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Όλοι ξέρουµε τι είναι τούτος ο τόπος: Ελληνικός και Ορθόδοξος. Εποµένως και η  

αγωγή που πρέπει να δίνει είναι η Ελληνική αγωγή: Ελληνική αγωγή σηµαίνει την 

παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων, κλασσικών προτύπων προς παραδειγµατισµό και 

µίµηση ενός τρόπου ζωής και την καλλιέργεια του πνεύµατος και του σώµατος. Αυτά 

τα λίγα για την Ελληνική αγωγή. Επειδή όµως τονίζεται και αναλύεται ιδιαίτερα η 

Ελληνική αγωγή επιτρέψετέ µου να αναφερθώ κάπως εκτενέστερα στο άλλο σκέλος 

της αγωγής που µένει στη σκιά, την ορθόδοξη αγωγή. Γιατί η ορθόδοξη αγωγή  

έρχεται να συµπληρώσει την ελλιπή κλασσική µόρφωση. 

 

Τι σηµαίνει όµως Ορθόδοξη αγωγή; Είναι η αγωγή που οδηγεί στην Αγιότητα. 

Αγιότητα είναι η οµοίωση του ανθρώπου µε το Θεό, που επιτυγχάνεται µε τον 

προσωπικό αγώνα και την θεία χάρη. Ο αγώνας αυτός γίνεται µέσα στην εκκλησία, η 

οποία είναι το µυστικό σώµα του Χριστού. Μερικά µέσα που υπάρχουν µέσα στην 

εκκλησία και βοηθούν τον άνθρωπο στο σκοπό του είναι η προσευχή, που είναι ο 

χοράρχης των αρετών, η νήψη, η προσευχή, η εγρήγορση, η άσκηση του σώµατος, η 

συµµετοχή στην µυστηριακή και λατρευτική ζωή της εκκλησίας και ο αγώνας για την 

απόκτηση των ευαγγελικών αρετών µε τις ευαγγελικές ασκήσεις. 

 

Ορθόδοξη αγωγή σηµαίνει την κοινωνία µε τον προσωπικό Θεό. Αυτή η κοινωνία 

επιτυγχάνεται µε την προσευχή και µε το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Θεός 

είναι αγάπη και άρα η αιώνια αγάπη µιλά προσωπικά στον καθένα µας. Εποµένως και 

εµείς πρέπει να ανταποκριθούµε µε όλη µας την καρδιά, τη ψυχή και τη διάνοια στην 

αγάπη του Θεού και να τον αγαπήσουµε  και εµείς. Ο Χριστός έχυσε το Τίµιο αίµα 

του, του οποίου η αξία είναι άπειρη, για να καθαρίσει τη ψυχή του κάθε ανθρώπου. 

Εποµένως και η ψυχή του ανθρώπου  έχει άπειρη αξία. 

 

Ορθόδοξη αγωγή σηµαίνει επίσης τη µεταµόρφωση µε τη χάρη του Αγίου 

Πνεύµατος, του ανθρώπου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Ο άνθρωπος είναι 

αδύναµος και δεν µπορεί από µόνος του να µεταµορφώσει τον εαυτό του, γι΄ αυτό και 

ζητά τη δύναµη από τον Παντοδύναµο και το έλεος του: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον 

µε. Η µεταµόρφωση αυτή επιτυγχάνεται µέσα στη θεία λειτουργία οπού ένας λαός 

µεταµορφώνεται σε σώµα Χριστού. 

 

Η Ορθόδοξη, τέλος, αγωγή νοηµατίζει τον πόνο, εξαλείφει την ενοχή και  οδηγεί στη 

νίκη πάνω στο φόβο του θανάτου. Αυτή η νίκη µπορεί και γίνεται πραγµατικότητα 

από τούτη τη ζωή αλλά ολοκληρώνεται στη βασιλεία του Θεού. 

 

Έτσι από όλες αυτές τις σκέψεις αναφύονται τρία ερωτήµατα, στα οποία ας δώσει 

απάντηση ο καθένας στον εαυτό του: 

 

Πρώτο: Πόσο ανταποκρίνεται το σηµερινό µορφωτικό ιδεώδες στην Κύπρο, όπως 

καθορίζεται από τους στόχους της πολιτείας και ποίο ειδικά του Υπουργείου 

Παιδείας µε την Ελληνορθόδοξη παράδοση και  αγωγή του τόπου µας. 

 

∆εύτερο: Πόσο µας βοήθησε η κοινωνία  σαν σύνολο και πιο ειδικά οι δάσκαλοι µας 

και το σχολείο προς αυτή την κατεύθυνση. 



 

Τρίτον: Τι πήρε ο καθένας µας από αυτά που έπρεπε να πάρουµε σαν Έλληνες και 

σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. 

 

Η απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα καθορίζει αποφασιστικά όχι µόνο την αξία των 

σπουδών που κάνουµε αλλά ακόµα και την δυνατότητα να πορευτούµε σωστά στην 

µελλοντική επίγεια ζωή µας καθώς επίσης και το ποία θα είναι η θέση µας στην 

αιώνια βασιλεία του Θεού. 


