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Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η έκδοση των έργων του Χρυσοστό-
μου άρχισε από τις αρχές του 16ου αι. 
και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Λε-
πτομέρειες μπορεί να βρει κανείς στο 
CPG II, 4301 (για τις παλαιότερες εκ-
δόσεις), καθώς και σε ειδικά πατρολο-
γικά εγχειρίδια, τα οποία παρατίθενται 
στη βιβλιογραφία. Εδώ θα αναφερθούν 
μόνον οι γνωστότερες και πιο εύχρη-
στες εκδόσεις, οι οποίες αφορούν είτε 
το σύνολο του έργου του είτε μόνο κά-
ποιο τμήμα του: PG 47-64· ΕΠΕ (Άπαντα 
τα έργα, τ. 1-40)· ΒΕΠΕΣ (εκδόθηκαν 
μέχρι τούδε 4 τόμοι: ΒΕΠΕΣ 90-94. Η 
έκδοση των χρυσοστομικών έργων συ-
νεχίζεται)· SCh (εκδόθηκαν μέχρι τώρα 
αρκετοί τόμοι με τα έργα του Χρυσοστό-
μου: 13 bis· 28 bis· 50· 79· 103· 117· 
125· 138· 188· 272· 277· 300· 304· 
346· 348· 362· 366· 396· 433)· F. 
Field, Ioannis Chrysostomi interpretation 
omnium epistularum Paulinarum, I-VII, 
Oxford 1845-1862.  Α.ΖΑΧ.
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M.J., Homilieae pseudo-chrysostomicae, Brepols 
1994. DSp 8, σ. 331-355.

ΙΙΙ. Η διδασκαλία του Ιωάννου Χρυ-

σοστόμου. 

α) Τριαδολογία-Χριστολογία. Ο Χρυσό-
στομος διδάσκει το ακατάληπτο του Θε-
ού. Η ουσία Tου είναι απρόσιτη στην 
ανθρώπινη διάνοια. Ο άνθρωπος κα-
τανοεί συγκαταβατικώς τη δύναμη του 
Θεού «ἐπιμετρῶντος τῇ τῶν ὁρῶντων 
ἀσθενείᾳ τῆς ὄψεως τὴν ἐπίδειξιν». Ο 
ιερός Πατήρ ακολουθεί τη θεολογία του 
Μεγάλου Αθανασίου, των μεγάλων Πα-
τέρων της Καππαδοκίας και της Α΄ Οι-
κουμενικής συνόδου. Στα συγγράμματά 
του, όταν αναφέρεται στον Υιό και Λό-
γο του Θεού, προτιμά τους αντιοχεια-
νούς όρους 'ὅμοιος κατὰ πάντα' ή 'ἀπα-
ράλλακτος' ή 'ὅμοιος κατὰ τὴν οὐσίαν', 
από τον όρο 'ὁμοούσιος', προκειμένου 
να μην προκαλέσει εντάσεις στην περι-
οχή της ποιμαντικής του διακονίας. Δεν 
τίθεται ζήτημα μη αποδοχής της ομο-
ουσιότητος του Λόγου. Στην Εἰς Ἰωάννη 
ομιλία του, λέγει χαρακτηριστικώς: «Τῇ 
γὰρ ἑνώσει καὶ τῇ συναφείᾳ ἕν ἐστιν ὁ 
Θεός, Λόγος καὶ Σὰρξ... καὶ ἀφράστου» 
(Εἰς Ἰωάννην ΙΑ΄, β, PG 59:8). Χριστο-
λογικά αποσπάσματα της ομιλίας αυτής 
χρησιμοποιήθηκαν από τη Δ΄ Οικουμε-
νική σύνοδο για να δηλώσουν την ένω-
ση ανθρώπινης και θείας φύσεως στο 

πρόσωπο του Χριστού. Ο Χρυσόστο-
μος χρησιμοποιεί συστηματικώς τους 
όρους 'συνάφεια' και 'ένωση' θείας και 
ανθρώπινης φύσεως, όταν αναφέρεται 
στον Σαρκωμένο Λόγο, και αποκλείει 
την τροπή ή τη σύγχυση των δύο φύ-
σεων. Με την Ενανθρώπηση η σάρ-
κα-ανθρωπότητα εκπληρώνει τον προ-
ορισμό της αναμαρτησίας και της αθα-
νασίας. Πάντως, λόγω της αντιοχεια-
νής παραδόσεως, στην οποία ανήκει 
και έχει ανατραφεί, αποφεύγει τη χρή-
ση του όρου 'Θεοτόκος'. 

β) Εκκλησιολογία-Εσχατολογία. Κατά 
τον ιερό Χρυσόστομο, η Εκκλησία εί-
ναι η συναγωγή των ανθρώπων σε ένα 
σώμα με κεφαλή τον Χριστό προς απο-
κατάσταση της σχέσεως ανθρώπου και 
Θεού· είναι η ανακεφαλαίωση αυτής της 
σχέσεως, η σύναψη της ενώσεως του 
ανθρώπου με τον Θεό, η οποία κατέ-
στη δυνατή με την Εναθρώπηση. Ως 
«ἀποκεκρυμμένον» μυστήριο υπήρχε 
«πρὸ τῶν αἰώνων» και «κατά πρόθε-
σιν» στὴ βούληση του Πατρός. Με την 

Ενανθρώπηση η Εκκλησία γίνεται η 
«διὰ Χριστοῦ» ιστορία. Η ανθρωπότη-
τα προσλαμβάνoντας τον Χριστό γίνε-
ται «σῶμα» και «πλήρωμά» Του. Ως εκ 
τούτου, είναι κοινωνία των μελών με-
ταξύ τους και όλων των μελών με τον 
Χριστό. Η κοινωνία είναι πραγματική, 
συγκροτούμενη από το Άγιο Πνεύμα. 
Θεωρεί δε την μετά την Ανάληψη του 
Χριστού «ἐπιδημία» του Αγίου Πνεύμα-
τος ως απόδειξη της μετά τη Σταύρωση 
καταλλαγής των ανθρώπων με τον Θεό.
Ο Χρυσόστομος διακρίνει σχηματικώς 
την έννοια της οικουμενικής Εκκλησί-
ας και των κατά τόπους Εκκλησιών, κα-
θώς οι τοπικές Εκκλησίες μετέχουν στο 
όλον της Μίας και Καθολικής Εκκλη-
σίας. Κάθε τοπική Εκκλησία είναι κα-
θολική και αυθεντική, μόνον τοπικώς 
διακρινόμενη, ενώ πνευματικώς είναι 
ενωμένη με τις άλλες τοπικές Εκκλησίες. 
Τα μέλη της Εκκλησίας διαθέτουν ξε-
χωριστό ρόλο, κοινά αλλά και διακριτά 
χαρίσματα και πνευματικές εξουσίες. Η 
ιερωσύνη είναι χάρισμα, το οποίο προ-
ϋποθέτει και απαιτεί αγγελική καθαρό-
τητα. Η εγκυρότητα, όμως, των μυστη-
ρίων δεν εξαρτάται από την ευλάβεια 
και ευσυνειδησία των ιερέων. 
Ο Χρυσόστομος είναι ο θεολόγος της 
Ευχαριστίας. Ταυτίζει και θεωρεί την 
Ευχαριστία ισοδύναμο του Μυστικού 
Δείπνου, διά της επεμβάσεως του Αγί-
ου Πνεύματος. Η Ευχαριστία δεν έχει 
συμβολικό χαρακτήρα, αλλά είναι πραγ-
ματική βρώση του αληθούς σώματος και 
αίματος του Χριστού. Ο πιστός ενώνε-
ται με τον Χριστό, όπως η ανθρώπινη 
φύση του Ιησού με τη θεία φύση Του. 
Σύνολη η μετέπειτα ευχαριστιακή θεο-
λογία, η οποία αναπτύσσεται πάνω στις 
έννοιες της Θυσίας και της Αναμνήσε-
ως, έχει τη βάση και την αφετηρία της 
στον Χρυσόστομο. Η πίστη του Χρυσο-
στόμου στην πραγματικότητα της ενώσε-
ως του πιστού με τον Χριστό, τον ωθεί 
στην προτροπή προς το ποίμνιο για συ-
χνή Μετάληψη κατόπιν της πρέπουσας 
καθάρσεως και προπαρασκευής. 
Η Εκκλησία είναι ο αρραβώνας τού 
Πνεύματος, ο νέος Παράδεισος, μεί-
ζων του πρώτου Παραδείσου, αλλά έλατ-
των σε σχέση με τη Βασιλεία των Ου-
ρανών. Ο άνθρωπος καλείται στην Εκ-
κλησία και με το βάπτισμα λαμβάνει τη 
Χάρη του Πνεύματος. Όμως, δεν αρκεί 
η εκ του Πνεύματος «δικαίωση», αλλά 
απαιτείται η των «κατορθωμάτων παρ-
ρησία». O Χρυσόστομος ονομάζει μέγα 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ψηφιδωτό 
(περ. 1140), Cappella Palatina, Πα-
λέρμο, Σικελία
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δόγμα τη συνεργία θείου και ανθρώπι-
νου παράγοντος, της αγάπης του Θεού 
και της αρετής του ανθρώπου, για την 
τελείωση του μυστηρίου της σωτηρίας. 
Το μυστήριο της σωτηρίας εκπληρώνε-
ται και φανερώνεται στη Βασιλεία, με 
την ανάσταση των σωμάτων, και την 
ανακαίνιση του κόσμου. 
γ) Ανθρωπολογία-Θεία Παιδαγωγία. Η 
ανθρωπολογία του Χρυσοστόμου δεν 
διαφέρει από αυτή των Καππαδοκών 
Πατέρων, ως προς τη διδασκαλία περί 
της «κατ’ εἰκόνα» και «καθ’ ὁμοίωσιν» 
κατασκευής του ανθρώπου. Ειδικά, ως 
προς το ζήτημα της αθανασίας του αν-
θρώπου ο Χρυσόστομος ακολουθεί τον 
Θεόφιλο Αντιοχείας, του οποίου η θέ-
ση επικράτησε στην Ορθόδοξη Παρά-
δοση, περί του ότι ο άνθρωπος κατα-
σκευάστηκε και τοποθετήθηκε στον Πα-
ράδεισο με τη δυνατότητα της αθανα-
σίας και το ενδεχόμενο του θανάτου. 
Η αφθαρσία του σώματός του εξηρτά-
το από την τήρηση της θείας εντολής. 
Ως προς το πρόβλημα του κακού και το 
κύριο αίτιο της πτώσεως του ανθρώπου 
από το πρωτόκτιστο κάλλος, διαφορο-
ποιείται από τον Ωριγένη και τον Μέ-
γα Βασίλειο, οι οποίοι επικεντρώνο-
νται στον «κόρον» της θεάσεως του θεί-
ου κάλλους και της εκ περιεργείας δο-
κιμής των ηδονών της σαρκός. Ο Χρυ-
σόστομος βλέπει ως πρώτο κίνητρο τον 
εγωισμό, την ελπίδα της ισοθεΐας. Δεν 
δέχεται ότι η παραδείσια τέρψη επέφε-
ρε κορεσμό στους Πρωτοπλάστους, αλ-
λά σημειώνει ότι το μέγεθος της απο-
λαύσεως και της τρυφής δημιούργησε 
ένα ευνοϊκό κλίμα για την απόνοια και 
τον εγωϊσμό.
Με την αφαίρεση των παραδείσιων αγα-
θών από τον άνθρωπο και τις κοινωνί-
ες του, ο Θεός δημιουργεί ένα περιβάλ-
λον ταπεινώσεως, ιδιαίτερα ωφέλιμο 
για την εκζήτηση της κοινωνίας με τον 
Θεό. Η αφαίρεση των αγαθών δεν είναι 
εκ Θεού τιμωρία, αλλά έκφραση της παι-
δαγωγικής αγάπης και της φιλανθρω-
πίας Του. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 
της χρυσοστομικής διδασκαλίας περί τη 
μεταπτωτική περίοδο εκδηλώσεως της 
Θείας Οικονομίας είναι αυτό που αφο-
ρά την προσθήκη νέων αγαθών. Σύμ-
φωνα με τη διδασκαλία αυτή, όλοι οι 
κοινωνικοί θεσμοί, οι τέχνες, τα επαγ-
γέλματα, οι πολιτικές ιεραρχίες, η οι-
κογένεια, ακόμη και η οικονομική δι-
αστρωμάτωση και ποικιλότητα των αν-
θρωπίνων ενασχολήσεων ενυλώνουν 

την εκ Θεού μέριμνα για τη λειτουργική 
ενότητα και γνωμική ομόνοια του αν-
θρωπίνου γένους. Οι παθογένειες όλων 
των ανωτέρω αγαθών οφείλονται στην 
απολησμόνηση του συνεκτικού στοιχεί-
ου των κοινωνικών αντιθέσεων. Η συ-
νεκτική δύναμη της κοινωνίας, αλλά και 
του ανθρώπου ως συγκροτημένης προ-
σωπικότητας, είναι η αγάπη. 
Απόρροια της τοποθετήσεως της αγά-
πης στην κορωνίδα των πνευματικών 
αγαθών είναι και η πρωτότυπη χρυσο-
στομική θεώρηση του γάμου. Ο γάμος 

εισάγεται ως θεσμός μεταπτωτικός για 
να εξυπηρετήσει το σχέδιο της Θείας 
Οικονομίας. Είναι εργαλείο ηθικής τε-
λειώσεως. Απεμπλέκεται ο γάμος από 
την αποκλειστική σκοπιμότητα της τε-
κνογονίας προς αύξηση του πληθυσμού. 
Η τεκνογονία είναι διδακτήριο αγάπης. 
Οδηγεί τη γυναίκα στη θεογνωσία, ενό-
ψει της αναγνωρίσεως της παρουσίας 
του Θεού στο θαύμα της γεννήσεως. 
Παιδαγωγεί τα δύο φύλα στην ενότη-
τα και την αλληλοπεριχώρηση, καθώς 
γίνεται αντιληπτό ότι έκαστο είναι ατε-
λές και αδύναμο να παραγάγει τη νέα 
ζωή μεμονωμένως. Όμως, όπως ήδη 
ελέχθη, η τεκνογονία είναι μία μόνον 
εκ των πολλών οδών και τρόπων, δια 
των οποίων το γαμήλιο ζεύγος καλεί-
ται να φθάσει στην ηθική του τελείω-
ση. Το εκπληκτικό τής περί γάμου δι-
δασκαλίας του Χρυσοστόμου έγκειται 
στην ταύτιση της ηθικής τελειώσεως 
εκάστου μέλους του ζεύγους με τη με-
ταξύ τους κοινωνία, αγάπη και ενότη-
τα, και όχι απλώς με τη σωφροσύνη, 
την επίτευξη δηλαδή της ισοβίου συ-

ζυγικής πίστεως. Η σωφροσύνη είναι 
μεν ένδειξη της αυθεντικής αγάπης, αλ-
λά δεν είναι εντελέχεια. Ο Χρυσόστο-
μος γίνεται ακόμη πιο πρωτότυπος για 
την εποχή του, καθώς στο πλαίσιο της 
θεολογίας του γάμου και της προβολής 
της αγάπης και της ενότητας στο ζεύγος 
ως υπαρξιακού στόχου μιας διακριτής 
από τη λοιπή κοινωνία ολότητας, εν εί-
δει κυττάρου σε έναν ενιαίο οργανισμό, 
ομιλεί για τις ψυχολογικές και όχι μό-
νο τις βιολογικές διαφορές μεταξύ των 
δύο φύλων. Υπ’ αυτό, και όχι υπό το 
ηθικιστικό πρίσμα, θα πρέπει να εκτι-
μηθούν οι επισημάνσεις του Χρυσο-
στόμου ως προς τα συνήθη ελαττώμα-
τα της ανδρικής και γυναικείας φύσε-
ως. Τα ελαττώματα δεν εμποδίζουν τον 
σκοπό της τελειώσεως, καθότι δεν εί-
ναι ικανά να ανασχέσουν τη δύναμη της 
Χάριτος, όταν το ζεύγος την επιζητεί και 
την επιδιώκει. Η Παναγία χρειάστηκε 
να επιμείνει στον υιό της για το γαμή-
λιο θαύμα στην Κανά. Ο Χρυσόστομος 
ανατρέχει στην εικόνα της θαυματουρ-
γικής μεταβολής του ύδατος σε οίνο, 
για να υπογραμμίσει ότι με τον γάμο, 
η «ψυχρά» και «διαρρέουσα» επιθυμία 
και έλξη μεταξύ των δύο φύλων, όταν 
ευλογηθεί από τον Χριστό, μετουσιώ-
νεται σε πνευματικό δεσμό. 
Η παρθενία, για τον Χρυσόστομο, εί-
ναι η έκφραση μιας νέας τάξεως πραγ-
μάτων, οφειλόμενη στην εκ Παρθένου 
γέννηση του Θεανθρώπου. Ο γάμος 
αντιστοιχεί σε μια ορισμένη πνευμα-
τική ηλικία του ανθρώπου, είναι «παι-
δικὸ ἄθυρμα» και δεν συμβιβάζεται με 
την παρθενική ζωή, τον τέλειο βίο των 
εσχάτων, τον «ἀνδρᾶσι προκήκοντα». Η 
παρθενία αποτελεί πρόληψη της Βασι-
λείας. Εντάσσεται στο πλαίσιο του αρ-
ραβώνος της ψυχής με τον Χριστό και 
αποτελεί εσχατολογικό χάρισμα, καθώς 
αποκόπτει εντελώς τον ομφάλιο λώρο 
του ανθρώπου με τον κόσμο. 
δ) Κοινωνικο-ποιμαντική διδασκα-
λία. Για τον Χρυσόστομο ο κόσμος εί-
ναι αντικείμενη της Εκκλησίας έννοια 
σε μια αναλογία ουσιαστικής αντιθέ-
σεως μεταξύ ουρανού και γης, αιωνί-
ου και παροδικού, αφθάρτου και φθαρ-
τού, πραγματικού και απατηλού, αλη-
θείας και ψεύδους. Τα εγκόσμια αγαθά 
υφίστανται «κατὰ δόκησιν». Πλατωνι-
κές διδασκαλίες και εικόνες, όπως αυ-
τή του σπηλαίου, του δεσμωτηρίου της 
ψυχής, της σκηνής και του θεάτρου, πα-
ρέχονται από τη χρυσοστομική γραφί-

δα εν αφθονία, προκειμένου να απο-
δοθεί η ματαιότητα και το εξωπραγμα-
τικό του κόσμου. 
Με τα μελανότερα χρώματα παρουσιά-
ζει ο Χρυσόστομος την κακία, την αδι-
κία, την ακαταστασία, τις επιβουλές και 
τις ζηλοτυπίες, τους άτοπους έρωτες, τις 
αδελφοκτονικές σχέσεις του κόσμου. Η 
ανθρώπινη κοινωνία μοιάζει με μαινό-
μενη θάλασσα, η οποία «καθ’ ἑκάστην 
ἡμέρα ὠδίνει ναυάγια ξένα καὶ χαλε-
πά». Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε 
στη φιλία. Βασίλισσα του κόσμου εί-
ναι η υποκρισία, καθώς όλοι οι έχο-
ντες διαθέσεις λύκων έχουν ενδυθεί 
το προσωπείο του προβάτου. Ως αυ-
τουργούς αυτής της καταστάσεως θε-
ωρεί τους κυβερνωμένους τυρρανικώς 
υπό του διαβόλου, τους καταληφθέντας 
από τη μανία της πολυτελούς ζωής, της 
δόξας και του χρήματος. Τα βαθύτερα 
αίτια της συμπεριφοράς τους είναι η 
αγάπη για το χρήμα, το μίσος για τον 
άνθρωπο και σε τελική ανάλυση ο φό-
βος του θανάτου. Για τη ζοφώδη, θο-
ρυβική, αγριοθηρική ζωή του κόσμου, 
δεν έχουν ευθύνη οι ενάρετοι, οι οποί-
οι διάγουν βίο μεμετρημένο και επιει-
κή προς τον συνάνθρωπο. Ωστόσο, ο 
Χρυσόστομος, επηρεασμένος από την 
ελληνική στωική φιλοσοφία, επισημαί-
νει ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πράγ-
ματα, αλλά ο τρόπος θεάσεως, η γνώ-
μη που σχηματίζουν οι άνθρωποι για 
τα πράγματα. Η ορθή τοποθέτηση του 
ψυχικού οργάνου, ώστε να μην επηρε-
άζεται από τους κλυδωνισμούς της μαι-
νόμενης θάλασσας, είναι διδακτή. Ανα-
βιβάζει όμως την απόκτηση αυτής της 
δεξιότητας στο επίπεδο του χαρίσμα-
τος, το οποίο λαμβάνει ο άνθρωπος, 
ένεκα της προσπάθειας και της φιλοτι-
μίας του, από τον Παράκλητο.
Ο Χρυσόστομος κινείται σαφώς εντός 
του πλαισίου της χριστιανικής φιλο-
σοφίας και, πέρα από την εκπαίδευ-
ση της ψυχής, ώστε να μην έρχεται σε 
απόγνωση και να μην ταράσσεται από 
τους θορύβους του κόσμου, προτείνει 
τον ασκητικό μοναχισμό. Η μεταφύ-
τευση των αξιών του ασκητικού μονα-
χικού βίου, κυρίως της εγκράτειας, της 
υπακοής, της φιλαδελφίας και της ισο-
βίου αναφοράς των πάντων στον Θεό 
στις κοσμικές κοινωνίες, είναι για τον 
Χρυσόστομο η λύση της ηθικής κατα-
πτώσεώς τους και η απάλειψη του πό-
νου που προκαλεί ο άνθρωπος στον άν-
θρωπο. Μόνο με αυτές τις αρετές, όταν 

Ο Απόστολος Παύλος ψιθυρίζει στον 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο την ερμη-
νεία των Επιστολών του, φορητή εικόνα 
(σύγχρονο έργο), Αγιογραφικό εργαστή-
ρι της μονής Βατοπαιδίου, Άγιο Όρος
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ασκούνται εν Αγίω Πνεύματι, αντιμε-
τωπίζονται τα βαθύτερα αίτια της κοι-
νωνικής τραγωδίας. Δεν υπάρχει δι-
πλό ιδεώδες ηθικής τελειότητας, ένα 
για τους μοναχούς και ένα για τους λοι-
πούς χριστιανούς. Η μόνη διαφορά με-
ταξύ τους, είναι η διαφορετική σχέση 
ως προς τον γάμο. 
Όλα τα παραπάνω δεν τα παραθέτει ο 
Χρυσόστομος σε ένα πλαίσιο αμιγούς 
ηθικής παιδαγωγίας, χωρίς μεταφυσι-
κή ενδυνάμωση και προοπτική. Ο Χρυ-
σόστομος είναι ο κατεξοχήν εκπρόσω-
πος της Θείας Παιδαγωγίας, όπως αυ-
τή εντάσσεται εντός του υπερβαίνοντος 
την εποχή του διαχρονικού μοντέλου 
της εκκλησιαστικής αγωγής. 
Η χρυσοστομική θεώρηση της εκκλησι-
αστικής αγωγής βασίζεται σε δύο θεμέ-
λια: α) τη Θεία Οικονομία, και β) το αυ-
τεξούσιο. Η Θεία Οικονομία εκδηλώνε-
ται σε δύο επίπεδα, το κοσμολογικό και 
το ανθρωπολογικό. Ο Θεός είναι ο Δη-
μιουργός του κόσμου και ο οικονομών 
την κτίση και την ιστορία της. Επίσης 
είναι ο Πατέρας του ανθρώπου και με-
ριμνά για τη σωτηρία του. Η Θεία Οι-
κονομία κινεί την κτίση και την ιστο-
ρία προς ευόδωση του θείου σχεδίου 
για την αποκατάσταση του κατ’ εικόνα 
και τη νίκη του ανθρώπου επί του θα-
νάτου. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο 
για τον άνθρωπο και όχι για τον Εαυ-
τό του. Το ανενδεές του Θεού κατοχυ-
ρώνει την ελευθερία του ανθρώπου. 
Το αυτεξούσιο αποκλείει οποιαδήπο-
τε θεώρηση περί προδιαγεγραμμένης 
μοίρας, περί ειμαρμένης και συνδέσε-
ως του μέλλοντος με την τάξη των πλα-
νητών. Η βούληση του ανθρώπου εί-
ναι σχετικώς ελεύθερη, καθώς δέχεται 
περιορισμούς από τις κοσμικές νομο-
τέλειες, αλλά και τις παγίδες του Πο-
νηρού. Με τη συνεργία όμως του Αγί-
ου Πνεύματος, ο άνθρωπος κατορθώ-
νει την πλήρη ελευθερία, η οποία δεν 
είναι άλλο από την ελεύθερη αποδοχή 
της Θείας Οικονομίας. 
Επ’ αυτής της βάσεως ο Χρυσόστομος 
πλέκει τον καμβά της εκκλησιαστικής 
αγωγής, συγκαταμειγνύοντας το θείο με 
το ανθρώπινο στοιχείο, το μυστηριώδες 
κίνημα του Πνεύματος με το μυσταγωγι-
κό χάρισμα του ανθρώπου, το μεθεκτό 
των θείων ενεργειών εγκαλλώπισμα με 
τη διδακτή εκτόπιση του κοσμικού φρο-
νήματος. Η Θεία Χάρη είναι εκείνη που 
θα εδραιώσει την αρετή, η οποία είναι 
προϊόν αδιάκοπου πνευματικού αγώνα 

και αποκτά αμετάβλητη στερρότητα μό-
νο διά της πνευματεμφορίας. Η παρο-
χή της Χάριτος αποτελεί ενοίκηση των 
ενεργειών του Πνεύματος και όχι της 
ουσίας του. Ο Χρυσόστομος, ως ανα-
κεφαλαιωτής των Καππαδοκών Πατέ-
ρων, αποτέλεσε τη γέφυρα της πατερι-
κής θεολογίας από την κλασική της πε-
ρίοδο στα μετέπειτα βήματα της νηπτι-
κής και μυστικής θεολογίας, τον ψευ-
δο-Διονύσιο, τον Μάξιμο Ομολογητή 

και τον Δαμασκηνό. Η διάκριση μεταξύ 
«οὐσίας καὶ ἐνεργείας» του Θεού και η 
διατύπωση ότι τα χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος οφείλονται στην επενέργεια 
των άκτιστων ενεργειών Του, δικαίως 
τον τοποθετούν ως έναν από τους ση-
μαντικότερους σταθμούς της θεολογίας 
της μεθέξεως από τους αποστολικούς 
Πατέρες μέχρι τον Παλαμά. 
Η μεθεκτή επενέργεια του Παρακλή-
του δεν αντιμετωπίζεται από τον Χρυ-
σόστομο ως αφορμή αποκλίσεως από 
την παιδαγωγική μέθοδο. Χρησιμοποι-
εί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία όλα τα μέσα 
και τις τεχνικές της θύραθεν ελληνικής 
παιδείας, προσαρμόζοντάς τις στο χρι-
στιανικό ιδεώδες της θεουργικής απο-
καταστάσεως του κατ’ εικόνα. Οι λόγοι 
και τα κηρύγματά του εφαρμόζουν τις 
τεχνικές της επαναλήψεως, των πολλα-
πλών παραδειγμάτων, της προτροπής, 
της ενθαρρύνσεως, της ενσυναίσθησης 
προς τους ακροώμενους. Η χρήση όλων 
των σχημάτων του λόγου, η παιδαγω-
γική λεπτότητα, το χιούμορ, οι απαρά-
μιλλου λογοτεχνικού κάλλους λεκτικές 
εικόνες του, τον κατατάσσουν στην κα-
τηγορία του χαρισματικού παιδαγωγού. 
Ο Χρυσόστομος υπήρξε ο παιδαγωγός 
της ηθικής εμπεδώσεως, καθώς δεν 

δίδασκε απλώς, αλλά ως ποιμένας και 
κήρυκας του Θείου Λόγου είχε αναπτύ-
ξει ίδιαν μνημοτεχνική μέθοδο, ώστε τα 
διδάγματα των λόγων του να χαράσσο-
νται στον νου και την καρδία του ποι-
μνίου του και να επενεργούν μακροπρό-
θεσμα στην ψυχή τους και κατά συνέ-
πεια στη συμπεριφορά τους. 
Την εποχή του ιερού Χρυσοστόμου η 
κοσμοπολίτικη και πολυφυλετική Αντι-
όχεια, παρά το γεγονός ότι είχε αναδει-
χθεί σε σημαντικό οικονομικό κέντρο, 
βρισκόταν σε ηθική παρακμή. Την πλη-
ροφορία μας δίδει ο ίδιος ο Χρυσόστο-
μος, όταν επαινεί τους ηθικούς και ευ-
σεβείς χριστιανούς της πόλης και τους 
αποκαλεί διδασκάλους και προστάτες 
της, από τους διεφθαρμένους πολίτες 
της. Τη διαφθορά δεν την εντόπιζε μό-
νο στους εθνικούς, αλλά και σε μέλη 
της Εκκλησίας, τα οποία παρεξέκλιναν 
από την οδό της συνέσεως και της τηρή-
σεως των ευαγγελικών προσταγμάτων, 
επιδεικνύοντας επιρρέπεια στη χλιδή, 
την τρυφηλότητα, τη σπατάλη και την 
αδικία. Ο Χρυσόστομος δίδαξε σε μια 
εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτή-
των. Η φτώχεια, η δυστυχία και η εξα-
θλίωση ταλάνιζαν το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού. Ως ποιμένας προσπά-
θησε να βοηθήσει τους Αντιοχείς χρι-
στιανούς να συνειδητοποιήσουν την 
αξία του χριστιανικού ήθους, ώστε να 
θεμελιώσουν και να οικοδομήσουν τον 
ενάρετο βίο επί των ιδεωδών της εν 
Χριστώ πολιτείας. Η ίδια στοχοθεσία 
διέπει την ποιμαντική δράση του ιε-
ρού πατρός από τη θέση του Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως. Η διήκουσα 
έννοια του χρυσοστομικού κηρύγματος 
είναι η προτροπή του λαού προς μετά-
νοια και επιστροφή στην καλλιέργεια 
του αυθεντικού εκκλησιαστικού ήθους.
Αξιοσημείωτες είναι οι θέσεις του Χρυ-
σοστόμου σχεδόν εφ’ όλης της κοινω-
νικής ζωής και των φαινομένων αυτής. 
Τα επαγγέλματα είναι πεδία ασκήσεως 
και οι τέχνες απόδειξη της διανοητικής 
δυνάμεως του ανθρώπου και της υψη-
λής αποστολής του. Όμως, η άσκησή 
τους απονομιμοποιείται, όταν δεν εξυ-
πηρετεί το θείο σχέδιο της λιτότητας και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά ρέπει 
προς την πλεονεξία και τη φιλαυτία, μη-
τέρες όλων των δεινών της ανθρωπό-
τητας. Οι πλούσιοι καλούνται να παλέ-
ψουν με το πάθος της φιλοκτημοσύνης 
και οι πτωχοί με το πάθος του φθόνου. 
Αν οι πλούσιοι συνειδητοποιούσαν ότι 

είναι διαχειριστές των δώρων του Θε-
ού και όχι ιδιοκτήτες και αν οι πτωχοί 
απέβαλλαν την οργή κατά των πλουσί-
ων, δεχόμενοι ως ανώτερο από τα υλι-
κά αγαθά δώρο του Θεού την ελευθερία 
της πτωχείας, το κοινωνικό πρόβλημα 
θα είχε, κατά τον Χρυσόστομο, λυθεί. 
Ο θεσμός της πολιτικής εξουσίας εί-
ναι επίσης αναγκαία συνέπεια του με-
ταπτωτικού κόσμου και μέσο ταπεινώ-
σεως του ανθρωπίνου γένους. Στασιά-
ζων ο άνθρωπος και μη δεχόμενος να 
παραμείνει δούλος της αγάπης του Θε-
ού, υφίσταται παιδαγωγικώς τη δουλεία 
της εξουσιάσεως από τον όμοιό του. Η 
πολιτική εξουσία κατά τον Χρυσόστομο, 
μεριμνά για το υλικό μέρος του κοινω-
νικού οργανισμού, ενώ το πνευματικό 
ανήκει στην Εκκλησία. 
ε) Ερμηνευτική διδασκαλία. Ο Χρυσό-
στομος εμπλούτισε την ιστορικογραμ-
ματική εξηγητική μέθοδο της αντιοχει-
ανής σχολής παραμερίζοντας τη μονο-
μέρεια και επιτυγχάνοντας έναν μεγα-
λοφυή συνδυασμό λεπτολόγου εξη-
γητικής έρευνας, οικοδομητικού κη-
ρύγματος και δογματικών αναλύσε-
ων. Για τον Χρυσόστομο η ερμηνευ-
τική των Γραφών επιστήμη δεν είναι 
λόγος κοινός αλλά θεολογία, καθώς ο 
ερμηνευτής μπορεί να φθάσει στο «κε-
κρυμμένο βάθος» των βιβλικών χωρί-
ων με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύ-
ματος. Η Θεία Γραφή δηλώνει και ση-
μαίνει την αλήθεια, όμως η ερμηνεία 
της δεν εξαντλεί το όλον της αλήθειας. 
Ως αδαπάνητος θησαυρός θείων νοη-
μάτων, ως δύναμη «ἐκβλύζουσα τῶν 
θείων ναμάτων, οὐδέποτε ἐπιλείπου-
σα», παρέχει στον εκάστοτε ερμηνευτή 
το «πλέον», χωρίς «πάλι» να εξαντλεί-
ται, διότι η αλήθεια είναι άπειρη. Ο 
Χρυσόστομος δέχεται τη θεοπνευστία 
της Γραφής, αν και επισημαίνει ποιο-
τική διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Και-
νής Διαθήκης. Η Παλαιά είναι ο τύ-
πος της αλήθειας και περιέχει γραπτές 
εντολές, ενώ στην Καινή ο νόμος εγ-
χαράσσεται «ταῖς καρδίαις». Α.ΓΛΑ.
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ΙV. Εικονογραφία. Η καθιερωμένη 
απεικόνιση του αγίου Ιωάννη του Χρυ-
σοστόμου στην τέχνη ακολουθεί την 
παράδοση του Συναξαρίου της ημέρας 
της εορτής των Τριών Ιεραρχών, σύμ-
φωνα με την οποία «Ὁ μὲν θεῖος Χρυ-
σόστομος, τὴν ἰδέαν τοῦ σώματος ἦν 
βραχὺς πάνυ τὴν ἡλικίαν, μεγάλην κε-
φαλὴν τοῖς ὤμοις αἰωρῶν, ἰσχνὸς εἰς 
τὸ ἀκριβέστατον, ἐπίρρινος, εὐρὺς τοὺς 
μυκτήρας, ὠχρότατος μετὰ τοῦ λευκοῦ, 
κοίλους τοὺς κόχλους τῶν ὀφθαλμῶν 
ἔχων καὶ βολβοῖς τούτων κεχρημένος 
μεγάλοις, ἐφ’ οἷς καὶ συνέβαινε, χα-
ριέστερον, ταῖς ὄψεσιν ἀποστίλβειν, 
εἰ καὶ τῷ λοιπῷ χαρακτήρι τὸν ἀχθό-
μενον παρεδήλου· ψιλὸς καὶ μέγας τὸ 
μέτωπον καὶ πολλαῖς ταῖς βολίσι κε-
χαραγμένος· ὦτα περικείμενος μεγάλα 
καὶ τὸ γένειον μικρὸν καὶ ἀραιότατον, 
ὑποπολιαῖς ταῖς θριξὶν ἐξανθῶν, τὰς 
σιαγόνας πεπιεσμένας εἴσω ἔχων τῇ 
νηστείᾳ εἰς τὸν ἀκρότατον…». Η όψη 
του, λοιπόν δεν ήταν επιβλητική, ενώ 
αντιθέτως παρουσιαζόταν «ἀραχώδης» 
με ασθενικά χαρακτηριστικά. Η σκια-
γράφηση της προσωπικότητάς του πε-
ριγράφει έναν ιδιαίτερα δύσκολο άν-
θρωπο, μελαγχολικό, ευέξαπτο, ανυ-
πόμονο, αδιάλλακτο, καχύποπτο αλλά 
και ενίοτε «βίαιο» σε εξάρσεις θυμού. 
Η πρωιμότερη απεικόνιση του αγίου 
απαντά σε δύο τοιχογραφίες της Santa 
Maria Antiqua στη Ρώμη. Η πρώτη 
χρονολογείται στα χρόνια του πάπα 
Μαρτίνου Α΄, δηλαδή στα μέσα του 

7ου αι. Αν και το πρόσωπο έχει υπο-
στεί σημαντικές φθορές, ακολουθεί 
με σαφήνεια τον εικονογραφικό τύ-
πο του πορτρέτου. Η δεύτερη χρονο-
λογείται στο τρίτο τέταρτο του 8ου αι., 
στην οποία απεικονίζεται νέος με οβάλ 
πρόσωπο, πλαισιωμένο από αραιή γε-
νειάδα χωρίς την παραμικρή υπόνοια 
ασκητικότητας. Οι δύο αυτές απεικονί-
σεις πιθανότατα αποτελούν έργα καλλι-
τεχνών προερχόμενων από την ελλη-
νική επαρχία, οι οποίοι όμως γνώρι-
ζαν τις «επίσημες» τάσεις απεικόνισης.
Στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπο-
λης εμφανίζεται η αρχαιότερη απεικό-
νιση του δεύτερου εικονογραφικού τύ-
που του αγίου ως Πατριάρχη. Στο νό-
τιο τύμπανο του ναού, διατηρείται εντυ-
πωσιακό ψηφιδωτό που τον αποδίδει 
ολόσωμο με πλήρη περιβολή, αντάξια 
του υψηλού αξιώματός του. Το επίμη-
κες πρόσωπό του περιβάλλεται από κο-
ντή γενειάδα και σκούρα κόμη. Απου-
σιάζουν πλήρως τα στοιχεία του οστε-
ώδη ασκητικού αγίου, ενώ αντιθέτως 
τα υγιή μάγουλα και η μύτη φανερώ-
νουν ευρωστία και δύναμη.
Τα ίδια εικονογραφικά χαρακτηριστικά 
παρατηρούνται επίσης και στις μικρο-
γραφίες του χειρογράφου των Ομιλι-
ών του Ιωάννη του Χρυσοστόμου από 
τη Βιέννη, γραμμένου και εικονογρα-
φημένου στο Salzburg στις αρχές του 
9ου αι. Στο έργο αυτό απεικονίζεται ως 
«νέος, σπανὸς καὶ ὀλιγογένης», στοι-
χεία που απαντούν στην περιγραφή 
του αγίου στον οδηγό αγιογραφίας (Ερ-
μηνεία της ζωγραφικής τέχνης) του Αγί-
ου Όρους που συνέταξε ο Διονύσιος 
εκ Φουρνά.
Στα ψηφιδωτά του ιερού ναού της Αγί-
ας Σοφίας του Κιέβου κατά το δεύτε-
ρο τέταρτο του 11ου αι. η απόδοση της 
μορφής του αγίου Ιωάννη του Χρυσο-
στόμου απομακρύνεται από το πρό-
τυπο της Ερμηνείας του Διονυσίου εκ 
Φουρνά. Εδώ ο Χρυσόστομος εικονί-
ζεται στο πρόσωπο γεμάτος ρυτίδες 
και αυλακώσεις, με αποστεωμένα, αιχ-
μηρά και ασκητικά χαρακτηριστικά. 
Τα μάτια του αποδίδονται αισθητώς 
μεγαλύτερα από πρωιμότερες απει-
κονίσεις, και το μέτωπό του φαίνεται 
ελαφρώς διογκωμένο. Ωστόσο διατη-
ρεί ορισμένα από τα παλαιότερα χα-
ρακτηριστικά, όπως τα οστεώδη μά-
γουλα, το τριγωνικό σχήμα του προ-
σώπου, τις σκούρες κοιλότητες κάτω 
από τα μάτια, το αιωρούμενο μουστά-

κι, την αραιή χωρισμένη στα δύο γε-
νειάδα και τη χαρακτηριστική διάτα-
ξη της καστανής του κόμης.
Στην ψηφιδωτή απεικόνιση του αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Capella 
Palatina του Palermo, έργο του 12ου αι.,  
παρατηρούμε την εξέλιξη της εικονογρα-
φίας του. Η εξαιρετικά κομψή και ψυ-
χολογικά επεξεργασμένη σκιαγράφησή 
του δεν τον αποτυπώνει ως μαχόμενο 
Πατριάρχη, ούτε ως υπέρμαχο της Ορ-
θοδοξίας, αλλά ως έναν εσωστρεφή και 
πνευματώδη ασκητή. 
Αντίστοιχα στην τοιχογραφία της αψί-
δας του παρεκκλησίου της μονής Χώρα 
(Kariye Camii) η μορφή του αποδίδε-
ται επιμηκυμένη, όρθια και μετωπική.
Ενδεικτική του εικονογραφικού τύπου 
του αγίου ως Πατριάρχη και ιεροκήρυ-
κα αποτελεί η ψηφιδωτή εικόνα προ-
ερχόμενη από την συλλογή Dumbarton 
Oaks. Οι διαστάσεις, περιλαμβανομέ-
νου του ξύλινου πλαισίου, είναι 13χ18 
εκ. Η ψηφιδωτή επιφάνεια, πέρα από 
ορισμένες επιμέρους φθορές και απο-
χρωματισμούς ψηφίδων, βρίσκεται σε 
εξαιρετική κατάσταση, διατηρώντας τα 
χρώματά της το ίδιο ζωντανά ακόμη και 
σήμερα. Το λευκό πολυσταύριο του αγί-
ου είναι καλυμμένο με κόκκινους σταυ-
ρούς και χρυσό περίγραμμα. Το ωμο-
φόριο είναι επίσης λευκό, καλυμμένο 
με χρυσό και κοσμημένο με μεγάλους 
σκούρους μπλε σταυρούς και χρυσό πε-
ρίγραμμα. Το μανίκι τού εσωτερικού εν-
δύματος έχει κόκκινο και χρυσό χρώ-
μα. Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστι-
κό του ψηφιδωτού είναι το ανάγλυφο 
φωτοστέφανο, κοσμημένο με μικρούς 
κόκκινους, μπλε και πράσινους σταυρού 
σε αντίθεση με το χρυσό φόντο, που δη-
μιουργεί την εντύπωση μαξιλαριού, μέ-
σα στο οποίο βρίσκεται σφηνωμένο το 
κεφάλι. Το χρυσό Ευαγγέλιο, που κρα-
τά στο αριστερό χέρι, κοσμείται με κόκ-
κινους, μπλε και πράσινους λίθους. Τα 
ουδέτερα και ήσυχα χρώματα του κεφα-
λιού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα 
θριαμβευτικά χρώματα της περιβολής 
και του φωτοστεφάνου του. Η κόμη και 
η γενειάδα είναι σε ανοικτές καστανές 
αποχρώσεις με ελάχιστο ροζ, λαδί και 
μαύρο. Ο κάμπος είναι χρυσός, ενώ η 
επιγραφή του ονόματός του είναι απο-
δοσμένη με μαύρο χρώμα.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοι-
χεία της προσωπικότητας του Χρυσόστο-
μου αποτέλεσε αναμφισβήτητα το χάρι-
σμα και η δεινότητά στην τέχνη του λό-

γου, εκ της οποίας τού αποδόθηκε και 
το αντίστοιχο προσωνύμιο. Το στοι-
χείο αυτό αξιοποιήθηκε στην απεικό-
νισή του· έτσι, εικονίζεται ως ευαγγελι-
στής και συχνά εμπνεόμενος από τους 
ευαγγελιστές Παύλο ή Λουκά, οι οποί-
οι εμφανίζονται να του υπαγορεύουν 
πίσω από τον ώμο του. 
Εξέλιξη του παραπάνω εικονογραφικού 
τύπου αποτελεί η απόδοση του Χρυσο-
στόμου ως πηγής της Σοφίας, που απα-
ντά σε πλήθος τοιχογραφιών, μικρογρα-
φίες χειρογράφων και φορητές εικόνες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η τοιχογραφία στο Lesnovo (Prizren, 
Bogorodica Ljeviska, 1307-1309), όπου 
η παράσταση της Θείας Σοφίας κατέρ-
χεται προς τους Ευαγγελιστές. Ο Πατέ-
ρας της Εκκλησίας παριστάνεται καθι-
στός με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά 
σε τραπέζι να γράφει, ενώ ο απόστο-
λος Παύλος του υπαγορεύει όσα του 
μεταδίδει η προσωποποίηση της Σο-
φίας. Η επιγραφή στο ειλητό «ΟΙ ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΙ ΜΙΜΟΥΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΤΗΝ 
ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΝΥΝΤΕ» μεταδίδει το 
μήνυμα της μίμησης της φύσης προς 
τους ζωγράφους και καλλιτέχνες μέσω 
του Ιωάννη του Χρυσοστόμου ως πη-
γής της Σοφίας. 
Η διαμόρφωση της εικονογράφησης 
του βίου του αγίου, η οποία είχε ως 
απαρχή τα βυζαντινά χρόνια, γνώρισε 
μετέπειτα μεγάλη εξέλιξη και εμπλου-
τίστηκε με επιπλέον σκηνές, ώστε κα-
τά τη μεταβυζαντινή περίοδο να θεω-
ρείται ως ένα ολοκληρωμένο εικονο-
γραφικό πρόγραμμα. Στο ομώνυμο πα-
ρεκκλήσι, που βρίσκεται στην ιερά μο-
νή Διονυσίου στο Άγιο Όρος, δεσπό-
ζουν οχτώ σκηνές από τον βίο και τα 
θαύματα του αγίου διαταγμένα με χρο-
νολογική σειρά: Η Ίαση του άρχοντα 
Αρχέλαου από τον άγιο εικονιζόμενο 
ως μοναχό, η χειροτονία του αγίου σε 
πρεσβύτερο, η Ίαση του υιού της Εύ-
κλειας, το Όραμα του Πρόκλου, η Εξο-
ρία του αγίου παρουσία του αγίου Πέ-
τρου και του αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου, η Κοίμηση του αγίου, ο Τάφος του 
αγίου και ο Αμπελώνας της χήρας, και 
τέλος, η ανακομιδή του λειψάνου του.
Η καθιέρωση του εορτασμού των Τρι-
ών Ιεραρχών και μεγάλων Πατέρων 
της Εκκλησίας του 4ου αι. συντελέστηκε 
επί της βασιλείας του Αλεξίου Κομνη-
νού (1081 -1118), λόγω της διαμάχης 
που δημιουργήθηκε μεταξύ «τῶν ἐλλο-
γίμων καὶ ἐναρέτων ἀνδρῶν», οι οποίοι 




