
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Κάζε ρξόλν ηέηνηα κέξα, νη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ 

θαη εηδηθόηεξα όζνη εκπιεθόκαζηε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, δάζθαινη θαη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο, ηηκάκε ηνπο ηξεηο κεγάινπο απηνύο αγίνπο ηνλ 

Βαζίιεην ηνλ κέγα ην Γξεγόξην ην ζενιόγν θαη ηνλ Ισάλλε 

ην Υξπζόζηνκν, αλαγλσξίδνληάο ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά 

ηνπο θαη πξνβάιινληάο ηνπο ζα δηαρξνληθά πξόηππα 

δαζθάισλ θαη καζεηώλ.  

 Η δσή ηνπο είλαη ιίγν πνιύ γλσζηή ζε όινπο. 

 Πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο ζα άμηδε λα αλαιπζνύλ 

ώζηε λα απνηειέζνπλ γηα όινπο καο πεγέο έκπλεπζεο ζηελ 

αξεηή. 

 Καη νη ηξεηο ππήξμαλ αμηνζαύκαζηνη γηα πάξα πνιιά 

πξάγκαηα. αλ θνηλσληθνί εξγάηεο, ζαλ άλζξσπνη αγάπεο, 

ζαλ αγσληζηέο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο, ζα ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο, ζαλ αζθεηέο ζαλ 

ιεηηνπξγνί θαη ηεξάξρεο ζαλ άλζξσπνη ππνκνλήο αλεμηθαθίαο θαη αλζξσπηάο. κε ιίγα ιόγηα 

άλζξσπνη κε Α θεθαιαίν. 

 Όκσο ε ζεκεξηλή κέξα ηνπο πξνβάιιεη ηδηαίηεξα κε ηε καζεηηθή θαη δηδαζθαιηθή ηνπο 

ηδηόηεηα.  

 Δπθαηξία ινηπόλ απ απηέο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο λα ηνπο δνύκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ην έξγν 

ηνπο. 

 Φάρλνληαο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο ζα δηαπηζηώζνπκε πσ ο ππήξμαλ όλησο μερσξηζηνί θαη 

πξσηνπνξηαθνί όπσο πξέπεη λα είλαη θάζε πλεπκαηηθόο άλζξσπνο θαη ηδηαίηεξα θάζε 
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Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

 
παηδαγσγόο θαη θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά από ηελ επνρή ηνπο θαη λα ραξάμνπλ 

πνξεία γηα ηνπο ππόινηπνπο, θαη κάιηζηα δώληαο ζε κηα επνρή έληνλσλ πξνθαηαιήςεσλ, 

αδηθίαο, βίαο, θαηαπίεζεο θαη ζθνηαδηζκνύ, κε ζπλζήθεο πνπ δελ ήηαλ ηδαληθέο νύηε ζην θξάηνο, 

νύηε ζηα εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα θαη θαηάθεξαλ λα ραξάμνπλ πνξεία, θαη κάιηζηα κηα πνξεία 

θαζόινπ εύθνιε θη αλώδπλε. 

 Μεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ απηόλ ηνλ πξσηνπνξηαθό ραξαθηήξα ηεο δσήο 

θαη ηεο δξάζεο ηνπο είλαη ηα εμήο: 

ηόικεζαλ λα ζπνπδάζνπλ θηινζνθία θαη ξεηνξηθή ζηηο εηδσινιαηξηθέο ζρνιέο πνπ 

ιεηηνπξγνύζαλ αθόκα, μεπεξλώληαο ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ ρξηζηηαληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

Γε θνβήζεθαλ νύηε πεξηθξόλεζαλ ηνλ αλζξώπηλν ιόγν, αιιά αμηνπνίεζαλ όιεο ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο αξραίαο ζνθίαο. Ο Βαζίιεηνο θη ν Γξεγόξηνο ζπνύδαζαλ ζηελ Αζήλα καδί κε 

ηνλ κεηέπεηηα απηνθξάηνξα Ινπιηαλό θαη θέξδηζαλ ηελ αγάπε θαη ην ζαπκαζκό ησλ ζπκθνηηεηώλ 

ηνπο.. Σόζε ήηαλ ε επίδνζε ηνπ Γξεγνξίνπ εθεί πνπ νη θαζεγεηέο ηνπ ήζειαλ λα ηνλ θξαηήζνπλ 

γηα πάληα ζηελ Αζήλα. Κη όηαλ απνθάζηζε λα θύγεη καδί κε ηνλ Βαζίιεην, θαζεγεηέο θαη 

θνηηεηέο ηνλ πξόθηαζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ηνλ γύξηζαλ πίζσ γηα λα ηνπ πξνζθέξνπλ 

έδξα θαζεγεηή.  

 Ο Υξπζόζηνκνο ζπνύδαζε ξεηνξηθή θνληά ζηνλ κεγάιν δάζθαιν ηεο ξεηνξηθήο 

εηδσινιάηξε Ληβάλην πνπ ζα ηνλ άθελε δηάδνρό ηνπ ζηε ζρνιή αλ δελ ηνπ ηνλ έθιεβαλ νη 

ρξηζηηαλνί όπσο έιεγε. 

 Οη ζπνπδέο ηνπο απηέο ήηαλ ε ηνικεξή ηνπο απάληεζε ζε κηα πξόθιεζε 

ήηαλ ην κεγάιν ξίζθν πνπ δελ ην ζεώξεζαλ αζπκβίβαζην κε ηε ρξηζηηαληθή ηνπο ηδηόηεηα. 

 Αθνζηώζεθαλ ζηηο ζπνπδέο πνπ αγάπεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα κε γίλνπλ παζεηηθνί 

απνδέθηεο μεξώλ γλώζεσλ, αιιά δπλακηθνί θνξείο ηεο αιήζεηαο πνπ κπνξεί λα 

κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε δσή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζηηγκήο θαη πεξίζηαζεο. Ο 

Βαζίιεηνο ζην έξγν ηνπ «πξνο ηνπο λένπο όπσο εμ ειιεληθώλ σθεινίλην ιόγσλ» πεξηγξάθεη 

πνιύ ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαδηθαζία απηή ηεο δπλακηθήο αθνκνίσζεο ηεο γλώζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην παξάδεηγκα ηεο κέιηζζαο πνπ πεηά παληνύ θαη θξαηάεη κόλν ηε γύξε πνπ 

ηεο είλαη ρξήζηκε γηα λα θηηάμεη ην κέιη ηεο.  

 Τπήξμαλ αζθεηέο θη ε άζθεζή ηνπο δελ ππήξμε πνηέ άξλεζε ηεο δσήο θαη ηνπ θόζκνπ αιιά 

κηα πξάμε εξσηηθή. Τπήξμαλ εξαζηέο ηνπ ζείνπ θαη ηεο δσήο. Πνηέ δελ ζεώξεζαλ ηηο αζθεηηθέο 

επηδόζεηο ηνπο αθνξκή γηα απηνδηθαίσζε θαη απνζηξνθή πξνο ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, όζν 

ακαξησινί θη αλ ήζαλ. 

 Η αζθεηηθόηεηα απηή είρε δηαπνηίζεη ηε δσή ηνπο θαη ηνπο εμαζθάιηδε κηα ειεπζεξία από ην 

θόβν ηεο εμνξίαο ηεο θαθνπάζεηαο θαη ηεο έθπησζεο από ηα εθθιεζηαζηηθά αμηώκαηα αλ 

κπνξνύκε λα ηα πνύκε έηζη-πνπ θαηείραλ. Όηαλ ν Μόδεζηνο, ν εθπξόζσπνο ηνπ απηνθξάηνξα 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ -- Σελ. 3 

 

Οπάιε απεηινύζε ηνλ Βαζίιεην πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αλαγθάζεη λα πξνζρσξήζεη ζηελ αίξεζε 

ηνπ αξεηαληζκνύ, ηνπ απάληεζε: «Γήκεπζε πεξηνπζίαο δε κπνξείο λα κνπ θάλεηο γηαηί ην κόλν 

πνπ έρσ είλαη ηα ξνύρα πνπ θνξάσ θαη ιίγα βηβιία». 

 Η εμνξία δε κε ηξνκάδεη, «ηνπ Κπξίνπ ε γε θαη ην πιήξσκα απηήο». Βαζαληζηήξηα δε ζα 

πξνιάβεηο λα επραξηζηεζείο, ην εμαζζελεκέλν θνξκί κνπ γξήγνξα ζα πέζεη ώξηκνο θαξπόο ζην 

πεξηβόιη ηνπ Κπξίνπ κνπ». 

 Κη ν Μόδεζηνο κνλνινγώληαο αλαγθάζηεθε λα πεη πσο θαλείο επίζθνπνο σο ηώξα δελ 

κίιεζε έηζη, ν δε Βαζίιεηνο ηνπ απάληεζε πσο δε ζα ζπλάληεζε πξαγκαηηθό επίζθνπν. Άιινηε, 

έλαο δηθαζηήο δήηεζε ζε γάκν κηα ρήξα ηεο Καηζαξείαο, θη απηή δελ ηνλ ήζειε. Η επηκνλή ηνπ 

δηθαζηή θηάλεη ζε απεηιέο ηεο ίδηαο ηεο ηήο δσήο, θη ε αλππεξάζπηζηε γπλαίθα θαηαθεύγεη ζην 

λαό θαη δεηά άζπιν θάησ από ηελ αγία Σξάπεδα. Ο Βαζίιεηνο ην πιεξνθνξείηαη θαη εγθξίλεη ηε 

ελέξγεηα απηή ηεο γπλαίθαο. Ο δηθαζηήο ηνπ δεηάεη λα ηελ παξαδώζεη θη εθείλνο αξλείηαη 

επίκνλα. Μαίλεηαη θη απεηιεί ν δηθαζηήο, ελώ απηόο εκκέλεη ζηελ απόθαζή ηνπ λα δώζεη άζπιν 

ζηε γπλαίθα. Ο δηθαζηήο θαηαθεύγεη ζηνλ έπαξρν πνπ θαιεί ζε απνινγία ηνλ ηεξάξρε θαη ηνλ 

αληηκεησπίδεη ζαλ θνηλό εγθιεκαηία. ηελ άξλεζή ηνπ λα ζπκκνξθσζεί, δηαηάζζεη λα 

ξαβδίζνπλ ηνλ Βαζίιεην, θαη ηνλ απεηιεί πσο ζα δηαηάμεη βαζαληζηήξηα. « Ση ζα θαηνξζώζεηο..;» 

ηνπ απαληά εθείλνο «απιά ζα κε απαιιάμεηο από ην ζπίηη απηό (ην ζώκα ηνπ) πνπ βιέπεηο 

πόζν κε ζηελνρσξεί». Σελ ίδηα ζηηγκή απέμσ ν ιαόο επαλαζηαηεί. Οξγηζκέλν πιήζνο κε 

πέηξεο κε ξόπαια θαη θσλέο απεηινύλ ηε δσή ηνπ έπαξρνπ. Οη γπλαίθεο θξαηάλε γηα όπια ηηο 

ζαΐηεο ησλ αξγαιεηώλ ηνπο. Αλαγθάδεηαη έηζη ν έπαξρνο λα γίλεη «ηθέηεο ειεεηλόο, άζιηνο θαη 

ηαπεηλσκέλνο» ζην Βαζίιεην, πνπ θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ηνλ όριν θαη λα ηνλ ζώζεη.  

 Ο Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο, πνπ όρη κόλν ζηειίηεπζε κε ηα ιόγηα ηνπ ηε ζπαηάιε θαη ηελ 

πινθξνζύλε ηεο εμνπζίαο, αιιά ππεξαζπίζηεθε δπλακηθά ηνπο αδηθεκέλνπο δε δίζηαζε λα 

ζπγθξνπζηεί κε ηελ απηνθξάηεηξα Δπδνμία γηα ην ρσξάθη κηαο ρήξαο. Η Δπδνμία θαηάθεξε 

ζπκκαρώληαο κε ηνπο ερζξνύο ηνπ από ηνλ εθθιεζηαζηηθό ρώξν θαη ηνλ εμόξηζε ζηα βάζε ηεο 

Αξκελίαο. Ο ιαόο επαλαζηαηεί βέβαηα, αιιά ν ζθνπόο ησλ ερζξώλ ηνπ είλαη ε θπζηθή ηνπ 

εμόλησζε θαη ηειηθά ηελ θαηαθέξλνπλ. Σνλ αλαγθάδνπλ λα νδνηπνξεί επί ηξεηο κήλεο θάησ από 

αθόξεην θαύζσλα, ώζπνπ πεζαίλεη από εμάληιεζε ζηα Κόκαλα ηεο Αξκελίαο. Ο Γξεγόξηνο ζε 

κηα επνρή πνπ ν Αξεηαληζκόο είρε επηθξαηήζεη ηόζν πνπ κόλν κηα κηθξή εθθιεζία ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε είρε απνκείλεη ζηνπο Οξζόδνμνπο, αδηαθνξώληαο γηα ηηο ρεηξόδηθεο 

επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ, αγσλίδεηαη κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θη από ην λαό ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο 

ππεξαζπίδεηαη ηε δησθόκελε Οξζνδνμία. Οη παηδαγσγηθέο νδεγίεο ησλ ηξηώλ ηεξαξρώλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ Μ. Βαζηιείνπ, είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζεο, πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή ηνπο θαη 

δηαρξνληθέο. 



Σελ. 4 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

 
Καηά ηνλ Μ. Βαζίιεην ινηπόλ, ην δηδαζθαιείνλ πξέπεη λα επξίζθεηαη εηο ήζπρν κέξνο, ν 

δηδάζθσλ πξέπεη λα πξνζπαζεί λα ειθύζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ καζεηώλ ηνπ. «Αμηνπηζηία ηνπ 

δηδάζθνληνο εππαξάδεθηνλ κελ ηνλ ιόγνλ θαζίζηεζη, πξνζερέζηεξνπο δε ηνπο δηδαζθνκέλνπο 

παξαζθεπάδεη» ιέεη ζηελ νκηιία ηνπ "Δηο ηελ αξρήλ ησλ Παξνηκηώλ". Πξέπεη απηόο επίζεο λα 

είλαη ζαθήο θαη ζύληνκνο, όρη όκσο ηόζν, ώζηε λα κε πξνιάβνπλ λα ζπγθξαηήζνπλ νη καζεηέο 

απηά πνπ ιέεη. Να κε κηιάεη ζπγρξόλσο γηα πνιιά, λα επαλαιακβάλεη απηά πνπ ιέεη, λα κε 

πξνζπαζεί λα απνδείμεη ηα απιά θαη απηαπόδεηθηα δηόηη ζα θαηαζηεί θαηαγέιαζηνο, λα 

ζηεξίδεηαη εηο ηα γλσζηά, λα ρξεζηκνπνηεί πνιιά παξαδείγκαηα θαη γεληθώο λα δηδάζθεη 

επνπηηθά, δεδνκέλνπ όηη ηα πξάγκαηα είλαη ησλ νλνκάησλ ηζρπξόηεξα.  

 Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη όηη ν κέγαο Παηήξ είλαη θαη πξόδξνκνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Παξαθηλεί γνλείο θαη δάζθαινπο λα ζηέιλνπλ όζα παηδηά έρνπλ θιίζε ζηηο 

δηάθνξεο ηέρλεο (πθαληηθή, ζθπηνηνκηθή, νηθνδνκηθή, ραιθεπηηθή θιπ.) ζηνπο θαηάιιεινπο 

ηερλίηεο.  

 Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλόο πσο ν κέγαο Παηήξ δελ θάλεη αμηνινγηθή δηάθξηζε 

αξξέλσλ θαη ζειέσλ. «Mηα γαξ αξεηή αλδξόο θαη γπλαηθόο επεηδή θαη ε θηίζηο ακθνηέξνηο 

νκόηηκνο θαη ν κηζζόο ν απηόο ακθνηέξνηο» ιέεη εηο ζηελ νκηιία ηνπ εηο ηνλ Α' ςαικό. Όρη κόλνλ 

«ζηξαηεύεηαη θαη ην ζήιπ παξά Υξηζηώ ηε ςπρηθή αλδξεία θαηαιεγόκελνλ εηο ηελ ζηξαηείαλ» 

αιιά θαη «πνιιαί γπλαίθεο εξίζηεπζαλ αλδξώλ νπθ έιαηηνλ». Θαπκάδνπκε ηε κεγάιε απήρεζε 

πνπ είρε ην θήξπγκά ηνπο θαη πξνζπαζώληαο λα εξκελεύζνπκε ην θαηλόκελν ην απνδίδνπκε 

ζηε ξεηνξηθή ηνπο δεηλόηεηα. Όκσο ν πξαγκαηηθόο ιόγνο είλαη πνιύ πην ζνβαξόο θαη βαζύο. Οη 

άλζξσπνη απηνί δίδαζθαλ όρη επεηδή θάπνπ είραλ δηαβάζεη θάπνηα πξάγκαηα θαη ηα ήμεξαλ 

θαιά ώζηε λα κπνξνύλ κε ηελ ηέρλε ηνπ ιόγνπ ηνπο λα ηα κεηαδώζνπλ ζηνπο άιινπο, κα είραλ 

βηώζεη θαζεκεξηλά απηά πνπ πεξηέγξαθαλ θαη ζπληζηνύζαλ.  

 Γηθαηνύλην λα κηιάλε γηα αγάπε γηαηί ηελ είραλ θάλεη πξάμε. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ήηαλ γόλνο 

κηαο πνιύ πινύζηαο νηθνγέλεηαο θαη θιεξνλόκνο κηαο ηεξάζηηαο πεξηνπζίαο πνπ ηελ κνίξαζε 

ζηνπο θησρνύο επηζηξέθνληαο από ηηο ζπνπδέο ηνπ, πξηλ απνζπξζεί ζηελ έξεκν λα κνλάζεη. 

Όηαλ αξγόηεξα έγηλε επίζθνπνο Καηζαξείαο, κε όηη ηνπ είρε απνκείλεη θαη κε ηα ρξήκαηα ηεο 

αξρηεπηζθνπήο, νηθνδόκεζε κηα νιόθιεξε πνιηηεία αγάπεο, πνπ ηελ απνηεινύζαλ ηδξύκαηα 

πνπ αλαθνύθηδαλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη θάιππηαλ ηηο αλάγθεο όρη κόλν ησλ ρξηζηηαλώλ κα 

θαη όισλ όζσλ θαηέθεπγαλ εθεί, αδηαθξίησο.  

 Καη ην κέρξη πξηλ πινπζηόπαηδν ηεο Καηζαξείαο ν Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο, πνπ ζαλ ηεξέαο 

ζηελ Αληηόρεηα ζπληεξνύζε θαζεκεξηλά ηξεηο ρηιηάδεο αλζξώπνπο πνπ είραλ αλάγθε θαη ζαλ 

παηξηάξρεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο επηά ρηιηάδεο, ηνπο νπνίνπο ππεξεηνύζε ν ίδηνο όζν 

κπνξνύζε, γίλεηαη δήηνπιαο γηα ηνπο άιινπο, γηα λα εμαζθαιίζεη απηά πνπ είραλ αλάγθε νη 

πάζεο θύζεσο αλίζρπξνη.  
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Τπήξμαλ αλνηρηά κπαιά θη ειεύζεξνη άλζξσπνη γη απηό θαη ηα θεξύγκαηα ηνπο είλαη 

πξσηνπνξηαθά όρη κόλν γηα ηελ επνρή ηνπο κα θαη γηα ηηο κέξεο καο αθόκα, θη αληαλαθινύλ ην 

πξαγκαηηθό πλεύκα ηνπ Δπαγγειίνπ, έμσ από ζθνπηκόηεηεο θη αδηάθνξα γηα ην αλ απηό αξέζεη 

ζην θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ή ηαξάδεη ηα λεξά.  

 Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο αδηθίαο, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο ππνηίκεζεο ηεο γπλαίθαο θαη 

ηεο δνπιείαο ηνπο απαζρόιεζαλ ηόζν ζεσξεηηθά όζν θαη πξαθηηθά. Έηζη παξάιιεια κε ηνπο 

έκπξαθηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο ηνπο δηαηύπσζαλ θαη ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα 

απηά, απόςεηο πνπ αλ εκείο νη ρξηζηηαλνί ηηο είρακε εθαξκόζεη, ζα πεξίηηεπε αξθεηνύο αηώλεο 

αξγόηεξα ε Μαξμηζηηθή εξκελεία θαη πξόηαζε. 

 Γεηγκαηνιεπηηθά θαη κόλν αλαθέξνπκε θάπνηεο από ηηο απόςεηο ηνπο:  

«Πνηνλ, ιέεη ν πινύζηνο, αδηθώ θξαηώληαο ηα δηθά κνπ ; Πεο κνπ: πνηα δηθά ζνπ ;» εξσηά ν 

Μ: Βαζίιεηνο. «Από πνύ αθνύ ηα πήξεο ηα έβαιεο ζηε δσή ζνπ;» Καη ζπλερίδεη κε ην 

παξάδεηγκα ηνπ αλζξώπνπ πνπ κπαίλεη πξώηνο ζην ζέαηξν θαη πηάλεη ηα δηπιαλά άδεηα 

θαζίζκαηα θαη εκπνδίδεη λα θαζίζνπλ απηνί πνπ κπαίλνπλ κεηά. «Σέηνηνη είλαη νη πινύζηνη. Γηόηη 

αθνύ πξνθαηαιάβνπλ ηα θνηλά, ηα ηδηνπνηνύληαη επεηδή πξόιαβαλ» (Μ. Βαζηιείνπ, εηο ην 

«Καζειώ κνπ ηαο απνζήθαο» PG 31, 276) 

 

Λέεη ν Γξεγόξηνο: 

 «Η θηώρεηα θαη ν πινύηνο, απηό πνπ νλνκάδνπκε ειεπζεξία θαη δνπιεία, θαη ηα παξόκνηα, 

ύζηεξα ππεηζήιζαλ ζην αλζξώπηλν γέλνο, όπσο αθξηβώο κεξηθέο θνηλέο αξξώζηηεο πνπ ήξζαλ 

καδί κε ηελ θαθία, όληαο επηλνήκαηά ηεο. Γελ ήηαλ όκσο, ιέεη (ε Γξαθή), έηζη από ηελ αξρή Δζύ 

λα βιέπεηο ηελ πξώηε ηζόηεηα θαη όρη ηε κεηέπεηηα δηαίξεζε. Όρη ην λόκν ηνπ ηζρπξνύ, αιιά ηνπ 

Γεκηνπξγνύ» (Γξεγνξίνπ ζενιόγνπ πεξί θηινπησρείαο PG 35, 892 A-B). 

 Κη ν Υξπζόζηνκνο: 

«Ση ζεκαζία έρεη αλ δε ζπξώρλεηο ην μίθνο θαη δε βπζίδεηο ην ρέξη ζνπ ζηηο ζάξθεο (ηνπ 

αδειθνύ ζνπ) ;Άιια θνβεξόηεξα απ απηό θάλεηο Αλ έθαλεο ην πξώην, ζα ηνλ απάιιαζζεο από 

θξνληίδεο. Σώξα όκσο κε ηελ πείλα θαη ηε δνπιεία, ηνλ πεξηβάιιεηο κε πίθξεο θη άιια θαθά. Σν 

ιέσ απηό θαη δε ζα παύζσ λα ην ηνλίδσ όρη γηα λα ζαο πξνεηνηκάζσ γηα θόλν, νύηε γηα λα ζαο 

πξνηξέςσ λα θάλεηε θαθό κηθξόηεξν απ απηό, αιιά γηα λα κε λνκίδεηε όηη δελ πξόθεηηαη λα 

ηηκσξεζείηε. Απηόο πνπ αθαηξεί ηα κέζα ζπληήξεζεο θαη ην ςσκί από ηνλ πιεζίνλ, ηνλ 

ζθνηώλεη, ιέεη ε Γξαθή. » (Ισάλλνπ Υξπζνζηόκνπ, Δηο ηελ πξνο Δβξαίνπο, ΚΔ΄ ΙΑ PG). 

 «Γε θξίηηεηο άλζξσπε, δελ θνθθηλίδεηο από ληξνπή, νλνκάδνληαο επηηηζέκελν απηόλ πνπ 

παιεύεη γηα ην ςσκί ηνπ ;Καη απηό είλαη έγθιεκα ηεο δηθήο καο σκόηεηαο. Γηόηη επεηδή δελ 
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αλερόκαζηε λα δίλνπκε εύθνια, αλαγθάδνληαη λα επηλννύλ κύξηεο πνλεξηέο, ώζηε λα 

μεγειάζνπλ ηελ απαλζξσπηά καο θαη λα καιαθώζνπλ ηε ζθιεξόηεηά καο. Καη κάιηζηα 

επηηηζέκελνο είζαη (εζύ), δηόηη αλ θαη έξρεζαη ζπρλά ζηελ εθθιεζία θαη αθνύο ηα θεξύγκαηά κνπ, 

όκσο ζηελ αγνξά πξνηηκάο θαη ην ρξπζάθη ζνπ θαη ηηο επηζπκίεο ζνπ θαη ηηο αλζξώπηλεο θηιίεο 

από ηηο δηθέο κνπ πξνηξνπέο» (Ισάλλνπ Υξπζνζηόκνπ Δηο ηελ πξνο Ρσκαίνπο ΙΓ΄ PG 60, 

535,536  63, 176). 

«Δάλ θαλείο δε ζηακαηήζεη ηελ αξπαγή, νύηε ειεεκνζύλε δελ ζα πξνζθέξεη. Αιιά, αθόκα θη 

αλ πξνζθέξεη ζηα ρέξηα ησλ θησρώλ άπεηξα ρξήκαηα, όηαλ αξπάδεη ηα μέλα πξάγκαηα θαη είλαη 

πιενλέθηεο, από ηνλ Θεό έρεη ινγηζζεί ίζνο κε αλζξσπνθηόλνπο. Γη απηό πξέπεη, αθνύ πξώηα 

απαιιαγεί θαλείο από ηελ πιενλεμία, έηζη λα ειεεί ηνπο θησρνύο».  

 ε κηα επνρή πνπ ηα παηδηά καο αλαγθάδνληαη λα απνκλεκνλεύνπλ μεξέο γλώζεηο 

απνθνκκέλεο από ηε δσή θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ αμία ηνπο, θη 

εκείο νη δάζθαινη ηείλνπκε λα κεηαβιεζνύκε, αθνύζηα ή όρη, ζε ςπρξά όξγαλα εθαξκνγήο 

παηδαγσγηθώλ επηινγώλ, πνπ ππεξεηνύλ ζθνπηκόηεηεο μέλεο πξνο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

επηπρία ησλ καζεηώλ καο, ζπζηάδνληαο ζπρλά θαη ηελ πξνζσπηθή επαθή καδί ηνπο, πνπ ε 

θνηλσληθή αλαιγεζία έρεη γεληθεπηεί αλεζπρεηηθά, πνπ ν θαηαλαισηηζκόο πξνβάιιεη ζαλ ύςηζην 

ηδαληθό ηεο δσήο ηελ απόθηεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ ρξεκάησλ, ζε κηα επνρή πνπ 

άλζξσπνη θαύινη θη εθκεηαιιεπηέο νλνκάδνληαη επεξγέηεο δίλνληαο θάηη από απηά πνπ 

ζπλάγνπλ άδηθα θη έηζη εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαμίσζε αθόκα θαη ζηνλ εθθιεζηαζηηθό ρώξν, ζε κηα 

επνρή πνπ ηα θεξύγκαηα έγηλαλ πιεζσξηθά κα θαλείο δελ έρεη δηάζεζε λα η αθνύζεη γηαηί δελ 

εκπλέεη ε πξνζσπηθόηεηα ησλ θεξύθσλ, ζε κηα επνρή πνπ δελ έρνπκε πνύ λα ζηξέςνπκε ηα 

κάηηα καο γηα λα γιηηώζνπκε ηελ απόγλσζε, νη ηξεηο απηνί κεγάινη θσζηήξεο ηεο ηξηζειίνπ 

ζεόηεηνο, ν Βαζίιεηνο ν κέγαο, ν ζενιόγνο Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο, ζηέθνληαη 

κπξνζηά καο αθέξαηνη θαη ζεκλνί ζα δσξηθέο θνιώλεο, αζάλαηα πξόηππα πλεπκαηηθνύ θάιινπο 

δηαζώδνληαο ην αλζξώπηλν πξόζσπν ζ’ όιν ηνπ ην κεγαιείν. 


