
Η κΟΙΝΩΝΙκΗ ΠΡΟΣφΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙεΡΑΡχΩΝ 
ΩΣ ΠΝευΜΑΤΙκΟ κΑΙ ΠΑΙδΑγΩγΙκΟ ΜεγεθΟΣ

Στὴν ἀρχὴ τοῦ σχετικοῦ μὲ τὴν «Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρωσης», ἔργο
του ὁ G. Guttiérrez, ἕνας ρωμαιοκαθολικὸς Ἐπίσκοπος ποὺ καθαιρέθη-
κε γιὰ τὶς ἀπόψεις του, ἰσχυρίζεται σκωπτικά ὅτι οἱ Θεολόγοι ἀσχο -
λούνται μὲ θέματα ποὺ δὲν ἀπασχολοῦν κανέναν ἄλλον καὶ ἀπαντοῦν
σὲ ἐρωτή μα τα ποὺ ἀφοροῦν μόνο ἐκείνους! Χωρὶς νὰ συμμεριζόμαστε
ὁπωσδή ποτε τὴν ἄποψη τοῦ Μποφ, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τοὺς ἀκαδημαϊκοὺς
θεολό  γους, αὐτὴ ἀσφαλῶς δὲν ἰσχύει γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες δὲν ὑπῆρξαν ἀκαδημαϊκοὶ θεολόγοι, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλοι οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ βιωματικοὶ Θεολόγοι ποὺ ἔζησαν τὴ θεία
ἀποκάλυψη μέσα ἀπὸ τὴ βαθειὰ σχέση τους μὲ τὸ Θεό, μὲ ἀποτέλεσμα
ἡ θεολογία τους νὰ μὴν περιορίζεται σὲ θεωρητικὲς διατυπώσεις, ἀλλὰ
νὰ ἔχει ζωντάνια, δύναμη καὶ νὰ ἀπαντᾶ, ἀκριβῶς, στὰ ἐρωτήμα τα, τὶς
ἀγωνίες, τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὰ πραγματικὰ προβλήμα τα τῶν
ἀνθρώπων σὲ κάθε χρόνο καὶ ἐποχή! 

Ὅταν πρέπει κάποιος νὰ καταπιαστεῖ μὲ πνεύματα, βιογραφίες, συγ-
γράμματα καὶ ἀπόψεις, διδασκαλίες, ἔργα καὶ προσφορὰ στὴν ἀνθρω -
πότητα, ἀνθρώπων τοῦ μεγαλείου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σιωπᾶ καταρ -
χὴν καὶ πέφτει σὲ περισυλλογή, ἀπὸ δέος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀντι κει -
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μενικὴ δυσκολία νὰ διεξέλθει ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς, νὰ προσεγγίσει ἔστω
καὶ κατά τι τὸ περιεχόμενο τῆς ζωῆς καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς λάμψης τῶν
μεγίστων αὐτῶν φωστήρων! Ἡ βιογραφία ἑκάστου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
εἶναι κάτι τὸ συναρπαστικό, ποὺ συνεπαίρνει κυριολεκτικὰ τὸ μελετητὴ
ποὺ δοκιμάζει νὰ ἐντρυφήσει στὴν πολυδαίδαλη διαδρομὴ τῆς ζωῆς
τους! Πρόκειται γιὰ πρόσωπα, τῶν ὁποίων ἀκόμα καὶ ἡ κατὰ κόσμον
ἐμπειρία ἤ οἱ ἐμπειρίες ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ τὰ κοινὰ δεδομένα. Πρό-
κειται γιὰ ἀνθρώπους σὰν καὶ ἐμᾶς, γήινους, πραγματικούς, τῶν ὁποίων
ὅμως ὁ ἀγώνας καὶ ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, τὴν ἀνθρώ -
πι νη ζωή, τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία ἔφ -
τα σε στὶς ἀκρώρειες πανανθρωπίνων καὶ παγκοσμίων διαστάσεων, γι’
αὐτὸ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, ἀρτυμένο μὲ τὴ Χάρη τοῦ
Θεοῦ, συνεχίζει νὰ ἔχει πανανθρώπινη καὶ παγκόσμια ἀξία, πνευματι -
κὴ καὶ πρακτική! Ὁ λόγος εἶναι γιὰ πρόσωπα - καὶ ἐπιμένουμε στὸν ὅρο
πρόσωπο - ποὺ ζοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται περίπου τὴν ἴδια ἐποχή,
ἀφοῦ ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γεννιέται τὸ 329 μ.Χ., ὁ Μέγας Βασίλει-
ος τὸ 330 μ.χ. καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πιθανὸν τὸ 349 μ.Χ. 

Τὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο ζοῦν ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς ἐποχῆς τα-
ραγμένης, μὲ τεράστιες καὶ συνεχεῖς ἀλλαγὲς στὸν πολιτικὸ καὶ γεω -
στρατηγικὸ χάρτη, μὲ ἐναλλαγὲς στὴν ἐξουσία, περιβάλλον στὸ ὁποῖο συ-
νυπάρχουν λαοί, θρησκεῖες, φιλοσοφικὰ ρεύματα, ἀντιλήψεις, ἀλλὰ καὶ
ἀντιπαραθέσεις σημαντικὲς μὲ φιλοσοφικό, θεολογικὸ καὶ κοινω νικὸ πε-
ριεχόμενο. Θὰ πρέπει νὰ λάβουμε, βεβαίως, ὑπόψη ὅτι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη οἱ
συνθῆκες ζωῆς εἶναι πολὺ δύσκολες, οἱ πόλεμοι συνεχεῖς, ἡ ἀνέχεια με-
γάλη, ἰδιαιτέρως ὅταν ἐνσκήψει κάποιος λιμὸς (πεῖνα), ἤ κάποια λοιμικὴ
νόσος ποὺ ἀποδεκατίζει λαούς, ὅπως καὶ σὲ περιόδους ποὺ ἐπιβάλλονται
βαριὲς φορολογίες ἤ ἀκόμα σὲ περιόδους γενικευμένης πολιτικοοικονο -
μικῆς ἀκαταστασίας, ποὺ δὲν εἶναι σπάνιες. Ἐπίσης, πρέπει νὰ λάβουμε
ὑπόψη μας τὸ μέγεθος τῆς αὐτοκρα τορίας, ἐκείνη τὴν ἐποχή, ποὺ εἶναι κά-
τι τὸ ἀσύλληπτο ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ σημερινὰ δεδομένα, ἐφόσον, μὲ
διαφορετικὲς διοικητικὲς μορφὲς ἀνὰ περιόδους, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μιὰ
αὐτοκρατορία ποὺ ἔχει ὅρια στὴ Μεγάλη Βρετανία, τὴ Γερμανία, τὸ Βόρειο
Ἰλλυρικό, τὴν Ἀνατολία, τὴν Περσία, τὴ Βόρεια Ἀφρική, τὴν Ἰσπα νία! Τὰ
ὅρια δυνατοτήτων ἐπιρροῆς καὶ παρεμβάσεων ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶναι δυ-
σαναλόγως μεγάλα σὲ σχέση μὲ τὶς διαθέσιμες τεχνολογικὲς δυνατότητες!
Τὸ πολιτικὸ καὶ πολιτι στι κὸ μοντέλο οἰκουμενικό, ἄν καὶ ἐθνικά, τοπικὰ
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ἤ ἐθιμοτυπικὰ διασπα σμένο. 
Ἡ χριστιανικὴ πίστη τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει βγεῖ ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν

διωγμῶν, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἐποχὴ ποὺ γίνεται αὔγουστος ὁ Ἰουλιανός,
ὁ ἐπιλεγόμενος καὶ Παραβάτης. Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν πλέον τὴ δυνα-
τό τητα νὰ ἀσκοῦν τὴν πίστη τους ἐλεύθερα, νὰ καταλαμβάνουν δη-
μόσια ἀξιώματα, νὰ ἔχουν δημόσια λατρεία, γενικότερα ἀπολαμβάνουν
ἐλευθερίες, ποὺ πρὶν τὸ Μέγα Κωνσταντίνο ἦταν ἀδιανόητες!  Ἔτσι, ἡ
χριστιανικὴ πίστη γνωρίζει εὐρεῖα διάδοση, ταυτόχρονα ὅμως, οἱ νεο-
φώτιστοι χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, ἐξαιτίας
τῆς δυσκολίας διατύπωσης τῆς διδασκαλίας τῆς πίστεώς τους μὲ τρό-
πο ποὺ νὰ μὴν ἐπιδέχεται λανθασμένη ἑρμηνεία. Τὸ πρόβλημα γίνεται τε-
ράστιο μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ χριστιανισμοῦ σὲ χώρους ποὺ οἱ φιλοσο -
φι κὲς σχολὲς καὶ δοξασίες ἀσκοῦν ἀκόμα ἐπίδραση στὴ διαμόρφωση τῆς
σκέψης καὶ τῶν ἐννοιῶν, διότι δὲν λείπουν ἐκεῖνοι ποὺ προσπαθοῦν νὰ
ἑρμηνεύσουν τὰ θεολογικὰ ζητήματα μὲ φιλοσοφικὲς μεθόδους, γεγονὸς
ποὺ ὁδηγεῖ σὲ φοβερὲς θεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις, σχίσματα, αἱρέσεις,
σχολές, ἐνδοεκκλησιαστικὲς ἔριδες, ποὺ θὰ τραυματίζουν τὴν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς σχέσεις τῶν χριστιανῶν μετα ξύ τους καὶ μὲ τὸ
περιβάλλον τους γιὰ αἰῶνες!

Σὲ τέτοιες λοιπὸν συνθῆκες ἀνατράφηκαν καὶ ἀνδρώθηκαν οἱ μέ-
γι στοι φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, τῶν ὁποίων τὰ πνεύ-
ματα σφυρηλατήθηκαν στὸ ἀμόνι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς πνευ -
ματικῆς ἀναζήτησης, τῆς ἀσκητικῆς μόνωσης, τῆς ἁγιογραφικῆς μελέ-
της, τῆς ἀνάλυσης τῆς μέχρι τότε ἁγιοπατερικῆς παράδοσης, τῆς προ -
σω πικῆς ἀναζήτησης μέχρι τελικῆς πτώσης, τῆς ἀνάληψης διοικη τικῶν
ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων ὑψίστου ἐπιπέδου, τῆς ἀναδοχῆς κοινωνι -
κῆς εὐθύνης σὲ κάθε ἐπίπεδο ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Ἡ ἱστορία,
ἡ ἀνθρωπότητα, ὁ οὐρανὸς ζητοῦσαν πνεύματα ἱκανὰ νὰ ἀνταπο κρι θοῦν
στὶς συνθῆκες ἐκεῖνες τὶς κοχλάζουσες, τὶς αἰτούμενες διαυγὲς φῶς γιὰ
ἀνάλυση, διάκριση καὶ σύνθεση, γνώση ἀληθινὴ καὶ γλῶσ σα νὰ τὴ δια-
τυπώνει μὲ ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια, ὥστε νὰ ἀρχίσει μιὰ πορεία θεο-
κοινωνίας, ποὺ δυστυχῶς ἔκτοτε δὲν ἔπαψε νὰ σκοντάφτει στὶς μικρό-
ψυχες πτωτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἀνύ ψω σή
του ἀπὸ ἰδιώτη - ἄτομο σὲ κοινωνία προσώπων.

δὲν θὰ ἦταν λάθος νὰ ἐκφράσουμε τὸ μέγεθος αὐτῶν τῶν προσώπων
μὲ τὴν ἔκφραση: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν ἡ ἀπάντηση καὶ τὸ δῶρο τοῦ
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οὐρανοῦ στὶς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καὶ κάθε
ἐποχῆς! Ἀλλὰ ἐπίσης: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς ἀνθρωπό -
τητας στὴν κλήση τοῦ οὐρανοῦ γιὰ μετοχὴ στὸ σχέδιο τῆς θείας οἰκονο -
μίας, γιὰ τὴ μετοχὴ δηλαδὴ ἀνθρώπου καὶ κόσμου σὲ ὅ,τι θεϊκὸ μπορεῖ
ἡ κτιστὴ φύση νὰ μετέχει, καὶ τὴν ἀκτινοβόλησή του σὲ κάθε ἔκφανση
τῆς ζωῆς! 

Τὸ θέμα ποὺ ἐπελέγη γιὰ τὴ σημερινὴ ἐκδήλωση καὶ παρουσίαση τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, μὲ ἀφορμὴ τὸ κοινό τους ἑορτασμὸ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ τὴν τιμή τους ὡς προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων,
ἔλαβε τὴ διατύπωση: «Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν ὡς
πνευματικὸ καὶ παιδαγωγικὸ μέγεθος» μὲ συγκεκριμένο σκοπό.

Ἀφενὸς μὲν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες διαμόρφωσαν μιὰ ἀντίληψη περὶ κοι-
νωνίας καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς μέσα ἀπὸ τὶς πνευματικές τους ἐμ -
πει ρίες καὶ σὲ συνέπεια μὲ τὶς θεολογικές τους ἀπόψεις, ἀφετέρου ἡ ἴδια
ἡ προσφορά τους ἀποτελεῖ τὴν πρακτικὴ ἔκφανση πνευματικοῦ γεγο-
νότος, τοῦ βιώματος δηλαδὴ τῆς πρόσληψης τῆς ἐνέργειας τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ποὺ μετασχηματίζεται σὲ ἔργο ἀγάπης, τὸ ὁποῖο κοινωνεῖται
στὸ περιβάλλον τους, ἀνθρώπους καὶ κόσμο. Ἡ παιδαγωγικὴ ἀξία αὐτῆς
τῆς πνευματικῆς διεργασίας, μὲ τὶς συγκεκριμένες πρακτικὲς ἐκφάνσεις,
εἶναι καθολικῆς σημασίας γιὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
τοῦ κάθε προσώπου, τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων! Ἡ ἀξία αὐτή, ἐπί -
σης, ἔχει χαρακτήρα οἰκουμενικό, ἀγκαλιάζει ὅλη τὴν οἰκουμένη, ἀπα -
ντᾶ στὰ ἐρωτήματα, τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς ἀνάγκες κάθε ἐποχῆς καὶ κά-
θε τόπου ἐπὶ τῆς γῆς, ὄχι ἀορίστως ἀλλὰ ἐδῶ καὶ τώρα! Γιὰ τὸ λόγο
αὐτό, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν εἶναι ἁπλῶς προστάτες τῶν ἑλληνικῶν γραμ-
μάτων, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὀνομάζονται διδάσκαλοι οἰκουμενικοί!

Σὲ τί συνίσταται ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Θὰ
ἀπαντοῦσε κάποιος στὸ ὅτι φρόντισαν γιὰ τὴν παιδεία, γιὰ τὴν ὑγεία,
γιὰ τὴν περίθαλψη ἀπόρων, ἀσθενῶν, ὀρφανῶν, χηρῶν, γιὰ τὴ δια τρο -
φὴ πεινασμένων, γιὰ τὴν ἀνακούφιση ὅλων τῶν ἐμπεριστάτων, ποὺ
μπό   ρεσαν νὰ συμπεριλάβουν στὸ κοινωνικό τους προνοιακὸ πρόγραμ-
μα. αὐτό, βεβαίως, οὔτε λάθος εἶναι οὔτε ψέμα! Ὁ Μέγας Βασίλειος
φρό ντισε πρωτοποριακὰ γιὰ ὅλες τὶς ὁμάδες ἐμπεριστάτων τῆς περιοχῆς
δικαιοδοσίας του, ἱδρύοντας πτωχοκομεῖα, συσσίτια, ὀρφανοτροφεῖα,
σχολεῖα καὶ πανεπιστήμιο, ἀλλὰ φροντίζοντας, ἐπίσης, καὶ συνολικὰ
γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ποιμνίου του καὶ τῶν συμπολιτῶν
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του, μὴ κάνοντας διάκριση στὶς παροχὲς βοήθειας καὶ εὐκαιριῶν μεταξὺ
χριστιανῶν, ἰουδαίων καὶ ἐθνικῶν! Ὑποστηρίζεται δικαίως πὼς τὸ πρῶτο
ἀνοιχτὸ σὲ ὅλους σύστημα νοσηλείας καὶ περίθαλψης, ἀλλὰ καὶ προ -
νοιακῆς ὑποστήριξης, παρουσιάστηκε καὶ ὀργανώθηκε σὲ τέτοιο βαθμὸ
καὶ χωρὶς διακρίσεις, ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ἀρχικά, καὶ τοὺς Τρεῖς
Ἱεράρχες συνολικά, καθόσον ὁ μὲν Γρηγόριος ἦταν ἐπιστήθιος φίλος καὶ
συνομήλικος τοῦ Βασιλείου, ἐφήρμοσε δὲ κατὰ τὸ δυνατὸν τὴ φιλαν-
θρωπία στὴν ἴδια τὴ Βασιλεύουσα, ὡς Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως, ὀργανώνοντας ἀρχικὰ τὴν περίθαλψη τῶν διωγμένων ὀρθοδόξων
καὶ γενικεύοντας σὺν τῷ χρόνῳ τὸ προνοιακό του πρόγραμμα. Ὁ δὲ
Ἰωάνης Χρυσόστομος ἦταν, τόσο στὴν Ἀντιόχεια ὡς πρεσβύτερος, ὅσο
καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ὡς Πατριάρχης, ἐπικεφαλῆς τεράστιας
φιλανθρωπικῆς καὶ προνοιακῆς κοινωνικῆς δράσης.

Ὅμως, ἡ ἀνωτέρω διατύπωση ἀδικεῖ πολὺ τὴν προσφορὰ τῶν με-
γάλων φωστήρων τῆς Ἐκκλησίας, διότι δὲν ἀνταποκρίνεται οὔτε κατ’
ἐλάχιστο στὸ πνευματικὸ εὖρος τοῦ πνευματικοῦ τους βιώματος, ποὺ
ἀποτελεῖ τὴ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς τους δραστηριοποίη-
σης καὶ προσφορᾶς, οὔτε ὅμως καὶ στὸ βάθος τῆς παιδαγωγικῆς τους
παρέμβασης, ἡ ὁποία δὲν ἀφορᾶ τόσο στὴν ἀπόκτηση ἐγκυκλοπαιδικῶν
γνώσεων, ἀλλὰ κυρίως στὴ δόμηση τοῦ ἀνθρώπου, ὡς πρόσωπο καὶ μά-
λιστα ὡς πρόσωπο φωτισμένο, ἁγιασμένο καὶ ἐν τέλει κοινωνία προ-
σώπων καὶ κοινωνία ἁγίων! 

Ἡ κοινωνικὴ δράση καὶ προσφορὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων δὲν ἦταν σὲ
καμιὰ περίπτωση ἀκτιβιστική! δὲν ἦταν μιὰ ἀκόμα κοινωνικὴ παρέμβα-
ση! δὲν ἦταν κἄν βοήθεια ἀνθρωπιστική, ὅπως τὴν κατανοεῖ ὁ δυτικὸς
ἀνθρωπισμός!  Ἦταν μιὰ πράξη βαθιὰ πνευματική, ἐναρμο νι σμένη μὲ τὸν
πνευματικὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος μὲ  Ἐκεῖνον
ποὺ ὀνομάζεται ὁ  Ὤν! εἶναι ἀπάντηση στὴν κλήση γιὰ αὐτὴν τὴν ἑνό -
τητα! εἶναι ἡ ἀδήριτη ἀνάγκη θεοκοινωνίας ποὺ με τα μορφώνει τὰ πάντα!
Τὰ πρόσωπα καὶ τὶς σχέσεις τους, τὰ πράγματα καὶ τὴ σχέση μαζί τους! Ἡ
ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι ἄλλο ζήτημα ἀπὸ τὸ ἄτομο καὶ
τὰ δικαιώματά του! Καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὑπάρχει στὴν ἑνότητα καὶ
τὴν κοινωνία, στὴ σχέση καὶ τὴ μετοχὴ στὸ ὄντως ὄν, στὸ εἶναι Ἐκείνου
ποὺ ἀποκαλύπτεται λέγοντας, «Ἐγώ εἰμὶ ὁ ὤν», ποὺ εἶναι καὶ ἡ πηγὴ
τῆς ὕπαρξής του καὶ ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς του! Σὲ κανένα ἔργο τους οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες, ἀλλὰ καὶ γενικότερα οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν
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ὁμιλοῦν γιὰ φιλανθρωπία, χωρὶς νὰ τὴ συνδέουν μὲ τὴ διδασκαλία γιὰ τὸ
Θεὸ καὶ τὴ σχέση μὲ Ἐκεῖνον, μὲ τὴ μετάνοια, μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, μὲ τὴ ζωὴ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ μετα μορ φωτικὴ ἐν
τέλει σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ αὐτὴ ἡ σχέση χρειάζεται καὶ τοὺς
δύο: Θεὸ καὶ ἄνθρωπο, δηλαδὴ συνέργεια Θεοῦ καὶ ἀν θρώπου. Γράφει
σὲ μιὰ μελέτη του ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. δημήτριος: «Ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος τῆς ἐξηγητικῆς του ἐργασίας ὁ Χρυσόστομος κυριαρ -
χεῖται ἀπὸ τὴ διακαὴ ἐπιθυμία νὰ διατηρήσει ἐνεργὸ τὴν ἀρχή τῆς συ-
νεργείας... εἶναι φανερὴ ἡ ταυτόχρονη ἑστίαση ΤΟΣΟ ΣΤΟν ανΘρωΠινΟ
ΟΣΟ Και ΣΤΟ ΘειΟ ΠαραΓΟνΤα, ΣΤΟυΣ δυΟ δηλαδη ΠαραΓΟνΤεΣ
ΠΟυ ΠαιΖΟυν ΘεΜελιωδη ρΟλΟ ΣΤη διαδιΚαΣια ΤηΣ ΣωΤηριαΣ
ΤΟυ ανΘρωΠΟυ Και ΚαΤ’ εΠεΚΤαΣη ΣΤη ΜεΤαΜΟρφωΣη ΤΟυ αν-
ΘρωΠΟυ... Ὁ Χρυσόστομος χρησιμοποιεῖ τὸ βασικὸ ἀνθρωπολογικὸ ὅρο
προαίρεσις ἤ κάποιο συνώνυμό του, ποὺ γι’ αὐτὸν συνιστᾶ ἕναν
ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος καὶ ἀποφασιστικότητος ἀνθρώπινο παράγο-
ντα, ἐνεργὸ σὲ κάθε μεταμορφωτικὴ διεργασία. Προαίρεσις σημαίνει
ἐλεύθερη ἐκλογή, ἐσκεμμένη καὶ σκόπιμη ἐπιλογή, ἐλευθερία ἀποφάσεως
... Στὸ Χρυσόστομο, ὅμως,... ὁ ὅρος προαίρεσις γίνεται ὅρος ὑψηλῆς συ-
χνότητος, ὁ ὁποῖος ὑπονοεῖ ἕνα συνδυασμὸ στοιχείων βουλητικῶν,
διανοητικῶν καὶ συναισθηματικῶν» (δημητρίου Τρακατέλη, Οἱ Πατέρες
ἑρμηνεύουν, ἀπόψεις Πατερικῆς Βιβλικῆς Ἑρμηνείας, Ἀθήνα 1995, σελ. 71-
91) ... Ὁ Χρυσόστομος προκειμένου νὰ ὑπο γραμ μίσει τὴν ἀποφασιστικὴ
σημασία τῆς προαιρέσεως, μεταχειρίζεται τὸ παράδειγμα τοῦ δανιήλ: «...
Παρεστήκασι καὶ ἡμῖν λέοντες, θυμός, ἐπιθυμία, χαλεπούς ἔχοντες ὀδόν -
τας, διασπῶντες τὸν ἐμπίπτοντα. Γε νοῦ τοίνυν κατὰ τὸν δανιήλ, καὶ μὴ
δῷς τοῖς πάθεσι τούτοις τοὺς ὀδό ντας ἐμπῆξαί σου τῇ ψυχῇ. Ἀλλ’ ἐκεῖνος
τῆς χάριτος τὸ ὅλον εἶχε συμπράττον, φησί. Καλῶς. Ἐπειδή ταύτης τὰ τῆς
προαιρέσεως προηγήσατο.  Ὥστε ἐὰν θέλωμεν καὶ ἡμεῖς τοιούτους ἑαυτοὺς
κατασκευάσαι, πάρεστι καὶ νῦν ἡ χάρις». (Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ρω-
μαίους, Ὁμι λία 3, PG 60, 416).

«Οὐ γάρ ταὐτὸν ψυχῆς οὐσία καὶ σώματος καὶ προαιρέσεως, ἀλλὰ τὰ
μέν ἐστι ἔργα Θεοῦ, τὸ δὲ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν γινομένη κίνησις, πρὸς ὅπερ
ἄν αὐτὴν βουληθῶμεν ἀγαγεῖν. Ἡ μὲν γὰρ βούλησις, ἔμφυτον καὶ πα-
ρά Θεοῦ, ἡ δὲ τοιάδε βούλησις ἡμέτερον καὶ τῆς γνώμης ἡμῶν» (Χρυ-
σοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους, Ὁμιλία 13, PG 60, 510).

Τὸ ἄλλο ἀναγκαῖο στοιχεῖο γιὰ τὴ μεταμορφωτικὴ πορεία τοῦ
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ἀνθρώπου εἶναι ἡ πίστη. «Σὺ δέ μοι σκόπει πῶς πανταχοῦ τὰ δύο τί-
θησι (ο Θεός), καὶ τὰ παρ’ αὐτοῦ καὶ τὰ παρ’ ἡμῶν. Ἀλλὰ τὰ μὲν αὐτοῦ
ποικίλα καὶ πολλὰ καὶ διάφορα, καὶ γάρ ἀπέθανε δι’ ἡμᾶς καὶ κατήλ-
λαξεν ἡμᾶς, καὶ προσήγαγε, καὶ χάριν ἔδωκεν ἄφατον, ἡμεῖς δὲ τὴν
πίστιν εἰσηνέγκαμεν μόνον» (Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους,
Ὁμιλία 9, PG 60, 468).

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα δὲν θὰ ἦταν ὁλοκληρωμένα χωρὶς τὴν ἀγάπη.
Ἔτσι, ὁ Χρυσόστομος προτρέπει: «Ἐρασθῶμεν τοίνυν τοῦτον τὸν ἔρω τα,
τούτου γὰρ ἴσον οὐδέν, καὶ διὰ τὰ παρόντα καὶ διὰ τὰ μέλλοντα.
Μᾶλλον δὲ πρὸ τούτων, δι’ αὐτὴν τὴν τοῦ ἔρωτος φύσιν... Τούτων γάρ
ἁπάντων μεῖζον τὸ τὸν Χριστὸν ἐρώμενον ὁμοῦ ἔχειν καὶ ἐραστήν ... ἵνα
οὖν διὰ τῆς πείρας μάθωμεν τὴν πνευματικὴν ταύτην εὐφροσύνην καὶ
τὸν μακάριον βίον καὶ τὸν θησαυρὸν τῶν μυρίων ἀγαθῶν, πάντα ἀφέ -
ντες ἐκείνης ἐχώμεθα τῆς ἀγάπης, καὶ εἰς εὐφροσύνην ἡμετέραν καὶ εἰς
δόξαν τοῦ ποθουμένου Θεοῦ» (Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους,
Ὁμιλία 9, PG 60, 474).

Μὲ βάση αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ὁ Ἱερὸς Πατὴρ παρακαλεῖ μὲ ὅλη του τὴ δύ-
ναμη νὰ προχωρήσουν οἱ ἀκροατές του σὲ μιὰ ζωὴ μεταμορφώσεως ἐν
Χριστῷ, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ Παύλου: «Ταῦτ’ οὖν ἅπαντα
ἐννοοῦντες, στῶμεν γενναίως. Καὶ γὰρ καὶ Παῦλος ἄνθρωπος ἦν, τῆς
αὐτῆς φύσεως ἡμῖν μετέχων, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἔχων κοινά. Ἀλλ’ ἐπειδὴ
πολλὴν τὴν περὶ τὸν Χριστὸν ἀγάπην ἐπεδείξατο, τοὺς οὐρανοὺς ὑπερέβη,
καὶ μετὰ τῶν ἀγγέλων ἔστη.  Ὥστε ἐὰν βουληθῶμεν καὶ ἡμεῖς διαναστῆναι
μικρόν, καὶ τὸ πῦρ ἐκεῖνο ἀνᾶψαι ἐν ἡμῖν, δυνη σώμεθα ζηλῶσαι τὸν ἅγιον
ἐκεῖνον. Οὐδὲ γὰρ ἄν, εἴπερ ἀδύνατον ἦν τοῦτο, ἐβόα, Μιμηταί μου γί-
νεσθαι καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ (Α΄ Κορ. 1, 1). Μὴ τοίνυν θαυμάζωμεν αὐτὸν
μόνον, μηδὲ ἐκπληττώμεθα μόνον, ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα». 

Ἡ μίμηση, ποὺ ἐδῶ γίνεται αἰτία μεταμορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου
μαζὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ καὶ βασικὸ παιδαγωγικὸ ἐργαλεῖο
στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, ποὺ προτρέπουν νὰ ἀκολουθοῦμε κάθε καλὸ πα-
ράδειγμα ποὺ προάγει τὴν ἀρετή, ὡς προπαιδεία γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔχοντας πάντως σφαιρικὴ ἐμπειρία τῆς ἀνθρώ -
πινης σοφίας καὶ τῆς λεγομένης θύραθεν παιδείας, ταυτόχρονα μὲ τὴν
πνευματικὴ ἐμπειρία τῆς ἄσκησης, τῆς θείας ἀποκάλυψης, τῆς οἰκείω -
σης τῆς θείας ἐνέργειας καὶ τῆς ἄνωθεν ἀποκεκαλυμμένης γνώσης,
προχωροῦν μὲ διάκριση στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ποιμαντικοῦ τους προ-
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γράμματος, ποὺ ἀξιοποιεῖ κάθε διαθέσιμο στοιχεῖο τῆς πανανθρώπι-
νης ἐμπειρίας, πνευματικῆς καὶ κατὰ κόσμο, σὲ μιὰ σύνθεση ποὺ ὁδηγεῖ
τὸν ἄνθρωπο στὴ γνώση καὶ τὴν ἐλευθερία κατὰ τὸ «γνώσεσθε τὴν
ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς». (λκ. 18, 8) 

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, στὴν παιδαγωγική τους προσέγγιση ποὺ εἶναι
ταυτόχρονα ἀγαπητική, θυσιαστικὴ καὶ ποιμαντικὴ εἰσάγουν τὶς
ἔννοιες τοῦ ρόλου τῆς προσωπικότητας τοῦ διδασκάλου, τῆς ἐλευθερίας
στὶς σχέσεις διδασκάλου - μαθητῆ, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ ἀμφοτέρων,
τοῦ φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι, τῆς ἀποκοπῆς τῆς ἀλαζονείας, τῆς ἐπιείκειας,
τῆς φιλοστοργίας, τοῦ διαλόγου, τῆς πειθοῦς, ὅλα στοιχεῖα ποὺ σχετί-
ζονται μὲ τὸ σεβασμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς ἐλευθερίας,
ὅλα στοιχεῖα ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία, ποὺ
πνευματικὰ κατέκτησαν διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς Χάριτος καὶ ἐπι -
στη μονικὰ καὶ πρακτικὰ ἀνέπτυξαν καὶ διετύπωσαν.     

Περνώντας, λοιπόν, στὴν κοινωνικὴ παρέμβασή τους, δὲν βοηθοῦν
ἁπλῶς πτωχοὺς καὶ κατατρεγμένους, παρ’ ὅτι καὶ αὐτὸ εἶναι ἤδη ἕνα
σημαντικὸ καὶ ἀναγκαῖο πρᾶγμα, ἀλλὰ νουθετοῦν, στηρίζουν καὶ παρη -
γοροῦν μὲ λόγο καὶ ἔργο τοὺς πτωχούς, ἀλλὰ καὶ ἐλέγχουν σκληρὰ καὶ
συμβουλεύουν τοὺς πλουσίους, στοχεύοντας στὴ μετάδοση τοῦ Θείου λό-
γου ποὺ μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει πραγματικὰ τὴ ζωή τους.   

Οἱ μεγάλοι Πατέρες δὲν διστάζουν διόλου νὰ εἶναι αὐστηρότατοι μὲ
ἐκείνους ποὺ πέφτουν στὴν ἀναισθησία τῶν ἀτομικῶν ἀπολαύσεων καὶ
τῆς ἄκαμπτης σκληροκαρδίας καὶ ἀδιαφορίας γιὰ τὸν κοινωνικὸ πόνο! 

«Ἐάν ὁ καθένας, κρατώντας αὐτὸ ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ θεραπεύ-
σει τὶς ἀνάγκες του, ἄφηνε τὸ περίσσευμα σ’ αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη, τό-
τε κανένας δὲν θὰ ἦταν πλούσιος, κανένας δὲν θὰ ἦταν πτωχός. δὲν
ἐξῆλθες γυμνὸς ἀπὸ τὴν κοιλιά; δὲν θὰ ἐπιστρέψεις καὶ πάλι γυμνὸς
στὴ γῆ; αὐτὰ ποὺ ἔχεις τώρα ἀπὸ ποὺ τὰ ἔχεις; Ἄν μὲν λὲς ὅτι τὰ ἔχεις
ἀπὸ τὴν τύχη, εἶσαι ἄθεος, διότι δὲν γνωρίζεις τὸν δημιουργό, οὔτε
εὐχαριστεῖς τὸν δότη. Ἄν, ὅμως, παραδέχεσαι ὅτι εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, πές
μου τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ ἔλαβες! Μήπως ὁ Θεὸς εἶναι ἄδικος καὶ
μοιράζει ἄνισα σὲ μᾶς τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ ζωή; Γιατὶ ἐσὺ πλουτεῖς καὶ
ἐκεῖνος εἶναι πτωχός; Γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο παρὰ γιὰ νὰ λάβεις ὁπω -
σδή ποτε καὶ σὺ τὸ μισθὸ τῆς ἀγαθότητας καὶ τῆς καλῆς διαχείρισης καὶ
ἐκεῖνος γιὰ νὰ τιμηθεῖ μὲ τὰ μεγάλα ἔπαθλα τῆς ὑπομονῆς. Ἐσύ, ὄμως,
ἀφοῦ τὰ ἔβαλες ὅλα στοὺς ἀχόρταγους κόλπους τῆς πλεονεξίας, νομί-
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ζεις πὼς δὲν ἀδικεῖς κανέναν, ὅταν ἀποστερεῖς ἀπὸ τόσους πολλούς!
Ποιὸς εἶναι ὁ πλεονέκτης; αὐτὸς ποὺ δὲν ἱκανοποιεῖται στὴν αὐτάρκεια.
Ποιὸς εἶναι ὁ ἄρπαγας; αὐτὸς ποὺ ἀφαιρεῖ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸν
καθένα! δὲν εἶσαι ἐσὺ ὁ πλεονέκτης; δὲν εἶσαι ἐσὺ ὁ ἄρπαγας, ὅταν
ἰδιοποιεῖσαι αὐτὰ ποὺ ἔλαβες πρὸς διαχείριση; Ἢ αὐτὸς ποὺ ἀπογυ -
μνώνει τὸν ντυμένο θὰ ὀνομασθεῖ λωποδύτης, ἐκεῖνος δὲ ποὺ δὲν ντύ-
νει τὸν γυμνό, ἐνῷ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, θὰ ὀνομαστεῖ μὲ ἄλλο ὄνομα; Τὸ
ψωμὶ ποὺ κρατᾶς ἐσὺ εἶναι ἐκείνου ποὺ πεινᾶ. Τὸ ροῦχο ποὺ φυλᾶς
στὴν ἱματιοθήκη σου εἶναι τοῦ γυμνοῦ. Τὰ παπούτσια ποὺ σαπίζουν σὲ
σένα εἶναι τοῦ ξυπόλυτου. Τὰ λεφτὰ ποὺ ἔχεις παραχωμένα εἶναι ἐκεί -
νου ποὺ τὰ ἔχει ἀνάγκη. Τόσους, λοιπόν, ἀδικεῖς, ὅσους θὰ μποροῦσες
νὰ εὐεργετήσεις!» (Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τὸ καθελῶ μου τὰς ἀποθή -
κας, PG 31, 276-277).

Καὶ καταλήγει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ λόγο του “εἰς τὸ καθελῶ μου τὰς
ἀποθήκας”: «πόσο μεγάλη φρίκη καὶ ἱδρώτας καὶ σκοτάδι θὰ σὲ περιβάλ-
λει ὅταν ἀκούσεις τὴν καταδίκη, φύγετε ἀπὸ ἐμένα οἱ καταραμένοι στὴν
αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὸ διάβολο καὶ τοὺς ἀγγέλους του,
διότι πείνασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε νὰ φάω, δίψασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε
νὰ πιῶ, ἤμουν γυμνὸς καὶ δὲν μὲ ντύσατε. διότι ἐκεῖ δὲν κατηγορεῖται ὁ
ἄρπαγας, ἀλλὰ κατακρίνεται αὐτὸς ποὺ δὲν κοινω νεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ πλη-
σίον». (Μεγάλου Βασιλείου, Λόγος εἰς τὸ κα θελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μεί-
ζονας οἰκοδομήσω καὶ περὶ πλεονεξίας, PG 31, 277).

Μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐναργέστατη περιγραφὴ τῆς σωματικῆς ἐξαθλίωσης
ἐκείνου ποὺ πεινᾶ, ὁ Μέγας Βασίλειος συνεχίζει: «Τὰ γόνατα δὲν ἀντέ -
χουν, ἀλλὰ λυγίζουν ἀπὸ τὴν ἀνάγκη. Τὰ μάτια ἀσθενικὰ στὶς κόγχες,
παραμένουν σ’ αὐτὲς ἀνώφελα, ὅπως οἱ καρποὶ ποὺ ἀποξηραί νονται
στὰ κελύφη τους. Ἡ κοιλιὰ ἀδειανὴ καὶ ζαρωμένη, ἄμορφη, χωρὶς βά-
ρος, δὲν ἔχει πιὰ τὸ φυσικὸ τόνο τῶν σπλάχνων καὶ εἶναι κολλημένη
στὰ πίσω κόκκαλα. αὐτὸς λοιπὸν ποὺ περιφρονεῖ ἕνα τέτοιο σῶμα πό-
σες κολάσεις ἀξίζει; Ποιὰ ὑπερβολὴ σκληρότητος δὲν ὑπερβαίνει; Πῶς
δὲν ἀξίζει νὰ συγκαταριθμεῖται μὲ τὰ ἀνήμερα θηρία καὶ νὰ θεωρεῖται
μολυσμένος καὶ ἀνθρωποκτόνος; διότι ἐκεῖνος ποὺ εἶναι στὸ χέρι του
νὰ θεραπεύσει τὸ κακὸ καὶ ποὺ μὲ τὴ θέλησή του ἀναβάλλει, ἐξ αἰτίας
τῆς πλεονεξίας, εὔλογα θὰ μποροῦσε νὰ καταδικάζεται, τὸ ἴδιο μὲ ἐκεί -
νους ποὺ μὲ τὸ χέρι τους διαπράττουν φόνο!» (Μεγάλου Βασιλείου,
Ὁμι λία Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ, PG 31, 321).
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Ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ ζωή του, ἀλλὰ καὶ τὴ ζωὴ τῶν ἄλ -
λων ἀνθρώπων εἶναι σημαίνουσα καὶ ὁ τρόπος διαχείρισης τῆς ἐλευ θερίας
μας καίριος γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἱστορίας τῆς ἀν θρωπότητας
καὶ τοῦ κόσμου! Ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει νὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ
Θεό, τόσο μὲ τὴν καρδιά, ὅσο καὶ μὲ τὶς πράξεις, ἡ ἐπιλογή του γίνεται
δεκτὴ καὶ παύει νὰ ἀπολαμβάνει τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ!

Ὁ Χρυσόστομος πλάθει ἕναν διάλογο σχετικά: «Μοῦ ἔδωσε τὸν πα-
ράδεισο, ἀλλὰ μὲ ἔδιωξε ἀπὸ τὸν παράδεισο. Ζοῦσα ζωὴ χωρὶς βάσανα
καὶ κόπους, μὲ καταδίκασε νὰ ζῶ μὲ ἱδρῶτα καὶ μόχθο. Ἡ γῆ μου ἔδινε
τὰ πάντα χωρὶς νὰ σπέρνω καὶ νὰ ὀργώνω, τὴ διέταξε ὅμως νὰ βλα-
σταίνει ἀγκάθια καὶ τριβόλια, καὶ μὲ ξαναγύρισε πάλι σ’ αὐτήν. Μὲ
τιμώρησε μὲ θάνατο, τιμώρησε τὸ γυναικεῖο φῦλο, ὑποβάλλοντάς τὸ
στοὺς πόνους τοῦ τοκετοῦ καὶ σὲ κόπους. δὲν ἔφταναν αὐτά ἀλλὰ μοῦ
ἀφαίρεσε καὶ τὴ γλῶσσα ... ἐπειδὴ ἡ γλῶσσα μοῦ ἐμποδίζει τὴ συνα-
ναστροφή. Ἐὰν ἤθελε νὰ μοῦ τὰ στερήση ὅλα αὐτά, γιὰ ποιὸ λόγο μοῦ
τὰ ἔδωσε ἀπὸ τὴν ἀρχή; Πραγματικὰ καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο λέω. Ἐὰν ἤθελε
νὰ σοῦ τὰ στερήση ὅλα αὐτά, γιὰ ποιὸ λόγο σοῦ τὰ ἔδωσε; Ἑπομένως,
ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ σοῦ τὰ στερήση, γι’ αὐτὸ σοῦ τὰ ἔδωσε ἀπὸ τὴν
ἀρχή. Τί ἔγινε λοιπόν; δὲν σοῦ τὰ στέρησε ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐσὺ τὰ ἔχασες
αὐτὰ ποὺ σοῦ δόθηκαν. Θαύμαζε τὸ Θεὸ γιὰ τὴ φιλανθρωπία του, διό-
τι σοῦ τὰ χάρισε. νὰ κατηγορεῖς τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὴν ἀδιαφορία σου,
διότι δὲν φύλαξες τὸ δῶρο. Ἑπομένως, εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν εἶναι αἴτιος
αὐτὸς ποὺ τὰ παρέδωσε, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν παρακα-
ταθήκη εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς κατηγορίες αὐτές» (Χρυσοστόμου, Περὶ
ἀσαφείας τῶν προφητειῶν, PG 56, 180).

δὲν παύουν, ὅμως, οἱ Πατέρες νὰ ἐπιθυμοῦν πέραν τῆς ἠθικῆς δι-
δασκαλίας καὶ τὴ βαθύτερη πνευματικὴ μετάδοση τοῦ μηνύματος τῆς
σωτηρίας πρὸς τὸ ποίμνιό τους, ποὺ εἶναι μήνυμα ἀποκατάστασης τῆς
κοινωνίας. Προβάλλουν ἔτσι τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπιστροφῆς ποὺ ἔχει κά-
θε ἄνθρωπος, τῆς ἐπιστροφῆς στὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ στὸ
διά λογο ποὺ ἐπινοεῖ ὁ Χρυσόστομος μὲ τὸν ἄνθρωπο, συνεχίζει ὡς ἐξῆς:
«εἶναι ἄξιος (ὁ Θεός) γιὰ μεγαλύτερο θαυμασμό, διότι παρότι γνώριζε
ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ τὰ χάσεις, δὲν σοῦ στέρησε τὴ δωρεά. Ἀλλὰ ἔχω νὰ πῶ
καὶ κάτι πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτό.  Ὅτι, ἀφοῦ τὰ ἔχασες ἀπὸ δική σου
ἀδιαφορία, πάλι σοῦ τἀ ἐπέστρεψε τὰ χαμένα καὶ μάλιστα ὄχι μόνο
αὐτά, ἀλλὰ καὶ πολὺ μεγαλύτερα. διότι ἔχασες βεβαίως τὸν παράδει-
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σο, σοῦ ἔδωσε ὅμως τὸν οὐρανό. Βλέπεις πῶς τὸ κέρδος εἶναι μεγαλύ-
τερο ἀπὸ τὴ ζημία, πῶς ὁ πλοῦτος εἶναι περισσότερος;» (Χρυσοστόμου,
Περὶ ἀσαφείας τῶν προφητειῶν, PG 56, 180).

Ἡ παιδαγωγία τοῦ ποιμνίου ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Πατέρες δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ μὴν περιλαμβάνει τὴν κοινωνικὴ ὑπευθυνότητα! Ἡ κακὴ
χρήση τῆς ἐλευθερίας μπορεῖ νὰ ἐπιτρέπεται, δὲν εἶναι ὅμως ποτὲ χωρὶς
συνέπειες γιὰ τὴν κοινωνικὴ ζωή, οὔτε πάλι χωρὶς συνέπειες γιὰ τὴ σχέ-
ση μὲ τὸ Θεό, ἡ ὁποία ἐμφαίνεται μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς τῆς καθημε ρι -
 νῆς ζωῆς καὶ κοινωνίας μὲ τὸ περιβάλλον μας. 

«εἶναι ὁλοφάνερα τὰ αἴτια ἐξαιτίας τῶν ὁποίων δὲν κυβερνούμαστε
(ἐννοεῖται ἀπό τὸ Θεό). Ἐνῷ ἐμεῖς λαμβάνουμε, δὲν δίνουμε στοὺς ἄλ -
λους. Ἐνῷ ἐπαινοῦμε τὴν εὐεργεσία, τὴν ἀποστεροῦμε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
τὴν χρειάζονται. Ἐνῷ εἴμαστε δοῦλοι καὶ ἐλευθερωνόμαστε, δὲν σπλα-
χνιζόμαστε τοὺς συνδούλους μας. Ἐνῷ πεινοῦμε καὶ τρεφόμαστε, περι -
φρονοῦμε τὸν ἐνδεῆ. Ἐνῷ ἔχουμε Θεὸ χορηγὸ καὶ ταμία, ποὺ δὲν ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ τίποτα, δὲν ἀνοίγουμε τὸ χέρι μας καὶ μένουμε ἀμέ τοχοι
στὶς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν. Οἱ ἀποθῆκες σκᾶνε ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀπο -
θηκευμένων ἀγαθῶν καὶ ὅμως δὲν ἐλεοῦμε ἐκεῖνον ποὺ στενάζει. Γι’
αὐτὸ ἡ δίκαιη Κρίση μᾶς ἀπειλεῖ. Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς δὲν ἀνοίγει τὸ χέρι
Του, διότι ἐμεῖς ἀποκλείσαμε τὴ φιλαδελφία! Γι’ αὐτὸ τὰ χωράφια εἶναι
ξερά, διότι πάγωσε ἡ ἀγάπη!» (Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία ἐν λιμῷ καὶ
αὐχμῷ, PG 31, 309).

εἶναι λόγια ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ μεγάλη σημασία τῶν ἐπιλογῶν μας
γιὰ τὸν κοινὸ βίο καὶ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἱστορίας συνο-
λικά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι καὶ ἔτοιμος νὰ ἀσκηθεῖ,
νὰ ὑπομένει τὶς δοκιμασίες, νὰ καθαρθεῖ ἀπὸ τὰ πάθη, τὴν πλεονεξία
καὶ κυρίως τὴν ὑπερηφάνεια, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ λάμψει μέσα του ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ἄνωθεν γνώση, νὰ ἀποκτήσει τὴ δυνατότητα τῆς ὀρθῆς
ἀξιο λόγησης, ἱεράρχησης καὶ ἐπιλογῆς. Γράφει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος:
«ὅπου ὑπάρχει δοκιμασία ὑπάρχει καὶ παρηγοριά, ὅπου παρηγοριά ἐκεῖ
καὶ Χάρις (ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ).  Ὅταν (ὁ Παῦλος) ρίχθηκε στὴ φυλακή, τό-
τε ἔκανε θαύματα!  Ὅταν ναυάγησε καὶ παρασύρθηκε στὴ βάρβαρη χώ-
ρα, τότε περισσότερο δοξάστηκε.  Ὅταν εἰσῆλθε στὸ δικαστήριο δεμένος,
τότε νίκησε καὶ τὸ δικαστή.  Ἔτσι γινόταν καὶ στὴν Παλαιὰ διαθήκη, στὶς
δοκιμασίες ἀνθοῦσαν οἱ δίκαιοι.  Ἔτσι οἱ Τρεῖς Παῖδες, ἔτσι ὁ δανιὴλ καὶ
ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἰωσήφ.  Ὅλοι ἀπὸ τοὺς πει ρασ μοὺς ἀναδείχθηκαν λαμ -
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προὶ καὶ ἀξιώθηκαν μεγάλων βραβείων. διότι τότε καθαίρεται ἡ ψυχή,
ὅταν θλίβεται γιὰ τὸ Θεό. Τότε δέχεται μεγαλύτερη βοήθεια, ἐπειδὴ ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ περισσότερη συμμαχία καὶ εἶναι ἄξια περισσότερης Χάριτος.
διότι καὶ τὴν ὑπερηφάνεια ἀφαιρεῖ καὶ τὴ ῥαθυμία ἐξολοθρεύει τελείως ἡ
θλίψη καὶ δίνει κουράγιο γιὰ ὑπο μονή, ξεσκεπάζει τὴν εὐτέλεια τῶν
ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ εἰσάγει στὴν ψυχὴ πολλὴ γνώση καὶ παί-
δευση. διότι στὴ θλίψη ὑπο χω ροῦν ὅλα τὰ πάθη, φθόνος, ζῆλος, ἐπιθυ -
μία, κυριαρχία, ἔρωτας χρημάτων καὶ σωμάτων, ἀλαζονεία, ὑπερη φάνεια,
θυμός, ὅλο τὸ ὑπόλοιπο πλῆθος αὐ τῶν τῶν νοσημάτων» (Χρυσοστόμου,
Εἰς Β΄ Κορινθίους ΚΣΤ΄, PG 61, 578-9).

Ἐρωτᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος μὲ ἀγωνία: «Ὡς πότε θὰ εἶναι ὁ χρυσὸς ἡ
ἀγχόνη τῶν ψυχῶν; τὸ ἀγκίστρι τοῦ θανάτου; τὸ δόλωμα τῆς ἁμαρ τίας;
Ὡς πότε θὰ εἶναι ὁ πλοῦτος ἡ αἰτία τοῦ πολέμου, γιὰ τὸν ὁποῖο κατα-
σκευάζονται ὄπλα καὶ ἀκονίζονται ξίφη; Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ οἱ συγ γενεῖς πα-
ραγκωνίζουν τὴ συγγένεια, οἱ ἀδελφοὶ ὑποβλέπουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μὲ
φονικὴ διάθεση! Ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου οἱ ἐρημιὲς φιλοξενοῦν τοὺς φο-
νιάδες, ἡ θάλασσα τοὺς πειρατές, οἱ πόλεις τοὺς συκοφάντες! Ποιὸς εἶναι
ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους; Ποιὸς ὁ δημιουργὸς τῆς πλαστογραφίας; Ποιὸς
γέννησε τὴν ψευδορκία; δὲν εἶναι ὁ πλοῦτος; δὲν εἶναι δηλαδὴ ἡ μέρι-
μνα γι’ αὐτόν;» (Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας, PG
31, 297). 

Χωρὶς τὴν κάθαρση ἀπὸ αὐτὰ τὰ πάθη εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποκτήσει
κάποιος ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ ἐξωτερικὴ ἰσορροπία. Ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος,
ἡ φύση δὲν μπορεῖ νὰ ἰσορροπήσει ἄν δὲν ἀκτινοβολεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴ
Χάρη τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτήν. Οἱ λανθασμένες ἐπιλογὲς τοῦ ἀπομακρυ -
σμένου ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴ θεϊκὴ ἐνέργεια, ἀνθρώπου,
ἐπιδροῦν κακῶς σὲ ἀνθρώπους καὶ δημιουργία. Σχετικὰ μὲ τὴν ἀνω -
μαλία τοῦ κλίματος ποὺ γεννᾶ ἀδόκιμες συνθῆκες γιὰ τὴν καρποφορία,
ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπισημαίνει, ἀποδίδοντας τὴν εὐθύνη στὸν ἄνθρω -
πο!: «δέστε πὼς ἡ πληθώρα τῶν δικῶν μας ἁμαρτημάτων ἔβγαλε καὶ τὶς
ἐποχὲς ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴ φύση καὶ ἄλλαξε τὶς ἐποχὲς μὲ ἀλλόκοτες
μίξεις! Ἀπὸ ποῦ προέρχονται, λοιπόν, αὐτὰ τὰ νέα καιρικὰ φαινόμε-
να; Ἂς ἐρευνήσουμε ὡς ἄνθρωποι μὲ μυαλὸ καὶ ἂς συλλογιστοῦμε ὡς
λογικοί. Μήπως ὁ κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος δὲν ὑπάρχει; Μήπως ὁ
ἀρι  στοτέχνης Θεὸς ξέχασε τὴν πρόνοιά Του; Μήπως ἔχασε τὴν ἐξουσία
καὶ τὴ δύναμη; Μήπως ἄν καὶ κατέχει τὴν ἴδια δύναμη καὶ δὲν ἔχασε
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τὴν ἐξουσία, μετακινήθηκε σὲ σκληρότητα, καὶ μετέβαλε τὴν ὑπερβολι -
κή του ἀγαθότητα καὶ κηδεμονία πρὸς ἐμᾶς σὲ μισανθρωπία; Σώφρων
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ τέτοιο πρᾶγμα!» (Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμι -
λία, Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ, PG 31, 309).

εἶναι λοιπὸν φανερὸ ὅτι οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ
φωστῆρες τῆς οἰκουμένης, Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας
τῆς Καππαδοκίας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
ἐπίσης, ὑπῆρξαν πνεύματα ἀνήσυχα, ἐρευνητικά, ἀσυμβίβαστα μὲ τὶς κα-
τεστημένες καὶ συνήθεις προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ἀγωνιστικά, παραγωγι-
κά. Παρήγαγαν ἔργο θεολογικό, τὸ ὁποῖο πήγαζε ἀπὸ τὴν ἀγωνιώδη καὶ
ἀκατάπαυστη ἐκζήτηση τῆς σχέσης μὲ τὸ δη μιουργὸ καὶ Θεό τους, καὶ τὴν
ἀκτινοβόληση τῆς Χάριτος, ποὺ ἀπε λάμ βαναν ἀπὸ τὴ σχέση αὐτή, στὸ ζω-
τικό τους χῶρο καὶ τὶς σχέσεις ποὺ δια μόρφωναν μὲ πρόσωπα καὶ πράγ-
ματα σὲ αὐτόν. Παρήγαγαν ἔργο ποιμαντικό, ἐπιζητώντας νὰ ὁδηγήσουν
τὸ ποίμνιό τους στὴν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον. Πα-
ρήγαγαν ἔργο κοινωνικό, ἐπι ζη τώντας νὰ διοχετεύσουν τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ
μὲ τρόπο ἔμπρακτο στὴν κοι νωνία τῶν ἀδελφῶν τους, τοῦ ποιμνίου τους
δηλαδὴ καὶ τῆς κοινωνίας, πρὸς ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπε -
ρίστατων καί, ταυτό χρονα, πρὸς παιδαγώγηση πνευματικὴ καὶ κοινωνική.
Ἡ Παιδαγώγηση αὐτὴ ἐν Χριστῷ παρήγαγε πνευματικοὺς καρποὺς στὴν
πρακτική τους ἔκφανση καὶ διαμόρφωσε ἦθος καὶ ἔθος στὸ χῶρο τῆς Ἐκ -
κλη σίας, ἡ ὁποία ἐξερχόμενη ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν διωγμῶν καὶ κα-
ταπολεμώντας τὶς κακοδοξίες, φιλοσοφικὲς καὶ θεολογικές, ποὺ τὴν τα-
λάνισαν γιὰ αἰῶνες, βρῆκε τρόπους νὰ ἐκφράζει τὴν ἀγάπη ἐμπράκτως καὶ
νὰ παιδαγωγεῖ τὸ ποίμνιό της στὴν ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀγάπης. Ἔτσι, οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχες, ἔγιναν ὄχι ἁπλῶς προστάτες τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων,
ἀλλὰ οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι νοημάτων καὶ τρόπου ζωῆς, ποὺ δημιουργεῖ
στὸν ἄνθρωπο τὶς προϋποθέσεις νὰ κατακτᾶ κορυφὲς τοῦ πνεύματος καὶ
τῆς δημιουργικότητας μὲ τὸ συνδυασμὸ τῶν ἀπελευ θερωμένων ἀπὸ τὴ
σκλαβιὰ τῶν παθῶν φυσικῶν του δυνατοτήτων καὶ τῆς ἐπίνευσης τῆς θεί-
ας Χάριτος καὶ ἐνεργείας, ποὺ εἶναι αὐτή ἀκριβῶς, ἡ ὁποία μπορεῖ καὶ
ἐλευθερώνει καὶ ἐξυψώνει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὕψι στή του περιωπή!
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Γράφει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σὲ ἕνα ποίημα του, στὰ «εἰς Ἑαυ τόν»,
γιὰ τὰ βάσανα τοῦ κοσμικοῦ βίου καὶ τὸ πέρασμα στὸ κάτι ἄλλο, ποὺ
εἰσάγει στὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἀληθινή ἀποκάλυψη καὶ γνώση τοῦ
Ὄντως Θεοῦ. Ἀγώνας, εὐθύνη, ἐπιλογές, συνέπειες, ἐπαναπροσδιορισμός,
πορεία σὲ νέα μονοπάτια, προκλήσεις καὶ δυνατότητες, αὐτεξούσιο,
ἐλευθερία! αὐτοβιογραφικὸ μέν, ὅμως πραγματικὰ ἀγγίζει τὴ ζωή, τὴν
ἐμπειρία, τὴν ἀγωνία καὶ τὶς εὐαίσθητες χορδὲς κάθε ἀνθρώπου καὶ αὐτῆς
τῆς πανανθρώπινης κοινότητας. Ἂς τὸ ἀπολαύσουμε:

« Ὅμως καὶ ’κεῖνο εἶναι ἀλήθεια,
τὸ ὅτι γιὰ μᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς ὁ πιὸ πολὺς δρόμος
εἶναι γεμᾶτος βάραθρα. 
Ἔτσι καὶ τότε σὲ μένα
βγῆκε κακὸ ἀπ’ τὸ ἀγαθό.
Γιατὶ οἱ πυκνὲς καὶ δύσκολες φροντίδες,
ποὺ ἄρχισαν νὰ βόσκουν νύχτα καὶ μέρα
στὴν ψυχὴ καὶ στοὺς ἁρμούς μου,
μ’ ἀπόσπασαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
καὶ μὲ κατέβασαν στὴ γῆ, ποὖναι ἡ μάνα μου.
Πρῶτα, πρόσταζα δούλους, - Τί φοβερή παγίδα!-
ποὺ πάντα μισοῦν τοὺς πικροὺς ἀφέντες,
καὶ τοὺς καλοὺς τοὺς πατοῦν μὲ ἀναίδεια.
Καὶ ἔτσι οὔτε στοὺς κακοὺς φαίνονται ἤπιοι,
οὔτε πειθαρχικοὶ στοὺς ἀγαθούς,
καὶ ἐναντίον καὶ τῶν δύο τοξεύουν ἀπερίσκεπτα κεντριά.
Κι ἔπειτα, εἴχαμε νὰ φροντίζουμε τὰ κτήματα
καὶ νὰ σηκώνουμε ἀδιάκοπα στοὺς ὤμους
τὸ βάρος τοῦ Καίσαρος 
καὶ νὰ ὑποφέρουμε τὴ δυνατὴ ἀπειλὴ τοῦ ἄρχοντα.
Γιατὶ ὁ δασμὸς κάνει κακὸ στὴν ἐλεύθερη μέρα τῶν ἀνθρώπων, 
ἀκολουθώντας τὰ κτήματα, μπαίνει σὰν χαλινάρι στὰ χείλη τους.
Καὶ ἔπρεπε ἀκόμα νὰ στριφογυρίζω,
μέσα στὴ γεμάτη θόρυβο ἀγορά,
καὶ στοὺς ψηλοὺς θρόνους καὶ στοὺς θνητοὺς δικαστές,
καὶ μὲ τὴ ρητορικὴ τέχνη
νὰ δημιουργῶ κλονισμὸ στοὺς ἀντιπάλους,
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καὶ μέσα στὰ πλεγμένα δίχτυα τοῦ νόμου νὰ ταλαιπωροῦμαι.
Ἔπρεπε νὰ ζῶ ἐκεῖ, ποὺ ὑπάρχει ὁ κόπος κι ὁ μόχθος
καὶ ποὺ οἱ κακοὶ περνοῦν καλύτερα ἀπὸ τοὺς καλούς,
καὶ οἱ ὑποβοηθητικοὶ νόμοι
καὶ ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις ἐξαγοράζονται. 
Κι ὅποιος κακὸς ἔχει πιότερη δύναμη,
αὐτὸς θεωρεῖται ἄριστος.
Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀπομακρύνει
τὶς πολλὲς ψευτιὲς καὶ τὶς δολοπλοκίες
τέτοιων ἀνδρῶν, χωρὶς τὸ Θεό; 
εἶναι ἀνάγκη μὲ βία νὰ φεύγη ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ τὸ κακὸ
κι ὅλα νὰ τὰ τινάζει μακρυά.
Ἀλλιῶς, θὲ νὰ μουτζουρωθεῖ ἡ καρδιά του μὲ ἁμαρτήματα,
σὰν αὐτοὺς ποὺ πλησιάζουν
τὴν κακὴ πνοὴ τῆς καταστρεπτικῆς φωτιᾶς
καὶ τὰ θλιβερὰ σημάδια δέχονται τῆς φωτιᾶς ἤ τοῦ καπνοῦ.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ὑποφερτά. Ἡ μεγαλύτερη γιὰ μένα πληγή,
ἦταν τὰ ὅσα ὑπέφερα,
ὅταν ὁ ἀδελφός μου ἔφυγε ἀπὸ τοῦτο τὸ βίο.
Καὶ πιστεύω πὼς θὰ πάσχω ἀκόμα.
Γιατὶ αὐτοὶ ποὺ συνάντησαν ἀνέλπιστα κακὰ
δὲν περιμένουν πιὰ καλύτερα!
..................................................
Γι’ αὐτὸ καὶ ’γὼ ἀποσπάστηκα ἀπὸ τὸν πρότερο βίο
καὶ ζύμωσα τὴν ψυχή μου μὲ τοῦ οὐρανοῦ τὰ φωτεινὰ νοήματα.
Καὶ φέρνοντάς με ἡ ὑψωμένη διάνοια,
μὲ τοποθέτησε μακρυὰ ἀπ’ τὴ σάρκα,
ἀπ’ τὴν ὁποία μ’ ἀνέστησε, 
καὶ μ’ ἔκρυψε στὸν κόλπο τῆς οὐράνιας σκηνῆς. 
Καὶ τὸ φῶς τῆς οὐράνιας Τριάδας ἔλουσε τὴν ὄψη μου!
Ἄλλο φωτεινότερο ἀπὸ τὴν Τριάδα δὲν γνώρισα!
Κάθεται σὲ ὑψηλὸ θρόνο
καὶ κοινὸ καὶ ἀνέκφραστο φῶς στέλνει σὲ ὅλους.
Καὶ εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅλων, ὅσα ὁ χρόνος περικλείει.
Γι’ αὐτὸ πέθανα γιὰ τὸν κόσμο, κι ὁ κόσμος πέθανε γιὰ μένα.
Καὶ εἶμαι ἕνας νεκρὸς ποὺ ἀναπνέει
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καὶ ἡ δύναμή μου μοιάζει μὲ τὴ δύναμη τῶν ὀνείρων.
Ἡ ζωή μου ἔρχεται ἀπὸ ἀλλοῦ, καὶ στενάζω μέσα στὴ βαριὰ σάρκα,
ποὺ οἱ σοφοὶ τὴν ὀνομάζουν σκοτεινὸ κελλὶ τοῦ νοῦ.
Τὸ πεῖσμα μου εἶναι νὰ φύγω ἀπὸ τὴ γήινη ζωὴ κι ἀπ’ 
τὴ σκοτεινιασμένη νύχτα,
καὶ ἀπ’ ὅσους περπατοῦν στὸ χῶμα,
καὶ ἀποπλανοῦν καὶ ἀποπλανῶνται.
Καὶ ὀρθὸς νὰ βλέπω καθαρώτερα, 
χωρὶς κάθε τι, στὸ ἀμυδρὸ σκοτάδι τῶν εἰδώλων,
νἆναι ζυμωμένο, ὅπως πρίν,
μέσα στὸ ὁποῖο πλανιέται καὶ τῶν πιὸ ἔξυπνων ἀνθρώπων ἡ ματιά.
Καὶ νὰ βλέπω λαχταρῶ μὲ τῆς λευκῆς ψυχῆς τὸ μάτι τὴν ἴδια 
τὴν ἀλήθεια. 
( Ἡ Ἱκεσία ἑνὸς Ἁγίου, Ἀπὸ τὰ ἔπη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Να -

ζιαν ζηνοῦ, Εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνεία. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγα-
ρίδος νι κοδήμου, Ἀθήνα 1970, σ. 111-121)
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