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ΥΠΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ"Β-"ΓΛΑΡΟΥ

Ἐπίκ-"Καθηγητῆ"τοῦ"Πανεπιστηµίου"Ἁθηνῶν

Κατὰ"τὴν"ὀρθόδοξη"χριστιανικὴ"ἀνθρωπολογία"ἡ"µελέτη"καὶ"ἀξιολόγη,
ση"τοῦ"ἑαυτοῦ"πρέπει"νὰ"συµβαίνει"σὲ"περιβάλλον"ἐλευθερίας"καὶ"νὰ"εἰσά,
γει" στὸ" ἀξιακὸ" πλαίσιο" τοῦ" ὑποκειµένου" τὴν" ἐπιδίωξη" µιᾶς" οὐσιαστικῆς
προσωπικῆς" σχέσης" µὲ" τὸν" Θεό+" ἡ" ὁποία" εἶναι" καὶ" ἡ" µόνη" ὁδὸς" γιὰ" τὴν
ἀληθῆ"αὐτογνωσία"καὶ"τὴν"κατὰ"«Θεὸν"γνώση»0-"Ἡ"θεολογικὴ"ἑρµηνεία
τῆς" ἐντολῆς" τοῦ" ∆ευτερονοµίου" «πρόσεχε" σεαυτῷ»1 στρέφεται" πρὸς" τὴν
ἐναργῆ"τήρηση"τοῦ"Νόµου"ποὺ"δόθηκε"ἀπὸ"τὸν"Θεό-"Ὁ"ἀνθρωποκεντρικὸς
ἀρχαιοελληνικὸς" πολιτισµὸς" ἐπιδιώκει" τὸ" «γνῶθι" σαυτὸν»" ὡς" µιὰ" θεµε,
λιώδη"ἀρετή2-"Στὸν"ἑλληνοχριστιανικὸ"κόσµο"ὁ"Γρηγόριος"ὁ"Θεολόγος"χρη,

0-"Ἡ"µελέτη"τοῦ"ἑαυτοῦ"µας"ὁδηγεῖ"στὴν"ἐπίγνωση"τῆς"ἀγαθότητας"καὶ"τῆς"σοφίας
τοῦ"Θεοῦ-"Βλ-"Μ-"Βασιλείου+"Εἰς"τὴν"ἑξαήµερον+"Θ΄+"LOF 18+1/3A,B9"«µᾶλλον"ἐξ"οὐρα,
νοῦ"καὶ"γῆς"τὸν"Θεὸν"ἔστιν"ἐπιγνῶναι+"ἢ"καὶ"ἐκ"τῆς"οἰκείας"ἡµῶν"κατασκευῆς»-"Βλ-"καὶ
Α-"Γλάρου+"«Ἡ"“εἰς"τὸ"πρόσεχε"σεαυτῷ”"ὁµιλία"τοῦ"Μ-"Βασιλείου-"Θεολογικὴ"καὶ"ἀξιολο,
γικὴ"προσέγγιση"τῆς"περὶ"αὐτοεξέτασης"διδασκαλίας"του»+"Στὰ"βήµατα"τοῦ"Ἁποστόλου
Βαρνάβα-"Τιµητικὸς"τόµος"πρὸς"τὸν"Ἁρχιεπίσκοπο"Νέας"Ἰουστινιανῆς"καὶ"Πάσης"Κύπρου
κ-κ-"Χρυσόστοµο"Β΄+"γιὰ"τὰ"τριάντα"χρόνια"Ἁρχιερατικῆς"του"∆ιακονίας+"Λευκωσία"1//7+
σελ-"046,07/-"

1-"∆ευτ-"398+"0498-"
2-"Ἡ"σωκρατικὴ"ἔννοια"τοῦ"«γνῶθι"σαυτὸν»"ὁρίζεται"ὡς"τὸ"µυστικὸ"τοῦ"αὐτοελέγχου

καὶ"τὸ"αἴτιο"τῆς"εὐδαιµονίας+"καθὼς"ὁδηγεῖ"στὴ"θεραπεία"τῆς"ψυχῆς"µέσω"τῆς"ἀρετῆς"καὶ
τῆς"ἠθικῆς"πράξης"'Γρ-"Κωσταρᾶ+"Φιλοσοφικὴ"Προπαιδεία+"εἰσαγωγικὴ"θεώρηση+"µεθο,
δολογικὴ"προσέγγιση+"ἱστορικὴ"ἐπισκόπηση+"Ἁθήνα"1//27+"σελ-"103,104(-"
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σιµοποιεῖ"µιὰ"ἄλλη"προστακτική9"«Μέµνησο"σαυτοῦ·"µὴ"λάθῃς"Θεὸν"βλέ,
πων-"Ὀµώµοκας·"µέµνησο"τῆς"σωτηρίας»3-

Ὅπως"ὅλες"οἱ"παλαιοδιαθηκικὲς"ἐντολές+"ἔτσι"καὶ"τὸ"«πρόσεχε"σεαυτῷ»
λαµβάνει"µεσσιανικὸ"νόηµα-"Τὸ"γεγονὸς"τῆς"ἐν"Χριστῷ"Ἁποκαλύψεως"καὶ
σωτηρίας"ἀνάγεται"σὲ"ἕνα"ἱστορικὸ"µέλλον-"Στὸν"χῶρο"τῆς"ὀρθόδοξης"πνευ,
µατικότητας"πραγµατώνεται"σὲ"ὅλους+"ὅσοι"ἀποδέχονται"τὸ"ἀποκαλυπτικὸ
µυστήριο" τῆς" σάρκωσης" τοῦ" Λόγου" καὶ" ἀναγνωρίζουν" στὸ" πρόσωπο" τοῦ
Χριστοῦ"τὸ"τέλειο"ἀνθρώπινο"πρόσωπο-"Ὁ"Χριστὸς"εἶναι"ὁ"Κύριος+"«ὃν"ἑω,
ράκαµεν»4-"Ὅταν"ὁ"ἄνθρωπος"συγκρίνει"τὴν"ἀρχετυπικὴ"µορφὴ"τοῦ"ἱστορι,
κοῦ"Ἰησοῦ"µὲ"τὴ"δική"του"προσωπικότητα+"µπορεῖ"νὰ"ὁδηγηθεῖ"σὲ"µιὰ"ρε,
αλιστικὴ"αὐτοαντίληψη-"Τὸ"γεγονὸς"τῆς"σάρκωσης"κατέστησε"δυνατὴ"µιὰ
τέτοια"σύγκριση+"καθώς+"κατὰ"τὴν"ὀρθόδοξη"ἀνθρωπολογία+" ὁ"ἄνθρωπος
ἔχει"πλαστεῖ"«κατ’"εἰκόνα»"Θεοῦ+"καὶ"αὐτὴ"ἡ"εἰκόνα"εἶναι"ὁ"Σαρκωµένος
Λόγος5-"Ἡ"πλήρης"αὐτογνωσία" δὲν" εἶναι" ἐφικτή+"καθὼς"δὲν"γνωρίζουµε
τὸν"Θεὸ"παρὰ"µόνο"κατὰ"τὸ"µέτρο"ποὺ"µᾶς"ἀποκαλύπτεται6-"Ἡ"ὀρθόδοξη
ἀνθρωπολογία" θεωρεῖ" ὅτι" ἡ" ρεαλιστικὴ" αὐτοαντίληψη" καθίσταται" ἐφικτὴ
µόνο"ἐφόσον"ὁ"ἄνθρωπος"ἀναγνωρίζει"στὸ"πρόσωπο"τοῦ"Χριστοῦ"τὸν"Κύριο
τῆς"δικῆς"του"ὕπαρξης7-"Τὸ"«µέµνησο"σεαυτοῦ»"ἀνάγεται"στὸν"πνευµατικὸ
ἀγώνα"τοῦ"χριστιανοῦ-"Ὁ"πιστὸς"πρέπει"νὰ"ἀγωνίζεται"διαρκῶς"ὄχι"µόνο
γιὰ"νὰ"µὴ"λησµονεῖ"τὸ"«κατ’"εἰκόνα»"τῆς"ὑπάρξεώς"του"ἀλλὰ"καὶ"γιὰ"νὰ
ἐκπληρώνει"τὸν"ἐσχατολογικὸ"σκοπό"του+"τὸ"«καθ’"ὁµοίωσιν»-"Νὰ"θυµᾶται+
µὲ"ἄλλα"λόγια+"ὅτι"εἶναι"πλασµένος"γιὰ"νὰ"σωθεῖ-"

Πέρα"ἀπὸ"τὴ"θεολογικὴ,φιλοσοφικὴ"διάσταση"τοῦ"τριπτύχου"«πρόσεχε
–"γνῶθι"–"µέµνησο»+"οἱ"τρεῖς"αὐτὲς"προστακτικὲς"ἔχουν"καὶ"µιὰ"ψυχοπαι,
δαγωγικὴ" ἀνάγνωση+" ὡς" προσδιοριστικὰ" λογότυπα" τῆς" αὐτοξιολόγησης+
τῆς"αὐτογνωσίας"καὶ"τῆς"αὐτορρύθµισης"ἀντίστοιχα-"Τὸ"«γνῶθι"σαυτὸν»
εἶναι"τὸ"ἐσαεὶ"ζητούµενο"γιατὶ"µέσω"αὐτοῦ"ὁ"ἄνθρωπος"ὁδηγεῖται"στὴν"ἀ",
πόκτηση"ταυτότητας-"Ἔτσι"ὁ"ἄνθρωπος"διαµορφώνει"τὴν"αὐτο,εικόνα"του+
τὶς"ἠθικὲς"ἐπιδιώξεις"του"καὶ"τὶς"ἀξίες"του-"Τὸ"κατὰ"πόσον"ὁ"πραγµατικὸς
βίος"ἑνὸς"ὑποκειµένου"εἶναι"ἀνάλογος"τῶν"παραπάνω"στοιχείων"τῆς"ταυ,

183 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

2-"Γρηγορίου"Θεολόγου+"Ἔπη"ἱστορικά+"ΚΣΤ΄+"LOF 26+"0175Α9"«Μέµνησον"σαυτοῦ·
µὴ"λάθῃς"Θεὸν"βλέπων-"Ὀµώµοκας·"µέµνησο"τῆς"σωτηρίας»-"

4-"Ἰωάν-"1/914-
5-"Βλ-"Μαξίµου"Ὁµολογητοῦ+"Σχόλια+"LOF 80+"3/3Α-
6-"Μ-"Βασιλείου+"Ἐπιστολὴ"ΣΛΕ΄+"LOF 21+7629"«καὶ"ἐµαυτὸν"Z---\"καὶ"οἶδα"καὶ"ἀγνοῶ-

Οἶδα"µὲν"γὰρ"ἐµαυτὸν"ὅστις"εἰµί·"οὐκ"οἶδα"δέ+"καθὸ"τὴν"οὐσίαν"µου"ἀγνοῶ---"Οἶδα"µὲν"γὰρ
αὐτὸν"κατὰ"τὸν"χαρακτήρα+"καὶ"τὰ"λοιπὰ"ἰδιώµατα·"ἀγνοῶ"δὲ"αὐτοῦ"τὴν"οὐσίαν»-
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τότητάς"του"γίνεται"ἀντιληπτὸ"µέσω"τῆς"ἐφαρµογῆς"τοῦ"«µέµνησο"σαυ,
τοῦ»-"Τὸ"ὑποκείµενο"ἐπιµετρᾶ"καὶ"ἀξιολογεῖ"τὴ"συνέπεια"τοῦ"προσώπου"του
µέσω"τῆς"σύγκρισης"τῆς"ποιοτικῆς"σύνθεσης"τῶν"ἐµπειριῶν"του"καὶ"τῆς
συµφωνίας"λόγων"καὶ"ἔργων"µὲ"τὸ"σύστηµα"ἀξιῶν"του-"Τὸ"«πρόσεχε"σε,
αυτῷ»"ἀναφέρεται"στὴν"ἐγρήγορση"καὶ"ἐποπτικότητα"κατὰ"τὴν"αὐτο,πα,
ρατήρηση8 ὥστε"τὸ"ὑποκείµενο"νὰ"ἀποφεύγει"ἀλλοτριωτικὲς"τοῦ"προσώπου
του"συµπεριφορές-"

Ἡ"αὐτοαξιολόγηση+"κατὰ"τὴν"κρατοῦσα"ἄποψη"στὴν"ἐπιστήµη"τῆς"ψυ,
χολογίας+"ἔχει"ἐπιτυχῆ"ἔκβαση"ἐφόσον"ὁδηγεῖ"στὴν"αὐτοαντίληψη+"τὴν"ἱκα,
νότητα"δηλαδὴ"τοῦ"ἀτόµου"νὰ"ἀξιολογεῖ"τὰ"προσόντα"καὶ"τὰ"ὅριά"του+"µὲ
τὶς" λιγότερες" κατὰ" τὸ" δυνατὸν" διαστρεβλώσεις0/-" Οἱ" παιδαγωγοὶ" ὁρίζουν
τὴν"αὐτοαντίληψη"ὡς"στάση"'ποὺ"διαµορφώνει"τὸ"ἄτοµο"γιὰ"τὸν"ἑαυτό"του(
ἀπὸ"τὴν"ὁποία"προκύπτουν"αὐτοαξιολογήσεις+"τάσεις"συµπεριφορᾶς"καὶ"κα,
τανοήσεις"τοῦ"αὐτοσυναισθήµατος00-"Σχετίζεται"ἄµεσα"µὲ"τὴ"διαδικασία
τῆς"αὐτοαγωγῆς+"ἡ"ὁποία"ξεκινᾶ"ἀπὸ"τὴν"παιδικὴ"ἡλικία"µὲ"στόχο"ἀφενὸς
τὴν"κατάκτηση"τῆς"ἐλεύθερης"ἀπόφασης"«γιὰ"τὸν"ἴδιο"µας"τὸν"ἑαυτὸ»"καὶ
ἀφετέρου"τὴν"ἀπόκτηση"συνείδησης"«γιὰ"τὴν"ἴδια"µας"τὴν"εὐθύνη»01-"

Ὁ"σπουδαῖος"παιδαγωγὸς"Bnldmhtr+"ἀναπτύσσοντας"τὰ"ἀξιώµατα"«τοῦ
διδάσκειν"καὶ"τοῦ"µανθάνειν»"στὸ"ἔργο"του"Μεγάλη"∆ιδακτική 02+"προβάλ,
λει"τὴν"ἀγωγὴ"ὡς"ἀπαραίτητο"παράγοντα"γιὰ"νὰ"κατανοήσει"ὁ"ἄνθρωπος
τὸν"ἑαυτό"του"καὶ"τὴν"ὕπαρξη"του03-"Πρῶτος"ὁ"A`mctq`"ἐπισήµανε"τὴ"σπου,
δαία"ἱκανότητα"τοῦ"ἀτόµου"γιὰ"αὐτοκαθοδήγηση+"ἡ"ὁποία"εἶναι"µιὰ"βασικὴ
προϋπόθεση"γιὰ"τὴν"ἐφαρµογὴ"τεχνικῶν"αὐτοελέγχου04 καὶ"τῆς"λεγόµενης

Ἡ"ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"καὶ"ἡ"τέχνη"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως 184

7-"Βλ-"Μαξίµου"Ὁµολογητοῦ+"Πεύσεις"καὶ"Ἁποκρίσεις+"ΞΑ΄+"LOF 8/+"722B-
8-"Βλ-"Α-"Γλάρου+"ὅ-π-

0/-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας+"σελ-"26-
00-"Γ-"Φλουρῆ+"Αὐτοαντίληψη+"σελ-"4,5-
01-"L-"Ghkkdaq`c+"«Αὐτοαγωγὴ"'Rdkarsdqyhdgtmf(»+"ΠΨΕΛ 1"'0878(+"σελ-"774-
02-"Α-"Κοµένιου+"Μεγάλη"∆ιδακτική+"σελ-"146,162-
03-"Α-"∆ανασσῆ,Ἁφεντάκη+"Ἡ"ἐξέλιξη"τῆς"Παιδαγωγικῆς"καὶ"∆ιδακτικῆς"σκέψης+"τ-

Β΄+"σελ-"05-
04-"Οἱ"κυριώτεροι"ἐκπρόσωποι"τῆς"θεωρίας"καὶ"πράξης"τοῦ"συµπεριφοριστικοῦ"αὐτοε,

λέγχου+"οἱ"ὁποῖοι"καὶ"θεωροῦνται"ἐκπρόσωποι"τοῦ"νεο,συµπεριφορισµοῦ"'L-"Lngnmdx+"E-
J`medq+"C-"Ldhbgdma`tl("συνέβαλαν"µὲ"τὶς"ἀπόψεις"τους"γιὰ"τὶς"γνωστικὲς"θεραπεῖες"τῆς
συµπεριφορᾶς-"Ὑποστήριξαν"ὅτι"µεταξὺ"τοῦ"ἐρεθίσµατος"καὶ"τῆς"ἀντίδρασης"διαµεσολα,
βοῦν"ἐνδιάµεσες"µεταβλητές-"Ἁναγνώρισαν"δηλαδὴ"τὴ"δυναµικὴ"ὕπαρξη"ἐσωτερικῶν"δια,
γνωστικῶν"διαδικασιῶν+"γεγονὸς"ποὺ"θεωρητικὰ"κατοχύρωσε"καὶ"ὤθησε"τὴν"ἐπιστηµο,
νικὴ"κοινότητα"πρὸς"τὴν"ἐξέλιξη"τεχνικῶν"αὐτοελέγχου"στὰ"ὅρια"τῆς"συµπεριφοριστικῆς
ψυχοθεραπείας"'Α-"Καλαντζῆ,Ἁζίζι+"«Αὐτοέλεγχος»+"ΠΨΕΛ 1"'0878("784,875(-
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αὐτορυθµιζόµενης"µάθησης05-"Σήµερα"αὐτὸ"ποὺ"χαρακτηρίζεται"ὡς"τὸ"ση,
µαντικότερο"γιὰ"τὴν"ποιότητα"τῆς"ἀγωγῆς"εἶναι"τὸ"πῶς"αὐτοὶ"ποὺ"ἀσχο,
λοῦνται"µὲ"τὸ"παιδὶ"θὰ"τὸ"βοηθήσουν"νὰ"βρεῖ+"νὰ"ἀνακαλύψει"καὶ"νὰ"ἀνα,
πτύξει"τὴν"προσωπικότητα"καὶ"τὴν"ταυτότητα"του06-"Ἡ"διαδικασία"τῆς"µά,
θησης"περιλαµβάνει"ὅ+τι"ἐφοδιάζει"τὸ"ἄτοµο"µὲ"ὠφέλιµες"γιὰ"τὸν"ἑαυτό"του
καὶ"τὴν"κοινωνία"γνώσεις+" δεξιότητες+"στάσεις"ζωῆς"καὶ"συµπεριφορές07-
Οἱ" ἄνθρωποι" προσπαθοῦν" νὰ" ἀποκτήσουν" ἀντίληψη" τῆς" προσωπικότητάς
τους+"τοῦ"ἐσωτερικοῦ"ἑαυτοῦ+"τῶν"ἱκανοτήτων+"τῶν"ἐπιθυµιῶν"καὶ"τῶν"ἰδιο,
συγκρασιακῶν" στοιχείων" τους-" Ὅσοι+" κατὰ" τὸν" αὐτοέλεγχο+" ἀξιολογοῦν
µόνο" τὸν" βαθµὸ" στὸν" ὁποῖο" ἔχουν" ἀναπτύξει" τὰ" θετικὰ" χαρακτηριστικά
τους+"θέτοντας"ὡς"µέσο"ἀξιολόγησης"καὶ"κριτήριο"ἕνα"ἀληθῶς"ἐπωφελὲς
πρότυπο+" ἔχουν" καλύτερα" ἀποτελέσµατα" στὴν" παραπάνω" προσπάθεια08-
Ἔτσι+"θὰ"µποροῦν"νὰ"ἐντοπίζουν"µὲ"τὴ"µεγαλύτερη"δυνατὴ"ἀκρίβεια"ἐκεῖνα
τὰ"στοιχεῖα"ποὺ"εἶναι"ἀναγκαῖο"καὶ"ἐπωφελὲς"νὰ"ἀναπτύξουν"περισσότερο
καὶ"νὰ"ἐνισχύσουν"στὴν"πορεία"τῆς"ζωῆς1/-

Ἡ"αὐτοαξιολόγηση"εἶναι"µιὰ"διαδικασία"ποὺ"προαπαιτεῖ"ἕνα"ἰδανικὸ"µέ,
τρο" τὸ" ὁποῖο" λειτουργεῖ" ἀρχετυπικὰ" γιὰ" τὴν" ψυχοκοινωνικὴ" συµπεριφορὰ
τῶν"ἀτόµων+"µὲ"τὴν"προϋπόθεση"ὅτι"τὸ"µέτρο"σύγκρισης"πρέπει" νὰ"εἶναι
ἀβίαστα"ἀποδεκτό+"κατανοήσιµο"καὶ"διαχρονικὰ"ἐπωφελές10-"Τέτοιες"ἐνέρ,
γειες"ἐνδοσκόπησης"διαφοροποιοῦν"τὸν"ἄνθρωπο"ἀπὸ"τοὺς"ἄλλους"ζωντα,
νοὺς"ὀργανισµοὺς"καὶ"ἀναδεικνύουν"τὴν"ἔννοια"τοῦ"προσώπου"του"τόσο"γε,
νικῶς"ὅσο"καὶ"εἰδικῶς+"ὅπως"χαρακτηριστικὰ"τονίζει"καὶ"ὁ"Μ-"Βασίλειος9
«Σύνες"σεαυτοῦ"τῆς"τιµῆς+"ἵνα"µὴ"παρεικασθῇς"τοῖς"ἀνοήτοις"κτήνεσιν»11-

Τὸ"µέτρο"σύγκρισης"εἶναι"ἕνα"σταθερὸ"µέγεθος+"πάνω"στὸ"ὁποῖο"θὰ"στη,
ρίξει"κανεὶς"τὴν"ἀξιολογική"του"κλίµακα-"Ἂν"δὲν"ὑπάρχει"ἕνα"σταθερὸ"µέ,
γεθος"σύγκρισης"τότε"δὲν"µπορεῖ"νὰ"ὑπάρξει"µιὰ"ἀπροκατάληπτη"κρίση12-
Οἱ" ἄνθρωποι" ἀντιµετωπίζουν" δυσκολίες+" ὅταν" προσπαθοῦν" νὰ" ἐκτιµήσουν
ἀντικειµενικὰ" τὰ" χαρακτηριστικά" τους+" ὅταν" δὲν" διαθέτουν" σταθερὸ" καὶ
ἐπωφελὲς"µέγεθος" σύγκρισης13-" Συχνὰ" ἀξιολογοῦν" τὶς" καθηµερινές" τους

185 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

05-"Η-"Ματσαγγούρα+"Θεωρία"καὶ"Πράξη"τῆς"∆ιδασκαλίας+"σελ-"172,173-
06-"@-"Ekhsmdq+"Ἁγωγή+"σελ-"0/5-
07-"C-"Enms`m`+"Ψυχολογία+"σελ-"07/-
08-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας+"σελ-"34+"37-"
1/-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"37,38-"
10-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"28-"
11-"Μ-"Βασιλείου+"Ὁµιλία"εἰς"Ψαλµὸν"ΜΗ΄+"LOF 18+"341Β-
12-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"30-"
13-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"31-"
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πράξεις"συγκρίνοντάς"τις"µὲ"πρότυπα"ποὺ"καθορίζονται"ἀπὸ"τὴν"κοινωνι,
κοπολιτικὴ"παράδοση"τοῦ"περιβάλλοντος"ἐντὸς"τοῦ"ὁποίου"ζοῦν+"τὰ"ὁποῖα
'πρότυπα("συχνὰ"δὲν"πληροῦν"τὶς"ἀναγκαῖες"προϋποθέσεις"γιὰ"νὰ"µποροῦν
νὰ"εἶναι"ἐπωφελῆ"ἢ"τουλάχιστον"ἀσφαλῆ14-

Ἡ"κρίση"«προτύπων»"στὶς"πολυπολιτισµικὲς"κοινωνίες15+"κυρίως"στὸν
ἀ"ναπτυγµένο"κόσµο+"καὶ"ἡ"ἀταξία"τῶν"µοντέλων"ἀξιολόγησης"ὁδεύει"πρὸς
τὸ"χειρότερο+"µὲ"ἀποτέλεσµα"ἡ"ἔλλειψη"τῶν"ἀρχετύπων"νὰ"ἔχει"ἐπιδεινώ,
σει"τὴν"αὔξηση"τοῦ"ὄγκου"τῶν"δυσκολιῶν"ποὺ"συναντοῦν"οἱ"ἄνθρωποι"κατὰ
τὴ"διαδικασία"ἀνάπτυξης"τῆς"αὐτοαντίληψης16-"Ἡ"Βασιλειάδου"σηµειώνει
ὅτι"ἡ"κρίση"αὐτὴ"ἔχει"φθάσει"σὲ"τέτοιο"σηµεῖο+"ὥστε"στὶς"σηµερινὲς"κοι,
νωνίες"νὰ"ὑπάρχουν"περιπτώσεις"ποὺ"ἀκόµη"καὶ"ἀρετὲς"ὅπως"ἡ"τιµιότητα+
ἡ"συγχωρητικότητα+"ἡ"φιλανθρωπία"κ-λπ-+"νὰ"θεωροῦνται"µᾶλλον"ἀρνητι",
κὲς"γιὰ"τὴν"ἐπιτυχία"στὴ"ζωή17-"Ὡς"ἀποτέλεσµα"πολλοὶ"ἄνθρωποι"προσ",
παθοῦν+"εἴτε"νὰ"κρύψουν"τέτοια"χαρακτηριστικὰ"τὰ"ὁποῖα"θεωροῦν"ἀρνητι,
κά+"προβάλλοντας"µιὰ"ἐπιφανειακὴ"εἰκόνα"τῆς"προσωπικότητας"τους18+"εἴ",
τε"προσπαθοῦν"νὰ"ὑπερασπιστοῦν"τὸ"δικαίωµα"«νὰ"εἶναι"ὁ"ἑαυτός"τους»"µὲ
τὸ"ἐπιχείρηµα"τῆς"παντοδύναµης"ἐπικυριαρχίας"τοῦ"βιολογικοῦ"παράγοντα
στὴν"ἀνάπτυξη"τῆς"προσωπικότητάς"τους-"Μὲ"τὴ"συµπεριφορά"τους"αὐτὴ
προσπαθοῦν"νὰ"ἀποφύγουν"τὶς"εὐθύνες"τῶν"πράξεων"τους2/-"Ἔτσι+"προτι,
µοῦν"νὰ"θεωροῦν"τοὺς"ἑαυτούς"τους"προκαθορισµένους"σὲ"βιολογικὸ"ἐπί,
πεδο"καὶ"ἀπορρίπτουν"τὸν"σηµαντικὸ"ρόλο"καὶ"τῶν"περιβαλλοντικῶν"παρα,
γόντων"ἀλλὰ"κυρίως"τῆς"µαθήσεως20-

Ἁναφέρονται"πέντε"συστατικὰ"στοιχεῖα+"τὰ"ὁποῖα"χαρακτηρίζουν"ἕνα
συµπεριφοριστικὸ"πρόγραµµα"αὐτοελέγχου9"α-"Αὐτοπαρατήρηση"καὶ"αὐτο,
καταγραφὴ"τῆς"συµπεριφορᾶς"'rdke,lnmhsnqhmf(+"β-"Ἔλεγχος"τῶν"συνθη",

Ἡ"ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"καὶ"ἡ"τέχνη"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως 186

14-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"31+"34-"
15-"Ὁ ὅρος"«πολυπολιτισµικὸς»"χρησιµοποιεῖται"γιὰ"νὰ"δηλώσει"τὴν"ὕπαρξη"διαφορε,

τικῶν"πολιτισµῶν"µὲ"διαφορετικὴ"ἐκκίνηση"προέλευσης"'ἐθνικότητα("καὶ"ἔχει"ἔντονο"τὸ
στοιχεῖο"τῆς"συνύπαρξης-"Τὰ"στοιχεῖα"αὐτὰ"δὲν"τὰ"ἔχει"ὁ"ὅρος"«διαπολιτισµικὸς»"ποὺ"ὑπο,
δηλώνει"µὲν"διαφορετικὰ"πολιτισµικὰ"στοιχεῖα"ἀτόµων"ὄχι"ὅµως"ὑποχρεωτικὰ"καὶ"διαφο,
ρετικὴ"ἐθνότητα"'σχετικὴ"εἶναι"ἡ"περίπτωση"τῶν"ἀθιγγάνων("µὲ"ἔντονη+"ὡστόσο+"ἀλλη,
λεπίδραση"καὶ"συσχέτιση"µεταξύ"τους-"Πρβλ-"Ε-"Κανακίδου","Β-"Παπαγιάννη+"∆ιαπολι,
τισµικὴ"Ἁγωγή+"σελ-"10-

16-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"34-"
17-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"31-"
18-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"32-"
2/-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"33-"
20-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"33-
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κῶν,ἐρεθισµάτων" ποὺ" προκαλοῦν" τὴν" ἐκδήλωση" συµπεριφορᾶς" 'rshltktr
bnmsqnk(+" γ-" Παρεµβολὴ" ἐναλλακτικῶν,ἀσυµβίβαστων" δραστηριοτήτων
'bnlodshmf"qdronmbdr(+"δ-"Μετατροπὲς"στὸ"ἐκτελεστικὸ"µέρος"τῆς"ἴδιας"τῆς
συµπεριφορᾶς" 'lnchexhmf" `bst`k" adg`uhnq(+" ε-" Αὐτοενίσχυση" 'rdke,qdhm,
enqbdldms(21-"Περαιτέρω+"ἡ"ἐπιστήµη"τῆς"ἀγωγῆς"ὁµολογεῖ"ὅτι"ὁ"παιδα,
γωγὸς"δὲν"µπορεῖ"νὰ"ἐγγυηθεῖ"γιὰ"τὸ"ἀποτέλεσµα"τῆς"συνειδητῆς"καὶ"προ,
γραµµατισµένης"ἐπίδρασης"ποὺ"ἀσκεῖ"στὸν"παιδαγωγούµενο22-

Ἑποµένως+" ὁποιαδήποτε" ἀπολυτοποίηση" εἴτε" τοῦ" βιολογικοῦ" εἴτε" τοῦ
περιβαλλοντικοῦ"παράγοντα"ὡς"τῶν"µόνων"καθοριστικῶν"τῆς"συµπεριφο",
ρᾶς"καὶ"τῆς"προσωπικότητας"τῶν"ἀτόµων+"δὲν"µπορεῖ"νὰ"γίνει"ἀποδεκτή-"

∆ὲν"θὰ"πρέπει+"ἐπίσης+"νὰ"λησµονεῖται"ὅτι"ἡ"παντελὴς"ἔλλειψη"αὐτοκρι,
τικῆς"εἶναι"σύµπτωµα"ἀρκετῶν"ψυχικῶν"διαταραχῶν+"ὅπου"τὸ"ἄτοµο"ἐκδη,
λώνει"τὴν"ἀπαίτηση"νὰ"γίνει"κοινωνικῶς"ἀποδεκτό+"ἂν"ὄχι"καὶ"ἀντικείµε,
νο"θαυµασµοῦ+"ἐπιδεικνύοντας"τὴ"«διαφορετικότητά»"του"ὡς"µεγάλο"προ",
σὸν"ἢ"πλεονέκτηµα"ἔναντι"τῆς"«κανονικότητας»"τῶν"φυσιολογικῶν"ἀνθρώ,
πων23-"

Ὁ"ἀνθρώπινος"ψυχισµός+"ποὺ"διαφέρει"ἀπὸ"ἐκεῖνον"τῶν"ζώων+"προσεγ,
γίζει"«ὡς"συγκεκριµένο"ὄχι"µόνο"τὸ"πράγµα"ἢ"τὸ"πρόσωπο"ἀλλὰ"καὶ"κα,
ταστάσεις" ποὺ" ἀνήκουν" σὲ" πρόσωπα" ἢ" πράγµατα»24-" Ἡ" πατερικὴ" διδα,
σκαλία"δὲν"παραθεωρεῖ"τὴν"αἰσθητηριακὴ"ἀφετηρία"κάθε"µαθησιακῆς"δια,
δικασίας25-"Ἁπλῶς+"προτρέπει"τὸν"ἄνθρωπο"νὰ"µὴν"ἔχει"ἀπόλυτη"ἐµπιστο,
σύνη"στὸ"«φαίνεσθαι»"ἀλλὰ"νὰ"ἐρευνᾶ"τὸ"«εἶναι»26-"Ὁ"Μ-"Βασίλειος"ἐπι,
σηµαίνει9"«Πρόσεχε"οὖν"σεαυτῷ+"τουτέστι·"µήτε"τοῖς"σοῖς+"µήτε"τοῖς"περὶ
σὲ"ἀλλὰ"σαυτῷ"µόνῳ"πρόσεχε-"Ἄλλο"γάρ"ἐσµεν"ἡµεῖς"αὐτοί+"καὶ"ἄλλο"τὰ

187 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

21-"Α-"Καλαντζῆ,Ἁζίζι+"Αὐτοέλεγχος+"ΠΨΕΛ 1"'0878(+"σελ-"784,875-"Πρβλ-+"ἐπίσης+
Α-" Καλαντζῆ,Ἁζίζι+" Αὐτογνωσία" ," αὐτοανάλυση" ," αὐτοέλεγχος9" ψυχολογικὴ" θεώρηση+
ἐκδ-"Ἑλληνικὰ"Γράµµατα+"Ἁθήνα"08874-

22-"Σ-"Κρίβα+"Παιδαγωγικὴ"Ἐπιστήµη+"σελ-"020-
23-"Τὰ"ἄτοµα"αὐτὰ"συνήθως"δὲν"δηµιουργοῦν"στενὲς"σχέσεις+"ὥστε"νὰ"µὴν"ἀποκαλύ,

ψουν"τὴν"ἀδυναµία"τους+"ἢ"χρησιµοποιοῦν"ὁριακὲς"ἐκλογικεύσεις"κηρύσσοντας"ὅτι"πολλὰ
ἀπὸ"τὰ"δυσλειτουργικὰ"φυσικὰ"χαρακτηριστικὰ"ἢ"ἰδιότητές"τους"εἶναι"πράγµατι"φυσιολο,
γικά"'Μ-"U`rrhkh`cnt+"ὅ-π-+"σελ-"33(-

24-"Χ-"Φράγκου+"Ψυχοπαιδαγωγική+"σελ-"3/1-"
25-"Πρβλ-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Περὶ"κατασκευῆς"τοῦ"ἀνθρώπου+"LOF 33+"042@9"«Πολ,

λάκις"γὰρ"καὶ"ἐκ"διαφόρων"αἰσθητηρίων"µία"γνῶσις"ἡµῖν"συναγείρεται+"τοῦ"αὐτοῦ"πράγ,
µατος"πολυµερῶς"πρὸς"τὰς"αἰσθήσεις"µεριζοµένου»-

26-"Γρηγορίου"Θεολόγου+"Ἔπη"ἠθικὰ"Λ΄+"LOF 26+"8/8Α9"«Μή"σοι"τὸ"εἶναι"τῷ"δοκεῖν
ὑποῤῥέοι»-
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ἡµέτερα+"καὶ"ἄλλο"τὰ"περὶ"ἡµᾶς-"Ἡµεῖς"µὲν"οὖν"ἐσµεν"ἡ"ψυχὴ"καὶ"ὁ"νοῦς+
καθ’"ὃν"κατ’"εἰκόνα"τοῦ"κτίσαντος"γεγενήµεθα·"ἡµέτερον"δὲ"τὸ"σῶµα+"καὶ
αἱ"διὰ"τούτου"αἰσθήσεις·"περὶ"ἡµᾶς"δὲ"χρήµατα+"τέχναι+"καὶ"ἡ"λοιπὴ"τοῦ"βί,
ου"κατασκευή»27-"

Τὸ"ἀνωτέρω"χωρίο"τοῦ"Μ-"Βασιλείου"συνδέει+"ἐπίσης+"τὴ"µελέτη"καὶ"ἀ",
ξιολόγηση"τοῦ"ἑαυτοῦ"µὲ"τὸ"εἶναι"καὶ"ὄχι"µὲ"τὸ"ἔχειν-"Ὑπάρχουν"ἄνθρωποι+
οἱ"ὁποῖοι+"ὅταν"ἐπιχειροῦν"νὰ"ἐξετάσουν"τὸν"ἑαυτό"τους+"χρησιµοποιοῦν"ὡς
κριτήρια"τὸ"πλῆθος"τῶν"ἀγαθῶν"ποὺ"ἔχουν"ἀποκτήσει"µὲ"τοὺς"κόπους"τους+
τὰ"ἐπιτεύγµατά"τους+"τὴν"κοινωνικὴ"καὶ"οἰκογενειακή"τους"ἀποδοχὴ"κ-λπ-
Ὁ"Μ-"Βασίλειος"ὅµως"τοποθετεῖ"τὴν"αὐτοεξέταση"σὲ"ἕνα"ὑπαρξιακὸ"πεδίο+
καθὼς"«νοῦς"καὶ"ψυχή»+"ἤ+"µὲ"ἄλλα"λόγια+"αὐτὸ"ποὺ"σήµερα"συνηθίζεται
νὰ"ἀποκαλεῖται"προσωπικότητα+"ἀποτελεῖ"τὸ"βασικὸ"µέγεθος"πρὸς"ἔρευνα-
Ὁ"νοῦς"καὶ"ἡ"ψυχὴ"µαζὶ"µὲ"τὸ"ἀνθρώπινο"σῶµα"συνιστοῦν"τὸ"πρόσωπο+"µιὰ
αὐθύπαρκτη+" µοναδικὴ" στὸν" τόπο" καὶ" τὸν" χρόνο" ἀνθρώπινη" ὀντότητα28-
Αὐτὸ"δὲ"σηµαίνει"ὅτι"ὁ"ἐσωτερικὸς"ἄνθρωπος"δὲν"ἐπηρεάζεται"ἀπὸ"τὴ"σω,
µατική"του"ὑπόσταση"καὶ"τὸ"περιβάλλον"του3/-"Ἡ"αὐτοεξέταση"εἶναι"µιὰ
ἀδιάκοπη"προσπάθεια"αὐτοαξιολόγησης"τῶν"χαρακτηριστικῶν"τοῦ"καθε",
νὸς"µέσα"σὲ"ἕνα"συγκεκριµένο"κοινωνικὸ,πολιτισµικὸ"καὶ"ἀσφαλῶς"οἰκο,
νοµικό+"ἰδιαίτερα"στὶς"µέρες"µας+"περιβάλλον30-"

Τὰ"αἴτια"τῆς"ἐλλειµµατικῆς"αὐτοαντίληψης"ἔχουν+"κατὰ"τοὺς"Πατέρες+
ὀντολογικὸ"ὑπόβαθρο"καὶ"ὑπαρξιακὸ"περιεχόµενο-"Ἁφενὸς"δηλαδὴ"οἱ"πνευ,
µατικὲς"δυνάµεις"τοῦ"ἀνθρώπου"δὲν"ἐπαρκοῦν+"γιὰ"νὰ"ἐννοήσει"ὁ" ἴδιος"τὴ
βαθύτερη"οὐσία"τῆς"ὕπαρξης"του31+"καὶ"ἀφετέρου"οἱ"περισσότεροι"ἄνθρωποι

Ἡ"ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"καὶ"ἡ"τέχνη"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως 188

27-"Μ-"Βασιλείου+"Ὁµιλία"εἰς"τὸ"Πρόσεχε"σεαυτῷ+"LOF 20+"1/3@-
28-" Πρβλ-" Μ-" Ἁθανασίου+" Περὶ" τοῦ" κατὰ" κοινὸν" ἄνθρωπον" ὑποδείγµατος+" LOF 15+

0125Α,Β-"
3/-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Περὶ"κατασκευῆς"τοῦ"ἀνθρώπου+"LOF 33+"03/Α9"«Μία"γάρ

τίς"ἐστι"δύναµις+"αὐτὸς"ὁ"ἐγκείµενος"νοῦς+"ὁ"δι’"ἑκάστου"τῶν"αἰσθητηρίων"διεξιών+"καὶ"τῶν
ὄντων"ἐπιδρασσόµενος-"Οὗτος"θεωρεῖ"διὰ"τῶν"ὀφθαλµῶν"τὸ"φαινόµενον·"οὗτος"συνιεῖ" διὰ
τῆς"ἀκοῆς"τὸ"λεγόµενον+"ἀγαπᾷ"τε"τὸ"κατευθύµιον+"καὶ"τὸ"µὴ"καθ’"ἡδονὴν"ἀποστρέφεται+
καὶ"τῇ"χειρὶ"χρῆται"πρὸς"τὸ"ὅ"τι"βούλεται+"κρατῶν"δι’"αὐτῆς"καὶ"ἀπωθούµενος"ἅπερ"ἂν"λυ,
σιτελεῖν"κρίνῃ+"τῇ"τοῦ"ὀργάνου"συνεργίᾳ"εἰς"τοῦτο"συγχρώµενος»-"

30-"Μὲ"ἄλλα"λόγια+"ἡ"αὐτοαντίληψη"µπορεῖ"νὰ"θεωρηθεῖ"ὡς"µιὰ"«ὑποθετικὴ"κατασκευὴ
ταυτότητας"ποὺ"παράγεται"µὲ"ὅσο"τὸ"δυνατὸ"λιγότερες"διαστρεβλώσεις"ἀποτελούµενη"ἀπὸ
ἕνα"ἀναπτυσσόµενο"συνεχὲς"ἐµπειριῶν"ἐπηρεασµένη"ἀπὸ"ἕνα"συγκεκριµένο"ἱστορικὸ"καὶ
κοινωνικὸ,πολιτισµικὸ"περιβάλλον»"'Μ-"U`rrhkh`cnt+"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας+"σελ-"26(-

31-"Μ-"Βασιλείου+"Ἐπιστολὴ"ΣΛΕ΄+"LOF 21+"762@9"«Ἐπεὶ"καὶ"ἐµαυτὸν"οὕτω"τούτῳ
τῷ"λόγῳ"καὶ"οἶδα"καὶ"ἀγνοῶ-"Οἶδα"µὲν"γὰρ"ἐµαυτὸν"ὅστις"εἰµί+"οὐκ"οἶδα"δὲ"καθὸ"τὴν"οὐσίαν
µου"ἀγνοῶ»-
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ἀναλώνουν"τὸν"χρόνο"τους"ἀσχολούµενοι"µὲ"δευτερεύοντα"ἢ"ὑποδεέστερα
πράγµατα-"Ἔτσι+"ὅµως+"ἀποφεύγουν"τὴ"βάσανο"τῆς"ἀτοµικῆς"ἐνδοσκοπή,
σεως32 καὶ"τῆς"ἐν"γένει"καταρτίσεώς"τους"ἐπὶ"τῇ"βάσει"τῆς"ἁγιογραφικῶς
θεµελιωµένης"χριστιανικῆς"ἀνθρωπολογίας33-"

Ἡ"Πατερικὴ"σκέψη"βασιζόµενη"στὴν"ἁγιοπνευµατικὴ"ἐµπειρία"τῆς"Ἐκ",
κλησίας+"ἐπιτρέπει"τὴ"διάγνωση"µιᾶς"ἰδιαίτερης"ποιµαντικῆς"διδασκαλίας
γιὰ"τὴν"αὐτοαξιολόγηση-"Οἱ"Πατέρες"ἀπευθύνονται"κυρίως"στοὺς"παιδα,
γωγούς+"γονεῖς"καὶ"διδασκάλους+"διότι"πιστεύουν"στὴ"δύναµη"τοῦ"ἐµπρά,
κτου" παραδείγµατος34-" Οἱ" γονεῖς" πρέπει" νὰ" µάθουν+" βεβαίως+" τὴν" τέχνη
τῆς"αὐτοεξέτασης+"ἀλλὰ"καὶ"ἐκείνη"τῆς"δηµιουργικῆς"καὶ"νηφάλιας"αὐτο,
κριτικῆς"γιὰ"νὰ"τὴν"ἐφαρµόσουν"στὸν"ἑαυτό"τους"καὶ"στὴ"συνέχεια"γιὰ"νὰ
τὴ"διδάξουν"στὰ"παιδιά"τους-"Ἡ"αὐτοαξιολόγηση"κατὰ"τὴν"ὀρθόδοξη"ἀν",
θρωπολογία"εἶναι"κάτι"ποὺ"µαθαίνεται+"κατακτιέται"καὶ"ἐµπεδώνεται"«κα",
τὰ"τὴν"ἀναλογίαν"τῆς"ἑκάστου"διὰ"τῶν"ἐντολῶν"καθάρσεως»35-"Ὁ"Γρηγό,
ριος"Παλαµᾶς"ἐπισηµαίνει"ὅτι"δὲν"µπορεῖ"κανεὶς"νὰ"γνωρίσει"τὸν"ἑαυτό"του
µὲ"διαιρετικές+"συλλογιστικὲς"καὶ"ἀναλυτικὲς"µεθόδους+"ἂν"δὲν"καταστή,
σει"τὸν"νοῦ"του"«ἄτυφον"καὶ"ἀπόνηρον»-"Χωρίς+"δηλαδή+"αὐτὴ"τὴν"κάθαρ,
ση"τοῦ"νοῦ"ἀπὸ"τὴν"κακία"καὶ"τὴν"πονηρία"δὲν"µπορεῖ"κανεὶς"νὰ"ἀποκτή,
σει"ἐπίγνωση"τῆς"ἐλλειµµατικότητάς"του+"ἡ"ὁποία"εἶναι"καὶ"ἡ"µόνη"«λυσι,
τελὴς"ἀρχὴ»"τῆς"αὐτογνωσίας36-"

2// Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

32-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Εἰς"τὸ"Ποιήσωµεν"ἄνθρωπον+"LOF 33+"146B9"«Nὐδεὶς"ἡµῶν
ἐστιν"ἔµπειρος"τῷ"µηδεµίαν"σχολὴν"ἀπονεῖµαι"τῷ"µέρει"τούτῳ"τῆς"ἐξετάσεως"µηδὲ"γνῶναι
ἑαυτὸν"ἕκαστος"ὅστις"ἐστίν-"εὔκολοί"ἐσµεν"γνῶναι"οὐρανὸν"µᾶλλον"ἢ"ἑαυτούς»-

33-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Εἰς"τὸ"Ποιήσωµεν"ἄνθρωπον+"LOF 33+"146@,A9"«Ὁ"νοῦς"ὁ"ἡ",
µέτερος"ἄλλως"ἑαυτὸν"οὐ"βλέπει+"ἐὰν"µὴ"ταῖς"γραφαῖς"ἐγκύψῃ…"ἐπεὶ"ἀσύνετοί"ἐσµεν"ἑαυ",
τῶν"καὶ"ἀπερίοπτοι"ἔτι"τῆς"ἡµετέρας"κατασκευῆς"ὅπερ"ἐσµὲν"καὶ"τί"ἐσµεν"ἀγνοοῦντες»-

34-"Μ-"Βασιλείου+"Ἐπιστολὴ"ΡΝ΄+"LOF 21+"5/4Β,B9"«ὅτι"ἡ"περὶ"τοῦ"πῶς"χρὴ"ζῇν"τὸν
χριστιανὸν"διδασκαλία"οὐ"τοσοῦτον"δεῖται"λόγου"ὅσον"τοῦ"καθηµερινοῦ"ὑποδείγµατος»-

35-"Μαξίµου"Ὁµολογητοῦ+"Περὶ"ἀγάπης"Α΄+"ο΄,οα΄+"LOF 8/+"0/54Β,B9"«Εἰ"ὁ"Χριστὸς
ἐν"ταῖς"καρδίαις"ἡµῶν"κατοικεῖ"διὰ"τῆς"πίστεως+"κατὰ"τὸν"θεῖον"Ἁπόστολον+"πάντες"δὲ"οἱ
θησαυροὶ"τῆς"σοφίας"καὶ"τῆς"γνώσεως"ἐν"αὐτῷ"εἰσιν"ἀπόκρυφοι·"πάντες"ἄρα"οἱ"θησαυροὶ
τῆς"σοφίας"καὶ"τῆς"γνώσεως"ἐν"ταῖς"καρδίαις"ἡµῶν"εἰσιν"ἀπόκρυφοι·"φανεροῦνται"δὲ"τῇ
καρδίᾳ"κατὰ"τὴν"ἀναλογίαν"τῆς"ἑκάστου"διὰ"τῶν"ἐντολῶν"καθάρσεως-"Οὗτός"ἐστιν"ὁ"θη,
σαυρὸς"ὁ"ἐν"τῷ"ἀγρῷ"κεκρυµµένος"τῆς"καρδίας"σου+"ὃν"οὔπω"εὗρες"διὰ"τὴν"ἀργίαν·"εἰ"γὰρ
εὗρες+"ἄρα"ἂν"πέπρακας"πάντα"καὶ"ἐκτήσω"τὸν"ἀγρὸν"τοῦτον-"Νῦν"δὲ"τὸν"ἀγρὸν"ἀφεὶς"τὰ
περὶ"τὸν"ἀγρὸν"περιέπεις+"ἐν"οἷς"οὐδὲν"ἄλλο"εὑρίσκεται"πλὴν"ἀκανθῶν"καὶ"τριβόλων»-

36-"Γρηγορίου"Παλαµᾶ+"Περὶ"τῶν"ἱερῶς"ἡσυχαζόντων+"Τριάδες"Ι+"2+02+"σελ-"31217,31329
«Καὶ"µὴν"οὐδὲ"ἑαυτὸν"γνῶναι"δυνηθῆναί"τινα"οἰόµεθα"διαιρετικαῖς"καὶ"συλλογιστικαῖς"καὶ
ἀναλυτικαῖς"µεθόδοις+"ἂν"µὴ"δι’"ἐπιπόνου"µετανοίας"καὶ"ἀσκήσεως"συντόνου+"ἄτυφον"καὶ
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Τὰ"παιδιὰ"πρέπει"νὰ"βιώνουν"µιὰ"οἰκογενειακὴ"ἀτµόσφαιρα+"ὅπου"ἡ"διά,
θεση"αὐτοκριτικῆς"τῶν"γονέων"θὰ"γίνεται"ἀντιληπτὴ"µέσα"ἀπὸ"τὴν"ἑνιαία
δοµὴ"τῶν"προτεραιοτήτων"τους"καὶ"τῶν"αὐθόρµητων"ἀξιολογικῶν"τους"κρί,
σεων37-"Ἁντιθέτως+"ἡ"γονεϊκὴ"συµπεριφορὰ"ποὺ"ἔρχεται"σὲ"σύγκρουση"µὲ
τὰ" προβαλλόµενα" ἐκ" µέρους" τους" θεωρητικὰ" ἀξιολογικὰ" µοντέλα37+" λει,
τουργεῖ"ἀνασταλτικὰ"ὡς"πρὸς"τὴ"παιδικὴ"διάθεση"γιὰ"εἰλικρινῆ+"πηγαία"καὶ
ἀκριβοδίκαιη"αὐτοεξέταση4/-"Ὑπάρχουν"ἑκατοντάδες"µελέτες"ποὺ"δείχνουν
ὅτι"αὐτὸς"ὁ"ἄκριτος"τρόπος"ποὺ"φέρονται"οἱ"γονεῖς"ἀπέναντι"στὰ"παιδιὰ"ἔχει
βαθιὰ"καὶ"διαρκῆ"ἐπίδραση"στὴν"ἐξέλιξη"τους40-"Ἡ"ἀσυνέπεια"τῶν"γονέων
δηµιουργεῖ"στὰ"παιδιὰ"τὴν"πεποίθηση"ὅτι"µποροῦν"νὰ"ζοῦν"µὲ"τὸ"ψέµα+"καὶ
ἄρα"δὲν"ὑπάρχει"χρεία"γιὰ"τὴν"ἀνεύρεση"τῆς"ἀλήθειας"τοῦ"ἑαυτοῦ"τους-

Οἱ"γονεῖς"µποροῦν"νὰ"καλλιεργήσουν"µιὰ"σειρὰ"δεξιοτήτων"στὸ"παιδὶ"ποὺ

Ἡ"ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"καὶ"ἡ"τέχνη"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως 2/0

ἀπόνηρον"ποιήσῃ"τὸν"οἰκεῖον"νοῦν-"Ὁ"γὰρ"µὴ"τοιοῦτον"καὶ"οὕτω"τὸν"ἑαυτοῦ"κατασκευάσας
νοῦν+"οὐδὲ"τὴν"οἰκείαν"κατὰ"γνῶσιν"εἴσεται"πενίαν+"ὃ"τοῦ"γνῶναί"τινα"ἑαυτόν"ἐστιν"ἀρχὴ
λυσιτελής»-"Βλ-"ἀξιοποίηση"τοῦ"συγκεκριµένου"παλαµικοῦ"χωρίου"ἀπὸ"τὸν"Ἰερόθεο"Βλά,
χος"ὁ"ὁποῖος"ἐπισηµαίνει"τοὺς"κινδύνους"τῆς"ψυχαναλυτικῆς"αὐτοαναλύσεως+"ἡ"ὁποία"στε,
ρεῖται"ἁγιοπνευµατικῆς" ἐνδυνάµωσης"καὶ"φωτισµοῦ-"Ὁ"πιστὸς"µέσω"τῆς"ἄσκησης+" τῆς
νοερᾶς"προσευχῆς"καὶ"τῆς"τήρησης"τῶν"ἐντολῶν"ἐλευθερώνεται"«ἀπὸ"τὶς"εἰκόνες"καὶ"τὴν
αἰχµαλωσία"του"ἀπὸ"τὰ"αἰσθητὰ"πράγµατα»"καὶ"βλέπει"τὴν"«ἐρήµωσή"του"τὴν"ἐσωτερι,
κή»+"καὶ"ἕλκει"τὸ"φῶς"τῆς"Χάριτος"στὴν"ὁδὸ"τῆς"αὐτογνωσίας"του"'Ἰεροθέου"Βλάχου+"Ὀρ",
θόδοξη"Ψυχοθεραπεία+"σελ-"027,028(-

37-"Ἡ"συµφωνία"λόγων"καὶ"πράξεων"γιὰ"τὸν"ἱερὸ"Χρυσόστοµο"δὲν"εἶναι"κατάσταση"ἢ
συµπεριφορὰ"ἀλλὰ"τρόπος"ζωῆς"ποὺ"ἀποβλέπει"στὴν"κατάκτηση"καὶ"διατήρηση"τῆς"«εὐσε,
βείας»"ὡς"µόνιµο"χαρακτηριολογικὸ"στοιχεῖο9"«Γύµναζε"δὲ"σεαυτὸν"πρὸς"εὐσέβειαν+"του,
τέστι+"πρὸς"πίστιν"καθαρὰν"καὶ"βίον"ὀρθόν·"τοῦτο"γάρ"ἐστιν"εὐσέβεια»"'Ἰωάννου"Χρυσο,
στόµου+"Εἰς"Α΄"Τιµόθεον+"ΙΒ΄+"β΄+"LOF 51+"45/(-

38-"Ἰωάννου"∆αµασκηνοῦ+"Περὶ"τῶν"ὀκτὼ"τῆς"πονηρίας"πνευµάτων+"LOF 84+"73@,
A9"«Σπούδασον"πάντοτε+"ἀδελφὲ+" ἵνα"ὑπάρχῃς"ἀεὶ"ἁπλοῦς"καὶ"ἄµωµος·"καὶ"µὴ"ἔχε"ἄλλα
ἐν"τῇ"καρδίᾳ+"ἄλλα"ἐν"τῷ"στόµατί"σου·"τοῦτο"γὰρ"δόλιόν"ἐστι»-

4/-"Ἰσιδώρου"Πηλουσιώτου+"Ἐπιστολὴ"ΣΛΓ΄+"LOF 67+"0362A,B9"«Ὅταν"µὲν"λόγος
ἔργου"χηρεύῃ+"οὐ"µόνον"οὐκ"ὠφελεῖ+"ἀλλὰ"καὶ"ἐνοχλεῖν"εἴωθε"τοὺς"ἀκούοντας·"ὅταν"δὲ"ἔργον
λόγου"ἔρηµον"εἴη+"δυσωπεῖν"πέφυκε"τοὺς"θεωµένους-"Εἰ"δὲ"καὶ"ἄµφω"συµβαίη"καὶ"ὁ"λόγος
ὑπὸ"τῆς"πράξεως"κοσµηθείη+"τὸ"τηνικαῦτα"πολλὴ"ἐπίδοσις"ἔσται"τοῖς"φοιτηταῖς+"εἰ"εὐγνώ,
µονες"εἶεν»-

40-"C-"Fnkdl`m+"Ἡ"συναισθηµατικὴ"νοηµοσύνη+"σελ-"157-"Ἔρευνες"ἔχουν"δείξει"ὅτι"ἡ
συναισθηµατικὴ"ἰσορροπία"στὸ"γονεϊκὸ"περιβάλλον+"πέρα"ἀπὸ"τὶς"κοινωνικὲς"προεκτάσεις+
ἔχει"ἐπιπτώσεις"στὴ"βιολογικὴ"ὑπόσταση"τῶν"παιδιῶν-"Παρατηρήθηκε"ὅτι"τὰ"παιδιὰ"ποὺ
µεγάλωναν"σὲ"ἕνα"σταθερὸ"συναισθηµατικὸ"περιβάλλον"παρουσίαζαν"«µεγαλύτερη"βιολο,
γικὴ"χαλάρωση+"καὶ"εἶχαν"χαµηλότερα"ἐπίπεδα"ἔκκρισης"ὁρµονῶν"ἄγχους»"'C-"Fnkdl`m+
Ἡ"συναισθηµατικὴ"νοηµοσύνη+"σελ-"160(-
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σχετίζονται"µὲ"τὴν"αὐτοαξιολόγηση"καὶ"οἱ"ὁποῖες"θὰ"ἔχουν"ὠφέλιµους"καρ,
ποὺς"τόσο"στὴν"ψυχολογικὴ"ὡρίµανσή"του"ὅσο"καὶ"στὴ"µαθησιακὴ"καὶ"ἐν
γένει"σχολική"του"ἀπόδοση41-"Μέσο"αὐτῶν"τῶν"δεξιοτήτων"γίνεται"ὁ"κα,
τάλληλος"καὶ"ἀνάλογος"πρὸς"τὴν"ἡλικία"τοῦ"παιδιοῦ"διάλογος-"

Ἡ"πρώτη"δεξιότητα"ἀφορᾶ"τὴν"τήρηση"συναισθηµατικῆς"ἀποστάσεως
ἀπὸ"τὸν" ἴδιο"τὸν"ἑαυτό-"Ὁ"Γρηγόριος"ὁ"Θεολόγος"σὲ"µιὰ"δική"του"στιγµὴ
αὐτοεξετάσεως"ἐξοµολογεῖται9"«Ὑπεχώρησα"µέν"τι"µικρόν+"ὅσον"ἐµαυτὸν
ἐπισκέψασθαι»+" δηλαδή+"«δίστασα"γιὰ"λίγο+"µέχρι" νὰ"ἐξετάσω"τὸν"ἑαυτό
µου»42-"Αὐτὸς"ὁ" δισταγµὸς" δὲν" εἶναι" δειλία"ἀλλὰ"νηφαλιότητα-"Τὸ"παιδί+
ἀπὸ" τὴ" φύση" του" ἀνυπόµονο+" τείνει" νὰ" καταλήγει" σὲ" βιαστικὰ" συµπερά,
σµατα"γιὰ"τὸν"ἑαυτό"του-"Μέσα"ἀπὸ"τὴ"µαιευτικὴ"µέθοδο"διαλόγου+"οἱ"γο,
νεῖς"µποροῦν"νὰ"τὸ"ἀσκήσουν"στὴν"ἀντικειµενικὴ"ἑρµηνεία"τῶν"γεγονότων
καὶ"τῶν"σχέσεων"τῆς"ζωῆς"του-"

Τὸ"παιδὶ"διακρίνει"τὰ"προσωπικὰ"χαρακτηριστικά"του"µέσα"ἀπὸ"τὰ"µά,
τια"τῶν"γονέων"του-"Ὁ"ὅρος"«προσωπικὰ"χαρακτηριστικὰ»"ἀναφέρεται"στὸν
συνδυασµὸ"ἰδιοτήτων"ποὺ"ἐπικρατοῦν"καὶ"χαρακτηρίζουν"µιὰ"προσωπικό,
τητα43-"Ἡ"ποσότητα"κάθε"συστατικοῦ"ποὺ"λαµβάνει"µέρος"στὴ"συνθετικὴ
δοµὴ"τῆς"προσωπικότητας+"καθορίζει"καὶ"τὴν"ποιότητα"τῆς"σύνθεσης-"Ἡ
ποιότητα"µιᾶς"προσωπικότητας"ἐξαρτᾶται"ἀπὸ"τὸν"βαθµὸ"ποὺ"τὰ"θετικὰ
χαρακτηριστικὰ"ἢ"οἱ"ἀρετὲς"λαµβάνουν"µέρος"στὴν"κατασκευή"της-"Ἐπί,
σης+"ἐξαρτᾶται"ἀπὸ"τὴν"ἰσορροπηµένη"συµµετοχὴ"ὅλων"τῶν"ἀρετῶν+"ἀφοῦ

2/1 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

41-"Ὑποστηρίζεται"ὅτι"τὸ"παιδὶ"σὲ"ἡλικία"6,7"χρόνων"ἀρχίζει"νὰ"κατανοεῖ"τοὺς"περιο,
ρισµοὺς"καὶ"τοὺς"µηχανισµούς+"οἱ"ὁποῖοι"χαρακτηρίζουν"τὶς"λειτουργίες"τοῦ"νοῦ"'βλ-"ἐνδει,
κτικὰ"Α-"∆ηµητρίου+"Γνωστικὴ"Ἁνάπτυξη","Μοντέλα","Μέθοδοι"Ἐφαρµογές+"τόµ-"0+"ZOh,
`fds"καὶ"Νεοπιαζετιανοί\+"ἐκδ-"@qs"ne"sdws+"Θεσσαλονίκη"0882(-"Κατὰ"τοὺς"Ek`udkk+"Fqddm
καὶ"Ek`udkk+"κατὰ"τὴν"προσχολικὴ"ἡλικία"τὰ"παιδιὰ"ἔχουν"κάποια"αἴσθηση"γιὰ"τὴ"νόησή
τους+" ἐνῶ" στὸ" δηµοτικὸ" σχολεῖο" φαίνεται" ὅτι" ἔχουν" ἀρκετὲς" µεταγνωστικὲς" δεξιότητες+
ὅπως"γνώσεις"γιὰ"τὴ"µνήµη"καὶ"τὶς"µνηµονικές"τους"στρατηγικές"'I-"G-"Ek`udkk+"E-"K-
Fqddm+"%"D-"Q-"Ek`udkk+"«Xntmf"bghkcqdm’r"jmnvkdcfd"`ants"sghmjhmf»+"Lnmnfq`ogr"ne"sgd
Rnbhdsx"enq"Qdrd`qbg"hm"Bghkc"Cdudknoldms 5/"'0884("u–85(-"

42-"Γρηγορίου"Θεολόγου+"Ἁπολογητικός+"LOF 24+"401B-
43-"Ἡ"Πλατωνικὴ"σκέψη"θεωρεῖ"ὅτι"κάθε"ἀνθρώπινη"προσωπικότητα"ἀποτελεῖ"µονα,

δικὴ"σύνθεση"τῶν"διαφόρων"κοινῶν"ἀνθρωπίνων"χαρακτηριστικῶν+"ἡ"ὁποία"τελικῶς"χαρα,
κτηρίζεται"ἀπὸ"κάποια"ἀρετὴ"ἢ"κακία"'Πλάτων+"Πρωταγόρας+"218b,22/c(-"Ὁ"Γρηγόριος
ὁ"Θεολόγος"δέχεται"ὅτι"ὑπάρχουν"διαφορετικὲς"ἐκ"φύσεως"ἰδιοσυγκρασίες+"ὅµως"τὸ"καθο,
ριστικὸ"στοιχεῖο"ποὺ"κρίνει"τὸν"χαρακτήρα"τοῦ"κάθε"ἀνθρώπου"εἶναι"ἡ"δύναµη"καὶ"ἡ"συνέ,
πεια"ποὺ"ἐπιδεικνύει"κατὰ"τὴν"προσπάθεια"αὔξησης"τῶν"θετικῶν"φυσικῶν"προδιαθέσεων
καὶ"περιορισµοῦ"τῶν"ἀρνητικῶν-"Βλ-"Γρηγορίου"Θεολόγου+"Περὶ"τῆς"ἐν"διαλέξεσι"εὐταξίας+
γ΄+"LOF 25+"065C,066@-
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ἡ"ὑπερανάπτυξη"µιᾶς"ἀρετῆς"ἔναντι"τῆς"ὑποανάπτυξης"τῶν"ἄλλων+"θὰ"µπο,
ροῦσε"νὰ"ἀποβεῖ"µᾶλλον"ἀνώφελη"γιὰ"τὸ"ἄτοµο44-

Ἡ"δεύτερη"δεξιότητα"ἀφορᾶ"τὴν"τεχνικὴ"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως-"Οἱ"γο,
νεῖς"«διεγείροντες»"τὰ"τέκνα"«πρὸς"τὴν"τῶν"ἤδη"ἐπταισµένων"διόρθωσιν»
πρέπει" «καθ’" ἑκάστην" ἡµέραν»" νὰ" τὰ" ἀξιολογοῦν" µὲ" γνώµονα" τὸ" θετικὸ
κριτήριο"τῆς"ἀρετῆς"καὶ"νὰ"τὰ"προτρέπουν"συνεχῶς"στὴν"«ἐπὶ"τὴν"τῆς"ἀρε",
τῆς"ὁδόν+"δεικνύντες"τῆς"κακίας"τὴν"λύµην»45+"διότι"«πολλὴ"γὰρ"καὶ"τῆς
ἀρετῆς"ἡ"ἰσχύς+"καὶ"τῆς"κακίας"ἡ"ἀσθένεια»46-"Τὸ"νεαρὸ"τῆς"ἡλικίας"τοῦ
παιδαγωγούµενου" δὲν" ἀποτελεῖ" ἐµπόδιο" στὴν" παιδαγωγικὴ" σκοποθεσία
τῆς"ἀρετῆς47-"Ἁπλῶς"ὁ"παιδαγωγὸς"ὀφείλει"νὰ"ἔχει"περισσότερη"«χάριν»+
νὰ"παρουσιάζει"δηλαδὴ"τὴν"ἀρετὴ"ὡς"ἕναν"ἑλκυστικὸ"στόχο"καὶ"ὄχι"ὡς"ἕνα
τέλος"«σκυθρωπῶν»"προσπαθειῶν48-"Γι’"αὐτὸ" ἐπιβάλλεται"κάθε"προσπά,
θεια"αὐτοαξιολόγησης"ποὺ"προτείνεται"στὰ"παιδιὰ"νὰ"εἶναι"δοµηµένη"πά,
νω"σὲ"κλίµακα"ἀποτιµήσεως"θετικῶν"χαρακτηριστικῶν+"κοινωνικῶς"ἀπο,
δε"κτῶν" ἱκανοτήτων" καὶ" ἠθικῶν" ἐπιδιώξεων-" Τὸ" παιδὶ" καλεῖται" νὰ" ἐπιµε,
τρήσει"τὶς"ἀρετὲς"καὶ"ὄχι"τὰ"ἐλαττώµατά"του-"Τὸ"ἀποτέλεσµα"θὰ"εἶναι"σὲ
µικρότερο"ἢ"µεγαλύτερο"βαθµὸ"θετικὸ"καὶ"θὰ"καθιστᾶ"τὸν"στόχο"τῆς"ἀρε",
τῆς"πιὸ"ρεαλιστικὸ"ἄρα"καὶ"πιὸ"ἑλκυστικὸ"στὰ"µάτια"τοῦ"ἀξιολογούµενου-"

Μία"τέτοια"ἐπιλογὴ"ἐνισχύει"τὴν"ὅλη"διαδικασία"µὲ"τὴ"δηµιουργικὴ"δύ,
ναµη"τῆς"ἐνθάρρυνσης5/-"Σταδιακῶς"τὸ"παιδὶ"ἀποκτᾶ"ἐπίγνωση"τῶν"θε,
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44-"Ἔχει"ὑποστηριχθεῖ"ὅτι"ἡ"θεώρηση"τοῦ"βαθµοῦ"ποὺ"ὁ"καθένας"ἔχει"ἀναπτύξει"τὰ"θε,
τικά"του"χαρακτηριστικὰ"θὰ"µποροῦσε"νὰ"ἀποδειχθεῖ"ὅτι"εἶναι"πολὺ"πιὸ"παραγωγικὴ"καὶ
εὐεργετικὴ"ἀπὸ"τὶς"προσπάθειες"ἀπόκρυψης"τῶν"ἀρνητικῶν"ἢ"αὐτοσυγχώρησης"τῶν"ἀσή,
µαντων"'Μ-"U`rrhkh`cnt+"@whnknfhb`k"@msgqnonknfx"`mc" sgd"Oqnlnshnm"ne"Ldms`k"Gd`ksg+
D-S-G-H-B-R-+"Knmcnm"1//7+"σελ-"0/2,0/4+"016(-

45-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Κατήχησις"ΣΤ΄+"RB 4/+"σελ-"1070/,00-
46-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Γένεσιν"ΞΑ΄+"LOF 43+"420-
47-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Γένεσιν"ΞΓ΄+"LOF 43+"4359"«οὐδὲ"ἔξεστί"τινι"προβαλέ,

σθαι"νεότητα+"ἔνθα"ἀρετὴν"ἐπιδείξασθαι"δεῖ»-
48-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Πρὸς"Ἐφεσίους"Κ΄+"θ΄+"LOF 51+"0379"«…"δίδασκε·"ἀλλὰ"µε",

τὰ"πολλῆς"τῆς"χάριτος-"Ἐπειδὴ"γὰρ"αὐτὴ"καθ’"ἑαυτὴν"τῆς"ἀρετῆς"ἡ"παραίνεσις"πολὺ"τὸ
σκυθρωπὸν"ἔχει+"καὶ"µάλιστα"πρὸς"κόρην"ἁπαλὴν"καὶ"νέαν+"ὅταν"περὶ"φιλοσοφίας"λέγοιντο
λόγοι+"πολλὴν"ἐπινόει"τὴν"χάριν»-

5/-"Βλ-"Ρ-"Ντράικωρς","Β-"Σόλτς+"Τὸ"παιδὶ"µιὰ"νέα"ἀντιµετώπιση+"σελ-"409"«Τὸ"παιδὶ
ἔχει"ἀνάγκη"ἀπὸ"συνεχῆ"ἐνθάρρυνση"ὅπως"τὸ"φυτὸ"ἔχει"ἀνάγκη"ἀπὸ"νερό»-"Κατὰ"τὸν"Ἰω,
άννη"τὸν"Χρυσόστοµο+"ἡ"ἐνθάρρυνση"εἶναι"ἀπαραίτητη"διότι"βοηθᾶ"τὸ"παιδὶ"στὴν"ὑλοποίη,
ση" τοῦ" ἐπιδιωκόµενου" 'Ἰωάννου" Χρυσοστόµου+" Πρὸς" µὴ" ἀπαντήσαντας" εἰς" σύναξιν+" ς΄+
LOF 40+"0739"«Ἴστε"γὰρ"δήπου"τοῦτο+"ὡς"µειζόνως"ἐπιτρέχοµεν"τοῖς"εὐκολίας"γέµουσι
πράγµασι+" καὶ" ἡ" τοῦ" κατορθῶσαι" ἐλπὶς" µείζονα" τῆς" πράξεως" ἡµῖν" ἐπιθυµίαν" ἐντίθησιν+
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τικῶν"προσωπικῶν"χαρακτηριστικῶν"καὶ"δεξιοτήτων"του"καὶ"ἀντιλαµβά,
νεται"κάποια"ἀρνητικὰ"χαρακτηριστικὰ"ποὺ"ἴσως"τοῦ"ἀποδοθοῦν"ἀπὸ"τοὺς
ἄλλους"ὡς"ἀπουσία"ἢ"ὡς"µείωση"τοῦ"βαθµοῦ"στὸν"ὁποῖο"ἔχει"ἀναπτύξει"τὰ
ἀντίστοιχα"θετικὰ"χαρακτηριστικά"του50-"Ἐντοπίζει"τὶς"ἀτοµικές"του"ἰδιο,
συγκρασιακὲς"διαφορὲς"µέσα"ἀπὸ"τὴ"συνειδητοποίηση"τοῦ"δικοῦ"του"δια,
φορετικοῦ"τρόπου"συναισθηµατικῆς"ἀντίδρασης"στὰ"γεγονότα"καὶ"τὶς"σχέ,
σεις"τῆς"ζωῆς"του51-"

Ἡ"τρίτη"δεξιότητα"εἶναι"ἡ"ἀκρίβεια"στὶς"περιγραφές9"«Προσέχωµεν"ἑαυ,
τοῖς"µετὰ"ἀκριβείας"ἁπάσης»+"λέγει"ὁ"ἱερὸς"Χρυσοστοµος52-"Οἱ"γονεῖς"πρέ,
πει"νὰ"ἀκοῦνε"µὲ"προσοχὴ"τὶς"περιγραφὲς"τῶν"παιδιῶν"τους+"καὶ"νὰ"ἐπεµ,
βαίνουν"µὲ"διευκρινιστικὲς"ἐρωτήσεις-"Ἡ"ἀκρίβεια"στὶς"περιγραφὲς"ἔχει"ση,
µασία"γιὰ"τὴ"διάκριση"τοῦ"καλοῦ"καὶ"τοῦ"κακοῦ-"Τὸ"παιδὶ"µπορεῖ"νὰ"ἀνα,
πτύξει"ἕνα"ἐπίπεδο"πρώιµης"ἐνσυναίσθησης-"Ἂν"καταφέρει"µέσα"ἀπὸ"τὴ"λε,
πτοµερῆ"περιγραφὴ"ἑνὸς"συγκρουσιακοῦ"συµβάντος"νὰ"ἀντιληφθεῖ"τὸ"δικό
του"µερίδιο"εὐθύνης+"ἀκόµα"καὶ"ἂν"δὲν"µπορεῖ"νὰ"τὸ"ἐκφράσει+"ἔχει"γίνει"ἕνα
µεγάλο"βῆµα"πρὸς"τὴν"ἀπόκτηση"ὑγιοῦς"καὶ"ρεαλιστικῆς"αὐτοαντίληψης-"

Ἡ"τέταρτη"δεξιότητα"εἶναι"ἡ"αὐτορύθµιση"µέσα"ἀπὸ"τὴ"θεσµοθέτηση
τοῦ"προσωπικοῦ"νόµου"καὶ"τὸν"καθηµερινὸ"ἔλεγχο"τῆς"τηρήσεώς"του-"Ἡ
ἔννοια" τῆς" αὐτορύθµισης" στὴ" γλώσσα" τῶν" παιδοψυχολόγων" ἀναφέρεται
στὶς"ἱκανότητες"τῶν"παιδιῶν"νὰ"ἀντιµετωπίζουν"τὰ"ἐπίπεδα"τῆς"διέγερσης-
Ὁ"ἔλεγχος"προσοχῆς+"ἡ"παρορµητικότητα"καὶ"ἡ"ἀναστολὴ"συµπεριφορᾶς+
θεωροῦνται"διαδικασίες"αὐτορρύθµισης"ποὺ"µποροῦν"νὰ"διαµορφώσουν"τὴν
ἀντίδραση-"Ἐµεῖς+"ἂν"καὶ"ἐκκινοῦµε"ἀπὸ"αὐτὴ"τὴν"ἔννοια+"τοποθετοῦµε"τὴν
αὐτορύθµιση"σὲ"ἕνα"ἐπίπεδο"ἀνάληψης"τῆς"προσωπικῆς"εὐθύνης53-"Οἱ"γο,
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ὥσπερ"καὶ"ἐπ’"ἐκείνου"τότε"ἦν»("καὶ"µάλιστα"τὸ"ὠθεῖ"σὲ"νέες"ἐπιτυχίες"'Ἰωάννου"Χρυσο,
στόµου+"Εἰς"Ἁνδριάντας"Ε΄+"ζ΄+"LOF 38+"7/9"«Ὁ"µὲν"γὰρ"µηδὲν"κατωρθωκὼς"ὅλως+"ῥᾳθυ,
µεῖ"καὶ"ἀναπίπτει"ταχέως·"ὁ"δὲ"συνειδὼς"ἑαυτῷ"ὅτι"µίαν"γοῦν"τινα"ἐντολὴν"ἐπλήρωσεν+
εὔελπις"ἀπὸ"ταύτης"γενόµενος+"µετὰ"πλείονος"σπουδῆς"ἐπὶ"τὰς"λοιπὰς"βαδιεῖται"πάλιν+"εἶ",
τα"ἑτέραν"προσλαβών+"ἐφ’"ἑτέραν"ἥξει"ταχέως+"καὶ"οὐ"πρότερον"ἀποστήσεται+"ἕως"ἂν"ἐπ’
αὐ"τὴν"ἔλθῃ"τὴν"κεφαλήν»(-"Γι’"αὐτὸ"καὶ"προτρέπει"νὰ"ἐνθαρρύνουµε"τοὺς"µαθητὲς"οἱ"ὁποῖοι
δυσκολεύονται" 'Ἰωάννου" Χρυσοστόµου+" Ἔχοντες" τὸ" αὐτὸ" Πνεῦµα+ ε΄+" LOF 40+" 1839
«Ὅπερ"οὖν"καὶ"Παῦλος"συνορῶν+"καὶ"τοὺς"ὑπ’"αὐτῷ"ταττοµένους"βλέπων"κάµνοντας"καὶ
ἱδροῦντας+"βαρυνοµένους"τῷ"µεγέθει"τῶν"συµφορῶν"καὶ"ταῖς"ἐπαλλήλοις"ὀδυνωµένους"πλη,
"γαῖς+"πολυτρόπως"αὐτῶν"διανίστησι"τὰ"φρονήµατα»(-"

50-"Μ-"U`rrhkh`cnt+"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας+"σελ-"37,38-
51-"C-"Fnkdl`m+"Ἡ"συναισθηµατικὴ"νοηµοσύνη+"σελ-"739"«Ἡ"αὐτοπαρατήρηση"ἐπιτρέ,

πει"µιὰ"ἤρεµη"ἀντίληψη"τῶν"παθιασµένων"ἢ"θυελλωδῶν"αἰσθηµάτων»-
52-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Λάζαρον"Γ΄+"θ΄+"LOF 37+"0//5-
53-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Γένεσιν"ΚΓ΄+"ς΄+"LOF 42+"1/49"«∆ιὸ"παρακαλῶ"ταῦτα
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νεῖς"ὀφείλουν"νὰ"ὠθήσουν"τὸ"παιδὶ"νὰ"βάλει"δικούς"του"ἀπαράβατους"νό,
µους-"Ἡ"αὐτοπειθαρχία"πρέπει"νὰ"προσβλέπει"στὸν"ἐνσυνείδητο"αὐτοέλεγ,
χο"µὲ"ἀπώτερο"παιδαγωγικὸ"σκοπὸ"τὴν"αὐτόβουλη"καὶ"ὑπεύθυνη"δράση54-
Τὸ"παιδὶ"καλεῖται"νὰ"ἀποκτήσει"ἀγωνιστικὸ"φρόνηµα"ποὺ"σχετίζεται"µὲ"τὴν
αὐτοαγωγή+"τὴν"αὐτενέργεια"καὶ"τὴν"ἐσωτερικὴ"ἱκανοποίησή"του-"

Ὁ"ἱερὸς"Χρυσόστοµος"εἶναι"ὑπέρµαχος"τῆς"αὐτοαγωγῆς"καὶ"ἀπευθύ,
νεται"στὸ"ἀκροατήριό"του"λέγοντας9"«τὴν"τῶν"τρόπων"ἐπιµέλειαν"οἴκοθεν
ὑµᾶς+" καὶ" παρ’" ἑαυτῶν" παιδεύεσθαι»55-" Ὁ Μ-" Βασίλειος" χρησιµοποιεῖ" τὸ
λαϊκὸ"ρητὸ"«ἃ"λέγετε"ἐν"τοῖς"καρδίαις"ὑµῶν+"ἐπὶ"ταῖς"κοίταις"ὑµῶν"κατα,
νύγητε»56 καὶ"προτρέπει"µεγάλους"καὶ"µικροὺς"νὰ"κάνουν"κάθε"βράδυ"τὸν
ἀπολογισµὸ"τῆς"ἡµέρας57-"

Τὰ"κριτήρια"γιὰ"τὴν"αὐτοεξέταση"τοῦ"προσώπου"τοῦ"καθενὸς"εἶναι"ἁπτά-
Εἶναι"οἱ"καρποὶ"τῶν"ἔργων"καὶ"οἱ"ἐξωτερικεύσεις"τῶν"λόγων9"«Εἰ"γὰρ"καὶ
τὸ"δένδρον"τοῦ"καρποῦ"αἴτιον+"ἀλλ’"ὁ"καρπὸς"τοῦ"δένδρου"γνωριστικός»+"λέ,
γει"ὁ"ἱερὸς"Χρυσοστοµος58-"Ἡ"αὐτοεξέταση"ἀφορᾶ"βέβαια"στὸν"ἐσωτερικὸ
κόσµο+"ὅµως"πρέπει"νὰ"ἔχει"συγκεκριµένο"στόχο"κάθε"φορά+"νὰ"στρέφεται
καὶ"πρὸς"τὸν"ἐξωτερικό"µας"βίο"καὶ"νὰ"ἀποτελεῖ"ἀξιολόγηση"καὶ"ὄχι"ἀπο,
τίµηση-" Ἡ" ἐσωτερικότητα" τοῦ" προσώπου" δὲν" πρέπει" νὰ" ἀποτελεῖ" ἄλλοθι
µιᾶς"χαώδους"αὐτοαντιλήψεως-"Ἡ"ἀγωγὴ"δὲν"ἐγκαταλείπει"τὸ"παιδὶ"«στὴ
φυσικὴ"αὐθορµησία"του+"ποὺ"θὰ"πεῖ"στὴν"αὐθαιρεσία"καὶ"τὴν"ἀσυδοσία"τῶν
παρορµήσεών"του»6/-"

Κατὰ"τὴν"ὀρθόδοξη"χριστιανικὴ"ἀνθρωπολογία"ὑπάρχουν"δύο"εἰδῶν"κί,
νητρα"συµπεριφορῶν9

0-"Κίνητρα"γιὰ"τὴν"ἐπιτυχία"'«ἔχειν"καὶ"φαίνεσθαι»("
1-"Κίνητρα"γιὰ"τὴν"εὐτυχία"'«εἶναι"καὶ"ὑπάρχειν»("
Ἂν"συγχέονται"αὐτὰ"τὰ"κίνητρα60+"τότε"δηµιουργοῦνται9"α("στὸ"νοητικὸ
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λογιζοµένους+" καὶ" συνεχῶς" κινοῦντας" ἐν" τῇ" διανοίᾳ+" µηδέποτε" τὸν" διάβολον" αἰτιᾶσθαι+
ἀλλὰ"τὴν"ῥᾴθυµον"ἡµῶν"γνώµην---»-

54-"Α-"Καψάλη+"Παιδαγωγική+"σελ-"332,333-
55-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Ἁνδριάντας"ΙῺ΄+"β΄+"LOF 38+"053-
56-"Μ-"Βασιλείου+"Ὅροι"κατὰ"πλάτος+"ΛΖ΄+"3+"LOF 20+"0/05Β-
57-"Μ-"Βασιλείου+"Περὶ"Ἁσκήσεως+"0/+"LOF 20+"537A,B9"«Ἑκάστης"ἡµέρας"ἐργα,

σίαν"ἐπισκεπτόµενος+"σύµβαλε"τῇ"πρὸ"αὐτῆς"καὶ"σπεῦδε"πρὸς"τὴν"βελτίωσιν-"Πρόκοπτε
ταῖς"ἀρεταῖς+"ἵνα"ἐγγὺς"γένῃ"τῶν"ἀγγέλων»-

58-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Ματθαῖον"ΜΒ΄+"α΄+"LOF 46+"340-
6/-"Θ-"Μπέλλα+"Αὐτοδιδασκαλία,αὐτοµόρφωση+"σελ-"776-
60-"Γιὰ"τὴ"διάκριση"µεταξὴ"τῆς"εὐηµερίας"τῶν"ὑλικῶν"ἀπολαύσεων"καὶ"τῆς"εὐφροσύ,

νης" ποὺ" προκαλοῦν" τὰ" πνευµατικὰ" ἀγαθά+" βλ-" ἀντὶ" ἄλλων+" Μ-" Βασιλείου+" Εἰς" Ψαλµὸν
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'λογικὸ(" γνωσίες" 'ἐσφαλµένες" πεποιθήσεις" γιὰ" τὸν" ἑαυτό" µας" καὶ" τοὺς
ἄλ"λους(61+"β("στὸ"βουλητικὸ"πάθη"'τὸ"ὑποκείµενο"σχεδιάζει"τὴ"δράση"του
µὲ"τρόπο"ποὺ"ἔρχεται"σὲ"ἀντίθεση"µὲ"τὰ"πιστεύω"καὶ"τὶς"ἀξίες(62 γ("στὸ
θυµικὸ"διαταραχὲς"τοῦ"συναισθήµατος"'αἴσθηση"τοῦ"ἀνικανοποίητου+"ἀνη,
δονία+"µανία+"κ-λπ-(63-

Τὰ"παιδιὰ"δὲν"εἶναι"σὲ"θέση"νὰ"ἀντιληφθοῦν"τὶς"ἀνωτέρω"παθολογικὲς
καταστάσεις"ἀλλὰ"µποροῦν"νὰ"ἐξετάσουν"καὶ"νὰ"ἀξιολογήσουν"τὴ"συµπε,
ριφορά"τους"µὲ"τὰ"ἑξῆς"κριτήρια9"

0-"Μὲ"τὸν"δικό"τους"νόµο+"τοὺς"κανόνες"ποὺ"ἔχουν"θέσει"ἐκ"τῶν"προτέ,
ρων"τὰ"ἴδια"στὸν"ἑαυτό"τους+"µέσα"ἀπὸ"τὴ"συζήτηση"µὲ"τοὺς"γονεῖς-"

1-"Μὲ"τὸ"κίνητρο"τῆς" ἐπιτυχίας+" τῆς"ὁποίας"τὸ" νόηµα"γιὰ"κάθε"παιδὶ
εἶναι"ἢ"πρέπει"νὰ"εἶναι"διαφορετικὸ"καὶ"νὰ"µὴν"ἐπικεντρώνεται"µόνο
στὴ"σχολικὴ"ἐπίδοση-"

2-"Μὲ"τὸ"κίνητρο"τῆς"εὐτυχίας+"τὸ"ὁποῖο"σχετίζεται"µὲ"τὸ"αἴσθηµα"πλη,
ρότητας"καὶ"ἐσωτερικῆς"ἱκανοποίησης"τοῦ"ἑαυτοῦ-"

Ἔτσι+"ἀποφεύγεται"ἡ"δυσπροσαρµοστικὴ"αὐτοαντίληψη-"Τὸ"παιδὶ"ἀπα,
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ΛΒ΄+"LOF 18+"213+"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Ψαλµὸν"∆΄+"LOF 44+"44-
61-"Βλ-"τὴ"διεισδυτικὴ"διδασκαλία"τοῦ"Ἁββᾶ"∆ωρόθεου"στὴν"«Περὶ"τὸν"ἑαυτὸν"µέµφε,

σθαι»" ὁµιλία"του+" ὅπου"µέσω"χαρακτηριστικῶν"παραδειγµάτων"καταδεικνύεται"ὅτι"ἡ"ἐ",
σφαλµένη"ἑρµηνεία"τῆς"συµπεριφορᾶς"τοῦ"ἄλλου"ἀποτελεῖ"τὸ"κύριο"πρόσκοµµα"στὴν"ἐπι,
κοινωνία"'Ἁββᾶ"∆ωροθέου+"Περὶ"τοῦ"ἑαυτοῦ"µέµφεσθαι+"RB 81"'0852("177,2/3(-

62-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Περὶ"κατασκευῆς"τοῦ"ἀνθρώπου+"LOF 33+"082Β,B9"«Ποιεῖ"γὰρ
ὁ"µὲν"θυµὸς"τὴν"ἀνδρείαν+"τὸ"δὲ"δειλὸν"τὴν"ἀσφάλειαν+"καὶ"ὁ"φόβος"τὴν"εὐπείθειαν+"τὸ"µῖσος
δὲ"τὴν"τῆς"κακίας"ἀποστροφήν+ἡ"δὲ"ἀγαπητικὴ"δύναµις"τὴν"πρὸς"τὸ"ἀληθῶς"καλὸν"ἐπι,
θυµίαν-"Τὸ"δὲ"γαῦρον"τοῦ"ἤθους"ὑπεραίρει"τῶν"παθηµάτων+"καὶ"ἀδούλωτον"ὑπὸ"τοῦ"κακοῦ
διαφυλάσσει"τὸ"φρόνηµα-"Ἐπαινεῖ"δὲ"τὸ"τοιοῦτον"τῆς"ἐπάρσεως"εἶδος"καὶ"ὁ"µέγας"Ἁπό,
στολος+"συνεχῶς"ἐγκελευόµενος"τὰ"ἄνω"φρονεῖν-"Καὶ"οὕτως"ἔστιν"εὑρεῖν+"ὅτι"πᾶν"τὸ"τοι,
οῦτον"κίνηµα"τῷ"ὑψηλῷ"τῆς"διανοίας"συνεπαιρόµενον+"τῷ"κατὰ"τὴν"θείαν"εἰκόνα"κάλλει
συσχηµατίζεται-"Ἁλλ’"ἐπειδὴ"βαρεῖά"τίς"ἐστι"καὶ"κατωφερὴς"ἡ"τῆς"ἁµαρτίας"ῥοπή+"πλεῖον
τὸ"ἕτερον"γίνεται·"µᾶλλον"γὰρ"τῷ"βάρει"τῆς"ἀλόγου"φύσεως"συγκατασπᾶται"τὸ"ἡγεµο,
νικὸν"τῆς"ψυχῆς+"ἥπερ"τῷ"ὕψει"τῆς"διανοίας"τὸ"βαρύ"τε"καὶ"χοϊκὸν"ἀνυψοῦται»-

63-"Κατὰ"τὸν"Μάξιµο"τὸν"Ὁµολογητή+"τὸ"γεγονὸς"τῆς"πτώσης"τῶν"Πρωτοπλάστων
ἑρµηνεύεται"ὡς"«ἀλόγιστος"κίνησις»"βασιζόµενη"σὲ"ἐσφαλµένη"κρίση"περὶ"τῶν"κινήτρων
«τῆς"τῶν"ὄντων"αἰτίας»"'LOF 8/+"142Β(-"Ἡ"µεταπτωτικὴ"ἔφεση"πρὸς"τὴν"ἁµαρτία"ὁδή,
γησε"τὸν"ἄνθρωπο"σὲ"µία"κατάσταση"ἄγνοιας"'σύγχυσης("καὶ"τῶν"δικῶν"του"«ἀφορµῶν»
καὶ"«προφάσεων»+"δηλαδὴ"τῶν"ἐσωτερικῶν"του"κινήτρων"'LOF 8/+"145A(-"Ἔτσι+"παρα,
τηρεῖ"ὁ"ἅγιος"Μάξιµος+"ὁ"ἄνθρωπος"δηµιούργησε"ἕνα"φαῦλο"κύκλο"µεταξὺ"ἡδονῆς"καὶ"ὀδύ,
νης"ὁ"ὁποῖος"ἐπιδρᾶ"ἐκφυλιστικὰ"στὸν"βίο"τοῦ"'βλ-"Μαξίµου"Ὁµολογητοῦ+"Πρὸς"Θαλάσ,
σιον+"LOF 8/+"142,150(-
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ντᾶ"στὸ"ἐρώτηµα"ἂν"ἐφάρµοσε"σήµερα"τὸν"νόµο"ποὺ"τὸ"ἴδιο"εἶχε"θέσει+"ἂν
πέτυχε"τὸν"στόχο"του"ἀπὸ"τὴν"ἐφαρµογὴ"ἢ"παρὰ"τὴ"µὴ"ἐφαρµογή+"καὶ"ἂν
εἶναι"εὐτυχισµένο"µὲ"τὸ"ἀποτέλεσµα+"ἢ"µὲ"τὸ"γεγονὸς"ὅτι"ἐφάρµοσε"τὸ"νό,
µο"του"ἀνεξαρτήτως"ἀποτελέσµατος-"Μὲ"αὐτὸ"τὸν"τρόπο"ἀντιλαµβάνεται
τὴν"ἔννοια"τῆς"συνέπειας"σὲ"ὅλες"τὶς"φάσεις"τῆς"δραστηριότητάς"του+"ὥστε
νὰ"µπορεῖ"νὰ"ἐπιτύχει"στὴ"ζωή"του64-"Ἕνα"παιδὶ"ποὺ"ἔκανε"τὴν"προσπάθειά
του"ἀκόµα"καὶ"ἂν"δὲν"ἦταν"ἀπόλυτα"ἐπιτυχής+"µπορεῖ"νὰ"ἐξακολουθήσει"νὰ
εἶναι"εὐτυχισµένο65+"ἐνῶ"ἕνα"παιδὶ"ποὺ"πέτυχε"τὸν"στόχο"του"παραβαίνο,
ντας"τὸν"νόµο"ποὺ"τὸ"ἴδιο"ἔχει"θέσει+"ἀντιλαµβάνεται"ὅτι"δὲν"γίνεται"µὲ"αὐτὸ
τὸν"τρόπο"εὐτυχισµένο-

Ἡ" παρότρυνση" καὶ" ἐνθάρρυνση" τῶν" παιδιῶν" κατὰ" τὴν" ἀνάπτυξη" τῶν
ἀνωτέρω"δεξιοτήτων+"σχετίζεται"µὲ"τὴ"δυνατότητα"ποὺ"τοὺς"παρέχεται"στὸ
νὰ"δοκιµάσουν"νέες"θετικὲς"ἑρµηνεῖες"τῶν"δυσάρεστων"γεγονότων+"καθὼς
καὶ"ἐναλλακτικὲς"στρατηγικὲς"ἀντιµετώπισής"τους66-"Ἱστορίες"ἀπὸ"τὴ"Βί,
βλο+"ἁγιολογικὰ"κείµενα"προσαρµοσµένα"στὴν"παιδικὴ"ἀντιληπτικὴ" ἱκα,
νότητα"προσφέρουν"ἰδανικὸ"ὑλικὸ"ἀντιµετώπισης"δυσκολιῶν"καὶ"κινδύνων67-

Ὅλες"οἱ"ἀνωτέρω"δεξιότητες"ἀναπτύσσονται"στὰ"παιδιὰ"µέσω"τοῦ"ἀγα,
πητικοῦ" διαλόγου68+" ὁ" ὁποῖος"πρέπει" νὰ" ἔχει"µαιευτικὴ"καὶ" ὄχι" διδακτικὴ
χροιά7/+"νὰ"στοχεύει"σὲ"µιὰ"θετικὴ"κλίµακα"ἀξιολόγησης+"νὰ"ἐπιδιώκει"τὴν
αὐτοαγωγή+"καθὼς"καὶ"τὴ"διάκριση"τῶν"κινήτρων"τῆς"εὐτυχίας"ἀπὸ"τὰ"κί,
νητρα"τῆς"ἐπιτυχίας-

Ἡ"πιὸ"σηµαντικὴ"παράµετρος"γιὰ"τὴν"ἀνάπτυξη"τοῦ"διαλόγου"εἶναι"ἡ
οἰκογενειακὴ"ἀτµόσφαιρα"ποὺ"ἀποπνέει"ἀγάπη"καὶ"ἐλευθερία-"Ἡ"ἀναζή,
τηση"τῆς"ἐλευθερίας"εἶναι"µιὰ"ἐσωτερικὴ"ὑπαρξιακὴ"ἀνάγκη"τοῦ"ἀνθρώ,
που-"Τὸν"ὁδηγεῖ"σὲ"µιὰ"ἀνοδικὴ"πορεία"πρὸς"τὴν"αὐτονοµία"µέσω"αὐτοδια,
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64-"Α-"Καψάλη+"Παιδαγωγική+"σελ-"346,347-
65-"Μ-"Βασιλείου+"Ἁσκητικαὶ"διατάξεις+"Β΄+"0+"LOF 20+"023/B9"«Ὥστε"ᾧ"µηδεµία"κα,

κία"παρενοχλεῖ+"πᾶσα"δὲ"ἀρετὴ"καὶ"πᾶν"ὅ+"τι"καλὸν"ἕπεται+"οὗτος"εὐφραίνοιτο"ἂν"κατὰ"λό,
γον" εὐφροσύνην" ἀκίνητόν" τε" καὶ" ἀτελεύτητον-" Ἁρετῆς" γὰρ" καὶ" ἀγαθότητος" ὀπαδὸς" ἡ
εὐφροσύνη+"καθὼς"ὁ"Προφήτης"φησίν· Εὐφρανθήσεται"Κύριος"ἐπὶ"τοῖς"ἔργοις"αὐτοῦ»-

66-"@-"Rnmsfdqq`sg+"Ἐνθάρρυνση+"σελ-"08//9"«Ἡ"ἐνθάρρυνση"εἶναι"ἕνα"πολὺ"ἀξιόλογο
παιδαγωγικὸ" µέτρο…" γιὰ" κάθε" παιδὶ" ποὺ" ἀναλαµβάνει" µιὰν" ἀξιόλογη" προσπάθεια+" τῆς
ὁποίας+"ὅµως+"ἡ"δυσκολία"τοῦ"προκαλεῖ"ἀναστολὲς"καὶ"τὴ"διάθεση"ἐγκατάλειψής"της»-

67-"Βλ-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Περὶ"κενοδοξίας+"40,41+"ΕΠΕ 2/+560,561-"Πρβλ-"Α-
Γλάρου+"Θεία"Παιδαγωγία+"σελ-"233,246+"Τοῦ"Ἰδίου+"Μνηµοτεχνία+"σελ-"43,44-"

68-"Γιὰ"τὴ"διδασκαλία"τῶν"Πατέρων"σὲ"σχέση"µὲ"τὴ"συµβολὴ"τῆς"ἀγάπης"στὸν"διαν,
θρώπινο"διάλογο"βλ-"∆-"Λάππα+"∆ιαλογικὴ"ἐπικοινωνία+"σελ-"45,50-"

7/-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"Α΄"Κορινθίους"Κ∆΄+"LOF 50+"088-"
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µορφωτικῶν" διεργασιῶν70-"Στὸν"χῶρο"τῆς" ὀρθόδοξης"πνευµατικότητας"ἡ
ἀγωγὴ"πρέπει"νὰ"ἀσκεῖται"κάτω"ἀπὸ"τὸ"φῶς"τῆς"προσωπικῆς"µας"σχέσης
µὲ"τὸν"Θεό71-"Αὐτὴ"ἡ"διαπροσωπικὴ"κοινωνία+"προϊὸν"τῆς"ἐλευθερίας"τοῦ
ἀνθρώπου" καθιστᾶ" τὸ" ἄτοµο" πρόσωπο" καὶ" ἐφικτὴ" τὴν" αὐτοπραγµάτωσή
του72-"Ὁ"Ἰσίδωρος"Πηλουσιώτης"ἐπισηµαίνει"ὅτι"ὁ"ἄνθρωπος"ἔχει"τὴν"τά,
ση"νὰ"ὑπερβάλλει"ὡς"πρὸς"τὰ"ἐλαττώµατα"τῶν"ἄλλων"καὶ"νὰ"ὑποβαθµί,
ζει"τὰ"προτερήµατά"τους+" ἐνῶ"πράττει"τὸ"ἀκριβῶς"ἀντίστροφο"ὅταν"πρό,
κειται"γιὰ"τὸν"ἑαυτό"του73-"Ὁ"Γρηγόριος"ὁ"Θεολόγος"µᾶς"διδάσκει"ὅτι"ἡ"µό,
νη"αὐτοαξιολόγηση"εἶναι"ἐκείνη"ποὺ"βασίζεται"στὴ"διεργασία"τοῦ"ἴδιου"τοῦ
ὑποκειµένου"καὶ"ὄχι"στὴν"προβολὴ"τῶν"γνωµῶν"ποὺ"ἔχουν"οἱ"ἄλλοι"γιὰ"αὐ",
τό9"«Τοῦτο"γάρ+"ἢ"κατέκρινεν+"ἢ"ἐδικαίωσεν·"ἢ"ἄθλιον"πεποίηκεν+"ἢ"µακά,
ριον-"Τὸ"δὲ"δοκεῖν+"οὐδὲν"πρὸς"ἡµᾶς+"ὥσπερ"οὐδὲ"ὄναρ"ἀλλότριον»74-"Ἡ"εἰκό,
να"ποὺ"ἔχουν"οἱ"ἄλλοι"γιὰ"τὸν"καθένα"δὲν"ἀποδίδει"τὴν"ἀλήθεια"τῆς"ἐσω,
τερικῆς"του"πραγµατικότητας+"ὅπως"ἀκριβῶς"κανεὶς"δὲν"µπορεῖ"νὰ"προβεῖ
σὲ"ἀκριβῆ"περιγραφὴ"τῆς"ἐµπειρίας"ἑνὸς"ξένου"ὀνείρου-"Μὲ"ἄλλα"λόγια+"τὸ
ὑποκείµενο"δὲν"µπορεῖ"νὰ"ἀποκτήσει"αὐτεπίγνωση"ὅταν"δὲν"ὑποβληθεῖ"στὴ
βάσανο"τῆς"ἐνδοσκοπήσεως"καὶ"ἀρκεῖται"στὴ"γνώµη"τῶν"ἄλλων-"Ὁ"ἄνθρω,
πος"βλέπει"τὸν"ἐσωτερικό"του"βίο"µὲ"τὸ"κάτοπτρο"τοῦ"νοῦ+"τοῦ"«ὀφθαλµοῦ
τῆς"ψυχῆς»75-"Ἐκεῖ"ἀναµένεται+"ἐφόσον"ὁ"νοῦς"δὲν"ἔχει"σκοτισθεῖ"ἀπὸ"πά,
θη"νὰ"καθρεφτίζεται"µόνο"ὅ+τι"ὑπάρχει"πραγµατικά76-"Σὲ"αὐτὴ"τὴν"περί,
πτωση"τυγχάνει"ἐφαρµογῆς"ἡ"ἀκόλουθη"θέση"τοῦ"Γρηγορίου"Νύσσης9"«Τὸ
µὲν"ἐν"τῷ"ὄντι"εἶναι+"ἀληθῶς"ἐστιν"εἶναι-"Εἰ"δέ"τις"τοῦ"ὄντος"ἐκπέπτωκεν+

2/7 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

70-"@-"Qnfdqr+"Ἡ"Ἐκπαίδευση+"σελ-"034-
71-"Σήµερα"ἡ"παιδαγωγικὴ"ἐπιστήµη"«πιστεύει"πὼς"ἡ"παιδαγωγία"γιὰ"νὰ"πετύχει"τοὺς

στόχους"της"πρέπει"νὰ"βασίζεται"στὶς"προσωπικὲς"σχέσεις»"'Ν-"Πουρναρᾶ+"Ἡ"παιδαγω,
γικὴ"τοῦ"προσώπου+"σελ-"38/,380(-

72-"Α-"Κοσµόπουλου+"Σχεσιοδυναµική+"σελ-"000-
73-"Ἰσιδώρου"Πηλουσιώτου+"Ἐπιστολὴ"ΣΛ∆΄+"LOF 67+"0362B","0365@9"«Λίαν"θαυ,

µάζω+"πῶς"τῶν"µὲν"ἑτέροις"πεπληµµεληµένων"καὶ"ἁµαρτανοµένων"πικροὶ"καθήµεθα"δι,
κασταί+" τὰ" δὲ" ἑαυτῶν" πταίσµατα+" συγγνώµης" ὄντα" πολλάκις" µείζονα+" παρορῶµεν·" καὶ
περὶ"µὲν"τὰ"οἰκεῖα"τυφλώττοµεν+"τὰ"δὲ"τῶν"πέλας"ὀξέως"ὁρῶµεν-"Ἐπὶ"δὲ"τῶν"κατορθωµά,
των"τοὐναντίον"πάσχοµεν+"τὰ"µὲν"γὰρ"οἰκεῖα+"κἂν"µικρὰ"ᾖ"καὶ"εὐτελῆ+"µεγάλα"φαίνεται·
τὰ"δὲ"τῶν"πλησίον+"κἂν"µεγάλα"ᾖ"καὶ"θαυµαστά+"µικρὰ"καὶ"φαῦλα-"Οἶµαι"τοίνυν"ὅτι"ἡ"φι,
λαυτία" τούτων" αἰτία" καθέστηκεν+" ἡ" τὴν" ὀρθὴν" τῶν" πραγµάτων" κρίσιν" λυµαινοµένη" καὶ
τοῖς"αὐτοῖς"ὀφθαλµοῖς"τά"τε"ἡµέτερα"καὶ"τὰ"τῶν"πέλας"θεάσασθαι"µὴ"συγχωροῦσα»-

74-"Γρηγορίου"Θεολόγου+"Εἰς"ἑαυτόν+ ζ΄+"LOF 25+"162Β-
75-"Ἰερόθεου"Βλάχου+"Ὀρθόδοξη"ψυχοθεραπεία+"σελ-"016-
76-"Βλ-"Ἰερόθεου"Βλάχου+"ὅ-π-+"σελ-"030,031"ὅπου"καὶ"Πατερικὴ"τεκµηρίωση-"
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οὐδὲ"ἐν"τῷ"εἶναί"ἐστι»77-"Οἱ"ἄνθρωποι"ποὺ"ἀφαιροῦν"ἢ"προσθέτουν"στοιχεῖα
στὴν"ἀπεικόνιση"τοῦ"ἐσωτερικοῦ"τους"ἑαυτοῦ+"ἔχουν"πάσχοντα"ὀφθαλµὸν
καὶ"δυσπροσαρµοστικότητα"ὡς"πρὸς"τὴν"ἀπόκτηση"ταυτότητας-"

Κατὰ"τὴν"παιδικὴ"ἡλικία"ὁ"ἄνθρωπος"δὲν"ἔχει"διαµορφώσει"ἀκόµη"τὴν
εἰκόνα"γιὰ"τὸν" ἑαυτό"του+" δὲν" ἔχει"ἀποκτήσει" τὶς"ἀπαραίτητες"σταθερὲς
ἰδιότητες"τῆς"ταυτότητάς"του"καὶ"βλέπει"τὸν"ἑαυτό"του"µέσα"ἀπὸ"τὰ"µά,
τια"τῶν"ἄλλων+"καὶ"κυρίως"τῶν"γονέων"του-"Αὐτὴ"ἡ"ἐν"µέρει"«δανεικὴ»"αὐ",
τοαντίληψη"δὲν"τοῦ"προκαλεῖ"ἄγχος-"Ὅµως+"µετὰ"τὴ"σύντοµη"παιδικὴ"ἡλι,
κία"ἀκολουθεῖ"ἡ"ἐφηβεία+"ἡ"ὁποία"ἔχει"ὡς"κύριο"χαρακτηριστικὸ"τὴν"προ,
σπάθεια"ἀνεύρεσης"τῆς"πραγµατικῆς"ταυτότητας"τοῦ"ὑποκειµένου"σὲ"ἕνα
ὑπαρξιακὸ"πεδίο"ἀγωνιώδους"ἀναζήτησης"καὶ"προβληµατισµοῦ-"Ἡ"ἐπιτυ,
χία"µὲ"τὴν"ὁποία"θὰ"ἀντιµετωπίσει"ὁ"ἔφηβος"τὰ"ἐµπόδια"γιὰ"τὴ"διαµόρφω,
ση"τῆς"ταυτότητάς"του+"θὰ"ἐξαρτηθεῖ"κατὰ"πολὺ"ἀπὸ"τὸ"πόσο"καλὰ"γνω,
ρίζει"νὰ"διαλέγεται"µὲ"τὸν"ἑαυτό"του-"Σὲ"αὐτὸν"τὸν"στοχευµένο"µαθησιακὰ
διάλογο"πρέπει"οἱ"γονεῖς"καὶ"οἱ"ἐκπαιδευτικοὶ78 νὰ"ἀποβλέπουν"ἤδη"ἀπὸ"τὰ
πρῶτα" βήµατα" τῆς" ζωῆς" τοῦ" παιδιοῦ-" Καθὼς" στὰ" πρώιµα" στάδια" ἀνά,
πτυξης"τὸ"παιδὶ"δὲν"µπορεῖ"νὰ"ἀνοίξει"διάλογο"µὲ"τὸν"ἑαυτό"του+"πρέπει"οἱ
γονεῖς"νὰ"ἀνοίξουν"διάλογο"µὲ"τὸ"παιδί8/+"νὰ"ἐπενδύσουν"σὲ"µιὰ"ζεστὴ"σχέ,
ση+"ἡ"ὁποία"δὲν"θὰ"βασίζεται"µόνο"σὲ"ὑλικὰ"ἀγαθὰ"καὶ"παρόµοιες"ἄλλες
φροντίδες+"ἀλλὰ"καὶ"στὴν"ἀφιέρωση"χρόνου"γιὰ"προσωπικὴ"ἐπαφή80-

Στὴν"περίπτωση"τῆς"ἐνθάρρυνσης"βρίσκει"γόνιµο"ἔδαφος"ἐφαρµογῆς"ἡ
ἄποψη"τοῦ"B-"Qnfdqr+"ὅτι"ἡ"µάθηση"πρέπει"νὰ"πηγάζει"ἀπὸ"τὴν"ἴδια"τὴ"ζωή+
νὰ"βασίζεται"δηλαδὴ"σὲ"πραγµατικά+"ἐµπειρικὰ"δεδοµένα81-"Εἶναι"πανθο,
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77-"Γρηγορίου"Νύσσης+"Εἰς"τὴν"ἐπιγραφήν+"η΄+"LOF 33+"37/Α-
78-"Χρησιµοποιοῦµε"τὸν"ὅρο"«ἐκπαιδευτικὸς»"µὲ"τὴ"διπλὴ"ἔννοια9"τοῦ"εἰδικοῦ"ἐπιστή,

µονα" ποὺ" ἀσκεῖ" παιδαγωγικὴ" καὶ" τοῦ" διδασκάλου" ποὺ" σήµερα" «εἰς" τὴν" παιδαγωγικὴν
πραγµατικότητα"ἡνώθησαν"ὁ"δάσκαλος"καὶ"ὁ"παιδαγωγὸς"εἰς"ἕνα"πρόσωπον»"'E-"Rbgmdh,
cdq+"∆ιδάσκαλος"καὶ"Παιδαγωγός+"ΜΠΕ+"τ-"1+"σελ-"1/6,1/7(-

8/-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Περὶ"κενοδοξίας+"06+"ΕΠΕ 2/+527+"Τοῦ"ἰδίου+"Περὶ"παίδων
ἀνατροφῆς+"ι΄+"LOF 40+"22/-

80-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Πρὸς"τοὺς"πολεµοῦντας+"γ΄+"LOF 36+"2129"«οὐ"µετ’"ἀπει",
λῆς"καὶ"ὕβρεως"καθάπερ"ἐκεῖναι+"ἀλλὰ"µετὰ"κολακείας"καὶ"προσηνείας"πολλῆς"πρὸς"τὰ
παιδία"ταῦτα"διαλεξόµεθα»-

81-"Οἱ"βασικὲς"θέσεις"τοῦ"µεγάλου"παιδαγωγοῦ"γιὰ"µιὰ"ἐπιτυχηµένη"διδασκαλία+"ποὺ
πρέπει"νὰ"βασίζεται"σὲ"ἕνα"ἐλεύθερο"δηµοκρατικὸ"κλίµα+"καθιστᾶ"τὰ"ἄτοµα"ἱκανὰ"ὥστε9
α("νὰ"ἀναλαµβάνουν"πρωτοβουλίες"καὶ"εὐθύνες+"β("νὰ"ἐπιλέγουν"λύσεις"ποὺ"νὰ"στηρίζο,
νται"στὴν"εὐφυΐα"τους+"γ("νὰ"προσαρµόζονται"ὅταν"τὰ"προβλήµατα"µεταλλάσσονται+"δ("νὰ
χρησιµοποιοῦν"τὴν"ἐµπειρία"τους"δηµιουργικὰ"γιὰ"ὠφέλειά"τους"'B-"Qnfdqr+"Bkhdms,Bdm,
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µολογούµενο"στὸν"χῶρο"τῆς"ἀγωγῆς"ὅτι"αὐτὴ"πρέπει"νὰ"ἀποσκοπεῖ"στὴν
ἀνάπτυξη"τῆς"αὐτονοµίας"στὸν"χῶρο"τῆς"βουλήσεως"καὶ"τοῦ"προγραµµα,
τισµοῦ"τῆς"ζωῆς-"Τὰ"παιδιὰ"εἶναι"δύσκολο"νὰ"βροῦν"τὸν"ἑαυτό"τους"µόνο
µέσα"ἀπὸ"τὶς"εὔκολες"ἱκανοποιήσεις"τῶν"θέλω"τους"ἢ"µόνο"µέσα"ἀπὸ"τὴν
πραγµάτωση"τῶν"νόµων"ποὺ"τοὺς"ἐπιβάλλονται-"Ἁντιθέτως+"ἂν"θέτουν"µέ,
σα"ἀπὸ"τὴν"καθοδηγούµενη"αὐτενέργεια"µόνα"τους"στόχους+"θὰ"ἀντλοῦν
χαρὰ" ἀπὸ" τὴν" πραγµατοποίησή" τους" καί+" γενικά+" ἀπὸ" τὰ" ἐπιτεύγµατά
τους82-"Μὲ"µικρὲς"ἀσκήσεις"αὐτοπειθαρχίας"θὰ"µπορέσουν"νὰ"ἀποκτήσουν
ἀντίληψη"τῆς"ἱκανότητας"καὶ"τοῦ"ἐλέγχου+"ἡ"ὁποία"δηµιουργεῖ"τὴν"ἐσωτε,
ρικὴ"παρώθηση"γιὰ"βελτίωση"τῶν"ἐπιµέρους"δεξιοτήτων"τους83-"Ἡ"ἱκανο,
ποίηση" ποὺ" ἀντλεῖται" ἀπὸ" τὴν" ἐπίτευξη" τῶν" στόχων" τεκµηριώνει" ἐµπει,
ρικῶς"τὶς"θετικὲς"πεποιθήσεις"ποὺ"ἔχει"τὸ"ἄτοµο"γιὰ"τὸν"ἑαυτό"του"καὶ"οἰ",
κοδοµεῖ"µιὰ"δηµιουργικὴ"αὐτοεκτίµηση+"ποὺ"εἶναι"τόσο"ἀπαραίτητη"στὴ"δύ,
σκολη"ἡλικία"τῆς"ἐφηβείας-"Μὲ"τὸν"αὐτοέλεγχο"καὶ"τὴ"διαρκῆ"αὐτοεξέτα,
ση"θὰ"καταφέρουν"νὰ"περάσουν"ἀλώβητα"τὸ"κατώφλι"τῆς"ἐνήλικης"ζωῆς
µὲ"θετικὴ"ἀποτίµηση"ὡς"πρὸς"τὴν"ψυχική"τους"ὑγεία-"

Τὸ"καλύτερο"παιδευτήριο"γιὰ"τὴν"αὐτοεξέταση"µικρῶν"καὶ"µεγάλων"εἶ",
ναι"ἡ"Ἱερὰ"Ἐξοµολόγηση84-"Ἡ"µετάνοια"εἶναι"ἀναγκαία"γιὰ"ὅλους9"«Ἄλλοι
µὲν"γὰρ"ἄλλοις" εἰσὶ" τῶν"ἀνθρώπων"χρήσιµοι" λόγοι+" τὰ" δὲ" τῆς"µετανοίας
φάρµακα"πᾶσιν"οἶµαι"ὠφέλιµα·"ἐπειδὴ"γὰρ"οὐδεὶς"ἁµαρτίας"ἐλεύθερος+"εὔ",
δηλον"ὡς"οὔτε"µετανοίας"ἀνενδεής»85-"Ὅµως+"γιὰ"νὰ"ὑπάρξει"ἡ" ἴαση"τῆς
ἁ"µαρτίας+"πρέπει"νὰ"προηγηθεῖ"ἡ"διάγνωση"τῆς"ἀσθένειας+"ποὺ"λαµβάνει
χώρα"µέσω"τῆς"µελέτης"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως"στὸ"πλαίσιο"τῆς"προετοι,
µασίας"γιὰ"τὸ"µυστήριο"τῆς"Μετανοίας-"Ἡ"διαδικασία"εἶναι"ἁπλὴ"καὶ"κοινὴ
γιὰ"ὅλες"τὶς"ἡλικίες-"

Ζήτηµα"ἁπλὸ"καὶ"σαφῶς"πρόδηλο"εἶναι"ἡ"ἔµπρακτη"µετάνοια"µέσω"τῆς
ἀνάληψης"τῆς"εὐθύνης"τῶν"ἁµαρτωλῶν"πράξεων"καὶ"τῆς"ἐπανόρθωσης"τῶν

20/ Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

sdqdc" Sgdq`ox-" Hsr" Bxqqdms" Oq`bshbd+" Hlokhb`shnmr" `mc" Sgdnqx+" Gntfgsnm" Lheekhm+" Anrsnm
0840(-

82-"Βλ-"ἐνδεικτικῶς+"Θ-"Τριλιανοῦ+"Ἡ"παρώθηση"τοῦ"µαθητῆ+"σελ-"2/"ἑπ-+"Ἐµ-"Κολιά,
δη+"Θεωρίες"Μάθησης+"σελ-"06/-

83-"Θ-"Τριλιανοῦ+"ὅ-π-+"σελ-"2/",20-
84-"Γιὰ"τὴν"Πατερικὴ"διδασκαλία"σὲ"σχέση"µὲ"τὴν"αὐτοεξέταση"πρὸ"τοῦ"µυστηρίου"τῆς

Ἐξοµολογήσεως+"βλ-" ἐνδεικτικῶς"Γρηγορίου"Ἱεροµονάχου+"Ἡ"Ἱερὰ"Ἐξοµολόγησις+"σελ-
043,047-"Ἡ"αὐτοεξέταση"ὁδηγεῖ"κατὰ"τὸν"Γρηγόριο"τὸν"Παλαµὰ"στὴν"«ἐπίγνωση»"καὶ
τὴ"συναίσθηση"τῆς"ἁµαρτωλότητας+"ἡ"ὁποία"ἀκολουθεῖται"ἀπὸ"τὴν"«οἰκεία"καταγνώση»
'βλ-"Α-"Κεσελόπουλου+"Πάθη"καὶ"ἀρετές+"σελ-"73(-"

85-"Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Εἰς"τὴν"µετάνοιαν"τῶν"Νινευιτῶν+"LOF 53+"313B-
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ζηµιῶν"ποὺ"προκάλεσαν9"«Ἐλοιδόρησας:" εὐλόγησον-"Ἐπλεονέκτησας:"ἀ",
πόδος-"Ἐµεθύσθης:"νήστευσον-"Ἠλαζονεύσω:"ταπεινώθητι-"Ἐφθόνησας:"πα,
"ρακάλεσον-" Ἐφόνευσας:" µαρτύρησον·" ἢ" τὰ" ἰσοδυναµούντα" τῷ" µαρτυρίῳ+
διὰ"τῆς"ἐξοµολογήσεως"σεαυτοῦ"τὸ"σῶµα"κάκωσον-"Καὶ"τότε"µετὰ"τὴν"ἐξ",
οµολόγησιν"ἄξιος"εἰ"ἐν"ψαλτηρίῳ"δεκαχόρδῳ"ψάλλειν"τῷ"Θεῷ»86-"Ἡ"κρα,
τοῦσα"ἀντίληψη"τῆς"θύραθεν"ψυχολογίας"ἀκολουθεῖ"τὴν"ἑξῆς"πορεία9"πρῶ",
τα"συµφιλίωση"µὲ"τὸν"ἑαυτὸ"καὶ"κατόπιν"µὲ"τοὺς"ἄλλους-"Στὴ"χριστιανικὴ
σκέψη" ἀκολουθεῖται" µιὰ" ἀντίστροφη" πορεία9" πρῶτα" καταλλαγὴ" µὲ" τοὺς
ἄλ"λους"καὶ"κατόπιν"συµφιλίωση"µὲ"τὸν"Θεό87-"Ἂν"ἀκολουθηθεῖ"αὐτὴ"ἡ"πο,
ρεία"ὁ"ἄνθρωπος"κερδίζει"τὴν"ἐσωτερικὴ"γαλήνη-"

Ὁ"ἠθικὸς"κώδικας"τῶν"παιδιῶν"διαµορφώνεται"ἀπὸ"τὸ"ἄµεσο"περιβάλλον
τους-"Κατὰ"τὴν"παιδικὴ"ἡλικία"ἐπιδιώκεται"ἡ"ἄµεση"ἱκανοποίηση"τῶν"ἄλο,
γων"ἡδονιστικῶν"ὁρµῶν"µὲ"στόχο"τὴν"ἐπιβίωση88-"Καθὼς"τὸ"παιδὶ"µεγαλώ,
νει+" οἱ" κανόνες" ἠθικῆς" ἐσωτερικεύονται" σταδιακῶς" καὶ" «ἀρχίζουν" νὰ" λει,
τουργοῦν" ὡς" καθοδηγητικοὶ" ἢ" ἀπωθητικοὶ" µηχανισµοὶ" ποὺ" ὁδηγοῦν" στὸν
ἔλεγχο"τῆς"συµπεριφορᾶς"του"µὲ"τὶς"αὐτοεγκρίσεις"καὶ"τὶς"αὐτοεπιπλήξεις
ποὺ"κάνει"τὸ"ἴδιο"τὸ"παιδὶ"στὸν"ἑαυτό"του+"ἀξιολογώντας"τὶς"συνέπειες"τῶν
πράξεών"του»0//-"Ὁ"ἅγιος"Νικόδηµος"ὁ"Ἁγιορείτης"διδάσκει"ὅτι"ἐλλοχεύει"ὁ
κίνδυνος"ἡ"ἀνάγκη"τῆς"ἄµεσης"ὑλικῆς"ἡδονῆς"ποὺ"ἀφορᾶ"στὸ"σῶµα"νὰ"κα,
ταλάβει"βαθµηδὸν"καὶ"τὸν"νοῦ"τοῦ"παιδιοῦ-"Κατὰ"τὸν"ἅγιο"Πατέρα+"ἡ"συ,
µπλήρωση"τοῦ"λογικοῦ"ἀπὸ"βιολογικῆς"καὶ"κυρίως"ἀπὸ"ἠθικῆς"πλευρᾶς"συµ,
βαίνει"περίπου"στὸ"04ο"ἔτος"τῆς"ἡλικίας-"Σὲ"αὐτὴν"τὴν"ἡλικία"ὁ"νοῦς"ἔχει
καταστεῖ"ἱκανὸς"νὰ"γνωρίσει"τὴν"ἡδονὴ"τῶν"νοητῶν"καὶ"νὰ"ἀποκτήσει"πλή,
ρως"τὶς"ἱκανότητες"ἐλέγχου"τῶν"παρορµητικῶν"ἡδονιστικῶν"ἐνεργειῶν0/0-"

Στὸν"χῶρο"τῆς"πατερικῆς"σκέψης+"ἡ"ἀνάπτυξη"τῆς"παιδικῆς"αὐτονοµί",
ας"δὲν"καθίσταται"ἐφικτὴ"µέσα"ἀπὸ"τὴν"παντελῶς"ἀ,πατερναλιστική+"ἤτοι
ἄναρχη"ἀντίληψη"τῆς"ἀγωγῆς+"ἀλλὰ"µέσα"ἀπὸ"τὴν"ἐξατοµικευµένη"ἐφαρ,
µογὴ"τῆς"ἀρχῆς"τῆς"καθοδηγούµενης"αὐτενέργειας+"ἡ"ὁποία"προϋποθέτει
τὴν"ἐξισορροπητικὴ"παιδαγωγικὴ"παρέµβαση"µεταξὺ"τῶν"γονεϊκῶν"«πρέ,
πει»"καὶ"τῶν"«θέλω»"τῶν"τέκνων"τους-"

Ἡ"ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"καὶ"ἡ"τέχνη"τῆς"αὐτοαξιολογήσεως 200

86-"Μ-"Βασιλείου+"Ὁµιλία"εἰς"Ψαλµὸν"ΛΒ΄+"1+"LOF 18+"214BC,217@-
87-"Ματθ-"4913-
88-"Μ-"Βασιλειάδου+"Ψυχοσωµατικὴ"φυσιολογία"καὶ"παθολογία"κατὰ"τὸ"ἔργο"τοῦ"ἁγί,

ου"Νικοδήµου"τοῦ"Ἁγιορείτου+"σελ-"53+"ὅπου"καὶ"τεκµηρίωση-"
0//-"Ἐµ-"Κολιάδη+"Θεωρίες"Μάθησης+"σελ-"103-"
0/0-"Βλ-"ἔρευνα"τῆς"Βασιλειάδου"στὸ"ἔργο"τοῦ"ἁγίου"Νικοδήµου+"ἀπὸ"ὅπου"καὶ"τὰ"πα,

ραπάνω"συµπεράσµατα"'Μ-"Βασιλειάδου+"ὅ-π-+"σελ-"53,54(-
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Σὲ"αὐτὸ"τὸ"σηµεῖο"πρέπει"νὰ"ὑπογραµµιστεῖ"ἡ"βαρύτητα"ποὺ"δίδει"ἡ"ὀρ",
θόδοξη"ποιµαντικὴ"στὴν"ὕπαρξη"ἑνὸς"κοινοῦ"Πνευµατικοῦ"πατέρα"γιὰ"ὅλη
τὴν"οἰκογένεια-"Ὡς"ἐξοµολόγος"ὄχι"µόνο"τῶν"παιδιῶν"ἀλλὰ"καὶ"τῶν"γονέ,
ων"µετριάζει"στὰ"µάτια"ὅλων"τῶν"µελῶν"τῆς"οἰκογένειας"τὴ"γονεϊκὴ"αὐθε,
ντία-"Τὰ"παιδιὰ"µαθαίνουν"ὅτι"ἡ"αὐτοαξιολόγηση"ἀποτελεῖ"ἰσόβια"ἀνάγκη
ὅλων"τῶν"ἀνθρώπων-"Τὸ"ἔµπρακτο"παράδειγµα"τοῦ"σεβασµοῦ"καὶ"τῆς"ἐµ",
πιστοσύνης" τῶν" γονέων" στὸ" πρόσωπο" τοῦ" Πνευµατικοῦ" δηµιουργεῖ" ἀνα,
σταλτικὲς"τῆς"παιδικῆς"ἀντιδραστικότητας"προσλαµβάνουσες"παραστά,
σεις-"Ὁ"Πνευµατικὸς"ὡς"πρόσωπο"κοινῆς"ἐµπιστοσύνης"γονέων"καὶ"παι,
διῶν" συντελεῖ" στὴ" λήψη" ἀποφάσεων" µὲ" µοναδικὸ" γνώµονα" τὸ" ἠθικὸ" καὶ
πνευµατικὸ"ὄφελος"καὶ"τῶν"δύο"πλευρῶν-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ἡ"Ἑλληνικὴ"πατερικὴ"σκέψη"τοποθετεῖται"ἀπέναντι"στὸ"ζήτηµα"τῆς
αὐτοαξιολογήσεως"κατὰ"τὴν"παιδικὴ"ἡλικία+"συνθέτοντας"καὶ"ἀναλύοντας
τὸ"ἀνθρωπαγωγικὸ"νόηµα"τριῶν"προστακτικῶν9"«πρόσεχε"σεαυτῷ»"'ἁγιο,
γραφικὴ"πηγή(+"«γνῶθι"σαυτὸν»"'ἑλληνικὴ"πηγὴ("καὶ"τὸ"«µέµνησο"σεαυ,
τοῦ»"'πατερικὴ"πηγή(-"Οἱ"τρεῖς"αὐτὲς"προστακτικὲς"λειτουργοῦν"ἀπὸ"πλευ",
ρᾶς"ἀνθρωπολογικῆς,παιδαγωγικῆς"ὡς"προσδιοριστικὰ"λογότυπα"τῆς"αὐ",
τοαξιολογήσεως+"τῆς"αὐτογνωσίας"καὶ"τῆς"αὐτορρύθµισης+"πρόκειται"µὲ
ἄλλα"λόγια"γιὰ"ἔννοιες"ποὺ"ἀφοροῦν"ἐσωτερικὲς"διεργασίες"ἄµεσα"σχετι,
ζόµενες"µεταξύ"τους"καὶ"ἀλληλοεξαρτώµενες-"

Οἱ"Ἕλληνες"Πατέρες"προσφέρουν"ἕνα"ἀξιακό,ἀνθρωπολογικὸ"πλαίσιο+
ἐντὸς"τοῦ"ὁποίου"ἀναπτύσσονται"συγκεκριµένες"τεχνικὲς"αὐτοαξιολογήσε,
ως+"οἱ"ὁποῖες"µποροῦν"νὰ"τύχουν"ἐφαρµογῆς"προσαρµοσµένες"κατάλληλα
καὶ"στὴν"παιδικὴ"ἡλικία-"

Προβάλλεται"ἡ"θεµελιώδης"σηµασία"τοῦ"µαιευτικοῦ"διαλόγου"τῶν"γο,
νέων"µὲ"τὸ"παιδί+"ὁ"ἐστιασµὸς"στὴν"ἐπιµέτρηση"τῶν"θετικῶν"«προσωπικῶν
χαρακτηριστικῶν»+"ὁ"νηφάλιος"τρόπος"καὶ"ἡ"συχνότητα"τῆς"αὐτοαξιολογή,
σεως+"ἡ"διάκριση"µεταξὺ"τῶν"κινήτρων"τῆς"ἐπιτυχίας"καὶ"τῆς"εὐτυχίας+"ἡ
συνειδητοποίηση"τῆς"διαφορᾶς"µεταξύ"του"«εἶναι»"καὶ"τοῦ"«ἔχειν»-"Πρόκει,
ται"γιὰ"ἕνα"πρωτογενὲς"ὑλικὸ"στὴν"ἱστορία"τοῦ"ἀνθρωπίνου"πολιτισµοῦ"πρὸς
τὸ"ὁποῖο"συγκλίνουν"καὶ"οἱ"σύγχρονες"ἀνθρωπολογικὲς,παιδαγωγικὲς"ἐπι,
στῆµες-"Γι’"αὐτὸ"ἔχουµε"τὴν"πεποίθηση"ὅτι"ὅλα"τὰ"παραπάνω"ἀποτελοῦν
ἄλλο"ἕνα"ἐναργὲς"καὶ"ἰσχυρὸ"παράδειγµα"τῆς"βαθιᾶς"ἐπίδρασης"τοῦ"χριστια,
νισµοῦ"στὴ"διαµόρφωση"τῶν"ἐπιστηµῶν"ποὺ"ἔχουν"ὡς"ἐπίκεντρο"τὸν"ἄνθρω,
πο+"τῶν"γνωστῶν"καὶ"µὲ"τὸν"γενικότερο"τίτλο"ὡς"ἀνθρωπιστικῶν"σπουδῶν-
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
'Κατ’"ἐπιλογὴν(

0-"Πηγές
Ἁγία"Γραφὴ","Π-"∆ιαθήκη+"ὑπὸ"Αkeqdc"Q`gker+"ἐκδ-"Ἁποστολικῆς"∆ιακονίας"τῆς"Ἐκκλη,

σίας"τῆς"Ἑλλάδος+"Ἁθῆναι"0870-
—"Κ-"∆ιαθήκη+"ὑπὸ"Ε-"Mdrskd","Κ-"@k`mc+"ἐκδ-"Cdtsrbgd"Ahadkrshestmf+"Rstssf`qs"087416-

Ἁθανασίου"Μ-+"Περὶ"τοῦ"κατὰ"κοινὸν"ἄνθρωπον"ὑποδείγµατος+"LOF 15+"0122,0126-"
Βασιλείου"Μεγάλου+"Εἰς"τὴν"ἑξαήµερον9"Ὁµιλίαι"εἰς"τὴν"ἑξαήµερον+"LOF 18+"2,1/7-

—"Ὁµιλίαι"εἰς"τοὺς"Ψαλµούς+"LOF 18+"1/8,383-
—"Ἁσκητικαὶ"διατάξεις9"Ἁσκητικαὶ"διατάξεις"πρὸς"τοὺς"ἐν"κοινοβίῳ"καὶ"κατὰ"µόνας

ἀσκοῦντας+"LOF 20+"0210,0317-
—"Ἐπιστολαί9"Ἐπιστολαὶ"τξς΄"διηρηµέναι"εἰς"τρεῖς"κλάσεις+"LOF 21+"108,0001-
—"Εἰς"τὸ"πρόσεχε"σεαυτῷ+"LOF 20+"086,106-
—"Ὅροι"κατὰ"πλάτος+"LOF 20+"8/4,0/68-
—"Περὶ"Ἁσκήσεως9"Λόγος"περὶ"Ἁσκήσεως+"LOF 20+"536,541"'ἄµφ-(

Γρηγορίου"Θεολόγου+"Ἁπολογητικός9"Ἁπολογητικὸς"τῆς"εἰς"τὸν"Πόντον"φυγῆς---+"Λόγος
Β΄+"LOF 24+"3/6,403-
—"Περὶ"τῆς"ἐν"διαλέξεσι"εὐταξίας9"Λόγος"ΛΒ΄-"Περὶ"τῶν"ἐν"διαλέξεσι"εὐταξίας+"καὶ

ὅτι"οὐ"παντὸς"ἀνθρώπου+"οὐ"παντὸς"καιροῦ"τὸ"περὶ"Θεοῦ"διαλέγεσθαι+"LOF 25+"062,
101-

—"Εἰς"ἑαυτόν9"Εἰς"ἑαυτόν+"καὶ"πρὸς"τοὺς"λέγοντας"ἐπιθυµεῖν"αὐτὸν"τῆς"καθέδρας"τῆς
Κωνσταντινουπόλεως+"καὶ"εἰς"τὴν"τοῦ"λαοῦ"προθυµίαν+"ἣν"ἐπεδείξαντο"εἰς"αὐτόν+
LOF 25+"154,17/-

—"Ἔπη"ἠθικά+"LOF 26+""410,857-
Γρηγορίου"Νύσσης+"Ἔπη"ἱστορικά+"LOF 26+"858,05//-

—"Περὶ"κατασκευῆς"τοῦ"ἀνθρώπου+"LOF 33+"012,145-"
—"Εἰς"τὴν"ἐπιγραφήν9"Εἰς"τὴν"ἐπιγραφὴν"τῶν"Ψαλµῶν+"LOF 33+"320,505-
—"Εἰς"τὸ"Ποιήσωµεν"ἄνθρωπον9"Λόγος"Α΄-"Εἰς"τὰ"τῆς"Γραφῆς"ρήµατα·"«Ποιήσωµεν

ἄνθρωπον"κατ’"εἰκόνα"ἡµετέραν"καὶ"ὁµοίωσιν»+"LOF 33+"146,166-
Γρηγορίου"Παλαµᾶ+"Περὶ"τῶν"ἱερῶς"ἡσυχαζόντων9 Γρηγορίου"τοῦ"Παλαµᾶ+"Συγγράµµα,

τα+" ἐκδ-" Π-" Χρήστου+" τόµ-" 0+" Θεσσαλονίκη" 0851+" σελ-" 244,583+" LOF 04/+" 0126,
02//-

∆ωροθέου"Ἁββᾶ+"Περὶ"τοῦ"ἑαυτοῦ"µέµφεσθαι+"RB 81"'0852("177,2/3-
Ἰσιδώρου"Πηλουσιώτου+"Ἐπιστολαί9"Ἐπιστολῶν"βιβλία"πέντε"εἰς"τὴν"ἑρµηνείαν"τῆς"Θεί,

ας"Γραφῆς+"LOF 67+"066,0535-
Ἰωάννου"∆αµασκηνοῦ+"Περὶ"τῶν"ὀκτὼ"τῆς"πονηρίας"πνευµάτων+"LOF 84+"7/,73-
Ἰωάννου"Χρυσοστόµου+"Πρὸς"τοὺς"πολεµοῦντας9"Πρὸς"τοὺς"πολεµοῦντας"τοῖς"ἐπὶ"τὸ"µο,

νάζειν"ἐνάγουσιν+"Λόγος"πρῶτος+"LOF 208,220-
—"Εἰς"Λάζαρον9"Εἰς"τὸν"πτωχὸν"Λάζαρον+"LOF 37+"852,0/43-
—"Εἰς"Ἁνδριάντας9"Ὁµιλίαι"εἰς"τοὺς"Ἁνδριάντας"ΚΑ΄"λεχθεῖσαι"ἐν"Ἁντιοχείᾳ+"LOF

38+"04,111-
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—"Ἔχοντες"τὸ"αὐτὸ"Πνεῦµα9"«Ἔχοντες"δὲ"τὸ"αὐτὸ"Πνεῦµα"τῆς"πίστεως"κατὰ"τὸ
γεγραµµένον»"καὶ"διὰ"τί"κοινῇ"πάντες"ἀπολαµβάνουσι"τὰ"ἀγαθά+"καὶ"περὶ"ἐλεη,
µοσύνης+"LOF 40+"178,2/1-

—"Περὶ"παίδων"ἀνατροφῆς9"Εἰς"τὸ"Χήρα"καταλεγέσθω---+"καὶ"περὶ"παίδων"ἀνατροφῆς
Θ΄+"LOF 40+"210,227-

—"Εἰς"Γένεσιν9"Ὁµιλίαι"εἰς"τὴν"Γένεσιν"ΞΓ΄+"LOF 42+"10,275+"LOF 43+"274,470-
—"Εἰς"Ψαλµόν9"Ἐξήγησις"εἰς"τοὺς"Ψαλµούς+"LOF 44+"24,387-
—"Εἰς"Ματθαῖον9"Ὑπόµνηµα"εἰς"τὸν"ἅγιον"Ματθαῖον"τὸν"Εὐαγγελιστὴν"εἰς"ὁµιλίας

²α΄+"LOF 46+"02,361+"LOF 47+"360,683-
—"Εἰς"Α΄"Κορινθίους9"Ὑπόµνηµα"εἰς"τὴν"πρὸς"Κορινθίους"Α΄"ἐπιστολήν+"ὁµιλίαι"Μ∆΄+

LOF 50+"00,271-
—"Πρὸς"Ἐφεσίους9"Ὑπόµνηµα"εἰς"τὴν"πρὸς"Ἐφεσίους"ἐπιστολήν---+"εἰς"ὁµιλίας"Κ∆΄+

LOF 51+"6,065-
—"Εἰς"Α΄"Τιµόθεον9"Ὑπόµνηµα"εἰς"τὴν"πρὸς"Τιµόθεον"ἐπιστολὴν"πρώτην"εἰς"ὁµιλίας

ΙΗ΄+"LOF 51+"4/0,5//-
—"Εἰς"τὴν"µετάνοια"τῶν"Νινευιτῶν+"LOF 53+"313,322-
—"Περὶ"κενοδοξίας9"Περὶ"κενοδοξίας"καὶ"ἀνατροφῆς"τῶν"τέκνων+"ΕΠΕ 2/+"51/,6/0-
—"Κατήχησις9"Ὀκτὼ"ὁµιλίαι"κατηχητικαὶ"πρὸς"τοὺς"µέλλοντας"φωτίζεσθαι"καὶ"πρὸς

νεοφωτίστους"καὶ"εἰς"τὴν"ἐπιγραφὴν"τῶν"πράξεων"τῶν"ἀποστόλων+"RB 4/"'0847(
0/7,15/-

Μαξίµου"Ὁµολογητοῦ+"Πρὸς"Θαλάσσιον9"Πρὸς"Θαλάσσιον"περὶ"διαφόρων"ἀπόρων"τῆς"θεί,
ας"Γραφῆς---+"LOF 8/+"132,675-
—"Πεύσεις"καὶ"Ἁποκρίσεις9"Πεύσεις"καὶ"Ἁποκρίσεις"καὶ"Ἐρωτήσεις"καὶ"Ἐκλογαί+

διαφόρων"κεφαλαίων"ἀπορουµένων+"LOF 8/+"674,745"'ἄµφ(-
—"Περὶ"ἀγάπης9"Κεφάλαια"περὶ"ἀγάπης-"Ἑκατοντάδες"τέσσαρες+"LOF 8/+"848,0/62-

Πλάτωνος+"Πρωταγόρας+"I-"Atqmds+"Ok`snmhr"nodq`+"Bk`qdmcnm"Oqdrr+"Nwenqc"0857-

1-"Βοηθήµατα
Γλάρου" Α-+" Θεία" Παιδαγωγία9" Θεία" Παιδαγωγία-" Παιδαγωγικὰ" στοιχεῖα" στὸ" Μεγάλο

Κανόνα"τοῦ"Ἁνδρέα"Κρήτης+"ZΨυχολογία+"Παιδαγωγική+"Ποιµαντικὴ"ἀρ-"0/\+"ἐκδ-
Ἁκρίτας+"Ἁθήνα"1///-

—"Μνηµοτεχνία9" Ἡ" µνηµοτεχνία" τοῦ" Θείου" Λόγου" κατὰ" τὸν" ἱερὸ" Χρυσόστοµο+" ἐκδ-
Γρηγόρη+"Ἁθήνα"1//6-

—"«Ἡ"“εἰς"τὸ"πρόσεχε"σεαυτῷ”" ὁµιλία"τοῦ"Μ-"Βασιλείου-"Θεολογικὴ"καὶ"ἀξιολογικὴ
προσέγγιση"τῆς"περὶ"αὐτοεξέτασης"διδασκαλίας"του»+"Στὰ"βήµατα"τοῦ"Ἁποστόλου
Βαρνάβα-"Τιµητικὸς"τόµος"πρὸς"τὸν"Ἁρχιεπίσκοπο"Νέας"Ἰουστινιανῆς"καὶ"Πάσης
Κύπρου" κ-κ-" Χρυσόστοµο" Β΄+" γιὰ" τὰ" τριάντα" χρόνια" Ἁρχιερατικῆς" του" ∆ιακονίας+
Λευκωσία"1//7+"σελ-"046,07/-

Γρηγορίου"Ἱεροµονάχου+"Ἡ"Ἱερὰ"Ἐξοµολόγησις9"Ἡ"Ἱερὰ"Ἐξοµολόγησις-"Σχόλια+"Ἅγιον
Ὄρος"0888-

∆ανασσῆ,Ἁφεντάκη"Α-+"Εἰσαγωγὴ"Α΄+"Β΄+"Γ΄9"Εἰσαγωγὴ"στὴν"Παιδαγωγική+"τ-"Α΄+"Θε,
µατικὴ"τῆς"Παιδαγωγικῆς"Ἐπιστήµης+"Ἁθήνα"08813+"τ-"Β΄+"Ἡ"ἐξέλιξη"τῆς"παιδα,
γωγικῆς"καὶ"διδακτικῆς"σκέψεως"'06ος,1/ὸς"αἰ-(+"Ἁθήνα"087/1+"Μάθηση"καὶ"ἀνά,

203 Ἁθανάσιος"Β-"Γλάρος

04"Fk`qnr"@sg-^Σχέδιο"0""06.0/.1/01""0934"µ-µ-""O`fd"203



πτυξη-"Παιδαγωγικὴ"Ψυχολογία+"Ἁθήνα"0880-
∆ερµιτζάκη"Ε-","Χατζησταµατίου"Μ-+"Αὐτο,ρύθµιση"τῆς"µάθησης9"«Αὐτο,ρύθµιση"τῆς

µάθησης9"Ἔννοια+"διαδικασίες"καὶ"ἀξιολόγηση"στὸ"ἐκπαιδευτικὸ"πλαίσιο»+"Τὸ"Βῆµα
τῶν"κοινωνικῶν"ἐπιστηµῶν"40"'1//7("066,08/-

∆ηµητρίου"Α-+"Γνωστικὴ"Ἁνάπτυξη","Μοντέλα","Μέθοδοι"Ἐφαρµογές+"τόµ-"0+"'Oh`fds"καὶ
Νεοπιαζετιανοί(+"ἐκδ-"@qs"ne"sdws+"Θεσσαλονίκη"0882-

Ek`udkk+"I-"G-+"Fqddm"E-"K-+"%"Ek`udkk"D-"Q-+"«Xntmf"bghkcqdm’r"jmnvkdcfd"`ants"sghmjhmf»+
Lnmnfq`ogr"ne"sgd"Rnbhdsx"enq"Qdrd`qbg"hm"Bghkc"Cdudknoldms 5/"'0884("u–85-

Ekhsmdq"@-+"Ἁγωγή9"Αὐταρχικὴ"ἢ"Φιλελεύθερη"Ἁγωγή:"Κριτικὴ"θεώρηση"τῶν"προβληµά,
των" τῆς" σύγχρονης" παιδαγωγικῆς+" µτφρ-" Ι-" Χριστιᾶς" 'ἀνατ-(+" ἐκδ-" Τυπωθήτω" ,
Γιῶργος"∆αρδανός+"Ἁθήνα"0887-

Enms`m`"C-+"Ψυχολογία9"Ψυχολογία"γιὰ"ἐκπαιδευτικούς+"µτφρ-"Μαρίνας"Λώµη+"ἐκδ-"Σαβ,
βάλας+"Ἁθήνα"0885-

Φλουρῆ" Γ-+" Αὐτοαντίληψη9" Αὐτοαντίληψη+" σχολικὴ" ἐπίδοση" καὶ" ἐπίδραση" γονέων+" ἐκδ-
Γρηγόρη+"Ἁθήνα"0878-

Φράγκου" Χ-+" Ψυχοπαιδαγωγική9" Θέµατα" παιδαγωγικῆς" ψυχολογίας+" παιδείας+" διδα,
κτικῆς"καὶ"µάθησης+"ἐκδ-"Ftsdmadqf+"Ἁθήνα"1//327-

Fnkdl`m" C-+" Ἡ" συναισθηµατικὴ" νοηµοσύνη9" Ἡ" συναισθηµατικὴ" νοηµοσύνη-" Γιατί" τὸ
«DP»"εἶναι"πιὸ"σηµαντικὸ"ἀπὸ"τὸ"«ΙP»:+"µτφρ-"Ἄννα"Παπασταύρου+"Ἐπιµέλεια"Ἰω,
άννης"Ν-"Νέστορος","Χρύσα"Ξενάκη+"ἐκδ-"Ἑλληνικὰ"Γράµµατα+"Ἁθήνα"088725-

Ghkkdaq`c"L-+"«Αὐτοαγωγὴ"'Rdkarsdqyhdgtmf(»+"ΠΨΕΛ 1"'0878("774-
Καλαντζῆ,Ἁζίζι"Α-+"«Αὐτοέλεγχος»+"ΠΨΕΛ 1"'0878("784,875-

—"Αὐτογνωσία" ," αὐτοανάλυση" ," αὐτοέλεγχος9" ψυχολογικὴ" θεώρηση+" ἐκδ-" Ἑλληνικὰ
Γράµµατα+"Ἁθήνα"08874-

Κανακίδου"Ε-","Παπαγιάννη"Β-+"∆ιαπολιτισµικὴ"Ἁγωγή+"ἐκδ-"Ἑλληνικὰ"Γράµµατα+"Ἁθή,
να"0886-

Καψάλη"Α-+"Παιδαγωγική9"Παιδαγωγικὴ"Ψυχολογία+"ἐκδ-"Κυριακίδη+"Θεσσαλονίκη"08752-
Κεσελόπουλου"Α-+"Πάθη"καὶ"ἀρετές9"Πάθη"καὶ"ἀρετὲς"στὴ"διδασκαλία"τοῦ"Ἁγίου"Γρηγο,

ρίου"τοῦ"Παλαµᾶ+"ἐκδ-"∆όµος+"Ἁθήνα"088/-
Κολιάδη"Ἐµ-+"Θεωρίες"Μάθησης"καὶ"Ἐκπαιδευτικὴ"Πράξη-"Β΄-"Κοινωνικογνωστικὲς"θε,

ωρίες+"Ἁθήνα"0866-
Κοµένιου"Ι-"Α-+"Μεγάλη"∆ιδακτική+"µτφρ-"∆-"Ἰωαννίδη,Ὀλυµπίου+"Ἐν"Ἁθήναις"0801-
Κοσµόπουλου"Α-+"Σχεσιοδυναµική9"Σχεσιοδυναµικὴ"Παιδαγωγικὴ"τοῦ"προσώπου+"ἐκδ-"Γρη,

γόρη+"Ἁθήνα"088/1-
Κωσταρᾶ"Γρ-+"Φιλοσοφικὴ"Προπαιδεία+"εἰσαγωγικὴ"θεώρηση+"µεθοδολογικὴ"προσέγγιση+

ἱστορικὴ"ἐπισκόπηση+"Ἁθήνα"1//27-
Κρίβα" Σ-+" Παιδαγωγικὴ" Ἐπιστήµη9" Παιδαγωγικὴ" Ἐπιστήµη9" Βασικὴ" Θεµατική+" ἐκδ-

Ftsdmadqf+"Ἁθήνα"1//6-
Λάππα"∆-+"∆ιαλογικὴ"ἐπικοινωνία9"∆ιαλογικὴ"ἐπικοινωνία"καὶ"παιδαγωγικὴ"ἀγάπη"στὸ

σύγχρονο"σχολεῖο+"ἐκδ-"Πουρναρᾶ+"Θεσσαλονίκη"1//6-
Ματσαγγούρα" Η-+" Θεωρία" καὶ" Πράξη" τῆς" ∆ιδασκαλίας9" Θεωρία" καὶ" Πράξη" τῆς" ∆ιδα,

σκαλίας"τ-"Β΄9"Στρατηγικὲς"∆ιδασκαλίας-"Ἡ"Κριτικὴ"Σκέψη"στὴ"∆ιδακτικὴ"Πράξη+
ἐκδ-"Ftsdmadqf+"Ἁθήνα"1//3-
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Μπέλλα"Θ-+"«Αὐτοδιδασκαλία,αὐτοµόρφωση»+"ΠΨΕΛ 1"'0878("776,777-
Ντράικωρς"Ρ-","Σὸλτς"Β-+"Τὸ"παιδὶ"µιὰ"νέα"ἀντιµετώπιση+"µτφρ-"Ἰουλία"Καββαδᾶ+"ἐκδ-

Γλάρος+"Ἁθήνα"0868-
Πουρναρᾶ"Ν-+"Ἡ"παιδαγωγικὴ"τοῦ"προσώπου9"«Ἡ"παιδαγωγικὴ"τοῦ"προσώπου"ἀπὸ"Θεο,

λογικὴ"ἄποψη»+"Κοινωνία 22"'088/("38/,380-
Qnfdqr"@-+"Ἡ"Ἐκπαίδευση9"Ἡ"Ἐκπαίδευση"Ἐνηλίκων+"µτφρ-"Μαρία"Κ-"Παπαδοπούλου+

Μαρία"Τόµπρου+"ἐκδ-"Μεταίχµιο+"Ἁθήνα"0888-
Qnfdqr"B-+"Bkhdms,Bdmsdqdc"Sgdq`ox-"Hsr"Bxqqdms"Oq`bshbd+"Hlokhb`shnmr"`mc"Sgdnqx+"Gntfg",

snm"Lheekhm+"Anrsnm"0840-
Rbgmdhcdq"E-+"«∆ιδάσκαλος"καὶ"Παιδαγωγός»+"ΜΠΕ+"τόµ-"1+"σελ-"1/6,1/7-
Rnmsfdqq`sg"@-+"«Ἐνθάρρυνση»+"ΠΨΕΛ 3"'088/("08//-
Τριλιανοῦ"Θ-+"Ἡ"παρώθηση"τοῦ"µαθητῆ9"Ἡ"παρώθηση"τοῦ"µαθητῆ"γιὰ"µάθηση-"Ἐπιστη,

µονικὲς"θεωρήσεις"καὶ"τεχνικὲς"παρώθησης"τοῦ"µαθητῆ"κατὰ"τὴν"διδακτικὴ"διαδι,
κασία+"Ἁθήνα"1//1-

U`rrhkh`cnt"Μ-+"Ψυχοσωµατικὴ"φυσιολογία"καὶ"παθολογία"κατὰ"τὸ"ἔργο"τοῦ"ἁγίου"Νικο,
δήµου"τοῦ"Ἁγιορείτου+"Ἁθήνα"0887-

—"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας9"Προαγωγὴ"Ψυχικῆς"Ὑγείας"καὶ"Ἐκπαίδευση+"«Ἐπί,
κτητος»+" Στρατηγικὲς" Ἁξιολογικῆς" Γνωσιακῆς" Ἐκπαίδευσης+" µτφρ-" Εἰρήνη" Χρι,
στινάκη,Γλάρου+"ἐκδ-"Βήτα+"Ἁθήνα"1//7-

—"@whnknfhb`k"@msgqnonknfx"`mc" sgd"Oqnlnshnm"ne"Ldms`k"Gd`ksg+" D-S-G-H-B-R-+"Knmcnm
1//7-

Βλάχου"Ἰεροθέου+"Ὀρθόδοξη"Ψυχοθεραπεία9"Ὀρθόδοξη"Ψυχοθεραπεία-"'Πατερικὴ"θερα,
πευτικὴ"ἀγωγή(+"Λεβαδειὰ"08844-
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