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Περίληψη: Ο Μέγας Βασίλειος άφησε σπουδαίο παιδαγωγικό έργο το οποίο τον καθιστά έναν από
τους  σημαντικότερους  φωστήρες  της  εποχής  του.  Μέσα  από  τα  έργα  του  και  την  δράση  του
προσπάθησε να διαμορφώσει την αγωγή των νέων ανθρώπων, μελών της χριστιανικής κοινότητας. Οι
παιδαγωγικές ιδέες του χαρακτηρίζονται από πίστη προς το Θεό και την απέραντη αγάπη του προς τον
άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκε με την σχέση της χριστιανικής θεολογίας με την αρχαιοελληνική
παράδοση. Ακόμα μίλησε για τα μέσα της αγωγής τα οποία είναι τρία: η οικογένεια, το σχολείο και η
εκκλησία.  Το  κάθε  ένα  από  αυτά  εκτελεί  διαφορετικό  ρόλο  στη  ζωή  και  στη  διαμόρφωση  της
προσωπικότητας των παιδιών και για αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική μελέτη του. Όσο αφορά τα
σχολεία  δεν  έμεινε  μόνο  σε  θεωρητικές  παραινέσεις  αλλά  προχώρησε  στο  πρακτικό  μέρος.
Διαμόρφωσε  το  παιδαγωγικό  σύστημα  των  μοναστηριακών  σχολείων  δίνοντας  συγκεκριμένες
κατευθυντήριες  γραμμές  στους  εκπαιδευτές-παιδαγωγούς.  Το  παιδαγωγικό  σύστημα  αναλύθηκε
πολύπλευρα  τόσο  για  τους  στόχους  που  πρέπει  να  έχει  όσο  και  για  τα  μέσα  που  θα  πρέπει  να
χρησιμοποιεί  ο παιδαγωγός.  Ο υπέρτατος στόχος της αγωγής είναι η μόρφωση πολιτών με βαθειά
ηθική, η δημιουργία τέλειων χριστιανών. 

SUMMARY: Mega Vasilios (or Saint Vasilios) has been acclaimed to be one of the most renowned
luminary of his era mainly due to his great pedagogical lifework. He was the one who tried to configure
the young people’s education , who were members of the early Christian society, through his pieces of
work. All he had in mind about education were characterised by his faith towards God and his endless
love for other people.

He was  particularly occupied  with the  interrelation  between Christian  theology and ancient  Greek
tradition, and referred to the three channels of education: family, school and the Church. Each one of
them plays  a special  role to the whole life and development of children’s personality,  and for this
reason  they deserve  a careful  study.  As far  as  schools  are  concerned,  he minded giving not  only
theoretical , but also practical advice and instructions. He formulated the educational system of the
monastery  schools  giving  specified  guidelines  to  the  educators.  This  educational  system  was
furthermore analysed not only for the aims it presented but for the pedagogical means educators and
teachers used as well. Education should have a very specific direction: that of making people deeply
educated and morally fully equipped, but also creating the perfect Christians.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παιδαγωγικό σύστημα, χριστιανική και αρχαιοελληνική παράδοση, 
οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, στόχοι και μέσα αγωγής.
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Εισαγωγή
Ο Μέγας Βασίλειος είναι ο ένας από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και μία από τις
ηγετικές  μορφές  της  εκκλησίας.  Υπήρξε  επίσκοπος,  επιστήμων,  συγγραφέας,  και
υπερασπιστής των ορθόδοξων δογμάτων. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία από ευσεβείς
γονείς. Μετά το τέλος των σπουδών του χειροτονήθηκε και έκτοτε αφιέρωσε όλη του
τη  ζωή  στον  χριστιανισμό.  Μελέτησε  την  ασκητική  ζωή  ενώ  επικέντρωσε  το
ενδιαφέρον του στην παιδειά και την αγωγή των νέων. Διακρίνεται για την κοινωνική
του  δράση,  την  σθεναρή  του  αντίσταση  εναντίον  των  απαιτήσεων  της  πολιτικής
εξουσίας,  την φιλανθρωπία του και την ασυμβίβαστη υπεράσπιση των ορθοδόξων
δογμάτων έναντι των αιρέσεων που εμφανίζονται τότε (Πάτση, 1976:316).

Δώρισε  την  μεγάλη  περιουσία  του  για  την  ίδρυση  νοσοκομείων,
πτωχοκομείων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ως επίσκοπος οργάνωσε το περίφημο
φιλανθρωπικό  του έργο το  οποίο συμπεριλάμβανε  όλα τα ευαγή ιδρύματα και  το
οποίο  πήρε  προς  τιμήν  του  το  όνομα  «Βασιλειάς».  Περιείχε  εκτός  των  άλλων
καθεδρικό  ναό,  οικήματα  για  τον  επίσκοπο  και  τους  κληρικούς,  ξενώνα  για  τη
φιλοξενία  των  νέων,  νοσοκομείο  για  τη  θεραπεία  των  ασθενών  με  ιατρούς,
νοσοκόμους και θεραπευτές καθώς και εργαστήρια (Παναγιώτου, 2010:146).

Πολύ  σημαντική  υπήρξε  η  συμβολή  του  στην  αξιολόγηση  της  θύραθεν
παιδείας  στα  πλαίσια  της  χριστιανικής  Εκκλησίας.  Μέσα  από  την  μελέτη  της
ελληνικής φιλοσοφίας την οποία χρησιμοποίησε ως όργανο και μέσο επεξεργασίας,
ανάλυσης  και  διατύπωσης  των  θεολογικών  αντιλήψεων  του,  προσπάθησε  να
διαμορφώσει την παρεχόμενη παιδεία (Νικολαϊδης, 1991:203). 

Σε αυτήν την εργασία θα γίνει μία παρουσίαση του παιδαγωγικού του έργου
και  του τρόπου που επηρέασε τη σύγχρονη αγωγή.  Αρχικά θα  παρουσιαστούν  οι
άξονες  της  αγωγής  κατά  τον  Μέγα  Βασίλειο  και  τα  παιδαγωγικά  του  έργα.  Στη
συνέχεια θα γίνει  αναφορά στην σχέση της χριστιανικής  θεολογίας με την αρχαία
ελληνική  παράδοση  καθώς  και  τα  μέσα  αγωγής  τα  οποία  είναι  η  οικογένεια,  το
σχολείο και η εκκλησία. Τέλος θα γίνει αναφορά στα μοναστηριακά σχολεία τα οποία
διαμόρφωσε με το παιδαγωγικό του σύστημα και στην σκιαγράφηση του ιδανικού
παιδαγωγού και εκπαιδευτή των νέων. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την απήχηση
και τη συμβολή του έργου του στην σύγχρονη αγωγή. Στον επίλογο θα σημειωθεί η
νοηματική απόδοση και τα συμπεράσματα της εργασίας.

Οι άξονες της Αγωγής κατά τον Μέγα Βασίλειο
Οι άξονες της αγωγής κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι δύο: ο κοσμοκεντρικός και ο
θεοκεντρικός.  Ο  συνδυασμός  αυτών  των  δύο  αποτελεί  τον  υπέρτατο  σκοπό  της
χριστιανικής παιδείας ο οποίος είναι η τελείωση και αγιότητα μέσω της κατ’ εικόνας
και  ομοίωσης  του  ανθρώπου  με  τον  Θεό.  Η  διαδικασία  και  συνεχή  προσπάθεια
εξομοίωσης του ανθρώπου με τον Θεό περνά μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις
των ανθρώπων. Έτσι η δημιουργία σχέσεων με χαρακτηριστικό την αγάπη και τον
σεβασμό  συμπληρώνουν  την  σχέση  με  τον  Θεό  και  ο  άνθρωπος  κατορθώνει  την
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τελείωση και εξέλιξη του. Έτσι συναντάμε στον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου δύο
βασικές σχέσεις: την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τη σχέση του ανθρώπου με
τον συνάθρωπο. Η σχέση ανθρώπου και Θεού είναι ο απώτερος, ο τελικός στόχος.
Δεν μπορεί όμως να επιτευχθεί αυτή η καθ’ ομοίωσιν σχέση αν πρώτα δεν επιτευχθεί
η  σχέση  ανθρώπου  και  συνάθρωπου.  Έτσι  εκτός  από  τελικό  σκοπό  η  σχέση
ανθρώπου και  Θεού αποτελεί  και κίνητρο για την ανάπτυξη της δεύτερης σχέσης
(Ζέρβης, 2008: 51).

Ο θεοκεντρικός άξονας για την πραγμάτωση του έχει ως κύριο όργανο του
την  χριστιανική  παδεία.  Σε  αυτήν  την  διαρκή  προσπάθεια  ο  άνθρωπος  μέσω της
νηστείας και της στέρησης, της προσευχής και της μελέτης του λόγου του Θεού και
της  γενικότερης  εφαρμογής  των  εντολών  Του  ασκεί  τον  πνευματικό  του  αγώνα.
Φυσικά η όλη διαδικασία αποβλέπει στο πλήρες και ολοκληρωμένο αίσθημα αγάπης
τόσο προς τον Θεό όσο και προς τον συνάθρωπο. Ο θεοκεντρικός άξονας της αγωγής
αποβλέπει  στην  θέωση  και  την  ένωση  με  τον  Θεό.  Ρυθμίζει  την  ανθρώπινη
συμπεριφορά με βάση ότι θεωρεί αποκάλυψη και θέλημα του Θεού σε αντιδιαστολή
με το θέλημα του ατόμου (Μαραθεύτη, 2011: 113). 

Από την άλλη πλευρά, ο κοσμοκεντρικός άξονας υπηρετεί την επίγεια ζωή με
κύριο μέσο και όργανο την κοσμική παιδεία. Έτσι καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμοι
στόχοι του ανθρώπου. Ο κοσμοκεντρικός άξονας τονίζει τη σχέση με τον συνάθρωπο
και περιορίζεται στα πλαίσια της εγκοσμιότητας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
η  βάση  του  ανθρωπισμού.  Ενδιαφέρεται  και  φροντίζει  τον  άλλο  άνθρωπο,  τον
σέβεται και τον θεωρεί ίσο. Επιζητά το κοινό καλό σε αντίθεση με το προσωπικό
συμφέρον.  Η  απόκτηση  της  σωστής  παιδείας  και  η  παράλληλη  καλλιέργεια
δεξιοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν ενεργά στο έργο
αυτό (Μαραθεύτη, 2011: 114).

Ο τελικός σκοπός τόσο του θεοκεντρικού όσο και του κοσμοκεντρικού άξονα
αν και φαινομενικά είναι διαφορετικός, μακροπρόθεσμα για την αιωνιότητα ο πρώτος
και  βραχυπρόσθεσμα για την εγκοσμιότητα ο δεύτερος,  βαδίζουν και  λειτουργούν
παράλληλα. Η θέωση και η τελείωση του ανθρώπου έρχονται με την κατάκτηση και
των δύο. 

Τα παιδαγωγικά του έργα
Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε αρκετά έργα με ποικιλία θεμάτων με κύριο άξονα τον
χριστιανισμό.  Ως  παιδαγωγικά  ορίζονται  τρία:  Ο  «Προς  τους  νέους,  όπως  αν  εξ
Ελληνικών  ωφελοίντο  λόγων»  λόγος  του,  η  ομιλία  του  «Εις  την  αρχήν  των
Παροιμιών» και το ασκητικό έργο του «Όροι κατά πλάτος».

Στο λόγο του με τίτλο «Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο
λόγων» διαφένονται πολλές από τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις. Αποτελεί ένα από
τα πιο γνωστά κείμενα του. Σώθηκε σε πολλά χειρόγραφα και υπήρξε αγαπημένο
ανάγνωσμα  στη  Δύση  την  εποχή  της  Αναγέννησης  και  στην  Ελλάδα  κατά  την
Τουρκοκρατία. Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται είναι η σημαντικότητα και αξία της

ISSN 1790-8574 3



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

θύραθεν παιδείας και η σχέση της με τη χριστιανική παιδεία. Αφορούσε κυρίως το
σύνολο των χριστιανών νέων που σπούδαζαν. Προσπαθεί να παρουσιάσει από την
μία πλευρά τις παιδαγωγικές ιδέες του και από την άλλη την ένωση της Ελληνικής
και  Χριστιανικής  παιδείας  που  πραγματοποίησε  ο  μεγάλος  ιεράρχης.  Αυτό  ήταν
αποτέλεσμα  των  σημαντικών  διαφορών  που  χώριζαν  τον  αρχαίο  κόσμο  από  το
Χριστιανισμό και συνεπώς είχαν δημιουργήσει μια «αντιπάθεια» σε οτιδήποτε είναι
μη  χριστιανικό,  όπως  η  Αρχαία  Ελληνική  Φιλοσοφία  (Παπαναστασοπούλου  &
Παππά, 2007: 18).

Η ομιλία  του «Εις  την αρχήν των Παροιμιών» διαπνέεται  από την βαθεία
πίστη προς τον Θεό και την μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο ως δημιούργημα του
Θεού. Επιχειρεί τη διάκριση ωφέλιμης και βλαβερής παιδείας. Η αληθινή παιδεία,
αναφέρει, είναι «πολλών χρημάτων τιμιωτέρα». Είναι αυτή που νουθετεί τον άτακτον
και  αποτελεί  το πρώτο στάδιο της πνευματικής  πορείας  της ψυχής του ανθρώπου
(Μαρκαντώνη, 1969: 15).

Το  έργο  «Όροι  κατά  πλάτος»  περιέχει  παιδαγωγικές  σκέψεις  για  την
πνευματική καλλιέργεια των μοναχών, των μαθητών των μοναστηριακών σχολείων
καθώς και των κατοίκων γύρω από τα μοναστήρια. Αναφέρονται θέματα σχετικά με
την χριστοκεντρική παιδεία και την επίβλεψη και αγωγή των παιδιών (Ζέρβης, 2008:
49).

Σύνδεση Χριστιανικής Θεολογίας Αρχαίας Παράδοσης
Η σύνδεση που έκανε ο Μέγας Βασίλειος της χριαστιανικής θεολογίας με την αρχαία
παράδοση φαίνεται ξεκάθαρα στο προαναφερθέν έργο του «Προς τους νέους όπως αν
εξ  ελληνικών  ωφελούνται  λόγων».  Στην  ομιλία  του  παροτρύνει  τους  νέους  να
μελετούν και να ασχολούνται με τους έλληνες φιλοσόφους και ποιητές. Αυτό διότι
στα έργα τους βρίσκονται υψηλές ηθικές αλήθειες και αρχές. 

Πιο συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο του έργου του χρησιμοποιεί στίχους από
τον Ησίοδο για να συμπληρώσει τα επιχειρήματα του περί των ηθικών αξιών για τους
νέους. Σημειώνει όμως πως επέλεξε να αναφέρει τον Ησίοδο καθώς όπως πίστευε
υπάρχουν πολλά ωφέλιμα στοιχεία στα έργα των αρχαίων πνευματικών ανθρώπων.
Τόνισε  την  σημναντικότητα  της  μελέτης  τους  αλλά  με  παράλληλη  προσοχή  του
τρόπου που θα  αξιολογηθούν  τα  αρχαία  κείμενα.  Χαρακτηριστικό  σημείο  είναι  η
παρομοίωση των νέων με ένα πλοίο. Αναφέρει πως όπως ένα πλοίο δεν πρέπει να
παραδίδει το πηδάλιο του έτσι και οι νέοι δεν θα πρέπει να παραδίδουν το πηδάλιο
του νου τους χωρίς επιφύλαξη. Θα πρέπει να προσεγγίζουν τα κείμενα των αρχαίων
και να αποδέχονται την μελέτη τους αλλά με επίγνωση, με εξεταστική διάθεση και
φυσικά διάκριση αυτών που διαβάζουν (Τζιράκη, 2004: 57).

Έτσι ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί πολλές φορές παραδείγματα αυτούσια
από  τα  αρχαία  κείμενα  και  όχι  από  τον  εκκλησιαστικό  χώρο.  Τα  κείμενα  αυτά
σίγουρα περιέχουν πολλούς μύθους και ηθικές πλάνες όμως μέσα από την γνωριμία
των νέων με αυτά φαίνεται η αντίθετη φύση της χριστιανικής θεολογίας με τα ύψιστα
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πνευματικά  αγαθά  που  την  χαρακτηρίζουν.  Ακόμα  κάποια  από  τα  έργα  αυτά
επιδοκιμάζουν  και  προβάλλουν  την  αρετή  σε  οποιαδήποτε  μορφή  της  και
καταδικάζουν  την  πονηρία  και  τις  φαύλες  πράξεις.  Αυτά  τα  έργα  των  ποιητών,
συγγραφέων,  ρητόρων  και  φιλοσόφων  είναι  καλό  να  μελετούν  οι  νέοι  για  να
μπορέσουν να έρθουν σε έναν γόνιμο και ωφέλιμο διάλογο με τα κλασσικά έργα και
την αρχαία παράδοση (Μαυρίδη, 2005: 89).

Η οικογένεια ως μέσο αγωγής 

Στην οικογένεια έδινε μεγάλη βαρύτητα ο Μέγας Βασίλειος. Θεωρούσε πως είναι ένα
από τα πιο σημαντικά μέσα αγωγής ερχόμενος σε πλήρη συμφωνία με τη σύγχρονη
παιδαγωγική  και  ψυχολογία.  Ένα  oικογενειακό  περιβάλλον  για  να  είναι  υγιές  θα
πρέπει να στηρίζεται στις χριστιανικές αρχές της αγάπης και του σεβασμού. Οι αρχές
αυτές επιβάλλεται να εφαρμόζονται τόσο μεταξύ του ζευγαριού αρχικά κι αργότερα
να υιοθετούνται και στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Έτσι θα υπάρξει το απαραίτητο,
γόνιμο και ωφέλιμο περιβάλλον για την σωστή ανατροφή και αγωγή των παιδιών.
Καθότι τα παιδιά βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, μία τόσο σημαντική
περίοδος, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είναι επόμενο αυτή να τα διαμορφώνει,
να τα διαπλάθει σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι συνήθειές τους, ο χαρακτήρας τους και ο
τρόπος που βλέπουν και αντιμετωπίζουν τη ζωή είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των
γονέων σε αυτά.

Φυσικά ο Μέγας Βασίλειος μιλώντας για την οικογένεια είχε ως πρότυπο την
δική του οικογένεια.  Μεγάλωσε σε μία πολυμελή οικογένεια,  τα δύο αδέρφια του
έγιναν  και  αυτά  κληρικοί  και  μάλιστα  επίσκοποι  και  η  αδερφή  τους  μοναχή.  Ο
πατέρας  τους  προερχόταν  από  ευγενή  οικογένεια  και  ασκούσε  το  επάγγελμα  του
ρητοροδιδάσκαλου.  Η  μητέρα  του  και  αυτή  από  οικογένεια  ευγενών  είχε  ρίζες
χριστιανικές.  Συνέπεια  αυτού  ήταν  τα  τέκνα  να  ανατραφούν  σε  χριστιανικό
περιβάλλον που πρέσβευε τις χριστιανικές αξίες και αρχές (Παναγιώτου, 2010: 145).

Επομένως η αγωγή των νέων με την ταυτόχρονη φροντίδα για την σωστή
ανάπτυξη τόσο του σώματος όσο και της ψυχής είναι υποχρέωση της οικογένειας. Οι
γονείς θα πρέπει να αγαπούν τα παιδιά τους και να ενδιαφέρονται για την σωματική
και πνευματική τους υγεία. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει στους γονείς την υιοθέτηση μίας
ηθικής  ζωής η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει  ως πρότυπο προς μίμηση για τα
παιδιά. Ο Μέγας Βασίλειος πάντα υποστήριζε πως οι γονείς δεν μπορούν να ζητούν
από τα παιδιά κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν. Οι γονείς θα πρέπει να
σέβονται τη ζωή και την ελευθερία των παιδιών τους και εκείνα με τη σειρά τους να
αγαπούν και να σέβονται τους γονείς τους.

Η σημαντικότητα του σχολείου
Το  σχολείο  αποτελεί  τον  πρώτο  χώρο  που  έρχεται  ο  νέος  σε  επαφή  μετά  την
οικογένεια. Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα του, ο Μέγας Βασίλειος μίλησε για τον
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ρόλο του και ειδικότερα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παιδαγωγικές αρχές που
πρέσβευε ο Μέγας Βασίλειος (αλλά και οι άλλοι δύο Ιεράρχες) διαμόρφωσαν και
επηρέασαν πολύ  τη  σύγχρονη παιδαγωγική.  Δεδομένου  ότι  εκείνη  την εποχή δεν
υπήρχε  ένα  εννιαίο  σύστημα  παιδείας,  τα  γνωρίσματα  του  εκάστοτε  σχολείο
εξαρτώνταν  από  τον  παιδαγωγό  και  την  προσωπικότητα  του.  Έτσι  το  βάρος  της
μελέτης  στοχοποιήθηκε  στην  σκιαγράφηση  των  χαρακτηριστικών  ενός  ιδανικού
παιδαγωγού. 

Πιο  συγκεκριμένα  ένας  διδάσκαλος  θα  πρέπει  να  πραγματοποιεί  τη
διδασκαλία με παραστατικότητα, με παραδείγματα κάνοντας ξεκάθαρο και σαφές το
περιεχόμενο των μαθημάτων. Ακόμα η προσθήκη νέων γνώσεων θα πρέπει να γίνεται
με  σταθερούς  και  αργούς  ρυθμούς  για  να  μπορεί  ο  νέος  να  αφομοιώνει  τις  νέες
γνώσεις και να είναι έτοιμος για τις επόμενες. Η πορεία είναι από τα ευκολότερα στα
πιο  δύσκολα  με  επικέντρωσει  σε  ένα  θέμα  κάθε  φορά.  Επίσης  το  κλίμα  που
πραγματοποιείται η διδασκαλία θα πρέπει να είναι ευχάριστο, με χαρούμενη διάθεση.
Όταν κάτι διδάσκεται με αστείο τρόπο μπορεί να αφομοιωθεί και να εντυπωθεί από
τα παιδιά και πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Η επανάληψη είναι σημαντικό κομμάτι της
διδασκαλίας για να μπορέσουν να παραμείνουν στην μνήμη τα διδαχθέντα μαθήματα.
Ένα ακόμα σημαντικό σημείο  στην παιδαγωγική  θεωρία  του Μεγάλου Βασιλείου
είναι η επιβολή ποινών. Υποστήριξε πως ποινές θα πρέπει να υπάρχουν αλλά να είναι
πάντα ανάλογοι του παραπτώματος, να χρησιμοποιούνται κλιμακωτά και με σύνεση.
Δεν  θα  πρέπει  να  αμελείται  πως  η  υπερβολή  φέρνει  τα  αντίθετα  και  συνεπώς
δυσάρεστα αποτελέσματα. Φυσικά παράλληλα με τις ποινές θα πρέπει να υπάρχουν
και  αμοιβές  οι  οποίες  με  την  ίδια  φιλοσοφία  της  κλιμάκωσης  και  της  σύνεσης ο
παιδαγωγός  θα  πρέπει  να  επαινεί.  Τέλος,  οι  πράξεις  εν  γένει  του  παιδαγωγού θα
πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα λόγια του. Αν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, το παιδί
θα βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση (Χατζηγεωργιάδου & Σαΐτης, 2012: 267,269).

Συγκεντρωτικά  χρέος  του  παιδαγωγού  είναι  η  μελέτη  της  ψυχής  του
ανθρώπου και μάλιστα των νέων ανθρώπων. Το απαραίτητο εργαλείο είναι η μελέτη
της Αγίας  Γραφής από τους  παιδαγωγούς και  έτσι  η  βίωση των αληθειών της  με
σκοπό να οδηγηθεί ο νέος στην ενάρετη ζωή.

Ο ρόλος της εκκλησίας στην Αγωγή
Η εκκλησία αποτελεί το τρίτο από τα σημαντικότερα μέσα αγωγής κατά τον Μέγα
Βασίλειο.  Ο  ρόλος  της  είναι  πολύ  σημαντικός  καθώς  αποτελεί  το  μεγαλύτερο
διδασκαλείο με αποστολή την λύτρωση κάθε ανθρώπινης ψυχής. Τα μηνύματα της
διδάσκονται σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους. Η ιερή διδασκαλία
μεταδίδει  τις  αντιλήψεις  και  γνώσεις  θρησκευτικού,  ηθικού  και  κοινωνικού
περιεχομένου και σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια επιτυγχάνει την
μύηση των παιδιών και  εφήβων στη θρησκευτική  πίστη και  ζωή (Κρουσταλάκης,
2006: 102-103).
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Την  εποχή  του  Μεγάλου  Βασιλείου  ιδρύονται  τα  πρώτα  μοναστήρια  με
οικοτροφεία στα οποίοι οι νέοι εκτός της γενικής παιδείας που δέχονταν, συμμετείχαν
στην μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Ακόμα επισκοπές ίδρυαν εργαστήρια για την
ενασχόληση και  εκμάθηση κάποιας τέχνης.  Για αυτό το λόγο ο Μέγας Βασίλειος
πρότεινε και παρότρυνε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε εκκλησιαστικές
σχολές αν έδειχναν κάποια κλίση σε κάποια τέχνη.

Η συμβολή των μοναστηριακών σχολείων
Τα μοναστηριακά σχολεία απαρτίζονταν από παιδιά τα οποία ήταν είτε ορφανά είτε
μέλη  πολύ  φτωχών  οικογενειών  και  ζητούσαν  από  τα  μοναστήρια  φροντίδα  και
ασφάλεια. Έτσι η ανάγκη αγωγής των παιδιών αυτών δημιούργησε τα μοναστηριακά
σχολεία, ένα νέο τύπο σχολείου το οποίο παρείχε κατώτερη ή στοιχειώδη εκπαίδευση.
Το σύνολο των μαθημάτων και η διάκρεια των σπουδών ήταν μεγαλύτερα από τα
υπόλοιπα σχολεία. Φυσικά δεν υπήρχαν δίδακτρα. Τα σχολεία αυτά επηρεάστηκαν
πολύ από τις παιδαγωγικές αξίες, τα παραγγέλματα και τους κανόνες του Μεγάλου
Βασιλείου και για αυτό αναφέρονται στην παρούσα εργασία.

Πιο  συγκεκριμένα  οι  μαθητές  μένοντας  ξεχωριστά  από τους  μοναχούς  και
πάντα με διάκριση των σχολείων σε αρρένων και θηλέων, εκπαιδεύονταν υπό την
καθοδήγη του Μεγάλου Βασιλείου. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν παρόμοιο με των
υπόλοιπων  σχολείων.  Βασικό  εγχειρίδιο  μελέτης  ήταν  η  Βίβλος  και  τα  πατερικά
κείμενα. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά,
η μουσική με μορφή ψαλμών και ύμνων, η αστρονομία και η φυσική ιστορία. Τα
μαθήματα  τεχνικής  φύσεως  όπως  η  χειροτεχνία,  η  υφαντική  και  η  ξυλουργική
εισήλθαν πρώτη φορά στα μοναστηριακά σχολεία (Ζέρβης, 2008: 57). 

Όσον  αφορά  την  πνευματική  μόρφωση,  οι  αρετές  της  φιλανθρωπίας,  της
υπακοής,  του σεβασμού και  γενικότερα όλων των χριστιανικών αρχών περνούσαν
στους νέους. Τα ιερά γράμματα διδάσκονται από την βρεφική ηλικία και τα παιδιά
πρέπει  να  ανατρέφονται  «εν  παιδεία  και  νουθεσία  Κυρίου».  Η  προσφορά  των
σχολείων αυτών υπήρξε μεγάλη καθότι παιδιά με σημαντικά προβλήματα επιβίωσης
έβρισκαν ένα καταφύγιο, έμεναν σε αυτό, μορφώνονταν και έτσι εντάσσονταν στο
κοινωνικό  σύνολο γεμάτα πνευματικά  και  γνωστικά  εφόδια  ενώ παράλληλα ήταν
γνώστες  κάποιας τέχνης.  Φυσικά όποιο παιδί  ήθελε,  μπορούσε να παραμείνει  στο
μοναστήρι και να επιλέξει τον δρόμο της μοναστηριακής ζωής (Ζέρβης, 2008: 58).

Η απήχηση του έργου του Μ. Βασιλείου στη σύγχρονη Αγωγή
Η συμβολή του συνολικού έργου του Μεγάλου Βασιλείου στην σύγχρονη αγωγή των
νέων είναι μεγάλη.  Ο Μέγας Βασίλειος είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στην δύναμη και
την  επιρροή  της  παιδείας.  Για  αυτόν  δεν  ήταν  μόνο  φιλοσοφία  ή  θεολογία  αλλά
συνολική διαμόρφωση του σώματος και της ψυχής.  Χωρίς να αμελείται η χρονική
απόσταση που χωρίζει την εποχή των τριών Ιεραρχών με την εποχή μας φαίνεται η
σημαντική διαφορά που υπήρχε στην αντιμετώπιση του παιδιού από την κοινωνία. Τα
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νέα  μέλη  της  κοινωνίας  αντιμετωπίζονταν  ως  δούλοι  ή  ως  άτομα  με  ελάχιστα
δικαιώματα.  Είναι  επομένως  ρηξικέλευθες  και  πρωτοποριακές  οι  απόψεις  και  οι
θεωρίες του Μεγάλου Βασιλείου για την φροντίδα και την αγωγή των παιδιών. 

Σε σχέση όμως με την εποχή μας, αυτές οι παιδαγωγικές αρχές θα μπορούσαν
να αποτελέσουν και ίσως εν μέρει το έχουν ήδη κάνει, τις βάσεις πάνω στις οποίες θα
στηριχτεί η αγωγή των νέων. Ακόμα η σκιαγράφηση του ιδανικού παιδαγωγού καθώς
και της σχέσης του με τους μαθητές του, αποτελούν στις μέρες μας προϋποθέσεις για
την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και της μάθησης. Επομένως οι βάσεις της
προσωποκεντρικής διδασκαλίας ανήκουν στους τρεις Ιεράρχες των οποίων τα έργα
και οι λόγοι χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα. Αρετές όπως αυτή του σεβασμού
και της αγάπης για την διδασκαλία και τα παιδιά παραμένουν πάντα επίκαιρες και
σημαντικές (Χατζηγεωργιάδου & Σαΐτης, 2012: 274).

Επίλογος
Ο  Μέγας  Βασίλειος  σε  συνδυασμό  με  τους  άλλους  δύο  Ιεράρχες  κατάφερε  να
θεμελιώσει τη σύνδεση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας κλασσικής
παιδείας με το χριστιανικό μήνυμα της αγάπης και τον τρόπο σκέψης και ζωής. Η
ένωση αυτή αποτελεί σημαντικό σημείο της ιστορίας τόσο του ελληνισμού όσο και
της  χριστιανικής  πίστης.  Εξαιτίας  του  διορατικού  και  κριτικού  του  πνεύματος  η
αρχαία  κλασσική  γραμματεία  δεν  καταστράφηκε,  ούτε  παραμελήθηκε.  Αντίθετα
μελετήθηκε  δίνοντας  όσα  περισσότερα  οφέλη  μπορεί  στην  δημιουργία  ενός
ολοκληρωμένου και ηθικού πνεύματος. 

Οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται οι κατεξοχήν εκπρόσωποι και προστάτες των
γραμμάτων  και  της  παιδείας  του  ελληνισμού  και  οι  πρωτοπόροι  παιδαγωγοί  και
δάσκαλοι του Γένους. Κάθε τους κείμενο, κάθε τους έργο έχει ως βασικό σκοπό να
διαπαιδαγωγήσει. Η διερεύνηση και εξέταση θεμάτων σχετικών με την αγωγή και το
συνεχές ενδιαφέρον για την σωστή εκπαίδευση των νέων, είναι ικανά να λύσουν και
να  διαφωτίσουν  πολλά  σημερινά,  επίκαιρα  παιδαγωγικά  και  εκπαιδευτικά
προβλήματα.  Οι  παιδαγωικές  αξίες  που προβάλλονται  όπως αυτή της  αγάπης του
δασκάλου προς  το  μαθητή του  είναι  διαχρονικές  και  πολύ σημαντικές.  Δεν  είναι
τυχαίο  άλλωστε  πως η Ορθόδοξη Εκκλησία  γιορτάζει  τον  θεολόγο αυτό ως Άγιο
αλλά ταυτόχρονα ο ελληνισμός τον τιμά ως πρότυπο παιδαγωγού και επιστήμονα.

Σε αυτήν την εργασία έγινε μία προσπάθεια να φανεί η παιδαγωγική αξία του
έργου του Μεγάλου Βασιλείου και συνεπώς η επίδραση του στην σύγχρονη αγωγή.
Μέσα  από  τα  παιδαγωγικά  του  έργα,  τις  απόψεις  του  και  την  διαμόρφωση  των
μοναστηριακών σχολείων διαμόρφωσε εν γένει την αντίληψη και την αντιμετώπιση
των παιδιών ενώ παράλληλα τόνισε την αξία της μόρφωσης και της παιδείας. 
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