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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου παρατηρούμε το έντονο ενδιαφέρον
για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων. Σε μια κρίσιμη εποχή για την
παιδεία, ο πατέρας της Εκκλησίας με την άριστη χρήση του λόγου του
προσέλκυσε  νέους  με  σκοπό  να  τους  νουθετήσει.  Εκτός  από  τη
μόρφωση που επιδιώκει για αυτούς, τους δείχνει την αξία της αρετής
και τους εντάσσει στην κοινωνία, κάνοντάς τους άξιους ανθρώπους.
Έθεσε απόψεις-σταθμούς για τη διδασκαλία και τη συμπεριφορά των
παιδιών. Νουθετούσε έχοντας υπ' όψιν του τους αρχαίους φιλοσόφους
και ποιητές, ώστε μέσα από αυτούς να αναδείξει την καλύτερη αγωγή.
Σε  λόγο  του  προς  τους  νέους  γίνεται  αντιληπτό  η  ένωση  του
παιδαγωγού  δύο  κόσμων  (της  αρχαιότητας  και  της  τότε  εποχής).
Κορωνίδα σε ένα σύστημα διδασκαλίας θεωρεί πως είναι οι κλασικές
σπουδές, η γλώσσα και η χρήση της, διότι με αυτή ο νέος γίνεται άξιος
σεβασμού  και  ολοκληρωμένος  άνθρωπος.  Θεωρεί,  λοιπόν,  πως  οι
κλασικές σπουδές είναι ένα βήμα εξέλιξης του νέου, καθότι γίνεται
έτοιμος να μπει στην κοινωνία, να συζητήσει, να εκφραστεί χωρίς να
νοιώθει αμφιβολίες και φόβο. Συνεπώς ο Μέγας Βασίλειος έδειξε την
ωραιότητα  της  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας  και  μέσα  από  αυτή
προσπάθησε να καλλιεργήσει την παιδεία, με αποτέλεσμα την ένωση
του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό.

Λέξεις-κλειδιά: 
Μέγας Βασίλειος-λόγος προς τους νέους-ένωση Ελληνισμού/Χριστιανισμού 

Σκοπός  της  παρούσης  εργασίας  είναι  να  φανεί  η  συμβολή  του  Πατέρα  της
Εκκλησίας στην παιδαγωγική επιστήμη. Η αρετή ενός ανθρώπου είναι αυτή που τον
κατατάσσει ως ενεργό πολίτη. Τα παιδιά για να καταλάβουν καλύτερα τη ζωή αυτή,
οφείλουν  να  μελετήσουν  την  πολιτιστική  κληρονομία  που  έχουν,  την  αρχαία
ελληνική γραμματεία και τους σοφούς συγγραφείς. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε η
διαφορά  του  Χριστιανισμού  με  τον  Ελληνισμό,  ο  Βασίλειος  είναι  η  «γέφυρα  η
μετάγουσα».  Το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας του Βασιλείου είναι  η άριστη
παιδεία  και  αγωγή των νέων.  Επομένως,  τα κλασικά γράμματα έχουν  το  μέγιστο
μερίδιο της ευθύνης για την ορθή αγωγή.

«Τη νεότητα παιδαγώγησον», 
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αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος σε μια ευχή κατά τη Θεία Λειτουργία. Παρατηρούμε
πως ο άνδρας αυτός είχε έντονη αγάπη και ενδιαφέρον τόσο για την παιδεία και τη
μόρφωση  όσο  και  για  τα  παιδιά.  Από  την  περίοδο  των  μεγάλων  Πατέρων  της
Εκκλησίας  –των λεγομένων οικουμενικών διδασκάλων- και  έπειτα συναντάμε μια
πνευματική άνθιση. Η συμβολή τους -και ιδίως του Βασιλείου-  οδήγησε όχι μόνο
στην άνθιση αυτή αλλά και σε μια μεταβατική εποχή. Μέχρι τότε η παιδεία γνώριζε
κρίση, καθώς δέσποζε μια διαμάχη σχετικά με το τι πρέπει να διδάσκεται το παιδί
ενός χριστιανού ή ενός εθνικού, ποια θα πρέπει να είναι τα πρότυπά του και πως θα
μπορέσει  να  έχει  άριστη  μόρφωση.  Απάντηση  στα  ερωτήματα  αυτά  φέρνει  ο
Βασίλειος  και  επιτυγχάνεται  έτσι  η  ένωση του Χριστιανισμού με  τον Ελληνισμό,
όπως επίσης αρχίζει να οικοδομείται ένα αξιόλογο «σύστημα» παιδείας.

Ο  Μέγας  Ιεράρχης  ήταν  ο  καταλληλότερος  να  απαντήσει  και  να  δείξει  την
οργάνωση της μόρφωσης και εν γένει της παιδείας. Από τη βρεφική του ηλικία έλαβε
την αγάπη και  νουθετήθηκε με ενάρετα λόγια και με πράξεις από όλη την οικογένειά
του. Κατόπιν έμαθε τη ρητορική τέχνη από τον περίφημο ρητοροδιδάσκαλο στα μέρη
της Καππαδοκίας, τον Βασίλειο, ο οποίος ήταν κι ο πατέρας του. Δείχνοντας ζήλο για
μάθηση  σπούδασε  στα  μεγαλύτερα  εκπαιδευτικά  κέντρα  της  εποχής  (όπως  η
Καισάρεια,  η  Κωνσταντινούπολη,  η  Αθήνα)  και  κοντά  σε  σεβάσμιους  για  τη
μόρφωση,  το  κύρος  και  την  ηθικότητά  τους  δασκάλους,  όπως  ο  Λιβάνιος,  ο
Προαιρέσιος,  ο  Ιμέριος  κ.α.  Ο  θερμός  ζήλος  του  επέφερε  τη  μάθηση  όλων  των
γνωστών για την εποχή επιστημών.  Αναφέρει  για αυτόν ο Γρηγόριος πως από τα
φοιτητικά  του  χρόνια  ξεχώρισε  και  θεωρούνταν  «ρήτορας  μεταξύ  ρητόρων  και
φιλόσοφος μεταξύ φιλοσόφων». Αυτό και μόνο δείχνει ότι ήταν ο ικανός άνδρας να
επισημάνει  την  καλύτερη  και  κατάλληλη  μόρφωση,  τη  σωστή  παιδεία  των  νέων.
Εντάχθηκε στον κλήρο, όμως το γεγονός αυτό δεν τον έκανε να πάψει τη λατρεία του
για την επιστήμη, που έμαθε τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στο «έδαφος των
λόγων»,  την Αθήνα.  Η Φιλοσοφία,  η  αρχαία γραμματεία  και  η ελληνική  γλώσσα
(αττική  διάλεκτο)  ήταν  τα  θέματα  που  ο  Βασίλειος  έδειχνε  ενδιαφέρον,  όπως
παρατηρείτε και στα έργα του. Για τους τότε Χριστιανούς το Ευαγγέλιο ήταν εκείνο
που έδιδε το πώς πρέπει να διαπαιδαγωγείτε ο νέος χριστιανός. Η αρχαία γραμματεία
είναι κάτι διαφορετικό από τα Ιερά Γράμματα του Ευαγγελίου και συνεπώς πρέπει
παντί  τρόπω  να  βρίσκεται  έξω  από  το  σπίτι,  να  ρίπτεται  εις  τον  κάλαθον  των
αχρήστων.  Σε  αυτό  ο  Βασίλειος  φαίνεται  να  διαφωνεί  και  θεωρεί  ότι  η  έξωθεν
παιδεία (=η από έξω [από το σπίτι] σοφία, παιδεία) μπορεί να προσφέρει στο παιδί
την σωστή αγωγή. Αναφέρει, χαρακτηριστικά  «οὐκ ἄχρηστον ψυχαῖς μαθήματα τὰ
ἔξωθεν» Φέρνει,  λοιπόν,  την «επανάσταση», καθώς ελληνισμός και  χριστιανισμός
μπορούν να συμβαδίζουν, αρκεί να υπάρχει η διάγνωση (των προβλημάτων), τους
καθιστά δηλαδή προσεκτικούς. Τα παιδιά πρέπει να είναι ικανά να διακρίνουν, στην
αρχαία γραμματεία, αυτά τα οποία θα τους ωφελήσουν ψυχικά και από τα οποία θα
λάβουν την αρετή. Δε θα επιλέξουν αυτά που θα τους μολύνουν και θα τους κάνουν
«κύμβαλα αλαλάζοντα», αυτά δηλαδή που σκοπό έχουν εικονικά και παραπλανητικά
την τέρψη της ψυχής. Για να κατανοηθεί το γεγονός αυτό αναφέρει σε ομιλία του
στους νέους κάποιες πλατωνικές εικόνες. Οι νέοι έχουν χρέος να κάνουν όπως κι οι
μέλισσες, που δεν πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια, αλλά διαλέγουν εκείνα που είναι
ικανά για να βγάλουν ωραίο μέλι. Τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν το πηδάλιο
και να κυβερνήσουν το καράβι, το οποίο είναι η ζωή τους όλη -θα το κυβερνήσουν με
τέτοιον  τρόπο  που  δεν  θα  συγκρουστεί  και  δε  θα  ναυαγήσει.  Επίσης,  φέρνει  ως
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παράδειγμα το τριαντάφυλλο,  το οποίο όλοι το θαυμάζουμε για την ομορφιά του,
όμως μπορεί  να μας  πληγώσει  με τα  αγκάθια  του.  Οι  νέοι  ως  «μπουμπούκια  της
ζωής», πρέπει να αποφεύγουν τα αγκάθια, ώστε να διατηρούν την εξαίσια ομορφιά
τους -όπου η ομορφιά για τον άνθρωπο είναι η εσωτερική γαλήνη, η ηθική εξύψωση.
Η παιδεία διαπλάθει το ήθος και τον χαρακτήρα του ανθρώπου, συμβολή σε αυτά έχει
η σωστή μελέτη και η χρήση των κλασικών κειμένων.

Η σωστή  ψυχική  τέρψη  για  τον  Βασίλειο  είναι  λοιπόν  η  αρετή.  Αν  κάποιος
κατανοήσει ότι πρέπει να κάνει ενάρετες πράξεις -όχι μόνο για να ωφεληθεί από το
Θεό, όπως θα έλεγε ένας τυπικός θεολόγος, αλλά και για ζήσει ευτυχισμένα, έχοντας
γαλήνη  και  ηρεμία  στη  ψυχή  του-  ,  θα  νοιώσει  τη  δόξα  της  ζωής  και  θα  γίνει
περίφημος, όπως ο Ηρακλής που δεν ακολούθησε, κατά το Μύθο, τη Κακία που του
παρείχε τρυφηλή ζωή αλλά την Αρετή που του έδειχνε μόνον έναν ανώμαλο δρόμο.
Βέβαια ένας νέος είναι εύκολο να γοητευθεί από το «εικονικό καλό», όμως, αν έχει
στο νου του τον Οδυσσέα, που περνώντας μπροστά στις Σειρήνες θέλησε να δεθεί και
να κλείσει τα αυτιά του, θα καταλάβει αμέσως τη διαφορά και την αξία της αρετής.
Γίνεται αντιληπτό, πως ο Βασίλειος δείχνει τα στοιχεία της σωστής αγωγής, ώστε οι
νέοι  να  έχουν  παιδεία  αρίστη.  Αυτά  είναι  ο  σεβασμός  της  ανθρώπινης
προσωπικότητας, η αγάπη και η ελευθερία.  Για τον Βασίλειο ο παιδαγωγός και ο
μαθητής  πρέπει  να  διακατέχονται  από  μια  σχέση  ελευθερίας  και  δημιουργίας.  Ο
μαθητής  είναι  ελεύθερος  να  διαβάσει  εκείνα  τα  κείμενα  που θα  τον  ανορθώσουν
ψυχικά με σκοπό «να δημιουργηθεί» ένας άξιος πολίτης μιας κοινωνίας. Βλέπουμε
πως δεν  είχε  ένα  κλασικό σύστημα,  καθότι  πίστευε  πως  η παιδεία  έχει  ως  κύριο
σκοπό  να  βρίσκεται  στην  υπηρεσία  του  ανθρώπου,  να  μην  είναι  μια  πράξη
κατευθυνόμενη, διότι τότε το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η αποτυχία.

Ο  μορφωμένος  πατέρας  της  Εκκλησίας  έχει  ένα  πλούσιο  συγγραφικό  έργο.
Υπάρχουν κείμενά του με παιδαγωγικό χαρακτήρα, όπως η ομιλία του «Εις την αρχήν
των Παροιμιών», το έργο του «Όροι κατά πλάτος» και βεβαίως τον λόγο του «Προς
τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων». Ωστόσο, σε κάθε έργο μπορεί
κανείς  να  αντιληφθεί  σημάδια,  που  σκοπό  έχουν  να  διδάξουν  την  αγωγή.  Για
παράδειγμα,  σε  ασκητικά  συγγράμματα  (περί  νηστείας,  περί  πλεονεξίας  κ.α)
βρίσκουμε παιδαγωγικές αντιλήψεις -αν και αναφέρονται σε ενήλικες, η εφαρμογή
όμως αυτών στην οικογένεια θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να γνωρίσουν, εκ των
έσω, την σωστή αγωγή.

Ας σταθούμε, όμως, στον έργο του Προς τους Νέους. Πρόκειται για το κορυφαίο
έργο του, που γνώρισε τη μελέτη τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση για πολλούς
αιώνες, κι μάλιστα έφθασε στο σημείο να γίνει σημαία σε ορισμένες περιόδους, όπως
η Αναγέννηση κι η Τουρκοκρατία, διότι συνέβαλε στην ανασύσταση της μελέτης των
κλασικών γραμμάτων. Απευθύνεται στους νέους της Καισαρείας με σκοπό να τους
δείξει  την  αξία  των  ελληνικών  κειμένων  και  πως  αυτά  βοηθούν  στο  να  γίνουν
ενάρετοι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Για να το πετύχει αυτό αναφέρει τις πράξεις του
Οδυσσέα,  του  Ηρακλή  και  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου.  Τα  πρόσωπα  δηλαδή  που
υπήρξαν ανά τους αιώνες πρότυπα για τα νέα παιδιά. Όπως οι ήρωες είχαν γευθεί την
αρετή λόγω των πράξεών τους, έτσι και τα παιδιά έχουν χρέος να τους μιμηθούν. Στο
έργο αυτό έχουμε πολλές  αναφορές  από το Ομηρικό έπος.  Την εποχή αυτή ήταν
συχνό  το  φαινόμενο  να  αναφέρεται  το  έργο  του  Ομήρου  σε  κείμενα  –άλλωστε,
πρόκειται για τον κορυφαίο ποιητή. Ένας σημαντικός λόγος που χρησιμοποιούνταν ο
Όμηρος ήταν η τελειότητα του λόγου του. Αυτή η αρμονία σε συνδυασμό με τις
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αναφορές σε ηθικές και ενάρετες πράξεις, έκανε το έργο να βρίσκεται σε σημαντική
θέση στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή. Να σημειωθεί ότι στο έργο αυτό δεν
χρησιμοποιεί  παραδείγματα ή φράσεις από τον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά από τα
κλασικά κείμενα.

Ο Βασίλειος συνέβαλε στο να αλλάξει η μέθοδος εκπαίδευσης, καθώς έως τότε τη
μόρφωση τη λάμβαναν τα παιδία σε σχολές όπως η αγορά, έχοντας έναν καθηγητή
που σκοπό είχε να τους δώσει γνώση, μέσω της φιλοσοφίας και της ρητορικής. Με
τον Βασίλειο συναντάμε την εκπαίδευση στα μοναστήρια και στις εκκλησίες. Ο νέος,
για να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως, χρειάζεται ψυχική και πνευματική ησυχία
Έτσι ο καθηγητής-επιβλέπων δε θα παρέχει μόνο γνώση, αλλά θα μπορεί να τους
δίνει τα εφόδια να γίνουν ενάρετοι, να τους επισημάνει, δηλαδή ανά πάσα ώρα και
στιγμή την ορθή πράξη, καθώς και  την αιτία  του χαρακτηρισμού μιας πράξης ως
ορθής  ή  εσφαλμένης/ανήθικης.  Το  επιτυγχάνει  αυτό  με  την  παροχή  χριστιανικής
παιδείας,  αγάπης,  φροντίδας  και  στοργής.  Γίνεται  επομένως  φανερό  πως  όλες  οι
παιδαγωγικές του ιδέες προκύπτουν από την πίστη του στο Θεό και από τον σεβασμό
στον  συνάνθρωπο.  Βέβαια  σε  κάθε  χώρο  της  εκπαίδευσης  μπορούμε  να
συναντήσουμε  το  φάρμακο  της  ψυχής,  όπως  ανέφερε  ο  Βασίλειος  την  τιμωρία.
Χαρακτηρίζει την ποινή ως φάρμακο, διότι μπορεί ο νέος να αναγνωρίσει το λάθος
του και να το διορθώσει. 

Έχοντας  σπουδάσει  στην  περίφημη  Αθήνα,  γνώρισε  -πέραν  των  άλλων-
καλύτερα την ελληνική φιλοσοφία. Στα έργα του δείχνει συνεχώς τον θαυμασμό του
για αυτήν, διότι μπορεί ευκολότερα να διδάξει τη χριστιανική πίστη. Παρατηρείται να
επισημαίνει  τα  στοιχεία  εκείνα  που  προάγουν  τον  άνθρωπο  και  που  μπορούν  να
συμβαδίσουν  με  τη  θρησκεία.  Έχει  την  ικανότητα,  δύο  κόσμοι  διαφορετικοί  να
ενώνονται και να βρίσκονται μαζί στο ίδιο επίπεδο, χωρίς να υπερτερεί το ένα από το
άλλο. Αυτό το επιτυγχάνει με την ρητορική του δεινότητα, την τέχνη που γνωρίζει
πολύ καλά. Ο λόγος του μαγεύει το ακροατήριο, ενήλικες και παιδιά, μορφωμένους
και τεχνίτες, όπως αναφέρει κι ο υμνογράφος «τά τῶν ἄνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας».
Η γλώσσα και το ύφος του έχουν κύριο σκοπό να παιδαγωγήσουν, ομιλεί και γράφει
όχι στη γλώσσα της εποχής την Κοινή Ελληνική, τη γλώσσα του Ευαγγελίου, αλλά
στην Αττική διάλεκτο, εκείνη που μιλούσαν οι «διανοούμενοι». Προτιμά την αττική,
καθώς αυτή είναι η γλώσσα που αποσκοπεί στον σεβασμό. Είναι λοιπόν φανερό το
έντονο  αίσθημα  για  αγάπη στον  συνάνθρωπο  και  το  ενδιαφέρον  για  ζωή  γεμάτη
αρετή.  Τα  παιδιά,  ακούγοντας  τον  να  ομιλεί  με  αυτόν  τον  τρόπο,  γεύονται  και
συνειδητοποιούν  τις  όποιες  διαφορές,  λαμβάνουν,  δηλαδή,  μαθήματα  αρετής  και
αγωγής  συνέχεια  από  τον  Ιεράρχη,  όπως  επίσης,  αντιλαμβάνονται  την  αξία  των
κλασικών  σπουδών  (ελληνική  κλασική  γραμματεία,  φιλοσοφία).  Η  ζωή  τους
βρίσκεται συνεχώς εν γρηγόρσει και δεν χάνει τη σημασία της με το να ψευτίζει.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι κλασικές σπουδές όπως η ελληνική γλώσσα, τα
κείμενα των αρχαίων συγγραφέων (Ομήρου, Ησιόδου, Πλάτωνα και άλλων) έχουν
την ευκαιρία να συμπορευθούν με την χριστιανική διδασκαλία με αποτέλεσμα την
επίτευξη μιας υγιούς παιδείας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται μόνα τους το καλύτερο για
τη ζωή τους. Επίσης αντιλαμβάνονται πιο οικεία τη χριστιανική διδασκαλία, διότι ο
Μέγας Ιεράρχης επινόησε τον τρόπο, ώστε τα παιδιά και να παιδαγωγούνται αλλά
ταυτοχρόνως  και  να  μαθαίνουν  για  τον  Χριστό.  Η  ελληνική  φιλοσοφία  είναι  το
μερίδιο της βάσης της χριστιανικής διδασκαλίας, χωρίς να υπάρχει σύγκρουση των
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δύο. Τέλος, ναι προσέφερε δώρα στα παιδιά –δώρα πολύτιμα– ,το να γνωρίσουν την
πραγματική αξία της ζωής, να γίνουν άνθρωποι.
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