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Ὁ ὅςιοσ πατὴρ ἡμῶν Συμεὼν ὁ Στυλίτθσ εἶναι ἀναμφιβόλωσ μιὰ μεγάλθ καὶ
ἰδιόρρυκμθ ἐκκλθςιαςτικὴ προςωπικότθτα. Τὰ δυὸ αὐτὰ χαρακτθριςτικά τθσ
προςωπικότθτάσ του, ἡ μεγαλοςφνθ καὶ ἡ ἰδιορρυκμία, ἔφεραν ςὲ δυςχερι κζςθ
τοὺσ κατὰ καιροὺσ βιογράφουσ του καὶ τοὺσ ἐγκωμιαςτζσ του. Καὶ τοῦτο, πρῶτο,
γιατὶ ἦταν καὶ εἶναι ςτοὺσ πολλοὺσ ἀπίςτευτα τὰ ἀςκθτικά του κατορκϊματα καί,
δεφτερο, γιατὶ εἶναι δφςκολοσ ὁ τρόποσ τῆσ ἀντιμετωπίςεωσ τοῦ μεγάλου κζματοσ
τῆσ προβολῆσ του ὡσ παραδείγματοσ πρὸσ μίμθςθ ςτὰ μζλθ τῆσ Ἐκκλθςίασ.
Πράγματι ἡ ἀςκθτικὴ πολιτεία τοῦ Συμεὼν ξεπερνᾶ κάκε μζτρο ὄχι μόνο τθσ κοινῆσ
ἀνκρϊπινθσ φφςεωσ, ἀλλὰ καὶ τοῦ πιὸ ἀπολφτου τρόπου ἀρνιςεωσ τοῦ κόςμου καὶ
τῶν ἀγακῶν του γιὰ τὴν ἀγάπθ τοῦ Χριςτοῦ. Παρὰ ταῦτα, ἢ ἀκριβῶσ γι᾿ αὐτά, ἡ
Ἐκκλθςία ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ προβάλλει τὸ παράδειγμα του, τοποκετϊντασ μάλιςτα
τὴ μνιμθ του ςτὴν ἀρχι, ςτὴν πρϊτθ ἡμζρα τοῦ ἐκκλθςιαςτικοῦ ἔτουσ ςὰν
ἀφετθρία καὶ ὑψθλὸ δείκτθ τῆσ κατὰ Χριςτὸν πολιτείασ, ποὺ μπορεῖ μὲ ἐπιτυχία νὰ
ςυναγωνιςκεῖ μὲ τὴν ἀγγελικὴ τελειότθτα.
Τὸν βίο, τὴν πολιτεία καὶ τὴν ὑπὲρ φφςιν ἄςκθςθ τοῦ ὁςίου Συμεϊν μᾶσ διθγοῦνται
ὄχι μόνο μεταγενζςτερεσ πθγὲσ καὶ ςυναξάρια, ποὺ κὰ μποροῦςε νὰ ὑποκζςει
κανεὶσ ὅτι ἡ χρονικὴ ἀπόςταςθ καὶ ἡ φιμθ εὐνόθςαν τὴν ἀλλοίωςθ τῆσ ἱςτορικῆσ
πραγματικότθτασ καὶ μεγαλοποίθςαν τὰ γεγονότα, ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτα ἀξιόπιςτεσ
πθγζσ, ποὺ γράφθκαν ὅταν ἀκόμα ηοῦςε ὁ ἅγιοσ ἢ ἀμζςωσ μετὰ τὸ κάνατό του.
Συγγραφεῖσ τουσ εἶναι ςοβαροὶ αὐτόπτεσ καὶ αὐτικοοι μάρτυρεσ, ὁ ἐπίςκοποσ
Κφρου Θεοδϊρθτοσ καὶ ὁ μακθτὴσ τοῦ ὁςίου Συμεὼν μοναχὸσ Ἀντϊνιοσ. Ὁ πρῶτοσ
τοῦ ἀφιερϊνει εἰδικὸ κεφάλαιο ςτὴν «Φιλόκεο Ἱςτορία» του, πρὶν ἀκόμα κοιμθκεῖ ὁ
Συμεϊν, καὶ ὁ δεφτεροσ, ἔγραψε τὸ Βίο του λίγο μετὰ τὸ κάνατο τοῦ ὁςίου. Οἱ

πλθροφορίεσ καὶ τῶν δυὸ ςυμπίπτουν ἀπόλυτα. Εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τουσ τὰ μάτια τὸν
ὅςιο, ἔηθςαν μαηί του, ἄκουςαν τὴ διδαςκαλία του, μίλθςαν μαηί του, γνϊριςαν τὰ
ἀςκθτικά του παλαίςματα καὶ χρθμάτιςαν αὐτόπτεσ μάρτυρεσ τῶν πολλῶν
καυμάτων ποὺ μὲ τὴ χάρθ τοῦ Θεοῦ τελοῦςε. Ἂν ὅλα αὐτὰ φαινόταν τότε καὶ
φαίνονται καὶ ςιμερα ἀπίςτευτα καὶ ὑπεράνκρωπα, ἡ ἱςτορία, βαςιςμζνθ ςτὴν
αὐτοψία τῶν μαρτφρων, βεβαιϊνει πὼσ εἶναι ἀλθκινά. Κανεὶσ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀμφιςβθτιςει τὴν ἱςτορικότθτά τουσ. Τὸ παράδοξο ςτὴν περίπτωςθ τοῦ Συμεὼν
εἶναι αὐτὸσ ὁ ἴδιοσ ὁ Συμεϊν, ὁ «οὐράνιοσ ἄνκρωποσ» καὶ ὁ «ἐπίγειοσ ἄγγελοσ»
(αὐτόμελο ςτιχθρὸ τοῦ ἑςπερινοῦ τθσ 1θσ Σεπτεμβρίου), ὁ ἀςϊματοσ ἄνκρωποσ καὶ
ὁ ἔνςαρκοσ ἄγγελοσ.
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