
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θὰ γράψη 
καὶ ἐκφωνήση τὸ 387 τὶς περίφημες Ὁμιλίες του 
«Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας» (Α’-ΚΑ’), οἱ ὁποῖες κα-
ταλαμβάνουν ἑκατοντάδες σελίδες, προκειμέ-
νου νὰ διαπραγματευθῆ τὰ σχετικὰ / κοινωνικὰ 
θέματα, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπερασπισθῆ ἀπὸ τὴν αὐτο-
κρατορικὴ βία ἢ καὶ ἀδικία τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
περιγράφονται στὸ ἀκόλουθο περιστατικὸ στὴν Ἀντιόχεια:

Τὸν καιρὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου, κάποιοι ἄνθρωποι τὴν 
νύκτα ἔρριξαν καὶ ἔσπασαν τὰ ἀγάλματά του στὴν Ἀντιόχεια. Ὁ 
Αὐτοκράτωρ ὠργίσθηκε πολὺ καὶ τιμώρησε μὲ τὸν πιὸ αὐστηρὸ τρό-
πο τὴν Ἀντιόχεια (κάψιμο, συλλήψεις, φόνους...). Ὅλη ἡ πόλις ἐσιώ-
πησε καὶ ὑπέφερε τὴν φρίκη. Τότε ἐμφανίσθηκε στοὺς δρόμους τῆς 
Μεγάλης Ἀντιόχειας μία παράξενη ὁμάδα ἀνθρώπων, ποὺ ξεκίνη-
σε νὰ διαμαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου. 

Αὐτοὶ ἦσαν Ὀρθόδοξοι Μοναχοὶ ποὺ ζοῦσαν στὰ ψηλὰ Βουνὰ 
καὶ στὴν ἔρημο.

Ἀκούγοντας γιὰ τὶς κακὲς καὶ ἀπάνθρωπες πράξεις τοῦ Αὐτο-
κράτορος Θεοδοσίου καὶ τῶν Στρατηγῶν στὴν Ἀντιόχεια, βγῆκαν 
στοὺς ἄδειους δρόμους καὶ ἄρχισαν νὰ φωνάζουν στοὺς δολοφό-
νους τοῦ Αὐτοκράτορος:
«Πηγαίνετε νὰ πῆτε στὸν Αὐτοκράτορα τὰ ἑξῆς: Εἶναι ἀλήθεια 

πὼς εἶσαι Αὐτοκράτορας, ἀλλὰ εἶσαι καὶ ἄνθρωπος. Νὰ φοβηθῆς τὸν 
Δημιουργὸ καὶ νὰ σταματήσης νὰ σκοτώνης τὰ δημιουργήματά Του. 
Ἐσὺ θύμωσες, γιατὶ ἔπεσαν τὰ δικά σου πέτρινα ἀγάλματα. Πιστεύ-
εις πὼς λιγότερο θὰ θυμώση ὁ Θεὸς μαζί σου, ἀφοῦ ἐσὺ καταστρέ-
φεις τὰ δικά Του ζωντανὰ δημιουργήματα; Τὰ δικά σου ὁμοιώματα 
εὔκολα θὰ ξαναφτιαχθοῦν καὶ θὰ τοποθετηθοῦν στὴν θέσι τους, 
ἀλλὰ ὅταν ἐσὺ σκοτώνης ἀνθρώπους, πῶς θὰ διορθώσης τὸ λάθος 
σου; Μπορεῖς νὰ ἀναστήσης νεκροὺς ἀνθρώπους;...».

Ὁ Ἱερωμένος, καὶ πολὺ περισσότερο ὁ Ἐκκλησιαστικὸς Ἄρχων, 
ἀπαγορεύεται νὰ ἀσκῆ πολιτικὴ ἐξουσία. Ἀναμένεται ὅμως νὰ το-
ποθετῆται ἔναντι τῆς Πολιτικῆς Ἐξουσίας, ὅταν χρειασθῆ, σύμφω-
να μὲ τὸ πνεῦμα τῶν μεγάλων Ἀνατολικῶν Πατέρων.

* * *
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω δείχνουν μία ἐξώφθαλμη καὶ ἐμφανῆ ἀλλοί-

ωσι τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τῶν εὐαγγελικῶν κριτηρίων 
ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ποιμένας, οἱ ὁποῖοι παραδόξως σιωποῦν 
ἔναντι τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ ἀνισότητος....

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;»... 

Ἡ ἀδικία, ἡ ἀνισότητα 
καὶ ἡ ἀποστέρηση «ὀργιάζουν»...

Γιατί οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας σιωποῦν;...
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