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Ἱερὴ παρρησία καὶ ἀνίερη δουλοπρέπεια 
 
 
 

1. Ὁ ὁµιλητικὸς πλοῦτος τῶν Ἁγίων Πατέρων 
 
Ἀναζητήσαµε πατερικὲς ὁµιλίες γιά νά πλουτίσουµε τὸ λειτουργικὸ 

κήρυγµα κατὰ τὴν ἐφετινὴ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. Κατὰ 
τὴν ὑπερεικοσιπενταετῆ ἱερατική µας διακονία ἀναπτύξαµε ποικιλία 
θεµάτων, φροντίζοντας νὰ µὴν ἐπαναλαµβάνουµε κάθε χρόνο τὰ ἴδια. 
Στὴν Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ γραµµατεία, ὅπως καὶ στὴν Ὑµνογραφία 
µας, µπορεῖ κανεὶς νὰ ἐντοπίσει πλοῦτο θεµάτων, ἱστορικούς, λειτουρ-
γικούς, δογµατικούς, ἠθικούς, νηπτικούς καὶ ἄλλους θησαυρούς γιὰ νὰ 
ὠφελήσει τοὺς πιστούς, ποὺ διψοῦν νὰ ἀκούσουν πατερικὸ κήρυγµα καὶ ὄχι 
πολιτικοκοινωνικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικὲς ἀναλύσεις καὶ προσωπικὲς 
ἀναφορὲς καὶ ἱστορίες. Θέλει δουλειά, ἔρευνα καὶ κόπο ἕνα καλὸ κήρυγµα. 

Γιὰ τὸν Τίµιο Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως ἔχουν 
γραφῆ πολλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ πατερικὰ κείµενα. Στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν 
Χρυσόστοµο ἀποδίδονται πολλές, πάνω ἀπὸ δέκα, ὁµιλίες, οἱ περισσότερες 
τῶν ὁποίων ὅµως, σύµφωνα µὲ τὴν πατρολογικὴ ἔρευνα, εἶναι νόθες ἤ 
ἀµφιβαλλόµενες. Χρειάζεται γι᾽ αὐτὸ προσοχὴ καὶ γνώση κατὰ τὴν ἐπιλογὴ 
τῶν κειµένων, ὥστε ὅσα παρουσιάζει ὁ ὁµιλητὴς νὰ προέρχονται ἀπὸ 
γνήσια ἔργα τοῦ Χρυσοστόµου, νὰ εἶναι ἀναµφισβήτητη ἡ πατρότητά τους. 
Στὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ δὲν ἔχει ἀφιερώσει ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης Χρυσόστοµος κάποια ὁµιλία, οἱ παρατιθέµενες δὲ ὁµιλίες σὲ 
κάποιες συλλογὲς καὶ συναξάρια δὲν εἶναι γνήσιες. Ὑπάρχουν ὅµως σὲ 
ἄλλες του ὁµιλίες, γνήσιες, ἀξιοθαύµαστες καὶ µοναδικὲς ἀναφορὲς στὸν 
Τίµιο Σταυρό, ἀληθινὰ ὁµιλητικὰ καὶ πνευµατικὰ διαµάντια, ποὺ θὰ 
παρουσιάσουµε σὲ ἄλλη εὐκαιρία. 

Δύο σταθµοὶ πάντως τῆς πολυτάραχης σταυρικῆς καὶ µαρτυρικῆς του 
ζωῆς συνδέονται µὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ καὶ σ᾽ 
αὐτοὺς θὰ ἀναφερθοῦµε σύντοµα. Ὁ ἕνας µάλιστα ἐξ αὐτῶν ἔχει σχέση µὲ 
τὴν θαρραλέα σύγκρουσή του µὲ τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ἡ ὁποία µαζὶ 
µὲ τὸν ραδιοῦργο πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλο ἦσαν οἱ κύριοι 
παράγοντες τῶν ἐξοντωτικῶν διωγµῶν ἐναντίον του, µὲ τὴν σύµφωνη 
γνώµη τῆς πλειονότητας δειλῶν καὶ ἀναξίων ἐπισκόπων, ὅπως συνέβη καὶ 
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συµβαίνει συχνὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ στοὺς καιρούς µας. Ὁ 
ἄλλος σταθµὸς εἶναι ὁ µαρτυρικός του θάνατος, ποὺ ἐπισυνέβη τὴν ἡµέρα 
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, στὶς 14 Σεπτεµβρίου τοῦ 407, µετὰ ἀπὸ 
τριετῆ ἐξορία στὶς ἀπόµακρες καὶ ἀπρόσιτες κωµοπόλεις Κουκουσὸ καὶ 
Ἀραβισσὸ τῆς ὀροσειρᾶς τοῦ Ταύρου καὶ Ἀντίταυρου καὶ µετὰ ἀπὸ τρίµηνη 
ἐξαντλητικὴ πεζοπορία µέσα στὴν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ γιὰ νὰ φθάσουν 
ἀπὸ τὴν Ἀραβισσὸ στὴν µακρινὴ Πιτυοῦντα τοῦ Καυκάσου, ἀπὸ τὸν Ἰούνιο 
µέχρι τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 407. Ἡ ἐξάντληση ὅµως καὶ ἡ ἐξασθένησή του, 
ποὺ καθιστοῦσαν πλέον ἀδύνατη τὴν πορεία, διέκοψαν τὴν συνέχισή της 
περίπου στὸ ἕνα τρίτο τῆς ἀπόστασης, καὶ τὸν ὁδήγησαν στὴν ἔνδοξη 
κοίµησή του στὰ Κόµανα τοῦ Πόντου, τὴν ἡµέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ, ταιριαστὴ ἡµέρα στὴν δική του σταυρικὴ πορεία.  

 
 
2. Κλείνει τὶς πόρτες τοῦ ναοῦ καὶ ἀπαγορεύει στὴν βασίλισσα 

Εὐδοξία νὰ εἰσέλθει 
 
Οἱ σχέσεις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου µὲ τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο, γιὸ τοῦ 

Μεγάλου Θεοδοσίου καὶ τὴν σύζυγό του Εὐδοξία, ἦσαν ἀρχικὰ ἄριστες. 
Στὴν ἐκτίµηση καὶ στὸν θαυµασµὸ ἀµφοτέρων γιὰ τὸν φηµισµένο κληρικὸ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, τοῦ ὁποίου ἡ ρητορικὴ δεινότητα, ἡ 
λογιοσύνη καὶ ἡ ἀρετὴ εἶχαν οἰκουµενικὴ ἀπήχηση καὶ ἀποδοχή, ὀφείλεται 
ἡ ἐκλογὴ καὶ ἄνοδός του στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, 
µετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατριάρχου Νεκταρίου τὸ 397. Ὁ ἴδιος ἀντέδρασε καὶ 
ἀρνήθηκε αὐτὴν τὴν τιµητικὴ καὶ πολυεύθυνη ἐκλογή, δίνοντας καλὸ 
παράδειγµα στὴν πλειονότητα τῶν κληρικῶν ποὺ ἐπιδιώκουν µὲ ποικίλους 
τρόπους, πολλάκις ἀθέµιτους καὶ ἀνέντιµους, νὰ καταλάβουν 
ἐπισκοπικοὺς θρόνους. Ἀποφασιστικὰ ἀντέδρασε καὶ ὁ λαὸς τῆς Ἀντιοχείας 
δηλώνοντας ὅτι δὲν θὰ ἄφηναν µὲ κάθε θυσία νὰ φύγει ὁ πολύτιµος 
πνευµατικὸς θησαυρὸς ποὺ ἐχάρισε ὁ Θεὸς στὴν πόλη τους. Φαίνεται ὅµως 
πὼς ἦταν θέληµα Θεοῦ νὰ λάµψει ἡ ἀρετὴ τοῦ Χρυσοστόµου στὸν πιὸ 
περίβλεπτο τότε θρόνο τῆς νέας πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος 
ἤδη ἐξ αἰτίας καὶ τοῦ Χρυσοστόµου διεκδικοῦσε τὰ ἴσα πρωτεῖα, τὴν ἴδια 
τιµή, µὲ τὸν πρῶτο θρόνο τῆς παλαιᾶς Ρώµης καὶ ἐκτόπιζε στὴν τρίτη θέση 
τῶν πρεσβείων τιµῆς τὸν ἀρχαῖο ἐπίσης θρόνο τῆς Ἀλεξάνδρειας. Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ ὁ αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος σὲ συνεννόηση µὲ τὸν ἔπαρχο τῆς Ἀντιοχείας 
ὀργάνωσαν µυστικὰ τὴν ἀπαγωγὴ τοῦ Χρυσοστόµου, τὸν ὁποῖο ὁδήγησαν 
ἄκοντα στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου µὲ ἐνθουσιασµὸ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ 
τὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ τῆς νέας πρωτεύουσας. Χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος στὶς 
15 Δεκεµβρίου τοῦ 397 ἀπὸ τὸν µετέπειτα ἄσπονδο ἐχθρό του πατριάρχη 
Ἀλεξανδρείας Θεόφιλο, καὶ ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 398. 
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Κέρδισε ἀµέσως τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίµηση τοῦ λαοῦ µὲ τὴν παρρησία, 
τὴν εὐθύτητα, τὸ µοναδικὸ καὶ ἀξεπέραστο χάρισµα τοῦ λόγου, τὴν 
ἐλευθεροστοµία καὶ ἀφοβία του στὸ νὰ ἐλέγχει τοὺς ἰσχυροὺς καὶ νὰ 
ὑποστηρίζει τοὺς ἀδυνάτους, πρὸ παντὸς ὅµως µὲ τὴν ἁγία βιοτή του καὶ 
τὴν συνέπεια λόγων καὶ ἔργων. Συγχρόνως ὅµως ἐκίνησε καὶ τὴν ὀργὴ καὶ 
τὸν φθόνο αὐτῶν ποὺ ἐλέγχονταν, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν 
ἀρχόντων, κυρίως διότι ἤλεγχε τὴν τρυφηλή, πολυτελῆ καὶ σπάταλη ζωή 
τους, τὴν ἀσπλαγχνία τους ἔναντι τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Στὸ 
ἀντιχρυσοστοµικὸ αὐτὸ κίνηµα πρωτοστατοῦσε δυστυχῶς τώρα ἡ 
αὐτοκράτειρα Εὐδοξία. Θὰ παραλείψουµε τὶς σχετικὲς λεπτοµέρειες καὶ θὰ 
ἔλθουµε ἀµέσως στὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἔχει σχέση µὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως 
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ Χρυσόστοµος ὕψωσε τὸ ἐπισκοπικὸ 
ἀξίωµα καὶ κῦρος µπροστὰ στὴν πανίσχυρη Εὐδοξία καὶ ἔδειξε τὴν δύναµη 
ποὺ ἔχουν ὅσοι ἀποφάσισαν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν ἑαυτό τους, τὰ κοσµικὰ 
καὶ τὰ γήϊνα,  νὰ σηκώσουν τὸν Σταυρὸ καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Χριστὸ 
κατὰ τὴν προτροπή του: «Ὅστις θέλει ὀπίσω µου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι»1. 

Σύµφωνα λοιπὸν µὲ τὴν διήγηση τοῦ Ἁγίου Συµεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ2, 
κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ τρυγητοῦ ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ἐπισκέφθηκε βασιλικὸ 
ἀµπελώνα µὲ τὸν ὁποῖο συνόρευε τὸ ἀµπέλι χήρας γυναίκας. Στὸ ξένο 
ἀµπέλι µπῆκε ἡ βασίλισσα καὶ ἔκοψε ἕνα σταφύλι. Ὅταν κάποιος τῆς εἶπε 
ὅτι τὸ ἀµπέλι ἀνήκει σὲ ἄλλον, ἐκείνη ἀπήντησε ὅτι ἀπὸ τώρα τὸ ἀµπέλι 
ἀνήκει στὰ βασιλικὰ κτήµατα. Εἶχε ἐπικρατήσει δυστυχῶς ἕνα πονηρότατο 
ἔθιµο πλεονεξίας καὶ κολακείας, σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο σὲ ὅποιο ἀγρὸ µπεῖ 
ὁ βασιλιὰς καὶ δοκιµάσει τοὺς καρπούς του, αὐτὸς ἀµέσως ὑπολογίζεται ὡς 
βασιλικὸ κτῆµα, ἐνῶ ὁ ἰδιοκτήτης ἀποζηµιώνεται µὲ ἄλλο ἀγρὸ ἤ µὲ τὴν 
χρηµατικὴ ἀξία τοῦ κτήµατος. Κατὰ τὴν γνώµη τοῦ ἁγίου Συµεὼν ἡ 
Εὐδοξία προέβη σὲ αὐτὴν τὴν διαρπαγὴ ξένης ἰδιοκτησίας, γιατὶ θέλησε ἀφ᾽ 
ἑνὸς νὰ λυπήσει τὴν χήρα ποὺ εἶχε προστεθῆ στοὺς φίλους τοῦ 
Χρυσοστόµου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὑπολογίζουσα στὴν ὑποστήριξη τῆς χήρας ἐκ 
µέρους του νὰ βρεῖ πρόφαση νὰ τὸν ἐκθρονίσει, ὡς µὴ ἀναγνωρίζοντα τὰ 
βασιλικά δίκαια. Πράγµατι, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἔγραψε ἐπιστολὴ εὐγενικὴ 
συνιστώντας νὰ ἐπιστρέψει τὸν διαρπαγέντα ἀγρὸ καὶ νὰ ἀποκαταστήσει 
τὴν ἀδικία, χωρὶς ὅµως τὸ ἀναµενόµενο ἀποτέλεσµα. Σχολιάζοντας αὐτὴν 
τὴν ἐµµονὴ στὸ κακὸ ὁ Ἅγιος Συµεὼν µᾶς παραθέτει τὸ παροιµιακῶς 
λεγόµενο ὅτι «οὔτε τὸ στραβὸ ξύλο µπορεῖς νὰ τὸ ἰσιάσεις, οὔτε τὸν ἀχινὸ νὰ 

                                                        
1. Μάρκ. 8, 34. 
2. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, PG 114, 1045-1210. 
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τὸν κάνεις λεῖο, οὔτε τὸν κάβουρα νὰ τὸν µάθεις νὰ βαδίζει σωστά»3. Δὲν 
ἀρκέσθηκε στὴν ἐπιστολὴ ὁ δίκαιος πατριάρχης, ἀλλὰ ἐπισκέφθηκε 
προσωπικὰ τὴν Εὐδοξία, τὴν ὁποία, ὅταν ἀντελήφθη ὅτι ἐπιµένει 
ἀνυποχώρητη στὴν κατοχὴ τοῦ ἀγροῦ, ἤλεγξε αὐστηρότερα, λέγοντάς της 
ὅτι πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὴν χήρα τὴν ἰδιοκτησία της, γιατὶ διαφορετικὰ 
ὁµοιάζει µὲ τὴν Ἰεζάβελ τὴν γυναίκα τοῦ βασιλιᾶ Ἀχαάβ: «Ἀπόδος οὖν ἔφη 
τῇ γυναικί τὸ ἴδιον. Τί γὰρ καὶ τῇ Ἀχαὰβ γυναικὶ ὁµοιοῦν σεαυτὴν 
ἐσπούδακας;»4. 

Ἡ Εὐδοξία ὀργίσθηκε πολὺ µὲ τὸν ἔλεγχο αὐτὸ καὶ εἶπε ὅτι δὲν ἀνέχεται 
νὰ τὴν ὑβρίζουν, γι᾽ αὐτὸ καὶ θὰ ἀντιδράσει ἀνάλογα. Στὴν χήρα ὄχι µόνο 
δὲν θὰ ἐπιστρέψει τὸν ἀµπελώνα, ἀλλὰ οὔτε κάποιο ἀντίτιµο θὰ τῆς 
καταβάλει. Ὁ Χρυσόστοµος δὲν πτοήθηκε βέβαια ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῆς 
βασίλισσας, ἀλλὰ µόλις ἐπέστρεψε ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα, ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς 
θυρωροὺς τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅταν ἔλθει ἡ βασίλισσα, νὰ κλείσουν 
τὶς πόρτες καὶ νὰ µὴ τῆς ἐπιτρέψουν τὴν εἴσοδο: «Οὕτω τῶν βασιλείων ὁ 
µέγας ἐπανελθών, τοῖς τοῦ ἱεροῦ θυρωροῖς ἐπιτάττει παραγενοµένῃ τῇ 
Εὐδοξίᾳ ἐπιζυγῶσαι τὰς θύρας καὶ µὴ ἐφεῖναι τὸ παράπαν αὐτῇ τὴν εἴσοδον»5. 
Ἤδη ὁ βιογράφος µπροστά στὴν γενναία αὐτὴ ἀπόφαση, ἀντάξια ἑνὸς 
ἀληθινοῦ ἐπισκόπου, προλαβαίνει καὶ τὸν ὀνοµάζει µεγάλο· «τῶν βασιλείων 
ὁ µέγας ἐπανελθών». Ὅλη ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Χρυσοστόµου εἶναι 
γεµᾶτες ἀπὸ πράξεις µεγαλείου6. Ἦταν παραµονὲς τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, καὶ ὅσα στὴν συνέχεια συνέβησαν ὑπῆρξαν 
ἡ αἰτία νὰ ἀναφερθοῦµε καὶ ἐµεῖς σ᾽ αὐτὸ τὸ γεγονὸς λόγῳ τῆς 
ἑορτολογικῆς συγκυρίας: «Βραχὺ τὸ ἐν µέσῳ καὶ ἑορτὴ παρῆν, καθ᾽ ἣν τὸ τοῦ 
θείου Σταυροῦ ξύλον ὑψοῦται». Κατάµεστος ἀσφυκτικὰ ὁ ναός, ὄχι µόνο γιὰ 
τὴν τιµὴ τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ καὶ γιατὶ εἶχαν γοητευθῆ ὅλοι ἀπὸ τὴν χρυσῆ 
γλώσσα τοῦ Ἰωάννη, ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ ὁποίου νόµιζαν πὼς δὲν ἔβγαιναν 
λέξεις, ἀλλὰ ἔρρεε κάτι πόσιµο νεκταρῶδες καὶ πεντακάθαρο. Ὑπῆρχαν 
µάλιστα καὶ ταχυγράφοι, ὥστε νὰ µὴ χαθεῖ τίποτε, ἀλλὰ οἱ λόγοι του νὰ 
διατηρηθοῦν ὡς πολύτιµος θησαυρός. Σὲ λίγο ἔφθασε καὶ ἡ Εὐδοξία µὲ τὴν 

                                                        
3. Aὐτόθι 41, PG 114, 1156: «Ἀλλὰ σκαµβὸν ξύλον οὐδέποτ᾽ ὀρθόν, οὐδὲ λεῖον ἂν θείης 

τὸν τραχὺν ἐχῖνον, οὐδὲ βαδίζειν ὀρθὰ τὸν καρκῖνον παρασκευάσαις». 
4. Αὐτόθι 1157. Ἡ Ἰεζάβελ ἦταν σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραὴλ Ἀχαάβ (875-853), ἐπὶ 

τοῦ ὁποίου ἀσκοῦσε ὀλέθρια ἐπίδραση ὄχι µόνο µὲ τὴν εὔνοιά της πρὸς τὴν εἰδωλολατρία 
καὶ τὸν διωγµὸ ἐναντίον τοῦ προφήτη Ἠλία, ἀλλὰ καὶ µὲ ἄδικες πράξεις ἐναντίον τῶν 
ὑπηκόων του. Εἶναι γνωστὸ τὸ ἐπεισόδιο µὲ τὸ ἀµπέλι τοῦ Ναβουθαί, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε 
νὰ τὸ δώσει στὸν Ἀχαάβ, ὅταν τοῦ τὸ ἐζήτησε. Τότε ἡ ἀδίστακτη Ἰεζάβελ συνεβούλευσε τὸν 
βασιλιᾶ νὰ τὸν φονεύσει. Ὁ προφήτης Ἠλίας ἤλεγξε αὐστηρὰ τὸ βασιλικὸ ζεῦγος (Βασιλ. 
Γ´, κεφ. 20)  

5. Αὐτόθι. 
6. Βλ. περισσότερα εἰς Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, «Ἅγιος Ἰωάννης 

Χρυσόστοµος. Τὸ µεγαλεῖο καὶ ἡ προσφορά του», Θεοδροµία 15 (2013) 327-343. 
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πολυπληθῆ συνοδεία της καὶ ὅλη τὴν βασιλικὴ µεγαλοπρέπεια. Ποιός θὰ 
τολµοῦσε νὰ παρεποδίσει τὴν εἴσοδό της στὸν ναό; Ἦταν ὅµως τόσο τὸ 
κῦρος τοῦ Χρυσοστόµου καὶ ἡ ἐπίδρασή του στοὺς πιστούς, ὥστε οἱ θυρωροί, 
οἱ νεωκόροι, ἔφθασαν στὶς πόρτες καὶ τὶς ἔκλεισαν, ὅπως τοὺς εἶχε δώσει 
ἐντολή νὰ πράξουν: «Οἱ θυρωροὶ θυρῶν εἴχοντο, καὶ ὅπερ ἦν αὐτοῖς 
ἐπιτεταγµένον ἐποίουν». Ἔγινε πῦρ καὶ µανία ἡ βασίλισσα ἀπὸ τὸν θυµό 
της καὶ προσκαλοῦσε τὸν λαὸ νὰ γίνει µάρτυρας γιὰ τὴν ὑβριστικὴ αὐτὴ 
συµπεριφορὰ τοῦ πατριάρχη. Ἐνῶ δὲ προσπαθοῦσαν οἱ συνοδοί της νὰ 
ἀνοίξουν µὲ βία τὶς πόρτες, ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔσυρε τὸ ξίφος του ἐναντίον 
τῆς ἱερῆς πόρτας. Μόλις ὅµως σήκωσε τὸ ὑβριστικό του χέρι, αὐτὸ ἔµεινε 
ξερὸ καὶ παράλυτο, µὲ συνέπεια νὰ φοβηθοῦν καὶ ἡ Εὐδοξία καὶ οἱ συνοδοί 
της. Γιατὶ ἡ ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε ὁ µέγας Χρυσόστοµος νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ 
εἴσοδος στὴν βασίλισσα δὲν εἶχε κάτι ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κίνητρα· 
ὀφειλόταν σὲ θεῖο ζῆλο καὶ ἀπέβλεπε στὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, εἶχε ὡς αἰτία τὸ 
νὰ µὴ καταφρονοῦνται τὰ ἱερά: «Τὸ γὰρ ὑπὸ τοῦ µεγάλου διαταγὲν οὐχ 
ἁπλῶς ἦν, οὐδέ τι εἶχε τῶν ἀνθρωπίνων, ἀλλὰ κατὰ θεῖον ὑπῆρχε ζῆλον, εἰς 
δόξαν Θεοῦ γινόµενον· ἡ δὲ αἰτία, τοῦ µὴ καταφρονεῖσθαι τὰ ἱερά»7. 

Ἡ πανίσχυρη καὶ ὀργισµένη βασίλισσα, ἀφοῦ ἐµποδίσθηκε νὰ περάσει 
τὰ ἱερὰ πρόθυρα, ἐπέστρεψε στὰ ἀνάκτορα. Αὐτὸς ὅµως ποὺ τιµωρήθηκε µὲ 
τὴν παράλυση τοῦ χεριοῦ του, ἐπειδὴ ἡ πνευµατική του ἀσθένεια δὲν ἦταν 
ἀνίατη, ὅπως τῆς βασίλισσας, συνῆλθε ἀπὸ τὸ κτύπηµα, ἔδειξε εὐγένεια 
ψυχῆς, καὶ παρουσίᾳ πολλῶν προσῆλθε στὸν πατριάρχη καὶ ὁµολόγησε 
ἐνώπιον ὅλων ὅτι ἁµάρτησε καὶ ὅτι µετανοεῖ καὶ παρακαλεῖ νὰ θεραπευθεῖ 
τὸ χέρι του. Ὁ Χρυσόστοµος µὲ πολλὴ ἀγάπη τοῦ συνέστησε νὰ πλύνει τὸ 
χέρι του στὸ νιπτῆρα τοῦ ἱεροῦ, καί, ἀφοῦ αὐτὸ ἔγινε,  θεραπεύθηκε τὸ χέρι 
καὶ ὑψώθηκε πρὸ τὸν Θεὸ ὁµολογώντας τὴν Χάρη τοῦ θαύµατος8. 

 
 
3. Δὲν λιποτάκτησε µπροστά στοὺς ἰσχυρούς 
 
Καὶ ἀπέναντι στὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο ἐκράτησε τὴν ἴδια στάση 

παρρησίας, ἀποστολικοῦ καὶ ἱερατικοῦ θάρρους, ὅπως καὶ ἀπέναντι 
πολλῶν ἄλλων ἰσχυρῶν, πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν 
ἀξιωµατούχων, ὅπως ἦσαν ὁ πανίσχυρος στρατηγὸς τῶν Γότθων Γαϊνᾶς, ὁ 
ἰσχυρὸς ἐπίσης πρωθυπουργὸς καὶ ἐπίτροπος τοῦ Ἀρκαδίου Εὐτρόπιος, καὶ 
ὁ ραδιοῦργος καὶ παντοδύναµος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος καὶ ἡ 
περὶ αὐτὸν µιαρὴ ὁµάδα τῶν ἐπισκόπων ποὺ κατεδίκασαν στὴν διαβόητη 
καὶ ληστρικὴ Ἐπὶ Δρῦν σύνοδο τοῦ 403 σὲ καθαίρεση καὶ ἐξορία τὸν 
ἀδαµάντινο καὶ ἀσυµβίβαστο ἱεράρχη. Πρέπει νὰ ἐντρέπονται σηµερινοὶ 
                                                        

7. Αὐτόθι 42, PG 114, 1157.  
8. Aὐτόθι 1160.  
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δειλοὶ καὶ παραπαίοντες σὰν τὰ καλάµια στὸν ἄνεµο ἀρχιερεῖς, κολληµένοι 
σὰν στρείδια στὶς ἐπισκοπικὲς ἀνέσεις καὶ ἐξουσίες, οἱ ὁποῖοι, ὅταν 
ἐλέγχονται γιὰ τὶς παλίµβουλες, ἀλλοπρόσαλλες, ἐξευτελιστικὲς 
ἀποφάσεις καὶ γνῶµες τους, τολµοῦν καὶ ἐπικαλοῦνται ἄσχετες θέσεις καὶ 
γνῶµες τοῦ Χρυσοστόµου, γιὰ νὰ καλύψουν τὴν δειλία καὶ τὴν 
δουλοπρέπειά τους ἀπέναντι τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας. 

Γιὰ νὰ µὴ µεγεθύνουµε πολὺ τὸ κείµενο µνηµονεύουµε µόνο τὴν 
ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο, ὁ ὁποῖος τιµώντας καὶ 
σεβόµενος τὸ µεγαλεῖο τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου δίσταζε νὰ τὸν 
ἐκδιώξει διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸν θρόνο του καὶ νὰ τὸν ἐξορίσει. Ξεπέρασε τοὺς 
δισταγµοὺς κάτω ἀπὸ τὶς πιέσεις τῆς Εὐδοξίας καὶ προπαντὸς τῶν κακῶν 
ἐπισκόπων καὶ ἔδωσε τελικὰ ἐντολὴ διὰ τῆς βίας νὰ ἐξορισθεῖ  ὁ Ἰωάννης. 
Ὁ Παλλάδιος Ἑλενουπόλεως, ὁ καλύτερος καὶ πιὸ ἀξιόπιστος βιογράφος 
τοῦ Χρυσοστόµου, ἐκτιµᾶ ὅτι ὁ βασιλεὺς ἦταν ἀµέτοχος  καὶ ἀναίτιος στὶς 
ἐχθρικὲς ἐνέργειες ἐναντίον του καὶ ὅτι τελικῶς νοµίζοντας ὅτι οἱ ἐπίσκοποι 
ἔπρατταν πάντοτε τὸ σωστό, ὅπως ἀφελῶς πιστεύουν καὶ πολλοὶ σήµερα, 
δέχθηκε τὴν γνώµη καὶ τὶς ἀποφάσεις τους: «Ἦν δ᾽ ἐπὶ πάντων τῶν 
γεγενηµένων ἀναίτιος ὁ βασιλεύς… ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξ ἀνάγκης ὀχλούµενος ὑπ᾽ 
αὐτῶν, ὡς ἐπισκόποις ἐπίστευσεν. Ὁ γὰρ ἀληθῶς πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος 
ψεῦδος οὐκ οἶδε». Σὲ µία τελευταία του προσπάθεια νὰ τοὺς µεταπείσει τοὺς 
εἶπε νὰ σκεφθοῦν µήπως κάνουν λάθος. Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπήντησαν: «Βασιλεῦ, 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἡµῶν ἡ Ἰωάννου καθαίρεσις», ἐπαναλαµβάνοντας ὅσα 
διαδραµατίσθηκαν µεταξὺ τοῦ Πιλάτου καὶ τῶν Ἰουδαίων ἀρχόντων. Καὶ 
ὅταν τελικὰ ὁ αὐτοκράτωρ διεµήνυσε στὸν Ἰωάννη νὰ φύγει µόνος του ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ καὶ οἱ 
συγκρούσεις, ὁ καλὸς ποιµήν, ὁ ἐπιστήµων τῆς ἱερωσύνης, ὅπως 
ἀποκαλεῖται, γνωρίζοντας ὅτι τὴν ἱερωσύνη τὴν ὀφείλουν οἱ ἐπίσκοποι καὶ 
οἱ ἱερεῖς στὸν Θεό, καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώπους, εἴτε σ᾽αὐτοὺς ποὺ τοὺς 
ἐχειροτόνησαν εἴτε σ᾽ αὐτοὺς ποὺ µεσολάβησαν, ἀπάντησε 
ἱεροπρεπέστατα πὼς δὲν µπορεῖ νὰ λιποτακτήσει ἑκουσίως ἀφήνοντας τὸ 
ποίµνιο ἀπροστάτευτο, ὅπως δυστυχῶς ἔπραξε αὐτὲς τὶς ἡµέρες λιποτάκτης 
ἀρχιµανδρίτης, ἐπαινούµενος ἀπὸ ἀµαθεῖς καὶ ἀµυήτους.  Μόνο ἀκουσίως 
καὶ µὲ ἄσκηση βίας θὰ ἐγκατέλειπε τὸν θρόνο: «Ἐγὼ παρὰ τοῦ Σωτῆρος 
Θεοῦ ὑποδέδεγµαι τὴν Ἐκκλησίαν ταύτην εἰς ἐπιµέλειαν τῆς τοῦ λαοῦ 
σωτηρίας, καὶ οὐ δύναµαι αὐτὴν καταλεῖψαι· εἰ δὲ τοῦτο βούλει (ἡ γὰρ πόλις 
σοι διαφέρει), βίᾳ µε ἐξέωσον, ἵνα ἔχω ἀπολογίαν τῆς λειποταξίας τὴν σὴν 
αὐθεντίαν»9. 

 
 

                                                        
9. ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Διάλογος ἱστορικός, Περὶ βίου καὶ πολιτείας 

τοῦ µακαρίου Ἰωάννου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόµου 9, PG 47, 32.  
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4. Ἔτσι διαµορφώθηκε ἡ συναλληλία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. 
Τώρα οἱ τῆς Ἐκκλησίας ἔγιναν ὑπάλληλοι τοῦ καίσαρα – 
πρωθυπουργοῦ. 

 
Τέτοια παραδείγµατα ἀρχιερέων, ἀληθινῶν ἐπισκόπων καὶ ὄχι 

ψευδεπισκόπων, διαµόρφωσαν τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὸ 
χιλιετὲς µοναδικὸ ὀρθόδοξο κράτος τῆς Ρωµιοσύνης τοῦ Βυζαντίου. Ὁ 
Χρυσόστοµος συνέβαλε ἀποφασιστικὰ καὶ καθοριστικὰ εἰς αὐτό. Θεωρεῖ ὅτι 
ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο θεσµοὺς πρέπει νὰ κινεῖται µέσα στὰ ὅρια τῆς 
ἀποστολῆς του καὶ νὰ µὴ ἐπεµβαίνει στὶς ἁρµοδιότητες τοῦ ἄλλου. 
Διαγράφει µὲ σαφήνεια αὐτὰ τὰ ὅρια, τοὺς διακριτοὺς ρόλους, ὅπως λέγεται 
σήµερα στὴ σχετικὴ συζήτηση τοῦ θέµατος: «Ἄλλοι ὅροι βασιλείας καὶ ἄλλοι 
ὅροι ἱερωσύνης… Οὗτος µὲν γὰρ τὰ ἐπὶ γῆς ἔλαχεν οἰκονοµεῖν· ὁ δὲ τῆς 
ἱερωσύνης θεσµὸς ἄνω κάθηται… Ὁ βασιλεὺς σώµατα ἐµπιστεύεται, ὁ δὲ 
ἱερεὺς ψυχάς»10. Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὰ σωµατικὰ καὶ 
τὰ ὑλικά, γιὰ ὅ,τι ἔχει σχέση µὲ τὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώπου· ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
ἐξουσία φροντίζει γιὰ τὰ πνευµατικά, γιὰ ὅ,τι ἔχει σχέση µὲ τὴν ψυχή του. 
Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἡ διευθέτηση τῶν βιωτικῶν 
πραγµάτων, ἀλλὰ ἡ προετοιµασία τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὸν οὐρανό. Τὸ 
πολίτεµα τῶν Χριστιανῶν, ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, βρίσκεται 
στὸν οὐρανό. Ἡ πολιτεία ἐξ ἄλλου δὲν ἔχει ὡς µέληµα τὴν φιλοσοφία τῆς 
ζωῆς, νὰ διδάξει τί εἶναι ψυχή, τί κόσµος, ποιά εἶναι ἡ µετὰ θάνατον τύχη 
τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πῶς θὰ κατορθώσουµε τὴν ἀρετή. Αὐτὰ εἶναι ἔργο τῶν 
ἱερέων, ἐνῶ τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων ἔργο εἶναι τὰ συµβόλαια, οἱ 
συναλλαγές, τὰ χρήµατα. Ὅλη ἡ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ 
καταναλίσκεται στὴν πνευµατικὴ οἰκοδοµὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν 
προετοιµασία του γιὰ τὸν οὐρανό11. 

Αὐτὸ βέβαια δὲν σηµαίνει ὅτι ἀπαγορεύεται καὶ ὁ ἐκ µέρους τῶν ἱερέων 
ἔλεγχος, ὅταν οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες λαµβάνουν ἄδικες ἀποφάσεις ἐναντίον 
τῶν ὀρθῶν τῆς πίστεως δογµάτων, ἐναντίον τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. 
Ἀποτελοῦν καὶ αὐτὰ καταστρατήγηση ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὁπότε 
ἐπιβάλλεται ὁ ἔλεγχος· δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ ἀνάµειξη, ἀλλὰ ὑπόδειξη τῶν 
ὁρίων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἐφαρµογὴ τοῦ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ µᾶλλον ἤ 
ἀνθρώποις». Δὲν θὰ πάρει ὁ ἱερεὺς τὰ ὅπλα γιὰ νὰ ἀνατρέψει τοὺς 
ἄρχοντες, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξει µὲ παρρησία καὶ θάρρος: «Ἱερέως ἐλέγχειν ἐστὶ 
µόνον καὶ παρρησίαν ἐπιδείκνυσθαι, οὐχ ὅπλα κινεῖν, ἀλλὰ µόνον ἐλέγχειν 
καὶ παρρησίαν ἐπιδείκνυσθαι»12. Ὁ ἴδιος ὁ Χρυσόστοµος ἔµεινε αἰώνιον 
παράδειγµα παρρησίας, ὅταν, ὡς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

                                                        
10. Εἰς τὸ «Εἶδον τὸν Κύριον…» 4, 4, PG 56, 125. 
11. Eἰς Β´ Κορ. Ὁµ. 15, 3, PG 61, 507. 
12. Εἰς τὸ «Εἶδον τὸν Κύριον…» 4, 5, PG 56, 127. 
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ἤλεγξε τὴν βασίλισσα Εὐδοξία γιὰ διαρπαγὴ τοῦ ἀµπελώνα φτωχῆς χήρας, 
καὶ γιὰ τὴν διοργάνωση χορῶν καὶ πανηγύρεων µπροστὰ στὴν προτοµή της 
καὶ πρὸς τιµήν της στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ, ποὺ παρενοχλοῦσαν τὶς ἱερὲς 
ἀκολουθίες. Τὴν εἰς βάρος του ἔκρηξη ὀργῆς τῆς βασίλισσας καὶ τὴν 
ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐξορία του τὰ ἀντιµετώπισε µὲ τὰ παγκοίνως γνωστὰ καὶ 
εὐφηµούµενα: «Πάλιν Ἡρωδιὰς µαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ζητεῖ τὴν 
κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»13. 

Σὲ πνευµατικὰ θέµατα ὀφείλουν οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες νὰ ὑπακούουν 
εἰς τοὺς ἱερεῖς, ὅπως ἀντίστοιχα στὰ πολιτικὰ ὀφείλουν οἱ ἱερεῖς νὰ 
ὑπακούουν εἰς τοὺς πολιτικούς, ἀκόµη καὶ οἱ ἀπόστολοι, οἱ εὐαγγελισταί, οἱ 
προφῆται, «οὐ γὰρ ἀνατρέπει τὴν εὐσέβειαν αὕτη ἡ ὑποταγή»14. Μὲ 
θαυµασµὸ ἀναφέρεται ὁ Χρυσόστοµος στὸν ἱεροµάρτυρα Βαβύλα καὶ 
ἐπαινεῖ τὴν στάση του ἀπέναντι σὲ πανίσχυρο αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος 
ἐπέδειξε τέτοια ὠµότητα, ὥστε κατέσφαξε τὸ γιὸ τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν 
ποὺ τὸν εἶχε παραδώσει ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του ὡς ὅµηρο γιὰ τὴν τήρηση 
κάποιας συµφωνίας. Δὲν ἐδίστασε ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος νὰ ἐκδιώξει ἀπὸ 
τὸν ναὸ τὸν ἁµαρτήσαντα βασιλέα, ὅπως διαχωρίζει ὁ ποιµὴν ἐκ τῆς 
ποίµνης τὸ ψωραλέο πρόβατο, γιὰ νὰ ἐµποδίσει τὴν µετάδοση τῆς νόσου. 
Εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ ὁµιλία τοῦ Χρυσοστόµου Εἰς τὸν µακάριον Βαβύλαν15. 

Σὲ σχέση πάντως µὲ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες ὑπερέχουν οἱ 
ἐκκλησιαστικοί, ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὅτι 
ὑπερέχει, εἶναι ὑψηλότερη ἡ ἀποστολή τους. Ἡ διαφορὰ τῶν ἀντικειµένων, 
τῶν χώρων τῆς ἀποστολῆς τους, προσδίδει ὑπεροχὴ στοὺς ἱερεῖς ἔναντι τῶν 
βασιλέων καὶ τῶν λοιπῶν πολιτικῶν ἀρχόντων. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ 
παραλληλίζεται µὲ τὴν διαφορὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἤ ψυχῆς καὶ σώµατος: 
«Αὕτη γὰρ ἡ ἀρχὴ τοσοῦτον τῆς πολιτικῆς ἀµείνων, ὅσον γῆς ὁ οὐρανός… ὅσον 
οὖν ψυχῆς καὶ σώµατος τὸ µέσον, τοσοῦτον πάλιν αὕτη διέστηκεν ἐκείνης ἡ 
ἀρχή»16. Αὐτὴ ἡ πνευµατικὴ ὑπεροχὴ δικαιολογεῖ καὶ τὴν πράξη τῆς 
χρίσεως τῶν βασιλέων ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, ὅταν ἐστέφοντο βασιλεῖς καὶ 
ἀνελάµβαναν τὰ καθήκοντά τους: «Καὶ γὰρ αὐτὴν τὴν βασιλικὴν κεφαλὴν οἱ 
ἱεροὶ νόµοι ταῖς τούτου φέροντες χερσὶν ὑπέταξαν· καὶ ὅταν τι δέοι γενέσθαι 
χρηστὸν ἄνωθεν, ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἱερέα, οὐχ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸν βασιλέα 
καταφεύγειν εἴωθε»17. 
                                                        

13. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 6, 18, PG 59, 485-490. ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, Διάλογος…, PG 
47, 30. 

14. Εἰς Ρωµ. Ὁµ. 23, 1, PG 60, 615. 
15. Εἰς τὸν µακάριον Βαβύλαν 6 καὶ 22, PG 50, 541· 571. 
16. Εἰς Β´ Κορ. Ὁµ. 15, 3, PG 61, 57. Βλ. καὶ Περὶ Ἱερωσύνης 3, 1, PG 48, 641: «Ἱερωσύνη 

τοσοοῦτον ἀνωτέρα βασιλείας ἕστηκεν ὅσον πνεύµατος καὶ σαρκὸς τὸ µέσον». 
17. Εἰς Ἀνδριάντας 3, 1, PG 49, 50. Περισσότερα βλ. εἰς τὴν µελέτη µας «Ἐκκλησία καὶ 

πολιτεία κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστοµο», ποὺ ἔχει ἐκδοθῆ στὸ βιβλίο µας: Ἐκκλησία 
καὶ Πολιτεία. Χωρισµὸς ἢ συναλληλία;, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 33-62. 
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5. Πρότυπο τοῦ Χρυσοστόµου ὁ ἱεροµάρτυς ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας 
Βαβύλας (238-250) 

 
Ἀπαγορεύοντας ὁ Χρυσόστοµος στήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νὰ εἰσέλθει 

στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας σίγουρα εἶχε στὸν νοῦ του ὡς πρότυπο τὸν ἅγιο 
Ἱεροµάρτυρα Βαβύλα, ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας, τῆς πόλεως στὴν ὁποία 
γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε καὶ τὴν ὁποία διακόνησε ἐπὶ 5-6 ἔτη ὡς 
διάκονος (381-386) καὶ ἐπὶ 12 ἔτη ὡς πρεσβύτερος (386-397), µέχρις ὅτου 
ἀνῆλθε στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης. Σήµερα, ὅταν 
συνήθως θέλουµε νὰ παρουσιάσουµε γενναίους ἐπισκόπους ποὺ 
ἐτόλµησαν νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν εἴσοδο βασιλέων σὲ ναοὺς καὶ νὰ 
τονίσουµε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Πολιτεία, 
ἀναφερόµαστε δικαίως στὴν ἱεροπρεπῆ καὶ θεάρεστη πράξη τοῦ ἁγίου 
Ἀµβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων (374-397), τοῦ σηµερινοῦ Μιλάνου τῆς 
Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο τοῦ εὐσεβοῦς καὶ ἁγίου 
αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379-395) στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ 
Μιλάνου τὸ 390, ἐπειδὴ διέταξε καὶ σφαγιάσθηκαν ἑπτὰ χιλιάδες 
Θεσσαλονικεῖς στὸν ἱππόδροµο τῆς πόλης, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὸν φόνο 
λίγων ἀξιωµατικῶν κατὰ τὴν διάρκεια λαϊκῆς ἐξέγερσης. Ἐπέβαλε 
ὀκτάµηνη µετάνοια ἀκοινωνησίας, τὴν ὁποία ἐτήρησε ὁ αὐτοκράτωρ καὶ 
κατὰ τὸ διάστηµα αὐτὸ δὲν φοροῦσε τὴν αὐτοκρατορικὴ στολή· «βασιλικῷ 
κόσµῳ οὐκ ἐχρήσατο»18. Γενικῶς ἀπαγόρευσε στὸν αὐτοκράτορα νὰ 
παραµένει µέσα στὸ Ἱερὸ Βῆµα µαζὶ µὲ τοὺς κληρικοὺς κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς Θείας Λατρείας, διότι ἐδίδασκε ὅτι ἡ βασιλικὴ ἁλουργίδα, τὸ βασιλικὸ 
ἀξίωµα δηλαδή, ἀναδεικνύει βασιλεῖς, ὄχι ὅµως καὶ ἱερεῖς· «ἁλουργὶς 
βασιλέας, οὐχ ἱερέας ποιεῖ»19. Στὴν ἐπιστολή του 20 (παράγρ. 19) γράφει ὅτι 
«στὸν αὐτοκράτορα ἀνήκουν τὰ παλάτια, στὸν ἐπίσκοπο οἱ οἶκοι τοῦ Θεοῦ (οἱ 
ναοί)». Στὴν Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀµβροσίου (7 Δεκεµβρίου) 
ὑπάρχουν ἐπαινετικὲς ἀναφορὲς γιὰ τὴν θαρραλέα αὐτὴ ἐνέργειά του. Τὸ 
συναξάρι γράφει: «Καὶ τὸν βασιλέα Θεοδόσιον, ἀπὸ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ 
µιαιφονίας καταλαβόντα τὴν Μεδιόλανον πόλιν, τῶν θείων εἰσόδων τῆς 
Ἐκκλησίας κωλύσας, καὶ εἰς ὑπόµνησιν ἀγαγὼν ὧν ἐτετολµήκει, καὶ ὁπόση 
τις διαφορὰ καθέστηκεν ἀναµεταξὺ ἱερωµένου τε καὶ λαϊκοῦ βασιλέως αὐτὸν 
διδάξας καὶ παραινέσας µὴ προπετῶς οὕτω καὶ ἀναιδῶς τῶν θείων 
κατατολµᾶν, ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει τὸν βίον». Σὲ στιχηρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ 
γράφει ὁ ὑµνογράφος: «Τὸν εὐσεβῆ βασιλέα, ἡµαρτηκότα ποτέ, ὡς τὸν Δαβὶδ 

                                                        
18. ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 7, 25. 
19. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 5, 18. Περισσότερα βλ. εἰς Πρωτοπρεσβυτέρου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΟΥΣΚΑ, Θεηγόροι Ὁπλῖται. Οἱ Πατέρες καὶ Ἐκκλησιαστικοὶ Συγγραφεῖς ἀπὸ 
τοῦς 325-750 µ.Χ., Ἀθῆναι 1975, σελ. 166.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πατρολογία Β´, 
Ἀθήνα 1990, σελ. 652. 
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ὁ Νάθαν, παρρησίᾳ ἐλέγξας, Ἀµβρόσιε παµµάκαρ, τοῦτον σαφῶς ἀφορισµῷ 
καθυπέβαλες, καὶ µετανοίᾳ παιδεύσας θεοπρεπῶς, συνηρίθµησας τῇ ποίµνῃ 
σου». Σὲ τροπάριο τῆς στ´ ᾠδῆς προσθέτει: «Ὁ ζῆλός σου Ἠλιοὺ ζῆλον 
µιµεῖται Μακάριε· βασιλέα γὰρ πιστόν, χρανθέντα τοῖς αἵµασιν, ἐλέγξας 
ἀπήλασας θείων περιβόλων, τὸ αἰδέσιµον φυλάττων Θεοῦ».  

Τὸ 390 ὁ Ἀµβρόσιος προέβαινε στὴν θεοπρεπῆ αὐτὴ πράξη νὰ ἀφορίσει 
καὶ νὰ ἐκδιώξει ἀπὸ τὸν ναὸ τὸν κατὰ τὰ ἄλλα πιστὸ καὶ εὐσεβῆ βασιλέα 
Μέγα Θεοδόσιο, στὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει πολλά, ἀφοῦ ἀναδείχθηκε 
προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ πολλὰ νοµοθετικὰ µέτρα, ἰδιαίτερα µὲ τὴν 
σύγκληση τῆς Β´ Οἰκουµενικῆς Συνόδου (381). Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει 
συναριθµηθῆ καὶ µεταξὺ τῶν Ἁγίων ἑορταζοµένης τῆς µνήµης του στὶς 17 
Ἰανουαρίου, ὁπότε ὁ συναξαριστὴς γράφει: «Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ 
εὐσεβοῦς βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου» καὶ ἀκολουθεῖ τὸ δίστιχο:  

Ἡ βασιλεία ἐµποδὼν οὐχ ὡράθη, 
Σοί, ὦ Θεοδόσιε, πρὸς σωτηρίαν. 
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ Χρυσόστοµος δροῦσε στὴν Ἀντιόχεια ὡς πρεσβύτερος, 

καὶ παρ᾽ ὀλίγον ὅ,τι συνέβη στὴν Θεσσαλονίκη µὲ τὶς σφαγὲς τοῦ λαοῦ τὸ 
390 νὰ συνέβαινε καὶ στὴν Ἀντιόχεια, διότι οἱ Ἀντιοχεῖς ἀντιδρώντας σὲ 
νέους βαρεῖς φόρους ἐπαναστάτησαν ἐπίσης τρία χρόνια ἐνωρίτερα τὸ 387, 
κατέστρεψαν τοὺς ἀνδριάντας τῶν µελῶν τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας, 
πυρπόλησαν δηµόσια κτήρια καὶ τὸ βασιλικὸ ἀνάκτορο. Ὁ Μ. Θεοδόσιος 
ἀποφάσισε νὰ τιµωρήσει σκληρὰ ὅλους τοὺς Ἀντιοχεῖς.  Ἡ τιµωρία ἐδῶ 
ἀποφεύχθηκε µὲ µετάβαση τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ στὴν 
Κωνσταντινούπολη καὶ ἱκετευτικὴ παρέµβαση, ἐνῶ ὁ Χρυσόστοµος στὴν 
Ἀντιόχεια µὲ τοὺς περίφηµους Λόγους Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας (Ὁµιλίες 1-21) 
παρηγοροῦσε τὸν τροµοκρατηµένο ἐν ὄψει τῆς τιµωρίας λαό, ἀλλὰ 
συγχρόνως τὸν ἔψεγε γιὰ τὶς ὀχλοκρατικὲς ἐνέργειες καὶ τὶς ἄσκοπες 
καταστροφές. Οἱ Λόγοι αὐτοὶ Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας κατὰ τὴν γνώµη εἰδικῶν 
«ἀποτελοῦν τὸ πλέον ἀριστουργηµατικὸ ὁµιλητικὸ ἐπίτευγµα τοῦ 
Χρυσοστόµου»20. 

Ὅταν λοιπὸν ὁ Χρυσόστοµος ἔκλεινε τὶς πόρτες τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν 
βασίλισσα Εὐδοξία στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 403, ἀσφαλῶς θὰ εἶχε µάθει 
αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Ἀµβρόσιος στὰ Μεδιόλανα τὸ 390, µπροστὰ µάλιστα σὲ 
ἕνα αὐτοκράτορα ποὺ στὸ ὄνοµά του προστέθηκε τὸ ἐπίθετο Μέγας, στὸν 
Μ. Θεοδόσιο, τοῦ ὁποίου τώρα ὁ γιός, ὁ Ἀρκάδιος, µὲ τὴν σύζυγό του 
βασίλισσα Εὐδοξία, βρέθηκαν ἀντιµέτωποι µὲ µία ἰσχυρὴ ἐκκλησιαστικὴ 
προσωπικότητα, ἰσχυρότερη καὶ αὐτῆς τοῦ Ἀµβροσίου. Δυστυχῶς, δὲν 
ἀκολούθησαν τὸ παράδειγµα τοῦ πατέρα καὶ πεθεροῦ, ποὺ τὸν ἐµεγάλυναν 
περισσότερο ἡ µετάνοια καὶ ἡ εὐπείθεια πρὸς τὸν ἐπίσκοπο, ὁ σεβασµὸς 
                                                        

20. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος. Τόµος Α´. Ἡ ζωή του. Ἡ 
δράση του. Οἱ συγγραφές του. Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 1999, σελ. 139. 
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πρὸς τὸ ὕψιστο ἀξίωµα τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ ἐπὶ τρία ἔτη ἐταλαιπώρησαν 
στὴν ἐξορία τὸν Χρυσόστοµο καὶ τὸν ὁδήγησαν τελικῶς στὸν θάνατο. 

Ὀκτὼ χρόνια ἐνωρίτερα ἀπὸ τὴν παραδειγµατικὴ στάση τοῦ ἁγίου 
Ἀµβροσίου ἀπέναντι στὸν πανίσχυρο Μ. Θεοδόσιο τὸ 382 στὴν Ἀντιόχεια, ὁ 
Χρυσόστοµος ὡς διάκονος, προσφάτως χειροτονηθεὶς ἀπὸ τὸν πατριάρχη 
Ἀντιοχείας Μελέτιος (361-381), ἐξεφώνησε δύο λόγους, ἕναν σύντοµο Εἰς 
τὸν Ἅγιον ἱεροµάρτυρα Βαβύλαν21 καὶ ἕναν ἐκτενῆ Λόγον εἰς τὸν µακάριον 
Βαβύλαν, καὶ κατὰ Ἰουλιανοῦ καὶ πρὸς Ἕλληνας22. Ὁ ἐκτενὴς εἶναι σπουδαία 
ἀπολογητικὴ πραγµατεία ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας, µέσα στὴν ὁποία 
περίτεχνα πλέκει τὸ µαρτύριο τοῦ ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Βαβύλα (238-250) 
καὶ τὴν µεταγενέστερη προσπάθεια τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη νὰ 
ἐπαναφέρει καὶ νὰ ζωντανέψει τὴν εἰδωλολατρία στὴν Ἀντιόχεια τὸ 362. 
Ἐµποδίσθηκε ὅµως σ᾽ αὐτὸ ἀπὸ τὰ λείψανα τοῦ ἱεροµάρτυρος, ὁ ὁποῖος 
ἑκατὸ καὶ πλέον χρόνια µετὰ τὸν µαρτυρικό του θάνατο θαυµατουργικὰ 
ἀποδείκνυε τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη τῶν εἰδώλων. 

Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ὅµως ἐδῶ νὰ δείξουµε σύντοµα εἶναι ὅτι πολὺ πρὶν 
ἀπὸ τὴν γενναία καὶ παραδειγµατικὴ στάση τοῦ Ἁγίου Ἀµβροσίου 
Μεδιολάνων ἀπέναντι στὸν Μ. Θεοδόσιο (390), ὁ νεαρὸς διάκονος 
Χρυσόστοµος στὴν Ἀντιόχεια στὴν ἀπολογητική του πραγµατεία 
διαζωγραφεῖ τὴν γενναία στάση τοῦ ἱεροµάρτυρα Βαβύλα ἀπέναντι ὄχι σὲ 
ἕνα εὐσεβῆ Χριστιανὸ αὐτοκράτορα, πρόθυµο νὰ µετανοήσει καὶ νὰ 
συµµορφωθεῖ, ἀλλὰ ἀπέναντι σὲ ἕνα σκληρὸ διώκτη τῶν Χριστιανῶν, τὸν 
ὁποῖο ὁ Βαβύλας ἔδιωξε ἀπὸ τὸν ναό, ὅταν ἐπεχείρησε µετὰ ἀπὸ ἕνα 
ἀπαίσιο καὶ ἀποκρουστικὸ φόνο νὰ εἰσέλθει στὸν ναὸ καὶ νὰ τὸν µιάνει, καὶ 
ὡς φονεὺς καὶ ὡς ἀλλόθρησκος. 

Μᾶς λέγει λοιπὸν ὅτι στὸ πρόσφατο παρελθὸν ὑπῆρξε κάποιος Ρωµαῖος 
αὐτοκράτωρ, ὁ ὁποῖος διέπραξε ἕναν βδελυρὸ καὶ ἀπαίσιο φόνο ἑνὸς 
νεαροῦ βασιλόπουλου ἄλλης χώρας, τὸ ὁποῖο εἶχε µὲ ἐµπιστοσύνη 
παραδώσει ὁ πατέρας του ὡς ὅµηρο µὲ τὴν συµφωνία νὰ σταµατήσουν οἱ 
ἐχθροπραξίες µεταξύ τους. Τὸ νεαρὸ βασιλόπουλο χρησιµοποιήθηκε ὡς 
ἐνέχυρο, ὡς ἐγγύηση, γιὰ τὴν τήρηση τῶν συµφωνηθέντων. Ὁ Χρυσόστοµος 
δὲν µᾶς ὀνοµάζει τὸν βασιλέα. Ὁ Συµεὼν Μεταφραστὴς καὶ τὰ συναξάρια 
θεωροῦν ὅτι ὁ διαπράξας τὸν µιαρὸ καὶ ἀναίτιο φόνο αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ 
Νουµεριανός, ὁ ὁποῖος ἐβασίλευσε κατὰ τὰ ἔτη 283-284, διαδεχθεὶς τὸν 
πατέρα του Κάρο (282-283). Ἐπειδὴ ὅµως ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα καὶ τοὺς 
ἐπισκοπικοὺς καταλόγους προκύπτει ὅτι ὁ ἱεροµάρτυς Βαβύλας, ποὺ ἤλεγξε 
τὸν φονέα αὐτοκράτορα, διετέλεσε ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τὰ ἔτη 238 ἢ 240 
µέχρι τὸ 250, ποὺ ἐµαρτύρησε, πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ὁ φονεὺς αὐτοκράτωρ 

                                                        
21. PG 50,  527-534. 
22. PG 50,  533-572. 
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ἦταν ὁ Δέκιος (249-251), γνωστὸς γιὰ τοὺς σκληροὺς διωγµοὺς ἐναντίον τῶν 
Χριστιανῶν. 

Ὁ θηριώδης λοιπὸν καὶ ἀπάνθρωπος αὐτὸς αὐτοκράτωρ, χωρὶς νὰ ἔχει 
γίνει παραβίαση τῆς συµφωνίας ἀπὸ τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν, τοῦ ὁποίου 
ὁ υἱὸς ἐκρατεῖτο ὡς ὅµηρος, κατέσφαξε τὸ νεαρὸ βασιλόπουλο ὡς ἐπίδειξη 
δύναµης. Καὶ ἐνῶ τὰ χέρια του ἔσταζαν ἀκόµη αἷµα, θέλησε νὰ ἐπισκεφθεῖ 
τὸν ναὸ τῶν Χριστιανῶν, γιὰ νὰ τὸν µολύνει µετὰ ἀπὸ τὸν ἀποτρόπαιο 
φόνο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀναγκάσει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ τοῦ ἀποδώσουν 
τιµὲς µέσα στὸν ναό τους. Συνέβη ὅµως τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ποὺ συντελέσθηκε 
αὐτὴ ἡ ἄγρια καὶ ἐλεεινὴ πράξη νὰ ποιµαίνει τὴν ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας 
µέγας καὶ θαυµαστὸς ἐπίσκοπος, ὁ Βαβύλας, ὁ ὁποῖος ἴσως νὰ µὴ ξεπέρασε 
σὲ παρρησία καὶ τόλµη τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὸν Βαπτιστὴ Ἰωάννη, ἀλλὰ 
δὲν τοῦ ἔλειψε τίποτε ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τῶν γενναίων ἐκείνων ἀνδρῶν· 
«ἔφθασε δὲ οὕτως ὡς µηδὲ τὸ τυχὸν ἀπολειφθῆναι τῆς ἐλευθερίας τῶν 
γενναίων ἐκείνων ἀνδρῶν». Ἀντιµετώπισε ὄχι ἕνα ἄρχοντα µερικῶν πόλεων, 
ἕνα τετράρχη, οὔτε τὸν βασιλέα ἑνὸς ἔθνους, ἀλλὰ αὐτὸν ποὺ κατεῖχε τὸ 
µεγαλύτερο µέρος τῆς οἰκουµένης, ἕναν πλανητάρχη θὰ λέγαµε σήµερα, 
φοβερὸ καὶ τροµερὸ ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, καὶ ἀπὸ τὸ µέγεθος τοῦ 
ἀξιώµατος καὶ ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ δύναµη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν θρασύτητα 
καὶ τὸ κακότροπο τοῦ χαρακτῆρος του. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν πανίσχυρο 
αὐτοκράτορα, τὸν κυρίαρχο τοῦ κόσµου, τὸν ἐξεδίωξε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ὁ 
Βαβύλας «ὡς ἀνδράποδον εὐτελὲς καὶ οὐδενὸς ἄξιον λόγου, οὕτω τῆς 
ἐκκλησίας ἐξέβαλε, µετὰ τοσαύτης ἀταραξίας καὶ ἀφοβίας, µεθ᾽ ὅσης ἂν 
ποιµὴν πρόβατον ψώρας ἐµπεπλησµένον καὶ νενοσηκὸς τῆς ποίµνης 
ἀπείρξειε, κυλύων εἰς τὰ λοιπὰ διαβῆναι τὴν νόσον τοῦ κάµνοντος»23. 

Ἐξηγεῖ ὁ Χρυσόστοµος ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα θαῦµα τόλµης καὶ 
παρρησίας, ἂν σκεφθεῖ κανεὶς τὴν βασιλικὴ συνοδεία, τοὺς ὑπασπιστές, 
τοὺς στρατηγούς, τοὺς ἄρχοντες, τοὺς αὐλικούς, τὸ πλῆθος τοῦ κόσµου, καὶ 
ὅλη τὴν ἄλλη θορυβώδη πορεία. Καὶ ἐν µέσῳ ὅλων αὐτῶν ἔφιππος καὶ 
ὑπερήφανος ὁ βασιλεὺς µὲ πολυτελῆ βασιλικὰ ἱµάτια καὶ τοὺς πολυτίµους 
λίθους διάσπαρτους νὰ ἀστράπτουν καὶ ἐπάνω στὸ βασιλικὸ στέµµα. Καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὴν ἐκκλησιαστική, διαφορετικὴ εἰκόνα· ὁ ταπεινὸς 
ἐπίσκοπος µὲ ἁπλῆ στολὴ καὶ συντετριµµένη ψυχή, ἀπαλλαγµένος ἀπὸ τὸ 
θράσος, ἀλλὰ γεµᾶτος θάρρος. Δὲν µπορεῖ κανεὶς µὲ λόγια νὰ περιγράψει 
τὸ θαῦµα ἐκείνης τῆς παρρησίας, τὸ παράστηµα τῆς ψυχῆς τοῦ Βαβύλα, 
ποὺ µπόρεσε νὰ φθάσει στὴν κορυφὴ τῆς παρρησίας. Πῶς τόλµησε ὁ 
γέροντας καὶ ἀδύναµος ἐπίσκοπος νὰ παραµερίσει τὴν βασιλικὴ φρουρὰ 
καὶ συνοδεία; Πῶς ἄνοιξε τὸ στόµα του γιὰ νὰ τὸν ἐλέγξει; Πῶς ἔβαλε τὸ 
δεξί του χέρι στὸ στῆθος τοῦ βασιλέως, ποὺ φλεγόταν ἀκόµη ἀπὸ τὸν θυµὸ 
καὶ ἦταν ζεστὸ ἀπὸ τὸν φόνο; Πῶς ἀπώθησε τὸν ἀνδροφόνο; Εἶναι 
                                                        

23. Λόγος εἰς τὸν µακάριον Βαβύλαν καὶ κατὰ Ἰουλιανοῦ καὶ πρὸς Ἕλληνας, 6, PG 50, 541. 
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χεµαρρώδης καὶ ἀνεπανάληπτος ὁ χρυσοστοµικὸς λόγος: «Πῶς γὰρ 
προσῆλθεν ὁ γέρων; Πῶς τοὺς δορυφόρους διέκοψε; Πῶς τὸ στόµα διῆρε; Πῶς 
ἐφθέγξατο; Πῶς ἐπετίµησε; Πῶς τὴν δεξιὰν εἰς τὸ στῆθος ἀπήρεισε τὸ 
φλεγµαῖνον ἔτι τῷ θυµῷ καὶ ζέον τῷ φόνῳ; Πῶς ἀπώσατο τὸν ἀνδροφόνον; 
Οὐδὲν αὐτὸν τῶν ὁρωµένων κατέπληξεν καὶ τῆς προθέσεως ἐξέκρουσεν. Ὤ 
ψυχῆς ἀκαταπλήκτου καὶ διανοίας ὑψηλῆς! Ὤ φρενῶν οὐρανίων καὶ 
παραστήµατος ἀγγελικοῦ!24» 

 
 
6. Τέτοιους ἐπισκόπους χρειαζόµαστε 

 
Ἀποτιµώντας τὶς ἀγαθὲς συνέπειες τῆς γενναίας στάσεως τοῦ ἱεροµάρ-

τυρος Βαβύλα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος συµπεραίνει ὅτι προέκυψαν 
συγχρόνως τρία καλὰ καὶ µεγάλος θησαυρὸς ὠφελείας. Ἐν πρώτοις ὅλοι οἱ 
µὴ Χριστιανοί, οἱ εἰδωλολάτρες τῆς αὐτοκρατορίας, θαύµασαν, ὅταν 
ἔµαθαν µε πόση παρρησία, µὲ πόσο θάρρος ὁπλίζει ὁ Χριστὸς τοὺς δούλους 
του, καὶ καταγέλασαν τὴν δουλοπρέπεια τῶν ἱερέων τῶν εἰδώλων, ποὺ 
εἶναι πρόθυµοι νὰ ὑποκύψουν στοὺς ἄρχοντες, γιὰ νὰ µὴ χάσουν τὰ 
προνόµια καὶ τὴν καλοπέραση ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν εἰδώλων. «Ὅσοι περ ἂν 
ἦσαν ἄπιστοι κατεπλάγησαν καὶ ἐθαύµασαν µαθόντες ὅσης τοῖς ἑαυτοῦ 
δούλοις ὁ Χριστὸς τῆς παρρησίας µετέδωκε, κατεγέλασαν τῆς παρ᾽ αὐτοῖς 
δουλοπρεπείας καὶ ἀνελευθερίας καὶ ταπεινότητος»25. Ὡς πρὸς τοὺς πιστοὺς 
κατὰ δεύτερο λόγο, ὄχι µόνο τοὺς ἰδιῶτες ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρχοντες, ἔδειξε 
ὅτι µεταξὺ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ πιὸ ἁπλοῦ πιστοῦ δὲν ὑπάρχει καµµία 
διαφορὰ ἀπέναντι στὸν Θεό, ὅταν πρόκειται νὰ τιµωρήσει καὶ νὰ ἐπιτιµή-
σει: «Καὶ τῶν ἐλαχίστων ὁ τὸ διάδηµα ἔχων οὐδὲν ἔσται σεµνότερος, ὅταν 
κολάζεσθαι καὶ ἐπιτιµᾶσθαι δέῃ»26. Ὑπάρχει ὅµως καὶ τρίτο κατόρθωµα 
πολὺ σηµαντικό. Ἔδειξε σὲ ὅσους µελλοντικὰ ἐπρόκειτο νὰ βασιλεύσουν ἢ 
νὰ ἱερωθοῦν, ὅτι οἱ µὲν βασιλεῖς πρέπει νὰ µὴ µεγαλοφρονοῦν, οἱ δὲ ἱερεῖς 
νὰ ἔχουν ὑψηλὸ φρόνηµα, διότι γιὰ ὄσα συµβαίνουν στὴν γῆ κυριώτερος 
ἐπίτροπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ κάτοχος τῆς ἱερωσύνης σὲ σχέση µὲ τὸν κάτοχο 
τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώµατος, καὶ θὰ πρέπει τὸ µέγεθος τῆς ἱερατικῆς ἐξουσίας 
νὰ µὴ µειώνει κανείς, ἀλλὰ καλύτερα νὰ ἀποθνήσκει παρὰ νὰ ἐγκαταλεί-
πει τὴν αὐθεντία µὲ τὴν ὁποία κόσµησε ὁ Θεὸς τὴν ἱερωσύνη: «Ἔστι τι καὶ 
τρίτον κατόρθωµα οὐ τὸ τυχόν· τῶν γὰρ µετὰ ταῦτα ἱερᾶσθαι καὶ βασιλεύειν 
µελλόντων τὰ φρονήµατα, τῶν µὲν κατέστειλε τῶν δὲ ἐπῆρεν ἀποφήνας, ὅτι 
τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ πραττοµένων κυριώτερος ἐπίτροπος ὁ τὴν ἱερωσύνη 
λαχών, τοῦ τὴν ἁλουργίδα ἔχοντός ἐστι καὶ χρὴ τῆς ἐξουσίας ταύτης τὸ 

                                                        
24. Αὐτόθι 6 , PG 50, 542. 
25. Αὐτόθι 7, PG 50, 544. 
26. Αὐτόθι 8, PG 50, 546. 
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µέγεθος µὴ ἐλαττοῦν, ἀλλὰ τῆς ψυχῆς ἐξίστασθαι πρότερον ἢ τῆς αὐθεντίας, 
ἣν ὁ Θεὸς ἄνωθεν ταύτῃ συνεκλήρωσε τῇ ἀρχῆ».27 

Συµπερασµατικὰ ὁ Χρυσόστοµος, τελειώνοντας τὸν θαυµάσιο αὐτὸ 
ἀπολογητικὸ λόγο, λέγει ὅτι εἶναι µεγάλη ἡ δύναµη τῶν µαρτύρων καὶ ὅταν 
ζοῦν καὶ ὅταν ἀποθάνουν, ὅπως ἔδειξε ὁ ἅγιος Βαβύλας µὲ τὰ συνεχῆ του 
κατορθώµατα. Ὑπερασπίσθηκε τοὺς νόµους τοῦ Θεοῦ ποὺ ὑβρίζονταν, 
ἀπέδωσε δίκαιο γιὰ τὸν φονευθέντα· ἔδειξε πόση διαφορὰ ὑπάρχει µεταξὺ 
ἱερωσύνης καὶ βασιλείας, κατέλυσε ὅλη τὴν κοσµικὴ φαντασία· δίδαξε 
στοὺς βασιλεῖς νὰ µὴ προχωροῦν τὴν ἐξουσία τους πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ 
τοὺς ἔθεσε ὁ Θεὸς καὶ στοὺς ἱερωµένους πῶς πρέπει νὰ χρησιµοποιοῦν τὴν 
δύναµη τῆς ἱερωσύνης.28 

Μὲ αὐτὸν τὸν πνευµατικὸ ἐξοπλισµὸ καὶ τὴν θεϊκὴ δύναµη τῶν 
πνευµατικῶν χαρισµάτων, ποὺ τὰ ἐξεδήλωσε ὡς διάκονος ἀκόµη στὴν 
Ἀντιόχεια, καὶ πολὺ περισσότερο ὡς πρεσβύτερος (ἀπὸ τὸ 381-397) ἀνῆλθε ὁ 
Χρυσόστοµος στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης (397-407). 
Τὸ ὑψηλὸ ἀξίωµα δὲν τοῦ ἄλλαξε τὴν πίστη καὶ τὸ ἦθος του καὶ δὲν τὸν 
ὁδήγησε σὲ συµβιβασµοὺς καὶ δουλοπρέπειες µπροστὰ στοὺς κοσµικοὺς 
ἄρχοντες. Ὅπως ἀντιµετώπισε ὁ ἱεροµάρτυς Βαβύλας τὸν κοσµοκράτορα 
αὐτοκράτορα τῆς Ρώµης, ἔτσι, ἀντιµετώπισε καὶ αὐτὸς τὴν κοσµοκράτειρα 
τῆς Νέας Ρώµης βασίλισσα Εὐδοξία. Τέτοιους ἐπισκόπους χρειαζόµαστε 
στὴν ἄπιστη καὶ διεστραµµένη ἐποχὴ ποὺ ζοῦµε. 

 
 
7. Ἡ σταυρική του πορεία στὴν ἐξορία καὶ ὁ θάνατός του στὶς 14 

Σεπτεµβρίου τοῦ 407, ἡµέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 
 
Ὁ µαρτυρικός του µάλιστα θάνατος καὶ τὰ βασανιστήριά του δὲν 

κράτησαν µερικὲς ὧρες ἢ ἡµέρες, ὅπως συνήθως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, 
ἀλλὰ ἐπὶ τρία ὁλόκληρα χρόνια στὴν µακρινὴ Κουκουσὸ καὶ τὴν γειτονική 
της Ἀραβισσό, µὲ συνοδεία σκληρῶν καὶ βάρβαρων στρατιωτῶν περὶ τὸ 
τέλος τῆς τριετίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πάρει ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ 
ἐκκλησιαστικοὺς ἄρχοντες τῆς Κωνσταντινούπολης νὰ τοῦ προκαλέσουν 
δύσκολο καὶ σκληρὸ θάνατο, µὲ ὑποσχέσεις ἀµοιβῶν καὶ ἀξιωµάτων. Εἶχαν 
ἐνοχληθῆ στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπειδὴ παρὰ τὴν ἀποµόνωσή του στὶς 
µακρινὲς αὐτὲς κωµοπόλεις, πολλοὶ κατέφθαναν ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὸν 

                                                        
27. Αὐτόθι 9, PG 50, 547. 
28. Αὐτόθι 23, PG 50, 570-571: «Ἤµυνε τοῖς τοῦ Θεοῦ νόµοις ὑβριζοµένοις, ἔλαβεν ὑπὲρ 

τοῦ τελευτηκότος δίκην, ἣν ἔδει· ἔδειξεν ὅσον ἱερωσύνης καὶ βασιλείας τὸ µέσον· κατέλυσε 
πάντα τὸν τοῦ κόσµου τῦφον καὶ κατεπάτησε τοῦ βίου τὴν φαντασίαν· ἐπαίδευσε τοὺς 
βασιλεῖς µὴ πέρα τοῦ δοθέντος αὐτοῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ µέτρου τὴν ἐξουσίαν προάγειν· 
ἔδειξε τοῖς ἱερωµένοις πῶς ταύτης προΐστασθαι τῆς ἀρχῆς δεῖ». 
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συµβουλευθοῦν καὶ νὰ τοῦ δείξουν τὴν ἀγάπη τους. Ἐξακολούθησε καὶ ἐδῶ 
νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἐπίσκοπος, παρὰ τὴν καθαίρεσή του, καὶ νὰ ὀργανώνει 
ἀκόµη καὶ ἱεραποστολές. Θέλησαν λοιπὸν νὰ µεγιστοποιήσουν τὴν ἀποµό-
νωσή του, ὁρίζοντας ὡς νέο τόπο ἐξορίας τὴν Πιτυοῦντα, στοὺς πρόποδες 
τοῦ Καυκάσου, στὸ βόρειο ἄκρο τοῦ Εὐξείνου Πόντου, στὸ πιὸ ἀπόµακρο 
σηµεῖο τῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου δὲν ὑπῆρχε χριστιανικὸς πληθυσµός, καὶ οἱ 
κάτοικοι ἦσαν ὅλοι εἰδωλολάτρες. Ἐκεῖ, λοιπόν, ὅπως γράφει νεώτερος 
βιογράφος, «οἱ ἐπίσκοποι µποροῦσαν νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι ὁ Ἰωάννης ἐπιτέλους 
θὰ καταδικαζόταν στὴ σιγὴ τοῦ τάφου».29. Ἀνατράπηκαν πάντως τὰ σχέδιά 
τους, διότι πολὺ πρὶν φθάσει στὴν Πιτυοῦντα ὁ Χρυσόστοµος, καὶ ἐνῶ εἶχαν 
βαδίσει µόλις τὸ ἕνα τρίτο τῆς ἀπόστασης, ἐπρόλαβε ὁ Θεὸς καὶ τὸν ἐπῆρε 
στὴν δόξα καὶ στὸν θρίαµβο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. 

Μὲ συντοµία ἀλλὰ µὲ πολλὴ δύναµη περιγράφει ὁ Παλλάδιος 
Ἑλενουπόλεως τὴν τρίµηνη αὐτὴ σταυρικὴ πορεία τοῦ µεγάλους ἐξορίστου 
ἀπὸ τὸν Ἰούνιο µέχρι τὸν Σεπτέµβριο  τοῦ 407. Ἡ περιοχὴ τῆς Πιτυούντας 
ἦταν πανέρηµος τόπος στὴν ὄχθη τῆς Ποντικῆς θάλασσας. Οἱ δύο 
στρατιῶτες ποὺ τὸν συνόδευαν εἶχαν πάρει ἐντολὴ νὰ καταστήσουν 
δύσκολη καὶ βασανιστικὴ τὴν πορεία, διότι τοὺς εἶχαν ὑποσχεθῆ ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη ὅτι, «εἰ ἀποθάνοι κατὰ τὴν ὁδόν, µειζόνων ἀξιωθήσονται 
τῶν βαθµῶν». Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο φερόταν πιὸ φιλάνθρωπα, ἐνῶ ὁ ἄλλος, 
σκληρὸς καὶ δύσκολος, ἀπέκρουε ὅσους καθ᾽ ὁδὸν τοὺς παρακαλοῦσαν νὰ 
λυπηθοῦν τὸν ἐξόριστο καὶ γιὰ ἕνα µόνο φρόντιζε· νὰ ἔχει βασανιστικὸ 
θάνατο ὁ Ἰωάννης· «τούτου µόνον φροντίζων τὸν Ἰωάννην δυσθανατῆσαι». 
Ὅταν ἔβρεχε καταιγιστικὰ συνέχιζαν τὴν πορεία µέσα στὴν βροχὴ ποὺ 
διαπερνοῦσε τὴ ράχη καὶ τὸ στῆθος. Καὶ ὅταν ὑπῆρχε καύσωνας, ἐξέθετε 
τὸν Ἰωάννη στὸν ἥλιο, γιατὶ ἤξερε πὼς ἦταν φαλακρὸς σὰν τὸν προφήτη 
Ἐλισσαῖο καὶ ὑπέφερε ὁ µακάριος. Προσπερνοῦσαν ὅποια πόλη ἢ χωριὸ 
διέθετε λουτρό, ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ ἀνακουφίσει λίγο τὴν σκληρὴ 
ὁδοιπορία. Ἐπὶ τρεῖς µῆνες ἄντεξε ὁ ἅγιος τὴν ἀφόρητη αὐτὴ πορεία· 
ἔδειχνε σὰν λαµπερὸ ἀστέρι, καὶ τὸ σῶµα του ἔµοιαζε σὰν ὥριµο µῆλο στὴν 
ἄκρη τοῦ κλαδιοῦ ὥριµο, κοκκινισµένο ἀπὸ τὸν ἥλιο, ἕτοιµο νὰ πέσει. 
Πλησίασαν στὰ Κόµανα, τὰ προσπέρασαν ὅµως καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, σὲ 
ἀπόσταση ὀλίγων χιλιοµέτρων, πέρασαν τὴν νύχτα. Ἐκεῖ ὑπῆρχε µικρὸς 
ναΐσκος πρὸς τιµὴν τοῦ µάρτυρος Βασιλίσκου, ἐπισκόπου Κοµάνων, ὁ 
ὁποῖος µαρτύρησε στὴν Νικοµήδεια ἐπὶ Μαξιµιανοῦ. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
νύκτας τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ µάρτυς Βασιλίσκος καὶ τοῦ εἶπε: «Θάρσει 
ἀδελφὲ Ἰωάννη· αὔριον γὰρ ἅµα ἐσόµεθα». Αὔριο θὰ εἴµαστε µαζί. Λέγεται 
ἐπίσης ὅτι ἐµφανίσθηκε καὶ στὸν ἱερέα τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ εἶπε νὰ ἑτοιµάσει 
τὸν τάφο καὶ ὅλα τὰ σχετικά, διότι αὔριο θὰ ἔλθει κοντά µας ὁ Ἰωάννης. 
                                                        

29. S. D. AMÉDÉE THIERRY, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος. Μεγαλοµάρτυρας µετά τοὺς 
διωγµούς, ἐκδόσεις «Χριστιανικὴ Ἐλπίς», Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 416. 
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Ἔχοντας αὐτὴν τὴν προειδοποίηση ὁ Χρυσόστοµος παρακάλεσε τὴν ἄλλη 
µέρα τοὺς συνοδοὺς στρατιῶτες νὰ µὴ συνεχίσουν τὴν πορεία, ἀλλὰ νὰ 
περιµένουν µέχρι τὸ µεσηµέρι. Αὐτοὶ ὅµως δὲν πείσθηκαν καὶ ἀναχώρησαν. 
Δὲν προχώρησαν ὅµως οὔτε πέντε χιλιόµετρα, καὶ ἡ ὑγεία τοῦ ἐξορίστου 
ἐπιδεινώθηκε, καθιστώντας ἀδύνατη τὴν συνέχιση τῆς ὁδοιπορίας. 
Ἐπέστρεψαν στὸν ναὸ τοῦ µάρτυρος Βασιλίσκου. Ἐκεῖ ὁ Χρυσόσοµος µὲ 
ὅσες δυνάµεις τοῦ ἀπέµειναν ζήτησε νὰ τοῦ φορέσουν ὁλόλευκα ἄµφια καὶ 
ὑποδήµατα. Καὶ ἀφοῦ κοινώνησε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, εἶπε παρουσίᾳ 
ὅλων τὴν τελευταία του προσευχή· αὐτὸ ποὺ συνήθιζε νὰ λέγει: «Δόξα τῷ 
Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Καὶ ἀφοῦ πρόσθεσε τό «Ἀµήν» λύγισε τὰ πόδια του καὶ 
ξάπλωσε· τὰ ὡραῖα πόδια ποὺ ἔτρεχαν γιὰ τὴν σωτηρία ὅσων µετανοοῦσαν 
καὶ γιὰ ἔλεγχο ὅσων πλούσια καλλιέργησαν τὴν ἁµαρτία· «Ἐξῆρε τοὺς 
πόδας τοὺ ὡραίως δραµόντας ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν τὴν µετάνοιαν ἑλοµένων καὶ 
ἐλέγχῳ τῶν τὴν ἁµαρτίαν πλουσίως γεωργησάντων».30 Ἦταν ἀνήµερα τῆς 
Ὕψωσης τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεµβρίου τοῦ 407. 

 
 
Ἐπίλογος 
 
Δύσκολα εὑρίσκει κανεὶς ἐπιλογικὲς λέξεις γιὰ νὰ κατακλείσει ὅσα 

προηγουµένως ἐγράφησαν, ἂν µάλιστα θελήσει νὰ τὰ ἐπικαιροποιήσει, 
ἀποτιµώντας τὴν κατάπτωση τῆς ἱερωσύνης, ἰδιαίτερα τοῦ ἐπισκοπικοῦ 
ἀξιώµατος. Καταφρονοῦνται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ἀθετοῦνται οἱ νόµοι τοῦ 
Θεοῦ, καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, γαυριᾶ καὶ ἐπαίρεται ἡ παναίρεση τοῦ 
Οἰκουµενισµοῦ, ἀχειροτόνητοι σχισµατικοὶ διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας. Καὶ ἀντὶ νὰ κλείσουν οἱ ἐπίσκοποι τὶς πόρτες στοὺς λύκους καὶ 
νὰ προφυλάξουν τὸ ποίµνιο, συνεργάζονται µὲ τοὺς λύκους, γίνονται αὐτοὶ 
προβατόσχηµοι λύκοι, καὶ κλείνουν αὐτοὶ τὶς πόρτες τῶν ναῶν καὶ 
δυσφηµοῦν τὰ ἱερὰ µυστήρια καὶ τὰ δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ µὴν 
εὑρίσκουν τόπους καταφυγῆς οἱ πιστοί, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς ἄγριες 
διαθέσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν εἶναι πλέον ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη 
καὶ τὰ ὅριά της, ἀλλὰ µέσα ἀγαπολογοῦντες καὶ κατασπαράσσοντες. 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ἔγραψε τὸ κλασσικὸ καὶ ἀπαράµιλλο 
ἔργο, τοὺς ἕξη λόγους Περὶ Ἱερωσύνης, τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι µελετοῦν καὶ 
διδάσκονται ὅσοι πρόκειται νὰ ἱερωθοῦν. Ὁ ἴδιος µὲ τὴν ζωὴ καὶ τὴν 
διακονία του ἔδειξε ὅτι εἶναι ἐφικτὰ καὶ κατορθωτὰ ὅσα ὑψηλὰ καὶ 
µεγαλειώδη ἐκεῖ διαζωγράφισε, ὅπως ἔδειξαν χιλιάδες ἁγίων κληρικῶν ἀνὰ 
τοὺς αἰῶνες, µολονότι πολλοὶ ἄλλοι ἀνάξιοι δὲν µποροῦν νὰ ξεκολλήσουν 
ἀπὸ τὰ τερπνὰ τοῦ βίου, ἀπὸ τὴν δουλοπρέπεια καὶ ὑποχωρητικότητα 
                                                        

30. ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, ῎Ενθ᾽ἀνωτ. 11, PG 47, 38. Παρόµοια εἶναι καὶ ἡ περιγραφὴ τοῦ ΣΥΜΕΩΝ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, ἔνθ᾽ἀνωτ. 59-60, PG 114, 1205-1209.  
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ἔναντι τῶν ἰσχυρῶν τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας. Ἔπαθε κατάθλιψη ἡ 
διακόνισσα Ὀλυµπιάδα, ἡ ἁγία Ὀλυµπιάδα, παρακολουθώντας τοὺ κακοὺς 
ἐπισκόπους, νὰ ταλαιπωροῦν καὶ νὰ διώκουν τὸν ἀκέραιο, ἀσυµβίβαστο, 
ἐνάρετο ἱεράρχη, ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴν ἀρετή του καὶ ἀπὸ ὀργὴ γιὰ τοὺς 
ἐλέγχους του. Καὶ µολονότι ἐκτιµᾶ ὁ Χρυσόστοµος ὅτι ὄντως ἡ πλειονότητα 
τῶν ἐπισκόπων εἶναι ἀνάξιοι, καὶ πρέπει νὰ τοὺς φοβᾶται κανείς, 
γράφοντας πρὸς τὴν Ὀλυµπιάδα τὸ περίφηµο ἐκεῖνο καὶ ἀληθινό «Οὐδένα 
δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων»,31 αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι πρέπει 
νὰ χάσουµε τὴν αἰσιοδοξία, τὴν ἐµπιστοσύνη µας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ὁδηγηθοῦµε πνευµατικὰ σὲ κατάθλιψη, ἀµέλεια καὶ ἀκηδία. Τίποτε ἀπὸ τὰ 
ἀνθρώπινα δεινὰ δὲν πρέπει νὰ µᾶς ἀποθαρρύνει, οὔτε ἡ φτώχεια, οὔτε ἡ 
ἀρρώστια, οὔτε οἱ ὕβρεις καὶ οἱ συκοφαντίες, οὔτε ἡ περιφρόνηση, οὔτε καὶ 
αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα, ὁ θάνατος, διότι «οὐδὲν δεινὸν 
τῶν ἀνθρωπίνων δεινῶν, ἀλλ᾽ ἢ ἁµαρτία µόνον».32 Τίποτε καὶ κανεὶς δὲν 
µπορεῖ νὰ µᾶς βλάψει· ἐµεῖς µόνοι βλάπτουµε τοὺς ἑαυτούς µας, ὅταν 
ἁµαρτάνουµε. Αὐτὰ ἀναπτύσσει ἐκτενῶς στὴν ἐξαιρετικὴ ἠθικὴ 
πραγµατεία ποὺ ἔγραψε ἐξόριστος στὴν Κουκουσὸ καὶ τὴν ἀπηύθηνε στὴν 
κατασκανδαλισµένη ἀπὸ τὴν ζοφερὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας 
Ὀλυµπιάδα. Τὴν ἀπευθύνει καὶ σὲ ὅσους ἀπαισιοδοξοῦν καὶ σήµερα καὶ 
καταθλίβονται, λέγοντας ὅτι αὐτὸν ποὺ δὲν ἀδικεῖ µόνος του τὸν ἑαυτό του, 
κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ τὸν βλάψει: «Ὅτι τὸν ἑαυτόν µὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς 
παραβλάψαι δύναται».33 

Τελειώνοντας τόν «Βίο καὶ πολιτεία» τοῦ Χρυσοστόµου ὁ Συµεὼν 
Μεταφραστὴς καὶ ἀναφερόµενος στὸ ὅτι ἐκοιµήθη τὴν ἡµέρα τῆς Ὕψωσης 
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, στὶς 14 Σεπτεµβρίου, ἐπιλέγει τὰ ἑξῆς ταιριαστὰ καὶ 
κατάλληλα: Ἔπρεπε αὐτὸς ποὺ δὲν συνδέθηκε µὲ τίποτε ἀπὸ τὰ παρόντα, 
ἀλλὰ ἐσταύρωσε ἀπόλυτα τὸν ἑαυτό του ὡς πρὸς τὸν κόσµο, καὶ δὲν 
καυχήθηκε γιὰ τίποτε ἄλλο παρὰ γιὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἀποθέσει 
καὶ αὐτὸ τὸ χῶµα ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν κάτω κόσµο (δηλαδὴ τὸ σῶµα του) κατὰ 
τὴν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Σταυροῦ. Δὲν κουβαλοῦσε κανένα κοσµικὸ 
παράσηµο καὶ µετάλλιο· παρουσιάσθηκε καθαρὸς στὴν οὐράνια πολιτεία34. 

                                                        
31. Εἰς τὴν Ὀλυµπιάδα, Ἐπιστολὴ 14,4, ΡG 52, 617. 
32. Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας 5, 2, PG 49, 70. Εἰς τὴν Ὀλυµπιάδα. Αὐτόθι: «Οὔτε γοῦν 

ἐπαυσάµην λέγων, οὔτε παύσοµαι, ὅτι ἕν λυπηρόν, ἁµαρτία µόνον. Τὰ δὲ ἄλλα πάντα 
κόνις καὶ καπνός». 

33. PG 52, 459-480. 
34. ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, Ἔνθ᾽ἀνωτ. 60, PG 114, 1209: «Ἔδει γὰρ τὸν µηδενὶ 

προσθέµενον τῶν παρόντων, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ὅλως τῷ κόσµῳ σταυρώσαντα, ἐν ἄλλῳ τε 
οὐδενὶ τὸ καύχηµα θέµενον, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, κατ᾽ αὐτήν γε ἡµέραν τῆς 
ἑορτῆς τοῦ σταυροῦ καὶ αὐτὸν, ὃν εἶχεν ἐκ τοῦ κάτω κόσµου χοῦν, ἀποθέσθαι, καὶ µηδὲν ἐκ 
τούτου παράσηµον ἐπαγόµενον καθαρῶς γενέσθαι τοῦ ἐν οὐρανοῖς πολιτεύµατος». 


