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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΩΝ Η, Παιδαγωγική 'Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, 

τόμος Α' Εισαγωγή - Κείμενα, σσ. 618, 'Αθήναι 2002, εκδοσις "Το 
Βυζάντιον" 

Ό έγκριτος θεολόγος - παιδαγωγός, Βασίλειος Δ. Χαρώνης, μετά 
τό επίτευγμα της εκδόσεως τοΰ τετράτομου έργου Παιδαγωγική 
'Ανθρωπολογία Άγιου Ιωάννου Χρυσοστόμου, βραβευθέντος από 
την Άκαδημίαν 'Αθηνών, έχώρησεν εις την έκδοσιν αναλόγου έργου 
δια τον έτερον της σεπτής τριάδος των Μεγάλων 'Ιεραρχών, τον 
φωστήρα της Καισαρείας Βασίλειον τον Μέγαν. Και ήδη έκυκλοφο-
ρήθη ò παρουσιαζόμενος πρώτος τόμος, περιλαμβάνων είσαγωγήν, 
άναφερομένην εις την προσωπικότητα τοΰ Μεγάλου Βασιλείου (σσ. 
13-28), παρουσίασιν τών παιδαγωγικών καί ποιμαντικών ιδεών του 
(σσ. 29-198) και κείμενα εις το πρωτότυπον καθώς και δόκιμον 
νεοελληνικήν μετάφρασιν κατ' άλφαβητικήν σειράν βάσει τοΰ 
αρχικού γράμματος της διηκούσης γενικής εννοίας μέ ύπομνηματι-
σμόν προς βαθυτέραν κατανόησιν, οπού τούτο κρίνεται σκόπιμον 
ή άναγκαΐον (σσ. 139-555 ). Ό τόμος κλείεται μέ λίαν καθοδηγη-
τικόν πίνακα περιεχομένων (σσ. 587-610). 

Διά τήν σύνθεσιν τοϋ έργου άπητήθη σύντονος προσπάθεια από 
μέρους τοΰ συγγραφέως καί άξιοποίησις τών τριών βασικών εκδό
σεων Πατερικών Κειμένων, ήτοι τών σειρών "Ελληνες Πατέρες της 
Εκκλησίας (Ε.Π.Ε.), Βιβλιοθήκη 'Ελλήνων Πατέρων (Ε.Ε.Π.) καί 
τοϋ κλασικού έργου 'Ελληνική Πατρολογία (P.G.) τοΰ J.P. Migne. 
Έκ τοΰ πλουσίου αύτοΰ άμητοΰ συνεκεντρώθησαν μετά περισσής 
επιμελείας 2250 περικοπαί έκ τοΰ έργου τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, 
άναφερόμεναι εις ευρύ φάσμα θεμάτων, τά οποία ομαδοποιούνται 
εις 433 ομοειδή πεδία αναφοράς, κατανεμηθέντα εις τρεις τόμους, 
έκ τών οποίων εξεδόθη ήδη ô πρώτος. Ενδεικτικώς αναφέρεται οτι 
τά κύρια θέματα, τά όποια παρουσιάζονται εις το έργον, είναι ó 
άνθρωπος καί ή αγωγή του μέ έπέκτασιν εις το φυσικόν περιβάλ
λον του, καθ' οτι ò σοφός Ιεράρχης μέ τήν Έξαήμερόν του ανάγε
ται εις τήν δημιουργίαν τοΰ Σύμπαντος. 

Ειδικώτερον: Ό συγγραφεύς συνείρων εύστόχως στοιχεία άπό 
κρίσεις συγχρόνων τοΰ ίεροΰ Πατρός, τήν ύμνογραφίαν της Εκ
κλησίας καί χαρακτηρισμούς νεωτέρων Πατρολόγων και Φιλολόγων, 
ημετέρων καί ξένων, παρουσιάζει άνάγλυφον τήν πολυεδρικήν του 
προσωπικότητα ώς πολυμερούς έπιστήμονος, κατόχου καί έρμηνέ-
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ως της τε θύραθεν και της έσω παιδείας, γνωστού των θετικών 
επιστημών, δημιουργού ευρύτατου φιλανθρωπικού έργου, κήρυκος 
του θείου λόγου, στερροϋ προστάτου της Πίστεως κατά τών 
αιρετικών και διωκτών της, συγγραφέως πολυγραφότατου. Ή 
πολύκλαυστος πρόωρος έκδημία του άπεστέρησε τους συγχρόνους 
του Χριστιανούς της ευεργετικής παρουσίας του. Ό μ ω ς , κατά την 
προσφυη παρατήρησιν του συγγραφέως, ή όσία βιοτή, τα διατη-
ρούντα εκτακτον επικαιρότητα σοφά του συγγράμματα, ή φερώνυ-
μος θεία Λειτουργία εξακολουθούν να σοφίζουν, νά οικοδομούν 
και νά εμπνέουν τους ανθρώπους δια τών αιώνων και Ιδιαιτέρως 
εις την κοσμογονικήν έποχήν μας, κατά την οποίαν το πνεύμα 
δοκιμάζεται και αί ήθικαί άξίαι διέρχονται κρίσιν. Τοιουτοτρόπως 
επικυρούται απολύτως το γραφέν 

Ζη Βασίλειος και θανών εν Κυρίω, 
ζή και παρ ' ήμίν ώς λαλών εκ τών βίβλων. 

Χωρών εις το κυρίως περιεχόμενον τού έργου του ο συγγρα
φεύς παραθέτει κατ' άλφαβητικήν σειράν τάς Παιδαγωγικάς και 
Ποιμαντικάς Ιδέας τού Μεγάλου Βασιλείου με παρεμβολήν στοι
χείων, τά όποια συμβάλλουν εις την βελτίωσιν τών ανθρωπίνων 
σχέσεων και την ψυχικήν καλλιέργειαν τών ατόμων. Κατά τρόπον 
εύληπτον και εύσύνοπτον παρουσιάζονται βάσει χωρίων απόψεις, 
προτάσεις και ορισμοί τού Τερού Πατρός. Ή συστηματική μέθοδος 
παρουσιάσεως και ή άνάλυσις τών σχετικών λημμάτων εις 
γλώσσαν εύληπτον καθιστή το έργον εύχρηστον δι' ειδικούς 
επιστήμονας και ερευνητάς, άλλα και προσιτόν εις εύρύτερον 
κοινόν αναγνωστών, ενδιαφερομένων δια τήν πνευματικήν των 
συγκρότησιν και τήν ψυχικήν των οικοδομήν. 

Εις το τρίτον και έκτενέστερον τμήμα τού έργου περιέχονται τά 
επιλεγέντα κείμενα, αναφερόμενα εις τάς πρώτας 135 θεματικάς ενότη
τας κατ' άλφαβητικήν σειράν (Α - Δ), άπαρχομένας άπό τό '"Αγαθόν, 
Αγαθότητα" και λήγουσας εις τήν "Δοξολογίαν Θεού", αί όποϊαι 
αναλύονται και εις ύποενότητας, αναλόγως τού εύρους τού περιεχο
μένου των και οσάκις κρίνεται σκόπιμον ή επιβαλλόμενον. Τό πρω-
τότυπον κείμενον συνοδεύεται κατ' άντιστοιχίαν άπό εύχεραίνουσαν 
τήν κατανόησίν του νεοελληνικήν μετάφρασιν, ώστε ó μελετητής, κατά 
τήν προαίρεσιν και τήν δυνατότητα του, νά έρχεται "ένώπιος ενωπίω" 
εις κοινωνίαν και οίκείωσιν και με τό καλλιεπές πρωτότυπον. 
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Δια του τρόπου αύτοϋ καθίσταται προσιτός ο πλοΰτος της 
σοφίας και μεταδίδεται ή πίστις του Μεγάλου Εκκλησιαστικού 
ανδρός, στοιχεία πολύτιμα και εφόδια πρόσφορα οχι μόνον δια 
θεολόγους και κληρικούς, άλλα και δια παιδαγωγούς γενικώς, 
ιδιαιτέρως δε δι' ασχολούμενους με την ψυχολογίαν και κοινω-
νιολογίαν επιστήμονας. Άλλα και εύρυτέραν άπήχησιν έχει και 
γενικώτερον ενδιαφέρον προκαλεί τό έργον ως πλούσια εις περιε-
χόμενον πνευματική κιβωτός, εκ της οποίας ο μελετητής δύναται 
να έξάγη εκάστοτε προς γνώσιν και οίκοδομήν θησαυρίσματα 
"καινά καί παλαιά". 

'Από της απόψεως αυτής τό έργον του Βασιλείου Χαρώνη 
αποβαίνει καθοδηγητικόν εις τήν μεταβατικήν έποχήν μας, κατά 
τήν οποίαν άπό πολλούς επιχειρείται παρώθησις του πνεύματος εις 
τό περιθώριον. "Όμως τούτο άείζωον, δημιουργικόν καί έλπιδοφό-
ρον αναδύεται άπό διαχρονικής ισχύος συγγράμματα, οποία τά 
έργα του Μεγάλου Πατρός τής Εκκλησίας και τών Ελληνικών 
Γραμμάτων προστάτου Μεράρχου Βασιλείου, διά τών οποίων έπιρ-
ρωνύεται ή άναζωπύρωσις τής πίστεως, εύρύνεται ή μελέτη τής 
Πατερικής σοφίας, ένδυναμοϋται ή βίωσις τής νοερας προσευχής, 
συντελείται λειτουργική άναγέννησις. 

Εις αυτήν τήν στροφήν, κατά τήν οποίαν έντονος είναι ή άναζή-
τησις πνευματικών ερεισμάτων, ή επιμελημένη καί εις καλαίσθητον 
έκτύπωσιν παρουσιαζόμενη εργασία δύναται βασίμως νά 
χαρακτηρισθή ως ουσιαστική προσφορά. 

Διά τών σελίδων της διήκει ο ευαγγελισμός τής χριστιανικής 
διδαχής καί ó υψηλόφρων λόγος του ελληνικού πνεύματος. 
Συγχαίρομεν καί εντεύθεν τον συγγραφέα, δόκιμον θεράποντα τής 
Παιδείας καί ότρηρόν τής Πατερικής σοφίας μελετητήν, καί εύχόμε-
θα ταχείαν τήν όλοκλήρωσιν καί τού αναφερομένου εις τον Μέγαν 
Βασίλειον έργου του. 

Παναγώτης Κων. ΒΛΑΧΟΣ 


