
Ὁ ἅγιοσ τησ παρρηςίασ καὶ τῆσ ἑνότητασ 

  

π. Βαςίλειοσ Ι. Καλλιακμάνησ 

α) Ὁ ἅγιοσ Ἰςίδωροσ Πθλουςιϊτθσ, ποὺ τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλθςία ςτὶσ 4 

Φεβρουαρίου, διακρίκθκε ὡσ ςπουδαῖοσ ἐπιςτολογράφοσ. Διζκετε ςπάνια 

παρρθςία καὶ διακρινόταν γιὰ τὸ ἀκζραιο ἦκοσ καὶ τὴν ὀρκότθτα τῆσ πίςτθσ. 

Σϊηονται χιλιάδεσ ἐπιςτολζσ του πρὸσ κλθρικοφσ, ςοφιςτζσ, γραμματικοφσ, ἰατροὺσ 

ἀλλὰ καὶ ἰδιῶτεσ. Χωρὶσ νὰ ὑπολογίηει τὴ δφναμθ τῆσ κρατικῆσ ἐξουςίασ, 

λειτουργϊντασ πζρα ἀπὸ ἐγκόςμιεσ ςκοπιμότθτεσ, ἤλεγχε ἀκόμθ καὶ κοςμικοὺσ 

ἄρχοντεσ κακὼσ καὶ αὐτὸν ἀκόμθ τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόςιο Βϋ (408-450). 

β) Πολλὲσ ἀπὸ τὶσ ἐπιςτολὲσ τοῦ ἁγίου Ἰςιδϊρου ἀπευκφνονται ςὲ ἐπιςκόπουσ, 

πρεςβυτζρουσ, διακόνουσ καὶ μοναχοφσ, ςτοὺσ ὁποίουσ ὑπενκυμίηει τὸ ὕψοσ τῆσ 

ἱεροςφνθσ καὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου κακὼσ καὶ τὴν πνευματικὴ βαρφτθτα τῆσ κλιςθσ 

τουσ. Σχετικὰ μὲ τὴν ὑψθλὴ ἀποςτολὴ τῆσ ἱεροςφνθσ ἀκολουκεῖ τὸν ἅγιο Γρθγόριο 

Θεολόγο καὶ τὸν ἅγιο Ἰωάννθ τὸν Χρυςόςτομο. Ἡ ἱεροςφνθ εἶναι «κεῖο πράγμα», 

«κεία τελετὴ ἡ ὁποία ἀνοίγει τοὺσ οὐρανοὺσ ςὲ ὅςουσ μυικθκαν» ςτὴ χριςτιανικὴ 

πίςτθ ἀλλὰ καὶ «πράγμα οὐράνιο». 

γ) Ὑπενκυμίηει ἀκόμθ ὁ Ὅςιοσ τὴ βαριὰ εὐκφνθ ποὺ ἔχει ὁ ἐπίςκοποσ, ὅταν 

χειροτονεῖ ἀναξίουσ κλθρικοφσ. Εἶναι ςὰν νὰ παραδίδει τὰ πρόβατα ςὲ λφκουσ γιὰ 

νὰ τὰ καταςπαράξουν καὶ ςὲ ἀλεποῦδεσ γιὰ νὰ τὰ ἀφανίςουν μὲ δόλο. Σὲ μία 

ἐπιςτολὴ κζτει τὰ ἑξῆσ ἐρωτιματα: Τί φταίει ἡ Ἐκκλθςία, ἂν ὁριςμζνοι κατζχουν τὸ 

ἀξίωμα τοῦ κλθρικοῦ, ἐνῶ δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ προςμετροῦνται οὔτε καν ςτὰ λαϊκὰ 

μζλθ τθσ; Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλθ, γιατί νὰ μὴν ἐγκωμιάηεται ἡ Ἐκκλθςία γιὰ τοὺσ ἀξίουσ 

διακόνουσ τῆσ ἀλλὰ νὰ διαςφρεται μόνο γιὰ τοὺσ ἀναξίουσ; 
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δ) Σὲ ἐπιςτολι του πρὸσ τὸν Ἅγιο Κφριλλο, ὁ ὁποῖοσ ἀρχικὰ ἦταν ἐναντίον τοῦ ἱεροῦ 

Χρυςοςτόμου, τοῦ ςυνιςτᾶ νὰ μὴ δίνει ἰδιαίτερθ ςθμαςία ςτὶσ φῆμεσ καὶ τὶσ 

προκαταλιψεισ, προκειμζνου νὰ κρίνει ςωςτὰ τὴν κατάςταςθ. Ἂν ὁ Θεὸσ δὲν κρίνει 

βιαςτικά, ἀλλὰ περιμζνει τὴ μετάνοια τῶν ἀνκρϊπων, πολὺ περιςςότερο ἰςχφει 

αὐτὸ γιὰ τὶσ ἀνκρϊπινεσ κρίςεισ. Ἡ ςφςταςθ καὶ ἡ παραίνεςθ τοῦ Ἁγίου Ἰςιδϊρου 

εἶχε ἄμεςο ἀποτζλεςμα, ἀφοῦ ὁ ἅγιοσ Κφριλλοσ ἀποκατζςτθςε τὸ ὄνομα τοῦ ἱεροῦ 

Χρυςοςτόμου ςτὰ δίπτυχα καὶ ἔγινε ἔκτοτε ἔνκερμοσ ὑποςτθρικτισ του 
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