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Ή  σημερινή γιορτή θεωρείται και είναι γιορτή τής Παιδείας. Τά έκπαι- 
δευτικά Ιδρύματα δλων των βαθμιδών τιμοΰν τήν μνήμη των τριών 'Ιεραρ
χών σάν προστατών τους. Ή  καθιέρωση τής γιορτής αυτής ανάγεται σε πο
λύ παλιά έιτοχή: συγκεκριμένα τοποθετείται γύρω στο 1100 μ.Χ. επί αύτο- 
κράτορος ’Αλεξίου Κομνηνοϋ, δταν ορίσθηκε κοινή μέρα γιορτής τής μνήμης 
τους ή 30ή Ίανουαρίου κάθε εισυς.

Ή  Σχολή μας συμμετέχοντας στον εορτασμό αύτό, μέ άπόφαση τής Συ- 
νελεύσεως τών καθηγητών της ανέθεσε τήν έκφώνηση του πανηγυρικσΰ τής 
ημέρας στον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη, πνευματικό πατέρα τών φοι
τητών μας και πτυχιοΰχο τής Σχολής, κ. Μακάριο Βαρλα.

Παρακαλώ τον ομιλητή νά μέ διαδεχθεί στο βήμα.



’Αξιότιμε Κύριε Πρύτανι,
Σεβαστοί μου κ. καθηγηταί,
Κυρίαι και Κύριοι,
’Αγαπητοί φοιτηταί και φοιτήτριαι,

Ή  εορτή της μνήμης τών Τριών 'Ιεραρχών φέρει πάντοτε εις τήν 
έπικαιρότητα το πολυσυζητηθέν θέμα τών κοινωνικών των τοποθετήσεων. 
'Έχουν γραφή πλεϊστα δσα σχετικά. Π αρά ταΰτα δποτε κάποιος αναλαμ
βάνει νά διαποαγματευθή τό θέμα νομίζει δτι εύρίσκεται προ νέων ανα
καλύψεων, προ αληθινών εκπλήξεων, καθώς ανευρίσκει στοιχεία τά ό
ποια δεν έγνώριζεν ή δεν έφαντάζετο δτι υπάρχουν. Τοΰτο δεν οφείλεται 
εις το δτι οί προηγουμένως άσχοληθέντες δεν τά έπεσήμαναν και δεν τά 
έπρόσεξαν. 'Απλώς οφείλεται είς τό γεγονός δτι ή κοινωνική διδασκαλία 
και έμπρακτος προσφορά τών Τριών 'Ιεραρχών υπήρξε τόσον πλουσία 
και πολύμορφος, όΐστε είναι αναγκασμένος ό μελετητής νά έπιλέγη έκά- 
στοτε ελάχιστα σημεία και νά περιορίζεται είς ώρισμένας μόνον πλευράς 
τοΰ θέματος.

Ή  σημερινή παοουσίασις δέν δύναται νά άποφύγη τόν γενικόν κα
νόνα. Έ κ τοΰ άπεράντου λειμώνος τών συγγραμμάτων τών Τριών 'Ιε 
ραρχών θά σταχυολογήσωμεν ολίγα μόνον κείμενα, τά οποία θά μάς βοη
θήσουν νά λάβωμεν μικράν γεΰσιν τοΰ πνεύματός των και νά ίδωμεν ώρι
σμένας πτυχάς τής κοινωνικής διδασκαλίας πον και τής ύπ’ εκείνων θεω- 
ρήσεως πλευρών τινων τών μεγάλο)ν άνθρο)πίνων προβλημάτων.

Πρέπει νά αναφέρω δτι πολλά έξ όσων θά έκτεθοΰν έχουν ήδη άνα- 
φερθή ή άναπτυχθή είς παρελθόντα ετη υπό καθηγητών τής Σχολής μας 
ή και. άλλων Σχολών. Επίσης, είδικώς ώς προς τήν κοινωνικήν διδασκα
λίαν τοΰ ενός έκ τών Τριών Ιεραρχώ ν, τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, πρέπει 
νά μνημονεύσωμεν ιδιαιτέρως τήν 'Ομιλίαν τοΰ Παναγιωτάτου Μητρο
πολίτου Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Παντελεήμονος, έκφωνηθεΐσαν εν 
τή αιθούση διαλέξεων τής 'I . Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εν τώ πλαι- 
σίω τών έορτασμών τής χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου από τής κοιμή- 
σεως τοΰ Μεγάλου 'Ιεράρχου.

Ά ναλαβώ ν τήν έκφώνησιν τής παρούσης ομιλίας είχον τήν συναι- 
σθησιν δτι άναλαμβάνο:» εργον τό όποιον έχουν διαπραγματευθή πλεΐστοι



δσοι κατα πολύ ανώτεροι μου. Ά πεδέχθην δμως τήν τιμητικήν αύτήν άνά- 
θεσιν μέ τήν απόφασιν νά παρουσιάσω δχι Ιδικάς μου κρίσεις άλλά κεί
μενα έκ τοΰ βίου και τής διδασκαλίας τών Τριών 'Ιεραρχών, τά όποια 
δεν χρειάζονται πολλά σχόλια, διότι όμιλοΰν άψ’ εαυτών.

Κοινωνική και οικονομική κατόκττασις κατά τήν έττοχήν τών Τριών Ιεραρχών

Π ριν προχωρήσωμεν είς τήν εκθεσιν τών διδασκαλιών των, είναι 
χρήσιμον νά δώσωμεν μίαν εικόνα τής όλης καταστάσεως τής έποχής 
των. Ή  έποχή έκείνη χαρακτηρίζεται ώς ό «χρυσοΰς αιών» τής Ιστορίας 
τής έκκλησίας, ακριβώς διότι τότε διέλαμψαν οί «τρεις μέγιστοι φωστή
ρες τής τρισηλίου θεότητος». Δεν έπρόκειτο δμως περί αίώνος καθαρό- 
τητος ηθικής ή ευδαιμονίας υλικής. Ά ντιθέτω ς, δπίος έπανειλημμένως 
εχει τονισθή υπό ομιλητών άπό τοΰ βήματος τούτου κατά τό παρελθόν, 
έπρόκειτο περι αίώνος άθλιας ηθικής διαφθοράς ώς και τεραστίας οικο
νομικής κρίσεο^ς. Συνοψίζοντες τά λεχθέντα υπό προηγουμένων ομιλητών 
καί προσθέτοντες και ώρισμένας επί πλέον παρατηρήσεις θά προσπαθή- 
σωμεν νά παρουσιάσωμεν έν όλίγοίς τον κόσμον εκείνον τον όποιον εί- 
χον νά αντιμετωπίσουν οί Τρεις 'Ιεράρχαι.

Τό άπέραντον ρωμαϊκόν κράτος, έκτεινόμενον άπό τοΰ ’Ατλαντικού 
Ώκεανοΰ μέχρι τής Περσίας, έφαίνετο δτι είχεν έκχριστιανισΟή. Ε ίς τήν 
πραγματικότητα, παρά τήν ιστορικήν μεταβολήν τήν οποίαν έσημείωσεν 
ή μεγάλη προσο^πικότης τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν είχεν έπιτευ- 
χθή ή χριστιανοποίησις καί ήθικοποίησις τής κρατικής μηχανής. Α πλώ ς 
πλείστοι έβαπτίζοντο χριστιανοί δχι έκ πίστεως άλλά διά νά εξασφαλί
σουν τήν σταδιοδρομίαν των. Έ π ί πλέον κατά τό μέγιστον μέρος τοΰ τε
τάρτου αίώνος ή διεφθαρμένη αριστοκρατία τής αύτοκρατορικής αυλής 
ήκολούθει τήν άρειανικήν αΐρεσιν καί δχι τήν γνησίαν πίστιν τών χριστια
νών. Ο ί ορθόδοξοι κατεδιώκοντο σκληρώς καί αί συμπλεκόμεναι κατ’ 
αυτών ραδιουργίαι καταδεικνύουν πόσον ολίγον τό αληθές χριστιανικόν 
πνεύμα είχεν έπηρεάσει τήν άνωτέραν κοινωνικήν τάξιν τοΰ κράτους.

Ή  κρατική οικονομική πολιτική έβαινεν παραλλήλως πρός τήν έπι- 
κρατοΰσαν διαφθοράν τών ηθών. Βαρεΐαι φορολογίαι κατεπίεζον τάς 
πτωχοτέρας τάξεις, άλλά τά χρήματα τά όποια συνεκεντρώνοντο κατε- 
σπαταλώντο είς τούς υψηλούς μισθούς πλήθους υπαλλήλων τής άπεράν- 
του γραφειοκρατίας, τών οποίων ή αληθινή προσφορά ήτο μηδαμινή. Τε
ράστια ποσά κατηναλίσκοντο είς άχρηστα φιλοδωρήματα πρός τούς ό
χλους, είς πομπώδη δημόσια θεάματα, είς τήν συντήρησιν πολυαρίθμου
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ευνούχοι, χορευτών, γελωτοποιών. Είς ταΰτα προσετίθεντο τά τεράστια 
έξοδα τών πολέμων εναντίον τών είσβαλλόντανν έχθρών, τών Περσών 
από 'Ανατολών καί τών διαφόρων γοτθικών φυλών άπό Βορρά. Πλήν 
ομο)ς τών βαρβαρικών επιδρομών, αί έπισυμβάσαι κατά τήν περίοδον έ- 
κείνην φυσικαί συμφοραί, πλημμΰραι, ξηρασίαι, σεισμοί, έπέφερον αστά
θειαν τοΰ νομίσματος, έλλειψιν τροφίμων καί έξαθλίωσιν τών πτωχών 
τάξεων. Ό  "Αγιος Ίοοάννης ό Χρυσόστομος μάς πληροφορεί δτι έπί τής 
εποχής του τό εν δέκατον τών κατοίκων τής μεγάλης πόλεως ’Αντιόχειας 
ήσαν πένητες «ούδέν δλως εχοντες»1. Κατά τον λιμόν καί τήν ξηρασίαν αί 
όποϊαι ένέσκηψαν είς τήν Καππαδοκίαν έπί τοΰ Μεγάλου Βασιλείου πολ
λοί έκινδίΚ'ευσαν νά άποθάνουν έκ τής πείνης. Καί ταΰτα συνέβαινον καθ' 
ον χρόνον ύπήρχον άλλοι ζώντες έντός τοΰ πλοΰτου καί τής χλιδής, ζών
τες εντός πολυτελεστάτων έπαΰλεων ζωήν προκλητικής έπιδείξεως.

Αυτός ήτο ό κόσμος έντός τοΰ οποίου έδρασαν οί Τρεις Ίεράρχαι. 
Διεφθαρμένοι πλούσιοι άφ’ ενός, πλήθη πτωχών άφ’ ετέρου. Πολυτέλεια 
καί πενία, πλοΰτος καί άθλιότης άπετέλουν τάς αντιθέσεις τής καθημερι
νής πραγματικότητος. Είς ταΰτα προσετίθεντο αί βαρβαρικαί έπιδρομαί 
καί αί φυσικαί καταστροφαί.

Οί Τρεις Τεράρχαι δεν ήσαν έπιστήμονες οικονομολόγοι διά νά αντι
μετωπίσουν έπιστημονικώς τά οικονομικά προβλήματα τής συγχρόνου των 
κοινωνίας. "Ομως αί καρδίαι των έφλέγοντο έξ άγάπης πρός τον άνθρο)- 
πον, διά τον όποιον ό Τίός τοΰ Θεοΰ έσταυρώθη. Διά τοΰτο τά οικονομικά 
καί κοινίονικά προβλήματα τής εποχής των τούς άπησχόλουν έντονώτα- 
τα. Καί προσεπάθησαν νά συμβάλουν είς τήν έπίλυσίν των καί διά λό
γων καί διά πράξεονν. Προσεπάθησαν διά τών λόγων νά γκρεμίσουν ά- 
νοήτους ιδέας περί φυσικής άνισότητος τών ανθρώπων ή περί απεριορί
στων δικαιωμάτων πλουτισμού. Διά τών έργων προσεπάθησαν νά αντι
μετωπίσουν αμέσως τήν κοινωνικήν δυστυχίαν ή όποία τούς περιέβαλε 
καί νά ελαφρύνουν τον πόνον τών δυστυχούντων. Παρουσίασαν τοιουτο
τρόπως κοινωνικήν διδασκαλίαν καί κοινωνικήν δραστηριότητα διά τά 
όποια προεκλήθη ό θαυμασμός δλων τών γενεών.

θεωρητική βεμελίωσις τής ΐσότητος τών ανθρώπων

Ο ί Τρεις Τεράρχαι είχον νά αντιμετωπίσουν δχι μόνον τά ύφιστά- 
μενα κοινωνικά καί οικονομικά προβλήματα, άλλά καί αντιλήψεις καί

1) PG 58, 630.
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προκαταλήψεις αί όποϊαι συνετέλουν είς τήν παράτασιν τοΰ κακοΰ. Διε- 
κηρΰσσετο ότι ό Θεός καθιστά άλλον πλούσιον και άλλον πτωχόν. "Οτι 
οί δοΰλοι είναι έκ φύσεως ανήθικοι και κατώτεροι τών έλευθέρων. Έ θε- 
ωρεϊτο ορθόν νά υπάρχουν άλλοι νόμοι διά τούς άνδρας και άλλοι διά 
τάς γυναίκας.

Μετ' άγανακτήσεως άπέρριπτον τοιαύτας ιδέας οί μεγάλοι έκεΐνοι 
Πατέρες τής Εκκλησίας καί διεκήρυσσον ότι ό Θεός έπλασε τούς αν
θρώπους ίσους. Αί διαφοραί προέρχονται έκ τής αδικίας τών άνθροόπων, 
όχι έκ τοΰ θείου θελήματος.

Ά λ λ ’ άς σταχυολογήσωμεν χαρακτηριστικά στοιχεία έκ τών ομιλι
ών το)ν:

Ό  "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος είς τήν ομιλίαν του Π ε ρ ί  φ ι- 
λ ο π τ ω χ ί α ς  αναιρεί τελείως τον ισχυρισμόν ότι υπαίτιος τών οικο
νομικών διαφορών είναι ό Θεός. Έ λεγον τότε διάφοροι πλούσιοι: Ό  
Θεός έδ(οσε τήν ταλαιποορίαν είς τούς πτωχούς καί τό εύ πράττειν είς 
ήμάς. Δεν δυνάμεθα νά καταλύσοομεν τήν άπόφασιν τοΰ Θεοΰ καί νά φα- 
νώμεν φιλανθρωπότεροι άπό Αυτόν. ’Ά ς  κοπιάζουν λοιπόν οί πτωχοί, άς 
ταλαιπωρούνται, άς δυστυχούν. Ά παντώ ν είς αυτούς ό "Αγιος Γρηγό
ριος τούς υπενθυμίζει ότι έφ’ όσον δεν χρησιμοποιοΰν τον πλοΰτον τοτν 
κατά τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, δηλαδή έλεοΰντες, άποδεικνυουν ότι δεν τούς 
τον έδώρησεν ό Θεός. Ούτε επιτρέπεται νά ίσχυρίζωνται ότι οί πτωχοί 
υποφέρουν τιμωρούμενοι διά τάς αμαρτίας των, διότι ούδείς γνωρίζει 
αν συμβαίνη τοΰτο ή άντιθέτως αν δοκιμάζωνται δ ι’ άσκησιν είς τήν α
ρετήν2. ’Εξετάζει έν συνεχεία ό "Αγιος εν χωρίον τής Π αλαιάς Διαθτη- 
κης τό οποίον έχρησιμοποιείτο πρός ύποστήριξιν τών ισχυρισμών: «Πέ- 
νης καί πλούσιος συνήντησαν άλλήλους, άμφοτέρους δε ό Κύριος έποίη- 
σε» (Παροιμ. 22 ,2 ). Τοΰτο έλεγον πώς σημαίνει ότι ό Κύριος έποίησε 
τον μεν πλούσιον, τον δε πτωχόν. Ό  "Αγιος Γρηγόριος παρατηρεί ότι 
δεν δηλώνει τό χωρίον ότι «θεόθεν ή τοιαύτη διαίρεσις», άλλ’ άντιθέτως 
τονίζει ότι «πλάσμα Θεοΰ ομοίως άμφότεροι, καί εί τά έξωθεν άνισα»\ 
Δηλαδή δεν πρέπει ό πλούσιος νά περιφρονή τον πτωχόν λόγω τής έξω- 
τερικής διαφοράς, άλλά νά γνοιρίζη ότι όπως αύτός έτσι καί έκείνος έ- 
πλάσθη υπό τοΰ Θεοΰ.

’ Ας ύπενθυμίσοψεν ότι όχι μόνον τότε άλλά καί έπί πολλούς αιώ
νας άργότερον έκυριάρχουν αί ίδέαι τάς οποίας κατεπολέμησεν ένταΰθα

2) PG 35, 897.
3) PG  35, 905.
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ό Μέγας Πατήρ. ’Ιδιαιτέρως είς τήν Δΰσιν, ή όποια είχε διαρθρωθη φε- 
ουδαρχικώς, έπιστεύετο δτι οί άνθρωποι έκ Θεοΰ έτάχθησαν νά διακρί- 
νωνται είς πλουσίους φεουδάρχας και πτωχούς δουλοπαροίκους, είς άρι- 
στοκρατίαν καί είς λαόν, ή δε άνοδος τής άστικής τάξεως κατά τήν νεω- 
τέραν εποχήν άντιμετωπίζετο ώς διατάραξις τής θείας τάξεως καί ώς κά
τι το άφΰσικον και άνώμαλον.

Μίαν άνάλογον άντίληψιν έ'χομεν είς τήν περίπτωσιν τών δούλων. 
Τό γένος τών δούλων έθεωρεϊτο έκ φύσεως άθλιον, άνηθικον, έπιρρεπές 
πρός τήν κλοπήν, τήν μέθην. τήν πορνείαν. Ό  "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος δχι μόνον έπανειλημμένως κατεδίκασε τον θεσμόν τής δουλεί
ας, τήν όποιαν ώνόμαζε «βλακείαν»4, άλλά καί ήθέλησε νά άπαντήση εις 
τό πρόβλημα τής άνηθικότητος τών δούλων. ΤΗτο μία πραγματικότης 
τήν οποίαν δεν ήδύνατο νά άρνηθη. Μάς λέγει δτι και υπό τών είδωλο- 
λατρών και υπό τών άλλων άνθρώπων όμολογεΐται παντοΰ δτι τό γέ
νος τών δούλων είναι «ιταμόν, δυσδιατύπωτον και δυστράπελον» και δεν 
επιδέχεται τήν διδασκαλίαν τής άρετής. "Ομως ό χρυσορρήμων Πατήρ 
δεν μένει είς τήν διαπ'στωσιν άλλά προχωρεί και διακηρύσσει δτι τοΰτο 
δεν οφείλεται είς τήν φύσιν τών δούλων, άλλά είς τήν κακήν άνατροφήν 
των έκ μέρους τών αφεντικών «ού διά τήν φύσιν, μή γένοιτο, άλλά διά 
τήν άνατροφήν καί τήν άμέλειαν τών δεσποτών»5. Διότι, λέγει, οί κύριοι 
δεν φροντίζουν δι’ ούδέν άλλο, είμή διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ έαυτοΰ 
των. Και έάν κάποτε ένδιαφερθοΰν διά τούς καλούς τρόπους τών δού
λων, πάλιν τό πράττουν διά τήν ίδικήν των άνάπαυσιν, διά νά μή τούς 
δημιουργούν οί δοΰλοι προβλήματα μέ πορνείας, κλοπάς και μέθην.

Τοιουτοτρόπως παρημελημένοι και χωρίς φροντίδα οί δοΰλοι κατα- 
ποντίζονται είς τά βάραθρα τής κακίας. Διότι έάν ό έλεύθερος, εχων πα
τέρα καί μητέρα καί παιδαγωγόν και τροφόν και διδάσκαλον και φίλους, 
μόλις διαφεύγη τάς κακάς συναναστροφάς, τί νά περιμένη κάνεις άπό 
τούς δούλους, οί όποιοι στερούνται δλα τά άνωτέρω και συναναστρέφον
ται διαρκώς μέ διεφθαρμένους, χωρίς κανείς νά προσέχη τάς φιλίας των;

Διά τοΰτο δύσκολον είναι νά γίνη άγαθός ενας δοΰλος, δχι δμως ά- 
κατόρθωτον. Προέβαλε δέ ό ιερός Χρυσόστομος καί πειστικωτάτην άπό- 
δειξιν τών έπιχειρημάτων του δτι οί δοΰλοι δεν είναι άνήθικοι έκ φύσε
ως καί συνεπώς δύνανται νά διορθωθούν, Ή  άπόδειξις ήσαν αί περι
πτώσεις τών δούλων οί όποιοι ήσπάσθησαν τον Χριστιανισμόν καί οί όποί-

4) PG  S3, 269.
5) PG  62, 685.
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οι διά τής ενάρετου πλέον ζωής των κατέπλησσον τούς πάντες. Ά πεδεί- 
κνυον οΰτοι τήν Ικανότητα τών δούλων νά καταστούν ενάρετοι, ενώ συγ
χρόνως κατεδείκνυον καί τήν αναμορφωτικήν δύναμίν τοΰ Χριστιανι
σμού καί προεκάλουν τον θαυμασμόν πρός αυτόν.

Σήμερον ή διακήρυξις περί ίσότητος έκ φύσεως τών δούλων πρός 
τούς έλευΟέρους μάς φαίνεται προφανής. "Ομως άς άναλογισθώμεν έπί 
πόσους αιώνας ή πολιτισμένη Δύσις δεν ήδύνατο νά φθάση είς τοιαύτας 
αντιλήψεις. Ά ς  ένθυμηθώμεν δτι μέχρι προσφάτως αί ίδέαι περί τών 
μαύρων δούλων διέποντο υπό σκοτεινών προκαταλήψεων. Τον παρελθόν
τα αιώνα έλέγετο δτι ή κίτρινη φυλή, λόγω τής έπί αιώνας στασιμότη- 
τος τοΰ κινεζικοΰ πολιτισμού, είχε φθάσει ήδη είς τό άνώτατον δριον προ
όδου της καί δεν θά δυνηθή νά προχωρήση περισσότερον. Καί σήμερον 
είσέτι πλείστοι δσοι έμφοροΰνται υπό αναλογών ιδεών καί διακηρύσσουν 
τάς ρατσιστικάς αντιλήψεις περί φυσικής άνισότητος τών ανθρώπων.

’Ά λλο σημεϊον είς τό οποίον τό πνεΰμα τών Τριών 'Ιεραρχών φαί
νεται δτι προλαμβάνει τήν έποχήν μας είναι τό θέμα τής ίσότητος τών 
δύο φύλων. 'Υπήρχε, βεβαίως, τό γνωστόν ρητόν τοΰ Αποστόλου Παύ
λου δτι «εν Χριστώ ούκ ενι άρσεν ή θήλυ» άλλά φαίνεται δτι πολλοί τό 
έξελάμβανον υπό καθαρώς θεολογικήν έννοιαν καί δεν έπρόσεχον τήν 
ύφισταμένην κοινωνικήν ανισότητα μεταξύ άνδρός καί γυναικός. Ό  "Ά
γιος Γρηγόριος ό Θεολόγος διαπραγματευθείς τό θέμα έκανε παρατηρή
σεις αί όποϊαι μάς έκπλήσσουν διά τον ρεαλισμόν το)ν. Δεν έδίστασε νά 
χαρακτηρίση αδίκους τούς νόμους τών αύτοκρατόρων. Διατί, λέγει, οί 
νόμοι τιμωρούν τήν μοιχευομενην γυναίκα, δχι δμως τον άνδρα; «Τί δή
ποτε, τό μεν θήλυ έκόλασαν, τό δε άρρεν έπέτρεψαν;». Καί διακηρύσσει 
μέ τόλμην: «Ου δέχομαι ταύτην τήν νομοθεσίαν». Αποκαλύπτει δε καί 
τό αίτιον τής αδικίας εκείνης τών νόμων. «Ά νδρες ήσαν οί νομοθετοΰν- 
τες, διά τοΰτο κατά γυναικών ή νομοθεσία»®. Οί νομοθέται ώς άνδρες 
ένομοθέτησαν μεροληπτικώς υπέρ τών άνδρών καί κατά τών γυναικών. 
Έ νώ  ό Θεός δεν έπραξεν οΰτο), άλλά λέγει: Τίμα τον πατέρα σου καί 
τήν μητέρα σου, δχι μόνον τον πατέρα σου. «Ό ράτε τό ίσον τής νομο
θεσίας». Βλέπετε, λέγει ό "Αγιος, τήν ισότητα τής θεϊκής νομοθεσίας. 
Έ ν α ς  είναι ό δημιουργός άνδρός καί γυναικός, διά τοΰτο καί ό νόμος 
ενας.

Τ ά  σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα προβάλλουν κατά κόρον ανάλο
γα συνθήματα, συνήθως δμως μέ άλλην βάσιν. Επειδή ώς έπί τό πλεϊ-

6) PG  36, 289.
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στον εκκινούν εξ υλιστικών αντιλήψεων, δεν ζητοΰν περιορισμόν τών πα
ρεκτροπών τών άνδρών, άλλά ελευθερίαν νά πράττουν τάς ιδίας παρεκ- 
τροπάς και αί γυναίκες.

Α ί άνωτέρω έκτεθεΐσαι πεποιθήσεις τών μεγάλων Πατέρων περι τής 
φυσικής ίσότητος τών ανθρώπων αποτελούν διακηρύξεις ένδιαφεροΰσας 
κυρίως τήν ηθικήν τάξιν. "Ομως γνωρίζωμεν δτι καί ό οικονομικός το- 
μεύς επηρεάζεται είς μεγάλον βαθμόν έκ τών πεποιθήσεων περι τών δυ
νατοτήτων τοΰ άνθρώπου. Ή  πίστις είς τάς ικανότητας δλων τών άνθρω
πον, και δχι ολίγων μόνων έκλεκτών, άποτελεϊ υγιές θεμέλιον καί αφετη
ρίαν τής προσπαθείας διά τήν οικονομικήν πρόοδον τής κοινωνίας, ενώ 
αί νοσηραί αντιλήψεις περί άνικανότητος όδηγοΰν είς μείωσιν τών κατα- 
βαλλομένων προσπαθειών, είς άποθάρρυνσιν τής άτομικής πρωτοβουλίας 
καί είς στασιμότητα.

Τό πρόβλημα τής ιδιοκτησίας, τού πλούτου και τής πτωχείας

Ζώντες είς τήν σημερινήν Δυτικήν καταναλωτικήν κοινωνίαν είναι 
πολύ δύσκολον νά συλλάβωμεν τήν εικόνα τής πτωχείας, ή όποια έμάστι- 
ζε τήν κοινωνίαν τής έποχής τών Τριών 'Ιεραρχών. Ά ν  καί οί μεγαλύ
τεροι κατά τήν ηλικίαν ένθυμοΰνται είσέτι τήν περίοδον τοΰ Β ' Π αγκο
σμίου Πολέμου, κατά τήν οποίαν οί θάνατοι έκ πείνης ήσαν σύνηθες φαι- 
νόμενον είς τήν πατρίδα μας, δμως τό πρόβλημα τής έλλείψεως τοΰ στοι
χειώδους άρτου έ'χει διαγραφή πλέον έκ τών προβλημάτων τής καθημε
ρινής μας ζωής. Διά τοΰτο καί τά θέματα περί ιδιοκτησίας, πλούτου καί 
πτωχείας τά άντιμετωπίζομεν σήμερον περισσότερον θεωρητικώς, εστω 
καί άν κατά τρόπον πολύ υποκριτικόν άκούγεται παρά πολλών σπατάλων 
νεοελλήνων ή λέξις «πεινάμε».

"Ομως οί Τρεις Τεράρχαι όμιλοΰντες περί τών θεμάτων αυτών ει- 
χον ενώπιον των τά πλήθη εκείνα τών αναπήρων, γερόντοτν, γυναικών, 
παιδιών, ασθενών, τά όποια έξελιπάρουν διά τήν στοιχειώδη τροφήν, έ- 
στεροΰντο κατοικίας καί ένδύματος, άπέθνησκον έκ πείνης καί νόσων. 
Προσεπάθουν λοιπόν οί μεγάλοι εκείνοι Πατέρες μέ κάθε τρόπον νά πεί- 
σουν τούς πλουσίους τής έποχής των νά ανακουφίσουν τον πόνον τών δυ- 
στυχούντων. Πρός τον σκοπόν αύτόν έχρησιμοποίουν άλλοτε ήπίαν γλώσ
σαν, άλλοτε απόλυτον. Προσεπάθουν νά διεγείρουν αισθήματα φιλανθρω
πίας είς τούς φιλοχρημάτους, νά τούς συγκινήσουν, νά τούς πείσουν. Πολ- 
λάκις τό έπετύγχανον, άλλοτε δχι, καί τότε έχρησιμοποίουν γλώσσαν σκλη- 
ροτέραν κατά τών άναισθήτων φιλαργύρων.
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Έντός τής δλης αυτής ποιμαντικής προσπαθείας έκινοΰντο και δλα 
τά επιχειρήματα και αί διακηρύξεις, αί όποϊαι διατυπώνονται είς τάς ο
μιλίας τών Τριών 'Ιεραρχών σχετικώς πρός τήν ιδιοκτησίαν, τον πλού
τον καί τήν πτο^χείαν. Δεν έξήταζον τά θέματα θεωρητικώς ή έπιστημο- 
νικώς, δεν ήσαν οικονομολόγοι, ούτε έξ άλλου ειχον άναπτυχθή τότε ακό
μη αί οίκονομικαί έπιστήμαι. 'Ως πηγήν δμως τής συμφοράς εβλεπον κυ
ρίως τήν πλεονεξίαν τών πλουσίων, οί όποιοι συνεσώρευον τά πλούτη στε- 
ροΰντες ταΰτα από τό σύνολον, συνήθως διά τής βίας καί τής αρπαγής, 
εκμεταλλευόμενοι τήν ανάγκην τών πτωχών καί καθιστώντες τούτους πτω
χότερους. Ώ ς  λύσιν τοΰ προβλήματος εβλεπον οί Τρεις Τεράρχαι τό αν
τίθετον τής πλεονεξίας, τήν έλεημοσύνην. Δεν είναι βεβαίως αύτη ή ιδε
ώδης λύσις, δμως ήτο ή μόνη λύσις διά τήν άμεσον άντιμετώπισιν τών 
πιεστικών καταστάσεων τών χρόνων έκείνο>ν.

Ό  ’Ά γ ιο ς  Ιωάννης ό Χρυσόστομος μάς παρουσιάζει τό πρόβλημα 
δπως ύφίστατο έν Α ντιόχεια περί τά τέλη τοΰ Δ ' αίώνος. 'Τπελόγιζεν 
δτι τό εν δέκατον τοΰ πληθυσμού ήσαν πλούσιοι, τά οκτώ δέκατα είς με- 
σαίαν κατάστασιν καί τό εν δέκατον τελείως άποροι, μή εχοντες ούδέν.

«Έξετάσωμεν», λέγει, «εί δοκεί, τίνες πλείους έν τη πόλει, πένητες 
ή πλούσιοι· καί τίνες ούτε πένητες ούτε πλούσιοι, άλλ’ οί μέσην χώραν 
£χοντες». Βεβαίως δεν έστηρίχθη ό ιερός Χρυσόστομος είς στοιχεία άπο- 
γραφής τοΰ πληθυσμού καί τά ποσοστά τά όποια παρουσιάζει είναι σχη
ματικά, όμως δεν πρέπει νά άπείχον πολύ άπό τήν πραγματικότητα. ’Ή 
θελε διά τών άριθμών αύτών νά απόδειξη είς τούς άκροατάς του δτι ήτο 
δυνατόν νά έξαφανισθή τό πρόβλημα τής πτωχείας, άν οί πλούσιοι ήσαν 
έλεήμονες. Συμφώνως πρός τά ποσοστά τά όποια παρουσιάζει, ή αντιστοι
χία ήτο ενας πλούσιος πρός ενα πτωχόν. Έ ά ν  δε ύπελογίζοντο καί οί με
σαίοι, θά ήδύναντο εννέα άνθρωποι νά άναλάβουν ενα πτωχόν. «Διέλω- 
μεν τοίνυν είς τούς δεομένους τό πάν πλήθος τής πόλεως, καί δψεσθε τήν 
αισχύνην δση... τοσούτων δντων τών δυναμένων τούς πεινώντας τρέφειν, 
πολλοί πεινώντες καθεύδουσι». Ά ς  μοιράσωμεν τον πληθυσμόν τής πό- 
λεως διά τοΰ άριθμοΰ τών έχόντων ανάγκην καί θά  ίδήτε πόση είναι ή 
εντροπή... ’Ενώ υπάρχουν τόσοι δυνάμενοι νά θρέψουν τούς πεινώντας, 
πολλοί κοιμούνται πεινώντες7.

Έ φ ' δσον έφαίνετο δτι διά τής ελεημοσύνης έλύετο τό πρόβλημα, οί 
Τρείς Τεράρχαι κατέβαλλον προσπαθείας, δπως ήδη έλέχθη, νά ώθήσουν

7) PG  58, 630.
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είς αύτήν. Προσάγοντες δε πλήθος έπιχειρημάτων, εξετάζουν και τό πρό
βλημα τής άτομικής ιδιοκτησίας.

Έπανειλημμένως έχει τονισθή άπό τοΰ βήματος τούτου υπό προη
γουμένου ομιλητών δτι ή βασική ιδέα τής διδασκαλίας τών Τριών 'Ιε 
ραρχών περι ιδιοκτησίας είναι ή τής χρήσεως μόνον τών άγαθών, τά ό
ποια ούσιαστικώς άνήχουν είς τόν Θεόν. Κατ’ άντίθεσιν πρός τό Ρω μαϊ
κόν Δίκαιον, τό όποιον άνεγνώριζεν άπόλυτον δικαίωμα έπι τής ιδιοκτη
σίας, ακόμη καί κατάχρησιν αυτής, οί Τρεις Ιερά ρχα ι διδάσκουν δτι τά 
πάντα προέρχονται έκ τοΰ Θεοΰ καί συνεπώς άνήκουν είς Αύτόν. 'Ο  Θε
ός παραχο^εί τά άγαθά πρός χρήσιν καί διαχείρισιν είς τούς άνθρώπους, 
οί όποιοι δεν έχουν δικαίωμα νά τά θεωρήσουν ίδικά των. 'Ο  Μέγας Βα
σίλειος λέγει: Κατανόησον, άνθρωπε, αύτόν ό όποιος σοΰ τά έδωσε. Έν- 
θυμήσου, ποιος είσαι, τί διαχειρίζεσαι, άπό ποιον τό ελαβες, διά τί προε- 
τιμήθης εσύ. ’Έ χεις γίνει υπηρέτης τοΰ άγαθοΰ Θεοΰ, διαχειριστής τών 
άλλων υπηρετών («οικονόμος τών όμοδούλων»)8.

Ό  Γρηγόριος ό Θεολόγος παρακινεί: ΤΩ φίλοι καί αδελφοί, μή γι- 
νώμεθα κακοί διαχειρισται τών δοθέντων είς ήμάς, διά νά μήν άκούσω- 
μεν: «Αίσχύνθητε οί κατέχοντες τά άλλότρια»9. "Οταν έλεής, «ούδέν δώ
σεις ίδιον, δτι τά πάντα παρά Θεοΰ»10. Ό  δε ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
βεβαιώνει: «Πάντα γάρ παρά τοΰ Χριστοΰ εχομεν... Τό δε έ μ ό ν  καί 
τό σ ό ν τοΰτο ρήματά έστι ψιλά μόνον έπί δε πραγμάτίον ούχ εστηκε... 
Ή  δε χρήσις σή, άλλά καί αύτή άδηλος»11. "Ολα τά εχομεν άπό τόν Χ ρι
στόν. Αί λέξεις ί δ ι κ ό ν μ ο υ  καί ί δ ι κ ό ν σ ο υ  είναι άπλαί λέ
ξεις καί δεν έχουν ύπόστασιν έπί τών πραγμάτων... Ίδ ική  σου είναι μό
νον ή χρήσις, άλλά καί αύτή άβεβαία. Είναι άληθές δτι ή ιδέα αύτη δεν 
έμφανίζεται κατά πρώτον είς τήν διδασκαλίαν τών Τριών Ιεραρχώ ν. 
’Ή δη  ό ’Απόστολος Παύλος έτόνιζε: «τί έχεις, δ ούκ έλαβες; είδε καί έ
λαβες, τί καυχάσαι ώς μή λαβών;» (Α ' Κορ. 4 ,7 ). ’Αλλά καί πρό Χρι
στού ό Εύριπίδης λέγει: «ου τοι τά χρήματα ίδια κέκτηνται οί βροτοί, τά 
τών θεών δ’ εχοντες έπιμελούμεθα» (Τ ά  άγαθά δεν τά έχουν οί άνθρω
ποι ώς ίδικά των, άλλά τά φροντίζουν ώς άνήκοντα είς τούς θεούς). Ό  
δέ Βίων παρετήρει: «τά χρήματα τοϊς πλουσίοις ή τύχη ού δεδώρηκεν, άλ
λά δεδάνεικεν»12. ’Ά ν  δμως προϋπήρχεν ήδη υπό διαφόρους μορφάς ή

8) PG 31, 264.
9) PG  35, 889.

10) PG  35, 885.
11) PG  61, 85.
12) Βλ. Ά ρ . Ίγνατιάδου, Τρεις 'Ιεράρχα ι: Θέσεις, Ιδέαι και απόψεις των έπί οικονο

μικών καί κοινωνικών προβλημάτων, σελ. 14.
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διδασκαλία αύτη, διά τών Τριών 'Ιεραρχών ελαβε τήν όλοκλήρωσίν της 
και τήν πληρότητα κα'ι άπετέλει ούσιώδες στοιχεϊον τών κοινωνικών κη
ρυγμάτων των.

Τό άμεσον έπακόλουθον τής διδασκαλίας αυτής ήτο δτι δεν δικαι
ούται κάποιος νά κρατή διά τόν εαυτόν του δσα ανήκουν είς τόν Θεόν, τά 
όποια ό Θεός δωρίζει είς δλους τούς άνθροοπους. ’Ιδιαιτέρως τό βλέπο- 
μεν αύτό είς τήν ομιλίαν τού Μ. Βασιλείου είς τό ρητόν «Καθελώ μου 
τάς άποθήκας». Ποιον, λέγει ό πλούσιος, αδικώ έάν κρατώ τά ίδικά μου; 
Ποια ίδικά σου; είπέ μου. 'Από ποΰ τά ελαβες και τά εφερες είς τόν βί- 
ον;... Τέτοιοι είναι οί πλούσιοι, συνεχίζει. Επειδή προέφθασαν καί ελα- 
βον τά κοινά, τά καθιστούν ίδικά των. Διότι έάν ό καθείς έλάμβανε μό
νον δσα έχρειάζετο, καί τά περισσεύοντα εδιδεν είς τόν εχοντα ανάγκην, 
δεν θά ύπήρχεν ούδεις πλούσιος, ούδεις πτωχός... Εκείνος ό όποιος απο
γυμνώνει τόν ένδεδυμένον, ονομάζεται λίοποδύτης. Εκείνος ό όποιος, ε
νώ δύναται, δεν ένδύει τόν γυμνόν, είναι άξιος άλλου χαρακτηρισμού; 
«Τοΰ πεινώντος έστιν ό άρτος, δν σύ κατέχεις, τοΰ γυμνητεύοντος τό ίμά- 
τιον, δ σύ φυλάσσεις έν άποθήκαις, τοΰ άνυποδέτου τό ύπόδημο, δ παρά 
σοί κατασήπεται, τοΰ χρήζοντος τό άργύριον δ κατορύξας εχεις»13. "Οσα 
δηλαδή περιττά αποθηκεύεις, άρτους, ενδύματα, ύποδήματα, νομίσματα, 
ανήκουν είς έκείνους οί όποιοι τά στερούνται. Καί αδικείς τόσους, δσους 
θά ήδύνασο νά βοηθήσης, άλλά δεν τό πράττεις: «"Ωστε τοσούτους αδι
κείς, δσοις παρέχειν έδύνασο».

Παραπλήσια λέγουν ό Γρηγόριος ό Θεολόγος και ό ’Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος. Ή  δριμεία αύτη κριτική κατά τών πλουσίων είναι κατ’ ούσίαν 
κραυγή διαμαρτυρίας υπέρ τών δυστυχούντων καί ταυτοχρόνως προσπά
θεια νά πεισθοΰν οί πλουτοΰντες νά αλλάξουν τακτικήν, νά βοηθούν αν
τί νά καταστρέφουν. Περισσότερον διαπιστοΰμεν εδώ συναισθηματικήν 
εντασιν, παρά φιλοσοφικήν έξέτασιν τού προβλήματος τοΰ πλούτου καί 
τής πτωχείας. Διά τοΰτο είναι μάλλον έξεζητημένον νά άναζητώμεν είς 
τάς ομιλίας ταύτας παραλληλισμούς πρός σύγχρονα κοινωνικά συστή
ματα.

Ούτε ή ελεημοσύνη δύναται νά θεωρηθή ώς ή άρίστη λύσις διά τήν 
θεραπείαν κοινίονικών πληγών. ΓΙροσωρινώς άνακουφίζει τόν πόνον, αλ
λά αφήνει στάσιμα τά προβλήματα. Δεν εχει σχέσιν μέ τήν παραγωγήν, 
ούτε ώθεί πρός τήν πρόοδον.

13) PG 31, 276 - 277.
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ΙΙαρά  ταΰτα τά διακηρυσσόμενα υπό τών Τριών 'Ιεραρχών περι 
τών δεμάτων αυτών παρέχουν τήν ύγιεστέραν θεμελίωσιν κάθε ανθρώ
πινης προσπαθείας διά τήν πρόοδον. Τ ά  σύγχρονα κοινο)νικο-οικονομικά 
συστήματα όμιλοΰν περι κινήτρων αναγκαίων διά τήν ένεργοποίησιν τοΰ 
ανθρωπίνου δυναμικοΰ πρός παραγωγικόν εργον. Τ ά  κίνητρα αύτά άνα- 
ζητοΰνται είτε είς τό ατομικόν είτε είς τό ταξικόν συμφέρον. "Ομως οί 
Τρεις Τεράρχαι αναγνωρίζουν εν μόνον κίνητρον οίασδήποτε πράξεως: 
τήν αγάπην. Και ή ιστορία διδάσκει ότι όντως οί άνθρωποι εκείνοι, οί 
οποίοι κατ’ εξοχήν συνετέλεσαν είς τήν πρόοδον τής άνΟρωπότητος, έκι- 
νοΰντο έκ μόνης τής αγάπης, αγάπης πρός τόν Θεόν. πρός τόν συνάνθρω
πον, πρός τό κοινωνικόν σύνολον, πρός τήν επιστήμην, πρός τήν τέχνην.

"Αμεσος άντιμετώπισίς κοινωνικών προβλημάτων έν τη πράξει

Τ ά κηρύγματα τών Τριών 'Ιεραρχών δεν θά ειχον τόσην αξίαν έάν 
δεν συνίοδεύοντο ύπό τοΰ μεγάλου φιλανθρωπικού έργου τό όποιον έπετε- 
λεΐτο ύπό τήν διεύθυνσίν των καί διά τών ίδικών των προοτοβουλιών καί 
άκαταπαύστοον αγώνων. "Οτε ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς πρεσβύτε- 
ρος διηύθυνε τό φιλανθρωπικόν εργον τής έκκλησίας ’Αντιόχειας, είς 
τρεις χιλιάδας άνήρχετο ό αριθμός τών χηρών καί τών κορασίων είς τά 
όποια εδιδον καθημερινώς τροφήν καί ένδύματα. Έ π ί πλέον έφρόντιζον 
τούς φυλακισμένους, τούς ασθενείς, τούς ξένους, τούς ξενιτευομένους, 
τούς αναπήρους14. Ε κλεγείς δέ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, με
τέφερε ό "Αγιος καί εκεί τήν φιλανθρο)πικήν του δραστηριότητα και τό 
πρώτον εργον του ήτο ή ϊδρυσις νέων νοσοκομείων. «Κτίζει πλείονα νοσο
κομεία, προκαταστήσας δύο τών εύλαβών πρεσβυτέρων, ετι μήν τούς ια
τρούς καί μαγείρους και χρηστούς τών άγάμων έργάτας τούτοις είς υπη
ρεσίαν* ώστε τούς επιχωριάζοντας ξένους και ύπό νόσου ληφθέντας τυγ- 
χάνειν έπιμελείας»15. Τ ά  νοσοκομεία λοιπόν ταΰτα, διοικούμενα ύπό δύο 
πρεσβυτέρων και εχοντα πλήρες προσωπικόν ιατρών, μαγείρων καί νο
σοκόμων μοναχών, προωρίζοντο κυρίως διά τούς ξένους τούς παρεπιδη- 
μοΰντας είς τήν Κωνσταντινούπολιν και λόγο) άσθενείας έχοντας χρείαν 
ιατρικής φροντίδος.

Τό κοινωνικο-φιλανθρωπικόν εργον τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου 
ήτο παρομοίως άχώριστον έκ τής όλης δράσεώς του. ’Αξίζει νά άνα-

14) PG  58, 630.
15) PG  47, 20.
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φερθή μόνον εν τμήμα έκ τοΰ αποχαιρετιστήριου λόγου του, δτε παραι
τηθείς έκ τοΰ αρχιεπισκοπικού θρόνου εμελλε νά αποχώρηση έκ τής Κων
σταντινουπόλεως. Εις αυτό όμιλεΐ περι τών ορφανών και πτωχών περι 
τών όποιων έφρόντιζεν έν Κωνσταντινουπόλει: «Χαίρετε ορφανών συ
στήματα. πτωχών οφθαλμοί πρός Θεόν και πρός ήμάς βλέποντες· χαίρε
τε οίκοι φιλόξενοι και φιλόχριστοι και τής ήμών ασθενεί ας άντιλήπτο- 
ρες»16. Ά λ λ ’ ϊσο)ς έκ τών Τριών Ιεραρχώ ν τά πρωτεία είς τό φιλαν
θρωπικόν εργον κατέχει ό ακάματος αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, ό Μέγας 
Βασίλειος. Τό όνομά του συνεδέθη μετά τοΰ περιφήμου έκείνου φιλαν
θρωπικού ιδρύματος, τής Βασιλειάδος, τό όποιον παρέμεινεν είς τήν μνή
μην τής ιστορίας ώς μία τών μεγαλύτερων προσπαθειών κοινωνικής πε- 
ριθάλψεως τών ανθρώπων. Δεν γνωρίζομεν έπακριβώς πώς έκτίσθη ή 
Βασίλειός. Γνωρίζομεν δμως δτι έκτίσθη μετά πολλών δυσχερειών, δχι 
μόνον λόγω τών άπαιτηθέντων τεραστίων χρηματικών ποσών, άλλά και 
λόγω τών συκοφαντιών τών έχθρών του. Ε ίς μίαν έπιστολήν του πρός 
τόν διοικητήν τής Καππαδοκίας Ή λ ία ν  ό Βασίλειος απολογείται διά τό 
εργον, τό όποιον ήτοιμάζετο νά άρχίση, τά υλικά τοΰ οποίου ήδη συνεκεν- 
τροΰντο («ήδη γάρ έσμέν έν τω εργω, τάς ΰλας τέο)ς συμποριζόμενοι»). 
Απολογούμενος κατά τών συκοφαντιών περιγράφει συγχρόνως και τους 
σκοπούς τοΰ συγκροτήματος τών κτιρίων τά όποια θά άνηγείροντο: «Τί- 
να δέ άδικοΰμεν καταγώγια τοΐς ξένοις οίκοδομούντες, τοΐς τε κατά πάρο
δον έπιφοιτώσι και τοΐς θεραπείας τινός διά τήν άσθένειαν δεομένοις;»’7. 
’Εκ τούτου φαίνεται δτι τά κτίρια θά προωρίζοντο· α ')  διά τήν προσω
ρινήν στέγασιν ξένων διερχομένων έκ τής Καισαρείας, β ')  διά μόνιμον 
στέγασιν πτωχών άναπήρων καί γ ' )  διά τήν περίθαλψιν άσθενών. Θ ά 
ήσαν δηλαδή ξενοδοχεία, πτωχοκομεία καί νοσοκομεία. Διά τήν λειτουρ
γίαν δέ αυτών θά έχρειάζοντο νοσοκόμοι, ιατροί, μεταφορικά ζώα, άλλά 
καί προσωπικόν διά τήν ταφήν τών άποθνησκόντων. Περισσότερον δμως 
ενδιαφέρον άπό οικονομικής καί κοινωνικής πλευράς παρουσιάζει τό γε
γονός δτι είς τό πρόγραμμα περιελαμβάνετο καί ή διδασκαλία βιοπορι
στικών τεχνών καί έπί πλέον ή δυνατότης εύρέσεως έργασίας έντός τών 
έργαστηρίων τοΰ ιδρύματος: «Τούτοις άνάγκη καί τέχνας επεσθαι, τάς 
τε πρός τό ζήν αναγκαίας καί δσαι πρός εύσχήμονα βίου διαγωγήν έφευ- 
ρέθησαν, οίκους πάλιν ετέρους τής έργασίας έπιτηδείους»18. Τοιουτοτρό
πως δχι μόνον θά  παρείχον έργασίαν είς τούς δυναμένους νά έργασθοΰν,

16) PG  36, 493.
17) PG 32, 488.
18) ΑύτόΦι.
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άλλ’ ασφαλώς και τα προϊόντα των εργαστηρίων θά άπετέλουν ενα έκ 
των πόρων διά την λειτουργίαν του έξοχου εκείνου συγκροτήματος.

Ό  Μ. Βασίλειος έπραγματοποίησεν δλα δσα άνήγγειλεν εις την 
έπιστολήν εκείνην. Καί πλησίον τής Καισαρείας ίδρΰθη νέα πόλις, την 
όποιαν ή εύγνωιιοσύνη των εύεογετηθέντων άπεκάλεσε «Βασιλειάδα». 
Την περιγράφει πλήρης θαυμασμοΰ άλλος έκ των Τριών 'Ιεραρχών, ό 
φίλος τοΰ Μ. Βασιλείου Γρηγόριος ό Θεολόγος, έγκωμιάζων τον Μ. Βα
σίλειον μετά θάνατον: «Μικρόν άπό τής πόλεως πρόελθε και θέασαι και
νήν πόλιν, τό τής εύσεβείας ταμεϊον, τό κοινόν τών έχόντων θησαύρισμα, 
εις δ τά περιττά τοΰ πλούτου, ήδη δε και τά αναγκαία, ταΐς έκείνου παραι- 
νέσεσιν άποτίθεται»'9. Προχώρησον, λέγει, ολίγον εξω άπό τήν Καισαρεί
αν και ιδε τήν νέαν πόλιν, τό ταμείον τών ευσεβών, τον κοινόν θησαυρόν τών 
έχόντων χρήματα, οί όποιοι καταθέτουν έκεΐ τό περίσσευμα αλλά και τό 
υστέρημά των, πειθόμενοι έκ τών προτροπών τοΰ Βασιλείου. Προς αυ
τήν τήν πόλιν, συνεχίζει, δεν συγκρίνονται οΰτε αί έπτάπυλοι Θήβαι τής 
Βοιωτίας, οΰτε αί Θήβαι τής Αίγυπτου, οΰτε τά τείχη τής Βαβυλώνος, 
οΰτε τό Μαυσωλεΐον τής 'Αλικαρνασσού, οΰτε αί πυραμίδες, οΰτε ό χάλ
κινος κολοσσός τής Ρόδου, οΰτε τό μέγεθος και τό κάλλος τών αρχαίων 
ν α ώ ν 0. ’Ιδιαιτέρως ό Γρηγόριος περιγράφει μετά θαυμασμοΰ τήν έντός 
τής Βασιλειάδος περίθαλψιν τών λεπρών, οί όποιοι μέχρι τότε άπετέλουν 
τό οίκτρότερον θέαμα ανθρώπινης δυστυχίας απελαυνόμενοι εξω τών 
πόλεων και περιφερόμενοι καθ’ ομάδας ώς «νεκροί πρό θανάτου», προ- 
καλοϋντες όχι τήν συμπάθειαν τών άλλων, άλλά τήν άποστροφήν και τό 
μίσος. Α\;τοΰς ό Βασίλειος τους έστέγασεν εις ιδιαίτερα οικήματα τής 
Βασιλειάδος και αυτός ό ίδιος «ό εύγενής τε και τών εΰ γεγονότων καί
τήν δόξαν υπέρλαμπρος» τους περιεποιεΐτο καί τους ήσπάζετο ώς άδελ- 

/  21 φους .
Τό συντελοΰμενον εντός τής Βασιλειάδος εργον προεκάλει τον θαυ

μασμόν καί έθέρμαινε τά αισθήματα αγάπης τών κατοίκων τής χώρας, οί 
δε άρχοντες τοΰ λαοΰ είχον είσέλθει εις αγώνα ποιος θά ύπερβή τους άλ
λους εις δωρεάς.

Έξετάζοντες τό πρόγραμμα τής Βασιλειάδος διαπιστοΰμεν δτι ή 
άντιμετώπισις τής άνθρο^πίνης δυστυχίας έγίνετο κατά διαφόρους τρό
πους. άναλόγως τών περιστάσεων. Οί άνίκανοι προς εργασίαν καί οί

19) PG  36, 577.
20) PG  36, 580.
21) Αυτόθι.
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ανίατοι ασθενείς, δπως οί λεπροί, έμενον έκεί περιθαλπόμενοι μέχρι τού 
θανάτου το>ν. Ο ί εχοντες προσωρινήν άνάγκην είτε έβοηθούντο διά προ
σωρινής παροχής στέγης καί τροφής (δπως οι πτωχοί ξένοι οί διερχόμε- 
νοι άπό τήν Καισάρειαν), είτε έάν ήθελον έξεμάνθανον τέχνην βιοπορι
στικήν τήν οποίαν θά ήδΰναντο νά άσκήσουν κατόπιν έλευθέρως, ή καί 
έντός τών εργαστηρίων τού ιδρύματος.

Βλέπομεν δτι υπήρχε πρόγραμμα έξαλείψεο)ς τής έπαιτείας, ή όποια 
άποτελεί παράγοντα τελείως άρνητικόν είς τήν κοινωνικήν καί οικονομι
κήν ζωήν. Ο ί δυνάμενοι νά έργασθούν έβοηθούντο είς τούτο, οί τελείως 
άνίκανοι έστεγάζοντο καί περιεθάλποντο, ούδεις δέ κατελίπετο είς τάς 
όδούς.

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανι,
Σεβαστοί μου κ. καθηγηταί,
Κυρίαι καί Κύριοι,
’Αγαπητοί φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

"Οπως εϊπομεν έξ άρχής, προσεπαθήσαμεν νά παρουσιάσωμεν όλί- 
γας μόνον πλευράς τής κοινωνικής διδασκαλίας καί πράξεως τών Τ ρι
ών Ιεραρχώ ν. Γίροετιμήσαμεν νά τό πράξο>μεν παραθέτοντες άποσπά- 
σματα κειμένων τών μεγάλων αύτών Πατέρων τής Εκκλησίας καί άπο- 
φεύγοντες ίδικάς μας κρίσεις, πλήν ολίγων περιπτώσεων. Έλπίζομεν έκ 
τής σταχ\*ολογίας αυτής νά δύναται ό καθείς μόνος του νά έξαγάγη συμ
περάσματα περί τού δλου πνεύματος τών Τριών 'Ιεραρχών. ’Ίσ ω ς δμως 
θά έπρεπε νά τονισθή μία γενική παρατήρησις: "Οτι οί Τρεις Ίεράρ- 
χαι, οί όποιοι δικαίως θεωρούνται ώς ή αύθεντικωτέρα έκφρασις τής ’Ορ
θοδόξου Χριστιανικής διδασκαλίας καί ζο)ής, μάς δεικνύουν πόσον ή ελ
ληνοχριστιανική παράδοσις ΐσταται πλησίον τών προβλημάτων τού αν
θρώπου, πόσον τήν απασχολεί ό άνθρώπινος πόνος καί αί ύλικαί άνάγ- 
και τής κοινωνίας. ’Ενώ διδάσκει τήν προσωρινότητα τών έγκοσμίων καί 
τήν αιωνιότητα τών ούρανίων, δεν περιφρονεΐ τά έγκόσμια, δεν άδιαφο- 
ρεί διά τά κοινωνικά προβλήματα, άλλά άκολουθούσα τό παράδειγμα 
τού καλού Σαμαρείτου προσπαθεί νά άνακουφίση τόν πόνον τού τραυμα
τισμένου έκ τών συμφορών ανθρώπου. Οί Τρεις Ιερά ρχα ι καί μέ τήν δι
δασκαλίαν καί μέ τό εργον των έπρόβαλον τήν άξίαν τού άνθρώπου ώς 
δλου, ώς ψυχοσωματικής όντότητος, δχι μόνον ώς ψυχής. ’Ετόνισαν δέ 
καί τήν σημασίαν τής οργανικής έντάξεως έκάστου είς τό κοινίονικόν

18



σύνολον, τονίζοντες τάς ολέθριας συνεπείας τοΰ ατομισμού καί της φι
λαυτίας. Ή  σύγχρονος ανθρωπότης, ή πάσχουσα καί αύτοκαταστρεφο- 
μένη υπό τών παθών καί λαθών της, πολλά θά είχε νά ώφεληθή εάν ένε- 
πνεετο υπό τοιούτου πνεύματος, τοιούτων ιδεωδών. Τό μήνυμα τών Τ ρι
ών 'Ιεραρχών διατηρεί ύπέρχρονον τήν αξίαν του καί διά τό σημερινόν 
κοινωνικόν είναι τής άνθρωπότητος.
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