο. Ασφαλώς, εκτός από τα εμφανή επεισόδια κρίσεων, 
μπορεί να περιλαμβάνει και συγκαλυμμένα ή αφανή φαινόμενα, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές 
σχέσεις (Κουρκούτας, 2011). Όταν λοιπόν ο μαθητής και η μαθήτρια, αλλά και 
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ο/η εκπαιδευτικός βρίσκονται στη δύσκολη θέση να διαχειριστούν την οποιασδή-
ποτε μορφής και έκτασης σχολική κρίση που τους επηρεάζει, καλούνται να είναι 
εφοδιασμένοι με αρκετά ψυχικά εφόδια για να αντεπεξέλθουν. Ο επιστημονικός 
όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παραπάνω διαδικασία καλείται 
ψυχική ανθεκτικότητα (ΨΑ). 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον γι’ αυτήν ξεκίνησε μόλις τη δεκαετία του 1970, 
όταν ορισμένοι ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι άρχισαν να εφιστούν την προσο-
χή των επιστημόνων στην παρατήρηση ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός παιδιών, 
παρά το γεγονός ότι ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, λειτουργούν με επάρκεια 
και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα. Η μελέτη αυτού του 
φαινομένου ονομάστηκε για πρώτη φορά ψυχική ανθεκτικότητα και έχει προ-
καλέσει το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων (Luthan, 2006).

Θέλοντας, λοιπόν, κανείς να ορίσει την ψυχική ανθεκτικότητα, θα έλεγε ότι 
είναι μια σειρά ικανοτήτων του ατόμου που του δίνουν τη δυνατότητα να προ-
σαρμοστεί επιτυχώς στο περιβάλλον, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
εμφανίζονται στη ζωή του (Masten, 1994).

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι, λόγω του ορισμού της, έχει τρεις διαστάσεις. Η 
πρώτη αναφέρεται στις αντίξοες συνθήκες στις οποίες ζει κάποιος, η δεύτερη 
στο γεγονός ότι παρά το ότι ζει κάτω από αντίξοες συνθήκες είναι καλά προσαρ-
μοσμένος σ’ αυτές και ψυχολογικά επαρκής και η τρίτη αναφέρεται στους προ-
στατευτικούς παράγοντες και στις διεργασίες που φαίνεται να προστατεύουν τα 
ψυχικά ανθεκτικά άτομα από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι παρα-
γόντες επικινδυνότητας.

Όσον αφορά τους προστατευτικούς παράγοντες, περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
εμπειρία συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη και προσαρμογή του παιδιού και 
διακρίνονται σε οικογενειακούς, όπου υπάρχει η παρουσία σταθερών και επι-
δέξιων γονέων που εμπλέκονται γόνιμα στην εκπαίδευση και ενθαρρύνουν το 
παιδί τους στην απόκτηση δεξιοτήτων, σε κοινωνικούς, όπως τα δίκτυα κοινω-
νικής υποστήριξης που παρέχουν την αίσθηση του «ανήκειν», και στα ατομικά 
χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού (Καλαντζή-Αζίζι και Ζαφειροπούλου (2004). 

Ασφαλώς, υπάρχουν και οι παράγοντες επικινδυνότητας, που περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε στρεσογόνα εμπειρία ή αρνητική κατάσταση αυξάνει σημαντικά την 
πιθανότητα να παρουσιάσει το παιδί δυσκολίες στην ψυχοκοινωνική του προ-
σαρμογή ή πάσης φύσεως προβλήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους 
παράγοντες επικινδυνότητας έχουν δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά αποτελούν 
παράγοντα επικινδυνότητας και από την άλλη προστατευτικό παράγοντα (Καλα-
ντζή-Αζίζι και Ζαφειροπούλου (2004). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
η γονεϊκή φροντίδα, η οργάνωση και συνοχή του σχολείου, το μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων και η συμπεριφορά του/της δασκάλου/ας.
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3. Παιδί – Μαθητής/τρια και ψυχική ανθεκτικότητα

Αρχικά, βάση του ορισμού της ψυχικής ανθεκτικότητας, για να θεωρηθεί ένα παιδί 
ως ψυχικά ανθεκτικό, θα πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώ-
τον, θα πρέπει να ζει κάτω από αντίξοες συνθήκες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την 
ψυχική του υγεία και δεύτερον, θα πρέπει να είναι καλά προσαρμοσμένο σ’ αυτές 
και ψυχολογικά επαρκές, παρά το γεγονός ότι ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Από έρευνες που έγιναν τις δεκαετίες του 1960 και 1970, διαπιστώθηκε ότι η 
εικόνα που σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του (αυτοαντίληψη) και η αποτί-
μησή της (αυτοεκτίμηση) εξαρτώνται από το είδος των εμπειριών που αποκτά το 
άτομο από την επαφή του τόσο με ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς) όσο και 
με συνομηλίκους (συμμαθητές/τριες). Έτσι, αν οι εμπειρίες είναι θετικές, τότε και 
η αυτοεκτίμηση που αναπτύσσει το άτομο είναι θετική, ενώ, αντίθετα, αν οι εμπει-
ρίες είναι αρνητικές και η αυτοεκτίμηση είναι αρνητική (Ματσαγγούρας, 2003).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός αποδοχής που τυγχάνουν τα παιδιά από τους 
γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς, και άρα το είδος των εμπειριών που αποκτούν, 
εξαρτώνται από τις σχολικές τους επιδόσεις.  Έτσι, οι σχολικές επιδόσεις θετικο-
ποιούν ή αρνητικοποιούν τον παραπάνω μηχανισμό συμπεριφοράς. Επιπλέον, 
η αυτοαντίληψη συνδέεται και με την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών/
τριών και τους οδηγεί, ανάλογα, σε θετικές ή αρνητικές μορφές συμπεριφοράς. 

Από την ορθόδοξη χριστιανική οπτική, για να χαρακτηριστεί ένα παιδί ψυχικά 
ανθεκτικό θα πρέπει να διακρίνεται για την ηρεμία, τη γαλήνη, την ψυχραιμία και 
την πίστη του ότι όσο δύσκολη περίσταση και αν κληθεί να αντιμετωπίσει, θα μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί.  Έτσι, ένα παιδί που χαρακτηρίζεται για τα εν λόγω γνωρί-
σματά του, δείχνει σεβασμό, ενσυναίσθηση, κατανόηση και προπαντός αγάπη σε 
όλους ανεξαιρέτως, διότι μόνο αυτή μπορεί «ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Ά  Ιω. 4, 18). 

3.1. Γονείς και ψυχική ανθεκτικότητα

Αναμφισβήτητα, δεν είναι ανάξια λόγου η παρατήρηση ότι το παιδί ξεπερνά την 
πρωταρχική του αδυναμία, όταν από το οικογενειακό περιβάλλον δέχεται στοργή, 
ζεστασιά και αγάπη. Αν οι γονείς διακρίνονται για την ψυχική τους ισορροπία, 
την υπομονή και την επιμονή τους, τη θετική τους στάση απέναντι στη ζωή και 
την απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, με μια τέτοια στάση συμπεριφοράς 
και ζωής θα επηρεάσουν και θα γαλουχήσουν τα παιδιά τους (Κογκούλης, 2014).

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει η αγωγή που προσφέρεται εντός 
της οικογενειακής εστίας να είναι σύμφωνη με τις προτροπές και τα διδάγματα 
της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Έτσι, εκτός από τη σωματική ανάπλαση των 
παιδιών, οι γονείς οφείλουν να ενδιαφέρονται και για την ψυχική τους καθα-
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ρότητα και ανάπτυξη, θα πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καὶ 
νουθεσίᾳ Κυρίου» (Εφ. 6, 4). Μόνο μέσω αυτής της αγωγής το παιδί θα μάθει να 
σέβεται, να εκτιμά και να αγαπά όλους όσους βρίσκονται γύρω του «ὡς σεαυ-
τόν». Η διάκριση ανάμεσα στο «ἐμόν» και το «σὸν» δεν έχει θέση σε μια εν Χριστώ 
αδελφική κοινωνία και φυσικά ούτε σε μια σχολική ομάδα. Βέβαια, η ταπεί νωση 
ή η αυταπάρνηση δεν συνεπάγεται την εξάλειψη της προσωπικό τητας, αλλά 
την αληθινή ολοκλήρωσή της μέσα σε έναν καθολικό διάλογο με τους «άλλους» 
(Ρεράκης, 2007).

Μολονότι η εκπαίδευση του παιδιού ξεκινάει από την οικογένεια και συνεχί-
ζεται στο σχολείο, οι γονείς θα πρέπει να εμπλέκονται γόνιμα και αρμονικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε, αφενός, να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά 
στη διευθέτηση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας του σχολικού περιβάλλοντος, 
αλλά και να δημιουργήσουν ένα κλίμα συνεργασίας, εκτίμησης και σεβασμού με 
την εκπαιδευτική κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των σχέσεων οικογένειας – σχολείου – μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών, μειώ-
νοντας σημαντικά τους παράγοντες επικινδυνότητας και αυξάνοντας θεαματικά 
τους προστατευτικούς παράγοντες (Καλαντζή-Αζίζι και Ζαφειροπούλου (2004).

4. Εκπαιδευτικός και ψυχική ανθεκτικότητα

Σύμφωνα με την ιστορική μας παράδοση, γνωρίζουμε πως ο/η εκπαιδευτικός 
είναι οι διδάχοι. Είναι δηλαδή αυτοί που διδάσκουν στα παιδιά όχι απλώς γνώ-
σεις, αλλά ποιότητα ψυχής, γαλουχώντας τα με τα σωτήρια νάματα της πίστης 
μας. Για να καταφέρουν όμως να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, πρώτα 
αυτοί θα πρέπει να διακρίνονται για το ήθος κα τις αρετές τους, αποτελώντας το 
κατάλληλο πρότυπο που θα μιμηθεί ο/η μαθητής/τρια στην παρούσα αλλά και 
στη μετέπειτα ζωή τους.

Αρχικά, πρέπει να διακατέχονται από την αγάπη προς το λειτούργημά τους, 
αλλά και από την αγάπη προς τον/τη μαθητή/τριά τους, τα οποία είναι αλλη λένδετα 
και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ξεχωριστά το ένα από το άλλο (Καλιάφας, 
1958). Γνήσια αγάπη, αληθινή, θυσιαστική, ανιδιοτελής, που δίνει απλό χερα, 
χωρίς να περιμένει να λάβει ανταπόδοση, γιατί ο γνήσιος παιδαγωγός αγαπά 
τον παιδαγωγούμενο και δεν αποβλέπει στην αποκόμιση κάποιου οφέλους. Άλλη 
αρετή που πρέπει να χαρακτηρίζει τον σωστό παιδαγωγό είναι η ικανότητά του 
να τηρεί ο ίδιος και να συμβάλλει στη διατήρηση της σχολικής πειθαρχίας. Όταν 
γίνεται ο ίδιος πρότυπο αυτοκυριαρχίας, υπομονής, συνέπειας και σταθερότητας, 
διδάσκει και στους/στις μαθητές/τριές του τον τρόπο για να επιτευχθεί η αρμο-
νική λειτουργία της τάξης ειδικότερα και του σχολείου γενικότερα. Τέλος, αν και 
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αποτελεί πρώτιστο καθήκον του, στόχος του είναι να βελτιώνει αδιαλείπτως τον 
εαυτό του με αυτοέλεγχο και αυτοδιδαχή, ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερος και 
να ανέρχεται σε ύψη πνευματικά, αποτελώντας παράδειγμα άξιο προς μίμηση.

Εφοδιασμένοι, λοιπόν, με όλα αυτά τα εφόδια, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να διαχειριστούν οποιαδήποτε κρίση δημιουργείται στο σχολικό περι-
βάλλον με σύνεση και πραότητα. Αποφεύγοντας τη χρήση τιμωριών, ποινών και 
οποιωνδήποτε άλλων μέσων καταστρατηγούν την προσωπικότητα του μαθητή 
και χρησιμοποιώντας ευρέως αποδεκτές παιδαγωγικές μεθόδους, που σέβονται 
την προσωπικότητα του μαθητή και της μαθήτριας. Έτσι, ο παιδαγωγός και ο παι-
δαγωγούμενος μπορούν να πορεύονται σε μια αέναη κατεύθυνση ανεύρεσης του 
τρόπου και της δυνατότητας να αναδεικνύονται ως πρόσωπα, διατηρώντας ταυ-
τόχρονα την ταυτότητα της κοινής φύσης και την ετερότητα του προσώπου. Τον 
τρόπο τον έδειξε ο ίδιος ο Χριστός με τη σταυρική Του θυσία και δεν είναι άλλος 
από την αγάπη, που αποτελεί την κορωνίδα αλλά και το κέντρο όλων των αρετών.

Εντύπωση προκαλεί το ρηθέν υπό του Αποστόλου Παύλου «μιμηταί μου γίνε-
σθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Ά  Κορ. 1, 11). Προτρέπει, λοιπόν, ο Απόστολος των 
Εθνών τους χριστιανούς να μιμηθούν όχι τον ίδιο, αλλά τον Κύριο ημών Ιησούν 
Χριστόν. Έτσι και οι παιδαγωγοί, που πρώτιστο μέλημά τους είναι να μεταλα-
μπαδεύσουν ήθος και αξίες, πρέπει να μιμηθούν τον Μέγα Διδάσκαλο και στον 
τρόπο αλλά και στα μέσα διδασκαλίας, για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, 
για το πώς πρέπει να είναι μια υγιής και ορθή σχέση διδασκάλου – διδασκομέ-
νου. Πρώτο παράδειγμα είναι η σχέση Χριστού – μαθητών/Αποστόλων. Ο Χριστός 
είναι ο κατεξοχήν Διδάσκαλος των ανθρώπων. Η διδασκαλία Του αναφέρεται 
στη Βασιλεία των Ουρανών και η βασική της προϋπόθεση είναι η ελευθερία του 
μαθητή, ο οποίος, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ» (Μαρκ. 
8, 34). Ως μέθοδό της έχει την αξιοποίηση καθημερινών παραστάσεων με απλή 
και κατανοητή χρήση της γλώσσας, με βαθιά όμως και επίκαιρα βιώματα. Με τον 
παραπάνω τρόπο, ο Χριστός συν-κινεί τους μαθητές Του, τους γοητεύει και τους 
παρακινεί να ζήσουν μια νέα, αναστάσιμη ζωή κοντά Του, εντός της Εκκλησίας, 
που επισφραγίζεται με την κοινωνία του αχράντου σώματος και του τιμίου αίμα-
τός Του. Έτσι και ο διδάσκαλος, μιμούμενος τον Κύριο, πρέπει να προσπαθήσει με 
νηφάλιο και συνάμα πειστικό τρόπο να απομακρύνει οποιαδήποτε διασπαστική 
συμπεριφορά ελλοχεύει και να παρακινήσει τους μαθητές και τις μαθήτριές του 
να συνοδοιπορήσουν το δύσκολο μονοπάτι της γνώσης και της σοφίας.

Δεύτερο παράδειγμα είναι η σχέση γέροντα και υποτακτικού στο ασκητικό 
βιβλίο του Γεροντικού. Ο γέροντας είναι ο διδάσκαλος της πνευματικής ζωής στον 
υποτακτικό, που γίνεται μαθητής. Δεν του διδάσκει γνώσεις για τον κόσμο, αλλά 
το πώς θα εξαλείψει το θέλημά του, για να αγαπήσει τον Θεό μέχρι θανάτου. Αν 
και πολλές φορές είναι σκληρός ο τρόπος διδασκαλίας, προϋποθέτει την απόλυτα 
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ελεύθερη μαθητεία του υποτακτικού. Όταν κάποτε τελειώνει η μαθητεία, ο πρώην 
υποτακτικός έχει βρει τον κατά Θεόν εαυτό του, δηλαδή τον τρόπο της αγάπης, 
της εμπιστοσύνης, της εξάλειψης του ιδίου θελήματος, της ταπείνωσης και είναι 
έτοιμος να παραδοθεί πλήρως στον Θεό, αφήνοντάς Τον να μεταμορφώσει την 
καρδιά του σε ναό και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

5. Η ψυχική ανθεκτικότητα στη διδασκαλία  
των Πατέρων της Εκκλησίας

Αναμφισβήτητα, η Θεολογία των Πατέρων είναι μια ζωντανή μαρτυρία της πίστης 
και της πνευματικής ζωής. Οι εκκλησιαστικοί Πατέρες ως διδάσκαλοι, όπως και 
οι Απόστολοι, αποτελούν μιμητές του Ιησού Χριστού και δείχνουν σ’ όλους τους 
διδασκάλους ανά τους αιώνες τον τρόπο που συνδέεται στη Θεολογία ο άνθρω-
πος με τον κόσμο αλλά και με την εν Χριστώ ζωή. Αξιοποιώντας το παράδειγμά 
τους, η ορθόδοξη σχολική αγωγή δεν είναι μια μάταιη πολυλογία, αλλά μία δια-
φορετική, ουσιαστική και καινοτόμος πρόταση ζωής, που έχει ως κεντρική επι-
δίωξή της την προσωπική κοινωνία των ανθρώπων και την εν αληθεία και αγάπη 
υπαρκτική ενότητά τους σε ένα σώμα. Ασφαλώς, όλοι οι Πατέρες κηρύττουν την 
αγάπη, την ταπείνωση, τη συγχώρεση, την επιμονή, την υπομονή, την εγκράτεια 
και όλες τις άλλες αρετές του χριστιανισμού. Ιδιαιτέρως οι Τρεις Ιεράρχες, που 
λόγω της σοφίας τους είναι οι προστάτες άγιοι της παιδείας και των γραμμάτων, 
σε πλήθος λόγων τους αναφέρονται στην ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 
αλλά και τις αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους παιδαγωγούς και τους 
παιδαγωγουμένους.

Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας για τον σκοπό της παιδείας, αλλά και την υπο-
μονή και επιμονή που πρέπει να έχει ο παιδαγωγός, τονίζει: «Ἐστὶ δὲ ἡ παιδεία 
ἀγωγή τις ὠφέλιμος τῇ ψυχῇ, ἐπιπόνως, πολλάκις τῶν ἀπὸ κακὰς κηλίδων 
αὐτὴν ἐκκαθαιρούσα» (PG 31, 389). Δηλαδή, η παιδεία είναι η ωφέλιμη αγωγή 
που δίδεται στην ψυχή του παιδιού και προσπαθεί με πολύ υπομονή, επιμονή 
και κόπο να την καθαρίσει από τις κηλίδες της αμαρτίας.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στους γονείς, αλλά και στους 
διδασκάλους, τους πνευματικούς γονείς των μαθητών, τονίζει: «Μὴ τοίνυν, παρα-
καλῶ τούτου προτιμώτερον τι ἠγούμεθα, ἀλλὰ πάντα ποιῶμεν καὶ πραγματευ-
όμεθα, ὥστε γαλήνην καὶ εἰρήνην εἶναι μεταξὺ τῆς συνοικήσεως. Τότε γὰρ οἱ 
τικτόμενοι παῖδες τῇ τῶν γεγενηκότων ἀρετῇ κατακολουθήσουσι…» (PG 53, 360).

Τέλος, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η καταλληλότερη οδός 
διαπαδαγώγησης είναι η πειθώ, καθότι με αυτή ενεργοποιείται και λειτουργεί η 
προαίρεση του νέου και με αυτόν τον τρόπο άγεται ο νέος στην επίτευξη ενός 
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θετικού, νόμιμου και ασφαλούς αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτό, τονίζει «Μὴ 
βίᾳ κατάρξειν, ἀλλὰ πειθοῖ προσάξεσθα» (Σωτηρόπουλος, 2005). Έτσι, η βία απορ-
ρίπτεται και δε συνιστάται, διότι ο νέος είναι ελεύθερο ον, με προσωπικότητα που 
χρήζει της ανάλογης συμπεριφοράς και του προσήκοντος σεβασμού.

6. Επίλογος

Συνοψίζοντας, βασιζόμενοι σε βιβλιογραφικά δεδομένα, η ψυχική ανθεκτικότητα 
οικοδομείται, καλλιεργείται και μαθαίνεται, χωρίς να αποτελεί έμφυτη δυνατότητα 
του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
στη σχολική κοινότητα μπορούν να συμβάλλουν στην απόκτηση και στη διατή-
ρησή της. Ο μόνος τρόπος όμως για να υπάρξει αληθινά είναι να πηγάζει από 
τη μαθητεία της αγάπης Θεού και ανθρώπων. Μιας μαθητείας που είναι ικανή 
να γίνει υπόδειγμα παιδείας μέσα στη σύγχυση που επικρατεί σε όλα τα εκπαι-
δευτικά συστήματα και να μεταμορφώσει εν Χριστώ όλη την οικουμένη. Για να 
επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει να ανατρέξουμε στους Πατέρες της Εκκλησίας, οι 
οποίοι υπήρξαν διδάσκαλοι, και με τους λόγους τους να μας ωθήσουν να ανα-
ζητήσουμε τον χαμένο δάσκαλο-πρότυπο μέσα στην παράδοσή μας, όχι σαν μια 
απλή ανάμνηση, αλλά ως πρόσωπο που θα προσφέρει την όντως Ζωή σε όλους.
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