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Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας  
τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  
τό Κ.Δ.Σ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  
καθώς  καί  τόν  Θεοφιλέστατο  Γενικό  Διευθυντή  Αὐτῆς,  ἅγιο  ἀδελφό 
Ἐπίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο,  
γιά  τήν  ὡραία  πρωτοβουλία  τῆς  ἐκδόσεως  τοῦ  παρουσιαζομένου 
ἐπισήμως  σήμερα  ἀφιερωματικοῦ  τόμου  μέ  τίτλο  ‘’Χρυσοστομικό 
Συμπόσιο’’, ἀλλά καί γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά εἶμαι, ὁ πτωχός καί 
πένης  ἐγώ,  μεταξύ  τῶν  ἐκλεκτῶν  συγγραφέων  τοῦ  πολυσυλλεκτικοῦ 
αὐτοῦ πονήματος,  τοῦ ἀναφερομένου στήν ἀείφωτη προσωπικότητα καί 
τή Θεολογία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 
Σᾶς  ἐξομολογοῦμαι  ὅτι  πρόθυμα ἀποδέχθηκα  τήν πρόσκληση,  ὄχι  γιατί 
ὑπερτίμησα τόν ἑαυτό μου, ἀλλά γιατί μέ φώτισε ὁ πολυέλεος Θεός νά τό 
δῶ σάν μιά εὐλογημένη εὐκαιρία μελέτης καί σπουδῆς τῶν θεοπνεύστων 
ἔργων  αὐτοῦ  τοῦ  ἁγίου  Ἱεράρχου  καί  μεγάλου  καί  Οἰκουμενικοῦ 
διδασκάλου  τῆς  ἁγίας  μας  Ἐκκλησίας,  διά  τῶν  ὁποίων  συνεχίζει 
ἀδιαλείπτως νά ὁμιλεῖ καί νά διδάσκει. 
Οὐσιαστικά αἰσθάνθηκα συνδαιτημών αὐτοῦ τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως, 
ἀπολαύσας  τοῦ  πλούτου  τῆς  χρηστότητος  τοῦ  πάτρωνός  μου  ἁγίου  καί 
πνευματικοῦ ἑστιάτορος τῆς ἀθανάτου τραπέζης. 
Εὐγνωμονῶ ἐπίσης καί γιά τήν ἐξίσου τιμητική καί καλλίφθογγη πρόταση 
νά  εὑρίσκομαι  πασχαλιάτικα  ἀπόψε  ἐνώπιόν  Σας,  ὡς  ὑπηρέτης  καί 
παρουσιαστής  τῶν  πνευματικῶν  ἐδεσμάτων  τῆς  Χρυσοστομικῆς 
τραπέζης, ἐκ τῆς ὁποίας οὐδείς πρέπει νά ἐξέλθει πεινῶν. 
 
Ἡ ταπεινότης μου ὁρίσθηκε νά παρουσιάσει τόν Χριστόψυχο Ἰωάννη ὡς 
Πνευματικό Πατέρα. 
Εἶναι  πολυτάλαντος  προσωπικότης·  σπάνιος  καί  δεινός  ρήτωρ, 
παραγωγικά πλημμυρώδης καί ποιοτικά ἄφθαστος συγγραφεύς, ἐνάρετος 
ἀσκητής, φωτισμένος λειτουργός καί ὑμνητής τῆς Ἱερωσύνης, θαῤῥαλέος 
ὑπερασπιστής  τῆς  Ἀληθείας  καί  τῶν  δικαίων  τῆς  Ἐκκλησίας,  δόκιμος 
ἐργάτης  ἀσυνήθους  φιλανθρωπικῆς  δραστηριότητος,  ὑπομονετικός  στίς 
κακουχίες,  τούς  διωγμούς καί  τά μαρτύρια,  καί ἄλλα πολλά  εἶναι,  ἀλλά 
κυρίως εἶναι πατέρας καί μάλιστα Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας· κι αὐτό ἔχει 
βαρύνουσα σημασία. 
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Ι.  Ἔχει  ὁ  ἴδιος  αὐτή  τήν  αὐτοσυνειδησία.  Θεωρεῖ  ὅτι  ἡ  πατρική  ἰδιότητα 
εἶναι  δῶρο  τοῦ  οὐρανίου  Πατρός  ‐ὁ  Ὁποῖος  μόνος,  σέ  ἀπόλυτο  βαθμό, 
δικαιοῦται αὐτό τόν τίτλο‐ πρός τήν Ἐκκλησία Του, ἡ ὁποία γεννᾶ παιδιά 
διά τοῦ βαπτίσματος, ἀλλά καί πατέρες διά τῆς χειροτονίας. 
Οἱ  πατέρες  αὐτοί  συντελοῦν  στήν  ἐκ Θεοῦ  ἀναγέννηση  τῶν  ἀνθρώπων 
καί στήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τά δεινά· καί τό μεγαλύτερο κακό εἶναι, 
κατά τόν Χρυσοῤῥήμονα, ἡ ἁμαρτία.  
‘’Εἶμαι πατέρας (λέγει) κι ἔχω χρέος νά συμβουλεύσω τά παιδιά μου. Αὐτό 
τό καθῆκον πού ἡ φύση τό ἔθεσε στήν καρδιά τοῦ φυσικοῦ πατέρα, ἡ Χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό ἔθεσε στή δική μου’’.  
Βλέπεις,  λέγει  στούς  περί  Ἱερωσύνης  λόγους  του,  πόση  τιμή  δίδει  στούς 
Ἱερεῖς  καί  τούς  πνευματικούς  πατέρες  ἡ  χάρις  τοῦ  Πνεύματος;  Ἐνῶ 
κατοικοῦν  καί  περιφέρονται  ἀκόμη  στή  γῆ,  ἀνέλαβαν  τή  διεύθυνση 
οὐρανίων  ὑποθέσεων  μέ  ἐξουσία  πού  δέν  ἔδωσε  ὁ  Θεός  οὔτε  στούς 
ἀγγέλους, οὔτε στούς ἀρχαγγέλους. 
Ὅσα  ἐνεργοῦν  κάτω  οἱ  Ἱερεῖς,  τά  ἐπικυρώνει  ἄνω  ὁ  Θεός·  ὁ  Δεσπότης 
ἐγκρίνει  τήν  ἀπόφαση  τῶν  δούλων  (Ματθ.  ιδ΄,  18).  «Ὧν  γάρ  ἄν,  φησίν, 
ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφέωνται· καί ὧν ἄν κρατῆτε, κεκράτηνται».1 
 
ΙΙ. Ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι εἶναι διαχειριστής αὐτῆς τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ 
Θεοῦ. 
‘’Παρέλαβα,  ἐδίδασκε,  αὐτή  τήν  Ἐκκλησία  ἀπό  τόν  ἴδιο  τόν  Θεό,  τόν 
Σωτῆρα μου, γιά νά φροντίζω τό ποίμνιό μου. Δέν θά τήν ἐγκαταλείψω’’. 
Γι’ αὐτό δέν ζοῦσε γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά γιά τούς πιστούς. Τήν οὐράνια 
ἐξουσία  πού  τοῦ  ἐμπιστεύθηκε  ἡ  Ἐκκλησία  δέν  τήν  χρησιμοποίησε 
ἐγωϊστικά  καί  σέ  βάρος  Της,  οὔτε  γιά  νά  σκλαβώνει,  ἀλλά  γιά  νά 
ἐλευθερώνει τούς πιστούς. Γιά τά παιδιά του εἶναι ἕτοιμος νά χύσει καί τό 
αἷμα του. Γνωρίζει ὅτι χωρίς παιδιά δέν μπορεῖ νά εἶναι πατέρας. Δέν τά 
ὑποτιμᾶ τά παιδιά του. Δέν τά χρησιμοποιεῖ. ‘’Τί θά ἤμουν δίχως ἐσᾶς;’’ τά 
ρωτάει μέ ρεαλισμό. Καί ἀλλοῦ μέ στοργή τά διαβεβαιώνει· ‘’ὅταν κάποιος 
ἀπό σᾶς χάνεται, χάνομαι κι ἐγώ’’. 
 
ΙΙΙ.  Γνωρίζει  καί  διακηρύττει  ὅτι  ἡ  Ἐκκλησία  εἶναι  ἰατρεῖο  καί  ὄχι 
δικαστήριο.  Σῶμα  Χριστοῦ.  Δέν  ἀπαιτεῖ  εὐθῦνες.  Παρέχει  συγχώρηση. 
Ἀγωνία του νά ἁρπάξει ἀπό τό φάρυγγα τοῦ διαβόλου τόν ἄνθρωπο, ὥστε 
νά μή πλεονεκτηθῆ ὑπό τοῦ σατανᾶ. 
 
ΙV. Στήν ἐνάσκηση τοῦ καθήκοντός του ἀποδεικνύεται ὁ ἴδιος διακριτικός 
καί τεχνίτης ἰατρός καί ἄριστος ψυχολόγος. 

                                                 
1 Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Οἱ περί Ἱερωσύνης Λόγοι, σελ. 88/89. 
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Γνωρίζει  ὅτι  ‘’ἡ  ἁμαρτία  μετά  τό  τεχθῆναι,  πλήρεις  τότε  τάς  ὠδίνας 
ἐγείρει  τῇ  τεκούσῃ  ψυχῇ’’,  γι’  αὐτό  καί  βοηθεῖ  ὥστε  μόνος  του  ὁ 
ἁμαρτωλός  νά  συναισθανθεῖ  τήν  ἁμαρτωλότητά  του  καί  νά  προστρέξει 
στόν ἰατρό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία γιά νά πῇ καί νά λύσει τήν ἁμαρτία 
του καί νά θεραπευθεῖ διά τῆς μετανοίας. 
Θεωρεῖ  ὅτι  ἡ  ἐξουσία  τῆς  ἐπιβολῆς  τῆς  θεραπείας  ἀνήκει  στόν  ἴδιο  τόν 
ἄρρωστο καί ὄχι στόν ἰατρό. Δέν νομίζει ὅτι εἶναι κυρίαρχος τῆς πίστεως 
οὐδενός, ἀλλά συνεργάτης τῆς χαρᾶς ὅλων. Γι’ αὐτό χρησιμοποιεῖ πειθώ 
καί ὄχι βία. 
Σοφά  ἐξοικονομεῖ  τά  πράγματα  καί  εὑρίσκει  πόρους  στά  ἀδιέξοδα, 
διορθώνοντας μεγάλα ψυχικά ἐλαττώματα. 
Δέν χρησιμοποιεῖ ἀδιάκριτη εὐθύτητα πού μετά βεβαιότητος βλάπτει καί 
διακριτικά  χρησιμοποιεῖ  τά  ἐπιτίμια,  λαμβάνοντας σοβαρά ὑπ’  ὄψιν  τήν 
διάθεση καί τήν ἀντοχή τῶν ἁμαρτωλῶν. 
Ἔχει φιλόστοργη διάθεση πρός τούς ἁμαρτωλούς, τούς ὁμιλεῖ μέ καλούς 
καί παρηγορητικούς λόγους πού ἀγγίζουν τήν καρδιά, εἶναι ὑπομονετικός 
καί  καρτερικός  πατέρας,  στοχεύει  μόνον  στήν  σωτηρία  τοῦ  ἁμαρτωλοῦ 
καί ὄχι σέ ἐπενδύσεις καλῆς φήμης γιά τόν ἑαυτό του. 
Τόν  κατηγόρησαν  μάλιστα,  μεταξύ  ἄλλων,  ὅτι  παρουσιάζει  εὔκολη  τή 
μετάνοια. Κι ὅμως ἐκεῖνος πού γνώριζε καί ἐδίδασκε ὅτι πόρνης ἠράσθη ὁ 
Χριστός, ἐννοώντας τήν ἄπιστη ἀνθρώπινη φύση μας, δέν ἀποθαρρύνεται 
ἀπό  τίς  εὔκολες  καί  ἀνέξοδες  κατηγορίες,  οὔτε  φυσικά  ἰλιγγιᾶ  ἀπό  τίς 
ὅποιες ἐπευφημίες. 
 
V.  Ἐνεθάρρυνε  τούς  ἁμαρτωλούς  σαλπίζοντας·  ‘’εὔκολη  ἡ  μετάνοια!’’ 
‘’Μή ἀποκάμης’’. Πολλοί οἱ δρόμοι τῆς θεραπείας! 
ὁ  πρῶτος  ‐  ἡ  ἐπαναγωγή  καί  ἡ  εἴσοδος  στήν  Ἐκκλησία  καί  ἡ 
ἐξομολόγηση. 
Δεύτερος  –  τό  πένθος  καί  τά  δάκρυα  τῆς  μετανοίας,  ὄχι  μόνο  γιά  μᾶς, 
ἀλλά καί τούς ἀδελφούς. 
Τρίτος ‐ ἡ ταπεινοφροσύνη. 
Τέταρτος ‐ ἡ βασιλίδα τῶν ἀρετῶν ἐλεημοσύνη. Χωρίς αὐτήν ἡ μετάνοια 
εἶναι ἄπτερος καί νεκρά. 
Πέμπτος ‐ ἡ προσευχή. 
Ἀδελφή ὁμόζυγο τῆς προσευχῆς θεωρεῖ τή νηστεία. 
Πρόφαση ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Θεός, διακηρύττει, μικρό πόνο γιά νά μᾶς δώσει 
τό θησαυρό τῆς σωτηρίας. 
 
‘’Κολληθῶμεν  Αὐτῷ’’.  ‘’Προφθάσωμεν  τό  πρόσωπον  Αὐτοῦ  ἐν 
ἐξομολογήσει’’ συνιστᾶ διαρκῶς! 
 
VΙ.  Ποτέ  του  δέν  ἀπέκτησε  αἴσθημα  αὐταρκείας.  Εἶχε  ἀμέτρητη 
ταπείνωση,  συναίσθηση  τῆς  ἀποστολῆς,  ἀπέφευγε  ὡς  γνωστόν  τήν 
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Ἱερωσύνη ἀπό φόβο, μήπως καί ἀδικήσει  ἐξ ἀπροσεξίας  τήν ποίμνη  τοῦ 
Χριστοῦ,  ὑπέρ  τῆς  ὁποίας  Ἐκεῖνος  ἔδωσε  τό  αἷμα  Του  καί  δίκαια  Τόν 
ἐξοργίσει εἰς βάρος του. 
Κι  ὅταν  πιεζόμενος  χειροτονήθηκε,  συνεχῶς  ἐστέναζε  καί  διερωτᾶτο, 
ἐλεεινολογώντας  τόν  ἑαυτό  του.  Ποία  σπουδαία  ἁμαρτία  διέπραξε  ἡ 
Ἐκκλησία;  Πῶς  παρώργισε  τόσο  πολύ  τόν  Δεσπότη  της,  ὥστε  νά 
παραδοθεῖ  εἰς  ἐμέ,  τόν  ἀναξιώτερο  ἀπό  ὅλους  καί  νά  ὑποστεῖ  τέτοια 
καταισχύνη; 
 
 
VΙΙ. Πίστευε ἀκόμη ὅτι ἡ ἐξουσία τῆς πνευματικῆς πατρότητος δέν εἶναι 
ἀνεξέλεγκτος.  Ἡ  ἴδια  ἡ  Ἱερωσύνη  θά  μᾶς  κατηγορήσει  ὅταν  δέν  τήν 
ἐξασκοῦμε ὀρθά. 
Ζητοῦσε  τήν  καθαρότητα  τοῦ  πνευματικοῦ  πατρός,  ὥστε  νά  μήν  τόν 
ἐγκαταλείψει ποτέ ἔρημο τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἀλλά  εἶχε  καί  τήν  πεποίθηση  ὅτι  χωρίς  τή  βοήθεια  τῆς  θείας  χάριτος 
οὐδείς πνευματικός πατήρ, ὅσον καθαρός κι ἄν ἦτο, δέν θά ἠμποροῦσε νά 
βαστάσει  αὐτή  τήν  διακονία,  πολύ  περισσότερο  δέ  νά  παράσχει  ἄφεση 
ἁμαρτιῶν. 
Γι’ αὐτό καί σ’  ὅσους ὑπερτιμοῦν τήν ἀνθρώπινη συνδρομή καί μάλιστα 
πιστεύουν ὅτι ἡ ἐγκυρότητα τοῦ Μυστηρίου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀρετή τοῦ 
Πνευματικοῦ,  ὁ  ἱερός Πατήρ λέγει σχετικά:  ‘’τό πᾶν γίνεται ἀνάλογα μέ 
τήν δική σου πίστη. Οὔτε ὁ δίκαιος ἱερεύς θά σέ ὠφελήσῃ σέ κάτι, ἐάν ἐσύ 
δέν  εἶσαι  πιστός,  οὔτε  ὁ  φαῦλος  θά  σέ  βλάψῃ  σέ  κάτι,  ἐάν  ἐσύ  εἶσαι 
πιστός………. τό πᾶν ὀφείλεται στήν χάρη τοῦ Θεοῦ’’.2 
 
Συνοψίζοντας  τά  ὅσα  πολύ  περιληπτικῶς  ἀνεφέρθησαν,  ἀβίαστα 
συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Ἱερός Χρυσόστομος εἶναι ὁ γλυκύς καί φιλόστοργος 
πνευματικός πατέρας πού παρουσίασε  τή μετάνοια ὡς ἀνεκτίμητο δῶρο 
Θεοῦ  καί  τήν  ἐξομολόγηση  ὡς  τό  μυστήριο  τῆς  ἀγάπης  καί  τῆς 
φιλανθρωπίας Του, ὡς τήν ἔξοδο πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
ἀσύδοτη  αὐταρέσκειά  του  καί  τόν  ἀποκαθιστᾶ  ὡς  φίλο  τοῦ  Θεοῦ,  τοῦ 
Θεοῦ τῶν μετανοούντων.   
 
Ἀπευθυνόμενος  πρός  ὅλους,  πνευματικούς  πατέρες  καί  πνευματικά 
τέκνα, παρουσιάζει τόν παρόντα βίο ὡς καιρό μετανοίας καί ἐπιστροφῆς. 
Ἀποβλέποντας στήν  ἐκκλησιαστική οἰκοδομή καί μόνον,  συνιστᾶ σ’  ὅλα 
τά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τή διδαχή γιά ἑκούσια αὐτοδέσμευση, 
μιά  διδαχή  πού  θά  γίνει  προμετωπίδα  τῆς  συνειδητοποιημένης  εὐθύνης 

                                                 
2 Ἱερομ.  Γρηγορίου, Τό Μυστήριον τῆς μετανοίας,  Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον ἅγ. 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Ἅγιον Ὄρος 2004, σελ. 65‐66 καί ΕΠΕ 23, 498. 
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μας   «Ἄς  φθάσωμεν  ἐνώπιόν  Του,  ἐξομολογούμενοι».3  «Ἄς  κενώσωμεν 
ἐνώπιον Του τάς καρδίας ἡμῶν». 4 
 
Ἀναμφισβήτητα ἀναδείχθηκε μιά μεγάλη καί θερμή πατρική ἀγκαλιά γιά 
ὅλους τούς πεσόντες καί μετανοοῦντες.  
Ταυτόχρονα  εἶναι  καί  ἕνας  καθρέπτης,  ἕνας  κανόνας  γιά  τούς 
πνευματικούς  πατέρες  ὅλων  τῶν  ἐποχῶν.  Σοβαρός  καί  ἁπλός,  φοβερός 
καί  ἐπιεικής,  αὐταρχικός  καί  κοινωνικός,  ἀδέκαστος  καί  ἐξυπηρετικός, 
ταπεινός  καί  ἀξιοπρεπής,  αὐστηρός  καί  ἥμερος  προσφέρεται  ὄχι  μόνον  
γιά μελέτη καί μάθηση, μά κυρίως γιά μίμηση.  
 

                                                 
3 Ψαλμ. 々δ΄ 20.   
4 Ψαλμ. ρμα΄, 3.  


