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ΕΙΑΓΨΓΗ  

Ο Κλήμης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

χριστιανούς διδασκάλους και εκκλησιαστικοπύς συγγραφείς.  

Ξεκινά από την ουσιαστική σχέση ανάμεσα στο Θεό και τον 

άνθρωπο και προχωρεί για να αποδείξει πώς μέσα στο 

Φριστιανισμό έχει ο άνθρωπος αποκαταστήσει τη φυσική του 

σχέση, ως δημιουργήματος, με το Δημιουργό του.  

Είναι αναμφισβήτητα σπουδαίο επίτευγμα του Κλήμεντος  

το γεγονός ότι με μια καθολική σύλληψη της θρησκευτικής 

ιστορίας του ανθρώπου, εισάγει μέσα στη θεία οικονομία και 

τον ελληνικό τρόπο σκέψης, ως μέτοχο της φροντίδας και της 

πρόνοιας του Θεού.  

Τπήρξε ένας από τους πλέον κατηρτισμένους θεολο γικά 

και αποτελεσματικότερους πολέμιους του Γνωστικισμού, όπως 

αυτός διαμορφώθηκε στην Αλεξάνδρεια. την προσπάθειά του 

να αντιμετωπίσει το γνωστικό κίνημα, του οποίου ο ι ρίζες 

βρίσκονταν στην αρχαία ελληνική παράδοση, στις πλατωνικές  

απόψεις περί Θεού και κόσμου, αλλά και στις θρησκευτικές 

ιδέες  της Ανατολής ,  επιχείρησε την σύζευξη Ελληνισμού και 

Φριστιανισμού, με την εκλεκτική χρήση  κειμένων της 

ελληνικής παιδείας. Επιδιώκει να αντιπαραθέσει στο 

περιεχόμενο που αποδίδουν οι γνωστικοί στον όρο γνωση, το 

νόημα της αληθινής γνώσης.  

Ο αγώνας κατά των Γνωστικών μαρτυρείται και από την 

πίστη του στην Παλαιά Διαθήκη. Η συντριπ τική πλειοψηφία 

των Γνωστικών απορρίπτουν τον Θεό και το νόμο της Παλαιάς 

Διαθήκης και κατά συνέπεια και την ίδια, ενώ αντίθετα ο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


6 
 

Κλήμης αφιερώνει σημαντικό μέρος των έργων του για την 

προάσπιση της.  

Υρονεί ότι στην Εκκλησία υπάρχει και συνεχίζεται η 

αποστολική παράδοση που διαιωνίζει την εν Φριστώ αλήθεια. 

Η παράδοση αυτή είναι άγραφη και συμπορεύεται με την 

γραπτή παράδοση–αλήθεια της Καινής Διαθήκης. Επιπρόσ -

θετα, η αλήθεια αυτή είναι εκκλησιαστική και όχι μία ανθρώ -

πινη επινόηση. Αυτή ακριβώς η συνείδηση  της παράδοσης 

εντάσσει τον Κλήμεντα  στους μεγάλους θεολόγους της εποχής 

του.  

Ο Κλήμης αντιλαμβανόταν πως τόσο ο Φριστιανισμός όσο 

και η φιλοσοφία είναι δύο  μεγέθη, τα οποία θα μπορούσαν να  

συσχετιστούν, εάν γνώριζε  κανείς τί ωφέλιμο είχε η ελληνική 

φιλοσοφία να δώσει στο Φριστιανισμό. Για το λόγο αυτό 

προσπάθησε να φέρει σε μια δημιουργική επαφή τους δύο 

αυτούς κόσμους.  

Ο Παιδαγωγός είναι ένα έργο που αποτελείται από τρεις 

λόγους. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον πρώτο λόγο, 

ωστόσο στο σύνολο του το έργο είναι μέρος μια τριλογίας και 

συγκεκριμένα το δεύτερο, στο οποίο ο συγγραφέας επιχειρεί να 

δώσει κάποιες πρακτικές οδηγίες για τον καθημερινό βίο του 

πιστού, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου του 

παιδαγωγού. Ο παιδαγωγός δεν είναι άλλος από τον Λό γο, που 

είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και ο οποίος ήταν άσαρκος στην 

Παλαιά Διαθήκη και παιδαγωγούσε δια των προφητών του τους 

ανθρώπους, ενώ είναι ένσαρκος στην Καινή και η παιδαγωγία 

του είναι άμεση. Σα άλλα δύο μέρη της τριλογίας είναι ο 

Προτρεπτικός πρός Ἕλληνας και οι τρωματεἶς. Ο Παιδαγωγός  
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είναι το κεντρικό έργο όχι μόνο από άποψη θέσης ,  αλλά και 

νοήματος.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Σο 

πρώτο αποτελεί την ιστορική θεώρηση του έργου και του 

συγγραφέα. υγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο βίο και τη 

φυσιογνωμία του Κλήμεντος  γενικότερα, καθώς επίσης γίνεται 

αναφορά στο έργο του. Παρέχονται πληροφορίες για την εποχή 

της  συγγραφικής παραγωγής του Κλήμεντος  και για τη στάση 

του έναντι της ελληνικής φιλοσοφίας. Σο αντικείμενο του 

δεύτερου κεφαλαίου είναι κυρίως το περιεχόμενο του πρώτου 

λόγου του Παιδαγωγοὖ ,  αλλά δίνονται πληροφορίες και για το 

περιεχόμενο και των δύο υπολοίπων λόγων καθώς και για τη 

σχέση του Παιδαγωγοὖ  με τα άλλα συγγράμματα του 

Κλήμεντος .  

Σο τρίτο κεφάλαιο αποτελεί προσπάθεια ερμηνευτικής 

προσέγγισης του έργου. χολιάζονται συγκεκριμένες έννοιες 

που εμπεριέχονται σ΄ αυτό, όπως η θεολογία, η ηθική, η θεωρία 

περί ψυχής, η ισοτιμία των δύο φύλων. το τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος για το πρόσωπο του παιδαγωγού του Κλήμεντος ,  

τα γνωρίσματά του και τις παιδαγωγικές μεθόδους του. Επίσης 

σημειώνεται η σχέση του Παιδαγωγοὖ  με την Αγία Γραφή και 

το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά στη χριστιανική 

παιδαγωγική. Σο τελευταίο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο 

μελέτης τη σχέση του Παιδαγωγού με την ελληνική παιδεία και 

τη διαχρονικότητα του  έργου.  

Η πρώτη έκδοση των συγγραμμάτων του Κλήμεντος  έγινε 

το 1550 στην Υλωρεντία από τον P. Victorius και  ακολούθησε η 

έκδοση του J.  Potter ,  σε δύο τόμους στην Οξφόρδη το 1715 η 

οποία και ανατυπώθηκε στην P.G .  του J.  Migne ,  τ. 8 και 9.  Για 
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τη μελέτη και την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου 

χρησιμοποιήθηκε η κριτική έκδοση του  Βερολίνου, O. Staehlin, 

Griechische Christliche Schriftsteller  (τόμος 12, 1936 2). Η 

εισαγωγή, το κείμενο, η μετάφραση και τα σχόλια είναι του 

καθηγητή Παναγιώτη Κ. Φρήστου (Κλήμεντος  Αλεξανδρέως,  

Άπαντα τα έργα  (1) ,  Θεσσαλονίκη 1992).   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ  

1.1.  Ο βίος του Κλήμεντος  Αλεξανδρέως  

Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς ήταν Αθηναίος και γεννήθηκε περί 

το 150 1.  Η αθηναϊκή καταγωγή  του αποδεικνύεται από το 

απολογητικό  του ύφος, το οποίο ήταν  ίδιο με αυτό που είχε 

ήδη καλλιεργηθεί δύο γενιές νωρίτερα στην Αθήνα. 

Φαρακτηρίστηκε κατόπιν Αλεξανδρεύς εξαιτίας της ανάγκης 

να ξεχωρίζει από τον επίσκοπο  Ρώμης Κλήμεντα. Επίσης, 

έλαβε και το άλλο χαρακτηριστικό όνομα τρωματεύς από το 

ομώνυμο σύγγραμμά του. Μάλιστα ,  στην Επιγραφή των 

τρωματέων  υπήρχε το πλήρες όνομά του, Σίτος Υλάβιος 

Κλήμης, πρεσβύτερος Αλεξανδρείας 2.  Σο όνομά του θα 

μπορούσε να είναι ενδεικτικό τριών πραγμάτων περί της 

καταγωγής του. Αρχικά, ότι είναι  ρωμαίος πολίτης ή δούλος 

κάποιας  ρωμαϊκής οικογένειας που απελευθερώθηκε ή μέλος 

οικογένειας που είχε άμεσες σχέσεις με την Ρώμη και είχε τα 

δικαιώματα των ρωμαίων πολιτών. Η τρίτη εκδοχή είναι η 

επικρατέστερη λόγω της παιδείας και των ενδιαφερόντων του 3.  

Δεν έχει διασωθεί σημαντικός αριθμός  βιογραφικών 

στοιχείων του Κλήμεντος ,  αλλά και ο ίδιος δεν παρείχε τέτοιου  

είδους πληροφορίες .  Ο  Κλήμης ήταν πιστός στην 

εκκλησιαστική παράδοση, παρόλο που δεν υπήρξε εξ αρχής 

Φριστιανός .  Αντίθετα ,  ήταν εθνικός στο θρήσκευμα  και η 

πλούσια γνώση του περί των ειδωλολατρικών θρησκευτικών 

                                                           
1 Π. Φρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1998, 108. 
2 Ευσέβιος Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 20, 548A «Σίτου Υλαυίου Κλήμεντος...». 
3 Π. Φρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τ. Β’, Θεσσαλονίκη 1999, 765. 
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τελετών  υποδηλώνει ότι μπορεί να ήταν μυημένος σε κάποια 

από αυτές. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό, μετά την ολοκλήρωση 

των εγκύκλιων σπουδών 4.  Σις πρώτες αρχές της χριστιανικής 

διδασκαλίας διδάχθηκε από τον Αθηναγόρα. Βέβαια, στην 

περαιτέρω ανάπτυξή του συνέβαλε τα μέγιστα ο Πάνταινος 5.  Ο 

Κλήμης ουσιαστικά παρέλαβε από τον δάσκαλό του την 

αλληγορική μέθοδο ερμηνείας της Αγίας Γραφής, βάσει της 

οποίας προσπάθησε να διεισδύσει βαθύτερα στα νοήματα της 

Παλαιάς Διαθήκης και να καταδείξει παράλληλα τη συνάφειά 

της με την Καινή 6.   

Δε  γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία εγκατάστασης του 

Κλήμη στην Αλεξάνδρεια. Τποστηρίζεται από μια ομάδα 

μελετητών του, ότι από το 190 περίπου ο Κλήμης έγ ινε στη 

σχολή της Αλεξάνδρειας  βοηθός του δασκάλου του, τον οποίο 

διαδέχτηκε στη διεύθυνση της σχολής το 200 7.  Εργάστηκε στην 

σχολή μέχρι το 203, οπότε αναγκάσθηκε να αναχωρήσει λόγω 

του επικείμενου διωγμού κατά των Φριστιανών 8.  Κατ’ άλλους 

ερευνητές  και ο  Πάνταινος και ο Κλήμης διεύθυναν  

διαφορετικές  φιλοσοφικές σχολές και μάλιστα συγχρόνως. Σο 

γεγονός τοποθετείται μετά το 180 και όχι νωρίτερα 9.  το 

                                                           
4 Φρήστου, όπ. π., 766. 
5 Ο Πάνταινος ήταν αθηναϊκής καταγωγής. Δίδασκε φιλοσοφία. Περιόδευσε σε αρκετές 

παραμεσόγειες περιοχές για να καταλήξει περί το 180 – 190  στην Αλεξάνδρεια. Ίδρυσε 

ιδιωτική φιλοσοφική σχολή. Μαθητές του υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Κλήμης 

Αλεξανδρεύς, ο Ψριγένης κ.α. Ασχολήθηκε διεξοδικά με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. 

Μάλιστα αποδίδεται σε αυτόν η συγγραφή της Επιστολής πρός Διόγνητον, Γ. Υλωρόφσκυ, 

Οἱ Βυζαντινοί πατέρες τοὖ  5ου αι. , μτφρ. Παναγιώτη Πάλλη, Θεσσαλονίκη 1992, 140. 
6 Ι. Φούβερ, Ἡ Υιλοσοφία τῶν Πατέρων τς Ἐκκλησίας, Αθήνα 1883, 140. 
7 Ε. Ιωάννου, Πατρολογία, Θεσσαλονίκη 1974, 179. 
8 Δ. Μπαλάνος, Μεγάλαι Μορφαί, Ἀθῆναι 1942, 26. 
9 Φρήστου, Πατρολογία, 766. 
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διάστημα της παραμονής του στην Αλεξάνδρεια χειροτονήθηκε 

πρεσβύτερος της τοπικής Εκκλησίας 10.  

τη σχολή του Κλήμεντος  γίνονταν δεκτοί όχι μόνο 

Φριστιανοί  αλλά και Ιουδαίοι, ακόμη και εθνικοί σπουδαστές. 

Κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες. την πρώτη δίδασκε 

αυτός διαλεκτική και  φιλοσοφία με θεολογικό πρίσμα. Είχε, 

όμως,  χρωματιστεί η διδασκαλία του από την  έντονη  προτροπή  

του  για προσέλευση στο Φριστιανισμό. τη δεύτερη δίδασκε 

ηθική, σύμφωνα με πρόγραμμα που διακρίνεται στο έργο του 

Παιδαγωγός, ενώ στην τρίτη κατηγορία δίδασκε θεογνωσία 

σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι 

σπουδαστές παρέμεναν στο πρώτο στάδιο και δεν 

προχωρούσαν περισσότερο, ενώ τα άλλα δύο ήταν αυστηρά 

μόνο για τους Φριστιανούς. Γενικότερα,  στη σχολή ,  εκτός της 

διδασκαλίας και της  συγγραφής, ασχολούνταν αρκετά και με 

την εντός του ναού  διδαχή και υπηρεσία 11.  Η επιτυχία της 

σχολής του οφειλόταν κυρίως στην εκτεταμένη παιδεία του και 

στην καλή γνώση της εθνικής, ιουδαϊκής και χριστιανικής 

γραμματείας. Η ζωή και η διδασκαλία στη σχολή ήταν αρκετά 

δύσκολη υπόθεση λόγω των αυξημένων διδακτικών 

απαιτήσεων.  

Σο 202 ή 203 είναι ένα χρονικό ορόσημο της ζωής του 

Κλήμεντος ,  λόγω του διωγμού του επτιμίου εβήρου (202 –  

211). Αναγκάστηκε, ιδιαίτερα μετά την απόφαση περί παύσης 

της λειτουργίας των χριστιανικών σχολών, να εγκαταλείψει 

                                                           
10 Β. τεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἰστορία, Ἀθῆναι 1948, 212. 
11 Φρήστου, όπ. π.,  767. 
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την Αλεξάνδρεια και να κατευθυνθεί προς την Καππαδοκία,  

πλησίον του παλαιού μαθητή του επισκόπου Αλέξανδρου. 

Μετά την έναρξη των διωγμών και στην περιοχή της 

Καππαδοκίας, τη σύλληψη και φυλάκιση του Αλέξανδρου,  ο 

Κλήμης, ως χειροτονημένος πρεσβύτερος πλέον, αντικατέστησε 

τον μαθητή του στη διοίκηση και στη συνέχιση της εύρυθμης  

λειτουργίας της Εκκλησίας, στην ενίσχυση της πίστης των 

πιστών και πολύ περισσότερο στον προσηλυτισμό των εθνικών 

στο Φριστιανισμό 12.  

Σο 211 είναι μια χρονιά κατά την οποία ο Κλήμης 

επιφορτίστηκε από τον Αλέξανδρο με τη μεταφορά μιας 

επιστολής  του προς τους Φριστιανούς της Αντιόχειας, με σκοπό 

να τους συγχαρεί για τη σοφή εκλογή και ανάρρηση στον 

επισκοπικό θρόνο του Ασκληπιάδη. Μεταξύ των λοιπών 

αναφερομένων εξιστορούσε και τις σημαντικές υπηρεσίες του 

Κλήμεντος  στην Καππαδοκία 13.  

Τπολογίζεται ότι ο Κλήμης πρέπει να απεβίωσε μεταξύ 

των 211 –  216, γιατί η τελευταία αναφορά στο όνομά του έγινε 

από τον Αλέξανδρο επίσκοπο Ιεροσολύμων το 215 ή το 216, ο 

οποίος έγραψε στον Ψριγένη και αναφερόμενος στον Κλήμεντα 

τον ανήγγειλε ως αναπαυόμενο στην αιωνιό τητα 14.   

 

                                                           
12 Ν. Πετρουλάκης, Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Αθήνα 2006, 38. 
13 Ευσέβιος Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 20, 544Β, «Σαύτην δέ τήν ἐπιστολήν 

σημαίνει διά  Κλήμεντος ἀπεσταλκέναι, πρός τῷ τέλει τοὖτον γράφων τόν τρόπον· Σαὖτα 

δέ ὑμἶν, Κύριοί μου ἀδελφοί, τά γράμματα ἀπέστειλα διά Κλήμεντος τοὖ μακαρίου 

πρεσβυτέρου, ἀνδρός ἐναρέτου καί δοκίμου, ὅν ἵστε καί ὑμεἶς καί ἐπιγνώσεσθε. Ὅς καί 

ἐνθάδε παρών κατά τήν πρόνοιαν καί ἐπισκοπήν τοὖ Δεσπότου, ἐπεστήριξε τε καί ηὕξησε 

τήν τοὖ Κυρίου Ἐκκλησίαν». 
14 Δ. Μπαλάνος, Πατρολογία, Ἀθῆναι 1930, 133. 



13 
 

1.2.  Η φυσιογνωμία του Κλήμεντος  Αλεξανδρέως  

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς υπήρξε  ένας από τους 

σημαντικότερους Φριστιανούς διδασκάλους και εκκλησιαστι -

κούς συγγραφείς του δευτέρου και τρίτου αιώνα 15,  καθώς 

επίσης ξεχώρισε μεταξύ των επιφανών θεολόγων της 

αλεξανδρινής σχολής 16.  Αναμφισβήτητα ο Κλήμης πρόσφερε 

σημαντικές υπηρεσίες στην Εκκλησία, κηρύσσοντας το 

Ευαγγέλιο σε μία περίοδο κατά την οποία ο σκεπτικισμός είχε 

«αγκαλιάσει» τη σκέψη των περισσοτέρων διανοούμενων 17.  

Τπήρξε εθνικός στην αρχή και κάτω από άγνωστες για την 

έρευνα συνθήκες, μεταστράφηκε στο Φριστιανισμό. Πάντοτε 

είχε μέσα του, στη σκέψη του, την αγωνία του εθνικού κόσμου 

και των γνωστικών  συστημάτων της εποχής του. Είναι  γεγονός 

ότι αρνήθηκε τον εθνικό κόσμο, ωστόσο δεν τον εγκατέλειψε 

ποτέ ολοκληρωτικά. Ψφελήθηκε της κληρονομιάς του και 

ταυτόχρονα υπήρξε πολέμιος του 18.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά 

με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα και το έργο του είναι 

αντιφατική 19.  Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Κλήμης 

κινούνταν σ’  όλο το έργο του εντός του εκκλησιαστικού 

πνεύματος, ενώ άλλοι θεωρούν ότι υπάρχουν ικανά σημεία στη 

συγγραφική του παραγωγή, τα οποία δείχνουν ότι ακολουθεί 

την ελληνική φιλοσοφία 20.  Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι η 

εμφάνιση του Φριστιανισμού συντελέστηκε σ΄ένα ν 
                                                           
15 Π.Φρήστου, «Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς», ΘΗΕ 7, Ἀθῆναι 1965, στ. 636. 
16 Κ. Μπόνης, Πατρολογία, Ἀθῆναι 1930, 86. 
17 Φρήστου, όπ. π., 642. 
18 . Παπαδόπουλος, Μεγάλοι Πατέρες τς Ἐκκλησίας, Αθήνα 1986, 62. 
19 Ν. Πουρναράς, Ἡ γνώσις τοὖ Θεοὖ ἐν σχέσει πρός τήν σωτηρίαν κατά τοὖ Κλήμεντος τοὖ 

Ἀλεξανδρέα, Αθήνα 1981, 9. 
20 Μ. Υαράντος, Περί Δικαιοσύνης υστηματική ἔρευνα εἰς τό ἔργον Κλήμη τοὖ 

Ἀλεξανδρέως,  Ἀθῆναι 1971, 20-21. 
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ενοποιημένο πολιτικά και πολιτιστικά χώρο και ότι ο 

Φριστιανισμός είχε την αποστολή να «μπολιάσει»  τις 

περιρρέουσες αντιλήψεις 21.  

Σο ενδιαφέρον  που προκάλεσε το έργο του Κλήμεντος  

στους περισσότερους επιστήμονες που αφιερώθηκαν στη 

μελέτη των γραπτών του,  βασίζεται κυρίως στη στάση του 

έναντι της ελληνικής φιλοσοφίας. ε μια περίοδο κατά την 

οποία πολλοί Φριστιανοί έδειχναν μια απροκάλυπτη εχθρότητα 

προς τον  ελληνικό πολιτισμό, εφόσον τον  θεωρούσαν  ως άμεσο 

προϊόν του διαβόλου και κίνητρο των αιρέσεων, κυρ ίως του 

Γνωστικισμού, ο Κλήμης υπήρξε εκ των πρώτων οι οποίοι 

τόλμησαν να αναλάβουν το καθήκον να υπερασπισθούν  τα 

επιτεύγματα της ελληνικής φιλοσοφίας. Σο πρόβλημα της 

συμφιλίωσης και της σύνθεσης ανάμεσα στη Φριστιανοσύνη 

και στον Ελληνισμό δεν έγινε αισθητό τόσο βαθιά από κανέναν 

άλλο Φριστιανό συγγραφέα του δεύτερου αιώνα, όσο από τον 

Κλήμη. Ήταν τέλεια ενημερωμένος για το γεγονός ότι η 

θρησκεία, στην οποία σταθερά πίστευε, δε θα μπορούσε ποτέ 

να γίνει επιστήμη. τη σκέψη του έπρεπε να γίνει μια μείξη 

των καλύτερων προιόντων της ελληνικής φιλοσοφίας και του 

Φριστιανισμού 22.  

Η ελληνική φιλοσοφία, κατά τη γνώμη του Κλήμεντος ,  

περιείχε μερικά στοιχεία αλήθειας. Παρά το γεγονός ότι η 

ελληνική φιλοσοφία ήταν κατώτερη από την τελειότητα του 

χριστιανικού μηνύματος, ήταν ακόμα πολύ χρήσιμη για τους 

χριστιανούς, οι οποίοι μπορούσαν να βρουν σ΄ αυτή την 

                                                           
21 Ν. Ματσούκας, Ιστορία της Υιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2009, 345.  
22 S. Lilla,  Clement of Aleχandria, Α Study in Christian Platonism and Gnosticism, London 1971, 9. 
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καλύτερη λεκτική άμυνα ενάντια στις επιθέσεις των 

φιλοσόφων, που ήταν εχθρικά προσκείμενοι στο Φριστιανισμό, 

καθώς επίσης αποτελούσε μια προετοιμασία για τη μελέτη τ ων 

χριστιανικών δογμάτων 23.   

χετικά με το έργο του Κλήμεντος  υπάρχει πλούσια  

βιβλιογραφία. Είναι ενδεικτικό της πολυμορφίας του έργου του 

το γεγονός ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας όχι μόνο της 

θεολογίας αλλά και της φιλοσοφίας και της φιλολογίας. Με 

μια  πρόχειρη ματιά, εύκολα ο μελετητής θα μπορούσε να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Κλήμης ασχολείται με το  

θρησκευτικό βίο στο σύνολο του. Αρχικά ,  αναφέρεται στη σ  

τάση που τήρησε ο Φριστιανισμός  έναντι της ειδωλολατρίας 

και του Ιουδαϊσμού. Έπεται η ενασχό λησή του με τις 

θεωρητικές αρχές της πίστεως και με την εν Φριστώ 

αποκάλυψη, ενώ συγχρόνως προχωρά στη συσχέτιση και 

διάκριση αυτών σχετικά με τη φιλοσοφία και τις χ ριστιανικές 

αιρέσεις, ιδιαίτερα του γνωστικισμού. Ο  Κλήμης προσπάθησε 

να ορίσει ποιος είναι  ο χριστιανικός βίος και σε σχέση με όλες 

τις πτυχές του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού βίου 24.  

Κατά κοινή ομολογία των μελετητών  του Κλήμεντος  

επισημαίνεται  το εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γεγονός. Σο 

έργο γνώρισε διάφορα επίπεδα κριτικής και αποδοχής. Αρκετοί 

αμφισβήτησαν την ύπαρξη ακόμη και της αυτόνομης σκέψης 

του  συγγραφέα, ενώ από αρκετούς υποστηρίχτηκε η άποψη της 

εξάρτησής του από ξένες επιδράσεις. Τπήρξαν κάποιοι 

ισχυρισμοί που ήθελαν τον Κλήμεντα να μην γνωρί ζει καλά  τις 
                                                           
23 Lilla,  Clement, 13. 
24 Α. Υυτράκης, Αἱ κοινωνικαί ἰδέαι Κλήμη τοὖ Ἀλεξανδρέως, Ἀθῆναι 1935, 8.  
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πηγές από τις οποίες αντλούσε  τη θεματολογία του, ότι δεν 

είχε άμεση γνώση αυτών ή ακόμη ότι  επέλεγε το υλικό του από 

τα ήδη υπάρχοντα στην εποχή του ανθολόγια. Σα περισσότερα 

έργα του ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής μελέτης των 

φιλοσοφικών έργων. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το 

γεγονός της ύπαρξης της βιβλιοθήκης στην  πόλη της 

Αλεξάνδρειας 25.  Βασική πηγή γνώσης του και άντλησης της 

θεολογίας του Κλήμεντος  είναι η Αγία Γραφή και η 

εκκλησιαστική παράδοση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας 

φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα. Ο Κλήμης είναι  όμως  από 

τους πρώτους χριστιανούς συγγραφείς, αν όχι ο πρώτος, που 

πέτυχε τη σύζευξη του αρχαίου ελληνικού πνεύμ ατος με το 

χριστιανικό ιδεώδες.  Φρησιμοποίησε ό τι καλύτερο υπήρχε στην 

αρχαία ελληνική γραμματεία και κατόρθωσε να το 

προσαρμόσει στη χριστιανική διδασκαλία. Ένα χαρακτηριστικό 

της συγγραφικής του παραγωγής είναι η επίμονη προσπάθειά 

του να θεμελιώσει τη σκέψη και τη διδασκαλία του στο λόγο 

του Θεού, όπως αυτός έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή και σε 

άλλα κέιμενα του Κλήμεντος 26.  Δέχεται τη  θεοπνευστία της 

Αγίας Γραφής και μάλιστα θεωρεί ότι έχει αυτάρκεια και 

αυθεντία. Ψστόσο, πιστεύει ότι ο λόγος και το βαθύτερο νόημα 

των Γραφών δεν είναι προφανή και προσιτά σε όλους τους 

ανθρώπους. Φαρακτηρίζει το λόγο της Αγίας Γραφής 

παραβολικό και συμβολικό και ως εκ τούτου είναι συχνά 

κρυμμένος. Γεννάται, λοιπόν, η ανάγκη διείσδυσης στο 

                                                           
25 Υαράντος, 14. 
26 Κλήμης, τρωματεἶς, 7, 1, 15-18, 336 «<.τά ὑφ’ ὑμῶν λεγόμενα τῶν Κυριακῶν γραφῶν, 

ἱστέον ὅτι ἐκεἶθεν ἀναπνεἶ τε καί ζῆ<».  
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βαθύτερο νόημα των ιερών αυτών κειμένων. Η μελέτη της 

Γραφής προϋποθέτει την ανάλογη εκ μέρους του πιστού 

πνευματική υποδομή, πίστη και καθαρότητα ψυχής 27.  

Παράλληλα με την Αγία Γραφή ο Κλήμης αναγνωρίζει 

στην παράδοση της Εκκλησίας ένα σπουδαίο ρόλο για την 

χριστιανική ζωή και την θεογνωσία. Η παράδοση για τον 

Κλήμεντα δεν περιορίζεται μόνο στην προφορική διδασκαλία, 

που πέρασε από γενεά σε γενεά, αλλά περνάει και στο γρ απτό 

θείο λόγο, αφού για κάποιο χρονικό διάστημα διατηρήθηκε 

στην Εκκλησία ως άγραφη παρακαταθήκη 28.  Είναι άριστος 

γνώστης της πνευματικής δημιουργίας της κλασικής αρχαιότη -

τας, και πέτυχε πρώτος τη συμφιλίωση Φριστιανισμού και 

Ελληνισμού 29.  

Είναι εμφανείς στο έργο του η χρήση φιλοσοφικής 

ορολογίας και φιλοσοφικών φράσεων, μερικές εκ των οποίων 

είναι σχεδόν κατά λέξη παρμένες από τους αρχαίους 

φιλοσόφους. Παρ’ όλα αυτά δεν παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό 

εξάρτηση από αυτούς. Η ομοιότητά τους είναι εξωτερική ,  

λεκτική και όχι περιεχομένου. Βέβαια, υπήρξε μια ανήσυχη 

πνευματική μορφή, που διέθετε πλούσια φιλοσοφική γνώση 30.  

Είναι ένας έξοχος ερμηνευτής, που κατορθώνει να 

αποδώσει τη χριστιανική αλήθεια αναλλοίωτη στα πλαίσια, 

στη γλώσσα και πολύ περισσότερο στον τρόπο  σκέψης της 

                                                           
27 Κ. κουτέρης, Ιστορία δογμάτων τ. Α’, Αθήνα 1998, 532.  
28 Οπ. π., 534-535. 
29 Κ. Μπόνης, «Ἀνθρωπισμός καί Φριστιανισμός. Σό ἀνθρωπιστικόν ἰδεῶδες κατά τόν 

‘Προτρεπτικόν’ τοῦ Κλήμη Ἀλεξανδρέως», Ἐκκλησία 54, Ἀθῆναι 1970, 202. 
30 Δ. Σσάμης, Εκκλησιαστική  Γραμματολογία. Από την αποστολική εποχή ως την άλωση 

της Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2008, 78. 
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εποχής του, γεγονός που προϋποθέτει άρτια γνώση της 

χριστιανικής αλήθειας ,  αλλά και απόλυτου σεβασμού προς 

αυτή. Σην κλασική γραμματεία τη γνώριζε όσο λίγοι 31,  χωρίς 

όμως αυτό να εμποδίσει στην εμβάθυνση της χριστιανικής 

αλήθειας. Φρησιμοποίησε στα έργα του 360 αρχαίους 

συγγραφείς 32.  

Αν θέλουμε να κάνουμε μια συστηματική καταγραφ ή του 

συστήματος ιδεών του Κλήμεντος  σε όλους τους τομείς της 

χριστιανικής σκέψης, θα πρέπει να παρουσιάσουμε όλη του τη 

φιλοσοφία και όλη του τη θεολογία, καθώς η γνώση ε ίναι  

γνώση και των θείων και των ανθρώπινων πραγμάτων, είναι 

σοφία, επιστήμη και κατανόηση του παρόντος, του 

παρελθόντος και του μέλλοντος 33.  

Ένα ακόμη θέμα, που απασχόλησε τους μελετητές του 

Κλήμεντος, είναι το τί είδος χριστιανός υπήρξε, δηλαδή εάν 

ήταν ορθόδοξος ή αιρετικός και συγκεκριμένα εάν είχε 

υιοθετήσει το γνωστικισμό 34,  που στην χριστιανική του εκδοχή 

έκανε αισθητή την παρουσία του κατά τον δεύτερο χριστιανικό 

αιώνα. Μάλιστα θεωρείται από ορισμένους μελετητές ότι 

κέντρο  -  πηγή του γνωστικισμού  είναι η ελληνική νοοτροπία 

                                                           
31 Φρήστου,  Γραμματολογία, 109. 
32 Σσάμης, 79. 
33 Κλήμης, τρωματεἶς, 2, 12, 21-23, 256 «Ἡ τοίνυν γνῶσις .... ἔσεσθαι μέλλουσαν». 
34 κουτέρης, όπ. π., 295-296 «Με τον όρο ‘’γνωστικισμός’’ λογίζεται μια πολύπλοκη 

θρησκευτική κίνηση. Είναι μια έκφραση κυρίως του συγκρητικού πνεύματος των 

ελληνιστικών χρόνων. Ο Γνωστικισμός έχει να επιδείξει τον ελληνικό τρόπο σκέψης, τον 

περσικό δυϊσμό, τα ανατολικά μυστήρια, τη βαβυλωνιακή αστρολογία και οπωσδήποτε 

στοιχεία από την ιουδαϊκή γραμματεία. Σα παραπάνω στοιχεία ο Γνωστικισμός τα 

προσλαμβάνει,  τα αξιοποιεί και τα μεταλλάσσει σε ένα νέο και προτεινόμενο σύστημα 

ζωής, μήνυμα σωτηρίας». 
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και παράδοση 35.  Δεν είναι δόκιμο να καταταγεί ο Κλήμης 

μεταξύ των Γνωστικών αιρετικών της εποχής, γιατί σ’ αυτόν ο 

όρος γνώση προσλαμβάνει ένα άλλο περιεχόμενο, που άπτεται 

της χριστιανικής πίστης, καθώς επίσης ,  γιατί έχει πλήρη 

γνώση των διαφορών, που χωρίζουν την χριστιανική αλήθεια 

από τις γνωστικές διδασκαλίες, τις οποίες μάλιστα επικρίνει 

στο σύνολο του έργου του. Εξάλλου ο Κλήμης έχει  

εκκλησιαστική συνείδηση, παρ’ όλο που δεν αναφέρεται 

αρκετά στην εκκλησιαστική ιεραρχία και γεν ικά στα 

εκκλησιαστικά πράγματα. Βέβαια ,  τονίζει αρκετά τη σημασία 

της Εκκλησίας, ως σώματος του Φριστού και ως τον τόπο 

καταλλαγής του Θεού με τον άνθρωπο 36.  

χετικά με την φυσιογνωμία του συγγραφέα και το έργο 

του γενικά υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα, αναφορικ ά με το πόσο 

ο Κλήμης υπήρξε μυστικός ή μη θεολόγος. ύμφωνα με 

ορισμένους μελετητές του, ο Κλήμης θεωρείται ότι σχετίζεται  

με το γνωστικισμό και είναι μυστικιστής, ε νώ κατ΄ άλλους το 

έργο του Κλήμεντος  συνέβαλε στην ανάπτυξη του μυστικισμού,  

ωστόσο όμως  πάντοτε εντός των κόλπων του Φριστιανισμού. Ο 

ίδιος βέβαια δεν ανήκει στους μυστικούς θεολόγους.  

Γενικά ,  η γνώση του Θεού και η δυνατότητα που έχει ο 

άνθρωπος να αναφέρεται με τη θεολογία του στον Δημιουργό 

του, αποτελούν σημαντικά κεφάλαια της διδασκαλίας του 

Κλήμεντος. Η γνώση του Θεού αλλά και η θεολογία είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με την παιδεία. Θεωρεί ότι η απάθεια 

                                                           
35 Α. Harnack, History of Dogma,  New York 1961, 237. 
36 Υυτράκης, 17. 
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οδηγεί στην άγνοια του Θεού. Με μαθηματική ακρίβεια αυτός 

που είναι αμαθής και αγνοεί τα πάντα, θα αγνοεί σίγουρα και 

το Θεό, αφού δε θα έχει  ως απαραίτητο εφόδιο τη θεία χάρη 37.  

Ο Κλήμης επηρεάσθηκε από τους Έλληνες  φιλοσόφους, 

από τον Υίλωνα και από τον δάσκαλό του τον Πάνταινο 

σχετικά με την προσέγγιση της δογματικής διδασκαλίας της 

Εκκλησίας. Ψς γνώστης της ελληνικής θρησκευτικότητας, 

ασκεί σθεναρή κριτική στην περί θεού αντίληψη και θεολογία 

των εθνικών. Η γνώση και η θεολογία της Εκκλησίας 

στηρίζεται στο μυστήριο του Φριστού, το οποίο στη συνέχεια 

και αποκαλύπτει.  Εδώ έγκειται και η μεγάλη διαφορά του  

Φριστιανισμού, ως θρησκείας, από  τις υπόλοιπες. Ενώ η 

θρησκευτική γνώση είναι αποτέλεσμα των αναζητήσεων του 

ανθρώπου, η γνώση που έχει η Εκκλησία είναι η αποκάλυψη 

του Θεού, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε με το κήρυγμα των 

προφητών και ιδιαίτερα του Μωυσή και κυρίως, με την επίγειο 

παρουσία  και το έργο του Ιησού Φριστού. Ο Κλήμης πιστεύει 

ότι η αληθινή γνώση στηρίζεται στην πραγματικότητα του 

Φριστού. τη θεολογία του ,  η γνώση εκτός του Φριστού είναι 

μια ψευδαίσθηση γνώσης, είναι παραπλανητική και οδηγεί 

στην σύγχυση και στην αίρεση 38.  

 

                                                           
37 Κ. κουτέρης, Ἡ ἔννοια τῶν ὄρων ‘’θεολογία’’, ’’θεολογεἶν’’, ‘’θεολόγος’’, ἐν τᾖ 

διδασκαλία τῶν ἑλλήνων Πατέρων καί ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων μέχρι καί τῶν 

Καππαδόκων, Ἀθῆναι 1972, 47-48. 
38κουτέρης, Ιστορία Δογμάτων, 525.  
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1.3.  Σο συγγραφικό έργο του Κλήμεντος  

Σα συγγράμματά του Κλήμεντος  φανερώνουν μια 

ειλικρίνεια και ανεκτικότητα στα γραφόμενα των συγχρόνων 

του, ενώ ο ίδιος χαρακτηριζόταν από την έντονη αγάπη  προς 

τον Θεό 39.  

Πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει γι’ αυτόν ξένος μελετητής 

τα εξής:  «Ο Κλήμης πρέπει να αποκαλείται ο μέγας σκαπανεύς 

της χριστιανικής επιστήμης και έρευνας. Σα γραπτά του 

δείχνουν ότι ήταν ένας άνδρας μ’ ευρεία μόρφωση στη 

φιλοσοφία, στην ποίηση, στην αρχαιολογία, στη μυθολογία και 

στη λογοτεχνία. Οι γνώσεις του όμως της  πρώιμης χριστιανικής 

γραμματείας, της Αγίας Γραφής, όπως και των συγγραμμάτων 

των αποστολικών πατέρων και των συγγραμμάτων των 

αιρετικών συγγραφέων ήταν πλήρεις» 40.   

Η συγγραφική του ιδιότητα αποδεικνύεται περίτρανα από 

την ικανή επιχειρηματολογία και την έκφραση του. Σο ύφος 

φανερά επηρεασμένο από την πολλαπλή χρήση της Αγίας 

Γραφής είναι αρκετά καθαρό. Ο λόγος του είναι ανεπιτήδευτος, 

έχει ροή, ευστροφία και είναι πλούσιος σε εικόνες. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι σύνολο το έργο του πρέπει να κριθεί ως 

καρπός της προφορικής διδασκαλίας του από την έδρα και όχι 

τόσο μιας επιμελούς γραφίδας μέσα στον κλειστό προσωπικό 

του χώρο 41.  Ο Κλήμης ουσιαστικά εγκαινιάζει τη χριστιανική 

                                                           
39 Ν. Πετρουλάκης, Κλήμης, 55. 
40 J. Quasten, The writings of St. Clement, Saint Mark Patrology, Coptic Church, 2002, 76. 
41 Φρήστου, Γραμματολογία, 109. 
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γραμματεία της Αλεξάνδρειας και είναι ένας γόνιμος 

συγγραφέας 42.  

Η τριλογία, το πρόγραμμα τριμερούς διδασκαλίας, 

χαρακτηρίζει το συγγραφικό έργο του Κλήμεντος  και 

αποτελείται από τα ακόλουθα έργα: Λόγος Προτρεπτικός πρός  

Ἕλληνας ,  Παιδαγωγός  και τρωματεἶς 43.  Θεωρείται από 

αρκετούς ερευνητές του Κλήμη ότι η τριλογία αυτή εκφράζει  

τις θεολογικές του αντιλήψεις.  

Αρχικά, ο Κλήμης υποστηρίζει ότι η Θεία Πρόνοια αρχίζει 

με τον  Λόγο, που ουσιαστικά είναι τα λόγια του Θεού. τη 

συνέχεια οι άνθρωποι, αφού κατανοήσουν τις θείες διδαχές, 

οφείλουν να ρυθμίσουν την ζωή τους σύμφωνα με τον ηθικό 

νόμο,  όπως αυτός καθορίζεται από τον  Λόγο. Η τέλεια 

κατανόηση των θείων εννοιών θα ολοκληρωθεί με την επίτευξη 

του προσωπικού καθαρμού. Η κατανόηση αποκαλείται από τον 

Κλήμεντα γνώση .  Αυτή η λύτρωση του ανθρώπου αποτελεί το 

στόχο της αλεξανδρινής κατηχητικής –  θεολογικής σχολής 44.  

Η ποικιλία του υλικού των συγγραμμάτων του φανερώνει 

και την ποικιλία των θεολογικών ενδιαφερόντων του. Μέσα 

από τη σημαντική τριλογία των έργων του Προτρεπτικός  πρός 

Ἕλληνας ,  Παιδαγωγός  και τρωματεἶς ,  μπορεί  κανείς να 

θεωρήσει τον Κλήμεντα  απολογητή, ερμηνευτή ,  φιλόσοφο, 

θεολόγο. την εποχή του ο Φριστιανισμός έχει πάψει να είναι 

περιορισμένος στα όρια των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων 

                                                           
42 Μπαλάνος, Πατρολογία, 132. 
43 Μπαλάνος, Μεγάλαι Μορφαί, 26. 
44 Πετρουλάκης, 59-60. 
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της αποστολικής και μεταποστολικής περιόδου και διεκδικεί 

την βελτίωση όλων των εκδηλώσεων της ζωής των ανθ ρώπων 45.  

 

1.3.1.  Λόγος Προτρεπτικός πρός  Ἕλληνας  

Σο έργο αυτό δε συνιστά μια απολογία υπό τη στενή 

έννοια, γεγονός που φανερώνεται και από τον τίτλο 46.  Εξ 

άλλου, ο Κλήμης δεν επιθυμεί στο σύγγραμμα αυτό να 

απολογηθεί,  όπως έκαναν οι υπόλοιποι απολογητές στα 

κείμενά  τους, που ανασκεύαζαν τις κατηγορίες κατά των 

Φριστιανών 47.  Ψστόσο, μπορεί να συμπεριληφθεί μεταξύ των 

απολογητικών έργων του β’ αιώνα, γιατί έχουν ομοιότητες και 

στη μορφή και στο περιεχόμενο. Σο έργο ουσιαστικά είναι 

απολογία υπέρ του Φριστιανισμού 48.  

Η απολογητική δεν είναι το κύριο γνώρισμα των 

συγγραμμάτων του Κλήμεντος. Γνωρίζει την προηγούμενη 

απολογητική γραμματεία, της οποίας τα επιχειρήματα 

χρησιμοποιεί καλώς, πλουτίζοντάς τα με δικές του γνώσεις και 

σκέψεις. Εντάσσει όμως την απολογία και την πολε μική μέσα 

στα πλαίσια της παιδαγωγίας και της κατηχήσεως 49.   

Ο τίτλος του και συγκεκριμένα το επίθετο «προτρεπτικός» 

συναντάται συχνά σε κείμενα φιλοσόφων κυρίως σε ηθικές 

πραγματείες. Γενικά ο χαρακτηρισμός «προτρεπτικός» αφορά 

στον ίδιο το  Φριστό, το Θείο  Λόγο. Είναι αυτός  που προτρέπει 

                                                           
45 Η. Νικολακάκης, Σά θρησκειολογικά πλαίσια τς ἀπολογητικς τοὖ Κλήμη τοὖ 

Ἀλεξανδρέως,  Θεσσαλονίκη 1984, 17. 
46 Φρήστου, Πατρολογία, 775 -777. 
47 Α. Σζιράκης, Ἀπολογητές, Αθήνα 1982, 45. 
48 Μπαλάνος, Πατρολογία, 132. 
49 Νικολακάκης, 18. 
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ουσιαστικά τους πιστούς να έχουν αναλλοίωτη και ανόθευτη 

πίστη καθώς και ορθή πράξη ως απόρροια του πρώτου. Ο 

Κλήμης σχεδιάζει αρχικά ,  σύμφωνα με τον τρόπο 

προγενεστέρων χριστιανών απολογητών. μια συγκεκριμένη 

εικόνα  που να  φανερώνει την ανηθικότητα των εθνικών 

σχετικά με τις παραστάσεις των θεών, των μυστηριακών 

τελετών, ενώ παράλληλα αντικρούει την διδασκαλία των 

Ελλήνων φιλοσόφων περί της ουσίας του Θεού 50.  ε ένα 

ουδέτερο επίπεδο εκτίθεται η αλήθεια της πίστης, ενώ 

παρέχεται πληθώρα έντονων προτροπών.  

Η δομή του έργου έχει ως εξής: υπάρχει η εισαγωγή, το 

αρνητικό τμήμα, στο οποίο γίνεται έλεγχος για την ασέβεια, 

την πίστη, τη λατρεία και το βίο των εθνικών. το θετικό 

τμήμα που ακολουθεί τονίζεται η θεοσέβεια, η πίστη και το 

ήθος των Φριστιανών και ολοκληρώνεται με τον επίλογο. Είναι 

πολύ χαρακτηριστικό το στοιχείο του αλληγορικού τόνου που 

συναντάται στην εισαγωγή, με το οποίο αντιπαρατίθεται η νέα 

διδασκαλία, το «καινόν ἄσμα» του Φριστού στα άσματα των 

Ελλήνων, τα οποία σαφώς και έχουν μυθικό περιεχόμενο.  

Σο αρνητικό τμήμα ξεκινάει με την περιγραφή των 

αρχικών μυστηρίων και των μύθων, που αποτέλεσαν τις αιτίες 

να οδηγηθούν οι πιστοί  τους στην δαιμονολατρεία και την 

ζωολατρεία. Επίσης, επισημαίνει τις ανθρωποθυσίες και την  

νεκρολατρεία καθώς και την πλούσια χρήση βωμών και 

                                                           
50 Μπόνης, Πατρολογία, 166. 



25 
 

ειδώλων, που αποδεικνύουν περίτρανα την πλάνη των 

θεοτήτων των εθνικών 51.  

Απόρροια της πλάνης αυτής είναι η αδυναμία των θεωριών 

των φιλοσόφων περί του θεού, που αποδεικνύονται ανίκανες 

να πείσουν τον Κλήμεντα και κάθε συνειδητό Φριστιανό. 

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι περιθωριοποιούνται οι απόψεις 

όλων των κλασικών. Τπάρχουν  στοιχεία στις απόψεις του 

Πλάτωνος, των Πυθαγόρειων, των τωϊκών, των ποιητών ,  που 

μπορούν  επικουρικά να συντελέσουν στο  σχημ ατισμό  μιας 

ορθής  άποψης περί Θεού 52.  O Κλήμης δε διστάζει να 

παρουσιάσει τον Πυθαγόρα, τους μαθητές του και τον 

Πλάτωνα, ως εμπνευσμένους προφήτες που απόκτησαν μια 

μερική γνώση της αλήθειας με τη βοήθεια του Θεού 53.  

το θετικό τμήμα του έργου επισημαίνεται ότι η αλήθεια 

βρίσκεται στη Γραφή, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και καλεί όλη 

την ανθρωπότητα δια του Τιού Σου να συνενωθεί μαζί του 54.  

τον επίλογο σημειώνεται μια έντονη προτροπή για 

ανταπόκριση προς τη θεία πρόσκληση και συμμετοχή στα θεία 

μυστήρια. Ο Κλήμης βλέπει στη Θεία Ευχαριστία την παρουσία 

του ίδιου του Ιησού Φριστού. υνδέει άμεσα και ουσιαστικά τη 

Θεία Ευχαριστία με το εκκλησιαστικό σώμα. Είναι το κέντρο 

της εκκλησιαστικής ενότητας 55.  Δίνει περισσότερη σημασία στο 

μυστηριακό χαρακτήρα της Εκκλησίας και όχι τον ιεραρχικό 

                                                           
51 Κ. Ναβρασκής, Ελληνική θρησκεία, Θεσσαλονίκη 1995, 14. 
52 Φρήστου, Πατρολογία΄, 777. 
53 Lilla, Clement, 13. 
54 Φρήστου, Γραμματολογία, 110. 
55 Ι. Ζηζιούλας, Ἡ Ἐνότητα τς Ἐκκλησίας ἐν τῆ θείᾳ εὐχαριστίᾳ καί τῷ ἐπισκόπᾩ κατά 

τούς τρεἶς πρώτους αἰώνες, Αθήνα 1990, 32. 
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θεσμικό 56.  Ουσιαστικά υπάρχει μέσα στο έργο μια αντίθεση, 

από τη μια η μωρία και η ανηθικότητα των εθνικών και των 

εθίμων τους και από την άλλη η αποκεκαλυμμένη αλήθεια, 

από τους προφήτες και κυρίως από τον ίδιο τον ωτήρα, όπως 

αυτή θα βιώνεται στη βασιλεία του Θεού 57,  όπου  θα υπάρχουν 

διαφορετικά επίπεδα γνώσης και θεωρίας 58.  

Ο Κλήμης στο έργο αυτό επιχειρεί μια αξιολόγηση της 

ελληνικής φιλοσοφίας και θεωρεί ότι υπάρχει κάποια αλήθεια 

ακόμη και στα έργα των αρχαίων φιλοσόφων. Ψστόσο, το κύρι ο 

μέλημα του είναι να καταστήσει γνωστή τη μορφωτική αξία 

του Λόγου, όπως αυτή έγινε αντιληπτή διαμέσου της ιστορίας 

του ανθρώπου. Ο Λόγος είναι προτρεπτικός προς τους 

ειδωλολάτρες, ώστε να πάψουν να ενδιαφέρονται για την 

ψεύτικη θρησκεία τους, με τα σκοτεινά μυστήρια της  και να 

αποδεχτούν την αληθινή διδασκαλία του Λόγου.  

Ο Κλήμης γνώριζε από προσωπική εμπειρία πολύ καλά τα 

μυστήρια καθώς και την  ελληνική μυθολογία. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τις πρώτες σελίδες του έργου, λόγω των 

πολυάριθμων λεπτομερειών που αφορούν τα ελληνικά 

μυστήρια 59.  

Σα τέσσερα πρώτα κεφάλαια ουσιαστικά εμπεριέχουν την 

προσπάθεια του Κλήμη να αποδείξει ότι ο Λόγος καλεί τον 

άνθρωπο στην αληθινή φιλοσοφία και ότι η ελληνική 

φιλοσοφία είναι πρόδρομος του Φριστού, είναι ποδηγέτης προς  

                                                           
56 κουτέρης, Ιστορία,  557-559. 
57 Μπαλάνος, Πατρολογία, 132. 
58 Κλήμης, τρωματεἶς, 6, 14, 16-21, 274: «οὐ γάρ τό áπλῶς εὗ πράττειν,....τόν βίον 

χρηστέον».  
59 Πετρουλάκης, 62. 
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τον  Φριστό. το τέταρτο κεφάλαιο προβαίνει σε ένα 

διαχωρισμό των μορφών της ειδωλολατρίας, μεταξύ των 

οποίων είναι  η θεοποίηση των ουρανίων σωμάτων, των ζώων, 

η επινόηση τιμωρών θεών, βάσει των οποίων μπορούν να 

εξηγηθούν κάποια ακραία φαινόμενα, και τέλος οι  αναφορές 

σε θεούς- σωτήρες κ.ά.  

Οι φιλόσοφοι κρίνονται ως άθεοι εξ αιτίας του 

υπερτονισμού της ύλης στη διδασκαλία τους. Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα του διαχωρισμού μεταξύ κτίστη και του κτίσματος. 

Κρίνει όμως πως ορισμένες απόψεις θα ήταν σωστό να 

προσεχθούν. Ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων τους ωκράτη, 

Πλάτωνα, Ευριπίδη, Ξενοφώντα, Αντισθένη, Κλεάνθη, τον 

Δημόκριτο και τους Πυθαγορείους, οι οποίοι μίλησαν για ένα 

Θεό και γενικότερα άγγιξαν την αλήθεια 60.  

Η πραγματεία αυτή είναι μεστή γνώσεων και 

ολοκληρωμένης ανάλυσης των θρησκευτικών καταστάσεων. Σο 

ύφος της είναι ευχάριστο. Αναμφισβήτητα, το έργο αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα έργα της χριστιανικής γραμματείας. 

υγκεκριμένα, συγκρινόμενη με τα έργα του Ιουστίνου και του  

Αθηναγόρα, ως μια απλή απολογία δύναται να χαρακτηρισθεί  

πληρέστερη. Επίσης, είναι σίγουρα αρτιότερη και από τα έργα 

του Σατιανού 61.  

                                                           
60 Κλήμης, Προτρεπτικός πρός Ἓλληνας, 6, 68, 5, 160 και 162: «ὅθεν οὐκ ἀπεικότως ὁ 

Δημόκριτος...Σαύτῃ πῃ καί Πλάτων....καλῶν» και 6, 71, 1-4, 164: «...ἕνα τοὖτον 

Πλάτωνα,....θνητοί γεγαῶτες»  και 6, 72, 1-5, 166: «Κλεάνθης δέ ....ἀλήθειαν δυναμένᾩ». 
61 Φρήστου, Πατρολογία, 778.  
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Πολύ σημαντική είναι η αναφορά του Κλήμεντος  στην 

Αγία Γραφή, την οποία χαρακτηρίζει ως οδό σωτηρίας 62.  

Αποτελεί τη θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση της υγι ούς 

πνευματικά προσωπικότητας.  

υμπερασματικά, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι ο 

Κλήμης με το σύγγραμμα αυτό επιδιώκει να προσελκύσει  τους 

Έλληνες στο Φριστιανισμό.  Αξιολόγησε κάποια θετικά στοιχεία 

της μυθολογίας και  της  ελληνικής φιλοσοφίας, τονίζοντας 

παράλληλα την αδυναμία των ειδωλολατρικών τελετών να 

βοηθήσουν τον άνθρωπο. Σον παγανισμό τον  χαρακτηρίζει ως 

αηδιαστικό, πλάνο και ρυπαρό. υγχρόνως τόνισε το 

θεόπνευστο των Γραφών, παρουσίασε τον αληθινό Θεό, 

θεωρώντας τον Φριστό ως την αποκάλυψη της  αληθινής 

γνώσης και τον  μοναδικό που έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

τη θεία χάρη και την αθανασία 63.   

Ο χρόνος συγγραφής του έργου παραμένει άγνωστος, αλλά 

έχοντας υπόψη τη διασωθείσα παραγωγή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι είναι το πρώτο από όλη τη συγγραφική  παραγωγή 

του Κλήμεντος. Υαίνεται λογικό, αλλά πάντοτε με πολλή 

επιφύλαξη, να ορισθεί ως χρόνος συγγραφής του έργου το 195, 

που είναι η εποχή της μεγάλης διδασκαλικής δραστηριότητας 64.

         

                                                           
62 Κλήμης, όπ. π., 8, 77, 1, 178: «....γραφαί δέ αἱ θεἶαι καί πολιτεἶαι σώφρονες σύντομοι 

σωτηρίας ὁδοί·....εἰς προὗπτον σωτηρίαν». 
63 Πετρουλάκης, 75 – 76. 
64 Κλήμης, τρωματεἶς, 6, 14, 11-18, 252: «...οὐκ ἀφεκτέον τς φιλομαθίας,...έπί τήν ἀληθ 

φιλοσοφίαν..άσφάλειαν πεπορισμένους» και 6, 14, 7-8, 254: «υνεργά τοίνυν φιλοσοφίας τά 

μαθήματα καί αὐτή ἡ φιλοσοφία εἰς τό περί άληθείας διαλαβεἶν». 
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1.3.2.  Στρωματεῖς  

το τέλος του έργου του Κλήμεντος  Παιδαγωγός  γίνεται 

λόγος για ένα άλλο έργο. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι το 

έργο αυτό είναι οι τρωματεἶς,  ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι 

είναι ο Διδάσκαλος.  Η δεύτερη κατηγορία στηρίζεται κάπως 

στην θεματική αλληλουχία των προηγούμενων και 

δημιουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο την εξής τριλογία 

«Προτρέπων, Παιδαγωγῶν, Ἐκδιδάσκων».  

Ο Φούβερ μελετώντας το έργο του Κλήμη υποστηρίζει ότι 

το έργο γράφτηκε δύο φορές 65.  Όποιο και αν είναι το σωστό, οι 

τρωματεἶς  είναι ένα έργο που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον 

εξαιτίας του περιεχομένου τους. Αρκετά σημαντική είναι η 

γενική διαπραγμάτευση των θεμάτων. Ασχολείται με θέματα 

ηθικής. Σο έργο αποτελείται από επτά βιβλία, εκ των οποίων 

τα πρώτα απευθύνονται σε απλούς πιστούς ενώ τα τελευταία 

στους γνωστικούς. Σο έργο έμεινε ατελές και το όγδοο βιβλίο 

δεν είναι αυτού του συγγράμματος 66.  

ύμφωνα με τον Ευσέβιο Καισαρείας και τον Μέγα Υώτιο ο 

τίτλος είναι «Σίτου Υλαβίου Κλήμεντος ποικίλες συλλογές 

θεωρητικῶν γνώσεων, καταληγουσῶν στήν ἀληθινή φιλοσοφία». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα νεωτέρων, ο τίτλος του 

έργου έχει την ιδιορρυθμία να συνάγεται από κάποια σημεία 

του έργου καθώς επίσης και από αναγραφές, που επιχείρησαν 

κατόπιν οι συγγραφείς και καταλήγουν στο εξής: « Κατά τήν 

                                                           
65 Φούβερ, 172. 
66 Φρήστου, «Κλήμης», 638. 
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ἀληθ  φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων τρωματεῑς» .  Ο 

όρος στρωματεἶς σημαίνει κυρίως το στρωματόδεσμο ή τη 

στρωματοθήκη, ένα έπιπλο υφαντό ή ξύλινο στο οποίο 

φύλαγαν τα στρώματα και τα κλινοσκεπάσματα. Σο όνομα 

αυτό δόθηκε από το συγγραφέα πιθανόν για δύο λόγους. Ο 

πρώτος παρομοιάζει τη χριστιανική αλήθεια, που εμπεριέ χεται 

στο έργο, ως το στρώμα που επικαλύπτεται από τη θήκη του, 

δηλαδή τα φιλοσοφικά δόγματα. Γενικότερα, επιθυμεί να 

τονίσει ότι η αλήθεια δεν εμπεριέχεται ως συμπλήρωμα σε 

άλλες διδασκαλίες ή ότι τις έχει ανάγκη για να συμπληρωθεί 

και να αποτελέσει ένα πλήρες σύστημα διδασκαλίας. Eπίσης, 

με τον τρόπο αυτό καλυπτόταν η ανάγκη της επισήμανσης της 

ποικιλίας του υλικού, που εμπεριέχεται στο έργο, όπως 

αντίστοιχα συμβαίνει με την ποικιλία των σκεπασμάτων, που 

βρίσκονται μέσα στην ίδια στρωματοθήκη. Αυτός είναι  και ο 

δεύτερος λόγος 67.  

Σο έργο συμπεριλαμβάνει ποικίλα θέματα χωρίς καμία 

ιδιαίτερα αυστηρή κατανομή της ύλης 68.  Για το λόγο αυτό και  

διαφέρει τόσο πολύ από τα άλλα συγγράμματα. Η εναλλαγή 

θεμάτων και οι συχνές επαναφορές σε κάποια καθώς και οι 

μακρόσυρτες παρεμβάσεις χαρακτηρίζουν το έργο στο σύνολό 

του. Αυτό αποτελεί και ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι  

«τρωματεἶς»  δεν μπορεί να είναι το τρίτο βιβλίο μιας 

τριλογίας, γιατί θα έπρεπε να έχει καθαρά δογματικό 

περιεχόμενο. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι αυτό συνέβη 

                                                           
67 Φρήστου, Πατρολογία, 781. 
68 Μπόνης, Πατρολογία, 166. 
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εξαιτίας της αδυναμίας του συγγραφέα. Δεν ευσταθεί αυτή  η  

θεωρία εξαιτίας της άρτιας μορφολογίας που διαθέτει το έργο, 

και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα προηγούμενά 

του έργα.  

Ψστόσο ,  είναι έκδηλη η προσπάθεια του Κλήμεντος  να 

αποδείξει ότι  ο Φριστιανισμός είναι η αληθινή φιλοσοφία, η 

αληθινή γνώση. Υρονεί ότι, όσοι έχουν πιστέψει στο 

Φριστιανισμό και έχουν παιδαγωγηθεί κατάλληλα, είναι σε 

θέση να αποτελέσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να 

είναι ώριμοι πνευματικά, οπότε έχουν την πνευμα τική ευελιξία 

να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αλήθειες του Φριστιανισμού 

και να αποφύγουν τις πλάνες. Αυτούς τους ανθρώπους ο 

Κλήμης θεωρεί αληθινούς γνωστικούς 69.  Η ουσιαστική παιδεία 

του αληθινού γνωστικού δε λαμβάνει χώρα μέσα από τη 

μελέτη των στοιχείων του κόσμου αλλά από τον  Φριστό. αν  

βάση δεν έχει την ανθρώπινη γνώση που είναι ατελής αλλά τη 

χριστιανική διδασκαλία 70.   

Έχουν διασωθεί ολοκληρωμένοι επτά τρωματείς  με 

ακέφαλο τον πρώτο. το πρώτο βιβλίο ο Κλήμης επισημαίνει το 

πόσο σημαντική είναι η προσφορά της ελληνικής φιλοσοφίας, 

ως οργάνου, που συντελεί στη χριστιανική γνώση. 

Αντιστέκεται και ανασκευάζει τις θεωρίες εκείνων, που 

                                                           
69 Φρήστου, Πατρολογία, 782. 
70 Κλήμης, τρωματεἶς, 6, 15, 10-30, 278-280 και 6, 15, 5, 280: «Ὁ γνωστικός ἄρα τήν 

προσεχεστέραν ἀναμάσσεται ὁμοιότητα, τήν διάνοιαν τήν τοὖ διδασκάλου, ἣντινα ἐκείνος 

νοῶν ἐνετείλατό τε καί συνεβούλευσε τοἶς φρονίμοις καί σώφροσι. Σαύτην συνιείς, ὡς ὁ 

διδάξας ἐβούλετο , καί ἰδίᾳ τήν νόησιν ἀναλαβών τήν μεγαλοπρεπ, διδάξας μέν ἀξιολόγως 

«ἐπί τῶν δωμάτων τούς ὑψηλῶς οἰκοδομεἶσθαι δυναμέ-νους,....«Κύριος», ον, φησί, «δίδωσί 

μοι γλῶσσαν παιδείας, τοὖ γνῶνα» ἐν καιρῷ, «ἡνίκα δεἶ εἰπεἶν λόγον»,.... «Καί ἡ παιδεία 

Κυρίου ἀνοίγει μου τό στόμα»· γνωστικοὖ ἄρα καί τό εἰδέναι χρσθαι τῷ λόγᾩ καί  ὁπότε 

καί ὅπως καί πρός οὕστινας».  
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απαξιώνουν την ελληνική φιλοσοφία ως κάτι το δαιμονικό. Ο 

Κλήμης, τουναντίον, τη θεωρεί δώρο Θεού.  

Ο δεύτερος τρωματεύς  έχει ως θέμα τη σχέση μεταξύ 

πίστης και γνώσης 71.  Πιστεύει ο ίδιος του ότι, για να αποκτήσει 

κανείς τη γνώση των μεταφυσικών πραγμάτων, χρειάζεται η 

πίστη. Φρονικά προηγείται η πίστη και έπεται η ενδελεχής 

έρευνα του περιεχομένου της. το βιβλίο αυτό δίνει τ ο αληθινό 

νόημα της έννοιας γνωστικός, όπως είδαμε και προηγουμένως. 

Αυτός που είναι πραγματικά γνωστικός, ουσιαστικά διασώζει 

μέσα του την εικόνα του Θεού και Σον μιμείται κατά τα 

«μέτρα» του.  

το τρίτο βιβλίο πραγματεύεται το θέμα του γάμου. Έκανε 

κάποιες αναφορές στο τέλος του προηγούμενου βιβλίου, αλλά 

εδώ το μελετάει διεξοδικότερα. Σο ανάγει σε ένα από τα 

σπουδαιότερα αγαθά του πιστού. Επικρίνει τους ἐγκρατίτες  

που απορρίπτουν τον γάμο. Για να υποστηρίξει ο Κλήμης την 

άποψή του, υπενθυμίζει ότι κάποιο ι απόστολοι ήταν έγγαμοι, 

μεταξύ αυτών και ο απόστολος Παύλος. Η εγκράτεια, εξάλλου, 

έχει πολλές προεκτάσεις, αφού εμπερικλείει την περιφρόνηση 

του πλούτου, τον περιορισμό των εισερχόμενων τροφών και 

των εξερχόμενων λόγων, την αποφυγή των κακών λογισμών 

κ.ά 72.   

το τέταρτο βιβλίο ασχολείται με ένα επίκαιρο για την 

εποχή του ζήτημα, αυτό του μαρτυρίου. Ο αληθινός πιστός με 

                                                           
71 Όπ. π., 2, 1, 10, 202  και  2, 2, 5, 206: «...αἱ δή ὁδοί σοφίας ποικίλαι, ὀρθοτομεἶν ἐπἰ τήν ὁδόν 

τς ἀληθείας, ὁδός δέ ἡ πίστις». 
72 Κλήμης, τρωματεἶς, 3, 1, 1- 19, 344  και 3, 1, 21-25, 346: «Ἐγκράτεια τοίνυν σώματος 

ὑπεροψία,.....καί περί τήν ἐπιθυμίαν ἐγκράτεια». 
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όποιον τρόπο και αν σκέπτεται, αποφασίζει και πράττει, έχει 

ως κίνητρο την αγάπη και όχι την απολαβή των μελλούμενων 

αγαθών 73.  Υροντίζει όλες τις ημέρες να συμπεριφέρεται με 

χριστιανικό φρόνημα. Σο μαρτύριο είναι μια έμπρακτη 

απόδειξη της αγάπης του προς το Θεό, είναι το επιστέγασμα 

του αγαπητικού βίου του πιστού με το Θεό.  

Ο πέμπτος τρωματεύς έχει δύο θέματα που αναλύει. Σο 

ένα είναι η πίστη74 και το δεύτερο ο θρησκευτικός συμβολι -

σμός 75.  Θεωρεί ο Κλήμης ότι η πίστη μπορεί να έχει 

αναμφισβήτητα μια δική της δυναμική, εφόσον αυτή 

συνοδεύεται από την  έρευνα, από την αναζήτηση του θείου. 

Φρειάζεται η συνεχής ανθρώπινη προσπάθεια και διάθεση για  

το Θεό.  

Ο θρησκευτικός συμβολισμός, τον οποίο χρησιμοποιούν 

κατά κόρον οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι, καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Από το Φριστιανισμό 

χρησιμοποιούνταν ως μέσο έκφρασης των θρησκευτικών 

αληθειών τα αινίγματα, τα σύμβολα ,  οι μεταφορές και οι 

αλληγορίες. Τπάρχει επίσης και η αντίστοιχη αλληγορική 

μέθοδος της Αγίας Γραφής 76.  

τον έκτο τρωματέα ο Κλήμης επανέρχεται στο θέμα της 

ελληνικής φιλοσοφίας, με το οποίο είχε ασχοληθεί και στον 

πρώτο. Τπογραμμίζει ότι οι Έλληνες χρησιμοποίη σαν στα έργα 

                                                           
73 Όπ. π., 4, 1,  1-20, 446: « ...έκ τς βαρβάρου φιλοσοφίας διαδοθεἶσαν ώφέλειαν. ...πρό δέ 

καί τοὖ μακαρίου Εύαγγελίου γνησίως κεκηρυγμένον. ..» και 4, 1, 1-2, 448: «...δι΄αὐτῶν 

ἐλέγχοντας τῶν Γραφῶν».  

74 Κλήμης, τρωματεἶς, 5, 1,  1-20, 10 και 5, 1, 1-4 , 12: «Περί μέν τοὖ γνωστικοὖ....τήν 

σωτηρίαν». 
75 Όπ. π., 5, 9, 10 -22, 72. 
76 Φρήστου, Πατρολογία, 783. 
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τους δάνεια από τους Αιγυπτίους,  τους Ινδούς, τους Ιουδαίους 77,  

ενώ παράλληλα η φιλοσοφία τους ήταν και είναι η βάση της 

χριστιανικής έκφρασης.  

τη συνέχεια σκιαγραφεί τον αληθινό γνωστικό, 

παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά του με κεντρικό άξονα της 

όλης βιoτής  του, την εγκράτεια και την απαλλαγή από τα 

πάθη, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και τη διαρκή προσευχητική 

στάση του. Καθίσταται καθαρή πλέον η καρδιά από τη γνώση 

των θείων αληθειών, που δίδαξε ο ίδιος ο Λόγος 78.  

Ο έβδομος τρωματεύς  αποτελεί την κατακλείδα της 

πραγμάτευσης του αληθινού γνωστικού, έχοντας όμως έναν 

έντονο απολογητικό χαρακτήρα 79.  Ο αληθινός γνωστικός 

άνθρωπος δεν είναι άθεος σε καμία περίπτωση, αντιθέτως 

είναι ο μόνος θεοσεβής και αποτελεί ναό του Θεού, υπό την 

προϋπόθεση να έχει καθαρή ψυχή.  

Ασφαλώς και ο μεγάλος αριθμός των αιρέσεων δεν θα 

πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα ένταξης σ’ 

αυτόν για τους εκτός του Φριστιανισμού ανθρώπους. 

αφέστατα και είναι αναπόφευκτη η διάσπαση των πιστών ως 

ένα βαθμό, αλλά είναι πολύ εύκολο με βάση την Αγία Γραφή 

να ξεκαθαρίσει το ψέμα από την αλήθεια. τη ζωή του 

αληθινού γνωστικού σπουδαίο ρόλο έχει η μελέτη των Γραφών 

                                                           
77 Κλήμης , όπ., π., 6, 3, 1, 7-11, 192: «..τά διά τοὖ Μωυσέως...πρός σωτηρίαν»  και 6, 4, 24-29, 

198: «Εὕροιμεν δ΄ἄν καί ἄλλο....τινά φιλοσοφίαν Αἰγύπτιοι» και 6, 4, 1-5, 202 : «Ἰνδῶν δέ ἡ 

φιλοσοφία...ἐπικρίνειν κελεύσας». 
78 Φρήστου, Πατρολογία, 784. 
79 Κλήμης, τρωματεἶς,  7, 1, 1-10, 336 και 7, 1, 4-6, 338: «Πρόκειται τοίνυν παραστσαι ἡμἶν 

μόνον τόν γνωστικόν ὅσιόν τε καί εὐσεβ, θεοπρεπῶς τόν τῷ ὄντι Θεόν θρησκεύοντα· τῷ 

θεοπρεπεἶ δέ τό θεοφιλές ἕπεται καί φιλόθεον»  και 7, 1, 17-20, 338: «Θεραπεία τοίνυν τοὖ 

Θεοὖ ἡ συνεχής ἐπιμέλεια τς ψυχς τῷ γνωστικῷ καί ἡ περί τό Θεἶον αὐτοὖ κατά τήν 

ἀδιάλειπτον άγάπην άσχολία».  
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και η διαφύλαξη της αποστολικής και εκκλησιαστικής 

παράδοσης.  

Ο όγδοος τρωματεύς δε σώζεται στις μέρες μας. Δεν 

αποτελούσε τη θεματική συνέχεια του εβδόμου. Οι λίγες 

πληροφορίες που έχουμε γι’ αυτόν είναι από τον Ευσέβιο 

Καισαρείας, που θεωρεί ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μια 

συλλογή από μελέτες και αποσπάσματα έργων Ελλήνων 

συγγραφέων 80.  

Σο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να συνταχθεί το 

έργο ολόκληρο είναι πέντε με έξι χρόνια. τους «τρωματεἶς»  

ο Κλήμης γενικότερα αναπτύσσει το ζήτημα της σχέσης του 

Φριστιανισμού με την ελληνική σκέψη. Παράλληλα γίνεται 

λόγος για τα δάνεια από την Παλαιά Διαθήκη και κυρίως από 

τους προφήτες, που έλαβε η φιλοσοφία. ε άλλα σημεία του 

έργου σημειώνεται η αντιπαράθεση της πλανεμένης γνώσης 

του εθνικού με τον αληθινό χριστιανό γνωστικό 81.  

Μια ιδιαιτερότητα που έχουν τα τρία πιο σημαντικά έργα 

του Κλήμεντος  είναι η έλλειψη σημαντικής χειρόγραφης 

παράδοσης. Είναι πολύ πενιχρή η παράδοση κυρίως του 

Προτρεπτικού  πρός Ἕλληνας και του Παιδαγωγοὖ .  Είναι αρκετά 

βάσιμη η θεωρία σύμφωνα με την έρευνα των νεώτερων 

χρόνων, που εξαγγέλλεται όμως και από τον ίδιο τον Κλήμεντα 

στον Παιδαγωγό  περί της υπάρξεως της τριλογίας 

(Προτρεπτικός  πρός Ἕλληνας ,  Παιδαγωγός, τρωματεἶς), που 

                                                           
80 Πετρουλάκης, 160. 
81 Μπόνης, Πατρολογία, 167. 
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ενισχύεται από τη λογική θεματική συνέχεια των δύο πρώτων 

έργων.  

 



37 
 

1.3.3 Τίς ὁ  σωζόμενος πλούσιος  

«Σίς ὁ  σωζόμενος πλούσιος» είναι το περιεχόμενο μιας 

ομιλίας στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 82.  Πρόκειται για μία 

αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων στίχων, όπου ο 

Κλήμης δίνει τη σαφή άποψη της Εκκλησίας περί του πλούτου. 

Ορισμένοι εύποροι της Αλεξάνδρειας παρεξηγώντας τους 

λόγους του ωτήρος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 

πλούτος είναι ένα σημαντικό εμπόδιο και ίσως αδιαπέραστο 

για τη σωτηρία και συνεπώς άδικα εισέρχονται οι κατέχοντες 

τον πλούτο στον Φριστιανισμό. Αυτήν ακριβώς την πλανεμένη 

ερμηνεία ανασκευάζει ο Κλήμης και υπογραμμίζει ότι ο Κύριος 

δεν είναι δυνατόν να αποκλείσει από τη Βασιλεία του Θεού 

τους πλούσιους. Ο πλούτος είναι ένα όργανο για ωφέλιμη 

πνευματικά χρήση 83.  Μάλιστα ο ίδιος κάλεσε και είχε ως 

μαθητές του ανθρώπους, που υπήρξαν αρκετά πλούσιοι. Δε 

θεωρείται ο πλούτος από μόνος του κακός ή καλός. Η χρήση 

του μέσου αυτού  καταξιώνει ή κατακρίνει αυτόν που το 

διαθέτει. Η διάθεση και κατά συνέπεια οι πράξεις ,  φανερώνουν  

το ποιόν  του χαρακτήρα του εκάστοτε εύπορου. Ο Κλήμης 

αναφέρει ότι,  εάν το διαχειρίζεται καλώς, τότε εξυπηρετεί το 

γενικό καλό, και αντίστοιχα, εάν το διαθέτει μόνο για τον 

εαυτό του και απολαμβάνει φίλαυτα το αγαθό που του διέθεσε 

πλουσιοπάροχα ο Θεός, τότε καθίσταται όργανο αδικίας. Η 

ηθικότητα ή η ανηθικότητα του πλούτου εξαρτάται άμεσα από 

                                                           
82 Μαρκ. 10, 17-31: «Καί ἐκπορευομένου αὐτοὖ είς ὁδόν προσδραμών εἸς καί γονυπετήσας 

αὐτόν ἐπηρώτα  αὐτόν·..... πολλοί δέ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καί οἱ ἔσχατοι πρῶτοι». 
83 Κλήμης , Σίς ὁ σωζόμενος πλούσιος,  14, 5-13, 546:  «Σοιοὖτον καί ὁ πλοὖτος ὄργανός ἐστι. 

...καί τό αὐτεξούσιον τοἶς μεταχειρίσεως τῶν δοθέντων». 
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τον τρόπο χρήσης του. 84 Δε χρειάζεται να αναθεματίζεται ο 

πλούτος, αλλά να επικρίνεται η εγωιστική διάθεση του 

ανθρώπου και η κακή εκ μέρους του χρήση. Ο Κλήμης 

εναντιώνεται σε αυτούς που έθεσαν ως κέντρο της καρδιάς 

τους, όχι το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αλλά τον υλικό 

πλούτο 85.  Είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να αφανίζει τα π άθη της 

ψυχής του, γιατί αυτά δεν επιτρέπουν την καλή χρήση του 

πλούτου 86.  Είναι γραμμένο σε προχωρημένη ηλικία, καθώς 

αναφέρει το έργο «Περί ἀρχῶν καί θεολογίας»  και 

χαρακτηρίζεται από τον μεθοδικό τρόπο οργάνωσης της ύλης 

και του επιμελούς ύφους.  

 

1.3.4.  Έργα του Κλήμεντος  που δεν έχουν διασωθεί στις 

μέρες μας  

Τπάρχουν μαρτυρίες του Ευσεβίου για έργα του Κ λήμη, τα 

οποία δε σώζονται  σήμερα 87.  Οι Ὑποτυπώσεις ,  σύμφωνα με τον 

Ευσέβιο και τον Υώτιο, είναι ένα έργο που αποτελούνταν από 

οκτώ βιβλία. Θεωρείται από τα πρώιμα έργα του Κλήμη 88.   Οι 

Ὑποτυπώσεις,  σύμφωνα με τον Ευσέβιο, αποτελούν μια 

σύντομη παρουσίαση και παράλληλα ανάλυση των δογματικών 

και ιστορικών χωρίων της Αγίας Γραφής και δύο μη κανονικών 

βιβλίων, της Ἐπιστολής  Βαρνάβα  και της Ἀποκάλυψης  Πέτρου 89.  

Ο μέγας Υώτιος πιστεύει,  αντίθετα, ότι οι Ὑποτυπώσεις   είναι 

                                                           
84 Πετρουλάκης, 164. 
85 Κλήμης, Σις.., 17, 27-30, 548: «Ὁ δέ ἐν τῆ ψυχῆ τόν πλοὖτον φέρων καί ἀντί Θεοὖ 

Πνεύματος ἐν τῆ καρδίᾳ χρυσόν φέρων ....πεπεδημένος».  
86 Μπαλάνος, Μεγάλαι μορφαί, 29. 
87 Ευσέβιος Καισαρείας, Ἐκκλησιαστική Ἰστορία, PG 20,  545C – 548B. 
88 Πετρουλάκης, 164. 
89 Φρήστου, «Κλήμης», 639. 
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ερμηνείες σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα 

στα  βιβλία  της Γενέσεως, της Εξόδου ,  των Χαλμών, της οφίας 

ειράχ.  

Διασώθηκαν από τον Ευσέβιο Καισάρειας, τον Οικουμένιο, 

τον Μάξιμο Ομολογητή και τον Ιωάννη Μόσχο κάποια 

αποσπάσματα 90.  Από το έργο αυτό έχουν προέλθει και τα 

εξηγητικά σχόλια στις επιστολές Α’ Πέτρου, Α’ και Β’ Ιωάννου 

και Ιούδα. ώζεται σε ένα λατινικό απόσπασμα  με τίτλο 

«Adumbratio Clementis Alexandrini  in epistolas canonicas» από τον 

μεταφραστή Κασσιόδωρο, περίπου το 540 91,  στο οποίο υπάρχουν 

αποσπάσματα από το συγκεκριμένο έργο του Κλήμη.  

Ασήμαντα αποσπάσματα έχουν διασωθεί από το έργο Περί 

Πάσχα 92.  Ο Κλήμης στο έργο αυτό περιέλαβε ό,τι γνώριζε και 

είχε μάθει από τους παλαιότερους από αυτόν πρεσβύτερους 

σχετικά με το Πάσχα. Ο σκοπός της συγγραφής είναι ο 

διαφωτισμός των επερχομένων γενεών σχετικά με την εορτή 

του Πάσχα. Τπάρχουν αναφορές στον Ειρηναίο Λουγδούνου ,  

στο Μελίτωνα άρδεων 93.  Πρόκειται για δέκα στον αριθμό, 

μικρά αποσπάσματα, που διασώζονται στο Πασχάλιο Φρονικό 

τα Ιερά Παράλληλα ,  στον Αντιρρητικόν  του Νικηφόρου 94.   

Ένα άλλο έργο του Κλήμεντος , που αφιέρωσε στον 

Αλέξανδρο  Ιεροσολύμων, είναι ο Κανών Ἐκκλησιαστικός  ἤ  πρός 

Ἰουδαΐζοντας .  Κατακρίνει στο σύγγραμμα όσους ακολουθούν  

την πλάνη των Ιουδαίων. Αποσπάσματα διασώζονται από τον 

                                                           
90 Πετρουλάκης, 165. 
91 . Παπαδόπουλος, Πατρολογία, Ἀθῆναι 1977, 351. 
92 Μπόνης, Πατρολογία, 168.  
93 Πετρουλάκης, 168. 
94 Φρήστου, Πατρολογία, 788. 
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Νικηφόρο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Δυστυχώς δεν 

αναφέρει για ποια ιουδαϊκή πλάνη έγραψε το σύγγραμμα 

αυτό 95.  

υγγράμματα, επιπλέον,  του  Κλήμη  που δε σώζονται,  

είναι οι διαλέξεις  Περί νηστείας και  Περί καταλαλιάς 96.  Σο έργο 

τιτλοφορείται από τον Ευσέβιο Καισαρείας 97.  Σόσο ο Ευσέβιος 

όσο και ο  Ιερώνυμος θεωρούν αναγκαία την πρόθεση περί  

στον τίτλο, οπότε ουσιαστικά πρόκειται για δυο διαλέξεις 98.   

Ο Προτρεπτικός εἰς ὑπομονήν ἤ  πρός τούς νεωστί 

βεβαπτισμένους  είναι ένα ακόμη έργο, από το οποίο δεν έχει 

διασωθεί ο κύριος όγκος του, παρά μόνο υπάρχει ένα μικρό 

τμήμα του στον κώδικα του Εσκοριάλ με τον τίτλο Κλήμεντος  

παραγγέλματα .  

 Ο Αναστάσιος ο ιναϊτης τιτλοφορεί ένα ακόμη χαμένο 

σύγγραμμα το  «Περί προνοίας καί δικαιοκρισίας τοὖ  Θεοὖ». Για 

το έργο αυτό έχουμε αναφορές από τον ζ’ αιώνα και μετέπειτα. 

Ο Αναστάσιος προβαίνει στην παράθεση αποσπάσματος από 

τον πρώτο λόγο, τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι το έργο 

αποτελούνταν το λιγότερο από δύο  βιβλία. το πρώτο βιβλίο 

αναφέρεται  και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που δίνει και 

αυτός με τη σειρά του τίτλο μόνο στο πρώτο μέρος, Περί 

προνοίας,  περιορίζοντας τον τίτλο. Τπάρχουν και άλλα 

                                                           
95 Φρήστου, Πατρολογία΄, 640. 
96 Παπαδόπουλος, όπ. π.,  351. 
97 Ευσέβιος Καισαρείας, Ἐκκλησιαστική Ἰστορία, PG  20, 548Α. 
98 Φρήστου, όπ. π., 788. 
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κομμάτια, απ’ όπου δίνονται πληροφορίες για ύπαρξη 

φιλοσοφικών ορισμών και επεξηγήσεων 99.  

Ο Κλήμης στο έργο του Παιδαγωγός  αναφέρεται δυο φορές 

σ’ ένα άλλο έργο του, που δεν έχει και αυτό διασωθεί, το 

«Λόγος περί ἐγκρατείας  καί  γάμου» .  την πρώτη αναφορά 

τιτλοφορείται  Περί ἐγκρατείας ,  ενώ στη δεύτερη Γαμικός λόγος .  

Επίσης, δεν ισχύει η θεωρία που θέλει τα «περί ἐγκρατείας» 

και «Γαμικός λόγος»,  να αποτελούν το δεύτερο και τρίτο 

αντίστοιχα βιβλία των τρωματέων .  Σο έργο αποτελεί ένα 

αυτοτελές δοκίμιο που προηγείται χρονολογικά των 

τρωματέων,  απλά κάποιο τμήμα, πιθανόν, να έχει 

ενσωματωθεί στους τρωματεἶς 100.   

Σο «Περί ψυχς» είναι ένα έργο του Κλήμεντος  που, είτε 

αυτοτελές είτε ενταγμένο σε κάποια σειρά, μαρτυρείται στους 

τρωματεἶς.  Είναι άγνωστο αν ο Κλήμης προέβηκε στην πλήρη 

σύνταξή του. την ίδια κατηγορία θα μπορούσε  να ενταχθεί 

και το «Περί Ἀναστάσεως»,  το οποίο επρόκειτο να γραφτεί,  

αλλά είναι άγνωστο εάν συντάχθηκε ποτέ 101.  

Αναμφισβήτητα ο Κλήμης συνέγραψε επιστολές. Τπάρχει 

η θεωρία περί της ύπαρξης οπωσδήποτε μιας συλλογής 

επιστολών του, που αποτελούνταν τουλάχιστο ν από 21 

επιστολές. Η θεωρία αυτή είναι βάσιμη εξαιτίας των τριών 

προτάσεων, που συναντούμε στα « Ιερά Παράλληλα» από την 

εικοστή πρώτη επιστολή του 102.  

                                                           
99 Πετρουλάκης, Κλήμης, 169.  
100 Φρήστου, Πατρολογία, 788. 
101 Όπ. π., 789. 
102 Παπαδόπουλος, Πατρολογία, 785. 
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τους τρωματεἶς αναφέρεται επίσης το «Περί ἀνθρώπου 

γενέσεως», το οποίο μπορεί να μην αποτελούσε ιδιαίτερ ο 

σύγγραμμα ,  αλλά τμήμα των Τποτυπώσεων,  όπως μας 

επιτρέπει να συμπεράνουμε το περιεχόμενο του και η 

σημείωση στο πρώτο χωρίο. Σο ίδιο φαίνεται να ισχύει και για 

το έργο «Εἰς τόν προφήτην Ἀμώς», που μνημονεύεται από τον 

Παλλάδιο 103.  Σο έργο  του Επιτομαί εἰς τά ἔργα τοὖ  Θεοδότου  

γράφτηκε με σκοπό την καταπολέμηση του γνωστικισμού.  

τον Κλήμεντα αποδίδονται κάποια αποσπάσματα 

αγνώστων έργων, χωρίς να σημειώνεται ο τίτλος τους ή το 

έργο, στο οποίο ανήκουν, αν αποτελούσαν αποσπάσματα του, η 

θέση της γνησιότητας των οποίων είναι εύθραυστη. Ο Κλήμης 

απλά αναφέρεται σ’ αυτά, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές 

άλλων συγγραφέων ότι τα συγκεκριμένα είναι έργα του Κλήμη, 

μερικά εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: Περί προφητείας, Ἡ  

ἀλληγορική ἐρμηνεία τῶν μελῶν καί τῶν ἀδελφῶν, Περί 

ἀγγέλων, Περί τοὖ  Διαβόλου, Περί τς γενέσεως τοὖ  σύμπαντος, 

Περί τς ἑνότητας  καί ὑπεροχς τς Ἐκκλησίας, Περί τῶν 

ἀξιωμάτων τῶν Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Ἐναντίον 

τῶν αἱρέσεων, Περί αὐθαδείας.  

Ο αριθμός των συγγραμμάτων του Κλήμεντος  σύμφωνα με 

μαρτυρίες του ίδιου αλλά και άλλων, όπως του Ευσέβιου 

Καισαρείας ή και μεταγενέστερων ανέρχεται σε είκοσι 

περίπου. Σα θέματα που αναπτύσσονταν σ’ αυτά είναι κυρίως 

ερμηνευτικά ,  απολογητικά, ηθικά και θεολογικά. 

ημειώνονται και σε αυτά κάποιες αναφορ ές, άλλοτε 

                                                           
103 Φρήστου, Πατρολογία, 785. 
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σημαντικές και άλλοτε όχι,  που αφορούν στη σχέση της 

χριστιανικής διδασκαλίας με την ελληνική φιλοσοφία ,  καθώς 

επίσης προσπάθεια ανασκευής κατηγοριών εναντίον των 

χριστιανών ή ακόμη αντιμετώπιση αιρετικών διδασκαλιών.  

Γενικότερα η θεματολογία του Κλήμεντος  είναι αρκετά 

μεγάλη και τα συγγράμματα του συνέβαλαν σημαντικά στην 

επίλυση  προβλημάτων που αντιμετώπιζε κατά την περίοδο 

εκείνη η Εκκλησία και όχι μόνο, αφού ορισμένα έργα του έχουν 

διαχρονική αξία και αναμφισβήτητα αποτελούν  σημαντική 

παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και παράλληλα 

σπουδαία κείμενα της χριστιανικής γραμματείας.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ  

2.1.Σο περιεχόμενο του έργου  

Σο έργο του Παιδαγωγός  είναι προγενέστερο του έτους 202 

και συγχρόνως θεωρείται η συνέχεια του Προτρεπτικού.  Ο 

Παιδαγωγός  είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα 

χρησιμοποιούμενα έργα του από τους θεολόγους της Αλεξαν -

δρινής χολής αλλά και της Εκκλησίας γενικότερα. Ήταν 

πεποίθηση της πλειοψηφίας των θεολόγων ότι είναι χρήσιμο 

για τους περισσότερους πιστούς να εκπαιδεύονται για όλη τους 

την ζωή με τη διδασκαλία του Φριστού. Ο Φριστός στο έργο 

αυτό παρουσιάζεται ως ο παιδαγωγός για όλες τις πλευρές του 

ανθρώπινου βίου, της συμπεριφοράς, για  όλα τα είδη των 

κοινωνικών σχέσεων. Ο Φριστός ως παιδαγωγός έχει ως κύριο 

μέλημα του να αποκαλύπτει το Θεό στους πιστούς. 

Επιπρόσθετα να εμφυτεύει  την αλήθεια ότι ο Φριστός δεν είναι 

τίποτε άλλο από τον Λόγο, που είναι ομοούσιος με τον 

Πατέρα 104.  

το σύγγραμμα αποτυπώνεται όλη η τριαδολογική 

διδασκαλία του Κλήμεντος  που συγχρονιζόταν μ΄ αυτήν της 

Εκκλησίας. Ο Θεός Πατέρας είναι ο δημιουργός και ο Τιός  είναι 

ο ωτήρας και ο παιδαγωγός των ανθρώπων 105.  ’ αυτόν 

ακριβώς πρέπει να μοιάσουν οι άνθρωποι.  Η γνώση αυτής της 

σχέσης Θεού - Πατέρα και ανθρώπου εξοβελίζει τον  φόβο  και 

τη θέση του παίρνουν  η αγάπη και η φιλανθρωπία, που είναι 

και οι βασικές αρχές της παιδαγωγίας του Λόγου.  

                                                           
104 Πετρουλάκης, Κλήμης, 7. 
105 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α΄, 4, 1, 270:  «.....έστιν Τἱός, ἀναμάρτητος, ἀνεπίληπτος...καί τῷ 

σχήματι Θεός». 
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Ο Κλήμης συμπεριλαμβάνει στην παιδαγωγία όλες τις 

πτυχές της ανθρώπινης ζωής από την τροφή και τον ύπνο 

μέχρι την ένδυση, την εργασία και το θέατρο. ’ όλα αυτά  

πρέπει να επιδιώκεται το μέτρο. Γενικά δίνονται οδηγίες για το 

πώς πρέπει να διάγει το βίο του ο χριστιανός 106.  Η χριστιανική 

θρησκεία, ως η αληθινή θρησκεία, μπορεί να διαπαιδαγωγήσει 

τον νέο και να τον οδηγήσει να διάγει χριστιανικό βίο, 

τονίζοντας παράλληλα ότι ο πραγματικός παιδαγωγός είναι ο 

Θείος Λόγος 107.  Σο έργο έχει πληθώρα ηθικών παραγγελμάτων, 

αλλά ο Κλήμης στοχεύει στην αναγκαιότητα της αποδοχής της 

ομοιότητας των ανθρώπων με τον  Φριστό 108.  Αυτά έχουν ως 

περιεχόμενο την ορθή διαγωγή, η οπ οία τονίζεται από τον ίδιο 

τον Παιδαγωγό 109.   

Σο έργο αυτό αποτελείται από τρεις Λόγους. Ο πρώτος 

λόγος αποτελείται από 13 κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται 

τα σχετικά με την έννοια του παιδαγωγού και του 

παιδαγωγικού έργου του Λόγου 110.  υγκεκριμένα, στο πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται ότι η ανθρώπινη ζωή πραγματώνεται 

ουσιαστικά σε τρεις διαστάσεις, στα πάθη, τις συνήθειες και 

τις πράξεις 111.  ’ αυτά ακριβώς ο Λόγος εργάζεται,  

μεριμνώντας για τις συνήθειες των πιστών, καθοδηγώντας τις 

πράξεις και θεραπεύοντας τα πάθη 112.  

                                                           
106 Μπόνης, Πατρολογία, 166. 
107 Ιωάννου, 183. 
108 Πετρουλάκης, 78. 
109 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 4, 2, 270: «οτος ἡμἶν εἰκών ἡ ἀκηλίδωτος,.....εἰς τήν συνήθειαν 

τῶν ἁμαρτημάτων εὐε,πτωσίας». 
110 Ιωάννου, 133. 
111 Κλήμης, όπ. π., 1, 2, 266:  «υγκεκρότηται κρηπίς ἀληθείας,....εἰς δέ τήν μονότροπον τς 

εἰς τόν Θεόν πίστεως σωτηρίαν παιδαγωγῶν.». 
112 Όπ. π., 1, 3,  1 – 3, 268 και 270:  «Ἴασις οὗν τῶν παθῶν ἐνθένδε ἕπεται,....ἔπειτα 

παιδαγωγῶν, ἐπί πᾶσιν ἐκδιδάσκων.». 
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Ο Λόγος ως φιλάνθρωπος συγχωρεί τον μετανοούντα, έχει 

τη διάθεση και έμπρακτα, όποιον άνθρωπο του το επιτρέπει, να 

τον παιδαγωγεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν κάνει 

διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα και συγχωρεί το ίδιο τους 

άνδρες και τις γυναίκες. Ο Λόγος παραμένει άλλοτε 

προτρεπτικός και  άλλοτε θεραπευτικός 113.  Κύριο μέλημά του η 

βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ανθρώπου και όχι η 

στείρα διδαχή. Δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται με θεωρίες 

και αφηρημένες έννοιες, αλλά με την ψυχή την οποία ενισχύει 

με συμβουλές και θεραπείες οδηγώντας την στη γνώση του 

Θεού 114.  

Ο Κλήμης επιδιώκει σε γενικές γραμμές να δώσει κάποιες 

πρακτικές σχετικά με την προσωπική και κοινωνική 

συμπεριφορά των πιστών. το σύγγραμμα τονίζεται έντονα ο 

Λόγος και επισημαίνεται ο εκπαιδευτικός του ρόλος 115.  Ο 

Λόγος, ως ο κατεξοχήν παιδαγωγός, ορίζει ποια είναι τα όρια 

της καθημερινής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Μέσα από το 

έργο αυτό ο Κλήμης κάνει πρόσκληση σ’ όλους τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, να ακολουθήσουν το 

χριστιανικό τρόπο ζωής  έχοντας ως υπόδειγμα τον Φριστό, με 

τον οποίο θα ωφελούσε να εξομοιωθούν 116.  

το δεύτερο κεφάλαιο ο παιδαγωγός εργάζεται για την 

σωστή καθοδήγηση του ανθρώπου και την αποφυγή της 

                                                           
113 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’ 1, 2-3, 266 και 268: «....ὁ προτρεπτικός εἴληχεν τά ἤθη 

αὐτοὖ,....τά δέ πάθη ὁ παραμυθητικός ἰᾶται,....ἰδίως οτος ὁ παρορμητικός ἐκ μέρους  τό 

πᾶν προσαγορευόμενος Λόγος· ..συγγενεἶ λογισμῷ». 
114 Όπ. π., 3, 3, 270: «.....εὐτρεπίζων τήν ψυχήν, ....προτρέπων ἄνωθεν, ἔπειτα παιδαγωγῶν, 

ἐπί πᾶσιν ἐκδιδάσκων». 
115 Πετρουλάκης, 77. 
116 Όπ. π., 76. 
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αμαρτητικής του ροπής στη διαγωγή του 117.  Αυτό είναι και το 

θέλημα του Πατέρα που πράττει ο Τιός, ο Παιδαγωγός Λόγος 118.  

Ο Κλήμης γνωρίζει ότι ο άνθρωπος, που έχει πεπερασμένες 

δυνάμεις, είναι αδύνατο από μόνος του να ομοιάσει με το Θεό. 

Ψς δημιούργημα έχει τη δυνατότητα, που είναι δωρεά του 

Θεού, να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη  τελείωση και να 

μοιάσει το Θεό. Αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μονάχα 

αν ο άνθρωπος παραμένει σε σχέση με το Θεό και όχι 

αυτόνομος και αποκομμένος από τη θεία χάρη 119.  

Είναι αναγκαίο,  όμως ,  να το επιθυμεί και να είναι 

συνεργός στις ενέργειες του Θεού γι α τη σωτηρία του. Η 

πρόταση του Κλήμεντος  είναι η αποφυγή της προμελετημένης 

πράξης της αμαρτίας. Θα ήταν τέλειο να μην αμαρτάνει ο 

άνθρωπος. Για την αποφυγή της διάπραξης των ακουσίων 

αμαρτιών πρέπει να ενισχυθεί ο άνθρωπος από την παιδεία 

του, ενώ για τα  εκούσια παραπτώματα από τη σοφία του 120.  

Αναλύοντας τον όρο σοφία εννοείται το λογικό, το συναίσθημα 

και η κριτική σκέψη του ανθρώπου. Αναφέρει επίσης ότι η ροπή 

προς την αμαρτία θα ήταν καλό να γίνει η κατευθυντήρια 

δύναμη της ψυχής προς τη μετάνοια.  

Η φιλανθρωπία του Θεού έμπρακτα φανερώθηκε με την 

ενανθρώπηση του Λόγου και τη σταυρική θυσία Σου, για να 

λυτρωθεί ο άνθρωπος από το τέλμα, στο οποίο τον οδήγησε η 

αμαρτία. Ο Παιδαγωγός Λόγος, εξαιτίας της αγαπητικής 

                                                           
117 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 2, 6, 1, 274: «Ἔστιν οὗν ὁ Παιδαγωγός ἡμῶν Λόγος  διά 

παραινέσεων θεραπευτικός....πρός σέ κεκράξομαι ὅλην τήν ἡμέραν». 
118 Κλήμης, όπ. π., 2, 4, 1, 270:  «Θεός πατρικῷ θελήματι διάκονος». 
119 Ν. Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Β΄, Θεσσαλονίκη 2004, 196. 
120 Κλήμης, όπ. π., 2, 4, 3, 272:  «Ἄριστον μέν οὗν τό μηδ΄ὃλως ἐξαμαρτάνειν κατά μηδένα 

τρόπον, ὃ δή φαμεν εἷναι Θεοὖ· δεύτερον δέ τό μηδενός τῶν κατά γνώμην ἐφάψασθαί ποτε 

ἀδικημάτων<τρίτον δέ  τά μή πάνυ πολλοἶς τῶν ἀκουσίων περίπεσεἶν». 



48 
 

σχέσης που έχει με τον άνθρωπο, τον συμβoυλεύει, τον 

καθοδηγεί να πράττει μόνο όσα  τον ωφελούν παραμερίζοντας 

όλα, όσα μπορούν να τον βλάψουν. την αγάπη στηρίζεται η 

σχέση του Θεού  - δημιουργού και ανθρώπου  - δημιουργήματος,  

παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου.  Η αγάπη του Θεού δεν 

επιβάλλεται στον άνθρωπο ούτε τον εξαναγκάζει σε 

ανταπόκριση που προβάλλει ως δυνατότητα ελευθερίας 121.  

το σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Λόγος είναι 

ο παιδαγωγός όλου του ανθρώπου, είτε είναι άνδρας είτε 

γυναίκα. Πολύ εύστοχα ο Κλήμης μέσα από την αναφορά του 

στα δύο φύλα, μας παρέχει πληροφορίες για τις  κοινωνικές και 

ηθικές υποχρεώσεις των δύο φύλων 122.  

Σο πέμπτο κεφάλαιο αλλάζει λίγο τα δεδομένα ως προς το 

περιεχόμενο. Επιχειρείται η ετυμολογική ανάλυση της λέξης 

παιδαγωγός  που αναφέρεται στην αγωγή των παιδιών 123.  Ο 

Κλήμης όμως θεωρεί ότι όλοι μικροί –  μεγάλοι, άνδρες –  

γυναίκες ενώπιον του Θεού είναι παιδιά 124.  Επισημαίνει ότι ο 

όρος παιδιά δεν έχει αρνητική αλλά αντίθετα θετική έννοια ,  

υποδηλώνοντας το στοιχείο της αθωότητας και της απλότητας.  

Ο ίδιος ο Λόγος εικονίζει ακριβώς αυτή την απλότητα, το 

άκακο της παιδικής ψυχής.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο 

Κλήμης δικαιολογεί για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τον όρο 

«παιδαγωγία», αφού θεωρεί ότι, για να είναι ενάρετη η ζωή του 

                                                           
121 Γ. Μαντζαρίδης, Φριστιανική Ηθική ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2010, 231.  
122 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 4, 11, 1, 282: «Κοινόν οὗν καί τοὔνομα άνδράσιν καί γυναιξίν ὁ 

ἄνθρωπος..». 
123 Κλήμης, όπ. π.,  5, 12, 1, 282: «...ἡ παιδαγωγία παίδων ἐστίν ἀγωγή,...τό ἀφελές τς 

πίστεως  ἐξαλλάτουσα ἡ Γραφή». 
124 Ἰωαν, 13, 33: «Σεκνία, ἕτι μικρόν μέθ’ ὑμῶν εἰμί· ζητήσετέ με καί καθώς εἷπον τοῑς 

Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγώ ὑπάγω ὑμεἶς οὐ δύνασθε ἐλθεἶν, καί ὑμἶν λέγω ἄρτι». 
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ανθρώπου, θα πρέπει να δίνεται  η πρέπουσα βαρύτητα στην 

αγωγή του ανθρώπου αρχής γενομένης από την παιδική του 

ηλικία. Επιθυμεί και προτρέπει τους χριστιανούς να ωριμάσουν 

πνευματικά και να φθάσουν στην πνευματική ηλικία του 

τέλειου άνδρα και με συνέπεια να ομοιάσουν με το Φριστό. 

Αυτό  θα επιφέρει μόνο θετικές αλλαγές, αφού δε θα 

επηρεάζονται οι πιστοί από τις διάφορες ανθρώπινες 

διδασκαλίες και επινοήσεις περί Θεού και περί σωτηρίας. Οι 

άνθρωποι θα είναι σταθεροί πνευματικά και θα γνωρίζουν ότι 

η χριστιανική αγωγή δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο αλλά 

μια συνεχής εξελικτική πορεία, μέσα από την οποία θα 

εξελίσσονται και οι ίδιοι.  το σημείο αυτό ο Κλήμης διαφωνεί 

με τους Γνωστικούς, που θεωρούν ότι η τέλεια γνώση 

αποκτάται άπαξ και ότι οι ίδιοι την κατέχουν, καθώς επίσης 

θεωρούν ότι ο άνθρωπος είναι εξ αρχής τέλειος και δεν έχει 

ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση 125.  

το έκτο κεφάλαιο ο Κλήμης δικαιολογεί τη χρήση του 

όρου παιδιά  για τη δήλωση των πιστών, που δεν οφείλεται  

στην ελάχιστη γνώση που κατέχουν οι άνθρωποι, σύμφωνα με 

τους γνωστικούς, αλλά στο Βάπτισμα που είχε ως αποτέλεσμα 

τη γνώση του αληθινού Θεού, την αποβολή του ενδύματος της 

αμαρτίας 126.  Ο Θεός πλέον είναι η τροφή των ανθρώπων και η 

τροφή αυτή είναι πνευματική. Ο ίδιος ο Φριστός αναφέρει για 

το γάλα που είναι η πλήρης τροφή των νηπίων. Για τους 

πιστούς η Εκκλησία είναι η τροφός, η  μάνα που τρέφει τα 

                                                           
125 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 5, 16, 1, 290: «....Παιδαγωγίαν δέ ὁμολοὖμεν εἷναι ἀγωγήν 

ἀγαθήν ἐκ παίδων πρός ἀρετήν. ...ὅς ἐάν ἑαυτόν ταπεινώσῃ ὡς τό παιδίον τοὖτο...». 
126 Όπ. π., 6, 25, 1, 302 και 304: «.. Ἐφωτίσθημεν γάρ· τό δέ ἔστιν ἐπιγνῶναι τόν Θεόν. ...ὅ δέ 

ἐλεύθερος». 
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παιδιά της, με μια αγάπη αληθινή, ανιδιοτελή 127.  Ο ίδιος ο 

Λόγος είναι τα πάντα για τον άνθρωπο και παιδαγωγός και 

τροφός. Με πολύ παραστατικό τρόπο ο Φριστός παρουσιάζεται 

ως σάρκα, άρτος, οίνος, αίμα, γάλα και είναι πλεόν μακάριοι οι 

άνθρωποι που καταφεύγουν στον αναλγητικό μαστό του 

Πατέρα που είναι ο Λόγος 128.  

το έβδομο κεφάλαιο ο Κλήμης παρουσιάζει ποιος είναι ο 

παιδαγωγός, που κατευθύνει τον άνθρωπο στην αληθινή 

γνώση του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς,  ο Λόγος, εξ αιτίας της 

αγάπης Σου μας αποκαλύπτει τις θείες αλήθειες 129.  Η 

παιδαγωγία που ασκείται από τον Φριστό είναι ο 

ασφαλέστερος δρόμος για να πορευθεί πνευματικά ο άνθρωπος 

και να φθάσει στην Θεογνωσία. Εξ άλλου, αποτελεί βασική 

γνωσιολογική αρχή της Αγίας Γραφής 130  ότι κανείς δε γνωρίζει  

τον Πατέρα παρά μόνο  ο Τιός Σου και εκείνος, στον οποίο 

αποκαλύπτει ο Τιός τον Πατέρα Σου.  

το όγδοο κεφάλαιο ο Κλήμης τονίζει τη φιλανθρωπία του 

Κυρίου για μια ακόμη φορά, που έφτασε στο σημείο να «πά θει» 

με τη φύση του ανθρώπου.  Η αυτοθυσία Σου προβάλλει ως 

ύψιστη μορφή αγάπης 131.  Αυτή η αγάπη, το ενδιαφέρον του 

Θεού για τον συνάνθρωπο φαίνεται ,  επίσης ,  και από το 

γεγονός ότι παιδαγωγεί το δημιούργημά Σου με τον Λόγο. το 

σημείο αυτό γίνεται λόγος για την «τιμωρία» ως θεραπευτικό 

                                                           
127 Μαντζαρίδης, Φριστιανική Ηθική ΙΙ, 235. 
128 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 6, 43, 2- 4, 332: «... σάρκα ἡμἶν τό Πνεὖμα τό ἅγιον 

ἀλληγορεἶ,....ὅσοι τοὖτον θηλάζουσι τόν μαστόν». 
129 Κλήμης, όπ. π., 7, 53, 1-2, 346: «...Παιδαγωγία δέ ἡ θεοσέβεια, μάθησις οσα Θεοὖ 

θεραπείας καί παίδευσις εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, ...». 
130 Ι. Ρωμανίδης, Κείμενα Δογματικής και υμβολικής Θεολογίας της Ορθοδόξου 

Καθολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2000, 173. 
131 Μαντζαρίδης, όπ. π., 626. 
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μέσο των παθών 132.  Η διδασκαλία, όμως, συγκεκριμένων αρχών 

είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος παιδαγωγίας,  έκφραση 

της χριστιανικής αγάπης. Ας γίνει επιπλέον κατανοητό ότι τα 

επιτίμια των ιερών κανόνων σκοπό έχουν να υποδείξουν την 

αληθινή ευσέβεια. Κατά συνέπεια, αυτόματα μπορούν να 

θεωρηθούν ως το μέτρο της ηθικής και πνευματικής εμπειρίας 

του πιστού. Προασπίζονται την πνευματική ζωή των 

ευσυνείδητων πιστών, πάντοτε εντός των ορθόδοξων 

δογματικών πλαισίων 133,  χωρίς να υπάρχει δικανική διάθεση εκ 

μέρους αυτών που τα όρισαν.  

 το ίδιο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον 

συμβουλευτικό λόγο, στον οποίο συναντούμε προτρεπτικό και 

παρακλητικό είδος, καθώς επίσης και στον εγκωμιαστικό, όπου 

βρίσκουμε το λοιδωρητικό και το ονειδιστικό είδος 134.  Έχει 

σημασία από ποιον  προέρχεται  ο λόγος. Εάν είναι από φίλο, 

είναι αποτέλεσμα της αγάπης του, ενώ, αν είναι από εχθρό, 

γίνεται με σκοπό τον εμπαιγμό 135.   

 Παρατηρείται επίσης στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Κλήμης 

επηρεάζεται και από το αυστηρό πρόσωπο του Θεού , όπως 

παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη 136,  ενώ στη συνέχεια 

κάνει λόγο για τη φιλανθρωπία Σου 137.  Μέσα από την απειλή 

της επερχόμενης παιδαγωγικής τιμωρίας προς αποφυγή 

                                                           
132 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, , 8, 64, 1-4, 362: «..Ἅ δή πάντα ἡ δικαιοσύνη,...καθ΄ἅ τό ἀγαθόν 

ἐξετάζεται,.. ὁ Κύριος ὀργίζεται καί κολάζει;...ἅ χρή διελέγχειν διαιροὖντα τῆ τομῆ». 
133 Π. Μπούμης, Οι ιεροί και θείοι κανόνες της εκκλησίας, Εφημέριος 30, Αθήνα 2004, 27. 
134 Κλήμης, όπ. π., 8, 66, 1, 364: «...οὕτω καί τῷ ἐγκωμιαστικῷ τό λοιδορητικόν καί 

ὀνειδιστικόν. ...». 
135 Πετρουλάκης, 84. 
136

 Κλήμης, όπ.π., 8, 66, 3, 364 και 366: «Μάστιγες γάρ καί παιδεία ἐν παντί καιρῷ σοφίας...». 
137 Όπ. π., 7, 56, 1, 350: «αὐτός ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἐστι παιδαγωγός. ..τόν παιδαγωγόν 

ἐνδείκνυται ἡ Γραφή τήν ἀγωγήν αὐτοὖ διηγουμένη». 
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κάποιου κακού τονίζεται η φιλανθρωπία 138.  Είναι ανάλογα τα 

ποσά, όσο περισσότερο είναι το έλεος του Θεού, τόσος είναι και 

ο έλεγχός του 139.  Ο τονισμός της αποφυγής της αμαρτίας, όσο 

αυστηρότερος είναι, τόσο περισσότερο αποδεικνύει την αγάπη 

του Θεού.  

 Σο παραπάνω αναφέρεται και στο ένατο κεφάλαιο και,  

συγκεκριμένα, η ίδια δύναμη που δεν είναι άλλ η από την 

αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η πηγή τόσο της 

ευεργεσίας όσο και της πάντα δίκαιης τιμωρίας. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται ο τρόπος της παιδαγωγίας του Λόγου. Φρησιμοποι -

είται κάθε τρόπος από τον Παιδαγωγό Λόγο, όπως η επίπληξη, 

η απειλή, ο έλεγχος αλλά και η θεραπεία 140.  Αναφέρονται 

κάποια σχόλια για τον κάθε τρόπο, καταλήγοντας πάλι στο 

γεγονός ότι,  ακόμη και όταν σημειώνονται γεγονότα για τα 

οποία ορίζεται κάποια τιμωρία, ο δημαγωγός Κύριος συνεχίζει  

να είναι αγαθός και φιλάνθρωπος  με δικαιοσύνη  και περιμένει 

τη μετάνοια του αμαρτάνοντος ανθρώπου 141.  ύμφωνα, 

άλλωστε, με τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή «η σωτηρία του 

χριστιανού ανθρώπου εξαρτάται τελικά από τη δική του 

προαίρεση και τη δική του αγωνιστικότητα» 142.  Γράφει 

χαρακτηριστικά :  «Ἰδού ἐχαρίσατο  ἡμἶν ὁ Κύριος τρόπον 

σωτηρίας καί ἔδωκεν ἡμἶν ἐξουσίαν αἰώνιον  τοὖ γενέσθαι τέκνα 

Θεοὖ καί ἐν τῷ θελήματι ἡμῶν ἐστι λοιπόν ἡ σωτηρία ἡμῶν» 143.   

                                                           
138 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 62, 2, 360: «...τῆ ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων δι΄ὑπερβολήν 

φιλανθρωπίας συμπαθήσας φύσει». 
139 Φρήστου, Πατρολογία, 779. 
140 Κλήμης, όπ. π., 9, 75, 1, 378. 
141 Όπ. π., 9, 85, 1-4, 394 και 396: «....Μεγαλόδωρος οὗν ὁ τό μέγιστον ὑπέρ 

ἡμῶν,...μεγαλωφελής καί φιλάνθρωπος,...». 
142 Ι. Κορναράκης, Θέματα Ποιμαντικής Χυχολογίας ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη 1998, 247. 
143 Μάξιμος Ομολογητής, Λόγος Ασκητικός, PG 90, 953Β.  
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 Σο δέκατο κεφάλαιο ως νοηματική συνέχεια του ένατου 

αναφέρεται στην αναγκαιότητα του εγκωμιασμού του καλού 

και της αποτροπής του κακού 144.  Αναπτύσσονται το 

εγκωμιαστικό και το προτρεπτικό είδος 145.   

 Η μοναδικότητα του Παιδαγωγού Λόγου υπογραμμίζεται 

και στο ενδέκατο  κεφάλαιο. Ο Θεός Πατέρας, που είναι 

φιλάνθρωπος, δε θα μπορούσε να αναθέσει σε κανέναν άλλο 

από τον Τιό  και Λόγο Σου την ανατροφή των «παιδιών» Σου. Ο 

Παιδαγωγός διαθέτει τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: την 

επιστήμη ,  την ευμένεια  και την παρρησία ,  που τον καθιστούν 

τον τελειότερο και ιδανικότερο συγκριτικά με καθετί το 

επίγειο 146.   

 το κεφάλαιο που ακολουθεί, το δωδέκατο,  

παρουσιάζεται ο Φριστιανός που καλείται να ακολουθήσει έναν 

τρόπο ζωής, στον οποίο να καλύπτονται οι ανάγκες του. Ο 

άνθρωπος δεν παιδαγωγείται  για  να ετοιμαστεί για τον πόλεμο 

αλλά για να ζει ειρηνικά. Δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία της 

διαπαιδαγώγησης του πιστού που δεν είναι τίποτε άλλο από 

τον ίδιο το Λόγο, που είναι συγχρόνως και η «τροφή» του. Ο 

Λόγος, ως παιδαγωγός, πράττει το εξής, που είναι αναγκαίο 

για τον άνθρωπο, ότι δηλαδή δεν τηρεί μια ήσυχη στάση ή 

καλύτερα αδρανή, αλλά αντίθετα  αντιλαμβάνεται τα λάθη και 

τις αστοχίες των ανθρώπων, εμβαθύνει ακόμη περισσότερο 

φανερώνοντας τις ορμές που κατευθύνουν τους ανθρώπους 

στις απείθειες και διδάσκει συγχρόνως ποιο είναι το σωστό και 

                                                           
144 Όπ. π., 10, 92, 1, 406: «Ἔστι δέ καί ἄλλο εἷδος αὐτοὖ παιδαγωγίας, ὁ μακαρισμός· ...». 
145 Όπ. π., 10, 92, 3, 406: «...ἐπί τήν γνῶσιν παρακαλεἶ...».  
146 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α΄, 11, 96, 1, 410 και 412: «Ὁ μέν δή τρόπος τς φιλανθρωπίας 

αύτοὖ καί παιδαγωγίας...». 
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ωφέλιμο 147.  Αυτός ο οποίος δεν κατάφερε να βρει τον εαυτό τ ου 

με τον αγώνα της απαλλαγής του από τα πάθη, δεν θα 

καταφέρει να προσεγγίσει ντη δημιουργική αιτία, δηλαδή τον 

Θεό και να ενωθεί μ΄  Αυτόν  για την απόκτηση των 

χαρισματικών, των «ὑπέρ φύσιν ἀγαθῶν» 148.  

 Ο Α’ Λόγος ολοκληρώνεται με το δέκατο τρίτο κεφάλαιο, 

στο οποίο διασαφηνίζεται το γεγονός πως το κατόρθωμα 

επιτυγχάνεται με τον ορθό Λόγο, ενώ το αμάρτημα -

παράπτωμα παρά τον Λόγο 149.  Παράπτωμα είναι οτιδήποτε 

είναι αντίθετο προς τον ορθό Λόγο και εκδηλώνεται ως  

απείθεια προς τον Παιδαγωγό. Ο αντίποδας είναι η υ πακοή 

στον Λόγο, που γεννάει το λεγόμενο καθήκον. Καθήκον είναι 

οι πράξεις και όχι τα λόγια, οι φλυαρίες. Έχουν ορισθεί από το 

Θεό Πατέρα και είναι απαραίτητα για την παιδαγωγία του 

ανθρώπου, αφού στοχεύουν στη σωτηρία του ανθρώπου 150.  

  

2.2. Σο περιεχόμενο των υπολοίπων Λόγων  

Ο δεύτερος και τρίτος Λόγος του Παιδαγωγού 

πραγματεύονται τα διάφορα θέματα της διαγωγής του πιστού, 

κυρίως όσα αφορούν στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. 

Τπάρχει μια διαφοροποίηση του πρώτου Λόγου που είναι 

μεστός προτροπών, συμβουλών  και ηθικών αξιωμάτων από 

τους υπόλοιπους δύο, που παρέχουν στοιχεία της 

καθημερινότητας (φαγητό, πόση νερού και διαφόρων 

οινοπνευματωδών  ποτών, επίπλωση, δημιουργικές 

                                                           
147 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α΄, 12, 100, 1, 418: «...παραγγέλων μέν ὧν άπέχεσθαι δεἶ, τάς 

ἀντιδότους δέ ἁπάσας τς σωτηρίας τοἶς νοσοὖσι προσφέρων...». 
148 Κορναράκης, 249 (βλ. Μάξιμου Σαπεινού Μοναχού (Πρός Θαλάσσιον), Περί διαφόρων 

ἀπόρων τς θείας Γραφς, PG 90, 393Β. 
149 Κλήμης, όπ. π., 13, 102, 1, 420: «οὐ γάρ ἐστιν λογικός ἔτι ὁ παρά Λόγον ἁμαρτάνων,...».  
150 Πετρουλάκης, 87. 
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δραστηριότητες κ.α.). Αντλούμε σημαντικά στοιχεία για την 

καθημερινότητα των κατοίκων της Αλεξάνδρειας, κυρίως των 

ευπόρων, που χαρακτηρίζονταν από φαυλότητες.  

 Ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής, που καταθέτει ο Κλήμης 

με κάθε λεπτομέρεια, είναι κατακριτέος και ο συγγραφέας 

τονίζει την αναγκαιότητα αποφυγής αυτού του έκλυτου βίου ,  

ώστε αυτός να μην  προκαλεί τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν 

φτάνει στο σημείο να απαιτεί από τους πιστούς να αρνηθούν 

τον κόσμο στον οποίο ζουν και τις δραστηριότητές τους και να 

γυρίσουν σε ένα κόσμο στερήσεων και φτώχειας. Ο Κλήμης 

ενδιαφέρεται περισσότερο για το πνευματικό ό φελος του 

ανθρώπου. Φρειάζεται διάκριση ,  έτσι,  ώστε οι πιστοί να μην 

προσκολλώνται στα επίγεια αγαθά και κατά συνέπεια η ψυχή 

τους και η χαρά τους να μην περιορίζεται στην απόκτηση 

αυτών των αγαθών σαν εξαρτημένη από την ύλη, αλλά 

αντίθετα να παραμένει αδέσμευτη και ελεύθερη. ’ αυτό το 

σημείο ο χριστιανός μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές με τους 

μη χριστιανούς συμπολίτες του και παράλληλα να ζωογονείται 

από το χριστιανικό πνεύμα 151.   

 Σο περιεχόμενο του  δεύτερου λόγου χωρίζεται σε δώδεκα 

κεφάλαια. Αρχικά γίνεται λόγος για τη διατροφή. Οι τροφές 

πρέπει να θεωρούνται μόνο ως μέσο για την επιβίωση. 

Αναφέρεται ότι δεν ζούμε για να τρώμε αλλά το αντίθετο 152.  

Σονίζεται επίσης ότι πρέπει να είναι απλή η τροφή και η 

εστίαση γεμάτη από αγάπη. Δίνει συμβουλές και υποδεικ νύει 

τρόπους καλής συμπεριφοράς κατά την ώρα του φαγητού. 

                                                           
151 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α’, 5, 18, 4, 294: «...τελειούμεθα τότε, ὅτε ἐσμέν Ἐκκλησία, τήν 

κεφαλήν τόν Φριστόν άπειληφότες». 
152 Κλήμης, Παιδαγωγός Β΄, 1, 2, 1 – 2, 10: «...οἸς μάλιστα κατάλληλον τς τροφς τό 

εὔκολον,....Σροφήν γάρ τολμῶσι καλεἶν τήν ἐν τροφαἶς ..». 
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Σονίζει το πόσο επικίνδυνο είναι να καταναλώνουν κρασί τα 

νέα παιδιά. Η οινοποσία που αποτελεί το  θέμα του δεύτερου 

κεφαλαίου σ’ αυτή την ηλικία μπορεί να οδηγήσει στην 

υπέρβαση των ορίων της ντροπής και να παρεκτραπούν. 

Γενικότερα και οι μεγάλοι πρέπει να περιορίσουν το κρασί σε 

ποσότητα και καλύτερα να το καταναλώνουν στο δείπνο, χωρίς 

βέβαια να περάσουν στα ποτήρια της «ύβρης» 153.   

 Η επιδειξιομανία για την οποία γίνεται λόγος στο τρίτο 

κεφάλαιο είναι και αυτή καταδικαστέα. Ο Κύριος ήταν πρότυπο 

ταπείνωσης. Ο άνθρωπος θα ωφεληθεί,  εάν σ’ όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής του χρησιμοποιεί απλά και ταπεινά μέσα 

και όχι αργυρά ή χρυσά 154.   

Επίσης, περιττή και φθοροποιός μπορεί να είναι και η 

συμμετοχή των πιστών σε ανούσιες παννυχίδες οινοποσίας ή 

σε περίεργα θεάματα. Ο Κλήμης υπεισέρχεται σε πολύ λεπτές 

πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και προτρέπει τους 

πιστούς να  αποφεύγουν τις γελοιότητες, όχι μόνο της 

εξωτερικής εμφάνισης αλλά και της εσωτερικότητάς του ς 155.   

το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναφέρει ο Κλήμης πως  

είναι δείγμα σώφρονα ανθρώπου να γελάει, όταν πρέπει, με 

τρόπο αξιοπρεπή. Θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο για τον πιστό 

να προσέχει να χαλιναγωγεί το γέλιο, χωρίς όμως να  είναι 

σκυθρωπός 156.  Επίσης, ο Φριστιανός καλό θα είναι να αποφεύγει 

τις αισχρολογίες και τα αισχρά ακούσματα. Ο Κλήμης πολύ 

εύστοχα τονίζει ότι δεν είναι αισχρή η ονομασία των 

                                                           
153 Κλήμης, Παιδαγωγός Β΄, 2,  23, 2, 48: «...παροινηθείς δέ ἀμείβεται τήν ὕβριν...». 
154 Όπ. π., 3, 36, 3,  68 και 70: «...πρός ἐπί τούτοις σκεύη ἀργυρᾶ τε καί χρυσᾶ, 

...ἀπειροκάλου τρυφς τεκμήρια, ...». 
155 Κλήμης, όπ. π., 4, 40, 1-3, 78: «Ἀπέστω δέ ἡμἶν τς λογικς εὐτυχίας ὁ κῶμος, 

...Ἀποθεμένους γάρ ἡμᾶς τά ἔργα τοὖ σκότους ἐνδύσασθαι τά ὅπλα τοὖ φωτός,...». 
156 Κλήμης, Παιδαγωγός Β΄, 5, 46,1, 90: «... τόν γέλωτα ἐπιστομιστέον. ...».  
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απόκρυφων μελών του ανθρώπου αλλά η παράνομη ενέργειά 

τους 157.   

 Οι συναθροίσεις που αναφέρονται  στο έβδομο κεφάλα ιο 

δεν θα πρέπει να αποτελούν αιτία για να ολισθήσουν οι  

άνθρωποι σε ανομίες, φλυαρίες ή επιδείξεις γυμνότητας από 

πλευρές ενδυμασίας των γυναικών. Οι νέοι θα πρέπει να 

απέχουν εντελώς από τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία 

θεωρεί ο συγγραφέας ανάρμοστα 158.  ε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η χρήση αρωμάτων και καλλυντικών στοιχείων 

από την πλευρά των ανδρών και είναι καταδικαστέα, γιατί 

τους εκθηλύνει. Καθώς επίσης δε θα πρέπει οι άνδρες να 

μιλούν με λεπτή φωνή, γιατί είναι θηλυπρεπές γνώρισμα 159.  

το όγδοο κεφάλαιο ο Κλήμης εναντιώνεται στη νοοτροπία που 

επικρατούσε να χρησιμοποιεί ο πιστός μύρα και αρώματα 160.  

Σο μέτρο τίθεται και στην κατανάλωση του φαγητού αλλά 

Επιχειρεί  μια λεπτή διάκριση μεταξύ των αναγκαίων 

πραγμάτων για την κάλυψη αυτών των αναγκών και της  

ανεκτής  χρήσης  κάποιων πιο εξεζητημένων  πραγμάτων, καθώς 

η εμμονή οδηγεί ορισμένους ανθρώπους  στην αναζήτηση και 

χρήση πολυτελών στρωμάτων και στολιδιών για τις ίδιες 

ανάγκες 161.  

 ημαντικό είναι το δέκατο κεφάλαιο που αναφέρεται 

στην παιδοποιία και στις γενετήσιες σχέσεις. Ο άνθρωπος ως 

γενικό κανόνα οφείλει να έχει ό  τι δεν τον εξομοιώνει με τα 

ζώα. Κατά συνέπεια είναι απαγορευμένη η αιμομιξία, οι 

                                                           
157 Όπ. π., 6, 49, 1, 94: «τά γάρ ἐξιόντα ἐκ τοὖ στόματος κοινοἶ τόν ἄνθρωπον,...». 
158 Όπ. π.,  7, 53, 5, 102: «...νέοι καί νεάνιδες ὡς ἐπίπαν τῶν τοιῶνδε ἀπεχέσθων εὐωχιῶν,...». 
159 Όπ. π.,  7, 59, 1, 108: «...τό τεθρυμμένον τς φωνςς θηλυδρίου,...».  

160 Όπ. π., 8, 61, 1, 114: «τεφάνων δέ ἡμἶν καί μύρων χρσις οὐκ ἀναγκαία...». 
161 Κλήμης, Παιδαγωγός, Β΄, 9, 82, 1, 150: «...ὡς οὐ δεόμενον ὕπνου ἐστίν..., ἀλλά τόςῶμα 

ἀναπαύλαις διαβασταζόμενον παρίεται,...». 
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ομοφυλοφιλικές σχέσεις, η παιδεραστία και τα παρόμοια 162.  

Σονίζει ότι ο άνθρωπος δε χρειάζεται να ακολουθεί τις  

επιθυμίες του  ειδικά, όταν είναι εφάμαρτες 163.   

 Είναι αρκετά ενδιαφέρον το συμπέρασμα που εξάγεται 

μέσα από την περιληπτική παρουσίαση του περιεχομένου του 

Β΄ Λόγου. Ο Κλήμης αναφέρεται σε κάποιες γενικές ηθικές 

αρχές, που θα πρέπει να ρυθμίζουν τη συμπερ ιφορά του 

ανθρώπου .  και υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες που, ενώ αρχικά 

φαίνονται επουσιώδεις, ωστόσο η επισήμανση των κινδύνων 

που  αυτές  κρύβουν ,  βοηθάει αρκετά  για την ολίσθηση των 

πιστών σε άνομες πράξεις και γενικότερα στάση ζωής.  

 τα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν ο Κλήμης 

καυτηριάζει έντονα τόσο την μανία των γυναικών, όσο και των 

ανδρών να φορούν πολυτελή ενδύματα 164 και υποδήματα 165 

καθώς επίσης και να καλλωπίζονται ή να φορούν κοσμήματα 166,  

χάνοντας το μέτρο της ευπρέπειας και να καταλήγουν να 

ενδιαφέρονται μόνο για την εξωτερική τους εμφάνιση 

αδιαφορώντας για την εσωτερική τους γύμνια 167.  

 Ο Γ΄ Λόγος χωρίζεται σε δώδεκα κεφάλαια. Αρχικά θα 

μπορούσε να γίνει ένας νοηματικός χωρισμός των κεφαλαίων 

αυτών με τα δέκα πρώτα κεφάλαια να  αναφέρονται στο 

αληθινό κάλλος της ψυχής και του σώματος 168.  τη συνέχεια, 

                                                           
162 Όπ. π., 10, 87, 3-4, 158: «..παραιτεἶσθαι δεἶν τάς ἀρρενομιξίας καί τάς ἀκάρπους σποράς».  
163 Όπ. π.,  10, 101, 2, 178: «...ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μή πορεύου, καί ἀπό τῶν ὀρέξεών σου 

κωλύου». 
164 Όπ. π., 10α, 104, 1, 184 και 186:  «Εἰ τοίνυν ἐσθτος καί τροφς καί τῶν περιττῶν...». 
165 Όπ. π., 11, 117, 1, 206: «Γυναιξἰ μέν οὗν τό λευκόν ὑπόδημα συγχωρητέον,...Ἀνδρί δέ εὗ 

μάλα ἁρμόδιον ἀνυποδησία,...». 
166 Όπ. π., 11, 122, 1, 216 και 218: «Ἀλλά γάρ τήν μέν φιλοκοσμίαν ἥκιστα ἀρετς 

ἐπιμελουμένην,...». 
167 Κλήμης, Παιδαγωγός, Β΄, 11 , 125, 1-2, 222: «Ὤ τς κενς πολυπραγμοσύνης....ἐκχέουσιν 

ἑταιρικῶς τόν πλοὖτον εἰς ὄνειδος,...».   

168 Φρήστου, Πατρολογια, 779. 
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στα δύο επόμενα κεφάλαια, ένδεκα και δώδεκα,  περιγράφεται 

ο «άριστος βίος», που ουσιαστικά είναι ο αντίποδας των όσων 

περιγράφηκαν στα  δέκα προηγούμενα κεφάλαια και τα οποία  

επικρίθηκαν, είτε επρόκειτο για εκτροπές στον ιδιωτικό βίο 

είτε στο δημόσιο 169.  

 Σο δεύτερο μισό του τελευταίου κεφαλαίου είναι μια 

έκκληση προς τα παιδιά, να έχουν σωστή συμπεριφορά 170.  Οι 

μαθητές, από ευγνωμοσύνη, οφείλουν να αναπέμψουν έναν 

ύμνο, έναν πολύ όμορφο και μεστό νοημάτων ύμνο πο υ 

αποτελείται από εξήντα πέντε στίχους. Μερικοί με λετητές τον 

αποδίδουν στον Κλήμεντα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα 

απόσπασμα από κάποιο προϋπάρχοντα ύμνο 171.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Κλήμης στο Γ’ Λόγο αναφέρεται σε 

όλα τα θέματα της καθημερινής ζωής. Δεν απα γορεύει τη 

συμμετοχή των ανθρώπων στις χαρές της κοινωνικής ζωής ή 

στην απόλαυση  κάποιων αγαθών 172.  Επισημαίνει το μέτρο στη 

χρήση τους και τον κίνδυνο εξάρτησής τους από αυτά. Ο 

άνθρωπος σε κάθε εκδήλωσή του θα ήταν σημαντικό να έχει 

χριστιανικό φρόνημα και να γνωρίζει μέχρι ποιο βαθμό του 

χρειάζεται το καθετί 173.  

το πρώτο  κεφάλαιο γίνεται έντονος λόγος για τον 

καλλωπισμό και θεωρεί ο Κλήμης ότι ο άνθρωπος εκείνος, που 

ζει με το Φριστό, έχει το αληθινό κάλλος 174.  Αληθινό κάλλος 

                                                           
169 Όπ. π.,  779. 
170 Πετρουλάκης, 111. 
171 Φρήστου, όπ. π., 780. 
172 Κλήμης, Παιδαγωγός Γ΄, 1, 1, 1-2, 228: «...ἀνενδεής δέ μόνος ὁ Θεός .....Σριγενούς οὗν 

ὑπαρχούσης τς ψυχς,...». 
173 Πετρουλάκης, 99. 
174 Κλήμης, Παιδαγωγός Γ΄, 1, 2, 3, 232: «....ἅγιον τοὖτο τῆ σαρκί ἀιδιότητος καλλώπισμα 

περιθείς, τήν ἀθανασίαν». 
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θεωρεί ο Κλήμης την αγάπη 175.  Επαναλαμβάνει ο Κλήμης αυτό 

που έλεγε ο απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης 176,  ότι «η 

αγάπη είναι το πολυτιμότερο αγαθό». Καυτηριάζει  τη 

ματαιοδοξία, τον καλλωπισμό, αλλά και το υπερβολικό 

ενδιαφέρον για το εξωτερικό κάλλος και τον παραμερισμό της 

καλλιέργειας των αρετών, που θα πρέπει να είναι ο κύριος 

στόχος τους 177.  

το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο επανέρχεται για να 

ολοκληρώσει το θέμα του καλλωπισμού συμπεριλαμβανομένου 

αυτήν την φορά και  εκείνου  των ανδρών 178.   

ημαντικό στοιχείο, που οφείλουν  να προσέχουν  και  ο 

άνδρας και η γυναίκα, όπως αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιο,  

για μια ενάρετη ζωή, είναι και οι συναναστροφές 179.  Οι δίκαιοι 

και έντιμοι άνθρωποι αποτελούν την καλύτερη συντροφιά για 

το χριστιανό  σε αντίθεση με όσους ρέπουν προς την 

ακολασία 180.  Επίσης ο Κλήμης καυτηριάζει την τάση των 

ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών να συμβουλεύονται 

μάγους 181.  

το πέμπτο  κεφάλαιο τονίζεται από το συγγραφέα ότι θα 

πρέπει να αποφεύγονται τα άσκοπα γέλια ,  αλλά και οι 

αισχρότητες σε μια σύναξη και πιο συγκεκριμένα στα  δημόσια 

                                                           
175 Όπ. π., 1, 3, 1, 1-3, 232: «Ἔστι δέ καί ἄλλο κάλλος ἀνθρώπων, ἀγάπη. ...». 
176 Α’ Κορ., 13, 4 -13: «...Ἡ ἀγάπη μακροθυμεἶ, χρηστεύεται.....νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, 

ἀγάπη, τά τρία ταὖτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη».   
177 Κλήμης, όπ. π., 1, 3, 3,  232:  «...ἀλλ΄οὐ τό κάλλος τς σαρκός τό φανταστικόν, τό δέ 

ἀληθινόν καί τς ψυχς καί τοὖ σώματος ἐνεδείξατο κάλλος, τς μέν τό εὐεργετικόν, τό δέ 

ἀθάνατον τς σαρκός». 
178 Όπ. π., 3, 15, 1, 254: «...ἀλλά καί τούς ἄνδρας ζηλοὖν τήν νόσον...».  
179 Όπ. π.,, 4, 27, 3, 276: «Οὐκ ἔσῃ δέ μετά πολλῶν,...ὅτι ἡ σοφία ἐν ὀλίγοις,...». 
180 Κλήμης, Παιδαγωγός Γ΄, 4, 28,4-5, 278: «Οὐκ ἴσασι δέ ἀπατώμεναι...τήν έπονείδιστον 

φθοράν...οἱ ἀκόλαστοι πρός τήν ἀσέλγειαν...». 
181 Όπ. π., 4, 28, 3, 278: «...ἀγύρταις καί μητραγύρταις...». 
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λουτρά 182.  υνδέει έντεχνα την πολυτέλεια με τη βλασφημία,  

καθώς η υπερβολή γεννά την υποταγή στο φαινομενικά 

όμορφο και ευχάριστο 183.  

το έκτο  κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σωστή χρήση του 

πλούτου 184.  ύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρει ο ίδιος ο 

συγγραφέας «θα πρέπει να μετέχουμε στον πλούτο αξιολογικά 

και να μεταδίδουμε απ΄ αυτόν φιλανθρωπικά, όχι βάναυσα  ούτε 

αλαζονικά»185.  

Με έξυπνο  τρόπο παραπέμπει στον Παιδαγωγό Λόγο και 

στο παράδειγμα που έδωσε με τη διδασκαλία του. Έτσι στο 

όγδοο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σημασία του 

παραδείγματος και της ευεργετικής του επίδρασης στις πράξεις 

των ανθρώπων. 186 

Ακολουθεί,  στο ένατο κεφάλαιο,  το ευρηματικό 

τέχνασμα της συμβολικής αναφοράς της έννοιας του λουτρού 

που έχει ανάγκη τόσο η ψυχή όσο και το σώμα του ανθρώπου, 

καθώς  αποζητά τη λύτρωση από τον καθάρσιο Λόγο 187.  

το δέκατο  κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη γυμναστική 

και το ποια είναι η θέση της  στη  ζωή των ανθρώπων. Δεν 

θεωρεί κακό αλλά ευεργετικό για την υγεία, την σωματική 

άσκηση πριν από τα λουτρά 188.  

                                                           
182 Όπ. π., 5, 31, 1-2, 284: « ΟἸα δέ καί τά λουτρά αὐταἶς....μεταλαμβάνουσαι τῶν ἴσων 

κοινωνοὖσι λουτρῶν». 
183 Όπ. π., 5, 31, 3, 284: «...ὁ ρύπος τς περιουσίας βλασφημίας περιβολήν πολλήν». 
184 Όπ. π., 6, 34, 3-4, 290: «...ὡς ὁ μέν ἀγαθός ἀνήρ σώφρων ὤν καί δίκαιος ἐν οὐρνῷ 

θησαυρίζει τά χρήματα». 
185 Όπ. π., 6, 34, 1, 290: «Πλούτου τοίνυν ...ἀλαζονικῶς». 
186 Ὀπ. π., 8, 43, 3, 308: «δι΄ὧν εἰκόνων σαφέστατα τούς μέν....ἐπί τό βέλτιον».  
187 Όπ. π.,  9, 47, 4, 316: «...τήν ψυχήν καθαρσίᾩ Λόγᾩ...». 
188 Κλήμης, Παιδαγωγός Γ΄, 10, 49, 1-5, 320 και 322: «...Οὐδέ ἐνταὖθα ὑπεξαιρετέον τς κατά 

τό σώμα διαπονήσεως τάς γυναίκας...». 
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το ενδέκατο  κεφάλαιο ο Κλήμης  επικρίνει την 

πολυτέλεια στα ρούχα, στα υποδήματα των γυναικών 189.  Δίνει 

μεγάλη σημασία στο χρώμα και προτρέπει να φορούν λιτά 

ρούχα, που να μην προκαλούν τους άνδρες. Σο ίδιο ισχύει και 

για τον άνδρα, ο οποίος θα πρέπει να προσέχει να μην 

εκθηλύνεται από τις επιλογές του στην ένδυση στην υπόδηση 

και γενικότερα την όλη συμπεριφορά του 190.  

Σέλος, στο δωδέκατο κεφάλαιο ο συγγραφέας επιχειρεί 

μια σύντομη έκθεση σχετικά με τον άριστο βίο,  έχοντας ως 

βάση την Αγία Γραφή. Σονίζει το πόσο διακριτικοί πρέπ ει να 

είναι οι άνθρωποι και ενδεικτικά αναφέρει ότι μπροστά στους 

υπηρέτες δε θα πρέπει οι σύζυγοι να φιλούν τις γυναίκες 

τους 191.  Θεωρεί ότι δεν πρέπει να κυριεύονται οι άνθρωποι από 

πάθος για τα πετράδια και γενικότερα το στολίδια 192.  

Τποστηρίζει και προτρέπει οι άνθρωποι να θεωρούν την αγάπη 

προς το πλησίον ως το καλύτερο στολίδι, ενώ η επίδοση στη 

μάταιη πολυτέλεια μπορεί είναι απώλεια 193.  

Ο τρίτος λόγος κλείνει με την προτροπή του συγγραφέα 

να προσευχηθούμε στον Λόγο. Σο έργο, λοιπόν, επισφραγίζει 

μια προσευχή σε έμμετρη μορφή που αποδεικνύει περίτρανα 

την τριαδικότητα του Θεού και την απόλυτη ισορροπία στη 

σχέση του με το δημιούργημά του 194.  

                                                           
189 Όπ. π., 11, 53, 1-2, 328: «...δεινή γάρ ἡ τρυφή εἰς κόρον ἐξοκείλασα σκιρτσαι καί ....καί 

ἐσθτα ποικίλην καί τήν ἄλλην χλιδήν ἐκθηριούμενον». 
190 Όπ. π.,  11, 59, 1-3, 336 και 338: «Διό καί στάσιν καί κίμησιν καί βάδισμα καί ἐσθτα....τοἶς 

σωφρονοὖσιν». 
191 Όπ. π., 12, 84, 1, 372: «..ἄν οἴκοι τάς γυναἶκας τάς σφῶν μήποτε κατά πρόσωπον οἰκετῶν 

φιλεἶν...». 
192 Όπ. π., 12, 86,1-2, 374 και 376: «...γς ἀγαθά τά ἀνθρώπεια ὀνομάζων καλά,...τό κάλλος, 

τόν πλοὖτον, τήν ὑγείαν καί τήν ἰσχύν, τήν τροφήν...». 
193 Πετρουλάκης, 98. 
194 Κλήμης, Παιδαγωγός Γ΄, 12, 101, 1-2, 396 και 398: «...τῷ Λόγᾩ προσευξώμεθα....». 
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 2.3. Η σχέση του «Παιδαγωγού» με  τα άλλα έργα του 

Κλήμεντος .  

Ο Παιδαγωγός  είναι ο πυρήνας, το κέντρο μιας τριλογίας.  

Ο  Προτρεπτικός  έχει περισσότερες αναφορές σε δογματικά 

ζητήματα από τον Παιδαγωγό,  ενώ συγκριτικά με τους 

τρωματεἶς  δεν έχει την ίδια έκταση. Επίσης, το πρώτο μέρος 

της τριλογίας διαθέτει μια ενότητα, συνοχή και μια ωριμότητα 

στην έκφραση, που δε σημειώνεται στον Παιδαγωγό.  Θεωρείται 

το πιο πρακτικό έργο που, ωστόσο, αποτελεί το μέσο έκφρασης 

των απόψεων του συγγραφέα, αλλά και ολόκληρης της 

Αλεξανδρινής χολής, παρέχοντας παράλληλα όλα τα 

εισαγωγικά στοιχεία, για να εισαχθεί κάποιος στην διδασκαλία 

του Κλήμεντος 195.  

Τπάρχει μια νοηματική αλληλουχία μεταξύ των έργων του 

Προτρεπτικού και  του  Παιδαγωγού. το μεν πρώτο ο 

προτρεπτικός είναι πάλι ο Θείος Λόγος, που καλεί, προτρέπει 

και ουσιαστικά οδηγεί τους πιστούς στην αληθινή πίστη. Ο 

Προτρεπτικός Λόγος έχει αναλάβει το ρόλο να κατευθύνει τον 

πιστό στη θεοσέβεια, που καρπός της είναι η όρεξη όχι μόνο 

για την παρούσα ζωή αλλά και για τη μέλλουσα. Ο ίδιος ο 

Λόγος, στο ρόλο του διδασκάλου -παιδαγωγού προτρέπει στην 

κατάρτιση ηθικών τρόπων, κανόνων ζωής, ενώ παρουσιάζε ι και 

τα παραδείγματα των παλαιοτέρων στους συγχρόνους του 196.  

Λειτουργεί ως μια εισαγωγή, ως μια ομαλή ένταξη του 

ανθρώπου στο χώρο του Φριστιανισμού. τη συνέχεια, ο πιστός 

                                                           
195 Πετρουλάκης, 77. 
196 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 1, 3-4, 266 και 288 και 1, 2, 1, 268: «ὁ Λόγος, ὁπηνίκα μέν ἐπί 

σωτηρίαν παρεκάλει, προτρεπτικός ὄνομα< ὁ παιδαγωγός πρότερον μέν εἰς διάθεσιν 

ἠθοποιίας προὐτρέψατο, ἤδη δέ καί εἰς τήν τῶν δεόντων ἐνέργειαν παρακαλεἶ, τάς 

ὑποθήκας  τάς ἀκηράτους παρεγγυῶν καί τῶν πεπλανημένων πρότερον τοἶς ὕστερον 

ἐπιδεικνύς τάς εἰκόνας». 
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θα γαλουχηθεί και θα παιδαγωγηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, 

σχετικά με το πώς οφείλει  να συμπεριφέρεται μέσα στην 

κοινότητα. Είναι αναγκαία τόσο η ένταξη όσο και η ορθή 

πράξη στη συνέχεια, τόσο για το ατομικό όσο και για το γενικό 

καλό. Αυτός που προτρέπει αρχικά, αυτός και παιδαγωγεί στη 

συνέχεια. Παιδαγωγεί υπεύθυνα, κυρίως όσον αφορά στ ην 

ηθική, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Ενδιαφέρεται και 

εργάζεται για την ασφάλεια και την αγωγή του παιδιού 197.  Η 

παιδαγωγία που προτείνει ο Κλήμης δεν απέχει πολύ από την 

φιλοσοφική παιδαγωγία των χρόνων του, απλά εξαγιάζεται 

από τη χριστιανική πίστη 198.  

Ο Παιδαγωγός, σε σχέση με τους  τρωματεἶς,  διαφέρει και 

στη μέθοδο και στο ύφος. τους τρωματεἶς  ο Κλήμης  

ασχολείται με διαφορετικά θέματα, αλλά και η μέθοδός του  

χαρακτηρίζεται από τη μεταπήδηση από θέμα σε θέμα, ενώ 

επανέρχεται σε κάποια από αυτά, για τα οποία θα μπορούσε 

να ειπωθεί,  ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευσή τους. 

Επίσης, σημειώνονται αρκετά μεγάλες παρεκβάσεις που δεν τις 

συναντάμε στον Παιδαγωγό .  

Η σχέση που έχουν τα δύο έργα είναι, ότι οι τρωματείς  

ολοκληρώνουν κατά κάποιον τρόπο το τρίπτυχο που άρχισε 

από το κάλεσμα, την ένταξη, στον ορισμό τρόπων ζωής και 

έφτασε στην πνευματική ωρίμανση και την κατανόηση των 

θεμελιωδών αρχών της χριστιανικής πίστης 199.  Ουσιαστικά ο 

διδάσκαλος έχει προετοιμάσει τον άνθρωπο για τη διδασκαλία. 

                                                           
197 Πετρουλάκης, 79 
198 Φρήστου, Πατρολογία, 780. 
199 Όπ. π., 783. 
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Η διδασκαλία αυτή αναφέρεται σε ενήλικες, που δεν παύ ουν 

στιγμή να είναι παιδιά του θείου  Πατέρα.  

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι τρωματεἶς  δεν 

κατόρθωσαν να αποτελέσουν την ολοκλήρωση μιας τριλογίας 

που να αναφέρεται στο έργο και το λόγο του διδασκάλου –

παιδαγωγού 200.  

 Η σχέση  του Παιδαγωγοὖ  με τα υπόλοιπα έργα του 

Κλήμεντος, ακόμη και με όσα δεν έχουν διασωθεί, έγκειται στις 

αναφορές που σημειώνονται κυρίως στον Παιδαγωγό  γι’ αυτά 

και έχουν ειπωθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μάλιστα ο 

Παιδαγωγός  είναι το έργο με  τις περισσότερες αναφορές σε 

άλλα έργα του Κλήμη. Όμως δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 

νοηματική σύνδεση του Παιδαγωγού με αυτά ,  παρά μόνο 

ελάχιστες αναφορές γενικού περιεχομένου.  

 

                                                           
200 Πετρουλάκης, 115. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ  

ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

«ΠΑΙΔΑΓΨΓΟ»  

3.1. χολιασμός συγκεκριμένων εννοιών.  

Ο Κλήμης, στο έργο του Παιδαγωγός,  αναφερόμενος σ΄ 

αυτόν που δέχεται τον Φριστιανισμό ως τη μόνη αληθινή 

θρησκεία, που δύναται να διαπαιδαγωγήσει τον πιστό σε ένα  

νέο τρόπο  ζωής, που προβάλλεται από  τον ιδρυτή της, 

πραγματεύεται γενικά αρκετές έννοιες, οι οποίες αποκτούν νέο 

νόημα και σηματοδοτούν την πορεία του χριστιανού.  

3.1.1. Θεολογία σε σχέση με τον «Παιδαγωγό»  

Η Αλεξανδρινή χολή υπήρξε πολύ σημαντική για την  

θεολογική  σκέψη της Εκκλησίας  των πρώτων αιώνων. 

υγκεκριμένες αναφορές υπάρχουν για τη λειτουργία 

οργανωμένης  σχολής. Λαμπρός δάσκαλος της σχολής, την 

οποία και διεύθυνε, ήταν ο Πάνταινος, μια ισχυρή  

προσωπικότητα που επηρέασε τη θεολογική σκέψη της 

Αλεξάνδρειας σε μεγάλο βαθμό 201 και στον οποίο αναφέρεται ο 

ευσέβιος Καισαρείας με κολακευτικό τρόπο 202.  

τη σχολή της Αλεξάνδρειας αναπτύχθηκε μια θεολογία 

που αξιοποίησε εύστοχα την ελληνική φιλοσοφική παράδοση, 

ιδιαίτερα του Πλάτωνα ,  τάση που παρουσιάσθηκε και  από τους  

Έλληνες απολογητές και λίγο νωρίτερα από τους Ιουδαίους  

εκλεκτικούς συγγραφείς 203,  όπως τον Υίλωνα 204,  στην 

                                                           
201 Φρήστου, «Πάνταινος», ΘΗΕ 9, Ἀθῆναι 1966,  1131. 
202 Ευσέβιος Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 20, 532C: «Πάνταινον τόν μακάριον ὡς 

ἀληθῶς καί κύριον,...». 
203 Β. Ζούμπος, « Ἐκλεκτικοί», ΘΗΕ 5, Ἀθῆναι 1964, 530 – 531. 
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προσπάθεια της ομαλής σύζευξης του Ελληνορωμαϊκού κόσμου 

με τον Ιουδαϊκό. Ουσιαστικά επιδίωκε να ορίσει την πίστη της 

Εκκλησίας με έναν τρόπο πιο κατοχυρωμένο φιλοσοφικά 205.  Η 

ουσία ήταν η ίδια, η προσωπικότητα των διδασκάλων που 

πλαισιωνόταν από τους μαθητές τους. Η εμφάνιση των σχολών 

αυτών στηριζόταν σε ένα σχετικά μεγάλο αριθμό διδασκάλων 

και όχι σε μεμονωμένες προσωπικότητες. Εξάλλου η 

Αλεξάνδρεια, ως πόλη του πολιτισμού και των γραμμάτων, 

ήταν συγχρόνως και κέντρο διακίνησης ιδεών και το πιο 

σημαντικό είναι ότι διέθετε και τη δυνατότητα έρευνας. 

Βέβαια, αποτελούσε συγχρόνως και πόλο έλξης των αιρετικών 

παράλληλα με την παρουσία των Φριστιανών. Είχε βέβαια ήδη 

κερδίσει τα ηνία του πνεύματος, της παιδείας κα ι της 

φιλοσοφίας από την Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι 

τρεις πρώτοι διευθυντές της χολής της Αλεξάνδρειας, ο 

Αθηναγόρας, ο Πάνταινος και ο Κλήμης προέρχονταν από την 

Αθήνα.  

Επί της ουσίας η αλεξανδρινή θεολογική μέθοδος ήταν 

συνώνυμη με την αλληγορία, που ήταν ο βασικός ερμηνευτικός 

τρόπος προσέγγισης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Βασική 

                                                                                                                                                                      
204 Ι. Καραβιδόπουλος, «Υίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς», ΘΗΕ 11, Ἀθῆναι 1967, 1157 - 1162 «Ο 

Υίλων γεννήθηκε μεταξύ 20 και 15 π.Φ. από πλούσια ιερατική οικογένεια. Έλαβε 

σπουδαία μόρφωση. Η σπουδαιότητα του Υίλωνα δεν έγκειται στο γεγονός ότι απάλλαξε 

την πίστη των πατέρων του από το σημιτικό της περίβλημα για να την επενδύσει με την 

φιλοσοφία της εποχής του, αλλά ότι η συγγραφική του δραστηριότητα συμπίπτει με την 

εποχή της εμφάνισης του Φριστιανισμού. Η περί Θεού διδασκαλία του φέρει την 

επίδραση των διάφορων φιλοσοφικών ρευμάτων κυρίως όμως του πλατωνισμού και του 

στωικισμού. Ο Θεός του Υίλωνα είναι ο ζωντανός θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο 

άνθρωπος στερείται της ικανότητας να κατανοήσει την ουσία του Θεού. Φρησιμοποιεί 

την αλληγορική μέθοδο ερμηνείας των Γραφών και χρησιμοποιεί την ελληνική 

μετάφρασή  της Παλαιάς Διαθήκης που έκαναν οι Ο’, την οποία θεωρεί θεόπνευστη. Η 

συγγραφική του παραγωγή είναι μεγάλη και συμπεριλαμβάνει αλληγορικά 

υπομνήματα, συστηματικά συγγράμματα και μικτά».   
205 κουτέρης, Ιστορία, 517. 
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προϋπόθεση της αλληγορίας είναι η κατάρτιση. Μόνο όσοι 

έχουν θεολογική και φιλολογική παιδεία μπορούν να 

αντιληφθούν το νόημα της αλληγορικής μεθόδου.  

Η αλεξανδρινή παράδοση υιοθέτησε την αλληγορική 

μέθοδο ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Σονιζόταν ότι κάθε χωρίο 

της Αγίας Γραφής έκρυβε κάποιο βαθύτερο νόημα, το οποίο ο 

σοφός ερευνητής έχει ως αποστολή να φανερώσει. Η 

αλληγορική μέθοδος απέκλειε παντελώς την κατά γ ράμμα 

ερμηνεία της Γραφής 206.   

Η στενή σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας στην 

Αλεξάνδρεια συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση μιας 

επιστημονικής και ερευνητικής νοοτροπίας. Η λεπτομερής 

έρευνα των γραφών θεωρείται δεδομένη. Ο χαρακτήρας της 

θεολογίας είναι κριτικός και διεισδυτικός. Η πράξη, λοιπόν,  

και η ιστορική πραγματικότητα διαμορφώνουν τη θεολογική 

επιστήμη ,  συνδυάζοντας την ιστορική έρευνα με τη μελέτη της 

ίδιας της ζωής που φανερώνεται διαρκώς στο σώμα της 

Εκκλησίας 207.  Φωρίς να παραγκωνίζεται η εκκλησιαστική 

παράδοση, η θεολογία της Αλεξάνδρειας κράτησε μια τέτοια 

απόσταση από αυτήν, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει νέες 

θεολογικές προτάσεις. 208  

Ο Κλήμης και ο Ψριγένης πρόσφεραν έναν νέο θεολογικό 

τρόπο σκέψης που συνδύασε πίστη και γνώση ταυτόχρονα, 

παράδοση  και ανανέωση. Σέσσερα ήταν τα βασικά στοιχεία, 

που σχημάτιζαν τον κεντρικό αξονα, γύρω από τον οποίο 

αναπτυσσόταν όλο αυτό το πνευματικό οικοδόμημα. Η 

                                                           
206 Π. Σρεμπέλας, Δογματική τς Ὀρθοδόξου Καθολικς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι  1959, 150. 
207 Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Α΄, Θεσσαλονίκη 2009, 134-135. 
208 κουτέρης, Ιστορία, 521.  
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ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην οποία υπάρχει η αποκάλυψη 

του Θεού 209,  η μελέτη των ζητημάτων της πίστης, ο 

αντιαιρετικός αγώνας και η απολογητική έναντι των διωκτών 

της Εκκλησίας. Οι δυο τους ,  αλλά και η συντριπτική 

πλειοψηφία των καθηγητών της σχολής αποδείχτηκαν γόνιμοι 

συγγραφείς 210.  Η θεολογία που πήγασε από τη σχολή 

αναπτύχθηκε σε δυο κλάδους περισσότερο, τον ερμηνευτικό 

και τον συστηματικό. Η ερμηνευτική μέθοδος στηρίχθηκε στην 

αλληγορία και η συστηματική παραγωγή εμφάνισε απολογη -

τικό κι εποικοδομητικό χαρακτήρα 211.  

Η θεολογία της Αλεξάνδρειας οδήγησε τη χριστιανική 

σκέψη σ΄ ένα άλλο επίπεδο έρευνας και μελέτης των θεμάτων 

της πίστεως. ’ αυτό βοήθησε τόσο η ύπαρξη ποικίλων 

ρευμάτων στο περιβάλλον της Αλεξάνδρειας, όσο και δυο 

προσωπικότητες, ο Ψριγένης και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 212.  

Η διδασκαλία του Κλήμεντος  αποτελείται από δυο 

κεφάλαια, τη γνώση του Θεού και τη δυνατότητα του 

ανθρώπου να μπορεί να αναφέρεται με τη θεολογία του στο 

Θεό. Ο Κλήμης θεωρεί εκ προοιμίου ότι τόσο η γνώση του Θεού 

όσο και η θεολογία είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τη  

μορφωτική κατάρτιση και τη γενική παιδεία του πιστού. Ο 

αντίποδας  είναι η αμάθεια που οδηγεί στην άγνοια και τη 

δεισιδαιμονία, οπότε έχουμε άγνοια του Θεού 213.  Αυτός που έχει 

άγνοια του Θεού καταλήγει άθεος, ενώ ο δεισιδαίμονας 

θεοποιεί τα δαιμόνια και πιστεύει σε ψεύτικους θεούς, 

                                                           
209 Ι. Καλογήρου, Ἱστορία Δογμάτων, τ. Α’, Θεσσαλονίκη 1967, 9. 
210 Β. ταυρίδης, «Ἀλεξάνδρεια», ΘΗΕ 2, Ἀθῆναι 1963, 81. 
211 Όπ.π., 82. 
212 κουτέρης, Ιστορία, 522-3. 
213 Κ. κουτέρης, «‘’Θεολογία’’, ‘’Θεολογεἶν’’, ’’Θεολόγος’’», 47-48. 
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δημιουργήματα πολλές φορές της φαντασίας.  Εδώ ακριβώς 

στηρίζεται και από εδώ τρέφεται η ειδωλολατρία.  

Ο Κλήμης, ως γνώστης και της ελληνικής θρησκευτι -

κότητας, ασκεί κριτική στην εθνική αντίληψη περί Θεού, 

αντιπροβάλλοντας τη θεολογία της χριστιανικής εκκλησίας. 

Ουσιαστικά η θεολογία του αποκαλύπ τει το μυστήριο του 

Φριστού, τον ίδιο το Θεό. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Θεός 

από μόνος του διατίθεται στον άνθρωπο. Υανερώνει τον εαυτό 

Σου στον κόσμο παρέχοντας στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 

γνωρίζει την ύπαρξη Σου 214.  

Ο Κλήμης στηρίζει τη θεολογία του στη διδασκαλία της 

Αγίας Γραφής με κάποιες επιρροές από τη σκέψη των 

πλατωνικών 215.  Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Κλήμης 

θεωρώντας πως η απάντηση στο ερώτημα περί του Θεού 

αποτελεί μια αλήθεια που μόνο όσοι έχουν μυηθεί μπορούν να 

συζητούν, γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος της αλλοίωσης και 

της βεβήλωσης, δεν παρουσιάζει ολοκληρωμένη διδασκαλία 

περί Θεού. Επίσης, χρησιμοποιεί την αποφατική μέθοδο για να 

αναφερθεί στο Θεό, και δικαίως θεωρείται ο πρώτος 

αποφατικός θεολόγος, στοιχείο που αποδεικνύει την 

πλατωνική  επιρροή.  

Η προσέγγιση του Κλήμεντος  στο περί Θεού ερώτημα  έχει  

δύο πλευρές. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από το φιλοσοφικό 

στοιχείο, πλησιάζει το Θεό στη βάση της ελληνικής 

φιλοσοφίας, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα φιλοσοφική 

γλώσσα. Η δεύτερη έχει βιβλικό χαρακτήρα, ο Θεός 

κατανοείται επί τη βάσει της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της 

                                                           
214 κουτέρης, Ιστορία, 525. 
215 Ε. Θεοδώρου, «Πλωτίνος»,  ΘΗΕ 10, Ἀθῆναι 1996, 449-452. 
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Παλαιάς Διαθήκης. την πρώτη περίπτωση ο Θεός 

περιγράφεται με φιλοσοφικές έννοιες και κατηγορίες, στοιχείο 

που καθιστά έκδηλη την πλατωνική συγγένεια.  Άλλωστε, ο 

Πλάτων ήταν  αυτός που για πρώτη φορά στην ιστορία του 

πνεύματος,  έβαλε τη θεότητα στο κέντρο ενός λεπτομερούς 

επεξεργασμένου φιλοσοφικού συστήματος 216.  Ο Θεός για τον 

Κλήμεντα είναι ένα και επέκεινα του ενός και επάνω από την 

ίδια την μονάδα 217.  Ο υπερβατικός Θεός αποτελεί τη μια και 

ενιαία αρχή των όντων 218.  Είναι το θεμέλιο του εἷναι  και η 

προϋπόθεση του εἰδέναι 219.  Ο Θεός είναι το επέκεινα του εἸναι  

και του νοεἶν ,  το απόλυτο Ένα, από το οποίο απορρέει 

σταδιακά με διαβαθμίσεις το σύνολο όλων γενικά των όντων 

και πρώτα ο νους, που περιλαμβάνει όλες τις πλατωνικές ιδέες, 

που αποτελεί συγχρόνως τα πρότυπα και τις κινητήριες 

δυνάμεις των κατώτερων όντων 220.  Ο Θεός και ο άνθρωπος 

συνιστούν, σύμφωνα με την ελληνική φιλοσοφία, δυο 

οντολογικά ασύμπτωτα μεγέθη. Ο Θεός ως υπερβατικός κ αι 

ασώματος βρίσκεται έξω από τον κόσμο, ενώ ο άνθρωπος που 

είναι πεπερασμένος και ενσώματος, κινείται μέσα στο χώρο 

και το χρόνο. Με άξονα τις γνωστικές κατηγορίες ο άνθρωπος 

δε δύναται να φθάσει στη θεία γνώση.  Ο Θεός ούτε 

συλλαμβάνεται με το νου ούτε διατυπώνεται από τη γλώσσα 221.  

                                                           
216 Ε. Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα, Αθήνα 1971, 123. 
217 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 71, 1-2, 372 : «ἕν δέ ὁ Θεός καί ἐπέκεινα τοὖ ἑνός καί ὑπέρ 

αὐτήν μονάδα....». 
218 κουτέρης, Ιστορία, 542. 
219 Παπανούτσος, όπ. π., 126. 
220 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 71, 1: «Ἓν μέν αὑτόν λέγει· « ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, 

Πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὑτοί ἐν ἡμἶν ἕν ὦσιν, ἵνα καί ὁ κόσμος πιστεύῃ, ὅτι σύ 

με ἀπέστειλας. Κἀγώ τήν δόξαν ἥν ἔδωκας μοι, δέδωκα αὐτοἶ, ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἠμεἶς ἕν· 

ἐγώ ἐν αύτοἶς καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν»· ἕν δέ ὁ Θεός καί ἐπέκεινα τοὖ 

ἑνός καί ὑπέρ αὐτήν μονάδα». 
221 Παπανούτσος, όπ. π., 128.  
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Αυτήν την υπερβατικότητα του Θεού τονίζει ο Κλήμης. Βέβαια ,  

την ακαταληψία του Θεού 222 τονίζουν όλοι οι Πατέρες  της 

Εκκλησίας, πριν και μετά τον Κλήμ εντα 223.  Η επιστημονική ή 

φιλοσοφική γνώση του Θεού είναι αδύνατη 224.  Ο Πλωτίνος, για 

παράδειγμα, κάνει λόγο για το απρόσιτο και άφατο Ἕν, τη 

Μονάδα 225,  ενώ, συμπληρώνει ο Πλάτωνας, η θεότητα δεν 

εννοείται με τον διαστοχασμό, αλλά αποκαλύπτεται μόνο στο 

εσωτερικό βίωμα 226.  

ημαντικό στοιχείο, επίσης, είναι ότι ο Κλήμης ελάχιστα 

αναφέρεται στις σχέσεις των τριών θείων προσώπων και, όταν 

κάνει λόγο, στηρίζεται στην γραμμή του ευαγγελιστή Ιωάννη. 

Αναφερόμενος στον Πατέρα και την τελειότητα Σου 

υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει το 

Φριστό χαρακτηρίζονται με αλληγορικό τρόπο ως νήπια,  που 

επόμενο είναι να απέχουν πολύ  από τη θεία τελειότητα που 

έχει ο Πατέρας, στον οποίο μέσα είναι και ο Τιός και 

αντίστροφα μέσα στον Τιό ο Πατέρας. το σημείο αυτό 

χαρακτηρίζει τον Τιό ως παιδαγωγό 227.  

Ο Θεός του Κλήμη δεν είναι κάποιος έξω από την 

ανθρώπινη ιστορία, δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο 

που αποδίδουν οι φιλόσοφοι στον όρο υπερβατικός . Ο Θεός για 

τον Κλήμη είναι ο Θεός της αποκάλυψης.  

Η περί  Λόγου διδασκαλία του Κλήμεντος  Σον ονομάζει  

παιδαγωγό, η χριστολογία του αποτελεί κεντρικό σημείο στο 

                                                           
222 Ε. Θεοδώρου, «Πλωτῖνος»,  ΘΗΕ 10, Ἀθῆναι 1996, 450 – 451. 
223 Γρηγόριος Θεολόγος, Ἔπη θεολογικά καί δογματικά, PG 37, 400Α. 
224 Α. Θεοδώρου, Ἱστορία Δογμάτων. Ἡ ἱστορία τοὖ δόγματος ἀπό τῶν ἀποστολικῶν χρόνων 

μέχρι τς  Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικς υνόδου, τ. Α’, Ἀθῆναι 1963, 231-232. 
225 Ματσούκας, Ιστορία της Υιλοσοφίας, 293. 
226 Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό..., 131. 
227 Φ. Ανδρούτσος, Δογματική τς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1956, 33. 
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θεολογικό του σύστημα. Κατηγορήθηκε ο Κλήμης ότι πρόβαλε 

μια θεολογία λογοκεντρική και όχι θεοκεντρική,  πράγμα το 

οποίο δεν ευσταθεί. Ο Πατέρας αποκαλύπτε ται για τον 

Κλήμεντα  από τον Λόγο 228,  που είναι η γνώση και η αλήθεια. Ο 

Λόγος είναι ο δημιουργός όλων των κτισμάτων 229.  

Η σχέση αυτή του Πατέρα και του Τιού και το γεγονός ότι 

ο Τιός είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα στον Τιό 

τονίζεται ευκρινώς από τον Κλήμεντα, όπως και η τελειότητα 

της παιδαγωγίας του Πατέρα, που περνάει στον Τιό και μετά 

στους ανθρώπους, που είναι νήπια 230.  

Η χριστιανική αποκάλυψη του Θεού είναι χριστολογική, 

ωστόσο, όμως, αυτός ο χριστοκεντρισμός ταυτόχρονα είναι και 

τριαδοκεντρισμός. Σην απρόσιτη, ως προς την ουσία, Αγία 

Σριάδα την αποκαλύπτει ο Λόγος 231.  Αυτό αποτέλεσε αργότερα 

και τη βάση της θεολογίας της τ’ Οικουμενικής υνόδου και 

αργότερα της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 232.  

Βέβαια ,  έχει επισημανθεί ότι στη διδασκαλία του Κλήμη 

περί του Λόγου του Θεού, σημειώνονται ασάφειες και η 

ορολογία δεν είναι πάντα η πιο επιτυχής. Αυτό γίνεται 

κατανοητό ,  αν υπολογισθεί ότι η εποχή του Κλήμεντος  είναι 

πρώιμη στη δογματική ακριβολογία και ότι δεν είχε ακόμη 

                                                           
228 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 7, 53, 1, 346:  «<ἀλλά καί τούς Φριστῷ κατηκολουθηκότας ἡμᾶς 

νηπίους ἀλληγορουμένους, μόνον δε εἷναι τέλειον τόν Πατέρα τῶν ὅλων, ἐν αὐτῷ γάρ ὁ 

Τἱός καί ἐν τῷ Τἱῷ ὁ Πατήρ, ὥρα ἡμἶν ἑπομένοις τῆ τάξει καί τόν Παιδαγωγόν ἡμῶν εἰπεἶν 

ὅστις ἐστί.». 
229 Ι. Ρωμανίδης, Κείμενα Δογματικής και υμβολικής Θεολογίας, Θεσσαλονικη, 2000, 42-43 
230Φρήστου Π., Πατρολογία Β’, Θεσ/νίκη 1978, 794. 
231 Κλήμης, όπ. π., 5, 24, 3, 302:  « Ὤ τοὖ μεγάλου θεοὖ, ὤ τοὖ τελείου παιδίου· Τἱός ἐν 

Πατρί, καί Πατήρ ἐν Τἱῷ· καί πῶς οὐ τέλειος ἡ παιδεία τοὖ παιδίου ἐκείνου, ἥ ἐπί πάντας 

διήκει τούς παἶδας ἡμᾶς παιδαγωγοὖσα τούς νηπίους αὐτοὖ;». 
232 Β. Σσίγκος, Δογματικά και Θεολογικά μελετήματα Α’, Θεσσαλονίκη 2010, 180. 
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παγιωθεί η θεολογική ορολογία ούτε επίσημα η πίστη της 

Εκκλησίας.  

Είναι φανερή η επίδραση της ελληνικής φιλοσοφίας και 

της διδασκαλίας του Υίλωνα στην περί Λόγου διδασκαλία του 

Κλήμεντος 233.  Αυτό παρατηρείται σε αρκετά έργα, όπως ο 

Προτρεπτικός προς Ἕλληνας 234,  Ἐκ τῶν Θεοδότου ἐπιτομα ί 235,  

τρωματεἶς 236,  αλλά και στον Παιδαγωγό .  υγκεκριμένα, στο 

τελευταίο αναφέρει ότι κατά τον λόγο της θεότητας ο Πατέρας 

και ο Λόγος δε διακρίνονται «…οὐδέν ἄρα μισεἶται ὑπό τοὖ  

Θεοὖ ,  ἀλλ’ οὐδέ ὑπό τοὖ  Λόγου, ἕν γάρ ἄμφω, ὁ  Θεός, ὅτι εἷπεν ,  

«ἐν ἀρxῆ  ὁ  Λόγος ἦν ἐν τῷ  Θεῷ, καί Θεός ἦν ὁ  Λόγος» 237.  

Για τον Κλήμεντα  η θεότητα του Λόγου  και  η αΐδια 

γέννηση του  Λόγου από τον Πατέρα συνυπάρχουν και 

αλληλοϋποστηρίζονται. Ψς Θεός, ο Τιός και Λόγος, δεν 

υπάρχει  περίπτωση να μην είναι συναΐδιος με το Θεό Πατέρα 

και κατά συνέπεια συνδημιουργός του κόσμου. Όπως 

προκύπτει από τα πρώτα μονομερή χριστολογικά σύμβολα και 

τους λειτουργικούς ύμνους της χριστιανικής κοινότητας, ο 

ρόλος του Λόγου του Τιού του Θεού Πατέρα είναι να φανερώνει 

αυτή τη τριαδική δόξα 238.  Ο Πατέρας είναι ο Ψν, ο Τιός είναι ο 

Ψν και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Ψν. Έχουν και τα τρία πρόσωπα 

ταυτότητα ουσίας 239.  Η Θεότητα του Λόγου και η συναϊδιότητα 

                                                           
233 Α. Γιέφτιτς, «Ὁ  Ὤν (=Γιαχβέ) ὡς Ζῶν καί Ἀληθινός Θεός ὅπως περί Αὐτοῦ μαρτυρεῖ ὁ 

ἅγιος Γρηγόριος ο Παλαμᾶς», Θεσσαλονίκη 1986, 119. 
234 Κλήμης, Προτρεπτικός πρός Ἔλληνας, 10, 98, 3-4, 214: «ἔργον ἐστί κωφόν χειρῶν 

Ἀττικῶν....γήινος εἰκών τά ἀγάλματα ἀνδρείκελα,...». 
235 κουτέρης, Ιστορία, 546. 
236 Κλήμης, τρωματεἶς,  7, 2, 25-32, 340: «...τό κατά μηδένα τρόπον ἄδικα δρᾶν,..» και 7, 2, 1-

12, 342 «...πάντα ὁρῶν, πάντα ἀκούων, εἰδώς πάντα, δυνάμει τάς δυνάμεις ἐρευνῶν...». 
237 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 1 ,8, 62, 4, 360. 
238 Όπ. π., 1, 8, 62, 3, 360: «...ο’δέν δέ ἔστιν, ᾦ μή τήν αἰτίαν τοὖ εἷναι ὁ Θεός παρέχεται». 
239 Ν. Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Β’, Θεσσαλονίκη 2001, 221. 
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με τον Πατέρα διακρίνονται  εύκολα στη σχέση του Πατέρα και 

του Τιού 240.  Βασική θέση του Κλήμη είναι ότι το ένα θείο 

πρόσωπο δεν είναι εφικτό να νοηθεί χωρίς το άλλο 241.  

Μια προσεκτική  έρευνα στη διδασκαλία του Κλήμεντος  

περί του Τιού και Λόγου του Θεού αποδεικνύει περίτρανα ότι 

δεν είχε αποδεχθεί ποτέ του την θεωρία περί υποταγής του 

Τιού στον Πατέρα. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν σημεία 

στα έργα του, των οποίων η ορολογία που χρησιμοποιείται δεν 

είναι η πιο δόκιμη. Από την άλλη υπάρχουν πάλι χωρία, των 

οποίων ο λόγος είναι σαφής και ενδεδειγμένος, που αποδεικνύ -

εται ότι ο Λόγος δεν ήταν υποταγμένος στο Πατέρα αλλά ίσος 

με Αυτόν. Ο Λόγος γεννάται από τον Πατέρα, το μόνο αίτιο, ως 

ιδιαίτερη υπόσταση ίση με τον πατέρα και ομο ούσια 242.  Δεν 

είναι εύκολο να στοιχειοθετηθεί μια τέτοιου είδους κατηγορία 

για τον Κλήμη δεδομένου ότι υπάρχουν χωρία όπου με 

σαφήνεια τονίζεται η θεότητα του Τιού, που είναι ο μονογενής 

Τιός του Πατέρα και βρίσκεται σε ουσιώδη σχέση μ’ Αυτόν 243.  

Ο Λόγος του Θεού, χωρίς να αποχωρίζεται ποτέ την 

θεότητά Σου, αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται 

τέλειος άνθρωπος. το πρόσωπο του Ιησού Φριστού 

αναγνωρίζονται από τον Κλήμη οι δυο φύσεις, η θεία και η 

ανθρώπινη. Μάλιστα στην ένωση αυτών των δυο φύσεων 

βρίσκεται η σωτηρία των ανθρώπων. Η κένωση του Τιού του 

Θεού, υπό το πρίσμα της θεολογίας του Κλήμη, προϋποθέτει 

την πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης στον Φριστό. Γιατί 

στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνεται λόγος για 

                                                           
240 Ράλλη-Ποτλή, ύνταγμα τῶν θείων καί  ἱερῶν κανόνων, τ. Β΄ - τ΄, Ἀθῆναι 1852, 114.  
241 Ν. Νικολαΐδης, Η τριαδολογία του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, Θεσσαλονίκη 1996, 141 
242κουτέρης, Ιστορία, 546. 
243 Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1997, 94. 
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κένωση ουσιαστική. Επανειλημμένα ο Κλήμης τονίζει την 

πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης καθώς ,  επίσης ,  την 

αλήθεια του πάθους του Φριστού 244.  Η Εκκλησία είναι το σώμα 

του Φριστού, ο Λόγος είναι ο ιδρυτής και η κεφαλή της 

Εκκλησίας 245,  που είναι ο χώρος, στον οποίο οι άνθρωποι 

γίνονται μέλη αυτού του σώματος και από αυτήν την 

δυνατότητα της κατά χάριν θεώσεως.  

Επίσης, ο Κλήμης στο έργο του Παιδαγωγός κατονομάζει 

όλα τα πρόσωπα της Αγίας Σριάδας 246,  καθώς επίσης τονίζει 

την ύπαρξη της Εκκλησίας που την παρομοιάζει με μητέρα. Σο 

θέλημα του Σριαδικού Θεού για τον άνθρωπο είναι η σωτηρία 

του ανθρώπου που λαμβάνει χώρα μέσα στην Εκκλησία και το 

όνομα Εκκλησία έγινε συνώνυμο της σωτηρίας 247,  ενώ 

συγχρόνως αποτελεί το όρος το άγιο 248.  

Ση θεότητα του Λόγου την υπερασπίζεται ο Κλήμης και σε 

άλλο σημείο του έργου του, αναφερόμενος στην αγιογραφική 

μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο Πατέρας την αναφέρει 

καθαρά κατά την ώρα της βάπτισης του Κυρίου 249.  Κάνει μια 

έμμεση ερώτηση προς τους σοφούς εθνικούς της εποχής του 

δίνοντας παράλληλα ο ίδιος την απάντηση. υγκεκριμ ένα, 

ρωτάει ,  εάν ο Φριστός που αναγεννήθηκε κατά την ημέρα της 

βάπτισής του ήταν ήδη τέλειος ή ελλιπής, ορίζοντας αμέσως 

                                                           
244 κουτέρης, όπ΄π., 548. 
245 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 10, 95, 1, 410: «Σοὖτο μέν οὗν καί περί τοὖ κυριακοὖ 

προφητεύεται πάθους». 
246 Κλήμης,όπ. π.,  6, 32, 1-4, 314:  «τοὖ Πνεύματος τήν μνήμην, ...ἐν τῷ Πνεύματι Ἰησοὖς, ...οἱ 

παἶδες τοὖ Θεοὖ...». 
247 Ματσούκας, Ορθοδοξία και αίρεση, Θεσσαλονίκη 1992, 55. 
248 Κλήμης, όπ. π., 6, 27, 2, 306: «Ὡς γάρ τό θέλημα αὐτοὖ ἔργον ἐστί καί τοὖτο κόσμος 

ὀνομάζεται, οὕτω καί τό βούλημα αὐτοὖ ἀνθρώπων ἐστί σωτηρία καί τοὖτο Ἐκκλησία 

κέκληται». 
249 Ματθ. 3, 17: «καί ἰδού φωνή ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν ᾦ εὐδόκησα». 
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ότι είναι αδύνατο να μάθει κάτι παραπάνω ο  Φριστός, αφού 

είναι  ο ίδιος Θεός. Ο Κλήμης δεν αφήνει κανένα ενδεχόμενο 

περί  αμφισβήτησης της  υιότητας του Λόγου 250.  

Ο Κλήμης κάνει ξανά χρήση του σχήματος που τοποθετεί 

τον Τιό εντός του Πατέρα. Ονομάζει τον Πατέρα και τον Τιό 

Σου αγαθούς, τονίζοντας  την ισότητα των δύο προσώπων. 

Επίσης, το ίδιο σχήμα επανέρχεται και παρακάτω, όταν ο 

Κλήμης αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Πατέρας ήταν 

ουσιαστικά άγνωστος στον κόσμο. Ο Τιός συνυπήρχε εξαρχής 

με τον Πατέρα, δεν ήταν δημιούργημα του, αποτέλεσμα της 

θείας βούλησης και κατέστησε γνωστό τον Πατέρα στην 

ανθρωπότητα. Ο Θεός που είναι ο δημιουργός όλων, που είναι 

τριαδικός και μαζί με τον Πατέρα συνυπάρχει ο Τιός και το 

Άγιο Πνεύμα, είναι, ωστόσο, ένας και είναι ο απόλυτος, ο 

δίκαιος, ο αγαθός,  ο δημιουργός 251.  Έτσι αποφεύγεται η 

περίπτωση να κατηγορηθούν για πολυθεϊσμό οι Φριστιανοί 252.  

Ένας, λοιπόν, είναι ο Θεός και είναι  «ὁ  αἴτιος πάντων», η 

πηγή όλων των όντων και των αξιών 253.  Είναι  αυτός που 

δημιούργησε τον ουρανό και όλο το σύμπαν και ο ουρανός 

                                                           
250 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 6, 25, 2-3, 304: «Αὐτίκα γοὖν βαπτιζομένᾩ τῷ Κυρίᾩ ἀπ’ 

οὐρανῶν ἐπήχησε φωνή μάρτυς ήγαπημένου «Τἱός μου εἷ σύ ἀγαπητός, ἐγώ σήμερον 

γεγένηκά σε». Πυθώμεθα οὗν τῶν σοφῶν· σήμερον ἀναγεννηθείς ὁ Φριστός ἤδη τέλειος 

ἐστίν, ἤ, ὅπερ ἀτοπώτατον, ἐλλιπής· Εἰ δέ τοὖτο, προσμαθεἶν τι αὐτῷ δεἶ. Ἀλλά προσμαθεἶν 

μέν αὐτόν εἰκός οὐδέ ἕν Θεόν ὄντα. Οὐ γάρ μείζων τις εἴη τοὖ Λόγου οὐδέ μήν διδάσκαλος 

τοὖ μόνου διδασκάλου». 
251 Όπ. π., 8, 71, 1-3, 372 και 374:  «..καθό μεν Πατήρ νοεἶται, ἀγαθός ὤν, αὐτό μόνον ὅ ἐστί 

κέκληται ἀγαθός, καθό δέ Τἱός ὤν, ὁ Λόγος αὐτοὖ ἐν τῷ Πατρί ἐστι, δίκαιος 

προσαγορεύεται ἐκ τς προς ἄλληλα σχέσεως ἀγάπης, ἰσότητι μεμετρημένον ὄνομα 

δυνάμεως».  
252 Όπ. π., 8, 74, 1, 376:  «Ἀλλά καί ουδείς ἀγαθός, εἰ μή ὁ Πατήρ αὐτοὖ· ὁ αὐτός ἄρα Πατήρ 

αὐτοὖ, ὁ ἕν ὤν, πολλαἶς μηνυόμενος δυνάμεσιν· καί τοὖτο ἦν τό «οὐδείς ἔγνω τού Πατέρα», 

πάντα αὐτόν ὄντα, πρίν ἐλθεἶν τον Τἱόν· ὡς εἷναι ταἶς ἀληθείαις καταφανές τό τῶν 

συμπάντων Θεόν ἕνα μόνον εἷναι, ἀγαθόν, δίκαιον, δημιουργόν, Τἱόν ἐν Πατρί, ᾧ ἡ δόξα εἰς 

τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν». 
253 Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό..., 128. 
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μεταφορικά είναι ο θρόνος του, σύμφωνα με τον ψαλμωδό 254.  

υνεχίζει πολύ εύστοχα ο Κλήμης λέγοντας ότι στην Κυριακή 

προσευχή αναφέρεται ότι ο Πατέρας βρίσκεται στους ουρα -

νούς 255,  οι ουρανοί, όμως, ανήκουν στο δημιουργό του κόσμου, 

που είναι ο Τιός του Πατέρα 256.  

Ο Κλήμης αναφέρεται στη δημιουργία της κτίσης και σε 

άλλο σημείο του έργου, τονίζοντας την αγαθότητα του Θεού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ έχει επηρεαστεί από την αποφα -

τική θεολογία, ωστόσο αποδίδει κάποιους χαρακτηρισμούς στο 

Θεό. Εκτός της αγαθότητας του Θεού κάνει λόγο και περί της 

δικαιοσύνης Σου, η οποία φαίνεται μέσω του Λόγου Σου 257.  

Βέβαια, το ότι έγινε Πατέρας δε σημαίνει ότι υπήρξε καιρός 

που δεν ήταν και έγινε κατόπιν. τη συνέχεια, θέλοντας να 

αποδείξει τη σχέση των προσώπων του Πατέρα και του Τιού 

και Λόγου χρησιμοποιεί το αγιογραφικό χωρίο « οὐδείς 

ἐπιγιγνώσκει  τόν Τἱόν  εἰ  μή ὁ  Πατήρ, οὐδέ τόν Πατέρα  τίς 

ἐπιγιγνώσκει  εἰ  μή  ο Τἱός 258».  

                                                           
254 Χαλμ. 10, 4: «Κύριος ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοὖ· οἱ ὁφθαλμοί αὐτοὖ εἰς τόν πένητα 

ἐπιβλέπουσι, τά βλέφαρα αὐτοὖ ἐξετάζει τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων».  
255 Ματθ. 6, 9: «Πάτερ ἡμῶν ὀ ἐν τοἶς ουρανοἶς<.». 
256 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 73, 1-2, 376:  «αφέστατα τοίνυν ἕνα καί τόν αὐτόν εἷναι Θεόν 

συλλογιζόμεθα ὧδε πως· «ὅτι ὅψομαι τούς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου» καί « ὁ 

κτίσας τούς οὐρανούς ἐν τοἶς οὐρανοἶς κατοικεἶ» καί «ὁ οὐρανός θρόνος σου» τό ἅγιον 

Πνεὖμα ἔψαλλεν· ὁ δε Κύριός φησιν ἐν τῆ προσευχῆ «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοἶς οὐρανοἶς»· 

οὐρανοί δέ τοὖ κτίσαντος τόν κόσμον εἰσίν· ἀναντίρρητον ἄρα με οὐχί καί Τἱόν εἷναι τοὖ 

Κυρίου τοὖ δημιουργοὖ. Εἰ δέ ὁ κτίστης πρός πάντων ὁμολογεἶται δίκαιος. Τἱός δέ τοὖ 

δημιουργοὖ ὁ Κύριος, Τἱός ἄρα τοὖ δικαίου ὁ Κύριος». 
257 Κλήμης, όπ. π., 9, 88, 2, 398 και 400: « Ὥστε ἀγαθός μέν ὁ Θεός δι’ ἑαυτόν, δίκαιος δέ ἤδη 

δι’ ἡμᾶς, καί τοὖτο ὅτι ἀγαθός. Σό δίκαιον δέ ἡμἶν διά τοὖ Λόγου ἐνδείκνυται τοὖ ἐαυτοὖ 

ἐκεἶθεν ἄνωθεν, ὅθεν γέγονε Πατήρ. Πρίν γάρ κτίστην γενέσθαι Θεός ἦν, ἀγαθός ἦν, καί 

διά τοὖτο καί δημιουργός εἷναι καί Πατήρ ἠθέλησεν· καί ἡ τς ἀγάπης ἐκείνης σχέσις 

δικαιοσύνης γέγονεν ἀρχή, καί τόν ἥλιον ἐπιλάμποντος τόν αὑτοὖ καί τόν Τἱόν 

καταπέμποντος τόν αὐτοὖ· καί πρῶτος οτος τήν ἐξ οὐρανῶν ἀγαθήν κατήγγειλε 

δικαιοσύνην, «οὐδείς ἔγνω τόν Τἱόν, εἰ μή ὁ Πατήρ» λέγων, «οὑδέ τόν Πατέρα, εἰ μή ὁ Τἱός».   
258 Ματθ., 11, 27: «Πάντα μοί παρεδόθη ὑπό τοὖ πατρός μου, ....καί ᾦ ἐάν βούληται ὁ υἱός 

ἀποκαλύψαι».  
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Βέβαια, ο Κλήμης αναφέρεται σ’ όλη την Αγία Σριάδα 

αναφερόμενος αρχικά στο πρόσωπο του Πατέρα, έπειτα στον 

Τιό και τέλος στο Άγιο Πνεύμα, συμπληρώνοντας, ότι μια είναι 

και η μητέρα Εκκλησία, την οποία παρομοιάζει με παρθένο 

μητέρα. Έχει διπλό περιεχόμενο το χωρίο αυτό, γιατί έχουμε 

και τριαδολογική αναφορά και εκκλησιολογική. Μάλιστα, ο 

Κλήμης αναφέρεται και στη μυστηριακή ζωή των πιστών μελών 

της Εκκλησίας που τρέφονται από τον βρεφικό Λόγο. Σο σώμα 

του Κυρίου είναι αυτό που έθρεψε, τρέφει και θα τρέφει τα 

μέλη της Εκκλησίας, που τη σπαργάνωσε ο Κύριος με το τίμιο 

αίμα Σου. Επισημαίνεται το γεγονός ότι για την πνευματική 

ανάπτυξη των πιστών, δε χρειάζεται τίποτε άλλο από τη σάρκα 

και το αίμα του Φριστού. Ο ίδιος ο Λόγος είναι  ό ,τι χρειάζεται 

το πνευματικό νήπιο, ο άνθρωπος 259.  

Σο χριστιανικό ήθος δεν είναι άλλο από το λειτουργικό, το 

ευχαριστιακό ήθος. Η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο που 

ενώνει όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας. Η ίδια η  

Εκκλησία είναι ευχαριστιακή –  μυστηριακή 260.  Ο Κλήμης δίνει  

πολύ σημαντικές εκκλησιολογικές αρχές. Η Εκκλησία όλη είναι 

το σώμα του Φριστού. Σο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίνει 

                                                           
259 Κλήμης , Παιδαγωγός Α΄, 6, 42, 1-3, 330:  «Ὤ θαύματος μυστικοὖ· εἰς μέν ὁ τῶν ὅλων 

Πατήρ, εἷς δέ καί ὁ τῶν ὅλων Λόγος, καί τό Πνεὖμα τό ἄγιον ἔν καί τό αὐτό πανταχοὖ, μία 

δέ μόνη γίνεται μήτηρ παρθένος· Ἐκκλησίαν ἐμοί φίλον αὐτήν καλεἶν. Γάλα οὐκ ἔσχεν ἡ 

μήτηρ αὕτη μόνη, ὅτι μόνη μή γέγονε γυνή, παρθένος δέ ἅμα καί μήτηρ ἐστίν, ἀκήρατος μέν 

ὠς παρθένος, ἀγαπητική δέ ὠς μήτηρ, καί τά αὑτς παιδία προσκαλουμένη ἁγίᾩ τιθηνεἶται  

γάλακτι, τῷ βρεφώδει Λόγᾩ. Διό οὐκ ἔσχε γάλα,  ὅτι γάλα ἦν τό παιδίον τοὖτο καλόν καί 

οἰκεἶον, τό σῶμα τοὖ Φριστοὖ, την νεολαίαν ὑποτροφοὖσα τῷ Λόγᾩ, ἥν αὐτός ἐκύησεν ὁ 

Κύριος ὠδἶνι σαρκικῆ, ἣν αὐτός ἐσπαργάνωσεν ὁ Κύριος αἵματι τιμίᾩ. Ὤ τῶν ἀγίων 

λοχευμάτων, ὦ τῶν ἁγίων σπαργάνων· ὁ Λόγος τά πάντα τῷ νηπίᾩ, καί πατήρ καί μητήρ, 

καί παιδαγωγός καί τροφεύς. «Υάγεσθέ μου», φησί, «τήν σάρκα καί πίεσθέ μου τό αἸμα». 

Σαύτας ἡμἶν οἰκείας τροφάς ὁ Κύριος χορηγεἶ καί σάρκα ὀρέγει καί αἸμα ἐκχεἶ· και οὐδέν 

εἰς αὔξησιν τοἶς παιδίοις ἐνδεἶ». 
260 Γ. Υλωρόφσκυ, Σο σώμα του ζώντος Φριστού. Μια ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας, 

Αθήνα 1999, 33. 
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τη δυνατότητα  στους πιστούς να τρώνε  και να πίνουν τη 

σάρκα και το αίμα του Κυρίου και να αναπτύσσονται 

πνευματικά. Πυρήνας ,  λοιπόν ,  της ζωής της κοινότητας των 

πιστών, είναι η ευχαριστιακή σύναξη 261.  Για τον Κλήμεντα  η 

Εκκλησία είναι η έκφραση της θέλησης του Θεού για τη 

σωτηρία του ανθρώπου 262.  Ιδρυτής της είναι ο θείος Λόγος που 

μπόρεσε να καταστήσει πραγματικότητα την σωτηρία, που 

ήταν αυτό που αναζητούσαν οι άνθρωποι, αυτό ακριβώς λοιπόν 

είναι η σωτηρία 263.   

 

3.1.2. Ηθική  

Ξεκάθαρα ο Κλήμης τονίζει την ομοιότητα του Θεού 

Πατέρα με τον Παιδαγωγό Λόγο, υπογραμμίζοντας την 

αναμαρτησία, την ανεπιληψία και την ψυχική απάθε ια του 

Τιού, τον οποίο στη συνέχεια χαρακτηρίζει ως Θεό που πήρε το 

σχήμα του ανθρώπου, για να υπηρετήσει το σχέδιο της θείας 

οικονομίας, το θέλημα του Πατέρα Σου. Αυτό που αδυνατεί να 

πραγματοποιήσει ο άνθρωπος ως θνητός και φθαρτός, το 

προσφέρει ο Θεός που γίνεται άνθρωπος με σκοπό να 

ανακαινίσει τον άνθρωπο 264.  Μάλιστα ,  τοποθετεί το Θεό Λόγο 

                                                           
261 Κλήμης , Παιδαγωγός Α΄, 6, 43, 2-3, 332:   «ἡ κρᾶσις δέ ἠ ἀμφοἶν ὁ Κύριος, ἡ τροφή τῶν 

νηπίων· ὁ Κύριος Πνεὖμα καί Λόγος. Ἡ τροφή τῶν νηπίων· ὁ Κύριος Πνεὖμα και Λόγος. Η 

τροφή, τουτέστιν ὁ Κύριος Ἰησούς, τουτέστιν ὁ λόγος τοὖ θεοὖ, Πνεὖμα σαρκούμενον, 

ἀγιαζομένη σάρξ οὐράνιος. Ἡ τροφή τό γάλα τοὖ Πατρός, ᾧ μόνᾩ τιτθευόμεθα οἱ νήπιοι. 

Αὐτός γοὖν ὁ «ἡγαπημένος» καί τροφεύς ἡμῶν Λόγος τό αὐτοὖ ὑπέρ ἡμῶν ἐξέχεεν αἸμα, 

σώζων τήν ἀνθρωπότητα, δι΄ ο πεπιστευκότες εἰς τόν Θεόν ἐπί τόν «λαθικηδέα μαζόν» τοὖ 

Πατρός, τόν Λόγον, καταφεύγομεν, ὃ δε, ὡς ἔοικεν, μόνος ἡμἶν τοἶς νηπίοις τό γάλα τς 

ἀγάπης χορηγεἶ, καί οτοι ὡς ἀληθῶς μακάριοι μόνοι, ὅσοι τοὖτον θηλάζουσιν τόν μαστόν».  

262 Φρήστου, Πατρολογία,  795. 
263 Κλήμης , όπ. π., 3, 1, 2: «ὡς γάρ τό θέλημα αὐτοὖ ἀνθρώπων ἐστί σωτηρία καί τοὖτο 

ἐκκλησία κέκληται». 
264 Γ. Μαντζαρίδης, Φριστιανική Ηθική Ι, Θεσσαλονίκη 2009, 46. 
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μέσα στον Πατέρα και συγχρόνως δεξιά του Πατέρα 265.  Ο Θεός 

Λόγος γίνεται ο στόχος, στον οποίο πρέπει να κατευθύνεται η 

σκέψη και η δυναμική της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθ ρωπος 

οφείλει να ευθυγραμμίζει τη ζωή του και να έχει, όσο το 

δυνατόν, παράλληλη πορεία με το Λόγο που είναι ξένος προς 

τα πάθη, ο μοναδικός αναμάρτητος και ο μοναδικός κριτής 266.  

Ο Κλήμης, ως δάσκαλος, παρότρυνε τους μαθητές του να 

μελετούν τόσο το ευαγγέλιο όσο και τα συγγράμματα της 

θύραθεν παιδείας, όπως έπραττε και ο ίδιος. Δίδασκε ότι η 

ηθική ζωή είναι το μέρος, στο οποίο δοκιμάζεται η αληθινή 

σοφία. Θεωρούσε απαραίτητη την πνευματική διανόηση για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του αληθινού 

πνεύματος του Φριστιανισμού 267.  Άλλωστε, ως γνωστόν, για την 

υποδήλωση της ηθικής χρησιμοποιήθηκαν στη χριστιανική 

γραμματεία εκφράσεις, όπως :  «Περιπατεἶν κατά Πνεὖμα» ,  

«περιπατεἶν ἐν φωτί», ζν κατά Φριστόν», «ζν έν Φριστῷ»,»ζν 

κατά Θεόν» .  Πρόκειται για εκφράσεις που αποκαλύπτουν 

πληρέστερα το βαθύτερο νόημα της χριστιανικής ηθικής, που 

δεν είναι άλλο από τη μετοχή του πιστού στη ζωή του Θεού 268.  

Σο αληθινό χριστιανικό ήθος είναι το ήθος της θείας 

λειτουργίας. Σο λειτουργικό ήθος ως ένα ήθος πραγματικό –  

                                                           
265 Πραξ. 7, 55: «ὑπάρχων δε πλήρης πνεύματος ἁγίου  ἀτενίσας εἰς τόν οὐρανόν εἷδε δόξαν 

θεοὖ καί Ἰησοὖν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοὖ Θεοὖ». 
266 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 2, 4, 1, 270:  « Ἔοικεν δε ὁ παιδαγωγός ἠμῶν, ὦ παἶδες ὑμεἶς, τῷ 

πατρί τῷ αὐτοὖ τῷ Θεῷ οπέρ ἐστιν Τἱός, ἀναμάρτητος, ἀνεπίληπτος και ἀπαθής τήν 

ψυχήν, Θεός ἐν ἀνθρώπου σχήματι ἄχραντος, πατρικῷ θελήματι διάκονος, Λόγος Θεός, ὁ 

ἐν τῷ Πατρί, ὁ ἐκ δεξιῶν τοὖ Πατρός, σύν καί τῷ σχήματι Θεός· οτος ἡμἶν εἰκών ἡ 

ἀκηλίδωτος τούτᾩ παντί σθένει πειρατέον ἐξομοιοὖν τήν ψυχήν· ἀλλ’ ὅ μέν ἀπόλυτος εἰς 

τό παντελές ἀνθρωπίνων παθῶν, διά τοὖτο γάρ καί μόνος κριτής, ὅτι ἀναμάρτητος μόνος· 

ἡμεἶς δέ, ὅση δύναμις, ὡς ὅτι ἐλάχιστα ἁμαρτάνειν πειρώμεθα». 
267 Πετρουλάκης, 178. 
268 Μαντζαρίδης, όπ. π., 25. 
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οντολογικό αφορά στην ίδια την ουσία του ανθρώπου 269.  Ο 

Φριστός που θυσιάζεται για τη σωτηρία και την ζωή του 

κόσμου 270  και η κοινωνία του σώματος και του αίματος ,  

ουσιαστικά σημαίνει την κοινωνία των αρετών και του πάθους 

του ,  αλλά και της  Αναστάσεώς Σου.  Η μετοχή στη χάρη του 

φωτός της Αναστάσεως εισάγει τον άνθρωπο στη σφαίρα της 

χάριτος και της νίκης του θανάτου 271.   Αυτή η μετοχή του 

πιστού στον ταυρό  και στην Ανάσταση  του Φριστού είναι η 

βάση της χριστιανικής ηθικής. Η ίδια η ηθική είναι καρπός του 

Αγίου Πνεύματος. Η πνευματική ζωή είναι, κατά κάποιο τρόπο, 

η ψυχή της ηθικής και η ηθική το σώμα της πνευματικής, αφού 

και ο άνθρωπος λογίζεται πρώτα ως ψυχοσωματική οντότητα 

και ποτέ μόνο ως σώμα ή μόνο ως ψυχή 272.  

Ο Κλήμης θεωρεί ότι είναι χρέος μας να αγαπάμε Αυτόν 

που μας καθοδηγεί με μια αγαπητική στάση ζωής.  κοπός, 

άλλωστε, της χριστιανικής ηθικής είναι η καταπολέμηση της 

φιλαυτίας και η ανάπτυξη της ανιδιοτελούς αγάπης 273.  Η  

χριστιανική ηθική έχει βασικό γνώριμα την αγάπη 274.  Η υπακοή 

και η συμμόρφωση της ζωής του πιστού, σύμφωνα πάντα με τις 

εντολές του παιδαγωγού Θεού, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του ανθρώπου που 

δημιουργούνται από τη σχέση του με τον Θεό 275,  μια σχέση 

                                                           
269 Φ. Γιανναράς, Η ελευθερία του ήθους, Αθήνα 1970, 146. 
270 Ιω, 6, 51: «ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοὖ οὐρανοὖ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοὖ 

ἄρτου, ζήσει εἰς τόν αἰῶνα·  καί ὁ ἄρτος δέ ὅν ἐγώ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπέρ τς τοὖ 

κόσμου ζως». 
271 Γ. Υλωρόφσκυ, Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστι, Έσσεξ 1992, 280. 
272 Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Γ΄, 228. 
273 Μαντζαρίδης, Κοινωνιολογία του Φριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 2007, 226 . 
274 Π. Δημητρόπουλος, Φριστιανική Ηθική, Θεσσαλονίκη 1964, 11. 
275 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 3, 9, 1, 278: «Καθήκει δ’ ἡμἶν ἀνταγαπᾶν μέν τόν καθηγούμενον 

ἀγαπητικῶς ἀρίστου βίου, βιοὖν δέ πρός τά προσταττόμενα ἤ παραφυλάττοντας τά 

ἀπαγορευόμενα, ἀλλά καί τῶν εἰκόνων τάς μέν ἐκτρεπομένους, τάς δέ ὡς ἔνι μάλιστα 
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αληθινής κοινωνίας στην οποία ο Φριστός παραμένει διαρκώς 

ενωμένος μαζί του 276.  κοπός, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν 

είναι να γνωρίσουμε την αρετή, αλλά να γίνουμε  ενάρετοι 277.  

Επιπρόσθετα, αναφέρει ο Κλήμης ότι ο άνθρωπος οφείλει  

να εφαρμόζει στην ζωή του την εντολή του Θεού περί της 

αμεριμνησίας από τις βιοτικές μέριμνες 278 και να αφοσιωθεί 

στον Πατέρα μιμούμενος τα παιδιά 279.  Έμφανίζεται,  με το 

τρόπο αυτό, αντίθετος με την εκλογίκευση και εκκοσμίκευση 

της θεολογίας με την οποία συμβαδίζει και η διάσπαση της 

ηθικής από την πνευματική ζωή και ανάταση 280.  

Ο τρόπος ζωής του πιστού που ακολουθεί το Φριστό τον 

οδηγεί στη σωτηρία. Η ηθική του χριστιανισμού τονίζει την 

αναγκαιότητα να πράττει ο πιστός το αγαθό 281.  Η καλλιέργεια 

των αρετών  είναι ο αντίποδας της διάπραξης της αμαρτίας, 

που κηλιδώνει την ψυχή και επιβαρύνει τον άνθρωπο 282.  Ο 

Λόγος του Θεού, ο κατεξοχήν παιδαγωγός, ανέλαβε αυτό 

ακριβώς το διακόνημα, να παρεμποδίζει την άλογη αμαρτία 283.  

Φαρακτηριστικά, άλλωστε ,  είναι τα λόγια του Αποστόλου 

                                                                                                                                                                      
μιμουμένους ἐπιτελεἶν καθ’ ὁμοίωσιν τά ἐργα τοὖ Παιδαγωγοὖ, ἵνα δή τό «κατ’ εἰκόνα καί 

καθ’ ὁμοίωσιν πληρωθῆ». 
276 Ν. Καβάσιλας, Περί τς ἐν Φριστῷ ζως, PG 150, 601 AB. 
277 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια ΙΙ, Β, 1103b, 26-30: «Ἐπεί οὗν ἡ παροὖσα πραγματεία οὐ 

θεωρίας ἕνεκά ἐστιν ὥσπερ αἱ ἄλλαι (οὐ γάρ ἵνα εἰδῶμεν τί ἐστιν ἡ ἀρετή σκεπτόμεθα, 

ἀλλ΄ἵν΄ἀγαθοί γενώμεθα, ἐπεί οὐδέν ἄν ἦν ὄφελος αὐτς), ἀναγκαἶον ἐπισκέψασθαι τά περί 

τάς πράξεις, πῶς πρακτέον αὐτάς».   
278 Ματθ. 6, 25: «Διά τοὖτο λέγω ὑμἶν, μ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ἡμῶν τί φάγητε *ἤ τί πίητε+, 

μηδέ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχί ἡ ψυχή πλεἶόν ἐστιν  τς τροφς καί τό σῶμα τοὖ 

ἐνδύματος;». 
279 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α΄, 5, 17, 1-2, 290 και 292: «ἀφροντιστεἶν κελεύων τῶν τῆδε 

πραγμάτων καί μόνᾩ προσέχειν τῷ Πατρί παραινῶν μιμουμένους τά παιδία. Διό κἀν τοἶς 

ἐχομένοις λέγει «μή μεριμνᾶτε περί τς αὔριον·  ἀρκετόν γάρ τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτς».  
280 F. Furger, «Christliche Ethik im Spannungwfeld von Individuum, Gruppe und 

Gesellschaft», Theologische Berichte 14 (1985), 113. 
281 Ι. Παπαδόπουλος, Εισαγωγή εις την χριστιανική ηθική, Αθήνα 1947, 38.  
282 Κλήμης, όπ. π., 2, 5, 1, 272: «μιαίνειν δέ αὐτόν λέγει κηλιδοὖντα τήν ψυχήν...». 
283 Όπ. π.,  2, 5, 3, 272  και 274: «...τό ἁμάρτημα ἐλεγκτικῶς...». 
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Παύλου :  «υνήδομαι  γάρ  τῷ  νόμᾩ  τοὖ  Θεοὖ  κατά τόν ἔσω  

ἄνθρωπον, βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοἶς μέλεσί μου 

ἀντιστρατευόμενον τῷ  νόμῷ  τοὖ  νοός μου καί αἰχμαλωτίζοντά με 

ἐν τῷ  νόμῷ  τς ἁμαρτίας τῷ  ὄντι ἐν τοἶς μέλεσί μου. 

Σαλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος· . . .Ἄρα οὗν αὐτός ἐγώ τῷ  μέν νοΐ 

δουλεύω νόμῷ  Θεοὖ, τῆ  δέ σαρκί  νόμῷ  ἁμαρτίας» 284·  πρόκειται 

για  λόγια που δείχνουν ότι ο Απ. Παύλος περιμένει τη 

λύτρωση από τη χάρη του Θεού, σε αντίθεση με την πλατωνική  

θεωρία που «βάζει»  τον ίδιο τον άνθρωπο να παλεύει για τη 

σωτηρία του 285.     

 

 

3.1.3. Θεωρία περί ψυχής  

Ο άνθρωπος ως γνωστόν αποτελείται από δυο συστατικά, 

το σώμα και την ψυχή. Η ψυχή είναι η πνοή του Θεού 286 που 

αδιάκοπα, από τον πρώτο άνθρωπο ως τον τελευταίο που 

γεννιέται,  μένει μέσα στα θνητά σώματα.  Η ψυχή δεν είναι από 

μόνη της η ζωή  αλλά μετέχει στην ζωή 287.Έχει ουράνια 

προέλευση και μοναδικό της έργο είναι να κατευθύνεται προς 

τα πάνω και να ενώνεται με το Θεό 288.  Δε γνωρίζουμε την ουσία 

της ψυχής, παρά μόνο ότι είναι ενωμένη με το σώμα μας, χωρίς 

βέβαια να είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο είναι αυτά τα 

δύο ενωμένα 289.  Ψστόσο, ο άνθρωπος νοείται σαν μια ενότητα 

                                                           
284 Προς Ρωμαίους, 7, 22-25, 405. 
285 Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό.., 78. 
286 Γρηγόριος Θεολόγος, Ἔπη Θεολογικά καί δογματικά, PG 37, 447Α - 448Α. 
287 Γ. Υλωρόφσκυ, Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας, Αθήνα 1989, 93. 
288 Γρηγόριος Θεολόγος, όπ. π., PG 37, 760Α – 762Α.  
289 Ιωάννης Φρυσόστομος, Περί τς τῶν νεκρῶν Ἀναστάσεως, PG 50, 423γ΄-δ΄. 
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που υφίσταται διαβαθμίσεις σωματικών και ψυχικών 

λειτουργιών 290.  

 ύμφωνα με την πατερική θεολογία, που ακολουθεί 

πιστά τη βιβλική, το σώμα και η ψυχή αποτελούν μια 

λειτουργική ενότητα 291.  Η ενότητα αυτή διασπάται στη Δύση με 

την απαξίωση του σώματος και των αισθήσεων και τον τονισμό 

της θέσης της ψυχής 292.   Αυτήν την ενότητα παρουσιάζουν οι 

Πατέρες, όπως ο Γρηγόριος Νύσσης 293 και ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός, ορίζοντας όμως, κατά κάποιο τρόπο, ότι η ψυχή 

εξαιτίας της ανακράσεώς της με το σώμα πρέπει να 

εντοπίζεται «ομότιμα» σε όλα τα μόρια του σώματος. Μάλιστα, 

ο Ιωάννης Δαμασκηνός αναφέρει ότι όχι μόνο η ψυχή δεν 

περιέχεται από το σώμα ,  αλλά αυτή το περιέχει με τον ίδιο 

τρόπο που περιβάλλει η φωτιά το πυρακτωμένο σίδηρο 294.  Γι 

αυτό, άλλωστε, γίνεται λόγος για βίαιο  χωρισμό του σώματος 

από την ψυχή στο μυστήριον  του θανάτου 295.  

 Για τους Έλληνες φιλοσόφους και συγκεκριμένα για τον 

Πλάτωνα, η ψυχή, για την οποία κάνει λόγο στο έργο του 

Υαίδων ,  ως ιδέα αποδεικνύεται αθάνατη, γιατί είναι μέρος του 

άφθαρτου και αιωνίου κόσμου και  όχι του φθαρτού, που ανήκει 

                                                           
290 Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Γ΄, 223. 
291 Όπ. π.,  223.  
292 Λουδοβίκος, Η κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του εαυτού. Ο μυστικισμός της 

ισχύος και η αλήθεια φύσεως και προσώπου, Αθήνα 1999, 58. 
293 Γρηγόριος Νύσσης, Περί κατασκευς ἀνθρώπου, PG 44, 156C: «σιγάτω τοίνυν πᾶσα 

στοχαστική ματαιολογία τῶν μορίοις τισί σωματικοἶς τὴν νοητὴν ἐναποκλειόντων 

ἐνέργειαν, ὧν οἱ μὲν ἐν καρδίᾳ τό ἡγεμονικόν εἷναι τίθενται, οἱ δὲ τῷ ἐγκεφάλᾩ τὸν νοὖν 

ἐνδιαιτᾶσθαί φασι, ἐπιπολαίοις τισί πιθανότησι τάς τοιαύτας ἐπινοίας κρατοὖντες».  
294 Ιωάννης Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβής τς Ὁρθοδόξου πίστεως, PG 94, 853Α: «Ἡ δὲ 

ψυχή συνδέεται τῷ σώματι ὅλη ὅλᾩ, καὶ οὐ μέρος μέρει και οὐ περιέχεται ὐπ’ αὐτοὖ, ἀλλά 

περιέχει αὐτό, ὥσπερ πὖρ σίδηρον, καὶ ἐν αὐτῷ οὗσα, τάς οἰκείας ἐνεργείας ἐνεργεἶ». 
295 Ἐξόδιος Ἀκολουθία: «Ὄντως φοβερώτατον τό τοὖ θανάτου μυστήριον,πῶς ψυχς ἐκ τοὖ 

σώματος, βιαίως χωρίζεται ἐκ τς άρμονίας καί τς συμφυΐας ὁ φυσικότατος δεσμὀς, θείᾩ 

βουλήματι ἀποτέμνεται». 
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το σώμα 296.  Η ψυχή προϋπάρχει, είναι ιδέα και ανήκει στον 

κτιστό κόσμο. Μένει πάντα η ίδια  χωρίς μεταβολές, γεγονός 

που σημαίνει ότι είναι αθάνατη, άφθαρτη και είναι σε θέση να 

βλέπει τις ιδέες ως πράγματα, μόνο αφού απαλλαγεί απ ό το 

σώμα 297.  Σονίζει ο Πλάτων  ότι οι ψυχές προϋπάρχουν του 

σώματος, είναι αθάνατες και, όσο βρίσκονται σε συνεχή θέα 

του Θεού, είναι λαμπερές. Αντίθετα, αν επιθυμήσουν τον 

αισθητό κόσμο και πλησιάσουν προς αυτόν, τότε βαραίνουν, 

πέφτουν και εργάζονται κατόπιν για ένα σκοπό, την 

μορφοποίηση της φθαρτής πραγματικότητας 298.  τον Φριστια -

νισμό, αντίθετα με τον Πλάτωνα  που προσπαθεί στα έργα του 

να «αποδείξει»  την ανεξαρτησία της ψυχής από το σώμα και τη 

μοίρα του 299,  δε γίνεται λόγος σχετικά με την ύπαρξη της ψυχής 

ανεξάρτητα από  το σώμα. Δεν προϋπάρχει η ψυχή, όπως 

τονίζει ο Πλάτων, αλλά δημιουργείται και συνδέεται με το 

σώμα και μάλιστα  όχι επιφανειακά ,  αλλά αιώνια και τόσο 

στενά, ώστε η ψυχή και το σώμα να αποτελούν μια αδιαίρετη 

ενότητα 300.  Όλα τα παραπάνω, έχουν άμεση σχέση με την 

                                                           
296 Πλάτων, Υαίδων, 64c – 67d, 12- 17:  «Ἡγούμεθα τι τόν θάνατον εἷναι;......τήν τς ψυχς 

ἀπό τοὖ σώματος ἀπαλλαγήν;......πότερον ἐμπόδιον τό σῶμα ἤ οὔ, ἐάν τις αὐτό ἐν τῆ ζητήσει 

κοινωνόν συμπαραλαμβάνῃ;......Οὐκοὖν καί ἐνταὖθα ἡ τοὖ φιλοσόφου ψυχή μάλιστα 

ἀτιμάζει τό σῶμα καί φεύγει απ΄αὐτοὖ, ζητεἶ δέ αὐτή καθ΄αὑτήν γίγνεσθαι;.......Μυρίας μέν 

γάρ ἡμἶν ἀσχολίας παρέχει τό σῶμα διά τήν ἀναγκαίαν τροφήν,......ἐπειδάν τελευτήσωμεν, 

ὡς ὁ λόγος σημαίνει, ζῶσι δέ οὔ....τότε γάρ αὐτή καθ΄αὑτήν ἡ ψυχή ἔσται χωρίς τοὖ 

σώματος, ......Οὐκοὖν, τοὖτο γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καί χωρισμός ψυχς άπὀ 

σώματος;....». 
297 Πλάτων, Υαίδων, 66d, 15-16:  «Καί ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν...ἀπαλλακτέον αὐτοὖ καί 

αὐτῆ τῆ ψυχῆ θεατέον αὐτά τά πράγματα». 
298 Πλάτων, Υαἶδρος, 246b, 36: «ψυχή πᾶσα παντός ἐπιμελεἶται τοὖ ἀψύχου· πάντα δὲ 

οὐρανόν περιπολεἶ, ἄλλοτε ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη». 
299 Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό....,65. 
300 Θ. Ζήσης, Πλατωνικά, εισαγωγή στον Πλάτωνα, Θεσσαλονίκη 1994, 54. 
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αποδοχή της διάκρισης του θανάτου –  χωρισμού της ψυχής από 

το σώμα, σε σωματικό –  βιολογικό και πνευματικό 301.  

 Ο Πλάτων, από τον οποίο επηρεάστηκε ο Κλήμης, θεωρεί 

ότι η ψυχή είναι θεία, είναι ο τρό πος, όπου το υπέρτατο Ἕν 

κοινωνεί με τα όντα. Ισχυρίζεται ότι είναι έκφραση  της 

κοσμικής ψυχής, ως έκφανση του καθολικού « ἡμεῖς» 302.  Η 

«αλήθεια»  αυτής της διδασκαλίας δεν αποδεικνύεται με τη 

λογική· μόνο μέσα από ένα «βίωμα εσωτερικό»,  μπορεί ο 

άνθρωπος να κατορθώσει  να την δει 303.  Σο «θρησκευτικό βίωμα» 

στον Πλάτωνα, με την έννοια της πανταχοῦ  παρουσίας του 

Θεού και της παντοδυναμίας Σου304,  εκφράζεται, άλλωστε,  

λαμπρά με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «ἐν αὐτῷ  γάρ  

ζῶμεν καί κινούμεθα και ἐσμέν» 305.  

 Ο Κλήμης σέβεται τη διδασκαλία της Αγίας Γραφή ς περί 

δημιουργίας του ανθρώπου  και αυτό έχει ως άποτέλεσμα τη 

διδασκαλία περί της ισότητας των ανθρώπων ,  αλλά και της 

ασύγκριτης υπεροχής του Δημιουργού έναντι του δημιουργή -

ματος 306.  τηρίζεται ο Κλήμης στο χωρίο της Γενέσεως « καί  

ἔπλασεν ὁ  Θεός τὸν ἄνθρωπον χοὖν  ἀπό τς γς ,  καί ἐνεφύσησεν 

εἰς τό πρόσωπον αὐτοὖ  πνοήν ζως, καί ἐγένετο ὁ  ἄνθρωπος εἰς 

ψυχήν ζῶσαν» 307.  το χωρίο αυτό περιγράφεται με λακωνικό 

τρόπο η δημιουργία του ανθρώπου  η «κατ’εἰκόνα καί 

                                                           
301 Μαντζαρίδης, Φριστιανική Ηθική, Θεσσαλονίκη 1995, 498. 
302 το σημείο αυτό αντιτίθεται ο Αυγουστίνος και η δυτική θεολογία και διδασκαλία περί 

ψυχής, σύμφωνα με την οποία η ψυχή γίνεται κυρίως ατονική, ανθρώπινη, κατευθύνεται 

στην ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητά της τόσο ως προς το Θεό όσο και προς τον 

κόσμο. Αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο την εσωτερική της διάσταση. 
303 Παπανούτσος, όπ. π., 73. 
304 Ὀπ. π., 24. 
305 Πρ. Αποστόλων, 17, 28. 
306 Θ. Νικολάου, Η ελευθερία της βούλησης και τα πάθη της ψυχής κατά τον Κλήμεντα τον 

Αλεξανδρέα, Θεσσαλονίκη 1981, 23. 
307 Γεν. 2, 7. 
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καθ΄ὁμοίωσιν»  του Θεού δημιουργία του ανθρώπου, αποτελεί 

τη βάση κἀθε χριστιανικής ανθρωπολογίας 308.  Όλη η μετέπειτα 

δραστηριότητα του ανθρώπου ως μιμητή και συνεργάτη του 

Θεού αναφέρεται σ΄αυτήν την εικόνα 309.  

 Ο Κλήμης τονίζει το διφυές του ανθρώπου στο έργο του 

Παιδαγωγός, στηριζόμενος στο παραπάνω χωρίο της Γενέσεως,  

καθώς επίσης επισημαίνει ότι είναι δημιούργημα του Σριαδικού 

Θεού που πλάσθηκε από τα χέρια του ίδιου του Θεού. Ο Θεός 

έπλασε το ανθρώπινο σώμα παίρνοντας χώμα και νερό και 

επίσης του έδωσε τη λογική ψυχή ως το θείο και ζωοποιό 

στοιχείο στον άνθρωπο που τον καθιστά πρόσωπο και τον 

αναδεικνύει όμοια προς το Θεό πνευματική οντότητα. Βέβαια ,  

το γεγονός ότι αυτά τα δυο στοιχεία σώμα και ψυχή δεν είναι 

ίδια, δε σημαίνει ότι είναι και αντίθετα ή ότι δεν μπορούν να 

αποτελέσουν μια οργανικά δεμένη ενότητα.  Η ιερότητα της 

ζωής κάθε προσώπου, θεμελιώνεται στη μετοχή του ανθρώπου 

ως εικόνας του Θεού στη θεία δόξα και μεγαλοπρέπεια 310.  

υγκεκριμένα, ο Κλήμης αναφέρει «Εἰκότως ἄρα φίλος ὁ  

ἄνθρωπος τῷ  Θεῷ ,  ἐπεί  καί πλάσμα αὐτοὖ  ἐστίν. Καί τὰ  μέν 

ἄλλα κελεύων μόνον πεποίηκεν, τόν δέ ἄνθρωπον δι’αὐτοὖ  

ἐχειρούργησεν καί τι αὐτῷ  ἴδιον ἐνεφύσησεν. Σό οὗν ὑπ’ αὐτοὖ  

καί πρός αὐτόν ἀπεικονισμένον ἥ  ὡς δι’ αὐτό αἱρετόν τῷ  Θεῷ  ὑπ’ 

αὐτοὖ, δεδημιούργηται, τοὖ  Θεοὖ  ἤ  ὡς ἔνεκεν ἄλλου  αἱρετόν 

διαπέπλασται 311»,  παρ’ όλο που, ως έναν  βαθμό, έχει 

επηρεαστεί από τον Πλάτωνα ο οποίος θεωρεί την ψυχή 

                                                           
308 Μ. Βάντσος, Η Ιερότητα της ζωής, Θεσσαλονίκη 2010, 67. 
309 Ματσούκας, Δογματική και υμβολική Θεολογία Β΄, Θεσσαλονίκη 2009, 194.  
310Βάντσος, όπ.π., 77. 
311Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 3, 7, 1, 376. 
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ανώτερη του σώματος 312,  δε φαίνεται να οικειοποιείται αυτήν τη 

θεωρία, άσχετα αν στα έργα του την παραθέτει,  για να 

αποδείξει ότι στα έργα συγχρόνων του 313 υπάρχουν επιρροές 

από τους Έλληνες φιλοσόφους 314.  Μέσα από τις αναφορές του 

σε διάφορα έργα του 315,  αλλά και στον Παιδαγωγό  που 

εξετάζουμε, φαίνεται ότι σέβεται ο Κλήμης και τα δυο στοιχεία 

αυτής της διφυούς κατάστασης του ανθρώπου και δε θεωρεί το 

σώμα κολαστήριο της ψυχής 316.  Ο Κλήμης θεωρεί την 

αμαρτητική  πορεία του σώματος ως αιτία για την ασθένεια της 

ψυχής. Εξάλλου, αν κάποιο από τα δυο στοιχεία εκλείψει, δεν 

είναι πλέον δόκιμο να γίνεται λόγος για τέλειο άνθρωπο. 

Εμπεριέχεται η ψυχή στο σώμα, χωρίς βέβαια να είναι 

εντοπισμένο το μέρος στο οποίο βρίσκεται. Διακατέχει και 

ζωοποιεί το σώμα και μαζί αποτελούν ένα κατά αυτόν τον 

τρόπο σύνολο. Βέβαια ,  δέχεται ο Κλήμης τον ηγετικό ρόλο της 

ψυχής, ο οποίος προστατεύει αυτή την αρμονία 317.  Εξάλλου, ο 

Λόγος κατά την ενανθρώπηση προσέλαβε πλήρη την 

ανθρωπότητα 318,  σώμα και ψυχή και όχι μεμονωμένα κάποιο 

                                                           
312 Παπανούτσος, Σο θρησκευτικό..., 72  «...μέσα μας κρυφανάβει ένας θεϊκός σπινθήρας 

που το σωμα δεν τον αφήνει ν΄αναλάμψει». 
313 Φρήστου, Γραμματολογία, τ. Α΄, 22 «Ο Μαρκίων είναι σύμφωνος με την αυστηρή και 

ακραία διδασκαλία των Γνωστικών σχετικά με το σώμα και την ψυχή. Σο σώμα είναι το 

εχθρικό στοιχείο για τον άνθρωπο και κάθετι που συντελεί στην αύξηση και στην 

ευημερία του, όπως το κρέας, το κρασί, τα γεννετήσια απορρίπτεται». 
314 Νικολάου,  27. 
315 Κλήμης, τρωματεἶς, 3, 10, 26-31, 410: Ο Κλήμης αναφερόμενος στον Απ. Παύλο «εἰ δέ 

Φριστός έν ὑμἶν, τό μέν σῶμα νεκρόν δι΄ἁμαρτίαν, τό δέ πνεὖμα ζωή διά δικαιοσύνην», προς 

Ρωμαίους επιστολή 8, 10» χαρακτηρίζει το σώμα ως τάφο της ψυχής, αυτό που είναι 

νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, όταν δεν έχει πνεύμα Φριστού.  
316 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α’, 1, 1, 3, 3, 270: «Καθάπερ ον τοἶς νοσοὖσι τό σῶμα ἰατροὖ 

χρῃζει ταύτῃ καί τοἶς ἀσθενοὖσι τήν ψυχήν παιδαγωγοὖ δεἶ,...» και 2, 6, 6, 276 «...ψυχήν μέν 

αὐτοὖ φρονήσει ...., τό δέ σῶμα κάλλει...».  
317 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α’ 2, 10: «διοικεἶν δὲ τὸ σῶμα τῆ ψυχῆ».  
318 Γ. Μαρτζέλος, Γένεση και πηγές του όρου της Φαλκηδόνας. υμβολή στην 

ιστορικοδογματική διερεύνηση του όρου της Δ’ Οικουμενικής συνόδου, Θεσσαλονίκη 1986, 

79. 
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από τα δυο. Επίσης, η χάρις του Αγίου Πνεύματος θεραπεύει 

και την ψυχή και το σώμα 319.  Ο Κλήμης αναφέρεται στα ήθη της 

ψυχής, αλλά λίγο παρακάτω τονίζει ότι ο αγαθός Παιδαγωγός, 

η σοφία, ο Λόγος του Πατρός, που είναι και ο Δημιουργός του 

ανθρώπου, φροντίζει για όλο το πλάσμα του και όχι μόνο για 

την ψυχή. Επιμελείται και του σώματος 320,  σύμφωνα και με το 

αγιογραφικό χωρίο «ἐγερθείς ἆρον σου τήν κλίνην, και ὕπαγε 

εἰς τον οἷκον σου» 321.   

 Ο Παιδαγωγός  είναι λόγος θεραπευτικός. την κυριολεξία 

ιατρική νοείται ως η επιστήμη που αντιμετωπίζει και 

θεραπεύει τις ασθένειες του σώματος και της ψυχής 322.  

Μάλιστα, ο Παιδαγωγός δυναμώνει τις ψυχές των πιστών και 

παρέχει τα απαραίτητα στους ανθρώπους έτσι, ώστε να 

οδηγηθούν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Τπάρχει μια 

εξελικτική πορεία προς τη γνώση που προϋποθέτει τη μάθηση 

και η υγεία τη θεραπεία. Κανένας ασθενής δεν μπορεί να γίνει 

μαθητής, εάν προηγουμένως δε γίνει τελείως καλά. Ο 

άνθρωπος ,  βέβαια ,  θα ήταν πολύ δόκιμο να στραφεί προς τον 

Παιδαγωγό και να φροντίσει  να εξομοιωθεί η ψυχή του προς 

Αυτόν 323.   

 

                                                           
319 Ρωμανίδης, Σο προπατορικόν αμάρτημα, 74. 
320 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 2, 6, 2, 274: «ὀ δὲ ἀγαθός Παιδαγωγός, ἡ σοφία, ὁ Λόγος τοὖ 

Πατρός, ὁ δημιουργήσας τόν ἄνθρωπον, ὅλου κήδεται τοὖ πλάσματος, και σῶμα και ψυχήν 

ἀκεἶται αὐτοὖ ὁ πανακής τς ἀνθρωπότητος ἰατρός».  
321 Ματθ. 9, 6: «Ἰνα δέ εἰδτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοὖ ἀνθρώπου ἐπί τς γς ἀφιέναι 

ἁμαρτίας....». 
322 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 2, 6, 1, 274: «ἔστιν οὗν ὁ Παιδαγωγός ἡμῶν Λόγος διά 

παραινέσεων θεραπευτικός τῶν παρά φύσιν τς ψυχς παθῶν. Κυρίως μέν γάρ ἡ τῶν τοὖ 

σώματος νοσημάτων βοήθεια ἰατρική καλεἶται». 
323 Όπ. π., 2, 4, 2, 270: «οὗτος ἡμἶν εἰκών ἡ ἀκηλίδωτος τούτᾩ παντί σθένει πειρατέον 

ἐξομοιοὖν τήν ψυχήν· ἀλλ’ ὅ μέν ἀπόλυτος εἰς τό παντελές ἀνθρωπίνων παθῶν, διά τοὖτο 

γάρ καί μόνος κριτής, ὅτι ἀναμάρτητος μόνος». 
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3.1.4. Γνωσιολογία  

 Ο Κλήμης γνωρίζοντας τη στωική φιλοσοφία ,  αλλά και τη 

φιλοσοφία του Πλάτωνος ,  καθώς  και όλους τους τύπους 

σοφών της αρχαιότητας ,  διαμόρφωσε στη συνέχεια το 

χριστιανικό τύπο σοφού, ο οποίος αντιτάσσει στους παραπάνω 

τύπους σοφών αυτόν που ενεργεί  όχι μόνο σύμφωνα με την 

ανθρώπινη  λογική ,  αλλά και με το θείο, που αποκαλύφθηκε 

από το Θεό Λόγο. Επικροτεί τον αληθινό γνωστικό και τον 

τοποθετεί πάνω από όλους τους τύπους γνωστι κών, που 

προβάλλουν τα γνωστικά συστήματα.  

 Ο γνωστικός για τον Κλήμεντα  δεν είναι αυτός που 

υιοθετεί τις θεωρείες των γνωστικών συστημάτων, ούτε αυτός 

που κατέχει τη γνώση με την ευρύτερη έννοια. Ο αληθινός 

γνωστικός είναι ο πιστός που μετέχει στις θείες ενέργειες 324.  

Άλλωστε, ο χριστιανός δεν αναζητά, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, 

τη γνώση του Θεού μόνο με τη δύναμη της λογικής διεργασίας 

ή της φιλοσοφικής διεργασίας. Ο ίδιος ο Τιός του Θεού, δια της 

Αποκαλύψεώς Σου, επέλεξε να πάρει την ανθρώπινη μορφή, να 

αποτελέσει οργανικό μέλος της ιστορικής πραγματικότητας και 

να γίνει αντικείμενο εμπειρικής προσέγγισης και κοινωνίας 325.    

Η αναζήτηση της αληθινής γνώσης, που είναι ουσιαστικό 

γνώρισμα της ελληνικής συνείδησης, εκτείνεται σ' όλους τους 

χώρους της γνώσεως, θρησκεία-φιλοσοφία-επιστήμη -τέχνη και 

σ'όλο το φάσμα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Είναι η καθολική 

αναζήτηση της αληθείας για την καθολική τελείωση συνόλου 

της ανθρωπίνης υπάρξεως.  

                                                           
324 Πουρναράς, 80. 
325 Η. Ρεράκης, ύγχρονη διδακτική των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 20102 , 113. 
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Αποδέχεται ο Κλήμης ότι η ελληνική σκέψη και 

φιλοσοφία αναζητεί την αληθινή γνώση,  αλλά δέχεται 

παράλληλα ότι η αλήθινή γνώση είναι ο Θεός Λόγος  που 

διαβεβαίωσε τον κόσμο ότι  είναι η αλήθεια.  

Η γνώση στον Κλήμεντα  δεν είναι απόκτημα της 

ανθρώπινης λογικής. Φρειάζεται να προηγηθεί η κάθαρση από 

την κακία ,  πράγμα  που για να το πετύχει ο άνθρωπος έχει 

άναγκη από το θείο φωτισμό. Η γνώση αποκτάται από τη 

μετοχή στο φως των θείων ενεργειών του Θεού 326.    

Ο Κλήμης θεωρεί ότι ο χριστιανός γνωστικός πρέπει να 

είναι πολυμαθής και αυτό έχει όχι μόνο θεωρητικό αλλά και 

πρακτικό χαρακτήρα, είναι ένας συγκερασμός της χριστιανικής 

διδασκαλίας και της ελληνικής φιλοσοφίας. Η πολυμάθεια 

συνδέεται με τις διάφορες μορφές που έχει ο ενάρετος βίος, 

όπως η σύνεση, η θεία παιδαγωγία, η  γνώση των εντολών του 

Θεού 327.  

 

                                                           
326 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 5, 25, 1, 302 και 304: «Ἐφωτίσθημεν γάρ· τό δέ ἔστιν ἐπιγνῶναι 

τόν Θεόν». 
327 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 6, 29, 3, 310:  «Ο δέ πίστις, ἐντεὖθα ἡ ἐπαγγελία,...νοεἶται 

ὀρεκτόν» και 6, 29, 4, 310: «Υωτισμός ἄρα ἡ γνῶσίς ἐστιν,...ἐστίν άποκάλυψις» και 6, 30, 1-2, 

312: «Ὅτι δέ ἡ γνῶσις συνανατέλλει τῷ φωτίσματι....μία καθολική τς ἀνθρωπότητος 

σωτηρία ἡ πίστις....εἰπών». 



93 
 

3.1.5. Περί των δύο φύλων.  

   Είναι σημαντικό  το γεγονός ότι  στο συγκεκριμένο έργο του 

Κλήμεντος  γίνεται λόγος περί της ισοτιμίας των δύο φύλων. Ο 

συγγραφέας ξεκάθαρα αναφέρει ότι δε διαφέρουν στο ελάχιστο 

η αρετή του άνδρα από την αρετή της γυ ναίκας. Δε θα 

μπορούσε εξάλλου να υπάρχει κάποια υπεροχή από την πλευ-

ρά του άνδρα, από τη στιγμή που έχουν τον ίδιο δημιουργό Θεό 

και τα δύο φύλα. τη δημιουργία του ανθρώπου,  επιπλέον,   

είναι ξεκάθαρο το ανθρωπολογικό σχήμα με κοινωνιολογική 

επέκταση «οὐ  καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον» 328,  καθώς και η 

αναφορά στην ανθρώπινη ύπαρξη με τρόπο που επικεντρώνει 

το ερμηνευτικό ενδιαφέρον στην προσέγγιση του ανθρώπου ως 

ατόμου, ως κοινωνικού όντος  και όχι ως μονήρους  ύπαρξης  με 

διακριτικό στοιχείο το φύλο 329.  Εκτός αυτού, έχουν και τον ίδιο 

Παιδαγωγό που θα συντελέσει με τον καλύτερο τρόπο, ώστε  

να αποκτήσουν την καλύτερη αγωγή, χωρίς να φροντίσει να 

στολίσει κάποιο από τα δύο φύλα και συγκεκριμένα το 

αρσενικό με περισσότερα στοιχεία από το θηλυκό. Με βάση 

αυτό, μια είναι η Εκκλησία γι’  αυτούς, ίδιες οι αρετές, κοινός ο 

βίος, η αγωγή και η σωτηρία 330.  Η αρμονία και η ισορροπία στη 

ζωή έχει άμεση σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο συνδέεται ο 

άνθρωπος με το Θεό και αποτελεί την αφετηρία για την αιώνια 

ζωή 331.  

                                                           
328 Γένεσις, 2, 18. 
329 Ρεράκης, Ο «άλλος», 151. 
330 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 4, 10, 2-3, 280: «Εἰ γάρ ἀμφοἶν ὁ Θεός εἷς, εἷς δε καί ὁ 

Παιδαγωγός ἀμφοἶν, μία Ἐκκλησία, μία σωφροσύνη αἰδώς μία, ἡ τροφή κοινή, γάμος 

συζύγιος, ἀναπνοή, ὄψις, ἀκοή, γνῶσις, ἐλπίς, ὑπακοή, ἀγάπη, ὅμοια πάντα· ὧν δέ κοινός 

μέν ὁ βίος, κοινή δέ ἡ χάρις κοινὴ δέ καί ἡ σωτηρία, κοινή τούτων καί ἡ αρετή  καί ἡ ἀγωγή». 
331 Ρεράκης, όπ.π., 71. 
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Πολύ εύστοχα συνεχίζει ο Κλήμης να προσδιορίζει την 

ουσιαστική ισοτιμία των δύο φύλων στηριζόμενος στο 

αγιογραφικό χωρίο «Oὐκ ἔνι ἄρσεν και θῆλυ» 332.  Σο ζήτημα της 

ισοτιμίας των δύο φύλων αποτέλεσε για το χριστιανισμό 

βασικό στοιχείο της διδασκαλίας του .  Η ισοτιμία πρέπει να 

είναι και κύριο γνώρισμα της σχέσης των συζύγων. Εξ άλλου ο 

ο γάμος είναι χάρισμα μέσα από το οποίο μπορεί να δείξει κανείς την 

αγάπη στο συνάνθρωπο και την υπακοή του στον Θεό333. 

Η ισοτιμία των δύο φύλων μπορεί να στηριχθεί και στο 

γεγονός ότι η διάκριση αρσενικού  και θηλυκού υφίσταται μόνο 

στον κόσμο αυτό  και όχι στη Βασιλεία του Θεού. τον κόσμο 

αυτόν μόνο γίνονται γάμοι, λόγω της διάκρισης του αρσενικού 

και του θηλυκού, όχι όμως και στην ουράνια βασιλεία, αφού 

εκεί δε θα συνεχίσει να υφίσταται η διάκριση και τα έπαθλα 

για τον κοινό και αγιασμένο βίο θα δοθούν στον άνθρωπο, που 

θα έχει απαλλαγεί από την επιθυμία η οποία τον μερίζει και 

όχι μόνο στο αρσενικό ή μόνο στο θηλυκό 334.  Η αλήθεια του 

Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο 335 και την ελευθερία αυτή δεν 

μπορεί να την «φυλακίσει» κανείς σε στεγανά ,  εκκοσμικευμένα 

πλαίσια που αφορούν στη διάκριση των φύλων.  

 πουδαία παράλειψη θα ήταν, εάν δεν αναφερόταν ότι η 

λέξη άνθρωπος δεν προσδιορίζει μόνο τον άνδρα ή μόνο τη 

                                                           
332 Γαλ. 3, 28. 
333 Πατρώνος, Γάμος και αγαμία κατά τον Απόστολο Παύλο, εισαγωγικά και 

ερμηνευτικά στο Α΄ Κορ. 7, 1-7, ΕΕΘΠΑ  27 (1986), 107. 
334 Κλήμης, Παιδαγωγός Α,  4, 10, 3, 280 και 282: «Ἐν γάρ τῷ αἰῶνι τούτᾩ», φησί, « γαμοὖσι 

καί γαμίσκονται», ἐν ᾧ δή μόνᾩ τό θήλυ τοὖ ἅρρενος διακρίνεται, «ἐν ἐκείνᾩ δέ οὐκέτι», 

ἕνθα τοὖ κοινωνικοὖ καί ἁγίου τούτου βίου τοὖ ἐκ συζυγίας τά ἕπαθλα οὐκ ἅρρενι καί 

θηλείᾳ ἀνθρώπᾩ δέ ἀπόκειται ἐπιθυμίας διχαζούζης αὐτόν κεχωρισμένᾩ». 
335 Ρεράκης, Ο «άλλος», 71.   
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γυναίκα αλλά και τα δύο φύλα 336.  Επίσης, οι Αθηναίοι  

ονομάζουν παιδί και το αγόρι και το κορίτσι, χωρίς  να κάνουν 

καμμία διάκριση. Δηλωτικό και των δύο φύλων ,  επίσης ,  είναι η 

λέξη  ἀρνίο  που χρησιμοποιείται και για το αρσενικό και το 

θηλυκό ζώο και που η μεταφορική χρήση του όρου από το 

συγγραφέα σημαίνει τον όλο άνθρωπο, που ποιμαίνει ο 

ποιμένας Φριστός, χωρίς να γίνεται καμμία αναφορά στο ένα ή 

στο άλλο φύλο 337.  Αποτελεί,  λοιπόν, ανάγκη για το χριστιανό 

και γενικά για τον άνθρωπο να βλέπει τον περιβάλλοντα 

κόσμο, όχι σαν να αποτελείται από ανθρώπους που διαφέρουν 

μεταξύ τους, αλλά που έχουν κοινά στοιχεία και  μοιάζουν 338.  

                                                           
336 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 4, 11, 1, 282:  «Κοινόν οὗν καί τοὕνομα ἀνδράσιν καί γυναιξίν ὁ 

άνθρωπος. Σαύτῃ μοι δοκοὖσιν οἱ Ἀττικοί παιδάριον ἐπικοίνως οὐ μόνον τό ἅρρεν ἀλλά καί 

τό θλυ κεκληκέναι<». 
337 Όπ. π., 4, 11, 2, 282: «Ἂρνες δέ δὴ ἐπίκοινόν ἐστιν ἀφελείας ὅνομα ἅρρενος τε καί θήλεος 

ζώου· αὐτός δέ ἡμᾶς ὁ «Κύριος ποιμαίνει» εἰς τούς αἰῶνας ἀμήν». 
338 Γ. Σσιάκαλος, Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2009, 146. 



96 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ:  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΨΓΟΤ ΚΑΙ ΟΙ  ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΕ 

ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

4.1. Ο Θεός Λόγος ως παιδαγωγός.  

Η ανάγκη του ανθρώπου για την παρουσία του 

παιδαγωγού λόγου στην ζωή του φαίνεται και από το γεγονός 

ότι, όπως το σώμα του αρρώστου χρειάζεται ιατρό, έτσι και η 

ψυχή για να αποφύγει τον σκόπελο της αμαρτίας ή να 

θεραπευθεί χρειάζεται τη φροντίδα, την καθοδ ήγηση του 

διδασκάλου -παιδαγωγού  που θα φροντίσει για την καθαρότητά 

της, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να γνωρίσει την 

αποκάλυψη του  Λόγου 339.   

την Παλαιά Διαθήκη ο παιδαγωγός ήταν ο μωσαϊκός 

νόμος και παιδαγωγούσε το λαό κρατώντας τον με τον φόβο 

και όχι με ελευθερία. Ο Λόγος ήταν άγγελος, άσαρκος, ενώ 

αντίθετα στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος σαρκώθηκε και ο φόβος 

αντικαταστάθηκε από την αγάπη. Τπάρχει μια εξέλιξη που 

υποδηλώνει και την πνευματική ωρίμανση του ανθρώπου. Ενώ 

στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η προτροπή «να φοβηθείς τον 

Κύριο και Θεό σου 340», τώρα στη νέα εποχή η προτροπή είναι 

                                                           
339 Κλήμης, Παιδαγωγὀς Α΄, 1, 3, 2, 270:  «οὐδὲ γὰρ ὡσαύτως πρὸς τοὺς μανθάνοντας ἤ  

κάμνοντας ἀεὶ τῶν παραγγελμάτων ἕκαστον λέγεται, ἀλλὰ πρὸς οὓς μὲν εἰς γνῶσιν, πρὸς 

οὓς δὲ εἰς ἴασιν.Καθάπερ οὗν τοἶς νοσοὖσι τὸ σῶμα ἰατροὖ χρῄζει, ταύτῃ καὶ τοἶς ἀσθενοὖσι 

τὴν ψυχὴν παιδαγωγοὖ δεἶ, ἵν΄ ἡμῶν ἰάσηται τὰ πάθῃ, εἷτα δὲ εἰς διδασκάλου ὃς 

καθηγήσηται, καθαρὰν πρὸς γνώσεως ἐπιτηδειότητα εὐτρεπίζων τὴν ψυχὴν, δυναμένην 

χωρσαι τὴν ἀποκάλυψιν τοὖ Λόγου». 
340 Δευτ. 6, 2: «ἵνα φοβσθε Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, φυλάσσεσθαι πάντα τὰ δικαιώματα 

αὐτοὖ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοὖ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ 

υἱοὶ τῶν υἱῶν σου πάσας τὰς ἡμέρας τς ζως σου, ἵνα μακροημερεύσητε.». 
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«να αγαπήσεις τον Θεό σου 341». Προτρέπει πλέον ο Παιδαγωγός  

να σταματήσουν οι άνθρωποι τις παλιές συνήθειές τους και να 

μάθουν να πράττουν το καλό, να αγαπήσουν τη δικαιοσύνη 

έναντι της ανομίας. Αυτή είναι και η Καινή Διαθήκη που 

αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της Παλαιάς 342.  

Ο Πατέρας είναι αγαθός, ο δε παιδαγωγός  Λόγος είναι 

δίκαιος μέσα από τη σχέση του με τον Πατέρα, που είναι σχέση 

αγάπης. Δεν μπορεί να μετρηθεί ως ένα απλό ανθρώπινο 

γνώρισμα η σοφία του παιδαγωγού. Επίσης, πολύμορφος είναι 

και ο τρόπος οικονομίας του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο 

ρόλος του είναι,  εκτός των άλλων, να προσκαλέσει τους 

εκλεκτούς για κάτι καλύτερο, όσους αδικούν  να τους αποτρέψει 

να αμαρτήσουν και να τους οδηγήσει σε ένα καλύτερο βίο. 

Εξάλλου, ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στο πάθος για τον άνθρωπο, 

σαρκώθηκε ο Λόγος από την πολλή φιλανθρωπία Σου. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλήμης στο έργο του. «Πολλή δέ ἡ  

σοφία περί τήν παιδαγωγίαν αὐτοὖ, καί ὁ  τρόπος τς οἰκονομίας  

αὐτοὖ  ποικίλος εἰς σωτηρίαν. Προσμαρτυρεἶ  μέν γάρ τοἶς 

                                                           
341 Ματθ. 22, 37: «...ἀγαπήσεις κύριον τόν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῆ ψυχῆ σου καί ἐν ὅλῃ τῆ διανοίᾳ 

σου...». 
342 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄,7, 60, 1-3, 356: «Διό καὶ ἐπιφέρει «προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά 

σε», προφητεὖσαι λέγων αὐτόν δεἶν μηδὲ ὄνειδος εἷναι δοκεἶν τοὖ νεωτέρου τὴν 

προσηγορίαν τοἶς νηπίοις καλουμένοις. Ὁ δὲ νόμος χάρις ἐστὶ παλαιὰ διὰ Μωσέως ὑπό τοὖ 

Λόγου δοθεἶσα.  Διὸ καὶ φησιν ἡ Γραφή· «ὁ νόμος διά Μωσὲως ἐδόθη», οὐχὶ ὑπὸ Μωσέως 

ἀλλὰ ὑπὸ μὲν τοὖ Λόγου, διὰ Μωσέως δὲ τοὖ θεράποντος αὐτοὖ διὸ καὶ πρόσκαιρος 

ἐγένετο.  «Ἡ δὲ ἀΐδιος χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοὖ Φριστοὖ ἐγένετο». Ὁρᾶτε τὰς λέξεις 

τς Γραφς ἐπί μέν τοὖ νόμου «ἐδόθη» φησὶ μόνον, «ἡ δὲ ἀλήθεια», χάρις οὗσα τοὖ Πατρός, 

ἔργον ἐστὶν τοὖ Λόγου αἰώνιον καὶ οὐκέτι δίδοσθαι λέγεται, ἀλλὰ «διὰ Ἰησοὖ» γίνεσθαι, «ο 

χωρὶς ἐγένετο οὐδὲ ἓν». Αὐτίκα γοὖν  ὁ Μωυσς, τῷ τελείᾩ προφητικῶς παραχωρῶν 

παιδαγωγῷ τῷ Λόγᾩ, καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν παιδαγωγίαν προθεσπίζει καὶ τῷ λαῷ 

παρατίθεται τὸν παιδαγωγόν, ἐντολάς ὑπακος ἐγχειρίσας· «προφήτην ὑμἶν ἀναστήσει», 

φησίν, «ὁ Θεὸς ὡς ἐμὲ ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν», τὸν Ἰησοὖν τὸν τοὖ Ναυ, αἰνιττόμενος τὸν 

Ἰησοὖν τὸν τοὖ Θεοὖ Τἱόν· σκιαφραφία γὰρ ἦν τοὖ Κυρίου τὸ ὃνομα τὸ Ἰησοὖ 

προκηρυσσόμενον ἐν νόμᾩ. Ἐπιφέρει γοὖν, τὸ λυσιτελὲς τῷ λαῷ συμβουλεύων, «αὐτοὖ 

ἀκούσεσθε», λέγων, « καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἄν μὴ ἀκούσῃ» τοὖ προφήτου τούτου, τούτᾩ 

ἀπειλεἶ. Σοιοὖτον ἡμἶν ὄνομα σωτηρίου προφητεύει παιδαγωγοὖ». 
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ἀγαθοἶς ὁ  παιδαγωγός, ἐκκαλεἶται δέ τούς κλητούς ἐπί τά 

βελτίω καί τούς ἀδικεἶν σπεύδοντας ἀποτρέπει τς ὁρμς, 

μεταθέσθαι δέ εἰς ἀμείνω βίον παρακελεύεται. Οὐδέτερον γάρ 

ἀμάρτυρον θατέρου προσμαρτυρουμένου, ἥ  τε χάρις ἐκ μαρτυ-

ρίας μεγίστη, ἀλλά καί τό ἐμπαθές τς ὀργς, εἰ  δή ὁργήν, τήν 

νουθεσίαν αὐτοὖ  χρή καλεἶν, φιλάνθρωπόν ἐστιν εἰς πάθη 

καταβαίνοντος τοὖ  Θεοὖ  διά τόν ἄνθρωπον, δι΄ ὃν  καί  γέγονεν 

ἅνθρωπος  ὁ  Λόγος τοῦ  Θεοῦ»  343.  

Ο Κλήμης αναφερόμενος στο πρόσωπο του παιδαγωγού 

ουσιαστικά αναφέρεται στο πρόσωπο του Φριστού που είναι το 

αιώνιο πρότυπο του παιδαγωγού. Ο Λόγος έχει να επιτελέσει 

ένα πρακτικό έργο, που δεν είναι άλλο από το να βοηθήσει 

τους πιστούς στην αποφυγή της αμαρτίας και να τους οδηγήσει 

στον ορθό βίο.  Οι νέοι που προσήλθαν στο Φριστιανισμό έχουν 

μια εσωτερική δυναμική προς την τελειότητα, ωστόσο, όμως,  

έχουν την ανάγκη να βοηθηθούν, για να επιτύχουν το  

καλύτερο 344.  

Ο Κλήμης τονίζει την ομοιότητα του Παιδαγωγού Λόγου 

με το Θεό Πατέρα και την υιότητα του Λόγου. Επίσης, 

περιγράφει τον Παιδαγωγό που είναι αναμάρτητος και 

ανεπίληπτος. Διάκονος του θελήματος του Πατέρα, βρίσκεται 

μέσα στον Πατέρα και είναι Θεός. Αυτός είναι το πρότυπό μας 

και προς αυτόν οφείλουν οι πιστοί να ομοιάσει η ψυχή τους. 

Γιατί είναι ξένος προς κάθε ανθρώπινο πάθος, και γι’  αυτό 

μπορεί να είναι και ο μόνος κριτής. Οι πιστοί, προτρέπει ο  

Κλήμης να αμαρτάνουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Είναι 

αναγκαία η απαλλαγή από τα πάθη που θα οδηγήσει  και στην 

                                                           
343 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 74, 3-4, 378. 
344 Φρήστου, Πατρολογία, 779.  
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αποφυγή της πτώσης. Σο τέλειο θα ήταν να μην αμαρτάνει 

καθόλου ο άνθρωπος, χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνον του 

Θεού. Ψστόσο, μπορεί να εργαστεί, έτσι, ώστε να αποφύγει τα 

εκούσια αμαρτήματα και αρκετά από τα ακούσια. Αυτό 

θεωρείται ως κύριο γνώρισμα εκείνων που παιδαγωγούνται 

χριστιανικά 345.  

τη συνέχεια του έργου ο Κλήμης χαρακτηρίζει τον 

αιφνίδιο θάνατο ως ακούσια αμαρτία. Παραλληλίζει την 

κηλίδα της  ψυχής με τη βρώμικη κόμη της κεφαλής, που καλό 

θα είναι άμεσα ο άνθρωπος να την ξυρίσει και να απαλλαγεί 

από τον ρύπο αυτό και να παραμείνει καθαρός. Ο άνθρωπος, 

λοιπόν, μπορεί και πρέπει συγχρόνως να διώξει μακριά τον 

κακό λογισμό και να επιστρέψει στη μετάνοια. Ο Παιδαγωγός 

Λόγος είναι αυτός που μεριμνά για το σταμάτημα της 

αμαρτίας. Και όσες φορές ο Λόγος χρησιμοποίησε την 

προφητεία για την παρεμπόδιση της αμαρτίας, το έπραξε για 

αυτόν ακριβώς το λόγο 346.   

                                                           
345 Κλήμης, Παιδαγωγός Α, 2, 4, 1, 270 και 272: «Ἔοικεν δὲ ὁ παιδαγωγὸς ἡμῶν, ὦ παἶδες 

ὑμεἶς, τῷ πατρὶ τῷ αὑτοὖ τῷ Θεῷ, οπέρ ἐστιν Τἱός, ἀναμάρτητος, ἀνεπίληπτος καὶ 

ἀπαθὴς τὴν ψυχήν, Θεὸς ἐν ἀνθρώπου σχήματι ἄχραντος, πατρικῷ θελήματι διάκονος, 

Λόγος Θεός, ὁ ἐν τῷ Πατρί, ὁ  ἐκ δεξιῶν τοὖ Πατρός, σύν καὶ τῷ σχήματι Θεός· οτος ἡμἶν 

εἰκὼν ἠ ἀκηλίδωτος, τούτᾩ παντί σθενεἶ πειρατέον ἐξομοιοὖν τὴν ψυχήν· ἀλλ΄ ὃ μὲν 

ἀπόλυτος εἰς τὸ παντελὲς ἀνθρωπίνων παθῶν, διὰ τούτου γὰρ καὶ μόνος κριτής, ὃτι 

ἀναμάρτητος μόνος · ἡμεἶς δέ, ὃση δύναμις, ὡς ὃτι ἐλάχιστα ἀμαρτάνειν πειρώμεθα· 

κατεπείγει γὰρ οὐδὲν τοσοὖτον ὡς ἡ τῶν παθῶν καὶ νοσημάτων ἀπαλλαγὴ πρῶτον, ἕπειτα 

δὲ καὶ ἡ κώλυσις τς εἰς τὴν συνήθειαν τῶν ἁμαρτημάτων εὐεμπτωσίας. Ἂριστον μὲν ον τὸ 

μηδ' ὃλως ἐξαμαρτάνειν κατὰ μηδένα τρόπον, ὃ δὴ φαμέν εἷναι Θεοὖ· δεύτερον δὲ τὸ 

μηδενὸς τῶν κατὰ γνώμην ἐφάψασθαί ποτε ἀδικημάτων, ὃπερ οἰκεἶον σοφοὖ· τρίτον δὲ τὰ 

μὴ πάνυ πολλοἶς τῶν ἀκουσίων περιπεσεἶν, ὃπερ ἴδιον παιδαγωγουμένων εὐγενῶς· τὸ δὲ μὴ 

ἐπὶ μήκιστον διατρἶψαι τοἶς ἁμαρτήμασι τελευταἶον τετάχθω· ἀλλὰ καὶ τοὖτο τοἶς εἰς 

μετάνοιαν ἀνακαλουμένοις ἀναμαχέσαθαι σωτήριον». 
346 Όπ. π.,  5, 1-3, 272 και 274: «Καί μοι δοκεἶ παγκάλως διά Μωσέως φάσκειν ὁ παιδαγωγός, 

«ἐάν τις ἀποθάνῃ ἐπ΄αὐτῷ αἰφνίδιον, παραχρμα μιανθήσεται ἡ κεφαλή εὐχς αὐτοὖ καί 

ξυρήσεται», τήν ἀκούσιον ἀμαρτίαν αἰφνίδιον θάνατον προσειπών·  μιαίνειν δέ αὐτόν λέγει 

κηλιδοὖντα τήν ψυχήν· διό καί τήν θεραπείαν ᾖ τάχος ὑποτίθεται ξυρᾶσθαι παραχρμα τήν 

κεφαλήν συμβουλεύων, τάς ἐπισκιαζούσας τῷ λογισμῷ τς ἀγνοίας κόμας ἀποψήξασθαι 

παραινῶν, ὡς γυμνόν δασείας καταλειφθέντα ὔλης, τς κακίας, τόν λογισμόν 
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 Ο Κλήμης συνεχίζει να αποδίδει ιδιότητες στον Λό γο.  

Μια από αυτές είναι η θεραπευτική διάσταση του έργου του. 

Θεραπεύει τα παρά φύση πάθη της ψυχής με τις συμβουλές. 

αφέστατα και είναι καλύτερα να προλαμβάνεις τα 

αποτελέσματα μιας νοσηρής κατάστασης από το να  τα 

αντιμετωπίζεις. Βέβαια ο Φριστός είναι ο  μόνος ιατρός των 

ασθενειών της ψυχής και φροντίζει για όλο τον άνθρωπο που 

είναι ψυχοσωματική οντότητα και όχι μόνο για ένα από τα δύο 

αυτά στοιχεία, είτε δηλαδή μόνο σώμα είτε μόνο ψυχή. Για το 

λόγο αυτό θεράπευσε παράλυτους, ανέστησε νεκρούς, αλλά 

και συγχώρησε αμαρτίες 347.   

Ο Θεός είναι δίκαιος και αναφέρει σχετικά ο Κλήμης, 

«Ὣστε ἀγαθός μὲν ὁ  Θεὸς δι ΄  ἑαυτὸν ,  δίκαιος δὲ  ἥδη δι ΄  ἡμᾶς, καὶ  

τοὖτο ὃτι ἀγαθός. Σὸ  δίκαιον δὲ  ἡμἶν διὰ  τοὖ  Λόγου ἐνδείκνυται 

τοὖ  ἑαυτοὖ  ἐκεἶθεν ἄνωθεν, ὃθεν γέγονε Πατήρ. Πρὶν γὰρ 

κτίστην γενέσθαι Θεὸς ᾖν,  ἀγαθὸς ἦν, καὶ  διὰ  τουτοὖ  καὶ  

δημιουργὸς εἷναι καὶ  Πατὴρ ἠθέλησεν  καὶ  ἡ  τς ἀγάπης ἐκείνης 

                                                                                                                                                                      
(ἐνθρονίζεται δέ οτος ἐν ἐγκεφάλᾩ) ἐπί τήν ματάνοιαν παλινδρομσαι. Ἔπειτα, ὀλίγα 

προσειπών, ἐπιφέρει «αἱ δέ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλόγοι», δι΄ ὧν δλον ὄτι αἱ ἁμαρτίαι 

μηνύονται αἱ μή γεγονυἶαι κατά λόγον. Καί τό μέν ἀκούσιον αἰφνίδιον προσεἶπεν, τό δέ 

ἁμαρτάνειν ἄλογον. Ο δή χάριν ὁ Λόγος ὀ Παιδαγωγός τήν ἐπιστασίαν εἴληχεν εἰς τήν 

ἀλόγου κώλυσιν ἁμαρτίας. κόπει δέ ἐνθένδε ἀπό τς Γραφς «διά τοὖτο τάδε λέγει 

Κύριος»· τό ἁμάρτημα ἐλεγκτικῶς τό προϋπάρξαν διά τς ἐπομένης δείκνυται ρήσεως, 

καθό ἡ δικαία κρίσις ἕπεται, καί τοὖτο ἐμφανῶς διά τῶν προφητῶν καταφαίνεται, ὡς, εἰ μή 

ἥμαρτες, λεγόντων, οὐκ ἄν τάδε ἠπείλησεν, καί «διά τοὖτο οὕτω λέγει Κύριος» καί  «ἀνθ΄ὧν 

οὐκ ἠκούσατε τῶν λόγων τούτων, διά τοὖτο τάδε λέγει Κύριος» καί  «διά τοὖτο  ἱδού λέγει 

Κύριος». Διά τοὖτο γάρ ἡ προφητεία, δι΄ ὑπακοήν καί παρακοήν, δι΄ ἥν μέν ἵνα σωθῶμεν, δι΄ 

ἥν δέ ἵνα παιδευθῶμεν» 
347 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 6, 1-2, 274: «Ἔστιν οὗν ὁ Παιδαγωγός ἡμῶν Λόγος διὰ 

παραινέσεων θεραπευτικὸς τῶν παρὰ φύσιν τς ψυχς παθῶν. Κυρίως μὲν γὰρ ἡ τῶν τοὖ 

σώματος νοσημάτων βοήθεια ἰατρικὴ καλεἶται, τέχνη  ἀνθρωπίνῃ σοφίᾳ διδακτή. Λόγος δὲ ὁ 

πατρικὸς μόνος ἐστὶν ἀνθρωπίνων ἰατρὸς ἀρρωστημάτων παιώνιος  καὶ ἐπᾩδὸς ἅγιος 

νοσούσης ψυχὴς. «ῶσον τὸν δοὖλον σου», φησίν « ὁ Θεός μου, τὸν ελπίζοντα ἐπὶ σοι· 

ἐλέησόν με, Κύριε, ὃτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὃλην τὴν ἡμέραν». « Ἰατρικὴ μὲν γὰρ», κατὰ 

Δημόκριτον, «σώματος νόσους ἀκέεται, σοφίη δὲ ψυχὴν παθῶν ἀφαιρεἶται»· ό δὲ ἀγαθὸς 

Παιδαγωγός, ἡ σοφία, ὁ Λόγος τοὖ Πατρός, δημιουργήσας τὸν ἄνθρωπον, ὅλου κήδεται τοὖ 

πλάσματος, καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ἀσκεἶται αὑτοὖ ὁ πανακὴς τς ἀνθρωπότητος ἰατρὸς» 
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σχέσις δικαιοσύνης γέγονεν ἀρχή, καὶ  τὸν ἥλιον  ἐπιλάμποντος 

τὸν αὑτοὖ  καὶ  τὸν Τἱόν καταπέμποντος τὸν αὑτοὖ·  καὶ  πρῶτος 

οτος τὴν ἐξ οὐρανῶν  ἀγαθὴν κατήγγειλε δικαιοσύνην,  «οὐδεὶς 

ἕγνω τὸν Τἱόν, εἰ  μὴ  ὁ  Πατήρ» λέγων, «οὐδὲ  τὸν Πατέρα, εἰ  μὴ  ὁ  

Τἱός». Αὕτη  ἡ  ἀντιταλαντεύουσα γνῶσις ἐπ' ἴσης δικαιοσύνης 

ἀρχαίας σύμβολον. Ἒπειτα δὲ  ἐπὶ  τοὺς ἀνθρώπους καταβέβηκεν 

ἡ  δικαιοσύνη καὶ  γράμματι καὶ  σώματι,  τῷ  Λόγᾩ  καί τῷ  Νόμᾩ ,  

εἰς μετάνοιαν τὴν ἀνθρωπότητα  βιαζομένη σωτήριον·  ἀγαθὴ  γὰρ 

ἦν» 348.  

Ο Κλήμης ορίζει ξεκάθαρα πλέον ότι ο Παιδαγωγός 

ονομάζεται Ιησούς, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον 

καλό ποιμένα. το σημείο αυτό γίνεται ένας παραλληλισμό ς 

του ανθρώπου που ποιμαίνει και καθοδηγεί τα πρόβατα με τον 

Παιδαγωγό που καθοδηγεί τα παιδιά, τα πνευματικά νήπια. Ο 

Παιδαγωγός είναι αυτός που θα κατευθύνει τα παιδιά προς τη 

σωτηρία 349.  Ο Παιδαγωγός στην Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγούσε 

δια του προφήτη Μωυσή το λαό του Ισραήλ, ενώ τώρα ο ίδιος 

καθοδηγεί το νέο λαό της Καινής Διαθήκης 350.  το χωρίο αυτό 

παρουσιάζεται ο Παιδαγωγός και με μια ακόμη ιδιότητά του, 

                                                           
348 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄,  9, 88. 2-3, 398 και 400. 
349 Όπ. π., 7, 53, 1-3, 346: «...ἀλλά καί τούς Φριστῷ κατηκολουθηκότας ἡμᾶς νηπίους 

ἀλληγορουμένους.....Παιδαγωγία δέ ἡ θεοσέβεια,....ἀγωγή τε ὀρθή ἀνάγουσα εἰς οὐρανόν». 
350 Όπ. π.,  7, 58, 1-3, 352 και 354: «Ἐνταὖθα διδάσκαλός ἐστι παιδαγωγίας· καὶ γὰρ ἧν ὡς 

ἀληθῶς δὶα μὲν Μωσέως παιδαγωγὸς ὁ Κύριος τοὖ λαοὖ τοὖ παλαιοὖ, δι΄ αὑτοὖ δὲ τοὖ νέου 

καθηγεμὼν λαοὖ, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. «Ἰδού», γάρ φησι τῷ Μωσεἶ, «ὁ ἄγγελός μου 

προπορεύεταί σου», τὴν εὐαγγέλιον καὶ ἡγεμόνιον ἐπιστήσας τοὖ Λόγου δύναμιν· τὸ δὲ 

ἀξίωμα τὸ κυριακὸν φυλάττων «ᾗ δ΄ἄν ἡμέρᾳ ἐπισκέπτωμαι», φησίν, «ἐπάξω ἐπ΄ αὐτοὺς τήν 

ἁμαρτίαν αὐτῶν», τουτέστιν, ᾗ δ΄ ἄν ἡμέρᾳ κριτὴς καθεσθῶ, ἀποδώσω τῶν ἀμαρτιῶν αὐτῶν 

τά ἀντάξια· ὁ γὰρ αὐτὸς παιδαγωγὸς καὶ κριτὴς τοὺς παρακούσαντας αὐτοὖ δικάζει, τὸ δὲ 

ἀμάρτημα αὐτῶν οὐ παρασιωπᾷ ὁ φιλάνθρωπος Λόγος, ἐλέγχει δέ ἳνα μετανοήσωσιν· 

«θέλει γὰρ ὁ Κύριος τὴν μετάνοιαν τοὖ ἀμαρτωλοὖ μᾶλλον ἤ τὸν θάνατον». Ἡμεἶς δὲ τὰς 

ἄλλων ἁμαρτίας ὡς νήπιοι δι΄ἀκος παραδεξάμενοι φόβᾩ τς ἀπειλς τοὖ μὴ τὰ ὃμοια 

παθεἶν ἀποσχώμεθα τῶν ἴσων πλημμελημάτων. Σί ον ἦν ὃ ἣμαρτον; «Ὃτι ἐν τῷ θυμῷ 

αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῆ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταὖρον· 

ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν». 
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αυτή του κριτή που θα αποδώσει δικαιοσύνη σύμφωνα με τις 

αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Παιδαγωγός κριτής είνα ι δίκαιος 

και κρίνει σύμφωνα με τα αμαρτήματά τους, αλλά παράλληλα 

είναι φιλάνθρωπος και βοηθάει να μετανοήσουν οι άνθρωποι 

και να έλθουν στο σημείο να συναισθάνονται την 

αμαρτωλότητά τους. Ο Παιδαγωγός εργάζεται ουσιαστικά για 

τη σωτηρία των ανθρώπων, εργάζεται για την πνευματική 

ωρίμανση του πιστού.  

Μια ακόμη ιδιότητα του Λόγου είναι ότι έχει την 

αρμοδιότητα από τον Πατέρα να συγχωρεί τα αμαρτήματα των 

ανθρώπων. Διακρίνει τον άνθρωπο που υπακούει,  από αυτόν 

που εμμένει στην ανυπακοή. Είναι χαρακτηριστικό του 

Παιδαγωγού Λόγου το γεγονός ότι δεν επιθυμεί καμιά τιμωρία. 

Εξ άλλου όλες οι παιδαγωγικές μέθοδοι έχουν σκοπό τη 

συνέτιση των ανθρώπων και όχι απλά την επιβολή κάποιας 

τιμωρίας. Ενδιαφέρεται να ανακοπεί η ροπή προς την αμαρτία 

και αναφέρει ποιες είναι οι συνέπειες της. Ο Θεός Πατέρας 

είναι αγαθός και την οποιαδήποτε «τιμωρία» δεν την επισύρει 

από οργή ,  αλλά ξεκάθαρα  μόνο εξαιτίας της επιδίωξης του 

αγαθού. Δείγμα της ανθρώπινης ελευθερίας είναι το γεγονός 

της επιλογής της διάπραξης της αμαρτίας  και των αντίστοιχων 

τιμωριών που έπονται. Ο Θεός ασφαλώς και δεν ευθύνεται γι’  

αυτό 351.  

Ο Θεός ζητεί από τον άνθρωπο την μετάνοια. Η απειλή 

της τιμωρίας είναι μια οικονομία που παιδαγωγεί τον άνθρωπο 

και τον αποτρέπει από τη διάπραξη της αμαρτίας. Όπου 

                                                           
351 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 69, 2-3, 370: «αφές...οἱ μή διεχθρεύοντες τῆ ἀληθείᾳ μηδέ 

μισοὖντες τόν Λόγον οὐκ ἄν τήν σφῶν αὐτῶν μισήσαιεςν σωτηρίαν, ἐκφύγοιεν δ΄ἄν τς 

ἔχθρας τά ἐπιτίμια». 
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πραγματικά υπάρχει η θεία παρουσία, το «πρόσωπο» του Θεού, 

εκεί υπάρχει ηρεμία, αντίθετα, απ’ όπου εκλείπει η θεία 

παρουσία, εκεί υπεισέρχεται η κακία. Ο Θεός δεν τιμωρεί τον 

άνθρωπο που αμαρτάνει σαν να ανταποδίδει το κακό, να 

εκδικείται. αφέστατα, θα ήταν πιο ευάρεστ ο στο Θεό να 

έβλεπε την προσευχή ως ανταπόδοση στα έργα της κακίας των 

ανθρώπων και όχι την εκδίκηση.  

Σο έλεος του Παιδαγωγού και η φροντίδα του για το 

δημιούργημα του αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Ο 

Παιδαγωγός ελέγχει και διδάσκει παράλληλα, ως γνήσιος 

ποιμήν, το ποίμνιό του. Όσους επιθυμούν να είναι κοντά τ ου 

τους ελεεί. Βέβαια, το έλεος  του Λόγου είναι όσο και ο έλεγχός 

του. Είναι αρκετά ωφέλιμο για τον αμαρτωλό πεσόντα 

άνθρωπο να ανασηκωθεί από την αμαρτία και να ακολουθήσει 

τον έντιμο βίο. Ο Κλήμης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, ενώ 

σαφέστατα το να μην αμαρτήσει κανείς είναι τέλειο, καλό 

είναι επίσης και να θεραπευτεί, αν κάποια στιγμή ασθενήσει.  

Σονίζεται από το συγγραφέα η αναγκαιότητα ύπαρξης 

του σωτήρα για τους ασθενείς, του οδηγού για τους 

περιπλανώμενους, του φωταγωγού για τους τυφλούς και του 

Παιδαγωγού για τα παιδιά που θα τα βοηθήσει να μην 

περιπλανώνται μέσα στην ζωή σαν να μην έχουν τόπο να 

μείνουν 352.  

Ο Παιδαγωγός παρουσιάζεται με έναν αλληγορικό τρόπο, 

Παρουσιάζεται ως ποιμένας λογικών προβάτων.  Επιθυμεί τη 

σωτηρία του ανθρώπου και γι’  αυτόν εργάζεται ακούραστα. 

Ελέγχει, τιμωρεί,  αγαπάει τον άνθρωπο, φροντίζει για την 

                                                           
352 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 83, 3, 392: «...σωτρος μέν οἱ νοσοὖντες δεόμεθα, οἱ 

πεπλανημένοι δέ τοὖ καθηγησομένου ....». 
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εκκλησία του. Τπόσχεται ότι θα είναι μαζί της και ότι θα 

μεριμνά γι’ αυτήν στο σύνολό της αλλά και μεμονωμένα για 

τον κάθε πιστό.  

Ο Παιδαγωγός είναι αγαθός, δίκαιος και τονίζει ο 

Κλήμης το Λόγο του ίδιου του Κυρίου, ότι δεν ήρθε να 

δικαιωθεί, αλλά να διακονήσει 353.  Επίσης, ο Παιδαγωγός μέσα 

από την ποιμαντική της αγάπης και της προσφοράς  υπόσχεται 

ότι θα έδινε και την ψυχή του για τους ανθρώπους. 

υγκεκριμένα αναφέρει «Σοιοὖτος ἡμῶν ὁ  παιδαγωγός ἀγαθός 

ἐνδίκως. «Οὐκ ἦλθον», φησί,  «διακονηθναι,  ἀλλά διακονσαι». 

Διὰ  τοὖτο εἰσάγεται ἐν  τῷ  εὐαγγελίᾩ  κεκμηκώς, ὁ  κάμνων ὑπὲρ 

ἡμῶν καὶ  «δοὖναι τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοὖ  λύτρον ἀντὶ  πολλῶν» 

ὑπισχνούμενος. Σοὖτον γὰρ μόνον ὁμολογεἶ  ἀγαθόν εἷναι 

ποιμένα. Μεγαλόδωρος οὗν ὁ  τὸ  μὲγιστον ὑπέρ ἡμῶν, τὴν ψυχὴν 

αὐτοὖ ,  ἐπιδιδούς, καὶ  μεγαλωφελὴς καὶ  φιλάνθρωπος, ὃτι καὶ  

ἀνθρώπων, ἐξὸν εἷναι κύριον, ἀδελφός εἷναι βεβούληται ·   ὃ  δὲ  

καί  εἰς τοσοὖτον ἀγαθός  ὥστε  ἡμῶν καὶ  ὑπεραποθανεἶν» 354.  

 τη συνέχεια ο Κλήμης αναφέρει για τον Παιδαγωγό ότι 

είναι φιλάνθρωπος, αγαθός, δίκαιος και αποτελεί παράδειγμα 

προς μίμηση ολόκληρη η ζωή του στη γη. Η φιλανθρωπία και η 

προσφορά του είναι ο καλύτερος τρόπος διαπαιδαγώγησης.  

Επανέρχεται ο Κλήμης στην παιδαγωγία του Λόγου δια του 

προφήτη Μωυσή και στη συνέχεια δια μέσου των υπόλοιπων 

προφητών. Μάλιστα τονίζει ότι ο Λόγος είναι η παιδαγωγία 

των δύστροπων παιδιών, των δύσκολων ανθρώπων που δε 

συμμορφώνονται εύκολα με υποδείξεις και  νουθεσίες.  

                                                           
353 Ματθ. 20, 28: «ὥσπερ ὁ υἱός τοὖ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθναι, ἀλλά διακονσαι καί 

δοὖναι τήν ψυχήν αὐτοὖ λύτρον ἀντί πολλῶν». 
354 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 85, 1-2, 394. 
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Ο Παιδαγωγός χρησιμοποιεί ανάλογα τη διάθεση του 

παιδαγωγούμενου, άλλοτε με αυστηρότητα άλλοτε με 

ηπιότητα. την προσπάθειά του ο Ιησούς -Παιδαγωγός να 

καθοδηγήσει στον αληθινό βίο τους πιστούς, αποτυπώνει τις 

εντολές ἐτσι, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεσή τους από τους 

πιστούς. Ο Λόγος έπλασε τον άνθρωπο, τον αναγέννησε, τον 

παιδαγώγησε με τα λόγια, κατευθύνοντάς τον προς την 

υιοθεσία και τη σωτηρία. κοπός του Παιδαγωγού Λόγου είναι 

να μεταμορφώσει τον άνθρωπο από επίγειο σε επουράνιο. 

Εκπληρώνει το λόγο της Γενέσεως να πλάσει τον άνθρωπο κατ’ 

εικόνα και καθ’ ομοίωση 355.  

το χωρίο «Καὶ  δὴ  γέγονεν ὁ  Φριστὸς τοὖτο πλρες, ὅπερ 

εἴρηκεν ὁ  Θεὸς, ὁ  δὲ  ἄλλος ἄνθρωπος κατὰ  μόνην νοεἶται τὴν 

εἰκόνα. Ἡμεἶς δέ ,  ὦ  παἶδες ἀγαθοὖ  Πατρὸς, ἀκούωμεν τοὖ  Λόγου 

καὶ  τὸν σωτήριον ὄντως ἀναμαξώμεθα τοὖ  ωτρος ἡμῶν βίον·   

ἐνθένδε ἤδη τὴν ἐπουράνιον μελετῶντες πολιτείαν, καθ΄ ἣν 

ἐκθεούμεθα, τὸ  ἀειθαλὲς   εὐφροσύνης καὶ  ἀκήρατον εὐωδίας 

ἐπαλειφώμεθα χρἶσμα, ἐναργὲς ὑπόδειγμα ἀφθαρσίας τὴν 

πολιτείαν ἔχοντες τοὖ  Κυρίου καὶ  τὰ  ἴχνη του Θεοὖ  διώκοντες ,  ᾧ  

μόνᾩ  προσήκει σκοπεἶν καὶ  δὴ  μέλει πῶς καὶ  τίνα τρόπον 

ὑγιεινότερος ἅν ὁ  τῶν ἀνθρώπων βιὸς γένοιτο.  Ἀλλὰ  καὶ  πρὸς 

αὐτάρκειαν τοὖ  βιοὖ  καὶ  ἀπεριττότητα ἔτι τε εὔζωνον τε καὶ  

εὔλυτον ὁδοιπορικήν ἑτοιμότητα εἰς ἀιδιότητα εὐζωίας 

παρασκευάζει, αὐτόν αὑτοὖ  ἕκαστον ἡμῶν ταμεἶον εἸναι 

διδάσκων.  «Μὴ  γὰρ μεριμνᾶτε», φησὶ ,  «περὶ  τς αὔριον», χρναι 

λέγων τὸν ἀπογεγραμμένον Φριστῷ  αὐτάρκη καὶ  αὐτοδιάκονον 

                                                           
355 Γεν, 1, 26: «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν 

τῶν ἰχθύων τς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοὖ οὐρανοὖ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τς 

γς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γς γς.». 
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καὶ  προσέτι ἐφήμερον ἐπαναιρεἶσθαι βιὸν. Οὐ  γὰρ ἐν πολέμᾩ ,  

ἀλλ' ἐν εἰρήνῃ  παιδαγωγούμεθα» 356,  ο Κλήμης προτρέπει τους 

πιστούς που είναι παιδιά του Πατέρα αλλά και αναθρέμματα 

του Παιδαγωγού, να εκπληρώσουν το θέλημα του Πατέρα και 

να υπακούουν στο Λόγο. Οι άνθρωποι, έχοντας ως υπόδειγμα 

το ωτήρα Φριστό, μπορούν να ακολουθήσουν έναν ενάρετο 

τρόπο ζωής. Αυτός ο βίος είναι αυτάρκης και ο άνθρωπος μέσα 

από αυτόν παιδαγωγείται για την προσωπική του ειρήνη και 

ευτυχία.  

Ο Κλήμης με το ακόλουθο χωρίο επιδιώκει να 

καταστήσει κατανοητή την αναγκαιότητα της ύπαρξης του 

σωτήρα στην ζωή του ανθρώπου λέγοντας «Εἰκότως ἅρα 

σωτρος μὲν οἱ  νοσοὖντες δεόμεθα, οἱ  πεπλανημένοι δὲ  τοὖ  

καθηγησομένου καὶ  οἱ  τυφλοὶ  τοὖ  φωταγωγήσαντος καὶ  οἱ  

διψῶντες τς πηγς τς ζωτικς, ἀφ΄ἧς οἱ  μεταλαβόντες οὐκέτι 

διψήσουσιν, καὶ  οἱ  νεκροὶ  δὲ  τς ζως ἐνδεεἶς καὶ  τοὖ  ποιμένος 

τὰ  πρόβατα καὶ  οἱ  παἶδες τοὖ  παιδαγωγοὖ ,  ἀλλὰ  καὶ  πᾶσα ἡ  

ἀνθρωπότης Ἰησοὖ ,  ἳνα μὴ  ἀνάγωγοι και ἁμαρτωλοί εἰς τέλος 

τς καταδίκης ἐκπέσωμεν, διακριθῶμεν δὲ  τῶν ἀχυρμιῶν καὶ  εἰς 

τὴν πατρᾨαν ἀποθήκην σωρευθῶμεν·» 357.  Επιπρόσθετα, ο 

Κλήμης θέλοντας να καλύψει κάθε ενδεχόμενο παρανόησης, 

τονίζει ότι ο Λόγος είναι ποιμένας προβάτων, που βοηθά τον 

πιστό να χορτάσει πνευματικά και να αναπτυχθεί καλύτερα 358.  

                                                           
356 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 12, 98, 3-4, 416. 
357 Όπ. π.,  9, 83, 3, 392. 
358 Όπ. π., 9, 84, 2-4, 392 και 394: «Υησίν γοὖν διά Ἰεζεκιήλ πρός τούς πρεσβυτέρους 

ἀποταθείς καί τινα αὐτοἶς σωτήριον παρατιθέμενος εὐλόγου φροντίδος ὑπογραμμόν· «καὶ 

τὸ χωλὸν καταδήσω καὶ τὸ ὀχλούμενον ἰάσομαι καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ βοσκήσω 

αὐτοὺς ἐγὼ εἰς τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν μου». Σαὖτ΄ ἐστὶν ἀγαθοὖ ποιμένος ἐπαγγέλματα· 

βόσκησον ἡμᾶς τοὺς νηπίους ὡς πρόβατα. Ναί, δέσποτα, τς σς πλήρωσον νομς, τς 

δικαιοσύνης·  ναί, παιδαγωγέ, ποίμανον ἡμᾶς εἰς τὸ ἃγιόν σου ὅρος, πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, 

τὴν ὑψωμένην, τὴν ὑπερνεφ, τὴν ἁπτόμενην οὐρανῶν. «Καὶ ἕσομαι», φησίν, «αὐτῶν ποιμὴν 
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ύμφωνα με το συγγραφέα, κανείς άλλος δε θα 

μπορούσε να εκπαιδεύσει τους πιστούς καλύτερα από τον 

Λόγο. υγκεκριμένα αναφέρει σχετικά «Σίς ἅν οὗν τούτου 

μᾶλλον ἡμᾶς φιλανθρωπότερον παιδεὖσαι; Σὸ  μὲν οὗν πρότερον 

τῷ  πρεσβυτέρᾩ  λαῷ  πρεσβυτέρα διαθήκη ἦν καὶ  νόμος 

ἐπαιδαγώγει τὸν λαόν μετὰ  φόβου καὶ  λόγος ἅγγελος ἦν, καινῷ  

δὲ  καὶ  νέᾩ  λαῷ  καινὴ  καὶ  νέα διαθήκη δεδωρήται καὶ  ὁ  Λόγος 

γεγένηται καὶ  ο φόβος εἰς ἀγάπην μετατέτραπται καὶ  ὁ  μυστικὸς 

ἐκεἶνος ἄγγελος Ἰησοὖς τίκτεται. Ὁ  γὰρ αὐτὸς οτος 

παιδαγωγός τότε μὲν «φοβηθήσῃ  Κύριον τὸν Θεὸν» ἕλεγεν, ἡμἶν 

δὲ  «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεὸν σου» παρῄνεσεν. Διὰ  τοὖτο καὶ  

ἐντέλλεται ἡμἶν, «παύσασθε ἀπὸ  τῶν ἕργων ὑμῶν», τῶν παλαιῶν 

ἁμαρτιῶν, «μάθετε καλὸν  ποιεἶν· ἔκκλινον ἀπὸ  κακοὖ  καὶ  

ποίησον ἀγαθόν· ἠγάπησας δικαιοσύνην, ἐμίσησας ἀνομίαν». 

Αὕτη μου ἡ  νέα διαθήκη παλαιῷ  κεχαραγμένη γράμματι. Οὐκ 

ἄρα ἡ  νεότης τοὖ  Λόγου ὀνειδιστέα. Ἀλλὰ  καὶ  ἐν τῷ  Ἰερεμίᾳ  ὁ  

Κύριος λέγει· «μὴ  λέγε ὃτι νεώτερος εἰμι·  πρὸ  τοὖ  με πλάσαι σε 

ἐν κοιλίᾳ  ἐπίσταμαί σε, καὶ  πρὸ  τοὖ  σε ἐξελθεἶν ἐκ μήτρας 

ἡγίακά σε». Σαὖτα δύναται πρὸς ἡμᾶς ἡ  προφητεία αἰνίττεσθαι 

τοὺς πρὸ  καταβολς κόσμου εἰς πίστιν ἐγνωσμένους  Θεῷ ,  νυνί δὲ  

νηπίους διά  τὴν ἔναγχος πεπληρωμένην βούλησιν τοὖ  Θεοὖ, καθὸ  

εἰς κλσιν καὶ  σωτηρίαν νεογνοὶ  γεγόναμεν» 359.  

Ο Κλήμης αναφέρει ότι «Περὶ  τούτων καὶ  διὰ  Δαβὶδ 

λὲγει·«γενεὰ  σκολιὰ  καὶ  παραπικραίνουσα, γενεὰ  ἥτις  οὐ  

κατεύθυνεν τὴν καρδίαν αὑτς, καὶ  οὐκ ἐπιστώθη μετὰ  τοὖ  Θεοὖ  

                                                                                                                                                                      
καὶ ἕσομαι ἐγγὺς αὐτῶν» ὡς ὁ χιτὼν τοὖ χρωτὸς αὐτῶν· σῶσαι βούλεται μου τὴν σάρκα, 

περιβαλὼν τὸν χιτῶνα τς ἀφθαρσίας, καὶ τὸν χρῶτά μου κέχρικεν. «Καλέσουσί με», φησί, 

«καὶ ἐρῶ· ἰδοὺ πάρειμι». Θᾶττον ἐπήκουσας ἥ προσεδόκησα, Δέσποτα· «καὶ ἐὰν διαβαίνωσιν, 

οὐκ ὀλισθήσουσι, λέγει Κύριος». Οὐ γὰρ πεσούμεθα εἰς φθορὰν οἱ διαβαίνοντες εἰς 

ἀφθαρσίαν, ὃτι ἀνθέξεται ἡμῶν αὐτός· ἔφη  γὰρ αὐτὸς καὶ ἡθέλησεν αὐτός».  

359 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄,  7, 59, 1-3, 354 και 356.  
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τό πνεὖμα αὐτς. Οὐκ ἐφυλάξαντο τήν διαθήκην τοὖ  Θεοὖ  καὶ  ἐν 

τῷ  νόμᾩ  αὐτοὖ  οὐκ ἥθελον πορεύεσθαι». Αται αἰτίαι 

παραπικρασμοὖ, δι' ἅς ὁ  κριτὴς ἕρχεται τὴν δίκην ἐποίσων τοἶς 

τὴν εὐζωίαν ἑλέσθαι μὴ  βεβουλημένοις. Διὰ  τοὖτο αὐτοἶς 

τραχύτερον ἐνθένδε προσενήνεκται, εἵ  πως ἀναχαιτίσαι τς ἐπὶ  

τὸν θάνατον ὁρμς. Λέγει γοὖν διά Δαβὶδ σαφεστάτην αἰτίαν τς 

ἀπειλς· «οὐκ ἐπίστευσαν  ἐν τοἶς θαυμασίοις αὐτοὖ .  Ὅταν  

ἀπέκτεννεν  αὐτούς, ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ  ἐπέστρεφον καὶ  

ὢρθριζον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ  ἐμνήσθησαν, ὃτι ὁ  Θεὸς βοηθὸς 

αὐτῶν ἐστιν καὶ  ὁ  Θεὸς ὁ  ὓψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστιν». 

Οὓτως οἷδεν ἐπιστρέφοντας αὐτοὺς διὰ  τὸν φόβον, τς δὲ  

φιλανθρωπίας αὐτοὖ  καταπεφρονηκότας. Ὀλιγωρεἶται μὲν γὰρ 

ὡς ἐπίπαν τὸ  ἀγαθὸν χρηστευόμενον ἀεί, θεραπεύεται δὲ  

ὑπομιμνῆσκον τῷ  φιλανθρώπᾩ  τς δικαιοσύνης φόβᾩ»360.  το 

χωρίο αυτό καταγράφονται οι αιτίες που ο Θεός επιφέρει την 

τιμωρία σε κάποιους από τους ανθρώπους. Βέβαια, η απειλή 

της επερχόμενης τιμωρίας γεννά το φόβο και γι΄ αυτό 

ορισμένοι άνθρωποι επιστρέφουν στον ενάρετο τρόπο ζωής. 

Αυτός ο φόβος όμως έχει δύο όψεις. Η πρώτη είναι ο φόβος που 

συνοδεύεται από τη ντροπή, όπως ακριβώς των φρόνιμων 

παιδιών προς τους γονείς τους, ενώ η δεύτερη εκδηλώνεται με 

μίσος , όπως αυτό που αισθάνονται οι δούλοι για τους κυρίους 

τους 361.  το σημείο αυτό, ο Κλήμης τονίζει το πόσο σημαντική 

είναι η εκούσια και προαιρετική επίδοση στην ευσέβεια από 

την αναγκαστική 362.  

                                                           
360 Όπ. π.,  9,  86, 1-3, 396. 
361 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄,  9, 87, 1, 396 και 398: «...τό δέ ἕτερον εἷδος τοὖ φόβου μετά 

μίσους γίνεται, ᾦ δοὖλοι πρός δεσπότας κέχρηνται χαλεπούς ...». 
362 Όπ. π., 9, 88, 2-3, 398:  «Πολλῷ δέ, οἷμαι, καί τῷ παντὶ τὸ ἑκούσιον καὶ κατὰ προαίρεσιν 

τοὖ κατὰ ἀνάγκην εἰς εὐσέβειαν διαφέρει. ΄Αὐτὸς γάρ΄, φησίν, ΄οἰκτίρμων ἐστίν ἰάσεται τὰς 
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Ο άνθρωπος  οφείλει, σύμφωνα με τον Κλήμεντα, να έχει  

το βλέμμα του στραμμένο στο Θεό. Να ζει σύμφωνα με τις 

παιδαγωγίες και τις εντολές του Λόγου. Να αγαπάει τον 

Παιδαγωγό και να ζει αληθινά εναρμονίζοντας την ζωή του με 

τις νουθεσίες του Παιδαγωγού. Σην υπακοή αυτή  στον Λόγο οι 

στωικοί την ονομάζουν καθήκον 363 .                  

  Ο Κλήμης δίνει περισσότερα στοιχεία για τον 

Παιδαγωγό Λόγο «Ὁ  δὲ  ἡμέτερος παιδαγωγὸς ἅγιος Θεὸς 

Ἰησοὖς, ὁ  πάσης τς ἀνθρωπότητος καθηγεμὼν Λόγος, αὐτὸς ὁ  

φιλάνθρωπος Θεός ἐστι παιδαγωγός. Λέγει δὲ  που διὰ  τς Ὠδς 

τὸ  Πνεὖμα τὸ  ἃγιον εἰς αὐτόν· «αὐτάρκησεν τὸν λαὸν ἐν τῆ  

ἐρήμᾩ ,  ἐν δίψει καύματος, ἐν ἀνύδρᾩ  ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ  

ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ  διεφύλαξεν ὡς κόρην ὀφθαλμοὖ .  Ὡς ἀετὸς 

σκεπάσαι νοσσιάν αὑτοὖ  καὶ  ἐπὶ  τοἶς νεοσσοἶς αὑτοὖ  

ἐπεπόθησεν, διεὶς τὰς πτέρυγας αὑτοὖ  ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ  

ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ  τῶν μεταφρένων αὑτοὖ  Κύριος μόνος ἦγεν 

αὐτοὺς καὶ  οὐκ ἦν μετ΄  αὐτῶν Θεὸς ἀλλότριος». αφῶς, οἷμαι, 

τὸν παιδαγωγὸν ἐνδείκνυται ἡ  Γραφὴ  τὴν ἀγωγὴν αὐτοὖ  

διηγουμένη. Πάλιν δὲ  ὃταν λέγῃ  διὰ  τοὖ  ἰδίου προσώπου, ἑαυτὸν 

ὁμολογεἶ  παιδαγωγόν· «ἐγὼ  Κύριος ὁ  Θεός σου, ὁ  ἐξαγαγών σε 

ἐκ γς Αἰγύπτου». Σίς οὗν ἔχει ἐξουσίαν τοὖ  ἄγειν εἴσω τε καὶ  

ἔξω; Οὐχὶ  ὁ  παιδαγωγός; Οτος «ὤφθη τῷ  Ἀβραὰμ καὶ  εἷπε 

αὐτῷ·  ἐγώ εἰμί ὁ  Θεός σου·  εὐαρέστει ἐνώπιόν μου». Σοὖτον δὲ  

                                                                                                                                                                      
ἀμαρτίας αὐτῶν καὶ οὐ διαφθερεἶ· καὶ πληθυνεἶ τοὖ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὑτοὖ καὶ οὐκ 

ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὑτοὖ΄. Ὃρα πῶς τό δίκαιον ἐπιδείκνυται τοὖ παιδαγωγοὖ τὸ 

περὶ τὰς ἐπιτιμήσεις καὶ τὸ ἀγαθὸν τοὖ Θεοὖ τὸ περὶ τὰς οἰκτειρήσεις. Διὰ τοὖτο ὁ Δαβίδ, 

τουτέστι τὸ Πνεὖμα τὸ δι΄ αὐτοὖ, ἅμφω περιλαβὼν ἐπὶ τοὖ αὐτοὖ ψάλλει Θεοὖ· «δικαιοσύνη 

καὶ κρίμα ἐτοιμασία τοὖ θρόνου σου· ἕλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται πρὸ προσώπου 

σου». Σς αὐτς εἷναι δυνάμεως ὁμολογεἶ καὶ κρίνειν καὶ εὐργετεἶν· ἃμα γὰρ ἀμφοἶν ἡ 

ἐξουσία τοὖ δικαίου διακρίνουσα τὰ ἐναντία». 
363 Όπ. π., 13, 102, 2, 420 και 422: «Σό δέ κατορθούμενον κατά τήν τοὖ Λόγου ὑπακοήν 

προσκον καί καθκον τωικῶν ὀνομάζουσιν παἶδες...». 
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παιδαγωγικώτατα ὑποκατασκευάζει παἶδα πιστόν, «καὶ  γίνου», 

φήσας «ἄμεμπτος·  καὶ  θήσω τὴν διαθήκην μου ἀνὰ  μέσον ἐμοὖ  

καὶ  ἀνὰ  μέσον σοὖ  καὶ  τοὖ  σπέρματός σου». Υιλίας ἐνταὖθα 

ἐπιστατικς ἐστι κοινωνία. Σοὖ  δὲ  Ἰακὼβ ἐναργέστατα 

παιδαγωγὸς εἷναι φαίνεται. Λέγει γοὖν αὐτῷ·  «ἰδοὺ  ἐγὼ  μετὰ  

σοὖ, διαφυλάσσων σε ἐν τῆ  ὁδῷ  πάσῃ, ο  ἅν πορευθῆς· καί  

ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γν ταύτην, ὃτι οὐ  μή σε ἐγκαταλείπω ἓως 

τοὖ  ποισαί με ὃσα ἐλάλησά σοι». Σούτᾩ  δὲ  καὶ  συμπαλαίειν 

λέγεται. «Ὑπελείφθη δέ», φησίν, «Ἰακὼβ μόνος ,  καὶ  ἐπάλαιε μετ΄  

αὐτοὖ  ἅνθρωπος», ὁ  παιδαγωγός,  «μέχρι πρωί» 364.  

        

                                                           
364 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 7, 56, 1-4, 350 και 352. 
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 4.2. Παιδαγωγικές μέθοδοι  

το έργο αυτό ο Κλήμης, όπως ήταν αναμενόμενο, κάνει 

λόγο για τα παιδιά, τα οποία προβάλλει ως παράδειγμα -

πρότυπο μίμησης των χριστιανών. Οι άνθρωποι-πιστοί 

οφείλουν να εξομοιωθούν ως προς την απλότητα του 

χαρακτήρα με αυτόν των παιδιών 365.   

Βέβαια, παιδιά-τέκνα θεωρούνται και όλοι οι πιστοί,  

σύμφωνα και με το προφητικό χάρισμα. Και ο ίδιος ο Φριστός 

τους προσφωνεί παιδιά και τους παρομοιάζει στη Βασιλεία των 

Ουρανών με παιδιά, που κάθονται στους δρόμους και στις 

αγορές. Ο Κλήμης δίνει έμφαση στο γεγονός ότι αυτοί που 

θεωρούνται από τα έθνη άντρες θεωρούνται από τον ίδιο τον 

Παιδαγωγό παιδιά 366.  Βέβαια, στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι 

παιδιά θεωρούνται οι άντρες και οι γυναίκες που έχουν τον 

ίδιο Παιδαγωγό. Γενικότερα, όλοι όσοι ασχολούνται με την 

αλήθεια του Θεού είναι παιδιά ενώπιόν του.  

Η παιδαγωγία του Κλήμεντος  είναι η αγαθή αγωγή, η 

ενάρετη, που οδηγεί τον άνθρωπο από την παιδική του 

κατάσταση στην ωριμότητα, στην ενάρετη κατάσταση. Γι’ αυτό 

και ο Φριστός επιθυμεί ο άνθρωπος να απομακρυνθεί  από τη 

νηπιακή αρχική ηλικία της ανωριμότητας και να γίνει παιδί,  

όχι όμως με την έννοια της ηλικίας, που δεν έχει κρίση ή 

λογική και που έχει ως κύριο γνώρισμα την αμάθε ια. Αντίθετα, 

επικεντρώνεται στην ηθική καθαρότητα της ψυχής και την 

                                                           
365 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’ , 5, 12, 4, 284: «ἐάν μή στραφτε καί γένησθε ὡς τά παιδία 

ταὖτα,...». 
366 Όπ. π., 5, 14, 1, 286: «Θαυμάζεις ἀκούειν τούς ἄνδρας τούς ἐν ἔθνεσι παἶδας παρά 

Κυρίᾩ;». 
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έλλειψη κακίας.  Είναι πραγματικά παιδιά, όσοι γνωρίζουν το 

Θεό Πατέρα. Οι άνθρωποι δε χρειάζεται να μεριμνούν και να 

αγχώνονται για τις βιοτικές μέριμνες. Όπως τα παιδιά 

εμπιστεύονται τους γονείς τους, και τα πνευματικά τέκνα καλά 

θα κάνουν να εμπιστεύονται το Θεό Πατέρα και να ελπίζουν σ’ 

Αυτόν 367.   

Η μητέρα Εκκλησία αγκαλιάζει τα παιδιά της και τα 

παιδαγωγεί, όπως κάθε μητέρα πράττει για το δικό της παιδί 368.  

Ο Παιδαγωγός Λόγος ανέλαβε, λοιπόν, να νουθετήσει, να 

επιτιμήσει, να ελέγξει, να θεραπεύσει, να διορθώσει τους 

νηπίους έτσι, ώστε να σωθούν οι νήπιοι πνευματικά άνθρωποι. 

Λειτουργεί ο Θεός με τέτοιο τρόπο, όπως λειτουργούν οι γονείς 

απέναντι στα παιδιά τους 369.   

Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία ζητάει να ανταποδίδει ο 

πιστός την αγάπη του σε Εκείνον που  καθοδηγεί το ανθρώπινο 

γένος προς το καλό: «Καθήκει δ΄ἡμἶν ἀνταγαπᾶν μὲν τὸν 

καθηγούμενον ἀγαπητικῶς ἀρίστου βίου, βιοὖν δὲ  πρὸς τὰ  

προσταττόμενα ἥ  παραφυλάττοντας τὰ  ἀπαγορευόμενα, ἀλλὰ  

καὶ  τῶν  εἰκόνων τὰς μὲν ἐκτρεπομένους, τὰς δὲ  ὡς ἔνι μάλιστα 

μιμουμένους ἐπιτελεἶν καθ΄ ὁμοίωσιν τὰ  ἔργα τοὖ  Παιδαγωγοὖ ,  

ἳνα δὴ  τὸ  «κατ΄εἰκόνα καὶ  καθ΄  ὁμοίωσιν» πληρωθῆ .  Ὡς γὰρ ἐν 

σκότᾩ  βαθεἶ  ἁλώμενοι τῷ  βίᾩ  ἀπταίστου καὶ  ἀκριβοὖς 

καθοδηγοὖ  δεόμεθα. Ὁδηγὸς δὲ  ἄριστος οὐχὶ  ὁ  τυφλός, καθά 

φησιν ἡ  Γραφή, τυφλοὺς εἰς τὸ  βάραθρον χειραγωγῶν, ὀξὺ  δὲ  ὁ  

βλέπων καὶ  διορῶν τὰ  ἐγκάρδια Λόγος. Καθάπερ οὗν οὐκ ἔστι 

                                                           
367 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄ , 5, 17, 1-2, 290 και 292: «μόνᾩ προσέχειν τῷ Πατρί παραινῶν 

μιμουμένους τά παιδία. ..» . 
368 Όπ. π., 5, 21, 1, 296: «ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει, οὕτω κἀγώ ὕμᾶς παρακαλέσω...». 
369 Όπ. π., 9, 75, 1, 378: «...φιλάνθρωπόν ἐστιν εἰς πάθη καταβαίνοντος τοὖ Θεοὖ διά τόν 

ἄνθρωπον, δι΄ὅν καί γέγονεν ἄνθρωπος ὁ Λόγος τοὖ Θεοὖ». 
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φῶς ὃ  μὴ  φωτίζει οὐδὲ  κινοὖν ὃ  μὴ  κινεἶ  οὐδέ  φιλοὖν ὃ  μὴ  φιλεἶ ,  

οὐδὲ  ἀγαθόν ἐστιν ὃ  μὴ  ὠφελεἶ  καὶ  εἰς σωτηρίαν καθοδηγεἶ .  

Ἀγαπῶμεν οὗν τάς ἐντολάς δι ΄ἔργων τοὖ  Κυρίου, καί γάρ ὁ  Λόγος 

αὐτὸς ἐναργῶς σὰρξ γενόμενος τὴν αὐτὴν ἀρετὴν πρακτικὴν ἃμα 

καὶ  θεωρητικὴν ἐπιδείκνυσι· καὶ  δὴ  νόμον ὑπολαμβάνοντες τὸν 

Λόγον, τὰς ἐντολὰς καὶ  τὰς ὑποθημοσύνας αὐτοὖ  ὡς συντόμους 

ὁδοὺς  καὶ  συντόμους εἰς ἀιδιότητα γνωρίσωμεν πειθοὖς γὰρ 

ἀνάπλεω, οὐ  φόβου, τὰ  προστάγματα 370».  Ο Παιδαγωγός λόγος 

έχει τη δυνατότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αφού 

τάχθηκε γι΄ αυτό από τον Πατέρα και είναι αγαθός.  

Η απειλή είναι ένας τρόπος θεραπείας ειδικά  για όσους 

δεν πείστηκαν με τον απλό λόγο. Ο παιδαγωγός έχει τη 

δυνατότητα και την αρμοδιότητα ταυτόχρονα να ελέγξει τον 

κόσμο 371.   

Ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Παιδαγωγός Λόγος έχει 

κάποια γνωρίσματα που συνιστούν και την παιδαγωγική του 

μέθοδο. Αυτά είναι η  νουθέτηση και η συμβουλή, που 

αποτελούν παράλληλα σημαντικές αποδείξεις της 

φιλανθρωπίας του Θεού. Γνωρίζει την αληθινή κατάσταση του 

ανθρώπου, αλλά παρόλα αυτά τον νουθετεί να έλθει στην 

                                                           
370 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄,  3, 9, 1- 4, 278 και 280. 
371 Όπ. π., 7, 61, 1-3, 358: «Διά τοὖτο αὐτῷ ράβδον περιτίθησιν ἡ προφητεία, ράβδον 

παιδευτικήν, ἀρχικήν, κατεξουσιαστικήν, ἳν΄ οὕς ὁ  Λόγος ὁ πειθήνιος οὐκ ἰᾶται, ἀπειλὴ 

ἰάσεται, οὕς δὲ ἡ ἀπειλὴ οὐκ ἰᾶται, ἡ ράβδος ἰάσεται, οὕς δὲ ἡ ράβδος οὐκ ἰᾶται, τὸ πὖρ 

ἐπινέμεται. «Ἐξελεύσεται», φησί, «ράβδος ἐκ τς ρίζης Ἰεσσαί».Ὅρα καὶ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ 

τὴν σοφίαν καὶ τὴν δύναμιν τοὖ παιδαγωγοὖ·  «οὐ κατὰ τὴν δόξαν», φησί, «κρινεἶ, οὐδὲ κατὰ 

τὴν λαλιὰν ἐλέγξει, ἀλλὰ κρινεἶ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ἁμαρτωλούς τς γς».  

Καὶ διὰ Δἁβίδ·  «Κύριος παιδεύων ἐπαίδευσέ με καὶ τῷ θανάτᾩ οὐ παρέδωκέ με»· τὸ γὰρ 

ὑπὸ Κυρίου παιδευθναι καὶ παιδαγωγηθναι θανάτου ἐστὶν ἀπαλλαγή. Καὶ διὰ τοὖ αὐτοὖ 

προφήτου φησίν· «ἐν ράβδᾩ σιδηρᾷ ποιμανεἶς αὐτούς». Σαύτῃ καὶ ὁ ἀπόστολος κινηθεὶς ἐν 

τῆ πρὸς Κορινθίους «τί θέλετε;», φησίν, «ἐν ράβδᾩ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς ἤ ἐν ἀγάπη πνεύματί τε 

πραὙτητος;» Ἀλλὰ καὶ «ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεἶ Κύριος ἐκ ιὼν» δι' ἄλλου 

προφήτου λέγει. Ἡ δὲ παιδαγωγικὴ αὓτη « ἡ ράβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου παρεκάλεσάν 

με», εἷπέν τις ἓτερος. Αὓτη τοὖ παιδαγωγοὖ ἡ δὺναμις ἡ σεμνή, ἡ παρακλητική, ἡ 

σωτήριος». 
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μετάνοια 372.  Υανερώνεται με αυτόν τον τρόπο και η θεότητά 

Σου, αφού γνωρίζει το μέλλον αλλά παράλληλα και η 

φιλανθρωπία του, αφού σέβεται το αυτεξούσιο της ψυχής του 

ανθρώπου, την ελευθερία του και περιμένει καρτερικά να έλθει 

σε μετάνοια. Νουθετεί ο Θεός και διά των προφητών του 373.   

Η επιτίμηση είναι ένας ψόγος για τις άνομ ες και αισχρές 

πράξεις που στοχεύει μέσω της επίπληξης και της τιμωρίας την 

αποφυγή των συγκεκριμένων κακών ενεργειών των πιστών. 

Πολλές φορές η επιτίμηση έγινε από το Λόγο δια των 

προφητών 374.  Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια να 

κατανοηθούν τα αμαρτήματα από τους ανθρώπους και στη 

συνέχεια να αλλάξουν αυτοί τρόπο σκέψης, ώστε να γίνουν πιο 

συνετοί 375.   

Η μέμψη είναι ένας τρόπος να αφυπνισθούν οι αδιάφοροι 

και αμελείς άνθρωποι 376.   Σον τρόπο αυτό, ο Παιδαγωγός Λόγος 

                                                           
372 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 76, 1, 380: «Νουθέτησις μέν οὗν ἐστιν ψόγος κηδεμονικός, νοὖ 

ἐμποιητικός». 
373 Ιεζ. 2,6: «καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, μὴ φοβηθῆς αὐτοὺς μηδὲ ἐκστῆς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· 

διότι παροιστρήσουσι καὶ ἐπισυστήσονται ἐπὶ σὲ κύκλᾩ, καὶ ἐν μέσᾩ σκορπίων σὺ 

κατοικεἶς· τοὺς λόγους αὐτῶν μὴ φοβηθῆς καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν μὴ ἐκστῆς, διότι οἷκος 

παραπικραίνων ἐστί» και   

Ιεζ. 2, 7: «καὶ λαλήσεις τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν ἥ πτοηθῶσιν, ὅτι 

οἷκος παραπικραίνων ἐστί» και   

Εξ. 3, 18: «καὶ εἰσακούσονταί σου τς φωνς· καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία Ἰσραὴλ πρὸς 

Υαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεἶς πρὸς αὐτόν· ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· 

πορευσόμεθα οὗν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν» και   

Ησ. 29, 13: «Καὶ εἷπε Κύριος· ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οτος ἐν τῷ στόματι αὐτοὖ καὶ ἐν τοἶς 

χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοὖ· μάτην δὲ σέβονταί με 

διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας» 
374 Ιερ. 5, 9: « ἐν ταἶς ψυχαἶς ἡμῶν, εἰσοίσομεν ἄρτον ἡμῶν, ἀπὸ προσώπου ομφαίας τς 

ἐρήμου» και Ψσ . 4, 14:  «καί οὐ μή ἐπισκέψωμαι.....καί ὁ λαός ὁ συνίων συνεπλέκετο μετά 

πόρνης».  

375 Κλήμης, όπ. π., 9, 77, 1, 382: «...Υόβος Κυρίου ἀρχή αἰσθήσεως...».  
376 Όπ. π., 9, 77, 3, 382: «Μέμψις δέ ἐστι ψόγος  ὡς ὀλιγωρούντων ἤ ἀμελούντων». 
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τον  χρησιμοποιεί για παράδειγμα, διαμέσου του προφήτη 

Ησαΐα 377 και του προφήτη Ιερεμία 378.   

Η επίπληξη είναι μία επιτίμηση, μια κατηγορία που έχει  

θεραπευτικό χαρακτήρα. Φρησιμοποιείται αρκετά από τον 

Παιδαγωγό. ε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν ένας 

τρόπος συγκράτησης του λαού από τη ροπή  που έχει προς την 

αμαρτία, προσπαθώντας συγχρόνως να τον επαναφέρει προς 

τη σωτηρία 379.   

Ο έλεγχος, είναι ένας ακόμη τρόπος παιδαγωγίας και 

πρόκειται ουσιαστικά για μία δημόσια παρουσία της αμαρτίας. 

Φρησιμοποιείται κατεξοχήν ο έλεγχος από τον Παιδαγωγό, 

όταν η πίστη των πολλών είναι χαλαρή. Άλλωστε, ο έλεγχος 

είναι αρκετά δυνατός, όπως έλαβε χώρα δια του προφήτη 

Ησαΐα και Ιερεμία 380 και άλλοτε πιο μετριοπαθής 381.   

Η φρένωση είναι μια μομφή, που ως μέθοδος 

παιδαγωγικής χρησιμοποιήθηκε από το Λόγο κυρίως δια του  

Ιερεμία 382.  Πρόκειται ουσιαστικά για το σωφρονισμό των 

πιστών 383.   

                                                           
377 Ησ. 1, 2: «Ἄκουε οὐρανέ καί ἐνωτίζου γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν· υἱούς ἐγέννησα καί 

ὕψωσα, αὐτοί δέ με ἠθέτησαν». 
378 Ιερ. 2, 13: «ὅτι δύο καί πονηρά ἐποίησεν ὁ λαός μου·ἐμέ ἐγκατέλιπονπηγήν ὑδατος ζως, 

καί ὤρυξαν ἑαυτοἶς λάκκους συντετριμμένους, οἵ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν.  

379 Κλήμης,όπ. π.,  9, 78,1, 382 και 384.  
380 Ησ. 1,4: «οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοὶ ἄνομοι· 

ἐγκατελίπατε τὸν Κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοὖ ᾿Ισραήλ». 

 Ιερ. 2, 12: «ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτᾩ καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεἶον σφόδρα, λέγει Κύριος». 
381 οφ. ειρ. 32, 17: «ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλίνει ἐλεγμὸν καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοὖ 

εὑρήσει σύγκριμα». 
382 Ιερ. 6, 10: «πρὸς τίνα λαλήσω καὶ διαμαρτύρωμαι, καὶ εἰσακούσεται; ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ 

ὦτα αὐτῶν, καὶ οὐ δυνήσονται ἀκούειν· ἰδοὺ τὸ ρμα Κυρίου ἐγένετο αὐτοἶς εἰς ὀνειδισμόν, 

οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοὖσαι». 
383 Κλήμης, Παιδαγωγός Α, 9,  79, 1, 386: «Ἐπίπληξις δέ ἐστιν ἐπιτίμησις ἐπιπληκτική ἤ 

ψόγος πληκτικός, ...». 
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Ο έλεγχος  είναι η δημόσια παρουσίαση της αμαρτίας 384,  

ενώ η επισκοπή είναι μια πιο έντονη μορφή της επίπληξης 385.  Ο 

τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε στην Καινή Διαθήκη και 

συγκεκριμένα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γίνεται λόγος 

για την Ιερουσαλήμ, που φονεύει τους προφήτες και λιθοβολεί 

τους απεσταλμένους του Θεού 386.   

Η λοιδορία είναι μια πολύ ισχυρή μομφή 387.  

Φρησιμοποιείται από τον Παιδαγωγό ως θεραπευτικό μέσο με 

την επίκληση  του προφήτη Ησαΐα 388,  αλλά  και στο Ευαγγέλιο 

συναντάμε να χρησιμοποιείται ο τρόπος αυτός κυρίως δια του 

Ιωάννου του Προδρόμου 389.  Η έγκλησις  είναι μια μομφή κατά 

των αδίκων 390.  Σον παιδαγωγικό συγκεκριμένα τρόπο τον 

χρησιμοποιεί ο Λόγος δια του προφήτη Δαυίδ 391,  αλλά και στον 

Ιερεμία 392.    

Επίσης, χρησιμοποιούνται και άλλοι παιδαγωγικοί 

τρόποι, όπως η  μεμψιμοιρία, η κατανεμέσηση και η διάσυρση. 

ύμφωνα με τον Κλήμη «Διάσυρσις δέ ἐστι ψόγος διασυρτικός. 

Καὶ  τούτᾩ  κέχρηται τῷ  βοηθήματι ὁ  θεἶος παιδαγωγὸς διὰ  

                                                           
384 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 78, 2, 384:  «Ἔλεγχος δέ ἐστιν προφορά ἁμαρτίας εἰς τό μέσον 

φέρουσα. ..». 
385

 Όπ. π.,  9, 79, 2, 386: «Ἐπισκοπή δέ ἐστιν ἐπίπληξις σφοδρά. ...».  
386 Ματθ. 23, 37: «Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοὖσα 

τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν, ποσάκις ήθέλησα έπισυναγαγεἶν τά τέκνα σου, ὅν τρόπον 

ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία *αὐτς+ ὑπό τάς πτέρυγας, καί οὐκ ἠθελήσατε.». 
387Κλήμης, όπ. π., 9, 80,1, 386 «Λοιδορία δέ ἐστι ψόγος ἐπιτεταμένος» 
388 Ησ. 1, 4-5: «οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν,..... τί ἔτι πληγτε προστιθέντες ἀνομίαν; πᾶσα 

κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην». 
389 Ματθ. 3, 7: «Ἰδών δέ πολλούς τῶν Υαρισαίων καί αδδουκαίων ἐρχομένους ἐπί τό 

βάπτισμα εἷπεν αὐτοἶς· ....ὀργς;». 
390 Κλήμης, όπ. π., 9, 80, 2, 386 και 388: «Ἔγκλησις δέ ἐστι ψόγος ἀδικούντων».  

391 Χαλμ. 17, 44-46: «ρύσῃ με ἐξ ἀντιλογίας λαοὖ, καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν. λαός, 

ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέ μοι, εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέ μου· υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι, 

υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν». 
392 Ιερ. 3, 8: «καὶ εἷδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήφθη, ἐν οἸς ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία ᾿Ισραήλ, 

καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῆ βιβλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεἶρας αὐτς· καὶ οὐκ 

ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετος ᾿Ιούδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσε καὶ αὐτή». 
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Ἰερεμίου λέγων  «ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας 

πρὸς πάντας. Καὶ  οὐχ ὡς οἷκον ἐκάλεσάς με καὶ  Πατέρα καὶ  

ἄρχοντα τς παρθενίας σου;». Καὶ  «πόρνη καλή καὶ  ἐπίχαρις, 

ἡγουμένη φαρμάκων». Σεχνικῶς πάνυ τὴν παρθένον τῷ  τς 

πορνείας ἐνυβρίσας ὀνόματι, αὗθις ἐπὶ  τὴν σεμνότητα ἐντρέπων 

μετακαλεἶται. Κατανεμέσησις δέ ἐστιν ἐπιτίμησις νόμιμος ἥ  

ἐπιτίμησις τέκνων παρὰ  τὸ  προσκον ἐπαιρομένων. Σαύτῃ  διὰ  

Μωσέως ἐπαιδαγώγει,  «τέκνα», λέγων, «μωμητά, γενεὰ  σκολιὰ  

καὶ  διεστραμμένη, ταὖτα Κυρίᾩ  ἀνταποδίδοτε; Οτος λαὸς 

μωρὸς καὶ  οὐχὶ  σοφός. Οὐκ αὐτὸς οτος ὁ  Πατὴρ ἐκτήσατό σε;»  

Καὶ  διὰ  ἨσαἹου φησίν· «οί ἄρχοντές σου ἀπειθοὖσιν, κοινωνοὶ  

κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοἶς οὐ  

κρίνοντες» 393.  Η κατανεμέσηση  είναι ουσιαστικώς  μια νόμιμη 

επιτίμηση των παιδιών που έχουν έπαρση.  

Ο Λόγος  καλεί τον άνθρωπο να γεμίσει από αγαθότητα η 

σκέψη και η ζωή του. τοχεύει, επίσης, ο Λόγος στη φρόνηση 

του ανθρώπου, γιατί η φρόνηση είναι γνώση. Η φιλανθρωπία 

είναι δωρεά σε όσους επιδιώκουν τη σωτηρία και εργάζονται γι’  

αυτό 394.  Ο μακαρισμός είναι είδος παιδαγωγίας που 

χαρακτηρίζει τους ενάρετους. Ο Παιδαγωγός φωτίζει και 

αποτελεί οδοδείκτη για τη σωτηρία, αρκεί ο άνθρωπος να 

δεχτεί να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, της αλήθειας 

και της αρετής 395.                    

 

 

                                                           
393 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 81, 1-2, 388. 
394 Όπ. π., 10, 91, 3-4, 404: «Υρόνησις γάρ ἡ γνῶσις διά τοὖ αὐτοὖ προφήτου μηνύεται...διά 

τήν ὑπάρχουσαν φιλανθρωπίαν το΄*ις σπεύδουσιν εἰς σωτηρίαν...». 
395 Όπ. π., 10, 92, 1-3, 406: «Ἔστι δέ καί ἄλλο εἷδος αὐτοὖ παιδαγωγίας, ὁ μακαρισμός·...Ὁρᾷς 

τό ἀγαθόν τς δικαιοσύνης μετανοεἶν συμβουλευούσης;»  και 10, 93, 1, 406 «Ἄγει δέ ἐπί τήν 

μετάνοιαν σωτηρίας χάριν τς ὑμῶν..». 
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4.3. Αγία Γραφή και  «Παιδαγωγός»   

O  Παιδαγωγός,  ως κείμενο, στοχεύει στον ορισμό των 

πλαισίων της ημερήσιας συμπεριφοράς του πιστού και 

αποτελεί συγχρόνως ένα κείμενο -κάλεσμα προς τα έθνη να 

ακολουθήσουν το χριστιανικό τρόπο ζωής, έχοντας πάντοτε ως 

οδοδείκτη τον Φριστό που είναι το πρότυπο του παιδαγωγού ,  με 

τον οποίο καλούνται να εξομοιωθούν.  

Σο κείμενο έχει πλείστες όσες αναφορές στην Αγία Γραφή 

και δε θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αφού ο 

Κλήμης ως κεντρικό πρόσωπο έχει τον Παιδαγωγό Λόγο και 

τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί  και ασκεί την παιδαγωγία του.  

Ολόκληρη η ζωή του σαρκωμένου Λόγου και οι παιδαγωγικές 

του μέθοδοι αποτελούν ταυτόχρονα αγιογραφικά χωρία. Σο 

ιδιαίτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γεγονός, ότι ο 

Λόγος παιδαγωγούσε πάντα τους ανθρώπους, ακόμη και ότ αν 

ήταν άσαρκος στην Παλαιά Διαθήκη με τη διαφορά ότι εκεί  

αυτό  λάμβανε χώρα με τη βοήθεια των προφητών Μωυσή, 

Ιερεμία, Ιεζεκιήλ, Ησαΐα και άλλων. Η ετερότητα αυτή 

αποτυπώνεται στα πολυάριθμα χωρία, στα οποία είναι έκδηλη 

η παιδαγωγία του Λόγου, που δια μέσου των προφητών 

παιδαγωγεί τον περιούσιο λαό του. Η δράση του Λόγου στην 

Καινή Διαθήκη είναι άμεση, αφού είναι ήδη σαρκωμένος και 

παιδαγωγεί απ΄ ευθείας τους πιστούς.  

Εύστοχα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι σε όλη την 

Αγία Γραφή ουσιαστικά ο Θεός ασχ ολείται με το δημιούργημα 

του, τον άνθρωπο, τον οποίο παιδαγωγεί από την πρώτη 

στιγμή της δημιουργίας του, όπως έγινε με τους 

πρωτόπλαστους ή δια των προφητών, όπως συνεχίστηκε στην 
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πορεία, για να ξαναγίνει άμεσα πάλι με την ενσάρκωση του 

και δια των αποστόλων στην συνέχεια.  

Αναμφίβολα, στο πρόσωπο του παιδαγωγού ο Λόγος, 

αποτελεί πρότυπο οποιουδήποτε αναλαμβάνει το έργο να 

παιδαγωγήσει το ποίμνιο γενικότερα ή τα παιδιά, που είναι το 

πρότυπο αντίστοιχα κάθε παιδαγωγούμενου. Οι αναφορές του 

έργου και για τα  δύο μέρη αυτής της τόσο σοβαρής σχέσης 

έχουν καθαρά αγιογραφική βάση.  

Η εποχή του Κλήμεντος  ήταν μια περίοδος συνάντησης 

και  αλληλοεπίδρασης του ελληνισμού και του χριστιανισμού.  

την ανάπτυξη του χριστιανικού δόγματος η φιλοσοφία των 

Ελλήνων έδωσε το λεκτικό σκελετό. Η ελληνική γλώσσα ήταν 

το πλησιέστερο  όργανο έκφρασης του μηνύματος του 

Φριστιανισμού 396 και των παιδαγωγικών μεθόδων που υπήρχαν 

στην Αγία Γραφή. ωρεία πατέρων χρησιμοποιούν τους 

κλασικούς συγγραφείς 397.   

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα προηγούμενα κ αι μετά την 

μελέτη του έργου του Κλήμεντος  γίνεται φανερό ότι η παιδεία 

και οι παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 

εποχή είναι πολύτιμο αγαθό για το ν άνθρωπο.  την εποχή του 

Κλήμεντος  το ελληνικό πνεύμα χρησιμοποιήθηκε από τους 

χριστιανούς και αποτέλεσε ένα αρμονικό λειτουργικό σύνολο 

απαλλαγμένο από  οτιδήποτε περιττό ή βλαβερό ενώ  ο  

Φριστιανισμός στην ελληνική φιλοσοφία συνάντησε και βρήκε 

το καλύτερο λεκτικό όργανο που χρησιμοποίησε ως λεκτική 

επένδυση των αληθειών του και της παιδαγωγικής μ εθόδου 

του.  

                                                           
396 Φ. Κτενάς, Δυο λόγοι, Κωνστάντσα 1908, 23. 
397 Ζήσης, 154-155. 
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    4.4. Φριστιανική Παιδαγωγική  

Σο παιδευτικό ιδανικό της αρχαίας Ελλάδας είχε σκοπό 

την αρετή, την καλλιέργεια του νου, τη μόρφωση του 

χαρακτήρα, την υγεία του σώματος. Η ευγένεια αυτή του 

στόχου μέσα στο χρόνο συναντιέται με το Φριστιανισμό , που 

τη συμπληρώνει και την ανακαινίζει.  

Δεν πρέπει να προκληθεί σύγχυση μεταξύ Θεολογίας 

και Παιδαγωγικής. Η Παιδαγωγική μέσα στο ορθόδοξό της 

πλαίσιο διατηρεί πλήρη την επιστημονική της αυτοτέλεια· 

πλην όμως η φιλοσοφία της είναι η ορθόδοξη πίστη. Η πί στη 

αυτή την διαποτίζει. Και ενώ η παιδαγωγική παραμένει  

εντελώς ριζωμένη στους δικούς της νόμους, 

«προσλαμβάνεται», «μεταμορφώνεται», «σώζεται» από τη 

θεολογία. Ο ορθόδοξος χριστιανός παιδαγωγός δε θεολογεί,  

αλλά παιδαγωγεί θεολογικά.  

Ουδέποτε η επιστημονική γνώση της σωματικής 

κατασκευής του ανθρώπου και της λειτουργίας του ψυχικού 

οργανισμού του είχε αναπτυχθεί όσο σήμερα, αλλά και 

ουδέποτε η πραγματική γνώση του ανθρώπου ήταν τόσο 

ελλιπής. Αυτό συμβαίνει, γιατί όσο  λεπτομερείς και τέλειες 

και αν είναι οι επιστημονικές και φιλοσοφικές περιγραφές 

και αναλύσεις του ανθρώπου, περιορίζονται πάντοτε σε ό τι 

αυτός έχει από κοινού με τους άλλους ανθρώπους στην 

ανθρώπινη φύση του· δεν μπορούν, όμως, ποτέ να φθάσουν 

στο βάθος της προσωπικότητάς τους, να συλλάβουν τη 

μοναδική και ανεπανάληπτη εκείνη πραγματικότητα, που 

λέγεται ανθρώπινο πρόσωπο.  
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Μεγίστη βαρύτητα στη χριστιανική παιδαγωγική έχει 

το πρόσωπο του παιδαγωγού και η παιδαγωγική σχέση του 

με το παιδαγωγούμενο.  Ο παιδαγωγός είναι ο κατεξοχήν 

υπεύθυνος για την ομαλή κοινωνική ένταξη και τη 

θρησκευτική αγωγή του μαθητή 398.  Μέριμνά του είναι, με 

κάθε μέσο, να καταλάβει ο μαθητής την αναγκαιότητα της 

ένταξής του στο σχολείο και της συνειδητοποίησης  του 

δικαιώματός του στη γνώση 399.  Παιδαγωγεί με όλη του την 

προσωπικότητα, η οποία επίσης παιδεύεται από το πρότυπο  

Παιδαγωγό το Φριστό. Ο Φριστός είναι ο δάσκαλος πού 

«πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμός καί τόπος Αὐτός γενόμενος, 

μέχρι σταυροὖ καί θανάτου Ἑαυτόν ἐκένωσεν» 400.  

 Ο ίδιος ο παιδαγωγός, έκτος από την επιστημονική και 

παιδαγωγική του κατάρτιση, οφείλει να διακρίνεται κι από 

την πνευματική τάση ανανεώσεώς του. Η αγιότητα του 

παιδαγωγού επιδρά ευεργετικά στα παιδιά, ενώ η 

αμαρτωλότητα εμποδίζει την παιδαγωγική του πράξη. Η 

πνευματική, επομένως, πορεία του παιδαγωγού μοιάζ ει κατά 

πολύ με την πορεία κάθε χριστιανού  είναι πορεία μετανοίας. 

Ο στόχος του ορθόδοξου χριστιανού παιδαγωγού δεν είναι 

τόσο ο «άρτιος άνθρωπος» κατά την κοινωνική έννοια της 

φράσεως ,  αλλά ο μετανοών άνθρωπος  εκείνος που περνάει 

μέσα από το θάνατο του Φριστού και ζει στο φως της 

Αναστάσεως 401.  

                                                           
398 Η. Ρεράκης, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του καθηγητή στο ελληνικό 

σχολείο, Θεσσαλονίκη 2010, 11.  
399 Όπ. π., 15. 
400 Ιδιόμελο Σριωδίου: «Σην υψηλόφρονα γνώμην…», Σριώδιο, Αθήνα 2008, 76. 
401 Γαλ. 5, 22-26: «ὁ δέ καρπός τοὖ πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 

χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, ....ἀλλήλοις φθονοὖντες» και 6, 2-10: «Ἀλλήλων τά βάρη 

βαστάζετε,....., μάλιστα δέ πρός τούς οἰκείους τς πίστεως». 
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Η αξία και η σημασία της προσωπικότητας του 

δασκάλου γίνεται αντιληπτή, αν δει κανείς την παιδαγωγική 

πράξη σαν την «ενέργεια μιας συνειδήσεως πάνω σε μια 

άλλη» .  Η παιδαγωγική προσωπικότητα ελκύει τους 

παιδαγωγουμένους. Σα παιδιά μαθαίνουν από τον 

παιδαγωγό, ποια είναι η παιδαγωγική αξία της ατομικής 

τους προσπάθειας, της «ασκήσεώς» τους, που κατέχει  

κεντρική θέση στη μεθοδολογία της ορθόδοξης χριστιανικής 

παιδαγωγικής. Ο Μ. Βασίλειος παραγγέλλει, ότι την παιδική 

ψυχή «πρός πᾶσαν ἀγαθήν ἄσκησιν εὐθύς ἐξ ἀρχς ἀνάγεσθαι 

χρ».  Ο σκοπός της άσκησης στην παιδαγωγική είναι ο 

τονισμός της προσωπικής προσπάθειας και ευθύνης του ίδιου 

του ατόμου για τη μόρφωσή του.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ  

ΦΕΕΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΨΓΟΤ Κ ΑΙ Η 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΗΜΕΡΑ  

 

5.1.Ελληνική Παιδεία και « Παιδαγωγός»  

την Αρχαία Ελλάδα με τον όρο παιδεία θεωρούνταν η 

αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Με τον όρο παιδεία 

καλούνταν επίσης και η οργανωμένη εκπαίδευση, οι 

λειτουργίες της παιδείας μαζί με τους φορείς τους. Η παιδεία 

ορισμένες φορές ήταν συνώνυμη του πολιτισμού. Με την 

παιδεία επιτυγχάνονται δύο σημαντικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι 

ο καταρτισμός των παιδιών, η μύησή τους στην παράδοση της 

συγκεκριμένης κοινωνίας, δηλαδή στον πολιτισμό και τις α ξίες. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη των 

παιδιών. Σα νεαρά αυτά άτομα που έχουν βγει από το 

οικογενειακό περιβάλλον για πρώτη φορά, εάν είναι μαθητές 

των πρώτων τάξεων του δημοτικού, εντάσσονται σιγά -σιγά σε 

ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον από αυτό του σπιτιού 

τους 402.  

Ο Όμηρος θεωρείται από αρκετούς ότι ήταν ο παιδαγωγός 

όλης της Ελλάδας και σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε 

κατά πολύ τα όρια της Ελλάδας. Οι Έλληνες της εποχής 

εκείνης θεωρούσαν ότι ο ποιητής ήταν και διδάσκαλος και ο 

Όμηρος ανταποκρινόταν πλήρως  στην εικόνα αυτή 403.  

                                                           
402 . Γκίκας, «Διαλεκτική», Νέο φιλοσοφικό λεξικό, Αθήνα 2002, 287. 
403 W. Jaeger, Παιδεία. Ἡ μόρφωσις τοὖ Ἓλληνος ἀνθρώπου, τ. Α΄, Ἀθῆναι 1965, 70. 
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Οι Αθηναίοι φρόντιζαν για την παιδεία των τέκνων τους 

έχοντας ιδιωτικούς δασκάλους για τα παιδιά τους. Δεν ήταν 

αρχικά δημόσιο αγαθό η παιδεία, καθώς επίσης η ανώτερη 

παιδεία οργανωνόταν από τους φιλοσόφους και τις ιδιωτικές 

φιλοσοφικές και ρητορικές σχολές. Ιδιωτικές σχολ ές είχαν οι 

οφιστές, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης.  

Ο Πλάτων  ήταν και ο εισηγητής της οργανωμένης 

δημόσιας παιδείας, της οποίας το περιεχόμενο θα καθοριζόταν 

από το κράτος και μόνο. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι  και 

στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν υπήρχε απόλυτη ελευθερία 404.  Ο 

δάσκαλος έπρεπε να συμμορφωθεί με το πνεύμα της Πολιτείας. 

Με ψήφισμα νόμου στην Εκκλησία του Δήμου απαγορευόταν η 

διαπραγμάτευση θεμάτων γύρω από την αστρονομία και τη 

μετεωρολογία, γιατί θεωρούνταν ενασχόληση με στοιχεία ξένα 

προς την θρησκεία τους 405.  

Ο Πλάτων μέσα στην πορεία του ελληνικού πολιτισμού 

πρόβαλε την παιδεία και κατά συνέπεια την γνώση ως ένα από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να 

μεριμνήσει η Πολιτεία αλλά και ο κάθενας πολίτης ξεχωριστά. 

Η παιδεία κατέχει σημαντική θέση στο φιλοσοφικό σύστημα 

του Πλάτωνος. Η παιδεία και η φιλοσοφία ταυτίζονται γιατί ο 

σκοπός της δεύτερης  είναι η εκπαίδευση του ανθρώπου στο 

μεγαλύτερο βαθμό. Η φιλοσοφία και η γνώση θεωρούνται από 

το φιλόσοφο ως η ύψιστη μορφή της αγωγής 406.  

Ο Πλάτων είναι εκείνος που πρώτος συνέδεσε την 

παιδεία με τη φιλοσοφία. Δεν θεωρεί  την παιδεία ως μια 

                                                           
404 Κ. Αθανασάτος, Πλάτων ειρωνικός και ατιρικός Υιλόσοφος, Αθήνα 2001, 56. 
405 Γκίγκας, «Διαλεκτική», 287. 
406 Α.  Ισηγόνης, Ἱστορία τς παιδείας, Ἀθῆναι  1964, 52. 
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δεξιοτεχνία του χειρισμού του λόγου και ως μια απλή 

πρόσκτηση γνώσεων. Αντίθετα ,  εμβάνθυνε στον ουσιαστικό 

χαρακτήρα  και διέγνωσε ότι ο σκοπός της παιδευτικής 

διαδικασίας είναι η μόρφωση της ανθρώπινης ψυχής 407.  

κοπός της παιδείας είναι η γνώση που θα οδηγήσει τον 

άνθρωπο στη Θέα του αγαθού. Η ψυχή κατά τον Πλάτωνα 

πρέπει να προχωρήσει προς την αλήθεια προς τη θέα του 

αγαθού. Αυτό το άνοιγμα της ψυχής έτσι ώστε να μπορεί  να δει 

το αγαθό είναι η παιδεία 408.   

Ο Κλήμης αναφέρεται στη γνώση που αποκτάται με τη 

μάθηση. Σονίζει ο Κλήμης ότι η ψυχή χρειάζεται παιδαγωγό 

που θα την καθοδηγήσει  για να  γίνει καθαρή και δυνατή  και 

να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τη γνώση. Με αυτή τη 

γνώση θα μπορεί πλέον να αποκτήσει την αποκάλυψη  του 

Θεού. Να αποκτήσει την αλήθεια, ουσιαστικά θα επιτευχθεί η 

θέα του αγαθού. Ο άνθρωπος χωρίς παιδεία ζει ουσιαστικά σε 

έσχατη απαιδευσία. Είναι μία κατάσταση που την χαρακτηρίζει 

χειρότερη και από τον σωματικό θάνατο 409.     

Σόσο για τον Πλάτωνα όσο και για τον Κλήμεντα  ο ρόλος 

του παιδαγωγού είναι πολύ σημαντικός. ύμφωνα με τον 

Πλάτωνα είναι αυτός που εκπαιδεύει τον άνθρωπο, που 

προσπαθεί να τον εκπαιδεύσει στην άσκηση του χαρακτήρα 

του, στην απόκτηση γνώσεων αλλά και τη σωστή διαχείριση 

τους. Ο παιδαγωγός για το έλληνα φιλόσοφο είναι το ΄πρόσωπο 

εκείνο που βοηθάει τον εκάστοτε μαθητή του να κατευθύνει τα 

βήματα του στην αλήθεια  και  στον απεγκλωβισμό του από 

                                                           
407 Κ. Γεωργούλης, Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 1975, 231. 
408 Κ. ίτος, Πλατωνικά κείμενα, Θεσσαλονίκη 1990, 232. 
409 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 1, 1, 3, 3, 270: «καθαράν πρός γνώσεως έπιτηδειότητα 

εὐτρεπίζων τήν ψυχήν...». 
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οτιδήποτε τον κρατάει δέσμιο και δεν μπορεί να φτάσει στο 

αγαθό 410.  

 Ο Κλήμης σαφέστατα επηρεασμένος από τον Πλάτωνα 

θεωρεί και αυτός σημαντικό το ρόλο του παιδαγωγού και 

αναφερόμενος στον Παιδαγωγό Λόγο, υπογρ αμμίζει την 

ενέργειά  Σου στην θεραπεία του σώματος  και της ψυχής και 

της αποδέσμευσής της κατά συνέπεια από τα πάθη της 411.   

 υνέλαβε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής ως μια 

περίοδο διδασκαλίας, με τα λόγια του Κυρίου ως τις 

καταλληλότερες κατευθυντήριες παιδαγωγικές αρχές.  υνέθε-

σε αυτό το έργο στο οποίο ο Κύριός παρουσιάζεται  ως ο 

κατεξοχήν παιδαγωγός για κάθε λεπτομέρεια της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και  πράγματων 

και καταστάσεων όπως  οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς.  ε ένα 

απείρως πιο εξυψωμένο επίπεδο από όλους τους απλούς 

ανθρώπους  παιδαγωγούς ,  ο Κύριος είναι αυτός  που 

αποκαλύπτει τον Πατέρα, προσφέροντας στην ανθρωπότητα τη 

γνώση χωρίς την οποία δεν μπορεί να σωθ εί.   Ο Φριστός 

παιδαγωγεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αληθινή γνώση 

που είναι η γνώση του αγαθού, του απόλυτου αγαθού που δεν 

είναι  τίποτε άλλο από τη γνώση του Σριαδικού Θεού 412.  

Η γνώση κατά τον Πλάτωνα έχει ως σκοπό να φέρει την  

νόηση, την οποία παραλληλίζει με την ρίζα ενός δέντρου, από 

το οποίο  θα τονωθούν οι άλλες δυναμεις της ψυχής. Η παιδεία 

συντελεί ουσιαστικά στην επίτευξη της γνώσης από την  ψυχή. 

                                                           
410 Δ. ακκάς, Πλάτωνας. Μια κριτική ανάλυση της κοινωνικής  - πολιτικής θεωρίας του, 

Αθήνα 1985, 124. 
411 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α’, 2, 6, 1, 274: «...διά παραινέσεων θεραπευτικός τῶν παρά φύσιν 

τς ψυχς παθῶν...». 
412 Όπ. π., 3, 7, 1-4, 276 και 278: «Πάντα ὀνινησιν ὁ Κύριος καί πάντα ὠφελεἶ καί ὡς 

ἄνθρωπος καί ὡς Θεός,...». 
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Η ψυχή πρέπει και μπορεί να γευτεί τον καρπό του δέντρου, 

που δεν είναι άλλος από τη γνώση. Βέβαια, δεν έχει καμμιά 

αξια η γνώση ,  όταν  δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή 

ζωή 413.  Ο Κλήμης και αυτός με τη σειρά του θεωρεί ότι ο 

άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την αληθινή γνώση. το έργο 

τονίζει ότι η απόκτηση της γνώσης θα τον βοηθήσει να τονώσει 

τις δυνάμεις της ψυχής του ,  αφού τη  γνώση αυτή θα τη  

λαμβάνει από τον ίδιο το Θεό  που είναι ο ίδιος η πηγή της 

γνώσης 414.   

Ο Πλάτων  πίστευε στην παντοδυναμία της αγωγής. 

Σονίζει στην Πολιτεία ότι δεν έχει γίνει ποτέ και ούτε 

πρόκειται να γίνει διαφορετική η ανθρώπινη ηθική από εκείνη 

που καλλιέργησαν η Αγωγή και η Παιδεία 415.  Θεωρούσε ότι θα 

πρέπει να προκαλείται η ψυχή του παιδιού με οτιδήποτε είναι 

ορθό και κοινωφελές, οτιδήποτε ουσιαστικά είναι αρετή 416.  

Τποστηρίζει πως μόνο με τη σωστά οργανωμένη παιδεία 

μπορεί να επιτευχθεί η διαλεύκανση των θετικών αγαθών 

στοιχείων από την ψυχή του παιδιού και στη συνέχεια η 

καλλιέργειά τους έτσι ώστε να μπορέσει να αναλάβει τη 

διοίκηση της Πολιτείας 417.  

 Ο Κλήμης και αυτός με τη σειρά του δέχεται ότι είναι 

πολύ σημαντικός ο ρόλος της παιδείας που θα λάβει ο 

άνθρωπος. Υρονεί ότι είναι σημαντικό να δίνονται καλά 

                                                           
413 Ι. Θεοδωρακόπουλος, Εἰσαγωγή στόν Πλάτωνα, Ἀθῆναι 1964, 12. 
414 Κλήμης, Παιδαγωγός, Α’ 6, 29, 1, 310:  «Πίστις γάρ μαθήσεως τελειότης·...ὁ πιστεύων εἰς 

τόν Τἱόν ἔχει ζωήν αἰώνιον...» και 6, 29, 3-4, 310  «Υωτισμός ἄρα ἡ γνῶσίς ἐστιν...». 
415 Πλάτων, Πολιτεία, Σ, VI, 491e – 492e, 112-114: «...καί τάς ψυχάς οὕτω φῶμεν τάς 

εὐφυεστάτας κακς παιδαγωγίας τυχούσας.....ἤ ποίαν *ἄν+αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικήν 

ἀνθέξειν,......Οὔτε γάρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδέ οὗν μή γένηται ἀλλοἶον ἦθος πρός 

ἀρετήν παρά τήν τοιούτων παιδείαν πεπαιδευμένο, ἀνθρώπειον, ὦ ἑταἶρε·....». 
416 Δ. ακορράφος, Πλάτωνος Κοινωνιολογικαί - Παιδαγωγικαί ἀρχαί, Φανιά 1957, 225. 
417 Όπ. π., 226.  
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πρότυπα και να δέχεται τα σωστά ερεθίσματα ο πιστός 

αποφεύγοντας παράλληλα όλα τα υπόλοιπα τα οποία τον 

βλάπτουν 418.    

Πολύ διαφορετικά είναι τα κριτήρια των οφιστών που 

έδρασαν και αυτοί στην Αρχαία Αθήνα. Ο Πρωταγόρας 

τοποθετεί ως κέντρο όλων των πραγμάτων τον άνθρωπο, που 

μπορεί να αποφαίνεται για το καθετί 419.  Θεωρεί ότι η Παιδεία 

είναι καλύτερα να είναι ιδιωτική και όχι δημόσια, όπως ο 

Πλάτων.  Αυτές ήταν οι βασικές κατευθύνσεις της Παιδείας 

στην Αρχαία Ελλάδα και σ’ αυτά επικεντρώνονταν η δράση των 

παιδαγωγών.  

Αναμφίβολα ο Πλάτων  παρουσιάζει σημαντικό 

ενδιαφέρον μελέτης, τα έργα του οποίου προσφέρουν μέχρι 

σήμερα σπουδαία  στοιχεία στην ανθρώπινη διανόηση. Η 

διαχρονικότητα του οφείλεται στην ευκολία οικείωσης των 

φιλοσοφικών του επιχειρημάτων και πολύ περισσότερο στην 

ανταπόκριση, που έχουν αυτά στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου 420.  

Η πορεία της ερμηνείας της πλατωνικής φιλοσοφίας, που 

διαρκεί πάνω από δυο χιλιάδες χρόνια, κατασταλάζει στη 

θεωρία ότι τρία είναι τα κύρια σημεία που μονοπωλούν το 

επίκεντρο της πλατωνικής διδασκαλίας. Αυτά είναι ο 

Ανθρωπισμός,  η Πολιτειολογία  και η Επιστημολογία.  Σο καθένα 

από αυτά για τη σωστή ερμηνεία του απαιτεί την αντικειμενική 

και συστηματική βαρύτητα της θεωρίας καθώς και τη δύναμη 

                                                           
418 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’,  8, 74, 3-4, 378 : «....ἐκκαλεἶται δέ τούς κλητούς ‘ςπί τά 

βελτίω...». 
419 Ν. Ματσούκας, Ιστορία της φιλοσοφίας. Με σύντομη εισαγωγή στη Υιλοσοφία, 

Θεσσαλονίκη 2002, 149. 
420 G. Field, O Πλάτων και η εποχή του. Μια μελέτη γύρω από τη ζωή και τη φιλοσοφία του 

4ου αιώνος π.Φ., Ἀθῆναι 1972, 9. 
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της ιστορικότητας του περιεχομένου. το πρώτο εύκολα 

γίνεται αντιληπτό ότι κέντρο της θεωρίας του Πλάτωνα είναι ο 

άνθρωπος, στο δεύτερο αντίστοιχα η πολιτεία και στο τρίτο η 

γνώση και ο λόγος γύρω από αυτήν 421.  Ο Πλάτωνας ασχολήθηκε 

διεξοδικά και με τα τρία θέματα της αγωγής.  

Για την παιδεία, την αγωγή και τις παιδαγωγικές 

μεθόδους συναντάμε πληθώρα αναφορών διάσπαρτες σε 

αρκετά έργα του. Θεωρούσε ο Πλάτωνας ότι η Αθήνα ήταν 

πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια των πνευματικών και 

παιδαγωγικών αναζητήσεων. Επίσης ,  τόνιζε ότι πρέπει να 

υπάρχουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές μέθοδοι για την 

επίτευξη των στόχων της Παιδείας 422.   

 Είναι ευδιάκριτη η σχέση της ελληνικής παιδείας και του 

Παιδαγωγού σχετικά με την Παιδεία που πρέπει να λαμβάνει ο 

άνθρωπος, αλλά και με τις παιδαγωγικές μεθόδους. Ο Πλάτων 

υποστηρίζει με συστηματικό τρόπο ότι η εκπαίδευση 

συνίσταται στην καλλιέργεια του ήθους πολύ περισσότερο α π΄  

ότι η απόκτηση πληροφοριών ή δεξιοτήτων. Σο κριτήριο μιας 

επιτυχημένης εκπαίδευσης είναι μια ηθικά και πνευματικά 

ώριμη προσωπικότητα 423.  O Κλήμης επίσης αναφερόμενος στην 

παιδαγωγία επισημαίνει ποια πράγματα οφείλει ο άνθρωπος 

να αποφύγει και ποια όχι, για να καταστήσει τον εαυτό του  

ικανό να αποκτήσει την αληθινή  γνώση 424.     

                                                           
421 M. Gottfried, Πλάτων, Αθήνα 1991, 120-121. 
422 Κ. Βουρβέρος, Πλάτων καί Ἀθναι, Ἀθῆναι 1966, 15. 
423 Πλάτωνος, Πολιτεία, Γ, VIII,  395c – 396b, 106 – 107: «...ἐάν δέ μιμῶνται, μιμεἶσθαι τά 

τούτοις προσήκοντα εὐθύς ἐκ παίδων, ἀνδρείους, σὠφρονας, ὁσίους, ἐλευθέρους, καί τά 

τοιαὖτα πάντα, τά δέ ἀνελεύθερα μήτε ποιεἶν μήτε δεινούς εἷναι μιμήσασθαι, μηδέ ἄλλο 

μηδέ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα μή ἐκ τς μιμήσεως τοὖ εἷναι ἀπολαύσωσιν·...ὁ τῷ ὄντι καλός 

κἀγαθός, ὁπότε τι δέοι αὐτόν λέγειν, ....ὁ ἐναντίως ἐκείνᾩ φύς τε καί τραφείς». 
424 Κλήμης, Παιδαγωγός  Α’,  6, 53, 3, 346:  «Παιδαγωγός οὗν είκότως ὁ Λόγος ὁ τούς παἶδας 

ἡμᾶς εἰς σωτηρίαν ἄγων...». 
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την Πολιτεία  τίθεται το ερώτημα που αφορά στους νέους 

και μάλιστα σε όσους έχουν δυνατό νου, ποιο δρόμο θα πρέπει 

να επιλέξουν, για να περάσουν τη ζωή τους με άριστο τρόπο 425.  

Τπάρχει το δίλημμα να ακολουθήσουν οι νέοι το δίκαιο τρόπο 

ή τον άδικο «πότερον δίκᾳ τεἶχος ὕψιον ἤ σκολιαἶς ἀπάταις 

ἀναβάς καί ἐμαυτόν οὕτω περιφράξας διαβιῶ ;» 426.  την 

περίπτωση που θα ακολουθήσουν τον άδικο τρόπο ζωής 

υπάρχουν, δυστυχώς, «διδάσκαλοι πειθοὖς», που  δίνουν στο 

μαθητή τη δικανική σοφία και κάνοντας χρήση πότε της 

πειθούς και πότε της βίας να επιτυγχάνουν τους στόχους τους 

και να παραμένουν ατιμώρητοι. «Εἰσίν τε πειθοὖς διδάσκαλοι 

σοφίαν δημηγορικήν  τε καί δικανικήν διδόντες, ἐξ ὧν τά μέν 

πείσομεν, τά δέ βιασόμεθα, ὡς πλεονεκτοὖντες δίκην μή 

διδόναι» 427.  

Ο Πλάτων  επιθυμεί και προτρέπει τους νέους  να έχουν 

ολοκληρωμένη φιλοσοφική μόρφωση, γιατί αργότερα, όταν θα 

αναλάβουν ως άρχοντες πλέον τα ηνία της διοίκησης της 

οικίας τους και της πολιτείας, θα είναι αναγκαία και θα τους 

υπηρετήσει στο έργο τους. Αυτό το ζήτημα, την ανησυχία για 

την αναγκαιότητα της φιλοσοφικής μόρφωσης των αρχόντων, 

σημειώνεται όχι μόνο στην Πολιτεία  αλλά και στον Ευθύδημο 428.  

Η αγωγή θεωρείται ως μέσο πολιτικής προπαιδείας και 

πρόκειται να καταστήσει πολίτες που θα δημιουργήσουν μια 

καλά οργανωμένη πολιτεία 429.  

                                                           
425 Πλάτων, Πολιτεία, B, VIII,  365a -365b, 59: «ποἶός τις ἄν ὥν καί πῆ πορευθείς τόν βίον ὡς 

ἅριστα διέλθοι;». 
426 Όπ π., 365b, 60. 
427 Όπ. π., 365d, 60. 
428 Αθανασάτος, 329. 
429 ακορράφος, 17. 
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Η παιδεία για το συγκεκριμένο έλληνα φιλόσοφο είναι η 

ελεύθερη παιδαγωγική πράξη, που στόχο έχει την πνευματική 

και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού, το σχηματισμό μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας 430.  Εισάγει την αυτοαγωγή, 

την άμεση διαπαιδαγώγηση των νέων. Η διάθεση για μάθηση, 

για τη γνώση της αλήθειας ουσιαστικά είναι η αγάπη για τη 

μάθηση και το αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η έρευνα για 

τη γνώση 431.  Πολύ χαρακτηριστικά ο Πλάτων  ως ο θιασώτης της 

αρχαίας ελληνικής παιδείας δέχεται το αληθινό αντικείμενο 

της διδασκαλίας, που σημαίνει κατ’ ουσία την ίδια την 

παιδαγωγική πράξη 432.  Πιστεύει ότι η ψυχή του παιδιού είναι 

άμορφη και μπορεί  ο παιδαγωγός εύκολα να τη μορφοποιήσει 

και να την πλάσει 433 επιτελώντας το έργο της αγωγής. Για να το 

επιτύχει αυτό ο παιδαγωγός, πρέπει να έχει αγάπη για το 

μαθητή του και έτσι μόνο θα μορφώσει το παιδί 434.  

το σημείο αυτό υπάρχει κοινή πλεύση σκέψης του 

Κλήμεντος  και του Πλάτωνα. Σονίζει ο πρώτος ότι ο 

Παιδαγωγός Λόγος αγαπάει το πλάσμα Σου και φροντίζει για 

την ίαση της ψυχής και του σώματος του 435.   

Θεωρεί ο Πλάτων  ότι η μάθηση είναι έμφυτη στον 

άνθρωπο. την Πολιτεία  παρέχει τον τρόπο απόκτησης της 

γνώσης χρησιμοποιώντας αλληγορικά τον ήλιο, που συμβολίζε ι 

                                                           
430 Α. Υωτείνης, Η διαχρονικότητα της θεωρίας  της γνώσης του Πλάτωνος, Θεσσαλονίκη 

1998, 345. 
431 Πλάτων, Πολιτεία, τ, ΦΙΙΙ, 503c - 503d, 130: «Εὐμαθεἶς καί μνήμονες καί ἀγχίνοι καί 

ὀξεἶς καί ὅσα ἄλλα τούτοις ἕπεται....πρός τάς μαθήσεις αὗ ποεἶ ταὐτόν·....μήτε παιδείας τς 

ἀκριβεστάτης δεἶν αὐτῷ μεταδιδόναι.....ἐν μαθήμασι πολλοἶς γυμνάζειν δεἶ,....». 
432 Υωτείνης, όπ. π., 345. 
433΄ Οπ. π., XVII, 377c, 80: «...πείσομεν τάς τροφούς τε καί μητέρας λέγειν τοἶς παισίν, καί 

πλάττειν τάς ψυχάς αὐτῶν τοἶς μύθοις πολύ μᾶλλον ἤ τά σώματα ταἶς χερσίν·....». 
434 Ε. Παπανούτσος, Υιλοσοφία καί Παιδεία, Ἀθῆναι 1957,  139. 
435 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 1, 1, 3, 3, 270: «τοἶς νοσοὖσι τό σῶμα ἰατροὖ χρῃζει, ταύτῃ καί 

τοἶς ασθενοὖσι τήν ψυχήν παιδαγωγοὖ δεἶ..». 
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την ιδέα του αγαθού και που αποτελεί την αιτία της γνώσης 436.  

Ο ήλιος φωτίζει και μπορούν τα μάτια να παρατηρούν τα 

αισθητά πράγματα. Έτσι κατά παρόμοιο τρόπο το αγαθό 

φωτίζει την ψυχή και μπορεί πλέον να γνωρίσει και να μάθει 

τα πράγματα, των οποίων τις ιδέες συλλαμβάνει αρχικά με την 

νόηση 437.  Πιστεύει ακόμη ότι η διαλεκτική είναι πιο 

αποτελεσματικός τρόπος μάθησης, γιατί ακριβώς ταιριάζει 

απόλυτα στην ελευθέρια του ανθρώπου για την απόκτηση της 

μάθησης. Η δύναμη που υπάρχει να εκμαιεύει πράγματα, θέτει 

σε εφαρμογή μια άλλη διαδικασία του παιδικού πνεύματος και 

φανερώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο παιδευτικά του 

ενδιαφέροντα, που η καλλιέργειά τους σημαίνει τη βάση της 

παιδείας 438.  

Η διαλεκτική του Πλάτωνα, που είναι συνδυασμός της 

επαγωγικής και της αναγωγικής μεθόδου 439,  ενισχύει την 

ελεύθερη διδασκαλία, γιατί ο δρόμος προς τη γνώση γίνεται 

σύμφωνα με τη θέληση του παιδιού, αποφεύγοντας περίτεχνα  

την καταναγκαστική μορφή διδασκαλίας, που δεν επιτρέπει 

την αφομοίωση των όσων παρατηρεί το παιδί κωλύοντας  μ’ 

αυτόν τον τρόπο την πρόοδό  του στη μάθηση. Σονίζει ο Πλάτων 

ότι τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα, όταν γίνεται με ελευθερία 

η μάθηση και μάλιστα ακόμη και κατά την ώρα του παιχνιδιού 

τους ή διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

                                                           
436 Πλάτων, Πολιτεία, Σ, ΦΙΦ, 508a – 509b, 137 – 139: «....τό φῶς ὄψιν τε ποιεἶ ὁρᾶν ὅτι 

κάλλιστα καί τά δρώμενα ὁρᾶσθαι;.... μή μόνον τό γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπό τοὖ ἀγαθοὖ 

παρεἶναι, ἀλλά καί τό εἷναί τε καί τήν οὐσίαν ὑπ΄ἐκείνου αὐτοἶς προσεἶναι,....». 
437 Ν. Ματσούκας, Ιστορία της Υιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2002, 173.   
438 Πλάτων, όπ. π.,  Ζ, ΦΙV,  534d, 176: «...ὥσπερ θριγκός τοἶς μαθήμασιν ἡ διαλεκτική ἡμἶν 

ἐπάνω κεἶσθαι, καί οὐκέτ΄ἄλλο τούτου μάθημα ἀνωτέρω όρθῶς ἄν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ΄ἔχειν 

ἤδη τέλος τά τῶν μαθημάτων». 
439 Γκίκας, «Διαλεκτική», 96. 
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κατά την ώρα αυτή τα παιδιά συγκρατούν πληροφορίες, που 

συμφωνούν με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης ,  

τονίζει και την αμοιβαία αγάπη μεταξύ παιδαγωγού και 

παιδαγωγούμενου 440.  Ο Λήμης  αναφέρει ξεκάθαρα την αγάπη 

του Παιδαγωγού Λόγου για  τους πιστούς που τους ονομάζει  

νήπια 441.  

Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η θεωρία  του για την ύπαρξη 

των ατομικών διαφορών των μαθητών, οπότε η ελευθερία της 

μάθησης εναρμονίζεται απόλυτα μ΄ αυτές που υπάρχουν λόγω 

της ετερότητας των πνευματικών, διανοητικών αλλά και 

φυσικών ικανοτήτων των παιδιών. Αυτό είναι ένα σημείο, το 

οποίο είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη ο δάσκαλος και να 

συνειδητοποιήσει ότι απαιτείται ειδική μεταχείριση για κάθε 

παιδί κατά τη διαδικασία της αγωγής του. Ο δάσκαλος που 

είναι ο κατ΄ εξοχήν αρμόδιος για την εκπαίδευση του παιδιού, 

οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αγωγής, που να 

εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες κάθε 

παιδιού.  

Η γνώση και η διαδικασία μάθησης εκλαμβάνονται  

διαφορετικά από παιδί σε παιδί λόγω των ιδιαίτερων φυσικών, 

ψυχικών και πνευματικών  γνωρισμάτων και η επιδεξιότητα του 

παιδαγωγού έγκειται στον ερεθισμό αρχικά για τη γνώση από 

την πλευρά του παιδιού και στην ενεργοποίηση της 

διαδικασίας της ελεύθερης αφομοίωσης και συγκράτησης των 

                                                           
440 Πλάτων, Πολιτεία, Ζ, ΦVI, 536d – 537a, 179: «...γάρ οὐ πειστέον ὡς γηράσκων τις πολλά 

δυνατός μανθάνειν, ἀλλ΄ἦττον ἤ τρέχειν, νέων δέ πάντες οἱ μεγάλοι καί οἱ πολλοί 

πόνοι....Μή τοίνυν βίᾳ, εἷπον, ὧ ἄριστε, τούς παίδας ἐν τοἶς μαθήμασιν, ἀλλά παίζοντας 

τρέφε,....». 
441 Κλήμης, Παιδαγωγός Α’, 5, 19, 1-5, 294: «...χορός δέ νηπίων, ὁ καινός ἡμεἶς λαός, 

τρυφερός ὡς παἶς...». 
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γνώσεων. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται στο ν 

μαθητή.  

Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία 

στη μάθηση, που σχετίζεται με την ηλικία του ατόμου. Σο 

εικοστό έτος της ηλικίας θεωρείται ορόσημο για την πρόοδο. 

Όσοι νέοι έχουν τις φυσικές ικανότητες για μάθηση, μπορούν 

από το εικοστό ως το  τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους 

να επιδίδονται στην εντατική μελέτη της διαλεκτικής 442.  Αυτό 

θα τους βοηθήσει να ασχοληθούν εποικοδομητικά με τη μελέτη 

της φύσης, των αισθητών πραγμάτων, τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν 443.  

Η κατάρτιση των προαναφερθέντων παιδιών, ενηλίκων 

στη συνέχεια, είναι ικανή να τους καταστήσει ολοκληρωμένους 

διαλεκτικούς διδασκάλους, που θα μπορούν να εκμαιεύουν με 

την σειρά τους από την ψυχή των δικών τους μαθητών τις 

ιδέες, των οποίων η ανάμνηση θα επιφέρει στη μνήμη τους την 

γνώση των πραγμάτων 444.  

Ανακεφαλαιώνοντας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 

Πλάτων  είναι ένας διαχρονικός φιλόσοφος. Η παιδεία γι΄ αυτόν 

έχει στόχο την ηθική -πνευματική ολοκλήρωση των νέων. Η 

διαλεκτική είναι η μέθοδος, που τονίζει την αναγκαιότητα της 

ελευθερίας, διότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγείται ο νέος 

στην αφομοίωση και στη συγκράτηση, όσων θέλει να γνωρίσει 

και να μάθει. Η αγωγή, η μάθηση θα ολοκληρώσει τους νέους, 

                                                           
442 Υωτείνης, 355. 
443 Πλάτων, Πολιτεία, Ζ,  XVI, 537b – 537c, 180: «...κόποι γάρ καί ὕπνοι μαθήμασι πολέμιοι. 

...τά τε χύδην μαθήματα παισίν ἐν τῆ παιδίᾳ γενόμενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν 

οἰκειότητος ἀλλήλων τῶν μαθημάτων καί τς τοὖ ὄντος φύσεως.». 
444 Πλάτων, Παρμενίδης, 132a – 133b, 63-65: «...ἐάν ὡσαύτως τῆ ψυχῆ ἐπί πάντα 

ἴδης,....οὐδαμοὖ αὐτῷ προσήκῃ ἐγγίγνεσθαι ἄλλοθι ἤ ἐν ψυχαἶς·.....ὥσπερ παραδείγματα 

ἑστάναι ἐν τῆ φύσει,....Εἴ τις φαίη....ἀναγκάζων εἷναι» . 
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που θα δύνανται να αναλάβουν την εξουσία και τη 

διακυβέρνηση της Πολιτείας.  

 την πνευματική και ηθική ολοκλήρωση των πιστών ως 

αποτέλεσμα της σωστής παιδείας και της εφαρμογής 

αναφέρεται και ο Κλήμης. Ο κάθε παιδαγωγός  εργάζεται για 

την σωστή καθοδήγηση του ανθρώπου και την αποφυγή της 

αμαρτητικής του ροπής.  

Ο Αριστοτέλης αν και υπήρξε μαθητής το υ Πλάτωνα, 

ωστόσο δεν ακολούθησε τα φιλοσοφικά μονοπάτια του 

δασκάλου του. Αναδείχθηκε σε σπουδαίο συγγραφέα και ο 

λόγος του είναι στέρεος, απλός, και πολλές φόρες ορθολογικός. 

Η διαφορά του από τον Πλάτωνα δεν έγκειται μόνο στον τρόπο  

έκφρασης άλλα και στο περιεχόμενο των φιλοσοφικών τους 

συστημάτων 445.  Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί διάφορες 

παιδαγωγικές μεθόδους 446.  Ο Κλήμης θεωρεί και αυτός 

αναγκαία την ύπαρξη πολλών μεθόδων 447.  

Γενικότερα, ο Αριστοτέλης διδάσκει τη δύναμη της 

ανθρώπινης γνώσης 448.  Πιστεύει ότι η γνώση ανακαλύπτεται 

και δεν είναι ένα άγνωστο αντικείμενο άσχετο με τον κόσμο 

των αισθήσεων και του λόγου. Επίσης θεωρεί ότι οι γνώσεις 

δεν πρέπει να αλλοιώνουν το παιδί ,  ώστε  να γίνεται αυτό  ένας 

ανελεύθερος άνθρωπος με ένστικτο υπηρέτη. Η αγωγή πρέπει 

να αποσκοπεί στη μόρφωση αρχικά των ανθρώπων, για να 

μπορούν να ζήσουν καλά 449.  

                                                           
445 Ν. Πελεγρίνης, Οι πέντε εποχές της φιλοσοφίας, Αθήνα 1998, 76-77.  
446 Δ. Λυπουρλής, Αριστοτέλης: Ρητορική, Θεσσαλονίκη 2002,  8-9. 
447 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 8, 64, 3-4, 362: «Ἀναγκαἶον οὗν καί περί τούτου ὡς οἸόν τε διά 

βραχυτάτων ἐπεξελθεἶν·...». 
448 Μ. Adler, Ο Αριστοτέλης για όλους, δύσκολοι στοχασμοί σε απλοποιημένη μορφή, Αθήνα 

2005, 11. 
449 Ι. Κογκούλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 19974, 60-61. 
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Η πάρτη, μια άλλη πόλη κράτος, μπορεί να μην έχει μια 

θέση στην ιστορία της Υιλοσοφίας, της Ιστορίας ή της Σέχνης, 

ωστόσο έχει μια θέση στο ζήτημα της αγωγής των νέων. 

Ουσιαστικά το πολιτειακό σύστημα της πάρτης αποτελεί 

δυναμικό παράγοντα, όπου ασκεί αγωγή. Από το έργο του 

Αριστοτέλη Πολιτικά  εξάγεται κάποιο συμπέρασμα για την 

σπαρτιατική αγωγή. Πρόκειται κατ’ ουσία για μια μονομερή, 

σκληρή πολεμική άσκηση 450.  Η πάρτη ήταν το κατεξοχήν 

παράδειγμα, που οι σκοποί της Πολιτείας όρισαν επακριβώς το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Τπήρξε μια πόλη που επιζητούσε 

δύναμη γι’ αυτό εργαζόταν προς αυτήν την κατεύθυνση 451.  

Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με το ζήτημα της παιδείας. 

Δεν τον ενδιέφερε η θεωρία καθαυτή, η αναποτελεσματική 

γνώση, αλλά πίστευε ότι εμβαθύνει για να βοηθήσει τον εαυτό 

του και τους άλλους, να κατακτήσουν τη γνώση,  το Αγαθό. Η  

παιδεία είναι και πρέπει να είναι ο ύψιστος σκοπός της πόλης,  

του ανθρώπου γιατί μόνο αυτή  καλλιεργεί στους ανθρώπους τα 

ενδιαφέροντα για την αληθινή γνωση  ενδιαφέροντα που 

συνδέονται με την αυτάρκεια και την ευδαιμονία του 

ανθρώπου ατομικά αλλά και όλου του κοινωνικού συνόλου. Η 

παιδεία για τον Αριστοτέλη συντελεί ώστε ο άνθρωπος να 

απελευθερώνεται από την άγνοια, να μπορεί να διακρίνει την 

αλήθεια, το πραγματικά ωραίο και να κατακτά την αρετή. 

Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος ελεύθερα επιλέγει να μορφωθεί 

και να γίνει καλύτερος 452.  Θα μπορεί να διακρίνει τί  του είναι 

πραγματικά αναγκαίο και τί όχι, τί  ακριβώς θα πρέπει να 

                                                           
450 Αριστοτέλης, Πολιτικά, Β,  1271b, 2-11, 57: «πρός γάρ μέρος ἀρετς ἡ πᾶσα σύνταξις τῶν 

νόμων ἐστί, τήν πολεμικήν·... φαύλως δ΄ἔχει καί περί τά κοινά χρήματα τοἶς παρτιάταις.». 
451 Jaeger, 115. 
452 . Δημητρίου, Αριστοτέλης, Ιωάννινα 1999, 68. 
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αναζητάει στην ζωή του και τί  να  θεωρεί όχι μόνο περιττό 

αλλά και βλαβερό. Οι συναναστροφές του θα πρέπει να είναι 

αυτές που θα τον ωφελούν πνευματικά και όχι απλά θα  του 

δίνουν κάποιες στιγμές  ευχαρίστησης 453.  Ο Κλήμης τονίζει ότι 

οι πιστοί θα πρέπει να προσέχουν τον τρόπο που διασκεδάζουν 

και τις συναναστροφές τους 454 που είναι ασφαλώς  θέμα 

παιδείας του καθενός πιστού.  

 Η επίδραση του Πλωτίνου στο έργο Παιδαγωγός  του 

Κλήμη είναι ευδιάκριτη σχετικά με την διδασκαλία του πρώτου 

περί της  καθάρσεως της ψυχής προκειμένου να βρει τον 

αληθινό δρόμο της. ύμφωνα με τον Πλωτίνο η ψυχή πρέπει να 

καθαρθεί και να απαλλαχθεί  από την ύλη 455 για να φθάσει στον 

προορισμό της. Για κάθαρση και φώτιση της ψυχής μιλάει και ο 

Κλήμης χωρίς να αναφέρεται σε καταδυνάστευση της ψυχής 

από την ύλη και συγκεκριμένα το σώμα.  

 

 

5.2. Επίδραση «Παιδαγωγού» στη  χριστιανική παιδαγωγική 

και ηθική μέχρι και σήμερα.  

 

Ο Παιδαγωγός του Κλήμεντος   είναι ένα διαχρονικό έργο 

και ασφαλώς έχει απήχηση μέχρι και σήμερα. Η διαχρονική του 

αξία έγκειται όχι μόνο στο θεολογικό χαρακτήρα του, αλλά και 

στο γεγονός ότι εμπεριέχονται στο έργο κάποιες σταθερές 

αξίες και αρχές παιδαγωγικής, οι οποίες είναι αναγκαίες και 

εφαρμόσιμες στη σύγχρονη εποχή.  

                                                           
453 Όπ. π., σ. 70. 
454 Κλήμης, Παιδαγωγός, Γ΄, 4, 27, 3, 276: «’Οὐκ ἔσῃ δέ μετά πολλῶν’, φησίν,  ἐπί κακίᾳ.. ὅτι 

ἡ σοφία ἐν ολίγοις, ....». 
455 Ματσούκας,  Ιστορία της Υιλοσοφίας, 251. 
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 Η δομή του έργου ακολουθεί τη φυσική πορεία σκέψης 

και έκφρασης κάθε παρόμοιου σύγχρονου έργου, που 

αποσκοπεί στην κατάδειξη της σοβαρότητας του ρόλου του 

παιδαγωγού και των παιδαγωγικών αρχών που θα 

χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης και ποιο είναι το πρότυπο του 

παιδαγωγού για τον χριστιανό. Αυτά είναι στοιχεία, τα οποία 

συναντούμε μέχρι σήμερα.  

Ο Κλήμης θεωρεί ότι η χριστιανική Εκκλησία 

εμφανίστηκε ιστορικά ως βίωση μιας νέας, καινούργιας ζωής, 

ως μια «οδός», ως ένας καινός τρόπος του βίου των μελών μιας 

κοινότητας που πίστεψαν μέσω προσωπικής επαφής ή μέσω 

του κηρύγματος των Αποστόλων στο πρόσωπο, την ζωή και την 

αποστολή του Ιησού Φριστού, με τον  οποίο καλούνται να 

ομοιάσουν.  

Είναι ιδιαίτερης σημασίας, όμως, το γεγονός ότι ο 

Φριστιανισμός δεν εμφανίστηκε ως μια νέα πολιτική ή 

θρησκευτική ιδεολογία, ως ένα φιλοσοφικό ή ηθικ ό δόγμα. Αν 

οι ιδεολογίες, φιλοσοφίες και θρησκείες αναζητούν την 

αλήθεια, η κάθε μια με τον τρόπο της, η Εκκλησία για τον 

Κλήμη και για κάθε ορθόδοξο μέχρι και σήμερα είναι το ώμα 

της ενυπόστατης αλήθειας του Φριστού, ο οποίος είναι η 

κεφαλή της .  

Η παιδαγωγία του Φριστού προς τον άνθρωπο δεν 

σταματά στο κήρυγμα και τη διδασκαλία Σου, στη διακονία του 

Λόγου, αλλά συμπληρώνεται με την έμπρακτη προσφορά της 

αγάπης του μέσω της απομάκρυνσης των συνεπειών της 
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αμαρτίας, δηλαδή του πόνου, της αρρώστιας, του θανά του και 

της δουλείας ,  στην τραγική μοίρα της φθαρτότητας 456.   

Μπορεί, βέβαια, με το σωτήριο έργο του Φριστού να 

νικήθηκε η αμαρτία, το κακό και ο θάνατος, μπορεί στη Θεία 

Ευχαριστία οι πιστοί να παίρνουν τη δύναμη να συμμετέχουν 

προσωπικά στην νίκη αυτή του Φριστού, δε σημαίνει όμως αυτό 

ότι ήλθε αυτόματα και μαγικά το τέλος των εξουσιαστικών 

σχέσεων στην Ιστορία, εντός της οποίας πορεύεται το 

εκκλησιαστικό ώμα. Η Εκκλησία δεν έχει φθάσει στη 

Βασιλεία του Θεού, δεν είναι η Βασιλεία  αλλά ο εικονισμός της 

και  η προληπτική της φανέρωση μέσα στην Ιστορία 457.  

Ο Κλήμης μέσα από το έργο του επιχειρεί να δώσει μια 

τέτοιου είδους ώθηση στην σκέψη των πιστών έτσι, ώστε να 

ενδιαφέρονται πραγματικά για τη Βασιλεία του Θεού και να 

αποκτήσουν μια δυναμική στην πνευματική το υς πορεία, ώστε  

να τους βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων τους.    

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι του  Λόγου, που τονίζει ο 

Κλήμης, έχουν ισχύ μέχρι και σήμερα, ίσως βέβαια όχι στο 

βαθμό που βρίσκονται στο έργο του, αλλά αναμφισβήτητα 

χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους παιδαγωγούς. Δίνεται 

μεγάλη σημασία στο ανθρώπινο πρόσωπο 458,   που λαμβάνει 

μεθοδολογικά το διευρυμένο και αληθινό νόημά  του από τον 

ίδιο το δημιουργό του. το έργο του Κλήμεντος,  ο παιδαγωγός 

                                                           
456 Κλήμης, Παιδαγωγός  Α΄, 2, 5, 2-3, 272: «Ο δή χάριν ὁ Λόγος ὁ Παιδαγωγός 

τήνἐπιστασίαν εἴληχεν εἰς τήν ἀλόγου κώλυσιν ἁμαρτίας» και  2, 6, 1, 274 «Λόγος δέ ὁ 

πατρικός μόνος έστίν ἀνθρωπίνων ἰατρός αρρωστημάτων...ψυχς». 
457 Όπ. π., 13, 103, 1-2, 422 και 424: «ὅθεν καί ἔστιν ἀναγκαἶα τά καθήκοντα....τῶν Γραφῶν 

ἐξέστω σκοπεἶν».  
458 Η. Ρεράκης, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική  

θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2006, 179. 
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ενδιαφέρεται για την πνευματική οικοδομή του παιδιού, ό πως 

αντίστοιχα οφείλει να μεριμνά και ο σύγχρονος παιδαγωγός.  

Ο Κλήμης στο έργο αυτό πραγματεύεται ορισμένα 

επίμαχα ζητήματα και επιτακτικά προβλήματα της 

παιδαγωγικής επιστήμης και της εκπαίδευσης υπό το φως του 

ευαγγελίου. Θα μπορούσε να σταθεί σήμερα, ε ν μέρει  

τουλάχιστον, ως ένα εγχειρίδιο, βάσει του οποίου να 

προσεγγίζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στην εκπαίδευση αλλά 

και η κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή 

στο ελληνικό σχολείο 459,  ειδικά σε μια εποχή που η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια πραγματικότητα 460.  

 Ο παιδαγωγός του Κλήμεντος  χρησιμοποιεί όλο το σθένος 

και κάθε μέθοδο σοφίας, προκειμένου να σώσει τους 

ανθρώπους και να τους διδάξει. Για το λόγο αυτό μέσα στην 

παιδαγωγική του είναι και η νουθέτηση ,  η επίπληξη  και ο 

έλεγχος 461.  Βέβαια, η τιμωρία στον παιδαγωγούμενο σήμερα 

πρέπει να είναι ανάλογη με το παραπτωμα 462.  

Αναμφίβολα υπάρχουν δυσκολίες, τις οποίες 

αντιμετωπίζει ο κάθε σύγχρονος παιδαγωγός στην προσπάθεια 

του να πειθαρχησει τους μαθητές και να τους κεντρίσει το 

ενδιαφέρον έτσι ,  ώστε να θελήσουν από μόνοι τους να 

καταλάβουν ότι είναι αναγκαίο   και ωφέλιμο για τους ίδιους 

να κατευθυνθούν δημιουργικά προς την πορεία, που τους  

                                                           
459 Η. Ρεράκης, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτκή αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, 

Θεσσαλονίκη 2010, 23. 
460 Φ. Αντωνίου, Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα, Αθήνα 2008, 56. 
461 Κλήμης, Παιδαγωγός  Α΄, 9, 76,1 380 και  9, 78, 1-2, 382 και 384:  «Νουθέτησις μέν οὗν 

ἐστιν ψόγος κηδεμονικός,....Ἐπίπληξις δέ ἐστιν ἐπιτίμησις ἐπιπληκτική,...Ἔλεγχος δέ ἐστιν 

προφορά ἁμαρτίας...». 
462 Μ. Υουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, Αθήνα 2000, 101.  
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υποδεικνύεται 463.  Η διαδικασία αυτή, για να στεφθεί με 

επιτυχία, χρειάζεται από την πλευρά του παιδαγωγού ν α 

χρησιμοποιήσει κάποιες παιδαγωγικές μεθόδους. Για το λόγο 

αυτό επιπλήτει, όποτε το θεωρεί αναγκαίο 464.  τις μέρες μας  

εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και κατά συνέπεια 

της εύθραστης ησυχίας στην αίθουσα διδασκαλίας,  ο 

παιδαγωγός έχει ν΄αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες  

προκειμένου  να διατηρήσει αυτή την ηρεμία κατά την ώρα του 

μαθήματος και συγχρόνως αμείωτο το ενδιαφέρον των 

μαθητών.  

Επίσης, ελέγχει τους μαθητές του με έναν εξίσου 

διακριτικό τρόπο όμοιο με αυτόν, που προτείνει ο Κλήμης. 

Απειλεί, θεραπεύει, προσπαθώντας συγχρόνως να 

χαλιναγωγήσει τις άλογες ορμές τους, όπως πράττει και ο 

Παιδαγωγός Λόγος ως προς τους πιστούς 465.  

Η σχέση του παιδαγωγού με τον  μαθητή αποτελούσε 

παλαιότερα και αποτελεί και σήμερα μια από τις πιο βασικές 

προϋποθέσεις της όλης παιδαγωγικής διαδικασίας. Ο 

παιδαγωγός έχει την ευθύνη για την αγωγή και την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού 466.  τον Παιδαγωγό του 

Κλήμεντος  γίνεται εύκολα αντιληπτή η μέριμνα αυτή. Η 

ψυχική, ηθική  και κοινωνική ωριμότητα του ανθρώπου 

αποτελεί βασικό στόχο κάθε παιδαγωγού από το παρελθόν 

μέχρι σήμερα και εμπεριέχεται  στην διδασκαλία του Κλήμεντος  

στον Παιδαγωγό. Αυτή η μέριμνα μαζί με τη γνώση και την  

                                                           
463 Α. Καψάλης , Παιδαγωγική Χυχολογία,  Θεσσαλονίκη 2004, 524. 
464  Όπ. π., 525. 
465 Κλήμης, Παιδαγωγός Α΄, 9, 75, 1-2, 378: «...τάς ἀλόγους τς ἀνθρωπότητος 

΄δεσμεύων΄ὁρμάς...». 
466 Π. Ξωχέλλης, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα. Πρόβλήματα και προοπτικές στη 

σύγχρονη εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 1989, 59. 
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εμπειρία καθιστά τον παιδαγωγό μια «παιδαγωγική 

αυθεντία» 467,  όπως ακριβώς είναι ο Θεός Λόγος για του ς 

χριστιανούς.  

Ο Θεός Λόγος έχει ένα πολύμορφο τρόπο να παιδαγωγεί 

χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους ,  σύμφωνα με τις ανάγκες 

του κάθε πιστού 468.  Ο παιδαγωγός στο σχολείο χρησιμοποιεί ή 

τουλάχιστον οφείλει να χρησιμοποιεί διάφορες παιδαγωγικές 

μεθόδους καλύπτοντας όλο το φάσμα των μαθητών 469.  

ε κάθε διδασκαλία υπάρχουν κάποιοι βασικοί 

παράγοντες. υγκεκριμένα, ο δάσκαλός, ο μαθητής, το ίδιο το 

αντικείμενο της διδασκαλίας και η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός 470.  Για να επιτευχθεί η μάθηση 

χρειάζεται, ωστόσο, ο μαθητής να έρθει σε επαφή με το 

αντικείμενο διδασκαλίας. Ο Κλήμης τονίζει την αναγκαιότητα 

αναπτυξης προσωπικών σχέσεων, αιώνες πριν, του 

παιδαγωγού με τον παιδαγωγούμενο.  

 

                                                           
467 Π. Ξωχέλλης, Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 

Διαπιστώσεις και προτάσεις, Υιλόλογος 64, 1991, 84-97. 
468 Κλήμης, όπ. π., 8, 74, 3, 378: «Πολλή δέ ἡ σοφία περί τήν παιδαγωγίαν αὐτοὖ, καί ὁ 

τρόπος τς οἰκονομίας αὐτοὖ ποικίλος εἰς σωτηρίαν...». 
469 Γ. Σσιάκαλος, Η Τπόσχεση της παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2002, 76. 
470 Α. Καψάλης, ύγχρονη διδακτική, Θεσσαλονίκη 2002, 334. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς έζησε στην πρώιμη περίοδο της  

δογματικής ανασυγκρότησης της Εκκλησίας. Ο ίδιος του 

αποτέλεσε σπουδαίο ερευνητή της Αγίας Γραφής, ενώ 

παράλληλα η Αγία Γραφή αποτέλεσε την πιο σημαντική πηγή 

της θεολογίας του μαζί με την εκκλησιαστική παράδοση της 

εποχής του. Δικαιολογημένα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο 

πρώτος χριστιανός συγγραφέας, που αξιοποίησε ό,τι πιο 

ωφέλιμο πνευματικά είχε να προσφέρει η αρχαία ελληνική 

γραμματεία, το οποίο όμως το μετέφερε και το προσάρμοσε  

στη χριστιανική διδασκαλία.  

Σο συγγραφικό έργο του Κλήμεντος  χαρακτηρίζεται από 

ένα σεβασμό προς τα γραφόμενα της εποχής του, ενώ εκείνος 

χαρακτηρίζονταν από μια έντονη αγάπη και προσήλωση προς 

το  Θεό. Μέσα από τα έργα του Κλήμεντος  καθίσταται σαφής η 

αγωνία του για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος της 

Εκκλησίας και η διάθεση  του να προτρέψει στους πιστούς να 

μελετήσουν την Αγία Γραφή και να ζήσουν, να εφαρμόσουν 

όσο το δυνατόν αρτιότερα τα σημαντικότατα για τον άνθρωπο 

διδάγματά της.  

Ενδιαφέρεται για την πνευματική πορεία του πιστού και 

μέσα κυρίως  από την τριλογία Προτρεπτικός,  Παιδαγωγός,  

τρωματεἶς    προσπαθεί αρχικά να προτρέψει  τους ανθρώπους 

να ακολουθήσουν τον χριστιανικό τρόπο ζωής, στη συνέχεια 

τους παιδαγωγεί εις Φριστόν, δίνοντας παράλληλά κάποιες 

αναγκαίες υποδείξεις για το σωστό χριστιανικό τρόπο ζωής. 

το τρίτο μέρος της τριλογίας κάνει λόγο για την δογματική 
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διδασκαλία της Εκκλησίας, θέλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο να 

ολοκληρώσει την προσπάθεια διδαχής  του πιστού.  

Μέσα από το σύνολο της συγγραφικής του παραγωγής ο 

Κλήμης είναι ο απολογητής, ο έμπειρος ερμηνευτή ς  της Αγίας 

Γραφής και ο θεολόγος, που προσπαθεί να αποδείξει ή 

καλύτερα να υπενθυμίζει στον κάθε άνθρωπο χωριστά ότι, 

όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό και έχουν παιδαγωγηθεί σωστά, 

μπορούν  να αποτελέσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

Μπορούν να καταξιωθούν ως πρόσωπα και έχουν παράλληλα 

την ικανότητα να αναπτύξουν αγαπητική σχέση με το Θεό και 

το συνάνθρωπό τους, έχοντας  όλες τις απαραίτητες 

θεολογικές, πνευματικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές 

προσλαμβάνουσες, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου.  

Παρόλο που οι γνώσεις σχετικά με το βίο του Κλήμη είναι 

περιορισμένες, ωστόσο το συγγραφικό του έργο είναι 

ενδεικτικό της προσωπικότητάς του, γιατί παρουσιάζονται 

μέσα από αυτό η ικανότητα που είχε ως  απολογητής, η 

θεολογική του κατάρτιση, η επιδεξιότητα επεξεργασίας 

θεμάτων, ο χειρισμός των δογμάτων της πίστεως με τέτοιο 

τρόπο, που φανέρωνε τη βαθειά πίστη και παράλληλα γνώση 

των αληθειών του χριστιανισμού.  

Σο σύνολο των συγγραμμάτων, που αφορούν σε  πληθώρα 

θεμάτων, αποδεικνύουν επίσης ότι πρόκειται για ένα ανήσυχο 

πνεύμα, που ασχολήθηκε με αρκετά θέματα του καθημερινού 

βίου και πίστης, με τα οποία αντιμετωπίστηκαν σημαντικά 

προβλήματα της Εκκλησίας της εποχής εκείνης. Ο Κλήμης 

αφιέρωσε ουσιαστικά την ζωή του ολόκληρη στην έρευνα και 

τη συγγραφή. Επιδίωκε και έβρισκε πάντοτε τρόπους να 
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συνδέει την πίστη με τη γνώση, το κήρυγμα με την επιστήμη. 

Γενικότερα, αποσκοπούσε στην καθαρή και ολοκληρωμένη 

γνώση. Δεχόταν ότι η ελληνική σκέψη απαλλαγμένη από 

ειδωλολατρικές και  γνωστικές προσμείξεις είχε να προσφέρει 

στον άνθρωπο, γι΄ αυτό και δεν την απέκλειε, ωστόσο 

παρέμενε πάντα ένας βαθιά χριστιανός συγγραφέας.  

Ο Παιδαγωγός  είναι το έργο εκείνο του Κλήμεντος , που 

χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο από τους 

θεολόγους της αλεξανδρινής σχολής αλλά και  από την 

Εκκλησία γενικότερα. Ήταν κοινά αποδεκτό αλλά και στην 

σκέψη του συγγραφέα ότι ο πιστός θα πρέπει να εκπαιδεύεται  

διαρκώς και μέχρι το τέλος της ζωής του με τον λόγο του Θεού. 

Αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας μαζί με τον 

Προτρεπτικό και τους  τρωματεἶς.  

Ο Παιδαγωγός του Κλήμεντος  είναι ο Φριστός που 

παιδαγωγεί τον πιστό για κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής 

μέχρι και για τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς στις κάθε 

είδους κοινωνικές σχέσεις. ε ένα πιο ανεβασμένο πνευματικά 

επίπεδο  ο Παιδαγωγός αποκαλύπτει στον άνθρωπο το Θεό –

Πατέρα. Ο Κλήμης τονίζει ότι ο ρόλος του Παιδαγωγού Λόγου, 

εκτός από την αποκάλυψη του Πατέρα, είναι να εμφυτεύσει 

στην ψυχή του ανθρώπου  την αλήθεια, ότι ο Φριστός είναι ο 

Λόγος, που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Βέβαια, στο έργο 

σημειώνονται και τριαδολογικές αναφορές, που μαρτυρούν την 

ισοτιμία των τριών προσώπων της Αγίας Σριάδας.  

Για τον Κλήμη ο Παιδαγωγός Λόγος συγχωρεί αυτόν που 

μετανοεί και εργάζεται για τη σωστή καθοδήγηση του 

ανθρώπου και την αποφυγή της αμαρτητικής του ροπής. Η 

φιλανθρωπία του Θεού αποκαλύπτεται με την ενανθρώπηση 
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του Λόγου, ωστόσο χρειάζεται να συνεργήσει ο άνθρωπος για 

τη σωτηρία του. Ο παιδαγωγός χρησιμοποιεί την τιμωρία  ως 

παιδαγωγία,  ως ένα θεραπευτικό μέσο για την καταπολέμησ η 

των παθών. Βέβαια, η  διδασκαλία κάποιων αρχών είναι ο 

πλέον κατάλληλος και αποδοτικός τρόπος παιδαγωγίας και 

έκφρασης της χριστιανικής αγάπης  

Ο Κλήμης αναφέρει ότι υπάρχει ο συμβουλευτικός λόγος, 

στον οποίο συναντούμε τον προτρεπτικό και τον παρακλητικό  

καθώς επίσης και ο εγκωμιαστικός, όπου βρίσκουμε το 

λοιδωρητικό και το ονειδιστικό είδος. Έχει μεγάλη σημασία η 

προέλευση του λόγου, εάν είναι δηλαδή από φίλο ή εχθρό.  

Ο Κλήμης μέσα από το έργο του προσπαθεί να 

προβληματίσει και να στρέψει στη συνέχεια τη  σκέψη των 

πιστών έτσι,  ώστε να ενδιαφερθούν πραγματικά για την 

βασιλεία του Θεού και να θέσουν πνευματικούς στόχους, για 

τους οποίους να εργάζονται με τη βοήθεια των παιδαγωγικών 

μεθόδων του Κυρίου.    

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι του  Λόγου, τις οποίες 

προβάλλει ο Κλήμης μέσα από το έργο του,  αναμφισβήτητα 

ισχύουν μέχρι σήμερα και χρησιμοποιούνται από τους 

σύγχρονους παιδαγωγούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται 

βαρύτητα  στο ανθρώπινο πρόσωπο που παίρνει το πραγματικό 

νόημα του από τον ίδιο το δημιουργό του.  Ο παιδαγωγός 

μεριμνά για την πνευματική καλλιέργεια του παιδιού, όπως 

αντίστοιχα οφείλει να μεριμνά και ο σύγχρονος παιδαγωγός.  

Ο Κλήμης θεωρεί ότι η γνώση του Θεού όσο και η 

θεολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μορφωτική 

κατάρτιση και τη γενική παιδεία του πιστού. Η αντίθετη 
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πλευρά έχει ως κύριο γνώρισμα την αμάθεια, που οδηγεί στην 

άγνοια και τη δεισιδαιμονία, οπότε έχουμε άγνοια του Θεού.  

Ο Κλήμης στηρίζει τη θεολογία του στη διδασκαλία της 

Αγίας Γραφής .  Επηρεάζεται όμως  και από το νεοπλατωνισμό. 

Μόνο οι μυημένοι μπορούν να  δώσουν κάποια απάντηση στο 

περί θεού ερώτημα. Ακόμη ο Κλήμης χρησιμοποιεί την 

αποφατική μέθοδο, για να αναφερθεί στο Θεό. Επιχειρεί μια 

προσέγγιση του Θεού έχοντας ως βάση την ελληνική 

φιλοσοφία αλλά κυρίως την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα την  

Παλαιά Διαθήκη.  

Σο χριστιανικό ήθος για τον Κλήμεντα  είναι το 

λειτουργικό, το ευχαριστιακό ήθος. Η Θεία Ευχαριστία είναι το 

μυστήριο εκείνο, που ενώνει όλους τους πιστούς που έχουν 

βαπτισθεί.  Η ηθική ως όρος οριοθετείται μέσα στο χώρο και το 

χρόνο που ζει και  κινείται το ανθρώπινο  πρόσωπο.  

Ο Κλήμης ως ένα βαθμό είχε επηρεαστεί από τον 

Πλάτωνα, σύμφωνα με τον οποίο η ψυχή θεωρείται ανώτερη 

του σώματος, ωστόσο δε φαίνεται να υιοθετεί αυτή τη θεωρία. 

τα έργα του υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές, γ ια να 

αποδείξει ότι ορισμένοι συγγραφείς της εποχής του έχουν 

επηρεασθεί από τους έλληνες φιλοσόφους. Ο Κλήμης σύμφωνα 

με αναφορές του, τόσο στον Παιδαγωγό όσο και σε άλλα έργα 

του, θεωρεί ισότιμα και τα δυο στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, που συναντάμε στον 

Παιδαγωγό,  είναι η αναφορά στην ισοτιμία των δύο φύλων. 

Σονίζει ότι δεν υπερτερεί η αρετή του άνδρα έναντι της 

γυναίκας. Η οποιαδήποτε υπεροχή από την πλευρά του άνδρα, 

αναιρείται από το γεγονός ότι έχουν τον ίδιο δημιουργό Θεό 

και τα δύο φύλα. Επίσης ,  με την λέξη άνθρωπος  δεν 
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προσδιορίζεται μόνο ο άνδρας ή μόνο η γυναίκα αλλά και τα 

δύο φύλα. Επιπρόσθετα, ο Κλήμης αναφέρει ότι κατά το 

βάπτισμα όλοι οι άνθρωποι αποβάλλουν τις κακίες τους και  

γίνονται μαθητές του Φριστού.  

την Παλαιά Διαθήκη ο παιδαγωγός ήταν ο Μωσαϊκός 

Νόμος και ο τρόπος παιδαγωγίας ήταν να κρατάει τον λαό με 

τον φόβο και όχι με ελευθερία. Ο Λόγος ήταν άσαρκος, ενώ 

αντίθετα στην Καινή  ο Λόγος πήρε σάρκα κ αι το φόβο 

διαδέχθηκε η αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο Λόγος παιδαγωγούσε πάντα τους 

ανθρώπους όντας άσαρκος με τη βοήθεια των προφητών.  

Η παιδαγωγία του Κλήμεντος  ουσιαστικά είναι η αγαθή 

αγωγή, η ενάρετη που κατευθύνει τον άνθρωπο από την 

παιδική του κατάσταση σε μια ώριμη πνευ ματική κατάσταση. Ο 

Φριστός προτρέπει τον πιστό να ξεφύγει από τη νηπιακή 

ανωριμότητα της ηλικίας, χωρίς να σημαίνει ότι αντιφάσκει,  

όταν τονίζει «να παραμείνει ο άνθρωπος παιδί». την 

περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται στην σωματική ηλικία, κατά 

την οποία ο άνθρωπος δεν έχει κρίση ή λογική και που 

χαρακτηρίζεται από την άγνοια. Απλά επικεντρώνεται στην 

ηθική καθαρότητα της ψυχής, την έλλειψη κακίας και την 

ειλικρινή αγαπητική διάθεση του ανθρώπου.  

Ο τρόπος με τον οποίο παιδαγωγεί ο Λόγος, έχει κάποια 

γνωρίσματα, που συνιστούν και την παιδαγωγική του μέθοδο. 

Αυτά είναι η νουθέτηση και η συμβουλή, τα οποία αποτελούν 

παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις της 

φιλανθρωπίας του Θεού.  

Σο κείμενο είναι μεστό αναφορών στην Αγία Γραφή. Σο 

γεγονός είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή, που το κύριο 
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πρόσωπο στο έργο είναι ο Παιδαγωγός Λόγος, οπότε είναι 

σημαντικός ο τρόπος, με τον οποίο ενεργεί και ασκεί την 

παιδαγωγία του. υμβαίνει να αποτελούν ταυτόχρονα η ζωή 

του σαρκωμένου Λόγου και οι παιδαγωγικές του μέθοδοι 

αγιογραφικά χωρία.  

  Η κατά σύστημα παιδαγωγία λαμβάνει χώρα μεταξύ δυο 

μελών, του διδάσκοντος και του διδασκομένου, πάνω στον 

οποίο ασκείται η παιδευτική ενέργεια με σκοπό την επίδραση 

στη σκέψη και στην πράξη του. Παιδαγωγία, δηλαδή, σημαίνει 

επίδραση με σκοπό καθορισμένο, που αποβλέπει στην 

υποβοήθηση της εκδίπλωσης της σωματικής, πνευματικής 

συναισθηματικής, κοινωνικής, ηθικής, θρησκευτικής και 

πολιτικής πτυχής της προσωπικότητας. Η εν λόγω θετική 

επίδραση συνεπάγεται αλλαγή στη σκέψη και στην πράξη  του 

νέου ανθρώπου, η οποία στην συνέχεια με τον εθισμό και την 

άσκηση θα σταθεροποιηθεί σε νέο τρόπο συμπεριφοράς. Η 

επίδραση του κοινωνικού, του πολιτικού και του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος μέσω των ερεθισμών, που εκπορεύονται από 

αυτό, αποτελεί θεμελιώδη όρο στην  εκδήλωση των 

προδιαθέσεων και στη διαμόρφωση των γνωρισμάτων του 

ανθρώπου.  
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