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Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅπως ὅλοι οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἔδωσε στὴν ἐποχή του ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ ἐναγώνια ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ λύσεις στὰ φλέγοντα προβλήματα τῆς κοινωνίας. Παρὰ τὴν ἁλματώδη τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρωπότητας ἡ πνευματικὴ πρόοδος σημειώνεται μὲ βραδεῖς ρυθμούς, γιὰ νὰ μὴν
ποῦμε ὅτι ἀναστέλλεται μὲ ὀπισθοδρομικὲς κινήσεις (ὅπως σατανισμός, δωδεκαθεϊσμός, εἰδωλολατρία, ἀθεΐα κ.ἄ.). Περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴ ἡ σημερινὴ χρήζει ἐμπνευσμένης πνευματικῆς ἀγωγῆς καὶ ἀρωγῆς, καθώς, συνοψίζοντας ὅλα τὰ ἀθεϊστικὰ πνευματικὰ ρεύματα ποὺ
ἐμφανίστηκαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, προκαλεῖ σύγχυση καὶ ἀλλοτρίωση στὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ φθείρει καὶ καταστρέφει τὸν περιβάλλοντα αὐτοῦ χῶρο.
Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἐξ ὁλοκλήρου ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπνευματική, εἶναι ἱκανὴ νὰ προσφέρει ἀξιοχρέως τὴν ἀναγκαία πνευματικὴ καθοδήγηση στὴν πολύπαθη ἀνθρωπότητα. Οἱ περὶ δικαιοσύνης καὶ δικαίου ἐξαγγελίες αὐτοῦ, καθὼς καὶ οἱ διδαχές του σὲ
συναφῆ θέματα δίνουν ἀπαντήσεις καὶ λύσεις σὲ ὅλα τὰ ἀκανθώδη καὶ δισεπίλυτα ἀτομικὰ καὶ
κοινωνικὰ ζητήματα. Εἶναι ὅμως ἀξιοπερίεργο τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον καὶ
φλέγον ζήτημα δὲν ἔτυχε ἐπισταμένης ἔρευνας καὶ ἀνάλυσης ὄχι μόνο ἐπὶ τῆς συγγραφικῆς παραγωγῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν πατερικῶν πηγῶν. Οἱ ἐλάχιστες ἐπιστημονικὲς μελέτες ποὺ ἅπτονται τοῦ θέματος ἀποτελοῦν ἐξαιρέσεις ποὺ ἐπιβεβαιώνουν
τὸν κανόνα.
Οἱ ποικίλες μορφὲς καὶ ἐκφράσεις τόσο τῆς ἀνθρώπινης ὅσο καὶ τῆς θείας δικαιοσύνης διατυπώνονται ἐναργῶς στὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ὁποία ὡστόσο ἀποτελεῖ ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τῆς περὶ δικαίου καὶ δικαιοσύνης θεολογικῆς σκέψης τῶν Ἑλλήνων Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Ταυτόχρονα ὅμως συνιστᾶ πρωτογενὴ πηγὴ ἀπ᾽ ὅπου
ἀφειδῶς ἀντλοῦν ἐπιχειρήματα μεταγενέστεροι τοῦ 4ου αἰ. θεολόγοι, γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὴ
σπουδαιότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ Καππαδόκου ἱεράρχου. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὁδήγησε τὴ γράφουσα στὴν ἀναζήτηση, ταξινόμηση, ἔκθεση καί, ὅπου χρειαζόταν, ἑρμηνεία τῶν σχετικῶν διδασκαλιῶν τοῦ ἱεροῦ πατρός, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξη τῆς συμβολῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας
ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὴν ὀρθή, κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατό, κατανόηση τῆς θείας δικαιοσύνης, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ στὴν καλλιέργεια τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης, τόσο ἠθικῆς ὅσο καὶ κοσμικῆς-πολιτικῆς.
Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω τὶς θερμές μου εὐχαριστίες στὸ
σεβαστό μου Καθηγητὴ Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἀνέλαβε πρόθυμα
τὴν παρούσα ἐργασία ὡς διδακτορικὴ διατριβή, ἀλλὰ καὶ συνέβαλε καθοριστικὰ μὲ τὶς σοφὲς
συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις του στὴν περάτωση τῆς ἐργασίας. Τὰ λόγια πάντως εἶναι φτωχὰ γιὰ
νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη μου γιὰ τὴν πατρικὴ ἀγάπη καὶ μέριμνα ποὺ περισσῶς καὶ
ἀνιδιοτελῶς μοῦ ἐπέδειξε καὶ μοῦ ἐπιδεικνύει τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια τῆς παρουσίας μου στὴν
τροφὸ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης. Στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ παρόντος
πονήματος συνέβαλαν μὲ τὶς παρατηρήσεις καὶ συμβουλές τους καὶ τὰ δύο ἄλλα μέλη τῆς τριμελοῦς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς, οἱ Καθηγητὲς κ. Βασίλειος Φανουργάκης καὶ κ. Γεώργιος Θεοδωρούδης, τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστῶ θερμά. Εὐγνωμοσύνη ὀφείλω καὶ στὶς λέκτορες κ. Ἄννα
Καραμανίδου καὶ κ. Σουλτάνα Λάμπρου, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχω τὴν τιμὴ νὰ συνεργάζομαι ἀπὸ ὀκταετίας, διότι ἀπὸ αὐτὲς διδάχθηκα ἄρτια θεολογία ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὴ τεχνογραφία. Θερμὰ
εὐχαριστῶ τὰ μέλη ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ προσωπικὸ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
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ΑΠΘ, τὰ ὁποῖα συνδράμουν πάντοτε, καθένα μὲ τὸ δικό του τρόπο, στὴν προσπάθεια τῶν νέων
ἐπιστημόνων, ἰδιαίτερα δὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ εὐγενῶς μοῦ ἐπιδεικνύουν. Μαζὶ
μὲ τὶς εὐχαριστίες μου ἀπευθύνω καὶ συγχαρητήρια στοὺς ὑπαλλήλους τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, γιὰ τὴν ἄμεση ἐξυπηρέτηση καὶ τὴν ἀνυπόκριτη εὐγένεια.
Θὰ ἦταν παράλειψη ἐὰν δὲν ἀπέδιδα χάριτας καὶ στοὺς ἀγαπητοὺς φίλους καὶ συνοδοιπόρους στὴν ἐπιστημονικὴ πορεία μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Φίλιππο Γερμάνη καὶ κ. Χρῆστο Ραϊλάκη Βρανᾶ γιὰ τὴ βοήθεια ποὺ μοῦ παρεῖχαν στὴν ἀντιμετώπιση δυσχερῶν πρακτικῶν προβλημάτων, κυρίως δὲ στὴν προμήθεια τοῦ πηγαίου καὶ βοηθητικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους Βιβλιοθῆκες, πανεπιστημιακὲς καὶ μή, τῆς Θεσσαλονίκης.
Εὐγνωμόνως ὑπόχρεως εἶμαι ἀπέναντι στὸ φίλο καὶ συνάδελφο κ. Ἀθανάσιο ∆ολαπτσόγλου,
ὑποψήφιο διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καὶ τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Σπουδῶν Ρώμης, ὁ ὁποῖος, ἀνταποκρινόμενος πάντοτε στὰ βιβλιογραφικά μου αἰτήματα,
ἀπέστελλε τακτικῶς εἴτε σὲ φωτοαντιγραφικὴ εἴτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ σημαντικὰ ἄρθρα
καὶ μελέτες ἀπὸ τὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἰνστιτούτου, ἐνῶ ταυτόχρονα κατέβαλλε καὶ τὸν κόπο τῆς
μετάφρασης πολλῶν ἀπὸ αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν
ἁγιογράφο κ. Σάββα Παντζαρίδη, ὑποψήφιο διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, ὁ ὁποῖος
ὄχι ἁπλῶς συνέβαλε στὴ δημιουργία τοῦ ἐξωφύλλου μὲ τὶς ἰδέες του, ἀλλὰ καὶ κατέβαλε τὸν κόπο τῆς ἀναζήτησης διαφόρων εἰκονογραφικῶν θεμάτων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπιλέξαμε τὴν παράσταση τοῦ μύρου.
Ἀνεκτίμητη εἶναι ἡ προσφορὰ τῆς παιδιόθεν ἀδελφικῆς φίλης κ. Χαρίκλειας Μισερλῆ, θεολόγου καὶ εἰδήμονος τῆς πληροφορικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τεχνικὴ ὑποστήριξη,
μοῦ παρεῖχε καὶ ἠθικὴ συμπαράσταση στὶς δυσκολίες τῆς ἐκπόνησης τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς. Ἡ Χάρις, ὅπως τὴν ἀποκαλῶ συχνά, εἶναι γιὰ μένα πρότυπο χριστιανοῦ ἀγωνιστῆ στὸ
στάδιο τῆς ζωῆς, ὄχι μόνο γιατὶ «ἀθλεῖται νομίμως», ἀλλὰ κυρίως διότι βαστάζει «τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων». Τὴν εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας καὶ ὑποκλίνομαι ταπεινὰ στὸ μεγαλεῖο
τῆς ψυχικῆς της δύναμης.
Ἂς μοῦ συγχωρηθεῖ ἀπὸ τοὺς σεβαστοὺς διδασκάλους καὶ ἐκλεκτοὺς φίλους, ποὺ συνέβαλαν
στὴν ἔμπονη συγγραφική μου προσπάθεια, ἡ ἀπόδοση τῶν μεγαλυτέρων τιμῶν καὶ εὐχαριστιῶν
στὴν οἰκογένειά μου, χωρὶς τὴν οἰκονομικὴ καὶ κυρίως ἠθικὴ στήριξη τῆς ὁποίας θὰ ἦταν ἀδύνατη ἡ γραφὴ καὶ ἑνὸς «ἰῶτα». Ὁ πατέρας μου Παναγιώτης, ἡ μητέρα μου Βασιλική, ὁ ἀδελφός
μου Εὐθύμιος καὶ ἡ σύζυγός του Γεθσημανῆ, οἱ μικρὲς ἀνιψιές μου Βασιλικὴ καὶ ∆ήμητρα, τὰ
ἐξαδέλφια μου ∆ημοσθένης, Εὐστάθιος καὶ Κερασία εἶναι τὰ πρόσωπα τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος ποὺ ἔζησαν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἀγωνία, τὸν κόπο ἀλλὰ καὶ τὴ χαρὰ τῆς
ὁλοκλήρωσης τῆς παρούσας ἐργασίας. Τὸ πόνημα αὐτό, καρπὸς τῆς ἰδιαίτερης τιμῆς καὶ ἀγάπης
ποὺ τρέφει ἡ οἰκογένειά μου πρὸς τὸ Μέγα Βασίλειο, ἂς γίνει δεκτὸ ὡς ἐλάχιστο ἐγκώμιο στὸν
ταπεινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἔγινε μέγας, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου «ὃς
ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος».
Σοῦ τὴν φωνὴν ἔδει παρεῖναι, Βασίλειε,
τοῖς ἐγχειρεῖν ἐθέλουσι τοῖς ἐγκωμίοις σου·
ἀλλά, Πάτερ, συγγνώμων γινόμενος,
τὴν χάριν νέμοις ἀφθόνως ἡμῖν.

Ἰανουάριος 2008
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Benediktinische Monatschrift, Beuron 1919 ἑξ.
Βυζαντινά. Ἐπιστημονικὸ Ὄργανο ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη 1969 ἑξ.
Byzantion. Revue Internationale des Études byzantines, Bruxelles 1924 ἑξ.
Byzantinoslavica, Prague 1929 ἑξ.
Byzantinische Zeitschrift, Leipzig 1892-1943. Μünchen 1950 ἐξ.
Collectanea Cistercensia, Roma.
Church History, Chicago 1931 ἑξ.
Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, Wien.
The Classical Quarterly, London-Oxford 1907 ἑξ.
Church Quarterly Review, London 1875 ἑξ.
The Classical Review, London-Oxford.
Dictionnaire d᾽archéologie chrétienne et de liturgie, 15 τόμ., Paris 1903-1953.
Dictionnaire de droit canonique, Paris.
Dictionnaire d᾿Histoire et de Géographie Écclésiastique, Paris 1912 ἑξ.
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DOP
DR
DSAM
DTC
EByz
ECQ
ΕΕΒΣ
ΕΕΘΣΠΑ
ΕΕΘΣΠΘ
ΕΕΘΣΠΘ/ΤΠ
ΕΚ∆
Ἐκκλησία
ΕλλΑ
Ἑλληνικὰ
EO
ΕΠΕ
ΕΦ
EstEcl
ΕΘ
ETL
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GOTR
GRBS
ΓρΠ
Hermes
HJ
HTR
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Irénikon
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JHS
JJS
JMP
JRS
JTS
καν.
καν. καὶ ἑρμ.
ΚΒΕ
κείμ.
Κληρονομία

Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche, GrünewaldHerder.
Duchovna kultura.
Dumbarton Oaks Papers, Cambridge (Mass.) 1941 ἑξ.
Downside Review, Bath, England 1880 ἑξ.
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, Paris
1932 ἑξ.
Dictionnaire de théologie catholique, Paris 1923 ἑξ.
Études byzantines, Paris 1943-1945.
Eastern Churches Quarterly, Ramsgate 1936 ἑξ.
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1924 ἑξ.
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 1924 ἑξ.
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953 ἑξ.
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς, Θεσσαλονίκη.
Ἑρμηνεία Καινῆς ∆ιαθήκης. Σειρὰ ἑρμηνευτικῶν ὑπομνημάτων στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, Θεσσαλονίκη 1980 ἑξ.
Ἐκκλησία. Ἐπίσημον ∆ελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1924 ἑξ.
Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή, Ἀθήνα 1957 ἑξ.
Ἑλληνικά. Φιλολογικὸν Ἱστορικὸν καὶ Λαογραφικὸν περιοδικὸν Σύγγραμμα, ∆ημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1928 ἑξ.
Échos d᾿Orient, Paris 1897-1942.
῞Ελληνες Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, Πατερικαὶ ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς»,
Θεσσαλονίκη.
Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος. Ἐπιστημονικὸν Θεολογικὸν Περιοδικὸν Σύγγραμμα τοῦ
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς, Ἀλεξάνδρεια 1908 ἑξ.
Estudios eclesiásticos, Madrid 1922 ἑξ.
Ἐκκλησία καὶ Θεολογία. Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Θεολογικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγ. Βρεταννίας, Λονδίνο 1980 ἑξ.
Ephemerides Theologicae Lovanienses, Loyvain 1924 ἑξ.
Études theologiques et religieuses, Montpellier 1926 ἑξ.
The Greek Orthodox Theological Review, Holy Cross Greek Orthodox Theological School Press, Brookline-Massachusetts 1954 ἑξ.
Greek, Roman and Byzantine Studies, Cambridge-Mass., Durham 1958 ἑξ.
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1917 ἑξ.
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie, Wiesbaden 1866 ἑξ.
Historisches Jahrbuch, Alber, München.
The Harvard Theological Review, Cambridge (Massachusetts) 1908 ἑξ.
Institutum Patristicum "Augustinianum", Roma.
Irénikon, Chevetogne-Belgique 1926 ἑξ.
Jahrbuch für Antike und Christentum, Münster 1958 ἑξ.
Journal of Biblical Literature, Philadelphia 1889 ἑξ.
Journal of Early Christian Studies, Baltimore 1996 ἑξ.
Journal of Ecclesiastical History, London-Cambridge 1950 ἑξ.
The Journal of Hellenic Studies, London 1880 ἑξ.
Journal of Jewish Studies, London.
Journal of the Moscow Patriarchate, 1980 ἑξ.
Journal of Roman Studies, London 1911 ἑξ.
The Journal of Theological Studies, London-Oxford 1900-1949, new series Oxford 1950 ἑξ.
κανόνας,-ες.
κανόνας,-ες καὶ ἑρμηνεία,-ες.
Ἔκδ. Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
κείμενο,-α.
Κληρονομία. Περιοδικὸν ∆ημοσίευμα τοῦ ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1969 ἑξ.
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LTK
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MitrOlt
MS
MSR
Muséon
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NCE
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NRT
ΝΣ
NTS
NTT
OCA
OChr
OCP
OLP
OSBM
OstSt
OSyr
PBR
PG
PGL
ΦΘΒ
PIMS
PIO
PIOS
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ΠΚ
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Prometheus
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RB
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Λεξικὸ Βιβλικῆς Θεολογίας (Vocabulaire de Théologie Biblique, Paris 1971), Ἀθήνα 1980.
Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1957-19672.
Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, 24 τόμ., ἐκδ. Π. ∆ρανδάκης, Ἀθῆναι 19261934.
GRIBOMONT, J., Saint Basile. Évangile et Église. Mélanges, 2 τόμ., [Spiritualité
Orientale 36-37], Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1984.
Mitropolia Oltenei.
Mediaeval Studies, Toronto 1939 ἑξ.
Mélanges de science religieuse, Lille 1944 ἑξ.
Le Muséon. Revue des études orientales, Louvain 1881 ἑξ.
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft, Basel-Stuttgart 1944 ἑξ.
New Catholic Encyclopedia, 16 vols, Washington.
Νομοκανονικά. Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού ∆ικαίου,
Ἀθήνα 2002 ἑξ.
Nouvelle Revue Théologique, Paris 1879 ἑξ.
Νέα Σιών, Ἱεροσόλυμα 1904 ἑξ.
New Testament Studies, Cambridge-Washington 1954 ἑξ.
Nederlands theologisch tijdschrift, Wageningen Veenman.
Orientalia Christiana Analecta, Roma 1935 ἑξ.
Oriens Christianus, Leipzig 1901-1941, Wiesbaden 1953 ἑξ.
Orientalia Christiana Periodica, Roma 1935 ἑξ.
Orientalia Lovaniensia Periodica, Leuven 1970 ἑξ.
Ordinis Sancti Basilii Magni, Roma.
Ostkirchliche Studien, Verlag-Würzburg 1952 ἑξ.
L᾽Orient Syrien, Paris 1956 ἑξ.
The Patristic and Byzantine Review, American Institute for Patristic and Byzantine Studies.
Patrologia Graeca, éd. J. P. Migne, Paris 1857-1866.
A Patristic Greek Lexicon, ed. G. W. H. Lampe, Clarendon Press, Oxford 199110.
Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη.
Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto.
Pontificium Institutum Orientale, Roma.
Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma.
Ἔκδ. Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Βλατάδων, Θεσσαλονίκη.
Ποινικὸς Κώδικας.
Patrologia Latina, éd. J. P. Migne, Paris 1844-1855.
Patrologia Orientalis, Paris-Tournhout 1903 ἑξ.
Proche Orient Chrétien, Jérusalem 1951 ἑξ.
Prometheus. Rivista quadrimestrale di Studi Classici, Firenze.
Patristic Studies of the Catholic University of America, Washington 1922 ἑξ.
Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1941 ἑξ.
Revue d᾽ascétique et de mystique, Toulouse 1920 ἑξ.
Revue Bénédictine, Maredsous 1884 ἑξ.
Revue biblique, Paris 1891 ἑξ., nouvelle série 1904 ἐξ.
Regulae Benedicti Studia. Annuarium internationale, Hildesheim 1971 ἑξ.
Revue des études arméniennes, Paris 1920-1933, ns 1964 ἑξ.
Revue des études Αugustiniennes, Paris 1955 ἑξ.
Revue des études byzantines, Paris 1946 ἑξ.
Recherches augustiniennes, Paris.
Revue des études grecques, Paris 1888 ἑξ.
Revue des études latines, Paris 1923 ἑξ.
Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Παιδεία, ἐν Ἀθήναις 1978 ἑξ.
Revue des sciences religieuses, Strasbourg-Paris 1921 ἑξ.
Rivista di Filologia Classica, Torino.
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RFIC
RHE
RHLR
RHPR
RHR
RHT
RIL
ROC
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RPTK
RSC
RSLR
RSPT
RSR
RTP
SC
SCA
SCO
Scriptorium
SIFC
Sobornost
SP
StTeol
StudAns
SVTQ
TDNT
Texts and Studies
TG
Θεολογία
ΘΗΕ
ThPh
TLZ
Τόμος ἑόρτιος
TPM
TQ
TRE
TS
TU
TWAT
TZ
VC

Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, Torino.
Revue d᾽histoire ecclésiastique, Louvain 1900 ἑξ.
Revue d᾽histoire et de littérature Religieuses, Paris 1896-1907.
Revue d᾽histoire et de philosophie religieuses, Strasbourg-Paris 1921 ἑξ.
Revue de l᾽histoire des religions, Paris 1880 ἑξ.
Revue d᾿histoire des textes, Éd. du Centre Nationele de Recherche Scientifique,
Paris.
Rendiconti dell᾿Istituto Lombardo, Classe di Lettere, Scienze morali e storiche,
Milano.
Revue de l᾽Orient chrétien, Paris 1896-1946.
Revue de philologie, de littérature et d᾽histoire anciennes, Paris 1914 ἑξ.
Γ. ΡΑΛΛΗ-Μ. ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ
πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων καὶ
τῶν κατὰ μέρος ἁγίων Πατέρων, τόμ. 1-6, ἀνατύπωσις τῆς α΄ ἐν Ἀθήναις ἐκδόσεως
(1852-1859), ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2002.
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Leipzig.
Rivista di storia della Chiesa in Italia, Roma.
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Florence 1965 ἑξ.
Revue des sciences philosophiques et théologiques, Paris 1907 ἑξ.
Recherches de science religieuse, Paris 1910 ἑξ.
Revue de théologie et de philosophie, Lausanne 1868-1911, ns 1913-1950, 3me
sér. 1951 ἑξ.
Sources chrétiennes, Paris 1941 ἑξ.
Studies in Christian Antiquity, Washington 1941 ἑξ.
Studi classici e orientali, Pisa.
Scriptorium. Revue internationale des Études relatives aux manuscrits, BruxellesParis 1946 ἑξ.
Studi Italiani di Filologia Classica, Florence.
Sobornost (Incorporating Eastern Churches Review), London.
Studia patristica. Papers presented to the International Conference on Patristic
Studies held in Oxford, Berlin, Louvain, 1957 ἑξ.
Studii Teologice. Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, Editura
Institutulu Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Seria II, Bucuresti 1949 ἑξ.
Studia Anselmiana, Roma 1933 ἑξ.
St Vladimir᾽s Theological Quarterly, New York 1969 ἑξ.
Theological Dictionary of the New Testament (Theologisches Wörterbuch zum
Neuen Testament, ed. G. Kittel), 10 vols, english trans. G. W. Bromiley, London.
Texts and Studies. A Review of the Foundation for Hellenism in Great Britain,
Thyateira House, London 1982 ἑξ.
Theologie und Glaube, Paderborn 1909 ἑξ.
Θεολογία. Ἐπιστημονικὸν Περιοδικόν, Ἀθήνα 1923 ἑξ.
Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1-12, Ἀθῆναι 1962-1968.
Theologie und Philosophie, Freiburg.
Theologische Literaturzeitung, Leipzig 1876 ἑξ.
Τόμος ἑόρτιος χιλιοστῆς ἑξακοσιοστῆς ἐπετείου Μεγάλου Βασιλείου (379-1979), ἐπιμ. Ἰ. Καλογήρου, ΑΠΘ, Θεολογικὴ Σχολή, Θεσσαλονίκη 1981.
Theologisch-praktische Monatschrift.
Theologische Quartalschrift, Tübingen 1819 ἑξ. Stuttgart 1946 ἑξ.
Theologische Realenzyklopädie, Berlin-New York.
Theological Studies, Woodstock 1940 ἑξ.
Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Akademie Verlag, Leipzig-Berlin 1882 ἑξ.
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, edd. G. J. Botterweck-H.
Ringren.
Theologische Zeitschrift, Basel 1945 ἑξ.
Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language, Amsterdam 1947 ἑξ.
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WUNT
ZAC
ZKG
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Vetera Christianorum, Bari.
Vox Patrum. Antyk chrześcijański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Word and Spirit. A monastic review I. In honor of St. Basil the Great, St. Bede᾽s
Publications, Still River, Mass. 1979.
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Tübingen.
Zeitschrift fur antikes Christentum, Berlin.
Zeitschrift für Kirchengeschichte, Gotha, Stuttgart 1876 ἑξ.
Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck, Wien 1877 ἑξ.
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren
Kirche, Giessen 1900 ἑξ., neununddreissigster band Berlin 1934 ἑξ.
Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte, Köln.
Zeitschrift für Theologie und Kirche, Tübingen 1891 ἑξ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιο εἶναι ἔννοιες πανάρχαιες, τουλάχιστον συνομήλικες τῆς ἀνθρωπότητας. Στὴν ἐνδοκοσμική τους διάσταση ἐξαρτῶνται ἄμεσα καὶ καθοριστικὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος διαμορφώνει κατὰ καιροὺς καὶ τόπους τόσο τὸ περιεχόμενο ὅσο καὶ τὴν ἐφαρμογὴ
αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν. Ἡ ἰδέα περὶ Θεοῦ καὶ ἠθικῆς, καθὼς καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐν
κοινωνίᾳ βιούντων εἶναι οἱ ρυθμιστικοὶ παράγοντες τῆς δικαιικῆς ἰδέας καὶ τῆς ἔννομης τάξης.
Ἡ λέξη «δικαιοσύνη» εἶναι πολύπλευρη καὶ πολυσήμαντη· νομική, κοινωνική, ἠθική, θρησκευτική. Στὴ νομική της διάσταση ἡ δικαιοσύνη ὑποδηλώνει μία κατάσταση κατὰ τὴν ὁποία ἕνα
πρόσωπο, ποὺ ἀποτελεῖ φορέα τοῦ δικαιικοῦ συστήματος τοῦ τόπου καὶ τῆς ἐποχῆς του, ἀπονέμει τὸ δίκαιο μὲ βάση τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὸ νόμο. Στὴν κοινωνική της ἔκφανση ἡ δικαιοσύνη
ἐκφράζεται ὡς ἡ ἰσότητα ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει τὶς σχέσεις τῶν πολιτῶν μεταξύ τους καὶ μὲ
τὸ κράτος σὲ μία κοινωνία δικαίου. Ἡ ἠθικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης εἶναι εὐρύτερη· κατ᾽ αὐτὴν
ἡ δικαιοσύνη ἀπονέμει στὸν καθένα ὅ,τι τοῦ ὀφείλεται, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ δὲν προσδιορίζεται ἀπὸ
κάποιο νόμο ἢ ἔθιμο. Στὴ θρησκευτική της, τέλος, ὄψη ἡ δικαιοσύνη ἐκλαμβάνεται ὡς μία ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπου. Παρόμοια μὲ τὴν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης
νοηματοδοτεῖται καὶ ἡ ἔννοια τοῦ δικαίου, ἡ ὁποία καταλήγει νὰ σημαίνει, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα,
καὶ τὸ σύστημα τῶν νομικῶν διατάξεων ἢ τῶν ἠθικῶν ἐπιταγῶν ποὺ συνιστοῦν τὸ πλαίσιο δράσης τῶν μελῶν μιᾶς κοινότητας. Ὅταν λοιπὸν γίνεται λόγος γιὰ ἀνθρώπινο δίκαιο, νοεῖται συνήθως τὸ σύνολο τῶν γραπτῶν καὶ ἄγραφων νόμων ποὺ ρυθμίζουν τὶς σχέσεις τῶν πολιτῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὴν πολιτεία. Ὅταν γίνεται ἀναφορὰ στὸ θεῖο δίκαιο, σημαίνεται τὸ σύνολο
τῶν ἠθικῶν κανόνων ποὺ κάνουν γνωστὸ στὸν ἄνθρωπο τὸ θεῖο θέλημα.
Κατὰ τὴν κοινωνιολογικὴ θεώρηση ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιο ἐμφανίζονται μὲ τὴν ἐξημέρωση τῶν ἠθῶν, καθὼς στὴν πρωτόγονη ἐποχὴ ἡ ἐπιβίωση καὶ ὑπερίσχυση τοῦ ἰσχυροτέρου
ἦταν ὁ κανόνας ποὺ ρύθμιζε κατέξοχὴν τὴν ἀνθρώπινη συμβίωση. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ
δικαιοσύνη διαμορφώνεται ὡς ἰδέα καὶ λαμβάνει ὑπόσταση καὶ μορφὴ θεία. Στὴν ἀρχαιοελληνικὴ κοινωνία τὸ δίκαιο θεραπεύουν ἢ ἀντιπροσωπεύουν ὄχι μόνο ἡ Θέμις καὶ ἡ ∆ίκη, ἀλλὰ καὶ
ἄλλες θεότητες, εἴτε στὴ θετικὴ εἴτε στὴν ἀρνητική τους ἔκφραση. ∆ίκαιος εἶναι ὁ ∆ίας, ὁ πατὴρ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐρινύες, ποὺ τύπτουν τοὺς παραβάτες τοῦ φυσικοῦ δικαίου.
Ἡ δικαιοσύνη ἐκφράζεται καὶ ἐφαρμόζεται ποικιλοτρόπως ἀπὸ τοὺς θεούς, γεγονὸς ποὺ ἀντικατοπτρίζει τὴν ἀντίστοιχη ἀνθρώπινη ἔκφραση καὶ ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης.
Ἡ θεϊκὴ προέλευση τοῦ δικαίου δὲν ἀμφισβητήθηκε, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποφάσισε νὰ διατυπώσει γραπτὰ τὶς ρυθμιστικὲς τοῦ κοινωνικοῦ του βίου διατάξεις. Οἱ θετοὶ νόμοι διαπνέονταν ἀπὸ ἕνα δικαιικὸ πνεῦμα ποὺ ἀναγόταν στὴ σφαῖρα τοῦ θείου, ἰδέα ποὺ καλλιέργησαν
καὶ ἀνέπτυξαν μεγαλειωδῶς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι καὶ φυσιολόγοι. «Θεῖον εὕρημα» χαρακτηρίζει ὁ Πανδέκτης (1, 1, 13) τοὺς νόμους, «σοφία δὲ νόμου, τὸ εἰδέναι τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον» (1, 1, 10). Σήμερα τὸ δίκαιο ὁρίζεται ὡς ἡ
λογικο-ηθικὴ ρύθμιση τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Ὅπως ὅλα σχεδὸν τὰ κοινωνικά, ἠθικά, πολιτικά,
πολιτιστικὰ δρώμενα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης διαπερνᾶ
τὴν τρίσημη διαχρονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Ἀρχαιότητα-Βυζάντιο-Νεοελληνικὸ Κράτος), σημειώνοντας σημαντικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὰ παραδεδομένα κατὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν πολιτικὴ αἰχμαλωσία στὴν ἐλευθερία μὲν τοῦ κράτους, στὴν αἰχμαλωσία ὅμως τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Αὐτὸ
δείχνουν ὄχι μόνο ὁ ἐκδυτικισμὸς τῶν νόμων καὶ τῶν ἠθῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποχρωματισμὸς τοῦ δικαίου καὶ τῆς δικαιοσύνης ἀπὸ κάθε θεολογικὴ ἔννοια.
Ἡ χριστιανικὴ θεώρηση διαφοροποιεῖται σὲ οὐσιώδη σημεῖα ἀπὸ τὴν κοινωνιολογική, φιλοσοφικὴ ἢ πολιτική. Ἡ δικαιοσύνη δὲν ἔχει ἰδία ὑπόσταση, ἀλλὰ εἶναι ἰδιότητα τοῦ Τριαδικοῦ
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Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἀφίσταται τῆς ἰδιότητάς του αὐτῆς ἀκόμη καὶ ὅταν τιμωρεῖ. Τὸ θεῖο δίκαιο
ἀντικατοπτρίζεται ἀρχικῶς μὲν στὴν ἰσορροπία καὶ καλλονὴ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀφ᾽ ἑτέρου
δὲ στὴν ἁρμονία καὶ ὡραιότητα κάθε ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι εἰκόνα τοῦ μοναδικοῦ Θεοῦ. Ἡ συνείδηση τίθεται ἐξ ἀρχῆς ὡς ρυθμιστικὸς παράγοντας τῆς συμβίωσης τῶν πρωτοπλάστων καὶ τῆς
κοινωνίας τους μὲ τὸ Θεό, ἐνῶ ἡ ἐντολὴ τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὸ ξύλο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἐκτείνεται ἐνώπιον τῶν αὐτεξουσίων καὶ ἐξόχως προικισμένων λογικῶν ὄντων ὡς ἐλάχιστο στάδιο ἄσκησης μέσα στὸν ἀπέραντο παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἀφθονίας.
Ἡ παρακοὴ τόσο στὸ φυσικὸ νόμο τῆς συνείδησης ὅσο καὶ στὸ θετὸ νόμο τῆς νηστείας γίνεται ἀφορμὴ ν᾿ ἀποκαλυφθεῖ ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς θείας δικαιοσύνης. Μὲ ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαγχνία ὁ Θεὸς ὄχι μόνο ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα κάθε ἀφορμὴ ἁμαρτίας, ἀλλὰ
καὶ τοὺς ἐξοπλίζει μὲ τὰ ἀπαραίτητα προσόντα ποὺ θὰ τοὺς καθιστοῦσαν ἱκανοὺς νὰ ἐπανέλθουν
στὴν προπτωτικὴ κατάσταση τῆς δικαιοσύνης. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας ἀγάπης γίνεται φανερὸ σταδιακὰ κατὰ τὴν προοδευτικὴ ἐξέλιξη τοῦ σχεδίου τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴ
θέωση τῆς πεπτωκυίας ἀνθρωπότητας. Ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους λαμβάνουν σχῆμα ἀπὸ τὴν κάλαμο τῆς θείας δικαιοσύνης καὶ χρωματίζονται ἀπὸ τὸ
χρωστήρα τῆς θείας εὐσπλαγχνίας. Ὁ ἀπὸ προσώπου γῆς ἀφανισμὸς τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου ἐπὶ
Νῶε, ἡ καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας, ἡ πάταξη τῆς βαβελικῆς ματαιοδοξίας, ἡ
δυσπραγία τοῦ περιούσιου λαοῦ, οἱ λεηλασίες καὶ οἱ πόλεμοι, ἡ θλίψη καὶ ὁ θάνατος, δὲ μαρτυροῦν τὴν αὐστηρότητα ἑνὸς τιμωροῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος πατάσσει κάθε προσβολὴ τοῦ ὀνόματός του,
ἀλλὰ φανερώνουν τὴν εὐσπλαγχνικὴ πιστότητα ἑνὸς Πατέρα ὁ ὁποῖος δεσμεύεται νὰ μεταμορφώσει τὴν ἀμαυρωθεῖσα εἰκόνα τοῦ πλάσματός του καὶ νὰ τὴν ἐπαναφέρει στὸ ἀρχέγονο κάλλος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πατερικὴ θεώρηση τοῦ προβλήματος τῆς θεοδικίας, τὸ ὁποῖο συνοψίζει πολλὰ
ἐπιμέρους προβλήματα καὶ ἐρωτήματα ποὺ θέτει ὁ ἄνθρωπος στὸν ἑαυτό του καὶ πολλὲς κατηγορίες καὶ μομφὲς ποὺ ἀπευθύνει σ᾿ ἕνα Θεὸ ποὺ ἀνέχεται τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ πόνου.
Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἔδωσε ἀπαντήσεις ὁ Μέγας Βασίλειος ὄχι φιλοσοφώντας ἀλλὰ θεολογώντας. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἄσκηση τοῦ θεολογεῖν δὲν ἦταν γιὰ τὸν Καππαδόκη ἱεράρχη μία διανοητικὴ λειτουργία ποὺ ἱκανοποιοῦσε τὴν ἀνάγκη του γιὰ σκέψη καὶ μετάδοση αὐτῆς τῆς σκέψης στοὺς ἄλλους. Ἦταν μία ἀνάγκη ποὺ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς συνθῆκες καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ αἴτημα γιὰ ὑπεράσπιση τῆς σώζουσας πίστης. Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου σωτηριολογικὴ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κάθε λόγος τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δυναμικοῦ ποιμένα τῆς Καισάρειας καὶ τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας ἦταν λόγος ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴν οἰκοδομὴ καὶ σωτηρία τῶν πιστῶν. Εἶναι παγκοίνως γνωστὸ ὅτι ἐκτὸς τῆς δράσης
του γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς πίστης καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας καὶ εἰρήνης τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιδόθηκε καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς· ἐργάστηκε γιὰ τὴ
διαμόρφωση τῆς λατρείας, τὴν ὀργάνωση τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τὴ συστηματοποίηση τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου. ∆ραστηριοποιήθηκε λοιπὸν τόσο στὸ ἐκκλησιαστικὸ ὅσο καὶ στὸ κοινωνικὸ στάδιο
καὶ ἦταν ἐπιφορτισμένος τόσο μὲ ἐκκλησιαστικὲς ὅσο καὶ μὲ κοινωνικὲς φροντίδες. Πρὸς τούτοις ὁ Βασίλειος εἶχε ἄριστη γνώση τῆς κοσμικῆς σοφίας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς πρὸ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ πατερικῆς σκέψης. Ἡ βαθειὰ καὶ πολύπλευρη γνώση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ δυνατὴ πίστη τὸν ἀνέδειξαν σὲ μέγα θεολόγο καὶ ἀνυπέρβλητο ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ὁποῖος ποτὲ ὅμως δὲν παραμέλησε τὴν κοινωνικὴ προσφορά του στὴν πατρίδα.
Ὁ Μέγας Βασίλειος προσδιορίζει καὶ συνοψίζει τὰ ὑποκείμενα τῆς δικαιοσύνης, ποὺ ταυτίζονται μὲ τὶς θεολογικὲς σημασίες τῆς ἔννοιας· « Ἔστι γάρ τις καὶ ἀγγέλων δικαιοσύνη ὑπεραναβεβηκυῖα τὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἴ τις ὑπὲρ ἀγγέλους δύναμις, ἀναλογοῦσαν ἔχει τῷ μεγέθει
καὶ τὴν τῆς δικαιοσύνης ὑπεροχήν· καὶ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ δικαιοσύνη ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν,
ἄῤῥητος οὖσα καὶ ἀκατάληπτος πάσῃ τῇ γενητῇ φύσει». Ἡ δικαιοσύνη λοιπὸν εἶναι γνώρισμα
πρωτίστως τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ καθίσταται γνώρισμα τόσο τῶν πνευματικῶν λογικῶν ὄντων
ὅσο καὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ δικαιοσύνη αὐτῶν ὅμως δὲν εἶναι ἴδια, ἀλλὰ διαφέρει ὅσο διαφέρει καὶ
ἡ φύση τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη «πολύς ἐστιν ὁ περὶ τῆς δικαιοσύνης λόγος, καὶ δυσέφικτα τῆς τε-
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λείας δικαιοσύνης τὰ πέρατα» . Κάνοντας λόγο γιὰ τὴ θεία δικαιοσύνη ὁ Μέγας Βασίλειος παραδέχεται ὅτι «τὸ νοῆσαι τὴν ἀληθῆ δικαιοσύνην μεγάλης ὄντως διανοίας καὶ φρενὸς τελειοτάτης» 2 . Ἡ νομικὴ-κοινωνικὴ ἔννοια τοῦ δικαίου διαπνέει καὶ τὴ σχετικὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου· «δίκαιον δὲ τὸ πρὸς ἀξίαν τῶν ἔργων ἑκάστῳ ἀποδιδόμενον» καὶ συγκεκριμένα
«ἐπὶ δὲ τοῦ δικαίου καὶ ἡ τῶν κακῶν δοκιμασία καὶ ἀνταπόδοσις 3 .
Κατὰ τὴν ἀναζήτηση σχετικῆς μὲ τὸ Μέγα Βασίλειο βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ἡ ἔλλειψη μελέτης, ἐπιστημονικῆς ἢ ἐκλαϊκευμένης, ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς δικαιοσύνης. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων μελετητῶν, κυρίως τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ., ἦταν στραμμένο στὴν
ἀναζήτηση, κριτικὴ ἔρευνα καὶ ἔκδοση τῆς χειρόγραφης παράδοσης τῶν ἔργων τοῦ πατρός. Πολυάριθμες εἶναι οἱ μονογραφίες καὶ τὰ ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὴ ζωή, τὴ δράση καὶ τὴ διδασκαλία
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Εἰδικὲς μελέτες ἔχουν ἐκπονηθεῖ γιὰ τὴν ἀνάμιξή του στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα καὶ τὴ συμβολή του στὴ διαφύλαξη τοῦ δόγματος, καθὼς γιὰ τὸν ἀγώνα του γιὰ τὴ
διατύπωση τοῦ πνευματολογικοῦ δόγματος. Ἰδιαίτερα μελετήθηκε ἡ συμβολή του στὴν πρακτικὴ ὀργάνωση τοῦ μοναχισμοῦ καὶ στὴ θεωρητική του θεμελίωση. Ἡ κοσμολογία τῆς Ἑξαημέρου ἔγινε προσφιλὲς ἀντικείμενο μελέτης πολλῶν Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων. Οἱ ἀπόψεις
του γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία καὶ ἡ συμβολή του στὴ σύζευξη Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ
προκάλεσαν τὸ ἐνδιαφέρον θεολόγων ἀλλὰ καὶ φιλοσόφων. Πλῆθος ἄλλων μονογραφιῶν καὶ εἰδικῶν ἄρθρων ἀφοροῦν σὲ ἐπιμέρους ζητήματα τῆς ζωῆς καὶ τῆς διδασκαλίας του 4 .
Οἱ σχετικὲς μὲ τὴν ἔννοια καὶ τὸ σκοπὸ τῆς δικαιοσύνης μελέτες εἶναι πολυάριθμες, προέρχονται ὅμως στὴν πλειοψηφία τους ἀπὸ νομικούς. Οἱ θεολογικὲς καὶ μάλιστα πατρολογικὲς μελέτες ἐπὶ τοῦ θέματος εἶναι εὐάριθμες στὸν ὀρθόδοξο χῶρο 5 . Ἀπὸ αὐτὲς ξεχωρίσαμε μία μελέτη
τοῦ πανεπιστημιακοῦ καθηγητῆ Εὐαγγέλου Θεοδώρου μὲ τὸν τίτλο «Ἡ δικαιοσύνη κατὰ τοὺς
τρεῖς Ἱεράρχες καὶ τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο» ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Θεολογία τὸ ἔτος
1994. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ μᾶς εἰσήγαγε στὴ σκέψη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῶν ἄλλων πατέρων, ἀλλὰ ἡ παρουσίαση τῶν θεμάτων εἶναι ἀρκετὰ ἐνδεικτική, ὅπως ἐξάλλου ἐπέβαλλε ὁ
περιορισμὸς τοῦ εἴδους τῆς εἰσηγήσεως, στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ μελέτη. Τὴν εἰσήγηση ἐκφώνησε ὁ
καθηγητὴς σὲ ἐπιστημονικὸ συμπόσιο τοῦ «Κέντρου ∆ικανικῶν Μελετῶν» τὸ Μάιο τοῦ 1994.
Θὰ πρέπει νὰ προκάλεσαν μεγάλη ἐντύπωση ὅσα εἰπώθηκαν γιὰ τοὺς πατέρες, γιὰ τὴ νομική
τους παιδεία, σκέψη καὶ δράση, ἐνώπιον δικαστῶν, δικηγόρων καὶ ἐγκρατῶν τῆς νομικῆς
ἐπιστήμης. Οἱ πατέρες ὑπῆρξαν πρωτοπόροι σὲ πολλὰ ἠθικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ζητήματα. Ὑπῆρξαν πρωτότυποι καὶ προοδευτικοὶ καὶ στὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ τὸ ἐν
αὐτῷ δίκαιο. ∆ὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε ν᾿ ἀναφέρουμε τὴν ἐξαίρετη μελέτη τοῦ καθηγητῆ
Κωνσταντίνου Βαβούσκου μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς νομικός», ἡ ὁποία παρουσιάστηκε τὸ 1979 μὲ ἀφορμὴ τὰ 1600 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου καὶ δημοσιεύθηκε ἀργότερα στὸν ἑόρτιο τόμο καὶ στὸ περιοδικὸ Ἀρμενόπουλος. Τὸ 1987 δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Γρηγόριος Παλαμᾶς ἄρθρο μὲ θέμα «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου». Ὁ συγγραφέας Β. Νικόπουλος ἐξετάζει διεξοδικὰ τὴ σχετικὴ διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ πατρός, καὶ ἡ ἐργασία
του εἶναι ὁμολογουμένως πρωτότυπη καὶ πλήρης. Ἀρκετοὶ θεολόγοι καὶ κανονολόγοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν κανονικὴ παραγωγὴ τοῦ ἱεροῦ πατρός, ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανεὶς εὔκολα ἐὰν ἀνατρέξει στὸ Παράρτημα τῆς παρούσας ἐργασίας στὴν κατηγορία Κανόνες-Ἐπιτίμια.
Πέραν τούτων οἱ ἀναφορὲς στὴ νομικὴ σκέψη καὶ συμβολὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴ νομικὴ

1. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 241A.
2. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404C.
3. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 249, PG 31, 1249A.
4. Τὴν πλούσια βασιλειανὴ βιβλιογραφία βλ. στὸ Παράρτημα.
5. Βλ. Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Ἡ δικαιοσύνη κατὰ τὴν ἰουδαιοχριστιανικὴν καὶ τὴν ἀρχαιοελληνικὴν παράδοσιν, Θεσσαλονίκη 1970. Ο Ι∆ΙΟΣ, Περὶ δικαιοσύνης. Συστηματικὴ ἔρευνα εἰς τὸ ἔργον Κλήμεντος τοῦ
Ἀλεξανδρέως, Ἀθῆναι 1971. Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι τοῦ Γ. Πλήθωνος Γεμιστοῦ, [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται 13], ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη 19892.
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ἐπιστήμη εἶναι συχνὴ σὲ ἔργα κανονολόγων καὶ νομικῶν, ἀλλὰ ὄχι σὲ μορφὴ μονογραφίας γιὰ
τὴ σχετικὴ διδασκαλία καὶ πράξη τοῦ ἱεροῦ πατρός.
Ἡ γράφουσα ἔχει λάβει θεολογικὴ καὶ νομικὴ παιδεία, καὶ οἱ μορφωτικὲς αὐτὲς καταβολές
της καθόρισαν τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τοὺς προβληματισμοὺς ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὴν ἀνάληψη
τοῦ θέματος τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς. Ἡ διαπίστωση τῆς ἀπουσίας εἰδικῆς μελέτης γιὰ τὴ
θεία καὶ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μᾶς ὁδήγησε στὴν
ἰδέα ἐκπόνησης διδακτορικῆς διατριβῆς μὲ τὸν τίτλο «∆ικαιοσύνη θεία καὶ ἀνθρώπινη κατὰ
τὸν Μέγα Βασίλειο». Ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας δὲν εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ μία νομικὴ μελέτη,
ἀλλὰ πρωτίστως μία θεολογικὴ μελέτη ἀπὸ τὴν ὁποία τὰ νομικὰ στοιχεῖα δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
λείπουν. Τὸ θέμα τῆς θείας καὶ ἀνθρώπινης δικαιοσύνης προσπαθήσαμε νὰ δοῦμε πολύπλευρα,
ἀλλὰ πρέπει ἐκ τῶν προτέρων νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ κεντρικὸς ἄξονας περὶ τὸν ὁποῖο στρέφεται
ἡ ἐργασία μας εἶναι τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σωτηριολογική του δράση, διότι
ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Σωτῆρος ἀντλεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ νὰ συνθέσει τὴ διδασκαλία διὰ τῆς ὁποίας θὰ μεταδώσει στοὺς πιστοὺς τὴ σώζουσα πίστη καὶ γιὰ νὰ διαμορφώνει τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐκκλησιαστική του δράση.
Τὸ Α΄ κεφάλαιο, τὸ ὁποῖο φέρει τὸν τίτλο «Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης», ἀποτελεῖ μία γραμματολογικὴ καὶ ἱστορικο-φιλολογικὴ μελέτη τῶν ἐννοιῶν τοῦ δικαίου καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ
συναφῶν ὅρων. Στὴν πρώτη ἑνότητα, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Σημασίες τοῦ ὅρου ⁇δικαιοσύνη⁇ καὶ
συναφῶν ὅρων», διερευνᾶται ἡ ἐτυμολογία, σημασία καὶ ἐξέλιξη τῶν λέξεων «δίκη», «δίκαιος»,
«δικαιοσύνη», «δικαιόω», «δικαίωσις» καὶ «δικαίωμα», βάσει τῶν στοιχείων ποὺ παρέχει τόσο
ἡ σύγχρονη ὅσο καὶ ἡ προγενέστερη λεξικογραφία. Παρατίθενται ἐνδεικτικὰ φράσεις καὶ σύντομα ἀποσπάσματα ἀπὸ συγγράμματα ποὺ καλύπτουν τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ ἐποχὴ ἕως καὶ τοὺς ἰουδαίους Φίλωνα καὶ Ἰώσηπο. Ἀκολουθεῖ μία σύντομη ἔκθεση ποὺ ἀφορᾶ στὸ
«∆ίκαιο καὶ δικαιοσύνη στὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα», ποὺ κρίθηκε ἀναγκαία γιὰ τὴν κατανόηση
τῶν μορφωτικῶν καταβολῶν τοῦ Βασιλείου, ποὺ ἐπηρέσαν τὴ σκέψη καὶ τὴ γραφίδα του. Ἐδῶ
χρησιμοποιεῖται τὸ κριτήριο τοῦ χρόνου. Ἀρχικὰ ἐξετάζεται ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κατανοοῦσαν
τὴ δικαιοσύνη οἱ Μιλήσιοι φιλόσοφοι, ἐρευνᾶται ἡ σημασία ποὺ ἔδιναν σ᾿ αὐτὴν οἱ σπουδαῖοι
φιλόσοφοι τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, καὶ ἡ ἑνότητα κατακλείεται
μὲ ἀναφορὰ στὴ θεωρία τῶν στωικῶν περὶ δικαίου καὶ δικαιοσύνης. Στὴν τρίτη ἑνότητα, μὲ τὸν
τίτλο «⁇∆ίκαιος⁇, ⁇δίκαιον⁇, ⁇δικαιοσύνη⁇, ⁇δικαίωσις⁇ στὴν Ἁγία Γραφὴ» καταγράφεται λεπτομερῶς ἡ σημασιολογικὴ ποικιλία τῶν ὅρων αὐτῶν στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη. Ἡ ἔκταση τῆς ἑνότητας ὀφείλεται στὸ ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι πρωτίστως ἁγιογραφικὴ καὶ ἐκκλησιολογική. Καὶ ἂν ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς κλασικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας ἀντλεῖ ἐνδεικτικὰ ὅσα συμβάλλουν στὴν προώθηση τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος, ἀπὸ τὸ θησαυρὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καὶ Καινῆς ∆ιαθήκης, ἀξιοποιεῖ
ἐξαντλητικὰ κάθε μαργαρίτη τῆς θείας σοφίας. Στὴν τέταρτη καὶ τελευταία ἑνότητα τοῦ κεφαλαίου μελετᾶμε τὴ χρήση τῶν ὡς ἄνω ὅρων ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο βάσει τῶν γνησίων συγγραμμάτων καὶ τοῦ ἀμφιβαλλομένου ἑρμηνευτικοῦ ὑπομνήματος Εἰς Ἠσαΐαν, λόγῳ τῆς γραμματολογικῆς καὶ θεολογικῆς σπουδαιότητάς του.
Μετὰ τὸ πρῶτο εἰσαγωγικὸ κεφάλαιο ἀκολουθοῦν τέσσερα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα διαπραγματεύονται τὸ θέμα τῆς δικαιοσύνης κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο. Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης
ἔχει στὸν Καππαδόκη θεολόγο τὴν πολυμορφία καὶ γλαφυρότητα ποὺ ἔχει ὁ ὅρος στὰ κείμενα
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλὰ καὶ στὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων. Τὶς ποικίλες
σημασίες τῆς λέξης «δικαιοσύνη» συνοψίζουμε στὶς τέσσερις σημαντικὲς σημασίες, οἱ ὁποῖες
διαμορφώθηκαν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων· δίκαιο, ἀρετή, κρίση καὶ δικαίωση. Τὰ σημαινόμενα
αὐτὰ ἀπαντοῦν καταρχὴν στὴν ἁγιογραφικὴ διδασκαλία, ἀλλὰ δὲν εἶναι ξένα καὶ πρὸς τὴ φιλοσοφικὴ ὁρολογία. Στὴν παρούσα ἐργασία μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ περιεχόμενο τῶν παραπάνω σημασιῶν τοῦ ὅρου ὅπως διαφαίνεται μέσα ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ διδασκαλία τοῦ ὁποίου συνδυάζει μὲ δυναμισμὸ καὶ πρωτοτυπία τὴν ἑλληνικὴ σκέψη μὲ τὸν προφητικὸ
λόγο, τὴν κοσμολογικὴ διανόηση μὲ τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα.
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Τὸ Β΄ κεφάλαιο ἐπιγράφεται «Ἡ δικαιοσύνη ὡς δίκαιο». Ἐξετάζονται οἱ δύο μορφὲς τοῦ δικαίου μὲ κριτήριο τὸ ὑποκείμενο ποὺ θέτει καὶ ἀσκεῖ τὸ δίκαιο. Πρόκειται γιὰ τὸ θεῖο καὶ τὸ
ἀνθρώπινο δίκαιο. Ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ θεῖο δίκαιο πρέπει καταρχὴν νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι
χρησιμοποιοῦμε ἀνθρώπινο λόγο γιὰ νὰ ἐκφράσουμε θεϊκὲς ἰδιότητες καὶ ἐνέργειες. Στὴν πρώτη
ἑνότητα καταγράφονται ἐν συντομίᾳ τὰ κοσμογονικὰ γεγονότα ποὺ φανερώνουν τὴ σοφία καὶ
δύναμη τοῦ ἐξουσιαστικοῦ θείου θελήματος. Ἂν καὶ ἡ κοσμολογία τοῦ πατρὸς ἔχει μελετηθεῖ
πολύ, ἡ παρουσίαση βασικῶν ἀρχῶν κρίθηκε ἀπαραίτητη γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ ὅσα ἀκολουθοῦν. Γίνεται ἔνας συσχετισμὸς ἀνάμεσα στὴν ἀρχὴ τῆς «κοσμικῆς δικαιοσύνης» ἢ «δίκης»,
γιὰ τὴν ὁποία ἔκαναν λόγο πρῶτοι οἱ Ἴωνες φιλόσοφοι, μὲ τὸ θεῖο πρόσταγμα ποὺ φέρνει στὴν
ὕπαρξη τὰ πάντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Σκοπὸς εἶναι ν᾿ ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς «κοσμικῆς δικαιοσύνης» δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐξουσιαστικὴ θεία βούληση ποὺ συγκροτεῖ καὶ συνέχει τὸ σύμπαν.
Ὁ δυναμισμὸς καὶ ἡ λειτουργικότητα δὲν προσιδιάζουν μόνο στοὺς φυσικοὺς νόμους ἀλλὰ
καὶ στὸν ἠθικὸ θεῖο νόμο. Τὸ θεῖο θέλημα γιὰ τὴ σωτηρία -ἢ καλύτερα γιὰ τὴ θέωση- τοῦ ἀνθρώπου ἐκφράζεται διὰ τῶν θείων ἐντολῶν, ποὺ δόθηκαν στὸν ἄνθρωπο ὡς βοηθητικὰ μέσα διὰ
τῶν ὁποίων μποροῦσε αὐτὸς ν᾿ ἀναχθεῖ στὴ σφαῖρα τῆς θεότητας. Μετὰ τὴν παράβαση τῆς πρώτης ἐντολῆς, ποὺ ἔγινε αἰτία ἀμαύρωσης τοῦ κατ᾿ εἰκόνα καὶ δυσκόλεψε τὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ
πρώτου ἀνθρώπου, καὶ ἀκολούθως μετὰ τὴν παραθεώρηση τοῦ νόμου τῆς συνείδησης καὶ τοῦ
φυσικοῦ νόμου, ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς κατεργάζεται τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πεπτωκότος στὸ ἀρχέγονο κάλλος διὰ τοῦ προαιωνίου σχεδίου τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας. Οἱ ἐντολὲς τοῦ μωσαϊκοῦ
νόμου καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν δύο ὄψεις τῆς μιᾶς σωτηριώδους ἐνέργειας τοῦ ἀγαθοῦ Νομοθέτη. Ἡ σειρὰ καὶ ἡ τάξη τῶν ἐντολῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης διατηρεῖται στὸ νόμο
τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτὸ ποὺ ἀλλάζει ἀπὸ τὴ μία διαθήκη στὴν ἄλλη δὲν εἶναι τὸ περιεχόμενο
τοῦ θείου θελήματος ἀλλὰ ὁ τρόπος ἔκφρασής του στὶς διάφορες φάσεις τοῦ σχεδίου τῆς θείας
οἰκονομίας. Ὁ τίτλος τῆς παρούσας ἑνότητας «Ἀναγκαιότητα, σειρὰ καὶ τάξη τῶν θείων ἐντολῶν» δὲν πρέπει νὰ ὁδηγήσει στὴ σκέψη ὅτι προβαίνουμε σὲ μία δικαιικὴ ἀνάλυση τοῦ φυσικοῦ
ἠθικοῦ νόμου, τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου καὶ τοῦ νόμου τοῦ Χριστοῦ. Οἱ τρεῖς νόμοι θεωροῦνται ἀποκλειστικὰ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας καὶ ἐκλαμβάνονται ὡς δυναμικὲς ἐκφράσεις τοῦ θείου θελήματος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ ἠθικὸς θεῖος νόμος, ὁ ἄγραφος καὶ ὁ γραπτός, εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο ἀνθρώπινο νόμο. Τὴ διαφορὰ μεταξὺ θείου καὶ ἀνθρώπινου νόμου ἐκφράζει ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ τῶν ἐπ᾿ ἐκκλησίαις λόγων του καὶ διὰ τῶν ἐπιστολῶν του. Ἡ ἀξία τῆς διδασκαλίας
του ὀφείλεται στὴν ἐφαρμοστικότητά της. Ὁ ἴδιος σεβόταν τοὺς νόμους τοῦ κράτους καὶ τιμοῦσε
τοὺς φορεῖς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους συνδεόταν μὲ δυνατὸ δεσμὸ φιλίας. Ἐπιφανεῖς πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ἀξιωματοῦχοι τιμοῦσαν τὸν Καππαδόκη ἱεράρχη
καὶ ἐξέφραζαν τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους διὰ τῆς δυναμικῆς συμπαράστασης στὸ κοινωνικὸ ἔργο τοῦ ἐπισκόπου. Ὡστόσο ἡ κρατικὴ ἐξουσία δὲν ἦταν πάντοτε εὐνοϊκὴ ἀπέναντι
στὴν Ἐκκλησία. Ἡ ἐχθρότητα αὐτὴ ἐκφραζόταν μὲ ἀντιεκκλησιαστικὰ διατάγματα καὶ διωγμούς, ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴ φιλαρειανικὴ πολιτικὴ ἐξουσία. Ἡ στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέναντι στὴ δικαστικὴ δικαιοσύνη ὁριζόταν ἀπὸ τὴ στάση ποὺ τηροῦσε ἡ πολιτικὴ ἐξουσία
ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἐνῶ ὁ Μέγας Βασίλειος συνήθως συμβουλεύει τοὺς χριστιανοὺς
ν᾿ ἀποφεύγουν τὴν προσφυγὴ στὴ δικαστικὴ ὁδό, δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ προτείνει τὴ δικαστικὴ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ δικαστικὴ ἐξουσία ἀσκεῖται ἀπὸ ἄξιους
φορεῖς καὶ ἀδιάφθορους κριτές.
Ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἔχει μελετηθεῖ πολὺ ἀπὸ θεολόγους, φιλοσόφους καὶ κοινωνιολόγους, οἱ ὁποῖοι συνέγραψαν ἀξιόλογες μελέτες. Ἂν καὶ δὲν ἦταν δυνατὸ
ν᾿ ἀποφύγουμε κάποιες κοινοτοπίες, προσπαθήσαμε ν᾿ ἀποδόσουμε τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης, ποὺ εἶναι κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο ἡ
φιλανθρωπία μὲ τὴν εὐρεία ἔννοια, δηλαδὴ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ
ἀγάπη αὐτὴ δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ συναίσθημα, ἀλλὰ μία δυναμικὴ φυσικὴ φορὰ πρὸς τὴ συνεύρεση μὲ ὁμοφύλους. Ἡ ἔμφυτη τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ κοινωνεῖ καὶ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἄλλους
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διαστρέφεται ἀπὸ τὴν ἀδικία καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα ποὺ ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στὶς διαμορφωθεῖσες κοινωνικὲς τάξεις. Ἀξιόλογες θέσεις καὶ λύσεις ἔχουν προταθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀνισότητας. Ἡ Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα
εἶναι ἕνα ἐνδεικτικὸ παράδειγμα τῆς προσπάθεας νὰ γεφυρωθεῖ τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὶς ἀντίπαλες κοινωνικὲς τάξεις. Οἱ ἰδέες καὶ ἀπόψεις ποὺ ἀναφύησαν κατὰ καιροὺς ἐφαρμοζόμενες στὴν
πράξη δὲν τελεσφόρησαν. Ἡ ἔκπτωση τῶν πολλὰ ὑποσχόμενων κοινωνικο-πολιτικῶν συστημάτων ἀποτελεῖ τρανὴ ἀπόδειξη τῆς ἀδυναμίας τῶν πολιτικῶν καὶ φιλοσοφικῶν θεωριῶν νὰ προσφέρουν δυναμικὲς λύσεις στὰ κοινωνικὰ προβλήματα. Ὅσο καὶ ἂν πολεμήθηκε γιὰ τὶς ριζοσπαστικές του προτάσεις ὁ Χριστιανισμὸς παρεῖχε -ὄχι ὡς θεωρία ἢ θρησκεία, ἀλλὰ ὡς θεία ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη καὶ ἀξεπέραστο μέσο σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου-, πρωτότυπες καὶ
δυναμικὲς λύσεις τῶν ἀκραίων κοινωνικῶν φαινομένων, μπροστὰ στὶς ὁποῖες ὠχριοῦν οἱ πιὸ δημοφιλεῖς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς θεωρίες. Ὅσα περὶ πλούτου γράφονται στὴν παρούσα ἑνότητα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ πολλοὺς θεολογοῦντες καὶ φιλοσοφοῦντες. Ὡστόσο ἡ ἀναφορὰ στὶς
κοινωνικὲς αὐτὲς ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ
μήνυμα ποὺ ἐπιδιώκουμε νὰ μεταδώσουμε μεταβαίνοντας ἀπὸ τὴν περὶ πλούτου στὴν περὶ πτωχείας διδασκαλία. ∆ιττὴ εἶναι ἡ μορφὴ τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῆς πτωχείας· ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν
λελογισμένη χρήση τῶν οἰκονομικῶν μέσων, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται διὰ τῆς ὀλιγοδεΐας ἡ αὐτάρκεια καὶ αὐτονομία τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ αὐτοπροαίρετη συνδρομή, ὑλικὴ
καὶ ψυχική, στοὺς ἐνδεέστερους. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς διττῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἡ πτωχεία ἀποδεικνύεται πραγματικὴ εὐλογία ὄχι μόνο γι᾿ αὐτὸν ποὺ τὴν ἀσκεῖ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινωνία. Ἡ
«τῷ πνεύματι» πτωχεία, ἐκτὸς τοῦ ὅτι διανοίγει γιὰ τὸν πιστὸ δίοδο πρὸς τὸν οὐρανό, συμβάλλει
στὴν περιστολὴ θλιβερῶν κοινωνικῶν φαινομένων ὅπως εἶναι ὁ ἔντοκος δανεισμός. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ ἐπιμένουμε στὴ διαπραγμάτευση, διότι τὸ θέμα σχετίζεται μὲ τὸ τελευταῖο κεφάλαιο περὶ
τῶν κανονικῶν ἐπιτιμίων ποὺ πρότεινε ὁ Καππαδόκης ἱεράρχης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση δυσμεταχείριστων ποιμαντικῶν προβλημάτων. Ἡ τελευταία ἑνότητα τοῦ κεφαλαίου ἀφορᾶ στὴ
νομικὴ σκέψη καὶ συμβολὴ τοῦ ἱεροῦ πατρὸς στὴ νομικὴ ἐπιστήμη. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς
γνωστὸ ἄσκησε πρὸς καιροῦ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Ἡ ἐμβριθὴς νομική του παιδεία εἶναι
φανερὴ στὰ συγγράμματά του ἀλλὰ καὶ στὴ δράση του. Ἤδη στὴν ἑνότητα «Τὸ ἀνθρώπινο δίκαιο καὶ ἡ διαλεκτική του σχέση μὲ τὸ θεῖο δίκαιο» γίνεται λόγος γιὰ τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς σχέσεις τοῦ πατρὸς μὲ τὴ δικαστικὴ δικαιοσύνη. Στὴν παρούσα ἑνότητα, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Νομικὲς γνώσεις καὶ συμβολὴ στὴ νομικὴ ἐπιστήμη», σημειώνονται τὰ κυριότερα δείγματα τῆς
νομικῆς γνώσης ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξαίρετης δικαιικῆς συνείδησης τοῦ χριστιανοῦ ἐπισκόπου ποὺ
συνέβαλε τὰ μέγιστα στὸν ἐξανθρωπισμὸ τῶν δικαιικῶν θεσμῶν.
Στὸ τρίτο κεφάλαιο, ποὺ ἐπιγράφεται «Ἡ δικαιοσύνη ὡς ἀρετή», ἐξετάζεται ἡ ἠθικὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ ὅρος στὴν Ἐκκλησία. Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὴν ἀρχέγονη δικαιοσύνη τῶν πρωτοπλάστων, ὅπου κάνουμε λόγο γιὰ τὰ ἐξαίρετα προσόντα, φυσικὰ καὶ ἠθικά, μὲ τὰ ὁποῖα προίκισε ὁ
Θεὸς τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ τὸν καταστήσει ἱκανὸ νὰ πορευθεῖ ἀπρόσκοπτα στὴν ὁδὸ τῆς θέωσης.
Μετὰ τὴν πτώση, ποὺ ἔγινε αἰτία ἀμαύρωσης τοῦ κατ᾿ εἰκόνα, ἡ θεία εἰκόνα εἶναι ἀκόμη
καθαρὴ στὰ πρόσωπα ἐναρέτων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς σεμνῆς διαγωγῆς
τους προσέγγιζαν -ὅσο τὸ ἐπέτρεπαν τὰ μεταπτωτικὰ δεδομένα- τὴν κατάσταση τῆς ἀρχέγονης
δικαιοσύνης. Ὁ Ἰώβ, ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ ∆αβὶδ εἶναι παραδειγματικὲς προσωπικότητες. Αὐτοὶ ἦταν
πρότυπα δικαιοσύνης γιὰ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους, ἀλλὰ ἀποτελοῦν πρότυπα δικαιοσύνης καὶ γιὰ
τοὺς χριστιανούς, διότι εἴτε ἔζησαν πρὸ νόμου εἴτε πολιτεύθηκαν ἐν νόμῳ ἐφάρμοζαν τὸ γνήσιο
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸ γινόταν γνωστὸ εἴτε διὰ τῆς φυσικῆς ἀποκάλυψης εἴτε διὰ τοῦ
γραπτοῦ νόμου. Οἱ πρὸ Χριστοῦ δίκαιοι εἶχαν ἐξαίρετες ἀρετές, ποὺ δικαιολογοῦν τὴν ἀνάδειξη
τῆς δικαιοσύνης τους ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακὼβ ἦταν φίλοι τοῦ Θεοῦ καὶ
εἶχαν προσωπικὴ σχέση μαζί του. Ἐνῶ τιμήθηκαν μὲ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου στὴ ζωή τους
βιώνοντας ἀληθινὴ θεοφάνεια, ἦταν ἁπλοὶ καὶ ταπεινοί, σὰν νὰ γνώριζαν καὶ νὰ ἐφάρμοζαν τὴ
σύσταση τοῦ Χριστοῦ «μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» 6 .
6. Ματθ. 11, 29.
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Οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης ἀποτελοῦν πρότυπα γιὰ τὰ μετὰ Χριστὸν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ χριστιανοὶ βρίσκονται σὲ πλεονεκτικὴ θέση σὲ σχέση μὲ τοὺς πρὸ Χριστοῦ δικαίους
διότι ἁγιάζονται καὶ ὁδεύουν στὴν οὐράνια βασιλεία ἐπὶ πεπατημένης ὁδοῦ. Καταρχὴν -μὲ τὴ
χρονικὴ σημασία τῆς λέξης- λαμβάνουν πλεῖστα ὅσα παραδείγματα θεογνωσίας καὶ αὐτογνωσίας ἀπὸ τὸν περιβάλλοντα ὑλικὸ κόσμο καὶ ἀπὸ τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο καὶ τὴ συνείδηση, ποὺ
ὁ Θεὸς ἔθεσε ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν φέρει τὶς ἀρχικὲς καταβολὲς τῆς ὁδοῦ
πρὸς τὴν τελείωση, διότι δημιουργήθηκε κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ ∆ημιουργὸς
κατέβαλε στὸν ἄνθρωπο σπερματικῶς τὶς ἠθικὲς δυνάμεις ποὺ θὰ τὸν καθιστοῦσαν ἱκανὸ ν᾿
ἀναχθεῖ διὰ τῆς ἄσκησης αὐτῶν στὴ σφαῖρα τῆς θεότητας. Οἱ χριστιανικὲς ἐντολὲς ἀποβλέπουν
σὲ ὕψιστη παιδαγωγία τῶν ἀγαθῶν καταβολῶν τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἔσχατο τέλος αὐτῆς
τῆς παιδαγωγίας εἶναι ἡ κατὰ χάριν θέωση. Ὁ σπερματικὸς λόγος τῶν ἀρετῶν ὑποβοηθᾶται
ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ἐνῶ πρότυπα ἠθικοῦ βίου
μπορεῖ κανεὶς ν᾿ ἀντλήσει καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γραμματεία. Ἄνδρες ὅπως ὁ
Σωκράτης, ὁ Περικλῆς καὶ ὁ ∆ιογένης ἀποτελοῦν πρότυπα ἀρετῆς, διότι ἐνῶ ἔζησαν σὲ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον καλλιέργησαν τὰ σπέρματα τῆς ἀρετῆς ποὺ εἶχαν ἐντός τους. Ὁ μωσαϊκὸς
νόμος -στὸ βαθμὸ ποὺ διασώζει τὸ γνήσιο πνεῦμα τῆς σιναϊτικῆς διαθήκης- καὶ ὁ εὐαγγελικὸς
νόμος δὲν εἶναι δικαιικὲς διατάξεις ἀλλὰ ὁδοδεῖκτες σωτηρίας. Ἡ ἔμφυτη τάση τοῦ ἀνθρώπου
πρὸς τὸ ἀγαθὸ καὶ τέλειο, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, καὶ ἡ φυσικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν ὁμόφυλο ἐπιβεβαιώνονται διὰ τῶν θεόσδοτων ἐντολῶν. Ὅταν ὁ νόμος καὶ αὐτολεξεὶ τὸ εὐαγγέλιο λέει «ἀγαπήσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου…
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» 7 , δὲν εἰσάγει νέους νόμους, ἀλλὰ ὑποδεικνύει τὴν ὁδὸ
τῆς ἀρετῆς ἀπὸ τὴν ὁποία παρεκκλίνει ὁ πεπτωκὼς ἀνανεώνοντας διαρκῶς στὴν προσωπική του
ζωὴ τὸ ἁμάρτημα τῶν πρωτοπλάστων. Οἱ ἐντολὲς ὡς ὁδοδεῖκτες σωτηρίας εἶναι ὅλοι χρήσιμοι
καὶ ἀναγκαῖοι. Ἡ παραθεώρηση καὶ ἑνὸς μόνο ὁδοδείκτη ὁδηγεῖ σὲ παρέκκλιση καὶ πλάνη. Γιὰ
τὸ λόγο αὐτὸ εἶναι σωτηριολογικὰ ἀναγκαῖο ν᾿ ἀκολουθεῖ ὁ ὁδοιπόρος ὅλες τὶς ἐντολὲς ποὺ ὁδηγοῦν κατευθείαν στὴ δικαίωση, δηλαδὴ στὴν ἀνάδειξη τῆς δικαιοσύνης τοῦ πιστοῦ ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Κατεξοχὴν πρότυπο ἠθικοῦ βίου εἶναι ὁ Χριστός, τὸν ὁποῖο ἀκολουθεῖ ὁ πιστὸς ὄχι μόνο
ἐπειδὴ εἶναι ἡ «ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή», ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἡ κατακολούθηση τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν του συνιστοῦν τοὺς ὅρους τῆς μαθητείας καὶ ἀγάπης στὸ θεανδρικὸ πρόσωπο· «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει» 8 .
Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐφαρμόζουν τὸ νόμο του ἀπὸ γνήσιο θεῖο ἔρωτα, εἶναι οἱ μοναχοί, οἱ ὁποῖοι πολιτεύονται «κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πολιτείαν» 9 .
Ὁ βίος τῶν μοναχῶν εἶναι ἀγγελικός, ἀλλὰ πρωτίστως εὐαγγελικός, καὶ αὐτὸ θέλουμε νὰ τονίσουμε μὲ τὴν ἁδρομερὴ παρουσίαση τῶν καινοδιαθηκικῶν ἐντολῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Μέγας
Βασίλειος στοὺς μοναχικοὺς κανόνες. Ἡ τελευταία ἑνότητα του κεφαλαίου φέρει τὸν τίτλο «Οἱ
ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ὡς οἱ μετὰ νόμον δίκαιοι». Οἱ χαρακτηρισμοὶ «ἅγιος» καὶ «δίκαιος», οἱ
ὁποῖοι προσδιορίζουν τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς εὐσεβείας ποὺ διακρίθηκαν γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη τους, ἐναλλάσσονται στὶς ἐγκωμιαστικὲς ὁμιλίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἐδῶ τὸ
ἐπίθετο «δίκαιος» χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε
γιὰ τὴν καθολικὴ ἀρετή, ποὺ εἶναι ἀπόρροια τῆς πιστῆς τήρησης τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου. Οἱ
μάρτυρες καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κοσμημένοι μὲ τὰ ἁγιοπνευματικὰ χαρίσματα
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ βιώνουν ἤδη τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο ἐπείγονται γιὰ τὴν ἀπόλυσή τους ἀπὸ τὸν κόσμο ὥστε νὰ μεταβοῦν στὴν οὐράνια πατρίδα. Σ᾿ αὐτὸ κυρίως διαφέρουν οἱ
ἅγιοι καὶ οἱ πρὸ Χριστοῦ δίκαιοι· οἱ ἅγιοι δὲ φοβοῦνται τὸ θάνατο, ἀλλὰ ἐπείγονται νὰ βρεθοῦν
μὲ τὸ Χριστό, ἐνῶ οἱ δίκαιοι θρηνοῦσαν καὶ ὀδύρονταν ἐν ὄψει τοῦ μυστηρίου τῆς διάλυσης τῆς
συμφυΐας ψυχῆς καὶ σώματος. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸ βαθμὸ γνώσης τῆς θείας ἀποκάλυψης. Ἡ
ἔνσαρκος οἰκονομία δίνει σαφῶς τὸ προνόμιο στοὺς ἁγίους νὰ γνωρίζουν ἐπακριβῶς πῶς καὶ ποῦ
7. ∆ευτ. 6, 5. Λευιτ. 19, 18. Ματθ. 22, 37· 39.
8. Ἰω. 14, 23.
9. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν, Προοίμιον, PG 31, 1080Α.
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ὁδεύουν, διότι ἔχουν συνοδοιπόρο τὸ Χριστό.
Στὸ ∆΄ κεφάλαιο θὰ προσπαθήσουμε καταρχὴν νὰ διερευνήσουμε «εἰ φοβερὸν οἴδαμεν τὸν
Θεόν, ἢ εἰ δίκαιον, ἢ εἰ φιλάνθρωπον» 10 . Τὴν αὐθεντικὴ ἀπάντηση στὰ ἐναγώνια ἐρωτήματα
τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ πόνου δίνει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ βάσει αὐτῆς οἱ
πατέρες καὶ θεολόγοι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἤδη ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη λέει ὅτι «τὰ κρίματα Κυρίου
ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό» 11 . Οἱ πατέρες δὲ φιλοσοφοῦσαν χωρὶς λόγο, ἀλλὰ
θεολογοῦ-σαν μόνο ὅταν ἔπρεπε ν᾿ ἀντιμετωπίσουν τὶς αἱρετικὲς κακοδοξίες, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο
ἀποτε-λοῦσαν ὕβρη κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ θίγοντας τὴν πίστη ἔθιγαν τὴ δυνατότητα σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι προέκυψε ὁ τεράστιος ὄγκος τῆς πατερικῆς γραμματείας.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῆς θεοδικίας κυρίως στὴν πραγματεία Ὅτι οὐκ
ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τῶν συγγραμμάτων του δίνει
ἀπαν-τήσεις σὲ σχετικοὺς προβληματισμούς. Κάνει λόγο γιὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ προκειμένου
ν᾿ ἀντιμετωπίσει τοὺς Γνωστικούς, τοὺς Εὐνομιανούς, τοὺς Σαβελλιανιστὲς καὶ διάφορους
αἱρετι-κούς οἱ ὁποῖοι διασποῦσαν τὸ ἑνιαῖο τῆς θεότητας καὶ τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἀξιοθαύμαστο στὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ὅτι οἱ λύσεις
ποὺ ἔδωσε εἶναι ἀποτελεσματικὰ ἐφαρμόσιμες ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Οἱ
πατέρες ἂν καὶ ἀντιμετώπιζαν ποικίλους πειρασμοὺς καὶ βίωναν ἀναίτιες θλίψεις καὶ
ἀδικαιολόγη-τες συμφορές, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική, ἔκαναν πάντοτε λόγο γιὰ τὴ μὴ
διακοπεῖσα καὶ οὐδέποτε διακοπτομένη σωτηριολογικὴ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώνεται
στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κάθε ἀνθρώπου χωριστά. Ἡ κρίση ποὺ βιώνει ἡ ψυχὴ μετὰ θάνατον καθὼς καὶ ἡ τελικὴ κρίση καὶ ἀνταπόδοση τῶν βεβιωμένων τυγχνάνουν διεξοδικῆς
ἀνάλυσης στὶς ἀντίστοιχες ἑνότητες, σκοπὸς τῶν ὁποίων εἶναι νὰ διαφανεῖ ἡ εὐσπλαγχνικὴ δικαιοσύνη τοῦ Κριτῆ, ὡς ἀπάντηση στὴν κατηγορία ἐναντίον τῆς θείας δικαιοσύνης.
Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ Α τῆς δημιουργίας ἕως τὸ Ω τῆς τελείωσης. Ἡ
εὐσπλαγχνικὴ πιστότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁλοφάνερη στὸ σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας. Τὸ προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἤδη ἐμφανὲς στὴ φύση. Ἡ «κοσμικὴ» σοφία, δηλαδὴ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ποὺ φανερώνεται στὸ θαυμαστὸ σύμπαν ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἦταν ἱκανὴ νὰ καθοδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴ γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ θελήματός του.
Ὡστόσο ὁ πεπτωκὼς μετέβαλε τὴ χρήση τῆς φύσης καὶ ἀντὶ νὰ χρησιμοποιήσει τὸν ἥλιο καὶ
ὅλα τὰ ὑλικὰ πλὴν ὅλως ἔλλογα στοιχεῖα καὶ φαινόμενα τῆς φύσης ὡς λύχνους θεογνωσίας, τὰ
ἀναβίβασε καταχρηστικὰ ἀπὸ τὴν ταπεινότητα τῆς κτιστότητας στὸ μεγαλεῖο τῆς θεότητας.
Ἔτσι ἡ «κοσμικὴ» σοφία, ἐνῶ ἀντικειμενικὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει στὴ θεογνωσία, ἡ ὑποκειμενικὴ χρήση της -ἢ μᾶλλον παράχρησή της- τὴν κατέστησε ἀνώφελη γιὰ τὴ σωτηρία. Ἡ ἱστορία
τοῦ Ἰσραήλ, τὴν ὁποία καθοδηγοῦσε ὁ Ὤν, καὶ ὁ μωσαϊκὸς νόμος, τὸν ὁποῖο χάρισε ὁ ἀγαθὸς
Νομοθέτης στὸν περιούσιο λαό, ἦταν προπομποὶ καὶ παιδαγωγοὶ εἰς Χριστόν. Ἡ ὕπαρξη δικαίων -ἂν καὶ κατὰ νόμον- ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅπως ὁ θεοδόχος Συμεὼν καὶ ἡ προφήτις Ἄννα,
ἀποδεικνύει ὅτι πράγματι ὁ νόμος καὶ ὁ Ἰσραὴλ μποροῦσαν νὰ ἐκπληρώσουν τὸν προορισμό τους.
Ὡστόσο ὁ μωσαϊκὸς νόμος δὲ χάριζε σωτηρία, ἀλλὰ ἐξασφάλιζε τὶς ἰδανικὲς συνθῆκες γιὰ νὰ
δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὴ σωτηρία στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ἰσραὴλ φονεύοντας τὸν ἀληθινὸ
ἆρτο πτώχευσε καθὼς στερήθηκε τὴ θεία χάρη. Ὅσοι δέχθηκαν τὸ Χριστὸ καὶ ἀναγνώρισαν τὴ
θεία ἀποστολή του συνέστησαν τὸ «λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος», γιὰ τὸ ὁποῖο μίλησαν μὲ
ἐνάργεια οἱ πνευματοκίνητοι προφῆτες καὶ ὑπέδειξεν μὲ σαφήνεια οἱ τύποι καὶ τὰ παλαιοδιαθηκικὰ σύμβολα. Ἡ κοσμικὴ σοφία -μὲ τὴν ἔννοια τῆς σοφίας τοῦ κόσμου τούτου τὴν ὁποία καταδίκασε ὁ ἀπόστολος Παῦλος- εἶναι ἄχρηστη γιὰ τὴ σωτηρία, πάντως ὄχι ἀπορριπτέα.
Ἡ ἀναφορὰ στὶς ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία εἶναι σύντομη καὶ
περιεκτική, διότι τὸ θέμα ἔχει μελετηθεῖ ἀπὸ πλῆθος θεολόγων καὶ φιλοσόφων, ἡμετέρων καὶ
ξένων, οἱ ὁποῖοι συνέγραψαν ἀξιόλογες ἐργασίες 12 . Εἶναι δύσκολο -ἂν ὄχι ἀδύνατο- γιὰ ἕνα νέο
10. Ἐπιστολὴ 234, 1,22-23, COURTONNE 3, 42 (PG 32, 869A).
11. Ψαλμ. 18, 10.
12. Γιὰ μᾶς πρότυπο ἀποτελεῖ ἡ πλήρης ἐπὶ τοῦ θέματος μελέτη τοῦ καθηγητῆ μας Γεωργίου Θεο-
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ἐπιστήμονα νὰ ἐκφέρει πρωτότυπες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρώπινης σοφίας ὅπως τὶς ἐκλαμβάνει καὶ τὶς ἀξιοποιεῖ ὁ σοφὸς ἱεράρχης. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τὴν πρόθεση νὰ
πρωτοτυπήσουμε, ὄχι μόνο γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο ἀλλὰ καὶ γιατὶ τὸ θέμα ξεφεύγει ἀπὸ τὰ
ὅρια τῆς παρούσας μελέτης. Περιοριζόμαστε στὰ σημεῖα ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν ἐπικινδυνότητα
τῆς θύραθεν γνώσης καὶ τὸ περιττὸ καὶ ἀνώφελο τῆς κοσμικῆς σοφίας γιὰ τὴ δικαίωση τοῦ
πιστοῦ. Σαφῶς ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν ἀπορρίπτει τὴν ἀνθρώπινη σοφία, ἀλλὰ τονίζει τὴν
ὑπεροχὴ τῆς χριστιανικῆς σοφίας, ποὺ εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή, καὶ τὴ σωτηριολογικὴ ἀξία τῆς
πίστης. Πολλοὶ ἅγιοι διέπρεψαν στὸ μαρτύριο ὄχι γιὰ τὴ σοφία ἀλλὰ γιὰ τὴν πίστη τους. Περιγράφοντας τὸ μαρτύριο τοῦ φτωχοῦ καὶ ἀμόρφωτου Μάμαντα τονίζει ὁ Μέγας Βασίλειος «ἐπὶ
τῇ μεγίστῃ τῶν μαρτύρων ἄγομεν τὴν μνήμην σήμερον» 13 . Ἀπὸ τὴν ἄλλη καταδικάζει τὴ ματαιοπονία καὶ τὴν πολυπραγμωσύνη, ποὺ εἶναι κίνδυνοι ὄχι μόνο γι᾿ αὐτοὺς ποὺ φιλοσοφοῦν
ἀλλὰ καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ θεολογοῦν. Ἀπορριπτέα δὲν εἶναι ἡ φιλοσοφία ἀλλὰ ἡ ἐγωιστικὴ καὶ
ἀνθρωποκεντρικὴ χρήση της, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν πλάνη καὶ στὴν αἵρεση.
Ἡ σωτηρία ποὺ ἀνέμεναν οἱ γνήσιοι καὶ ἄδολοι Ἰσραηλῖτες ἦλθε μὲ θεῖο πρόσωπο. Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν μόνο ὁ σωτήρας ποὺ θ᾿ ἀπάλλασσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἀλλὰ καὶ ὁ
λυτρωτὴς ὅλου τοῦ κόσμου. Ἡ ἔννοια τοῦ λύτρου, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος
γιὰ νὰ δηλώσει τὸ συνταρακτικὸ γεγονὸς τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ χάριν τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὑψηλὴ σωτηριολογικὴ σημασία, ἐνῶ κανένα κοινὸ στοιχεῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἐντοπιστεῖ ἀνάμεσα στὴ
σχετικὴ διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων καὶ τὴ δυτικὴ διδασκαλία περὶ ἱκανοποιήσεως τῆς
θείας δικαιοσύνης διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων δὲν ἦταν ἠθικὴ
ἢ δικαιικὴ παράβαση, ἀλλὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ σκοπὸ τῆς θέωσης. Τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας
καὶ τοῦ θανάτου ποὺ κρατοῦσε δέσμιο τὸν ἄνθρωπο καταλύθηκε διὰ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κορυφαῖο γεγονὸς στὸ καθόλου σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας. Ἐξίσου
ἀλλότρια τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς παράδοσης εἶναι ἡ θεωρία περὶ δικαιωμάτων τοῦ σατανᾶ.
Γιὰ νὰ μορφωθεῖ κανεὶς κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται σὲ μία διαρκὴ πορεία,
κατὰ τὴν ὁποία ἄλλοτε βαδίζει ὁμαλὰ καὶ ἄλλοτε σκοντάφει στὰ πάθη καὶ στὶς ἐπιθυμίες. Τὸ
ἐπιτιμιακὸ δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴ δικαιικὴ ἀνάγκη νὰ τιμωρήσει τὰ μέλη
της ποὺ παρεκκλίνουν. Τὰ κανονικὰ ἐπιτίμια ἕνα σκοπὸ ἔχουν, τὴ μετάνοια καὶ σωτηρία τοῦ
ἁμαρτωλοῦ. ∆ὲν ὑπάρχει πουθενὰ δικανικὸ πνεῦμα καὶ δὲν κυριαρχεῖ ἡ νομικὴ ἐνοχὴ γιὰ τὴν
ἁμαρτία. Ἡ Ἐκκλησία σκοπὸ ἔχει νὰ σώσει τὰ τέκνα της καὶ ὄχι νὰ τὰ τιμωρήσει. Στὸ Ε΄ κεφάλαιο ἀσχολούμαστε μὲ τὴ σωτηριολογικὴ προοπτικὴ τῶν κανόνων, γιὰ νὰ καταδείξουμε ὅτι ἡ
ἐνασχόληση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὸ ἐπιτιμιακὸ δίκαιο εἶχε ἀποκλειστικὰ θεραπευτικὸ
σκοπό. Ὁ ἱερὸς πατὴρ καθὼς ἦταν γνώστης καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης χρησιμοποιοῦσε ἄλλοτε
τὴν ἁπαλότητα καὶ ἄλλοτε τὴν ἀποτομία τῶν θεραπευτικῶν μέσων ὄχι γιὰ νὰ πληγώσει ἀλλὰ
γιὰ ν᾿ ἀφαιρέσει τὸ σεσηπός. Ἡ χρήση ἰατρικῶν μεθόδων καὶ ὅρων ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο κάνει
σαφὲς ὅτι ἀπὸ ἐδῶ λείπει τὸ δικανικὸ στοιχεῖο καὶ ἡ ἠθικὴ ἐνοχή. Ἡ διάκριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραπτωμάτων καὶ ἡ ταξινόμησή τους δὲν εἶναι εὔκολη. Οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαίου ἔχουν ἐπιχειρήσει διαιρέσεις καὶ ταξινομήσεις ἐφαρμόζοντας ὁ καθένας τὰ δικά του κριτήρια. Ἄλλοι διακρίνουν μὲ βάση τὸ ὑποκείμενο τῆς πράξης, ἄλλοι μὲ βάση
τὸ προσβαλλόμενο ἔννομο ἀγαθό, μὲ κριτήριο τὴν ἀπαξία τῆς πράξης κ.ἄ. 14 . ∆ὲν ὑπάρχει μία
κοινὰ ἀποδεκτὴ διαίρεση. Ἡ διάκριση στὴν ὁποία προβαίνουμε ἐμεῖς ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ
τὴν παρούσα διαπραγμάτευση. Ἀρχικὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀποκοπῆς τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ὅρους ἀποδοχῆς τῶν μεταστραφέντων αἱρετικῶν καὶ μετανοημένων ἀποστατῶν. Μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ γιατὶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιμένει στὴν ἀκρίβεια τῶν
κανόνων ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀποδοχὴ τῶν μετανοημένων καὶ γιατὶ ὁ φιλάνθρωπος πατὴρ τῆς Ἐκδωρούδη γιὰ τὴ θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία (Θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία κατὰ τὴν πατερικὴν παράδοσιν
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1998). Ἀκόμη καὶ ὁ τίτλος τῆς διδακτορικῆς
μας διατριβῆς εἶναι, ὅπως γίνεται φανερό, μίμηση τῆς διατύπωσης τοῦ τίτλου τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητῆ.
13. Εἰς Μάμαντα 1, PG 31, 589Β.
14. Βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 581-583.
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κλησίας εἶναι αὐστηρὸς σὲ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἠθικὰ παραπτώματα κληρικῶν καὶ μοναχῶν,
ἐνῶ ἐπιδεικνύει ἐπιείκεια ἀπέναντι στοὺς λαϊκούς. Στὴν ἑνότητα «Προσβολὲς κατὰ τῆς ζωῆς,
τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας» ἐξετάζονται οἱ προσβολὲς κατὰ τῶν τριῶν ἀπόλυτων καὶ ἀπαράγραπτων ἀτομικῶν δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα προστατεύουν ὅλα τὰ Συντάγματα τῶν ἐλεύθερων καὶ
δημοκρατικῶν χωρῶν. Ἀκολουθεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς γιὰ τὸ γάμο καὶ τὰ ἠθικὰ ἀμαρτήματα τῶν ἐγγάμων, καὶ τέλος γιὰ τὶς μορφὲς μαγείας, γιὰ τὴν ἐπιορκία καὶ τὴν τοκογλυφία. Ἡ
ἐφαρμογὴ οἰκονομίας στοὺς κανόνες ἀντικατοπτρίζει τὴ θεία οἰκονομία, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ
τὴ θεία φιλανθρωπία. Οἰκονομία ἐφάρμοζε καὶ ὁ Κύριος στὶς διάφορες περιπτώσεις ἁμαρτωλῶν.
Ἔτσι ἄλλοτε φέρεται μὲ ἐπιείκεια καὶ εὐσπλαγχνία (π.χ. στὶς πόρνες καὶ στοὺς τελῶνες) καὶ
ἄλλοτε μὲ ἐξαιρετικὴ αὐστηρότητα (π.χ. στοὺς γραμματεῖς, στοὺς Φαρισαίους, στοὺς ἐμπό-ρους
τοῦ ναοῦ). Τὸ πνεῦμα διακρίσεως εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ οἰκονομοῦντος νὰ ἐφαρμόσει σὲ κάθε
περίπτωση τὴν ἀνάλογη θεραπευτικὴ μέθοδο. Ἡ διάκριση προϋποθέτει τὴν ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς πρὸς τὰ ἀπειθοῦντα τέκνα. Ἡ συγχωρητικότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐνυλώνεται στὴν εἰκονογραφικὴ παράστηση τοῦ μύρου τῆς ἁμαρτωλῆς, τὴν ὁποία προβάλλουμε στὸ ἐξώφυλλο τῆς ἐργασίας μας, ὅπου λάμπει τὸ φῶς τῆς θείας δικαιοσύνης, ποὺ συγχωρεῖ καὶ σώζει, καὶ ἡ σκιὰ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης ποὺ κρίνει καὶ κατακρίνει 15 .
Τὸ Παράρτημα, στὸ ὁποῖο εἶναι συγκεντρωμένες καὶ ταξινομημένες ὅλες σχεδὸν οἱ μελέτες
παλαιοτέρων καὶ συγχρόνων ἐρευνητῶν περὶ τοῦ προσώπου, τῆς δράσης, τῆς ἐργογραφίας καὶ
τῆς διδασκαλίας τοῦ μεγάλου πατρὸς Βασιλείου ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, εἶναι
ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς παρούσας ἐργασίας. Ἐπειδὴ ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ γιὰ διάφορες
πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἱεροῦ πατρός, ἔγινε προσπάθεια νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν
τὰ γνωστὰ καὶ κοινότοπα θέματα, ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ἡ ἀναφορά τους
ἦταν ἀναγκαία μέσα στὰ πλαίσια τῆς διαπραγμάτευσης τῶν διαφόρων θεμάτων. Ὅπου ἡ περαιτέρω ἀναφορὰ ἦταν περιττὴ γίνεται παραπομπὴ στὸ Παράρτημα, ὥστε νὰ δίνεται μία πλήρης
εἰκόνα τῆς ἔρευνας πάνω στὰ θέματα ποὺ παραλείπουμε διότι δὲ σχετίζονται μὲ τὴν ἐργασία.
Ἐπιθυμοῦμε νὰ κατακλείσουμε τὴν Εἰσαγωγὴ μὲ τὰ σοφά, κατ᾿ ἐμᾶς, λόγια τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Νίκου Ματσούκα, ὡς ἀπάντηση στὴν ἔνσταση ποὺ προβάλλουν πολλοὶ ὅτι
εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ γραφεῖ μία πρωτότυπη ἐργασία γιὰ τοὺς Πατέρες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, διότι ἡ ἔρευνα ἔχει ἐξαντλήσει ὅλα τὰ θέματα: «Εἶπε ὁ Ἰωάννης ∆αμασκηνός τήν
περιώνυμη ρήση: ⁇ Ἐρῶ τοιγαροῦν ἐμόν οὐδέν⁇. Καί ὅσοι ρέπουν σέ προχειρολογίες καί δέν διαβάζουν ὁλόκληρα τά κείμενα τῆς παράδοσης, ἀρκούμενοι ἁπλῶς σέ λεξίδια καί φρασίδια, λένε πώς
τοῦτο εἶναι δεῖγμα τοῦ ἐπαναληπτικοῦ καί στατικοῦ πνεύματος, ὡστόσο εἶναι κάτι ἐξόχως ρωμαλέο, ἀφομοιωτικό καί δυναμικό. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ∆αμασκηνός ξέρει πώς εἶναι μέλος μιᾶς
ζωῆς καί ἑνός σώματος -καί αὐτό ἀκριβῶς λέει ἡ περιώνυμη ρήση. Ὀφείλει νά ἑρμηνεύει τή ζωή
πού ζεῖ καί ἐξάπαντος λέει πρωτότυπα πράγματα. Τίποτα δέν γίνεται κατά παρθενογένεση.
Πρωτοτυπία σημαίνει ἀφομοίωση καί ἔκφραση κοινῶν καί ὄχι ἴδιων ἀγαθῶν…» 16 . Ἀσφαλῶς
ἀπέχουμε παρὰ σάγγας ἀπὸ τὴν εὐφυΐα, τὴ γνώση καὶ τὴν πνευματικότητα τοῦ μεγάλου πατρὸς
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἐξαίρετα μορφωτικὰ καὶ ἠθικὰ προσόντα τοῦ σπουδαίου δασκάλου μας. Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι ἡ δική μας πρωτοτυπία καὶ δημιουργικότητα
κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τῆς παραπάνω ἀντίληψης, ἔστω καὶ ἂν μόνο περιφερειακὰ μποροῦμε
πρὸς τὸ παρὸν νὰ πλησιάσουμε τὸ δυναμισμὸ καὶ τὴν ἀφομοιωτικὴ ἱκανότητα ἀμφοτέρων τῶν
ἀνδρῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἀπευθύνουμε παράκληση -ἐὰν μᾶς ἐπιτρέπεται- στοὺς σεβαστοὺς καθηγητὲς
ποὺ θὰ κρίνουν τὴν παρούσα ἐργασία ν᾿ ἀναζητήσουν καὶ νὰ κρίνουν τὴν πρωτοτυπία στὸν τρόπο διατύπωσης καὶ ἔκφρασης τῆς σώζουσας ἀλήθειας ποὺ δίδαξε ὁ Μέγας βασίλειος μὲ τὸ λόγο
καὶ τὴ δράση του καὶ ὄχι σὲ πρωτοποριακὲς καὶ προοδευτικὲς θεολογικὲς ἀπόψεις, ποὺ μπορεῖ
νὰ εἶναι γοητευτικές, ὄχι ὅμως καὶ σωτήριες.

15. Ἡ παράσταση εἶναι τὸ Decani. Ἐμεῖς τὴ λάβαμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ PAUL JOHANNES MUELLER,
Famous Frescoes, Βελιγράδι 1986, σ. 105.
16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 19-20.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. Σημασίες τοῦ ὅρου «δικαιοσύνη» καὶ συναφῶν ὅρων 1
Ἡ λέξη «δικαιοσύνη» προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐπίθετο «δίκαιος», τὸ ὁποῖο ἐτυμολογεῖται
ἀπὸ τὴν πολύσημη λέξη «δίκη». Ἡ σημασία τῆς «δίκης» ὡς τὸ ὀρθὸν καὶ δίκαιον διῆλθε μέσῳ σταδιακῆς ἐξέλιξης τῆς ἀρχικῆς σημασίας της ὡς ἕξις. Καθὼς ἡ διαμόρφωση
τοῦ δικαίου ἀποτελοῦσε συνέπεια συνήθους πρακτικῆς, ἡ «δίκη» ταυτίστηκε ἐν τέλει
μὲ τὴν ἔννοια τοῦ δικαίου 2 . Ἀπὸ τὶς ποικίλες λεπτὲς διαφοροποιήσεις τῆς νομικῆς ἔννοιας ἐπισημαίνονται στὴ συνέχεια οἱ σπουδαιότερες καὶ συνηθέστερες, κοινὸ γνώρισμα
τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἔκφραση μιᾶς σχέσης ἀμοιβαιότητας ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὸν ποὺ δίνει καὶ
σ᾽ αὐτὸν ποὺ λαμβάνει τὸ περιεχόμενο τῆς «δίκης», ὅποιο καὶ ἂν εἶναι αὐτό.
1. Πρὸς ἀποφυγὴ ἐπιβάρυνσης τῶν ὑποσημειώσεων περιοριζόμαστε στὴν ἀναφορὰ τῶν βοηθημάτων
στὰ ὁποῖα βασίστηκε ἡ ἔρευνα καὶ ἡ μελέτη τῶν σχετικῶν λημμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν τὰ λεξικὰ τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας: H. STEPHANUS, Thesaurus Graecae Linguae, τόμ. 3 (Β-∆), Akademische
Druck-U. Verlagsanstalt, Graz 1954. K. LATTE, ἐκδ., Hesychii Alexandrini lexicon, τόμ. 1-2 (Α-Ο),
Munksgaard, Copenhagen 1953, 1966. M. SCHMIDT, ἐκδ., Hesychii Alexandrini lexicon, τόμ. 3-4 (ΠΩ), ἐπανέκδ. Hakkert, Amsterdam 1965. W. DINDORF, ἐκδ., Harpocrationis lexicon in decem oratores
Atticos, ἐπανέκδ. Bouma, Gröningen 1969. A. ADLER, ἐκδ., Suidae lexicon, 4 τόμ., Lexicographi Graeci
1.1-1.4, ἐπανέκδ. Stuttgart 1967-1971. ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑΣ, Λεξικὸ τῆς μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς δημώδους
Γραμματείας 1100-1669, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη 1977. C. THEODORIDIS, ἐκδ., Photii patriarchae lexicon,
τόμ. 1 (Α-∆), De Gruyter, Berlin 1982. E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine
Periods, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 1992. FR. W. DANKER, A Greek-English
Lexicon of the New Testament and other early Christian Literature, 3η ἔκδ., (based on W. Bauer᾿s,
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen
Literatur, 6η ἔκδ., hrgs. K. und B. Aland, Walter de Gruyter-Berlin-New York 1988), The University
of Chicago Press, Chicago-London 2000. LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν. Theological Dictionary of
the New Testament (TDNT).
2. Ἔχουν προταθεῖ τρεῖς ρίζες προέλευσης τῆς λέξης «δίκη»: τὸ ἐπίρρημα «δίχα» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1132a), τὸ ρῆμα «δικεῖν» καὶ τὸ ρῆμα «δείκνυμι». Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἐννοιολογικῆς ἐξέλιξης τοῦ ὅρου βάσει τοῦ ρήματος «δείκνυμι» (= δίνω κατεύθυνση, δηλώνω, ὑποδεικνύω) ἔχει ὡς ἑξῆς. «∆ίκη» εἶναι τὸ προϊὸν τῆς ὑπόδειξης, ποὺ μορφώνεται σὲ σταθερὴ στάση καὶ συμπεριφορά, παράδοση, ἔθιμο
(βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ὀδύσσεια Τ, 168). Ἡ αἰτιατικὴ «δίκην» συντασσόμενη μὲ γενικὴ σημαίνει κατὰ τὸν τρόπο, κατὰ τὴ συνήθεια, καὶ χρησιμοποιεῖται ἐπὶ ζώων καὶ ἐπὶ πραγμάτων (βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἀγαμέμνων
1444: «κύκνου δίκην τὸν ὕστατον μέλψασα θανάσιμον γόον». ΠΛΑΤΩΝ, Φαῖδρος 235d: «πεπληρῶσθαί με
δίκην ἀγγείου»· 249d: «ὄρνιθος δίκην βλέπων ἄνω»). Στὴ συνέχεια «δίκη» σημαίνει τὸ ἁρμόζον, ὀρθό, εὐπρεπὲς (βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Τ, 180. Ὀδύσσεια Ω, 255), καὶ καταλήγει στὸ καθορισμένο καὶ μοιραῖο (ὅπ.π.
Κ, 218: «ἀλλ᾿ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν»). Ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς λέξης καὶ τὴν ἐφαρμογή
της στὴν καθαρὰ νομικὴ σφαῖρα σχηματίστηκαν οἱ ἔννοιες τάξη, ἁρμονία, νόμος, δίκαιο. Ἡ ἀπρόσωπη
σύνταξη «δίκη ἐστὶ» ταυτίζεται μὲ τὸ «δίκαιόν ἐστι» (βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, ὅπ.π. 259-260). Ἐπίσης ἡ λέξη «δίκη» ἀποκτᾶ ποικίλες ἐπιρρηματικὲς χρήσεις καὶ ἐμπρόθετες συντάξεις (λ.χ. «δίκῃ», «ἄνευ δίκας», «ἐν δίκῃ», «πρὸς δίκης», «μετὰ δίκης»), ποὺ σημαίνουν δικαίως, προσηκόντως, ὀρθῶς. Βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Ψ,
541-542. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Εὐμενίδες 554. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Τραχίνιαι 1068-1069. Οἰδίπους Τύραννος 1014. ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι 643e.
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«∆ίκη» σημαίνει κρίση, γνώμη, ἀπόφαση 3 , δικαστικὴ διαδικασία καὶ ἐκδίκαση
μιᾶς ὑπόθεσης 4 , ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδίκασης, ἱκανοποίηση, ποινή, τιμωρία, πρόστιμο 5 .
Στὴν ἔννοια τῆς τιμωρίας ἀνταποκρίνεται ἡ ἰδιότητα καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς προσωποποιημένης θεᾶς ∆ίκης, κόρης τοῦ ∆ία καὶ τῆς Θέμιδος. Ἡ ∆ίκη, ἡ ἄσπλαγχνη θεὰ τῆς ἐκδίκησης καὶ τῆς τιμωρίας, ἡ θεὰ τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης, εἶναι «ἔφορος τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων» καὶ «τιμωρὸς τῶν ἐπὶ γῆς ἁμαρτανόντων», καὶ ἡ τιμωρητική της ἐξουσία εἶναι καθολικὴ καὶ ἀπροσωπόληπτη· «οὐδὲ γὰρ διαφεύγει πονηρία θεοῦ χόλον, οὐδὲ
ἀσθενὴς ἡ δίκη, χρόνῳ δὲ μέτεισι τοὺς εἰς αὐτὴν παρανομήσαντας καὶ χείρω τὴν τιμωρίαν ἐπιφέρει τοῖς πονηροῖς…»6 .
Ἡ σύνταξη «δίκην διδόναι ὑπό τινος» σημαίνει τιμωροῦμαι ἀπὸ κάποιον 7 , ἐνῶ χωρὶς ποιητικὸ αἴτιο μεταφράζεται λαμβάνω ἐκδίκηση 8 . Ἡ σύνταξη «δίκην ἢ δίκας ὑπέχω» σημαίνει ὑφίσταμαι δίκη, ὑποβάλλομαι σὲ δίκη 9 , ἐνῶ «δίκην ὀφλεῖν ὑπό τινος»
δηλώνει καταδικάζομαι σὲ ποινή 10 . Συνήθη εἶναι καὶ τὰ συντακτικὰ σχήματα «δίκας
3. Βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Σ, 508. Ὀδύσσεια Γ, 244. ΗΣΙΟ∆ΟΣ, Ἔργα καὶ ἡμέραι 225. Τὸ ρῆμα «δικάζω»
μὲ αἰτιατικὴ πράγματος σημαίνει ἐκφέρω κρίση ἢ ἀποφασίζω περὶ ζητήματος (βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Α,
541-542). «∆ικάζω δίκην ἄδικον» δηλώνει τὴν ἐκφορὰ ἄδικης κρίσης (ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 5, 25). Χρησιμοποιούμενο ἀπόλυτα τὸ ρῆμα ἀναφέρεται στὸ δικαστὴ ποὺ ἐκφέρει γνώμη ἢ ἀπόφαση (βλ. ΟΜΗΡΟΣ,
ὅπ.π. Σ, 506. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, ὅπ.π. 1, 14). Ἡ λέξη «δικαιοκρισία» εἶναι μεταγενέστερη. Τὰ πρωιμότερα παραδείγματα ἀπαντοῦν στὴν ἰουδαϊκὴ ἑλληνιστικὴ γραμματεία (βλ. ∆ιαθῆκαι ΙΒ΄ Πατριαρχῶν 3, 3, 2· 15, 2).
Στὸ Β΄ Μακ. 12, 41, ὁ Θεὸς εἶναι «δικαιοκρίτης» (ἅπαξ λεγόμενον), δηλαδὴ δίκαιος κριτής, καὶ στὸ Ρωμ.
2, 5, ἡ «δικαιοκρισία» (ἅπαξ λεγόμενον) εἶναι ἡ δίκαιη θεία κρίση.
4. Βλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 1, 141, 1· 2, 53, 4. ΠΛΑΤΩΝ, Εὐθύφρων 2a. ΦΙΛΩΝ, Περὶ τοῦ βίου Μωυσέως 1, 46: «κτείνει χωρὶς δίκης». Παρόμοια τὸ ρῆμα «δικάζω» δηλώνει τὴν ἐκδίκαση ὑπόθεσης μεταξὺ
προσώπων (βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Θ, 430-431· Ψ, 574). Σχετικὲς μὲ τὴ δικαστηριακὴ πρακτικὴ λέξεις βλ.
LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν, τόμ. 1, σσ. 623-626.
5. Βλ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Αἴας 113. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 9, 94. Οἱ συντάξεις «δίκην δίδωμι» καὶ «δίκην
παρέχω» σημαίνουν δίνω ἀποζημίωση, πληρώνω τὰ ἴσα. Ἔτσι κατανοεῖται στὸ περίφημο ἀπόσπασμα τοῦ
Ἀναξιμάνδρου ἡ φράση «διδόναι αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας», πάνω στὴν ὁποία βασίζεται
τὸ κοσμολογικὸ οἰκοδόμημα τοῦ Μιλήσιου φιλοσόφου. Βλ. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 88-91. Ἡ σύνταξη
«δίκας δικάζω» σημαίνει ἀποφασίζω ἢ ὁρίζω ποινή. Τὸ ρῆμα «καταδικάζω» δηλώνει ἀναγγέλλω ἀπόφαση
καὶ συνηθέστερα ἐπιβάλλω ποινή. Μὲ τὴ δεύτερη σημασία συντάσσεται ποικιλοτρόπως: «καταδικάζω τινός», «καταδικάζω τινὸς χρημάτων», «καταδικάζω τινὸς θάνατον», «καταδικάζω τινὸς παθεῖν», «καταδικάζω ἐπὶ φόνῳ». Βλ. καὶ «καταδίκη» = καταδίκη (κοινὴ σημασία) ἢ χρηματικὴ ποινή, ἀποζημίωση, «κατάδικος» = ὑποκείμενος σὲ καταδικαστικὴ ἀπόφαση.
6. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 662-663. ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ, Ἠλέκτρα 771. ΦΙΛΩΝ, Βίος πολιτικοῦ ὅπερ ἐστι
περὶ Ἰωσὴφ 170. ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαὶ 1, 3, 52. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 6, 288· 7, 34.
7. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας 525b: «δίκην διδόντες ὑπὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων».
8. Βλ. ΛΥΣΙΑΣ, Ἀρεοπαγιτικὸς 6: «πῶς ἂν δικαίως ὑπὲρ τῶν τῇ πόλει γεγενημένων συμφορῶν ἐγὼ
νυνὶ δίκην διδοίην;». Βλ. καὶ «ἐκδίκησις», «ἐκδίκημα» = ἐκδίκηση, «δικηφόρος», «ἐκδικαστής», «ἔκδικος»
= ἐκδικητής, τιμωρός, «ἐκδικητικὸς» = αὐτὸς ποὺ ἔχει διάθεση γιὰ ἐκδίκηση, «ἐκδικάζω» = λαμβάνω ἐκδίκηση, «ἐκδικέω» = τιμωρῶ ἢ ἀπαιτῶ ποινὴ γιὰ κάποιο ἔγκλημα ἢ λαμβάνω ἐκδίκηση, ἀνταποδίδω.
9. Βλ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Οἰδίπους Τύραννος 551-552: «Εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς». Ἐπίσης «δίκην φεύγω» σημαίνει εἶμαι κατηγορούμενος σὲ δίκη (βλ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Κατὰ Ὀνήτορος 1, 16), ἀντίθετο «δίκην διώκω» = εἶμαι κατήγορος. Παρόμοια «δίκην δικάζεσθαί τινι» σημαίνει κρισολογοῦμαι, ἐνῶ ἡ σύνταξη μὲ γενικὴ ὑποδηλώνει τὴν αἰτία τῆς κατηγορίας (λ.χ.
«δικάζεσθαί τινι κλοπῆς»). Στὴ μέση φωνὴ σημαίνει ὑπερασπίζω τὸ δίκαιό μου ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου
(βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ὀδύσσεια Λ, 545-546. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 96. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 1, 77, 2-3). Τὴν
ἴδια σημασία ἔχει τὸ ρῆμα «δικαιολογέομαι» (βλ. ΑΙΣΧΙΝΗΣ, Περὶ τῆς παραπρεσβείας 21).
10. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Ἀπολογία Σωκράτους 39b: «καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ᾿ ὑμῶν θανάτου δίκην ὀφλών». Πρβλ. τὶς συντάξεις «δίκην ὀφλισκάνειν», «δίκας λαγχάνειν τινί», «δίκης τυγχάνειν παρά τινος».
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διδόναι καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων» (= ἡ ὑποχρέωση τῶν ὑποτελῶν νὰ δικάζουν τὶς ὑποθέσεις τους στὰ δικαστήρια τῆς κρατούσης πολιτείας) καὶ «δίκας τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι» (= ἡ ὑπαγωγὴ τῶν διαφορῶν σὲ εἰρηνικὴ διευθέτηση),
ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ φρασεολογία 11 .
Ἡ σημασία τοῦ ἐπιθέτου «δίκαιος» διαφοροποιεῖται ἀνάλογα μὲ τὶς ἐποχὲς καὶ
τοὺς συγγραφεῖς. Χρησιμοποιούμενο ἐπὶ προσώπων δηλώνει αὐτὸν ποὺ τηρεῖ τὰ ἔθιμα
καὶ νόμιμα. ∆ίκαιος εἶναι καὶ ὁ τηρῶν τοὺς νόμους ἢ κανόνες τοῦ ὀρθοῦ καὶ πρέποντος,
ὁ ἀληθινός, γνήσιος, πιστὸς πολίτης, ὁ σωστὸς καὶ ἀκριβὴς σὲ ὅλα τὰ καθήκοντά του
πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἀνθρώπους· εἶναι ὁ ὅσιος καὶ δίκαιος. Εἶναι δύσκολος ὁ καθορισμὸς τῆς ἀκριβοῦς σημασίας τοῦ ἐπιθέτου, καθὼς συχνὰ συνδυάζει τὴ θρησκευτικὴ καὶ
τὴ νομικὴ χροιά. Μὲ τὴ θρησκευτικὴ σημασία εἶναι ἀντίθετο τοῦ ἐπιθέτου «δυσσεβής».
Σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλα ἐπίθετα («σώφρων δίκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ἀνὴρ») δηλώνει αὐτὸν ποὺ ἐκπληρώνει στὸ ἀκέραιο τόσο τὰ κοινωνικο-πολιτικὰ ὅσο καὶ τὰ θρησκευτικά
του καθήκοντα. Στὴ νομικὴ σφαῖρα «δίκαιος» εἶναι ὁ «νόμιμος» καὶ «ἴσος», ὁ τηρητὴς
τῶν νόμων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν «ἄδικον», «ἀνόσιον» καὶ «ἄνομον». Συνεπῶς ὁ δίκαιος
πολίτης εἶναι συνεπὴς στὶς ὑποχρεώσεις του ἔναντι τῶν συμπολιτῶν του καὶ τοῦ κράτους ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν θεῶν. Ὁ Πλάτωνας γράφει· «τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ ὅσια πράττοντα ἀνάγκη δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι… Καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη… τὸν σώφρονα… δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαθὸν ἄνδρα εἶναι τελέως». Συνεπείᾳ τῆς
διττῆς σημασίας τοῦ ἐπιθέτου τὸ οὐσιαστικοποιημένο «δίκαιον» συνδέεται μὲ τὸ «ἀγαθὸν» καὶ «πρέπον» 12 .
11. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 5, 83. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 1, 140, 2. Ἡ λέξη «δικαιοδοσία» δηλώνει ἐνίοτε
τὴ συνθήκη μεταξὺ δύο πολιτειῶν περὶ ἑτεροδικίας, δηλαδὴ τὸν ὁρισμὸ δικαστικῆς ἁρμοδιότητας (βλ. ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ἱστορία 23, 1, 2· 32, 7, 4).
12. Βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 598, 610. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1129a. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ὀλυνθιακὰ 3, 21. ΞΕΝΟΦΩΝ, Ἀπομνημονεύματα 4, 4, 13-14. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, ∆ιατριβαὶ 1, 22, 1·
29, 54. ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας 507bc. Ὁ Πίνδαρος ἔχει «δικαιόπολις νᾶσος», ὅπου οἱ πολίτες ἀσκοῦν δικαιοσύνη (Πυθία 8, 22-24. Βλ. καὶ ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ, Λεξικὸν 97). Μὲ τὸ συνδυασμὸ νομικῆς καὶ θρησκευτικῆς
σημασίας τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» ἀνάγεται σὲ κυρίαρχο ὅρο τῆς ἠθικῆς. Βλ. καὶ «δικαιοπραγέω» = πράττω
δίκαια, ἀσκῶ δικαιοσύνη (ἀντίθετο «ἀδικοπραγέω»), «δικαιοπράγημα» = δίκαιη πράξη (ἀντίθετο «ἀδικοπράγημα»), «δικαιοπραγὴς» = ὁ δίκαιος (ἀντίθετο «ἀδικοπραγής»), «δικαιοπραγία» ἢ «δικαιοπραγμοσύνη» = δίκαιη διαγωγὴ ἢ πράξη, «ἔνδικος» = δίκαιος, ὀρθός, νόμιμος (ἀντίθετο «ἔκδικος» = παράνομος, ἄθεσμος, ἄδικος). Πρβλ. «ἀδίκημα», «ἀδικία» = ἄδικη πράξη, βλάβη, «ἀδικέω» = εἶμαι ἄδικος, διαπράττω
ἀδικία, ἔχω ἄδικο, ἁμαρτάνω, «ἀδικέω τινὰ» = ἀδικῶ, βλάπτω, «ἀδικέομαι» = ὑφίσταμαι ἀδικία, «ἄδικος»
(ἐπὶ προσώπων) = ὁ ἄδικος (καὶ «ἀδικομήχανος», «ἀδικότροπος», «ἀδικόχειρ», «ἀδικοχρήματος»), «ἄδικος» (ἐπὶ πραγμάτων) = τὸ ἀδίκως πεπραγμένο (λ.χ. «ἄδικος πλοῦτος», «ἀδικοδοξία»).
Ὁ ἰουδαῖος συγγραφέας Φίλων τοποθετεῖ τὴν ἰδιότητα τοῦ «δικαίου» ἀνάμεσα σὲ ἄλλες ἀρετὲς (βλ.
Περὶ ἀποικίας 219: «τὸ δίκαιον ἢ τὸ φρόνιμον ἢ τὸ σῶφρον, τὸ ἀνδρεῖον, τὸ εὔβουλον». Νόμων ἱερῶν ἀλληγορίας 2, 18: «φρόνιμος ἢ σώφρων ἢ δίκαιος ἢ ἀνδρεῖος»). «∆ίκαιον» μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀξιέπαινης ἀρετῆς
εἶναι ἡ «πίστις» καὶ «δίκαιος» καλεῖται ὁ «πιστὸς» (βλ. Περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θείων ἐστὶ κληρονόμος 94-95.
Νόμων ἱερῶν ἀλληγορίας 3, 228 [Γέν. 15, 6]). Ὁ Φίλων χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὸ ἐπίθετο ὡς κατηγόρημα
τοῦ Θεοῦ (βλ. Περὶ τοῦ θεοπέμπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους 2, 194. Περὶ τοῦ βίου Μωυσέως 2, 279. Περὶ φυγῆς καὶ εὑρέσεως 82). Καὶ στὸν Ἰώσηπο ὁ «δίκαιος» ἀπαντᾶ μὲ τὴ σύνθετη σημασία σὲ συνδυασμὸ μὲ
ἄλλα ἐπίθετα (βλ. Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 7, 369: «ἀγαθὸν καὶ δίκαιον»· 8, 295: «δικαίους καὶ ὁσίους»· 9,
133-134: «ἀνδρὶ χρηστῷ καὶ δικαίῳ»· 260: «φύσις χρηστὴ καὶ δικαία καὶ εὐσεβής»· 10, 215: «δικαίους
καὶ θεοφιλεῖς»). Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐπιθέτου στὸν ἅγιο τῆς παλαιοδιαθηκικῆς ἐποχῆς ἀπαντᾶ ἐπίσης στὸν
Ἰώσηπο (βλ. ὅπ.π. 9, 33: «ὁ Ἰωσαφάτης δίκαιος ὤν»). «∆ίκαιος» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ὑπήκοος τῶν
ἐντολῶν αὐτοῦ (βλ. ὅπ.π. 6, 165: «βασιλεύειν αὐτὸν [ἐνν. ∆αβὶδ] ὁ θεὸς ᾕρηται, παρῄνει δ᾿ εἶναι δίκαιον καὶ
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Ἀναφερόμενο συγκεκριμένα στὴν κοινωνικὴ τάξη τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» συνιστᾶ
τὸν καλῶς συντεταγμένο, τὸν πολιτισμένο, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄγριους καὶ ἀπολίτιστους. Στὸν Ὅμηρο οἱ «ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι» παραβάλλονται μὲ αὐτοὺς οἱ
ὁποῖοι εἶναι «φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής» 13 . Ὡς προσδιορισμὸς πράξεων ἢ λόγων χαρακτηρίζει τὴν ὀρθότητά τους 14 . Ὅταν ἀναφέρεται σὲ πράγματα δηλώνει τὸ ἴσο,
ὁμαλό, ἰσόρροπο, σύμμετρο 15 , ἐνῶ ὅταν προσδιορίζει ἀριθμοὺς καὶ μονάδες μέτρησης
ἐπισημαίνει τὸ ἀκριβὲς καὶ αὐστηρό 16 . Ἡ κοινὴ χρήση τοῦ ἐπιθέτου -καὶ τοῦ οὐσιαστικοποιημένου- ἐντοπίζεται σ᾿ αὐτὸ ποὺ δηλώνει τὸ νόμιμο, ὀρθὸ καὶ δίκαιο 17 . Ἡ φράση
«τὰ δίκαια πράττεσθαί τινα» δηλώνει τὴν ἐνέργεια τῆς ἐπιβολῆς πρέπουσας τιμωρίας 18 . Τὸ «δίκαιον» εἶναι ἐπίσης τὸ ὀφειλόμενο, ἡ νόμιμη ἀπαίτηση 19 , οἱ ἀμοιβαῖες ὑποχρεώσεις, συμφωνίες ἢ ὅροι 20 . Τὸ ἐπίρρημα «δικαίως» σημαίνει ὀρθῶς 21 , ἀληθῶς 22 , εὐκατήκοον αὐτοῦ τῶν προσταγμάτων»· 8, 208: «δίκαιος εἶναι πειρῶ καὶ φύλαττε τὰ νόμιμα»). Ὁ ἴδιος χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίθετο καὶ γιὰ τὸ Θεὸ (ὅπ.π. 2, 108-109. Ἱστορία ἰουδαϊκοῦ πολέμου 7, 323).
13. ΟΜΗΡΟΣ, Ὀδύσσεια Ζ, 120-121· Θ, 575-576· Ι, 175-176· Ν, 201-202. Παρόμοια οἱ «γλακτοφάγοι» εἶναι «δικαιότατοι» (Ἰλιὰς Ν, 6) καὶ ὁ Χείρων «δικαιότατος Κενταύρων» (ὅπ.π. Λ, 832).
14. Βλ. ΟΜΗΡΟΣ, Ὀδύσσεια Σ, 414: «ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ». ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 7, 109: «τῷ δικαιοτάτῳ τῶν λόγων». Πρβλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 3, 44, 4. Βλ. καὶ «δίκαιος πρὸς πᾶσαν ὁμιλίαν» = ἐπιτήδειος
στὴν ὁμιλία.
15. Ὁ Σόλων μεταχειρίζεται τὸ ἐπίθετο γιὰ τὴ γαλήνια καὶ ἤρεμη θάλασσα (Ἀπόσπασμα 12: «ἐξ ἀνέμων δὲ θάλασσα ταράσσεται· ἢν δέ τις αὐτὴν μὴ κινῆι, πάντων ἐστὶ δικαιοτάτη»). Ὁ VLASTOS, «Equality and justice», σ. 156, θεωρεῖ ὅτι ἡ σημασία αὐτὴ ἀπηχεῖ τὴν ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων περὶ κοσμικῆς δικαιοσύνης. Ἡ θάλασσα ποὺ δὲν ταράσσεται ἀπὸ ἀνέμους εἶναι «δικαιοτάτη», καθὼς καὶ ἡ ἴδια δὲν προκαλεῖ ἐνόχληση. «∆ικαίη ζόη» εἶναι ὁ κανονικός, ὁ συνήθης τρόπος ζωῆς, ποὺ ἀναγνωρίζεται ὡς καλὸς καὶ ἀξιότιμος (ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 2, 177). Βλ. καὶ ΞΕΝΟΦΩΝ, Κύρου παιδεία 2, 2, 26: «ἅρμα δίκαιον» (= ἅρμα
ποὺ κινεῖται ὁμαλά). Πρβλ. «ἵππον δίκαιον ποιεῖσθαί τινι» = κάνω ἵππο κατάλληλο πρός χρήση ἄλλου.
16. Βλ. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 2, 149: «αἱ δ᾽ ἑκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον». Βλ. καὶ
«δικαιόμετρος» = ὁ ἔχων μέτρο δίκαιο, ὀρθό, ἀκριβές, «δικαιόμετρον» = ἀγγεῖο.
17. Ἀντίθετο τοῦ «δικαίου» μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια εἶναι τὸ «ἄδικον». Βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Προμηθεὺς δεσμώτης 186-187: «οἶδ᾿ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾿ ἑαυτῷ τὸ δίκαιον ἔχων Ζεύς». ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 96: «τῷ
δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιόν ἐστι». Πρβλ. «δίκαια κἄδικα» (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Νεφέλαι 99. Ἱππεῖς 256. Ἀχαρνεῖς 373), «τοὐμὸν δίκαιον» (ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ, Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι 810), «δίκαια πάσχειν», «δίκαια πεποιηκέναι» (ΞΕΝΟΦΩΝ, Ἑλληνικὰ 5, 3, 11· 7, 3, 11), «τὰ δίκαια ἔχωσιν», «τὰ δίκαια λαμβάνειν» (Κύρου Ἀνάβασις 7, 7, 14· 18). Ὁ Φίλων διακρίνει ἀνάμεσα στὸ θετικό, συμβατικό, δίκαιο καὶ στὸ φυσικὸ δίκαιο (βλ.
Περὶ μέθης 34: «θέσει δικαίοις προσέχειν, ἃ κατὰ πόλεις καὶ ἔθνη καὶ χώρας ἔθεντο». Βίος πολιτικοῦ ὅπερ
ἐστι περὶ Ἰωσὴφ 29: «ἡ μὲν γὰρ μεγαλόπολις ὅδε ὁ κόσμος ἐστὶ καὶ μιᾷ χρῆται πολιτείᾳ καὶ νόμῳ ἑνί· λόγος δέ ἐστι φύσεως προστακτικὸς μὲν ὧν πρακτέον, ἀπαγορευτικὸς δὲ ὧν οὐ ποιητέον· αἱ δὲ κατὰ τόπους
αὗται πόλεις ἀπερίγραφοί τέ εἰσιν ἀριθμῷ καὶ πολιτείαις χρῶνται διαφερούσαις καὶ νόμοις οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς, ἄλλα γὰρ παρ᾿ ἄλλοις ἔθη καὶ νόμιμα παρεξευρημένα καὶ προστεθειμένα». Περὶ ἀποικίας 95: «ἐκεῖνα
μὲν οἶν ἔοικε τοῖς φύσει, ταῦτα δὲ τοῖς θέσει νομίμοις»). Ὁ Ἰώσηπος χρησιμοποιεῖ τὴ νομικὴ ἔννοια μὲ ποικίλες ἀποχρώσεις. Μὲ τὸν ἴδιο ὅρο δηλώνει ἄλλοτε τὸν παλαιοδιαθηκικὸ νόμο (Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 8,
296-297), ἄλλοτε τὸ νόμο τῆς πολιτείας (ὅπ.π. 12, 121-122), ἄλλοτε τὸ φυσικὸ νόμο (Ἱστορία ἰουδαϊκοῦ
πολέμου 1, 507). Ὁ ἴδιος χρησιμοποιεῖ καὶ τὶς συντάξεις «διώκειν τὸ δίκαιον», «τὰ δίκαια ποιεῖν», «τὰ δίκαια πράττειν», «ἀξιοῦν δίκαια» (Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 6, 263· 8, 126· 9, 169· 14, 305).
18. Βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἀγαμέμνων 811-813.
19. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 332c: «διενοεῖτο… ὅτι τοῦτ᾿ εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι,
τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμενον». ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 3, 54, 1: «παρεχόμενοι δὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δίκαια
πρός τε τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας». Τὰ οὐσιαστικοποιημένα «δίκαιον»
καὶ «δίκαια» μὲ τὴ νομικὴ ἔννοια σημαίνουν δικαιώματα, διατάξεις, καθήκοντα, ἀξιώσεις.
20. Βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 3, 51, 2: «ἐπὶ συγκειμένοις δικαίοις».
21. Βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἀγαμέμνων 375. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 6, 137. Βλ. καὶ τὸ συνώνυμο «ἐνδίκως».
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λόγως 23 . Τέλος, συνήθης εἶναι ἡ προσωπικὴ σύνταξη τοῦ ἐπιθέτου μὲ ἢ χωρὶς ἀπαρέμφατο 24 ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπρόσωπη μὲ ἀπαρέμφατο 25 .
Ἡ λέξη «δικαιοσύνη» δὲν εἶναι σύγχρονη μὲ τὶς λέξεις «δίκη» καὶ «δίκαιος», ἀλλὰ
ἐμφανίζεται μετὰ τὴν ὁμηρικὴ ἐποχή. Ὡστόσο, εὑρισκόμενη σὲ σχέση ἐξάρτησης μὲ τὶς
λέξεις αὐτές, χρωματίζεται ἀνάλογα μὲ τὴ νομική, τὴν πολιτική, τὴν ἠθικὴ ἢ τὴ θρησκευτικὴ σημασία κατὰ περίπτωση. Ἔτσι «δικαιοσύνη» εἶναι ὁ χαρακτήρας τοῦ δικαίου 26 , ἡ δικαστική, νομικὴ δικαιοσύνη 27 , τὸ ἔργο τοῦ δικαστῆ28 . Τὸ σπάνιο ἐπίθετο «δικαιόσυνος» ἀποδίδεται στὸ ∆ία καὶ ὑποδηλώνει τὴν ἰδιότητά του νὰ εἶναι φύλακας τῆς
δικαιοσύνης29 . Ἡ «δικαιοσύνη» συνιστᾶ τὴν πολιτικὴ ἀρετὴ τήρησης τοῦ νόμου καὶ ἐκπλήρωσης τῶν πολιτικῶν καθηκόντων ἤδη πρὶν τὸν 5ο αἰ. π.Χ. Ἡ πολιτεία τοῦ Πλάτωνα θεμελιώνεται πάνω στὴν ἀρετὴ τῆς δικαιοσύνης, ἡ ὁποία κατέχει ἐξέχουσα θέση
ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἀρετές. Στὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ ὅρος ἀποκτᾶ ἐκπληκτικὸ σὲ βάθος καὶ
ἔκταση θρησκευτικὸ περιεχόμενο, ὅπως θὰ γίνει λόγος στὶς ἑπόμενες ἑνότητες.
Σχετικὸ μὲ τὴν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης εἶναι τὸ ρῆμα «δικαιόω». Μία πρώτη σημασία τοῦ ρήματος ἀποδίδει τὴν ἐνέργεια τῆς ἐπανόρθωσης, διόρθωσης, μία ἐνέργεια ποὺ
ἐκφράζει καὶ διασφαλίζει τὸ φυσικὸ δίκαιο καὶ τὴν τάξη τῶν νόμων 30 . Ἔτσι ἡ παθητικὴ
μετοχὴ «δικαιωθὲν» εἶναι τὸ ὁρισθέν, τὸ ἐπιβεβλημένο 31 . Στὰ πλαίσια τῆς νομικῆς
σφαίρας τὸ ρῆμα συντασσόμενο κυρίως μὲ ἀπαρέμφατο σημαίνει θεωρῶ σωστό, δίκαιο ἢ
κατάλληλο, ἔχω τὴν ἀξίωση, ἀπαιτῶ κάτι ὡς δίκαιο 32 . Μία ἄλλη ἐνδιαφέρουσα σημα22. Βλ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Αἴας 547: «εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόθεν».
23. Βλ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Οἰδίπους τύραννος 675. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 6, 34, 8.
24. Βλ. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 9, 60· πρβλ. 8, 137· 9, 27: «δίκαιοί ἐστε», «δίκαιοι εἶναι ἐξιέναι», «δίκαιοί εἰμεν ἔχειν». ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 4, 17, 5: «δίκαιοί εἰσι καὶ ἀπιστότατοι εἶναι ταῖς εὐπραγίαις». ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Νεφέλαι 1434: «δίκαιός εἰμ᾽ ἐγὼ κολάζειν». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ 1287b: «ὁ ἀνὴρ ὁ
σπουδαῖος… ἄρχειν δίκαιος». Ἐπίσης ἀπαντᾶ στὸ συγκριτικὸ καὶ στὸν ὑπερθετικὸ βαθμό. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ,
ὅπ.π. 1, 76, 3: «ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι». ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον 172b: «δικαιότατος εἶ ἀπαγγέλλειν».
25. Βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Προμηθεὺς δεσμώτης 611: «δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα». ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 39: «ἐμέ τε δίκαιόν ἐστι φράζειν».
26. Βλ. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 96· 7, 52. Ταυτόσημος εἶναι ὁ ὅρος «δικαιότης» (ΞΕΝΟΦΩΝ, Κύρου ἀνάβασις 2, 6, 26).
27. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ 1291a.
28. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας 464bc.
29. Βλ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα 3, 435.
30. Βλ. ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ, Ἀπόσπασμα 169a: «Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρὶ» (πρβλ. ΠΛΑΤΩΝ, Γοργίας 484b. Νόμοι 690c, 715a). ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Ἀγαμέμνων 392-393. ΦΙΛΩΝ, Περὶ τῶν ἐν μέρει διαταγμάτων 1, 140· 3, 172. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 4, 278.
31. Βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 10, 1, 2-3: «τὸ μὲν ἀρχαῖον οἱ βασιλεῖς
αὐτῶν ἔταττον τοῖς δεομένοις τὰς δίκας, καὶ τὸ δικαιωθὲν ὑπ᾿ ἐκείνων τοῦτο νόμος ἦν».
32. Βλ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Οἰδίπους τύραννος 574-575: «ἐγὼ δὲ σοῦ μαθεῖν δικαιῶ· 639-640: «δεινά μ᾽ Οἰδίπους… δρᾶσαι δικαιοῖ». Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ 1350, 1642. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 89: «δικαιῶ σημαίνειν σοί»· 9, 42: «Τούτου δὲ οὕτω δικαιοῦντος ἀντέλεγε οὐδείς». ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 2, 41, 5: «οἵδε τε
γενναίως δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν μαχόμενοι ἐτελεύτησαν». Βλ. καὶ ΦΙΛΩΝ, Περὶ ἀποικίας 73.
Περὶ τοῦ βίου Μωυσέως 1, 44. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 9, 187· 12, 124· 19, 305. Ἀμφότεροι οἱ ἰουδαῖοι συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν τὸ ρῆμα κατὰ κανόνα μὲ τὴν κοινή του χρήση, ἐκτὸς εὐαρίθμων περιπτώσεων (λ.χ. ὁ Φίλων παραπέμπει στὴν παλαιοδιαθηκικὴ ἔννοια τοῦ ρήματος στὸ χωρίο Γέν. 38, 26
[Περὶ τῶν μετονομαζομένων καὶ ὧν ἕνεκα μετονομάζονται 136]). Ἔχει ἐπίσης τὴν ἔννοια τοῦ ρήματος ἀπαιτῶ (ὅπ.π. 19), θέλω (ΙΩΣΗΠΟΣ, ὅπ.π. 19, 178), συναινῶ (ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, ὅπ.π. 2, 172), ἐπιτρέπω (ὅπ.π. 3,
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σία ἀφορᾶ στὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, κατὰ πρῶτον μὲ τὴν οὐδέτερη χροιὰ τοῦ ρήματος
κρίνω 33 , κατὰ δεύτερον, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν μὲ τὴν ἀρνητικὴ σημασία τῶν ρημάτων καταδικάζω, κολάζω, τιμωρῶ 34 , ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ μὲ τὴ θετικὴ σημασία τοῦ κηρύττω κάποιον ἀθῶο, δίκαιο, ποὺ ἀπαντᾶ συχνὰ στὴν Ἁγία Γραφή 35 .
Ἀπὸ τὸ ρῆμα «δικαιόω» προέρχεται καὶ τὸ οὐσιαστικὸ «δικαίωμα», τὸ ὁποῖο δηλώνει νομικὴ ἀξίωση ἢ ἀπαίτηση 36 , πολιτικὸ δικαίωμα 37 , ἀπόδειξη 38 , διάταξη ἢ
ἐντολή 39 , πράξη δικαιοσύνης 40 , ἀλλὰ καὶ ἐπανόρθωση ἀδικήματος 41 , τιμωρία, ποινή42 .
Ἡ ἐνέργεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «δικαιόω» εἶναι ἡ «δικαίωσις», ποὺ σημαίνει
τὸ νόμο 43 , τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, δηλαδὴ
τὴν καταδίκη, τὴν τιμωρία 44 . «∆ικαίωσις» εἶναι ἐπίσης ἡ δίκαιη ἀπαίτηση ἢ ἀξίωση 45 , ἡ ὑπεράσπιση νομικοῦ δικαίου 46 , ἐνῶ μπορεῖ νὰ δηλώνει ἁπλῶς τὴν κρίση καὶ
118), παραχωρῶ (∆ΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ, Ρωμαϊκὴ ἱστορία 54, 24, 6).
33. Βλ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περὶ τύχης 97f. Κοντὰ στὴ νομικὴ ἔννοια εἶναι καὶ οἱ σημασίες ἐκφέρω ἀπόφαση (ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 2, 71, 4), ἐξασφαλίζω τὸ δίκαιο κάποιου (ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Ἱστορία 3, 31, 9),
καθὼς καὶ ἡ παθητικὴ χρήση μὲ τὴ σημασία τοῦ τυγχάνω δίκαιης μεταχείρισης, «δικαιοῦσθαι» ἀντίθετο
τοῦ «ἀδικεῖσθαι» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1136a).
34. Βλ. ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Ἱστορία 1, 100: «κατ᾿ ἀξίην ἑκάστου ἀδικήματος ἐδικαίου». ∆ΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ, Ρωμαϊκὴ ἱστορία 38, 11, 3· 52, 24, 4. Στὴν παθητικὴ φωνὴ σημαίνει μοῦ ἀποδίδεται δικαιοσύνη, τιμωροῦμαι (ὅπ.π. 37, 41, 2· 41, 28, 4). Βλ. καὶ τοὺς συναφεῖς ὅρους «δικαιωτὴς» = κριτής, δικαστής, «δικαιωτήριον» = τόπος τιμωρίας, κολαστήριο (ΠΛΑΤΩΝ, Φαῖδρος 249a).
35. Βλ. ἐνδεικτικὰ Ἔξ. 23, 7. Λουκ. 16, 15.
36. Βλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 1, 41, 1: «∆ικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν ἱκανὰ κατὰ τοὺς
Ἑλλήνων νόμους». Ἐνίοτε ἐκφράζει τὴν ἔγγραφη ἀπαίτηση. Βλ. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 17, 228:
«Καῖσαρ δὲ Ἀρχελάου τε εἰσπέμψαντος ὡς αὐτὸν γράμματα, ἐν οἷς τὰ δικαιώματα προετίθει».
37. Βλ. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 19, 285: «βούλομαι μηδὲν διὰ τὴν Γαΐου παραφροσύνην τῶν
δικαίων τῷ Ἰουδαίων ἔθνει παραπεπτωκέναι, φυλάσσεσθαι δ᾿ αὐτοῖς καὶ τὰ πρότερον δικαιώματα ἐμμένουσι τοῖς ἰδίοις ἔθεσιν». Περὶ ἀρχαιότητος ἰουδαίων 2, 37: «τὴν στήλην τὴν ἑστῶσαν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ
τὰ δικαιώματα περιέχουσαν, ἃ Καῖσαρ ὁ μέγας τοῖς Ἰουδαίοις ἔδωκεν». ∆ΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ, Ρωμαϊκὴ ἱστορία
37, 51, 1-2: «πρὸς τὰ τοῦ πλήθους δικαιώματα, ἐς αὐτόν σφων τὸν σύλλογον ἐσελθών, μετέστη».
38. Βλ. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 17, 130: «…κατειργούσης αὐτὸν πανταχόθεν τῆς δίκης ἀπορίᾳ τῶν ἀλλαχόθεν δικαιωμάτων, οἷς ἀπολύσαιτο τὰ ἐγκεκλημένα».
39. Ἀπαντᾶ συχνότατα στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. Βλ. ἐνδεικτικὰ Γέν. 26, 5. Ἔξ. 15, 25-26. Ψαλμ. 118,
8. Τὴν παλαιοδιαθηκικὴ σημασία μὲ τὶς ποικίλες ἀποχρώσεις της ἀκολουθεῖ ὁ ΦΙΛΩΝ, Περὶ τοῦ τὸ χεῖρον
τῷ κρείττονι φιλεῖν ἐπιτίθεσθαι 67-68. Περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θείων ἐστὶ κληρονόμος 8.
40. Ἀντίθετο τοῦ «δικαιώματος» μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια εἶναι τὸ «ἀδίκημα». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ρητορικὴ
1359a. Πρβλ. ὅπ.π. 1373b: «τἀδικήματα καὶ τὰ δικαιώματα διχῶς ἔστιν ἀδικεῖν καὶ δικαιοπραγεῖν».
41. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1135a: «διαφέρει δὲ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ δικαίωμα καὶ τὸ δίκαιον· ἄδικον μὲν γάρ ἐστι τῇ φύσει ἢ τάξει· αὐτὸ δὲ τοῦτο, ὅταν πραχθῇ, ἀδίκημά ἐστι,
πρὶν δὲ πραχθῆναι, οὔπω, ἀλλ᾿ ἄδικον. ὁμοίως δὲ καὶ δικαίωμα· καλεῖται δὲ μᾶλλον δικαιοπράγημα τὸ κοινόν, δικαίωμα δὲ τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος».
42. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι 864e: «τὴν μὲν βλάβην ἣν ἄν τινα καταβλάψῃ πάντως ἁπλῆν ἀποτινέτω,
τῶν δὲ ἄλλων δικαιωμάτων ἀφείσθω, πλὴν ἂν ἄρα τινὰ ἀποκτείνας μὴ καθαρὸς ᾖ τὰς χεῖρας φόνου».
43. Βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 3, 10, 3: «ἐὰν δὲ ἀναστρέψασα τὰς ἀνθρωπίνας δικαιώσεις ἡ φύσις…».
44. Βλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 8, 66, 2. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Ἀρταξέρξης 14, 3. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου
βραδέως τιμωρουμένων 565a. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 18, 315. ∆ΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ, Ρωμαϊκὴ ἱστορία
40, 43, 3. ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ, Λεξικὸν 98.
45. Βλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 1, 141, 1. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 1, 87,
1. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ∆ημήτριος καὶ Ἀντώνιος 18, 6.
46. ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ, Λεξικὸν 98.
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γνώμη περὶ τοῦ δικαίου 47 . Στὴν ἁγιογραφικὴ γλώσσα λαμβάνει βαθύτερο, θεολογικὸ
νόημα· «δικαίωσις» σημαίνει ὅτι ὁ ἁμαρτωλὸς ἀναδεικνύεται δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ἡ χριστιανικὴ νοηματοδότηση τοῦ ὅρου, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, συνιστᾶ τὴν
ὑψηλότερη ἔκφραση τῶν ποικίλων σημαινομένων. «∆ικαίωσις» εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ
ἀπολύτρωση, ποὺ ἀποτε-λεῖ ὄχι ἀνταμοιβὴ ἀλλὰ χαριστικὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὸν
ἄνθρωπο.
2. ∆ίκαιο καὶ δικαιοσύνη στὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα
Ἡ δικαιοσύνη ὡς αὐτοαξία κατέχει ἐξέχουσα θέση στὴν ἱεραρχία τῶν ἀπόλυτων ἀξιῶν. Ἡ ἀναζήτηση, ὁ καθορισμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογή της ἀποτελοῦν πανανθρώπινα καὶ
διαχρονικὰ αἰτήματα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔμφυτη ἀγάπη καὶ τάση τοῦ ἀνθρώπου
πρὸς τὸ ὀρθὸ καὶ δίκαιο. Τὰ γραμματειακὰ μνημεῖα, τὰ ὁποῖα ἀνάγονται στὸ ἀπώτερο
παρελθόν, μαρτυροῦν τὴν προσπάθεια τῶν ἀνθρώπων νὰ ἐννοήσουν, νὰ ὁρίσουν καὶ νὰ
πραγματώσουν τὴν ἰδανικὴ περὶ δικαίου ἰδέα. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς περὶ δικαίου καὶ δικαιοσύνης ἐνασχόλησης σημειώθηκε στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν ἐπονομαζόμενη χρυσὴ ἐποχή. Ἡ περίφημη γιὰ τὴν ἔκταση καὶ τὸ βάθος της ἀρχαιοελληνικὴ φιλοσοφία ἦταν ἀδύνατο νὰ παραθεωρήσει ἕνα τόσο χρήσιμο καὶ συνάμα γοητευτικὸ θέμα, ποὺ ἄγγιζε τὰ
ὅρια τῆς θεότητας. Ἂν καὶ οἱ φιλοσοφικὲς ἀφετηρίες τῶν διανοουμένων ἀνάγονται στὴ
σχολὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ καθένας, ὡστόσο στὶς περὶ δικαίου ἀπόψεις παρατηροῦνται πολλὲς ὁμοιότητες, ποὺ συντείνουν στὴ διαπίστωση τῆς θεϊκῆς προέλευσής του. Τὸ ἀχανὲς
πηγαῖο καὶ βοηθητικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ ὁ περιορισμὸς ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει τὸ θέμα τῆς
παρούσας ἐργασίας, δὲ μᾶς ἐπιτρέπουν παρὰ συνοπτικὴ καὶ ἁδρομερὴ παρουσίαση τῶν
φιλοσοφικῶν περὶ δικαιοσύνης καὶ δικαίου ἰδεῶν, ὥστε νὰ διαφανεῖ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἡ συμφωνία ἢ διαφωνία τῶν διαφόρων πνευματικῶν ρευμάτων, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἡ ἐπίδραση αὐτῶν, ἐὰν ὑπάρχει, ἐπὶ τῆς ἁγιογραφικῆς καὶ ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας μὲ ἔμφαση στὴ
διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἡ βάση καὶ τὸ ἐπίκεντρο τῆς πρώιμης ἑλληνιστικῆς κοινωνίας μέχρι τῶν ἀρχῶν
τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ νόμου -καὶ τῆς δικαιοσύνης ποὺ αὐτὸς ἐκφράζει- ὡς μέγεθος ὄχι μόνο πολιτικὸ ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὸ-ἠθικό. Ἡ ἰδέα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
περὶ θεϊκῆς προέλευσης τῆς δικαιοσύνης μετεξελίχθηκε στὴν ἀπόδοση πραγματικῆς ὑπόστασης σ᾽ αὐτὴν μὲ τὸ ὄνομα Θέμις. Ἡ θεότητα αὐτὴ ἐξασφάλιζε τὴν τάξη ἀνάμεσα
στοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἦταν ὑπεύθυνη καὶ γιὰ τὴν τάξη ποὺ διέπει τὸν κόσμο τῶν θεῶν.
Ἡ διαφύλαξη, ἀκριβὴς τήρηση καὶ ἀπονομὴ τοῦ δικαίου ἦταν ἔργο τῆς θεᾶς ∆ίκης, γόνου τῆς Θέμιδος καὶ τοῦ ∆ία. Συνεπῶς γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ἡ «δίκη» δὲν ἦταν
ψιλὴ ἔννοια ἀλλὰ ὑποστατικὴ θεότητα48 . Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ πρώιμη φάση τῆς ἑλληνικῆς
κοσμολογικῆς διανόησης, ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς Ἀναξίμανδρο, Ἡράκλειτο καὶ
Παρμενίδη, συνέδεσε ἄρρηκτα τὴν ἔννοια τοῦ «κόσμου» 49 μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «δικαίου»
καὶ ἐξάρτησε τὴν ἑρμηνεία τῆς δομῆς καὶ λειτουργίας τοῦ σύμπαντος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς
47. Βλ. ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ἱστορία 3, 82, 4: «καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει».
48. Βλ. TDNT 2, σ. 178. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι, σ. 105.
49. Μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σημασία τῆς εὐταξίας, εὐπρέπειας, εὐκοσμίας. Γιὰ τὴ σημασία καὶ ἐξέλιξη τοῦ ὅρου «κόσμος» βλ. LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν, τόμ. 2, σ. 763.
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«κοσμικῆς» δικαιοσύνης. Περαιτέρω ἡ ἐξέλιξη τῆς ἑλληνικῆς κοσμολογίας βασίστηκε
στὰ θεμέλια ποὺ ἔθεσαν οἱ παραπάνω φιλόσοφοι, ἀλλὰ ἔλαβε νέες μορφὲς ἔκφρασης.
Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι θεώρησαν τὸν κόσμο ὡς ἕνα ἄψογα ὀργανωμένο καὶ λειτουργικὸ σύνολο, λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς ἔννοιες τῆς τάξης καὶ τῆς δικαιοσύνης
ποὺ συγκροτοῦσαν τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἐντὸς τοῦ ὁποίου ζοῦσαν καὶ φιλοσοφοῦσαν. Πρῶτος ὁ Ἀναξίμανδρος συνέλαβε τὴν ἰδέα τοῦ συσχετισμοῦ σύμπαντος καὶ πολιτείας διὰ
τῆς συνεκτικῆς δύναμης τῆς δικαιοσύνης. Παρατηρώντας τὴ δικαιικὴ δομὴ καὶ ὀργάνωση τῆς ἀνθρώπινης πολιτείας συνεπέρανε ἀναλογικὰ τὴν ἁρμονία τῆς δομῆς καὶ λειτουργίας τῆς συμπαντικῆς «πολιτείας», ἐνῶ ταυτόχρονα διεῖδε τὴν ἀμοιβαιότητα «κοσμικῆς» καὶ ἀνθρώπινης δικαιοσύνης50 . Στὸ κοσμολογικὸ σύστημα τοῦ Ἀναξιμάνδρου
ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἰσορροπία ἀνάμεσα στὶς ἀμφίδρομες
ἀντιθετικὲς «κοσμικὲς» σχέσεις. Ἤδη ἡ ἄποψη αὐτὴ ἀπηχεῖ τὴν ἔννοια τῆς «∆ίκης», ἡ
ὁποία ἀνήχθη σὲ θεότητα ὡς «κοσμικὴ» ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης τάξης καὶ δικαιοσύνης κατόπιν ἐξέλιξης τῆς ἔννοιας-θεότητας τῆς Θέμιδος, ἡ ὁποία ἐξέφραζε τὴν κοινωνικὴ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Τὸ ἄπειρο, τὸ ὁποῖο ἀνάγεται ἀπὸ τὸ Μιλήσιο φιλόσοφο σὲ
ἀρχὴ τοῦ κόσμου 51 , εἶναι μέσα στὸ μεταβαλλόμενο κόσμο ἡ ἀμετάβλητη ἑνοποιητικὴ
καὶ ἐξισορροπητικὴ ἀρχή, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη. Χωρὶς αὐτὴν ἡ
δημιουργία καὶ ἡ καταστροφή, ἡ γένεση καὶ ἡ φθορά, δηλαδὴ ἡ ἴδια ἡ ροὴ τοῦ κόσμου
καὶ τοῦ χρόνου θὰ κατέληγε σὲ ἀταξία, ἀκόμη καὶ σὲ ἀνυπαρξία 52 .
Παρόμοια στὸν Ἡράκλειτο ἡ «δίκη» ἀνταποκρίνεται στὴν ἰδέα μιᾶς παγκόσμιας
θεϊκῆς δύναμης ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴ σταθερότητα τοῦ σύμπαντος. Τὸ ἑνιαῖο συμπαντικὸ γίγνεσθαι ὀφείλει τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἁρμονία του στὶς διαλεκτικὲς ἀντιθέσεις ποὺ
λαμβάνουν χώρα στὸ φυσικὸ κόσμο. ∆ιὰ τῆς λειτουργικῆς συνεργασίας τῶν ἀντιθέσεων πραγματώνεται ἡ «καλλίστη ἁρμονία», ἡ ὁποία εἶναι «παλίντροπος». Τὰ ἀντιθετικὰ στοιχεῖα βρίσκονται διαρκῶς σὲ πόλεμο, ὁ ὁποῖος εἶναι «ξυνός», δηλαδὴ κοινός, καὶ
ὁδηγεῖ στὴ συμφιλίωση χωρὶς νὰ αἴρει τὴν τάξη τῶν ἀντιθέσεων. Ὁ λειτουργικὸς χαρακτήρας τῆς ἀντιθετικῆς φορᾶς τῶν πραγμάτων ὀφείλεται στὸ «πῦρ τὸ ἀείζωον», τὸ
ὁποῖο συγκροτεῖ καὶ συνέχει τὸ σύμπαν 53 . Ὡς μέρος τοῦ ἑνιαίου γίγνεσθαι ὁ ἄνθρωπος
50. Βλ. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 15-17. Ἡ «κοσμικὴ» δικαιοσύνη ἀποδόθηκε μὲ τὸν ὅρο «κοσμοδικία» κατ᾽ ἀναλογία πρὸς τὸν ὅρο «θεοδικία». Ὡστόσο ὡς φιλοσοφικὴ σύλληψη καὶ ἰδέα ἡ κοσμοδικία προηγεῖται τῆς θεοδικίας (ὅπ.π., σ. 17 ὑποσ. 1).
51. Γιὰ τὶς ἔννοιες τῆς «ἀρχῆς» καὶ τοῦ «ἀπείρου», καθὼς καὶ γιὰ τὴν ταύτιση αὐτοῦ μὲ τὸ θεῖο,
ὅπως τὶς ἐκλαμβάνει ὁ Ἀναξίμανδρος, βλ. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 36-41, 58-72.
52. ΑΝΑΞΙΜΑΝ∆ΡΟΣ, Ἀπόσπασμα 1: «ἀρχήν τε καὶ στοιχεῖον εἴρηκε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον… ἐξ ὧν δὲ
ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ
τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν…». Τὸ κείμενο διασώζουν ὁ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ (Φυσικαὶ
δόξαι 2) καὶ ὁ ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ (Ἀριστοτέλους φυσικὴ ἀκρόασις Α 24, 13 ἑξ.). Βλ. VLASTOS, «Equality and
justice», σσ. 168-173. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 44-57, 73-111, ὅπου ὁ συγγραφέας ἑρμηνεύει τὸ ἐπίμαχο
ἀπόσπασμα τοῦ Ἀναξιμάνδρου μὲ προσοχή, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τὴν πιθανότητα ἐπέμβασης τοῦ Θεοφράστου καὶ τοῦ Σιμπλικίου καὶ ἐνσωμάτωσης στὸ κείμενο τῶν δικῶν τους κοσμολογικῶν προϋποθέσεων.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 109-112. Ο Ι∆ΙΟΣ, Λόγος καὶ μύθος, σσ. 45-47. Γιὰ τὴν προγενέστερη κοσμολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ παράδοση ποὺ ἐπέδρασε στὴ σκέψη τοῦ Ἀναξιμάνδρου βλ. ΒΕΪΚΟΣ,
ὅπ.π., σσ. 18-30.
53. Βλ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπόσπασμα 8: «τὸ ἀντίξοον συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ᾿ ἔριν γίνεσθαι»· 51: «παλίντροπος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης»· 80: «εἰδέναι
δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόμενα πάντα κατ᾿ ἔριν καὶ χρεών»· 94: « Ἥλιος γὰρ
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ὀφείλει νὰ μετέχει τοῦ «ξυνοῦ λόγου», πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ
λειτουργεῖ αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρτητα, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐναρμονίζει τὸ δικό του ἐπιμέρους
λόγο μὲ τὸν κοινό, παγκόσμιο λόγο ποὺ συνέχει τὸ σύμπαν. Ἡ ἔκπτωση ἀπὸ τὸν κοινὸ
λόγο ἐπιφέρει παραμόρφωση τῆς ψυχῆς καὶ διάρρηξη τῆς κοινωνικότητας 54 . Ὡς μέλος
δὲ τῆς κοινωνίας ὀφείλει νὰ ὑπακούει στοὺς πολιτειακοὺς νόμους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θεία
προέλευση καὶ ἀποτελοῦν ἔκφραση καὶ ἔκφανση τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ θείου νόμου. Ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται ἡ ὑποχρέωση τῶν πολιτῶν νὰ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια γιὰ
τὴν ὑπεράσπιστη τοῦ θετοῦ δικαίου 55 .
Στὸν Παρμενίδη ἡ «δίκη» ἢ «ἀνάγκη» εἶναι μία δύναμη τῆς κοσμικῆς τάξης, μία
παγκόσμια ἀρχή, ἡ ὁποία συγκροτεῖ καὶ συγκρατεῖ τὸ σύμπαν. Ἐξαιτίας τῆς δεσμευτικῆς ἰσχύος καὶ τοῦ καταναγκαστικοῦ χαρακτήρα τῆς δικαιοσύνης τὸ «ὂν» εἶναι ἀπόλυτα δίκαιο καὶ τὰ κοσμολογικὰ ἀντίθετα τόσο τέλεια, ὥστε εἶναι ἀδύνατος ὁ στασιασμὸς καὶ ἡ ἐπικράτηση τοῦ ἑνὸς εἰς βάρος τοῦ ἄλλου. Ἡ «δίκη» βρίσκεται σὲ στενὴ καὶ
ἄρρηκτη σχέση μὲ τὸ χρόνο. Καθὼς αὐτὴ ἔχει στὴν κατοχή της «κληῖδας ἀμοιβούς»,
ἀνοίγει καὶ κλείνει ἐναλλὰξ τὶς πύλες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας κατὰ ὁρισμένα χρονικὰ διαστήματα, ὥστε ἡ κυριαρχία τῆς μιᾶς ἐπὶ τῆς ἄλλης νὰ ἐναλλάσσεται μὲ δικαιοσύνη καὶ ἰσότητα. Ἔτσι τὸ φαινόμενο τῆς κανονικῆς ἐναλλαγῆς τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη 56 .
Κατὰ τὴ θεωρία τοῦ Ἐμπεδοκλῆ τὰ τέσσερα στοιχεῖα τοῦ κόσμου («ριζώματα») καθορίζονται ἀπὸ δύο ἀντίθετες λειτουργικὲς δυνάμεις· τὴν «φιλίαν» ἢ «φιλότητα», ποὺ
συνέχει τὰ στοιχεῖα σὲ συμφιλιωτικὴ ἑνότητα, καὶ τὸ «νεῖκος», ποὺ τὰ ὑποβάλλει σὲ
διαλυτικὴ ἀταξία. Ἡ ἑνότητα καὶ ἡ διάλυση δὲν ἀλληλοαναιροῦνται, ἀλλὰ συνεργάζονται γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἁρμονίας τοῦ ἑνιαίου γίγνεσθαι. Ἐξάλλου καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ τέσσερα συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἰσομοιρία. Ἡ διατάραξη τῆς ἰσορροπίας αὐτῆς προκαλεῖ παρεκκλίσεις ἀπὸ
τὴν ὑγεία καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἀσθένεια 57 .
οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν ∆ίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν». Βλ. καὶ VLASTOS, «Equality
and justice», σσ. 164-168. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 114-115. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ.
94-99. Ο Ι∆ΙΟΣ, Λόγος καὶ μύθος, σσ. 42-43. Ὁ ὅρος «χρεὼν» εἶναι ἀναξιμάνδρειος. Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς
ἀναγκαιότητας, καὶ ἔτσι χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο. Βλ. ΒΕΪΚΟΣ, ὅπ.π., σσ. 85-86.
54. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπόσπασμα 2: «διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῶι ξυνῶι, τουτέστι τῶι κοινῶι· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δ᾿ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν». ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 100-105.
55. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ἀπόσπασμα 44: «μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος»· 114:
«ξὺν νόωι λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῶι ξυνῶι πάντων, ὅκωσπερ νόμωι πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ
πᾶσι καὶ περιγίνεται». Ὁ Ἡράκλειτος κατηγορήθηκε ὡς ἐχθρὸς τῆς δημοκρατίας. Ὡστόσο στόχος τῆς φιλοσοφίας του -ὁ ὁποῖος δὲν ἐπιτεύχθηκε- ἦταν νὰ καθοδηγήσει τοὺς συμπατριῶτες του Ἐφεσίους στὴ σωστὴ
δημοκρατία καὶ στὴν ἀνεξαρτησία τῆς πολιτικῆς ζωῆς. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 80, 92.
56. ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ, Ἀπόσπασμα 1· 8. Βλ. καὶ ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαὶ 1, 4, 7c: «οὗτοι (ἐνν. Παρμενίδης
καὶ ∆ημόκριτος) πάντα κατ᾿ ἀνάγκην· τὴν δ᾿ αὐτὴν εἶναι εἱμαρμένην καὶ δίκην καὶ πρόνοιαν καὶ κοσμοποιόν». TDNT 2, σ. 179. VLASTOS, «Equality and justice», σσ. 161-164. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 108109, 115. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 121-122.
57. ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΗΣ, Ἀπόσπασμα 16 ἑξ.· 98. Ἂν καὶ στὰ σωζόμενα ἀποσπάσματα τοῦ Ἐμπεδοκλῆ δὲν
ὑπάρχει ἀναφορὰ στὴ «δίκη», ὡστόσο τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο εἶναι καὶ σ᾿ αὐτὸν ἔντονα παρόν. Βλ. VLASTOS, «Equality and justice», σσ. 158-161. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 112-113. Ο Ι∆ΙΟΣ,
Λόγος καὶ μύθος, σ. 54.
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Ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἰσότητα εἶναι θεμελιώδεις ἔννοιες καὶ στὴν ἰατρικὴ θεωρία
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ὁ Ἀλκμαίων κάνει λόγο γιὰ «ἰσονομίαν» τῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος καὶ γιὰ «κρῆσιν», δηλαδὴ γιὰ ἰσομοιρία μεταξὺ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, ποὺ ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο τὴ σταθερότητα τῆς ὑγείας. Ἡ
«ἀναρχία», δηλαδὴ ἡ ἐπικράτηση τῆς μιᾶς δύναμης ἐπὶ τῶν ἄλλων, δημιουργεῖ παθολογικὲς καταστάσεις58 . Ὅταν ὁ Ἱπποκράτης λέει ὅτι «δίκαιον ἔχουσι τὸ σῶμα οἱ ἄνθρωποι», ἐννοεῖ τὴν τελειότητα καὶ ἁρμονία ποὺ χαρακτηρίζει τὸ σῶμα στὸ σύνολό του καὶ
στὰ ἐπιμέρους σημεῖα του· «οὗτος ὁ τρόπος παραπολὺ κράτιστος ἐμβολῆς ὤμου· δικαιότατα μὲν γὰρ μοχλεύει, ἢν μοῦνον ἐσωτέρω ἔῃ τὸ ξύλον τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος· δικαιόταται δὲ αἱ ἀντιῤῥοπαί». Σημαντικὸ ρόλο διαδραματίζει ἡ «κρῆσις τῶν ὡρέων», δηλαδὴ ἡ ἰσορροπία τῶν δυνάμεων τῆς φύσης, ὥστε «μηδὲν ᾖ ἐπικρατέον βιαίως», φαινόμενο ποὺ ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο ἕνα κατάλληλο καὶ βιώσιμο περιβάλλον 59 .
Στὴν ποίηση τοῦ Σόλωνα ἡ δικαιοσύνη κατέχει σημαντικὴ θέση καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς «γνωμοσύνης μέτρον», δηλαδὴ ἀσφαλὲς μέτρο κρίσης ἢ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ γνώση τοῦ
μέτρου, καὶ «σοφίης μέτρον». Ἡ «δίκη» εἶναι ἕνας παγκόσμιος νόμος ποὺ συνέχει τὸν
κόσμο καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωή. Ὁ νόμος ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν κοσμικὴ πραγματικότητα
καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωὴ ἔχει θεϊκὴ ἀρχή. ∆ὲν εἶναι μία ἐπινόηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ
ὑπάρχει καὶ ἐνεργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτὸν χάρη στὴ θεϊκή του προέλευση. Ἡ δικαιοπραξία τοῦ πολίτη, δηλαδὴ τὸ «πράττειν δίκαια», ἐξασφαλίζει σ᾿ αὐτὸν καλύτερη κοινωνικὴ ζωή· «ἡδίων ἡμῖν ἡ βιοτὴ ἔνθα πᾶσι τὰ δίκαια καὶ ἴσα». Ὅταν ὁ Σόλων χαρακτηρίζει τὴν ἀτάραχη θάλασσα «δικαιοτάτην», τοποθετεῖ τὴ φύση μέσα στὸ εὖρος τῆς
λειτουργικῆς δικαιοσύνης 60 .
Ὁ Ἡσίοδος κάνει λόγο γιὰ μία δικαιοσύνη ποὺ εἶναι ἔντονα παρούσα στὸν ἀνθρώπινο νόμο, ἐνῶ ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ ζωικοῦ βασιλείου. Ἡ δικαιοσύνη
αὐτὴ εἶναι ἡ «δίκη» ποὺ ἔδωσε ὁ ∆ίας στοὺς ἀνθρώπους, ὀνομάζεται δὲ καὶ «αἰδώς» 61 .
Στὸν ποιητὴ Θέογνι ἀπαντᾶ τὸ πρῶτον ἡ γνωστὴ ρήση «ἐν δὲ δικαιοσύνηι συλλήβδην
58. ΑΛΚΜΑΙΩΝ, Ἀπόσπασμα 4: «τῆς μὲν ὑγιείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν ἰσονομίαν τῶν δυνάμεων,
ὑγροῦ, ξηροῦ, ψυχροῦ, θερμοῦ, πικροῦ, γλυκέος καὶ τῶν λοιπῶν, τὴν δ᾿ ἐν αὐτοῖς μοναρχίαν νόσου ποιητικήν· φθοροποιὸν γὰρ ἑκατέρου μοναρχίαν. Καὶ νόσον συμπίπτειν ὡς μὲν ὑφ᾿ οὗ ὑπερβολῇ θερμότητος ἢ ψυχρότητος… ἐγγίνεσθαι δὲ τούτοις ποτὲ κἀκ τῶν ἔξωθεν αἰτιῶν, ὑδάτων ποιῶν ἢ χώρας ἢ κόπων ἢ ἀνάγκης ἢ τῶν τούτοις παραπλησίων. Τὴν δὲ ὑγείαν τὴν σύμμετρον τῶν ποιῶν κρᾶσιν». Βλ. καὶ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προβλήματα 916a. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σ. 26 ὑποσ. 2. VLASTOS, «Equality and justice», σσ. 156157. Περὶ «ἰσονομίας» βλ. καὶ GR. VLASTOS, «Isonomia», AJP 74 (1953) 337-366.
59. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ ἄρθρων 7· 10. Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων 12. Βλ. καὶ Περὶ φύσιος ἀνθρώπου 7. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 115-116. VLASTOS, «Equality and justice», σσ. 157-158.
60. Βλ. ΣΟΛΩΝ, Ἀπόσπασμα 12, 1-2· 13, 52· 16, 1-2. ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων 1, 67.
Γιὰ τὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη κατὰ τὸ Σόλωνα βλ. VLASTOS, «Equality and justice», σσ. 165-166. TDNT
2, σσ. 178-179. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 23-25. Περισσότερα βλ. GR. VLASTOS, «Solonian Justice»,
Classical Philology 41 (1946) 65-83.
61. ΗΣΙΟ∆ΟΣ, Ἔργα καὶ ἡμέραι 256-257: «ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ ∆ίκη, ∆ιὸς ἐκγεγαυῖα, κυδρή τ᾿ αἰδοίη τε θεοῖς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν»· 276-278: «τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, ἰχθύσι μὲν
καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς ἔσθειν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶ μετ᾿ αὐτοῖς». Ὁ Ἡσίοδος συγχέει κοσμικὴ καὶ ἀνθρώπινη τάξη. Ἡ ἀπόδοση στὶς Ὧρες τῶν ὀνομάτων Εὐνομία, ∆ίκη καὶ Εἰρήνη (βλ. Θεογονία 901-902) δείχνει ὅτι ὁ ποιητὴς ζεῖ σὲ μία ἐποχὴ ἑνιαίας θεώρησης τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας καὶ τοῦ
κοσμικοῦ συνόλου, ὅπου ἡ ∆ίκη κατέχει ξεχωριστὴ θέση, καθὼς ἀντιπροσωπεύει τὴν ἔννοια τῆς χρονικῆς
τάξης στὴν ἀκολουθία τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Βλ. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 20-21.
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πᾶσ᾿ ἀρετή ᾽στι», ποὺ ἀναφέρεται στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ ἡ ὁποία κατευθύνεται
ἀπὸ τὸ θεσπισμένο πολιτειακὸ δίκαιο. Ἡ φράση κατέστη παροιμιακὴ καὶ χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα γιὰ νὰ δηλώσει τὸ περιεχόμενο τῆς θρησκευτικῆς ἔννοιας τῆς δικαιοσύνης, δηλαδὴ τὴν καθολικὴ ἀρετή 62 . Ὁ ποιητὴς Πίνδαρος γράφει: «Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί» 63 .
Βασικὴ διδασκαλία τοῦ ἀτομικοῦ φιλοσόφου ∆ημοκρίτου εἶναι ἡ θειότητα τῆς ψυχῆς· «ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος». Ἡ ψυχὴ εἶναι τὸ πιὸ ἐκλεκτὸ καὶ δυναμικὸ μέρος τοῦ
σύμπαντος καὶ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἁρμονία ἀνθρώπου καὶ σύμπαντος. Μέσα στὴν ἐμπειρία τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας ἡ θειότητα τῆς ψυχῆς δὲν ἀποδεικνύεται μόνο
μὲ τὶς δίκαιες πράξεις ἢ μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ
ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἀδικία, σὲ σημεῖο νὰ μὴ θέλει νὰ ἀδικεῖ· «ἀγαθὸν οὐ τὸ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ τὸ μηδὲ ἐθέλειν», «ἐχθρὸς οὐχ ὁ ἀδικέων, ἀλλὰ ὁ βουλόμενος» 64 .
Μὲ τὴ θρησκευτικο-πολιτικὴ σημασία καλλιεργεῖται ὁ νόμος καὶ τὸ ἐν αὐτῷ δίκαιο ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ πολιτικὴ θεωρία τοῦ 5ου αἰ. καὶ ἑξῆς. Ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων Σωκράτης ὑποληπτόταν ἰδιαίτερα τοὺς νόμους καὶ ἀπέδιδε μεγάλη σπουδαιότητα
στὴν παιδευτικὴ ἀξία τῆς δικαιοσύνης 65 . Κατ᾽ αὐτὸν οἱ πολιτειακοὶ νόμοι ἀπηχοῦν τὸ
ἴδιο τὸ δίκαιο τῶν θεῶν, καὶ συνεπῶς ἡ ὑπακοὴ καὶ ὑποταγὴ στοὺς νόμους εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἀκόμη καὶ ἂν ὁδηγεῖ στὸ θάνατο 66 . Ὡς ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου ἡ δικαιοσύνη
ἐκλαμβάνεται ἀπὸ τὸν Ἕλληνα σοφὸ ὡς θεμελιώδης ἀρετή, ποὺ πρέπει νὰ χαρακτηρίζει
τὸν πολίτη στὶς κοινωνικές του σχέσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν καθαυτὸ ἀτομική του ὑπόσταση 67 . Ἡ ἀπουσία τῆς δικαιοσύνης καθιστᾶ κάθε γνώση καὶ κάθε ἐπιστήμη ἀρνητικὴ
καὶ ἐπιζήμια, κατὰ τὴ γνωστὴ ρήση «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς
ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» 68 .
62. ΘΕΟΓΝΙΣ, Ἐλεγεῖαι 1, 147. TDNT 2, σ. 179. Βλ. καὶ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια 1129b.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πατρότητα τοῦ ἀποφθέγματος (ἀποδίδεται καὶ στὸ Φωκυλίδη) αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπὸ τὰ κορυφαῖα γνωμικὰ τῆς παγκόσμιας διανόησης καὶ τὴν κορωνίδα τῶν περὶ δικαιοσύνης ρήσεων.
63. ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ, Ἀπόσπασμα 169a. Βλ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, «Ρητὰ ἀρχαίων», σ. 19 ἑξ., ἀπ᾿ ὅπου ἀντλήσαμε
τὸ παρὸν καὶ ἄλλα ἀρχαιοελληνικὰ ρητὰ περὶ νόμου.
64. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ἀπόσπασμα 62· 89. Βλ. καὶ ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαὶ 3, 9, 29. ΦΙΛΗΜΩΝ, Ἀπόσπασμα
94. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 131-133.
65. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Κρίτων 53c: «ὅστις γὰρ νόμων διαφθορεύς ἐστιν σφόδρα που δόξειεν ἂν νέων γε καὶ
ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφθορεὺς εἶναι. πότερον οὖν φεύξῃ τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς
κοσμιωτάτους;».
66. Αὐτὸ δίδαξε ὁ μέγας καὶ ἀληθινὸς σοφὸς ἔμπρακτα ἀρνούμενος νὰ συναινέσει στὸ σχέδιο ἀπόδρασης, ἐνέργεια ποὺ θὰ συνιστοῦσε παράβαση τῶν κειμένων νόμων. Ἡ ὑπακοή του στὸ θετὸ δίκαιο τῆς πολιτείας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄδικη ἀπόφαση τῶν φορέων τῆς δικαστικῆς δικαιοσύνης κορυφώνεται, ὅταν προβαίνει χωρὶς δισταγμὸ στὴν κατάποση τοῦ κωνείου. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Ἀπολογία Σωκράτους 32a ἑξ. ΚΟΡΣΟΣ,
«Περὶ ἀγράφου νόμου», σσ. 7-8.
67. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 323a-c: « Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. ἐν
γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην ἣν
μή ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ᾿ αὑτοῦ τἀληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν,
καί φασιν πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον δικαιοσύνην· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν᾿ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις».
68. ΠΛΑΤΩΝ, Μενέξενος 246e-247a. Βλ. καὶ ΞΕΝΟΦΩΝ, Ἀπομνημονεύματα 3, 9, 5: «ἔφη δὲ καὶ τὴν
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Ἐξαιρετικὴ γιὰ τὸ βάθος καὶ γιὰ τὰ νέα δεδομένα ποὺ προσφέρει εἶναι ἡ σχετικὴ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος ἀνάγει τὴ δικαιοσύνη στὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν. Στὴν αἰσθητὴ πραγματικότητα εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις γενικὲς ἀρετὲς (δικαιοσύνη, σοφία,
ἀνδρεία, σωφροσύνη), τῶν ὁποίων ὑπέρκειται ὡς ἐναρμονιστικὴ αὐτῶν δύναμη69 . Κατὰ
συνέπεια ἡ δικαιοσύνη δὲν εἶναι ἁπλῶς μία πολιτικὴ ἀρετή, ἀλλὰ ἡ ἐξισορροπητικὴ καὶ
ἐναρμονιστικὴ τῶν πνευματικῶν ἐνεργημάτων δύναμη70 . Τὴν ἐξισορροπητικὴ αὐτὴ δύναμη τῆς δικαιοσύνης μεταφέρει ὁ Πλάτωνας ἀπὸ τὸ μικρόκοσμο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς στὸ μακρόκοσμο τῆς ὀργανωμένης πολιτείας. Στὴν ἰδανικὴ πολιτεία ἡ δικαιοσύνη
εἶναι ἡ δύναμη ποὺ συγκρατεῖ τὸν πολιτειακὸ ὀργανισμὸ καὶ ἐξασφαλίζει τὴν ἁρμονικὴ
συνύπαρξη καὶ συνεργασία τῶν τριῶν λειτουργιῶν του (ἄρχοντες, πολεμιστές, δημιουργοί). Στὴ διαρθρωμένη λειτουργικότητα τῆς πολιτείας ἀνταποκρίνεται ἡ δικαιικὴ τάξη, ἡ ὁποία ρυθμίζει τὴ συμπεριφορὰ τῶν πολιτῶν οὕτως, ὥστε νὰ ἀποτρέπεται ὁ στασιασμὸς καὶ ὁ σφετερισμὸς ἀλλότριας ἐξουσίας 71 . Στὴν πράξη ὁ Πλάτωνας ἀναγνωρίζει
τὴν αὐθεντία τῶν νόμων. Ὡστόσο δὲν ἀπολυτοποιεῖ τὸ θετὸ δίκαιο, καθὼς ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀδυναμία του νὰ προβλέψει ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας· «ὅτι νόμος οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τό τε ἄριστον καὶ τὸ δικαιότατον ἀκριβῶς πᾶσιν ἅμα περιλαβὼν τὸ βέλτιστον ἐπιτάττειν· αἱ γὰρ ἀνομοιότητες τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν
πράξεων καὶ τὸ μηδέποτε μηδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων οὐδὲν ἐῶσιν ἁπλοῦν ἐν οὐδενὶ περὶ ἁπάντων καὶ ἐπὶ πάντα τὸν χρόνον ἀποφαίνεσθαι τέχνην
οὐδ᾽ ἡντινοῦν» 72 .
Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἡ δικαιοσύνη μὲ τὴν ἔννοια τῆς «τοῦ δικαίου κρίσεως» εἶναι
ἔμφυτη στὸν ἄνθρωπο 73 . Ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς γνωστὲς τέσσερις γενικὲς ἀρετές. Ἐκδηλώνεται ὡς διανεμητική, ὅταν ἀπονέμει τὸ κατ᾽ ἀξίαν, καὶ ὡς διορθωτική, ὅταν ἐπανορθώνει τὴ γενομένη ἀδικία· «καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐστὶ καθ᾿ ἣν ὁ δίκαιος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου, καὶ διανεμητικὸς καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς
δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι. τά τε γὰρ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῇ πράττεται
καλά τε κἀγαθὰ εἶναι».
69. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι 963a ἑξ. Πολιτεία 427e ἑξ., 443d ἑξ. Φαίδων, 69b ἑξ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἱ περὶ
πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι, σσ. 106-107. Ἡ ἀρετὴ τῆς δικαιοσύνης ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ πρώτη ἀρχὴ τῆς
πλατωνικῆς ἠθικῆς. Πάντως ἡ τετραμερὴς διαίρεση τῶν ἀρετῶν δὲν εἶναι ἐπινόηση τοῦ Πλάτωνα. Ἂν καὶ
μία πρώτη διαίρεση μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν Αἰσχύλο (Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 610: «σώφρων δίκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ἀνήρ»), πιθανότατα προϋπῆρχε στὸν ἀρχαιοελληνικὸ κόσμο. Βλ. TDNT 2, σ. 182 ὑποσ. 2.
70. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 443cd: «Τὸ δέ γε ἀληθές, τοιοῦτόν τι ἦν, ὡς ἔοικεν, ἡ δικαιοσύνη ἀλλ᾿ οὐ
περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν αὑτοῦ, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντός, ὡς ἀληθῶς περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα
τἀλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γένη, ἀλλὰ τῷ
ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ θέμενον καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ κοσμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ καὶ συναρμόσαντα τρία ὄντα…».
71. Βλ. ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 431b ἑξ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σ. 175 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, Λόγος
καὶ μύθος, σσ. 118-119.
72. ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτικὸς 294ab.
73. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ρητορικὴ 1373b: «…ὥρισται δὴ τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα πρός τε νόμους δύο
καὶ πρὸς οὕς ἐστι διχῶς. λέγω δὲ νόμον τὸν μὲν ἴδιον, τὸν δὲ κοινόν, ἴδιον μὲν τὸν ἑκάστοις ὡρισμένον πρὸς
αὐτούς, καὶ τοῦτον τὸν μὲν ἄγραφον, τὸν δὲ γεγραμμένον, κοινὸν δὲ τὸν κατὰ φύσιν. ἔστι γάρ τι ὃ μαντεύονται πάντες, φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον, κἂν μηδεμία κοινωνία πρὸς ἀλλήλους ᾖ μηδὲ συνθήκη,
οἷον καὶ ἡ Σοφοκλέους Ἀντιγόνη φαίνεται λέγουσα, ὅτι δίκαιον ἀπειρημένου θάψαι τὸν Πολυνείκη, ὡς
φύσει ὃν τοῦτο δίκαιον… καὶ ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει περὶ τοῦ μὴ κτείνειν τὸ ἔμψυχον· τοῦτο γὰρ οὐ τισὶ μὲν
δίκαιον τισὶ δ᾿ οὐ δίκαιον…».
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ἕτερον οὐχ οὕτως ὥστε τοῦ μὲν αἱρετοῦ πλέον αὑτῷ ἔλαττον δὲ τῷ πλησίον, τοῦ βλαβεροῦ
δ᾿ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου τοῦ κατ᾿ ἀναλογίαν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον»74 . Κατέχει ὑπερέχουσα θέση ἀνάμεσα στὶς ἀρετές, διότι ἡ ἐπιτυχία ὁποιασδήποτε ἀρετῆς
προϋποθέτει τὴν κατοχὴ τῆς δικαιοσύνης· «κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναί φαμεν τὴν δικαιοσύνην, ᾗ πάσας ἀναγκαῖον ἀκολουθεῖν τὰς ἄλλας». Ταυτόχρονα εἶναι ὁ ρυθμιστὴς
τῶν ἀρετῶν στὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνική τους διάσταση 75 . Ἡ ἐξόχως τιμητική, πλὴν
ὅμως ἀξιολογική, θέση τῆς δικαιοσύνης ὡς «κρατίστη τῶν ἀρετῶν» ὀφείλεται στὸ ρόλο
ποὺ διαδραματίζει στὴν ἐπίτευξη τῆς «μεσότητος», ποὺ σημαίνει τὴν ἀποφυγὴ τόσο τῆς
ὑπερβολῆς ὅσο καὶ τῆς ἔλλειψης, ἀμφότερες καταστάσεις παράνομες καὶ ἄνισες. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ταυτόχρονα ἡ ἀναγκαία συνεκτικὴ καὶ λειτουργικὴ δύναμη τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ ἀναγκαιότητά της προκύπτει ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος ὡς λογικὸ ὂν ἔχει ἔμφυτη τὴν τάση τῆς κοινωνικότητας. Πρὸς ἱκανοποίηση τῆς
φυσικῆς αὐτῆς ἀνάγκης συγκροτεῖ πολιτεία, τὴν ὁποία θεμελιώνει ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης,
τῆς δύναμης ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσει τὴ μεσότητα καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή 76 .
Κατὰ τοὺς στωικοὺς τὸ δίκαιο καὶ οἱ νόμοι ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὸ «λόγο», τὴ συνεκτικὴ τοῦ σύμπαντος δύναμη. ∆ίκαιο, νόμος καὶ λόγος ὑπάρχουν «φύσει» καὶ ὄχι «θέσει»,
ὅπως ἐπιβάλλει τὸ ἑνιαῖο τῆς συμπαντικῆς πραγματικότητας καὶ ἡ ὀργανικὴ σχέση
μεταξὺ παγκόσμιου καὶ ἀτομικοῦ λόγου 77 . Ἡ δικαιοσύνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις
ἀρετὲς τῆς ψυχῆς, καὶ συγκεκριμένα αὐτὴ ποὺ ἀπονέμει στὸν καθένα τὸ κατ᾽ ἀξίαν 78 .
Ἐκδηλώνεται ὡς σεβασμὸς καὶ λατρεία πρὸς τοὺς θεούς, ὁπότε ὀνομάζεται «εὐσέβεια»,
ὡς «χρηστότης» πρὸς τοὺς συνανθρώπους, ὡς «εὐκοινωνησία» στὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ
ὡς «εὐσυναλλαξία» στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα 79 .
3. «∆ίκαιος», «δίκαιον», «δικαιοσύνη», «δικαίωσις» στὴν Ἁγία Γραφὴ
Στὴν Ἁγία Γραφὴ ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐκφράζει μία ἐξαιρετικὰ πλούσια ποικιλία σημασιῶν. Καταρχὰς ἀναφέρεται στὸ Θεό, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ δίκαιη κρίση του ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν καθοδηγεῖ τὸ λαὸ καὶ τὰ ἄτομα, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τιμωρεῖ ἢ ἀμείβει τὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του. Ἔπειτα ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο καὶ δηλώνει τὴ μερικὴ ἀρετὴ τῆς δι74. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ 1253a, 1323a. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1130ab, 1134a.
75. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ 1283a. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1129b. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 209-210.
76. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικὰ 1253a, 1295a ἑξ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 210-212. Γιὰ
τὶς περὶ γραπτοῦ καὶ ἄγραφου νόμου ἀντιλήψεις τοῦ Ἀριστοτέλη βλ. ΚΟΡΣΟΣ, «Περὶ ἀγράφου νόμου», σσ. 6-7.
77. Βλ. ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων 7, 128: «φύσει τε τὸ δίκαιον εἶναι καὶ μὴ θέσει, ὡς
καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον, καθά φησι Χρήσιππος». ΚΟΡΣΟΣ, «Περὶ ἀγράφου νόμου», σσ. 10-12.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σ. 220.
78. Βλ. ΓΑΛΗΝΟΣ, Περὶ Ἱπποκράτους 7, 2, 3-4: «ὅταν μὲν οὖν αἱρεῖσθαί τε δέῃ τἀγαθὰ καὶ φεύγειν
τὰ κακά, τὴν ἐπιστήμην τήνδε καλεῖ σωφροσύνην· ὅταν δὲ πράττειν μὲν τἀγαθὰ μὴ πράττειν δὲ τὰ κακά,
φρόνησιν· ἀνδρείαν δ᾿ ὅταν τὰ μὲν θαρρῇ, τὰ δὲ φεύγῃ· ὅταν δὲ τὸ κατ᾿ ἀξίαν ἑκάστῳ νέμῃ, δικαιοσύνην· ἑνὶ
δὲ λόγῳ γιγνώσκουσα μὲν ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ πράττειν τἀγαθά τε καὶ κακὰ σοφία τ᾿ ἐστὶ καὶ ἐπιστήμη,
πρὸς δὲ τὰς πράξεις ἀφικνουμένη τὰς κατὰ τὸν βίον ὀνόματα πλείω λαμβάνει τὰ προειρημένα, φρόνησίς τε
καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καλουμένη». ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαὶ 2, 7, 5a-5b1: «Ἀγαθὰ μὲν
τὰ τοιαῦτα· φρόνησιν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην, ἀνδρείαν… δικαιοσύνην δὲ ἐπιστήμην ἀπονεμητικὴν τῆς
ἀξίας ἑκάστῳ». Εἶναι ἐμφανὴς ἐδῶ ἡ ἐξάρτηση τῶν στωικῶν ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ καὶ ἡ διαφοροποίησή τους στὸ θέμα τῆς διορθωτικῆς δικαιοσύνης. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι, σ. 109.
79. Βλ. ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Ἐκλογαὶ 2, 7, 5b2.
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καιοκρισίας ἢ τῆς ἀπονομῆς τοῦ ἴσου καὶ ἀποφυγῆς τῆς ἀδικίας, καθὼς καὶ τὴν καθολικὴ ἀρετή, δηλαδὴ τὴν ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τηρεῖ τὶς θεῖες ἐντολές, καὶ κατ᾽ ἐπέκταση νοεῖται ὡς ἕνας τίτλος ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἄνθρωπο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Περαιτέρω ἡ δικαιοσύνη λαμβάνει ἔννοια εὐρύτερη καὶ μὲ βαθύτερο θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀντανάκλαση τῆς ὑπέρτατης δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν εὐσπλαγχνία του καὶ ἐκφράζεται μὲ τὴ δωρεὰ τῆς συγχώρησης καὶ τῆς σωτηρίας στὸν πιστό 80 .
Οἱ δύο ὄψεις τῆς θείας δικαιοσύνης, ἡ κρίση καὶ ἡ εὐσπλαγχνία, δὲν ἀποτελοῦν διακριτὲς ἰδιότητες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς δύο ∆ιαθῆκες, ἀλλὰ συνιστοῦν τὴ μία καὶ τὴν
αὐτὴ σωτηριώδη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως κατὰ τὴν προοδευτικὴ ἀποκάλυψη τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας. Αὐτὸ ἐξάλλου ἐπιβάλλει ἡ ἑνιαία θεώρηση τῶν θείων ἐνεργειῶν, δηλαδὴ ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ δράση τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ στὸν
κόσμο δὲν εἶναι ἄλλη στὴν Παλαιὰ καὶ ἄλλη στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται πάντοτε μὲ τὴν ἴδια εὐσπλαγχνικὴ πιστότητα, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται σὲ ὅλη τὴν
ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
α΄. Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη 81
«∆ίκαιος» κατεξοχὴν εἶναι ὁ Θεός. Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη δὲν ἐπικρατεῖ ἡ δικανικὴ ἔννοια τῆς θείας δικαιοσύνης. Ἀντίθετα σθεναρὰ προβάλλει ἡ σωτηριώδης ἐνέργεια
τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς καταπιεσμένους καὶ ἀδυνάτους. Ἔλεος, ἀλήθεια, πιστότητα καὶ σωτηρία συνδέονται στενὰ μὲ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δυναμικὰ ἀποκαλύπτεται
στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς ἀκεραιότητας τῆς κρίσης καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἀξιοπιστίας αὐτοῦ ὡς πρὸς τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων, διὰ τῆς ἀμεροληψίας τῶν ἀποφάσεών του. ∆ικαιολογημένα καὶ εὔλογα ἡ Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι «οὐκ ἔστιν ἅγιος
ὡς Κύριος, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν» 82 .
Συχνὰ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ἐξυμνεῖται ἡ εὐθύτητα καὶ ἀλήθεια τῆς θείας δικαιοσύνης ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς κρίση 83 . Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι «εὐθεῖα» καὶ «δικαία» καὶ
80. Βλ. ΛΒΘ, «∆ικαιοσύνη», στ. 268-269.
81. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γενικὰ λεξικὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ ἤδη ἀναφέρθηκαν, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων καὶ τοῦ θεολογικοῦ τους νοήματος χρησιμοποιήθηκαν ἐπιπλέον
εἰδικὰ λεξικά, κλεῖδες καὶ σύγχρονα ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης: J. HASTINGS - FR.
C. GRANT - H. H. ROWLEY, Dictionary of the Bible, T. & Τ. Clark, Edinburgh 19632. J. LUST - E. EYNIKEL
- K. HAUSPIE, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, part I (Α-Ι), Deutsche Bibel-gesellschaft,
Stuttart 1992. G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN - H.-J. FABRY, Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids, Michigan/Cambridge. Λεξικὸ Βιβλικῆς Θεολογίας (ΛΒΘ). HATCH-REDPATH, Ταμεῖον Π∆. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα (Εἰς βιβλία τῆς Π∆). ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Παλαιὰ
∆ιαθήκη. Ι. Θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ, Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα, 5 τόμ., ἐκδ. «Ζωή», Ἀθῆναι.
82. Α´ Βασ. 2, 2. Σὲ πλῆθος χωρίων ἐξαίρεται ἡ θετικὴ ὄψη τῆς θείας δικαιοσύνης. Ὁ Θεὸς εἶναι «δίκαιος» καὶ συνάμα «πιστός», «ὅσιος», «ἐλεήμων», «χρηστός», «χορηγός», «οἰκτίρμων», «σωτήρ». Βλ.
∆ευτ. 32, 4. Νεεμ. 9, 8. Β´ Μακ. 1, 24-25. Ψαλμ. 111, 4. 114, 5. 144, 17. Ἡ «δικαιοσύνη» τοῦ Θεοῦ συνδέεται μὲ τὴν «ἀλήθειαν», τὸν «ἔπαινον», τὸ «σωτήριον», τὸ «ἔλεος», τὴν «ἐλπίδα», τὴν «χρηστότητα»,
τὴν «δυναστείαν», τὰ «θαυμάσια», τὴ «μεγαλοπρέπειαν». Βλ. Γέν. 24, 27. Ψαλμ. 34, 28. 39, 10-11. 64, 56. 70, 15-16· 19. 87, 13. 88, 15· 17. 97, 2. 102, 17-18. 110, 3. 118, 123. 144, 7. Ἠσ. 63, 1. Βαρ. 5, 9.
83. Βλ. Ψαλμ. 7, 18. 9, 9. 93, 15. 95, 13. 96, 2· 6. 97, 9. Παροιμ. 16, 11-12. Σοφ. Σολ. 5, 18. 12, 16.
Ἠσ. 38, 19. Ἱερ. 12, 1. Βαρ. 2, 9· 18. Ἡ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ ἀποδίδεται στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη καὶ διὰ
τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ὅρου «δίκη» (Σοφ. Σολ. 11, 20. ∆΄ Μακ. 9, 15). Ἡ «θεία δίκη» συνιστᾶ ἄλλοτε μὲν
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ὁ Θεὸς «κριτὴς δίκαιος» 84 . Συνήθεις εἶναι οἱ φράσεις «ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν» 85
καὶ «τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης» 86 , ποὺ δηλώνουν τὴν ἀμεροληψία καὶ δικαιοσύνη
τῶν ἀποφάσεων τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἔννοια τῆς κρίσης ἡ θεία δικαιοσύνη χρωματίζεται
ἐνίοτε ἀρνητικά· ὁ δίκαιος Θεὸς τιμωρεῖ ὄχι μόνο τοὺς ἐχθροὺς τοῦ περιούσιου λαοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε ἁμαρτωλὸ Ἰσραηλίτη 87 . Ἄλλοτε ἡ θεία δικαιοσύνη εἶναι ἡ εὐνοϊκὴ κρίση,
δηλαδὴ ἡ εὐεργεσία ἢ ἀπελευθέρωση τοῦ δικαίου 88 , ὁπότε ταυτίζεται μὲ τὸ «ἔλεος» 89 .
Ἡ θεία εὐσπλαγχνία εἶναι δυναμικὰ παρούσα στὸ βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα, ὅπου ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ αἰχμάλωτου λαοῦ λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις καὶ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία
καὶ στὴ δόξα 90 . Ἡ μεσσιανικὴ προοπτικὴ τῶν προφητικῶν λόγων ἐπικεντρώνεται στὸ
«σωτήριον», ποὺ δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θεῖο πρόσωπο ποὺ διενεργεῖ τὴ σωτηρία 91 .
Ἔκφραση τῆς θείας δικαιοσύνης ἀποτελεῖ καὶ ὁ νόμος ποὺ δίνεται στὸν περιούσιο
τὴν τιμωρητικὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ (Β΄ Μακ. 8, 11· 13. Σοφ. Σολ. 14, 31. 18, 11. ∆΄ Μακ. 4, 13· 21. 9, 9·
32. 11, 3. 12, 12. 18, 22), ἄλλοτε δὲ τὴν προσηνὴ αὐτοῦ συγχωρητικότητα (∆΄ Μακ. 8, 14· 22). Ἡ λέξη
«δίκη» σημαίνει τιμωρία καὶ ἀνταπόδοση ( Ἔξ. 21, 20. Λευιτ. 26, 25. ∆ευτ. 32, 41· 43. Ἀμὼς 7, 4. ∆΄
Μακ. 6, 28), ἀνθρώπινη ἐκδίκηση (Ἰεζ. 25, 12), καταδίκη ποὺ ἐπιβάλλει ὁ ἅδης (Ὠσηὲ 13, 14: «ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε;»). Μὲ τὴ θετικὴ σημασία ἐκλαμβάνεται ὡς γενικὴ θεία κρίση (Ψαλμ. 9, 5. Σοφ. Σολ. 1,
8. Μιχ. 7, 9. Ἰωὴλ 4, 14), ἀπόδοση ἀνθρώπινης δικαιοσύνης (Ἰὼβ 29, 16), δίκαιη ὑπόθεση ἢ αἴτημα
(Ψαλμ. 34, 23. 42, 1. 73, 22. 139, 13. Ἰὼβ 33, 13. Παροιμ. 22, 23, ὅπου σὲ κάποια χφφ. ἀντὶ «κρίσιν»
ὑπάρχει ἡ γραφὴ «δίκην»· βλ. RALPHS, Septuaginta 2, σ. 220 κριτ. ὑπόμν.). ∆ὲ λείπει ἀπὸ τὴ γλώσσα τῶν
Ο΄ καὶ ἡ χρήση τῆς ἐπιρρηματικῆς αἰτιατικῆς (Σοφ. Σολ. 12, 24: «νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες»).
84. Βλ. Α´ Ἔσδρ. 4, 39. Τωβὶτ 3, 2. Β´ Μακ. 12, 6· 41. Ψαλμ. 49, 6. 118, 137. Σοφ. 3, 5. Ἠσ. 58, 2.
∆αν. 3 ( Ὕμνος τριῶν παίδων), 3. 9, 14.
85. Βλ. ∆ευτ. 33, 21 (στὸ ἑβραϊκὸ κείμενο ὑποκείμενο τοῦ «ποιεῖν κρίσιν» εἶναι ὁ Μωυσῆς· βλ.
TDNT 2, σ. 196). Ψαλμ. 9, 5. 98, 4. Σοφ. Σειρ. 35 (32), 18. Ἀμὼς 5, 7. Ἠσ. 16, 5. Ἱερ. 9, 24. Ἐπίσης ἡ λέξη «δικαίωμα» σημαίνει τὴ θεία κρίση καὶ τὴν ἱκανοποίηση δικαίου αἰτήματος. Βλ. Γ΄ Βασ. 3, 28. 8, 45·
59. Β΄ Παρ. 6, 35.
86. Βλ. Ψαλμ. 118, 7· 62· 160· 164. Τὸ χωρίο Ψαλμ. 35, 7: «ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ ἄβυσσος πολλή», ἐκφράζει κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ κατανοήσει τὴ θεία δικαιοσύνη (Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 404A).
87. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπάγει τιμωρίες ὁ Θεὸς ἀναγνωρίζεται ὡς «δίκαιος» ( Ἔξ. 9, 27. Β´ Παρ. 12, 6.
Ἐσθ. 4, 17ν. Ἰὼβ 34, 17. Γ´ Μακ. 2, 3.Ψαλμ. 128, 4. Σοφ. Σολ. 12, 15. Θρ. Ἱερ. 1, 18) καὶ ἡ κρίση του «δικαία» (Β´ Μακ. 7, 36. 9, 18. Γ´ Μακ. 2, 22). Στὸ χωρίο Σοφ. Σολ. 14, 30: «ἀμφότερα αὐτοὺς μετελεύσεται
τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ Θεοῦ προσχόντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητος», «τὰ δίκαια» εἶναι ἡ δίκαιη τιμωρία. Στὰ προφητικὰ βιβλία ἡ «δικαιοσύνη» ἐκδηλώνεται ὡς δίκαιη τιμωρία ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀποστασίας. Βλ. Μαλ. 2, 17. Μιχ. 7, 9. Ἠσ. 10, 2223. 57, 12. Ἱερ. 27, 7. Βαρ. 1, 15 ἑξ. 2, 6. ∆αν. 9, 7-8.
88. Ἡ θετικὴ ὄψη τῆς θείας δικαιοσύνης ἐκδηλώνεται ὡς εὐεργεσία στὸν περιούσιο λαὸ (Γέν. 32, 10.
Ἔξ. 15, 13. Κριτ. 5, 11. Β´ Ἔσδρ. 9, 15. Ἰωὴλ 2, 23. Μιχ. 6, 5. Ἠσ. 58, 2. 62, 1. ∆´ Μακ. 9, 24), ὡς προστασία καὶ ἀπαλλαγὴ τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τοὺς κινδύνους (Ψαλμ. 5, 9. 7, 11. 30, 2. 50, 16. 70, 2· 24. 142, 1· 11.
Ἱερ. 11, 20), ὡς μακροθυμία, ἐπιείκεια καὶ συγχωρητικότητα (Νεεμ. 9, 33. Τωβὶτ 13, 6. Ψαλμ. 7, 12. 34, 24).
89. Τὸ «ἔλεος» καὶ ἡ «ἐλεημοσύνη» τοῦ Θεοῦ εἶναι μυριόλεκτα στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. Βλ. HATCHREDPATH, Ταμεῖον Π∆, σσ. 449-452. Συχνὰ ἀπαντοῦν μαζὶ μὲ τὴ δικαιοσύνη. Βλ. ἐνδεικτικὰ Γέν. 19, 19.
Ψαλμ. 35, 11. Ἠσ. 63, 7. Στὸ Ἔξ. 34, 6-7 εἶναι φανερὴ ἡ διττὴ διάσταση τῆς θείας δικαιοσύνης. Ὁ Θεὸς εἶναι οἰκτίρμων, ἐλεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος καὶ ἀγαθὸς πρὸς τοὺς δικαίους καὶ μετανοημένους, ἀλλὰ
ταυτόχρονα δίκαιος καὶ αὐστηρὸς κριτὴς τῶν ἀμετανοήτων ἁμαρτωλῶν. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ θεοφάνεια στὸ ὄρος Σινᾶ γιὰ τὴ δεύτερη δόση τοῦ νόμου στὸ Μωυσῆ συνδέεται μὲ τὴ μαρτυρία περὶ τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ τιμώρησε τὸν περιούσιο λαὸ γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ λατρεία τοῦ χρυσοῦ μόσχου.
90. Βλ. Ἠσ. 41, 2· 10. 42, 6· 21. 45, 8· 13· 19· 22-25. 54, 17. 61, 11.
91. Βλ. Ἠσ. 45, 21. 46, 12-13. 51, 5-6· 8. 56, 1. 59, 17. 62, 1. 63, 1.

37

Α΄. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

λαό. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθὴς καὶ δίκαιος, διότι ὁ Νομοθέτης εἶναι ἀληθὴς καὶ
δίκαιος, ἀκέραιος καὶ ἀξιόπιστος· «ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια» 92 . Οἱ ἐπιταγὲς τοῦ θείου νόμου ἀφοροῦν τόσο στὴν ἠθικὴ ὅσο καὶ
στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἰσραηλιτῶν, συνιστοῦν δὲ ἕνα σύνολο κανόνων ποὺ
ρυθμίζει τὶς σχέσεις τῶν μελῶν τῆς κοινότητας μεταξύ τους καὶ μὲ τὸ Θεό. Ἡ λέξη «δικαίωμα», στὸν πληθυντικὸ συνήθως, χρησιμοποιεῖται πολὺ συχνὰ γιὰ νὰ δηλώσει τὸ
σύνολο τῶν μωσαϊκῶν διατάξεων, δηλαδὴ τὸ θεῖο θέλημα ποὺ ἐκφράζει ἡ σιναϊτικὴ
διαθήκη93 . Ὅποιος ἑκούσια συμπεριφέρεται κατὰ τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου εἶναι δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· «κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ καὶ τοῖς προστάγμασί μου πεπόρευται καὶ τὰ δικαιώματά μου πεφύλακται
τοῦ ποιῆσαι αὐτά· δίκαιος οὗτός ἐστι, ζωῇ ζήσεται, λέγει Κύριος» 94 . ∆ίκαιοι πρέπει νὰ
εἶναι ἐξάπαντος οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ δικαστές, δηλαδὴ νὰ εἶναι ἀκέραιοι στὴν ἄσκηση
τῶν καθηκόντων τους καὶ ἀμερόληπτοι στὴν κρίση τους, ὥστε νὰ ἀποδίδουν ἁρμοδίως
στὸν καθένα τὸ δίκαιό του. Ὡστόσο ἡ δικαιοκρισία αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο πολιτικὴ-κοινωνικὴ ἀλλὰ πρωτίστως ἠθικὴ-θρησκευτικὴ ἀρετή 95 .
92. Ψαλμ. 118, 138· 142· 144· 172.
93. Βλ. Ἔξ. 21, 1. Ἀριθμ. 30, 17. ∆ευτ. 4, 6. 6, 24. Α΄ Βασ. 8, 3. Α΄ Μακ. 2, 40. Ψαλμ. 49, 16. 118, 8·
12· 16· 20· 23· 26· 54· 56· 64· 68· 71· 80· 83· 93· 94· 112· 117· 118· 124· 135· 141· 145· 155· 171. Σοφ.
Σειρ. 4, 17. Βαρ. 2, 12. Στὸ χωρίο Γέν. 26, 5: «ὑπήκουσεν Ἀβραάμ… τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου», τὸ θεῖο θέλημα γινόταν
γνωστὸ στὸν Ἀβραὰμ ὄχι διὰ νόμου ἀλλὰ ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Θεό. Βλ. καὶ «ὁδὸς δικαιωμάτων» (Ψαλμ. 118,
5· 27· 33. Παροιμ. 2, 8. 8, 20, ὅπου ἀντὶ τῆς γραφῆς «τρίβων δικαιοσύνης» ἀπαντᾶ καὶ ἡ γραφὴ «τρίβων
δικαιωμάτων»· βλ. RAHLFS, Septuaginta 2, σ. 196), «νόμος καὶ δικαίωμα» (Ἀριθμ. 15, 16. 31, 21), «πρόσταγμα καὶ δικαίωμα» (Α΄ Βασ. 30, 25), «προστάγματα καὶ δικαιώματα καὶ σάββατα» (Ἰεζ. 11, 20. 18, 9.
20, 11. 20, 13· 16· 19· 21· 24. 43, 11), «δικαιώματα καὶ νόμος» (∆ευτ. 33, 10. Ψαλμ. 104, 45. Ἰὼβ 34,
27. Α΄ Μακ. 2, 21), «δικαιώματα καὶ νόμιμα» (Ἰεζ. 5, 6. 43, 11), «δικαιώματα καὶ κρίσεις» ( Ἔξ. 15, 25.
Λευιτ. 25, 18. ∆ευτ. 4, 5· 14), «δικαιώματα καὶ κρίματα» (∆ευτ. 4, 1· 8. 5, 1. 26, 16-17. Β΄ Βασ. 22, 23.
Ψαλμ. 17, 23. 147, 8. Ἰεζ. 36, 27), «ἐντολαὶ καὶ δικαιώματα» (Ἔξ. 15, 26. ∆ευτ. 4, 40. 10, 13. 17, 19. 27,
10. 28, 45. Ψαλμ. 18, 9. 88, 32. 118, 48. Βαρ. 4, 13. Ἰεζ. 18, 21, ὅπου ἀντὶ τῆς γραφῆς «δικαιοσύνην καὶ
ἔλεος» ὑπάρχει καὶ ἡ γραφὴ «τὰ δικαιώματά μου»· βλ. RAHLFS, ὅπ.π., σ. 799 κριτ. ὑπόμν.), «ἐντολαὶ καὶ
δικαιώματα καὶ νόμος» (∆΄ Βασ. 17, 13), «ρήματα καὶ δικαιώματα» (Ἔξ. 24, 3), «μαρτύρια καὶ δικαιώματα καὶ κρίματα» (∆ευτ. 4, 45. 6, 20. Ψαλμ. 118, 24), «ἐντολαὶ καὶ δικαιώματα καὶ κρίματα» (Ἀριθμ. 36,
13. ∆ευτ. 5, 31. 6, 1-3. 7, 11-12. 8, 11. Γ΄ Βασ. 2, 3. Β΄ Παρ. 19, 10. Α΄ Ἔσδρ. 8, 7), «δικαιώματα καὶ ἐντολαὶ καὶ κρίσεις» (∆ευτ. 11, 1. 30, 10· 16), «ἐντολαὶ καὶ μαρτύρια καὶ δικαιώματα» (∆ευτ. 6, 17. ∆΄ Βασ.
23, 3), «δικαιώματα καὶ κρίματα καὶ νόμος καὶ ἐντολαὶ» (∆΄ Βασ. 17, 37. Ἰεζ. 44, 24), «νόμος καὶ προστάγματα καὶ δικαιώματα» (Β΄ Παρ. 33, 8, ὅπου ἀντὶ «κρίματα» ὑπάρχει καὶ ἡ γραφὴ «δικαιώματα»· βλ.
RAHLFS, ὅπ.π. 1, σ. 864 κριτ. ὑπόμν.). Βλ. καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς μελέτες, σσ. 471-483.
94. Ἰεζ. 18, 8-9. Βλ. καὶ Β´ Βασ. 22, 21-25: «καὶ ἀνταπέδωκέ μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου,
καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωκέ μοι. ὅτι ἐφύλαξα ὁδοὺς Κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου…». Μὲ τὴ νομικὴ ἔννοια «δίκαιος» εἶναι ἐπίσης ὁ ἀθῶος καὶ «δικαιοσύνη» ἡ ἀθωότητα.
Βλ. Γέν. 20, 4. Β´ Βασ. 4, 11. Ἰὼβ 27, 6. Παροιμ. 1, 11. Σοφ. Σολ. 2, 10. Ἰωνᾶς 1, 14. Ἡ λέξη «δικαίωμα»
χρησιμοποιεῖται ἐπίσης γιὰ νὰ σημάνει τὸ νομικὸ δίκαιο ἢ δικαίωμα, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπαίτηση
τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὸ Θεὸ (Ἱερ. 11, 20. 18, 19), «δικαίωμα τοῦ βασιλέως» (Α΄ Βασ. 8, 9· 11. 10, 25), «δικαίωμα τοῦ ἱερέως» (Α΄ Βασ. 2, 12), «δικαίωμα τοῦ κεκραγέναι πρὸς τὸν βασιλέα» (Β΄ Βασ. 19, 28), «δικαίωμα
πατρὸς» (Παροιμ. 19, 28), «δικαίωμα τῶν θυγατέρων» ( Ἔξ. 21, 9), νόμος, νομικὸς ὅρος ἢ πράξη (Ἔξ. 21,
31. Ἀριθμ. 27, 11. 35, 29. Ροὺθ 4, 7), τρόπος δράσης (Α΄ Βασ. 27, 11).
95. Οἱ ἄρχοντες πρέπει νὰ ἔχουν ἐξαίρετα ἠθικὰ προσόντα καὶ νὰ εἶναι ἄνδρες «δυνατοί, θεοσεβεῖς, δίκαιοι, μισοῦντες ὑπερηφανίαν» ( Ἔξ. 18, 21). Ὁ βασιλιὰς πρέπει νὰ «ποιεῖ κρίμα καὶ δικαιοσύνην» κατὰ τὸ
πρότυπο τοῦ ∆αβὶδ (Β´ Βασ. 8, 15. Α´ Παρ. 18, 14) καὶ τοῦ Σολομῶντος (Γ´ Βασ. 3, 9. 10, 9. Β´ Παρ. 9, 8),
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Οἱ προφῆτες καταγγέλλουν ἔντονα τὴν ἀδικία τῶν κριτῶν, τὴν πλεονεξία τῶν βασιλέων καὶ τὴν καταπίεση ποὺ ἀσκοῦν οἱ ἄρχοντες στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους, τονίζοντας τὴν ἠθικὴ καὶ θρησκευτικὴ διάσταση τῆς ἀδικίας 96 . Ἡ ὅποια παραβίαση τῶν
κανόνων ἢ τῶν ἐθίμων εἶναι ὕβρις στὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ διάπραξη ἀδικιῶν ἐπισύρει, μαζὶ μὲ τὶς συνήθεις νομικὲς κυρώσεις, καὶ τὴ θεία τιμωρητικὴ ἐπέμβαση, ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ λαὸς καὶ οἱ ἄρχοντές του ἀποφασίσουν «ποιεῖν κρίσιν καὶ
δικαιοσύνην» 97 . Μέσα στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ὁ νόμος ἐπιβάλλει καὶ
τὴν ὑποχρέωση τῆς διατήρησης ἴσων καὶ ἀκριβῶν τῶν μονάδων μέτρησης καὶ γενικὰ
τὴ δικαιοσύνη στὶς συναλλαγές· «ζυγὰ δίκαια καὶ σταθμία δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ἐν ὑμῖν» 98 .
Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ὡς ἀρετὴ συνδέεται στενὰ μὲ τὴν ἐπίδειξη ἐλεημοσύνης,
ποὺ εἶναι μάλιστα ἡ πιὸ οὐσιαστικὴ ἐκπλήρωση τοῦ νόμου, διότι «ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν ἀρεστὰ παρὰ Θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα», καὶ συνεπῶς «ὁδὸς δικαιοσύνης
καὶ εὐσπλαγχνίας εὑρήσει ζωὴν καὶ δόξαν» καὶ «ρύσεται ἐκ θανάτου» 99 . Ὑπάρχουν ἀκόμη περιπτώσεις ὅπου ἡ «δικαιοσύνη» σημαίνει τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαγχνία ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ ἕνας στὸν ἄλλο μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς ἀγαπητικῆς ἢ κοινωνικῆς σχέσης 100 . Ἡ ἑλληνικὴ ἐπίδραση στὴν παλαιοδιαθηκικὴ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης διαφαίνεται στὸ χωρίο «καὶ εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης (ἐνν. σοφίας) εἰσὶν ἀρεταί·
σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον
οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις», ὅπου ἡ σοφία διδάσκει τὶς τέσσερις κύριες ἀρετές 101 .
Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ὡς καθολικὴ ἀρετὴ εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τῶν θείων ἐντολῶν, ἡ σύμφωνη μὲ τὸ νόμο συμπεριφορὰ ποὺ εἶναι εὐάρεστη στὸ Θεό 102 . Ὡς ἐκ τούτου
ἐνῶ καὶ ὁ ἀρχιερέας ἔχει χρεία «σοφίας ἐν καρδίᾳ κρίνειν τὸν λαὸν ἐν δικαιοσύνῃ» (Σοφ. Σειρ. 45, 26).
Ὑποχρέωση τοῦ φορέα δημόσιας ἐξουσίας εἶναι νὰ κρίνει δίκαια (Λευιτ. 19, 35. Σοφ. Σολ. 1, 1· 15. 9, 3.). Ἡ
προσωποληψία καὶ ἡ δωροδοκία εἶναι κατακριτέες, γιατὶ ἐκτρέπουν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῶν γεγονότων καὶ
παρεμποδίζουν τὴ δικαιοσύνη τῆς κρίσης ( Ἔξ. 23, 6-8. Λευιτ. 19, 15. ∆ευτ. 1, 16-17. 16, 18-20. Παροιμ.
18, 5). Βαριὲς εἶναι οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῶν ἀθετούντων τὴ θεία ἐπιταγὴ τῆς δικαιοκρισίας (∆ευτ. 25, 1. Παροιμ. 17, 15. Ἐκκλ. 5, 7. Σοφ. Σειρ. 38, 33).
96. Βλ. Ἠσ. 5, 7: «ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγήν»·
23: «(οὐαὶ) οἱ δικαιοῦντες τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων καὶ τὸ δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες». Ἱερ. 22, 13-16: «ὁ
οἰκοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μετὰ δικαιοσύνης καὶ τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ οὐκ ἐν κρίματι… βέλτιον ἦν σὲ ποιεῖν
κρίμα καὶ δικαιοσύνην. οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ ἔκριναν κρίσιν ταπεινῷ οὐδὲ κρίσιν πένητος…».
97. Βλ. Ἀμὼς 2, 6-7. 5, 11-12. 6, 12. Ἠσ. 29, 20-21. Ἱερ. 22, 3: «τάδε λέγει Κύριος· ποιεῖτε κρίσιν
καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ
χήραν μὴ καταδυναστεύετε καὶ μὴ ἀσεβῆτε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ». Ἰεζ. 45, 9:
«τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραήλ· ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε
καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριος Θεός».
98. Λευιτ. 19, 36. Βλ. καὶ ∆ευτ. 25, 15. Παροιμ. 11, 1. Ἰεζ. 45, 10.
99. Παροιμ. 10, 2. 21, 3· 21. Βλ. καὶ Ψαλμ. 111, 1· 3· 9: «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν
ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα... δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος... ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ». Πρβλ. Σοφ. Σολ. 12, 19. Τωβὶτ 4, 10. 12, 9. 14, 11.
100. Βλ. Γέν. 20, 13. 21, 23.
101. Σοφ. Σολ. 8, 7. Βλ. καὶ ∆´ Μακ. 1, 6· 18.
102. Βλ. Ψαλμ. 10, 7. 14, 2-5. 17, 21-25. 118, 40· 121. 139, 14. Ἰεζ. 18, 5 ἑξ. Γιὰ τοὺς ὅρους «δίκαιος»
καὶ «δικαιοσύνη» μὲ τὴ σημασία τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν εἰδικὰ στοὺς ψαλμοὺς βλ. ΑΓΓΕΛΗΣ, «∆ίκαιον» καὶ «∆ικαιοσύνη», σ. 59 ἑξ. Ἡ στοίχιση τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ μὲ τὸ θεῖο θέλημα ἀποδίδεται στὴν
ἁγιογραφικὴ γλώσσα ὡς «ὁδὸς δικαία», «ὁδὸς δικαίων», «ὁδὸς δικαιοσύνης», «τρίβος δικαιοσύνης». Βλ.
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«δίκαιος» εἶναι ὁ εὐσεβής, ὁ ἀνεπίληπτος δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπολαμβάνει τῆς
θείας εὐνοίας καὶ εὐλογίας 103 , σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀσεβή, ἄδικο, παράνομο καὶ ἁμαρτωλό, ποὺ στερεῖται τῆς θείας συνδρομῆς καὶ παρουσίας 104 . Τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» προσδιορίζει τὸ Νῶε 105 , τὸν Ἰώβ 106 , τὸν Ἀβραάμ, τὸ Λώτ, τὸν Ἰακώβ, τὸν Ἰωσήφ, τὸ ∆ανιήλ107 .
Στὸν πληθυντικὸ ἀριθμὸ χρησιμοποιεῖται ὡς προσδιορισμὸς τῶν δικαίων καὶ ἁγίων τοῦ
Ἰσραὴλ 108 ἢ ὡς γενικὸς χαρακτηρισμὸς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 109 . Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς
θρησκευτικῆς σημασίας τοῦ ἐπιθέτου σημειώνεται διὰ τῆς ἀπόδοσης τοῦ ὀνόματος «∆ίκαιος» στὸ Μεσσία, στὸν ἀναμενόμενο ἀδιάφθορο βασιλιὰ ποὺ θὰ ἀσκήσει τὴν ἄμεμπτη
δικαιοσύνη 110 .
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ νομικισμοῦ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ταυτίζεται μὲ τὴν
αὐστηρὴ τήρηση τοῦ νόμου καὶ εἶναι γιὰ τὸν Ἰσραηλίτη ἕνας τίτλος εὐημερίας καὶ δόξας. Ὑπάρχει ὅμως ἤδη στὸ ∆ευτερονόμιο ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ νόμου εἶναι
σωτηριολογικὰ μάταιη καὶ ἀδρανής, καὶ ὅτι ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δύναμη
ποὺ εἰσάγει στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας 111 . Ἐξάλλου στὸ περίφημο χωρίο «καὶ ἐπίστευσεν
Ψαλμ. 2, 12. 22, 3. Ἰὼβ 24, 4· 11· 13. 28, 4. Παροιμ. 8, 20. 10, 17. 12, 28. 16, 31. 17, 23. 21, 16· 21. Ἐπίσης
ἡ λέξη «δικαίωμα» δηλώνει τὴν καλὴ ἠθικὰ πράξη (Βαρ. 2, 19). Στὸ χωρίο ∆΄ Μακ. 18, 6: «ἔλεγε δὲ ἡ
μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις», «δικαιώματα» εἶναι οἱ ἀρετὲς τῆς μητέρας τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων. Ἐνίοτε τὰ «δικαιώματα» ἔχουν ἀρνητικὴ σημασία καὶ δηλώνουν τὰ ἔθιμα
τῶν εἰδωλολατρικῶν λαῶν, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἰουδαῖοι ἀντικατέστησαν τὸ θεῖο νόμο (∆΄ Βασ. 17, 8· 34. Α΄
Μακ. 1, 13· 49. Μιχ. 6, 16. Ἰεζ. 5, 7), ἢ τὶς πονηρὲς συνήθειες τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ ἀντιστρατεύονται στὸ θεῖο
νόμο (∆΄ Βασ. 17, 19. Ἰεζ. 20, 18).
103. Βλ. Α´ Βασ. 2, 9. Ψαλμ. 5, 13. 36, 25-26· 30. 54, 23. 57, 12. 63, 11. 91, 13. 93, 21. 96, 11.
111, 6. Ἰὼβ 36, 7· 10. Παροιμ. 9, 9. 18, 17. 21, 2. 23, 24. Ἐκκλ. 7, 20. Σοφ. Σολ. 4, 7. Ἠσ. 3, 10. 57, 1.
104. Βλ. Γέν. 18, 23-32. Τωβὶτ 4, 17. Ψαλμ. 7, 10. 30, 19. 33, 22. 36, 12· 32. 57, 11. 74, 10. 124, 3.
Ἰὼβ 9, 23. 17, 8. Παροιμ. 3, 32-33. 6, 17. 10, 3-32. 11, 3-31. 12, 3-26. 13, 5-11· 21-25. 14, 9· 19· 32. 15,
6· 28-29 (Μασ. 16, 7-8). 17, 4· 7. 19, 22. 21, 12· 15· 18· 26. 24, 15-16. 25, 26. 28, 1· 12· 28. 29, 2-7· 16·
27. Σοφ. Σολ. 2, 12. 3, 10. 10, 20. 12, 9. Ἐκκλ. 7, 15. 8, 14. 9, 2. Ἀββ. 1, 4· 13. Ἠσ. 57, 1. Ἰεζ. 13, 22. 18,
20· 24· 26. 33, 18.
105. Σοφ. Σολ. 10, 4. Σοφ. Σειρ. 44, 17.
106. Γέν. 6, 9. 7, 1. Ἰὼβ 1, 1. 9, 15. 10, 15. 12, 4. 32, 1-2. 33, 12. 34, 5. 35, 2. 40, 8.
107. Σοφ. Σολ. 10, 5· 6· 10· 13. 19, 17. ∆´ Μακ. 16, 21.
108. Βλ. Ἀριθμ. 23, 10. Τωβὶτ 13, 9· 13. Γ´ Μακ. 3, 5. Ψαλμ. 31, 11. 32, 1. 33, 16· 18· 20. 36, 29·
39. 51, 8. 67, 4. 96, 12. 141, 8. 145, 8. Ἰὼβ 5, 5. 22, 19. 27, 17. 36, 17. Παροιμ. 4, 18. 18, 10. 23, 31. Ἐκκλ. 8, 14. 9, 1. Σοφ. Σολ. 2, 16. 3, 1. 5, 15. Σοφ. Σειρ. 9, 16. Ἠσ. 57, 1. ∆αν. 3 ( Ὕμνος τριῶν παίδων), 63.
12, 3. ∆´ Μακ. 18, 15.
109. Βλ. Ἐσθ. 1, 1ζ· 1θ. Ψαλμ. 13, 5. 117, 15. 124, 3. Σοφ. Σολ. 10, 20. 11, 14. 12, 9. 16, 23. 18, 20.
18, 7. Ἠσ. 60, 21.
110. Βλ. Ζαχ. 9, 9: «Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου
ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον». Ἠσ. 9, 7: «μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον ∆αυὶδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν κρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα»·
11, 4-5: «κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ· καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ
ἀληθείᾳ εἱλημένος τὰς πλευράς». Ἱερ. 23, 5: «ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἀναστήσω τῷ ∆αυὶδ
ἀνατολὴν δικαίαν, καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς».
«Ἀνατολὴ δικαία» εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ ὁποῖος στὸν ἑπόμενο στίχο λαμβάνει τὸ ὄνομα Ἰωσεδέκ, ποὺ σημαίνει «Θεὸς δικαιοσύνης». Βλ. καὶ Ψαλμ. 21, 32. 44, 4-8. 71, 1-4· 7. Σοφ. Σολ. 2, 18.
111. ∆ευτ. 9, 4-6: «μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι Κύριον τὸν Θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα
πρὸ προσώπου σου λέγων· διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέ με Κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην· οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου, οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονο-
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Ἅβραμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην», ἡ δικαιοσύνη, δηλαδὴ ἡ ἀρεστὴ
στὸ Θεὸ συμπεριφορὰ ἢ ἡ ἀμοιβὴ αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς, εἶναι ἀποτέλεσμα πίστης112 .
Συνεπῶς ἤδη στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὑπάρχει οὐσιαστικὸς καὶ στενὸς δεσμὸς ἀνάμεσα
στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν πίστη, ποὺ ἀναιρεῖ ὁποιαδήποτε νομικιστικὴ περὶ δικαιώσεως
ἀντίληψη. Σ᾿ αὐτὸ συνηγορεῖ καὶ ἡ ποικιλόχρωμη χρήση τοῦ ρήματος «δικαιόω». Στὴν
ἐνεργητικὴ φωνὴ μὲ ὑποκείμενο τὸν ἄνθρωπο ἔχει τὴ δικανικὴ σημασία τοῦ ὑπερασπίζομαι τὸ δίκαιο τοῦ ἀθώου, ἀθωώνω 113 , καὶ μὲ ὑποκείμενο τὸ Θεὸ σημαίνει κηρύσσω
κάποιον δίκαιο, δικαιώνω 114 . Στὴν παθητικὴ φωνὴ στὰ χωρία «τὰ κρίματα Κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτὸ» καὶ «Κύριος ὁ Θεὸς ἐβουλεύσατο, ἵνα δικαιωθῇ καὶ
μεγαλύνῃ αἴνεσιν» σημαίνει τὴ δικαίωση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς δικαιοσύνης
αὐτοῦ 115 . Ὅταν ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο, ὑποδηλώνει τὴ νομικὴ καθαρότητα 116 ἢ τὴ
δικαίωσή του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δυνάμει τῆς ἐφαρμογῆς τῆς θείου θελήματος 117 . Συνήθως ὅμως τὸ ρῆμα ἀποδίδει νοηματικὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴ δικαίωση
τοῦ μετανοημένου ὡς ἀποτέλεσμα τῆς θείας ἀγαθότητας, ἐνῶ «μὴ δικαιωθεὶς» εἶναι ὁ
ἀμετανόητος ποὺ τιμωρεῖται παιδαγωγικὰ ἀπὸ τὸ Θεό 118 .
β΄. Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη 119
μῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων Κύριος ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσε Κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν, τῷ Ἁβραὰμ καὶ τῷ Ἰσαὰκ καὶ τῷ Ἰακώβ. καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι
τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ».
112. Γέν. 15, 6. Α´ Μακ. 2, 52. Βλ. καὶ 14, 35 (γιὰ τὸ Σίμωνα). Ψαλμ. 105, 31 (γιὰ τὸ Φινεές).
113. Βλ. Ἔξ. 23, 7. ∆ευτ. 25, 1. Α΄ Βασ. 12, 7 («καὶ νῦν κατάστητε, καὶ δικάσω ὑμᾶς ἐνώπιον Κυρίου
καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην Κυρίου, ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν», ὅπου
ἀντὶ τοῦ «δικάσω» ὑπάρχει καὶ ἡ γραφὴ «δικαιώσω» = δικάσω δικαίως · βλ. RAHLFS, Septuaginta 1, σ.
522 κριτ. ὑπόμν.). Β΄ Βασ. 15, 4. Ψαλμ. 81, 3. Σοφ. Σειρ. 10, 29. 13, 22. 42, 2. Ἠσ. 1, 17. 5, 23. Ἱερ. 3, 11.
Ἐνίοτε ἔχει τὴν ἠθικὴ σημασία τοῦ ἁγνίζω (Ψαλμ. 72, 13: «ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖρας μου»). Στὸ Ἰεζ. 44, 24 («τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσι…») γίνεται λόγος
γιὰ τὴ δικαιοσύνη τῶν ἐντολῶν, ποὺ ἀποδεικνύεται διὰ τῆς ἀκριβοῦς τήρησης αὐτῶν. Στὸ Ἰεζ. 16, 51-52
γίνεται σύγκριση ἀνάμεσα στὴν ἀνομία τῆς Σαμάρειας καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἁμαρτία τῆς «ἁγίας πόλεως» ὑπερκέρασε ἀκόμη καὶ τὴν ἁμαρτωλότητα τῆς Σαμάρειας, ὥστε νὰ λέγεται «καὶ ἐπλήθυνας τὰς ἀνομίας σου ὑπὲρ αὐτὰς καὶ ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφάς σου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, αἷς ἐποίησας… καὶ ἐδικαίωσας αὐτὰς ὑπὲρ σεαυτήν».
114. Βλ. Γ´ Βασ. 8, 32. Β´ Παρ. 6, 23. Ἐσθὴρ 10, 3ι. Μιχ. 7, 9. Ἠσ. 50, 8. 53, 11.
115. Ψαλμ. 18, 10. Ἠσ. 42, 21. Βλ. καὶ Ψαλμ. 50, 6. Σοφ. Σειρ. 18, 2. Ἰεζ. 21, 13.
116. Βλ. Σοφ. Σειρ. 26, 29: «οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας»· 31, 5: «ὁ ἀγαπῶν χρυσίον οὐ
δικαιωθήσεται». Μιχ. 6, 11: «εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ σταθμία δόλου;». Τὸ
ρῆμα «δικαιοῦμαι» στὴν παθητικὴ φωνὴ σημαίνει ἐνίοτε δικαιολογοῦμαι ὥστε νὰ φανῶ δίκαιος (βλ. Γέν.
44, 16. Σοφ. Σειρ. 7, 5).
117. Βλ. Ἰὼβ 33, 32. Τὸ χωρίο Ψαλμ. 142, 2: «καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ
δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν», ἔχει στὸν Παῦλο ἐσχατολογικὴ σημασία. Βλ. Ρωμ. 3, 20. Γαλ. 2, 16.
118. Βλ. Σοφ. Σειρ. 1, 22. 9, 12. 18, 22. 23, 11. Ἠσ. 43, 9· 26. 45, 25.
119. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γενικὰ λεξικὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, τὰ εἰδικὰ λεξικά, τὶς κλεῖδες καὶ
τὰ ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ποὺ ἤδη ἀναφέρθηκαν, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν καινοδιαθηκικῶν χωρίων καὶ τοῦ θεολογικοῦ τους νοήματος χρησιμοποιήθηκαν ἐπιπλέον εἰδικὰ λεξικά,
κλεῖδες καὶ σύγχρονα ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης: C. BROWN, The New International Dictionary of New Testament Theology (μτφρ. ἐκ τοῦ γερμ. Theologisches Begriffslexicon zum Neuen
Testament, hrgs. L. Coenen - Er. Beyreuther - H. Bietenhard), τόμ. 2, The Paternoster Press, U.K. 1976.
P. LOUW - EUG. NIDA, Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, New
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Στὴν καινοδιαθηκικὴ γλώσσα ὁ ὅρος «δίκαιος» διατηρεῖ κάποιες ἀπὸ τὶς ἀρχαιοελληνικὲς καὶ ἰουδαϊκὲς σημασίες του. «∆ίκαιον ἡγοῦμαι» σημαίνει νομίζω πὼς εἶναι ἁρμόζον, ὀρθό. Ὅταν ὁ Πέτρος γράφει «δίκαιον ἡγοῦμαι… διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει»,
δηλώνει τὸ ἀποστολικό του καθῆκον νὰ συντηρεῖ ἄγρυπνες καὶ πρόθυμες τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν 120 . Ἡ ἀπρόσωπη σύνταξη «δίκαιόν ἐστι» ἐκφράζει ἐπίσης τὸ ὀρθὸ καὶ
πρέπον, ἀλλὰ χρωματίζεται χριστιανικὰ διὰ τῆς προσθήκης «ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» ἢ
«παρὰ Θεῷ» 121 . Ἡ ἀποστολικὴ σύσταση «τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν
Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον» δὲν ἀντιστοιχεῖ μόνο σὲ ἐπιταγὴ τοῦ φυσικοῦ νόμου,
ἀλλὰ ἀνταποκρίνεται καὶ στὴν ἠθικὴ θεία τάξη 122 . Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ λέξη «δίκη»
ἔχει στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη τὶς γνωστὲς σημασίες· θεὰ ∆ίκη 123 , δικαστικὴ ἀπόφαση,
καταδίκη 124 , τιμωρία (ἐσχατολογική) 125 .
Ἡ ἐπίδραση τῆς παλαιοδιαθηκικῆς ὁρολογίας εἶναι ἔντονη σὲ ὅλα τὰ βιβλία τῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης. Τὸ καινὸ ὅμως εὐαγγελικὸ μήνυμα ἀνανεώνει τὸ περιεχόμενο τῶν
λέξεων ἐμφυσώντας σ᾿ αὐτὲς χριστιανικὴ πνοή, ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ πνοὴ τοῦ θεόσδοτου νόμου ποὺ ἐξέπνευσε στὰ χέρια τῶν ἑβραίων. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ἀποδέχεται τὴν
ἐγκυρότητα τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, ἀλλὰ ἐπιμένει στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ πνεύματος καὶ καταδικάζει τὴν τήρηση τοῦ γράμματος· «μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν
κρίνατε». Ἡ κατ᾽ ὄψιν κρίση ἐκτιμᾶ τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἐξωτερική τους μορφή, ἐνῶ ἡ
δίκαιη κρίση ἐμβαθύνει στὴν ἀληθινὴ φύση τῶν πραγμάτων. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ θεραπεία τοῦ
παραλύτου τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου φαίνεται ὡς παράβαση τοῦ νόμου, στὴν πραγματικότητα εἶναι συμμόρφωση μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου, ποὺ διδάσκει τὴν ἀγαθότητα καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον126 .
Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, θέμα προσφιλὲς τῶν προφητῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρωπιστῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, δὲν ἀπαντᾶ συχνὰ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, ἀλλὰ δὲν ἀπουσιάζει τελείως. Ὡς πρὸς τὶς σχέσεις τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ κράτος ὁ Χριστὸς παραγγέλλει «ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» 127 , καὶ ὡς πρὸς τὶς σχέYork 19892. J. M. MOULTON - G. MILLIGAN, Vocabulary of the Greek Testament, Hendrickson Publishers, USA 1997. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ, Μητρ., Λεξικὸν τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
1910 (ἀναστ. ἔκδ. 2001). BRUDER, Ταμεῖον Κ∆. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα (Εἰς τὰ βιβλία
τῆς Κ∆). Ο Ι∆ΙΟΣ, Ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι.
120. Β´ Πέτρ. 1, 13.
121. Βλ. Πράξ. 4, 19. Φιλιπ. 1, 7. Β´ Θεσ. 1, 6.
122. Ἐφ. 6, 1. Πρβλ. Κολ. 3, 20: «Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα· τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ». Ἡ τιμὴ καὶ ὑπακοὴ τῶν παιδιῶν στοὺς γονεῖς εἶναι ἔμφυτη. Ὡστόσο τίθεται ὡς ἐντολὴ
στὸ μωσαϊκὸ νόμο ( Ἔξ. 20, 12. ∆ευτ. 5, 16) καὶ ἀναπαράγεται ἀπὸ τὸν Παῦλο γιὰ νὰ δηλώσει τὸ δίκαιο
καθῆκον πρὸς τοὺς γεννήτορες. Κάποια ἀντιστοίχιση μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἠθικὴ ἐντοπίζουμε ἐπίσης
στὸ Φιλιπ. 4, 8 («ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά…») καὶ στὸ Τίτ. 2, 12 («ἵνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν»).
123. Πράξ. 28, 4: «φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ ∆ίκη ζῆν οὐκ
εἴασεν». Εἶναι τὰ λόγια τῶν κατοίκων τῆς Μελίτης, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τὸ διασωθέντα ἀπὸ τὸ ναυάγιο
Παῦλο νὰ δάκνεται ἀπὸ ἔχιδνα θεώρησαν τὸ γεγονὸς δίκαιη ἐπέμβαση τῆς θεᾶς ∆ίκης.
124. Πράξ. 25, 15: «ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς… αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ δίκην».
125. Β΄ Θεσ. 1, 9: «δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς
ἰσχύος αὐτοῦ». Ἰούδα 7: «Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις… πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι».
126. Ἰω. 7, 24. Πρβλ. Ρωμ. 7, 12: «ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή».
127. Ματθ. 22, 21. Μάρκ. 12, 17. Λουκ. 20, 25. ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ κατὰ Μάρκον, σσ. 382-384.
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σεις τῶν πιστῶν μεταξύ τους συνιστᾶ «τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ
δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς» 128 . Πέραν τούτων δὲν ἀπαντᾶ στοὺς κυριακοὺς λόγους
κάποια σαφὴς παραίνεση γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, πράγμα εὔλογο, διότι ὁ Χριστὸς
δὲν ἦλθε στὸν κόσμο ὡς κοινωνικὸς ἀναμορφωτὴς ἢ ὡς ἐθνικὸς μεσσίας ἀλλὰ ὡς σωτήρας τῶν ψυχῶν. Ἡ κοινωνικὴ ἀδικία ἀπασχόλησε τὸ Χριστὸ ὡς συνιστῶσα τοῦ προβλήματος τῆς τυπικότητας καὶ τῆς ὑποκρισίας τῶν ἰουδαίων129 . Οἱ ἀπόστολοι, ποὺ εἶχαν ν᾿
ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπιστία τῶν ἑβραίων καὶ τὴν εἰδωλολατρία τῶν ἐθνικῶν, μόνο περιστασιακὰ ἀσχολήθηκαν μὲ ζητήματα νομικῆς καὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ὁ Παῦλος συστήνει στοὺς κυρίους νὰ φέρονται μὲ δικαιοσύνη στοὺς δούλους παρέχοντας σ᾽ αὐτοὺς τὸ κατ᾽ ἀξίαν, ποὺ συνίσταται στὴν ἴση ἀνταπόδοση τῆς ἐργασίας τους 130 . Σὲ γενικὲς γραμμὲς οἱ σχέσεις τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ κράτος ὁρίζονται ἀπὸ τὸ ἀξίωμα «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» 131 .
Ὅπως στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, κατεξοχὴν «δίκαιος» ἀναγνωρίζεται καὶ στὴν Καινὴ
∆ιαθήκη ὁ Θεός. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται ὡς ἀγαθότητα τόσο στὸ παρόν,
ὅταν καλεῖ σὲ μετάνοια καὶ παρέχει συγγνώμη, ὅσο καὶ στὰ ἔσχατα, ὁπότε θὰ χαρίσει
στοὺς ἀξίους τὴν αἰώνια ζωή 132 . Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας ἀγαθότητας σημειώνεται
διὰ τῆς ἐξιλεωτικῆς θυσίας τοῦ δικαίου Ἰησοῦ, «ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς
πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν
προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ» 133 . Ἔκφραση τῆς θείας δικαιοσύνης εἶναι τὸ θεῖο θέλημα ὅπως γίνεται γνωστὸ
στοὺς πιστοὺς διὰ τῶν ἀποκεκαλυμμένων ἐντολῶν. Οἱ ἐντολὲς δὲν εἶναι νομικὰ ἢ ἠθικὰ
προστάγματα μὲ ἐξαναγκαστὸ χαρακτήρα, ἀλλὰ ὁδοδεῖκτες σωτηρίας, γι᾽ αὐτὸ καὶ χαρακτηρίζονται στὸ σύνολό τους ὡς «ὁδὸς δικαιοσύνης»134 . Στὴν Ἀποκάλυψη, ποὺ ἔχει ἐ128. Ματθ. 5, 42. Βλ. καὶ Λουκ. 6, 34-35: «καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν
χάρις ἐστί;… δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες».
129. Βλ. Ματθ. 15, 5-9. 23, 23. Λουκ. 11, 42. 18, 12. Ὁ ΒΟΥΖΙΚΑΣ, «Ὁ θεῖος καὶ ὁ ἀνθρώπινος νόμος», σσ. 1411-1417, ἀποδεικνύει τὸ Χρστὸ ὡς τὸν τέλειο ἑρμηνευτὴ τοῦ ἀνθρωπίνου δικαίου ποὺ ἐνυπῆρχε στὸ μωσαϊκὸ νόμο, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους ποὺ ἀλλοίωναν ὄχι μόνο τὸ
πνεῦμα ἀλλὰ καὶ τὸ γράμμα τοῦ νόμου.
130. Κολ. 4, 1: «Οἱ κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε». Πρβλ. Ματθ. 20, 4·
7: «καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν...».
Βλ. καὶ Α´ Τιμ. 6, 11: «Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε (ἐνν. φιλαργυρίαν)· δίωκε δὲ δικαιοσύνην,
εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα» («δικαιοσύνη» = ἔλλειψη πλεονεξίας). Β´ Τιμ. 2, 22: «τὰς
δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην…» («δικαιοσύνη», ἀντίθετο «ἀδικία»). Ἑβρ. 11, 33: «οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην…», ὅπου ὁ
λόγος γιὰ τοὺς δικαίους τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους κυβέρνησαν μὲ δικαιοσύνη, ὅπως οἱ βασιλεῖς ∆αβὶδ καὶ Σαμουήλ.
131. Πράξ. 5, 29. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς μελέτες, σσ. 435-444.
132. Βλ. Ἰω. 17, 25: «πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω». Β´ Πέτρ. 1, 1: «Συμεὼν Πέτρος… τοῖς
ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Α´ Ἰω. 1, 9: «ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας». Β´ Θεσ. 1, 5: «ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ…».
133. Ρωμ. 3, 25-26. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦταν
ὁ μόνος ποὺ μποροῦσε νὰ καταλύσει τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.
134. Στὸ Β´ Πέτρ. 2, 21 ἡ «ὁδὸς δικαιοσύνης», ἕνας ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς παλαιοδιαθηκικοὺς

43

Α΄. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

σχατολογικὸ περιεχόμενο, κυριαρχεῖ ἡ ἰδέα τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ Κριτῆ, τοῦ ὁποίου οἱ ὁδοὶ καὶ οἱ κρίσεις εἶναι ἀληθινὲς καὶ δίκαιες 135 .
Ἡ καινοδιαθηκικὴ ἔννοια τοῦ «δικαίου»-ἐναρέτου διαφέρει σημαντικὰ ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἀντίληψη, ποὺ ἐκλαμβάνει τὴν ἀρετὴ ὡς ἠθικὸ δι᾿ ἀτομικῶν μέσων ἐπίτευγμα, καὶ ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκή, ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἀρετὴ ὡς ἀποτέλεσμα πιστῆς τήρησης τοῦ θείου νόμου 136 . Κατάλοιπο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σημασίας ἐντοπίζουμε στὰ
λόγια τῆς συζύγου τοῦ Πιλάτου «μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ», ὅπου ἡ γυναίκα
ὑπαινίσσεται πιθανότατα τόσο τὴν ἀθωότητα τοῦ Χριστοῦ ὅσο καὶ τὴν ἀρετή του 137 .
Τὸ ἴδιο ἐννοεῖ ὁ Πιλάτος ὅταν λέει «ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου»,
καὶ ὁ ἑκατόνταρχος ποὺ παραδέχεται ἱστάμενος στὴ βάση τοῦ σταυροῦ «ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν» 138 . Ἐξάλλου τὴν ἀθωότητα τοῦ διδασκάλου του, καὶ ὄχι τὴ θεία
ἰδιότητα αὐτοῦ, ἀναγνωρίζει καὶ διακηρύσσει ὁ Ἰούδας ὅταν ὁμολογεῖ «ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα δίκαιον» 139 .
∆ιαβεβαιώνοντας ὁ Ματθαῖος ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὸ βάπτισμά του «πληροῖ πᾶσαν δικαιοσύνην», ἀναγγέλλει τὴν καταλυτικὴ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ὅτι ὁ Χριστὸς ὁδηγεῖ στὴν τελική της φάση τὴν ἀρχαία δικαιοσύνη, δηλαδὴ τὴ θρησκεία τοῦ νόμου140 . Ὁ
Χριστὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς δίκαιος ἀλλὰ «βασιλεὺς δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης», ὅπως φανερώνει ὁ παλαιοδιαθηκικὸς τύπος τοῦ Μελχισεδέκ. Ἔτσι καὶ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ἡ
ἰδιότητα τοῦ δικαίου εἶναι μεσσιανικὸς τίτλος ποὺ ἁρμόζει κατεξοχὴν στὸ Χριστό, ἡ δικαιοσύνη τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι ἐπίκτητη, ἀλλὰ ἰδιότητα τῆς φύσης του. Αὐτὸ διακηρύσσει ὁ Πέτρος σ᾽ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα του κηρύγματα στοὺς ἰουδαίους· «ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον
ὅρους, λαμβάνει στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη χριστιανικὸ περιεχόμενο.
135. Βλ. Ἀποκ. 15, 3: «δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν»· 16, 5-7: «δίκαιος εἶ,
ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας… ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου»· 19, 2· 11: «ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις
διέφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς… Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ».
136. Στὸ κήρυγμά τους οἱ ἀπόστολοι χρησιμοποιοῦν αὐτολεξεὶ παλαιοδιαθηκικὰ χωρία, τὰ ὁποῖα
χρωματίζουν χριστιανικά. Βλ. Ρωμ. 3, 4 (Ψαλμ. 50, 6)· 10 (Ψαλμ. 13, 1-3. 52, 2-4). Ἑβρ. 1, 9 (Ψαλμ. 44,
8). Ἰακ. 5, 6 (Ἠσ. 47, 1)· 16 (Ψαλμ. 144, 19). Α´ Πέτρ. 3, 12 (Ψαλμ. 33, 16-17)· 4, 18 (Παροιμ. 11, 31).
Ἀποκ. 22, 11 (∆αν. 12, 10).
137. Ματθ. 27, 19. Ἀμφότερες οἱ σημασίες τοῦ ἐπιθέτου «δίκαιος», δηλαδὴ ἀθῶος καὶ ἐνάρετος,
ἀπαντοῦν καὶ στὴ γλώσσα τῶν Ο΄. Συνεπῶς εἶναι πιθανὸ ὁ ὅρος νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ μὲ τὴν ἰουδαϊκή
του χροιά, εἴτε γιατὶ ἡ γυναίκα τοῦ Ἡρώδη μιλάει ὡς ἰουδαΐζουσα εἴτε γιατὶ ὁ Ματθαῖος ἐξιουδαΐζει τὸ λόγο. Βλ. TDNT 2, σ. 187.
138. Ματθ. 27, 24. Λουκ. 23, 47. Ὁ ἑκατόνταρχος παραδέχεται ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀγαθὸς καὶ δίκαιος. Στὰ παράλληλα χωρία Ματθ. 27, 54 καὶ Μάρκ. 15, 39 ἀναφέρεται «ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος».
Ὡστόσο ὁ ἑκατόνταρχος δὲν ἐννοεῖ οὔτε κατανοεῖ τὴν πραγματικὴ σημασία τοῦ «υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», ἀλλὰ
θεωρεῖ τὸν ἐσταυρωμένο ἀγαθὸ καὶ δίκαιο ἄνθρωπο, ποὺ δικαιωματικὰ ὀνόμαζε τὸν ἑαυτό του υἱὸ τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῆς ἐξέχουσας ἀρετῆς του. Πρβλ. Μάρκ. 6, 20: «Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα
δίκαιον καὶ ἅγιον». Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, σ. 649.
139. Ματθ. 27, 4. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται σαφῶς ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τῆς γραφῆς «αἷμα ἀθῷον», παρὰ
τὴν ὕπαρξη ἱκανοῦ ἀριθμοῦ χειρογράφων ποὺ διασώζουν τὴ γραφὴ «αἷμα δίκαιον». Βλ. NESTLE-ALAND,
Novum Testamentum, σ. 81.
140. ΛΒΘ, «∆ικαιοσύνη», στ. 271. Ματθ. 3, 15: «ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
πᾶσαν δικαιοσύνην». Ἡ δικαιοσύνη γιὰ τὴν ὁποία κάνει ἐδῶ λόγο ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἐκπληρωθεῖ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας.
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καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν»141 . Ἡ δικαιοσύνη
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται ἐνδοκοσμικὰ διὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ
του ἔργου, ποὺ κορυφώνεται στὸ πάθος καὶ στὴν ἀνάσταση 142 , ἐνῶ ἐσχατολογικὰ θὰ
φανερωθεῖ διὰ τῆς τελικῆς κρίσεως τῆς ἀνθρωπότητας 143 .
Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ γεννᾶ στοὺς ἀκολούθους του τὴν ὑποχρέωση νὰ εἶναι
ὁμοίως δίκαιοι. Ὅποιος πράττει δικαιοσύνη γίνεται δίκαιος, ὅπως δίκαιος εἶναι ὁ Χριστός, τὸ πρότυπο τῆς δικαιοσύνης 144 . Συνεπῶς ὁ καινοδιαθηκικὸς «δίκαιος» ἄνθρωπος
διαφέρει ἀπὸ τὸν παλαιοδιαθηκικό, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν προσαρμογὴ τοῦ ὅρου στὰ
νέα ἐν Χριστῷ σωτηριολογικὰ δεδομένα. Ὁ Χριστὸς καθορίζει τὴν ἠθικὴ ζωὴ ὡς ἀληθινὴ δικαιοσύνη, ὡς πνευματικὴ ὑπακοὴ στὶς θεῖες ἐντολές145 , ἐνῶ καταγγέλλει τὴν ὑποκριτικὴ τήρηση τοῦ νόμου καὶ καταδικάζει τὴν ψευδὴ δικαιοσύνη καὶ νομικὴ εὐσέβεια τῶν Φαρισαίων 146 . Ταυτόχρονα διδάσκει μία δικαιοσύνη ποὺ εἶναι πιστότητα στὶς
141. Ἑβρ. 7, 2. Καὶ στὸ Πράξ. 3, 14 ὁ χαρακτηρισμὸς «δίκαιος» ἀποδίδεται στὸ Χριστὸ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ Βαραββᾶ. Ἡ χρήση τοῦ ἐπιθέτου δὲν ἐπισημαίνει ἁπλῶς τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ ἦθος τοῦ
Χριστοῦ καὶ στὸ χαρακτήρα τοῦ Βαραββᾶ. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους καὶ δικαίους, ἀλλὰ
αὐτὸς ποὺ ἐνσαρκώνει σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ κάθε ἁγιότητα καὶ ἀρετή. Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς
Πράξεις, σ. 134. Περὶ τοῦ δικαίου Χριστοῦ γίνεται λόγος καὶ στὰ χωρία: Πράξ. 7, 52: «τίνα τῶν προφητῶν
οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ
νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε»· 22, 14: «ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι
τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ στόματος αὐτοῦ». Α´ Ἰω. 2, 1: «…ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον».
142. Α´ Πέτρ. 3, 18: «Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ
τῷ Θεῷ».
143. Βλ. Πράξ. 17, 31: «ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ
ᾧ ὥρισε…». Ρωμ. 2, 5: «κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ τὴν ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ
ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ», ὅπου ἅπαξ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ἀναφέρεται ἡ λέξη «δικαιοκρισία». Ἀποκ. 19, 11-13: «πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ
πολεμεῖ… καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Βλ. καὶ Ἰω. 5, 30: «καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ
κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός». Ἡ
τήρηση ἀπὸ τὸ Χριστὸ τοῦ θελήματος τοῦ Πατρὸς ἐγγυᾶται τὴ δικαιοσύνη τῆς κρίσης ποὺ θὰ διενεργήσει
στὰ ἔσχατα. Ἀφοῦ ὁ Πατὴρ εἶναι δίκαιος -καὶ οἱ ἑβραῖοι τὸ γνωρίζουν αὐτὸ ἀπὸ τὶς Γραφές-, τότε ἀναμφίβολα καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι δίκαιος, ἀφοῦ κρίνει κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός. Πρβλ. Β΄ Τιμ. 4, 8: «…λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής».
144. Βλ. Α´ Ἰω. 2, 29. 3, 7· 10. Ἡ ἔμπρακτη δικαιοσύνη εἶναι τὸ διακριτικὸ γνώρισμα τῶν τέκνων
τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα ὅποιοι δὲν πράττουν δικαιοσύνη εἶναι «τέκνα τοῦ διαβόλου».
145. Βλ. Ματθ. 5, 17-6, 24. Στὸ Λουκ. 12, 57: «τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;», τὸ οὐσιαστικοποιημένο «τὸ δίκαιον» ἀναφέρεται στὴν καθόλου συμπεριφορὰ καὶ στὸν τρόπο ζωῆς τοῦ πιστοῦ
ποὺ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Στὸ Τίτ. 1, 7-8: «δεῖ τὸν ἐπίσκοπον εἶναι… φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ», ἡ ἀπαίτηση νὰ εἶναι ὁ ἐπίσκοπος δίκαιος σημαίνει ὅτι ἡ ζωή
του πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ θεῖο θέλημα. Μπορεῖ ὅμως νὰ δηλώνει τὴν ἱκανότητα τῆς ὀρθῆς κρίσης καὶ ἐκφορᾶς δικαίων ἀποφάσεων, προσὸν ἀπαραίτητο γιὰ τὸν ἐπίσκοπο. Βλ. TDNT 2, σ. 191.
146. Ματθ. 23, 28: «ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας». Ἡ νομικὴ ἀρετὴ τῶν Φαρισαίων ἦταν ἀρετὴ κατ᾽ ἐπίφασιν καὶ ὄχι ἀληθινὴ καὶ
γνήσια. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φανερὰ «οὐαὶ» ὁ Χριστὸς συχνὰ κατέκρινε τὴν ὑποκριτικὴ συμπεριφορὰ τῶν Φαρισαίων χρησιμοποιώντας μὲ εἰρωνικὴ ἔμφαση τὸν προσφιλὴ σ᾽ αὐτοὺς χαρακτηρισμὸ τοῦ «δικαίου». Βλ.
Ματθ. 5, 45. 9, 13 Μάρκ. 2, 17. Λουκ. 5, 32. ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ κατὰ Μάρκον, σσ. 114-115. Μὲ τὸν
ἴδιο εἰρωνικὸ χαρακτηρισμὸ περιγράφουν καὶ οἱ εὐαγγελιστὲς τοὺς Φαρισαίους. Βλ. Λουκ. 18, 9. 20, 20.
Στὸ Λουκ. 15, 7: «οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα
δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας», γίνεται λόγος ἢ γιὰ τοὺς ἀληθινοὺς δικαίους, οἱ ὁποῖοι ὄντας
πλησίον τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας, ἢ γιὰ τοὺς τυπολάτρες ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι θεωρώντας ἑαυ-
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θεῖες ἐντολές, οἱ ὁποῖες ἐπαναπροσδιοριζόμενες ἀπὸ τὸ Χριστὸ ἐπαναφέρουν τὸ πνεῦμα
τοῦ μωσαϊσμοῦ, τὸ καθαρὸ καὶ τέλειο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερία
ἀπὸ τὸν τυπικὸ νόμο 147 .
«∆ίκαιος» λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω εἶναι ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος
τηρεῖ πραγματικὰ τὸ νόμο του, δηλαδὴ τὸ θεῖο θέλημα, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ὑποκριτικοὺς τηρητὲς τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου· «ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν
γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» 148 . Οἱ
μακαρισμοὶ τῆς ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίας, ὅπου ἡ οὐράνια βασιλεία ὁρίζεται ὡς ὁ σκοπὸς
καὶ τὸ ἔπαθλο τῆς δικαιοσύνης, φανερώνουν τὸ μακάριο τέλος τῆς γνήσιας πρὸς τὸ Θεὸ
εὐσέβειας 149 . Ἐσχατολογικὰ οἱ δίκαιοι, ποὺ θὰ διαχωριστοῦν ἀπὸ τοὺς πονηρούς, θὰ εἶναι οἱ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ 150 , βασικὸ γνώρισμα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη
κατὰ μίμηση τοῦ ἀγαπῶντος Χριστοῦ 151 .
Ἡ παλαιοδιαθηκικὴ ἔννοια τοῦ ἐναρέτου διατηρεῖται στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη στὴ
μνήμη τῶν πατριαρχῶν καὶ τῶν δικαίων152 . Ἡ νομικὴ εὐσέβεια τοῦ Ζαχαρία καὶ τῆς Ἐλισάβετ, τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ, τοῦ θεοδόχου Συμεών, τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ἀκόμη καὶ ἡ εὐσέβεια τοῦ Κορνηλίου 153 , τοὺς προετοίμαζε νὰ δεχθοῦν τὴ μεσσιανικὴ ἀποκάλυψη. Ἤδη ὁ Ζαχαρίας, ἐπευχόμενος μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰωάννη «λατρεύειν αὐτῷ
(ἐνν. Θεῷ) ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν», διαφοροποιεῖται ἀπὸ ἀνάλογη παλαιοδιαθηκικὴ ἐπιταγή, καθὼς ἀνάγει τὴν ἠθιτοὺς δικαίους ἀπέρριπταν τὴ μετάνοια. Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, σ. 446.
147. Α´ Τιμ. 1, 9: «δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται». Ὁ δίκαιος τηρεῖ τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο καὶ ἐφαρμόζει οἰκείᾳ βουλήσει τὸ θεῖο θέλημα, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ τὸ γραπτὸ νόμο περιττὸ γιὰ τὸν δίκαιο. Βλ. καὶ Ρωμ.
6, 14: «οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν».
148. Βλ. Ματθ. 5, 20. 6, 1-6. 15, 1-20. 23, 1-28. Μάρκ. 7, 1-23. Λουκ. 18, 9-14. Ρωμ. 2, 17-29. Βλ.
καὶ ΒΟΥΖΙΚΑΣ, «Ὁ θεῖος καὶ ὁ ἀνθρώπινος νόμος», σ. 1420 ἑξ.
149. Ματθ. 5, 6· 10: «μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται... μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»· 6, 33: «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ…». Στὰ χωρία αὐτὰ δικαιοσύνη εἶναι
ἡ καθολικὴ ἀρετὴ καὶ ἡ τελειότητα ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς σὲ ὅλους ὅσοι τὴν ἐπιθυμοῦν καὶ τὴν ἐπιδιώκουν.
150. Ματθ. 13, 49. Τὸ Ματθ. 13, 43: «τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
πατρὸς αὐτῶν», εἶναι ἐκχριστιανισμένη ἀπόδοση τοῦ ∆αν. 12, 3. Στὸ Ἑβρ. 12, 23: «πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων… καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων», γίνεται λόγος γιὰ
τοὺς δικαίους τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καὶ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, δηλαδὴ γιὰ τοὺς δικαιωμένους ποὺ ἀποτελοῦν τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.
151. Ἡ ἐκδήλωση ἀγάπης εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διαφαίνεται ἀπὸ τὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως. Βλ. Ματθ. 25, 37· 46: «τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;… καὶ ἀπελεύσονται… οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον». Βλ. καὶ Λουκ. 14, 14: «καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων», ὅπου δίκαιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἄσκησαν στὴ ζωή τους ἀνιδιοτελὴ εὐποιία καὶ περιποίηση φτωχῶν καὶ ἀσθενῶν.
152. Μνημονεύονται ὁ Ἄβελ (Ματθ. 23, 35. Ἑβρ. 11, 4. Α´ Ἰω. 3, 12), ὁ Νῶε (Β´ Πέτρ. 2, 5), ὁ Ἀβραὰμ (Ἰακ. 2, 23), ὁ Λὼτ (Β´ Πέτρ. 2, 7-8), τὸ σύνολο τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης (Ματθ. 10,
41. 13, 17. 23, 29).
153. Βλ. Ματθ. 1, 19. Λουκ. 1, 6. 2, 25. 23, 50. Πράξ. 10, 22. Ὁ Συμεὼν δὲν ἦταν ἁπλῶς δίκαιος κατὰ τὴν ἐν τῷ νόμῳ δικαιοσύνη, ἀλλὰ διακρινόταν γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἀρετή, καθὼς «Πνεῦμα ἦν Ἅγιον ἐπ᾽
αὐτόν». Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Κορνηλίου συνίστατο στὴν ἀρετὴ ποὺ ἀπέκτησε ὑπακούοντας στὶς ἐπιταγὲς τῆς
συνείδησής του, διότι «ὅταν ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος» (Ρωμ. 2, 14).
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κὴ ὑποχρέωση τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ σὲ ὕψιστη πνευματικὴ λειτουργία 154 . Ὁ βίος καὶ
ἡ δράση τοῦ Βαπτιστῆ Ἰωάννη εἶχαν ἀποκλειστικὰ μεσσιανικὸ χαρακτήρα καὶ προσανατολισμό. Ὁ πρόδρομος τοῦ Θεανθρώπου δὲν ἔφερε τὰ στίγματα τῆς ἰουδαϊκῆς εὐσέβειας, ἀλλὰ εἶχε τὴν πληρότητα τῆς ἀληθινῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὴν κήρυττε λόγῳ καὶ ἔργῳ
στοὺς ἑβραίους προοδοποιώντας τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο 155 .
Ἡ δικαιοσύνη τοῦ πιστοῦ γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ὁ Πέτρος εἶναι ἡ εὐάρεστη στὸ
Θεὸ συμπεριφορά. Μὲ εὐρύτητα πνεύματος καὶ οἰκουμενικὴ περὶ χριστιανικοῦ μηνύματος ἀντίληψη παραδέχεται ὅτι δεκτὴ γίνεται ἀπὸ τὸ Θεὸ ἀκόμη καὶ ἡ ἀρετὴ τῶν ἐθνῶν·
«ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι».
Βέβαια ἡ ἀρετὴ αὐτὴ δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον «ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (ἐνν. Χριστοῦ) πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν». Μὲ ἄλλα λόγια ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς κατὰ δικαιοσύνην ζωῆς εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς οἰκειοποιήσεως τοῦ σταυρικοῦ πάθους
τοῦ Χριστοῦ, «ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν». Μακάριο τέλος τῆς δικαιοσύνης-ἀρετῆς, γιὰ τὴν ὁποία ἀξίζει καὶ νὰ διωχθεῖ κανείς, εἶναι ἡ ἐπιτυχία τῆς οὐράνιας βασιλείας, ὅπου κατοικεῖ ἡ πληρότητα τῆς δικαιοσύνης 156 .
Ὁ Ἰωάννης τονίζει ὅτι ὁ σταυρικὸς θάνατος, ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ἀνάληψη διακηρύσσουν περίτρανα τὴ δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῆς κατηγορίας τοῦ ἀπατεώνα καὶ
βλασφήμου, ποὺ τοῦ προσῆπταν οἱ ἐχθροί του· «καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως… περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν
πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με»157 . Ὁ Ἰάκωβος δίνει ἔμφαση στὴν ὑποχρέωση τοῦ πιστοῦ νὰ μορφώσει ἐντός του τὴ «δικαιοσύνην Θεοῦ». Ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς
εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ἐκδήλωση ὀργῆς, διότι ἡ παραφορὰ τοῦ συναισθήματος ὁδηγεῖ νομοτελειακὰ στὴ διάπραξη ἀνομιῶν. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ
πιστοῦ καὶ ταυτόχρονα ἡ ἀμοιβὴ τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν 158 . Στὸ ἐναγώνιο ἐρώτημα
πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀναδειχθεῖ δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ νὰ δικαιωθεῖ,
ἀπαντᾶ ὁ Ἰάκωβος στὴν καθολικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπευθύνει στοὺς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης χριστιανοὺς ἐξ ἰουδαίων, ὅπου τονίζει τὸν ἄρρηκτο δεσμὸ πίστης καὶ ἔργων. Σκοπὸς τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀποστόλου εἶναι νὰ ἀποτρέψει τὴν ἐπικράτηση ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας μιᾶς πίστης νεκρῆς, στερημένης τῆς ζωντάνιας τῶν ἔργων. Ὅταν κάνει λόγο
γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν ἔργων, δὲν ἐννοεῖ αὐτὰ ποὺ προστάζει ὁ παλαιοδιαθηκικὸς
νόμος, ἀλλὰ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπακοῆς, ποὺ συνιστοῦν τὸ περιεχόμενο τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς. Τὸ ἰδεῶδες τῆς ἔμπρακτης πίστης ἐκπλήρωσε προχριστιανικὰ ὁ Ἀβραὰμ
154. Λουκ. 1, 75. Ἐδῶ ἡ ὁσιότητα ταυτίζεται μὲ τὴν εὐσέβεια καὶ ἡ δικαιοσύνη μὲ τὴν τελειότητα
τῶν ἀρετῶν, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐκπλήρωσης τῶν θείων ἐντολῶν. Πρβλ. Ἰησ. Ναυῆ 24, 14:
«Καὶ νῦν φοβήθητε Κύριον, καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ», ὅπου ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ καταλείπει ὑποθήκη στοὺς Ἰσραηλίτες νὰ λατρεύουν τὸ Θεὸ μὲ
εἰλικρίνεια καὶ ἀρετή.
155. Βλ. Ματθ. 21, 32. Λουκ. 1, 17. Βλ. καὶ ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ κατὰ Μάρκον, σσ. 215, 219.
156. Βλ. Πράξ. 10, 35· 43. Α´ Πέτρ. 2, 24. 3, 14. Β´ Πέτρ. 3, 13.
157. Ἰω. 16, 8· 10.
158. Βλ. Ἰακ. 1, 20. 3, 18.
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ἐπιδεικνύοντας συμπεριφορὰ ποὺ τὸν ἀνέδειξε δίκαιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· «ἐπίστευσε δὲ
Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη» 159 .
Τὸ ἴδιο χωρίο χρησιμοποιεῖ ὁ Παῦλος, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ προοπτική 160 . Τὸ κήρυγμά του, ποὺ προϋποθέτει μία πίστη ζωντανή, δηλαδὴ ἔμπρακτη, ἔχει σκοπὸ νὰ καταδείξει τὴ σημασία τῆς διὰ πίστεως σωτηρίας ἔναντι τῆς ἀτελέσφορης «ἐξ ἔργων νόμου» αὐτοδύναμης προσπάθειας δικαίωσης. Σημεῖο ἐκκίνησης καὶ προϋπόθεση τοῦ παύλειου περὶ δικαιώσεως μηνύματος εἶναι ἡ νομικὴ δικαιοσύνη. Ὁ νόμος τοῦ Μωυσῆ ὀνομάστηκε «νόμος δικαιοσύνης», διότι ἀξίωνε τὴ δικαιοσύνη. Ὅμως ἡ ἐκ τοῦ νόμου ἀρετὴ
ἀποτελοῦσε προσωπικὸ κατόρθωμα, δὲν ἦταν «δικαιοσύνη Θεοῦ» ἀλλὰ «ἰδία δικαιοσύνη», ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἔργων τοῦ νόμου 161 . Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς θείας ἀποκαλύψεως ἐν Χριστῷ «δικαιοσύνη ἐκ νόμου» δὲν ὑφίσταται πλέον
καὶ δὲν εἶναι κατορθωτή. Τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Παῦλος ἀγνοοῦσε τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθεια ἐπιδίωκε τὴν ἠθικὴ διαγωγὴ ποὺ ὁ νόμος ἀπαιτοῦσε, «κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ
γενόμενος ἄμεμπτος». Μετὰ τὴ μεταστροφή του ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἀληθινὴ δικαιοσύνη δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ νόμο, ἀλήθεια ποὺ προκλητικὰ διακηρύσσει ἐναντίον τῶν ἰουδαϊζόντων ψευδοδιδασκάλων τῆς Γαλατίας· «εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν»162 . Ἔχοντας πλέον ὁ ἀπόστολος προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς ἐν
Χριστῷ δικαιοσύνης κηρύττει τὴν πεποίθησή του ὅτι ἡ θεογνωσία καὶ ἡ δικαίωση τοῦ
ἀνθρώπου δὲν ἐπιτυγχάνονται διὰ τοῦ νόμου, ἀλλὰ μέσῳ ἄλλης ὁδοῦ. Τὸ κήρυγμα τοῦ
Παύλου καταλύει τὴν ἰουδαϊκὴ διδασκαλία περὶ προσωπικῆς διὰ τοῦ νόμου δικαιώσεως
καὶ δίνει στὸν ἐπίμαχο ὅρο «δικαιοσύνη» ἀμιγῶς χριστιανικὸ περιεχόμενο. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι μιλώντας γιὰ δικαιοσύνη λαμβάνει ἕναν ἱερὸ ἰουδαϊκὸ ὅρο καὶ τὸν
στρέφει ἐναντίον τῆς νομικῆς ἀντίληψης τοῦ ἰουδαϊσμοῦ 163 .
Ὅταν ἀναφέρεται στὴ δυνατότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ὁ Παῦλος χρησιμοποιεῖ
τὸν ὅρο «δικαιοσύνη Θεοῦ» ἀντὶ τοῦ ὅρου «δικαιοσύνη» 164 . Ἡ «δικαιοσύνη Θεοῦ», ποὺ
εἶναι συνδυασμὸς κρίσης καὶ χάριτος, νοεῖται ὡς φιλάνθρωπη δικαιοκρισία ποὺ ὁδηγεῖ
159. Τὴν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου βλ. Ἰακ. 2, 14-26.
160. Τὸ χωρίο Γέν. 15, 6 εἶναι ὁ κεντρικὸς ἄξονας τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Παύλου στὴν πρὸς
Ρωμαίους ἐπιστολὴ σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι ἡ δικαίωση παρέχεται σὲ ὅλους διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Ἡ
ἐμβέλεια τῆς ἐν Χριστῷ δικαιώσεως καλύπτει καὶ τοὺς ἐθνικούς. Βλ. Ρωμ. 9, 30: «ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα
δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως».
161. Βλ. Ρωμ. 9, 31-32. 10, 3· 5. Γιὰ τὴν περὶ δικαιώσεως διδασκαλία τοῦ Παύλου βλ. ED. TOBAC,
Le probleme de la justification dans Saint Paul. Étude de theologie biblique, Lovanii 1908.
162. Φιλιπ. 3, 6. Γαλ. 2, 21. Βλ. καὶ Ρωμ. 10, 4. Γαλ. 5, 4. Φιλιπ. 3, 9.
163. TDNT 2, σσ. 202-203. Ὁ Παῦλος ὄχι μόνο λαμβάνει καὶ ἐπεξεργάζεται ἕναν ἰουδαϊκὸ ὅρο, ἀλλὰ
καὶ οἱ προϋποθέσεις τῆς διδασκαλίας του εἶναι ἰουδαϊκές. Ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ Κριτῆ, καθὼς καὶ ἡ ἀναγκαιότητα κάθαρσης τῆς ἔνοχης ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, εἶναι γιὰ τὸν Παῦλο δεδομένα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. ∆ιαφοροποιεῖται ὅμως ἔντονα ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ παράδοση, ὅταν προκλητικὰ ἀπορρίπτει
τὴν εὐσέβεια ποὺ βασίζεται στὴν ἐκπλήρωση τοῦ νόμου. Ἐπιπλέον ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποστηρίζει τὴν παλαιοδιαθηκικὴ πεποίθηση ὅτι μόνο ὁ δίκαιος μπορεῖ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν κοινωνία μὲ τὸ Θεό, ἀλλὰ συμπληρώνει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια δικαίωσης εἶναι ἀτελέσφορη χωρὶς τὴν ἐλεήμονα θεία παρέμβαση.
164. Ἡ «δικαιοσύνη Θεοῦ» σημαίνει τὴ δικαιοσύνη ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος τὴν οἰκειοποιεῖται καὶ τὴν ἐγκαθιστᾶ ἐντός του. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι στατικὴ ἰδιότητα ἀλλὰ δυναμικὴ ἐνέργεια, ποὺ «ἀποκαλύπτεται», «πεφανέρωται», «δεικνύεται» (Ρωμ. 1, 17. 3, 21· 25). Τὸ περιεχόμενο τῆς ἐνέργειας αὐτῆς εἶναι ἕνας δυναμικὸς συνδυασμὸς κρίσης καὶ χάριτος οὕτως, ὥστε ἡ θεία κρίση διενεργεῖται ἐν χάριτι καὶ ἡ χάρις παρέχεται ἐν κρίσει.
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τὴν ἱστορία στὸ μακάριο ἐσχατολογικὸ τέλος. Ἡ «δικαιοσύνη Θεοῦ» δὲν ἀποτελεῖ ὑποκειμενικὸ ἐμπειρικὸ βίωμα τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ συνιστᾶ ἕνα παγκόσμιο θεϊκὸ συμβὰν ποὺ
διενεργεῖται ἐν Χριστῷ χάριν ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τὴν οἰκουμενικότητα τῆς ἐν
Χριστῷ σωτηρίας διακηρύσσει ὁ Παῦλος ὅταν γράφει στοὺς Ρωμαίους γιὰ τὴν προφητευθεῖσα διὰ τῆς πίστεως δικαίωση· «νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας»165 . Κεντρικὸ σημεῖο τῆς ἐν
Χριστῷ δικαιώσεως εἶναι ὁ Σταυρός. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ἱστορικὸ ἀποκαλυπτικὸ γεγονὸς τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, «ὃς ἐγενήθη ἡμῖν
σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις»166 . Τὸ γεγονὸς αὐτὸ σηματοδοτεῖ μία νέα ἐποχὴ («νυνὶ δέ»), ὅπου ἡ νομικὴ ὁδὸς σωτηρίας καταργεῖται καὶ
ἀντικαθίσταται δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ «χωρὶς νόμου» ἀλλὰ «διὰ πίστεως»167 . Ἡ «διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» δικαιοσύνη ἀποφέρει στὸν πιστὸ καρπὸ εἰρήνης «εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ» 168 .
Ἡ δικαίωση λοιπὸν ποὺ παρέχεται στοὺς ἀνθρώπους εἶναι δικαιοσύνη Θεοῦ, ἡ ὁποία γίνεται καταληπτὴ καὶ κατορθωτὴ μὲ τὴν πίστη· «δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» 169 . Ἡ σώζουσα πίστη δὲν εἶναι ψυχικὴ διάθεση ἢ ἠθικὴ ἀρετή, ἱκανὴ νὰ δικαιώσει
τὸν κάτοχο αὐτῆς. Εἶναι βαθειὰ καὶ ἀναμφίβολη πεποίθηση στὴ σωτηριώδη βούληση
καὶ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνει τὴν κλήση του σὲ ὅλους τοὺς πιστεύοντες. Ἔτσι ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ἕνα ὑποκειμενικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα ποὺ ἐπενεργεῖ ἡ θεία χάρις συνεργοῦντος τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως 170 . Σημεῖο τῆς πίστης εἶναι τὸ βάπτισμα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ πιστὸς γίνεται μέλος τοῦ

165. Ρωμ. 3, 21-22. Πρβλ. Ἑβρ. 11, 7: «Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι᾽ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ
πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος». Βλ. καὶ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, «"Θάνατος" καὶ "δικαιοσύνη"», σσ. 198-200.
166. Α´ Κορ. 1, 30. Στὴ σωτηριώδη ἐνέργεια τοῦ Σταυροῦ ὁ Παῦλος ἐντοπίζει τὴν τέλεια καὶ διαχρονικὴ συνένωση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Θέτει ἔτσι τέρμα στὴν ἰουδαϊκὴ ἀμφιβολία γιὰ
τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο οἱ ἑβραῖοι ἔβλεπαν ὡς κριτὴ καὶ ὄχι ὡς πατέρα. Ἡ συγχώρηση ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸ Σταυρὸ ἔχει τέτοια ἐμβέλεια, ποὺ φτάνει μέχρι καὶ τοὺς σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ. Βλ. Λουκ.
23, 34: «πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι».
167. Ρωμ. 3, 24-26: «δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ». Βλ. καὶ Ρωμ.
5, 8-11. Β΄ Κορ. 5, 18. Γαλ. 3, 13 κ.ἄ.
168. Βλ. Φιλιπ. 1, 11. Ἑβρ. 12, 11.
169. Ρωμ. 1, 17. Βλ. καὶ Γαλ. 3, 11. Ἑβρ. 10, 38. Ὁ ἀπόστολος ἀντλεῖ ἀπὸ τὸ Ἀββ. 2, 4: «ὁ δὲ δίκαιός
[μου] ἐκ πίστεώς μου ζήσεται». Γιὰ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ μασωριτικὸ κείμενο καὶ στὴ μετάφραση τῶν
Ο΄ ὅσον ἀφορᾶ στὴ θέση καὶ στὴ σημασία τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας βλ. TDNT 2, σ. 191.
170. Τὴ σωτηριολογικὴ σχέση «δικαιοσύνης» καὶ «πίστεως» ἀποδεικνύει ἡ στενὴ συντακτικὴ σύνδεση τῶν δύο λέξεων. Βλ. Ρωμ. 3, 22: «δικαιοσύνη Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ»· 4, 11· 13: «δικαιοσύνη τῆς πίστεως… διὰ δικαιοσύνης πίστεως»· 9, 30: «δικαιοσύνη ἡ ἐκ πίστεως»· 10, 6: «ἡ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη». Φιλιπ. 3, 9: «διὰ πίστεως Χριστοῦ, ἡ ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνη ἐπὶ τῇ πίστει». Ἐπίσης χωρία ποὺ
ἐξαρτοῦν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς «δικαιοσύνης» ἀπὸ τὸ «λογίζεσθαι» ἐνισχύουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ πίστη καὶ ἡ
ἐξ αὐτῆς σωτηρία δὲν εἶναι προσωπικὸ ἐπίτευγμα ἀλλὰ θεῖο δῶρο καὶ ὑπέρτατη χάρις. Βλ. Ρωμ. 4, 3-11·
22-24. Γαλ. 3, 6.
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σώματος τοῦ Χριστοῦ 171 . Ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ὁ βαπτισμένος πιστὸς οἰκειοποιεῖται τὴ
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ καταλλάσσεται μαζί του. Ἡ καταλλαγὴ αὐτὴ γίνεται πραγματικότητα χάρη στὴ συγχωρητικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μία ἁπλὴ συγγνώμη, ἀλλὰ χαριστικὴ δωρεὰ σωτηρίας· «οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ» 172 .
Ἡ θεία δωρεὰ τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ δικαίωση τοῦ πιστοῦ. Ἡ δικαίωση αὐτὴ δὲν
εἶναι ἀβέβαιη καὶ ἀναμενόμενη ἀλλὰ παρούσα κατάσταση, ἡ ὁποία παραμένει καὶ ἐσχατολογικὴ ἐλπίδα, διότι ἀποτελεῖ ἀρραβώνα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν. Ἡ δικαίωση ποὺ
εὐαγγελίζεται ὁ Χριστὸς εἶναι μία χάρη ποὺ βιώνεται στὸ παρὸν διὰ τῆς πίστεως, ἐνῶ
ταυτόχρονα ὑποδηλώνει τὴ χαραυγὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Παρὸν καὶ μέλλον συμπλέκονται σὲ μία ὁλότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν κατάσταση τῆς δικαίωσης. Ἡ ἐπαγγελία
τῆς αἰώνιας μακαριότητας, ἡ ἐκπλήρωση τῆς ὁποίας θὰ σημάνει τὴν ὁλοκλήρωση καὶ
πλήρωση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἀποδεκτὴ διὰ τῆς πίστεως. Ὁ δικαιωμένος
πιστὸς προγεύεται μέσα στὴν Ἐκκλησία τὴν οὐράνια βασιλεία διὰ τοῦ ἀρραβῶνος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἀναμένει δὲ μὲ ἐμπιστοσύνη στὴ θεία ἀξιοπιστία τὴν πρόσληψη τοῦ
ὅλου στὰ ἔσχατα. Ἔτσι ἡ «δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ» νοεῖται καὶ ὡς ἀντικείμενο ἐλπίδας,
καθὼς δὲν εἶναι μία στατικὴ δωρεὰ ἀλλὰ δυναμικὴ κίνηση πρὸς τὸ μακάριο τέλος τῆς
σωτηρίας· «ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα»173 . Ἂν
καὶ ἀποδίδει τὴ δικαίωση τοῦ πιστοῦ στὴ θεία χάρη, ὁ Παῦλος τονίζει συχνὰ τὴν αὐστηρότητα τῆς θείας κρίσης, ἡ ὁποία θὰ ἀποδώσει στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του· «κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ
ἔργα αὐτοῦ, τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσι ζωὴν αἰώνιον, τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ

171. Ὁ Ἀβραὰμ ἔλαβε τὴν περιτομὴ ὡς σφραγίδα τῆς πίστης του στὸ Θεό. Μετὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη ὁ πιστὸς λαμβάνει ὡς σημεῖο τῆς πίστης του τὸ βάπτισμα. Στὴν ἐποχὴ τῆς πλήρωσης τοῦ νόμου
καὶ τῶν τύπων τὸ βάπτισμα δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ σημάδι, ὅπως ἦταν ἡ περιτομή, ἀλλὰ ἀπαραίτητη ἱερὴ
πράξη, διὰ τῆς ὁποίας ὁ πιστὸς λαμβάνει τὸ ὄνομα τῆς μαθητείας τοῦ Χριστοῦ καὶ πληροῦται χαρισμάτων
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἂν καὶ ἀπαραίτητο τὸ βάπτισμα, δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία, ἐὰν ἐκλείψει ἡ πίστη τοῦ βαπτισμένου. Βλ. TDNT 2, σ. 206.
172. Ρωμ. 5, 10-11· 17. Β΄ Κορ. 5, 18-20. Ἡ ἔννοια τῆς «καταλλαγῆς» εἶναι θεμελιώδης στὸν Παῦλο.
Βλ. ΛΒΘ, «Καταλλαγή», στ. 551-552. Ἡ περὶ δικαιώσεως διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου εἶναι τὸ ἴδιο τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν οὐράνια βασιλεία. Ἡ «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» ἢ «βασιλεία τῶν οὐρανῶν» εἶναι οἱ
ὅροι ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος γιὰ νὰ παραστήσει τὸ γεγονὸς τῆς δικαίωσης τοῦ ἀνθρώπου, γεγονὸς ποὺ
πραγματοποιεῖται ἤδη, ἀτομικὰ μὲν μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ, συλλογικὰ δὲ μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ
ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ ἔσχατα. Γιὰ τὶς βιβλικὲς σημασίες τῆς «βασιλείας τοῦ Θεοῦ» βλ. ΛΒΘ,
«Βασιλεία», στ. 167-172.
173. Α΄ Κορ. 13, 10-13. Γαλ. 5, 5. Σαφῶς ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο ἔχει τὸ Ρωμ. 5, 19-21: «ὥσπερ
γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς
τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί… ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ
ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν». Ἐπίσης στὸ
Ρωμ. 10, 4-10, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὴ δικαιοσύνη ποὺ ἐξασφαλίζει ἡ πίστη, οἱ λέξεις «σωθήσῃ» καὶ
«εἰς σωτηρίαν» δίνουν στὴ δικαιοσύνη ἐσχατολογικὴ προοπτική. Εἰδικότερα στὸ στίχο 10 («καρδίᾳ γὰρ
πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν») γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ δικαίωση ποὺ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πίστη εἶναι ἤδη παρούσα, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ρῆμα τίθεται σὲ χρόνο ἐνεστώτα διαρκείας,
θὰ τελειωθεῖ ὅμως στὰ ἔσχατα. Βλ. TDNT 2, σσ. 207-209.
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τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ ὀργή...» 174 .
Ἡ πορεία τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὸ παρὸν στὸ μέλλον τῆς σωτηρίας χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὴν προσπάθεια ὑπερνίκησης τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐπίτευξης τοῦ ἁγιασμοῦ. Στὴν πορεία
αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ εἰσάγει στὴν ἐλευθερία τοῦ ἁγιασμοῦ· «ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν»175 . ∆ικαιοσύνη ὀνομάζεται καὶ ἡ χριστιανικὴ ζωὴ
ἐν γένει σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν ἀνομία τῶν ἀπίστων 176 ἢ ἡ ὀρθὴ διαγωγὴ ἀπέναντι
στοὺς συνανθρώπους, ἡ ὁποία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πρὸς τὸ Θεὸ εὐσέβεια συνιστᾶ τὴν
καθολικὴ ἀρετή 177 . Μὲ τὴ στενὴ ἔννοια δικαιοσύνη εἶναι ἡ μερικὴ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης, ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα γνωρίσματα τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης 178 , ἢ τὸ χάρισμα τῆς
κατ᾽ ἀξίαν ἀπονομῆς τοῦ δικαίου, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀπουσία καταπλεονακτικῆς διάθεσης 179 .
Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὴν ὅλη διδασκαλία τοῦ Παύλου, ἡ δικαιοσύνη μὲ τὴν ἔννοια
τῆς δικαίωσης-σωτηρίας εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὸν πιστὸ ποὺ ἀσκεῖ δικαιοσύνη, δηλαδὴ ἀρετή. Ἀπὸ ἐδῶ νοηματοδοτεῖται καὶ τὸ ρῆμα «δικαιόω», τὸ ὁποῖο τώρα λαμβάνει
χριστιανικὸ περιεχόμενο. Ὅταν ὁ Παῦλος γράφει ὅτι ὁ Χριστὸς «ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι», δὲν ἀνατρέχει στὴν παλαιοδιαθηκικὴ δικαίωση τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος φανερώνεται δίκαιος στὶς κρίσεις καὶ ἐνέργειές του, ἀλλὰ ἐπισημαίνει τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Πατέρα γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου 180 . Ὅταν
πάλι κάνει λόγο γιὰ τὴ δικαίωση τοῦ πιστοῦ, δὲν ὑπαινίσσεται τὴν ἐπίδειξη ἐνάρετης
διαγωγῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ181 , ἀλλὰ δηλώνει τὴ συγχώρηση καὶ δικαίωση ποὺ δίνεται
ὡς δωρεὰ σ᾽ αὐτὸν ποὺ ἀποβλέπει στὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Θεανθρώπου καὶ στοιχίζει
τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο καὶ τὴ διδασκαλία αὐτοῦ. Συνεπῶς ἡ δικαίωση εἶναι ἐνέργεια θείας χάριτος καὶ ὄχι ἀνταπόδοση κατὰ τὰ ἔργα, πολὺ δὲ περισσότερο κατὰ
τὰ ἔργα τοῦ νόμου· «εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ
πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν
ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου

174. Ρωμ. 2, 5 ἑξ. Βλ. καὶ Β´ Θεσ. 1, 4 ἑξ. Β´ Τιμ. 4, 8.
175. Β´ Κορ. 6, 7. Βλ. καὶ Ρωμ. 6, 13· 16· 18-20.
176. Β´ Κορ. 6, 14: «Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ;».
177. Ἐφ. 4, 24: «καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Λουκ. 1, 75). Μὲ τὴν ἔννοια τῆς καθολικῆς ἀρετῆς χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη καὶ
στὰ χωρία: Ἐφ. 6, 14 (Ἠσ. 59, 17). Β´ Τιμ. 3, 16 (Βαρ. 4, 13).
178. Β´ Κορ. 9, 9-10 (Ψαλμ. 111, 9. Ὠσηὲ 10, 12). Στὸ Ματθ. 6, 1: «Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς», ἡ γραφὴ «ἐλεημοσύνην» ἀντικαθίσταται σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ χειρογράφων ἀπὸ τὴ γραφὴ «δικαιοσύνην», ἡ ὁποία θεωρεῖται ὀρθότερη. Βλ. NESTLE-ALAND, Novum Testamentum, σ. 12 κριτ. ὑπόμν. TDNT 2, σ. 199 ὑποσ. 39.
179. Βλ. Ἐφ. 5, 9: «ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ».
Πρβλ. Φιλιπ. 4, 8.
180. Α΄ Τιμ. 3, 16: «καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ».
181. Κατὰ μία ἑρμηνευτικὴ ἄποψη κατάλοιπο τῆς παλαιοδιαθηκικῆς σημασίας ἐντοπίζεται στὸ σχετικὸ μὲ τὸ βάπτισμα χωρίο Α΄ Κορ. 6, 11: «ἀλλὰ ἀπελούσθητε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ
ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν», ὅπου τὸ «ἐδικαιώθητε» δὲν ἔχει τὴ σημασία τῆς δικαίωσης-σωτηρίας ἀλλὰ τῆς ἠθικῆς καθαρότητας.
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πᾶσα σάρξ» 182 . Ἡ δικαίωση δὲν ἀναμένεται ἀποκλειστικὰ στὸ μέλλον, ἀλλὰ εἶναι ἤδη
παρούσα, ὅπως δηλώνει ἡ χρήση τοῦ ἐνεστωτικοῦ χρόνου 183 . Ὑπάρχει ἀμοιβαία σχέση
ἀνάμεσα στὴ δικαίωση κατὰ τὸν παρόντα χρόνο καὶ στὴν ἐσχατολιγικὴ δικαίωση. Ὁ
πιστὸς ποὺ ἐν ζωῇ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ δικαιωθεῖ ἐξάπαντος καὶ κατὰ τὴν
τελικὴ κρίση 184 .
Ἐκτὸς τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου τὸ ρῆμα «δικαιόω» ἀπαντᾶ καὶ στὰ ὑπόλοιπα
βιβλία τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης μὲ τὴ σημασία τοῦ ἀσκῶ δικαιοσύνη 185 , ἀποδεικνύομαι
δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 186 , δικαιώνω κάποιον, δηλαδὴ ἀναγνωρίζω τὸ δίκαιό του ἢ
τὸν παρουσιάζω ὡς ἠθικὰ δίκαιο 187 , δικαιώνω τὸ Θεό, δηλαδὴ ἀναγνωρίζω τὴ δικαιοσύνη τῆς σωτηριώδους ἐνέργειάς του 188 . Ἡ χρήση ἀπὸ τὸ Λουκᾶ τῆς μετοχῆς «δεδικαιωμένος» στὴν παραβολὴ τοῦ τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου δὲν ἔχει ἀκόμη αὐστηρὰ σωτηριολογικὴ σημασία, ἀλλὰ μᾶλλον τὴ νομικὴ ἔννοια τῆς ἀθωότητας καὶ καθαρότητας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Στὸ Ματθαῖο ἀπαντᾶ ἤδη ἡ ἐσχατολογικὴ σημασία τοῦ ρήματος·
«πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθή182. Γαλ. 2, 16. Ἡ στενὴ σχέση πίστεως καὶ δικαιώσεως τονίζεται μὲ τὴ χρήση τῶν προθέσεων «ἐκ»
καὶ «διά». Βλ. καὶ Ρωμ. 3, 20· 30. 5, 1. Γαλ. 3, 8· 11· 24.
183. Χρήση ἐνεστωτικοῦ χρόνου βλ. στὰ χωρία: Πράξ. 13, 39. Ρωμ. 3, 23-28. 4, 5. 8, 33-34. Ἀλλὰ
καὶ ἡ χρήση ἱστορικῶν χρόνων δηλώνει συχνὰ ἕνα γεγονὸς βέβαιο καὶ πάντα παρόν, ὅπως εἶναι ἡ σωτηριώδης θεία ἐνέργεια. Βλ. Ρωμ. 5, 1· 9. 8, 30. Α΄ Κορ. 6, 11. Τίτ. 3, 7.
184. Σὲ κάποια χωρία εἶναι δυσδιάκριτος ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἐνδοκοσμικῆς ἢ ἐσχατολογικῆς δικαίωσης. Ἡ χρήση μελλοντικοῦ χρόνου δὲν παραπέμπει ἀπαραίτητα στὸ ἐσχατολογικὸ μέλλον, ἀλλὰ στὴν ἀνάδειξη τῆς δικαιοσύνης τοῦ πιστοῦ. Βλ. Ρωμ. 2, 13. 3, 20· 30. Γαλ. 2, 16-17. 3, 24. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ ἐνεστωτικοὶ χρόνοι ἐνίοτε ὑποδεικνύουν τὸ ἐσχατολογικὸ μέλλον, καθὼς τὸ «δικαιοῦν» εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως
ἐσχατολογικὸς ὅρος, ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι ἡ συγχώρηση καὶ δικαίωση ποὺ λαμβάνει ὁ πιστὸς δυνάμει τοῦ
σωτηριολογικοῦ συμβάντος τῆς σταυρικῆς θυσίας καὶ τῆς καθόλου ζωῆς καὶ δράσης τοῦ Θεανθρώπου, δίνει στὸν πιστὸ τὴν ἐλπίδα τῆς ὁλοκλήρωσης, τελειοποίησης καὶ δικαίωσης στὰ ἔσχατα. Βλ. Ρωμ. 8, 33. Α΄
Κορ. 4, 4. Τὸ Ρωμ. 6, 7: «ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας», μέσα στὴ συνάφειά του δηλώνει τὴν ἐν Χριστῷ ἀπαλλαγὴ καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας.
185. Μὲ τὴ σημασία αὐτὴ λέγεται στὸ Ἀποκ. 22, 11: «…ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ
ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι», ὅπου στὴ θέση τῆς γραφῆς «δικαιοσύνην ποιησάτω» ἀπαντᾶ καὶ ἡ γραφὴ «δικαιωθήτω». Βλ. NESTLE-ALAND, Novum Testamentum, σ. 679 κριτ. ὑπόμν.
186. Βλ. Ἰακ. 2, 21· 24-25: «Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;… ὁρᾶτε τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;». Ἡ ἔμφαση ποὺ δίνει ὁ Ἰάκωβος στὰ ἔργα πίστης δὲν ἀντιβαίνει στὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου γιὰ τὴν
ἀδυναμία δικαίωσης «ἐξ ἔργων νόμου». Ὁ Ἰάκωβος ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποσαφήνιση τοῦ ὀρθοῦ χριστιανικοῦ
ἤθους, ποὺ ἀποτελεῖ συνδυασμὸ πίστης καὶ ἔργων, ἔναντι τοῦ κινδύνου ἐπικράτησης μέσα στὴν Ἐκκλησία
μιᾶς πίστης νεκρῆς. Ὁ Παῦλος ἀπορρίπτει τὴ νομικὴ εὐσέβεια καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἀληθινὴ εὐσέβεια διὰ
τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἔναντι τῶν ἰουδαϊζόντων χριστιανῶν. Εἶναι δὲ σαφὲς ἀπὸ τὴν ὅλη διδασκαλία του
ὅτι δὲν κάνει λόγο γιὰ μιὰ πίστη ἀδρανὴ ἀλλὰ ἐνεργὸ καὶ ἔμπρακτη. Βλ. TDNT 2, σ. 219.
187. Στὰ χωρία Λουκ. 10, 29: «ὁ δὲ (ἐνν. νομικός τις) θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν·
καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;», καὶ 16, 15: «ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ
Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν», εἶναι σαφὴς ἡ νομικὴ προέλευση τοῦ ὅρου.
188. Βλ. Ματθ. 11, 19: «ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωπος
φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς!» (βλ.
καὶ Λουκ. 7, 35). Λουκ. 7, 29-30: «καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς,
μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ».
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σῃ» 189 .
Ὁ Λουκᾶς, σὲ συμφωνία μὲ τὴν πλέον συνήθη παλαιοδιαθηκικὴ χρήση, χρησιμοποιεῖ ἅπαξ τὴ λέξη «δικαιώματα» γιὰ νὰ δηλώσει τὶς θεῖες ἐντολές 190 . Ὁ Ἰωάννης ἀναφέρει τὰ «δικαιώματα» τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἔννοια τῶν δικαίων ἐνεργειῶν καὶ κρίσεων, καὶ
τὰ «δικαιώματα τῶν ἁγίων» μὲ τὴν ἔννοια τῶν ἄθλων τῆς ἀρετῆς 191 . Ὁ Παῦλος ἐμβαθύνει καὶ προχωρᾶ πέρα ἀπὸ τὴν κοινὴ χρήση τῆς λέξης. Τὸ «δικαίωμα τοῦ Θεοῦ» δὲν
εἶναι ἁπλῶς τὸ σύνολο τῶν θείων ἐπιταγῶν, ἀλλὰ τὸ ἑνιαῖο θεῖο θέλημα, ἡ περιφρόνηση τοῦ ὁποίου ἐπιφέρει ἄξια καταδίκη 192 . Τὸ «δικαίωμα» τοῦ Χριστοῦ συνοψίζει τὴν ὅλη σωτηριώδη δράση του, ποὺ γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀρχὴ δικαιώσεως, καὶ ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὸ ἕνα παράπτωμα τοῦ Ἀδάμ, ποὺ ἔγινε αἰτία τῆς πτώσης193 . Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σωτηριώδους δράσης τοῦ Χριστοῦ καταλήγει «εἰς δικαίωμα» τῶν πιστῶν,
δηλαδὴ σὲ ἐσχατολογικὴ δικαίωση καὶ σωτηρία 194 .
Συνοψίζοντας καταλήγουμε στὴ διαπίστωση ὅτι ὁ ἁγιογραφικὸς ὅρος «δικαιοσύνη»
εἶναι πολυδιάστατος καὶ πολύσημος· ἐκφράζει ἄλλοτε τὶς ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς θείας
ἰδιότητας, ἄλλοτε τὴν καθολικὴ ἢ μερικὴ ἀρετὴ τοῦ πιστοῦ, ἄλλοτε δὲ τὸ ἐσχατολογικὸ τέλος. Ἡ δικαιοσύνη τῆς ἀιδίου θεότητος, ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη τῶν πρωτοπλάστων, ἡ νομικὴ ἀρετὴ τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ἡ ἐν Χριστῷ ἀρετὴ τῶν
189. Λουκ. 18, 14. Ματθ. 12, 36-37.
190. Λουκ. 1, 6: «ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς
καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι».
191. Ἀποκ. 15, 4: «τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ
ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν»· 19, 8: «καὶ ἐδόθη
αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστί».
192. Ρωμ. 1, 32. Ὡστόσο σὲ κάποια χωρία ἀναπαράγει τὴ συνήθη χρήση, προκειμένου ν᾿ ἀναδείξει
τὴν ὑπεροχὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ παλαιοῦ νόμου. Βλ. Ρωμ. 2, 26: «ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;»· 8,
4: «ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα».
Ἡ χρήση τοῦ ἑνικοῦ στὸ δεύτερο χωρίο κάνει σαφὲς ὅτι ἐδῶ ὁ Παῦλος ὑπονοεῖ ὄχι τόσο τὸ νόμο στὸ σύνολό
του ἀλλὰ τὸ πραγματικὸ καὶ γνήσιο θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐκφραζόταν διὰ τοῦ νόμου. Βλ. TDNT 2, σ.
221. Στὸ Ἑβρ. 9, 1· 10 «δικαιώματα λατρείας» εἶναι οἱ λατρευτικοὶ κανόνες καὶ «δικαιώματα σαρκὸς» εἶναι οἱ σχετικὲς μὲ τὸν ἐξαγνισμὸ διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου.
193. Ρωμ. 5, 18: «Ἄρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτω καὶ
δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς». Στὸ στίχο αὐτὸ οἱ δύο γενικὲς «ἑνὸς» εἶναι οὐδετέρου γένους καὶ ἀναφέρονται στὸ «παράπτωμα» καὶ στὸ «δικαίωμα» ἀντίστοιχα, ἐνῶ στοὺς λοιποὺς στίχους τῆς περικοπῆς 5, 12-19 ἡ γενικὴ τοῦ ἀριθμητικοῦ, ποὺ ἀπαντᾶ δέκα φορές, εἶναι γένους ἀρσενικοῦ καὶ ὑποδηλώνει ἄλλοτε τὸ Χριστὸ καὶ ἄλλοτε τὸν Ἀδάμ. Στὴν ἑρμηνεία τοῦ «ἑνὸς δικαιώματος»
τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἔννοια τῆς μοναδικῆς θεάρεστης διαγωγῆς ποὺ ἐκπλήρωσε τὸ θεῖο θέλημα συνηγορεῖ
καὶ ἡ ἀντικατάσταση τοῦ «δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος» (στίχος 18) μὲ τὸ «διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς» (στίχος
19), ὅπου ἡ γενικὴ «ἑνὸς» εἶναι γένους ἀρσενικοῦ καὶ δηλώνει τὸ Χριστό. Πράγματι ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ταπείνωση στὸ σταυρό. Βλ. Φιλιπ. 2, 8: «καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ». TDNT 2, σσ. 221-222.
194. Ρωμ. 5, 16: «καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρῖμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα». Ἡ σωτηρία ἐκφράζεται κυρίως μὲ τὴ λέξη
«δικαίωσις», ποὺ προσιδιάζει στὴν παύλεια ὁρολογία. Στὸ Ρωμ. 4, 25: «ὃς (ἐνν. ὁ Χριστὸς) παρεδόθη διὰ
τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν», τὸ πρῶτο «διὰ» δηλώνει τὴν αἰτία τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὸ δεύτερο φανερώνει τὸ σκοπὸ τῆς ἀνάστασης. Στὸ Ρωμ. 5, 18: «δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς», ἡ γενικὴ «ζωῆς» προσδιορίζει τὸ περιεχόμενο τῆς «δικαιώσεως», καὶ συνεπῶς δικαίωση καὶ ζωὴ συνδέονται στενὰ σὲ μιὰ ἑνιαία ἐσχατολογικὴ προοπτική.
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ἁγίων τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καὶ ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἁγιότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δικαίωση καὶ ἡ ἐσχατολογικὴ τελείωση, ὅλα φανερώνουν ὅτι ἡ ἔννοια τῆς
δικαιοσύνης εἶναι δυναμικὰ παρούσα πρὸ αἰώνων καὶ ἐν χρόνῳ, καὶ διατρέχει τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅλες οἱ ἁγιογραφικὲς σημασίες τῆς δικαιοσύνης ἀπαντοῦν στὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ὡς ἄψογος οἰκοδεσπότης προσφέρει στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ οἴκου του τὸ θελκτικὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα
ἐπὶ κομψοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ σκεύους.
4. Ἡ χρήση ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο τοῦ ὅρου «δικαιοσύνη» καὶ συναφῶν ὅρων 195
Ἀκόμη καὶ ἂν ἔλειπε ὁποιαδήποτε πληροφορία σχετικὰ μὲ τὴν παιδεία ποὺ ἔλαβε ὁ
Μέγας Βασίλειος, θὰ εἴμασταν σὲ θέση νὰ συναγάγουμε τὴν πολύπλευρη καὶ ἐμβριθὴ
τόσο κοσμικὴ ὅσο καὶ χριστιανικὴ μόρφωσή του μελετώντας τὰ συγγράμματά του. Ἡ
γλώσσα καὶ ἡ σκέψη τοῦ ἱεροῦ πατρὸς εἶναι διαποτισμένα ἀπὸ τὸ νέκταρ τῆς ἁγιογραφικῆς διδασκαλίας καὶ ἀπὸ τὸ πεντόσταγμα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σοφίας. Πάντως γιὰ
τὸν πολυμαθὴ ἱεράρχη ἡ φιλοσοφία δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ ἔνδυμα τοῦ χριστιανικοῦ λόγου,
ἀλλὰ ἐνίοτε ὁρίζει καὶ τὸ περιεχόμενό του. Οἱ ὅροι «δίκαιος», «δικαιοσύνη» καὶ ἄλλοι
συναφεῖς ἀπαντοῦν στὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τὴν ἁγιογραφική
τους χροιά, χωρὶς ὅμως ν᾿ ἀπουσιάζει καὶ κάποια φιλοσοφικὴ ἀπόχρωση.
Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ κατεξοχὴν δίκαιος 196 , γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ νόμος του, ποὺ ἐκφράζει καὶ
γνωστοποιεῖ στοὺς ἀνθρώπους τὸ σωτήριο θεῖο θέλημα, εἶναι «δικαία ὁδός» 197 . Ἔκφανση τῆς θείας δικαιοσύνης ἀποτελεῖ ἡ δίκαιη κρίση, ἡ σημασία τῆς ὁποίας εἶναι διττή.
Ὁ Θεὸς ἐνεργώντας στὸν κόσμο εἶναι «κριτὴς δίκαιος» μὲ τὴν ἔννοια ὅτι μὲ μακροθυμία
καὶ ἀγαθότητα οἰκονομεῖ τὸ βίο τῶν ἀνθρώπων ἀποσκοπώντας στὴ σωτηρία, ἀκόμη
καὶ ὅταν ἐπάγει τιμωρίες 198 . Ἐσχατολογικὰ ὁ προσδιορισμὸς αὐτὸς λαμβάνει τὴ στενὴ
ἔννοια τοῦ «δικαίου κριτoῦ», ὁ ὁποῖος ἀποδίδει στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του 199 . Παρό195. Ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ἡ ταξινόμηση τῶν σχετικῶν παραθεμάτων εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναζήτησης
στὴν ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τοῦ TLG (Thesaurus Linguae Graece) καὶ στὰ ἔντυπα βοηθήματα:
Μ. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ, Ὀσμὴ εὐωδίας πνευματικῆς ἐκ τῶν Πατερικῶν λειμώνων (Ἀπάνθισμα Πατερικῆς σοφίας), τόμ. Β΄, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι, Πάτραι 1978. ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ, Ἱερομ., Βασιλειανὸν Ταμεῖον ἤτοι Εὑρετήριον θεμάτων τῶν Ἁπάντων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου βάσει τῆς PG Πατρολογίας τοῦ J. Migne καὶ τῆς
ΕΠΕ ( Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας), ἔκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη-Ἅγιον Ὄρος
1998. Β. ΧΑΡΩΝΗΣ, Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, τόμ. Α΄-Γ΄, ἐκδ. Ἐλευθερίου Μερετάκη «Τὸ Βυζάντιον», Ἀθήνα 2002-2004.
196. Ἰω. 17, 25. Ὅροι κατὰ πλάτος 5, 1, PG 31, 921A. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 22, 53, SC 17, 440
(PG 32, 165D).
197. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 1, PG 31, 332A.
198. Εἰς ψαλμὸν 7, 7, PG 29, 245ΑΒ (Ψαλμ. 7, 12). Ἐπιστ. 140, 1,21-22, COURTONNE 2, 60 (PG
32, 585D· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 12, 1, PG 32, 1280B). Ἐπιστ. 264,10-12, COURTONNE 3, 126 (PG 32,
981C). Βλ. καὶ Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 23, TREVISAN 1, 77 (PG 30, 161C). Περὶ νηστείας 2, 8, PG 31,
197Β. Ἐπιστ. 139, 2,9-10, COURTONNE 2, 58 (PG 32, 584B· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 12, 2, PG 32, 1281A).
199. Ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος ὅταν: α) κρίνει καὶ ἀποδίδει τὸ κατ᾿ ἀξίαν: Εἰς Ἑξαήμερον 1, 4, SC 26, 102
(PG 29, 12Β). Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240Α. Πρὸς πλουτοῦντας 6, COURTONNE, 59,15-16 (PG 31, 296B·
βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 6, 7, PG 32, 1196A). Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 9, PG 31, 328C. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 897C (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 7, 12, PG 32, 1213C)· 15, 4, PG 31, 956B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 81, PG 31, 1140C· 267, PG 31, 1265B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 14, 3, PG 32, 1301C). Περὶ Ἁγίου
Πνεύματος 8, 19, SC 17, 312 (PG 32, 101A). Ἐπιστ. 139, 1,20, COURTONNE 2, 57 (PG 32, 584A)·
β) ἀμείβει τοὺς δικαίους: Εἰς Ἑξαήμερον 2, 1, SC 26, 138 (PG 29, 28C). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 9, 225,
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μοια νοηματοδοτεῖται καὶ ἡ «κρίσις δικαία», ποὺ ἐνδοκοσμικὰ δηλώνει τὴν ἀγαθότητα
τοῦ Θεοῦ εἴτε εὐεργετεῖ εἴτε τιμωρεῖ (ἀλλιῶς «δίκαια κρίματα», «δικαία τοῦ λαοῦ καὶ
ἐπ᾿ ὠφελείᾳ αὐτοῦ ἐνεργουμένη παίδευσις», «δικαία τοῦ Θεοῦ πρόνοια»)200 , ἐνῶ ἐσχατολογικὰ φανερώνει τὴ δικαιοκρισία του ὡς πρὸς τὴν ἐπαγωγὴ τῶν ἀμοιβῶν καὶ κολάσεων (ἀλλιῶς «δικαία τοῦ κριτοῦ ἀνταπόδοσις», «δίκαιον κρῖμα τοῦ Θεοῦ», «δίκαιον καὶ
ἀπαραλόγιστον κρῖμα», «δικαία τοῦ κριτοῦ ἀπόφασις», «δίκαιον κριτήριον»)201 . ∆ίκαιη
χαρακτηρίζεται καὶ ἡ ἡμέρα τῆς τελικῆς κρίσης, ἀλλὰ συνάμα φοβερὴ καὶ ἀγαθή 202 .
«∆ικαία ὀργὴ τοῦ Θεοῦ» εἶναι ἡ δικαιολογημένη θεία ἀντίδραση ἀπέναντι στὴν ἀνθρώπινη ἁμαρτωλότητα 203 . Συχνὰ πάντως ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ συμπλέκεται μὲ τὴν ἀγαθότητά του. Ἐδῶ ἀνήκει μία ὁμάδα φράσεων ὅπου ὁ Θεὸς παρουσιάζεται «ἀγαθὸς καὶ
δίκαιος» ἢ «ἐλεήμων καὶ δίκαιος», φράσεις ποὺ ἐννοιολογικὰ ταυτίζονται 204 . Τὸ οὐσιαστικοποιημένο «δίκαιον» ἀνταποκρίνεται στὴ δικαιοσύνη τῆς θεία κρίσης, ἡ ὁποία
εἶναι ἄλλοτε ἐνδοκοσμικὴ καὶ ἄλλοτε ἐσχατολογική 205 .
Ἡ «τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη» εἶναι εὐρύτατη καὶ βαθύτατη ἔννοια, διότι χαρακτηρίζει
ὅλο τὸ φάσμα τῶν θείων ἐνεργειῶν· «τοῦ Θεοῦ ἡ δικαιοσύνη ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν,
TREVISAN 2, 291 (224, PG 30, 509A). Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας» 5, COURTONNE, 29,9 (PG
31, 272B. Ψαλμ. 111, 7). Ἐπιστ. 5, 2,31-33, COURTONNE 1, 18 (PG 32, 240D· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 8,
PG 32, 1269B). Ἐπιστ. 164, 1,32-35, COURTONNE 2, 98 (PG 32, 636C). Ἐπιστ. 238,27-29, COURTONNE
3, 58 (PG 32, 889C). Ἐπιστ. 257, 1,23-26, COURTONNE 3, 99 (PG 32, 945C). Ἐπιστ. 265, 3,32-35,
COURTONNE 3, 132 (PG 32, 989C)·
γ) τιμωρεῖ τοὺς ἁμαρτωλούς: Εἰς ψαλμὸν 29, 4, PG 29, 313B. Ἐπιστ. 61,12-15, COURTONNE 1, 151152 (PG 32, 417A). Ἐπιστ. 260, 2,16-19, COURTONNE 3, 106 (PG 32, 956C· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 6,
PG 32, 1128C).
200. Εἰς ψαλμὸν 44, 7, PG 29, 404C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 55, TREVISAN 1, 171 (PG 30, 217C)·
10, 238, TREVISAN 2, 337-339 (237, PG 30, 536A)· 242, TREVISAN 2, 351 (241, PG 30, 541C). Ὅτι
οὐκ ἔστιν αἴτιος 3, PG 31, 333B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 8, PG 32, 1268C)· 5, PG 31, 340A. Ἐπιστ. 6,
2,7-9, COURTONNE 1, 20 (PG 32, 244A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 10, PG 32, 1272C). Ἐπιστ. 92, 1,28-30,
COURTONNE 1, 199 (PG 32, 477C). Ἐπιστ. 203, 1,5-7, COURTONNE 2, 167 (PG 32, 737A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 2, 7, PG 32, 1145C). Ἐπιστ. 236, 7,1-3, COURTONNE 3, 54 (PG 32, 884C).
201. Εἰς ψαλμὸν 28, 1, PG 29, 281B. Εἰς ψαλμὸν 29, 4, PG 29, 313C. Εἰς ψαλμὸν 33, 11, PG 29,
377C. Εἰς ψαλμὸν 48, 11, PG 29, 457C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 44, TREVISAN 1, 147 (PG 30, 204C)· 2,
73, TREVISAN 1, 215 (PG 30, 241B)· 3, 119, TREVISAN 1, 337-339 (PG 30, 312B)· 5, 139, TREVISAN
2, 3 (PG 30, 345A)· 168, TREVISAN 2, 91, 93 (PG 30, 396B, 397A)· 170, TREVISAN 2, 99 (PG 30,
400C). Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 2, PG 31, 309B. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 8, PG 31, 444B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 6, PG 32, 1229B). Κατὰ μεθυόντων 1, PG 31, 445B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 19, 3, PG 32,
1349B). Ἠθικὰ 1, PG 31, 700C.
202. Λειτουργία, PG 31, 1633B, 1656C. Ἐπιστ. 52, 1,10-11, COURTONNE 1, 134 (PG 32, 392B). Ἐπιστ.
197, 2,34-35, COURTONNE 2, 152 (PG 32, 712D). Ἐπιστ. 251, 4,28-30, COURTONNE 3, 93 (PG 32, 940A).
203. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 13, 271, TREVISAN 2, 441 (270, PG 30, 593B).
204. Εἰς ψαλμὸν 28, 2, PG 29, 285Α. Εἰς ψαλμὸν 114, 3, PG 29, 489A (Ψαλμ. 114, 5). Κατὰ Εὐνομίου 1, 10, SC 299, 206 (PG 29, 536Β). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.), Προοίμιον 5, TREVISAN 1, 17 (PG 30,
128A). Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 897C (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 7, 12, PG 32, 1213D1216A). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 12, PG 31, 1089B· 176, PG 31, 1200C. Ἐπιστ. 189, 8,10-12, COURTONNE 2,
140 (PG 32, 696A). Ἐπιστ. 234, 1,17-19, COURTONNE 3, 42 (PG 32, 869A).
205. Εἰς ψαλμὸν 7, 6, PG 29, 244B. Εἰς ψαλμὸν 45, 5, PG 29, 424C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 2, 73, TREVISAN 1, 215 (PG 30, 241B)· 5, 143, TREVISAN 2, 15 (PG 30, 352B). Πρὸς πλουτοῦντας 4, COURTONNE, 53,25-27 (PG 31, 292B· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 6, 1, PG 32, 1181C). Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5, PG 31,
341A. Ἐπιστ. 234, 1,6-9, COURTONNE 3, 42 (PG 32, 868C). Ἐπιστ. 260, 3,2-3, COURTONNE 3, 106-107
(PG 32, 956C).
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ἄῤῥητος οὖσα καὶ ἀκατάληπτος πάσῃ τῇ γενητῇ φύσει» 206 . Ἡ θεία δικαιοσύνη νομοθετοῦσα ἐκφράζεται ὡς ἀγαθότητα, διότι σκοπὸς τῆς ἐνέργειας αὐτῆς εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ σωτηριώδης νομοθεσία συνίσταται ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὸ προαιώνιο σχέδιο τῆς
θείας οἰκονομίας, τοῦ ὁποίου κάθε λεπτομέρεια ἐκπλήρωσε ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ 207 , ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ στὸ σύνολο τῶν ἐντολῶν, οἱ ὁποῖες ἀποκαλύπτουν τὸ
θεῖο θέλημα στοὺς ἀνθρώπους 208 .
Ἡ θεία δικαιοσύνη εἶναι ἀγαθὴ ἀκόμη καὶ ὅταν ἐκφέρει κρίση, γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειές της, ὡς ἀποσκοποῦσες στὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ὀνομάζονται
«κρίματα τῆς δικαιοσύνης», εἶναι δὲ ἀκατάληπτα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἀπὸ τὴν πεπερασμένη ἀνθρώπινη διάνοια 209 . Αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη-ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται
τόσο σὲ συλλογικὸ ὅσο καὶ σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο. Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ τυγχάνει τῆς ἰδιαίτερης φροντίδας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀποστασία του ὅμως γίνεται αἰτία τῆς ἀποξένωσης καὶ διάσπασης τῆς σχέσης του μὲ τὸ Θεό. Τὸ προνόμιο τοῦ περιούσιου λαοῦ ἀναλαμβάνει πλέον τὸ «ὑπόλειμμα» ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ 210 . Στὴν προσωπική
του σχέση μὲ τὸ Θεὸ ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει πεῖρα τῆς θείας δικαιοσύνης ὄχι μόνο ὅταν
εὐεργετεῖται ἀλλὰ καὶ ὅταν τιμωρεῖται, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ ἐπιφορὰ τοῦ θανάτου συνιστᾶ
ἐκδήλωση τῆς θείας δικαιοσύνης-ἀγαθότητας 211 . Ἡ ἀξιοπιστία τῆς κρίσης τοῦ Κυρίου
παρέχει ἀσφάλεια στὸν κρινόμενο γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς ἀπόφασης, διότι κατὰ τὴ δικαιοκρισία του ὁ Θεὸς «οὐχ ὡς ἔτυχεν, ἀποφαίνεται περὶ ἑκάστου, ἀλλ᾿ ἐκζητῶν τὸ πρέπον
καὶ τὸ ἁρμόζον, ὡς πρὸς τέλος ἀγαθὸν φέρειν ἑκάστῳ τὸ κρίμα, ἠπειγμένως κατασπεύδων καὶ κατεπείγων τὴν δικαιοσύνην, οὐχὶ δὲ ἀνειμένως οὐδὲ βάδην, ἀλλὰ πάσῃ σπουδῇ ἐργαζόμενος αὐτήν» 212 . Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τῆς αὐθεντίας τῆς κρίσης
τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ στὴν κατανόηση τῆς «δόξας τῆς δικαιοσύνης» καὶ τῆς «ὑπὲρ ἀληθείας,
καὶ πραότητος, καὶ δικαιοσύνης» βασιλείας αὐτοῦ 213 .
Ὁ Θεὸς εἶναι «Θεὸς τῆς δικαιοσύνης», καὶ σ᾿ αὐτὸν προσβλέπει κάθε ἄνθρωπος ποὺ
ἀναζητᾶ τὴν ἐξ ὕψους βοήθεια214 . Ἡ δικαιοσύνη ὡς κοινὴ ἰδιότητα τῆς θεότητας ἀποδίδεται ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα («τῷ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια καὶ αὐτὸ
εἶναι δικαιοσύνη, παρεκτροπὰς ἐπὶ θάτερα καὶ ἐκκλίσεις οὐκ ἔχον, διὰ τὸ ἄτρεπτον τῆς
οὐσίας»), ὡς ἀπαραίτητη διευκρίνιση ἔναντι τῶν πνευματομαχικῶν δοξασιῶν215 . Ἄλλο206. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 241Α.
207. Ἠθικὰ 19, 1, PG 31, 733B (Ματθ. 3, 15).
208. Ψαλμ. 118, 106. Εἰς ψαλμὸν 14, 5, PG 29, 260D. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 137, PG 31, 1173A.
Ἐπιστ. 199, 29,18, COURTONNE 2, 160 (PG 32, 725B).
209. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 9, 227, TREVISAN 2, 301 (226, PG 30, 513C. Ψαλμ. 35, 7). Ὅροι κατὰ πλάτος 37, 5, PG 31, 1016B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 12, PG 31, 1089B. Ἐπιστ. 92, 1,20-22, COURTONNE 1, 199
(PG 32, 477B). Ἐπιστ. 265, 1,4-6, COURTONNE 3, 127 (PG 32, 984C).
210. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 10, 247, TREVISAN 2, 365-367 (246, PG 30, 552A-C. Ἠσ. 10, 22-23).
211. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 43, TREVISAN 1, 143 (PG 30, 201A)· 3, 119, TREVISAN 1, 337 (PG 30,
309D). Εἰς Ἰουλίτταν 5, PG 31, 249A (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 2, PG 32, 1257D).
212. Ἠσ. 16, 5. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 16, 306, TREVISAN 2, 545 (305, PG 30, 652B). Βλ. καὶ ὅπ.π.,
Προοίμιον 2, TREVISAN 1, 9 (PG 30, 121C).
213. Εἰς ψαλμὸν 44, 6, PG 29, 401A (Ψαλμ. 44, 5). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 5, 169, TREVISAN 2, 95
(PG 30, 397B. Ἠσ. 5, 16).
214. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 1, PG 31, 329A (Ψαλμ. 4, 2). Ἐπιστ. 267,16-18, COURTONNE 3, 136-137
(PG 32, 996C).
215. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 19, 48, SC 17, 416-418 (PG 32, 156B).
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τε προβάλλεται ἡ δικαιοσύνη τοῦ Υἱοῦ, ἡ ὁποία ἐξανάλωσε τὴν ἁμαρτία χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου 216 . Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» ποὺ ἐπέλαμψε
στοὺς ἀνθρώπους τὸ φῶς τῆς σωτηρίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεῖ περὶ τοῦ Θεανθρώπου τὸ χαρακτηρισμὸ αὐτὸ τοῦ Μαλαχία 217 , τὸ οὐσιαστικὸ «∆ικαιοσύνη» 218 καὶ
τὸ ἐπίθετο «∆ίκαιος» 219 . Ἡ δικαιοσύνη λοιπὸν τοῦ Θεοῦ δὲν περιορίζεται στὴ θετικὴ ἢ
ἀρνητικὴ κρίση του γιὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἀποτελεῖ δραστήρια καὶ ἐνεργητικὴ ἰδιότητα,
ἡ ὁποία ἐκφράζεται καὶ ἀποκαλύπτεται στὸν ἄνθρωπο διὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου
τοῦ Θεανθρώπου· «Ἡ γὰρ ἀληθὴς δικαιοσύνη ἐστὶν ὁ Χριστός, Ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία
ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις»220 . Ἐσχατολογικὰ ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ «καταστήσεται εἰς κρίσιν, ἐξαπλῶν τοὺς λόγους τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, καθ᾿ οὓς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἔργοις δικαίαν ποιεῖται τῶν τοιῶνδε κολάσεων τὴν ἀνταπόδοσιν, ὥστε καὶ τοὺς καταδικαζομένους συντίθεσθαι τὴν κατ᾿ αὐτῶν ἀποφανθεῖσαν κρίσιν ὡς δικαιοτάτην» 221 .
Τὴν ἔννοια τῆς δίκαιης ἐσχατολογικῆς κρίσης ἀποδίδει ἐπακριβῶς ὁ ὅρος «δικαιοκρισία», ποὺ ἀπαντᾶ συχνὰ στὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἅπαξ ἡ δικαιοκρισία χαρακτηρίζει τὴν αὐστηρὴ ἐνδοκοσμικὴ κρίση τοῦ Θεοῦ κατὰ τῆς αἵρεσης222 .
Κατὰ κανόνα ὅμως συνιστᾶ τὴν ἐσχατολογικὴ κρίση τοῦ Θεοῦ, ποὺ διακρίνεται ἀπὸ
τὴν ἐνδοκοσμικὴ ἐνέργειά του, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ διόρθωση καὶ ἐπιστροφὴ τοῦ
πλανωμένου· «ἐκεῖ μὲν οὖν ἔλεγχος εἰς σύστασιν τῆς δικαιοκρισίας παραλαμβάνεται, ἐνταῦθα δὲ εἰς διόρθωσιν τῶν ἐφ᾿ οἷς ἐλέγχεται» 223 . Κατὰ τὴν τελικὴ κρίση θὰ ἀποδοθεῖ
τὸ «κατ᾽ ἀξίαν» καὶ θὰ γίνει «τῶν ὁμοίων ἀντίδοσις» βάσει τῶν «βεβιωμένων ἡμῖν»,
«ἐν τῇ δικαιοκρισίᾳ τοῦ Χριστοῦ» 224 . Ἡ ἡμέρα ἐκείνη θὰ εἶναι γιὰ τοὺς δικαίους «μεγάλη ἡμέρα δικαιοκρισίας» 225 , ἐνῶ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς «ἡμέρα ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως
καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ» 226 .
216. Ἐπιστ. 261, 3,19-23, COURTONNE 3, 118 (PG 32, 972B).
217. Μαλ. 4, 2. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26, 330 (PG 29, 120Β· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 15, 5, PG 32,
1316A). Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360B. Εἰς ψαλμὸν 45, 5, PG 29, 424C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 31, TREVISAN 1, 105 (PG 30, 180B)· 4, 135, TREVISAN 1, 383 (PG 30, 337A)· 5, 159, TREVISAN 2, 63 (PG
30, 380B). Εἰς Ἰουλίτταν 7, PG 31, 253C. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 17, PG 31, 421C. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 1,
PG 31, 1081A.
218. Κατὰ Εὐνομίου 2, 17, SC 305, 66 (PG 29, 605Β). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 46, TREVISAN 1, 151
(PG 30, 205D)· 3, 114, TREVISAN 1, 323-325 (PG 30, 304B).
219. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 3, 116, TREVISAN 1, 327 (PG 30, 305A).
220. Α΄ Κορ. 1, 30. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404C.
221. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 3, 119, TREVISAN 1, 337-339 (PG 30, 312B). Βλ. καὶ ὅπ.π. 9, 224 καὶ 227,
TREVISAN 2, 287 καὶ 299-301 (223 καὶ 226, PG 30, 505C καὶ 513C. Ἠσ. 9, 7)· 16, 302, TREVISAN 2,
533 (301, PG 30, 645A. Ἠσ. 16, 5). Λειτουργία, PG 31, 1637A. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 13, 29, SC 17,
350 (PG 32, 120A)· 16, 40, SC 17, 388 (PG 32, 141A).
222. Ἐπιστ. 248,6-8, COURTONNE 3, 86 (PG 32, 928D-929A).
223. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 2, 73, TREVISAN 1, 215 (PG 30, 241C). Βλ. καὶ Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 892A (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 9, PG 32, 1236D).
224. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 7, SC 26, 362 (PG 29, 133C· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 8, PG 32, 1132D). Εἰς
Ἠσαΐαν (dub.) 1, 20, TREVISAN 1, 61 (PG 30, 152B)· 11, 248, TREVISAN 2, 371-373 (247, PG 30,
556A). Περὶ νηστείας 1, 11, PG 31, 184C. Κατὰ μεθυόντων 8, PG 31, 464A. Ἐπιστ. 226, 1,16-18, COURTONNE 3, 23-24 (PG 32, 844A).
225. Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360C. Ἐπιστ. 327,2-5, COURTONNE 3, 198 (PG 32, 1073B).
226. Ρωμ. 2, 5-6. Εἰς ψαλμὸν 29, 4, PG 29, 313C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 16, 307, TREVISAN 2, 547
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Ἀνάμεσα στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων βρίσκεται ἡ
δικαιοσύνη τῶν ἀγγέλων, δηλαδὴ ἡ καθολικὴ ἰδιότητα ποὺ συναποτελεῖται ἀπὸ τὰ
ἐξαίρετα προσόντα τῆς ἀγγελικῆς φύσης καὶ τὴ διακρίνει ἀπὸ τὴ λοιπὴ κτιστὴ πραγματικότητα· « Ἔστι γάρ τι καὶ ἀγγέλων δικαιοσύνη ὑπεραναβεβηκυΐα τὴν τῶν ἀνθρώπων,
καὶ εἴ τις ὑπὲρ ἀγγέλους δύναμις, ἀναλογοῦσαν ἔχει τῷ μεγέθει καὶ τὴν τῆς δικαιοσύνης ὑπεροχήν» 227 .
Ὡς προσδιορισμὸς ἀνθρώπινων προσώπων καὶ ἐνεργειῶν τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο μὲ ποικίλες σημασίες. «∆ίκαιος» καταρχὴν εἶναι ὁ
πολίτης ποὺ σέβεται καὶ τηρεῖ τοὺς νόμους. Ἡ νομιμοφροσύνη του τὸν καθιστᾶ ἀθῶο
ἀπέναντι σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀδικοῦν καὶ τὸν διαβάλλουν. Ὁ χριστιανὸς ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀνεξικακία τὶς εἰς βάρος του ἐπιβουλὲς εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς.
Ὡς ἐκ τούτου οἱ χαρακτηρισμοὶ «δίκαιος» καὶ «δικαιότατος», ὅταν ἀποδίδονται σὲ χριστιανὸ πολίτη, δὲν ἔχουν μόνο κοινωνικὴ-πολιτικὴ ἀλλὰ καί, πολὺ περισσότερο, θρησκευτικὴ σημασία 228 .
«∆ίκαιον κρίμα» εἶναι ἡ ὑποχρέωση τῶν ἀρχόντων νὰ κρίνουν κατὰ νόμον καὶ νὰ
ἀποδίδουν τὸ δίκαιο. Ἡ διαστροφὴ τοῦ «δικαίου κρίματος ἐπὶ τῶν πτωχῶν» καὶ ἡ διαρπαγὴ ὑπαρχόντων «τῶν πενήτων τοῦ λαοῦ» ἀποτελοῦν αἰσχίστη μορφὴ κοινωνικῆς ἀδικίας λόγῳ τῆς ἐξαθλίωσης ἀσθενῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, «ὥστε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς κατάβρωμα, καὶ ὀρφανὸν εἰς κέρδος» 229 . Πάντως ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ὀρθοκρισία δὲ συνιστοῦν γιὰ τὸ χριστιανὸ ἁπλῶς μορφὲς κοινωνικῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ εἶναι πρωτίστως συμμόρφωση στὴ θεία ἐπιταγὴ «μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν
κρίνατε» 230 . Ἡ κρίση αὐτὴ μπορεῖ νὰ σημαίνει καὶ τὴ διάκριση μὲ τὴν ὁποία ὁ ποιμένας
ὀφείλει νὰ ἐπιπλήξει καὶ νὰ θεραπεύσει τὸ ἁμάρτημα τοῦ ποιμαινομένου· «ἐάν τις διὰ
τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου ἀλλοτριωθεὶς τοῦ Θεοῦ, οἱονεὶ ἀπορφανισθῇ τῆς προνοίας
αὐτοῦ, κρίσει δικαίᾳ καὶ ἐπιστημονικῇ εἰς τὴν πρὸς Θεὸν οἰκείωσιν αὐτὸν ἀποκαταστῆσαι σπούδασον, μήτε ἀκρίτως συγχωρῶν, μήτε ἀσυμπαθῶς τῇ ἀποτομίᾳ κατ᾿ αὐτοῦ κεχρημένος» 231 .
Μεταξὺ νομικῆς καὶ θεολογικῆς σημασίας βρίσκονται καὶ ἄλλες χρήσεις τοῦ ἐπιθέτου. ∆ίκαιος ἐπίσης εἶναι ὁ ἴσος καὶ ὀρθός 232 , ἔντιμος καὶ εὐσεβής 233 , ἀντικειμενικὸς
καὶ ἀμερόληπτος 234 , δικαιολογημένος καὶ εὔλογος 235 , ἁρμόζων καὶ πρέπων 236 , ἱκανὸς
(306, PG 30, 653A). Ἠθικὰ 1, 2, PG 31, 701A. Ἐπιστ. 213, 1,21-23, COURTONNE 2, 201 (PG 32, 784B).
227. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 241Α.
228. Ἐπιστ. 96,28, COURTONNE 1, 209 (PG 32, 492C). Ἐπιστ. 148,29, COURTONNE 2, 70 (PG 32,
600A). Ἐπιστ. 177,5-7, COURTONNE 2, 113 (PG 32, 653D-656A).
229. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 10, 234, TREVISAN 2, 323-325 (233, PG 30, 528A). Βλ. καὶ ὅπ.π. 1, 42,
TREVISAN 1, 139 (PG 30, 200B).
230. Ἰω. 7, 24. Ἠθικὰ 54, 4, PG 31, 781B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 164, PG 31, 1189B. Βλ. καὶ Ἐπιστ.
204, 2,35-37, COURTONNE 2, 174-175 (PG 32, 748B. Ζαχ. 7, 9).
231. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 42, TREVISAN 1, 137-139 (PG 30, 197C).
232. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 6, SC 26, 354 (PG 29, 129C): «Ὁ δὲ ζυγιανὸς δίκαιος, διὰ τὴν παρ᾿ ἡμῖν τῶν
ζυγῶν ἰσότητα». Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 2, PG 31, 389A: «κρίσει δικαίᾳ πατρός».
233. Εἰς ψαλμὸν 28, 2, PG 29, 284C: «δίκαιοι πόνοι» (Παροιμ. 3, 9), δηλαδὴ χωρὶς ἀπάτη καὶ πλεονεξία. Βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 4, 7, PG 32, 1164C, 1165Α: «δίκαια κέρδη», «δικαία καὶ φιλάνθρωπος καρποφορία».
234. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 20, 51, SC 17, 428 (PG 32, 161A): «δίκαιος τῶν γινομένων ἐξεταστής».
235. Συνήθως χαρακτηρίζει συναισθηματικὲς καταστάσεις. Βλ. Κατὰ ὀργιζομένων 6, PG 31, 368C:
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καὶ ἐπαρκής 237 . Τὸ οὐσιαστικοποιημένο «δίκαιον» προσδιορίζει τὸ θετὸ νομικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ρυθμίζει κυριαρχικὰ τὶς σχέσεις τῶν πολιτῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὸ κράτος, ἀλλὰ ὑποδηλώνει ταυτόχρονα τὸ χαρακτήρα τοῦ ὀρθοῦ καὶ ἴσου ποὺ ἐκφράζει τὸ
θετὸ δίκαιο ἢ ἐπιβάλλει ἡ παγκόσμια ἠθικὴ τάξη, χωρὶς εὐδιάκριτα μεταξὺ τῶν δύο
σημασιῶν ὅρια 238 , ἐνῶ μπορεῖ νὰ παραπέμπει καὶ στὸ μωσαϊκὸ ἢ στὸν εὐαγγελικὸ νόμο 239 . Στὸν πληθυντικό, «τὰ δίκαια», εἶναι συχνὰ οἱ ἀπαιτήσεις ἢ πράξεις ποὺ στηρίζονται στὴ δικαιικὴ ἔννομη τάξη καὶ στὸ κοινὸ περὶ δικαίου αἴσθημα 240 . Παρόμοια
«τῆς συγγενείας τὰ δίκαια» ὀνομάζονται τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ συγγένεια, ποὺ εἶναι φυσικὸς δεσμὸς ἀλλὰ καὶ κοινωνικὸς θεσμός 241 . Ὑπάρχουν ἀκόμη «φιλίας δίκαια» καὶ «τῆς πατρίδος δίκαιον» 242 .
Συχνότατη εἶναι ἡ χρήση ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο τοῦ ἐπιθέτου μὲ τὴν ἠθικὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ ὅρος στὴν ἁγιογραφικὴ παράδοση. Καταρχὴν «δίκαιος» εἶναι ὁ μὴ ἐργαζόμενος ἀδικία καὶ πλεονεξία, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸν ἄδικο καὶ πλεονέκτη243 , ἀλλὰ ἀκόμη ὁ διακρινόμενος γιὰ τὴν εὐθεία καὶ ὀρθὴ κρίση του 244 . Συχνὰ ἀποτελεῖ γενικὸ χα«δικαία ὀργὴ» (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 17, 5, PG 32, 1336B). Ἐπιστ. 72,5-6, COURTONNE 1, 169 (PG 32,
440B): «λελύπηται δικαίαν λύπην». Ἐπιστ. 238,8-9, COURTONNE 3, 58 (PG 32, 889A): «δίκαιον μῖσος».
Ἐπιστ. 291,4, COURTONNE 3, 163 (PG 32, 1032A): «δικαίῳ θυμῷ». Κάποτε προσδιορίζει τὴν πρόφαση ἢ
ἀφορμὴ μιᾶς ἐνέργειας. Βλ. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 1, 1, SC 17, 252 (PG 32, 69A): «ἀφορμὴν δικαίαν ἔχειν δόξωσι τοῦ πολέμου». Ἐπιστ. 189, 2,5, COURTONNE 2, 133 (PG 32, 685B): «ἄνευ δικαίας προφάσεως». Ἐπιστ. 204, 1,6-7, COURTONNE 2, 173 ( PG 32, 745A): «οὐδεμιᾶς δικαίας ἀφορμῆς».
236. Κατὰ Εὐνομίου 2, 1, SC 305, 12 (PG 29, 573Β). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 101, PG 31, 1153A. Λειτουργία, PG 31, 1636B. Ἐπιστ. 75,3-4, COURTONNE 1, 177 (PG 32, 449A). Ἐπιστ. 86,5-7, COURTONNE
1, 190 (PG 32, 465C). Ἐπιστ. 99, 1,16-17, COURTONNE 1, 214 (PG 32, 497C). Ἐπιστ. 178,14-15, COURTONNE 2, 114 (PG 32, 656C).
237. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 6, 15, SC 17, 296 (PG 32, 93A): «τίνα ἕξομεν δικαίαν ἀπολογίαν ἐπὶ
τοῦ φοβεροῦ καὶ κοινοῦ τῆς κτίσεως πάσης δικαστηρίου;». Ἐπιστ. 99, 3,14-15, COURTONNE 1, 216 (PG
32, 501A): «δικαιοτάτας καὶ ἀναντιρρήτους ἐποιούμην πρὸς τοῦτο τὰς ἀποκρίσεις».
238. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 1, SC 26, 88 (PG 29, 5Β). Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 405Α (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 2, PG 32, 1120C). Ἐπιστ. 86,2, COURTONNE 1, 190 (PG 32, 465C). Ἐπιστ. 96,16-21,
COURTONNE 1, 209 (PG 32, 492B). Ἐπιστ. 137,18-22, COURTONNE 2, 54 (PG 32, 577B). Ἐπιστ. 177,813, COURTONNE 2, 114 (PG 32, 656A). Ἐπιστ. 179,9-12, COURTONNE 2, 115 (PG 32, 657A). Ἐπιστ.
208,10, COURTONNE 2, 188 (PG 32, 768A). Ἐπιστ. 231,14-15, COURTONNE 3, 37 (PG 32, 861B). Ἐπιστ.
299,26, COURTONNE 3, 174 (PG 32, 1044B). Ἐπιστ. 307,8-15, COURTONNE 3, 184 (PG 32, 1056C).
Ἐπιστ. 312,4, COURTONNE 3, 187 (PG 32, 1060C). Ἐπιστ. 315,2, COURTONNE 3, 189 (PG 32, 1064A).
239. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 23, TREVISAN 1, 79 (PG 30, 164A): «ὁ μὲν γὰρ νόμος κανὼν δικαίων ἐστὶ καὶ ἀδίκων, προστακτικὸς μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸς δὲ ὧν οὐ ποιητέον»· 5, 180, TREVISAN 2,
133 (PG 30, 421A): «ἕνεκεν δώρων τὸ δίκαιον διαστρέφουσι».
240. Εἰς Ἰουλίτταν 1, PG 31, 240A. Ἐπιστ. 87,14, COURTONNE 1, 192 (PG 32, 468C). Ἐπιστ.
183,20-21, COURTONNE 2, 118 (PG 32, 660C). Ἐπιστ. 189, 2,8, COURTONNE 2, 133 (PG 32, 685B).
Ἐπιστ. 286,19-21, COURTONNE 3, 157 (PG 32, 1021C). Ἐπιστ. 307,22-23, COURTONNE 3, 184 (PG 32,
1056D). Ἐπιστ. 311,4-5, COURTONNE 3, 186 (PG 32, 1060B).
241. Ἐπιστ. 160, 4,14, COURTONNE 2, 91 (PG 32, 628A). Ἐπιστ. 204, 2,13, COURTONNE 2, 174
(PG 32, 745C).
242. Ἐπιστ. 128, 2,30, COURTONNE 2, 39 (PG 32, 556D). Ἐπιστ. 318,2, COURTONNE 3, 191 (PG
32, 1065A).
243. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 54, TREVISAN 1, 171 (PG 30, 217B)· 3, 103, TREVISAN 1, 293 (PG 30,
285A). Περὶ φθόνου 5, PG 31, 381B, 385A. Ἠθικὰ 70, 1, PG 31, 820A (Τίτ. 1, 8).
244. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 5, 149, TREVISAN 2, 35 (PG 30, 364A). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 249, PG 31,
1249A. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 92, 2,21, COURTONNE 1, 200 (PG 32, 480B): «Ἀπόλωλε κρίμα δίκαιον».
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ρακτηρισμὸ τοῦ συνόλου τῶν ἐναρέτων καὶ εὐσεβῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης 245 ἢ συγκεκριμένων δικαίων 246 . Ὁ ὅρος ἀπαντᾶ σὲ αὐτολεξεὶ παρατιθέμενα παλαιοδιαθηκικὰ
χωρία, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στοὺς χριστιανοὺς ἐν γένει247 , ἐνῶ σὲ κάποια παραθέματα
ὁ «δίκαιος» εἶναι συγκεκριμένα ὁ καινὸς ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος248 . Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ ἡ
λέξη «δίκαιος» εἰσάγεται στὸ λεξιλόγιο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος τὴ χρησιμοποιεῖ ἀφειδῶς μὲ παραπομπὴ ὄχι στὸ γράμμα ἀλλὰ στὸ πνεῦμα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης 249 . ∆ίκαιοι ὑπὲρ πάντας ἀναδεικνύονται οἱ ἅγιοι ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν πί245. Εἰς ψαλμὸν 48, 6, PG 29, 448A. Εἰς ψαλμὸν 59, 4, PG 29, 468B (Ματθ. 13, 17). Περὶ εὐχαριστίας 3, PG 31, 225Α. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5, PG 31, 341A. Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 8, PG 31,
524C. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 16, 39, SC 17, 386 (PG 32, 140B). Ἐπιστ. 261, 1,25, COURTONNE 3, 116
(PG 32, 969A).
246. Τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» συνοδεύει ἢ ἀντικαθιστᾶ τὰ ὀνόματα τῶν: Ἰακὼβ (Εἰς Ἠσαΐαν [dub.] 1,
32, TREVISAN 1, 111 [PG 30, 184A]), ∆ανιὴλ (Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31, 320B· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 3, PG 32, 1293D), Ἠλία (Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31, 320A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 3, PG 32,
1293C), Ἰὼβ (Περὶ εὐχαριστίας 6, PG 31, 232Β [βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 12, 3, PG 32, 1284C]. Περὶ τοῦ μὴ
προσηλῶσθαι 5, PG 31, 549B· 10, PG 31, 560AΒ [βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 1, PG 32, 1289B]· 11, PG
31, 560D [βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 2, PG 32, 1289C]· 12, PG 31, 564AΒ [βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 2,
PG 32, 1292D]. Περὶ κρίματος Θεοῦ 5, PG 31, 664C. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 160, PG 31, 1188A), ∆αυὶδ
(Περὶ φθόνου 3, PG 31, 376D· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 18, 3, PG 32, 1341B), Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ (Ἠθικὰ
12, 3, PG 31, 724C. Λουκ. 1, 6).
247. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων στοὺς χριστιανοὺς εἶναι αὐτονόητη. Οἱ ἀρετὲς τῶν
πρὸ Χριστοῦ δικαίων καὶ τὰ εἰδικὰ προνόμια ποὺ ἀπελάμβαναν ἀπὸ τὸ Θεὸ προσιδιάζουν πολὺ περισσότερο
στοὺς ἀναγεννημένους ἐν Χριστῷ, πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπευθύνεται. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον
2, 5, SC 26, 164 (PG 29, 41A. Παροιμ. 13, 9)· 7, 3, SC 26, 408 (PG 29, 156A. Γέν. 25, 27). Εἰς ψαλμὸν 7,
6, PG 29, 241CD (Ψαλμ. 7, 10). Εἰς ψαλμὸν 32, 1, PG 29, 324Α-D (Ψαλμ. 32, 1)· 10, PG 29, 345C, 348BC
(Ψαλμ. 33, 16. 32, 1). Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360A, 360C (Ψαλμ. 33, 20. 96, 11)· 11, PG 29, 377ΑB
(Ψαλμ. 33, 16)· 12, PG 29, 377C-380A, 381Α-C (Ψαλμ. 33, 18· 20)· 13, PG 29, 381CD, 384Β (βλ. Ψαλμ.
33, 21. Παροιμ. 3, 23 )· 14, PG 29, 385ΒC (Ψαλμ. 33, 22). Εἰς ψαλμὸν 44, 3, PG 29, 393C (Παροιμ. 13,
25). Εἰς ψαλμὸν 45, 2, PG 29, 420A (Ψαλμ. 33, 20). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 17, TREVISAN 1, 49 (PG 30,
145A. Ἰεζ. 18, 24)· 26, TREVISAN 1, 89 (PG 30, 169C. Ψαλμ. 33, 16)· 32, TREVISAN 1, 109 (PG 30,
181D-184A. Παροιμ. 10, 3. Ψαλμ. 36, 25)· 41, TREVISAN 1, 135 (PG 30, 196D. Παροιμ. 12, 5)· 3, 113,
TREVISAN 1, 321 (PG 30, 301C. Γέν. 18, 32)· 114, TREVISAN 1, 323 (PG 30, 301D. Ἠσ. 3, 9-10)· 5, 146,
TREVISAN 2, 23 (PG 30, 356D. Ψαλμ. 60, 4)· 149, TREVISAN 2, 35 (PG 30, 364A. Παροιμ. 12, 5)· 165,
TREVISAN 2, 83 (PG 30, 392A. Ψαλμ. 36, 25. Παροιμ. 10, 3)· 168, TREVISAN 2, 93 (PG 30, 397A. Ψαλμ.
149, 6)· 170, TREVISAN 2, 101 (PG 30, 400D. Ἐκκλ. 7, 20)· 173, TREVISAN 2, 111 (PG 30, 408B. Ἐκκλ.
7, 15)· 174, TREVISAN 2, 115 (PG 30, 409B. Ψαλμ. 18, 9-11. 118, 105)· 181, TREVISAN 2, 139 (PG 30,
424C. Παροιμ. 12, 5)· 12, 254, TREVISAN 2, 391 (253, PG 30, 565A, 565C. Ψαλμ. 36, 30. 74, 10). Περὶ
νηστείας 2, 8, PG 31, 197Α (Ψαλμ. 36, 25. Παροιμ. 10, 3). Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 5, PG 31, 396B (Ψαλμ. 6,
2). Εἰς Γόρδιον 3, PG 31, 497B (Παροιμ. 28, 1). Περὶ ταπεινοφροσύνης 7, PG 31, 537C (Παροιμ. 18, 17).
Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 159, PG 31, 1185D (Ψαλμ. 140, 5)· 285, PG 31, 1284A (Παροιμ. 17, 26). Περὶ Ἁγίου
Πνεύματος 24, 55, SC 17, 448 (PG 32, 169C-172A. Ψαλμ. 20, 6). Ἐπιστ. 22, 3,33, COURTONNE 1, 57 (PG
32, 292D. Παροιμ. 29, 16). Ἐπιστ. 150, 2,14, COURTONNE 2, 73 (PG 32, 604B. Ψαλμ. 33, 16).
248. Εἰς ψαλμὸν 33, 1, PG 29, 353C (Α΄ Κορ. 10, 31). Εἰς ψαλμὸν 48, 1, PG 29, 433C (Ματθ. 9,
13. Βλ. καὶ Ἠθικὰ 52, 3, PG 31, 777B· 70, 20, PG 31, 833B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 178, PG 31, 1201B).
Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 3, 99, TREVISAN 1, 281 (PG 30, 280B. Φιλιπ. 4, 13)· 5, 166, TREVISAN 2, 87 (PG
30, 392D. Ἐφ. 2, 6)· 13, 261, TREVISAN 2, 411 (260, PG 30, 576A. Ἐφ. 6, 16). Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς
ἀποθῆκας» 1, COURTONNE, 17,1-2 (PG 31, 261C. Ματθ. 5, 4). Περὶ κρίματος Θεοῦ 5, PG 31, 664B (Α΄
Πέτρ. 4, 18. Βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 7, 4, PG 32, 1201B). Ἠθικὰ 57, 1, PG 31, 788C (Λουκ. 18, 9-10).
249. Εἰς ψαλμὸν 1, 3, PG 29, 216C· 4, PG 29, 220C· 5, PG 29, 224Α (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 3,
PG 32, 1121D). Εἰς ψαλμὸν 7, 3, PG 29, 233D-236Α· 6, PG 29, 241CD. Εἰς ψαλμὸν 28, 6, PG 29, 300B·
7, PG 29, 300D. Εἰς ψαλμὸν 29, 7, PG 29, 321D. Εἰς ψαλμὸν 32, 1, PG 29, 324BC· 5, PG 29, 336C. Εἰς
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στη 250 , ἐνῶ ἐσχατολογικὰ δίκαιοι εἶναι οἱ δικαιωμένοι 251 .
Στὴ δικαιοσύνη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ἀντιστοιχοῦν τὰ «δίκαια ἔργα» ἢ «δίκαιαι πράξεις» τοῦ πιστοῦ, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θείου νόμου252 , ἐνῶ «δικαία
παρρησία» εἶναι τὸ θάρρος καὶ ἡ εὐφράδεια τοῦ εὐσεβοῦς ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,
δικαίωμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἠθικὸ καὶ ἀνεπίληπτο βίο253 . Τὸ οὐσιαστικοποιημένο
«δίκαιον» ὡς ἀντικείμενο ἀνθρώπινης ἐνέργειας ἐκφράζει ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν καθολικὴ ἀρετή 254 , ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τὴ μερικὴ ἀρετὴ τῆς διάπραξης ἔργων ἀγαθῶν (ἀλλιῶς «ποιεῖν
δίκαια») 255 , τῆς ὀλιγαρκείας 256 ἢ τῆς ὀρθοκρισίας 257 .
Πολύσημη εἶναι καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἄρχοντα συνίσταται στὴ δίκαιη, ἰσότιμη καὶ φιλάνθρωπη διακυβέρνηση κατὰ τὸ πρότυπο
τοῦ ∆αβίδ, ὁ ὁποῖος βασίλευσε «ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην» 258 . Ὁ φορέας τῆς δικαψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360A· 11, PG 29, 377A· 12, PG 29, 381B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 12, 4, PG 32,
1285C)· 14, PG 29, 385A. Εἰς ψαλμὸν 44, 3, PG 29, 396A. Εἰς ψαλμὸν 45, 2, PG 29, 417D-420Α. Εἰς
ψαλμὸν 48, 5, PG 29, 441C· 10, PG 29, 453D-456A, 456C. Εἰς ψαλμὸν 114, 2, PG 29, 485C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 2, 67, TREVISAN 1, 203 (PG 30, 236A)· 3, 114, TREVISAN 1, 323 (PG 30, 304A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 21, 5, PG 32, 1365C)· 5, 167, TREVISAN 2, 89 (PG 30, 393B)· 179, TREVISAN 2, 129 (PG
30, 420A)· 180, TREVISAN 2, 135 (PG 30, 421C)· 10, 234, TREVISAN 2, 323 (233, PG 30, 525D)· 13,
262, TREVISAN 2, 413 (261, PG 30, 577A). Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 5, PG 31, 436B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 5, PG 32, 1225C· 19, 2, PG 32, 1348C). Περὶ πίστεως (ὁμιλ.) 3, PG 31, 469ΒC. Εἰς Βαρλαὰμ 1, PG 31, 484A. Πρὸς τοὺς νέους 6,26, BOULENGER, 50 (4, PG 31, 576A). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 186,
PG 31, 1208A. Ἐπιστ. 28, 2,9, COURTONNE 1, 68 (PG 32, 308A). Ἐπιστ. 236, 7,13, COURTONNE 3, 54
(PG 32, 885A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 5, 7, PG 32, 1180B). Ἐπιστ. 246,5, COURTONNE 3, 85 (PG 32,
925C· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 12, 1, PG 32, 1280A).
250. Εἰς ψαλμὸν 33, 13, PG 29, 384A. Εἰς Ἰουλίτταν 7, PG 31, 256BC (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 7,
PG 32, 1268B). Εἰς Γόρδιον 1, PG 31, 489C (Παροιμ. 29, 2)· 1-2, PG 31, 492A-D· 8, PG 31, 508A. Εἰς
τεσσαράκοντα μάρτυρας 7, PG 31, 520C. Ἐπιστ. 49,13, COURTONNE 1, 130 (PG 32, 385C. Ψαλμ. 111, 6).
251. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 3, SC 26, 338 (PG 29, 121D· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 14, 2, PG 32, 1300D). Εἰς
ψαλμὸν 32, 1, PG 29, 324C. Εἰς ψαλμὸν 33, 11, PG 29, 377C. Εἰς ψαλμὸν 45, 4, PG 29, 421B. Εἰς ψαλμὸν 48, 9, PG 29, 453C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 4, 136, TREVISAN 1, 389 (PG 30, 340C)· 10, 245, TREVISAN 2, 359-361 (244, PG 30, 548C). Περὶ νηστείας 2, 6, PG 31, 193Β. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 7, PG 31,
324AΒ (Ματθ. 25, 34). Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 14, PG 31, 416B. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 8, PG 31,
444Α, 444C (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 6, PG 32, 1229A). Εἰς Γόρδιον 8, PG 31, 505A. Εἰς τεσσαράκοντα
μάρτυρας 4, PG 31, 513B. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 4, PG 31, 685B. Ἠθικὰ 18, 1, PG 31, 729B (Λουκ. 14,
14). Ὅροι κατὰ πλάτος 7, 4, PG 31, 933A (Ρωμ. 2, 13). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 267, PG 31, 1265A (Ματθ.
25, 46. Βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 14, 3, PG 32, 1301ΒC). Λειτουργία, PG 31, 1641B. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος
16, 40, SC 17, 388, 390 (PG 32, 141B, 144A). Ἐπιστ. 240, 2,10, COURTONNE 3, 63 (PG 32, 896C).
252. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 5, SC 26, 108 (PG 29, 16Α). Εἰς ψαλμὸν 114, 2, PG 29, 485C. Ἠθικὰ 69, 2,
PG 31, 816A (Φιλιπ. 4, 8).
253. Ἐπιστ. 29,16-18, COURTONNE 1, 71 (PG 32, 312B). Ἐπιστ. 74, 3,32-33, COURTONNE 1, 176
(PG 32, 448B).
254. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια τὸ «δίκαιον» ἀντιτίθεται στὴν κακία ἢ στὴν ἀδικία, δηλαδὴ στὴν ἁμαρτία
ἐν γένει. Βλ. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 5, 173, TREVISAN 2, 111 (PG 30, 408B. Ἐκκλ. 7, 15). Πρὸς τοὺς νέους
9,143-146, BOULENGER, 59 (8, PG 31, 588A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 7, PG 32, 1129A).
255. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 5, SC 26, 108 (PG 29, 16Α. Παροιμ. 16, 7). Εἰς ψαλμὸν 28, 8, PG 29, 304D305Α.
256. Πρὸς τοὺς νέους 6,14, BOULENGER, 49 (4, PG 31, 573D· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 7, PG 32,
1129C): «τὸ πλέον ἔχειν πρὸ τοῦ δικαίου τιμᾶν», ὅπου τὸ «δίκαιον» ἀντιτίθεται στὴν πλεονεξία.
257. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 23, TREVISAN 1, 77 (PG 30, 161C): «τὸν τὰ δίκαια κρίνοντα Λώτ», σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν ἄδικη κρίση τῶν ἀρχόντων Σοδόμων καὶ Γομόρρας καὶ τὴν ἀθέτηση τοῦ θείου νόμου.
258. Εἰς ψαλμὸν 59, 2, PG 29, 461A (Β΄ Βασ. 8, 15).
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στικῆς δικαιοσύνης πρέπει νὰ εἶναι πρᾶος, ἥμερος καὶ ἐπιεικής, ὥστε ν᾿ ἀναδεικνύεται
«τὸ ἀναντίρρητον τῆς τῶν κριμάτων δικαιοσύνης» αὐτοῦ 259 . Μὲ ἀγαθωσύνη, ἰσότητα
καὶ «τοῖς τῆς δικαιοσύνης λόγοις ἐν ταῖς εὐεργεσίαις» ἐξασφαλίζεται ἡ ἁρμονικὴ κοινωνικὴ συμβίωση 260 .
Ἡ χριστιανικὴ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη εἶναι εὐρεία καὶ πολυσχιδής. Ἡ μερικὴ ἀρετὴ
τῆς δικαιοσύνης ἐκφράζει τὸ «διανέμειν ἑκάστῳ τὰ πρὸς ἀξίαν» ἢ τὴ δικαιοκρισία 261 ,
καὶ ἀνταποκρίνεται ἐνίοτε στὴν πλατωνικὴ διαίρεση τῶν ἀρετῶν· «ἐπαινετὴ πᾶσιν ἡ
σωφροσύνη· καὶ ἀποδεκτὴ ἡ δικαιοσύνη· καὶ θαυμαστὴ ἡ ἀνδρεία· καὶ ἡ φρόνησις περισπούδαστος» 262 . Ὡς δηλωτικὴ τῆς καθολικῆς ἀρετῆς, ποὺ εἶναι «κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη», ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν ἀνομία, δηλαδὴ μὲ τὴν κατάσταση τῆς ἁμαρτωλότητας· «τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» 263 .
Κατὰ μίμησιν τῆς θείας ἀγαθότητας ὁ πιστὸς ὀφείλει «ἀναλαβεῖν τὴν πρὸς τὴν δικαιοσύνην ἀγάπην, καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀνομίαν μῖσος» 264 . Ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς ἔχει προτεραιότητα ἔναντι ὁποιασδήποτε ἄλλης σκοπιμότητας· «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» 265 .
Κατὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μακάριο καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς 266 ἀλλὰ καὶ ἡ δίωξη χάριν αὐτῆς 267 . Στὸ προφητικὸ παράγγελμα
«σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην»268 προστίθεται ἡ παραίνεση τοῦ Κυρίου γιὰ ἐπιδίω259. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 13, 29, SC 17, 348 (PG 32, 117D).
260. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 214, PG 31, 1224D-1225A: «πλατυτέραν οἶμαι εἶναι τὴν χρηστότητα εἰς
εὐεργεσίαν τῶν ὁπωσδηποτοῦν ἐπιδεομένων ταύτης· συνηγμένην δὲ μᾶλλον τὴν ἀγαθωσύνην, καὶ τοῖς τῆς
δικαιοσύνης λόγοις ἐν ταῖς εὐεργεσίαις συγχρωμένην». Ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ τὴ διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν κοινωνικὴ καὶ στὴ χριστιανικὴ ἀρετὴ τῆς δικαιοσύνης. Ἑρμηνεύοντας τὶς ἔννοιες «χρηστότης» καὶ «ἀγαθωσύνη» (Γαλ. 5, 22) βάσει τῆς ἁγιογραφικῆς τους χρήσης (Ψαλμ. 111, 5. 124, 4. 144, 9.
Θρ. Ἱερ. 3, 25), ὁ Μέγας Βασίλειος συμπεραίνει ὅτι ἡ ἀγαθότητα εἶναι στενότερη τῆς χρηστότητας, καθὼς ἡ
πρώτη ἀποσκοπεῖ στὴν ἴση ἀνταπόδοση τῶν ἀγαθῶν πράξεων, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἀποβλέπει στὴν εὐεργεσία ὅλων μὲ κάθε τρόπο.
261. Εἰς ψαλμὸν 14, 5, PG 29, 260Α. Εἰς ψαλμὸν 29, 5, PG 29, 316C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 3, 116,
TREVISAN 1, 327-329 (PG 30, 305B)· 5, 173, TREVISAN 2, 111 (PG 30, 408B. Παροιμ. 1, 3)· 13, 268,
TREVISAN 2, 435 (267, PG 30, 589B). Περὶ νηστείας 1, 10, PG 31, 181C (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 16, 5, PG
32, 1328B). Ἠθικὰ 71, 1, PG 31, 845B (Β΄ Τιμ. 2, 22). Πρβλ. Περὶ ταπεινοφροσύνης 7, PG 31, 537D: «μηδὲ
ἐπὶ μικροῖς καταδικάζων, ὡς ἀκριβοδίκαιος αὐτὸς ὑπάρχων» (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 20, 2, PG 32, 1357B).
262. Εἰς Ἑξαήμερον 9, 4, SC 26, 498 (PG 29, 196C). Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 1, 2, PG 29, 213Α. Κατὰ
μεθυόντων 2, PG 31, 448A. Ἐπιστ. 2, 2,67-71, COURTONNE 1, 8 (PG 32, 228B).
263. Β΄ Κορ. 6, 14. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 7, SC 26, 362 (PG 29, 133C· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 8, PG 32,
1132C). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 17, TREVISAN 1, 49 (PG 30, 145A. Ἰεζ. 18, 24)· 5, 175, TREVISAN 2, 119
(PG 30, 413A)· 14, 285, TREVISAN 2, 485 (284, PG 30, 617C). Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 6, PG 31,
437B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 6, PG 32, 1228B). Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 6, PG 31, 517B. Ἠθικὰ 2, 1,
PG 31, 704D. Ὅροι κατὰ πλάτος 29, PG 31, 992B· 32, 1, PG 31, 996B.
264. Ψαλμ. 44, 8: «ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν». Εἰς ψαλμὸν 44, 5, PG 29, 397C·
7, PG 29, 404B· 8, PG 29, 405B. Βλ. καὶ Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 2, RUDBERG, 25 (PG 31, 201B):
«φεύγοντες μὲν τὴν ἁμαρτίαν… διώκοντες δὲ τὴν δικαιοσύνην».
265. Ματθ. 6, 33. Ἠθικὰ 48, 5, PG 31, 772A· 56, 4, PG 31, 785C. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 207, PG 31,
1220C· 272, PG 31, 1272A.
266. Ματθ. 5, 6. Εἰς ψαλμὸν 33, 6, PG 29, 365B. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 8, 214, TREVISAN 2, 251 (213,
PG 30, 488B). Ἠθικὰ 18, 5, PG 31, 732C· 69, 2, PG 31, 812C. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 130, PG 31, 1169B.
267. Ματθ. 5, 10. Ἠθικὰ 64, 1, PG 31, 801D· 69, 2, PG 31, 812C.
268. Ὠσηὲ 10, 12. Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας» 3, COURTONNE, 21,15-16 (PG 31, 265C).
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ξη πλεονάσματος δικαιοσύνης. Ἡ δικαιοσύνη ποὺ διδάσκει ὁ Χριστὸς διαφέρει καὶ ὑπερέχει ἔναντι τῆς νομικῆς δικαιοσύνης, «ὅτι ἀδύνατον καταξιωθῆναι βασιλείας οὐρανῶν
τοὺς μὴ πλείονα τῆς ἐν τῷ νόμῳ τὴν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον δικαιοσύνην ἐπιδεικνυμένους». Ἴδιον τοῦ χριστιανοῦ γνώρισμα εἶναι «τὸ περισσεύειν αὐτοῦ τὴν δικαιοσύνην ἐν
παντί, πλέον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων»269 . Ἡ εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη συγκεκριμενοποιεῖται ἀπὸ τὸν Παῦλο ὡς «διὰ πίστεως Χριστοῦ, καὶ ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνη» ἔναντι
τῆς δι᾽ ἰδίων μέσων καὶ ἐκ τοῦ νόμου ἀρετῆς270 . Ἡ σταθεροποίηση στὴν κατάσταση τῆς
δικαιοσύνης εἶναι σωτηριολογικὰ ἀναγκαία γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, πολὺ δὲ περισσότερο
γιὰ τοὺς λειτουργοὺς τοῦ Ὑψίστου, ποὺ ἀπεργάζονται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας τὴ σωτηρία
τῶν πιστῶν 271 .
Ἡ καλλιέργεια τῆς «πρὸς Θεὸν δικαιοσύνης» καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο «ὅσιον». Ἡ δικαιοσύνη μὲ τὴ σημασία τῆς «ὁσιότητος» εἶναι μία ἔκφραση τῆς ἀρετῆς ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό, ἐνῶ ἡ καθαυτὸ δικαιοσύνη ἀποδίδει στενότερη ἔννοια καὶ ἀφορᾶ στὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ συνάνθρωπο. Ἡ πολυμορφία
τῆς ἠθικῆς σημασίας τῆς δικαιοσύνης φαίνεται ἀπὸ τὴ συντακτικὴ σύνδεσή της μὲ παρεμφερεῖς ὅρους, ὅπως «ἀλήθεια», «σωφροσύνη», «ἁγιότης», «εὐσέβεια», «ὁσιότης» 272 .
Ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀρετῆς ἐκφράζεται μὲ ποικίλες συντάξεις, ὅπως «ἐργάζεσθαι δικαιοσύνην» 273 , «δικαιοσύνης ἔργα» 274 , «αἱ δικαιοσύναι» 275 , «καρποὶ δικαιοσύνης» 276 . Σὲ παλαιοδιαθηκικὰ παραθέματα ἡ ἔμπρακτη δικαιοσύνη ἐξακολουθεῖ νὰ σημαίνει τὴν ἐλεημοσύνη 277 ἢ τὴν κοινωνικὴ ἀρετὴ ἐν γένει 278 , ποὺ ἦταν ἀπαραίτητο
πρόκριμα τῆς καθολικῆς ἀρετῆς. Ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο «πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην» ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει διάκριση ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτὲς ἐκδηλώσεις εὐσέβειας, ἐκλαμβάνοντας τὴ μὲν πρώτη ὡς τὴν ἐσωτερικὴ διάθεση τῆς ἀρετῆς, τὴ δὲ δεύτερη ὡς τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση αὐτῆς 279 .
269. Ματθ. 5, 20. Ἠθικὰ 43, 3, PG 31, 764A· 80, 22, PG 31, 869C.
270. Περὶ ταπεινοφροσύνης 3, PG 31, 529C-532Α (Φιλιπ. 3, 8-11). Βλ. καὶ ὅπ.π. 5, PG 31, 536A
(Ἠσ. 64, 6). Ἠθικὰ 43, 3, PG 31, 764B. Ὅροι κατὰ πλάτος 8, 2, PG 31, 937B (Φιλιπ. 3, 6).
271. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 55, TREVISAN 1, 173 (PG 30, 220A. Μαλ. 3, 3). Λειτουργία, PG 31, 1632C.
272. Εἰς ψαλμὸν 29, 3, PG 29, 312C. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 19, TREVISAN 1, 57 (PG 30, 149B)· 40,
TREVISAN 1, 133 (PG 30, 196C. Ἠσ. 26, 10)· 5, 168, TREVISAN 2, 93 (PG 30, 396D). Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 7, PG 31, 552D. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 56, PG 31, 1120D. Λειτουργία, PG 31, 1632B.
273. Εἰς ψαλμὸν 14, 3, PG 29, 256ΑB (Ψαλμ. 14, 2).
274. Εἰς ψαλμὸν 44, 6, PG 29, 404A. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 287, PG 31, 1284B. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 8, 18, SC 17, 310 (PG 32, 100C)· 24, 55, SC 17, 450 (PG 32, 172A).
275. Ἰεζ. 18, 24. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 17, TREVISAN 1, 49 (PG 30, 145A). Λειτουργία, PG 31,
1629B.
276. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 19, TREVISAN 1, 61 (PG 30, 152B)· 5, 143, TREVISAN 2, 15 (PG 30,
352C)· 153, TREVISAN 2, 47 (PG 30, 369C)· 13, 276, TREVISAN 2, 455 (275, PG 30, 601C). Ἠθικὰ 4,
1, PG 31, 708B· 18, 6, PG 31, 733A· 70, 14, PG 31, 829A (Φιλιπ. 1, 11). Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον
1, PG 31, 889B.
277. Ψαλμ. 111, 9: «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος». Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας» 3, COURTONNE, 23,10-11 (PG 31, 268A). Πρὸς πλουτοῦντας
2, COURTONNE, 45,6-7 (PG 31, 284B). Ἠθικοὶ λόγοι 4, 1, PG 32, 1156A.
278. Εἰς ψαλμὸν 28, 2, PG 29, 284C (Παροιμ. 3, 9). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 46, TREVISAN 1, 151
(PG 30, 205C. Ἠσ. 1, 21)· 58, TREVISAN 1, 179 (PG 30, 221ΒC. Ἠσ. 1, 26)· 5, 145 καὶ 149, TREVISAN
2, 19 καὶ 35 (PG 30, 353C καὶ 364Α. Ἠσ. 5, 7).
279. Ψαλμ. 14, 2. Εἰς ψαλμὸν 14, 2, PG 29, 253C-256Α (∆ευτ. 16, 20).
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Ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς κατὰ δικαιοσύνην ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος τῆς ἁμαρτίας· «ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ζήσομεν τῇ δικαιοσύνῃ;». Ἡ ἀπαλλαγὴ
ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας ὁδηγεῖ στὴ θριάμβευση τῆς ἐλευθερίας τῆς δικαιοσύνης 280 . Ἡ μάχη κατὰ τῆς ἀνομίας ἀπαιτεῖ ἐπαρκὴ ἐξοπλισμὸ μὲ ἀμυντικὰ καὶ ἐπιθετικὰ «ὅπλα δικαιοσύνης»· «ὁ μὲν γὰρ δίκαιος θυρεὸν ἔχει πίστεως· τοῦ δὲ πονηροῦ ὁ θυρεός, θυρεός ἐστιν ἀπιστίας· οὗτος μάχαιραν λόγου, ἐκεῖνος μάχαιραν ἀλογίας· οὗτος θώρακι δικαιοσύνης ἠσφάλισται, ἐκεῖνος θώρακι ἀδικίας ἠμφίεσται· τούτου τὴν κεφαλὴν περισφίγγει περικεφαλαία σωτηρίας, ἐκείνῳ περίκειται περικεφαλαία ἀπωλείας» 281 . Ὡστόσο ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια εἶναι ἀνεπαρκὴς ἐνώπιον τῆς θείας κρίσης. Τὸ αἴτημα
τοῦ πιστοῦ «κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿
ἐμοὶ» ἐκφράζει τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ ἔλλειμμα τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν προσέλκυση τοῦ θείου ἐλέους 282 .
Ἡ ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης δὲν περιορίζεται στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς,
ἀλλὰ ἀνταποκρίνεται καὶ στὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, ποὺ εἶναι ἡ τελείωση. Ἔτσι σὲ μία
κατηγορία καινοδιαθηκικῶν παραθεμάτων ἡ δικαιοσύνη ὑπερβαίνοντας τὴν ἔννοια τῆς
ἀρετῆς σημαίνει τὴ δικαίωση τοῦ πιστοῦ283 , ἐνῶ ἐσχατολογικὴ σημασία ἔχει πάντοτε ὁ
«τῆς δικαιοσύνης στέφανος» 284 . Κοντὰ στὴν ἔννοια τῆς δικαίωσης βρίσκεται τὸ ρῆμα
«δικαιόω». Στὸ ἀμφιβαλλόμενο ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα στὸν Ἠσαΐα ἀπαντοῦν γραμματικοὶ τύποι τοῦ ρήματος ποὺ παραπέμπουν στὸ ἁγιογραφικὸ κοινωνικὸ αἴτημα τῆς ἀπόδοσης δικαίου στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες καὶ ἀδυνάμους 285 . Συνήθως ὅμως τὸ ρῆμα, εἴτε
στὴν ἐνεργητικὴ φωνὴ μὲ ὑποκείμενο τὸ Θεὸ 286 εἴτε στὴν παθητικὴ μὲ ὑποκείμενο τὸν
280. ∆ευτ. 32, 39. Ρωμ. 6, 20. Α΄ Πέτρ. 2, 24. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 14, 282, TREVISAN 2, 475 (281,
PG 30, 613B). Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 4, PG 31, 337B. Ἠθικὰ 10, 1, PG 31, 720A· 22, 1, PG 31, 741B.
Ἐπιστ. 260, 7,15-17, COURTONNE 3, 113 (PG 32, 965A).
281. Ρωμ. 6, 13. Β΄ Κορ. 6, 7. Ἐφ. 6, 14. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 13, 261, TREVISAN 2, 411 (260, PG 30,
576A). Περὶ νηστείας 2, 3, PG 31, 188D-189A. Βλ. καὶ Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 5, PG 31, 436B.
Ἠθικὰ 69, 2, PG 31, 813B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 33, PG 31, 1105A.
282. Ψαλμ. 7, 9. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 11, PG 31, 409A. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240D241Α· 6, PG 29, 241ΑB. Περὶ ταπεινοφροσύνης 3, PG 31, 529C· 4, PG 31, 532B.
283. Εἰς ψαλμὸν 48, 2 καὶ 8, PG 29, 436A καὶ 452B (Ρωμ. 10, 10. Βλ. καὶ Εἰς Γόρδιον 7, PG 31,
504B. Περὶ πίστεως [ἀσκητ.] 1, PG 31, 676D). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 36, TREVISAN 1, 123 (PG 30,
192A. Ματθ. 6, 33). Περὶ ταπεινοφροσύνης 3, PG 31, 529C (Α΄ Κορ. 1, 30)· 4, PG 31, 533B (Λουκ. 18,
14). Ἠθικὰ 8, 1, PG 31, 713C (Ρωμ. 4, 22). Ὅροι κατὰ πλάτος 8, 2, PG 31, 937C (Φιλιπ. 3, 9-10). Ὅροι
κατ᾽ ἐπιτομὴν 283, PG 31, 1281C (Ρωμ. 6, 16). Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 24, 56, SC 17, 452 (PG 32,
173A. Ρωμ. 8, 10).
284. Β΄ Τιμ. 4, 7-8. Εἰς ψαλμὸν 114, 5, PG 29, 492A. Περὶ νηστείας 2, 1, PG 31, 185B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 10, 1, PG 32, 1245B). Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 34 (PG 31, 213A). Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας» 3, COURTONNE, 23,6 (PG 31, 268A). Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 10, PG 31, 408C
(βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 1, 2, PG 32, 1120C). Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 4, PG 31, 513B· 8, PG 31,
526A. Ἐπιστ. 140, 1,30, COURTONNE 2, 61 (PG 32, 588A). Ἐπιστ. 164, 1,34, COURTONNE 2, 98 (PG
32, 636C). Ἐπιστ. 165,28-29, COURTONNE 2, 101 (PG 32, 640A).
285. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 42, TREVISAN 1, 139-141 (PG 30, 200ΑB)· 44, TREVISAN 1, 143 (PG
30, 201C. Ἠσ. 1, 17)· 5, 179, TREVISAN 2, 129-131 (PG 30, 420A. Ἠσ. 5, 23). Τὴν ἴδια ἔννοια ἔχει καὶ
ἡ λέξη «δικαίωσις», ὅπ.π. 1, 44, TREVISAN 1, 145 (PG 30, 201D).
286. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 2, 65, TREVISAN 1, 197 (PG 30, 232Α. Ρωμ. 3, 29-30)· 12, 253, TREVISAN
2, 387 (252, PG 30, 561D. Μιχ. 7, 9). Εἰς Γόρδιον 7, PG 31, 505A (Ματθ. 12, 37). Ἐπιστ. 260, 9,12-14,
COURTONNE 3, 114-115 (PG 32, 968A). Βλ. καὶ Κατὰ ὀργιζομένων 6, PG 31, 368C: «Τί δὲ τὸν Φινεὲς
ἐδικαίωσεν; Οὐχ ἡ δικαία ὀργὴ κατὰ τῶν πορνευσάντων;», ὅπου ἡ «δικαία ὀργὴ» τοῦ ἄνδρα ἔγινε ἡ αἰτία
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ἄνθρωπο 287 , σημαίνει τὴν ἀθώωση ἢ τὴ δικαίωση ποὺ ὁ Θεὸς παρέχει στὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀθώωση καὶ δικαίωση σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ψεύτικη δικαίωση
ποὺ προσπορίζει ὁ ἄνθρωπος στὸν ἑαυτό του μὲ ἀτομικὰ κριτήρια καὶ μέσα ἢ διὰ τοῦ νόμου, «διότι ἴδιον τῶν τελείων τὸ μὴ ἑαυτοὺς ὑπεραίρειν, ἐπεὶ πάντως ὑπόδικοι τῇ ἀλαζονείᾳ τοῦ Φαρισαίου γενήσονται, ὃς ἑαυτὸν δικαιῶν κατέκρινε τὸν τελώνην» 288 . Ἀπὸ
τὶς λοιπὲς ἁγιογραφικὲς σημασίες τοῦ ρήματος ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει τὶς ἑξῆς: δίκαια καὶ ἀληθινὰ εἶναι τὰ κρίματα τοῦ Κυρίου, «τὰ δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό» 289 · ἡ
σοφία τοῦ Θεοῦ ἀναγνωρίζεται ὡς δίκαιη ἀπὸ τοὺς συνετοὺς καὶ φρονίμους290 · ὁ θάνατος
δὲν ἐξασφαλίζει τὴ δικαίωση, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία291 . Ἴχνος
τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σημασίας τοῦ ρήματος «δικαιόω» ὡς τιμωρῶ ἐντοπίζουμε στὴ λέξη «δικαιωτήριον» (= κολαστήριο) 292 .
Τὴν ἔννοια τοῦ ὀρθοῦ, πρέποντος, ἴσου καὶ δικαίου ἀποδίδει ἡ ἀπρόσωπη σύνταξη
«δίκαιόν ἐστι» μὲ ἀπαρέμφατο 293 , ἐνῶ ἀπαντᾶ καὶ ἡ σύνταξη «δικαιότερόν ἐστι» 294 .
τῆς δικαίωσής του ἀπὸ τὸ Θεὸ (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 17, 5, PG 32, 1336B).
Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο τὸ θεολογικὸ βάθος ποὺ δίνει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ρῆμα «δικαιόω». Ἀμείβοντας ὁ Θεὸς τὴν ὑπομονὴ τοῦ Ἰὼβ τοῦ παρεῖχε διπλάσια ὑλικὰ ἀγαθὰ ἀλλὰ ἰσάριθμα τέκνα. Ἑρμηνεύοντας
τὴ φαινομενικὰ ἄστοχη αὐτὴ κρίση ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀποδεικνύει τὴν ὀρθότητα καὶ δικαιοσύνη τῆς θείας ἀνταμοιβῆς μὲ ἀναφορὰ στὴν ἀνάσταση. Βλ. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 12, PG 31, 561D-564B: «ἤνθισεν ὁ
βίος πάλιν πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ διπλασίων ἐπὶ τὸν οἶκον πανταχόθεν ὁ πλοῦτος συνέῤῥευσεν, ἵνα τὸ μὲν
ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ, τὸ δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας τῷ δικαίῳ μισθός. ∆ιὰ τί δὲ ἵππους μέν, καὶ ἡμιόνους, καὶ καμήλους, καὶ πρόβατα, καὶ γεώργια, καὶ πᾶσαν τὴν τῆς περιουσίας τρυφὴν ἐκ τοῦ διπλασίονος
ὑπεδέξατο, ὁ τῶν παίδων δὲ ἀριθμὸς ἴσος τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐβλάστησεν; Ὅτι τὰ μὲν ἄλογα κτήνη καὶ πᾶς
ὁ πλοῦτος διαφθειρόμενος, εἰς τελείαν ἦλθεν ἀπώλειαν· οἱ παῖδες δέ, καὶ τεθνεῶτες, ἔζων τῷ καλλίστῳ μέρει τῆς φύσεως. Κοσμηθεὶς οὖν αὖθις ἑτέροις υἱοῖς καὶ θυγατράσιν ὑπὸ τοῦ κτίσαντος, καὶ τοῦτο εἶχε κτῆμα διπλοῦν. Οἱ μὲν γὰρ παρῆσαν τὴν ἐν τῷ βίῳ τοῖς γεννήσασιν εὐφροσύνην παρέχοντες, οἱ δὲ προοδεύσαντες ἀνέμενον τὸν φυτεύσαντα· τότε πάντες περιστησόμενοι τὸν Ἰώβ, ὅταν ὁ κριτὴς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς
συναγάγῃ τὴν Ἐκκλησίαν τὴν πάνδημον· ὅταν ἡ σάλπιγξ, ἡ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιδημίαν σημαίνουσα, τοῖς
τάφοις σφοδρότερον ἐμβοήσασα, τὴν τῶν σωμάτων ἀπαιτήσῃ παρακαταθήκην. Τότε καὶ οἱ νῦν εἶναι δοκοῦντες νεκροί, θᾶττον τῶν ζώντων παραστήσονται τῷ τῶν ὅλων δημιουργῷ. ∆ιὰ τοῦτο, οἶμαι, διπλοῦν
τὸν ἄλλον πλοῦτον ἐπιμετρήσας αὐτῷ, τοῖς παισὶν ἀρκεῖσθαι τοῖς ἴσοις αὐτὸν ἐ δ ι κ α ί ω σ ε ν ».
287. Εἰς ψαλμὸν 32, 10, PG 29, 348A. Εἰς ψαλμὸν 33, 9, PG 29, 373C (Ματθ. 12, 37. Βλ. καὶ Εἰς
ψαλμὸν 44, 3, PG 29, 393D. Ἐπιστ. 226, 4,2-3, COURTONNE 3, 28 [PG 32, 849B]). Εἰς ψαλμὸν 44, 3, PG
29, 396A (Ἠσ. 43, 26). Εἰς ψαλμὸν 48, 3, PG 29, 440B (Ρωμ. 3, 23-24). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 36, TREVISAN 1, 123 (PG 30, 189C· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 9, 1, PG 32, 1237B)· 42, TREVISAN 1, 139-141 (PG
30, 200ΒC)· 5, 168, TREVISAN 2, 95 (PG 30, 397A). Περὶ ταπεινοφροσύνης 4, PG 31, 533B (Λουκ. 18,
14. Βλ. καὶ Ἠθικὰ 57, 1, PG 31, 788C). Ὅροι κατὰ πλάτος 7, 4, PG 31, 933A (Ρωμ. 2, 13). Ὅροι κατ᾽
ἐπιτομὴν 215, PG 31, 1225A (Ρωμ. 5, 1).
288. Ἐπιστ. 204, 4,11-13, COURTONNE 2, 176 (PG 32, 749A). Βλ. καὶ Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 5,
RUDBERG, 31 (PG 31, 209B· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 8, 8, PG 32, 1232B). Περὶ ταπεινοφροσύνης 4, PG
31, 533BC (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 20, 2, PG 32, 1356C).
289. Ψαλμ. 18, 10-11. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 8, SC 26, 474 (PG 29, 185Β). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 30, PG
31, 1104A· 174, PG 31, 1197C.
290. Εἰς ψαλμὸν 7, 1, PG 29, 229C-232Α (Ματθ. 11, 19).
291. Ἠθικὰ 20, 2, PG 31, 737B (Ρωμ. 6, 7).
292. Πρὸς τοὺς νέους 8,71-73, BOULENGER, 54 (6, PG 31, 580D).
293. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 6, SC 26, 460 (PG 29, 180A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 24, 2, PG 32, 1380A). Ὅτι
οὐκ ἔστιν αἴτιος 4, PG 31, 337A. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 1, 2, SC 17, 252 (PG 32, 69A)· 10, 24, SC 17,
332 (PG 32, 112A. Πράξ. 5, 29)· 14, 31, SC 17, 354 (PG 32, 121B). Ἐπιστ. 6, 1,8-9, COURTONNE 1, 19
(PG 32, 241B· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 11, 10, PG 32, 1272B). Ἐπιστ. 189, 3,9-11, COURTONNE 2, 134 (PG
32, 688A). Ἐπιστ. 208,11-12, COURTONNE 2, 188 (PG 32, 768A). Ἐπιστ. 245,5-6, COURTONNE 3, 84 (PG
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Παρόμοια νοηματοδοτεῖται καὶ ἡ προσωπικὴ σύνταξη «δίκαιός εἰμι» μὲ ἀπαρέμφατο295 .
Τὸ ρῆμα «δικαιολογοῦμαι» ἔχει τὴν ἀρνητικὴ σημασία τοῦ ἐναντιώνομαι296 ἢ τὴ θετικὴ τοῦ ἀπολογοῦμαι 297 . Κατ᾿ ἀναλογίαν τὸ οὐσιαστικὸ «δικαιολογία» σημαίνει διένεξη 298 ἢ ἀπολογία 299 . Τὸ ἐπίρρημα «δικαίως» ὅταν προσδιορίζει τὴν ἐνέργεια τοῦ ρήματος μὲ τὸ ὁποῖο συντάσσεται ἐκφράζει αὐτὸ ποὺ εἶναι ὀρθό, ἴσο, δίκαιο, δικαιολογημένο
καὶ εὔλογο 300 , ἐνῶ ὅταν ἀναφέρεται στὴ θεία κρίση πιστοποιεῖ τὴ δικαιοσύνη αὐτῆς
στὸν κόσμο ἢ στὰ ἔσχατα 301 . Στὴ θεολογικὴ γλώσσα τὸ ἐπίρρημα ἀποκτᾶ μία ἐπιπλέον σημασία ποὺ παραπέμπει στὴν καθολικὴ ἢ μερικὴ ἔννοια τῆς ἀρετῆς. Ὁ χριστιανὸς
ὀφείλει νὰ ζεῖ «ὁσίως καὶ δικαίως», δηλαδὴ μὲ ἀφοσίωση καὶ εὐλάβεια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ δικαιοσύνη ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους 302 . Ἠθικὸ νόημα ἔχει γιὰ τὸ Μέγα Βασίλειο ἡ ἁγιογραφικὴ ρήση «δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ», τὴν ὁποία ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς·
«του-τέστι μετὰ τῶν περὶ δικαιοσύνης λόγων τὴν δικαίαν πρᾶξιν ἐπιτελέσεις. Ὡς γάρ ἐστί τι ποιῆσαι ἰατρικόν, ἀλλ᾿ οὐκ ἰατρικῶς, οὕτως ἐστί τι ποιῆσαι δίκαιον, καὶ μὴ δικαίως» 303 .
32, 925A). Ἐπιστ. 265, 1,21-22, COURTONNE 3, 128 (PG 32, 984D). Ἐπιστ. 282,8, COURTONNE 3, 154
(PG 32, 1017C). Ἐπιστ. 299,20-21, COURTONNE 3, 174 (PG 32, 1044B).
294. Κατὰ ὀργιζομένων 4, PG 31, 361B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 17, 3, PG 32, 1332D). Περὶ Ἁγίου
Πνεύματος 16, 37, SC 17, 374 (PG 32, 133B). Ἐπιστ. 204, 7,1-2, COURTONNE 2, 179 (PG 32, 753C).
Ἐπιστ. 223, 5,28-34, COURTONNE 3, 15 (PG 32, 829C).
295. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 3, 104, TREVISAN 1, 295 (PG 30, 288A· βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 24, 3, PG
32, 1380B)· 5, 150, TREVISAN 2, 37 (PG 30, 365A). Περὶ φθόνου 5, PG 31, 384A (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι
4, 1, PG 32, 1156B). Ἐπιστ. 9, 3,27-29, COURTONNE 1, 40 (PG 32, 272C). Ἐπιστ. 204, 4,33-35, COURTONNE 2, 176 (PG 32, 749C). Ἐπιστ. 260, 5,12-15, COURTONNE 3, 111-112 (PG 32, 964A).
296. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 217, PG 31, 1225C. Ἐπιστ. 227,25-26, COURTONNE 3, 30 (PG 32, 853A).
297. Ἐπιστ. 228,5-9, COURTONNE 3, 32 (PG 32, 856B). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 13, TREVISAN 1, 39
(PG 30, 140A).
298. Ἐπιστ. 219, 2,16-17, COURTONNE 3, 2 (PG 32, 813B).
299. Ἐπιστ. 59, 2,19-20, COURTONNE 1, 148 (PG 32, 413A). Πρβλ. Ἐπιστ. 155,3-4, COURTONNE 2,
80 (PG 32, 612C).
300. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 3, SC 26, 410 (PG 29, 156Β). Εἰς ψαλμὸν 32, 5, PG 29, 337B. Κατὰ Εὐνομίου 1, 5, SC 299, 174-176 (PG 29, 517Α)· 2, 19, SC 305, 76 (PG 29, 612Β). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 23,
TREVISAN 1, 77 (PG 30, 164A)· 33, TREVISAN 1, 115 (PG 30, 185B)· 64, TREVISAN 1, 193 (PG 30,
229C)· 3, 123, TREVISAN 1, 349 (PG 30, 317B)· 5, 166, TREVISAN 2, 87 (PG 30, 393A)· 167, TREVISAN 2, 91 (PG 30, 396B)· 178, TREVISAN 2, 127 (PG 30, 417B)· 10, 238, TREVISAN 2, 339 (237, PG
30, 536B)· 11, 251, TREVISAN 2, 381 (250, PG 30, 560B). Περὶ νηστείας 1, 10, PG 31, 181ΒC. Περὶ νηστείας 2, 4, PG 31, 189D (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 10, 2, PG 32, 1248C). Εἰς Ἰουλίτταν 6, PG 31, 252B
(βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 13, 4, PG 32, 1296B). Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 29, 72, SC 17, 506 (PG 32, 201C204A). Ἐπιστ. 52, 1,23-24, COURTONNE 1, 134 (PG 32, 392C)· 2,12-15, COURTONNE 1, 135 (PG 32,
393C). Ἐπιστ. 114,9-11, COURTONNE 2, 18 (PG 32, 528B). Ἐπιστ. 152,1-2, COURTONNE 2, 77 (PG 32,
608C). Ἐπιστ. 245,22-25, COURTONNE 3, 84 (PG 32, 925B). ∆ὲ λείπει ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἡ χρήση τοῦ συγκριτικοῦ καὶ ὑπερθετικοῦ βαθμοῦ τοῦ ἐπιρρήματος μὲ τὶς ἴδιες σημασίες.
Βλ. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5, PG 31, 340B. Ἐπιστ. 105,18-20, COURTONNE 2, 6 (PG 32, 513A).
301. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240Β (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 7, 3, PG 32, 1200A)· 6, PG 29, 244Α,
244C (Ψαλμ. 7, 10). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 46, TREVISAN 1, 153 (PG 30, 208B. Ἠσ. 1, 21). Ὅτι οὐκ ἔστιν
αἴτιος 4, PG 31, 337A· 9, PG 31, 348D. Περὶ ταπεινοφροσύνης 4, PG 31, 533A. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 8, PG 31, 553B (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 4, 7, PG 32, 1165C).
302. Ἠθικὰ 70, 37, PG 31, 845A (Α΄ Θεσ. 2, 10).
303. ∆ευτ. 16, 20. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 40, TREVISAN 1, 133 (PG 30, 196ΑB). Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν
14, 2, PG 29, 253C-256Α. Τὸ ἁγιογραφικὸ χωρίο στὴ συνάφειά του συνιστᾶ νομικὴ ἀπαίτηση γιὰ ἄσκηση δίκαιης κρίσης, ἐνῶ ὁ Μέγας Βασίλειος τὸ ἐφαρμόζει στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς.
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Ἡ ἁγιογραφικὴ φράση «οὐ σαρκὸς δικαίωμα» συνοψίζει τὰ νομικὰ παραγγέλματα
(θυσίες, διάκριση βρωμάτων, πλύσεις κ.ἄ.), ποὺ καθάριζαν τὸ σῶμα, ἀλλὰ δὲν ἐλευθέρωναν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Τὰ «κατὰ νόμον δικαιώματα» εἶναι
οἱ ἐντολὲς καὶ τὰ παραγγέλματα τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου304 . Ἀνάμεσα στὸν παλαιὸ νόμο
τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στὸν καινὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου βρίσκεται ἡ πολιτεία τοῦ Ζαχαρία καὶ
τῆς Ἐλισάβετ, οἱ ὁποῖοι «ἦσαν δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι» 305 . Ἡ λέξη «δικαίωμα» στὸν
ἑνικὸ ἀριθμὸ δηλώνει τὸ γνήσιο θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 306 .
Συνηθέστερη εἶναι ἡ χρήση τοῦ πληθυντικοῦ «δικαιώματα τοῦ Θεοῦ» μὲ τὴν ἔννοια
τῶν θείων παραγγελμάτων καὶ ἐπιταγῶν ποὺ συνιστοῦν τὸ γνήσιο θεῖο θέλημα καὶ ἀποσκοποῦν στὴ σωτηρία, κατὰ τὸ Γραφικὸ «καὶ ἡ συμβουλία μου τὰ δικαιώματά
σου» 307 . Ἡ ἱκανοποίηση τοῦ θείου «δικαιώματος» εἶναι γνώρισμα τῆς ἀρετῆς τοῦ πιστοῦ ποὺ πράττει τὸ θεῖο θέλημα. Ἔτσι μὲ τὴ λέξη «δικαίωμα» σημαίνεται καὶ ἡ καθολικὴ ἀρετὴ ἢ στενότερα ἡ διάπραξη ἀγαθῶν ἔργων 308 .

304. Λειτουργία, PG 31, 1633D-1636A (βλ. Ἑβρ. 9, 9-10). Ἐπιστ. 22, 1,16-18, COURTONNE 1, 53
(PG 32, 288C).
305. Λουκ. 1, 6. Ἠθικὰ 12, 3, PG 31, 724C.
306. Ὅροι κατὰ πλάτος 25, 1, PG 31, 984C (βλ. καὶ Ἠθικοὶ λόγοι 2, 6, PG 32, 1144D). Ὅροι κατ᾽
ἐπιτομὴν 20, PG 31, 1097A (Ρωμ. 1, 32. Βλ. καὶ Ἠθικὰ 48, 1, PG 31, 768C).
307. Ψαλμ. 118, 24. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 230, PG 31, 1236C· 269, PG 31, 1268D. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 32, 1, PG 29, 325A (Ψαλμ. 49, 16). Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 2, 77, TREVISAN 1, 225 (PG 30, 248B). Ἠθικὰ 79, PG 31, 860A. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 889A· 35, 1, PG 31, 1004A. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 174, PG 31, 1197B.
308. Εἰς ψαλμὸν 7, 6, PG 29, 241B. Εἰς Ἠσαΐαν (dub.) 1, 42, TREVISAN 1, 141 (PG 30, 200B).
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1. Τὸ θεῖο δίκαιο
α´. Ἡ πρώτη νομοθεσία καὶ ἡ «κοσμικὴ» δικαιοσύνη
Ἡ ἑξαήμερος περιγραφὴ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀποδίδει μὲ
ἁπλότητα καὶ δυναμισμὸ ταυτόχρονα τὴν πρώτη νομοθεσία τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ
τὸν παράγοντα τῆς «κοσμικῆς» δικαιοσύνης, ποὺ συνέχει καὶ συγκροτεῖ τὸ σύμπαν καὶ
τὸν ἀνθρώπινο βίο. Τὴν πρώτη νομοθεσία, δηλαδὴ τὴν τάξη καὶ ἀλληλουχία τῶν κοσμογονικῶν γεγονότων τῶν ἕξι ἡμερῶν 1 , τὴν ἁρμονικὴ πολυπλοκότητα καὶ πολυμορφία καὶ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς δημιουργίας διαφυλάσσει καὶ συντηρεῖ ἡ ἀρχὴ τῆς
«κοσμικῆς» δικαιοσύνης ποὺ ὁ Θεὸς ἔθεσε στὴν κτίση διὰ τοῦ παντοκρατορικοῦ θελήματος αὐτοῦ. Ἡ ἔννοια τῆς «κοσμικῆς» δικαιοσύνης εἶναι δυναμικὰ παρούσα στὴν Ἑξαήμερο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλὰ ἐμποτισμένη μὲ τὸν καινὸ οἶνο τοῦ χριστιανικοῦ
κηρύγματος, ὅπως θὰ ἀναδειχθεῖ στὴν πορεία τῆς μελέτης.
Κατὰ τὴν ἁγιογραφικὴ μαρτυρία πρὶν ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο δημιουργήθηκε δυνάμει
τοῦ θείου θελήματος ὁ πνευματικὸς κόσμος τῶν ἀγγέλων, γεγονὸς ποὺ ἀποσιωπήθηκε
ἀπὸ τὸ Μωυσῆ λόγῳ τῆς περιορισμένης ἀντίληψης τῶν ὁμοεθνῶν του ὡς πρὸς τὶς ὑψηλὲς ἀποκαλύψεις. Οἱ ἀόρατες λογικὲς φύσεις εἶναι ὄντα ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν ἀνθρώπινη
διάνοια, γίνονται δὲ ἐν μέρει καταληπτὰ διὰ τῶν Γραφικῶν ὀνομάτων τους, ὅπως «θρόνοι», «κυριότητες», «ἀρχαί», «ἐξουσίαι», «ἄγγελοι», «δυνάμεις», ποὺ ὑποδηλώνουν μία
σαφὴ καὶ δυναμικὴ οὐράνια ἱεραρχία καὶ τάξη 2 .
Μετὰ τὸν πνευματικὸ κόσμο ἦλθε στὴν ὕπαρξη ὁ αἰσθητὸς κόσμος, γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ὁποίου ὁ Μέγας Βασίλειος ἀφιερώνει σειρὰ ὁμιλιῶν, ἑρμηνεύοντας ἐπιστημονικά, φιλοσοφικὰ ἀλλὰ πρωτίστως θεολογικὰ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ κόσμου. Τὸ σύμπαν ἐκτείνεται ὡς μία μεγάλη πόλη, ὅπου ὁ ἱερὸς πατὴρ ὡς ξεναγὸς προτίθεται νὰ ἐπιδείξει
στοὺς πιστοὺς τὰ «κεκρυμμένα θαύματα» τῆς δημιουργίας. Παρὰ τὸ ἀπροσδιόριστο μέγεθος τῆς συμπαντικῆς πόλης ἡ ξενάγηση εἶναι δυνατὴ καὶ εὔκολη, καθὼς στὰ δημιουργήματα παρατηρεῖται μία φυσικὴ καὶ λογικὴ τάξη ποὺ ὀφείλεται στὸν τρόπο καὶ
στὸ σκοπὸ τῆς δημιουργίας ἑκάστου 3 .
1. Γιὰ τὴν ἔννοια τῆς δημιουργικῆς ἡμέρας βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 28-30.
2. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 5, SC 26, 104-106 (PG 29, 13ΑΒ). Ρωμ. 8, 38. Ἐφ. 1, 21. Κολ. 1, 16. Α´ Πέτρ.
3, 22. Βλ. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σσ. 1102-1103. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σσ. 187-188. Γιὰ
τὴν περὶ ἀγγέλων διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σσ. 90-99. AGHIORGOUSSIS, «Applications», σσ. 267-268. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 255-257. Πρβλ. ORPHANOS, Creation and salvation, σ. 17 ἑξ. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, «Φυσικὴ καὶ μεταφυσικὴ τοῦ φωτός», σσ. 103-106. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 150-154.
3. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26, 326-328 (PG 29, 117C). Κατὰ Εὐνομίου 1, 20, SC 299, 244 (PG 29,
556C-557Α). ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σ. 162 ἑξ. Ἡ παρομοίωση τοῦ σύμπαντος μὲ πόλη φανερώνει
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Ὁ ἐναρκτήριος στίχος τῆς Γενέσεως «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς» θέτει ἐκ προοιμίου
τὶς βάσεις τῆς τάξης τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς σχέσης του μὲ τὴν ἄκτιστη πραγματικότητα. Τὸ ἐν «ἀρχῇ», συγκεκριμένα, εἰσάγει τὸ στοιχεῖο τῆς τάξης, ποὺ χαρακτηρίζει τὴ
δημιουργικὴ ἐνέργεια καὶ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μέχρι καὶ τὸ
τέλος τῆς ἕκτης δημιουργικῆς ἡμέρας, ἐνῶ ἡ θέση τοῦ θείου ὀνόματος στὸ ὑποκείμενο
τῆς ποιητικῆς ἐνέργειας σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως ἱεραρχεῖ καὶ κατατάσσει τὴ δημιουργία ὑπὸ τὴ θεία αὐθεντία 4 . Τὸ «ἐν ἀρχῇ» ἐπιπλέον σημαίνει καὶ ἐπισημαίνει τὴν ταυτόχρονη δημιουργία αἰσθητοῦ κόσμου καὶ χρόνου. Ἡ ροὴ τοῦ χρόνου, σύμφυτη μὲ τὸν
κόσμο, τρέχει μαζὶ μὲ τὰ αἰσθητὰ ὄντα οὕτως, ὥστε μαζὶ μὲ τὸ διαρκῶς μεταβαλλόμενο
χρόνο μεταβάλλεται συνεχῶς καὶ ἡ φύση τῶν πραγμάτων, χαρακτηριζόμενη ἀπὸ ἀστάθεια καὶ ἔλλειψη μονιμότητας. Ἔτσι τὰ σώματα τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν μία φθίνουσα πορεία, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ γένεση στὴ φθορά, περικλείονται ἀπὸ τὴ μεταβλητὴ τοῦ χρόνου 5 .
Τὰ πρεσβεῖα τῆς δημιουργίας λαμβάνουν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Ἡ πρόκριση αὐτῶν δὲν
καταλύει τὸ ἀκαριαῖο τῆς τοῦ παντὸς δημιουργίας. Χρησιμοποιώντας ὁ θεόπνευστος
συγγραφέας τὰ ἄκρα τοῦ σύμπαντος ὑπαινίσσεται ὅλα τὰ περιεχόμενα στοιχεῖα καὶ τὴν
ταυτόχρονη ἀποπεράτωσή τους· «Ἐκ δύο τῶν ἄκρων τοῦ παντὸς τὴν ὕπαρξιν παρῃνίξατο, τῷ μὲν οὐρανῷ τὰ πρεσβεῖα τῆς γενέσεως ἀποδούς, τὴν δὲ γῆν δευτερεύειν φάμενος
τῇ ὑπάρξει. Πάντως δὲ καὶ εἴ τι τούτων μέσον, συναπεγενήθη τοῖς πέρασιν». Συνεπῶς,
ὅταν ὁ μέγας ἑρμηνευτὴς τῆς Ἑξαημέρου παρουσιάζει τὰ συνεκτικὰ τοῦ σύμπαντος
στοιχεῖα ὡς «ἀμφότερα ὁμοτίμως γενόμενα», συμπεριλαμβάνει στὸ προνόμιο τῆς ὁμοτιμίας ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς κτίσης6 .
Παρὰ τὴν ἀκαριαία δημιουργία τῶν βασικῶν συστατικῶν τοῦ σύμπαντος ἡ διακόσμησή του σημειώθηκε σταδιακὰ καὶ προοδευτικά, χαρακτηριζόμενη ἀπὸ μία σοφὴ καὶ
δίκαιη κατανομὴ τῶν κοσμογονικῶν γεγονότων. Ὁ οὐρανὸς ἦταν ἀρχικὰ ἀδιαμόρφωτος
καὶ ἡ γῆ «ἔτι ἀτελὴς καὶ ἀνεξέργαστος». Ἡ μελλοντικὴ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου ἦταν
ἀόρατη λόγῳ τῆς κάλυψης ἀπὸ ἄβυσσο ὑδάτων καὶ σκότος καὶ τῆς ἀπουσίας ἀνθρώπου
θεατῆ, καὶ ἀκατασκεύαστη ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης φυτικοῦ καὶ ζωικοῦ διακόσμου 7 . Ὁ
τὴν πεποίθηση τοῦ ἑρμηνευτῆ ὅτι τὸ σύμπαν εἶναι ἕνα αὐστηρὰ καὶ λογικὰ δομημένο συγκρότημα, δυναμικὰ ἱεραρχημένο καὶ ἀποτελεσματικὰ διοικούμενο. Βλ. καὶ CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 49-50.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 87-88.
4. Γέν. 1, 1. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 2, SC 26, 94-96 (PG 29, 8Β-9Α). Γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ «ἐν ἀρχῇ» βλ.
COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 37-38. CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 35-36. WINDEN,
«In the Beginning», σσ. 108-114. ORPHANOS, Creation and salvation, σ. 44 ἑξ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη,
σσ. 139-146.
5. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 5, SC 26, 106-108 (PG 29, 13ΒC). Βλ. καὶ Κατὰ Εὐνομίου 1, 21, SC 299, 248
(PG 29, 560B). Γιὰ τὴν περὶ χρόνου διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. COURTONNE, S. Basile et
l᾽hellénisme, σσ. 32-34. CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 36-39. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 28 ἑξ.
ORPHANOS, Cre-ation and salvation, σσ. 52-55. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 154-159. Ο Ι∆ΙΟΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σ. 179 ἑξ., 339-342. Τὸ «ἐν ἀρχῇ» σημαίνει καὶ τὸ ἀκαριαῖο τῆς δημιουργίας, ἀμέσως μόλις ἐκφραζόταν ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 6, SC 26, 110-112 (PG 29, 16C-17A). CALLAHAN,
ὅπ.π., σ. 36. ΤΣΑΜΗΣ, ὅπ.π., σ. 75. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σ. 1104.
6. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 7, SC 26, 116 (PG 29, 20Α)· 2, 1, SC 26, 140 (PG 29, 29A)· 3, SC 26, 150 (PG
29, 33C). CALLAHAN, «Greek philosophy», σ. 40. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 74. DRAGAS, « St. Basil᾽s
doctrine», σ. 1105. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σ. 84.
7. Γέν. 1, 2. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 1, SC 26, 140-142 (PG 29, 29A-C). Βλ. καὶ ὅπ.π., 3, SC 26, 150-152
(PG 29, 33C-36B)· 4, SC 26, 156 (PG 29, 37AB)· 4, 2, SC 26, 248 (PG 29, 81Α). CALLAHAN, «Greek phi-
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διάκοσμος τῆς γῆς βρισκόταν ἐν δυνάμει στὸ ἐσωτερικό της ἀναμένοντας τὸ θεῖο πρόσταγμα· «ὠδίνουσα μὲν τὴν πάντων γένησιν διὰ τὴν ἐναποτεθεῖσαν αὐτῇ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ δύναμιν, ἀναμένουσα δὲ τοὺς καθήκοντας χρόνους, ἵνα τῷ θείῳ κελεύσματι προαγάγῃ ἑαυτῆς εἰς φανερὸν τὰ κυήματα» 8 . Τὴ ζωτικὴ αὐτὴ δύναμη ἐξασφάλιζε τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο «ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» καὶ συνέθαλπε τὴ γῆ προετοιμάζοντάς
τη νὰ ζωογονήσει 9 .
Ἡ πρώτη φωνὴ τοῦ Θεοῦ «φωτὸς φύσιν ἐδημιούργησε, τὸ σκότος ἠφάνισε, τὴν κατήφειαν διέλυσε, τὸν κόσμον ἐφαίδρυνε, πᾶσιν ἀθρόως χαρίεσσαν ὄψιν καὶ ἡδεῖαν ἐπήγαγεν», ὥστε ὅλα τὰ ἄμορφα καὶ ἀφανῆ στοιχεῖα τῆς φύσης μετασκευάστηκαν «πρὸς τὸ
ἥδιστον καὶ τιμιώτατον». Ὁ ∆ημιουργὸς «ἐμφθεγξάμενος, τῷ κόσμῳ τὴν τοῦ φωτὸς χάριν ἀθρόως ἐνέθηκε». Τὸ πρόσταγμα ἔγινε αὐτόχρημα ἔργο φέροντας στὴν ὕπαρξη ἕνα
κόσμο ἀπαράμιλλο σὲ ὀμορφιὰ καὶ χρησιμότητα 10 . Μετὰ τὴν ἐκρηκτικὴ ἐμφάνιση τοῦ
φωτὸς ἀκολουθεῖ ὁ διαχωρισμὸς φωτὸς καὶ σκότους καὶ ἡ ὀνοματοδοσία αὐτῶν, ὥστε νὰ
μὴ συγχέονται μεταξύ τους 11 .
Ἀκολούθως, μὲ τὸ παντοδύναμο πρόσταγμα-θέλημά του ὁ Θεὸς φέρνει στὴν ὕπαρξη
τὸ στερέωμα, τὸ ὁποῖο προοριζόταν νὰ διαχωρίσει τὰ ὕδατα, ποὺ κατέκλυζαν τὴ γῆ καὶ
ἦταν διασκορπισμένα στὸ σύμπαν χωρὶς τάξη καὶ λογικότητα 12 . Ἔτσι ἡ γῆ ἀρχίζει νὰ
παίρνει μορφή, ἀφοῦ τὰ ὕδατα ἀποσύρθηκαν σὰν παραπετάσματα ὑπακούοντας στὴ δημιουργικὴ θεία βούληση13 . Σύμφωνα μὲ μία λογικὴ σειρὰ καὶ ἀκολουθία ἡ γῆ, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ ὕδατος, σπεύδει νὰ ἐκτελέσει τὸ πρόσταγμα τῆς βλάστησης 14 .
Τὴν τέταρτη δημιουργικὴ ἡμέρα ἐμφανίζεται τὸ ζεῦγος τῶν φωστήρων κατὰ τὴ σοφὴ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀποφυγὴ θεοποίησης τοῦ ἥλιου λόγῳ τῆς ζωτικῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς χρησιμότητάς του γιὰ τὸν ἄνθρωπο 15 .
losophy», σσ. 43-44. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σ. 1107. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σ. 81.
8. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 3, SC 26, 152 (PG 29, 36Β). Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς ἐξέλιξης ὅπως τὴ συλ-λαμβάνει ὁ σοφὸς ἑρμηνευτὴς τῆς Γενέσεως. Ἡ σταδιακὴ διαμόρφωση τῆς ὕλης συντελεῖται ἀπὸ καταβολὲς
ποὺ εἰσῆλθαν ἐξ ἀρχῆς στὴν ὕπαρξη διὰ τοῦ θείου θελήματος. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 104-105.
9. Γέν. 1, 2. Τὴν ἐξήγηση αὐτὴ -ἀντὶ τῆς ταύτισης τοῦ «πνεύματος» μὲ τὸν ἀέρα- δίνει ὁ Μέγας Βασίλειος, διότι ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ δημιουργικὴ θεία ἐνέργεια.
Εἰς Ἑξαήμερον 2, 6, SC 26, 166-170 (PG 29, 41C-44C). CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 44-45.
ROMPAY, «L᾽informateur syrien», σσ. 245-251.
10. Γέν. 1, 3. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 7, SC 26, 170-172 (PG 29, 44C-45B). Τὸ δημιουργικὸ πρόσταγμα δὲ
νοεῖται μὲ ἀνθρώπινα κριτήρια ἀλλὰ μὲ κριτήρια ποὺ ἁρμόζουν στὴ θεότητα. Ὅταν, προκειμένου περὶ τοῦ
Θεοῦ, χρησιμοποιοῦμε ἀνθρωπομορφικὲς ἐκφράσεις, τὸ πράττουμε ἀπὸ συγκατάβαση στοὺς διδασκομένους,
ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὰ ὑψηλὰ περὶ Θεοῦ νοήματα. Οἱ λέξεις «φωνή», «λόγος», «πρόσταγμα»
δὲν ἐκφράζουν τὸ θεῖο λόγο σὰν ἦχο, ἀλλὰ σημαίνουν τὴ νεύση τοῦ θείου θελήματος. Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ
Μέγας Βασίλειος ἑρμηνεύει τὸ «λόγο» τοῦ Θεοῦ ὡς τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, διὰ τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκε ὁ κόσμος. Ἡ Γραφὴ μὲ κάποια μέθοδο καὶ τάξη ἀποκαλύπτει πίσω ἀπὸ τὸ γράμμα της
τὸ μονογενὴ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 2, SC 26, 192-196 (PG 29, 53C-56C). Πρβλ. ὅπ.π., 4, SC
26, 210 (PG 29, 64A). ŠPIDLÍK, La sophiologie, σσ. 8-10.
11. Γέν. 1, 4-5. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 7, SC 26, 176 (PG 29, 48Β).
12. Γέν. 1, 6-7. Γιὰ τὴ φύση καὶ τὴ χρηστικότητα τοῦ στερεώματος βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 4-5, SC 26,
202-214 (PG 29, 60A-64C)· 7, SC 26, 222 (PG 29, 68BC). Βλ. καὶ COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 68-72. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine» σσ. 1109-1111.
13. Γέν. 1, 9. Εἰς Ἑξαήμερον 4, 2, SC 26, 248 (PG 29, 81A). Βλ. καὶ ὅπ.π., 4-5, SC 26, 256-264 (PG
29, 84D-88C).
14. Γέν. 1, 11. Εἰς Ἑξαήμερον 5, 2, SC 26, 284 (PG 29, 97B). Βλ. καὶ ὅπ.π., 6, SC 26, 300 (PG 29, 105B).
15. Γέν. 1, 14. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 2, SC 26, 330-332 (PG 29, 120BC). Βλ. καὶ ὅπ.π. 5, 1, SC 26, 278-
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Μετὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τῆς γῆς διὰ τῶν βλαστημάτων καὶ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῶν ἀστέρων «λειπόμενον ἦν καὶ τοῖς ὕδασι τὸν οἰκεῖον κόσμον ἀποδοθῆναι». Σύμφωνα μὲ τὴ
σειρὰ καὶ τάξη ποὺ ἔθεσε ὁ Θεὸς ἐπίκειται ὁ στολισμὸς τῶν ὑδάτων, «ὥστε καὶ ταύτην
διακοσμηθῆναι τὴν λῆξιν». Μὲ τὸ θεῖο πρόσταγμα θάλασσες, ποταμοί, λίμνες, ὅλα τὰ
ὕδατα ἔγιναν γόνιμα καὶ ἔσπευσαν νὰ ὑπηρετήσουν τὸ δημιουργικὸ πρόσταγμα· «οὐδὲ
ἀργόν, οὐδὲ ἄμοιρον τῆς κατὰ τὴν κτίσιν συντελείας ἀπέμεινε… πᾶν ὕδωρ ἠπείγετο τῷ
δημιουργικῷ προστάγματι ὑπουργεῖν». Ἡ μεγάλη καὶ ἀνέκφραστη δύναμη τοῦ Θεοῦ,
ποὺ κατεβλήθη στὰ ὕδατα ὡς ἱκανότητα τοῦ ζωογονεῖν, ἔθεσε ἀμέσως σὲ ἐνέργεια καὶ
κίνηση τὴ ζωὴ τῶν ἐμβίων ὄντων 16 .
∆υνάμει τοῦ ἴδιου προστάγματος ἔσπευσε ὁ ἀέρας νὰ πληρωθεῖ ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα
εἴδη τῶν πτηνῶν, λαμβάνοντας καὶ αὐτὸς τὸν ἔμβιο στολισμό του. Τὰ ποικίλα μεγέθη
καὶ χρώματα, οἱ ἰδιαίτεροι τρόποι διαβίωσης καὶ συνήθειες διαμόρφωσαν τὴν ἀπαράμιλλη ὀμορφιὰ καὶ πολυπλοκότητα τοῦ βασιλείου τῶν πτηνῶν 17 . Ἡ δημιουργικὴ θεία βούληση διατρέχοντας τὴν ὁδὸ τῆς ξηρᾶς ἔδωσε καὶ σ᾽ αὐτὴν τὴ δυνατότητα νὰ λάβει τὸν
«ἴδιον κόσμον». Μὲ τὸ «ἐξαγαγέτω» ἡ γῆ ὄχι μόνο ἐντέλλεται ἀλλὰ καὶ ἐνδυναμώνεται
νὰ ἐξαγάγει τὴν ποικιλία τῶν χερσαίων ζώων, καθότι «ὁ δοὺς τὸ πρόσταγμα, καὶ τὴν
τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτῇ δύναμιν ἐχαρίσατο» 18 .
Μόνο στὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεὸς δὲν ἐξαγγέλλει τὸ παντοκρατορικό του
πρόσταγμα, ἀλλὰ παρουσιάζεται νὰ συσκέπτεται καὶ νὰ συναποφασίζει ὡς Τριάδα. Τὸ
τριαδικὸ δόγμα ὑπονοεῖται σὲ ὅλη τὴ μωσαϊκὴ περιγραφὴ τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ γίνεται σαφέστερο στὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ κήρυγμα τῆς θεολογίας ἦταν κεκαλυμμένο στὸ βάθος τῆς δημιουργίας. Ὅταν ὅμως ἐπρόκειτο νὰ δημιουργηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, τότε ἐμφανίζεται γυμνὴ ἡ πίστη καὶ διατυπώνεται σαφέστερα τὸ δόγμα τῆς ἀληθείας 19 . Ὁ διακεκριμένος τρόπος παρουσίασης τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐμφαίνει
ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν κορύφωση τοῦ ἔργου τῆς κοσμοποιίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τὴν τιμὴ καὶ
σπουδαιότητα τοῦ ἐσχάτου χρονικὰ δημιουργήματος.
Στὴν ἐξελικτικὴ πορεία τῆς δημιουργίας κυριαρχεῖ τὸ παντοκρατορικὸ θέλημαπρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο καλεῖ στὴν ὕπαρξη τὰ πάντα «ἐξ οὐκ ὄντων» 20 . Ἡ κοσμολογικὴ αὐτὴ ἀντίληψη τοῦ Χριστιανισμοῦ -ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ- διαφέρει τελείως
ἀπὸ τὴν κοσμολογία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι κάνουν λόγο γιὰ γένεση τοῦ σύμπαντος, ἐνῶ ἀγνοοῦν παντελῶς τὴν ἔννοια τῆς δημιουργίας. Γι᾿ αὐτὸ ἡ περίφημη κοσμολογικὴ ἀρχὴ τῆς «κοσμικῆς» δικαιοσύνης, δηλαδὴ τῆς δύναμης ποὺ συνέχει τὸ σύμπαν,
παρὰ τὴν ὑποστασιοποίησή της μὲ τὴ μορφὴ τῆς «∆ίκης», οὐδέποτε ἔφτασε στὸ ὕψος
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας περὶ Θεοῦ ∆ημιουργοῦ καὶ Προνοητῆ τοῦ παντός.
280 (PG 29, 96AB). COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 84-85. CALLAHAN, «Greek philosophy»,
σ. 39. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σ. 1113. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 30-32.
16. Γέν. 1, 20. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 1, SC 26, 390-392 (PG 29, 148A-C). CALLAHAN, «Greek philosophy», σ. 51.
17. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 3, SC 26, 442-446 (PG 29, 169B-172C). COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 117-120.
18. Γέν. 1, 24. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 1, SC 26, 428-430 (PG 29, 164C-165A)· 9, 3, SC 26, 488-490 (PG 29,
192B-193A). Πλούσια βιβλιογραφία γιὰ τὴν κοσμολογία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς βλ. Παράρτημα (Κοσμολογία).
19. Εἰς Ἑξαήμερον 9, 6, SC 26, 514-522 (PG 29, 204C-208Β). Πρβλ. Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς 8, PG 31,
1452B-1453B. Βλ. ŠPIDLÍK, La sophiologie, σσ. 11-12. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σσ. 1121-1122.
20. Β΄ Μακ. 7, 28. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σσ. 155-161.
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Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντλεῖ σημαντικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς γνωστὲς σ᾿ αὐτὸν θεωρίες
τῶν Ἰώνων κοσμολόγων καὶ τῶν Ἀθηναίων φιλοσόφων ποὺ ἀφοροῦν στὸ ζήτημα τῆς
«κοσμικῆς» δικαιοσύνης. Ἤδη ἡ περὶ τεσσάρων στοιχείων (γῆ, ὕδωρ, ἀέρας, πῦρ) διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπηχεῖ τὴν ἰδέα τοῦ Ἀναξιμάνδρου περὶ κοσμικῆς ἰσορροπίας,
ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνὸς ἀέναου ἰσόπαλου πολέμου ἀνάμεσα στὰ στοιχεῖα τῆς ὕλης. Ὁ
πόλεμος αὐτὸς ρυθμίζεται, κατὰ τὸ Μιλήσιο φιλόσοφο, ἀπὸ τὸν παράγοντα τῆς κοσμικῆς δικαιοσύνης, χωρὶς τὴν ὁποία ἡ μάχη τῶν στοιχείων θὰ κατέληγε σὲ ἀταξία καὶ
χάος. Ἡ δύναμη τῆς κοσμικῆς δικαιοσύνης ἐγγυᾶται τὴν ἐξισορρόπηση τῶν ἀντιρρόπων
τάσεων τοῦ σύμπαντος. Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη καὶ σύνθεση τῶν τεσσάρων στοιχείων. Ἡ ἰδιάζουσα ποιότητα τοῦ καθενὸς τὸ ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ
ἄλλα (γῆ-ξηρότητα, ὕδωρ-ψυχρότητα, ἀέρας-ὑγρότητα, πῦρ-θερμότητα), ἐνῶ ταυτόχρονα τὰ συνενώνει μεταξύ τους (ἡ γῆ εἶναι ξηρὴ καὶ ψυχρή, τὸ ὕδωρ ψυχρὸ καὶ ὑγρό, ὁ ἀέρας ὑγρὸς καὶ θερμός, τὸ πῦρ θερμὸ καὶ ξηρό). Ἔτσι διὰ τῆς κοινῆς ποιότητας τὰ ἀντίθετα στοιχεῖα ἔρχονται σὲ συνάφεια, ὥστε παρατηρεῖται στὸ σύμπαν «κύκλος καὶ χορὸς
ἐναρμόνιος, συμφωνούντων πάντων καὶ συστοιχούντων ἀλλήλοις» 21 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν τονίζει τὸ στοιχεῖο τοῦ πολέμου, ποὺ εἶναι θεμελιῶδες γιὰ
τὸν Ἀναξίμανδρο, οὔτε τὸ «νεῖκος» καὶ τὴν ἀντιθετικὴ πάλη τῶν κοσμικῶν δυνάμεων,
ποὺ εἰσηγεῖται ὁ Ἐμπεδοκλῆς. Ἀντίθετα δίνει βαρύτητα στὴ φιλία καὶ στὴ συμπάθεια
τῶν στοιχείων, ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴ μεταξύ τους κοινωνία καὶ ἁρμονία· «ὅλον τὸν κόσμον δὲ ἀνομοιομερῆ τυγχάνοντα ἀρρήκτῳ τινὶ φιλίας θεσμῷ εἰς μίαν κοινωνίαν καὶ
ἁρμονίαν συνέδησεν· ὥστε καὶ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων τῇ θέσει διεστηκότα ἡνῶσθαι δοκεῖν διὰ τῆς συμπαθείας». Συνεπῶς αὐτὸ ποὺ τονίζει ὁ χριστιανὸς διδάσκαλος εἶναι ὁ
ἑνοποιητικὸς ρόλος τῆς θείας βούλησης, ποὺ χαρίζει στὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου κίνηση,
ὀμορφιά, ζωντάνια καὶ μία ἁρμονία καὶ κοινωνία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐξισορρόπηση τῶν ἀντιθέσεων μὲ τὴ δύναμη τῆς «φιλίας» καὶ τῆς «συμπαθείας» ποὺ ὁ ∆ημιουργὸς ἔθεσε ἐξουσιαστικὰ στὸ σύμπαν 22 .
Τὴν ἰδέα τοῦ Παρμενίδη γιὰ τὴ σχέση «δίκης» καὶ χρόνου καὶ τὴν ἁρμονικὴ ἐναλλαγὴ μεταξὺ ἡμέρας καὶ νύχτας θυμίζει ἡ περιγραφὴ τῆς ἁγιογραφικῆς «ἡμέρας μιᾶς».
Τὸ πρῶτο δημιουργικὸ στάδιο κατακλείεται μὲ τὴ συμπλήρωση «ἡμέρας μιᾶς», ἡ ὁποία
συνένωσε τὰ δύο ἄκρα, τὴν ἡμέρα καὶ τὴ νύχτα, σὲ ἑνιαῖο σύνολο. Ἔτσι τίθεται ἕνα σαφὲς περίγραμμα ποὺ συνενώνει τὸ χρόνο, ὥστε οἱ εἰκοσιτέσσερις ὧρες νὰ συμπληρώνουν
πάντοτε διάστημα ἑνὸς ἡμερονυκτίου. Κατὰ συνέπεια, ἀκόμη καὶ ἂν ἡ ἡμέρα εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ νύχτα ἢ τὸ ἀντίθετο, τὸ ἄθροισμα τῶν δύο διαστημάτων ἐμπεριγράφεται ὁπωσδήποτε ἐντὸς σταθερῶν ὁρίων. Ὅποτε κατὰ τὴν περιφορὰ τοῦ ἥλιου σχηματίζεται μία ἑσπέρα καὶ μία πρωία, ἡ περιστροφὴ αὐτὴ συμπληρώνεται σὲ αὐστηρὰ καθορισμένο διάστημα ἑνὸς ἡμερονυκτίου, διατηρουμένης τῆς τάξης καὶ ἰσορροπίας τοῦ
21. Εἰς Ἑξαήμερον 4, 5, SC 26, 266-270 (PG 29, 89Β-92Α). Τὸν Ἀναξίμανδρο ἀκολουθεῖ καὶ ὁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 330a ἑξ. Βλ. καὶ COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 41-43.

CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 45-46. ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 67-68, 73-87, 99-107. TORCHIA,
«Sympatheia», σσ. 364-377.
22. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 2, SC 26, 148 (PG 29, 33Α). ΠΛΑΤΩΝ, Τιμαῖος 32bc. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 163-164. Ὁ Giet (SC 26, 148) προτιμᾶ τὴ γραφὴ «φιλίας θεσμῷ», ἐνῶ ὁ Garnier (PG 29, 33Α)
ἔχει τὴ γραφὴ «φιλίας δεσμῷ» (καὶ ὁ Εὐστάθιος μεταφράζει «vinculis»). Βλ. καὶ CALLAHAN, «Greek
philosophy», σ. 46 ὑποσ. 69.
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σύμπαντος, «ὥστε τὰ νῦν ἐν ἱστορίας εἴδει παραδοθέντα νομοθεσία ἐστὶ πρὸς τὰ ἑξῆς».
∆ιὰ τοῦ θείου θελήματος τὸ ἡμερονύκτιο ὁρίζεται καὶ ὀνοματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἐπικρατέστερο τμῆμα του, ποὺ εἶναι ἡ ἡμέρα. Ὁ Θεὸς λοιπόν, ποὺ κατασκεύασε τὴ φύση τοῦ
χρόνου, ἐπέβαλε σ᾽ αὐτὸν ὅριο καὶ μονάδα μέτρησης τὸ διάστημα τῆς «ἡμέρας μιᾶς», ἡ
ὁποία ἀνακυκλοῦται συνεχῶς, ἀριθμώντας ἑβδοματικὰ τὴν κίνηση τοῦ χρόνου 23 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ὅτι ὁ ∆ημιουργὸς ἔθεσε τὴν ἀπόλυτη τάξη καὶ ἁρμονία
στὸ σύμπαν, ὄχι μόνο συνενώνοντας τὸν αἰσθητὸ κόσμο μὲ τὴ ροὴ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ καὶ
ὁρίζοντας μονάδες μέτρησης τοῦ χρόνου, ὥστε αὐτὸς νὰ μὴ ρέει ἄτακτα καὶ χαοτικά, ἀλλὰ εὔτακτα καὶ ἁρμονικά. Ἐπιπλέον θέτει τὸ παντοκρατορικὸ θεῖο θέλημα ὑπεράνω τοῦ
θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς ἁρμονικῆς ἐναλλαγῆς τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας, ὑπενθυμίζοντας στοὺς χριστιανοὺς ἀκροατές του τὴν ἱστορία τῆς δημιουργίας. Ἀρχικὰ ἡμέρα ὀνομαζόταν τὸ φῶς καὶ νύχτα τὸ σκότος. Μετὰ τὴ δημιουργία τῶν δύο μεγάλων φωστήρων
ἡμέρα ἐπικράτησε νὰ λέγεται ἡ φωτισμένη ἀπὸ τὸν ἥλιο ἀτμόσφαιρα καὶ νύχτα ἡ σκιὰ
τῆς γῆς ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀπόκρυψη τοῦ ἥλιου. Κατὰ τὰ τρία ὅμως πρῶτα δημιουργικὰ στάδια ἡ ἡμέρα ἐμφανιζόταν καὶ ἡ νύχτα ἐρχόταν σὲ ἀντικατάστασή της ὄχι
δυνάμει τῆς ἡλιακῆς κίνησης, ἀνύπαρκτης ἀκόμη, ἀλλὰ καθὼς τὸ πρωτόγονο φῶς διαχυνόταν καὶ συστελλόταν «κατὰ τὸ ὁρισθὲν μέτρον παρὰ Θεοῦ» 24 .
Ἡ «δικαιοτάτη» θάλασσα τοῦ Σόλωνα παραπέμπει τὴ σκέψη μας στὴν ἁγιογραφικὴ συναγωγὴ τῶν ὑδάτων. Στὴν ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κυριαρχεῖ ἡ δύναμη καὶ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ δημιουργεῖ τὸ κάλλιστο περιβάλλον γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Μὲ τὸ θεῖο λόγο «συναχθήτω τὸ ὕδωρ» ἡ φύση τῶν ὑδάτων διετάχθη νὰ τρέχει καὶ νὰ
σπεύδει διαρκῶς ὠθουμένη ἀπὸ τὸ ἴδιο πρόσταγμα. Ἡ φυσικὴ ἰδιότητα τῆς κατωφέρειας
τῶν ὑδάτων δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ θείου προστάγματος. Ἡ κατηφορικὴ ροπὴ τῶν ὑλικῶν σωμάτων δὲν εἶναι ἐγγενὴς ἀλλὰ ἐπίκτητη ἰδιότητα δοσμένη ἀπὸ τὸ
Θεό· «Θεοῦ φωνὴ φύσεώς ἐστι ποιητική· καὶ τὸ γενόμενον τότε τῇ κτίσει πρόσταγμα
τὴν πρὸς τὸ ἐφεξῆς ἀκολουθίαν τοῖς κτιζομένοις παρέσχετο». Μετὰ τὴν ἀρχική τους
συγκέντρωση τὰ ὕδατα ἐντέλλονται νὰ παραμένουν στοὺς καθορισμένους τόπους· «καὶ
τὸ ῥεῖν τοῖς ὕδασι διὰ τὸ θεῖον πρόσταγμα, καὶ τὸ εἴσω τῶν ὅρων περιγεγράφθαι τὴν
θάλασσαν, ἀπὸ τῆς πρώτης ἐστὶ νομοθεσίας»25 . Ἡ συναγωγὴ τῶν ὑδάτων ἐξυπηρετοῦσε
23. Γέν. 1, 5. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 8, SC 26, 176-182 (PG 29, 48C-49C). COURTONNE, S. Basile et
l᾽hellénisme, σσ. 35-36. CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 37-38. Ἡ ἀνακύκληση τῆς «μιᾶς» προεικονίζει ἤδη ἀπὸ τὴ γένεση τοῦ κόσμου τὴν ἐσχατολογικὴ ἀτελεύτητη «ὀγδόη» ἡμέρα. Βλ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σσ. 55-63.
24. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 7-8, SC 26, 176 (PG 29, 48ΒC)· 6, 3, SC 26, 340 (PG 29, 124BC )· 8, SC
26, 368 (PG 29, 137A). CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 38-39. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπενθυμίζει
συχνὰ στὸ εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα ὅτι ἡ δημιουργία ἔγινε χάριν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ διευκρινίζει ὅτι ἡ ἀναφορὰ στὸ μέγεθος τῶν φωστήρων δὲν εἰσάγει σύγκριση, ἀλλὰ τίθεται ἀπόλυτα. Ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη εἶναι μεγάλοι διότι ἔχουν διαστάσεις ποὺ τοὺς καθιστοῦν ἐπαρκεῖς φορεῖς καὶ πομποὺς φωτὸς πρὸς τὸν οὐρανό, τὴν ἀτμόσφαιρα, τὴ γῆ καὶ τὴ θάλασσα. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 9, SC 26, 370-372 (PG 29, 137CD)· 10,
SC 26, 376-378 (PG 29, 141AB)· 11, SC 26, 382-386 (PG 29, 144C-145C). COURTONNE, S. Basile et
l᾽hellénisme, σσ. 93-98. Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ τῶν φωστήρων ὑπόκεινται στὶς θεῖες καταβολὲς τῆς τάξης καὶ ἰσορροπίας τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς σκοπιμότητας. Αὐτὰ ποὺ φαντάζουν παράδοξα, κατὰ μὲ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια καὶ μέτρα, εἶναι ἔλλογα προνοήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὰ πρεσβεῖα τοῦ φωτὸς ἔναντι τοῦ ἥλιου καὶ ἡ φωτιστικὴ ἱκανότητα τῶν φωστήρων πλέον τῶν
λοιπῶν ἀστέρων ἀποσκοποῦν στὴν ἱκανοποίηση τῶν πνευματικῶν καὶ ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου.
25. Εἰς Ἑξαήμερον 4, 2, SC 26, 248-250 (PG 29, 81A-D)· 3, SC 26, 252 (PG 29, 81D-84Β). Ἐκκλ.
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τὴν προστασία καὶ καταλληλότητα τῆς ξηρᾶς διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῆς μαινόμενης θάλασσας στὰ παραλιακὰ ὅρια, ὥστε «τῷ ἀσθενεστάτῳ πάντων τῇ ψάμμῳ ἡ ταῖς βίαις ἀφόρητος χαλινοῦται». Ἔτσι οἱ κατὰ τόπους θάλασσες δὲν κατακλύζουν ἡ μία τὴν ἄλλη,
διότι δεσμεύονται ἀπὸ τὸ παντοδύναμο πρόσταγμα τοῦ ∆ημιουργοῦ, ποὺ ἐπέβαλε τὴ
συναγωγὴ καὶ παραμονὴ τῶν ὑδάτων ἐντὸς ὁρίων 26 .
Τὶς διαλεκτικὲς ἀντιθέσεις τοῦ φυσικοῦ κόσμου γιὰ τὶς ὁποῖες κάνει λόγο ὁ Ἡράκλειτος ἐντοπίζουμε στὴν ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴ σχέση πυρὸς-ὕδατος.
Τὸ στοιχεῖο τοῦ πυρὸς εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴ συμπλήρωση τοῦ σύμπαντος καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ἡ ὑπερβολικὴ δύναμη, ποὺ ἐκ φύσεως ἔχει τὸ πῦρ, θὰ μποροῦσε νὰ καταστρέψει τὸν κόσμο. Ἡ συντήρηση τῆς ἁρμονίας καὶ τάξης τοῦ σύμπαντος
ὀφείλεται στὴν περίσσεια τοῦ ὕδατος. Τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ εἶναι «ἀντικείμενα ἀλλήλοις,
καὶ φθαρτικὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου», ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ πλειονότητα τοῦ ἑνὸς ἀποδυναμώνει τὴν ἐπίδραση τοῦ ἄλλου. Ἔπρεπε λοιπὸν «μήτε στάσιν εἶναι πρὸς ἄλληλα, μήτε
ἐν τῇ παντελεῖ τοῦ ἑτέρου ἐκλείψει ἀφορμὴν παρασχεθῆναι τῷ παντὶ πρὸς διάλυσιν».
Τὸν κίνδυνο καταστροφῆς τοῦ σύμπαντος ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τοῦ πυρὸς ἀπομακρύνει
ἡ ὑπερβολικὴ ποσότητα τοῦ ὕδατος, ποὺ περιορίζει τὴ δύναμη τῆς θερμότητας ἐντὸς
εὐεργετικῶν ὁρίων. Τὴ δυναμικὴ λειτουργικότητα τῆς σχέσης πυρὸς-ὕδατος ἀποδίδει ὁ
ἱερὸς ἑρμηνευτὴς στὴ σοφία τοῦ ∆ημιουργοῦ, ποὺ προέβλεψε τὴν ἀναγκαία ποσότητα
ὕδατος ἡ ὁποία μπορεῖ ν᾿ ἀντισταθεῖ στὴν καταλυτικὴ δύναμη τοῦ πυρός 27 .
Ἡ δύναμη τοῦ ἐξουσιαστικοῦ θείου προστάγματος ἐπιδρᾶ δυναμικὰ καὶ στὴ διατήρηση τῶν εἰδῶν τοῦ φυτικοῦ καὶ ζωικοῦ κόσμου. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος γνώριζε τὴ «∆ικαίαν» ἵππο τῶν Φαρσάλων, γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ὁ Ἀριστοτέλης 28 , τότε μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν ἐπιμονὴ τοῦ ἱεροῦ πατρὸς στὸ γεγονὸς
τῆς διατήρησης τῆς βιολογικῆς τάξης τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων. Ὁ κεντρικὸς ἄξονας
γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο στρέφεται ὅλη ἡ Ἑξαήμερος εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς δημιουργεῖ καὶ προνοεῖ
1, 7. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine», σ. 1112.
26. Εἰς Ἑξαήμερον 4, 3, SC 26, 254-256 (PG 29, 84B-D). Ἱερ. 5, 22. CALLAHAN, «Greek philosophy», σ. 45. Κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν εἰκόνα τῆς θάλασσας ποὺ δὲν ὑπερβαίνει τὰ ὅριά της ἀπαντᾶ στὸν ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ, Νεφέλαι 1290-1292: «τί δῆτα; τὴν θάλαττάν ἐσθ᾿ ὅτι πλείονα νυνὶ νομίζεις ἢ πρὸ τοῦ; μὰ ∆ί᾿,
ἀλλ᾿ ἴσην. οὐ γὰρ δίκαιον πλείον᾿ εἶναι», ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι δίκαιο, δηλαδὴ δὲν εἶναι φυσικό, γιὰ τὴ
θάλασσα νὰ γίνεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου περισσότερη. Παρόμοια, ὁ ΞΕΝΟΦΩΝ, Κύρου Παιδεία 8, 3,
38, χαρακτηρίζει ἕνα τμῆμα γῆς, «μικρὸν γῄδιον», ὡς «πάντων δικαιότατον», μὲ τὴν ἑξῆς ἔννοια: «ὅ τι
γὰρ λάβοι σπέρμα, καλῶς καὶ δικαίως ἀπεδίδου αὐτό τε καὶ τόκον… καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν ἔλαβεν».
Τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» χρησιμοποιεῖται ἐδῶ γιὰ νὰ δηλώσει τὴ συμφωνία ἑνὸς πράγματος μὲ τὴ φύση καὶ
τὸν προορισμό του. Ἡ δικαιοσύνη τῆς γῆς συνίσταται στὴ συμφωνία μὲ τὴ φύση της, ποὺ ἐπιβάλλει τὴν
ἀπόδοση πολλαπλάσιων καρπῶν στὸν καλλιεργητὴ ποὺ μόχθησε. Ὑπάρχει δηλαδὴ μία σχέση λειτουργικῆς ἀμοιβαιότητας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μὲ τὴ χρήση τοῦ ρηματικοῦ ζεύγους λαμβάνειν-ἀποδιδόναι. Βλ.
ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σ. 24 ὑποσ. 1.
27. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 5-6, SC 26, 212-220 (PG 29, 64C-68Β). COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 73-83. CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 47-48. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 82 ὑποσ. 3.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 85-86.
28. Τὸ ἐπίθετο «δίκαιος» χρησιμοποιοῦσαν ἐνίοτε οἱ ἀρχαῖοι γιὰ νὰ δηλώσουν τὸ ζῶο ποὺ γεννᾶ τέκνα ὅμοια μὲ αὐτό. Ἔτσι ἡ ἵππος τῶν Φαρσάλων ὀνομάστηκε ∆ικαία, διότι ὑπηρετοῦσε τὸν προορισμό της
γεννώντας ὅμοια μὲ αὐτὴν τέκνα, δηλαδὴ ἀναπαρήγετο σὲ συμφωνία μὲ τὴ φύση της. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,
Πολιτικὰ 1262a: «εἰσὶ δέ τινες καὶ γυναῖκες καὶ τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον ἵπποι καὶ βόες, αἳ σφόδρα πεφύκασιν ὅμοια ἀποδιδόναι τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν, ὥσπερ ἡ ἐν Φαρσάλῳ κληθεῖσα ∆ικαία ἵππος». ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 24-25 ὑποσ. 1.

73

Β΄. Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟ

γιὰ ἕνα κόσμο τὸν ὁποῖο φέρνει στὴν ὕπαρξη καὶ συντηρεῖ χάριν τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ
ἑρμηνευτὴς ἀναφέρεται στὴ διατήρηση τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν, αὐτὸ ποὺ ἐπισημαίνει εἶναι ἡ ὑπακοὴ τῶν ἄλογων στοιχείων τῆς φύσης στὴ θεία βουλή.
Ἡ ὑπακοὴ τῆς φύσης στὸ θεῖο θέλημα διατηρεῖται ἀμείωτα δυναμικὴ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, διότι «ἡ τότε φωνή, καὶ τὸ πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα, οἷον νόμος τις ἐγένετο φύσεως, καὶ ἐναπέμεινε τῇ γῇ, τὴν τοῦ γεννᾶν αὐτῇ καὶ καρποφορεῖν δύναμιν εἰς τὸ ἑξῆς
παρεχόμενος» 29 . Ἡ βλάστηση διῆλθε μέσῳ καθορισμένων ἀπὸ τὸ ∆ημιουργὸ σταδίων,
«ἵνα τὸ πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα διδασκάλιον τῇ φύσει γένηται πρὸς τὴν ἑξῆς ἀκολουθίαν». Ἔτσι στὴν ἀνάπτυξη τῶν φυτῶν παρατηρεῖται πάντοτε ἡ ἴδια σειρὰ ποὺ θέσπισε
τὸ πρῶτο ἐκεῖνο πρόσταγμα, κατὰ τὸ ὁποῖο ἀρχίζοντας ἡ γῆ ἀπὸ τὸ φύτρωμα, «ἵνα φυλάξῃ τοὺς νόμους τοῦ κτίσαντος», ἀκολούθησε ὅλα τὰ στάδια τῆς αὔξησης καὶ ἔφερε τὰ
βλαστήματα στὴν τέλεια μορφή. Ἔκτοτε κάθε φυτικὸ εἶδος διατηρεῖται ἀπαράλλακτο,
γιατὶ ἡ φύση σέβεται τὴ θεόσδοτη νομοθεσία· «ὥστε οὐδὲ παρὰ τὸ πρόσταγμα εὕροις ἂν
ἐν τοῖς φυομένοις ἐπιτελούμενον» 30 .
Ἡ Γραφικὴ ρήση «ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν κατὰ γένος» εἶναι
θεία φωνή, «μᾶλλον δὲ οὐδὲ φωνή, ἀλλὰ ῥοπὴ μόνον καὶ ὁρμὴ τοῦ θελήματος», μὲ ἐξαιρετικὸ βάθος καὶ ἔκταση, ὅπως ἐκφράστηκε δημιουργικὰ μὲ τὴ γένεση ἀναρίθμητων
ζωικῶν εἰδῶν, ἡ παρατήρηση καὶ προσπάθεια καταγραφῆς τῶν ὁποίων ὁδηγεῖ σὲ ἀμηχανία καὶ κατάπληξη τὴν ἀνθρώπινη διάνοια. Ὅλα τὰ ζῶα τῆς θάλασσας, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἔρχονται στὴν ὕπαρξη «τῇ αὐτῇ δυνάμει, καὶ τῷ ἴσῳ προστάγματι», χάρη στὸ
ὁποῖο «ἑκάστῳ γένει ἡ διαδοχὴ ἀπαράλλακτος καὶ ἀνεπίμικτος πρὸς ἑτέραν φύσιν». Ὁ
ἴδιος θεῖος λόγος, ποὺ διέτρεξε τὴ γῆ μέχρι καὶ τὴν ἕκτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας, ἐκτείνεται ἕως σήμερα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ φύση τῶν ζώων, ἀφοῦ ἔλαβε τὴν ἀρχικὴ κίνηση
ἀπὸ ἕνα πρόσταγμα, διαπερνᾶ καὶ διατρέχει ὁμαλὰ τὴν αὐξανόμενη καὶ φθειρόμενη κτίση διατηρώντας ὅμοιες τὶς ἀλλεπάλληλες γενιὲς τῶν εἰδῶν καὶ συντηρώντας κάθε εἶδος
ἀπαράλλακτο στὶς ἐπερχόμενες γενιές. Κανένα χρονικὸ διάστημα δὲν ἀλλοιώνει ἢ ξεθωριάζει τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ζώων, ἀλλὰ ἡ φύση τους πορεύεται σὺν τῷ χρόνῳ νεαρὰ
πάντοτε, ὅπως ἐξῆλθε τὸ πρῶτον. Σταθερὸς παραμένει καὶ ὁ ὁρισμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ τρόπος διατροφῆς, ποὺ διενεμήθη σὲ κάθε ζωικὸ εἶδος ὄχι εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε ἀλλὰ μὲ ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη· «νόμος τίς ἐστι φύσεως ἴσως καὶ δικαίως κατὰ τὸ ἑκάστου χρειῶδες τὴν δίαιταν ἑκάστοις ἀποκληρῶν». Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια σοφὴ νομοθεσία «ἕκαστον
29. Εἰς Ἑξαήμερον 5, 1, SC 26, 278 (PG 29, 96A). Πρβλ. ὅπ.π., 10, SC 26, 320-322 (PG 29,
116CD): «Τὸ μικρὸν τοῦτο πρόσταγμα εὐθὺς φύσις μεγάλη καὶ λόγος ἔντεχνος ἦν, θᾶττον τοῦ ἡμετέρου
νοήματος τὰς μυρίας τῶν φυομένων ἰδιότητας ἐκτελῶν. Ἐκεῖνο ἔτι καὶ νῦν ἐνυπάρχον τῇ γῇ τὸ πρόσταγμα, ἐπείγει αὐτὴν καθ᾿ ἑκάστην ἔτους περίοδον ἐξάγειν τὴν δύναμιν ἑαυτῆς ὅσην ἔχει πρός τε βοτανῶν
καὶ σπερμάτων καὶ δένδρων γένεσιν… ἡ τῆς φύσεως ἀκολουθία ἐκ τοῦ πρώτου προστάγματος τὴν ἀρχὴν
δεξαμένη, πρὸς πάντα τὸν ἐφεξῆς διεξέρχεται χρόνον, μέχρις ἂν πρὸς τὴν κοινὴν συντέλειαν τοῦ παντὸς καταντήσῃ». ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 105-106.
30. Εἰς Ἑξαήμερον 5, 5, SC 26, 294-298 (PG 29, 104Α-105Α). Βλ. καὶ ὅπ.π., 2, SC 26, 282-284
(PG 29, 97AB): «Πρῶτον μὲν γὰρ βλάστησις, εἶτα χλόη, εἶτα χόρτου αὔξησις, εἶτα ὁ ἀπαρτισμὸς τῶν αὐξομένων διὰ τοῦ σπέρματος… Καὶ τοῦτό ἐστι τό, Κατὰ γένος. Οὐ γὰρ ἡ προβολὴ τοῦ καλάμου ἐλαίας ἐστὶ
ποιητική, ἀλλὰ ἐκ καλάμου μὲν ἕτερος κάλαμος, ἐκ δὲ τῶν σπερμάτων τὰ συγγενῆ τοῖς καταβληθεῖσιν ἀποβλαστάνει. Καὶ οὕτω τὸ ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει προβληθὲν παρὰ τῆς γῆς, μέχρι νῦν διασώζεται, τῇ ἀκολουθίᾳ τῆς διαδοχῆς φυλασσομένου τοῦ γένους». Λίγο παρακάτω ἐπιρρωνύει ὁ ἑρμηνευτὴς μὲ νέα ἐπιχειρήματα τὴν πεποίθησή του ὅτι «ἔτι καὶ νῦν ἡ τάξις τῶν φυομένων μαρτυρεῖ τῇ πρώτῃ διακοσμήσει»
(ὅπ.π., 3, SC 26, 288-290 [PG 29, 100B-D]). COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 85-88.
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γένος, ὥσπερ πόλεσιν ἢ κώμαις τισὶν ἢ πατρίσιν ἀρχαίαις, τοῖς ἀποτεταγμένοις αὐτοῖς
τῆς θαλάσσης μέρεσιν ἐναυλίζεται». Ἀκόμη καὶ τὰ ἀποδημητικὰ εἴδη, ποὺ σὲ καιρὸ ἀναπαραγωγῆς μεταναστεύουν σὲ κατάλληλους τόπους, παρακινοῦνται ἀπὸ τὸν κοινὸ φυσικὸ νόμο ποὺ τὰ διέπει. «Τίς ὁ κινῶν;». Τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, ἀπαντᾶ ὁ ἱερὸς πατήρ,
ποὺ πληροῖ τὰ πάντα καὶ φτάνει μέχρι καὶ τὶς μικρότερες λεπτομέρειες· «ὁρᾷς τὴν θείαν
διάταξιν πάντα πληροῦσαν, καὶ διὰ τῶν μικροτάτων διήκουσαν» 31 .
Εἴτε κάνει λόγο ὡς χριστιανὸς κήρυκας γιὰ τὴν πρώτη νομοθεσία ποὺ θέσπισε ὁ
Θεὸς στὴ δημιουργία του εἴτε ἀναφέρεται ὡς σοφὸς διδάσκαλος στὴν «κοσμικὴ» δικαιοσύνη ποὺ παρατηρεῖται παντοῦ στὸ σύμπαν, ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς Μέγας Βασίλειος
διακηρύττει, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ τοῦ παρέχουν ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη γνώση του, τὴ
σοφία, παντοδυναμία καὶ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ κυριαρχοῦν στοὺς νόμους τῆς φύσης.
Σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Ἑξαημέρου τονίζει ὅτι ἡ κτιστὴ πραγματικότητα ὀφείλει τὴν ὕπαρξη καὶ συντήρησή της στὴν εὐταξία τῶν φυσικῶν νόμων, ἡ ἁρμονικὴ λειτουργία
τῶν ὁποίων ἀνάγεται στὴν κυριαρχικὴ θεία αὐθεντία.
Λέγεται συνήθως ὅτι τὸ θεῖο θέλημα αἴρει τὴ φυσικὴ τάξη τῶν πραγμάτων προκαλώντας παράδοξα φαινόμενα. Στὴν πραγματικότητα ὅμως καὶ οἱ ἴδιοι οἱ φυσικοὶ νόμοι
εἶναι ἕνα θαῦμα, γι᾿ αὐτὸ ἡ ἀνατροπή τους δὲν εἶναι παρὰ μία νέα δημιουργικὴ ἐπέμβαση ποὺ ὑπενθυμίζει στὸν ἄνθρωπο τὶς ἄπειρες δυνατότητες τοῦ Θεοῦ νὰ θέτει νόμους32 .
Ἔτσι ὁ παντοδύναμος θεῖος λόγος φερόμενος ἐπὶ τῶν ὑδάτων προκαλεῖ τὴ διαίρεση τῆς
Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, προκειμένου νὰ διέλθει μέσῳ αὐτῆς ὁ καταδιωκόμενος ἀπὸ τοὺς
Αἰγυπτίους λαὸς τοῦ Ἰσραήλ 33 . Ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου διακόπτει τὴ φυσικὴ συνέχεια καὶ
ἑνότητα τῆς φωτιᾶς, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ φλεγομένη καὶ μὴ καιομένη βάτος 34 καὶ ἡ ἀνατρεπτικὴ λειτουργία τῆς καμίνου τῆς Βαβυλώνας 35 . Ἡ θεία προσταγὴ μετατρέπει τὰ
ἁρπακτικὰ ὄρνεα σὲ τροφεῖς τοῦ προφήτη· «τῷ δεσποτικῷ προστάγματι τὴν φύσιν διήμειψαν, πιστοὶ φύλακες γενόμενοι τῶν ἄρτων καὶ τῶν κρεῶν». Ἄλλοτε ὑποβάλλει σὲ
νηστεία ἀκόμη καὶ τὰ θηρία ἐνώπιον τοῦ δικαίου 36 . Ἀλλὰ καὶ ὁ ἥλιος «ἔστη κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς» δεσμευμένος ἀπὸ τὸ
31. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 1-4, SC 26, 394-414 (PG 29, 148D-1157C). Βλ. καὶ ὅπ.π. 9, 2, SC 26,
482-484 (PG 29, 189BC): «Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κτηνῶν καὶ θηρίων καὶ ἑρπετῶν. Νόησον ῥῆμα Θεοῦ διὰ τῆς κτίσεως τρέχον, καὶ τότε ἀρξάμενον, καὶ μέχρι νῦν ἐνεργοῦν, καὶ εἰς τέλος δεξιόν, ἕως ἂν ὁ
κόσμος συμπληρωθῇ… ἡ φύσις τῶν ὄντων ἑνὶ προστάγματι κινηθεῖσα, τὴν ἐν τῇ γενέσει καὶ φθορᾷ κτίσιν
ὁμαλῶς διεξέρχεται, τὰς τῶν γενῶν ἀκολουθίας δι᾽ ὁμοιότητος ἀποσώζουσα, ἕως ἂν πρὸς αὐτὸ καταντήσῃ
τὸ τέλος. Ἵππον μὲν γὰρ ἵππου ποιεῖται διάδοχον, καὶ λέοντα λέοντος, καὶ ἀετὸν ἀετοῦ· καὶ ἕκαστον τῶν
ζῴων ταῖς ἐφεξῆς διαδοχαῖς συντηρούμενον μέχρι τῆς συντελείας τοῦ παντὸς παραπέμπει. Οὐδεὶς χρόνος
διεφθαρμένα ἢ ἐξίτηλα ποιεῖ τῶν ζῴων τὰ ἰδιώματα, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄρτι καθισταμένη ἡ φύσις ἀεὶ νεαρὰ τῷ
χρόνῳ συμπαρατρέχει. Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν. Τοῦτο ἐναπέμεινε τῇ γῇ τὸ πρόσταγμα, καὶ οὐ παύεται ἐξυπηρετουμένη τῷ κτίσαντι». Βλ. COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 111-117. CALLAHAN,
«Greek philosophy», σ. 35. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 82. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 106-107, 110 ἑξ.
32. Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 68-69. Πρβλ. Ο Ι∆ΙΟΣ, ∆ογματικὴ Β΄, σσ. 161-164. ΦΑΡΑΝΤΟΣ,
Περὶ θείας προνοίας, σσ. 62-69.
33. Ψαλμ. 32, 7. Εἰς ψαλμὸν 32, 5, PG 29, 336AB.
34. Ἔξ. 3, 2-3. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 3, SC 26, 336 (PG 29, 121C).
35. ∆αν. 3 ( Ὕμνος τριῶν παίδων), 23-26. Εἰς ψαλμὸν 28, 6, PG 29, 297AB: «...ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου
καὶ τὸ συνεχὲς τῇ φύσει καὶ ἡνωμένον τοῦ πυρὸς διακόπτει. Καίτοι ἄτμητον καὶ ἀδιαίρετον ἐπινοίαις ἀνθρωπίναις τὸ πῦρ εἶναι δοκεῖ, ἀλλ᾽ ὅμως προστάγματι Κυρίου διακόπτεται καὶ διίσταται».
36. Γ΄ Βασ. 17, 4-6. ∆αν. 6, 18-22. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31, 320A.
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πρόσταγμα τοῦ ∆ημιουργοῦ χάριν τοῦ περιούσιου λαοῦ37 . Ἡ κορυφαία ἔκφραση τῆς παντοδυναμίας καὶ ἀγαθότητας τοῦ θείου προστάγματος εἶναι ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μὲ
τὸν ἐξουσιαστικὸ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου λόγο ὁ Κύριος κατανικᾶ τὴ δύναμη τοῦ ἅδη
καὶ παρέχει ζωή. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἀκατανίκητης ἰσχύος
τοῦ θείου καὶ ζωοποιοῦ προστάγματος «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ ὁ νεκρὸς ἐζωοποιεῖτο·
καὶ ὁ δεδεμένος περιεπάτει. Θαῦμα ἐν θαύματι· κειρίαις δεδέσθαι τοὺς πόδας, καὶ μὴ
κωλύεσθαι πρὸς τὴν κίνησιν. Μεῖζον γὰρ ἦν τὸ ἐνισχύον τοῦ ἐμποδίζοντος» 38 .
β΄. Ἀναγκαιότητα, σειρὰ καὶ τάξη τῶν θείων ἐντολῶν
Συνέπεια τῆς κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ
ὑποχρέωση μίμησης τοῦ θείου προτύπου· «τούτῳ κεῖται νόμος, μιμεῖσθαι τὸν πλάστην
εἰς δύναμιν, καὶ τὴν ἐν οὐρανοῖς εὐταξίαν σκιαγραφεῖν ἐπὶ γῆς» 39 . Μετὰ τὴν πτώση ὁ
ἄνθρωπος ἐκπληρώνει τὸν προορισμό του διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Ὅμως ἡ πίστη,
διανοητικὴ ἢ καρδιακή, δὲν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴ σωτηρία. Κατὰ τὰ ἀψευδῆ λόγια τοῦ
Κυρίου «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν,
ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» 40 . Ἡ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὸν πεπτωκότα τοῦ θείου θελήματος ἐπιτυγχάνεται ἐν Χριστῷ, τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ
ὁποίου «ἀνάκλησίς ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐκπτώσεως, καὶ ἐπάνοδος εἰς οἰκείωσιν Θεοῦ ἀπὸ τῆς
διὰ τὴν παρακοὴν γενομένης ἀλλοτριώσεως». Ἡ ἐν Χριστῷ οἰκονομία δὲ συνίσταται μόνο στὴ θεία ἐνανθρώπηση, στὰ πάθη, στὴν ταφή, στὴν ἀνάσταση, ἀλλὰ καὶ στὶς «τῶν
εὐαγγελικῶν παραγγελμάτων ὑποτυπώσεις». Ὁ πεπτωκὼς γίνεται ἱκανὸς καὶ ἄξιος μόνο «διὰ μιμήσεως Χριστοῦ τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην υἱοθεσίαν ἀπολαβεῖν». Ἀναγκαία γιὰ
τὴν τελείωση εἶναι ἡ συμμόρφωση στὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος καὶ
«ἡ Χριστοῦ μίμησις ἐν τοῖς κατὰ τὸν βίον ὑποδείγμασιν ἀοργησίας καὶ ταπεινοφροσύνης καὶ μακροθυμίας» 41 .
Ὅπως οἱ φυσικοὶ νόμοι δὲν εἶναι παρὰ ἐκφράσεις τοῦ θείου θελήματος γιὰ τὴ λειτουργία καὶ τὸ σκόπιμο τέλος τοῦ κόσμου, ἔτσι καὶ οἱ ἠθικὲς ἐντολὲς δὲν εἶναι ἀναγκαστικὲς ἐπιταγές, ἀλλὰ ἀποτύπωση καὶ ὑπόδειξη τοῦ θείου θελήματος γιὰ τὴ μετάβαση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ κατ᾽ εἰκόνα στὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν. Στὴν ὁδὸ τῆς δικαιοσύνης -μὲ τὴ
διττὴ ἔννοια τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς δικαίωσης- βαδίζει ὁ ἐφαρμοστὴς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες δόθηκαν ὄχι ὡς καταπιεστικοὶ νόμοι ἀλλὰ ὡς ὁδοδεῖκτες ποὺ καθοδηγοῦν στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν τελειότητα. Συνεπῶς οἱ θεῖες ἐντολὲς ἔχουν ὅλως πνευματι37. Ἰησ. Ναυῆ 10, 12-14. Κατὰ Εὐνομίου 1, 21, SC 299, 248 (PG 29, 560A). Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας,
ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου, πίστευε στὴ δυνατότητα μιᾶς θεότητας ν᾿ ἀναστείλει τὴ φυσικὴ τάξη
τῶν νόμων. Ἡ Ἥρα ἐπεμβαίνει αὐθαίρετα στὴν τάξη τοῦ χρόνου καὶ ἐξαναγκάζει τὸν ἥλιο νὰ δύσει πρὶν
τὴν ὁρισμένη ὥρα (ΟΜΗΡΟΣ, Ἰλιὰς Σ, 239-243). Ἡ Ἀθηνᾶ παρατείνει παράνομα τὴ διάρκεια τῆς νύχτας
(Ὀδύσσεια Ψ, 241-243). ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία, σσ. 28-30.
38. Ἰω. 11, 43. Περὶ εὐχαριστίας 5, PG 31, 228BC.
39. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 5, PG 31, 549A.
40. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 3, PG 31, 896A. Ματθ. 7, 21.
41. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 15, 35, SC 17, 364-366 (PG 32, 128C-129A. Φιλιπ. 3, 10-11). Βλ. καὶ
ὅπ.π., SC 17, 370 (PG 32, 132AΒ): «Πρὸς οὖν τὸν ἐξ ἀναστάσεως βίον καταρτίζων ἡμᾶς ὁ Κύριος, τὴν
εὐαγγελικὴν πᾶσαν ἐκτίθεται πολιτείαν, τὸ ἀόργητον, τὸ ἀνεξίκακον, τὸ φιληδονίας ἀρρύπωτον, τὸ ἀφιλάργυρον τοῦ τρόπου νομοθετῶν· ὥστε ἅπερ ὁ αἰὼν ἐκεῖνος κατὰ τὴν φύσιν κέκτηται, ταῦτα προλαβόντας
ἡμᾶς ἐκ προαιρέσεως κατορθοῦν. Εἰ τοίνυν τις ὁριζόμενος εἴποι τὸ εὐαγγέλιον εἶναι τοῦ ἐξ ἀναστάσεως βίου προδιατύπωσιν, οὐκ ἄν μοι δοκῇ τοῦ προσήκοντος ἁμαρτεῖν».
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κὴ καὶ οὐδόλως δικανικὴ ἔννοια. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, ὅταν ἐφαρμόζονται κατὰ τὸ γνήσιο πνεῦμα τους καὶ δὲν καταλήγουν σὲ τυπολατρία, εἶναι πνευματικὲς καὶ στοχεύουν στὴν ἐσωτερικὴ κάθαρση τῶν ψυχῶν.
Βέβαια οἱ διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου εἶχαν ἐξαναγκαστὸ χαρακτήρα καὶ ἀξίωναν καθολικὴ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες. Ὡστόσο ὁ νόμος δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν
ὑγιὴ κοινωνικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἰουδαίου, ἀλλὰ γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, πρὸς ἀποτροπὴ τῆς ἐφάμαρτης πράξης, στοχεύει προληπτικὰ στὴ διάθεση τῆς καρδιᾶς· «πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ γένηται ρῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα». Ἡ φυλακὴ τοῦ νοῦ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας ἐντολὴ ἤδη στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ὡς ὑποστήριγμα τῆς διεστραμμένης μετὰ τὴν πτώση κρίσης τοῦ ἀνθρώπου ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό. Ἡ ἐντολὴ ἀναφέρεται στὴν ἐνέργεια τοῦ νοῦ, ὁ ὁποῖος ἐντέλλεται διὰ τῆς προσοχῆς καὶ συνεχοῦς ἐπίβλεψης τῶν λογισμῶν νὰ συντηρεῖ ἄγρυπνη
τὴν ψυχὴ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν θείων ἐντολῶν, στὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ στὴν
ἐπιδίωξη τῆς δικαιοσύνης42 . Συνεπῶς ἡ ἐντολὴ «πρόσεχε σεαυτῷ» εἶναι ρυθμιστικὴ κάθε ἄλλης ἐντολῆς, καὶ συνοψίζει στὴ δυναμική της κάθε εὐαγγελικὸ πρόσταγμα ποὺ
ἀφορᾶ στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 43 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος διακρίνει τρεῖς διαφορετικὲς διαθέσεις ποὺ ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ
στὴν ὑπακοὴ στὶς θεῖες ἐντολές. Πρώτη εἶναι ἡ δουλικὴ διάθεση, ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ
φόβο τῆς τιμωρίας. ∆εύτερη εἶναι ἡ διάθεση τοῦ μισθωτοῦ, ὁ ὁποῖος τηρεῖ τὶς ἐντολὲς
ἐπιδιώκοντας τὰ κέρδη τοῦ μισθοῦ. Τρίτη καὶ ἀνώτερη εἶναι ἡ διάθεση τοῦ υἱοῦ, ποὺ
τηρεῖ τὶς ἐντολὲς ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸ θεῖο νομοθέτη καὶ χαίρει διότι κρίθηκε ἄξιος νὰ
ὑπηρετεῖ τὸν ἀγαθὸ Θεό 44 . Ὁ πιστὸς ἐκτελεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου ὄχι ἀναγκαστικὰ
καὶ δουλικὰ ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ ζῆλο ἔχοντας τὴ βέβαιη πεποίθηση ὅτι ὁ θεῖος νόμος
εἶναι δίκαιος, ἀληθινὸς καὶ χρηστός, πραγματοποιεῖ δὲ ὅ,τι ὑπόσχεται, δηλαδὴ τὴ δωρεὰ τῆς αἰώνιας ζωῆς στοὺς γνήσιους ἐφαρμοστὲς τοῦ θείου θελήματος· «τὰ κρίματα
Κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον
πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον· καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά· ἐν τῷ
φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή»45 .
Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Χριστό, ποὺ ἀξίωσε ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς ἀκολούθους του «ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε… ὁ ἔχων
τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με... ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ» 46 . Οἱ ἐντολὲς εἶναι οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, ποὺ εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Χωρὶς τὴν εὐεργετικὴ ἀκτινοβολία τῶν ἐντολῶν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα
στὸ σκότος τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἁμαρτίας 47 . Οἱ ἐντολὲς εἶναι ἡ θύρα διὰ τῆς ὁποίας ὁ
42. ∆ευτ. 15, 9. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 1-2, RUDBERG, 24-25 (PG 31, 200B-201C). ΜΠΟΝΗΣ,
«Μ. Βασιλείου Εἰς τὸ "Πρόσεχε σεαυτῷ"», σσ. 241-249. ΒΑΝΤΣΟΣ, «Ἡ αὐτογνωσία», σσ. 498-507.
43. Μετὰ τὴν ἀναφορὰ πλήθους καινοδιαθηκικῶν ἐντολῶν (Α΄ Κορ. 9, 24· 26. Ἐφ. 6, 12-13. Α΄ Τιμ.
1, 18. Β΄ Τιμ. 1, 8. 2, 3-5) ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν παλαιοδιαθηκικὴ παραίνεση «πρόσεχε σεαυτῷ», ὁ
Μέγας Βασίλειος καταλήγει: «Ἐπιλείψει με ἡ ἡμέρα διηγούμενον τά τε ἐπιτηδεύματα τῶν συνεργούντων
εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ προστάγματος, ὅπως εὐαρμόστως ἔχει πρὸς ἅπαντας».
Βλ. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 4-5, RUDBERG, 30 (PG 31, 208ΑΒ).
44. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 3, PG 31, 896Β.
45. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 174, PG 31, 1197BC. Ψαλμ. 18, 10-12.
46. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 213, PG 31, 1224C. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 4, PG 31, 688AB. Ἰω. 14, 15· 21· 24.
47. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 1, PG 31, 1081AB: «...τυφλὸς δὲ καὶ ἐν σκότει διάγει, ἄνευ τοῦ ἡλίου τῆς δι-
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πεπτωκὼς εἰσέρχεται σὲ ἕνα νέο τρόπο ζωῆς, πίστης καὶ θεογνωσίας, καθὼς «τοῦτο
γνῶσις Θεοῦ, τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ» 48 . Τὸ σύνολο τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ζυγός, ἀλλὰ χρηστὸς καὶ ἐλαφρύς, διότι χωρὶς νὰ καταστρατηγεῖ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τὸν καθοδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὴ δύσβατη καὶ ἐπικίνδυνη ὁδὸ τῆς ζωῆς· «Χρηστός ἐστιν, ἐλαφρός ἐστιν· οὐ τρίβει τὸν αὐχένα, ἀλλὰ δοξάζει. Οὐ γὰρ δεσμεῖται ἡ ζεύγλη περὶ τὸν τράχηλον, αὐτεξούσιον ἐπιζητεῖ τὸν ὑφέλκοντα» 49 .
Ἡ ψυχὴ ὡς θεῖο δημιούργημα «δεῖ ἄρχειν μὲν τῶν παθῶν, δουλεύειν δὲ τῷ Θεῷ. Ἀμήχανον γὰρ αὐτὴν καὶ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας βασιλεύεσθαι, καὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· ἀλλὰ δεῖ
κακίας μὲν ἐπικρατεῖν, τῷ ∆εσπότῃ δὲ τῶν ὅλων ὑποτετάχθαι». Ὁ χριστιανὸς ἐκφεύγει
ἀπὸ τὸν προορισμό του καὶ παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν ὀρθὴ χρήση τῶν ψυχικῶν του δυνάμεων, ὅταν ὑποδουλώνει τὴν ψυχή του στὰ πάθη. Οἱ ἐντολὲς συντελοῦν στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ πάθη, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὥστε νὰ καταστεῖ ἡ ψυχὴ δεκτικὴ
τῆς θείας χάριτος 50 . Καθὼς λοιπὸν «τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν» ἀντιστρατεύονται τὸ θεῖο θέλημα, εἶναι ἀναγκαία ἡ τήρηση πάντοτε τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου κατὰ τὸ ψαλμικὸ «αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου» 51 . Ὁ ὑπήκοος τῶν ἐντολῶν εἶναι κοινωνὸς τοῦ Θεοῦ, καθὼς διὰ τῆς τήρησης αὐτῶν ἀποδεικνύει ὅτι βιώνει τὴν
παρουσία του καὶ τὸν ἀναγνωρίζει ὡς Κύριο καὶ Πατέρα. Αὐτὸ μαρτυρεῖ σαφῶς ὁ ἀπόστολος ὅταν λέει «οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί
ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην;» 52 .
Ἡ μὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν συνιστᾶ ὕβρη κατὰ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διαλαμβάνει ὁ
κανόνας 45 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου· «Ἐάν τις, τὸ ὄνομα λαβὼν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐνυβρίζῃ τὸν Χριστόν, οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ ἀπὸ τῆς προσηγορίας». Οἱ ἑρμηνευτὲς τῶν κανόνων τοῦ ἱεροῦ πατρός, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς σωτηριολογικῆς ἀρχῆς «ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι», ἐκλαμβάνουν τὴν ὑβριστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ χριστιανοῦ ὡς ἀθέτηση
τῶν θείων ἐντολῶν. Ὁ Ζωναρᾶς ἐπεξηγεῖ· «Τὸν τῷ Χριστῷ πιστεύσαντα καὶ ἐπικληθέντα Χριστιανόν, δεῖ κατὰ τὰς θείας ζῇν ἐντολάς, καὶ οὕτω δι᾽ αὐτοῦ δοξάζεσθαι τὸν
Θεόν… Εἰ δέ τις Χριστιανὸς μὲν καλεῖται, παραβαίνει δὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ὑβρίζει
τὸν Χριστὸν οὗ τὴν κλῆσιν ἐπάγεται, καὶ οὐδὲν ἔσται αὐτῷ ὄφελος ἐκ τῆς προσηγορίας». Ἡ τήρηση λοιπὸν τῶν θείων ἐντολῶν ἀνάγεται ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο σὲ κανόνα
καὶ λαμβάνει καθολικὴ ἰσχὺ διὰ τῆς ἐπικύρωσής του ἀπὸ τὴν Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο 53 . Ἡ ἔννοια τῆς «ἐνυβρίσεως» τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀθέτηση τῶν θείων ἐντολῶν συνκαιοσύνης αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φωτίζοντος, ὥσπερ ἀκτῖσι, ταῖς ἑαυτοῦ ἐντολαῖς. Ἡ
γὰρ ἐντολὴ Κυρίου, φησί, τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλμοὺς (Ψαλμ. 18, 9)».
48. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 8, 17, SC 17, 306 (PG 32, 97AB). Εἰς Μάμαντα 4, PG 31, 597A. Βλ.
καὶ AGHIORGOUSSIS, «Image as "Sign"», σσ. 41-43.
49. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 1, PG 31, 425CD. Ματθ. 11, 30.
50. Εἰς ψαλμὸν 61, 1, PG 29, 472AB· 4, PG 29, 477B. CURTI, «Eusebio e Basilio su Ps. 61», σσ.
516-517.
51. Ἐφ. 2, 3. Ψαλμ. 118, 24. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 269, PG 31, 1268B-D. Θελήματα καὶ ἔργα τῆς σάρκας εἶναι «μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλος, θυμοί,
ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις» (Γαλ. 5, 19-21). Τὰ «θελήματα τῶν διανοιῶν» εἶναι οἱ λογισμοὶ καὶ τὰ νοήματα ποὺ δὲν αἰχμαλωτίζονται στὴν ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ (Β´ Κορ. 10, 5).
52. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 283, PG 31, 1281BC. Ρωμ. 6, 16.
53. Ἐπιστ. 199, 45,1-3, COURTONNE 2, 162-163 (PG 32, 729Β). Ἰακ. 2, 26. Παρόμοια διαλαμβάβει
καὶ ὁ Βαλσαμών: «τὸ λαβεῖν διὰ τοῦ βαπτίσματός τινα Χριστιανοῦ ὄνομα, οὐκ ὠφελεῖ αὐτόν, ἐὰν μὴ ἐν
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άγεται καὶ ἀπὸ τὸν ἕβδομο ἠθικὸ ὅρο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου· « Ὅτι, κἂν δοκῇ τις ὁμολογεῖν τὸν Κύριον, καὶ ἀκούῃ τῶν λόγων αὐτοῦ, ἀπειθῇ δὲ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ, κατακέκριται, κἂν ἐν χαρίσμασι πνευματικοῖς διά τινα οἰκονομίαν γενέσθαι συγχωρηθῇ»54 .
Στὴν ἀρχὴ τῶν Ὅρων κατὰ πλάτος ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξετάζει «εἰ τάξις τίς ἐστι
καὶ ἀκολουθία ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Θεοῦ, ὥστε τὴν μὲν εἶναι πρώτην, τὴν δὲ δευτέραν,
καὶ καθεξῆς· ἢ πᾶσαι ἀλλήλων ἔχονται, καὶ πᾶσαι ἀλλήλαις ὁμότιμοι πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς λόγον τυγχάνουσιν, ὡς ἄδειαν εἶναι τῷ βουλομένῳ, καθάπερ ἐν κύκλῳ, ἀρχὴν λαμβάνειν ὁπόθεν βούλεται». Τὴν ἀπάντηση δίνει ἡ θεόπνευστη Γραφή, ἡ ὁποία βεβαιώνει
τὴν τάξη καὶ σειρὰ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἀπηύθυνε κάποιος νομικὸς «πειράζων» τὸν Κύριο· «διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ». Ἀπαντώντας
ὁ Χριστὸς ἔθεσε τὴν τάξη στὶς ἐντολές του καὶ ὅρισε πρώτη καὶ μεγίστη ἐντολὴ τὴν
ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ δεύτερη κατὰ τὴν τάξη ἀλλὰ ὅμοια μὲ τὴν πρώτη, «μᾶλλον δὲ
συμπληρωματικὴν τῆς προτέρας, καὶ ἐξ αὐτῆς ἠρτημένην», τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, διότι «ἀγάπης ἄνευ ἀτελῆ εἶναι πάσης ἐντολῆς ἐργασίαν αὐτὸς ἡμῖν ὁ Κύριος διωρίσατο» 55 .
Ὁ θεῖος νομοθέτης διακήρυξε ὅτι «ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ
μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» καὶ «ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως»,
ἐπιβεβαιώνοντας τὸ ἀπαρασάλευτο τῶν ἐντολῶν καὶ τὴ δυναμικὴ ἰσχὺ κάθε μιᾶς ἀπὸ
αὐτές. Στὸ Χριστιανισμὸ δὲν ὑπάρχουν μικρὲς καὶ μεγάλες ἐντολές, ἀλλὰ ὅλες ἔχουν
τὴν ἴδια σπουδαιότητα καὶ ἰσχὺ στὸ βίο τῆς εὐσέβειας. Ἄλλωστε ὁ παροιμιαστὴς πολὺ
πρὶν τὴν εὐαγγελικὴ ἐποχὴ εἶχε διακηρύξει ὅτι «ὃς καταφρονεῖ πράγματος, καταφρονηθήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ (ἐνν. τοῦ Θεοῦ)· ὁ δὲ φοβούμενος ἐντολήν, οὗτος ὑγιαίνει». Κάθε ἁμάρτημα, συμπληρώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι προσβολὴ κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀθέτηση τοῦ θείου νόμου. Εἶναι συνεπῶς λανθασμένη καὶ ἐπικίνδυνη ἡ διάκριση ἀνάμεσα σὲ
μικρὲς καὶ μεγάλες ἁμαρτίες καὶ σὲ μικρὲς καὶ μεγάλες ἐντολές56 .
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ πονηρὰ ἔργα γίνεται ἡ ἀρχὴ τῆς διάπραξης τῶν ἀγαθῶν,
γι᾽ αὐτὸ ὁ ψαλμωδὸς συστήνει «ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν». Σοφὰ καὶ ἔντεχνα ὁ Θεὸς ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀρετὴ ὁρίζοντας ὡς ἀρχὴ τῶν καλῶν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν κακία. Ἡ ἄσκηση τῆς εὐσέβειας μοιάζει μὲ κλίμακα, τὰ πρῶτα σκαλώνια τῆς ὁποίας συνιστοῦν ἐντολὲς ἀναιρετικὲς τῆς κακίας, ἐνῶ τὰ ἀνώτερα σκαλώνια
ἀντιστοιχοῦν σὲ ὑψηλότερες ἐντολὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀρετή· «ὥστε δεῖ τοὺς εἰσαγομένους πρὸς τὸν κατ᾿ ἀρετὴν βίον τοῖς πρώτοις βαθμοῖς ἐπιβάλλειν τὸ ἴχνος, κἀκεῖθεν ἀεὶ
τῶν ἐφεξῆς ἐπιβαίνειν, ἕως ἂν πρὸς τὸ ἐφικτὸν ὕψος τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει διὰ τῆς κατ᾿
πᾶσι κατὰ τοὺς ὀρθοδόξους πολιτεύηται… Εἰ δὲ θέλεις ἑρμηνεῦσαι τὸν κανόνα καὶ ἄλλως, ὅτι οὐκ ἔστι κυρίως Χριστιανὸς ὁ μὴ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ποιῶν, οὐχ ἕξεις τὸ ἐμποδών». Ὁ Ἀριστηνὸς γράφει: «Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρὰ ἐστίν· οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τῆς προσηγορίας ὄφελος τῷ Χριστιανῷ τὰ τοῦ Χριστοῦ
ἐντάλματα ἀθετοῦντι, καὶ τοὺς θείους αὐτοῦ νόμους καταπατοῦντι, καὶ πραγματικῶς αὐτὸν ἐνυβρίζοντι».
ΡΠΣ 4, 194-195. Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 616-617.
54. Ἠθικὰ 7, PG 31, 712BC. Ματθ. 7, 21-23. Λουκ. 6, 46. Τίτ. 1, 16.
55. Ὅροι κατὰ πλάτος 1, PG 31, 905B, 908AB. Ἐπιστ. 205,26-27, COURTONNE 2, 182 (PG 32,
757A). Ματθ. 22, 36-39. Μάρκ. 12, 28-31. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 111 ἐξ. Ἡ
ἀγάπη εἶναι ὁ ἰσχυρὸς δεσμὸς διὰ τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἐξωτερικὰ καὶ βιώνεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἡ ἑνότητα καὶ ἡ εἰρήνη ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Βλ. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 107-123.
56. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 4, PG 31, 1084C. Ματθ. 5, 18. 12, 36. Παροιμ. 13, 13. Ρωμ. 2, 23.
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ὀλίγον προκοπῆς ἀναβῶσιν». Ὅπως λοιπὸν στὴν κλίμακα τὸ πρῶτο ἀνέβασμα γίνεται
μὲ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ γῆ, «οὕτως ἐπὶ τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας ἀρχὴ προκοπῆς ὁ
χωρισμὸς τοῦ κακοῦ» 57 . Ὁ ἀνεπίληπτος καὶ ἐνάρετος βίος ἔχει σωτηριολογικὴ ἀξία
ὅταν ἀπορρέει ἀπὸ τὴ συνετὴ καὶ συνεπὴ πραγμάτωση τοῦ θείου θελήματος, ποὺ
ἐκφράζεται διὰ τῶν ἐντολῶν. Ἐὰν ἦταν ἐπαρκὴς ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας, τότε θὰ ἦταν
ἄξια σωτη-ρίας καὶ τὰ ἄλογα ὄντα, καθὼς ἐκ φύσεως ἀδυνατοῦν ν᾿ ἁμαρτήσουν.
Ἀναγκαία λοιπὸν γιὰ τὴ σωτηρία εἶναι τόσο ἡ ἀποφυγὴ τῆς κακίας ὅσο καὶ ἡ
καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς διὰ τῆς μελέτης τοῦ θείου νόμου, ποὺ μόνο στὸ λογικὸ ἄνθρωπο
προσιδιάζει 58 .
Κατὰ τὸν εὐαγγελικὸ νόμο ὁ ἄνθρωπος δὲ σώζεται μόνο μὲ τὴν πίστη ἢ μόνο μὲ τὰ
ἔργα, ἀλλὰ ἐὰν τηρεῖ καὶ ἐφαρμόζει «τά τε πρὸς ὑγείαν τῆς πίστεως καὶ ἀλήθειαν τῆς
κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πολιτείας, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων ὁ τοῦ
Θεοῦ ἄνθρωπος βεβαίως τελειοῦται» 59 . Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀλάνθαστα καὶ αὐθεντικὰ διδάσκει ὅτι «πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ» καὶ «πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι». Εἶναι συνεπῶς «φανερὰ ἔκπτωσις πίστεως καὶ ὑπερηφανείας κατηγορία, ἢ ἀθετεῖν τι τῶν
γεγραμμένων, ἢ ἐπεισάγειν τῶν μὴ γεγραμμένων». Οἱ ἐντολὲς τοῦ θείου νόμου εἶναι
ἀναλλοίωτες καὶ δὲν ἐπιδέχονται προσαρμογῆς στὶς συνθῆκες τῶν καιρῶν. Τὸ ἀμετάβλητο τῶν ἐντολῶν ἀφορᾶ ὄχι μόνο στὸ δόγμα ἀλλὰ καὶ στὴν ἠθική 60 .
Ἡ ἐπιτυχία τῆς οὐράνιας βασιλείας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πιστῆς τήρησης τῶν θείων ἐντολῶν. Συνεπῶς εἶναι ἄτοπο «βασιλείας μὲν οὐρανῶν ἐπιθυμεῖν, ἐξ ὧν δὲ ἔστιν αὐτῆς ἐπιτυχεῖν οὐ φροντίζομεν». Ἐξίσου παράλογο εἶναι «μηδένα πόνον ὑπὲρ ἐντολῆς Κυρίου καταδεχόμενοι, τῶν ἴσων τιμῶν τεύξεσθαι τοῖς μέχρι θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν
ἀντικαταστᾶσιν». Εἶναι ἄδικο νὰ καρπωθεῖ τὴ σοδειὰ αὐτὸς ποὺ δὲν ἔσπειρε καὶ τὴ νίκη αὐτὸς ποὺ δὲν ἀγωνίστηκε. Παρόμοια εἶναι ἄδικο νὰ λάβει πνευματικοὺς καρποὺς ὁ
χριστιανὸς ποὺ δὲν κοπίασε γιὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ «ἐκείνων οἱ καρποί, ὧν
καὶ οἱ πόνοι· αἱ τιμαὶ καὶ οἱ στέφανοι τῶν νενικηκότων εἰσί» 61 .
Παρὰ τὴν ἱεράρχηση τῶν ἐντολῶν εἶναι ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβλημένη ἡ τήρηση ὅλων, ἐνῶ ἡ παράβαση ἔστω καὶ μιᾶς ἐντολῆς ἐπιφέρει τὴν τιμωρία τοῦ παραβάτη. Τὴν
αὐθεντία καὶ ἰσχὺ ὅλων τῶν ἐντολῶν του διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέγοντας «ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι». Παρατηρεῖ ἐν προκειμένῳ ὁ Μέγας Βασίλειος· «οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα διαφορά, οὐκ ἔστι διαίρεσις, οὐδὲν οὐδαμοῦ ὅλως ὑπολέλειπται. Οὐκ εἶπεν· Οὗτοι ἢ ἐκεῖνοι, ἀλλ᾽, Οἱ λόγοι μου, πάντες ὁμοῦ
δηλονότι, οὐ μὴ παρέλθωσι». Ἐξάλλου κατὰ τὸ ψαλμικὸ «πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς
57. Εἰς ψαλμὸν 1, 3-4, PG 29, 217C-220A. Ψαλμ. 33, 15. 36, 27. Γενικὰ κάθε ἀποφυγὴ εἶναι εὐκολότερη ἀπὸ ὁποιαδήποτε πράξη. Λόγου χάριν οἱ νομικὲς ἐπιταγὲς «οὐ φονεύσεις· οὐ μοιχεύσεις· οὐ κλέψεις»
ἀπαιτοῦν ἀποφυγὴ καὶ ἀκινησία. Τὰ εὐαγγελικὰ παραγγέλματα «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», «ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς», «ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽
αὐτοῦ δύο» ἀπαιτοῦν ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ καὶ θετικὴ κίνηση πρὸς τὸν πλησίον. Γέν. 28, 12. Ἔξ. 20, 13-15.
Ματθ. 19, 19-21. 5, 41.
58. Εἰς ψαλμὸν 1, 3, PG 29, 217BC. Ψαλμ. 118, 1.
59. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν, PG 31, 1080Α.
60. Ψαλμ. 144, 13α. 110, 7-8. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 1, PG 31, 680Α.
61. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 2, PG 31, 892BC.
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λόγοις αὐτοῦ», εἴτε ἀπαγορεύει εἴτε προστάσσει εἴτε ἐπαγγέλλεται εἴτε ἀπειλεῖ 62 .
Ὁ πιστὸς ποὺ ἀπεκδύεται στὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ πονηροῦ ὀφείλει ν᾿ ἀγωνιστεῖ σύμφωνα μὲ ὅλους τοὺς κανονισμούς, δηλαδὴ νὰ τηρήσει ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Οἱ
ἐντολὲς ἀλληλοεξαρτῶνται, ὥστε ἐὰν καταλυθεῖ μία ἐντολή, κατ᾽ ἀνάγκην καταλύονται ὅλες· «πᾶσαι γὰρ ἀλλήλων ἔχονται... ὡς ἐν τῇ λύσει τῆς μιᾶς καὶ τὰς λοιπὰς ἐξ
ἀνάγκης συγκαταλύεσθαι». Ἡ τήρηση μιᾶς ἐντολῆς δὲ γεννᾶ δικαίωμα στὸ χριστιανὸ ν᾿
ἀπαιτήσει ἀνταμοιβὴ ἀπὸ τὸ θεῖο νομοθέτη. Ἀντίθετα θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένει τὴν ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἐντολὲς ποὺ ἀθέτησε· «εἰ γὰρ μὴ πάντα ἡμῖν πρὸς τὸν τῆς σωτηρίας
σκοπὸν ἀναγκαῖα ἦν, οὐδ᾽ ἂν ἐγράφησαν πᾶσαι αἱ ἐντολαί, οὐδ᾽ ἂν πᾶσαι φυλαχθῆναι
ἀναγκαίως διηγορεύθησαν». Τὸν Πέτρο δὲν τὸν ὠφέλησαν οἱ ἀρετές του οὔτε οἱ μακαρισμοὶ καὶ οἱ ἔπαινοι ἀπὸ τὸ Χριστό, ὅταν ἀρνούμενος νὰ δεχθεῖ τὴ δεσποτικὴ ὑπηρεσία κρίθηκε ἔνοχος παρακοῆς καὶ ἀθέτησης τῆς θείας ἐντολῆς. Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δίδαξε τὴν ἀναγκαιότητα τήρησης ὄχι κάποιων ἀλλὰ ὅλων τῶν ἐντολῶν του· «Πορευθέντες, φησὶν ὁ Κύριος, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, διδάσκοντες αὐτούς, οὐχὶ τὰ
μὲν τηρεῖν, τῶν δὲ ἀμελεῖν, ἀλλὰ τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». ∆ὲν ὠφελεῖ νὰ
εἶναι κανεὶς ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς περισσότερες ἁμαρτίες, ἐνῶ εἶναι δοῦλος ἔστω καὶ ἑνὸς
πάθους, καθὼς ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ ὁ Κύριος ἔκανε γνωστὸ ὅτι «πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας». Ὅπως σωματικὰ ἀσθενὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ νοσεῖ
ἀπὸ ἕνα ἀρρώστημα, ἔτσι ψυχικὰ ἀσθενὴς εἶναι ὅποιος φθείρεται ἀπὸ ἕνα μόνο πάθος63 .
Ἐνδεικτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ «εὐαγγελικοῦ βίου», τὰ ὁποῖα εἶναι ὅλα ἀναγκαῖα
γιὰ τὴ σωτηρία, ἀποτελοῦν ἡ ἐγκράτεια τῶν αἰσθήσεων καὶ κινήσεων τοῦ σώματος,
«τὸ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ τέλειον... Τὸ ἐν ἐγκρατείᾳ εὔτονον, τὸ ἐν προσευχαῖς φιλόπονον, τὸ ἐν φιλαδελφίᾳ συμπαθές, τὸ πρὸς τοὺς δεομένους κοινωνικόν, τὸ τοῦ φρονήματος
καταβεβλημένον, ὁ συντριμμὸς τῆς καρδίας, τὸ τῆς πίστεως ὑγιές, τὸ ἐν σκυθρωπότητι
ὁμαλόν»64 . Ἀπορρίπτοντας ἢ θέτοντας ὁ ἄνθρωπος σὲ ἀχρησία κάποιες ἐντολὲς καὶ ἐπιταγὲς τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀλαζονικὸς κριτὴς καὶ ἐπικριτὴς τοῦ θείου νομοθέτη, ἐνῶ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴ σωτηριώδη χάρη· «οὔτε δυνατὸν σωθῆναι, μὴ ποιοῦντας τὰ κατ᾽
ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἔργα, οὔτε τὸ παριδεῖν τι τῶν προστεταγμένων ἀκίνδυνον (δεινὴ γὰρ ἡ
ἔπαρσις κριτὰς ἡμᾶς τοῦ νομοθέτου καθέζεσθαι, καὶ τοὺς μὲν ἐγκρίνειν τῶν νόμων, τοὺς
δὲ παραπέμπεσθαι)...» 65 .
∆ὲν εἶναι ψυχικὰ ὠφέλιμη ἡ τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν ὅταν γίνεται περιστασιακά, ἀλλὰ εἶναι σωτηριολογικὰ ἀναγκαία ἡ τήρηση αὐτῶν διὰ βίου. Οἱ χριστιανοὶ πορεύονται στὴ ζωὴ ὡς ἔμποροι ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀπόκτηση τῶν οὐράνιων ἀγαθῶν μὲ
τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ἡ πνευματικὴ ἐμπορία καὶ ἡ συσσώρευση πλούτου ποὺ ὁδηγεῖ στὴ βασιλεία δὲ σταματᾶ παρὰ στὸ τέλος τοῦ βίου. Σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς ὀφείλει νὰ βαδίζει τὴν «εὐαγγελικὴν ὁδόν», δηλαδὴ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ν᾿
ἀποταμιεύει τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀρετῶν, διότι ὑπάρχει πάντοτε ὁ κίνδυνος λόγῳ ἀπροσεξίας ν᾿ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ κάθε ἀρετή, κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ πλούσιου ἐμπόρου ποὺ ναυα62. Περὶ κρίματος Θεοῦ 8, PG 31, 672C-673A. Ματθ. 24, 35. Ψαλμ. 144, 13α.
63. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 2-3, PG 31, 892C-893D. Ματθ. 28, 19-20. Ἰω. 8, 34. 13, 8. Βλ.
καὶ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 233, PG 31, 1237C-1240A.
64. Ἐπιστ. 173,13-36, COURTONNE 2, 108-109 (PG 32, 648C-649B). Βλ. καὶ GRIBOMONT, «Les
Règles épistolaires», σσ. 268-272.
65. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 900Α.
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γεῖ λίγο πρὶν τὸ λιμάνι. Πολλοὶ εὐσεβεῖς, ἐνῶ σὲ ὅλη τὴ ζωή τους τήρησαν νηστεία,
προσευχή, σκληραγωγία, προσευχή, ἐγκράτεια καὶ κάθε ἀρετή, μὲ τὴν προσβολὴ ἑνὸς
σαρκικοῦ πειρασμοῦ βυθίστηκαν στὴν ἁμαρτία ἀπὸ ἀπροσεξία καὶ ἀδυναμία διακυβέρνησης τῶν παθῶν. Γι᾽ αὐτὸ ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ τηρεῖ ἄγρυπνο τὸν ὀφθαλμὸ τῆς διάνοιάς του ἔχοντας πάντοτε στραμμένο τὸ βλέμμα πρὸς τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης καὶ
καθοδηγούμενος ἀπὸ τὶς θεῖες ἐντολὲς σὰν ἀπὸ φωτεινὸ λύχνο, ἀφοῦ κατὰ τὸν ψαλμωδὸ
«λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» 66 .
2. Τὸ ἀνθρώπινο δίκαιο καὶ ἡ διαλεκτική του σχέση μὲ τὸ θεῖο δίκαιο
Ὁ περὶ δικαιοσύνης λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἐγκατεσπαρμένος στὴν εὔφορη ἔκταση τῶν συγγραμμάτων του, ἀπ᾽ ὅπου μπορεῖ νὰ ἐσοδεύσει κανεὶς πλούσιους
τοὺς καρποὺς τῆς σοφίας του. Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ἕνα ἐκτενὲς ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία του Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιμιῶν, ποὺ συνοψίζει τὴ χριστιανικὴ περὶ δικαιοσύνης καὶ δικαίου διδασκαλία. Ἡ ἀξία τοῦ διδακτικοῦ βιβλίου τῶν Παροιμιῶν ἔγκειται,
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, στὸ γεγονὸς ὅτι «χαρίζεται καὶ τὸ νοῆσαι δικαιοσύνην ἀληθῆ… δώσειν ὑπισχνεῖται τοῖς ἑαυτῆς μαθηταῖς τῆς ἀληθοῦς δικαιοσύνης τὴν γνῶσιν» 67 .
Ἡ δικαιοσύνη εἶναι καταρχὴν «ἕξις ἀπονεμητικὴ τοῦ κατ᾿ ἀξίαν». Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς
βασικῆς αὐτῆς ἀρχῆς εἶναι δυσκατόρθωτη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο «διὰ τὸ περὶ τὴν φρόνησιν
ἐλλειπὲς» ἢ «διὰ τὸ προκατέχεσθαι ὑπὸ παθῶν ἀνθρωπίνων, ἀφανιζόντων τὸ δίκαιον».
Τὴ δικαιοσύνη λυμαίνονται οἱ κενόδοξοι καὶ καιροσκόποι, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ λόγια ἐπαινοῦν ὑποκριτικὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἰσότητα, στὴν πράξη ὅμως ἐκδηλώνονται μὲ
πλεονεξία καὶ ἀδικία. Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι «κίβδηλος καὶ νενοθευμένη»,
ἐνῶ ἡ ὀρθῶς ἐξασκημένη, μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς θεόπνευστης Γραφῆς, συνιστᾶ τὴν
«ἀληθινὴν καὶ ἄδολον δικαιοσύνην». Ἡ δικαιοσύνη δὲ βλάπτεται μόνο ἀπὸ τὴν καταπλεονεκτικὴ διάθεση τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν παραπλανητικὴ διδασκαλία τῶν
θεωρουμένων σοφῶν, οἱ ἐπινοήσεις τῶν ὁποίων δημιουργοῦν μία λανθασμένη περὶ δικαιοσύνης ἰδέα. Ἀλλὰ καὶ οἱ νομοθέτες λαοὶ εἶναι ἀνίκανοι νὰ ὑπηρετήσουν τὸ γνήσιο
περὶ δικαίου αἴσθημα. Οἱ νόμοι, γραπτοὶ καὶ ἄγραφοι, δὲν παρουσιάζουν ἁρμονία καὶ ὁμοιομορφία, ἀλλὰ διαφοροποιοῦνται, κατὰ καιροὺς καὶ τόπους, σὲ θεμελιώδη ἠθικὰ ζητήματα. Ὑπάρχουν, λόγου χάριν, λαοὶ ποὺ θεωροῦν τὴν πατροκτονία δίκαιη, ἐνῶ ἄλλοι
ἀπαγορεύουν κάθε φόνο ὡς ἀνόσια πράξη. Ἄλλοι πάλι ἐπαινοῦν καὶ προτρέπουν στὴν
ἐγκράτεια, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἄλλοι ἐπιδίδονται σὲ αἱμομιξία, ἀδυνατώντας λόγῳ τῆς
ἐθιμικῆς κατίσχυσής της νὰ διακρίνουν τὴν αἰσχρότητα τῆς πράξης. Ἀκλόνητος καὶ αὐθεντικὸς διδάσκαλος δικαιοσύνης εἶναι ἀποκλειστικὰ ἡ Ἁγία Γραφή68 .
66. Βλ. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 16-17, PG 31, 420Β-424Α. Ματθ. 13, 45-46. Ψαλμ. 118, 105.
67. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 401ΒC. Τὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία ἀνθρώπινης ἔμπνευσης συλλογὴ συστάσεων χρήσιμων γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἠθικοῦ καὶ πρακτικοῦ βίου
τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο εἶναι ἕνα θεόπνευστο κείμενο ποὺ περιέχει διδάγματα θείας σοφίας, συνιστᾶ δηλαδὴ προϊὸν θείας ἀποκάλυψης. Στὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔγκειται ἡ αὐθεντία τῶν ρητῶν καὶ ἀποφθεγμάτων του. Ἡ Σοφία, ἡ ὁποία φέρεται νὰ μιλᾶ καὶ νὰ διδάσκει, δὲν εἶναι μία ἀφηρημένη ἢ προσωποποιημένη ἔννοια, ἀλλὰ πρόσωπο ὑπαρκτό, ἐνεργητικὸ καὶ δραστήριο, ἡ ὑπόσταση τοῦ ὁποίου βρίσκεται
στὴ σφαῖρα τῆς θεότητας· εἶναι ἡ ἐνυπόστατος Σοφία, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεοπνευστία τοῦ βιβλίου τῶν Παροιμιῶν δίνει πρόσθετη ἀξία καὶ αὐθεντία στὰ λεγόμενα περὶ δικαιοσύνης.
68. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 401Β-D.
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Στὴν παραπάνω μορφὴ τῆς δικαιοσύνης βλέπουμε τὴν ἀνθρώπινη ὄψη της, ἡ ὁποία
διαφέρει σὲ οὐσιώδη σημεῖα ἀπὸ τὴ θεϊκή, τὴν «οὐρανόθεν ἐπαγομένην παρὰ τοῦ δικαίου κριτοῦ». Ἡ διαφορὰ ἔγκειται καταρχὴν στὴ δυνατότητα κατανόησης τῆς θείας καὶ
τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Ὁ ἄνθρωπος ἀσκώντας δίκαιη κρίση μπορεῖ νὰ προβεῖ σὲ
θεμιτὴ διανομὴ τοῦ ἴσου, ὄχι βέβαια σὲ τέλειο βαθμό, ἀλλὰ πάντως ἐπαρκῶς γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα. Ἀδυνατεῖ ὅμως ὁλωσδιόλου νὰ συλλάβει μὲ ἀτομικὰ μέσα τὴ θεία
δικαιοσύνη, «ἧς πολὺ τὸ δυσθεώρητον διὰ τὸ ὕψος τῶν ἐναποκειμένων αὐτῇ δογμάτων», ἀλλὰ λαμβάνει γνώση αὐτῆς διὰ τῆς πρόσληψης τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας.
Κατὰ δεύτερον, ἡ ἀγαστὴ ἄσκηση τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται ἀληθής, ἐνῶ ἡ θεία δικαιοσύνη εἶναι ἡ «ὄντως ἀληθής». Κατὰ τρίτον, ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη εἶναι διανεμητική, δηλαδὴ ἀσκεῖται σὲ σύνολο ἀνθρώπων, στοὺς ὁποίους κατανέμει τὸ κατ᾽ ἀξίαν ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἐπανορθωτικὴ καὶ ἀνταποδοτική, ἀνθρωπομορφικοὶ χαρακτηρισμοὶ ποὺ ἐμφαίνουν ὅτι
ἡ θεία κρίση ἀπευθύνεται σὲ κάθε πρόσωπο χωριστὰ καὶ μὲ σκοπὸ ὄχι τὴ δικανικὴ ἀπονομὴ τοῦ ἴσου ἀλλὰ τὴν ἐκμηδένιση τῆς μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἀπόστασης 69 .
Βασικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ θεῖο νόμο καὶ στὶς ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις ἀποτελεῖ ὁ
βαθμὸς σταθερότητας καὶ μονιμότητας. Οἱ εὐαγγελικὲς ἐντολὲς «οὔτε καιροῖς οὔτε περιστάσεσιν ἀνθρωπίνων πραγμάτων συμμεταβάλλονται, ἀλλ᾿ αἱ αὐταὶ διαμένουσιν, ὡς
προηνέχθησαν ἀπὸ τοῦ ἀψευδοῦς καὶ μακαρίου στόματος οὕτω διαιωνίζουσαι», σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐμπνεύσεις τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες «ταῖς νεφέλαις ἐοίκασι, πρὸς τὰς τῶν
πνευμάτων μεταβολὰς ἄλλοτε κατ᾿ ἄλλο μέρος τοῦ ἀέρος ἐμφερομέναις» 70 . Παρὰ τὴν
αὐ-θεντία του ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ δὲν ἐπιβάλλει στοὺς χριστιανοὺς τὴν ὑποχρέωση
τήρησης τοῦ θείου θελήματος, ἀλλὰ σέβεται τὸ ἀπαραχάρακτο καὶ ἀπαραβίαστο
δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἀνθρώπινος νόμος ἐπεμβαίνει μὲ τρόπο ἐξαναγκαστὸ στὴ
ζωὴ καὶ στὴ δράση τῶν πολιτῶν καὶ ἐπιβάλλει βαριὲς ποινὲς στὴν παραβατικὴ
συμπεριφορά. Ἐνῶ ὁ πολίτης ἀποφεύγει τὸ ἔγκλημα γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὸν πέλεκυ
τοῦ νόμου, ὁ χριστιανὸς εἶναι δίκαιος ὄχι γιὰ ν᾿ ἀποφύγει τὴν κρίση τοῦ πολιτειακοῦ νόμου, ἀλλὰ γιὰ νὰ εὑρεθεῖ ἀθῶος πάσης κατηγορίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 71 .
Σημαντικὴ διαφορὰ παρατηρεῖται καὶ στὸ δικαιοδοτικὸ περιεχόμενο τῶν νόμων. Ὁ
θεῖος νόμος εἶναι ἐλαστικὸς καὶ ἐπιεικής, ἐνῶ οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι σκληροὶ καὶ ἄκαμπτοι. Ἡ ἐπιείκεια καὶ ἐλαστικότητα τοῦ θείου νόμου ἀντανακλᾶται στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνες ποὺ διατυπώνονται ἀπὸ θεοφώτιστους Πατέρες ἢ θεσπίζονται συνοδικὰ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Κατόπιν συγκριτικῆς μελέτης τῶν πολιτικῶν νόμων καὶ τῶν ἐκ69. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 401D-404Α.
70. Ἐπιστ. 244, 8,15-19, COURTONNE 3, 82 (PG 32, 921D)· 9,1-3, COURTONNE 3, 82 (PG 32,
924A). Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διασωζόταν ἀνέκδοτο σχετικὰ μὲ τὴ μερικὴ ἐφαρμογὴ καὶ
τὴν καταστρατήγηση τῶν νόμων ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ πλουσίους. Ὅταν ὁ περίφημος νομοθέτης Σόλων
ἐπέδειξε στὸ Σκύθη φίλο του Ἀνάχαρση τὰ κείμενα τῶν νόμων του, αὐτὸς «κατεγέλασε τῆς πραγματείας»
καὶ εἶπε ὅτι οἱ νόμοι «μηδὲν τῶν ἀραχνίων διαφέρειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐκεῖνα τοὺς μὲν ἀσθενεῖς καὶ λεπτοὺς τῶν ἁλισκομένων καθέξειν, ὑπὸ δὲ τῶν δυνατῶν καὶ πλουσίων διαρραγήσεσθαι». ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Σόλων 5. ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Βίοι φιλοσόφων 1, 58. ΣΟΥΙ∆ΑΣ, Λεξικὸν 33 (φ), λ. φάλαγξ.
71. Βλ. Ἐπιστ. 204, 3,1-5, COURTONNE 2, 175 (PG 32, 748B): «Καὶ ταῦτα λέγω οὐκ ἐπιλελησμένος
τῶν ἀποστολικῶν ῥημάτων, ὅτι φεύγων ἐκεῖνος (ἐνν. ὁ Παῦλος) τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια ὅλον ἑαυτοῦ τὸν
βίον ταῖς εὐθύναις τοῦ ἀνεξαπατήτου δικαστηρίου ἐταμιεύετο, ἐν οἷς φησιν· ″ Ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾿ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας⁇ (Α΄ Κορ. 4, 3)».
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κλησιαστικῶν κανόνων ὁ Βαλσαμών, μὲ ἀφορμὴ τὸ σχολιασμὸ τοῦ κανόνα 74 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, διαπιστώνει τὴν ἀκαμψία καὶ αὐστηρότητα τῶν νόμων τοῦ κράτους
ἔναντι τῆς ἐλαστικότητας καὶ ἐπιείκειας τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας· «διαφορά ἐστι
τῶν ἀποφαινομένων δικαστῶν κολάσεις σωματικὰς κατὰ τῶν γεγονότων ὑπευθύνων
ἐγκλήμασι, καὶ τῶν ὁριζόντων ἐπισκόπων ἐπιτίμια ἐκκλησιαστικὰ κατὰ τῶν ἐξομολογουμένων ἁμαρτήματα ψυχικά. Οἱ μὲν γὰρ τὰς ὁρισθείσας ἀπὸ τοῦ νόμου ποινάς, οὔτε
αὔξειν, οὔτε μειοῦν δύνανται χωρὶς βασιλικῆς κελεύσεως· οἱ δὲ τὰ φορτία τῶν ἡμετέρων
ἁμαρτιῶν ἀναδεχόμενοι, ὡς καὶ λόγους ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Θεῷ μέλλοντες δώσειν, κατὰ τὸ
δοκοῦν αὐτοῖς καὶ αὔξουσι καὶ μειοῦσι τὰ ἐπιτίμια» 72 . Τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν
ἀνθρώ-πινο καὶ στὸ θεῖο νόμο ἐπιτείνει ἡ ἄσκηση τῆς κρίσης ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς θείας
καὶ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Οἱ ἄνθρωποι «καταλιπόντες τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν ἐξετάζειν τοῖς ἀνθρώποις προσέχουσι περὶ ὧν οἱ λόγοι καὶ γίνονται οὐ τῆς ἀληθείας
ἐξετασταί, ἀλλὰ τῆς διαφορᾶς τῶν προσώπων δοκιμασταί, ἐπιλαθόμενοι τῆς παραινέσεως ὅτι ⁇ Ἐπιγινώσκειν πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν″». Ἀντίθετα ὁ Θεὸς «πρόσωπον ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει». Ἐξάλλου οἱ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται καὶ κρίνουν μόνο τὰ φανερά, ἐνῶ ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ κρυφὰ καὶ ἀφανῆ 73 .
Ἡ διδασκαλία καὶ πρακτικὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν
ἄσκηση τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης καὶ στὴν ἱεράρχησή της ὑπὸ τὴ δικαιοσύνη τοῦ
Θεοῦ προκύπτει σαφῶς ἀπὸ τὴ μεταξὺ τῶν δύο δικαίων διαλεκτικὴ σχέση. Ὡστόσο
εἶναι ἀναγκαία μία σύντομη ἀναφορὰ στὴ στάση τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπέναντι στοὺς φορεῖς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ χριστιανὸς
ἐπίσκοπος ἄλλοτε ἀπαγορεύει τὴν προσφυγὴ στὰ δικαστήρια, ἐνῶ ἄλλοτε τὴν ἐπιτρέπει
ἢ τὴν προτείνει ὡς λυσιτελέστερη. Ὁ ἐλλογιμώτατος καὶ κοινωνικὰ δραστήριος ποιμένας τῆς Καισάρειας δὲν ἀναπτύσσει συστηματικὴ πολιτικὴ φιλοσοφία, οἱ ἀπόψεις του
ὅμως γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ τὰ κοσμικὰ ἀξιώματα, καθὼς καὶ ὁ σεβασμός του
στοὺς φορεῖς τῆς ἐξουσίας εἶναι καταφανῆ στὶς ἐπιστολές του καὶ στὴν καθόλου ἐκκλησιαστική του δράση.
Στὶς δύο καταστάσεις βίου, στὴν πρόσκαιρη καὶ στὴν αἰώνια, ἀντιστοιχοῦν ἡ κοσμικὴ πολιτεία καὶ ἡ οὐράνια βασιλεία. Ἡ παρούσα ζωὴ ὡς προθάλαμος τῆς μέλλουσας
εἶναι ἱεραρχικὰ κατώτερη, ἀλλὰ καθοριστικὴ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς αἰώνιας ζωῆς. Θεμελιῶδες γνώρισμα τοῦ ἐγκόσμιου βίου ἀποτελεῖ ἡ κοινωνικὴ συμβίωση, ἡ πραγμάτωση
τῆς ὁποίας ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στὴν ἀποτελεσματικὴ δράση τῶν φορέων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ στὴν εὐρυθμία τοῦ πολιτεύματος74 . Ἀκριβὲς καὶ ἀσφαλὲς κριτήριο γιὰ
τὴν ἀνάθεση τῆς ἐξουσίας στὰ κατάλληλα προσωπα εἶναι ἡ ἀξιοκρατία75 . Τόσο νομικὴ
72. ΡΠΣ 4, 236-237. Τὴ φιλάνθρωπη ὄψη τῶν κανονικῶν ἐπιτιμίων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου θὰ ἐξετάσουμε στὸ κεφάλαιο Ε΄ τῆς παρούσας ἐργασίας. Γιὰ τὴ σχέση ἱερῶν κανόνων καὶ πολιτικῶν νόμων βλ.
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέται, σ. 315 ἑξ.
73. Βλ. Ἐπιστ. 244, 1,22-27, COURTONNE 3, 74 (PG 32, 913A. ∆ευτ. 1, 17. Παροιμ. 18, 5)· 2,1-2,
COURTONNE 3, 74 (PG 32, 913A)· 5,17-19, COURTONNE 3, 79 (PG 32, 917C)· 7,19, COURTONNE 3, 81
(PG 32, 921Β).
74. Ὡς πολίτευμα ὁρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὴ συνισταμένη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ τείνουν σ᾿ ἕνα κοινὸ
σκοπό. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 4, SC 26, 446 (PG 29, 172D). Ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῶν δύο καταστάσεων βίου βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σ. 41 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 278 ἑξ.
75. Αὐτὸ μποροῦμε νὰ συναγάγουμε μὲ ἀναλογικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ παραδείγματος τῶν μελισσῶν στὴν
πολιτικὴ φιλοσοφία. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 4, SC 26, 448 (PG 29, 173Α): «Καὶ ἔστιν αὐταῖς οὐ χειροτονη-
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ὅσο καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωση τοῦ ἄρχοντα εἶναι ἡ προστασία καὶ ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν τῶν πολιτῶν, ἰδίως δὲ τῶν ἀδυνάτων 76 . Ἀληθινὸς ἄρχοντας εἶναι αὐτὸς ποὺ
συμμετέχει στὰ δεινὰ τῶν συμπολιτῶν του καὶ μεριμνᾶ γιὰ τὴ θεραπεία τους. Ἀντίθετα ὁ ἰδιοτελὴς ἀποβλέπει στὸν πλοῦτο καὶ στὴ δόξα καὶ ἐπιδιώκει, ἐκμεταλλευόμενος
τὸ ἀξίωμά του, νὰ εὐεργετήσει φίλους, νὰ διώξει ἐχθροὺς καὶ νὰ προσπορίσει στὸν ἑαυτό
του ὑλικὰ ὀφέλη 77 . Στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ φορέα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας εἶναι, ἀνάμεσα
στὰ ἄλλα, ἡ ἐφαρμογὴ καὶ διαφύλαξη τοῦ θετοῦ δικαίου, χωρὶς τὸ ὁποῖο εἶναι ἀδύνατη
ἡ διατήρηση τῆς ὑπόστασης τοῦ κράτους καὶ ἡ ἀσφάλεια καὶ πρόοδος τῆς κοινωνίας. Ὁ
ἄρχοντας εἶναι λαοφιλὴς ἐφόσον εἶναι θεοφιλής, δηλαδὴ φέρει τὸ χριστιανικὸ ὄνομα, ἐπιδεικνύει ὀρθὸ βίο καὶ εἶναι ἀκριβὴς φύλακας τῶν ἀνθρωπίνων νόμων 78 , ἀλλὰ πρωτίστως «ἔκδικος τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ» 79 .
Οἱ πνευματικοὶ κίνδυνοι, τοὺς ὁποίους ἐνέχει ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, κάνουν τοὺς χριστιανοὺς ἀπρόθυμους ν᾿ ἀναλάβουν κοσμικὰ ἀξιώματα80 . Οὐδέποτε ὅμως οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες ἐνοχοποίησαν τὴν ἐνασχόληση τῶν χριστιανῶν μὲ τὴν πολιτική, ἀλλὰ σαφῶς ἱεράρχησαν τὴν πνευματικὴ καὶ τὴν κοσμικὴ ἐνασχόληση ἀποδίδοντας
τὰ πρωτεῖα στὴν καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἡγεμόνα Ἀνδρόνικο ὁ Μέγας Βασίλειος σκιαγραφεῖ τὸ μοντέλο τοῦ δικαίου καὶ ἠθικοῦ ἄρχοντα ποὺ διοικεῖ μὲ σύνεση, μεγαλοφροσύνη καὶ ἀγαθότητα. ∆εῖγμα τοῦ γνήσιου ἄρχοντα δὲν εἶναι ἡ
ἐκδήλωση ἀνδρείας καὶ δυναμισμοῦ κατὰ τὴν περιστολὴ ἢ καταστολὴ στασιαστικῶν ἐναντίον του ἐνεργειῶν, ἀλλὰ ἡ ἐπίδειξη ἀγαθότητας καὶ πραότητας ἔναντι τῶν ἐπιβούλων τῆς ἐξουσίας του. Χαρακτηριστικὸ τοῦ δικαίου ἄρχοντα δὲν εἶναι ἡ ἴση ἀνταπόδοση τῶν εἰς βάρος του ἀδικιῶν, ἀλλὰ ἡ μεγαλοφροσύνη καὶ ἡμερότητα81 . Ἐξάλλου ἡ
κοινὴ γνώμη ἐκτιμᾶ περισσότερο τὴν ἐπίδειξη εὐσπλαγχνίας καὶ συγγνώμης παρὰ τὴ
δύναμη τοῦ ἄρχοντα ποὺ ἐκδηλώνεται διὰ τῆς ἐπιβολῆς τιμωρίας. Στὴν ἱστορία ἔμεινε ἡ
τὸς ὁ βασιλεὺς (πολλάκις γὰρ ἀκρισία δήμου τὸν χείριστον εἰς ἀρχὴν προεστήσατο), οὐδὲ κληρωτὴν ἔχων
τὴν ἐξουσίαν (ἄλογοι γὰρ αἱ συντυχίαι τῶν κλήρων ἐπὶ τὸν πάντων ἔσχατον πολλάκις τὸ κράτος φέρουσαι), οὐδὲ ἐκ πατρικῆς διαδοχῆς τοῖς βασιλείοις ἐγκαθεζόμενος (καὶ γὰρ καὶ οὗτοι ἀπαίδευτοι καὶ ἀμαθεῖς
πάσης ἀρετῆς, διὰ τρυφὴν καὶ κολακείαν, ὡς τὰ πολλά, γίνονται), ἀλλ᾿ ἐκ φύσεως ἔχων τὸ κατὰ πάντων
πρωτεῖον, καὶ μεγέθει διαφέρων καὶ σχήματι καὶ τῇ τοῦ ἤθους πραότητι». Βλ. καὶ GIET, Les idées et
l᾽action sociales, σσ. 156-158. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 192-193.
76. Βλ. Ἐπιστ. 84, 1,16-19, COURTONNE 1, 187 (PG 32, 464A): « Ὥσπερ οὖν τοῖς ἐν ἡλίῳ βαδίζουσιν
ἕπεται πάντως ἡ σκιά, κἂν αὐτοὶ μὴ προέλωνται, οὕτω καὶ ταῖς πρὸς τοὺς ἄρχοντας ὁμιλίαις ἀκολουθεῖ τι
καὶ παρεμπόρευμα, ἡ τῶν καμνόντων βοήθεια». Ἡ ὑποχρέωση λοιπὸν αὐτὴ τοῦ ἄρχοντα εἶναι καὶ φυσική,
ὅπως φανερώνει τὸ παράδειγμα τοῦ ἥλιου καὶ τῆς σκιᾶς, πηγάζει δὲ ἀπὸ τὸ θεόσδοτο χαρακτήρα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 164-166.
77. Ἐπιστ. 299,5-12, COURTONNE 3, 173 (PG 32, 1041D-1044Α): «Ὁρῶσι γὰρ δεινὰ καὶ πειρῶνται
ἀηδῶν καὶ ἐπ᾿ ἀλλοτρίαις συμφοραῖς οἰκείας καρποῦνται λύπας, οἵ γε ὡς ἀληθῶς ἄρχοντες, ἐπεὶ ὅσον ἐμπορικὸν τῶν ἀνθρώπων καὶ πρὸς χρήματα βλέπον καὶ περὶ τὴν δόξαν ταύτην ἐπτοημένον μέγιστον τῶν ἀγαθῶν τίθεται τὸ παραλαβεῖν τινα δυναστείαν ἀφ᾿ ἧς δυνήσονται φίλους εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀμύνεσθαι
καὶ ἑαυτοῖς κατακτᾶσθαι τὰ σπουδαζόμενα».
78. Ἐπιστ. 225,1-5, COURTONNE 3, 21 (PG 32, 840AB).
79. Ἠθικὰ 79, 1, PG 31, 860A. Ρωμ. 13, 3-4.
80. Ἐπιστ. 299,2-4, COURTONNE 3, 173 (PG 32, 1041D): «παλαιός ἐστι λόγος, τοὺς ἀρετῆς μεταποιουμένους μὴ μεθ᾽ ἡδονῆς ἑαυτοὺς ἐπιβάλλειν ἀρχαῖς».
81. Ἐπιστ. 112, 2,12-16, COURTONNE 2, 14 (PG 32, 524ΑΒ): «Τὸ μὲν γὰρ τοὺς ἀντιτείνοντας ὑπὸ
χεῖρα λαμβάνειν ἀνδρείου τε καὶ ἄρχοντος ὡς ἀληθῶς· τὸ δὲ τοῖς ὑπεπτωκόσι χρηστὸν εἶναι καὶ πρᾶον, μεγαλοφροσύνῃ πάντων καὶ ἡμερότητι διαφέροντος». Ἐδῶ ὁ Μέγας Βασίλειος δίνει μία νέα διάσταση στὸ δίκαιο· δίκαιο δὲν εἶναι ἡ πρὸς τὸ ἴσον ἀνταπόδοση τῶν πράξεων, ἀλλὰ ἡ εὐσπλαγχνία καὶ ἡ συγγνώμη.
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φήμη ἀνδρῶν ποὺ ἐπέδειξαν ἔλεος στοὺς ἀδικήσαντες παρέχοντας συγγνώμη στὰ εἰς βάρος τους ἁμαρτήματα 82 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος διακρίνει σαφῶς τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία
καὶ σέβεται τοὺς διακριτοὺς αὐτῶν ρόλους 83 . Ἀποκλείει κάθε ἐπέμβαση τῆς πολιτείας
στὰ ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ ἀντιστρατεύεται σὲ κάθε προσπάθεια τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων νὰ καταστήσουν τὴν Ἐκκλησία θεραπαινίδα τῶν πολιτικῶν σκοπιμοτήτων. Ἡ θεόθεν προέλευση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας δὲ δικαιολογεῖ παρέμβαση αὐτῆς
στὴν «καινὴν πολιτείαν» τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἄρχοντες δικαιοῦνται σεβασμοῦ καὶ ὑπακοῆς, ὅταν ἀσκοῦν μὲ σύνεση καὶ ὑπευθυνότητα τὰ καθήκοντά τους χωρὶς νὰ παραβλάπτουν τὸ ὀρθόδοξο δόγμα καὶ ἦθος, ἐνῶ εἶναι ἀνάξιοι τιμῆς καὶ ὑπακοῆς, ὅταν διαχειρίζονται τὴν πολιτικὴ ἐξουσία «πρὸς τὸ ἑαυτῶν βούλημα» καὶ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας 84 .
Σὲ πλῆθος μάλιστα ἐπιστολῶν του πρὸς πολιτικὰ πρόσωπα καὶ σημαίνουσες προσωπικότητες τῆς Καππαδοκίας ἀποδίδει τιμὴ καὶ σεβασμὸ καὶ ἐπαινεῖ τὴν ἀξιωσύνη καὶ
τὴν ἀρετὴ τῶν παραληπτῶν. Ὁ σεμνὸς ἱεράρχης σεβόταν ὡς θεόσδοτη τὴν πολιτικὴ
ἐξουσία καὶ ὑποληπτόταν τοὺς φορεῖς της, μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους διατηροῦσε στενοὺς δεσμοὺς φιλίας. Ἡ συναναστροφή του μὲ πολιτικοὺς ἄρχοντες ἀποσκοποῦσε συχνὰ
σὲ κοινωνικὲς ἐπιδιώξεις, δηλαδὴ στὴ θεραπεία ἀτομικῶν ἢ συλλογικῶν προβλημάτων
τῶν πολιτῶν. Στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας
τοποθετεῖται καὶ ἡ ἐξόχως σημαντικὴ κοινωνική του δράση, ἡ ὁποία τὸν ἀνέδειξε μέγιστο κοινωνικὸ ἐργάτη ἀλλὰ καὶ ἀφυπνιστὴ τῶν ἀρχόντων γιὰ τὴν κοινωνικὴ μέριμνα.
Ἐπαινεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος τοὺς ἀξιωματούχους τῆς Κολωνίας γιὰ τὴ μέριμνά τους
ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας· «ηὐχαρίστησα τῷ παναγίῳ Θεῷ, ὅτι, ἄσχολοι ὄντες περὶ τὴν μέριμναν τῶν δημοσίων, οὐκ ἐν παρέργῳ τίθεσθε τὰ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ᾿ ἕκαστος, ὡς ὑπὲρ ἰδίου πράγματος καὶ συνέχοντος αὐτοῦ τὴν ζωήν, οὕτως ἐμερίμνησε» 85 . Σὲ ἐπιστολὴ πρὸς φίλο του διοικητὴ μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ ἐκφράζει τὶς εὐχές του γιὰ ὑγεία καὶ
ἄνοδο στὰ πολιτικὰ ἀξιώματα, ὥστε νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ εὐεργετεῖ τοὺς πολίτες 86 . Μεσιτεύοντας ὑπὲρ τῆς χήρας Ἰουλίττας ἀπευθύνει στὸν κόμητα Ἑλλάδιο τὴν παράκληση
«τῷ πράγματι σύμπραξον κατὰ τὴν δύναμιν ἣν ἔδωκέ σοι ὁ Χριστὸς χρηστῷ καὶ ἀγαθῷ
τὸν τρόπον ὄντι καὶ εἰς ἀγαθὸν οἷς ἔλαβες κεχρημένῳ» 87 . Μὲ θαυμασμὸ ἀπαριθμεῖ καὶ
ἐκθέτει τὰ προσόντα καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ διοικητῆ τῆς Νεοκαισάρειας· «τὸ μεγαλοπρεπὲς
τῆς ψυχῆς, τοῦ φρονήματος τὸ ἀνάστημα, τῶν τρόπων τὴν ἡμερότητα, ἐμπειρίαν πραγμάτων, σύνεσιν γνώμης, σεμνότητα βίου, φαιδρότητα κεκραμένην, λόγου δύναμιν...»88 .
82. Βλ. Ἐπιστ. 112, 2,21-3,28, COURTONNE 2, 14-16 (PG 32, 524B-525Α).
83. Βλ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ ἐκκλησιολογία», σσ. 134-139. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία», σσ. 415417. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σ. 50 ἑξ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, Ἡ προσφορά, σ. 27 ἑξ. Πρβλ. ΖΗΣΗΣ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία», σσ. 138-144.
84. Ἐπιστ. 248,16-17, COURTONNE 3, 86 (PG 32, 929Α). ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία», σσ.
417-418.
85. Ἐπιστ. 228,1-5, COURTONNE 3, 32 (PG 32, 856B). KOPEČEK, Social-historical studies, σσ. 56-59.
86. Ἐπιστ. 84, 1,23-25, COURTONNE 1, 188 (PG 32, 464A). Βλ. καὶ τὴν ἀνεπίγραφη συστατικὴ
Ἐπιστ. 308,7-10, COURTONNE 3, 185 (PG 32, 1057A): «εὐχόμενος τῷ ἁγίῳ Θεῷ καὶ τὴν ὑπάρχουσάν σοι
περιφάνειαν καὶ λαμπρότητα τοῦ βίου συντηρηθῆναι, καὶ ἐπὶ μείζονα ἐλθεῖν, ἵνα ἀπὸ μείζονος δυνάμεως
πολυτελέστερα ἡμᾶς ἔχῃς εὐεργετεῖν».
87. Ἐπιστ. 109,24-27, COURTONNE 2, 11 (PG 32, 520A). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 107,17-18, COURTONNE 2,
8 (PG 32, 516B), ὅπου ὁ Ἑλλάδιος χαρακτηρίζεται «χρηστός... καὶ Θεὸν φοβούμενος».
88. Ἐπιστ. 63,13-16, COURTONNE 1, 153 (PG 32, 420 ΑB).
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Ἐπαινεῖ τὸν ὕπαρχο Μόδεστο γιὰ τὴν «ἡμερότητα τοῦ τρόπου», εὔχεται «παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ ∆εσπότου τὴν αὔξησιν γενέσθαι τῆς περιφανείας», ἐκφράζει τὸ σεβασμό του πρὸς
«τὸ ὑπερέχον» τοῦ ἀνδρὸς ἀξίωμα, ἐπικαλεῖται τὴν «ἀπαράβλητον μεγαλοφυΐαν» καὶ
«ἀξιάγαστον φιλανθρωπίαν» αὐτοῦ στὴν ἱκανοποίηση κοινωνικῶν αἰτημάτων 89 . Ὁ
μάγιστρος Σωφρόνιος διακρίνεται γιὰ τὴ «σύνεσιν..., διὰ τὴν παρὰ Θεοῦ δεδομένην αὐτῷ
δύναμιν», γιὰ τὴ χρηστότητα καὶ φιλοπατρία90 . Ἡ ἔντιμη καὶ ἀπροσωπόληπτη ἄσκηση
τῆς ἐξουσίας ἀνέδειξε τὸ διοικητὴ τῆς Καππαδοκίας Ἠλία ἄξιο τοῦ μισθοῦ τῆς θεοσέβειας. Ὑπῆρξε πάντοτε ὑπερασπιστὴς τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἐκφραστὴς τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ἀκλόνητος φύλακας τοῦ δικαίου, ἀμερόληπτος καὶ ἀντικειμενικός, ἀνεπηρέαστος καὶ ἀδέκαστος στὴν κρίση του ὑπηρετώντας πάντοτε τὸ γνήσιο δικαιϊκὸ
πνεῦμα τοῦ νόμου 91 . Μὲ ἐπαινετικὰ καὶ φιλοφρονητικὰ λόγια ἀπευθύνεται στὸν προϊστάμενο τοῦ βασιλικοῦ ταμείου Ἀρκάδιο, στὸν ἔφορο τῆς Καππαδοκίας, στὸν ἡγεμόνα
Ἀνδρόνικο, στὸ διοικητὴ Ἀντίπατρο, στὸ διοικητὴ τῆς Σεβάστειας καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους πολιτικοὺς ἀξιωματούχους 92 .
Ὡστόσο ἡ κρατικὴ ἐξουσία δὲν ἦταν πάντοτε εὐνοϊκὴ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία. Ἰσχυρὲς προσωπικότητες, ποὺ κατεῖχαν καίριες θέσεις στὴν κρατικὴ διοίκηση, διέκειντο
δυσμενῶς ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν της. Ἤδη μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπισκοπικῆς του διακονίας ὁ Μέγας Βασίλειος μὲ σθένος καὶ ἀκεραιότητα προέβαλε
ἀντίσταση κατὰ τῶν ἐπεμβάσεων στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐκ μέρους φορέων τῆς κρατικῆς
ἐξουσίας ποὺ ἦταν ἐκφραστὲς καὶ ἐκτελεστὲς τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς πολιτικῆς τοῦ
αὐτοκράτορα. Ὁ Οὐάλης κάνοντας κατάχρηση τῆς ἐξουσίας του διέπραξε πλῆθος παράνομων πράξεων, προκειμένου νὰ πλήξει καὶ διαλύσει τὸ μικρὸ ἀλλὰ δυναμικὸ ὀρθόδοξο
μέτωπο. Προέβη σὲ ἀναίτιους διωγμούς, ἄδικες προσαγωγὲς σὲ δίκη, παράνομες φυλακίσεις καὶ ἐξορίες, ἐνέργειες ποὺ δὲν εἶχαν ἔρεισμα στοὺς νόμους καὶ στὸ περὶ δικαίου αἴσθημα 93 . Εἶναι λοιπὸν σαφὲς καὶ εὔλογο τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἐποχὴ αὐτή, ποὺ ἡ πολιτι89. Ἐπιστ. 110,1-19, COURTONNE 2, 11 (PG 32, 520BC). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 111,8, COURTONNE 2, 12
(PG 32, 521A): «φ ιλ α νθ ρ ω π ό τ α τ ο ν τῶν ὑπάρχων». Πρβλ. τὶς εὐγενεῖς προσφωνήσεις τῆς Ἐπιστ.
281,1-13, COURTONNE 3, 153 (PG 32, 1017B). Ἤδη ἀπὸ τὸ 372, μετὰ τὸ γνωστὸ περιστατικὸ ἀνάμεσα
στὸ Μόδεστο καὶ στὸ Βασίλειο, ποὺ ἔγινε αἰτία μεταβολῆς τῶν ἐχθρικῶν ἀρχικὰ διαθέσεων τοῦ ἄρχοντα
σὲ βαθὺ καὶ εἰλικρινὴ σεβασμὸ πρὸς τὸν ἀκατάβλητο ἐπίσκοπο, ἄρχισε μία δυνατὴ καὶ θερμὴ φιλία ἀνάμεσά τους. Γιὰ τὴν ἱστορικὴ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν βλ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, «Ἡ προσωπικότης», σσ. 174-176.
ΜΠΟΝΗΣ, Βασίλειος ὁ Μέγας, σσ. 62-65. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 67-68. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιογραφικὸ σχεδίασμα», σσ. 58-59. SALVO, «Basilio e Modesto», σσ. 137-153.
90. Ἐπιστ. 76,26-28, COURTONNE 1, 179 (PG 32, 452Β). Ἐπιστ. 96,1-6, COURTONNE 1, 208 (PG
32, 492A). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 177,1-5, COURTONNE 2, 113 (PG 32, 653D). ∆ὲν ὑπερβάλλει ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπαινώντας τὶς ἀρετὲς τοῦ ἄνδρα. Ὁ Σωφρόνιος πράγματι ἀποδείχθηκε χρηστὸς καὶ φιλόπατρις πολιτικὸς ἄρχοντας, καθὼς ἦταν πάντοτε προστάτης καὶ ἀρωγὸς στὰ προβλήματα τῆς πατρίδας του, ἐνῶ ἐπεδείκνυε ταχύτατη προθυμία στὴν ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων τοῦ Βασιλείου ὑπὲρ τῆς Καππαδοκίας καὶ
τῶν κατοίκων της.
91. Ἐπιστ. 94,16-17, COURTONNE 1, 205 (PG 32, 488A). Ἐπιστ. 96,16-21, COURTONNE 1, 209 (PG
32, 492B): «…ἀκριβῆ φύλακα τοῦ δικαίου, εὐπρόσιτον τοῖς ἀδικουμένοις, φοβερὸν τοῖς παρανομοῦσιν, ἴσον
καὶ πένησι καὶ πλουσίοις, καί, τὸ μέγιστον, τὰ τῶν Χριστιανῶν πράγματα πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανάγοντα
τιμήν. Τὸ γὰρ ὅτι ἀδωρότατος ὧν ἴσμεν ἀνθρώπων καὶ οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον χαριζόμενος». Πρὸς τὸν ἴδιο,
πιθανόν, διοικητὴ ἀπευθύνονται τὰ ἐπαινετικὰ λόγια τῆς Ἐπιστ. 84, 1,1-2,33, COURTONNE 1, 187-189
(PG 32, 461C-464D), ὅπου ἐξαίρονται ἡ καλοκαγαθία, μεγαλοφροσύνη καὶ φιλανθρωπία τοῦ παραλήπτη.
92. Βλ. τὶς Ἐπιστ. 15, 35, 112, 137, 306 κ.ἄ.
93. Γιὰ τὴν πολεμικὴ τοῦ Οὐάλη κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. ΚΟΝΙ-
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κὴ ἐξουσία εἶναι ἐχθρικὴ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ δικαστικὴ ἐξουσία βρίσκεται
συχνὰ στὰ χέρια ἄδικων κριτῶν, ἡ στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέναντι στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη ὁρίζεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν νόμων, τὸ φορέα τῆς δικαστικῆς
ἐξουσίας καὶ τὸν τρόπο ἄσκησής της.
Κατὰ τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία ὁ χριστιανὸς ὑπόκειται στὸ δίκαιο τῆς πολιτείας
στὴν ὁποία ἀνήκει καὶ ὀφείλει ὑπακοὴ καὶ ὑποταγὴ στοὺς κειμένους νόμους. Ἀνώτερη
ὅμως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ψυχή του, ἡ ὁποία δὲν ὑπόκειται σὲ κοσμικοὺς κανόνες ἀλλὰ μόνο στὸ θεῖο νόμο, καὶ ἔχει καθήκοντα ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ ποὺ σημειώνουν προτεραιότητα ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων ὑποχρεώσεων. Ἐξάλλου ἡ
φροντίδα γιὰ τὴν ψυχὴ εἶναι χρέος τοῦ χριστιανοῦ πρὸς τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. Συνεπῶς
τὶς ἀνάγκες αὐτῆς ὀφείλει κατὰ προτεραιότητα νὰ ὑπηρετεῖ, ἀκόμη καὶ ἂν ἀντιστρατεύεται στοὺς κοινωνικοὺς θεσμοὺς καὶ στοὺς πολιτικοὺς νόμους. Ἐπαινεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος νεαρό, ὁ ὁποῖος, ὑπερβαίνοντας τὸ φόβο καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πατέρα του, καθὼς καὶ τὴν ὑποχρέωση, τόσο ἠθικὴ ὅσο καὶ νομική, νὰ τὸν ὑπακούει, μετεστράφη ἀπὸ
τὴν ἐθνικὴ θρησκεία στὸ Χριστιανισμό 94 .
Τὴν ὑπεροχὴ τοῦ θείου νόμου καὶ κατ᾽ ἐπέκταση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων ἔναντι τῶν πολιτικῶν διατάξεων βεβαιώνει ὁ Μέγας Βασίλειος τόσο μὲ τὴ διδασκαλία ὅσο καὶ μὲ τὴν ποιμαντική του πρακτική. Ὁ θεῖος νόμος, ὡς ἔκφραση τῆς ἀποκάλυψης
καὶ ἐπιφάνειας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὴν αὐθεντία καὶ τὸ ἀλάθητο. Οἱ
ἀνθρώπινοι νόμοι εἶναι ἁπλῶς ἔθιμα, δηλαδὴ συνήθεις πρακτικές, ποὺ ρυθμίζουν μὲ
ἐξαναγκαστικὸ τρόπο τὸν ἀνθρώπινο βίο. Ἐξάλλου ἡ ἐπιβολὴ τιμωρίας ἀπὸ τὰ ἐξουσιοδοτημένα ὄργανα τοῦ κράτους δὲν εἶναι ἀποτελεσματική, γιατὶ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ βελτίωση τοῦ παραβάτη, ἀλλὰ στὴν ἐκδίκηση καὶ ἐξουθένωσή του.
Ἀντίθετα ἡ ἐπιβολὴ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου στοχεύει στὴν κάθαρση τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀπὸ τὰ πάθη καὶ στὴ βελτίωση τῆς κοινωνικῆς του συμπεριφορᾶς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς τοῦ ἱεροῦ πατρὸς καθόριζαν τὴν ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους του διακεκριμένων περιπτώσεων παραβατικῆς συμπεριφορᾶς, ἐνῶ τοῦ
∆ΑΡΗΣ, Ὁ

Μ. Βασίλειος πρότυπον, σ. 60 ἑξ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 65-71. ∆ΕΝΤΑΚΗΣ, Ὁ χαρακτήρ, σσ. 63-64. VAN DAM, «Emperor, bishops, friends», σ. 57 ἑξ. Ἡ παρανομία τῆς κρατικῆς ἐξουσίας
εἶναι φανερὴ στὰ λόγια τῆς Ἐπιστ. 243, 2,6-19, COURTONNE 3, 69 (PG 32, 904C-905A): « Ἕν ἐστιν ἔγκλημα νῦν σφοδρῶς ἐκδικούμενον, ἡ ἀκριβὴς τήρησις τῶν πατρικῶν παραδόσεων. ∆ιὰ τοῦτο ἀπελαύνονται
μὲν τῶν πατρίδων οἱ εὐσεβεῖς, πρὸς δὲ τὰς ἐρημίας μετοικίζονται. Οὐ πολιὰ παρὰ τοῖς κριταῖς τῆς ἀδικίας
αἰδέσιμος, οὐκ ἄσκησις εὐσεβείας, οὐ πολιτεία κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἐκ νεότητος εἰς γῆρας διανυσθεῖσα.
Ἀλλὰ κακοῦργος μὲν οὐδεὶς ἄνευ ἐλέγχων καταδικάζεται, ἐπίσκοποι δὲ ὑπὸ μόνης συκοφαντίας ἑάλωσαν
καὶ μηδεμιᾶς ἀποδείξεως τοῖς ἐγκλήμασιν ἐπενεχθείσης ταῖς τιμωρίαις ἐκδίδονται. Τινὲς δὲ οὔτε ἔγνωσαν
κατηγόρους οὔτε εἶδον δικαστήρια οὔτε ἐσυκοφαντήθησαν τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾿ ἀωρὶ τῶν νυκτῶν βιαίως ἀναρπασθέντες εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐφυγαδεύθησαν ταῖς ἐκ τῆς ἐρημίας κακοπαθίαις παραδοθέντες εἰς θάνατον».
Περισσότερα γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ τοὺς φορεῖς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας βλ. MAY, «Basilios und der römische Staat», σσ. 47-70.
94. Βλ. Ἐπιστ. 276,6-18, COURTONNE 3, 148-149 (PG 32, 1012B), πρὸς τὸν εἰδωλολάτρη Ἁρμάτιο,
πατέρα τοῦ νεαροῦ χριστιανοῦ: «Οὗ (ἐνν. τοῦ υἱοῦ) τὴν μὲν ἐν τοῖς ἄλλοις ὑπακοὴν ἀξιοῦμέν σε ἀπαιτεῖν· ὑπεύθυνος γάρ ἐστιν εἰς τὸ σῶμα καὶ τῷ νόμῳ τῆς φύσεως καὶ τῷ πολιτικῷ τούτῳ καθ᾿ ὃν οἰκονομούμεθα.
Τὴν μέντοι ψυχήν, ὡς ἐκ θειοτέρων ἔχων ἧκεν, ἄλλῳ νομίζειν ὑποκεῖσθαι προσῆκον καὶ Θεῷ ὀφείλεσθαι
παρ᾿ αὐτῆς χρέα τὰ πάντων χρεῶν πρεσβύτατα. Ἐπεὶ οὖν τὸν Θεὸν τὸν ἡμέτερον τῶν χριστιανῶν, τὸν ἀληθινόν, πρὸ τῶν παρ᾿ ὑμῖν πολλῶν καὶ δι᾿ ὑλικῶν συμβόλων θεραπευομένων προείλετο, μὴ δυσχεραίνειν αὐτῷ, μᾶλλον δὲ καὶ θαυμάζειν τῆς ψυχῆς τὸ γενναῖον, ὅτι καὶ φόβου καὶ θεραπείας πατρικῆς προτιμότερον
ἔθετο διὰ τῆς ἀληθοῦς ἐπιγνώσεως καὶ τοῦ κατ᾿ ἀρετὴν βίου οἰκειωθῆναι Θεῷ».
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ἐπέτρεπαν νὰ παρεμβαίνει, ὅπου ὑπῆρχε ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, σὲ ζητήματα ποὺ ὑπάγονταν καὶ στὴν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὡς ἐπίσκοπος ἀντιμετώπισε, περὶ τὸ 371, ζήτημα ποὺ προέκυψε ἀνάμεσα σὲ δύο ἐπιφανεῖς ἄνδρες τῆς Καισάρειας, τὸν Καλλισθένη καὶ τὸν Εὐστόχιο, ἐξαιτίας προσβλητικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ὑπηρετῶν τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν πρῶτο. Ὁ Καλλισθένης ὀργισμένος ὁρκίστηκε ἐκδικητικὴ ἀνταπόδοση διὰ τῆς ἐφαρμογῆς σκληρῶν μέτρων κατὰ
τῶν ἐνόχων σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχύον περὶ δούλων ἐθιμικὸ δίκαιο. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπενέβη δι᾽ ἐκτενοῦς ἐπιστολῆς, ὅπου, ἐνῶ ἀναγνωρίζει τὸ δίκαιο τῆς ἀγανάκτησης τοῦ
ἄνδρα, μὲ λεπτότητα καὶ εὐγένεια ἀξιώνει ἀπὸ αὐτὸν νὰ μετριάσει τὴν ὀργή του, ν᾿ ἀνακαλέσει τὸν ὅρκο του, νὰ παράσχει συγγνώμη στοὺς ὑπαιτίους καὶ ν᾿ ἀναθέσει στὸν ἐπίσκοπο τὴν ἐπιβολὴ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου ἀντὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης νόμιμης τιμωρίας. Τὴν τακτικὴ αὐτὴ προκρίνει ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας ὄχι μόνο ἀπὸ ἐπιείκεια
στοὺς ἐνόχους ὑπηρέτες, ἀλλὰ κυρίως ὁρμώμενος ἀπὸ τήν πεποίθησή του ὅτι τὸ θεῖο δίκαιο εἶναι ἀνώτερο τοῦ ἀνθρωπίνου καὶ ἡ ἐπιβολὴ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου ἀποτελεσματικότερη ἀπὸ ὁποιαδήποτε πολιτικὴ προσπάθεια σωφρονισμοῦ 95 .
Μὲ ἀφορμὴ τὸ γεγονὸς διακεκριμένης κλοπῆς, ποὺ σημειώθηκε κατὰ τὴ διάρκεια
πανηγύρεως, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθυνόμενος στὸν ἀρχιφύλακα ποὺ κρατοῦσε δεσμίους
τοὺς ὑπευθύνους διαλαμβάνει ὅτι «τὰ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἁμαρτανόμενα ὑφ᾽ ἡμῶν προσήκει τῆς πρεπούσης τυγχάνειν διορθώσεως, δικαστὰς δὲ περὶ τούτων μὴ παρενοχλεῖσθαι». Ἐπιλαμβανόμενος ἤδη τοῦ θέματος ὁ Μέγας Βασίλειος διατάζει τὴν ἐπιβολὴ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου, διότι κατὰ τὴ γνώμη του μόνο ἡ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου ἐπιτίμηση ἐπιδρᾶ εὐεργετικὰ στοὺς ἁμαρτάνοντες· «ἃ γὰρ αἱ τῶν δικαστηρίων
πληγαὶ οὐκ ἐργάζονται, ταῦτα ἔγνωμεν πολλάκις τὰ φοβερὰ κρίματα τοῦ Κυρίου κατορθοῦντα». Ἂν καὶ θέτει σὲ ὑπερέχουσα θέση τὸ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο σὲ σχέση μὲ τὸ
κοσμικό, ἀναγνωρίζει τὴ νομιμοποίηση τῆς πολιτείας νὰ ἐπιβάλλει τὸ δικό της δίκαιο
στὰ μέλη της. Ἡ θετικὴ ὅμως στάση τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπέναντι στὸ πολιτειακὸ δίκαιο
ὁρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ περιεχόμενό του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προσωπικότητα τοῦ φορέα
τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας. Στὴν προκειμένη περίπτωση δέχεται εὐμενῶς τὴν πρόθεση
τοῦ ὑπεύθυνου ἀρχιφύλακα ν᾿ ἀναφέρει τὸ ζήτημα στὸν ἁρμόδιο κόμητα, γιατὶ ἔχει ἐμπιστοσύνη «τοῖς δικαίοις καὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς ὀρθότητι» 96 .
95. Ἐπιστ. 73, 3,7-17, COURTONNE 1, 171-172 (PG 32, 441C-444A): «τὸ εὐπρεπέστατον ἦν… τὸ ἡμῖν ἐπιτραπῆναι τὴν ἐκδίκησιν. Πάντως δὲ εἰ καὶ ὀμώμοσταί σοι δοῦναι αὐτοὺς εἰς τιμωρίαν κατὰ τοὺς νόμους, οὔτε ἡ παρ᾿ ἡμῶν ἐπιτίμησις ἐλάττων ἐστὶν εἰς ἐκδίκησιν, οὔτε ὁ θεῖος νόμος ἀτιμότερος τῶν ἐμπολιτευομένων τῷ βίῳ νομίμων. Ἀλλ᾿ ἦν δυνατὸν αὐτοὺς ἐνταῦθα ἐπιστραφέντας τοῖς ἡμετέροις νομίμοις, ἐν
οἷς καὶ αὐτὸς τὴν ἐλπίδα ἔχεις τῆς σωτηρίας, καὶ σὲ τῆς ἐπὶ τῷ ὅρκῳ ἀνάγκης ἐλευθερῶσαι, καὶ αὐτοὺς
σύμμετρον τοῖς ἡμαρτημένοις ἐκπληρῶσαι τὴν δίκην». Σχετικὴ εἶναι καὶ ἡ προηγούμενη Ἐπιστ. 72,1-20,
COURTONNE 1, 169 (PG 32, 440Α-C), πρὸς τὸν Ἡσύχιο, διὰ τῆς ὁποίας ζητᾶ τὴ μεσολάβησή του γιὰ τὸν
ἐξευμενισμὸ τοῦ Καλλισθένη. Ἡ ἐπέμβαση τοῦ ἐπισκόπου στὴν ὑπόθεση αὐτὴ μπορεῖ ν᾿ ἀποδοθεῖ στὴ γενικότερη κοινωνική του πρόνοια γιὰ τοὺς ἀδυνάτους καὶ τοὺς δούλους καὶ στὴν προσπάθεια περιστολῆς
τῆς αὐθαιρεσίας τῶν ἰσχυρῶν. Ὅμως ἡ χριστιανικὴ ἰδιότητα τοῦ θιγομένου προσώπου καὶ ἡ ἀνεπίτρεπτη
ἐκ μέρους του ἐκφορὰ ὅρκου σκληρῆς ἐκδίκησης δεικνύουν καὶ τὴν ποιμαντικὴ μέριμνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν ἰατρεία τῆς ὀργισμένης ψυχῆς τοῦ Καλλισθένη.
96. Ἐπιστ. 286,1-21, COURTONNE 3, 156-157 (PG 32, 1021BC). Ὁ ἀρχιφύλακας ἦταν ἐπιφορτισμένος μὲ τὸ ἔργο τῆς κράτησης τῶν συλληφθέντων, τῆς ἀνάκρισης, τῆς παραπομπῆς σὲ δίκη καὶ τῆς ἐκτέλεσης τῆς ἀπόφασης. Ἡ ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης γινόταν ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο κόμητα, ποὺ ἦταν πολιτικὸς ἀξιωματοῦχος μὲ διοικητικὰ καὶ δικαστικὰ καθήκοντα. Ὁ Μέγας Βασίλειος ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀρχιφύλακα νὰ μὴν
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Ὁ ἀδιαμφισβήτητος σεβασμὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στοὺς νόμους
τοῦ κράτους καὶ στοὺς ἄξιους φορεῖς καὶ ἐφαρμοστὲς τῆς δικαστικῆς δικαιοσύνης βρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων ποὺ ἐπιβάλλει ἡ λειτουργικὴ ἁρμοδιότητα αὐτῆς. Σὲ ἀμιγῶς
ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις ὄχι μόνο ἀρνεῖται ὁποιαδήποτε κρατικὴ παρέμβαση, ἀλλὰ
καὶ προβάλλει σθεναρὰ τὰ δίκαια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἁρμοδιότητας. Σὲ ἐπιστολή του
πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Κολωνίας προσπαθεῖ ν᾿ ἀποτρέψει τὴν παραπομπὴ στὰ πολιτικὰ δικαστήρια ζητήματος ποὺ ἀνῆκε στὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης. Ἡ μετάθεση τοῦ ἐπισκόπου Κολωνίας Εὐφρονίου στὴ χηρεύουσα ἐπισκοπὴ Νικοπόλεως, ἐνέργεια ποὺ ἀποσκοποῦσε στὴν ἀποτροπὴ περιαγωγῆς τῆς πόλης στὴν ἐξουσία τῆς φιλαρειανικῆς παράταξης, προξένησε μεγάλη λύπη στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κολωνίας, οἱ ὁποῖοι φανέρωσαν τὴν πρόθεσή τους νὰ προσφύγουν στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἐπισκόπου. Τότε ἐπενέβη ὁ Μέγας
Βασίλειος γιὰ νὰ προλάβει διευθέτηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων ἀπὸ ἀνθρώπους ἀναρμόδιους ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνους γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι πάγια διδασκαλία
καὶ τακτικὴ τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἡ ἀποφυγὴ ἀνάθεσης ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων στὰ
πολιτικὰ δικαστήρια ὄχι μόνο λόγῳ ἀναρμοδιότητας αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ φόβο διαχείρισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἀπὸ πρόσωπα ἐχθρικῶς διακείμενα πρὸς τὴν
Ἐκκλησία97 .
Μετὰ τὴν παράνομη καὶ ἀντικανονικὴ ἀποπομπὴ τοῦ Γρηγορίου ἀπὸ τὴν ἐπισκοπὴ
Νύσσης, περὶ τὸ 376, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας προσπάθησε ν᾿ ἀνακόψει τὴν ἐπιχείρηση ἐξόντωσης τοῦ ἀδελφοῦ του ἀπευθύνοντας, κατόπιν κοινῆς ἀποφάσεως τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τῆς Καππαδοκίας, μία ἄκρως εὐγενικὴ καὶ τιμητικὴ ἐπιστολὴ πρὸς
τὸ βικάριο τοῦ Πόντου ∆ημοσθένη98 , ὅπου μὲ διακριτικότητα καὶ σύνεση ὑποδεικνύει
στὸν ἄρχοντα τὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του. ∆είχνει ν᾿ ἀναγνωρίζει τὴν ἐξουσία τοῦ ∆ημοσθένη ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, στὴν προσπάθειά του νὰ εὐξευμενίσει
τὸν ἔπαρχο, ὁ ὁποῖος εἶχε διατάξει τὴ σύλληψη τοῦ Γρηγορίου βάσει προκατασκευασμένων κατηγοριῶν. ∆ηλώνει πρόθυμος νὰ παρουσιαστεῖ ὁ ἴδιος ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου
προκειμένου νὰ καταθέσει τὴν ἀλήθεια ὑπὲρ τοῦ Γρηγορίου, ἐνῶ ἀποδίδει τὴν ἀναβολὴ
προβεῖ ἁρμοδίως σὲ παραπομπὴ τῶν ἐνόχων σὲ δίκη, διαδικασία ποὺ σήμερα ἀντιστοιχεῖ στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ εἰσαγγελέα νὰ θέσει μία ὑπόθεση στὸ ἀρχεῖο. Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἐδῶ τὸ διακεκριμένο τῆς
κλοπῆς κρίνεται ὄχι μόνο μὲ κοσμικὰ ἀλλὰ καὶ μὲ πνευματικὰ κριτήρια, ποὺ ἀφοροῦν στὸν τόπο καὶ στὸ
ἀντικείμενο τῆς κλοπῆς· ἡ πράξη ἔλαβε χώρα ἐντὸς ἱεροῦ ναοῦ καὶ ἐκτὸς ἀπὸ παράνομη, σύμφωνα μὲ τὸ
ἀνθρώπινο δίκαιο, ἦταν καὶ «παρὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἱμάτια εὐτελῆ πτωχῶν ἀνθρώπων οὓς ἐνδύειν
μᾶλλον ἐχρῆν ἢ ἀποδύειν». Συνεπῶς ἡ πράξη θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς ἱεροσυλία. Βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 589-590.
97. Ἐπιστ. 227,50-61, COURTONNE 3, 31-32 (PG 32, 853Β-856Α): «Ἐκεῖνο δέ με καὶ πάνυ ἐλύπησε
καὶ ἔξω ἐφάνη τοῦ μέτρου εἰρῆσθαι ὅτι ἀποτυχόντες τῶν ἐπιζητουμένων, τὰ δικαστήρια καταληψόμεθα
καὶ ἐπισείσομεν ἀνθρώπους πράγμασιν, οἷς ἡ καταστροφὴ τῶν Ἐκκλησιῶν εὐχῆς ἐστι τὸ κεφάλαιον. Μή
ποτε οὖν ἄφρονι θυμῷ φερόμενοί τινες παραπείσωσιν ὑμᾶς φθέγξασθαι περὶ τούτων τι εἰς τὸ δημόσιον, καὶ
γένηται μέν τις ἐντεῦθεν καταστροφή, περιτραπῇ δὲ τῶν γινομένων τὸ βάρος ταῖς κεφαλαῖς τῶν τὴν αἰτίαν παρασχομένων. Ἀλλὰ δέξασθε καὶ τὴν ἡμετέραν συμβουλὴν ἐν πατρικοῖς ὑμῖν σπλάγχνοις προσαγομένην, καὶ τὴν τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων οἰκονομίαν κατὰ βούλησιν Θεοῦ γενομένην». Βλ. καὶ ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 222-223.
98. Ὁ ∆ημοσθένης ἐξαπέλυσε ἀληθινὴ σταυροφορία κατὰ τῆς ὀρθόδοξης παράταξης. Μερικὲς ἀκόμη
ἀπὸ τὶς ἀντιεκκλησιαστικές του ἐνέργειες ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν Ἐπιστ. 237, 2,1-38, COURTONNE 3, 56-57 (PG 32, 885C-888C).
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ἐξέτασης τῆς ὑπόθεσης σὲ ἀσθένεια τοῦ ὑποδίκου, αἴροντας ἔτσι κάθε ὑπόνοια ὀλιγωρίας ἢ ἀνυπακοῆς τοῦ ἀδελφοῦ του στὶς ἐντολὲς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ὅσον ἀφορᾶ στὶς
γενόμενες καταγγελίες ὁ Βασίλειος ἐπισημαίνει τὴν ἀδυναμία στοιχειοθέτησης κατηγορίας ἐναντίον τοῦ ἐπισκόπου Νύσσης προβάλλοντας δύο δυνατοὺς ἰσχυρισμούς. Προσβάλλει καταρχὴν τὴν ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση τῆς καταγγελθείσης κατάχρησης τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου καὶ προκαλεῖ τὸν ἔπαρχο νὰ προβεῖ σὲ ἔλεγχο τῶν βιβλίων τῆς
ἐπισκοπῆς, προκειμένου νὰ διαπιστώσει τὴν ἄμεμπτη διαχείριση καὶ ἀξιοποίηση τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐκ μέρους τοῦ Γρηγορίου. Κατὰ δεύτερον, θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἀποδοθεῖσα στὸ Γρηγόριο κατηγορία περὶ ἀντικανονικῆς ἐκλογῆς μετακυλίοντας τὴν εὐθύνη στὴ σύνοδο τῶν ἐπισκόπων ποὺ τὸν ἐξέλεξε καὶ τὸν ἐγκατέστησε ἄκοντα στὴν ἐπισκοπή. Ἡ δίωξη λοιπὸν τοῦ Γρηγορίου εἶναι βάσει τοῦ πρώτου ἰσχυρισμοῦ ἀνυπόστατη, λόγῳ ἀνυπαρξίας ἐγκλήματος, καὶ βάσει τοῦ δευτέρου ἰσχυρισμοῦ ἀπαράδεκτη, λόγῳ ἔλλειψης παθητικῆς νομιμοποίησης. Ὡστόσο ὁ συνετὸς ἐπίσκοπος δὲν
ἀρνεῖται τὴ διενέργεια δίκης, ἀπὸ τὴν ὁποία θ᾿ ἀποδειχθεῖ περίτρανα ἡ ἀθωότητα τοῦ
Γρηγορίου καὶ ἡ κανονικότητα τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐγκατάστασής του στὴ Νύσσα 99 .
Ἡ ἀποφυγὴ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ ἐνδείκνυται καὶ στὶς περιπτώσεις ἰδιωτικῶν διαφορῶν. Οἱ χριστιανοὶ ἀποθαρρύνονται νὰ προσφεύγουν στὴν πολιτικὴ δικαιοσύνη γιὰ
τὶς ἀστικὲς μεταξύ τους διαφορές, διότι σ᾽ αὐτοὺς «τὸ μὴ δικάζεσθαι νόμῳ προστεταγμένον ἐστίν» 100 . Προλαμβάνοντας τὴν πνευματικὴ βλάβη τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς δικαστικοὺς ἀγῶνες ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας προτείνει τὴν ἐξώδικη ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ὑπόθεση διευθετεῖται πρὶν εἰσαχθεῖ σὲ δίκη καὶ τὰ ἔννομα
συμφέροντα τῶν ἀντιπάλων ἱκανοποιοῦνται μὲ κοινὴ συμφωνία. Σὲ ἀνεπίγραφη ἐπιστολή του κάνει λόγο γιὰ φιλόνικο πολίτη ποὺ προσέτρεξε στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη γιὰ
τὴν ἐπίλυση ἀσήμαντης διαφορᾶς μὲ συμπολίτη του. Μὲ εἰρωνικὴ διάθεση μέμφεται
τὸν ἐν λόγῳ δικομανή, διότι παρακάμπτοντας τὴ δυνατότητα φιλικοῦ διακανονισμοῦ
προέκρινε τὴν προσφυγὴ στὰ δικαστήρια, ἂν καὶ γνώριζε τὸ ἐνδεχόμενο ἐπιβάρυνσής
του μὲ τὰ δικαστικὰ ἔξοδα. Ὁ Μέγας Βασίλειος παρακαλεῖ τὸν παραλήπτη τῆς ἐπιστολῆς ν᾿ ἀναλάβει τὴν ὑπόθεση ὡς διαιτητής, δηλαδὴ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ συμφέροντα ἀμφοτέρων καὶ νὰ φροντίσει ἀμερόληπτα καὶ ἀντικειμενικὰ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τοῦ δικαίου, ὥστε ν᾿ ἀποτρέψει τὴν παραπομπὴ τῆς ὑπόθεσης σὲ δίκη. Γιὰ τὴν περίπτωση
ποὺ δὲν τελεσφορήσει ἡ προσπάθεια συμβιβασμοῦ συμβουλεύει τὸ μεσολαβητή· «εἰ δὲ ἀπειθεῖ θάτερος καὶ μάχεται ταῖς ψήφοις, σύμπραξον τῷ ἀδικουμένῳ καὶ πρόσθες τὴν
παρὰ σοῦ ῥοπὴν τῷ ζητοῦντι τυχεῖν τῶν δικαίων» 101 .
Ἐνῶ κατὰ κανόνα προσπαθεῖ ν᾿ ἀποτρέψει τὴν προσφυγὴ τῶν χριστιανῶν στὰ δι99. Ἐπιστ. 225,1-49, COURTONNE 3, 21-23 (PG 32, 840Β-841Β). Οἱ ἀτελέσφορες προσπάθειες τοῦ
διαλλακτικοῦ ἐπισκόπου καὶ ἡ μανία τοῦ ∆ημοσθένη κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἦραν τὰ αἰσθήματα ἀνοχῆς
καὶ ὑπομονῆς ἀπέναντι στὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ καθεστώς. Ἔτσι σὲ μεταγενέστερη ἐπιστολή του, καὶ ἀφοῦ
ἡ δίωξη τῶν Ὀρθοδόξων εἶχε φτάσει στὸ ἀποκορύφωμά της, ὁ Μέγας Βασίλειος ἐκφράζεται μὲ σκληρὰ λόγια γιὰ τοὺς διῶκτες, τοὺς ὁποίους χαρακτηρίζει «ἀναισχύντους», τὸ δὲ βικάριο ∆ημοσθένη ἀποκαλεῖ «κῆτος πολύσαρκον». Βλ. Ἐπιστ. 231,19-24, COURTONNE 3, 37 (PG 32, 861Β).
100. Πρὸς τοὺς νέους 4,33-34, BOULENGER, 45 (3, PG 31, 569B). Α΄ Κορ. 6, 1-7. Βλ. καὶ Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 7, PG 31, 440B.
101. Ἐπιστ. 307,1-23, COURTONNE 3, 183-184 (PG 32, 1056B-D). Εἶναι ἱστορικὰ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορὰ στὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ποὺ συχνὰ καθιστοῦσαν τὴ νίκη ἐπαχθή· «αἱ δὲ παρὰ ἄρχουσι κρίσεις οὐδὲ
τὴν νίκην ἀζήμιον φέρουσι».

91

Β΄. Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟ

καστήρια, ὁ σοφὸς ποιμένας σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, καὶ κυρίως ὅταν πρόκειται γιὰ
διαφορὲς τῶν πολιτῶν μὲ τὸ κράτος, ἐπιτρέπει ἢ προτείνει ὡς ἔσχατη λύση τὴ δικαστικὴ ἐπίλυση, ἐὰν ἀποδειχθεῖ ἀλυσιτελὴς κάθε ἐξώδικη προσπάθεια. Ὑπερασπιζόμενος
κάποιον «ἀδελφὸν ∆ωρόθεον», ποὺ εἶχε ἀδικηθεῖ ἀπὸ κρατικοὺς ὑπαλλήλους διὰ βίαιης
κατάσχεσης τοῦ σίτου, ἐνήργησε γιὰ τὴ διευθέτηση τῆς ὑπόθεσης ἐπιστέλλοντας ἀρχικὰ σὲ ἁρμόδια πρόσωπα τῆς ἐξουσίας. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς ἀξιωματοῦχο κάνει φανερὴ
τὴν πρόθεσή του νὰ ζητήσει δικαστικὴ παρέμβαση γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀδικίας καὶ τὴν
περιστολὴ τῆς αὐθαιρεσίας τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων· «ἐὰν ἀφ᾽ ἑαυτῶν μὴ θελήσωσι
ποιῆσαι τὰ δίκαια, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν δικαστηρίων ἀναγκασθῶσι ποιῆσαι». Στὴν
προκειμένη περίπτωση ἡ ἀνάγκη προσφυγῆς στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη ὑπαγορευόταν
ἀπὸ τὴν ἀνακρίβεια τῶν στοιχείων καὶ τὴν ἀντίφαση τῶν μαρτυριῶν τῶν ἐμπλεκομένων προσώπων. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι ἰσχυρίζονταν ὅτι ἔλαβαν ἄνωθεν τὴν ἐντολὴ κατάσχεσης, μετακυλίοντας ἔτσι τὴν εὐθύνη τῆς γενομένης ἀδικίας στὸν προϊστάμενο τῆς
φορολογικῆς ὑπηρεσίας. Γνωστοποιώντας ὁ Βασίλειος τὴν πρόθεσή του νὰ ζητήσει τὴ
συνδρομὴ τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν προκαλεῖ τὸ φερόμενο ὡς ἠθικὸ αὐτουργὸ τῆς παράνομης πράξης νὰ διαλευκάνει καὶ ἐπιλύσει ἁρμοδίως τὴν ὑπόθεση 102 .
Τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἱεροῦ πατρὸς στὴν ἀποτελεσματικὴ δράση τῆς δικαστικῆς
δικαιοσύνης συνάγουμε ἀπὸ ἐπιστολή του ὑπὲρ ἀδικουμένης. Γυναίκα ποὺ διῆγε ἐν παρθενίᾳ μέσα στὸν κόσμο ἔπεσε θύμα συκοφαντικῆς δυσφήμησης ἀπὸ ἀσεβὴ ἄνδρα, ὁ
ὁποῖος τὴν ἐξέθεσε δημόσια λόγῳ καὶ ἔργῳ, διαδίδοντας ἀνυπόστατες φῆμες καὶ ἀναρτώντας σὲ δημόσιους καὶ ἰδιωτικοὺς χώρους, ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μή, στηλιτευτικὲς
πινακίδες ἐναντίον τῆς ὑπόληψης τῆς γυναίκας. Ὁ Μέγας Βασίλειος παρενέβη ἐπιβάλλοντας στὸν ὑπαίτιο τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, ἐνῶ
συμβούλευσε τὴ γυναίκα νὰ μὴν προβεῖ σὲ προσωπικὴ ἐκδίκηση. Παρὰ τὴν ἐπιβολὴ
στὸν ὑβριστὴ ἐκκλησιαστικῆς ἀλλὰ καὶ προειδοποιητικῆς νομικῆς κύρωσης, αὐτὸς ἐπανῆλθε δριμύτερος ἐνισχύοντας τὴν ἔνταση καὶ τὴ διάδοση τῶν συκοφαντιῶν. Τότε τὸ
θέμα εἰσήχθη στὰ δικαστήρια καὶ ἡ γυναίκα προσέφυγε ἐκ νέου στὴν ἀρωγὴ τοῦ Βασιλείου. Ἡ ψυχικὴ ταλαιπωρία τῆς γυναίκας ἀλλὰ καὶ ὁ κίνδυνος διασυρμοῦ τοῦ κλήρου
καθόρισαν τὴ συνετὴ ἐκ μέρους τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικῆς
συμπεριφορᾶς. Ἔτσι δὲν ἐμπόδισε, ἂν καὶ παρεκλήθη, τὴν προσαγωγὴ τοῦ συκοφάντη
στὰ πολιτικὰ δικαστήρια, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀρνήθηκε τὴν παροχὴ σ᾽ αὐτὸν ὁποιασδήποτε συνδρομῆς, διότι θεωροῦσε μία τέτοια ἐνέργεια ὡς ὕβρη κατὰ τοῦ κοινοῦ αἰσθήματος
δικαίου. Ἡ ἄρνησή του ἐν προκειμένῳ νὰ συμβάλει στὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ συλληφθέντος
φανερώνει ἐπιπλέον τὸ σεβασμό του στὴ δικαιοδοσία καὶ στὴν αὐθεντία τῆς δικαστικῆς
ἐξουσίας, καθώς, κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ἄρχοντας «οὐκ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ»103 . Γίνεται λοιπὸν φανερὸ ὅτι ἐνῶ ὁ φιλάνθρωπος ἱεράρχης ἀκολουθεῖ κατὰ κανόνα
τὴν τακτικὴ τῆς μὴ προσαγωγῆς τῶν παραβατῶν στὰ δικαστήρια, συστέλλει τὴν ἐπιείκειά του ἔναντι τῶν κατὰ συρροὴν καὶ κατὰ συνήθειαν παραβατῶν λόγῳ ἐμμονῆς
τους στὴν κακία καὶ ἀπροθυμίας γιὰ μεταστροφή.
Κάποτε δὲ διστάζει νὰ παρακαλέσει γιὰ τὴ σύλληψη καὶ φυλάκιση προσώπων ποὺ
102. Βλ. Ἐπιστ. 86,1-22, COURTONNE 1, 190-191 (PG 32, 465C-468Β). Ἐπιστ. 87,1-15, COURTON191-192 (PG 32, 468ΒC).
103. Ἐπιστ. 289,1-58, COURTONNE 3, 159-161 (PG 32, 1025A-1028B). Πρβλ. Ρωμ. 13, 1-7, ὅπου ἡ
σχετικὴ διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου γιὰ τὰ καθήκοντα τῶν χριστιανῶν πρὸς τὸ κράτος.
NE 1,
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εἰσέβαλαν στὴν οἰκία του στὰ Ἄννησα, ποὺ λειτουργοῦσε ὡς μονή. Σύμφωνα μὲ τὰ γεγονότα, μετὰ τὸ θάνατο κάποιου ὑπηρέτη ἐμφανίστηκε δανειστής του, ὁ ὁποῖος, χωρὶς
νὰ διεκδικήσει μὲ νόμιμα μέσα τὰ δίκαιά του καὶ χωρὶς νὰ ὀχλήσει τὸ Βασίλειο, ποὺ
ἦταν ὁ κύριος τοῦ ὑποχρέου ὑπηρέτη, προέβη μὲ τὴ συμμετοχὴ συντρόφων του σὲ βιαιοπραγίες ἐναντίον τῶν γυναικῶν ποὺ διέμεναν στὴν οἰκία καὶ σὲ λεηλασία τῶν ἐκεῖ ὑπαρχόντων. Ἐξαιτίας τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ συμβάντος ὁ Βασίλειος, ποὺ τότε μόναζε στὸν
Πόντο, ἔστειλε γράμμα στὸ διοικητὴ τῆς Καππαδοκίας μὲ τὴν παράκληση νὰ ἐπιληφθεῖ ἁρμοδίως τοῦ θέματος καὶ νὰ ἐπανορθώσει τὴ γενομένη ἀδικία, νὰ παράσχει δὲ ἀσφάλεια στὴν ἀπειλούμενη οἰκία. Στὴν ἐπιστολὴ ἐκφράζει τὸ φόβο ὅτι ἡ μὴ διευθέτηση
τῆς ὑπόθεσης θὰ τὸν καθιστοῦσε εὔκολη λεία στὰ μάτια τῶν ἐπιτηδείων. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτό, ἀποσκοπώντας στὸ σωφρονισμὸ τῶν ὑπαιτίων καὶ στὴν πρόληψη παρόμοιων ἐγκλημάτων, καθὼς καὶ στὴν ἀσφάλεια τῶν γυναικῶν, ἀξιώνει τὴ σύλληψη καὶ τὸ βραχυχρόνιο ἐγκλεισμὸ τῶν ὑπαιτίων χωρὶς ἀπαραίτητη προσαγωγή τους στὴν κοσμικὴ
δικαιοσύνη 104 .
Ὡς ἐπίσκοπος Καισαρείας ὁ Βασίλειος, εὐρέως γνωστὸς γιὰ τὴν κοινωνική του εὐαισθησία, εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἐπεμβαίνει σὲ δικαστικὲς ὑποθέσεις ὅπου θεωροῦσε ἀναγκαῖο, κρίνοντας πάντα μὲ πνευματικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια. Ἡ πολύπλευρη
μόρφωση καὶ ἡ καλλιεργημένη χριστιανική του συνείδηση τὸν ὁδήγησαν στὴ διαμόρφωση μιᾶς δυναμικῆς περὶ κοσμικῆς δικαιοσύνης ἀντίληψης, ποὺ ἀντανακλᾶται στὸ
πρότυπο τῆς θείας δικαιοσύνης. ∆ίκαιο δὲν εἶναι ἡ ἀνταπόδοση τῶν ἴσων ἀλλὰ ἡ εὐσπλαγχνία καὶ ἡ συγγνώμη. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιείκειας εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴν κατὰ γράμμα τήρηση τῶν νόμων. ∆υνάμει αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἐπενέβαινε συχνὰ σὲ ἰδιωτικὲς διαφορὲς καὶ σὲ δικαστικὲς διαμάχες προκειμένου νὰ συμβιβάσει τοὺς ἀντιδίκους, ἀποσκοπώντας στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐννόμων συμφερόντων καὶ πρωτίστως στὴν προστασία
τῶν ἐννόμων ἀγαθῶν. Ἐπιπλέον ἡ ἐπέμβασή του σὲ θέματα κοσμικῆς δικαιοσύνης φανερώνει τὴ μέριμνά του γιὰ τὶς ποικίλες ἀτομικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου
καὶ τὴν προσπάθειά του ν᾿ ἀποδυναμώσει τὴν ἰσχὺ τῶν ἄδικων κρίσεων καὶ νὰ περιορίσει τὴν αὐθαιρεσία τῶν κρατικῶν ὀργάνων.
Ἀπὸ τὴ μῆνι τοῦ ἡγεμόνα Ἀνδρονίκου προσπαθεῖ νὰ γλυτώσει τὸν ἀδελφικό του
φίλο ∆ομετιανό, ὁ ὁποῖος εἶχε διαπράξει βαριὰ παράβαση ἐναντίον τοῦ ἄρχοντα. Ἡ σοβαρότητα τῆς ὑπόθεσης καθιστοῦσε ἀναγκαία τὴν αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἀπεδύθη σ᾽ ἕναν ἀγώνα ὑπεράσπισης τοῦ ἁμαρτήσαντος ἔχοντας πεποίθηση στὴ μετάνοιά του. Ἡ ἀδυναμία του λόγῳ σοβαρῆς ἀσθένειας νὰ παραστεῖ ἐνώπιον
τοῦ ἡγεμόνα τὸν ὑποχρέωσε ν᾿ ἀποστείλει γράμμα μὲ αἴτημα τὴν παροχὴ συγγνώμης
στὸν ἀδικήσαντα καὶ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὴ δικαστικὴ δίωξη. Στὴν προσπάθειά
του νὰ ἐξευμενίσει τὸν ἄρχοντα παραδέχεται τὴ βαρύτητα τῆς παράβασης καὶ τὸ δίκαιο
104. Ἐπιστ. 3, 2,1-18, COURTONNE 1, 14-15 (PG 32, 236A-C). Γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ σοβαρότητα
τῆς κατάστασης καὶ ἡ ἀπειλὴ κατὰ τῶν γυναικῶν δὲν ἄφηναν περιθώρια ἐπιλογῆς στὸ Βασίλειο, ὁ ὁποῖος
ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει τὴ συνδρομὴ τῶν πολιτικῶν ὀργάνων. Λόγῳ τῆς μοναχικῆς του ἰδιότητας καὶ
τῆς τοπικῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου σημειώθηκε ἡ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια δὲ διέθετε τὰ μέσα γιὰ
νὰ διευθετήσει ἀλλιῶς τὴν ὑπόθεση. Πιθανὸν ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου νὰ μεταχειριζόταν ἐπιεικέστερα
τὴν παραβατικὴ συμπεριφορά. Πάντως ἀπὸ τὴν ἀσθενὴ αὐτὴ θέση ἀντιμετωπίζει ἀρνητικὰ τὸ ἐνδεχόμενο
τῆς προσαγωγῆς τῶν ὑπαιτίων σὲ πολιτικὴ δίκη, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν ἐπιείκειά του, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ
ἠθικὴ ἀρετὴ ἀποτελεῖ καὶ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ δικαίου.
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μιᾶς ἐνδεχόμενης τιμωρίας τοῦ ἐνόχου. Θεωρεῖ ὅμως ὅλως περιττὴ καὶ ἀνόνητη τὴν ἐπιβολὴ ὁποιασδήποτε ποινῆς, διότι ὁ παραβάτης ἤδη τιμωρεῖται ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὶς τύψεις. Συνεπῶς ἡ ἐπιβληθεῖσα ποινὴ δὲ θὰ προσέθετε τίποτα στὴν εἰδικὴ πρόληψη οὔτε
ὅμως στὴ γενική, ἀφοῦ οἱ πολίτες ἤδη σωφρονίζονται βλέποντας τὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ ∆ομετιανοῦ, ἀλλὰ θὰ ἐξυπηρετοῦσε μόνο τὸ ταπεινὸ αἴσθημα τῆς ὀργῆς τῶν θιγομένων προσώπων. Ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τοῦ ἡγεμόνα ὁ
Βασίλειος ζητᾶ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐνόχου καὶ ἐκφράζει τὴ βεβαιότητα ὅτι μὲ τὴν πράξη
αὐτὴ ὁ ἄρχοντας θὰ γίνει εὐάρεστος στὸ Θεὸ καὶ ἀγαπητὸς στοὺς ὑπηκόους του 105 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος λοιπὸν ὄχι μόνο δὲν ἀπέρριπτε τὴν ὁδὸ τῆς κοσμικῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ ἀντίθετα συνέβαλλε ἐνεργὰ στὴν ὀρθὴ καὶ ἰσότιμη ἀπονομή της στοὺς πολίτες. Πλῆθος ἐπιστολῶν του ἀπευθύνονται σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς ἐξουσίας ποὺ
ἦταν σὲ θέση νὰ ἐπηρεάσουν θετικὰ τὴν κρίση καὶ νὰ διεγείρουν τὴν ἐπιείκεια τῶν δικαστῶν. Τὰ παραδείγματα ποὺ ἀκολουθοῦν φανερώνουν καὶ ἀναδεικνύουν τὸ εὖρος τῆς
ἀγάπης ἀλλὰ καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς κρίσης τοῦ ἱεροῦ πατρός, ποὺ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἐπεμβαίνει στὸ ἔργο τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας μὲ διάκριση καὶ διακριτικότητα, ἔχοντας σαφῶς χαραγμένα ἐντός του τὰ ὅρια τοῦ ἱερατικοῦ «δεσμεῖν καὶ λύειν» καὶ τοῦ κρατικοῦ
μηχανισμοῦ ἐπιβολῆς τῆς τάξης.
Ἀπὸ ἐνδεχόμενη δικαστικὴ δίωξη προσπαθεῖ ν᾿ ἀπαλλάξει ὁ ἀρχιεπίσκοπος γνώριμό του, ὁ ὁποῖος μετεκλήθη στὴν αὐλὴ γιὰ ἀπολογία. Τὰ περιστατικὰ ποὺ ἀποτέλεσαν
τὴν ἀφορμὴ αὐτῆς τῆς κλήσης εἶναι ἄγνωστα, ἀπὸ τὴ μεσιτευτικὴ ἐπιστολὴ ὅμως τοῦ
Βασιλείου πρὸς τὸν ὕπαρχο Μόδεστο μᾶς γίνεται γνωστὴ ἡ προσπάθεια τοῦ φιλάνθρωπου ἱεράρχη ν᾿ ἀπαλλάξει τὸν ὑπόλογο ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἀπολογίας, ἐπικαλούμενος τὴν
ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καὶ ἐξαιτούμενος ἐπικουρικὰ τὴν ἐπιείκεια τοῦ ὑπάρχου, ὥστε
ν᾿ ἀθωώσει τὸν ὑπαίτιο δίνοντας συγγνώμη· «εἰ μὲν μηδὲν πεπλημμέληται τῷ ἀνδρί,
σωθῆναι αὐτὸν δι᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν· εἰ δὲ καὶ ἥμαρτεν, ἀφεθῆναι αὐτῷ δι᾽ ἡμᾶς τοὺς
ἱκετεύσαντας» 106 . Σὲ ἄλλη περίπτωση, ὑπερασπιζόμενος τὸν πρώην διοικητὴ τῆς Καππαδοκίας Μάξιμο, ὁ ὁποῖος ἔπεσε θύμα σκευωρίας καὶ ἔχασε τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν περιουσία του, ἐπιστέλλει στὸν Τραϊανό, ἀρχιστράτηγο πιθανὸν τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ ἐπὶ
Οὐάλεντος, προκειμένου νὰ συνδράμει στὸ δικαστικὸ ἀγώνα ποὺ ξεκίνησε ὁ Μάξιμος
γιὰ νὰ διεκδικήσει τὸ δίκαιό του 107 .
Πολὺ ὀρθὰ ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀντιλαμβάνεται ὡς κατάχρηση ἐξουσίας καὶ παράνομη
πράξη τὴν ἀναπόδεικτη ἐπέκταση ἢ μετακύλιση εὐθύνης σὲ πρόσωπα ποὺ τυχαῖα σχετίζονται μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους. Αὐτὸ συνέβη στὸν ἱερέα Εὐσέβιο, ὁ ὁποῖος ἐνοχοποιήθηκε γιὰ συμμετοχὴ σὲ παράνομες πράξεις καὶ κινδύνευε νὰ διωχθεῖ δικαστικά.
Ὁ κατηγορούμενος ἔφερε ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῆς ἀθωότητάς του, ὅμως ἡ κατασυκοφάντηση ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του ἦταν ἱκανὴ νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἀμεροληψία τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν. Φοβούμενος διακριτικὴ εἰς βάρος τοῦ Εὐσεβίου μεταχείριση ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπευθύνεται στοὺς φίλους του μάγιστρο Σωφρόνιο καὶ στρατηγὸ Ἀβούργιο, δύο
ἰσχυρὲς προσωπικότητες τῆς αὐτοκρατορίας, καὶ ζητᾶ τὴ μεσολάβησή τους γιὰ τὴν
πραγματοποίηση μιᾶς δίκαιης δίκης, ποὺ θὰ διασφάλιζε τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέα ν᾿ ἀπο105. Ἐπιστ. 112, 1,1-3,28, COURTONNE 2, 13-16 (PG 32, 521B-525A).
106. Ἐπιστ. 111,1-14, COURTONNE 2, 12 (PG 32, 520C-521A).
107. Ἐπιστ. 148,1-32, COURTONNE 2, 69-70 (PG 32, 597B-600A).
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δείξει τὴν ἀθωότητά του 108 . Σὲ ἄλλη ἐπιστολὴ παρακαλεῖ τὸ στρατηγὸ Ἀρινθαῖο νὰ
παραστεῖ ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης σὲ πολίτη ποὺ εἶχε ἐμπλακεῖ σὲ ἐπικίνδυνη δικαστικὴ διαμάχη. Ἡ παρρησία τοῦ αἰτήματος προέρχεται ἀπὸ τὴν πεποίθηση τοῦ ἱεράρχη
ὅτι ἡ φιλάνθρωπη ἐπέμβαση τοῦ Ἀρινθαίου εἶναι συνεπὴς καὶ σύμφωνη μὲ τὸ κοινὸ
περὶ δικαίου αἴσθημα 109 .
Σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ διοικητὴ Ἀντίπατρο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιληφθεῖ θέματος τῆς
Παλλαδίας, συγγενοῦς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ἱερὸς πατὴρ ζητᾶ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐξέτασης, ὥστε νὰ παραστεῖ ὁ ἴδιος πρὸς ὑπεράσπιση τῆς γυναίκας. Ἡ παροχὴ εὔλογης
προθεσμίας δὲ θὰ ἔβλαπτε τὴν ὑπόθεση οὔτε θὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλεια τῶν
πολιτῶν, ἀφοῦ ὁ ὑπαίτιος τῆς ταραχῆς βρίσκεται ἤδη ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τῶν ὀργάνων
τῆς τάξης. Ἐδῶ ὁ κοινωνικὸς ἱεράρχης ἐκφράζει τὴν προσήλωση καὶ τὸ σεβασμό του στὸ
θετὸ δίκαιο, τοῦ ὁποίου τὴν τήρηση καὶ ἐπικράτηση θεωρεῖ ἀπαραίτητη γιὰ τὴν εὐημερία τῆς πολιτείας. Εἶναι ἀδιανόητο γιὰ τὸν ἴδιο νὰ παραβιάσει ἔστω καὶ ἕνα κανόνα δικαίου, ὡστόσο ἀξιώνει ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες ὄχι τὴν κατὰ γράμμα τήρηση τοῦ νόμου ἀλλὰ
αὐτὴν ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς νομιμότητας καὶ τῆς ἐπιείκειας πρὸς ὄφελος
καὶ ἐξυπηρέτηση τῶν ὑπαγομένων στοὺς νόμους 110 .
Στὴν παραπάνω παρουσίαση τῆς στάσης καὶ τῆς τακτικῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας σὲ ζητήματα κοσμικῆς δικαιοσύνης ἀναφερθήκαμε περιστασιακὰ στὸ σεβασμὸ
καὶ στὴν ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφε ὁ Μέγας Βασίλειος πρὸς τοὺς ἄξιους δικαστικοὺς λειτουργούς. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ παρακολουθήσουμε τὴ σκέψη τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ὅσον ἀφορᾶ στὰ γενικὰ καὶ ἠθικὰ προσόντα τοῦ φορέα τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, ποὺ ἐγγυῶνται τὴ νομιμότητα καὶ δικαιοσύνη τῆς κρίσης του.
Ἡ νομιμότητα τῶν δικαστικῶν κρίσεων προϋποθέτει ἀμεροληψία καὶ ἀντικειμενικότητα τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν, ἱκανότητες ποὺ μαρτυροῦν λιπαρὴ γνώση τοῦ θετοῦ δικαίου καὶ συγκροτημένη περὶ δικαίου ἀντίληψη, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἀναγνώριση
ὑπεροχῆς τοῦ φυσικοῦ ἠθικοῦ νόμου καὶ τῆς «γενικῆς δικαιοσύνης», ποὺ εἶναι ἔμφυτα
σὲ κάθε ἄνθρωπο. Ἡ γνώση τῆς ἀληθινῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης εἶναι συναφὴς μὲ
τὴν εὐθύτητα τῆς κρίσης. Ἡ ἱκανότητα εὐθυκρισίας προέρχεται ἀπὸ τὴν προπαιδεία
τοῦ νοῦ ὥστε ν᾿ ἀποκτήσει ὀρθὴ περὶ δικαίου ἄποψη. Ὁ Σολομὼν δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφέρει «ὀρθῶς καὶ εὐθυβόλως» τὴν περίφημη ἐκείνη κρίση σχετικὰ μὲ τὴ διεκδίκηση
παιδιοῦ ἀπὸ δύο γυναῖκες, «εἰ μὴ εἶχε τοὺς περὶ τοῦ δικαίου λόγους ἀκριβεῖς ἐν ἑαυτῷ».
108. Βλ. Ἐπιστ. 177,1-14, COURTONNE 2, 113-114 (PG 32, 656A). Ἐπιστ. 178,1-16, COURTONNE 2,
114 (PG 32, 656BC).
109. Ἐπιστ. 179,1-13, COURTONNE 2, 115 (PG 32, 656D-657A): «…ὥστε σε παρακληθέντα ὑφ᾽ ἡμῶν παραστῆναι αὐτῷ ἀγωνιζομένῳ δίκην τῆς μὲν ἀληθείας ἕνεκεν εὐκαταφρόνητον, ἐναγώνιον δὲ ἄλλως
διὰ τὸ τῆς συκοφαντίας βαρύ. Μεγάλη γὰρ ἂν γένοιτο ῥοπὴ αὐτῷ πρὸς σωτηρίαν, εἰ καταξιώσειάς τι ῥῆμα
φιλάνθρωπον ὑπὲρ αὐτοῦ προέσθαι, προηγουμένως μὲν τῷ δικαίῳ χαριζόμενος, ἔπειτα καὶ ἡμῖν τοῖς ἐξαιρέτοις σου τὴν συνήθη τιμὴν καὶ χάριν καὶ ἐν τούτῳ χαριζόμενος».
110. Ἐπιστ. 137,17-28, COURTONNE 2, 54 (PG 32, 577B): «Ἐπεὶ οὖν κεκίνηταί τις ταραχὴ περὶ τὸν
οἶκον αὐτῆς (ἐνν. τῆς Παλλαδίας), ἀξιοῦμέν σου τὴν μεγαλόνοιαν μικρὸν ὑπερθέσθαι τὴν ἐξέτασιν καὶ ἀναμεῖναι ἡμῶν τὴν παρουσίαν, οὐχ ὥστε διαφθαρῆναι τὸ δίκαιον (μυριάκις γὰρ ἂν ἀποθανεῖν ἑλοίμην ἢ
τοιαύτην αἰτῆσαι χάριν παρὰ δικαστοῦ φίλου τοῖς νόμοις καὶ τῷ δικαίῳ), ἀλλ᾿ ὥστε ἃ οὐκ εὐπρεπὲς ἐμοὶ
γράφειν, ταῦτα ἀπὸ στόματος ἀπαγγέλλοντός μου μαθεῖν. Οὕτω γὰρ οὔτε αὐτὸς τῆς ἀληθείας διαμαρτήσει
οὔτε ἡμεῖς πεισόμεθά τι τῶν ἀβουλήτων. ∆έομαι οὖν, τοῦ προσώπου ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντος καὶ κατεχομένου
παρὰ τῆς τάξεως, ἀνεπαχθῆ ταύτην χάριν καὶ ἀνεπίφθονον ἡμῖν καταθέσθαι».
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Ἱκανὸς ν᾿ ἀπονείμει δικαιοσύνη εἶναι ὁ «εἰδὼς τὴν ἀληθῆ δικαιοσύνην, καὶ δι᾿ αὐτῆς διδαχθεὶς τὸ οἰκεῖον ἀπονέμειν ἑκάστῳ». Καὶ τέτοιος εἶναι μόνο ὁ ἀπροσωπόληπτος δικαστής, ὁ ὁποῖος δὲν ἐνεργεῖ κατὰ τὶς διαθέσεις του, ἀλλὰ ἐκφέρει τὶς κρίσεις του εὐθεῖες
καὶ ἀδιαστρέβλωτες, ὅπως ὁ ἀκριβὴς τοξευτής, ποὺ κατευθύνει τὸ βέλος πρὸς τὸ στόχο
μὲ ἴσες καὶ σταθερὲς κινήσεις χωρὶς ἐκτροπὲς καὶ παρεκκλίσεις. Ὅποιος δὲν φέρει ἐντός
του τὴν ἀληθινὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ δωροδοκεῖται, χαρίζεται στὴ φιλία, ἐκδικεῖται τὴν ἔχθρα ἢ φοβᾶται τὴν ἐξουσία, ἀδυνατεῖ νὰ εἶναι εὐθὺς στὶς κρίσεις του. Ἡ ἀδυναμία
ἐκφορᾶς ὀρθῆς κρίσης συνεπάγεται ἀνικανότητα ἔκδοσης δίκαιης ἀπόφασης· «ἔλεγχος
γὰρ τῆς τοῦ δικαίου διαθέσεως ἡ περὶ τὸ κρίνειν ὀρθότης» 111 .
Ἡ ἀπροσωποληψία δὲν εἶναι ὑποχρέωση μόνο τῶν δικαστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπλῶν
πολιτῶν ποὺ συμμετέχουν ἢ παρακολουθοῦν τὴ δίκη. Οἱ πολίτες δικαιοῦνται νὰ ἐκφέρουν γνώμη ἢ κρίση μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν ἀντιδίκων καὶ
τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας τῶν γεγονότων. Ἡ ὀρθὴ καὶ δίκαιη κρίση «πρόσταγμά ἐστιν
ἓν τῶν ἀναγκαιοτάτων εἰς σωτηρίαν»112 . Σὲ κάθε περίπτωση συμμετοχῆς τῶν χριστιανῶν στὰ δικαστήρια ἀπαγορεύεται ἐξάπαντος ἡ ψευδολογία· «οὔτε γὰρ ἐν δικαστηρίοις,
οὔτ᾿ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσιν ἐπιτήδειον ἡμῖν τὸ ψεῦδος, τοῖς τὴν ὀρθὴν ὁδὸν καὶ ἀληθῆ
προελομένοις τοῦ βίου» 113 . Ἰδιαίτερα προσεκτικὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ πιστὸς ποὺ πολιτεύεται κατὰ τὸ μοναχικὸ πολίτευμα. Στοὺς μοναχικοὺς ὅρους ὁ Μέγας Βασίλειος προβλέπει τὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ μοναχὸς ἔχει οἰκονομικὲς ἐκκρεμότητες καὶ
διαφορὲς στὸν κόσμο. Ὁ διακανονισμὸς τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ὑποψηφίου μοναχοῦ ἀπαιτεῖ μεγάλη προσοχή. Ἡ διευθέτηση οἰκονομικῶν ὑποθέσεων ἐπαφίεται στὴν
ἱκανότητα καὶ ἐμπειρία δοκιμασμένων προσώπων πρὸς ἀποφυγὴ περιουσιακῆς ζημίας
τῆς μονῆς καὶ ψυχικῆς βλάβης τοῦ μοναχοῦ ἀπὸ τὴν προσφυγὴ στὰ κοσμικὰ δικαστηρια. ∆ὲν ἀπαγορεύεται ὅμως ἡ παράσταση τοῦ μοναχοῦ στὸ δικαστήριο κατόπιν κλήσεως ἀπὸ τὸν ἀντίδικο,προκειμένου νὰ διερευνηθεῖ καὶ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια κατὰ τρόπο ἠθικὰ ὠφέλιμο τόσο γιὰ τὸ μοναχὸ ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἀντίδικο 114 .
Κατακλείοντας τὴν ἑνότητα θὰ ἐπισημάνουμε τὰ κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴ στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ νομοθεσία. Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ τηροῦν τοὺς κειμένους νόμους καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ χωρὶς νὰ θίγουν τὴ χριστιανικὴ ἰδιότητα συμβάλλουν
στὴν εὐημερία τῆς πολιτείας. Συνεπῶς ἡ στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στοὺς νόμους
τοῦ κράτους καθορίζεται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν νόμων καὶ ἀπὸ τὴ σχέση τους μὲ τὸ
111. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404C-405B. Γ´ Βασ. 3, 16-27. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Τὸ φυσικὸν καὶ κανονικὸν δίκαιον», σσ. 383-384. Ὁ δίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς δικαστὴς εἶναι καὶ ἀγαθός, ὅπως φαίνεται
ἀπὸ τὴ δυσφορία ποὺ νιώθει, ὅταν ἀναγκάζεται νὰ ἐπαγάγει τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. Βλ. Ἐπιστ. 223,
6,12-21, COURTONNE 3, 15-16 (PG 32, 832AB): «…οἱ τοῦ κόσμου τούτου ἄρχοντες, ὅταν τινὰ τῶν κακούργων θανάτῳ καταδικάζειν μέλλωσιν, ἐφέλκονται τὰ παραπετάσματα, καλοῦσι δὲ τοὺς ἐμπειροτάτους πρὸς
τὴν ὑπὲρ τῶν προκειμένων σκέψιν, καὶ πολὺν ἐνσχολάζουσι χρόνον, νῦν μὲν τοῦ νόμου τὸ αὐστηρὸν ὁρῶντες, νῦν δὲ τὴν κοινωνίαν τῆς φύσεως δυσωπούμενοι, καὶ πολλὰ στενάξαντες καὶ τὴν ἀνάγκην ἀπολοφυρόμενοι πάνδημοι πᾶσι γίνονται πρὸς ἀνάγκην ὑπηρετοῦντες τῷ νόμῳ, οὐ κατ᾿ οἰκείαν ἡδονὴν ἐπάγοντες
τὴν κατάκρισιν…».
112. Ἐπιστ. 204, 2,31-37, COURTONNE 2, 174-175 (PG 32, 748B). Ἰω. 7, 24.
113. Πρὸς τοὺς νέους 4,31-33, BOULENGER, 45 (3, PG 31, 569B).
114. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 9, 1-2, PG 31, 941B-944Β. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 187, PG 31, 1208BC·
222, PG 31, 1229B. Ματθ. 5, 40. 18, 15. Α´ Κορ. 6, 1.

96

Β΄. Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟ

θεῖο νόμο. Ἡ βασιλεία, καὶ κάθε μορφὴ πολιτικῆς ὀργάνωσης τοῦ κράτους, ὡς θεσμὸς
εἶναι «ἔννομος ἐπιστασία». Ἡ προσωπικότητα τοῦ φορέα εἶναι αὐτὴ ποὺ χρωματίζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ κάθε μορφὴ ἐξουσίας στὴν πρακτική της ἔκφραση. Ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας εἶναι παρατηρημένο ὅτι ἡ προσωπικότητα τοῦ νομοθέτη
καθρεφτίζεται στὸ περιεχόμενο τῶν νόμων. Ὁ ἔντιμος καὶ κοινωνικὸς ἄρχοντας ἐκδίδει
διατάξεις ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν κοινὴ ὠφέλεια τῶν ὑπηκόων, ἐνῶ ὁ ἰδιοτελὴς καὶ τυραννικὸς νομοθετεῖ μὲ κριτήριο τὸ ἀτομικό του συμφέρον. Στὴ δεύτερη περίπτωση ἡ ἔκδοση νόμων ἀποβαίνει ἐπιζήμια τόσο γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ κράτους ὅσο καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας 115 . Συνεπῶς ἡ ὑποχρέωση τῶν χριστιανῶν «ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι» ἀφορᾶ στὶς νομικὲς ἐπιταγὲς «ἐν αἷς ἂν ἐντολὴ Θεοῦ μὴ ἐμποδίζηται» 116 .
Παρὰ τὸ σεβασμό του στὴν ἐξουσία ὁ νομιμόφρων ἱεράρχης κρίνει αὐστηρὰ καὶ βάλλει κατὰ τῶν αὐτοκρατορικῶν διαταγμάτων ποὺ σὲ περίοδο διωγμῶν ἐξαπέλυαν οἱ θεομάχοι αὐτοκράτορες κατὰ τῆς Ἐκκλησίας 117 . Μὲ μελανὰ χρώματα περιγράφει τὴν κατάσταση τῆς Καισάρειας ἐξαιτίας τοῦ διωγμοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐπὶ τοῦ ὁποίου
μαρτύρησε ὁ περίφημος Γόρδιος. Τὸ διάταγμα, τὸ ὁποῖο πρὸς συμμόρφωση καὶ ἐκφοβισμὸ τῶν χριστιανῶν εἶχε ἀναρτηθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἀγορὲς καὶ σὲ κάθε ἐπίσημο τόπο τῆς
αὐτοκρατορίας, ἀπαγόρευε τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ προέβλεπε τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου
γιὰ τοὺς ἀπειθοῦντες καὶ μὴ προσκυνοῦντες τὰ εἴδωλα. Στὴν πόλη ἐπικρατοῦσε σύγχυση καὶ ταραχή, ἐνῶ σημειώνονταν λεηλασίες εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν τὶς περιουσίες τους νὰ διαρπάζονται ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, ἐνῶ ὑφίσταντο πλῆθος
ἄλλων ἀδικιῶν. Γυναῖκες διασύρονταν δημόσια, νέοι καὶ γέροι ὁδηγοῦνταν στὶς φυλακὲς
καὶ βασανίζονταν. Εὔπορες οἰκίες ἐρήμωναν καὶ ἔρημοι γέμιζαν ἀπὸ καταδιωκομένους.
Ὁ πατέρας κατέδιδε τὸ τέκνο, ὁ γιὸς τὸν πατέρα, ὁ ἀδελφὸς τὸν ὁμόαιμο, ὁ δοῦλος τὸν
κύριό του. Ναοὶ κατακρημνίζονταν, θυσιαστήρια ἀνατρέπονταν, ἐξέλιπε ἡ ἀναίμακτη
θυσιαστικὴ προσφορὰ στὸν ἀληθινὸ Θεό, ἐνῶ ὅλη ἡ πόλη ἦταν γεμάτη ἀπὸ διαβολικὴ
κνίσσα καὶ εἰδωλολατρικὰ αἵματα 118 .
115. Βλ. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 2, PG 31, 389Β: «Εἰ γὰρ βασιλεία ἐστὶν ἔννομος ἐπιστασία, δῆλον, ὅτι
αἱ παρὰ βασιλέως διδόμεναι ὑποθῆκαι, τοῦ γε ὡς ἀληθῶς τῆς προσηγορίας ταύτης ἀξίου, πολὺ τὸ νόμιμον
ἔχουσι, τὸ κοινῇ πᾶσι λυσιτελὲς σκοποῦσαι, καὶ οὐχὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἰδίας ὠφελείας συντεταγμέναι.
Τοῦτο γὰρ διαφέρει τύραννος βασιλέως, ὅτι ὁ μὲν τοῦ ἑαυτοῦ πανταχόθεν σκοπεῖ, ὁ δὲ τὸ τοῖς ἀρχομένοις
ὠφέλιμον ἐκπορίζει».
116. Ἠθικὰ 79, 2, PG 31, 860B. Πράξ. 5, 29. Ρωμ. 13, 1-2. Τίτ. 3, 1. Βλ. καὶ ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἐκκλησία
καὶ Πολιτεία», σσ. 418-419.
117. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 64-65. Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε γνώση τῶν παθημάτων τῆς
οἰκογένειάς του ἀπὸ τοὺς διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, Λόγος 43, 5-9 (ἔκδ. BOULENGER, Gregoire de Nazianze, Discours funebres). ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ
Μ. Βασίλειος, σσ. 16-17.
118. Εἰς Γόρδιον 2, PG 31, 493C-496B. Βλ. καὶ Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 3, PG 31, 509D-512A,
ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει τὴ δεινὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία κατάσταση ἐξαιτίας τοῦ διωγμοῦ ποὺ ἐξαπέλυσε κατὰ τῶν χριστιανῶν ὁ αὐτοκράτορας Λικίνιος (ἀρχὲς 4ου αἰ.). Αὐτὸς ἐξήγγειλε «ἄθεον καὶ ἀσεβὲς» διάταγμα κατὰ τῆς χριστιανικῆς ὁμολογίας καὶ ἀπειλοῦσε τοὺς χριστιανοὺς μὲ κάθε εἴδους τιμωρία.
Ἐξαιτίας τοῦ διατάγματος «πολὺς ὁ θυμὸς καὶ θηριώδης παρὰ τῶν κριτῶν τῆς ἀδικίας κατὰ τῶν εὐσεβούντων κεκίνητο». Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης μηχανορραφοῦσαν ἐπιβουλὲς καὶ ἐπινοοῦσαν ποικίλα βασανιστήρια.
Ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἄλλοι κατέφευγαν στὴν ἔρημο, ἄλλοι ὑπέκυπταν καὶ προσκυνοῦσαν τὰ εἴδωλα, ἄλλοι λύγιζαν στὸ μέσο τοῦ μαρτυρίου, δὲν ἦταν ὅμως λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ὑφίσταντο φρικτὸ θάνατο ὁμολογώντας τὸ Χριστό. Βλ. καὶ KOPECEK, Social-historical studies, σσ. 63-65.
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Τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν παρετηρεῖτο πρωτοφανὴς ἀνυπακοὴ τῶν χριστιανῶν
στοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, συμπεριφορὰ ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου. Οἱ
μάρτυρες περιφρονοῦσαν τὰ διατάγματα τῶν αὐτοκρατόρων ποὺ ἀπαγόρευαν μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου τὴν πίστη στὸ Χριστό, ἀλλὰ ὑποτάσσονταν στὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ δικαστῆ. Ἡ Ἰουλίττα, ὁ Βαρλαάμ, ὁ Γόρδιος, ὁ Μάμας καὶ οἱ τεσσαράκοντα
μάρτυρες, στοὺς ὁποίους ἔχουν διασωθεῖ ἰσάριθμα ἐγκώμια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἶχαν κοινὴ στάση ἀπέναντι στοὺς νόμους τοῦ κράτους. Ἀπειθοῦσαν στὰ ἀντιχριστιανικὰ
διατάγματα, διότι γνώριζαν ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις», ὑποτάσσονταν ὅμως στὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστῆ ποὺ τοὺς ἐπέβαλε τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου χάριν τῆς εὐσεβείας 119 . Παρὰ τὴ σκληρὴ στάση τῆς πολιτείας ἐναντίον τῶν μαρτύρων αὐτοὶ παρέχουν «καλλωπισμόν τινα διὰ τῆς οἰκειότητος» στὴ γενέτειρα ἢ στὸν τόπο μαρτυρίου τους 120 , ὡς ζωντανὰ σύμβολα τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῆς
κίβδηλης δικαιοσύνης τῶν θεομάχων.
3. Ἡ κοινωνικὴ καὶ νομικὴ συμβολὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
α΄. Ἡ «φιλανθρωπία» ὡς θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης
Θεμελιῶδες στὴν κοινωνιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι τὸ ζήτημα τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ζῶον κοινωνικὸν» καὶ ἡ κοινωνικότητα ἀποτελεῖ πρωταρχικὴ ἀξία μιᾶς εὐνομούμενης πολιτείας. Ἡ ἀνάγκη κοινωνικῆς συμβίωσης ἐπιβάλλεται ἀπὸ κανόνες ποὺ καθορίζουν τὴν ἑδραίωση καὶ διατήρηση τῆς πολιτειακῆς
αὐτάρκειας καὶ ἀσφάλειας. Πρωτίστως ὅμως ἀποτελεῖ ἔμφυτη τάση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ
σπεύδει ἑκούσια καὶ αὐθόρμητα στὴ συνάφεια μὲ τοὺς ὁμογενεῖς· «οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιον
τῆς φύσεως ἡμῶν, ὡς τὸ κοινωνεῖν ἀλλήλοις, καὶ χρῄζειν ἀλλήλων, καὶ ἀγαπᾷν τὸ ὁμόφυλον»121 . Θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης εἶναι ἡ «φιλανθρωπία», δηλαδὴ ἡ ἔμφυτη ἀγάπη τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλο. Ἡ «φιλανθρωπία», μὲ τὴν εὐρεία αὐτὴ καὶ κυριολεκτική της ἔννοια, ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως στὴν κοινωνικὴ ζωή, ἀποτελεῖ δὲ τὸ
συνεκτικὸ κρίκο ποὺ ἑνώνει μεταξύ τους τοὺς χριστιανοὺς πολίτες παρὰ τὶς διαφαινόμενες κοινωνικὲς ἀνισότητες καὶ ἀδικίες.
Ὁ θεσμὸς τῆς φιλίας εἶναι μία κοινωνικὴ ἔκφραση τῆς «φιλανθρωπίας». Ὁ Μέγας
119. Πράξ. 5, 29. Εἰς Γόρδιον 4, PG 31, 500Α: «…Πάρειμι, ἔργῳ καὶ τὴν τῶν ὑμετέρων προσταγμάτων καταφρόνησιν, καὶ τὴν εἰς Θεόν, ἐφ᾽ ἣν ἤλπισα, πίστιν ἐπιδειξόμενος». Πρβλ. Εἰς Ἰουλίτταν 2, PG 31,
240B-241A. Εἰς Βαρλαὰμ 2, PG 31, 484B-488B. Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 3, PG 31, 512B.
120. Εἰς Γόρδιον 2, PG 31, 493Β. Ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες ἑορταζόταν ἡ μνήμη
τῶν μαρτύρων σὲ ναοὺς ποὺ ἱδρύονταν πρὸς τιμή τους στὴ γενέτειρα ἢ στὸν τόπο μαρτυρίου τους.
121. Ὅροι κατὰ πλάτος 3, 1, PG 31, 917A. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 14, 6, PG 29, 261C. Ἡ κοινωνικὴ συμβίωση εἶναι ἀκατάλυτος νόμος τῆς φύσης, παρατηρεῖται μάλιστα καὶ στὰ ζῶα, ἀπὸ τὴν πολιτεία τῶν ὁποίων ὁ ἱερὸς συγγραφέας ἀντλεῖ πλούσια παραδείγματα ἁρμονικῆς καὶ δημιουργικῆς συμβίωσης. Οἱ μέλισσες ἀποτελοῦν πρότυπο κοινωνικῆς συμβίωσης καὶ λειτουργικοῦ πολιτεύματος, τὰ γεράνια διδάσκουν τὴν
ἰσοτιμία καὶ ἰσονομία, οἱ κουροῦνες τὴ φιλοξενία, οἱ πελαργοὶ τὴν εὐγνωμοσύνη, οἱ νυχτερίδες τὴ συναλληλία. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 4, SC 26, 446-448 (PG 29, 172D-173B)· 5, SC 26, 452-454 (PG 29, 176ΑD)· 7, SC 26, 464 (PG 29, 181ΑΒ). ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 35-36. Ο Ι∆ΙΟΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ.
276-277. Ἐκδήλωση ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖο μέσο ἔκφρασης τῆς κοινωνικότητας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἔναρθρος λόγος, ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸ ∆ημιουργὸ πρὸς διευκόλυνση τῆς ἐπικοινωνίας. Βλ. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 1, RUDBERG, 23 (PG 31, 197C): «Τοῦ λόγου τὴν χρῆσιν δέδωκεν ἡμῖν ὁ κτίσας ἡμᾶς Θεός, ἵνα τὰς
βουλὰς τῶν καρδιῶν ἀλλήλοις ἀποκαλύπτωμεν, καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν τῆς φύσεως ἕκαστος τῷ πλησίον
μεταδιδῶμεν, ὥσπερ ἔκ τινων ταμιείων, τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας προφέροντες τὰ βουλεύματα».
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Βασίλειος τιμοῦσε τὴ φιλία καὶ τὴν ἀναγνώριζε ὡς μέσο τόσο ψυχικῆς ὅσο καὶ κοινωνικῆς καλλιέργειας, ὅπως γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὶς σωζόμενες φιλικὲς ἐπιστολές του, ποὺ
ἀντικατοπτρίζουν τὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ τρυφερότητας τοῦ ἀποστολέα 122 . Ἡ φιλία
δὲν εἶναι ἀπαραίτητα μία σωματικὴ συναναστροφὴ ἀλλὰ ψυχικὴ ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία διὰ τοῦ δεσμοῦ τῆς ἀγάπης· «Τῆς μὲν σωματικῆς φιλίας ὀφθαλμοὶ πρόξενοι γίνονται καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου ἐγγινομένη συνήθεια βεβαιοῖ. Τὴν δὲ ἀληθινὴν ἀγάπην
ἡ τοῦ Πνεύματος δωρεὰ συνίστησι συνάπτουσα μὲν τὰ μακρῷ διεστῶτα τῷ τόπῳ, γνωρίζουσα δὲ ἀλλήλοις τοὺς ἀγαπητούς, οὐ διὰ σωματικῶν χαρακτήρων, ἀλλὰ διὰ τῶν τῆς
ἀρετῆς ἰδιωμάτων» 123 .
∆ιαχρονικὸ παράδειγμα χριστιανικῆς φιλίας ἀποτελεῖ ἡ σχέση τοῦ Βασιλείου μὲ τὸ
Γρηγόριο 124 . Στενὴ φιλία συνέδεε τὸ Βασίλειο μὲ σημαίνοντα πρόσωπα ἐκκλησιαστικά 125 , πολιτικά 126 , στρατιωτικά 127 , ἀλλὰ καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἐπώνυμους ἢ καὶ ἁπλοὺς χριστιανοὺς χωρὶς διακρίσεις, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν φιλικῶν,
παραμυθητικῶν, μεσιτευτικῶν καὶ συστατικῶν ἐπιστολῶν του 128 . Κριτήριο ἐπιλογῆς
122. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 206. Ἡ δυσχέρεια μετάβασης ἀπὸ τόπο σὲ τόπο εὐνοοῦσε τὴν ἀνάπτυξη ἐπιστολικῆς ἐπικοινωνίας ἀντὶ τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς. Σ᾽ αὐτὸ τὸ εἶδος ἐπικοινωνίας ἐπιδόθηκε
καὶ ὁ Βασίλειος καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ βίου του, καθὼς ἡ ἐπισφαλὴς κατάσταση τῆς ὑγείας του καὶ οἱ
ἐκκλησιαστικὲς μέριμνες δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν τὴ συχνὴ μετακίνηση. Βλ. Ἐπιστ. 139, 3,1-10, COURTONNE
2, 59 (PG 32, 585A). Πρβλ. Ἐπιστ. 267,1-10, COURTONNE 3, 136 (PG 32, 996B). GAIN, L᾽Église de
Cappadoce, σ. 31 ἑξ.
123. Ἐπιστ. 133,1-6, COURTONNE 2, 47 (PG 32, 569B). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 154,4-8, COURTONNE 2, 78
(PG 32, 609C), ὅπου ὁ ὁρισμὸς τῆς χριστιανικῆς φιλίας βασίζεται στὴν κοινωνία πίστεως «κατὰ τὸν τῆς
πνευματικῆς ἀγάπης νόμον».
124. Βλ. VISCHER, «Das Problem der Freundschaft», σ. 186 ἑξ. TREU, «Φιλία und ἀγάπη», σσ.
421-427. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ κοινωνικὸς θεσμὸς τῆς φιλίας», σ. 23 ἑξ. NARDI, «Echi dell᾽orazione funebre», σσ. 175-184. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ ἀλληλογραφία», σσ. 299-319. MCLYNN, «Gregory Nazianzen᾽s
Basil», σσ. 178-193.
125. Βασικὸ γνώρισμα τῆς φιλίας του μὲ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα ἦταν ἡ συνεργασία στὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Πλῆθος ἐπιστολῶν ἀπηύθηνε στὸν Εὐσέβιο Σαμοσάτων καὶ στὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου.
Βλ. POUCHET, «Eusèbe de Samosate», σσ. 180-184. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 99-100, 216-217.
DEVOS, «Aspects de la correspondance», σσ. 241-259. Βλ. καὶ τὶς Ἐπιστ. 57 καὶ 89 (πρὸς ἐπίσκοπο Μελέτιο), 118 (πρὸς Ἰοβῖνο Πέρρης), 134 (πρὸς πρεσβύτερο Παιόνιο), 135 (πρὸς πρεσβύτερο ∆ιόδωρο), 154
καὶ 164 (πρὸς Ἀσχόλιο Θεσσαλονίκης), 185 (πρὸς Θεόδοτο Βεροίας), 264 καὶ 267 (πρὸς Βάρση Ἐδέσσης),
291 (πρὸς χωρεπίσκοπο Τιμόθεο).
126. Στενὴ φιλία, ἤδη ἀπὸ τὰ μαθητικὰ χρόνια στὴν Ἀθήνα, συνέδεε τὸ Μέγα Βασίλειο μὲ τὸν ὑπουργὸ τῶν ὑπηρεσιῶν Σωφρόνιο, πρὸς τὸν ὁποῖο ἀπέστειλε πλῆθος μεσιτευτικῶν καὶ συστατικῶν ἐπιστολῶν. Ἡ σημασία ποὺ ἔδινε ὁ Βασίλειος στὸ θεσμὸ τῆς φιλίας φαίνεται ἀπὸ τὸ ἐκτενὲς γράμμα 272,
ὅπου ἀνασκευάζει τὶς ἐναντίον του συκοφαντίες καὶ διαβολὲς ὄχι ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ εὐθιξία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἐπιθυμία του νὰ διασώσει τὴν κλονισμένη φιλία. Παιδιόθεν συνδεόταν φιλικὰ μὲ τὸ μάγιστρο Ἱμέριο, στὸν
ὁποῖο ἀπηύθηνε τὴν Ἐπιστ. 274. Φιλικὴ σχέση διατηροῦσε μὲ τὸ διοικητὴ Ἀντίπατρο, ὅπως δείχνουν τὸ
θάρρος καὶ ἡ οἰκειότητα τῶν Ἐπιστ. 137 καὶ 186. Ἀμοιβαία ἐκτίμηση καὶ σταθερὴ φιλία εἶχε μὲ τὸ διοικητὴ τῆς Καππαδοκίας Ἠλία, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν Ἐπιστ. 94.
127. Φίλος τοῦ Βασιλείου ἦταν ὁ ἐκ μητρὸς Καππαδόκης Ἀβούργιος, στρατηγὸς μὲ μεγάλη ἐπιρροὴ
στὸν αὐτοκράτορα. Ἡ οἰκειότητα καὶ τὸ θάρρος ποὺ ἔδινε στὸ Βασίλειο ἡ φιλία εἶναι ἀποτυπωμένες στὶς
σωζόμενες πρὸς τὸν Ἀβούργιο συστατικὲς-μεσιτευτικὲς Ἐπιστ. 33, 75, 147, 178, 304. Στὴν Ἐπιστ. 106
πρὸς κατώτερο ἀξιωματικὸ τοῦ στρατοῦ γίνεται φανερὸ ὅτι ὁ Βασίλειος τιμοῦσε τὸ στρατιωτικὸ ἐπάγγελμα καὶ δὲν τὸ θεωροῦσε ἀσυμβίβαστο μὲ τὴ χριστιανικὴ ἰδιότητα. Βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σ. 69.
Ὁ WOODS, «Dating Basil᾽s correspondence», σσ. 301, 306, ἀναφέρει τοὺς ὑψηλοὺς στρατιωτικοὺς ἀξιωματούχους στοὺς ὁποίους ὁ Βασίλειος ἀπηύθηνε τὶς Ἐπιστ. 99, 148, 149, 152, 153, 155, 179, 214.
128. Φιλικὲς εἶναι οἱ σύντομες Ἐπιστ. 4, 12 καὶ 13 (πρὸς τὸν πλούσιο, εὐσεβὴ καὶ φιλάνθρωπο Ὀλύμπι-
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φίλων ἦταν ἡ κοινὴ πίστη καὶ ἡ ἀρετὴ τοῦ προσώπου. Στοὺς πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἀξιωματούχους ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα καὶ τὴ χρηστότητα στὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας.
Ἡ φιλία τοῦ Βασιλείου μὲ πολιτικὰ πρόσωπα ἦταν ἄδολη καὶ ἀληθινή. Γράφει στὸ διοικητὴ τῆς Νεοκαισάρειας: «∆έχου τὴν προσηγορίαν, ὦ θαυμάσιε, ἐκ φιλίας ἀληθινῆς
καὶ ἀδόλου σοι προσαγομένην· πόρρω γὰρ θωπείας δουλοπρεποῦς τὰ ἡμέτερα»129 . Ἡ ἴδια
εἰλικρινὴς διάθεση χαρακτήριζε καὶ τὶς σχέσεις του μὲ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα. Μετὰ
ἀπὸ αὐστηρὴ βιβλιοκρισία συγγράμματος τοῦ πρεσβυτέρου ∆ιοδώρου τὸ ἐπιστρέφει διορθωμένο μὲ τὴν ἐπισήμανση «ταῦτα εἶπον ἵνα δειχθῇ ὅτι οὐκ εἰς κόλακος χεῖρας ἀπέστειλάς σου τοὺς πόνους, ἀλλὰ ἀδελφῷ τῷ γνησιωτάτῳ ἐκοινώνησας τῶν καμάτων»130 .
Ἰδιαίτερο πνευματικὸ δεσμὸ εἶχε μὲ χριστιανοὺς ποὺ ἐπέλεγαν τὸ μοναχικὸ βίο. Οἱ
σχετικὲς ἐπιστολὲς ἀναδεικνύουν τὴ φροντίδα τοῦ Βασιλείου γιὰ τὴ διατήρηση ἀπὸ
τοὺς ἀφιερωμένους στὸν Κύριο τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ἄσκησης καὶ πίστης 131 . Στενὴ φιλία
τὸν συνέδεε μὲ παλαιοὺς διδασκάλους ἢ συμμαθητές του, ποὺ ἦταν στὸ ἐπάγγελμα «σοφιστὲς» ἢ «ρήτορες» 132 . Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς ἦταν καὶ κάποιοι ἐθνικοί, ὅπως ὁ Λιβάνιος,
μὲ τὸν ὁποῖο τὸν ἕνωνε ἡ ἀγάπη γιὰ τὴ γνώση 133 . Ποτὲ ὅμως δὲν ἀνέπτυξε φιλία μὲ αἱρετικούς, τουλάχιστον ἐν γνώσει του. Καμμία ἐπικοινωνία δὲν εἶχε μὲ τὸν Ἀπολινάριο
Λαοδικείας, τοῦ ὁποίου τὶς κακοδοξίες γνώριζε καὶ πολεμοῦσε σθεναρά134 . Ὁ φιλικὸς δε-

ο), 64 (πρὸς Ἡσύχιο, σημαίνουσα προσωπικότητα τῆς Καισάρειας), 116 (πρὸς στρατιωτικὸ Φιρμῖνο), 151
(πρὸς ἀρχίατρο Εὐστάθιο), 193 (πρὸς ἀρχίατρο Μελέτιο), 194 (πρὸς Ζωιλο), 278 (πρὸς Οὐαλεριανό), 292
(πρὸς νεοφώτιστο Παλλάδιο), 293 (πρὸς Ἰουλιανό), 329 (πρὸς Φαλέριο).
129. Ἐπιστ. 63,22-24, COURTONNE 1, 154 (PG 32, 420B). Τὸ αἴσθημα τῆς γνήσιας καὶ ἄδολης φιλίας τοῦ ἐπέτρεπε ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιπλήττει ἢ νὰ δέχεται παρατηρήσεις ἀπὸ φίλους. Γράφει στὸ σοφιστὴ Λεόντιο: «Τούτῳ γὰρ μάλιστα φίλος κόλακος διενήνοχε, τῷ τὸν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὸν δὲ μηδὲ τῶν
λυπούντων ἀπέχεσθαι» (Ἐπιστ. 20,34-36, COURTONNE 1, 51 [PG 32, 285C]).
130. Ἐπιστ. 135, 2,10-12, COURTONNE 2, 50 (PG 32, 573A). Γιὰ τὸ ∆ιόδωρο, μετέπειτα ἐπίσκοπο
Ταρσοῦ, καὶ τὴ φιλική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ λογοτεχνικὴ σχέση του μὲ τὸ Βασίλειο βλ. POUCHET, «Les
rapports», σσ. 243-272.
131. Βλ. τὶς Ἐπιστ. 18 (ἐνισχυτικὴ τῶν ὑπὸ διωγμὸν μοναχῶν Μακαρίου καὶ Ἰωάννη), 105 (πρὸς τὶς
διακόνισσες θυγατέρες τοῦ κόμητος Τερεντίου φιλικὴ καὶ ἐνισχυτική), 124 (ἐνδεικτικὴ τοῦ στενοῦ πνευματικοῦ δεσμοῦ τοῦ Βασιλείου μὲ τὸ μοναχὸ Θεόδωρο καὶ τὴν περὶ αὐτὸν ἀδελφότητα· πρβλ. POUCHET,
«Une lettre spirituelle», σ. 28 ἑξ., ὁ ὁποῖος ἀποδίδει τὴν ἐπιστολὴ στὸ Γρηγορίου Νύσσης), 262 (πρὸς τὸ
μοναχὸ Οὐρβίκιο, τὸν ὁποῖο προτρέπει νὰ ἐλέγξει τὶς ἀναφυεῖσες στὸ περιβάλλον του αἱρετικὲς δοξασίες).
132. Βλ. τὶς Ἐπιστ. 17 (ἐπαινετικὴ πρὸς τὸ διδάσκαλο Ὠριγένη, ποὺ ὑπερασπίστηκε τὴ χριστιανικὴ
πίστη ἔναντι τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ), 20 (πρὸς τὸ χριστιανὸ σοφιστὴ Λεόντιο, στὸν ὁποῖο ἀπέστειλε
τὶς κατὰ Εὐνομίου συγγραφές του· βλ. BEAGON, «Some cultural contacts», σσ. 70-71), 21 (πρὸς τὸν ἴδιο πιθανότατα σοφιστή), 74 (πρὸς τὸν καθηγητὴ πιθανότατα Μαρτινιανό, τὸν ὁποῖο προτρέπει νὰ ἐπέμβει στὸ
θέμα τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Καππαδοκίας). Ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγὲς δὲν προκύπτει σχέση φιλίας ἀνάμεσα
στὸ Βασίλειο καὶ στὸν Ἰουλιανό. Ἡ γνωριμία τους ἔλαβε χώρα καὶ διήρκησε μόνο κατὰ τὶς σπουδές τους
στὴν Ἀθήνα, καὶ δὲν ἐξελίχθηκε ποτὲ σὲ φιλία. Οἱ δύο ἄνδρες δὲν εἶχαν μεταξύ τους ἐπικοινωνία, ἀκόμη
καὶ ὅταν ὁ Ἰουλιανὸς δίωξε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς χριστιανοὺς διδασκάλους. Βλ. WAY, «The authenticity
of letter 41», σσ. 67-69. DAWKINS, «A byzantine carol», σσ. 43-47. COURTONNE, S. Basile, Lettres 1, σ.
94 ὑποσ. 1. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 52. MURAVIEV, «The Syriac Julian romance», σσ. 240-248.
133. Ἀπὸ τὶς Ἐπιστ. 335-359 κάποιες ἔχουν ἀποδειχθεῖ νόθες. Βλ. MOUTSOULAS, «Remarques sur
l᾽authenticité», σσ. 509-510. KOPEČEK, Social-historical studies, σ. 188 ἑξ. Γιὰ τὴν ἀλληλογραφία Βασιλείου-Λιβανίου βλ. στὸ Παράρτημα (Ἀλληλογραφία Βασιλείου-Λιβανίου).
134. Νόθες εἶναι οἱ Ἐπιστ. 361-364, ποὺ θεωρήθηκαν ὡς ἀλληλογραφία μεταξὺ Βασιλείου καὶ
Ἀπολιναρίου. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 209-210. Πρβλ. PRESTIGE, St Basil and Apollinaris, σσ. 137. RIEDMATTEN, «La correspondance», JTS ns 7 (1956) 199-210· 8 (1957) 53-70 (κριτικὴ ἔκδοση
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σμός του μὲ τὸν ἀμφίβολης ὀρθοδοξίας Εὐστάθιο Σεβαστείας ὀφείλεται στὴν καλοπροαίρετη διάθεση τοῦ Βασιλείου ἀπέναντι στὸ διδάσκαλο ποὺ τὸν μύησε στὴ μοναχικὴ ζωή.
Ὅταν πείσθηκε γιὰ τὸ αἱρετικὸ φρόνημα τοῦ ἄνδρα, ὄχι μόνο διέλυσε τὴ μακρόχρονη φιλία, ἀλλὰ καὶ πολέμησε τὶς κακοδοξίες του, καθὼς ἀναγνώριζε τὴν ὑπεροχὴ τῆς κοινωνίας πίστεως ἔναντι τῆς κοινωνίας ἀγάπης 135 .
Ὁ θεολόγος τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης καὶ τῆς χριστιανικῆς «φιλανθρωπίας» ἦταν
ἑπόμενο νὰ συνταχθεῖ ὑπὲρ τοῦ κοινοβιατισμοῦ. Οἱ μοναστικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δὲν εἶναι ἐρημιτικὲς ἀλλὰ κοινοβιακές. Ὁ μοναστικὸς βίος δὲν εἶναι «μονοτροπία» 136 ἀλλὰ κοινωνία καὶ «ἀδελφότης» 137 . ∆υναμικὴ ἀφετηρία καὶ σταθερὴ βάση ἐπὶ τῆς ὁποίας θεμελιώνει τὸ κοινοβιακὸ σύστημα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ καὶ καλλιέργεια τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης. Οἱ τρεῖς πρῶτες ἐρωταποκρίσεις τῶν Ὅρων κατὰ πλάτος ἀφοροῦν στὴν ὑπεροχὴ τῆς πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἐκ τῶν ὧν
οὐκ ἄνευ σωτηριολογικῶν προϋποθέσων. Ἡ διττὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης δὲν καλλιεργεῖται
σὲ ἀπομόνωση ἀλλὰ σὲ κοινωνία, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ χριστιανὸς ἐξωτερικεύει ἔμπρακτα
διὰ τῆς διακονίας τὰ συναισθήματα φιλαλληλίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπερνικᾶ τὴν ἐγωπάθεια, τὸ μεγαλύτερο ἐχθρὸ τῆς σωτηρίας. Βάση καὶ θεμέλιο τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ εἶναι ἡ ἀρετὴ τῆς φιλανθρωπίας, δηλαδὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία
ἐκδηλώνεται μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα μὲ ποικίλους τρόπους 138 .
Ἡ ἀπὸ κοινοῦ συμβίωση ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἱκανοποιήσει μόνος ὄχι μόνο τὶς βιοτικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς πνευματικές του ἀνάγκες. Ἡ ἀρετὴ ὅταν
ἀσκεῖται κατὰ μόνας παραμένει ἀνενέργητη καὶ ἀδρανής, καὶ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα ἄγνωστα καὶ ἄκαρπα. Ἐξάλλου ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐπιδίωξη τοῦ
ἀτομικοῦ συμφέροντος, διότι ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», ἐνῶ ὁ μονήρης βίος στοχεύει στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀτομικῶν ἀναγκῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ
τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης εἶναι εὐχερέστερη ὅταν ἀναλαμβάνεται ἀπὸ πολλούς. Ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἐπίσκεψη σὲ ἀσθενεῖς, ἡ φιλοξενία καὶ ὅλα τὰ ἔργα φιλανθρωπίας εἶναι ἀδύνατο νὰ τελεστοῦν ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ταυτόχρονα καὶ πολὺ δύσκολο νὰ ἐφαρμοστοῦν διαδοχικά. Ἡ κατανομὴ ὅμως τῶν διακονημάτων στὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας ἐπιτρέπει τὴν

τῶν ἐπιστολῶν στὶς σσ. 202-205). VOGT, «Zum Briefwechsel», σσ. 46-60. Περισσότερα βλ. στὸ Παράρτημα (Ἀλληλογραφία Βασιλείου-Ἀπολιναρίου).
135. Γιὰ τὴν πορεία τῆς σχέσης τῶν δύο ἀνδρῶν καὶ τὴ μεταξύ τους ἀλληλογραφία βλ. GRIBOMONT,
«Eustathe le philosophe et les voyages», σ. 115 ἑξ., ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 40-42. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Αἱ
προσπάθειαι», σσ. 188-189. ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σσ. 127-132.
136. Ἡ λέξη «μονοτροπία» ἀπαντᾶ στὴν Ἐπιστ. 45, 1,32, COURTONNE 1, 113 (PG 32, 365C), ἡ ὁποία δὲν εἶναι πιθανότατα γνήσια. Βλ. AMAND DE MENDIETA, «L᾽authenticité des lettres 42-45», σ.
260. Ο Ι∆ΙΟΣ, «L᾽authenticité de la lettre 45», σ. 51. KNORR, «Einige Bemerkungen», σσ. 375-381.
Πρβλ. PGL, «μονοτροπία, μονότροπος», σ. 884. Τὸ ἐπίθετο «μονότροπος» χρησιμοποιεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος
μὲ τὴν ἔννοια τῆς μοναδικότητας τοῦ σκοποῦ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 20, 2, PG 31,
973A: «Μονότροπός ἐστιν ὁ τοῦ Χριστιανοῦ βίος, ἕνα σκοπὸν ἔχων, τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ». ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 105 ἑξ.
137. Βλ. STRAMARA, «Double monasticism», σ. 280 ἑξ.
138. Ὅροι κατὰ πλάτος 7, PG 31, 928Β. CONSTANTELOS, «Basil᾽s social thought», σσ. 85-86. Τὰ
πλεονεκτήματα τοῦ κοινοβιατισμοῦ βλ. AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 125-128. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 36-37, 80-82. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Περὶ κοινοβιακῆς ζωῆς», σσ. 156-163. ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες», σσ. 160-163. ΦΛΟΡΟΦΣΚΥ, Οἱ βυζαντινοὶ ἀσκητικοί, σσ. 225-229.
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ἀπρόσκοπτη καὶ τέλεια φιλανθρωπικὴ προσφορὰ στοὺς δεομένους 139 .
Ἡ πλέον σημαντικὴ ἀπὸ κοινωνικὴ ἄποψη ἔκφραση «φιλανθρωπίας» εἶναι ἡ συνδρομή, ὑλικὴ καὶ ἠθική, στὶς ποικίλες ἀνάγκες τῶν πολιτῶν, δηλαδὴ ἡ φιλανθρωπία
μὲ τὴ στενὴ ἔννοια. Ἂν καὶ πρωτοστατοῦσε στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ποιμένας τῆς Καππαδοκίας δὲν ἀμέλησε στὸ ἐλάχιστο τὸ ποιμαντικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο
καὶ τὴν προσφορὰ στὴν πατρίδα. Οἱ δύσκολες συνθῆκες ἐπιβίωσης, ποὺ ὀφείλονταν κυρίως στὶς εἰσβολὲς κατακτητικῶν λαῶν, ἐπέβαλλαν τὴν ἀνάπτυξη φιλανθρωπικοῦ ἔργου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Βασιλειάδας ὁ Μέγας Βασίλειος συνέβαλε στὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης μὲ τὴν πλούσια κοινωνικὴ διδασκαλία καὶ δράση του. Ἐνήργησε μάλιστα δυναμικὰ γιὰ τὴν ἐπίλυση δυσμεταχείριστων ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων ἀξιοποιώντας τὶς φιλίες του μὲ πρόσωπα
τῆς ἐξουσίας. Ἡ δραστηριότητά του αὐτὴ τὸν κατέστησε πραγματικὸ «προστάτη» τῶν
φτωχῶν ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πολιτῶν 140 .
Ἐνδεικτικὴ τῆς κοινωνικῆς πτυχῆς τῆς δράσης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ
παρρησία 141 μὲ τὴν ὁποία προβάλλει κοινωνικὰ αἰτήματα δι᾽ ἐπιστολῶν πρὸς τὸν ὕπαρχο Μόδεστο142 , τὸ μάγιστρο Σωφρόνιο 143 , τὸ στρατηγὸ Ἀβούργιο 144 καὶ ἄλλους πολιτι139. Α´ Κορ. 10, 33. 12, 12 ἑξ. 13, 5. Ὅροι κατὰ πλάτος 7, 1-4, PG 31, 928C-933C. Γιὰ τὴν κοινωνικὴ διάσταση τῶν ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων ἑντὸς τῆς κοινότητας βλ. AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 138-144.
140. Βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 83-87. ΣΙΜΩΤΑΣ, «Αἱ περὶ πατρίδος ἀπόψεις», σσ. 207-213.
FORLIN-PATRUCCO, «Social patronage», σσ. 1102-1107. COURTONNE, Un témoin, σ. 271-289. Γιὰ τὴ
φιλανθρωπική του δράση διακρίθηκε ὁ Βασίλειος ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὑπηρετοῦσε τὴν Ἐκκλησία ὡς
πρεσβύτερος ὑπὸ τὸν Καισαρείας Εὐσέβιο. ΧΡΗΣΤΟΥ, ὅπ.π., σ. 56 ἑξ. Ἡ κοινωνικὴ δραστηριότητα τοῦ ἐπισκόπου Βασιλείου, ἡ ἀλληλογραφία του μὲ πρόσωπα τῆς ἐξουσίας καὶ οἱ ὁμιλίες του μὲ κοινωνικὸ περιεχόμενο παρέχουν σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ρόλο τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὴ θέση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θεσμοῦ στὴν κοινωνικὴ διάρθρωση τῶν πόλεων κατὰ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα. Ὁ ἐπίσκοπος μέσα στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς του δράσης γινόταν συχνὰ ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν καὶ ὁ μεσολαβητὴς ἀνάμεσα στοὺς πολίτες καὶ στὴν κρατικὴ διοίκηση. Ὁ ποιμένας δὲ φρόντιζε μόνο γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ποιμνίου ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ
γιὰ τὴν περιστολὴ τῆς κρατικῆς αὐθαιρεσίας. Συνεπῶς ὁ ρόλος του ἦταν διττός· ἐκκλησιαστικὸς καὶ κοινωνικός. Ἡ κοινωνικο-οικονομικὴ μέριμνα καὶ ἡ πολιτικὴ διαμεσολάβηση ὑπὲρ τῆς κοινότητας ἀναδεικνύουν τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τὸν ἐπίσκοπο σὲ «πάτρωνα» τῶν πόλεων. Ὁ ρόλος αὐτὸς τοῦ ἐπισκόπου ἀναγνωρίστηκε καὶ θεσμικὰ τὸν 6ο αἰ. διὰ νεαρᾶς τοῦ Ἰουστίνου Β΄. FORLIN-PATRUCCO, «Basilio προστάτης», σσ.
125-129, 132-136, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.
141. Συχνὰ διστάζει νὰ ἐπιστείλει γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση κοινωνικῆς ἀνάγκης. Ἀντλεῖ ὅμως θάρρος
ἀπὸ τὴν πεποίθησή του ὅτι ὁ ἄρχοντας ἔχει νομικὴ ὑποχρέωση νὰ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν,
καὶ ἀπὸ τὴ συναίσθηση τοῦ δικοῦ του ἠθικοῦ καθήκοντος νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὰ προβλήματα τῶν ποιμαινομένων. Βλ. τὶς Ἐπιστ. 35,1-3, COURTONNE 1, 78 (PG 32, 321B)· 84, 1,7-19, COURTONNE 1, 187 (PG 32,
461D-464A)· 109,1-4, COURTONNE 2, 10 (PG 32, 517C)· 279,13-21, COURTONNE 3, 152 (PG 32,
1016C). Ὁ GIET, «Basile était-il sénateur?», σσ. 429-444, κρίνοντας ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Μέγας
Βασίλειος ὑπέβαλλε αἰτήματα στοὺς ἄρχοντες, ἐξετάζει τὴν κοινωνικὴ θέση τοῦ πατρός.
142. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὶς Ἐπιστ. 104, 110, 111, 279, 280, 281.
143. Ὁ Καππαδόκης Σωφρόνιος ἦταν συμμαθητὴς τοῦ Βασιλείου καὶ τοῦ Γρηγορίου στὴν Ἀθήνα.
Κατεῖχε τὸ ὑψηλὸ ἀξίωμα τοῦ διοικητῆ ὑπηρεσιῶν, καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ παρεῖχε πολύτιμες ὑπηρεσίες
στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Βασίλειος τοῦ ἀπηύθυνε πλῆθος ἐπιστολῶν, ποὺ περιεῖχαν αἰτήματα γιὰ διευθέτηση
ζητημάτων ποὺ ἀπαιτοῦσαν πολιτικὴ παρέμβαση. Ἡ Ἐπιστ. 32 ἀφορᾶ στὴ σύγχυση σχετικὰ μὲ τὴ διάθεση τῆς περιουσίας τοῦ Καισαρίου μετὰ τὸν πρόωρο θάνατο του. Ὁ Γρηγόριος, ὡς ἐκτελεστὴς τῆς τελευταίας βουλήσεως τοῦ θανόντος ἀδελφοῦ του, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ περιουσία θὰ διετίθετο στοὺς φτωχούς,
βρέθηκε σὲ ἀμηχανία, ὅταν διαπίστωσε τὴ διαρπαγὴ ἀπὸ μὴ δικαιούχους τῶν ἀξιολογοτέρων περιουσιακῶν στοιχείων, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ἱκανοποιήσει μὲ τὰ πενιχρὰ οἰκονομικὰ μέσα τοὺς ὑπο-
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κοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἀξιωματούχους 145 . Μεγάλη ἦταν ἡ ἐπιρροή του σὲ σημαίνοντα
πρόσωπα καὶ κρατικοὺς λειτουργοὺς τῆς Καισάρειας, ποὺ εὐνοοῦσε τὴν ἱκανοποίηση
τῶν αἰτημάτων του, συνήθως οἰκονομικῶν, ὑπὲρ κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, συγγενῶν,
φίλων, γνωρίμων 146 . Ἡ πλειονότητα ὅμως τῶν μεσιτευτικῶν ἐπιστολῶν τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου ἀφοροῦν σὲ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση. Ὁ νομιμόφρων ἐπίσκοπος
κατὰ κανόνα συστήνει τὴν ὑποταγὴ στοὺς κειμένους φορολογικοὺς νόμους καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῶν σχετικῶν ἀξιώσεων τῆς πολιτείας, ἀκολουθώντας τὴ σύσταση τοῦ Κυρίου «ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» καὶ τὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου «ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος». Ὡστόσο δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἀξιώνει παρακλητικὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀτόμων
ἢ ὁμάδων ἀπὸ τὴν ἐπαχθὴ φορολογία 147 .
Ἰδιαίτερη μέριμνα λαμβάνει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας γιὰ τὴ φορολογικὴ ἀπαλλαγὴ τοῦ κλήρου. Ζητᾶ ἀπὸ τὸν ὕπαρχο Μόδεστο τὴν ἐπαναφορὰ φορολογικῆς ρύθμισης ποὺ παρεῖχε ἀτέλεια στοὺς πρεσβυτέρους καὶ διακόνους. Ἀπουσίᾳ εἰδικοῦ διατάγματος οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι ἀπαιτοῦσαν τὸν ὁρισμένο φόρο ἀπὸ τοὺς κληρικούς, ἐνῶ παρεῖχαν τὸ προνόμιο τῆς ἀπαλλαγῆς ἐφαρμόζοντας τὴ γενικὴ περὶ ἡλικίας διάταξη. Γι᾿
αὐτὸ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀξιώνει τὴν καθολικὴ ἀπαλλαγὴ τοῦ κλήρου κατὰ τὸν τύπο τῆς
ἐλεύθερης ἀπογραφῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀτέλεια παρέχεται στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργοὺς ἀπὸ τὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο μὲ κριτήριο τὴ φοροδοτική τους ἱκανότητα.
Ἡ ρύθμιση αὐτὴ θ᾿ ἀποβεῖ τελικὰ πρὸς ὄφελος τοῦ δημοσίου ταμείου, ἀφοῦ, παρέχοντας
τὴν ἀτέλεια «οὐ πάντως τοῖς κληρικοῖς, ἀλλὰ τοῖς ἀεὶ καταπονουμένοις», διατηροῦσε ἀκέραια τὴν ὑποχρέωση τῶν ὑπολοίπων 148 .
Πλήρη ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ φορολογία καὶ τὴ δημόσια ἐργασία, ὡς ὑποχρεώσεις ποὺ
ἀπάδουν στὸν ἀπράγμονα βίο, αἰτεῖται ὑπὲρ τῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι στεροῦνταν οἰκονομικῶν μέσων, διότι τὰ διέθεταν στοὺς φτωχούς, καὶ ὑστεροῦσαν ὡς πρὸς τὴ σωματικὴ
δύναμη, διότι ἀνάλωναν ἑαυτοὺς στὴν προσευχὴ καὶ στὴ νηστεία. Ἐλλείψει σχετικῆς
νομοθεσίας ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπικαλεῖται τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τοῦ τοπικοῦ φοτιθέμενους δανειστὲς τοῦ Καισαρίου. Κάτω ἀπὸ τὴν πίεση αὐτὴ ὁ Γρηγόριος ἀπηύθυνε στὸ φίλο του Σωφρόνιο ἐπιστολή, ἐνῶ ἀργότερα ἀκολούθησε ἡ παρακλητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Βασιλείου. Ἀπὸ τὶς σωζόμενες
μεσιτευτικὲς ἐπιστολὲς τοῦ Βασιλείου πρὸς Σωφρόνιο βλ. 76 (γιὰ τὸ θέμα τοῦ πολιτικοῦ διαμελισμοῦ τῆς
Καππαδοκίας), 96 (ὑπὲρ τοῦ ἀδικηθέντος καὶ διαβληθέντος διοικητῆ τῆς Καππαδοκίας Ἠλία), 177 (ὑπὲρ
τοῦ συκοφαντηθέντος ἱερέα Εὐσεβίου), 180 (ὑπὲρ τοῦ Εὐμαθίου).
144. Βλ. τὶς Ἐπιστ. 33 (περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ Γρηγορίου ἀπὸ τὶς ὀχλήσεις τῶν ψευδοδανειστῶν τοῦ
Καισαρίου), 75 (γιὰ τὶς δυσμενεῖς συνέπειες τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Καππαδοκίας), 147 (ὑπὲρ τοῦ πρώην διοικητῆ τῆς Καππαδοκίας Μαξίμου, ὁ ὁποῖος ἔπεσε θύμα σκευωρίας καὶ ἔχασε τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν περιουσία του), 178 (ὑπὲρ τοῦ συκοφαντηθέντος ἱερέα Εὐσεβίου), 304 (ὑπὲρ ἀνωνύμου διακόνου).
145. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὶς Ἐπιστ. 35, 84, 86, 87, 109, 112, 137, 148, 179, 274, 303, 306. COURTONNE, Un témoin, σ. 360 ἑξ.
146. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὶς Ἐπιστ. 15, 72, 73, 308, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 319. Βλ. καὶ KOPEČEK, Social-historical studies, σ. 203 ἑξ. KARAYANNOPOULOS, «St. Basil᾽s social activity», σσ. 379-380.
TREUCKER, «A note», σσ. 405-410.
147. Ματθ. 22, 21. Ρωμ. 13, 7. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀναφερθεῖσες βλ. καὶ τὶς Ἐπιστ. 36, 37, 83, 88, 142,
143, 309, 312, 313. Περισσότερα βλ. COURTONNE, Un témoin, σ. 401 ἑξ. FORLIN-PATRUCCO, «Aspetti
del fiscalismo tardo-imperiale», σσ. 294-309. Τὴ μέριμνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴ φορολογικὴ ἀπαλλαγὴ ἀτόμων καὶ ὁμάδων ἀποδίδει ὁ KOPEČEK, «The Cappadocians and civic patriotism», σσ. 300301, στὸν πατριωτισμό του.
148. Ἐπιστ. 104,1-31, COURTONNE 2, 4-5 (PG 32, 509Β-512B).
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ρολογικοῦ ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐφάρμοζε οἰκείᾳ βουλήσει εὐνοϊκὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στοὺς μοναχούς 149 . Εἰδικὴ μεταχείριση ἀξιώνει ὁ ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὡς ἀναγνωρισμένος ἀπὸ τὸ κράτος θεσμὸς ὑπέκειτο σὲ αὐστηρὸ φορολογικὸ
ἔλεγχο καὶ ἐπαχθὴ ἀναγκαστικὴ εἰσφορά. Ἡ σοβαρότητα τοῦ ζητήματος ἀπαιτοῦσε τὴν
αὐτοπρόσωπη παράσταση ἐκκλησιαστικοῦ ἄνδρα ἐνώπιον τῆς ἁρμόδιας ἀρχῆς. Τὴν ἀποστολὴ ἀνέλαβε ὁ «τῆς Ἐκκλησίας φροντίζων καὶ διὰ χειρὸς ἔχων τῶν κτήσεων τὴν ἐπιμέλειαν», ὁ ὁποῖος ἔφερε ἐπιστολὴ τοῦ ἐπισκόπου, ὅπου τονιζόταν ἡ ἀδυναμία τῆς Ἐκκλησίας ν᾿ ἀντιμετωπίσει τὴν «πολυκέφαλον ὕδραν» τῆς φορολογίας 150 .
Ἂν καὶ μεριμνοῦσε ποικιλοτρόπως γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας ὁ
Μέγας Βασίλειος οὐδέποτε εἰσηγήθηκε θεσμικὴ κατάργηση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων. Ἡ δουλεία καὶ ἡ πτωχεία δὲν εἶναι συμφορὰ γιὰ τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὑποτάσσονται στὸν κοινὸ ∆εσπότη. Ἡ πνευματικὴ δουλεία εἶναι κατάσταση ποὺ ἁρμόζει
στὰ λογικὰ τοῦ Θεοῦ δημιουργήματα, διότι δὲν αἴρει τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἐλευθερία.
Ἡ αὐτονόμηση τοῦ κτίσματος καὶ ἡ ἀπόρριψη τῆς θείας αὐθεντίας ὁδηγοῦν στὴν ἀποξένωση καὶ ἀλλοτρίωση, ὅπως πράγματι συνέβη στοὺς ἀποστάτες ἀγγέλους. Ἡ δουλεία
στὸ Θεὸ εἶναι στὴν οὐσία της ἐλευθερία, ποὺ διενεργεῖται διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· «οὗ
τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία»151 . Στὴν κοινωνικὴ ζωὴ ἡ καταστρατήγηση ἢ καὶ
παντελὴς στέρηση τῆς ἐλευθερίας εἶναι συνέπειες τῆς ἀκούσιας ἢ ἑκούσιας ὑπαγωγῆς
τοῦ ἀτόμου στὴν ἐξουσία τοῦ ἰσχυροτέρου. Στὴν κακὴ διαχείριση τοῦ αὐτεξουσίου καὶ
στὴ διαστροφὴ τῆς προαίρεσης ἐντοπίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὴν αἰτία κάθε κοινωνικῆς
ἀδικίας, ὅπως εἶναι ἡ δουλεία, ἡ πτωχεία καὶ παντὸς εἴδους ἐκμετάλλευση.
Ἡ δουλεία εἶναι ἔξωθεν ἐπιβεβλημένη κατάσταση καὶ δὲν προσιδιάζει στὴ φύση τοῦ
ἀνθρώπου· «παρὰ μὲν ἀνθρώποις τῇ φύσει δοῦλος οὐδείς», ἀλλὰ ἐγγενὴς ἰδιότητα τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ «πρὸς ἀλλήλους ὁμοτιμία»152 . Μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει διάκριση μὲ κριτήριο τὴν καταγωγή, τὸν πλοῦτο, τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ ὅλα τὰ μέλη εἶναι ἰσότιμα, καθὼς ἔχουν κοινὴ πίστη καὶ ἐλπίδα στὸ Χριστό, ἕνα Βάπτισμα καὶ μία Εὐχαριστία. Ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἑνὸς ἔναντι τῶν ἄλλων ἐρείδεται σὲ πνευματικὴ βάση καὶ ὁρίζεται

149. Ἐπιστ. 284,1-17, COURTONNE 3, 155 (PG 32, 1020BC). COURTONNE, Un témoin, σσ. 314-318.
150. Ἐπιστ. 285,1-10, COURTONNE 3, 156 (PG 32, 1021Α).
151. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 20, 51, SC 17, 428-430 (PG 32, 161ΒC)· 24, 55, SC 17, 450 (PG 32,
172B)· 28, 69, SC 17, 494 (PG 32, 196D). Β´ Κορ. 3, 17. Ρωμ. 8, 2. Γιὰ τὸ Μέγα Βασίλειο ἡ δουλεία εἶναι πρωτίστως ἠθικὸ πρόβλημα. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 136-137.
152. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 20, 51, SC 17, 426-428 (PG 32, 160D-161Β). Τὸ ἀξιόμεμπτο τοῦ εἴδους τῆς δουλείας ὁρίζεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ σκοπιμότητα ποὺ ἐξυπηρετεῖ καὶ τὸ βαθμὸ ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἐξαρτωμένου. Ἔτσι, ἐνῶ εἶναι πάντοτε πλημμελὴς ἡ βίαιη ἐξαιτίας πολέμου ἢ οἰκονομικῆς ἐξάρτησης ὑποδούλωση, εἶναι ἀντίθετα εὐεργετικὴ ἡ κατ᾿ οἰκονομίαν Θεοῦ ὑποχρέωση ὑπακοῆς τοῦ ἀσθενοῦς στὸν πνευματικὰ ἀνώτερο. Ἡ «κατά τινα σοφὴν καὶ ἀπόῤῥητον οἰκονομίαν»
ὑπαγωγὴ τῶν ἄφρονων τέκνων στὴν ἐξουσία τῶν φρονίμων, ὅπως τοῦ Χαναὰν στοὺς ἀδελφούς του Σὴμ
καὶ Ἰάφεθ καὶ τοῦ Ἠσαῦ στὸν Ἰακὼβ (Γέν. 9, 25-27. 27, 29-40), δὲν εἶναι καταδίκη ἀλλὰ εὐεργεσία, διότι
ἀποσκοπεῖ στὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ προκοπὴ τοῦ κατωτέρου καὶ ἐξαρτωμένου, ἐνῶ ἡ ἐξουσίαση ἐκ
μέρους τοῦ δυνατοῦ δὲν ἀποτελεῖ καταδυνάστευση ἀλλὰ μέριμνα καὶ φροντίδα γιὰ τὸν ἠθικὰ ἀδύναμο. Βλ.
ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 98-101. Ο Ι∆ΙΟΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 282-283. ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σ.
80 ἑξ. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 136-137. KARAYANNOPOULOS, «St. Basil᾽s social activity», σσ. 385386. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα», σσ. 124-126. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 161162. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σσ. 368-371.
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ἀπὸ τὸ βαθμὸ τοῦ πρὸς τὸ Θεὸ φόβου, δηλαδὴ τῆς εὐσέβειας καὶ τῆς καθόλου ἀρετῆς 153 .
∆ιαβεβαιώνοντας ὁ Παῦλος ὅτι «ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε…
οὐκ ἔνι ἐλεύθερος οὐδὲ δοῦλος», κάνει σαφὲς ὅτι ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας καταργήθηκε
μέσα στὴν Ἐκκλησία -στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη- ἤδη ἀπὸ τὸ καινὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου 154 .
Ὡστόσο ὁ φιλάνθρωπος ἱεράρχης δὲν ἐθελοτυφλεῖ μπροστὰ στὴ σκληρὴ κοινωνικὴ
πραγματικότητα, ὅπως γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὴν προσπάθειά του νὰ καταπολεμήσει τὴ
βίαιη συμπεριφορὰ τῶν κυρίων πρὸς τοὺς δούλους 155 . Οὐδέποτε ὅμως ἐργάστηκε γιὰ
τὴν κατάλυση τοῦ θεσμοῦ τῆς δουλείας, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς
καθεστηκυίας τάξεως, διότι τέτοια ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων
ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα. Εἶναι πάντως ἀναμφισβήτητο τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ θεσμικὴ κατάργηση τῆς δουλείας ἦταν ἐπίτευγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ
ὁ Μέγας Βασίλειος συνέβαλε σ᾿ αὐτὸ τόσο μὲ τὴ διδασκαλία ὅσο καὶ μὲ τὴ δράση
του 156 .
Σὲ πνευματικὴ βάση τοποθετεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὴν ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων· «μία ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἐπειδὴ καὶ ἡ κτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος, ὥστε
καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐτὸς ἀμφοτέροις» 157 . Ὡστόσο μέσα στὴν οἰκογένεια ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀναγνωρίζει τὸ προβάδισμα τοῦ ἄνδρα βάσει τῆς διδασκαλίας τοῦ Παύλου «αἱ γυναῖκες τοῖς
ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθαι ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός…
ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
ἐν παντί. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς…». Ὑπάρχει στενὴ σχέση μεταξὺ ἀγάπης
καὶ ὑποταγῆς. Γράφει ὁ καθηγητὴς Χρήστου: «ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη περιέχει ἀφθόνως
καὶ τὸ στοιχεῖον τῆς ὑποταγῆς, ἡ δὲ χριστιανικὴ ὑποταγὴ περιέχει καὶ πολλὴν ἀγάπην·
ὑποτασσομένη ἀγάπη καὶ ἀγαπῶσα ὑποταγὴ συμβαδίζουν ἐν τῇ χριστιανικῇ ζωῇ» 158 .
Ἡ πλέον ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐνδεικτικὴ τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου εἶναι ἡ διδασκαλία του περὶ πτωχείας καὶ πλούτου, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ οἱ κοι153. Γαλ. 3, 28. Ἐπιστ. 161, 1,17-19, COURTONNE 2, 93 (PG 32, 629Β). Ἐπιστ. 262, 1,4-8, COURTONNE 3, 119 (PG 32, 973A). Πρβλ. Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς 2, PG 31, 1441AB. ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σσ.

85-86. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 49-50. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναπαράγει τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ποὺ ὅρισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν αὐταπάρνηση ὡς κριτήρια κατάταξης στὴν κλίμακα
τῶν ἀρετῶν στὸ Ματθ. 20, 26-27: «ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν
θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος» (βλ. καὶ Μάρκ. 10, 43-44. Λουκ. 22, 26).
154. Γαλ. 3, 27-28. Βλ. καὶ Α΄ Κορ. 12, 13. Κολ. 3, 10-11. Πρβλ. ΒΟΥΖΙΚΑΣ, «Ὁ θεῖος καὶ ὁ ἀνθρώπινος νόμος», σ. 1427.
155. Βλ. Ἐπιστ. 72,6-12, COURTONNE 1, 169 (PG 32, 440Β). Ἐπιστ. 73, 2,1-3,17, COURTONNE 1,
170-172 (PG 32, 441Α-444Α). Ὅροι κατὰ πλάτος 11, PG 31, 948A-C.
156. Βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 100-101. Στὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν δούλων
καὶ ὄχι στὴν κατάργηση τῆς δουλείας ἀποσκοποῦσε καὶ ὁ κανόνας 85 Πενθέκτης. Βλ. ΡΠΣ 2, 498-503
(καν. καὶ ἑρμ.). ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 281-284.
157. Εἰς ψαλμὸν 1, 3, PG 29, 216D-217A (Γέν. 1, 27). Βλ. καὶ Εἰς Ἰουλίτταν 2, PG 31, 241A. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 114-116. ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σσ. 81-83. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 135136. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 48-49. SFAMENI-GASPARRO, «Influssi origeniani», σ. 636 ἑξ. HARRISON, «Male and female», σ. 446 ἑξ. BEAGON, «The Cappadocian Fathers», σ.
166. STRAMARA, «Double monasticism», σσ. 289-293. ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 178-180.
158. Βλ. Ἐφ. 5, 22-31. Ἠθικὰ 73, 3-4, PG 31, 852B-D. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 114-115.
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νωνικὲς ἀνισότητες καὶ ἀδικίες εὐδοκιμοῦσαν ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς συγκέντρωσης τοῦ
πλούτου στὰ χέρια λίγων καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης καὶ ἐξαθλίωσης τῶν πολλῶν. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας ὑπῆρξε κοινωνικὸς ἀναμορφωτὴς μὲ τὴν ἔννοια ὄχι τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς τῶν κακῶς κειμένων ἀλλὰ τοῦ ἐξανθρωπισμοῦ τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν μὲ σταθερὸ προσανατολισμὸ στὴ διαμόρφωση μιᾶς ἔννομης τάξης ὅπου θὰ κυριαρχεῖ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν εἰσηγεῖτο τὴν ἄμεση κατάργηση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων -πράγμα οὐτοπικὸ καὶ ἀδύνατο-, ἀλλὰ ἐργαζόταν γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν ἀντιθέσεων καὶ τὴν προσέλκυση τῶν χριστιανῶν σὲ μία ἁρμονικὴ καὶ δημιουργικὴ κοινωνία
μέσα στὴν Ἐκκλησία 159 . Ἡ ἀξία τῆς διδασκαλίας του ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἀποδείχθηκε ἀποτελεσματικὰ ἐφαρμόσιμη, ὅπως δείχνει ἡ ἐπιτυχία τοῦ πρότυπου συγκροτήματος τῆς Βασιλειάδας 160 .
Ἡ συνήθης κατηγορία ποὺ προσάπτει ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τῆς δικαιοσύνης τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἡ ἀνισοκατανομὴ τοῦ πλούτου. Ξεκινώντας ἀπὸ κοσμικὲς περὶ δικαιοσύνης
προϋποθέσεις ὁ ἄνθρωπος ἀποβλέπει σὲ μία θεϊκὴ πρόνοια ποὺ διανέμει στὸν καθένα μὲ
αὐστηρότητα καὶ ἀκρίβεια τὸ κατ᾽ ἀξίαν. Σύμφωνα μὲ τὴ θεώρηση αὐτὴ θὰ ἔπρεπε οἱ
δίκαιοι νὰ εἶναι πλούσιοι, ὄντας ἱκανοὶ στὴ φιλάνθρωπη διαχείριση τῶν ὑλικῶν μέσων,
καὶ οἱ πονηροὶ νὰ εἶναι φτωχοί, στερούμενοι τοῦ πλούτου, ποὺ γίνεται ὄργανο τῆς κακίας. Παρατηρεῖται ὅμως τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο φαινόμενο τοῦ πλουτισμοῦ τῶν ἀδίκων καὶ
τῆς πτώχευσης τῶν δικαίων. Ἐξαιτίας τῆς ἀνισότητας στὴ κατανομὴ τῶν ὑλικῶν κυριαρχεῖ -στὴ σημερινὴ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴ- ἡ ἀπιστία στὴν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ καὶ στὴν πρόνοιά του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ψαλμωδὸς ἀποστέλλει διαχρονικὸ αἰσιόδοξο μήνυμα· «μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος καὶ ὅταν πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ». Ὁ ἄδικος πλούσιος εἶναι ἰσχυρὸς καὶ περιφανής. Ὁ δίκαιος φτωχὸς εἶναι ἀδύναμος κατὰ τὰ φαινόμενα, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἰσχυρὸς καὶ δοξασμένος. Ἡ δική του δύναμη καὶ δόξα δὲν εἶναι ὑλικὴ καὶ ἀνθρώπινη ἀλλὰ πνευματικὴ καὶ θεία, καὶ
τὸν καθιστᾶ θαρραλέο καὶ ἀτρόμητο μπροστὰ στὴν ἀδικία τοῦ πλούτου. Ἔτσι ἀναδεικνύεται ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποδίδει στὴν πτωχεία τὰ πνευματικὰ πρωτεῖα,

159. Ἡ περὶ πτωχείας καὶ πλούτου διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπαντᾶ κυρίως στὶς περιστατικὲς ὁμιλίες Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας», Πρὸς πλουτοῦντας, Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ καὶ Περὶ τοῦ
μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῶν συγγραμμάτων του. Ὁ CONSTANTELOS, «Basil᾽s social thought», σσ. 84-85, ἐντοπίζει πλούσια κοινωνικὴ διδασκαλία στὴ Λειτουργία καὶ
στὶς εὐχὲς ποὺ συνέταξε ὁ ἱερὸς πατήρ. Ἡ κοινωνικὴ διάσταση τῶν λειτουργικῶν κειμένων ἔχει παραμεληθεῖ ἀπὸ τοὺς μελετητές, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἔμφαση στὸ θεολογικό, πνευματικὸ καὶ μυστικὸ χαρακτήρα
τῆς βασιλειανῆς Λειτουργίας. Γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἱερὸ συντάκτη ἡ Λειτουργία, ἐκτὸς ἀπὸ προσευχὴ καὶ θρησκευτικὴ παιδαγωγία, εἶναι καὶ πρόσκληση γιὰ μεταμόρφωση τοῦ ἐκκλησιάσματος ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας. Ἡ προσφορὰ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου γιὰ τὴν ἕνωση τῶν πιστῶν μὲ τὸ Θεὸ καὶ μεταξύ τους εἶναι μία ὑπόμνηση τῆς ἰσότητας τῶν πιστῶν καὶ τῆς κοινῆς ἰδιότητας τοῦ μέλους τοῦ ἴδιου ὀργανισμοῦ, ὅπου ὅλοι
συμπάσχουν μαζὶ μὲ τὸν πάσχοντα ἀδελφό. Οἱ προσευχὲς θυμίζουν στὸν πιστὸ τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς ἀδυνάμους, τὰ ὀρφανά, τὶς χῆρες, τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς ταξιδιῶτες, τοὺς φυλακισμένους.
160. Γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. GIET, Les idées et l᾽action sociales, σ.
419 ἑξ. ΜΠΟΝΗΣ, Βασίλειος ὁ Μέγας, σσ. 66-68. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 88-90. Ο Ι∆ΙΟΣ, Ὁ Μ.
Βασίλειος, σσ. 84-87. ΠΑΛΗΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἰατρική», σσ. 184-185. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα», σσ. 44-47. CONSTANTELOS, «Basil᾽s social thought», σ. 81 ἑξ. ∆ΕΝΤΑΚΗΣ, Ὁ χαρακτήρ,
σσ. 67-72. DALEY, «Building a new city», σσ. 439-442. Ὁ KOPEČEK, «The Cappadocians and civic patriotism», σσ. 301-303, τοποθετεῖ τὴ φιλανθρωπικὴ δράση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν πλούσια πατριωτική του δράση. Περισσότερη βιβλιογραφία βλ. στὸ Παράρτημα (Κοινωνικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία).
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ἐνῶ ἀποστρέφεται τὸν ἄδικο πλοῦτο 161 .
Ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα δὲν ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη πτωχείας καὶ πλούτου ἀλλὰ
στὴ λανθασμένη θεώρηση καὶ διαχείριση αὐτῶν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ πλούσιος οἰκειοποιεῖται τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους γιὰ κοινὴ χρήση, καὶ
ἀποκλείει τῆς κοινῆς ὠφέλειας τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους. Ὅταν κατηγορεῖται γιὰ
ἀναλγησία μπροστὰ στὴν κακοπάθεια τῶν συνανθρώπων του, ἐνίσταται· «Τίνα ἀδικῶ
συνέχων τὰ ἐμαυτοῦ;». Ἤδη σφάλλει ὁ πλούσιος θεωρώντας ὡς δικά του κτήματα τὶς
χαριστικὲς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ. Τὸ δεύτερο λάθος του βρίσκεται στὸν τρόπο ἀξιοποίησης
τῶν οἰκονομικῶν μέσων. Ἡ ἐγωιστικὴ ἰδιοχρησία τοῦ πλούτου εἶναι ἡ αἰτία ποὺ ὑπάρχουν φτωχοὶ καὶ πεινασμένοι· «εἰ τὸ πρὸς παραμυθίαν τῆς ἑαυτοῦ χρείας ἕκαστος κομιζόμενος, τὸ περιττὸν ἠφίει τῷ δεομένῳ, οὐδεὶς μὲν ἂν ἦν πλούσιος, οὐδεὶς δὲ πένης, οὐδεὶς ἐνδεής». Ἐνῶ ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία ἐπιβαρύνει τὸν πλούσιο, ἡ σοφὴ
οἰκονομία καὶ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περιστέλλει τοὺς ἠθικοὺς κινδύνους ποὺ προέρχονται
ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ δύναμη· «Μὴ ἄδικος ὁ Θεός, ὁ ἀνίσως ἡμῖν διαιρῶν τὰ τοῦ βίου;
∆ιὰ τί σὺ μὲν πλουτεῖς, ἐκεῖνος δὲ πένεται; Ἢ πάντως, ἵνα καὶ σὺ χρηστότητος καὶ πιστῆς οἰκονομίας μισθὸν ὑποδέξῃ, κἀκεῖνος τοῖς μεγάλοις ἄθλοις τῆς ὑπομονῆς τιμηθῇ;» 162 . Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ παρρησία τῆς πτωχείας ἐνισχύει τὸ φρόνημα τοῦ κοινωνικὰ
ταπεινοῦ, ἄσημου καὶ ἀδύναμου, καὶ τοῦ γεννᾶ τὴν ἀγαθὴ πρὸς τὸ Θεὸ ἐλπίδα. Ἡ στέρηση ὑλικῶν μέσων καὶ κοσμικῆς δόξας δὲ βλάπτει τὴν ψυχή, ἀντίθετα τὴν ὁδηγεῖ
πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ αἰώνια. Ἡ πτωχεία δὲν παρέχει εὔλογη ἀφορμὴ λύπης καὶ ἀπόγνωσης, διότι δὲν εἶναι πραγματικὸ κακό. Γι᾿ αὐτὸ δὲ δικαιολογεῖται ἡ ἐκτροπὴ στὸ ἔγκλημα πρὸς πορισμὸ τῶν ἀναγκαίων· «μὴ διὰ πενίαν πρὸς κακουργίαν τρέπεσθαι». Ἡ στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀποτελεῖ μέσο προσέγγισης τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ φτωχὸς προσφεύγει μὲ
ἀγαθὴ ἐλπίδα καὶ δυνατὴ πίστη στὴ γενναιόδωρη θεία εὐσπλαγχνία. Συνεπῶς «οὐ τὸ
πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ τὸ μὴ φέρειν εὐγενῶς τὴν πενίαν» 163 .
Ἂν καὶ ὑπερασπίζεται τὰ πνευματικὰ πρωτεῖα τῆς πτωχείας ὁ κοινωνικὸς ἱεράρχης
ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀπόρριψη ὄχι τοῦ πλούτου ἀλλὰ τῆς καταπλεονεκτικῆς
διάθεσης καὶ τῆς ἰδιοτελοῦς χρήσης τῶν ὑλικῶν μέσων, διότι ἀμφότερα τὰ πάθη λυμαίνονται τὴν ψυχή, ἐνῶ καταλύουν κάθε μορφὴ κοινωνικῆς συμβίωσης. Ὁ χρυσὸς γίνεται
γιὰ τοὺς χριστιανοὺς «τῶν ψυχῶν ἡ ἀγχόνη, τὸ τοῦ θανάτου ἄγκιστρον, τὸ τῆς ἁμαρτίας δέλεαρ», καὶ γιὰ τὴν πολιτεία ἡ αἰτία καταστροφικῶν πολέμων, ἐσωτερικῆς ἐγκληματικότητας, ψευδορκίας καὶ κάθε κοινωνικῆς ἀδικίας 164 . Εἶναι ἀνώφελη ἡ δόξα τοῦ
161. Εἰς ψαλμὸν 48, 10, PG 29, 453C-456B. Ψαλμ. 48, 17. Γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἰδιοκτησίας καὶ
τοῦ πλούτου βλ. GRIBOMONT, «Un aristocrate révolutionnaire», σσ. 183-191. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος,
σσ. 283-288. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 146 ἑξ. ΠΕΤΡΟΥ, Κοινωνικὴ δικαιοσύνη, σ. 85 ἑξ., Περισσότερες μελέτες βλ. στὸ Παράρτημα (Κοινωνικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία).
162. Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 7, COURTONNE, 33,22-35,13 (PG 31, 276ΒC). Ὁμιλία ἐν
Λακιζοῖς 2, PG 31, 1440C-1441C. Βλ. RIVIÈRE, S. Basile, σσ. 219-237. GIET, Les idées et l᾽action sociales,
σ. 97 ἐξ. ΖΗΣΗΣ, «Ἰδιοκτησία καὶ πλοῦτος», σ. 116 ἑξ. KARAYANNOPOULOS, «St. Basil᾽s social activity»,
σσ. 386-389. DALEY, «Building a new city», σσ. 442-444. HOLMAN, «Rich city burning», σσ. 212-213.
163. Βλ. Εἱς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33-34 (PG 31, 212A-213Α). Εἰς Ἑξαήμερον 8, 5,
SC 26, 454-456 (PG 29, 176D-177A). Κατὰ ὀργιζομένων 4, PG 31, 364Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ
Μ. Βασίλειος καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα», σσ. 130-131.
164. Πρὸς πλουτοῦντας 7, COURTONNE, 63,11-18 (PG 31, 297ΒC). Γιὰ τὴν καταπλεονεκτικὴ καὶ
ἁρπακτικὴ διάθεση τῶν πλουσίων βλ. ὅπ.π. 5, COURTONNE, 55,1-59,5 (PG 31, 292B-296A). Εἰς ψαλμὸν
61, 5, PG 29, 480C. Πρὸς τοὺς νέους 9,101-111, BOULENGER, 58 (8, PG 31, 585AB). Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς
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πλούτου, διότι ἀποδυναμώνει τὸ δικαίωμα διεκδίκησης τῆς οὐράνιας βασιλείας. Ἀντίθετα ἡ ὀλιγοδεΐα ὑποβοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο στὴ διατήρηση τῆς ἐλευθερίας καὶ στὴν ἐπιδίωξη τῆς κατ᾿ ἀρετὴν δικαιοσύνης 165 . Τὴν καταπλεονεκτικὴ διάθεση καὶ ἰδιοτελὴ
χρήση τοῦ πλούτου κατέκρινε ὁ Κύριος διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ πλουσίου ποὺ προγραμμάτιζε τὴν οἰκοδόμηση εὐρύτερων ἀποθηκευτικῶν χώρων. Ὁ Θεὸς μὲ ἀγαθότητα καὶ
μακροθυμία παρεῖχε ὅλες τὶς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις καὶ τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ
τὴν αὔξηση τῶν ἀγροτικῶν εἰσοδήματων τοῦ πλουσίου, ὥστε αὐτὸς νὰ δειχθεῖ κοινωνικὸς καὶ ἐλεήμων. Ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ ἐκ Θεοῦ εὐεργετηθεὶς ἀνταπέδωσε στοὺς φτωχοὺς μισανθρωπία καὶ ἀπροθυμία ἐλέους, ἂν καὶ εἶχε λάβει θεόπνευστες ἐντολὲς καὶ ὑποδείξεις
γιὰ τὴ θεάρεστη χρήση τοῦ πλούτου. Καὶ ἐνῶ οἱ ἀποθῆκες του ἔσφυζαν ἀπὸ τὸ πλῆθος
τῆς ἐσοδείας, ἡ ἄπληστη καρδιά του κατατρυχόταν ἀπὸ ποικίλες φροντίδες γιὰ τὴ συγκέντρωση καὶ διαφύλαξη τοῦ πλούτου ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν. Ἡ βεβαιότητα τοῦ πλουσίου ὅτι θ᾿ ἀπολαύσει ἐπὶ μακρὸν τὰ «πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη
πολλὰ» φανερώνει τὸν παραλογισμό, τὴν ἀπανθρωπία καὶ τὴν ἀνοησία του 166 .
Τὴν κοινωνικὴ ἀδικία ἐπαυξάνει ἡ χρήση τοῦ πλούτου γιὰ ἄνετη καὶ πολυτελὴ
διαβίωση. Εἶναι διαβολικὸ τέχνασμα ἡ ἐπινόηση πλασματικῶν ἀναγκῶν, ποὺ γεννοῦν
περιττὲς δαπάνες γιὰ ἄχρηστα καταναλωτικὰ εἴδη167 . Οἱ αἰχμάλωτοι τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς πολυτέλειας θὰ βρεθοῦν ὑπόλογοι ἐνώπιον τοῦ Κριτῆ ὄχι μόνο γιὰ τὴ ματαιοδοξία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν περιφρόνηση τῶν ἐνδεῶν· «Τί ἀποκριθήσῃ τῷ κριτῇ ὁ τοὺς
τοίχους ἀμφιεννύς, ἄνθρωπον οὐκ ἐνδύεις; ὁ τοὺς ἵππους κοσμῶν, τὸν ἀδελφὸν ἀσχημονοῦντα περιορᾷς; ὁ κατασήπων τὸν σῖτον, τοὺς πεινῶντας οὐ τρέφεις; ὁ τὸν χρυσὸν κατορύσσων, τοῦ ἀγχομένου καταφρονεῖς;» 168 . Ἀξιοκατάκριτη εἶναι καὶ ἡ διάθεση χρημάτων γιὰ τὴν οἰκοδόμηση πολυτελῶν οἰκιῶν, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ φτωχοὶ τῆς πόλης λιμοκτονοῦν καὶ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων. Τὰ μεγαλοπρεπῆ κτίσματα δὲ
μένουν ἐσαεί, ἀλλὰ κάποτε καταλήγουν σὲ ἐρείπια, ἐνῶ ἀτυχὴ κατάληξη ἔχει συχνὰ
καὶ ὁ ἰδιοκτήτης· «Ποῦ τοίνυν ἡ λαμπρὰ τῶν ἔργων κατασκευή; ποῦ δὲ ὁ ἐπὶ τῇ τούτων
μεγαλουργίᾳ ζηλούμενος; Οὐ τὰ μὲν συγκέχυται καὶ ἠφάνισται, ὥσπερ τὰ κατὰ παιδιὰν
ἐν ταῖς ψάμμοις ὑπὸ τῶν παίδων φιλοτεχνούμενα, ὁ δὲ ἐν τῷ ᾅδῃ κεῖται, ἐπὶ τῇ σπουδῇ
τῶν ματαίων μεταμελόμενος;». Ἐξάλλου εἶναι περιττὴ ἡ κατασκευὴ μεγάλων οἰκοδομημάτων, ἀφοῦ «τοῖχοι καὶ μικροὶ καὶ μείζους τὴν αὐτὴν χρείαν πληροῦσιν» 169 .
Ἡ συνήθης δικαιολογία τῶν πλουσίων γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τῶν οἰκονομικῶν μέσων, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἴδιοι ἀπολαμβάνουν
5, PG 31, 1445C-1448C. CONSTANTELOS, «Basil᾽s social thought», σ. 84. CURTI, «Eusebio e Basilio su
Ps. 61», σσ. 518-519. SIEPIERSKI, «Poverty and spirituality», σσ. 322-323.
165. Βλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 139 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ἰδιοκτησία καὶ πλοῦτος», σ. 120 ἑξ.
166. Λουκ. 12, 16-21. Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 1, COURTONNE, 15,11-19,6 (PG 31, 261Β264C)· 2, COURTONNE, 19,13-21,5 (PG 31, 265ΑΒ)· 6, COURTONNE, 31,2-14 (PG 31, 273ΑΒ). Πρβλ. Πρὸς
πλουτοῦντας 3, COURTONNE, 47,14-49,1 (PG 31, 285ΒC).
167. Πρὸς πλουτοῦντας 2, COURTONNE, 45,7-11 (PG 31, 284Β). Ἕνα κατάλογο τῶν πλασματικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ Βασιλείου, ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἐν πολλοῖς καὶ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα, βλ.
ὅπ.π., COURTONNE, 45,12-47,13 (PG 31, 284Β-285Β)· 4, COURTONNE, 51,6-53,4 (PG 31, 288C-289Β).
Βλ. καὶ COURTONNE, S. Basile, Hom. sur la richesse, σσ. 93-96. ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 39-41.
168. Πρὸς πλουτοῦντας 4, COURTONNE, 51,3-6 (PG 31, 288C). Βλ. καὶ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα», σ. 47 ἑξ. SIEPIERSKI, «Poverty and spirituality», σ. 324. DALEY, «Building a new
city», σσ. 444-446. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Τὰ κοινωνικὰ προβλήματα», σ. 368 ἑξ.
169. Πρὸς πλουτοῦντας 4, COURTONNE, 53,5-13 (PG 31, 289CD).
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σκανδαλωδῶς τὴν ἄνεση ποὺ τοὺς παρέχει ἡ πολυτέλεια καὶ ἡ ὑπερβολή. Ὁ Μέγας Βασίλειος μὲ σκληρὴ γλώσσα ἀπογυμνώνει τὴν ἀναλγησία καὶ ἀπάθεια τῶν πλουσίων
μπροστὰ στὴ δυσπραγία τῶν δεομένων· «σιωπῶσά σου ἡ χεὶρ τὴν ψευδολογίαν κηρύσσει, περιαστραπτομένη ὑπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ δακτυλίου σφενδόνης. Πόσους δύναται εἷς σου
δακτύλιος χρεῶν ἀπολῦσαι; πόσους οἴκους καταπίπτοντας ἀνορθῶσαι; Μία σου κιβωτὸς
ἱματίων δύναται δῆμον ὅλον ῥιγῶντα περιβαλεῖν». Πρόσθετη ἀπαξία ἔχει ἡ ὑποκριτικὴ
εὐσέβεια τῶν πλουσίων, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν τὶς «ἀδάπανες» ἀρετές, ἐνῶ εἶναι ἐντελῶς ἀπρόθυμοι στὴν ἄσκηση ἐλεημοσύνης· «Οἶδα πολλοὺς νηστεύοντας, προσευχομένους,
στενάζοντας, πᾶσαν τὴν ἀδάπανον εὐλάβειαν ἐνδεικνυμένους, ὀβολὸν δὲ ἕνα μὴ προϊεμένους τοῖς θλιβομένοις. Τί ὄφελος τούτοις τῆς λοιπῆς ἀρετῆς; Οὐ γὰρ παραδέχεται αὐτοὺς
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 170 .
Ἡ ἰδιοκτησία, ἡ δύναμη, ἡ σοφία καὶ ὅλες οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ δὲ δίνονται στὸν ἄνθρωπο ὡς ἀφορμὲς πλουτισμοῦ καὶ κατίσχυσης ἀλλὰ ὡς ὄργανα ἀρετῆς καὶ μέσα κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ἡ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ διάσταση τῶν θείων δωρεῶν ἐπιβάλλει τὴν ἀνιδιοτελὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ χρήση τους. Ὁ πλούσιος ποὺ δὲ θησαυρίζει γιὰ ἀτομικὴ ἀπόλαυση καὶ δὲν ἐπαίρεται γιὰ τὰ πλούτη, ἀλλὰ τὰ διαχειρίζεται ὡς κοινὰ οἰκονομικὰ ἀγαθὰ χάριν τῶν συνανθρώπων του, εἶναι ἄξιος ἐπαίνου, τιμῆς καὶ ἀγάπης
«διὰ τὸ φιλάδελφον καὶ κοινωνικὸν τοῦ τρόπου». Ἀντίθετα εἶναι «ἐλεεινὸς ὁ πλουτῶν»
ποὺ διεκδικεῖ καὶ δεσμεύει τὸν πλοῦτο πρὸς ἴδιον ὄφελος καὶ τὸν μεταχειρίζεται ὡς «ἐφόδιον πρὸς ἀδικίαν» 171 . Ὁ πλούσιος ἔλαβε τὴν τιμὴ νὰ εἶναι «ἀγαθοῦ Θεοῦ ὑπηρέτης,
οἰκονόμος τῶν ὁμοδούλων». Ἡ ἰδιοκτησία εἶναι ἀτομικὸ θεῖο δῶρο ἀλλὰ μὲ κοινωνικὲς
διαστάσεις, ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν παρέχει στὸν κάτοχο δικαίωμα ἰδιοτελοῦς ἐκμετάλλευσης, ἀλλὰ γεννᾶ ὑποχρέωση οἰκονομικῆς διαχείρισης πρὸς ὄφελος τοῦ πλησίον. Ὁ
κοινωνικὸς ρόλος τοῦ πλουσίου εἶναι πολὺ σοβαρός, γι᾽ αὐτὸ θὰ λογοδοτήσει στὸν Κριτὴ
μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια γιὰ τὴ χρήση τῶν ἐμπεπιστευμένων σὲ
αὐτὸν ὑλικῶν μέσων 172 .
Τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύουν μόνο γιὰ τοὺς λαϊκοὺς πλουσίους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς εὔρω170. Πρὸς πλουτοῦντας 3, COURTONNE, 49,9-12 (PG 31, 285D-288A)· 4, COURTONNE, 53,16-25
(PG 31, 292ΑΒ). Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς 6-7, PG 31, 1449Α-1452Α.
171. Περὶ φθόνου 5, PG 31, 381C-384C. Πρὸς πλουτοῦντας 3, COURTONNE, 49,20-51,2 (PG 31,
288ΒC). Βλ. καὶ ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σσ. 91-94. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 101-110. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, Ἡ κοινωνικὴ σκέψις, σσ. 21-24. SIEPIERSKI, «Poverty and spirituality», σσ. 324-325. ΖΗΣΗΣ, Ἡ
σωτηρία, σσ. 151-158. Τὸ ἄδικο καὶ παράνομο τῆς ἰδιοτελοῦς χρήσης τοῦ πλούτου ἐξηγεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 7, COURTONNE, 35,13-24 (PG 31, 276C-277Α): «Σὺ δέ,
πάντα τοῖς ἀπληρώτοις τῆς πλεονεξίας κόλποις περιλαβών, οὐδένα οἴει ἀδικεῖν τοσούτους ἀποστερῶν; Τίς
ἐστιν ὁ πλεονέκτης; Ὁ μὴ ἐμμένων τῇ αὐταρκείᾳ. Τίς δέ ἐστιν ὁ ἀποστερητής; Ὁ ἀφαιρούμενος τὰ ἑκάστου. Σὺ δὲ οὐ πλεονέκτης; σὺ δὲ οὐκ ἀποστερητής; ἃ πρὸς οἰκονομίαν ἐδέξω, ταῦτα ἴδια σεαυτοῦ ποιούμενος; Ἢ ὁ μὲν ἐνδεδυμένον ἀπογυμνῶν λωποδύτης ὀνομασθήσεται· ὁ δὲ τὸν γυμνὸν μὴ ἐνδύων, δυνάμενος
τοῦτο ποιεῖν, ἄλλης τινός ἐστι προσηγορίας ἄξιος; Τοῦ πεινῶντός ἐστιν ὁ ἄρτος, ὃν σὺ κατέχεις· τοῦ γυμνητεύοντος τὸ ἱμάτιον, ὃ σὺ φυλάσσεις ἐν ἀποθήκαις· τοῦ ἀνυποδήτου τὸ ὑπόδημα, ὃ παρὰ σοὶ κατασήπεται·
τοῦ χρῄζοντος τὸ ἀργύριον, ὃ κατορύξας ἔχεις. Ὥστε τοσούτους ἀδικεῖς, ὅσοις παρέχειν ἠδύνασο».
172. Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 2, COURTONNE, 19,8-13 (PG 31, 264C-265A). ΧΡΗΣΤΟΥ,
«Οἰκονόμοι Θεοῦ», σσ. 150-156. Βλ. καὶ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Αἱ περὶ ἰδιοκτησίας ἀπόψεις, σσ. 53-58, 89-160,
γιὰ τὴ θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἰδιοκτησίας, τῆς κοινοχρησίας, τῆς κοινοκτημοσύνης
καὶ τῆς ἐλεημοσύνης ἀπὸ τοὺς πατέρες καὶ ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων. ΠΕΤΡΟΥ, Κοινωνικὴ δικαιοσύνη, σ. 67 ἑξ., περὶ ἀκτημοσύνης, ἰδιοκτησίας καὶ κοινωνίας ἀγαθῶν κατὰ τοὺς
πατέρες γενικῶς.
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στες μοναστικὲς ἀδελφότητες. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὀργάνωσε τὰ κοινόβια οὕτως, ὥστε
νὰ μποροῦν νὰ προσφέρουν κοινωνικὸ ἔργο. Οἱ μονὲς χρειάζονταν χρήματα γιὰ νὰ περιθάλπουν τοὺς ἀσθενεῖς, νὰ διατρέφουν τοὺς ἐνδεεῖς καὶ νὰ παιδαγωγοῦν τοὺς νέους. Ἡ
λελογισμένη διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν πόρων τῆς μονῆς ἦταν πολὺ σημαντικὸ καὶ
δύσκολο διακόνημα, γι᾿ αὐτὸ ὁ ὀργανωτὴς τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ ἔθεσε αὐστηροὺς ὅρους ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ τῶν προσώπων καὶ τοὺς τρόπους διαχείρισης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς, ὥστε νὰ ὑπηρετεῖται ἀπρόσκοπτα καὶ ἀκατηγόρητα ὁ
σκοπὸς τῆς ἀγάπης 173 .
Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη διαφέρει οὐσιωδῶς ἀπὸ τὴ συναισθηματικὴ συμπάθεια καὶ
τὸν οἶκτο, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐκδηλώσεις ἐλεημοσύνης, καὶ ἀπὸ τὴν ὀρθολογιστικὴ «κοινωνικὴ δικαιοσύνη», σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση κάποιας ταξικῆς ἰσορροπίας. Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη ἐκδηλώνεται ὡς πραγματικὴ κοινωνικὴ φιλαλληλία καὶ συνδρομὴ ὑλική, ψυχικὴ καὶ πνευματική 174 . Καθῆκον ὅλων τῶν χριστιανῶν
πολιτῶν, καὶ ὄχι μόνο τῶν πλουσίων, εἶναι ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ στὴ δυσπραγία τῶν
συμπολιτῶν. Στὴν ὁμιλία Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιοτικοῖς, καὶ περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας ὁ Μέγας Βασίλειος προτρέπει τοὺς μὴ δοκιμασθέντες ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς πληγέντες. Ἡ σύσταση αὐτὴ τοῦ
φιλάνθρωπου ἱεράρχη δὲν εἶναι παρότρυνση σὲ ἁπλὴ κοινωνικὴ προσφορὰ ἀλλὰ προτροπὴ σὲ διακονία καὶ θεληματικὸ δόσιμο ὄχι μόνο ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ καὶ ψυχικῆς συνδρομῆς, ὥστε οἱ πληγέντες νὰ ἐξέλθουν νικητὲς ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν ἀγώνα κατὰ τῆς πυρκαγιᾶς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ διαβόλου, τοῦ ἠθικοῦ αὐτουργοῦ τῆς γενομένης συμφορᾶς 175 .
Μὲ ἀφορμὴ τὸ φοβερὸ λιμὸ ποὺ ἐνέσκηψε στὴν Καππαδοκία καὶ στὸν Πόντο περὶ τὸ
368 ὁ Βασίλειος, πρεσβύτερος τότε, ἀπηύθηνε λόγο μὲ σκοπὸ νὰ παραμυθήσει τὸ λαὸ
καὶ νὰ παρακινήσει τοὺς πλουσίους νὰ συνδράμουν στοὺς δεινοπαθοῦντες. Μὲ μελανὰ
χρώματα περιγράφει τὴν κατάξηρη ἀπὸ τὴν ἀνομβρία γῆ καὶ τὸ φοβερὸ καὶ ἀργὸ ἀπὸ
τὴν ἀσιτία θάνατο, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ «ἀνθρωπίνων συμφορῶν τὸ κεφάλαιον, πάντων
θανάτων μοχθηρότερον τέλος οὗτος» 176 . Οἱ καλούμενες «θεομηνίες», ποὺ ἀποτελοῦν
173. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 8, 3, PG 31, 940Α-941Α· 9, 1-2, PG 31, 941B-944Β. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 87, PG 31, 1144BC· 91, PG 31, 1145B· 93, PG 31, 1148ΑΒ· 100, PG 31, 1152BC· 181, PG 31,
1204B· 187, PG 31, 1208BC· 222, PG 31, 1229B· 284-285, PG 31, 1281C-1284A. Τὸ ἀξίωμα τοῦ οἰκονόμου ἦταν πολὺ ὑπεύθυνο, γι᾿ αὐτὸ ἡ πλημμελὴς ἢ ἀμελὴς ἄσκησή του ἐπέσυρε βαρὺ ἐπιτίμιο. Βλ. Ὅροι
κατὰ πλάτος 34, 1-2, PG 31, 1000B-1001B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 148-149, PG 31, 1180B-1181A. Βλ. καὶ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, Οἱ μοναχικοὶ θεσμοί, σσ. 158-159. GIET, Les idées et l᾽action sociales, σ. 400 ἑξ. GOULD,
«Basil and the problem of the wealth», σσ. 16-24.
174. Βλ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα», σσ. 34-37.
175. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 9, PG 31, 557B.
176. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 2, PG 31, 305B-308Β· 7, PG 31, 321BC. DALEY, «Building a new city»,
σσ. 446-447. HOLMAN, «The hungry body», σσ. 339-341. Ἡ τοπικὴ χριστιανικὴ κοινότητα ὀργάνωσε μὲ
ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Βασίλειο κοινὰ συσσίτια, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ πρόνοια τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν. Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιογραφικὸ σχεδίασμα», σσ.
44-45. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα», σσ. 40-43. CONSTANTELOS, «Basil᾽s social thought»,
σ. 85. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα», σ. 113. Ἡ FORLIN-PATRUCCO, «Basilio προστάτης», σσ. 129-130, φρονεῖ ὅτι ἡ δραστηριότητα τοῦ πατρὸς στὸ λιμὸ τοῦ 368
προανήγγειλε τὴ Βασιλειάδα, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ρόλος του ὡς προστάτης τῶν πολιτῶν καὶ ὡς ὑπερασπιστὴς τῆς οἰκονομικῆς αὐτονομίας τῆς πόλης συνέβαλε στὴ μετέπειτα ἐκλογή του σὲ ἐπίσκοπο.
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θεραπευτικὴ παρέμβαση τῆς θείας πρόνοιας, δὲν ἀποσκοποῦν στὴν ἀπάλειψη τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας ἀλλὰ στὴ θεραπεία τῆς ἁμαρτίας. ∆ιότι ἡ ἀνελεημοσύνη, ἡ ταξικὴ ἀνισότητα καὶ κάθε κοινωνικὴ ἀδικία προέρχονται ἀπὸ τὴ σήψη τῶν συνειδήσεων καὶ τὴ
σκλήρυνση τῶν καρδιῶν, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἁμαρτωλότητα. Θεωρώντας τὴν
ξηρασία καὶ τὸ λιμὸ ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ ὁ σοφὸς ἱεράρχης κρίνει ὅτι ἡ ἀνελεημοσύνη
καὶ ἀσπλαγχνία τῶν χριστιανῶν προκάλεσε τὴν παιδαγωγικὴ συστολὴ τῆς θείας εὐεργεσίας 177 , θεῖο μέτρο ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴ διόρθωση τῶν ἀσεβῶν ἀλλὰ καὶ στὴ δοκιμασία τῶν δικαίων. Ἡ κοινωνικότητα, ἡ φιλαδελφία, ἡ εὐγνωμοσύνη στὸ Θεὸ καὶ κάθε ἀρετὴ ὑφίστανται ἔλεγχο γνησιότητας καὶ ἀνυποκρισίας ἐν καιρῷ θείας δυσμένειας 178 .
Προσκαλώντας σὲ πάνδημη μετάνοια ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπενθυμίζει στοὺς χριστιανοὺς τὸ κήρυγμα τοῦ Ἀμώς. Ὅταν ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐγκατέλειψε τὴν πατρικὴ εὐσέβεια, καταπάτησε τὴν ἀκρίβεια τῶν νόμων καὶ ἐξετράπη στὴ λατρεία τῶν εἰδώλων, ὁ
προφήτης κήρυξε τὴν ἀνάγκη μετάνοιας καὶ ἐπιστροφῆς στὸ Θεὸ καὶ ἐξήγγειλε τὴν ἀπειλὴ τιμωριῶν. Ὁ ἀπειθὴς λαὸς κωφεύοντας στὸ θεόσταλτο λόγο ὑπέστη τὰ προλεγόμενα δεινὰ καὶ «ἀξίαν τῆς δυσπειθείας τὴν πανωλεθρίαν ὑπέμεινεν» 179 . Πρότυπο μετάνοιας εἶναι οἱ Νινευίτες, οἱ ὁποῖοι μετὰ ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἐξαγγελίες τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ
μετανόησαν πανδημεὶ καὶ ἀνακάλεσαν τὴν τιμωρητικὴ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔμπρακτη ἑκούσια αὐτοτιμωρία καὶ ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια τοῦ εἰδωλολατρικοῦ λαοῦ παρεδόθη ἀπὸ τὸ θεόπνευστο λόγο τῆς Γραφῆς «εἰς κοινὸν τοῦ βίου διδασκάλιον» 180 . Μόνο ἡ
καθολικὴ καὶ γνήσια μετάνοια εἶναι ἱκανὴ νὰ ἑλκύσει τὸ θεῖο ἔλεος. Γι᾽ αὐτὸ οἱ πλούσιοι χριστιανοὶ καλοῦνται ἀπὸ τὸ μέγα κήρυκα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης νὰ ἐπιδείξουν
ἔμπρακτα συμπάθεια καὶ φροντίδα πρὸς τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ ξεσχίζοντας τὰ ἄδικα
γραμμάτια καὶ τὰ ὁμόλογα τῶν τόκων καὶ περιφρονώντας τὸ χρυσὸ καὶ ὅλο τὸν πλοῦτο
ποὺ ἔγινε αἰτία τῆς κοινωνικῆς ἀνισότητας καὶ ἀδικίας181 .
177. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 2, PG 31, 308C-309B: «Μάθωμεν οὖν, ὅτι δι᾽ ἀποστροφὴν καὶ ἀμέλειαν
ταύτας ἡμῖν ὁ Θεὸς τὰς πληγὰς ἐνίησιν…Τίς οὖν ἄρα τῆς ἀταξίας καὶ τῆς συγχύσεως ἡ αἰτία; τίς ὁ νεωτερισμὸς τῶν καιρῶν;… Μὴ ὁ κυβερνῶν τὸ πᾶν οὐκ ἔστι; μὴ ὁ ἀριστοτέχνης Θεὸς ἐπελάθετο τῆς οἰκονομίας;
μὴ ἀφῃρέθη τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δυνάμεως; ἢ τὴν ἰσχὺν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχει, καὶ τοῦ κράτους οὐ παρελύθη· παρηνέχθη δὲ εἰς σκληρότητα, καὶ τὸ λίαν ἀγαθόν, καὶ τὸ περὶ ἡμᾶς κηδεμονικὸν εἰς μισανθρωπίαν
μετέβαλεν; Οὐκ ἂν εἴποι τις σωφρονῶν· ἀλλὰ φανερὰ καὶ δῆλα τὰ αἴτια δι᾽ ἃ συνήθως οὐ διοικούμεθα.
Λαμβάνοντες ἡμεῖς, ἄλλοις οὐ παρέχομεν· τὴν εὐεργεσίαν ἐπαινοῦμεν, καὶ ταύτης ἀποστεροῦμεν τοὺς δεομένους. ∆οῦλοι ὄντες, ἐλευθερούμεθα, καὶ τοὺς ὁμοδούλους οὐκ οἰκτείρομεν· πεινῶντες τρεφόμεθα, καὶ τὸν
ἐνδεῆ παρατρέχομεν. Ἀνενδεῆ χορηγὸν καὶ ταμίαν Θεὸν ἔχοντες, φειδωλοὶ ἐγενόμεθα καὶ ἀκοινώνητοι
πρὸς τοὺς πένητας. Πολύτοκα ἡμῶν τὰ πρόβατα, καὶ οἱ γυμνοὶ τῶν προβάτων πλείους. Αἱ ἀποθῆκαι τῷ
πλήθει τῶν ἀποκειμένων στενοῦνται, καὶ τὸν ἐστενωμένον οὐκ ἐλεοῦμεν. ∆ιὰ τοῦτο ἡμῖν ἀπειλεῖ τὸ δίκαιον κριτήριον. ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς οὐκ ἀνοίγει τὴν χεῖρα, ἐπειδὴ τὴν φιλαδελφίαν ἡμεῖς ἀπεκλείσαμεν.
∆ιὰ τοῦτο ξηραὶ αἱ ἄρουραι, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη ἐψύγη». Βλ. καὶ HOLMAN, «The hungry body», σ. 343.
178. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31, 316BC: «Πάντες τοίνυν καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τοὺς βίους ἑαυτῶν ἐξετάσωμεν, ὡς παιδαγωγῷ πρόσχωμεν τῷ αὐχμῷ, ἕκαστον τῆς ἰδίας ἁμαρτίας ὑπομιμνήσκοντι... Καὶ μάλιστα μὲν πρωτοτύπως τοῖς ἁμαρτήμασι τὴν συμφορὰν ἑαυτῶν λογισώμεθα. Εἰ δὲ δεῖ καὶ ἄλλο προσθεῖναι,
ἔστιν ὅτε καὶ κατὰ πεῖραν ταῖς ψυχαῖς αἱ τοιαῦται τοῦ βίου δυσκληρίαι τοῖς ἀνθρώποις προσάγονται, ἵν᾿ ἐπὶ τῆς δυσκολίας ἀπελεγχθῶσιν οἱ δόκιμοι, εἴτε πένητες εἴτε πλούσιοι· ἑκάτεροι γὰρ ἀκριβῶς διὰ τῆς ὑπομονῆς δοκιμάζονται…». Βλ. καὶ HOLMAN, «Rich city burning», σ. 208 ἑξ.
179. Ἀμὼς 3, 8 ἑξ. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 1, PG 31, 304D-305Β.
180. Ἰωνᾶς 3, 4-10. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 3, PG 31, 312Α-313Α.
181. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 4, PG 31, 313ΑΒ: «∆ιάρρηξον γραμμάτειον ἄδικον, ἵν᾽ οὕτως ἡ ἁμαρτία λυθῇ. Ἐξάλειψον βαρυτάτων τόκων ὁμολογίαν, ἵνα τέκῃ τὰ συνήθη ἡ γῆ. Χαλκοῦ γὰρ καὶ χρυσοῦ καὶ τῶν ἀγόνων παρὰ φύσιν γεννώντων, ἡ κατὰ φύσιν τίκτουσα γίνεται στείρα, καὶ πρὸς τιμωρίαν τῶν ἐποικούν-
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Σὲ ἔργα ἐλεημοσύνης προτρέπονται καὶ οἱ φτωχοί· «τὸ σὸν περιττὸν ἐπανίσωσον
πρὸς τὸν ἐνδεῆ. Μὴ ὀκνήσῃς ἐκ τοῦ ὀλίγου δοῦναι, μὴ προτιμήσῃς τὸ σὸν συμφέρον ἐκ
τοῦ κοινοῦ κινδύνου». Ἡ ἀγαθότητα ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ ἐνδεὴς στοὺς ἐνδεεστέρους γίνεται πρόξενος θείου ἐλέους, κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς φτωχῆς χήρας ποὺ ἔθρεψε τὸν προφήτη Ἠλία ἀπὸ τὸ ὑστέρημά της 182 . Ἡ ἄσκηση ἐλεημοσύνης εἶναι δυνατή, ὅταν ὁ φτωχὸς δὲ μένει ἄπρακτος, ἀλλὰ δραστηριοποιεῖται σὲ κάποιο ἐπάγγελμα ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζει τὰ πρὸς τὸ ζῆν καὶ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ μεταδίδει τὸ κατὰ δύναμιν στοὺς φτωχούς. Ὁ
Χριστὸς ἀνέτρεψε τὸ κοσμικὸ ἀτομικιστικὸ φρόνημα καὶ προέβαλε τὴν κοινωνικὴ διάσταση τῆς ἐργασίας. Ἔτσι, ἐνῶ ἀπαγορεύει τὴν ἰδιοτελὴ μέριμνα καὶ ἐργασία, ἀξιώνει
ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μαθητές του τὴν ἐνασχόληση μὲ ὁποιαδήποτε τέχνη τοὺς καθιστᾶ ἱκανοὺς νὰ μεταδίδουν τὰ ἀναγκαῖα στοὺς δεομένους. ∆ὲν ἀπαιτεῖ τὴν παραθεώρηση τῶν
προσωπικῶν ἀναγκῶν πρὸς ὄφελος τοῦ πλησίον, ἀλλὰ ἀπαξιώνει τὴ διαρκὴ καὶ ἀποκλειστικὴ ἐνασχόληση μὲ τὶς ἀτομικὲς βιοτικὲς μέριμνες εἰς βάρος τῆς διάπραξης ἀγαθῶν ἔργων 183 .
Μορφὴ κοινωνικῆς ἀδικίας, ποὺ εἶχε καταντήσει μάστιγα τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, ἦταν ὁ ἔντοκος δανεισμός. Εὐκατάστατοι πολίτες μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς διευκόλυνσης δάνειζαν μικρὰ ἢ μεγάλα ποσὰ στοὺς ἐνδεεῖς ὁρίζοντας γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων δυσβάστακτους τόκους. Στὴ σύμβαση τοῦ δανείου ὁ δανειστής,
ὡς ὁ πιὸ ἰσχυρὸς συμβαλλόμενος, ἐπέβαλλε ἰδιαίτερα δεσμευτικοὺς ὅρους στὸν ὀφειλέτη.
Ἡ ἀδυναμία ἐξόφλησης τοῦ δανείου καθιστοῦσε τὸ δανειολήπτη ὑπερήμερο καὶ ὑπόχρεω
νὰ ἱκανοποιήσει τὶς ἀξιώσεις τοῦ τοκιστῆ ἐκποιώντας κάθε περιουσιακό του στοιχεῖο
καὶ διαπραγματευόμενος ἀκόμη καὶ τὴν ἀτομική του ἐλευθερία. Ἀξιόλογα καὶ ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ ὅσα περὶ δανεισμοῦ διαλαμβάνει ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας στὴν προσπάθειά του νὰ περιστείλει τὸ φαινόμενο τοῦ ἔντοκου δανεισμοῦ, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὶς κυριότερες αἰτίες τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης τῶν κατώτερων κοινωνικῶν τάξεων.
Γνώρισμα τοῦ ἀνελεήμονος πλουσίου εἶναι ἡ φιλαργυρία. Ἄκαμπτος καὶ ἀμείλικτος
μπροστὰ στὶς ἔνδακρεις καὶ ἀναξιοπρεπεῖς παρακλήσεις τοῦ ἀπεγνωσμένου φτωχοῦ ὁ
φιλάργυρος ὁρκίζεται ψευδῶς παντελὴ ἔλλειψη οἰκονομικῶν μέσων. Ὑποχωρεῖ καὶ συμτων κατεδικάσθη τὴν ἀκαρπίαν». Βλ. καὶ HOLMAN, «The hungry body», σσ. 358-361. ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ
κεφάλαια, σσ. 15-19.
182. Γ΄ Βασ. 17, 11 ἑξ. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 6, PG 31, 320C-321Α: «…∆άνεισον, ὁ ἄπορος, τῷ πλουσίῳ Θεῷ. Πίστευσον τῷ ἀεὶ εἰς πρόσωπον ἴδιον ὑπὲρ τοῦ θλιβομένου λαμβάνοντι, καὶ οἴκοθεν ἀποδιδόντι
τὴν χάριν. Ἀξιόπιστος ἐγγυητής, πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης ἡπλωμένους ἔχων τοὺς θησαυρούς. Καὶ
πλέων ἐὰν ἀπαιτήσῃς τὸ δάνεισμα, λήψῃ ἐπὶ μέσου πελάγους σὺν τόκοις τὸ κεφάλαιον. Φιλοτιμεῖται γὰρ
ἐν ταῖς προσθήκαις».
183. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 207, PG 31, 1220Β-1221Α. Ματθ. 6, 25· 33. 25, 35-36. Ἰω. 6, 27. Πράξ.
20, 35. Ἐφ. 4, 28. Ἡ κοινωνικὴ διάσταση τῆς ἐργασίας, ὅπως προβάλλεται ἀπὸ τὸν Κύριο, δὲν κρίνεται μὲ
οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ἀλλὰ μὲ πνευματικὰ καὶ ἐσχατολογικὰ κριτήρια: «Τούτων τοίνυν οὕτως ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ Ἀποστόλου παραδεδομένων, φανερὸν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ ἕνεκεν
μεριμνᾷν, ἢ ἐργάζεσθαι, παντάπασιν ἀπηγόρευται· κατ᾽ ἐντολὴν δὲ τοῦ Κυρίου, διὰ τὴν χρείαν τοῦ πλησίον μεριμνᾷν καὶ ἐργάζεσθαι σπουδαιότερον χρή· μάλιστα τοῦ Κυρίου εἰς ἑαυτὸν ἀναδεχομένου τὴν εἰς τοὺς
ἀνακειμένους αὐτῷ σπουδήν, καὶ βασιλείαν οὐρανῶν ὑπὲρ ταύτης ἐπαγγελλομένου» (ὅπ.π., 1221Α). Πρβλ.
Ὅροι κατὰ πλάτος 37, 1, PG 31, 1009C-1012A· 42, 1, PG 31, 1024D-1025A. Πολλοὶ ἔχουν τονίσει τὴ
σχέση ἐργασίας καὶ φιλανθρωπίας. Βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 93-94. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα», σσ. 31-33. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, «Ἡ ἐργασία», σσ. 6-7, 13-14. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Αἱ περὶ ἰδιοκτησίας ἀπόψεις, σσ. 69-74. LUNARDI, «Il lavoro», σσ. 319-322. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Ἡ ἐργασία», σσ. 410-411.
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φωνεῖ στὴ σύναψη δανείου μόνο ὅταν βεβαιωθεῖ ὅτι θ᾿ ἀποκομίσει ὑψηλοὺς τόκους, δεσμεύοντας βάναυσα καὶ ὕπουλα τὴ μικρὴ περιουσία καὶ τὴν πολύτιμη ἐλευθερία τοῦ δανειολήπτη, ὁ ὁποῖος ὡς ὀφειλέτης ὑπέρογκου ἐξαιτίας τῶν τόκων ποσοῦ «δουλείαν αὐθαίρετον κατεδέξατο διὰ βίου». Ὑπεύθυνος τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς ἀδικίας εἶναι ὁ πλούσιος, διότι, ἐνῶ κλήθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ στὸ προνόμιο τῆς ἰδιοκτησίας γιὰ νὰ γίνει σύμμαχος
καὶ παράκλητος τῶν φτωχῶν, αὐτὸς συμπεριφέρεται ὡς ἐχθρὸς καὶ δυνάστης, ἐνῶ ὑποκριτικὰ νομιμοποιεῖ τὴν πράξη τῆς δανειοδότησης μὲ τὸ πρόσχημα τῆς φιλανθρωπίας.
Ἡ αὔξηση τοῦ πλούτου ποὺ γίνεται μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἀνάγκης τῶν φτωχῶν
συνεπάγεται αὔξηση τῆς ἁμαρτωλότητας καὶ τῆς ἐνοχῆς τοῦ φιλάργυρου δανειστῆ 184 .
Γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ δυσίατου φαινομένου τοῦ ἔντοκου δανεισμοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος συστήνει ὡς προληπτικὸ μέτρο τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τοῦ φτωχοῦ δι᾽ ἰδίων μέσων. Ἡ ὀλιγάρκεια ἐξασφαλίζει τὴν αὐτάρκεια. Ἡ προσφορὰ μισθωτῆς ὑπηρεσίας
καὶ ἡ ἄσκηση χειρωνακτικῆς ἐργασίας εἶναι ἀξιοπρεπεῖς τρόποι βιοπορισμοῦ. Σὲ περίπτωση ἀδυναμίας ἐργασίας εἶναι προτιμητέα ἡ ἐπαιτεία ἀντὶ τοῦ δανεισμοῦ. Οἱ συστάσεις τοῦ ἁγίου πατρὸς δὲν ἀξιώνουν ἀναγκαστικὴ ἐφαρμογή· «οὐ πάντως νομοθετῶν
ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὑποδεικνύς, ὅτι πάντα σοι τοῦ δανείζεσθαι φορητότερα» 185 . Ἐναλλακτικὰ προτείνει τὴ δημοπρασία τμηματικὰ περιουσιακῶν στοιχείων οὕτως, ὥστε ν᾿ ἀποφευχθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ ἀναγκαστικὴ κατάσχεση ὅλης τῆς περιουσίας λόγῳ ἀνεξόφλητου χρέους. Εἶναι προτιμότερο νὰ παρηγορεῖ κανεὶς τὴν ἀνέχεια μὲ συνετὲς ἐπινοήσεις, παρὰ νὰ ἐπιδιώκει μὲ ξένα χρήματα μία πρόσκαιρη εὐμάρεια ποὺ γεννᾶ τὴν ἔσχατη πενία 186 . Τὸ κακὸ δὲ λαμβάνει τέλος, ἀφοῦ μελλοντικὰ ἡ δυσβάστακτη οἰκονομικὴ
ὑποχρέωση ἐπιβαρύνει τοὺς ἀνεύθυνους κατιόντες «ὥσπερ ἀρὰ πατρικὴ εἰς παῖδας καταβαίνουσα καὶ ἐγγόνους» 187 .
Ὁ ἐκτοκισμὸς ἀπάδει στὴ χριστιανικὴ ἰδιότητα. Ἡ ἀπαγόρευσή του ἀνάγεται στὴν
παλαιοδιαθηκικὴ ἐποχή, ὅπου οἱ προφῆτες ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καταδίκαζαν κάθε κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἐπαγγέλλονταν ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη. Ἀντίθετα ὁ ἄτοκος δανεισμὸς ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύεται ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλεται ὡς σπουδαία ἄσκηση φιλανθρωπίας. Ὁ μωσαϊκὸς νόμος ὁρίζει κατηγορηματικά· «Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον
ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν ἐκδανείσῃς». Κατὰ
τὸν ψαλμωδὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ τελείου, δηλαδὴ τοῦ διερχομένου σταθερὰ τὴν ὁδὸ
τῆς εὐσεβείας, εἶναι ὅτι «τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ». Ὁ Ἰεζεκιὴλ τοποθετεῖ ἀνάμεσα στὰ μεγάλα κακὰ τὴ λήψη τόκου καὶ πλεονάσματος. Ὁ Κύριος ἀπαιτεῖ
«τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς» 188 . Ὁ χριστιανικὸς δανεισμὸς δὲ
184. Κατὰ τοκιζόντων 1, PG 29, 265C-268Β. Βλ. καὶ ὅπ.π. 5, PG 29, 280Α-C. RIVIÈRE, S. Basile, σ.
252 ἑξ. FORLIN-PATRUCCO, «Povertà e ricchezza», σσ. 225-234. Πρβλ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ σύγχρονη
διάσταση», σσ. 140-143.
185. Κατὰ τοκιζόντων 4, PG 29, 276ΒC. Βλ. καὶ ὅπ.π. 5, PG 29, 277ΒC: «Ἀκούετε, οἱ πλούσιοι, ὁποῖα συμβουλεύομεν τοῖς πτωχοῖς διὰ τὴν ὑμετέραν ἀπανθρωπίαν· ἐγκαρτερεῖν μᾶλλον τοῖς δεινοῖς, ἢ τὰς
ἐκ τῶν τόκων συμφορὰς ὑποδέχεσθαι».
186. Κατὰ τοκιζόντων 2, PG 29, 269ΑΒ, 272AΒ. Βλ. καὶ ὅπ.π. 3, PG 29, 272ΒC.
187. Κατὰ τοκιζόντων 4, PG 29, 276C-277Β. Πρβλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Αἱ πιστωτικαί», σ. 461.
188. Κατὰ τοκιζόντων 1, PG 29, 265Α-C. ∆ευτ. 23, 20. Ψαλμ. 14, 5. 54, 12. Ἰεζ. 22, 12. Ματθ. 5,
42. Βλ. καὶ Ἔξ. 22, 25. Λευιτ. 25, 36. ∆ευτ. 23, 21. Ψαλμ. 71, 14. Ἰεζ. 18, 8· 3. Πρβλ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ,
Αἱ περὶ ἰδιοκτησίας ἀπόψεις, σσ. 77-82. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Αἱ πιστωτικαί», σσ. 454-456, 458-459. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ ἀπαγόρευση», σσ. 322-323. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Ἡ δικαιοσύνη», σσ. 638-639.
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συνεπάγεται ἀπαραίτητα ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς· «καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;». Ἡ κατανόηση τοῦ ρητοῦ ἀναδεικνύει τὴ φιλανθρωπία
τοῦ Νομοθέτη. Ἡ ἐν Κυρίῳ παροχὴ οἰκονομικῆς βοήθειας στὸ φτωχὸ εἶναι πραγματικὸ
δῶρο καὶ συμβατικὸ δάνειο ταυτόχρονα. ∆ῶρο μέν, διότι ὁ δανειστὴς δὲν ἐλπίζει στὴν ἐπιστροφή, δάνειο δέ, διότι τὸ χρέος θ᾿ ἀποπληρώσει γενναιόδωρα ἀντὶ τοῦ φτωχοῦ ὑπηρέτη ὁ πλούσιος ∆εσπότης. Ἡ προσφορὰ χρημάτων στοὺς φτωχοὺς καθιστᾶ ὑπόλογο γιὰ
τὴν ἐξόφληση τὸ Θεό, τὸν ἀπολύτως ἀξιόπιστο ἐγγυητὴ καὶ ἐξοφλητὴ τῶν χρεῶν 189 .
β΄. Νομικὲς γνώσεις καὶ συμβολὴ στὴ νομικὴ ἐπιστήμη
Ἡ προσφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ διαμόρφωση τοῦ Βυζαντινοῦ ∆ικαίου εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο. Ἡ Ἐκκλησία συνέβαλε στὸν ἐξανθρωπισμὸ τῶν κοινωνικῶν καὶ
τῶν περὶ τὸ δίκαιο θεσμῶν τόσο μὲ τὸ καθολικὸ κήρυγμα τῆς ἀγάπης ὅσο καὶ μὲ τὴ διδασκαλία καὶ δράση τῶν Πατέρων. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐμπλοκή του σὲ
δικαστικὲς ὑποθέσεις γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀδυνάτων καὶ συκοφαντουμένων, ὅπως
ἔγινε ἤδη λόγος, συνέβαλε στὴν ἀνάπτυξη τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, καθὼς ἐξέφερε ἀπόψεις καὶ διατύπωσε θέσεις ποὺ προήγαγαν τὴ νομικὴ σκέψη σὲ δυσμεταχείριστα ζητήματα τοῦ ποινικοῦ, τοῦ ἀστικοῦ καὶ τοῦ καθόλου δικαιικοῦ συστήματος.
Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας σὲ θέματα ποινικοῦ
δικαίου, γενικοῦ καὶ εἰδικοῦ. Ἡ ἀποσαφήνιση τῶν εἰδῶν φόνου ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ
σπουδαία προσφορὰ τοῦ ἱεροῦ πατρὸς στὴ νομικὴ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς του. Κατὰ τὸν ὁρισμὸ ποὺ δίνει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅποιος καταφέρει ἐναντίον ἄλλου θανατηφόρο πλῆγμα, ἀκόμη καὶ ὁ ἀμυνόμενος, εἶναι φονιάς190 . ∆ιακρίνει ἀνάμεσα στόν ἀκούσιο καὶ ἑκούσιο φόνο καὶ ἐντοπίζει πολλὲς διαφορὲς μεταξύ τους μὲ κριτήριο τὸ βαθμὸ σύνδεσης
τῆς βούλησης τοῦ δράστη μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξης του. Μετὰ ἀπὸ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ἀμφιλοχίου προβαίνει σὲ πρωτότυπη συστηματικὴ καὶ μεθοδικὴ ἀνάλυση τῶν
διαφόρων εἰδῶν φόνου, ποὺ ἀποδεικνύει τόσο τὴ νομική του εὐρυμάθεια ὅσο καὶ τὴ βαθειὰ γνώση τῶν κινημάτων τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Μὲ τὴν ἀπάντησή του καλύπτει
189. Κατὰ τοκιζόντων 5, PG 29, 277C-280C . Λουκ. 6, 34. Παροιμ. 19, 17.
190. Ἐπιστ. 199, 43,1-2, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 729AΒ). Πηδάλιον, σσ. 615-616. Γιὰ αὐστηρότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὸ θέμα τῆς ὑπέρβασης τῶν ὁρίων τῆς ἄμυνας κάνει λόγο ὁ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ,
«Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 94. Ὁ Βαλσαμὼν ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανόνας δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἀμυνόμενο, ἐνῶ ὁ πολιτικὸς νόμος αἴρει τὸ ἀξιόποινο τοῦ ἐξ ἀμύνης φόνου. Συμπεραίνει ὅμως,
κατόπιν προσεκτικῆς μελέτης καὶ σύγκρισης τῶν νόμων, ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀμυνομένου προϋποθέτει
σοβαρὴ ἀπειλὴ τῆς σωματικῆς του ἀκεραιότητας, ἐνῶ ἡ ὑπέρβαση τῆς ἄμυνας, δηλαδὴ ἡ ἀνταπόδοση στὸν
ἐπιτιθέμενο ἰσχυροτέρου πλήγματος, εἶναι ἀξιόποινη: «Οἶμαι δέ, ὅτι καὶ ὁ φονεύσας ἐξ ἀμύνης κατὰ τὸν
πολιτικὸν νόμον τότε συντηρηθήσεται ἀκόλαστος, ὅταν ἐφόνευσε τὸν πληγὴν θανατηφόρον ἐπενεγκόντα
αὐτῷ, ἢ βίαν ὁμοίαν, οὐ μὴν καὶ τὸν ἐλαφρὰν καὶ ἰάσιμον πληγὴν ἐπενεγκόντα αὐτῷ, ἤγουν μετρίαν βίαν,
καὶ ἣν ἐδύνατο χωρὶς φόνου διαφυγεῖν· τηνικαῦτα γὰρ ὡς φονεὺς κολασθήσεται» (ΡΠΣ 4, 191). Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ διατηρεῖται στὸ σημερικὸ ἑλληνικὸ ΠΚ, ποὺ προβλέπει στὸ ἄρθρο 23 τὶς περιπτώσεις ἀξιόποινης
ὑπέρβασης ἄμυνας. Τὴ διάσταση ποὺ παρατηρεῖται ἀνάμεσα στὴν κανονικὴ καὶ νομικὴ ρύθμιση ἐξηγεῖ ὁ
Βαλσαμὼν ὡς ἑξῆς: «Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐπιτίμια οὐκ εἰσὶ κολαστικά, ἀλλὰ ἁγιαστικὰ καὶ ἰατρευτικά· διὸ
καὶ διορίζεται ὁ κανὼν τὸν κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ ἐμπεσόντα ὁπωσδήποτε εἰς φόνον, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐν
πολέμῳ φονεύοντας, θεραπεύεσθαι κατὰ ψυχήν· κἂν ὁ μὲν μεγαλυτέρας χρῄζει θεραπείας, ὡς φονεύων ἑκουσίως, ὁ δὲ μικροτέρας, ὡς φονεύων ἀκουσίως, ἢ ἐν πολέμῳ. Ὁ δὲ πολιτικὸς νόμος κολάζει, οὐ θεραπεύει·
ὅθεν, τὸν μὲν ἔχοντα διάθεσιν εἰς τὸ φονεῦσαι, τιμωρεῖ ὡς φονέα, τὸν δὲ ἀκουσίως φονεύοντα οὐ τιμωρεῖ,
καὶ τὸν φονεύσαντα τὸν βιαζόμενον αὐτόν, ἀτιμώρητον συντηρεῖ, ὡς μὴ οἴκοθεν, ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας τοῦ φονευθέντος εἰς τὸ φονεῦσαι κατεπειχθέντα» (ΡΠΣ 4, 190-191).
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τὴν ἀνάγκη διασάφησης καὶ ἑρμηνείας τῶν εἰδῶν φόνου πρὸς ἀποτελεσματικότερη ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς κάθε περίπτωσης 191 .
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περὶ καταλογισμοῦ τῶν πράξεων, ἀπόψεις ποὺ ἐντοπίζουμε καὶ στὰ σύγχρονα ποινικὰ συστήματα.
Ἡ ἐπιφορὰ θανάσιμου πλήγματος ἀπουσίᾳ ἀνθρωποκτόνου διάθεσης συνιστᾶ ἀκούσιο
φόνο· «τῷ μὴ προελέσθαι αὐτὸν ἀνελεῖν ὁ τυπτήσας φονευτὴς μέν, ἀλλ᾽ ἀκούσιος διὰ
τὴν πρόθεσιν» 192 . Ἀκούσια εἶναι καὶ ἡ θανάτωση διερχομένου ἀπὸ τυχαία βολὴ λίθου
ποὺ στόχευε σὲ ζῶο ἢ δένδρο. Ἡ αἰτία τοῦ θανάτου δὲν καταλογίζεται στὸν πλήξαντα,
λόγῳ ἀπουσίας φονικῆς βούλησης, ἀλλὰ ἀποδίδεται σὲ κακὴ συντυχία. Στὴν ἴδια περίπτωση ὑπάγεται ἡ ἐπέλευση θανάτου ὡς ἀποτέλεσμα σωφρονιστικοῦ ραβδισμοῦ. Καὶ
πάλι κριτήριο εἶναι ἡ πρόθεση· «ἡ γὰρ πρόθεσις ἐνταῦθα σκοπεῖται, ὅτι βελτιῶσαι ἠβούλετο τὸν ἁμαρτάνοντα, οὐκ ἀνελεῖν» 193 .
Χωρὶς ἀμφιβολία ἑκούσιοι εἶναι, κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο, οἱ φόνοι ποὺ διαπράττουν
ληστὲς καὶ στρατιῶτες, καθὼς οἱ μὲν φονεύουν μὲ σκοπὸ τὴν ὑπεξαίρεση χρημάτων καὶ
τὴν ἐξουδετέρωση τῶν μαρτύρων, οἱ δὲ μάχονται στοὺς πολέμους μὲ σκοπὸ τὴ θανάτωση καὶ ὄχι τὸν ἐκφοβισμὸ ἢ τὸ σωφρονισμὸ τῶν ἀντιπάλων. Κριτήριο ἐδῶ γιὰ τὸ χαρα191. Ἐπιστ. 188, 8,2-5, COURTONNE 2, 126 (PG 32, 676Α). Ἡ συστηματικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο εἶναι ὄχι μόνο πλήρης ἀλλὰ καὶ πρωτότυπη, συνέβαλε δὲ στὴ μετέπειτα διαμόρφωση τῆς ποινικῆς νομικῆς ἐπιστήμης. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 40-44. Βλ. καὶ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 152 ἑξ.
192. Ἐπιστ. 188, 11,2-8, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681B). Ὁ κανόνας ἀναπαράγει τὶς μωσαϊκὲς
διατάξεις Ἔξ. 21, 13 καὶ 18-19 περὶ ἀκούσιου φόνου καὶ σωματικῆς βλάβης ἀντίστοιχα. Γιὰ τὶς ἁγιογραφικὲς πηγὲς τῆς περὶ φόνου διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 156. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 45-47. Ἀποσαφηνιστικὴ γιὰ
τὴν ἔννοια τοῦ ἀκούσιου φόνου εἶναι ἡ ἑρμηνεία τοῦ Βαλσαμῶνος: «τὸν ἀκούσιον φόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀναφαίνεσθαι· διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ τὴν πληγὴν περιεργαζόμεθα, εἴτε μικρὰ γέγονεν, εἴτε μεγάλη,
ἀλλὰ τὸν ἐκ τῆς πληγῆς θάνατον· ὥσπερ ὁ ἑκούσιος φόνος ἐκ μόνης τῆς προθέσεως κατακρίνεται, κἂν μὴ
προβῇ ἀποτέλεσμα, ἤτοι θάνατος… κἂν γὰρ πολὺς παρῆλθε μετὰ τὴν πληγὴν καιρός, ὅμως δὲ ἐκ τῆς τοιαύτης αἰτίας ἔθανεν ὁ τὴν πληγὴν ὑποστάς, οὐδὲν ἧττον γενέσθαι λέγομεν τὸν ἀκούσιον φόνον» (ΡΠΣ 4,
130-131). Πρβλ. Πηδάλιον, σ. 599. Ὡς πρὸς τὴν περίπτωση τοῦ φόνου αὐτοῦ οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες ποινικολόγοι κρίνουν βάσει ἀντικειμενικῶν κριτηρίων ἐὰν πρόκειται γιὰ θανατηφόρα σωματικὴ βλάβη ἢ γιὰ
ἀνθρωποκτονία ἐκ προθέσεως. Βλ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σσ. 92-93.
193. Ἐπιστ. 188, 8,5-14, COURTONNE 2, 126-127 (PG 32, 676AB). Πηδάλιον, σ. 595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ,
«Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 91. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 137-139. ΠΟΥΛΗΣ, Ὁ
ἀκούσιος φόνος, σ. 63 ἑξ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 50-54. Ἡ ἐννοιολογικὴ ταύτιση
τοῦ «τυχεῖν» ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος μὲ τὸ ρωμαϊκὸ «casu» δὲν ἀποδεικνύει ἐπηρεασμὸ τοῦ
πατρὸς ἀπὸ τὸ Ρωμαϊκὸ δίκαιο. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 156 ἑξ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ὅπ.π., σσ. 49-50. Οἱ περιπτώσεις ἀκούσιου φόνου ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀντιστοιχοῦν στὸ σημερινὸ
ἄρθρο 302 ΠΚ, ποὺ προβλέπει τὶς περιπτώσεις ἀνθρωποκτονίας ἀπὸ ἀμέλεια. Τὸ ἀκούσιο τῆς πράξης ἀντιστοιχεῖ στὸ σημερινὸ ὅρο τῆς «ἀμέλειας» κατὰ τὸ ἄρθρο 28 ΠΚ: «Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το
αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα
επερχόταν». Ἡ εὐθύνη τοῦ ἀκούσιου φονιᾶ ἀντιστοιχεῖ στὴν «εὐθύνη ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα» κατὰ τὸ ἄρθρο
29 ΠΚ: «Στις περιπτώσεις όπου ο νόμος ορίζει ότι κάποια πράξη τιμωρείται με βαρύτερη ποινή όταν έχει
ορισμένο αποτέλεσμα, η ποινή αυτή επιβάλλεται μόνο αν το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη». Ἐφαρμογὴ ἔχει ἐνίοτε τὸ ἄρθρο 311 ΠΚ ποὺ προβλέπει τὴν περίπτωση σωματικῆς βλάβης μὲ ἐπακόλουθο τὸ θάνατο. Ἡ συρροὴ νόμων ἐπιλύεται διὰ τῆς προτίμησης ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο δικαστικὸ
λειτουργὸ τῆς εἰδικῆς διάταξης ἔναντι τῆς γενικῆς. Ἔτσι στὴν περίπτωση θανάτου κατόπιν σωφρονιστικοῦ πλήγματος ἐφαρμόζεται ἡ εἰδικὴ ρύθμιση τοῦ ἄρθρου 311 ἔναντι τῆς γενικῆς τοῦ ἄρθρου 302 ΠΚ.
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κτηρισμὸ τοῦ φόνου ὡς ἑκούσιου εἶναι ἡ φανερὴ ἀνθρωποκτόνος πρόθεση («ἐκ τοῦ φανεροῦ προαιρούμενοι») 194 . Παρόμοια ὡς ἑκούσιος φόνος καταλογίζεται στοὺς χορηγοὺς
ἀπαγορευμένων φαρμάκων ἡ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος θανάτωση τοῦ λήπτη. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν οἱ γυναῖκες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ προσελκύσουν ἐρωτικὰ ἀνύποπτους
ἄνδρες παρέχοντας σ᾽ αὐτοὺς ἐπικίνδυνα σκευάσματα. Οἱ γυναῖκες αὐτές, ἂν καὶ δὲν ἔχουν ἀνθρωποκτόνο διάθεση, ὡστόσο τάσσονται στὴν κατηγορία τῶν ἑκούσιων φονέων
«διὰ τὸ περίεργον καὶ ἀπηγορευμένον τῆς ἐπιτηδεύσεως». Ἄρα ἐδῶ βαρύτητα δὲν ἔχει ἡ
πρόθεση, ἀλλὰ τὸ ἄκρως ἀθέμιτο τῆς πράξης καὶ ἀνήθικο τοῦ σκοποῦ 195 .
Ἑκούσιο φόνο χαρακτηρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὴν ἄμβλωση, ἀνεξάρτητα ἐὰν
τὸ ἔμβρυο ἀποβληθεῖ διαμορφωμένο ἢ ἀδιαμόρφωτο. Συνιστᾶ δὲ διπλὸ φόνο σὲ περίπτωση θανάτου τῆς κυοφορούσης, καθὼς «ἐνταῦθα ἐκδικεῖται οὐ μόνον τὸ γεννηθησόμενον,
ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἑαυτῇ ἐπιβουλεύσασα». Ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ἄμβλωση εἶναι τόσο ἡ γυναίκα ποὺ κυοφορεῖ ὅσο καὶ αὐτὴ ποὺ ἐκτελεῖ τὴν ἐπέμβαση ἢ παρέχει ἀμβλωτικὰ παρασκευάσματα, ἡ δὲ ἐνοχή τους ἐρείδεται στὴν πρόθεση καὶ διάπραξη τῆς ἀποτρόπαιης
πράξης ἀναίρεσης ἀνθρωπίνου ὄντος196 . Μὲ ἑκούσιο φόνο ἐξισώνει τὴν ἔκθεση βρέφους
ὡς ἀσύγγνωστη παραβίαση τῆς φυσικῆς, ἠθικῆς καὶ νομικῆς ὑποχρέωσης τῆς τεκούσης
194. Ἐπιστ. 188, 8,32-37, COURTONNE 2, 127 (PG 32, 676C-677A). Πρβλ. ὅπ.π., 13,1-3, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681ΒC), ὅπου οἱ ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀγωνιζόμενοι στρατιῶτες ἀπαλλάσσονται τῆς κα-

τηγορίας τοῦ φόνου. ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀμμοῦν μονάζοντα: «φονεύειν οὐκ ἔξεστιν, ἀλλ᾽
ἐν πολέμῳ ἀναιρεῖν τοὺς ἀντιπάλους, καὶ ἔννομον, καὶ ἐπαίνου ἄξιον» (ΡΠΣ 4, 69). ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Τὸ ἔργο
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 52-53. Ὁ ἑκούσιος φόνος ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀνθρωποκτονία μὲ πρόθεση τοῦ ἄρθρου 299§1 ΠΚ. Ἡ πρόθεση φόνου γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντιστοιχεῖ στὸ ἄρθρο
27§1α ΠΚ: «Με δόλο (με πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το
νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης». Κατὰ τὸν ποινικὸ νόμο δόλος εἶναι ἡ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ δράστη ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει διὰ τῆς ἐνέργειάς του τὴν πραγμάτωση τῆς ἀντικειμενικῆς ὑπόστασης ἑνὸς ἐγκλήματος καὶ τὴν παραγωγὴ ὁρισμένου ἀποτελέσματος. Βλ. καὶ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ
περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 145-148.
195. Ἐπιστ. 188, 8,38-46, COURTONNE 2, 127-128 (PG 32, 677A). Ὁ φόνος ἀποδίδεται ἐδῶ σὲ ἐνδεχόμενο δόλο, κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ ἄρθρου 27§1β ΠΚ: «Με δόλο (με πρόθεση) πράττει… επίσης όποιος
γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται». ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 91. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 149-150. Μὲ
πρόθεση ἐνεργοῦν οἱ ἀσελγοῦντες σὲ ἄρρενες ἢ ζῶα, οἱ δηλητηριαστές, οἱ σατανιστές. Βλ. Ἐπιστ. 188, 7,1-3,
COURTONNE 2, 126 (PG 32, 673C). Ἐπιστ. 217, 62-63 καὶ 65, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800ΑΒ).
196. Ἐπιστ. 188, 2,1-8, COURTONNE 2, 124 (PG 32, 672A). Βλ. καὶ ὅπ.π., 8,46-48, COURTONNE 2,
128 (PG 32, 677A). Πηδάλιον, σ. 596. Πρβλ. κανόνα 21 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 63-65, καν. καὶ ἑρμ.) καὶ 91
Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 518-520, καν. καὶ ἑρμ.). Γιὰ τὸ Μέγα Βασίλειο ἡ ἔλλειψη μορφῆς στὸ ἔμβρυο κατὰ
τὰ πρῶτα στάδια τῆς κύησης δὲ θίγει τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, ποὺ ἐν τῇ συλλήψει του φέρει
τὸ ἔμβρυο. Ἡ ἐπισήμανση τῆς μορφῆς τοῦ ἐμβρύου παραπέμπει στὴ μωσαϊκὴ διάταξη Ἔξ. 21, 22-23, ποὺ
ὁρίζει χρηματικὴ ποινὴ γιὰ τὴ φθορὰ ἀδιαμόρφωτου καὶ θανατικὴ ποινὴ γιὰ τὴ φθορὰ διαμορφωμένου ἐμβρύου. Βλ. ΡΠΣ 4, 97-98 (ἑρμ. Ζωναρᾶ καὶ Βαλσαμῶνος). Πηδάλιον, σ. 590. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 330 σχόλιο 1. Οἱ ἱεροὶ κανόνες ἐξισώνουν τὶς δύο περιπτώσεις φόνου καὶ ἐπιβάλλουν δεκαετὲς ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας μὲ δυνατότητα συστολῆς ἢ ἐπίτασης τοῦ χρόνου μετανοίας. Σὲ περίπτωση θανάτου τῆς κυοφορούσης μὲ σημερινοὺς νομικοὺς ὅρους τὸ ἀδίκημα μπορεῖ χαρακτηριστεῖ ὡς συρροὴ ἀνθρωποκτονίας καὶ ἄμβλωσης ἢ συρροὴ ἄμβλωσης καὶ συμμετοχὴ σὲ αὐτοκτονία κατὰ τὸ ἄρθρο 301
ΠΚ. Πάντως τὸ ἄρθρο 304 ΠΚ προβλέπει ἐλαφρεῖς ποινὲς στοὺς αὐτουργοὺς παράνομης ἄμβλωσης καὶ
καθορίζει τὶς προϋποθέσεις καὶ τοὺς ὅρους τῆς νομικὰ ἐπιτρεπτῆς τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης. Βλ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σσ. 91-92. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 150151. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Ἡ ἄμβλωση, σ. 27 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 54-55. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 284-287. ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγές, σσ. 232-233 σχόλια 1-3.
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νὰ τὸ διατρέφει καὶ νὰ τὸ περιθάλπει. Συγκεκριμένα ὁρίζει ὅτι γυναίκα ποὺ ἀπὸ θηριώδη καὶ ἀπάνθρωπο λογισμὸ παραμέλησε τὸ καθ᾽ ὁδὸν γεννηθὲν βρέφος της εἶναι ἔνοχη
φόνου. Ἀπαλλάσσει ὅμως ἐντελῶς τὴ γυναίκα ποὺ προκάλεσε ἀνυπαίτια τὸ θάνατο τοῦ
βρέφους ἀπὸ ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων ἢ ἀνικανότητα νὰ τὸ προστατεύσει 197 .
Μεταξὺ ἀκούσιων καὶ ἑκούσιων φόνων βρίσκονται οἱ «ἐγγὺς ἑκουσίου». Στοὺς ἀκούσιους ὑπάγεται καὶ ἡ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἀμυνόμενος ἐπιφέρει στὸν ἐπιτιθέμενο διὰ χειρός, ράβδου, ξύλου ἢ λίθου τραῦμα στὰ ζωτικὰ ὄργανα προκειμένου νὰ τὸν
θέσει ἐκτὸς μάχης. Ὡστόσο αὐτὴ ἡ πράξη ἄμυνας «ἤδη προσεγγίζει τῷ ἑκουσίῳ» ἐξαιτίας τῆς ἐνδεχόμενης θανάτωσης τοῦ πληγέντος. Ὁ εὑρισκόμενος σὲ κατάσταση νόμιμης ἄμυνας, ποὺ προβαίνει σὲ ὑπερβολικὰ βίαιη ἀντίδραση ἀντὶ ἐλαφρύτερης ἀφοπλιστικῆς ἐνέργειας, ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικὰ θυμώδης καὶ ἀνηλεής. Ἡ χρήση πάντως φονικοῦ ὅπλου (λ.χ. ξίφους, ἀξίνας) στὴν ἄμυνα καθιστᾶ τὸ φόνο ἑκούσιο, γιατὶ ὁ ἀμυνόμενος κυριευμένος ἀπὸ θυμὸ ἐπιφέρει στὸν ἀντίπαλο χτύπημα ἀσύγκριτα μεγαλύτερο τοῦ
ἀναγκαίου ἀμυντικοῦ. Ἔτσι κριτήριο γιὰ τὴ διάκριση ἑκούσιου καὶ ἀκούσιου φόνου
στὴν ἄμυνα εἶναι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὸ ὄργανο, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἡ πρόθεση καὶ ἡ ψυχικὴ διάθεση
τοῦ ἀμυνομένου. Ἄρα, ὅταν ὁ ἀμυνόμενος ἀπὸ αἴσθημα αὐτοσυντήρησης προσπαθεῖ νὰ
προστατευθεῖ ἀνταποδίδοντας μὲ μὴ φονικὰ μέσα, ὁ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος θάνατος καταλογίζεται σ᾽ αὐτὸν ὡς ἀκούσιος φόνος, «ἄλλο μέν τι προελόμενος, ἄλλο δέ τι ποιήσας», μὲ μία κλίση πρὸς τὰ ἑκούσια. Ὅταν ὅμως ὑπερβεῖ τὴν κατάσταση ἄμυνας καὶ παρασυρμένος ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ πλήξει τὸν ἐπιτιθέμενο μὲ φονικὸ ὅπλο, τότε ἡ
πράξη του τεκμαίρεται ἀναμφίβολα ὡς ἑκούσιος φόνος 198 .
197. Ἐπιστ. 217, 52,1-6, COURTONNE 2, 210 (PG 32, 796AB). Bλ. καὶ Ἐπιστ. 199, 33,1-2, COUR2, 161 (PG 32, 728A). Πηδάλιον, σσ. 612, 619. Ἀπαλλάσσεται καὶ ἡ γυναίκα ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ
προστατεύσει τὸ νεογέννητό της εὑρισκόμενη σὲ αἰχμαλωσία ἢ καταδιωκόμενη ἀπὸ ἐχθρὸ (βλ. ΡΠΣ 4,
175-176, ἑρμ.). Ἡ γυναίκα ποὺ ἀδικαιολόγητα ἐκθέτει τὸ βρέφος της κρίνεται ὡς ἔνοχη φόνου ἀκόμη καὶ
ἂν τὸ βρέφος διαφύγει τὸν κίνδυνο περιθαλπόμενο ἀπὸ διερχομένους, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὴ διατύπωση
τῶν κανόνων 33 καὶ 52, κατὰ τὴν παρατήρηση τοῦ Βαλσαμῶνος: «ἔνθα μὲν γὰρ καταφρόνησιν ἢ δόλον
εἰσάγει ὁ ἅγιος τῆς γυναικός, οὐ προστίθησι διαφθορὰν τοῦ γεννηθέντος, ἀλλά φησιν ὡς ἐπὶ φόνῳ κρίνεσθαι τὴν μητέρα, τουτέστι, κἂν μὴ φονευθῇ τὸ κυηθέν, κατακρίνεσθαι δὲ ταύτην διὰ τὴν κακὴν διάθεσιν·
φονευθέντος γὰρ τοῦ παιδίου κατὰ δόλον ἢ ῥᾳθυμίαν ἐκείνης, ἀμάχως ὤφειλεν ὡς φονεύτρια καταδικάζεσθαι· ὅταν δὲ οὔτε δόλον, οὔτε ἀμέλειαν προβῆναι τῆς μητρὸς φησί, κἀντεῦθεν ταύτην συγγινώσκεσθαι,
προστίθησι διαφθαρῆναι τὸ γεννηθὲν ἀπὸ ἐρημίας ἢ ἀπορίας τῶν ἀναγκαίων· εἰ γὰρ ἔζη καὶ οὐδὲ ἀμέλεια
προέβη τῆς μητρός, πῶς ἄν τις εἴποι ταύτην εὐθύνεσθαι;» (ὅπ.π., 208-209). Ὡς φονεύτριες κολάζονται καὶ
οἱ γυναῖκες ποὺ ἐκθέτουν τὰ βρέφη τους στὶς εἰσόδους ἱερῶν ναῶν, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὰ διαφύγουν τὸ θάνατο χάρη στὴν εὐσπλαγχνία τῶν χριστιανῶν. Ὁ κανόνας αὐτὸς μαρτυρεῖται ὡς συνοδικὸς σὲ πολλὲς κανονικὲς συλλογές. Βλ. ἑρμ. Βαλσαμῶνος στὸν κανόνα 33 Μεγάλου Βασιλείου (ὅπ.π., 176). Πρβλ. τὸ σημερινὸ
ἄρθρο 306 ΠΚ: αὐτουργὸς ἔκθεσης εἶναι «όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς
και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια». Ἡ ἔκθεση βρέφους εἶναι ἀνθρωποκτονία ἐκ προθέσεως (ἄρθρο 299§1 ΠΚ) ποὺ τελεῖται μὲ παράλειψη (ἄρθρο 15 ΠΚ: «Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο
αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος»). Βλ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 93. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 151-152.
198. Βλ. Ἐπιστ. 188, 8,13-32, COURTONNE 2, 127 (PG 32, 676BC). Πηδάλιον, σ. 596. ΡΠΣ 4, 119120 (ἑρμ. Ἀριστηνοῦ). Βλ. καὶ κανόνα 65 (66) Ἀποστόλων (Πηδάλιον, σσ. 85-88). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 152. Πλήρη ἀνάλυση τῶν μικτῶν αὐτῶν φόνων βλ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ
περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 139-144. ∆ιάκριση κάνει ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἀνάμεσα στὶς μορφὲς σωμαTONNE
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Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ ἄποψη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ συνέβαλε πολὺ στὴ διαμόρφωση τῆς ἔννοιας τῆς ποινῆς, ὅτι σκοπὸς τῆς ποινῆς καὶ τῆς τιμωρίας δὲν εἶναι ἡ
διόρθωση τῶν κακῶς διαπραχθέντων -πράγμα συχνὰ ἀδύνατο-, ἀλλὰ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ὁ σωφρονισμὸς τοῦ παραβάτη, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ὁ παραδειγματισμὸς τῶν ἄλλων· «τοὺς ὁτιοῦν ἀδικοῦντας οὐχ ὑπὲρ τῶν ἤδη γεγενημένων κολάζομεν (τίς γὰρ ἂν γένοιτο μηχανὴ μὴ
γεγενῆσθαι τὰ πεπραγμένα;), ἀλλ᾿ ὅπως ἂν ἢ αὐτοὶ πρὸς τὸ λοιπὸν ἀμείνους γένοιντο ἢ
ἑτέροις ὑπάρξειε τοῦ σωφρονεῖν παραδείγματα»199 . Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀπόψεις
του καὶ γιὰ τοὺς ἐλαφρυντικοὺς λόγους ποὺ μειώνουν τὸ ἀξιόποινο μιᾶς πράξης. Κατὰ
τὴν ἐπιμέτρηση τοῦ ἐπιτιμίου γιὰ τὴ διάπραξη φόνου λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν «τὸ ἰδίωμα τῆς
περιστάσεως», δηλαδὴ τὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες ποὺ συνθέτουν τὴν ἀντικειμενικὴ καὶ
ὑποκειμενικὴ ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος 200 .
Κοινωνικὸ καὶ νομικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
γιὰ τὸ γάμο. Καταρχὴν ἀπαγορεύει τὴν τριγαμία καὶ διάκειται ἀρνητικὰ ἀπέναντι στὴ
δευτερογαμία 201 . Ἄκυρος εἶναι ὁ ἀπαγορευμένος γάμος μεταξὺ συγγενῶν 202 καὶ ὁ γάμος
ἄνδρα μὲ δύο ἀδελφὲς ἢ γυναίκας μὲ δύο ἀδελφούς, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἢ τῆς
συζύγου 203 . Ὁ δεύτερος γάμος γυναίκας στρατιωτικοῦ, ἐὰν δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὁ θάνατός του, εἶναι ἄκυρος204 . Ἔγκυρα συνάπτει δεύτερο γάμο μετὰ τὴν ἀκύρωση τοῦ πρώτου
ἡ γυναίκα ποὺ ἔλαβε ἐν ἀγνοίᾳ της ἄνδρα ἐγκαταλειφθέντα ἀπὸ τὴ σύζυγό του, ἐὰν αὐτικῆς βλάβης. Κρίνοντας ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σωματικῆς βίας ποὺ ἀσκεῖται ἐναντίον ἄλλου ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη διαφόρων βαθμῶν σωματικῆς βλάβης. Ἡ «ἔργῳ ἄμυνα», δηλαδὴ ἡ σωματικὴ βία ποὺ ἀσκεῖται ἀνάμεσα στοὺς ἀντιπάλους, εἶναι ἐλαφρύτερη τῆς «μάχης», ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας εἶναι οἱ «πληγές», τὰ «τραύματα» καὶ οἱ «θάνατοι». Βλ. Κατὰ ὀργιζομένων 3, PG 31, 357D-360A. Ὁ νόμος διακρίνει
τὶς σωματικὲς βλάβες σὲ ἁπλές, ἀπρόκλητες, ἐπικίνδυνες, βαριὲς καὶ θανατηφόρες (ἄρθρα 308-311 ΠΚ).
199. Ἐπιστ. 112, 3,1-5, COURTONNE 2, 15 [PG 32, 524C]). ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Ἐκδίκηση καὶ σκοπὸς ποινῆς», σσ. 253-264. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 46-48.
200. Ἐπιστ. 217, 54,3-5, COURTONNE 2, 210 (PG 32, 796B). Πρβλ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου
διδασκαλία», σ. 152 ἑξ. Καὶ σήμερα ἰσχύουν στὴν ἑλληνικὴ ποινικὴ νομοθεσία παρόμοια κριτήρια γιὰ τὸ
χαρακτηρισμὸ τῆς ἀνθρωποκτονίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ ποινῆς. Βλ. κυρίως ἄρθρα 84, 299, 300, 302, 303,
311, 317 ΠΚ.
201. Βλ. Ἐπιστ. 188, 4,1-6, COURTONNE 2, 125 (PG 32, 673AB). Ἐπιστ. 199, 50,1-4, COURTONNE
2, 164 (PG 32, 732C). Ἐπιστ. 217, 80,1-4, COURTONNE 2, 214-215 (PG 32, 805AB). Σήμερα ἡ ὕπαρξη
τρίτου γάμου ἀναγνωρίζεται ὡς κώλυμα μόνο ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία. Ὁ κανόνας τῆς τριγαμίας δὲν ἰσχύει στὴν πολιτικὴ νομοθεσία.
202. Ἐπιστ. 217, 68,1-3, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800BC). Πρβλ. ἄρθρο 1356 ΑΚ: «Εμποδίζεται
ο γάμος με συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ώς και τον τέταρτο βαθμό».
203. Βλ. Ἐπιστ. 160, 2,4-8, COURTONNE 2, 88-89 (PG 32, 624B)· 4,5-14, COURTONNE 2, 91 (PG
32, 628A). Ἐπιστ. 199, 23,3-5, COURTONNE 2, 158 (PG 32, 724A). Μέσα στὰ πλαίσια τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμίων ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιτιμᾶ ὡς μοιχεία τὸ γάμο ποὺ τελεῖται μεταξὺ συγγενῶν ἐξ ἀγχιστείας. Βλ. Ἐπιστ. 217, 77-78, COURTONNE 2, 214 (PG 32, 804C-805A). Ὁ ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Τὸ ἔργο τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 59-60, κάνει λόγο γιὰ «οἱονεὶ ἀγχιστεία». Πρβλ. ἄρθρο 1357 ΑΚ: «Εμποδίζεται ο
γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ώς και τον τρίτο βαθμό».
Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σσ. 94-95.
204. Ἐπιστ. 199, 36,1-3, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728B). Σύμφωνα μὲ τὴν 117 νεαρὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἡ γυναίκα στρατιώτη συνάπτει ἔγκυρα δεύτερο γάμο, ἐὰν ἀποδειχθεῖ ὁ θάνατος τοῦ πρώτου συζύγου. Βλ. Νομοκάνων, τίτλ. ιγ΄, κεφ. γ΄, ΡΠΣ 1, 293-294. Στὴ σημερινὴ ἑλληνικὴ νομοθεσία ἡ περίπτωση ἀκυρότητας τοῦ γάμου αὐτοῦ προβλέπεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 1354 ΑΚ: «Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν
λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει».
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τὴ ἐπανέλθει στὴ συζυγικὴ ἑστία 205 . Ἂν καὶ ἀποκρούει τὸ δεύτερο γάμο τῶν χηρῶν ὡς
περιττὸ καὶ ἄκαιρο, ἀπὸ νομικῆς ἄποψης πάντως θεωρεῖ νόμιμο καὶ ἔγκυρο τὸ γάμο τῆς
αὐτεξούσιας χήρας, ἐφόσον δὲν ὑπάρχει κώλυμα, καὶ ἄκυρο τὸ γάμο χωρὶς τὴ συναίνεση
τῶν κηδεμόνων τῆς ὑπεξούσιας χήρας206 . Ἀνυπόστατος εἶναι ὁ γάμος ὑπεξούσιας κόρης
χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ πατέρα ἢ κηδεμόνα, διότι ἡ συναίνεση εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τοῦ συστατικοῦ τύπου τῆς σύμβασης γάμου. Τὸ ἐλάττωμα ὅμως θεραπεύεται μὲ
μεταγενέστερη ἔγκριση καὶ ὁ γάμος καθίσταται ὑποστατὸς καὶ ἔγκυρος 207 .
Οἱ ἀπόψεις τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας γιὰ τὴ μοιχεία ἀπηχοῦν τὶς κοινωνικὲς
ἀντιλήψεις καὶ συνθῆκες τῆς ἐποχῆς του, ὁπότε ἡ μοιχεία ἢ πορνεία τοῦ ἄνδρα βάραινε
λιγότερο σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχη πράξη τῆς γυναίκας. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅτι «ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται» ἐφαρμόζεται
ἐξίσου σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὅμως παραδέχεται ὅτι στὴν ἐποχή
του «ἡ συνήθεια οὐχ οὕτως ἔχει· ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν γυναικῶν πολλὴν εὑρίσκομεν ἀκριβολογίαν» 208 . Σὲ συμφωνία μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα συνήθεια ὁ ἱερὸς πατὴρ ἐπιβεβαιώνει τὴν
ὑποχρέωση τῆς γυναίκας νὰ διατηρήσει πάσῃ θυσίᾳ τὸν ἱερὸ δεσμὸ τοῦ γάμου. ∆ὲ βρίσκει αἰτιολογία ἱκανὴ νὰ θεμελιώσει δικαίωμα τῆς γυναίκας νὰ λύσει μονομερῶς τὴ
συζυγία. Ὁ ἀπόστολος παραγγέλλει «καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν... τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις;».
205. Ἐπιστ. 199, 46,1-4, COURTONNE 2, 163 (PG 32, 729BC). Σωστότερο εἶναι νὰ θεωρηθεῖ ἀνυπόστατος ὁ γάμος ποὺ τελεῖ ἡ γυναίκα ἐν ἀγνοίᾳ τῶν περιστατικῶν ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἔγκυρη σύναψή του.
Συνεπῶς ἡ σύναψη ἐκ νέου ἔγκυρου γάμου εἶναι οὐσιαστικὰ πρῶτος γάμος γιὰ τὴ γυναίκα. Ἑρμηνεύει ὁ
Ζωναρᾶς: «τοῦ πρώτου δὲ μὴ λυθέντος, πῶς ἂν ἡ πρὸς τὴν δευτέραν γυναῖκα συνοίκησις δεύτερος δόξῃ γάμος;… τὸ δὲ πρᾶγμα περιέστη εἰς τὸ μὴ λογίζεσθαι γάμον, διὰ τὸ ἔτι μένειν τὸν πρῶτον γάμον» (ΡΠΣ 4,
196). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 299-301. Καὶ ἡ περίπτωση αὐτὴ ὑπάγεται στὴ διάταξη 1354 ΑΚ, ποὺ προβλέπει τὴν ἀκυρότητα τοῦ γάμου λόγῳ κωλύματος ἀπὸ προϋπάρχοντα ἔγκυρο γάμο.
206. Ἐπιστ. 160, 4,14-22, COURTONNE 2, 91 (PG 32, 628B). Ἐπιστ. 199, 41,1-4, COURTONNE 2,
162 (PG 32, 729A). Πηδάλιον, σσ. 614-615. Σήμερα ὁ θεσμὸς τῆς συναίνεσης τῶν κηδεμόνων δὲν ἰσχύει
στὴν περίπτωση χήρας ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ συνάψει δεύτερο γάμο, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι πάντοτε αὐτεξούσια νὰ
διαθέσει τὸν ἑαυτό της. Περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας τῆς γυναίκας γίνεται σήμερα δεκτὸς στὸ Κληρονομικὸ ∆ίκαιο, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ἔγκυρη καὶ ἐνεργὸ τὴν αἵρεση χηρείας σὲ διάταξη τελευταίας βούλησης, στὸ
ἄρθρο 1795 ΑΚ: «Η αίρεση αγαμίας που προστίθεται σε διάταξη τελευταίας βούλησης θεωρείται σαν να
μην έχει γραφεί. Είναι όμως ισχυρή η αίρεση της χηρείας σε διάταξη του ενός συζύγου υπέρ του άλλου».
207. Ἐπιστ. 199, 38,1-3, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 728C). Ὁ Βαλσαμὼν ἐπισημαίνει: «…τὸ ἐξ ἀρχῆς κακῶς γεγονός, ἡ μετὰ ταῦτα συναίνεσις τῶν γονέων δοκεῖ θεραπεύειν, ὥστε τὴν πορνείαν εἰς γάμον
μετάγεσθαι». Ἀπαραίτητος ὅρος μεταγενέστερης ἰσχύος τοῦ γάμου εἶναι νὰ μὴν ἔχει προηγηθεῖ ἁρπαγὴ
«εἴτε μετὰ γνώμης τῆς γυναικός, εἴτε καὶ χωρὶς γνώμης ἐκείνης» (ΡΠΣ 4, 183). Πρβλ. κανόνα 40 Μεγάλου Βασιλείου: «Ἡ παρὰ γνώμην τοῦ δεσπότου ἀνδρὶ ἑαυτὴν ἐκδιδοῦσα ἐπόρνευσεν· ἡ δὲ μετὰ ταῦτα πεπαῤῥησιασμένῳ γάμῳ χρησαμένη ἐγήματο. Ὥστε ἐκεῖνο μὲν πορνεία, τοῦτο δὲ γάμος. Αἱ γὰρ συνθῆκαι
τῶν ὑπεξουσίων οὐδὲν ἔχουσι βέβαιον» (Ἐπιστ. 199, 40,1-5, COURTONNE 2, 162 [PG 32, 728C-729A]). Ὁ
κανόνας 42 (ὅπ.π., 42,1-4, COURTONNE 2, 162 [PG 32, 729A]: «Οἱ ἄνευ τῶν κρατούντων γάμοι πορνεῖαί
εἰσιν. Οὔτε οὖν πατρὸς ζῶντος, οὔτε δεσπότου, οἱ συνιόντες ἀνεύθυνοί εἰσιν, ὡς, ἐὰν ἐπινεύσωσιν οἱ κύριοι
τὴν συνοίκησιν, τότε λαμβάνει τὸ τοῦ γάμου βέβαιον») ἐπέχει θέση γενικοῦ κανόνα ἔναντι τῶν 38, 40 καὶ
41 Μεγάλου Βασιλείου, ἢ εἶναι, κατὰ τὸ Πηδάλιον, σσ. 613-615, «ἀνακεφαλαίωσις» τῶν τριῶν κανόνων.
Σήμερα ἡ συναίνεση τῶν γονέων ἢ κηδεμόνων ἀπαιτεῖται μόνο ὅταν οἱ μελλόνυμφοι εἶναι ἀνίκανοι ἢ περιορισμένα ἱκανοὶ γιὰ τὴ δικαιοπραξία τοῦ γάμου, λ.χ. στὴν περίπτωση ἀνηλίκων ἢ ἐνηλίκων ὑπὸ δικαστικὴ συμπαράσταση. Βλ. ἄρθρα 1350-1352, 1373 ΑΚ.
208. Ἐπιστ. 188, 9,1-10, COURTONNE 2, 128 (PG 32, 677B). Ματθ. 19, 9. Παροιμ. 18, 22α. Ἱερ. 3,
1. Α´ Κορ. 6, 16. Πηδάλιον, σσ. 596-597. Ὁ KHODR, «Basil the Great», σ. 20, θεωρεῖ ξένο πρὸς τὴ σημερινὴ πραγματικότητα τὸν κανόνα 9 Μεγάλου Βασιλείου.
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Ἀφοῦ ἡ ἀπιστία στὸ Θεὸ δὲ στοιχειοθετεῖ λόγο διαζυγίου, καμμία ἄλλη πρόφαση δὲ δικαιολογεῖ τὴ διάλυση τοῦ γάμου. Ἡ σωματικὴ κακοποίηση, ἡ κακοπάθεια τῆς γυναίκας λόγῳ πτωχείας, ἡ πορνεία ἢ μοιχεία τοῦ ἄνδρα καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ὑπαίτια πράξη αὐτοῦ πρέπει ν᾿ ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τὴ γυναίκα μὲ ἀνοχὴ καὶ ὑπομονή 209 .
Ὁ βαθμὸς ὑπαιτιότητας γιὰ τὴ μοιχεία κρίνεται ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς συνθῆκες
καὶ τὴν προαίρεση τῶν συζύγων. Ἐξετάζεται καταρχὴν ἡ εὐθύνη τῆς γυναίκας ποὺ ἐγκαταλείπει ἀναίτια καὶ παρὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνες τὴ συζυγικὴ ἑστία. Ἐὰν
ὑπ᾽ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὁ ἐγκαταλειφθεὶς συνοικήσει μὲ ἄλλη γυναίκα, ἡ πράξη του δὲν
ἐπιτιμᾶται ὡς μοιχεία· «τὸ γὰρ ἔγκλημα ἐνταῦθα τῆς ἀπολυσάσης τὸν ἄνδρα ἅπτεται,
κατὰ ποίαν αἰτίαν ἀπέστη τοῦ γάμου». Ἡ γυναίκα ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ σύζυγό της εἶναι ὁπωσδήποτε μοιχαλίδα ἐὰν συνοικήσει μὲ ἄλλον ἄνδρα. Ἐὰν ὅμως ὁ ἄνδρας ἐγκαταλείψει ἀναίτια τὴ νόμιμη συμβία του καὶ προσκολληθεῖ σὲ ἄλλη γυναίκα, εἶναι μοιχός,
καθὼς καὶ ἡ γυναίκα ποὺ τὸν δέχθηκε, μόνο ἐὰν ἡ νόμιμη σύζυγός του συνοικήσει μὲ
ἄλλον ἄνδρα. ∆ηλαδὴ ἡ μοιχεία τῆς γυναίκας ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ νόμιμο σύζυγό της
δὲν ἐπεκτείνεται σ᾽ αὐτόν, ἐὰν συνοικήσει μὲ ἄλλη γυναίκα. Ἀντίθετα ἡ πορνεία τοῦ
ἄνδρα συμπαρασύρει καὶ τὴν ἐγκαταλειφθεῖσα, ἐὰν αὐτὴ συνοικήσει μὲ ἄλλον ἄνδρα210 .
Μέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα καὶ ἀπουσίᾳ σχετικῆς ἐκκλησιαστικῆς ρύθμισης ὁ Μέγας
Βασίλειος ἐπιτιμᾶ ὡς πόρνο καὶ ὄχι ὡς μοιχὸ τὸ νυμφευμένο ποὺ συνευρίσκεται μὲ ἄγαμη γυναίκα. Καὶ ἐνῶ ἡ μεταμελημένη μοιχὸς δὲ γίνεται δεκτὴ στὴ συζυγικὴ ἑστία, ἀλλὰ «μιαινομένη μιανθήσεται» καὶ ἐκδιώκεται διὰ παντός, ἀντίθετα γίνεται ὑποχρεωτικὰ δεκτὸς ἀπὸ τὴ γυναίκα ὁ μοιχὸς ἢ πόρνος, μὲ τὴν παραπάνω ἔννοια, ποὺ ἐπιστρέφει στὴ νόμιμη συμβία του. Ἡ μοιχεία λοιπὸν τῆς γυναίκας συνιστᾶ λόγο διαζυγίου, ἐνῶ ἡ μοιχεία ἢ πορνεία τοῦ ἄνδρα δὲν ἔχει νομικὲς συνέπειες. Ὁ ἱερὸς πατὴρ παραδέχεται τὴν ἀνισότητα μεταχείρισης εἰς βάρος τῆς γυναίκας· «καὶ τούτων δὲ ὁ λόγος οὐ ῥᾴδιος· ἡ δὲ συνήθεια οὕτω κεκράτηκε». Προσπαθεῖ πάντως νὰ διατηρήσει κάποια ἰσορροπία παρατείνοντας ἐπὶ πολὺ τὸ ἐπιβαλλόμενο στὸν ἄνδρα ἐπιτίμιο τῆς πορνείας 211 .
209. Ἐπιστ. 188, 9,15-23, COURTONNE 2, 128-129 (PG 32, 677C): «Εἴτε γὰρ τυπτομένη μὴ φέρουσα τὰς πληγάς, ὑπομένειν ἐχρῆν μᾶλλον ἢ διαζευχθῆναι τοῦ συνοικοῦντος· εἴτε τὴν εἰς χρημάτων ζημίαν
μὴ φέρουσα, οὐδὲ αὕτη ἡ πρόφασις ἀξιόλογος. Εἰ δὲ διὰ τὸ ἐν πορνείᾳ αὐτὸν ζῆν, οὐκ ἔχομεν τοῦτο ἐν τῇ
συνηθείᾳ τῇ ἐκκλησιαστικῇ τὸ παρατήρημα, ἀλλὰ καὶ ἀπίστου ἀνδρὸς χωρίζεσθαι οὐ προσετάχθη γυνή,
ἀλλὰ παραμένειν διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἐκβάσεως». Α´ Κορ. 7, 13· 16. Πρβλ. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 5-6, SC 26, 418
(PG 29, 160BC). Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 92.
210. Ἐπιστ. 188, 9,10-28, COURTONNE 2, 128-129 (PG 32, 677B-680A). Βλ. ΡΠΣ 4, 121-122 (ἑρμ.
Ζωναρᾶ καὶ Ἀριστηνοῦ). Τὰ παραπάνω συνιστοῦσαν τὸ κρατοῦν ἐκκλησιαστικὸ ἔθος. Ὁ πολιτικὸς νόμος
ἐπέτρεπε στοὺς ὁμοζύγους τὴ χωρὶς εὔλογη αἰτία καὶ διὰ τυπικῶν ρημάτων διάζευξη κατὰ τὸν τύπο τοῦ
σημερινοῦ συναινετικοῦ διαζυγίου. Ταυτόχρονα ἴσχυε καὶ ἡ ἰουδαϊκὴ διάταξη ποὺ ἔδινε στὸν ἄνδρα τὸ δικαίωμα ν᾿ ἀποπέμψει τὴ γυναίκα διὰ βιβλίου ἀποστασίου. Ἀργότερα ὅμως ἀπελύθη ἡ 117 νεαρὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἡ ὁποία κατήργησε τὸν παλαιὸ νόμο καὶ τὸ ἐπὶ μακρὸν ἐπικρατήσαν ἔθος. Βλ. ΡΠΣ 2, 506-507
(ἑρμ. Ζωναρᾶ καὶ Βαλσαμῶνος). Στὸ κείμενο τοῦ νόμου ἐκτίθενται περιοριστικὰ οἱ περιπτώσεις νόμιμης
λύσης τοῦ γάμου. Βελτιώνεται λοιπὸν ὡς πρὸς αὐτὸ ἡ θέση τῆς γυναίκας. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἡ κοινωνία δὲν μποροῦσε νὰ δεχθεῖ ριζοσπαστικὲς κοινωνικὲς ἀλλαγές, γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱερὸς πατήρ, ἐνῶ
προκρίνει τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, παραδέχεται τὴν ἀδυναμία πρακτικῆς ἐφαρμογῆς της, ποὺ ἀποβαίνει
ἐν τέλει εἰς βάρος τῆς γυναίκας. Ὁ δίκαιος ποιμενάρχης τῆς Καισάρειας ἀφουγκραζόταν τὰ προβλήματα
τῆς κοινωνίας μέσα στὴν ὁποία ζοῦσε, ἀλλὰ ταυτόχρονα γνώριζε τὶς ἀπαιτήσεις καὶ διέβλεπε τὶς δυνατότητες προόδου τῆς ἐποχῆς του.
211. Ἐπιστ. 199, 21,1-13, COURTONNE 2, 157-158 (PG 32, 721AB). Πηδάλιον, σ. 605. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ,
«Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 93. Στὴ σύγχρονη ἐποχή, μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ ἄρθρου 357 ΠΚ διὰ
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Παράνομη καὶ ἀνήκουστη χαρακτηρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὴν πράξη τῆς βίαιης
ἁρπαγῆς μὲ σκοπὸ τὸ γάμο, «ὅτι εἰς αὐτὸν τὸν βίον καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀνθρωπίνην παρανομία ἐστὶ καὶ τυραννὶς ἡ γινομένη αὕτη ἁρπαγή, καὶ ὕβρις κατὰ τῶν ἐλευθέρων».
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ λαμβάνει σκληρὰ μέτρα γιὰ τὴν ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου, ὅπως ἐπιβολὴ ἐπιτιμίου ὄχι μόνο στὸν ἀπαγωγέα καὶ στοὺς συνεργούς του, ἀλλὰ καὶ στὶς οἰκογένειες αὐτῶν καὶ στὴν κώμη ποὺ ὑποδέχθηκε τὴν ἁρπαγεῖσα 212 . Κατακρίνει τὴν ἁρπαγὴ γυναίκας ποὺ γίνεται διὰ τῆς βίας ἢ διὰ κλοπῆς, ἐνῶ ἀπαλλάσσει τὸν ἀπαγωγέα
καὶ τοὺς συνεργούς του, ἐὰν ἡ γυναίκα ἀκολουθήσει οἰκειοθελῶς. Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν
τύχη τῆς γυναίκας εἶναι γιὰ τὴ μνηστευμένη ὁ μνηστήρας της, ὁ ὁποῖος θ᾿ ἀποφασίσει
γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς μνηστείας, καὶ γιὰ τὴν ἐλεύθερη οἱ κηδεμόνες της, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
τὸ δικαίωμα, ἐὰν ἐπιθυμοῦν, νὰ συνάψουν συνοικέσιο καὶ νὰ παραδώσουν τὴ γυναίκα
νόμιμα στὸν ἀπαγωγέα 213 .
Σαφὴ διάκριση κάνει ὁ Μέγας Βασίλειος ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἀδικήματα κατὰ
τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Νόμου 1272/1982, ἡ μοιχεία δὲν ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα. Συνιστᾶ πάντως τεκμήριο
κλονισμοῦ τοῦ γάμου στὴν περίπτωση αἴτησης διαζυγίου. Βλ. ἄρθρο 1439§2 ΑΚ.
212. Ἐπιστ. 270,1-18, COURTONNE 3, 141-142 (PG 32, 1001C-1004Α). Τὴ βίαιη ἁρπαγὴ καταδικάζει ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς πράξη ποὺ προσβάλλει τὰ ἀπαράγραπτα ἀτομικὰ δικαιώματα κάθε ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὴ ζωή, τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευθερία, ποὺ εἶναι κατοχυρωμένα σήμερα στὰ συντάγματα κάθε
εὐνομούμενης πολιτείας. Βλ. ἄρθρο 2 ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
213. Βλ. Ἐπιστ. 199, 22,1-10, COURTONNE 2, 158 (PG 32, 721BC)· 30,1-7, COURTONNE 2, 160-161
(PG 32, 725C). Πηδάλιον, σσ. 606, 610-611. Βλ. καὶ ΡΠΣ 4, 170 (ἑρμ. Ζωναρᾶ). Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ
ἐπισήμανση τῶν ἑρμηνευτῶν ὅτι στὴν περίπτωση σύναψης συνοικεσίου ἀπαιτεῖται καὶ ἡ σύμφωνη γνώμη
τῆς γυναίκας. Ὁ Ζωναρᾶς διευκρινίζει: «εἰ δὲ οὐ βούλεται ἡ γυνή, κἂν βούλωνται οἱ οἰκεῖοι αὐτοῖς, οὐ συστήσεται ὁ γάμος», καὶ ὁ Βαλσαμὼν συμφωνεῖ καὶ ἐπαυξάνει: «…μὴ εἴπῃς ἀρκεῖν τὴν τῶν γονέων συναίνεσιν καὶ μόνην· ὁσάκις γὰρ γάμος ἔννομος γίνεται, ἀναγκαία ἐστὶ καὶ ἡ συναίνεσις τῶν μελλόντων συζευχθῆναι, κἂν ὑπεξούσιοι ὦσι, κἂν αὐτεξούσιοι». Καὶ ἐνῶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανόνας ἐπέτρεπε τὴ σύναψη
συνοικεσίου μὲ τὴ συναίνεση τῆς ἁρπαγείσας καὶ τῶν κηδεμόνων της, ὁ πολιτικὸς νόμος τὸ 12ο αἰ. τιμωροῦσε τὸν ἀπαγωγέα καὶ ἀπαγόρευε τὴ σύναψη γάμου σὲ κάθε περίπτωση (ὅπ.π., 151-153). Παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀπαγωγέα, ἐὰν ἡ γυναίκα ἀκολουθοῦσε χωρὶς βία καὶ ἐξαναγκασμό, ὁ πολιτικὸς νόμος ἐπέβαλλε, μέσα στὰ πλαίσια τόσο τῆς εἰδικῆς ὅσο καὶ τῆς γενικῆς πρόληψης («εἰς ἐκδίκησιν
τῆς ἀταξίας τῶν πολλῶν, καὶ ἀναστολὴν τῶν λοιπῶν»), τὴν τιμωρία τοῦ ἀπαγωγέα καὶ τῶν συνεργῶν
του σὲ κάθε περίπτωση. Πάντως ὁ νόμος δὲν ἐφαρμόζεται ἐὰν ἡ ἀπαγωγὴ ἔγινε «κατὰ προσποίησιν», δηλαδὴ βάσει σχεδίου τῆς ἴδιας τῆς γυναίκας («ἐὰν γυνή… ἐσχηματίσατο ἁρπαγῆναι»), ἀλλὰ ἀσκεῖται ἡ περὶ
ὕβρεως ἀγωγὴ κατὰ τῶν ἀπαγωγέων καὶ διασπᾶται ὁ γενόμενος γάμος (ὅπ.π., 171-172).
Ὁ ἑλληνικὸς ποινικὸς νόμος, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει μὲ αὐστηρότητα τὴν ἀκούσια ἀπαγωγή, τὴν ἐξισώνει μὲ τὴν ἑκούσια ὡς πρὸς τὴν προϋπόθεση τῆς ἔγκλησης γιὰ τὴν ἔναρξη ποινικῆς δίωξης. Συγκεκριμένα
τὸ ἄρθρο 327 ΠΚ ὁρίζει γιὰ τὴν ἀκούσια ἀπαγωγή: «1. Όποιος με σκοπό το γάμο ή την ακολασία απάγει
ή κατακρατεί παράνομα (άρθρ. 325) γυναίκα χωρίς τη θέλησή της ή γυναίκα που έχει διαταραγμένη νόηση ή είναι ανίκανη να αντισταθεί λόγω απώλειας της συνείδησης ή διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο τιμωρείται αν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους· αν τη
διέπραξε με σκοπό την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση». Ἀνάλογα τὸ ἄρθρο 328 ΠΚ προβλέπει γιὰ τὴν ἑκούσια ἀπαγωγή: «1. Όποιος απάγει ή κατακρατεί με σκοπό το γάμο ή την ακολασία άγαμη και ανήλικη γυναίκα με τη θέλησή της, χωρίς όμως τη συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα
να φροντίζουν για το πρόσωπό της τιμωρείται, αν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση
μέχρι τριών ετών, αν με σκοπό την ακολασία, με φυλάκιση. 2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση». Ὁ γενόμενος γάμος δὲν ἐξαλείφει τὸ ἀξιόποινο τῆς ἀπαγωγῆς, ἀλλὰ κωλύει τὴν ἔναρξη τῆς ποινικῆς
δίωξης (ἄρθρο 329 ΑΚ: «Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 327 και 328 τελέστηκε με τη γυναίκα που έχει α παχθεί ο γάμος στον οποίο απέβλεπε η απαγωγή, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά την ακύρωσή
του»). Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 93.
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τῆς τιμῆς. Λόγῳ ἐξύβριση συνιστοῦν χαρακτηρισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν στὴν κοινωνικὴ θέση
ἢ στὴ διανοητικὴ κατάσταση τοῦ προσβαλλομένου, ὅπως «ἀφανὴς ἐξ ἀφανῶν», «ἀφανὴς
καὶ ἄδοξος», «οἰκοτρίβων οἰκότριψ», «πένης καὶ ἀλήτης», «ἀμαθὴς καὶ πτωχὸς καὶ τοῦ
μηδενὸς ἄξιος», «μηδεὶς μηδαμόθεν», «παραπλήξ». Ἔργῳ ἐξύβριση εἶναι τὸ «ραπίζειν»,
τὸ «τύπτειν» καὶ τὸ «πτύειν», τὰ ὁποῖα εἶναι βαριὲς προσβολὲς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. Σοβαρὲς παραβάσεις ἀποτελοῦν ἡ συκοφαντία καὶ ἡ δυσφήμηση, καθὼς βλάπτουν τὴν προσωπικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ ὑπόληψη τοῦ θιγέντος 214 .
Ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας προτρέπει τὸ χριστιανὸ ν᾿ ἀποφεύγει τὸ «ὀργίζεσθαι»,
«ὀμνύειν ἢ ψεύδεσθαι», «βλασφημεῖν», «ὑβρίζειν», «ἑαυτὸν ἐκδικεῖν», «κραυγὴν ποιεῖν
ἢ θυμόν», «φθονεῖν», «πλεονεκτεῖν», «φιλάργυρον εἶναι», «μάχεσθαι», «οἴνῳ δεδουλῶσθαι» 215 . Οἱ συναισθηματικὰ αὐτὲς φορτισμένες ἔννοιες ἀπαντοῦν καὶ στὴ σύγχρονη
ποινικὴ νομοθεσία, ὅπου χρησιμοποιοῦνται ὡς περιγραφικοὶ ὅροι τῆς ἀντικειμενικῆς
ὑπόστασης ἑνὸς ἐγκλήματος ἢ ὡς ἀξιολογικὰ στοιχεῖα τοῦ καταλογισμοῦ. Ἡ ψευδορκία,
ἡ ὕβρις, ἡ λεκτικὴ ἢ σωματικὴ βία, ἡ αὐτοδικία συνιστοῦν ποινικὰ ἀδικήματα, τὰ
ὁποῖα τιμωροῦνται ἀπὸ τὸ νόμο. Ἡ ὀργή, ὁ θυμός, ὁ φθόνος, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλαργυρία,
ἡ μέθη εἶναι ψυχολογικὲς καταστάσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὸν καταλογισμὸ τοῦ δράστη καὶ
ὁρίζουν τὸ βαθμὸ ὑπαιτιότητάς του.
Ὁ νόμος ἀναγνωρίζει τὴ δεινὴ συναισθηματικὴ καὶ σωματικὴ κατάσταση τοῦ δράστη ποὺ προβαίνει σὲ ἄδικη καὶ καταλογιστὴ πράξη ὡς ἄλογη ἀντίδραση σὲ προσβολὴ
ποὺ ὑπέστη216 . Ὁ μέγας νομικὸς καὶ ψυχολόγος Βασίλειος μὲ ἐξαιρετικὴ λεπτότητα καὶ
διεισδυτικότητα περιγράφει τὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση καὶ τὴν ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ διακατεχομένου ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ ἢ τῆς ὀργῆς. Ἡ ἀδυναμία λογικῆς σκέψης, ἡ παρόρμηση τῶν συναισθημάτων καὶ ἡ ἔνταση τῶν σωματικῶν λειτουργιῶν χαρακτηρίζουν τὸν εὑρισκόμενο σὲ κατάσταση θυμοῦ ἢ ὀργῆς. Ὑπάρχει σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ θυμὸ καὶ στὴν ὀργή· «ἔστι γὰρ θυμὸς μὲν οἷον ἔξαψίς τις καὶ ἀναθυμίασις ὀξεῖα
τοῦ πάθους, ὀργὴ δὲ ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ διαρκὴς πρὸς τὴν τῶν ἠδικηκότων ἀντίδοσιν, ὥσπερ ὀργώσης τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν». Ἡ διαφορὰ τῶν παθῶν εἶναι χρονική, ποιοτικὴ καὶ τροπική· ὁ θυμὸς εἶναι ὀξὺς ἀλλὰ σύντομος καὶ ἡ ἐκδήλωσή του ἄμεση
καὶ φανερή, ἐνῶ ὁ ὀργὴ διατηρεῖται ἐπὶ μακρὸν καὶ ἐκδηλώνεται μὲ δόλο καὶ ὑπουλία
σὲ ἀνύποπτο χρόνο. Ὡστόσο καὶ τὰ δύο ὁδηγοῦν, ὑπὸ συνθῆκες ποὺ εὐνοοῦν τὴν ἔκρηξη
τῶν συναισθημάτων, σὲ ἐγκληματικὴ συμπεριφορά· «εἰδέναι οὖν χρή, ὅτι κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς διαθέσεις πλημμελοῦσιν οἱ ἄνθρωποι· ἢ μανικῶς καὶ ἐμπλήκτως κατὰ τῶν πα214. Κατὰ ὀργιζομένων 3, PG 31, 357Β-360Β· 4, PG 31, 364AΒ. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς ποινικὸς νόμος
κατατάσσει τὴν ἐξύβριση στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς τιμῆς. Τὰ ἄρθρα 361-365 ΠΚ προβλέπουν γιὰ τὶς διάφορες μορφὲς ἐξύβρισης: λόγῳ ἢ ἔργῳ ἐξύβριση, ἀπρόκλητη ἔμπρακτη ἐξύβριση, δυσφήμηση, συκοφαντικὴ
δυσφήμηση, δυσφήμηση ἀνώνυμης ἑταιρείας, προσβολὴ μνήμης νεκροῦ. Ὁ σεβασμὸς τοῦ νομοθέτη στὴν
τιμὴ φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων καὶ στὴ μνήμη νεκρῶν εἶναι καταφανὴς στὸ ἄρθρο 366§3 ΠΚ, ποὺ
ὁρίζει: «Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος που αφορά η δυσφήμηση δεν αποκλείει την τιμωρία για
εξύβριση, αν από τον τρόπο που εκδηλώθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης».
215. Βλ. Ἐπιστ. 22, 1,13-3,55, COURTONNE 1, 53-57 (PG 32, 288Β-293Β). Ματθ. 5, 22· 34. Ρωμ. 1,
30. 12, 17· 19. Ἐφ. 4, 26· 31. Κολ. 3, 5. Α΄ Τιμ. 1, 13. Β΄ Τιμ. 2, 24. Τίτ. 2, 3. 3, 2 κ.ἄ.
216. Τὸ ἄρθρο 84§2γ ΠΚ ἀναγνωρίζει ἐλαφρυντικὰ στὸ δράστη ὁ ὁποῖος «στην πράξη του ωθήθηκε
από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε
άδικη εναντίον του πράξη».
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ροξυνόντων κινούμενοι, ἢ δολερῶς καὶ ἐπιβούλως τοὺς λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες»217 . Ἡ
ἔνταση τοῦ θυμοῦ προσβάλλει ἀρχικὰ τὸ κριτήριο τοῦ νοῦ· «ἐπειδὰν ἅπαξ παρωσάμενον
τοὺς λογισμοὺς τὸ πάθος αὐτὸ τὴν δυναστείαν τῆς ψυχῆς παραλάβῃ, ἀποθηριοῖ παντελῶς τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐδὲ ἄνθρωπον εἶναι συγχωρεῖ, οὐκέτι ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ λόγου
βοήθειαν». Ἡ ἐμπαθὴς αὐτὴ κατάσταση τῆς ψυχῆς σωματικοποιεῖται καὶ ἐμφανίζει
ἔντονη συμπτωματολογία. Ἡ ἔνταση τῶν συμπτωμάτων δὲ χαρακτηρίζει ὁποιαδήποτε
μορφὴ θυμοῦ, ἀλλὰ αὐτὴ ποὺ τρέπεται σὲ ἐκδικητικὴ διάθεση. Ἡ δεινὴ ψυχοσωματικὴ
κατάσταση ποὺ περιγράφει ἐδῶ ὁ ἱερὸς πατὴρ δὲν ἀνταποκρίνεται σὲ κάθε θυμώδη τύπο ἀνθρώπου, ἀλλὰ «τοῖς ὀρεγομένοις ἀντιλυπήσεως» 218 .
Σημαντικὲς πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπὸ τὶς συγγραφὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ
τὴν πολιτικὴ καὶ ποινικὴ δικονομία τῆς ἐποχῆς. Στὸ μαρτύριο τῆς Ἰουλίττας κάνει λόγο γιὰ τὴ δίκη ποὺ διεξήγαγε ἐναντίον της ἕνας πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς πόλης,
ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἀπέσπασε ἀπὸ τὴ γυναίκα σημαντικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὴν προσήγαγε σὲ δικαστικὸ ἀγώνα μὲ τὴ συνδρομὴ συκοφαντῶν, ψευδομαρτύρων καὶ δωροδοκουμένων δικαστῶν. Κατὰ τὴ δικάσιμο προσῆλθαν στὸ δικαστήριο οἱ ἀντίδικοι μὲ τοὺς
συνηγόρους τους. Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς Ἰουλίττας ἀποσκοποῦσε στὴν ἀπόδειξη τῆς
κυριότητάς της πάνω στὰ ἐπίδικα πράγματα. Ὁ ἀντίδικος, προκειμένου ν᾿ ἀποδυναμώσει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς γυναίκας, ὑπέβαλε ἔνσταση ποὺ ἀφοροῦσε στὴ νομιμοποίηση
αὐτῆς νὰ τύχει τῆς προστασίας τῶν νόμων λόγῳ τῆς χριστιανικῆς της ἰδιότητας, ποὺ
τὴν καθιστοῦσε παράνομη. Ὁ δικαστής, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὰ νέα στοιχεῖα καὶ ἐκτιμώντας αὐτὰ μὲ βάση τὰ δεδομένα τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀπεφάνθη, κατὰ τὴν ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου στὴν ἐκδικαζόμενη περίπτωση, τὴ μὴ νομιμοποίηση τῆς
χριστιανῆς γυναίκας νὰ καταφύγει στὴ δικαστικὴ προστασία καὶ στὴ συνδρομὴ τῶν νόμων. Γι᾽ αὐτὸ στὴ συνέχεια ἐπέβαλε τὴ θυσία στὰ εἴδωλα, τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ
τὴν ἀποδοχὴ τῆς πατρώας θρησκείας ὡς ἀπαραίτητη διαδικαστικὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν
περάτωση τῆς δίκης. Ἐξαιτίας τῆς ἄρνησης τῆς Ἰουλίττας νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ
τῆς ἐμμονῆς της στὴ χριστιανικὴ πίστη ὁ δικαστὴς τὴν καταδίκασε στὸ διὰ πυρὸς θά217. Κατὰ ὀργιζομένων 6, PG 31, 369AΒ. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 59, 3,16-17, COURTONNE 1, 149 (PG 32,
413B). Πρβλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 55, PG 31, 1120B: «Ποία διαφορὰ πικρίας, καὶ θυμοῦ, καὶ ὀργῆς, καὶ
παροξυσμοῦ; Θυμοῦ μὲν καὶ ὀργῆς ἡ διαφορὰ τάχα ἐν διαθέσει καὶ ὁρμῇ κεῖται· τοῦ μὲν ὀργιζομένου ἐν διαθέσει μόνῃ ἔχοντος τὸ πάθος… τοῦ δὲ θυμουμένου ἤδη τι καὶ πλέον δεικνύντος… Καὶ τὸ σφοδρότερον ἀπὸ
θυμοῦ κίνημα παροξυσμὸς ὀνομάζεται· ἡ δὲ πικρία κατασκευὴν δεινοτέραν τῆς κακίας ἐμφαίνει». Τὸ
οὐσιαστικὸ «ἄμυνα» σημαίνει ἀπόκρουση προσβολῆς, ὑπεράσπιση, ἀλλὰ καὶ ἀνταπόδοση, ἐκδίκηση. Παρόμοια τὸ ρῆμα «ἀμύνω» (ἀπόλυτο ἢ στὴ μέση φωνὴ) ἔχει καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἐκδικοῦμαι. Βλ. LIDDELLSCOTT, Μέγα Λεξικόν, τόμ. 1, λῆμμα «ἄμυνα», σ. 141, καὶ λῆμμα «ἀμύνω», περιπτ. Α, ΙΙ καὶ Β, ΙΙ, σ. 142.
218. Βλ. Κατὰ ὀργιζομένων 1-2, PG 31, 353C-357Β· 7, PG 31, 369D-372Α. Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς 3,
PG 31, 1444A-1445A. ∆ιάφορη καὶ ἀντίθετη τοῦ θυμοῦ εἶναι ἡ κατάσταση τῆς δικαιολογημένης ἀγανάκτησης. Ὁ ἐμπαθὴς θυμὸς στρέφεται κατὰ τοῦ ἐρεθίσαντος, ἐνῶ ἡ δίκαιη ἀγανάκτηση ἐπιδιώκει τὴν ἐξάλειψη τῆς ἁμαρτίας. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 68, PG 31, 1129D-1132A. Ἐδῶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρεται στὴν ἱερὴ καὶ θεάρεστη ἀγανάκτηση τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης κατὰ τῶν εἰδωλολατρῶν.
Ὡστόσο μποροῦμε νὰ κάνουμε ἕνα χαλαρὸ συσχετισμὸ μὲ τὴ νομικὴ ἔννοια τῆς «δικαιολογημένης ἀγανάκτησης», ἡ ὁποία στὸ σύγχρονο ποινικὸ σύστημα ἀναγνωρίζεται ὡς δυνητικὸς λόγος ἐξάλειψης τοῦ ἀξιοποίνου τῆς ἁπλῆς σωματικῆς κάκωσης ἢ βλάβης τῆς ὑγείας. Τὸ ἄρθρο 308§3 ΠΚ διαλαμβάνει: «Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από
δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον
του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση».
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νατο, ἐξάγοντας ἀπόφαση γιὰ ζήτημα ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἀνοίχθηκε ἡ δίκη 219 .
Στὰ πλαίσια τοῦ ἀποδεικτικοῦ δικαίου ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας πληροφορίες γιὰ τὰ τεκμήρια κυριότητας, δηλαδὴ τοὺς ἰσχυρισμοὺς
ἐκείνους ποὺ βασίζονται σὲ πραγματικὰ γεγονότα καὶ ἀποδεικνύουν τὴν κυριότητα ἑνὸς
πράγματος, κινητοῦ ἢ ἀκινήτου. Τέτοια τεκμήρια εἶναι «ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀρχῆς κτήσεως, καὶ τοῦ χρόνου τὸ μῆκος τοῦ βεβαιοῦντος τὴν δεσποτείαν» 220 . Ἡ ἀπουσία γραπτῶν
ἀποδείξεων γιὰ κάποιο γεγονὸς ἐπιτρέπει τὴν προσαγωγὴ μαρτύρων ποὺ ὑπῆρξαν αὐτόπτες ἢ αὐτήκοοι 221 . Ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο ἱκανὸ νὰ διασκεδάσει τὴν ὑποψία ἐνοχῆς,
ποὺ δὲ στηρίζεται σὲ γεγονότα ἀλλὰ σὲ συκοφαντίες καὶ φῆμες, εἶναι ὁ ἀνεπίληπτος βίος τοῦ κατηγορουμένου 222 .
Ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ἀντλοῦμε στοιχεῖα γιὰ τὴ συμβατικὴ ὑπόσχεση παραίτησης ἀπὸ τόκους. Ἐπιστέλλοντας πρὸς τὸν κηδεμόνα τοῦ υἱοῦ τῆς Ἰουλίττας, ὁ ὁποῖος ἀσκοῦσε στὴ γυναίκα πίεση γιὰ τὴν ἄμεση καταβολὴ μὲ τόκο χορηγηθέντος δανείου, ἀπευθύνει παράκληση νὰ τηρήσει τὴν ἀρχική του ὑπόσχεση, ποὺ ἐξέφρασε παρουσίᾳ τοῦ
ἐπισκόπου καὶ ἑνὸς πολιτικοῦ ἄνδρα, νὰ παράσχει εὔλογη προθεσμία πρὸς ἐξόφληση τοῦ
δανείου καὶ νὰ παραιτηθεῖ τῶν τόκων ἐπὶ καταβολῇ τοῦ κεφαλαίου. Ὁ δανειστής, ὑπαναχωρώντας ἀπὸ τὴν ἀρχική του διαλλακτικότητα καὶ παραβιάζοντας τὴ συμβατικὴ ὑπόσχεση, ἀπαιτοῦσε ἐκβιαστικά, παρὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ δανείου, καὶ τὴν καταβολὴ
ὑπέρογκων τόκων. Ἡ ἀθέτηση τῆς ὑπόσχεσής του συνιστᾶ καταπάτηση σύμβασης, ἡ ὁποία σύμβαση συνίστατο στὴν ἔκφραση κοινῆς δήλωσης βουλήσεως καὶ σύσταση συμφωνίας ἐπὶ συγκεκριμένου ζητήματος 223 . Τὴν ἐλευθερία στὴ δήλωση βουλήσεως καὶ
τὴν πλήρη ἱκανότητα καταλογισμοῦ θεωρεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπαραίτητους ὅρους ἐγκυρότητας μιᾶς ἔννομης πράξης. Ἐλλείψει τῶν προϋποθέσεων αὐτῶν ἡ πράξη εἶναι ἄκυρη καὶ δὲν παράγει ἀποτελέσματα. Ἔτσι γιὰ τὴν ἔγκυρη εἴσοδο νέων στὴ μοναχικὴ πο219. Βλ. Εἰς Ἰουλίτταν 1 καὶ 2, PG 31, 237C-240A καὶ 240C. Αὐστηρὰ τιμωρεῖ σήμερα ὁ νόμος τὴν
ψευδορκία καὶ τὴν ψευδομαρτυρία ἐπιβάλλοντας ὑπὸ προϋποθέσεις συνδυασμὸ στερητικῶν τῆς ἐλευθερίας
καὶ τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων ποινῶν. Βλ. ἄρθρα 224-228 ΠΚ. Αὐστηρότερα τιμωρεῖ τὴ δωροδοκία δικαστῶν, λόγῳ τῆς κοινωνικῆς σπουδαιότητας τοῦ λειτουργήματος (ἄρθρο 237 ΠΚ). Ἡ προσαγωγὴ τεκμηρίων κυριότητας, ἡ ὑποβολὴ ἔνστασης, ἡ ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου στὰ δεδομένα κάθε εἰδικῆς
περίπτωσης, ἡ ἐξέταση παρεμπίπτοντος ζητήματος καὶ ἡ ἀπόφαση γι᾿ αὐτὸ προβλέπονται καὶ σήμερα ἀπὸ
τὴν πολιτικὴ καὶ ποινικὴ δικονομία.
220. Εἰς Ἰουλίτταν 1, PG 31, 240Α. Αὐτὰ τὰ τεκμήρια κυριότητας ἀπαντοῦν καὶ στὸ σύγχρονο δίκαιο. Ἡ ἀδιάκοπη καὶ ἀπρόσκοπτη κατοχὴ καὶ ἐκμετάλλευση ἀκινήτου γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα δυνάμει ἔγκυρου καὶ νόμιμου τίτλου ἀποτελεῖ τεκμήριο ὑπὲρ τοῦ νομέως ποὺ προσάγει τὸν ἰσχυρισμό. Βλ.
σχετικὰ τὸ 4ο καὶ τὸ 5ο κεφάλαιο τοῦ Ἐμπραγμάτου ∆ικαίου, ποὺ ἀφοροῦν στὴν κτήση καὶ στὴν προστασία τῆς κυριότητας ἀντίστοιχα.
221. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 29, 71, SC 17, 500 (PG 32, 200C). ∆ευτ. 19, 15. Στὴ δικαιικὴ ἔννομη
τάξη ἡ προσαγωγὴ μαρτύρων σὲ δίκη ρυθμίζεται μὲ λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ἀστικὴ καὶ ποινικὴ δικονομία.
222. Σχετικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ συκοφαντηθέντος καὶ ἀδίκως κατηγορηθέντος ἱερέα Εὐσεβίου, ὁ
ὁποῖος προετίθετο ν᾿ ἀποδείξει τὴν ἀθωότητά του πείθοντας τοὺς ἀνακριτὲς γιὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίου
του. Βλ. Ἐπιστ. 177,5-14, COURTONNE 2, 113-114 (PG 32, 653D-656A). Ἐπιστ. 178,12-14, COURTONNE
2, 114 (PG 32, 656BC). Στὴ σημερινὴ δικαστηριακὴ πρακτικὴ ὁ πρότερος ἔντιμος βίος (ἀτομικός, οἰκογενειακός, ἐπαγγελματικὸς καὶ κοινωνικὸς ἐν γένει) ἐκτιμᾶται ἀπὸ τὸ δικαστὴ κατὰ τὴν ἐπιμέτρηση τῆς
ποινῆς. Βλ. ἄρθρα 79§3γ καὶ 84§2α ΠΚ.
223. Ἐπιστ. 108,1-28, COURTONNE 2, 9-10 (PG 32, 516C-517B). Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν ὑπόθεση αὐτὴ ἦταν καθαρὰ ποιμαντικὴ καὶ διόλου νομική. Ἀκόμη καὶ ἡ παρουσία του στὴ
σύναψη τῆς σύμβασης ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τοὺς τόκους δὲν τὸν καθιστᾶ μάρτυρα ἀλλὰ μεσολαβητὴ καὶ προστάτη ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου. Σχετικὲς μὲ τὸ θέμα εἶναι καὶ οἱ Ἐπιστ. 107 καὶ 109.
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λιτεία ὁρίζει ὅτι κατάλληλη ἡλικία εἶναι ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία ἔχει ἀναπτυχθεῖ πλήρως τὸ λογικὸ τοῦ ὑποψηφίου καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκφέρει ἀνεπηρέαστα καὶ ἀβίαστα τὴ
συγκατάθεσή του νὰ λάβει τὸ μοναχικὸ σχῆμα 224 .
Ὁ ἱερὸς νομοθέτης προβλέπει ἀκόμη γιὰ τὰ ἀδικήματα τῆς ἐπιορκίας 225 , τῆς μαγείας 226 , τῆς γοητείας καὶ φαρμακείας 227 , τῆς τυμβωρυχίας 228 , τῆς αἱμομιξίας 229 .
Εὐμενῶς διάκειται ὁ φιλάνθρωπος ἱεράρχης ἔναντι τῶν ἐπαιτῶν, καὶ δὲν ποινικοποιεῖ
τὴν ἐπαιτεία, ἀλλὰ τὴ θεωρεῖ ἐνίοτε ἀξιοπρεπὴ τρόπο πορισμοῦ τῶν ἀναγκαίων σὲ
σύγκριση μὲ τὴν αἰσχρὴ πράξη τοῦ ἔντοκου δανεισμοῦ 230 . Μὲ ἐπιείκεια ἀντιμετωπίζει
τὴν ἐν ἀγνοίᾳ διάπραξη ἀδικήματος 231 καὶ τὴν ἑκούσια ὁμολογία διάπραξης ἀδικήματος 232 . ∆έχεται τὴν ὕπαρξη κατάστασης ἀνάγκης ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἄδικη
πρά-ξη, ἡ ὁποία στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐπιείκεια 233 . Ἀναγνωρίζει
224. Ὅροι κατὰ πλάτος 15, 4, PG 31, 956B. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 199, 18,33-48, COURTONNE 2, 156-157
(PG 32, 720BC). Τὸ ἄρθρο 127 ΑΚ θεσπίζει τὸ δέκατο ὄγδοο ἔτος συμπληρωμένο ὡς τεκμήριο πλήρους
ἱκανότητας γιὰ κάθε δικαιοπραξία. Τὰ ἑπόμενα ἄρθρα προβλέπουν γιὰ τοὺς ἀνίκανους γιὰ κάθε δικαιοπραξία καὶ τοὺς περιορισμένα ἱκανούς, γιὰ τὴ δήλωση βούλησης ἀπὸ ἀνίκανο, γιὰ τὶς δικαιοπραξίες ἀπὸ
περιορισμένα ἱκανὸ κ.ἄ.
225. Ἐπιστ. 217, 64, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800Β). Τὸ σύγχρονο δικαιικὸ σύστημα τιμωρεῖ
τὴν ψευδορκία. Ἡ ψευδορκία ἀνήκει στὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης ἐγκλήματα, γι᾿ αὐτὸ
καὶ ἐπισύρει ποινὴ μόνο ὅταν λαμβάνει χώρα σὲ διαδικαστικὴ πράξη ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ἐξέλιξη τῆς δίκης.
Τὸ ἄρθρο 224 ΠΚ προβλέπει τὴν ἴδια τιμωρία γιὰ τὸ διάδικο ποὺ ἐν γνώ-σει του δίνει ψευδὴ ὅρκο σὲ
πολιτικὴ δίκη (§1) καὶ γιὰ τὸ μάρτυρα ποὺ ἐν γνώσει του καταθέτει ψευδῶς ἢ ἀρνεῖται ἢ ἀποκρύπτει τὴν
ἀλήθεια (§2). Ὁ νόμος τιμωρεῖ ἐπίσης τὴν ψευδὴ ἀνώμοτη κατάθεση (ἄρθρο 225 ΠΚ), τὴν ψευδορκία
πραγματογνώμονα ἢ διερμηνέα (ἄρθρο 226 ΠΚ) καὶ τὴν παραπλάνηση σὲ ψευδορκία (ἄρθρο 228 ΠΚ).
226. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 45, 2, PG 29, 417C. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Μαγεία καὶ ἰατρική», σ. 26 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Τὸ
ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», σσ. 55-59.
227. Ἐπιστ. 217, 65, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800Β). Στὸ σημερινὸ ποινικὸ νόμο ἡ φαρμακεία
δὲν ἀποτελεῖ αὐτοτελὲς ἔγκλημα, ἀλλὰ ὑπάγεται στὶς περὶ ἀνθρωποκτονίας διατάξεις.
228. Ἐπιστ. 217, 66, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800Β). Τὸ ἄρθρο 373 ΠΚ ἐξισώνει τὴν τυμβωρυχία μὲ τὴν ἁπλὴ κλοπὴ (ἄρθρο 372 ΠΚ).
229. Βλ. Ἐπιστ. 217, 67, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800Β), γιὰ τὴν αἱμομιξία μεταξὺ ἀμφιθαλῶν
ἀδελφῶν, καὶ 75, COURTONNE 2, 213 (PG 32, 804Α), γιὰ τὴν αἱμομιξία μεταξὺ ἑτεροθαλῶν ἀδελφῶν.
Τὴ δεύτερη περίπτωση αἱμομιξίας τιμωρεῖ ἐλαφρύτερα ὁ Μέγας Βασίλειος. Τὸ ἄρθρο 345 ΠΚ διακρίνει
δύο μορφὲς αἱμομιξίας· τὴ συνουσία μεταξὺ συγγενῶν ἐξ αἵματος σὲ εὐθεία γραμμὴ καὶ τὴ συνουσία μεταξὺ ἀμφιθαλῶν ἢ ἑτεροθαλῶν ἀδελφῶν. Συνεπῶς ἐξισώνει τὴ συνουσία μεταξὺ ἀμφιθαλῶν καὶ ἑτεροθαλῶν.
Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 94.
230. Βλ. Κατὰ τοκιζόντων 4, PG 29, 276ΒC· 5, PG 29, 277ΒC. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 407 ΠΚ, ποὺ
ποινικοποιεῖ τὴν ἐπαιτεία, ὅποιος ἐπαιτεῖ ἀπὸ φυγοπονία ἢ ἀπὸ φιλοχρηματία ἢ κατὰ συνήθεια τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι τριῶν μηνῶν, ἐνῶ βαρύτερα (μὲ φυλάκιση μέχρι ἕξι μηνῶν ἢ μὲ χρηματικὴ ποινὴ)
τιμωρεῖται ὁ ἐπιμελητὴς ἀνηλίκου ἢ ἐνηλίκου ἀνίκανου γιὰ κάθε δικαιοπραξία ὁ ὁποῖος ἐξωθεῖ πρὸς ἴδιον
ὄφελος τὰ ἐξαρτημένα πρόσωπα στὴν ἐπαιτεία (409 ΠΚ). Ἀξιόποινη εἶναι καὶ ἡ παράλειψη τοῦ ἐπιμελητῆ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἐπαιτεία τοῦ ἐξαρτωμένου.
231. Βλ. Ἐπιστ. 188, 7,4-7, COURTONNE 2, 126 (PG 32, 673C-676Α), ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἐν
ἀγνοίᾳ αἱμομιξία. Πρβλ. Ἐπιστ. 199, 27,1-11, COURTONNE 2, 159 (PG 32, 724CD). Ἡ πράξη αὐτὴ μπορεῖ
νὰ ὑπαχθεῖ στὴν «πραγματικὴ πλάνη» τοῦ ἄρθρου 30§1 ΠΚ: «Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη, αν
αυτός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης αγνοεί τα περιστατικά που τη συνιστούν. Αν όμως η άγνοια αυτών των περιστατικών μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του υπαιτίου, η πράξη του καταλογίζεται ως έγκλημα από αμέλεια». Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 92.
232. Βλ. Ἐπιστ. 217, 61,1-5, COURTONNE 2, 211-212 (PG 32, 800A), ποὺ προβλέπει ἐλαφρύτερο ἐπιτίμιο στὸν ἐξομολογούμενο διάπραξη κλοπῆς. Πηδάλιον, σ. 622. Πρβλ. ἄρθρα 79§3δ καὶ 84§2δ ΠΚ.
233. Κατάσταση ἀνάγκης ἀναγνωρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν ἄρνηση πίστης. Στοὺς κανόνες 81
καὶ 82 διακρίνει δύο περιπτώσεις ἀρνητῶν: «Οἱ μὲν γὰρ ἀνάγκην χαλεπὴν ἐκ βασάνου ὑπομείναντες καὶ
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τὴν ἔμπρακτη μετάνοια ὡς λόγο ἐξάλειψης τοῦ ἀξιοποίνου234 . Ἀκόμη ἀπαλλάσσει τῆς
εὐθύνης τὸν ἐξαναγκασθέντα σὲ παράνομη πράξη διὰ τῆς χρήσης σωματικῆς βίας 235 .
Κάνει ἐπίσης λόγο γιὰ τὴ «λειποστρατίου γραφήν», τὴ «λιποταξίου γραφήν», τὴν
«ὕβρεων γραφήν», τὴν «ἐξούλης γραφήν» 236 . Περιγράφει ἀκόμη τὸ θεσμὸ τῆς διάταξης
τελευταίας βουλήσεως ὑπὲρ φτωχῶν237 . Στὴν ἴδια συνάφεια κάνει λόγο γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς πλαστογραφίας διαθήκης ἢ τῆς ἀλλοίωσης διὰ ψευδομαρτύρων τῆς πραγματικῆς
βούλησης τοῦ διαθέτη, ἀδικήματα ποὺ διαπράττουν οἱ διεκδικητὲς τῆς κληρονομίας
ποὺ μὲ ἀθέμιτα καὶ παράνομα μέσα ἐπιχειροῦν νὰ προσεταιρισθοῦν τὴν ἀδέσποτη περιουσία 238 . Ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο πληροφορούμαστε τὶς διαδικαστικὲς ἐνέργειες ποὺ
προβλέπονται σὲ περίπτωση ἀνεύρεσης κλοπιμαίων· συντάσσεται εἰς διπλοῦν ἀπογραφικὸ δελτίο ἐνώπιον μαρτύρων, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ καὶ ἀσφαλὴς ἡ διανομὴ τῶν ὑφαρπαζομένων στοὺς ἰδιοκτῆτες 239 . Στὸ Μέγα Βασίλειο ἀπαντᾶ τὸ διπλὸ νομικὸ ἀξίωμα «nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege» (κανένα ἔγκλημα χωρὶς νόμο

μὴ φέροντες τοὺς πόνους καὶ αἰκισθέντες πρὸς τὴν ἄρνησιν… Οἱ δὲ ἄνευ ἀνάγκης μεγάλης προδόντες τὴν
εἰς Θεὸν πίστιν… εἰ μὲν ἐκ βίας καὶ ἀνάγκης παρέβησαν τοὺς ὅρκους… Εἰ δὲ ἄνευ ἀνάγκης προδόντες τὴν
ἑαυτῶν πίστιν…» (Ἐπιστ. 217, 81-82, COURTONNE 2, 215 [PG 32, 805BC, 808Α]). Στὸ ἑλληνικὸ ποινικὸ
δίκαιο ἡ κατάσταση ἀνάγκης ἄλλοτε ἀποκλείει -ἢ ὀρθότερα αἴρει- τὸν ἄδικο χαρακτήρα τῆς πράξης (ἄρθρο 25§1 ΠΚ), ἄλλοτε ἀποκλείει -ἢ ὀρθότερα αἴρει- τὸν καταλογισμὸ τοῦ δράστη (ἄρθρο 32§1 ΠΚ). Βλ.
καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 95.
234. Βλ. Ἐπιστ. 188, 14,1-4, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681C), περὶ ἄρσεως τῆς ἀπαγόρευσης χειροτονίας στοὺς μεταμεληθέντες τοκογλύφους. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 92. Πρβλ. ἄρθρο 404§5 ΠΚ: «Το αξιόποινο των ανωτέρω πράξεων εξαλείφεται αν ο δράστης με δική του θέληση και
πριν ακόμη εξεταστεῖ με οποιονδήποτε τρόπο από την αρμόδια αρχή για την πράξη του, εξουδετερώσει την
παράνομη κατάσταση και αποδώσει στον οφειλέτη, ό,τι πήρε πάνω από το νόμιμο μέτρο μαζί με τους νόμιμους τόκους από την ημέρα που το πήρε». Ἄλλες εἰδικὲς περιπτώσεις ἐξάλειψης τοῦ ἀξιοποίνου λόγῳ ἔμπρακτης μετάνοιας δέχεται ὁ ΠΚ στὰ ἄρθρα 379, 384, 393, 395, 402 καὶ 405§2. Ἡ ἔμπρακτη μετάνοια
λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψιν καὶ κατὰ τὴ δικαστικὴ ἐπιμέτρηση τῆς ποινῆς (ἄρθρο 79§3δ ΠΚ) καὶ ὡς ἐλαφρυντικὴ περίσταση μείωσης τῆς ποινῆς (ἄρθρο 84§2δ ΠΚ). Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ὅπ.π., σ. 94.
235. Σὲ περίπτωση βιασμοῦ, λ.χ., ἡ γυναίκα εἶναι ἐντελῶς ἀνεύθυνη, γι᾽ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἐπιτίμιο ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη ποινή. Βλ. Ἐπιστ. 199, 49,1-3, COURTONNE 2, 164 (PG 32, 732BC). Πηδάλιον,
σ. 618. Ἀντίθετα τιμωρεῖται αὐστηρὰ αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖ τὴ βία. Τὸ ἄρθρο 330 ΠΚ ὁρίζει: «Όποιος χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει
άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι δύο ετών, ανεξάρτητα αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον εκείνου που απειλείται ή κάποιου
από τους οικείους του». Βλ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σ. 94.
236. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 5, SC 26, 454 (PG 29, 176C). Περὶ νηστείας 2, 2, PG 31, 188A. Πρὸς πλουτοῦντας 5, COURTONNE, 59,3 (PG 31, 293D). Ἐπιστ. 4,3, COURTONNE 1, 15 (PG 32, 236C).
237. Πρὸς πλουτοῦντας 8, COURTONNE, 67,1-3 (PG 31, 300C): «μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, διαδόχους ποιήσομαι τῶν ἐμοὶ προσόντων τοὺς πένητας, γράμμασι καὶ διαθήκαις κυρίους αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἀποδείξας». Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ στὸ σημερινὸ θεσμὸ τοῦ ἄρθρου 1792 ΑΚ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ περιουσία ἀποθανόντος διατίθεται, δυνάμει διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, πρὸς ἐκπλήρωση κοινωφελοῦς σκοποῦ ποὺ ὁρίζει ὁ διαθέτης.
238. Πρὸς πλουτοῦντας 8, COURTONNE, 67,26-69,2 (PG 31, 301ΒC): «Καίτοι εἰ καὶ πάντα φανερῶς
ἐγέγραπτο, καὶ πᾶσα φωνὴ διαῤῥήδην κεκήρυκτο, ἓν γράμμα παρεντεθὲν ἱκανὸν ἦν πᾶσαν μεταποιῆσαι
τὴν γνώμην· μία σφραγὶς παραποιηθεῖσα, δύο ἢ τρεῖς μάρτυρες ἄδικοι, ὅλον ἂν τὸν κλῆρον ἐφ᾿ ἑτέρους μετήνεγκαν». Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ πλαστογράφησης ἢ παρανόησης τῆς πραγματικῆς βούλησης τοῦ διαθέτη ὁ
νόμος ὁρίζει λεπτομερῶς τὸ συστατικὸ τύπο ἔγγραφης διαθήκης. Βλ. ἄρθρα 1716-1780 ΑΚ.
239. Ἐπιστ. 286,10-13, COURTONNE 3, 157 (PG 32, 1021B). Τὸ φαινόμενο τῆς εὕρεσης ἀπολωλότων
προβλέπει ὁ ΑΚ στὰ ἄρθρα 1081-1092.
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καὶ καμμία ποινὴ χωρὶς νόμο) 240 . Τέλος, ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περὶ
γραπτῆς καὶ ἄγραφης παράδοσης στὴν Ἐκκλησία ἐφαρμοζόμενη στὸ πολιτειακὸ δίκαιο
ἀναδεικνύει τὴ σημασία τοῦ ἐθίμου, ποὺ εἶναι ἰσόκυρη μὲ τὸ γραπτὸ νόμο πηγὴ τοῦ
δικαίου 241 .

240. Ἐπιστ. 199, 20,3-4, COURTONNE 2, 157 (PG 32, 720D). Ρωμ. 3, 19. Βλ. ἄρθρο 7§1 ἑλληνικοῦ
Συντάγματος καὶ ἄρθρο 1 ΠΚ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ, «Ἡ δικαστικὴ ἐξουσία», σσ. 208-209.
241. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 27, 66-67, SC 17, 478-488 (PG 32, 188A-193Β)· 29, 71, SC 17, 500502 (PG 32, 200ΒC). Πρόκειται γιὰ τοὺς κανόνες 91 καὶ 92 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (ΡΠΣ 4, 283-294.
Πηδάλιον, σσ. 644-649). Τὸ ἄρθρο 1 ΑΚ ὁρίζει: «Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους
και στα έθιμα».
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Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ
1. Ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη
Ὁ Θεὸς μὲ ἀπόλυτη ἀγαθότητα καὶ ἐλευθερία φέρνει στὴν ὕπαρξη τὸν ἄνθρωπο
δημιουργώντας αὐτὸν κατὰ τὴ θεία εἰκόνα καὶ χαρίζοντάς του λογικὴ ψυχή. Τὸ «κατ᾿
εἰκόνα», ποὺ ἀναφέρεται στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου, συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν», ποὺ ἀφορᾶ στὸν προορισμό του 1 . Ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς θαυμάσιας καὶ ἀπέραντης
κτί-σης ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ «μόνον τῶν ζώων θεόπλαστον», καθὼς δὲ δημιουργήθηκε
δυνάμει προστάγματος ἀλλὰ «ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ τοῦ τὰ πάντα συστησαμένου διεπλάσθη» 2 . Τὸ θεῖο ἐμφύσημα δὲν ἦταν μόνο ἡ τελευταία πράξη τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ ἡ κορύφωση ὅλου τοῦ «δράματος» τῆς δημιουργίας. Ἡ
«πνοὴ ζωῆς», ποὺ μετέβαλε τὸν «χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς… εἰς ψυχὴν ζῶσαν», ἦταν ἡ
ἁγιαστικὴ καὶ τελειωτικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος
ἔλαβε τὴ δυνατότητα «ἕπεσθαι Θεῷ, καὶ ὁμοιοῦσθαι τῷ κτίσαντι». Ἔτσι ἡ φυσικὴ
κατασκευὴ τοῦ ἀνθρώ-που ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ πορευόταν δυνα-μικὰ πρὸς τὴν τελείωση 3 .
Παράδεισος τρυφῆς καὶ ἀπόλαυσης ἦταν ὁ τόπος διαμονῆς τοῦ πρώτου ζεύγους
ἀνθρώπων, ἐντὸς τοῦ ὁποίου αὐτοὶ ὄχι μόνο ἀπολάμβαναν πλούσια ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ
καὶ βρίσκονταν σὲ διαρκὴ καὶ ἄμεση κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεὸ δεχόμενοι ἀπ᾿
εὐθείας ἀποκαλύψεις καὶ ἐντολές. Ἡ ἀρχικὴ αὐτὴ κατάσταση τῶν πρωτοπλάστων
ὀνομάζεται ἀρχέγονη δικαιοσύνη. Οἱ ἰδιότητες ποὺ συνιστοῦν τὴ δικαιοσύνη τοῦ Ἀδὰμ
καὶ τῆς Εὔας ἑδράζονται στὴν «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν» Θεοῦ δημιουργία τους4 .
Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη δὲ διαχωρίζεται σὲ δύο σφαῖρες, μία φυσικὴ καὶ μία ὑπερφυσική, ὅπως εἰσηγοῦνται οἱ ρωμαι1. Βλ. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33 (PG 31, 212B). Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31,
317ΑΒ. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 5, PG 31, 549A. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 3, PG 31, 913B. Γιὰ τὴ δημιουργία, τὶς ἰδιότητες τῆς ψυχοσωματικῆς ὑπόστασης καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου βλ. ἀναλυτικὰ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 31-42. ORPHANOS, Creation and salvation, σσ. 71-79.
2. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33 (PG 31, 212B). Βλ. καὶ Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26,
328 (PG 29, 117D).
3. Γέν. 2, 7. Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 449CD. Βλ. καὶ Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 16, 39, SC 17, 386
(PG 32, 140D). ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 46 καὶ ὑποσ. 3.
4. Γέν. 2, 15-17· 22-24. Εἰς Ἑξαήμερον 9, 6, SC 26, 518-520 (PG 29, 208A). Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG
29, 449BC. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33 (PG 31, 212B). Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 9, PG 31,
349C. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 3, PG 31, 913B. Γιὰ τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν βλ. ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σσ. 67-69. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 42 ἑξ. ORPHANOS, Creation and salvation, σσ. 80-84. AGHIORGOUSSIS, «Applications», σσ. 268-269, 271-276. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ.
261 ἑξ. SFAMENI-GASPARRO, «Influssi origeniani», σ. 607 ἑξ. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτής, σσ. 56-59. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σσ. 192-199. Περισσότερες μελέτες βλ. στὸ Παράρτημα
(Ἀνθρωπολογία).

Γ΄. Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ

οκαθολικοί 5 , οὔτε ἀποτελεῖ διάπτυξη τῶν φυσικῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως
ἀξιώνουν οἱ διαμαρτυρόμενοι6 , ἀλλὰ συνιστᾶ μία ἑνιαία κατάσταση χάριτος καὶ δικαιοσύνης. Ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει τὴν κατάσταση τῆς χάριτος μέσα στὴν ὁποία
ζοῦσαν οἱ πρωτόπλαστοι ὡς «κατὰ φύσιν ζωή», δηλαδὴ σύμφωνη μὲ τὴ φυσικὴ ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ κατασκευὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ τὴν πτώση χαρακτηρίζει ὡς παρεκτροπὴ τοῦ κατὰ
φύσιν 7 .
Ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη, καθὼς ἀποτελοῦσε ἔκφραση τῆς θείας εἰκόνας στὸ πρόσωπο καὶ στὴ ζωὴ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, τελοῦσε ὑπὸ τὴ ροπὴ τῆς θείας χάριτος, ποὺ σημαίνει ὅτι μόνο μὲ τὴ θεία συνδρομὴ καὶ ἐνίσχυση ἦταν δυνατὸν ἡ παραδείσια κατάσταση νὰ παγιωθεῖ, νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ νὰ τελειωθεῖ κατὰ τὴν πορεία ἀπὸ τὸ «δυνάμει»
καθ᾽ ὁμοίωσιν στὸ «ἐνεργείᾳ καὶ θέσει». Ἐὰν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος παρέμενε «ἐν τῇ παρὰ
Θεῷ δόξῃ», θὰ ἀποκτοῦσε προοδευτικὰ «ὕψος ἀληθινόν, δυνάμει Θεοῦ μεγαλυνόμενος,
σοφίᾳ θείᾳ φαιδρυνόμενος, αἰωνίᾳ ζωῇ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὐφραινόμενος» 8 . Ἀπαραίτητη
προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς πορείας αὐτῆς ἦταν ἡ θετικὴ τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴ θεία κλήση. Τὸ αὐτεξούσιο, τὸ ἀνεκτίμητο αὐτὸ θεῖο δῶρο, ἦταν
ὁ καθοριστικὸς παράγοντας -ὅσον ἀφορᾶ στὴ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου- στὴν ὑπόθεση
τῆς θέωσης 9 .
Τὸ ὅτι ἡ τελείωση τοῦ πρώτου ἀνθρώπου ἦταν δυνατὴ γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὶς ἴδιες
τὶς ἰδιότητες ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ὄχι ὡς ἐγγενῆ χαρακτηριστικὰ ἀλλὰ ὡς
δυνατότητες καὶ ἐφέσεις, ὥστε νὰ καταστοῦν μόνιμα συστατικὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ
τὸν κάνουν ἱκανὸ «δι᾿ ἀρετῆς πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἀνατρέχειν τοῦ κτίσαντος». Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διατυπώνει ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ὅταν γράφει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶχε μέσα
στὴ φύση του «ἐγκαταβεβλημένην ἑαυτῇ καὶ τὴν εἰς πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἀγαθῶν ἔφεσίν τε
καὶ προθυμίαν, καὶ τὸ ἐπιμελεῖσθαι θέλειν ἀγαθότητος καὶ δικαιοσύνης». Μαζὶ μὲ τὴν
καθολικὴ αὐτὴ ἔφεση πρὸς τὴν ἀρετὴ εἶχε ἐπιπλέον τὴ συμμαχία καὶ βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ὥστε νὰ φτάσει στὴν τελειότητα τῆς δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα ὅμως εἶχε,
λόγῳ τοῦ αὐτεξουσίου του, καὶ τὴ δυνατότητα νὰ μὴ φτάσει στὴν τελείωση, ἀλλὰ νὰ

5. Στὶς δύο σφαῖρες τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης ἀντιστοιχοῦν ἡ «integritas» (ἀκεραιότητα, καθαρότητα, ἁγνότητα) καὶ ἡ «ἁγιότητα», οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν ὡς ἑνιαῖο σύνολο τὴν ὑπερφυσικὴ δικαιοσύνη
τοῦ πρώτου ἀνθρώπου. Ἡ δικαιοσύνη αὐτὴ ἀπελευθέρωνε τὸν πρωτόπλαστο ἀπὸ κάθε πονηρὴ κλίση, τὸν
ἀπάλλασσε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ γήινου σώματος καὶ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ προσκολλᾶται στὸ Θεὸ καὶ νὰ τὸν ὑπακούει ὁλοκληρωτικὰ καὶ μὲ τέλεια ἀγάπη. Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης ἡ «integritas» θὰ μεταδιδόταν στοὺς ἀπογόνους τῶν πρωτοπλάστων ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναμαρτησίας. Ἡ
«ἁγιότητα» ὅμως δὲ θὰ μεταδιδόταν αὐτὴ καθαυτὴ διὰ τῆς γέννησης, ἀλλὰ κληρονομικὰ ὡς διάθεση καὶ
ἔφεση πρὸς τὴν ἁγιότητα. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σ. 499 ὑποσ. 99.
6. Οἱ διαμαρτυρόμενοι ἔχουν μία «φυσικὴ» ἀντίληψη περὶ ἀρχέγονης δικαιοσύνης. ∆ιδάσκουν ὅτι ἡ
τελειότητα καὶ ἀνάπτυξη τῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου ἐρείδεται μόνο στὶς φυσικές του δυνάμεις καὶ ὄχι
στὴ θεία χάρη. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σ. 500 ὑποσ. 101.
7. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 6, PG 31, 344ΒC. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 46-47,
51-52. Βλ. καὶ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 2, 30 (ἔκδ. B. KOTTER,
Die Schriften des Johannes von Damaskos 2, Patristische Texte und Studien 12, De Gruyter, Berlin
1973): «Μένοντες ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἐν τῇ ἀρετῇ ἐσμεν, ἐκκλίνοντες δὲ ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐρχόμεθα καὶ ἐν τῇ κακίᾳ γινόμεθα».
8. Περὶ ταπεινοφροσύνης 1, PG 31, 525AB. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαιοσύνη ἀρχέγονος», στ. 1215-1216.
9. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 449C. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 6, PG 31, 344ΒC. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 53-54.
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παρεκτραπεῖ ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς θέωσης 10 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ὅτι ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο «ἀρχὴν
δόντα κατὰ τὴν τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλοις αὐτὸν ποιήσαντα ὁμοδίαιτον». Ἡ συνοπτικὴ αὐτὴ φράση ἀναδεικνύει ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τὴν
τιμὴ μὲ τὴν ὁποία περιέβαλε τὸ πλάσμα του. Στὴν προπτωτικὴ κατάσταση ὁ Ἀδὰμ «ἦν
ποτε ἄνω, οὐ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ προαιρέσει… ὑπεραγαπῶν τὸν εὐεργέτην, ζωῆς μὲν αἰωνίου
ἀπόλαυσιν χαρισάμενον, τρυφαῖς δὲ παραδείσου ἐναναπαύσαντα». Γενικὰ ἡ ζωὴ τῶν
πρωτοπλάστων μέσα στὸν παράδεισο ἦταν «προσεδρεία τοῦ Θεοῦ», «μακαρία διαγωγὴ»
καὶ «ἄλυπος ζωή» 11 . Ἡ κατάσταση αὐτὴ συνοψίζει τὶς ἰδανικὲς συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νὰ καλλιεργήσει τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν δυνάμει τῶν
ἐξαίρετων προσόντων ποὺ ὁ Θεὸς ἔθεσε ἐντὸς αὐτοῦ 12 .
Ὁ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεὶς ἄνθρωπος ἔλαβε κατὰ τὴ δημιουργία του ὅλα τὰ ἀπαραίτητα προσόντα γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴ θέωση κάνοντας ὀρθὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του.
Οἱ ὑπέροχες ἰδιότητες ποὺ προσιδίαζαν στὴν κατὰ φύσιν κατάσταση τῶν πρωτοπλάστων ἦταν ἡ δυνατότητα ἀθανασίας καὶ ἀναμαρτησίας, ἡ ἀκεραιότητα, ἡ ἀκακία καὶ ἡ
ἁγνότητα, ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ἀφθαρσία, τὸ ἄπονο καὶ τὸ ἄλυπο, ἡ ἐξουσία ἐπὶ τῆς κτίσεως, ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἄμεση μετ᾿ αὐτοῦ ἐπικοινωνία, ἡ πολυγνωσία, ἡ
σοφία, ἡ σύνεση. Ἡ δραστηριοποίηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς τελειότητας ἐνέκειτο στὴν καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ λελογισμένη καὶ
συνετὴ ἐξουσίαση τῆς κτίσης, καθὼς ὁ Θεὸς ἔθεσε τὸν Ἀδὰμ στὸν παράδεισο ὄχι γιὰ νὰ
ἀπολαμβάνει τὴν τρυφὴ τοῦ παραδείσου μένοντας ἀργὸς καὶ ἀδρανής, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ τὸν φυλάσσει. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἀσκοῦσε τὶς σωματικές, τὶς διανοητικὲς καὶ τὶς πνευματικές του δυνάμεις ἀποβλέποντας στὴν τελείωση. Ὁ παράδεισος λοιπὸν δὲν ἦταν μόνο ἡ ἄνετη κατοικία τοῦ βασιλέα τῆς κτίσεως, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο
ἦταν σπουδαστήριο αὐτογνωσίας καὶ διδασκαλεῖο θεογνωσίας μὲ παιδαγωγὸ καὶ διδάσκαλο τὸν ἴδιο τὸ ∆ημιουργό. Σ᾽ αὐτὸ συνηγορεῖ καὶ ἡ δόση τῆς ἐντολῆς, ἡ ὁποία ἀποσκοποῦσε στὴν ἐξάσκηση τῶν πρωτοπλάστων στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἀναγνώριση τοῦ
Θεοῦ ὡς ∆εσπότη καὶ Κυρίου13 .
10. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 7, RUDBERG, 36 (PG 31, 216B). ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Κατὰ
ἀνθρωπομορφιτῶν 2 (ἔκδ. P. E. PUSEY, Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in D. Joannis evangelium 3, Culture et Civilisation, Brussels 19652). ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαιοσύνη ἀρχέγονος», στ.
1216.
11. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 6, PG 31, 344B· 7, PG 31, 344CD· 8, PG 31, 348ΑΒ. Βλ. καὶ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΥΣΣΗΣ, Εἰς τοὺς μακαρισμοὺς 3, PG 44, 1225. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 15, 4,
PG 53, 123. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ. 500, 512-513. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 50-51.
12. Ὁ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ. 497-498, χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀναγεννημένου ἀνθρώπου γιὰ νὰ παραστήσει τὴ δυναμικὴ πρὸς τὴν τελείωση πορεία τῶν πρωτοπλάστων: «Ἐν τῇ καινῇ τουτέστι κτίσει ὁ ἄνθρωπος μετὰ ἐπιγινωσκούσης πίστεως καὶ εἰλικρινοῦς πρὸς
τὸν Σωτῆρα ἐπιστροφῆς λαμβάνων τὸ βάπτισμα εἰσέρχεται εὐθὺς εἰς κατάστασιν δικαιοσύνης καὶ ἁγιασμοῦ… Πλὴν ὅμως εἶναι μακρὸν καὶ πλῆρες ἀγώνων τὸ στάδιον τὸ ὁποῖον καλεῖται καὶ μετὰ τὴν δικαίωσιν αὐτοῦ καὶ τὸν ἁγιασμὸν νὰ διατρέξῃ, διότι οὔτε ἐν ταῖς ἀρεταῖς, οὔτε ἐν τῷ ἁγιασμῷ ἐτελειώθη…». Παρόμοια ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὅπως ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ∆ημιουργοῦ, εἶχε ἀρετὴ καὶ ἁγιότητα, ἰδιότητες τὶς ὁποῖες ἔπρεπε ν᾿ ἀναπτύξει, ἐξελίξει καὶ τελειώσει συνεργούσης τῆς θείας χάριτος.
13. Γέν. 2, 15-17. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 9, PG 31, 348D. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 83 ἑξ. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτής, σσ. 61-62. Βλ. καὶ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, «Ἡ ἐργασία», σσ. 5-9, 14-15, ὅπου ἡ ἐργασία προβάλλεται ὡς μίμηση τοῦ ἀεὶ ἐργαζομένου ∆ημιουργοῦ καὶ νόμος φυσικός, ποὺ δόθηκε
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Ὁ Θεὸς λοιπὸν μὲ ἀγαθότητα διαμόρφωσε τὶς ἰδανικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπέτρεπαν
στὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποφύγει τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ ταυτόχρονα τὸν προίκισε μὲ τὴ συνείδηση
ὡς ἀλάνθαστο κριτήριο διάκρισης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Καμμία πονηρὴ κλίση, ἐμπαθὴς ἐπιθυμία, φυσικὴ ἢ ψυχικὴ ἔλλειψη ἦταν δυνατὸ νὰ ἐντοπιστεῖ στὸ τελειότερο
δημιούργημα, ποὺ μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα ἔπλασε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Τόσο οἱ
ἐξωτερικὲς ὅσο καὶ οἱ ἐσωτερικὲς προϋποθέσεις τῶν πρωτοπλάστων ἀνταποκρίνονταν
πλήρως στὸν προορισμὸ τῆς ἐξομοίωσης μὲ τὸ Θεὸ δυνάμει τῆς ἁγιότητας ποὺ ἐνυπῆρχε
ἐντὸς αὐτῶν· «Ἡ μὲν γὰρ κτίσις πέφυκεν ἆθλον προκοπῆς καὶ τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως τὸν ἁγιασμὸν ἔχουσα, φύσει δὲ χρωμένη αὐτεξουσίῳ καὶ μεταρρέπειν ἐφ᾿ ἑκάτερα
δυναμένη, πρὸς ἐκλογὴν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ χείρονος». Ἑπομένως ὁ Ἀδὰμ εἶχε ἐντός
του δαψιλῶς ἐγκατεσπαρμένα καὶ καταφανῶς ἔκδηλα τὰ σπέρματα τῆς ἁγιότητας καὶ
κάθε ἀρετῆς, καὶ ἦταν, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Ἰωάννη ∆αμασκηνοῦ, «πάσῃ ἀρετῇ κατηγλαϊσμένος». Ὡστόσο ἡ ἀρετή του δὲν ἦταν τέλεια, οὔτε ἡ ἁγιότητά του μόνιμη καὶ
ἀπηρτισμένη. Ἡ κατάσταση τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης ἦταν δυναμικὴ κατάσταση χάριτος, τὴν ὁποία ὁ Ἀδὰμ θὰ καθιστοῦσε μόνιμη ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ἑκούσιας
παραμονῆς ἐντὸς αὐτῆς καὶ τῆς προοδευτικῆς τελείωσης 14 .
Ἡ ἱκανότητα διάκρισης ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακὸ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἔξοχα
προσόντα καὶ ἀπαραίτητα ἐφόδια τοῦ ἀνθρώπου προκειμένου νὰ διατηρήσει τὴν κατὰ
φύσιν ζωὴ τῆς χάριτος καὶ δικαιοσύνης 15 . Σὲ συνδυασμὸ ὅμως μὲ τὸ αὐτεξούσιο ὁ Ἀδὰμ
εἶχε «ἐξουσίαν καὶ ἀπονεῦσαί ποτε τοῦ καλοῦ» 16 . Ἡ διαρκὴς τήρηση τῆς παραδείσιας
ἐντολῆς θὰ συνεπαγόταν τὴν προοδευτικὴ κατάκτηση «ἄθλων ἀρετῆς», τὰ ὁποῖα θὰ
περιέβαλλαν τὴν ἀνεπαίσχυντη -οὕτως ἢ ἄλλως- γυμνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Ἔτσι ὁ Θεὸς ἐξέλεξε «φυτὸν ὡραίων καρπῶν εὔφορον», ὥστε οἱ πρωτόπλαστοι «ἐν τῇ
ἀποχῇ τοῦ ἡδέως, τὸ τῆς ἐγκρατείας καλὸν ἐπιδειξάμενοι» ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν νὰ ἀποδείξουν
ἔμπρακτα τὴν ὑπακοή τους στὸ Θεό, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ νὰ ἀξιωθοῦν δικαίως τῶν στεφάνων
τῆς ἀρετῆς. Ἡ κατὰ παράβαση τῆς ἐντολῆς γεύση τοῦ ξύλου τῆς γνώσης ἐπιβεβαίωσε μὲ
τραγικὸ τρόπο τὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴν κατὰ φύσιν ζωὴ
καὶ στὸν ἐπαπειλούμενο θάνατο 17 .
στὸν κάτοικο τοῦ παραδείσου ὡς εὐλογία καὶ ὄχι στὸ μεταπτωτικὸ ἄνθρωπο ὡς κατάρα. Πρβλ. GIRARDI,
«Il lavoro», σ. 81 ἑξ.
14. Κατὰ Εὐνομίου 3, 2, SC 305, 154 (PG 29, 660C). ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 2, 12 (ἔκδ. B. KOTTER, ὅπ.π.). ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ. 498-499.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 178-183. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 80-82.
15. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 61, 4, PG 29, 477D-480B. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9-10, PG 31, 405C-408A. Περὶ
εὐχαριστίας 2, PG 31, 924A. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 77-79.
16. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 6, PG 31, 344BC: «∆ιὰ τί δὲ ὅλως δεκτικὴ τοῦ κακοῦ; ∆ιὰ τὴν αὐτεξούσιον
ὁρμήν, μάλιστα πρέπουσαν λογικῇ φύσει. Λελυμένη γὰρ πάσης ἀνάγκης, καὶ αὐθαίρετον ζωὴν λαβοῦσα
παρὰ τοῦ κτίσαντος, διὰ τὸ κατ᾿ εἰκόνα γεγενῆσθαι Θεοῦ, νοεῖ μὲν τὸ ἀγαθόν, καὶ οἶδεν αὐτοῦ τὴν ἀπόλαυσιν, καὶ ἔχει ἐξουσίαν καὶ δύναμιν, ἐπιμένουσα τῇ τοῦ καλοῦ θεωρίᾳ καὶ τῇ ἀπολαύσει τῶν νοητῶν,
διαφυλάσσειν αὑτῆς τὴν κατὰ φύσιν ζωήν· ἔχει δὲ ἐξουσίαν καὶ ἀπονεῦσαί ποτε τοῦ καλοῦ».
17. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 9, PG 31, 348C-349C. Γιὰ τὴ φύση καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ξύλου τῆς γνώσης
βλ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρὸς Αὐτόλυκον 2, 25 (ἔκδ. R. M. GRANT, Theophilus of Antioch Ad
Autolycum, Clarendon Press, Oxford 1970). ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Εἰς τὰ Θεοφάνεια, εἴτουν Γενέθλια
τοῦ Σωτῆρος, Λόγος 38, 12, PG 36, 324B-D. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, Λόγος 45, 8, PG 36, 632C-633B. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 16, 5-6, PG 53, 131-133. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,
Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 25 (ἔκδ. B. KOTTER, ὅπ.π.). ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ.
503-506.
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Βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἀρχέγονης δικαιοσύνης ἦταν ἡ δυνατότητα ἀθανασίας. Ἡ θεόπνευστη Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι «ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν», ἀλλὰ «ἔκτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν· φθόνῳ δὲ διαβόλου
θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον». ∆ηλαδὴ ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ὄχι ἐντελῶς
θνητὸ ἢ ἐντελῶς ἀθάνατο ἀλλὰ ἐπιδεκτικὸ καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀθανασίας. Συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νὰ μεταβάλει τὴ δυνατότητα ἀθανασίας σὲ ἀπηρτισμένη
ἀθανασία. Ὡς μὴ ὤφελε ὁ κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ τιμηθεὶς ἔκανε κακὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του, ἐξέπεσε τῆς τιμῆς καὶ ἔγινε θνητὸς ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας· «ἑαυτῷ τὸν θάνατον ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατεσκεύασε, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι
Ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ, ἀπολοῦνται. Οὕτως οὐχὶ Θεὸς ἔκτισε θάνατον,
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἑαυτοῖς ἐκ πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα...» 18 .
Ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη περιελάμβανε καὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀναμαρτησίας, ποὺ
σήμαινε ὅτι ὁ πρωτόπλαστος μποροῦσε νὰ μὴν ἁμαρτήσει, δηλαδὴ δὲν εἶχε τὸ ἁμαρτάνειν στὴ φύση του, ἀλλὰ ἐνέκειτο στὴν προαίρεσή του ἡ διάπραξη ἢ ἀπόρριψη τῆς ἁμαρτίας. Ἀρχικὰ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ διακρινόταν γιὰ τὴν
ἁγιότητα, ἁγνότητα, ἀθωότητα, ἀκακία, εὐθύτητα καὶ κάθε ἀρετή, στοιχεῖα ποὺ θὰ
καθιστοῦσε τέλεια καὶ μόνιμα ἐντός του διὰ τῆς αὐτοπροαίρεσης ἄσκησης τοῦ ἀγαθοῦ 19 . Κατὰ τὸν Ἰωάννη ∆αμασκηνὸ ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο «φύσιν ἀναμάρτητον» ὄχι μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἦταν ἀνεπίδεκτος ἁμαρτίας, ἀλλὰ ὅτι δὲν εἶχε στὴ φύση
18. Σοφ. Σολ. 1, 13. 2, 23-24. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 7, PG 31, 345Α. Ψαλμ. 72, 27. Βλ. καὶ Γέν. 2, 17.
3, 19. Ρωμ. 5, 12. 6, 23. ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία», σσ. 69-70. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐκλαμβάνει τὴ θνητότητα
ὡς φυσικὴ ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἐπισημαίνει ὅτι ἐὰν οἱ πρωτόπλαστοι δὲν παρέβαιναν τὴν ἐντολή, «διὰ τὴν πρὸς τὸν ὄντα ὁμοιότητα, ἣν εἰ ἐφύλαττε διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν κατανοήσεως, ἤμβλυνεν ἄν τὴν
κατὰ φύσιν φθοράν, καὶ ἔμεινεν ἄφθαρτος». Ὁ Θεὸς ἔδωσε στοὺς πρωτοπλάστους νόμο, «ἵνα εἰ μὲν φυλάξαιεν τὴν χάριν καὶ μένοιεν καλοί, ἔχωσι τὴν ἐν παραδείσῳ ἄλυπον καὶ ἀνώδυνον καὶ ἀμέριμνον ζωὴν
πρὸς τῷ καὶ τῆς ἐν οὐρανοῖς ἀφθαρσίας αὐτοὺς τὴν ἐπαγγελίαν ἔχειν» (Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Λόγου 4-6, PG 25, 104A-108B). Ὁ Ἰωάννης ∆αμασκηνὸς γράφει: «φύσει πᾶν σύνθετον διαλύεται,
ἀλλ᾿ ὅσον Θεῷ διὰ θεωρίας ἥνωτο ὁ Ἀδάμ, ἐν ἑαυτῷ εἶχε τὴν ζωὴν ὑπὲρ φύσιν ζωοποιοῦσαν τὴν θνητὴν
αὐτοῦ φύσιν. Ὅτε δὲ ἀπέστη τῆς πρὸς τὴν ζωὴν ἤγουν τὸν Θεὸν ἑνώσεως, ἦλθεν ἐκ τῆς ὑπὲρ φύσιν ἀφθαρσίας εἰς τὴν κατὰ φύσιν τοῦ συνθέτου διάλυσιν, ὅπερ ἐστὶ θάνατος» (Κατὰ Μανιχαίων διάλογος 71 [ἔκδ.
B. KOTTER, Die Schriften des Johannes von Damaskos 4, Patristische Texte und Studien 22, De Gruyter, Berlin 1981]). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος φρονεῖ ὅτι οἱ πρωτόπλαστοι κτίστηκαν «δι᾽ ὅλου ἄφθαρτοι καὶ
ἀθάνατοι» (Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 15, 4, PG 53, 123). Ἐπικρατέστερη εἶναι ἡ γνώμη τοῦ Θεοφίλου
Ἀντιοχείας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πλάστηκε θνητὸς ἢ ἀθάνατος «ἀλλὰ δεκτικὸς ἀμφοτέρων, ἵνα εἰ ῥέψῃ ἐπὶ
τὰ τῆς ἀθανασίας τηρήσας τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, μισθὸν κομίσηται παρ᾿ αὐτοῦ τὴν ἀθανασίαν καὶ γένηται θεός, εἰ δ᾿ αὖ τραπῇ ἐπὶ τὰ τοῦ θανάτου πράγματα παρακούσας τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἑαυτῷ αἴτιος ᾖ τοῦ
θανάτου. Ἐλεύθερον γὰρ καὶ αὐτεξούσιον ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον» (Πρὸς Αὐτόλυκον 2, 27 [ἔκδ. R.
M. GRANT, ὅπ.π.]). Πρβλ. κανόνα 109 (120) Καρθαγένης (ΡΠΣ 3, 561). Ὁ Θεὸς λοιπὸν δὲ δημιούργησε
τὸν ἄνθρωπο ὥστε non posse mori, ἀλλὰ ὥστε posse non mori. Ὁ Ἀδὰμ μποροῦσε διὰ τῆς τήρησης τῆς
ἐντολῆς ν᾿ ἀναχθεῖ σὲ ὑψηλότερη σφαῖρα ζωῆς, ἀπ᾽ ὅπου θ᾿ ἀπουσίαζε ὁ θάνατος. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μαρτυρεῖ
τὴν ἀλήθεια αὐτή, καθὼς διασώζει περιπτώσεις ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀρετή τους εὐαρέστησαν τὸ
Θεὸ καὶ μετατέθηκαν στὸν οὐρανό, ὅπως ὁ Ἐνὼχ (Γέν. 5, 24) καὶ ὁ Ἠλίας (∆´ Βασ. 2, 11). Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ. 510-511. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 95 ἑξ.
19. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 7, PG 31, 345BC: «Καὶ Θεῷ τοίνυν οὐ τὸ ἠναγκασμένον φίλον, ἀλλὰ τὸ ἐξ
ἀρετῆς κατορθούμενον. Ἀρετὴ δὲ ἐκ προαιρέσεως, καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης γίνεται. Προαίρεσις δὲ τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν
ἤρτηται. Τὸ δὲ ἐφ᾿ ἡμῖν ἐστι τὸ αὐτεξούσιον. Ὁ τοίνυν μεμφόμενος τὸν ποιητὴν ὡς μὴ φυσικῶς κατασκευάσαντα ἡμᾶς ἀναμαρτήτους, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν ἄλογον φύσιν τῆς λογικῆς προτιμᾷ, καὶ τὴν ἀκίνητον
καὶ ἀνόρμητον τῆς προαιρετικῆς καὶ ἐμπράκτου». ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαιοσύνη ἀρχέγονος», στ. 1217. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 54-55. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 121.
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του τὸ ἁμαρτάνειν καὶ ἦταν ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε ἁμαρτητικὴ ροπὴ καὶ ἐπιθυμία
πρὸς τὸ κακό. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο καὶ «θέλησιν αὐτεξούσιον», ἐπισημαίνει ὁ ἱερὸς πατὴρ πρὸς ἀποφυγὴ παρερμηνείας ὅτι «ἀναμάρτητον δέ φημι οὐχ ὡς μὴ
ἐπιδεχόμενον ἁμαρτίαν… ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῇ φύσει τὸ ἁμαρτάνειν ἔχοντα, ἐν τῇ προαιρέσει
δὲ μᾶλλον, ἤτοι ἐξουσίαν ἔχοντα μένειν καὶ προκόπτειν ἐν τῷ ἀγαθῷ τῇ θείᾳ συνεργούμενον χάριτι, ὡσαύτως καὶ τρέπεσθαι ἐκ τοῦ καλοῦ καὶ ἐν τῷ κακῷ γίνεσθαι τοῦ Θεοῦ
παραχωροῦντος διὰ τὸ αὐτεξούσιον· οὐκ ἀρετὴ γὰρ τὸ βίᾳ γινόμενον» 20 .
Ἡ παραδείσια ζωὴ ἦταν συνυφασμένη μὲ τὴν ἀπάθεια 21 , ποὺ σήμαινε ἀπουσία ὄχι
μόνο ψυχικοῦ πάθους καὶ ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ φυσικοῦ πάθους. Τὸ ἄπονο, τὸ ἀταλαίπωρο, τὸ ἀνώδυνο καὶ ἄλυπο ἦταν χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ βίου τῶν πρωτοπλάστων, οἱ ὁποῖοι ζώντας μέσα στὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς ἦταν ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ κάθε
μέριμνα, πόνο, ἀσθένεια, θλίψη, ἀθυμία, μόχθο καὶ ταλαιπωρία 22 . Ἡ ἀθωότητα καὶ
ἁγνότητα τῶν πρωτοπλάστων, παρὰ τὴ γυμνότητά τους, ὀφειλόταν στὸ γεγονὸς ὅτι περιβάλλονταν ἀπὸ τὴ θεία χάρη, ποὺ τοὺς περιέθαλπε καὶ τοὺς ἐνίσχυε 23 . Εἶναι δὲ πέρα
πάσης ἀμφιβολίας γιὰ τὸ Μέγα Βασίλειο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐντὸς τοῦ παραδείσου οἱ πρωτόπλαστοι διῆγαν ἐν παρθενίᾳ 24 . Ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη περιελάμβανε καὶ τὸ «ἀρχι20. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 2, 12 (ἔκδ. B. KOTTER, Die
Schriften… 2, ὅπ.π.). Ὁ Ἀδὰμ ἔφερε ἐντὸς αὐτοῦ ὅλες τὶς ἰδιότητες ποὺ ἐπέτρεπαν τὴν εὐχερὴ καὶ ἀνεμπόδιστη πορεία πρὸς τὸ ἄπτωτο καὶ τὴν ἠθικὴ τελειότητα. ∆ὲ βρισκόταν ἀκόμη στὴν κατάσταση τοῦ non
posse peccare, εἶχε ὅμως τὴ δυνατότητα τοῦ posse non peccare. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σ. 506.
21. Ἡ λέξη «ἀπάθεια», ὅπως καὶ ἡ ἀντίθετή της λέξη «πάθος», ἔχει τρεῖς σημασίες στὸ Μέγα Βασίλειο: φυσικὴ (= ἀπουσία πόνου), ψυχικὴ (= ἀπουσία πάθους) καὶ ἠθικὴ (= ἀπουσία ἁμαρτίας). Ἡ λέξη αὐτὴ
ἀποτελεῖ δεῖγμα δημιουργικῆς σύζευξης ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς φιλοσοφίας. Βλ. DIRKING, «Die Bedeutung», σσ. 202-212. LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν, τόμ. 1, σ. 281.
22. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 7, PG 31, 344CD· 8, PG 31, 348ΑΒ. Βλ. καὶ Περὶ νηστείας 1, 3, PG 31, 168A.
Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 1, PG 31, 1044CD. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 52-53. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 120. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπισημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πρωτόπλαστοι ἐντὸς τοῦ
παραδείσου δὲν ὑπέκειντο στὶς φυσικὲς ἀνάγκες. Γράφει γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ἀπάθειας στὸν παράδεισο:
«Εἶδες διαγωγὴν ἀταλαίπωρον; εἶδες βίον θαυμαστόν; Καθάπερ γὰρ ἄγγελός τις, οὕτως ἐπὶ τῆς γῆς διέτριβεν ὁ ἄνθρωπος, σῶμα μὲν περικείμενος, ἔξω δὲ τῶν σωματικῶν ἀναγκῶν τυγχάνων, καὶ καθάπερ βασιλεὺς ἁλουργίδι καὶ διαδήματι κεκοσμημένος, καὶ πορφυρίδα ἀναβεβλημένος, οὕτως ἐνετρύφα τῇ τοῦ παραδείσου διαγωγῇ μετὰ ἀδείας πολλὴν ἔχων τὴν ἀφθονίαν» (Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 13, 4, PG 53, 109).
23. Γέν. 2, 25. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 9, PG 31, 349ΒC. Ὁ Γρηγόριος Θεολόγος παριστάνει τὸν Ἀδὰμ
«γυμνὸν τῇ ἁπλότητι καὶ ζωῇ τῇ ἀτέχνῳ, καὶ δίχα παντὸς ἐπικαλύμματος καὶ προβλήματος» (Εἰς τὰ Θεοφάνεια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, Λόγος 38, 12, PG 36, 324B. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, Λόγος 45, 8,
PG 36, 632C). Βλ. καὶ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 16, 5, PG 53, 131: «Ἡ γὰρ παράβασις τῆς ἐντολῆς ἐπεισελθοῦσα, τὸ ἱμάτιον ἐκεῖνο τὸ καινὸν καὶ παράδοξον, τὸ τῆς δόξης λέγω καὶ τῆς
ἄνωθεν εὐνοίας, ὅπερ ἦσαν ἠμφιεσμένοι, περιελοῦσα, καὶ τῆς γυμνότητος αἴσθησιν παρέσχε, καὶ αἰσχύνῃ
ἀφάτῳ περιέβαλε». ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σ. 506 ἑξ. Πρβλ. HARL, «La prise de conscience»,
σσ. 486-495.
24. Βλ. Ἐπιστ. 301,42-45, COURTONNE 3, 178 (PG 32, 1049A), ὅπου ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου τοποθετεῖται σαφῶς στὴ μεταπτωτικὴ κατάσταση. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα ἐὰν οἱ πρωτόπλαστοι ὑπέκειντο στὴ
γενετήσια ὁρμή, οἱ πατέρες προβληματίστηκαν πολὺ καὶ ἐξέφεραν διάφορες ἀπόψεις. Οἱ Κλήμης Ἀλεξανδρεὺς καὶ Ἀμβρόσιος θεωροῦν τὴν ἐπιθυμία ὡς τὸ πρωταρχικὸ ἁμάρτημα. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος παρατηρεῖ
ὅτι «μετὰ τὴν παράβασιν τὰ τῆς συνουσίας γέγονεν· ἐπεὶ μέχρις ἐκείνου καθάπερ ἄγγελοι οὕτω διῃτῶντο
ἐν τῷ παραδείσῳ, οὐχ ὑπὸ ἐπιθυμίας φλεγόμενοι, οὐχ ὑπὸ ἑτέρων παθῶν πολιορκούμενοι, οὐ ταῖς ἀνάγκαις
τῆς φύσεως ὑποκείμενοι», ἀλλὰ «ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐκ προοιμίων τὰ τῆς παρθενίας ἀρχὴν ἐλάμβανεν» (Ὁμιλίαι
εἰς τὴν Γένεσιν 15, 4, PG 53, 123· 18, 4, PG 53, 153). Ὁ Ἰωάννης ∆αμασκηνὸς γράφει: «Ἡ παρθενία
ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐνεφυτεύθη τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων... ἐν παραδείσῳ ἡ παρθενία ἐπολιτεύετο...» ( Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4, 24 [ἔκδ. B. KOTTER, ὅπ.π.]). Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1,
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κόν», δηλαδὴ τὴν ἐξουσία τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς κτίσεως. Μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ «ἄρχειν» ἔπλασε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖο ἐνδυνάμωσε καὶ εὐλόγησε μὲ τὸν παντοδύναμο λόγο του «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε…». Ὅλα τὰ ἄλογα στοιχεῖα τῆς φύσης, ἀκόμα καὶ τὰ ὑπερμεγέθη
τῶν ζώων, εἶναι ὑποταγμένα στὸ λογικὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς «ἐναργῶς ἡμᾶς ἐκδιδάσκει, ὅτι πάντα ὑπέταξεν ἡμῖν, διὰ τὸ κατ᾿ εἰκόνα ἡμᾶς πεποιῆσθαι τοῦ κτίσαντος» 25 .
Χάριν τοῦ θείου ἐμφυσήματος καὶ δυνάμει τοῦ λογικοῦ ὁ ἄνθρωπος κατεῖχε τὴν
ἀληθινὴ θεογνωσία, καθὼς ζοῦσε σὲ ἄμεση κοινωνία μὲ τὸ Θεό. Ἡ γνώση ὅμως αὐτὴ
δὲν ἦταν ὁλοκληρωμένη καὶ τέλεια ἀλλὰ ἐπιδεκτικὴ προόδου καὶ αὔξησης. Ἡ θεογνωσία ἦταν ἄμεσα ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴ θεία συνέργια, ἀνάλογη δὲ τῆς σταδιακῆς ὡρίμανσης τοῦ Ἀδάμ. Ἡ πεπερασμένη ἀνθρώπινη φύση ἀδυνατοῦσε νὰ γνωρίσει τὸν ἄπειρο
Θεὸ μὲ αὐτόνομη καὶ αὐτοδύναμη προσπάθεια, γι᾿ αὐτὸ ἔχρηζε τῆς θείας συνδρομῆς ὑπὸ
τὴν προϋπόθεση τῆς αὐτοπροαίρετης καλλιέργειας καὶ δεκτικότητας τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Πρὸς τούτοις ὁ πρῶτος ἄνθρωπος κατεῖχε πολυγνωσία, σοφία καὶ δημιουργικότητα 26 .
Τὰ παραπάνω συνιστοῦν ἐν ὀλίγοις τὴν ἀρχέγονη δικαιοσύνη, ἡ ὁποία ἦταν κατάσταση φυσικὴ ἀλλὰ ὄχι τέλεια καὶ ἀπηρτισμένη. Ἡ μακαρία καὶ ἄλυπη διαγωγὴ τῶν
πρωτοπλάστων στὸν παράδεισο θὰ ἐξελισσόταν Θεοῦ χάριτι στὴν τελειότητα καὶ πληρότητα ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς αὐτοπροαίρετης ἀπὸ μέρους τοῦ ἀνθρώπου τήρησης
τῆς θεόσδοτης ἐντολῆς. Μετὰ τὴν παρακοὴ καὶ ἀποστασία27 ὁ ἄνθρωπος ὑπόκειται στὴ
φθορὰ καὶ στὸ θάνατο καὶ στὶς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση καὶ
ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἡ διαστροφὴ τῶν νοημάτων τῆς καρδιᾶς· «ἁπλῆν αὐτὴν ἔπλασε καθ᾿ ἑαυτὴν εἰκόνα σώζουσαν τὴν καρδίαν ὁ δημιουργὸς τῶν ἀνθρώπων Θεός· ὕστερον δὲ αὐτὴν τῇ πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐπιπλοκῇ ποικίλην ἐποιήσαμεν καὶ
παντοδαπὴν ἡμεῖς τὴν καρδίαν, τὸ θεοειδὲς αὐτῆς καὶ ἁπλοῦν καὶ μονότροπον διαφθείραντες» 28 .
Μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ παραδείσου ὁ ἄνθρωπος ποθεῖ καὶ ἀποβλέπει στὴν οὐράνια
πατρίδα. Ὁ Θεὸς μὲ ἀγαθότητα καὶ δικαιοσύνη φανερώνει σταδιακὰ τὴ σωτηριώδη οἰκονομία, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἐκπεσόντος στὴν ἀρχέγονη δόξα. Οἱ
θεοφάνειες, ἡ δόση τοῦ νόμου, ἡ διδασκαλία τῶν προφητῶν, τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ
Θεανθρώπου, τὸ ἁγιαστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀποσκοποῦν στὴν ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου στὴ σφαῖρα τῆς θείας δικαιοσύνης καὶ μακαριότητας. Ἡ ἐλευθερία τῆς θείας
σσ. 507-509. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 123 ἑξ.
25. Γέν. 1, 26· 28. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26, 328 (PG 29, 117D)· 9, 5, SC 26, 508 (PG 29, 201BC).
Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 449B. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33-34 (PG 31, 212B-213A).
Κατὰ μεθυόντων 3, PG 31, 448C. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 5, PG 31, 549A. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 3,
PG 31, 913B.
26. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33 (PG 31, 212BC): «Ψυχὴν ἔλαβες νοεράν, δι᾿ ἧς Θεὸν
περινοεῖς, τῶν ὄντων τὴν φύσιν λογισμῷ καθορᾷς, σοφίας δρέπῃ καρπὸν τὸν ἥδιστον». Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1,
SC 26, 328 (PG 29, 120Α). Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 449BC. Περὶ εὐχαριστίας 2, PG 31, 221C-224A.
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 1, σσ. 501-503.
27. Γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ὡς παρακοὴ καὶ ἀποστασία βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,
Ἐπιστήμη, σσ. 33-41. Ο Ι∆ΙΟΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σσ. 200-216. Πρβλ. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, «Ἡ ἄφεση», σσ. 46-48.
28. Εἰς ψαλμὸν 32, 8, PG 29, 344Β. Ἐδῶ ὁ βιβλικὸς ὅρος «καρδία» σημαίνει τὴν ψυχή. Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 38 καὶ ὑποσ. 5, ὅπου καὶ σχετικὲς παραπομπές.
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βούλησης νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀντιστοιχεῖ στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου νὰ θέλει νὰ
σωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Γι᾿ αὐτό, πέρα ἀπὸ κάθε τυπικὴ
ὑποχρέωση ἀπέναντι στὸ Θεό, αὐτὸς ποὺ ποθεῖ τὴ φυσικὴ κατάσταση τῆς δικαιοσύνης
σπεύδει αὐτοπροαίρετα στὴ μίμηση τοῦ θείου προτύπου.
2. Ἡ ἀρετὴ τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης
Ἡ δικαιοσύνη τῶν ἐναρέτων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα τήρησης
φυσικοῦ ἢ θετοῦ δικαίου, ἀλλὰ συνέπεια ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης, ποὺ χαρακτήριζαν τὶς
διαπροσωπικὲς σχέσεις τους μὲ τὸ Θεό. Ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τῶν πρὸ Χριστοῦ δικαίων,
εἴτε ἔζησαν πρὸ νόμου εἴτε πολιτεύθηκαν ἐν νόμῳ, φανερώνουν ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἀρετὴ
καὶ ἡ κατὰ Θεὸν δικαιοσύνη δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναγκαστικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄγραφου δικαίου ἢ τυπικῆς τήρησης γραπτῶν διατάξεων, ἀλλὰ συνέπεια ἀγαπητικῆς ὑπακοῆς στὸ θεῖο θέλημα. Ὁ Ἰὼβ ἀναδείχθηκε δίκαιος πολὺ πρὶν ὁ νόμος κυριαρχήσει ὡς
ρυθμιστικὸς παράγοντας τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν τοῦ Γιαχβέ. Ὁ Μωυσῆς διακρίθηκε ἀνάμεσα στοὺς ὁμοφύλους του γιὰ τὴν ἀρετή του πρὶν ἀπὸ τὴν παραλαβὴ τοῦ νόμου. Ὁ ∆αβὶδ ἔζησε ἐν νόμῳ, ἀλλὰ διασώθηκε ἀπὸ τὴ θεία ὀργὴ ὄχι διὰ τῶν τυπικῶν ἐξιλασμῶν
ἀλλὰ διὰ τῆς ἑκούσιας μετάνοιας. Ὁ ∆ανιὴλ καὶ οἱ τρεῖς παῖδες βίωναν χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ἀθλούμενοι στὸ στάδιο ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.
Ὁ πολυπαθὴς Ἰὼβ παραμένει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πρότυπο ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτέρησης,
διότι παρὰ τὴν ἐπίσκηψη ἀνείπωτων συμφορῶν στὸ βίο του δὲν ἔπαυε νὰ εὐχαριστεῖ καὶ
νὰ δοξολογεῖ τὸ Θεό. Τὸ γενναῖο του φρόνημα δὲν κάμφθηκε ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα πλήγματα τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ ἦταν ὑποταγμένο ἑκούσια στὸ θέλημα τοῦ ∆εσπότη καὶ στὶς
ἀνεξερεύνητες κρίσεις του. Ὅταν ἔχασε μὲ τραγικὸ τρόπο τὰ ἀγαπημένα του τέκνα, διακήρυξε μὲ ταπείνωση τὴ θεία μεγαλωσύνη· «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο· ὡς
τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο. εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας».
Ἂν καὶ μαστιγώθηκε στὸ σῶμα μὲ ἀνυπόφορες πληγές, καὶ πάλι «ἄσυλον ἐφύλαττε τὸν
τῆς εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς ψυχῆς». Καθὼς ἀποστρεφόταν τὶς βλάσφημες ὑποβολὲς τῆς συζύγου του, ἀνταπέδωσε μὲ τὰ ἀφοπλιστικὰ λόγια «εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν;». Γιὰ τὴ γνήσια καὶ ἀνυπόκριτη πίστη του καὶ τὴν εὐάρεστη στὸ Θεὸ συμπεριφορὰ ὁ Ἰὼβ ἀμείφθηκε μὲ πολλαπλάσια ἀγαθὰ καί, τὸ μέγιστο, ἔλαβε τὴν ὑπόσχεση τῆς ἀνάστασης29 .
Ὁ Μωυσῆς βρέφος ἀκόμα ἦταν κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς Γραφῆς «ἀστεῖος τῷ Θεῷ».
Θείᾳ προνοίᾳ ἀνατράφηκε στὸ βασιλικὸ περιβάλλον τοῦ φαραὼ καὶ ἔλαβε ὑψηλὴ μόρφωση ἀπὸ τοὺς σοφότερους διδασκάλους τῆς Αἰγύπτου, ὥστε ἔγινε δυνατὸς «ἐν λόγοις καὶ
ἐν ἔργοις». Παρ᾿ ὅλ᾿ αὐτὰ περιφρόνησε τὸ μεγαλεῖο τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώματος καὶ ἐπανῆλθε στὴν ταπεινότητα τῶν ὁμοεθνῶν του προτιμώντας «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ
τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν». Ἀγαποῦσε τὸ δίκαιο ἐκ φύσεως, μέχρι σημείου νὰ τιμωρήσει διὰ θανάτου τὸν κακοποιὸ Αἰγύπτιο. Ταυτόχρονα ὅμως ἦταν
ἐξαιρετικὰ πρᾶος στὴν ψυχὴ «τὰς καθ᾽ ἑαυτοῦ διαβολὰς ὑποφέρων». Ἐξαιτίας τῆς ἀποδοκιμασίας τῶν ὁμοφύλων του καὶ τῆς ὀργῆς τῶν Αἰγυπτίων ἐγκατέλειψε μὲ εὐχαρίστη29. Ἰὼβ 1, 21. 2, 10. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 10-12, PG 31, 557C-564A. Βλ. καὶ Περὶ εὐχαριστίας
6, PG 31, 232AB. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 4, PG 31, 1049BC. Ἐπιστ. 2, 3,14-20, COURTONNE 1, 9 (PG 32,
228CD).
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ση τοὺς «αἰγυπτιακοὺς θορύβους» καὶ μετέβη σὲ ξένη γῆ. Στὴν Αἰθιοπία ἀφοσιώθηκε
ἐπὶ σαράντα συναπτὰ ἔτη στὴ θεωρία τῶν ὄντων, ὥσπου τιμήθηκε μὲ τὴν πιὸ θαυμαστὴ θεοφάνεια. Στὸ Μωυσῆ παραπέμπουν τὰ ἄκρως τιμητικὰ θεῖα λόγια «ἐὰν γένηται
προφήτης ὑμῶν Κυρίῳ, ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ. οὐχ
οὕτως ὁ θεράπων μου Μωυσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός ἐστι· στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων, καὶ τὴν δόξαν Κυρίου εἶδε». Ὁ Μωυσῆς, ποὺ
ἀξιώθηκε τοῦ ἀγγελικοῦ προνομίου νὰ δεῖ τὸ Θεὸ αὐτοπροσώπως, ἔλαβε τὸ θεόσταλτο
νόμο καὶ δίδαξε τὸν ἀποκαλυπτικὸ περὶ δημιουργίας λόγο. Ἡ ἀξιοπιστία τοῦ προσώπου
του παρέχει ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν Γραφικῶν λεγομένων 30 .
Ὁ ∆αβὶδ εὐχαριστώντας ἔμπρακτα τὸν Κύριο γιὰ τὶς ποικίλες εὐεργεσίες ἔθεσε στὴ
ζωή του ὅρους θεάρεστης πολιτείας, ἡ τήρηση τῶν ὁποίων μαρτυροῦσε τὴν ἀνυπόκριτη
ἀναγνώριση τῆς δικαιοσύνης τῶν θείων ἐνεργειῶν. Ἀπέρριπτε τὴν τύχη ὡς ρυθμιστικὸ
τῆς ζωῆς του παράγοντα καὶ ἀπέδιδε τὰ πάντα, εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα, στὴν πρόνοια
τοῦ Θεοῦ ἐφαρμόζοντας ἤδη τὴν ἀποστολικὴ σύσταση «πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε». Χάρη στὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη
του στὸ Θεὸ διατηροῦσε ἀκμαῖο τὸ θάρρος του ἐν μέσῳ συνεχόμενων θλίψεων καὶ ἀντιμετώπιζε μὲ ἐγκαρτέρηση τὸν ἀπειλούμενο ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του θανάσιμο κίνδυνο
γνωρίζοντας ὅτι «ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ
ἐλπίδα». Ἠταν πρᾶος ἀλλὰ καὶ μεγαλόθυμος, προπαντὸς δὲ συνετὸς οἰκονόμος τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς του, τὶς ὁποῖες κατεύθυνε μὲ διάκριση στὸ κατάλληλο τέρμα. Ἔτσι,
ἐνῶ ἦταν προσηνὴς ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους, ἀντιδροῦσε μὲ θυμὸ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιπλέον ἐκθειάζεται γιὰ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀνεξικακία του, διότι ἀνταπέδωσε
μακροθυμία καὶ ἔλεος στὸ φθόνο καὶ στὸ μένος τοῦ Σαούλ. ∆ιακρίθηκε ἀκόμα γιὰ τὴ
μετάνοια καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη του, μέχρι σημείου νὰ ἐξουθενώνει τὸν ἑαυτό του. Ἔχοντας μάλιστα συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας του ἀνεχόταν μὲ πραότητα καὶ ταπείνωση
τὴν ὑβριστικὴ ἐναντίον του συμπεριφορά 31 .
Ἡ στενὴ διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς ἀγάπης φιλία μὲ τὸ Θεὸ παρεῖχε στοὺς δικαίους τὸ
τιμητικὸ προνόμιο καὶ τὴν ἀξιωσύνη νὰ ἐπικαλοῦνται μὲ παρρησία τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ὁ Θεὸς δὲν ἦταν γι᾿ αὐτοὺς ἐξωκοσμικὸς καὶ ξένος, ἀλλὰ ὁ «Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Θεὸς
Ἰσαὰκ καὶ Θεὸς Ἰακώβ». Ἡ ζωὴ τῶν πατριαρχῶν ἦταν διαρκὴς ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία μὲ τὸ Θεό, ὥστε ὁ Ἰακὼβ μὲ ἱερὸ ζῆλο νὰ ἀναφωνεῖ «ὁ Θεὸς ὁ ἐμός» 32 . Ἡ ὑπερβολὴ
τῆς ἀγάπης ἐνέπνεε τοὺς εὐσεβεῖς καὶ διατηροῦσε ἀκμαία καὶ ἀκατάβλητη τὴν ἀγωνιστική τους διάθεση ἀπέναντι στοὺς πολεμίους καὶ διῶκτες. Σὲ ἐχθρικὸ καὶ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον οἱ τρεῖς παῖδες μέσα στὴν κάμινο καὶ ὁ ∆ανιὴλ στὸ λάκκο τῶν λεόντων ἔχαιραν καὶ δοξολογοῦσαν γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή τους 33 . Ἐξαίρετο
προνόμιο τῶν δικαίων εἶναι ἡ ὁρατὴ θεία παρουσία. Ὁ Θεὸς παρουσιαζόταν στοὺς ἀξίους
30. Ἔξ. 2, 2· 11-12· 15. 33, 11 ἑξ. Ἀριθμ. 12, 6-8. Πράξ. 7, 20· 22· 24. Ἑβρ. 11, 23· 25. Εἰς Ἑξαήμερον
1, 1, SC 26, 88 (PG 29, 5A-C). Ἐπιστ. 2, 3,27-28, COURTONNE 1, 9 (PG 32, 229A).
31. Α΄ Βασ. 18, 8-11. 19, 9-24. 20, 30-42. 23, 7-28. 24, 1-23. 26, 1-25. Β´ Βασ. 16, 5-12. Ψαλμ. 21,
7. 33, 2. Ρωμ. 5, 3-4. Α´ Θεσ. 5, 16-18. Εἰς ψαλμὸν 33, 1, PG 29, 352B-353A. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 1, PG
31, 329A. Κατὰ ὀργιζομένων 3, PG 31, 360B· 4, PG 31, 361Α· 5, PG 31, 364C. Περὶ φθόνου 3, PG 31,
376CD. Ἐπιστ. 2, 3,20-25, COURTONNE 1, 9 (PG 32, 228D-229A).
32. Ἔξ. 4, 5. Γέν. 49, 25. Εἰς ψαλμὸν 29, 3, PG29, 309CD.
33. Περὶ εὐχαριστίας 3, PG 31, 224B. ∆αν. 3, 23 ἑξ. 6, 16 ἑξ.
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διὰ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου, τοῦ «μεγάλης βουλῆς ἀγγέλου», ποὺ ἐμφανιζόταν ἀπὸ γενεὰ σὲ
γενεὰ διαγγέλλοντας τὸ θέλημα τοῦ Πατρός. Ἡ θεοφάνεια λάμβανε χώρα σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις καὶ ἐνώπιον προσώπων ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀρετή τους,
ὅπως ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἰακώβ, σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας 34 .
Ἂν καὶ δέχθηκαν πλούσιες δωρεὲς καὶ ἔλαβαν ὑψηλὲς ἀποκαλύψεις ὅλοι οἱ δίκαιοι,
ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀξιώθηκαν θεοφάνειας, εἶχαν ταπεινὸ φρόνημα. Οἱ θεόπτες Ἀβραὰμ καὶ Μωυσῆς ταπείνωναν τὸν ἑαυτό τους λέγοντας «ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός», «ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι». Γιὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ ἀνεπιτήδευτο τοῦ χαρακτήρα του ξεχώριζε ὁ Ἰακώβ, «ἄνθρωπος ἄπλαστος, οἰκῶν οἰκίαν» 35 . Παρὰ τὴν ἀξιωσύνη καὶ τὴν παρρησία ποὺ ἔδινε στοὺς δικαίους ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καὶ ὑπακοή τους
στὸ Θεό, αὐτοὶ ζοῦσαν καὶ μεγαλουργοῦσαν δυνάμει προσευχῆς, νηστείας καὶ ἄσκησης.
Ὁ Μωυσῆς κατόπιν αὐστηρῆς νηστείας προσέγγισε τὸ ὄρος καὶ δέχθηκε τὸ νόμο, ὥστε
«ἡ νηστεία νομοθεσίας πρόξενος ἦν». Ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνέστησε τὸ γιὸ τῆς χήρας «ἰσχυρὸς φανεὶς κατὰ τοῦ θανάτου διὰ νηστείας», ἐνῶ μετὰ ἀπὸ νηστεία σαράντα ἡμερῶν
ἀξιώθηκε θεοπτίας στὸ σπήλαιο Χωρήβ. Ἡ διατροφὴ τοῦ Ἐλισσαίου ἦταν λιτὴ καὶ ἀπέριττη, ἐνῶ στὴν ἴδια συνήθη δίαιτα συμμετεῖχαν καὶ οἱ ξένοι 36 . ∆ιὰ τῆς προσευχῆς καὶ
τῆς νηστείας ἡ Ἄννα ἡ μητέρα τοῦ Σαμουήλ, διεκδίκησε ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸ δῶρο τῆς καλλιτεκνίας. Παρόμοια ἔπραξε ἡ μητέρα τοῦ Σαμψών. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σαμψὼν ἦταν
πρότυπο ἐγκράτειας καὶ ἐφάρμοζε μὲ τὴ θέλησή του καὶ ὄχι ἀναγκαστικὰ τὴν ἐντολὴ
«ἀπὸ παντός, ὃ ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα μὴ
πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω» 37 . Οἱ τρεῖς παῖδες ἀναδείχθηκαν λαμπροὶ μέσα
ἀπὸ τὴν κάμινο καὶ «οὐδὲ τῶν τριχῶν τὸ πῦρ κατετόλμησε, διὰ τὸ ὑπὸ νηστείας αὐτοὺς
ἐκτραφῆναι». Ὁ ∆ανιὴλ διὰ τῆς νηστείας ἀξιώθηκε ὁραμάτων, ἐνῶ δίδαξε τὴν ἐγκράτεια καὶ στὰ πεινασμένα λιοντάρια 38 .
3. Ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐν Χριστῷ θείας ἀποκαλύψεως, ποὺ σηματοδοτεῖται μὲ
τὴν ἔλευση καὶ παραμονὴ τοῦ Παρακλήτου ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἄνθρωπος προσεγγίζει τὸ Θεὸ διὰ τῆς ἀξιοποίησης τῶν δώρων τῆς υἱοθεσίας ποὺ συντελοῦν στὸν προσω-

34. Ἠσ. 9, 6. Κατὰ Εὐνομίου 2, 18, SC 305, 72 (PG 29, 609Β-612Α). Βλ. καὶ Γέν. 28, 13. 31, 13.
Ἔξ. 3, 14 κ.ἄ.
35. Γέν. 18, 27. 25, 27. Ἔξ. 4, 10. Κατὰ ὀργιζομένων 3, PG 31, 360B. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 11, PG
31, 409A. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 3, SC 26, 408 (PG 29, 156A). Ἡ ταπεινοφροσύνη τῶν ἀληθινὰ εὐσεβῶν διαφαίνεται καὶ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐπαγγέλματος. Ὁ Ἄβελ, ὁ πρῶτος ποὺ εὐαρέστησε τὸ Θεό, ἦταν ποιμένας.
Ὁ μέγας νομοθέτης Μωυσῆς, ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, ὁ θαυμάσιος ∆αβὶδ καὶ πολλοὶ ἄλλοι δίκαιοι ἦταν καὶ
αὐτοὶ ποιμένες. Βλ. Εἰς Μάμαντα 3, PG 31, 593B.
36. Ἔξ. 34, 28. Γ΄ Βασ. 17, 17-22. 19, 8-13. ∆΄ Βασ. 4, 38 ἑξ. Περὶ νηστείας 1, 5, PG 31, 169C· 6, PG
31, 172B-D. Εἰς Ἑξαήμερον 9, 1, SC 26, 478 (PG 29, 188B). Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 6, PG 31,
520A. Ὅροι κατὰ πλάτος 16, 2, PG 31, 960A. Βλ. καὶ Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 4, PG 31, 313D-316A: «(Ἠλίας) ἀκτήμων, ὠχριῶν, ἀνυπόδετος, ἀοίκητος, ἀνέστιος, ἄπορος, ἑνὶ χιτῶνι σκεπόμενος, τῇ μηλωτῇ, τὴν εὐχὴν ἔχων σύντροφον, τὴν ἐγκράτειαν ὁμοδίαιτον».
37. Α´ Βασ. 1, 9 ἑξ. Κριτ. 13, 4· 14. Περὶ νηστείας 1, 6, PG 31, 172Α. Περὶ νηστείας 2, 6, PG 31, 193B.
38. ∆αν. 1, 8-16. 2, 16 ἑξ. 3 ( Ὕμνος τριῶν παίδων), 22-26. 6, 16-22. 10, 2-3. Περὶ νηστείας 1, 6-7,
PG 31, 173AC· 9, PG 31, 180C. Ὅροι κατὰ πλάτος 16, 2, PG 31, 960A.
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πικὸ ἁγιασμό 39 . Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μὲ σθένος διακηρύττει τὴν «κατὰ Θεὸν» δικαιοσύνη, ἡ ὁποία διαφέρει, ὄχι μόνο ἀξιολογικὰ ἀλλὰ καὶ ὀντολογικά, ἀπὸ τὴν «κατὰ νόμον» δικαιοσύνη. Τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ διδάσκει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀληθινὴ δικαιοσύνη, ὅπως αὐτὴ νοεῖται διττῶς, δηλαδὴ ὡς ἀρετὴ τοῦ πιστοῦ καὶ ὡς δικαίωση
αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Συνισταμένη τῶν δύο μορφῶν δικαιοσύνης εἶναι ὁ ἁγιασμός, ὁ
ὁποῖος ἐπιτυγχάνεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῆς ἐνέργειας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος40 .
Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν ὑπόθεση τοῦ ἁγιασμοῦ συνίσταται στὴν τήρηση
τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ποὺ εἶναι στὴν οὐσία καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῶν ἀρετῶν ποὺ ἐνεφύσησε ὁ Θεὸς διὰ τῆς «πνοῆς ζωῆς» ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ τήρηση τῶν
θείων ἐντολῶν δὲν εἶναι θρησκευτικὸ καθῆκον καὶ δουλικὴ ὑποχρέωση, ἀλλὰ ἐλεύθερη
πράξη στὴν ὁποία προβαίνει ὁ πιστὸς ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ κινηθεῖ πρὸς τὸ σκοπὸ τῶν ἀρετῶν ἀκολουθώντας τὴν ἀσφαλὴ ὁδὸ τῶν ἐντολῶν. Ἡ κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη εἶναι
εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη, διότι εἶναι ἀποτέλεσμα τήρησης τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν.
α΄. Τήρηση ἐντολῶν καὶ καλλιέργεια ἀρετῶν
Ἡ σχέση τοῦ κατ᾿ εἰκόνα μὲ τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν δὲν εἶναι στατική, ἠθικὴ καὶ δικαιική, ὅπως διαλαμβάνει ἡ δυτικὴ σχολαστικὴ παράδοση. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τονίζει τὸ
δυναμισμὸ τῆς τελειωτικῆς φορᾶς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ κατ᾿ εἰκόνα στὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν.
Τὸ ζητούμενο στὴ δυναμικὴ καὶ ἐπίμοχθη αὐτὴ πορεία δὲν εἶναι ἡ ἠθικὴ-δικαιικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ μεταμόρφωση καὶ ἀνακαίνισή του 41 . Ἡ καλὴ ἀλλοίωση
τοῦ πεπτωκότος εἶναι δυνατή, διότι ὁ ἄνθρωπος ἤδη ἀπὸ τὴ δημιουργία του ἔχει ἔμφυτα τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν, καθὼς καὶ τὰ ἐξαίρετα προσόντα τῆς σοφίας, τῆς διάκρισης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἠθικῆς συνείδησης, διὰ τῶν ὁποίων εἶναι ἱκανὸς
ν᾿ ἀναπτύξει καὶ νὰ ἐξελίξει τὶς ἠθικὲς θεῖες καταβολές. Ἔπειτα λαμβάνει ἀπὸ τὴ φύση
πλεῖστα ὅσα διδάγματα αὐτογνωσίας καὶ θεογνωσίας. Ἡ ἀναγκαιότητα τῶν ἐντολῶν
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς τῆς πτώσης καὶ στὶς συνέπειες τῆς ἀμαύρωσης τοῦ κατ᾿ εἰκόνα.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν δὲν ἀποσκοπεῖ στὴ διαμόρφωση καλῶν καὶ χρηστῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ στὴν ὀντολογικὴ καὶ πνευματικὴ ὡρίμανση τῶν πιστῶν μὲ σταθερὸ
προσανατολισμὸ στὴν κατάκτηση τῆς οὐράνιας βασιλείας «ἐδῶ καὶ τώρα». Οἱ ἐντολὲς
ἔχουν σαφῶς ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο καὶ σκοπό, καὶ ἐδῶ ὀφείλεται ὁ δυναμικός τους
χαρακτήρας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, διὰ τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν ὁ ἄνθρωπος καθίσταται
39. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 28, 1, PG 29, 281CD: «οὐ παντὸς δῶρον εὐπρόσδεκτον τῷ Θεῷ, ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ
καρδίας προσάγοντος καθαρᾶς... υἱοὺς εἶναι Θεοῦ, εἶτα τότε ἀπαντᾷν ἐπὶ τὸ προσκομίζειν τὰ δῶρα τῷ Θεῷ,
καὶ ταῦτα οὐ τὰ τυχόντα, ἀλλ᾽ οἷα αὐτὸς διετάξατο... ∆ι᾽ ἁγιασμοῦ ἐστιν ἡμῖν ἡ πρὸς τὸν ἅγιον οἰκείωσις.
Εἰ βούλει ἀεὶ υἱὸς τοῦ ἁγίου εἶναι, ἁγιασμός σε υἱοθετείτω».
40. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπερασπίστηκε δυναμικὰ ἐναντίον τῶν πνευματομάχων τὴ θεότητα καὶ
ἁγιαστικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν κόσμο. Βλ. ἐνδεικτικὰ Κατὰ Εὐνομίου 3, 2-5, SC 305,
152-164 (PG 29, 660B-665Β). Περὶ πίστεως (ὁμιλ.) 3, PG 31, 469B-472A. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 9, 2223, SC 17, 324-328 (PG 32, 108B-109C). Ἐπιστ. 159, 2,18-27, COURTONNE 2, 87 (PG 32, 621ΑΒ). Βλ.
καὶ ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ περὶ Ἁγ. Πνεύματος διδασκαλία», σσ. 238-240. ΖΗΣΗΣ, «Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς πηγή»,
σσ. 213-224. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ, «Φυσικὴ καὶ μεταφυσικὴ τοῦ φωτός», σσ. 108-110. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεολογικὴ πορεία», σσ. 195-197. BOBRINSKOY, «The Indwelling of the Spirit», σσ. 56-58. VISCHER, «The
Holy Spirit-source», σσ. 87-106.
41. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Β΄, σσ. 200-201. Πρβλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 106-110.
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ὑπεράνω τοῦ νόμου καὶ κάθε μορφῆς ἐξουσίας. Ἡ ἐσωτερικὴ ἐλευθερία ἀπὸ τὰ πάθη καθιστᾶ περιττὴ τὴν ἐξωτερικὴ ἐπιβολὴ κανόνων κοινωνικῆς καὶ ἠθικῆς συμπεριφορᾶς.
Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν θείων ἐντολῶν· νὰ ὑποδείξουν στὸν ἄνθρωπο τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ καλλιεργήσει τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν καὶ θὰ μεταβεῖ ἀπὸ τὸ
κατ᾿ εἰκόνα στὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Οἱ ἐντολὲς δὲν ἀπαιτοῦν ἀναγκαστικὴ ἐφαρμογή, ἀλλὰ
ἀξιώνουν ἀγαθὴ προαίρεση ὡς ἀποτέλεσμα ἐλεύθερης βούλησης. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ
εἶναι ποὺ καταξιώνει τὸ πρόσωπο καὶ δικαιώνει τὸν ἄνθρωπο. Ἡ δικαίωση αὐτὴ στερεῖται κάθε δικανικοῦ ἢ ἠθικοῦ περιεχομένου. Ἡ δικαίωση τοῦ πιστοῦ εἶναι ἡ ὀντολογική
του μεταμόρφωση ποὺ τὸν καθιστᾶ ὅμοιο μὲ τὸ ∆ίκαιο Ἰησοῦ.
Τὸ ἔμφυτο τῆς φορᾶς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ ἀγαθό, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, συνεπάγεται
ὅτι «ἀδίδακτος ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπη». Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ ∆ημιουργὸ εἶναι ἔμφυτη
στὸν ἄνθρωπο καὶ ἔχει καταβληθεῖ μέσα του ὡς σπερματικὸς λόγος ἤδη κατὰ τὴ δημιουργία. Τὸ σπερματικὸ αὐτὸ λόγο ὁ ἄνθρωπος τὸν καλλιεργεῖ μὲ ἐπιμέλεια χάριτι Θεοῦ,
τὸν ἀναπτύσσει καὶ τὸν τελειοποιεῖ. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ πραγματοποιεῖ καὶ περιλαμβάνει κάθε ἄλλη ἐντολή. Αὐτὸ διδάσκει ὁ Κύριος ὅταν λέει «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει» καὶ ὅτι στὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον «ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται». Ἀφοῦ ἔλαβε ἐντολὴ
νὰ ἀγαπᾶ τὸ Θεὸ ὁ ἄνθρωπος ἔχει ταυτόχρονα ἐκ φύσεως τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τὴ
φορὰ πρὸς τὸ ἀγαθό· «τὸ γὰρ κυρίως ἀγαπητόν, ὁ Θεός· ἐπειδήπερ ἀγαπητὸν ὁρίζονται
εἶναι, οὗ πάντα ἐφίεται. Ἀγαθὸν δὲ ὁ Θεός, καὶ πρῶτον καὶ τελειότατον τῶν ἀγαθῶν…
τῶν ὀρεκτῶν ὄντα τὸν ἔσχατον»42 . Ἔτσι «κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς
τοῦ Κυρίου ῥοπὴ καὶ δύναμις», δηλαδὴ ἡ κλίση καὶ ἡ δύναμη γιὰ τὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν ὑπάρχει στοὺς ἀνθρώπους ἐκ φύσεως. Ἡ πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπη καὶ κάθε ἐντολὴ δὲν προέρχονται ἔξωθεν, ἀλλὰ «ὁμοῦ τῆ συστάσει τοῦ ἀνθρώπου σπερματικός τις
λόγος ἡμῖν ἐγκαταβέβληται, οἴκοθεν ἔχων τὰς ἀφορμὰς τῆς πρὸς τὸ ἀγαπᾷν οἰκειώσεως. Ὅνπερ τὸ διδασκαλεῖον τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ παραλαβόν, γεωργεῖν μετ᾽ ἐπιμελείας, καὶ ἐκτρέφειν μετ᾽ ἐπιστήμης, καὶ εἰς τελείωσιν ἄγειν Θεοῦ χάριτι πέφυκεν» 43 .
Στὴν καλλιέργεια τῆς ἔμφυτης πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπης συντελεῖ ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπο τῶν θείων εὐεργεσιῶν. Ἡ δημιουργία ἑνὸς ἀπέραντου καὶ θαυμαστοῦ κόσμου χάριν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ «κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» Θεοῦ δημιουργία του, ἡ δόση
τοῦ νόμου, ἡ ἀποστολὴ τῶν προφητῶν, ἡ ἀνάδειξη τῶν δικαίων καί, τὸ μέγιστο, τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Θεανθρώπου συνοψίζουν τὴν ἄφατη ἀγαθότητα καὶ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ πλάσμα του. «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν», διερωτᾶται ὁ ψαλμωδός. Γιὰ τὶς ἀνέκφραστες αὐτὲς εὐεργεσίες ὁ Θεὸς δὲν ἀπαιτεῖ
ἀνταπόδοση, ἀλλὰ ἀξιώνει μόνο ἀγάπη· «ὁ δὲ οὕτως ἐστὶν ἀγαθός, ὥστε οὔτε ἀντίδοσιν
ἀπαιτεῖ, ἀλλ᾽ ἀρκεῖται μόνον ἀγαπώμενος ἐφ᾽ οἷς ἔδωκεν». Ἡ περιέλευση σὲ λήθη τῶν
θείων εὐεργεσιῶν καὶ ἡ ἀχαριστία τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐκφράζεται «ἐν τῇ ἀπειθείᾳ καὶ
ἐν τῇ ἀμελείᾳ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ», ἀναιροῦν τὴν ἔμφυτη πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπη καὶ
φανερώνουν ὑποταγὴ διάβολο. Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν, ποὺ ὑποδεικνύουν τὸ θεῖο θέλημα, εἶναι τὸ μέτρο τῆς πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπης· «Τί τὸ μέτρον τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης. Τὸ
42. Εἰς ψαλμὸν 114, 1, PG 29, 484C. Βλ. καὶ Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 1, PG 31, 908B-912Α. Ἰω. 14,
23. Ματθ. 22, 40. RIVIÈRE, S. Basile, σσ. 281-287. COSSU, «L᾽amore naturale», σ. 90 ἑξ. Γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ προέλευση τοῦ σπερματικοῦ λόγου γιὰ τὸν ὁποῖο μιλᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος βλ. ὅπ.π., σσ. 103-107.
43. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 1, PG 31, 908BC. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 112-113.
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ὑπὲρ δύναμιν ἀεὶ τὴν ψυχὴν ἐπεκτείνεσθαι πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα, κατὰ σκοπὸν καὶ
ἐπιθυμίαν τῆς αὐτοῦ δόξης» 44 .
Ἔμφυτη καὶ ἀδίδακτη εἶναι καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἥμερος καὶ κοινωνικὸς καὶ ὄχι μοναστικὸς καὶ ἄγριος. Βασικὰ γνωρίσματα τῆς φύσης του
εἶναι «τὸ κοινωνεῖν ἀλλήλοις, καὶ χρῄζειν ἀλλήλων, καὶ ἀγαπᾷν τὸ ὁμόφυλον». Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ ἐναπέθεσε ὁ ∆ημιουργὸς ἐξ ἀρχῆς στὸν ἄνθρωπο ὡς σπέρματα καὶ
ἀπαιτεῖ στὴ συνέχεια τοὺς καρποὺς τῆς καλλιέργειας τῶν σπερμάτων, ὅταν ἐντέλλεται
«ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Συνεπῶς ὁ νόμος τῆς ἀγάπης
«τῶν σπερματικῶς ἐνυπαρχουσῶν ἡμῖν δυνάμεων γεωργός ἐστι καὶ τροφεύς» 45 . Ἡ θεάρεστη ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἐκδήλωση τῆς χριστιανικῆς «φιλανθρωπίας», δηλαδὴ τῆς πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἀγάπης. Ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐλεημοσύνης σὲ
σχέση μὲ τὶς ἄλλες ἀρετὲς ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως. Τὴν
πρώτη θέση στὴν οὐράνια βασιλεία «ὁ μεταδοτικὸς ἐπέχει· ὁ τροφεὺς πρωτοστάτης τῶν
τιμωμένων· ὁ τὸν ἄρτον χορηγήσας πρὸ πάντων καλεῖται· ὁ χρηστὸς καὶ εὐμετάδοτος
πρὸ τῶν ἄλλων δικαίων τῇ ζωῆ παραπέμπεται». Ἀντίθετα, «ὁ ἀκοινώνητος καὶ φειδωλὸς πρὸ πάντων ἁμαρτωλῶν τῷ πυρὶ παραδίδοται» 46 .
Ἡ ἱκανότητα διάκρισης ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακὸ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἔξοχα
προσόντα τῶν πρωτοπλάστων. Ἡ ἱκανότητα αὐτὴ εἶναι ἔμφυτη σὲ κάθε ἄνθρωπο· «διακριτικοί ἐσμεν ἀγαθοῦ καὶ τοῦ χείρονος· ἐκλογὴν τοῦ συμφέροντος καὶ ἀποστροφὴν τοῦ
βλαβεροῦ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως δεδιδάγμεθα». Ἡ διάκριση τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ
εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐξαίρετες δωρεὲς τοῦ ∆ημιουργοῦ πρὸς τὸ πλάσμα του· «ὅτι ἑκάστου ἡμῶν ἐν τῷ κρυπτῷ ζυγός τις ἐστὶ παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς ἐγκατασκευασθείς, ἐφ᾽ οὗ
τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων δυνατόν ἐστι διακρίνεσθαι». Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴν κακία καὶ στὴν ἀρετή, ἀφοῦ ζυγίσει τὸ βάρος τῆς ἔκβασης τοῦ κάθενός. Ἡ πρόσκαιρη ἡδονὴ συνεπάγεται τὸν αἰώνιο θάνατο, ἐνῶ ἡ κακοπάθεια στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς ἐγγυᾶται τὴν αἰώνια μακαριότητα. Χρησιμοποιεῖ ἐσφαλμένα καὶ
ἀνορθόδοξα τὸ ζυγὸ τῆς ψυχῆς του αὐτὸς ποὺ ἔχοντας διεστραμμένο τὸ κριτήριο τοῦ νοῦ
44. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 2-4, PG 31, 912C-916C. Ψαλμ. 115, 3. Βλ. καὶ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 211212, PG 31, 1224Α-C.
45. Ὅροι κατὰ πλάτος 3, 1, PG 31, 916D-917A. Ἰω. 13, 34. Βλ. καὶ Εἰς Ἑξαήμερον 9, 3, SC 26, 496
(PG 29, 196AB): «Οὐ τοίνυν ἡμῖν πρὸς ἀπολογίαν αὔταρκες, τὸ μὴ γράμμασι διδαχθῆναι τὰ συμφέροντα,
τῷ ἀδιδάκτῳ τῆς φύσεως νόμῳ τὴν τοῦ λυσιτελοῦντος αἵρεσιν δεξαμένοις. Οἶδας τί ποιήσεις τῷ πλησίον
καλόν; Ὃ σεαυτῷ βούλει παρ᾿ ἑτέρου γενέσθαι (Ματθ. 7, 12). Οἶδας ὅ τι ποτέ ἐστι τὸ κακόν; Ὃ οὐκ ἂν αὐτὸς παθεῖν ἔλοιο παρ᾿ ἑτέρου. Οὐδεμία ῥιζοτομικὴ τέχνη, οὐδὲ ἐμπειρία βοτανικὴ τῶν ὠφελίμων τοῖς ἀλόγοις τὴν διδασκαλίαν ἐξεῦρεν, ἀλλὰ φυσικῶς ἕκαστον τῶν ζῴων τῆς οἰκείας ἐστι σωτηρίας ποριστικόν,
καὶ ἄῤῥητόν τινα κέκτηται τὴν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν οἰκείωσιν». Πρβλ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Τὸ φυσικὸν καὶ κανονικὸν δίκαιον», σσ. 381-383. COSSU, «L᾽amore naturale», σ. 98 ἑξ. ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, Ἡ κοινωνικὴ σκέψις,
σσ. 12-16.
46. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 7, PG 31, 324ΑB. Ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει μὲ ἁγιογραφικὲς εἰκόνες
τὴν ὀμορφιὰ καὶ ἀξία τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 5, 6, SC 26, 306 (PG 29, 109A):
«...ἔγκαρπον εἶναι τῷ ἀληθινῷ γεωργῷ τὴν ἐπίδειξιν τῶν ἔργων ταμιευόμενον. Σὺ δὲ καὶ ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἔσο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ (Ψαλμ. 51, 10)… τὸ ἀειθαλὲς τοῦ φυτοῦ μιμήσῃ, καὶ τὸ πολύκαρπον δὲ
αὐτοῦ ζηλώσεις, ἄφθονον τὴν ἐλεημοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ παρεχόμενος». Εἰς ψαλμὸν 114, 2, PG 29,
485C: « Ἔργων δικαίων παρουσία μεγαλοφωνία ἐστὶ παρὰ Θεῷ», ποὺ παραπέμπει στὴν εἰκόνα τῆς τελικῆς κρίσεως, ὅπου τὰ καλὰ ἔργα συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς (Ματθ. 25, 34-40). Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 8,
PG 31, 325D-328A, ὅπου ἡ ἔμπρακτη φιλαδελφία γίνεται τὸ νυμφικὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς ποὺ τὴν εἰσάγει
στὸ βασιλικὸ γάμο κατὰ τὴν παραβολὴ τῶν παρθένων (Ματθ. 25, 1-10).
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προτιμᾶ τὰ μάταια ἀντὶ τῶν ἀληθινῶν, τὰ πρόσκαιρα ἀντὶ τῶν αἰωνίων, τὴν προσωρινὴ ἡδονὴ ἀντὶ τῆς ἀπαύστου εὐφροσύνης. Θὰ εἶναι ἀναπολόγητος τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης,
καθὼς δὲ δικαιοῦται νὰ ἐπικαλεσθεῖ ἄγνοια τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ ἄνθρωπος ποὺ χρησιμοποίησε κακῶς τὴ ζυγαριὰ τῆς ψυχῆς του, δηλαδὴ τὴ δυνατότητα ποὺ τοῦ παρεῖχε ὁ Θεὸς δυνάμει τοῦ λογικοῦ καὶ τοῦ αὐτεξουσίου νὰ προτιμήσει τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ περιφρονήσει
τὴν κακία 47 .
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν συνδέεται μὲ κόπους καὶ δυσκολίες, καθώς, κατὰ τὸν ἀψευδὴ λόγο τοῦ Κυρίου, «στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν». Ἡ στενότητα τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ πίεση ποὺ ἀσκεῖ στὸν πιστὸ δηλώνουν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴ δυσκολία διάβασης, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὴν ἀσφάλεια ποὺ παρέχει στὸν
ὁδοιπόρο προφυλάσσοντάς τον ἀπὸ κάθε ἐπικίνδυνη παρέκκλιση· «∆εῖ οὖν τὸν διὰ στενῆς καὶ τεθλιμμένης εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν προθέμενον φυλάσσειν ἑαυτὸν ἀπὸ πάσης
παρεκβάσεως καὶ παρεκτροπῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, πληροῦντα τὸ γεγραμμένον·
Μὴ ἐκκλίνῃς εἰς δεξιά, μηδὲ ἀριστερά» 48 . Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑποδεικνύει στοὺς ἀγωνιστὲς τῆς εὐσεβείας τὸ μακάριο τέλος τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ὥστε μὲ τὴν ἐλπίδα τῶν
μελλόντων ἀγαθῶν νὰ ὑπομένουν τὶς δυσκολίες χωρὶς λύπη. Ὁ μόχθος τῶν ὁδοιπόρων
ποὺ βαδίζουν ἀνώμαλο καὶ δύσβατο δρόμο ἀνακουφίζεται ἀπὸ κατάλληλο κατάλυμα· οἱ
κίνδυνοι ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴ θάλασσα οἱ ἐμπορευόμενοι διασκεδάζονται ἀπὸ τὴν
ἐλπίδα τοῦ κέρδους· οἱ κόποι τῶν γεωργῶν ἐκμηδενίζονται μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς καρποφορίας. Ἔτσι καὶ «ὁ κοινὸς τοῦ βίου διορθωτής… σοφῶς καὶ ἐντέχνως τοὺς μισθοὺς προεβάλετο, ἵνα, ὑπερκύπτοντες τοὺς ἐν χερσὶ πόνους, τῇ διανοίᾳ πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπειγώμεθα». Ἡ ἀποφυγὴ τῶν κόπων τῆς ἀρετῆς καὶ ἡ ἀνάλωση τοῦ πολύτιμου χρόνου τῆς ζωῆς σὲ κοσμικὲς ἀπολαύσεις ἀπομακρύνουν τὸν ὁδοιπόρο ἀπὸ τὴ
σωτηριώδη ὁδό· «ὁ δὲ μυρίοις τοῖς ἀρετῆς ἀγῶσιν ἐνιδρώσας, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀναλαβεῖν
αὐτὴν ἐν κόποις περισσοτέρως ἐξετασθείς, οὗτός ἐστιν ὁ ζήσειν μέλλων εἰς τέλος» 49 .
Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ ἡ πνευματικὴ ζωὴ ἐν γένει εἶναι ἄθληση, γι᾿ αὐτὸ καὶ
οἱ χριστιανοὶ καλοῦνται συχνὰ ἀθλητές. Οἱ κοσμικοὶ ἀθλητὲς ἀναλαμβάνουν τὰ ἀγωνίσματα στὸ στάδιο ἀφοῦ ὑπομείνουν ἄπειρους κόπους καὶ πόνους, ἀποσκοπώντας στὴν
κατάκτηση φθαρτοῦ στεφάνου καὶ ἐφήμερης δόξας. Οἱ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται στὸ
πνευματικὸ στάδιο, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν ἔπαθλα θαυμαστὰ καὶ ἀσυγκρίτως ἀνώτερα τῶν κοσμικῶν βραβείων. Κανεὶς δὲ στεφανώνεται, ἐὰν δὲν ἀθληθεῖ. Γι᾿ αὐτὸ οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ κερδίσουν τὸ ἔπαθλο τῆς βασιλείας καλοῦνται στοὺς θεάρεστους ἀγῶνες τῆς εὐσεβείας 50 . Ὁ χριστιανὸς καλεῖται νὰ ἀγαπᾶ, ἀκόμη καὶ ὅταν μισεῖται, νὰ ὑπομένει, ἀκόμη καὶ ἂν διώκεται, νὰ παρακαλεῖ, ὅταν βλασφημεῖται, καὶ γενικὰ
νὰ νεκρωθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἀναστηθεῖ στὴ διάπραξη ἔργων ἀγαθῶν. Τὰ
πνευματικὰ αὐτὰ ἀγωνίσματα εἶναι δύσκολα. Ὅμως «τίς καθεύδων τρόπαιον ἔστησε;
Τίς τρυφῶν καὶ καταυλούμενος τοῖς τῆς καρτερίας στεφάνοις κατεκοσμήθη; Οὐδεὶς μὴ
δραμὼν ἀνείλετο τὸ βραβεῖον. Πόνοι γεννῶσι δόξαν, κάματοι προξενοῦσι στεφάνους» 51 .
47. Περὶ εὐχαριστίας 2, PG 31, 924A. Εἰς ψαλμὸν 61, 4, PG 29, 477D-480B. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 77-79.
48. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 241, PG 31, 1244BC. Ματθ. 7, 14. ∆ευτ. 17, 11. Παροιμ. 4, 27.
49. Εἰς ψαλμὸν 1, 3, PG 29, 216AΒ. Εἰς ψαλμὸν 48, 5, PG 29, 441D-444Α.
50. Πρὸς τοὺς νέους 8,44-77, BOULENGER, 53-54 (6, PG 31, 580B-581A).
51. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 7, PG 31, 440BC. Πρβλ. Πρὸς τοὺς νέους 5,11-17, BOULENGER, 47
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Ἔμφυτη εἶναι ἐπίσης ἡ κλίση τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἀρετή, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀδίδακτη ἡ τάση ἀποφυγῆς τῆς κακίας, καθὼς «φυσικὸς λόγος οἰκείωσιν ἡμῖν τοῦ καλοῦ καὶ
ἀλλοτρίωσιν ἀπὸ τῶν βλαβερῶν ὑποδεικνὺς ἐγκατέσπαρται»52 . Ἡ ἔμφυτη φορὰ πρὸς τὸ
ἀγαθὸ συνεπάγεται τὴ φυσικὴ ἀγάπη πρὸς τὴ δικαισύνη, δηλαδὴ τὴν ἀρετή. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, ἡ ἀδίδακτη τάση ἀποφυγῆς τῆς κακίας συνεπάγεται τὸ φυσικὸ μίσος πρὸς τὴν
ἀνομία, δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία. Καὶ οἱ δύο ψυχικὲς δυνάμεις, τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ μίσους,
εἶναι καλὲς καὶ χρήσιμες καὶ ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ στὴ λογικὴ ψυχὴ γιὰ νὰ τὶς ἀξιοποιεῖ κατὰ τὸ συμφέρον 53 . Ὁ θυμὸς εἶναι ἡ ἰσχυρὴ δύναμη τῆς ψυχῆς ποὺ στρέφεται κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ συμμαχεῖ μὲ τὴ λογικὴ στὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Τὸ θυμοειδὲς
τονώνει τὴν ἐπιθυμία καὶ ἐνισχύει τὴν προσπάθεια διάπραξης ἀγαθῶν ἔργων, ἐνῶ ταυτόχρονα στρέφεται «ἐπὶ τὸν ἀνθρωποκτόνον, τὸν τοῦ ψεύδους πατέρα, τὸν ἐργάτην τῆς
ἁμαρτίας». Τὸ πεδίο δράσης τοῦ θυμοειδοῦς εἶναι διμέτωπο· «δεῖ γὰρ τὴν ἴσην σπουδὴν
ἔχειν περί τε τὴν ἀγάπην τῆς ἀρετῆς, καὶ περὶ τὸ μῖσος τῆς ἁμαρτίας». Συνεπῶς ὁ θυμὸς ἀποδεικνύεται πολὺ χρήσιμος, ὅταν βέβαια ὁρίζεται ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὴν αὐτεξούσια ὁρμὴ πρὸς τὸ καλό· «αὕτη ἀρίστη ἐστὶ καὶ ἔμμετρος τῷ φρονίμῳ τῆς ψυχῆς μέρει
παρὰ τοῦ θυμοειδοῦς ἡ συνεργασία». Τὸ αὐτεξούσιο εἶναι ἡ φυσικὴ δύναμη ποὺ καθορίζει τὴν καλὴ ἢ κακὴ χρήση τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. Τὸ θυμοειδὲς μπορεῖ νὰ στραφεῖ
κατὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἢ νὰ συμμαχήσει μὲ τὸ ἀγαθό· τὸ ἐπιθυμητικὸ μπορεῖ νὰ ἐπιδιώξει
τὶς ἀπολαύσεις καὶ ἡδονὲς ἢ νὰ ποθήσει τὸ Θεὸ καὶ τὰ αἰώνια ἀγαθά· τὸ λογικὸ μπορεῖ
νὰ ἀξιοποιηθεῖ μὲ φρόνηση καὶ σύνεση ἢ νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ κακεντρέχεια καὶ κακουργία. Ὁ Θεὸς ὅμως δώρισε τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ὄχι ὡς ἀφορμὲς ἁμαρτίας ἀλλὰ ὡς
ὅπλα γιὰ τὴ σωτηρία. Ἔτσι ὁ θυμός, ὅταν ἐκδηλώνεται κατὰ τὸν προορισμό του, ἰσχυροποιεῖ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐγκράτεια, ἐνῶ ὅταν ἐνεργεῖ ἀντίθετα πρὸς τὸν ὀρθὸ λόγο,
γίνεται ἐμπαθὴς ἕξη. Ὁ ψαλμωδὸς νουθετεῖ «ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» καὶ ὁ Κύριος ἀπειλεῖ καταδίκη σ᾽ αὐτὸν ποὺ ὀργίζεται χωρὶς λόγο, «ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει». Ὡστόσο θέτει τὴν ὀργὴ ὡς ὅπλο κατὰ τοῦ ἀντικειμένου· «καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον
τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς»54 .
(3, PG 31, 572ΑΒ).
52. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 5, SC 26, 414-416 (PG 29, 157D-160A). Βλ. καὶ ὅπ.π. 9, 4, SC 26, 496-498 (PG
29, 196BC): «Εἰσὶ δὲ καὶ παρ᾿ ἡμῖν αἱ ἀρεταὶ κατὰ φύσιν, πρὸς ἃς ἡ οἰκείωσις τῆς ψυχῆς οὐκ ἐκ διδασκαλίας ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐνυπάρχει. Ὡς γὰρ οὐδεὶς ἡμᾶς λόγος διδάσκει τὴν νόσον μισεῖν,
ἀλλ᾿ αὐτόματον ἔχομεν τὴν πρὸς τὰ λυποῦντα διαβολήν· οὕτω καὶ τῇ ψυχῇ ἔστι τις ἀδίδακτος ἔκκλισις
τοῦ κακοῦ… Ὅθεν ὀρεκτικὴ τοῦ οἰκείου καὶ κατὰ φύσιν αὐτῇ ἀδιδάκτως ἐστὶν ἡ ψυχή. ∆ιὸ ἐπαινετὴ πᾶσιν
ἡ σωφροσύνη· καὶ ἀποδεκτὴ ἡ δικαιοσύνη· καὶ θαυμαστὴ ἡ ἀνδρεία· καὶ ἡ φρόνησις περισπούδαστος».
53. Εἰς ψαλμὸν 44, 8, PG 29, 405B: «φυσική τίς ἐστι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἡ οἰκείωσις, καὶ πρὸς τὴν ἀνομίαν ἡ ἀλλοτρίωσις. Καὶ ἡμῖν δὲ οὐ χαλεπὸν βουληθεῖσιν ἀναλαβεῖν τὴν πρὸς τὴν δικαιοσύνην ἀγάπην,
καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀνομίαν μῖσος. Πᾶσαν γὰρ δύναμιν ὁ Θεὸς χρησίμως ἔδωκε τῇ λογικῇ ψυχῇ· ὥσπερ τὴν
τοῦ ἀγαπᾷν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ μισεῖν· ἵνα λόγῳ εὐθυνόμενοι ἀγαπῶμεν μὲν τὴν ἀρετήν, μισῶμεν δὲ τὴν
κακίαν». Πρβλ. RIVIÈRE, S. Basile, σσ. 47-51.
54. Κατὰ ὀργιζομένων 5-6, PG 31, 365Β-369Α. Ψαλμ. 4, 5. Ματθ. 5, 22. Γέν. 3, 15. Ἡ Παλαιὰ
∆ιαθήκη βρίθει παραδειγμάτων δικαίων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀξιοποιώντας ὀρθὰ τὴν ὀργὴ καὶ τὸ θυμό τους
ἀπέδωσαν δικαιοσύνη γιὰ τὴν ὕβρη κατὰ τοῦ Θεοῦ· «οὕτω γίνεται πολλάκις ὁ θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων
ὑπηρέτης». Ὁ πρᾶος Μωυσῆς ἐξόπλισε τὰ χέρια τῶν Λευιτῶν κατὰ τῆς εἰδωλολατρίας τοῦ περιούσιου λαοῦ ( Ἔξ. 32, 27-29). Ὁ ἐπιεικὴς Φινεὲς ἀναίρεσε τὴν ἀναίσχυντη πορνεία τοῦ Ζαμβρὶ μὲ τὴ Μαδιανίτιδα,
«καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ» (Ἀριθμ. 25, 7-8). Ὁ συνετὸς Σαμουὴλ φόνευσε ὑπὸ τὸ κράτος
δίκαιης ὀργῆς τὸ βασιλέα τῶν Ἀμαληκιτῶν, «καθότι ἠτέκνωσε γυναῖκας ἡ ρομφαία αὐτοῦ» (Α´ Βασ. 15,
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Ἀπὸ τὴ χρήση τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς ἐξαρτᾶται ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς
κακίας· «Καὶ διὰ τούτων τῶν δυνάμεων, ὀρθῶς μὲν καὶ προσηκόντως ἐνεργοῦντες, τὸν
κατ᾿ ἀρετὴν εὐσεβῶς συμπληροῦμεν βίον· παραφθείροντες δὲ αὐτῶν τὴν ἐνέργειαν, πρὸς
τὴν κακίαν ὑποφερόμεθα. Καὶ ἔστιν οὗτος κακίας ὅρος, ἡ πονηρά, καὶ παρ᾽ ἐντολὴν τοῦ
Κυρίου χρῆσις τῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδομένων ἡμῖν· ὥσπερ οὖν, τῆς παρὰ Θεοῦ ἐπιζητουμένης ἀρετῆς, ἡ ἐξ ἀγαθοῦ τοῦ συνειδότος κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου χρῆσις
αὐτῶν». Ὑπάρχει πλήρης ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴ θεία κλήση σωτηρίας καὶ στὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἡ θεία κλήση ἀπευθύνεται πρὸς ἀποδέκτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἔμφυτη τὴ
βούληση καὶ ἱκανότητα θετικῆς ἀνταπόκρισης ἤδη ἀπὸ τὴ δημιουργία του. Οἱ ἐντολὲς
συμβάλλουν στὴ θετικὴ κλίση τῆς βούλησης καὶ στὴν ἄσκηση τῶν ἔμφυτων δυνάμεων,
ἀπώτερος δὲ σκοπὸς τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου,
δηλαδὴ ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία 55 .
Ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει ἕνα φυσικὸ κριτήριο ἐπιλογῆς τῆς ἀρετῆς καὶ ἀπόρριψης τῆς κακίας, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν ἱκανότητα διάκρισης καλοῦ καὶ κακοῦ, τὴν ὁποία ἐξ ἀρχῆς ἔθεσε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο 56 . Τὸ δραματικὸ δίλημμα τῆς ψυχῆς ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν κακία παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ὡς δίκη ποὺ διεξάγεται ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου μὲ δικαστὴ τὸ νοῦ. Στὴ δίκη ἀνάμεσα στὴν ἐγκράτεια καὶ
στὴν πορνεία ἡ ἡδονὴ συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς πορνείας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ
παραστέκεται ὑπὲρ τῆς ἐγκράτειας. Ἐὰν ὁ προεδρεύων νοῦς καταδικάσει τὴν ἁμαρτία
καὶ προτιμήσει τὴν ἐγκράτεια, τότε ἀσκεῖ ὀρθὴ καὶ δίκαιη κρίση. Ἐὰν ἀντίθετα ἀπορρίψει τὴν ἐγκράτεια καὶ ἀποφανθεῖ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας, τότε φέρει τὴν εὐθύνη τῆς κρίσης
του. Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ κρίνει ὀρθὰ καὶ δίκαια τὰ πνευματικὰ πράγματα καὶ νὰ
ζυγίζει μὲ τὸ νοῦ τὰ πρακτέα. Ἔτσι ὅταν κάθε ἐντολὴ προσφεύγει στὴν κρίση ἐναντίον
τῆς ἀντίθετής της κακίας, ὁ νοῦς πρέπει νὰ δίνει τὸ προβάδισμα στὸ θεῖο νόμο ἐφαρμόζοντας τὶς ἐπιταγές του. Στὴ δίκη ἐμφανίζονται πολλὰ ζεύγη ἀντιδίκων· ὁ πλεονασμὸς
καὶ ἡ ἰσότητα, ἡ ὕβρις καὶ ἡ μακροθυμία, ἡ ἔχθρα καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ ὑποκρισία καὶ ἡ
ἁπλότητα, ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ δειλία, ἡ φρόνηση καὶ ἡ ἀφροσύνη, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀδικία, ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀκολασία, καὶ γενικὰ κάθε ἀρετὴ εἶναι ἀντίδικος μὲ τὴν ἀντίστοιχη κακία. Ὁ χριστιανὸς στὴν πνευματικὴ αὐτὴ δίκη ὀφείλει νὰ ἐπιδείξει εὐθυκρισία προτιμώντας τὴν τήρηση τῆς θείας ἐντολῆς καὶ ἀπορρίπτοντας τὴν κακία57 .
33). Ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας δικαιολογημένα καὶ συνετὰ θανάτωσε πρὸς ὄφελος τοῦ Ἰσραὴλ ἑκατοντάδες ἱερεῖς
τῶν εἰδώλων (Γ´ Βασ. 18, 40). Ὁ θυμὸς τῶν δικαίων συνιστᾶ τὴν ἀδιάβλητη κατάσταση τῆς δίκαιης ἀγανάκτησης. Ὁ πονηρὸς θυμὸς εἶναι ἡ ὁρμητικὴ διάθεση τῆς ψυχῆς κατὰ τοῦ ἐρεθίσαντος, ἐνῶ ἡ συνετὴ
ἀγανάκτηση εἶναι ἡ δυσαρέσκεια κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ διόρθωση ἢ ἀναίρεση τοῦ κακοῦ. Βλ. Ὅροι κατ᾽
ἐπιτομὴν 68, PG 31, 1129D-1132A.
55. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 1, PG 31, 909AΒ. Βλ. καὶ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία,
σσ. 42-43.
56. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9-10, PG 31, 405C-408A: «ἔχομεν παρ᾿ ἑαυτοῖς κριτήριον φυσικόν, δι᾿ οὗ
τὰ καλὰ τῶν πονηρῶν διακρίνομεν… οἷόν τινα δικαστὴν ἴσῃ καὶ δικαιοτάτῃ γνώμῃ τοῖς ἐναντίοις βραβεύοντα, πείθεσθαι μὲν τῇ ἀρετῇ, καταδικάζειν δὲ τὴν κακίαν… ἔνδον ἐν τῷ κεκρυμμένῳ τῶν λογισμῶν
κριτηρίῳ σπουδάζειν χρὴ τὰς περὶ τοῦ πράγματος κρίσεις ἀπαρατρέπτους ποιεῖσθαι, καὶ τὸν νοῦν τρυτάνῃ
ἔχειν προσεοικότα, ἀκλινῶς ἕκαστον τῶν πρακτέων ζυγοστατοῦντα».
57. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9-10, PG 31, 405C-408Β: «Ἐπειδή τι ἔχομεν παρ᾿ ἑαυτοῖς κριτήριον φυσικόν, δι᾿ οὗ τὰ καλὰ τῶν πονηρῶν διακρίνομεν, ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν πρακτέων ὀρθὰς ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων τὰς διακρίσεις· καί, οἷόν τινα δικαστὴν ἴσῃ καὶ δικαιοτάτῃ γνώμῃ τοῖς ἐναντίοις
βραβεύοντα, πείθεσθαι μὲν τῇ ἀρετῇ, καταδικάζειν δὲ τὴν κακίαν. Οἷον πορνεία καὶ σωφροσύνη παρὰ σοὶ
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Ὡστόσο ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀνθρώπου στὴ διάπραξη τοῦ ἀγαθοῦ -ὄχι ἀπὸ φυσικὴ
ἀδυναμία ἀλλὰ ἀπὸ ἀδύναμη προαίρεση- ὑποβοηθᾶται ἀπὸ τὰ διδάγματα τῆς φύσης, τὰ
ὁποῖα φανερώνουν εὔλογη καὶ φυσικὴ κατάσταση τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀρετῆς ἔναντι τῆς
κακίας, καὶ ταυτόχρονα ἀποδεικνύουν τὸ ἐφαρμόσιμο τῶν ἐντολῶν. Ὁ θάνατος τῆς μέλισσας μετὰ τὸ κέντρισμα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κατὰ τοῦ πλησίον ἐκδηλουμένη κακία ἐπιστρέφει στὸν ἐμπαθή. Ἡ ἐντολὴ «μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόναι» ταυτίζεται μὲ
τὴ φυσικὴ ἐπιταγή, ἀλλὰ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τοῦ κτιστοῦ μὲ τὴ συμπλήρωση «ἀλλὰ νικᾶν ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν». Ὁ νόμος τῆς φιλοξενίας, ποὺ τηρεῖται ἐνστικτωδῶς ἀπὸ τὰ
ἄλογα ζῶα, εἶναι ἐλεγκτικὸς τῆς ἐνσυνείδητης κακοξενίας τῶν χριστιανῶν, τῶν «καὶ
τὰς θύρας κλειόντων, καὶ μηδὲ στέγης ἐν χειμῶνι καὶ νυκτὶ τοῖς ἐπιδημοῦσι μεταδιδόντων». Ἡ ἐντολὴ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» ἀντιστοιχεῖ στὴν ἔμφυτη
τάση ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ στοὺς τροφεῖς καὶ στὴν ἀδίδακτη ἠθικὴ ὑποχρέωση ἀνταπόδοσης εὐεργεσιῶν, γνωστὴ ὡς «ἀντιπελάργωσις». Ἡ συμβουλὴ τοῦ ἀποστόλου περὶ
ἀμοιβαίου καθήκοντος ἀγάπης ἀνάμεσα στοὺς γεννήτορες καὶ στὰ τέκνα δὲν εἰσάγει
καινούργια ἤθη, ἀλλὰ περισφίγγει τὰ δεσμὰ τῆς φύσης. Ἡ φυσικὴ φιλοστοργία τῶν ζώων καθιστᾶ ἀναπολόγητο τὸ σκληρόκαρδο χριστιανό, ποὺ λαμβάνει ἀφορμὲς φιλοστοργίας τόσο ἔσωθεν δυνάμει τοῦ ἔμφυτου ἠθικοῦ νόμου ὅσο καὶ ἔξωθεν ἀπὸ τὶς θεόσδοτες
ἐντολές· «εἰ ἡ λέαινα στέργει τὰ ἐξ αὐτῆς, καὶ λύκος ὑπὲρ σκυλάκων μάχεται, τί εἴπῃ
ἄνθρωπος καὶ τῆς ἐντολῆς παρακούων καὶ τὴν φύσιν παραχαράσσων;». Παρόμοια, ἡ ἀφοσίωση καὶ πιστότητα τοῦ σκύλου στὸν κύριό του, σὲ σημεῖο νὰ τὸν ἀκολουθεῖ ἀκόμη
καὶ στὸ θάνατο, συνιστᾶ κατηγορητήριο ἐναντίον τῶν μισούντων τὸν εὐεργέτη Θεό 58 .
Συνεπῶς ὄχι ἡ δυσκολία τῶν ἐντολῶν ἀλλὰ ἡ ἁμαρτωλὴ διάθεση καὶ ἀμετανοησία
τῶν χριστιανῶν, ἡ ὀκνηρία καὶ ἡ ἀπροθυμία τους στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν εἶναι οἱ
αἰτίες ποὺ ὁ ἄνθρωπος διαβάλλει καὶ συκοφαντεῖ τὶς θεῖες ἐντολὲς ὡς ἀνεφάρμοστες 59 .
Ἐλεγκτικὰ τῆς ὑποκρισίας αὐτῆς τῶν χριστιανῶν εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φυσικὰ παραδείγματα, καὶ τὰ παραδείγματα ἀνδρῶν πού, ἐνῶ ἔζησαν σὲ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον,
καλλιέργησαν τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν ἀκολουθώντας τὸ νόμο τῆς συνείδησης. Ὅλοι
κρίνεται, καὶ ὑψηλὸς προκαθέζεταί σου ὁ νοῦς πεπιστευμένος τὸ δικαστήριον· καὶ ἡ μὲν ἡδονὴ συνηγορεῖ
τῇ πορνείᾳ, ὁ δὲ φόβος τοῦ Θεοῦ τῇ σωφροσύνῃ συνίσταται. Ἐὰν μὲν οὖν καταδικάσῃς τὴν ἁμαρτίαν, δῷς
δὲ νικῆσαι τὴν σωφροσύνην, εὐθεῖαν ἐποιήσω τὴν κρίσιν τοῦ πράγματος· ἐὰν δέ, τῇ ἡδονῇ δοὺς τὴν ῥοπήν,
προτιμοτέραν ἀποφήνῃς τὴν ἁμαρτίαν, σκολιὸν ἐποιήσω τὸ κρῖμα… Ἐπεὶ οὖν, κατ᾿ αὐτὸν τὸν Σολομῶντα,
Λογισμοὶ δικαίων κρίματα (Παροιμ. 12, 5), ἔνδον ἐν τῷ κεκρυμμένῳ τῶν λογισμῶν κριτηρίῳ σπουδάζειν
χρὴ τὰς περὶ τοῦ πράγματος κρίσεις ἀπαρατρέπτους ποιεῖσθαι, καὶ τὸν νοῦν τρυτάνῃ ἔχειν προσεοικότα, ἀκλινῶς ἕκαστον τῶν πρακτέων ζυγοστατοῦντα. Ὅταν ἑκάστη ἐντολὴ παρὰ σοὶ πρὸς τὴν ἀντικειμένην αὐτῇ κακίαν διαδικάζηται, δὸς τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τῆς ἁμαρτίας τὰ νικητήρια. Πλεονασμὸς καὶ ἰσότης
κρίνονται; ἀπόφηνε κατὰ τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας, δὸς τὴν βελτίονα ψῆφον τῇ ἀρετῇ. Λοιδορία καὶ
μακροθυμία ἀλλήλαις ἀντικαθίστανται; καταίσχυνον τὴν λοιδορίαν, καὶ προτίμησον τὸ μακρόθυμον. Ἔχθρα καὶ ἀγάπη; τὴν μὲν ἄτιμον ποιήσας, ὑπερόρισον ὡς ποῤῥωτάτω· τὴν δὲ ἀγάπην σεμνύνας, οἰκείαν
ποίησον σεαυτῷ. Ὑπόκρισις καὶ ἁπλότης, ἀνδρία καὶ δειλία, φρόνησις καὶ ἀφροσύνη, δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, σωφροσύνη καὶ ἀκολασία, καὶ συνελόντι φῆσαι, πᾶσα ἀρετὴ πρὸς πᾶσαν κακίαν διαδικάζεται; Τότε δὴ
οὖν ἐπίδειξαι τὴν εὐθύτητα τῶν κριμάτων, ἐν τῷ κρυπτῷ σου τῆς ψυχῆς κριτηρίῳ, καὶ οἱονεὶ πάρεδρον σεαυτῷ τὴν ἐντολὴν ποιησάμενος, δεῖξον τὸ μισοπόνηρον· ἀποστρεφόμενος μὲν τὰς ἁμαρτίας, ὑπερτιμῶν δὲ
τὰς ἀρετάς». Πρβλ. Εἰς ψαλμὸν 1, 5, PG 29, 221D-224C.
58. Ρωμ. 12, 17· 21. Ἐφ. 6, 1· 4. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 4, SC 26, 448 (PG 29, 173B)· 5, SC 26, 454 (PG
29, 176B-D)· 9, 4, SC 26, 498 καὶ 502 (PG 29, 196C-197Α καὶ 197C-200Α). Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 2, PG
31, 912BC. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 216-218.
59. Περὶ εὐχαριστίας 1, PG 31, 220A· 2, PG 31, 220CD.
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σχεδὸν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποιητὲς καὶ φιλόσοφοι ἐξύμνησαν τὴν ἀρετὴ στὰ συγγράμματά τους. Ὁ Ἡσίοδος, ἂν καὶ παραδέχεται τὴ δυσκολία τῆς ὁδοῦ τῆς ἀρετῆς, ὡστόσο
ἐπισημαίνει τὴν ὑπεροχή της ἔναντι τῆς ὁδοῦ τῆς κακίας. Ὅλη ἡ ποίηση τοῦ Ὁμήρου
εἶναι ἔπαινος τῆς ἀρετῆς καὶ προτροπὴ πρὸς αὐτήν. Ὁ Θέογνις καὶ ὁ σοφιστὴς Πρόδικος
ἐξέφεραν ἀξιόλογες ἀπόψεις περὶ ἀρετῆς. Σπουδαῖο ἠθικὸ δίδαγμα παρέχει ἡ γνωστὴ περιγραφὴ τοῦ διλήμματος τοῦ Ἡρακλῆ ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν κακία. Πλούσια
παραδείγματα ἠθικοῦ καὶ ἐνάρετου βίου παρέχουν καὶ τὰ κατορθώματα παλαιῶν ἀνδρῶν, ποὺ ἔχουν διασωθεῖ τόσο ἀπὸ τὴ γραπτὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν προφορικὴ παράδοση. Ὁ
πολὺς Περικλῆς ἐπέδειξε ἀοργησία καὶ ἀνεξικακία ἀπέναντι στὶς ἀπηνεῖς ὕβρεις «τῶν ἐξ
ἀγορᾶς τινὸς ἀνθρώπων». Ὁ Εὐκλείδης ὁρκίστηκε νὰ ἐξευμενίσει θανάσιμο ἐχθρό του.
Ὁ Σωκράτης δέχθηκε ἀδιαμαρτύρητα τὰ συνεχόμενα πλήγματα ποὺ τοῦ ἐπέφερε στὸ
πρόσωπο ἕνας μεθυσμένος. Οἱ πράξεις αὐτὲς τῶν ἀνδρῶν συμφωνοῦν ἐν πολλοῖς μὲ τὰ
παραγγέλματα τοῦ Εὐαγγελίου. Πράγματι ἡ πράξη τοῦ Περικλῆ καὶ τοῦ Εὐκλείδη θυμίζει τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων
ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς». Ἡ πράξη τοῦ Σωκράτη θυμίζει τὸ παράγγελμα τοῦ Κυρίου
«ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην». Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἀπέφυγε νὰ στρέψει τὸ βλέμμα του στὶς ὄμορφες κόρες τοῦ ∆αρείου, σὰ νὰ
γνώριζε τὸ παράγγελμα τοῦ Κυρίου «πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ». Καὶ ὁ Κλεινίας, μαθητὴς τοῦ Πυθαγόρα, ἀπέφυγε νὰ ἐκφέρει ὅρκο, σὰ νὰ γνώριζε τὴ ρητὴ ἀπαγόρευση τῆς Γραφῆς. Ὁ Ζήνων, ὁ
Κλεάνθης, ὁ ∆ιογένης ἀσκοῦσαν μὲ τὴ θέλησή τους τὴν πτωχεία. Τὰ προχριστιανικὰ
παραδείγματα τῶν σπουδαίων πράξεων ἀποδεικνύουν ὡς δυνατὰ καὶ ἐφαρμόσιμα τὰ εὐαγγελικὰ παραγγέλματα, αἴρουν δέ, ἢ μᾶλλον ἀποκλείουν, τὴν ὁποιαδήποτε δυσπιστία
γιὰ τὸ δυνατὸ καὶ ἐφαρμόσιμο τῶν εὐαγγελικῶν παραγγελμάτων60 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἂν καὶ χρησιμοποιεῖ πλούσια παραδείγματα ἀπὸ τὴ φύση καὶ
τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἱστορία καὶ γραμματεία, κάνει σαφὲς ὅτι ἡ ὡρίμανση τῶν σπερμάτων τῆς ἀρετῆς δὲν εἶναι μίμηση τῆς φύσης ἀλλὰ μίμηση Χριστοῦ· «ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι, ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ ἐπουρανίου βασιλείας,
τῆς ἡτοιμασμένης πᾶσι τοῖς φυλάσσουσι τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, τὰς κατὰ τὸ
Εὐαγγέλιον τοῦ μακαρίου Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ
ἀληθείᾳ». Κατεξοχὴν πρότυπο καὶ ὑπογραμμὸς τοῦ εὐσεβοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ἡ μίμηση
τοῦ ὁποίου εἶναι «δρόμος τῆς ἀγαθῆς πολιτείας» καὶ «κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον πολιτεία»61 .
Ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ κάθε ἔργου ποὺ ὁδηγεῖ στὴ μακαρία ζωή, διότι δίδαξε τὶς
ἐντολὲς ὄχι μόνο μὲ τὰ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔργα. ∆ίδαξε τὴν πραότητα αὐτὸς ποὺ εἶπε
«μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ». ∆ίδαξε τὴν εἰρήνη αὐτὸς ποὺ
ἀποκατάλλαξε «τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ,
δι᾽ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». ∆ίδαξε τὴν πτωχεία αὐτὸς ποὺ
«δι᾽ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» καὶ
60. Πρὸς τοὺς νέους 5,1-6,7, BOULENGER, 46-49 (3-4, PG 31, 569D-573C)· 7,2-53, BOULENGER, 5052 (4-5, PG 31, 576Α-577Β). Ἐπιστ. 4,5-13, COURTONNE 1, 15 (PG 32, 237Α). Ματθ. 5, 28· 34· 39· 44.
Ἔξ. 20, 7. ∆ευτ. 5, 11 κ.ἄ. Βλ. καὶ GARNETT, «The christian young», σσ. 217-219.
61. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 5, PG 31, 689A. Ἐπιστ. 173,10-14, COURTONNE 2, 108 (PG 32, 648C).
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σσ. 312-314.
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«ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών», ὥστε «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος» 62 . Τὸ μεγαλύτερο μάθημα ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς
στὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ τρόπος περιστολῆς τῆς ἀλαζονίας καὶ τῆς ὕβρεως κατὰ τοῦ θείου
Νομοθέτη. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς «ἐσχάτης ταπεινότητος»,
τὴν ὁποία καλεῖται νὰ βαδίσει κατὰ τὸ ἀνθρώπινο μέτρο κάθε πιστὸς μαθητής του ποὺ
ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει μέτοχος τῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου. Ἡ ταπεινὴ κατὰ σάρκα καταγωγή, ἡ
σεμνὴ καὶ ἀνεπιτήδευτη ἀνατροφή, ἡ μετριασμένη ἔκφραση τῆς θεϊκῆς δύναμης ἐνώπιον τῶν ἰουδαίων, ἡ κατ᾿ οἰκονομίαν συστολὴ τῆς θεϊκῆς ἐξουσίας ἐνώπιον τῶν διωκτῶν, ἡ ἑκούσια παράδοση στὸν αἴσχιστο θάνατο καὶ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, «ἀπὸ γενέσεως εἰς τέλος», πρόκεινται ἐνώπιον τῶν πιστῶν «πάντα πρὸς ταπεινοφροσύνην παιδεύοντα». Μετὰ τὴν ἀδοξία ποὺ ἑκούσια ὑπέστη ὁ ἐνανθρωπήσας φανερώθηκε ἐν καιρῷ ἡ δόξα τῆς θεότητας, ἡ ὁποία περιβάλλει καὶ τοὺς «συναδοξήσαντας» 63 .
β΄. Ἡ Εὐ-αγγελικὴ δικαιοσύνη τῶν μοναχῶν
Ἡ μοναχικὴ πολιτεία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο -καὶ πράγματι εἶναι«κατὰ Θεὸν πολιτεία» 64 καί, μὲ ἄλλα λόγια ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο νοηματικὸ περιεχόμενο,
«κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πολιτεία» 65 . Ταυτόχρονα ἡ ζωὴ
τῶν μοναχῶν ὁρίζεται ὡς βίος ἀγγελικός, διότι «τελειούμενος ἄνθρωπος πρὸς τὴν τῶν
ἀγγέλων ἀξίαν ἀνάγεται» 66 . Ὁ βίος ὅμως τῶν μοναχῶν εἶναι ἀγγελικὸς μόνο ὅταν εἶναι
εὐαγγελικός, δηλαδὴ ὅταν εἶναι διαρκῶς προσανατολισμένος στὸ σκοπὸ τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ ἀκολουθεῖ τὴ γραμμὴ τῶν θείων ἐντολῶν 67 .
Τὸν εὐαγγελικὸ χαρακτήρα τῆς μοναχικῆς πολιτείας προβάλλει ὁ Μέγας Βασίλειος
κυρίως στοὺς Ὅρους, ποὺ ἀποτελοῦν ἐν πολλοῖς τὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ μοναχικοῦ
θεσμοῦ. Στοὺς Ἠθικοὺς ὅρους ὁ ἱερὸς νομοθέτης δὲ συντάσσει κανόνες δικῆς του ἔμπνευσης, ἀλλὰ συγκεντρώνει, καταγράφει, κατατάσσει καὶ συνθέτει μὲ μοναδικὸ καὶ
ἀπαράμιλλο τρόπο τὰ καινοδιαθηκικὰ χωρία ποὺ συνιστοῦν τὸ χριστιανικὸ τρόπο ζωῆς, ἐνῶ κάποια ἀπὸ αὐτὰ προσιδιάζουν στὴ μοναχικὴ ἀποκλειστικὰ πολιτεία. Στοὺς
Ὅρους κατὰ πλάτος καὶ κατ᾿ ἐπιτομὴν ἡ Ἁγία Γραφὴ κυριαρχεῖ σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε
62. Εἰς ψαλμὸν 33, 5, PG 29, 361Β-D. Ματθ. 11, 29. Κολ. 1, 20. Β΄ Κορ. 8, 9. Φιλιπ. 2, 7. Ἰω. 1, 16.
63. Περὶ ταπεινοφροσύνης 6, PG 31, 536Β-537Α. RIVIÈRE, S. Basile, σσ. 152-156. Ὁ Μέγας Βασίλειος, βαθὺς ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, κάνει μία ἔξοχη ἀνάλυση τῶν μορφῶν ὑπερηφανείας. ∆ιακρίνει ἀνάμεσα στὸν ὑψηλόφρονα, ἀλαζόνα, ὑπερήφανο, τετυφωμένο καὶ ἐπηρμένο. Ὑψηλόφρων ἢ ἐπηρμένος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὑψώνει τὸν ἑαυτό του, ποὺ μεγαλοφρονεῖ καὶ ἐπαίρεται γιὰ τὰ κατορθώματά του, ὅπως ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς (Λουκ. 18, 9-14). Ἀλαζόνας εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν τηρεῖ τὸν εὐαγγελικὸ κανόνα ζωῆς, ἀλλὰ ἐπινοεῖ δική του ὁδὸ δικαιοσύνης καὶ εὐσέβειας. Ὑπερήφανος ἢ τετυφωμένος εἶναι ὅποιος
κομπάζει γιὰ τὰ ὑπάρχοντά του καὶ ἐπιδιώκει νὰ φαίνεται ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους. Βλ. Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομὴν
56, PG 31, 1120C-1121A.
64. Ὅροι κατὰ πλάτος 8, PG 31, 933D.
65. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν, Προοίμιον, PG 31, 1080Α. Γιὰ τὴ μοναχικὴ πολιτεία ὡς «κατὰ Χριστὸν»
πολιτεία βλ. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Χριστοκεντρικὴ ποιμαντική», Θεολογία 32 (1961) 552-561, ὅπου ὁ συγγραφέας ἐντοπίζει τὸ χριστοκεντρικὸ χαρακτήρα τῆς μοναχικῆς πολιτείας στὴν τριπλὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ
ἐντὸς αὐτῆς· ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ θεῖος νομοθέτης, ὁ ἀληθὴς κυβερνήτης καὶ τὸ τέλειο πρότυπο μίμησης.
66. Εἰς Ἑξαήμερον 9, 6, SC 26, 518 (PG 29, 205C).
67. Βλ. GRIBOMONT, «Commendements du Seigneur», σσ. 87-101. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μοναχικὸ πολίτευμα εἶναι ἀπόρροια τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἐμφανὲς καὶ στὴν ἀκολουθία τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος, ἡ
ὁποία παραπέμπει διαρκῶς σὲ ἐκφράσεις καὶ ἰδέες τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Βλ. ΖΗΣΗΣ, «Ὁ μοναχισμὸς μίμηση Χριστοῦ», σσ. 184-185.
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μποροῦμε νὰ χαρακτηρίσουμε τὰ ἀσκητικὰ αὐτὰ ἔργα ὡς πρακτικὸ ὑπομνηματισμὸ τῆς
διδασκαλίας καὶ τῆς δράσης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων 68 .
Στὸ προοίμιο τῶν Ὅρων κατὰ πλάτος ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξωτερικεύει τὴν ἀνάγκη
του ὡς διδασκάλου «ἀναγγέλλειν τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ» στοὺς συνελθόντες στὸν
ἴδιο τόπο μὲ κοινὸ σκοπὸ τὸν κατ᾽ εὐσέβειαν βίο, δηλαδὴ στὰ μέλη τοῦ μοναχικοῦ κοινοβίου. Κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ ἴδιου τοῦ ἱεροῦ συντάκτη οἱ μοναχικοὶ κανόνες συνιστοῦν
μία πλήρη συστηματικὴ καταγραφὴ καὶ παρουσίαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν
ἀπαραίτητη προσαρμογὴ στὶς εἰδικὲς ἀνάγκες τοῦ μοναχικοῦ βίου. Σκοπὸς τοῦ πατρὸς
τῶν μοναχῶν εἶναι νὰ μεταδώσει τὸν κατάλληλο λόγο στοὺς ἀσκουμένους, ὥστε αὐτοὶ
«τέλειον καὶ πολυπλασίονα τὸν ἐν δικαιοσύνῃ καρπὸν ἀποδοῦναι» 69 . Ἡ πνευματικὴ
καθοδήγηση ποὺ ἀσκεῖ ὁ μοναστικὸς ποιμένας συνίσταται σὲ τρία στάδια (ἀπάρνηση
ἑαυτοῦ, ἄρση σταυροῦ καὶ ἀκολουθία Χριστοῦ), ποὺ θεμελιώνονται στὴ σύσταση τοῦ
Κυρίου «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» 70 . Συνεπῶς ἔργο τοῦ ποιμένα εἶναι νὰ ἐμπνεύσει στοὺς ὑπ᾿
αὐτὸν ἀσκουμένους ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ εἶναι μίμηση τοῦ «δικαίου» Ἰησοῦ καὶ ἐφαρμογὴ ὅλων τῶν θείων ἐντολῶν «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», ποὺ
συνιστᾶ τὴν κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη 71 .
Σύμφωνα μὲ τὴν τάξη καὶ τὴ σειρὰ ποὺ ἔθεσε ὁ θεῖος νομοθέτης πρώτη καὶ κύρια
ἐντολὴ εἶναι ἡ πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπη. Ἡ σημασία καὶ ὑπεροχὴ τῆς ἐντολῆς ἔγκειται στὸν
περιληπτικό της χαρακτήρα, καθὼς αὐτὴ περικλείει ὅλες τὶς ἐντολές, κατὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει». Ἡ πρὸς τὸ Θεὸ ἀγάπη
εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ὠθεῖ τὸν πιστὸ στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφιέρωση καὶ τὸν κρατᾶ σταθερὰ προσανατολισμένο στὸ σκοπὸ τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Ἡ ἄμβλυνση τοῦ δεσμοῦ
τῆς ἀγάπης συνεπάγεται ἀμέλεια στὴν ἄσκηση τῶν ἐντολῶν, προσβολὴ κατὰ τοῦ Θεοῦ,
ἀπείθεια καὶ ἀποστασία 72 . Ἡ «μετ᾿ ἐπιθυμίας καὶ σπουδῆς» ἐφαρμογὴ τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, δηλαδὴ ἡ ὑπακοὴ στὸ θεῖο θέλημα, εἶναι μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀποκάλυψε στοὺς ἀκροατὲς τῶν λόγων του καὶ θεατὲς τῶν ἔργων του ὅτι «καταβέβηκα ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με» 73 .
68. Βλ. AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 82-85. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Le système cénobitique», σσ. 44-45.
GRIBOMONT, «Obéissance et Évangile», σ. 201 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Le renoncement au monde», σσ. 469-471.
Βλ. καὶ ŠPIDLÍK, La sophiologie, σσ. 167-172. MURPHY, «Moral and ascetical doctrine», σσ. 320-322.
BORIAS, «Le moine», σσ. 100-110. ΖΗΣΗΣ, «Ὁ μοναχισμὸς μίμηση Χριστοῦ», σσ. 181-183. Στὴν παρούσα ἑνότητα θ᾿ ἀποφύγουμε τὴν ἀναφορὰ καὶ παραπομπὴ στὰ Ἠθικά, διότι ἐκεῖ οἱ μοναχικοὶ ὅροι ὄχι
ἁπλῶς βασίζονται στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, ἀλλὰ εἶναι κατεξοχὴν καινοδιαθηκικοί. Μὲ τοὺς Ἠθικοὺς ὅρους
ἀσχολήθηκε διεξοδικὰ ὁ GRIBOMONT, «Les Règles Morales», σσ. 416-426.
69. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 889AΒ. Ἡ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν εἶναι ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς μοναστικῆς ζωῆς. Βλ. AMAND, L᾽ascèse monastique, σ. 263 ἑξ.
70. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 2, PG 31, 1081D-1084Α. Ματθ. 16, 24. Τὴν ἁγιογραφικὴ βάση τῆς ἀποταγῆς ἀναπτύσσει ὁ AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 109-113, 181-191. GRIBOMONT, «Suivre le Christ»,
σσ. 413-424. Σὲ κάποια χειρόγραφα καὶ ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου συγκαταλέγεται καὶ ἕνα
ἀσκητικὸ ἔργο περὶ ἀποταγῆς ποὺ περιέχει πλῆθος καινοδιαθηκικῶν χωρίων (Λόγος ἀσκητικός, καὶ παραίνεσις περὶ ἀποταγῆς βίου, καὶ τελειώσεως πνευματικῆς, PG 31, 625- 648), τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν εἶναι
γνήσιο. Βλ. GRIBOMONT, «L᾽Exhortation au renoncement», σσ. 375-398.
71. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 900ΑΒ. Ἐφ. 4, 13.
72. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 1, PG 31, 908B-D· 4, PG 31, 916BC. Ἰω. 14, 23. Βλ. καὶ AMAND DE MENDIETA, «Le système cénobitique», σσ. 43-44. SIMON, «Plaire à Dieu», σσ. 239-249.
73. Ὅροι κατὰ πλάτος 5, 3, PG 31, 921B-924D. Ἰω. 6, 38. Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομὴν 130, PG 31, 1169Β:
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∆εύτερη ἀλλὰ ὅμοια καὶ σὲ ἄμεση ἀλληλεξάρτηση μὲ τὴν πρώτη εἶναι ἡ ἐντολὴ
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὁποίας ὁ πιστὸς γίνεται ὅμοιος μὲ
τὸν Κύριο κατὰ τὸ λόγο του «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» 74 . Ἡ ἀγάπη αὐτὴ ἐκδηλώνεται
μὲ ποικίλους τρόπους· μὲ μετάδοση τῶν οἰκείων χαρισμάτων στοὺς ἀδελφούς 75 , μὲ ἔμπρακτη χρηστότητα καὶ ἀγαθότητα ὄχι μόνο σὲ φίλους ἀλλὰ καὶ σὲ ἐχθρούς 76 , μὲ
διακριτικὸ ἔλεγχο καὶ διόρθωση τῶν ἁμαρτανόντων 77 , μὲ καλλιέργεια τῆς ὁμόνοιας,
ὁμοψυχίας, ἑνότητας καὶ εἰρήνης μέσα στὴν ἀδελφότητα 78 .
Ἡ ταπεινοφροσύνη, δηλαδὴ «τὸ πάντας ἡγεῖσθαι ὑπερέχοντας ἑαυτοῦ», εἶναι μίμηση τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε «μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ». Τὴν
ἄκρα ταπείνωση δίδαξε ὁ Θεάνθρωπος λόγῳ καὶ ἔργῳ, ὑπενθυμίζοντας διαρκῶς στοὺς
πιστοὺς ἀκολούθους του τὸν ἀπαραίτητο σωτηριολογικὸ ὅρο, διότι «ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν
ὑψωθήσεται» 79 καὶ «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν»80 . Ἡ
ἀνθρωπαρέσκεια καὶ ἡ κενοδοξία, ποὺ ἀπάδουν ὅλως στὸ χριστιανικὸ σχῆμα, εἶναι ἀναιρετικὰ κάθε προσπάθειας τοῦ μοναχοῦ νὰ εὐαρεστήσει τὸ Θεό. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὶς τιμὲς
καὶ τὴν κοσμικὴ δόξα ἀπομακρύνει τὸ μοναχὸ ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ 81 .
«Τοῦ Κυρίου λέγοντος, Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην (Ματθ. 5, 6), πᾶν τὸ συντελοῦν εἰς θεοσέβειαν, μὴ μετ᾿ ἐπιθυμίας καὶ σπουδῆς γινόμενον, ἐπικίνδυνον». GOULD, «Basil and Gregory of Nyssa on the Beatitudes», σσ. 18-19.
74. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 5, PG 31, 688AB. Ὅροι κατὰ πλάτος 3, 1-2, PG 31, 917A-C. Ὅροι κατ᾽
ἐπιτομὴν 163, PG 31, 1188C-1189A. Ἰω. 13, 34-35. 14, 23. 15, 12. Α´ Κορ. 13, 1-2· 8· 13. Βλ. καὶ
AMAND, L᾽ascèse monastique, σ. 305 ἑξ.
75. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 179, PG 31, 1201BC· 253-254, PG 31, 1252Β-1253A. Ματθ. 7, 21-23. 25,
15. Β´ Τιμ. 2, 2. Βλ. καὶ ΦΛΟΡΟΦΣΚΥ, Οἱ βυζαντινοὶ ἀσκητικοί, σ. 225 ἑξ.
76. Ὅροι κατὰ πλάτος 3, 1, PG 31, 917B. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 163, PG 31, 1189AB· 176, PG 31,
1200A-C· 186, PG 31, 1205D-1208A· 214, PG 31, 1224C-1225A· 226, PG 31, 1233ΑΒ. Ματθ. 25, 35·
40. Λουκ. 6, 32. Ρωμ. 5, 8. 12, 21. Α´ Κορ. 4, 12-13. Γαλ. 5, 22. Ἐφ. 5, 1-2.
77. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 47, PG 31, 1112Α-1116A· 53, PG 31, 1117C· 177-178, PG 31, 1200D1201Β. Ἐπιστ. 22, 3,27-35, COURTONNE 1, 56-57 (PG 32, 292CD). Ματθ. 18, 15-17. Μάρκ. 2, 17. Ρωμ.
15, 1. Α´ Κορ. 5, 1 ἑξ. Β´ Κορ. 7, 8-11. Γαλ. 6, 2. Τίτ. 2, 8. 3, 10.
78. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 175, PG 31, 1197C-1200A· 182, PG 31, 1204C· 265-266, PG 31, 1261D1264Β. Ματθ. 5, 23-24. Μάρκ. 9, 50. Α´ Κορ. 12, 26. Ἐφ. 4, 3. Βλ. καὶ AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ.
134-135.
79. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 198, PG 31, 1213BC. Ματθ. 11, 29. Λουκ. 14, 11. GOULD, «Basil and Gregory of Nyssa on the Beatitudes», σσ. 15-16. Πρβλ. ΖΗΣΗΣ, Μοναχισμός, σ. 31 ἑξ.
80. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 35, PG 31, 1105BC. Ἰακ. 4, 6. Παροιμ. 3, 34. Βλ. καὶ AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 312-317.
81. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 33, PG 31, 1104D-1105Α· 36, PG 31, 1105CD· 52, PG 31, 1117Β· 185,
PG 31, 1205CD. Ἰω. 5, 44. Γαλ. 1, 10. Ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ λιτότητα, τὸ εὐθηνὸ καὶ ὀλιγοδάπανο
χαρακτηρίζουν καὶ τὴν ἐνδυμασία τοῦ μοναχοῦ κατὰ μίμηση τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἁγίων. Ὁ Βαπτιστὴς
Ἰωάννης, «οὗ οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων», ἔφερε ἔνδυμα ἀπὸ τρίχες καμήλας (Ματθ. 3,
4. 11, 11) καὶ πολλοὶ δίκαιοι «περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν» (Ἑβρ. 11, 37). Ὁ ἀπόστολος
συστήνει «ἔχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α´ Τιμ. 6, 8). Βλ. Ὅροι κατὰ
πλάτος 22, 1-3, PG 31, 977Α-981A. Λουκ. 3, 11. Α´ Τιμ. 2, 9. 3, 2 κ.ἄ. Σχετικοὶ μὲ τὴν ἐνδυμασία τοῦ
μοναχοῦ εἶναι καὶ οἱ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 48-50, PG 31, 1116Β-1117A· 70, PG 31, 1132BC (Α´ Κορ. 7,
31)· 90, PG 31, 1145AB· 168, PG 31, 1193AB κ.ἄ. Ἀκόμη καὶ ἡ χρήση ζώνης, ἀπαραίτητο πρακτικὰ
τμῆμα τῆς μοναχικῆς ἐνδυμασίας καὶ σύμβολο ἀνδρείας καὶ ἑτοιμότητας στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, ἔχει
ἁγιογραφικὴ προέλευση. Ὁ Βαπτιστὴς περιέσφιγγε τὴ μέση του μὲ δερμάτινη ζώνη (Ματθ. 3, 4) καὶ πρὸ
αὐτοῦ ὁ Ἰὼβ (Ἰὼβ 38, 3) καὶ ὁ Ἠλίας (∆´ Βασ. 1, 8). Ζώνη ἔφεραν καὶ οἱ ἀπόστολοι, ὅπως σαφῶς μαρτυρεῖται γιὰ τὸν Πέτρο καὶ τὸν Παῦλο (Πράξ. 12, 8. 21, 11). Ὁ Κύριος ἐξάλλου παρήγγειλε στοὺς μαθητές
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Ἡ πτωχεία, ποὺ ἀποτελεῖ βασικὸ ὅρο τῆς ἀφιερωμένης ζωῆς, εἶναι μίμηση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος «δι᾽ ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν», καὶ ἡ πενία, δηλαδὴ ἡ διαρκὴς στέρηση ποὺ θεραπεύεται μὲ τὴν ὀλιγάρκεια, εἶναι ἀκολουθία τῆς λιτῆς ζωῆς τοῦ «τέκτονος υἱοῦ» 82 . Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπαίνεσε τὴν ἀρετὴ τῆς πτωχείας καὶ μακάρισε
τοὺς «πτωχοὺς τῷ πνεύματι», ἐνῶ ὁ ∆αβὶδ διαβεβαίωσε ὅτι «τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε Κύριος» 83 . Οἱ μοναχοὶ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὰ κοσμικὰ περιουσιακὰ
στοιχεῖα ὄχι ὡς βλαβερὰ -καθὼς «πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον»- ἀλλὰ
ὡς περισπῶντα τὴν ψυχὴ αὐτοῦ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφοσιωθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στὸ Θεό 84 .
Ἐντὸς τοῦ κοινοβίου τηροῦν τέλεια ἀκτημοσύνη, ἐνῶ κάθε ἀπόκτημα, ποὺ προέρχεται
ἀπὸ τὴν προσωπική τους ἐργασία ἢ ἀπὸ δωρεὲς συγγενῶν, τὸ διαθέτουν στὴν ὑπηρεσία
τῶν ἐνδεῶν κατὰ τὴν εἰκόνα τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων85 .
Ὑψηλὴ ἀποστολὴ καὶ ὄχι ἐπαχθὴς ὑποχρέωση εἶναι γιὰ τὸ μοναχὸ ἡ κατὰ δύναμιν
ἐργασία. Ἡ σωματικὴ ἐργασία εἶναι ἐξίσου ὠφέλιμη μὲ τὴν πνευματικὴ ἐνασχόληση. Ἡ
ἄσκηση διὰ τῆς χειρωνακτικῆς ἐργασίας βοηθᾶ ὄχι μόνο στὴ νέκρωση τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ στὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη, ἀφοῦ διὰ τῆς ἐργασίας ὁ μοναχὸς γίνεται ἱκανὸς
νὰ μεταδίδει τὰ ἀναγκαῖα στοὺς δεομένους. Συνεπῶς τὸ ἰδεῶδες τῆς εὐσεβείας δὲν μπορεῖ νὰ προβάλλεται ὡς πρόφαση ἀργίας καὶ ἀποφυγῆς σωματικῆς ἐργασίας, ἀφοῦ καὶ
αὐτὴ ἀποτελεῖ σπουδαία εὐκαιρία ἄθλησης καὶ ὑπομονῆς στὶς θλίψεις. Ἡ ἀργία καὶ ἀεργία ἀποδοκιμάζονται ἔντονα ἀπὸ τὸν ἀπόστολο· «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» 86 .
του «μὴ κτήσασθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν» (Ματθ. 10, 9). Βλ. Ὅροι κατὰ
πλάτος 23, PG 31, 981A-C. Γιὰ τὴ μοναχικὴ ἀμφίεση βλ. ἐκτενῶς ΖΗΣΗΣ, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης,
σ. 40 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, Μοναχισμός, σ. 140 ἑξ.
82. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 262, PG 31, 1260B-D. Β´ Κορ. 8, 9. Ματθ. 13, 55. Τὸ ψαλμικὸ «ἐγὼ πτωχός
εἰμι καὶ πένης» (39, 18) ἔχει σαφῶς μεσσιανικὴ προοπτική, ἀλλὰ ἐφαρμόζεται καὶ στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ.
Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 27-29, 44-57.
83. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 262, PG 31, 1260B. Ματθ. 5, 3. Ψαλμ. 9, 38. Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ τοῦ «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» συνάγεται ἀπὸ τὸ συνδυασμὸ τοῦ χωρίου τοῦ Ματθαίου μὲ τὸ παράλληλο
Λουκ. 6, 20, ὅπου εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ μακαρισμὸς ἀφορᾶ στοὺς φτωχούς. Μακάριοι εἶναι ὅσοι πτώχευσαν γιὰ
τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε «ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» (Ματθ. 19, 21).
Βλ. Εἰς ψαλμὸν 33, 5, PG 29, 361ΑΒ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 205, PG 31, 1217CD. GOULD, «Basil and
Gregory of Nyssa on the Beatitudes», σ. 14. GIRARDI, «Basilio e Gregorio Nisseno sulle beatitudini»,
σσ. 93-99.
84. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 92, PG 31, 1145C-1148A. Α΄ Τιμ. 4, 4. Λουκ. 11, 41. 12, 33. Βλ. καὶ Ἐπιστ.
150, Ἀμφιλοχίῳ ὡς παρὰ Ἡρακλείδου, 3,8-25, COURTONNE 2, 74-75 (PG 32, 604C-605B), ὅπου ἡ μοναχικὴ ἀκτημοσύνη ἐρείδεται σὲ πλῆθος καινοδιαθηκικῶν χωρίων: Ματθ. 10, 9-10. 13, 45-46. 19, 21.
Λουκ. 3, 11. Πράξ. 4, 34 κ.ἄ. Πρβλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 5, 1, PG 31, 920BC: «...ἡ ἄσκησις τῆς κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως ἐν τῇ ἀναχωρήσει τῶν μεριμνῶν τοῦ κόσμου καὶ τῇ παντελεῖ ἀλλοτριώσει τῶν περισπασμῶν ἡμῖν κατορθοῦται».
85. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 85, PG 31, 1144A. AMAND, L᾽ascèse monastique, σ. 128 ἑξ. Τὸ ἐπίμαχο χωρίο Πράξ. 4, 32: «οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά», ἑρμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως καὶ ἐνίοτε καταχρηστικῶς. Ἐφαρμοζόμενη ἡ ἐντολὴ τῆς κοινοκτημοσύνης στὴ
μοναχικὴ πολιτεία σημαίνει ταυτόχρονα τέλεια ἀκτημοσύνη τῶν μελῶν. Ἐφαρμοζόμενη ὅμως στὸν κόσμο
μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ στὴν πράξη μόνο ὡς κοινοχρησία τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου, ὅπως ἤδη ἔγινε
λόγος, ὁ Μέγας Βασίλειος δὲ στράφηκε κατὰ τοῦ δικαιώματος ἰδιοκτησίας ἀλλὰ κατὰ τῆς ἰδιοτελοῦς διαχείρισης τῶν οἰκονομικῶν ἀγαθῶν. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 103-105. Πρβλ. AMAND, ὅπ.π., σσ.
129-134.
86. Ὅροι κατὰ πλάτος 37, 1-2, PG 31, 1009C-1012A· 42, 1, PG 31, 1024D-1025A. Πλούσια εἶναι
ἐν προκειμένῳ τὰ ἁγιογραφικὰ ἐρείσματα: Παροιμ. 6, 6. 29 (Μασ. 31), 27. Ματθ. 25, 26. Λουκ. 12, 48. Β´
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Ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη, ἡ ὁποία διδάσκει τοὺς ὅρους τῆς εὐαγγελικῆς κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνης, εἶναι τὸ προσφιλέστερο ἀνάγνωσμα τῶν μοναχῶν. Ἡ μελέτη τῶν «λογίων
τοῦ Κυρίου» βοηθᾶ τὸ χριστιανὸ «ἵνα ἐκτρέφηται ὑπὸ τῆς ἀγαθῆς διδασκαλίας τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιδῷ πρὸς αὔξησιν καὶ μέγεθος ἡ διάνοια αὐτοῦ». Ὡστόσο καὶ τὰ βιβλία τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν ἐπιδίωξη τῆς κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνης, κυρίως δὲ ὅσα περιέχουν ἠθικὰ διδάγματα χωρὶς νὰ στεροῦνται ὑψηλοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου. Ἰδιαίτερα διδακτικὸ καὶ παιδαγωγικὸ εἶναι τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν,
διότι «τὸ ἐκ πάντων ὠφέλιμον περιείληφε. Προφητεύει τὰ μέλλοντα· ἱστορίας ὑπομιμνήσκει· νομοθετεῖ τῷ βίῳ· ὑποτίθεται τὰ πρακτέα· καὶ ἁπαξαπλῶς κοινὸν ταμιεῖόν ἐστιν ἀγαθῶν διδαγμάτων… Ἐνταῦθα ἔνι θεολογία τελεία, πρόῤῥησις τῆς διὰ σαρκὸς ἐπιδημίας Χριστοῦ, ἀπειλὴ κρίσεως, ἀναστάσεως ἐλπίς, φόβος κολάσεως, ἐπαγγελίαι δόξης, μυστηρίων ἀποκαλύψεις». Οἱ μελωδούμενοι Ψαλμοὶ παρέχουν σπουδαία ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση· διδάσκουν τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς ἀνδρείας, τὴν ἀκρίβεια τῆς δικαιοσύνης, τὴ σεμνότητα τῆς σωφροσύνης, τὴν τελειότητα τῆς φρόνησης, τὸ μεγαλεῖο τῆς μετάνοιας, τὸ μέτρο τῆς ὑπομονῆς καὶ κάθε ἀγαθό. Τὴ χρήση τῶν Ψαλμῶν -τῶν «λογίων
τοῦ Πνεύματος»- προέκρινε ὁ Μέγας Βασίλειος ἔναντι τῶν αὐτοσχεδίων προσευχῶν τῶν «ἀνθρωπίνων ῥημάτων». Ἀπὸ τὰ διδακτικὰ βιβλία τῆς Γραφῆς ὁ ἱερὸς πατὴρ ἐπισημαίνει τὴ σπουδαιότητα καὶ ὠφελιμότητα τῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Σολομῶντος «πραγματειῶν» (Παροιμίαι, Ἐκκλησιαστὴς καὶ ᾎσμα ᾈσμάτων). Παρὰ τὴ διάφορη ἀφετηρία καὶ αἰτία συγγραφῆς τους «πᾶσαι μέντοι ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐγράφησαν».
Οἱ Παροιμίαι, εἰδικότερα, εἶναι «λόγοι προτρεπτικοί, παρὰ πᾶσαν τοῦ βίου τὴν ὁδὸν
χρησιμεύοντες», ἀπ᾽ ὅπου εἶναι δυνατὸ «γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους
φρονήσεως», «νοῆσαι δικαιοσύνην ἀληθῆ», «αἴσθησιν μὲν τῶν παρόντων, ἔννοιαν δὲ
τῶν μελλόντων», «γλῶσσαν ἄδικον χαλινοῖ, ὀφθαλμὸν παιδεύει πονηρὰ βλέποντα, χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν οὐκ ἐπιτρέπει· ἀργίαν ἀποδιώκει, ἐπιθυμίας ἀτόπους κολάζει, διδάσκει φρόνησιν, διδάσκει ἀνδρίαν, σωφροσύνην ἀποσεμνύνει» 87 .
Τὰ εὐαγγέλια παραδίδουν τὸ πρότυπο τοῦ ἀεὶ προσευχομένου Χριστοῦ, κατὰ μίμηση τοῦ ὁποίου ὁ μοναχός, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανός, τηρεῖ τὴν ἐντολὴ «ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθαι» ἀκόμα καὶ κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐργασίας. Καὶ ἡ θέσπιση συγκεκριμένων
ὡρῶν προσευχῆς ἔχει ἁγιογραφικὴ προέλευση καὶ συμβολισμό. Ἡ ἡμέρα τοῦ μοναχοῦ
ἀρχίζει μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου ὡς σημεῖο τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης τοῦ χρόνου ζωῆς στὸ Θεό. Ἡ δέηση τῆς τρίτης ὥρας γίνεται σὲ ἀνάμνηση τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ προσευχὴ κατὰ τὴν ἕκτη εἶναι ἐφόδιο στὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ ἀντικειμένου. Ἡ ἐνάτη ὥρα παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Ἰωάννη. Στὸ τέλος
τῆς ἡμέρας ἡ ἀναφορὰ στὸ Θεὸ εἶναι δοξολογική, εὐχαριστιακὴ ἀλλὰ καὶ παρακλητικὴ
Θεσ. 3, 8· 10. Βλ. καὶ RIVIÈRE, S. Basile, σσ. 307-312. AMAND DE MENDIETA, «Le système cénobitique», σσ. 52-54. VOGÜÉ, «Les Grandes Règles», σσ. 216-218. LUNARDI, «Il lavoro», σσ. 313-326.
QUACQUARELLI, «Il lavoro», σσ. 245- 260. GAIN, L᾽Église de Cappadoce, σσ. 142-146. GIRARDI, «Il
lavoro», σ. 79 ἑξ.
87. Βλ. Ἐπιστ. 296,15-18, COURTONNE 3, 171 (PG 32, 1040ΒC). Ἐπιστ. 207, 4,6-7, COURTONNE 2,
187 (PG 32, 764C). Ἐπιστ. 2, 3,1-35, COURTONNE 1, 8-9 (PG 32, 228Β-229Β). Εἰς ψαλμὸν 1, 1-2, PG
29, 212Α-213Β. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 1-3, PG 31, 388A-389C· 8, PG 31, 401Β· 13-14, PG 31,413Β417Α. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, «Ἡ λειτουργικὴ μουσική», σ. 259 ἑξ. ΖΕΡΒΗΣ, Οἱ παιδαγωγικὲς ἀπόψεις, σσ. 92100. Ὁ Μέγας Βασίλειος προέβη σὲ ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν. Βλ. CERESA-GASTALDO, «Struttura e stile»,
σσ. 504-505.
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τοῦ θείου ἐλέους. Οἱ ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Σίλας παρέδωσαν τὴν προσευχὴ κατὰ τὸ
μεσονυκτικό, τὴν ὁποία πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ τηροῦν οἱ μοναχοί 88 .
Ἡ ἐγκράτεια, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν ὀλιγοδεΐα καὶ τὴ νηστεία, εἶναι ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὅρους τῆς μοναχικῆς ζωῆς, καθὼς «ὁ ὑπωπιασμὸς τοῦ σώματος καὶ ἡ δουλαγωγία,
ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου τοσοῦτον, ὡς ὑπὸ τῆς ἐγκρατείας, κατορθοῦται» 89 . Ἐγκράτεια σημαίνει φειδωλὴ χρήση τῶν τροφῶν πρὸς ἱκανοποίηση τῆς ἀτομικῆς φυσικῆς ἀνάγκης κατὰ
τὴν ἀποστολικὴ προτροπὴ «εἴτε ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δό-ξαν
Θεοῦ ποιεῖτε» 90 , ἀλλὰ καὶ λιτή, σεμνὴ καὶ κόσμια παράθεση φιλόξενης τράπεζας κατὰ
τὴν παραγγελία «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» 91 . Τὸ μέτρο τῆς ἐγκράτειας εἶναι «ἡ τῆς χρείας ἐκπλήρωσις» καὶ ἡ ἀποφυγὴ κάθε περιττοῦ καὶ ἐπιβλαβοῦς
ὄχι μόνο γιὰ τὸ σῶμα ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Παῦλος συστήνει στὸ φιλάσθενο Τιμόθεο λήψη μικρῆς ποσότητας οἴνου, ἐνῶ κατακρίνει τὴ μέθη 92 .
Ἡ χριστιανικὴ ἐγκράτεια δὲ συνίσταται μόνο στὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ἀπολαύσεις τῆς
88. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 37, 3-5, PG 31, 1013A-1016C. Α´ Θεσ. 5, 17. Πράξ. 3, 1. 16, 25. Ψαλμ. 5,
3-4. 118, 62· 148 κ.ἄ. AMAND DE MENDIETA, «Le système cénobitique», σσ. 51-52. GRIBOMONT, «La
prière», σσ. 426-442. Βλ. καὶ KEIDEL, «Hesychia», σσ. 113-116. Σχετικοὶ μὲ τὴν προσευχὴ εἶναι καὶ οἱ
Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 173, PG 31, 1197A· 201-202, PG 31, 1216B-D· 306, PG 31, 1300A-1301Β κ.ἄ.
Κατὰ τὸ ψαλμικὸ «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου» (118, 164) διαμορφώθηκαν ἰσάριθμες ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ μοναχικὸ λειτουργικὸ τυπικό. Ὁ Μέγας Βασίλειος συνέταξε εὐχὲς γιὰ ὅλες τὶς ὧρες τῆς ἡμέρας, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ σήμερα σὲ χρήση. Βλ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ τὸ λειτουργικόν του ἔργον», σσ. 113-119, 123-124. Ἡ προσευχὴ τοῦ μοναχοῦ
δὲν εἶναι ἀτομικιστική, ἀλλὰ ἀγκαλιάζει ὅλο τὸν κόσμο. Γιὰ τὴ σημασία τῆς προσευχῆς τῶν μοναχῶν γιὰ
τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου βλ. WARE, «The monastic life», σσ. 694-696, ὁ ὁποῖος καταλήγει: «The monk is
precisely the hole in the wall, through which there shines the uncreated light of God. By emptying his
heart of everything except prayer, he becomes a window for the Church and the world».
89. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 16, 1-2, PG 31, 957A-960Β. Τὰ ἁγιογραφικὰ ἐρείσματα εἶναι καὶ ἐδῶ
πολυάριθμα: Λουκ. 16, 25. Ρωμ. 13, 14. Α´ Κορ. 9, 25. Β´ Κορ. 6, 3-5. 11, 27. Γαλ. 5, 23. Α´ Τιμ. 5, 6. Β´
Τιμ. 3, 1-3 κ.ἄ. Βλ. καὶ ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, Οἱ μοναχικοὶ θεσμοί, σσ. 180-182. AMAND, L᾽ascèse monastique,
σ. 200 ἑξ. VOGÜÉ, «Les Grandes Règles», σσ. 209-211. Ἡ ἐγκράτεια τὴν ὁποία διδάσκει ὁ Μέγας Βασίλειος ἐρειδόμενος στὴν Ἁγία Γραφὴ διαφέρει ὅλως ἀπὸ τὴν ἐγκράτεια τῶν αὐστηρῶν ἀσκητικῶν ὁμάδων
τοῦ Εὐσταθίου, ποὺ καταδίκασε ἡ σύνοδος τῆς Γάγγρας, διότι ἡ ἀσκητικὴ θεωρία καὶ πράξη τους βρίσκεται ἐκτὸς τῶν εὐαγγελικῶν ὁρίων. Βλ. GRIBOMONT, «Le monachisme», σ. 403 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «S. Basile et le
monachisme», σ. 129 ἑξ. BURNS, «Cappadocian encratism», σσ. 27-32.
90. A´ Κορ. 10, 31. Ὅροι κατὰ πλάτος 17, 2, PG 31, 964C-965A. Βλ. καὶ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 72,
PG 31, 1133AB. Ἡ μοναχικὴ ἀρετὴ τῆς ἐγκράτειας ἀπέχει ἀπὸ τὴ μανιχαϊκὴ πλάνη ἀποχῆς ἀπὸ κάποιες
τροφές. Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς «πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς» καὶ «πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον· ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως». Βλ. Ὅροι κατὰ
πλάτος 18, PG 31, 965ΑB. Τίτ. 1, 15. Α´ Τιμ. 4, 4-5. Πρβλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 137, PG 31, 1173A.
Ἐπιστ. 199, 28,1-7, COURTONNE 2, 159-160 (PG 32, 725A).
91. A´ Κορ. 14, 40. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 72, PG 31, 1133AB. Ὅροι κατὰ πλάτος 20, 1-3, PG 31,
969C-976A. Τὰ καινοδιαθηκικὰ ἐρείσματα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς σπατάλης, τῆς τρυφῆς καὶ τῆς πολυτέλειας κατὰ τὴν παράθεση τράπεζας εἶναι πλούσια: Λουκ. 10, 41-42. 16, 19· 23. Ἰω. 6, 9. Α´ Κορ. 7, 31. 10,
31. Α´ Τιμ. 5, 6. κ.ἄ. Ἀλλὰ καὶ πλῆθος παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων ἔχουν ἐδῶ ἐφαρμογή, διότι διασώζουν
τὸ γνήσιο πνεῦμα τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου. Βλ. Γέν. 28, 20. Παροιμ. 24 (30), 8-9. Ἀμὼς 6, 6 κ.ἄ.
92. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 18, PG 31, 965B-D· 19, 1-2, PG 31, 968A-969Β. Ματθ. 17, 21. Μάρκ. 4,
19. Λουκ. 6, 25. Ἰω. 6, 9. Πράξ. 4, 35. Κολ. 3, 3· 5. Α´ Τιμ. 5, 23 κ.ἄ. Οἱ ὅροι 18 καὶ 19 συνάδουν μὲ τὸν
κανόνα 2 Γάγγρας (ΡΠΣ 3, 101, καν. καὶ ἑρμ.). Βλ. καὶ GRIBOMONT, «S. Basile et le monachisme», σσ.
130-131. Σχετικοὶ μὲ τὸ θέμα τῆς ἐγκράτειας εἶναι καὶ οἱ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 71, PG 31, 1132C-1133A·
131-132, PG 31, 1169C-1172A· 135, PG 31, 1172BC· 140, PG 31, 1176B-D· 148, PG 31, 1180BC· 196,
PG 31, 1212D-1213A, ὅπου τὰ καινοδιαθηκικὰ χωρία εἶναι πολυάριθμα.
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τράπεζας, ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ στὴ χαλιναγώγηση τῶν παθῶν. Ὁ ἐγκρατὴς τῶν παθῶν
εἶναι ταπεινόφρων, ἐλεήμων, ἀόργητος, σεμνός· « Ἔστιν οὖν ἡ ἐγκράτεια ἁμαρτίας ἀναίρεσις, παθῶν ἀπαλλοτρίωσις, σώματος νέκρωσις μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν φυσικῶν παθημάτων τε καὶ ἐπιθυμιῶν, ζωῆς πνευματικῆς ἀρχή, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν πρόξενος».
Ἐκτὸς τῶν παραπάνω ὁ μοναχὸς ἀσκεῖται στὴν περιστολὴ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν συναισθημάτων του, διότι ἡ διάχυση καὶ ἀμετρία τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ψυχῆς εἶναι σημάδια ἀκράτειας. Πρότυπο σεμνότητας εἶναι ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος βίωσε κατ᾿ ἄνθρωπον τὴ
χαρὰ καὶ τὴ θλίψη, ἀλλὰ καταδίκασε τὶς συναισθηματικὲς ἀκρότητες 93 .
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὅρους τῆς μοναχικῆς πολιτείας, ποὺ εἶναι ἡ παρθενία, ἡ
ὑπακοή, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ πτωχεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου, καὶ κάθε
λεπτομέρεια τῆς ζωῆς τοῦ μοναχοῦ εἶναι κατακολούθηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μίμηση
τοῦ «δικαίου» Ἰησοῦ. Στὴν ἐπιστολὴ 22, ἡ ὁποία στὴ χειρόγραφη παράδοση φέρει τὸν
τίτλο «Περὶ τελειότητος βίου μοναχῶν» ἢ «Κανὼν ἀκριβὴς τῆς κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον
τοῦ Χριστοῦ ἀσκητικῆς πολιτείας», ὁ Μέγας Βασίλειος παρουσιάζει συνοπτικὰ τὴν εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη τῶν μοναχῶν. Ὁ σκοπὸς καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς συγγραφῆς δηλώνονται στὰ προοιμιακὰ λόγια τῆς ἐπιστολῆς: «Πολλῶν ὄντων τῶν ὑπὸ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς δηλουμένων καὶ τῶν κατορθοῦσθαι ὀφειλόντων τοῖς ἐσπουδακόσιν εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ, περὶ μόνων τέως τῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος κινηθέντων παρ᾿ ὑμῖν, ὡς ἔμαθον ἐξ αὐτῆς τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ἐν συντόμῳ ὑπομνήσει εἰπεῖν ἀναγκαίως προεθυμήθην, τὴν περὶ ἑκάστου μαρτυρίαν εὔληπτον οὖσαν καταλείψας ἐπιγινώσκειν τοῖς
περὶ τὴν ἀνάγνωσιν ἀπασχολουμένοις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους ὑπομιμνήσκειν» 94 . Πρῶτος ὅρος τῆς χριστιανικῆς πολιτείας εἶναι «ὅτι δεῖ τὸν χριστιανὸν ἄξια τῆς
ἐπουρανίου κλήσεως φρονεῖν καὶ ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι» 95 .
Στὴ συνέχεια χρησιμοποιώντας τὸ συνήθη τρόπο σύνταξης μοναχικῶν ὅρων ὁ ἱερὸς νομοθέτης παραδίδει ὅσα «οὐ δεῖ» καὶ ὅσα «δεῖ» νὰ πράττει ὁ χριστιανός, καὶ μάλιστα ὁ
μοναχός, ἀκολουθώντας τὸν εὐαγγελικὸ κανόνα 96 .
93. Βλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 16, 3, PG 31, 960Β-961Α· 17, 1-2, PG 31, 961Α-964B. Παροιμ. 15, 13.
Ἐκκλ. 2, 2. 7, 6. Λουκ. 6, 25. Βλ. καὶ Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 31, PG 31, 1104B. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Χριστοκεντρικὴ ποιμαντική», Θεολογία 32 (1961) 570-574. GOULD, «Basil and Gregory of Nyssa on the Beatitudes», σ. 17.
94. Ἐπιστ. 22, 1,1-9, COURTONNE 1, 52 (PG 32, 288Β).
95. Ἐπιστ. 22, 1,10-12, COURTONNE 1, 52-53 (PG 32, 288Β). Ἤδη ὁ πρῶτος ὅρος τῆς ἀσκητικῆς
αὐτῆς ἐπιστολῆς βασίζεται σὲ καινοδιαθηκικὰ χωρία: Ἑβρ. 3, 1. Φιλιπ. 1, 27.
96. Τὰ ἐπιλεγμένα χωρία νομοθετοῦν περὶ λόγου, λιτότητας, προσήνειας, ταπείνωσης, ὑπακοῆς,
ἐλέγχου, πτωχείας. Βλ. GRIBOMONT, «Les Règles épistolaires», σσ. 272-284. Παρακάτω χωρίζουμε τὴν
ἁγιογραφικὴ ὕλη τῆς ἐπιστολῆς στὰ «δεῖ» καὶ «οὐ δεῖ» νὰ πράττει ὁ χριστιανός. Βλ. Ἐπιστ. 22, 1,13-3,55,
COURTONNE 1, 53-57 (PG 32, 288Β-293Β):
ΟΥ ∆ΕΙ «μετεωρίζεσθαι» (Λουκ. 12, 29), «ὀμνύειν ἢ ψεύδεσθαι» (Ματθ. 5, 34), «βλασφημεῖν» (Τίτ.
3, 2), «ὑβρίζειν» (Ρωμ. 1, 30. Α΄ Τιμ. 1, 13), «μάχεσθαι» (Β΄ Τιμ. 2, 24), «ἑαυτὸν ἐκδικεῖν» (Ρωμ. 12, 19),
«κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόναι» (Ρωμ. 12, 17), «ὀργίζεσθαι» (Ματθ. 5, 22), «καταλαλεῖν» (Β΄ Κορ. 12,
20. Α΄ Πέτρ. 2, 1), «εὐτράπελα φθέγγεσθαι» (Ἐφ. 5, 4), «γελᾶν ἢ γελοιαστῶν ἀνέχεσθαι» (Λουκ. 6, 21.
Ἰακ. 4, 9), «ἀργολογεῖν» (Ἐφ. 4, 29), «οἴνῳ δεδουλῶσθαι» (Τίτ. 2, 3), «περὶ κρέα ἐμπαθῶς ἔχειν» (Ρωμ.
14, 21), «περὶ βρῶμα ἢ πῶμα φιλήδονον εἶναι» (Β΄ Τιμ. 3, 4), «τῶν διδομένων ἑκάστῳ εἰς χρῆσιν ὡς ἴδιον
ἔχειν ἢ ταμιεύεσθαι» (Πράξ. 4, 32), «γογγύζειν» (Α΄ Κορ. 10, 10), «κραυγὴν ποιεῖν ἢ θυμὸν» (Ἐφ. 4, 31),
«θρασέως ἢ καταφρονητικῶς τινι ἀποκρίνεσθαι ἢ ποιεῖν τι» (Τίτ. 3, 2), «λυπεῖν ἢ καταφρονεῖν τὸν ἀδελφὸν» (Ρωμ. 14, 10), «καλλωπίζεσθαι, ἢ περπερεῖν» (Ματθ. 6, 29. Λουκ. 12, 27), «τιμὴν ἐπιζητεῖν ἢ πρωτείων ἀντιποιεῖσθαι» (Μάρκ. 9, 35), «ἀνυπότακτον εἶναι» (Τίτ. 1, 10), «ἀργὸν ἐσθίειν τὸν ἐργάζεσθαι δυ-
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Οἱ μοναχοὶ «τὴν νεκρότητα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέρουσι καὶ ἄραντες τὸν
ἑαυτῶν σταυρὸν ἕπονται τῷ Θεῷ». Γι᾿ αὐτὸ μακαρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος αὐτοὺς ποὺ
ἀπαρνοῦνται τὸν κόσμο καὶ προτιμοῦν τὸν ἀπράγμονα μοναχικὸ βίο καὶ τὴν τεθλιμμένη εὐαγγελικὴ ὁδό 97 . Εὔχεται δὲ νὰ ἔχει στὴν περιφέρειά του μοναχικὰ τάγματα, «ὧν
τὸ πολίτευμά ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, τῶν τὴν σάρκα σταυρωσάντων σὺν τοῖς παθήμασι καὶ
ταῖς ἐπιθυμίαις, οἳ οὐ μεριμνῶσι περὶ βρωμάτων καὶ ἐνδυμάτων, ἀλλ᾿ ἀπερίσπαστοι ὄντες καὶ εὐπάρεδροι τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας προσμένουσι ταῖς δεήσεσιν. Ὧν τὸ στόμα οὐ λαλεῖ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ψάλλουσιν ὕμνους τῷ Θεῷ ἡμῶν διηνεκῶς,
ἐργαζόμενοι ταῖς ἑαυτῶν χερσίν, ἵνα ἔχωσι μεταδιδόναι τοῖς χρείαν ἔχουσι» 98 .
4. Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ὡς οἱ μετὰ νόμον δίκαιοι
Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ οἱ ἀθλητὲς τῆς εὐσεβείας ποὺ διακρίθηκαν γιὰ
τὴν κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη τους, δὲν ἀνήκουν σὲ ἄλλο σῶμα Χριστοῦ, ἀλλὰ βρίσκονται στὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς ἀπ᾿ αἰώνων δικαίους. Ὁ Χριστὸς ἦταν σαφῶς τὸ πρότυπο μίμησης τῶν ἁγίων, ἀλλὰ ὁ βίος τους δὲ διέφερε πολὺ ἀπὸ τὴν πολιτεία
τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἔζησαν πρὸ νόμου εἴτε πολιτεύθηκαν μετὰ νόμον δικαιώθηκαν «ἐν πίστει» κατὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Παύλου99 . Οἱ ὅποιες διαφορὲς ἀνάμεσα στοὺς δικαίους καὶ στοὺς ἁγίους ὀφείλονται στὴ διαφορὰ τῶν
καιρῶν κατὰ τοὺς ὁποίους ἔδρασε ὁ Λόγος, ἄσαρκος στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς, σεσαρκωμένος στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης.
Μιμητὲς τοῦ Ἰὼβ οἱ μάρτυρες ἐπεδείκνυαν ἀξιοθαύμαστη ὑπομονὴ καὶ ἐγκαρτέρηση
ἐνώπιον τῶν φρικτῶν βασανιστηρίων ἀποβλέποντας στὸ στέφανο τῆς δικαιοσύνης. Ἀψηφοῦσαν τοὺς πόνους τοῦ μαρτυρίου, γιατὶ γνώριζαν ὅτι «ἀντὶ τῶν μωλώπων, τῶν ἐπανισταμένων τῷ σώματι, φωτεινὸν ἔνδυμα ἐν τῇ ἀναστάσει ἐνανθήσει· ἀντὶ τῆς ἀτιμίας στέφανοι, ἀντὶ δεσμωτηρίου παράδεισος, ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν κακούργων καταδίκης ἡ
μετ᾽ ἀγγέλων διαγωγή». Ὑφιστάμενοι τὸ μαρτύριο πρῶτα τῆς συνειδήσεως καὶ ἐν τέλει
νάμενον» (Β΄ Θεσ. 3, 10), «φθονεῖν τῇ ἑτέρου εὐδοκιμήσει, ἢ ἐπιχαίρειν ἐλαττώμασί τινος» (Α΄ Κορ. 13,
6), «ἀδιαφορεῖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἢ ἐφησυχάζειν αὐτοῖς» (Α΄ Τιμ. 5, 20), «μνησικακεῖν τῷ ἁμαρτήσαντι καὶ μετανοοῦντι» (Β΄ Κορ. 2, 7), «παροργίζεσθαι» (Ἐφ. 4, 26), «ἀμελεῖν ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ διορθώσει»
(Ματθ. 24, 44), «πλεονεκτεῖν» (Α΄ Τιμ. 6, 8. Κολ. 3, 5), «φιλάργυρον εἶναι» (Μάρκ. 10, 23. Λουκ. 18, 24).
∆ΕΙ «μακροθυμεῖν» (Ἰακ. 5, 8), «ἐλέγχειν εὐκαίρως τὸν ἀδικοῦντα… ἐν ἐπιθυμίᾳ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ
διορθώσεως» (Τίτ. 2, 15. Ματθ. 18, 15), «τὸν καταλαλοῦντα ἀδελφοῦ ἀποστρέφεσθαι» (Ἰακ. 4, 11. Α΄ Πέτρ. 3, 16), «ἐγκρατεύεσθαι» (Α΄ Κορ. 9, 25), «δουλεύοιν τοῖς ἀδελφοῖς» (Α΄ Κορ. 9, 19), «μένειν ἐν τῷ ἰδίῳ
τάγματι» (Α΄ Κορ. 15, 23), «δεικνύειν ἐν πᾶσι τὸ ἐπιεικὲς» (Φιλιπ. 4, 5), «δεικνύειν τὸ τιμητικὸν πρὸς
πάντας» (Ρωμ. 12, 10. Α΄ Πέτρ. 2, 17), «ἕκαστον προτιμᾶν ἑαυτοῦ πάντας» (Φιλιπ. 2, 3), ἐκβιάζεσθαι ἑαυτὸν εἰς τὴν σπουδὴν τοῦ κατὰ δύναμιν ἔργου» (Α΄ Θεσ. 4, 11), «οὕτω ποιεῖν πάντα, ἄχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ
φαγεῖν καὶ πιεῖν, ὡς εἰς δόξαν Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 10, 31), «λυπεῖσθαι μὲν καὶ συντρίβεσθαι ἐπὶ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ ἐλαττώμασιν, εὐφραίνεσθαι δὲ ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν» (Α΄ Κορ. 12, 26), «μετὰ πάσης εὐσπλαγχνίας,
φόβῳ Θεοῦ καὶ σκοπῷ τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν ἁμαρτάνοντα, ἐλέγχειν» (Β΄ Τιμ. 4, 2. Ἰακ. 5, 20), «ἐκ καρδίας
ἀφεῖναι τῷ ἁμαρτήσαντι καὶ μετανοοῦντι» (Β΄ Κορ. 2, 7), «καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας ποιῆσαι» (Λουκ.
3, 8).
97. Βλ. Ἐπιστ. 207, 2,9-23, COURTONNE 2, 185 (PG 32, 761BC). Ματθ. 5, 4. 16, 24. Μάρκ. 8, 34.
Λουκ. 9, 23. Α΄ Κορ. 9, 27. Β΄ Κορ. 4, 10.
98. Ἐπιστ. 207, 2,30-39, COURTONNE 2, 185-186 (PG 32, 761CD). Στὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ τῆς ἐπιστολῆς εἶναι καταφανὴς ἡ καινοδιαθηκικὴ ὁρολογία: Φιλιπ. 3, 20. 4, 6. Γαλ. 5, 24. Ματθ. 6, 25. Λουκ.
10, 40-42. Πράξ. 1, 14. Α΄ Τιμ. 2, 1. 5, 5. Ἐφ. 4, 28. 5, 19. 6, 18 κ.ἄ.
99. Ἑβρ. 11, 4-38.
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τὸ μαρτύριο τοῦ αἵματος προσέφεραν ἕνα θέαμα θαυμαστὸ στοὺς ἀγγέλους καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση, ὀδυνηρὸ ὅμως καὶ φοβερὸ στοὺς δαίμονες. Ἡ μνήμη τους ὑπερβαίνει
κάθε τοπικὸ καὶ χρονικὸ περιορισμὸ καὶ ἐκτείνεται στὴν αἰωνιότητα, διότι «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» 100 .
Στὸ χῶρο τῆς Ἀνατολῆς ἡ Καππαδοκία κατέχει ἐξέχουσα θέση στὴν ἀπόδοση τιμῶν στοὺς μάρτυρες καὶ στοὺς ἁγίους ἐν γένει. Σ᾽ αὐτὸ συνετέλεσαν πολὺ οἱ Καππαδόκες πατέρες μὲ πρῶτο τὸ Μέγα Βασίλειο 101 . Στὶς ἐγκωμιαστικὲς ὁμιλίες τοῦ ἐπισκόπου
Καισαρείας ἀναδεικνύονται ἡ ἀρετὴ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς δικαιοσύνης ἑκάστου
τῶν μαρτύρων, ἐνῶ ἐξαίρονται τὰ κοινὰ γνωρίσματα τῆς ἐγκαρτέρησης πρὸ τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς ἐμμονῆς στὴν ὁμολογία στὸ Χριστό. Οἱ μάρτυρες δὲν ἐγκωμιάζονται ἐπ᾽
ἐκκλησίαις μὲ τὰ συνήθη πομπώδη λόγια τῶν κοσμικῶν ρητόρων, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπενθύμιση τῶν ἀρετῶν τους καὶ τὴν «τῇ προαιρέσει» μίμηση αὐτῶν, καθὼς καὶ μὲ τὴ δημοσιοποίηση μέσα στὴν Ἐκκλησία τῶν θαυμαστῶν σημείων ποὺ ἐπιτέλεσαν στοὺς ἐπικαλουμένους τὴν πρεσβεία τῶν ἁγίων 102 .
Στὴν ὁμιλία στὴ μάρτυρα Ἰουλίττα 103 ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξαίρει τὸ θάρρος τῆς ἁγίας πρὸ τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν παρρησία της κατὰ τὴν ὁμολογία πίστης, ἐνῶ
παρουσιάζει συνολικὰ τὴν ἀρετὴ τῆς γυναίκας ποὺ ἔγινε αἰτία ἧττας καὶ εὐτελισμοῦ
τοῦ διαβόλου. Ἡ ἄθληση τῆς Ἰουλίττας προκάλεσε θαυμασμὸ καὶ κατάπληξη στοὺς παρευρεθέντες, οἱ ὁποῖοι λάμβαναν γνώση καὶ πεῖρα τοῦ ἄκαμπτου φρονήματος καὶ τοῦ
ψυχικοῦ σθένους τῆς ἀδύναμης στὸ σῶμα γυναικείας φύσης. Ἡ Ἰουλίττα ἀρνούμενη τὰ
εἴδωλα καὶ ὁμολογώντας τὸ Χριστὸ προτίμησε τὰ οὐράνια ἀγαθὰ ἀπὸ τὰ γήινα καὶ
πρόσκαιρα· «καὶ γῆν μὲν ἀφαιρουμένη, ἵνα παράδεισον κτήσηται, ἀτιμίαν δὲ καταδικαζομένη, ἵνα τῶν στεφάνων τῆς δόξης καταξιωθῇ· σῶμα δὲ καταικιζομένη, καὶ ζωὴν ἀφαιρουμένην τὴν πρόσκαιρον, ἵνα τῶν μακαρίων ἐλπίδων λάβηται, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων ἐν τῇ χαρᾷ τῆς βασιλείας εὑρισκομένη». Τὸ σῶμα τῆς μάρτυρος, διαφυλαχθὲν ἀκέραιο καὶ σῶο μέσα στὴν πυρά, ἐναπετέθη στὸ προπύλαιο τοῦ ναοῦ τῆς πόλης, ἀπ᾽ ὅπου
ἀνέβλυσε ἁγίασμα «ὑγιαίνουσι φυλακτήριον, καὶ τρυφῶσι σωφρόνως ἡδονῆς χορηγία,
καὶ ἀῤῥωστοῦσι παραμυθία». Ἡ Ἰουλίττα, ποὺ ἀντιμετώπισε μὲ ὑπομονὴ καὶ ρωμαλεό100. Εἰς Γόρδιον 5-6, PG 31, 501ΑΒ· 8, PG 31, 508Α. Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 8, PG 31, 524C525A. Ψαλμ. 111, 6. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 158-160, 187 ἑξ.
101. Βλ. BERNARDI, La prédication, σσ. 398-400. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 82. GAIN, L᾽Église
de Cappadoce, σσ. 217-225. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Καππαδοκία», σσ. 313-315. SKEDROS, «The Cappadocians on
the veneration», σσ. 294-300 (κυρίως σσ. 294-296). PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σ. 99 ἑξ. Ὁ Μέγας Βασίλειος τιμοῦσε δεόντως τὶς μνῆμες μαρτύρων, ὅπως μᾶς γίνεται γνωστὸ ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του. Σ᾿ αὐτὲς ἔχουμε
μαρτυρίες ὅτι τιμοῦσε μὲ μεγαλοπρέπεια στὴν Καισάρεια τὸν ἅγιο Εὐψύχιο. Βλ. GIRARDI, «Antichi e
nuovi martiri», σσ. 89-90. PĂTRUNΤEL, ὅπ.π., σσ. 97-98. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Καππαδόκης ἐπίσκοπος ἀπηύθυνε πλῆθος ἐγκωμιαστικῶν ὁμιλιῶν στοὺς ἁγίους, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ χειρόγραφη παράδοση ἔχει διασώσει
τὶς ὁμιλίες στοὺς μάρτυρες Ἰουλίττα, Βαρλαὰμ (ὑπὸ ἀμφισβήτηση), Γόρδιο, τεσσαράκοντα, Μάμαντα.
Σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. στὸ Παράρτημα (Ἁγιολογικά).
102. Βλ. Εἰς Γόρδιον 2, PG 31, 492B-D. Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 1, PG 31, 508B· 2, PG 31,
509ΑB. Εἰς Μάμαντα 1-2, PG 31, 589C-592Β.
103. Μαρτύρησε ἐπὶ ∆ιοκλητιανοῦ. Μὲ ἀφορμὴ τὴν προσαγωγή της σὲ δίκη λόγῳ περιουσιακῶν διαφορῶν μὲ ἰσχυρὸ καὶ πλούσιο ἄνδρα τῆς πόλης, ὁ ἀντίδικος προκειμένου ν᾿ ἀποδυναμώσει τὰ ἐπιχειρήματα
τῆς γυναίκας τὴν κατηγόρησε ὡς χριστιανὴ καὶ πολέμιο τῆς πατρῴας θρησκείας. Βλ. BERNARDI, La prédication, σσ. 79-80. KARAVITES, «St. Basil and byzantine hymnology», σσ. 204-205. BHG 2, 49. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 100-101.
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τητα τὸ μαρτύριο, ἀποτελεῖ πρότυπο γιὰ ὅλες τὶς γυναῖκες, «ἔργῳ πεῖραν λαβοῦσαι, ὅτι
πρὸς οὐδὲν τῶν ἀγαθῶν τὸ ἐλάττωμα τῆς φύσεως ἐμποδίζει» 104 .
Γιὰ τὴν ἀμετακίνητη πίστη του, τὴν ὑπομονὴ καὶ καρτερία στὸ μαρτύριο τιμᾶται
καὶ ὁ Βαρλαάμ 105 , ὁ ὁποῖος, ἐνῶ βασανιζόταν, ἔχαιρε καὶ ἐνδυνάμωνε ὑπομένοντας τὴ
μανία τῶν δημίων χάριν τοῦ Χριστοῦ. Παρέμεινε ἀμετάπτωτος στὴν πίστη ἀκόμα καὶ
κατὰ τὸ φρικτὸ βασανιστήριο τοῦ πυρός. Τὸ χέρι τοῦ μάρτυρα, ποὺ ἐκτεινόταν ὕπτιο καὶ
μετέωρο πάνω ἀπὸ τὸ βωμὸ τῶν εἰδώλων, παρέμεινε ἀκλόνητο ἀντιστεκόμενο πεισμόνως νὰ ἀπορρίψει στὴ φωτιὰ τὸ λιβάνι ποὺ τοῦ ἐπέβαλαν νὰ κρατήσει. Ἡ ἀνδρεία τοῦ
μάρτυρα τὸν ἀνέδειξε ἰσχυρότερο ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τῶν δαιμόνων, ποὺ ἡττήθηκαν ἀπὸ
ἕνα ἀδύναμο στὸ σῶμα καὶ στὸ νοῦ, δυνατὸ ὅμως στὸ φρόνημα μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ 106 .
Ὁ Γόρδιος 107 , ἀφοῦ διέπρεψε στὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ τῆς Καισάρειας, ἀποδείχθηκε
καὶ γνήσιος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ ὑφιστάμενος φρικτὰ μαρτύρια γιὰ τὴν πίστη. Ὁ
τότε αὐτοκράτορας ὡς θεομάχος δίωξε τὴν Ἐκκλησία ἐκδίδοντας διάταγμα ποὺ ἀπαγόρευε μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἐπέβαλλε τὴν ὑποχρεωτικὴ
θυσία στὰ εἴδωλα. Ὁ Γόρδιος ὅμως περιφρονώντας τὸ ὑψηλό του ἀξίωμα, τὴ δόξα, τὸν
πλοῦτο, τοὺς συγγενεῖς, τοὺς φίλους, τοὺς ὑπηρέτες, τὴν ἀπόλαυση τοῦ βίου, προτίμησε
τὴν αὐτοεξορία στὴν ἔρημο ἀπὸ τὸ συγχρωτισμὸ μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ἀφοῦ ἀσκήθηκε
μὲ νηστεῖες, ἀγρυπνίες, προσευχὲς καὶ συνεχὴ καὶ ἀκατάπαυστη μελέτη τῶν λογίων
τοῦ Πνεύματος, κατῆλθε στὴν πόλη γιὰ νὰ μαρτυρήσει τὸ Χριστὸ σὲ μαζικὴ συγκέντρωση τοῦ λαοῦ στὸ ἱπποδρόμιο. Τὸ φρόνημά του δὲν κάμφθηκε ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἀπειλὲς
καὶ τὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις τοῦ ἄρχοντα οὔτε ἀπὸ τὶς παράλογες ἀπαιτήσεις καὶ ἐπίμονες ἀξιώσεις τῶν προσφιλῶν του νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, ἀλλὰ μὲ προθυμία ρίφθηκε
στὸ μαρτύριο προκειμένου νὰ κερδίσει τὴν οὐράνια βασιλεία 108 .
Ὁ Μάμας 109 , φτωχὸς καὶ ἀμόρφωτος ποιμένας, ζοῦσε ἀμέριμνη καὶ ἁπλὴ ζωὴ μακρυὰ ἀπὸ τὸ θόρυβο τῆς πόλης. Ἀσήμαντος καὶ ἄγνωστος στοὺς πολλοὺς ἀναδείχθηκε
104. Βλ. Εἰς Ἰουλίτταν 1, PG 31, 237A-C· 2, PG 31, 240ΒC, 241A-C. AGHIORGOUSSIS, «Applications», σ. 276.
105. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια. Μαρτύρησε στὴν Καισάρεια ἐπὶ ∆ιοκλητιανοῦ. Ἦταν ἀμόρφωτος καὶ τραυλός, ἀλλὰ εἶχε μεγάλη πίστη καὶ πνευματικότητα. Ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια προκειμένου
ν᾿ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Βλ. KARAVITES, «S. Basil and byzantine hymnology»,
σσ. 205-207. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 101-103. Ἂν καὶ ἡ γνησιότητα τῆς ὁμιλίας εἶναι ἀμφίβολη, ὁ
ἐγκωμιασμὸς τοῦ μάρτυρα ἀνταποκρίνεται στὴν ἁγιολογικὴ παράδοση. Βλ. BHG 1, 79. H. DELEHAYE,
«S. Barlaam martyr à Antioche», AnBoll 22 (1903) 129-145. ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ, «Ἐκ τοῦ
ὑπ᾽ ἀριθ. 8 περγ. κώδικος (αἰὼν X) τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα. Τοῦ ἐν ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἐγκώμιον εἰς τὸν Μάρτυρα Βαρλαάμ», ΓρΠ 17 (1933) 281-285.
106. Βλ. Εἰς Βαρλαὰμ 2-3, PG 31, 484B-488C.
107. Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ τὴ μνήμη ἑτέρου Γορδίου, ποὺ μαρτύρησε στὴν
Ἀντιόχεια ἐπὶ Μαξιμιανοῦ. Γιὰ τὴν πιθανὴ ταύτιση τῶν δύο προσώπων καὶ μαρτύριο τοῦ δευτέρου βλ. FR.
HALKIN, «Un second Saint Gordius?», AnBoll 79 (1961) 5-15. Βλ. καὶ BERNARDI, La prédication, σσ.
80-83. KARAVITES, «S. Basil and byzantine hymnology», σσ. 207-209. BHG 1, 227. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 104-105.
108. Παραστατικὴ περιγραφὴ τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Γορδίου βλ. Εἰς
Γόρδιον 2-8, PG 31, 493B-508A.
109. Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε σὲ πανηγυρικὴ συγκέντρωση τοῦ λαοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ μάρτυρος. Ὡστόσο
δὲν ἀναφέρεται στὰ περιστατικὰ τοῦ μαρτυρίου, ἀλλὰ ἐπικεντρώνεται σὲ σύντομη ἀναίρεση τῆς πλάνης
τῶν ἀνομοίων. Βλ. BERNARDI, La prédication, σσ. 84-85. KARAVITES, «S. Basil and byzantine hymnology», σσ. 209-210. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 105-106.
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χάρη στὴν εὐσέβειά του γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ, ὅταν κλήθηκε νὰ ὁμολογήσει
καὶ μαρτυρήσει τὸ ὄνομα Αὐτοῦ ἐνώπιον τῶν διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀπαίδευτος
στὸ νοῦ καὶ στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ βοσκὸς ἔγινε οἰκεῖος καὶ προσφιλὴς τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνταν τὴν πρεσβεία του στὶς δύσκολες περιστάσεις. Ἡ ἁγιότητά του ἀκτινοβολοῦσε καὶ ἐνεργοῦσε καὶ μετὰ τὸ θάνατο, ὥστε νὰ ἐπιτελεῖ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ θαυμαστὰ σημεῖα. Ἔτσι ἔγινε πατὴρ τῶν χριστιανῶν καὶ ἐτιμᾶτο ἰδιαζόντως καὶ ὑπερβαλλόντως, ὥστε ὁ Μέγας Βασίλειος νὰ λέει «ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν μαρτύρων ἄγομεν τὴν μνήμην σήμερον» 110 .
Σὲ ἄλλη ἐγκωμιαστικὴ ὁμιλία ὁ Μέγας Βασίλειος διηγεῖται τὸ μαρτύριο σαράντα
χριστιανῶν στρατιωτικῶν 111 . Ἐδῶ τονίζεται ἡ σύμπνοια τῆς πίστης, ἡ γενναιότητα τοῦ
φρονήματος, ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ κοσμικὰ ἀξιώματα καὶ τὸν πλοῦτο, μὲ τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς δελεάσουν οἱ διῶκτες τους, ἡ περιφρόνηση τῶν ἀπειλῶν καὶ τοῦ ὀδυνηροῦ θανάτου καὶ ὁ φλογερὸς πόθος τῆς ἕνωσης μὲ τὸ Χριστό. Ἰδιαίτερα ἐξαίρεται ἡ
περίπτωση τοῦ δημίου ὁ ὁποῖος μετὰ τὴ λιποψυχία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μελλοθανάτους ὁμολόγησε ὡς χριστιανὸς καὶ μαρτύρησε στὴ θέση τοῦ ἀποστάτη. Παρὰ τὸ χωρισμὸ ἀπὸ
τὸν κόσμο ἐξαιτίας τοῦ θανάτου ἡ παρουσία τῶν ἁγίων εἶναι ἔντονη στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, ὄχι μόνο διότι ἀποτελοῦν παραδείγματα πίστης καὶ ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ γιατὶ
κοσμοῦν καὶ στηρίζουν τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνδράμουν στὶς ἐπικλήσεις
τῶν πιστῶν πρὸς βοήθεια ὡς «κοινοὶ φύλακες τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἀγαθοὶ κοινωνοὶ φροντίδων, δεήσεως συνεργοί, πρεσβευταὶ δυνατώτατοι, ἀστέρες τῆς οἰκουμένης,
ἄνθη τῶν Ἐκκλησιῶν» 112 .
Μάρτυρες ὅμως δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ ποὺ βρῆκαν φρικτὸ θάνατο ἀπὸ τὰ χέρια τῶν
δημίων, ἀλλὰ καὶ ὅσοι πέθαναν σὲ ἐξορία ὑπερασπιζόμενοι τὴν εἰς Χριστὸν πίστη. Ὁ ἀπὸ τὸ 346 ἐπίσκοπος Μεδιολάνων ∆ιονύσιος λόγῳ τῆς δυναμικῆς ἀνάμιξής του στὸν
ἀντιαρειανικὸ ἀγώνα ἐξορίστηκε στὴν Καππαδοκία, ὅπου καὶ πέθανε τὸ 374. Ὁ νέος ἐπίσκοπος Ἀμβρόσιος τιμώντας τοὺς ἀγῶνες τοῦ προκατόχου του ζήτησε ἀπὸ τὸ Μέγα
Βασίλειο νὰ διευκολύνει τὴ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ σεπτοῦ ἱεράρχη προκειμένου
νὰ τύχουν ἀπὸ τὸ λαὸ τῶν Μεδιολάνων τῆς ἁρμόζουσας στοὺς μάρτυρες τιμῆς113 . Ἰδιαίτερα ὑποληπτόταν ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν ἐπίσκοπο Νεοκαισαρείας Γρηγόριο, διδάσκαλο τῆς μάμμης του Μακρίνας. Αὐτὸς ἀκολούθησε τὰ ἴχνη τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων
110. Βλ. Εἰς Μάμαντα 1-3, PG 31, 589Β-593B.
111. Μαρτύρησαν ἐπὶ Λικινίου. Ὑπέστησαν τὸν διὰ ψύχους θάνατο στὴν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβάστειας στὴν Ἀρμενία, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα. Βλ. KARAVITES, «S. Basil and byzantine hymnology», σσ. 210-214. BHG 2, 97-99. PĂTRUNTEL, Μάρτυρες, σσ. 106-107.
112. Βλ. Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 3-8, PG 31, 512B-525A.
113. Ἡ Ἐπιστ. 197, 1, COURTONNE 2, 149-152 (PG 32, 709Α-713Α), εἶναι ἀπάντηση στὸ αἴτημα
τοῦ Ἀμβροσίου. Στὸ δεύτερο τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς (τὸ ὁποῖο ἡ γραμματολογικὴ ἔρευνα ἀπέδειξε ψευδεπίγραφο) ὁ συντάκτης περιγράφει μὲ πολὺ σεβασμὸ τὴν ταφὴ τοῦ σεπτοῦ σώματος καὶ τὴ μετακομιδὴ τῶν
λειψάνων, δίνοντας πληροφορία γιὰ τὴ στάση ποὺ ἡ Ἐκκλησία, κλῆρος καὶ λαός, τηροῦσε ἀνέκαθεν ἀπέναντι στὰ ἅγια λείψανα. Ἐνδεικτικὴ τῆς τιμῆς πρὸς τὰ λείψανα τῶν μαρτύρων εἶναι καὶ ἡ Ἐπιστ. 164,
COURTONNE 2, 97-99 (PG 32, 633C-637A), ποὺ γράφτηκε μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποστολὴ ἱερῶν λειψάνων καὶ
περιεῖχε συνημμένη ἔκθεση περὶ τοῦ μαρτυρίου τῶν ἁγίων ποὺ συνέταξε ὁ Ἀσχόλιος Θεσσαλονίκης. Στὴν
ἐπιστολὴ ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει σαφὴ ἀναφορὰ στὸν Εὐτυχή, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε ὑπὸ τὴν αἰχμαλωσία
τῶν Γότθων τὸ 260, ἐνῶ ὑπαινίσσεται τὸ Θεσσαλονικέα μάρτυρα ∆ημήτριο καὶ τὸ μαθητὴ τοῦ Ἀσχολίου
Σάββα, ποὺ θανατώθηκε ἀπὸ τοὺς Γότθους. Βλ. καὶ ALEXE, «S. Basile et le christianisme roumain», σσ.
1049-1059.
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καὶ ἐφάρμοσε σὲ ὅλη τὴ ζωή του «τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας τὸ ἀκριβὲς» ὡς γνήσιος
μαθητὴς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ὑπῆρξε πανάξιος ἱεράρχης καὶ κήρυκας τοῦ
θείου λόγου, ὥστε κατάφερε νὰ προσελκύσει στὴν ὀρθὴ πίστη ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς
πόλης καὶ τῶν περιχώρων, «οἷός τις λαμπτὴρ περιφανὴς μέγας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ διαλάμψας». ∆ιετέλεσε μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σημεῖα καὶ ἐξέφερε προφητεῖες, ὥστε νὰ ἀνακηρυχθεῖ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του δεύτερος Μωυσῆς. Καθὼς κατεῖχε τὴν πληρότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ ὅσο ζοῦσε,
«οὕτως αὐτῷ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ τῶν ἐπιτελουμένων διὰ τῆς χάριτος οἷόν τι φῶς
ἐπέλαμπε, μήνυμα τῆς οὐρανίου δυνάμεως, τῆς ἐκ τοῦ ἀφανοῦς παρεπομένης αὐτῷ».
Μετὰ τὸ θάνατό του ἡ μνήμη τῆς ἁγιότητάς του διατηρήθηκε ζωντανὴ διαχρονικὰ στὸ
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας 114 .
Προχριστιανικὰ εὐάριθμοι πιστοί, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης, ὀνομάστηκαν φίλοι Θεοῦ. ∆υνάμει καὶ χάριν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ
καὶ Λόγου ὅποιος διατηρεῖ σταθερὴ καὶ ἀμετακίνητη ἀγάπη στὸ πρόσωπό του εἶναι ἄξιος τῆς φιλίας τοῦ Θεοῦ. Ἀπευθυνόμενος ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του, ὅταν ἔφτασαν
σὲ πνευματικὴ ὡριμότητα, τοὺς διαβεβαίωσε «οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος
οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ
πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν». Ἴδιον τῶν τελείων εἶναι ἡ γνώση τοῦ ὄντως Θεοῦ καὶ ἡ διατήρηση τῆς μετ᾽ αὐτοῦ φιλίας 115 . Ἡ θεία ἐνανθρώπηση καὶ ἡ ἐν Χριστῷ ὁλοκλήρωση
τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους τὴ δυνατότητα γνώσης τοῦ Θεοῦ στὸ
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Ἡ γνώση βέβαια αὐτὴ εἶναι μερικὴ καὶ γνώση μόνο τῶν
θείων ἐνεργειῶν, ἀναμένεται δὲ νὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ ἔσχατα 116 .
Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐσχατολογικῆς τελείωσης οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἅγιοι περιφρονοῦσαν
τὸν κόσμο καὶ τὰ φθαρτὰ καὶ ἀπέβλεπαν διαρκῶς στὸν Κύριο, καθὼς βίωναν ἤδη στὴ
ζωή τους τὴ θεία εὐφροσύνη καὶ ἀπολάμβαναν τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ
εἶναι «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη...». Ὅμως τὸ κάλλος τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνέκφραστο
καὶ ἀνερμήνευτο, ἀκατανόητο καὶ ἀόρατο, «ψυχῇ δὲ μόνῃ καὶ διανοίᾳ καταληπτόν». Ὡς
ἐραστὲς τοῦ θείου κάλλους οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἅγιοι ἀδημονοῦσαν νὰ γευθοῦν στὴν πληρότητά της τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ∆αβὶδ καιόμενος ἀπὸ θεῖο πόθο ἀναφωνεῖ «ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ
Θεοῦ;». Ὁ θεοδόχος Συμεὼν μετὰ τὴ θέα τοῦ «σωτηρίου» ζητᾶ ἀπὸ τὸ ∆εσπότη ἄδεια ἀπόλυσης ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή. Ὁ Παῦλος, ἂν καὶ ἀποκόμιζε πλούσιους τοὺς καρποὺς τοῦ
ἀποστολικοῦ του ἔργου, ἐπείγεται γιὰ τὴν ἔξοδο, «τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι
καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι». Ἴδιον λοιπὸν καὶ κοινὸ γνώρισμα τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων εἶ114. Βλ. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 29, 74, SC 17, 510-512 (PG 31, 205B-208A). Ἐπιστ. 207, 4,15-30,
COURTONNE 2, 187-188 (PG 32, 765AB). Ἐπιστ. 210, 5,7-25, COURTONNE 2, 195 (PG 32, 776ΑΒ).
115. Ἔξ. 33, 11. Ἰω. 3, 29. 15, 15. Εἰς ψαλμὸν 44, 2, PG 29, 392C.
116. Κατὰ Εὐνομίου 1, 12, SC 299, 212-214 (PG 29, 540ΒC). Ὁ Μέγας Βασίλειος προβάλλει κατὰ
τῆς ἀλαζονικῆς γνωσιολογίας τοῦ Εὐνομίου τὴν ἀδυναμία τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων νὰ εἰσχωρήσουν διανοητικὰ στὰ βάθη τῆς θεότητας. Ἀκόμη καὶ ὁ Παῦλος, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, ποὺ ἡρπάγη ἕως τρίτου
οὐρανοῦ καὶ ἄκουσε ἄρρητα ρήματα, ὅταν ἐξέταζε τὶς λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας καταλήφθηκε ἀπὸ διανοητικὸ ἴλιγγο, καθὼς δὲν ἔβρισκε διέξοδο στὶς σκέψεις του· « Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ!» (Ρωμ. 11, 33).
Γιὰ τὴν ἐντὸς ἀνθρωπίνων ὁρίων θέαση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς δικαίους καὶ τοὺς ἁγίους βλ. AGHIORGOUSSIS,
«Image as "Sign"», σσ. 36-38.
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ναι τὸ «παροδεύειν μὲν τὸν βίον τοῦτον, ἐπείγεσθαι δὲ πρὸς ἑτέραν ζωήν» 117 .
Οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης διακρίνονταν γιὰ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ σεμνότητα στὸ ἦθος καὶ στὸ ἐπιτήδευμα. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης
«ποιμὴν καὶ πένης, ταῦτα τῷ Χριστιανῷ τὰ σεμνολογήματα. Ἐὰν τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ διδασκαλείου τοῦ κατ᾽ εὐσέβειαν ζητήσῃς, ἁλιεῖς τε καὶ τελῶναι· ἐὰν τοὺς μαθητάς, σκυτοτόμοι πένητες. Οὐδεὶς πλούσιος, οὐδαμοῦ περιφάνεια. Ταῦτα πάντα μετὰ τοῦ κόσμου
κατήργηται» 118 . Στὸ μεταίχμιο τῶν δύο ∆ιαθηκῶν ἡ ζωὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ ἦταν μία συνεχὴς νηστεία καὶ στέρηση, ποὺ μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες ἀρετές του συνέθεσαν τὸν
ἔπαινο τοῦ Κυρίου «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου» 119 . Ὁ φτωχὸς Λάζαρος, ἂν καὶ συνθλιβόταν ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀσιτία, δὲν ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν
πλούσιο ὑλικὴ παρηγορία οὔτε ἐπέδειξε δυσαρέσκεια γιὰ τὶς ἄθλιες συνθῆκες ζωῆς του,
ἀλλὰ ὑπέμεινε μὲ καρτερία τὴ θλίψη, συμπεριφορὰ ποὺ τὸν ὁδήγησε στὴν αἰώνια ἀνάπαυση στὸν κόλπο τοῦ Ἀβραάμ 120 . Ὁ Παῦλος καυχιόταν γιατὶ ὑπηρέτησε τὸν Κύριο
«ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι». Ἐνῶ πεινοῦσε, διψοῦσε, γυμνήτευε, ραπιζόταν, κοπίαζε,
περιεπλανᾶτο, καὶ πάλι ἀγόγγυστα καὶ σθεναρὰ διακήρυσσε «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» 121 .
Ἀγεφύρωτη ὅμως διαφορὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ἐναρέτους τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου. Στὴν ἐποχὴ τῶν πρὸ Χριστοῦ δικαίων οἱ θάνατοι τῶν εὐσεβῶν ἐτιμῶντο μὲ κοπετοὺς καὶ δάκρυα. Ὁ Ἰωσὴφ ἔκλαψε πικρὰ γιὰ τὴν ἀποδημία τοῦ Ἰακὼβ καὶ οἱ ἰουδαῖοι θρήνησαν πολὺ γιὰ τὸ θάνατο
τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ Σαμουήλ. ∆υνάμει τοῦ Σταυροῦ ἡ φύση τῶν λυπηρῶν μεταβλήθηκε καὶ ὁ θάνατος τῶν ἐναρέτων δὲν προκαλεῖ πλέον θρῆνο ἀλλὰ χαρά· «Οὐκέτι θρήνοις
τοὺς τῶν ἁγίων δορυφοροῦμεν θανάτους, ἀλλ᾽ ἐνθέοις χορείαις τοῖς ἐκείνων ἐπορχούμεθα τάφοις. Ὕπνος γὰρ τοῖς δικαίοις ὁ θάνατος. Μᾶλλον δὲ πρὸς κρείττονα ζωὴν ἐκδημία». Ἀκόμα καὶ οἱ προσερχόμενοι στὸ μαρτύριο γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο περιφρονοῦν τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου, ἀλλὰ καὶ σκιρτοῦν σφαγιαζόμενοι, γιατὶ ἐπείγονται
πρὸς τὴν αἰώνια ζωή. Ὁ μάρτυρας δὲ βλέπει τοὺς κινδύνους ἀλλὰ τὰ στεφάνια, δὲ φοβᾶται τὶς πληγές, διότι προσβλέπει στὰ βραβεῖα, δὲν ὑπολογίζει τοὺς δημίους, καθὼς ὁραματίζεται ἀγγέλους ἐπευφημοῦντες. Ἔτσι προσέρχεται στὸ μαρτύριο λαμβάνοντας ἤδη
κατὰ τὴν ὥρα τῆς βασάνου τὸν ἀρραβώνα τῆς αἰώνιας ζωῆς 122 .
117. Εἰς ψαλμὸν 14, 1, PG 29, 252Α. Εἰς ψαλμὸν 32, 1, PG 29, 324C. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 1, PG
31, 909C-912A. Ψαλμ. 38, 13. 41, 3. Λουκ. 2, 29-30. Γαλ. 5, 22. Φιλιπ. 1, 22-23. Βλ. καὶ PĂTRUNTEL,
Μάρτυρες, σ. 167 ἑξ.
118. Εἰς Μάμαντα 3, PG 31, 592C-593A.
119. Ματθ. 3, 4. 11, 11. Περὶ νηστείας 1, 9, PG 31, 177C. Ὅροι κατὰ πλάτος 16, 2, PG 31, 960A.
120. Λουκ. 16, 20-22· 25. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 4, PG 31, 1049C. Πρβλ. Περὶ νηστείας 1, 4, PG
31, 168B· 9, PG 31, 177C.
121. Α΄ Κορ. 4, 11-13. Β´ Κορ. 11, 27. Ρωμ. 8, 35. Εἰς ψαλμὸν 29, 2, PG 29, 309C. Περὶ νηστείας 1,
9, PG 31, 177C.
122. Γέν. 50, 1. ∆ευτ. 34, 8. Α´ Βασ. 25, 1. Εἰς Βαρλαὰμ 1, PG 31, 484ΑΒ. Βλ. καὶ ὅπ.π. 2, PG 31,
485ΒC: «…εὐφροσύνην τὰς κολάσεις ἡγούμενος, ῥόδοις τισὶ βάλλεσθαι νομίζων ταῖς μάστιξι· τὰς τῆς ἀσεβείας αἰκίας δραπετεύων ὡς βέλη, καπνοῦ σκιὰν τὸν δικαστικὸν θυμὸν λογιζόμενος· τάγματα δορυφόρων ἀπηγριωμένα γελῶν· ὡς ἐπὶ στεφάνοις τοῖς κινδύνοις χορεύων· ταῖς πληγαῖς ὡς τιμαῖς εὐφραινόμενος· ταῖς
σφοδροτέραις τιμωρίαις ὡς βραβείοις ἐνσκιρτῶν λαμπροτέροις· ξίφη διαπτύων γυμνούμενα· χεῖρας δημίων
ὡς κηροῦ μαλακωτέρας δεχόμενος· κολαστήριον ξύλον ὡς σωτήριον ἀσπαζόμενος· κλείσμασι δεσμωτηρίων
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Καθὼς ὁ Χριστὸς εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον
εἰς τὸν κόσμον», οἱ ἅγιοι λαμβάνοντας κατὰ μέθεξιν ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς γίνονται «φωστῆρες ἐν κόσμῳ», ποὺ καθοδηγοῦν τὶς ψυχὲς καὶ τὶς ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἄγνοιας 123 . Πάντως ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἀποκεκαλυμμένου εὐαγγελικοῦ νόμου, ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ ἅγιοι, δὲ μειώνει τὴν ἀξιωσύνη τῶν πρὸ Χριστοῦ δικαίων, ποὺ ἦταν ἐφαρμοστὲς
τοῦ νόμου τῆς συνειδήσεως ἢ τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου. Ὡς φωτεινοὶ ὁδοδεῖκτες πρὸς τὴν ἀρετὴ πρόκεινται ἐνώπιον τῶν πιστῶν καὶ τὰ κατορθώματα τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς
∆ιαθήκης. Ἡ πολιτεία τῶν ἐναρέτων τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς φωτίζει καὶ καθοδηγεῖ διαχρονικὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἰωσὴφ προτρέπει σὲ ἐγκράτεια, ὁ Μωυσῆς σὲ
πραότητα, ὁ Σαμψὼν σὲ ἀνδραγαθία. Ἐξάλλου ἐγκώμιο γιὰ τοὺς δικαίους δὲν εἶναι ἡ ἐπευφημία διὰ στομφώδους λόγου ἀλλὰ ἡ ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς τῆς ἀρετῆς τους καὶ
ἡ μίμηση τῶν ἀγαθῶν τους πράξεων. Ἐπισημαίνοντας ὁ παροιμιαστὴς ὅτι «ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ» ἐννοεῖ τὴν πνευματικὴ εὐφροσύνη ποὺ προξενεῖ ἡ
ἀνάμνηση τῶν κατορθωμάτων τῶν δικαίων καὶ ἡ μίμηση αὐτῶν πρὸς δόξαν Θεοῦ 124 .

ὡς λειμῶσι τερπόμενος· βασάνων ἐπινοίαις ὡς ἀνθέων ποικιλίαις ἡδόμενος». Πρβλ. Εἰς Γόρδιον 8, PG 31,
505A-C.
123. Ἰω. 1, 9. Φιλιπ. 2, 15. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 2, PG 29, 121B. Βλ. καὶ Περὶ νηστείας 1, 9, PG 31,
177BC. Ἑβρ. 11, 37-38.
124. Εἰς Γόρδιον 1, PG 31, 489C-492B. Παροιμ. 29, 2. Γέν. 39, 7 ἑξ. Ἀριθμ. 12, 3. Κριτ. 14, 5 ἑξ. Βλ.
καὶ Ἐπιστ. 2, 3,31-35, COURTONNE 1, 9 (PG 32, 229AB).
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1. Κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. ∆ικαιοκρισία ἢ εὐσπλαγχνία;
Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνίας του μὲ τὸ Θεό. Οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται σὲ κοινωνία μὲ τὸ Θεὸ ἀρχικὰ ὡς «λόγῳ τετιμημένοι», μετὰ τὴν πτώση
ὡς «νόμῳ πεπαιδευμένοι καὶ ἐπαγγελίαις προτραπέντες», μετὰ δὲ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ ὡς «Πνεύματι σοφισθέντες»1 . Ἡ κοινωνία αὐτὴ ἐξελίσσεται δυναμικὰ ἐντὸς τῆς ἱστορίας διερχόμενη μέσα ἀπὸ διαδοχικὲς φάσεις, οἱ ὁποῖες συνθέτουν τὸ φιλάνθρωπο
σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Οἱ διαφορετικὲς φάσεις δὲν μαρτυροῦν διαφορὰ ἰδιοτήτων ἢ ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετα καταμαρτυροῦν τὴν προαιώνια ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ τὴν προαιώνια θεία εὐσπλαγχνία.
Ὁ Μαρκίων ἀδυνατώντας νὰ συλλάβει τὴν ἑνότητα τῶν θείων ἰδιοτήτων τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης προέβη στὴ διάσπαση τῆς θεότητας καὶ ἔκανε λόγο γιὰ δύο
Θεούς, ἕνα τῆς Παλαιᾶς καὶ ἕνα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ποὺ δροῦν ὁ καθένας στὶς δύο
διακριτὲς φάσεις τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας. Ὁ Θεὸς τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ποὺ τιμωρεῖ σκληρὰ τὴν εἰδωλολατρία τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἀπείθεια τοῦ περιούσιου λαοῦ, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τῆς αὐστηρῆς δικαιοσύνης. Ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ποὺ συγχωρεῖ καὶ θεραπεύει τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπαγγέλλεται τὴν αἰώνια ζωή, διακρίνεται γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαγχνία του πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἀπέκρουσε τὴ διαρχία τοῦ γνωστικισμοῦ διασαφηνίζοντας ὅτι ὁ αὐτὸς Θεὸς δρᾶ στὴν ἱστορία κατεργαζόμενος τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ αὐστηρὴ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ στὴν
πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ δὲν ὑποκρύπτει διάθεση ἐκδίκησης καὶ ἱκανοποίησης, ἀλλὰ φανερώνει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ παιδαγωγεῖ τὸν πεπτωκότα καὶ τὸν προετοιμάζει γιὰ
τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία2 .
Ἡ ἀνθρώπινη διάνοια ἀσχολήθηκε πολὺ μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο.
Πολλοὶ φιλοσοφοῦντες καὶ θεολογοῦντες ἐξέφεραν διάφορες γνῶμες προσπαθώντας νὰ
συμβιβάσουν τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἀδικίας στὸν κόσμο μὲ τὶς ἰδιότητες τῆς
ἀγαθότητας, πανσοφίας καὶ παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ 3 . Οἱ πατέρες καὶ θεολόγοι τοῦ
1. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 5, SC 26, 414 (PG 29, 157CD).
2. Ἡ ἀνατολικὴ πατερικὴ παράδοση συγκλίνει στὴν πεποίθηση τῆς ἀπόλυτης ἀγάπης καὶ εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώνεται ἄλλοτε ὡς εὐεργεσία καὶ ἄλλοτε ὡς τιμωρία. Ἡ δυτικὴ διδασκαλία, σαφῶς διαφοροποιημένη ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγουστίνου, ὑπερεξαίροντας τὴ θεία δικαιοσύνη ἀποδίδει
τὴν ἐπικράτηση στὴν ἀνθρωπότητα τῶν συνεπειῶν τῆς πτώσης τῶν πρωτοπλάστων στὴν ἐνοχοποίηση
καὶ τιμωρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴ θεία δικαιοσύνη, καὶ δέχεται ὅτι ἡ ἀπολύτρωση εἶναι ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης. Τὴ διδασκαλία αὐτὴ συστηματοποίησε καὶ ἀνέπτυξε ὁ Ἄνσελμος Καντερβουρίας. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 117-121. ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, Ἡ ἱκανοποίηση, σ. 64 ἑξ.
3. Γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας βλ. ∆ΟΪΚΟΣ, «Ὁ Ἰὼβ καὶ οἱ φίλοι του», σ. 225 ἑξ. ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Περὶ
θείας προνοίας, σσ. 155-159. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας», σσ. 146-157. STRITZKY, «Das
Theodizeeproblem», σσ. 868-881. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ, σσ. 279-287. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ,
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Χριστιανισμοῦ κάνοντας λόγο γιὰ τὴν ἑνότητα, ἀγαθότητα, σοφία καὶ παντοδυναμία
τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ ἰδιότητες αὐτὲς ἐκφράζονται καὶ ἐκδηλώνονται στὴν ἱστορία, ἔδωσαν
τὴν πιὸ «λογικὴ» λύση στὸ πανάρχαιο πρόβλημα τῆς θεοδικίας. ∆ὲ διαχώρισαν τὶς θεῖες ἰδιότητες καὶ δὲ μίλησαν γιὰ θεία δικαιοσύνη ἢ θεία εὐσπλαγχνία, ἀλλὰ γιὰ φιλεύσπλαγχνη δικαιοσύνη ἢ δίκαιη εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώνεται στὸν κόσμο
ἀπὸ τὸ Α ὣς τὸ Ω τῆς ἱστορίας.
Ἡ ἐνεργουμένη στὸν κόσμο εὐσπλαγχνικὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται «ἐν ἀρχῇ», δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία τοῦ κόσμου, καὶ φανερώνεται στὸν ἄνθρωπο διὰ τῶν «ἤδη ὑπηργμένων αὐτῷ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀγαθῶν» καὶ διὰ τῶν «δι᾿ ἐπαγγελίας ὕστερον ἀποκειμένων»4 . Ἡ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Κτίσαντος δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἐξοπλισμός του μὲ λογικὴ ψυχὴ καὶ δυνατότητα διάκρισης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ἡ πρόνοια καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ὅπως διαφαίνονται ἀπὸ τὴν ὡραιότητα καὶ τελειότητα τοῦ κόσμου, ἡ ἐναθρώπηση τοῦ Θεοῦ χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλπίδα
τῆς ἀνάστασης καὶ τῶν ἀποκειμένων οὐρανίων ἀγαθῶν, ἀποτελοῦν ἐν συνόψει τὰ ἀδιαμφισβήτητα τεκμήρια τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, ἰδιότητες ποὺ ἐκδηλώνονται ἐνδοκοσμικὰ μὲ τὸ πρῶτο «γενηθήτω» τῆς δημιουργίας· «Παρήχθημεν εἰς
τὸ εἶναι, μὴ ὄντες· κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος ἐγενήθημεν· νοῦν καὶ λόγον συμπληροῦντα ἡμῶν τὴν φύσιν ἔχομεν, δι᾿ οὗ Θεὸν ἐγνωρίσαμεν. Καὶ τὰ κάλλη τῆς κτίσεως ἐντέχνως καταμανθάνοντες, δι᾿ αὐτῶν, οἱονεὶ διὰ γραμμάτων τινῶν, τὴν μεγάλην τοῦ Θεοῦ
περὶ πάντα πρόνοιαν καὶ σοφίαν ἀναγινώσκομεν. ∆ιακριτικοί ἐσμεν ἀγαθοῦ καὶ τοῦ χείρονος· ἐκλογὴν τοῦ συμφέροντος καὶ ἀποστροφὴν τοῦ βλαβεροῦ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως δεδιδάγμεθα. Ἀλλοτριωθέντες Θεοῦ διὰ τῆς ἁμαρτίας, πάλιν εἰς τὴν οἰκειότητα ἀνεκλήθημεν, τῷ αἵματι τοῦ Μονογενοῦς ἐκ τῆς ἀτίμου δουλείας ἐξαιρεθέντες. Ἀναστάσεως
ἐλπίδες, ἀγγελικῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσεις, ἡ ἐν οὐρανοῖς βασιλεία, τὰ ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθά, καὶ διανοίας καὶ λόγου δύναμιν ὑπερβαίνοντα»5 .
Ἡ εὐσπλαγχνικὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀποκαλύπτεται ἤδη στὴν ἀρχέγονη κοινωνία τῶν πρωτοπλάστων. Μετὰ τὴν παράβαση τῆς ἐντολῆς ἀκολουθεῖ ἕνας συγκλονιστικὸς διάλογος, ποὺ φανερώνει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀγαθότητα
τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὴν προσπάθειά του νὰ ὁδηγήσει τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα σὲ συναίσθηση τῆς παρακοῆς. Ἡ δικανικὴ θεώρηση τοῦ διαλόγου τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀλλοιώνει τὸ περιεχόμενο τῆς θείας δικαιοσύνης, καθὼς ἐκλαμβάνει τὸ Θεὸ ὡς αὐστηρὸ
καὶ ἀμείλικτο κριτὴ ποὺ ἐπιβάλλει σκληρὲς τιμωρίες. Ἡ πατερικὴ θεώρηση διασώζει
τὴν εὐσπλαγχνικὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ προβάλλει τὴν ἀγάπη καὶ ἀγαθότητά του
πρὸς τὸν ἄνθρωπο· «καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνεκαλεῖτο τῇ τοῦ ἐλέου φωνῇ, λέγων· Ἀδάμ, ποῦ εἶ;
Οὐ γὰρ διδαχθῆναι ἐζήτει ὁ πάντα εἰδώς, ἀλλὰ νοῆσαι αὐτὸν ἐβούλετο οἷος ἀνθ᾿ οἵου

Εἰσαγωγή, σσ. 594-597, 624-625, 777-778. Ὁ ∆ΑΚΟΥΡΑΣ, Θρησκεία καὶ θεοδικία, σσ. 5-28, κάνει μία
ἱστορικὴ-θεολογικὴ καὶ θρησκειολογικὴ θεώρηση τοῦ προβλήματος τῆς θεοδικίας.
4. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 6, RUDBERG, 33-34 (PG 31, 212B-213A).
5. Περὶ εὐχαριστίας 2, PG 31, 221C-224A. Πρβλ. Εἰς Ἰουλίτταν 6-7, PG 31, 253Β-256A. Βλ. καὶ
ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σσ. 121-122. Μὲ κάποια ἀπὸ τὰ κοσμολογικὰ θέματα ποὺ συνοψίζονται στὴν
παραπάνω παράγραφο ἀσχοληθήκαμε ἐκτενῶς στὴ μεταπτυχιακή μας ἐργασία Ἡ «ἀνθρωπικὴ ἀρχή»,
στὴν ὁποία παραπέμπουμε. Γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου καὶ γιὰ τὴ θεία δωρεὰ τοῦ ἀπέραντου ὑλικοῦ
κόσμου γιὰ ν᾿ ἀποτελέσει πλούσιο ἐνδιαίτημα καὶ ταυτόχρονα σπουδαστήριο θεογνωσίας καὶ αὐτογνωσίας
βλ. σσ. 53-67, 75-116, 130-137.
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γέγονε» 6 . Τὸ τελειότερο πλάσμα τοῦ Θεοῦ ἔγινε «οὐκ ἐξ ἀνάγκης κακός, ἀλλ᾽ ἐξ ἀβουλίας», καθὼς ἁμάρτησε «διὰ μοχθηρὰν προαίρεσιν» καὶ ὡς ἐκ τούτου «ἀπέθανε διὰ τὴν ἁμαρτίαν». Ὅσο ἀπομακρυνόταν ἀπὸ τὴ ζωή, πλησίαζε πρὸς τὸ θάνατο· «ζωὴ γὰρ ὁ Θεός·
στέρησις δὲ τῆς ζωῆς θάνατος». Συνεπῶς ὁ Ἀδὰμ προκάλεσε τὸ θάνατο μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὴ διάσπαση τῆς μετ᾽ αὐτοῦ κοινωνίας. Ὁ Θεός, παντοδύναμος ἀλλὰ καὶ ἀγαθός, δὲν ἐμπόδισε τὴ διὰ τοῦ θανάτου διάλυση, «ἵνα μὴ ἀθάνατον ἡμῖν τὴν ἀῤῥωστίαν διατηρήσῃ»7 .
Ὡς αἰτία τῆς πτώσης δέχεται ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν «κόρον» τῆς ψυχῆς, καθὼς ὁ
ἄνθρωπος «ταχὺ πάντων ἀναπλησθείς… τὸ τοῖς σαρκίνοις ὀφθαλμοῖς φανὲν τερπνὸν τοῦ
νοητοῦ προετίμησε κάλλους» 8 . Ἡ ἔννοια τοῦ «κόρου», ὅπως τὴ χρησιμοποιεῖ ὁ Καππαδόκης θεολόγος, διαφέρει οὐσιωδῶς καὶ σὲ καίρια σημεῖα ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη ἔννοια
τοῦ ἀλεξανδρινοῦ Ὠριγένη. Τὴν παρούσα διαπραγμάτευση ἐνδιαφέρει μόνο τὸ ζήτημα
τῆς εὐθύνης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν «κόρο». Τὸν ὅρο αὐτὸ χρησιμοποιεῖ ὁ Ὠριγένης στὴν περὶ
προϋπάρξεως τῶν ψυχῶν θεωρία του. Κατ᾿ αὐτὴν ὁ κόρος ἦταν φυσικὸ ἐπακόλουθο τῆς
διαρκοῦς θέας καὶ ἀπόλαυσης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ αἰτία τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν αὐτεξουσίων πνευμάτων ἀπὸ τὴ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἀπομάκρυνσης
ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου για ν᾿ ἀποτελέσει τόπο κάθαρσης καὶ παιδαγωγίας τῶν πεπτωκότων πνευμάτων 9 . Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ὠριγένη, ὁ ὁποῖος ἀπέδιδε στὸ
Θεὸ τὴν αἰτία τοῦ κόρου τῶν λογικῶν ὄντων, ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπορρίπτει ὁποιαδήποτε ὑπόνοια εὐθύνης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἐνῶ ταυτόχρονα
ἀποκρούει τὴν περὶ κόρου διδασκαλία τοῦ Ὠριγένη, διότι ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ
θεία δικαιοσύνη καὶ ἀγαθότητα 10 .
Ἡ ἀμετανοησία τῶν πρωτοπλάστων ὁδήγησε ἀναπόφευκτα στὴν ἀμαύρωση τοῦ
κατ᾽ εἰκόνα καὶ στὴν παιδαγωγικὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ ἀφαίρεση τῶν δοθέντων ἀγαθῶν. Μετὰ
τὴν πτώση ὁ Θεὸς δὲν ἐγκατέλειψε τὸν ἄνθρωπο ἕρμαιο στὶς διαθέσεις τῆς ἐχθρικῆς
καὶ ἀφιλόξενης πλέον ἄλογης κτίσης, ἀλλὰ τοῦ παρεῖχε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια πρὸς
6. Εἰς ψαλμὸν 114, 3, PG 29, 489Β. Γέν. 3, 9. Ὁ Μέγας Βασίλειος χωρὶς ν᾿ ἀναλύει τὴ σχετικὴ περικοπὴ ἀποδίδει μὲ ἐνάργεια τὴν ἀλήθεια ποὺ ἄλλοι πατέρες διατυπώνουν ἐκτενῶς στὰ ἑρμηνευτικά τους
συγγράμματα. Ἐνδεικτικὰ βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν 17, 1-10, PG 53, 134148. Τὴν ἴδια καὶ ἀπαράλλακτη εὐσπλαγχνικὴ δικαιοσύνη ἐπιδεικνύει ὁ Θεὸς σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀποσκοπώντας στὴν ἀπάλειψη τῆς ἀδοξίας καὶ ταπείνωσης καὶ στὴν ἐπαναφορὰ στὴν
προπτωτικὴ δόξα καὶ μεγαλειότητα. ∆ὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὸν κανόνα αὐτὸ ἡ καταλυτικὴ τῆς ἁμαρτίας ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Νῶε, ὁ ἀφανισμὸς τῶν ἁμαρτωλῶν πόλεων Σοδόμων καὶ Γομόρρας καὶ κάθε καταστροφικὴ θεομηνία ποὺ ἐπισκήπτει σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο.
7. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5-7, PG 31, 341B-345A. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ.
56 ἑξ. ORPHANOS, Creation and salvation, σ. 84 ἑξ. Γιὰ τὴ φύση καὶ τὴν προέλευση τοῦ κακοῦ βλ. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Χριστοκεντρικὴ ποιμαντική», σσ. 574-577. ΦΑΡΑΝΤΟΣ, Περὶ θείας προνοίας, σσ. 147-155.
AGHIORGOUSSIS, «Image as "Sign"», σσ. 45-46. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 262-263. LIMBERIS, «The
eyes infected by evil», σ. 163 ἑξ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 87-94. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Β΄, σ. 210 ἑξ.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, Εἰσαγωγή, σσ. 296-297.
8. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 7, PG 31, 344D. Βλ. καὶ ὅπ.π. 6, PG 31, 344C: «…κόρον λαβοῦσα τῆς μακαρίας τέρψεως, καὶ οἷον νυσταγμῷ τινι βαρυνθεῖσα καὶ ἀποῤῥυεῖσα τῶν ἄνωθεν, τῇ σαρκὶ διὰ τὰς αἰσχρὰς
τῶν ἡδονῶν ἀπολαύσεις ἀναμιχθῇ». Πρβλ. Περὶ ταπεινοφροσύνης 1, PG 31, 525AB.
9. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Περὶ ἀρχῶν 2, 8, 3. Βλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 94-95. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σσ. 354-355.
10. Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομὴν 80, PG 31, 1137C-1140A. Βλ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σσ. 133-134. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σσ. 355-357.
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οἰκονομία τοῦ ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ του βίου. Ὁ ἐξοπλισμὸς τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου συνίστατο ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὴ διατήρηση μερικῶς τοῦ κατ᾽ εἰκόνα, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ
στὴ λήψη νέων κοινωνικῶν ἀγαθῶν. Παρὰ τὴν παιδαγωγικὴ ἀποπομπὴ ἀπὸ τὸν παράδεισο ὁ Ἀδὰμ παραμένει «γήϊνος μὲν τῇ φύσει, ἔργον δὲ θείων χειρῶν· δυνάμει μὲν καὶ
παραπολὺ τῶν ἀλόγων λειπόμενος, ἄρχων δὲ χειροτονητὸς τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἀψύχων. Ταῖς μὲν ἐκ τῆς φύσεως παρασκευαῖς ἐλαττούμενος, τῇ δὲ τοῦ λόγου περιουσίᾳ
πρὸς οὐρανὸν αὐτὸς ὑπεραρθῆναι δυνάμενος»11 . Ἀπὸ τὰ πρόσθετα ἀγαθὰ ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπισημαίνει τὴ θεία δωρεὰ τοῦ γάμου 12 καὶ τῶν τεχνῶν, ποὺ ἐξυπηρετοῦν καὶ θεραπεύουν τὴν ἀσθένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἡ γεωργία, ἡ ὑφαντική, ἡ οἰκοδομική,
ἡ ἰατρικὴ καὶ γενικὰ «ἑκάστη τῶν τεχνῶν βοήθεια ἡμῖν πρὸς τὸ τῆς φύσεως ἀσθενὲς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κεχάρισται» 13 .
Ἡ πτώση λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία καὶ ἡ συνακόλουθη ὑποταγὴ στὴ
φθορὰ καὶ στὸ θάνατο δὲν προκάλεσαν τὴν περιφρόνηση, ἀλλὰ διήγειραν τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀποδεικνύει διαχρονικὰ ἡ ἐπέμβασή του στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους· «τὰ μὲν πρῶτα νόμον ἔδωκεν εἰς βοήθειαν, ἀγγέλους ἐπέστησεν εἰς φυλακὴν
καὶ ἐπιμέλειαν, προφήτας ἀπέστειλεν εἰς ἔλεγχον κακίας καὶ διδασκαλίαν ἀρετῆς, τὰς
ὁρμὰς τῆς κακίας ταῖς ἀπειλαῖς ἐνέκοψε, τῶν ἀγαθῶν τὴν προθυμίαν ἐπαγγελίαις διήγειρε, τὸ πέρας ἑκατέρου πολλάκις ἐν διαφόροις προσώποις εἰς νουθεσίαν τῶν ἄλλων
προλαβὼν ἐφανέρωσε»14 . Παρὰ τὴν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν πτώση ὁ Θεὸς προνοεῖ καὶ κατεργάζεται τὴν κατάλυση τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου διὰ τοῦ μυστηρίου
τῆς θείας ἐν Χριστῷ οἰκονομίας. Ἡ ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ «ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο» ἕως τὴν κατάληξή του σὲ «ὑπήκοον θανάτου, θανάτου δὲ
σταυροῦ», ἀποτελεῖ τὸ ἀντίδοτο τοῦ ἐγωισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὁδήγησε στὴν πτώση.
Τὸ πολυτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ δόθηκε ὡς λύτρο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου 15 . Ὁ Χριστὸς «τὴν οἰκονομίαν
11. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26, 328 (PG 29, 117D-120Α). ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 60 ἑξ. Πρβλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 115-117. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σ. 357 ἑξ.
12. Βλ. Ἐπιστ. 301,42-45, COURTONNE 3, 178 (PG 32, 1049A): «ὁ γάμος τοῦ ἀποθνήσκειν ἐστὶ παραμυθία. ∆ιότι γὰρ εἰς τὸ παντελὲς παραμένειν οὐκ ἐνῆν, τῇ διαδοχῇ τοῦ γένους τὸ πρὸς τὸν βίον διαρκὲς ὁ
∆ημιουργὸς ἐμηχανήσατο». Πρβλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 125 ἐξ.
13. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 1, PG 31, 1044BC. Ἀπὸ τὶς θεόσδοτες τέχνες ἐξαίρει καὶ ἐπαινεῖ ὁ Μέγας
Βασίλειος τὴν ἰατρική, ἡ ὁποία παραχωρήθηκε ὡς ἀντίδοτο στὴν κατάρα τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου
(ὅπ.π., 1-5, PG 31, 1044C-1052C). Βλ. καὶ ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος», σσ.
73-74. ΠΑΛΗΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἰατρική», σ. 181. Ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῶν πρόσθετων νέων
ἀγαθῶν βλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 121 ἑξ.
14. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 3, PG 31, 913BC. Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει συχνὰ τὸ ρόλο τῶν ἀγγέλων
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν. Κάθε πιστὸς συνοδεύεται ἀπὸ ἄγγελο, «οἷον παιδαγωγόν τινα καὶ νομέα τὴν ζωὴν διευθύνοντα». Βλ. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 13, 30, SC 17, 352 (PG 32, 120C). Κατὰ Εὐνομίου 3, 1, SC
305, 148-150 (PG 29, 656Β-657Β)· 2, SC 305, 152 (PG 29, 660Α). Εἰς ψαλμὸν 33, 5, PG 29, 364Α-C.
Εἰς ψαλμὸν 48, 9, PG 29, 453Α. Γιὰ τὴ θέση τῶν ἀγγέλων στὴν ὑπηρεσία τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων
βλ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σσ. 98-99. ΓΑΛΙΓΑΛΙ∆ΟΥ, Ἡ «ἀνθρωπικὴ ἀρχή», σ. 151 ἑξ.
15. Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 452AB. Ἰω. 1, 14. Φιλιπ. 2, 8. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 59, 3, PG 29,
465ΑΒ: «ᾨκτείρησας ἡμᾶς, ὅτε τὸν Μονογενῆ σου προέθου ἱλαστήριον ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν
τῷ αἵματι αὐτοῦ τὴν ἀπολύτρωσιν εὕρωμεν… Μωϋσῆς μὲν τὰς φλιὰς τῶν Ἰσραηλιτῶν τῷ αἵματι τοῦ προβάτου κατεσημήνατο· σὺ δὲ ἔδωκας ἡμῖν σημείωσιν, αὐτὸ τὸ αἷμα τοῦ ἀμώμου ἀμνοῦ τοῦ σφαγιασθέντος
ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου». Πρβλ. Ὅροι κατὰ πλάτος 2, 3-4, PG 31, 913C-916Α. Ἠσ. 53, 4-5. Γαλ. 3,
13. Φιλιπ. 2, 6-7. Βλ. καὶ ΦΥΤΡΑΚΗΣ, «Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος», σσ. 74-77. AGHIOR-
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τῆς σαρκώσεως ὑπὲρ ἡμῶν ἀνεδέξατο» καὶ ὑπέστη τὸ πάθος τοῦ σταυροῦ «ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ
τῆς κτίσεως πάσης» 16 . Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηριώδης οἰκονομία «ἀνάκλησίς ἐστιν ἀπὸ τῆς
ἐκπτώσεως, καὶ ἐπάνοδος εἰς οἰκείωσιν Θεοῦ ἀπὸ τῆς διὰ τὴν παρακοὴν γενομένης ἀλλοτριώσεως. ∆ιὰ τοῦτο ἡ μετὰ σαρκὸς ἐπιδημία Χριστοῦ, αἱ τῶν εὐαγγελικῶν πολιτευμάτων ὑποτυπώσεις, τὰ πάθη, ὁ σταυρός, ἡ ταφή, ἡ ἀνάστασις· ὥστε τὸν σωζόμενον ἄνθρωπον διὰ μιμήσεως Χριστοῦ τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην υἱοθεσίαν ἀπολαβεῖν» 17 . Ἤδη ἀπὸ
τὴν παραμονή του στὸν κόσμο ὁ Θεάνθρωπος προετοιμάζει διαδόχους τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς του τοὺς δώδεκα μαθητές. Μετὰ τὴν ἀνάσταση τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ κατέστη οἰκουμενικὸ διὰ τῆς δράσεως τῶν ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἀπεστάλησαν γιὰ
νὰ διαδώσουν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη τὸ εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας 18 .
Ὁ Θεὸς κήδεται καὶ προνοεῖ παντοιοτρόπως γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ διατηρεῖ ἀκατάλυτη τὴν κοινωνία μαζί του ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ τὸν κάνει μέτοχο τῆς
μακαριότητάς του. Πλησίον τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι «τὸ κυρίως καὶ πρώτως μακαριστόν, τὸ
ἀληθινῶς ἀγαθόν», ὁ πιστὸς ἀπολαμβάνει τὸ «αὐτόκαλον», καὶ ἐσχατολογικὰ τὸν ἀναμένει «ἡ ἀόχλητος ζωή, ἡ ἄλυπος διεξαγωγή, περὶ ἣν οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις, ἧς οὐχ ἅπτεται μεταβολή». Οἱ ἀμαθεῖς καὶ φιλόκοσμοι, ἀγνοώντας τὴ φύση τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ, ἀποζητοῦν πλοῦτο, ὑγεία, λαμπρότητα βίου, πράγματα ἀνάξια τῆς τιμῆς μὲ τὴν ὁποία ἔχει περιβληθεῖ ὁ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθεὶς ἄνθρωπος. Ἡ σωματικὴ εὐεξία καὶ ἡ ὑλικὴ εὐημερία δὲν εἶναι φύσει ἀγαθά, καὶ εὔκολα μεταπίπτουν στὰ ἀντίθετα.
Ἐξάλλου δὲ συμβάλλουν στὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξύψωση τοῦ κατόχου, ἀλλὰ συχνὰ γίνονται, ἀπὸ κακὴ διαχείριση, ἀφορμὲς ἁμαρτίας. Πραγματικὰ μακάριος εἶναι «ὁ
τὰ πλείστου ἄξια κεκτημένος, ὁ τῶν ἀναφαιρέτων ἀγαθῶν μέτοχος» 19 .
Ἡ ἁμαρτία, ὡς αἴτιο ἀλλοτρίωσης καὶ ἀποξένωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι
τὸ «φύσει καὶ ὄντως κακόν», ἐξαρτᾶται δὲ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου· «ἀρχὴ γὰρ καὶ ῥίζα τῆς ἁμαρτίας τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τὸ αὐτεξούσιον». Ἀδικία, ἀσέλγεια, ἀφροσύνη, δειλία, φθόνοι, φόνοι, φαρμακεῖες, ραδιουργίες, καταμολύνουν τὴν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργηθεῖσα ψυχὴ καὶ ἀμαυρώνουν τὸ κάλλος της 20 . Ἀντίδοτο τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ εἶναι τὸ κακὸ ποὺ γίνεται ἀντιληπτὸ καὶ καθίσταται ἐπίπονο καὶ ὀδυνηρὸ
«πρὸς τὴν αἴσθησιν», ὅπως ἡ σωματικὴ ἀσθένεια, ἡ στέρηση τῶν ἀναγκαίων, ἡ ἀδοξία, ἡ χρηματικὴ ζημία, ἡ ἀπώλεια προσφιλῶν προσώπων. Τὰ δυσάρεστα γεγονότα τῆς
ζωῆς δὲν ἄγονται ἀπὸ τὴν τύχη, ἀλλὰ «ὑπὸ τοῦ φρονίμου καὶ ἀγαθοῦ ∆εσπότου πρὸς τὸ
GOUSSIS, «Applications»,

σσ. 46-49.
16. Εἰς ψαλμὸν 44, 2, PG 29, 389C· 9, PG 29, 408Α. Βλ. καὶ ὅπ.π., 5, PG 29, 400B: «Οὐ γὰρ τοσοῦτον οὐρανοῦ καὶ γῆς σύστασις, καὶ θαλάσσης, καὶ ἀέρος, καὶ τῶν μεγίστων στοιχείων ἡ γένεσις, καὶ εἴ τι
ὑπερκόσμιον νοεῖται, καὶ εἴ τι καταχθόνιον, τὴν δύναμιν παρίστησι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅσον ἡ περὶ τὴν ἐνανθρώπησιν οἰκονομία, καὶ ἡ πρὸς τὸ ταπεινὸν καὶ ἀσθενὲς τῆς ἀνθρωπότητος συγκατάβασις». Βλ. καὶ
Εἰς Ἠσαΐαν 11, 250, TREVISAN 2, 377 (249, PG 30, 557A-C). ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ περὶ σωτηρίας διδασκαλία», σ. 877 ἑξ.
17. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 15, 35, SC 17, 364 (PG 32, 128CD). Μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἐπιχειρηματολογίας του κατὰ τῶν ἀρνητῶν τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει καταλεπτῶς
τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Θεανθρώπου. Βλ. ὅπ.π. 8, 17-19, SC 17, 302-312 (PG 32, 96Β-101Α). Κατὰ
Εὐνομίου 1, 26-27, SC 299, 264-268 (PG 29, 569B-572Β)· 2, 18, SC 305, 74 (PG 29, 612Α).
18. Εἰς ψαλμὸν 44, 6, PG 29, 404A. Ματθ. 10, 1-2. Λουκ. 6, 13.
19. Εἰς ψαλμὸν 1, 3, PG 29, 216ΒC.
20. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 3, PG 31, 332C-333Α· 5, PG 31, 337D-340A. Βλ. καὶ Εἰς Ἑξαήμερον 2, 5,
SC 26, 160 (PG 29, 37D-40Β). ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 71-75.

163

∆ ΄ . Η ∆ Ι Κ ΑΙ Ο Σ Υ Ν Η Ω Σ Κ Ρ Ι Σ Η Κ Α Ι Ω Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α

συμφέρον ἐπάγεται». Ὁ Θεὸς ἀφαιρεῖ τὸν πλοῦτο ἀπὸ τοὺς πονηροὺς οἰκονόμους γιὰ ν᾿
ἀχρηστεύσει τὸ ὄργανο τῆς ἀδικίας· ἐπιτρέπει ἀρρώστια στοὺς ἁμαρτάνοντες γιὰ νὰ καταστήσει τὰ μέλη τους ἀνίκανα γιὰ τὴν ἁμαρτία· ἐπάγει θανάτους σὲ διάφορες ἡλικίες
γιὰ ν᾿ ἀνακόψει τὴ συνέχιση τῆς ἁμαρτίας. Λιμοί, ξηρασίες, καταιγίδες καὶ κάθε εἴδους
θεομηνία εἶναι κοινὲς πληγὲς πόλεων καὶ ἐθνῶν «τοῦ κακοῦ τὴν ἀμετρίαν κολάζουσαι».
Κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ γιατροῦ ποὺ μὲ ἐπίπονα μέσα ἀποβάλλει τὴ νόσο καὶ σώζει τὸν ἀσθενὴ ἀπὸ βέβαιο θάνατο, «οὕτως ἀγαθὸς ὁ Θεὸς ὁ τὴν σωτηρίαν τῷ παντὶ διὰ τῶν μερικῶν κολάσεων διοικούμενος» 21 . Ἀκόμα καὶ οἱ πόλεμοι καὶ ὅλα τὰ θλιβερὰ παρεπόμενά τους γίνονται «κρίσει Θεοῦ δικαίᾳ, τοῖς ἀξίοις κολάσεως διὰ τῶν πολέμων τὰς τιμωρίας ἐπάγοντος». ∆ίκαια καταστράφηκε ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὰ ρωμαϊκὰ χέρια μετὰ τὴ
φρικτὴ καὶ παράφρονα ἐνέργεια τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Κυρίου· «ὥστε ἔστι ποτε καὶ
δικαίως τὰ ἐκ τοῦ πολέμου κακὰ τοῖς ἀξίοις ἐπενεχθῆναι» 22 .
Κατὰ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ θεολογία ὁ ἑωσφόρος κάνοντας κακὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου ἐξέπεσε τῆς τιμῆς καὶ ἀλλοτριώθηκε τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνίας. Ἔκτοτε πολεμᾶ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴ θεία τιμὴ μὲ τὴν ὁποία περιεβλήθη ὁ γήινος καὶ
γιὰ τὴ δυνατότητα ἀνύψωσής του στὸ ἀγγελικὸ ἀξίωμα 23 . Μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων ὁ Θεός, ποὺ μὲ σοφία καὶ ἀγαθότητα διακυβερνᾶ τὰ πάντα, οἰκονόμησε τὸν
ἀγώνα ἐναντίον τοῦ διαβόλου, «ὥστε διὰ τῆς ὑπακοῆς ἀναπαλαῖσαι ἡμᾶς, καὶ καταστεφανωθῆναι τοῦ ἀντιδίκου». Ἔτσι τὸ μίσος καὶ ἡ πονηρία τοῦ διαβόλου ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας τρέπεται σὲ γυμνάσιο τῶν ψυχῶν καὶ ἀφορμὴ ἐπαναφορᾶς στὸ ἀρχέγονο
κάλλος 24 . Στὸν ἀγώνα αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπιδίδεται ἄοπλος καὶ ἀβοήθητος, ἀλλὰ ἐ21. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 3, PG 31, 333Α-D: «…Σὺ δὲ τῷ ἰατρῷ μὲν οὐδὲν ἐγκαλεῖς, τὰ μὲν τέμνοντι, τὰ
δὲ καίοντι, τὰ δὲ παντελῶς ἐξαιροῦντι τοῦ σώματος· ἀλλὰ καὶ χρήματά που ὑποτελεῖς, καὶ σωτῆρα προσαγορεύεις, ὅτι ἐν ὀλίγῳ μέρει τὴν νόσον ἵστησι, πρὶν εἰς ὅλον τὸ σῶμα τὸ πάθος διαχυθῆναι. Ὅταν δὲ ἴδῃς
πόλιν ἐπικατασεισθεῖσαν τοῖς ἐνοικοῦσιν, ἢ πλοῖον αὔτανδρον κατὰ θαλάσσης διαλυθέν, κατὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ καὶ σωτῆρος γλῶσσαν κινεῖν βλάσφημον οὐκ ὀκνεῖς. Καίτοιγε ἐχρῆν συνιέναι, ὅτι, μέτρια μὲν
καμνόντων καὶ ἰάσιμα τῶν ἀνθρώπων, αἱ ἐξ ἐπιμελείας ὠφέλειαι παραλαμβάνονται· ὅταν δὲ κρεῖττον ἀποδειχθῇ τῆς θεραπείας τὸ πάθος, ἀναγκαία γίνεται τοῦ ἀχρειωθέντος ἡ ἀλλοτρίωσις, ὡς μὴ διὰ συνεχείας
τὴν νόσον βαδίζουσαν ἐπὶ τὰ καίρια προελθεῖν. Ὥσπερ οὖν τῆς τομῆς ἢ τοῦ καυτῆρος οὐχ ὁ ἰατρὸς αἴτιος,
ἀλλ᾽ ἡ νόσος· οὕτω καὶ οἱ τῶν πόλεων ἀφανισμοί, ἐκ τῆς ἀμετρίας τῶν ἁμαρτανομένων τὴν ἀρχὴν ἔχοντες,
τὸν Θεὸν ἁπάσης μέμψεως ἀπολύουσιν». Βλ. καὶ ὅπ.π. 5, PG 31, 337CD: «∆ιὰ ταῦτα νόσοι πόλεων καὶ ἐθνῶν, ἀέρων αὐχμοὶ καὶ ἀφορίαι γῆς, καὶ αἱ κατὰ τὸν βίον ἑκάστῳ τραχύτεραι περιπτώσεις, τῆς κακίας
τὴν αὔξησιν περικόπτουσαι. Ὥστε τὰ τοιαῦτα κακὰ παρὰ Θεοῦ γίνεται, τῶν ἀληθινῶν κακῶν τὴν γένεσιν
ἐξαιροῦντα. Αἵ τε γὰρ κατὰ τὸ σῶμα κακώσεις, καὶ τὰ ἐκτὸς ἐπίπονα, πρὸς ἐποχὴν τῆς ἁμαρτίας ἐπινενόηνται. Ἀναιρεῖ τοίνυν τὸ κακὸν ὁ Θεός· οὐχὶ δὲ τὸ κακὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ· ἐπεὶ καὶ ὁ ἰατρὸς ἐξαιρεῖ τὴν νόσον,
ἀλλ᾿ οὐχὶ νόσον ἐμβάλλει τῷ σώματι. Πόλεων δὲ ἀφανισμοί, σεισμοί τε καὶ ἐπικλύσεις, καὶ στρατοπέδων
ἀπώλειαι, καὶ ναυάγια, καὶ πᾶσαι πολυάνθρωποι φθοραί, εἴτε ἐκ γῆς, εἴτε ἐκ θαλάσσης, εἴτε ἐξ ἀέρος, ἢ
πυρός, ἢ ἐξ ὁποιασοῦν αἰτίας ἐπιγινόμεναι, εἰς τὸν τῶν ὑπολειπομένων σωφρονισμὸν γίνονται, τὴν πάνδημον πονηρίαν δημοσίαις μάστιξι τοῦ Θεοῦ σωφρονίζοντος». Πρβλ. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 5, SC 26, 160-162
(PG 29, 40Β). Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 19-22, 29-35.
22. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 4, PG 31, 336C-337Α (ἡ ἐπισήμανση δική μας).
23. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 8, PG 31, 345C-348Β: «…Οὐκ ἐχθρὸς τοίνυν ἡμῖν κατεσκευάσθη, ἀλλ᾿ ἐκ
ζηλοτυπίας ἡμῖν εἰς ἔχθραν ἀντικατέστη. Ὁρῶν γὰρ ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἀγγέλων καταῤῥιφέντα, οὐκ ἔφερε βλέπειν τὸν γήϊνον ἐπὶ τὴν ἀξίαν τῶν ἀγγέλων διὰ προκοπῆς ἀνυψούμενον». Βλ. καὶ ὅπ.π. 9, PG 31, 349C:
«διὰ τοῦτο γάρ ἐστι μισάνθρωπος, διότι καὶ θεομάχος· καὶ μισεῖ μὲν ἡμᾶς ὡς κτήματα τοῦ ∆εσπότου, μισεῖ δὲ ὡς ὁμοιώματα τοῦ Θεοῦ». ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σσ. 69-71. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ
πρωτολογία, σ. 100 ἐξ.
24. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 9, PG 31, 349CD: «…συνεχρήσατο οὖν αὐτοῦ τῇ πονηρίᾳ εἰς γυμνάσιον τῶν
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ξοπλισμένος μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια καὶ ἐπικουρούμενος ἀπὸ τὴ θεία συμμαχία ἀσκεῖ
νικηφόρα «τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» 25 .
Ἡ μανία τοῦ διαβόλου ἐκτείνεται σὲ κάθε ἐπικράτεια ὅπου κηρύσσεται τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, πλήττει δὲ μὲ κάθε μέσο τὴν εἰρήνη καὶ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
εἴτε ἔξωθεν διὰ τῶν αἱρέσεων εἴτε ἔσωθεν ἐγείροντας διχόνοιες καὶ διαμάχες ἀνάμεσα
στοὺς χριστιανούς 26 . Σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο ὁ διάβολος προσβάλλει τὸν ἄνθρωπο ἐκμεταλλευόμενος τὶς φυσικὲς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ἔνοικα πάθη, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἴτιος ἁμαρτίας χωρὶς τὴ συγκατάθεση τοῦ προσβαλλομένου. Ἡ ἧττα τοῦ ἀμυνομένου καὶ ἡ ὑποχώρησή του ἐνώπιον τοῦ ἐχθροῦ ὀφείλεται στὴν ἀμέλεια καὶ στὴν ἐγκατάλειψη τοῦ
ἀγώνα. Συνεπῶς ὁ χριστιανὸς φέρει τὴν εὐθύνη τῆς παράδοσής του στὸ διάβολο καὶ
στὴν ἁμαρτία, διότι κατέλιπε ἀναξιοποίητα τὰ ἀγαθὰ ἐφόδια ποὺ τοῦ παρεῖχε ὁ Ἀγωνοθέτης. Ἡ ἀμέλεια τοῦ ἀγωνιστῆ χριστιανοῦ παρομοιάζεται μὲ τὴν ἀμέλεια τοῦ γεωργοῦ·
«…Συμβαίνει δὲ τοῦτο τοῖς ἐξ ἀμελείας ἀγεώργητα καταλιποῦσι τὰ φυσικὰ τῶν ἀγαθῶν
σπέρματα… Ἐὰν ἀφῇς αὐτὸν (ἐνν. ἀμπελῶνα), χερσωθήσεται, καὶ χορτομανήσει ὅλος,
καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος. Τῇ δὲ ἐκ τῆς τοιαύτης ἀμελείας κεχερσωμένῃ καὶ ἐκλελειμμένῃ ψυχῇ ἀκόλουθον ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατέλλειν…» 27 .
Παρὰ τὸ αὐτοπροαίρετο τῆς ἧττας τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεὸς προνοεῖ καὶ μεριμνᾶ γιὰ
τὴν ἀποφυγὴ ὁλοσχεροῦς ὑποδούλωσης τοῦ ἡττημένου στὸν ἐχθρό. Ἡ Γραφὴ διαβεβαιώνει ὅτι «ἀγαθὸς ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ δίκαιος», «ἐλεήμων, ἀλλὰ καὶ κριτής». Συνεπῶς εἶναι
ἡμιμαθεῖς ὡς πρὸς τὴ θεία γνώση ὅσοι ἀπομονώνοντας τὴ φιλανθρωπία ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη ἀποδίδουν τὴν πρώτη στὴν ἐνδοκοσμικὴ δράση τοῦ Θεοῦ καὶ συναρτοῦν τὴ δεύτερη ἀποκλειστικὰ στὴν ἐσχατολογικὴ ἐνέργεια τοῦ Κριτῆ. Ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεήμων, ἀλλὰ
χρησιμοποιεῖ τὸ ἔλεος μὲ δικαιοσύνη. Εἶναι δίκαιος κριτής, ἀλλὰ ἀσκεῖ τὴν κρίση μὲ ἔλεος· «οὔτε ἀκρίτως ἐλεῶν, οὔτε ἀνηλεῶς κρίνων». Ἡ ἐνδοκοσμικὴ κρίση τοῦ Θεοῦ καἡμετέρων ψυχῶν ὁ σοφῶς καὶ προνοητικῶς οἰκονομῶν τὰ ἀνθρώπινα, ὥσπερ ἰατρὸς τῷ τῆς ἐχίδνης ἰῷ εἰς
σωτηρίων φαρμάκων κατασκευὴν ἀποχρώμενος». Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέχει ἀπὸ ταὴν
περὶ δικαιωμάτων τοῦ σατανᾶ θεωρία. Βλ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Περὶ δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ», σσ. 412-419.
25. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 10, PG 31, 352C. Λουκ. 10, 19. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 106. Ὁ διάβολος δὲν εἶναι τιμωρητικὸ ὄργανο ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ παραβάτη ἀνθρώπου ἐπειδὴ προσέλαβε τὴ θεία
δικαιοσύνη μὲ τὴν παράβαση. Στὴν ὀρθόδοξη θεολογία δὲν ὑπάρχει κληρονομικὴ ἐνοχή, ἀλλὰ κληρονόμηση τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, διότι ἡ ἀθέτηση τῆς ἐντολῆς δὲν ἦταν ἠθικὴ παράβαση ἢ προσβολὴ μιᾶς
δικαιικῆς τάξης, ἀλλὰ ὕβρις κατὰ τοῦ Θεοῦ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Β΄, σσ. 204-207. Ο Ι∆ΙΟΣ, Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ, σ. 160 ἑξ. ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, Ἡ ἱκανοποίηση, σσ. 64-72.
26. Βλ. Ἐπιστ. 243, 3,26-33, COURTONNE 3, 71 (PG 32, 908B). Ἐπιστ. 219, 1,13-21, COURTONNE 3,
1-2 (PG 32, 812BC).
27. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 75, PG 31, 1133D-1136Β. Ὁ Μέγας Βασίλειος πολέμησε μὲ σφοδρότητα
τὴν ἀστρολογία καὶ τὴν εἱμαρμένη, διότι καταργοῦν τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ παραδοχὴ τῆς θεωρίας περὶ ἀγαθοποιῶν καὶ κακοποιῶν ἀστέρων καθιστᾶ ἀνόνητη τὴν κειμένη νομοθεσία, ποὺ ὁρίζει τὰ «πρακτέα καὶ τὰ φευκτά», καὶ περιττὴ τὴ δικαιοδοσία τῶν δικαστῶν, ποὺ τιμοῦν
τὴν ἀρετὴ καὶ κολάζουν τὴν πονηρία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἄρνηση τοῦ αὐτεξουσίου καὶ ἡ κατάφαση τῆς εἱμαρμένης αἴρουν, ἂν ὄχι ἀποκλείουν, τὴν ἐνοχὴ καὶ εὐθύνη τοῦ ἐγκληματία γιὰ τὶς πράξεις του. Στοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτοὺς διακρίνει ὁ Μέγας Βασίλειος «πολὺ μὲν τὸ ἀνόητον, πολλαπλάσιον δὲ τὸ ἀσεβές». Ἡ
πίστη σὲ κακοποιοὺς ἀστέρες προϋποθέτει ὕπαρξη κακοῦ ∆ημιουργοῦ καὶ ἀπουσία ἐλεύθερης βούλησης
στὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἡ παραδοχὴ τῆς εἱμαρμένης ἀκυρώνει τὴν ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν στὴν ἀνταπόδοση
τῆς ἀρετῆς τους κατὰ τὴ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 7, SC 26, 356-362 (PG 29, 132Β133C). CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 51-52. COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 99-110.
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τὰ τῆς ἁμαρτίας συνίσταται στὴν ἐπιφορὰ πειρασμῶν καὶ θλίψεων καὶ στὴν ἐπιβολὴ
τιμωριῶν, ποὺ εἶναι ἀναιρετικὰ τῆς καταφρόνησης καὶ ὀκνηρίας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐκλαμβάνουν τὴ θεία ἀγαθότητα καὶ μακροθυμία ὡς ἀφορμὲς ἁμαρτίας. Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἱκανοποίηση καὶ στὴν ἐκδίκηση τῆς ἐναντίον του ὕβρεως, ἀλλὰ
ἀποκλειστικὰ στὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἡ ἀμετανοησία καὶ ἡ περιφρόνηση τῆς
θείας χρηστότητας, ἀκόμα καὶ ὅταν αὐτὴ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἐπιφορὰ θλίψεων καὶ
τὴν ἐπιβολὴ τιμωριῶν, ἐπιφυλάσσει γιὰ τὸν ἁμαρτωλὸ τὴν αὐστηρὴ δικαιοκρισία τοῦ
Κυρίου κατὰ τὴν τελικὴ κρίση καὶ τὴν ἀκριβὴ ἀνταπόδοση τῶν βεβιωμένων 28 .
Ἐὰν ἡ ἐνδοκοσμικὴ θεία κρίση ἀνταπέδιδε μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀξία τῶν πράξεων, δὲ θὰ
ὑπῆρχε γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐλπίδα σωτηρίας. Θεία ἐλεημοσύνη καὶ κρίση συνδέονται ἄρρηκτα, ὥστε εἶναι ἀδύνατη ἡ ἔκφραση καὶ ἔκφανση τῆς μιᾶς ἐνέργειας ἐρήμην τῆς ἄλλης· «Οὔτε ἡ ἐλεημοσύνη ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσις ἀνελεήμων. Πρὸ τῆς κρίσεως οὖν ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ τὴν ἐλεημοσύνην ἔρχεται ἐπὶ τὴν κρίσιν. Ταῦτα δὲ ἀλλήλοις
συνέζευκται, ὁ ἔλεος μετὰ τῆς κρίσεως· ἵνα μήτε ὁ ἔλεος μόνος χαυνότητα ἐμποιήσῃ,
μήτε μόνη ἡ κρίσις ἀπόγνωσιν ἐνεργάσηται». Κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνθρωπιστῆ γιατροῦ, ποὺ μεταχειρίζεται ἀνάλογα μὲ τὴ σοβαρότητα τῆς ἀσθένειας ἀνώδυνα ἢ ἐπώδυνα
θεραπευτικὰ μέσα, ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς χρησιμοποιεῖ ἐλεημοσύνη στοὺς μετανοοῦντες
καὶ τιμωρία στοὺς ἀμετανόητους ἀποσκοπώντας στὴ σωτηρία. Ὁ Θεὸς συνδυάζει τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τὴν κρίση καὶ ἀνταποδίδει στὸν καθένα κατὰ τὴν ἀξία του χρησιμοποιώντας τὰ ἁρμόζοντα μέτρα καὶ σταθμά 29 .
Ἡ δικαιοσύνη λοιπὸν καὶ ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ δὲν ἀποτελοῦν διακριτὲς ἰδιότητες, ἀλλὰ συνιστοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὸν ἄρρητο τρόπο τῆς θείας ἐνέργειας στὸν κόσμο καὶ
στὴν ἱστορία· «Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος. Πανταχοῦ συνάπτει ἡ Γραφὴ τοῖς οἰκτιρ28. Ψαλμ. 32, 5. 100, 1. 114, 5 κ.ἄ. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 897C-900Α: «Μὴ οὖν ἐξ
ἡμισείας τὸν Θεὸν γνωρίζωμεν, μηδὲ ἀφορμὴν ῥᾳθυμίας τὴν αὐτοῦ φ ι λ α νθ ρ ω π ί α ν λαμβάνωμεν. ∆ιὰ
τοῦτο βρονταί, διὰ τοῦτο κεραυνοί, ἵνα μὴ καταφρονῆται ἡ ἀγαθότης. Ὁ τὸν ἥλιον ἀνατέλλων, καὶ ἀβλεψίαν καταδικάζει. Ὁ τὸν ὄμβρον διδούς, καὶ τὸ πῦρ βρέχει. Ἐκεῖνα τῆς χρηστότητος, ταῦτα τῆς ἀποτομίας».
Ρωμ. 2, 4-6. Πρβλ. Εἰς ψαλμὸν 32, 4, PG 29, 332C-333Α: «Τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ (Ψαλμ. 32,
5). Ἐνταῦθα διέζευκται ἀπὸ τῆς κρίσεως ὁ ἔλεος. Μόνου γὰρ τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ, τῆς κρίσεως
εἰς τὸν ὡρισμένον καιρὸν ταμιευθείσης. Ἐνταῦθα μὲν οὖν ἔλεός ἐστι χωρὶς κρίσεως· οὐ γὰρ ἦλθεν ἵνα
κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον (Ἰω. 3, 17). Ἐκεῖ δὲ οὐκ ἔστιν ἡ κρίσις χωρὶς ἐλέους, διὰ τὸ
μὴ δύνασθαι ἄνθρωπον καθαρὸν εὑρεθῆναι ἀπὸ ῥύπου, μηδὲ ἐὰν μία ἡμέρα ᾖ τῆς γενέσεως αὐτοῦ. Ὥστε
ἐάν τις ἴδῃ τὴν κακίαν ὁσημέραι νεμομένην, καὶ τὸ ἐπίκηρον γένος τῶν ἀνθρώπων ἄξιον μυρίων θανάτων,
ὅσον ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τυγχάνον, θαυμάσει τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς ἀνοχῆς
αὐτοῦ καὶ τῆς μακροθυμίας. Ἐν τῇ γῇ μέντοι ὄντες τοῦ ἐλέους χρῄζομεν… οἳ πλήρεις ἐσμὲν τῶν οἰκτιρμῶν
τοῦ Θεοῦ· Νεκροὺς γὰρ ὄντας ἡμᾶς ταῖς ἁμαρτίαις καὶ τοῖς παραπτώμασιν ἐλεήσας ὁ Θεὸς συνεζωοποίησε
τῷ Χριστῷ (Ἐφ. 2, 4-5)». Στὸ παράθεμα αὐτὸ ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτὴς ἐννοεῖ τὴν αὐστηρὴ ἐσχατολογικὴ δικαιοκρισία.
29. Εἰς ψαλμὸν 32, 3, PG 29, 329D-332C: «…Βούλεταί σε ἐλεῆσαι, καὶ τῶν ἑαυτοῦ οἰκτιρμῶν μεταδοῦναι ὁ κριτής· ἀλλ᾿ ἐὰν εὕρῃ σε μετὰ τὴν ἁμαρτίαν ταπεινόν, συντετριμμένον, πολλὰ μετακλαύσαντα ἐπὶ
τοῖς πονηροῖς ἔργοις… ἐλεεινόν σε γενόμενον ἐὰν ἴδῃ, ἄφθονόν σοι τὴν ἑαυτοῦ ἐλεημοσύνην ἐπιχορηγεῖ· ἐὰν
δὲ καρδίαν ἀμετανόητον, φρόνημα ὑπερήφανον, ἀπιστίαν τοῦ αἰῶνος τοῦ μέλλοντος, ἀφοβίαν τῆς κρίσεως,
τότε ἀγαπᾷ ἐπὶ σοι τὴν κρίσιν. Ὡς γὰρ ἰατρὸς ἐμμελὴς καὶ φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς καταντλήμασι πρότερον καὶ
περιπλάσμασιν ἁπαλοῖς πειρᾶται καταστεῖλαι τὸ οἴδημα· ἐπὰν δὲ ἴδῃ ἀνενδότως καὶ σκληρῶς ἀντιτυποῦντα τὸν ὄγκον, ῥίψας τὸ ἔλαιον καὶ τὴν μαλακὴν ἀγωγήν, αἱρεῖται λοιπὸν τὴν τοῦ σιδήρου χρῆσιν. Ἀγαπᾷ
οὖν ἐλεημοσύνην ἐπὶ τῶν μετανοούντων· ἀγαπᾷ δὲ καὶ κρίσιν ἐπὶ τῶν ἀνενδότων. Τοιοῦτόν τι καὶ ὁ Ἠσαΐας λέγει τῷ Θεῷ, ὅτι Ἡ ἐλεημοσύνη σου εἰς σταθμὸν (Ἠσ. 28, 17). Καὶ γὰρ κἀκεῖνος τὴν μετὰ κρίσεως ἐλεημοσύνην παρίστησι, ζυγῷ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ κατὰ τὴν ἑκάστου ἀξίαν ἀντιμετροῦντος».
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μοῖς τοῦ Θεοῦ τὴν δικαιοσύνην, διδάσκουσα ἡμᾶς, ὅτι οὔτε ὁ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἄκριτος,
οὔτε ἡ κρίσις ἀνελεήμων. Ἀλλὰ καὶ ἐλεῶν, κεκριμένως τοῖς ἀξίοις ἐπιμετρεῖ τοὺς οἰκτιρμούς· καὶ κρίνων, ἐστοχασμένως τῆς ἀσθενείας ἡμῶν ἐπάγει τὴν κρίσιν, φιλανθρωπίᾳ μᾶλλον ἢ τῇ τοῦ ἴσου ἀντιμετρήσει ἀμυνόμενος ἡμᾶς» 30 . Οἱ εὐσπλαγχνικὲς
κρίσεις τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ὁποίων οἰκονομεῖ καὶ κυβερνᾶ τὰ πάντα γίνονται δύσκολα ἀποδεκτὲς καὶ ἀνεκτὲς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀμάθεια καὶ μικροψυχία ἀδυνατεῖ
νὰ διακρίνει τὸ εὐεργετικὸ τέλος τῶν θείων ἐπεμβάσεων31 . Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις,
ποὺ ἐπιτρέπονται καὶ οἰκονομοῦνται ἀπὸ τὴ θεία ἀγαθότητα, ἀποτελοῦν ἐξιλεωτικὴ τιμωρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἢ παιδαγωγικὴ δοκιμασία τοῦ δικαίου· «εἴτε ἁμαρτίαι τῶν συμβάντων αἰτίαι... εἴτε τι τὸ οἰκονομούμενον» 32 . Στὴν ἔνσταση ποὺ προβάλλουν οἱ κατήγοροι τῆς θείας δικαιοσύνης «διὰ τί οὖν δίκαιοι πένονται, καὶ ἁμαρτωλοὶ πλουτοῦσιν;
οὗτοι ἀσθενοῦσι, κἀκεῖνοι ἔῤῥωνται; οὗτοι ἄτιμοι, κἀκεῖνοι ἔνδοξοι; Μήποτε αὐτομάτως
ὁ κόσμος φέρεται, καὶ συντυχίαι τινὲς ἄλογοι ἀτάκτως ἑκάστῳ ἀποκληροῦσι τοὺς βίους;» 33 ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς πολιτείας του δίνει στὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση τῆς σωτηριολογικῆς προοπτικῆς τῶν
πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων, εἴτε αὐτὲς εἶναι δοκιμασίες τῶν δικαίων εἴτε εἶναι παιδαγωγικὲς τιμωρίες τῶν ἀμετανόητων ἀμαρτωλῶν.
2. Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις ὡς μέσα σωτηρίας
Ἡ ζωὴ τοῦ δικαίου εἶναι γεμάτη ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, διότι «στενὴ ἡ πύλη
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν». Ὁ Κύριος δὲν ὑποσχέθηκε στοὺς πιστοὺς ἀκολούθους του μία τρυφηλὴ καὶ ἄνετη βιοτή, ἀλλὰ τοὺς προετοίμασε γιὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς θλίψεις ποὺ ὁπωσδήποτε θ᾿ ἀντιμετώπιζαν σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους. Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῶν δικαίων δὲ συνίσταται στὴν προστασία τους ἀπὸ τὴν ἐπίσκηψη πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀλλὰ στὴ δωρεὰ τῆς ὑπομονῆς
καὶ τῆς ἐγκαρτέρησης στὰ δεινά, κατὰ τὴ διαβεβαίωση τῆς Γραφῆς ὅτι «πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος» 34 . Οἱ δίκαιοι ὑφίσταν30. Ψαλμ. 114, 5. Εἰς ψαλμὸν 114, 3, PG 29, 489Α.
31. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 32, 5, PG 29, 336CD: «Τὰ κρίματά σου ἄβυσσος πολλὴ (Ψαλμ. 35, 7). Ἐὰν οὖν ἐπιζητῇς, διὰ τί τοῦ μὲν ἁμαρτωλοῦ ἡ ζωὴ παρατείνεται, τοῦ δὲ δικαίου αἱ ἡμέραι τῆς παροικίας συντέμνονται, διὰ τί ὁ μὲν ἄδικος εὐθηνεῖται, ὁ δὲ δίκαιος θλίβεται, διὰ τί τὸ παιδίον πρὶν εἰς τελείωσιν ἐλθεῖν
ἀνηρπάσθη, πόθεν πόλεμοι, διὰ τί τὰ ναυάγια, οἱ σεισμοί, οἱ αὐχμοί, αἱ ἐπομβρίαι, διὰ τί τὰ φθαρτικὰ τῶν
ἀνθρώπων δεδημιούργηται, διὰ τί ὁ μὲν δοῦλος, ὁ δὲ ἐλεύθερος, ὁ μὲν πλουτεῖ, ὁ δὲ πένεται… διὰ τί αὕτη
μὲν εὐηργετήθη, ἐκείνη δὲ κατεδικάσθη· καὶ τίς ἡ ἐφ᾿ ἑκάστου τούτων παρὰ τοῦ κριτοῦ ἀνταπόδοσις· ταῦτα πάντα λαβὼν εἰς ἔννοιαν, ἐνθυμήθητι, ὅτι ἄβυσσός ἐστι τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τῷ τοῖς θησαυροῖς
τοῖς θείοις ἐναποκεκλεῖσθαι, οὐκ εὔληπτα τοῖς τυχοῦσι». Ἐπιστ. 313,1-5, COURTONNE 3, 187 (PG 32,
1060CD): «Οὐκ ἔστι πόῤῥωθεν ἰδεῖν τὰς οἰκονομίας τὰς τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾿ ὑπὸ μικροψυχίας οἱ ἄνθρωποι πρὸς
τὸ ἐν ποσὶν ἀποβλέπομεν καὶ πολλάκις ἐπὶ ἀγαθὸν πέρας ἀγόμενοι δυσχεραίνομεν, ἀνεχομένου ἡμῶν τῆς
ἀμαθίας τοῦ πάντα ἐν τῇ ἑαυτοῦ σοφίᾳ διοικοῦντος ∆εσπότου».
32. Ἐπιστ. 59, 1,18-20, COURTONNE 1, 147 (PG 32, 412B). Πρβλ. Ἐπιστ. 236, 7,1-8, COURTONNE 3,
54 (PG 32, 884CD): «Καὶ περὶ ὧν ἠρώτησας, πῶς τὰ μέσα καὶ τὰ διάφορα περὶ ἡμᾶς οἰκονομεῖται, εἴτε
συντυχίᾳ τινὶ αὐτομάτῳ, εἴτε τῇ δικαίᾳ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ, ἐκεῖνό φαμεν, ὅτι ὑγεία καὶ νόσος, πλοῦτος καὶ
πενία, δόξα καὶ ἀτιμία, καθὸ μὲν οὐ ποιεῖ τοὺς ἔχοντας ἀγαθούς, οὐκ ἔστι τῶν κατὰ φύσιν ἀγαθῶν· καθὸ
δὲ εὔροιάν τινα παρέχεται ἡμῶν τῷ βίῳ, αἱρετώτερά ἐστι τῶν ἐναντίων τὰ προηγούμενα, καὶ ἔχει τινὰ ἀξίαν λεγόμενα».
33. Εἰς ψαλμὸν 1, 4, PG 29, 220C.
34. Βλ. Ματθ. 7, 14. Ψαλμ. 33, 5· 20. Πράξ. 14, 22. Ρωμ. 5, 3-4. Β΄ Κορ. 4, 8. Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29,
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ται ἀσθένειες, θανάτους προσφιλῶν, ἀτιμίες, στερήσεις, ἀλλὰ πάντοτε ἀποβλέπουν στὸν
Κύριο, ποὺ εἶπε «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».
Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις εἶναι ἀφορμὲς ἄθλησης ποὺ ἀναλογοῦν σὲ κάθε ἀγωνιστὴ
κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεών του, καὶ τὸν ἀναδεικνύουν ἀξιόμαχο καὶ δόκιμο· «μὴ ἀγωνιζόμενος ὁ ἀθλητὴς τίνας ἕξει τῶν στεφάνων τὰς ὑποθέσεις;» 35 . Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀποδέχεται μὲ χαρὰ τὸν πόνο, τὴ θλίψη, τοὺς κινδύνους καὶ τὶς
ὠδίνες τοῦ θανάτου ἔχοντας τὴν ἐλπίδα του στὸ Θεό, τὸν ἀθλοθέτη καὶ θεατὴ τῆς προσπάθειας τοῦ πιστοῦ 36 .
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἁγιογραφικὴ διδασκαλία ὅποιος ἀποφεύγει αὐτοπροαίρετα
τὴν πλατεῖα καὶ εὐρύχωρη ὁδὸ καὶ προτιμᾶ τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη κατέχεται ἀπὸ
θλίψεις. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἀντιβαίνει στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ συνάδει ἀπόλυτα μὲ τὸ σκοπό της, ποὺ εἶναι ὄχι ἡ ἐξασφάλιση κοσμικῆς εὐημερίας, ἀλλὰ ἡ δωρεὰ τῆς
οὐράνιας βασιλείας. Ζώντας μέσα στὴν τρυφὴ καὶ στὴν εὐμάρεια τοῦ παραδείσου οἱ
πρωτόπλαστοι παρεξέκλιναν ἀπὸ τὸν προορισμὸ τῆς θέωσης. Μετὰ τὴν πτώση ἡ ζωή
τους συνδέθηκε μὲ τὶς θλίψεις, ποὺ δημιούργησαν τὶς κατάλληλες συνθῆκες ἐπιστροφῆς στὸ Θεό. Συνεπῶς ἡ ζωὴ τοῦ πεπτωκότος βιώνεται «ἐν θλίψεσι», γιατὶ δι᾽ αὐτῶν
κατανικᾶ τὸν πονηρὸ καὶ ἑνώνεται μὲ τὸ Θεό· «καρτερίᾳ ψυχῆς καὶ τῇ πρὸς τὰς θλίψεις
ὑπομονῇ τὸ πρὸς τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς περιγίνεται κράτος». Ἐξάλλου διὰ τῆς ὑπομονῆς
«καταστέλλεται μὲν τῆς ψυχῆς τὸ θυμούμενον, ὑπερηφανίας δὲ πάσης ἐξορισθείσης,
κατορθοῦται ταπείνωσις»37 . Ἡ εὐεργετικὴ ἐπιφορὰ θλίψεων στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν
ἐκφράζεται δυναμικὰ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο· «ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ
ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα». Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς εὐσεβείας ποὺ ἀνταποδίδει εὐλογία ἀντὶ ὀνειδισμοῦ, παράκληση ἀντὶ ὕβρεως, εὐχαριστία ἀντὶ βίας, ἐνῶ ταυτόχρονα
καυχᾶται γιὰ τὶς θλίψεις καὶ δοξολογεῖ τὸ Θεὸ γιὰ τὰ λυπηρά, ἀνέρχεται στὴν ἀρχέγονη κατάσταση τῆς δικαιοσύνης καὶ προσεγγίζει τὰ ἐλπιζόμενα ἀγαθά 38 .
360AB: «…Ῥύεται δὲ ἐκ θλίψεως τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ὁ Θεός, οὐκ ἀδοκιμάστους αὐτοὺς καταλιμπάνων, ἀλλὰ
τὴν ὑπομονὴν αὐτοῖς χαριζόμενος… ὁ τὴν θλῖψιν ἀφαιρούμενος τῆς δοκιμῆς ἑαυτὸν ἀπεστέρησεν. Ὡς οὖν
οὐδεὶς στεφανοῦται ἄνευ ἀνταγωνιστοῦ, οὕτως οὐδὲ δόκιμος ἀποφανθῆναι δύναται εἰ μὴ διὰ θλίψεων. Ἐκ
πασῶν οὖν τῶν θλίψεων ἐῤῥύσατό με, οὐχὶ μὴ ἐῶν με θλίβεσθαι, ἀλλὰ σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν,
τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν, χαριζόμενος (Α΄ Κορ. 10, 13)». Πρβλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 221, PG 31, 1229A.
35. Ἰω. 16, 33. Εἰς ψαλμὸν 33, 12, PG 29, 381A-C. Ἐπιστ. 209,2-5, COURTONNE 2, 189 (PG 32,
768B): «Ὁ γὰρ τὰ ἡμέτερα οἰκονομῶν Θεὸς τοῖς τὰ μεγάλα διαφέρειν δυναμένοις ἀγωνίσματα μείζονας ὑποθέσεις εὐδοκιμήσεων προξενεῖ». Βλ. καὶ Περὶ εὐχαριστίας 3, PG 31, 224BC.
36. Εἰς ψαλμὸν 114, 1, PG 29, 485AΒ. Ρωμ. 8, 35. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 236, 7,19-20, COURTONNE 3, 55
(PG 32, 885Α): «Τὴν δὲ νόσον ὡς ἄθλησιν οἱ δίκαιοι δέχονται, μεγάλους ἐπὶ τῇ ὑπομονῇ τοὺς στεφάνους
ἀναμένοντες». Εἰς ψαλμὸν 32, 10, PG 29, 348B-349Α. Ψαλμ. 32, 20-22. Πρβλ. Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ∆ΗΣ, «Ὁ πόνος καὶ ἡ θλῖψις κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον», Πρακτικὰ ΙΣΤ´ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μὲ
θέμα «Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος», Ἱ. Μητρ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 201-219.
37. Εἰς ψαλμὸν 45, 2, PG 29, 420AΒ. Περὶ νηστείας 2, 1, PG 31, 185C. Εἰς ψαλμὸν 61, 1, PG 29,
469C. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 217-223.
38. Εἰς ψαλμὸν 33, 1, PG 29, 353A. Ρωμ. 5, 3-4. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 140, 1,35-38, COURTONNE 2, 61
(PG 32, 588ΑΒ): «Οὕτως οἶδε ψυχαγωγεῖν τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ μέλλοντος τοὺς ἑαυτοῦ τροφίμους τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Μετὰ γὰρ τὰς θλίψεις ἡ ἐλπίς, ἐκ τοῦ σύνεγγυς δὲ πάρεστι τὰ ἐλπιζόμενα». Ὁ Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεῖ τὸ κοινότοπο στὴν πατερικὴ γραμματεία παράδειγμα τοῦ ἐλέγχου γνησιότητας τοῦ
χρυσοῦ· ὅπως ἡ κάμινος δὲν ἔχει καταστροφικὴ ἀλλὰ εὐεργετικὴ δράση στὸ χρυσό, ὁ ὁποῖος ἀναδεικνύεται
λαμπρὸς καὶ ἀμιγὴς μετὰ τὴν καύση, ἔτσι καὶ οἱ θλίψεις δὲν ἔχουν ἀναιρετικὴ ἀλλὰ σωτηριώδη ἐπενέργεια στὸ δίκαιο, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται καθαρὸ καὶ τέλειο σκεῦος ἐνώπιον τοῦ ∆ημιουργοῦ. Βλ. Ἐπιστ.
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Ἡ ἐπίσκηψη ἀσθενειῶν στοὺς ἁγίους εἶναι ἐνίοτε πειρασμικὴ κατάσταση ὀφειλόμενη σὲ δαιμονικὴ ἐπιρροή. Ὁ Θεὸς παραχωρεῖ τὴν ἄδικη αὐτὴ προσβολὴ τοῦ πονηροῦ γιὰ
νὰ φανερώσει τὴν καρτερικὴ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων, ὅπως συνέβη στὸν Ἰώβ. Ἐπιτρέπει ἀκόμα καὶ θανατηφόρες ἀσθένειες στοὺς δυνατοὺς νὰ ὑποφέρουν μὲ καρτερία τὸν πόνο,
γιὰ νὰ γίνουν ὑποδείγματα ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτέρησης, ὅπως ὁ φτωχὸς Λάζαρος τῆς
παραβολῆς. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλλη αἰτία γιὰ τὶς ἀσθένειες τῶν ἁγίων, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος κατὰ θεία παραχώρηση ἦταν διαρκῶς ἀσθενής, γιὰ νὰ μὴ
θεωρηθεῖ ὅτι ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης φύσης39 . Γιὰ λόγους ποὺ ὑπερβαίνουν
τὴν ἀνθρώπινη ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὴν ἀπειλὴ σοβαροῦ κινδύνου,
προκειμένου νὰ ἑλκύσει ἀνθρώπους στὴν ὑπηρεσία του. Ὁ ἴδιος ὁ Βασίλειος ἔλαβε πεῖρα
τῆς θείας κλήσης, ὅταν διασωθεὶς ἀπὸ σοβαρὸ κίνδυνο ἀντιλήφθηκε τὴ ματαιότητα
τῶν ἀνθρωπίνων καὶ ἀποφάσισε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσίωσή του στὴν ὑπηρεσία τῆς
Ἐκκλησίας 40 .
Συνεπείᾳ τοῦ μυστικοῦ σκοποῦ τῆς ἐπιφορᾶς τῶν θλίψεων ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν ἀπὸ τὸν Κύριο εἶναι διαφορετικὴ κατὰ περίπτωση. Ἄλλοτε ἀνιστᾶ μόνο μὲ τὴ
θέλησή του, ἄλλοτε πλάθει πηλὸ καὶ ἐπιχρίει τὸν τυφλό, ἄλλοτε καθυστερεῖ τὴ θεραπεία. Μὲ τὴν παράταση τῆς ἀσθένειας ὁ δίκαιος ἀποδεικνύεται δοκιμότερος διὰ τοῦ πειρασμοῦ, ἐνῶ ὁ ἀμελὴς ἀποκτᾶ ἰσχυρὴ καὶ διαρκὴ τὴ μνήμη τῆς θείας εὐεργεσίας καὶ
ταυτόχρονα λαμβάνει ἕνα πρότυπο γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς του. Ὁ χρονίως πάσχων
ὑφιστάμενος μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς θεραπείας ἀλγεινὲς ἰατρικὲς ἐπεμβάσεις, συναισθάνεται
τὴν ἀνάγκη ἐπανόρθωσης τῶν ἁμαρτημάτων του διὰ κοπιώδους προσευχῆς, πολυχρόνιας μετάνοιας καὶ αὐστηρῆς πειθαρχίας στὸ θεραπευτικὸ ἐλεγκτικὸ λόγο 41 .
Κατὰ τὰ ἀνεξερεύνητα κρίματα τοῦ Κυρίου οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις ἐπάγονται
στὸ χριστιανὸ μὲ σωτηριολογικὴ προοπτική· «εἰδέναι χρή, ὅτι τῶν περιστάσεων, τῶν τε
ἔξωθεν καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα, πολὺς καὶ διάφορός ἐστιν ὁ λόγος, τοῦ Θεοῦ ἢ ἐπάγοντος,
183,8-10, COURTONNE 2, 117-118 (PG 32, 660B): « Ὥστε ἔοικεν, ὅπερ ἐστὶ κάμινος χρυσῷ, τοῦτο εἶναι ἡ
ὑπὲρ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος θλίψις τοῖς ἀντιποιουμένοις τινὸς ἀρετῆς». Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 5, PG 31, 317C:
«Κυβερνήτην μὲν γὰρ ὁ χειμών, καὶ τὸν ἀθλητὴν τὸ στάδιον, τὸν στρατηγὸν ἡ παράταξις, τὸν μεγαλόψυχον ἡ συμφορά, τὸν Χριστιανὸν δὲ πειρασμὸς δοκιμάζει καὶ βασανίζει. Καὶ αἱ λύπαι τὴν ψυχήν, ὡς τὸ πῦρ
τὸ χρυσόν, ἀπελέγχουσι».
39. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 4, PG 31, 1049Β-D. Ἰὼβ 2, 6. Λουκ. 16, 20-22· 25. Πράξ. 14, 11-13.
40. Βλ. Ἐπιστ. 26,19-28, COURTONNE 1, 64 (PG 32, 301C-304A).
41. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 2-3, PG 31, 1045Β-1048Α. Ματθ. 8, 3. Ἰω. 9, 6-7. Α´ Κορ. 10, 13. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντιμετώπιζε σωματικὲς ἀσθένειες. Ἡ λεπτοφυὴς κατασκευὴ καὶ ἡ ἀσθενικότητα τῆς κράσης του τὸν ταλαιπωροῦσαν διαρκῶς. Μὲ μελανὰ χρώματα περιγράφει
συχνὰ στὶς ἐπιστολές του τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας του καὶ τὴν ἐπιβάρυνσή της ἀπὸ τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες καὶ τὰ βαριὰ ἐκκλησιαστικὰ καθήκοντα. Περιγραφὴ τῆς δεινῆς κατάστασης τῆς ὑγείας του
ἀπαντᾶ μόνο στὶς πρὸς τὸν Εὐσέβιο Σαμοσάτων ἐπιστολές: 27,1-8, COURTONNE 1, 65 (PG 32, 304B)· 30,415, COURTONNE 1, 72 (PG 32, 313ΑΒ)· 136, 1,1-20, COURTONNE 2, 51-52 (PG 32, 573C-576A)· 138, 1,421, COURTONNE 2, 54-55 (PG 32, 577C-580A)· 141, 1,16-20, COURTONNE 2, 63 (PG 32, 589ΒC)· 162,2023, COURTONNE 2, 95-96 (PG 32, 632D-633Α)· 198, 2,3-11, COURTONNE 2, 154 (PG 32, 716B). Βλ. καὶ
Ἐπιστ. 193,6-18, COURTONNE 2, 146-147 (PG 32, 705Β), πρὸς στὸν ἀρχίατρο Μελέτιο. Στὶς ἐπιστολὲς
αὐτὲς καὶ σὲ ἄλλες πρὸς συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ στὰ κοινωνικὰ γράμματα, ὅπου περιορίζεται σὲ σύντομη
ἀναφορὰ τῆς κατάστασής του, ὁ ἐπιφανὴς ἱεράρχης δίνει μαθήματα ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτέρησης. Ὁ θάνατος βρῆκε πρόωρα τὸν δυνατὸ στὴν ψυχὴ ἀλλὰ ἀσθενὴ στὸ σῶμα ἱεράρχη πρὶν συμπληρώσει πενήντα χρόνια ζωῆς. Πρβλ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, «Αἱ σχέσεις», σ. 684 ἑξ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιογραφικὸ σχεδίασμα», σσ.
84-85. MOUTSOULAS, «La date de la mort», σσ. 196-200.
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ἢ συγχωροῦντος διά τινα οἰκονομίαν κρείττονα τῆς παρ᾽ αὐτὰ ἀνέσεως». Ὅταν ὁ Παῦλος
ζήτησε ἀπὸ τὸν Κύριο τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸν «σκόλοπα τῇ σαρκί», ἔλαβε τὴν ἀπάντηση «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου» 42 . Τὰ χρονικὰ ὅρια παραμονῆς στὶς θλίψεις δὲν εἶναι τυχαῖα, ἀλλὰ καθορίζονται μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴ σοφὴ πρόνοια καὶ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ἐπὶ πολὺ παραμονὴ στὶς δοκιμασίες, ποὺ ἀποδίδεται στὰ ἀθεώρητα κρίματα τῆς θείας
δικαιοσύνης, δὲν εἶναι εὔκολα κατανοητὴ καὶ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 43 . Οἱ χριστια-νοὶ ἀδημονοῦν ν᾿ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς θλίψεις, διότι δὲν ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ παραμονὴ σ᾽ αὐτὲς ἀποτελεῖ συμφέρουσα οἰκονομία γιὰ τὴν ψυχή. Ὁ ἀσθενὴς εὔχεται ν᾿ ἀποφύγει τὸν πόνο καὶ ν᾿ ἀνακτήσει τὴν ὑγεία του. Ὁ πτωχεύσας γίνεται περίλυπος γιὰ τὴν
οἰ-κονομικὴ ζημία ποὺ ὑπέστη. Πολλὲς φορὲς ὅμως ἡ ἀρρώστια ἀποβαίνει ὠφέλιμη ὅταν
συνετίζει τὸν ἁμαρτωλό, ἐνῶ ἡ ὑγεία ἀποδεικνύεται βλαβερὴ ὅταν γίνεται ἀφορμὴ ἁμαρτίας. Παρόμοια, τὰ χρήματα ἀποβαίνουν συχνὰ μέσα ἀκολασίας, ἐνῶ ἡ πτωχεία
συγκρατεῖ καὶ χαλιναγωγεῖ τὶς πονηρὲς ὁρμές. Φευκτέα δὲν εἶναι ἡ θλίψη, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὸ Θεό, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, διότι ἀπομακρύνει ἀπὸ αὐτόν44 .
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ δοκιμάζουν «ἐν θλίψεσι» τὴν ὑπομονὴ καὶ ἀκεραιότητα τῶν δικαίων καὶ παιδαγωγοῦν τοὺς ἀμελεῖς, πεδίο δοκιμασίας γίνεται γιὰ πολλοὺς ἡ ὑλικὴ ἀφθονία καὶ εὐπραγία. Εἶναι σαφῶς δύσκολο νὰ διαφυλαχθεῖ κανεὶς ἀκέραιος ὅταν διέρχεται μέσῳ στερήσεων καὶ διωγμῶν, ἀλλὰ εἶναι ἐξίσου δυσχερὲς νὰ μὴν
ἐκτραπεῖ σὲ ἀδικία ὅταν εὐημερεῖ 45 . Ὁ διάβολος προσβάλλει μὲ ὑπουλία τὸν ἄνθρωπο
χρησιμοποιώντας τὴν τερπνότητα καὶ εὐχαρίστηση ποὺ ὑποκρύπτουν τὰ πράγματα τοῦ
κόσμου καὶ ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ βιοτικὰ καὶ τὶς κοσμικὲς τέρψεις. Ἡ ἀντίσταση τοῦ χριστιανοῦ πρέπει ν᾿ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς πρώτης ἐπίθεσης. Ἀποτελεσματικὸ κατασταλτικὸ ὅπλο εἶναι ἡ περιφρόνηση τῶν σατανικῶν δελεάσματων γιὰ ἀπόκτηση πλούτου, ἰδιοκτησίας, τρυφηλῆς καὶ πολυτελοῦς διαβίωσης, σωματικοῦ κάλλους, πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ δύναμης. Προληπτικὰ τοῦ πειρασμοῦ μέτρα εἶναι ἡ ἀποφυγὴ προσκόλλησης στὰ βιοτικὰ καὶ ὑποδούλωσης, ἑκούσιας ἢ
ἀκούσιας, στὶς κοσμικὲς ἡδονές 46 .
42. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 261, PG 31, 1256C, 1257CD. Β´ Κορ. 12, 9.
43. Βλ. Ἐπιστ. 92, 1,19-22, COURTONNE 1, 199 (PG 32, 477B): «…πάντως που τοῦ ἐν σοφίᾳ τὰ ἡμέτερα διοικοῦντος Θεοῦ κατὰ τὰ ἀθεώρητα αὐτοῦ τῆς δικαιοσύνης κρίματα πλείονι χρόνῳ παραταθῆναι ἡμᾶς ἐν τοῖς πειρασμοῖς τούτοις οἰκονομήσαντος».
44. Εἰς ψαλμὸν 45, 1, PG 29, 417AB: «Καὶ οἱ ἐπιγινώσκοντες δὲ τὸν Θεὸν περὶ τὴν τῶν πραγμάτων
διάκρισιν σφάλλονται, ἀπαιδεύτως τὰς αἰτήσεις τῶν συμφερόντων ποιούμενοι, καὶ αἰτοῦντές τινα ὡς ἀγαθά, οὐκ ἐπὶ συμφέροντι πολλάκις αὐτῶν, καὶ φεύγοντες ἄλλα ὡς πονηρά, πολλὴν αὐτοῖς ἐνίοτε τὴν ὠφέλειαν φέροντα. Οἷον, νοσεῖ τις; Φεύγων τὸ ἐκ τῆς νόσου ἐπίπονον, εὔχεται τὴν ὑγιείαν. Ἀπέβαλε χρήματα;
Περιώδυνός ἐστι τῇ ζημίᾳ. Ἔστι δὲ πολλάκις καὶ ἡ νόσος ὠφέλιμος, ὅταν παιδαγωγεῖν μέλλῃ τὸν ἁμαρτάνοντα· καὶ ἡ ὑγιεία βλαβερά, ὅταν ἐφόδιον γίνηται πρὸς ἁμαρτίαν τῷ ἔχοντι. Οὕτω καὶ χρήματα ἤδη τισὶν
ὑπηρεσία πρὸς ἀκολασίαν ἐγένετο· καὶ πενία πολλοὺς ἐσωφρόνισε τῶν ὡρμημένων κακῶς. Μήτε οὖν φύγῃς ἃ μὴ δεῖ, μήτε προσφύγῃς ᾧ μὴ δεῖ. Ἀλλ᾿ ἕν σοι φευκτὸν ἤτω, ἡ ἁμαρτία, καὶ μία καταφυγὴ ἐκ τῶν
κακῶν, ὁ Θεός».
45. Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 1, COURTONNE, 15,1-17,4 (PG 31, 261A-C). Παράδειγμα
πειρασμῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ὑλικὴ εὐημερία εἶναι ὁ πλούσιος ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ οἰκοδομήσει μεγαλύτερες ἀποθῆκες (Λουκ. 12, 16-21). Ἐνῶ ὁ Θεὸς τοῦ χάρισε ὑπερβολικὸ πλοῦτο προκειμένου νὰ τὸν ἀξιοποιήσει πρὸς ὄφελος τοῦ πλησίον, αὐτὸς τὸν ἐκμεταλλεύθηκε ἀποκλειστικὰ γιὰ προσωπικὸ συμφέρον
καὶ ἀπόλαυση.
46. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 1, PG 31, 540C-541D. Τὴν ἀποφυγὴ ἀπόκτησης πλούτου διδάσκει ὁ
ψαλμωδός· «πλοῦτος ἐὰν ρέῃ, μὴ προστίθεσθε καρδίαν» (61, 11). Τὸ περιττὸ τῆς ἀπόκτησης ἰδιοκτησίας ἐ-
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Ἂν καὶ πιστεύει ἀκράδαντα στὴν παιδαγωγικὴ δύναμη τῶν θλίψεων, ὁ εὐσπλαγχνικὸς ποιμενάρχης τῆς Καισάρειας συμμετέχει ὁλόψυχα στὴ θλίψη τῶν πενθούντων,
τὴν ὁποία θεωρεῖ ἀνθρωπίνως δικαιολογημένη 47 . Περιστέλλει ὅμως τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τονίζοντας τὴ θνητότητα τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ὁποία βασίζεται ἡ ἀναπότρεπτη
ἀνάγκη τοῦ θανάτου. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴ γῆ εἶναι ἡ φυσικὴ κατάληξη τοῦ χοϊκοῦ καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν κοινὴ μοῖρα τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐξάλλου ἡ
φθορὰ καὶ ὁ θάνατος εἶναι κοινὸ γνώρισμα ὅλων τῶν ὑλικῶν ὄντων, ἀκόμα καὶ τῆς
ἀνόργανης ὕλης. Ὁ περίφημος περιβάλλων κόσμος, ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος, οἱ ἀστέρες, ὁ φυτικὸς καὶ ζωικὸς διάκοσμος τῆς γῆς εἶναι ὅλα φθαρτὰ καὶ προορισμένα νὰ διαλυθοῦν48 . Ἡ
φθίνουσα πορεία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐπιβλέπεται ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ ∆ημιουργοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ τὴν κτίση στὴν τελείωση. Τὸ θέμα τοῦ θανάτου βρίσκεται στὴν
ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ στὴ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο ὁ
«οἰκειότερος πατήρ, καὶ φρονιμώτερος προστάτης, καὶ οἰκονόμος τοῦ βίου»49 . Συνεπῶς ὁ
θάνατος, καὶ μάλιστα ὁ πρόωρος, δὲν εἶναι ἀδικία, ἀλλὰ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀγαθὴ καὶ σοφὴ θεία οἰκονομία γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός. Ἡ συμφέρουσα οἰκονομία τῆς πρόωρης ὑφαρπαγῆς ἀπὸ τὴ ζωὴ συνίσταται ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὴ διακοπὴ τῆς ἁμαρτίας, καθὼς «ἡ ἐπὶ πλεῖον ἐνταῦθα διατριβὴ πλειόνων
κακῶν ἐστιν ἀφορμή», ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ στὴν πρόληψη δυσάρεστων γεγονότων καὶ ἀπρόβλεπτων κινδύνων ποὺ ἐπιφυλάσσει τὸ ἄδηλο μέλλον 50 .
Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος ἀνήκουν στὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα καὶ δικαιοδοσία
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξουσιαστικὰ καὶ αὐθεντικὰ καθορίζει τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν
δημιουργημάτων του. Μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία καὶ ἀγαθότητα ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ μετέχει καὶ αὐτὸς στὴ θεία δόξα καὶ μακαριότητα, καὶ μὲ ἀγάπη ἐπέβαλε στὸ
τιμιότερο πλάσμα τὸ ἐπιτίμιο τῆς θνητότητας γιὰ νὰ περιορίσει τὸ μέγεθος καὶ τὸ εὖρος τῆς κακίας 51 . Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, κατὰ τὸν τρόπο καὶ κατὰ τὸ χρόνο, οἰκονομοῦνται ἀπὸ τὴ σοφὴ καὶ ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μὲ σταθερὸ προσανατολισμὸ στὴ σωτηπισημαίνει ὁ Παῦλος· «ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα…» (Φιλιπ. 3, 20). Ὁ τρυφηλὸς καὶ πολυτελὴς βίος εἶναι περιττός, καθὼς «ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1, 2). ∆ίχως ὠφέλεια εἶναι τὸ σωματικὸ κάλλος καὶ ἡ πολιτικὴ δύναμη, γιατὶ «πᾶσα σὰρξ
χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε» (Ἠσ. 40, 6-7).
47. Παραδέχεται ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπέναντι στὴν τεθλιμμένη χήρα καὶ τὴ δική του θλίψη γιὰ τὴν
ἀπώλεια τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου καὶ περιφανοῦς ἀξιωματούχου στρατηγοῦ Ἀρινθαίου. Ἐπιστ. 269, 1,7-9,
COURTONNE 3, 139 (PG 32, 1000A): «Τίς μὲν οὖν τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον οὐκ ἐστέναξε; Τίς δὲ οὕτω λίθινος
τὴν καρδίαν ὡς μὴ θερμὸν ἐπ᾿ αὐτῷ ἀφεῖναι δάκρυον;». Αὐτὰ ἔγραφε ὁ ἀνδρεῖος στὸ φρόνημα ἐπίσκοπος
περὶ τὸ 373. Βλ. WOODS, «Dating Basil᾽s correspondence», σσ. 301-307. Πρβλ. τὰ μεστὰ θλίψης λόγια
τῆς Ἐπιστ. 300,1-9, COURTONNE 3, 174 (PG 32, 1044C). Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 245-247.
48. Ἐπιστ. 6, 2,19-31, COURTONNE 1, 20-21 (PG 32, 244AB). Ἡ θνητότητα εἶναι σύνηθες παραμυθητικὸ ἐπειχείρημα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Βλ. Ἐπιστ. 269, 1,24-26, COURTONNE 3, 140 (PG 32,
1000ΒC). Ἐπιστ. 300,30-34, COURTONNE 3, 175 (PG 32, 1045Β). Περὶ εὐχαριστίας 7, PG 31, 233B236A. Εἰς Ἰουλίτταν 4, PG 31, 245C-248B. ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 248-250, 260-261.
49. Βλ. Ἐπιστ. 6, 2,1-9, COURTONNE 1, 20 (PG 32, 241C-244A). Εἰς Ἰουλίτταν 4, PG 31, 245A. Βλ.
καὶ Κατὰ Εὐνομίου 2, 23, SC 305, 94-96 (PG 29, 624AB). Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 10, PG 31, 560B.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία, σ. 49.
50. Βλ. Ἐπιστ. 300,34-56, COURTONNE 3, 175-176 (PG 32, 1045Β-D). Πρβλ. Ἐπιστ. 6, 2,22-25,
COURTONNE 1, 20 (PG 32, 244B). Ἐπιστ. 269, 1,12-15, COURTONNE 3, 139 (PG 32, 1000AΒ). Γιὰ τὴ
συμφέρουσα οἰκονομία τοῦ θανάτου βλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 102-103.
51. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 48, 1, PG 29, 432ΑΒ. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 7, PG 31, 345A.
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ρία τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴ ζωὴ δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονός, ἀλλὰ ὁρίζεται «κελεύσματι» Θεοῦ τὸν κατάλληλο χρόνο 52 . Τὸ ἀναπότρεπτο γεγονὸς τοῦ θανάτου
εἶναι κοινὸ καὶ ἀναγκαῖο τέρμα τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ χρόνος ὅμως ἐπέλευσής του εἶναι
ἰδιαίτερος γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι ὑφαρπάζονται ἀπὸ τὴ ζωή, ἄλλος νωρίτερα καὶ ἄλλος βραδύτερα, προκειμένου νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ καθένας «ἐπὶ τὸ τεταγμένον ὑπὸ τοῦ ∆εσπότου πέρας» 53 .
Ἡ ἀνισοκατανομὴ τῶν ὁρίων ζωῆς δὲν προδίδει ἀδιαφορία ἢ μεροληψία τοῦ Κριτῆ.
Ἀντίθετα ἀποτελεῖ μέγιστο τεκμήριο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πρόνοιας τοῦ ∆ημιουργοῦ γιὰ
κάθε ἄνθρωπο· «Θεὸς ὁ τὰ ἡμέτερα οἰκονομῶν, ὁ τὰς τῶν χρόνων ὁροθεσίας ἑκάστῳ νομοθετῶν». Ἡ θέσπιση ἀπὸ τὸ Θεὸ διαφορετικῶν ὅρων γιὰ τὴν ἔξοδο τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ
τὴ ζωὴ ἀποβλέπει σὲ ἕνα ἀγαθὸ σκοπό. Γιὰ τὸν ἕνα οἰκονόμησε ἐπὶ πολὺ παραμονὴ στὴ
γῆ, ἐνῶ γιὰ τὸν ἄλλο διέταξε, σύμφωνα μὲ τοὺς ἄρρητους λόγους τῆς σοφίας καὶ τῆς δικαιοσύνης του, ταχεῖα ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ σώματος, κατὰ τὴν εἰκόνα τῶν
ἐγκλείστων στὶς φυλακές, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἄλλοι παραμένουν ἐπὶ μακρὸν στὴν ταλαιπωρία τῶν δεσμῶν, ἐνῶ ἄλλοι ἀπαλλάσσονται ταχύτερα ἀπὸ τὶς κακοπάθειες. Τὸ ἴδιο
συμβαίνει καὶ μὲ τὶς ψυχές· ἄλλες κρατοῦνται ἐπὶ πολὺ στὴ ζωή, ἐνῶ ἄλλες λιγότερο, διότι ὁ Θεὸς προβλέπει τὴν κατάληξη τῆς ζωῆς τοῦ καθενὸς κατὰ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς
του, καὶ «κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀξίας ἑκάστου, σοφῶς καὶ βαθέως, καὶ ὡς οὐκ ἂν ἐφίκοιτο νοῦς ἀνθρώπων, τὰ περὶ ἕκαστον ἡμῶν τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς προβλεπομένου». Ἐπανειλημμένα ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ὅτι ὁ θάνατος ἀποτελεῖ «προδιατεταγμένον
τῆς ζωῆς τέλος», ποὺ ἀποβαίνει πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς 54 .
∆ὲ λείπουν οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ θάνατος ἐπιβάλλεται μὲν συμφερόντως
γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀποβιοῦντος, ἀλλὰ ταυρόχρονα λειτουργεῖ παιδαγωγικὰ γιὰ τοὺς ζῶντες ποὺ ἐπιδεικνύουν ἀχαριστία καὶ δυσαρέσκεια ἀπέναντι στὸ Θεό. Οἱ ἀγνώμονες, ἐνῶ
εὐεργετοῦνται πολυτρόπως, παραπονιοῦνται γιὰ τὰ ἐλλείποντα. Ἐνῶ ἔχουν ἀγαπημένη
σύζυγο, κατηγοροῦν τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀτεκνία, καὶ ἐνῶ ἔχουν τέκνα, δυσανασχετοῦν γιὰ
τὴν ἀπουσία πλούτου. Σύμφωνα μὲ τὸν ἄγραφο πνευματικὸ νόμο οἱ ἀγνώμονες ψυχὲς
ἔρχονται σὲ συναίσθηση μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν θείων δωρεῶν· «ἐπειδὴ γὰρ παρακειμένων τῶν ἐκ Θεοῦ ἀγαθῶν οὐκ εὐχαριστοῦμεν, ἀναγκαία ἡμῖν ἡ ἀφαίρεσις διὰ τὴν αἴσθησιν γίνεται» 55 .
Ὁ καθορισμὸς ἀπὸ τὸ Θεὸ ὁρίων ζωῆς δὲν ὑποβιβάζει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἄβουλο ὂν ποὺ
ὑποχρεοῦται «πληρῶσαι τὸν χρόνον τῆς παροικίας τοῦ δυστύνου τούτου καὶ ὀδυνηροῦ
βίου», ὥστε νὰ τεθεῖ τελικὰ ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου, τοῦ «κατὰ προθεσμίαν ἐπεί52. Ἐπιστ. 222,46-49, COURTONNE 3, 7-8 (PG 32, 820Β). Βλ. καὶ Εἰς Ἰουλίτταν 5, PG 31, 248C: «Μὴ
ἀγριάνῃς τῷ πάθει μηδὲ αὐτόματόν τινα εἴπῃς εἶναι συντυχίαν τῶν γινομένων, ὡς μηδενὸς προστάτου τὸν
κόσμον οἰκονομοῦντος· μηδὲ κακόν τινα δημιουργὸν ὑπόθῃς, ἐκ τῆς κατὰ τὴν λύπην ἀμετρίας πονηρὰ δόγματα ὑποτιθέμενος σεαυτῷ, ἀλλὰ μηδὲ ἐκπέσῃς τῶν ὅρων τῆς εὐσεβείας».
53. Βλ. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 2, PG 31, 544CD. Ἐπιστ. 291,40-41, COURTONNE 3, 164 (PG 32,
1032D).
54. Ἐπιστ. 300,53-55, COURTONNE 3, 176 (PG 32, 1045D). Εἰς Ἰουλίτταν 5, PG 31, 248D-249C.
Βλ. καὶ Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 3, PG 31, 332C. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 5, PG 31, 436C: «Τίς δέ σοι
καὶ τὸν ὅρον τῆς ζωῆς ἔπηξε; τίς σοι τὴν προθεσμίαν τοῦ γήρως ὥρισε;… Οὐχ ὁρᾷς νήπια ἁρπαζόμενα, τοὺς
ἐν ἡλικίᾳ ἀπαγομένους; Οὐκ ἔχει μίαν προθεσμίαν ὁ βίος». Ἐπιστ. 193,22, COURTONNE 2, 147 (PG 32,
705C). Ἐπιστ. 269, 1,14-15, COURTONNE 3, 139 (PG 32, 1000Β). ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 250-257.
55. Εἰς Ἰουλίτταν 6, PG 31, 249C-252A.
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γοντος» 56 . Ἀντίθετα τὸ βέβαιο καὶ γνωστὸ τοῦ θανάτου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀβέβαιο
καὶ ἄγνωστο τοῦ χρόνου ἐπέλευσής του προσδίδει στὴν ἐπίγεια καὶ πρόσκαιρη ζωὴ τοῦ
χριστιανοῦ πρόσθετη ἀξία καὶ δυναμική, ἐὰν ἀξιοποιηθεῖ κατὰ τὸν προορισμό της ὡς
σταθμὸς μετάβασης στὴν αἰώνια ζωή. Τὸ ἄδηλο τοῦ θανάτου ἐπιβάλλει τὴν ἐπαγρύπνηση καὶ προετοιμασία τοῦ πιστοῦ γιὰ τὴν ἀποδημία του ἀπὸ τὸν κόσμο· «φρόνιμοι οἰκονόμοι τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀποδειχθῶμεν, εἰς ἣν ἡμᾶς ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ ἐταμιεύσατο»57 .
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ φθάνει μέχρι καὶ τὸν καθορισμὸ τοῦ χρόνου θανάτου, δὲν εἶναι καινοφανὴς διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἂν καὶ πρώτη
φορὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων γίνεται σχετικὴ
ἀναφορά. Ἤδη στὴν ἀρχὴ τοῦ κηρύγματός του ὁ Κύριος διαβεβαίωσε τοὺς μαθητές του
γιὰ τὴν ἐξαίρετη φροντίδα καὶ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο· «οὐχὶ δύο στρουθία
ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν
στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς»58 . Ἡ περὶ ὅρων ζωῆς διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀναπαράγεται καὶ ἀποσαφηνίζεται ἀπὸ μεταγενέστερους θεολόγους. Ὁ Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Φώτιος, ὁ Μᾶρκος Ἐφέσου Εὐγενικός, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος ἀσχολοῦνται διεξοδικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ σὲ εἰδικὲς πραγματεῖες 59 .
Ἡ δικαιοσύνη καὶ φιλανθρωπία τῆς θείας κρίσης ὡς πρὸς τὴν ἐπαγωγὴ τοῦ θανάτου καθορίζουν καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ γεγονότος ἀπὸ τοὺς πενθοῦντες. Ὁ
τρόπος βίωσης τοῦ πένθους μαρτυρεῖ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑποδούλωση
στὰ λυπηρὰ εἶναι γνώρισμα ἄνανδρης καὶ ἄπιστης ψυχῆς. Τὸ ὑπερβολικὸ πένθος, τὰ γοερὰ ἄσματα, τὸ μαῦρο ἔνδυμα, ἡ ἀγριωπὴ ὄψη, ἡ παραμέληση τῆς οἰκίας χαρακτηρίζουν
ἀνθρώπους ποὺ στεροῦνται ἐλπίδας στὴν ἀνάσταση καὶ στὴν οὐράνια βασιλεία 60 . Οἱ ἐπιρρεπεῖς στὴ λύπη προβάλλουν ὡς δικαιολογία γιὰ τὸ πάθος τους τὸ δάκρυσμα τοῦ Κυρίου. Πράγματι ὁ Κύριος δάκρυσε δύο φορὲς κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς Γραφῆς · γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Λαζάρου καὶ γιὰ τὴν κατάληξη τῆς Ἱερουσαλήμ 61 . Ἔπραξε ὅμως τοῦτο ὄχι ἀπὸ
φυσικὴ ἀνάγκη ἀλλὰ πρὸς διδασκαλία, προκειμένου νὰ περιστείλει τὴν ἐμπαθὴ θλίψη
καὶ τὴν ἀναξιοπρέπεια τῶν ἀρεσκόντων στοὺς κοπετοὺς καὶ στοὺς θρήνους. Προβάλλο56. Ἐπιστ. 198, 2,10-11, COURTONNE 2, 154 (PG 32, 716B). Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας» 6,
COURTONNE, 33,3 (PG 31, 273C).
57. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 2, PG 31, 544D-545Β. Ἐπιστ. 26,12-13, COURTONNE 1, 64 (PG 32,
301C).
58. Ματθ. 10, 29-31.
59. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Περὶ ὅρου ζωῆς, PG 98, 92-129. ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Πρὸς Ἀμφιλόχιον Κυζίκου ἐπίλυσις ΣΜ΄, Περὶ ὅρου ζωῆς, PG 101, 1032-1040. ΜΑΡΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, Ἐπιστολὴ πρὸς Ἰσίδωρον ἱερομόναχον περὶ ὅρων ζωῆς αἰτήσαντα, PG 160, 1193-1201. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, Περὶ θείας προνοίας καὶ προορισμοῦ, L. PETIT - X. SIDERIDES - M. JUGIE, ἐκδ., Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, τόμ. 1, σσ. 390-460 (PG 160, 1105-1157). Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, σσ. 282-286, 446-448.
60. Βλ. Περὶ εὐχαριστίας 6, PG 31, 232A-233Α.
61. Ἰω. 11, 35. Λουκ. 19, 41. Τὸ πένθος δὲν εἶναι ἀπαραίτητα διαβλητὴ κατάσταση. Συγκλονιστικοὺς θρήνους ἐκστόμισαν μέσα σὲ κατάσταση βαθιᾶς θλίψης καὶ ὀδύνης πολλοὶ δίκαιοι καὶ προφῆτες: Ἱερεμίας (Ἱερ. 15, 10. Θρ. Ἱερ. 1, 1 ἑξ.), Ἰεζεκιὴλ (Ἰεζ. 2, 10), Μιχαίας (Μιχ. 7, 1-2), ∆αβὶδ (Β΄ Βασ. 1, 24-26.
Ψαλμ. 119, 5) κ.ἄ. Ὁ Παῦλος, ποὺ ἔχαιρε γιὰ τὰ ὑπὲρ Χριστοῦ παθήματα, ὀδυρόταν γιὰ τὴν ἀμετανοησία
τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ (Φιλιπ. 3, 18). Ὁ θρῆνος γιὰ τὴν ἀθλιότητα τοῦ κόσμου εἶναι κοινὸ γνώρισμα
τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων. Βλ. Περὶ εὐχαριστίας 3, PG 31, 224C-225B.
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ντας ὁ Κύριος ὑπογραμμὸ τὸν ἑαυτό του περιέκλεισε τὰ κατ᾽ ἀνάγκην πάθη σὲ μέτρα
καὶ ὅρια, ὥστε ν᾿ ἀποφεύγονται οἱ ἀκρότητες, δηλαδὴ τόσο ἡ ὑπερβολικὴ λύπη ὅσο καὶ
ἡ ἀναισθησία 62 . Τὸ δάκρυσμα λοιπὸν τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι προτροπὴ πρὸς λύπη ἀλλὰ
πρὸς περιστολὴ τῆς λύπης, δὲν εἶναι νομοθεσία ποὺ ἐπιβάλλει τὸ θρῆνο ἀλλὰ μέτρο ἀξιοσέβαστο καὶ κανόνας ἀκριβής, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἁρμόζει στὸ χριστιανὸ νὰ ὑπομένει τὰ λυπηρὰ μὲ σεμνότητα καὶ ἀξιοπρέπεια 63 . Ἔτσι ἀντιμετώπισαν τὸ πένθος ἡ μητέρα τῶν Μακκαβαίων, ὁ Ἰὼβ καὶ ὅλοι οἱ δίκαιοι, γι᾽ αὐτὸ κρίθηκαν ἄξιοι πολλαπλασίων
οὐρανίων ἀγαθῶν, ἐνῶ ἔμειναν αἰώνια παραδείγματα ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτέρησης 64 .
Ὁ χριστιανὸς διδάσκεται νὰ μὴν πτοεῖται ἀπὸ τοὺς πρόωρους θανάτους καὶ ἀπὸ τὰ
ἀπροσδόκητα δυστυχήματα. Ἡ ἐπίσκηψη συμφορῶν δὲν εἶναι ἀφορμὴ ταραχῆς, ἀλλὰ ἐμπιστοσύνης στὸ Θεὸ καὶ ἐλπίδας στὰ μέλλοντα. Ἡ ἀντιπαραβολὴ τῶν παρόντων δεινῶν
μὲ τὰ προσδοκώμενα ἀγαθὰ δίνει τὸ προβάδισμα τῆς νίκης στὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων, ἐνῶ καταργεῖ ὡς περιττὴ καὶ ἀνόνητη τὴν κοσμικὴ λύπη 65 . Ἐξάλλου τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἄμετρης θλίψης καὶ τῆς ἀπόγνωσης λόγῳ ἀπώλειας προσφιλοῦς ἐπιβάλλει καὶ
τὸ συμφέρον τῆς οἰκογένειας. Ὁ πενθὼν ὀφείλει νὰ συνεχίσει τὴ ζωή του προσφέροντας
παραμυθία καὶ μεταδίδοντας δύναμη στοὺς συγγενεῖς καὶ οἰκείους. Σὲ πενθοῦσα μητέρα
συστήνει ὁ στοργικὸς ποιμένας «φεῖσαι τοῦ ὁμοζύγου· ἀλλήλοις ἐστὲ παραμυθία· μὴ
ποιήσῃς αὐτῷ χαλεπωτέραν τὴν συμφοράν, τῷ πάθει ἑαυτὴν ἀναλίσκουσα». Παρόμοια
παρακαλεῖ τὴ χήρα «φείδου μητρὸς γηραιᾶς, φείδου θυγατρὸς νεαρᾶς, αἷς μόνη πρὸς παραμυθίαν λέλειψαι. Γενοῦ ὑπόδειγμα ἀνδρείας ταῖς λοιπαῖς γυναιξὶ καὶ οὕτω τὸ πάθος
μέτρησον ὡς μήτε ἐκβαλεῖν τῆς καρδίας μήτε καταποθῆναι ὑπὸ τῆς λύπης» 66 .
Περιστολὴ τοῦ πένθους ἐπιβάλλει ἐνίοτε τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπευθυνόμενος στὸν ἐπίσκοπο Ἐλπίδιο, ποὺ θρηνοῦσε γιὰ τὴν ἀπώλεια ἐγγονοῦ, ὁ Μέγας Βασίλειος
συμβουλεύει μὲ ἀγάπη πρὸς τὸ συναγωνιστὴ ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγωνία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία
ὅτι ἡ ποιμαντικὴ καὶ ἡ καθόλου ἐκκλησιαστικὴ μέριμνα δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἐπίσκοπο
νὰ καταποθεῖ ἀπὸ τὴ θλίψη. Πρὸς τούτοις αὐτὸς ὀφείλει νὰ διατηρεῖ τὴν ἀκμαιότητα
62. Περὶ εὐχαριστίας 5, PG 31, 228B-229Α. Τὸ δάκρυσμα τοῦ Κυρίου ἑρμηνεύει ὁ Μέγας Βασίλειος
διττῶς: «ἐπιδακρύσας τῷ φίλῳ, αὐτός τε τὴν κοινωνίαν τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἐπεδείξατο καὶ ἡμᾶς τῶν
ἐφ᾽ ἑκάτερα ὑπερβολῶν ἠλευθέρωσε». Ὅπως ὑπέμεινε τὴν πείνα, τὴ δίψα, τὸν κάματο καὶ ὅλα τὰ ἀδιάβλητα πάθη τῆς ἀνθρώπινης φύσης, «οὕτω καὶ τὸ δάκρυον προσήκατο, τὸ φυσικὸν τῇ σαρκὶ ἐπιγίνεσθαι σύμπτωμα συγχωρῶν».
63. Περὶ εὐχαριστίας 6, PG 31, 229CD. Εἰς Ἰουλίτταν 4, PG 31, 245A-248B. Τὴ θλίψη αὐτὴ βίωσε
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Βασίλειος λόγῳ τοῦ θανάτου τῆς μητέρας του Ἐμμελίας. Βλ. Ἐπιστ. 30,6-11, COURTONNE 1, 72 (PG 32, 313Α): «Νῦν δὲ καὶ ἣν μόνην εἶχον τοῦ βίου παραμυθίαν τὴν μητέρα, καὶ ταύτην
ἀφῃρέθην ὑπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Καὶ μὴ καταγελάσῃς μου ὡς ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας ὀρφανίαν ὀδυρομένου, ἀλλὰ σύγγνωθί μοι ψυχῆς χωρισμὸν ἀνεκτῶς μὴ φέροντι, ἧς οὐδὲν ἀντάξιον ἐν τοῖς λειπομένοις ὁρῶ».
64. Βλ. Ἐπιστ. 6, 2,11-19, COURTONNE 1, 20 (PG 32, 241C-244A). Β΄ Μακ. 7, 20-23. Ἐπιστ. 300,5660, COURTONNE 3, 176 (PG 32, 1045D-1048A). Ἰὼβ 1, 21. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 261263, 269-270.
65. Περὶ εὐχαριστίας 7, PG 31, 236BC: «...Ἠτιμάσθης; Ἀλλὰ πρὸς τὴν δόξαν, τὴν διὰ τῆς ὑπομονῆς
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀποκειμένης, ἀπόβλεψον. Ἐζημιώθης; Ἀλλ᾽ ἐνατένισον τῷ πλούτῳ τῷ ἐπουρανίῳ καὶ τῷ
θησαυρῷ, ὃν ἀπέθου σεαυτῷ διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων. Ἐξέπεσες τῆς πατρίδος; Ἀλλ᾽ ἔχεις πατρίδα τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ. Τέκνον ἀπέβαλες; Ἀλλ᾽ ἀγγέλους ἔχεις, μεθ᾽ ὧν χορεύσεις περὶ τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ,
καὶ εὐφρανθήσῃ τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην». Βλ. καὶ Ἐπιστ. 6, 2,40-43, COURTONNE 1, 21 (PG 32, 244C).
Ἐπιστ. 269, 2,34-37, COURTONNE 3, 141 (PG 32, 1001ΒC).
66. Ἐπιστ. 6, 2,35-38, COURTONNE 1, 21 (PG 32, 244C). Ἐπιστ. 269, 2,30-34, COURTONNE 3, 141
(PG 32, 1001Β). Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια, σσ. 257-259.

174

∆ ΄ . Η ∆ Ι Κ ΑΙ Ο Σ Υ Ν Η Ω Σ Κ Ρ Ι Σ Η Κ Α Ι Ω Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α

καὶ ὀξύνοιά του ἀγωνιζόμενος στὸ ἀντιαιρετικὸ μέτωπο 67 . Παρηγορητικὴ ἐπιστολὴ ἀπευθύνει ὁ συνετὸς ἱεράρχης καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Παρνασσοῦ λόγῳ τοῦ θανάτου
τοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλης. Στὴν ἐπιστολὴ τονίζει τὸ καθῆκον τῶν χριστιανῶν νὰ πενθοῦν καρτερικὰ καὶ νὰ χαίρουν γιὰ τὴ μετάβαση τοῦ κεκοιμημένου στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου. Ταυτόχρονα ἐπισημαίνει τὴν ἀδήριτη ἀνάγκη γιὰ ἄμεση ἐκλογὴ καὶ πλήρωση τοῦ
θρόνου πρὸς ἀποφυγὴ κατάληψης τῆς χηρεύουσας ἐπισκοπῆς ἀπὸ τοὺς ἀρειανούς 68 .
Ἡ ἀπώλεια τοῦ ἡγέτη μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι πειρασμικὴ κατάσταση. Ὁ ἐπίσκοπος, καθιστάμενος εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς ἑνότητας
καὶ τῆς προαγωγῆς τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀπουσία ἐπισκόπου, ὅταν ὀφείλεται σὲ
βίαιη ἀπομάκρυνση ἢ θάνατο, προξενεῖ συναισθήματα θλίψης στοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ
ἐνέχει τὸν κίνδυνο τῆς ἀποσταθεροποίησης καὶ διάσπασης τῆς ἑνότητας τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς διορθόδοξης κοινωνίας. Συνεπῶς ἡ γενομένη θλίψη ὑπερβαίνει τὰ ὅρια μιᾶς συναισθηματικῆς κατάστασης καὶ ἀνάγεται σὲ μεῖζον πρόβλημα ποὺ ἀπαιτεῖ
ἄμεση λύση καὶ θεραπεία. Ἔχοντας συναίσθηση τῆς ἐπικινδυνότητας ποὺ ἐνέχει γιὰ
τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία ἡ ἔλλειψη ποιμενάρχου, ὁ ἐπίσκοπος Καισαρείας ἐπιστέλλει
στοὺς κληρικοὺς τῶν Σαμοσάτων ποὺ στεροῦνταν τοῦ ἡγέτη τους Εὐσεβίου, ποὺ ἦταν ἐξόριστος στὴ Θράκη, συμμετέχοντας στὴ θλίψη τους. Ταυτόχρονα ἀπευθύνει παραίνεση
νὰ καταπαύσουν οἱ μικροπρέπειες καὶ φιλονικίες ποὺ εἶχαν ἀνακύψει ἀπουσίᾳ πνευματικῆς καὶ διοικητικῆς καθοδήγησης69 .
Πάντως καὶ ἡ ἐπίσκηψη πειρασμῶν καὶ θλίψεων στὴν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ συμφέρουσα οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. Σὲ δαιμονικὴ ἐπιρροὴ ἀποδίδει ὁ Μέγας Βασίλειος τὴν πυρκαγιὰ ποὺ ἐξερράγη γύρω ἀπὸ τὸ ναό, ἀλλὰ κατεστάλη μὲ θαυματουργικὸ τρόπο χωρὶς
μεγάλες ἀπώλειες. Ἡ προσβολὴ αὐτὴ τοῦ διαβόλου, προερχόμενη ἀπὸ τὴ μανία του κατὰ
τῆς Ἐκκλησίας, κατέληξε σὲ νίκη καὶ θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ μὲ τὴ δύναμη τοῦ
Χριστοῦ ἀπετράπη ἡ ἐπέκταση τῆς πυρκαγιᾶς στὸ ναὸ καὶ σὲ γειτονικὲς κατοικίες. Παραμυθώντας τοὺς πληγέντες ὁ ἱερὸς πατὴρ προτρέπει νὰ συγκρατηθοῦν ἀπὸ τὴν πτώση
σὲ κοσμικὴ λύπη καὶ ἀπελπισία καὶ νὰ ἐκλάβουν τὴ δοκιμασία ὡς ἀφορμὴ γιὰ στέφανο·
«Ἂν γὰρ ἀκατάσειστοι μείνητε, καὶ τῇ πίστει φανήσεσθε δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς
67. Ἐπιστ. 206,14-38, COURTONNE 2, 182-183 (PG 32, 757C-760A): «Φοβοῦμαι δὲ περὶ τῆς σῆς κοσμιότητος μήπου σοὶ ἐμπόδιον γένηται ἡ περὶ τῶν οἰκείων λύπη... Καὶ γὰρ οὐ τὰ αὐτὰ ἀπαιτεῖ ἡμᾶς τε
καὶ τοὺς τυχόντας τῶν ἀνθρώπων ὁ Κύριος. Οἱ μὲν γὰρ συνηθείᾳ ζῶσιν, ἡμεῖς δὲ κανόνι τῆς πολιτείας τῇ
ἐντολῇ τοῦ Κυρίου κεχρήμεθα καὶ τοῖς προλαβοῦσι τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑποδείγμασιν, ὧν τὸ μεγαλοφυὲς τῆς διανοίας ἐπὶ τῶν περιστατικῶν καιρῶν μάλιστα διεδείκνυτο. Ἵνα οὖν καὶ αὐτὸς ὑπόδειγμα ἀνδρείας
καὶ τῆς ἐπὶ τοῖς ἐλπιζομένοις ἀληθινῆς διαθέσεως καταλείπῃς τῷ βίῳ, δεῖξον σαυτὸν μὴ καμπτόμενον τῷ
πάθει, ἀλλ᾿ ὑψηλότερον ὄντα τῶν λυπηρῶν, τῇ μὲν θλίψει ὑπομένων, τῇ δὲ ἐλπίδι χαίρων... Τοῖς μὲν γὰρ
νηπίοις αὐτάρκης ἡ ἡλικία πρὸς τὸ ἀνέγκλητον, ἡμεῖς δὲ ὑπεύθυνοί ἐσμεν τὰ διατεταγμένα ἡμῖν ὑπηρετεῖν τῷ ∆εσπότῃ καὶ εἰς πάντα εὔθετοι εἶναι τῇ οἰκονομίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἧς μεγάλους τοὺς μισθοὺς
τοῖς πιστοῖς καὶ φρονίμοις οἰκονόμοις ὁ Κύριος ἡμῶν ἐταμιεύσατο».
68. Ἐπιστ. 62,6-19, COURTONNE 1, 152-153 (PG 32, 417CD). Στὴν ἴδια γραμμὴ κινεῖται τὸ περιεχόμενο τῆς παραμυθητικῆς ἐπιστολῆς 28,COURTONNE 1, 65-70 (PG 32, 304C-309C), τὴν ὁποία στέλνει
ὁ πρεσβύτερος τότε Βασίλειος στὴν Ἐκκλησία Νεοκαισαρείας ποὺ πενθοῦσε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ἐπισκόπου
Μουσωνίου, ἀξίου διαδόχου τοῦ Γρηγορίου Θαυματουργοῦ. Μετὰ ἀπὸ ἔκθεση τῶν προσόντων τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἔκφραση συμμετοχῆς στὴ λύπη τῶν χριστιανῶν ὁ ἱερὸς πατὴρ ἐπισημαίνει τὴν εὐθύνη τῶν Νεοκαισαρέων γιὰ ἄμεση ἀνάδειξη νέου ἐπισκόπου ποὺ θὰ διατηρήσει τῆς Ἐκκλησίας «ἀταραξίας τὴν χάριν».
69. Ἐπιστ. 219, 1-2, COURTONNE 3, 1-3 (PG 32, 812Α-813C). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 140, 1,1-41, COURTONNE 2, 60-61 (PG 32, 585C-588B), πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἀντιόχειας, ποὺ στεροῦνταν τοῦ ποιμένος τους Μελετίου. Ἐπιστ. 228, Πολιτευομένοις Κολωνείας, COURTONNE 3, 32-33 (PG 32, 856Β-857Α).
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εὐγενὴς ἐκ τοῦ πυρὸς ἀναλάμψαντες». ∆ιότι ἡ ἀνεξερεύνητη οἰκονομία καὶ κρίση τοῦ
∆εσπότη ἐπιτρέπει δοκιμασίες προκειμένου ν᾿ ἀναδείξει νικητὲς αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται 70 .
Ἀκόμα καὶ ὁ πειρασμὸς τῆς αἵρεσης εἶναι σωτηριώδης οἰκονομία γιὰ τὸ λαὸ τοῦ
Θεοῦ· «Μεγάλην ἐν πᾶσιν εὑρίσκομεν τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ τὴν περὶ τὰς Ἐκκλησίας αὐτοῦ
οἰκονομίαν, ὥστε καὶ τὰ δοκοῦντα εἶναι σκυθρωπὰ καὶ μὴ πάντη κατὰ βούλησιν ἀπαντῶντα καὶ ταῦτα ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν πολλῶν οἰκονομεῖσθαι ἐν τῇ δυσθεωρήτῳ τοῦ Θεοῦ
σοφίᾳ καὶ τοῖς ἀνεξιχνιάστοις αὐτοῦ κρίμασι τῆς δικαιοσύνης»71 . Τοὺς διωγμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἐθνικῶν, ποὺ ἦταν φανερὲς ἐξωτερικὲς ἐπιβουλές, διαδέχθηκαν οἱ αἱρέσεις, ποὺ
προσπαθοῦσαν ὕπουλα ἐκ τῶν ἔσω νὰ διαφθείρουν τὴν πίστη καὶ νὰ ἁλώσουν τὸ σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς «ἀναιδοῦς καὶ μισανθρώπου αἱρέσεως» δίωξαν
ἀνηλεῶς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ «οὐχ ἡλικίαν ᾐδέσθησαν, οὐ τοὺς ἐν τῇ πολιτείᾳ καμάτους, οὐ λαῶν ἀγάπην, ἀλλὰ καὶ ᾐκίσαντο τὰ σώματα καὶ ἠτίμωσαν καὶ ἐξορίαις παρέδωκαν καὶ διήρπαξαν τὰς ὑπάρξεις ὧν εὑρεῖν ἠδυνήθησαν, οὐδὲ τὴν παρὰ ἀνθρώπων κατάγνωσιν ἐντρεπόμενοι οὐδὲ τὴν φοβερὰν τοῦ δικαίου Κριτοῦ ἀνταπόδοσιν προορώμενοι» 72 . Ἰσχυρὴ ὅμως ἀντίσταση προέβαλαν κατὰ τῆς αἵρεσης οἱ χριστιανοί, κλῆρος καὶ
λαός, ποὺ ἔμειναν στέρεοι στὴν παραδεδομένη πίστη. Ἀπευθυνόμενος στὴν Ἐκκλησία
τῆς συριακῆς Χαλκίδος ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξυμνεῖ τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐγκαρτέρηση τῶν
Ὀρθοδόξων ἔναντι τοῦ φιλαρειανικοῦ διωγμοῦ καὶ προτρέπει στὴ διαφύλαξη καὶ ἀκεραιότητα τῆς πίστης καὶ τῆς ἑνότητας καὶ στὴ συνέχιση τοῦ δίκαιου και θεάρεστου ἀγώνα
κατὰ τῆς αἵρεσης 73 . Σὲ ἄλλη ἐπιστολὴ ἐνισχύει τοὺς διωκομένους μοναχοὺς τῆς Βεροίας, οἱ ὁποῖοι ὑφίσταντο βαρύτερα πλήγματα ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς 74 .
70. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 9-10, PG 31, 556C-557C.
71. Ἐπιστ. 265, 1,1-6, COURTONNE 3, 127 (PG 32, 984BC).
72. Ἐπιστ. 139, 1,1-21, COURTONNE 2, 57-58 (PG 32, 581B-584Α). Βλ. καὶ τὶς ἐπιστολές: 30,15-18,
COURTONNE 1, 72 (PG 32, 313B)· 92, 2,1-48, COURTONNE 1, 200-201 (PG 32, 480Α-481Α)· 238,1-32,
COURTONNE 3, 57-58 (PG 32, 889Α-C)· 240, 1,1-3,20, COURTONNE 3, 61-64 (PG 32, 893C-897Β)·
247,10-13, COURTONNE 3, 85 (PG 32, 928B).
73. Ἐπιστ. 222,1-51, COURTONNE 3, 6-8 (PG 32, 817B-820Β). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κατεξοχὴν παραμυθητικὲς ἐπιστολὲς πρὸς πενθοῦντες, ὑπάρχει μία ὁμάδα ἐνισχυτικῶν ἐπιστολῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
πρὸς χειμαζόμενες χριστιανικὲς κοινότητες. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὶς Ἐπιστ. 139 (πρὸς τοὺς Ἀλεξανδρεῖς), 220
καὶ 221 (πρὸς τοὺς ἐν Βεροίᾳ), 240, 246 καὶ 247 (πρὸς τοὺς Νικοπολίτες) κ.ἄ. ∆ὲ λείπουν ὅμως καὶ δυσμενεῖς κρίσεις τοῦ ἀγωνιστῆ ἱεράρχη, καθὼς ἐκτιμᾶ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι τελείως ἄμοιροι εὐθυνῶν.
Γιατὶ, ἂν ἡ ἐπιδρομὴ τῶν αἱρέσεων εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου καὶ τῶν φαύλων ἀνθρώπων, πάντως ἡ ἐπικράτηση τῶν αἱρετικῶν ὀφείλεται στὴν ἁμαρτωλότητα καὶ ἀδιαφορία τῶν Ὀρθοδόξων. Βλ. Ἐπιστ. 164, 2,1013, COURTONNE 2, 99 (PG 32, 636D): «Ἑαυτοῖς γὰρ λογιζόμεθα καὶ ταῖς ἡμετέραις ἁμαρτίαις τὴν αἰτίαν
τοῦ ἐπὶ τοσοῦτον χυθῆναι τῶν αἱρετικῶν τὴν δυναστείαν. Σχεδὸν γὰρ οὐδὲν μέρος ἔτι τῆς οἰκουμένης διαπέφευγε τὸν ἐκ τῆς αἱρέσεως ἐμπρησμόν». Πρβλ. Ἐπιστ. 34,5-11, COURTONNE 1, 77 (PG 32, 320Β), πρὸς
τὸν Εὐσέβιο Σαμοσάτων, ὅπου ὁ μητροπολίτης Καισαρείας ἐκφράζει τὴ δυσαρέσκειά του γιὰ τὴν ὀλιγωρία
τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, ποὺ ὁδήγησε στὴν κατάληψη τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου τῆς Ταρσοῦ ἀπὸ τοὺς ἀρειανούς.
74. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπολόγιζε στὸν ἀγώνα καὶ στὶς προσευχὲς τῶν μοναχῶν. Βλ. Ἐπιστ. 256,2734, COURTONNE 3, 97-98 (PG 32, 944C): «παρακαλοῦμεν προσεύχεσθαι ὑμᾶς ὑπὲρ ἡμῶν χαίροντας καὶ ἀγαλλιωμένους ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὡς ἔχοντας παρρησίαν πρὸς τὸν Κύριον μὴ ἀνεῖναι νυκτὸς καὶ ἡμέρας βοῶντας πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ παύσασθαι μὲν τὸν σάλον τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦτον,
ἀποδοθῆναι δὲ τοῖς λαοῖς τοὺς ποιμένας, ἐπανελθεῖν δὲ τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸ οἰκεῖον αὐτῆς ἀξίωμα». Ἐνισχυτικὴ πρὸς διωκομένους μοναχοὺς εἶναι καὶ ἡ ἑπόμενη Ἐπιστ. 257, 1-2, COURTONNE 3, 98-100 (PG
32, 945Α-948Β). Οἱ μοναχοὶ ἦταν πρωτοστάτες στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς αἵρεσης καὶ ἡ εὐθύνη τους γιὰ τὴ
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Μὲ θλίψεις καὶ ἀγωνίες εἶναι συνυφασμένος ὁ ἀγώνας ὑπὲρ τῆς πίστεως, συνδυασμὸς ποὺ γεννᾶ στὸ χριστιανὸ σταθερὴ καὶ μόνιμη ἐλπίδα στὸ Θεό. Ἡ εὐμενὴς ἀποδοχὴ
τῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας πόνων προέρχεται ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τῆς κάρπωσης τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ποὺ προσδοκῶνται ὡς ἀμοιβὴ τῶν ἀγώνων. Ἡ πεποίθηση τοῦ χριστιανοῦ ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀλήθεια τὸν καθιστᾶ ἰσχυρὸ ἔναντι τῶν διαβολῶν, ἀπειλῶν,
ἐμπαιγμῶν, ὕβρεων καὶ ὑποκρισιῶν, συνεργοῦντος τοῦ «τῆς εὐσεβείας διδασκάλου» 75 .
Ὅπως κάθε πειρασμός, ἔτσι καὶ ὁ πειρασμὸς χάριν τῆς πίστεως καὶ τῆς εὐσεβείας εἶναι
σύμμετρος μὲ τὴν ἀντοχὴ τοῦ ἀθλοῦντος· «…εἴτε εἰς τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀγῶνας διὰ
τῶν πειρασμῶν τούτων κεκλήμεθα, δίκαιος ὁ Ἀθλοθέτης μὴ ἐᾶσαι ἡμᾶς πειρασθῆναι
ὑπὲρ ὃ δυνάμεθα ὑπενεγκεῖν, ἀλλ᾿ ἐπὶ τοῖς προπεπονημένοις ἀποδοῦναι ἡμῖν τὸν τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος στέφανον». Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς εὐσεβείας ἀποδεικνύεται στεφανίτης μετὰ ἀπὸ μακρὰ καὶ παρατεταμένη δοκιμασία· «οὐ γὰρ μία πρᾶξις ἀνδρείας οὐδὲ βραχὺς πόνος τὸ τῆς ψυχῆς καρτερὸν διαδείκνυσιν, ἀλλ᾽ ὁ δοκιμάζων ἡμῶν
τὰς καρδίας διὰ μακρᾶς καὶ παρατεταμένης τῆς δοκιμασίας βούλεται ἡμᾶς τῆς δικαιοσύνης στεφανίτας ἀποδειχθῆναι» 76 . Τὴν ψυχικὴ δύναμη στὸν ἀγωνιστὴ καὶ τὴν ἀγαθὴ
ἔκβαση στὸν ἀγώνα ἐξασφαλίζει ὁ Θεός, «οὗ ὁ ἀγὼν καὶ οὗ τὸ σκάμμα καὶ δι᾽ οὗ οἱ στέφανοι». Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου συνίσταται στὴν «ὑπὲρ τῆς ἀληθοῦς πίστεως καρτεροψυχίαν». Οἱ διακριθέντες στὸν ὑπὲρ πίστεως ἀγώνα ἀνήχθησαν σὲ παγκόσμια καὶ
διαχρονικὰ πρότυπα ἀρετῆς «ἐκ τῆς ἐκβεβοημένης αὐτῶν εὐλαβείας καὶ τοῦ στεφάνου
τῆς κατὰ Χριστὸν ὁμολογίας». Τὴ φήμη τους διαδίδει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, «ὃς τοὺς εὐσεβοῦντας εἰς αὐτὸν τρόπῳ λύχνου τιθεὶς ἐπὶ τὴν λυχνίαν φαίνειν ποιεῖ καθ᾿ ὅλης τῆς οἰκουμένης… γνωρίμους καὶ διαφανεῖς τοῖς πᾶσι καταστήσει, ταῖς ἀκτῖσι τοῦ ἡλίου συνε-

διαφύλαξη τῆς πίστης ἦταν μεγάλη. Ὁ ἀγωνιστὴς ἱεράρχης τοὺς γράφει ὅτι αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ καταστοῦν
τὸ ὑπόλειμμα τῆς εὐσεβείας ἔναντι τῆς ἀποστασίας τῶν πολλῶν διατηρώντας καὶ ὑπερασπιζόμενοι ἄχρι
θανάτου τὴν παραδεδομένη πίστη. Αὐτοὶ ὀφείλουν ν᾿ ἀναδειχθοῦν τύποι καὶ ἐκφραστὲς τῆς ἑνότητας τῆς
πίστης σὲ ἀντικατάσταση τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν κληρικῶν ποὺ παρεξέκλιναν τοῦ σκοποῦ τους αὐτομολώντας σὲ αἱρετικὰ σχήματα. Γράφει χαρακτηριστικὰ: «∆ιὸ παρακαλοῦμεν ὑμᾶς μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἀλλ᾿ ἀνανεοῦσθαι τῇ πρὸς Θεὸν ἀγάπῃ καὶ καθ᾿ ἡμέραν προστιθέναι τῇ σπουδῇ, εἰδότες ὅτι ἐν ὑμῖν
ὀφείλει τὸ λείψανον τῆς εὐσεβείας σωθῆναι, ὃ ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἴτε ἀπεδιώχθησαν ἐπίσκοποι τῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦτο ὑμᾶς μὴ σαλευέτω· εἴτε προδόται ἐξ αὐτῶν ἐφύησαν τῶν κληρικῶν,
μηδὲ τοῦτο τὴν πεποίθησιν ὑμῶν τὴν εἰς Θεὸν σαθρούτω. Οὐ γὰρ τὰ ὀνόματά ἐστι τὰ σώζοντα ἡμᾶς, ἀλλ᾿
αἱ προαιρέσεις καὶ ἡ ἀληθινὴ περὶ τὸν κτίσαντα ἡμᾶς ἀγάπη. Ἐνθυμήθητε ὅτι καὶ ἐν τῇ κατὰ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν ἐπιβουλῇ ἀρχιερεῖς μὲν καὶ γραμματεῖς καὶ πρεσβύτεροι τὸν δόλον συνεσκευάσαντο, ὀλίγοι δὲ τῶν ἐκ
τοῦ λαοῦ εὑρίσκοντο οἱ γνησίως τὸν λόγον καταδεχόμενοι, καὶ ὅτι οὐ τὸ πλῆθός ἐστι τὸ σωζόμενον, ἀλλ᾿ οἱ
ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὥστε μηδέποτε ὑμᾶς πτοείτω λαοῦ πολυοχλία, οἱ ὥσπερ ὕδωρ θαλάσσης ὑπὸ πνευμάτων μεταφερόμενοι. Ἐὰν γὰρ καὶ εἷς σωθῇ ὥσπερ Λὼτ ἐν Σοδόμοις, μένειν ὀφείλει ἐπὶ τῆς ὀρθῆς κρίσεως
ἀμετακίνητον ἔχων τὴν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα, διότι οὐκ ἐγκαταλείψει Κύριος τοὺς ὁσίους αὐτοῦ».
75. Ἐπιστ. 18,1-26, COURTONNE 1, 48-49 (PG 32, 281C-284Β). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 105,13-20, COURTONNE 2, 6 (PG 32, 513A).
76. Ἐπιστ. 140, 1,19-30, COURTONNE 2, 60-61 (PG 32, 585D-588Α). Α΄ Κορ. 10, 13. Βλ. καὶ Ἐπιστ.
219, 1,1-11, COURTONNE 3, 1 (PG 32, 812AB): «Ὁ πάντα μέτρῳ καὶ σταθμῷ ὁρίζων ἡμῖν Κύριος, καὶ τοὺς
πειρασμοὺς ἐπάγων μὴ ὑπερβαίνοντας ἡμῶν τὴν δύναμιν, ἀλλὰ δοκιμάζων μὲν διὰ τῆς περιστάσεως τοὺς
ἀγωνιστὰς τῆς εὐσεβείας, οὐκ ἐῶν δὲ πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνανται ὑπενεγκεῖν, καὶ ποτίζων δάκρυσιν ἐν
μέτρῳ τοὺς ὀφείλοντας διαδειχθῆναι εἰ ἐν ταῖς θλίψεσι τὸ πρὸς τὸν Θεὸν εὐχάριστον διασώζουσι, μάλιστα
ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τῆς καθ᾿ ὑμᾶς τὸ ἑαυτοῦ φ ι λ ά νθ ρ ω π ο ν ἐφανέρωσε, μὴ συγχωρήσας ὑμῖν τὸν παρὰ
τῶν ἐχθρῶν διωγμὸν τοιοῦτον ἐπενεχθῆναι οἷον δύνασθαί τινας περιτρέψαι ἢ διασαλεῦσαι ἀπὸ τῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστόν». Πρβλ. Ἐπιστ. 139, 2,6-12, COURTONNE 2, 58 (PG 32, 584Β).
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φαπλῶν τῆς ἐξαστραπτούσης αὐτῶν λαμπηδόνος τὸ φαιδρόν» 77 .
Τὸν ἐνδεδειγμένο τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων διδάσκει
ὁ ἀγωνιστὴς ἱεράρχης ὄχι μόνο λόγῳ ἀλλὰ καὶ ἔργῳ. Γιὰ τοὺς ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀγῶνες
του ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπέστη συκοφαντίες, διασυρμούς, διωγμοὺς καὶ ἐπιβουλὲς τῆς
ζωῆς του. Οἱ κίνδυνοι προέρχονταν κυρίως ἀπὸ αἱρετικούς, τοὺς ὁποίους πολέμησε σθεναρὰ καὶ δυναμικά, διότι προτιμοῦσε τὸν κλῆρο τῆς κακοπάθειας χάριν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ἀσφάλεια καὶ τὴ δόξα τῆς ἐξουσίας 78 . Ἀπέναντι στὶς συκοφαντίες
τηροῦσε σιωπηλὴ καὶ ἀνεκτικὴ στάση χάριν τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας. Ἔλυε ὅμως τὴ
σιωπή του, ὅταν οἱ κατηγορίες ἐναντίον του ἔπλητταν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ καθίσταντο
ἐπιζήμιες γιὰ τὴν Ἐκκλησία 79 . Μὲ ταπείνωση ἀπέδιδε τὴν αἰτία τῶν θλίψεών του στὶς
77. Ἐπιστ. 221,1-18, COURTONNE 3, 5 (PG 32, 816C-817A). Ματθ. 5, 14-16. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 139,
2,1-25, COURTONNE 2, 58-59 (PG 32, 584ΒC): «Πλήν, εἴτε πρόσκαιρός ἐστιν ὁ πειρασμός, βαστάσατε αὐτὸν οἱ καλοὶ τοῦ Χριστοῦ ἀγωνισταί· εἴτε καὶ τῇ παντελεῖ φθορᾷ τὰ πράγματα παραδίδοται, μὴ ἀκηδιάσωμεν πρὸς τὰ παρόντα, ἀλλ᾿ ἀναμείνωμεν τὴν ἐξ οὐρανῶν ἀποκάλυψιν καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ μεγάλου Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Τίτ. 2, 13)… Ἀναμένουσιν ὑμᾶς, ἀδελφοί, οἱ τῶν μαρτύρων στέφανοι·
ἕτοιμοί εἰσιν οἱ χοροὶ τῶν ὁμολογητῶν προτεῖναι ὑμῖν τὰς χεῖρας καὶ ὑποδέξασθαι ὑμᾶς εἰς τὸν ἴδιον ἀριθμόν. Μνήσθητε τῶν πάλαι ἁγίων, ὅτι οὐδεὶς τρυφῶν οὐδὲ κολακευόμενος τῶν στεφάνων τῆς ὑπομονῆς ἠξιώθη, ἀλλὰ πάντες διὰ μεγάλων θλίψεων πυρωθέντες τὸ δοκίμιον ἐπεδείξαντο. Οἱ μὲν γὰρ ἐμπαιγμῶν
καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἄλλοι δὲ ἐπρίσθησαν, οἱ δὲ ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον. Ταῦτά ἐστι τὰ σεμνολογήματα τῶν ἁγίων. Μακάριος ὁ καταξιωθεὶς τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ παθημάτων. Μακαριώτερος δὲ ὁ
πλεονάσας ἐν τοῖς παθήμασι, διότι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλύπτεσθαι εἰς ἡμᾶς (Ρωμ. 8, 18)».
78. Βλ. Ἐπιστ. 71, 1-2, COURTONNE 1, 166-168 (PG 32, 436C-440Α). Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 29,
75, SC 17, 514-518 (PG 32, 208C-209C). Ὡς «κώνειον» χαρακτηρίζει τὶς ἐναντίον του συκοφαντίες ἐκ
μέρους τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου Ἀταρβίου καὶ ἄλλων κακοβούλων «ὀνειροπόλων καὶ ὀνειροκαπήλων»
(Ἐπιστ. 211,3-7, COURTONNE 2, 198 [PG 32, 780A]). Περισσότερο ὅμως τὸν ἔθλιβαν οἱ ἐπιβουλὲς τῶν
Ὀρθοδόξων. Γράφει στὸν Πέτρο Ἀλεξανδρείας μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑποδοχὴ ὀπαδῶν τοῦ Μαρκέλλου Ἀγκύρας
ἀπὸ Ὀρθοδόξους: «Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν Ἀρειανῶν ἔκπαλαι κατὰ τῆς Ἐκκλησίας σκευωρούμενα, εἰ καὶ
πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ κατὰ πᾶσαν διαβεβοημένα τὴν οἰκουμένην, ἀλλ᾿ οὖν φορητὰ ἡμῖν ἐστι διὰ τὸ παρὰ
φανερῶν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας γίνεσθαι… Λυπεῖ δὲ ἡμᾶς καὶ ταράσσει τὰ παρὰ
τῶν ὁμοψύχων καὶ ὁμοδόξων γινόμενα» (Ἐπιστ. 266, 1,12-20, COURTONNE 3, 133-134 [PG 32, 992BC]).
79. Ἀπολογούμενος πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Νεοκαισάρειας γιὰ τὶς εἰς βάρος του κατηγορίες γράφει:
«ἐπειδὴ προλαβοῦσαι διαβολαὶ ψευδεῖς κατέσχον ὑμῶν τὰς ἀκοὰς καὶ διαβέβληται μὲν ἡμῶν ὁ βίος, διαβέβληται δὲ ἡ περὶ τὸν Θεὸν ἡμῶν πίστις… Ὑμῶν οὖν μᾶλλον ἕνεκεν ἢ ἐμαυτοῦ ποιοῦμαι τοὺς λόγους καὶ
τοῦ ὑμᾶς ἐξελέσθαι βλάβης οὐκ ἀνεκτῆς. Τί γὰρ ἂν καὶ μεῖζον πάθοι κακόν τις τὸ τιμιώτατον τῶν ὄντων
ζημιωθεὶς τὴν ἀλήθειαν;» (Ἐπιστ. 204, 3,6-22, COURTONNE 2, 175 [PG 32, 748B-D]). Προτείνει μάλιστα
τὴ συγκρότηση ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου ἀπαρτιζομένου ἀπὸ ἀμερόληπτους ἐπισκόπους καὶ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξετάσουν καταλεπτῶς τὶς κατηγορίες καὶ θ᾿ ἀποφανθοῦν αὐθεντικὰ γιὰ τὴν ἐνοχὴ ἢ ἀθωότητα τοῦ Βασιλείου (ὅπ.π., 4,24-5,48, COURTONNE 2, 176-178 [PG 32, 749B-752C]). Στὴ συνέχεια
προβαίνει σὲ ὁμολογία πίστης ὡς ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τῆς ὀρθοδοξίας του (ὅπ.π., 6,1-25, COURTONNE 2, 178-179 [PG 32, 752C-753B]). Πρβλ. Ἐπιστ. 207, 1-4, COURTONNE 2, 183-188 (PG 32, 760B765C). Στὴν Ἐπιστ. 224, 1-3, COURTONNE 3, 17-21 (PG 32, 833D-840A), πρὸς τὸν πρεσβύτερο Γενέθλιο,
ἀνασκευάζει τὴν ἐναντίον του κατηγορία περὶ ἀπολιναρισμοῦ. Γράφει στὴν κατακλείδα: «Καὶ μεγίστη ἡμῖν ἐστι λύπη καὶ ἀπαραμύθητος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, ἐὰν τοσοῦτον κατισχύσωσιν ὑμῶν αἱ καθ᾿ ἡμῶν
διαβολαὶ ὥστε ψύξαι τὴν ἀγάπην καὶ ἀπαλλοτριῶσαι ἡμᾶς ἀπ᾿ ἀλλήλων». Στὴν Ἐπιστ. 226, 1-4, COURTONNE 3, 23-29 (PG 32, 841C-852A), πρὸς τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν ἀσκητές, ἀνασκευάζει τὶς ἐναντίον του κατηγορίες τοῦ Εὐσταθίου, πρὸς ἀποφυγὴ σκανδαλισμοῦ τῶν μοναχῶν καὶ κλονισμοῦ τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ
μοναχικό τους πατέρα καὶ διδάσκαλο τῆς πίστης. Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς γράφει: «Ἀγρυπνοῦσιν ἐκεῖνοι
πρὸς τὸ ἡμᾶς κακοποιῆσαι… ὑμᾶς… παρακαλοῦμεν, τὰς μέντοι συντυχίας αὐτῶν τὰς δολερῶς ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων γινομένας ἐκκλίνειν, ἵνα καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην ἀκεραίαν φυλάξητε καὶ τὴν
τῶν Πατέρων πίστιν ἄθραυστον διασώσητε καὶ παρὰ τῷ Κυρίῳ εὐδόκιμοι φανῆτε ὡς φίλοι τῆς ἀληθείας».
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ἁμαρτίες του 80 καὶ ἐναπέθετε ἀποκλειστικὰ στὸ Θεὸ τὴν ἐλπίδα σωτηρίας 81 . Ἀπαλλαγμένος Θεοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ ἀπὸ θανατηφόρα νόσο ἀποδίδει τὴν αἰτία τῆς
σωτηρίας του ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν στὴν ἀνταποδοτικὴ θεία ἐνέργεια ποὺ ἀμείβει τὸν ἀγωνιζόμενο ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ στὴν εὐσπλαγχνικὴ πιστότητα
τοῦ Θεοῦ ποὺ παρατείνει τὴ ζωὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, δίνοντας σ᾿ αὐτὸν τὴν εὐκαιρία νὰ θεραπεύσει τὰ πάθη του διὰ τῆς ἄσκησης τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν 82 . Μὲ πόνο καὶ
ἀγωνία γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων ποὺ ἀντιμετώπιζε ἐπιστέλλει
στὸ μοναχὸ Οὐρβίκιο παρακαλώντας «εὔχου καὶ ὑπερεύχου μὴ καὶ τοὺς λογισμοὺς ἡμῶν βαπτισθῆναι ὑπὸ τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ κλύδωνος ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι διαφυλάσσειν τῷ Θεῷ
τὸ εὐχάριστον, ἵνα μὴ ἐν τοῖς κακοῖς δούλοις ἀριθμηθῶμεν, ἀγαθύνοντι μὲν ἐξομολογούμενοι, παιδεύοντι δὲ διὰ τῶν ἐναντίων μὴ προστιθέμενοι, ἀλλὰ καὶ δι᾽ αὐτῶν τῶν
δυσχερῶν ὠφελώμεθα μᾶλλον αὐτῷ πιστεύοντες ὅτε καὶ μᾶλλον χρῄζομεν» 83 .
3. Ἀμοιβὴ καὶ τιμωρία. Ἐν τῷ κόσμῳ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων;
Ὡς θεία δικαιοσύνη μὲ τὴ σημασία τῆς κρίσης ὁρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὴ διορθωτικὴ καὶ ἀνταποδοτικὴ δικαιοσύνη τοῦ Κριτῆ, ποὺ ἐκδηλώνεται στοὺς ἀνθρώπους
μὲ σαφὴ σωτηριολογικὴ προοπτική 84 . Ὁ διττὸς αὐτὸς χαρακτήρας ἀποτελεῖ τὸ κλειδὶ
τῆς κατανόησης τῆς θείας δικαιοσύνης, ἡ ὁποία στὴν ἐνδοκοσμική της ἔκφραση εἶναι
κυρίως διορθωτική, ἐνῶ στὴν ἐσχατολογική της ἐκδήλωση θὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ
ἀνταποδοτική. Ἂν καὶ εἴθισται ἡ θεία δικαιοκρισία νὰ παραπέμπει στὴν τελικὴ κρίση,
ἡ Ἁγία Γραφὴ συχνὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν κρίση ποὺ ὁ Κύριος ἀσκεῖ στὸ παρὸν «ἐτάζων
καρδίας καὶ νεφρούς», δηλαδὴ ἐρευνώντας ἐνδελεχῶς τὸ ἡγεμονικὸ καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸ
τῆς ψυχῆς. Ἡ ἐνδοκοσμικὴ κρίση φανερώνει ἤδη τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ· «ἐν οὖν τῷ
ἐτάζειν καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ Θεὸς τὸ ἑαυτοῦ δίκαιον ἀναφαίνει». Σὲ κρίση ὑπόκειται ὁ
Ἀβραάμ, ὅταν ἐντέλλεται νὰ θυσιάσει τὸ μονογενὴ ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀνιδιοτελοῦς πρὸς
τὸ Θεὸ ἀγάπης του. Ἔρευνα τῆς ἀνεξίκακης καρδιᾶς του ὑφίσταται ὁ Ἰακώβ, ὅταν ἀντιμετωπίζει τὸ φθόνο καὶ τὴν ὀργὴ τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ σωφροσύνη τοῦ
Ἰωσὴφ ἐξετάζονται διὰ δεινῶν πειρασμῶν καὶ θλίψεων· «εἰς τοῦτο δὲ ἠτάσθη, ἵνα οἱ
θεαταὶ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ συνθῶνται δικαίως ἀπονεμομένην αὐτῷ τὴν τιμήν, διὰ τὸ
ἐν μεγάλοις δοκιμαστηρίοις ὑπερλάμψαι αὐτοῦ τὴν σεμνότητα». Οἱ δίκαιοι αὐτοί, τῶν
ὁποίων ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ πίστη ὑπερέλαμψε στὶς μεγάλες δοκιμασίες, ἔλαβαν πεῖρα τῆς
δικαιοκρισίας τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε μεγάλες τιμὲς ὡς ἀνταμοιβὴ τῆς ἀρετῆς85 .
Πρέπει πάντως νὰ λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τὴν εὐθιξία τῶν ἁγίων ἀνδρῶν σὲ θέματα πίστης. Στὴν Ἐπιστ.
223, 3,32-40, COURTONNE 3, 12 (PG 32, 825C), μὲ καύχηση γράφει: «εἰ γὰρ καὶ τἄλλα ἡμῶν στεναγμῶν
ἄξια, ἀλλ᾿ ἕν γε τοῦτο τολμῶ καυχᾶσθαι ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐδέποτε πεπλανημένας ἔσχον τὰς περὶ Θεοῦ ὑπολήψεις, ἢ ἑτέρως φρονῶν μετέμαθον ὕστερον. Ἀλλ᾿ ἣν ἐκ παιδὸς ἔλαβον ἔννοιαν περὶ Θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας μητρός μου καὶ τῆς μάμμης Μακρίνης, ταύτην αὐξηθεῖσαν ἔσχον ἐν ἐμαυτῷ· οὐ γὰρ ἄλλα ἐξ ἄλλων
μετέλαβον ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει, ἀλλὰ τὰς παραδοθείσας μοι παρ᾿ αὐτῶν ἀρχὰς ἐτελείωσα».
80. Βλ. Ἐπιστ. 59, 1,8-21, COURTONNE 1, 147 (PG 32, 412ΑB).
81. Βλ. Ἐπιστ. 157,8-12, COURTONNE 2, 85 (PG 32, 617C): «Εὔχου δὲ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ παρακάλει τὸν
Κύριον μὴ ἐγκαταλιπεῖν ἡμᾶς, ἀλλ᾿, ὡς ἐκ τῶν ἐπελθόντων παρήγαγεν ἡμᾶς πειρασμῶν, οὕτω καὶ ἐκ τῶν
προσδοκωμένων ῥύσασθαι εἰς δόξαν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐφ᾿ ᾧ ἠλπίσαμεν».
82. Ἐπιστ. 244, 8,2-16, COURTONNE 3, 81-82 (PG 32, 921CD).
83. Ἐπιστ. 123,12-19, COURTONNE 2, 29 (PG 32, 544BC).
84. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 404A.
85. Εἰς ψαλμὸν 7, 6, PG 29, 244A-C. Ψαλμ. 7, 10.
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Εἶναι συνήθης, ἀλλὰ ἀδικαιολόγητη, ἡ μομφὴ ἐναντίον τῆς θείας δικαιοσύνης ὅτι
ἐπιτρέπει τὴν εὐημερία τῶν πονηρῶν καὶ ἀνέχεται τὴ δυσημερία τῶν δικαίων. Τὸ θέμα
ἔτυχε ἐκτενοῦς διαπραγμάτευσης στὴν περὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἑνότητα, ἐνῶ μόλις
στὴν προηγούμενη ἀναδείχθηκε ἡ σωτηριολογικὴ καὶ ἐσχατολογικὴ διάσταση τῶν
πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων ποὺ ὑφίστανται οἱ δίκαιοι. Ἀρκεῖ ἡ ὑπενθύμιση καὶ ἐπισήμανση τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ θεοσεβεῖς θλιβόμενοι στὸν κόσμο ἀποθησαυρίζουν οὐράνια
δόξα, ἐνῶ οἱ ἀσεβεῖς ἀπολαμβάνοντας πλοῦτο καὶ κοσμικὲς τιμὲς παραμένουν προσκολλημένοι στὰ γήινα ἀνίκανοι ν᾿ ἀκολουθήσουν τὴν πρὸς τὰ ἄνω πορεία86 . Ὡστόσο ἡ
ἀνταπόδοση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας δὲν ἐπαφίεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἐσχατολογικὴ κρίση. Ὁ Θεὸς ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ ἀμείβει τὴν ἀρετή, γιὰ νὰ δώσει στὸν πιστὸ δύναμη γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἀγώνα καὶ πρόγευση τῆς οὐράνιας βασιλείας, καὶ τιμωρεῖ
τὴν κακία, γιὰ νὰ παιδαγωγήσει τὸν ἁμαρτωλό, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιτρέπει πρόγευση
τῆς κόλασης.
Ὁ Θεὸς εἶναι «ἀγαθὸς καὶ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις παρεκτικός». Ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἀναλλοίωτη καὶ ἀμετάβλητη, τὸ περιεχόμενο ὅμως τῶν θείων δωρεῶν διαφέρει
κατὰ τοὺς καιροὺς ποὺ ὁρίζει ἡ σωτηριώδης οἰκονομία. Στὴν παλαιοδιαθηκικὴ ἐποχὴ οἱ
ἀρετὲς τῶν δικαίων ἀμείβονταν μὲ πλοῦτο, ἐξουσία, καλλιτεκνία. Ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ
Ἰακώβ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ Ἰὼβ καὶ ὅλοι οἱ δίκαιοι γνώρισαν τὴ θεία δικαιοσύνη, ποὺ συνίστατο
ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὴ δοκιμασία τους διὰ πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ στὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ στὴν ἀμοιβὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς πίστης τους μὲ ὑλικὰ
καὶ πρόσκαιρα ἔπαθλα. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ Κυρίου, ποὺ προβλέπουν ὅλα τὰ βασικὰ ἀγωνίσματα τῆς πίστης, ὑπόσχονται ὡς ἀμοιβὴ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν οὐράνια βασιλεία. Ἀμοιβὴ τοῦ εὐσεβοῦς εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του. Ἡ ἐπιτυχία τῆς
γνώσης τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ἀνθρώπινο μέτρο, ἡ ἀπόκτηση καὶ καλλιέργεια πνευματικῶν χαρισμάτων, ἡ ἐμπιστοσύνη στὴ θεία εὐσπλαγχνία καὶ ἀγαθότητα εἶναι ἐκδηλώσεις τῆς θείας παρουσίας στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ. Ἡ πνευματικὴ φύση τῶν δωρεῶν φανερώνει τὴ σκοπιμότητα καὶ τὸν ἐσχατολογικό τους ρόλο. Ὡστόσο δὲ λείπουν παντελῶς οἱ
ὑλικὲς θεῖες εὐλογίες. Ἀπευθυνόμενος ὁ Μέγας Βασίλειος στοὺς χειρώνακτες ἀκροατές
του, οἱ ὁποῖοι περιέκοπταν τὸν πολύτιμο ἐργασιακό τους χρόνο γιὰ ν᾿ ἀκροασθοῦν τὸ
θεῖο λόγο, τοὺς βεβαιώνει ὅτι ἡ θυσία τους αὐτὴ θ᾿ ἀμειφθεῖ πολλαπλάσια ἀπὸ τὸ Θεό.
Μαζὶ μὲ τὶς πνευματικὲς ἀμοιβὲς ὁ Κύριος θὰ στείλει καὶ ὅσα συντελοῦν στὴν καλύτερη ἀπόδοση τῆς ἐργασίας· τόνωση τοῦ σώματος, διευκόλυνση τῶν συναλλαγῶν καὶ
κάθε προκοπή 87 .
86. Εἰς ψαλμὸν 7, 3, PG 29, 236AΒ: «Τῶν μὲν ἁγίων τὸ πολίτευμα ἐχόντων ἐν οὐρανοῖς, καὶ θησαυριζόντων ἑαυτοῖς ἐν τοῖς αἰωνίοις θησαυροῖς τὰ ἀγαθά, ἡ δόξα ἐστὶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς· τῶν δὲ χοϊκῶν
καὶ κατὰ σάρκα ζώντων, ἡ δόξα αὐτῶν κατασκηνοῦν εἰς τὸν χοῦν λέγεται. Ὁ γὰρ ἐπὶ τῷ χοϊκῷ πλούτῳ
δοξαζόμενος, καὶ ὁ τὴν ὀλιγοχρόνιον τιμὴν τῶν ἀνθρώπων περιέπων, καὶ ὁ ἐπὶ τοῖς σωματικοῖς πλεονεκτήμασι πεποιθώς, δόξαν ἑαυτῷ ἔχει, οὐκ ἀνανεύουσαν εἰς οὐρανόν, ἀλλ᾽ εἰς τὸν χοῦν ἐναπομένουσαν».
87. Περὶ φθόνου 1, PG 31, 372B. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 1, SC 26, 190 (PG 29, 53AΒ): «τὸ δανεισθὲν τῷ
Θεῷ τοῦ χρόνου μέρος οὐκ ἀφανίζεται, ἀλλὰ σὺν μεγάλῃ ἀποδίδοται παρ᾽ αὐτοῦ τῇ προσθήκῃ. Καὶ γὰρ ὅσαι
περιστάσεις ἀσχολίας ποιητικαί, ταύτας ὁ Κύριος παραπέμψει· καὶ σώματι τόνον, καὶ ψυχῇ προθυμίαν,
καὶ συναλλαγμάτων εὐμάρειαν, καὶ τὴν εἰς πάντα τὸν βίον εὐοδίαν τοῖς τὰ πνευματικὰ προτιμότερα ποιουμένοις διδούς». Πρβλ. Κατὰ Εὐνομίου 1, 14, SC 299, 222-224 (PG 29, 545Α). Ἑβρ. 11, 6. Οἱ ὑλικὲς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στοὺς εὐσεβεῖς δὲν εἶναι ἀνταλλάγματα ποὺ βασίζονται σὲ μία σχέση δοῦναι-λαβεῖν, ἀλλὰ
εὐεργεσίες ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὸν πιστὸ τῆς θείας ἀγάπης καὶ ἀγαθότητας, ἀλλὰ καὶ
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Ἡ ἀγαθὴ προαίρεση τῶν ἀγωνιστῶν τῆς εὐσεβείας ἀμείβεται πάντοτε, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὸ βαθμὸ ἐπίδοσης στὴν ἀρετή, ποὺ ὀφείλεται συχνὰ στὴ διαφορὰ τῶν ἀπαρχῶν καὶ
τῶν προϋποθέσεων τῆς θείας γνώσης. Ἄλλοι γνωρίζουν καὶ ἐφαρμόζουν τὶς Γραφὲς ἀπὸ
τὴ βρεφικὴ ἡλικία, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸν Τιμόθεο. Ἄλλοι ὁδεύουν
ἀργὰ πρὸς τὴν τελειότητα λόγῳ ἄγνοιας τῆς ἀλήθειας, ὅπως ὁ Κορνήλιος, ὁ ὁποῖος ἔπραττε τὸ ἀγαθὸ ἐκ συνειδήσεως. Ἀμείβοντας ὁ Θεὸς τὴν ἀγαθή του προαίρεση τὸν τίμησε μὲ τὴ δωρεὰ τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἐν Χριστῷ ἀλήθειας. Τὴν ἴδια ἀμοιβὴ ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως ὅσοι πράττουν ἐπιμελῶς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἀναζητοῦν
τὸ Θεό 88 . Ἡ θεία γνώση ποὺ ἀποκτᾶ ὁ εὐσεβὴς δὲ συνίσταται σὲ μία ἱκανοποιητικὴ
ἐπίλυση τῶν ὑπαρξιακῶν του ἀναζητήσεων, ἀλλὰ σὲ μία δυναμικὴ πορεία ποὺ ἔχει ὡς
ἀφετηρία τὴν ἀναγνώριση τοῦ θείου μεγαλείου καὶ ὁδηγεῖ στὴν κατὰ χάριν θέωση.
Ὁδοδεῖκτες στὴν οὐρανομήκη αὐτὴ πορεία εἶναι οἱ θεῖες ἐντολές, ποὺ ὑποδεικνύουν μὲ
ἀσφάλεια τὰ ἴχνη ποὺ κατευθύνουν στὴν ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ ζωή. Ἡ ἐπιμελὴς
τήρηση τῶν ἐντολῶν καθιστᾶ τὸν πιστὸ ἄξιο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σύμφωνα μὲ τὴ
διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου «ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν». Συνεπῶς εἶναι ἀνάξιος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ὅποιος παραθεωρεῖ καὶ παραβιάζει τὶς θεῖες ἐντολές 89 .
Ἡ διανομὴ τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων εἶναι ἀνάλογη μὲ τὶς ἀγωνιστικὲς προσπάθειες τῶν πιστῶν, ἐξαρτᾶται δὲ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴ θεία δικαιοσύνη. Κριτήριο
καθορισμοῦ τῆς ἀμοιβῆς φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ἐπίδοση τῶν ἀγωνιστῶν τῆς εὐσεβείας, οἱ
ὁποῖοι ἐπιτυγχάνουν «ὁ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ τριάκοντα». Ὁ Θεὸς δὲν κατανέμει σὲ ὅλους τὰ χαρίσματα ἐξίσου, ἀλλὰ «ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ
ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν» 90 . Ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ νὰ παρέχει κατὰ τὴν οἰκεία
βούληση τὰ χαρίσματα στοὺς πιστοὺς δὲ μαρτυρεῖ ἄδικη καὶ ἄνιση μεταχείριση, ἀλλὰ
ἀντίθετα φανερώνει τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη του, καθὼς διαμοιράζει στὸν καθένα «κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν» καὶ ὄχι «ὑπὲρ ὃ δύναται». Ἡ ἀγαθὴ προαίρεση ὡς πρὸς τὴν ἀξιοποίηση τῶν ταλάντων εἶναι τελικὰ τὸ κριτήριο καὶ τὸ μέτρο ποὺ ὁρίζει τὸ βάρος καὶ τὸ
μέγεθος τῆς πνευματικῆς καρποφορίας. Ἔτσι κατανοεῖται καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο
ἀμείβονται ἐξίσου οἱ δύο δοῦλοι μὲ τὰ πέντε καὶ τὰ δύο τάλαντα ἀντίστοιχα καὶ ἡ αἰτία
ποὺ καθιστᾶ ἄξιους τῆς ἴδιας ἀμοιβῆς τοὺς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος 91 .
«Θεοῦ ἔλεος μετρῆσαι καὶ οἰκτιρμοὺς ἀριθμῆσαι ἀδύνατον», βεβαιώνει ἐπὶ τῇ βάσει
στὴν ἠθικὴ καὶ σωματικὴ ἐνίσχυσή του στὸ στάδιο τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ποὺ εἶναι προθάλαμος τῆς αἰώνιας.
88. Β΄ Τιμ. 3, 15. Πράξ. 10, 1-48. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 224, PG 31, 1229D-1232B. Ἀξιόμισθη εἶναι
κατὰ τοὺς πατέρες ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλίας καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴν ἀνέγερση ναοῦ. Ἐπιστέλλοντας ὁ Μέγας Βασίλειος στὸν ἐπίσκοπο Ἀρκάδιο τὸν συγχαίρει γιὰ τὴν πρωτοβουλία του νὰ κτίσει ναό, συνδυάζει δὲ
τὸ ἔργο μὲ τὴν οὐράνια μονὴ ποὺ ἀναμένει αὐτοὺς ποὺ ἀναλαμβάνουν θεάρεστα ἔργα. Βλ. Ἐπιστ. 49,5-11,
COURTONNE 1, 130 (PG 32, 385C). Ψαλμ. 25, 8.
89. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 204, PG 31, 1217BC. Ἰω. 14, 15-17. Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ δὲν ἀναιρεῖ τὸ γεγονὸς τῆς πραγματικῆς δωρεᾶς στὸ βαπτιζόμενο τῶν ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων, ἀλλὰ στοιχοῖ μὲ τὴν
ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ὅτι ὁ χριστιανός, ὡς ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὀφείλει νὰ διατηρεῖ τὸ σῶμα
καὶ τὴν ψυχή του καθαρὰ ἀπὸ πάθη καὶ νὰ καλλιεργεῖ τὰ σπέρματα τῶν ἀρετῶν. Ἡ περιφρόνηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐπίδοση στὴν ἁμαρτία ἀποδιώκουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
90. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 203, PG 31, 1217A. Ματθ. 13, 23. 25, 15.
91. Ματθ. 20, 1-16. 25, 20-23.
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τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ θείου ἐλέους βλέπει τὴν τιμωρία ποὺ ἐπάγει ὁ Θεὸς στοὺς πρωτοπλάστους μετὰ τὴν παρακοή. Ἡ πλούσια καὶ πολυτελὴς γήινη κατοικία, ποὺ ἱκανοποιοῦσε τὶς ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν
πρωτοπλάστων, μετατράπηκε σὲ ἀφιλόξενο καὶ ἐχθρικὸ περιβάλλον. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ
ἦταν βασιλιὰς τῆς κτίσης, καταδικάστηκε «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἐσθίειν τὸν ἄρτον», καθὼς ἡ καταδίκη «ἐνεπόδιζε τῇ εὐθηνίᾳ τῆς γῆς». Βαρύτερη τιμωρία ἦταν σαφῶς
ἡ ἐκδίωξη ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ ἡ ἀφαίρεση τῶν δοθέντων ἀγαθῶν. Ὁ παιδαγωγικὸς
χαρακτήρας τῆς ἀφαίρεσης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν εὐσπλαγχνικὴ παροχὴ νέων ἀγαθῶν
μαρτυρεῖ τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν πεπτωκυΐα ἀνθρωπότητα 92 .
Τὴ θεία συγγνώμη ἑλκύει ἡ ἀληθινὴ καὶ ἀνυπόκριτη μετάνοια, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν
εἶναι αὐτοπροαίρετη ἀλλὰ ἀποτέλεσμα θείας παιδαγωγίας. Οἱ θλίψεις τῶν ἁμαρτωλῶν, ποὺ ἐπιτρέπονται ἀπὸ τὴ σοφὴ καὶ ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, εἶναι παιδαγωγικὲς
τιμωρίες, ποὺ ἀποσκοποῦν ὄχι στὴν ἀναίρεση ἀλλὰ στὴ σωτηρία. Ἡ ἔννοια τοῦ θείου
ἐλέους δὲν περιορίζεται στὴν παροχὴ συγγνώμης στὸ μετανοοῦντα, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται
στὴν ἐξασφάλιση τῶν κατάλληλων συνθηκῶν ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν τὸν ἁμαρτωλὸ στὴ μετάνοια. Ἡ ἀληθινὴ μεταστροφὴ τοῦ ἀσώτου συνίσταται στὸ «τὴν ἀδικίαν μισῆσαι καὶ βδελύξασθαι, τὸν δὲ νόμον Κυρίου ἀγαπῆσαι». Τὴν ὑπερβολὴ τοῦ θείου ἐλέους ἐκφράζει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος· «καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα
λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ» 93 .
Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν ἀναιρεῖ τὴ δικαιοσύνη, ποὺ ἀνταποδίδει στὸν καθένα κατὰ
τὶς πράξεις του· «οὐκ ἀκρίτως τι γίνεται τῶν γινομένων, ἀλλὰ τοῖς ἑκάστου μέτροις ἀντιμετρεῖ ὁ Θεός, οἷς προλαβὼν ἀπεμέτρησε τὰς κατὰ τὸν βίον πράξεις». ∆ὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ
ἀντίληψη ὅτι ὁ Θεὸς ὡς φύσει ἀγαθὸς ἀδυνατεῖ νὰ τιμωρήσει. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μαρτυρεῖ
ὅτι «ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν». Συνεπῶς ἐδῶ ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ταυτίζεται μὲ τὴ μακροθυμία καὶ
τὴν ἀναβολὴ τῆς τιμωρίας ἐν ἀναμονῇ τῆς μετάνοιας τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἡ συνέχεια τοῦ
ψαλμικοῦ στίχου φανερώνει τὰ ὅρια τῆς θείας μακροθυμίας· «ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν
ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό· καὶ ἐν αὐτῷ
ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο». Ὁ λόγος, σκληρὸς καὶ ἀπειλητικός, παρακινεῖ σὲ μεταστροφὴ τοὺς «βραδεῖς εἰς μετάνοιαν». ∆ὲν ἀπειλεῖ ἀμέσως μὲ τραύματα, πληγὲς καὶ θανάτους, ἀλλὰ μὲ ἀκόνισμα τῶν ὅπλων, ποὺ μαρτυρεῖ τὴν πολεμικὴ ἑτοιμότητα. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἑτοιμοπόλεμου στρατιώτη δηλώνει τὴν
τιμωρητικὴ ἑτοιμότητα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ τόξο, ποὺ ἄλλοτε τεντώνεται καὶ ἄλλοτε χαλαρώνει, φανερώνει τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ποὺ περιστέλλει τὴν κολαστικὴ δύναμη
«ποτὲ μὲν ἐντεινομένη, ποτὲ δὲ ἀνιεμένη». Ἡ ἀνυποχώρητη ὅμως προσβολὴ κατὰ τοῦ
∆ημιουργοῦ καὶ Νομοθέτη αἴρει τὴ μακροθυμία καὶ ἐνεργοποιεῖ τὰ τιμωρητικὰ θεῖα
ὄργανα. Ὡστόσο ἡ ἀνταπόδοση τῆς προσβολῆς δὲ στοχεύει στὸν κολασμὸ τοῦ ἁμαρτω92. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 13, PG 31, 1089C. Εἰς Ἑξαήμερον 5, 5-6, SC 26, 298-300 (PG 29, 105A-C).
Γέν. 3, 17-19. Κάθε λεπτομέρεια τῆς καταδίκης ὑποκρύπτει ὑψηλὴ παιδαγωγία: «Πλήν γε ὅτι τὸ ῥόδον
τότε ἄνευ ἀκάνθης ἦν, ὕστερον δὲ τῷ κάλλει τοῦ ἄνθους ἡ ἄκανθα παρεζεύχθη, ἵνα τῷ τερπνῷ τῆς ἀπολαύσεως ἐγγύθεν ἔχωμεν παρακειμένην τὴν λύπην, μεμνημένοι τῆς ἁμαρτίας, δι᾽ ἣν ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἡμῖν ἀνατέλλειν κατεδικάσθη ἡ γῆ». Τὴν εὐσπλαγχνικὴ πιστότητα καὶ τὸ παιδαγωγικὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ ἀπέναντι στὴν παρακοὴ τῶν πρωτοπλάστων ἐξετάσαμε στὴν ἑνότητα 1 τοῦ παρόντος κεφαλαίου.
93. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 13, PG 31, 1089D-1092Α. Λουκ. 15, 13 ἑξ. Ψαλμ. 118, 163. Ἠσ. 1, 18.

182

∆ ΄ . Η ∆ Ι Κ ΑΙ Ο Σ Υ Ν Η Ω Σ Κ Ρ Ι Σ Η Κ Α Ι Ω Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α

λοῦ ἀλλὰ στὴν ἀναίρεση τῆς κακίας 94 . Ὁ χριστιανὸς ποὺ κατατρώγει τὶς περιουσίες
τῶν φτωχῶν καὶ πλουτίζει εἰς βάρος τους εἶναι «ἀδίκων ἀδικώτερος καὶ
πλεονεκτικώτερος πλεονέκτου». Ἡ ἀδικία αὐτοῦ τοῦ εἴδους δὲ θὰ μείνει ἀτιμώρητη,
ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ δοκιμάσει τὴν ἁρμόζουσα θεία ἐπέμβαση. Τὴ συντριπτικὴ ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ θὰ γνωρίσουν οἱ ἐπαιρόμενοι γιὰ τὸν πλοῦτο, τὴ δόξα, τὴν ἐξουσία, τὸ κάλλος,
τὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ «ὅσαι ψυχαὶ ἐπαίρονται κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ», δηλαδὴ οἱ
ἀσεβεῖς 95 .
Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἐκδικητὴς καὶ τιμωρός, ἀλλὰ ἀγαθὸς οἰκονόμος καὶ κυβερνήτης
τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου. Μὲ ἀγάπη καὶ σοφία θέτει ἐνώπιον τοῦ κακῶς πορευομένου
«προσκόμματα καὶ κωλύματα», ὥστε ν᾿ ἀνακόψει τὴν πορεία του πρὸς τὴν ἀπώλεια καὶ
νὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ συναίσθηση καὶ σωτηρία 96 . Ἐμπόδια τῆς ἁμαρτίας εἶναι οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις, ποὺ δὲν ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς ἐκδικητικὰ ὄργανα, ἀλλὰ
παραχωροῦνται ὡς μέσα σωτηρίας. Ἡ δίκαιη καὶ ἀγαθὴ θεία κρίση ἐκμετρᾶ τὴ θλίψη
ποὺ ὀφείλει νὰ ἐκπληρώσει ὁ ἁμαρτωλός, ὥστε νὰ φανεῖ καθαρὸς καὶ δίκαιος. Ἡ ἐξιλεωτικὴ λειτουργία τῶν δοκιμασιῶν εἶναι ταυτόχρονα καὶ παιδαγωγική, ἀφοῦ καθοδηγεῖ
τὸ δοκιμαζόμενο στὴ θεραπεία τῶν παθῶν καὶ στὴν ἐνάσκηση τῶν ἀρετῶν. Τὴν πολυχρόνια ἀσθένειά του θεωροῦσε ὁ ταπεινὸς ἱεράρχης ὡς «παιδεύουσαν, κατὰ τὴν δικαίαν
κρίσιν τοῦ πάντα ἐν σοφίᾳ οἰκονομοῦντος Θεοῦ», ἐνῶ γιὰ τὸ διασυρμὸ καὶ τὴν κατασυκοφάντηση τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς δογματικῆς του ἀκρίβειας παραδεχόταν ταπεινὰ «πάλαι γὰρ τὰ τούτων ἀτιμότερα συνήθη ἡμῖν γέγονε διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν» 97 .
Ὁ Θεὸς λοιπὸν δὲν ἀποξενώνεται ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά του, ὅταν τιμωρεῖ τὸν ἁμαρτωλό. Ἡ σοφία τῶν θείων ἐνεργειῶν φανερώνει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ μεταχειρίζεται κάθε μέσο ἀναιρετικὸ τῆς κακίας. Ἐξόχως καὶ ἀποτελεσματικὰ παιδαγωγικὴ εἶναι ἡ ἐπίσκηψη ἀπρόβλεπτης ἀσθένειας, διότι μεταβάλλει
τὴν προαίρεση τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ τὴ στρέφει ἄμεσα στὸ Θεό· «παρὰ τοῦ ἀγαθῶς καὶ
φρονίμως οἰκονομοῦντος τὴν ζωὴν ἡμῶν Θεοῦ δεχόμενοι τὰς πληγάς, παρ᾽ αὐτοῦ πρῶτον μὲν αἰτοῦμεν τὴν γνῶσιν τοῦ λόγου καθ᾽ ὃν ἐπάγει τὰς μάστιγας...». Ὁ ἐντοπισμὸς
τῆς αἰτίας καὶ ἡ καταπολέμηση τοῦ ψυχικοῦ πάθους, τὸ ὁποῖο εὐθύνεται γιὰ τὴ σωματικὴ κακοπάθεια, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ καρτερία ἑλκύουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ
θέτει τέλος στὸν πειρασμό. Ἄλλοτε ὡς παντοδύναμος θεραπεύει κατὰ τρόπο ἀφανὴ χωρὶς ἀνθρώπινη μεσολάβηση, ἄλλοτε ἐπιτρέπει τὴν παρέμβαση τῆς ἐπιστήμης, καθὼς
94. Εἰς ψαλμὸν 7, 7, PG 29, 245Α-248Β. Ψαλμ. 7, 12-14. Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ προηγεῖται πάντοτε τῆς τιμωρίας. Μετὰ τὴν ἀπειλὴ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου ἐπὶ Νῶε ὁ Θεὸς ἐπέδειξε
ἐπὶ μακρὸν ὑπομονὴ καὶ ἀνοχή, ὥσπου ἀναγκάστηκε νὰ περιστείλει τὸ χρόνο τῆς μακροθυμίας, γιὰ νὰ περιορίσει τὴν κακία. Τὰ Σόδομα καὶ ἡ Γόμορρα προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἡ ἁμαρτία εἶχε πληθυνθεῖ τόσο, ὥστε ἦταν πλέον ἀδύνατη ἡ μεταστροφή. Ὡστόσο ὁ Θεὸς προετίθετο ν᾿ ἀνακαλέσει τὴν ἀπόφασή του, ἐὰν στὶς πολυπληθεῖς αὐτὲς πόλεις βρίσκονταν δέκα δίκαιοι. Βλ. Γέν. 5, 32. 6, 3. 7, 6. 18, 20· 32.
95. Εἰς Ἑξαήμερον 7, 3, SC 26, 404 (PG 29, 153A). Εἰς ψαλμὸν 28, 5, PG 29, 293Β-296A. Ψαλμ.
28, 5. 36, 35.
96. Εἰς ψαλμὸν 48, 8, PG 29, 452BC. Βλ. καὶ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, «Ἡ ἄφεση», σσ. 70-72.
97. ∆ὲ διστάζει ὁ Μέγας Βασίλειος νὰ μιλήσει γιὰ ἀποπληρωμὴ ἁμαρτημάτων. Βλ. Ἐπιστ. 92, 1,2830, COURTONNE 1, 199 (PG 32, 477C): «ἐπέσχεν ὑμῶν τὴν ὁρμὴν ἡ δικαία τοῦ Θεοῦ κρίσις, ἐκπληρωθῆναι ἡμῖν τὴν διατεταγμένην ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν θλίψιν ἐπιμετροῦσα». Ἐπιστ. 140, 1,17-19, COURTONNE 2, 60 (PG 32, 585D): «Εἴτε γὰρ ἁμαρτημάτων ἀποτίννυμεν δίκας, ἱκαναὶ αἱ μάστιγες πρὸς παραίτησιν λοιπὸν τῆς ἐφ᾿ ἡμῖν ὀργῆς τοῦ Θεοῦ». Βλ. καὶ Ἐπιστ. 71, 1,21-22, COURTONNE 1, 167 (PG 32,
437Α). Ἐπιστ. 203, 1,3-7, COURTONNE 2, 167 (PG 32, 737Α).
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καὶ ἡ δι᾽ αἰσθητῶν μέσων θεία ἐνέργεια ὁδηγεῖ στὴ συναίσθηση τῆς εὐεργεσίας τοῦ
Κυρίου. Ἡ σκληρὴ καὶ ἐπίπονη σωματικὴ θεραπεία εἶναι τότε ἐξιλεωτικὴ καὶ ἀναιρετικὴ τῆς βαριᾶς ψυχικῆς ἀσθένειας τιμωρία. Ὑπάρχουν βέβαια ἀσθένειες ποὺ δὲ χρήζουν
ἰατρικῆς βοήθειας, γι᾽ αὐτὸ κάθε προσπάθεια τῆς ἐπιστήμης ἀποβαίνει ἀτελέσφορη. Οἱ
καθαρῶς ψυχικὲς ἀσθένειες ἀντιμετωπίζονται ἀποκλειστικὰ διὰ πνευματικῶν μέσων.
Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ μετάνοια εἶναι τὰ πανίσχυρα ὅπλα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας 98 .
Κύριο θέμα τοῦ Περὶ κρίματος Θεοῦ ἔργου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ σημασία
τῆς τήρησης ὅλων τῶν ἐντολῶν καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς παράβασης τοῦ θείου νόμου.
Οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουν ὑπακοὴ σὲ ὅλα τὰ παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ. Ἔνοχος ἀπέναντι
στὸ Θεὸ εἶναι τόσο ὁ παραβάτης μιᾶς ἐντολῆς ὅσο καὶ ὁ καταφρονητὴς συνόλου τοῦ θείου νόμου. Ὅλα τὰ ἁμαρτήματα εἶναι ἐξίσου βδελυκτὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· «οὔτε ἐν τῷ
πλήθει τῶν ἁμαρτανομένων, οὔτε ἐν τῷ μεγέθει τῶν ἁμαρτημάτων, ἐν μόνῃ δὲ τῇ παραβάσει οὑτινοσοῦν προστάγματος, σαφῶς κρινομένην τὴν πρὸς Θεὸν ἀπείθειαν, καὶ
κοινὸν κατὰ πάσης παρακοῆς τοῦ Θεοῦ τὸ κρῖμα». Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη μαρτυρεῖ τὴν
τιμωρία ὄχι μόνο τῆς ἀπειθοῦς γενικὰ διαγωγῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ περιστασιακοῦ παραπτώματος. Ἡ μωσαϊκὴ νομοθεσία ἀπαγόρευε μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ λιθοβολισμοῦ ὁποιαδήποτε ἐργασία κατὰ τὸ Σάββατο ὡς ἡμέρα ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιερωμένη στὸ Θεό. Ἀλλὰ
καὶ αὐτὸς ποὺ ἁμάρτανε ἐν ἀγνοίᾳ του ἦταν κατὰ τὸ νόμο ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ
ὑποβαλλόταν σὲ ἐξιλασμό. Τιμωρία ὑπέστη ἡ φημισμένη γιὰ τὴν ἀρετή της Μαρία,
ἐπειδὴ ἐξέφερε περιφρονητικὰ λόγια κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ της Μωυσῆ. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ
θεόπτης γνώρισε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐξαιτίας μικρῆς ἀπιστίας, ποὺ ἔγινε αἰτία ἀποκλεισμοῦ του ἀπὸ τὴ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Ὁ Ἄχαρ τιμωρήθηκε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του,
ἐπειδὴ ὑπεξαίρεσε μία προσφορά. Μεγάλα δεινὰ γνώρισε ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ὁ ἱερέας Ἠλεὶ ἀποδείχθηκε ἀνίκανος νὰ περιστείλει τὴν κακία τῶν γιῶν του 99 .
Ἀλλὰ καὶ στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ἡ νομοθεσία εἶναι αὐστηρή. Ὁ Κύριος προεξαγγέλλει τιμωρίες ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ ἁμαρτάνοντες, ἐπιτείνει δὲ τὴν ἀπειλὴ προκειμένου περὶ τῶν ἐν γνώσει ἁμαρτανόντων· «ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα
τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἑαυτὸν μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας». Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος φανερώνει τὴν ἀγανάκτησή του κατὰ παντὸς ἁμαρτήματος. ∆ὲ διακρίνει ἀνάμεσα σὲ μικρὰ καὶ μεγάλα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ προτίθεται νὰ πατάξει κάθε παρακοὴ ὡς
καταφρόνηση τῆς θεϊκῆς ἐντολῆς· «καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν».
Ἀκολουθώντας τὴν εὐαγγελικὴ νομοθεσία ὁ Μέγας Βασίλειος καταδικάζει ὡς «κακίστην συνήθειαν» τὴ διάκριση μεταξὺ βαρέων καὶ ἐλαφρῶν ἁμαρτημάτων· «ἄρα κακῶν
αἰτία ἡμῖν μεγάλων γέγονεν ἡ διεστραμμένη τῶν ἀνθρώπων παράδοσις, τὰ μὲν παραιτουμένη δῆθεν τῶν ἁμαρτημάτων, τὰ δὲ ἀδιαφόρως αἱρουμένη». Ἔτσι, ἐνῶ χαρακτηρίζουν βαριὰ καὶ ἄξια τιμωρίας τὸ φόνο, τὴ μοιχεία καὶ τὰ ὅμοια, ἀμνηστεύουν καὶ θεωροῦν ἀνάξια ἐπιτίμησης τὴν ὀργή, τὸν ὀνειδισμό, τὴ μέθη, τὴν πλεονεξία. Ὁ ἀπόστολος

98. Ὅροι κατὰ πλάτος 55, 3-4, PG 31, 1048C-1049Β. Βλ. καὶ Α´ Κορ. 11, 30-32: «διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν
πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν».
99. Περὶ κρίματος Θεοῦ 4-6, PG 31, 661B-665C. Ἀριθμ. 12, 1-15. 15, 32-36. 20, 12. Λευιτ. 5, 1719. Ἰησ. Ναυῆ 7, 1-26. Α´ Βασ. 2, 12 ἑξ. Πρβλ. AMAND, L᾽ascèse monastique, σσ. 152-158, 164-175.
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εἶναι καὶ ἐδῶ σαφὴς καὶ ἀπόλυτος· «οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν» 100 .
Ὁ εὐαγγελικὸς νόμος ἐφαρμόστηκε κατὰ γράμμα ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους μέσα στὴν
Ἐκκλησία. Ὁ χριστιανὸς ποὺ ἔλαβε τὴ γυναίκα τοῦ πατέρα του, χωρὶς νὰ κατηγορηθεῖ
γιὰ ἄλλο παράπτωμα, παραδόθηκε στὸ σατανᾶ πρὸς ὄλεθρο τῆς σάρκας του, μέ-χρις
ὅτου ἐπανορθώσει τὸ ἁμάρτημα διὰ τῶν καρπῶν τῆς μετανοίας. Ὁ Παῦλος μὲ αὐστηρότητα ἐπέπληξε ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου γιὰ τὴν ἀνοχὴ τῆς
ἁμαρτίας. Τραγικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Ἀνανία, ποὺ παρακράτησε μὲ δόλο μέρος τοῦ
ποσοῦ ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ κτήματος. Χωρὶς νὰ τοῦ δοθεῖ ἐλάχιστος χρόνος γιὰ ἀπολογία καὶ μετάνοια ἔπεσε νεκρός, ἐνῶ τὴν ἴδια κατάληξη εἶχε καὶ ἡ γυναίκα του Σαπφείρα ὡς συνεργὸς στὸ ἔγκλημα101 .
Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβλημένη ἡ ὑπακοὴ σὲ κάθε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Τὴν
παντοδυναμία τῶν ἐντολῶν του βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν εἶπε «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν». ∆ὲν ὑπάρχει διαβάθμιση στοὺς
θείους λόγους, ἀλλὰ ὅλοι ἔχουν τὴν ἴδια ἰσχύ· «πιστὸς ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ· εἴτε ἀπαγορεύων ὁτιοῦν, εἴτε προστάσσων, εἴτε ἐπαγγελλόμενος, εἴτε ἀπειλῶν, καὶ
εἴτε ἐπὶ τῇ πράξει τῶν ἀπηγορευμένων, εἴτε ἐπὶ τῇ ἐλλείψει τῶν ἐπιτεταγμένων» 102 .
Γι᾿ αὐτὸ ὁ μακάριος Πέτρος, «ὁ πάντων μὲν τῶν μαθητῶν προκριθείς, μόνος δὲ πλεῖον
τῶν ἄλλων μαρτυρηθεὶς καὶ μακαρισθείς, ὁ τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν πιστευ-θείς», ἄκουσε τὴν τρομερὴ ἀποδοκιμασία ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου «ἐὰν μὴ νίψω σε,
οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ». Αἰτία τῆς ἀπειλῆς δὲν ἦταν κάποια ἁμαρτία τοῦ μαθητῆ,
ἀλλὰ ἡ πλήρης σεβασμοῦ ἄρνησή του νὰ δεχθεῖ τὴ δεσποτικὴ ὑπηρεσία. Ἡ
ἀνυποχώρητη ἀπείθεια θὰ καθιστοῦσε τὸν θερμότερο ἀκόλουθο τοῦ Χριστοῦ ἀνάξιο τῆς
μετ᾿ αὐτοῦ κοινωνίας. Γένεται λοιπὸν σαφὲς ἀπὸ τὰ ἁγιογραφικὰ παραδείγματα ὅτι δὲν
ὑφίσταται διάκριση τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ «πᾶσαν παρακοὴν παντὸς κρίματος Θεοῦ
ἐπίσης ἐκδικεῖσθαι» 103 .
Ἡ ἐπιβολὴ θείας τιμωρίας δὲν εἶναι μόνο ἀτομικὸ ἀλλὰ καὶ συλλογικὸ φαινόμενο. Ὁ
Θεὸς λαμβάνει δραστικὰ μέτρα καὶ τιμωρεῖ ἀκόμα καὶ πόλεις καὶ ἔθνη, ὅταν ἡ ἀθεράπευτη ἀνομία φτάνει στὸ ἀποκορύφωμα. Ἀναφερόμενος στὶς ἐπιδρομὲς τῶν Γότθων ὁ
Μέγας Βασίλειος γράφει πρὸς τὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου: «ὅτι διὰ τὴν ἀνομίαν ἡμῶν ἐγκατέλιπεν ἡμᾶς ὁ Κύριος καὶ παρέδωκεν εἰς χεῖρας βαρβάρων καὶ ἀπήχθη αἰχμάλωτος εἰς
100. Περὶ κρίματος Θεοῦ 6, PG 31, 665C-668C· 7, PG 31, 669ΑΒ. Λουκ. 12, 47-48. Β´ Κορ. 10, 6.
Ρωμ. 1, 32.
101. Περὶ κρίματος Θεοῦ 7, PG 31, 669Β-D. Α´ Κορ, 5, 1-5. Πράξ. 5, 1-11. Βλ. καὶ Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 5, PG 31, 396C: «ἡ παιδεία νουθετεῖ τὸν ἄτακτον, ὡς ἐποίει ὁ Παῦλος παραδιδοὺς τῷ Σατανᾷ, οἷον
δημίῳ τινὶ στρεβλοῦντι καὶ μαστίζοντι, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν». Α´ Τιμ. 1, 20.
102. Περὶ κρίματος Θεοῦ 8, PG 31, 672C-673A. Ματθ. 24, 35 (βλ. καὶ Μάρκ. 13, 31. Λουκ. 21, 33).
Ψαλμ. 144, 13α.
103. Περὶ κρίματος Θεοῦ 7, PG 31, 672ΑΒ· 8, PG 31, 673A-676A. Ἰω. 13, 8. Ματθ. 25, 41. Ἡ μόνη
ἀποδεκτὴ διάκριση τῶν ἁμαρτημάτων εἶναι αὐτὴ ποὺ γίνεται μὲ κριτήριο τὴν προαίρεση. Ἡ διάκριση σὲ
ἀκούσια καὶ ἑκούσια ἁμαρτήματα λαμβάνεται ὑπ᾿ ὄψιν ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο κατὰ τὴν ἐπιμέτρηση ἐπιτιμίου. Ἐξάλλου καὶ ἡ τιμωρητικὴ θεία δικαιοσύνη ἐκδηλώνεται ἀνάλογα μὲ τὴ διάκριση τῶν ἁμαρτημάτων σὲ ἀκούσια καὶ ἑκούσια· «ἐπειδὴ τῶν ἁμαρτανομένων τὰ μὲν ἀκούσιά ἐστι, τὰ δὲ ἀπὸ γνώμης πονηρᾶς
ἁμαρτάνεται, καὶ ὁ τοῦ δικαίου ὅρος οὐχ ὁ αὐτὸς ἐπὶ τούτοις… Ἄλλως οὖν τὰ ἀκούσια τυγχάνει συγγνώμης, καὶ ἄλλως τὰ ἐκ μοχθηρᾶς προαιρέσεως κατακρίνεται» (Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404AΒ). Ἡ
τιμωρία τῶν ἀκούσιων πονηρῶν πράξεων ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτίας καὶ στὴ θεραπεία ἄδηλου καὶ ἀδιάγνωστου πάθους.

185

∆ ΄ . Η ∆ Ι Κ ΑΙ Ο Σ Υ Ν Η Ω Σ Κ Ρ Ι Σ Η Κ Α Ι Ω Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α

τοὺς πολεμίους ὁ λαὸς καὶ παρεδόθη τῇ διασπορᾷ». Τὰ ἐπιτρεπόμενα ἀπὸ τὸ Θεὸ δεινὰ
δὲν ἀποσκοποῦν στὴν ἐξόντωση ἀλλὰ στὴ διόρθωση τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ. Ὁ παιδαγωγικὸς χαρακτήρας τῆς συλλογικῆς τιμωρίας εἶναι ἀδιαμφισβήτητος «εἰ γὰρ μὴ ἐπαίδευσεν ἡμᾶς τὰ φοβερὰ τοῦ Κυρίου, μηδὲ αἱ τηλικαῦται πληγαὶ εἰς αἴσθησιν ἡμᾶς ἤγαγον...»104 . Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη διασώζει περιπτώσεις πόλεων ποὺ τιμωρήθηκαν ἕως θανάτου, ἐνῶ προβάλλει καὶ παραδείγματα ἐλέους καὶ μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ. Ὡς δίκαιος ὁ
Θεὸς καταστρέφει τὸν κόσμο ἐπὶ Νῶε, καθὼς τὰ Σόδομα καὶ τὴ Γόμορρα, ἐξαιτίας τῆς
ἀμετανοησίας τους, ἐνῶ συγχωρεῖ τὴ Νινευὴ καὶ ἀποτρέπει τὴν ἐπαπειλούμενη ὁλικὴ
καταστροφὴ χάριν τῆς πάνδημης μετάνοιας 105 .
Τὸ ὁριακὸ σημεῖο ἀνάμεσα στὴν τιμωρία καὶ στὴν ἀπαλλαγὴ εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ
ἀνυποχώρητη ἀμετανοησία προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐπισκήπτει στὰ ἄτομα καὶ στὶς ὁμάδες σκληρὴ καὶ ἀμείλικτη 106 . Τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ «μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», ποὺ ἐγκαινιάζει ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς Ἰωάννης 107 , διαπνέει τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία καὶ ἀποτελεῖ τὸν ἄξονα περὶ τὸν ὁποῖο στρέφεται ἡ ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ τιμωρίες ποὺ ἐπιβάλλονται ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Θεὸ ἢ διὰ τῶν λειτουργῶν του δὲν εἶναι
ἀνταποδόσεις τῶν πονηρῶν πράξεων, ἀλλὰ σωτηριώδη παιδαγωγικὰ μέσα. Καθὼς ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ «οὐ βούλεται τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ζῆν αὐτόν» 108 , κατὰ συνέπεια φιλανθρωπική, καὶ ὄχι ἐκδικητική, εἶναι καὶ ἡ θεία παιδεία· «ἔστι δὲ ἡ παιδεία ἀγωγή τις ὠφέλιμος τῇ ψυχῇ, ἐπιπόνως
πολλάκις τῶν ἀπὸ κακίας κηλίδων αὐτὴν ἐκκαθαίρουσα». Ἡ θεία παιδεία ἐπιτελεῖται
«ἐν κρίσει» καὶ ὄχι «ἐν θυμῷ», γι᾿ αὐτὸ καρποὶ αὐτῆς εἶναι ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ σωτηρία τῶν παιδευομένων 109 .
Ἡ ἐπιβολὴ λοιπὸν τιμωρίας «ἐπὶ τῶν παρακουόντων τῆς θείας διδασκαλίας καὶ καταφρονητικῶς πρὸς τὰς ἐντολὰς διακειμένων» εἶναι παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου, κατὰ
τὴν εἰκόνα τοῦ παιδαγωγοῦ ποὺ πλήττει μὲ τὰ κατάλληλα μέσα τὴ ραθυμία τοῦ μαθητῆ. Πράγματι ἡ παιδαγωγικὴ τιμωρία καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο εὐήκοο στὰ θεῖα παραγγέλματα· «ἡ παιδεία Κυρίου Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω» 110 . Ὁ χριστιανὸς ποὺ ὑφίσταται προσωπικὴ ἢ οἰκογενειακὴ δυσπραγία δὲν πρέπει νὰ βλασφημεῖ, ἀλλὰ νὰ δέχεται μὲ ὑπομονὴ τὰ πλήγματα ὡς «παιδευόμενος ἐφ᾽ οἷς
ἥμαρτεν», προκειμένου νὰ μετανοήσει καὶ ἐπιστρέψει στὸ Θεό 111 . Οἱ τιμωρίες μόνο
104. Ἐπιστ. 217, 84, COURTONNE 2, 216,13-21 (PG 32, 808C).
105. Βλ. Γέν. 6, 5-7· 12-13. 7, 17-18· 21-23. 18, 20. 19, 12-13· 24-25. Ἰωνᾶς 3, 5-10.
106. Ἡ λεηλασία καὶ τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστη ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους εἶναι «ἔνδικοι τιμωρίαι»
γιὰ τὴν ἀσέβειά της ἐναντίον τοῦ Κυρίου. Βλ. Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 7, PG 31, 324A.
107. Ματθ. 3, 2. 4, 17.
108. Ἰεζ. 33, 11. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 288, PG 31, 1284C.
109. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 5, PG 31, 396ΑΒ. Ἑβρ. 12, 11. Ψαλμ. 6, 2. Ἱερ. 10, 24.
110. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 5, PG 31, 396Β-D. Ἠσ. 50, 5. Βλ. καὶ Παροιμ. 23, 13-14: «μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ράβδῳ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ· σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ράβδῳ, τὴν δὲ
ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ρύσῃ».
111. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 5, PG 31, 396D-397Α. Βλ. καὶ Ψαλμ. 118, 71: «ἀγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά σου». Μιχ. 7, 9: «ὀργὴν Κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, ἕως
τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου· καὶ ποιήσει τὸ κρίμα μου καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς. ὄψομαι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ».
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κατ᾿ ὄνομα εἶναι «κακά», ἐνῶ στὴν οὐσία καὶ στὸ σκοπό τους εἶναι ἀγαθὲς ἀφορμὲς σωτηρίας· «κακὰ δέ, οὐχ ὑπὲρ ὧν κολαζόμεθα, ἀλλὰ δι᾽ ὧν παιδευόμεθα. Τὰ δὲ παιδεύοντα,
καὶ διὰ τῆς κακώσεως εἰς ἐπιστροφὴν ἄγοντα, γίνεται εἰς ἀγαθόν» 112 .
Ἡ παλαιοδιαθηκικὴ ρήση «ράβδος εὐθύτητος ἡ ράβδος τῆς βασιλείας σου» ἐκφράζει
ἀνθρωπομορφικὰ τὴ δυναμικὴ τῆς σωφρονιστικῆς θείας δικαιοσύνης. Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ
κρίση τοῦ Θεοῦ πίπτουν ὡς τιμωρητικὴ ράβδος ἐπὶ τῶν καταφρονητῶν τοῦ θείου νόμου
κατὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς Γραφῆς «ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ (ἐνν. τοῦ λαοῦ) τὸν
νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασί μου μὴ πορευθῶσιν, ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσωσι
καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν, ἐπισκέψομαι ἐν ράβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν
μάστιξι τὰς ἀδικίας αὐτῶν». Ὡστόσο ἡ ράβδος τοῦ Κυρίου εἶναι ταυτόχρονα ράβδος παρακλήσεως· «ἡ ράβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με παρεκάλεσαν». Συνεπῶς, κατὰ
τὸ λόγο τῆς Γραφῆς, ἡ τιμωρητικὴ θεία ράβδος εἶναι συνάμα παρακλητική, διότι δὲν
καταστρέφει, ἀλλὰ θεραπεύει. Ἐνίοτε μάλιστα «καὶ συντριμμοῦ ἐστι ῥάβδος» κατὰ τῶν
ἀμετανοήτων ἁμαρτωλῶν ποὺ ἀποτελοῦν ἠθικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν·
«ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς». Ἀλλὰ καὶ
πάλι ἡ τιμωρία δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴν πρόληψη προκειμένου νὰ μὴν ἐπεκταθεῖ ἡ
διαφθορά, ἀλλὰ καὶ στὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ· «συντρίβεται δὲ τὰ χοϊκὰ καὶ πήλινα
ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ τῶν ποιμαινομένων· καθὸ καὶ παραδίδοται Εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ
πνεῦμα σωθῇ» 113 .
Ἡ ἀνθρωπομορφικὴ περιγραφὴ τῶν θείων ἐνεργειῶν, ποὺ συνοψίζεται στὸ χωρίο
«ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ», ἀποδίδει ἐμφαντικὰ τὴν παλαιοδιαθηκικὴ διδασκαλία ὅτι ἡ θεία τιμωρία ἀποσκοπεῖ στὴ λύτρωση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνατο καὶ στὴν ἐπιτυχία τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ὀργὴ καὶ θυμὸς
δὲν ταυτίζονται νοηματικά· «θυμὸς μὲν γάρ ἐστιν ἡ κρίσις τοῦ ἐπαχθῆναι τάδε τινὰ τὰ
σκυθρωπὰ τῷ ἀξίῳ· ὀργὴ δὲ ὁ πόνος ἤδη, καὶ ἡ κόλασις ἡ ἀπὸ τοῦ δικαίου κριτοῦ κατὰ
τὸ μέτρον τῆς ἀδικίας ἐπαγομένη». Ἡ σημασιολογικὴ αὐτὴ διαφορὰ γίνεται κατανοητὴ
μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ γιατροῦ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἐπισημάνει τὴ φλεγμονή, ἀποφασίζει ὡς
ἔσχατη πλὴν ἀναγκαία λύση τὴν ἐπίπονη γιὰ τὸν ἀσθενὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Μετὰ
τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὸ εἶδος τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ἀκολουθεῖ ἡ πράξη, ἡ ὁποία,
ἂν καὶ ἐπιφέρει πόνο, ἀπομακρύνει τὴ νόσο καὶ χαρίζει τὴν ὑγεία. Ἡ ἀπόφαση καὶ
ἐνέργεια τοῦ γιατροῦ ἀντιστοιχοῦν στὸ θυμὸ καὶ στὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι «ὀργὴ ἐν τῷ
θυμῷ αὐτοῦ» σημαίνει τὴ θεραπευτικὴ τιμωρία ποὺ ἀποφασίζει καὶ ἐπιβάλλει ὁ Θεὸς
στὸν ἁμαρτωλό. «Ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ» ὑποδηλώνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ
μετέχουν ὅλοι στὴ μακαρία ζωή του. Συνεπῶς ἡ τιμωρητικὴ θεία ἐπέμβαση συνάδει μὲ
τὸ θεῖο θέλημα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου· «ὃ μὲν θέλει ὁ Θεός, τοῦτό ἐστι, πάντας
μετέχειν αὐτοῦ τῆς ζωῆς· τὰ δὲ περιστατικά, οὐχὶ τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐνεργεῖται, ἀλλὰ
τῇ ἀξίᾳ τῶν ἡμαρτηκότων ἐπάγεται. Τὴν μὲν οὖν ζωὴν ὁ Θεὸς τῷ ἰδίῳ θελήματι ἑκάστῳ χαρίζεται, τὴν δὲ ὀργὴν αὐτὸς ἕκαστος ἑαυτῷ θησαυρίζει». Ἡ ἀδιαφορία ἀπέναντι
στὴ θεία πρόνοια καὶ ἡ ἐπίμονη ἀμετανοησία τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὸν καθιστοῦν ὑπεύθυνο
καὶ ὑπόλογο «ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ». Ἡ μετα112. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 276, PG 31, 1273D.
113. Εἰς ψαλμὸν 44, 7, PG 29, 404CD. Ψαλμ. 44, 7. 88, 15· 31-33. 22, 4. 2, 9. Α΄ Κορ. 5, 5. Βλ. καὶ
ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτής, σσ. 197-204.
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μέλεια καὶ συντριβὴ τοῦ ὑπὸ παιδαγωγίαν εὑρισκομένου ἑλκύει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ κατὰ
τὸ Γραφικὸ «πατάξω κἀγὼ ἰάσομαι» 114 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν παραθεωρεῖ τὴ σημασία τῆς γενικῆς πρόληψης ποὺ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀτομικῆς τιμωρίας. Ὁ σωφρονισμὸς τοῦ ἑνὸς προλαμβάνει τὴν ἔκπτωση
τῶν πολλῶν στὴν ἁμαρτία· «δῆλον ὅτι, ἑνὸς ἀδίκου σωφρονισθέντος, πολλοὶ ἐπιστρέψουσι». Ἔτσι ἡ ἀτομικὴ τιμωρία ἀποβαίνει παιδαγωγικὰ ὠφέλιμη καὶ θεραπευτικὰ ἐνεργὸς σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο 115 . Ἀσφαλῶς ὁ τιμωρούμενος δὲν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν,
ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἔνοχος γιὰ προσωπικὲς ἁμαρτίες. Κατὰ τὸ μέγεθος τῆς βλασφημίας
του ἐπιλέγεται καὶ προβάλλεται ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγή, ὅπως διδάσκει ὁ καταποντισμὸς τοῦ ἰσχυροῦ φαραώ. Ὁ «φρόνιμος καὶ σοφὸς τῶν ψυχῶν οἰκονόμος» ἐπέτρεψε στὸ φαραὼ νὰ γίνει ἔνδοξος καὶ περιφανής, ὥστε ν᾿ ἀποβεῖ μὲ τὸ πάθημά
του ὠφέλιμος στοὺς ἄλλους, καθὼς ὁ ἴδιος ἦταν ὅλως ἀθεράπευτος καὶ κατέστη, λόγῳ
τῆς ὑπερβολικῆς κακίας του, «σκεῦος ὀργῆς». Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ δικαιολογεῖ τὴν
ἐκδήλωση τελικὰ τῆς αὐστηρῆς δικαιοκρισίας· «ἐσκλήρυνε δὲ αὐτόν, τῇ μακροθυμίᾳ
καὶ τῇ τῆς τιμωρίας ἀναβολῇ ἐπιτείνων αὐτοῦ τὴν κακίαν, ἵνα, εἰς τὸν ἔσχατον ὅρον αὐξηθείσης αὐτοῦ τῆς πονηρίας, τὸ δίκαιον ἐπ᾽ αὐτῷ τῆς θείας κρίσεως διαφανῇ». Ἔσχατος ὅρος τῆς κακίας τοῦ φαραὼ ἦταν ἡ ἀλαζονία του νὰ διαβεῖ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα,
ποὺ διανοίχθηκε χάριν τοῦ περιούσιου λαοῦ. Ὁ καταποντισμὸς ὀφειλόταν σὲ ὑπαιτιότητα αὐτοῦ ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε τὴ θεία παιδαγωγία, ποὺ διὰ μικρῶν πληγμάτων κατεργαζόταν τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἐφθαρμένου σκεύους 116 .
Γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι ἡ χριστιανικὴ περὶ θείας ἀμοιβῆς καὶ τιμωρίας ἰδέα διαφέρει ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἀντίληψη. Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη
ὁρίζει τὴν ἀμοιβὴ ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὶς ἀγαθὲς πράξεις καὶ συνάμα ὡς κίνητρο, τόσο
σὲ ἀτομικὸ ὅσο καὶ σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν ἐπίδειξη στὸ μέλλον παρόμοιας
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Μὲ τὴν ἐπιβολὴ τιμωρίας στοὺς παραβάτες τῶν κανόνων τῆς
κοινωνικῆς συμβίωσης ἀποδεικνύει τὴν ἐκδικητικότητα καὶ ἀνασφάλειά της, καθὼς
ἀνταποδίδει πολλαπλάσια τὸ κακὸ ποὺ διεπράχθη μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἐξαντλητικῆς ποινῆς.
Ἡ θεία δικαιοσύνη ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ὅσο ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Κατὰ τὸ
Μέγα Βασίλειο οἱ θεῖες εὐλογίες δὲν ἀποτελοῦν ἀνταμοιβὴ γιὰ τὶς ἀγαθὲς πράξεις τῶν
δικαίων, ἀλλὰ πρόγευση τῆς οὐράνιας βασιλείας. Σ᾽ αὐτὸ συντείνει ἡ θεώρηση ὡς πνευματικῶν ὅλων τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων ἡ ὁλοκλήρωση καὶ πληρότητα τῆς
ἀπόλαυσης ἀναμένεται στὰ ἔσχατα. Ἀκόμα καὶ οἱ ὑλικὲς εὐλογίες δὲ στεροῦνται πνευματικοῦ περιεχομένου, ἀφοῦ γίνονται ἀφορμὲς εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας πρὸς τὸ ∆ωρεοδότη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ἐπιβολὴ τιμωρίας στὸν ἀσεβὴ δὲν ἔχει ἐκδικητικὸ χαρακτήρα, πράγμα ἀδύνατο γιὰ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐξιλεωτικὸ καὶ παιδαγωγικό. Λαμβάνοντας πεῖρα τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, ποὺ στρέφεται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ
ὄχι κατὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σὲ συναίσθηση τῶν πονηρῶν του πράξεων καὶ ὁδηγεῖται στὴ μετάνοια. Ἄρα πνευματικὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῆς θείας τιμω114. Εἰς ψαλμὸν 29, 4, PG 29, 313Α-D. Ψαλμ. 29, 6. Ρωμ. 2, 5. ∆ευτ. 32, 39.
115. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 7, 4, PG 29, 236D-237Α. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5, PG 31, 340ΑΒ. Ἡ Ἁγία
Γραφὴ παραδίδει τὴν περίπτωση τῶν ∆αθὰν καὶ Ἀβειρών, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν ὠφελήθηκαν ἀπὸ τὴν
τιμωρητικὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, καθὼς ὑπέστησαν αἰφνίδιο θάνατο, «ἀλλὰ τοὺς λοιποὺς σωφρονεστέρους
πεποιήκασιν». Ἀριθμ. 16, 28-35. Βλ. καὶ ΖΗΣΗΣ, «Εὐεργετικὸ καὶ καθαρτικό», σσ. 483-501.
116. Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος 5, PG 31, 340C-341B. Ρωμ. 9, 21-22.
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ρίας. Ἀμοιβὴ καὶ τιμωρία, ἀποδιδόμενα κατὰ περίπτωση, ἀποτελοῦν φιλάνθρωπα μέσα
σωτηρίας καὶ ὄχι ἀνταποδοτικὲς ἐνέργειες τοῦ ∆ικαιοκρίτη. Ἡ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων εἶναι ἐσχατολογικὴ καὶ ἀναμενόμενη.
4. Μετὰ θάνατον κρίση καὶ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων
α΄. Ὁ τελωνισμὸς τῆς ψυχῆς
Συναφὲς μὲ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ὡς κρίση εἶναι καὶ τὸ θέμα τοῦ τελωνισμοῦ
ποὺ ὑφίσταται ἡ ψυχὴ μετὰ τὸ θάνατο, ἕνα ζήτημα θεολογούμενο γιὰ πολλοὺς σύγχρονους μοντέρνους θεολόγους, ἀλλὰ δεδομένο καὶ αὐτονόητο γιὰ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς
ἁγίους 117 . Ἡ σχετικὴ διδασκαλία εἶναι ἐπίκαιρη στὴ σημερινὴ -περισσότερο ἀπὸ κάθε
ἄλλη- ἐποχή, ποὺ τὰ ποικίλα ἀποκρυφιστικὰ καὶ πνευματιστικὰ φιλοσοφικὰ κινήματα
ἀρνοῦνται τὴ μέλλουσα κρίση καὶ τὴν ὕπαρξη παραδείσου καὶ κόλασης. Οἱ ἀποκρυφιστικὲς ἰδέες, ποὺ τὸ 19ο αἰ. ἦταν ἀντικείμενα χλευασμοῦ ὡς ἐπινοήματα παραφρόνων,
σήμερα εἶναι διαδεδομένα στὴν ἀποπνευμάτιστη ∆ύση, καὶ δυστυχῶς κερδίζουν ὁλονὲν
ἔδαφος καὶ στὶς ὀρθόδοξες χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, ἐνῶ παρατηρεῖται σημαντικὰ αὐξανόμενη ἐπιρροὴ ἀποκρυφιστικῶν ἰδεῶν καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
Κατὰ τὴν πατερικὴ διδασκαλία ἡ ψυχὴ μετὰ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὸ σῶμα διέρχεται
ἕνα στάδιο κρίσης ὅπου βιώνει τὴν παρουσία δαιμόνων ποὺ τὴν ἐλέγχουν γιὰ τὶς ἐν ζωῇ
πράξεις της. Τὰ δαιμόνια αὐτὰ ὀνομάστηκαν τελώνια καὶ ἡ δίοδος τῆς ψυχῆς μέσῳ αὐτῶν χαρακτηρίστηκε ὡς τελωνισμός. Οἱ ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη παρουσιάζονται ἐνώπιόν
της μὲ τὴ μορφὴ τελωνίων-δαιμονίων, ποὺ διαδραματίζουν τὸ ρόλο τοῦ κατηγόρου, ἐνῶ
τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ φύλακας ἄγγελος ἀναλαμβάνει τὸ ρόλο τοῦ συνηγόρου118 . Τὴν πραγματικότητα τῆς μερικῆς κρίσης μαρτυρεῖ μερικῶς καὶ συνεσκιασμένως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στὶς παραβολὲς τοῦ ἄφρονος πλουσίου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου119 . Στὴ συνέχεια ἱκανὸς ἀριθμὸς πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων καὶ ὑμνογράφων ἀπέδωσαν παραστατικά, χωρὶς ν᾿ ἀπέχουν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὸ γεγονὸς τῆς κρίσης
καὶ τὰ στάδια ποὺ διέρχεται ἡ ψυχὴ μετὰ τὴ διάρρηξη τῆς συμφυΐας της μὲ τὸ σῶμα.
117. Πλῆθος πατερικῶν γνωμῶν, βίων ἁγίων, γεροντικῶν διηγήσεων καὶ λειτουργικῶν εὐχῶν καὶ
ὕμνων, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ ἢ ὑπαινιγμὸς στὸν τελωνισμὸ τῶν ψυχῶν, καταγράφει ὁ ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σσ. 65-70, 74-75, 121-134, 138-145, 307-388.
118. Γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὴ θεολογικὴ χρήση τῶν ὅρων «τελώνια» καὶ «τελωνισμὸς» βλ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Ὁμιλία πνευματικὴ 43 (ἔκδ. H. DÖRRIES - E. KLOSTERMANN - M. KRÜGER, Die 50
geistlichen Homilien des Makarios, Patristische Texte und Studien 4, De Gruyter, Berlin 1964): « Ὥσπερ εἰσὶν οἱ τελῶναι καθεζόμενοι εἰς τὰς στενὰς ὁδοὺς καὶ κατέχοντες τοὺς παριόντας καὶ διασείοντες, οὕτως καὶ οἱ δαίμονες ἐπιτηροῦσι καὶ κατέχουσι τὰς ψυχὰς καὶ ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι αὐτὰς ἐκ τοῦ σώματος».
Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος παραλληλίζει τοὺς δαίμονες μὲ τοὺς τελῶνες. Κατὰ τοκιζόντων 5, PG 29, 280B:
«Ἑκατοστολόγοι καὶ δεκατηλόγοι τινὲς φρικτὰ καὶ ἀκουσθῆναι ὀνόματα· μηνιαῖοι ἀπαιτηταί, ὥσπερ οἱ
τὰς ἐπιληψίας ποιοῦντες δαίμονες…». Ὁ ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σσ. 147-194, διασαφηνίζει, μὲ
ἐπιχειρήματα ποὺ δὲν ἀφήνουν περιθώρια ἀμφιβολίας, ὅτι ἡ πραγματικὴ ἐμπειρία ποὺ βιώνει ἡ ψυχὴ μετὰ
θάνατον εἶναι ὅλως διάφορη τῶν «ἐξωσωματικῶν» ἐμπειριῶν ποὺ γνωρίζουν οἱ μύστες τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.
119. Λουκ. 12, 20: «εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ»·
16, 22: «ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ
Ἀβραάμ». Παρὰ τὴν παραβολικὴ μορφὴ τῶν διηγήσεων εἶναι ἀναμφισβήτητη ἡ ἀλήθεια τῶν περιγραφομένων γεγονότων. Οἱ παραβολὲς τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μυθεύματα ἀνθρώπινης φαντασίας, ἀλλὰ ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου διδακτικὲς διηγήσεις ποὺ ἀπευθύνει στοὺς ἀκροατές του μὲ ἁπλὸ καὶ παραστατικὸ τρόπο, ἀποσκοπώντας στὴ μετάδοση ἀληθειῶν μὲ ταυτόχρονη συγκάλυψη τῶν στοιχείων ἐκείνων ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ ὁδηγήσουν σὲ παρερμηνεῖες.
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Ἤδη ὁ ἀπολογητὴς Ἰουστῖνος μαρτυρεῖ γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ ψυχὴ ν᾿
ἀπαχθεῖ ἀπὸ πονηροὺς ἀγγέλους κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἐξόδου της ἀπὸ τὸ σῶμα 120 . Τὴν
παρουσία τῶν τελωνίων κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου ἀναφέρει καὶ ὁ Ὠριγένης 121 . Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας εἶναι περισσότερο πειστικός, καθὼς παραθέτει τὴν περὶ τελωνίων
γνώμη τοῦ Πλάτωνα μὲ παραπομπὲς στὰ συγγράμματά του 122 . Βαρύνουσα σημασία ἔχει ἡ μαρτυρία τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ποὺ περιγράφει μία ἁρπαγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἅγιος ἔλαβε γνώση τῆς ἐπιβουλῆς τῶν πονηρῶν δαιμόνων ἐναντίον τῶν ψυχῶν κατὰ τὴ μετὰ θάνατον προσπάθειά τους ν᾿ ἀνέβουν στὸν οὐρανό.
Τὴν ἐξουσία τῶν ἀερίων πνευμάτων κατέλυσε ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ· «…Ἦλθε δὲ ὁ Κύριος ἵνα τὸν μὲν διάβολον καταβάλῃ, τὸν δὲ ἀέρα καθαρίσῃ, καὶ ὁδοποιήσῃ ἡμῖν τὴν εἰς
οὐρανοὺς ἄνοδον… τοῦτο δὲ ἔδει γενέσθαι διὰ τοῦ θανάτου· ποίῳ δὲ ἂν ἄλλῳ θανάτῳ ἐγεγόνει ταῦτα ἢ τῷ ἐν ἀέρι γενομένῳ, φημὶ δὴ τῷ σταυρῷ;… ∆ιὸ καὶ εἰκότως τοῦτον ὑπέμεινεν ὁ Κύριος. Οὕτω γὰρ ὑψωθείς, τὸν μὲν ἀέρα ἐκαθάριζεν ἀπό τε τῆς διαβολικῆς
καὶ πάσης τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς…» 123 .
Ἀκολουθώντας τὴν πρὸ αὐτοῦ πατερικὴ παράδοση ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει λόγο
γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν τελωνίων καὶ τὴν πραγματικότητα τῆς κρίσης ποὺ ὑφίσταται ἡ
ψυχὴ μετὰ θάνατον. Οἱ ἁμαρτωλὲς πράξεις μὲ τὴ μορφὴ δαιμόνων κατηγοροῦν τὴν ψυχὴ καὶ ἀπαιτοῦν τὴν τιμωρία της. Ἡ κρίση αὐτὴ διενεργεῖται ἀπὸ τὸν «ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου», ποὺ κατατρύχει καὶ προσπαθεῖ νὰ αἰχμαλωτίσει τὴν ψυχὴ ἀκόμα καὶ
κατὰ τὴν ὕστατη φοβερὴ ὥρα τοῦ θανάτου. Ὅσοι εὑρεθοῦν ἔνοχοι ἁμαρτίας θὰ συγκαταλεχθοῦν στὴ μερίδα τοῦ ἀντικειμένου, ἐνῶ ὅσοι ἀποδειχθοῦν ἀπρόσβλητοι καὶ ἀκηλίδωτοι ἀπὸ τὶς σατανικὲς προσβολὲς θὰ εἰσαχθοῦν στὴν ἀνάπαυση τοῦ Κυρίου. Ὁ πιστὸς
ὄντας ἀδύναμος ν᾿ ἀντιμετωπίσει μόνος τὰ πλήγματα τοῦ διαβόλου αἰτεῖται τὴ θεία
συνδρομή, γιὰ νὰ τὸν λυτρώσει ἀπὸ τοὺς ἀνηλεεῖς δαίμονες. Ὁ διάβολος καὶ τὰ τελώνια
δὲν μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἐξουσία στὸν ἀναμάρτητο Κύριο. Οἱ ἁμαρτίες ὅμως τοῦ ἀνθρώπου γίνονται αἰτία αὐτεπάγγελτης ἐπέμβασης τῶν δαιμόνων κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν ἁρμοδίως τὴν καταδίκη τῆς ὑπόλογης ψυχῆς. Ὁ χριστιανὸς
ἀπαλλάσσεται, ἐὰν τὸ κατηγορητήριο ποὺ ἔχει συντάξει ὁ «τοῦ κόσμου ἄρχων» τοῦ
προσάπτει «ὀλίγα καὶ μικρὰ» συγγνωστὰ ἁμαρτήματα124 .
Τὸν τελωνισμὸ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ δεινὰ τοῦ θανάτου παριστάνει ὁ Μέγας Βασίλειος
ἐνώπιον τῶν κατηχουμένων ποὺ ἀνέβαλλαν τὸ βάπτισμα. «Ὁ θάνατος παρέστηκεν· οἱ ἀπάγοντες κατεπείγουσι». Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου εἶναι ἀναπότρεπτη καὶ φοβερή· «Ἐπιστήσεται γάρ σοι αἰφνίδιος ὄλεθρος, καὶ ἡ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρέσται. Ἥξει
ἄγγελος κατηφής, ἀπάγων βιαίως καὶ σύρων σου τὴν ψυχὴν δεδεμένην ταῖς ἁμαρτίαις,
120. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, Πρὸς ἰουδαῖον Τρύφωνα διάλογος 105 (ἔκδ. E. J. GOODSPEED, Die ältesten Apologeten, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1915).
121. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Εἰς Λουκᾶν ὁμιλία 23 (ἔκδ. M. RAUER, Origenes Werke 9, Die griechischen christlichen Schriftsteller 49 [35], Akademie-Verlag, Berlin 19592).
122. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Προπαρασκευῆς Εὐαγγελικῆς βιβλία 35 καὶ 38 (ἔκδ. K. MRAS, Eusebius Werke, Band 8: Die Praeparatio evangelica, Die griechischen christlichen Schriftsteller 43,1-2,
Akademie-Verlag, Berlin 1954).
123. ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου 66, PG 26, 936D937B. Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 25, PG 25, 140BC.
124. Εἰς ψαλμὸν 7, 2, PG 29, 232C-233A. Ἰω. 14, 30. Ἐφ. 2, 2. Ψαλμ. 7, 1-3. Βλ. καὶ Ὅτι οὐκ ἔστιν
αἴτιος 9, PG 31, 352ΑΒ.
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πυκνὰ μεταστρεφομένην πρὸς τὰ ὧδε, καὶ ὀδυρομένην… Ὢ πόσα σπαράξεις σεαυτόν! πόσα στενάξεις! ἄπρακτα μετανοῶν…». Ἐκείνη τὴν ὥρα ἡ ψυχὴ ἔρχεται σὲ συναίσθηση
τῆς ἐνοχῆς της, ὀδύρεται καὶ ὀδυνᾶται γιὰ τὴν ἐμμονὴ στὴν κακία καὶ τὴν ἀναβολὴ
προσέλευσης στὴν ἐν Χριστῷ ζωή, ἐνῶ διέρχεται δραματικὲς στιγμὲς ἀναλογιζόμενη
τὴν ἔκβαση τῆς ἀμετανοησίας της. Κολαζόμενη ἡ ψυχὴ ἀναγνωρίζει καὶ παραδέχεται·
«∆ικαία ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ· ἐκαλούμην, καὶ οὐχ ὑπήκουον· ἐδιδασκόμην, καὶ οὐ προσεῖχον· διεμαρτύραντό μοι, ἐγὼ δὲ κατεγέλων» 125 .
Ἄλλοτε τὸ μεταθανάτιο δικαστήριο τῆς ψυχῆς ἀναπαριστᾶ ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας ἐνώπιον τῶν χριστιανῶν ὡς ἀντίδοτο στὴν κοινωνικὴ ἀδικία. Τραγικὴ θὰ εἶναι ἡ
κρίση ποὺ θὰ ὑποστεῖ ὁ ἄσπλαγχνος πλούσιος. Κατὰ τὴ φοβερὴ ἐκείνη ὥρα θὰ τὸν περικυκλώσουν ὅλοι οἱ ἀδικημένοι καὶ θὰ τὸν κατηγοροῦν στὸ δίκαιο κριτή. Στερημένος
δικανικῶν μέσων καὶ ἐπιτήδειων συνηγόρων, ποὺ στὰ κοσμικὰ δικαστήρια θὰ ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του, ὁ ἀνελεήμων θὰ εἶναι ἀναπολόγητος καὶ ἀνίκανος ν᾿
ἀποτρέψει τὴν καταδικαστικὴ εἰς βάρος του ἀπόφαση. ∆ὲ θὰ ἔχει δικαιολογία ἱκανὴ νὰ
ξεγελάσει τὸν ἀνεξαπάτητο κριτὴ οὔτε ἐπιχειρηματολογία δυνατὴ νὰ ὑπερισχύσει τῆς
πικρῆς ἀλήθειας. Ἀσυνόδευτος καὶ μόνος θ᾿ ἀντιμετωπίσει τὴν κρίση, «ἔρημος φίλων,
ἔρημος βοηθῶν, ἀσυνηγόρητος, ἀναπολόγητος, κατῃσχυμένος, σκυθρωπός, κατηφής,
μεμονωμένος, ἀπαῤῥησίαστος». Ὅπου καὶ νὰ περιφέρει τὸ βλέμμα θὰ δεῖ ἐναργῶς τὶς εἰκόνες τῶν πονηρῶν του ἔργων· τὰ δάκρυα τοῦ ὀρφανοῦ, τοὺς στεναγμοὺς τῆς χήρας, τοὺς
γρονθοκοπημένους φτωχούς, τοὺς κατεσχισμένους στὴ σάρκα ὑπηρέτες, τοὺς ἐξοργισμένους γείτονες. Ὅλα θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του καὶ θὰ τὸν περιστοιχίσει ὁ χορὸς τῶν
πονηρῶν του πράξεων· «ὥσπερ γὰρ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτω ταῖς ψυχαῖς αἱ ἁμαρτίαι
παρέπονται, ἐναργῶς τὰς πράξεις ἐξεικονίζουσαι». Τὰ ἴδια τὰ πράγματα καὶ τὰ πρόσωπα
θὰ ἐμφανιστοῦν καὶ θὰ καταθέσουν ἐναντίον του ὡς μάρτυρες κατηγορίας126 .
Ἀντίθετα μὲ τὰ τελώνια, ποὺ ἐπείγονται νὰ κατασύρουν τὴν ψυχὴ κατηγορώντας
την γιὰ πλῆθος ἁμαρτημάτων, ἄγγελοι σπεύδουν νὰ παραλάβουν τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων
καὶ νὰ τὶς μεταθέσουν στὴ μακαρία ζωή, ἐνῶ οἱ ἀρετὲς προτρέχουν καὶ ἤδη συντάσσουν
τοὺς εὐσεβεῖς στὴ χορεία τῶν ἀγγέλων. Ὡστόσο κανεὶς δὲ γλυτώνει ἀπὸ τὸ μένος τῶν
δαιμόνων, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ οἱ ἅγιοι λαμβάνουν πεῖρα τῆς προσπάθειας τῶν πονηρῶν
πνευμάτων ν᾿ ἀνακόψουν τὴν πρὸς τὰ ἄνω πορεία τῆς ψυχῆς. Κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ
Γρηγορίου Θεολόγου ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ ἅγιος ἀρχιερέας τοῦ Ὑψίστου Βασίλειος ὁ Μέγας διέβη ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν τελωνίων· «Ὡς δὲ ἡττήθησαν (ἔδει γὰρ αὐτὸν ἐλεγχθῆναι ἄνθρωπον ὄντα), καί, Εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου, τελευταῖον εἰ125. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 4, PG 31, 432ΒC· 7-8, PG 31, 441C-444Β. Εἶναι ἀπαραίτητη στὸ
σημεῖο αὐτὸ μία διευκρίνιση. Ἡ ὑπενθύμιση τῆς μετὰ θάνατον κρίσης δὲν εἶναι παιδαγωγικὸ τέχνασμα ἢ
ἐκφοβισμός, ὥστε οἱ κατηχούμενοι νὰ προσέλθουν ἀνελεύθερα καὶ ἀναγκαστικὰ στὸ βάπτισμα. Ὁ ἐξαναγκασμὸς καὶ ἡ ψυχολογικὴ βία εἶναι ξένα πρὸς τὸ Χριστιανισμό, ποὺ σέβεται τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὸ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ λόγος περὶ τελωνίων εἶναι λόγος ἐκκλησιαστικός, ποὺ ἀποσκοπεῖ ὄχι
στὸν πειθαναγκασμὸ τῶν μελλοφωτίστων, ἀλλὰ στὴ διδασκαλία αὐτῶν ποὺ ἀνέβαλλαν τὸ βάπτισμα χάριν τῶν κοσμικῶν ἀπολαύσεων. Συνεπῶς τὸ κήρυγμα τοῦ ἱεροῦ πατρὸς δὲν εἶναι ἐκφοβιστικὸ ἀλλὰ νουθεσία πλήρης ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας, διότι καλεῖ σὲ μετάνοια, ἐν Χριστῷ ζωή, θέωση. Ὁ φόβος τῆς κρίσης δὲν εἶναι καταθλιπτικὸς ἀλλὰ ψυχοσωτήριος, διότι προετοιμάζει τὴν ψυχὴ γιὰ τὴν ἀσφαλὴ μετάβασή
της ἀπὸ τὴν ἀπατηλὴ καὶ πρόσκαιρη στὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωή.
126. Πρὸς πλουτοῦντας 6, COURTONNE, 59,14-61,11 (PG 31, 296ΒC). Πρβλ. Ἐπιστ. 46, 5,17-23, COURTONNE 1, 122 (PG 32, 377C).
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πών, τοῖς ἀπάγουσιν αὐτὸν ἀγγέλοις οὐκ ἀηδῶς ἐναπέψυξεν» 127 .
Τὴν περὶ τελωνίων διδασκαλία ἀναπαράγουν καὶ συχνὰ συμπληρώνουν μεταγενέστεροι θεολόγοι, νηπτικοὶ καὶ ἀσκητικοὶ οἱ περισσότεροι: Μακάριος Αἰγύπτιος 128 ,
Ἀββᾶς Ἠσαΐας129 , ἱερὸς Χρυσόστομος 130 , Θεόφιλος Ἀλεξανδρείας131 , Κύριλλος Ἀλεξανδρείας 132 , Ἀββᾶς Νεῖλος 133 , Ἰωάννης Καρπάθιος 134 , Ἐφραὶμ Σύρος 135 , Ἰωάννης Σιναΐτης 136 , Ἀναστάσιος Σιναΐτης 137 , Ἡσύχιος πρεσβύτερος 138 , Γρηγόριος ∆ιάλογος 139 , Ἰωάννης ∆αμασκηνὸς 140 , Ὅσιος Θεόγνωστος 141 , Γεώργιος Ἁμαρτωλός 142 , Θεοφύλακτος
127. Βλ. Εἰς Γόρδιον 8, PG 31, 505CD. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 5, PG 31, 549Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Εἰς μέγαν Βασίλειον Ἐπιτάφιος, Λόγος 43, 79 (ἔκδ. BOULENGER, Gregoire de Nazianze, Dis-

cours funebres).
128. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ, Ὁμιλίαι πνευματικαὶ 22 καὶ 43 (ἔκδ. H. DÖRRIES - E. KLOSTERMANN
- M. KRÜGER, Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, Patristische Texte und Studien 4, De Gruyter, Berlin 1964). Στὸ λόγο Περὶ ἐξόδου ψυχῆς δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν, τὸ πῶς χωρίζονται ἐκ τοῦ σώματος καὶ πῶς εἰσιν, PG 34, 385-392, ὁ ἅγιος, μετὰ ἀπὸ ἀποκάλυψη ποὺ ἔλαβε ὁ ἴδιος, προβαίνει σὲ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ τελωνισμοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ ἀμείλικτου πολέμου τῶν δαιμόνων κατὰ τῶν ὑπερασπιστῶν ἀγγέλων. Πρβλ. Προσθήκη εἰς τὰς πράξεις τῶν ἁγίων Μακαρίων Αἰγυπτίου καὶ Ἀλεξανδρέως 2,
PG 34, 224C-229Α.
129. Εὐεργετινὸς ἤτοι συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων καὶ
ἁγίων Πατέρων, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κρονίζης Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, Ἀθῆναι 19575,
τόμ. Α´, σ. 101. Πλῆθος γεροντικῶν διηγήσεων γιὰ τὴν κρίση ποὺ ὑφίσταται ἡ ψυχὴ μετὰ θάνατον ὑπάρχουν στὶς Ὑποθέσεις Ζ΄-ΙΑ΄, σσ. 69-108.
130. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στηρίζει ἁγιογραφικὰ τὴν πραγματικότητα τῆς μεταθανάτιας κρίσης τῆς
ψυχῆς ἐπικαλούμενος τὶς παραβολὲς τοῦ ἄφρονος πλουσίου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου. Ἐπισημαίνει δὲ ὅτι ἡ
διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενη κρίση ποὺ ὑφίσταται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴ συνείδηση πρὶν ἢ μετὰ τὴ διάπραξη τῆς
ἁμαρτίας προτυπώνει ἐπανειλημμένα τὴν κρίση ποὺ θὰ ὑποστεῖ μετὰ θάνατον γιὰ ὅλες τὶς πράξεις. Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εἰς τὸν Λάζαρον λόγος δεύτερος, καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ τῶν βιοθανάτων οὐ γίνονται
δαίμονες, καὶ περὶ κρίσεως καὶ ἐλεημοσύνης 2, 2-3, PG 48, 984-985. Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον
τὸν Εὐαγγελιστὴν 53, 5, PG 58, 532. Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκλογαὶ ἀπὸ διαφόρων λόγων, Λόγος Η΄, Περὶ ψυχῆς, PG 63, 624.
131. ΠΑΛΛΑ∆ΙΟΣ ΕΛΕΝΟΠΟΛΕΩΣ, Ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων καὶ ὁσίων πατέρων κατ᾽ ἀλφάβητον
συλλεγέντα 4, PG 65, 200Α-C.
132. Ὁ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Περὶ ἐξόδου ψυχῆς, καὶ περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας, PG 77,
1073C ἑξ., εἶναι ὁ πρῶτος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ κατονομάζει καὶ κατηγοριοποιεῖ τὰ τελώνια.
133. ΝΕΙΛΟΣ ΑΒΒΑ, Ἐπιστολὴ πρὸς Νικόδημον, PG 79, 209Β, ποὺ ἀναφέρεται στὸ φρικτὸ λογοθέσιο
ποὺ ἀναμένει τοὺς ἀνελεήμονες πλουσίους.
134. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ, Παραμυθητικὰ Κεφάλαια Ρ´, 25, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, τόμ. Α΄, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 19573, σ. 281.
135. Εὐεργετινὸς ἤτοι συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων καὶ
ἁγίων Πατέρων, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κρονίζης Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, Ἀθῆναι 19575,
τόμ. Α´, σ. 86.
136. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλῖμαξ 7, PG 88, 812C, ὅπου περιγράφεται ἡ μεταθανάτια ἀγωνία καὶ τὸ
φρικτὸ λογοθέσιο ἑνὸς ἐρημίτη. Τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν περιγραφὴ εἶναι ὅτι οἱ ἀναίσχυντοι δαίμονες κατηγοροῦν ἀκόμα καὶ ψευδῶς τὴν ψυχὴ γιὰ ἔργα ποὺ δὲν ἔχει πράξει.
137. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Λόγος εἰς κοιμηθέντας πάνυ ὠφέλιμος, PG 89, 1200CD.
138. ΗΣΥΧΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, Πρὸς Θεόδουλον 149 καὶ 161, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, τόμ. Α΄, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 19573, σσ. 164, 166.
139. Στὰ μετὰ θάνατον εἶναι ἀφιερωμένο τὸ ∆΄ βιβλίο τῶν ∆ιαλόγων του.
140. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Βίος Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ 13 (ἔκδ. G. R. WOODWARD - H. MATTIN2
GLY, Barlaam and Joasaph, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1983 ).
141. ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ ΟΣΙΟΣ, Περὶ πράξεως καὶ θεωρίας καὶ περὶ ἱερωσύνης 61 καὶ 75, Φιλοκαλία τῶν
ἱερῶν Νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων, τόμ. Β´, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι
19583, σσ. 267, 271-271.
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Βουλγαρίας 143 , Συμεὼν Θεσσαλονίκης144 , Μᾶρκος Ἐφέσου Εὐγενικός145 , Ἰωσὴφ Βρυέννιος 146 , Γεννάδιος Σχολάριος 147 , Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος,
Ἰωάννης Μαξίμοβιτς 148 .
Ἀπὸ τὴ συνοπτικὴ χρονολογικὴ παράθεση τῶν πατερικῶν γνωμῶν ποὺ προηγήθηκε καὶ κυρίως ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ποὺ ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει
γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία δὲν ἀποτελεῖ λαϊκὴ δοξασία οὔτε γνώμη
μεμονωμένων συγγραφέων, ἀλλὰ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας πάγια καὶ διαχρονική. Εἶναι ἀνυπόστατη ἡ κατηγορία συγχρόνων θεολόγων ὅτι ὁ τελωνισμὸς τῆς ψυχῆς εἶναι
ἀλληγορία ἢ μῦθος ποὺ ἀπευθύνεται στὶς ἀμόρφωτες καὶ δεισιδαίμονες συνειδήσεις γιὰ
ἐκφοβισμὸ καὶ παραδειγματισμό149 . Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σχετικὲς μαρτυρίες προέρχονται ἀπὸ πατέρες καὶ θεολόγους τοῦ ὕψους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἀρκετὸ ν᾿
ἀποδυναμώσει τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἀρνητῶν. Ἐξάλλου ὅλοι οἱ θεολόγοι ποὺ κάνουν λόγο γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ δράση τῶν τελωνίων ταυτίζονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐνῶ διαφοροποιοῦνται ἐλάχιστα καὶ μάλιστα σὲ ἐπουσιώδη ζητήματα διατύπωσης καὶ ἔκφρασης 150 .
142. Πλῆθος σχετικῶν διηγήσεων καταγράφει ὁ χρονικογράφος, τὶς ὁποῖες ἀντλεῖ ἀπὸ ἔγκυρες θεολογικὲς πηγές. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ, Χρονικὸν σύντομον ἐκ διαφόρων χρονογράφων τε καὶ ἐξηγητῶν
συλλεγὲν καὶ συντεθέν 4, 231 καὶ 232, PG 110, 841Α-860C. Πρβλ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑΣ, Βίβλος χρονικὴ ἀπὸ κτίσεως κόσμου μέχρι τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ 4 (ἔκδ. I. BEKKER, Michaelis Glycae annales, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Weber, Bonn 1836).
143. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον 12, PG 123, 888BC.
144. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἀποκρίσεις πρός τινας ἐρωτήσεις ἀρχιερέως 4, PG 155, 841C-848Α,
ὅπου προστίθενται δύο νέα στοιχεῖα στὴν περὶ τελωνίων διδασκαλία· πρῶτον, ὅτι μετὰ θάνατον ἡ ψυχὴ
συνοδεύεται ὄχι μόνο ἀπὸ ἀγγέλους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ψυχὲς ἁγίων, καὶ δεύτερον, ὅτι εἶναι ἄγνωστος καὶ ἀκαθόριστος ὁ ἀριθμὸς τῶν δορυφορούντων ἀγγέλων.
145. Οἱ ὁμιλίες Περὶ πουργατορίου, PO 15, 39-168, ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὴ σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, εἶναι ἡ πιὸ ὁλοκληρωμένη ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας ἐναντίον τοῦ λατινικοῦ «καθαρτηρίου πυρός». Στὶς ὁμιλίες αὐτὲς ὁ ὀρθόδοξος ἱεράρχης ἀντικρούει τὰ νομικιστικὰ ἐπιχειρήματα τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ περγατορίου, τὰ ὁποῖα ἐρειδόμενα σὲ μία ἀντίληψη ἀνθρώπινης δικαιοσύνης ἀναιροῦσαν τὴ
δικαιοσύνη καὶ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Βλ. ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σ. 303 ἑξ.
146. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ τῆς ἀϊδίου μακαριότητος, λόγος δεύτερος
(ἔκδ. Ἰωσὴφ μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου τὰ εὑρεθέντα δι᾿ ἐπιμελείας Εὐγενίου Βουλγάρεως, τόμ. 2, ἔκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 19902 [α΄ ἔκδ. 1768], σ. 314), ἀπ᾽ ὅπου διδασκόμαστε τὴν ἀπουσία τῶν τελωνίων
κατὰ τὴν τελικὴ κρίση λόγῳ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου.
147. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, Περὶ τῶν ἀνθρωπείων ψυχῶν, τί αὐταῖς γίνεται μετὰ τὴν τῶν σωμάτων ἀπαλλαγὴν (ἔκδ. L. PETIT - X. SIDERIDES - M. JUGIE, Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, τόμ. 1, σσ. 505-520). Ὁ συγγραφέας βάσει τῆς διδασκαλίας τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης διακρίνει τὶς
ψυχὲς τῶν θανόντων σὲ τρεῖς τάξεις: στὶς ψυχὲς τῶν δικαίων ποὺ μεταβαίνουν ἀμέσως στὸν οὐρανό, στὶς
ψυχὲς τῶν ἀμετανοήτων ἁμαρτωλῶν ποὺ μεταβαίνουν στὴν κόλαση, καὶ στὶς ψυχὲς τῶν μετανοημένων
ἁμαρτωλῶν ποὺ βρίσκονται στὴ μέση κατάσταση καὶ ἀναβάλλεται γιὰ λίγο ἡ ἄνοδός τους στὸν οὐρανό. Τὸ
ἔργο ἐμπλουτίζει μὲ διηγήσεις Ἐκ τοῦ πατερικοῦ βιβλίου τοῦ λεγομένου Εὐεργετηνοῦ ἐκ τῆς ἐννάτης ἐν
αὐτῷ ὑποθέσως, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ συγκεκριμένους ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς ψυχῆς τους ἀπὸ τὸ σῶμα ἀνῆλθαν στὸν οὐρανὸ συνοδευόμενοι ἀπὸ ἀγγέλους. Ἀναλυτικὰ βλ. ΦΑΡΑΝΤΟΣ,
Περὶ θείας προνοίας, σ. 170-178. ΖΗΣΗΣ, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, σσ. 288-289, 462-478.
148. Στὰ συγγράμματα καὶ στὴ διδασκαλία αὐτῶν βασίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁ π. Σεραφεὶμ Ρόουζ
στὸ βιβλίο του Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο.
149. Γιὰ τοὺς σύγχρονους δογματολόγους ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τῶν τελωνίων βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙ∆ΟΥ,
Ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία, σσ. 51-53.
150. ∆ὲ μαρτυρεῖ, λ.χ., ἀντίφαση ἢ διαφωνία ἡ διαφορετικὴ διατύπωση ὡς πρὸς τοὺς κατηγόρους καὶ
κριτὲς τοῦ ἀποθανόντος. Κάποιοι πατέρες καὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς παραδίδουν ὅτι ἡ κρίση διενερ-
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Ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας συνοψίζεται στὰ ἑξῆς σημεῖα. Τὰ τελώνια εἶναι δαίμονες ποὺ ἐπιχειροῦν ν᾿ ἀπαγάγουν τὴν ψυχὴ κατὰ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὸ
σῶμα. Στὴν προσπάθειά τους νὰ τὴν αἰχμαλωτίσουν ἀναπαριστοῦν καταλεπτῶς ὅλες
τὶς πονηρὲς ἐν ζωῇ πράξεις της, ἐνῶ ἀναίσχυντα ὑπερβάλλουν ἢ ψεύδονται. Κατὰ τὴ φοβερὴ ὥρα τῆς κρίσης συμπαρίστανται ἄγγελοι, ἐνῶ ταυτόχρονα οἱ ἀγαθὲς πράξεις καὶ οἱ
ἀρετὲς συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς. Γιὰ τὴν ψυχὴ ποὺ στερεῖται ἀγαθῶν ἔργων εἶναι
σωτήρια ἡ μετάνοια ἀκόμα καὶ κατὰ τὴν ὕστατη ὥρα τοῦ θανάτου. Τὴν ἰσχὺ τῶν τελωνίων ἀναχαίτισε ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὑψώθηκε πάνω ἀπὸ τὴ γῆ γιὰ ν᾿ ἀποκαθάρει τὸν ἀέρα ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι καὶ
ὁ Κύριος διῆλθε μέσῳ τελωνίων, ἀλλὰ ἀνῆλθε ἀνενόχλητος λόγῳ τῆς ἀναμαρτησίας
του. Ἡ τελεσίδικη ἐτυμηγορία γιὰ τὴν κατάταξη τῆς ψυχῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ θετικὴ ἢ
ἀρνητικὴ ἔκβαση τῆς κρίσης. Ἡ ψυχὴ ποὺ θὰ βρεθεῖ καθαρὴ ὁδηγεῖται ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους στὸ Θεό, ἐνῶ ἡ ψυχὴ ποὺ συλλαμβάνεται ἀπὸ τὰ τελώνια ἀπάγεται ὁριστικὰ ἀπὸ
τοὺς δαίμονες, ποὺ τὴν ὁδηγοῦν στὸν τόπο τῆς βασάνου. Ἡ Ἐκκλησία συμβάλλει στὴν
ἀπαλλαγὴ τῶν ψυχῶν διὰ τῶν εὐχῶν καὶ μνημοσύνων, κυρίως δὲ διὰ τῆς τέλεσης τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, ἐνῶ σπουδαία συνδρομὴ παρέχουν στὴν ἀγωνιζόμενη καὶ ἀγωνιοῦσα ψυχὴ οἱ ἀγαθοεργίες τῶν ἐν ζωῇ συγγενῶν 151 .
Ὁ τελωνισμὸς τῆς ψυχῆς δὲν παρέχει ἱκανοποίηση στὴ θεία δικαιοσύνη οὔτε ἀποσκοπεῖ στὴν ἐξιλέωση τοῦ ἁμαρτωλοῦ διὰ τοῦ ψυχικοῦ μαρτυρίου -σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ
σωματικὸ μαρτύριο ποὺ ὑφίσταται ἡ ψυχὴ στὸ πουργατόριο πῦρ. Στὶς περιγραφὲς τῶν
πατέρων καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων γιὰ τὰ τελώνια δὲν ὑπάρχει παγανισμὸς ἢ ἀποκρυφισμός, ἀλλὰ πάντως εἶναι ἔντονος ὁ συμβολισμός. Ἡ μερικὴ κρίση εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἐλευθερίας καὶ αὐτεξουσιότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνιστᾶ μία συγκεφαλαίωση τῆς ἐπιτυχημένης ἢ ἀποτυχημένης πορείας του στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς
ἁμαρτίας 152 . Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ τελωνισμὸς εἶναι ἡ τελευταία ἐπίθεση καὶ ὕστατη προσπάθεια τῶν δαιμόνων νὰ κατασύρουν τὴν ψυχή, τὴν ὁποία ἐπιχειροῦσαν νὰ πλανήσουν
καθόλη τὴ διάρκεια τοῦ ἐπίγειου βίου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ χριστιανὸς προσευχόμενος
παρακαλεῖ νὰ τύχει τῆς θείας ἀρωγῆς, ὁ ὁποία στὴν ἐπίγεια ζωὴ θὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ
τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς ποὺ θέτουν προσκόμματα στὴν προσπάθεια τῆς ψυχῆς ν᾿ ἀναχθεῖ διὰ τῆς ἀρετῆς στὸν οὐρανό, ἐνῶ μετὰ τὸ θάνατο θὰ τὴ λυτρώσει ἀπὸ τοὺς ἀνη-

γεῖται ἀπὸ τὶς πονηρὲς πράξεις τοῦ ἴδιου τοῦ κρινομένου, ἐνῶ ἄλλοι προβάλλουν τὸ ρόλο τῶν δαιμόνων
στὸν ἔλεγχο τῆς ψυχῆς. Στὴν πραγματικότητα ἀληθεύουν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ, ἀφοῦ οἱ πονηρὲς πράξεις
παρουσιάζονται ὡς δαιμόνια-τελώνια. Οἱ διάφορες ἀποκλίσεις στὴν περὶ τελωνίων διδασκαλία δὲ σημαίνουν ὕπαρξη ἀντιφάσεων. Οἱ περιγραφὲς τῶν πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων συνιστοῦν ἕνα
«μοντέλο» ποὺ ἐκφράζει τὶς μεταθανάτιες ἐμπειρίες τῆς ψυχῆς, καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνονται
κατὰ γράμμα. Οἱ δευτερεύουσες καὶ ἐπουσιώδεις λεπτομέρειες ποὺ διαφέρουν μεταξύ τους δὲν ἀναιροῦν τὴν
οὐσία τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ψυχὴ μετὰ θάνατον βιώνει πράγματι μία κρίση, ποὺ ὀνομάζεται μερική, ὡς
τελικὴ καὶ καθοριστικὴ συγκεφαλαίωση τοῦ ἐπίγειου πολέμου κατὰ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν. Βλ. ΡΟΟΥΖ, Ἡ
ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σσ. 286-287, 374-376.
151. Τὰ συμπεράσματα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἀναθεωρημένη σύνοψη τῶν συμπερασμάτων τῆς ∆ΙΟΝΥΣΙ∆ΟΥ, Ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία, σσ. 81-83, στὰ ὁποῖα πρὸ ἑπταετίας προέβημεν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ ἀπὸ
μελέτη τῶν σχετικῶν πατερικῶν ἀποσπασμάτων. Γιὰ τὴ μέριμνα τῶν χριστιανῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας
ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων βλ. ΣΚΡΕΤΤΑΣ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία, σ. 492 ἑξ., ὅπου καὶ πλούσια βιβλιογραφία.
152. ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σ. 376.
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λεεῖς δαίμονες ποὺ ἐπείγονται νὰ τὴν ἀπαγάγουν 153 .
Κατὰ τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος τῆς μερικῆς κρίσης βάλλει ἡ ἀποκρυφιστικὴ θεωρία τῆς μετεμψύχωσης ἢ ἐνσάρκωσης, τὴν ὁποία ἀπέκρουσε σθεναρὰ ἡ Ἐκκλησία ἤδη
ἀπὸ τὸν 1ο αἰ., ἀλλὰ τὴν καταδίκασε συνοδικὰ μόλις τὸν 6ο αἰ. μὲ ἀφορμὴ τὴν πλάνη
τοῦ Ὠριγένη περὶ προϋπάρξεως τῶν ψυχῶν 154 . Ὁ ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει ὅτι
«ἀπό-κειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις». Ἡ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι μία καὶ μοναδική, καὶ μάλιστα ἔχει προκαθορισμένα ἀπὸ τὸ Θεὸ ὅρια,
ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε. Ἡ δίκαιη καὶ φιλεύσπλαγχνη κρίση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο εἶναι
τέλεια καὶ ἀπηρτισμένη, καὶ ἡ σωτηρία ποὺ προσφέρει εἶναι ἤδη παρούσα σὲ αὐτοὺς
ποὺ τὴ δέχονται. Ὁ ληστὴς στὸ σταυρὸ δὲ χρειάστηκε δεύτερη εὐκαιρία ζωῆς, ἀλλὰ διὰ
τῆς μετανοίας του ἔγινε ἀμέσως κάτοικος τοῦ παραδείσου. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔχοντας
βαθιὰ πεποίθηση στὴ δικαιοσύνη καὶ ἀγαθότητα τῆς σωτηριώδους θείας ἐνέργειας καταπολέμησε τὴν ἰδέα τῆς μετεμψύχωσης καὶ μάλιστα μὲ λόγια σκληρά: «Μὴ νόμιζε…
ἐπιδιαμένουσαν (ἐνν. τὴν ψυχὴν) μετὰ τὴν τῆς σαρκὸς διάλυσιν. Φεῦγε φληνάφους τῶν
σοβαρῶν φιλοσόφων, οἳ οὐκ αἰσχύνονται τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ τὰς κυνείας ὁμοειδεῖς
ἀλλήλαις τιθέμενοι· οἳ λέγοντες ἑαυτοὺς γεγενῆσθαί ποτε καὶ γυναῖκας καὶ θάμνους
καὶ ἰχθύας θαλασσίους. Ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἐγένοντό ποτε ἰχθῦς οὐκ ἂν εἴποιμι, ὅτι δὲ ἐν ᾧ
ταῦτα ἔγραφον τῶν ἰχθύων ἦσαν ἀλογώτεροι, καὶ πάνυ εὐτόνως διατειναίμην» 155 .
Ὡστόσο ἡ παγανιστικὴ αὐτὴ περὶ σωτηρίας ἀντίληψη ἐπιζεῖ μέχρι σήμερα καὶ
εἶναι διαδεδομένη ἀκόμα καὶ σὲ ὀρθόδοξες χῶρες λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς ποὺ ἀσκεῖ ἡ βουδιστικὴ ἰδεολογία στὸ δυτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης. Οἱ ὀπαδοὶ τῆς μετεμψύχωσης προβάλλουν τὴ θεωρία τους ὡς ἱκανοποιητικὴ ἑρμηνεία τῶν ἀδικιῶν ποὺ διαπράττει ὁ ἄνθρωπος στὴν ἐπίγεια ζωή του. Μία δυσμενὴς μετενσάρκωση, ποὺ ὀφείλεται στὸν πρότερο ἀνέντιμο βίο, ἀποδίδει δικαιοσύνη, ἡ ὁποία πάντως περιορίζεται στὴ γῆ. Ἡ δυνατότητα σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πλήρη ἐπανόρθωση τῶν ἁμαρτιῶν
του, ποὺ συντελεῖται διὰ τῆς βίωσης ἀλλεπαλλήλων εὐκαιριῶν ζωῆς. Ὁ θλιβερὸς νομικισμὸς τῆς παγανιστικῆς αὐτῆς σωτηριολογικῆς ἀντίληψης καταργήθηκε διὰ τῆς
153. Εἰς ψαλμὸν 7, 2, PG 29, 232C-233A: «Οἶμαι δέ, ὅτι οἱ γενναῖοι τοῦ Θεοῦ ἀθληταί, ἱκανῶς παρὰ
πάντα τὸν ἑαυτῶν βίον τοῖς ἀοράτοις ἐχθροῖς προσπαλαίσαντες, ἐπειδὰν πάσας αὐτῶν ὑπεκφύγωσι τὰς
διώξεις, πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου γενόμενοι, ἐρευνῶνται ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος, ἵνα, ἂν μὲν εὑρεθῶσιν
ἔχοντες τραύματα ἀπὸ τῶν παλαισμάτων, ἢ σπίλους τινάς, καὶ τύπους τῆς ἁμαρτίας, κατασχεθῶσιν· ἐὰν
δὲ ἄτρωτοι εὑρεθῶσι καὶ ἄσπιλοι, ὡς ἀκράτητοι ὄντες, ὡς ἐλεύθεροι ὑπὸ Χριστοῦ ἀναπαύσωνται. Εὔχεται
οὖν περί τε τῆς ἐνταῦθα ζωῆς καὶ περὶ τῆς μελλούσης. Σῶσον γάρ με, φησίν, ἐνταῦθα ἀπὸ τῶν διωκόντων·
ῥῦσαι δέ με ἐκεῖ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐρεύνης, μή ποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου… Κίνδυνος δὲ ταῦτα
παθεῖν, ἐὰν μὴ ἔχωμεν τὸν λυτρούμενον ἡμᾶς, μηδὲ τὸν σώζοντα. Πρὸς τὰ δύο τὰ προκείμενα δύο ἐστι τὰ
ἐπαγόμενα· Σῶσόν με ἐκ τοῦ πλήθους τῶν διωκόντων με, καὶ ῥῦσαι, ἵνα μή ποτε ἁρπασθῶ, ὡς μὴ ὄντος
λυτρουμένου». Ψαλμ. 7, 1-3
154. Ἡ παρέκκλιση τοῦ Ὠριγένη σὲ βασικὰ σωτηριολογικὰ θέματα ἔγινε αἰτία τῆς συνοδικῆς καταδίκης του. Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος διὰ τοῦ κανόνος 1 αὐτῆς καταδίκασε, ἀνάμεσα σὲ ἄλλους
αἱρετικούς, «τοὺς τὰς ἑλληνικὰς ἀναπλασαμένους μυθοποιΐας, καὶ σωμάτων τινῶν, καὶ ψυχῶν ἡμῖν περιόδους, καὶ ἀλλοιώσεις ἀναπεμπάσαντας ταῖς τοῦ νοῦ παραφοραῖς τε, καὶ ὀνειρώξεσι, καὶ εἰς τὴν τῶν νεκρῶν
δυσσεβῶς ἐμπαροινήσαντας ἀναβίωσιν» (ΡΠΣ 2, 304). Μὲ τὴ φράση «ἑλληνικαὶ μυθοποιΐαι» ἡ σύνοδος
καταδίκασε ταυτόχρονα τὶς φιλοσοφικὲς ἀπαρχὲς τῶν κακοδοξιῶν. Πολλοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι πίστευαν
στὴν προΰπαρξη τῆς ψυχῆς καὶ στὴ μετενσάρκωση, ὅπως ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Πλάτωνας κ.ἄ.
Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σσ. 112, 116, 165 ἑξ.
155. Ἑβρ. 9, 27. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 2, SC 26, 436 (PG 29, 168AB).
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σταυρικῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ χαρίζει τὴν αἰώνια ζωὴ σὲ ὅποιον τὸν ἀναγνωρίζει ὡς Θεὸ καὶ Σωτήρα· «αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γιγνώσκωσί σε τὸν μόνον
ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» 156 . Ἔτσι, ἡ ἀποκάλυψη τῆς τέλειας
δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ποὺ συνίσταται στὴν κρίση του γιὰ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας, διενεργεῖται στὴ γῆ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται στὴν αἰωνιότητα. Ἡ μεταθανάτια κρίση εἶναι ὁ σταθμὸς ποὺ διακλαδώνεται στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ στὴν αἰώνια
κόλαση, ἐνῶ ἡ ἐσχατολογικὴ κρίση συνιστᾶ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς θετικῆς ἢ ἀρνητικῆς
στάσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸ Θεό.
β΄. Τελικὴ κρίση καὶ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων
Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν τελικὴ κρίση καὶ ἀνταπόδοση τῶν βεβιωμένων ἀνατρέπει τὰ θεμέλια τῶν ἀποκρυφιστικῶν καὶ πνευματιστικῶν ἰδεῶν, ποὺ εἰσηγοῦνται ἕνα νέο «εὐαγγέλιο», καθὼς ἐπιδιώκουν ν᾿ ἀκυρώσουν καὶ νὰ ἐκβάλουν ἀπὸ τὸ
σύγχρονο ἄνθρωπο τὸ φόβο τοῦ θανάτου καὶ τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὰ μετὰ θάνατον. Ὁ
Μέγας Βασίλειος κάνει λόγο γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ φόβου τῆς τελικῆς κρίσης157 , ἀλλὰ
τὸν συνάπτει μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, προοπτικὴ ποὺ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν ἀποκρυφισμό. Οἱ σύγχρονοι ἀποκρυφιστὲς «εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν,
οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται» 158 . Καὶ μόνο ἡ πίστη στὰ λεγόμενα τῶν
προφητῶν, διὰ τῶν ὁποίων διόδευσε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποκαλύφθηκε ἡ ἀλήθεια
του, εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀλήθειας τῆς τελικῆς κρίσης. Ταπεινὸς ὑπήκοος τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ Μέγας Βασίλειος στηρίζει στὴν αὐθεντία της τὴν περὶ τελικῆς κρίσεως διδασκαλία του.
Ἡ τελικὴ πράξη τῆς θείας δικαιοσύνης θὰ λάβει χώρα μετὰ τὴν ἔλευση τῆς μεγάλης ἀδικίας, τοῦ Ἀντιχρίστου, πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὁποίου θὰ ἐπικρατήσει ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ δόγμα καὶ ἦθος. Τὸ «μυστήριον τῆς ἀνομίας» ἦταν ἤδη παρὸν
ἐνεργητικὰ καὶ ἀντιστρατευόμενο δυναμικὰ τὴν ἐπὶ γῆς δράση τοῦ Κυρίου καὶ τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων. Μέσα στὴν Ἐκκλησία «προοίμια τῆς εἰσόδου τοῦ ἀντιχρίστου»
εἶναι οἱ αἱρέσεις 159 . Ἡ στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στὴν αἵρεση ὡς προπομπὸ τοῦ
ἀντιχρίστου εἶναι ἡ καρτερικὴ ἀναμονὴ τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ Κυρίου· «εἴτε καὶ τῇ
παντελεῖ φθορᾷ τὰ πράγματα παραδίδοται, μὴ ἀκηδιάσωμεν πρὸς τὰ παρόντα, ἀλλ᾿ ἀναμείνωμεν τὴν ἐξ οὐρανῶν ἀποκάλυψιν καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» 160 .
156. Ἰω. 17, 3. Γιὰ τὴ μετεμψύχωση βλ. ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο, σσ. 194-205.
157. Ἀναλογιζόμενος ὁ πιστὸς τὸ φοβερὸ δικαστήριο καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δίκαιης κρίσης τοῦ Θεοῦ συστέλλεται, παιδαγωγεῖται καὶ χαλιναγωγεῖται. Ὁ φόβος τῆς τελικῆς κρίσης εἶναι «φόβος ὁ σωτήριος,
καὶ φόβος ἁγιασμοῦ ποιητικός, φόβος ὁ κατ᾽ ἐπιτήδευσιν, καὶ οὐχὶ κατὰ πάθος ἐγγινόμενος τῇ ψυχῇ». Εἰς
ψαλμὸν 33, 8, PG 29, 369D-372B. Βλ. καὶ ὅπ.π., 6, PG 29, 365BC. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 4, PG 31,
393CD. Ἐπιστ. 146,4-14, COURTONNE 2, 67-68 (PG 32, 596BC). Ἐπιστ. 174,12-23, COURTONNE 2, 110
(PG 32, 649C-652A). Ἐπιστ. 296,7-14, COURTONNE 3, 171 (PG 32, 1040B).
158. Λουκ. 16, 31.
159. Ἐπιστ. 264,17-19, COURTONNE 3, 127 (PG 32, 984A). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 139, 1,23-28, COURTONNE
2, 58 (PG 32, 584A): «ἆρα μὴ ἐγκατέλειπεν ἑαυτοῦ τὰς Ἐκκλησίας παντελῶς ὁ Κύριος; Ἆρα μὴ ἐσχάτη
ὥρα ἐστὶ καὶ ἡ ἀποστασία διὰ τούτων λαμβάνει τὴν εἴσοδον, ἵνα λοιπὸν ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνομος, ὁ υἱὸς τῆς
ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα;». Β΄ Θεσ. 2, 3-4· 7-12.
Α΄ Ἰω. 2, 18. 4, 3. Ἀποκ. 13, 11. 19, 19-20 κ.ἄ. Βλ. καὶ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 3, σ. 445 ἑξ.
160. Ἐπιστ. 139, 2,2-6, COURTONNE 2, 58 (PG 32, 584ΑΒ).
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Ἡ τελικὴ καὶ ὁριστικὴ κρίση θὰ πραγματοποιηθεῖ μετὰ τὴ δευτέρα παρουσία τοῦ
Κυρίου, ἡ ὁποία θὰ σημάνει καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Ἡ παρούσα κατάσταση δὲ θὰ διαρκέσει αἰώνια, διότι ὁ Θεὸς ἔθεσε «τεταγμένους ὅρους τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως». Τὰ
χρονικὰ ὅρια τῆς δημιουργίας εἶναι γνωστὰ μόνο στὸν τριαδικὸ Θεό. Κανένα ἀπὸ τὰ λογικὰ δημιουργήματα, μηδὲ τῶν ἀγγέλων ἐξαιρουμένων, γνωρίζει «πόσον τῷ κόσμῳ χρόνον ἀφώρισεν εἰς διαμονὴν» ὁ Θεός 161 . Κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη «ἀνοιγήσονται μὲν οἱ
οὐρανοί, ἐπιφανήσεται δὲ ἡμῖν ὁ κριτὴς ἐξ οὐρανῶν, καὶ σάλπιγγες Θεοῦ, καὶ ἀνάστασις
νεκρῶν, καὶ κρίσις δικαία, καὶ ἀντίδοσις ἑκάστῳ κατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ». Τὰ συνταρακτικὰ γεγονότα ποὺ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴ δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία -ἡ συντέλεια
τοῦ κόσμου, ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἡ κρίση καὶ ἡ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων- χαρακτηρίζουν a priori τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὡς «μεγάλην ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ» 162 .
Ἡ ἁρμονικὴ λειτουργία τοῦ σύμπαντος ὀφείλεται στὸ ἐξουσιαστικὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ποὺ μὲ τὴ μορφὴ ἐπιτακτικοῦ προστάγματος ἐναποτέθηκε στοὺς νόμους τῆς φύσης. Τὸ ἀρχικὸ ἐκεῖνο πρόσταγμα ποὺ συντηρεῖ τὸν κόσμο θὰ ἀρθεῖ κατὰ τὴ συντέλεια,
ὁπότε θὰ λάβουν χώρα κοσμογονικὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἀντίκεινται στοὺς -καταργημένους πλέον- συνεκτικοὺς νόμους τῆς φύσης. Τὰ σημεῖα τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου θὰ
φανοῦν στὸν ἥλιο καὶ στὴ σελήνη. Οἱ προφητεῖες ἀποκαλύπτουν ὅτι κατὰ τὴν ἡμέρα
ἐκείνη «πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται… καὶ ἀλλαγήσονται», ἐνῶ ταυτόχρονα
«ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον». Σύμφωνα ἄλλη περιγραφὴ «ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ
φέγγος αὐτῆς» 163 . Ταυτόχρονα ὅλα θὰ ἀναλωθοῦν ἀπὸ τὸ πῦρ, κατὰ τὴν προφητεία τοῦ
Ἠσαΐα. Μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ πυρὸς συνδέει τὴν τελικὴ κρίση καὶ ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ προεξαγγέλλει τὸ «ἐν πυρὶ» βάπτισμα ποὺ θὰ διενεργήσει ὁ Χριστός,
ἐκφέρει ἤδη μία πρώτη πρόρρηση γιὰ τὸ μελλοντικὸ γεγονὸς τῆς κρίσης, καθὼς χαρακτηρίζει «τὸ τοῦ πυρὸς βάπτισμα» ὡς «τὴν ἐν τῇ κρίσει δοκιμασίαν». Παρόμοια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐρειδόμενος στὶς προφητικὲς ρήσεις διαβεβαιώνει ὅτι «ἑκάστου τὸ ἔργον
φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ
ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει» 164 . Κατὰ μία ἀπόκρυφη παράδοση, ποὺ γίνεται
161. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 5, SC 26, 214 (PG 29, 65Α). Ματθ. 24, 36. Μάρκ. 13, 32. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 236,
1,1-2,42, COURTONNE 3, 47-51 (PG 32, 876Β-880C). ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 3, σσ. 434-443.
ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ περὶ σωτηρίας διδασκαλία», σ. 896-898.
162. Κατὰ μεθυόντων 1, PG 31, 445ΒC. GIRARDI, «Il giudizio finale», σσ. 183-190. Γιὰ τὴν ἀνάσταση ὡς προοίμιο τῆς ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου βλ. ORPHANOS, Creation and salvation, σσ. 142-146.
ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σ. 211 ἑξ.
163. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 44, 2, PG 29, 389Β. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 4, SC 26, 346 (PG 29, 125D-128A).
Ψαλμ. 101, 27. Ἠσ. 30, 26. Ἠσ. 13, 10. Ἰωὴλ 3, 4. Ματθ. 24, 29. ∆ὲν ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στὶς
διαφορετικὲς περιγραφὲς ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτής. Μὲ τὴ φράση «ταῦτα σημεῖα τῆς τοῦ παντὸς συμπληρώσεως» ἐννοεῖ τὴ συμπλήρωση τῶν χρονικῶν ὁρίων ποὺ ἔθεσε ὁ Θεὸς στὸ σύμπαν, τὴν τελείωση τῆς ἱστορίας καὶ κυρίως τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς οἱ ἁγιογραφικὲς μαρτυρίες δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνονται κατὰ γράμμα, ἀλλὰ νὰ κατανοοῦνται ὡς εἰκόνες ποὺ παριστάνουν τὸ φοβερὸ καὶ αἰφνίδιο τοῦ γεγονότος τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου.
164. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 6, SC 26, 220-222 (PG 29, 68Β). Ἠσ. 44, 27. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 15, 36,
SC 17, 370-372 (PG 32, 132C). Ματθ. 3, 11. Α΄ Κορ. 3, 13. Μαλ. 4, 1. ∆αν. 7, 9-10. Ἡ παραπάνω ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Ἰωάννη δὲν εἶναι αὐθαίρετη, ἀλλὰ ἐρείδεται στὸ κείμενο τῆς Γραφῆς. Στὸν ἑπόμενο
στίχο γίνεται σαφὴς ἀναφορὰ στὴν τελικὴ κρίση: «οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν
ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ».
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ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς πατέρες, ὅταν γίνει ἡ ἐσχατολογικὴ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων, ἡ
φύση τοῦ πυρὸς θὰ χωριστεῖ στὰ δύο, «καὶ τὸ μὲν φῶς, εἰς ἀπόλαυσιν τοῖς δικαίοις, τὸ
δὲ τῆς καύσεως ὀδυνηρόν, τοῖς κολαζομένοις ἀποταχθήσεσθαι» 165 .
Ὁ λόγος περὶ τελικῆς κρίσεως εἶναι ἐγκατεσπαρμένος «πολλαχοῦ καὶ πολυτρόπως»
στὴν Ἁγία Γραφὴ «ὡς ἀναγκαιότατος καὶ συνεκτικώτατος εἰς διδασκαλίαν εὐσεβείας
τοῖς εἰς Θεὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ πεπιστευκόσιν». Ἡ ἀσάφεια καὶ ὁ συγκεκαλυμμένος
ἁγιογραφικὸς λόγος ἐπιβάλλουν προσεκτικὴ ἑρμηνεία πρὸς ἀποφυγὴ σύγχυσης καὶ παρανόησης τῶν σημαινομένων. Τὸ ρῆμα «κρίνω» σημαίνει δοκιμάζω ἢ κατακρίνω 166 .
Βά-σει τῆς δεύτερης σημασίας πρέπει νὰ ἑρμηνευθεῖ ἡ ἐξαγγελία τοῦ Κυρίου «βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν». Ἡ
βασίλισσα τῆς εἰδωλολατρικῆς χώρας Σαβά, ἐνῶ προσῆλθε στὸ Σολομώντα μὲ
πειρακτικὴ διάθεση, ἀναγνώρισε τελικὰ τὴ σοφία καὶ τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του. Ἡ
ἀγαθὴ προαί-ρεση τῆς εἰδωλολάτρισσας θὰ κρίνει αὐστηρὰ τὴ δυσπιστία τῶν ἀρνητῶν
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὄχι ἁπλῶς φορέας σοφίας ἀλλὰ ἡ ἐνσάρκωση αὐτῆς τῆς θείας σοφίας. Ὡς ἕπεται ὅσοι ἀποστρέφονται τὴν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, ἑβραῖοι καὶ
μή, θὰ ὑποστοῦν βαρύτερη καταδίκη συγκρινόμενοι μὲ τοὺς ἀγαθοὺς καὶ καλοπροαίρετους, διότι, ἐνῶ γνώρισαν τὴν ἀληθινὴ σοφία στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου,
ἀρνήθηκαν ν᾿ ἀναγνωρί-σουν τὴ δύναμη, τὴν αὐθεντία καὶ τὴ θεία αὐτοῦ προέλευση167 .
Κατὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία ὁ παρὼν κόσμος εἶναι καιρὸς μετάνοιας, ἐνῶ ὁ μέλλων εἶναι καιρὸς ἀνταπόδοσης τῶν πράξεων· «οὗτος ὁ αἰὼν τῆς μετανοίας, ἐκεῖνος τῆς ἀνταποδόσεως· οὗτος τῆς ὑπομονῆς, ἐκεῖνος τῆς παρακλήσεως». Αὐτὸ
συνεπάγεται ὅτι «νῦν βοηθὸς τῶν ἐπιστρεφόντων ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς ὁ Θεός, τότε φοβερὸς
καὶ ἀπαραλόγιστος τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων τε καὶ ῥημάτων καὶ ἐνθυμημάτων
ἐξεταστής. Νῦν τῆς μακροθυμίας ἀπολαύομεν, τότε τὴν δικαιοκρισίαν γνωρίσομεν, ὅταν
165. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 3, SC 26, 336-338 (PG 29, 121CD). Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 28, 6, PG 29, 297BC.
Πρβλ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 2, PG 31, 428C: «…σὺ δὲ πῶς ἐπανέλθῃς εἰς τὸν παράδεισον, μὴ
σφραγισθεὶς τῷ βαπτίσματι; Ἢ οὐκ οἶδας, ὅτι φλογίνη ῥομφαία τέτακται φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου
ζωῆς (Γέν. 3, 24), τοῖς μὲν ἀπίστοις φοβερὰ καὶ φλογίζουσα, τοῖς δὲ πεπιστευκόσιν εὐπρόσιτος καὶ ἵμερον
ἐπιλάμπουσα; Καὶ στρέφεσθαι αὐτὴν ἐποίησεν ὁ ∆εσπότης· ὅταν μὲν γὰρ ἴδῃ πιστόν, τὰ νῶτα δίδωσιν·
ὅταν δέ τινα τῶν ἀσφραγίστων, κατὰ στόμα προσαπαντᾷ». Τὴ διδασκαλία περὶ τῆς διττῆς ἐσχατολικὰ
ἐνέργειας τοῦ πυρὸς ἀξιοποίησε καὶ ἀνέπτυξε ὁ Μᾶρκος Ἐφέσου Εὐγενικὸς στὶς κατὰ τοῦ λατινικοῦ πουργατορίου ὁμιλίες του. Τὸ θέμα αὐτὸ εἰσηγήθηκε ἡ Σ. ∆. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Τὸ Κορ. 3, 13 στὶς περὶ πουργατορίου
ὁμιλίες τοῦ Μάρκου Ἐφέσου Εὐγενικοῦ», σὲ Συνέδριο στὴν Κόρινθο τὸ Σεπτεμβρίο τοῦ 2007 (ὑπὸ ἔκδοσιν
στὰ Πρακτικὰ τοῦ συνεδρίου).
166. Εἰς ψαλμὸν 7, 4, PG 29, 237ΑΒ. Μὲ τὴ σημασία τοῦ δοκιμάζω λέγεται στὸ Ψαλμ. 25, 1-2:
«Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην… δοκίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με». Μὲ τὴ σημασία τοῦ κατακρίνω λέγεται στὸ Α΄ Κορ. 11, 31: «εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα». Βλ.
καὶ LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν, τόμ. 2, σσ. 778-779.
167. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 237C-240Α. Γ΄ Βασ. 10, 1-10. Ματθ. 12, 42. Στὴν ἴδια συνάφεια ὁ Κύριος ἐξαγγέλλει: «ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν
αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὦδε» (Ματθ. 12, 41). Ὁ Μέγας Βασίλειος φρονεῖ ὅτι ἀκόμα καὶ ὁ Χριστὸς θὰ κριθεῖ στὰ ἔσχατα μὲ τὴν ἑξῆς ἔννοια: «Πάλιν εἴρηται κριθήσεσθαι τὸν Κύριον πρὸς πᾶσαν σάρκα (Ἱερ. 32, 17)· τουτέστιν, ἐν τῷ ἐξετασμῷ τῶν βεβιωμένων ἑκάστῳ ἑαυτὸν ὑποβάλλει τῇ κρίσει, καὶ τὰ ἑαυτοῦ προστάγματα ἀντιπαρεξάγει τοῖς πεπραγμένοις ὑπὸ τῶν ἡμαρτηκότων, ἀπολογούμενος μετὰ ἀποδείξεων, ὅτι πάντα τὰ εἰς αὐτὸν ἥκοντα ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν κρινομένων πεποίηκεν, ἵνα πειθόμενοι οἱ ἡμαρτηκότες ὡς ἔνοχοι τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἀποδεχόμενοι τὴν θείαν δίκην,
ἑκόντες προσῶνται τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς ἐπιτίμιον» (Εἰς ψαλμὸν 7, 4, PG 29, 237BC).
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ἀναστῶμεν, οἱ μὲν εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀπολάβῃ ἕκαστος
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ» 168 . Ὅσο διαρκεῖ ὁ χρόνος ζωῆς τοῦ κόσμου ὁ Κύριος ἐπιβλέπει
ἐξ οὐρανοῦ «πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων» καὶ ἐγκατακύπτει «τοῖς ἀνθρωπίνοις
πράγμασι». Κανεὶς δὲ διαφεύγει ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ «ὑψηλοῦ θεατοῦ»· «ὅπου
περ ἂν βαδίζῃς, ὅ τι περ ἂν ἐνεργῇς, κἂν ἐν σκότει, κἂν ἐν ἡμέρᾳ, ἐπισκοποῦντα ἔχεις
τὸν τοῦ Θεοῦ ὀφθαλμόν», ὑπὸ τὸν ὁποῖο ἐξελίσσονται ὄχι μόνο τὰ ἔργα ἀλλὰ καὶ οἱ λόγοι, οἱ σκέψεις καὶ τὰ κινήματα τῆς καρδιᾶς, ἡ πρόθεση καὶ ἡ διάθεση ποὺ παρακινοῦν
στὴν ἐφαρμογὴ τῶν θείων ἐντολῶν, «πότερον εἰς ἀνθρώπων ἀρέσκειαν, ἢ εἰς ὑπουργίαν
τῶν δεδομένων ἡμῖν προσταγμάτων». Ὁ Θεὸς γνωρίζει καὶ κρίνει «πᾶσαν ἁπαξαπλῶς
τὴν τοῦ ἀνθρώπου κίνησιν… διὰ τοῦτο καὶ περὶ παντὸς ῥήματος ἀργοῦ διδόαμεν λόγον.
Καὶ ἕως ποτηρίου ὕδατος ψυχροῦ τὸν μισθὸν οὐκ ἀπόλλυμεν, διὰ τὸ εἰς πάντα ἡμῶν τὰ
ἔργα συνιέναι τὸν Κύριον» 169 .
Ὁ ἄνθρωπος ὅλος, ψυχὴ καὶ σῶμα μαζί, θὰ παραστεῖ στὴν ἐσχατολογικὴ κρίση
ἐνώπιον τοῦ ἀδέκαστου Κριτῆ· «τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ
βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε
ἀγαθὸν εἴτε κακόν» 170 . Ἡ τελικὴ κρίση ἐξεικονίζεται ὡς «φρικτὸν καὶ ἀνύποιστον τοῦ
Χριστοῦ δικαστήριον, ἐν ᾧ προκαθέζεται μὲν ἐπὶ θρόνου τινὸς ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου ὁ
κριτής, παρέστηκε δὲ πᾶσα ἡ κτίσις ὑποτρέμουσα τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τὴν ἔνδοξον».
Ἐνώπιον τῶν κρινομένων θὰ ἐκτυλιχθοῦν ζωντανὰ οἱ ἁμαρτίες καὶ θ᾿ ἀποκαλυφθεῖ ἡ
πονηρὴ προαίρεση τοῦ καθενός. Κατὰ τὴ φοβερὴ ἐκείνη ἡμέρα κατήγοροι θὰ εἶναι οἱ
ἴδιες οἱ πράξεις τῶν ὑπολόγων. Ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ κλοπὴ καὶ κάθε ἁμαρτία θὰ παρουσιασθεῖ μὲ τὴν ἀκρίβεια ποὺ διεπράχθη, ὥστε νὰ παράσχει στὸν ὑπαίτιο σαφὴ ὑπενθύμιση τῶν βεβιωμένων καὶ πεπραγμένων 171 .
Σύμφωνα μὲ τὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως δεκτοὶ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
θὰ γίνουν οἱ ἀγαθοποιοί, ἐνῶ ὅσοι στεροῦνται ἔργων θὰ καταλήξουν στὴ γέεννα τοῦ
πυρός. Σαφῶς ἡ ἀκρίβεια τοῦ Εὐαγγελίου δὲ συνίσταται μόνο σὲ ἔργα φιλανθρωπίας,
ἀλλὰ προϋποθέτει τὴν πιστὴ τήρηση ὅλων τῶν ἐπιταγῶν τοῦ θείου νόμου. Οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτὲς δόθηκαν ὡς ὁδοδεῖκτες
πρὸς τὴ σωτηρία, ἐνῶ ἐσχατολογικὰ θ᾿ ἀποτελέσουν τὰ κριτήρια σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα
ὁ Κύριος θὰ κρίνει τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων· «ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν
ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». Τὰ ἴχνη τῶν ἁγίων, τὰ ὁποῖα στὴν ἐν τῷ κόσμῳ ζωὴ ὁδηγοῦν
τοὺς πιστοὺς στὴν ἀσφαλὴ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καὶ στὴν ἐπ᾿ ἀγαθῷ καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῆς ἀρετῆς, ἐσχατολογικὰ θὰ κατευθύνουν στὴ μετὰ τῶν δικαίων
ἀρίθμηση. ∆ὲν κατατάσσεται στὴ μερίδα τοῦ Ἰώβ, τοῦ ∆αβὶδ καὶ τοῦ ∆ανιὴλ αὐτὸς ποὺ
δὲν ὑπομένει τὸν πειρασμὸ καὶ τὴ θλίψη, δὲν ἐπιδεικνύει μακροθυμία ἀπέναντι στὸν
168. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 892Α. Ἠθικοὶ λόγοι 8, 9, PG 32, 1236C-1237Α.
169. Εἰς ψαλμὸν 32, 8, PG 29, 341D-344C. Ψαλμ. 32, 13. Ματθ. 10, 42. 12, 36. Βλ. καὶ Εἰς τὸ
«Πρόσεχε σεαυτῷ» 1, RUDBERG, 24-25 (PG 31, 200D). Πολλὰ ἁμαρτήματα παραμένουν ἀμάρτυρα καὶ
ἄγνωστα στοὺς ἀνθρώπους, ὄχι γιὰ πάντα, ἀλλὰ «ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ ἀποκαλύπτων τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους
καὶ φανερῶν τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν»
170. Β΄ Κορ. 5, 10. Ἐπιστ. 197, 2,32-37, COURTONNE 2, 152 (PG 32, 712CD). Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ 9,
PG 31, 328C. Πρβλ. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 12, PG 31, 564AB.
171. Εἰς ψαλμὸν 33, 8, PG 29, 372Α. Εἰς ψαλμὸν 48, 2, PG 29, 437Α. Πρβλ. Πρὸς πλουτοῦντας 6,
COURTONNE, 61,6-11 (PG 31, 296C). ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 3, σ. 486 ἑξ. ORPHANOS, Creation
and salvation, σ. 146 ἑξ.
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ἐχθρό, δὲν ἐκζητᾶ τὸν Κύριο μὲ συνεχὴ ἐγκράτεια καὶ φιλόπονη προσευχή. Ὅποιος προτιμᾶ τὴν εὐχαρίστηση τῆς ἡδονῆς ἀπὸ τὴν κακοπάθεια τῶν ἐντολῶν δὲν εἶναι ἄξιος τῆς
μακαρίας ζωῆς καὶ τῆς μετὰ τῶν ἁγίων πολιτείας. Ὁ ἀποκλεισμός του ἀπὸ τὴν οὐράνια
βασιλεία δὲν αἴρει, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀναδεικνύει τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πράγμα ποὺ γίνεται κατανοητὸ μὲ μία ἁπλὴ ἀναγωγὴ στὸ ἀνθρώπινο περὶ δικαίου αἴσθημα. Ὅλοι
ἐπικροτοῦν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἀθλοθέτη νὰ στεφανώσει τὸ νικητὴ καὶ ν᾿ ἀποκλείσει ἀπὸ
τὴ βράβευση τὸν μὴ ἀγωνισθέντα, καθὼς καὶ τὴν ἐντολὴ τοῦ στρατηγοῦ ποὺ διαφοροποιεῖ ἢ καὶ ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὴ διανομὴ τῶν λαφύρων αὐτοὺς ποὺ δὲν πολέμησαν 172 . Ἐπιπλέον ἐσχατολογικὰ κριτήρια θὰ εἶναι τὰ ψυχικὰ χαρίσματα, οἱ ὑλικὲς δωρεὲς καὶ ὅλες
οἱ προϋποθέσεις καὶ συνθῆκες τοῦ βίου ποὺ ἐξασφαλίζει ὁ Θεὸς σὲ κάθε ἄνθρωπο ὡς
ἐφόδια γιὰ τὴ σωτηρία· «κρίσις ἕπεται χάριτι, καὶ ὅπως ἐχρήσω τοῖς χαρισθεῖσιν, ὁ κριτὴς ἐξετάσει». Ἡ ἰδιοτελὴς ἐκμετάλλευση τῶν θείων δωρεῶν χωρὶς ἀναφορὰ στὸ ∆ωρεοδότη καὶ ὁ γογγυσμὸς γιὰ τὴν ἀνισοκατανομὴ τῶν πνευματικῶν καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν
καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο ἀλλότριο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ 173 .
Κατὰ τὴν τελικὴ κρίση τῶν πράξεων θὰ ληφθεῖ ὑπ᾿ ὄψιν ἡ προαίρεση τοῦ κρινομένου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς προϋποθέσεις τοῦ βίου του, «διότι τὰ ἔξωθεν συμπίπτοντα ἑκάστῳ ἡμῶν παρὰ πολὺ διαφέροντα παραλλαγῆναι ποιεῖ τὴν ἑκάστου κρίσιν». Ὁ ἁμαρτωλὸς εἶναι σαφῶς ἄξιος καταδίκης, ὡστόσο ἡ ὕπαρξη ἀκούσιων ἁμαρτημάτων παρέχει σ᾽
αὐτὸν κάποια ἐλαφρυντικὰ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης. Ἡ διαφοροποιημένη μεταχείριση τῶν ἁμαρτωλῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης ποὺ ἔχει ὁ καθένας γιὰ τὴν
πράξη του. Θὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ ἐπιείκεια ὁ πόρνος ποὺ ἀνατράφηκε ἐξ ἀρχῆς μὲ αἰσχρὲς συνήθειες. Ἀντίθετα, θὰ κριθεῖ καὶ θὰ τιμωρηθεῖ αὐστηρὰ αὐτὸς ποὺ παρασύρθηκε στὴν πορνεία ἀπὸ ἀκρασία, ἐνῶ ἔλαβε ἐπαρκεῖς ἀφορμὲς γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐνάρετου βίου, «ἀνατροφήν, διδασκάλους, ἀκρόασιν λόγων θειοτέρων, ἀναγνώσματα σωτήρια, νουθέτησιν γονέων, διηγήματα πρὸς σεμνότητα καὶ σωφροσύνην τυποῦντα, δίαιταν
κατεσταλμένην». Ἡ ἀπροσωπόληπτη κρίση τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπικεντρωθεῖ ὄχι στὴν πράξη
ἀλλὰ στὴ διάθεση τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ φανερωθεῖ ὁ βαθμὸς διαστροφῆς τῆς προαίρεσης
καὶ κατάχρησης τοῦ αὐτεξουσίου· «ὁ μὲν γὰρ ἐγκληθήσεται ἐπὶ μόναις ταῖς ἐγκατεσπαρμέναις κατὰ τὰς ἐννοίας σωτηρίοις ἀφορμαῖς, ὡς οὐ χρησάμενος αὐταῖς ὑγιῶς· ὁ δὲ
πρὸς τούτῳ καὶ ὡς πολλῆς τυχὼν εἰς τὸ σωθῆναι συνεργείας, καὶ δι᾿ ἀκρασίαν καὶ τὴν
ἐν βραχυτάτῳ καιρῷ ἀπροσεξίαν προδεδωκὼς ἑαυτόν». Εἶναι ἄξιος βαρύτερης καταδίκης
αὐτὸς ποὺ ἐκπίπτει ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ θείου νόμου στὸν εἰδωλολατρικὸ βίο, καὶ θὰ βρεθεῖ σὲ δυσμενέστερη θέση ἀπὸ τὸν ἐκ γενετῆς καὶ ἐξ ἀνατροφῆς εἰδωλολάτρη· «ὁ ἐντρεφόμενος ἀρχῆθεν τῇ εὐσεβείᾳ, καὶ πᾶσαν διαστροφὴν ἐκφυγὼν ἐν
τοῖς περὶ Θεοῦ δόγμασιν, ἐντρεφόμενος δὲ καὶ νόμῳ Θεοῦ διαβάλλοντι πᾶσαν ἁμαρτίαν
καὶ προκαλουμένῳ ἐπὶ τὰ ἐναντία, οὐχ ὁμοίαν ἕξει εἰδωλολατρείας ἀπολογίαν τῷ ἀπὸ
πατέρων ἀνόμων ἀνατεθραμμένῳ, καὶ ἐθνῶν ἀρχῆθεν εἰδωλολατρεῖν δεδιδαγμένων»174 .
172. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 892Β· 4, PG 31, 897Β-901Α. Ἰω. 12, 48. Λουκ. 12, 4748. Ψαλμ. 49, 21.
173. Περὶ ταπεινοφροσύνης 4, PG 31, 532C. Εἰς ψαλμὸν 48, 10, PG 29, 456C. Λουκ. 16, 25. Εἰς τὸ
«Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας» 8, COURTONNE, 37,4-18 (PG 31, 277Β). Ματθ. 25, 34-36· 41-43.
174. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240Α-C. Βλ. καὶ Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404A-C. Τὰ κριτήρια
τελικῆς κρίσης ἀφοροῦν καὶ στοὺς δύο ἄξονες τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας, δηλαδὴ τόσο στὸ ἦθος ὅσο καὶ
στὸ δόγμα. Ὁ ἀγώνας τοῦ εὐσεβοῦς συνίσταται ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἀφ᾽
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Ἡ ἴδια βασικὴ ἀρχὴ ἰσχύει καὶ σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο· ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι διαφοροποιημένη ὄχι μόνο ἀπέναντι στὰ πρόσωπα ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὰ ἔθνη. Ὁ Ἰσραήλ, ἔχοντας τὸ προνόμιο νὰ γνωρίζει τὸν ἀληθινὸ Θεὸ διὰ τῶν θαυμαστῶν ἐπιφανειῶν
καὶ διὰ τοῦ νόμου, ὄφειλε ὑπακοὴ καὶ πιστότητα στὸ θεῖο θέλημα, ὅπως αὐτὸ ἐκφράστηκε ἀπὸ τὰ προφητικὰ καὶ τὰ νομικὰ παραγγέλματα. Ἡ παράβαση τοῦ θείου θελήματος θὰ ἐπιφέρει δίκαιη καὶ αὐστηρὴ τὴν τιμωρία τοῦ περιούσιου λαοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ
ἐπίδειξη φιλανθρωπίας καὶ χρηστότητας ἀπὸ λαοὺς ποὺ εἶναι ἐξ ἰδιοσυγκρασίας εὐερέθιστοι καὶ φιλόνικοι, συνηθισμένοι σὲ ἁρπαγὲς καὶ βιαιότητες, θ᾿ ἀποτελέσει κριτήριο
βαρύτερης καταδίκης τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀχρήστευσαν τὶς σωτηριώδεις ἀφορμὲς
ποὺ ἀπέστειλε γενναιόδωρα ὁ Θεός 175 .
Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ἡ διάπραξη ἔργων ἀρετῆς, καθὼς καὶ ἡ πτώση στὴν
ἁμαρτία ἀπὸ ἀπειρία, ἄγνοια ἢ ἀφέλεια παρέχουν κάποια ἐλαφρυντικὰ στὴν τελικὴ κρίση. Ὁ ψαλμωδὸς παρακαλεῖ «κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν
ἀκακίαν μου ἐπ᾽ ἐμοί». Ἡ ἱκετευτικὴ αὐτὴ δέηση φανερώνει τὴν ἀγωνία τοῦ κρινομένου, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται ἀνεπαρκὴς καὶ ἀναπολόγητος ἐνώπιον τῆς θείας δικαιοκρισίας.
Ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας βασίζεται στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται καὶ παρακαλεῖται νὰ κρίνει ὄχι κατὰ τὰ θεῖα ἀλλὰ κατὰ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Τὸ μέτρο τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀδυναμία καὶ ἀνωριμότητα τοῦ κρινομένου καθιστοῦν ἐλαφρύτερη καὶ ἐπιεικέστερη τὴν κρίση 176 . Ἡ ἐπίκληση τῆς θείας ἀγαθότητας μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐσχατολογικῆς ἔκφρασης αὐτῆς δὲν ἀντιβαίνει στὴ δικαιοκρισία
τοῦ Θεοῦ. Συνήθως βέβαια ἡ αὐστηρότητα τοῦ Κριτῆ συναρτᾶται μὲ τὴ μέλλουσα κρίση καὶ ἡ εὐσπλαγχνία μὲ τὸν παρόντα κόσμο. Πράγματι, στὴν παρούσα κατάσταση τοῦ
βίου ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ εὐσπλαγχνικά, διότι ἦλθε στὸν κόσμο ὄχι γιὰ νὰ κρίνει ἀλλὰ γιὰ νὰ
σώσει. Ὡστόσο ἡ θεία εὐσπλαγχνία δὲν ἐξαντλεῖται στὸ παρόν. Καὶ κατὰ τὴν τελικὴ
κρίση ὁ Κύριος θὰ κρίνει μὲ ἐλεημοσύνη συγκαταβαίνοντας στὴν ἁμαρτωλότητα καὶ
ἀδυναμία τῶν κρινομένων· «ἐκεῖ δὲ οὐκ ἔστιν ἡ κρίσις χωρὶς ἐλέους, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι
ἄνθρωπον καθαρὸν εὑρεθῆναι ἀπὸ ῥύπου, μηδὲ ἐὰν μία ἡμέρα ᾖ τῆς γενέσεως
αὐτοῦ» 177 .
Τόσο ἡ Παλαιὰ ὅσο καὶ ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη διδάσκουν τὴν ἴση ἀνταπόδοση τῶν ἔρἑτέρου δὲ στὸν ὑπὲρ πίστεως ἀγώνα. Ἡ μονομερὴς ἄσκηση τῆς εὐσέβειας, δηλαδὴ ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν χωρὶς τὴν προσπάθεια ὑπεράσπισης τῆς πίστης ἢ ἡ ὑπεράσπιση τῆς πίστης χωρὶς ταυτόχρονη καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴ δυνατότητα σωτηρίας. ∆όγμα καὶ ἦθος εἶναι δύο ἰσοδύναμες παράμετροι τῆς εὐσέβειας, τῆς κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνης.
175. Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240CD. Πρβλ. Εἰς Ἠσαΐαν 3, 120, TREVISAN 1, 339-341 (PG 30,
312B-D). ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 171-173. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναπαράγει ἐν προκειμένῳ
τὴν περὶ κρίσεως διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως ἐκφράζεται στὸ ἀπόσπασμα Ρωμ. 2, 11-15:
«οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν
νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον
μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,
συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων». Ἀνάλυση τῆς διδασκαλίας αὐτῆς τοῦ Παύλου βλ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Τὸ φυσικὸν καὶ κανονικὸν
δίκαιον», σσ. 195-203.
176. Εἰς ψαλμὸν 7, 6, PG 29, 241Α-C. Ψαλμ. 7, 9. «Ἄκακος» δὲν εἶναι ὁ ἄπειρος κακοῦ, ἀλλὰ αὐτὸς
ποὺ πράττει τὴν ἁμαρτία ἀπὸ ἀπειρία καὶ ἀθωότητα, δηλαδὴ ὁ ἀπονήρευτος καὶ ἀφελής.
177. Εἰς ψαλμὸν 32, 4, PG 29, 332C. Ἰω. 3, 17. 12, 47.
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γων κατὰ τὴ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου. Ὁ ψαλμωδὸς ἐπισημαίνει «σὺ ἀποδώσεις
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ», ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος βεβαιώνει «τῷ αὐτῷ μέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν». Ἡ ἀνταπόδοση τῶν πράξεων, ποὺ θὰ λάβει χώρα μετὰ
τὴν τελικὴ κρίση, θ᾿ ἀνταποκρίνεται στὴν αὐθεντικὴ ἀπόφαση τοῦ δίκαιου καὶ ἀγαθοῦ Κριτῆ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἐπιμέτρηση τῆς ἀμοιβῆς ἢ τῆς τιμωρίας λαμβάνει ὑπ᾿
ὄψιν τὴν προαίρεση τοῦ κρινομένου 178 .
Μακάριος θὰ εἶναι ὅποιος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης ἀποδειχθεῖ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν
ἐλέγχων καθαρὸς καὶ ἀνεπαίσχυντος. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κρίσης θ᾿ ἀναδείξει τοὺς λίγους ἀλλὰ ἐκλεκτοὺς ἐργάτες τῆς ἀρετῆς· «ὀλίγων δέ ἐστι τὸ προσελθεῖν τῷ φωτὶ τῷ ἀληθινῷ, καὶ ἀποκαλύψαι, καὶ μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν, μὴ ἀπελθεῖν αἰσχυνθέντας τὰ πρόσωπα». Ἡ τιμὴ καὶ δόξα ποὺ θὰ περιβληθοῦν οἱ δίκαιοι θὰ εἶναι τὸ ἀντίκρυσμα τῆς τιμῆς καὶ δόξας ποὺ οἱ ἴδιοι ἀπέδιδαν ἐν ζωῇ στὸν Κύριο διὰ τῆς ἀγαθοεργίας· διότι «ἡ ἐνταῦθα ἐργασία ἐφόδιόν ἐστι πρὸς τὸ μέλλον. Καὶ ὁ ἐνταῦθα διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων δόξαν φέρων καὶ τιμὴν τῷ Κυρίῳ, οὗτος δόξαν ἑαυτῷ καὶ τιμὴν κατὰ τὴν
δικαίαν τοῦ κριτοῦ ἀνταπόδοσιν θησαυρίζει»179 . Ἄξιοι μισθῶν θὰ κριθοῦν ὄχι μόνο οἱ
ἐλεήμονες καὶ οἱ ἐγκαρτεροῦντες στοὺς πειρασμοὺς καὶ στὶς θλίψεις, ἀλλὰ καὶ ὅσοι, ἐνῶ
ἦταν πρόθυμοι καὶ ἕτοιμοι νὰ πράξουν ἀγαθά, παρεμποδίστηκαν ἀπὸ ἐξωτερικοὺς καὶ
ἀκούσιους παράγοντες· «παρὰ τῷ δικαίῳ κριτῇ καὶ ὑπὲρ μόνου τοῦ προελέσθαι τὰ δέοντα οὐκ εὐκαταφρόνητοί εἰσιν ἀφωρισμένοι μισθοί» 180 . Ἡ δόξα καὶ τιμὴ τῶν δικαίων
συνίσταται στὴν ἐπιτυχία τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ τῆς οὐράνιας βασιλείας, ποὺ ἑτοιμάστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο «τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ, καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, τοῦ ποιῆσαι αὐτάς», δηλαδὴ γιὰ ὅλους ὅσοι ἀποτάσσονται τὸ οἰκεῖο θέλημα καὶ ὑποτάσσονται στὸν εὐαγγελικὸ νόμο 181 . Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῆς κακίας καθιστᾶ τὸ χριστιανὸ ἄξιο τοῦ στεφάνου τῆς δικαιοσύνης κατὰ τὴν
ἡμέρα τῆς τελικῆς κρίσης. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀφειδοῦς τοῦ Κυρίου μισθαποδοσίας
θὰ εἶναι ἡ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐν ἀγαλλιάσει θέα τοῦ δόξας
αὐτοῦ 182 . Ὡστόσο δικαίωση, δόξα καὶ τιμὴ ἀναμένει καὶ τοὺς μετανοημένους ἁμαρτω178. Ψαλμ. 61, 13. Λουκ. 6, 38. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναπαριστᾶ γλαφυρὰ τὴν τελικὴ ἀνταπόδοση
τῶν πράξεων. Εἰς ψαλμὸν 61, 5, PG 29, 481D-484Α: « Ἔθλιψας τὸν ἀδελφόν; ἐκδέχου τὸ ἴσον. Ἥρπασας
τὰ τῶν ὑποδεεστέρων, κατεκονδύλισας πένητας, κατῄσχυνας ἐν λοιδορίαις, ἐσυκοφάντησας, κατεψεύσω,
ἀλλοτρίοις ἐπεβούλευσας γάμοις, ἐπιώρκησας, ὅρια πατέρων μετέθηκας, κτήμασιν ὀρφανῶν ἐπῆλθες, χήρας ἐξέθλιψας, τὴν παροῦσαν ἡδονὴν τῶν ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθῶν προετίμησας; ἐκδέχου τούτων τὴν ἀντιμέτρησιν. Οἷα γὰρ σπείρει ἕκαστος, τοιαῦτα καὶ θερίσει. Καὶ μέντοι καὶ εἴ τι τῶν ἀγαθῶν πέπρακταί σοι,
κἀκείνων ἐκδέχου πολλαπλασίους τὰς ἀντιδόσεις».
179. Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360C-361A. Εἰς ψαλμὸν 28, 1, PG 29, 281Β. Βλ. καὶ Περὶ Ἁγίου
Πνεύματος 24, 55, SC 17, 448 (PG 32, 169Β): «∆όξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ποιοῦνται τὸ ἀγαθὸν
ἐν ἐπαγγελίαις ἀπόκειται». Ρωμ. 2, 10. Εἶναι ἐμφανὴς στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ ἐπίδραση τῆς παύλειας διδασκαλίας στὸ Μέγα Βασίλειο.
180. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 1, SC 26, 138 (PG 29, 28CD). Εἶναι αὐτονόητο ὅτι προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιβράβευση τῆς ἀγαθῆς πρόθεσης εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἀπρόοπτου καὶ ἀναπότρεπτου κωλύματος ἢ θετικὴ
ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ καὶ ὅχι ἡ ὑπαναχώρηση τοῦ προαιροῦντος.
181. Ψαλμ. 102, 18. Περὶ κρίματος Θεοῦ 8, PG 31, 676ΑΒ: «…ἀποπηδήσαντες μὲν τῆς τε τῶν ἰδίων
θελημάτων συνηθείας, καὶ τῆς τῶν ἀνθρωπίνων παραδόσεων παρατηρήσεως· στοιχήσαντες δὲ τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ μακαρίου Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸν καιρὸν τὸν παρόντα εὐαρέστως
αὐτῷ ζήσαντες διά τε σφοδροτέρας ἀναχωρήσεως τῶν κεκωλυμένων καὶ σπουδαιοτέρας ἐπιμελείας τῶν
ἐγκεκριμένων».
182. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 10, PG 31, 408BC: «Ἐὰν γὰρ ἐφ᾿ ἑκάστης πράξεως νικᾷν ποιήσῃς παρὰ
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λοὺς ὡς ἀνταπόδοση τῆς εἰλικρινοῦς καὶ μετὰ συντριμμοῦ καρδίας μετάνοιάς τους 183 .
Ὁ ὑπὲρ πίστεως ἀγωνιζόμενος «παρὰ τῷ δικαίῳ Κριτῇ τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον καὶ αὐτὸς ἀπολήψεται, πολλοὺς εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπιῤῥώσας ἀγῶνα». Ἡ
κακοπάθεια μάλιστα τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου ἐγγυᾶται στὸ χριστιανὸ μεγαλύτερη ἀνταμοιβή. Τὰ πρόσκαιρα παθήματα τοῦ σώματος ἀντιστοιχοῦν σὲ αἰώνια πνευματικὰ
ἀγαθά· «συναλλάγματα ἡμῖν ἐστι ταῦτα πρὸς τὸν ∆εσπότην. Ἀντὶ τῶν μωλώπων, τῶν
ἐπανισταμένων τῷ σώματι, φωτεινὸν ἔνδυμα ἡμῖν ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπανθήσει· ἀντὶ τῆς
ἀτιμίας στέφανοι, ἀντὶ δεσμωτηρίου παράδεισος, ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν κακούργων καταδίκης ἡ μετ᾿ ἀγγέλων διαγωγή» 184 . Τὰ ἀποκείμενα ἀγαθὰ θ᾿ ἀπονεμηθοῦν πολλαπλάσια στοὺς ἀγωνιστὲς κατὰ τῆς αἵρεσης. Ἡ ὑπεραύξηση τῆς τιμῆς τῶν νικητῶν ὀφείλεται στὴ σφοδρότητα καὶ ὑπουλία τοῦ πολέμου. Οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὴν περίοδο εἰδωλολατρικῶν διωγμῶν ἀγωνίζονται ἐναντίον φανεροῦ ἐχθροῦ καὶ εὔκολα ἀναγνωρίσιμου
ἀπὸ τὴν ἑτερότητα τῆς πίστης καὶ τῆς λατρείας. Οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὴν περίοδο αἱρετικῶν διωγμῶν ἀγωνίζονται ἐναντίον συγκεκαλυμμένου ἐχθροῦ καὶ δύσκολα ἀναγνωρίσιμου λόγῳ τῆς κοινῆς ἰδιότητας. Ἐξάλλου οἱ πρῶτοι τιμῶνται ἀπὸ ὅλους ἐξ ἀρχῆς
καὶ χωρὶς ἀμφιβολία ὡς ὁμολογητὲς τῆς πίστης, ἐνῶ οἱ δεύτεροι ἀντιμετωπίζονται μὲ
καχυποψία ἀπὸ τοὺς ὁμοπίστους. Ὁ διωγμὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐχθροὺς εἶναι ἀναμενόμενος καὶ γι᾽ αὐτὸ ὑποφερτός. Ὁ διωγμὸς ὅμως ἀπὸ ὁμοψύχους καὶ οἰκείους εἶναι
ἀπροσδόκητος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνυπόφορος καὶ ἀπαρηγόρητος. Εἶναι, συνεπῶς, εὔλογο καὶ
δίκαιο ν᾿ ἀμειφθοῦν πολλαπλάσια οἱ ἀγωνιζόμενοι μὲ ἀκατάβλητο σθένος στὴ μάχη
κατὰ τῶν αἱρέσεων 185 .
Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης καὶ ἔνδοξης παρουσίας τοῦ Κυρίου θ᾿ ἀναστηθοῦν «οἱ
τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως». Αἰώνια αἰσχύνη ἀναμένει τοὺς ἀμετανόητους, «φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως
καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους» 186 . Ἡ κατάσταση στὴν ὁποία θὰ
βρεθοῦν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐξεικονίζεται μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώματα τῶν ἁγιογραφικῶν περιγραφῶν· «…βάραθρον βαθύ, καὶ σκότος ἀδιεξόδευτον, καὶ πῦρ ἀλαμπές· ἐν τῷ σκότει
τὴν μὲν καυστικὴν δύναμιν ἔχον, τὸ δὲ φέγγος ἀφῃρημένον. Εἶτα σκωλήκων γένος ἰοβόλον καὶ σαρκοφάγον, ἀπλήστως ἐσθίον, καὶ μηδέποτε κορεννύμενον, ἀφορήτους ὀδύνας
ἐμποιοῦν τῇ καταβρώσει. Εἶτα τὴν πασῶν χαλεπωτάτην κόλασιν, τὸν ὀνειδισμὸν ἐκεῖσοὶ τὰ βελτίονα, μακάριος ἔσῃ Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ
Εὐαγγέλιον ἡμῶν, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων (Ρωμ. 2,
15-16), οὐκ ἀπέρχῃ καταδεδικασμένος διὰ τὴν πρὸς τὰ φαῦλα ῥοπήν, ἀλλὰ τοῖς τῆς δικαιοσύνης τιμηθήσῃ στεφάνοις, οἷς παρὰ πάντα σου τὸν βίον τὴν ἀρετὴν ἐστεφάνωσας». Εἰς ψαλμὸν 33, 11, PG 29, 377C:
«ἐπειδὰν γενώμεθα υἱοὶ τῆς ἀναστάσεως, τότε καταξιωθησόμεθα τῆς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον γνώσεως
(Α΄ Κορ. 13, 12). Τότε δὲ οἱ μὲν δίκαιοι ἐν ἀγαλλιάσει τῆς θέας τοῦ προσώπου καταξιωθήσονται».
183. Εἰς ψαλμὸν 29, 4, PG 29, 316A. Λουκ. 6, 21. Βλ. καὶ Ματθ. 5, 4. Ψαλμ. 125, 5.
184. Βλ. Ἐπιστ. 164, 1,33-35, COURTONNE 2, 98 (PG 32, 636C). Ἐπιστ. 256,13-16, COURTONNE 3,
97 (PG 32, 944B). Εἰς Γόρδιον 5, PG 31, 500D-501A.
185. Ἐπιστ. 257, 1,4-30, COURTONNE 3, 98-99 (PG 32, 945ΒC). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 265, 2,11-20, COURTONNE 3, 129 (PG 32, 985AB).
186. Πρὸς πλουτοῦντας 6, COURTONNE, 61,6-16 (PG 31, 296C-297Α). Ἰω. 5, 29. Ἑβρ. 10, 27. Βλ.
καὶ Εἰς ψαλμὸν 33, 11, PG 29, 377C: «οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν κρίσει, μελλούσης ἐξολοθρεύεσθαι παρὰ τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ πάσης τῆς ἁμαρτίας». Πρὸς τοὺς νέους 8,73-77, BOULENGER, 54 (6, PG 31, 580D):
«Ὡς τῷ μὲν ἀκουσίως τοῦ προσήκοντος ἁμαρτόντι κἂν συγγνώμη τις ἴσως παρὰ τοῦ Θεοῦ γένοιτο· τῷ δὲ
ἐξεπίτηδες τὰ χείρω προελομένῳ οὐδεμία παραίτησις τὸ μὴ οὐχὶ πολλαπλασίω τὴν κόλασιν ὑποσχεῖν».
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νον καὶ τὴν αἰσχύνην τὴν αἰώνιον». Ἡ ἀπουσία φωτὸς δὲν εἶναι τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἐξαιτίας τοῦ γήινου καὶ φιλόσαρκου φρονήματος προτίμησε στὴ ζωή του τὸ σκότος τῶν πονηρῶν πράξεων ἀπὸ τὸ φῶς τῶν ἀγαθῶν ἔργων. ∆ίκαια λοιπόν, καὶ ὄχι ἐκδικητικά, λαμβάνει τὴν ἐτυμηγορία τοῦ Θεοῦ, ποὺ
τὸν κατατάσσει στὴ μερίδα τοῦ σκότους, δηλαδὴ στὸ οἰκεῖο τοῦ ἁμαρτωλοῦ περιβάλλον.
Ἡ αἰώνια αἰσχύνη θὰ εἶναι ἡ χείριστη καταδίκη, διότι θὰ συντηρεῖ στὴν ψυχὴ ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ διεπράχθησαν ἐν ζωῇ· «καὶ τάχα φοβερωτέρα τοῦ σκότους καὶ τοῦ πυρὸς τοῦ αἰωνίου ἡ αἰσχύνη ἐστίν, ᾗ μέλλουσι συνδιαιωνίζειν οἱ ἁμαρτωλοί, ἀεὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ἔχοντες τὰ ἴχνη τῆς ἐν σαρκὶ ἁμαρτίας, οἱονεί τινος βαφῆς ἀνεκπλύτου, τῇ μνήμῃ τῆς ψυχῆς αὐτῶν εἰς τὸ διηνεκὲς παραμένοντα»187 .
Ἡ ἐσχατολογικὴ καταδικαστικὴ ἀπόφαση θὰ βασιστεῖ, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, στὴ
στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸ θεῖο νόμο. Εἶναι ἀδύνατη ἡ σωτηρία χωρὶς τὴ διάπραξη τῶν ἔργων ποὺ ἀξιώνουν οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἡ παράλειψη ἔστω καὶ μιᾶς ἐντολῆς φανερώνει τὴν ἔπαρση καὶ τὴν πονηρία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐγκρίνει τοὺς συμφέροντες νόμους, ἐνῶ ἀπορρίπτει τοὺς δυσεφάρμοστους. Ἡ ὑποβολὴ σὲ κρίση τοῦ ἔργου τοῦ
Νομοθέτη δὲν εἶναι μόνο ὕβρις κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀναιρετικὴ τῆς δυνατότητας
σωτηρίας, ἡ ὁποία προϋποθέτει ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχὴ καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ θείου θελήματος, ὅπως αὐτὸ ἐκφράζεται διὰ τῶν θεόσδοτων ἐντολῶν188 . Ἄξιος τῆς ἐσχατολογικῆς
καταδίκης εἶναι πρωτίστως ὁ ἀνελεήμων πλούσιος, ὁ ὁποῖος ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ τὴν κακοπάθεια τῶν συνανθρώπων του προσβάλλει τὴ θεία δικαιοσύνη. Κατὰ τὴν παραβολὴ τῆς τελικῆς κρίσεως ὁ ἀνελεήμων θὰ εἰσπράξει τὴν ἀμοιβὴ
ποὺ ἀναλογεῖ στὰ ἔργα, ἢ ὀρθότερα στὶς παραλείψεις του· «οὐκ ἠλέησας, οὐκ ἐλεηθήσῃ·
οὐκ ἤνοιξας τὴν οἰκίαν, ἀποπεμφθήσῃ τῆς βασιλείας· οὐκ ἔδωκας τὸν ἄρτον, οὐ λήψῃ
τὴν αἰώνιον ζωήν» 189 .
Σὲ ὁριστικὸ πνευματικὸ θάνατο ὑπόκεινται ὅσοι καταφρονώντας τοὺς θείους νόμους
κατέστησαν ἀμετανόητα τὸ σῶμα τους ὄργανο τῆς ἁμαρτίας. Ἡ συμμόρφωσή τους μὲ τὸ
πονηρὸ θέλημα τοῦ διαβόλου τοὺς καθιστᾶ «υἱοὺς ἀπειθείας», διότι διὰ τῆς ἁμαρτίας
γίνονται τέκνα τοῦ διαβόλου, ποὺ εἶναι ἡ αὐτοαπείθεια καὶ ἡ αὐτοαμαρτία. ∆ίκαια λαμβάνουν τὴν προσωνυμία «τέκνα σκότους» συγκρινόμενοι μὲ τοὺς «υἱοὺς φωτὸς καὶ υἱοὺς
τῆς ἡμέρας», οἱ ὁποῖοι πορεύονται ὑπὸ τὸ φῶς τῶν θείων ἐντολῶν. Ἤδη ὁ Κύριος προεξήγγειλε τὴν ἔκβαση τῆς θετικῆς ἢ ἀρνητικῆς στάσης τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στὸ
πρόσωπο καὶ στοὺς λόγους του· «ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν». Ἡ ἀπείθεια καὶ ἡ
πονηρία μεταβάλλει τὰ τιμιότερα πλάσματα τοῦ Θεοῦ σὲ «τέκνα ὀργῆς». Ἡ προσωνυμία
αὐτὴ δὲν εἶναι ψιλὸς χαρακτηρισμός, ἀλλὰ πραγματικότητα ποὺ θ᾿ ἀποκαλυφθεῖ κατὰ
τὴν αὐστηρὴ δικαιοκρισία τῆς τελικῆς κρίσης 190 . Τὴν ὀργὴ καὶ ἀποστροφὴ τοῦ Κυρίου
187. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360D-361A· 8, PG 29, 372ΑΒ. Εἰς ψαλμὸν 48, 11, PG 29, 457C.
188. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 4, PG 31, 900Α: «…οὔτε δυνατὸν σωθῆναι, μὴ ποιοῦντας τὰ κατ᾿
ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἔργα, οὔτε τὸ παριδεῖν τι τῶν προστεταγμένων ἀκίνδυνον (δεινὴ γὰρ ἡ ἔπαρσις κριτὰς
ἡμᾶς τοῦ νομοθέτου καθέζεσθαι, καὶ τοὺς μὲν ἐγκρίνειν τῶν νόμων, τοὺς δὲ παραπέμπεσθαι)…».
189. Πρὸς πλουτοῦντας 4, COURTONNE, 53,25-28 (PG 31, 292B). Ματθ. 25, 41-43. Βλ. καὶ Περὶ
κρίματος Θεοῦ 8, PG 31, 673C. Ὅροι κατὰ πλάτος, Προοίμιον 1, PG 31, 889Β-892Α. Ἠθικοὶ λόγοι 8, 9,
PG 32, 1236C.
190. Εἰς ψαλμὸν 33, 14, PG 29, 385C. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 268, PG 31, 1265D-1268B. Ἐφ. 2, 3. 5, 6.
Α΄ Θεσ. 5, 5. Ἰω. 3, 36. Κυρίως ἀξιοκατάκριτοι εἶναι οἱ πλούσιοι, «οἳ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἡδέων ἐν τοῖς πρώ-
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θὰ γνωρίσουν καὶ οἱ κατ᾽ ἐπίφασιν δίκαιοι. Ὁ δηκτικὸς λόγος τοῦ Κυρίου «λέγω ὑμῖν,
οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας» στρέφεται
κατὰ τῶν ὑποκριτῶν, οἱ ὁποῖοι φαινομενικὰ ὑπηρετοῦν τὸ θεῖο λόγο, ἐνῶ ὁ βίος τους
μαρτυρεῖ παντελὴ ἔλλειψη πίστης καὶ ἀγάπης. Τέτοιοι εἶναι οἱ ἀγαθοεργοῦντες «πρὸς
τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις». Ἡ ἰδιοτελὴς διάπραξη ἀγαθῶν ἔργων, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν
ἱκανοποίηση ταπεινῶν ἐνστίκτων, ἀποκλείει τὸν ἔπαινο τῆς θεοσέβειας, ἐνῶ προετοιμάζει τὴν κατάκριση τῆς αὐταρέσκειας, τῆς φιλονικίας, τοῦ φθόνου 191 .
Στὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως ἡ διάπραξη ἀγαθῶν ἔργων ἀναδεικνύεται ἀπὸ
τὸν Κύριο σὲ ὕψιστο καθῆκον τοῦ χριστιανοῦ, στὴν ἐκπλήρωση τοῦ ὁποίου θὰ βασιστεῖ
ἡ ἀξίωσή του νὰ τοποθετηθεῖ στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Κυρίου στὴν ἀγαθοεργία δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀξία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς πίστης, τὴν ὁποία ἀποσιωπᾶ διότι τὴν
προϋποθέτει ὡς ὑπάρχουσα 192 . Σώζουσα πίστη εἶναι μόνο ἡ παραδεδομένη ἀπὸ τὸν
ἐναν-θρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἀνόθευτη καὶ
ἀπαραχάρακτη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες· «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
μὴ παρέλθωσι» 193 . Ἡ καινοτομία σὲ θέματα πίστης εἶναι καταδικαστέα, διότι παραχαράσσει τὴν τέλεια ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη, ποὺ ἀνανεώνεται διαρκῶς παραμένοντας ἡ
ἴδια διὰ τῆς δράσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντὸς τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ
ἀποστολικῆς Ἐκ-κλησίας. Ἡ αὐστηρότητα μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὶς αἱρετικὲς δοξασίες δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴ διατήρηση τοῦ δόγματος αὐτοῦ
καθαυτοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ
ὑπενθυμίζει συχνὰ στοὺς χριστιανοὺς τὴν εὐθύνη τους γιὰ τὴ διαφύλαξη τοῦ ὀρθοδόξου
δόγματος καὶ προβάλλει τὴν τελικὴ καταδίκη ὁποιασδήποτε καινοτομίας στὴν πίστη194 . Οἱ αἱρετικοὶ ποὺ ἐξαπολύουν διωγμὸ κατὰ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς παραδεδομένης πίστης γίνονται αἴτιοι ἀρνητικὰ μὲν τῆς ἀπώλειάς τους, θετικὰ δὲ τῆς ἀξιομισθίας
τῶν ἀγωνιστῶν. Φοβερὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ καταδίκη τῶν «θεομάχων» ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι
δίωξαν τὴν Ἐκκλη-σία τοῦ Χριστοῦ 195 .
Ἡ δικαιοσύνη τῆς κρίσης τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι φανερὴ καὶ στὸ μέγεθος τῆς τιμωρίας,
τὸ ὁποῖο θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ βαθμὸ τῆς ἁμαρτωλότητας καὶ ἀμετανοησίας τοῦ καθενός. Βέβαια ἡ κόλαση θὰ εἶναι γιὰ ὅλους αἰώνια, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἁμαρτία ἦταν
πρόσκαιρη παράβαση. Ὡστόσο ἡ κόλαση καὶ μάλιστα ἡ αἰώνια δὲν ὁρίζονται ἀπὸ τὴν
πρόσκαιρη ἁμαρτία ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μόνιμη ἀμετανοησία. Ὁ Κύριος ἄλλοτε ἀποφαίνεται
ὅτι «ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον», ἄλλοτε ἀποπέμπει μερικοὺς «εἰς τὸ πῦρ
τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ», ἐνῶ συχνὰ ἀναφέρει
τοις τῶν ἀγαθῶν τίθενται… τῇ ματαιότητι πάντα τὸν βίον προσαναλίσκοντες, καὶ θεοποιήσαντες ἑαυτῶν
τὰς ἡδονάς, ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τῶν ἀγαθῶν τὸ μέρος ἀπολαμβάνοντες οὐκ αἰσθάνονται, διὰ τῆς ἐνταῦθα
τρυφῆς, ἐφ᾽ ἕτοιμον τὸ πῦρ καὶ τὸν ἐν αὐτῷ καύσωνα πορευόμενοι» ( Ὅροι κατὰ πλάτος 20, 2, PG 31, 972C).
191. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 282, PG 31, 1280C-1281Α. Λουκ. 13, 27. Ματθ. 23, 5.
192. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴ συνάφεια τῆς περικοπῆς, ἡ ὁποία ἕπεται τῶν παραβολῶν τῶν δέκα
παρθένων καὶ τῶν ταλάντων (Ματθ. 25, 1-30). Στὶς παραβολὲς αὐτὲς τὰ κεντρικὰ πρόσωπα ἀναγνωρίζουν τὸν κύριό τους, ἀλλὰ στεροῦνται ἔργων. Ἐξάλλου καὶ στὴν περικοπὴ τῆς τελικῆς κρίσεως οἱ καταδικασμένοι προσφωνοῦν τὸν κριτὴ «κύριο» (Ματθ. 25, 44).
193. Ματθ. 24, 35. 5, 18. Μάρκ. 13, 31. Λουκ. 21, 33.
194. Κατὰ Εὐνομίου 2, 2, SC 305, 12-14 (PG 29, 576ΑΒ). Βλ. καὶ ὅπ.π. 8, SC 305, 32 (PG 29,
585Β)· 34, SC 305, 142 (PG 29, 652C).
195. Ἐπιστ. 256,1-6, COURTONNE 3, 96 (PG 32, 944A). Εἰς Γόρδιον 7, PG 31, 504B.
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τὴν «γέενναν τοῦ πυρός, ὅπου ὁ σκώληξ οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται». Οἱ ρήσεις
αὐτὲς δὲν εἶναι ταυτόσημα σχήματα λόγου, ἀλλὰ συνιστοῦν πραγματικὲς διαβαθμίσεις
τῆς μακρὰν τοῦ Θεοῦ ἐσχατολογικῆς κατάστασης. Σ᾽ αὐτὸ συνηγορεῖ ἡ διαβεβαίωση
τοῦ Κυρίου ὅτι ἄλλος «δαρήσεται πολλὰς» καὶ ἄλλος «δαρήσεται ὀλίγας» 196 . Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ τιμωρία στὰ ἔσχατα θὰ εἶναι αἰώνια, ὅπως αἰώνια θὰ εἶναι καὶ ἡ
μακαριότητα, καὶ θὰ ἔχει διαβαθμίσεις, ὅπως διαβαθμίσεις θὰ ὑπάρχουν καὶ στὴν οὐράνια βασιλεία. Θὰ ἦταν ἀσυμβίβαστο μὲ τὴ θεία δικαιοσύνη, ἐὰν ὅλοι οἱ κολασμένοι ὑφίσταντο τὴν ἴδια ποινή· «Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς δίκαιος κριτής ἐστιν, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς πονηροῖς, ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ, δύναται εἶναι ὁ μέν τις
πυρὸς ἀσβέστου ἄξιος, καὶ τούτου ἤτοι μαλακωτέρου, ἢ μᾶλλον φλέγοντος· ὁ δέ τις σκώληκος ἀτελευτήτου, καὶ τούτου πάλιν ἢ πραότερον ὀδυνῶντος, ἢ σφοδρότερον κατὰ τὴν
ἀξίαν ἑκάστου· καὶ ἄλλος γεέννης διάφορα πάντως ἐχούσης τὰ κολαστήρια· καὶ ἕτερος
τοῦ ἐξωτέρου σκότους, ἔνθα ὁ μέν τις ἐν κλαυθμῷ μόνον, ὁ δέ τις καὶ ἐν βρυγμῷ τῶν ὀδόντων διὰ τὸ ἐπιτεταμένον τῶν πόνων γίνεται»197 .
5. Ἡ δικαιοσύνη ὡς σωτηρία καὶ δικαίωση
α΄. Ἡ ἔκπτωση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἡ σωτηριολογικὴ ἀδυναμία τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου
Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐθεντικὰ ἑρμηνεύεται μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ γιὰ
τὸν Μέγα Βασίλειο κύρια πηγὴ ἄντλησης τῆς διδασκαλίας του. Στὴ Γραφὴ στηρίζει τὸ
δόγμα καὶ τὸ ἦθος τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ αὐτὴν χρησιμοποιεῖ ὡς πρωταρχικὴ ἑρμηνευτικὴ ἀρχή 198 . Ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας θεωρεῖ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἐν Χριστῷ ἀλήθειας, ποὺ περιέχεται στὰ βιβλία τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καὶ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Ἡ διδασκαλία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνας
διαρκὴς ὑπομνηματισμὸς τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων τῶν προφητῶν, τοῦ Κυρίου καὶ
τῶν ἀποστόλων, ὑπομνηματισμὸς ποὺ κατευθύνεται πάντοτε ἀπὸ τὴ θεία ἐνανθρώπηση. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς «ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» 199 , παίρνει θέση ἀπέναντι στὸν Ἰσραὴλ καὶ στὸ νόμο του καὶ ἀπέναντι στὴν κοσμικὴ σοφία, ποὺ ἀποτελοῦν δύο μεγάλα κεφάλαια τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ἑρμηνεύοντας ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν παύλειο λόγο «ηὐχόμην αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα», ἐπιση196. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 267, PG 31, 1264C-1265D. Ματθ. 25, 41· 46. Μάρκ. 9, 47-48. Λουκ. 12,
47-48. Ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτὴς διορθώνει τὴν ἐσφαλμένη ἀντίληψη ὅτι τὰ χωρία «δαρήσεται πολλὰς» καὶ
«δαρήσεται ὀλίγας» ὑποδηλώνουν παράταση ἢ συμπλήρωση τοῦ χρόνου τῆς τιμωρίας· «οὐκ ἐν τῇ τοῦ χρόνου παρατάσει ἢ συμπληρώσει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς κολάσεως γίνεται». Πρβλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 3, σσ. 505-506.
197. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 267, PG 31, 1265ΒC. Μία ἰδέα τῶν διαβαθμίσεων τῆς κόλασης παρέχει ἡ
ποικιλία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν: «Ὁ μὲν γάρ τις πυρέσσει μετὰ συμπτωμάτων καὶ ἄλλων παθῶν· ὁ δέ
τις πυρέσσει μόνον, καὶ οὗτος οὐχ ὁμοίως τῷ ἑτέρῳ· καὶ ἄλλος οὐ πυρέσσει μέν, ὀδύνῃ δέ τινι μέλους καταπονεῖται· καὶ οὗτος πάλιν ἑτέρου πλεῖον ἢ ἔλαττον…». Πρβλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματική, τόμ. 3, σσ. 501505.
198. Βλ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 230 ἑξ. ΓΑΛΙΤΗΣ, «Γραφὴ καὶ Παράδοσις», σσ. 176-179, 181183. PELIKAN, «The "spiritual sense"», σσ. 338-360. GRIBOMONT, «Le paulinisme», σσ. 481-490. Ο Ι∆ΙΟΣ, «La tradition johannique», σσ. 847-866. Ο Ι∆ΙΟΣ, Mélanges 1, σσ. 201-208, δίνει στατιστικοὺς πίνακες γιὰ τὴ χρήση παύλειων χωρίων ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία»,
σσ. 312-342.
199. ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 54, PG 25, 192B.
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μαίνει ὅτι μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἀπόστολος ἐκφράζει τὴν τιμή του στὸν Ἰσραὴλ ὄχι ὡς ἔθνος καταγωγῆς του, ἀλλὰ ὡς τὸ λαὸ ποὺ κρίθηκε ἄξιος μεγάλων καὶ σπουδαίων θείων
εὐεργεσιῶν· «οὐδ᾽ ἐπειδήπερ συγγενεῖς αὐτοῦ οἱ Ἰσραηλῖται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ Ἰσραηλῖται ἦσαν οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς, καὶ ἐπειδὴ τοσούτων καὶ τοιούτων παρὰ Θεοῦ κατηξιώθησαν». Πράγματι οἱ Ἰσραηλῖτες ἔλαβαν δωρεὰν τὶς διαθῆκες καὶ τὶς ἐπαγγελίες, τοὺς
πατριάρχες καὶ τοὺς προφῆτες, τὸ νόμο καὶ τὴ λατρεία, τὴν υἱοθεσία καὶ τὴ δόξα καί, τὸ
μέγιστο, ἀπὸ αὐτοὺς προῆλθε ὁ Χριστὸς κατὰ τὴ σάρκα. Ὁ ἀπόστολος λοιπὸν δὲν ἀπέβλεπε στὴ συγγένεια ἀλλὰ στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου χάριν τῶν Ἰσραηλιτῶν, κατὰ
τὸν κυριακὸ λόγο «οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ» 200 .
Ὡστόσο ὁ περιούσιος λαὸς ἀποδείχθηκε ἀνάξιος τῶν θείων εὐεργεσιῶν καὶ ἐξέπεσε
τῆς θείας εὐνοίας λόγῳ τῆς παραβατικῆς ἐναντίον τοῦ Κυρίου συμπεριφορᾶς. Ἡ εὐθύνη
γιὰ τὴν ἔκπτωση ἦταν τόσο ἀτομικὴ ὅσο καὶ συλλογική, δηλαδὴ ὁλοκληρωμένη, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ τὸ Θεὸ ἀκατηγόρητο γιὰ τὴν ἀποκήρυξη τοῦ περιούσιου λαοῦ. Οἱ ποιμένες τοῦ Ἰσραὴλ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ ἀξιώματος στὴν κατάσταση τοῦ μισθωτοῦ, διότι, ἀντὶ νὰ θεραπεύουν τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, ὑπηρετοῦσαν τὶς δικές τους ὑλικὲς ἀπαιτήσεις 201 . Ἀλλὰ καὶ κάθε Ἰσραηλίτης ποὺ παρέβαινε τὸ θεῖο νόμο,
δηλαδὴ τὸ θεῖο θέλημα, εἶχε ἀτομικὴ εὐθύνη καὶ προσωπικὴ ἐνοχὴ ἀπέναντι στὸ Θεό.
Σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο ἡ ἀλαζονία τοῦ Ἰσραὴλ ἔγινε αἰτία τῆς ἔκπτωσής του καὶ τῆς ἀνάδειξης ἄλλου λαοῦ στὴ θέση τοῦ ἀγαπημένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἑβραῖοι τυπολάτρες,
ποὺ ὑπερηφανεύονταν κατὰ τῶν ἀκαθάρτων εἰδωλολατρῶν, ἔγιναν οἱ ἴδιοι ἀκάθαρτοι
καὶ τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης τους ρυπαρά, ἐνῶ οἱ εἰδωλολάτρες ἐξαγνίστηκαν καὶ ἡ ἀνομία καὶ ἀσέβεια τους ἐξαλείφθηκαν διὰ τῆς πίστεως 202 .
Στὸ μεταίχμιο τῶν δύο ἐποχῶν, τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀπερχομένου λαοῦ καὶ τῆς ἐποχῆς
τοῦ ἀναδεικνυομένου νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, βρίσκεται τὸ ἀντιλεγόμενο σημεῖο, ὁ Χριστός.
Ἑρμηνεύοντας ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης τὸ ψαλμικὸ χωρίο «πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ», ἀποδίδει τὴν ἰδιότητα τοῦ πλουσίου ποὺ πτώχευσε στὸν Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος στερήθηκε τῆς υἱοθεσίας, τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ τῆς λατρείας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Φονεύοντας οἱ ἑβραῖοι τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς καὶ τὴν πηγὴ τοῦ ζωντανοῦ ὕδατος ὑπέκυψαν στὴν ἀνάγκη τῆς πείνας καὶ τῆς δίψας. Ἡ τιμωρητικὴ αὐτὴ στέρηση
δὲν ἦταν ὑλική, ἀλλὰ «λιμὸς τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου». Οἱ ἐθνικοί, ἀντίθετα, ποὺ
200. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 190, PG 31, 1209B-D. Ρωμ. 9, 3. Ματθ. 15, 24. Ἡ χρήση ἀπὸ τὸν ἱερὸ ἑρμηνευτὴ τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραὴλ» δὲ
σημαίνει ἄρνηση τῆς οἰκουμενικότητας καὶ παγκοσμιότητας τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Ἡ τοποθέτηση τοῦ στίχου στὸ σημεῖο αὐτὸ τονίζει τὴν τιμὴ μὲ τὴν ὁποία περιέβαλε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο διὰ τοῦ σχεδίου τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας.
201. Εἰς Μάμαντα 3-4, PG 31, 593C-596C. Ὁ Κύριος ἀποκαλοῦσε μισθωτοὺς ποιμένες τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ ποιμαίνουν, ἐκμεταλλεύονταν τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ καὶ ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Βλ. Ἰω. 10, 11-13. Γιὰ τοὺς ποιμένες τοῦ Ἰσραὴλ
βλ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ″Καρδία καινή″, σ. 170 ἑξ.
202. Περὶ ταπεινοφροσύνης 5, PG 31, 533D-536A: «…Τοιαύτη καὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν ἡ πτῶσις. Ἐπαιρόμενοι γὰρ κατὰ τῶν ἐθνῶν, ὡς ἀκαθάρτων, ἀκάθαρτοι γεγόνασιν ἀληθῶς· τὰ δὲ ἔθνη κεκάθαρται. Καὶ
τῶν μὲν ἡ δικαιοσύνη γέγονεν ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης, τῶν δὲ ἐθνῶν ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἀσέβεια διὰ πίστεως
ἐξήλειπται». Ἠσ. 64, 6. Γιὰ τὴν ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ εὐθύνη τοῦ Ἰσραὴλ βλ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ″Καρδία
καινή″, σ. 125 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, Εἰσαγωγή, σσ. 348-350, 956-958.
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ζήτησαν τὸν Κύριο, ἔλαβαν πολλαπλάσια πνευματικὰ ἀγαθά 203 . Ἐν ὄψει τοῦ σταυρικοῦ
του θανάτου ὁ Κύριος προαναγγέλλει τὴν ἔκπτωση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν υἱοθεσία ἑνὸς
νέου λαοῦ· «καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης» 204 .
Ἔτσι στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐμφανίζονται δύο ἐκλεκτοὶ λαοὶ καὶ δύο
διαθῆκες, ποὺ χαρίστηκαν σ᾽ αὐτοὺς ἀντίστοιχα· «εἷς μὲν καθ᾿ ὃν τὴν προτέραν ἐδεξάμεθα ∆ιαθήκην, ἕτερος δὲ ὁ τὴν καινὴν καὶ σωτήριον τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν ἡμῖν χαρισάμενος». Ὁ ψαλμωδὸς μακαρίζει «τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαόν, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ». Ὁ Μέγας Βασίλειος ἑρμηνεύοντας μεσσιανικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ τὸ στίχο ἐπισημαίνει ὅτι ὁ μακαρισμὸς δὲν ἀπευθύνεται στὸν Ἰσραὴλ ἀλλὰ στὸν «ἀπὸ πάντων τῶν λαῶν ἀριστίνδην ἐξειλεγμένον». Οἱ χριστιανοὶ συναποτελοῦν
τὸ ἔθνος ποὺ ἀναγνωρίζει τὸν Κύριο ὡς Θεό του, καὶ τὸ λαὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἐξέλεξε ὡς κληρονόμο τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν του· «ἔθνος μέν, διὰ τὸ ἐξ ἐθνῶν πολλῶν συνειλέχθαι, λαὸς
δέ, διὰ τὸ ἀντὶ τοῦ ἀποβληθέντος λαοῦ προσκληθῆναι». Στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία κλήθηκαν πολλοί, λίγοι ὅμως εἶναι οἱ ἐκλεκτοὶ ποὺ κληρονομοῦν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, οἱ
ὁποῖοι εἴτε προέρχονται ἐξ ἐθνῶν εἴτε ἐξ ἰουδαίων συνιστοῦν τὸ «λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν
χάριτος» 205 .
Στὴν Ἐκκλησία ἐπαληθεύεται ἡ προφητικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ 59ου ψαλμοῦ «Τοῖς ἀλλοιωθησομένοις». Μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἄνθρωποι μεταβάλλονται
καί, ἀφοῦ ἀπορρίψουν «τὴν πρὸς τὰ μάταια τῶν πατέρων συνήθειαν», στοιχίζουν τὴ ζωή τους «τῇ κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἀκριβείᾳ». Μετὰ τὴ θεία ἐνανθρώπηση ὁ ψαλμὸς δὲν ἔχει πλέον ἐφαρμογὴ στοὺς Ἰουδαίους καὶ στὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ στοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τὴν πολυθεΐα σὲ εὐσέβεια καὶ τὴν
πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας στὴν ἐπίγνωση τοῦ ∆ημιουργοῦ, καὶ προτίμησαν ἀντὶ τῆς
παράνομης ἡδονῆς τὴ σωφροσύνη τοῦ νόμου, καὶ ἀντὶ τῶν χορῶν καὶ τῆς μέθης τὴ νηστεία καὶ τὴν προσευχή. ∆ικαίως λοιπὸν οἱ χριστιανοὶ οἰκειοποιοῦνται τὴν ἱερὴ γραφὴ
τοῦ ψαλμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ἀφοῦ μέσα στὴν Ἐκκλησία
αὐτὴ λαμβάνει τὸ ἀληθινό της νόημα· «∆ιὸ καὶ ἡμέτερά ἐστι τὰ θεῖα λόγια, καὶ τῇ τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὡς θεόπεμπτα δῶρα, καθ᾿ ἕκαστον σύλλογον ὑπαναγινώσκεται, οἷόν
τις τροφὴ ψυχῶν χορηγουμένη διὰ τοῦ Πνεύματος». Ὁ Ἰουδαῖος βέβαια κατακρατεῖ ἐγωιστικὰ τὴν κυριότητα τῶν θείων Γραφῶν καὶ ἀπωθεῖ πεισμόνως τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἰσραὴλ ἔχει ἐκπέσει τῆς θείας εὐνοίας καὶ στὴ θέση τοῦ ἀγαπημένου λαοῦ βρίσκεται πλέον
ἡ οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ προκύπτει μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Γραφή, ἡ ὁποία ἀποκρούει τὴν ἐθνικιστικὴ ἰουδαϊκὴ ἀντίληψη καὶ αὐτοπροβάλλεται ὡς κοινὸ
κτῆμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ Χριστό· «Ἐὰν δὲ παρωθῆται ἡμᾶς ὁ Ἰουδαῖος ὡς ἀλλοτρίους τῶν γεγραμμένων, ἐκ τῶν γεγραμμένων αὐτὸν δυσωπήσωμεν·
δηλοῦντες τὸ σύμμικτον τῆς κλήσεως· ὅπως τὰ διεστῶτα συνάγει, τὰ μακρὰν συγκαλεῖ,

203. Εἰς ψαλμὸν 33, 7, PG 29, 368Α. Ψαλμ. 33, 11. Ἀμὼς 8, 11. Βλ. καὶ ΛΒΘ, «Πείνα καὶ δίψα»,
στ. 793-795.
204. Εἰς ψαλμὸν 28, 3, PG 29, 288Β. Ἰω. 10, 16.
205. Εἰς ψαλμὸν 32, 7, PG 29, 341BC. Ψαλμ. 32, 12. 64, 5. Ματθ. 20, 16. Ρωμ. 11, 5· 25. Α΄ Πέτρ. 2,
9. Βλ. καὶ ΛΒΘ, «Κληρονομία, «Λαός», «Ὑπόλειμμα», στ. 566-569, 591-599, 970-973. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ,
″Καρδία καινή″, σ. 254 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, Εἰσαγωγή, σσ. 69-70, 721-722, 786-787, 856-857. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ,
Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς μελέτες, σσ. 398-399. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, «Ἡ ἄφεση», σ. 72 ἑξ.
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ἕνα ποιεῖ τοὺς πολλοὺς διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως» 206 .
Ἡ οἰκειοποίηση ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ σώματος τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης δὲν ἐπιβάλλει τὴν ὑποχρέωση προσκόλλησης στὶς παρωχημένες τυπικὲς διατάξεις. Τὸ καινὸ
μήνυμα τῆς σωτηρίας καὶ τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Θεανθρώπου γίνονται δεκτὰ ὄχι
ἀπὸ τοὺς προσκολλημένους στὸ νόμο, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἀνακαινιζομένους διὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Οἱ ἀναγεννημένοι χριστιανοὶ ὡς «καινοὶ ἀσκοὶ» πληροῦνται ἀπὸ τὸν καινούργιο καὶ πνευματικὸ οἶνο ἐκ τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός 207 . Ἔτσι
πολλὲς ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου τέθηκαν σὲ ἀχρησία καὶ ἀχρηστία ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ἐνῶ στὴ συνέχεια οἱ ἀπόστολοι διασαφήνισαν τὸ θεῖο θέλημα ποὺ
ἐπέβαλλε τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ νόμου 208 . Τὸ
ἴδιο ἔπρατταν κατὰ περίπτωση οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ σύνοδοι, ὅταν διέβλεπαν ἀλλοίωση τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ διατάραξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξης 209 .
Ἡ κατάργηση ἐν μέρει τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου δὲν ἀφορᾶ στὰ προφητικὰ κείμενα καὶ
στοὺς σποράδην τῆς Γραφῆς προφητικοὺς τύπους καὶ λόγους. Ἡ θεόπνευστη ὁμιλία καὶ
δράση τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραὴλ ἐκπληρώθηκε μὲ κάθε λεπτομέρεια στὸ θεανδρικὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιπλέον ἡ ἠθικὴ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης τελειοποιήθηκε διὰ τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ποὺ ἐξομάλυναν τὴν ὁδὸ ἐπιστροφῆς τοῦ πεπτωκότος στὴν ἀρχέγονη δόξα. Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὄχι μόνο δὲν καταργεῖται στὸ σύνολό της, ἀλλὰ τίθεται σὲ ἰσόκυρη καὶ ἰσοστάσια μὲ τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη θέση ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐγκυρότητα καὶ αὐθεντία τους ὡς πηγὲς τῆς ἐν Χριστῷ θείας ἀποκαλύψεως.
Ὡστόσο ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη ἀναγνωρίζεται ὡς ἔχουσα τὰ πρωτεῖα τιμῆς. Χωρὶς ν᾿ ἀγνοεῖ
τὴ συνήθη πατερικὴ ἐπιχειρηματολογία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ πρώτη Γραφὴ ἀποτελεῖ τὸν τύπο, τὴ σκιά, τὸ μέρος τῆς ἀλήθειας, ἐνῶ ἡ δεύτερη συνιστᾶ τὴν ἐκπλήρωση
καὶ τὸ σύνολο τῆς ἀλήθειας, ὁ Μέγας Βασίλειος ἐντοπίζει τὸ κριτήριο ἱεράρχησης στὴ
διαφορὰ τῶν φορέων καὶ ἐκφραστῶν τῶν δύο ∆ιαθηκῶν· «Πᾶσα μὲν ἡ τῶν Εὐαγγελίων
φωνὴ μεγαλοφυεστέρα τῶν λοιπῶν τοῦ Πνεύματος διδαγμάτων, καθ᾿ ὅτι ἐν ἐκείνοις
μὲν διὰ τῶν δούλων ἡμῖν ἐλάλησε τῶν προφητῶν, ἐν δὲ τοῖς Εὐαγγελίοις αὐτοπροσώπως διελέχθη ἡμῖν ὁ ∆εσπότης»210 .
206. Εἰς ψαλμὸν 59, 2, PG 29, 464Β-D.
207. Εἰς ψαλμὸν 32, 5, PG 29, 337ΑΒ. Ματθ. 9, 17.
208. Βλ. Πράξ. 15, 1-31, ὅπου περιγράφονται τὰ περιστατικὰ σύγκλησης τῆς Ἀποστολικῆς συνόδου,
ἡ ὁποία παρὰ τὶς ἀντεγκλήσεις τῶν φαρισαϊζόντων ἐπικύρωσε τὴν ὁριστικὴ κατάργηση τῆς περιτομῆς
καὶ ἄλλων τυπικῶν διατάξεων τοῦ νόμου.
209. Ἡ συνοδικὴ κατάργηση, λ.χ., τῶν ἐξ ἀγχιστείας γάμων, ἂν καὶ μεταγενέστερη τῆς ἀποστολικῆς
ἐποχῆς ρύθμιση, δὲν ἀποτελεῖ καινοτομία ἀλλὰ ἐφαρμογὴ τοῦ καινοῦ πάντοτε εὐαγγελικοῦ μηνύματος.
Βλ. ∆ευτ. 25, 5-6, καὶ κανόνες 2 Νεοκαισαρείας, 76, 78 καὶ 79 Μεγάλου Βασιλείου κ.ἄ. Ὁ Βαλσαμὼν ἐξηγεῖ: «τὰ τοῦ παλαιοῦ νόμου, ἄνευ ὧν ῥητῶς ἐδέξατο ἡ ἐκκλησία, ἐσχόλασαν, καὶ ὁ χρώμενος τούτοις, ἰουδαΐζει. Ἰδοὺ γὰρ ἀναφαίνεται, ὅτι καὶ παρὰ τοῖς ἁγίοις Πατράσιν οἱ νόμοι ἐδέχθησαν οἱ τοὺς ἐξ ἀγχιστείας
γάμους κωλύοντες, καὶ ὁ νόμος ὁ παλαιὸς ὁ ἐπιτρέπων τὸν τοῦ τελευτήσαντος ἀδελφὸν λαμβάνειν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ὡς ἂν ἀναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ, ἠπράκτησε. Καὶ οἱ Λατῖνοι δέ, οἱ τὰ ἐξ ἀγχιστείας συνοικέσια ἀδιαφόρως συναλλάττοντες, τῷ κανόνι προσκρούουσιν» (ΡΠΣ 4, 242).
210. Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» 1, PG 31, 472Β. ∆ιαβάθμιση ἐξάλλου παραδέχεται ὁ ἱερὸς πατὴρ
καὶ ἀνάμεσα στὰ Εὐαγγέλια: «Αὐτοῦ γε μὴν τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ὁ μεγαλοφωνότατος, καὶ πάσης
μὲν ἀκοῆς μείζονα, πάσης δὲ διανοίας ὑψηλότερα φθεγξάμενος, Ἰωάννης ἐστίν, ὁ υἱὸς τῆς βροντῆς». Βλ. καὶ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σσ. 332-333. Γιὰ τὴν ἀδιάσπαστη θεολογικὴ ἑνότητα Παλαιᾶς
καὶ Καινῆς ∆ιαθήκης, συνδετικὸς κρίκος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Χριστός, βλ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, Εἰσαγωγή, σ.
70 ἑξ.
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Τὰ προνόμια τοῦ νόμου δόθηκαν ἀπὸ τὸ Θεὸ στὸν Ἰσραὴλ ὄχι ὡς μόνιμα κτήματα
ἀλλὰ ὡς προσωρινὲς διευκολύνσεις, ὥστε νὰ ἐπιτύχει ὁ περιούσιος λαὸς τὴν ἀποστολή
του, ποὺ ἦταν ἡ προετοιμασία τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία ὁ νόμος ρητὰ καταργεῖται ὡς πρὸς τὸ δικανικό του μέρος, ἐνῶ διατηρεῖται σὲ ἰσχὺ τὸ ἠθικὸ καὶ πνευματικό του νόημα. Ἡ ἐμμονὴ τοῦ Ἰσραὴλ στὴν τυπολατρικὴ τήρηση τοῦ νόμου προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ὁ ἄλλοτε φανατικὸς ἑβραῖος Παῦλος παρομοίασε τὰ προνόμια τοῦ νόμου ὡς «ζημίαν» καὶ «σκύβαλα» καὶ ἀποκήρυξε τὴν κατὰ νόμον δικαιοσύνη του, «ἵνα Χριστὸν κερδήσῃ καὶ εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ ἔχων… τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει» 211 . Ὁ Μέγας
Βασίλειος σὲ σχετικὴ μὲ τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα ὁμιλία τονίζει ὅτι ὁ νόμος ἦταν παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν. Γι᾽ αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικριτικὸς ἀπέναντι στὴν ἐπιμονὴ στὶς
διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, ἡ τήρηση τῶν ὁποίων παρακωλύει τὴ θεία γνώση καὶ
τὴν ἐν Χριστῷ δικαίωση. Τολμηρὰ παρομοιάζει «τοῖς ἐκβλητοτάτοις τοῦ σώματος, καὶ
ἀποπτύστοις, καὶ ὧν μάλιστα πρὸς τὴν ἀλλοτρίωσιν ἐπειγόμεθα… τὰ παρὰ Θεοῦ πρὸς
καιρὸν δεδομένα νομικὰ προτερήματα» 212 . Βέβαια ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς δημόσιας
δράσης του ὁ Χριστὸς ἔδειξε τὸ σεβασμό του στὴν παλαιὰ νομοθεσία πορευόμενος πρὸς
τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη. Μετὰ τὴν ἀνάσταση, ποὺ σηματοδότησε τὴν πλήρωση τοῦ ἐπὶ γῆς ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου, παραγγέλλει στοὺς ἀποστόλους ἕνα καινὸ βάπτισμα
ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐν Χριστῷ θείας ἀποκαλύψεως, ποὺ ἔχει οἰκουμενικὴ διάσταση·
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ὁ Μέγας Βασίλειος διακρίνει ἀνάμεσα στὰ δύο βαπτίσματα καὶ ἐπισημαίνει τὴν ἀνωτερότητα τοῦ δι᾽ ὕδατος καὶ Πνεύματος βαπτίσματος ποὺ θέσπισε ὁ Χριστός· «Ἰωάννης ἐκήρυσσε βάπτισμα μετανοίας…Κύριος κηρύσσει βάπτισμα υἱοθεσίας…Ἐκεῖνο εἰσαγωγικὸν τὸ βάπτισμα· τοῦτο τελειωτικόν. Ἐκεῖνο
ἁμαρτίας ἀναχώρησις· τοῦτο οἰκείωσις πρὸς Θεόν» 213 .
Ἡ σύγκριση τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος μὲ τὸ βάπτισμα τῶν Ἰσραηλιτῶν στὴν
ἔρημο καταδεικνύει τὴν ἀνωτερότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ πρώτου. Ὁ Ἰσραὴλ βαπτίστηκε στὸ ὄνομα τοῦ Μωυσῆ «ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ» παρέχοντας τὸν τύπο
τοῦ ἀληθινοῦ καὶ τελείου βαπτίσματος «ἐν τῷ Πνεύματι» στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ περιούσιου λαοῦ ποὺ διέβη τὴ θάλασσα γιὰ ν᾿ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ δεινὴ δουλεία τοῦ φαραὼ ὁ πιστὸς διέρχεται μέσῳ τοῦ ὕδατος τῆς κολυμβήθρας γιὰ ν᾿ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν πικρὴ τυραννία τοῦ διαβόλου. Τὸ τυπικὸ βάπτισμα ἦταν ἀπαραίτητη
προϋπόθεση γιὰ νὰ γευθοῦν οἱ Ἰσραηλῖτες τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς πνευματικῆς πέτρας καὶ τὸν
ἄρτο τῶν ἀγγέλων. Ὁ βαπτισθεὶς στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπολαμβάνει τὴν «ἀληθινὴν
πόσιν» καὶ γεύεται τὸν «ζῶντα ἄρτον». Τὸ ἰουδαϊκὸ βάπτισμα ἦταν τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴ
γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα εἶναι τὸ σφράγισμα ποὺ διανοίγει τὴν εἴσοδο τοῦ παραδείσου214 . Τὸ ἐν Χριστῷ βάπτισμα ἀντικατέστησε καὶ τὴ νομικὴ ὑποχρέω211. Ματθ. 23, 13 ἑξ. Λουκ. 11, 39 ἑξ. Φιλιπ. 3, 4-9.
212. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 4, PG 31, 432Β. Ὅροι κατὰ πλάτος 8, 2, PG 31, 937BC. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ περιεχόμενο τῶν νομικῶν διατάξεων ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη χαρακτηρίζεται «παλαιὸς νόμος». Βλ.
Ἐπιστ. 232,4-5, COURTONNE 3, 38 (PG 32, 864A).
213. Ματθ. 28, 19. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 1, PG 31, 425Α. Βλ. καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Ἑρμηνεία
εὐαγγελίων, σσ. 286-292.
214. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 2, PG 31, 428Α-C. Α΄ Κορ. 10, 2. Λουκ. 3, 16. Ψαλμ. 77, 25. Ἰω.
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ση τῆς περιτομῆς, ποὺ ἦταν ἐπαχθὴς καὶ ἐπώδυνη γιὰ κάθε Ἰσραηλίτη. Ἡ ὀλιγωρία ὡς
πρὸς τὴν ἐκπλήρωση τῆς σχετικῆς μωσαϊκῆς διάταξης ἐπαπειλοῦσε τὴν ἐσχάτη τῶν
ποινῶν· «καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν
διαθήκην μου διεσκέδασε». Ὁ χριστιανικὸς νόμος ἀντίθετα παρέχει στὸν ἄνθρωπο ἀπόλυτη ἐλευθερία ἐπιλογῆς, ὑπόσχεται δὲ καὶ πραγματοποιεῖ «δρόσον ψυχῆς, καὶ ἕλκους
καρδίας ἴαμα» στὸν προσερχόμενο στὸ βάπτισμα215 .
Στὴν ἐποχὴ τῆς παλαιᾶς μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διαθήκης ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ
ἦταν νομικὴ καὶ τυπική, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὑποχρέωση τῶν ἑβραίων νὰ λατρεύουν μόνο στὸ
ναὸ τοῦ Σολομῶντος καὶ ν᾿ ἀναφέρουν τὴ δοξολογία τους στὸ Γιαχβὲ μόνο διὰ καθορισμένων τελετουργικῶν πράξεων. Τὸ ἑβραϊκὸ λατρευτικὸ τυπικὸ σχετιζόταν ἄμεσα μὲ
τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Οἱ καθαρμοὶ καὶ οἱ ἐξιλασμοὶ ἀποσκοποῦσαν στὴν ἠθικὴ καθαρότητα τοῦ Ἰσραηλίτη, ὥστε νὰ εἶναι ἄξιος νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ Θεό216 . Τὸ ψαλμικὸ αἴτημα γιὰ «ᾆσμα καινὸν» ἐπαληθεύεται πλήρως στὴ νέα ἐν Χριστῷ πραγματικότητα, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ διαμετρικὴ ἀντίθεση μὲ τὴν πραγματικότητα τοῦ νόμου. Ὁ
καινὸς ἄνθρωπος λατρεύει τὸ Θεὸ «ἐν τῇ καινότητι τοῦ πνεύματος» καὶ ὄχι «ἐν τῇ παλαιότητι τοῦ γράμματος». Ἡ χριστιανικὴ λατρεία εἶναι «μυστικὴ καὶ ἀληθινὴ» σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν «τυπικὴν τὴν κατὰ τὸν νόμον προαγομένην». Ἡ νέα λατρεία προϋποθέτει τὴν κατανόηση τοῦ ἀληθινοῦ πνεύματος τοῦ νόμου χωρὶς προσκόλληση στὸ παρωχημένο νόημα τοῦ γράμματος· «τὸ μὲν παλαιούμενον καὶ γηράσκον τῆς ∆ιαθήκης διέβη· τὸ δὲ καινὸν καὶ ἀνανεούμενον ᾆσμα ἡμᾶς τῆς τοῦ Κυρίου διδασκαλίας διεδέξατο».
∆ιὰ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πνεύματος τοῦ νόμου ὁ πιστὸς ἀποκτᾶ ὄχι μόνο καινὸ ἦθος ἀλλὰ καὶ καινὴ λατρεία· «ὁ ἀεὶ καινότερος ἑαυτοῦ γινόμενος καινότερον ᾆσμα ᾄδει τῷ Θεῷ». «Καινὸν ᾆσμα», ὄχι ἀπὸ χρονικὴ ἀλλὰ ἀπὸ σωτηριολογικὴ ἄποψη, εἶναι καὶ ἡ ἀναγνώριση καὶ δοξολογία τῆς θείας ἀγαθότητας καὶ φιλανθρωπίας, ποὺ ἐκδηλώνεται διὰ
τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου· «Ἐάν τε οὖν τὸν θαυμάσιον τρόπον καὶ πᾶσαν τὴν φύσιν ὑπερβαίνοντα τῆς ἐνανθρωπήσεως διηγῇ τοῦ Κυρίου, καινότερον ᾆσμα
καὶ ξένον ᾄδεις· ἐάν τε τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἀνανέωσιν τοῦ παντὸς κόσμου τοῦ ὑπὸ τῆς
ἁμαρτίας παλαιωθέντος διεξίῃς, καὶ τὰ τῆς ἀναστάσεως ἀπαγγέλλῃς μυστήρια, καὶ οὕ-

6, 51. HAYKIN, «"In the cloud"», σσ. 135-144. Βλ. καὶ ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ κατὰ Μάρκον, σ. 53 ἑξ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Ἑρμηνεία εὐαγγελίων, σσ. 278-285. Στὴ συνάφεια αὐτὴ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει καὶ
ἕνα ἀκόμη παλαιοδιαθηκικὸ τοῦ βαπτίσματος τύπο. Πρόκειται γιὰ τὴ θυσία ὁλοκαυτώματος ποὺ πρόσφερε ὁ Ἠλίας στὸ Θεὸ ὄχι μὲ φωτιὰ ἀλλὰ μὲ νερὸ (Γ´ Βασ. 18, 33-39). Βλ. ὅπ.π. 3, PG 31, 428D-429A: « Ἔδειξεν Ἠλίας τοῦ βαπτίσματος τὴν ἰσχὺν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῶν ὁλοκαυτωμάτων, οὐ διὰ πυρός, ἀλλὰ δι᾿ ὕδατος τὴν θυσίαν ὁλοκαυτώσας. Ἄλλως μὲν οὖν ἡ τοῦ πυρὸς φύσις τῷ ὕδατι μάχεται· ἐπειδὴ δὲ μυστικῶς τὸ
ὕδωρ τρίτον τότε τοῦ βωμοῦ κατεχύθη, ἀρχὴ ἐγένετο τῷ πυρί, καὶ ἐξῆψε τὴν φλόγα ὥσπερ ἔλαιον… δεικνύντος τοῦ λόγου, ὅτι διὰ τοῦ βαπτίσματος τῷ Θεῷ οἰκειοῦται ὁ προσαγόμενος, καὶ ὅτι φῶς καθαρὸν καὶ
οὐράνιον ἐν ταῖς τῶν προσιόντων ψυχαῖς διὰ τῆς εἰς τὴν Τριάδα πίστεως ἀναλάμπει». Πρβλ. GRIBOMONT,
«S. Basile, Le Protreptique», σσ. 77-82. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σσ. 333-334.
215. Γέν. 17, 14. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 2, PG 31, 428Α.
216. Εἰς ψαλμὸν 28, 1, PG 29, 281Α. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, «Ἡ ἄφεση», σ. 58 ἑξ. Τὴν ἰουδαϊκὴ λατρεία ἀποτυπώνει, ἑρμηνευόμενος στὴν ἱστορική του διάσταση, ὁ ψαλμικὸς λόγος 28, 1-2: «Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ,
υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ». Βλ. καὶ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, Εἰσαγωγή,
σσ. 458-460, 739-740.
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τω καινὸν καὶ πρόσφατον ᾄδεις τὸ ᾆσμα» 217 .
Ἡ ἐμμονὴ στὴν ἰουδαϊκὴ ἐκδοχὴ τοῦ γράμματος τῆς Γραφῆς καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ
τὶς νομικὲς λεπτομέρειες λειτουργοῦν ὡς παραπέτασμα ποὺ ἐμποδίζει τὴν καρδιὰ τοῦ
πιστοῦ νὰ δεῖ καὶ νὰ γνωρίσει τὴν κεκρυμμένη ἀλήθεια. Ἡ κατὰ γράμμα κατανόηση
καὶ τήρηση τοῦ νόμου καταργήθηκαν μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ οἱ τύποι
ἔγιναν πλέον ἀλήθεια. Ὁ νόμος ὡς πρὸς τὸ δικανικὸ μέρος τέθηκε σὲ ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητη ἀργία καὶ οἱ μεσσιανικὲς προφητεῖες ἔλαβαν τέλος μετὰ τὴν ἀνατολὴ τῆς Ἀληθείας· «ἀργοῦσι γὰρ λύχνοι τῇ τοῦ ἡλίου παρουσίᾳ· καὶ σχολάζει ὁ νόμος, καὶ προφητεῖαι κατασιγάζονται, τῆς ἀληθείας ἀναφανείσης». Ἡ διάρρηξη τοῦ καλύμματος, δηλαδὴ τῆς ἀσάφειας τοῦ παλιοδιαθηκικοῦ γράμματος, ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο στὰ βάθη τοῦ
νόμου, στὰ πνευματικὰ ἀπόρρητα τοῦ νόμου, ὅπου ὁ πιστὸς ὡς νέος Μωυσῆς λαμβάνει
ἐπαξίως τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· «Ὥστε ἀναλογεῖν τῷ μὲν ἐπὶ τοῦ προσώπου
Μωϋσέως καλύμματι τὴν τῶν νομικῶν διδαγμάτων ἀσάφειαν· τῇ δὲ ἐπιστροφῇ, τῇ
πρὸς τὸν Κύριον, τὴν πνευματικὴν θεωρίαν. Ὁ οὖν ἐν τῇ ἀναγνώσει τοῦ νόμου περιελὼν
τὸ γράμμα, ἐπιστρέφει πρὸς τὸν Κύριον… καὶ ὅμοιος γίνεται Μωϋσεῖ ἐκ τῆς ἐπιφανείας
τοῦ Θεοῦ τὸ πρόσωπον δεδοξασμένον ἔχοντι».218 .
Ὅσα περὶ Ἰουδαϊσμοῦ διαλαμβάνει ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν εἶναι θεωρητικὲς κατασκευὲς ἀλλὰ ἐμπειρικὲς καταθέσεις. Πράγματι ἡ ἐμμονὴ κάποιων χριστιανῶν στὸ μονοθεϊσμὸ καὶ στὸ νομικισμὸ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης κατέστη ἐπιζήμια γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καθὼς ὁδήγησε σὲ δογματικὲς καὶ ἠθικὲς παρεκκλίσεις. Ἰουδαϊκὸ ὑπόβαθρο εἶχαν
οἱ διάφορες ἐγκρατευτικὲς ὁμάδες, στὰ μέλη τῶν ὁποίων ἡ κανονικὴ νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας ἐπέβαλε αὐστηρὰ ἐπιτίμια 219 . Ὁ Μάρκελλος Ἀγκύρας διὰ τῶν δοξασιῶν του
προσέγγιζε τὸν Ἰουδαϊσμό. Ἀρνούμενος τὴν ἰδία ὑπόσταση τόσο τοῦ Υἱοῦ ὅσο καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀθετοῦσε τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ποὺ διενεργεῖται διὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὸ ἀσεβὲς δόγμα τοῦ Μαρκέλλου χαρακτηρίζει ὁ
Μέγας Βασίλειος ὡς «παρεφθαρμένον Ἰουδαϊσμόν» 220 . Ἡ νομικὴ λατρεία τῶν ἑβραίων,
ποὺ καταργήθηκε ἀπὸ τὸ Χριστό, ἐπανῆλθε στὸ προσκήνιο διὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀπολιναρίου, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν δογματικῶν κακοδοξιῶν του εἰσηγεῖτο ἐπιστροφὴ στὴν
ἰουδαϊκὴ λατρεία, δηλαδὴ περιτομή, τήρηση τοῦ Σαββάτου, ἀποχὴ ἀπὸ ὁρισμένες τροφές, τέλεση θυσιῶν, προσκύνηση στὸ ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, ποὺ σήμαιναν οὐσιαστικὰ
μετατροπὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ Ἱουδαϊσμό· «ὧν τί ἂν γένοιτο καταγελαστότερον, μᾶλλον δὲ ἀλλοτριώτερον τοῦ εὐαγγελικοῦ δόγματος;»221 .
217. Ψαλμ. 32, 3. Ρωμ. 7, 6. Περὶ νηστείας 1, 6, PG 31, 172B. Εἰς ψαλμὸν 32, 2, PG 29, 328ΒC. Βλ.
καὶ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ″Καρδία καινή″, σ. 378 ἑξ.
218. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 21, 53, SC 17, 434-436 (PG 32, 164C-165C). Β΄ Κορ. 3, 14-18. Ἔξ. 34, 34.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σ. 333.
219. Σὲ καταδίκη ἰουδαϊκῶν συνηθειῶν προέβη ἡ Πενθέκτη διὰ τῶν κανόνων 11, 33 καὶ 99. Βλ.
ΡΠΣ 2, 328-330, 379-381, 543-545 (καν. καὶ ἑρμ.). ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 267-270.
220. Ἐπιστ. 263, 5,5-11, COURTONNE 3, 125 (PG 32, 981A): «πάσης ἡμῶν τῆς ἐλπίδος ἀθέτησιν ἔχει τὸ Μαρκέλλου δόγμα, οὔτε Υἱὸν ἐν ἰδίᾳ ὑποστάσει ὁμολογοῦν, ἀλλὰ προενεχθέντα καὶ πάλιν ὑποστρέψαντα εἰς τὸν ὅθεν προῆλθεν, οὔτε τὸν Παράκλητον ἰδίως ὑφεστηκέναι συγχωροῦν, ὥστε οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι Χριστιανισμοῦ μὲν παντελῶς ἀλλοτρίαν ἀποφαίνων τὴν αἵρεσιν, Ἰουδαϊσμὸν δὲ παρεφθαρμένον αὐτὴν
προσαγορεύων».
221. Ἐπιστ. 263, 4,11-18, COURTONNE 3, 124-125 (PG 32, 980C). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 265, 2,45-62,
COURTONNE 3, 130-131 (PG 32, 988Α-C). Ὁ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση, σσ. 121-132, ἐξετάζει
τὴν «ἰουδαϊκὴ μήτρα τῆς αἵρεσης».
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2. Ἡ ἀχρηστία τῆς κοσμικῆς σοφίας γιὰ τὴ δικαίωση τοῦ πιστοῦ
Ὁ Μέγας Βασίλειος διδάσκει ὅτι εἶναι περιττὴ καὶ ἀνώφελη γιὰ τὴ σωτηρία ἡ ἐντρύφηση στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες, ὅπως γεωμετρία, ἀστρονομία καὶ μετεωρολογία, ὅταν
γίνεται εἰς βάρος «τῆς ἐκ τῶν θείων λογίων παιδεύσεως», καὶ στὶς θεωρητικὲς ἐπιστῆμες, ὅπως ποίηση, ρητορικὴ καὶ σοφιστική, «ὧν ὕλη τὸ ψεῦδός ἐστιν». Ὡστόσο δὲν τὶς
ἀπορρίπτει τελείως -ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ἔγινε διὰ τῶν σπουδῶν του ἄριστος γνώστης τῶν
διαφόρων ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν τοῦ λόγου-, ἀλλὰ τὶς θεωρεῖ ὑποδεέστερες σὲ σχέση μὲ
τὴ χριστιανικὴ σοφία. Καθὼς εἶχε γνώση καὶ πεῖρα τῆς περιπλάνησης στὶς ἀτραποὺς
τῆς κοσμικῆς σοφίας, συστήνει στὸ ἐκκλησίασμα· «ἐπεὶ οὖν πολλοὶ τῇ περὶ ταῦτα σπουδῇ τῆς περὶ Θεοῦ γνώσεως κατημέλησαν, ἐν τῇ τῶν ματαίων ἐρεύνῃ καταγηράσαντες,
ἀναγκαία ἡ τῆς παιδείας ἐπίγνωσις, πρός τε τὴν αἵρεσιν τῆς ὠφελίμου παιδείας, καὶ
πρὸς τὴν ἀποφυγὴν τῆς ἀνονήτου καὶ βλαβερᾶς» 222 .
Ἡ ὑπεροχὴ τῆς χριστιανικῆς σοφίας διαφαίνεται ἀπὸ τὴν ἁπλότητα, σαφήνεια καὶ
σταθερότητα τῶν λόγων της, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πολυπλοκότητα, ἀναλήθεια καὶ μεταβλητότητα τῶν λόγων τῆς κοσμικῆς σοφίας. Οἱ «ἐκ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» ἀντιφάσεις ἀντιστρατεύονται «τὸ ἁπλοῦν τῆς πνευματικῆς διδασκαλίας», καθὼς ἀποσκοποῦν, χρησιμοποιώντας «στροφαῖς λόγων» καὶ «τῇ πιθανολογίᾳ τῶν σοφισμάτων», ν᾿
ἀνατρέψουν «τὴν ἰσχὺν τῆς ἀληθείας» 223 . Ἂν καὶ κατέχει καὶ καλλιεργεῖ μὲ ἐπιτυχία
τὴν ἀνθρώπινη σοφία καὶ συναναστρέφεται μὲ μορφωμένους καὶ ἐπιφανεῖς ἄνδρες τῆς
Καππαδοκίας ὁ ἐλλογιμώτατος ποιμένας τῆς Καισάρειας ἐκτιμᾶ περισσότερο τὸ ἦθος
«Σύρου ἀνδρὸς σοφίας κοσμικῆς τοσοῦτον ἀφεστηκότος, ὅσον ἐγγὺς ἦν τῆς τῶν ἀληθινῶν ἐπιστήμης» 224 . Ὁ πνευματικότερος τῶν εὐαγγελιστῶν Ἰωάννης «οὐκ ᾔδει τὴν τοῦ
κόσμου σοφίαν, ἀλλ᾽ ἐφθέγξατο ῥήματα τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, οἷς οὐδεμία σοφία
προσβλέψαι δύναται». Ὁ «ἄγροικος» Βαρλαὰμ συνέτριψε τὴ δύναμη τῶν δαιμόνων καὶ
ἔγινε διὰ τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου του «ἀήττητος τῆς εὐσεβείας διδάσκαλος» 225 .
Κατεξοχὴν σοφοὶ εἶναι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὡς εὐφυεῖς ἔμποροι ἐγκατέλειψαν τὴ ματαιότητα τοῦ βίου καὶ ἐπιδίωξαν τὴν κατάκτηση τοῦ μαργαρίτη τῆς
οὐράνιας βασιλείας. Ἡ οἰκειοποίηση τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, ἡ ἐπιφοίτηση ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ φώτιση ἀπὸ τὶς θεῖες Γραφές, ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου μαρτυροῦν τὴν κατάκτηση τῆς ὄντως σοφίας, ποὺ τοὺς ἀνέδειξε, πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοὺς σοφοὺς ὅλων
τῶν ἐποχῶν, σὲ πρότυπα βίου καὶ σὲ μεγάλους παιδαγωγοὺς τῆς ἀνθρωπότητας226 . Μιμούμενος τοὺς ἁγίους ὁ χριστιανός, ἀκόμα καὶ ἂν κατέχει κοσμικὴ σοφία, ὀφείλει νὰ γί222. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 6, PG 31, 397Α-C. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Γρηγορίου Θεολόγου Ἐπιτάφιος, σσ.
9-10.
223. Βλ. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 7, PG 31, 400C-401Β. Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν
περιορισμένη ἀξία τῆς κοσμικῆς σοφίας ἀναπαρήχθη ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ ἔναντι τῶν φιλοσοφικῶν
προϋποθέσεων τῆς θεολογίας τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ. Βλ. ΖΗΣΗΣ, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, σ. 127 ἑξ.
224. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 6, SC 26, 168 (PG 29, 44AB). TAYLOR, «Basil᾽s contacts with Syriacs», σσ.
217-218.
225. Περὶ πίστεως (ὁμιλ.) 3, PG 31, 472A. Εἰς Βαρλαὰμ 2, PG 31, 484C-485A. Α΄ Κορ. 1, 20.
226. Ματθ. 13, 45-46. Στὴν Ἐπιστ. 27,13-15, COURTONNE 1, 65 (PG 32, 304BC), ἡ λέξη «σοφία»,
ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ἦθος τοῦ Εὐσεβίου Σαμοσάτων, ἔχει βαθύτατη θεολογικὴ σημασία. POUCHET, «Eusèbe de Samosate», σ. 184 ἑξ.
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νει «μωρὸς» σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο, δηλαδὴ ν᾿ ἀποβάλει κάθε ἰδέα ἀνθρώπινης σοφίας καὶ
νὰ ὑποταχθεῖ στὸ σοφὸ θεῖο θέλημα, ὥστε νὰ ἐπιτύχει τὴ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία 227 .
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν ἀπέρριπτε συνολικὰ τὴν κοσμικὴ σοφία
καὶ γνώση, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἀντιστρατεύονταν τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐνῶ
ταυτόχρονα προέβαλλε τὴν ὑπεροχὴ τῆς χριστιανικῆς σοφίας ἔναντι τῆς κοσμικῆς, τῶν
χριστιανικῶν Γραφῶν ἔναντι τῶν κλασικῶν ἔργων καὶ τῶν χριστιανῶν διδασκάλων
ἔναντι τῶν σοφῶν 228 . Ἡ ἁπλότητα τῆς πίστης καὶ ἡ καθόλου εὐσέβεια εἶναι ἡ ἀσφαλὴς
καὶ εὐθεία ὁδὸς σωτηρίας καὶ δόξας· «Μή μοι… σπούδαζε… περὶ σοφίαν τοῦ κόσμου τὴν
καταργουμένην· μὴ περὶ δόξαν τὴν ἀπαθοῦσαν· ταῦτα τῷ βίῳ συναφανίζεται· ἀλλ᾿ εὐσεβείας ἐργάτης ἔσο. Αὕτη γὰρ καὶ εἰς οὐρανόν σε ἀνοίσει, αὕτη καὶ ἀθάνατόν σου τὴν
μνήμην καὶ διαρκῆ τὴν εὔκλειαν παρὰ ἀνθρώποις παρασκευάσει» 229 .
Ἡ στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέναντι στὴν κοσμικὴ σοφία, ὅπως προκύπτει
κυρίως ἀπὸ τὴν πραγματεία του Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 230 , μελετήθηκε καὶ σχολιάστηκε πολὺ ἀπὸ θεολόγους καὶ φιλοσόφους, κάποιοι ἀπὸ
τοὺς ὁποίους τονίζουν τὴ θετικὴ στάση, ἐνῶ παραθεωροῦν ἢ ὑποβιβάζουν τὶς πολὺ σπουδαῖες ἐπιφυλάξεις καὶ ἐνστάσεις τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπέναντι στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ
227. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 274, PG 31, 1272C-1273A. Α΄ Κορ. 3, 18: «Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ
τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μικρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός». Ἠσ. 5, 21: «Οὐαὶ οἱ
συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες».
228. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 14, PG 31, 416ΒC. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸ σοφιστὴ Λιβάνιο τονίζει τὴν
ἀλήθεια τῶν Γραφῶν ἔναντι τοῦ λογοτεχνικοῦ κάλλους τῶν θύραθεν συγγραμμάτων: «ἡμεῖς… Μωσεῖ καὶ
Ἠλίᾳ καὶ τοῖς οὕτω μακαρίοις ἀνδράσι σύνεσμεν ἐκ τῆς βαρβάρου φωνῆς διαλεγομένοις ἡμῖν τὰ ἑαυτῶν,
καὶ τὰ παρ᾿ ἐκείνων φθεγγόμεθα νοῦν μὲν ἀληθῆ, λέξιν δὲ ἀμαθῆ» (Ἐπιστ. 339,19-23, COURTONNE 3,
207 [PG 32, 1084D]). Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 44, 4, PG 29, 396C-397Α: «Οἱ μὲν ἔξω τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας μωρίαν ὀνομάζουσι τοῦ Εὐαγγελίου τὸ κήρυγμα, τὴν εὐτέλειαν τῆς φράσεως τῶν Γραφῶν ἐξουθενοῦντες· ἡμεῖς δὲ οἱ καυχώμενοι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, οἷς ἐφανερώθη διὰ τοῦ Πνεύματος τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, οἴδαμεν, ὅτι πλούσια χάρις ἐστὶν ἐκκεχυμένη παρὰ Θεοῦ ἐπὶ τοῖς περὶ Χριστοῦ λόγοις. ∆ιὰ τοῦτο ἐν ὀλίγῳ τῷ χρόνῳ πᾶσαν σχεδὸν τὴν οἰκουμένην διῆλθε τὸ κήρυγμα, ἐπειδὴ πλουσία καὶ ἄφθονος ἡ χάρις ἐκκέχυται ἐπὶ τοὺς κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου,
οὓς καὶ χείλη Χριστοῦ ὠνόμασεν ἡ Γραφή. ∆ιὰ τοῦτο ἐν εὐκαταφρονήτοις λεξειδίοις πολὺ τὸ ἀγωγὸν καὶ
πρὸς σωτηρίαν ὁλκὸν ἔχει τοῦ Εὐαγγελίου τὸ κήρυγμα».
229. Εἰς Μάμαντα 2, PG 31, 592C. Βλ. καὶ Κατὰ Εὐνομίου 2, 24, SC 305, 100-102 (PG 29,
628A). Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 1, PG 31, 677D-680A. Βλ. καὶ VALLIANOS, «The attitude», σ. 49 ἑξ.
230. Πολλὲς ἀπόψεις διατυπώθηκαν γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς δημοφιλοῦς αὐτῆς πραγματείας. Κάποιοι ἐρευνητές, τριχοτομώντας τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ ἔργου, τονίζουν τὸν παιδαγωγικὸ χαρακτήρα του κρίνοντας ἀπὸ
τὴν ἀποστροφὴ «Πρὸς τοὺς νέους», ἄλλοι ἐντοπίζουν ὡς κεντρικὸ νοηματικὸ ἄξονα τὴν «ἐξ ἑλληνικῶν λόγων» ὠφέλεια, ἐνῶ ἄλλοι ἐπικεντρώνουν τὴν προσοχή τους στὸ «ὅπως ἂν ὠφελοῖντο». Ὀρθὴ εἶναι, κατὰ
τὸ ΜΠΙΛΑΛΗΣ, Μ. Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους, σσ. λδ΄-λε΄, ἡ ἄποψη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία σκοπὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι νὰ διδάξει στοὺς νέους τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ ὑποστοῦν βλάβη, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς κοσμικῆς σοφίας. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ
ἔργου, ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν νέων στοὺς κινδύνους ποὺ ὑποκρύπτονται στὰ φιλοσοφικὰ καὶ ποιητικὰ κείμενα καὶ προβάλλει ὡς ἀσφαλὴ κανόνα τὴ διακριτικὴ καὶ ἐκλεκτικὴ μελέτη
αὐτῶν. Βλ. Πρὸς τοὺς νέους 1,24-29, BOULENGER, 42 (2, PG 31, 565ΑΒ):
«Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ καὶ συμβουλεύσων ἥκω,
τὸ μὴ δεῖν εἰς ἅπαξ τοῖς ἀνδράσι τούτοις, ὥσπερ πλοίου τὰ πηδάλια τῆς
διανοίας ὑμῶν παραδόντας, ᾗπερ ἂν ἄγωσι, ταύτῃ συνέπεσθαι, ἀλλ᾿ ὅ- } σκοπὸς τῆς πραγματείας
σον ἐστὶ χρήσιμον αὐτῶν δεχομένους, εἰδέναι τί χρὴ καὶ παριδεῖν.
Τίνα οὖν ἐστι ταῦτα
} θεωρητικὸ μέρος
καὶ ὅπως διακρινοῦμεν,
} πρακτικὸ μέρος
τοῦτο δὴ καὶ διδάξω ἔνθεν ἑλών».
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ἐπιστήμη 231 . Ἐπιπλέον ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας εἶχε
περιέργως διφορούμενη στάση, καθὼς ἦταν ἀνεπίσημα καὶ «ἐν ἔργῳ» ὑπὲρ τῆς μελέτης
καὶ χρήσης τῆς φιλοσοφίας, ἐνῶ ἐπίσημα καὶ «ἐν λόγῳ» ἐμφανιζόταν ὡς πολέμιος καὶ
ἐπικριτής. Τὴ γνώμη αὐτὴ ἐξέφερε ὁ ἐξαίρετος κατὰ τὰ ἄλλα ἐρευνητὴς καὶ ἐκδότης ἔργων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Emmanuel Amand de Mendieta, ὁ ὁποῖος πρόβαλε δημόσια μὲ ἰδιαιτέρως ὑποτιμητικὰ λόγια τὴν ἀρνητικὴ στάση τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπέναντι
στὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης 232 . Ὁ καθηγητὴς
Χρήστου δὲ βρίσκει ἀντίφαση στὶς διαφορετικὲς κρίσεις τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε
ἐκθειάζουν τὴν κοσμικὴ σοφία καὶ ἄλλοτε τὴν κατακεραυνώνουν, ἀλλὰ θεωρεῖ πὼς
ὅταν αὐτοὶ μιλοῦν ἀπὸ τοῦ θρησκευτικοῦ πρίσματος μειώνουν τὴν ἀξία τοῦ κλασικοῦ
πνεύματος σὲ σύγκριση μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐνῶ ὅταν μιλοῦν ἀπὸ τοῦ μορφωτικοῦ
πρίσματος παρουσιάζουν τὴ χρησιμότητά του στὴ συγκρότηση τῆς προσωπικότητας
τοῦ ἀνθρώπου 233 .
Ὁ ὅρος «κοσμικὴ σοφία» δηλώνει ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴ σοφία τῶν θύραθεν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ
τὴν διὰ τοῦ φυσικοῦ κόσμου γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στὴ φυσικὴ γνώση, διὰ τῆς ὁποίας ἀνάγεται ὁ ἄνθρωπος στὴ θεία γνώση·
«καὶ ὁ ἐκ τῆς τοῦ κόσμου κατασκευῆς τὸν δημιουργὸν ἐννοῶν, ἔγνω καὶ αὐτὸς διὰ τῆς
τοῦ κόσμου σοφίας τὸν Θεόν». Κοσμικὴ σοφία λοιπὸν ὀνομάζεται καὶ ἡ θεία σοφία ποὺ
ἐμφαίνεται στὴν ὑλικὴ κτίση καὶ μαρτυρεῖ τὴ θεία παντοδυναμία καὶ ἀγαθότητα· «εἰσί
τινες καὶ σοφίας λόγοι τῆς ἀρχεγόνου, τῆς πρὸ τῶν ἄλλων ἐν τῇ δημιουργίᾳ συγκαταβληθείσης τῇ κτίσει. Αὕτη σιωπῶσα βοᾷ τὸν ἑαυτῆς κτίστην καὶ Κύριον, ἵνα δι᾽ αὐτῆς
ἀναδράμῃς ἐπὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ μόνου σοφοῦ»234 . Ἡ κοσμικὴ αὐτὴ σοφία δὲν ἐκπίπτει
τοῦ προορισμοῦ της, ἀλλὰ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μέχρι σήμερα καὶ στὸ μέλλον τὰ θαυμάσια
τῆς δημιουργίας θὰ μαρτυροῦν τὸ ∆ημιουργὸ καὶ Προνοητὴ τοῦ παντός. Ἐνῶ ἐκθειάζει
ὁ λόγιος ἱεράρχης τὴ σοφία τοῦ κόσμου -μὲ τὴν ἀρχαιοελληνική του ἔννοια- καὶ ἀξιοποιεῖ τὰ ὑγιῆ στοιχεῖα τῆς «σοφίας τοῦ κόσμου τούτου» -κατὰ τὴν παύλεια ἔκφραση-,
καταδικάζει τὴ «ματαίαν φιλοσοφίαν» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, δηλαδὴ τὶς λεπτολογίες
καὶ τὶς περιττολογίες, τὶς λογικὲς θεωρίες καὶ ἠθικὲς διατάξεις ποὺ θίγουν καὶ προσβάλλουν τὸ χριστιανικὸ δόγμα καὶ ἦθος. Μὲ τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἡ ματαιότητα τῆς φιλοσοφίας ἀχρηστεύθηκε, ἐπικρατεῖ δὲ μόνη ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι ἡ «ἄκρα ὄντως καὶ ἀπόῤῥητος σοφία», ἐνῶ ἡ κοσμικὴ
φιλοσοφία εἶναι ἡ «καταργουμένη σοφία» καὶ «ψευδώνυμος γνῶσις» 235 .
231. Βλ. AMATUCCI, «Qualche osservazioni», σσ. 191-107. ΜΠΑΛΑΝΟΣ-∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.
Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους, σσ. 17-18. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 90-94. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ.
186 ἑξ. ΜΠΟΝΗΣ, «Μέγας Ἀθανάσιος-Ἰουλιανός»», σ. 705 ἑξ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεολογικὴ πορεία», σσ.
183-184. GEANAKOPLOS, «St. Basil, "Christian Humanist"», σσ. 95-100. GARNETT, «The christian
young», σσ. 214-219. PASTORINO, «Il Discorso ai giovani», σσ. 217-257. FEDWICK, «Basil on education», σ. 587 ἑξ. SCHLAGER, «Basil and Chrysostom on the education», σσ. 39-44, 52-53. HOLDER, «St.
Basil on secular education», σσ. 400-415. WINN, «Revisiting the date», σσ. 291-295, 300-304.
232. Τὶς ἀπόψεις του αὐτὲς παρουσίασε σὲ συνέδριο ποὺ εἶχε ὡς θέμα «The orthodox Churches and
the West» καὶ δημοσίευσε τὸ 1976 μὲ τὸν τίτλο «The official attitude of Basil of Caesarea as a Christian bishop towards Greek philosophy and science».
233. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἑλληνικὴ παιδεία», σ. 60.
234. Ψαλμ. 18, 2· 4. Παροιμ. 3, 19. 8, 22· 27. Ρωμ. 1, 20. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 3, PG 31, 389C-392Β.
Βλ. καὶ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτής, σ. 226.
235. Εἰς ψαλμὸν 32, 7, PG 29, 341Α. Εἰς Ἑξαήμερον 6, 1, SC 26, 324 (PG 29, 117B). Ὁ Μέγας Βα-
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Στὸ σημεῖο αὐτό, μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐπικριτικὰ γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία σχόλια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἔρχεται ὁ Mendieta νὰ κρίνει καὶ νὰ διακρίνει τὴ στάση τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη σὲ δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες
θέσεις, τὴν ἀνεπίσημη καὶ τὴν ἐπίσημη 236 . Κατ᾽ αὐτὸν ὁ ἱερὸς πατὴρ στὶς ἰδιωτικές
του ἐπιστολές, στὶς θεολογικὲς πραγματεῖες καὶ στὶς ἀσκητικές του συγγραφὲς δὲν ἐκφράζει τὴν ἐπίσημη ἄποψή του γιὰ τὴν κοσμικὴ σοφία, διότι οἱ «τέλειοι χριστιανοί»,
στοὺς ὁποίους ἀπευθυνόταν, ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ θύραθεν γνώση γενικότερα, ὁπότε ὁποιαδήποτε κρίση καὶ ἐπίκριση θὰ ἦταν περιττή. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐπίσημη στάση του -ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἐπισκόπου καὶ διδασκάλου- ἔναντι τῆς φιλοσοφίας
καὶ ἐπιστήμης ἐκφράζεται στὶς ἐπίσημες δημόσιες ὁμιλίες του, στὶς ὁποῖες ἐμφανίζεται
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ὀρθόδοξης καθολικῆς Ἐκκλησίας ποὺ ὑπερασπίζεται τὸ δόγμα τῆς
Νικαίας 237 . Βάσει ἐπιλεγμένων παραθεμάτων ὁ Mendieta ὑποστηρίζει καὶ προσπαθεῖ
ν᾿ ἀποδείξει ὅτι ἡ προσωπικὴ καὶ πρακτικὴ στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὡς πεπαιδευμένου χριστιανοῦ ἦταν ἐξαιρετικὰ ὑψηλή, ἐνῶ ἡ ἐπίσημη θέση του ὡς ἐπισκόπου ἦταν ἄκρως περιφρονητικὴ καὶ βάναυσα ἐπικριτική 238 .
Ὁ γάλλος πατρολόγος κάνει λόγο γιὰ ἄδικη καὶ ἀπαράδεκτη ἐπίθεση τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης, τὴν ὁποία ἀποδίδει στὴ
δημόσια στάση τοῦ χριστιανοῦ ἐπισκόπου, ποὺ ἦταν ἀντίθετη ἀπὸ τὴν προσωπική,
πρακτικὴ καὶ ἀληθινὴ στάση του ἀπέναντι στὰ ἐπιτεύγματα τῆς κοσμικῆς σοφίας. Ἂν
σίλειος ἐκπροσωπεῖ τὴν παύλεια ἔναντι τῆς φιλοσοφίας στάση. Κατὰ τὸν ἀπόστολο οἱ σοφοὶ τοῦ κόσμου
«φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν» (Ρωμ. 1, 22), «ἐπειδὴ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ
τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας» (Α΄ Κορ.
1, 21), «ἡ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι» (Α΄ Κορ. 3, 19). Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐξήγγειλε «ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν κρύψω» (Ἠσ. 29, 14). Βλ. Εἰς ψαλμὸν 48, 5, PG 29, 441C, 444C. Ἑρμηνεύοντας «τροπικῶς» καὶ ὑπὸ τὸ παύλειο πρίσμα τὸν ψαλμικὸ στίχο
«ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ» (45, 4) ὁ Μέγας Βασίλειος ὀνομάζει ὄρη τοὺς πατέρες τῆς
μάταιης σοφίας, οἱ ὁποῖοι ταράσσονται μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φανερώθηκε διὰ τοῦ σταυρικοῦ του
θανάτου. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 45, 3, PG 29, 421ΑΒ. Κολ. 2, 15. Πρβλ. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 3, PG 31, 389C.
Α΄ Κορ. 2, 6-7: «Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων
τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην,
ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν».
236. Ὁ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σ. 27, κάνει λόγο γιὰ «personal, real and
practical attitude» καὶ γιὰ «official and public attitude towards Greek philosophy and science».
237. Κατὰ τὸ Γάλλο πατρολόγο ὁ Μέγας Βασίλειος ὄφειλε πολλὰ στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ρητορεία καὶ ἐπιστήμη, τὰ ἐπιτεύγματα τῶν ὁποίων ἀξιοποίησε δεόντως τόσο στὴ συγγραφὴ ὅσο καὶ στὸ κήρυγμα. Ἡ ἀνεπίσημη αὐτὴ στάση εἶναι κατάδηλη σὲ ὅλα τὰ συγγράμματά του, ἐξαιρουμένων τῶν Ἀσκητικῶν, ἐνῶ ἡ ἐπίσημη διαφαίνεται στὶς ἐννέα ὁμιλίες Εἰς τὴν Ἑξαήμερον, οἱ ὁποῖες ἐκφωνήθηκαν ἀπ᾽ ἄμβωνος πρὸς τὸ τέλος πιθανότατα τῆς ζωῆς τοῦ ἐπισκόπου. Ἡ πραγματεία Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων δὲν ἀντιπροσωπεύει, κατὰ τὸ Mendieta, τὴν ἐπίσημη ἄποψη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη, διότι σκοπὸς τοῦ συγγραφέα ἦταν νὰ ὁριοθετήσει τὶς
προϋποθέσεις ἀσφαλοῦς χρήσης τῶν προϊόντων τῆς κοσμικῆς σοφίας καὶ ἀποφυγῆς ἠθικῆς βλάβης τῶν
χριστιανῶν σπουδαστῶν. AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 25-28.
238. Ἡ κρίση τοῦ Mendieta εἶναι ἰδιαίτερα δηκτική. Ἡ ἐπίσημη στάση τοῦ Βασιλείου Καισαρείας ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης εἶναι «an attitude of contempt, a very severe and exaggerated judgement of complete condemnation of a philosophy and science, which are held up to ridicule, because they are useless, foolish, insane, and full of vain curiosity». Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ προσωπική
του στάση εἶναι τελείως διαφορετική, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει μία περίεργη διχοτομία («a very strange dichotomy») ἀνάμεσα στὴν ἐπίσημη-θεωρητικὴ καὶ στὴν ἀνεπίσημη-πρακτικὴ
στάση του ἔναντι τῆς κοσμικῆς σοφίας. AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σ. 29.
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καὶ βάλλει κατὰ τῶν περίφημων ἀνδρῶν τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας ὁ σοφὸς πατὴρ τῆς
Ἐκκλησίας ἔτρεφε μεγάλη ἐκτίμηση στὰ δῶρα ποὺ τοῦ πρόσφερε ἡ Ἀττικὴ γῆ, ὅπου
μελέτησε μὲ θαυμασμὸ τὰ συγγράμματα τῶν Ἑλλήνων σοφῶν καὶ θαύμασε μὲ ἔκσταση τὰ ἀριστουργήματα τῶν Ἀθηναίων ἀρχιτεκτόνων. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν κλασικὴ
ἀρχαιότητα διαφαίνεται σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ συγγράμματά του, ὥστε προκαλοῦν κατάπληξη ἀλλὰ καὶ πικρία στὸ Mendieta τὰ περιφρονητικὰ καὶ χλευαστικὰ ἐναντίον τῆς
ἑλληνικῆς διανόησης λόγια τοῦ ἐκφωνητῆ τῶν περίφημων ὁμιλιῶν στὴν Ἑξαήμερο 239 .
Τὸν ὀρθόδοξο χριστιανὸ μελετητὴ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καταπλήσσει καὶ ξενίζει ὄχι ἡ περιέργως διχοτομημένη στάση τοῦ ἱεροῦ πατρός, ἀλλὰ ἡ
μονομερὴς καὶ μεροληπτικὴ κρίση τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ πατρολόγου, ὁ προβληματισμὸς τοῦ ὁποίου ἐμφορεῖται ἀπὸ τὶς γνωσιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς δυτικῆς θεολογίας. Ἡ βαρλααμικὴ νοοτροπία τῆς ∆ύσης ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὴ διδασκαλία τῶν
Ἑλλήνων -στὴ γλώσσα καὶ στὴ σκέψη- πατέρων, ἡ ὁποία διδασκαλία εἶναι ἀποκλειστικὰ σωτηριολογική. Ὁ λόγος τῶν πατέρων εἶναι στὴν οὐσία του αὐστηρὰ θεολογικὸς ἐνδεδυμένος μὲ τὸ ὡραιότερο καὶ συνάμα χρήσιμο φιλοσοφικὸ ἔνδυμα. Ἐπειδὴ ὅμως πολλὰ
ἀξιόλογα ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὴν ἁρμονικὴ συνεργασία τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴ συμβολὴ τῶν πατέρων τοῦ 4ου αἰ. 240 , ἐπικεντρωνόμαστε στὸ πρόσωπο τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, γιὰ νὰ καταδείξουμε τὴ μία καὶ μοναδικὴ στάση του ἀπέναντι
στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη, στάση ἡ ὁποία διαμορφώθηκε βάσει
τῶν σωτηριολογικῶν προϋποθέσεων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας..
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἔλαβε ἄρτια χριστιανικὴ παιδεία ἀπὸ τὴν εὐσεβὴ οἰκογένειά του καὶ εἰσήχθη νωρὶς στὸ πνεῦμα τῆς ἀφιερωμένης ἐν Χριστῷ ζωῆς 241 . Ἔτυχε ὅμως καὶ ἐπιμελημένης θύραθεν παιδείας, ὅπως προβλεπόταν γιὰ κάθε
νεαρὸ γόνο εὐγενοῦς οἰκογένειας τοῦ 4ου αἰ. Εἰδικὰ τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν του στὴν
Ἀθήνα ἐπέδρασαν καταλυτικὰ στὴ σκέψη καὶ στὸ ἔργο του 242 . Μετὰ τὸ τέλος τῶν
σπουδῶν του ἐπέστρεψε στὴν Καισάρεια, ὅπου ἀξιοποιώντας τὴν κλασικὴ παιδεία του
ἄσκησε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ρητοροδιδασκάλου. Ἀνήσυχο πνεῦμα καθὼς ἦταν, ἀποχώρησε ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ τοῦ ὑποσχόταν λαμπρὸ μέλλον καὶ συνέχισε
τὴ διανοητικὴ καὶ γεωγραφική του περιπλάνηση. Ὡς βαπτισμένος πλέον χριστιανὸς ἐπιδόθηκε στὴ μελέτη θεολογικῶν συγγραμμάτων καὶ περιῆλθε τὰ μεγαλύτερα μοναστικὰ κέντρα. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ κύκλου αὐτοῦ τῶν ἐμπειριῶν ὁ νεαρὸς Βασίλειος ἀποστασιοποιήθηκε ἀπὸ τὴν κοσμικὴ σοφία, καθὼς γνώρισε καὶ βίωσε τὴν ἀλη239. AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 48-49. Εἶναι πάντως ν᾿ ἀπορεῖ κανεὶς γιὰ
τὴν ἀρνητικὴ στάση τοῦ Mendieta ἀπέναντι στὸ σύγγραμμα, γιὰ τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ὁποίου κατέβαλε πολὺ κόπο καὶ χρόνο σὲ συνεργασία μὲ τὸν Stig Rudberg, ὅπως δείχνει ἡ πορεία τῆς ἔρευνάς τους ἀπὸ
τὸ 1958. Βλ. Παράρτημα (Γραμματολογικά: Εἰς τὴν Ἑξαήμερον καὶ Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς).
240. Πλούσια βιβλιογραφία βλ. στὸ Παράρτημα (Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ παιδεία).
241. Βλ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, «Ἡ προσωπικότης», σσ. 96-97. ANGELI, Basilio di Cesarea, σσ. 17-20. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 22-23, 234. FEDWICK, «Basil on education», σσ. 581-584. HARRISON, «Male
and female», σσ. 443-445. BEAGON, «The Cappadocian Fathers», σ. 167 ἑξ.
242. Βλ. COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 2-9. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 68-69, 143-144.
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, «Ἡ προσωπικότης», σσ. 97-99. ANGELI, Basilio di Cesarea, σσ. 21-26. KOPEČEK, Socialhistorical studies, σσ. 170-175. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μορφές, σσ. 99-102. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ.
26-32. ΠΑΛΗΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἰατρική», σσ. 179-185. ΖΗΣΗΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς ἡγέτης»,
σσ. 71-73. ΜΠΟΝΗΣ, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σσ. 56-61. FEDWICK, «Basil on education», σσ. 581-587.
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θινὴ ἐν Χριστῷ φιλοσοφία 243 .
Ὡστόσο ἡ ἀγάπη τοῦ Βασιλείου γιὰ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα τὸν κράτησε ἑνωμένο
φιλικὰ μὲ ἐθνικούς, ὅπως μὲ τὸ διδάσκαλό του Λιβάνιο 244 , ἐνῶ κατέλιπε τὰ ἴχνη της
τόσο στὴ λογοτεχνικὴ μορφὴ τῶν ἔργων του ὅσο καὶ στὴ μέθοδο ἀνάπτυξης τῶν θεολογικῶν ζητημάτων. Ἀξιοποιοῦσε συχνὰ διδασκαλίες καὶ πράξεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
καθιστώντας κοινὸ κτῆμα τοῦ χριστεπωνύμου λαοῦ τοὺς θησαυροὺς τῆς σοφίας καὶ ἀρετῆς τους. Στὴν πραγματεία Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων
ὑπάρχει πλούσιο ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ποίηση, φιλοσοφία, ἱστοριογραφία καὶ
μυθολογία 245 . Στὶς ὁμιλίες Εἰς τὴν Ἑξαήμερον παρελαύνουν πλῆθος ἀρχαίων Ἑλλήνων
κοσμολόγων καὶ φιλοσόφων 246 . Στὸ Περὶ Ἁγίου Πνεύματος σύγγραμμα παρατηρεῖται
δαψιλὴς χρήση τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ ἡ διαπραγμάτευση βασίζεται πρωτίστως στὴν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια 247 . Στὴν περίφημη ἠθικὴ ὁμιλία Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ»
γίνεται χρήση τῆς σωκρατικῆς ἀνθρωπολογίας 248 . Στὶς ἐπιστολὲς 249 καὶ στὰ λοιπὰ ἔργα ἠθικοῦ ἢ δογματικοῦ περιεχομένου ἀπαντοῦν συχνὰ ἀναφορὲς σὲ γεγονότα καὶ διδα-

243. Μὲ γλαφυρότητα περιγράφει ὁ ἴδιος τὴν περιπλάνησή του στοὺς λαβυρινθώδεις χώρους τῆς κοσμικῆς σοφίας καὶ τὴν ἀνάπαυσή του στὴν ὄαση τῆς χριστιανικῆς σοφίας στὴν Ἐπιστ. 223, 2,1-20, COURTONNE 3, 10 (PG 32, 824ΑΒ). Βλ. καὶ ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, Οἱ μοναχικοὶ θεσμοί, σσ. 137-139. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ
συμβολή, σ. 70. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, «Ἡ προσωπικότης», σσ. 99-100. ANGELI, Basilio di Cesarea, σσ. 27-33.
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Γρηγορίου Θεολόγου Ἐπιτάφιος, σ. 173. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος πρότυπον, σσ. 3235. KOPEČEK, Social-historical studies, σσ. 176-178. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σσ. 36-37. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιογραφικὸ σχεδίασμα», σσ. 24-30. Πρβλ. WINN, «Revisiting the date», σσ. 295-300.
244. Βαθειὰ ἐκτίμηση ἔτρεφε ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ ταὸ Λιβάνιο, παρὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἐμμονῆς τοῦ
διδασκάλου του στὴν εἰδωλολατρία. Ὁ Λιβάνιος ἀναγνώριζε τὸν πλοῦτο καὶ τὸ ἀνεξάλειπτο τῆς κοσμικῆς
σοφίας τοῦ Βασιλείου, μολονότι ὁ χαρισματοῦχος μαθητής του προτίμησε τὴ λογοτεχνικὴ «βαρβαρότητα»
τῶν Γραφῶν ἀπὸ τὴν καλαισθησία τῶν θύραθεν συγγραμμάτων. Βλ. Ἐπιστ. 339,19-24, COURTONNE 3,
207 (PG 32, 1084D-1085A), καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Λιβανίου διὰ τῆς Ἐπιστ. 340,21-26, COURTONNE 3,
208 (PG 32, 1085C). Βλ. καὶ ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἑλληνικὴ παιδεία», σσ. 57, 63.
245. Βλ. MORELLI, «Il Solone di Basilio», σσ. 182-196. ΜΠΙΛΑΛΗΣ, Μ. Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους,
σσ. μβ΄-μγ΄ καὶ σχόλια στὶς σσ. 2-126. NALDINI, «Sulla "Oratio ad adolescentes"», σσ. 40-44. GARNETT,
«The christian young», σσ. 213-222. UGENTI, «Basilio e Solone», σσ. 259-265. D᾽IPPOLITO, «Basilio e
la poesia greca», σσ. 332-335, 338-340, 347-363, 366-367, 369-370. BALDWIN, «Notes», σσ. 123-133.
246. Βλ. COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 16-162. ΤΑΤΑΚΗ, Συμβολὴ Καππαδοκίας, σ.
103 ἑξ. ΤΣΑΜΗ, Πρωτολογία, σσ. 67-68. D᾽IPPOLITO, «Basilio e la poesia greca», σσ. 314-325, 336-337,
343-345, 350 κ.ἀ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 62-64. TORCHIA, «Sympatheia», σσ. 363-377. Ἡ ρητορικὴ ἐπίδραση στὶς ὁμιλίες στὴν Ἑξαήμερο εἶναι ἐμφανὴς στὴ γλώσσα καὶ στὸ ὕφος. COURTONNE, ὅπ.π., σσ.
163-244. Ἡ θεολογικὴ μέθοδος τῶν Καππαδοκῶν πατέρων, ποὺ βασίζεται στὸ τρίπτυχο: βιβλικὸ κείμενοθεολογικὴ παράδοση-θύραθεν γνώση, καὶ στὸν ἐγκεντρισμὸ τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ φιλοσοφικῆς γλώσσας
στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, εἶναι περισσότερο καταφανὴς στὴν Ἑξαήμερο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ὅπ.π., σσ. 195-196.
247. Βλ. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 83-90 (γιὰ τὴ χρήση τῆς πλατωνικῆς, ἀριστοτελικῆς καὶ πλωτινικῆς σκέψης). YAMAMURA, «The Development», σσ. 3-14 (γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς πλωτινικῆς σκέψης
στὸ ἔνατο κεφάλαιο τοῦ Περὶ Ἁγίου Πνεύματος). ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Οἱ πηγές», σσ. 7-40 (γιὰ τὴ
στωικὴ ἢ πλωτινικὴ ἐπίδραση στοὺς Κατὰ Εὐνομίου λόγους). Βλ. καὶ ROBERTSON, «Stoic and aristotelian notions», σσ. 393-417. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Relatives in Basil», σσ. 277-287.
248. Βλ. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 121-122. QUACQUARELLI, «Sull᾽om. "Attende tibi ipsi"», σσ.
489-501.
249. Βλ. MUEHLL, «Basilius und der letzte Brief Epikurs», σσ. 47-49. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος
καὶ ἡ ἑλληνικὴ παιδεία», σ. 64. D᾽IPPOLITO, «Basilio e la poesia greca», σσ. 334-336, 340-343, 346-347,
360-361, 364-369, 371.
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σκαλίες ποὺ ἀνάγονται στὴν ἐποχὴ τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας 250 .
Εἶναι ὅμως ἀληθές, ὅπως διατείνεται ὁ Mendieta, ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος προβάλλει συχνὰ ἔναντι τῆς κοσμικῆς σοφίας τὸ ἀρνητικὸ στοιχεῖο τῆς ἀμοιβαίας διάψευσης
τῶν διαφόρων φιλοσοφικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν συστημάτων 251 , καθὼς καὶ τὴν ἀνοησία καὶ παραφροσύνη τῶν Ἑλλήνων ποὺ εἰσηγοῦντο παράδοξες θεωρίες γιὰ τὸν κόσμο
καὶ τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι ἀποβλητέες «γεωμετρίαι καὶ ἀριθμητικαὶ μέθοδοι, καὶ αἱ περὶ
τῶν στερεῶν πραγματεῖαι, καὶ ἡ πολυθρύλλητος ἀστρονομία, ἡ πολυάσχολος ματαιότης», ὄχι ἄκριτα καὶ ἀπροϋπόθετα, ἀλλὰ ὅταν τίθενται στὴν ὑπηρεσία «μωρῶν» διανοητῶν ποὺ συγχέουν καὶ ταυτίζουν τὴν κτιστὴ καὶ ἔνχρονη ὕλη μὲ τὸν ἄκτιστο καὶ ἄχρονο Θεὸ καὶ θέτουν στὴν ἴδια μοῖρα τὸν πεπερασμένο ὑλικὸ κόσμο μὲ τὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀόρατη φύση τοῦ ὄντως Θεοῦ 252 . Εἶναι ἀπορριπτέες οἱ θεωρίες περὶ προϋπάρξεως τῆς ψυχῆς καὶ περὶ μετεμψυχώσεως, διότι ὑποβιβάζουν τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου καὶ θίγουν τὴν πίστη στὴν ἀνάσταση 253 . Οἱ σοφοὶ ἀστρονόμοι, ποὺ
ἀνακάλυψαν καὶ περιέγραψαν μὲ λεπτομέρεια τὰ θαυμάσια τοῦ σύμπαντος, εἶναι ἀξιολύπητοι καὶ ἀξιοκατάκριτοι, ὄχι διότι βάλλουν κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διότι ἀναλώνονται
στὴν παρατήρηση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἐνῶ ἀγνοοῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴ σωτηριώδη

250. Βλ. COURTONNE, S. Basile, Hom. sur la richesse, σσ. 75-81, 122-145 (γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ καὶ
ρητορι-κὴ ἐπίδραση στὸ περιεχόμενο, στὴ μορφὴ καὶ στὴ γλώσσα τῶν περὶ πλούτου ὁμιλιῶν). BRIGHAM,
«St. Basil and the Greeks», σσ. 35-38 (γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ ἐπίδραση στὴν περὶ σωφροσύνης διδασκαλία).ΤΑΤΑΚΗ, Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας, σσ. 95-100, 114-117. SCAZZOSO, «L᾽umanesimo» (γιὰ τὸ
«χριστιανικὸ οὑμανισμὸ» τοῦ βασιλειανοῦ μοναχικοῦ συστήματος). CERESA-GASTALDO, «Struttura e
stile», σ. 508. ΖΗΖΙΟΥΛΑ, «Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας», σ. 24 ἑξ.
251. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 2, SC 26, 92 (PG 29, 5C-8A)· 11, SC 26, 132-134 (PG 29, 25D-28A)· 3,
8, SC 26, 234 (PG 29, 73BC). Τὰ τρία αὐτὰ ἀποσπάσματα θυμίζουν στὸ Mendieta τὸ παραδοσιακὸ ἐπιχείρημα τῶν ἀπολογητῶν, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζει ὡς «an argument of a very dubius efficasy and of sceptic origin… a wretched commonplace which Christian theologians of the first centuries abused too
much. By means of this traditional and not very honest mockery, they tried to disparage the Greek philosophers and to inspire in their fellow Christians a sense of greater security in the profession of their
faith». Σχολιάζοντας τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀποσπάσματα γράφει: «We may regret that Basil, who
was not, in any case, a Christian humanist, publicly pronounced such unjust and offensive words
against the Greek philosophers. In this passage, his irony is very heavy and unpleasant». Βλ. AMAND
DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 30-32.
252. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 3, SC 26, 98-100 (PG 29, 9C-12A)· 3, 3, SC 26, 196-202 (PG 29, 56C-57D).
Ρωμ. 1, 21-22. Βλ. καὶ CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 46-47. ΤΑΤΑΚΗ, Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας, σ. 104 ἑξ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 72 ἑξ. DRAGAS, «St. Basil᾽s doctrine of creation», σσ. 11091110. Λεπτομερέστερα γιὰ τὶς ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων διανοητῶν καὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτῶν κριτικὴ τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου βλ. COURTONNE, S. Basile et l᾽hellénisme, σσ. 17-31, 56-72. Ὁ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 33, 36-37, σχολιάζει ὡς ἄδικη τὴ λεκτικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καὶ ὑπερβολικὴ τὴν προσπάθεια γελοιοποίησης τῶν φιλοσόφων ποὺ εἰσηγοῦντο τὴν αἰωνιότητα καὶ θεότητα τῆς ὕλης. Ἀναιτιολόγητη χαρακτηρίζει τὴν ὑποτίμηση ὅλων τῶν φιλοσόφων καὶ ἀστρονόμων, τοὺς ὁποίους ὁ χριστιανὸς ἐπίσκοπος βλέπει ὑπὸ τὸ ἴδιο ἐλεγκτικὸ πρίσμα, χωρὶς νὰ ἐκτιμᾶ
τὴν προσφορά τους στὴν πρόοδο τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καὶ ἐπιστήμης. Σὲ γενικὲς γραμμὲς κρίνει αὐστηρότατα τὴν περιφρόνηση καὶ εἰρωνεία ποὺ βρίσκει στὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἐνῶ δὲ διστάζει νὰ
χαρακτηρίσει τὰ παραπάνω ἀποστολικὰ λόγια ὡς «scornful and condemnatory words».
253. Πράγματι ἐπικριτικὰ καὶ εἰρωνικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Εἰς Ἑξαήμερον 8, 2,
SC 26, 436 (PG 29, 168AB). Ὁ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σ. 37, ἀδυνατώντας νὰ
συλλάβει τὸ νόημα καὶ τὴν αἰτία τῶν διδασκομένων ἐκφράζει τὴν πικρία του γι᾽ αὐτὴν τὴν «ἄδικη» ἐπίθεση τοῦ Βασιλείου ἔναντι τῆς «ἀνοησίας» τῶν «ἀλαζόνων» φιλοσόσων.
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θεία ἀλήθεια 254 .
Γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω πὼς ὅ,τι πολεμᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπὸ τὴν κοσμικὴ σοφία περιορίζεται στὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ συνθέτουν μία δραστικὰ καὶ δραματικὰ ἀντίπαλη τοῦ Χριστιανισμοῦ κοσμοθεωρία καὶ βιοθεωρία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι
σαφὲς ὅτι δὲν ἀπορρίπτει τὴν ἐπιστημονικὴ διερεύνηση τοῦ πῶς τῆς δημιουργίας, ἀφοῦ
ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος προβαίνει συχνότατα σ᾽ αὐτή, ἀποκρούει ὅμως τὴν πολυπραγμοσύνη καὶ ματαιοπονία ὡς πρὸς τὸ ποιὸς τῆς δημιουργίας 255 . Ἀσφαλὴ γνώση περὶ κόσμου
παρέχει ἡ μωσαϊκὴ περιγραφὴ τῆς δημιουργίας, ἡ ὁποία δὲν ὑπεισέρχεται σὲ ἐπουσιώδη
ζητήματα, ἀλλὰ τὰ ἀποσιωπᾶ ὡς ἀδιάφορα γιὰ τὴ σωτηρία. Ἡ Ἁγία Γραφὴ οὐδόλως ὑστερεῖ σὲ ἀξία συγκρινόμενη μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα. Ἀντίθετα τὰ «λόγια»
τοῦ Πνεύματος εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ τὴ μωρανθεῖσα σοφία. Τὰ ἱερὰ γράμματα δὲν ἀπασχολοῦν τὸ νοῦ μὲ μάταια πράγματα, ἀλλὰ παρέχουν ὅσα εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴν οἰκοδομὴ καὶ τὸν καταρτισμὸ τῶν ψυχῶν 256 . Ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας, καθὼς ἔχει γνώση
ὅλων τῶν κακοδόξων διδασκαλιῶν περὶ κόσμου, προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν περιεργάζονται τὴν οὐσία τῶν στοιχείων τῆς φύσης, ἀλλὰ ν᾿ ἀρκοῦνται στὴ θεόπνευστη
μαρτυρία τῆς Γραφῆς γιὰ τὴ δημιουργικὴ καὶ προνοητικὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ 257 . ∆ὲν
μπορεῖ νὰ γίνει σύγκριση ἀνάμεσα στὴ φιλοσοφικὴ περιέργεια καὶ στὸ «ἁπλοῦν καὶ ἀκατάσκευον τῶν πνευματικῶν λόγων». ∆ιότι «ὅσῳ τὸ ἐν ταῖς σώφροσι κάλλος τοῦ ἑταιρικοῦ προτιμότερον, τοσοῦτον καὶ τῶν ἡμετέρων λόγων πρὸς τοὺς ἔξωθεν τὸ διάφορον.
Οἱ μὲν γὰρ κατηναγκασμένον τὸ πιθανὸν τοῖς λόγοις ἐπάγουσιν· ἐνταῦθα δὲ γυμνὴ τεχνασμάτων ἡ ἀλήθεια πρόκειται» 258 .
254. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 4, SC 26, 102 (PG 29, 12A-C). Ἀβάσιμη καὶ φρικτή, ἄδικη καὶ φανατικὴ χαρακτηρίζει ὁ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 38-39, τὴν κατηγορία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας ἐναντίον τῶν φιλοσόφων ποὺ ἀρνοῦνταν τὴ θεία ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ ἀναμενόμενη ἀπὸ ἕνα
χριστιανὸ θεολόγο ποὺ ἔτρεφε περιφρόνηση γιὰ κάθε τὶ μὴ χριστιανικό. Εἶναι ὅμως ἀπαράδεκτα ἐπικριτικὸς ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἐρευνητής, ὅταν μιλᾶ γιὰ καθολικὴ περιφρόνηση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἔναντι
τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ χαρακτηρίζει τὸν ἱερὸ πατέρα ὡς «μὴ ἐπιστημονικὸ νοῦ», ποὺ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ τὴν πρόοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ προέβαινε σὲ ἐπίδειξη ἀστρονομικῶν γνώσεων γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσει τὸ ἀφελὲς ἐκκλησίασμα!
255. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄, σ. 168 ἑξ. Γράφει Ο Ι∆ΙΟΣ, Ἐπιστήμη, σ. 53: «ἡ Ἑξαήμερος… συνδυάζει ἀριστοτεχνικά τήν ἁπλότητα καί τόν πλοῦτο τῆς πίστης μέ ὑψηλές ἐπιστημονικές καί φιλοσοφικές
γνώσεις τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Βασιλείου. Χωρίς κανένα πολεμικό τόνο ἀπορρίπτονται μερικές ἐπιστημονικές
γνώσεις, πού δέν ἐξηγοῦν ἱκανοποιητικά τή βιβλική διήγηση, ἐνῶ προβάλλονται ἄλλες πού μποροῦν ἁπλῶς νά τή διαφωτίσουν. ∆έν ὑπάρχει θέμα συμφωνίας ἀνάμεσα στή βιβλική ἀλήθεια καί τήν ἐπιστήμη,
ἀλλά σωστῆς ἑρμηνείας καί διαφώτισης αὐτῆς τῆς ἀλήθειας μέ ἐπιστημονική καί φιλοσοφική γλώσσα.
Πρόκειται μόνο γιά τήν ἑρμηνεία καί τήν κατανόηση καί ὄχι γιά μιά ἀποδεικτική ἐργασία συμφωνίας
ἐπιστήμης καί πίστης».
256. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 1, SC 26, 188 (PG 29, 53A)· 9, 1, SC 26, 480-482 (PG 29, 188C-189A).
Ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτὴς τονίζει συχνὰ ὅτι οἱ περὶ δημιουργίας ὁμιλίες του ἀποσκοποῦν «εἰς τὴν τῆς Ἐκκλησίας
οἰκοδομήν». Βλ. ὅπ.π. 1, 8, SC 26, 120 (PG 29, 20C)· 2, 1, SC 26, 140 (PG 29, 29A)· 7, 6, SC 26, 418
(PG 29, 160D) κ.ἀ. Γιὰ εἰρωνικὴ περιφρόνηση καὶ χλευασμὸ ἐκ μέρους τοῦ Βασιλείου πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ γνώση κάνει πάλι λόγο ὁ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σ. 40.
257. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 1, 8-9, SC 26, 118-126 (PG 29, 20C-24Β)· 10, SC 26, 130 (PG 29, 25Α)· 11,
SC 26, 130-134 (PG 29, 25Α-28Α)· 3, 6, SC 26, 222 (PG 29, 68Β)· 6, 2, SC 26, 332-334 (PG 29, 120D121A). Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς δυσμενεῖς κρίσεις τοῦ AMAND DE MENDIETA, «The official attitude», σσ. 4144, 47-48, ἐπισημαίνουμε ὅτι ὁ ἱερὸς πατὴρ δὲν κατακρίνει κάθε κοσμολογικὴ ἐνασχόληση, ἀλλὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν ἀπαρχῶν καὶ τῆς σύστασης τοῦ σύμπαντος χωρὶς ἀναγωγὴ στὴ θεία αἰτία.
258. Εἰς Ἑξαήμερον 3, 8, SC 26, 230-234 (PG 29, 72B-73B). Εἶναι ἀνάρμοστο, κατὰ τὸν AMAND
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Ὑπάρχει καὶ ἄλλος λόγος ποὺ ἡ ἀνθρώπινη γνώση εἶναι ἀνόνητη γιὰ τὴ σωτηρία.
Ἡ κοσμικὴ σοφία γεννᾶ στὸν κάτοχο της μάταιη ἔπαρση καὶ ἐπίπλαστο μεγαλεῖο «τῆς
παρὰ Θεοῦ σοφίας ἀπούσης». Πρῶτο θύμα τῆς σοφίας του ὑπῆρξε ὁ ἀποστάτης διάβολος,
ὁ ὁποῖος νικήθηκε στὴν προσπάθειά του ν᾿ ἀποξενώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ
τὴν αἰώνια ζωή. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἥττας του σημειώθηκε μὲ τὴ σταύρωση τοῦ Κυρίου, καθὼς ὁ ἀτιμωτικὸς αὐτὸς κατ᾿ ἔμπνευση τοῦ διαβόλου θάνατος ἔγινε αἰτία καὶ
προθάλαμος τῆς ἀνάστασης. Ἐὰν λοιπὸν «ὁ πρῶτος καὶ μέγιστος καὶ ἀόρατος τῆς κοσμικῆς σοφίας σοφιστὴς» αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τὰ δικά του τεχνάσματα, πολὺ περισσότερο οἱ μαθητὲς καὶ ζηλωτὲς ἐκείνου «φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν». Στὴν παλαιὰ ἐποχὴ ὁ εὐφυὴς πλὴν ὅμως κακοῦργος φαραώ, ποὺ σοφίστηκε ποικίλα σχέδια κατὰ
τοῦ Ἰσραήλ, ἡττήθηκε κατὰ κράτος, ἐνῶ ὁ Ἰσραὴλ σώθηκε καὶ δοξάστηκε. Στὴ νέα ἐν
Χριστῷ ἐποχὴ ἡττημένος καὶ ἀπατημένος ἀπὸ τὴ σοφία του ἀποδείχθηκε ὁ Ἰσραήλ, ὁ
ὁποῖος ἀπέτυχε ν᾿ ἀναιρέσει τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ κατέβαλε πολλὲς
προσπάθειες σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δράσης τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων. Τὸ χριστοκτόνο βούλευμα τῶν ἰουδαίων, ποὺ στόχευε στὴν κοσμικὴ σωτηρία τοῦ ἔθνους καὶ τῆς
θρησκείας τους, ἀποδείχθηκε ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς τους· «ἀπολώλασι δι᾿ ὧν ἐβουλεύσαντο, καὶ ἐκ τῆς χώρας ἀνάστατοι, καὶ τῶν νόμων ἀλλότριοι καὶ τῆς λατρείας γεγενημένοι». Τὰ ἐνδεικτικῶς παρατιθέμενα ἁγιογραφικὰ παραδείγματα πιστοποιοῦν ὅτι
«τὸ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας πλεονέκτημα μικρόν τε καὶ ταπεινὸν μᾶλλον ἢ μέγα καὶ
ὑψηλόν» 259 .
Ἡ καταδίκη τῆς κοσμικῆς σοφίας ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στὴ συμμετοχή της στὴ
διαμόρφωση τῶν αἱρέσεων. Γι᾿ αὐτὸ ἡ ἀντιδικία ἀνάμεσα στὴν ὀρθοδοξία καὶ στὴν αἵρεση εἶναι οὐσιαστικὰ ἀντιδικία ἀνάμεσα στὸ Χριστιανισμὸ καὶ στὴ φιλοσοφία260 . Ὁ Μέγας Βασίλειος κατηγορεῖ τοὺς αἱρεσιάρχες γιὰ τὴν προκατασκευασμένη χρήση τῆς φιλοσοφίας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦσαν ὅ,τι εὐνοοῦσε τὶς κακόδοξες κατασκευές τους. ∆ιδάσκαλος τῶν αἱρεσιαρχῶν εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος εἶναι σοφὸς «εἰς τὸ κακοποιῆσαι».
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν ἐξαιτίας τῆς ἀπομάκρυνσής του ἀπὸ
τὴν παράδοση τῶν ἀποστόλων καὶ τὴν ἁπλότητα τῆς πίστης 261 . Ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς μέσο θεολόγησης χωρὶς τὴν ἀσφαλὴ δικλείδα τῆς συνοδικῆς κατοχύρωσης τῶν δογμάτων ὁδηγεῖ σὲ πλάνη. Στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς αἵρεσης ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας καταπολέμησε καὶ συνέτριψε τὴν ἀλαζονία τῆς κοσμικῆς σοφίας χρησιμοποιώντας ἐπιδέξια τὸ ὅπλο τῆς φιλοσοφίας καὶ ὑψώνοντας θριαμβευτικὰ τὴ σημαία

DE MENDIETA, «The official attitude», σ. 46, ν᾿ ἀκούγονται τέτοια λόγια ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς μοναχοῦ καὶ
ἐπισκόπου.
259. Περὶ ταπεινοφροσύνης 2, PG 31, 528Β-529Β. Ρωμ. 1, 22. Ἰω. 11, 48.
260. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 63-64. Οἱ πατέρες ἑρμήνευαν τὶς αἱρέσεις ὡς προσπάθειες τῶν
αἱρεσιαρχῶν νὰ εἰσαγάγουν τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία στὴ χριστιανικὴ θεολογία, καὶ τὶς ἀπέκρουαν ὡς
προϊόντα τοῦ «ἑλληνίζοντος Χριστιανισμοῦ» ἤ, μὲ ἄλλες λέξεις, τοῦ «κοσμικοῦ Ἑλληνισμοῦ», ὁ ὁποῖος
ἀντέκειτο, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής του, στὸν ὀρθόδοξο καὶ ὑγιὴ Ἑλληνισμό, ποὺ οἰκοδόμησαν οἱ φωτισμένοι πατέρες τοῦ 4ου αἰ. Βλ. ΖΗΣΗΣ, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, σσ. 80-83, 191-192.
261. Βλ. Κατὰ Σαβελλιανῶν 1, PG 31, 600C. Κατὰ Εὐνομίου 1, 1, SC 299, 140 (PG 29, 497Α-500Α).
Ὁ ὅρος «ψευδώνυμος γνῶσις» ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς συγγραφεῖς, καὶ ἀπὸ τὸ Μέγα
Βασίλειο (Εἰς ψαλμὸν 48, 5, PG 29, 444C), γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν κοσμικὴ σοφία, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ
τὸν ἀπόστολο Παῦλο (Α΄ Τιμ. 6, 20-21) γιὰ νὰ δηλώσει τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση.
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τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας 262 .
Ἐμφορούμενοι ἀπὸ φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις οἱ γνωστικοὶ εἰσηγοῦντο τὴν προΰπαρξη καὶ τὸ ἀγέννητο τῆς ὕλης. Τὰ «μυθικὰ πλάσματα» τῶν γνωστικῶν μαρτυροῦν
«τὴν ἀσθένειαν τῶν οἰκείων λογισμῶν», καθὼς ἐπιχειροῦν νὰ περιγράψουν μὲ ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις «τὴν ἀκατάληπτον διανοίαις καὶ ἄφατον παντελῶς ἀνθρωπίνῃ φωνῇ
δύναμιν» 263 . Ὁ Εὐνόμιος εἰσήγαγε τὴν ἔννοια τοῦ χρόνου στὶς σχέσεις τῶν θείων προσώπων καὶ μὲ τὴ χρήση τῆς ἀριστοτελικῆς λογικῆς κατέληξε στὸ συμπέρασμα τῆς ἀνομοιότητας Πατρὸς καὶ Υἱοῦ 264 . Οἱ ἀνόμοιοι μεταχειρίζονταν σοφιστικὰ τεχνάσματα
καὶ ἔθεταν στοὺς ὀρθοδόξους παραπειστικὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα γνώσης τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ 265 . Οἱ πνευματομάχοι προσπαθοῦσαν διὰ φιλοσοφικῶν κριτηρίων νὰ στηρίξουν τὴν ἀνομοιότητα τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος 266 . Ἐνῶ ἀντικρούει τοὺς αἱρετικοὺς ὁ Μέγας Βασίλειος θέτει ταυτόχρονα ἀσφαλεῖς ὅρους θεολόγησης ἀπαλλαγμένους ἀπὸ τὴ δουλεία «τῇ σμικροπρεπείᾳ τῶν ἔξωθεν». Ὡστόσο δὲν κατηγορεῖ αὐτὴ καθαυτὴ τὴ θύραθεν σοφία, στὴν ὁποία σαφῶς ἀναγνωρίζει ὑγιῆ στοιχεῖα,
ἀλλὰ τὴν κακὴ χρήση της ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι «τὰς μὲν ἀρχὰς τῆς παρατηρήσεως λαβόντες παρὰ τῶν ἔξωθεν, οὐ πάντα δὲ ἐκείνοις δι᾽ ἀκριβείας δουλεύσαντες» 267 .
Λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τὰ παραπάνω μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ λόγο γιὰ τὸν
ὁποῖο ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικὸς ἀπέναντι στὴν ἐνασχόληση
τῶν πιστῶν μὲ τὰ δόγματα, ἐνῶ προέβαλλε τὴν ἁπλότητα τῆς πίστης. Ὡστόσο οὐδέποτε ἀπαγόρευσε τὴν ἄσκηση τοῦ θεολογεῖν, ἀλλὰ στράφηκε ἐναντίον τῶν θεολογούντων
ποὺ παραβίαζαν τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια τοῦ περὶ Θεοῦ λόγου. Οἱ αἱρετικοί, στὴν προσπάθειά τους νὰ εἰσβάλουν διανοητικὰ στὴν οὐσία τῆς θεότητας, ἔκαναν χρήση τοῦ νοῦ καὶ
τῶν δυνατοτήτων τῆς κοσμικῆς σοφίας, μὲ συνέπεια στερούμενοι τοῦ φωτισμοῦ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος νὰ παρεκτραποῦν στὴν εἰδωλολατρία καὶ στὴν ἀσέβεια 268 . Καὶ δὲν
ἀρκέστηκαν στὴν προσωπική τους πλάνη, ἀλλὰ ἔκαναν καὶ ἄλλους κοινωνοὺς τῆς ἀπώλειάς τους μεταδίδοντας διὰ τῆς διδασκαλίας καινοφανῆ δόγματα, ἀγνοώντας ἐγω262. Ἡ ὀργανικὴ ἑνότητα δόγματος καὶ φιλοσοφίας ὅσον ἀφορᾶ στὴ διατύπωση τῆς χριστιανικῆς πίστης εἶναι κοινὴ τῶν πατέρων μέθοδος τοῦ «θεολογεῖν». ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, σ. 253 ἑξ.
Ο Ι∆ΙΟΣ, Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση, σ. 132 ἑξ., κάνει λόγο γιὰ τὴν «ἑλληνικὴ μήτρα τῆς αἵρεσης».
263. Εἰς Ἑξαήμερον 2, 2-3, SC 26, 142-148 (PG 29, 29C-33Β). Βλ. καὶ COURTONNE, S. Basile et
l᾽hel-lénisme, σσ. 23-24, 28-29. CALLAHAN, «Greek philosophy», σσ. 34-35. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία,
σσ. 71-72. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 160-168. Γιὰ τὶς φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις τοῦ συστήματος τῶν
γνωστικῶν βλ. Π. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Γνωστικισμός», ΘΗΕ 4 (1964) 591-602.
264. Βλ. ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία, σ. 20 ἑξ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεολογικὴ πορεία», σσ. 185-187.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη, σσ. 146-147. ROBERTSON, «Relatives in Basil», σ. 277 ἑξ. Γιὰ τὸν ἄκρατο φιλοσοφικὸ ὀρθολογισμὸ τῶν αἱρετικῶν, μὲ ἔμφαση στὸν Εὐνόμιο, βλ. ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολή, σσ. 76-80.
265. Στὰ τρία βασικὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἀνομοίων ἀπάντησε ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπὸ μορφὴν ὑπομνήματος, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ τρίπτυχο τῶν ἐπιστολῶν πρὸς τὸν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου 233-235, COURTONNE 3, 39-47 (PG 32, 864C-876A). Βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεολογικὴ πορεία», σσ. 190-192. Τὴ διδασκαλία περὶ διακρίσεως οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν ἀνέπτυξε δέκα αἰῶνες ἀργότερα ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς κατὰ
τῶν γνωσιολογικῶν προϋποθέσεων τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ. ΖΗΣΗΣ, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, σ. 118 ἑξ.
266. Βλ. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 2, 4, SC 17, 262 (PG 32, 73C)· 3, 5, SC 17, 264-266 (PG 32, 76Α-C).
Βλ. καὶ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σ. 314 ἑξ.
267. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 4, 6, SC 17, 268-270 (PG 32, 77ΑΒ).
268. Ἐπιστ. 233, 2,3-27, COURTONNE 3, 40-41 (PG 32, 865C-868Β). ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ὀρθοδοξία καὶ
αἵρεση, σσ. 158-160, 225-226. Γιὰ τὴ διὰ τοῦ νοῦ θεογνωσία βλ. AGHIORGOUSSIS, «Image as "Sign"», σσ.
25-28. Γιὰ τὰ ὅρια τοῦ νοῦ βλ. τὴν ἐμπεριστατωμένη μελέτη MARTZELOS, «Der Verstand», σσ. 225-250.
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ιστικὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ ἀποστόλου ποὺ εἶδε «ἄρρητα ῥήματα» ὅτι «οὐχ ὅτι ἱκανοί
ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ» 269 .
3. Ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρία καὶ δικαίωση
Στὴν ἱστορία τῶν χρόνων τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης ἀπόλυτη σωτηριολογικὴ ἀξία γιὰ
τὸν Ἰσραὴλ εἶχε ἡ νομικὴ δικαιοσύνη, ἡ ὁποία ὅπως ἀσκεῖτο ἀπὸ τοὺς γραμματεῖς καὶ
τοὺς Φαρισαίους ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ δικαιοσύνη τοῦ θεόπτη Μωυσῆ καὶ τῶν
γνήσιων ἐφαρμοστῶν τοῦ νόμου, ὅπως τοῦ Ζαχαρία καὶ τῆς Ἐλισάβετ, τοῦ Ἰωσὴφ καὶ
τῆς Μαρίας, τοῦ Θεοδόχου Συμεὼν καὶ τῆς προφήτιδος Ἄννας270 . Τὰ ἔθνη δὲ στάθηκαν
ἀσυγκίνητα μπροστὰ στὴν ἔμφυτη τάση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ δικαιοσύνη καὶ ἀρετὴ οὔτε
συμπεριφέρθηκαν ἀδιάφορα ἀπέναντι στὸν πόθο τοῦ Ἕλληνα γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ
θλιβερὴ γήινη πραγματικότητα. Γι᾿ αὐτὸ «πολλοὺς καὶ οἱ ἔξωθεν σοφοὶ κατεβάλοντο
λόγους περὶ δικαιοσύνης». Ὁ ἑβραῖος ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, καθὼς εἶχε γνώση
καὶ πεῖρα τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου νὰ σωθεῖ διὰ τοῦ νόμου ἢ διὰ τῆς σοφίας, διακήρυξε ὅτι «ἡ ἀληθὴς δικαιοσύνη ἐστὶν ὁ Χριστός, Ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις»271 .
Ὁ παλαιοδιαθηκικὸς τύπος τοῦ λύτρου 272 γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ Ἰσραηλίτη ἐπαλη269. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 1, PG 31, 676D-677A. Β´ Κορ. 3, 5.
270. Βλ. Ματθ. 1, 19. Λουκ. 1, 6. 2, 25· 36-38.
271. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 8, PG 31, 401C· 9, PG 31, 404C. Α΄ Κορ. 1, 30.
272. Ἡ λέξη «λύτρον» ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆμα «λύω» καὶ σημαίνει τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ δίνεται ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ ἀπελευθέρωση ἢ ἀπαλλαγή. Ἔχει ἐπίσης τὴν ἠθικὴ ἔννοια τοῦ ἐξιλασμοῦ, τῆς
ἐξιλέωσης, ποὺ ἀπαντᾶ κυρίως στὴν Ἁγία Γραφή. Τὸ ρῆμα «λυτρόω» σημαίνει ἀπολύω κάποιον, τὸν ἀφήνω ἐλεύθερο λαμβάνοντας λύτρα ἢ πληρώνοντας λύτρα, καὶ στὴν παθητικὴ φωνὴ σημαίνει ἀπελευθερώνομαι διὰ λύτρου, ἀπολυτρώνομαι. «Λύτρωσις» εἶναι ἡ διὰ λύτρων ἀπελευθέρωση, ἡ ὁποία στὴ χριστιανικὴ ὁρολογία ταυτίζεται μὲ τὴν ἀπολύτρωση. «Λυτρωτὴς» εἶναι ὁ ἐλευθερωτής, ὁ ἀπολυτρωτής. Βλ. LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικόν, σ. 68.
Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη «λύτρον» εἶναι καταρχὴν ἡ ἀποζημίωση ποὺ ὀφείλει γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ὁ
ὑπαίτιος ἀξιόποινης πράξης (βλ. Ἔξ. 21, 30. Ἀριθμ. 35, 31-32. Παροιμ. 6, 35). Ἄλλοτε σημαίνει τὸ ποσὸ
ἀπελευθέρωσης δούλου ἢ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία (βλ. Λευιτ. 19, 20. 25, 4754. Ἠσ. 45, 13), τὸ ἀντίτιμο γιὰ προσωπικὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κίνδυνο (Παροιμ. 13, 8. Βλ. καὶ Ψαλμ. 48, 8),
τὸ τίμημα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἀρχικὸς ἰδιοκτήτης ἐξαγοράζει τὸ κτῆμα ἢ τὴν οἰκία του ἀπὸ τὸν κάτοχο (Λευιτ.
25, 24-33), τὸ ἀντάλλαγμα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ὑπόχρεως στὸ ναὸ ἐξαγοράζει κάποιο τάμα του πρὸς τὸν Κύριο
(Λευιτ. 27, 13-33). Τὸ «ἥμισυ τοῦ διδράχμου» εἶναι τὸ «λύτρον» ποὺ κάθε Ἰσραηλίτης προσφέρει στὸ ναὸ
ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς ὡς «μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν» ( Ἔξ. 30, 12-16). Οἱ Λευίτες
ἐπιλέγονται «ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν», ὥστε νὰ ὑπηρετοῦν τὸν Κύριο, καὶ ἔτσι γίνονται «λύτρα» τῶν πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς τοὺς ἀπαλλάσσουν ἀπὸ
τὴν ὑποχρέωση ἀφιέρωσης στὸ Θεό. Ἀλλὰ ὁ Μωυσῆς λαμβάνει «λύτρα» γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῶν πλεοναζόντων πρωτοτόκων τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὰ παραδίδει στὸν Ἀαρὼν (Ἀριθμ. 3, 12· 46-51). ∆ιὰ «λύτρου» ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀφιέρωση ὄχι μόνο τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκαθάρτων ζώων (Ἀριθμ. 18, 15-17. Βλ. καὶ Ἔξ. 13, 13-16. 34, 20). Ὁ Θεὸς λυτρώνει τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴ δουλεία
τοῦ φαραὼ (βλ. Ἔξ. 6, 6. 15, 13. ∆ευτ. 7, 8. 9, 26. 13, 6. 15, 15. 21, 8. 24, 18. Β΄ Βασ. 7, 23. Α΄ Παραλ. 17,
21. Ἐσθ. 4, 17η. Ψαλμ. 73, 2. 76, 16. 77, 42. 105, 10. 106, 2. Μιχ. 6, 4. Ζαχ. 10, 8) ἢ ἀπὸ τὴ βαβυλώνεια
αἰχμαλωσία (βλ. Νεεμ. 1, 10. Μιχ. 4, 10), καὶ ἀπαλλάσσει τὸν πιστὸ ἢ τὸν περιούσιο λαὸ ἀπὸ κάθε κίνδυνο (βλ. Β΄ Βασ. 4, 9. Γ΄ Βασ. 1, 29. Ψαλμ. 7, 3. 24, 22. 25, 11. 30, 6. 31, 7. 33, 23. 43, 27. 48, 16. 54, 19.
58, 2. 68, 19. 70, 23. 71, 14. 102, 4. 118, 134· 154. 135, 24. 143, 10. Παροιμ. 23, 11. Σοφ. Σειρ. 48, 20.
50, 24. 51, 2-3. Ὠσηὲ 7, 13. Ἱερ. 15, 21. Θρ. Ἱερ. 3, 58). Τὴν καινοδιαθηκικὴ ἔννοια τῆς λύτρωσης ποὺ
προσφέρει ὁ Θεὸς προσεγγίζουν τὰ χωρία: Ψαλμ. 110, 9. 129, 7-8. Σοφ. Σειρ. 49, 10. Ὠσηὲ 13, 14. Σοφ. 3,
15. Ἠσ. 35, 9. 41, 14. 43, 1· 14. 44, 22-24. 51, 11. 52, 3. 62, 12. 63, 4· 9. Ἱερ. 27 (Μασ. 50), 34. 38
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θεύεται δυναμικὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Ἰωάννη ὁ Ζαχαρίας πλήρης Πνεύματος Ἁγίου προφητεύει γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία· «Εὐλογητὸς
Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ
ἤγειρε κέρας σωτηρίας…»273 . Ἡ προφῆτις Ἄννα βλέπει τὸ θεῖο βρέφος καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴ
στιγμὴ «ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ» 274 . Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαιώνει ὅτι ἦλθε στὸν κόσμο «δοῦναι
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» 275 . Οἱ δύο μαθητὲς ποὺ πορεύονταν πρὸς Ἐμμαοὺς ἐμπιστεύονται στὸν ἄγνωστο συνοδοιπόρο τους τὴ διάψευση τῶν ἐλπίδων τοῦ Ἰσραήλ· «ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ» 276 . Ὁ Στέφανος ἀναφερόμενος στὸν «ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν» τοῦ Ἰσραὴλ Μωυσῆ παραπέμπει τυπολογικὰ στὸ Χριστό277 . Ὁ Πέτρος στὴν πρώτη καθολικὴ ἐπιστολή του στοὺς ἐξ ἑβραίων χριστιανοὺς ὑπενθυμίζει τὴ σωτηριολογικὴ ἀδυναμία τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου· «οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ» 278 . Ὁ Παῦλος ἀπευθυνόμενος στὸν ἐξ ἐθνῶν χριστιανὸ Τίτο γράφει ὅτι ὁ Χριστὸς «ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ
ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον,
ζηλωτὴν καλῶν ἔργων» 279 .
Μιλώντας περὶ δικαιώσεως ὁ Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεῖ τὸ «λύτρον» μὲ τὴν
ἔννοια τοῦ ἀναγκαίου ἀνταλλάγματος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ
τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου. Στὸν παράδεισο ὁ ἄνθρωπος ἦταν προικισμένος μὲ ὅλα τὰ
ἀπαραίτητα προσόντα γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν ὁμοίωση μὲ τὸ Θεό. Χωρὶς ὅμως τὴ θεία
συνδρομὴ καὶ ἐπιστασία ἡ ὁδὸς τῆς τελείωσης θὰ ἦταν ἀδιάβατη καὶ ἡ θέωση ἀδύνατη.
Στὴ δύσκολη αὐτὴ κατάσταση βρέθηκε ὁ Ἀδὰμ μετὰ τὴν παρακοή, ἡ ὁποία εὐθύνεται
(Μασ. 31) 11. ∆ύο φορὲς ἀπαντᾶ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ἡ λέξη «λυτρωτής», ἡ ὁποία ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ στὸ Θεὸ (Ψαλμ. 18, 14. 77, 35).
273. Λουκ. 1, 68-69 ἑξ. Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ δυτικὴ θεολογία ὁ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ
κατὰ Λουκᾶν, σ. 75, γράφει ὅτι ὁ Χριστὸς «μᾶς ἐξηγόρασε μὲ τὸ λύτρον τοῦ αἵματός του ἀπὸ τῶν χειρῶν
τῆς θείας δικαιοσύνης».
274. Λουκ. 2, 38. Σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τοὺς Φαρισαίους, ποὺ περίμεναν πολιτικὴ λύτρωση, καὶ
τοὺς Σαδδουκαίους, ποὺ ἀρνοῦνταν ὁποιαδήποτε ἔννοια λύτρωσης, ἡ Ἄννα καὶ πλῆθος λαοῦ ἀνέμεναν τὴν
ἀληθινή, τὴν πνευματικὴ λύτρωση, δηλαδὴ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Σ᾿ αὐτοὺς ἀπευθύνεται ἡ προφῆτις καὶ εὐαγγελίζεται ἤδη τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία
στὸν κόσμο. Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, σ. 113.
275. Ματθ. 20, 28. Βλ. καὶ Μάρκ. 10, 45. Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη ἡ λέξη «λύτρον» ἀπαντᾶ μόνο στὰ
δύο αὐτὰ παράλληλα χωρία.
276. Λουκ. 24, 21.
277. Πράξ. 7, 35 ἑξ. Βλ. καὶ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς Πράξεις, σ. 241.
278. Α΄ Πέτρ. 1, 18-19. Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς Ἐπιστολάς, τόμ. 3, σσ. 323-324. Παρόμοια ὁ Παῦλος γράφει στοὺς ἐξ ἑβραίων χριστιανούς: «οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου
αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος» (Ἑβρ. 9, 12).
279. Τίτ. 2, 14. Ἡ λέξη «ἀπολύτρωσις» ἀνήκει στὴν ὁρολογία τοῦ Παύλου. Ἔχει δύο κύριες σημασίες·
δηλώνει τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ποὺ συντελεῖται ἐν Χριστῷ (βλ. Ρωμ. 3, 24. Ἐφ. 1, 7. Κολ. 1,
14), καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο (βλ. Ρωμ. 8, 23. Α΄ Κορ. 1, 13. Ἐφ. 1,
14. 4, 30. Ἑβρ. 9, 15). Στὸ χωρίο Ἑβρ. 11, 35: «οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν», ἀναφέρεται στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μαρτύριο, λύση τὴν ὁποία ἀπέρριπταν οἱ μάρτυρες
προκειμένου νὰ λάβουν τὴ δωρεὰ τῆς ἀνάστασης. Στὸ χωρίο Λουκ. 21, 28 ἡ χρήση τοῦ ὅρου ἀπὸ τὸ Χριστὸ ὀφείλεται ἴσως σὲ λεκτικὴ παρέμβαση τοῦ εὐαγγελιστῆ, ποὺ μαθήτευσε πλησίον τοῦ Παύλου. Βλ. καὶ
ΛΒΘ, «Ἀπολύτρωσις/ἐξαγορά», στ. 123-128.
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γιὰ τὴν ἀμαύρωση τοῦ κατ᾿ εἰκόνα καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ δουλεία τῆς
ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Μετὰ τὴν ἔκπτωση τῶν πρωτοπλάστων ἀπὸ τὴν ἀρχέγονη
δικαιοσύνη κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπέκυπτε στὸν πονηρὸ ζυγὸ τοῦ διαβόλου συρόμενη
αἰχμάλωτη διὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἀπαλλαγὴ καὶ ἀπελευθέρωση κάθε δέσμιας ψυχῆς,
ἀλλὰ καὶ σύνολης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀπὸ τὴ σκληρὴ τυραννία τοῦ διαβόλου ἀπαιτοῦσε
«λύτρον». Καθὼς ὁ πεπτωκὼς ἦταν ἀνεπαρκὴς ὡς πρὸς τὴ δυνατότητα σωτηρίας, εἶχε
ἀνάγκη ἀπὸ τὴν παρέμβαση τρίτου, ὁ ὁποῖος θὰ κατέβαλλε τὸ ἀπαραίτητο ἀντίτιμο. Ἡ
ὑλικὴ προσφορὰ ἢ ἡ ἐξιλαστήρια θυσία τῶν Ἰσραηλιτῶν δὲν ἦταν χρήσιμα ὡς μέσα σωτηρίας· «οὐ δώσει τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ καὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ». Ὁ πλοῦτος, ἡ δύναμη, ἡ ἐξουσία, ἡ σοφία μπορεῖ νὰ ἐξασφάλιζαν εὐημερία καὶ
ἄνεση, ἀλλὰ ἦταν ἀτελέσφορα μέσα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Ἐξάλλου
κανεὶς δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀποκτήσει στὸν παρόντα αἰώνα κάτι τόσο πολύτιμο, ὥστε νὰ
ἐπαρκέσει ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς ποὺ ἐκ φύσεως εἶναι ἀνεκτίμητη, διότι πλάστηκε
κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Κτίσαντος. Συνεπῶς τὸ ἀντάλλαγμα δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι ὑλικό. Ἀλλὰ οὔτε ἄνθρωπος ἦταν σὲ θέση νὰ διαρρήξει τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας, καθὼς ὁ ἴδιος ἦταν
ἀνίκανος νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του, «ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας ὑπόδικος». Ὁ λυτρωτὴς ἔπρεπε νὰ εἶναι πολὺ ἀνώτερος ἀπὸ τὸν αἰχμάλωτο καὶ δοῦλο ἄνθρωπο. Ἦταν σωτηριολογικὰ ἀναγκαῖο «τὸ λύτρον μὴ ὁμογενὲς εἶναι τοῖς κατεχομένοις, ἀλλὰ πολλῷ διαφέρειν τῷ μέτρῳ, εἰ μέλλοι ἑκὼν ἀφήσειν τῆς δουλείας τοὺς αἰχμαλώτους»280 .
Ὁ θεόπτης Μωυσῆς ὑπερεῖχε κατὰ πολὺ τῶν ὁμοεθνῶν του, καθὼς διακρίθηκε γιὰ
τὴν πίστη του καὶ τὴν κατὰ Θεὸν δικαιοσύνη. Ὄντας ὅμως ἁπλὸς ἄνθρωπος δὲν ἐλευθέρωσε τὸ λαὸ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀπέτρεψε μόνο τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου ὁ
ἴδιος δὲν μπόρεσε νὰ δώσει γιὰ τὸν ἑαυτό του ἐξιλαστήρια προσφορά, ὥστε ν᾿ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ τῆς ἀπιστίας, ἀλλὰ κρίθηκε ἀνάξιος τῆς εἰσόδου στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Τὴ σωτηρία λοιπὸν δὲν μποροῦσε νὰ ἐξασφαλίσει ἕνας ὁμογενὴς ἀλλὰ κάποιος ὁ
ὁποῖος θὰ ὑπερέβαινε τὴν ἀνθρώπινη φύση, ὄχι ψιλὸς ἄνθρωπος· «μήτε οὖν τὸν ἀδελφὸν
ζήτει εἰς ἀπολύτρωσιν, ἀλλὰ τὸν ὑπερβαίνοντά σου τὴν φύσιν· μήτε ἄνθρωπον ψιλόν,
ἀλλ᾿ ἄνθρωπον Θεὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς καὶ μόνος δύναται δοῦναι ἐξίλασμα τῷ Θεῷ
ὑπὲρ πάντων ἡμῶν». Μὲ ἀτομικὰ μέσα ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀνίκανος νὰ δώσει ἐξιλαστηρια προσφορὰ στὸ Θεὸ γιὰ τὸν ἑαυτό του· «τί γὰρ δύναται ἄνθρωπος εὑρεῖν τηλικοῦτον,
ἵνα δῷ ὑπὲρ λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». Μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ «εὑρέθη ἓν ὁμοῦ πάντων ἀνθρώπων ἀντάξιον, ὃ ἐδόθη εἰς τιμὴν λυτρώσεως τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τὸ ἅγιον καὶ πολυτίμητον αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ ὑπὲρ ἡμῶν
ἐξέχεε πάντων· διόπερ καὶ τιμῆς ἠγοράσθημεν» 281 .
280. Ψαλμ. 48, 7-9. Εἰς ψαλμὸν 48, 3, PG 29, 437Β-440Β. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 45, 1, PG 29, 417Β.
Γιὰ τὴ σταυρικὴ θεολογία τοῦ Παύλου, ἡ ὁποία ἀρνεῖται κάθε ἔννοια ἱκανοποιήσεως τοῦ Θεοῦ, βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς μελέτες, σσ. 345-357. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία,
σσ. 88-90. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Περὶ δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ», σσ. 230-232. ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, Ἡ ἱκανοποίηση, σ.
90 ἑξ., ὅπου ἡ περὶ «satisfactio» δικαιικὴ θεωρία τοῦ Ἀνσέλμου Καντερβουρίας, ἡ ὁποία εἶναι ὅλως διάφορη τῆς ὀρθόδοξης σωτηριολογίας.
281. Εἰς ψαλμὸν 48, 4, PG 29, 440Β-441Α. Ἔξ. 32, 7-14. Ἀριθμ. 20, 10· 12. Ρωμ. 3, 23-25. Α΄ Κορ.
6, 20. Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει τὴν ἀναγκαιότητα πρόσληψης ἀπὸ τὸ Χριστὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσης.
Ἐπιστ. 261, 2,1-11, COURTONNE 3, 116-117 (PG 32, 969Β): «Εἰ τοίνυν μὴ γέγονε τοῦ Κυρίου ἡ ἐν σαρκὶ
ἐπιδημία, οὐκ ἔδωκε μὲν ὁ λυτρωτὴς τὸ ὑπὲρ ἡμῶν τίμημα τῷ θανάτῳ, οὐ διέκοψε δὲ τοῦ θανάτου τὴν
βασιλείαν δι᾿ ἑαυτοῦ. Εἰ γὰρ ἄλλο μὲν ἦν τὸ βασιλευόμενον ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἄλλο δὲ τὸ παρὰ τοῦ Κυρίου
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Ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε ἀνάγκη ἐξιλασμοῦ καὶ σωτηρίας, διότι «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ», ἀλλὰ ἀπὸ ἔλεος καὶ συγκατάβαση «πρὸς τὸ
ἀνθρώπινον καταβαίνει» καὶ δίνει ἐξιλαστήρια προσφορὰ στὸ Θεὸ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας
τοῦ κόσμου· «τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν,
ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων». Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας ἀγαθότητας εἶναι ὅτι ὁ
Χριστὸς διὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου ὄχι μόνο ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
κυριαρχία τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναβιβάζει στὸ ἀξίωμα τῆς ἀδελφωσύνης· «οὗτος
δὲ οὐχὶ ἀδελφοὺς ἡμᾶς ὄντας, ἀλλ᾿ ἐχθροὺς ἡμᾶς γενομένους τοῖς παραπτώμασιν, οὔτε
ἄνθρωπος ψιλὸς ὤν, ἀλλὰ Θεός, μετὰ τὴν ἐλευθερίαν ἣν χαρίζεται ἡμῖν, καὶ ἀδελφοὺς
ἡμᾶς ἑαυτοῦ προσαγορεύει»282 .
Τὸ «σωτήριον» λοιπὸν ποὺ ἀνέμεναν ἐναγωνίως ὁ Ἰσραὴλ καὶ τὰ ἔθνη ἐπαληθεύτηκε στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Ἡ ψαλμικὴ ρήση «παρ᾽ αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου»
ἀναφέρεται προφητικὰ στὴ μέλλουσα χάρη τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Κυρίου. Στὸ μεταίχμιο μεταξὺ Παλαιᾶς καὶ Καινῆς ∆ιαθήκης ὁ Συμεὼν ἀναφωνεῖ «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα… ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου». Ἑρμηνευόμενα ὑπὸ τὸ
φῶς τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψης τὰ ἁγιογραφικὰ χωρία παραπέμπουν στὸ πρόσωπο τοῦ
Θεανθρώπου καὶ στὴ σωτηριώδη χάρη ποὺ αὐτὸς προσφέρει. Στὴ νέα ἐν Χριστῷ πραγματικότητα τὸ «σωτήριον» δὲν εἶναι «ἐνέργειά τις ψιλή, χάριν τινὰ ἡμῖν παρεχομένη
εἰς ἀπαλλαγὴν ἀσθενείας, καὶ σώματος εὐεξίαν», ἀλλὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, «ὁ αὐτὸς καὶ Σωτὴρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ὁ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν ὑπερείδων, ὁ
τὸν ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐγγινόμενον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν σάλον ἐπανορθούμενος». Τὰ δυναμικὰ αὐτὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τονίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου χαρίζει στὴν ἀνθρωπότητα πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πόθησαν ὁ Ἰσραὴλ
καὶ ὅλα τὰ ἔθνη μαζί283 .
Ἡ σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι δυναμικὰ ἐνεργὸς σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ παράγει σωτηριώδη ἀποτελέσματα μόνο στὶς ψυχὲς αὐτῶν ποὺ καταφάσκουν στὴ θεία πρόσκληση σωτηρίας. Ἡ ἑκούσια παραμονὴ στὸ σκότος τῆς ἄγνοιας δὲν ἐπιτρέπει τὸ φωτισμὸ τοῦ νοῦ ἀπὸ τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξας καὶ τὴ λάμψη τοῦ
ἀιδίου φωτός. Ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, χαρίζει τὸ φῶς σ᾽ ἐκεῖνον
προσληφθέν, οὐκ ἂν μὲν ἐπαύσατο τὸ ἑαυτοῦ ἐνεργῶν ὁ θάνατος, οὐκ ἂν δὲ ἡμέτερον κέρδος ἐγένετο τῆς
θεοφόρου σαρκὸς τὰ πάθη, οὐκ ἀπέκτεινε δὲ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, οὐκ ἐζωοποιήθημεν ἐν τῷ Χριστῷ
οἱ ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθανόντες, οὐκ ἀνεπλάσθη τὸ διαπεπτωκός, οὐκ ἀνωρθώθη τὸ κατερραγμένον, οὐ προσῳκειώθη τῷ Θεῷ τὸ διὰ τῆς ἀπάτης τοῦ ὄφεως ἀλλοτριωθέν». Βλ. καὶ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 267
ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σσ. 361-363. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτής, σσ.
204-205.
282. Ἠσ. 53, 7-9. Α΄ Πέτρ. 2, 22. Ἑβρ. 7, 26-27. Εἰς ψαλμὸν 48, 4, PG 29, 441Α-C. Βλ. καὶ ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σ. 367 ἑξ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ περὶ σωτηρίας διδασκαλία», σ. 886 ἑξ. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντικρούει τὴν αἱρετικὴ δοξασία ποὺ εἰσηγεῖτο ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση δὲ συνίστατο στὴ λήψη
τοῦ φυράματος τοῦ Ἀδὰμ διὰ τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ στὴ μεταβολὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ σὲ ὑλικὴ φύση, ἐξηγεῖ
δὲ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἦταν ἀναγκαία ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία· «πῶς εἰς ἡμᾶς διέβη ἡ τῆς Ἐνανθρωπήσεως ὠφέλεια, εἰ μὴ τὸ ἡμέτερον σῶμα τῇ θεότητι συναφθὲν κρεῖττον ἐγένετο τῆς τοῦ θανάτου ἐπικρατείας;». Βλ. Ἐπιστ. 262, 1,13-2,12, COURTONNE 3, 119-120 (PG 32, 973ΒC). Βλ. καὶ COURTONNE, Un
témoin, σσ. 175-179.
283. Ψαλμ. 61, 1· 3. Λουκ. 2, 29-30. Εἰς ψαλμὸν 61, 2, PG 29, 472B-473Α.
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ποὺ τὸν δέχεται. Ἡ αὐτοπροαίρετη κίνηση πρὸς τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ κάνει τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου δεκτικὸ τοῦ θείου φωτὸς καὶ ἄξιο τῆς θείας συνδρομῆς 284 . Σὲ θεληματικὴ καὶ
ἐλεύθερη στροφὴ πρὸς τὸ ἀληθινὸ φῶς προτρέπει ὁ ψαλμωδός· «προσέλθετε πρὸς αὐτὸν
καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ». Ὁ πιστὸς φωτίζεται μόνο
ὅταν ἐγγίσει τὶς ἀκτίνες τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ, καί, ἀφοῦ φωτισθεῖ μὲ τὴν ἀλήθεια, δέχεται ἐντός του καὶ τὸ φωτισμὸ τῆς χάριτος. Ὅπως ὅμως τὸ αἰσθητὸ φῶς δὲν
ἀνατέλλει σὲ ὅλους κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀλλὰ μόνο σ᾽ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ὑγιεῖς ὀφθαλμοὺς καὶ μποροῦν ν᾿ ἀπολαμβάνουν ἀνεμπόδιστα τὴν παρουσία τοῦ ἥλιου, ἔτσι «τὸ φῶς
τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» δὲ χαρίζει σὲ ὅλους
τὴ λαμπρότητά του, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἀξίως. Ἐξάλλου ἡ Ἁγία Γραφὴ βεβαιώνει ὅτι «φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ», ἐνῶ «πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ» 285 .
Ἡ αὐτοπροαίρετη κίνηση πρὸς τὸ σωτήρα καὶ λυτρωτὴ προϋποθέτει πίστη. Ὁ εὑρισκόμενος ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου ἄνθρωπος εἶναι καὶ ἀσθενὴς καὶ αἰχμάλωτος. Συνεπῶς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ σωτηρία καὶ λύτρωση, ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς μόνο σὲ αὐτὸν ποὺ
παρακαλεῖ μὲ πίστη· «σῶσόν με ἀπὸ τῆς ἀσθενείας, καὶ ῥῦσαί με ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας». Τὸ βάπτισμα καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἐπισφραγίζουν τὴν εἰς Χριστὸν πίστη, εἶναι ἀπαραίτητοι σωτηριολογικοὶ ὅροι. Ὡστόσο ἡ πίστη
δὲν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴ σωτηρία, ἀλλὰ ὁ χριστιανὸς σώζεται «ἐκ τῶν τῆς δικαιοσύνης
ἔργων»286 . Καὶ πάλι ὁ εὐσεβὴς δὲν πρέπει νὰ ἔχει πεποίθηση στὰ κατορθώματά του καὶ
στὴ δικαιοσύνη του οὔτε ν᾿ ἀναμένει νὰ δικαιωθεῖ ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἀλλὰ νὰ ἔχει τὴν
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του στοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ καὶ ν᾿ ἀποβλέπει στὴ σώζουσα θεία
ἀγαθότητα. Ἡ ἀνάδειξη τῆς δικαιοσύνης τοῦ χριστιανοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ αὐτόνομα μέσα, ἀλλὰ Θεοῦ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ 287 .
Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ δικαίωση εἶναι ἔννοια πολύσημη καὶ
δηλωτικὴ πολλῶν παραμέτρων τῆς καινῆς ζωῆς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ λύτρωση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ διαβόλου· εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ πιστοῦ, δηδαδὴ ἡ πίστη, τὰ ἔργα καὶ ἡ ἐλπίδα, ποὺ συνιστοῦν τὴν καθόλου ἀρετή· εἶναι, τέλος, ἡ ἐσχατολογικὴ δικαίωση, ἡ ἀπολύτρωση. Αὐτὴ εἶναι ἡ περίφημη γιὰ
τὸ βάθος καὶ τὴ σπουδαιότητά της παύλεια περὶ δικαιώσεως διδασκαλία, τὴν ὁποία ἀ284. Μαλ. 4, 2. Ζαχ. 6, 12. Ρωμ. 13, 12. Ἑβρ. 1, 3. Εἰς ψαλμὸν 45, 5, PG 29, 424C-425Α. Πρβλ. Εἰς
Ἰουλίτταν 6-7, PG 31, 253Β-256A: «∆ι᾽ ἡμᾶς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις· διὰ τὴν καταφθαρεῖσαν σάρκα Ὁ Λόγος
σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ἰω. 1, 14). Μετὰ τῶν ἀχαρίστων ὁ εὐεργέτης· πρὸς τοὺς καθημένους
ἐν σκότει ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· ἐπὶ τὸν σταυρὸν ὁ ἀπαθής· ἐπὶ τὸν θάνατον ἡ ζωή· ἐπὶ τὸν ᾅδην τὸ φῶς·
ἡ ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας, πνεῦμα υἱοθεσίας, χαρισμάτων διανομαί, στεφάνων ἐπαγγελίαι...».
285. Ψαλμ. 33, 6. 96, 11. Ἰω. 1, 9. 3, 20. Εἰς ψαλμὸν 33, 4, PG 29, 360ΒC. Βλ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ περὶ
σωτηρίας διδασκαλία», σσ. 889-891. Γιὰ τὴ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου στὴν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας βλ. ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία, σσ. 206-211.
286. Εἰς ψαλμὸν 7, 2, PG 29, 232ΒC. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 24, 55, SC 17, 450 (PG 32, 172Α).
Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα 5, PG 31, 422A. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαίωσις», στ. 1221-1223. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ἡ
περὶ σωτηρίας διδασκαλία», σ. 898 ἑξ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας», σ. 369-370. Γιὰ τὴ δικαιοσύνη τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ γιὰ τὴν καθολικὴ ἀρετὴ ποὺ ἀποκτᾶ διὰ τῆς τήρησης τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ἔγινε λόγος στὸ κεφάλαιο Γ΄ τῆς παρούσας ἐργασίας.
287. Εἰς ψαλμὸν 32, 9, PG 29, 344C-345Β· 10, PG 29, 348ΑΒ. Βλ. καὶ Ἐπιστ. 174,31-38, COURTONNE 2, 111 (PG 32, 652B). Ἠσ. 58, 9. Βλ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαίωσις», στ. 1223-1225. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Ἡ περὶ
σωτηρίας διδασκαλία», σσ. 906-907, 913-915. AGHIORGOUSSIS, «Applications», σσ. 277-282.
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κολουθεῖ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὅ,τι τονίζει κυρίως ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀπὸ τὴ διδασκαλία
τοῦ ἀποστόλου εἶναι ἡ σωτηριολογικὴ ἀδυναμία τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου καὶ ἡ μωρία τῆς
κοσμικῆς σοφίας. Ταυτόχρονα ἐπισημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο ὁ παλαιὸς νόμος ὅσο καὶ
ἡ κοσμικὴ γνώση ἀποτελοῦν κτήματα τῶν χριστιανῶν, τὰ ὁποῖα περιῆλθαν στὴν κυριότητά τους μετὰ τὴν ἔκπτωση τῶν ἰουδαίων καὶ τῶν ἐθνικῶν ἀπὸ τὸ προνόμιο τῆς
ἰδιοκτησίας καὶ ἰδιοχρησίας.
Ἀπὸ τὴ διαπραγμάτευση ποὺ προηγήθηκε ἔγινε σαφὲς ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν
ἀπορρίπτει τὸ μωσαϊκὸ νόμο, ἀλλὰ τὰ «νομικὰ παρατηρήματα», οὔτε ἀπαρνεῖται τὴν
κοσμικὴ σοφία, ἀλλὰ τὰ «παρατηρήματα κενῆς ἀπάτης» 288 . Ἐκτιμᾶ ὅμως ὅτι ἡ γέννηση τῶν αἱρέσεων ὀφείλεται στὸν πόλεμο ποὺ κήρυξαν ὁ Ἰουδαϊσμὸς καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής της ἡ χριστιανικὴ
πίστη ἔπρεπε ν᾿ ἀμυνθεῖ σ᾽ ἕνα διμέτωπο ἀγώνα, καθὼς εἶχε ν᾿ ἀντιμετωπίσει ἀφ᾽ ἑνὸς
τὴ βλασφημία τῶν ἰουδαίων, ποὺ ἀρνοῦνταν τὴν τριαδικότητα, ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν πολυθεΐα
τῶν εἰδωλολατρῶν, ποὺ ἀρνοῦνταν τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑνὸς ἀληθινοῦ Θεοῦ 289 . Ὁ Χριστιανισμὸς ἂν καὶ γεννήθηκε μέσα στὸ ἰουδαϊκὸ κλίμα καὶ ἀναπτύχθηκε καὶ ἐξαπλώθηκε
μέσα στὸν ἑλληνικὸ κόσμο, ἀποξενώθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς δύο, στὸ βαθμὸ ποὺ οἱ θρησκευτικές τους προϋποθέσεις ἦταν τελείως ξένες πρὸς τὸ καινὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα. Ὡστόσο
ἡ ἰουδαϊκὴ ἄρνηση καὶ ἡ ἐθνικὴ πολυθεΐα, οἱ δύο παραδοσιακοὶ ἀντίπαλοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, παραμένουν στὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας μὲ τὸ προσωπεῖο τῶν αἱρετικῶν 290 .
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεως οἱ θεῖες δωρεὲς καὶ ἐπαγγελίες, ἡ διαθήκη καὶ ἡ κληρονομία τοῦ Θεοῦ κληροδοτοῦνται στὸ «λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν
χάριτος», ποὺ εἶναι ἡ οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. Αὐτὸς ποὺ συνεχίζει νὰ ζεῖ εἰδωλολατρικῶς εἶναι «ἄφρων» καὶ αὐτὸς ποὺ ἐπιμένει νὰ ζεῖ ἰουδαϊκῶς εἶναι «ἄνους», ἀμφότεροι δὲ
«ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπολοῦνται». Ἡ καταστροφή τους δὲν εἶναι κυριολεκτική, ἀλλὰ σημαίνει
τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴ σωτηριώδη ἀλήθεια καὶ ἀπὸ κάθε θεία δωρεά. Ἀντ᾿
αὐτῶν οἱ χριστιανοὶ «κληρονόμοι τοῦ πλούτου γινόμεθα. Ἡμῶν γὰρ αἱ ἐντολαί, ἡμέτεροι οἱ προφῆται, ἡμῶν οἱ πατριάρχαι· ἡμῶν οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος δίκαιοι. Ἡμῖν κατέλιπον τὸν
πλοῦτον ἑαυτῶν οἱ ἐν τῇ ἀφροσύνῃ ἑαυτῶν ἀπολλύμενοι» 291 .
∆ιὰ τοῦ σταυρικοῦ πάθους του ὁ Χριστὸς συνένωσε τὰ διεστῶτα, «εἰρηνοποιήσας
διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄν288. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 3, 5, SC 17, 266 (PG 32, 76C)· 21, 53, SC 17, 434 (PG 32, 165Α).
289. Κατὰ Σαβελλιανῶν 1, PG 31, 600BC. Οἱ ὅροι «Ἰουδαϊσμὸς» καὶ «Ἑλληνισμὸς» ἔχουν ἐδῶ ἀποκλειστικὰ θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Μὲ τὸν ὅρο «Ἰουδαϊσμὸς» δηλώνεται ἡ ἰουδαϊκὴ θρησκεία καὶ λατρεία καὶ μὲ τὸν ὅρο «Ἑλληνισμὸς» ἡ εἰδωλολατρικὴ ἀντίστοιχα. Ἔτσι χρησιμοποιοῦνται οἱ ὅροι καὶ Εἰς
Ἑξαήμερον 9, 6, SC 26, 520 (PG 29, 208Α), καὶ Ἐπιστ. 226, 4,21, COURTONNE 3, 28 (PG 32, 849C).
290. Βλ. Κατὰ Σαβελλιανῶν 1, PG 31, 600C-601Α. Τὶς αἱρέσεις ποὺ συρρικνώνουν τὴν τριαδικὴ
θεότητα χαρακτηρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος ἰουδαϊσμό, ἐνῶ αὐτὲς ποὺ τὴ διασποῦν ὀνομάζει εἰδωλολατρία.
Βλ. Ἐπιστ. 226, 4,12-21, COURTONNE 3, 28 (PG 32, 849BC): «Ἡμεῖς γὰρ ὁμοίως καὶ τοὺς τὰ Σαβελλίου
νοσοῦντας καὶ τοὺς τὰ Ἀρείου δόγματα ἐκδικοῦντας ὡς ἀσεβεῖς ἀποφεύγομεν καὶ ἀναθεματίζομεν. Εἴ τις
τὸν αὐτὸν Πατέρα λέγει καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ἓν πρᾶγμα πολυώνυμον ὑποτιθέμενος καὶ μίαν
ὑπόστασιν ὑπὸ τριῶν προσηγοριῶν ἐκφωνουμένην, τὸν τοιοῦτον ἡμεῖς ἐν τῇ μερίδι τῶν Ἰουδαίων τάσσομεν. Ὁμοίως καὶ εἴ τις ἀνόμοιον λέγει κατὰ τὴν οὐσίαν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ ἢ εἰς κτίσμα κατάγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀναθεματίζομεν καὶ ἐγγὺς εἶναι τῆς Ἑλληνικῆς τιθέμεθα πλάνης».
291. Ψαλμ. 48, 11. Εἰς ψαλμὸν 48, 6, PG 29, 445C-448Α.
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θρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ
τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ». Τὸ πρῶτο χωρίο ἀναφέρεται στὴν ἀποκαταλλαγὴ ποὺ ἔφερε ὁ Χριστὸς ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ στὴν ἁμαρτωλὴ ἀνθρωπότητα.
Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχει ἐν προκειμένῳ τὸ δεύτερο παράθεμα, ὅπου ὁ ἀπόστολος κάνει
λόγο γιὰ τὴ διὰ τοῦ Χριστοῦ ἀποκαταλλαγὴ μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ ἰουδαίων. Τὸ «μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ» ἦταν ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος κρατοῦσε μακρυὰ τοὺς ἐθνικοὺς ἀπὸ τὶς διαθῆκες καὶ τὶς ἐπαγγελίες ποὺ ἐγωιστικὰ κατεῖχε ὁ Ἰσραήλ. ∆ιὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κατέλυσε ὄχι μόνο τὴ θρησκευτικὴ ἑτερότητα ἀλλὰ καὶ τὴν αἰώνια ἔχθρα
μεταξὺ ἐθνισμοῦ καὶ ἰουδαϊσμοῦ, οἱ δύο λαοὶ ἑνώθηκαν ἐν εἰρήνῃ ὑπὸ τὴν αὐτὴ πίστη
καὶ
ἐλπίδα
δυνάμει
τῆς
ἐν
Χριστῷ
σωτηριώδους
χάριτος 292 .

292. Κολ. 1, 20. Ἐφ. 2, 14-16. Εἰς ψαλμὸν 59, 3, PG 29, 465BC.
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Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)
Γενικὰ
Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν εἶχε τὴν πρόθεση νὰ συντάξει κανονικὰ ἐπιτίμια, ἀλλὰ ἡ
συγγραφική του ἐνασχόληση μὲ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν
καὶ ἠθικῶν παραπτωμάτων ὀφείλεται σὲ παρότρυνση τοῦ Ἀμφιλοχίου, ὁ ὁποῖος ζήτησε
νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὸν ἔμπειρο στὴν ποιμαντικὴ διακονία ἐπίσκοπο. Ἀνταποκρινόμενος
στὸ αἴτημα τοῦ φίλου καὶ συναγωνιστῆ του ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας ἀσχολήθηκε μὲ
πολλὴ σοβαρότητα καὶ προσοχὴ μὲ τὸ θέμα τῶν ἐπιτιμίων, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀρκέστηκε στὴν καταγραφὴ τῆς τρέχουσας ἐκκλησιαστικῆς πρακτικῆς, ἀλλὰ προέβη σὲ ἐπισταμένη ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς προγενέστερης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, τὴν ὁποία προσάρμοσε στὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς χωρὶς νὰ παρεκκλίνει ἀπὸ τὶς
βασικὲς κανονικὲς ἀρχὲς ποὺ θέσπισαν αὐθεντικὰ οἱ πατέρες σὲ συνοδικὸ ἐπίπεδο. Οἱ
τρεῖς πρὸς Ἀμφιλόχιο «κανονικὲς» ἐπιστολὲς ἔχουν δημόσιο χαρακτήρα καὶ φανερώνουν
τὴν πρόθεση τοῦ συντάκτη τους νὰ προσδώσει σ᾿ αὐτὲς καθολικὸ ἐκκλησιαστικὸ κῦρος 1 . Κανονικὸ περιεχόμενο ἔχουν καὶ ἄλλα κείμενα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ ἀνήχθησαν σὲ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀναγνωρίστηκαν συνοδικά 2 . ∆ὲ στεροῦνται
κανονικῆς σπουδαιότητας διδασκαλίες καὶ πρακτικὲς τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ποὺ συμπληρώνουν ἢ συμβάλλουν στὴν κατανόηση τῶν θεσπισθέντων, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα στὴν παρούσα διαπραγμάτευση.
Στὸ ἐπιτιμιακὸ δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀρχὴ τῆς οἰκονομίας ἀνταποκρίνεται στὸ
φιλάνθρωπο τῶν κανονικῶν ἐπιτιμίων, ἀρετὴ ποὺ διακρίνει ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τοὺς
κανόνες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅπως γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὴν προσαρμοστικότητα καὶ
ἐλαστικότητα τοῦ περιεχομένου καὶ τῆς μορφῆς τους3 . Ἡ καταγραφὴ καὶ ἡ κριτικὴ ποὺ
1. Ἐπιστ. 188,8-12, COURTONNE 2, 121 (PG 32, 664BC). ΜΠΟΝΗΣ, «Αἱ τρεῖς "Κανονικαὶ ἐπιστολαί"», σ. 203 ἑξ. L᾽HUILLIER, «Les sources canoniques», σσ. 210-217. Ἐνδεικτικὸς τῆς πιστότητας τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση εἶναι ὁ τρόπος διατύπωσης τῶν ἐπιτιμίων. Συχνὰ ἀναπαράγει αὐτούσια παλαιὰ διάταξη ἢ ἐκκλησιαστικὸ ἔθος, ἐνῶ ἀκόμα καὶ ὅταν θεσπίζει δικό του κανόνα
ἀκολουθεῖ τὴ διδασκαλία τῶν πρὸ αὐτοῦ πατέρων, ὄχι κατὰ τὸ γράμμα ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιείκειας καὶ φιλανθρωπίας τους. Ἐξάλλου, ἐκτὸς ἀπὸ εὐάριθμες περιπτώσεις, δὲν ἐπιβάλλει μὲ ἐξαναγκαστὸ
τρόπο τὸ δικό του κανόνα, ἀλλὰ τὸν προτείνει ὡς λυσιτελέστερο γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ ἁμαρτήσαντος καὶ
τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχουν βέβαια διατάξεις ποὺ συνδυάζουν τὰ παραπάνω χαρακτηριστικά,
ὅπως θὰ γίνει σαφὲς ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν ἐπιτιμιακῶν κανόνων.
2. Πρόκειται γιὰ τὶς ἐπιστολὲς 236, 4 (κανόνας 86), 160 (κανόνας 87), 55 (κανόνας 88), 54 (κανόνας 89), 53 (κανόνας 90), καὶ γιὰ τὰ κεφάλαια 27 καὶ 29 τῆς Περὶ Ἁγίου Πνεύματος πραγματείας (κανόνες 91 καὶ 92). Βλ. καὶ ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μαθήματα, σσ. 60-61.
3. Ὁ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σσ. 14-20, βάσει τοῦ χωρίου Τίτ. 3, 4: «ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ
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ἀκολουθοῦν στὶς ἑπόμενες γραμμὲς λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἱερὸς νομοθέτης τῆς Ἐκκλησίας δὲ συντάσσει κανόνες μὲ αὐστηρὴ δομὴ καὶ διάρθρωση ὑπὸ μορφὴ
νόμων, ἀλλὰ καταθέτει τὴ γνώση ἢ τὴ γνώμη του γιὰ τὴν ψυχωφελέστερη ἀντιμετώπιση τῶν δυσμεταχείριστων ἐκκλησιαστικῶν καὶ ποιμαντικῶν προβλημάτων.
1. Ἀντιμετώπιση αἱρετικῶν καὶ ἀποστατῶν τῆς πίστης
α΄. Ἔλεγχος καὶ ἀποκοπὴ αἱρετικῶν
Ἡ κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν, συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἑνότητας καὶ εἰρήνης τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράζει τὴν πλήρωση τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης, μὲ ἀπαραίτητη
προϋπόθεση τὴ διατήρηση καὶ διάδοση τῆς πίστης ὅπως αὐτὴ παραδίδεται ἀπὸ τὴν
γραπτὴ καὶ ἄγραφη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 4 . Ἡ κοινωνία δὲν εἶναι ἁπλὴ λέξη, ἀλλὰ
τρόπος ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ καὶ ἕδρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸν θεανθρώπινο αὐτῆς χαρακτήρα 5 . Παρόμοια, ἡ εἰρηνικὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι μία συμβατικὴ κατάσταση, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ σεβασμός, ἢ ἔστω ἡ ἀνοχή, ἔναντι τῆς ὅποιας ἑτερότητας (θρησκευτικῆς, πολιτικῆς, κοινωνικῆς),
ἀλλὰ μία οὐσιαστικὴ συνύπαρξη, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη καὶ ἡ κοινωνία τῆς
πίστης. Ἡ ἐπιδίωξη εἰρήνης ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς μὲ τὸ πρόσχημα μιᾶς ἀπροσδιόριστης
συναισθηματικῆς ἀγάπης δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ πανανθρώπινο ἁγιογραφικὸ αἴτημα
«ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν». ∆ιότι ἡ εἰρήνη τὴν ὁποία ἀξιώνει ὁ προφήτης δὲν
εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου ἀλλὰ τοῦ Κυρίου· «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν
δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» 6 .
Σύμφωνα μὲ τὶς παραπάνω πνευματικὲς προϋποθέσεις ἡ εἰρήνη τῶν λαῶν εἶναι δυνατὴ μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἑνώνει ὑπὸ τὴν κοινὴ ἐν Χριστῷ πίστη κάθε
μορφῆς ἑτερότητα προσώπων. Ἡ διάσταση ὅμως καὶ ἀποστασία ἀπὸ τὰ παραδεδεγμένα
ἡ φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ», ὡς τοῦ ἄξονα περὶ τὸν ὁποῖο στρέφεται τὸ φιλάνθρωπο τῶν ἐπιτιμίων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἐντοπίζει διάχυτη τὴ φιλανθρωπία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς σὲ
ὅλους σχεδὸν τοὺς ἐπιτιμιακοὺς κανόνες. Γιὰ τὴ φιλανθρωπία τῶν ἱερῶν κανόνων γενικὰ βλ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Τὸ
χριστιανικὸν "φιλάνθρωπον"», σσ. 289-295.
4. Βλ. Ἐπιστ. 204, 1,9-27-2,1-5, COURTONNE 2, 173 (PG 32, 745A-C). Ἰω. 13, 35. Α΄ Κορ. 13, 1-3.
ΧΡΗΣΤΟΥ, «Αἱ προσπάθειαι», σ. 184. Γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς περὶ γραπτῆς καὶ ἄγραφης παράδοσης, δόγματος καὶ κηρύγματος (κανόνες 91 καὶ 92 Μεγάλου Βασιλείου) βλ. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος
27, 66-67, SC 17, 478-488 (PG 32, 188A-193Β)· 29, 71, SC 17, 500-502 (PG 32, 200ΒC). ΡΠΣ 4, 283294. Πηδάλιον, σσ. 644-649. AMAND DE MENDIETA, «The pair κήρυγμα and δόγμα», σσ. 129-142. Ο
Ι∆ΙΟΣ, The "Unwritten" and "Secret", σσ. 16-39. PRUCHE, «∆όγμα et Κήρυγμα», σσ. 257-262. GRIBOMONT, «Esoterisme et tradition», σ. 43-56. HANSON, «Basil᾽s doctrine of tradition», σ. 248 ἑξ. YAMAMURA, «The Development», σσ. 14-18. ΓΑΛΙΤΗΣ, «Γραφὴ καὶ Παράδοσις», σσ. 183-186. ΚΡΙΚΩΝΗΣ,
«Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας», σσ. 157-171. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 42-47. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,
«Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία», σσ. 334-339.
5. Βλ. Εἰς ψαλμὸν 44, 5, PG 29, 397CD. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 26, 61, SC 17, 470 (PG 32, 181B).
ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 75-76. O Ι∆ΙΟΣ, «Αἱ προσπάθειαι», σσ. 184-185. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος πρότυπον, σ. 13 ἑξ. Γιὰ τὴ θεολογία τοῦ «σώματος Χριστοῦ» κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο βλ. ΠΕΤΡΟΥ,
Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 19-36. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς μελέτες, σ. 401 ἑξ.
6. Εἰς ψαλμὸν 33, 10, PG 29, 376B. Ψαλμ. 33, 15. Ἰω. 14, 27. Γιὰ τὴν περὶ εἰρήνης διδασκαλία τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου βλ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης», σσ. 344-345, 349-350, καθὼς καὶ σ. 353 ἑξ.
γιὰ τὴ χριστοκεντρικὴ διάσταση τῆς εἰρήνης. Γιὰ τὴν ἀγωνιστικότητα τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ὑπὲρ τῆς εἰρήνευσης τῆς Ἐκκλησίας μὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική του δράση βλ. ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σ. 14 ἑξ.
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συνεπάγεται διαφωνία καὶ ἀναρχία μέσα στὴν Ἐκκλησία, κατάσταση ποὺ ἀπάδει στὴ
θεανθρώπινη φύση καὶ στὸ σωτηριολογικὸ προορισμό της, ἔχει δὲ δυσμενῆ ἀποτελέσματα καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή. Ἡ ἑτεροδιδασκαλία ἐκβάλλει τοὺς παρεκκλίνοντες ἀπὸ
τὴν ἑνότητα καὶ κοινωνία, ἰδιότητες ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται ἐνεργητικὰ καὶ
δραστήρια ἀνάμεσα στοὺς διατηροῦντες τὴν παραδεδομένη πίστη. Ἡ διατήρηση τῆς κοινωνίας μὲ αἱρετικοὺς στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης καὶ χάριν τῆς εἰρήνης καὶ ἑνότητας εἶναι ἐπιζήμια 7 . Μόνο οἱ Ἐκκλησίες ποὺ διατηροῦν ἀναλλοίωτη τὴν εὐαγγελικὴ πίστη ἔχουν
μεταξύ τους κοινωνία, ἐνῶ ὅσες δὲ συστοιχοῦν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο θέτουν ἑαυτὲς ἐκτὸς τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας 8 . Ὡς ἀληθὲς καὶ ἀσφαλὲς κριτήριο πίστης τὴν περίοδο ἐκείνη
τῶν δογματικῶν ἐρίδων ἀναγνωρίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὸ Σύμβολο τῆς Νικαίας, ποὺ
συντάχθηκε μὲ ὅλα τὰ ἐχέγγυα θεοπνευστίας. Ἡ πίστη τῶν 318 πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἔγινε τὸ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἀνάμεσα στοὺς Ὀρθοδόξους 9 .
Ὅσοι παρεκκλίνοντας ἀπὸ τὴν πίστη τῆς Νικαίας ὑποβιβάζουν τὸν Υἱὸ ἢ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα στὴν κτιστὴ πραγματικότητα καὶ κατάγουν τὰ θεῖα πρόσωπα «εἰς τὴν λειτουργικὴν καὶ δουλικὴν τάξιν», ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποὺ φυλάσσει ἡ Ἐκκλησία,
καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦν νὰ εἶναι μέλη της· «ὧν φεύγειν προσήκει τὰς κοινωνίας καὶ
ἐκτρέπεσθαι τοὺς λόγους ὡς δηλητήρια ὄντα ψυχῶν» 10 . Οἱ αἱρετικοὶ ἀποκόπτονται ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία διότι μεταβάλλουν τὴ «δεσποτικὴν νομοθεσίαν», ποὺ συνίσταται στὴν
τάξη τῶν θείων ὀνομάτων ὅπως αὐτὴ ἔγινε πλήρως γνωστὴ διὰ τῆς ἐν Χριστῷ θείας
ἀποκαλύψεως 11 . Τῆς ἐπιβολῆς ἀκοινωνησίας προηγεῖται ἡ «ἐκκλησιαστικὴ διόρθωσις»
7. Βλ. Ἐπιστ. 250,10-38, COURTONNE 3, 88-89 (PG 32, 932A-C), ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξηγεῖ
στὸν Πατρόφιλο Αἰγῶν, ποὺ τὸν παρότρυνε σὲ συμφιλίωση μὲ τὸν Εὐστάθιο Σεβαστείας, τὴ σημασία τῆς
κοινῆς πίστης γιὰ τὴν ἑνότητα καὶ εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπίσκοπος
Καισαρείας ἀρνεῖται νὰ ἔλθει σὲ κοινωνία μὲ τὸν Εὐστάθιο, διότι δὲν καταδέχεται «τῆς ζύμης γενέσθαι
τῶν ἑτεροδιδασκαλούντων». Ὑπενθυμίζει μάλιστα στὸν Πατρόφιλο τὴν εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς πίστης· «τῶν εὐπροσώπων ἐκείνων ἀφέμενος λόγων ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ἔλεγχε τοὺς μὴ ὀρθοποδοῦντας πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου». Βλ. καὶ ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ ἐκκλησιολογία», σ. 119 ἑξ.
8. Βλ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Ἡ ἑνότης», σσ. 307-327. FEDWICK, The church and the charisma, σσ. 125-126.
ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 37-42.Τὸν κίνδυνο ἀποκοπῆς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀντιμετώπιζαν περὶ
τὸ 375 οἱ Νεοκαισαρεῖς ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ μοναρχιανοῦ ἐπισκόπου Ἀταρβίου. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τοὺς ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ ἐκθέτοντας τὶς συνέπειες τῆς ἀφοσίωσής τους στὸν αἱρετικὸ
ἐπίσκοπο. Ἡ ἀποκοπὴ θὰ εἶναι ὄχι μόνο ἐπαχθὴς γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ἐπονείδιστη γιὰ ὅλη
τὴν Ἐκκλησία. Βλ. Ἐπιστ. 204, 7,13-30, COURTONNE 2, 180 (PG 32, 753C-756B).
9. Βλ. Ἐπιστ. 140, 2,1-32, COURTONNE 2, 61-62 (PG 32, 588B-589Α). Ἐπιστ. 105,20-33, COURTONNE 2, 6-7 (PG 32, 513AB). Ἐπιστ. 92, 3,40-47, COURTONNE 1, 203 (PG 32, 484A). JURGENS, «A letter
of Meletius», σσ. 251-260. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος πρότυπον, σ. 38 ἑξ. ANGELI, Basilio di Cesarea,
σ. 147 ἑξ. Γιὰ τὴ σημασία ποὺ δίνει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν παραδεδομένη πίστη βλ. HANSON, «Basil᾽s
doctrine of tradition», σσ. 244-255. GAIN, L᾽Église de Cappadoce, σσ. 324-334. Ἡ MAYER, «Ecclesial
communion», σσ. 226-241, ἐξετάζει διεξοδικὰ τὴ θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας βάσει τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἰδιαίτερα ἀσχολεῖται μὲ τὰ κριτήρια καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς κοινωνίας καὶ τὴ σημασία της γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ (ἰδίως σ. 230 ἑξ.). Γιὰ τὶς προϋποθέσεις
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας βλ. καὶ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σ. 70 ἑξ.
10. Ἐπιστ. 105,30-34, COURTONNE 2, 7 (PG 32, 513B). Ἀναγκαία πάντως θεωροῦσε ὁ Μέγας Βασίλειος τὴν ἑρμηνεία καὶ συμπλήρωση τοῦ δόγματος τῆς Νικαίας, ὥστε νὰ ἐλεγχθεῖ κάθε ἑτεροδιδασκαλία
καὶ νὰ ἀποφευχθεῖ μελλοντικὰ ἡ παραχάραξη τῆς πίστης. JEVTIĆ, «Τὸ θεολογικὸν ἔργον τοῦ Μ. Βασιλείου», σ. 89 ἑξ.
11. Ἐπιστ. 251, 4,1-16, COURTONNE 3, 92 (PG 32, 937BC). Ἡ τελευταία χρονικὰ ἀλλὰ πρώτη στὴν
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τῶν αἱρετικῶν λογισμῶν. Ἡ ἐπανόρθωση τοῦ πλανωμένου, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐπαναφορά του στὴν εὐταξία τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιδιώκεται διὰ τοῦ «στενῶς αὐτῷ προβάλλειν τὰ τῆς ὀρθοδοξίας δόγματα, ἵνα κἀκείνου ἡ ἐπανόρθωσις φανερὰ γένηται καὶ τοῖς
ἀδελφοῖς αὐτοῦ γνωρισθῇ ἡ μεταμέλεια» 12 . Ἡ ἀποτυχία τοῦ φιλάνθρωπου αὐτοῦ ποιμαντικοῦ μέσου ἀποκαλύπτει τὴ μόνιμη διαστροφὴ καὶ δογματικὴ παρέκκλιση. Τότε
πλέον ἐπιβάλλεται ἡ ἀκοινωνησία, ὅταν δὲν ὑπάρχει δυνατότητα ἢ ἐλπίδα μεταστροφῆς
τοῦ πλανωμένου13 .
Ἡ ἀποκοπὴ τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητο μέτρο
ποὺ ἀποσκοπεῖ τόσο στὴν ἀσφάλεια τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ὅσο καὶ στὴ μετάνοια
τῶν ἀποκοπέντων. Ὅπως οἱ γιατροὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ὑποβάλουν σὲ ἐπίπονη θεραπεία
τοὺς ἀσθενεῖς καὶ οἱ πλέοντες νὰ ἀπορρίψουν τὸ περιττὸ φορτίο γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὸ
ναυάγιο, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀναγκάζεται νὰ ἀποκόψει τοὺς πλανωμένους προκειμένου νὰ διαφυλάξει τὴν ἀλήθεια, ποὺ εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴ συναισθηματικὴ ἀγάπη.
Ὡστόσο ἡ βίαιη αὐτὴ πράξη εἶναι πάντοτε ἐπώδυνη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πενθεῖ
γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν τέκνων της καὶ ἀναμένει τὴν ἐπιστροφή τους· «ἀλγεινῶς μὲν καὶ
μετὰ μυρίων ὀδυρμῶν φέρειν τὸν χωρισμὸν τῶν ἀφισταμένων, φέρειν δ᾿ οὖν ὅμως, ἐπειδὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ἐλπίδος οὐδὲν τοῖς ἀληθείας ἐρασταῖς προτιμότερον» 14 .
Πάντως οἱ αἱρετικοὶ παρεκκλίνοντας ἀπὸ τὴν παραδεδομένη πίστη ἀποκόπτουν ἑαυτοὺς
ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ συνεπῶς ὁ ἐπιβαλλόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀφορισμὸς
δὲν εἶναι παρὰ ἀποδοχὴ καὶ ἐπικύρωση τῆς δικῆς τους ἀπόφασης 15 .
τάξη ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητές του εἶναι αὐτὴ ποὺ παρήγγειλε κατὰ τὴν παράδοση τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28, 19). Ἐδῶ διακηρύσσεται μὲ σαφήνεια καὶ πέραν κάθε
ἀμφιβολίας ἡ κοινωνία, ἡ συνάφεια καὶ τὸ ὁμοούσιο τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅποιος φρονεῖ
ἄλλως καὶ κατεβάζει ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς θεότητας τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν πείθεται στὴν πρωταρχικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ παραβιάζει καὶ καταργεῖ τὸ θεμέλιο τῆς πίστης, ποὺ εἶναι ἡ τριαδικότητα
τοῦ ἑνὸς Θεοῦ. Βλ. Περί Ἁγίου Πνεύματος 10, 24, SC 17, 332 (PG 32, 109D-112Β). Βλ. καὶ CIGNELLI,
«Giovanni 14,28», σσ. 582-595.
12. Ἐπιστ. 265, 2,64-72, COURTONNE 3, 131 (PG 32, 988C). Βλ. καὶ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ
κοινωνία, σσ. 73-75.
13. Βλ. Ἐπιστ. 130, 1,21-28, COURTONNE 2, 42-43 (PG 32, 564AB). Ἐπιστ. 262, 1,13-20, COURTONNE 3, 119-120 (PG 32, 973Β)· 2,19-22, COURTONNE 3, 120 (PG 32, 976A). Σὲ ἐκκλησιαστικὴ διόρθωση
τοῦ ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας Ἀταρβίου ἀποσκοποῦν οἱ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὲς 65, COURTONNE 1, 155156 (PG 32, 421A-424A), καὶ 126, COURTONNE 2, 35-36 (PG 32, 552B-553A). Ὁ Ἀτάρβιος, συγγενὴς
τοῦ Βασιλείου, εἶχε διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τοὺς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους λόγῳ τῆς κλίσης του πρὸς τὸ
σαβελλιανικὸ μοναρχιανισμὸ καὶ τῆς ἔνταξής του στὴν παράταξη τοῦ Μαρκέλλου Ἀγκύρας. Σχετικὲς μὲ
τὴν ὑπόθεση εἶναι καὶ οἱ ἐκτενεῖς ἐπιστολὲς 204, COURTONNE 2, 172-180 (PG 32, 744D-756B), καὶ 207,
COURTONNE 2, 183-188 (PG 32, 760B-765C), πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Νεοκαισάρειας. LIENHARD, «Basil, Marcellus, Sabellius», σσ. 163-164. Περισσότερα γιὰ τὴ διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας βλ.
ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σ. 75 ἑξ.
14. Ἐπιστ. 151,18-27, COURTONNE 2, 76-77 (PG 32, 608B). Ἐπιστ. 245,22-25, COURTONNE 3, 84
(PG 32, 925BC).
15. Ἀπαντώντας ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ φίλο του ἀρχίατρο Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος τοῦ συνέστησε τὸν
ἀφορισμὸ τοῦ Εὐσταθίου Σεβαστείας καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν του κατὰ μίμηση τῆς ἰατρικῆς μεθόδου ἀποκοπῆς τοῦ σαπροῦ μέλους πρὸς ἀποφυγὴ ἐξάπλωσης τῆς μόλυνσης, ἐπισημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ ἐνέργεια εἶναι περιττή, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ἀπέκοψαν ἑαυτοὺς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας: «Ἐοίκασι δέ σου αἱ ἐξ ἰατρικῆς παραινέσεις εἰς πάρεργον χωρεῖν, οὐχ ἡμῶν ἐναγόντων τὸν σίδηρον, ἀλλ᾿ ἑαυτοῖς ἐκπιπτόντων τῶν ἀπαχρειουμένων». Βλ. Ἐπιστ. 151,11-13, COURTONNE 2, 76 (PG 32, 608A). Πρβλ. Ἐπιστ. 130, 1,1-2,27, COURTON-
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Χάριν τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δογματικῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας ὁ Μέγας Βασίλειος διασπᾶ ἐξάπαντος τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ταυτόχρονα ἀποκηρύσσει
συγγένεια, φιλία ἢ ἄλλη συναισθηματικὴ δέσμευση. Πρὶν τὴν ὁριστικὴ διάρρηξη τῆς
κοινωνίας καλλιεργεῖ μία ὑπὸ ὅρους καὶ ἐντὸς ὁρίων ἐπικοινωνία μαζί τους, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιφέρει σωτήρια γι᾽ αὐτοὺς ἀποτελέσματα. Μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἕνωση τῶν πλανηθέντων μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ προτρέπει τοὺς συνεπισκόπους του σὲ
μία ἐργώδη προσπάθεια ἐπαναφορᾶς αὐτῶν στὴν Ὀρθοδοξία, ὡς ἔκφραση ἀληθινῆς ἐν
Χριστῷ ἀγάπης· «Οὐ μὴν οὐδὲ παντελῶς μοι δοκεῖ τῶν μὴ δεχομένων τὴν πίστιν ἀλλοτριοῦν ἑαυτούς, ἀλλὰ ποιήσασθαί τινα τῶν ἀνδρῶν ἐπιμέλειαν κατὰ τοὺς παλαιοὺς
θεσμοὺς τῆς ἀγάπης, καὶ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς ἀπὸ μιᾶς γνώμης πᾶσαν παράκλησιν μετ᾿
εὐσπλαγχνίας προσάγοντας, καὶ τὴν τῶν Πατέρων πίστιν προτεινομένους προκαλεῖσθαι
αὐτοὺς εἰς συνάφειαν· κἂν μὲν πείσωμεν, κοινῶς αὐτοῖς ἑνωθῆναι, ἐὰν δὲ ἀποτύχωμεν,
ἀρκεῖσθαι ἡμᾶς ἀλλήλοις, τὸν δὲ ἐπαμφοτερισμὸν τοῦτον ἐξορίσαι τοῦ ἤθους ἀναλαβόντας τὴν εὐαγγελικὴν καὶ ἄδολον πολιτείαν ᾗ συνέζων οἱ ἐξ ἀρχῆς προσελθόντες τῷ λόγῳ. ″ Ἦν γάρ, φησί, τῶν πιστευσάντων καρδία καὶ ψυχὴ μία″. Ἐὰν μὲν οὖν πεισθῶσί σοι,
ταῦτα ἄριστα. Εἰ δὲ μή, γνωρίσατε τοὺς πολεμοποιοὺς καὶ παύσασθε ἡμῖν τοῦ λοιποῦ
περὶ διαλλαγῶν ἐπιστέλλοντες» 16 .
β΄. Ἀποδοχὴ μεταστραφέντων αἱρετικῶν
Τὸ ζήτημα τῆς ἀποδοχῆς τῶν μεταστραφέντων αἱρετικῶν ἀπασχόλησε πολὺ τὸ
Μέγα Βασίλειο, ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπισε τὸ θέμα στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη καὶ ἔθεσε
ὅρους καὶ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀδιάβλητη ἐπιστροφὴ τῶν πλανωμένων στὴν αὐλὴ τοῦ
Κυρίου. Βασικὸ γνώρισμα τῆς διδασκαλίας καὶ πρακτικῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας εἶναι ἡ οἰκονομία 17 . Καταρχὰς οἰκονομία μεταχειρίζεται ὁ ὀρθόδοξος ἱεράρχης ὄχι
στὸ δόγμα ἀλλὰ στὴ γλωσσικὴ διατύπωση τοῦ δόγματος πρὸς ἀποφυγὴ σκανδάλου ἢ
ἀντίδρασης. Γι᾽ αὐτὸ ὑποκαθιστᾶ τὸ μὴ βιβλικὸ ὅρο «ὁμοούσιος» μὲ τοὺς συνώνυμους
«φυσικὴ κοινωνία» καὶ «ὁμοτιμία», ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς ὑποψίες περὶ αἱρετικῆς προέλευσης τοῦ ἐπίμαχου ὅρου, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ προσελκύσει στὴν Ὀρθοδοξία τοὺς ὁμοιουσιανούς. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἶναι γνωστὴ ὡς «οἰκονομία τῆς σιωπῆς», βαNE 2,

42-44 (PG 32, 561B-564D).
16. Ἐπιστ. 128, 3,1-15, COURTONNE 2, 39 (PG 32, 557ΑΒ). Πράξ. 4, 32. Τὸ κείμενο αὐτὸ χαράσσει
σαφῶς καὶ ἐπακριβῶς τὰ ὅρια καὶ θέτει ἀσφαλεῖς προϋποθέσεις γιὰ τὸ σύγχρονο διαχριστιανικὸ διάλογο.
Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν ἐπεδίωκε ἐξομάλυνση τῶν δογματικῶν διαφορῶν προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὴν
ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἀπαιτοῦσε ἐπιστροφὴ τῶν πεπλανημένων στὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 225-227, κάνει λόγο γιὰ τὸ «διάλογο ἀγάπης» τὸν ὁποῖο ἐφάρμοζε ὁ Μέγας Βασίλειος. Σήμερα τὸ πρόσωπο, ἡ διδασκαλία καὶ ἡ δράση τοῦ μεγάλου πατρὸς γιὰ τὴν οἰκουμενικότητα καὶ
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς ἐνασχολουμένους μὲ τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Βλ.
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος πρότυπον, σσ. 79-83. GRDZELIDZE, «Using the principle of Oikonomia»,
σσ. 234-246.
17. Γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ χρήση τοῦ ὅρου «οἰκονομία» ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο βλ. GRIBOMONT,
«Intransigeance», σσ. 485-487. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 211-220. KUSTAS, «St. Basil and
the rhetorical tradition», σ. 223 ἑξ. Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας βλ. τὶς κλασικὲς μελέτες:
ΑΜ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Ἡ οἰκονομία κατὰ τὸ Κανονικὸν ∆ίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1949. ΙΕΡΩΝ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Προβλήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας, Ἀθήνα 1957. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μητρ., «Oikonomia nach orthodoxem Kirchenrecht», Österreichisches archiv für
Kirchenrecht vierteljahresschrift 36 (1986) 223-231 (καὶ Ο Ι∆ΙΟΣ, Μελέται, σσ. 229-240).
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σικὸ γνώρισμα τῆς πνευματολογίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου18 . Σιωπὴ ὅμως μεταχειριζόταν ὁ συνετὸς ἐπίσκοπος καὶ στὶς ἐναντίον του συκοφαντίες, στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ στάση
αὐτὴ ἦταν ἐπωφελὴς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου ἀλλοίωσης τῆς δογματικῆς ἀκρίβειας καὶ διάσπασης τοῦ ὀρθοδόξου μετώπου ἔλυε τὴ σιωπή του καὶ ὑπεράσπιζε ἑαυτόν, διότι ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴ διάσωση, ὄχι τοῦ γοήτρου του, ἀλλὰ τῆς ἀλήθειας
τοῦ Χριστοῦ 19 .
Οἰκονομία ἐφαρμόζει ὁ φιλάνθρωπος ἱεράρχης ὅταν προσδιορίζει τοὺς ὅρους ἀποδοχῆς σὲ κοινωνία χριστιανῶν τῆς Ταρσοῦ ποὺ εἶχαν ἀσαφὴ περὶ Ἁγίου Πνεύματος ἰδέα.
Ἀγωνιώντας γιὰ τὴ διάσπαση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας θεωρεῖ, περὶ τὸ 372, ἀναγκαῖο
τὸν περιορισμὸ τῶν προϋποθέσεων ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας στοὺς πλέον ἀπαραίτητους ὅρους, «ἐν οἷς μηδὲν βλάπτομεν τὰς ψυχάς». Ἡ «οἰκονομία τῆς ἐπιείκειας», ὅπως
μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ, ἀποσκοποῦσε στὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία τῶν μετριοπαθῶν
Πνευματομάχων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπέδιδαν κτιστότητα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ ἔλεγχος τῆς
παρεκκλίνουσας δογματικῆς ἀντίληψης θὰ γινόταν βάσει τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας ὡς
ἀσφαλοῦς κριτηρίου Ὀρθοδοξίας. Ὅσοι ὁμολογοῦσαν τὸ Σύμβολο θὰ γίνονταν ἀμέσως δεκτοὶ σὲ κοινωνία, ἐνῶ ὅσοι τὸ ἀπέρριπταν θὰ ἀποκόπτονταν παιδαγωγικὰ ὡς βλάσφημοι 20 . Χάρη στὴν ἐξασφάλιση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης 21 προτείνει στοὺς πρεσβυτέρους
18. Βλ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Γρηγορίου Θεολόγου Ἐπιτάφιος, σ. 10. TSIRPANLIS, «Some reflections», σ.
174. ΜΠΟΝΗΣ, «Μέγας Ἀθανάσιος-Ἰουλιανός», σσ. 718-719. FEDWICK, The church and the charisma, σ.
73 ἑξ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Βιογραφικὸ σχεδίασμα», σσ. 68-69. WILLEBRANDS, «Le Concile», σ. 172 ἑξ.
GRIFFITH, «The Churchly Theology», σ. 98 ἑξ. ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία, σ. 98 ἑξ. Τὴν ἀποφυγὴ χρήσης τοῦ
ὅρου «ὁμοούσιος» ἀποδίδει ὁ BOBRINSKOY, «The Indwelling of the Spirit», σ. 58, στὴ «θεολογικὴ ἰδιοφυΐα» τοῦ Βασιλείου, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νὰ βρεῖ τὶς κατάλληλες λέξεις γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ θεότητα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος χωρὶς νὰ προκαλέσει σκάνδαλο στοὺς ἀντιπάλους καὶ στοὺς διστακτικοὺς ὀπαδούς του.
19. Τρία χρόνια ὑπέμεινε σιωπῶν ὁ Μέγας Βασίλειος τὶς ἐναντίον του συκοφαντίες καὶ διαβολὲς ἐκ
μέρους τοῦ παλαιοῦ του φίλου Εὐσταθίου Σεβαστείας. Ἀντέδρασε ὅμως δυναμικά, ὅταν ὁ διασυρμός του ἀπέβαινε εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ ἐκτενὲς ἀπολογητικό του δοκίμιο κατὰ τῶν συκοφαντιῶν τοῦ Εὐσταθίου ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: «Καιρός, φησί, τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν, τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ λόγος (3, 7).
Οὐκοῦν καὶ νῦν, ἐπειδὴ αὐτάρκης ὁ τῆς σιωπῆς ἐγένετο χρόνος, εὔκαιρον λοιπὸν ἀνοῖξαι στόμα εἰς φανέρωσιν τῆς ἀληθείας τῶν ἀγνοουμένων… ἐναπεκλείσαμεν τῷ βάθει τῆς καρδίας ἡμῶν τὴν ἐκ τῆς συκοφαντίας ἡμῖν ἐγγινομένην ὀδύνην… ἀλλ᾿ ὅμως ᾤμην χρῆναι σιωπῇ φέρειν τὰ λυπηρὰ ἐκδεχόμενός τινα δι᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπανόρθωσιν… Ἐπειδὴ δὲ ὁρῶ τῷ χρόνῳ συμπροϊοῦσαν τὴν ἔχθραν καὶ μὴ μεταμελομένους
ἐπὶ τοῖς ἐξ ἀρχῆς λαληθεῖσι, μηδ᾿ ὅπως τὰ παρελθόντα ἐξιάσαιντο ποιουμένους τινὰ φροντίδα, ἀλλ᾿ ἐπεξεργαζομένους καὶ πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς σκοπὸν συντεταγμένους ὃν ἐνεστήσαντο, κακῶσαι ἡμῶν τὴν ζωὴν καὶ
χρᾶναι τὴν ὑπόληψιν παρὰ τοῖς ἀδελφοῖς μηχανώμενοι, οὐκέτι μοι τὸ τῆς σιωπῆς ἀσφαλὲς καταφαίνεται…», καὶ κλείνει μὲ τὰ λόγια: «…καὶ ἐσίγησα δὲ πάντα τὸν χρόνον, εἰ μὴ τὰ νῦν πεπραγμένα ἀναγκαίαν
μοι καθίστη διὰ τὸ τῶν πολλῶν λυσιτελὲς τῆς ὅλης αὐτῶν προαιρέσεως τὴν φανέρωσιν… Ἐκρίναμεν δὲ σιωπᾶν, ἕως ἂν ὁ ἀποκαλύπτων τὰ βαθέα σαφεστάτοις καὶ ἀναντιρρήτοις ἐλέγχοις δημοσιεύσῃ τὰ κατ᾿ αὐτούς». Βλ. Ἐπιστ. 223, 1,1-36, COURTONNE 3, 8-9 (PG 32, 820C-821C)· 7,3-26, COURTONNE 3, 16-17
(PG 32, 833Α-C). Ὁ YAMAMURA, «The Development», σσ. 15-16, κάνει λόγο γιὰ τὴ φιλάνθρωπη ἀλλὰ
καὶ παιδαγωγικὴ σιωπὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἔναντι τοῦ Εὐσταθίου.
20. Ἐπιστ. 113,8-41, COURTONNE 2, 16-17 (PG 32, 525C-528Α). Βλ. καὶ GRIBOMONT, «Intransigeance», σσ. 487-490. HAYKIN, «And who is the Spirit?», σσ. 378-379.
21. Ἐπιστ. 114,1-13, COURTONNE 2, 17-18 (PG 32, 528Β): « Ὅσον ἐστὶ τὸ τῆς εἰρήνης ἀγαθὸν τί
χρὴ λέγειν πρὸς ἄνδρας υἱοὺς τῆς εἰρήνης; Ἐπεὶ οὖν τὸ μέγα τοῦτο καὶ θαυμαστὸν καὶ πᾶσι περισπούδαστον τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Κύριον κινδυνεύει λοιπὸν εἰς ὄνομα ψιλὸν περιστῆναι, διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγείσης λοιπὸν τοῖς πολλοῖς τῆς ἀγάπης, οἶμαι προσήκειν μίαν ταύτην εἶναι σπουδὴν τοῖς γνησίως καὶ ἀληθινῶς δουλεύουσι τῷ Κυρίῳ τὸ ἐπαναγαγεῖν πρὸς ἕνωσιν τὰς Ἐκκλησίας τὰς πολυμερῶς καὶ
πολυτρόπως ἀπ᾿ ἀλλήλων διατμηθείσας. Ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ἐπιχειρῶν ποιεῖν, οὐκ ἂν δικαίως πολυπράγμονος
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τῆς Ταρσοῦ νὰ δεχθοῦν σὲ κοινωνία καὶ τοὺς αὐστηροὺς Ὀρθοδόξους ὑπὸ τοὺς ἴδιους ὅρους. Τὸ Σύμβολο τῆς Νικαίας εἶναι καὶ ἐδῶ τὸ προτεινόμενο κριτήριο ἐξακρίβωσης τῆς
ὀρθῆς πίστης 22 .
Στὸ θέμα τῆς ἀποδοχῆς τῶν μετανοημένων αἱρετικῶν ὁ Μέγας Βασίλειος ἀκολουθεῖ τὴν αὐθεντικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Μαρτυρεῖ μάλιστα τὴν κατοχὴ συνταχθέντων καὶ σταλέντων ὑπὸ τοῦ Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας γραμμάτων, διὰ τῶν ὁποίων
ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ πρακτικὴ ἀνεπιφύλακτης ἀποδοχῆς μεταστραφέντων
αἱρετικῶν ποὺ ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τῆς Νικαίας 23 . Κινούμενος στὴν ἴδια γραμμὴ ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας θεσπίζει τὸν κανόνα 5, ὁ ὁποῖος διαλαμβάνει: «Τοὺς δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ μετανοοῦντας τῶν αἱρετικῶν δέχεσθαι χρή, δέχεσθαι δὲ δηλονότι οὐκ ἀκρίτως, ἀλλὰ δοκιμάζοντας εἰ ἀληθινὴν ἐπιδείκνυνται τὴν μετάνοιαν καὶ εἰ τοὺς καρποὺς ἔχουσι
μαρτυροῦντας τῇ πρὸς τὸ σωθῆναι σπουδῇ» 24 .
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον δείχνει ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ 25
τῶν αἱρετικῶν καὶ τῆς οἰκονομίας ὡς πρὸς αὐτό. Μετὰ ἀπὸ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ἀμφιλοχίου ἀναπτύσσει διεξοδικὰ τὶς ἀπόψεις του βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων, τοὺς ὁποίους ἑρμηνεύει καὶ συμπληρώνει. Σύμφωνα μὲ ἀρχαῖο κανόνα, ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ ἱερὸς πατήρ,
δεκτὸ γίνεται τὸ βάπτισμα «τὸ μηδὲν τῆς πίστεως παρεκβαῖνον». Μὲ κριτήριο τὸ περιεχόμενο τῆς πίστης διακρίνει τρεῖς παρεκκλίνουσες ὁμάδες· τὶς αἱρέσεις, τὰ σχίσματα καὶ
τὶς παρασυναγωγές 26 . Ἀκολουθώντας τὸν ἐπικρατοῦντα κανόνα ἀπορρίπτει παντελῶς
τὸ βάπτισμα τῶν ἀντιτριαδικῶν αἱρετικῶν, ἐνῶ ἀποδέχεται ὡς ἔγκυρο τὸ βάπτισμα
αἰτίαν λάβοιμι. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιόν ἐστι χριστιανοῦ ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν· διὸ καὶ τὸν ἐπ᾿ αὐτῷ μισθὸν μέγιστον ἡμῖν ὁ Κύριος ἐπηγγείλατο».
22. Ἐπιστ. 114,26-43, COURTONNE 2, 18-19 (PG 32, 528C-529A). Βλ. καὶ HAYKIN, «And who is
the Spirit?», σσ. 380-382.
23. Ἐπιστ. 204, 6,25-37, COURTONNE 2, 179 (PG 32, 753BC).
24. Ἐπιστ. 188, 5,1-5, COURTONNE 2, 125-126 (PG 32, 673Β). Πηδάλιον, σσ. 592-593. Καρποὶ μετανοίας εἶναι, κατὰ τὸν Ἀριστηνό, ἡ ἀποκήρυξη τῶν αἱρετικῶν δογμάτων, ἡ μετὰ δακρύων καὶ συντετριμμένης καρδίας ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ ἐπίδειξη ἔργων ἐλεημοσύνης «καὶ ἄλλα τοιαῦτα σωτηριώδη»
(ΡΠΣ 4, 107).
25. Ὁ Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα «ἀναβαπτίζειν» (Ἐπιστ. 199, 47,4-5, COURTONNE 2,
163 [PG 32, 732Α]) οἰκονομικῶς, δηλαδή, ἂν καὶ ἀπορρίπτει τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν, τὸ ὀνομάζει
«καταχρηστικῶς» καὶ συγκαταβατικῶς βάπτισμα, ἐνῶ τὸ ἀληθινὸ καὶ μοναδικὸ βάπτισμα τῶν Ὀρθοδόξων καλεῖ ἀναβαπτισμὸ «ὄχι πρὸς ἑαυτό, ἀλλὰ πρὸς τὸ τῶν τοιούτων αἱρετικῶν». Πηδάλιον, σ. 618 ὑποσ.
2. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 145-146. Βλ. καὶ HALLEUX, «″Oikonomia″», σσ. 55-64, ὁ ὁποῖος
ἑρμηνεύει τὴ βασιλειανὴ ἀρχὴ τῆς «οἰκονομίας» καὶ τὴν ἐφαρμόζει στὸ σύγχρονο οὐκουμενικὸ διάλογο.
26. Ἐπιστ. 188, 1,7-24, COURTONNE 2, 121-122 (PG 32, 665ΑΒ): «…Αἱρέσεις μὲν τοὺς παντελῶς ἀπερρηγμένους καὶ κατ᾽ αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, σχίσματα δὲ τοὺς δι᾽ αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας, παρασυναγωγὰς δὲ τὰς συνάξεις τὰς παρὰ τῶν
ἀνυποτάκτων πρεσβυτέρων ἢ ἐπισκόπων καὶ παρὰ τῶν ἀπαιδεύτων λαῶν γινομένας…». Βλ. καὶ Πηδάλιον,
σ. 588. FEDWICK, The church and the charisma, σσ. 64-67. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σ. 193 ἑξ.
ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σ. 52 ἑξ. Γιὰ τοὺς ὅρους «αἵρεση», «σχίσμα» καὶ «παρασυναγωγὴ» ὅπως χρησιμοποιοῦνται στὸν κανόνα 1 Μεγάλου Βασιλείου βλ. GIRARDI, «La terminologia di eresia», σσ. 535-542. Ὁ ἄδικος χαρακτήρας τοῦ σχίσματος καὶ τῆς παρασυναγωγῆς βρίσκεται στὴ διάσπαση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας. Σχετικοὶ μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ αὐτὰ ἀδικήματα εἶναι οἱ κανόνες 31 Ἀποστόλων (ΡΠΣ 2, 39-42, καν. καὶ ἑρμ.), 6 Γάγγρας, 5 Ἀντιοχείας, 10 καὶ 11 Καρθαγένης (ΡΠΣ 3, 104105, 136-138, 318-321, καν. καὶ ἑρμ.), 13, 14 καὶ 15 Πρωτοδευτέρας (ΡΠΣ 2, 688-696, καν. καὶ ἑρμ.).
Βλ. ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγές, σ. 158 ἑξ. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀδικημάτων ἀπὸ τὸ σημερινὸ Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 586-588.
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τῶν σχισματικῶν. Γιὰ τοὺς παρασυναγώγους ὁρίζει τὴν δι᾽ ὀρθῆς καὶ εἰλικρινοῦς μετανοίας ἐπαναφορά τους στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ δὲν ἀποκλείει τὴν ἀποδοχὴ
τῶν κληρικῶν στὸν ἴδιο ἱερατικὸ βαθμό 27 .
Τοὺς Καθαροὺς 28 τοποθετεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν κατηγορία τῶν σχισματικῶν.
Μνημονεύει ὅμως τὴ γνώμη πρὸ αὐτοῦ πατέρων οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλλαν τὸν ἀναβαπτισμό
τους, καθὼς τοὺς θεωροῦσαν αἱρετικοὺς καὶ τὸ βάπτισμά τους ἄκυρο ὡς γενόμενο ἀπὸ
μὴ χειροτονημένους 29 . Λόγῳ ἀντίθεσης ἀπόψεων ποὺ παρετηρεῖτο ἀνάμεσα στὶς κατὰ
τόπους Ἐκκλησίες ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας κάνει καταρχὴν δεκτὴ τὴ διαφοροποιημένη πρακτικὴ σεβόμενος τὸ τοπικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔθος· «δεῖ τῷ ἔθει τῶν καθ᾿ ἑκάστην χώραν ἕπεσθαι, διὰ τὸ διαφόρως ἐνεχθῆναι περὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτῶν τοὺς τότε
περὶ τούτων διαλαβόντας». Κατὰ τὸν 4ο αἰ. οἱ περισσότεροι ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες θεωροῦσαν τὴν ὁμάδα τῶν Καθαρῶν σχισματικὴ καὶ δέχονταν ὡς ἔγκυρο τὸ βάπτισμά
τους. Χάριν ὁμοιομορφίας -τὴν ὁποία θεωροῦσε πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας- ὁ Μέγας Βασίλειος ὁρίζει· «Ἐπειδὴ δὲ ὅλως ἔδοξέ τισι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν
οἰκονομίας ἕνεκα τῶν πολλῶν δεχθῆναι αὐτῶν τὸ βάπτισμα, ἔστω δεκτόν» 30 . Στὴν κατηγορία τῶν αἱρετικῶν ἀνήκουν οἱ Μοντανιστές 31 , διότι βλασφημοῦν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
ἀποδίδοντας ἀθέμιτα καὶ ἀναίσχυντα τὸ ὄνομα τοῦ Παρακλήτου σὲ ἀνθρώπους. Τὸ βάπτισμά τους λοιπὸν εἶναι ἄκυρο· «οὐ γὰρ ἐβαπτίσθησαν οἱ εἰς τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμῖν
βαπτισθέντες» 32 . Στὴ διασάφηση τοῦ τρόπου ἀποδοχῆς στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία τῶν
27. Ἐπιστ. 188, 1,25-31, COURTONNE 2, 122 (PG 32, 665B-668A). ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ βάπτισμα», σσ.
416-417.
28. Καθαροὶ ὀνομάζονταν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ πρεσβυτέρου Νοβατιανοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰ.
ἀποσχίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιατὶ διαφωνοῦσε στὸ ζήτημα τῆς ἀποδοχῆς τῶν μετανοημένων ἀρνητῶν τῆς πίστης κατὰ τοὺς διωγμοὺς ἐπιδεικνύοντας ἰδιαίτερη αὐστηρότητα καὶ ἀνεπιείκεια στοὺς ἁμαρτάνοντες. Βλ. κανόνα 8 Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (ΡΠΣ 2, 133-136, καν. καὶ ἑρμ.). ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σσ. 99-100.
29. Τὸ ἐπιχείρημα τῶν πατέρων ἦταν ὅτι οἱ Καθαροὶ ἀποκοπέντες ἀπὸ τὴν καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπώλεσαν τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπέλθει διακοπὴ τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς.
Κατὰ συνέπεια οἱ ἀπεσχισμένοι κληρικοὶ ἐξέπεσαν τῆς ἱερωσύνης καὶ ἐπανῆλθαν στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν.
Ἡ ἀπουσία ἱερατικῆς χάριτος καθιστᾶ τὸ διενεργούμενο ἀπὸ αὐτοὺς βάπτισμα ὄχι ἁπλὰ ἄκυρο ἀλλὰ ἀνυπόστατο. Βλ. Ἐπιστ. 188, 1,46-63, COURTONNE 2, 122-123 (PG 32, 668Β-669Α). Τὸ θέμα τῆς ἀποδοχῆς
τῶν σχισματικῶν καὶ αἱρετικῶν στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία συζητήθηκε σὲ συνοδικὸ ἐπίπεδο στὴν ἐν
Καρχηδόνι σύνοδο τοῦ 255 προεξάρχοντος τοῦ ἐπισκόπου Κυπριανοῦ. Οἱ 84 μετασχόντες ἐπίσκοποι ἀποφάσισαν τὴ δι᾽ ἀναβαπτισμοῦ ἀποδοχὴ τῶν μεταστραφέντων σχισματικῶν καὶ αἱρετικῶν. Βλ. ΡΠΣ 3, 119. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ γνώμη ποὺ ἐξέφερε στὴ σύνοδο ὁ Ἀδέλφιδος Θασβέλθης: «Μάτην τινὲς τῇ ἀληθείᾳ πολεμοῦσι, λέγοντες ἡμᾶς ἀναβαπτίζειν· ἡ γὰρ ἐκκλησία τοὺς αἱρετικοὺς οὐκ ἀναβαπτίζει, ἀλλὰ βαπτίζει» (ὅπ.π., 13). Πάντως ὁ κανόνας 2 Πενθέκτης ἀπέρριψε τὸ καθολικὸ κῦρος τοῦ κανόνα τῆς τοπικῆς
συνόδου, διότι «ἐν τοῖς τῶν προέδρων τόποις, καὶ μόνον, κατὰ τὸ παραδοθὲν αὐτοῖς ἔθος, ἐκράτησε». Βλ.
ΡΠΣ 2, 309. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σ. 133. ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ βάπτισμα», σ. 410 ἑξ. Πρβλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν προσέλευσις», σσ. 56-57.
30. Ἐπιστ. 188, 1,2-5,63-65, COURTONNE 2, 121 καὶ 123 (PG 32, 664C καὶ 669A). Πηδάλιον, σ.
589. Πρβλ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικὸν, σ. 338 σχόλιο 4 στὸν κανόνα 20 Μεγάλου Βασιλείου.
31. Αἵρεση ἐσχατολογική, ἐνθουσιαστικὴ καὶ ἐγκρατευτική. Βλ. Π. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Μοντανισμός»,
ΘΗΕ 9 (1966) 72-75.
32. Ἐπιστ. 188, 1,31-46, COURTONNE 2, 122 (PG 32, 668AΒ). Τὴν αἵρεση τῶν Μοντανιστῶν θεωροῦσε ὁ Μέγας Βασίλειος καθαρὴ βλασφημία στὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Κυρίου, ποὺ διασώζουν καὶ οἱ τρεῖς συνοπτικοί. Βλ. Ματθ. 12, 32. Μάρκ. 3, 29. Λουκ. 12, 10. Γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ χωρί-
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μεταστραφέντων ὀπαδῶν τοῦ Νοβατιανοῦ καὶ τοῦ Μοντανοῦ προέβη τελικὰ ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία συνέταξε ἑνιαῖο κανόνα μὲ καθολικὴ ἰσχύ, ποὺ ὅριζε τὴν ἀποδοχὴ τῶν Καθαρῶν διὰ χρίσματος καὶ τῶν Μοντανιστῶν δι᾽ ἀναβαπτισμοῦ 33 .
Ἰδιαίτερη ρύθμιση προβλέπει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸν κανόνα 1 γιὰ τοὺς Ἐγκρατί34
τες . Λόγῳ ἔλλειψης σαφοῦς καὶ ὁμοιόμορφης πρακτικῆς προτείνει τὸν ἀναβαπτισμό
τους, ἀλλὰ δέχεται τὸ δικαίωμα κάθε Ἐκκλησίας νὰ ἐφαρμόζει τὸ τοπικὸ ἔθος πρὸς ἀποφυγὴ ἀταξίας καὶ σκανδαλισμοῦ. Πάντως ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀκρίβεια τῶν κανόνων ἐπιβάλλει τὴ χορήγηση τοῦ χρίσματος ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετοχὴ
στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας 35 . Στὸν κανόνα 47 ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας
προκρίνει ἐν εἴδει γνωμοδότησης τὴν καθολικὴ ἐπικράτηση τοῦ δικοῦ του κανόνα ἔναντι τοῦ κανόνα τοῦ μὴ ἀναβαπτισμοῦ ποὺ ἐφαρμοζόταν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Γιὰ τὸ σκοπὸ
αὐτὸ προτείνει τὴ σύγκληση συνόδου, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐνέκρινε τὸν κανόνα, «ἵνα καὶ τῷ
ποιήσαντι τὸ ἀκίνδυνον ᾖ καὶ ὁ ἀποκρινόμενος τὸ ἀξιόπιστον ἔχῃ ἐν τῇ περὶ τῶν τοιούτων ἀποκρίσει» 36 .
ου βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Ἑρμηνεία εὐαγγελίων, σσ. 268-277.
33. Ἀρχικὰ ὁ κανόνας 7 Λαοδικείας ἐφαρμόζοντας οἰκονομία περιόριζε στὸν ἀναθεματισμὸ καὶ στὸ
χρίσμα τὶς προϋποθέσεις ἀποδοχῆς τῶν Καθαρῶν. Ὡστόσο ὁ κανόνας αὐτὸς εἶχε τοπικὴ ἐφαρμογή, ἐνῶ ἦταν ἀνενεργὸς στὶς περισσότερες τοπικὲς Ἐκκλησίες. Ὁριστικὰ καὶ αὐθεντικὰ ἐπέλυσε τὸ ζήτημα ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος διὰ τοῦ κανόνος 7, ποὺ κατονόμασε περιοριστικὰ τὶς ἀποκλίνουσες ὁμάδες, οἱ μεταστραφέντες ὀπαδοὶ τῶν ὁποίων εἶχαν ἀνάγκη ἀναβαπτισμοῦ ἢ χρίσματος. Βλ. ΡΠΣ 2, 187-191 (καν. καὶ
ἑρμ.). Ἂν καὶ ἀμφισβητεῖται ἡ πατρότητα τοῦ κανόνα, ὡστόσο ἡ κανονικότητά του δὲν τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, πράγμα ποὺ πιστοποιεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπανάληψης τοῦ κειμένου στὸν κανόνα 95 Πενθέκτης
καὶ ἡ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Βλ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ ἀποδοχὴ τῶν αἱρετικῶν», σσ. 541544. ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ βάπτισμα», σ. 417 ἑξ. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 250-251. ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία,
σσ. 142-144. Εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης ἡ ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς τοῦ
συνοδικοῦ κανόνα ἔναντι ὁποιασδήποτε ἐκκλησιαστικῆς πρακτικῆς ἢ πατερικῆς διάταξης. Στὴν ἑρμηνεία
τοῦ κανόνα 1 Μεγάλου Βασιλείου ὁ Ζωναρᾶς γράφει: «Τοῦτον οὖν (ἐνν. 7 Β΄ Οἰκουμενικῆς) πάντως δέον
κρατεῖν, ὅτι τε μεταγενέστερός ἐστιν ὁ κανών, καὶ ὅτι συνοδικός, καὶ συνόδου οἰκουμενικῆς». Παρόμοια
διαλαμβάνει στὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 47 τοῦ αὐτοῦ πατρός. Βλ. ΡΠΣ 4, 92, 198.
34. Ὑπῆρχαν πολλὲς ἐγκρατευτικὲς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες στὸν κανόνα αὐτὸ ἐξισώνονται, διότι ἔφεραν κοινὰ γνωρίσματα. Βλ. Π. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Ἐγκρατῖται», ΘΗΕ 5 (1964) 327-328. ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σσ. 100-101.
35. Ἐπιστ. 188, 1,65-89, COURTONNE 2, 123-124 (PG 32, 669Β-672Α): «Νομίζω τοίνυν ὅτι, ἐπειδὴ
οὐδέν ἐστι περὶ αὐτῶν εἰληφὸς διηγορευμένον, ἡμᾶς προσῆκεν ἀθετεῖν αὐτῶν τὸ βάπτισμα· κἄν τις ᾖ παρ᾿
αὐτῶν εἰληφώς, προσιόντα τῇ Ἐκκλησίᾳ βαπτίζειν. Ἐὰν μέντοι μέλλοι τῇ καθόλου οἰκονομίᾳ ἐμπόδιον ἔσεσθαι τοῦτο, πάλιν τῷ ἔθει χρηστέον καὶ τοῖς οἰκονομήσασι τὰ καθ᾿ ἡμᾶς Πατράσιν ἀκολουθητέον. Ὑφορῶμαι γὰρ μήποτε, ὡς βουλόμεθα ὀκνηροὺς αὐτοὺς περὶ τὸ βαπτίζειν ποιῆσαι, ἐμποδίσωμεν τοῖς σωζομένοις διὰ τὸ τῆς προτάσεως αὐστηρόν. Εἰ δὲ ἐκεῖνοι φυλάσσουσι τὸ ἡμέτερον βάπτισμα, τοῦτο ἡμᾶς μὴ δυσωπείτω. Οὐ γὰρ ἀντιδιδόναι αὐτοῖς ὑπεύθυνοι χάριν ἐσμέν, ἀλλὰ δουλεύειν ἀκριβείᾳ κανόνων. Παντὶ δὲ
λόγῳ τυπωθήτω τοὺς ἐπὶ τὸν βαπτισμὸν ἐκεῖνον προσερχομένους χρίεσθαι ἐπὶ τῶν πιστῶν δηλονότι καὶ
οὕτω προσιέναι τοῖς μυστηρίοις…». Βλ. καὶ COURTONNE, Un témoin, σσ. 460-467. Γιὰ τὴ σημασία καὶ τὶς
προϋποθέσεις τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας καὶ ἑνότητας βλ. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 64-84.
36. Ἐπιστ. 199, 47,1-20, COURTONNE 2, 163 (PG 32, 729C-732B). Ἡ αἰτιολογία τοῦ ἀναβαπτισμοῦ
ἐρείδεται στὴ δογματικὴ ἐν πολλοῖς ταύτιση τῶν ἐγκρατευτικῶν ὁμάδων μὲ τὶς γνωστικὲς αἱρέσεις, παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι υἱοθετοῦσαν τὸν ὀρθόδοξο τύπο βαπτίσματος στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Ἀριστηνὸς
ἐναρμονίζει τοὺς δύο σχετικοὺς μὲ τὸν ἀναβαπτισμὸ κανόνες 1 καὶ 47 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Ἐν μὲν τῷ
πρώτῳ αὐτοῦ κανόνι ὁ μέγας οὗτος τῆς ἐκκλησίας φωστὴρ τὸ τῶν Ἐγκρατιτῶν, καὶ Ναυατιανῶν, ἤτοι
Καθαρῶν βάπτισμα, κατὰ λόγον οἰκονομίας ἐδέξατο, καὶ προσέταξε μόνῳ τῷ ἁγίῳ μύρῳ τούτους χρίεσθαι,
προσερχομένους τῇ καθολικῇ πίστει, καὶ τὰς αἱρέσεις αὐτῶν ἀναθεματίζοντας. Ἐνταῦθα δὲ ἐπιδιορθούμε-
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Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι γιὰ τὸ Μέγα Βασίλειο τὸ
ζήτημα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ τῶν αἱρετικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς νομικὸ -ὅπως προσπαθοῦν νὰ
πείσουν σύγχρονοι κανονολόγοι 37 -, ἀλλὰ σαφῶς σωτηριολογικό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ
μόνη ἁρμόδια νὰ ἀποφανθεῖ περὶ τῶν προϋποθέσων ἀποδοχῆς τῶν μεταστραφέντων,
ἀλλὰ καὶ ὑποχρεωμένη ταυτόχρονα νὰ θέσει τοὺς ἀσφαλέστερους ὅρους ἐπιστροφῆς τῶν
πεπλανημένων τέκνων της. Στὴν ἱστορία τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας οἱ ὅροι ἀποδοχῆς
τῶν αἱρετικῶν καθορίζονται μὲ σωτηριολογικὰ κριτήρια, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ συνθῆκες
καὶ οἱ συγκυρίες, κινοῦνται δὲ ἀκίνδυνα ἀνάμεσα στὴν ἀκρίβεια καὶ στὴν οἰκονομία χάρη στὴν εὐελιξία τοῦ φιλάνθρωπου πνεύματος τῶν πατέρων 38 . Ἡ ἀποδοχὴ τῶν μετανοημένων αἱρετικῶν εἶναι ὑπόθεση τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ τοπικὸς ἐπίσκοπος δὲν
ἔχει ἁρμοδιότητα νὰ κάνει δεκτοὺς τοὺς μεταστραφέντες χωρὶς τὴ σύμφωνη γνώμη τῶν
λοιπῶν ἐπισκόπων. Μοναδικὸ αὐθεντικὸ κριτήριο ἀποδοχῆς αἱρετικῶν εἶναι αὐτὸ ποὺ
θεσπίζει ἡ Ἐκκλησία ἐν συνόδῳ, καὶ δὴ οἰκουμενικῇ, ὥστε οἱ ἀποφάσεις της νὰ ἔχουν
καθολικὴ καὶ ἀδιαφιλονίκητη ἰσχύ. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας ἐπιπλήττει τοὺς Αἰγυπτιῶτες ἐπισκόπους ποὺ ἦλθαν σὲ κοινωνία μὲ ὀπαδοὺς τοῦ Μαρκέλλου Ἀγκύρας
καὶ ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη λήψης κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀπόφασης ὡς πρὸς τὶς προϋποθέσεις ἀποδοχῆς αὐτῶν 39 .
νος τὸ κατ᾽ οἰκονομίαν ἐκεῖσε δεχθέν, ὁρίζει τοὺς Ἐγκρατίτας, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀναβαπτίζεσθαι, διὰ τὸ
τὴν αἵρεσιν αὐτῶν ἀποβλάστημα εἶναι τῶν Μαρκιωνιστῶν» (ΡΠΣ 4, 199). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 617618. COURTONNE, Un témoin, σσ. 467-470. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 341 σχόλιο 3. HALLEUX, «″Oikonomia″», σσ. 56-60. Ὁ Βαλσαμὼν διαλαμβάνει περὶ τοῦ κανόνα 47: «οὐδὲ ὡς ὅρος
ἐγράφη παρὰ τοῦ ἁγίου, ἀλλ᾽ ὡς γνωμάτευμα· τὴν γὰρ θεσμοθεσίαν εἰς συνοδικὸν διορισμὸν ἀπέλυσε»
(ΡΠΣ 4, 198). Ὁ ΜΠΟΝΗΣ, «Αἱ τρεῖς "Κανονικαὶ ἐπιστολαί"», σ. 206, ὑποστηρίζει ὅτι γράφοντας ὁ Μέγας Βασίλειος «ἀλλ᾽ ὁ ἡμέτερος λόγος ἰσχὺν ἐχέτω» φανερώνει τὴν πρόθεσή του νὰ ἐπιβάλει καὶ περιβάλει
μὲ καθολικὸ κῦρος τὴ γνώμη του, ὥστε νὰ ἀποτελέσει κανόνα καὶ θεσμὸ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ
μόνο πρὸς ἀποφυγὴ σκανδάλου ἢ ἀντιρρήσεων ἐκ μέρους ἐπισκόπων τῆς ἐπαρχίας Ἰκονίου συμβούλευσε
τὸν Ἀμφιλόχιο νὰ συγκαλέσει σύνοδο πρὸς ἐπικύρωση τοῦ κανόνα. Κατὰ τὴν προσωπική μας γνώμη ἡ
τακτικὴ αὐτὴ τοῦ μεγάλου ἱεράρχη ὀφείλεται στὸ συνοδικὸ πνεῦμα του. Σὲ σοβαρὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα δὲν ἐπιβάλλει κανόνα, ἀλλὰ ἐκθέτει γνώμη παραπέμποντας τὸ ζήτημα γιὰ ὁριστικὴ διευθέτηση στὴ
σύνοδο τῶν ἐπισκόπων, διότι σέβεται τὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα καὶ αὐθεντία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος ὄχι μόνο σὲ δογματικὰ θέματα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Ἐκκλησία σὲ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ ἀντανακλᾶ τὸ γνήσιο φρόνημα τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ πρωτοστατοῦν στοὺς μεγάλους ἀγῶνες, θέτουν ἑαυτοὺς στὸ περιθώριο καὶ διακηρύσσουν τὴν αὐθεντία καὶ τὸ ἀλάθητο τῆς Ἐκκλησίας στὴ συνοδική τους ἔκφραση. Ἀντίθετα οἱ αἱρετικοὶ προβάλλουν τὴν προσωπική τους
αὐθεντία καὶ τὴ γοητεία τῆς προσωπικότητάς τους γιὰ νὰ ἑλκύσουν τὰ πλήθη.
37. Βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν προσέλευσις», σσ. 59-60, 196-205.
38. Βλ. ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ Πηδάλιον καὶ νομοκανονικὲς συλλογές», σσ. 194-196. Τὶς προϋποθέσεις καὶ
τοὺς τρόπους ἐπανόδου τῶν αἱρετικῶν στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία ἐξετάζει ὁ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σσ. 94-104.
39. Ἐπιστ. 265, 3,1-41, COURTONNE 3, 131-133 (PG 32, 988C-992A): «Εὔλογον δὲ καὶ περὶ τῶν
κατὰ Μάρκελλον ὑπομνησθῆναι ὑμῶν τὴν εὐλάβειαν, ἵνα μηδὲν ἀπερισκέπτως μηδ᾿ εὐκόλως τυπώσητε
περὶ αὐτῶν. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δογμάτων ἕνεκεν ἀσεβῶν ἐξῆλθε τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνος, τοὺς ἑπομένους αὐτῷ ἀναγκαῖον ἀναθεματίσαντας ἐκείνην τὴν αἵρεσιν οὕτω δεκτοὺς γενέσθαι τῇ κοινωνίᾳ, ἵν᾿ οἱ ἡμῖν συναπτόμενοι δι᾿ ὑμῶν παρὰ πάσης δεχθῶσι τῆς ἀδελφότητος, ἐπεὶ νῦν γε οὐ μετρία μετέσχε λύπη τοὺς πολλοὺς ἀκούσαντας ὅτι παραγενομένους πρὸς τὴν ὑμετέραν τιμιότητα καὶ προσήκασθε καὶ κοινωνίας αὐτοῖς ἐκκλησιαστικῆς μετεδώκατε… Ἔδει οὖν πάντας πληροφορεῖσθαι τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ συναφείᾳ τυγχάνοντας ὑμῖν, ἵνα καὶ τὸ γινόμενον μᾶλλον ἐβεβαιώθη ἐν τῇ τῶν πολλῶν συγκαταθέσει καὶ ἡ εἰρήνη μὴ διέσπαστο
ἐν τῇ τινων προσλήψει ἑτέρων ἀφισταμένων. Οὕτως ἦν πρέπον βουλεύσασθαι ἡμᾶς στιβαρῶς καὶ πράως
περὶ πραγμάτων πάσαις ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἐκκλησίαις διαφερόντων... Τέως δὲ νῦν καταξιώσατε ἡ-

238

Ε΄. ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ

Ἡ ἐπέλαση νέων καταστροφικῶν αἱρετικῶν δυνάμεων καθιστοῦσε ἀνεπαρκεῖς τὶς
ρυθμίσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σχετικὰ μὲ τὴν ἀποδοχὴ αἱρετικῶν. Ἐπακολούθησαν νέες σύνοδοι, τοπικὲς καὶ οἰκουμενικές, ποὺ ἐπελήφθησαν τοῦ θέματος. Σήμερα
τὸ ζήτημα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ τῶν μεταστραφέντων αἱρετικῶν διχάζει τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, κλῆρο καὶ λαό. Ἐνῶ δὲν ὑπάρχει ἐνδοιασμὸς ὡς πρὸς τὴν ἀνάγκη ἀναβαπτισμοῦ τῶν ὀπαδῶν ἀντιτριαδικῶν αἱρέσεων, τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ ἐπικρατήσασα πρακτικὴ μὴ ἀναβαπτισμοῦ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν καὶ προτεσταντῶν καὶ ἄλλων ἑτεροδόξων. Ἡ ἀφετηρία τοῦ προβληματισμοῦ βρίσκεται στὴν ἀμφισβήτηση τῆς θεώρησης αὐτῶν ὡς αἱρετικῶν, θεώρηση ποὺ κέρδισε ἔδαφος τὶς τελευταῖες δεκαετίες λόγῳ τῆς οἰκουμενιστικῆς προσπάθειας ἄμβλυνσης τῶν δογματικῶν διαφορῶν. Τοῦ ζητήματος ἔχει
ἐπιληφθεῖ ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ δώσει
ὁριστικὸ τέλος στὴν ἀμφιβολία καὶ στὸν προβληματισμό 40 .
γ΄. Ἀποδοχὴ μετανοημένων ἀποστατῶν
Ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ εἶναι πρωταρχικὸς ὅρος σωτηρίας. Ὁ Κύριος ὅμως συχνὰ
ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τοὺς αἰτοῦντες θεραπεία τὴ λεκτικὴ ἔκφραση αὐτῆς τῆς πίστης, ἐνῶ
σαφῶς προσδιόρισε τὴν ὁμολογία τοῦ ὀνόματός του ὡς προϋπόθεση τῆς σωτηριολογικῆς
του μεσιτείας· «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω
κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»41 . Μεταξὺ πίστης καὶ ὁμολογίας ὑπάρχει ἀμοιβαία καὶ ἀμφίδρομη σχέση· δὲ
μπορεῖ νὰ ἐκφέρει ὁμολογία αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει πίστη, ἐνῶ πίστη ποὺ δὲν ἐκφράζεται μὲ
ὁμολογία εἶναι ἀνολοκλήρωτη καὶ ἐλλιπής. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
καρδιακὴ πίστη, καὶ ἡ ὁμολογία γιὰ νὰ δικαιωθεῖ ὁ χριστιανὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· «καρμῖν ἀποστεῖλαι τὰς προτάσεις ἐφ᾿ αἷς ἐδέξασθε τοὺς Μαρκέλλου, ἐκεῖνο εἰδότες ὅτι, κἂν πάνυ τὸ καθ᾿ ἑαυτοὺς ἀσφαλίσησθε, μόνοις ἑαυτοῖς ἐπιτρέψαι πρᾶγμα τοσοῦτον οὐκ ὀφείλετε, ἀλλὰ χρὴ καὶ τοὺς ἐν τῇ ∆ύσει καὶ τοὺς κατὰ τὴν Ἀνατολὴν κοινωνικοὺς συμψήφους αὐτῶν τῇ ἀποκαταστάσει γενέσθαι». Ὁ LIENHARD, «Basil, Marcellus, Sabellius», σσ. 157-167, κρίνει ἀρνητικὰ τὴν πολεμικὴ τοῦ ἐπισκόπου Καισαρείας κατὰ τοῦ Μαρκέλλου, ἑνὸς αἱρετικοῦ ποὺ ἄκμασε τρεῖς τουλάχιστον δεκαετίες πρὶν τὴν ἐκκλησιαστικὴ
δράση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ὁ Μέγας Βασίλειος προωθοῦσε πάντοτε τὴ συλλογικότητα καὶ συνοδικότητα τῆς ἀντιμετώπισης
τῶν προβλημάτων διάσπασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀβάσιμες οἱ προσπάθειες τῶν
δυτικῶν νὰ κατοχυρώσουν τὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα Ρώμης στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διὰ τῶν
ὁποίων ζητᾶ τὴ συνδρομὴ τῆς ∆ύσης στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα. Πρβλ. GRUMEL, «S. Basile et le siège», σσ.
280-292. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ Ρώμη», σ. 38-51. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος
πρότυπον, σσ. 67-72. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 227-235.
40. Πλούσια περὶ ἀναβαπτισμοῦ βιβλιογραφία βλ. ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ βάπτισμα», σ. 405 ἑξ. ὑποσ. 1. Ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν προταθεῖσα ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου Θ. Γιάγκου βιβλιογραφία βλ. καὶ Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ, «Περὶ τοῦ κατὰ τὴν ΙΗ΄ ἑκατονταετηρίδα ἀναφανέντος ζητήματος τοῦ ἀναβαπτισμοῦ», Ὁ ἐν
Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος 10 (1875-1876) 33-41. L. PETIT, «L᾿entrée des
catholiques dans l᾿Église Orthodoxe», EO 2 (1898-1899) 129-138. A. PALMIERI, «La rébaptisation des
Latins chez les Grecs», ROC 7 (1902) 68 ἑξ.· 8 (1903) 111 ἑξ. Ο Ι∆ΙΟΣ, «Un document inédit sur la rébaptisation des Latins chez les Grecs», RB (1906) 215-231. P. GALTIER, «La réconciliation des hérétiques», RSR 5 (1914) 201 ἑξ. T. W. MANSON, «Entry into membership of the early Church», JTS 48
(1947) 25-33.
41. Ματθ. 10, 32-33. Βλ. καὶ Λουκ. 12, 8-9. Α΄ Τιμ. 6, 12. Ἀποκ. 3, 5 κ.ἄ.
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δίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν» 42 .
Ἡ πίστη δὲν εἶναι μία ἐσωτερικὴ νοητικὴ ἢ καρδιακὴ λειτουργία, ἀλλὰ ἐξωτερίκευση καὶ ὁμολογία λόγῳ καὶ ἔργῳ τῆς ἰδιότητας τοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ. Ἔμπρακτη
ἀπόδειξη πίστης συνιστᾶ ἡ μαρτυρικὴ κατάθεση τῶν ἁγίων ποὺ προτίμησαν τὸ θάνατο
ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Γόρδιος ἐπέπληξε μὲ ἀκλόνητο φρόνημα τοὺς οἰκείους
του ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστὸ μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ νὰ διατηρήσει τὴν
πίστη στὴν καρδιά του προκειμένου νὰ σώσει τὴ ζωή του καὶ νὰ διατηρήσει τὴν κοινωνική του θέση. Τὴν πρόταση αὐτὴ ἀπέρριψε ὁ ἅγιος ὡς τέχνασμα καὶ ἐμπαιγμὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐπιφανεῖς στρατιωτικοί, ἰουδαῖοι καὶ εἰδωλολάτρες, μὲ κίνδυνο νὰ χάσουν τὸ ἀξίωμα
καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμα, ὁμολόγησαν εὐθαρσῶς ἐν μέσῳ ἐχθρικοῦ περιβάλλοντος τὴν πίστη στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Πολὺ περισσότερο ὁ χριστιανὸς ἔχει ἠθικὴ ὑποχρέωση
νὰ ὁμολογήσει τὸ Χριστό, τὸν ἐσχατολογικὸ κριτὴ ἀλλὰ καὶ μεσίτη43 .
Ἡ ἄρνηση τῆς πίστης συνιστᾶ διακεκριμένη περίπτωση ἐπιορκίας. Ὁ ἀρνούμενος τὸ
Χριστὸ παραβιάζει τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας, γι᾿ αὐτὸ ὀφείλει νὰ προσκλαίει καὶ νὰ μετανοεῖ σὲ ὅλη τὴ ζωή του. Θὰ ἀξιωθεῖ τῶν ἀχράντων μυστηρίων μόνο κατὰ τὴν ὥρα
τοῦ θανάτου ἔχοντας πεποίθηση στὴ θεία φιλανθρωπία 44 . Στὴν εἰδικὴ ὅμως περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία χριστιανοὶ παρέβησαν τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἐξαναγκαζόμενοι
ἀπὸ τοὺς ἐπιδρομεῖς νὰ ἀπαγγείλουν εἰδωλολατρικοὺς ὅρκους καὶ νὰ γευθοῦν εἰδωλόθυτα, ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιβάλλει ἐπιτίμια λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τὶς συνθῆκες ἄρνησης
42. Περὶ πίστεως (ἀσκητ.) 1, PG 31, 676D. Ρωμ. 10, 10.
43. Εἰς Γόρδιον 6-7, PG 31, 501D-505A. Ματθ. 8, 8-10. 12, 37. 27, 54. Λουκ. 19, 22. Γαλ. 6, 7. Βλ.
καὶ Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας 3, PG 31, 512B.
44. Ἐπιστ. 217, 73,1-5, COURTONNE 2, 213 (PG 32, 801B-804A). Πηδάλιον, σ. 626. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 354 σχόλιο 5. Βλ. καὶ κανόνα 2 Γρηγορίου Νύσσης (ΡΠΣ 4, 303306, καν. καὶ ἑρμ.). Οἱ κανόνες 1-6, 8-9 καὶ 12 Ἀγκύρας προβλέπουν διάφορες περιπτώσεις ἀρνησιχρίστων καὶ θυσάντων στὰ εἴδωλα ἐν καιρῷ διωγμοῦ καὶ ὁρίζουν διαφορετικοὺς καιροὺς ἐπιτιμίων, χωρὶς ὅμως νὰ φτάνουν στὴ διὰ βίου ἀκοινωνησία (ΡΠΣ 3, 21-35, 37-39, 43-46, καν. καὶ ἑρμ.). PAVERD, «Die
Quellen», σ. 50 ἑξ. Ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἄρνηση διακρίνει τοὺς ἀρνητὲς καὶ ὁ
Πέτρος Ἀλεξανδρείας στοὺς κανόνες 1-14, χωρὶς καὶ αὐτὸς νὰ ἐπιβάλει τὸ ἔσχατο ἐπιτίμιο τῆς διὰ βίου ἀκοινωνησίας (ΡΠΣ 4, 14-43, καν. καὶ ἑρμ.). Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν ἀντιβαίνει στὴν πρὸ αὐτοῦ συνοδικὴ
καὶ πατερικὴ παράδοση, ἀλλὰ προσαρμόζει τὰ ἐπιτίμια στὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς του. Ὁ Ζωναρᾶς ἐπεξηγεῖ: «Εἴποι δέ τις ὅτι ἀνάλογα τὰ ἐπιτίμια ἔθεντο οἱ Πατέρες πρὸς τοὺς ἰδίους καιρούς· οἱ μὲν γὰρ ἦσαν ἐν
καιροῖς σφοδρῶν διωγμῶν, ὅτε ἔτι καὶ ἡ πίστις ἀστήρικτος ἦν, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς παραπίπτουσι μετριώτερον προσεφέροντο, συγκαταβαίνοντες διὰ τὴν ἀνάγκην τῶν διωγμῶν· ὁ δὲ μέγας Βασίλειος ἐν καιρῷ τυγχάνων, ὅτε ἡ πίστις ἐπλατύνθη, καὶ βεβαιοτέρα ἐγένετο, τὰ δὲ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἰς στενὸν κατήντησαν κομιδῆ, τοῖς ἀρνουμένοις τὴν πίστιν σφοδρότερον προσεφέρετο, ὡς ἑκουσίως καὶ βίας χωρὶς παραπίπτουσι,
καὶ διὰ τοῦτο ἀκοινωνήτους αὐτοὺς διὰ βίου μένειν ὡρίσατο». Ὁ Βαλσαμών συμφωνεῖ, ἀλλὰ προτείνει καὶ
ἄλλη ἑρμηνεία: « Ἢ εἰπέ, ὅτι οἱ μὲν Πατέρες διετάξαντο περὶ τῶν κατὰ βίαν τυραννικὴν ἀρνησαμένων τὸν
Χριστόν, καὶ διὰ τοῦτο κουφίζουσι τὰ ἐπιτίμια· ὁ δὲ παρὼν κανὼν διατάττεται περὶ τῶν ἑκουσίως καὶ χωρὶς ἀνάγκης τινὸς ἀρνησαμένων τὸν Χριστόν, καὶ διὰ τοῦτο βαρεῖαν κόλασιν ἐπάγει αὐτοῖς». Ὁ Βαλσαμὼν
ἐμμένει σὲ μία λεπτομέρεια τοῦ κανόνα 73, ποὺ ἐὰν ἐκληφθεῖ κατὰ γράμμα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ παρερμηνεία τῆς διάνοιας τοῦ νομοθέτη. Ἡ ὑπόδειξη τοῦ ἱεροῦ πατρὸς ὅτι ὁ ἀρνησίχριστος «ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ
τῆς ζωῆς αὐτοῦ προσκλαίειν ὀφείλει, καὶ ἐξομολογεῖσθαι χρεωστεῖ» δὲν κυριολεκτεῖ ὡς πρὸς τὴν πρόσκλαυση, ἀλλὰ ὑποδηλώνει τὴν κατάσταση μετανοίας ἐντὸς τῆς ὁποίας ὀφείλει νὰ διάγει ὁ ἀρνητὴς τῆς εἰς
Χριστὸν πίστεως. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κανόνα ὁ ἐπιτιμώμενος δὲν παραμένει ἐσαεὶ στὴν τάξη τῶν προσκλαιόντων, «τοῦτο γὰρ ἔξω τῆς συμπαθείας ἐστὶ τοῦ ἁγίου, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας
τῆς νικώσης πᾶσαν ἁμαρτίαν», ἀλλὰ μετέρχεται καὶ τὰ λοιπὰ στάδια μετανοίας κατὰ τὴν κρίση τοῦ οἰκονομοῦντος αὐτὸν πνευματικοῦ πατρός. Βλ. ΡΠΣ 4, 234-235.
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καὶ ἐρειδόμενος στὴν πρὸ αὐτοῦ πατερικὴ παράδοση. ∆ιακρίνει δύο περιπτώσεις ἀρνητῶν. Οἱ χριστιανοὶ ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ τρομερὰ βασανιστήρια καὶ ἀρνήθηκαν τὸ Χριστὸ μὴ ἀντέχοντας τοὺς πόνους τῆς σωματικῆς κακοποίησης οἰκονομοῦνται γιὰ ὀκτὼ
ἔτη, ποὺ κατανέμονται στὶς τρεῖς πρῶτες στάσεις μετανοίας. Ὅσοι ὅμως χωρὶς ἰσχυρὸ
καταναγκασμὸ πρόδωσαν τὴν πίστη ἐκφέροντας ὅρκους καὶ γευόμενοι εἰδωλόθυτα ἐπιβαρύνονται μὲ μία ἐπιπλέον τριετία, κατὰ τὴν ὁποία θὰ συμπροσεύχονται μὲ τοὺς πιστοὺς χωρὶς θεία μετάληψη 45 .
2. Ἀντιμετώπιση παραπτωμάτων κληρικῶν καὶ μοναχῶν
α΄. Πλημμελεῖς καὶ σιμωνιακὲς χειροτονίες κληρικῶν
Ὡς πρὸς τὸ ἀνθρώπινο μέρος της ἡ Ἐκκλησία συνιστᾶ ὀργανισμὸ μὲ αὐστηρὴ διάρθρωση καὶ δυναμικὴ λειτουργικότητα. Ὅπως στὴν πολιτικὴ κοινωνία ἔτσι καὶ στὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἡ ἀποτελεσματικὴ λειτουργία καὶ προαγωγή της βασίζεται στὴν εὐσυνείδητη ἄσκηση διατεταγμένων ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο «παντοίων τεχνῶν». Ὁ μεγάλος οἶκος τοῦ Θεοῦ φιλοξενεῖ θηρευτὲς ψυχῶν, ὁδοιπόρους τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ τῶν ἐντολῶν,
ἀρχιτέκτονες καὶ οἰκοδόμους τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, γεωργοὺς καὶ ποιμένες λογικῶν
ψυχῶν, ἀθλητὲς καὶ στρατιῶτες ποὺ ἀγωνίζονται ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου46 . Οἱ ἀσκοῦντες
τὶς τέχνες αὐτὲς ἀπαρτίζουν τὸ ἱερατικὸ τάγμα. Ὁ κλῆρος εἶναι σημαντικὸς παράγοντας
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ διαφύλαξη τοῦ δόγματος ἀκέραιου καὶ ἀναλλοίωτου
ὀφείλεται κυρίως στὴν ὑγιᾶ διδασκαλία καὶ καθοδήγηση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς φορεῖς τοῦ
ἱερατικοῦ ἀξιώματος. Ὁ κλῆρος παρομοιάζεται μὲ τὴν κεφαλή, ποὺ συμβάλλει στὴν ὀρθὴ καὶ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν λοιπῶν μελῶν μόνο ὅταν ὑγιαίνει 47 .
45. Ἐπιστ. 217, 81,1-16, COURTONNE 2, 215 (PG 32, 805Β-808Α). Ὁ Βαλσαμὼν ἐπιβεβαιώνει τὴ
διαχρονικότητα τοῦ κανόνα καὶ τὸν ἐφαρμόζει σὲ ὅλους ὅσοι «ταῖς τῶν ἀθέων Ἀγαρηνῶν χερσὶν ἁλώσιμοι
γινόμενοι, καὶ βασανιζόμενοι, πὴ μέν, τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ἐξόμνυνται, πὴ δέ, τὴν ἄθεον θρησκείαν τοῦ
Μωάμεθ διόμνυνται· ἄλλοι δὲ καὶ ἑκοντὶ ἑαυτοὺς ἐπιῤῥίπτουσιν εἰς τὸν τῆς ἀπιστίας βόθρον· οἳ δὴ πάντες
κατὰ τὸν παρόντα κανόνα θεραπευθήσονται μετὰ ἐξομολόγησιν καὶ προσήκουσαν μετάνοιαν» (ΡΠΣ 4,
247· βλ. καὶ ΡΠΣ 3, 23, ἑρμ. Βαλσαμῶνος στὸν κανόνα 2 Ἀγκύρας). Ὁ κανόνας 81 δὲν ἀντιβαίνει στὸν 73
Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ ὁρίζει διὰ βίου μετάνοια γιὰ τὸν ἀρνησίχριστο καὶ ἐπιτρέπει τὴ θεία μετάληψη
στὴν ἐπιθανάτια κλίνη. Ὁ Ζωναρᾶς ἐξηγεῖ: «οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, καὶ θῦσαι τοῖς
δαιμονίοις, καὶ τὸ εἰδωλόθυτον γεύσασθαι, καὶ ὅρκους ἑλληνικοὺς ὀμόσαι· τὸ μὲν γάρ, ἀθέτησις τῆς πίστεως παντελής· τὸ δέ, μίασμα καὶ δόκησις ἀθετήσεως· καὶ διὰ τοῦτο, μᾶλλον τὸ πρῶτον κεκόλασται. Ἢ ὅτι
ἐν ἐκείνῳ μὲν τῷ κανόνι, περὶ τῶν αὐτομολησάντων εἰς τὴν ἄρνησιν, καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἀθετησάντων τὴν
πίστιν, διετάξατο· ἐν τούτῳ δέ, περὶ τῶν ἡττηθέντων τῆς τῶν βασάνων σφοδρότητος, καὶ τῶν βίαν παθόντων κἂν μὴ πάνυ σφοδράν, καὶ ἐνδεδωκότων, καὶ διὰ τοῦτο μετριώτερα αὐτοῖς τὰ ἐπιτίμια ἔταξε» (ΡΠΣ
4, 246). Πρβλ. Πηδάλιον, σ. 629. Γιὰ τὰ κρατοῦντα σήμερα ὡς πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἀδίκημα τῆς ἀποστασίας βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 585-586.
46. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 4, RUDBERG, 29-30 (PG 31, 205B-208A). Α΄ Τιμ. 3, 15. Βλ. ΤΣΑΝΑΝΑΣ, «Τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χαρίσματα», σσ. 134-135. ΧΡΗΣΤΟΥ, Κοινωνιολογία, σσ. 75-76. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμὸς ποὺ διοικεῖται βάσει κανονικῶν ἀρχῶν. ΣΤΑΝ, «Περὶ τῶν θεμελιωδῶν κανονικῶν ἀρχῶν», σσ. 5-17.
47. Ἐπιστ. 222,29-37, COURTONNE 3, 7 (PG 32, 820A): «εὐχόμεθα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τῷ Βασιλεῖ
τῶν αἰώνων φυλάξαι μὲν τὸν λαὸν ἐν τῇ ὁλοκληρίᾳ τῆς πίστεως, φυλάξαι δὲ αὐτῷ τὸν κλῆρον, ὥσπερ κεφαλὴν ἀκέραιον ἐπὶ τοῦ ὕψους κειμένην καὶ τὴν ἀφ᾿ ἑαυτῆς προμήθειαν τοῖς ὑποκειμένοις τοῦ σώματος
μέλεσι παρεχομένην. Ὀφθαλμῶν γὰρ τὰ καθ᾿ ἑαυτοὺς ἐνεργούντων, ἔντεχνοι μὲν τῶν χειρῶν αἱ ἐργασίαι,
ἀπρόσκοποι δὲ τῶν ποδῶν αἱ κινήσεις, οὐδὲν δὲ μέρος τοῦ σώματος τῆς προσηκούσης προνοίας ἀποστερεῖται». Ἐδῶ ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν τοποθετεῖ τὸν κλῆρο στὴ θέση τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς
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Σὲ ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ περὶ τὸ 372 πρὸς τοὺς χωρεπισκόπους ὁ Μέγας Βασίλειος
ἐκφράζει τὴ λύπη του γιὰ τὴν παραθεώρηση τῶν κανόνων 48 καὶ τὴ συνακόλουθη ἀταξία μέσα στὴν Ἐκκλησία λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν χωρεπισκόπων, ἀνάξιων προσώπων στὶς τάξεις τοῦ κατώτερου κλήρου. Σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες καὶ τὴ
συνήθεια ὁ ὑποψήφιος γινόταν δεκτὸς μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ διερεύνηση τῆς διαγωγῆς
του ἀπὸ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ποὺ τὸν γνώριζαν. Στὴ συνέχεια αὐτοὶ ἀνέφεραν τὰ
ἀποτελέσματα τῆς ἐξέτασης στοὺς χωρεπισκόπους, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ λάμβαναν ὑπ᾽ ὄψιν
καὶ γνῶμες ἀξιόπιστων μαρτύρων, ἀνακοίνωναν τὴν ἐπιλογή τους στὸν ἐπίσκοπο, μετὰ
τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ ὁποίου ἐνέγραφαν τελικὰ τὸν ὑποψήφιο στὸ ἱερατικὸ τάγμα. Ὁ
Μέγας Βασίλειος ἐπιπλήττει τοὺς χωρεπισκόπους γιὰ δύο λόγους· πρῶτον, γιατὶ παραμέριζαν τὸ μητροπολίτη καὶ δὲν ἀνακοίνωναν σ᾽ αὐτὸν τὰ σχετικὰ μὲ τοὺς ὑποψηφίους,
ὅπως προέβλεπε ἡ κανονικὴ διαδικασία, καὶ δεύτερον, διότι ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἄξιων ἀνδρῶν ἐπέτρεψαν στοὺς πρεσβυτέρους καὶ διακόνους νὰ εἰσαγάγουν στὴν
Ἐκκλησία ἀνάξια πρόσωπα, τὰ ὁποῖα προώθησαν χάριν συγγένειας ἢ φιλίας. Ἔτσι παρετηρεῖτο τὸ φαινόμενο στὴν Ἐκκλησία νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ κατώτεροι κληρικοί, ἐλάχιστοι ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς κρίνονταν ἄξιοι νὰ λάβουν τὴν ἱερωσύνη 49 .
Τὴν ἀντικανονικὴ αὐτὴ κατάσταση θεραπεύει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας μὲ δραστικὰ μέτρα, ποὺ συγκλίνουν στὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀκριβοῦς ἐφαρμογῆς τῶν ἱερῶν κανόνων· «Ἐπεὶ οὖν ὁρῶ τὸ πρᾶγμα λοιπὸν εἰς ἀνήκεστον προϊόν... ἀναγκαίως ἦλθον εἰς τὸ ἀνανεώσασθαι τοὺς τῶν Πατέρων κανόνας». Παραγγέλλει στοὺς χωρεπισκόπους τὴ σύνταξη καταλόγου τῶν κατωτέρων κληρικῶν κάθε κώμης, ὅπου θὰ ἀναγράφεται «ὑπὸ τίνος εἰσῆκται ἕκαστος καὶ ἐν ποίῳ βίῳ ἐστίν», καὶ τὴν ἀποστολή του στὴ μητρόπολη,
διατηρουμένου ἀντιγράφου σὲ κάθε κώμη, ὥστε νὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀντικανονικὴ ἐγγραφὴ σ᾽ αὐτόν. ∆ιατάζει μάλιστα τὸν ὑποβιβασμὸ στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν ὅλων ὅσοι εἰσήχθησαν στὸν κλῆρο μὲ αὐθαίρετες ἐνέργειες πρεσβυτέρων, ἐνῶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπαναφορὰ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι θὰ κριθοῦν ἄξιοι μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ ἐξέταση ποὺ θὰ διενεργήσει κάθε χωρεπίσκοπος στὴν ἐπαρχία του 50 . Εἶναι φανερὴ ἐδῶ ἡ προσπάθεια τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου νὰ περισώσει τὸ κῦρος τοῦ ἀξιώματος τῆς ἱερωσύνης ἀλλὰ καὶ τὸ
δικαίωμα τοῦ μητροπολίτη νὰ ἐπιβλέπει πνευματικὰ καὶ διοικητικὰ τὶς κατὰ τόπους
Ἐκκλησίες. Γι᾽ αὐτὸ κατακλείει μὲ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα τὴν ἐπιστολὴ γράφοντας:
«Ἐπικαθαρίσατε τὴν Ἐκκλησίαν τοὺς ἀναξίους αὐτῆς ἀπελαύνοντες, καὶ τοῦ λοιποῦ ἐξεχρησιμοποιεῖ τὸ γραμματικὸ σχῆμα τῆς παρομοίωσης γιὰ νὰ δηλώσει διὰ τῆς εἰκόνας τοῦ σώματος ὅτι τὸ
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὑγιαίνει ὡς πρὸς τὴν πίστη ὅταν φρονοῦν ὑγιῶς καὶ διδάσκουν ὀρθῶς οἱ ἡγούμενοι στὴν πίστη. Ἐξάλλου ἡ ἁγιογραφικὴ συντακτικὴ διατύπωση δηλώνει τὴ διαφορά. Ἡ Γραφὴ λέει «καὶ
αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ», «ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστὸς» (Ἐφ. 1, 22. 4, 15), «καὶ
αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας» (Κολ. 1, 18). Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει «φυλάξαι τὸν
κλῆρον, ὥ σ π ε ρ κεφαλήν». Γιὰ τὴ σημασία τῆς θεσμικῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὸ ρόλο τοῦ
ἐπισκόπου ἐντὸς αὐτῆς βλ. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση, σσ. 85-104.
48. Ἔχει πιθανότατα ὑπ᾽ ὄψιν τοὺς συνοδικοὺς κανόνες 14 Νεοκαισαρείας, 10 Ἀντιοχείας καὶ 9 Α΄
Οἰκουμενικῆς. Βλ. ΡΠΣ 3, 92-94, 141-144. ΡΠΣ 2, 137 (καν. καὶ ἑρμ.).
49. Ἐπιστ. 54,1-25, COURTONNE 1, 139-140 (PG 32, 400B-401A).
50. Ἐπιστ. 54,26-39, COURTONNE 1, 140 (PG 32, 401ΑΒ). Ἡ ἐπιστολὴ 54 χαρακτηρίστηκε ὡς κανονικὴ καὶ ἀποτέλεσε τὸν κανόνα 89 Μεγάλου Βασιλείου. Βλ. ΡΠΣ 4, 275-277 (καν. καὶ ἑρμ.). Ὁ Βαλσαμὼν δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν κανόνα, ὡς «σχολάζοντα», καθὼς στὴν ἐποχή του ἦταν καθιερωμένη ἡ δοκιμασία τῶν ὑποψηφίων ὑπὸ μόνου τοῦ ἐπισκόπου. Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 639-640.
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τάζετε μὲν τοὺς ἀξίους καὶ παραδέχεσθε, μὴ ἀριθμεῖτε δὲ πρὶν εἰς ἡμᾶς ἐπανενεγκεῖν, ἢ
γινώσκετε ὅτι λαϊκὸς ἔσται ὁ ἄνευ ἡμετέρας γνώμης εἰς ὑπηρεσίαν παραδεχθείς» 51 .
Μέ ἄλλη ἐγκύκλιο στὴν ἀρχὴ μόλις τῆς ἀρχιερατείας του ἐπεμβαίνει δραστικὰ γιὰ
τὴν ἀπάλειψη τοῦ φαινομένου τοῦ χρηματισμοῦ τῶν χωρεπισκόπων ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους κληρικούς, ὅπως ἔγινε γνωστὸ στὸν ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας μετὰ ἀπὸ σχετικὲς
καταγγελίες 52 . Μὲ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα καταδικάζει τὴν πράξη αὐτὴ ὡς ἀγοραπωλησία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἐμπορευόμενοι τὴ θεία χάρη μὲ τὸ πρόσχημα τῆς εὐσεβείας εἶναι ἄξιοι τῶν στηλιτευτικῶν λόγων τοῦ ἀποστόλου Πέτρου πρὸς τὸ Σίμωνα μάγο, ὅταν αὐτὸς ἔκανε πρόταση ἀγορᾶς τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος· «τὸ ἀργύριόν σου σὺν
σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν». Αὐτοὶ ποὺ πωλοῦν τὴ θεία χάρη εἶναι περισσότερο ἔνοχοι καὶ ἄξιοι μεγαλύτερης τιμωρίας σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑποψηφίους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι συχνὰ ἀπὸ ἀπειρία καὶ ἀφέλεια θεωροῦν τὸ χρηματισμὸ πρόσφορο μέσο ἀπόκτησης τῆς ἱερατικῆς ἀξίας. Τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ τιμωρία τῶν χρηματιζομένων ἐπισκόπων συνοψίζεται στὰ
σκληρὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ πατρός: «Πρᾶσις γὰρ ἐγένετο, καί, ὃ σὺ δωρεὰν ἔλαβες, ἐὰν πωλῇς, ὡσανεὶ πεπραμένος τῷ Σατανᾷ ἀφαιρεθήσῃ τοῦ χαρίσματος. Καπηλείαν γὰρ ἐπεισάγεις τοῖς πνευματικοῖς καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἔνθα πεπιστεύμεθα σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ» 53 . Αἰτία τοῦ φαινομένου τῆς σιμωνίας εἶναι ἡ φιλαργυρία, ἡ ὁποία εἶναι ρίζα ὅλων τῶν κακῶν καὶ φανερὴ εἰδωλολατρία. Ὅσοι λαμβάνουν χρήματα προδίδουν τὸ Χριστὸ μιμούμενοι τὸν Ἰούδα, εἶναι δὲ ἐξίσου ἀξιοκατάκριτοι «καὶ τὰ χωρία καὶ αἱ χεῖρες
τῶν τοὺς καρποὺς τούτους δεχομένων Ἀκελδαμὰ κληθήσονται» 54 . Γι᾽ αὐτὸ μὲ ἀγάπη
καὶ συγχωρητικότητα ὁ Μέγας Βασίλειος καλεῖ τοὺς ἐνόχους χωρεπισκόπους σὲ μετάνοια καὶ ἐπαγρύπνηση, ὥστε νὰ μὴ μολύνουν στὸ ἑξῆς τὰ χέρια τους μὲ ἀσεβεῖς ἀποδοχές. Ταυτόχρονα δηλώνει μὲ θλίψη τὴν πρόθεσή του νὰ ἐφαρμόσει αὐστηρὰ τοὺς κανόνες ἐπιβάλλοντας τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο σὲ ὅλους ὅσοι ἐπιδείξουν δαιμονικὴ ἀνυπακοὴ καὶ ἐπιμείνουν στὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας 55 .
51. Ἐπιστ. 54,39-43, COURTONNE 1, 140 (PG 32, 401Β). Στὴν Ἐπιστ. 127,16-19, COURTONNE 2, 37
(PG 32, 553C), ἐπισημαίνεται ἡ ὑποχρέωση τῶν ἱερωμένων, ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων, νὰ ποιμαίνουν
καὶ νὰ διοικοῦν «προηγουμένως καὶ στιβαρῶς ὡς πρὸς τὴν τῶν κανόνων ἀκρίβειαν».
52. Καθὼς ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ἐπιστείλει τὴν ἐγκύκλιο πρὸς γνώση ὅλων τῶν χωρεπισκόπων, μὲ
διάκριση καὶ διακριτικότητα γράφει στὸ προοίμιο τῆς Ἐπιστ. 53, 1,3-6, COURTONNE 1, 137 (PG 32, 397A):
«Τὸ οὖν περὶ αὐτοῦ (τοῦ πράγματος) γράμμα, ὁ μὲν συνεγνωκὼς ἑαυτῷ δεξάσθω ὡς ἴαμα, ὁ δὲ μὴ συνεγνωκὼς ὡς προφυλακτήριον, ὁ δὲ ἀδιάφορος, ὅπερ ἀπεύχομαι ἐφ᾽ ὑμῖν εὑρεθῆναι, ὡς διαμαρτυρίαν».
53. Ἐπιστ. 53, 1,7-26, COURTONNE 1, 137-138 (PG 32, 397AΒ). Πράξ. 8, 20. Ἡ λήψη χρημάτων
πρὶν ἢ μετὰ τὴ χειροτονία συνιστᾶ τὸ ἴδιο ἀξιόποινο ἁμάρτημα· « Ὃ δέ ἐστι τέχνασμα, λέγω. Νομίζουσι μὴ
ἁμαρτάνειν τῷ μὴ προλαμβάνειν, ἀλλὰ μετὰ τὴν χειροτονίαν λαμβάνειν. Λαβεῖν δὲ ἔστιν ὅτε δή ποτε τὸ
λαβεῖν». Βλ. καὶ Εἰς Ἠσαΐαν 8, 221, TREVISAN 2, 273-274 (220, PG 30, 500D-501A). ΤΡΩΙΑΝΟΣΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 588-589. Γιὰ τὴν προέλευση τοῦ ὅρου «σιμωνία» βλ. ΚΟΝΤΑΛΗ, Ἡ
σιμωνιακὴ χειροτονία, σσ. 17-25.
54. Ἐπιστ. 53, 2,10-17, COURTONNE 1, 139 (PG 32, 400A). Κολ. 3, 5. Πράξ. 1, 19. Ἑρμηνεύει στὸ
σημεῖο αὐτὸ ὁ Ζωναρᾶς: «ὥσπερ ὁ διὰ τῶν ἀργυρίων, δι᾽ ὧν ἐπράθη παρὰ τοῦ Ἰούδα ὁ Κύριος, ἀγορασθεὶς
ἀγρὸς τιμὴ αἵματος ἐλογίσθη καὶ ὠνομάσθη, οὕτω καὶ τὰ λαμβανόμενα ἀργύρια παρὰ τῶν πωλούντων
τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἐνορίαι, καὶ αἱ κῶμαι, ἐν αἷς οἱ διδόντες χειροτονοῦνται, τιμὴ αἵματος ἔσονται
καὶ κληθήσονται» (ΡΠΣ 4, 281). Βλ. καὶ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικός», σσ. 95-96. Πρβλ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Αἱ περὶ ἰδιοκτησίας ἀπόψεις, σσ. 82-87.
55. Ἐπιστ. 53, 2,1-10, COURTONNE 1, 138-139 (PG 32, 397Β-400Α). Ἡ παρούσα ἐγκύκλιος ἀνήχθη
στὸν κανόνα 90 Μεγάλου Βασιλείου. Βλ. ΡΠΣ 4, 278-282 (καν. καὶ ἑρμ.). Πηδάλιον, σσ. 640-642. Ὁ κανόνας 29 Ἀποστόλων, ποὺ ἀπαγορεύει τὴ σιμωνιακὴ χειροτονία, κατ᾽ ἐξαίρεσιν τῆς κανονικῆς ἀρχῆς «οὐκ
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β΄. Ἠθικὰ ἁμαρτήματα κληρικῶν. Ἀθέτηση ὑπόσχεσης παρθενίας
Μέσα στὰ πλαίσια τῆς μέριμνας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὴν ἐξυγίανση τοῦ
κλήρου ἐντάσσονται καὶ οἱ προσπάθειές του γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ φαινομένου τῶν συνεισάκτων. Στὴν ἀρχὴ ἤδη τοῦ ἀρχιερατικοῦ του σταδίου ἐπιπλήττει δι᾽ ἐπιστολῆς ἄγαμο πρεσβύτερο τῆς ἐπισκοπῆς του ποὺ διατηροῦσε συνείσακτο γυναίκα γιὰ τὴν περιποίηση τοῦ γήρατός του. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κανόνες ἀπαγόρευαν τὶς συνεισάκτους ἀποσκοπώντας στὴν ἀποφυγὴ σκανδαλισμοῦ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ. Ὁ Μέγας Βασίλειος
ἐπικαλεῖται τὸν κανόνα 3 τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευε ρητὰ τὴ
συμβίωση ἀγάμων μὲ συνεισάκτους. Εἶναι περιττὴ καὶ ἐπιζήμια ἡ συνοίκηση ἄγαμου
κληρικοῦ μὲ γυναίκα, ἀφοῦ «ἀγαμία ἐν τούτῳ ἔχει τὸ σεμνόν, ἐν τῷ κεχωρίσθαι τῆς μετὰ γυναικῶν διαγωγῆς». Γι᾽ αὐτὸ «ἑπόμενος τῇ διαταγῇ τῶν ἁγίων Πατέρων» ἐπιβάλλει τὸ χωρισμὸ τοῦ κληρικοῦ ἀπὸ τὴ γυναίκα, διότι ἡ συνοίκησή τους, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητα ἁμαρτωλή, προκαλεῖ ὁπωσδήποτε σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν. Σὲ περίπτωση
ἀνυπακοῆς τὸ ἐπιτίμιο θὰ εἶναι αὐστηρό· «Ἐὰν δὲ τολμήσῃς, μὴ διορθωσάμενος σεαυτόν, ἀντέχεσθαι τῆς ἱερωσύνης, ἀνάθεμα ἔσει παντὶ τῷ λαῷ καὶ οἱ δεχόμενοί σε ἐκκήρυκτοι κατὰ πᾶσαν Ἐκκλησίαν γενήσονται»56 .
ἐκδικήσεις δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ» προβλέπει γιὰ τὸ χρηματισθέντα ἐπίσκοπο «καθαιρείσθω καὶ αὐτός, καὶ ὁ
χειροτονήσας, καὶ ἐκκοπτέσθω παντάπασι καὶ τῆς κοινωνίας» (ΡΠΣ 2, 37). Ἡ ἐπαγωγὴ διπλῆς τιμωρίας
δικαιολογεῖται, κατὰ τὸ Ζωναρᾶ, «διὰ τὴν τῆς κακίας ὑπερβολὴν καὶ τὴν τῶν ἁμαρτημάτων βαρύτητα».
Μαζί του συμφωνοῦν οἱ Βαλσαμὼν καὶ Ἀριστηνὸς (ὅπ.π., 37-39). Τοῦ θέματος τῆς σιμωνίας ἐπελήφθη
καὶ ἡ ∆΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος διὰ τοῦ κανόνος 2 (ὅπ.π., 217-220, καν. καὶ ἑρμ.), ἡ Πενθέκτη διὰ τοῦ κανόνος 22 (ὅπ.π., 354, ἀπ᾽ ὅπου ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ ἐξήγηση τοῦ Ζωναρᾶ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς
νέας διάταξης: «Μυρίοι κανόνες περὶ τούτων διαγορεύουσιν, ἀλλ᾽ ἔτι τὸ κακόν, ὡς γάγγραινα τὰς ἐκκλησίας ἐνέμετο· διὸ καὶ οἱ τῆς ἕκτης ταύτης συνόδου τὸν κανόνα τοῦτον ἐξέθεντο»), καὶ ἡ Ζ΄ διὰ τῶν κανόνων
4, 5 καὶ 19 (ὅπ.π., 566-577, 630-637, καν. καὶ ἑρμ.). Πρβλ. Ἐγκύκλιος ἐπιστολὴ Γενναδίου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τῆς σὺν αὐτῷ ἁγίας Συνόδου, πρὸς ἅπαντας τοὺς ὁσιωτάτους Μητροπολῖτας
καὶ πρὸς τὸν Πάπαν Ρώμης, ΡΠΣ 4, 368-374 (κείμ. καὶ ὑπογραφές). Ἐπιστολὴ Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, πρὸς Ἀδριανὸν Πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ΡΠΣ 4, 375-385 (κείμ. καὶ ἑρμ.).
Νομοκάνων, τίτλ. α΄, κεφ. κδ΄, ΡΠΣ 1, 61-63. Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον Χ΄, κεφ. κη΄, ΡΠΣ 6, 509-515. Γιὰ
τὸ θέμα τῆς σιμωνίας βλ. τὴν πλήρη καὶ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τῆς ΚΟΝΤΑΛΗ, Ἡ σιμωνιακὴ χειροτονία, σσ. 55-126.
56. Ἐπιστ. 55,5-37, COURTONNE 1, 141-142 (PG 32, 401C-404B). ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς
νομικός», σ. 95. Ἡ παρούσα ἐπιστολὴ ἀνήχθη στὸν κανόνα 88 Μεγάλου Βασιλείου. Βλ. ΡΠΣ 4, 269-274
(καν. καὶ ἑρμ.). Ὁ κανόνας 3 Α΄ Οἰκουμενικῆς ὅριζε: «Ἀπηγόρευσε καθόλου ἡ μεγάλη σύνοδος, μήτε ἐπισκόπῳ, μήτε πρεσβυτέρῳ, μήτε διακόνῳ, μήτε ὅλως τινὶ τῶν ἐν κλήρῳ, ἐξεῖναι συνείσακτον ἔχειν, πλὴν εἰ
μὴ ἄρα μητέρα, ἢ ἀδελφήν, ἢ θείαν, ἢ ἃ μόνα πρόσωπα πᾶσαν ὑποψίαν διαπέφευγεν» (ΡΠΣ 2, 120). Ὁ
Ζωναρᾶς αἰτιολογεῖ τὸν κανόνα μὲ ἀναφορὰ στὴ σχετικὴ ἀπαγόρευση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας πρὸς
τὸν πρεσβύτερο Γρηγόριο. Ὁ Βαλσαμὼν ἐπικαλούμενος τὴν παρούσα ἐπιστολὴ διευκρινίζει ὅτι «συνείσακτος» ἢ «ἐπείσακτος» γυναίκα δὲν εἶναι ἡ «ἀντὶ νομίμου γυναικὸς συνεισαχθεῖσα, καὶ συνοικοῦσά τινι
πορνικῶς», ἀλλὰ «πᾶσα γυναῖκα συνοικοῦσά τινι, ἀλλοτρία πάντως, κἂν ἀνύποπτός ἐστι». Ἀναφορὰ στὸ
Μέγα Βασίλειο κάνει καὶ ὁ Ἀριστηνὸς (ὅπ.π., 120-122). Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρις, ἀφοῦ παραθέτει αὐτούσια τὴν ἐπιστολή, καταλήγει στὸ συμπέρασμα: «Ἐκ δὲ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης πάρεστι γνῶναι, μὴ δεῖν εὐθὺς ἀφορίζεσθαι τὸν ἀλλοτρίᾳ γυναικὶ συνοικοῦντα πρεσβύτερον, ἀλλ᾽ εἰ μετὰ παραγγελίαν ταύτης ἀποστῆναι μὴ βουληθείη» (Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον Γ΄, κεφ. ιθ΄, ΡΠΣ 6, 194-195). Ἡ 123 νεαρὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ προβλέπει τὴν καθαίρεση τῶν κληρικῶν ποὺ ἐξακολουθοῦν «μετὰ παραγγελίαν» τὴ συνοίκηση.
Τὸν κανόνα 3 Α΄ Οἰκουμενικῆς ἐπαναλαμβάνει ὁ 5 Πενθέκτης, μὲ τὴν προσθήκη τῶν εὐνούχων ὡς ὑπαγομένων στὸν κανόνα, καὶ ὁ 18 Ζ΄ Οἰκουμενικῆς, ποὺ ἐπεκτείνει τὴν ἀπαγόρευση παραμονῆς γυναικῶν
«ἐν ἐπισκοπείοις, ἢ μοναστηρίοις», ἀκόμα καὶ «ἐν προαστείοις» (ΡΠΣ 2, 317-318, 628-630, καν. καὶ
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Εἶναι ἰδιαίτερα αὐστηρὸς ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν περίπτωση ἱερέα ποὺ τελεῖ ἐξ ἀγνοίας παράνομο γάμο. Ἡ διάλυση τῆς ἄθεσμης συζυγίας συνοδεύεται ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἀπὸ
τὴν ἀπαγόρευση νὰ εὐλογεῖ δημόσια ἢ ἰδιωτικά, νὰ διανέμει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ
ἐπιτελεῖ ὁποιαδήποτε ἱερατικὴ πράξη, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἀπὸ τὴ φιλάνθρωπη παραχώρηση
«καθέδρας μετέχειν». Τὴν αὐστηρότητα τοῦ κανόνα ἀποδίδει ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης στὴ
σωτηριολογικὴ σπουδαιότητα τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος· «Εὐλογεῖν δὲ ἕτερον, τὸν τὰ οἰκεῖα τημελεῖν ὀφείλοντα τραύματα, ἀνακόλουθον. Εὐλογία γὰρ ἁγιασμοῦ μετάδοσίς ἐστιν. Ὁ δὲ τοῦτο μὴ ἔχων διὰ τὸ ἐκ τῆς ἀγνοίας παράπτωμα πῶς ἑτέρῳ μεταδώσει;» 57 .
Οἱ κληρικοὶ ποὺ διαπράττουν τὴν πρὸς θάνατον ἁμαρτία 58 καθαιροῦνται, ἀλλὰ δὲν
ἀποκλείονται τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν 59 . ∆ιάκονος ἢ πρεσβύτερος «ἐν χείλεσι μιανἑρμ.). Βλ. καὶ Νομοκάνων, τίτλ. η΄, κεφ. ιδ΄, ΡΠΣ 1, 160-162, ὅπου καὶ ἡ πολιτικὴ νομοθεσία. Πηδάλιον,
σσ. 637-638. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 205-208.
57. Ἐπιστ. 199, 27,1-11, COURTONNE 2, 159 (PG 32, 724CD). Πηδάλιον, σσ. 240-242. ΚΟΤΣΩΝΗ,
«Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 19. Γιὰ τὰ εἴδη τοῦ «ἀθέσμου γάμου», ὅπως τὰ ἐκλαμβάνουν οἱ ἑρμηνευτὲς τοῦ
12ου αἰ., βλ. ΡΠΣ 4, 162-164. Ἡ ἐπισήμανση τοῦ κανόνα «ἀρκετὸν γὰρ τῷ τοιούτῳ ἡ συγγνώμη» ὑπονοεῖ, κατὰ τὸ Βαλσαμώνα, τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐξ ἀγνοίας παρανομήσαντος ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ ἢ πολιτικὴ ποινὴ (ὅπ.π., 163). Τὸν κανόνα αὐτὸ ἐπαναλαμβάνει ὁ 26 Πενθέκτης μὲ τὴν ἀπαραίτητη προσθήκη: «Πρόδηλον γάρ, ὡς ὁ τοιοῦτος ἄθεσμος γάμος διαλυθήσεται, καὶ οὐδαμῶς ὁ ἀνὴρ μετουσίαν
ἕξει πρὸς τήν, δι᾽ ἧς τῆς ἱερᾶς ἐνεργείας ἐστέρηται» (ΡΠΣ 2, 361-362). Ὁ Βαλσαμὼν συγκρίνει τὸν κανόνα 27 Μεγάλου Βασιλείου μὲ τοὺς κανόνες 9 Νεοκαισαρείας (πρεσβύτερος ποὺ ὁμολογεῖ αὐτοθελῶς διαπραχθὲν πρὸ τῆς χειροτονίας ἁμάρτημα καθαιρεῖται, ἀλλὰ μετέχει τῆς καθέδρας, ΡΠΣ 3, 84), 9 καὶ 10 Α΄
Οἰκουμενικῆς (κληρικὸς ποὺ προήχθη ἀνεξετάστως ἢ ἐν γνώσει τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου ὕπαρξης κανονικῶν κωλυμάτων πρὸ τῆς χειροτονίας, καθαιρεῖται ὡς παρὰ τὸν κανόνα χειροτονημένος, ΡΠΣ 2, 137-138)
καὶ 21 Πενθέκτης (κληρικοὶ ποὺ μετανοοῦν γιὰ ἁμαρτία, ποὺ διεπράχθη μετὰ τὴ χειροτονία, καθαιροῦνται ἀλλὰ διατηροῦν τὸ σχῆμα, ἐνῶ οἱ ἀμετανόητοι ἐκπίπτουν ἐξ ὁλοκλήρου στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν, ὅπ.π.,
352). Ἀπὸ τὴ σύγκριση διαπιστώνει τὴ διαφορὰ τῶν περιπτώσεων, ποὺ δικαιολογεῖ καὶ τὴν ἐπιβολὴ διαφορετικῶν ἐπιτιμίων: «Ἐπεὶ δὲ φαίνεται ἀνακύπτουσα ἐν τούτοις ἐναντιότης… διάστιξον, καὶ εἰπέ, ὅτι ἄλλως κολάζονται οἱ ἐν εἰδήσει ἁμαρτάνοντες, καὶ μετὰ ἔλεγχον καθαιρούμενοι, ἄλλως οἱ ἐν εἰδήσει μὲν ἁμαρτάνοντες, ἑκοντὶ δὲ τοῦ κακοῦ ἀφιστάμενοι, ἄλλως οἱ ἐν ἀγνοίᾳ ὀλισθήσαντες καὶ ἐξομολογησάμενοι,
καὶ ἄλλως οἱ ἀγνοήσαντες μὲν τὸ ἁμάρτημα, μὴ ἀφιστάμενοι δὲ αὐτοῦ, ἀλλὰ καταδικαζόμενοι. Ἔχε δὲ καὶ
διαφορὰν τῶν ἁμαρτημάτων καὶ τῶν προσώπων, καὶ λέγε, κατὰ τὴν ἐπισκοπικὴν διάκρισιν ποτὲ μὲν συγγνωμονεῖσθαι τοὺς καθαιρουμένους, ποτὲ δὲ μὴ συγγνωμονεῖσθαι, καὶ οὕτω τὴν δοκοῦσαν ἐν τοῖς κανόσιν
ἐναντιότητα διευλυτοῦσθαι» (ΡΠΣ 4, 163-164).
58. Α΄ Ἰω. 5, 16-17. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Ὁμιλίαι εἰς Ἱερεμίαν 2, 2, PG 13, 280C-281A. ∆ιάφορες ἑρμηνεῖες
προτάθηκαν γιὰ τὴν «πρὸς θάνατον ἁμαρτία». Ὁ Ζωναρᾶς βάσει τοῦ κανόνα 4 Νεοκαισαρείας καὶ μὲ ἀκραιφνῶς θεολογικὰ κριτήρια συμπεραίνει ὅτι θανάσιμη ἁμαρτία εἶναι «ἡ μέχρι πράξεως προχωρήσασα· ἡ
δὲ μέχρι τοῦ βουληθῆναι καὶ συγκαταθέσθαι, οὐ πρὸς θάνατον, δηλονότι τὸν ψυχικόν· οὐ γὰρ πόρνος ἂν
κριθείη ὁ πορνεῦσαι συγκαταθέμενος, τῆς δὲ πράξεως ἀποσχόμενος…» (ΡΠΣ 4, 173-174). Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ συνάδει μὲ τὴν πατερικὴ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν σταδίων τῆς ἁμαρτίας: «Ἐπὶ τῶν ἁμαρτημάτων τέσσαρας εἶναι βαθμούς, οἱ ἅγιοι Πατέρες φασί, προσβολήν, πάλην, συγκατάθεσιν, καὶ πρᾶξιν· ὧν τὰς
δύο καὶ πρώτας ἀνεπιτιμήτους εἶναι, τὰς δὲ μετ᾽ αὐτὰς δύο ὑπὸ ἐπιτίμιον· οὔτε γὰρ ἡ προσβολὴ κρίνεται,
οὔτε ἡ πάλη, ἐὰν τὴν προσβολὴν παραδεξάμενος ὁ λογισμὸς καὶ παλαίσας ἀπεπέμψατο τὸ ἐνθύμημα· ἡ δὲ
συγκατάθεσις κρίνεται καὶ αἰτιᾶται, καὶ ἡ πρᾶξις κολάζεται» (ΡΠΣ 3, 75). Ὁ Ἀριστηνὸς περιορίζει τὴν
«πρὸς θάνατον ἁμαρτίαν» στὴν «τῆς σαρκὸς ἡδονὴν» (ΡΠΣ 4, 175). Ὁ Βαλσαμὼν ἐφαρμόζοντας νομικὰ
κριτήρια θεωρεῖ «ἁμαρτίαν πρὸς θάνατον εἶναι ἅπαν ἁμάρτημα ἐπάγον κεφαλικὴν τιμωρίαν, ἤτοι θάνατον τῷ ἁμαρτάνοντι, καὶ διορίζεσθαι τὸν ἅγιον, ὡς… καθαιρεθήσεται μόνον, εἰς πλέον δέ τι οὐ κολασθήσεται παρὰ τῆς ἐκκλησίας» (ὅπ.π., 174). Βλ. καὶ ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 343 σχόλιο 2.
59. Ἐπιστ. 199, 32,1-4, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728Α). Πηδάλιον, σ. 611. Ὁ παρὼν κανόνας δὲν
ἀντιφάσκει, ἀλλὰ ἐπέχει θέση γενικῆς διάταξης ὡς πρὸς τοὺς εἰδικοὺς 28, 29, 30 καὶ 65 Ἀποστόλων, ποὺ
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θεὶς» 60 ποὺ ὑπαναχωρεῖ πρὶν τὴ διάπραξη συντελεσμένης ἁμαρτίας κωλύεται τῆς ἱερουργίας, ἀλλὰ μετέχει τῆς θείας μεταλήψεως ἐντὸς τοῦ ἁγίου βήματος. Ἐὰν ὅμως διαπράξει βαρύτερη ἁμαρτία, τότε καθαιρεῖται καὶ ἐπανέρχεται στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν 61 .
Ἰδιαίτερα αὐστηρὸς εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπέναντι στὸ «συνεγνωκότα» τὴ διάπραξη
ἁμαρτήματος ἀπὸ ἱερωμένο, ὅταν συγκαλύπτει τὸ γεγονός, ἐνῶ ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ
τὸ ἀναφέρει στὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο 62 . Ἐπιβάλλοντας ὁ φιλάνθρωπος ἱεράρχης βαρὺ ἐπιτίμιο στὸ «συνεγνωκότα» δὲν ἀναγκάζει τοὺς χριστιανοὺς νὰ καταγγέλλουν δημοσίως τὰ
ἀλλότρια ἁμαρτήματα, ἀλλὰ τοὺς προτρέπει νὰ γνωστοποιοῦν τὶς σοβαρὲς παραβάσεις
τῶν λειτουργῶν στοὺς ἁρμόδιους ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι μὲ σύνεση καὶ
σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες θὰ ἐπιληφθοῦν τῆς θεραπείας τοῦ ἁμαρτήσαντος καὶ
τῆς ἀσφάλειας τοῦ ποιμνίου.
Τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἀναγνώστη, τοῦ ὑποδιακόνου, τῆς διακόνισσας καὶ
τοῦ μοναχοῦ θεωροῦνται διακεκριμένες περιπτώσεις πορνείας. Ἐὰν ὁ ἀναγνώστης συἐπιβάλλουν σὲ ἁμαρτάνοντες κληρικοὺς ἄλλοτε καθαίρεση μόνη, ἄλλοτε δὲ καὶ ἀφορισμὸ (ΡΠΣ 2, 36-39,
83-84, καν. καὶ ἑρμ.). Ὁ Βαλσαμὼν διευκρινίζει ὅτι οἱ εἰδικοὶ κανόνες ἐφαρμόζονται αὐστηρὰ στὶς προβλεπόμενες περιπτώσεις, ἐνῶ σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση ἐφαρμογὴ ἔχει ὁ κανόνας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Στὸ γενικὸ κανόνα πάντως δὲν ὑπάγονται, κατὰ τὸν ἴδιο ἑρμηνευτή, οἱ αἱρετικοί· «ἐπ᾽ ἐκείνοις γὰρ τὸ συνοδικῶς διορισθησόμενον ὀφείλει γίνεσθαι· ὅτι μηδὲ εἰς ἁμάρτημα ἢ ἔγκλημα τὰ τῶν αἱρέσεων ἀνάγονται
ἀτοπήματα, ἀλλ᾽ εἰσὶ μείζονος ἐκδικήσεως ἄξια». Βλ. ΡΠΣ 4, 175.
60. ∆ὲν εἶναι σαφὲς τὸ νόημα τῆς φράσης. «Ἐν χείλεσι μιανθεὶς» σημαίνει πιθανότατα τὴ μίανση
τῶν χειλέων διὰ σαρκικῆς ἐπαφῆς, δηλαδὴ τὸν ἐμπαθὴ καὶ ἐρωτικὸ ἀσπασμό. Τὶς προταθεῖσες ἑρμηνεῖες
συγκεντρώνει ὁ Βαλσαμών, ἐνῶ ὁ Ἀριστηνὸς ἀποφεύγει νὰ τὶς μνημονεύσει «διὰ τὸ τοῦ πράγματος αἰσχρόν». Βλ. ΡΠΣ 4, 229-230. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 353 σχόλιο 7.
61. Ἐπιστ. 217, 70,1-6, COURTONNE 2, 212-213 (PG 32, 801A). Πηδάλιον, σσ. 625-626. ΓΙΑΓΚΟΥ,
Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 354 σχόλιο 1. Λόγῳ τῆς μὴ πρόβλεψης ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο
χρονικῆς διάρκειας τοῦ ἐπιτιμίου κάποιοι συνεπέραναν τὴ διηνεκὴ ἐπίσχεση τῆς λειτουργίας. Ὁ Ζωναρᾶς
λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὸν κανόνα 4 Νεοκαισαρείας συντάσσεται μὲ ἄλλη, «φιλανθρωποτέραν», ἑρμηνευτικὴ ἐκδοχή, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ «τῆς λειτουργίας ἐπίσχεσις» συνίσταται στὸ «ἐπὶ καιρὸν ἀφορισθῆναι καὶ κωλυθῆναι τῆς τοῦ διακονεῖν ἐνεργείας, μετέχειν δὲ μόνον τῶν ἁγιασμάτων μετὰ τῶν διακόνων,
ὡς ἀρκούντως εἰς τιμωρίαν τοῦ καιρικῶς κεκωλύσθαι τῆς διακονίας». Παρόμοια φρονεῖ ὁ Βαλσαμών. Βλ.
ΡΠΣ 4, 228-230. Τὴν ὀρθότητα τῆς ἑρμηνείας αὐτῆς στηρίζουν στὴν τετραμερὴ διάκριση τῶν σταδίων
τῆς ἁμαρτίας (προσβολή, πάλη, συγκατάθεση καὶ πράξη), γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγινε ἤδη λόγος. Ὁ διὰ χειλέων
μιασμὸς ἀντιστοιχεῖ στὴ «συγκατάθεση», ποὺ κατακρίνεται ἀλλὰ ἐπιτιμᾶται ἐλαφρύτερα ἀπὸ τὴν «πράξη», δηλαδὴ τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας (ΡΠΣ 3, 75-76). Τὴν ἀποβολὴ ἀπὸ τὸ ἱερατικὸ
τάγμα καὶ τὴ μετάθεση στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν χωρὶς στέρηση τῆς μετὰ τῶν πιστῶν κοινωνίας ἐπιβάλλει
ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ τοῦ κανόνος 3 καὶ στὸν πορνεύσαντα μετὰ τὴ χειροτονία διάκονο. Βλ. Ἐπιστ. 188,
3,1-3, COURTONNE 2, 124 (PG 32, 672B). Πηδάλιον, σ. 591 καὶ ὑποσ. 1. Πρβλ. κανόνα 25 Ἀποστόλων
(ΡΠΣ 2, 32-33, καν. καὶ ἑρμ.). Ἡ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία ἐπιφυλάσσεται καὶ γιὰ τοὺς ὑπηρετοῦντες
σὲ λειτούργημα ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ χειροθεσία, ὅπως εἶναι οἱ ἀναγνῶστες, οἱ ψάλτες καὶ οἱ ὅμοιοι. Βλ. Ἐπιστ.
217, 51,1-5, COURTONNE 2, 209-210 (PG 32, 796A). ΡΠΣ 4, 206 (ἑρμ. Βαλσαμῶνος).
62. Ἐπιστ. 217, 71,1-4, COURTONNE 2, 213 (PG 32, 801A). Πηδάλιον, σ. 626. Ὁ παρὼν κανόνας τίθεται ἀμέσως μετὰ τοὺς κανόνες ποὺ ἐπιτιμοῦν τοὺς ἀναγνῶστες καὶ ὑποδιακόνους (69) καὶ τοὺς διακόνους καὶ πρεσβυτέρους (70). Ὡστόσο πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι δὲν παραπέμπει μόνο σ᾿ αὐτούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους τοὺς σχετικοὺς μὲ σαρκικὰ παραπτώματα κληρικῶν κανόνες. Ὁ Βαλσαμὼν διευκρινίζει τὴν ἔννοια
τοῦ «συνεγνωκότος», δίνοντας ἔτσι μία ἐπαρκὴ αἰτιολογία γιὰ τὴν αὐστηρότητα τοῦ ἐπιτιμίου: «Συνεγνωκότα δὲ ἐνταῦθα μὴ εἴπῃς τὸν ἔχοντα εἴδησιν μόνην, καὶ μὴ δυνάμενον κωλῦσαι, μηδὲ τὸν συμβουλευσάμενον χωρὶς κακοθελοῦς διαθέσεως… Ὁ δὲ εἰδώς, καὶ δυνάμενος κωλῦσαι καὶ μὴ κωλύσας, καὶ ὁ κακοθελῶς συμβουλευσάμενος, πολλῷ δὲ πλέον ὁ συμπράξας, τιμωρηθήσεται. Σημείωσαι δέ, ὅτι πανταχοῦ ἡ ἐξομολόγησις κουφίζει τὴν κόλασιν, ὁ δὲ ἔλεγχος μεγαλύνει αὐτὴν» (ΡΠΣ 4, 231-232).
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νέλθει σαρκικὰ μὲ τὴ μνηστή του πρὶν τὸ γάμο, τιμωρεῖται μὲ ἐτήσια ἀργία. Ἔπειτα γίνεται δεκτὸς στὴν ἀνάγνωση, ἀλλὰ μένει χωρὶς προαγωγή. Ἐὰν ὅμως συνδεθεῖ σαρκικὰ
χωρὶς μνηστεία, τότε παύεται τῆς ὑπηρεσίας, ἐπιτίμιο ποὺ ἐφαρμόζεται καὶ στὸν ὑποδιάκονο 63 . Ἡ διακόνισσα ποὺ πορνεύει μὲ εἰδωλολάτρη καθαιρεῖται, ἀλλὰ γίνεται δεκτὴ
σὲ κοινωνία μὲ τοὺς πιστούς, μετέχει δὲ τῆς προσφορᾶς μετὰ πολυετὴ μετάνοια καὶ ἁγνεία. Ἀξιοκατάκριτος ὡς ἱερόσυλος εἶναι ὁ εἰδωλολάτρης πού, ἂν καὶ βαπτίσθηκε χριστιανός, ἐξακολουθεῖ τὴν ἄθεσμη μίξη μὲ τὴν καθῃρημένη διακόνισσα. Ὁ Μέγας Βασίλειος αἰτιολογεῖ τὴν ἀπόλυτη στάση του καὶ τὴν ἀνυποχώρητη ἀκρίβεια τοῦ κανόνα
ἀπέναντι στὴν πορνεία τῆς διακόνισσας· «Ἡμεῖς δὲ τῆς διακόνου τὸ σῶμα ὡς καθιερωμένον οὐκέτι ἐπιτρέπομεν ἐν χρήσει εἶναι σαρκικῇ» 64 . Ἡ αὐστηρότητα τοῦ ἱεροῦ πατρὸς
ἐπεκτείνεται σὲ ὅλες τὶς τάξεις τῶν «κανονικῶν», δηλαδὴ τῶν ἀφιερωμένων κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ παρθένων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁρίζει· «Τῶν κανονικῶν τὰς πορνείας εἰς γάμον μὴ καταλογίζεσθαι, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ διασπᾶν αὐτῶν τὴν συνάφειαν». Ὁ κανόνας
ἐνεργεῖ κατασταλτικὰ καὶ προληπτικὰ πρὸς δύο κατευθύνσεις· «Τοῦτο γὰρ καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ πρὸς ἀσφάλειαν λυσιτελὲς καὶ τοῖς αἱρετικοῖς οὐ δώσει καθ᾿ ἡμῶν λαβὴν ὡς διὰ
τὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἄδειαν ἐπισπωμένων πρὸς ἑαυτούς» 65 .
63. Ἐπιστ. 217, 69,1-5, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800C-801A). ∆ύο περιπτώσεις διαλαμβάνει ὁ
κανόνας 69. Στὴν πρώτη περίπτωση ὁ ἀναγνώστης ἐπιτιμᾶται ἐλαφρύτερα, διότι συνῆλθε μὲ τὴ μνηστή
του καὶ ὄχι μὲ ξένη γυναίκα. Τὸ ἁμάρτημά του δὲ λογίζεται ὡς πορνεία ἀλλὰ ὡς μικροψυχία καὶ ἀνυπομονησία, γι᾽ αὐτὸ ἐκπίπτει τοῦ λειτουργήματος γιὰ ἕνα ἔτος, ἀλλὰ διατηρεῖ τὸ βαθμό του χωρὶς δυνατότητα
ἐξέλιξης. Στὴ δεύτερη περίπτωση ἐκπίπτει τῆς ὑπηρεσίας ὁ «κλεψιγαμήσας» ἀναγνώστης καὶ ὑποδιάκονος, δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ συνέρχεται μὲ γυναίκα χωρὶς μνηστεία, ἀκόμα καὶ ἂν τελικὰ τὴ νυμφευθεῖ. Ὁ πρῶτος ὅρος τοῦ κανόνα δὲν ἰσχύει γιὰ τὸν ὑποδιάκονο, διότι σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα 26 Ἀποστόλων ἀπαγορεύεται σ᾽ αὐτὸν μνηστεία καὶ γάμος μετὰ τὴ χειροθεσία. Βλ. ΡΠΣ 4, 225-226 (ἑρμ. Ζωναρᾶ καὶ Βαλσαμῶνος). Πηδάλιον, σ. 625.
64. Ἐπιστ. 199, 44,1-6, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 729B). Ἡ βασικὴ ἀρχὴ «οὐκ ἐκδικήσεις δὶς ἐπὶ
τὸ αὐτὸ» (Ναοὺμ 1, 9) κάμπτεται στὴν περίπτωση τῆς διακόνισσας ποὺ πορνεύει μὲ εἰδωλολάτρη. Ἡ ἐπιβληθεῖσα καθαίρεση συνοδεύεται ἀπὸ ἑπταετὲς ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας, διατηρουμένης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, δηλαδὴ τοῦ δικαιώματος στάσης καὶ προσευχῆς στὸν τόπο τῶν πιστῶν. Ὁ Ζωναρᾶς δικαιολογεῖ τὴν αὐστηρότητα τοῦ ἐπιτιμίου: «διὰ τὸ νύμφη λογίζεσθαι τοῦ Χριστοῦ, καὶ προδοῦναι τὴν τιμὴν ἑαυτῆς, βαρύτερον κολάζεται». Παρόμοια φρονοῦν οἱ Βαλσαμὼν καὶ Ἀριστηνός. Ὁ Βαλσαμὼν συγκεκριμένα ἐντοπίζει τὴν αἰτία τῆς αὐστηρότητας τοῦ κανόνα στὴν ἱερότητα τῆς ἀφιέρωσης καὶ συμπεραίνει
τὴν ἐφαρμογὴ τῆς διάταξης καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα: «…Σημείωσαι ταῦτα διὰ τοὺς μετασχηματιζομένους
κληρικούς τε καὶ μοναχούς, ναὶ μέντοι καὶ μοναχάς, καὶ ἀσκητρίας, καὶ θέλοντας νομίμοις γυναιξίν, ἢ καὶ
ἀνδράσι συνάπτεσθαι. Οἴομαι δὲ ἀπὸ τοῦ κανόνος τούτου καλῶς ἵνα κωλυθῶσι δευτερογαμεῖν καὶ αἱ τῶν
ἱερέων γυναῖκες, ὥσπερ οὐδὲ οἱ ἱερωμένοι τὴν ἱερωσύνην παραιτούμενοι παραχωρηθήσονται ὡς λαϊκοὶ διάγειν καὶ δευτερογαμεῖν. Αἱ μὲν γὰρ γυναῖκες τῶν ἱερέων ἓν σῶμα καὶ μία σὰρξ ἱερατικὴ διὰ τῆς μετὰ
τῶν ἱερέων συναφείας χρηματίσασαι, κἀντεῦθεν οἷον ἱερωθεῖσαι, οὐ βεβηλωθήσονται διὰ τῆς δευτερογαμίας· οἱ δὲ ἱερεῖς ἅπαξ τὴν δευτερογαμίαν ἀποθέμενοι διὰ τοῦ ἱερωθῆναι, καὶ τοῦτο αὐτὸ εἰς Θεὸν ἐπαγγειλάμενοι, οὐ παραχωρηθήσονται διὰ τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν παραιτήσασθαι τὴν ἱερατικὴν ἀξίαν, καὶ τὴν
εἰς Θεὸν ἐπαγγελίαν ἀθετῆσαι, καὶ τῇ σαρκικῇ ἐπιθυμίᾳ δουλεῦσαι· ἀλλὰ κἂν παραιτήσωνται τὴν ἱερωσύνην, κωλυθήσονται τὰ ἅπαξ ἱερωθέντα σώματα αὐτῶν δευτέροις γάμοις βεβηλῶσαι». Βλ. ΡΠΣ 4, 192194). Πηδάλιον, σ. 616 καὶ ὑποσ. 1 καὶ 2. Βλ. καὶ ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 346
σχόλια 1-4.
65. Ἐπιστ. 188, 6,1-5, COURTONNE 2, 126 (PG 32, 673B). ΡΠΣ 4, 108-109 (ἑρμ.). Πηδάλιον, σ.
593. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 331 σχόλια 3-4. Βλ. καὶ Ὅροι κατὰ πλάτος 14, PG
31, 949C-952A: «…Ὁ γὰρ ἀναθεὶς ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, εἶτα πρὸς ἄλλον βίον ἀποπηδήσας, ἱερόσυλος γέγονεν,
αὐτὸς ἑαυτὸν διακλέψας, καὶ ἀφελόμενος τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνάθημα». Ἡ διάλυση τῆς «ἀθέσμου μίξεως» καὶ ἡ
ἀπώλεια τῆς ἱερατικῆς ἀξίας ποὺ ἐπιβάλλεται στοὺς ἁμαρτήσαντες κληρικοὺς δὲ συνιστᾶ κατάλυση τῆς
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Ἀπὸ τὴν καινοδιαθηκικὴ ἤδη ἐποχὴ χῆρες καὶ ἄγαμες γυναῖκες ἔδιναν ρητὴ ὑπόσχεση σωφροσύνης οἱ πρῶτες, ἀγαμίας καὶ παρθενίας οἱ δεύτερες, καὶ ὑπηρετοῦσαν τὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ διέμεναν στὶς ἰδιωτικές τους κατοικίες. Ἐπρόκειτο «περὶ παρθένων ἀφοριζομένων τῷ Θεῷ μετὰ λαϊκοῦ σχήματος» 66 . Σὲ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ἀμφιλοχίου ὁ
ἐπίσκοπος Καισαρείας ἐπαναπροσδιορίζει ἐπὶ τὸ αὐστηρότερο τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἐκπεσούσης ἀφιερωμένης, ἐνῶ παρεμπιπτόντως καθορίζει μὲ ἀκρίβεια τὰ κριτήρια εἰσαγωγῆς
τῶν νεαρῶν γυναικῶν στὴν τάξη τῶν παρθένων. Παρθένος εἶναι «ἡ ἑκουσίως ἑαυτὴν
προσαγαγοῦσα τῷ Κυρίῳ καὶ ἀποταξαμένη τῷ γάμῳ καὶ τὸν ἐν ἁγιασμῷ βίον προτιμήσασα». Ἡ Ἐκκλησία ὄφειλε νὰ ἐγκρίνει τὴν ὁμολογία τῆς παρθένου ποὺ εἶχε κατάλληλη ἡλικία καὶ πλήρη ἱκανότητα καταλογισμοῦ τῶν πράξεών της. Ἔπρεπε νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψιν καὶ νὰ ἐπικυρώνεται μόνο ἡ ὁμολογία νεαρῆς γυναίκας ἄνω τῶν δεκαέξι ἢ δεκαεπτὰ ἐτῶν, ἡ ὁποία μετὰ ἐπαρκὴ δοκιμασία ἔμενε σταθερὴ στὴν ἀπόφασή
της νὰ εἰσαχθεῖ στὴν τάξη τῶν παρθένων. Ἀντίθετα δὲν ἔπρεπε νὰ γίνονται δεκτὲς ἀνώριμες κοπέλες ποὺ δὲν εἶχαν κλίση στὴν ἀγαμία, ἀλλὰ προσάγονταν χωρὶς τὴ θέλησή τους ἀπὸ τοὺς κηδεμόνες ποὺ ἀπέβλεπαν στὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες 67 .
Ἀσύγγνωστη εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ χήρα ποὺ ἀποστατεῖ ἀπὸ τὴν παρθενία, ἐφόσον
ἔχει ἐγγραφεῖ κανονικὰ καὶ ἔγκυρα στὴν τάξη τῶν χηρῶν. Αὐτὴ ἀποκλείεται τῆς θείας
κοινωνίας «ἕως ἂν τοῦ πάθους τῆς ἀκαθαρσίας παύσηται». Ἡ κατὰ παράβαση τῶν ἀποστολικῶν διατάξεων πρόωρη ἐγγραφὴ καθιστᾶ ἀνέγκλητη τὴ γυναίκα καὶ ὑπεύθυνους
τοὺς ἁρμόδιους ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες68 . Περὶ τῶν ἐκπεσουσῶν παρθένων ποὺ ὁκανονικῆς ἀρχῆς μὴ ἐπιβολῆς διπλῆς τιμωρίας, ἀλλὰ ἀπαραίτητο ὅρο τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας. Βλ. καὶ
κανόνα 25 Ἀποστόλων (ΡΠΣ 2, 32-33, καν. καὶ ἑρμ.).
66. Ἐπιτυχὴς χαρακτηρισμὸς τοῦ Βαλσαμῶνος (ΡΠΣ 4, 146). Πρβλ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 337 σχόλια 1 καὶ 4.
67. Ἐπιστ. 199, 18,33-48, COURTONNE 2, 156-157 (PG 32, 720BC). Περὶ τῶν παρθένων προέβλεψε
ἀργότερα ἡ ἐν Καρθαγένῃ σύνοδος διὰ τῶν κανόνων 44 καὶ 126. Βλ. ΡΠΣ 3, 410 καὶ 590. Ἡ Πενθέκτη
(κανόνας 40) κατεβίβασε στὸ δέκατο τὸ ὅριο ἡλικίας τῶν «μελλόντων τὸν μοναχικὸν ὑπέρχεσθαι ζυγόν».
Ἡ αἰτιολόγηση τῆς διάταξης ἀπὸ τοὺς συνοδικοὺς πατέρες («τὴν ἐκκλησίαν χάριτι θείᾳ κραταιοτέραν γινομένην, καὶ ἐπὶ τὰ πρόσω βαίνουσαν ἑωρακότες, καὶ τὸ τῶν πιστῶν πρὸς τὴν τῶν θείων ἐντολῶν τήρησιν
πάγιόν τε καὶ ἀσφαλές», ΡΠΣ 2, 398) παραπέμπει στὴ δικαιολόγηση ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο τοῦ δεκαπενταετοῦς ἐπιτιμίου στὶς ἐκπεσοῦσες παρθένες («Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, ἐπειδὴ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι προϊοῦσα ἡ Ἐκκλησία κραταιοτέρα γίνεται καὶ πληθύνεται νῦν τὸ τάγμα τῶν παρθένων…», Ἐπιστ. 199, 18,7-9, COURTONNE 2, 155 [PG 32, 717Β]). Θὰ μπορούσαμε πάντως νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ὀρθότητα καὶ ἀσφάλεια τόσο τοῦ συνοδικοῦ ὅσο καὶ τοῦ πατερικοῦ κανόνα, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς συνθῆκες τῶν καιρῶν καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ταγμάτων. Ἡ διαβίωση τῶν παρθένων μέσα στὸν κόσμο συνεπαγόταν τὴν ἔκθεσή τους σὲ
πειρασμοὺς καὶ κινδύνους, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁποίων ἀπαιτοῦσε διανοητικὴ καὶ πνευματικὴ ὡριμότητα. Ἡ ἀσφαλὴς διαβίωση τῶν ὑποψηφίων μοναχῶν σὲ ἕνα προστατευμένο ἀπὸ τὸν κόσμο περιβάλλον παρεῖχε τὰ ἐχέγγυα ὁμαλῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀφιερωμένου βίου. Ἐξάλλου ἡ δοκιμὴ ἦταν δυνατὸ νὰ διαρκέσει περισσότερο ἀπὸ τὸν προβλεπόμενο χρόνο, ἐνῶ πάντοτε ἡ ἀξιολόγηση τῆς προόδου τοῦ ὑποψηφίου ἐπαφιόταν
στὸν ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος καὶ ἔκρινε τὴν ἔκβαση τῆς δοκιμῆς. Οἱ ἀνάγκες τῶν καιρῶν ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τῆς μοναχικῆς ζωῆς σήμερα ἐπέβαλαν τὴν καθιέρωση τοῦ ὁρίου ἡλικίας τῶν ὑποψηφίων στὰ δεκαοκτὼ ἔτη. Βλ. ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μαθήματα, σ. 156. Πρβλ. BEAGON, «The Cappadocian Fathers», σσ. 172-173.
68. Ἐπιστ. 199, 24,5-10, COURTONNE 2, 159 (PG 32, 724B). Ἡ ἐγγραφὴ γυναικῶν στὴν τάξη τῶν
χηρῶν ἔπρεπε νὰ πληροῖ τὶς ἀποστολικὲς προϋποθέσεις: «Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας… ἡ δὲ ὄντως χήρα
καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας… Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔρ-
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μολόγησαν ἑκούσια «τὸν ἐν σεμνότητι βίον τῷ Κυρίῳ», ἀλλὰ ἀθέτησαν τὴν ἱερή τους
ὑπόσχεση ὑποτασσόμενες στὰ σαρκικὰ πάθη, οἱ ἀρχαῖοι πατέρες «ἁπαλῶς καὶ πράως
συμπεριφερόμενοι ταῖς ἀσθενείαις τῶν κατολισθαινόντων» ὅρισαν ἐπιτίμιο ἑνὸς ἔτους ἐξισώνοντας τὶς γυναῖκες αὐτὲς μὲ τοὺς διγάμους. Ὁ Μέγας Βασίλειος θεσπίζει αὐστηρότερη ρύθμιση ἐρειδόμενος στὴν παραγγελία τοῦ ἀποστόλου Παύλου «νεωτέρας δὲ χήρας
παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι κρῖμα, ὅτι
τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν». Ἐὰν ἡ ἀθετήσασα τὴν ὑπόσχεση ἀφιέρωσης χήρα ὑπόκειται σὲ βαρύτατο κρίμα, πολὺ περισσότερο κρίμα φέρει ἡ παρθένος, «ἥτις νύμφη ἐστὶ
τοῦ Χριστοῦ καὶ σκεῦος ἱερὸν ἀνατεθὲν τῷ ∆εσπότῃ», δεδομένου ὅτι ἡ παρθενία εἶναι
ἀνώτερη τῆς χηρείας. Γιὰ τὸ λόγο τῆς Γραφῆς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας ἐπιβάλλει
στὴν ἐκπεσοῦσα παρθένο τὸ ἐπιτίμιο τῆς μοιχείας69 . Ἐπιείκεια καὶ εὐρύτητα πνεύματος
φανερώνει ἡ στάση του ἀπέναντι στὶς αἱρετικὲς γυναῖκες ποὺ ἀθετοῦσαν τὴν ὑπόσχεση
παρθενίας. Αὐτὲς προσερχόμενες στὴν ὀρθὴ πίστη δὲν ὑποβάλλονται σὲ ἐπιτίμιο, διότι
ἡ ἄγνοια τῆς θείας νομοθεσίας αἴρει τὸ ἀξιόποινο τῆς πράξης 70 .
Κατὰ τὸν 4ο αἰ. δὲν ὑπῆρχε στὴν Ἐκκλησία ὁμολογία παρθενίας γιὰ τοὺς ἄνδρες ἀνάλογη μὲ τὴν ὁμολογία ποὺ ἔδιναν οἱ γυναῖκες, παρὰ μόνο ἡ σιωπηλὴ ἀποδοχὴ τῆς ἀγαμίας ἀπὸ τοὺς μοναχούς. Ὁ Μέγας Βασίλειος θεωρεῖ ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπάρχει κενὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία καὶ γι᾽ αὐτὸ προτείνει τὴ θεσμοθέτηση σχετικῆς
διαδικασίας, κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄνδρες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν παρθενικὸ
βίο θὰ ὑποβάλλονται σὲ κατάθεση φανερῆς ὁμολογίας, ὥστε, ἐὰν ὑποπέσουν στὸ φιλόσαρκο καὶ ἡδονικὸ βίο, νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπιβολὴ σ᾿ αὐτοὺς τοῦ κανονικοῦ ἐπιτιμίου
τῆς πορνείας 71 .
γῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε» (Α΄ Τιμ. 5, 3· 5· 9-10). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 607 καὶ ὑποσ. 1. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 340 σχόλια 3-4.
69. Ἐπιστ. 199, 18,1-28, COURTONNE 2, 155-156 (PG 32, 717A-720A). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 217, 60,1-5,
COURTONNE 2, 211 (PG 32, 797C-800A). Α´ Τιμ. 5, 11-12. Πηδάλιον, σσ. 603-604, 621-622. ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, Οἱ μοναχικοὶ θεσμοί, σ. 160-161. PAVERD, «Die Quellen», σ. 29 ἑξ. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 204-205. Ἐδῶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἐμφανίζεται ἐξαιρετικὰ αὐστηρὸς νομοθέτης, καθὼς ἐπιτείνει
μέχρι δεκαπενταετίας προγενέστερο ἐνιαύσιο ἐπιτίμιο (κανόνας 19 Ἀγκύρας). Ὁ ἐπαναπροσδιορισμὸς τοῦ
ἐξαιρετικὰ ἐπιεικοῦς παλαιοῦ ἐπιτιμίου ἦταν ἀπαραίτητος, προκειμένου νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ποιότητα τῶν
προσερχομένων στὴν τάξη τῶν παρθένων. Τὸ δεκαπενταετὲς ἐπιτίμιο, τὸ ὁποῖο τίθεται ὡς ἀντιστάθμισμα
στὴ βαρύτητα τοῦ ἁμαρτήματος, λειτουργεῖ θεραπευτικὰ γιὰ τὴν ἁμαρτήσασα καὶ προληπτικὰ γιὰ τὶς ὑποψήφιες. Ἐξάλλου δὲν εὐσταθεῖ αὐστηρότητα πρὸς τὴ μοιχευθεῖσα ἔναντι τοῦ συζύγου της καὶ ἐπιείκεια
πρὸς τὴ μοιχευθεῖσα ἔναντι τοῦ θείου Νυμφίου. Ἡ ἀθέτηση τῆς μοναχικῆς ὁμολογίας συνιστᾶ πνευματικὴ
μοιχεία.
70. Ἐπιστ. 199, 20,1-11, COURTONNE 2, 157 (PG 32, 720C-721A). Πηδάλιον, σσ. 604-605. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 338 σχόλια 3 καὶ 5. Βλ. καὶ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 16.
71. Ἐπιστ. 199, 19,1-8, COURTONNE 2, 157 (PG 32, 720C). Ὁ Ζωναρᾶς ἐφαρμόζει τὸν κανόνα καὶ
στοὺς διακόνους καὶ ὑποδιακόνους, ἐνῶ ὁ Βαλσαμὼν ἐπεκτείνει τὴν ἐμβέλειά του «εἰς πάντας τοὺς τοῦ βήματος κληρικούς· καὶ οὗτοι γὰρ σιωπηρῶς δοκοῦσιν ὁμολογεῖν, μὴ ἐλθεῖν εἰς γάμον μετὰ τὴν χειροτονίαν,
καὶ παραβαίνοντες τὸν κανόνα καθαιροῦνται». Βλ. ΡΠΣ 4, 145, 146. Πηδάλιον, σ. 604. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 338 σχόλια 1-2. Πρβλ. κανόνες 26 Ἀποστόλων (ΡΠΣ 2, 33), 10 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 39-40) καὶ 6 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 318). ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 208-209. Οἱ διαφορετικὲς συνθῆκες τοῦ ἁμαρτήματος καὶ ἡ ἰδιότητα τοῦ ἐπιτιμωμένου δικαιολογοῦν τὴν ποικιλία τῶν
ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων. ∆ιὰ τοῦ κανόνος 19 ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιβάλλει ἐπιτίμιο πορνείας στοὺς
παραβάτες τῆς ὑπόσχεσης παρθενίας, ἐνῶ διὰ τοῦ 60 ὁρίζει ἐπιτίμιο μοιχείας στοὺς ἐκπεσόντες μοναχοὺς
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3. Ἡ «φιλανθρωπία» τῶν κανονικῶν ἐπιτιμίων ἐπὶ τῶν λαϊκῶν
α΄. Προσβολὲς κατὰ τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας
Ὁ φόνος, μία ἀπὸ τὶς δυσκολότερες ποιμαντικὲς περιπτώσεις, ὑπόκειται σὲ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπαιτιότητα τοῦ δράστη
καὶ τὶς εἰδικὲς περιστάσεις τῆς ἐγκληματικῆς πράξης 72 . Τὸ εἰκοσαετὲς ἐπιτίμιο τοῦ ἑκούσιου φονιᾶ 73 ὑποδιπλασιάζεται στὴν περίπτωση τοῦ ἀκούσιου φονιᾶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση πάντοτε τῆς μετάνοιας 74 . Ἡ συμμετοχὴ σὲ πολεμικὴ ἔφοδο ἰσοδυναμεῖ μὲ πρόθεση φόνου, καὶ συνεπῶς οἱ πολεμιστὲς κατατάσσονται στοὺς ἑκούσιους φονεῖς75 . Ὡστόσο ἀποδέχεται ὡς ἐφαρμοστέα πατερικὴ παράδοση κατὰ τὴν ὁποία δίνεται συγγνώμη σ᾽
αὐτοὺς ποὺ ἀμύνονται στοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. Παρὰ τὸ σεβασμό του στὴν
(Ἐπιστ. 217, 60,1-5, COURTONNE 2, 211 [PG 32, 797C-800Α]). Ὁ κανόνας 19 Ἀγκύρας ἐπιβάλλει τὸ
ἐπιτίμιο τῆς διγαμίας στοὺς ἀθετήσαντες τὴν ὑπόσχεση παρθενίας (ΡΠΣ 3, 60). Ὁ 16 Χαλκηδόνος ἀναθέτει στὴν κρίση τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου τὴν ἐπιβολὴ ἐπιτιμίου στοὺς μοναχοὺς ποὺ συνάπτουν γάμο, ἐνῶ
ὁ 44 Πενθέκτης εἰσηγεῖται ἐν προκειμένῳ τὸ ἐπιτίμιο τῆς πορνείας (ΡΠΣ 2, 256 καὶ 409). Ὡστόσο δὲν ὑπάρχει, κατὰ τὸν Βαλσαμώνα, ἐναντίωση ἀνάμεσα στοὺς κανόνες. Ὁ 19 Ἀγκύρας δὲν ἀναφέρεται σὲ μοναχοὺς ἀλλὰ σὲ κοσμικούς, «ἄνδρας δηλονότι καὶ γυναῖκας, μὴ τοὺς ἀποταξαμένους τῷ κόσμῳ, καὶ ἐπιλεξαμένους τὸν μονήρη βίον, ἀλλ᾽ ἑτέρους τινὰς μετὰ λαϊκοῦ σχήματος προσερχομένους τῷ Θεῷ, καὶ παρθενεύειν ἐπαγγελλομένους». Ἐξάλλου ὡς «ἀθέτησις τῆς ἐπαγγελίας» δὲ νοεῖται ἡ πορνεία ἀλλὰ ὁ νόμιμος γάμος, πράγμα ποὺ δικαιολογεῖ τὸ ἐπιτίμιο τῆς διγαμίας. Οἱ μοναχοὶ ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸ μονήρη βίο καὶ
νυμφεύονται δὲν ὑπόκεινται στὸ ἐπιτίμιο τῆς διγαμίας, ἀλλὰ «διασπωμένου τοῦ γάμου ὡς ἀνυποστάτου,
μεγάλως κολασθήσονται» (ΡΠΣ 3, 61). Ὁ 16 Χαλκηδόνος δὲν ὁρίζει διαφορετικά, ἀλλὰ ἁπλῶς ἀναγνωρίζει στὸν ἐπίσκοπο τὴν ἐξουσία νὰ οἰκονομήσει τὴν κάθε περίπτωση λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς ἐκκλησιαστικὲς διατάξεις (ΡΠΣ 2, 257-258). Τὸ κλειδὶ τῆς ἐναρμόνισης τῶν κανόνων ἐντοπίζει ὁ Βαλσαμὼν στὴν
προαίρεση τοῦ ἐκπεσόντος: «∆οκεῖ μοι οὖν, ὡς ὁ παρὼν κανὼν (ἐνν. 44 Πενθέκτης), ἐκεῖνον τὸν μοναχόν,
τῷ γάμῳ προσομιλήσαντα, λέγει τοῖς τῶν πορνευόντων ἐπιτιμίοις καθυποβάλλεσθαι, τὸν ἑκουσίως ἀποστάντα τοῦ ἀθέσμου γάμου, καὶ πρὸς τὴν προτέραν μοναδικὴν ἐπανελθόντα κατάστασιν, καὶ ἐξομολογησάμενον. Ὁ γὰρ ἑκουσίως τοῦ ἀθεμίτου γάμου μὴ ἀφιστάμενος, μεγάλως τιμωρεῖται διὰ τὴν προφανῆ ἀναίδειαν» (ὅπ.π., 410). Βλ. καὶ ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, ὅπ.π., σσ. 198-199.
72. Ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὰ εἴδη φόνου καὶ τὴ σημασία τοῦ βουλητικοῦ στοιχείου τοῦ δράστη εἶναι ἔντονα ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ περὶ φόνου θεωρία. Βλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 161. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 133-134.
73. Ἐπιστ. 217, 56,1-12, COURTONNE 2, 210-211 (PG 32, 797A). Πηδάλιον, σ. 621. Πρβλ. κανόνες
22 Ἀγκύρας, ποὺ ἐπιτρέπει μετοχὴ τῶν ἁγιασμάτων «ἐν τῷ τέλει τοῦ βίου» (ΡΠΣ 3, 65), καὶ 65 (66)
Ἀποστόλων, ποὺ ἐπιβάλλει ἀφορισμὸ (ΡΠΣ 2, 83-84. Πηδάλιον, σσ. 85-88). Ὁ κανόνας 5 τοῦ Γρηγορίου
Νύσσης εἶναι αὐστηρότερος ἀπὸ τὸν κανόνα 56 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, καθὼς προβλέπει γιὰ τὸν ἑκούσιο
φόνο ἐπιτίμιο εἴκοσι ἑπτὰ ἐτῶν, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ τρεῖς ἐννεάδες ἐτῶν κατανεμημένες σὲ πρόσκλαυση,
ἀκρόαση καὶ ὑπόπτωση (ΡΠΣ 4, 315-316). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι», σ. 154.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία», σσ. 47-48. Γιὰ τοὺς τέσσερις βαθμοὺς μετανοίας βλ. κανόνα 11
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας (ὅπ.π., 66), ὁ ὁποῖος ἀποδίδεται στὸ Μέγα Βασίλειο.
74. Ἐπιστ. 217, 57,1-6, COURTONNE 2, 211 (PG 32, 797B). Πηδάλιον, σ. 621. Πρβλ. Ἐπιστ. 188,
11,1-2, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681Β): «Ὁ δὲ τὸν ἀκούσιον ποιήσας φόνον ἀρκούντως ἐξεπλήρωσε
τὴν δίκην ἐν τοῖς ἕνδεκα ἔτεσι». Οἱ δύο κανόνες δὲν ἀντιφάσκουν ὡς πρὸς τὸ χρόνο τοῦ ἐπιτιμίου, τὸ ὁποῖο
ὁρίζεται σαφῶς στὰ δέκα χρόνια. Προφανῶς στὸν κανόνα 11 ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπαντᾶ σὲ ἐρώτημα τοῦ
Ἀμφιλοχίου γιὰ συγκεκριμένο ὑπὸ τὴν ποιμαντική του εὐθύνη ἀκούσιο φονιά, ὁ ὁποῖος τελοῦσε ὑπὸ ἐπιτίμιο ἤδη ἕνδεκα χρόνια. Βλ. Πηδάλιον, σ. 599 καὶ ὑποσ. 1. Πρβλ. κανόνα 23 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 65-66). Ὁ
Γρηγόριος Νύσσης στὸν κανόνα 5 προβλέπει ἐπιτίμιο ἐννέα ἐτῶν (ΡΠΣ 4, 316).
75. Ἐπιστ. 188, 8,32-37, COURTONNE 2, 127 (PG 32, 676C-677A): «Ἑκούσιον δὲ πάλιν παντελῶς
καὶ οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχον οἷόν ἐστι… τὸ τῶν πολεμικῶν ἐφόδων… οἵ τε ἐν τοῖς πολέμοις ἐπὶ φόνους ἔρχονται, οὔτε φοβῆσαι οὔτε σωφρονίσαι, ἀλλ᾿ ἀνελεῖν τοὺς ἐναντιουμένους ἐκ τοῦ φανεροῦ προαιρούμενοι».
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πρὸ αὐτοῦ παράδοση ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας συμβουλεύει τοὺς στρατιῶτες νὰ ἀπέχουν τῆς κοινωνίας ἐπὶ τρία ἔτη 76 . Τῆς κοινωνίας ἀποκλείει καὶ τοὺς λαϊκοὺς ποὺ καταδιώκουν καὶ φονεύουν ληστές, ἐνῶ προβλέπει τὴν καθαίρεση τῶν κληρικῶν ποὺ λαμβάνουν μέρος σὲ μία τέτοια ἐπιχείρηση, κατὰ τὸ γραφικὸ «οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται» 77 . Ἂν καὶ προβλέπει συγκεκριμένα ἐπιτίμια γιὰ κάθε μορφὴ φόνου, παρέχει στὸν ποιμένα τὴ διακριτικὴ εὐχέρεια νὰ αὐξάνει ἢ νὰ μειώνει τὰ ἐπιτίμια
ἀνάλογα μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε περίστασης· «τῆς δὲ σῆς συνέσεώς ἐστι
κατὰ τὸ ἰδίωμα τῆς περιστάσεως ἐπιτείνειν τὰ ἐπιτίμια ἢ καὶ ὑφεῖναι» 78 .
Γυναίκα ποὺ ὑποβάλλεται σὲ ἑκούσια ἄμβλωση79 ὑπόκειται σὲ ποινὴ γιὰ φόνο, διό76. Ἐπιστ. 188, 13,1-5, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681ΒC): «Τοὺς ἐν πολέμοις φόνους οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο, ἐμοὶ δοκεῖν, συγγνώμην δόντες τοῖς ὑπὲρ σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυνομένοις. Τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν, ὡς τὰς χεῖρας μὴ καθαρούς, τριῶν ἐτῶν τῆς κοινωνίας μόνης ἀπέχεσθαι». Παρὰ τὸν ἐμφανὴ συμβουλευτικὸ χαρακτήρα, οἱ ἑρμηνευτὲς Ζωναρᾶς καὶ Βαλσαμὼν κρίνουν ὡς αὐστηρὴ τὴ διάταξη καὶ ἀνεφάρμοστη στὴν πράξη. Κατὰ τὴ χιλιετὴ ἱστορική της πορεία ἡ ἑλληνορωμαϊκὴ αὐτοκρατορία διατήρησε τὴ χριστιανικὴ πίστη χάρη στὴν προσφορὰ μέχρι θανάτου τῶν στρατιωτῶν της. Ἡ συχνότητα τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, στὶς ὁποῖες συμμετεῖχαν, τοὺς καθιστοῦσε ἑκούσιους φονεῖς καὶ μάλιστα κατ᾽ ἐξακολούθησιν. Ἡ ἀκριβὴς καὶ αὐστηρὴ τήρηση τοῦ κανόνα τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου πιθανότατα θὰ ἀπέκλειε διὰ βίου ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία τοὺς στρατιῶτες, καθὼς πολλοὶ ἀπὸ
αὐτοὺς σκοτώνονταν στὴ μάχη. Ὀρθά, κατὰ τὴ γνώμη τῶν ἑρμηνευτῶν, οἱ προγενέστεροι πατέρες (βλ.
ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀμμοῦν μονάζοντα, ΡΠΣ 4, 69) ἔδωσαν συγχώρηση στοὺς στρατιῶτες, γιατὶ χωρὶς τὴ θυσία τους δὲ θὰ ὑπῆρχε χριστιανικὴ εὐσέβεια καὶ σωφροσύνη. Ἔτσι ὁ παρὼν κανόνας
δὲν ἐφαρμόστηκε στὴν πράξη. Ὡστόσο σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο χρησιμοποιήθηκε ὡς ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ
αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ, ὅταν εἰσηγήθηκε τὴν ἀναγνώριση ὡς μαρτύρων τῶν πεσόντων στὴ μάχη
στρατιωτῶν (ΡΠΣ 4, 131-133· πρβλ. Πηδάλιον, σ. 599 καὶ ὑποσ. 2). ΠΟΥΛΗΣ, Ἡ ἄσκηση βίας, σ. 84 ἑξ.
77. Ἐπιστ. 217, 55,1-4, COURTONNE 2, 210 (PG 32, 796B-797A). Ματθ. 26, 52. Ὁ Ζωναρᾶς θεωρεῖ
τὸν κανόνα αὐτὸ ἐξίσου «φορτικὸν» μὲ τὸν 13, ποὺ ἐπιβάλλει τριετὴ ἀκοινωνησία στοὺς πολεμιστὲς (ΡΠΣ
4, 212). Ἀπὸ τὸν ἐπιτακτικὸ χαρακτήρα τοῦ κανόνα 13 ὁ Βαλσαμὼν συμπεραίνει τὸν ἀναγκαστικὸ χαρακτήρα τοῦ 55. Ὡς «μάχαιρα» ἑρμηνεύει ὁ ἴδιος τὴν ἐπιβαλλόμενη ἀκοινωνησία καὶ καθαίρεση· «τοῖς γὰρ
εὖ φρονοῦσι, θανατηφόρος τιμωρία ταῦτα λογίζονται» (ὅπ.π., 213). Βλ. καὶ κανόνα 65 Ἀποστόλων (ΡΠΣ
2, 83-84, καν. καὶ ἑρμ.). Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸ κανόνα ὁ πολιτικὸς νόμος ἀθώωνε τοὺς φονεῖς
ληστῶν. Τὸ ζήτημα ἀπασχόλησε σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη ἐπὶ πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ
Χλιαρηνοῦ. Οἱ συνελθόντες ἐπίσκοποι κατέληξαν σὲ ἀπόφαση μελετώντας τόσο τὶς ἐκκλησιαστικὲς ὅσο
καὶ τὶς πολιτικὲς διατάξεις: « Ἤρεσε δὲ τῇ συνόδῳ, ὅσον τέως κατὰ τοὺς νόμους τῆς ἐκκλησίας τοὺς ἀμυνομένους τοῖς λῃσταῖς, καὶ τοὺς διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον ἐκ παρακλήσεως φονεύσαντας λῃστὰς ἐπιτιμᾶσθαι
καθὼς ἐπιτιμῶνται καὶ οἱ ἐν πολέμῳ φονεύσαντες· τὸν δὲ φονεύσαντα λῃστήν, ὁπόταν τὴν ἀπὸ τούτου λῃστείαν ἠδύνατο διαφυγεῖν, ἐπὶ πλέον ἐπιτιμᾶσθαι» (ΡΠΣ 4, 213-214). Τὰ παραπάνω ἰσχύουν γιὰ τοὺς λαϊκούς. Κατὰ τὸ Βαλσαμώνα οἱ κληρικοὶ ποὺ φονεύουν ληστὴ καθαιροῦνται σὲ κάθε περίπτωση, «μηδεμιᾶς
διαφορᾶς οὔσης πολεμίων, ἢ λῃστῶν, ἢ ἑτέρων τινῶν» (ὅπ.π., 214). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 620. Πρβλ. ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγές, σσ. 193-194,
78. Ἐπιστ. 217, 54,3-5, COURTONNE 2, 210 (PG 32, 796B). Τὸ «ἰδίωμα τῆς περιστάσεως» ὑποδηλώνει τὴν αἰτία καὶ τὸν τρόπο τοῦ φόνου, τὸ ποιὸν τοῦ ἀναιρεθέντος, τὴ διάθεση καὶ μετάνοια τοῦ φονιᾶ
καὶ ἄλλες παραμέτρους τῆς ἐγκληματικῆς ἐνέργειας. Βλ. ΡΠΣ 4, 211-212 (ἑρμ. Ζωναρᾶ καὶ Βαλσαμῶνος). Πηδάλιον, σ. 620. Ἐξίσου ἐλαστικὸς εἶναι ὁ Γρηγόριος Νύσσης, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει τὴν εὐχέρεια
τοῦ «οἰκονομοῦντος τὴν ἐκκλησίαν» νὰ συντάμει τὶς ἐννεάδες τοῦ ἐπιτιμίου τῶν ἑκούσιων φονέων, «εἴπερ
τὸ μέγεθος τῆς ἐπιστροφῆς νικῴη τὸν χρόνον, καὶ ὑπερβάλλοιτο τῇ σπουδῇ τῆς διορθώσεως», ἀλλὰ καὶ τὴ
μία ἐννεάδα τοῦ ἐπιτιμίου τοῦ ἁκούσιου φονιᾶ, «εἰ ἀξιόπιστος γένοιτο ἡ ἐπιστροφή». Ἐπιτρέπει δέ, ἀκολουθώντας «τῇ τῶν Πατέρων φιλανθρωπίᾳ», τὴ θεία μετάληψη πρὸ τοῦ θανάτου, ὥστε «μὴ κενὸν τοῦ ἐφοδίου πρὸς τὴν ἐσχάτην ἐκείνην καὶ μακρὰν ἀποδημίαν ἐκπεμφθῆναι» (ΡΠΣ 4, 316-317).
79. Ἡ προσφυγὴ στὴν ἄμβλωση ἦταν συνήθως κοινωνικὴ διέξοδος γυναικῶν ποὺ συνελάμβαναν ἐκτὸς γάμου. Ἂν καὶ δέχεται τὸ χαρακτήρα τῆς ἄμβλωσης ὡς ἑκούσιου φόνου ὁ Βαλσαμὼν ἀναγνωρίζει ἐλαφρυντικὰ στὶς γυναῖκες ποὺ προβαίνουν σὲ μία τέτοια παράνομη καὶ συνάμα ἐπικίνδυνη πράξη: «ἐμοὶ δὲ
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τι ἡ θανάτωση ἐμβρύου ἐξισώνεται μὲ φόνο. Παρὰ τὴ βαρύτητα τοῦ ἐγκλήματος ὁ
Μέγας Βασίλειος κρίνει ὅτι ἡ μετάνοια δὲν πρέπει νὰ παρατείνεται μέχρι τὴν ὥρα τοῦ
θανάτου, ἀλλὰ νὰ γίνεται δεκτὸ τὸ ὅριο τῶν δέκα ἐτῶν· «ὁρίζειν δὲ μὴ χρόνῳ, ἀλλὰ τρόπῳ τῆς μετανοίας τὴν θεραπείαν» 80 . Ἡ ἄμβλωση ἔχει πρόσθετη ἀπαξία λόγῳ τῆς
αὐτοπροσβο-λῆς τῆς γυναίκας· «Ἐνταῦθα γὰρ ἐκδικεῖται οὐ μόνον τὸ γενησόμενον, ἀλλὰ
καὶ αὐτὸς ὁ ἑαυτῷ ἐπιβουλεύσας, διότι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐναποθνήσκουσι ταῖς τοιαύταις
ἐπιχειρήσε-σιν αἱ γυναῖκες». Συνεπῶς ἡ ὑποβαλλόμενη σὲ ἄμβλωση εὐθύνεται ὄχι μόνο
γιὰ τὸ φόνο τοῦ βρέφους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἑκούσια αὐτοπροσβολή, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ
ὁδηγήσει στὸ θάνατο81 . Στὴν κατηγορία τοῦ φόνου ὑπόκειται καὶ ἡ γυναίκα ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ βρέφος της γιὰ νὰ συγκαλύψει τὴν ἁμαρτία της. Ἄξια συγχώρησης ὅμως εἶναι ἡ μητέρα ποὺ δὲν εἶχε πρόθεση νὰ ἐκθέσει τὸ νεογέννητο σὲ κίνδυνο, ἀλλὰ αὐτὸ πέθανε λόγῳ ἔλλειψης τῶν ἀναγκαίων 82 .
Μὲ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα ἀντιμετωπίζει ὁ Μέγας Βασίλειος τὸ φαινόμενο τῆς ἁρπαγῆς. Ὁ ἄνδρας ποὺ ἀπάγει μνηστευμένη μὲ ἄλλον γίνεται δεκτὸς στὴν Ἐκκλησία ἀδοκεῖ, ἑκούσιον μὲν καὶ ταύτην φόνον πλημμελεῖν, καθὼς τοῦτο παρίσταται ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ η΄ κανόνος
(ἐνν. τοῦ Βασιλείου), καὶ εἰς τόπον μᾶλλον αὐτοφονευτοῦ καὶ αὐτὴν καθίστασθαι, ἐὰν ἐκ τοῦ τοιούτου
τρόπου τελευτήσῃ· μὴ ὑποκεῖσθαι δὲ φόνου ἑκουσίου ἐπιτιμίῳ, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν φύσει τὸ κυοφορούμενον,
καὶ διὰ τὸ μὴ ἐκ διαθέσεως κακῆς μελετηθῆναι τὸν φόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ φόβον οὐκ ἀγενῆ, γονέως τυχόν, ἢ
δεσπότου, ἢ ἄλλου τινὸς κίνδυνον ἀπειλοῦντος… λοιπὸν καλῶς ἡ φθείρασα τὸ ἔμβρυον αὐτῆς, οὐχ ὑπόκειται ἐπιτιμίοις φονέων ἑκουσίων» (ΡΠΣ 4, 98-99).
80. Ἐπιστ. 188, 2,1-11, COURTONNE 2, 124 (PG 32, 672ΑΒ). Ἀναλύοντας τὴ σχέση μεταξὺ χρόνου
καὶ τρόπου μετανοίας ὁ Ζωναρᾶς ἐπισημαίνει: «εἰ μὲν καταφρονητικῶς διάκειται πρὸς τὴν μετάνοιαν ἡ ἁμαρτήσασα, οὐ μόνον ἡ δεκαετία περαιωθήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐπιταθήσεται· εἰ δὲ σπουδαίως τὴν ἁμαρτίαν
διορθοῦται, καὶ ἡ δεκαετία κολοβωθήσεται· τὸ πᾶν δὲ τῇ τοῦ οἰκονομοῦντος αὐτὴν ἀνατίθησι κρίσει»
(ΡΠΣ 4, 96-97). Παρόμοια φρονεῖ ὁ Βαλσαμὼν (ὅπ.π., 98). Ἐπιτρέποντας συστολὴ τοῦ χρόνου ἀκοινωνησίας χάριν εἰλικρινοῦς μετανοίας ὁ Μέγας Βασίλειος ἀποδεικνύεται φιλανθρωπότερος τῶν Πατέρων τῆς ἐν
Ἀγκύρᾳ συνόδου, οἱ ὁποῖοι καταργώντας προγενέστερο ὅρο ποὺ παρέτεινε τὸ ἐπιτίμιο «μέχρις ἐξόδου» θέσπισαν διὰ τοῦ κανόνος 21 δεκαετὲς ἐπιτίμιο, ποὺ δὲν αἴρεται, ἐὰν δὲν πληρωθοῦν καὶ οἱ τέσσερις βαθμοὶ
μετανοίας (ΡΠΣ 3, 63-65, καν. καὶ ἑρμ.). Βλ. καὶ κανόνα 91 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 518-520, καν. καὶ ἑρμ.).
Πηδάλιον, σ. 590. ΤΡΩΪΑΝΟΣ, Ἡ ἄμβλωση, σ. 27 ἑξ. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 284-287.
81. Ἐπιστ. 188, 2,3-6, COURTONNE 2, 124 (PG 32, 672Α). Βλ. PAVERD, «Die Quellen», σσ. 61-62.
ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγές, σσ. 232-233, σχόλιο 1. Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αὐτοχείρων βασίστηκε κυρίως στὸν κανόνα 14 Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας (ΡΠΣ 4, 339-340, καν. καὶ ἑρμ. Βαλσαμῶνος). Βλ.
ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, ὅπ.π., σσ. 209-230, ὅπου καὶ πλούσια σχετικὴ βιβλιογραφία.
82. Ἐπιστ. 217, 52,1-6, COURTONNE 2, 210 (PG 32, 796AB). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 199, 33,1-2, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728A). Πηδάλιον, σσ. 612, 619. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν,
σ. 343 σχόλιο 3. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 18. Οἱ δύο κανόνες (33 καὶ 52) συνιστοῦν ἀδίκημα
παράλειψης, καὶ μάλιστα γνήσιο, καὶ συνεπῶς ἐφαρμόζονται μόνο στὴ γυναίκα ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ βρέφος της. Ἡ δεινὴ θέση τῆς μητέρας ποὺ στερεῖται τῶν ἀναγκαίων αἴρει τὸ δεοντολογικὸ στοιχεῖο τῆς ἐνοχῆς. Βλ. ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγές, σ. 199. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ γυναίκα ποὺ ἐκθέτει ἑκούσια τὸ νεογέννητο
ὑπόκειται στὸ ἐπιτίμιο τοῦ φόνου ἀκόμα καὶ ἂν τὸ βρέφος διαφύγει τὸν κίνδυνο περιθαλπόμενο ἀπὸ διερχομένους. Αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὴ διατύπωση τῶν κανόνων 33 καὶ 52 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Βαλσαμών: «ἔνθα μὲν γὰρ καταφρόνησιν ἢ δόλον εἰσάγει ὁ ἅγιος τῆς γυναικός, οὐ προστίθησι διαφθορὰν τοῦ γεννηθέντος, ἀλλά φησιν ὡς ἐπὶ φόνῳ κρίνεσθαι τὴν μητέρα, τουτέστι, κἂν μὴ φονευθῇ τὸ κυηθέν, κατακρίνεσθαι δὲ ταύτην διὰ τὴν κακὴν διάθεσιν· φονευθέντος γὰρ τοῦ παιδίου κατὰ δόλον ἢ ῥᾳθυμίαν ἐκείνης, ἀμάχως ὤφειλεν ὡς φονεύτρια καταδικάζεσθαι· ὅταν δὲ οὔτε δόλον, οὔτε ἀμέλειαν προβῆναι
τῆς μητρὸς φησί, κἀντεῦθεν ταύτην συγγινώσκεσθαι, προστίθησι διαφθαρῆναι τὸ γεννηθὲν ἀπὸ ἐρημίας
ἢ ἀπορίας τῶν ἀναγκαίων· εἰ γὰρ ἔζη καὶ οὐδὲ ἀμέλεια προέβη τῆς μητρός, πῶς ἄν τις εἴποι ταύτην εὐθύνεσθαι;» (ΡΠΣ 4, 208-209).

252

Ε΄. ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ

φοῦ ἐπιστρέψει τὴ γυναίκα στὸ μνηστήρα της, ὁ ὁποῖος θὰ καθορίσει τὴν ἔκβαση τῆς
μνηστείας. Ἐὰν ἡ ἁρπαγεῖσα εἶναι ἐλεύθερη, ὁ αὐτουργὸς ὑποχρεοῦται νὰ τὴν παραδώσει στοὺς οἰκείους ἢ κηδεμόνες της, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὴ σύναψη ἢ μὴ συνοικεσίου. Ὁ ὑπαίτιος ἐπιτιμᾶται ὡς πόρνος μὲ τετραετὴ ἀκοινωνησία, διότι «ἐκ διαφθορᾶς, εἴτε λαθραίας εἴτε βιαιοτέρας, γυναῖκα ἔχει», ἀκόμα καὶ ἂν ἀκολουθήσει νόμιμη σύναψη συνοικεσίου, δηλαδὴ μὲ τὴ συναίνεση τόσο τῶν κηδεμόνων ὅσο καὶ τῆς διαφθαρείσας 83 . Στοὺς ἀπαγωγεῖς καὶ στοὺς συνεργούς τους, ἀκόμα καὶ στὶς οἰκογένειες
αὐτῶν, ἐπιβάλλει τριετὲς ἐπιτίμιο, ἐνῶ γιὰ τὴν κώμη ποὺ ὑποδέχεται εὐμενῶς τὴν ἁρπαγεῖσα ὁρίζει νὰ εἶναι «ἔξω τῶν εὐχῶν πανδημεί», ὥστε νὰ ἔλθουν οἱ κάτοικοι σὲ συναίσθηση τῆς ἀδικοπραξίας καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ἐκδιώκουν τοὺς ἀπαγωγεῖς καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τοὺς ἀδικουμένους. Ὡστόσο ἀπαλλάσσει ὅλους τῆς εὐθύνης, ἐὰν ἡ ἀπαγωγὴ ἔγινε
χωρὶς βία ἢ κλοπὴ καὶ μὲ τὴ συγκατάθεση τῆς ἀπαχθείσας. Ἀποκλείει ἐπίσης τὴν εὐθύνη τῆς χήρας ἀναγνωρίζοντας σ᾿ αὐτὴ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης 84 .
β΄. Παράνομοι γάμοι, μοιχεία, πορνεία
Ὁ Μέγας Βασίλειος λαμβάνει ἰδιαίτερη πρόνοια γιὰ τὴν προστασία τοῦ θεσμοῦ τοῦ
γάμου λόγῳ τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ χαρακτήρα του. Ἡ οἰκογένεια δὲν
εἶναι μόνο ἡ ἀδιάρρηκτη «εἰς σάρκα μίαν» ἕνωση ἄνδρα καὶ γυναίκας, ἀλλὰ καὶ τὸ ζωτικὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας 85 . Ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ αὐστηρότητα, ὅπου δεῖ, ἐναλλάσ83. Ἐπιστ. 199, 22,1-18, COURTONNE 2, 158 (PG 32, 721B-724A). Πηδάλιον, σ. 606 καὶ ὑποσ. 1.
ΡΠΣ 4, 151-154 (ἑρμ.). ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 339 σχόλια 3-6. Πρβλ. κανόνες
11 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 41), 27 ∆΄ Οἰκουμενικῆς καὶ 92 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 279 καὶ 521 ἀντίστοιχα), καὶ
Νομοκάνων, τίτλ. θ΄, κεφ. λ΄, ΡΠΣ 1, 214-220.
84. Ἐπιστ. 199, 30,1-7, COURTONNE 2, 160-161 (PG 32, 725C). Ἐπιστ. 270,9-18, COURTONNE 3,
142 (PG 32, 1001D-1004A). Πηδάλιον, σσ. 610-611. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ.
338 σχόλια 4-5. Ἀσαφὴς καὶ δυσνόητη εἶναι ἡ τελευταία φράση τοῦ κανόνα 30 («ὥστε τῶν σχημάτων ἡμῖν οὐ φροντιστέον»), ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἁρπαγὴ χήρας. Ἐπικρατέστερη εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ Βαλσαμώνα, ποὺ
ταυτίζει νοηματικὰ τὸ «σχῆμα» μὲ τὸ «πρόσχημα»: «…οὕτω νοεῖσθαι τό, τῶν σχημάτων οὐ φροντιστέον,
ὅτι, εἰ ἡ γυνὴ αἰδουμένη ἴσως ἐπιδοῦναι ἑαυτὴν τῷ ἐραστῇ, ἢ τῷ ἐρωμένῳ, χαμερπεῖ ὄντι, ἐσχηματίσατο
τὸ ἁρπαγῆναι, πρὸς ἀλήθειαν δὲ ἑκουσίως αὐτῷ ἠκολούθησεν, οὐ φροντίζομεν τοῦ σχηματισμοῦ, ἤτοι τῆς
ὑποκρίσεως, ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ προσέχομεν» (ΡΠΣ 4, 170-171). Ἔτσι ἐξάλλου γίνεται κατανοητὴ καὶ ἀπὸ
τοὺς τρεῖς ἑρμηνευτὲς ἡ φράση «οὐ γὰρ τὰ σχήματα κρίνεται, ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις», ποὺ ἀπαντᾶ στὸν κατὰ
παραπομπὴ κανόνα 53 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ χήρα δούλη ποὺ συνάπτει δεύτερο γάμο
μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἁρπαγῆς δὲν ὑποπίπτει σὲ βαρὺ πταῖσμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀκατηγόρητη. Ὡστόσο
τῆς ἐπιβάλλεται τὸ ἐπιτίμιο τοῦ δεύτερου γάμου (Ἐπιστ. 217, 53,1-5, COURTONNE 2, 210 [PG 32,
796B]). Βλ. καὶ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 17. Ὁ πονηρὸς σκοπὸς καὶ ἡ διεφθαρμένη προαίρεση
κρίνουν τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς ἁρπαγῆς αὐτῆς ὡς πορνείας. Βλ. ΡΠΣ 4, 209-211, ἰδίως 210, ὅπου γνώμη
Βαλσαμῶνος: «Ἡ δούλη, φησὶν ὁ ἅγιος, ἡ χηρεύσασα, καὶ θέλουσα μὲν δευτερογαμῆσαι, ἴσως δὲ συστελλομένη τοῦτο ποιῆσαι διὰ τὴν ἀπὸ τῶν οἰκείων παίδων, ἢ καὶ τῶν ἐκ τοῦ πρώτου συνοικεσίου συγγενῶν κατάγνωσιν, καὶ σχηματιζομένη διὰ τοῦτο ἁρπαγῆναι παρὰ τοῦ μελλοζύγου, ἀκαταιτίατός ἐστι, διότι οὐκ ἀληθὴς γέγονεν ἡ ἁρπαγή, ἀλλ᾽ ἐσχηματισμένη διὰ πρόφασιν δευτερογαμίας· δίκαιον δέ ἐστι μὴ κατακρίνεσθαί τινα ἀπὸ σχήματος καὶ ὑποκρίσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ διαθέσεως καὶ προαιρέσεως· ὥστε, εἰ μὴ ὑπέκειτο ὁ λόγος τῆς δευτερογαμίας, ἀλλὰ διὰ πορνείαν ἁρπαγῆναι ἐσχηματίσατο, ὡς πορνεύσασα ἵνα ἐκολάσθη». Βλ.
καὶ Πηδάλιον, σσ. 619-620.
85. Γέν. 2, 24. Ματθ. 19, 5. Ἐφ. 5, 31. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἡ κοινωνιολογία, σσ. 111-113. ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέται, σσ. 215-216. Σύντομη παρουσίαση τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας βλ. Θ. Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ, «Προσεγγίσεις στὴν κανονικὴ διδασκαλία περὶ γάμου», Κανόνες καὶ Λατρεία, ἐκδ.
Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 20062, σσ. 289-328, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.
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σονται στοὺς σχετικοὺς μὲ τὸ γάμο κανόνες τοῦ σοφοῦ ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος λαμβάνει ὑπ᾿
ὄψιν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
ἀλλὰ καὶ τὶς δυνατότητες βελτίωσής τους. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ προσπάθειά του νὰ περισώσει τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ νὰ θεραπεύσει τὰ τυχὸν ἐλαττώματα, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ διατήρηση τῆς συνάφειας δὲν ἀντίκειται στὸν εὐαγγελικὸ νόμο. Ἀντίθετα, διασπᾶ ὁπωσδήποτε τοὺς ἄθεσμους γάμους, ὅπως εἶναι οἱ αἱμομικτικοί, διότι ἡ διατήρησή
τους εἶναι ἐπιζήμια τόσο γιὰ τοὺς παρανομοῦντες ὅσο καὶ γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο.
Κατὰ τὸ ἰσχῦον τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ρωμαϊκὸ δίκαιο οἱ δοῦλοι, οἱ κόρες καὶ οἱ ἀνήλικοι γιοὶ ἦταν καθολικὰ ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὸ δεσπότη ἢ πατέρα ἀκόμα καὶ στὸ θέμα τοῦ
γάμου. Ἀκολουθώντας τὴν πολιτικὴ νομοθεσία ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει ὡς
πορνεῖες τοὺς γάμους ποὺ συνάπτονται χωρὶς τὴ συναίνεση τῶν κυρίων, ἀναγνωρίζει ὅμως τὴ θεραπεία τοῦ ἐλαττωματικοῦ γάμου διὰ τῆς μεταγενέστερης ἔγκρισης86 . Εἰδικὰ
γιὰ τὶς ὑπεξούσιες κόρες ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν ἐραστὴ χωρὶς τὴν πατρικὴ συναίνεση, ἀκόμα καὶ ἂν ἐπέλθει συνδιαλλαγὴ καὶ ἐξασφαλιστεῖ ἡ γονεϊκὴ ἔγκριση, προβλέπει τριετὴ ἀκοινωνησία, τὸ ὁποῖο εἶναι συνεσταλμένο ἐπιτίμιο πορνείας 87 . Παρόμοια, ὁ ἄνδρας
ποὺ λαμβάνει ὡς σύζυγο γυναίκα ποὺ ὁ ἴδιος διέφθειρε ὑπόκειται σὲ ἐπιτίμιο γιὰ τὴν
πράξη τῆς φθορᾶς. Ἀπαραίτητος ὅρος γιὰ τὴ διατήρηση καὶ ἐγκυρότητα τοῦ συνοικεσίου εἶναι ἡ συναίνεση τῆς γυναίκας καὶ τῶν οἰκείων της. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, ὄχι
μόνο διαλύεται ἡ συνάφεια καὶ ἐπιβάλλεται ἐκκλησιαστικὸ ἐπιτίμιο, ἀλλὰ ἐπιπλέον ὁ
ὑπαίτιος τιμωρεῖται βάσει τοῦ πολιτικοῦ περὶ φθορᾶς παρθένου νόμου 88 .
∆υσμενῶς διάκειται ὁ Μέγας Βασίλειος ἔναντι τοῦ δευτέρου γάμου, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζει ὡς «ἀπρέπειαν» καὶ «πολυγαμίαν», καὶ δείχνει σαφῶς τὴν προτίμησή του στὸ
«σεμνὸν τῆς χηρείας» 89 . Κρίνει τὸ δεύτερο γάμο τῶν χηρῶν ὡς περιττὸ καὶ ἄκαιρο γιὰ
86. Ἐπιστ. 199, 42,1-4, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 729Α). Πηδάλιον, σ. 615.
87. Ἐπιστ. 199, 38,1-4, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 728C). Πηδάλιον, σ. 613. Πρβλ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ,
«Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 17. Κατὰ τὸ 12ο αἰ., λόγῳ ὕπαρξης ἱερολογίας, ποὺ περιελάμβανε μετάληψη ἀπὸ
τοὺς μελλονύμφους τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἦταν ἀπαραίτητη ἡ παρέλευση τῆς τριετίας γιὰ τὴν τέλεση
τοῦ γάμου. Βλ. ΡΠΣ 4, 183 (ἑρμ. Βαλσαμῶνος).
88. Ἐπιστ. 199, 25,1-3, COURTONNE 2, 159 (PG 32, 724B). Πηδάλιον, σσ. 607-608. ∆ιάσταση παρατηρεῖται ἀνάμεσα στοὺς ἑρμηνευτὲς ὡς πρὸς τὴ διάρκεια τοῦ ἐπιτιμίου τῆς φθορᾶς. Ὁ Βαλσαμὼν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κανόνα 38 τοῦ Μεγάλου Βασιλείου προσδιορίζει τὸ ἐπιτίμιο στὰ τρία ἔτη καὶ τὸ ἐφαρμόζει
τόσο στὸ φθείραντα ὅσο καὶ στὴ φθαρεῖσα. Ὁ Ἀριστηνὸς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κανόνα 22 τὸ ἀνεβάζει στὰ
τέσσερα ἔτη. Βλ. ΡΠΣ 4, 158-159. Πάντως σὲ περίπτωση βιασμοῦ ἡ γυναίκα εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα 49, ἐντελῶς ἀνεύθυνη γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ δὲν ἐπιτιμᾶται (Ἐπιστ. 199, 49,1-3, COURTONNE 2, 164 [PG
32, 732BC]), σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν κανόνα 21 Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ (ΡΠΣ 4, 429), ὁ ὁποῖος σὲ περίπτωση φθορᾶς μονάστριας καταλογίζει στὴ γυναίκα συνεσταλμένη ἐνοχὴ καὶ τὴν ἐπιτιμᾶ ἐπὶ τεσσαρακονθήμερον μὲ τὴν προϋπόθεση τοῦ ἄμεμπτου πρότερου βίου, ἐνῶ καταλογίζει ἀπηρτισμένη ἐνοχὴ στὴ
μονάστρια, «εἰ ὁ πρώην αὐτῆς βίος μεμολυσμένος ἦν». Στὸν κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διακρίνουμε
τὴ δίκαιη τακτικὴ καὶ τὸ πνεῦμα διακρίσεως τοῦ πατρός, ποὺ ἐπιβάλλει τιμωρία ὅπου διαπιστώνει πρόθεση ἁμαρτίας. Ὁ κανόνας τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ βιασμὸ ἐφαρμόζεται τόσο σὲ
ἐλεύθερες ὅσο καὶ σὲ δοῦλες καὶ ἀφορᾶ σὲ κάθε πράξη βιασμοῦ ποὺ διεπράχθη ἐν ἐλευθερίᾳ, ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἢ ἐν δουλείᾳ. Τὸν κανόνα ἀντλεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπὸ τὸ Γρηγόριο Νεοκαισαρείας, ὁ ὁποῖος ἐπικαλούμενος γραφικὴ μαρτυρία (∆ευτ. 22, 25-27) ἀπαλλάσσει τὴ γυναίκα ποὺ διεφθάρη ἀπὸ ἐχθρὸ ἐν καιρῷ αἰχμαλωσίας (ΡΠΣ 4, 45-46. Πηδάλιον, σ. 554). Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κανόνα 27 Μεγάλου Βασιλείου ὁ
Βαλσαμὼν κρίνει ὅτι παρὰ τὸ ἀνεύθυνο τῆς βιασθείσας διακόνισσας αὐτὴ ἐκπίπτει τοῦ λειτουργήματος
(ΡΠΣ 4, 203). Πρβλ. κανόνα 67 Ἀποστόλων (ΡΠΣ 2, 85-87, καν. καὶ ἑρμ. Πηδάλιον, σσ. 88-89).
89. Βλ. Εἰς Ἑξαήμερον 8, 6, SC 26, 458 (PG 29, 177C). Ἡ ἀρνητικὴ τοποθέτηση τοῦ Μεγάλου Βα-
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τὸ χριστιανό, σκοπὸς τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι ἡ παραμονὴ καὶ εὐημερία στὸν κόσμο, ἀλλὰ ἡ
ἐπιτυχία τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Γράφει χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας παύλεια ὁρολογία: «Ἐγὼ δὲ παντὶ τῷ περὶ γάμου βουλευομένῳ διαμαρτύρομαι ὅτι παράγει τὸ σχῆμα
τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν, ″ Ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς
μὴ ἔχοντες ὦσιν″». Συνεπῶς ὅσοι, ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦν νὰ τελέσουν δεύτερο γάμο, προφασίζονται τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε», ἀποδεικνύονται ἀσύνετοι,
γιατὶ ἀδυνατοῦν νὰ διακρίνουν τοὺς καιροὺς στοὺς ὁποίους ἀναφέρονται οἱ νομοθεσίες.
Ὡστόσο, ἀκολουθώντας τὴν ἐπιείκεια καὶ ἐλαστικότητα τοῦ ἀποστόλου, ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν ἀπαγορεύει ἐξάπαντος τὸ δεύτερο γάμο, ἀλλὰ τὸν ἐπιτρέπει ὑπὸ ὅρους καὶ
κυρίως μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς συμφωνίας του μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, διότι
«πορνείας παραμυθία ὁ δεύτερος γάμος, οὐχὶ ἐφόδιον εἰς ἀσέλγειαν. Εἰ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, φησίν· οὐχὶ δὲ καὶ γαμοῦντες παρανομείτωσαν»90 .
Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ὁ ποιμένας τῆς Καισάρειας ἀποδέχεται ὡς νόμιμο τὸ γάμο αὐτεξούσιας χήρας καὶ δίνει συγγνώμη στὴν ὑπεξούσια ποὺ συνάπτει δεύτερο γάμο
μὲ τὴ συναίνεση τῶν κηδεμόνων της 91 . Συνέπεια τῆς δευτερογαμίας τῆς χήρας εἶναι ἡ
διαγραφή της ἀπὸ τὴν τάξη τῶν «διακονουμένων», δηλαδὴ τῶν γυναικῶν ποὺ τρέφονταν καὶ διοικοῦνταν ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἄνδρες ποὺ νυμφεύονται μετὰ τὴ
χηρεία ὑπόκεινται σὲ ἐπιτίμιο διγαμίας 92 . Ὡς μοιχεία χαρακτηρίζει κατὰ κανόνα τὸ
δεύτερο γάμο συζύγου ἀγνοούμενου ἄνδρα, ἐνῶ δίνει κατ᾽ ἐξαίρεσιν συγγνώμη στὶς γυ-

σιλείου ἔναντι τοῦ δευτέρου γάμου ἔχει ἁγιογραφικὴ βάση. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπέκλεισε ἀπὸ τὶς τάξεις
τοῦ κλήρου τοὺς ἐκ δευτέρου νυμφευμένους. Βλ. Α´ Τιμ. 3, 2· 12. 5, 9. Τίτ. 1, 5-6. Τὴν ἀπαγόρευση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ τοῦ κανόνος 12: «Τοὺς διγάμους παντελῶς ὁ κανὼν τῆς ὑπηρεσίας ἀπέκλεισε» (Ἐπιστ. 188, 12,1-2, COURTONNE 2, 130 [PG 32, 681B]). Τὸ ἐπιτίμιο τῆς διγαμίας εἶναι ἐνιαύσιο ἢ διετὲς (ὅπ.π., 4,1-3, COURTONNE 2, 125 [PG 32, 673A]). Πρβλ. κανόνα 17 Ἀποστόλων: «Ὁ δυσὶ
γάμοις συμπλακεὶς μετὰ τὸ βάπτισμα, ἢ παλλακὴν κτησάμενος, οὐ δύναται εἶναι ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ» (ΡΠΣ 2, 23). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 18-19.
90. Ἐπιστ. 160, 4,14-22, COURTONNE 2, 91 (PG 32, 628Β). Α΄ Κορ. 7, 29· 31. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος
προβάλλει τὴν ἀνωτερότητα τῆς παρθενίας ἔναντι τοῦ δευτέρου γάμου, ὡστόσο τὸν θεωρεῖ ἀνεπίληπτη
καὶ ἀδιάβλητη κατάσταση καὶ ἐπιτρέπει στὶς νεαρὲς χῆρες νὰ ἔρχονται ἐκ νέου σὲ γάμου κοινωνία, ἐὰν ἀδυνατοῦν νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τῆς χηρείας. Βλ. Α´ Τιμ. 5, 14. Α´ Κορ. 7, 7-9. Βλ. καὶ COURTONNE, Un
témoin, σσ. 478-484.
91. Ἐπιστ. 199, 41,1-4, COURTONNE 2, 162 (PG 32, 729A). Α΄ Κορ. 7, 39: «Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾽
ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν
Κυρίῳ». Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 614-615. Ὁ Βαλσαμὼν (ΡΠΣ 4, 188-189) προβαίνει σὲ κάποιες ἀπαραίτητες διευκρινήσεις, προκειμένου νὰ διασαφηνίσει τὸ νόημα τοῦ κανόνα καὶ τῆς ἁγιογραφικῆς του βάσης: α)
Ὁ κανόνας προβλέπει γιὰ τὸ δεύτερο γάμο χήρας καὶ ἀποκλείει τὴν τριτογαμία. β) Ἡ ὑπεξούσια χήρα ποὺ
συνάπτει γάμο χωρὶς τὴ συναίνεση τῶν κηδεμόνων της ἐπιτιμᾶται ὡς πορνεύουσα. γ) Ἡ χήρα ποὺ συνάπτει δεύτερο γάμο, ἔστω καὶ νόμιμα, ὑποβάλλεται στὸ ἐπιτίμιο τῆς διγαμίας. δ) Ὁ γάμος χήρας ὑπόκειται
σὲ κανονικὲς καὶ νομικὲς προϋποθέσεις. Νομικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ δέσμευση τῆς χήρας νὰ λάβει σύζυγο
ἀντάξιο τῆς καταγωγῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς της θέσης. Κανονικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ χριστιανικὴ ἰδιότητα τοῦ συζύγου, ὅπως ρητὰ διέλαβαν μετὰ τὸ Μέγα Βασίλειο οἱ κανόνες 31 Λαοδικείας (ΡΠΣ 3, 198-200,
καν. καὶ ἑρμ.) καὶ 72 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 471-473, καν. καὶ ἑρμ.), ποὺ ἀπαγόρευσαν τὸ γάμο ὀρθοδόξου
μὲ αἱρετικό. Βλ. καὶ ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 221-222.
92. Ἐπιστ. 199, 24,1-5, COURTONNE 2, 158-159 (PG 32, 724ΑB). Ὁ λόγος τῆς διαγραφῆς τῆς διακονουμένης ἔχει ἁγιογραφικὴ βάση: «εἴ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω
ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ» (Α΄ Τιμ. 5, 16). Τὸ ἐπιτίμιο τῆς δευτερογαμίας εἶναι, κατὰ
τοὺς ἑρμηνευτές, ἐνιαύσιο. Βλ ΡΠΣ 4, 155-156.
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ναῖκες στρατιωτικῶν «διὰ τὸ μᾶλλον πρὸς θάνατον εἶναι τὴν ὑπόνοιαν» 93 . ∆ιακρίνει
τὴν περίπτωση γυναίκας ποὺ ἐξ ἀγνοίας λαμβάνει ἄνδρα ἐγκαταλειφθέντα ἀπὸ τὴ σύζυγό του καὶ δὲν τὴν ἐμποδίζει νὰ ἔλθει σὲ δεύτερο γάμο, ἀλλὰ κατὰ τὴ γνώμη του «κάλλιον, ἐὰν μείνῃ οὕτως» 94 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑποστηρίζει τὸ ἄθεσμο τοῦ τρίτου γάμου καὶ ἀποστρέφεται τὶς
συνάφειες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὡς «ῥυπάσματα τῆς Ἐκκλησίας». Μὲ ἐξαιρετικὴ ὅμως ἐπιείκεια ὁ συνετὸς ἐπίσκοπος ἐπιτρέπει τὴ συνέχιση τοῦ γενομένου τρίτου γάμου, γιὰ νὰ
προλάβει χειρότερες καταστάσεις, ὅπως τὴν ἀνεξέλεγκτη πορνεία 95 . Ἐπιβάλλει ὅμως
στοὺς τελέσαντες τρίτο γάμο πενταετὴ ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν κοινωνία, ἐπιτείνοντας τὸ
ἐπιτίμιο ποὺ ἐφάρμοζαν οἱ πρὸ αὐτοῦ πατέρες96 . Ὅλως ἀπόβλητη εἶναι ἡ πολυγαμία, δη93. Ἐπιστ. 199, 31,1-3, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728Α)· 36,1-5, COURTONNE 2, 161 (PG 32,
728B). Βλ. καὶ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 17. Κατὰ τὸ Ζωναρᾶ ἡ συγγνώμη ποὺ ἀναγνωρίζεται
στὴ σύζυγο στρατιωτικοῦ συνίσταται στὴ μείωση τοῦ ἐπιτιμίου (ΡΠΣ 4, 180· πρβλ. ΡΠΣ 2, 524-525). Ὁ
Βαλσαμὼν ἐπεκτείνει τὴ συγγνώμη στὸν ἄνδρα ποὺ ἔλαβε ἐν ἀγνοίᾳ του σύζυγο στρατιώτη: «εἰ γὰρ ὠφελεῖ τὴν γυναῖκα ἡ ἄγνοια, πολλῷ μᾶλλον τὸν ἄνδρα τὸν ταύτην ἀγαγόμενον ἀπροκριμάτιστον συντηρήσει,
ὡς μηδὲ εἰδέναι ὀφείλοντα» (ΡΠΣ 2, 525). Οἱ κανόνες 31, 36 καὶ 46 ἐπαναλαμβάνονται αὐτούσιοι στὸν
93 Πενθέκτης μὲ τὴν προσθήκη: «Εἰ δέ γε ὁ στρατιώτης ἐπανέλθοι χρόνῳ ποτέ, οὗ ἡ γυνὴ διὰ τὴν ἐπὶ
πολὺ ἐκείνου ἀπόλειψιν ἑτέρῳ συνήφθη ἀνδρί, οὗτος, εἰ προαιρεῖται, τὴν οἰκείαν αὖθις ἀπολαβέτω γυναῖκα, συγγνώμης αὐτῇ ἐπὶ τῇ ἀγνοίᾳ διδομένης, καὶ τῷ ταύτην εἰσοικισαμένῳ κατὰ δεύτερον γάμον ἀνδρὶ»
(ὅπ.π., 522-523). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 300-301. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 219-220. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸ κανόνα ὁ πολιτικὸς νόμος ἦταν αὐστηρὸς ἀπέναντι στὶς γυναῖκες στρατιωτῶν.
Οἱ 22 καὶ 127 νεαρὲς τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ ἡ 33 τοῦ Λέοντος Σοφοῦ ἀπαγόρευαν στὶς γυναῖκες νὰ συνάψουν δεύτερο γάμο, πρὶν ἀποδειχθεῖ ὁ θάνατος τοῦ συζύγου καὶ συμπληρωθεῖ ἡ ὁρισμένη προθεσμία.
94. Ἐπιστ. 199, 46,1-5, COURTONNE 2, 163 (PG 32, 729BC). Τὴ φαινομενικὴ ἀντίφαση ἀνάμεσα
στοὺς κανόνες 9 καὶ 46 διαλύει ὁ Ζωναρᾶς διευκρινίζοντας ὅτι ὁ πρῶτος κανόνας ἀπαλλάσσει τὴ γυναίκα
ποὺ λαμβάνει ἐγκαταλελειμμένο ἄνδρα, ἐνῶ ὁ δεύτερος τὴ νουθετεῖ, διότι πόρνευσε ἐν ἀγνοίᾳ· «οὐ γὰρ πορνείαν ἁμαρτῆσαι σκοπὸν ἔσχεν, ἀλλὰ γάμον συστήσασθαι ἔννομον». Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ κανόνας
9 κάνει λόγο γιὰ μονίμως ἐγκαταλειφθέντα, ἐνῶ ὁ 46 γιὰ ἄνδρα «διὰ λύπην τινὰ» καὶ «πρὸς καιρὸν» ἐγκαταλελειμμένο. Στὸ ἀνυπόστατο τοῦ γάμου ἐρείδεται κατὰ τὸ Ζωναρᾶ ἡ ἐπιείκεια τοῦ πατρὸς στὴ γυναίκα ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ λαμβάνει «πρὸς καιρὸν» ἐγκαταλελειμμένο ἄνδρα (ΡΠΣ 4, 195-196). Ὁ Βαλσαμὼν διαλαμβάνει στὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 93 Πενθέκτης τὰ ἑξῆς: «Συμβουλευτικῷ δὲ τρόπῳ ὑποτιθέασιν οἱ
Πατέρες τῇ γυναικὶ μὴ συζευχθῆναι ἑτέρῳ, ἀλλὰ καρτερῆσαι, καὶ ἐξιλεώσασθαι τὸ ἁμάρτημα διὰ μετανοίας… πορνεία μὲν γέγονεν· ἐπεὶ δὲ ἡ γυνὴ οὐ πορνικῷ τρόπῳ, ἀλλὰ νομίμως συνεζύγη τῷ καταλειφθέντι,
πορνευόντων ἐπιτιμίοις οὐχ ὑποπεσεῖται, ἀλλὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἀξιωθήσεται, καὶ ἑτέρῳ
συζυγῆναι οὐ κωλυθήσεται. Ἵνα δὲ μὴ δόξωσι προτρέπειν τὰς γυναῖκας πρὸς τὸ ἀνευλαβέστερον, εἶπον,
κάλλιον εἶναι ἡσυχάζειν αὐτάς· κἂν γὰρ ἐν ἀγνοίᾳ ἥμαρτον, ἀλλ᾽, ὅσον τὸ εἰς αὐτάς, πρῶτος γάμος λογίζεται ἐκεῖνο τὸ ἀνυπόστατον, καὶ οὐκ ὀφείλουσι δευτερογαμῆσαι, εἰ μὴ βούλονται τοῖς τῶν δευτερογαμούντων ἐπιτιμίοις ὑποπεσεῖν» (ΡΠΣ 2, 524-525). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 299-301.
95. Ἐπιστ. 199, 50,1-4, COURTONNE 2, 164 (PG 32, 732C). Ὁ Βαλσαμὼν ἑρμηνεύει τὴν ἐπιείκεια
τοῦ κανόνα: «…ὅτι ῥυπάσματα μὲν τῆς ἐκκλησίας λογίζονται οἱ τρίτοι γάμοι πάντως, ὡς μὴ ἐκχωρούμενοι
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, ἐὰν ἐρωτηθῶσι· δημοσίαις δὲ καταδίκαις, ἤτοι φανεροῖς διασπασμοῖς οὐχ ὑποβέβληνται, διὰ τὸ εἶναι τὰ τοιαῦτα συνοικέσια κρείττονα τῆς πορνείας· οἱ μὲν γὰρ οὕτω γαμήσαντες συνεσταλμένην ἁμαρτίαν διὰ τὴν πολυγαμίαν ποιοῦσιν· οἱ δὲ πορνεύοντες, ἀνειμένην καὶ ἐξηπλωμένην ἁμαρτίαν ἐργάζονται, ὡς ἐξ ἑτέρας γυναικὸς εἰς ἑτέραν ἀδιαφόρως μεταβαίνοντες» (ΡΠΣ 4, 204). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ.
619. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 18.
96. Ἐπιστ. 188, 4,10-17, COURTONNE 2, 125 (PG 32, 673AB). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 592. Ἐπὶ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου καὶ Ρωμανοῦ Λεκαπηνοῦ συγκλήθηκε σύνοδος ποὺ θέσπισε τὸν Τόμον τῆς
Ἑνώσεως, ὁ ὁποῖος ὅριζε τὴν ὑπὸ προϋποθέσεις σύναψη δευτέρου καὶ τρίτου γάμου, ἐνῶ ἀπέκλειε παντελῶς τὸν τέταρτο. Βλ. ΡΠΣ 5, 4-10 (κείμενο Τόμου) καὶ ΡΠΣ 4, 103-106 (ἑρμ. Βαλσαμῶνος στὸν κανόνα
4 Μεγάλου Βασιλείου, ὅπου καὶ τὸ κείμενο τοῦ Τόμου). Πρβλ. ΣΚΡΕΤΤΑΣ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία, σ. 351 ἑξ.
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λαδὴ ἡ τέλεση τετάρτου καὶ ἄνω γάμου 97 . Ὁ ἱερὸς νομοθέτης τὴ διασπᾶ ἐξάπαντος ὡς
«κτηνώδη καὶ παντελῶς ἀλλοτρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων» καὶ ὑποβάλλει τοὺς πολυγάμους σὲ αὐστηρὸ ἐπιτίμιο πορνείας 98 .
Ἡ διακριτικὴ καὶ φιλάνθρωπη στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι φανερὴ καὶ
στοὺς περὶ μοιχείας καὶ πορνείας κανόνες του. Ἀφοῦ διακρίνει ἀνάμεσα στὰ διάφορα εἴδη μοιχείας, ὁρίζει διαφορετικὰ ἐπιτίμια γιὰ τὸ καθένα ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητα καὶ τὶς
συνθῆκες τῆς πράξης. Σύμφωνα μὲ τὶς κοινωνικὲς ἀντιλήψεις τοῦ 4ου αἰ. ἡ μοιχεία ἢ
πορνεία τοῦ ἄνδρα εἶχε μικρότερη ἀπαξία σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχο ἁμάρτημα τῆς γυναίκας. Κατὰ τὴν κρατοῦσα νοοτροπία καὶ λόγῳ ἀπουσίας σχετικῆς ἐκκλησιαστικῆς ρύθμισης ὁ Μέγας Βασίλειος ὑποβάλλει τὸ μοιχὸ σὲ ἐπιτίμιο πορνείας, ἐνῶ ταυτόχρονα
τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέψει μετανοῶν στὴ συζυγικὴ ἑστία, δικαίωμα
ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ὑποχρέωση τῆς ἀπατημένης συζύγου νὰ τὸν δεχθεῖ ἀδιαμαρτύρητα. Ἀντίθετα ἡ μοιχὸς στερεῖται τῆς δυνατότητας ἐπιστροφῆς, ἀλλὰ ἐκδιώκεται διὰ
παντὸς ἀπὸ τὴν οἰκία καὶ τὸ γάμο ὡς μιανθεῖσα. Ὁ ἱερὸς πατὴρ παραδέχεται ὅτι στὸ
97. Οἱ πατέρες ὀνομάζουν τὸν τρίτο γάμο «οὐκ ἔτι γάμον, ἀλλὰ πολυγαμίαν, μᾶλλον δὲ πορνείαν κεκολασμένην. ∆ιὸ καὶ ὁ Κύριος τῇ Σαμαρείτιδι πέντε ἄνδρας διαμειψάσῃ· ″ Ὃν νῦν, φησίν, ἔχεις, οὐκ ἔστι
σου ἀνήρ″, ὡς οὐκέτι ἀξίων ὄντων τῶν ὑπερεκπεσόντων τοῦ μέτρου τῆς διγαμίας τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἢ τῆς γυναικὸς καλεῖσθαι προσρήματι» (Ἐπιστ. 188, 4,4-10, COURTONNE 2, 125 [PG 32, 673A]. Ἰω. 4, 18). Ὡστόσο κατὰ κυριολεξία πολυγαμία εἶναι ἡ τέλεση τετάρτου καὶ ἄνω γάμου. Ὁ Βαλσαμὼν ἐξηγεῖ τὴ βαρύτητα
τῆς πολυγαμίας: «Τριγαμία μὲν τῷ νόμῳ ἐπιγινώσκεται, τετραγαμία δὲ καὶ ἐφεξῆς, οὔτε τοῖς κανόσιν, οὔτε τοῖς νόμοις ἐδέχθη· πᾶν γοῦν γαμικὸν συνάλλαγμα τοὺς ὅρους ὑπερβαῖνον τῆς τριγαμίας, πολυγαμία ὀνομάζεται... περὶ πολυγαμίας διαταττόμενος, εἴρηκε ταύτην καὶ τῆς πορνείας εἶναι χείρονα, καὶ εἰκότως· ὁ
μὲν γὰρ πορνεύων, ἑαυτὸν καὶ μόνον ἀδικεῖ, ὡς εἰς τὸν τῆς ἀκολασίας δυσδιεξίτητον βόθυνον ἐπιῤῥίπτων ἑαυτὸν ἑκοντί· ὁ δὲ τέταρτον ἢ πέμπτον γάμον ποιούμενος, κατορχεῖται μὲν τῶν θείων κανόνων καὶ νόμων,
τῶν κωλυσάντων τὸ ἀθέμιτον τοῦτο ἔργον, ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς γνησίους παῖδας τούτου, ὡς τοῖς γνησίοις
σπορίμοις αὐτοῦ ὑποσπείρων νόθων παρασπορίων ζιζάνια. Ἵνα γοῦν ἀπόσχωνται οἱ πιστοὶ τῶν τοιούτων ἀθέσμων γάμων, ὥρισεν ὁ ἅγιος ἐπὶ πλέον τῶν πορνευσάντων τοὺς τοιούτους κολάζεσθαι μετὰ τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ τοῦ κακοῦ τὴν ἀπόστασιν» (ΡΠΣ 4, 244). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 629 ὑποσ. 1. Γιὰ τοὺς κανόνες 4 καὶ 80 καὶ γιὰ τὶς πηγὲς τῆς σχετικῆς διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου βλ. PAVERD, «Die
Quellen», σ. 16 ἑξ.
98. Ἐπιστ. 217, 80,1-6, COURTONNE 2, 214-215 (PG 32, 805AB). Πηδάλιον, σσ. 628-629. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 356 σχόλιο 2. Ὁ κανόνας 3 Νεοκαισαρείας δὲν προσδιορίζει
χρονικὰ τὸ ἐπιτίμιο τῆς πολυγαμίας, ἀλλὰ κατοχυρώνει τὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τοῦ ἐπισκόπου νὰ συντάμει τὸ χρόνο μετανοίας. Βλ. ΡΠΣ 3, 74-75 (καν. καὶ ἑρμ.). Πηδάλιον, σσ. 386-388. Πρῶτος ὁ Μέγας Βασίλειος ὁρίζει συγκεκριμένο ἐπιτίμιο, τὸ ὁποῖο ὅμως ὑπόκειται στὴν ἴδια ρευστότητα μὲ τὸ συνοδικὸ κανόνα.
Παρὰ τὸ ἰσόχρονο τῶν ἐπιτιμίων τῆς πολυγαμίας (κανόνας 80) καὶ τοῦ ἐκ διαφθορᾶς γάμου (κανόνας 22),
τὸ πρῶτο ἀποδεικνύεται ἐπαχθέστερο, ἐὰν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ἡ κατανομὴ τοῦ χρόνου τῆς μετανοίας καὶ ἡ
ἔκβαση τῆς γαμικῆς συνάφειας. Ἡ γενομένη διαφθορὰ οἰκονομεῖται σὲ τέσσερα ἔτη, καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ἀντιστοιχεῖ στοὺς ἰσάριθμους βαθμοὺς τῆς μετανοίας, ἐνῶ δὲν ἐπάγεται ὁπωσδήποτε διάλυση τοῦ γενομένου γάμου. Ἀπὸ τὴν ὀρθὴ ἀνάγνωση τοῦ κανόνα ὁ Ζωναρᾶς συνάγει ὅτι ἡ πολυγαμία ἐπιτιμᾶται πλέον
τῆς τετραετίας. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς διάλυσης τοῦ ἀθέσμου γάμου καὶ μετὰ ἀπὸ ἐνιαύσια πρόσκλαυση καὶ τριετὴ ὑπόπτωση ὁ μετανοῶν γίνεται δεκτὸς στὴ μετὰ τῶν πιστῶν στάση γιὰ ὅσο χρόνο κρίνει ὁ
οἰκονομῶν ἐπίσκοπος, παρατείνοντας ἔτσι πλέον τῆς τετραετίας τὸ ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας. Ὁ Βαλσαμὼν
δικαιολογεῖ τὴ γνώμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅτι ἡ πολυγαμία «πλέον τι πορνείας εἶναι τὸ ἁμάρτημα»:
«ὁ μὲν πόρνος ἐπὶ ἑπταετίαν ἐπιτιμᾶται, ὁ δὲ πολυγαμήσας, καὶ ὑπὲρ ἑπταετίαν. Ἐπεὶ γὰρ τέσσαρές εἰσι
τόποι τῶν ἐπιτιμίων, καὶ ὡρίσθη τοῦτον ἐπὶ ἐνιαυτὸν προσκλαίειν, καὶ ἐν τρισὶν ὑποπίπτειν, ἀναλόγως
καὶ τοὺς λοιποὺς τόπους δουλεῦσαι ἀναγκασθήσεται, δηλονότι τὸν τοῦ ἀκροωμένου, καὶ τὸν τοῦ συνεστῶτος, καὶ εἰ μὴ εἰς πλεῖον καὶ οὗτοι περιστῶσιν, ἀλλά γε τέως εἰς τετραετίαν συμποσωθήσονται, ὡς εἶναι
τοὺς ὅλους χρόνους τοῦ ἐπιτιμίου ὀκτὼ» (ΡΠΣ 4, 243-245).
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θέμα αὐτὸ γίνεται ἄνιση μεταχείριση εἰς βάρος τῆς γυναίκας, ποὺ δικαιολογεῖται ἀπὸ
τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες· «καὶ τούτων δὲ ὁ λόγος οὐ ῥᾴδιος, ἡ δὲ συνήθεια οὕτω κεκράτηκε». Ὁ ἴδιος πάντως προσπαθεῖ νὰ διατηρήσει κάποια ἰσορροπία παρατείνοντας ἐπὶ
πολὺ τὸ ἐπιβαλλόμενο στὸν ἄνδρα ἐπιτίμιο τῆς πορνείας 99 .
Ἄμβλυνση τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας εἰς βάρος τῆς γυναίκας προβλέπει ὁ κανόνας 35
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος δὲν καταδικάζει ἄκριτα κάθε γυναίκα ποὺ ἐγκαταλείπει τὴ συζυγία, ἀλλὰ ἐπιβάλλει τὴν προσεκτικὴ ἐξέταση τῆς αἰτίας καὶ τῶν περιστατικῶν ποὺ συνθέτουν τὴν πράξη. Ἐὰν ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ἐγκατάλειψη ἔγινε χωρὶς εὔλογη
αἰτία, τότε ἡ μὲν γυναίκα ἐπιτιμᾶται, ἐνῶ ὁ ἄνδρας συγχωρεῖται καὶ δὲν ἀποκλείεται
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 100 . Ὡς μοιχὸς ὅμως παιδαγωγεῖται ὁπωσδήποτε ὁ ἄνδρας ποὺ ἐγκαταλείπει τὴ νόμιμη σύζυγό του καὶ συνοικεῖ μὲ ἄλλη γυναίκα 101 . Αὐτὸς
99. Ἐπιστ. 199, 21,1-13, COURTONNE 2, 157-158 (PG 32, 721AB). Ἱερ. 3, 1. Παροιμ. 18, 22α. Πηδάλιον, σ. 605. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 339 σχόλιο 2. Ἡ ὑπαγωγὴ τοῦ μοιχοῦ
στὸν κανόνα τῆς πορνείας προϋποθέτει τὴν ἀγαμία τῆς γυναίκας μὲ τὴν ὁποία ἦλθε σὲ ἁμαρτωλὴ καὶ ἄθεσμη συνουσία. Ἡ ἐπιβολὴ διεσταλμένου ἐπιτιμίου πορνείας στὸ μοιχὸ ἑρμηνεύεται ἀπὸ τὸ Ζωναρᾶ:
«…αὐτῷ τὸ ἐπιτίμιον παρατείνεται, ἤγουν βαρύτερον ἐπιτιμᾶται, παρὰ τὸν μὴ συζῶντα γυναικὶ καὶ πορνεύσαντα· τῷ μὲν γάρ, συγγνώμη τις δίδοται διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς φύσεως· ὁ δὲ γυναῖκα ἔχων, τῆς συγγνώμης ταύτης ἐστέρηται, τῆς φυσικῆς ἀνάγκης παραμυθίαν ἔχων τὴν νόμιμον γαμετήν, ἁμαρτάνων δὲ
δι᾽ ἀκολασίαν καὶ ἀσέλγειαν· διὸ καὶ μᾶλλον ἐπιτιμᾶται, καὶ ἐπὶ πλείονα χρόνον». Ὁ Βαλσαμὼν διαλαμβάνει: «…ὅτι οὐκ ἔστι μονοειδὴς ἡ πορνεία, οὐδὲ τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις θεραπεύεται· πλέον γὰρ λέγει ὀφείλειν ἐπιτιμᾶσθαι τὸν ἔχοντα νόμιμον γυναῖκα καὶ πορνεύσαντα, παρὰ τὸν μὴ ἔχοντα γυναῖκα καὶ πορνεύσαντα· τὸ δὲ πλέον τοῦ ἐπιτιμίου εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ ψυχικοῦ ἰατροῦ ἀνετέθη» (ΡΠΣ 4, 149-150). Πρβλ.
Ἐπιστ. 188, 9,15-23, COURTONNE 2, 128-129 (PG 32, 677BC), ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος συστήνει στὶς
γυναῖκες νὰ μὴ διασποῦν τὴ συζυγία σὲ περίπτωση πορνείας ἢ μοιχείας τοῦ ἄνδρα, καὶ Ἐπιστ. 199, 48,1-2,
COURTONNE 2, 163 (PG 32, 732Β), ὅπου συμβουλεύει τὴν ἐγκαταλειφθεῖσα νὰ μείνει ἄγαμη, διότι συνάπτοντας ἐκ νέου γάμο διαπράττει μοιχεία. Τὸ τμῆμα τοῦ κανόνα 9 «ἡ καταλιποῦσα μοιχαλίς, εἰ ἐπ᾽ ἄλλον
ἦλθεν ἄνδρα» σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς 21, 35 καὶ 77 Μεγάλου Βασιλείου συνιστοῦν τὸν 87 Πενθέκτης
(ΡΠΣ 2, 505-506. Πηδάλιον, σσ. 295-296). Βλ. καὶ ΓΙΑΓΚΟΥ, ὅπ.π., σ. 333 σχόλια 2-3 καὶ σ. 334 σχόλιο
1. HARRISON, «Male and female», σσ. 452-453.
100. Ἐπιστ. 199, 35,1-4, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728B). Πηδάλιον, σσ. 295-296. Μὲ ἐξ ἀντιδιαστολῆς ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 87 Πενθέκτης ὁ Ζωναρᾶς συμπεραίνει ὅτι «εἰ οὐκ ἀλόγως ἀνεχώρησε τοῦ
ἀνδρός, ἐμπικραινομένου ἴσως αὐτῇ παρὰ τὸ προσῆκον, ἢ κακουχουμένη, ἤ τινας αἰτίας ἔχουσα παρὰ τοῦ
ἀνδρὸς ἐπαγομένας, ἐκείνη ἔσται ἀναίτιος [γενομένη ἑτέρῳ], καὶ ὁ ἀνὴρ ἐπιτιμηθήσεται, ὡς αὐτὸς αἴτιος
τῆς ἁμαρτίας τῇ γυναικὶ γεγονώς». Ὁ Βαλσαμὼν φέρνει ἀντίρρηση ἐπικαλούμενος τὸν κανόνα 9 Μεγάλου
Βασιλείου καὶ τὸν πολιτικὸ νόμο, ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἀναχώρηση τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴ συζυγία μόνο διὰ
δικαστικῆς ἐπιτροπῆς. Ἀμφότεροι οἱ ἑρμηνευτὲς κρίνουν ὅτι ἡ γυναίκα ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ σύζυγό της
χωρὶς εὔλογη αἰτία δὲν ὑποβάλλεται ὁπωσδήποτε στὸ ἐπιτίμιο τῆς μοιχείας, παρὰ μόνο ἐὰν συνευρέθη μὲ
ἄλλον ἄνδρα μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη. Βλ. ΡΠΣ 2, 506-509. Σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα 39 τὸ ἐπιτίμιο ποὺ ἐπιβάλλεται στὴ μοιχαλίδα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ καθιστοῦν τὴ συνοίκηση ἐφάμαρτη, ἐνεργεῖ
θεραπευτικὰ μόνο μετὰ τὴ διάλυση τῆς παράνομης συμβίωσης (Ἐπιστ. 199, 39,1-2, COURTONNE 2, 162
[PG 32, 728C]). Ἐπεξηγεῖ ἐν προκειμένῳ ὁ Βαλσαμών: «μέχρις ἂν συζῇ τῷ μοιχῷ, ἐπιτετιμημένη ὀφείλει
εἶναι, κἂν τὰ ιε΄ ἔτη τῶν ἐπιτιμίων τῆς μοιχείας ἐπεραιώθησαν· ἐκεῖνοι γὰρ τὰ ἐπὶ τῇ μετανοίᾳ διδόμενα
ἐπιτίμια δοκοῦσι δουλεύειν, καὶ λαμβάνειν συγχώρησιν, οἱ ἀφιστάμενοι τοῦ κακοῦ· οἱ δὲ ἐπιμένοντες τῷ
κακῷ, ὑπὸ τὸ αὐτό εἰσιν ἐπιτίμιον, κἂν μυριάκις τοῦτο δουλεύωσιν» (ΡΠΣ 4, 184-185). Βλ. καὶ Πηδάλιον, σ. 614. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 218-219.
101. Ἐπιστ. 217, 77,1-8, COURTONNE 2, 214 (PG 32, 804C-805A). Πρὸς ἐπίρρωση τοῦ κανόνα ὁ
ἱερὸς νομοθέτης ἐπικαλεῖται τὴν «τοῦ Κυρίου ἀπόφασιν»: «λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται» (βλ. Ματθ. 19, 9. 5, 32. Μάρκ. 10, 11. Λουκ. 16, 18).
Βλ. καὶ Ἠθικὰ 73, 1, PG 31, 849D-852B. CAYRE, «Le divorce», σσ. 303-306. Πρβλ. κανόνες 48 Ἀποστόλων (ΡΠΣ 2, 63-65, καν. καὶ ἑρμ. Πηδάλιον, σσ. 58-62), 20 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 62-63, καν. καὶ ἑρμ. Πη-
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ποὺ λαμβάνει «ἀλλοτρίαν», δηλαδὴ μνηστευμένη ἢ ὕπανδρη, ἐπιτιμᾶται ὡς μοιχός,
ἀλλὰ ἡ σύσταση νόμιμου γάμου μετὰ τὴ διάσπαση τῆς παράνομης συνοίκησης εἶναι ἀνέγκλητη καὶ ὁ ἄνδρας ἀνεπιτίμητος ὡς πρὸς τὴ δεύτερη γυναίκα 102 . Ὡς μοιχὸς παιδαγωγεῖται ὁ ἄνδρας ποὺ νυμφεύεται διαδοχικὰ δύο ἀδελφὲς 103 ἢ λαμβάνει τὴ σύζυγο τοῦ
νεκροῦ ἀδελφοῦ του104 . ∆ιασπᾶται ἐξάπαντος ὁ γάμος μεταξὺ συγγενῶν καὶ οἱ ἴδιοι ὑποβάλλονται σὲ ἐπιτίμιο μοιχείας 105 . Μὲ ἐπιείκεια ὅμως ἀντιμετωπίζονται οἱ ἐξ ἀγνοίας
δάλιον, σ. 382), 113 Καρθαγένης (ΡΠΣ 3, 548-550, καν. καὶ ἑρμ. Πηδάλιον, σ. 518), 87 Πενθέκτης
(ΡΠΣ 2, 505-510, καν. καὶ ἑρμ. Πηδάλιον, σσ. 295-296). Ὁ Ζωναρᾶς διευκρινίζει ὅτι ὁ κανόνας 77 δὲ διαφωνεῖ μὲ τοὺς 9 καὶ 21 Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ ἐπιτιμοῦν ὡς πορνεία τὴν ἐκτὸς γάμου συνουσία τοῦ ἄνδρα. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸ ὅτι οἱ δύο τελευταῖοι κανόνες προβλέπουν γιὰ τὴν παράνομη συνεύρεση τοῦ
ἄνδρα χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ ὑπαιτιότητι αὐτοῦ διάλυση τῆς συζυγίας, ἐνῶ ὁ 77 προβλέπει γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ αὐτὸς ἀποπέμπει ἀναίτια τὴ νόμιμη καὶ συνοικεῖ μὲ ἄλλη γυναίκα (ΡΠΣ 2, 507). ∆ιαφοροποιημένη μεταχείριση τοῦ ἁμαρτήματος προτείνει κανόνας 58, ποὺ ὁρίζει δεκαπενταετὲς ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας (Ἐπιστ. 217, 58,1-4, COURTONNE 2, 211 [PG 32, 797B]). Ὁ Βαλσαμὼν θεωρεῖ ὅτι ὁ κανόνας 77
διασώζει τὴν πατερικὴ παράδοση, ἐνῶ ὁ 58 ἐκφράζει τὴν αὐθεντικὴ γνώμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «ἐνταῦθα γάρ, οὐχ ὡς ὅρον ἔθετο ὁ ἅγιος τὴν τῶν Πατέρων διατύπωσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνάμνησιν, καὶ ἵνα γινώσκομεν, τί τε παρ᾽ ἐκείνων προώρισται, καὶ τί παρὰ τούτου μεθώρισται, καὶ δηλοῦται τοῦτο ἐκ τοῦ εἰπεῖν τὸν
ἅγιον ὀφείλειν τούτους ἐπιτιμᾶσθαι κατὰ μοιχοὺς» (ΡΠΣ 4, 241). Βλ. καὶ CAYRE, ὅπ.π., σσ. 307-321.
PAVERD, «Die Quellen», σσ. 13-15. Ὁ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 216, ἀποδίδει τὴ διαφορὰ ποὺ παρατηρεῖται σὲ κάποιους κανόνες σὲ μεταγενέστερη ἐπέμβαση ἐπὶ τῶν χειρογράφων ἢ στὴν προσπάθεια τοῦ ἴδιου τοῦ νομοθέτη νὰ διασώσει τὰ ὁρισθέντα ἀπὸ τὴν πρὸ αὐτοῦ πατερικὴ παράδοση.
102. Ἐπιστ. 199, 37,1-3, COURTONNE 2, 161-162 (PG 32, 728B). Πηδάλιον, σ. 613. Τὸ ἀνεύθυνο
τοῦ ἄνδρα ὡς πρὸς τὴ δεύτερη γυναίκα προϋποθέτει αὐτὴν «ἐλευθέραν οὖσαν ἀνδρός». Κατὰ τὸ Βαλσαμώνα: «Εἴ τις γοῦν μοιχεύσει, ἰδιωσάμενος τὴν ἀλλοτρίαν κατὰ νόμον δῆθεν γάμου, καὶ αὐτὴν μὲν ἀφαιρεθῇ
μετὰ καταδίκης νομίμου, ἑτέρᾳ δὲ συζευχθῇ, χάριν μὲν τῆς μοιχείας κατὰ τοὺς κανόνας ἐπιτιμηθήσεται,
ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ γαμετῇ, ἐλευθέρᾳ οὔσῃ ἀνδρός, οὐκ ἔσται ὑπεύθυνος». Πάντως ἡ δυνατότητα ἄμεσης συνοίκησης τοῦ ἐπιτιμωμένου μὲ τὴν ἐλεύθερη ὑπῆρχε μέχρι τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ γάμος συνετελεῖτο μόνο διὰ
συναίνεσης. Μετὰ τὴ θέσπιση ἱερολογίας, ποὺ περιελάμβανε καὶ θεία μετάληψη, δὲν ἐπιτρεπόταν ἡ σύναψη γάμου πρὶν ἀποπληρωθεῖ τὸ δεκαπενταετὲς ἐπιτίμιο τῆς μοιχείας. Βλ. ΡΠΣ 4, 181-182.
103. Ἐπιστ. 217, 78,1-3, COURTONNE 2, 214 (PG 32, 805Α). Βλ. καὶ αὐτόθι, 79,1-3, COURTONNE
2, 214 (PG 32, 805A), περὶ τῶν «ταῖς μητρυιαῖς ἑαυτῶν ἐπιμαινομένων». Πηδάλιον, σ. 628. Ὁ κανόνας
79 δὲν ἀντιβαίνει στὸν 2 Νεοκαισαρείας, ποὺ προβλέπει: «Γυνή, ἐὰν γήμηται δύο ἀδελφοῖς, ἐξωθείσθω μέχρι θανάτου». Ἡ αὐστηρότητα τοῦ συνοδικοῦ κανόνα δὲν ὑποδηλώνει διακριτικὴ μεταχείριση εἰς βάρος
τῆς γυναίκας, ἀλλὰ συνιστᾶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀμετανοησίας, κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Βαλσαμῶνος: «Ὁ μὲν γὰρ παρὼν κανὼν (ἐνν. ὁ συνοδικὸς) νομοθετεῖ περὶ γυναικὸς ἀθέμιτον γάμον ποιησάσης, καὶ μὴ διαζευχθείσης ἐξ αὐτοῦ δι᾽ ὅλης τῆς ζωῆς αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦτο οὔσης ἀπαραδέκτου εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ῥηθεὶς θεματίζει τὸν ἀθεμιτογαμήσαντα ἀποστῆναι τῆς ἁμαρτίας, καὶ διὰ τοῦτο προσδέχεται αὐτὸν εἰς μετάνοιαν… τῷ ἁμαρτάνοντι καὶ ἀφισταμένῳ τοῦ κακοῦ, ἐπιτίμια δίδονται, οὐ μὴν τῷ ἐπιμένοντι·
οὗτος γὰρ πάντη ἀπόβλητος ἐστὶν» (ΡΠΣ 3, 73· πρβλ. ΡΠΣ 4, 242, ἑρμ. Βαλσαμῶνος). Βλ. καὶ Ἐπιστ.
160, 2,4-8, COURTONNE 2, 88-89 [PG 32, 624B]: «ἐάν τις πάθει ἀκαθαρσίας ποτὲ κρατηθεὶς ἐκπέσῃ πρὸς
δυεῖν ἀδελφῶν ἄθεσμον κοινωνίαν, μήτε γάμον ἡγεῖσθαι τοῦτον μηδ᾽ ὅλως εἰς Ἐκκλησίας πλήρωμα παραδέχεσθαι πρότερον ἢ διαλῦσαι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων». Ἡ αὐστηρότητα τοῦ κανόνα ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀδελφὴ ὑπεισέρχεται στὴ συγγένεια τοῦ ἄνδρα. Ἔτσι ὁ ἄνδρας κωλύεται νὰ νυμφευθεῖ τὴν ἀδελφή, τὴ
μητέρα ἢ τὴν κόρη τῆς συζύγου του, ὅπως κωλύεται νὰ νυμφευθεῖ τὴ δική του ἀδελφή, μητέρα ἢ κόρη. Ἡ
ἴδια βέβαια ἀπαγόρευση ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ γυναίκα, «κοινὰ γὰρ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῆς συγγενείας τὰ δίκαια»
(αὐτόθι 4,5-14, COURTONNE 2, 91 [PG 32, 628A]). Γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 87 (Ἐπιστ. 160) βλ.
Πηδάλιον, σσ. 634-637. ΡΠΣ 4, 259-268 (καν. καὶ ἑρμ.). ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν,
σ. 359 σχόλιο 4. Πρβλ. 54 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 432-434, καν. καὶ ἑρμ.).
104. Ἐπιστ. 199, 23,1-5, COURTONNE 2, 158 (PG 32, 724A). Πηδάλιον, σ. 606. Ἡ ἕνωση ἄνδρα μὲ
τὴ γυναίκα τοῦ ἀποθανόντος ἀδελφοῦ του εἶναι «ἄθεσμος γάμος» καὶ αἱμομιξία. Βλ. ΡΠΣ 4, 154 (ἑρμ.).
105. Ἐπιστ. 217, 68,1-3, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800ΒC). Ἡ φιλανθρωπία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς
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αἱμομῖκτες μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς ἑκούσιας ἐξομολόγησης καὶ εἰλικρινοῦς μετανοίας 106 .
Ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ διάκριση τοῦ ἱεροῦ πατρὸς διαφαίνονται καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο ἀντιμετωπίζει τὴ μοιχευθεῖσα καὶ τοὺς πρὸ γάμου συνελθόντες. Ἀκολουθώντας
τὴν ἐπιείκεια τῶν πρὸ αὐτοῦ πατέρων ὁ Μέγας Βασίλειος παραγγέλλει νὰ μὴ γνωστοποιεῖται τὸ παράπτωμα τῆς γυναίκας ποὺ μοίχευσε, εἴτε ἐξομολογήθηκε ἑκούσια εἴτε
ἀποκαλύφθηκε, διότι ὁ δημόσιος ἔλεγχος καὶ διασυρμὸς μπορεῖ νὰ τὴν ὁδηγήσει σὲ ἀμετανοησία ἢ νὰ ἐξωθήσει τὸν ἀπατημένο σύζυγο σὲ βίαιη ἀντίδραση107 . Τὴν προγαμιαία
συνεύρεση θεωρεῖ πορνικὴ συνάφεια καὶ ὡς τέτοια τὴν ἐπιτιμᾶ, διότι «ἡ πορνεία γάμος
οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ γάμου ἀρχή». Γι᾿ αὐτὸ συστήνει τὴ διάλυση, εἰ δυνατόν, τῆς ἄθεσμης συνοίκησης. Ὡστόσο ἐπιδεικνύοντας φιλάνθρωπη κατανόηση ἀνέχεται τὴ συνέχιση τῆς σχέσης καὶ τὴ σύσταση γάμου πρὸς ἀποφυγὴ πορνικῆς συμβίωσης. Ταυτόχρονα
ἐπιβάλλει παιδαγωγικὰ τριετὲς ἐπιτίμιο 108 , ἂν καὶ τὸ κατ᾽ ἀκρίβειαν ἐπιτίμιο πορνείας
φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐξισώνει ὅλες τὶς περιπτώσεις αἱμομιξίας, ἀλλὰ ἐξαρτᾶ τὸ ἐπιτίμιο τῆς αἱμομικτικῆς μοιχείας ἀπὸ τὸ βαθμὸ συγγενείας (ΡΠΣ 4, 224, ἑρμ. Ἀριστηνοῦ). Εἶναι εὔλογο ὅτι διακεκριμένες περιπτώσεις αἱμομιξίας ὑπόκεινται σὲ διαφορετική, αὐστηρότερη ρύθμιση. Ἔτσι οἱ κανόνες 75, 76
καὶ 79 Μεγάλου Βασιλείου (Ἐπιστ. 217, 75, 76 καὶ 79, COURTONNE 2, 213-214 [PG 32, 804A-C,
805Α]) ἐπιβάλλουν τὸ ἐπιτίμιο τοῦ ἀκούσιου φονιᾶ στὸν ἄνδρα ποὺ ἀσελγεῖ μὲ τὴν ἑτεροθαλὴ ἀδελφή, τὴ
νύμφη ἢ τὴ μητριά του ἀντίστοιχα, ἐνῶ ὁ 67 (ὅπ.π., 67, COURTONNE 2, 212 [PG 32, 800Β]) ἐξισώνει τὴ
μετ᾽ ἀμφιθαλοῦς αἱμομιξία μὲ ἑκούσιο φόνο. Βλ. καὶ Πηδάλιον, σσ. 624, 627-628. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου
Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 353 σχόλιο 1. Περὶ κεκωλυμένων γάμων θεσμοθετεῖ ὁ κανόνας 54 Πενθέκτης,
ὁ ὁποῖος ἀναπροσαρμόζει καὶ συμπληρώνει τὰ ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁρισθέντα. Βλ. ΡΠΣ 2, 432434 (καν. καὶ ἑρμ.). ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 216-218.
106. Ἐπιστ. 188, 7,4-13, COURTONNE 2, 126 (PG 32, 673C-676Α). Στὸν παρόντα κανόνα ὁ Μέγας
Βασίλειος κρίνει ὡς ὑπερβολικὴ τὴν παράταση τοῦ ἐπιτιμίου σὲ τριάντα χρόνια, τὴν ὁποία εἶχε ἐπιβάλει
σὲ ἐξ ἀγνοίας αἱμομῖκτες ὁ προκάτοχος τοῦ Ἀμφιλοχίου. Ἐπεξηγώντας τὸν κανόνα ὁ Ζωναρᾶς ἑρμηνεύει
ὀρθὰ τὴν ἀμφιλεγόμενη φράση «παράδοσις τῷ Σατανᾶ» (Α΄ Κορ. 5, 5) ὡς ἀφορισμό, ἀποκοπὴ τοῦ ἁμαρτήσαντος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Βλ. ΡΠΣ 4, 111-112. Πηδάλιον, σ. 594.
107. Ἐπιστ. 199, 34,1-5, COURTONNE 2, 161 (PG 32, 728AB). Πηδάλιον, σ. 612. Βλ. καὶ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 18. Ἡ μὴ δημοσίευση τῆς μοιχείας τῆς γυναίκας συνίσταται στὴν παραχώρηση νὰ μὴ θεᾶται στοὺς τόπους τῶν ἐπιτιμίων, ὅπου ἡ παρουσία γυναίκας γεννᾶ ὑποψία μοιχείας, ἀλλὰ νὰ
στέκεται μαζὶ μὲ τοὺς πιστοὺς χωρὶς θεία κοινωνία μέχρι πληρώσεως τοῦ χρόνου μετανοίας. Ἡ ἐπιείκεια
καὶ φιλανθρωπία τοῦ κανόνα ἀφορᾶ μόνο στὶς γυναῖκες, διότι κατὰ τὸ Βαλσαμώνα «οἱ ἄνδρες ἐξομολογούμενοι μοιχείαν, ἀσυμπαθῶς ὑπόκεινται τοῖς διαληφθεῖσιν ἐπιτιμίοις, ὅτι οὐδὲ ὕπεστι φόβος τοιοῦτος ἐν αὐτοῖς, οἷος εἰς τὰς γυναῖκας ἐῤῥέθη, κατὰ πρόληψιν οὖσι καὶ ἑτέροις ἐγκλήμασιν ἴσως ἐνόχοις, καὶ ἀξίως ἐπιτιμωμένοις». Ὁ «ἔλεγχος» τῆς μοιχευθείσας εἶναι ἔλεγχος τοῦ συνειδότος. Ὁ δημόσιος ἔλεγχος καθιστᾶ
περιττὴ τὴν προστασία ποὺ παρέχει ὁ κανόνας, ἀφοῦ τὸ ἁμάρτημα ἔχει γίνει γνωστό. Βλ. ΡΠΣ 4, 177179.
108. Ἐπιστ. 199, 26,1-6, COURTONNE 2, 159 (PG 32, 724BC). Πηδάλιον, σ. 608. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 341 σχόλιο 1. Ἡ πρόταση χωρισμοῦ «τῶν πορνικῶς συνελθόντων» ἐρείδεται στὴν παρανομία τῆς συνάφειας. Οἱ ἑρμηνευτὲς δικαιολογοῦν τὴν αὐστηρότητα τοῦ κανόνα: «ὅτι σαθρός ἐστι καὶ ἔκθεσμος ὁ τοῦ τοιούτου γάμου θεμέλιος», «ἔκθεσμος καὶ κατάκριτός ἐστιν», «ἁμαρτία, καὶ
θείου νόμου παράβασις». Ὁ Βαλσαμὼν διερευνᾶ κάποιες σημαντικὲς παραμέτρους τοῦ κανόνα: α) Ἡ κατ᾽
οἰκονομίαν παραχώρηση διατήρησης τῆς σχέσης ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποφυγὴ τοῦ χείρονος, «ἤγουν, ἵνα μὴ
διαζυγέντες, πάλιν λάθρα πορνεύσωσι, τουτέστιν, ἵνα μὴ ἑτέροις συναφθέντες προσώποις, οὐκ ἐπιμείνωσι
τῷ νομίμῳ γάμῳ, ἀλλὰ μοιχείαν ἐργάσωνται, ἢ ἵνα μὴ κωλυόμενοι διαχειρίσωνται ἑαυτοὺς διὰ τὸ τοῦ ἔρωτος διακαές». β) Ἡ θέσπιση ἱερολογίας τοῦ γάμου μετὰ θείας μεταλήψεως, ἀντὶ τῆς ἁπλῆς συναίνεσης
τῶν ἐμπλεκομένων στὴ σύμβαση γάμου προσώπων, καθιστᾶ ἀναγκαία τὴν προσαρμογὴ τοῦ κανόνα στὰ
δεδομένα τῆς ἐποχῆς (12ος αἰ.). γ) Ὑπάρχει διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ φθορὰ παρθένου χωρὶς τὴ θέλησή της
καὶ στὴν ἑκούσια συνεύρεση ἀγάμων. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ καθορίζει τὸν τρόπο ἐπιβολῆς τοῦ ἐπιτιμίου καὶ τὸ
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εἶναι ἑπτὰ ἔτη ἀκοινωνησίας 109 .
γ΄. Μορφὲς μαγείας, τοκογλυφία, ἐπιορκία
Στὸ βαρὺ ἐπιτίμιο τῶν ἑκούσιων φονέων ὑποβάλλει ὁ Μέγας Βασίλειος τὸ χριστιανὸ ποὺ ἐξομολογεῖται ἐνασχόληση μὲ γοητεία ἢ φαρμακεία 110 ἢ παράδοση ἑαυτοῦ σὲ
μάντεις 111 , ἐνῶ ὁροθετεῖ ἑξαετὲς ἐπιτίμιο γι᾽ αὐτοὺς ποὺ προσέρχονται σὲ μάντεις, μάγους καὶ ἄλλους παρόμοιους ἢ τοὺς εἰσάγουν στὶς οἰκίες τους πρὸς ἀνεύρεση φαρμακειῶν καὶ κάθαρση μιασμάτων 112 . Λόγῳ τῆς ἀναισχυντίας τοῦ πράγματος στὴν ἴδια μεχρόνο παραχώρησης τοῦ γάμου: «Ἐρωτήσει δέ τις, διὰ τί τὴν μὲν παρθένον μετὰ τὴν φθορὰν διορίζεται ὁ
ἅγιος νομίμως συνάπτεσθαι τῷ φθορεῖ, τοὺς δὲ πορνεύσαντας εὐκόλως μίγνυσθαι γαμικῶς οὐ παραχωρεῖ,
ἀλλὰ μετὰ διαστίξεως. Λύσις. Τὴν μὲν παρθένον ἴσως μετὰ τὴν φθορὰν οὐδεὶς αἱρετίσεται πρὸς γάμον λαβεῖν· καὶ εἰ μὴ παραχωρηθῇ τῷ φθορεῖ γαμηθῆναι, περιλειφθήσεται ἄτιμος καὶ ἐλέους ἀξία· ἡ δὲ πορνευθεῖσα οὐ ζημιοῦται τοσοῦτον, ἐὰν μὴ γαμηθῇ τῷ πορνεύσαντι μετ᾽ αὐτῆς, παρ᾽ ἑτέρου γὰρ διεκορήθη». Βλ.
ΡΠΣ 4, 159-161.
109. Ἐπιστ. 217, 59,1-4, COURTONNE 2, 211 (PG 32, 797B). Πηδάλιον, σ. 621. Ὁ παρὼν κανόνας
δὲν ἀντιφάσκει μὲ τὸν 22 Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ ἐπιβάλλει τετραετὲς ἐπιτίμιο πορνείας στὸν ἄνδρα ποὺ
διαφθείρει ἁρπαγεῖσα γυναίκα. Ὁ Βαλσαμὼν ἐξηγεῖ ὅτι στὸν κανόνα 22 ὁ ἱερὸς πατὴρ ἀναπαράγει προγενέστερη διάταξη, ἐνῶ στὸν 59 εἰσάγει προσωπική του γνώμη. Βλ. ΡΠΣ 4, 217.
110. Ἐπιστ. 217, 65,1-3, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800B). Πηδάλιον, σ. 623. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 351 σχόλιο 3. Ὁ Ζωναρᾶς ὁρίζει τὰ παραπτώματα, γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ
ἡ ἐξίσωσή τους μὲ τὸν ἑκούσιο φόνο: «Γοητεία μέν ἐστι τὸ δι᾽ ἐπῳδῶν, καὶ ἐπικλήσεως δαιμόνων ποιῆσαί
τινα εἰς βλάβην ἑτέρων· οἷον εἰς πάρεσιν μελῶν, καὶ εἰς χρονίαν ἢ καὶ διὰ βίου ὅλου κατάκλισιν, καὶ εἰς ἕτερα ὅμοια· φαρμακεία δέ, τὸ διὰ φαρμάκων δηλητηρίων, ἢ τῶν φρενῶν ἐξιστᾷν τινας… Εἰκότως δὲ κατὰ
τοὺς φονεῖς οὗτοι ἐπιτιμῶνται· ὅτι αἱ μὲν γοητεῖαι, καὶ ἐπικλήσεις δαιμόνων ἔχουσιν· αἱ δὲ φαρμακεῖαι ἢ
ἀναιροῦσιν, ἢ τῶν φρενῶν ἐξιστῶσι, καὶ εὐκταῖον τὸν θάνατον ποιοῦσι τῷ πάσχοντι, εἴ ποτε ἀνανήψει, εἰ
μὴ ἐκείνῳ, ἀλλὰ τοῖς γε προσήκουσι τῷ ἀνθρώπῳ» (ΡΠΣ 4, 221).
111. Ἐπιστ. 217, 72,1-2, COURTONNE 2, 213 (PG 32, 801AB). Πηδάλιον, σ. 626. Ὁ Ἀριστηνὸς ἑρμηνεύει τὴν «μάντεσιν ἤ τισι τοιούτοις ἐπίδοσιν» ὡς τὴν ἐλεύθερη διάθεση ἑαυτοῦ στὴν ἐξουσία μάντεων,
γοήτων καὶ τῶν ὁμοίων «ἐπὶ τῷ μαθεῖν τὴν κακοτεχνίαν αὐτῶν», πράγμα ποὺ δικαιολογεῖ τὴ βαρύτητα
τοῦ ἐπιτιμίου, ποὺ ἐξισώνεται μὲ αὐτὸ τοῦ ἑκούσιου φόνου. Ὁ Βαλσαμὼν διευκρινίζει ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ
κανόνα δὲν ἐκτείνεται στὰ πρόσωπα ποὺ ἐπιδίδονται ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τῆς χριστιανικῆς εὐσέβειας σὲ εἰδωλολατρικὲς πρακτικὲς χωρὶς τὴ συνδρομὴ τῶν δαιμόνων: «διαφορά ἐστι μάντεων καὶ γητευτριῶν γραῶν, διὰ
ἐπᾳσμάτων τοὺς ἁπλουστέρους ἀπατωσῶν· οἱ μὲν γὰρ δαίμονας ἐπικαλοῦνται· αἱ δὲ μᾶλλον ἀρετὴν καὶ ἁγιασμὸν ὑποκρινόμεναι, μετὰ θείων ψαλτῳδημάτων ἐνίοτε χειρογραφοῦσι τὰ μέλλοντα, καὶ κριθοφοροῦσι
τὰ ἄδηλα, καθὰ ποιοῦσι καὶ αἱ λεγόμεναι κρίτριαι, καὶ οἱ σακκενδυτοῦντες, καὶ οἱ ῥακενδυτοῦντες ἠϋγένειοι καὶ ἠΰκομοι μοναχοί· καὶ οὗτοι γὰρ πλανῶντές τε καὶ πλανώμενοι, τὰ μέλλοντα προφοιβάζουσιν ὡς
ἐξ ὑποφητείας ἀγγελικῆς. ∆ιά τοι τοῦτο ὀφείλουσιν οἱ μὴ ἀρνησάμενοι τὸν Θεόν, ἀλλὰ διὰ λειξουρίαν ἁγιωσύνην ὑποκρινόμενοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μετριωτέρως καὶ μὴ κατὰ τοὺς ἀρνησιθέους κολάζεσθαι. Εἰ δὲ εἴπῃς
τὰ κριθοφόρα καὶ γητευτοτόκα γραΐδια δαίμονας ἐπικαλεῖσθαι, ἐξ ἀνάγκης καὶ αὗται κατὰ τοὺς μάντεις
καὶ μάγους ἐσχάτως ἐπιτιμηθήσονται». Βλ. ΡΠΣ 4, 233.
112. Ἐπιστ. 217, 83,1-7, COURTONNE 2, 216 (PG 32, 808ΑΒ). Πενταετὲς ἐπιτίμιο ὁρίζει ὁ κανόνας
24 Ἀγκύρας, ἐνῶ ἑξαετὲς ἐπιβάλλει ὁ 61 Πενθέκτης. Βλ. ΡΠΣ 3, 66-68 (καν. καὶ ἑρμ.). ΡΠΣ 2, 442-447
(καν. καὶ ἑρμ.). Πηδάλιον, σσ. 272-275, 383, 630. Ὁ Βαλσαμὼν ἐπισημαίνει ὅτι στὸν κανόνα τῆς ἑξαετίας
ὑπάγονται οἱ δεισιδαίμονες καὶ ἄπιστοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴ δύναμη τοῦ τιμίου καὶ
ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ προσφεύγουν σὲ μάγους καὶ ἄλλους ἐπιτήδειους γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ κάποια
ἀσθένεια (ΡΠΣ 4, 250-251). Ὁ κανόνας 83 δὲν ἀντίκειται στοὺς 65 καὶ 72 Μεγάλου Βασιλείου, διότι ὁ
πρῶτος ἀναφέρεται σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἀπὸ εὐπείθεια καὶ πλάνη προσφεύγουν στὶς δαιμονικὲς μεθόδους γιὰ νὰ
τύχουν θεραπείας, ἐνῶ οἱ δύο ἑπόμενοι ἀφοροῦν σὲ «αὐτουργούς», δηλαδὴ στοὺς ἀσκοῦντες μαγεία ἢ φαρμακεία, συμπεριφορὰ ποὺ σημαίνει παντελὴ ἄρνηση τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Πρβλ. κανόνα 3 Γρηγορίου
Νύσσης: «Οἱ δὲ πρὸς γόητας ἀπιόντες, ἢ μάντεις, ἢ τοὺς διὰ δαιμόνων καθάρσιά τινα καὶ ἀποτροπιασμοὺς
ἐνεργεῖν ὑπισχνουμένους, οὗτοι ἐρωτῶνται δι᾿ ἀκριβείας καὶ ἀνακρίνονται, πότερον ἐπιμένοντες τῇ εἰς Χρι-
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ταχείριση μὲ τοὺς δηλητηριαστὲς καὶ τοὺς σατανιστὲς ὑπόκεινται οἱ ἀσελγοῦντες σὲ ἄρρενες ἢ ζῶα, ὑπὸ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς εἰλικρινοῦς ἐξομολόγησης καὶ ἀπόστασης ἀπὸ τὴν ἁμαρτία113 . Ἀξιόποινη εἶναι καὶ ἡ προσβολὴ νεκροῦ διὰ τυμβωρυχίας, ἡ
ὁποία ἐπιτιμᾶται ἐπὶ δεκαετία 114 .
Λόγῳ τοῦ ἀσυμβίβαστου τῆς ἱερατικῆς ἰδιότητας μὲ πράξεις ποὺ ἀποσκοποῦν στὸν
πλουτισμὸ ὁ Μέγας Βασίλειος ἀρνεῖται τὴ χειροτονία σὲ λαϊκὸ ποὺ λαμβάνει τόκους. Ἐπιτρέπει ὅμως στὸν τοκιστὴ νὰ λάβει τὴν ἱερατικὴ χάρη, ἐὰν δαπανήσει οἰκείᾳ προαιρέσει τὸ ἄδικο κέρδος χάριν τῶν φτωχῶν καὶ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλοχρηματίας.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅσο διαρκεῖ ἡ πλημμελὴς συμπεριφορά, ποὺ ἔχει ὄχι μόνο ἠθικὴ
ἀλλὰ καὶ κοινωνικὴ ἀπαξία, ἰσχύει ὡς ἐπιτίμιο ἡ ἄρνηση τῆς ἱερατικῆς ἀξίας, κώλυμα
ποὺ αἴρεται μόνο διὰ τῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἔμπρακτης μετάνοιας. Συνεπῶς, ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν τοκογλύφων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἱερωθοῦν, ὁ ἱερὸς
νομοθέτης θεσπίζει νέο κανόνα βάσει προγενέστερων παραδεδεγμένων περὶ λήψεως τόκου διατάξεων καὶ τυποποιεῖ ἕνα κώλυμα ἱερωσύνης, ἐνῶ ταυτόχρονα προβλέπει τὸ λό-

στὸν πίστει, ὑπ᾿ ἀνάγκης τινὸς συνηνέχθησαν ἐκείνῃ τῇ ἁμαρτίᾳ, κακώσεώς τινος, ἢ ἀφορήτου ζημίας ταύτην αὐτοῖς τὴν ὁρμὴν ἐμποιησάσης· ἢ καθόλου καταφρονήσαντες τοῦ πεπιστευμένου παρ᾿ ἡμῶν μαρτυρίου, τῇ τῶν δαιμόνων συμμαχίᾳ προσέδραμον. Εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ ἀθετήσει τῆς πίστεως, καὶ πρὸς τὸ μὴ πιστεύειν εἶναι Θεὸν τὸν παρὰ τῶν Χριστιανῶν προσκυνούμενον, ἐκεῖνο ἐποίησαν, δηλαδὴ τῷ κρίματι τῶν παραβάντων ὑπαχθήσονται. Εἰ δέ τις ἀβάστακτος ἀνάγκη κατακρατήσασα τῆς μικροψυχίας αὐτῶν, εἰς τοῦτο
προσήγαγε, διά τινος ἠπατημένης ἐλπίδος παρακρουσθέντας, ὡσαύτως ἔσται καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἡ φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α , καθ᾿ ὁμοιότητα τῶν πρὸς τὰς βασάνους ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὁμολογίας ἀντισχεῖν μὴ δυνηθέντων»
(Ἐπιστολὴ κανονικὴ πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις Λητόϊον, ἐπίσκοπον Μελιτινῆς, ΡΠΣ 4, 306-307). Τὸ ἴδιο πρόβλημα ἀντιμετώπισε καὶ ὁ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Κατήχησις δευτέρα... καὶ περὶ τῶν κληδονισμοῖς, ἢ
περιάπτοις, ἢ ἐπῳδαῖς κεχρημένων… 5, PG 49, 240. Ὁ Ζωναρᾶς διευκρινίζει ὅτι τὸ ἑξαετὲς ἐπιτίμιο ποὺ
περιέχει ὁ κανόνας 61 Πενθέκτης ἐφαρμόζεται μόνο στοὺς λαϊκούς, ἐνῶ στοὺς ἱερωμένους ἐπιβάλλεται
καθαίρεση· «ἐν οἷς γὰρ πταίσμασιν οἱ λαϊκοὶ ἀφορίζονται, ἐν τούτοις οἱ ἱερωμένοι καθαιροῦνται». Ὁ συνοδικὸς κανόνας ἐπιβάλλει στοὺς ἐπιμένοντες στὴν ἁμαρτία ἀπόλυτο ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ζωή. Ὁ Βαλσαμὼν ἐπεξηγεῖ: «ὁ μὲν ἁμαρτάνων, καὶ ἐπιστρέφων συγγινώσκεται, καὶ μετρίως κολάζεται· ὁ
δὲ ἐπιμένων τῷ κακῷ, καὶ ἄκων πρὸς τὸ βέλτιον μεταῤῥυθμιζόμενος, μεγάλως κολάζεται· καὶ ἐνταῦθα
γάρ, ὁ μὲν προσελθὼν καὶ ἐξομολογούμενος τὸ ἁμάρτημα δι᾽ ἀφορισμοῦ ἑξαετοῦς κολασθήσεται, ἢ καὶ συμπαθέστερον, κατὰ τὸ δόξαν τῷ ἐπισκόπῳ· ὁ δὲ ἐπιμένων τῷ κακῷ, ἐκκήρυκτος τῆς ἐκκλησίας γενήσεται». Βλ. ΡΠΣ 2, 443, 446-447. Βλ. καὶ ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 270-279, γιὰ τοὺς κανόνες τῆς
Πενθέκτης ποὺ καταδικάζουν τὶς εἰδωλολατρικὲς πρακτικὲς καὶ συνήθειες τῶν χριστιανῶν.
113. Ἐπιστ. 188, 7,1-4, COURTONNE 2, 126 (PG 32, 673C). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 217, 62-63 καὶ 65, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800ΑΒ). Πρβλ. κανόνες 16 καὶ 17 Ἀγκύρας (ΡΠΣ 3, 53-58, καν. καὶ ἑρμ.). Πηδάλιον, σσ. 378-379, 593-594, 622. Ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ μελέτη τῶν κανόνων 7, 62, 63 καὶ 65 Μεγάλου
Βασιλείου προκύπτει ὅτι οἱ ἀρρενοφθόροι, οἱ ζωοφθόροι καὶ οἱ μοιχοὶ ὑποβάλλονται σὲ δεκαπενταετὲς ἐπιτίμιο, ἐνῶ οἱ ἑκούσιοι φονεῖς, οἱ δηλητηριαστὲς καὶ οἱ εἰδωλολάτρες (δηλαδὴ οἱ ὑπηρετοῦντες τὰ δαιμόνια
διὰ τελετῶν καὶ ἐπικλήσεων, οἱ σατανιστὲς) σὲ εἰκοσαετὲς ἐπιτίμιο. Ὁ νομοθέτης δὲν ἀντιφάσκει, διότι
στὸν κανόνα 7 ἐξισώνει τὶς δύο ὁμάδες ὄχι ὡς πρὸς τὴ χρονικὴ διάρκεια τῶν ἐπιτιμίων ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴ
βαρύτητα καὶ τὸν τρόπο ἐπιβολῆς τους. Βλ. ΡΠΣ 4, 110, 112 (ἑρμ. Ζωναρᾶ καὶ Βαλσαμῶνος). PAVERD,
«Die Quellen», σ. 55 ἑξ.
114. Ἐπιστ. 217, 66,1-3, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800B). ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη
Κανονικόν, σ. 352 σχόλιο 1. Κατὰ τὸ Ζωναρᾶ τυμβωρύχος δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ποὺ διανοίγει τάφους γιὰ
νὰ συλήσει τὰ περιεχόμενα ἀντικείμενα, ἀλλὰ καὶ ὅποιος ἀφαιρεῖ λίθους μνήματος. Πρβλ. κανόνα 7 Γρηγορίου Νύσσης, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει συγγνωστή, ὄχι ὅμως καὶ ἀνέγκλητη, τὴν ἀφαίρεση λίθων ἀπὸ τάφους, προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐπωφελῶς, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ ἀφαίρεση δὲν προσβάλλει τὸ
νεκρό. Βλ. ΡΠΣ 4, 222, 326. Πηδάλιον, σ. 623.
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γο ἄρσης τοῦ κωλύματος 115 .
Ἀπὸ τοὺς περὶ ἐπιορκίας κανόνες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου οἱ 10, 64 καὶ 82 ἐπιβάλλουν ἐπιτίμιο, ἐνῶ οἱ 17, 28 καὶ 29 προβλέπουν ἐπιεικέστερη ἀντιμετώπιση τῆς ἀντικανονικῆς συμπεριφορᾶς τῶν χριστιανῶν. Μὲ τὴ φαινομενικὴ ἐναντίωση τῶν διατάξεων ἀσχολήθηκε ὁ Βαλσαμών, ὁ ὁποῖος διασαφήνισε τὶς ἀξιόμεμπτες καὶ ἀξιοσυγχώρητες περιπτώσεις ἐπιορκίας, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴ διαυγὴ σκέψη καὶ τὴν ἀρετὴ τῆς διάκρισης τοῦ ἱεροῦ πατρός 116 . Ἡ διαφορετικὴ ρύθμιση ποὺ προβλέπουν οἱ κανόνες καὶ ἡ
ἐξατομικευμένη διευθέτηση δύσκολων περιπτώσεων ἀποδεικνύουν τὴν ἐξαιρετικὴ ἐπιείκεια καὶ φιλανθρωπία τοῦ ἱεροῦ νομοθέτη.
Ὁ κανόνας 64 γενικὰ καὶ ἀόριστα ἐπιβάλλει δεκαετὲς ἐπιτίμιο στὸν ἐπίορκο, ἐνῶ ὁ
82 διακρίνει τοὺς «ἐκ βίας καὶ ἀνάγκης» ἀπὸ τοὺς «ἄνευ ἀνάγκης» ἐπιόρκους, καὶ ὁρίζει
ἑξαετὲς ἐπιτίμιο στοὺς πρώτους καὶ δωδεκαετὲς στοὺς δεύτερους. Ὁ Βαλσαμὼν γεφυρώνει τὴ διάσταση ποὺ παρατηρεῖται ἀνάμεσα στοὺς κανόνες, διευκρινίζοντας ὅτι ὁ 82 ἐπιτιμᾶ «τοὺς ἑκοντὶ καὶ διὰ ἐξομολογήσεως τὸ ἁμάρτημα θριαμβεύσαντας, καὶ θεραπείαν ζητήσαντας, οὐ μὴν τοὺς ὡς ἐπιόρκους κατακριθέντας ἀπὸ κατηγορίας ἑτέρων… ὁ
γὰρ ἔλεγχος… διπλασιάζει τὸ τοῦ ἁμαρτήματος ὄφλημα· καὶ ἡ μετάνοια κουφίζει τῆς τιμωρίας τὴν πλάστιγγα». Ἡ πρόβλεψη διαφορετικῶν ἐπιτιμίων φανερώνει τὴν ἐλαστικότητα τῶν κανόνων, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πολυειδοῦς καὶ
δυσθεράπευτου ἁμαρτήματος τῆς ἐπιορκίας. ∆ιεισδύοντας στὴν ψυχοσύνθεση τοῦ ἐπιόρκου καὶ λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τὶς συνθῆκες τῆς πράξης ὁ ἴδιος ἑρμηνευτὴς ἐπεξηγεῖ:
«Ἄλλως ἐπιτιμᾶται ὁ κατ᾽ ὀλιγωρίαν ὀμόσας, καὶ ἐπιορκήσας, ἄλλως ὁ κατὰ βίαν, ἄλ115. Ἐπιστ. 188, 14,1-4, COURTONNE 2, 130 (PG 32, 681C). Πηδάλιον, σ. 600. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 335 σχόλιο 3. Πρβλ. κανόνες 42 Ἀποστόλων: «Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τόκους ἀπαιτῶν τοὺς δανειζομένους, ἢ παυσάσθω, ἢ καθαιρείσθω», καὶ 17 Α΄ Οἰκουμενικῆς, ποὺ προστάσσει τὴν καθαίρεση κάθε φιλοχρήματου ἱερωμένου ποὺ δανείζει μὲ τόκο (ΡΠΣ 2, 59 καὶ
151 ἀντίστοιχα). ∆ὲν ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στὸν πατερικὸ καὶ στοὺς ἀποστολικὸ καὶ συνοδικὸ κανόνες, καθὼς ὁ πρῶτος ἀποκλείει τῆς ἱερωσύνης τοὺς λαϊκοὺς τοκογλύφους, ἐνῶ οἱ δύο ἄλλοι ἐπιβάλλουν καθαίρεση στοὺς τοκίζοντες ἱερωμένους (ΡΠΣ 4, 134, ἑρμ. Ζωναρᾶ). Βλ. καὶ κανόνες 5 Καρθαγένης (ΡΠΣ 3,
306) καὶ 10 Πενθέκτης (ΡΠΣ 2, 328). Βλ. καὶ ΠΟΥΛΗΣ, «Ὁ κοινωνικὸς χαρακτήρας», σ. 53 ἑξ. ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 182-183.
Ὁ Μέγας Βασίλειος δέχεται ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη μπορεῖ νὰ ἐξαγνίσει τὸν ἁμαρτωλὸ ἀκόμα καὶ ἂν τὰ
χρήματα τῆς ἀγαθοεργίας εἶναι προϊόντα ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. Τὴν καθαρτικὴ δύναμη τῆς ἐλεημοσύνης
βεβαίωσε ὁ Κύριος, ὅταν, ἀφοῦ κατέκρινε τὴν ὑποκριτικὴ καὶ ἁρπακτικὴ διάθεση τῶν Φαρισαίων, συνέστησε «πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ ἅπαντα καθαρὰ ὑμῖν ἔσται» (Λουκ. 11, 41). Τὴν
ἀλήθεια αὐτὴ ἐξάλλου φανέρωσε καὶ ἡ φιλάνθρωπη στάση τοῦ Κυρίου ἀπέναντι στὸ Ζακχαῖο (Λουκ. 19,
1-10). Ταυτόχρονα ὅμως ὁ ἱερὸς νομοθέτης τονίζει ὅτι οἱ γενόμενες ἀδικίες ἐξαλείφονται ὄχι διὰ μόνης τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς θερμῆς πίστης καὶ εἰλικρινοῦς μετάνοιας· «ὅσα τοιαῦτά ἐστιν ἁμαρτήματα,
ἅπερ δυνατὸν ἀναλῦσαι, καὶ ὑπὲρ ὧν ἔστιν ἀντιδοῦναι πολυπλάσιον, τούτῳ τῷ τρόπῳ καθαρίζεσθαι· καὶ
τούτῳ, φημί, τῷ τρόπῳ, οὐκ αὐτῷ καθ᾽ ἑαυτὸν ἀρκοῦντι πρὸς τὴν κάθαρσιν, χρῄζοντι δὲ προηγουμένως
τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ· ἐν ᾧ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, ποιοῦντες ἐφ᾽ ἑκάστῳ τοὺς ἀξίους καρποὺς τῆς μετανοίας» (Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 271, PG 31, 1269ΒC).
116. Γράφει στὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 29: «…εἴποι τις ἐναντιοῦσθαι ἀλλήλοις τοὺς κανόνας· ἐμοὶ δὲ
οὐ δοκεῖ· ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ἀθετήσῃ τις ἔννομον ὅρκον χωρὶς ἀνάγκης τινός, ἢ ψευδῶς ὀμόσῃ, τιμωρηθήσεται
πλέον· ὅταν δὲ κατὰ βίαν ποιήσῃ τοῦτο, κουφότερον κολασθήσεται κατὰ τὸν πβ΄ κανόνα τοῦ παρόντος ἁγίου Πατρός· εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἔννομος ὁ ὅρκος, ἀλλὰ διὰ τὸ γενέσθαι τι ἄτοπον προέβη, ἢ μὴ γενέσθαι ἀγαθόν
τι, ἢ ὤμοσέ τις πρᾶγμα μὴ ὂν ἄξιον εἰς ὅρκον κατάγεσθαι, τότε ἡ ἀθέτησις τούτου ἀκόλαστος ἐστὶ» (ΡΠΣ
4, 167).
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λως ὁ ἐκ μεταμέλου, ἄλλως ὁ διὰ ἄμυναν, ἄλλως ὁ κατὰ δόλον, ἄλλως ὁ ἀθετήσας ὅρκον
γεγονότα διά τι παιγνιῶδες ἢ καὶ ἀπόβλητον, ἄλλως ὁ σωματικὸν ὅρκον παραβάς, ἄλλως ὁ ἔγγραφον, καὶ ἁπλῶς εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ δεξαμένου τὴν ἐξομολόγησιν ἀνάκειται ἡ θεραπεία τῆς ἐπιορκίας» 117 .
Ὁ Βαλσαμὼν ἀξιολογώντας μὲ εὐρύτητα πνεύματος τὶς ἁγιογραφικὲς ἐπιταγὲς καὶ
τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνες ἀποφαίνεται περὶ τοῦ ἐπιτρεπτοῦ τοῦ ἔννομου καὶ σπουδαίου ὅρκου. Τὰ θεσπισμένα ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ἐπιτίμια ἀφοροῦν στοὺς ἐπιόρκους,
ἐνῶ εἶναι ἐντελῶς ἀνεφάρμοστα ἐπὶ τῶν εὐόρκων. Ἐξάλλου ἡ παραγγελία τοῦ Κυρίου
γιὰ παντελὴ ἀποφυγὴ τοῦ ὅρκου δὲν εἶναι προστακτικὴ ἀλλὰ συμβουλευτικὴ γιὰ τοὺς
δυνατούς. Ἡ ἀποφυγὴ τοῦ ὅρκου «ἐστὶ τῶν ἄγαν τελείων». Ὁ ὅρκος, ὁ ἔννομος πάντως
καὶ σπουδαῖος, «δεύτερον καὶ οὐκ ἀπόβλητον, ὡς ἔννομον», μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι συνάδει μὲ τὰ «κρίματα τῆς τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνης». Ὥστε συνάγεται ὅτι «οὐχὶ πᾶς ὅρκος
ἔννομός τε καὶ παράνομος κεκωλυμένος ἐστίν, ἀλλ᾽ ὁ παράνομος καὶ ἀπαίδευτος» 118 .
Στὸν κανόνα 28 ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιπλήττει αὐστηρά, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ σχετικοῦ ἐρωτήματος τοῦ Ἀμφιλοχίου, τὴν ἀντιχριστιανικὴ νοοτροπία ἀποχῆς ἀπὸ τὴ βρώση χοιρινοῦ. Λόγῳ τοῦ γελοίου τοῦ πράγματος δὲν ὁρίζει ἐπιτίμιο, ἐπισημαίνει ὅμως τὴν εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου γιὰ ἐνημέρωση καὶ κατάρτιση τῶν χριστιανῶν ποὺ ἀγνοοῦν ἢ παραθεωροῦν τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία «ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον». Συνεπῶς ἡ κατάλυση τῆς «καταγέλαστης» ὑπόσχεσης ἀποχῆς ἀπὸ τροφὲς δὲ συνιστᾶ κανονικὸ ἀδίκημα, ἐπιβάλλεται ὅμως στοὺς χριστιανοὺς «τῶν ἀπαιδεύτων προσευχῶν καὶ ἐπαγγελιῶν ἀπέχεσθαι» 119 .
Ἀντίθετη μὲ τὸ θεῖο νόμο, καὶ γι᾿ αὐτὸ κατακριτέα, εἶναι ἡ ἐπιπόλαιη συνήθεια
τῶν ἀρχόντων νὰ ὁρκίζονται κακοποίηση τῶν ἀρχομένων. Ἡ κακία τοῦ ὅρκου, ἀλλὰ καὶ
ἡ ἐπικινδυνότητα ποὺ ἐνέχει γιὰ τὸν ἁπλὸ λαό, ἐπιβάλλουν προσεκτικὴ καὶ συστηματικὴ θεραπεία τῆς πονηρῆς ἕξης. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας δὲν ὁρίζει ἐπιτίμιο, ἀλλὰ
μὲ προσοχὴ καὶ διάκριση ἐπισημαίνει τὴν ἀναγκαιότητα πνευματικῆς καθοδήγησης
τῶν ἀρχόντων, ὥστε νὰ ἀπέχουν ἀπὸ ἐπιλήψιμους ὅρκους καὶ πονηρὲς κρίσεις. Σὲ περίπτωση πάντως ἐκφορᾶς ἄνομου ὅρκου ἀποκλείεται ἡ ὑλοποίησή του ὑπὸ τὸ πρόσχημα
τῆς εὐλάβειας, ἐνῶ ἐνθαρρύνεται ὡς θεάρεστη ἡ ἐπιορκία, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀνάκλησης
τοῦ πονηροῦ ὅρκου. Ὁ κακῶς ὁρκισθεὶς ὀφείλει νὰ ἀλλάξει φρόνημα καὶ νὰ μεταβάλει
τὴν προαίρεσή του, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀστοχία τοῦ Ἡρώδη, ποὺ ἐπέτρεψε τὴ θανάτωση τοῦ ἁγίου ἀπὸ φόβο γιὰ τὶς πολιτικὲς συνέπειες τῆς ἐπιορκίας. Ἐὰν ὁ ὅρκος ἀποδοκιμάζεται ἀπολύτως ἀπὸ τὸν Κύριο, συνεπῶς ὁ «ἐπὶ κακῷ γινόμενος» εἶναι ὁλωσδιόλου
κατακριτέος 120 .
117. Ἐπιστ. 217, 64,1-4, COURTONNE 2, 212 (PG 32, 800B)· 82,1-10, COURTONNE 2, 215-216 (PG
32, 808Α). Πηδάλιον, σσ. 622, 630 καὶ ὑποσ. 1. ΡΠΣ 4, 249 (ἑρμ. Βαλσαμῶνος στὸν κανόνα 82). ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 357 σχόλιο 1.
118. ΡΠΣ 4, σσ. 167-168. Ματθ. 5, 34. Ψαλμ. 118, 106. Πρβλ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη
Κανονικόν, σ. 342 σχόλιο 1.
119. Ἐπιστ. 199, 28,1-7, COURTONNE 2, 159-160 (PG 32, 725A). Α΄ Τιμ. 4, 4. Ὁ Βαλσαμὼν γράφει:
«Ἀπὸ μέν τοι τῶν ῥημάτων τοῦ κανόνος… μὴ εἴπῃς, ὡς ἐνεδόθη πάντα τὰ κτήνη ἐσθίειν ἡμᾶς, ἀλλὰ λέγε
περὶ ἐκείνων διαλέγεσθαι τὸν κανόνα, τῶν ἐσθιομένων παρὰ τῶν ὀρθοδόξων ἀπὸ συνηθείας καὶ παραδόσεως ἐκκλησιαστικῆς». Βλ. ΡΠΣ 4, 169. Πηδάλιον, σσ. 608-609. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σσ. 15-16.
120. Ἐπιστ. 199, 29,1-21, COURTONNE 2, 160 (PG 32, 725AB). Μάρκ. 6, 26. Ματθ. 5, 34. Πηδάλι-
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Εἰδικὴ περίπτωση ἐπιορκίας συνιστᾶ ἡ παράβαση ὅρκου ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη.
Παρὰ τὴν ὕπαρξη πατερικοῦ κανόνα ποὺ ἐπέτρεπε τὴν κατάλυση τοῦ ὅρκου ὁ Μέγας
Βασίλειος ἀποθαρρύνει τὴν ἐπιορκία αὐτή, διότι γνωρίζει ἐκ πείρας ὅτι οἱ παραβάτες δὲν
εὐοδοῦνται στὸ βίο τους. Ὡστόσο κάνοντας δεκτὸ τὸν προγενέστερο κανόνα διατυπώνει
αὐστηρὲς προϋποθέσεις ὑπὸ τὶς ὁποῖες ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση τοῦ ὅρκου καὶ ἐπιβάλλει
τὴν προσεκτικὴ ἐξέταση τοῦ εἴδους καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρκου καὶ τῆς διάθεσης
τοῦ ἐκφέροντος. Ἡ ὕπαρξη στὸν ὁρκισθέντα ἐλαφρυντικῶν στοιχείων τὸν καθιστᾶ ἀνεύθυνο, καὶ συνεπῶς ἡ ἐνδεχόμενη ἐπιορκία του τυγχάνει ἐπιεικοῦς μεταχείρισης ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση ὁ ἐξαναγκασμὸς σὲ ἐπιορκία εἶναι ὄχι μόνο ἀντικανονικὸς ἀλλὰ καὶ ἀξιοκατάκριτος 121 . Σὲ συγκεκριμένη περίπτωση πρεσβυτέρων τῆς
Ἀντιόχειας ποὺ ὁρκίστηκαν ὑπὸ πίεση ἐνώπιον ἄπιστου ἄρχοντα -πιθανότατα ἀρειανόφρονος- ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἱερουργία, ὁ Μέγας Βασίλειος ὅρισε νὰ ἀποφεύγουν τὶς δημόσιες
συναθροίσεις, ἀλλὰ νὰ τελοῦν τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα κατ᾽ ἰδίαν πρὸς ἀποφυγὴ
σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν τῆς τοπικῆς κοινότητας. Κατ᾽ ἐξαίρεση τοῦ «κοινοῦ ὅρου» ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ πρεσβύτερος Βιάνωρ, ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὸν περιορισμὸ ποὺ ἐπέβαλλε
τὸ ἐπιτίμιο λόγῳ μετοίκησής του στὸ Ἰκόνιο. Ὡστόσο γιὰ νὰ γίνει δεκτὸς ἀπὸ τὸν ἐκεῖ
ἐπίσκοπο ἔπρεπε νὰ ἀποδείξει τὴν εἰλικρινὴ μετανοία του γιὰ τὴν ὀλιγωρία καὶ τὸ φόβο
ποὺ ἐπέδειξε ἐνώπιον μικροῦ κινδύνου 122 .
ον, σ. 610. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 16. ΒΟΥΖΙΚΑ, «Θεῖος καὶ ἀνθρώπινος νόμος», σ. 1420. Ἡ
ἀνηθικότητα τοῦ ὅρκου δὲν κρίνεται μόνο ἀπὸ τὸ περιεχόμενο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἐπιφέρει. Σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν προϊστάμενο τῆς φορολογικῆς ὑπηρεσίας τῆς Καππαδοκίας ὁ Μέγας Βασίλειος
καταδικάζει τὴν τακτικὴ τῆς ἐπιβολῆς ὅρκου, ποὺ δέσμευε ὑπέρμετρα τὴ βούληση τῶν ὑποχρέων πολιτῶν
καὶ τοὺς ἐξωθοῦσε στὴν ἐπιορκία. Πράγματι, λόγῳ τῆς ἐπαχθοῦς φορολογίας τῶν προϊόντων τους, οἱ ἀγρότες ἀπέκρυπταν εἰσοδήματα, καθιστάμενοι ἀρχικὰ κατ᾽ ἀνάγκην ἐπίορκοι, ἔπειτα δὲ κατὰ συνήθειαν καὶ
χωρὶς τύψεις, καὶ χρησιμοποιοῦσαν μὲ εὐκολία τὸν ὅρκο ὡς «ἀπάτης ὅπλον καὶ ἀναβολῆς ἀφορμήν». Γιὰ τὸ
λόγο αὐτὸ ὁ ἱερὸς πατὴρ εἰσηγεῖται τὴν κατάργηση τοῦ ὅρκου καὶ συμβουλεύει τοὺς ὑπευθύνους νὰ μὴ παροργίζουν τὸν Θεὸ ἐπιβάλλοντας στοὺς χριστιανοὺς ἕνα θεσμὸ ὅλως ἀπαγορευμένο. Βλ. Ἐπιστ. 85,1-28,
COURTONNE 1, 189-190 (PG 32, 465AB).
121. Ἐπιστ. 188, 10,1-8, COURTONNE 2, 129 (PG 32, 680A). ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ.
16. Τὸ μνημονευόμενο πατερικὸ κανόνα βλ. ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπιστολὴ πρὸς ∆ρακόντιον, PG 25,
524A-C. ΜΠΟΝΗΣ, «Αἱ τρεῖς "Κανονικαὶ ἐπιστολαί"», σσ. 208-209. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη
Κανονικόν, σ. 334 σχόλια 4-6. Τὸ «οὐκ εὐοδοῦνται» ἐκλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς ἑρμηνευτὲς ὡς ἀπαρέσκεια
τοῦ Θεοῦ ἢ ἐπιβολὴ θείας παιδαγωγίας γιὰ τὸ ἁμάρτημα τῆς ἐπιορκίας. Τὸ εἶδος καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ
ὅρκου κρίνονται ἀπὸ τὸ «εἰ Θεὸν ὠνόμασεν ὁ ὀμνύων» καὶ ἡ προαίρεση ἀπὸ τὸ «εἰ τυχὸν ἐκ μικροψυχίας
καὶ οὐκ ἐξ ἀμεταθέτου γνώμης ὤμοσε». Ὁ Ἀριστηνὸς ἐξειδικεύει τὸν κανόνα στὴν περίπτωση ὅρκου ἀποχῆς ἀπὸ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Ὁ Βαλσαμὼν ἀποκαθιστᾶ τοὺς ἐκφέροντες «σχήματα ὅρκων» ποὺ δὲν ἐμπίπτουν στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «μὴ ὀμόσαι ὅλως». Εἶναι ἀκατηγόρητος ὁ Ἰωσήφ, ποὺ ὁρκίστηκε στὴν ὑγεία τοῦ φαραώ, καὶ ὁ Παῦλος, ποὺ ἐπικαλέστηκε τὴν ἐν Χριστῷ καύχησή του. Βλ. Γέν. 42, 15-16. Α΄
Κορ. 15, 31. Β΄ Κορ. 11, 31. Στὸν ἴδιο κανόνα (Ἐπιστ. 188, 10,8-32, COURTONNE 2, 129-130 [PG 32,
680Α-681Α]), ὁ Μέγας Βασίλειος συστήνει στὸν Ἀμφιλόχιο τὴ συγχώρηση τοῦ ἐπιόρκου πρεσβυτέρου
Κυριακοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποδέχθηκε μετάθεση ἐνῶ ὁρκίστηκε μόνιμη παραμονὴ στὰ Μίνδανα. Ἡ ἀπαλλαγὴ
τοῦ ἐπιόρκου ἐρείδεται στὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τοῦ ἀντικανονικῶς χειροτονήσαντος αὐτὸν ἐπισκόπου
Σεβήρου, ἀνθρώπου «ποιοῦντος μὲν ἀκανονίστως τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὅρκῳ δὲ καταδεσμοῦντος παρὰ τὰ Εὐαγγέλια». Ἡ ἀντικανονικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἐπισκόπου ἀπαλλάσσει τὸν ἐπίορκο ἀπὸ τὴν καταδίκη, ἐνῶ διασφαλίζει τὴν κανονικότητα τῆς ἐπιεικοῦς ἀντιμετώπισης αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ἀνώτερη ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή. Βλ.
ΡΠΣ 4, 125-129. Πηδάλιον, σσ. 597-598.
122. Ἐπιστ. 199, 17,1-14, COURTONNE 2, 155 (PG 32, 716D-717A). Πηδάλιον, σ. 602. ΓΙΑΓΚΟΥ,
Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 336 σχόλιο 2. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σσ. 18-19.
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4. Ἐπιείκεια καὶ αὐστηρότητα τῶν ἐπιτιμίων
Ἡ ἠθικὴ ὑποχρέωση τῶν χριστιανῶν νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ πλησίον εἶναι κοινὸ καθῆκον ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἀγάπης. Πρωτίστως ὅμως ἡ φροντίδα
τῶν ψυχῶν εἶναι ἱερὸ χρέος τῶν λειτουργῶν τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν κατὰ ἀδιάκοπη ἀποστολικὴ διαδοχὴ τὴν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καὶ λύειν». Ἡ ἐξουσία αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ σὲ δικαίωμα τοῦ φορέα της νὰ μεταχειρίζεται κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου
νὰ ἐπαναφέρει ὡς καλὸς ποιμένας τὸ πεπλανημένο στὴ μάνδρα τοῦ Κυρίου. Τὴν ποικιλία τῶν ποιμαντικῶν μέσων ὑπαινίσσεται ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν, ἀπευθυνόμενος
στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ποιμένες, τονίζει: «Ὁ ποιμήν, πρόσεχε μή τί σε παρέλθῃ τῶν
ἐπιβαλλόντων τῇ ποιμαντικῇ. Ταῦτα δέ ἐστι ποῖα; Τὸ πεπλανημένον ἐπίστρεφε, τὸ συντετριμμένον ἐπίδησον, τὸ νοσοῦν ἴασαι. Ὁ γεωργός, περίσκαπτε τὴν ἄκαρπον συκῆν, καὶ
ἐπίβαλλε τὰ πρὸς βοήθειαν τῆς καρπογονίας» 123 .
Ἡ ἐπιτίμηση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ποὺ πληροῖ τὶς εὐαγγελικὲς προϋποθέσεις ἀποβαίνει
σωτήρια γιὰ τὸν ἐπιτιμώμενο καὶ προετοιμάζει μισθὸ γιὰ τὸν ἐπιτιμῶντα. Ὁ ἔλεγχος
τῆς ἐφάμαρτης συμπεριφορᾶς ἀποδεικνύει τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ ἐλέγχοντος, ἐνῶ ἡ σιωπὴ φανερώνει ἀσπλαγχνία. Ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀφήνει τὸ
δηλητήριο τοῦ ἑρπετοῦ μέσα στὸ σῶμα τοῦ δηχθέντος, ἀλλὰ ὅποιος τὸ ἐξάγει, ἔστω καὶ
βίαια. Παρόμοια, αὐτὸς ποὺ ἀποφεύγει τὸν ἔλεγχο καταλύει τὴν ἀγάπη, διότι «ὃς φείδεται τῆς βακτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παιδεύει». Ὁ ἐπιτιμῶν
δὲν εἶναι ἐκδικητής, ἀλλὰ πατὴρ τῶν χριστιανῶν καὶ θεραπευτὴς τῶν ψυχῶν, δηλαδὴ
εὐεργέτης καὶ βοηθός. Λόγῳ τῆς διττῆς του ἰδιότητας ὡς πατρὸς καὶ ἰατροῦ εἶναι συμπαθὴς καὶ φιλάνθρωπος ἀκόμα καὶ ὅταν ἐλέγχει καὶ τιμωρεῖ. Ἡ ἐκ μέρους τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς ἀποδοκιμασία τῶν ἁμαρτωλῶν πράξεων δὲν εἶναι ἐκδήλωση ἐχθρότητας ἀλλὰ ἀγάπης. Ἡ ἐπιβολὴ δὲ ἐκκλησιαστικῆς ποινῆς δὲν εἶναι ἔκφραση τυραννικῆς
ἐξουσίας ἀλλὰ εὐσπλαγχνικῆς πιστότητας στὴ σωτηρία ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς στοὺς μετανοοῦντες. Ὁ ἀσθενὴς τρέφει μεγάλη ἐκτίμηση καὶ ἐπιδεικνύει ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη στὸ γιατρὸ ποὺ τὸν ἐγχειρίζει, τὸν καυτηριάζει, τοῦ προκαλεῖ πόνο καὶ ἀποστροφὴ
στὰ πικρὰ φάρμακα, ἔχοντας ἐναποθέσει στὸ πρόσωπό του τὴν ἐλπίδα τῆς θεραπείας.
Τὴν ἴδια διάθεση ὀφείλει νὰ ἔχει καὶ ὁ χριστιανὸς πρὸς τὸν ἰατρὸ τῆς ψυχῆς του, ὅταν
αὐτὸς κατεργάζεται τὴν ἀπάλειψη τῶν πεπλημμελημένων δι᾽ ἐπιπόνου ἀγωγῆς 124 .
Ἡ ἀγάπη λοιπὸν γιὰ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ὁ πόθος γιὰ τὴ σωτηρία του εἶναι ἡ πλούσια καὶ καθαρὴ πηγὴ ἀπ᾿ ὅπου ἀπορρέει τὸ ἐπιτιμιακὸ δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ποιμαντικὸς ἔλεγχος ἀποσκοπεῖ στὴν εὐθυγράμμιση τῆς ἐμπαθοῦς πορείας τοῦ χριστιανοῦ
καὶ στὴ στοίχιση τῆς ζωῆς του μὲ τὸν κανόνα τῶν θείων ἐντολῶν. Ἡ ἀνοχὴ τῶν ποιμένων στὴν ἁμαρτία τῶν ποιμαινομένων συνιστᾶ καταφρόνηση τοῦ θείου νόμου, ὕβρη κα123. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 4, RUDBERG, 29 (PG 31, 205D-208Α). Λουκ. 13, 8. Βλ. καὶ ΤΡΩΙΑ∆ίκαιο, σ. 567 ἑξ.
124. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 4, PG 31, 1084C-1085A (Παροιμ. 13, 24)· 51, PG 31, 1040CD· 99,
PG 31, 1152AB· 158, PG 31, 1185BC. Ὅροι κατὰ πλάτος 52, PG 31, 1041BC. Ὁ Νικόδημος Ἁγιορείτης
χρησιμοποιεῖ τὴν ἔννοια τῆς «ἱκανοποιήσεως» γιὰ νὰ δηλώσει τὴν αὐτοπροαίρετη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸ μετανοοῦντα τῆς πνευματικῆς ἐπιτίμησης τοῦ πνευματικοῦ του πατρός. Ἡ ἱκανοποίηση αὐτὴ δὲν ἔχει καμμία
σχέση μὲ τὴ «satisfactio» τῆς δυτικῆς σχολαστικῆς θεολογίας. Βλ. ΣΚΡΕΤΤΑΣ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία, σ.
356 ὑποσ. 830.
ΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ
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τὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπαξίωση τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀθεράπευτη ἁμαρτία γίνεται τὸ μικρόβιο ποὺ κατατρώει τὸ ἀσθενὲς μέλος καὶ μεταδίδεται μὲ ταχύτητα
στὸ ὑπόλοιπο σῶμα. Τὰ ἐπιτίμια τῆς Ἐκκλησίας συνιστοῦν θεραπευτικὰ τῆς ἁμαρτίας
μέσα, ποὺ καθορίστηκαν ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ ἀπὸ τὶς συνόδους μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ
εὐσπλαγχνία πρὸς τὸν πεπτωκότα. Ἡ φιλανθρωπία τῶν ἐπιτιμίων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀποδείχθηκε ἀρκούντως ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ ἐκτέθηκαν κατὰ τὴ διαπραγμάτευση τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης τῶν διαφόρων παραβατικῶν τοῦ θείου νόμου συμπεριφορῶν. Ὡστόσο ἡ νομοθεσία τοῦ ἱεροῦ πατρὸς κρίνεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἰδιαίτερα
αὐστηρή, καθὼς σκοπεύει νὰ περιστείλει τὰ ἤθη τῶν χριστιανῶν.
Ἡ προηγηθεῖσα συνολικὴ ἐξέταση τοῦ ἐπιτιμιακοῦ συστήματος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δικαιολογεῖ, νομίζουμε, τὴ γενική μας ἐκτίμηση ὅτι αὐτὸ διαπνέεται ἀπὸ τὴν
ἀγάπη, διάκριση καὶ σοφία τοῦ φιλάνθρωπου ποιμένα τῆς Καισάρειας. Τὰ ἐπιτίμια ὁρίζονται μὲ σωτηριολογικὰ κριτήρια, ὅρους καὶ προϋποθέσεις. Ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀπὸ τὶς προσευχὲς ἐπιβάλλεται, ὅταν κάθε ἄλλο μέσο ἀποδεικνύεται ἀτελέσφορο, προκειμένου νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ ἴδιος σὲ μετάνοια καὶ νὰ προφυλαχθεῖ τὸ ὑπόλοιπο
ποίμνιο ἀπὸ τὴν κακὴ ἐπιρροή, διότι «μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ» 125 . Ὅσοι ὅμως
δὲν σωφρονίζονται μὲ τὰ ἐπιτίμια ἢ μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὶς προσευχές, ὑποβάλλονται στὸ ἔσχατο τῶν ἐπιτιμίων, ποὺ εἶναι ὁ ἀφορισμὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ ἀποκοπὴ
ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ σημαίνει δημόσιο ἔλεγχο τοῦ ἁμαρτήσαντος, καὶ δὲν ἐπιβάλλεται παρὰ μόνο ἐὰν ἀποτύχει κάθε προσπάθεια κατ᾽ ἰδίαν ἐλέγχου. Ἡ συνετὴ αὐτὴ καὶ
φιλάνθρωπη τακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθεῖ πιστὰ τὴν ποιμαντικὴ τοῦ Κυρίου ὡς
πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀμετανοησίας· «εἰ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε,
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ
ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῇ εἰς γέενναν». Ὁ ἀφορισμὸς ἀποφασίζεται καὶ ἐπιβάλλεται ἁρμοδίως μόνο ἀπὸ τὴν ἀνώτερη ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή, ἡ ὁποία πάντως σὲ κάθε περίπτωση πρέπει νὰ τηρεῖ τὴ βασικὴ κανονικὴ ἀρχὴ ποὺ ὁρίζει ὅτι «χρὴ τὴν μακροθυμίαν καὶ
τὴν εὐσπλαγχνίαν ἐπιφέρεσθαι τῇ ἀποτομίᾳ» 126 .
125. Α´ Κορ. 5, 6. Ἐπιστ. 217, 84,4-27, COURTONNE 2, 216-217 (PG 32, 808B-809A): «…Μὴ τοίνυν
καταδεξώμεθα συναπόλλυσθαι τοῖς τοιούτοις· ἀλλὰ φοβηθέντες τὸ βαρὺ κρῖμα, καὶ τὴν φοβερὰν ἡμέραν
τῆς ἀνταποδόσεως τοῦ Κυρίου πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντες, μὴ θελήσωμεν ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις συναπόλλυσθαι… Ἀλλὰ διαμαρτύρεσθαι αὐτοῖς καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ ὀφείλομεν· συναπάγεσθαι δὲ αὐτῶν ταῖς πονηρίαις μὴ καταδεχώμεθα, προσευχόμενοι μάλιστα μὲν κερδῆσαι αὐτοὺς καὶ ἐξελέσθαι τῆς παγίδος τοῦ πονηροῦ». Βλ. καὶ Ἐπιστ. 287,12-16, COURTONNE 3, 158 (PG 32, 1024AB): «Ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ ὑμᾶς μολύνεσθαι ἐν κοινωνίᾳ τῶν ἁμαρτημάτων, πανοικεὶ τῶν εὐχῶν κεχωρίσθω, καὶ τῆς
ἄλλης τῆς πρὸς τοὺς ἱερατικοὺς κοινωνίας. Ἴσως παραφύλαγμα γενόμενος ἐντραπήσεται». Κατὰ μεθυόντων 8, PG 31, 464Α: «Ἐὰν μὲν ἴδητε μετανοοῦντας ἐπὶ τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πεπραγμένων, συμπαθήσατε ὡς
οἰκείοις μέλεσι νενοσηκόσιν· ἐὰν δὲ ἀπαυθαδιαζομένους καὶ καταφρονοῦντας τῆς ὑμετέρας ἐπ᾿ αὐτοῖς
λύπης, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε (Ἠσ. 52, 11. Β΄ Κορ. 6, 17)·
ἵνα οὕτως οἱ μὲν ἐντραπέντες εἰς ἐπίγνωσιν ἔλθωσι τῆς οἰκείας κακίας· ὑμεῖς δὲ τοῦ ζήλου τοῦ Φινεὲς τὸν
μισθὸν ὑποδέξησθε, διὰ τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».
126. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 3, PG 31, 1084AB· 7, PG 31, 1085C-1088A· 57, PG 31, 1121AB· 293,
PG 31, 1288D-1289A. Ματθ. 5, 29-30. Τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὅρισε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος:
«Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος
δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα· ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης» (Ματθ. 18, 15-17· βλ. καὶ Β´ Κορ. 2, 6. Β´
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Ἐνδεικτικὴ τῆς μεθόδου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν ἐπιβολὴ ἐπιτιμίου εἶναι ἡ
περίπτωση τοῦ «καταφρονητοῦ» τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμίων Γλυκερίου, ἱεροδιακόνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βηνέσης. Αὐτός, ἀντὶ νὰ ἀφοσιωθεῖ
στὸ λειτούργημά του, ἐπιδόθηκε σὲ ἄλλες ἀσχολίες, παράδοξες καὶ ἀπάδουσες στὰ χριστιανικὰ ἤθη. Συνέστησε ὁμάδα νεανίδων, τὶς ὁποῖες ἐκπαίδευσε σὲ ψευδοευσέβεια μὲ
μελωδίες, χοροὺς καὶ πολυήμερες ἐκδρομές. Τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ φαινόμενο ἐκκοσμίκευσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ
τὸν χλευασμὸ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Ὁ ἐπίσκοπος τὸν ἐπιπλήττει βαρύτατα γιὰ τὴν ἀνάρμοστη συμπεριφορά του καὶ τὸν καλεῖ σὲ μετάνοια. Τὸν προειδοποιεῖ ὅμως ὅτι, ἐὰν συνεχίσει τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ δράση, θὰ ἐκπέσει αὐτοδικαίως τοῦ βαθμοῦ του, ἐνῶ
κινδυνεύει νὰ ἐκπέσει καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ127 . Συνέπεια τῆς ἀμετανοησίας θὰ εἶναι
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθαίρεση τοῦ κληρικοῦ καὶ ἡ ἀποκοπὴ αὐτοῦ καὶ τῶν νεανίδων ἀπὸ τὸ
σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἔσχατο μέτρο τῆς ἀποκοπῆς εἶναι ἐπαχθὲς ὄχι μόνο γιὰ τοὺς
ἀποκοπέντες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἐξωθεῖται στὴν ἐνέργεια αὐτή· «Καὶ γὰρ
ἀλγοῦμεν τεμνομένων τῶν μελῶν, εἰ καὶ καλῶς ἐτμήθησαν. Εἰ δὲ ἀντιτείνοιεν, ἐπ᾿ ἄλλους τὸ βάρος, ἡμεῖς δὲ ἀποπλυνόμεθα» 128 .
Ἐπιβάλλοντας ὁ ἱερὸς πατὴρ μόνο τὸ ἐπιτίμιο τῆς καθαίρεσης στὸν ἁμαρτήσαντα
κληρικὸ ἀκολουθεῖ τὸν ἀρχαῖο κανόνα τῆς μιᾶς τιμωρίας, κατὰ τὸ γραφικὸ «οὐκ ἐκδικήσει δὶς ἐπὶ τὸ αὐτό». Ἐξάλλου ἡ ἐπιβολὴ διπλῆς ποινῆς θὰ μαρτυροῦσε ἀπάνθρωπη
Τιμ. 4, 2). Ἀντιμετωπίζοντας μιὰ ἀθεράπευτη περίπτωση ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας βρίσκεται στὴ δύσκολη θέση νὰ ἐπιδείξει ἀνυποχώρητη αὐστηρότητα: «…Ἐπεὶ οὖν διεμαρτυράμεθα αὐτῷ, καὶ οὐ κατεδέξατο, λοιπὸν ἔστω ἐκκήρυκτος. Καὶ διαγγελθήτω πάσῃ τῇ κώμῃ ἀπρόσδεκτον αὐτὸν εἶναι πρὸς πᾶσαν κοινωνίαν χρήσεως βιωτικῆς, ὡς, ἐκ τοῦ μὴ συναναμίγνυσθαι ἡμᾶς αὐτῷ, γένηται κατάβρωμα τοῦ διαβόλου»
(Ἐπιστ. 288,1-14, COURTONNE 3, 158 [PG 32, 1024Β-1025A]). Πρβλ. Ἐπιστ. 61,1-25, COURTONNE 1, 151152 (PG 32, 416C-417B). Βλ. καὶ ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 224-225, 570-571.
127. Ἐπιστ. 170,1-11, COURTONNE 2, 106 (PG 32, 645A): «Μέχρι τίνος ἀπονοῇ, καὶ κακῶς μὲν
βουλεύῃ περὶ σεαυτοῦ, κινεῖς δὲ ἡμᾶς, αἰσχύνεις δὲ τὸ κοινὸν τάγμα τῶν μοναστῶν; Ἐπάνελθε οὖν τῷ Θεῷ
θαῤῥῶν καὶ ἡμῖν, οὗ τὴν φ ι λ α ν θ ρ ω π ία ν μιμούμεθα. Εἰ γὰρ καὶ πατρικῶς ἐπετιμήσαμεν, ἀλλὰ καὶ συγγνωσόμεθα πατρικῶς. Ταῦτά σοι παρ᾽ ἡμῶν· ἐπειδὴ πολλοί τε ἱκετεύουσιν ἄλλοι, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ὁ
σὸς πρεσβύτερος, οὗ τὴν πολιὰν αἰδούμεθα καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν. Εἰ δὲ μακρύνεις ἀφ᾽ ἡμῶν, τοῦ βαθμοῦ
μὲν πάντως ἐκπέπτωκας· ἐκπεσῇ δὲ καὶ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν μελῶν σου καὶ τῆς στολῆς, οἷς ἄγοις τὰς νέας
οὐ πρὸς Θεόν, ἀλλ᾽ εἰς βάραθρον». Τὴν ἀχαρακτήριστη συμπεριφορὰ τοῦ Γλυκερίου περιγράφει ἡ Ἐπιστ.
169,12-41, COURTONNE 2, 104-105 (PG 32, 641C-644B). Ὁ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ὁ Μ. Βασίλειος, σ. 82, ἀποδίδει
τὴν ἀντίδραση τοῦ Βασιλείου στὴν ὑπερβολικὴ αὐστηρότητά του ἐναντίον τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς λειτουργικῆς ζωῆς.
128. Ἐπιστ. 171,1-9, COURTONNE 2, 106 (PG 32, 645B). Βλ. καὶ Ἐπιστ. 169,41-52, COURTONNE 2,
105 (PG 32, 644BC): «Ταῦτα μὴ ἀνεκτὰ φανήτω τῇ σῇ εὐλαβείᾳ· καὶ γὰρ κοινὸς πάντων ἡμῶν ὁ γέλως·
ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὸν κέλευσον μετὰ τῶν παρθένων ἐπανελθεῖν. Τύχοι γὰρ ἄν τινος φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ς,
εἰ μετὰ σῶν ἐπανήκοι γραμμάτων· εἰ δὲ μή, τάς γε παρθένους ἀπόπεμψον τῇ μητρὶ αὐτῶν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Εἰ δὲ μή, τάς γε βουλομένας τυραννεῖσθαι μὴ συγχωρήσῃς, ἀλλ᾿ ἐπανελθεῖν τύπωσον πρὸς ἡμᾶς, ἢ μαρτυρόμεθά σοι ὃ καὶ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, ὅτι μὴ καλῶς ταῦτα γίνεται μηδὲ θεσμοῖς Ἐκκλησίας. Γλυκέριος δὲ
εἰ μὲν ἐπανέλθοι μετ᾿ ἐπιστήμης καὶ τῆς πρεπούσης εὐσταθείας, τοῦτο ἄριστον· εἰ δὲ μή, ἔστω πεπαυμένος
τῆς ὑπηρεσίας».
Ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἐντάσσει τὶς ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐπιστολὲς 169, 170 καὶ 171
στὴν ἐργογραφία τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου. Ὁ ἐκδότης τῶν ἐπιστολῶν τοῦ δευτέρου Galay τὶς ἐκδίδει ὡς
τὶς ἐπιστολὲς 246, 247 καὶ 248. Βλ. MOUTSOULAS, «Remarques sur l᾽authenticité», σσ. 508-509. Ὁ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ ἀλληλογραφία», σσ. 317-319 καὶ ὑποσ. 75, ἀποκλείει τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι ὁ
Βασίλειος παραλήπτης τῶν ἐπιστολῶν 246 καὶ 248.
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αὐστηρότητα καὶ ἀνεπιείκεια τῆς Ἐκκλησίας εἰς βάρος τοῦ ἐκπεσόντος κληρικοῦ. ∆ιότι,
ἐνῶ ὁ λαϊκὸς ὑποβάλλεται σὲ ὁρισμένου χρόνου ἐπιτίμιο μετανοίας, «ὁ διάκονος ἅπαξ ἔχει διαρκῆ τὴν δίκην τῆς καθαιρέσεως». Ὅταν ὁ Μέγας Βασίλειος ὁροθετεῖ τρόπους μετανοίας, εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν τυπικὴ τήρηση τῶν κανόνων ἀλλὰ
γιὰ τὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ, διότι «καθόλου ἀληθέστερόν ἐστιν ἴαμα ἡ τῆς ἁμαρτίας ἀναχώρησις». Συνεπῶς ἡ καθαίρεση τοῦ κληρικοῦ δὲν εἶναι τιμωρία ἀλλὰ μέσο σωτηρίας, τὸ ὁποῖο τελεσφορεῖ μόνο ὅταν καὶ ἐφόσον συνοδεύεται ἀπὸ πλήρη καὶ διὰ βίου
δουλαγώγηση τῆς σάρκας διὰ τῆς ἐγκρατείας. Σὲ κάθε περίπτωση τὰ πρόσφορα ποιμαντικὰ μέσα ἐφαρμόζονται μὲ τρόπους ποὺ κινοῦνται ἀνάμεσα στὴν κανονικὴ ἀκρίβεια
καὶ στὴν κατὰ συνήθεια πρακτική. Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἱερὸς νομοθέτης προκρίνει τὴν τήρηση
τῶν παραδοσιακῶν τύπων στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἀνέχονται τὴν αὐστηρότητα τῶν
κανόνων· «Ἀμφότερα τοίνυν εἰδέναι ἡμᾶς δεῖ, καὶ τὰ τῆς ἀκριβείας καὶ τὰ τῆς συνηθείας· ἕπεσθαι δὲ ἐπὶ τῶν μὴ καταδεξαμένων τὴν ἀκρότητα τῷ παραδοθέντι τύπῳ» 129 .
Μὲ αὐστηρότητα ἐπικρίνει ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν ἀσεβὴ καὶ ἀνήθικο κυβερνήτη
τῆς Λιβύης, ἄνδρα «δυσώνυμον… ὠμότητί τε ὁμοῦ καὶ ἀκολασίᾳ συζῶντα». Ἡ διαστροφὴ τοῦ χαρακτήρα του ἔγινε γνωστὴ καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς χώρας, καθὼς οἱ πράξεις
του δὲν ἔπλητταν μόνο τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶχαν γενικότερο ἀντίκτυπο. Ἡ αὐστηρὴ δικαιοσύνη ἀπαιτεῖ τὴν τιμωρία τοῦ παραβάτη· «ἐκεῖνον μὲν οὖν αἱ μάστιγες μένουσι παρὰ τοῦ δικαίου Κριτοῦ, τῷ ἴσῳ μέτρῳ ἀντιμετρηθησόμεναι ἃς αὐτὸς προλαβὼν
ἐπέθηκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Ἡ Ἐκκλησία ὅμως εἶναι φιλάνθρωπη καὶ ἐπιθυμεῖ τὴ σωτηρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιος ἀποφάσισε νὰ ἐπιβάλει ἀφορισμὸ στὸν ἀμετανόητο ἄρχοντα. Ὁ Μέγας Βασίλειος συντάχθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ
γεραροῦ πατριάρχη καὶ ὑποσχέθηκε ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς Καισάρειας πλήρη ἀκοινωνησία μὲ τὸν κυβερνήτη. Σκοπὸς τοῦ ἐπιτιμίου εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ ἀσεβοῦς. Ἡ ἀποτυχία τοῦ θεραπευτικοῦ μέσου θὰ ἐπιφέρει αὐστηρὴ ἀλλὰ δίκαιη ἀνταπόδοση τῶν πράξεών του· «πάντως δέ, κἂν μὴ ἅψωνται αὐτοῦ παραχρῆμα τὰ ἐπιτίμια, ὥσπερ τοῦ φαραώ,
ἀλλ᾿ εἰς ὕστερόν ποτε βαρεῖαν αὐτῷ καὶ ἀλγεινὴν τὴν ἀνάδοσιν οἴσει» 130 .
Ὁ Μέγας Βασίλειος δὲν κάνει λόγο γιὰ διαφορὰ ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ τὰ καταδικάζει ὅλα ἐξίσου, διότι «πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας». Ἡ ἁμαρτία,
μικρὴ ἢ μεγάλη, εἶναι ἀστοχία ποὺ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ διάκριση σὲ μικρὰ καὶ
μεγάλα ἁμαρτήματα γίνεται, ὄχι μὲ δικανικὰ καὶ σχολαστικά, ἀλλὰ μὲ ποιμαντικὰ
κριτήρια, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ διατύπωση τῶν ἐπιτιμίων τοῦ ἱεροῦ πατρός. Ὁ βαθμὸς ἀλλοτρίωσης τῆς ψυχῆς καὶ ἀποξένωσής της ἀπὸ τὸν Θεὸ καθορίζει τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων παραβάσεων τοῦ θείου θελήματος131 . Σαφῶς ὅμως ὁ
129. Ναοὺμ 1, 9. Ἐπιστ. 188, 3,3-21, COURTONNE 2, 124-125 (PG 32, 672BC). Πηδάλιον, σ. 591
καὶ ὑποσ. 2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ ⁇Οὐκ ἐκδικήσεις δὶς⁇», σσ. 209-211. Πρβλ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ, «Ἡ δικαστικὴ ἐξουσία», σ. 209-211. Κατὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς παρούσας ἐργασίας πληροφορηθήκαμε ὅτι ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἐκπονεῖ διατριβὴ μὲ θέμα τὴν ἐπιβολὴ
διπλῆς τιμωρίας ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ δὲν προβαίνουμε σὲ περαιτέρω ἀνάλυση τοῦ
θέματος, ἀναμένοντας τὴν ὁλοκλήρωση καὶ δημοσίευση τῶν θέσεων τοῦ προειρημένου ἐπιστήμονα.
130. Ἐπιστ. 61,1-25, COURTONNE 1, 151-152 (PG 32, 416C-417Β).
131. Βλ. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 293, PG 31, 1288C-1289Α. Ἰω. 8, 34. 12, 48. 3, 36. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ,
«Χριστοκεντρικὴ ποιμαντική», Θεολογία 32 (1961) 575-580. GRIBOMONT, «Commendements du Seigneur», σσ. 85-87. Ἀναλυτικὴ παρουσίαση τοῦ προβλήματος τῆς ἰσότητας τῶν ἁμαρτημάτων βλ. GIET,
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Μέγας Βασίλειος διακρίνει ἀνάμεσα στὶς ἔργῳ καὶ διανοίᾳ ἁμαρτίες. Οἱ πράξεις ποὺ
διενεργοῦνται μὲ τὸ σῶμα χρειάζονται χρόνο, εὐκαιρία, κόπο καὶ ἐνίοτε συνεργάτες. Οἱ
κινήσεις ὅμως τῆς διάνοιας ἐνεργοῦνται ἀνὰ πᾶσα στιγμή, σχηματίζονται εὔκολα καὶ
ἐπιτελοῦνται χωρὶς κόπο. Αὐτὸς ποὺ τιμᾶται γιὰ τὴν ἀρετή του, ἐπειδὴ ἐξωτερικὰ φέρει
σχῆμα σεμνότητας καὶ σωφροσύνης, στὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ἀφανὴ ἐνέργεια τοῦ
νοῦ μέσα στὸ κρυφὸ ἐργαστήριο τῆς καρδιᾶς διαπράττει ταχύτατα καὶ ἀνεμπόδιστα τὴν
ἁμαρτία, ἡ ὁποία δὲν ἀποδεικνύεται καὶ δὲν γνωστοποιεῖται132 .
Ἡ ἰσότητα τῶν ἁμαρτημάτων δὲ συνεπάγεται κοινότητα τρόπων ἀντιμετώπισής
τους. Ὁ μέγας κανονολόγος δὲν ὁρίζει τὸ ἴδιο ἐπιτίμιο γιὰ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ
προσαρμόζει τὸν τρόπο καὶ τὸ χρόνο μετανοίας λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς συνθῆκες καὶ
τὰ γεγονότα τῆς πράξης, καθὼς καὶ τὴν προαίρεση καὶ διάθεση τοῦ ἁμαρτήσαντος καὶ
τὴν ἀποξένωση αὐτοῦ ἀπὸ τὴ θεία ἀγάπη καὶ πρόνοια. Ἡ διάκριση τῶν πράξεων σὲ ἀκούσιες καὶ ἑκούσιες ἀποτελεῖ βασικὸ κριτήριο προσαρμογῆς τοῦ ἐπιτιμίου· «ἐπειδὴ τῶν
ἁμαρτανομένων τὰ μὲν ἀκούσιά ἐστι, τὰ δὲ ἀπὸ γνώμης πονηρᾶς ἁμαρτάνεται, καὶ ὁ
τοῦ δικαίου ὅρος οὐχ ὁ αὐτὸς ἐπὶ τούτοις… Ἄλλως οὖν τὰ ἀκούσια τυγχάνει συγγνώμης,
καὶ ἄλλως τὰ ἐκ μοχθηρᾶς προαιρέσεως κατακρίνεται» 133 . Ἔτσι ὁ ποιμένας πρέπει νὰ
ἐπιβάλει ἀνάλογη πρὸς τὸ παράπτωμα θεραπεία· «Μέγα καὶ χαλεπὸν τὸ ἁμάρτημα·
πολλῆς σοι χρεία τῆς ἐξομολογήσεως, δακρύων πικρῶν, συντόνου τῆς ἀγρυπνίας, ἀδιαλείπτου νηστείας. Κοῦφον καὶ φορητὸν τὸ παράπτωμα· ἐξισαζέσθω καὶ ἡ μετάνοια». Ἡ
διάρκεια δὲ καὶ τὸ εἶδος τῶν ἐπιτιμίων πρέπει νὰ προσαρμόζεται στὴν κατάσταση τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἡ δίκαιη μεταχείριση τῶν ἁμαρτησάντων προϋποθέτει τὴν
προσαρμογὴ τοῦ ἐπιτιμίου στὰ ἐλαττώματα κάθε ἡλικίας. Ἔτσι, λόγου χάριν, ὁ ὄκνος ἐπιτιμᾶται ἐλαφρύτερα στὸ γῆρας, λόγῳ τῆς φυσικῆς ἀδυναμίας, ἐνῶ δὲν συγχωρεῖται
στὴ νεότητα. Ἡ ἀλόγιστη σκέψη, ἡ ταραχὴ καὶ ἡ θρασύτητα δικαιολογοῦνται στὴ νεότητα, ἐνῶ ἐπιτιμῶνται βαρύτερα στὸ γῆρας, διότι σ᾽ αὐτὸ ἁρμόζει ἡ πραότητα καὶ ἡ ἡρεμία. Μαζὶ μὲ τὴν ἡλικία «καὶ τὸν τρόπον τοῦ ἁμαρτήματος χρὴ ἐξετάζειν ἐφ᾽ ἑκατέρου προσώπου, καὶ οὕτω τὸν ἁρμόζοντα τρόπον τῆς θεραπείας διὰ τοῦ οἰκείου ἐπιτιμίου
προσάγειν» 134 .
Προκύπτει ἐδῶ τὸ ἐρώτημα «εἰ χρὴ ἴσως ἐπιτιμᾷν τοῖς εὐλαβέσι καὶ τοῖς ἀδιαφόροις, ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ ἁμαρτήματι εὑρίσκωνται ἀμφότεροι». Ἡ ἀστοχία τοῦ εὐλαβοῦς ὀ«Le rigorisme», σ. 334 ἑξ. ŠPIDLÍK, La sophiologie, σσ. 64-66. PETRÀ, «L᾽uguaglianza dei peccati», σσ.
239-258.
132. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 1, RUDBERG, 24-25 (PG 31, 200C-201Α).Τὴν ἁμαρτία διὰ τῆς
διανοίας κατακρίνει ὁ Κύριος. Βλ. Ματθ. 5, 28: «πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη
ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ».
133. Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν 9, PG 31, 404AΒ. Βλ. καὶ Εἰς ψαλμὸν 7, 5, PG 29, 240ΑΒ. Ἄλλο κριτήριο συνιστᾶ ἡ ὑπαναχώρηση ἀπὸ τὴν πράξη ἢ ἡ ἔμπρακτη μετάνοια, ἡ ὁποία συνεπάγεται συστολὴ τοῦ
ἐπιτιμίου. Ἔτσι ὁ ἐξομολογούμενος διάπραξη κλοπῆς ὑποβάλλεται σὲ ἐνιαύσιο ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας, τὸ
ὁποῖο διπλασιάζεται στὸν κατακριθέντα ἢ συλληφθέντα κατὰ τὴν πράξη. Βλ. Ἐπιστ. 217, 61,1-5, COURTONNE 2, 211-212 (PG 32, 800A). Πηδάλιον, σ. 622. Ἡ διαφορετικὴ μεταχείριση δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴ
γενικὴ ἀρχὴ ποὺ διέπει τὸ κανονικὸ σύστημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: «Οἱ θεῖοι κανόνες μετριώτερον
κολάζουσι τοὺς ἐξομολογουμένους τὰ οἰκεῖα ἁμαρτήματα» (ΡΠΣ 4, 219, ἑρμ. Βαλσαμῶνος).
134. Βλ. Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» 4, RUDBERG, 28 (PG 31, 205AΒ). Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 82, PG
31, 1141AB· 106, PG 31, 1156AB. Γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐξατομίκευσης βλ. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Ποιμαντικαὶ ἀρχαί», σ, 987 ἑξ.
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φείλεται σὲ ἀτυχὴ περίσταση καὶ προσωρινὴ ἀδυναμία ἀντιμετώπισης τοῦ πειρασμοῦ,
διότι ὁ εὐσεβὴς ἀγωνιᾶ πάντοτε καὶ ἀγωνίζεται νὰ εὐαρεστήσει τὸν Θεό. Ἀντίθετα ἡ
πτώση τοῦ ἀσεβοῦς προέρχεται ἀπὸ τὴ διεστραμμένη περὶ Θεοῦ ἀντίληψη, τὴν περιφρόνηση τοῦ θείου νόμου καὶ τὴν ἀδυναμία διάκρισης ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν κακία.
Ἡ ψυχικὴ διάθεση τοῦ ἁμαρτήσαντος καθορίζει τὸν τρόπο ἐπιτίμησης. Ἔτσι ὁ μὲν εὐλαβὴς θὰ ἐπιτιμηθεῖ μόνο γιὰ τὸ σφάλμα του, ἐνῶ ὁ ἀδιάφορος, ὡς πάσχων ἀπὸ γενικότερη ἀσθένεια, θὰ ἐπιτιμηθεῖ ὡς καταφρονητὴς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ νόμου του 135 .
Παρὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς γνώμης πολλῶν μελετητῶν ὅτι ἡ νομοθεσία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου διαπνέεται ἀπὸ ὑπερβολικὴ αὐστηρότητα, προσεκτικὴ συγκριτικὴ μελέτη τῶν ἐπιτιμίων ἀποδεικνύει τὴν ἐλαστικότητα καὶ προσαρμοστικότητά τους κατὰ
περίπτωση. Τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς φιλάνθρωπης αὐστηρότητας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δίνει ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης. Τὰ ἐπιεικῆ καὶ φιλάνθρωπα μέτρα ἐξαρτῶνται
ἀπὸ τὴ μετάνοια. Ἀπουσίᾳ ἐνδιάθετης προαίρεσης μετανοίας ἐφαρμόζεται ἡ αὐστηρότητα τοῦ κανόνα, ὄχι ἀπὸ ἀσπλαγχνία ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη καὶ πόθο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ
ποιμαινομένου· «Πάντα δὲ ταῦτα γράφομεν, ὥστε τοὺς καρποὺς δοκιμάζεσθαι τῆς μετανοίας. Οὐ γὰρ πάντως τῷ χρόνῳ κρίνομεν τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ τῆς μετανοίας
προσέχομεν. Ἐὰν δὲ δυσαποσπάστως ἔχωσι τῶν ἰδίων ἐθῶν, καὶ ταῖς ἡδοναῖς τῆς σαρκὸς μᾶλλον δουλεύειν θέλωσιν ἢ τῷ Κυρίῳ, καὶ τὴν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ζωὴν μὴ καταδέχωνται, οὐδεὶς ἡμῖν πρὸς αὐτοὺς κοινὸς λόγος» 136 . Ἡ ἔμπρακτη καὶ γνήσια μετάνοια δίνει στὸν ἐπίσκοπο τὴν εὐχέρεια νὰ συστείλει τὸ χρόνο τοῦ ἐπιτιμίου· «Ἐὰν μέντοιγε ἕκαστος τῶν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις ἁμαρτήμασι γενομένων σπουδαῖος γένηται
ἐξομολογούμενος, ὁ πιστευθεὶς παρὰ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας λύειν καὶ δεσμεῖν, εἰ
φιλανθρωπότερος γένοιτο, τὸ ὑπερβάλλον τῆς ἐξομολογήσεως ὁρῶν τοῦ ἡμαρτηκότος, εἰς τὸ ἐλαττῶσαι τὸν χρόνον τῶν ἐπιτιμίων, οὐκ ἔσται καταγνώσεως ἄξιος· τῆς ἐν
ταῖς Γραφαῖς ἱστορίας γνωριζούσης ἡμῖν τοὺς μετὰ μείζονος πόνου ἐξομολογουμένους
ταχέως τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν καταλαμβάνειν» 137 .
F

F

F

F

F

F

135. Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν 81, PG 31, 1140A-C. Ψαλμ. 13, 1. 35, 2.
136. Ἐπιστ. 217, 84,1-7, COURTONNE 2, 216 (PG 32, 808B). Πηδάλιον, σ. 631. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ
"φιλάνθρωπον"», σσ. 19-20. ∆ιὰ τοῦ κανόνος 84 ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπιστεγάζει ὅλη τὴν κανονικὴ νομοθεσία του, καθὼς ὁ κανόνας αὐτὸς εἶναι ὁ τελευταῖος τῶν ἐπιτιμίων ποὺ ἐμπεριέχονται στὶς τρεῖς πρὸς
Ἀμφιλόχιο κανονικὲς ἐπιστολές. Κατὰ τοὺς ἑρμηνευτὲς τοῦ 12ου αἰ. τὸ δεύτερο τμῆμα τοῦ κανόνα (ἢ 85)
ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ «πάντας τοὺς δυναμένους λύειν καὶ δεσμεῖν τοὺς ἁμαρτάνοντας»
(ΡΠΣ 4, 253, 256). ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 358 σχόλια 2-3. Τὸ δίλημμα μεταξὺ
αὐστηρότητας καὶ ἐπιείκειας στοὺς κανόνες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐξετάζει καὶ ὁ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, σσ. 144-152.
137. Ἐπιστ. 217, 74,1-9, COURTONNE 2, 213 (PG 32, 804A). Πηδάλιον, σ. 627. ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, σ. 355 σχόλιο 1. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"», σ. 15. ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ,
«Ἡ δικαστικὴ ἐξουσία», σ. 218 ἑξ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, σσ. 576-577. Ὁ Βαλσαμὼν δίνει ἕνα παράδειγμα τῆς ἐξουσίας αὐτῆς τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι «τὰ φορτία τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἀναδεχόμενοι, ὡς καὶ λόγους ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Θεῷ μέλλοντες δώσειν, κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς καὶ αὔξουσι καὶ μειοῦσι τὰ ἐπιτίμια· διά τοι τοῦτο καὶ ἐξουσίαν ἔχουσι μὴ μόνον τοὺς χρόνους τῶν ἐπιτιμίων ἐλαττοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιτίμια μεταμείβειν. Κἂν γὰρ ἐπὶ τριετίαν τυχὸν ὡρίσθη τὸν ἡμαρτηκότα τόδε τι μὴ
κρεωφαγῆσαι, μηδὲ συστῆναι τοῖς πιστοῖς, ὡσαύτως μηδὲ μεταλαβεῖν τῶν θείων ἁγιασμάτων, ἀλλ᾽ ὁ τὴν
ἐξομολόγησιν δεξάμενος πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ ἐπιτιμωμένου προσώπου, καὶ τὴν θερμότητα τῆς ἐξομολογήσεως αὐτοῦ, καὶ τὴν σπουδὴν τῆς μετανοίας, τάδε μὲν τῶν ἐπιτιμίων μετριάσει, ἕτερα δὲ πολλαπλασιάσει· ὥστε μὴ ἐκληπτέον τὸν κανόνα, καθώς τινες εἶπον, εἰς μόνην ἐλάττωσιν τοῦ χρόνου τῶν ἐπιτιμίων,
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ἀλλὰ καὶ εἰς ἅπαν εἶδος ἐπιτιμίων» (ΡΠΣ 4, 236-237). Ὁ Ζωναρᾶς συγκρίνει τοὺς κανόνες 74 καὶ 84:
«Ἐν μὲν τῷ οδ΄ κανόνι, ὡροθέτησεν ὁ ἅγιος μετριάζεσθαι τὸν χρόνον τοῦ ἐπιτιμίου εἰς τοὺς ἐπιμελῶς
μετανοοῦντας· ἐνταῦθα δέ φησιν ἀπὸ τοῦ ἐπιτιμίου μὴ ἀπολύεσθαι τοὺς ἀμελῶς τοῖς ἐπιτιμίοις δουλεύσαντας· κατὰ τούτων γὰρ διορίζεται τὰ ἐπιτίμια ἐπιτείνεσθαι. Τοὺς μέντοι μὴ ἀποστάντας μετὰ ἐξομολόγησιν ἀπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλ᾽ ἐξεχομένους αὐτοῦ, παρακελεύεται μηδὲ λόγου ἀξιοῦσθαι… Σημείωσαι οὖν δύο
κάλλιστα ἀπὸ τοῦ παρόντος κανόνος, ὅτι, ὥσπερ ἐλαττοῦνται τὰ ἐπιτίμια εἰς τοὺς ἐπιμελῶς δουλεύσαντας
τῇ ἐξομολογήσει, οὕτως ἐπιτείνονται εἰς τοὺς ἀμελεῖς· καὶ ὅτι ἐκεῖνοι ἐπιτιμῶνται οἱ ἀφιστάμενοι ἀπὸ τοῦ
κακοῦ· οἱ γὰρ ἐπιμένοντες ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῶν, ἀκοινωνησίᾳ παντελεῖ κατακρίνονται» (ὅπ.π., 254).
Ἡ ἴδια ἐπιείκεια καὶ προσαρμοστικότητα τῶν ἐπιτιμίων χαρακτηρίζει πολλοὺς πατερικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνες: 2, 5 καὶ 7 Ἀγκύρας, 3 Νεοκαισαρείας, 12 Α΄ Οικουμενικῆς, 5, 34, 61 καὶ 82 Μεγάλου
Βασιλείου, 3, 4, 7 καὶ 8 Γρηγορίου Νύσσης, 2 Λαοδικείας, 43 (50) Καρθαγένης, 102 Πενθέκτης. Μεγάλη σημασία ἔχει ὁ τελευταῖος κανόνας, ὁ ὁποῖος συνοψίζει τοὺς προγενέστερους πατερικοὺς καὶ συνοδικούς:
«∆εῖ δὲ τοὺς ἐξουσίαν λύειν καὶ δεσμεῖν παρὰ Θεοῦ λαβόντας, σκοπεῖν τὴν τῆς ἁμαρτίας ποιότητα, καὶ τὴν
τοῦ ἡμαρτηκότος πρὸς ἐπιστροφὴν ἑτοιμότητα, καὶ οὕτω κατάλληλον τὴν θεραπείαν προσάγειν τῷ ἀῤῥωστήματι, ἵνα μή, τῇ ἀμετρίᾳ καθ᾽ ἑκάτερον χρώμενος, ἀποσφαλείη πρὸς τὴν σωτηρίαν τοῦ κάμνοντος… τὸν
τὴν ἰατρικὴν ἐν Πνεύματι ἐπιστήμην ἐπιδεικνύμενον, πρότερον χρὴ τὴν τοῦ ἡμαρτηκότος διάθεσιν ἐπισκέπτεσθαι, καὶ εἴτε πρὸς τὴν ὑγείαν νεύει, ἢ τοὐναντίον, διὰ τῶν οἰκείων τρόπων προσκαλεῖται καθ᾽ ἑαυτοῦ τὸ ἀῤῥώστημα, ἐφορᾷν, ὅπως τε τῆς ἐν τῷ μεταξὺ προνοεῖται ἀναστροφῆς, καὶ εἰ μὴ τῷ τεχνίτῃ ἀντιπαλαίει, καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἕλκος διὰ τῆς τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων αὐξάνει προσαγωγῆς, καὶ οὕτω τὸν
ἔλεον κατ᾽ ἀξίαν ἐπιμετρεῖν. Πᾶς γὰρ λόγος Θεῷ καὶ τῷ τὴν ποιμαντικὴν ἐγχειρισθέντι ἡγεμονίαν, τὸ
πλανώμενον πρόβατον ἐπαναγαγεῖν, καὶ τρωθὲν ὑπὸ τοῦ ὄφεως ἐξιάσασθαι, καὶ μήτε κατὰ κρημνῶν
ὠθῆσαι τῆς ἀπογνώσεως, μήτε τὸν χαλινὸν ὑπενδοῦναι πρὸς τὴν τοῦ βίου ἔκλυσίν τε καὶ καταφρόνησιν·
ἀλλ᾽ ἑνί γε τρόπῳ πάντως, εἴτε διὰ τῶν αὐστηροτέρων τε καὶ στυφόντων, εἴτε διὰ τῶν ἁπαλοτέρων τε καὶ
πρᾳοτέρων φαρμάκων, κατὰ τοῦ πάθους στῆναι, καὶ πρὸς συνούλωσιν τοῦ ἕλκους ἀνταγωνίσασθαι, τοὺς
τῆς μετανοίας καρποὺς δοκιμάζοντι, καὶ οἰκονομοῦντι σοφῶς τὸν πρὸς τὴν ἄνω λαμπροφορίαν καλούμενον
ἄνθρωπον. Ἀμφότερα τοίνυν εἰδέναι ἡμᾶς χρή, καὶ τὰ τῆς ἀκριβείας, καὶ τὰ τῆς συνηθείας· ἕπεσθαι δέ, ἐπὶ
τῶν μὴ καταδεξαμένων τὴν ἀκρότητα, τῷ παραδοθέντι τύπῳ, καθὼς ὁ ἱερὸς ἡμᾶς ἐκδιδάσκει Βασίλειος».
Βλ. ΡΠΣ 2, 549-554 (καν. καὶ ἑρμ.). ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη, σσ. 289-296.
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Ἡ κοσμολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἔχει μελετηθεῖ πολὺ ἀπὸ παλαιότερους καὶ νεότερους θεολόγους, φιλοσόφους, ἀκόμη καὶ φυσικοὺς καὶ κοσμολόγους. Ἡ δική μας συμβολὴ ἔγκειται στὸν πρωτότυπο συσχετισμὸ ἀνάμεσα στὴν ἀρχὴ τῆς «κοσμικῆς δικαιοσύνης» ἢ «δίκης»,
γιὰ τὴν ὁποία ἔκαναν λόγο πρῶτοι οἱ Ἴωνες φιλόσοφοι, καὶ στὸ θεῖο πρόσταγμα ποὺ φέρνει
στὴν ὕπαρξη τὰ πάντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Ἡ δημιουργικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται λεκτικὰ
μὲ τὸν περιφραστικὸ ὅρο «πρώτη νομοθεσία». Ἡ τάξη καὶ ἡ λογικότητα ποὺ ἀπαντοῦν στὸ σύμπαν ὀφείλονται στὶς καταβολὲς ποὺ ἔθεσε τὸ δημιουργικὸ θεῖο πρόσταγμα. Τὸ θεῖο θέλημα ποὺ
θέσπισε τοὺς λόγους τῶν ὄντων εἶναι φανερὸ στὴ λειτουργικότητα τοῦ σύμπαντος. Ἐκφράζεται
μάλιστα σήμερα καὶ διατυπώνεται μὲ πολύπλοκους μαθηματικοὺς τύπους, ἡ σοφία τῶν ὁποίων
φανερώνει τὴ σοφία τοῦ ∆ημιουργοῦ -μιλώντας κατὰ τὸ ἀνθρώπινο πάντοτε-, στὸ βαθμὸ ποὺ ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐκφράσει μὲ τὰ πεπερασμένα μέσα ποὺ διαθέτει τὴν ἄρρητη σοφία καὶ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρώτη λοιπὸν νομοθεσία εἶναι τὸ δίκαιο ποὺ συνιστοῦν οἱ φυσικοὶ νόμοι,
διὰ τῶν ὁποίων συγκροτεῖται καὶ συνέχεται τὸ σύμπαν, καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ λειτουργικὴ δύναμη τῆς «κοσμικῆς» δικαιοσύνης γιὰ τὴν ὁποία ἔκαναν λόγο οἱ ἀρχαῖοι σοφοί.
Σήμερα ἡ ποικιλία τῶν ζώων διαρκῶς συρρικνώνεται λόγῳ τῆς ἐξαφάνισης τῶν εἰδῶν ἐξαιτίας τῆς ἀλόγιστης ἐκμετάλλευσης τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τὴ συνακόλουθη καταστροφὴ τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας. Ἀνατροπὴ τῆς φυσικῆς τάξης φανερώνουν τὰ παράδοξα καιρικὰ καὶ γεωλογικὰ φαινόμενα καὶ οἱ πρωτοφανεῖς οἰκολογικὲς καταστροφές, ποὺ
μαρτυροῦν τὴν ἀνθρώπινη ἀσυδοσία καὶ ἀνυπακοὴ στὸ θεῖο θέλημα. Σήμερα ἠχεῖ εἰρωνικὰ ἡ
βεβαιότητα τοῦ ἱεροῦ πατρὸς γιὰ τὸ ἀμετάβλητο τῶν φυτικῶν εἰδῶν καὶ τῆς πορείας ἀνάπτυξής
τους, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ κατακλύζεται ἡ ἀγορὰ ἀπὸ τὰ μεταλλαγμένα προϊόντα, ἐνῶ προβάλλεται ἔντονα ἡ ἀναγκαιότητα γενετικῆς βελτίωσης τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους!. Καὶ αὐτὴ ἡ δήλωση
τοῦ ἱεροῦ πατρὸς γιὰ τὸ ἀπαράλλακτο τῶν ζωικῶν εἰδῶν διαψεύστηκε τραγικὰ στὴν ἐποχή μας,
ποὺ ἡ τεχνολογία τροφίμων ἐπεμβαίνει ἀκόμη καὶ στὸ γονιδίωμα τῶν ζώων, ὥστε ν᾿ ἀνταποκρίνονται στὶς ἀνάγκες ὄχι τῆς διατροφικῆς ἀλλὰ τῆς οἰκονομικῆς-ἐμπορικῆς τράπεζας! Ὡστόσο ἡ
ἐπιβλέπουσα θεία πρόνοια, ποὺ αἴρεται περιστασιακὰ καὶ τοπικὰ γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους, δὲν
ἐπιτρέπει τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατάλυση τῶν νόμων τῆς φύσης, ποὺ αὐθεντικὰ καὶ κυριαρχικὰ ἔθεσε στὸ σύμπαν γιὰ τὴ συντήρηση αὐτοῦ μέχρι τῆς συντελείας. Ἔτσι τὸ θεῖο πρόσταγμα, ἡ
θεία «κοσμικὴ» δικαιοσύνη, παρὰ τὶς «φιλότιμες» προσπάθειες τοῦ αὐτονομημένου ἀνθρώπου
νὰ τὴν ἐξοβελίσει ἀπὸ τὸ χωροχρόνο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι δυναμικὰ παρούσα, διότι χωρὶς τὴν πρώτη αὐτὴ νομοθεσία δὲν ὑπάρχει τάξη, δὲν ὑπάρχει σύμπαν.
Ἐκφάνσεις τῆς χριστιανικῆς φιλανθρωπίας τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου -ποὺ δὲν
πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι μία ἐποχὴ διαποτισμένη ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ καὶ
τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς- εἶναι ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς φιλίας, ποὺ ἐρείδεται στὴν ἑνότητα πίστης. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ διαφαίνεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς χριστιανικῆς φιλανθρωπίας μέσα στὴν κοινωνία εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, οἱ ὁποῖες παγιώθηκαν τόσο στέρεα μέχρι
τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ δοῦλοι πίστευαν ὅτι ἡ ἀνελευθερία τους ἦταν μία φυσικὴ κατάσταση καὶ οἱ γυναῖκες θεωροῦσαν τὴν ἄκριτη ὑποταγή τους στοὺς ἄνδρες ἴδιον τῆς
φύσης τους. Ὅταν ὁ Μέγας Βασίλειος κηρύττει «παρὰ μὲν ἀνθρώποις τῇ φύσει δοῦλος οὐδείς»,
ἀλλὰ φυσικὴ ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ «πρὸς ἀλλήλους ὁμοτιμία», προσπαθεῖ νὰ διαπλάσει χριστιανικὴ συνείδηση καὶ νὰ πείσει γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνο τοὺς ἐλεύθερους ἀλλὰ καὶ τοὺς δούλους. Ὅταν ἐπισημαίνει ὅτι «μία ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἐπειδὴ καὶ ἡ
κτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος, ὥστε καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐτὸς ἀμφοτέροις», προσπαθεῖ νὰ πείσει ὄχι
μόνο τοὺς ἄνδρες ἀλλὰ καὶ τὶς γυναῖκες γιὰ τὴν ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων. Ὅταν πάλι διδάσκει
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στὸ εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα περὶ πτωχείας καὶ πλούτου, δὲν περιορίζεται στὰ αὐτονόητα περὶ οἰκονομικῆς διαχείρισης τοῦ πλούτου, ἀλλὰ ἐπισημαίνει τὴν ἀναγκαιότητα οἰκονομικῆς διαχείρισης καὶ τῆς πτωχείας. Ὁ Μέγας Βασίλειος στηλιτεύει τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα καὶ ἀδικία, ἀλλὰ δὲν εἰσηγεῖται ἀνατροπὴ τῆς καθεστηκυίας τάξεως καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Ἀνέχεται τὴν ἀνισοκατανομὴ τοῦ πλούτου καὶ τὴ δουλεία, καθὼς θεωρεῖ τὶς καταστάσεις αὐτὲς ὡς
πεδίο ἀγώνα, ὄχι μόνο γι᾿ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴ θέση τοῦ ἀδυνάτου, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο γι᾿ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴ θέση τοῦ ἰσχυροῦ. Πράγματι ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ εὐημερία κάνουν τὸ χριστιανὸ εὐάλωτο στοὺς πειρασμούς, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ὑποταγὴ καὶ ἡ δυσημερία συμβάλλουν στὴ συστολὴ καὶ στὴν ταπείνωση.
Ἡ πρωτοτυπία καὶ ὁ δυναμισμὸς τῶν λύσεων ποὺ ἔδωσε ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία στὰ
φλέγοντα κοινωνικὰ προβλήματα δὲν ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι πρώτη φορὰ προβάλλονται ἰδέες
καὶ τρόποι ἀντιμετώπισης ποὺ δὲ σκέφτηκε κανεὶς νὰ προτείνει στὸ παρελθόν. Ἡ ἐντολὴ τῆς
ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, τὴν ὁποία ὁ Θεάνθρωπος ὀνομάζει «καινὴν ἐντολήν», δὲν εἶναι νέα
χρονικὰ ἢ τροπικά. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἔμφυτη αὐτὴ
ἀγάπη, ἀλλὰ ὁ πεπτωκὼς διέστρεψε ἀπὸ κακὴ προαίρεση τὰ κινήματα τῆς καρδιᾶς του καὶ τὰ
μετέβαλε ἀπὸ ἀγάπη σὲ μίσος. Ὁ φθόνος τοῦ Κάιν πρὸς τὸ δίκαιο Ἄβελ εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα
τῆς διεστραμμένης ὄχι ἁπλῶς συναισθηματικῆς ἀλλὰ ὀντολογικῆς κατάστασης τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ μωσαϊκὸς νόμος, προϊὸν τῆς ἄφατης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, δὲν εἰσάγει νέες ἰδέες, ἀλλὰ
ὑπενθυμίζει στὸν ἄνθρωπο τὸ θεῖο θέλημα, ποὺ συνοψίζεται στὴ σταυρικὴ ἀγάπη, δηλαδὴ στὴν
κάθετη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ στὴν ὀριζόντια πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν ὁ νόμος εἶχε ἤδη πληρώσει τὸν
προορισμό του ὡς «παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν», ἡ ἴδια σταυρικὴ ἀγάπη εἶναι ποὺ προτείνεται καὶ
ἐκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς ὁρίζοντες. Ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης εἶναι καινὴ ἐντολὴ ὄχι μὲ τὴν ἔννοια
τῆς πρώτης ἐμφάνισης ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς νέας ἐν Χριστῷ πραγματικότητας ποὺ φέρνει
στοὺς ἀνθρώπους τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐντολὴ νοηματοδοτεῖται
ἡ φιλανθρωπία ποὺ ἐκδηλώνεται ὡς κοινωνικότητα καὶ συναδελφικότητα.
Ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὶς γνωσιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς νομικῆς σκέψης
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κάνουν λόγο γιὰ ἐπίδρασή του ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ ἢ ἀριστοτελικὴ
περὶ δικαίου καὶ νόμων φιλοσοφία καὶ ἀπὸ τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι ἐν μέρει
σωστὲς καὶ ἐρευνῶνται ἀκόμη. Αὐτὸ ποὺ προσπαθήσαμε ἐμεῖς νὰ καταδείξουμε εἶναι ὅτι ὁ μέγας πατὴρ καὶ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας ἀρχίζει καὶ στὴ νομική του σκέψη ἀπὸ
ἁγιογραφικὲς προϋποθέσεις. Οἱ περίφημες περὶ φόνου καὶ καταλογισμοῦ τῶν πράξεων ἀπόψεις
του, ποὺ διατυπώνονται κατὰ κανόνα στὶς τρεῖς πρὸς Ἀμφιλόχιο κανονικὲς ἐπιστολές, βασίζονται στὴ χριστιανικὴ περὶ ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου διδασκαλία. Ὁ πεπτωκὼς -ὄχι μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ ἀπογόνου τοῦ Ἀδὰμ ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ διαρκῶς ἐπαναλαμβάνει στὴ ζωή του τὸ προπατορικὸ παράπτωμα, δηλαδὴ τὴν ἀπείθεια καὶ ἀνυπακοὴ στὸ θεῖο
θέλημα- καλεῖται διαρκῶς σὲ μετάνοια. Τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα «μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» εἶναι διαχρονικὸ καὶ πάντοτε ἐνεργὸ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἡ μετάνοια,
ὅποτε βιώνεται ἔμπρακτα ἀπὸ τὸν πιστὸ ποὺ ἔχει περεκκλίνει ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ ὁδό, ταυτίζεται χρονικὰ καὶ τροπικὰ μὲ τὴν ἔλευση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ μετανοοῦντος. Ὑπ᾿ αὐτὸ τὸ πρίσμα πρέπει νὰ ἰδωθεῖ τὸ δικαιικὸ σύστημα -καταχρώμαστε τὸ λόγο, διότι δὲν πρόκειται γιὰ αὐστηρὸ δικαιικὸ σύστημα- τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ἀσφαλῶς καὶ τὸ
ἐπιτιμιακό του δίκαιο στὸ σύνολό του. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὸ γάμο, τὴ
μοιχεία καὶ τὴν πορνεία. Ἀπὸ ἐδῶ φαίνεται ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ εἶναι ὁμολογουμένως
προοδευτικὸς σὲ ὁρισμένες ἀπόψεις του, ἀναγκάζεται νὰ προσαρμόσει τὸ λόγο καὶ τὴν πράξη του
στὶς κοινωνικὲς συνθῆκες καὶ ἀντιλήψεις τῶν καιρῶν, διότι σοφὰ καὶ συνετὰ ἀφουγκράζεται τὰ
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καὶ διαβλέπει τὶς δυνατότητες βελτίωσης τῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων. Ἔτσι φαίνεται νὰ ἐνστερνίζεται τὴ διακριτικὴ μεταχείριση εἰς βάρος τῆς γυναίκας στὰ ζητήματα γαμικοῦ δικαίου, ἀλλὰ ἡ προοδευτικότητα καὶ γνήσια φιλανθρωπία του διαφαίνονται
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀντιμετωπίζει μὲ διάκριση καὶ διακριτικότητα τὰ ἠθικὰ παραπτώματα τῶν
γυναικῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπιτείνει ἐπὶ πολὺ τὰ ὁρισμένα ἐπιτίμια γιὰ τὴν πορνεία καὶ τὴ

274

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

μοιχεία τῶν ἀνδρῶν.
Ὁ βίος τῶν χριστιανῶν εἶναι μίμηση Χριστοῦ καὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ. Ἐδῶ θέλουμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι καὶ ὁ βίος τῶν μοναχῶν, ποὺ συνήθως χαρακτηρίζεται ἀγγελικὸς -καὶ πράγματι
εἶναι-, πρωτίστως εἶναι εὐαγγελικός, διότι βαδίζει στὰ ἀκριβῆ ἴχνη τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν.
Συνεπῶς ἡ ἀρετή τους εἶναι εὐαγγελική, εἶναι δηλαδὴ εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη. Στὴν ἑνότητα
ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Ἡ Εὐ-αγγελικὴ δικαιοσύνη τῶν μοναχῶν» ὁ χωρισμὸς τοῦ ἐπιθέτου στὰ
δύο συστατικά του μέρη («Εὐ-αγγελικὴ») ἔχει συνεπῶς τὸ νόημά της. Ὁ Μέγας Βασίλειος
ἀναφέρεται στὸ ἀγγελικὸ ἰδίωμα τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ἀλλὰ τονίζει τὸν εὐαγγελικό της χαρακτήρα, διότι καθὼς ἔχει σκοπὸ νὰ συντάξει μοναχικοὺς κανόνες χρειάζεται ἁπτὰ καὶ συγκεκριμένα δεδομένα ποὺ τοῦ παρέχει ἄφθονα ἡ Ἁγία Γραφή. Οἱ μοναχικοὶ ὅροι βρίθουν καινοδιαθηκικῶν χωρίων, ἐνῶ εἶναι πολυάριθμα ἐδῶ καὶ τὰ παλαιοδιαθηκικὰ παραθέματα. Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἡ
δικαιοσύνη-ἀρετὴ τῶν μοναχῶν ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ τὸν εὐαγγελικό της χαρακτήρα, διότι
ὅλα τὰ ἐπιλεγμένα χωρία, εἴτε προέρχονται ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια εἴτε ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς εἴτε ἀπὸ
τὰ προφητικά, διδακτικὰ καὶ ἱστορικὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, συνιστοῦν τὸ χαρακτήρα
τῆς καινῆς πολιτείας ποὺ ἵδρυσε ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ εὐαγγελικοῦ -μὲ τὴν ἔννοια ἐδῶ τῆς καλῆς
ἀγγελίας- μηνύματος στὸν κόσμο.
Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας ἀπασχόλησε καὶ ἀπασχολεῖ ἀκόμη σήμερα πολλοὺς ὄχι μόνο
θεολόγους ἀλλὰ καὶ φιλοσόφους, οἱ ὁποῖοι ἐξέφεραν διάφορες ἀπόψεις ἔχοντας ὡς ἀφετηρία ὁ καθένας τὶς δικές του θεολογικὲς ἢ φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις. Ἡ ὕπαρξη στὸν κόσμο τοῦ κακοῦ,
τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ τῆς δυστυχίας ποὺ κυριεύει τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο διήγειραν τὴ
σκέψη πολλῶν, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ δώσουν ἱκανοποιητικὲς λύσεις. Ὁ ὀρθολογιστικὸς
προβληματισμὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἠθικοῦ καὶ φυσικοῦ κακοῦ στὸν κόσμο θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ
τὴν ἀγαθότητα, σοφία καὶ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Οἱ θεολογοῦντες καὶ φιλοσοφοῦντες βλέποντας
ἢ καὶ βιώνοντας τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη, τὸν πόλεμο, τὴν ἀδικία, τὴν πείνα, τὴν ἐξαχρείωση τοῦ
ἀνθρώπου προβληματίζονται πῶς τὰ φαινόμενα αὐτὰ συμβιβάζονται μὲ τὴν ἀγαθότητα καὶ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Στήνουν ἕνα κατηγορητήριο κατὰ τοῦ Θεοῦ, τὶς ἐνέργειες τοῦ ὁποίου προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν διὰ τῆς αὐστηρῆς λογικῆς καὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἕνα αἴσθημα ἀνθρωποκεντρικοῦ οὑμανισμοῦ. Ἔτσι πολλοὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, ἄλλοι δὲν
ἀρνήθηκαν τὴν ὕπαρξή του ἀλλὰ ἀμφισβήτησαν τὴν πρόνοιά του γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἄλλοι πάλι προσπάθησαν νὰ δικαιώσουν τὸ Θεὸ καὶ τὶς κρίσεις του.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος διέρχεται τρεῖς κρίσεις: στὴν παρούσα ζωή,
στὸ θάνατο, στὰ ἔσχατα. Στὴν παρούσα ζωὴ κυριαρχεῖ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται
μαζὶ μὲ κρίση. Στὰ ἔσχατα θὰ κυριαρχεῖ ἡ κρίση, ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἐκδηλώνεται μὲ εὐσπλαγχνία. Ὑπάρχει μία μικρὴ διαφοροποίηση, ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπὸ τὴ διαφορὰ τῶν καταστάσεων. Ὁ
παρὼν κόσμος εἶναι στάδιο ἀγώνα γιὰ τὴ σωτηρία, ἐνῶ ὁ μέλλων καιρὸς ἀποτελεῖ τὴν ἔκβαση
αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα. Ἡ θεία κρίση ποὺ γίνεται στὸν παρόντα κόσμο δὲν ὁδηγεῖ σὲ τελεσίδικη
ἀπόφαση, ἀλλὰ σὲ προσωρινὲς ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες σκοπὸ ἔχουν τὴ θεραπεία τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Ἔτσι ὅταν ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν ἁμαρτωλὸ πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν τιμωρία, ἀλλὰ στὴ θεραπεία του. Κατὰ κάποιον τρόπο οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν προδικαστικὲς
ἀποφάσεις τῆς κύρια δίκης, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἔσχατα. Μὲ τὶς προδικαστικὲς αὐτὲς
ἀποφάσεις ὁ ἔνοχος λαμβάνει ἀμυδρὰ γνώση τῆς μελλοντικῆς τελεσίδικης καὶ ἀμετάκλητης
καταδίκης. Ἡ ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο καὶ ἡ ἐπέμβαση τοῦ διαβόλου στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν καταλύουν τὴ θεία δικαιοσύνη, καθὼς ὁ Θεὸς παραμένει πάντοτε ὁ Κύριος τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ἱστορίας, ὁ δὲ ἄνθρωπος εἶναι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις
του λόγῳ τῆς αὐτεξούσιας προαίρεσης.
Ἡ διδασκαλία τῶν πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴ μετὰ θάνατον ζωὴ εἶναι αὐστηρὴ ἀλλὰ ἀληθινή. Ὁ σημερινὸς ἐγωκεντρικὸς ἄνθρωπος προσπαθεῖ ν᾿ ἀπορρίψει ὅ,τι ἀναφέρεται στὴν κρίση καὶ τιμωρία ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπαναπαύεται μὲ τὴν ἰδέα ἑνὸς στοργικοῦ Θεοῦ, ποὺ παιδαγωγεῖ καὶ δὲν τιμωρεῖ. Ἡ διδασκαλία τῶν πατέρων προσπαθεῖ νὰ ἐμπνεύσει
στοὺς πιστοὺς φόβο Θεοῦ καὶ ὄχι φόβο γιὰ τὴν κόλαση, καὶ τὸν καλεῖ ν᾿ ἀγωνιστεῖ κατὰ τῶν
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δαιμόνων, ποὺ προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο, ἔστω καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, νὰ ἐμποδίσουν τὴν
πρὸς τὰ ἄνω πορεία τῆς ψυχῆς. Ἡ κρίση ποὺ ὑφίσταται ἡ ψυχὴ μετὰ θάνατον εἶναι ὁ τελευταῖος
ἀγώνας ποὺ ἀναγκάζεται νὰ διεξαγάγει κατὰ τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ὅπως στὴ ζωή του ὁ
πιστὸς ἔχει τὴ συνδρομὴ τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀγγέλων, τῶν ἁγίων, καὶ ὑποβοηθᾶται ἀπὸ τὶς ἀγαθές
του πράξεις, ἔτσι καὶ κατὰ τὴ μερικὴ κρίση ἔχει βέβαια τὴ βοήθεια αὐτή. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ
Θεοῦ ὅμως, δηλαδὴ ἡ εὐσπλαγχνία του, ἀναδεικνύεται κυρίως ὅταν δίνει στὸν ἁμαρτωλὸ τὴ δυνατότητα καὶ τὴ δύναμη μὲ ἕνα σύντομο ἀλλὰ ἀληθινὸ «ἥμαρτον», ποὺ θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ στόμα
μαζὶ μὲ τὴν τελευταία πνοή, νὰ καταλύσει τὴ δύναμη τῶν δαιμόνων καὶ ν᾿ ἀναχθεῖ στὸν οὐρανό.
Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν δὲν εἶναι ἀπαραίτητο ν᾿ ἀμβλύνουμε τὴν αὐστηρότητα τῆς διδασκαλίας τῶν πατέρων καὶ νὰ τὴν ἐξωραΐσουμε μιλώντας γιὰ ἕναν ἀγαθὸ Θεό, ἀλλὰ πρέπει νὰ ποῦμε τὴ σώζουσα ἀλήθεια, ὅτι «ἀγαθὸς ὁ Θεὸς ἀλλὰ καὶ δίκαιος», ὅπως ἀνὰ τοὺς αἰῶνες διακηρύσσουν τὰ θεόπνευστα χείλη τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀποστόλων.
Ἡ κρίση ποὺ θὰ διενεργηθεῖ στὰ ἔσχατα εἶναι ἡ τελευταία διαδικαστικὴ πράξη, ποὺ θὰ
ὁδηγήσει στὴν αἰώνια καταδίκη ἢ ἀθώωση τοῦ κρινομένου. Ἀνάμεσα στὴν κρίση ποὺ πραγματοποιεῖται στὸν κόσμο καὶ στὴν τελικὴ κρίση μεσολαβεῖ ἡ κρίση κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. Ἡ
κρίση αὐτὴ ὁδηγεῖ σὲ ὁριστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία καθίσταται τελεσίδικη καὶ ἀμετάκλητη στὴν
τελικὴ κρίση. Εἶναι ἀδύνατο ἡ ἀπόφαση τῆς μερικῆς κρίσης νὰ μεταβληθεῖ στὴ μέλλουσα κρίση. Ἔτσι αὐτὸς ποὺ καταδικάζεται μετὰ τὸ θάνατο θὰ καταδικαστεῖ καὶ στὴν τελικὴ κρίση καὶ
αὐτὸς ποὺ θὰ δικαιωθεῖ μετὰ θάνατον θὰ δικαιωθεῖ καὶ στὴν τελικὴ κρίση. Στὴν Ὀρθοδοξία
δὲν ὑπάρχει δυνατότητα νὰ καθαρισθεῖ κανεὶς μετὰ θάνατον (βλ. δυτικὸ καθαρτήριο πῦρ), ὥστε
νὰ εὐρεθεῖ καθαρὸς κατὰ τὴν τελικὴ κρίση. Ἡ αἰωνιότητα τῆς καταδίκης δὲν ἀντιβαίνει στὴ
θεία δικαιοσύνη. Ὁ ἁμαρτωλὸς καταδικάζεται αἰώνια, ἐνῶ ἁμάρτησε πρόσκαιρα, διότι ἡ καταδίκη δὲν ἀφορᾶ στὴν ἁμαρτία ἀλλὰ στὴν ἀμετανοησία.
Ἡ χρήση τῆς ἀνθρώπινης σοφίας ἀλλὰ καὶ τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ νόμου πρέπει νὰ εἶναι
θεανθρωποκεντρική, ὅπως ἐξάλλου πρέπει νὰ εἶναι ὅλα τὰ χαρίσματα, καὶ νὰ διενεργεῖται μέσα
στὴν Ἐκκλησία. Ἡ μονομέρεια, δηλαδὴ ἡ θέαση καὶ χρήση τόσο τῶν ἰουδαϊκῶν ὅσο καὶ τῶν
φιλοσοφικῶν ἀγαθῶν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πρίσμα, ὁδήγησε στὶς αἱρέσεις. Ἀντίθετα
ἡ ὀρθὴ μεταχείριση αὐτῶν εὐνόησε τὴν προσπάθεια τῶν πατέρων στὴ διαμόρφωση τοῦ δόγματος. Ἡ εἰρήνη λοιπὸν καὶ ἡ καταλλαγὴ ποὺ ἔφερε διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του ὁ Χριστὸς στὸν
κόσμο ἦταν διττή· ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἀνάμεσα
στοὺς δύο ἀντίθετους καὶ ἐχθρικοὺς θρησκευτικοὺς πόλους τῆς ἐποχῆς, τὸν ἐθνισμὸ καὶ τὸν ἰουδαϊσμό. Τὸ σωτηριολογικὸ γεγονὸς τῆς διπλῆς καταλλαγῆς συντελέστηκε καὶ συντελεῖται μέσα
στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνες.
Ἡ θεία οἰκονομία εἶναι ἑνιαία καὶ ἀδιάσπαστη, ἀποτελεῖ δὲ ἔκφραση τῆς ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ καταδίκη τῶν πρωτοπλάστων, ἡ ἀμαύρωση τοῦ κατ᾿ εἰκόνα, ὁ θάνατος, ὁ πόνος, ὅλα εἶναι παιδαγωγικὰ καὶ σωτηριώδη μέσα καὶ ὄχι μέτρα ποὺ ἱκανοποιοῦν τὴ
θεία δικαιοσύνη. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἴδιος σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου. ∆ὲν ὑφίσταται διάσπαση τῆς θεότητας καὶ τῆς σωτηριώδους οἰκονομίας ὅπως τὴν εἰσηγοῦνται οἱ Γνωστικοί. Ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ἀγαθὴ καὶ ἀποσκοπεῖ στὴ σωτηρία, ἐκδηλώνεται δὲ
ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἀνυψώθηκε ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος ἔλυσε τὴν κατάρα καὶ δὲν ἱκανοποίησε τὴ θεία δικαιοσύνη
ὅπως ὑποστήριξε ὁ Αὐγουστῖνος καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν οἱ σχολαστικοὶ θεολόγοι τοῦ μεσαίωνα. Ὁ
Θεὸς εἴτε εὐεργετεῖ εἴτε τιμωρεῖ ἕνα σκοπὸ ἔχει, τὴ σωτηρία τοῦ πεπτωκότος, τὴν κατὰ χάριν
θέωση αὐτοῦ. Οἱ πατέρες λένε ὅτι «Θεὸς ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Πουθενὰ δὲν
ὑπάρχει ἐνοχὴ τοῦ ἀνθρώπου τὴν ὁποία πρέπει νὰ ξεπληρώσει ὁ Χριστός. Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου φανερώνει τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἄστοχη καὶ μᾶλλον ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴ δυτικὴ θεολογικὴ σκέψη ἡ γνώμη τοῦ δογματολόγου Τρεμπέλα ὅτι τὰ δεινὰ
καὶ οἱ θλίψεις ἂν καὶ ἀποβλέπουν καὶ σὲ ἀπώτερο παιδαγωγικὸ σκοπό, ὁ ἄμεσος χαρακτήρας
αὐτῶν εἶναι ἡ ἱκανοποίηση τοῦ ἀθετηθέντος νόμου καὶ τῆς προσβληθείσης θείας δικαιοσύνης.
Γράφει στὴ ∆ογματική του, τόμ. 1, σ. 562: « Ὅταν ὁμιλῶμεν περὶ τῆς ποινῆς καὶ τιμωρίας τῆς
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ἁμαρτίας, ἐννοοῦμεν γενικῶς τὰ δεινὰ καὶ τὰς θλίψεις, τὰς ἐπακολουθησάσας εἰς τὴν παράβασιν
καὶ τὰς ὁποίας ὁ Ἀδὰμ πρῶτον καὶ οἱ ἀπόγονοί του ἔπειτα ἐκλήθησαν, συμφώνως πρὸς τὸ δίκαιον, νὰ ὑποστοῦν ὡς θλιβερὸν καὶ ὀδυνηρὸν τίμημα διὰ τὴν ἀποτολμηθεῖσαν ἀθέτησιν τῆς
ἐντολῆς. Εἰ καὶ ταῦτα ἀποβλέπουσι καὶ εἰς ἀπώτερον παιδαγωγικὸν σκοπόν, τὴν ἀνόρθωσιν
παντὸς ἐκπεσόντος, ἀγαθὴν δὲ διάθεσιν ἔχοντος ἀνθρώπου, ὁ ἄμεσος ὅμως χαρακτήρ των εἶναι
ἡ ἱκανοποίησις τοῦ ἀθετήσαντος νόμου καὶ τῆς προσβληθείσης θείας δικαιοσύνης».
Ἡ δικαίωση τοῦ πιστοῦ, δηλαδὴ ἡ ἀνάδειξη τῆς δικαιοσύνης του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι
μία θετικὴ ἐνέργεια. Ἡ σωτηρία καὶ ἡ λύτρωση ἔχουν κάποια ἀρνητικὴ χροιά, διότι σώζεται
κανεὶς καὶ λυτρώνεται ἀπὸ κάτι κακό. Ἡ δικαίωση εἶναι ἡ θετικὴ ὄψη τῆς οἰκειοποίησης ἀπὸ
τὸν πιστὸ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ οἰκειοποίηση αὐτὴ γίνεται πραγματικότητα ὄχι μὲ τὴν τυπικὴ συμμετοχὴ στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μὲ τὴν ὀντολογικὴ
μεταμόρφωση τοῦ πιστοῦ καὶ μὲ τὴ συμμόρφωσή του μὲ τὸ πρότυπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ συμμόρφωση αὐτὴ γίνεται διὰ τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῶν ἀρετῶν. Ἡ δικαίωση τοῦ πιστοῦ σημαίνει ὅτι αὐτὸς βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ νόμο,
διότι «δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται».
Ἀπὸ τοὺς ἐπιτιμιακοὺς κανόνες αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία στὴν παρούσα διαπραγμάτευση δὲν
εἶναι αὐτὰ καθαυτὰ τὰ ἐπιτίμια, ἀλλὰ ὁ τρόπος καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ συνετὸς ἱεράρχης
ἐξετάζει καὶ οἰκονομεῖ τὴν ἐφάμαρτη συμπεριφορὰ μὲ σταθερὸ σωτηριολογικὸ προσαναταλισμό.
Ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ τῶν ἐπιτιμίων ἀποβλέπει πάντοτε στὸ πῶς θὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο ν᾿
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ φθοροποιὸ ἁμαρτία καὶ νὰ σωθεῖ. Γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐπιβάλλει τὸ γράμμα τοῦ κανόνα ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τῆς φιλανθρωπίας. Παραφράζοντας τὸ ἁγιογραφικὸ «τὸ σάββατον διὰ τὸν
ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον» (Μάρκ. 2, 27), μποροῦμε νὰ συνοψίσουμε
τὸ φιλάνθρωπο πνεῦμα τῶν κανόνων τοῦ ἱεροῦ πατρὸς στὴ ρήση «ὁ κανὼν διὰ τὸν ἄνθρωπον
ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸν κανόνα». Συνεπῶς ὁ ἐμπεπιστευμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ «δεσμεῖν καὶ
λύειν» τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων ἔχει τὴ διακριτικὴ εὐχέρεια νὰ ἐπιτείνει, νὰ περιορίσει ἢ καὶ
ν᾿ ἀπαλλάξει τὸν ἁμαρτήσαντα ὄχι κατὰ παράβασιν τοῦ κανόνα, ἀλλὰ καθ᾿ ὑπέρβασιν τοῦ στατικοῦ γράμματος καὶ κατ᾿ ἐφαρμογὴν τοῦ σωτηριολογικοῦ αὐτοῦ πνεύματος.
Ἡ φιλάνθρωπη αὐστηρότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐκτιμήθηκε καὶ τιμήθηκε δεόντως
ἀπὸ τοὺς συνοδικοὺς πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν μετὰ τὴν Α΄ Συνόδων, στὸ κανονικὸ ἔργο τῶν
ὁποίων ἡ διδασκαλία καὶ ἐνίοτε αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπαντοῦν συχνότατα.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ κανονικὴ συλλογὴ τοῦ Ἰωάννου Νηστευτοῦ, ἡ ὁποία διακρίνεται
γιὰ τὸ πλῆθος τῶν «συμπαθητικῶν οἰκονομιῶν» ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ ἐπιτιμίων στοὺς μετανοοῦντες, δὲν ἔγινε ἐκκλησιαστικῶς ἀποδεκτή, ἀλλὰ ἐπικρίθηκε ὡς ὑπερβολικὰ ἐπιεικής. Τὴ
συλλογὴ τοῦ Νηστευτοῦ ἐπέκρινε Ἐνδημοῦσα σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1105 ἐπὶ
πατριαρχίας Νικολάου Γ΄ Γραμματικοῦ. Ἡ Ἐρώτησις ΙΑ΄ : «Εἰ χρὴ κατὰ τὸ Κανονικὸν τοῦ Νηστευτοῦ κανονίζειν τινάς;», ἔτυχε τῆς Ἀποκρίσεως: «Τὸ τοιοῦτον Κανονικὸν πολλῇ συγκαταβάσει χρησάμενον πολλοὺς ἀπώλεσε· διὸ οἱ ἐν γνώσει τοῦ καλοῦ ὄντες, καὶ ἐκ τούτου σφαλλόμενοι,
ἐπανορθωθήσονται» (ΡΠΣ 4, 425).
Ἰδιαίτερη αὐστηρότητα ἐπιδεικνύει ὁ Μέγας Βασίλειος κατὰ τῶν ἀμετανοήτων αἱρετικῶν,
τοὺς ὁποίους ἀποκόπτει ἐξάπαντος ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ μέτρο αὐτό, τὸ ὁποῖο εἶναι
πάντοτε ἐπίπονο γιὰ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴ προφύλαξη τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιστροφὴ τῶν πλανωμένων, κατὰ τὴν αὐστηρή, πλὴν ὅμως φιλάνθρωπη,
ἀποστολικὴ ἐπιταγὴ «παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾶ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Α΄ Κορ. 5, 5). Σωτηριολογικὴ προοπτικὴ ἔχει ἐξάλλου καὶ ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, διότι ἀποσκοπεῖ στὴ διαφύλαξη τοῦ
γράμματος τοῦ δόγματος, ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὁποίου ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ δυνατότητα σωτηρίας
τῶν πιστῶν. Γράφει ὁ καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου Θ. Ξ. Γιάγκου, «Ἀποδοχὴ αἱρετικῶν»,
σ. 407: «οἱ πατέρες καὶ γενικὰ ἡ ἐκκλησία, ὅταν καταφέρονται ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, δὲν
ἐμφοροῦνται ἀπὸ πνεῦμα μισαλλοδοξίας. Ἡ αἵρεση εἶναι πλάνη καὶ ὡς τοιαύτη ἀπομακρύνει τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἤτοι τὸν Χριστό. Ἑπομένως ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας τῆς ἐκκλησίας,
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ποὺ εἶναι πράξη ἐπίπονη καὶ σταυρική, ἀποβλέπει στὴν ἐκρίζωση τῆς δαιμονιώδους διαστροφῆς
τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, στὴν προαγωγὴ τοῦ ἔργου
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν στρέφεται ἐναντίον τῶν προσώπων, τῶν δημιουργημάτων
δηλ. τοῦ Θεοῦ».
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Α´. ΠΗΓΕΣ
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εἰς Ἑξαήμερον

Ὁμιλίαι θ´ εἰς τὴν Ἑξαήμερον, SC 26, 86-522. PG 29, 4-208.

Εἰς ψαλμὸν

Ὁμιλίαι εἰς τοὺς Ψαλμούς, PG 29, 209-493.

Κατὰ τοκιζόντων

Ὁμιλία εἰς μέρος τεσσαρεσκαιδεκάτου ψαλμοῦ, καὶ κατὰ τοκιζόντων, PG 29, 264-280.

Κατὰ Εὐνομίου

Ἀνατρεπτικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσσεβοῦς Εὐνομίου λόγος α΄, SC 299, 140-268. PG 29, 497-572.
Πρὸς Εὐνόμιον λόγος β΄. Περὶ Υἱοῦ, SC 305, 10-142. PG 29,
573-652.
Κατ᾽ Εὐνομίου λόγος γ΄. Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, SC 305,
144-174. PG 29, 653-669.

Εἰς Ἠσαΐαν (dub.)

Ἑρμηνεία εἰς τὸν προφήτην Ἠσαΐαν (dub.), TREVISAN, S. Basilio, Commento al profeta Isaia, 2 τόμ. PG 30, 117-668.

Περὶ νηστείας

Περὶ νηστείας λόγος α´, PG 31, 164-184.
Περὶ νηστείας λόγος β´, PG 31, 185-197.

Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ»

Ὁμιλία εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ», RUDBERG, Observe-toi
toi-même, σσ. 23-37. PG 31, 197-217.

Περὶ εὐχαριστίας

Περὶ εὐχαριστίας λόγος, PG 31, 217-237.

Εἰς Ἰουλίτταν

Εἰς τὴν μάρτυρα Ἰουλίτταν, καὶ εἰς τὰ λειπόμενα τῆς προλεχθείσης ὁμιλίας τῆς περὶ εὐχαριστίας, PG 31, 237-261.

Εἰς τὸ «Καθελῶ μου τὰς ἀποθῆκας»

Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου· «Καθελῶ μου
τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω»· καὶ περὶ πλεονεξίας, COURTONNE, Homélies sur la richesse, σσ. 15-37. PG
31, 261-277.

Πρὸς πλουτοῦντας

Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας, COURTONNE, Homélies sur
la richesse, σσ. 39-71. PG 31, 277-304.

Ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ

Ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν λιμῷ καὶ αὐχμῷ, PG 31, 304-328.

Ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος

Ὁμιλία ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, PG 31, 329353.

Κατὰ ὀργιζομένων

Ὁμιλία ι΄. Κατὰ ὀργιζομένων, PG 31, 353-372.

Περὶ φθόνου

Ὁμιλία ια΄. Περὶ φθόνου, PG 31, 372-385.

Εἰς ἀρχὴν Παροιμιῶν

Ὁμιλία ιβ΄. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιμιῶν, PG 31, 385-424.

Προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα

Ὁμιλία ιγ΄. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, PG 31, 424444.

Κατὰ μεθυόντων

Ὁμιλία ιδ΄. Κατὰ μεθυόντων, PG 31, 444-464.

Περὶ πίστεως (ὁμιλ.)

Ὁμιλία ιε΄. Περὶ πίστεως, PG 31, 464-472.

Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος»

Ὁμιλία ις΄. Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος», PG 31, 472-481.

Εἰς Βαρλαὰμ

Ὁμιλία ιζ΄. Εἰς Βαρλαὰμ μάρτυρα, PG 31, 484-489.

Εἰς Γόρδιον

Ὁμιλία ιη΄. Εἰς Γόρδιον τὸν μάρτυρα, PG 31, 489-508.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας

Ὁμιλία ιθ΄. Εἰς τοὺς ἁγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας, PG 31,
508-525.

Περὶ ταπεινοφροσύνης

Ὁμιλία κ΄. Περὶ ταπεινοφροσύνης, PG 31, 525-540.

Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι

Ὁμιλία κα΄. Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, καὶ περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας, PG 31,
540-564.

Πρὸς τοὺς νέους

Ὁμιλία κβ΄. Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, BOULENGER, Aux jeunes gens, σσ. 41-61. PG
31, 564-589.

Εἰς Μάμαντα

Ὁμιλία κγ΄. Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Μάμαντα, PG 31, 589600.

Κατὰ Σαβελλιανῶν

Ὁμιλία κδ΄. Κατὰ Σαβελλιανῶν, καὶ Ἀρείου, καὶ τῶν Ἀνομοίων, PG 31, 600-617.

Περὶ κρίματος Θεοῦ

Προοίμιον. Περὶ κρίματος Θεοῦ, PG 31, 653-676.

Περὶ πίστεως (ἀσκητ.)

Περὶ πίστεως, PG 31, 676-692.

Ἠθικὰ

Ἠθικά, ὅροι π΄, PG 31, 700-869.

Ὅροι κατὰ πλάτος

Ὅροι κατὰ πλάτος, κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν, PG 31,
889-1052.

Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομὴν

Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν, κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν, PG 31,
1080-1305.

Ὁμιλία ἐν Λακιζοῖς

Ὁμιλία ρηθεῖσα ἐν Λακιζοῖς, PG 31, 1437-1457.

Λειτουργία

Λειτουργία τοῦ ἁγίου Βασιλείου, PG 31, 1629-1656.

Περὶ Ἁγίου Πνεύματος

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις Ἀμφιλόχιον ἐπίσκοπον Ἰκονίου, SC 17, 250-530. PG 32, 68-217.

Ἐπιστ.

Ἐπιστολαί, COURTONNE, Lettres, τόμ. 1-3. PG 32, 2201112.

Ἠθικοὶ λόγοι

Ἠθικοὶ λόγοι Κ∆΄, ἐκλεχθέντες διὰ Συμεὼν τοῦ Μαγίστρου
καὶ Λογοθέτου, ἐκ πασῶν τῶν πραγματειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, PG 32, 1116-1381.

Β´. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Ἑλληνόγλωσσα
ΑΓΓΕΛΗΣ, «∆ίκαιον» καὶ «∆ικαιοσύνη»

ΑΓΓΕΛΗΣ, Φ., «∆ίκαιον» καὶ «∆ικαιοσύνη» εἰς τοὺς «Ψαλμοὺς τοῦ ∆αβίδ», Ἀθῆναι 1981.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος εἰς
τὴν συνείδησιν»

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ., «Ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ γένους σήμερον», Κληρονομία 13 (1981)
1-36.

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, «Ἡ λειτουργικὴ μουσικὴ»

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, ΑΝΤ., «Ἡ λειτουργικὴ μουσικὴ κατὰ τὸ Μέγα
Βασίλειο», Τόμος ἑόρτιος, σσ. 253-281.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ ἀπαγόρευση»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ι., «Ἡ ἀπαγόρευση ἀπὸ τοὺς κανόνες τοῦ δανεισμοῦ μὲ τόκο», ∆ιακονία. Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Βασιλείου
Στογιάννου, Θεσσαλονίκη 1988, [ΕΕΘΣΠΘ], σσ. 319-331.

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς νομικὸς»

ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Κ., «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς νομικός», Ἀρμενόπουλος 34 (1980) 89-96.

ΒΑΝΤΣΟΣ, «Ἡ αὐτογνωσία»

ΒΑΝΤΣΟΣ, Μ., «Ἡ αὐτογνωσία κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Μ.
Βασιλείου», Θεοδρομία Η4 (2006) 495-507.
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ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Ἑρμηνεία εὐαγγελίων

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Π., Ερμηνεία των ευαγγελίων, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Βιβλικὲς ἑρμηνευτικὲς
μελέτες

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Π., Βιβλικές ερμηνευτικές μελέτες, [Βιβλική
Βιβλιοθήκη 6], εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000.

ΒΕΪΚΟΣ, Κοσμολογία

ΒΕΪΚΟΣ, Θ., Κοσμολογία καὶ κοσμικὴ δικαιοσύνη στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ διανόηση. Πρῶτο μέρος. Ἀναξίμανδρος, Θεσσαλονίκη 1969.

ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία

ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ, ΑΡΣ., Μον., Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία καὶ ἀκοινωνησία κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον, διδ. διατρ., ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 2001.

ΒΟΥΖΙΚΑΣ, «Ὁ Θεῖος καὶ ὁ ἀνθρώπινος
νόμος»

ΒΟΥΖΙΚΑΣ, ΕΜ., «Ὁ Θεῖος καὶ ὁ ἀνθρώπινος νόμος», Νομικὸν
Βῆμα 18 (1970) 1409-1431.

BRUDER, Ταμεῖον Κ∆

BRUDER, C. H., Ταμεῖον τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καινὴ ∆ιαθήκη
Α-Ω (Concordantiae omnium vocum Novi Testamenti
Graeci), ἐπιμ. ἑλλ. ἐκδόσεως ἱερ. Ἰω. ∆ιώτης, ἐκδ. Ὠφελίμου
Βιβλίου, Ἀθῆναι 19933.

ΓΑΛΙΓΑΛΙ∆ΟΥ, Ἡ «ἀνθρωπικὴ ἀρχὴ»

ΓΑΛΙΓΑΛΙ∆ΟΥ, Κ., Ἡ «ἀνθρωπικὴ ἀρχὴ» κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, μεταπτ. ἐργ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001.

ΓΑΛΙΤΗΣ, «Γραφὴ καὶ Παράδοσις»

ΓΑΛΙΤΗΣ, Γ., «Γραφὴ καὶ Παράδοσις κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο»,
Βασιλειάς, σσ. 175-187.

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, Ἡ κοινωνικὴ σκέψις

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ, ΑΘ., Ἡ κοινωνικὴ σκέψις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου 1981, Ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1981.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας»

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν., «Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας καὶ ἡ
βιβλικὴ διήγησις τῆς πτώσεως», ∆ελτίον Βιβλικῶν Μελετῶν
3 (1975) 146-157.

ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ Πηδάλιον καὶ νομοκανονικὲς συλλογὲς»

ΓΙΑΓΚΟΥ, Θ. Ξ., «Τὸ Πηδάλιον σὲ σχέση μὲ παλαιότερες
νομοκανονικὲς συλλογές», Κανόνες καὶ Λατρεία, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 20062, σσ. 163-196.

ΓΙΑΓΚΟΥ, «Τὸ βάπτισμα»

ΓΙΑΓΚΟΥ, Θ. Ξ., «Τὸ βάπτισμα καὶ ὁ τρόπος ἀποδοχῆς τῶν
αἱρετικῶν καὶ τῶν σχισματικῶν», Κανόνες καὶ Λατρεία, ἐκδ.
Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 20062, σσ. 403-441.

ΓΙΑΓΚΟΥ, Χριστοφόρου
Κανονικὸν

Προδρομίτη

ΓΙΑΓΚΟΥ, Θ. Ξ., Χριστοφόρου Προδρομίτη Κανονικόν, [Κανονικὰ καὶ Λειτουργικὰ 4], ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2007.

ΓΙΑΓΚΟΥ-ΠΟΥΛΗΣ, Πηγὲς

ΓΙΑΓΚΟΥ, Θ. Ξ.-ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Α., Πηγὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Ποινικοῦ ∆ικαίου μὲ σχόλια καὶ βιβλιογραφία, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 20072.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Ἀρχιμ., Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη κατὰ
τοὺς Ο´ (Κείμενον-Ἑρμηνευτικὴ παράφρασις-Σχόλια), τόμ. 19, Θεσσαλονίκη 19864.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ ἀποδοχὴ τῶν αἱρετικῶν»

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β., «Ἡ ἀποδοχὴ τῶν αἱρετικῶν κατὰ τὴν Ζ΄
Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ("Πῶς δεῖ τοὺς ἀπὸ αἱρέσεων προσερχομένους δέχεσθαι")», Θεολογία 59 (1988) 530-579.

ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Ἡ Πενθέκτη

ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ, Γ., Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ
νομοθετικό της ἔργο, [Νομοκανονικὴ Βιβλιοθήκη 4], ἐκδ.
Ἐπέκταση, Κατερίνη 1998.

∆ΑΚΟΥΡΑΣ, Θρησκεία καὶ θεοδικία

∆ΑΚΟΥΡΑΣ, ∆., Θρησκεία καὶ θεοδικία. Συγκριτικὴ
θρησκειολογικὴ θεώρησις, Εἰσήγησις εἰς τὸ Θεολογικὸν Συνέδριον τῆς Ἱ. Μ. Ἠλείας - Φεβρουάριος 2006, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, Πύργος 2007.
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∆ΕΝΤΑΚΗΣ, Ὁ χαρακτὴρ

∆ΕΝΤΑΚΗΣ, Β., Ὁ χαρακτὴρ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατὰ
Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνὸν καὶ Γρηγόριον τὸν Νύσσης, ἀνάτ.
ἐκ τοῦ τόμου Ἐπίσημοι λόγοι ἐκφωνηθέντες κατὰ τὸ ἔτος
1979-1980, τόμ. Κ∆΄, ἐν Ἀθήναις 1981.

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Οἱ πηγὲς»

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., «Οἱ πηγὲς τοῦ περιεχομένου καὶ
τῆς χρήσης τοῦ ὅρου ἐπίνοια στὸ Κατὰ Εὐνομίου Ι τοῦ Βασιλείου Καισαρείας: Στωϊκοὶ καὶ Πλωτῖνος», Βυζαντινὰ 20
(1999) 7-42.

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος
καὶ ἡ Ρώμη»

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α., «Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἡ Ρώμη»,
Ἐναίσιμα ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετηρίδι τῆς ἐπιστημονικῆς δράσεως τοῦ Μακαριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἐκδ. Γρ.
Παπαμιχαήλ, Ἀθῆναι 1931, σσ. 38-51.

∆ΙΟΝΥΣΙ∆ΟΥ, Ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία

∆ΙΟΝΥΣΙ∆ΟΥ, Σ., Ἡ περὶ τελωνίων διδασκαλία τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, μεταπτ. ἐργ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001.

∆ΟΪΚΟΣ, «Ὁ Ἰὼβ καὶ οἱ φίλοι του»

∆ΟΪΚΟΣ, ∆., «Ὁ Ἰὼβ καὶ οἱ φίλοι του. Τὸ πρόβλημα τοῦ πόνου», ΓρΠ 40 (1957) 225-229, 364-368.

ΖΕΡΒΗΣ, Οἱ παιδαγωγικὲς ἀπόψεις

ΖΕΡΒΗΣ, Ν., Οἱ παιδαγωγικὲς ἀπόψεις τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, διδ. διατρ., ΑΠΘ, Σύδνεϋ 2001.

ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, «Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας»

ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητρ. Περγάμου, «Ἡ συμβολὴ τῆς
Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη», Ἡ Σινασὸς τῆς Καππαδοκίας, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία-Σωματεῖο «Ἡ Νέα Σινασός»,
ἐκδ. Ἄγρα, σσ. 23-37.

ΖΗΣΗΣ, «Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς πηγὴ»

ΖΗΣΗΣ, Θ., «Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς πηγὴ τῆς περὶ Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλίας τοῦ Μ. Βασιλείου», Τόμος ἑόρτιος χιλιοστῆς ἑξακοσιοστῆς ἐπετείου Μεγάλου Ἀθανασίου (3731973), ἐπιμ. Γ. Μαντζαρίδου, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1974, σσ.
197-233.

ΖΗΣΗΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὡς ἡγέτης»

ΖΗΣΗΣ, Θ., «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς ἡγέτης», Βασιλειάς, σσ.
69-86.

ΖΗΣΗΣ, «Ἰδιοκτησία καὶ πλοῦτος»

ΖΗΣΗΣ, Θ., «Ἰδιοκτησία καὶ πλοῦτος κατὰ τοὺς τρεῖς Ἱεράρχας», ΓρΠ 62 (1979) 109-123

ΖΗΣΗΣ, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος

ΖΗΣΗΣ, Θ., Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος-Συγγράμματα-∆ιδασκαλία, [ΑΒ 30], ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 19882.

ΖΗΣΗΣ, Ἡ σωτηρία

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, [Πατερικὰ 2],
ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 19922.

ΖΗΣΗΣ, «Ὁ μοναχισμὸς μίμηση Χριστοῦ»

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., «Ὁ μοναχισμὸς μίμηση τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῶν Ἀποστόλων», Βυζαντινὰ 17 (1994) 177-187.

ΖΗΣΗΣ, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, [Πατερικὰ 4], ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 19972.

ΖΗΣΗΣ, Μοναχισμὸς

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., Μοναχισμός. Μορφὲς καὶ θέματα, [Πατερικὰ 5], ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1998.

ΖΗΣΗΣ, Ἠθικὰ κεφάλαια

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., Ἠθικὰ κεφάλαια, [Πατερικὰ 6], ἐκδ.
Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 2002.

ΖΗΣΗΣ, «Εὐεργετικὸ καὶ καθαρτικὸ»

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., «Εὐεργετικὸ καὶ καθαρτικὸ τὸ τσουνάμι», Θεοδρομία ΣΤ4 (2004) 483-503.

ΖΗΣΗΣ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία»

ΖΗΣΗΣ, Θ., Πρωτοπρ., «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία κατὰ τὸν
Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο», Θεοδρομία Η1 (2006) 128-146.

HATCH- REDPATH, Ταμεῖον Π∆

HATCH, ED. - REDPATH, H., Ταμεῖον τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πα-
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λαιὰ ∆ιαθήκη (A Concordance to the Septuagint), τόμ. 1
(Α-Ι) καὶ τόμ. 2 (Κ-Ω), ἐπιμ. ἑλλ. ἐκδόσεως ἱερ. Ἰω. ∆ιώτης,
ἐκδ. Ὠφελίμου Βιβλίου, Ἀθῆναι 19933.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Περὶ δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ»

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΑΝ., «Ἡ περὶ δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία
ἐν τῇ σωτηριολογίᾳ τῆς ἀρχαίας Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας»,
Θεολογία 28 (1957) 103-114, 225-237, 412-419.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Ἡ δικαιοσύνη»

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΕΥ., «Ἡ δικαιοσύνη κατὰ τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες καὶ
τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο», Θεολογία 65 (1994) 625-658.

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, «Ρητὰ ἀρχαίων»

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, Γ., «Ρητὰ ἀρχαίων συγγραφέων περὶ τοῦ νόμου»,
Ἐπιθεώρηση ∆ημοσίου καὶ ∆ιοικητικοῦ ∆ικαίου 6, σσ. 1935.

JEVTIĆ, «Τὸ θεολογικὸν ἔργον τοῦ Μ.
Βασιλείου»

JEVTIĆ, ΑΘ., Ἱερομ., «Τὸ θεολογικὸν ἔργον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μεταξὺ "Νικαιανῶν" καὶ "Ἀνατολικῶν"», Κληρονομία
13 (1981) 83-106.

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ″Καρδία καινὴ″

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΣΤ., ″Καρδία καινὴ καὶ πνεῦμα καινόν″. Οἱ
θεολογικὲς ἰδέες τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ,
Θεσσαλονίκη 1994.

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, Εἰσαγωγὴ

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΣΤ., Εἰσαγωγὴ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ἐπιμ.
Ἀθ. Παπαρνάκης, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2007.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, «Αἱ σχέσεις»

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Κ., «Αἱ σχέσεις τοῦ Μ. Βασιλείου πρὸς τὸν Μ.
Ἀθανάσιον», ΕΘ 2 (1981) 661-689.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, «Ὁ Μ. Βασίλειος ὑπόδειγμα»

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Ι., «Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπόδειγμα χριστιανοῦ
κοινωνικοῦ ἐργάτου», Βασιλειάς, σσ. 19-55.

ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Τὸ κατὰ Μάρκον

ΚΑΡΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩ., Τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον, [ΕΚ∆
2], ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1997.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος
καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ τὰ κοινωνικὰ
προβλήματα τοῦ καιροῦ του», Βυζαντινὰ 11 (1982) 111-132.

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ ἐκκλησιολογία»

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι., «Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου»,
ΕΕΘΣΠΑ 12 (1956-1957) 101-139.

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία»

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι., «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας», Ἐκκλησία 38 (1961) 415-420.

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαιοσύνη ἀρχέγονος»

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι., «∆ικαιοσύνη, ἀρχέγονος», ΘΗΕ 4 (1964)
1215-1218.

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «∆ικαίωσις»

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι., «∆ικαίωσις», ΘΗΕ 4 (1964) 1221-1225.

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, «Ἡ περὶ σωτηρίας διδασκαλία»

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι., «Ἡ περὶ σωτηρίας διδασκαλία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου», Θεολογία 552 (1984) 873-919.

ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Ὁ Μ. Βασίλειος πρότυπον

ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ, Γ., Ὁ Μέγας Βασίλειος πρότυπον οἰκουμενικοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτου. Συμβολὴ εἰς τὴν Γεν. Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν τοῦ δ΄ αἰῶνος, ἀνάτ. ἐκ τῆς ΕΕΘΣΠΑ 17, Τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς Παναγιώτην Τρεμπέλαν, ἐν Ἀθήναις
19702.

ΚΟΝΤΑΛΗ, Ἡ σιμωνιακὴ χειροτονία

ΚΟΝΤΑΛΗ, ΑΘ. Ν., Ἡ σιμωνιακὴ χειροτονία κατὰ τοὺς ἱεροὺς
κανόνες, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν,
Θεολογικὴ Σχολή, [Ἐκδόσεις ἑνοποιηθέντων Κληροδοτημάτων Κληρονομία Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ Ἰεζεκιὴλ
Βελανιδιώτου 1], Ἀθήνα 2006.

ΚΟΡΣΟΣ, «Περὶ ἀγράφου νόμου»

ΚΟΡΣΟΣ, ∆., «Ἡ περὶ τοῦ ἀγράφου νόμου ἀρχαία ἀντίληψις
καὶ ἡ νεωτέρα νομικὴ σκέψις», Ἐπιθεώρηση ∆ημοσίου καὶ
∆ιοικητικοῦ ∆ικαίου 24 (1980) 5-28.

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ "φιλάνθρωπον"»

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡ., Ἀρχιμ., «Τὸ "φιλάνθρωπον" εἰς τοὺς κανόνας
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τοῦ Μεγ. Βασιλείου», Ἀκτῖνες 18 (1955) 14-20.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Τὸ χριστιανικὸν "φιλάνθρωπον"»

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡ., Ἀρχιμ., «Τὸ χριστιανικὸν "φιλάνθρωπον"
καὶ οἱ ἱ. κανόνες τῆς Ἐκκλησίας», Ἀκτῖνες 18 (1955) 289295.

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Περὶ κοινοβιακῆς ζωῆς»

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡ., Ἀρχιμ., «Αἱ περὶ κοινοβιακῆς ζωῆς ἀντιλήψεις τοῦ Μ. Βασιλείου», Ἡ Ἀθωνικὴ Πολιτεία. Ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1963, σσ. 151175.

ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες»

ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., Ἀρχιμ., «Τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες στὸ Μ.
Βασίλειο», Βασιλειάς, σσ. 155-164.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Ἡ ἑνότης»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Μέγαν
Βασίλειον», Τόμος ἑόρτιος, σσ. 301-327.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Μέγαν
Βασίλειον», Κληρονομία 13 (1981) 157-171.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Καππαδοκία»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Καππαδοκία. Καππαδόκες Πατέρες καὶ ἡ
συμβολή τους στὴν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος», Πατερικὰ Μελετήματα, τόμ. Β΄, Ἁγιολογικὰ-Ἐκκλησιολογικὰ-Κοινωνικὰ- Ἱστορικά, ἐκδ. University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 305-319.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες», Πατερικὰ Μελετήματα, τόμ. Β΄, Ἁγιολογικὰ-Ἐκκλησιολογικὰ-Κοινωνικὰ- Ἱστορικά, ἐκδ. University Studio
Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 339-359.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Τὰ κοινωνικὰ προβλήματα»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Τὰ κοινωνικὰ προβλήματα "τῆς ἰσότητος
καὶ δικαιοσύνης" κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας», Πατερικὰ Μελετήματα, τόμ. Β΄, Ἁγιολογικὰ-ἘκκλησιολογικὰΚοινωνικὰ- Ἱστορικά, ἐκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 361-381.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, «Ἡ ἐργασία»

ΚΡΙΚΩΝΗΣ, ΧΡ., «Ἡ ἐργασία κατὰ τὴν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας γενικῶς», Πατερικὰ Μελετήματα, τόμ. Β΄, Ἁγιολογικὰ-Ἐκκλησιολογικὰ-Κοινωνικὰ- Ἱστορικά, ἐκδ. University
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 383-424.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Τὸ φυσικὸν καὶ κανονικὸν
δίκαιον»

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κ. Β., «Τὸ φυσικὸν καὶ τὸ κανονικὸν δίκαιον ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου. Συμβολὴ εἰς τὰς πηγὰς τοῦ Κανονικοῦ
∆ικαίου», Θεολογία 28 (1957) 49-81, 190-224, 376-411.

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ σύγχρονη διάσταση»

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., «Ἡ σύγχρονη διάσταση τῆς κοινωνικῆς
διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης», ΕΕΘΣΠΘ/ΤΠ
9 (2004) 131-144.

ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία

ΛΙΑΛΙΟΥ, ∆. ΑΘ., Ἑρμηνεία τῶν δογματικῶν καὶ συμβολικῶν
κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τόμος Α΄. Ἑρμηνεία τῶν
Οἰκουμενικῶν Συμβόλων καὶ τῶν συναφῶν ἱερῶν κανόνων
(Θεολογικὴ ἀνάλυση μὲ ἀναφορὲς στὶς πηγές), ἐκδ. Ἀδελφῶν
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1999.

LIDDELL-SCOTT, Μέγα Λεξικὸν

LIDDELL, H. G. - SCOTT, R., Μέγα Λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης, 5 τόμ., ἐκδ. Μ. Κωνσταντινίδης, μτφρ. Ξ. Μόσχος,
Ἀθῆναι.

ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ, «Ἡ δικαστικὴ ἐξουσία»

ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ, ΕΥ., «Ἡ δικαστικὴ ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας
καὶ αἱ θεμελιώδεις αὐτῆς ἀρχαί», Philoxenia. Prof. Dr. Bernhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern,
hrsg. An. Kallis, Aschendorff Münster 1980, σσ. 201-221.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, «"Θάνατος" καὶ "δικαιοσύ-

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., «"Θάνατος" καὶ "δικαιοσύνη" κατὰ τὴν πρὸς

284

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
νη"»

Ρωμαίους ἐπιστολήν», ΓρΠ 45 (1962) 193-200.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἐπιστήμη

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., Ἐπιστήμη φιλοσοφία καὶ θεολογία στὴν Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, [ΦΘΒ 10], ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 19902.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεση στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς τοῦ ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ αἰώνα, [ΦΘΒ 23], ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 19922.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Μὲ σύντομη εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία, [ΦΘΒ 6], ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
19976.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Λόγος καὶ μύθος

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., Λόγος καὶ μύθος μὲ βάση τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία, [ΦΘΒ 12], ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
19973.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Β΄

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., ∆ογματικὴ καὶ συμβολικὴ θεολογία Β.
Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴ δυτικὴ
χριστιανοσύνη, [ΦΘΒ 3], ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
19992.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματικὴ Γ΄

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., ∆ογματικὴ καὶ συμβολικὴ θεολογία Γ. Ἀνακεφαλαίωση καὶ Ἀγαθοτοπία. Ἔκθεση τοῦ οἰκουμενικοῦ
χαρακτήρα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, [ΦΘΒ 34], ἐκδ. Π.
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1997.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ν., Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ. ∆οκίμιο πατερικῆς θεολογίας, [ΦΘΒ 5], ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 20023.

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Γρηγορίου Θεολόγου Ἐπιτάφιος

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Γ., Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἐπιτάφιος εἰς τὸν
Μέγαν Βασίλειον, Εἰσαγωγή-Κείμενον-Μετάφρασις-Σχόλια,
ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθῆναι 1968.

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Χριστοκεντρικὴ ποιμαντικὴ»

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, Κ., «Χριστοκεντρικὴ ποιμαντικὴ ἐν τοῖς ἀσκητικοῖς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», Θεολογία 32 (1961)
537-581· 33 (1962) 54-82.

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, «Ποιμαντικαὶ ἀρχαὶ»

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ, Κ., «Ποιμαντικαὶ ἀρχαὶ καὶ μέθοδοι ἐν τῇ ἀσκητικῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», ΕΕΘΣΠΑ 15
(1965) 969-1022.

ΜΠΑΛΑΝΟΣ-∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους

ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ∆. - ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α∆., Μεγάλου Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, Εἰσαγωγή-Κείμενον-Μετάφρασις-Σημειώσεις, [Βιβλιοθήκη «Παπύρου» 2], Τὰ Ἅπαντα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
Συγγραφέων, Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρία τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, ἐκδ. Πάπυρος, ἐν Ἀθήναις 1958.

ΜΠΙΛΑΛΗΣ, Μ. Βασιλείου Πρὸς τοὺς νέους

ΜΠΙΛΑΛΗΣ, Β., Μεγάλου Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν
ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, Εἰσαγωγὴ-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια: γλωσσικά, ἑρμηνευτικά, πραγματικά, θεολογικὰ καὶ ὅλα τὰ παράλληλα χωρία, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα
1966.

ΜΠΟΝΗΣ, «Μ. Βασιλείου Εἰς τὸ "Πρόσεχε σεαυτῷ"»

ΜΠΟΝΗΣ, Κ., «Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸ "Πρόσεχε σεαυτῷ"»,
ΕΕΘΣΠΑ (1956-1957) 231-261.

ΜΠΟΝΗΣ, Βασίλειος ὁ Μέγας

ΜΠΟΝΗΣ, Κ., Βασίλειος ὁ Μέγας, [ΒΕΠΕΣ 51], Α∆ΕΕ, Ἀθῆναι 1975, σσ. 9-184.

ΜΠΟΝΗΣ, «Μέγας Ἀθανάσιος-Ἰουλιανὸς»

ΜΠΟΝΗΣ, Κ., «Μέγας Ἀθανάσιος - Ἰουλιανὸς ὁ ἀποστάτης
καὶ Μέγας Βασίλειος ἐν θέσει καὶ ἀντιθέσει ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας σκληρῶς ἀγωνιζομένης πρὸς διασφάλισιν τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτῆς κατὰ τὸν δ΄ αἰῶνα», Θεολογία 502 (1979)
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689-725.
ΜΠΟΝΗΣ, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

ΜΠΟΝΗΣ, Κ., Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, [ΒΕΠΕΣ 58], Α∆ΕΕ,
Ἀθῆναι 1982, σσ. 9-214.

ΜΠΟΝΗΣ, «Αἱ τρεῖς "Κανονικαὶ ἐπιστολαὶ"»

ΜΠΟΝΗΣ, Κ., «Αἱ τρεῖς "Κανονικαὶ ἐπιστολαὶ" τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου πρὸς τὸν Ἀμφιλόχιον Μητροπολίτην Ἰκονίου (ca
341/45-395/400) καὶ τὰ γεννώμενα ἐκ τούτων προβλήματα», Θεολογία 60 (1989) 201-220.

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, «Ἡ ἐργασία»

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, Π., «Ἡ ἐργασία κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας»,
ΕΕΘΣΠΘ 12 (1956-1957) 1-22.

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, «Ἡ προσωπικότης»

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ, Β., «Ἡ προσωπικότης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», ΓρΠ 45 (1962) 30-38, 96-107, 172-183, 243-255.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θ., Αἱ περὶ πολιτείας καὶ δικαίου ἰδέαι τοῦ Γ.
Πλήθωνος Γεμιστοῦ, [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται 13],
ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη 19892.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία»

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Β., «Ἡ περὶ φόνου διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου», ΓρΠ 70 (1987) 39-50, 127-156.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Αἱ πιστωτικαὶ»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΗΛ., «Αἱ πιστωτικαὶ καὶ δανειοδοτικαὶ ἀντιλήψεις τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης», Μελέται πρὸς τιμὴν Στρατῆ
Γ. Ἀνδρεάδη, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας, τόμ. 2, Ἀθῆναι 1973, σσ. 453-464.

ΠΑΛΗΟΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ ἡ ἰατρικὴ»

ΠΑΛΗΟΣ, Κ., «Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἡ ἰατρική», Ριζάρειος
Ἐκκλησιαστικὴ Παιδεία 1 (1978) 177-185.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία»

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩ., «Ἡ βιβλικὴ ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου», Ἐπιστημονικὴ Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμ. Β΄, ἐν Ἀθήναις 1991, σσ. 309-342.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, «Ὁ Μ. Βασίλειος καὶ τὸ
λειτουργικόν του ἔργον»

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Κ., Πρωτοπρ., «Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὸ
λειτουργικόν του ἔργον», Βασιλειάς, σσ. 111-125.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ ἀλληλογραφία»

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ., «Ἡ ἀλληλογραφία Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου», Θεολογία 501 (1979)
297-319.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Θεολογικὴ πορεία»

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ., «Θεολογικὴ πορεία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», ΕΕΘΣΠΑ 24 (1979-1980) 169-201.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Μ. Βασιλείου σχεδίασμα»

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ., «Μεγάλου Βασιλείου βιογραφικὸ σχεδίασμα», ΕΘ 1 (1980) 15-86.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ
⁇Οὐκ ἐκδικήσεις δὶς⁇»

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν, «Ἐπὶ
τῆς ἐννοίας τοῦ ⁇Οὐκ ἐκδικήσεις δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ⁇ τοῦ κε΄ Ἀποστολικοῦ κανόνος», Ἐκκλησία 13 (1935) 209-211.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, Ἡ ἀνθρωπολογία

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΝΑΝΑ, ΟΛ., Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, [ΑΒ 7], ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1970.

ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτὴς

ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, ΑΘ., Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ὡς ἑρμηνευτὴς τῆς
Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, διδ. διατρ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1997.

ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, «Ἡ ἄφεση»

ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, ΑΘ., «Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν στὴ θεολογία
τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτη Ἠσαΐα», ΕΕΘΣΠΘ/ΤΠ 9 (2004)
41-97.

PĂTRUNΤEL, Μάρτυρες

PĂTRUNΤEL, ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ἐπισκ., Μάρτυρες, μαρτύριο καὶ
μαρτυρία κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2005.

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, Οἱ μοναχικοὶ θεσμοὶ

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, ∆., Οἱ μοναχικοὶ θεσμοὶ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ, τόμ. Α΄, ἐν Λειψίᾳ 1907.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ κοινωνικὸς θεσμὸς

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν., «Ὁ κοινωνικὸς θεσμὸς τῆς φιλίας. Ἡ φι-
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τῆς φιλίας»

λία Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἐν
Ἀθήναις», ΓρΠ 44 (1961) 23-28, 92-102, 210-218.

ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση

ΠΕΤΡΟΥ, Ι., Ἑνότητα καὶ διάσπαση τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο, Θεσσαλονίκη 1983.

ΠΕΤΡΟΥ, Κοινωνικὴ δικαιοσύνη

ΠΕΤΡΟΥ, Ι., Κοινωνική δικαιοσύνη, [Εκκλησία-Κοινωνία-Οικουμένη 5], εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.

Πηδάλιον

Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἤτοι ἅπαντες οἱ
ἱεροὶ καὶ θεῖοι κανόνες τῶν ἁγίων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν τε καὶ τοπικῶν Συνόδων καὶ
τῶν κατὰ μέρος θείων Πατέρων, ἑλληνιστὶ μὲν χάριν ἀξιοπιστίας ἐκτιθέμενοι, διὰ δὲ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς κοινοτέρας διαλέκτου
πρὸς κατάληψιν τῶν ἁπλουστέρων ἑρμηνευόμενοι παρὰ Ἀγαπίου Ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου Μοναχοῦ, ἀνατύπωσης τῆς
γ΄ ἐκδόσεως τοῦ 1864 ἐν Ζακύνθῳ, εἰσαγωγὴ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου ∆εληδήμου, ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003.

ΠΟΥΛΗΣ, Ἡ ἄσκηση βίας

ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Α., Ἡ ἄσκηση βίας στὴν ἄμυνα καὶ στὸν πόλεμο
κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη 19902.

ΠΟΥΛΗΣ, «Ὁ κοινωνικὸς χαρακτήρας»

ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Α., «Ὁ κοινωνικὸς χαρακτήρας τῶν κανόνων τῆς
Ἐκκλησίας. Μὲ ἀναφορὰ στοὺς κανόνες 59 ἀποστολικὸ καὶ
14 τοῦ Μ. Βασιλείου», Χριστιανὸς (Ἐπιθεώρηση Κανονικοῦ
καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαίου) 31 (1992) 49-61.

ΠΟΥΛΗΣ, Ὁ ἀκούσιος φόνος

ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Α., Ὁ ἀκούσιος φόνος κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη 1993.

ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μαθήματα

ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Μητρ., Μαθήματα Κανονικοῦ ∆ικαίου, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993.

ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέται

ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Μητρ., Μελέται Α΄. Κανονικὰ-Ποιμαντικὰ-Λειτουργικὰ-Οἰκουμενικὰ-∆ιάφορα, [ΑΒ
56], ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1993.

ΡΟΟΥΖ, Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο

ΡΟΟΥΖ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ἱερομ., Ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατο. Οἱ μεταθανάτιες ἐμπειρίες στὸ φῶς τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας,
μτφρ. Π. Τσουροπλῆ, ἐκδ. Μυριόβιβλος, Ἀθήνα 20032.

ΣΙΜΩΤΑΣ, «Αἱ περὶ πατρίδος ἀπόψεις»

ΣΙΜΩΤΑΣ, Π., «Αἱ περὶ πατρίδος ἀπόψεις τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἰδίᾳ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου», Βασιλειάς, σσ.
201-214.

ΣΚΡΕΤΤΑΣ, Ἡ Θεία Εὐχαριστία

ΣΚΡΕΤΤΑΣ, ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, Ἀρχιμ., Ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ
προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2004

ΣΤΑΝ, «Περὶ τῶν θεμελιωδῶν κανονικῶν ἀρχῶν»

ΣΤΑΝ, Λ., «Περὶ τῶν θεμελιωδῶν κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας», Θεολογία 39 (1968) 5-18.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μορφὲς

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., Μορφὲς ἀπὸ τὸν τέταρτον αἰῶνα μ.Χ.
Ἱστορικὴ Εἰσαγωγὴ στὸν «Λόγο πρὸς τοὺς Νέους» τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Βιβλιοθήκη Σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1972,
19802.

ΤΑΤΑΚΗΣ, Ἡ συμβολὴ

ΤΑΤΑΚΗΣ, Β., Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ
σκέψη, [Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 18, Καππαδοκία
13], ἐκδ. Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1960.

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ∆ογματικὴ

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π., ∆ογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. 1-3, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1978/19792.

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π., Ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα εἰς Παλαιὰν καὶ
Καινὴν ∆ιαθήκην, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι.
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἑλληνικαὶ
νομικαὶ ἰδέαι»

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., «Ἑλληνικαὶ νομικαὶ ἰδέαι ἐν τῷ
βυζαντινῷ ποινικῷ δικαίῳ», Ἀρχεῖον Ἰδιωτικοῦ ∆ικαίου 16
(1953) 151-188.

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Ἡ ἄμβλωση

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠ., Ἡ ἄμβλωση κατὰ τὸ δίκαιο τῆς Ἀνατολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1987.

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Μαγεία καὶ ἰατρικὴ»

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠ., «Μαγεία καὶ ἰατρικὴ στὸ Βυζάντιο»,
Βυζαντιναὶ μελέται 7 (1996) 20-52.

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Ἐκδίκηση καὶ σκοπὸς ποινῆς»

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠ., «Ἐκδίκηση καὶ σκοπὸς τῆς ποινῆς», Ἡ ἐκδίκηση, ἐπιμ. Θ. Πελεγρίνη, Ἀθήνα 1999, σσ. 253-264.

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «Τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν»

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠ., «Τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὸν νομικὸ
βίο τοῦ Βυζαντίου», Πλάτων (Περιοδικὸ τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων) 53 (2003) 41-61.

ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο

ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠ. - ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Α., Ἐκκλησιαστικὸ ∆ίκαιο, ἐκδ.
Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, Ἀθήνα-Κομοτηνὴ 20032.

ΤΣΑΜΗΣ, Ἡ πρωτολογία

ΤΣΑΜΗΣ, ∆., Ἡ πρωτολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται 1], ΚΒE, Θεσσαλονίκη 1970.

ΤΣΑΝΑΝΑΣ, «Τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χαρίσματα»

ΤΣΑΝΑΝΑΣ, Γ., «Τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χαρίσματα τοῦ Ἁγ.
Πνεύματος κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον», Θεολογικὸν Συμπόσιον
Χαριστήριον εἰς τὸν καθηγητὴν Παναγιώτην Κ. Χρήστου,
Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 121-140.

ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, Ἡ ἱκανοποίηση

ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, ∆., Ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης κατὰ τὸν Ἄνσελμο Καντερβουρίας. Θεολογικὴ προσέγγιση ἀπὸ
ὀρθόδοξη ἄποψη, [ΦΘΒ 33], ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ἡ σύνταξη τῆς παρούσας Βιβλιογραφίας βασίστηκε ἐν πολλοῖς σὲ παλαιότερες Βιβλιογραφίες, ὅπως
τῶν πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν J. Quasten (1975), Κ. Μπόνη (1975), Π. Κ. Χρήστου (1978), P. Fedwick (1981), π. Γ. ∆ράγα (2002) κ.ἄ., ἀλλὰ κυρίως καὶ ἐξαντλητικῶς στὴ χρήση τῆς τεχνολογίας. Ἡ ἀναζήτηση σχετικῶν μὲ τὸ Μέγα Βασίλειο ἠλεκτρονικῶν ἐγγραφῶν ἐπεκτάθηκε στὶς κυριότερες ἐπιστημονικὲς βάσεις δεδομένων (OPAC, EKT, ProjectMuse, Heal-Link, Jstor, Scopus-Religion, Atla-Religion,
Ζέφυρος, ἠλεκτρονικὲς ἐγκυκλοπαιδεῖες, λεξικὰ κ.ἄ.), ποὺ καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τοῦ παγκόσμιου ἱστοῦ
πληροφοριῶν. Οἱ τίτλοι ἀναγράφονται χρονολογικὰ καὶ κατανέμονται, γιὰ μεθοδολογικοὺς λόγους, στὶς
παρακάτω κατηγορίες. Στὴν τελευταία κατηγορία ἀνήκουν μελέτες ποὺ ἦταν δύσκολο νὰ ταξινομηθοῦν
λόγῳ τῆς θεματολογίας τους ἢ ἐξαιτίας τῆς γλώσσας στὴν ὁποία εἶναι γραμμένες. Ὡστόσο τίθενται στὴν
παρούσα Βιβλιογραφία μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ δέσμευση ὅτι σὲ μεταγενέστερη φάση διορθώσεων τῆς
ἐργασίας θὰ φροντίσουμε γιὰ τὴ μετάφραση τῶν τίτλων, ὥστε νὰ καταταχθοῦν στὴ σωστὴ κατηγορία.
Τέλος, πρέπει νὰ σημειώσουμε μία ἀκόμη ἀδυναμία τῆς Βιβλιογραφίας. Σὲ κάποιους τίτλους περιοδικῶν
ἀναγράφονται βραχυγραφίες, τὶς ὁποῖες δὲν ἀναπτύσσουμε στὸν πίνακα συντομογραφιῶν ποὺ βρίσκεται
στὴν ἀρχὴ τῆς ἐργασίας, διότι κατέστη ἀδύνατη ἡ ἀναγνώρισή τους. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀδυναμία πιστεύουμε ὅτι
θὰ θεραπευθεῖ στὴν ἑπόμενη φάση τῶν διορθώσεων.
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