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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πραγματοποίηση της παρουσίασης των εννέα 

ομιλιών του Μεγάλου Βασιλείου, σχετικά με την εξαήμερο δημιουργία του κόσμου. 

Μέσα από τα στάδια της δημιουργίας και εξέλιξης των φυσικών φαινομένων και 

όντων, επιδιώκεται η ανάδειξη παραδειγμάτων στα οποία ο Μέγας Βασίλειος 

αποδίδει παιδαγωγική χροιά, προσαρμοσμένων στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Η 

ομοιότητα μεταξύ του τρόπου ζωής του ανθρώπου με αυτή του ζωικού πληθυσμού, 

διαφαίνεται και υπερτονίζεται σε αρκετά σημεία των ομιλιών. Επιπλέον, 

διεκπεραιώθηκαν συστηματικές μελέτες από αρχαιοτάτων χρόνων για τις 

καταβολές της γης από επιστήμονες που είτε υποστήριζαν και προωθούσαν τη 

μοναδική χριστιανική αλήθεια για τον Πλάστη Θεό, είτε αντιστρατεύονταν τη 

θρησκεία και με σαθρή επιχειρηματολογία προσπαθούσαν να πλανήσουν τον αδαή 

πληθυσμό. Κατά το πέρας των ομιλιών, ο Μέγας Βασίλειος επιτυγχάνει σε 

σημαντικό βαθμό να αποτρέψει το ακροατήριο από την εδραίωση των 

προπαγανδιστικών θεωριών που προβάλλουν οι παραχαράκτες του χριστιανισμού 

για ορθές. 

Πρόλογος 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις εννέα ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου για την 

Εξαήμερο,  και έχει σκοπό να παρουσιάσει περιληπτικά τα στάδια της δημιουργίας 

του κόσμου, έτσι όπως ερμηνεύονται από τον ίδιο, καθώς και να προβεί σε 

περαιτέρω σχολιασμό τους, στοχεύοντας στην προσέγγιση της παιδαγωγικής τους 

αξίας. 

«Εξαήμερος ή εξαήμερον λέγεται κατ’ αρχήν το εξαήμερον, κατά το οποίον ο Θεός 

εδημιούργησεν τον κόσμον, και έπειτα το πρώτον κεφάλαιον της Γενέσεως και όλης 

της Αγίας Γραφής, όπου αποκαλύπτεται θεοπνεύστως δια του Μωυσέως, πώς 

εδημιούργησεν ο Θεός τον κόσμον και τον άνθρωπον» (Ψευτογκάς & Ζήσης 

,1973,9). Το περιεχόμενο, δηλαδή, της Εξαημέρου, είναι η ερμηνεία των στίχων 1,1-

25 της Γενέσεως και μία σύντομη ερμηνεία των στίχων 1,26-27. Πολλοί ήταν οι 

πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν όχι μόνο την Αγία Γραφή γενικά μέσω 

ομιλιών ή υπομνημάτων, αλλά και ιδιαίτερα την Εξαήμερο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Μέγας Βασίλειος εκφώνησε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας εννέα ομιλίες για την 

Εξαήμερο. Στα αρχαία χειρόγραφα, το έργο αυτό είχε ως τίτλο, όπως άλλωστε 

συνηθιζόταν σε πολλά έργα, τον τίτλο της πρώτης ομιλίας. Έτσι ο τίτλος ήταν αρχικά 

«…Εις την πρώτην ημέραν της Εξαημέρου», ή «…Λόγος εις την Εξαήμερον, ήτοι Εις 

το εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Ο Γρηγόριος ο Νύσσης και ο 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός το ονομάζουν απλά «Εξαήμερον».  

Δεν είναι γνωστή η χρονολογία που εκφωνήθηκαν οι ομιλίες από τον Μέγα 

Βασίλειο.  Ωστόσο, πιθανολογείται για το 370, και μάλιστα μέσα στις πέντε μέρες 

νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άλλωστε, καθώς η Εξαήμερος είναι ένας 
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υπομνηματισμός στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι από τα 

αρχαιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα, κατά τη νηστεία του Πάσχα, διαβάζεται στην 

Εκκλησία ένα κομμάτι από το βιβλίο αυτό. Οι ακροατές ήταν τεχνίτες, εργάτες και 

γυναίκες του λαού και άκουγαν τον πρωινό λόγο πριν και τον βραδινό μετά τις 

εργασίες τους. Χρειάζεται να γνωστοποιηθεί το γεγονός της μη ολοκλήρωσης του 

έργου της Εξαήμερου από το Μέγα Βασίλειο, λόγω του πρόωρου θανάτου του. Η 

γλώσσα του Μεγάλου Βασιλείου είναι η καθαρεύουσα της εποχής του, η αττική. 

 Την εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει ο Μέγας Βασίλειος στους ακροατές 

του για την ομιλία σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εικόνα Θεού», 

πραγματοποίησε ο Γρηγόριος Νύσσης με το έργο «Περί κατασκευής του 

ανθρώπου». Ο Γρηγόριος Νύσσης εξέφρασε το θαυμασμό του για το Μέγα Βασίλειο 

και τον τρόπο που ερμήνευσε την Εξαήμερο καθώς αναφέρει για αυτόν  στο έργο 

του «Περί κατασκευής του ανθρώπου»: «…Διότι ο μόνος που κατενόησεν αξίως την 

δημιουργίαν του Θεού είνε ο Βασίλειος, αυτός που εδημιουργήθη όντως κατ’ 

εικόνα του Θεού .…ο οποίος με την ερμηνείαν του έκανεν ευκατάληπτον εις τον 

λαόν την υψηλήν διακόσμησιν του σύμπαντος…» (Ψευτογκάς & Ζήσης,11-12).  

Μία  συνοπτική αναφορά στον τίτλο και στο περιεχόμενο των στίχων της κάθε μίας 

από τις εννέα ομιλίες που περιλαμβάνει η Εξαήμερος είναι η ακόλουθη: 

Ομιλία α’ : «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γέν. 1,1.). 

Ομιλία β’: Περί του «αόρατος ην η γη και ακατασκεύαστος» (1,2-5). 

Ομιλία γ’: Περί του στερεώματος (1,6-8). 

Ομιλία δ’: Περί συναγωγής υδάτων (1,9-10). 

Ομιλία ε’: Περί βλαστήσεως γης (1,11-13). 

Ομιλία ς’: Περί γενέσεως φωστήρων (1,14-19). 

Ομιλία ζ’: Περί ερπετών (=ψαριών) (1,20- 23). 

Ομιλία η’: Περί πτηνών και ενύδρων (1,20-23). 

Ομιλία θ’: Περί χερσαίων (1,24-25 και 26-27). 

 

Μελετώντας διεξοδικότερα το έργο αυτό, συμπεραίνουμε πως ο Μέγας Βασίλειος 

δεν αναλύει απλά το κείμενο της Αγίας Γραφής. Διεισδύει βαθύτερα στις 

φιλοσοφικές και επιστημονικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων της εποχής του, 

τις οποίες είτε ενστερνίζεται και συμφωνεί με αυτές, είτε βρίσκεται αντιμέτωπος και 

τις αντιμάχεται. Σε αυτό το σημείο, αντιλαμβάνεται κανείς την ευρύτητα του 

πνεύματος και των γνωστικών του οριζόντων, καθώς η καλλιέργεια και η 

πολύπλευρη μόρφωσή του τον καθιστούν ικανό στην κριτική στάση όσων 
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καλούνταν να επεξεργαστεί. Πηγή πληροφοριών του αποτέλεσαν και τα βιβλία του 

Αριστοτέλη, Πλούταρχου, Αιλιανού και Διογένους Λαερτίου.  

Επιλογικά, αξίζει να τονιστεί η άποψη του καθηγητή Πατρολογίας Δ. Μπαλάνου 

(όπως αναφέρει ο π. Παπουτσόπουλος, 2011, 9) για τις ομιλίες του Μεγάλου 

Βασιλείου στην Εξαήμερο: «μετά καταπλησσούσης παρατηρητικότητος και γνώσεως 

της φύσεως, κατά το μέτρον της τότε εποχής, εικονίζει ο Βασίλειος το μεγαλείον της 

φύσεως και εξαίρει την Παντοδυναμίαν και Πανσοφίαν του Δημιουργού».  

 

 

Εισαγωγή 

ΒΙΟΣ 

Η Εξαήμερος ομιλία εκφωνήθηκε από το Μέγα Βασίλειο, μία εξέχουσα μορφή της 

ορθοδόξου Εκκλησίας, με σημαντική συμβολή τόσο στον πνευματικό όσο και στον 

παιδαγωγικό τομέα. Ήταν σπουδαίος ιεράρχης και θεολόγος, γι’ αυτό ονομάστηκε 

και Μέγας και Άγιος. Αξίζει, λοιπόν, να γνωρίσει κανείς διεξοδικά τη ζωή και τη 

δράση του μεγάλου αυτού Αγίου, που η προσφορά του για τον χριστιανισμό 

κρίνεται μέγιστη.  

 

Ο Βασίλειος γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το 330 μ.Χ από μία ευγενή 

οικογένεια, η οποία κληροδότησε σημαντικούς θεολόγους και ηγέτες στην 

Εκκλησία. Οι γονείς του, Βασίλειος και Εμμέλεια, προέρχονταν από οικογένειες 

μαρτύρων, που ήταν ευσεβείς γαιοκτήμονες στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και στην 

Καισάρεια της Καππαδοκίας αντίστοιχα. Δημιούργησαν, λοιπόν, μία μεγάλη και 

θεοσεβούμενη οικογένεια αποτελούμενη από εννιά παιδιά, εκ των οποίων τα 

τέσσερα αγόρια-Βασίλειος, Γρηγόριος, Ναυκράτιος, Πέτρος- αφοσιώθηκαν στη 

διακονία της Εκκλησίας, όπως και ένα από τα πέντε κορίτσια η Μακρίνα που έγινε 

μοναχή. 

 

Ο Βασίλειος ήταν από τη γέννησή του ασθενικός, κάτι που τον ακολούθησε σε όλη 

του τη ζωή και είναι γνωστό και από τις επιστολές του όπου έκανε παράπονα για 

τους βαρείς χειμώνες της Καππαδοκίας. Έλαβε την πρέπουσα διαπαιδαγώγηση από 

τη μητέρα του και την πρώτη του παιδεία από τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 

345. Στη συνέχεια, παρακολούθησε τις σπουδές στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, 

όπου γνωρίστηκε με τον Γρηγόριο από την Αριανζό (που αργότερα μετονομάστηκε 

Θεολόγος) και με τον ξάδερφο των αυτοκρατόρων Ιουλιανό. Καθώς ήταν νέος που 

διψούσε για γνώσεις και καλλιέργεια πνευματική, γνώρισε διδασκάλους κέντρων 

που βρίσκονταν τότε σε υψηλή διανοητική και γνωστική άνθιση. Αυτό επιτεύχθηκε 

με την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε μαθητής του καθηγητή 

ρητορικής Λιβανίου, και με την άφιξή του στην Αθήνα το 352, στην ακμάζουσα πόλη 
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του πνεύματος, όπου συναντήθηκε με τον Γρηγόριο από την Αριανζό. Ο Βασίλειος 

και ο Γρηγόριος έγιναν καρδιακοί φίλοι με κοινά ιδεώδη όπως λέει και ο Γρηγόριος 

«Τα πάντα δη κοινά και ψυχή μία δυοίν δέουσα σωμάτων διάστασιν».  

 

Ο Βασίλειος παρακολούθησε τρεις κλάδους μαθημάτων: φιλολογία, ρητορική                       

(πανηγυρική και δικανική) και φιλοσοφία (ηθική, φυσική και μεταφυσική). Λόγω της 

υγείας του ενδιαφέρθηκε να γνωρίζει κάτι και από το ιατρικό κομμάτι των 

επιστημών. Η διασκέδαση των δύο φίλων δεν ακολούθησε την ίδια νοοτροπία με 

των υπόλοιπων φοιτητών που αναλώνονταν σε γιορτές και πανηγύρια, αλλά 

αντιθέτως, διοργάνωναν συγκεντρώσεις με ομοϊδεάτες συμφοιτητές τους, 

ιδρύοντας τον πρώτο χριστιανικό φοιτητικό σύλλογο. Μάλιστα ήταν τόσο 

αφοσιωμένοι άνθρωποι στο Χριστό και στις σπουδές τους που δύο δρόμους ήξεραν 

«τον οδηγούντα εις την σχολήν και τον οδηγούντα εις τον χριστιανικόν ναόν» 

(Ψευτογκάς & Ζήσης,14).  

 

Ο Βασίλειος τελείωσε τις σπουδές του το 356, και σκέφτηκε πως ήταν ο καιρός να 

γυρίσει στην πατρίδα του, την Καισάρεια, όπου αξιοποίησε τις σπουδές που είχε 

λάβει, ασκώντας το επάγγελμα του ρητοροδιδάσκαλου με μεγάλη επιτυχία. Μετά 

τη συναναστροφή του με την Εμμέλεια και τη Μακρίνα ,όμως, που είχαν ιδρύσει 

μοναστική αδελφότητα, ακολούθησε η βάπτισή του και η κύρια ενασχόλησή του 

έγινε η μελέτη χριστιανικών βιβλίων ειδικότερα και η επιθυμία του για συνέχιση 

των σπουδών για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο Χριστιανισμό ευρύτερα. Μάλιστα, 

σύμφωνα με τον Γρηγόριο, «οι επιδόσεις του σε όλες τις επιστήμες ήταν τόσο 

μεγάλες, όσες δε σημείωναν άλλοι μόνο σε μία» (Αργυρόπουλος, Καραχάλιας, 

Παπαθανασίου & Φίλιας, 2005, 115).  

 

Προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη επιμόρφωσή του σε θέματα Χριστιανισμού, 

επισκέφτηκε τη Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο. Κατά την επιστροφή 

του στην Καισάρεια το 360, χειροτονήθηκε διάκονος, μοίρασε στους φτωχούς την 

περιουσία του και έφυγε στην έρημο, καθώς δυσαρεστήθηκε με την προσχώρηση 

στον Αρειανισμό του επισκόπου Διανίου. Το 370 βρίσκει τον Βασίλειο να 

χειροτονείται επίσκοπος, ενώ ταυτόχρονα στο παρασκήνιο των γεγονότων ο 

αυτοκράτορας της Ουάλης είχε λάβει ήδη τα μέτρα του εναντίον των επισκόπων, 

επιδιώκοντας να τους εξαναγκάσει να προσαρμοστούν με την πολιτική την οποία ο 

ίδιος επέβαλλε. Επιπλέον, έστειλε το Μόδεστο για να συμμορφώσει με αυτήν την 

πολιτική και τους επισκόπους της Ασίας. Όταν έφτασε στον Βασίλειο και 

αντιμετώπισε την άρνησή του στις απαιτήσεις που παρουσίαζε, ακολούθησε την 

τακτική των παλιών διωκτών, είτε με απειλές, είτε με υποσχέσεις. Ο Βασίλειος 

παρέμεινε ανένδοτος σε όποια απειλή, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν τίποτα, από τη 

στιγμή που ζούσε τόσο λιτά και δεν είχε τίποτα να χάσει και που ο οργανισμός του 

δεν θα είχε περαιτέρω αντοχές μετά το πρώτο χτύπημα του όποιου βασανιστηρίου. 
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Και στο τέλος, είπε «ούτε τα μαρτύρια φοβούμαι , γιατί το θάνατο θεωρώ ως 

ευεργέτη επειδή θα με οδηγήσει πιο γρήγορα στον Θεό». Ο Μόδεστος απάντησε ότι 

κανένας άλλος επίσκοπος δεν του μίλησε έτσι και σαν αγνός άνθρωπος που ήταν, 

έγινε αμέσως φίλος του.  

 

Σε δεύτερο βήμα του, ο Βασίλειος τοποθέτησε σε επαρχίες και κωμοπόλεις 

επισκόπους που ήταν αφοσιωμένοι σ’ αυτόν, ώστε οι κάτοικοι να μείνουν 

ανεπηρέαστοι από τις αρρειανικές επιρροές του Επισκόπου Ανθίμου της 

«Δεύτερης» Καππαδοκίας που είχε ιδρυθεί. Ορίστηκε ,λοιπόν, υπεύθυνος στη 

Νύσσο ο αδερφός του Γρηγόριος και στα Σάσιμα ο φίλος του Γρηγόριος. Ο 

Βασίλειος, έπειτα από πολλούς αγώνες που έδωσε ενάντια στις αιρέσεις και στους 

επισκόπους που ήταν αδιάλλακτοι στην τακτική τους, κατάφερε να συνενώσει τους 

επισκόπους της Ανατολής και ν’ αναδειχθεί μετά το θάνατό του ηγέτης της 

Ορθοδοξίας. Αξιοσημείωτη κρίνεται να ειπωθεί και η δεύτερη οικουμενική σύνοδος 

το 381 που συγκροτήθηκε χάρη σ’ αυτόν. 

 

Επιπροσθέτως, ο Βασίλειος ήταν όπως φανερώθηκε και παραπάνω, άνθρωπος της 

προσφοράς και της αγάπης. Έτσι, φαίνεται να δραστηριοποιείται και στον τρόπο 

διαρρύθμισης της λατρείας, στην οργάνωση του μοναχικού βίου, αλλά και στη 

συστηματοποίηση του κοινωνικού έργου. Αναφορικά με το μοναχικό βίο, τόνιζε ότι 

οι μοναχοί πρέπει να διακατέχονται από ενότητα και συμπόρευση κοινή στους 

αγώνες, στην ευσέβεια και στις γνώμες και να απουσιάζουν οι έριδες και οι 

προσωπικές διαφορές, γιατί ο Θεός είναι κοινός. Συμπληρωματικά, συνέταξε πολλά 

έργα που παρατίθενται παρακάτω, προκειμένου να προβάλει μεταξύ άλλων τον 

τρόπο που θα ήταν αρμονικό να ζουν στα κοινόβια.  

 

Ο Βασίλειος στοχεύοντας να παρουσιάσει το πρότυπο της κοινοκτημοσύνης, χάρισε 

τη μητρική του περιουσία στους άπορους και τα εναπομείναντα  τα αξιοποίησε ως 

επίσκοπος στην ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα, στη λεγόμενη 

«Βασιλειάδα» εν έτει 368. Γίνεται αναφορά σ’ ένα συγκρότημα που περιλάμβανε 

πτωχοτροφείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, ξενοδοχείο και νοσοκομείο με 

τοποθεσία την Καισάρεια της Καππαδοκίας (Ψευτογκάς & Ζήση, σ.14). Πιο 

συγκεκριμένα, «το πιο γνωστό συγκρότημα νοσοκομείου, βρεφοκομείου και 

πτωχοκομείου είναι η «Βασιλειάδα» της Καισάρειας στην επαρχία της Καππαδοκίας 

που ιδρύθηκε από τον επίσκοπο της περιοχής Άγιο Βασίλειο μετά τον λοιμό, που 

έπληξε την Καππαδοκία στα μέσα του 4ου αιώνα( 368 μ.Χ).» (Κουκουλέ, 1955, 17-

21). «Περιείχε εκτός των άλλων καθεδρικό ναό, οικήματα για τον επίσκοπο και τους 

κληρικούς, ξενώνα για τη φιλοξενία των νέων, νοσοκομείο για τη θεραπεία των 

ασθενών με ιατρούς, νοσοκόμους και θεραπευτές καθώς και εργαστήρια» 

(Παναγιώτου, 2010,146) 
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Τη λειτουργία των ιδρυμάτων ανέλαβαν κληρικοί και μοναχοί. Παρατηρείται, 

λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, η ολοκληρωτική και ανιδιοτελής προσφορά του 

Βασιλείου στους άπορους και στους αναγκεμένους. Συν τοις άλλοις, καθώς στις 

επιδιώξεις του συμπεριλαμβανόταν και η διδαχή της δικαιοσύνης και της εύρυθμης 

λειτουργίας της κοινωνίας, πρέσβευε ότι για να πραγματοποιηθεί μία συνολική και 

καρποφόρα αλλαγή στο κοινωνικό σύστημα, έπρεπε να προηγηθεί μία αλλαγή στον 

κάθε άνθρωπο μεμονωμένα. Ακόμα και η εργατικότητα που έχει ο καθένας, πρέπει 

ν’ αποβλέπει στο συλλογικό συμφέρον, «να εργάζεται νυχθημερόν για αυτούς που 

το έχουν ανάγκη». Συνεπώς, εφάρμοσε στην πράξη τις θεωρίες αυτές, 

παρεμβαίνοντας όπου έκρινε σκόπιμο, για να γίνει αρωγός σε ανθρώπους που 

έπασχαν και να καταδικάσει όσους εκμεταλλεύονταν τους συνανθρώπους τους για 

προσωπικό τους συμφέρον. 

 

Ο κύκλος της ζωής του Βασιλείου έκλεισε το 378 μ.Χ, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από 

οξεία νόσο των νεφρών, προφέροντας τα τελευταία λόγια «εις χείρας σου 

παραθήσομαι το πνεύμα μου». Η κηδεία του έγινε στη 1η Ιανουαρίου και τόσο 

μεγάλο πόνο και συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους, ώστε 

σημειώθηκαν όχι μόνο λιποθυμίες αλλά και θάνατοι. Ιδιαίτερα ο επιστήθιος φίλος 

του Γρηγόριος, φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη το 381, πέρασε από την 

Καισάρεια και εξεφώνησε εις μνήμην του Βασιλείου έναν εκτενή επιτάφιο,  «Τον ως 

άνω Λόγον». Η μνήμη του τιμάται την 1η Ιανουαρίου, ως επέτειος της κηδείας του. 

Ο Βασίλειος ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ονομάστηκε 

«Μέγας» βρισκόμενος ακόμα εν ζωή από τους συγχρόνους της εποχής του, λόγω 

της τιμής και του θαυμασμού που επάξια του απέδιδαν. 

 

Ο Μέγας Βασίλειος, μεταξύ άλλων, άφησε ως παρακαταθήκη πολλά παιδαγωγικά 

έργα μέσω των οποίων διαφαίνεται η προσπάθειά του να διαμορφώσει την αγωγή 

των νέων ανθρώπων, μελών της χριστιανικής κοινότητας. Ειδικότερα, ασχολήθηκε 

με την σχέση της χριστιανικής θεολογίας με την αρχαιοελληνική παράδοση. Ακόμα 

αναφέρθηκε στα τρία μέσα της αγωγής: την οικογένεια, το σχολείο και την 

εκκλησία. Το κάθε ένα από αυτά εκτελεί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή 

και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και για αυτό θα πρέπει να 

γίνεται προσεκτική μελέτη της (Χανιώτη, 2014, 1). Επιπλέον, «μέσα από την μελέτη 

της ελληνικής φιλοσοφίας την οποία χρησιμοποίησε ως όργανο και μέσο 

επεξεργασίας, ανάλυσης και διατύπωσης των θεολογικών αντιλήψεων του, 

προσπάθησε να διαμορφώσει την παρεχόμενη παιδεία» (Νικολαΐδης, 1991,203).  

 

Τέλος, ο Άγιος Βασίλειος τιμάται από την Εκκλησία ως ένας από τους τρεις Ιεράρχες, 

προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων. Αναλυτικότερα, ο Μέγας Βασίλειος, ο 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
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κατόρθωσαν να συνδέσουν την ελληνική παιδεία με τη χριστιανική πίστη και να 

αναδείξουν το σύνολο της πνευματικής ζωής. Η εορτή των τριών Ιεραρχών δεν 

ξεκίνησε πριν τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, τελούνταν μνημόσυνο την ημέρα της γιορτής 

τους για τους χορηγούς σχολείων στη συνοικία Σταυροδρόμι της 

Κωνσταντινούπολης από τον Πατριάρχη Καλλίνικο Ε’ το 1805  και στην Ευαγγελική 

σχολή της Σμύρνης από το 1812-1813 ο εορτασμός της μνήμης τους ορίστηκε στις 

30 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, αφού ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, καθιερώθηκε ως 

εκπαιδευτική αυτή η εορτή μετά από συνεδρίαση του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 9 Αυγούστου του 1841, ενώ ο πρώτος εορτασμός 

τελέστηκε στις 30 Ιανουαρίου 1842. Εν τέλει, από την τρίτη δεκαετία του 19ου 

αιώνα, επιτεύχθηκε η γεφύρωση της εκκλησιαστικής ζωής με την κοσμική ελληνική 

και μέχρι σήμερα τιμώνται στις 30 Ιανουαρίου ως ευεργέτες των γραμμάτων και 

μεταλαμπαδευτές των πανανθρώπινων αξιών. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου έχουν ευρύ περιεχόμενο και διακρίνονται 

σε απολογητικά, δογματικά, ομιλίες, λειτουργικά, ασκητικά και επιστολές, εκ των 

οποίων τα περισσότερα συντάχθηκαν κατά την περίοδο της διακονίας του ως 

πρεσβύτερος. 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται δύο βιβλία. Το πρώτο 

είναι το «Προς τους νέους έργον» και συνιστά μία διάλεξη που έγινε προς τους 

χριστιανούς σπουδαστές της Καισάρειας, σε περίοδο μάλιστα που είχε απαγορευθεί 

να διδάσκουν χριστιανοί καθηγητές μαθήματα φιλολογίας, ρητορικής και 

φιλοσοφίας. Πολλοί χριστιανοί αντέδρασαν συνθέτοντας έπη, ποιήματα και 

δράματα. Ο Μέγας Βασίλειος αναγνώρισε την ανάγκη των παιδιών που 

προέρχονταν από χριστιανικές οικογένειες να μελετούν κλασική φιλολογία με 

απώτερο σκοπό την ηθική διαπαιδαγώγηση. Το δεύτερο έργο αυτής της κατηγορίας 

είναι «αι Ομιλίαι εις την Εξαήμερον», όπου βάσει της Γενέσεως περιγράφει τα 

περιστατικά της δημιουργίας του κόσμου όπως αυτά παρουσιάστηκαν εκτενέστερα 

και στον πρόλογο. 

 

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ. Το βασικότερο έργο αυτής της κατηγορίας είναι «ο Ανατρεπτικός του 

απολογητικού του Ευνομίου» και έχει μορφή αντίρρησης. Το επόμενο έργο είναι 

«Προς Αμφιλόχιον», και σχετίζεται με προβληματισμούς αναφορικά με την πίστη 

και τη γνώση του Θεού με σαφήνεια και βαθύτητα. «Το περί του Αγίου Πνεύματος 

έργον», περιλαμβάνει ένα νεωτερισμό στο σημείο που ο Μέγας Βασίλειος αντί να 

γράψει «δόξα τω Θεώ δια του Υιού εν τω Αγίω Πνεύματι» καθιερωμένο μέχρι τότε, 

έγραψε «δόξα τω Θεώ μετά του Υιού συν τω Αγίω Πνεύματι».  Έπειτα από 
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διασαφήσεις, κατέληξε στο πόρισμα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισάξιο με τον Πατέρα, 

κάτι που στηρίζεται και από την Αγία Γραφή και την παράδοση, επισημαίνοντας την 

αγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ. Ο Μέγας Βασίλειος είναι γνωστός και για τη ρητορική του δεινότητα, από 

την οποία εντοπίζεται η τέλεια κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων. Οι 

κυριότερες είναι ηθικού περιεχομένου, και παρατίθενται ως εξής: 1)προς 

πλουτούντας, 2) κατά οργιζομένων, 3)περί φθόνου, 4)περί ταπεινοφροσύνης, 

5)κατά μεθυόντων, 6)εν λιμώ και αυχμώ, 7)περί νηστείας, 8)περί βαπτίσματος. Σ’ 

αυτές γίνεται η τοποθέτηση της χριστιανικής διαγωγής στο ευρύτερο σύνολο της 

εκκλησίας. Επόμενο σύγγραμμα του Μεγάλου Βασιλείου είναι η «Εις το Πρόσεχε 

σεαυτώ», όπου δίνεται ,αφενός, έμφαση στην ανάγκη συμμορφώσεως με το 

θέλημα του Θεού, και ,αφετέρου, στην προσοχή που πρέπει να δείχνει κανείς όχι 

μόνο σε όσα μας περιβάλλουν ή μας ανήκουν, αλλά και στους ίδιους μας τους 

εαυτούς. Στη συνέχεια συναντάμε το «Ότι ουκ έστιν αίτιος του κακού ο Θεός», όπου 

θεωρείται ότι το κακό σαν οντότητα δεν υφίσταται και ότι η ηθική ολοκλήρωση του 

κάθε ανθρώπου είναι καθαρά δικό του έργο, με την βοήθεια ,φυσικά, της θείας 

χάριτος. Ακολουθούν τα «Περί πίστεως» και η «Κατά Σαβελλίου και Αρείου και 

Ανομοίων», όπου διαπραγματεύονται κρίσιμα για την εποχή δογματικά θέματα.  

 

Στο «Προς τους νέους, όπως αν εξ’ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων», το οποίο 

πραγματώνεται προσπάθεια γεφύρωσης της χριστιανικής με την κλασική παιδεία, 

διασώθηκε σε πολλά χειρόγραφα και έγινε άκρως αποδεκτό στη Δύση την εποχή 

της Αναγέννησης και στην Ελλάδα κατά την Τουρκοκρατία. Το θέμα που 

διαπραγματεύεται είναι η σημαντικότητα και αξία της θύραθεν παιδείας και η 

σχέση της με τη χριστιανική παιδεία. Αφορούσε κυρίως το σύνολο των χριστιανών 

νέων που σπούδαζαν. Προσπαθεί να παρουσιάσει αφενός τις παιδαγωγικές ιδέες 

του και αφετέρου το συγκερασμό της Ελληνικής και Χριστιανικής παιδείας που 

πραγματοποίησε ο μεγάλος ιεράρχης. Αυτό ήταν απότοκος των διαφορών που 

διέκριναν τον αρχαίο κόσμο από το Χριστιανισμό και συνεπώς είχαν δημιουργήσει 

μια «αντιπάθεια» σε οτιδήποτε μη χριστιανικό, όπως η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

(Παπαναστασοπούλου & Παππά, 2007,18). Η ομιλία του «Εις την αρχήν των 

Παροιμιών» διαπνέεται από την βαθειά πίστη προς τον Θεό και την μεγάλη αγάπη 

του για τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού. «Επιχειρεί τη διάκριση ωφέλιμης 

και βλαβερής παιδείας. Η αληθινή παιδεία, αναφέρει, είναι «πολλών χρημάτων 

τιμιωτέρα». Είναι αυτή που νουθετεί τον άτακτον και αποτελεί το πρώτο στάδιο της 

πνευματικής πορείας της ψυχής του ανθρώπου» (Μαρκαντώνη, 1969, 15) 

.Τελευταία στην κατηγορία των ομιλιών καταγράφονται τα εγκωμιαστικά προς τους 

Αγίους «Εις Ιουλίτταν», «Βαρλαάμ», «Γόρδιον», «Τεσσαράκοντα μάρτυρας», 

«Μάμαντα».  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ο Μέγας Βασίλειος συνέδραμε και στη διαμόρφωση του 

εικοσιτετράωρου προσευχής. Έγραψε Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται δέκα 

φορές το χρόνο, τις πρώτες πέντε Κυριακές της Τεσσαρακοστής, τη Μ. Πέμπτη, το 

Μέγα Σάββατο, την παραμονή των Χριστουγέννων, την πρώτη μέρα κάθε χρόνου 

που εορτάζει και την παραμονή των Θεοφανείων. Βέβαια, είναι ευρέως γνωστό ότι 

οι Λειτουργίες είναι έργα του συνόλου της χριστιανικής κοινότητας και όχι εξ 

ολοκλήρου ατομικό αποτέλεσμα. Η διαφορά έγκειται στην προσθήκη ευχών, ύμνων 

και άλλων παραπλήσιων στοιχείων, που όπως και στην περίπτωση του Μεγάλου 

Βασιλείου προϋπήρχε η βασική Λειτουργία και απλά στην πορεία τη διασκεύασε, με 

ορισμένες ευχές να φέρουν αποκλειστικά την ταυτότητά του. 

 

ΑΣΚΗΤΙΚΑ. Τ’ ασκητικά συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου λειτούργησαν 

καταλυτικά στην εξέλιξη των μοναχικών θεσμών και καταγράφονται 13 στον 

αριθμό. : 1)Ασκητική προδιατύπωσις, 2)Λόγος ασκητικός, 3)Λόγος περί ασκήσεως, 

4)Περί κρίματος Θεού, 5)Περί πίστεως, 6)Ηθικοί όροι, 7)Ασκητικός λόγος Α’, 

8)Ασκητικός λόγος Β’, 9)Όροι κατά πλάτος, 10)Όροι κατ’ επιτομήν, 11)Επιτίμια 60 εις 

μοναχούς, 12)Επιτίμια 9 εις μοναχάς, 13)Ασκητικαί διατάξεις.  

 

Το πρώτο από τα συγγράμματα αυτής της κατηγορίας είναι οι Ηθικοί όροι, οι οποίοι 

απαρτίζονται από 80 παραγγέλματα που έχουν εξαχθεί από την Αγία Γραφή με 

περιεχόμενο το πνευματικό και ηθικό βίο των Χριστιανών. Ωστόσο, η συλλογή των 

ασκητικών συγγραμμάτων με περιεχόμενο τη διαγωγή των Χριστιανών, αποτέλεσε 

το θεμέλιο λίθο για την αγιογραφική εδραίωση του μοναχικού βίου. Στη βάση του ο 

Μέγας Βασίλειος τοποθέτησε την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, και καθώς ο 

άνθρωπος στρέφεται από τη φύση του προς το καλό, παροτρύνει όσους επιθυμούν 

ν’ ασκήσουν ολοκληρωτικά την αγάπη και την αρετή, να εγκαταλείψουν τον κόσμο 

και να αφοσιωθούν στο Θεό.  

 

Έπειτα, οι 313 «Όροι κατ’ επιτομήν», ασχολούνται με την εφαρμογή της 

χριστιανικής ζωής στην καθημερινότητα, δίνοντας απαντήσεις σε διάφορα 

ζητήματα. Κρίνεται χρήσιμο να γνωστοποιηθεί το γεγονός της συγγραφής από 

κοινού ,με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, των πρώτων 23 όρων του έργου αυτού. 

Αργότερα ο Μέγας Βασίλειος συνέχισε στη δεύτερη έκδοση, εμπλουτίζοντας το 

παράρτημα με τα Επιτίμια εις μοναχούς και Επιτίμια εις μοναχάς και με τους 

Ηθικούς όρους, στέλνοντάς τα στους μοναχούς του στον Πόντο. Τέλος, τα έργα 

«Περί κρίματος» και «Περί πίστεως» τοποθετήθηκαν γύρω στον 6ο αιώνα, ενώ τα 

υπόλοιπα φημολογείται ότι ανήκουν είτε στον ίδιο είτε στους μαθητές του. 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. Οι επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου αγγίζουν τον αριθμό 366, αλλά 

λίγα τον έχουν ως παραλήπτη. Συχνή αλληλογραφία συναντάται μεταξύ του Αγίου 

και του Λιβάνιου ή του Απολινάριου. Εκτός από ορισμένες επιστολές που 
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αμφισβητείται η γνησιότητά τους, υπολογίζονται περισσότερες από 300, χάρη στις 

οποίες διαφαίνεται ο χαρακτήρας του Αγίου, η πνευματική καλλιέργεια και το 

ενδιαφέρον απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα. Συχνότερα θέματα συνιστούν αυτά 

της γνώσεως, της πίστεως, της μετανοίας και των εκκλησιαστικών προβλημάτων. 

 

Τέλος, αφού αναπτύχθηκε διεξοδικά ,τόσο ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου όσο και 

το συγγραφικό του έργο, θ’ ακολουθήσει η ανάπτυξη των εννέα λόγων που 

εξεφώνησε στην Καππαδοκία. Επιπρόσθετα, καθώς ήταν και μεγάλος διδάσκαλος, 

θα γίνει ιδιαίτερη εστίαση και στην παιδαγωγική προσέγγιση ορισμένων θεμάτων 

της κάθε ομιλίας, όπου διαφαίνεται το πνεύμα νουθεσίας και καθοδήγησης που τον 

διακατέχει για το ακροαματικό του κοινό.  

 

  



14 
 

Ανάλυση 

Ομιλία Α’ 

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γέν. 1,1). Ο Μέγας Βασίλειος, 

καλούμενος ν’ αναπτύξει το μεγάλο και πολυσυζητημένο θέμα της κατασκευής του 

κόσμου, επιλέγει για αφετηρία το πρώτο κομμάτι της Γενέσεως, ορίζοντας αρχή των 

πάντων το Θεό, καταρρίπτοντας εξ αρχής την πεποίθηση ορισμένων για την 

αυτόματη δημιουργία του κόσμου. Δηλαδή, επέχει θέση τυπικής εισαγωγής όπου 

καταγράφεται η εναρκτήρια δημιουργική πράξη του Θεού που θέτει σε λειτουργία 

ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας. 

Αναλυτικότερα, τίθενται στην αρχή οι προϋποθέσεις του ατόμου που θα ήταν ικανό 

και σε θέση να μεταβιβάσει τα θεϊκά λόγια στο θνητό και αμαρτωλό κόσμο. Το 

άτομο που θα ήταν ενάρετο και τόσο καθαρό, ώστε να ακούσει τόσο ασύλληπτα και 

κρίσιμα πράγματα, ήταν ο Μωυσής, για τον οποίο ο Μέγας Βασίλειος πλέκει 

εκγώμιο και αποδίδει ύψιστο θαυμασμό για την πορεία της ζωής του. Αυτός ήταν, 

λοιπόν, ο συγγραφέας του βιβλίου της Γένεσης απ’ όπου ο Μέγας Βασίλειος αντλεί 

και ερμηνεύει της μέρες της δημιουργίας του κόσμου. 

Έχουν ειπωθεί πολλά γύρω από τη φράση «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν 

και την γην» (Γέν. 1,1). Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα θεολόγοι, 

μαθηματικοί, φιλόσοφοι, αστροφυσικοί και άλλοι επιστήμονες, οργάνωσαν έρευνες 

και συστηματικές μελέτες με επίκεντρο τη φράση αυτή που αναγράφεται στο πρώτο 

χωρίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Τα πορίσματα που προέκυψαν από 

διεξοδική επεξεργασία του θέματος, ποικίλλουν ανάλογα με τον επιστημονικό 

κλάδο του κάθε ερευνητή, τα ιδεώδη, τη νοοτροπία και την οπτική των πραγμάτων 

της εκάστοτε εποχής και χώρας. Επιπλέον, τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε η 

κάθε έρευνα διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στον καθορισμό μίας τελικής 

απάντησης. Ακόμα και όσοι αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού ή η πίστη τους δεν 

αρκεί για να πιστέψουν στην παντοδυναμία Του, στήριξαν τη δημιουργία του 

κόσμου σε λανθασμένα αποτελέσματα, προβάλλοντας το γνωστικό επιστημονικό 

τους υπόβαθρο για αυθεντία και αναντίρρητη πηγή αλήθειας και εγκυρότητας. 

Επομένως, τα εξαγόμενα από τις έρευνες συμπεράσματα, τοποθετούνται σε 

διάσταση μεταξύ τους, αλληλοαναιρούνται και ανασκευάζονται, με εξαίρεση τις 

απόψεις που συγκλίνουν και κινούνται στο ίδιο μήκος φιλοσοφίας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται σε κάποιους που πίστευαν πως 

οι υποδομές του κόσμου είναι υλικές και ότι η αρχή και η αιτία του παντός είναι 

απλά τα υλικά στοιχεία του κόσμου. Αυτοί ήταν ο Αναξίμανδρος, ο Αναξαμένης, ο 

Εμπεδοκλής και ο Ηράκλειτος, προσωπικότητες της αρχαιότητας που άφησαν το 

επιστημονικό τους στίγμα στο διάβα της ιστορίας. Ορισμένοι έκαναν την εικασία 

περί της ορατής φύσεως, αποτελούμενης από σωματίδια που χωρίζονται ή 
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ενώνονται, προκαλώντας τη φθορά, τη γένεση ή ακόμα και την αιτία διατηρήσεως 

του κόσμου. Εξ αιτίας της απιστίας τους, δεν παραδέχονταν την αλήθεια της 

δημιουργίας του κόσμου από το Θεό και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα της 

ακυβέρνητης πορείας του σύμπαντος από τον παράγοντα της τύχης.  

Για να αποφευχθεί η σύγχυση που επικρατούσε στις παραπάνω αντιλήψεις, ο 

Μωυσής ξεκίνησε το βιβλίο της κοσμοποιίας με τη φράση «Εν αρχή εποίησεν ο 

Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γέν. 1,1). Με αυτή την περιεκτική και συνοπτική 

φράση, έθεσε μία αφετηρία και μία τάξη, για να μη πλανηθεί ο κόσμος και πιστέψει 

στο άναρχο του κόσμου, αλλά στην αρχή της δημιουργίας του παντός. Το ρήμα 

«εποίησε» υποδηλώνει την ενέργεια του Θεού και το ελάχιστο μέρος της δύναμής 

Του για να πλάσει τον κόσμο. Ένα εύστοχο παράδειγμα είναι αυτό του 

κεραμοποιού, ο οποίος μπορεί καθημερινά να πλάθει είδη κεραμικών με την ίδια 

ευκολία, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες και να εξαντλείται η τέχνη του 

ή η δύναμή του. Σε αντιστοιχία αντιπαρατίθεται και η δύναμη του Θεού, η οποία 

είναι ατελεύτητη και ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου. 

Ο άνθρωπος είναι σε θέση να πιστεύει μόνο όσα βλέπει, καθώς είναι αδύνατον 

ορισμένες φορές να διεισδύσει τόσο βαθιά στην ουσία των πραγμάτων. Έτσι, 

στέκεται στην κυκλική τροχιά των σωμάτων και δεν φτάνει η αντίληψή του στην 

αρχή του κύκλου. Το γεγονός ότι δεν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο στην κίνηση 

των σωμάτων, οδηγεί επακολούθως στη φυσική αντίληψη, ότι ο κόσμος είναι χωρίς 

αρχή και τέλος. «Παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου» (Α’ Κορ. 7,31). Όσα , 

όμως, άρχισαν από ένα χρονικό σημείο, οπωσδήποτε έχουν ημερομηνία τέλους. 

Τοποθέτησαν στο ίδιο επίπεδο τον υλικό και φθαρτό κόσμο με την αόρατη και 

απερίγραπτη φύση, χωρίς να έχουν διανοηθεί ότι από τη στιγμή που τα μέρη της 

φύσης υπόκεινται σε φθορά και αλλοίωση με το πέρασμα των χρόνων, θα υποστεί 

και το σύνολο του κόσμου την αντίστοιχη καταστροφή με τα μέρη του. Ακόμα και 

όσοι πίστευαν στην ύπαρξη του Θεού, θεώρησαν ότι ο κόσμος συνυπήρχε με Αυτόν, 

ή ότι ο κόσμος είναι ο ίδιος ο Θεός, χωρίς αρχή και τέλος, όμοιος με τα επιμέρους 

μέλη του. Αλλά δικαιολογούνται αυτές οι θεωρήσεις, καθώς σύμφωνα με την προς 

Ρωμαίους επιστολή 1,21-22, «εματαιώθησαν τοις διαλογισμοίς αυτών, και 

εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία, και φάσκοντες είναι σοφοί, εμωράνθησαν».  

Στην πραγματικότητα, παρόλο που έρχονται αντιμέτωποι με την απόλυτη αλήθεια 

των πραγμάτων για τη δημιουργία του κόσμου, έχουν τέτοιο πλούτο γνώσεων περί 

του αντικειμένου από αντίθετη ,ωστόσο, οπτική, που φτάνουν σε σημείο να την 

κρίνουν διαστρεβλωμένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία δίνεται σε 

αστρονόμους και αστροφυσικούς, οι οποίοι αφενός αναλώνονται στην επιστήμη 

τους ανακαλύπτοντας χρήσιμα ευρήματα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την 

εξέλιξη του πολιτισμού, αλλά αφετέρου αδυνατούν να εφεύρουν μία μοναδική 

μέθοδο. Αυτή τη μέθοδο που θα έχει ως απότοκο το να επεκτείνει τη σκέψη τους, 
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οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία του σύμπαντος και όλης της πλάσης 

προέρχεται από το Θεό, ο οποίος είναι κριτής του καθενός και του αποδίδει δίκαια 

όσα του αρμόζουν ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του. Επιπροσθέτως, 

έρχεται ως φυσικό επακόλουθο η αδυναμία τους να κατανοήσουν και ν’ 

αποδεχθούν την αναπόφευκτη συντέλεια του κόσμου, αφού και η κατάσταση των 

ψυχών θα βρεθεί σ’ ένα νέο είδος ζωής. Αυτή η θεώρηση συναντάται πέρα από τις 

γνώσεις των Πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών εγχειριδίων, καθώς συνίσταται 

από την πίστη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του. Έπεται αναλογικά με την 

παρούσα ζωή προς τη φύση του κόσμου αυτού, δεδομένου του ότι ο ανθρώπινος 

οργανισμός έχει αρχή και τέλος, αλλά και η ψυχή του θα προχωρήσει στη μέλλουσα 

ζωή σ’ έναν άλλο κόσμο. Αυτές τις αντιλήψεις βρίσκουν ανέφικτες και άτοπες και τις 

αντικρούουν στο έπακρο, σχεδιάζοντας και ευρύνοντας το χάσμα μεταξύ της 

μοναδικής αλήθειας και των δικών τους λανθασμένων συμπερασμάτων. 

Στη συνέχεια, επειδή εκ των πραγμάτων θεωρείται ότι κάτι προηγείται πριν από την 

αρχή των πάντων, προτάσσεται η φράση «Εν αρχή εποίησε». Όπως είναι φανερό, 

υπάρχει κάτι πριν από τη δημιουργία αυτού του κόσμου, το οποίο δεν 

συλλαμβάνεται με την ανθρώπινη νόηση, και εξακολουθεί να είναι ένα σημείο μη 

καταγεγραμμένο εξαιτίας της πνευματικής ανωριμότητας του ανθρώπου. Μία 

κατάσταση ,λοιπόν, στην οποία ο Θεός έπλασε υπερκόσμιες δυνάμεις που 

υπερβαίνουν την έννοια του χρόνου, δημιουργήματα που δεν αποκαλύπτονται ούτε 

οι ονομασίες τους. Αυτές οι υπερφυσικές οντότητες απαρτίζουν την ουσία του 

αόρατου κόσμου, που σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο «Ότι εν αυτώ εκτίσθη τα 

πάντα, είτε ορατά, είτε αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε 

εξουσίαι, είτε δυνάμεις» (Κολ. 1,16 , Ρωμ. 8,38, Εφ. 1,21 και Πέτρ. 3,22). 

Η ακολουθία του κόσμου συνεχίζεται με τη δημιουργία των όντων, πρώτα ως 

«σχολείο» ανθρώπινων ψυχών και έπειτα ως κατάλληλος χώρος ανάπτυξης όσων 

επιβιώνουν και φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Τότε συντελέστηκε ως βάση 

η ροή του χρόνου, συνυφασμένη με τον κόσμο και όσα αυτός περικλείει εν ζωή 

(ζώα, φυτά). Η ροή αυτή είναι ατέρμονη και παράλληλη με τη ζωή των όντων 

αυτών. Ωστόσο, ακόμα και η έννοια του χρόνου είτε στην αρχή της δημιουργίας είτε 

γενικότερα δεν μπορεί να διευκρινιστεί, καθώς τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον 

ορισμό του χρόνου, τα στάδιά του –παρελθόν, παρόν, μέλλον- και τη 

μεταβλητότητά του. Ειδικότερα, η φύση των πραγμάτων εξελίσσεται, διατηρείται 

και καταρρέει καθώς είναι διηρημένη σε φυσιολογικά χρονικά στάδια και δεν 

διακρίνεται από τη σταθερότητα και τη μονιμότητα. Επομένως, εφόσον τα πάντα 

έχουν μία αρχή, χρειάζεται να δοθούν οι σημασίες της έννοιας «αρχή».  

Όταν ξεκινά τη διήγησή του ο Μωυσής με το «Εν αρχή», δεν εννοεί ότι ο χρόνος 

είναι παλαιότερος όλων των δημιουργημάτων, αλλά ότι προηγούνται χρονικά τα 

υπερφυσικά όντα που προαναφέρθηκαν και δεν είναι διακριτά από τον άνθρωπο, 
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και στη συνέχεια έπονται τα ορατά και αισθητά. Σύμφωνα με τον Ματσούκα(2002, 

521), «Ο χρόνος και η κτίση είναι διαστάσεις συμφυείς». Μία δεύτερη ερμηνεία της 

έννοιας αρχή, είναι η πρώτη κίνηση, όπως «Αρχή οδού αγαθής το ποιείν τα δίκαια» 

(Παρμ. 16,7), εφόσον η αρχή μίας κίνησης είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει τον 

άνθρωπο στον Παράδεισο ή στην κόλαση και γενικότερα να τον κρίνει. Επόμενη 

εξήγηση είναι η αρχή και εκείνο από το οποίο αρχίζει να γίνεται κάτι που 

προϋπήρχε αυτού, οδηγώντας αλυσιδωτά σε αρχές πραγμάτων. Τέταρτη ερμηνεία 

της «αρχής», είναι αυτή των τεχνικών έργων που καλείται τέχνη και μία επόμενη 

είναι αυτή των πράξεων και το προσδοκώμενο τέρμα τους. Για παράδειγμα, η 

ελεημοσύνη ως καλή πράξη που δέχεται ο Θεός και η κάθε ενάρετη ενέργεια που 

περιλαμβάνει θετικό και ωφέλιμο σκοπό. Ο Γρηγόριος Νύσσης λέει στην Εξαήμερό 

του ότι με το «εν αρχή» εκφράζεται το ακαριαίο και αδιάστατο της δημιουργίας 

εφόσον η αρχή είναι ξένη προς κάθε έννοια διαστήματος. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: « Όπως το σημείο είναι η αρχή της γραμμής και το άτομο του όγκου, έτσι 

και το «ακαριαίο» είναι η αρχή του χρονικού διαστήματος». 

Συνεπώς, ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει τους ακροατές του ν’ αναστοχαστούν την 

ερμηνεία της λέξης, καθώς πιθανώς περικλείει όλες τις προαναφερθείσες 

ερμηνείες. Ο καθένας, δηλαδή, που θα ήθελε να  μελετήσει εξονυχιστικά το θέμα 

και ν’ αναζητήσει την αρχή χρονολογικά, μπορεί να ξεκινήσει από το παρόν 

επιστρέφοντας προς το παρελθόν, ώστε να εντοπίσει πότε δόθηκε στο χρόνο η 

πρώτη κίνηση. Επιπλέον, επιτρέπει στον ακροατή να εκτιμήσει σαν οπτική τη 

δημιουργία του ουρανού και της γης, ως θεμέλια για τη «στήριξη» του κόσμου. 

Ακόμα, η ερμηνεία της «αρχής» βάσει της τέχνης εκλαμβάνεται με τη λογική της 

τεχνικής που διέπει τη διακόσμηση της πλάσης, την οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε 

να αισθανθεί και να κατανοήσει.  

Συν τοις άλλοις, πολλοί διερωτώνται ποια είναι η αιτία και ποιος ο σκοπός της 

δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός δεν υποχρεώθηκε να το κάνει, γιατί δεν υπήρχε η 

ανάγκη, καθώς είναι απολύτως και καθ’ όλα ελεύθερος. Το μόνο του κίνητρο ήταν 

να χαρίσει χαρά και μακαριότητα στα πλάσματά του και ιδιαίτερα στον άνθρωπο 

που είναι παιδί Του και επιθυμεί ν’ απολαμβάνει τις ομορφιές και τα στολίδια της 

φύσης εδώ στη γη και έπειτα στη Βασιλεία των Ουρανών (Κολιτσάρα 1963, 36). 

Επομένως, η δημιουργία του κόσμου πραγματώθηκε με σκοπό να επιτελέσει έναν 

ανώτερο και ωφέλιμο σκοπό: την εξύψωση της ανθρώπινης ψυχής από τον αισθητό 

κόσμο στον αόρατο και υπεραισθητό, δεδομένου ότι ο κόσμος είναι μία 

προπαρασκευή ψυχών. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει «Τα αόρατα αυτού από 

κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται» (Ρωμ. 1,20). Επιπλέον, ο Θεός 

έπλασε τον κόσμο για να θαυμαστεί και να δοξαστεί από τον άνθρωπο και το 

μεγαλείο του Θεού. 
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Εν τέλει, διατυπώθηκε το «εν αρχή εποίησεν» , επειδή η δημιουργία έγινε ακαριαία, 

χωρίς να περάσει χρόνος, καθώς η αρχή δεν έχει χρονικές διαστάσεις και 

υποδιαιρέσεις. Αποκλειστικά η βούληση του Θεού εκείνη τη στιγμή ήρκεσε για να 

ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Ακόμα και το δευτερόλεπτο της δημιουργίας είχε αξία, 

καθώς αν η ταχύτητα διαστολής ένα δευτερόλεπτο μετά την έκρηξη, είχε μικρότερη 

χρονική διάρκεια από την πραγματική, τότε το σύμπαν θα είχε καταρρεύσει πριν 

προλάβει να δημιουργηθεί η ζωή, σύμφωνα με τον Hawkings, 1988. Πιο διεξοδικά, 

τα ελκτικά σώματα ασκούν τεράστιες δυνάμεις και αν ο Θεός δεν ασκούσε τη 

συγκεκριμένη αρχική ταχύτητα διαστολής, μετά την έκρηξη τα σώματα λόγω έλξης 

θα επέστρεφαν πίσω με απόρροια τη μεταξύ τους σύγκρουση.    

       

Ωστόσο, για να γίνουν οι ακροατές του κοινωνοί της αντίληψής του, ο Μέγας 

Βασίλειος παρέθεσε ένα παράδειγμα. Στον κλάδο των τεχνών κάποιοι είναι ποιητές, 

άλλοι πρακτικοί και άλλοι θεωρητικοί καλλιτέχνες και όλοι τους έχουν ξεχωριστό 

σκοπό, ανάλογα με την κατάρτισή τους. Οι θεωρητικοί αποσκοπούν στην ενέργεια 

του νου και οι πρακτικοί στην κίνηση του σώματος, που αν σταματήσει δεν 

απομένει κάτι σαν αποτέλεσμα παρά μόνο η ενέργεια του σώματος, όπως 

συμβαίνει και στο χορό. Στις πρακτικές τέχνες, όμως, το αποτέλεσμα της 

προσπάθειας του τεχνίτη παραμένει και μετά την ενέργειά του, όπως στην 

αρχιτεκτονική. Ακόμα και αν απουσιάζει ο τεχνίτης, ο άνθρωπος μπορεί να 

θαυμάσει εξίσου το μέγεθος και την αξία της καλλιτεχνικής του φύσης, μέσω του 

εκπληκτικού του κατασκευάσματος. Συνεπώς, το συγκεκριμένο παράδειγμα καθιστά 

ικανούς τους ακροατές να αντιπαραθέσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα με τη γη, 

σαν ένα άλλο δημιούργημα ενός ανώτερου «τεχνίτη». Έτσι, προκειμένου να 

αποδειχθεί ότι ο κόσμος είναι απότοκος τέχνης, τοποθετημένος σε περίοπτη θέση 

ώστε όλοι να μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του και να θαυμάσουν τον 

Πλάστη του, ο Μωυσής είπε απλά τη φράση «Εν αρχή εποίησεν». Είναι η 

καταλληλότερη και η πιο ιδανική για να περιγράψει την αλήθεια των όντων και να 

μην αφήσει περιθώρια προβληματισμού και αμφισβήτησης. Είναι η πιο αρμόζουσα 

που θα μπορούσε να διαψεύσει όσους θεωρούν ότι ο κόσμος υπήρξε ταυτόχρονα 

με το Θεό και δημιουργήθηκε αυτόματα από Αυτόν, σαν μία σκιά της δύναμής Του, 

χωρίς μάλιστα να το θέλει.  

Στη συνέχεια, η φράση «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της πλάσης, καθώς ο ουρανός και η γη αποτελούν τα 

δύο άκρα που εμπεριέχουν το σύνολο των ορατών και αισθητών όντων. 

Τοποθετώντας πρώτη στη σειρά τη λέξη «ουρανός», υπονοείται και η ύπαρξή του 

προγενέστερα αυτής της γης. Σίγουρα, ό,τι περικλείεται μεταξύ αυτών, 

συντελέστηκε μαζί τους. Αν και δεν παρουσιάζεται αναφορά για τα στοιχεία, -η 

φωτιά, το νερό και ο αέρας- αυτά εννοούνται, εφόσον μέσα σε όλα τα στοιχεία, 
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υποβόσκουν και τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, το νερό υπάρχει ανέκαθεν μέσα στη 

γη, με απόδειξη την εύρεσή του στο άνοιγμα του πηγαδιού.   

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης του ομιλίας, ο Μέγας Βασίλειος θέτει ερωτήματα και 

προβληματισμούς γεωλογικής φύσεως, σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα που 

διαδραματίζονται στον κόσμο και τις δυνάμεις που τον συγκρατούν στη ζωή. Ακόμα, 

επισημαίνει τις απόψεις επιστημόνων φυσικής, που προσπαθούν μάταια να 

ερμηνεύσουν την κίνηση των σωμάτων, καθώς παραμερίζουν την ύπαρξη του Θεού. 

Στον αντίποδα, ένας ακόμα επιστήμονας που συμμερίστηκε την άποψη του 

Μεγάλου Βασιλείου, ήταν ο Ιωάννης Φιλόπονος, ο οποίος υιοθέτησε τη χριστιανική 

άποψη ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, αναιρώντας την πεποίθηση ότι οι 

κυκλικές κινήσεις της γης είναι αιώνιες και συνεπώς καταστρατηγώντας τη θεότητα 

των ουρανίων σωμάτων (Κολοβοπούλου, 2004, 65). 

Τέλος, τα πορίσματά του οδηγούνται στη μοναδική συγκράτηση όλων των 

δυνάμεων από το Θεό, τον οποίο καλεί τους ακροατές να ευγνωμονούν και να 

δοξολογούν για το τέλειο δημιούργημά του.  
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Ομιλία Β’  
Ο Μέγας Βασίλειος προχωρώντας στη δεύτερη ομιλία του, λέει «Η δε γη ην αόρατος 

και ακατασκεύαστος» (Γέν. 1,2). Και εδώ προκύπτουν ερωτήματα χρίζοντα 

απάντησης, όπως «αφού η γη και ο ουρανός πλάστηκαν ταυτόχρονα, πώς είναι 

δυνατόν να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του ουρανού, ενώ αυτή της γης να 

παραμένει ατελής;» , ή «ποιος είναι ο λόγος που η γη είναι αόρατη;». Η απάντηση 

στο πρώτο ερώτημα, είναι απλή και ευνόητη, αφού η γη κοσμείται με λουλούδια, 

δέντρα κ.ά. που εμφανίζονται αργότερα στο προσκήνιο της δημιουργίας. Επομένως, 

η γη αποκαλείται ακατασκεύαστος επειδή δεν υπήρχε τίποτα απ’ αυτά στην 

επιφάνειά της. Ο ουρανός συνοδεύεται από τον ίδιο χαρακτηρισμό, (αν και δεν 

καταγράφεται), αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η διακόσμησή του με το 

φωτισμό της σελήνης, του ήλιου ή των άστρων. 

Χαρακτήρισε τη γη «αόρατον» για δύο λόγους. Ο πρώτος έγκειται στο γεγονός της 

ανυπαρξίας του ανθρώπου μέχρι τότε, ο οποίος θα ήταν ο μοναδικός που θα 

μπορούσε να τη δει, και ο δεύτερος στην κάλυψη της επιφάνειάς της από το νερό, 

άρα και στην αδυναμία να παρατηρηθεί από κάποιον. Σε αυτό το σημείο, κρίνεται 

χρήσιμος ο ορισμός της λέξης «αόρατος», απ’ όπου παράγονται τρεις ερμηνείες. Η 

πρώτη είναι αυτό που εκ φύσεως δεν μπορούν να διακρίνουν οι σωματικοί 

οφθαλμοί, για παράδειγμα η σκέψη. Μία δεύτερη ερμηνεία είναι αυτό που είναι εκ 

φύσεως ορατό, αλλά δεν φαίνεται καθώς καλύπτεται από ένα άλλο σώμα, όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση της αοράτου γης. Τελευταία εκδοχή είναι ότι αφού 

το φως δεν είχε γίνει ακόμα, είναι επόμενο να φαίνεται αόρατη η γη. 

Και σε αυτή την ομιλία, ο Μέγας Βασίλειος εστιάζει στους παραχαράκτες της 

αλήθειας, οι οποίοι διαστρέφουν επιμελώς το νόημα της Αγίας Γραφής, 

προσαρμόζοντάς το σύμφωνα με το συμφέρον και την μυωπική οπτική τους. 

Προβάλλουν, λοιπόν, για αλήθεια ότι ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη η γη, επειδή 

δεν είχε σχήμα και μορφή. Έτσι, την παρέλαβε ο Θεός και τη μορφοποίησε, 

τοποθετώντας τα πάντα σε μία τάξη. Ωστόσο, αυτό υποδηλώνει ότι αφού η ύλη δεν 

έχει κατασκευαστεί, είναι και ισότιμη με το Θεό και έχει την ηλικία του. Η ασέβεια 

όμως αυτή, ξεπερνά κάθε όριο, καθώς τοποθετούν την άμορφη και άνευ ιδιοτήτων 

ύλη δίπλα στο Θεό. Ακόμα και αν υποστηρίξουν ότι η ύλη έχει μικρότερη δύναμη 

από το Θεό, καταλήγουν και πάλι στη βλασφημία, αφού θεωρούν ότι ο Θεός μένει 

άπρακτος παρά τη θέλησή του, εξαιτίας ανύπαρκτης ύλης.  

Η ρίζα της άτοπης αντίληψης, προέρχεται από την προσπάθεια του ανθρώπου να 

εξηγήσει με τη γήινη και κοσμική λογική, την αναλογία της θεϊκής δημιουργίας με τ’ 

απλά καθημερινά αντικείμενα. Πιο ειδικά, θεωρούν ότι η γη απέκτησε το σχήμα της 

από τη σοφία του Πλάστη, αλλά ότι η ύλη για τη συγκεκριμένη δημιουργία 

προϋπήρχε και δόθηκε από εξωτερικές πηγές σ’ Αυτόν. Η αλήθεια που 

παραβλέπουν, είναι ότι στους ανθρώπους η τέχνη έπεται της ύλης και την 
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επινόησαν για κάλυψη δικών τους αναγκών. Ο Θεός, στην ρεαλιστική και ισχύουσα 

εκδοχή, φιλοδοξώντας να κατασκευάσει τον κόσμο, οργάνωσε το σχέδιο, σκέφτηκε 

την ύλη και μετά τη μετέπλασε για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη 

συνέχεια, σχημάτισε τη φωτιά, το νερό και τον αέρα συνδέοντάς τα αρμονικά για να 

λειτουργούν συνδυαστικά στον κόσμο. 

«Εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», το καθένα στο τελικό του στάδιο. 

Όμως, αποσιωπώνται πολλά στη φράση αυτή, όπως το νερό, ο αέρας, η φωτιά, και 

τα συνθετικά τους, τα οποία δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Η παράλειψη των στοιχείων στη διήγηση έχει σκοπό να τα φανταστεί ο άνθρωπος 

μόνος του, αφού αφορμές για περαιτέρω προβληματισμό έχουν ήδη δοθεί. Αφήνει 

και πάλι στην αντίληψη του ανθρώπου το στοιχείο που κάλυψε το έδαφος, κάτι που 

έχει ως επακόλουθο να ορίζεται η γη «αόρατος». Ο Μέγας Βασίλειος βασίστηκε 

στην εις άτοπον απαγωγή για να εντοπίσει αυτό το στοιχείο, απορρίπτοντας όσα 

είναι παράταιρα από τη λογική. Αρχικά, η φωτιά αποκλείεται από τη λίστα 

πιθανοτήτων, καθώς αφενός είναι διαφανής και επιτρέπει να φανούν τα 

αντικείμενα πίσω από αυτήν και αφετέρου δεν προκαλεί συσκότιση. Ούτε ο αέρας 

ενδέχεται να σκεπάζει τη γη και να μην επιτρέπει την ανθρώπινη όραση να τον 

διαπερνά, αφού αντίθετα είναι διακριτά όσα καλύπτει. Το μοναδικό στοιχείο, 

συνεπώς, που θα όριζε τη γη «αόρατο και ακατασκεύαστο», είναι το νερό, το οποίο 

εκείνη τη στιγμή δεν άφηνε περιθώριο καρποφόρησης της γης, εφόσον κάλυπτε τα 

πάντα και σίγουρα την καθιστούσε αόρατη στον καθένα. Η βλάστηση δεν είχε 

ακόμα αναπτυχθεί, αλλά υπήρχε στο σχέδιο του Θεού και περίμενε την κατάλληλη 

στιγμή για να την εμφανίσει. 

Αλλά «Και σκότος επάνω της αβύσσου» (Γέν. 1,2). Πάλι όμως αντιπαρατίθενται οι 

απόψεις των απίστων που διαστρεβλώνουν τη μόνη αλήθεια. Ο ισχυρισμός τους 

είναι ότι το σκότος συνιστά μία κακή και εχθρική δύναμη, η οποία αναδύθηκε από 

τον εαυτό της και έρχεται σε σύγκρουση με την αγαθότητα του Θεού. Λαμβάνοντας 

υπόψη το Θεό που είναι φως, το σκοτάδι έρχεται λογικά σαν μία δύναμη εκ 

διαμέτρου αντίθετη που το αντιστρατεύεται και το πολεμά. Ένα σκότος με αρνητικά 

συνεπακόλουθα, όπως το θάνατο, τον ψυχικό πόλεμο και τη νέκρωση της αρετής. 

Το σκότος, όμως, αυτό, εδρεύει στον πυθμένα του νερού καθιστώντας αδύνατη τη 

διάκρισή του από κάποιον. Συμπληρωματικά με την ενίσχυση της αλήθειας, 

υποστηρίζεται ότι ο αέρας που έπνεε πάνω από το νερό, δεν είχε ακόμα λάβει το 

δέον φως για να ξεχωρίζει η γη. Αυτά έχουν ως απόρροια τον χαρακτηρισμό της γης 

ως «αόρατη» και «άβυσσο», αφού ήταν χαοτικά κρυμμένη. Ο Θεοδώρητος 

Κύρου(σ.88) στη διάκριση μεταξύ φωτός και σκότους υποστηρίζει πως το φως είναι 

κάτι που πραγματικά υπάρχει, ενώ το σκότος κάτι που συμβαίνει. Βρίσκει δε την 

αναλογία του στο σώμα και τη σκιά του. Επομένως, το φως έχει υπόσταση και 

ύπαρξη σε αντίθεση με το σκότος, καθώς αυτό εμφανίζεται απλά όπου υπάρχει 

απουσία φωτός.  
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Στη συνέχεια, έπεται η κατάρριψη των αντιλήψεων περί αβύσσου, καθώς τόνιζαν 

κάποιοι ότι επρόκειτο για ένα πλήθος εχθρικών δυνάμεων, που εναντιώνονται σε 

οτιδήποτε αγαθό. Επιπλέον, θα επικρατούσε ένα κλίμα αλληλεξουδετέρωσης 

μεταξύ καλού και κακού, όπου αν υπερίσχυε το κακό, το αγαθό θα 

κατατροπωνόταν, και στην αντίθετη περίπτωση θα διατυπωνόταν το ερώτημα 

αναφορικά με την επιβίωση του κακού. Από την άλλη εκδοχή αντλούμε τη 

διαφοροποιημένη άποψη για το κακό, για το οποίο κρίνεται ασεβές το να θεωρηθεί 

δημιούργημα του Θεού, αφού τίποτα δεν μπορεί να παραχθεί από το αντίθετό του. 

Αυτόματα, προκαλείται η βάση του προβληματισμού για την πηγή του κακού. 

Σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, η απάντηση είναι ότι το κακό δεν υφίσταται στην 

πραγματικότητα, αλλά συναντάται ως μία ψυχική διάθεση που αντιμάχεται την 

αρετή και κατακλύζει τους ράθυμους, όταν εκπίπτουν από το καλό.  

Η άβυσσος, λοιπόν, για πολλούς αποτελεί πηγή κακού και εχθρικών δυνάμεων που 

αντιτίθεται στην αγαθότητα του Θεού. Η οπτική αυτή μελετά το κακό εξωτερικά και 

το κατατάσσει στις δυνάμεις που πλάστηκαν εξ αρχής από το Θεό. Η αντίληψη αυτή 

είναι άτοπη και δεν υφίσταται, καθώς ο ίδιος ο άνθρωπος άγεται της κακίας που 

έχει ενδόμυχα μέσα του. Η αιτία είναι ότι όσα συμβαίνουν προέρχονται ή εκ 

φύσεως, όπως οι ασθένειες, ή αυτόματα, όπως αστάθμητοι παράγοντες και 

συγκυρίες που τροποποιούν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ένα εύστοχο 

παράδειγμα είναι η περίπτωση που ο άνθρωπος εισέρχεται σε μία περίοδο 

δοκιμασίας ή ακόμα και σε μία ευχάριστη κατάσταση, όπως αυτή της γέννησης ενός 

μωρού. Έπειτα, εξαρτάται και από τις δικές μας αρχές και το προσωπικό μας κανόνα 

συμπεριφοράς, αφού η συγκράτηση του θυμού σε περίπτωση φιλονικίας, ή η 

υποστήριξη της αλήθειας με επακόλουθες συνέπειες είναι ατομικός αγώνας και 

ιδιόμορφη πάλη για την ψυχοσύνθεση του καθενός. Μία σπανιότερη για τους 

άπιστους -κυρίως- οπτική είναι ότι το κακό δεν φέρει απαραίτητα αρνητικά 

αποτελέσματα, αλλά μέσω αυτών ο Θεός δοκιμάζει και γυμνάζει την πίστη για να 

επωφεληθεί ψυχικά. Αυτόν τον τρόπο σκέψης μπορούν να μιμηθούν και οι 

άνθρωποι, και να τον υιοθετήσουν ως πρότυπο συμπεριφοράς, 

μεταλαμπαδεύοντας τον και στα παιδιά τους σαν αρχή διαπαιδαγώγησης.  

Όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής «το κακό ούτε είχε ούτε έχει ούτε θα έχει ύπαρξη 

από τη δική του φύση, γιατί δεν έχει καμιά οποιαδήποτε ουσία ή φύση ή υπόσταση 

ή δύναμη ή ενέργεια μέσα στα όντα, ούτε είναι ποιότητα ούτε ποσότητα ούτε σχέση 

ούτε τόπος ούτε χρόνος ούτε θέση ούτε κατασκευή ούτε κίνηση ούτε έξη ούτε 

πάθος που παρατηρείται φυσικά σε κάποιο από τα όντα αλλά και ούτε υπάρχει 

καθόλου σε όλα αυτά κατά μια οικείωση φυσική, ούτε αρχή είναι ούτε μεσότητα 

ούτε τέλος αλλά το κακό είναι έλλειψη της προς κάποιο αποτέλεσμα ενέργειας των 

δυνάμεων που υπάρχουν μέσα μας και τίποτε περισσότερο». 
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Παράλληλα, αναδύεται ακόμα ένα εύλογο ερώτημα: Το σκότος πλάστηκε 

ταυτόχρονα με τον κόσμο; Και αν χρονολογείται παλαιότερα του φωτός, τότε γιατί 

προηγήθηκε το χειρότερο; Την απάντηση δίνει στο λόγο του ο Μέγας Βασίλειος, 

τονίζοντας ότι το σκότος είναι μία παθητική και ουδέτερη κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ένα άψυχο ή έμψυχο όν, όταν απουσιάζει η παρουσία του φωτός. 

Συνεπώς, ακόμα και αν υπήρχε κάτι πριν την κατασκευή του φθαρτού και αισθητού 

κόσμου, αυτό θα βρισκόταν στο φως, όπως οι ανώτερες δυνάμεις και τα αγγελικά 

τάγματα που διακατέχονταν από πνεύμα αγαλλίασης και ευφροσύνης. Βέβαια, αν 

αυτοί που καταδικάζονται αποστέλλονται «Εις το σκότος το εξώτερον» (Ματθ. 

8,12), τότε αυτοί που αξίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών, θα αναπαυτούν εκεί στο 

υπερκόσμιο φως.  

«Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γέν. 1,2). Σύμφωνα με τον 

Γιαννακόπουλο (1986, 34-35), το Πνεύμα που αναφέρεται εδώ είναι το Άγιο 

Πνεύμα. Ο Πατέρας φανερώνει την παντοδυναμία Του, ο Υιός προσθέτει τη σοφία 

Του και το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί, επισφραγίζοντας τη δημιουργία. Αυτός είναι και ο 

λόγος που η Αγία Γραφή αποδίδει τη δημιουργία του υλικού και πνευματικού 

κόσμου στο Θεού γενικά, για να δηλώσει ότι και τα άλλα δύο Πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδος συνέβαλαν καθοριστικά, με μία αρμονική συνεργασία (Κολιτσάρας 

1963,14-15). Μία δεύτερη ,αλλά ανυπόστατη  εκδοχή, είναι ο αέρας που έπνεε 

πάνω από την επιφάνεια του νερού.  

«Και είπεν ο Θεός˙ Γενηθήτω φως» (Γέν. 1,3). Το σκοτάδι είχε μικρή διάρκεια, καθώς 

το εξαφάνισε ένα γλυκό φως, που χάρισε στη πλάση γαλήνια και λαμπερή μορφή. 

Όλα τα στοιχεία της πλάσης διακρίθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. Ο ουρανός, ο αέρας, 

και το νερό, χάρισαν στο μέγιστο τις ιδιότητες τους στην πλάση, μεταβάλλοντάς τη 

σ’ ένα χαριτωμένο, αξιοζήλευτο και άριστο αποτέλεσμα. Όλα προήλθαν από ένα και 

μόνο λόγο του Θεού, χωρίς επιτηδεύσεις και προσπάθειες. Ο Μέγας Βασίλειος σε 

τέτοιο βαθμό θαύμασε το προϊόν του λόγου του Θεού που αισθάνθηκε ανάξιος να 

το ονοματίσει, αφού ο ίδιος ο δημιουργός το χαρακτήρισε «καλόν». Σύμφωνα με 

τον Γιαννακόπουλο, ο Θεοδώρητος ισχυρίστηκε ότι το είπε αυτό ο Θεός, για την 

κατηγορία των ανθρώπων που εξαιτίας της αχαριστίας τους κατηγορούν τα 

δημιουργήματα του Θεού και τα κατακρίνουν. Είναι ανεκτίμητη η αξία του φωτός, 

καθώς η προσφορά της στη γη είναι ζωτική. Ακόμα και το πιο πολύτιμο αντικείμενο 

ή πλάσμα θα φαινόταν υποδεέστερο με την απουσία του φωτός. Παράδειγμα 

διευκρινιστικό αποτελεί ο χρυσός, που έχει ωραία εμφάνιση εξωτερικά και 

προσελκύει το ανθρώπινο μάτι. Ακόμα, ο πλανήτης της Αφροδίτης λέγεται ότι είναι 

ο λαμπρότερος, όχι για την αναλογία των μερών του, αλλά για το φως και τη λάμψη 

που φτάνει στους οφθαλμούς. Η αιτία της ωραιότητας του φωτός δεν αποβλέπει 

στην αισθητική ικανοποίηση των ανθρώπινων οφθαλμών, αλλά στην απώτερη 

ωφέλεια που θα είχε αντίκτυπο στο μέλλον, δεδομένου ότι ακόμα δεν είχε πλαστεί 

το ανθρώπινο είδος για να τ’ αντικρύσει. 
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Αξίζει ,επιπλέον, να γίνει αναφορά στην αναλογία του φωτός προς την ύλη. 

Αναλυτικότερα, ο Weihberg (1983), τονίζει ότι αν η αναλογία του φωτός προς την 

ύλη ήταν μεγαλύτερη, τότε θα υπερτερούσε το φως, αποκλείοντας τη δημιουργία 

αστέρων και γαλαξιών που θα μπορούσε να δημιουργήσει η ύλη με τοπικές 

συγκεντρώσεις. Ο λόγος είναι ότι η υπερβολική πίεση της ακτινοβολίας θα ήταν σε 

θέση ακόμα και να διαλύσει τη συμπαγή ύλη. Στη αντίθετη περίπτωση της 

μικρότερης αναλογίας του φωτός προς την ύλη, το φως δεν θα μπορούσε σε καμία 

περίπτωση να συγκρατήσει τη δημιουργία πυρήνων τα πρώτα πέντε λεπτά της 

κατασκευής του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο της συμπαντικής ύλης θα 

αποτελούνταν πλέον από βαριά στοιχεία και το υδρογόνο, ο ήλιος και ευρύτερα η 

ζωή θα δυσχεραίνονταν στην διαβίωση. Η συγκεκριμένη αναλογία, κρίνεται 

ιδανικότερη, αφού η ποσότητα του φωτός αρκεί, αφενός για να μη παρεμποδιστεί η 

συνολική μετατροπή του υδρογόνου και του ήλιου σε βαρύτερα στοιχεία και 

αφετέρου, για να σχηματιστούν ομαλά οι γαλαξίες και οι αστέρες μεταγενέστερα. 

«Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, και το σκότος εκάλεσεν νύχτα» (Γέν. 1,5). 

Μετά τη γένεση του φωτός, ακολούθησε η διάκριση μεταξύ ημέρας και νύχτας, 

ορίζοντας τη μέρα ως την φωτισμένη από τον ήλιο ατμόσφαιρα που λάμπει στο 

ημισφαίριο πάνω από τη γη, και νύχτα τη σκιά της γης με την απόκρυψη του ήλιου. 

Η νύχτα διαδεχόταν την ημέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού. «Και εγένετο 

εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία» (Γέν. 1,5). Εσπέρα, είναι το μεταβατικό στάδιο 

μεταξύ ημέρας και νύχτας, αλλά για να προσδώσει αξία στην ημέρα, είπε πρώτα το 

τέλος αυτής και στη συνέχεια της νύχτας, αφού η νύχτα έπεται της ημέρας. Η πρώτη 

εικασία για το λόγο που ο Θεός είπε τη λέξη «μία» και όχι «πρώτη» μέρα, είναι ότι 

στόχευε να συνδέσει το ημερονύκτιο, ώστε οι εικοσιτέσσερις ώρες ν’ αποτελούν 

διάστημα μίας ημέρας, παραλείποντας ως εννοούμενη και την ακολουθία της 

νύχτας. Ο δεύτερος λόγος που κρίνεται πιο έγκυρος και αξιόπιστος, είναι ότι ο Θεός 

δημιούργησε το χρόνο διαιρώντας τον σε υποδιαιρέσεις, ώστε τα διαστήματα να 

καθορίζουν τον κύκλο των ημερών και των εβδομάδων και να διευκολύνεται η 

καταμέτρηση της κίνησης του χρόνου. Το διακριτό γνώρισμα του χρόνου είναι ότι 

συμπληρώνει μία κυκλική και αλυσιδωτή πορεία ημερών, σημειώνοντας μία 

εβδομάδα, με αφετηρία και κατάληξη τη συγκεκριμένη μέρα. Αναλογικά λειτουργεί 

και ο κύκλος των αιώνων, χωρίς τερματισμό.  

Η μέρα, λοιπόν, ονομάστηκε «μία», αφού η ερμηνεία της λέξης αποδίδεται και με 

τον ορισμό μοναδική και ανόμοια με κάποια άλλη. Επιπλέον, η χρονική διάρκεια της 

ημέρας δεν είναι ξεκάθαρη, αφού «αν ειπής «ημέραν» και αν ειπής «αιώνα», την 

αυτήν έννοια εκφράζεις» σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο. Αποσκοπώντας στη 

στροφή του ανθρώπινου νου προς τη μέλλουσα ζωή, ονόμασε «μίαν» την εικόνα 

του αιώνος. Άλλωστε, όπως μας γνωστοποιεί ο Κολιτσάρας (29), στην Αγία Γραφή, 

συνηθίζεται η λέξη «ημέρα» να χρησιμοποιείται για να δηλώσει χρόνια και αιώνες. 

Ο Απόστολος Πέτρος, καταλήγει «Χίλια έτη ως ημέρα μία».  
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Σε αυτό το σημείο, ο Μέγας Βασίλειος ολοκληρώνει την εσπερινή του ομιλία, περί 

της αοράτου και ακατασκεύαστου γης, της γέννησης του φωτός και της δημιουργίας 

του χρόνου με τις υποδιαιρέσεις του. 
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Ομιλία Γ’ 
Στην ομιλία αυτή, ο Μέγας Βασίλειος αρχίζει να εξιστορεί και να ερμηνεύει τα 

γεγονότα της δεύτερης μέρας. Πριν όμως ασχοληθεί με την ανάπτυξη κάποιου 

έργου, παρατηρεί ότι πολλοί από τους ακροατές του που έχουν πηγή βιοπορισμού 

την αγροτική εργασία, φαίνονται βιαστικοί για να συνεχίσουν στα χωράφια τους. 

Ακόμα και από αυτή τη στάση τους, ο Άγιος δράττεται της ευκαιρίας να τους 

νουθετήσει πνευματικώς, τονίζοντας ότι και το μέρος του χρόνου που αφιερώνουν 

στο λόγο του Θεού, επιστρέφει ανταποδοτικά όχι μόνο σε όφελος των ψυχών τους, 

αλλά και στην καλύτερη αποδοτικότητα της εργασίας τους. Ακόμα και η σωματική 

παρουσία τους στο χώρο, είναι ατελέσφορη και άκαρπη χωρίς τη συνοδεία της 

πνευματικής. Τέλος, η ψυχική καλλιέργεια έχει αντίκτυπο όχι μόνο στη 

ψυχοσύνθεσή τους, αλλά και στην πιο εύρυθμη λειτουργία του νου. Η 

συγκεκριμένη νύξη στο θέμα αυτό, αποβλέπει στη διαμόρφωση της στάσης που θα 

ήταν καλό να τηρούν οι παρευρισκόμενοι, προκειμένου ο λόγος του Θεού να 

κατορθώσει να διεισδύσει και να ευδοκιμήσει στην καρδιά τους.  

Ο Μέγας Βασίλειος, προχωρεί στη δημιουργία της δεύτερης μέρας, η οποία έχει ως 

επί το πλείστον φυσικό χαρακτήρα, ερμηνεύοντας και αποδεικνύοντας τα 

φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο «στερέωμα εν μέσω του ύδατος». «Και είπεν 

ο Θεός˙ Γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος, και έστω διαχωρίζον ανά μέσον 

ύδατος και ύδατος» (Γέν. 1,6). Αφού, λοιπόν, την προηγούμενη μέρα ακούστηκαν οι 

λέξεις του Θεού «Γενηθήτω φως», σήμερα προχωράει στη κατασκευή του 

στερεώματος. Με τη φράση αυτήν, ο Θεός προσδιορίζει ,στην ουσία, την αιτία της 

μετάβασης στο επόμενο στάδιο. Ο λόγος έγκειται ,επομένως, στο διαχωρισμό 

μεταξύ των υδάτων.  

Προβληματίζει, βέβαια, πολλούς το γεγονός της επεξήγησης που δίνει σε αυτό το 

σημείο ο Θεός με τα λεγόμενά του. Έτσι, ο Μέγας Βασίλειος κρίνει σκόπιμο έναν 

παραλληλισμό του τρόπου έκφρασης και διατύπωσης του λόγου του Θεού, με 

αυτόν του ανθρώπου. Αναλυτικότερα, ο άνθρωπος συνηθίζει να σχηματίζει στο 

μυαλό του μία εικόνα-εντύπωση, από την οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία, 

επιλέγει τις σκηνές που κρίνει ιδανικότερες για εξωτερίκευση. Ακολουθούν η 

παράδοση των διανοημάτων στα φωνητικά όργανα και η ριπή του αέρα που 

προκαλεί η κίνηση της έναρθρης φωνής. Στον αντίποδα της αλληλουχίας των 

σταδίων για προφορική διατύπωση του ανθρώπινου λόγου, συναντάται η έκφραση 

του Θεού. Τον καταγράφει η Αγία Γραφή ως ιστορία, για να δηλωθεί ότι δεν ήταν ο 

αποκλειστικός σκοπός η δημιουργία της κτίσης, αλλά και η εμφάνισή Του σε αυτήν 

μέσω κάποιου συνεργού. Επιπλέον, παρουσιάζεται στο θεόπνευστο βιβλίο ο Θεός 

να συνομιλεί με κάποιον, μέσω του σχήματος της αποσιωπήσεως, προκειμένου να 

επιτρέψει στην ανθρώπινη νόηση μία αναζήτηση της εξήγησης των υπαινιγμών του. 

Η σκοπιά της θεώρησης αυτής, αποσκοπεί στην καταβολή προσπάθειας και 
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ατομικού κόπου για την κατανόηση του βαθύτερου νοήματος, δεδομένου ότι μόνο 

τότε διαφυλάσσεται το εύρημα της αναζήτησης με προσοχή και σεβασμό.  

Έπειτα, ακολουθεί η εξέταση του ζητήματος σχετικά με την ύπαρξη δεύτερου 

ουρανού. Αν ,δηλαδή, το «στερέωμα» που αναφέρεται, διαφέρει από τον ουρανό 

που δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα. Ο Μέγας Βασίλειος, για άλλη μία φορά θέτει 

και τις δύο σκοπιές (άπιστων επιστημόνων και μη) στο πρίσμα της διερεύνησης του 

ζητήματος, ώστε να επικρατήσει η αντικειμενική θεώρηση, και να μη κριθεί για 

μεροληψία και οπτική παρωπιδισμού. Χάρη στον πλούτο των γνώσεών του περί 

φυσικών και αστρονομικών ζητημάτων, καταρρίπτει με μεγάλη ευκολία τις άτοπες 

προσεγγίσεις των άπιστων αστροφυσικών και στα δημιουργήματα της δεύτερης 

μέρας.  

Πιο συγκεκριμένα, η βάση της πεποίθησής τους στηρίζεται στη μοναδικότητα της 

κατασκευής του ουρανού, και στην αδυναμία ύπαρξης όμοιου αποτελέσματος, 

εξαιτίας της κατανάλωσης της ύλης στον ήδη υπάρχοντα ουρανό. Αυτό συνάγεται 

από την εξίσου λανθασμένη αντίληψη για το πεπερασμένο του ουρανού, δηλαδή 

της τερματικής πορείας που μπορεί να έχει. Άρα, από τη στιγμή που το σύνολο της 

ύλης για την κατασκευή του μόνου ουρανού έχει ήδη εξαντληθεί, δεν υφίσταται η 

προοπτική για δεύτερο ή τρίτο ουρανό. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες, βέβαια,  μεταξύ 

αυτών και ο Λεύκιππος με το Δημόκριτο, συγκλίνουν στην ύπαρξη άπειρων 

ουρανών και κόσμων. Ο Μέγας Βασίλειος, τοποθετεί τους πιστούς Χριστιανούς σε 

διανοητική διάσταση με τους αντίθετους επιστήμονες, καθώς η αλήθεια έγκειται 

όχι μόνο στην ύπαρξη δεύτερου ουρανού, αλλά και σ’ αυτήν ενός τρίτου τον οποίο 

είδε ο απόστολος Παύλος (Β’ Κορ. 12,2). Μάλιστα, ο ψαλμός (148,4) περιέχει τη 

φράση «ουρανούς ουρανών», προκαλώντας περαιτέρω σκέψη για την ύπαρξη 

περισσότερων. Μία άλλη μερίδα ανθρώπων υποστήριξαν ότι δεν πρόκειται για την 

κατασκευή ενός επιπλέον ουρανού, αλλά για την επεξήγηση του αρχικού, καθώς 

στο πρώτο χωρίο της Γένεσης η δημιουργία του ουρανού και της γης αναφέρεται με 

επιγραμματικό τρόπο, ενώ στην Αγία Γραφή, με εκτενή αναφορά. Σε αυτό το σημείο 

ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει και τη δική του άποψη επί του θέματος, 

επισημαίνοντας ότι ο δεύτερος ουρανός έχει ξεχωριστό όνομα και χρησιμότητα, 

αφού διαφέρει από τον πρώτο. 

«Και είπεν ο Θεός˙ Γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος, και έστω διαχωρίζον 

ανά μέσον ύδατος και ύδατος. και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα˙ και διεχώρισεν ο 

Θεός εν μέσω του ύδατος ο ην υποκάτω του στερεώματος, και ανα μέσον του 

ύδατος του επάνω του στερεώματος» (Γέν. 1,6-7). Ερωτήσεις που τίθενται συχνά, 

είναι «αν είναι σφαιρικό το σχήμα του στερεώματος και αν το νερό μπορεί να 

ασκήσει επίδραση στην επιφάνειά της». Η απάντηση στην κάθε ερώτηση θα γίνεται 

βαθμιαία. Αρχικά, το γεγονός ότι ένα σώμα φαίνεται από την εσωτερική του πλευρά 

κοίλο, αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα και ότι θα ισχύει το ίδιο και για την 
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εξωτερική του πλευρά. Σχετικά με την ιδιότητα του στερεώματος στο διαχωρισμό 

των υδάτων, παρατηρείται ότι στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται η λέξη 

«στερέωμα» , για ν’ αναφερθεί σε όσα έχουν υπερβολική δύναμη, όπως «Κύριος 

στερέωμά μου και καταφυγή μου» (Ψαλ. 17,3). Η Αγία Γραφή, συνηθίζει ν’ 

αποκαλεί «στερέωμα», κάτι το ανυποχώρητο και αμετάβλητο. Επομένως, η έννοια 

της λέξης υποδηλώνει τη στερεή ύλη που είναι ικανή να συγκρατεί το ευδιάλυτο 

ύδωρ. Παρόλο που τα στοιχεία της φωτιάς, του νερού και του αέρα περιέχονται στη 

γη και το ένα εμπεριέχεται στο άλλο, νοθεύοντας, έτσι, την υπόστασή τους, ο Μέγας 

Βασίλειος δεν παραδέχεται ότι το στερέωμα είναι απλά ένα μείγμα των  στοιχείων, 

καθώς ένας από τους λόγους είναι ότι μετά το πρόσταγμα του Θεού «Γενηθήτω 

στερέωμα», δεν λέγεται απλά «και εγένετο στερέωμα», αλλά «Και εποίησεν ο Θεός 

το στερέωμα». Αυτή είναι και η αναντίρρητη απόδειξη της δύναμης του Θεού και 

της ταυτότητας του κόσμου.  

Σκοπός είναι να χωρίζει, λοιπόν, «ανά μέσον ύδατος και ύδατος». Όπως 

διαφαίνεται, τα νερά συνιστούσαν ενιαίο σύνολο, καλύπτοντας την επιφάνεια της 

γης σε όλο το εύρος. Αυτή είναι και η καταβολή που έχει ο όρος «άβυσσος» που 

αποδίδεται στη γη στις προηγούμενες ομιλίες. Ανακύπτει ,έπειτα, το ερώτημα της 

ποσοτικής υπεροχής των υδάτων από αυτής του στερεώματος. Η απάντηση 

ακολουθεί απευθείας, με την αναλογική τεκμηρίωση. Επειδή η ουσία του πυρός 

ήταν αναγκαία στον κόσμο, έγινε όχι μόνο για «οικονομία» στη γη, αλλά και την 

ολοκλήρωση του σύμπαντος, αφού σε περίπτωση που απουσίαζε το ένα από τα δύο 

στοιχεία θα παρουσιάζονταν ζωτικά για την επιβίωση του πλανήτη προβλήματα. Η 

φωτιά και το νερό είναι δύο αντιμαχόμενες  δυνάμεις, όπου η φωτιά εξουδετερώνει 

το νερό όταν επικρατεί στην ισχύ, και το νερό υπερτερεί στην ποσότητα φθείροντας 

τη φωτιά. Αλλά η πρόνοια του Θεού μελετά το κάθε σχέδιο με τέτοια αφοσίωση, 

που ακόμα και την αναλογία νερού-φωτιάς προσδιόρισε για την αποτελεσματική 

λειτουργία. Ήταν τόση η ποσότητα του νερού, ώστε με το πέρασμα των αιώνων να 

καταναλώνεται όση χρειάζεται από τη δύναμη του πυρός. Επομένως, αυτή είναι και 

η αιτία της πλεονεξίας του νερού στη γη.  

Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος εντοπίζει και εκτιμά την αξία της φωτιάς, 

προσδιορίζοντας τη χρησιμότητά της, όχι μόνο στις βιομηχανικές τέχνες και 

εργασίες, αλλά και στις γεωργικές ενασχολήσεις, όπου είναι απαραίτητη με τη 

μορφή θερμότητας για τη βλάστηση των δέντρων, την ωρίμανση των καρπών και τη 

διατήρηση της ζωής ευρύτερα. Και το νερό, από την άλλη πλευρά, καταλαμβάνει 

εξέχουσα θέση στην επιβίωση των όντων, ακόμα και με τη δημιουργία ποταμών και 

ρευμάτων που ζωογονούν τη φύση. 

Αργότερα, επαναφέρεται η συζήτηση στα πλαίσια της έννοιας «στερέωμα», με 

τελικό πόρισμα την ονομασία αυτή, εξαιτίας της σύγκρισής της με τη λεπτής και 

αραιής φύσεως των υπεράνω πραγμάτων. Ο λόγος γίνεται για ένα χώρο που 
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διαχωρίζει το υγρό στοιχείο, από το οποίο το λεπτότερο μέρος του λαμβάνει αέρια 

μορφή λόγω εξάτμισής του από τον ήλιο και το υπόλοιπο παραμένει σε υγρή μορφή 

στην επιφάνεια των υδάτων. Το νερό, λοιπόν, βρίσκεται και σε αέρια κατάσταση, 

εξυπηρετώντας δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι η ανακύκλωσή του στο φυσικό 

περιβάλλον με τα οφέλη που το συνοδεύουν, και ο δεύτερος η αποτροπή 

υπερθέρμανσης της γεώδους επιφάνειας.  

Συν τοις άλλοις, παρατηρείται ότι ο Θεός έχει οικονομήσει το σχέδιό Του με τέτοια 

σοφία, ώστε να διεκπεραιώνεται η κίνηση των σωμάτων στον τελειότερο και 

λειτουργικότερο βαθμό, τόσο για το ανθρώπινο είδος, όσο και για το γεωφυσικό. Το 

ηλιακό σύστημα ομολογεί ακόμα μία ασύλληπτη σκέψη του παντοδύναμου Θεού. Ο 

ήλιος μετατοπίζεται από θέση σε θέση, για να μη μεταφέρει τη θερμότητά του μόνο 

σε συγκεκριμένα μέρη που μετά την πολύωρη ακτινοβολία θα κατακαούν. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη συγκράτηση των ποταμών από την υπερβολική άνοδο 

της στάθμης του νερού με συνέπεια την υπερχείλιση , εξατμίζοντάς το. Τέλος, 

συνεισφέρει στο διαχωρισμό του αλμυρού και του γλυκού νερού, αποβλέποντας 

στην επιβίωση του θαλάσσιου ζωικού βασιλείου.  

«Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανόν» (Γέν. 1,8), με την έννοια ότι τυπικά 

ανήκει σε άλλο κτίσμα, αλλά κατ’ απομίμηση την παίρνει και αυτό. Βέβαια, ο Μέγας 

Βασίλειος συμπεραίνει ότι πρόκειται για τον ουρανό που αποκαλούμε και εμείς 

σήμερα, καθώς αναφέρει στο Ψαλτήρι, (8,9), «τα πετεινά του ουρανού», και 

(106,26) «Αναβαίνουσιν έως των ουρανών». Επομένως, όταν λέει ότι από τον 

ουρανόν πίπτει δρόσος η βροχή, εννοεί τα ύδατα που κλήθηκαν να απαρτίζουν τον 

υπεράνω (του στερεώματος) χώρο. Ο Μέγας Βασίλειος, επιθυμεί να παραμείνει 

ουδέτερος απέναντι στους εκκλησιαστικούς που ισχυρίζονται ότι τα ύδατα 

παραπέμπουν σε ασώματες και πνευματικές δυνάμεις, επειδή σύμφωνα με το 

Ψαλτήρι, τα ύδατα τα επάνω από τους ουρανούς υμνούν το Θεό (148,4). Αργότερα, 

όμως, έρχεται να ερμηνεύσει και να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ύμνο του 

Ψαλτηρίου, καθώς σημειώνει ότι ακόμα και αν δοξολογούν το Θεό, δεν τα ορίζει 

αυτόματα σε λογικά όντα. Ούτε και οι ουρανοί είναι έμψυχοι επειδή «διηγούνται 

δόξαν Θεού» (Ψαλ. 18,2).   

Εν κατακλείδι, ο Μέγας Βασίλειος ολοκληρώνει και την τρίτη ομιλία του με τη 

φράση «Και είδεν ο Θεός ότι καλόν» (Γέν. 1,8), όπου ο Θεός δεν αντιλήφθηκε το 

κάλλος του αποτελέσματός του με την ανθρώπινη ματιά, αλλά με τη δική Του, 

κρίνοντάς το με τη δύναμη της τέχνης ευρύτερα. 
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Ομιλία Δ’ 
Ο Μέγας Βασίλειος ξεκινά την τέταρτη ομιλία του για τις μέρες της δημιουργίας του 

κόσμου, με την εισαγωγή περί των κοσμικών συνηθειών των νέων της εποχής του 

και της αποστροφής που φαίνεται να παρουσιάζουν απέναντι σε χριστιανικές και 

πνευματικές αναζητήσεις. Αναλυτικότερα, από την αρχαιότητα ακόμα, η νεολαία 

που προσανατολιζόταν στην ενάρετη και χριστιανική ζωή, αποτελούσε τη 

μειοψηφία. Οι συνήθειές τους δεν συνιστούσαν πηγή ψυχικής ωφέλειας, αλλά 

αντίθετα, απώλειας ηθικών αρχών και αλλοτρίωσης προσωπικών αξιών. Ο Μέγας 

Βασίλειος, ως κορυφαίος παιδαγωγός του χριστιανικού κόσμου, έχει κληροδοτήσει 

μία πολιτιστική και πνευματική παρακαταθήκη, μία πληθώρα διαχρονικών ηθικών 

και χριστιανικών αξιών, που απευθύνεται στο ευρύτερο ηλικιακό φάσμα.  

Στη συγκεκριμένη ομιλία, κρίνει αξιοκατάκριτες τις πόλεις που τροφοδοτούν με 

ανούσια και διεφθαρμένα θεάματα τους πολίτες τους, παρέχοντας νυχθημερόν 

παραστάσεις είτε μουσικές είτε ακροβατικές, που προκαλούν ταραχή στην ψυχή. 

Αυτό αποφέρει εις διπλούν την αρνητική συνέπεια, καθώς οι άνθρωποι 

εγκαταλείπουν τον εργασιακό τους χώρο, προκειμένου ν’ αναλωθούν σε τέτοιου 

είδους προγράμματα, «προοδεύοντας» έτσι, στη ραθυμία και την αεργία. Συνεπώς 

αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να κατατάσσονται στην κατηγορία των 

ευτυχισμένων ανθρώπων, παραβλέποντας τις επιπτώσεις που έπονται σαν 

αντίκτυπος στην ψυχική, επαγγελματική και οικογενειακή τους πορεία. Ιδιαίτερα, 

τονίζει ότι ακόμα και ένα άκουσμα συγκροτήματος είναι αρκετό για να επιδράσει 

στην ανθρώπινη ψυχή, διαπερνώντας τα μηνύματα στο υποσυνείδητο μέρος του 

μυαλού και εξωθώντας τους ακροατές να μιμηθούν ακόμα και ορισμένες κινήσεις 

τους.  

Επομένως, στην ουσία, τους νουθετεί να απαρνούνται αυτόν τον τρόπο ζωής, 

αποβλέποντας στην υγιή ψυχική και ηθική τους κατάσταση. Τέλος, στον αντίποδα 

των παραπάνω, σύμφωνα με την Παπαναστασοπούλου (2007, 765-779), στο βιβλίο 

«Παιδαγωγικές αντιλήψεις μέσ’ από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου «Προς τους 

νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», θεωρεί ο Μέγας Βασίλειος ότι η 

θύραθεν λογοτεχνία θα μπορούσε να αποβεί ωφέλιμη για τις νεανικές ψυχές, ως 

μία εναλλακτική μορφή πνευματικής ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο. Η 

συμμετοχή των νέων στην κλασσική παιδεία είναι αδήριτη ανάγκη, ιδίως με τη 

μελέτη κλασικών συγγραφέων, και την κριτική των έργων τους με διερευνητική 

οπτική. 

Στη συνέχεια, επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα της κατασκευής του κόσμου. «Και 

είπεν ο Θεός˙ συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν, 

και οφθήτω η ξηρά. και εγένετο ούτω. και συνήχθη το ύδωρ το υποκάτω του 

ουρανού εις τας συναγωγάς αυτών, και ώφθη η ξηρά. και εκάλεσεν ο Θεός την 

ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας» (Γέν. 1,9-10). 



31 
 

Παράλληλα, προλαβαίνει μία ερώτηση που θα σκέφτονταν να θέσουν πολλοί, 

σχετικά με την αιτία της φυσικής ιδιότητας του νερού να κυλά προς τα κάτω, απλά 

με το πρώτο πρόσταγμα του Θεού. Η απάντηση είναι άκρως διευκρινιστική και 

ικανοποιητική, καθώς εξηγεί ότι όταν το νερό βρίσκεται σε επίπεδη θέση είναι 

στάσιμο, αφού δεν υπάρχει κάποια εδαφική τροποποίηση που θα προξενούσε 

κίνηση. Όταν ,όμως, δημιουργηθεί η παραμικρή κλίση, τότε σ’ εκείνο το σημείο 

παρατηρείται κίνηση προς τα χαμηλότερα επίπεδα.  

Το επόμενο ερώτημα που επιλύει ο Άγιος, είναι το πώς τα ύδατα διατάχθηκαν να 

συναθροιστούν σε ένα σημείο, αφού η θάλασσα βρίσκεται σε πολλές τοποθεσίες. 

Το αποδίδει, λοιπόν, στην ανάγκη των υδάτων να κινηθούν προς την κατεύθυνση 

που εν τέλει θα εγκαθίσταντο μόνιμα, στον προκαθορισμένο χώρο που τους ανήκει. 

Και η ροή των νερών ακόμα, προέρχεται από τη θεία εντολή, ταυτόχρονα με την 

οριοθεσία των θαλασσών. Προκειμένου, βέβαια, το νερό να μην εισχωρεί ακουσίως 

σε άλλους χώρους και να μην υπερχειλίζει, υπάκουσε στην εντολή για μία και 

μοναδική συγκέντρωση. Αυτός είναι και ο λόγος που οι θαλάσσιες αναταραχές δεν 

προκαλούν καταστροφικές επιπτώσεις στη φύση.  

Έπειτα, υπογραμμίζει πως ο Θεός είπε να συναχθούν τα ύδατα σε μία συναγωγή, 

φανερώνοντας ότι νωρίτερα βρίσκονταν σε διάφορους και απομακρυσμένους 

μεταξύ τους τόπους, καθώς οι κοιλότητες των βουνών είχαν επίτηδες μεγάλα 

ανοίγματα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού. Προξενείται, όμως, 

πολλές φορές ένσταση  για την αποδοχή της αλήθειας περί της μοναδικής 

συγκέντρωσης των υδάτων. Η ετοιμολογία του Μεγάλου Βασιλείου αναχαιτίζει την 

διαιώνιση της αμφισβήτησης, καθώς με την έννοια «μίαν», ο Θεός ονομάζει τη 

μέγιστη και τελειότερη συνάθροιση των υδάτων και με την «συναγωγήν», την  

επιτηδευμένη και προμελετημένη κίνησή Του. Θα αποτελούσε παράλειψη η 

απουσία της ερώτησης για το πώς ο Θεός ονόμασε θάλασσες τις μεγάλες κοιτίδες 

των υδάτων. Η αιτιολογία στηρίζεται στην μαζική σύναξη των υδάτων, με τη 

διαφορά ότι τους κόλπους που αποδέχθηκε η γειτονική γη, τους ονόμασε 

θάλασσες. Σύμφωνα με τον Γιαννακόπουλο (σ.38), ονομάζει τη θάλασσα 

«συναγωγήν μίαν», για να καταδείξει το διαχωρισμό της με την ξηρά, και τις 

υποδιαιρέσεις σε πέλαγα και ωκεανούς. 

«…και οφθήτω η ξηρά» είπε ο Δημιουργός, και όχι «η γη», γιατί δεν είχε φτάσει 

ακόμα του πλήρωμα του χρόνου που θα στολιζόταν με τις δυνάμεις της, και δεν 

ήθελε να την παρουσιάσει σαν άκομψο τέχνημα, αναμειγμένη με νερό και λάσπη. Η 

ξηρά είναι το χαρακτηριστικό της ουσίας του υποκειμένου, σε αντίθεση με τη γη 

που είναι μία απλή ονομασία του πράγματος. Ο Μέγας Βασίλειος, για την 

αμεσότερη κατανόηση της οπτικής του, παραθέτει ένα παράδειγμα παρομοίωσης. 

Όπως, δηλαδή, το λογικό απαρτίζει απλά μία ιδιότητα του ανθρώπου, η ονομασία 

«άνθρωπος», σημαίνει το ζώο στο οποίο καλλιεργείται αυτή η ιδιότητα. Σε 
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αντιστοιχία βρίσκεται το ξηρό, ως ιδιότητα της γης. Την ίδια ομοιότητα 

παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης. Ειδικότερα, το νερό έχει 

χαρακτηριστικό του γνώρισμα την ψυχρότητα, ο αέρας την υγρότητα και η φωτιά τη 

θερμότητα. Ωστόσο, κανένα στοιχείο δεν εντοπίζεται ανεξάρτητο και διαχωρισμένο 

από τα υπόλοιπα, καθώς κατ’ οικονομία Θεού πλάστηκαν έτσι, για να συνδέονται 

και να συμπράττουν. Η σοφία του Θεού, αποκαλύπτεται και από την εσκεμμένη 

αποξήρανση της γης που προηγήθηκε από τη δημιουργία του ήλιου, για να μην 

αποδώσουμε την ευθύνη του ήλιου σ’ αυτό. Συν τοις άλλοις, όχι μόνο το νερό που 

βρισκόταν στην επιφάνεια αποσύρθηκε, αλλά και αυτό που κατείχε υπόγεια θέση 

εφάρμοσε την εντολή του Θεού. «Και εγένετο ούτως», ήταν η φράση που δεν 

άφηνε υπόνοια για την μη ολοκλήρωση του έργου από τον Πλάστη.  

Ο αέρας με τη δική του συνεισφορά συνενώνει το νερό με τη φωτιά, που εκ φύσεως 

είναι αντίθετες δυνάμεις, καθώς συμπλέκεται το νερό με την υγρότητα και η φωτιά 

με τη θερμότητα, όπως εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος. Από την άλλη μεριά, η φωτιά, 

λόγω της θερμής και ξηρής υπόστασής της, συνδέεται με τον αέρα μέσω της πρώτης 

και με τη γη μέσω της δεύτερης ιδιότητάς της. Επομένως, συνδυάζονται τα στοιχεία, 

για την μέγιστη και εποικοδομητικότερη χρησιμότητά τους.  

«Και είδεν ο Θεός ότι καλόν» (Γέν. 1,10). Με αυτή τη φράση δεν πρέπει να 

παραπεμφθεί κανείς στην ένδειξη ότι φάνηκε στο Θεό ένα τερπνό θέαμα , καθώς η 

θεϊκή Του ματιά δεν εστιάζεται στην καλαισθησία της κτίσεως, αλλά παρακολουθεί 

τα τεκταινόμενα με τη απόλυτη σοφία του. Με την ίδια λογική η θάλασσα φάνηκε 

ωραία στα μάτια του Θεού, για δύο λόγους. Αρχικά, αποτελεί την πηγή της 

υγρασίας, διοχετεύοντάς την σε υπόγειους αγωγούς, και με μία αλληλουχία 

σταδίων καταλήγει στην επιφάνεια της γης σε πόσιμη μορφή. Επιπροσθέτως, είναι 

σημαντικός συντελεστής των ιαματικών και μεταλλικών υδάτων, που ως επί το 

πλείστον συναντώνται σε νησιά και παράλια μέρη. Εξέρχεται από το υπέδαφος 

λαμβάνοντας τα παρεχόμενα μέταλλα και την επικρατούσα θερμότητά του, και με 

την αρωγή του ανέμου, κοχλάζει και υιοθετεί την τελική του κατάσταση.  

Συμπληρώνονται, σε δεύτερη φάση, τα πλεονεκτήματα της θάλασσας. Θεωρείται η 

πηγή των ατμών, καθώς θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, δημιουργώντας 

ατμούς που έπειτα, με την κατάλληλη φυσική διεργασία, μετατρέπονται σε 

σύννεφα που με την ιδιότητα της βροχής λιπαίνουν τη γη. Παράλληλα, περιβάλλει 

τα νησιά, παρέχοντας ασφάλεια και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Γεφυρώνει το χάσμα 

της απόστασης των ηπείρων, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ναυτικούς να 

ταξιδεύουν απρόσκοπτα και να γίνουν γνώστες των γεωγραφικών κατατάξεων των 

χωρών. Ένα ακόμα μεγαλύτερο όφελος των θαλασσών, είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη 

του θαλάσσιου εμπορίου, εξυπηρετώντας βιοποριστικές ανάγκες, τόσο για αυτούς 

που παραλαμβάνουν ένα εμπόρευμα που είναι απαραίτητο, όσο και για τους 
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εξαγωγείς που το πλεόνασμα των εργασιών τους μεταβάλλεται σε μία επικερδή 

πηγή.  

Επιλογικά, η τέταρτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, επιδεικνύει στην κατάληξή της 

τον πνευματικό χαρακτήρα της συγκέντρωσης των ακροατών. Μάλιστα, 

υπογραμμίζει πως αν η θάλασσα αποτελεί αντικείμενο επαίνου για το Θεό, πόσο 

πιο αξιέπαινη θα έκρινε Αυτός την προσευχή που θα του απηύθυνε το πλήθος των 

παρευρισκομένων εκείνη την ώρα.  
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Ομιλία Ε’ 
Η πέμπτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου για την Εξαήμερο δημιουργία, 

τιτλοφορείται «Περί βλαστήσεως γης».  «Και είπεν ο Θεός˙ Βλαστησάτω η γη 

βοτάνην χόρτου, σπείρον σπέρμα κατά γένος και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν 

κατά γένος, ου το σπέρμα αυτού εν αυτώ» (Γέν.1,11).  Βλέπουμε, ότι μόλις η γη 

απαλλάχτηκε από τον όγκο του νερού, ο Θεός την προστάζει να καρποφορήσει 

πρώτα με βότανα και μετά δέντρα. Αυτή η σειρά τηρείται μέχρι και σήμερα, αφού η 

αρχική εντολή που δόθηκε είναι αιώνια και αμετάβλητη στο πέρασμα των αιώνων. 

Η αλληλουχία της ανάπτυξης είναι η ακόλουθη. Στη αρχή υπάρχει η βλάστηση, που 

αργότερα μετατρέπεται σε βότανα. Όταν αυτά αναπτυχθούν πλήρως γίνονται 

χορτάρια τα οποία αποδίδουν στην τελική τους μορφή το σπέρμα. Έτσι, 

διαιωνίζεται η βλάστηση, απρόσκοπτα και χωρίς εξωτερική ενίσχυση.  

Μία αλήθεια που παραβλέπουν πολλοί, είναι η ύπαρξη της βλάστησης προ της 

εμφάνισης του ήλιου. Θεωρούν, δηλαδή, ότι χάρη στον ήλιο κοσμείται η γη, καθώς 

με τη θερμική δύναμη έλκει στην επιφάνια της γης την υποβόσκουσα βλάστηση. 

Πιο ειδικά, η ζωή της χλωρίδας πριν τον ήλιο υπήρξε σύμφωνα με τρις γνώμες. Η 

πρώτη που αποδεχόμαστε ως εγκυρότερη είναι ότι η Βιβλική κοσμογονία δεν 

εκθέτει τα γεγονότα με επιστημονικό, αλλά με δημώδη τρόπο, για αποπεράτωση 

απώτερου θρησκευτικού σκοπού. Τη δεύτερη άποψη αντιπροσωπεύει ο Άγιος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καταφεύγοντας στη θεϊκή παντοδυναμία. Σε αντίθεση 

έρχεται με τον Ιερό Αυγουστίνο που πρεσβεύει ότι την Τρίτη μέρα δημιουργήθηκαν 

μόνο τα σπέρματα του φυτικού βασιλείου, που αργότερα αναπτύχθηκαν 

(Γιαννακόπουλος, 38-39).  

Αυτή η διευκρίνιση αποβλέπει στην απόρριψη της πεποίθησης περί θεοποίησης του 

ήλιου και συνεπώς στην προσκύνησή του, δεδομένης της υποτιθέμενης πηγής ζωής. 

Μία απορία που διατυπώθηκε από πολλούς, είναι σχετική με το πώς είναι δυνατόν 

ο Θεός να είχε μεριμνήσει μόνο για την επιβίωση και την καθημερινή διατροφή των 

ζώων και όχι και για το ανθρώπινο είδος καταστώντας το ,έτσι, ανάξιο φροντίδας. Ο 

λόγος είναι ότι μπορεί να έχει προορίσει για τα ζώα το χορτάρι, αλλά για τον 

άνθρωπο προετοιμάζει κάτι ανώτερο, τον πλούτο και την απόλαυση. Άλλωστε, 

ορισμένα βότανα θεωρούνται ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό και η 

διατροφή των ζώων συνεπάγεται και με τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων 

εφοδίων.  

«…σπείρον σπέρμα κατά γένος», διαχωρίζοντας τη βλάστηση σε κατηγορίες. «Δεν 

ήρθε το ένα είδος από το άλλο» (Κολιτσάρας ,22). Μία εύλογη ,όμως, ερώτηση που 

αναδύεται, είναι το πώς όσα φυτρώνουν από τη γη αποκαλούνται σπερματικά, ενώ 

πολλά απ’ αυτά φαίνεται να μην κάνουν σπέρμα. Ο Μέγας Βασίλειος, το αποδίδει 

στη σπερματική ιδιότητα της ρίζας αυτών των ειδών, που αναγεννούν ομοειδή με 

αυτά βλαστάρια. Τα καλάμια ,για παράδειγμα, θα δημιουργήσουν καλάμια και 
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αυτό σημαίνει το «κατά γένος». Παράλληλα, παρουσιάζεται ο θαυμασμός του 

Αγίου για τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού, που μ’ ένα πρόσταγμά Του, η 

άγονη μέχρι τότε γη καρποφορεί και στολίζει την πλάση, προσφέροντας ευεργετικά 

αποτελέσματα.  

«Σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ’ ομοιότητα». Ακόμα και τώρα τα στάδια της 

ανάπτυξης των φυτών μαρτυρούν την αρχική διακόσμηση της δημιουργίας. Στη 

συνέχεια, έπεται ανάλυση γεωπονικής φύσεως από το Μέγα Βασίλειο σχετικά με 

την εξέλιξη και διαιώνιση της χλωρίδας. Αναλυτικότερα, το φύτρωμα προηγείται 

από το στάδιο της πόας, που είτε από τη ρίζα παρουσιάζεται εσωτερικά, είτε από το 

σπέρμα-βολβούς αναπτύσσεται κατά σειρά σε βότανο, χόρτο και τέλος καρπό.  

«Βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου». Ταυτόχρονα με τα ευεργετικά και χρήσιμα 

βότανα, φύτρωσαν βλαβερά και δηλητηριώδη, όπως το σιτάρι με το κώνειο. Αυτό 

,όμως, δε συνιστά ορθολογικό επιχείρημα για την παύση της δοξολογίας του 

Δημιουργού για τ’ αγαθά που απλόχερα διένειμε στον άνθρωπο. Παράδειγμα 

αποσαφήνισης αποτελεί η περίπτωση του ταύρου, που το αίμα του πίστευαν ότι 

είναι δηλητηριώδες, αλλά αυτό δε συνεπάγεται την ανούσια δημιουργία του, 

καθώς η δύναμή του είναι αναγκαία σε πολλούς τομείς της ζωής του ανθρώπου.   

Χρειάζεται μόνο μία μελέτη, για ν’ αντιληφθεί κανείς τα είδη που δεν προορίζονται 

για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διατροφική 

αλυσίδα, καθώς δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που δημιουργήθηκε μάταια. Ακόμα 

και τον ελλέβορο που θεωρείται άκρως βλαβερά ουσία, τον χρησιμοποίησαν στην 

ιατρική για την εξαφάνιση χρόνιων νοσημάτων. Επομένως, και αυτά που με την 

πρώτη ματιά φαίνονται επιβλαβή για τον άνθρωπο, με μία δεύτερη πιο ερευνητική, 

κρίνονται αναγκαία.  

Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος υπογραμμίζει πως ο Θεός δεν έδωσε εντολή στην 

αρχή να δοθεί αμέσως σπέρμα και καρπός, αλλά να προβάλλει η γη φυτά, και τότε 

αυτά να λάβουν την τέλεια μορφή με την οποία εμφανίζεται το σπέρμα, ώστε 

εκείνο το αρχικό πρόσταγμα να αποτελέσει τον προσανατολισμό των διαδικασιών 

που πρέπει να ακολουθούνται για την επιβίωσή τους. Ωστόσο, πολλές φορές 

παρατηρείται η διαφοροποίηση του είδους που σπέρνεται με αυτό που εν τέλει 

θερίζεται. Υποκρύπτεται το ενδεχόμενο, να σπείρουν σιτάρι και να προκύψει η 

μαύρη απόχρωσή του κατά το θερισμό. Πρέπει, όμως, να αναζητηθεί η αιτία στην 

ακαταλληλότητα του εδάφους ή στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, από τη στιγμή 

που δεν ακολουθούν τίποτα εκτός προστάγματος.  

Δεν πρέπει να παραλειφθεί ,βέβαια, η ύπαρξη ζιζανίων, όπως αναφέρεται και στην 

Αγία Γραφή, τα οποία αναμειγνύονται με το σιτάρι αλλά προϋπάρχουν σε αυτό με 

ξεχωριστή μορφή. Αυτά χρησιμοποιούνται παραβολικά, εννοώντας τους 

παραχαράκτες της διδασκαλίας του Χριστού, που σταλμένοι από τον πονηρό 

αλλοιώνουν το υγιές σώμα της Εκκλησίας, προκαλώντας πειρασμούς και στους 
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αγνότερους. Εν τέλει, όλες οι κατηγορίες των φυτών καρποφόρησαν, καθώς τότε 

δεν υπήρχε ούτε το ενδεχόμενο της αποτυχίας λόγω απειρίας των γεωργών, ούτε 

της κακοκαιρίας που θα κατέστρεφε την παραγωγή.  

«Και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ου το σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος και 

καθ’ ομοιότητα επί της γης» (Γέν. 1,11). Με το λόγο αυτό του Θεού, ξεκίνησε 

ακαριαία η ανάπτυξη των δέντρων, τα οποία μάλιστα έφτασαν στο μέγιστο ύψος 

για το οποίο ήταν προορισμένα. Πρώτα μνημονεύονται τα δέντρα που 

συνεισφέρουν περισσότερο στη συντήρηση της ανθρώπινης ζωής, προετοιμάζοντας 

και εμπλουτίζοντας το διατροφολόγιο με εύγεστους και θρεπτικούς καρπούς. 

Αρχικά, αναφέρεται η άμπελος η οποία παράγει τον οίνο που «ευφραίνει καρδίαν 

ανθρώπου» (Ψαλ. 103,15), και έπειτα η ελιά, που ο καρπός της «ιλαρύνει 

πρόσωπον εν ελαίω» (Ψαλ. 103,15). Η άμπελος μπορεί εύκολα να παραπέμψει στη 

φύση και τα μέλη της, υπενθυμίζοντας την παραβολή του Κυρίου, που αποκαλεί τον 

εαυτό του άμπελο, τον Πατέρα γεωργό και τους ανθρώπους κλήματα, ως μέλη της 

Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, προτρέπει τον κόσμο να καλλιεργηθεί πνευματικά και να 

παραμείνει στο σώμα της Εκκλησίας, γιατί ελλοχεύουν δυσμενείς επιπτώσεις.  

Οι ψυχές των ανθρώπων παρομοιάζονται με τις αμπέλους τις οποίες οριοθέτησε με 

την ασφάλεια των εντολών και τη φρουρά των αγγέλων, καθώς αναφέρεται 

«Αμπελώνα εφύτευσα και περιέθηκα φραγμόν» (Ησ. 5,2), ή «Αμπελών εγεννήθη τω 

ηγαπημένω εν κέρατι, εν τόπω πίονι» (Ησ. 5,1) και «παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου 

κύκλω των φοβουμένων αυτόν». Σε αυτό το σημείο, τονίζεται για ακόμα μία φορά 

το φρόνημα πνευματικής αναζήτησης και προβληματισμού από το οποίο 

διακατεχόταν ο Μέγας Βασίλειος. Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός τοποθέτησε ως 

πνευματικούς ενισχυτές δίπλα στον άνθρωπο τους αποστόλους, τους προφήτες και 

τους διδασκάλους, προκειμένου να εξυψώσουν τα κοσμικά φρονήματα και να τα 

μετατρέψουν σε χριστιανικά, με εξέχον θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. 

Μνημονεύει όσους μπορούν ν’ απαλλαχτούν από τις βιοτικές μέριμνες και 

ανησυχίες ελπίζοντας στο Θεό, όσους δεν διακατέχονται από το πάθος της 

φιλαργυρίας και όσους πολιορκούν τη ματαιοδοξία και το γήινο πάθος. Επιπλέον, 

παροτρύνει τους ακροατές του να μην επιδιώκουν τον έπαινο από τους ανθρώπους, 

αλλά από το Θεό, που θα αποδοθεί μόνο μετά από κοπιαστική και αγωνιστική 

πορεία για την Ουράνια Βασιλεία. Τέλος, δηλώνει την προσδοκία του να μοιάσουν 

στο αειθαλές φυτό της αμπέλου, με γνώμονα την πίστη και την ελεημοσύνη. 

Επαναφέρεται ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου στο φυτικό βασίλειο με τη διάκριση 

των ιδιοτήτων του κάθε φυτού. Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες είναι οι εξής:  

αυτά που αποδίδουν καρπούς, αυτά που αναλώνονται για στέγαση και αυτά που 

προορίζονται για την καύση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία 

κατατάσσονται, είναι αξιοθαύμαστη η ομοιότητά τους στα συμπτώματα που 

εμφανίζουν από κοινού με τους ανθρώπους. Παράδειγμα συνιστά ο φλοιός του 
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δέντρου που μετά από χρόνια ζωής σκληραίνει και ζαρώνει, όμοια με την 

επιδερμίδα του ανθρώπου. Παρόλ’ αυτά, είναι ευρέως γνωστό, πως με την ιδανική 

περιποίηση θεραπεύεται το φυσικό ελάττωμα. Σε αντιστοιχία με την ψυχή, ο 

αμαρτωλός δεν πρέπει να απογοητεύεται, αφού προσφέρεται η πνευματική 

καλλιέργεια που κατανικά την όποια εσωτερική ασθένεια. Επιπλέον, παρατίθεται 

και το παράδειγμα του δέντρου της συκιάς, όπου με τη σωστή υποστήριξη, μπορεί 

ν’ αναπτυχθεί ομαλά και ανεμπόδιστα. Ανάλογη στήριξη μπορεί να παρέχει ο 

καθένας στον πλησίον του, όταν παρατηρήσει πνευματική και ηθική κατάπτωση.  

Στα τελευταία σημεία της ομιλίας του, ο Μέγας Βασίλειος συμπληρώνει ότι με τη 

μοναδική εντολή του Θεού, τηρήθηκε πλήρης υπακοή από τα δέντρα και τα φυτά, 

καθώς απλώθηκαν αστραπιαία σε απέραντες εκτάσεις. Η σοφία και η πρόνοια του 

Θεού για το ανθρώπινο είδος που θ’ ακολουθούσε, σημειώνεται και από τις 

ευεργετικές και χρήσιμες ιδιότητες των δέντρων. Ορισμένα είχαν καλλωπιστική 

ιδιότητα για το σπίτι, άλλα βιοτική, καθώς αποτέλεσαν στη συνέχεια τροφή για τα 

ζώα, και τέλος ιατρική ωφέλεια, με τη συγκεκριμένη θεραπευτική ικανότητα του 

κάθε φυτού.  

Εν κατακλείδι, η ομιλία φτάνει στο τέλος της με την ευχή του Αγίου Βασιλείου για 

πνευματική προκοπή και ομοίωση του ανθρώπου με τα φυτά που στολίζουν το 

θρόνο του Θεού στην Επουράνια Βασιλεία του.  
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Ομιλία ΣΤ’ 
Η έκτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, ασχολείται με τη γένεση των φωστήρων. 

Αφετηρία του αυτή τη φορά είναι η πνευματική προετοιμασία που πρέπει να 

πραγματοποιεί ο ακροατής πριν πάει στην ομιλία, προκειμένου να έχει μία 

προδιάθεση να κατανοήσει όσα θα διατυπωθούν. Αναλυτικότερα, ο Μέγας 

Βασίλειος παρομοιάζει την ομιλία του με αγώνα που πρέπει να φέρει εις πέρας με 

συμπορευτές και υποστηρικτές του τους ακροατές. Όπως ο θεατής που 

παρακολουθεί από την κερκίδα τους αθλητές πρέπει να έχει κάποια αθλητική 

ετοιμότητα, έτσι και ο ερευνητής των υπερφυσικών θεαμάτων και ο ακροατής της 

θεϊκής σοφίας χρειάζεται να έχει μελετήσει έστω και επιφανειακά προηγουμένως, 

ώστε να εξετάσει διερευνητικά όσα θα παρουσιαστούν, για να είναι συναθλητής με 

τον Άγιο που τα ερμηνεύει και όχι κριτής του.  

Έργο του δεν είναι απλά η εξέταση του σύμπαντος για τη δημιουργία του κόσμου, 

αλλά η εμβάθυνση στο λόγο που ο Θεός απηύθυνε στο Μωυσή σε διαπροσωπική 

τους διάλεξη με σαφή και συγκεκριμένα νοήματα. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, με 

τη διατύπωση της σκέψης του σχετικά με την ατομική μελέτη των ακροατών, 

καταλήγοντας πως αν κάποιος ενδιαφερθεί κοιτώντας απλά τ’ αστέρια ν’ 

ανακαλύψει ποια ανάγκη εξυπηρετούν και δεν σταθεί απλά στο στολισμό του 

ουρανού ή προσπαθεί να σκεφτεί πέρα απ’ όσα διακρίνονται με το ανθρώπινο μάτι, 

τότε είναι άξιος ακροατής. Επιχειρεί να καθοδηγήσει τους ακροατές του από την 

αρχική δημιουργία του σύμπαντος στη μέχρι τώρα κατασκευή και εξέλιξη του 

ανθρώπου, αλλά και στον ψυχικό του θάνατο με την έκπτωσή του από τον 

Παράδεισο όπου τον τοποθέτησε στην αρχή ο Θεός. Μέσω αυτής της 

εποικοδομητικής πορείας, θα γνωρίσουν, θα προσκυνήσουν και θα δοξολογήσουν 

τον Πλάστη για τα μεγαλεία που εποίησε.  

«Και είπεν ο Θεός˙ Γενηθήτωσαν φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού εις 

φαύσιν επί της γης, ώστε διαχωρίζειν ανά μέσον της ημέρας και ανά μέσον της 

νυκτός» (Γέν. 1,14). Αναφέρεται η φράση «εις φαύσιν επί της γης» και ταυτόχρονα 

προκύπτει ο προβληματισμός σχετικά με το αν η δημιουργία του φωτός είχε 

προηγηθεί. Τότε πώς λέγεται πάλι ότι ο ήλιος έγινε προς φωτισμό. Ο Μέγας 

Βασίλειος, καλεί τους ακροατές να προσέξουν πως με τη λέξη «φαύσιν» δεν 

εξέφρασε επαρκώς αυτό που επεδίωκε, καθώς χρησιμοποίησε τη λέξη «φαύσις» 

αντί της λέξης «φωτισμός», χωρίς ωστόσο να αντιφάσκει με όσα ειπώθηκαν περί 

φωτός. Ο λόγος επαφίεται στη δημιουργία της φύσης του φωτός που συντελέστηκε 

νωρίτερα, ενώ τώρα πρόκειται για την κατασκευή του ηλιακού σώματος που θα 

εκπέμπει το πρωταρχικό φως. Το παράδειγμα που φέρει σε αυτό το σημείο είναι 

προσανατολισμένο στην εξήγηση των φαινομένων. Όπως διαφοροποιείται η φωτιά 

από το λυχνάρι, και το πρώτο έχει την ιδιότητα να φωτίζει, ενώ το δεύτερο να 

ακολουθεί και να φέγγει σε όσους το χρειάζονται, έτσι και για εκείνο το γνήσιο και 

ανόθευτο φως κατασκευάστηκαν τώρα οι φωστήρες.  
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Επιπλέον, είναι διαφορετικό αυτό που λέει ο απόστολος «φωστήρας εν τω κόσμω» 

(Φιλ. 2,15) με το «φως του κόσμου το αληθινόν» (Ιω. 1,9 και 8,12), που αντλούσαν 

οι Άγιοι και έγιναν φωστήρες για τη σωτηρία των ψυχών. Όμοια, ο Θεός 

κατασκεύασε τον ήλιο ως φορέα του γνήσιου φωτός, ώστε να εκτελεί περιφορές 

γύρω από τη γη. Πρέπει να γίνει κοινώς αποδεκτό ότι είναι ξεχωριστή η λαμπρότητα 

του φωτός από το σώμα που υποβαστάζει το φως, δηλαδή ο ήλιος. Ο άνθρωπος 

αδυνατεί να συλλάβει τη σκέψη για το διαχωρισμό του φωτός από το ηλιακό σώμα, 

αλλά ο Θεός το κατορθώνει και μάλιστα αποδεικνύοντάς το μ’ ένα ασυνήθιστο 

θέαμα. Σε μία βάτο έβαλε φωτιά, η οποία ενεργούσε αποκλειστικά και μόνο με τη 

λαμπρότητά της και καθόλου με την καυστική και θερμική της ιδιότητα. «Φωνή 

Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός» (Ψαλ. 28,7). Παρόλ’ αυτά, στη Δευτέρα 

Παρουσία θα γίνει ανταπόδοση των ανθρώπινων πράξεων και θα χωριστεί η φύση 

της φωτιάς. Οι δίκαιοι θα απολαμβάνουν τη φωτεινή, ενώ οι κολασμένοι την 

καυστική ιδιότητά της.  

Παρακάτω, ο Μέγας Βασίλειος για να υπογραμμίσει ότι είναι ξεχωριστή η ύπαρξη 

του σώματος που φέρει το φως από το ίδιο το φως, ανέφερε τη σελήνη, όπου 

ακόμα και όταν δεν είναι πανσέληνος, διαγράφεται περιμετρικά μία φωτεινή 

στεφάνη, συμπεραίνοντας ότι το φως της δεν είναι επίκτητο, καθώς ελαττώνεται 

όταν πλησιάζει τον ήλιο και αυξάνεται όταν απομακρύνεται απ’ αυτόν. Κάτι 

αντίστοιχο παρατηρείται και στον ήλιο, με εξαίρεση ότι έλαβε μία φορά το φως του 

διατηρώντας το αναμειγμένο με τη μάζα του. Αυτούς, λοιπόν, τους δύο φωστήρες 

όρισε ο Θεός να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα. «Διεχώρισεν ο Θεός ανα 

μέσον του φωτός και ανα μέσον του σκότους» (Γέν. 1,4), τοποθετώντας τα σώματα 

αυτά σε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, ώστε να μη συγκλίνουν και παρουσιάζουν 

κοινά σημεία. Το σκοτάδι απομακρύνεται με την έλευση του φωτός, αφού 

δημιουργήθηκαν να είναι εκ φύσεως αντίθετα, σημειώνοντας αντίστροφες πορείες. 

Όταν ανατέλλει ο ήλιος, η σελήνη δύει και εξαφανίζεται, ενώ όταν δύει ο ήλιος η 

σελήνη εμφανίζεται από την ανατολή.  

«Και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς» (Γέν. 

1,14). Από τους δύο φωστήρες προμηνύονται οι καιρικές αλλαγές, δηλαδή 

πληροφορίες για τη μετεωρολογία που χρησιμεύουν σε επαγγέλματα πολλών 

ειδικοτήτων, όπως ναυτιλιακά, γεωργία κ.ά. Ακόμα και για τη συντέλεια του κόσμου 

θα ενημερωθούμε από τον ήλιο και τη σελήνη, «Ο ήλιος μεταστραφήσεται εις αίμα 

και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής».  

Στη συνέχεια της ομιλίας, ο Μέγας Βασίλειος συμπεριλαμβάνει όσους στηρίζουν τη 

ζωή και τις αποφάσεις τους στην κίνηση των αστεριών, δηλαδή στην αστρολογία. 

Αναλυτικότερα, όσοι παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή, υποστηρίζουν τη 

γενεθλιαλογία, ένα είδος ειδωλολατρικής μαντείας που υποτίθεται ότι προβλέπει 

την τύχη του ανθρώπου που γεννιέται στην εκάστοτε φάση της σελήνης σε 
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συνάρτηση με τη θέση των αστέρων του ζωδιακού κύκλου. Ο λόγος «έστωσαν εις 

σημεία» που εννοείται η μεταβολή της ατμόσφαιρας ή η εναλλαγή της εποχής, 

ερμηνεύεται από τους Χαλδαίους που ήταν μάγοι και αστρολόγοι, ως πρόβλεψη 

των μελλούμενων για τον κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, για να παρατηρείται σημαντική 

διαφορά από τη μία γέννηση στην άλλη, περιόρισαν τα χρονικά περιθώρια, ακόμα 

και για το στιγμιαίο διάστημα του χρόνου «εν ατόμω, εν ριπή οφθαλμού» (Α’ Κορ. 

ιε, 22), υποστηρίζοντας ότι ένας που θα γεννηθεί μία στιγμή μπορεί να γίνει 

βασιλιάς και εξουσιαστής λαών, ενώ αυτός που θα γεννηθεί το επόμενο λεπτό να 

καταντήσει ζητιάνος και άπορος. Το σκεπτικό τους προσανατολίζεται σε ακόμα 

βαθύτερα και αστοχότερα πορίσματα, πρεσβεύοντας ότι η προαίρεση του 

ανθρώπου καθορίζεται από τα ουράνια σώματα.  

Υπάρχει άραγε επιστημονική βάση στην αστρολογία; Η απάντηση είναι σίγουρα 

αρνητική, αφού καμία από τις γνωστές δυνάμεις της φυσικής δεν μπορεί να 

εξηγήσει οποιαδήποτε επίδραση των πλανητών στην καθημερινή ζωή. Για 

παράδειγμα, ένα κοντινό σώμα, όπως π.χ. ο γυναικολόγος κατά τη γέννα, εξασκεί 

στο νεογέννητο μωρό έξι φορές μεγαλύτερη βαρυτική δύναμη από ό,τι ο Άρης! 

Άλλωστε, αν η αστρολογία ήταν επιστήμη, τότε κάθε μέρα τα ωροσκόπια όλων των 

αστρολόγων θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, αφού υπολογίζονται με τα ίδια 

δεδομένα (Βάρβογλης, 2003). 

Δε σπανίζει ακόμα και η ασέβεια που δείχνουν στο πρόσωπο του Θεού, καθώς 

αποδίδουν σ’ Αυτόν την «κακία» των αστέρων που ευθύνονται για την κακοτυχία 

τους. Ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως φόνοι και ληστείες, θεωρούν ότι 

οφείλονται στη θέση των αστεριών τη στιγμή της γέννησής τους. Συνεπώς, δε θα 

πρέπει να τιμωρούνται για τα αδικήματα που διαπράττουν καθώς δεν θα είναι οι 

ίδιοι υπεύθυνοι, και έτσι καταργείται αυτόματα ο ρόλος των νομοθετών και των 

δικαστών που τιμούν τις ενάρετες πράξεις και τιμωρούν τις δολιοφθορές. Ακόμα 

πιο αβάσιμη είναι η πεποίθησή τους, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στην 

καρποφορία του αγρότη χωρίς να προηγηθεί η σπορά, ή στη συγκέντρωση των 

χρημάτων χωρίς μόχθο και εργασία. Τέλος, οι Χριστιανοί δεν θα ελπίζουν πλέον 

στην επιβράβευση της δικαιοσύνης και στην τιμωρία της αμαρτίας, αφού η μοίρα 

τα φροντίζει αυτά.  

Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος επανέρχεται στην ερμηνεία των λόγων της Αγίας 

Γραφής «Και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς», 

επεξηγώντας ότι γίνεται αναφορά στις εναλλαγές των τεσσάρων εποχών, οι οποίες 

δεδομένων των καιρικών μεταβολών, ρυθμίζουν τις δραστηριότητες και τη ζωή των 

ανθρώπων. «Και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους» (Γέν. 1,16). Η 

λέξη «μέγας», λέγεται για να εκφράσει είτε μία απόλυτη έννοια, όπως ουρανός-

θάλασσα που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, είτε μία σύγκριση με άλλα 

αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, όπως βόδι με πρόβατο. Ωστόσο, εδώ 
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εννοείται ορθό το πόρισμα ότι δεν ονομάστηκαν μεγάλοι επειδή ξεπερνούν σε 

μέγεθος τα μικρότερα αστέρια, αλλά επειδή μετριούνται τόσο μεγάλα σε 

διαστάσεις που το εκπεμπόμενο φως τους αρκεί για να φωτίσει όχι μόνο τον 

ουρανό και τον αέρα, αλλά και τη γη με τη θάλασσα ταυτόχρονα. Σε όποιο σημείο τ’ 

ουρανού και αν βρίσκονται, φαίνονται ίσοι στους ανθρώπους, αποδεικνύοντας το 

μεγάλο τους μέγεθος, αφού απ’ όσο πιο μακριά παρατηρεί κανείς το αντικείμενο, 

τόσο πιο μικρό θα του φανεί, και μόνο προσεγγίζοντάς το διαπιστώνεται η 

πραγματική του έκταση. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο ήλιος έχει το 

ίδιο μέγεθος με αυτό που αντιλαμβάνεται από τη γη, γιατί η όρασή του δεν είναι 

ικανή να διαπεράσει τον ενδιάμεσο χώρο, αφού χάνεται στο διάστημα και μικρό 

μέρος μόνο προσπίπτει στα ορατά σώματα.  

Μία επιπλέον απόδειξη που χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος προκειμένου να 

εντείνει τα λεγόμενά του περί υπεροχής μεγέθους του ήλιου, είναι ότι ενώ οι 

αστέρες είναι αναρίθμητοι πληθυσμιακά, δεν κατορθώνουν να διαλύσουν το 

σκοτάδι τ’ ουρανού ούτε ακόμα και ενώνοντας το φως τους, ενώ ο ήλιος εξαφανίζει 

το φως που μπορεί συνολικά να εκπέμψουν. Παράλληλα, διακρίνεται η σοφία και η 

πρόνοια του Δημιουργού, καθώς η θερμότητα που παραχώρησε στον ήλιο είναι 

ανάλογη με την απόστασή του από τη γη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μικρότερης ή 

μεγαλύτερης, έστω και ελάχιστης διαφοράς απόστασης του ήλιου, ο πλανήτης της 

γης είτε θα ήταν παγωμένος είτε καμένος.  

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τη σελήνη, με τη διαφορά ότι με την 

εναλλαγή των φάσεων το σχήμα της μεταβάλλεται από ολόκληρο σε ελλιπές και το 

αντίστροφο. Σε αυτό το σημείο, λίγο πριν το κλείσιμο της έκτης ομιλίας, ο Μέγας 

Βασίλειος προωθεί ηθικά διδάγματα από τις εναλλαγές της σελήνης. Πιο 

συγκεκριμένα, όσα σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση δεν είναι μόνιμα και 

στατικά, αλλά χάρη στη μεταβολή της σελήνης , συνειδητοποιούμε πιο άμεσα την 

ευμετάβλητη υπόστασή τους, ώστε να μην θεωρούμε δεδομένη την ευτυχία και 

τηρούμε αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στον πλούτο. Παράλληλα, τονίζει πως 

αν προκαλεί λύπη η βαθμιαία απώλεια του φωτός της σελήνης, πόσο περισσότερο 

θα έπρεπε κανείς να εκφράζει τη στεναχώρια του για μία ψυχή που ενώ ήταν 

ενάρετη αρχικά, έχασε στην πορεία την πνευματική της λάμψη και αλλοίωσε το 

φρόνημά της με τον κλονισμό των αποφάσεων και των αντιλήψεών της. «Ο άφρων 

ως σελήνη αλλοιούται» (Σοφία Σειράχ 27,11).  

Τέλος, ο Μέγας Βασίλειος συνοψίζει την ομιλία του επισημαίνοντας πως μέσω της 

πίστης γνωρίζει κανείς περισσότερα απ’ ό,τι μέσω των αισθήσεων, αν 

αναλογιστούμε ότι με τους ανθρώπινους υπολογισμούς, π.χ. με την όραση, είναι 

αδύνατον να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος των μέγιστων δημιουργημάτων. Καλεί 

λοιπόν το ακροατήριό του να προσανατολιστεί με τη λογική και όχι με τα 

ανθρώπινα μέτρα που παραποιούν τις ρεαλιστικές διαστάσεις των σωμάτων. Έτσι 
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θα αναγνωρίσουν και θα δοξάσουν το Δημιουργό που με τόση φροντίδα και σοφία 

τα κατασκεύασε.  
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Ομιλία Ζ’ 
Η έβδομη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου είναι αφιερωμένη στη δημιουργία των 

ερπετών. «Και είπεν ο Θεός˙ Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών κατά γένος 

και πετεινά πετόμενα κατά το στερέωμα του ουρανού κατά γένος». Όπως αναφέρει 

ο Μέγας Βασίλειος, «τα ψάρια κολυμβώντα δίδουν την εντύπωσιν, ότι έρπουσι, δια 

τούτο ερπετά ονομάζονται» (Γιαννακόπουλος, 40). Μετά τη δημιουργία και των 

φωτεινών αστέρων, τα ύδατα αποκτούν ζωή με την τοποθέτηση των ζώων, ώστε να 

διακοσμηθεί και το τμήμα αυτό. Το νερό στην οποιαδήποτε μορφή του 

ζωογονήθηκε. Ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, ακόμα και τα μικρότερα έλη με τα 

στάσιμα νερά υπάκουσαν στο θεϊκό πρόσταγμα και έλαβαν μέρος στην φιλοξενία 

των ένυδρων ζώων. Τόσο μεγάλη και αμέτρητη είναι η δύναμη του Θεού, που ούτε 

απαρίθμηση των θαλάσσιων έμβιων ειδών δεν μπορεί να πραγματωθεί.  

Είναι η πρώτη φορά που ο Πλάστης φέρει στον κόσμο έμβια όντα με αισθήσεις, 

καθώς αν και λένε ότι το φυτικό βασίλειο έχει ζωή δεδομένου ότι τρέφονται και 

αναπτύσσονται, δεν είναι ζώα έμβια. «Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά», εννοώντας 

όποια ζώα κολυμπούν είτε στην επιφάνεια είτε στο μέσο των υδάτων, ανήκουν στη 

φύση των ερπετών γιατί σέρνονται εντός του ύδατος. Ωστόσο, με τη λακωνικότητα 

αυτής της έκφρασης αναδύονται ορισμένοι προβληματισμοί σχετικοί με τον 

αποκλεισμό κάποιων ειδών από το σύνολο των έμβιων ένυδρων. Ο Μέγας 

Βασίλειος, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι η φωνή-εκδήλωση του θελήματος του Θεού είναι 

η δέουσα για να προκύψουν τόσες οι διαφορές και οι ομοιότητες  μεταξύ των 

ψαριών, που «είναι σαν να απαριθμής τα κύματα του πελάγους, ή να προσπαθής να 

μετρήσης όλο το ύδωρ της θαλάσσης με φλυτζάνια» (Ψευτογκάς & Ζήσης, 267).  

«Εξαγαγέτω τα ύδατα» είπε, φανερώνοντας έτσι τον άρρηκτο δεσμό τους με το 

νερό, ως μοναδικό και απαραίτητο περιβάλλον επιβίωσης. Αυτός είναι και ο λόγος 

που μόλις τα ψάρια χάσουν την επαφή με το νερό παύουν να ζουν. «…Κατά γένος» 

τα εποίησε ο Δημιουργός, διαιρώντας τα σε είδη. Κάποια είναι οστρακόδερμα, άλλα 

δηλητηριώδη, ορισμένα ωοτόκα και άλλα μαλάκια. Στο κάθε γένος έχει ορίσει 

διαφοροποιητικά στοιχεία, όπως την τροφή, το μέγεθος και το είδος του δέρματός 

του, που τα κάνουν μοναδικά στην κατηγορία τους. Ακόμα και οι ιδιότητες και οι 

συνήθειές τους ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθούν για επιβίωση. 

Για παράδειγμα, τα ψάρια έχουν δόντια και στις δύο γνάθους προκειμένου ν’ 

αναμασούν σωστά την τροφή τους.  

Στην πλειοψηφία των ειδών συνηθίζεται το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρότερο κάτι 

που συνεχίζεται αλυσιδωτά. Αυτή η διατροφική αλυσίδα αποτελεί έναυσμα για τον 

Άγιο να παραλληλίσει τη συμπεριφορά των ψαριών με αυτή των ανθρώπων. 

Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι τείνουν να καταδυναστεύουν και να εκμεταλλεύονται 

όσους θεωρούν ότι είναι κατώτεροί τους, είτε στον κοινωνικό είτε στον οικονομικό 

τομέα. Ενδεικτικό παράδειγμα συνιστά ο πλούσιος που επιβουλεύεται το φτωχό και 
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εποφθαλμιά και την μηδαμινή περιουσία που προόριζε για τη διαβίωσή του. Η 

παιδαγωγική χροιά της αναφοράς αυτής από το Μέγα Βασίλειο στηλιτεύει αυτή την 

τακτική των ανθρώπων, καθώς η συμπεριφορά που συνάδει σε λογικά όντα και 

πάνω απ’ όλα σε ανθρώπους, είναι η αγάπη και η προσφορά προς τον πλησίον και 

όχι η στυγνή εκμετάλλευση των ανίσχυρων τάξεων. Αξιοκατάκριτες θεωρούνται, 

λοιπόν, οι συμπεριφορές που παρατηρούνται μέχρι και σήμερα στον κόσμο, τις 

οποίες παρακινεί το ακροατήριό του να εξαλείψει, καθώς η κατάληξη δεν θα 

παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το ψάρι που αιχμαλωτίζεται στο δόλωμα. Οι 

αδικίες και οι πράξεις που ενέχουν πλεονεξία τιμωρούνται, επομένως συμπεραίνει 

πως θα ήταν φρόνιμο να αποφεύγονται.  

Ο κάβουρας, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σάρκα του κοχυλιού για τροφή, 

επιστρατεύει μία ύπουλη τεχνική, αναπληρώνοντας τη δύναμη που υστερεί με την 

εξυπνάδα. Ακόμα μία παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος σε αντιστοιχία με τον 

άνθρωπο, είναι ότι θα ήταν καλό να επικεντρώνεται και να θαυμάζει την 

ευρεσιτεχνία και τη μεθοδικότητα του κάβουρα και να μη μιμείται τη βλάβη που 

μπορεί να προξενήσει στο κοχύλι. Δεν είναι λίγες οι φορές που η προσέγγιση του 

αδελφού έχει απώτερους συμφεροντολογικούς σκοπούς, κυρίως σε στιγμές 

αδυναμίας και ανάγκης με έμμεση επιδίωξη την εκμετάλλευση της συμφοράς του. 

Παρόμοια τακτική ακολουθεί και το χταπόδι, το οποίο προσαρμόζει το χρώμα του 

στο εκάστοτε περιβάλλον προκειμένου να μπερδέψει τα θηράματά του που θα 

χτυπήσουν επάνω του. Δράττοντας και σε αυτή την περίσταση την ευκαιρία, ο 

Μέγας Βασίλειος τονίζει τη δολιότητα του χταποδιού που φαίνεται παραπλήσια με 

αυτή που παρουσιάζουν ορισμένοι άνθρωποι στον χαρακτήρα τους. Πιο 

συγκεκριμένα, αποσκοπώντας στην επίτευξη ατομικών συμφερόντων, προσεγγίζουν 

όσους έχουν την εξουσία και δείχνουν να ενστερνίζονται τις απόψεις τους και να 

διαμορφώνουν τη νοοτροπία και τις πεποιθήσεις τους σύμφωνα με αυτές. Αυτοί 

καλούνται υποκριτές και θα ήταν φρόνιμο να αποφεύγεται η συναναστροφή μαζί 

τους, κάτι δύσκολο αφού πλησιάζουν τους ανυποψίαστους με το πρόσχημα της 

φιλίας. Αυτούς τους ονομάζει ο Χριστός «λύκους άρπαγας» που κυκλοφορούν «εν 

ενδύμασι προβάτων» (Ματθ. 7,15). Συνεπώς, το μήνυμα που επιδιώκει να 

μεταδοθεί σε αυτήν την περίπτωση, είναι πως οι άνθρωποι θα ήταν φρόνιμο να μην 

υποκινούνται από ατομικά συμφέροντα για να πλησιάσουν  

Στον αντίποδα των αξιοκατάκριτων ένυδρων ζώων, διακρίνονται και ορισμένα που 

αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Ο Μέγας Βασίλειος κάνει λόγο για τα ψάρια 

που «μοίρασαν» τον απαιτούμενο για διαβίωση χώρο και δεν εισβάλλουν στις 

περιοχές των άλλων. Πρόκειται για ισότητα και δικαιοσύνη που διέπει τους νόμους 

της φύσης, οι οποίοι οριοθέτησαν τα σύνορα του κάθε είδους-κοπαδιού ψαριών. Οι 

ανθρώπινες κοινότητες δεν φέρουν κοινά με αυτή την τακτική, καθώς «μεταίρομεν 

όρια αιώνια, α έθεντο οι πατέρες ημών» (Παροιμ. 22,28), δηλαδή εποφθαλμιούμε 

και καταλαμβάνουμε συνήθως και το μερίδιο γης του γείτονα. Παράλληλα, 
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χρειάζεται να γίνει αναφορά και στα αποδημητικά ψάρια που μεταναστεύουν 

μαζικά για αναπαραγωγή, σαν να υπακούν σε κάποιο σύνθημα. Την εντολή ,βέβαια, 

δεν τη δίνει κανένας «αρχηγός» από το κοπάδι, αλλά το αρχικό πρόσταγμα του 

Θεού που μεριμνά και για τη μικρότερη αλλά συνάμα ζωτικής φύσεως λεπτομέρεια.  

Στη συνέχεια της ομιλίας, θαυμάζει τη σοφία και την πρόνοια του Θεού για την 

ικανότητα των ζώων που αν και άλογα επινοούν τρόπους για να εξασφαλίσουν τη 

σωτηρία τους. Μέσα από τη συμπεριφορά τους, ο Μέγας Βασίλειος εξάγει 

παιδαγωγικό περιεχόμενο για τους ανθρώπους για ακόμα μία φορά. Διερωτάται 

πως αν αυτά κατορθώνουν χωρίς την ανάπτυξη της λογικής τους να επιβιώνουν, 

πόσο μάλλον ο άνθρωπος που έχει προικιστεί με νοημοσύνη και με τη σοφία του 

Αγίου Πνεύματος θα έπρεπε να προσπαθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του να 

σώσει την ψυχή του. Το ψάρι διασχίζει απέραντες εκτάσεις προκειμένου να 

επιζήσει, ενώ ο άνθρωπος κατακλύζεται από το αργόσχολο πνεύμα, παραβλέποντας 

τον έμφυτο φυσικό νόμο που του υποδεικνύει το καλό και το ενάρετο. Συνεπώς, ο 

άνθρωπος θα πρέπει να ξεπερνά τις γήινες και φυσικές αδυναμίες και να στρέφεται 

στην πνευματική του κατάρτιση και τελειότητα, αφού είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη 

φύση δεσμεύει την ψυχή σε κατώτερα πάθη και αδυναμίες που δυσχεραίνουν την 

ανοδική πορεία προς το Θεό. 

Ο άνθρωπος εκ φύσεως εμφορείται από τις προς τελείωση δυνάμεις, αφού οι 

εντολές του Θεού δεν απαιτούν κάτι περισσότερο από τις αντοχές που ο Ίδιος 

μοίρασε στον καθένα. Σύμφωνα με τις δοθείσες δυνάμεις, είχε τις προδιαγραφές 

και τη δυνατότητα να γίνει τέλειος, αρκεί να είχε την απαιτούμενη θέληση και να τις 

αξιοποιούσε εποικοδομητικά, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στους Όρους κατά 

πλάτος (Ζέρβης, 2001, 74). Του παραχώρησε, λοιπόν, ο Θεός την απόλυτη 

ελευθερία του αυτεξούσιου που αρμόζει κατ’ εξοχήν στα λογικά όντα, ώστε να μη 

θεωρείται καταπιεσμένος και δεσμευμένος σε μία συγκεκριμένη χριστιανική 

συμπεριφορά. Αυτό όμως αποτέλεσε και το καταστροφικό για τον ίδιο όπλο, που 

διαχειρίστηκε ασυνείδητα, χωρίς να εκτιμήσει τις επακόλουθες συνέπειες, καθώς 

αργότερα αποστασιοποιήθηκε από το Δημιουργό. Απομακρύνθηκε και απαρνήθηκε 

την «προσεδρείαν του Θεού και την δια της αγάπης συνάφειαν» που αποτελούσε 

την πρωταρχική του κατάσταση στον Παράδεισο, αφού η ψυχή του έγινε δεκτική 

του κακού και αποψιλώθηκε τη συνάφεια μαζί Του που ήταν η κατά φύση ζωή της.  

Στην πορεία της ομιλίας του, προσθέτει τον αχινό που διευκολύνει και εξυπηρετεί 

τους ναυτικούς προμηνύοντας τις καιρικές συνθήκες, χάρη στις κινήσεις και τη θέση 

που παίρνει στο νερό. Συνεπώς, προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 

με ασφάλεια ένα ταξίδι, απλά με την παρατήρηση ενός μικρού ένυδρου ζώου που ο 

Θεός σοφά τοποθέτησε. Αν, βέβαια, ασχολήθηκε με τη συντήρηση και τη φροντίδα 

κάποιου ζώου, δεν θα επιβλέπει στενά την ανθρώπινη εξασφάλιση ζωής; Μεριμνά 

για τη διαιώνιση του είδους, καθώς τονίζει «οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας» (Εφ. 
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5,25), και αν ακόμα κριθεί απαραίτητο να ταξιδέψετε για να ενωθείτε με τους 

δεσμούς του γάμου. Και σε αυτό τον τομέα, ο Μέγας Βασίλειος νουθετεί και 

καθοδηγεί τους συζύγους, καθώς είναι απαραίτητο να παραμείνουν ενωμένοι, 

ακόμα και αν ο άντρας υποβάλει τη γυναίκα του σε δοκιμασίες με τη συμπεριφορά 

του από τη στιγμή που έχουν ενωθεί με ιερό μυστήριο.  

Στον επίλογο της ομιλίας του, ο Άγιος παρακινεί το πλήθος να απαλλαγεί από τα 

γήινα πάθη και να παραδειγματιστεί από τα ζώα. Λαμβάνοντας ως βάση εκκίνησης 

ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως φορέας των προς τελείωσιν δυνάμεων, απαιτείται 

μόνο η ενεργοποίησή τους για ν’ αναπτυχθούν καταλλήλως. Χρειάζεται 

επιπροσθέτως η διδασκαλία και η πράξη, καθώς δεν αρκεί μόνο η ακρόαση και η 

κατανόηση των λόγων αν δε συνοδεύεται από την έμπρακτη εφαρμογή τους. Έτσι 

πρέπει να προσανατολίζονται προκειμένου να ακολουθήσει μεταβολή και τελείωση 

της ψυχής.  
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Ομιλία Η’ 
Η όγδοη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται στη δημιουργία των πτηνών 

και ενύδρων ζώων. Παρατηρείται μία πληθώρα παιδαγωγικών παραδειγμάτων για 

την ανθρώπινη συμπεριφορά που εκπορεύονται από τον χαρακτήρα και την τακτική 

διαβίωσης των ζώων. Το ζωικό βασίλειο είναι σε θέση να διδάξει ποικιλοτρόπως τον 

άνθρωπο χάρη στη σοφία με την οποία ο Θεός το είχε εξαρχής γαλουχήσει.  

«Και είπεν ο Θεός˙ Εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά 

και θηρία κατά γένος. και εγένετο ούτως» (Γέν. 1,24). Με το ρήμα «Εξαγαγέτω» δεν 

εννοεί να εισέλθει στην επιφάνεια κάτι που προϋπήρχε ενδότερα, αλλά να 

καταδείξει τη δύναμη Αυτού που έδωσε τη δύναμη να εξαγάγει κάτι από την αρχή. 

Αφού ούτε όταν άκουσε η γη «Βλαστησάτω βοτάνην χόρτου και ξύλον κάρπιμον» 

έβγαλε το χορτάρι επειδή νωρίτερα ήταν κρυμμένο, αλλά σύμφωνα με το Μέγα 

Βασίλειο, ο λόγος του Θεού είναι η φύση όσων διεκπεραιώνονται. Στη συνέχεια, τα 

υδρόβια παρουσιάζουν σε ασθενέστερο βαθμό τις αισθήσεις-ικανότητες (ακοή, 

όραση, μνήμη, φαντασία), και είναι ένας από τους λόγους που η σαρκική ζωή 

κατευθύνει τα ψυχικά κινήματα. Σε αντίθεση έρχονται τα χερσαία ζώα, τα οποία 

έχουν περισσότερο ανεπτυγμένες τις αισθήσεις τους και η ζωή τους είναι 

«τελειοτέρα» αφού η ψυχή έχει όλη την ηγεμονία.  

Μία άξια αναφοράς διαφορά μεταξύ των χερσαίων και των υδρόβιων ζώων, είναι η 

δημιουργία των υδρόβιων ως σώματα εμψυχωμένα («ερπετά ψυχών ζωσών»), ενώ 

των χερσαίων ως ψυχές που εν δυνάμει θα διαμορφώσουν σώμα, αφού όσα ζουν 

στη γη έχουν κάτι περισσότερο από ζωτική δύναμη. Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται  

την ύπαρξη λογικής στα ζώα, αλλά τη δυνατότητα που τους παρέδωσε η φύση να 

εκδηλώνουν φανερά τις ψυχικές τους μεταπτώσεις, όπως τη χαρά, την έλλειψη της 

τροφής και την αναγνώριση της αγέλης τους. Από την άλλη μεριά, τα υδρόβια ζώα 

δεν εκφράζονται, ούτε εξημερώνονται και φυσικά δεν μπορούν να συμμετέχουν στη 

ζωή του ανθρώπου. Ενδεικτικό παράδειγμα συνιστά το ψάρι που σε καμία 

περίπτωση δεν αναγνωρίζει αυτόν που το εκτρέφει, ενώ το γαϊδούρι ανταποδίδει τη 

φροντίδα που δέχεται με τη βοήθεια σε αγροτικές εργασίες και μεταφορές 

αντικειμένων. Δεν αποκλείεται η περίπτωση που το ζώο θα αποταμιεύει την κακία 

που εισέπραξε, αποκαλύπτοντάς την με το χειρότερο τρόπο στους αντιπάλους του, 

όπως συμβαίνει με την καμήλα. Ο Μέγας Βασίλειος παρομοιάζει τους ανθρώπους 

που καλλιεργούν τη μνησικακία με το συγκεκριμένο ζώο και τους καλεί σε αποφυγή 

της τακτικής αυτής. Συνεπώς, το παιδαγωγικό μήνυμα που προβάλλεται σε αυτήν 

την περίπτωση είναι ότι οι άνθρωποι θα ήταν καλό να ανταποδίδουν την καλοσύνη 

που έλαβαν και σε καμία περίπτωση να μη συγκρατούν την κακία και την άσχημη 

συμπεριφορά του πλησίον τους που πιθανώς αντιμετώπισαν. Η μνησικακία 
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φανερώνει ένα άτομο που κρίνει και υποτιμά τον περίγυρό του αποφεύγοντας την 

κριτική εναντίον του εαυτού του, σύμφωνα με τους Λίποβατς και Δεμερτζή (2013). 

Το άτομο που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα θα πρέπει να κάνει μια βαθιά 

ενδοσκόπηση ώστε να κατανοήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτά τα 

αρνητικά συναισθήματα. Θα πρέπει να μάθει να συγχωρεί και να αφήνει πίσω τις 

άσχημες στιγμές του παρελθόντος, για να μην κάνει και το παρόν του άσχημο.  

«Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών κατά γένος, και πετεινά πετόμενα επί 

της γης κατά το στερέωμα του ουρανού» (Γέν. 1,20). Θα ήταν σημαντική παράλειψη 

αν δεν συμπεριλαμβανόταν στη δημιουργία των ζώων η κατηγορία των ιπτάμενων. 

Βέβαια, προκύπτει ένα ερώτημα άξιο απορίας: για ποιο λόγο ο Θεός διέταξε να 

δημιουργηθούν και τα πτηνά από τα ύδατα. Χρειάζεται ν’ αναζητηθεί η αιτία στην 

συγγένεια μεταξύ αυτών που πετούν και αυτών που κολυμπούν, καθώς μοιάζει ο 

τρόπος κίνησής τους στη φύση. Τα υδρόβια με τα πτερύγιά τους διασχίζουν το νερό 

και προχωρούν, ενώ τα πτηνά με αντίστοιχο τρόπο χρησιμοποιούν τις φτερούγες 

τους για να πετάξουν. Αφού, λοιπόν, ο «πλους» είναι κοινό χαρακτηριστικό, τους 

δόθηκε η συγγένεια της ίδιας προέλευσης από τα ύδατα. 

Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος τονίζει το μεγάλο εύρος των ειδών των πτηνών, τα 

οποία με μία επιδερμική μελέτη παρουσιάζονται ίδια, αλλά μεγαλύτερη 

εμβάθυνση, σημειώνουν διαφορές καθόλου ευκαταφρόνητες, όσον αφορά στο 

χρώμα, μέγεθος και τρόπο ζωής. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί κάνουν το διαχωρισμό 

βάσει εξωτερικών κριτηρίων, όπως το δέρμα του ζώου. Ωστόσο, ο Μέγας Βασίλειος 

τα τοποθετεί σε δύο κατατάξεις, τα καθαρά και τα ακάθαρτα. Αυτά ,δηλαδή, που ο 

Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους προ Χριστού να τρώνε και αυτά που απαγόρεψε 

να συμπεριλαμβάνονται στο διατροφολόγιό τους. Η κατασκευή των ζώων διαιρείται 

σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: των φυτοφάγων, των σαρκοφάγων και των 

παμφάγων. Η κατασκευή των χαρακτηριστικών της καθεμίας αποτυπώνει 

αξιοσημείωτες διαφορές, όπως τα ζώα που κατατάσσονται στην ομάδα της αγέλης 

με αυτά που κινούνται ανεξάρτητα και αυτόνομα στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Κάποια πτηνά εξημερώνονται, ενώ για άλλα είναι μαρτύριο να έρχονται σ’ επαφή 

με τον άνθρωπο. 

Οι μέθοδοι επιβίωσης και τρόπου ζωής των πτηνών, χρειάζεται να αποτυπωθούν με 

ορισμένες αναφορές. Μία αξιοσημείωτη τακτική που ακολουθούν τα πτηνά, είναι η 

αποδημία σε θερμότερα κλίματα. Σύμφωνα με τον Μπατσέλα (2014), για τους 

κυνηγούς, σε κάθε εποχή της Ιστορίας, αλλά και για τους απλούς ανθρώπους της 

υπαίθρου, τα τεράστια κοπάδια των υδρόβιων αλλά και το πλήθος των μικρότερων 

πουλιών ήταν το πιο αξιόπιστο και έγκυρο ημερολόγιο των εποχών, άμεσα 

αντιληπτό από όλους. Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα σε 

Ευρώπη, Ασία και Αφρική, αποτελεί ένα από τα σημαντικά περάσματα κατά τις 

μετακινήσεις τους από Βορρά προς Νότο, αλλά και περιοχή διαχείμασης για τα 
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θηραματικά αποδημητικά πουλιά. Οι μετακινήσεις των πουλιών αυτών 

διακρίνονται σε δύο ομάδες. Την ενστικτώδη αποδημία που γίνεται το φθινόπωρο 

και την αναγκαστική αποδημία που εμφανίζεται αργότερα με τα πρώτα χιόνια και 

τους παγετούς του χειμώνα. Τα πουλιά της ενστικτώδους αποδημίας θα 

μετακινηθούν νοτιότερα χωρίς να υποβληθούν σε καιρικές κακουχίες από τα κρύα 

του Βορρά, χωρίς να αντιμετωπίσουν την έλλειψη τροφής, αλλά θα τα παρωθήσει 

ένα αρχέγονο ένστικτο της φύσης, που ενεργοποιείται με κάποια ασαφή στους 

ανθρώπους σημάδια του καιρού. Τα πουλιά της αναγκαστικής αποδημίας δεν έχουν 

την πολυτέλεια να επιλέξουν διαδρομές και καιρό για τη μετακίνησή τους. Το 

ένστικτό τους τα ωθεί να ταξιδέψουν στη μέγιστη απόσταση και να καλύψουν 

αποστάσεις ακόμη και μεγαλύτερες των πεντακοσίων χιλιομέτρων με μια πτήση. 

Παράλληλα, η ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου είχε όχι μόνο ενημερωτικό αλλά και 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, κάτι που διαφαίνεται από τα παραδείγματα που 

παραθέτει για μίμηση από τους ανθρώπους.  Η μέλισσα θεωρείται καλή αφετηρία 

τέτοιου είδους παραδειγμάτων, αφού ταξινομείται στα κοινωνικά όντα. Όπως μας 

γνωστοποιεί η Βαφία (2010), «ζουν σε οικογένειες που αριθμούν συνήθως 50.000 

άτομα και αποτελούνται από μία βασίλισσα, χιλιάδες εργάτριες και κηφήνες» και 

έχουν ιεραρχικά αξιώματα, με την κορυφή τους να διεκδικεί η βασίλισσα, η οποία 

στην ουσία διοικεί και εξουσιάζει το σύνολο των εργατριών και το μελίσσι 

ευρύτερα. Παρόλο, λοιπόν, που οι μέλισσες ακατάπαυστα κοπιάζουν για να 

εφαρμόσουν τα δέοντα που κρίνει η εντολοδόχος βασίλισσα, δεν αντιδρούν με 

ανάρμοστες συμπεριφορές όπως συναντάται συχνά στις ανθρώπινες κοινωνίες. Το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της μέλισσας συνιστά την αιτία ύπαρξής της στα 

παραδείγματα προς μίμηση που συμπεριλαμβάνει ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του. 

Αντίστοιχα, λοιπόν, θα ήταν καλό να πράττει και ο άνθρωπος, εξασκώντας την 

αρετή της υπακοής στην καθημερινότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά 

το παιδί που οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό και συναινετικό πνεύμα στους γονείς 

και τους δασκάλους του και δεν διαμαρτύρεται για νουθεσίες που δεν το 

ευχαριστούν αλλά το διαπαιδαγωγούν. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί θα γίνει 

ενάρετο και  θα παραδειγματίζει και το περιβάλλον του. 

Το είδος των πελαργών έχει μία ξεχωριστή ιδιομορφία στη φροντίδα των 

μεγαλύτερων μελών της οικογενείας τους. Παρέχουν βοήθεια ακόμα και στην 

περίπτωση της πτήσης του γηραιότερου μέλους, με την υποστήριξη από την 

αριστερή και τη δεξιά μεριά. Θεωρείται κάτι σαν ανταπόδοση ευεργεσιών, και 

φέρει την ονομασία «αντιπελάργωση». Αυτή η μέθοδος των πτηνών συνιστά 

παιδαγωγικό παράδειγμα για εμάς, αναφορικά με τη μέριμνα και την παντός είδους 

ενίσχυση που πρέπει να προσφέρουμε στους γονείς μας. Στις εντολές που 

παραλάβαμε από το Θεό, η πέμπτη λέει:  «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα 

σου». Η εντολή αυτή προτρέπει κυρίως τα παιδιά, να τιμούν, να αγαπούν και να 

σέβονται τους γονείς, γιατί εξαιτίας τους ήρθαν στη ζωή από την ανυπαρξία. Οι 
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γονείς είναι συν-δημιουργοί του Θεού, είναι ιερά πρόσωπα, δικαιούνται την πρώτη 

θέση μετά το Θεό. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, πρέπει να 

εφαρμόζουμε την εντολή της τιμής προς τους γονείς μας, ακόμα και όταν εκείνοι 

δεν είναι σωστοί απέναντι στα παιδιά τους, αν θέλουμε να έχουμε την ευλογία του 

Θεού στη ζωή μας.  Ειδικότερα, μετά το πέρασμα των χρόνων τα παιδιά χρειάζεται 

να ανταποδώσουν στους γονείς τους την αγάπη και τη φροντίδα που εισέπραξαν, 

ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης.  

Στη συνέχεια, το χελιδόνι μπορεί να αποτελέσει πηγή ενθάρρυνσης για όσους 

μεμψιμοιρούν και απελπίζονται για τη φτώχεια τους, καθώς καταβάλλει σημαντικές 

προσπάθειες και κόπο για να επιβιώσει και να δομήσει τη φωλιά του. Συνεπώς, δεν 

πρέπει να παρεκτρεπόμαστε και να καταφεύγουμε σε κλοπές και ληστείες σε 

περίπτωση πενίας, αλλά να μοχθούμε για την έντιμη απόκτηση των περιουσιών 

μας, και να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο Θεό, που από τη στιγμή που μεριμνά 

για το μικρό χελιδόνι, θα είναι και ανώτερη η πρόνοιά Του για τον άνθρωπο. 

Άλλωστε και ο πλούσιος δίνει λόγο για την ελεημοσύνη και ο φτωχός δίνει λόγο για 

την υπομονή. Ή καλύτερα όχι μόνο για την υπομονή, αλλά και για την ελεημοσύνη 

την ίδια διότι η φτώχεια δεν είναι εμπόδιο για ελεημοσύνη. Και μάρτυρας είναι η 

χήρα, που έριξε τα δύο λεπτά και με την μικρή εκείνη εισφορά ξεπέρασε εκείνους, 

που κατέθεσαν πολλά ( Λουκ. 21, 1-4 ). Ο Θεός γνωρίζει τη δυσκολία του καθενός 

και μεριμνά τόσο όσο χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του.  

Ακόμα και για τις γυναίκες που χήρευσαν ο Μέγας Βασίλειος εντοπίζει 

συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό της τρυγόνας, η οποία δεν δέχεται να ενωθεί με 

άλλον, σεβόμενη το ταίρι της. Επαινείται αυτή η νοοτροπία από τον Άγιο, καθώς 

παραινεί τις χήρες να παραμείνουν σεμνές στο θέμα αυτό δεδομένου ότι ακόμα και 

στα άλογα ζώα η χηρεία θεωρείται προτιμότερη από την πολυγαμία. Παράδειγμα 

προς αποφυγή είναι αυτό των ορνέων, που μόλις αντικρύσουν τους νεοσσούς τους, 

φέρονται σκληρά επιδιώκοντας να τους αποβάλλουν από τη φωλιά και να μη τους 

αναγνωρίζουν ως μέλη τους. Αντίθετα, η κουρούνα παραστέκει στα μικρά της από 

την πρώτη τους τροφή μέχρι και το πέταγμα. Έτσι θα πρέπει να είναι και οι γονείς 

αν θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους σωστή ανατροφή. Το μήνυμα στο σημείο 

αυτό είναι άκρως παιδαγωγικό, καθώς ιδίως στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται το 

φαινόμενο της εγκατάλειψης των παιδιών από τους γονείς και η ελλιπής 

διαπαιδαγώγηση που τους προσφέρουν ως εφόδιο στο ξεκίνημα της ζωής τους. Ο 

Μέγας Βασίλειος καλεί τους γονείς να σταθούν επάξια στο πλευρό των παιδιών 

τους, να τα στηρίξουν και να τα νουθετήσουν κατάλληλα για τη μετέπειτα ζωή τους. 

Είναι αδιανόητο να απαιτεί η κοινωνία καλούς και συνειδητούς πολίτες αν εμμέσως 

δεν επιτρέπει στους ίδιους τους γονείς να ασχοληθούν και να αφιερώσουν χρόνο 

για την ανατροφή των παιδιών τους, δηλαδή της επόμενης γενιάς, το μέλλον της 

χώρας. Ειδικότερα, κρίνεται επιτακτική ανάγκη, λαμβάνοντας αφορμή από την 

κουρούνα, να καταδειχθεί το χρέος και η ευθύνη που αναλαμβάνουν δύο άνθρωποι 
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να φέρουν εις πέρας μόλις γίνουν γονείς, δεδομένου ότι τα πρώτα χρόνια ζωής 

είναι τα σημαντικότερα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Συνεπώς, επιβάλλεται 

όχι μόνο η υλική, αλλά και η ψυχική και πνευματική φροντίδα από την πλευρά τους. 

Τέλος, στην ομιλία αναφέρεται η νυχτερίδα η οποία παρουσιάζει μία εσκεμμένη 

σύνδεση και φιλαλληλία με τις υπόλοιπες του είδους της, κάτι που οι άνθρωποι 

προσπαθούν να απαρνηθούν με την απόσχισή τους από την κοινωνία, προκαλώντας 

δυσαρμονία στο ευρύτερο σύνολο.  

Ο Μέγας Βασίλειος στο τέλος της ομιλίας του, αντιλαμβάνεται ότι έχει υπερβεί το 

χρονικό περιθώριο, αλλά εκφράζει την αδυναμία του να σταματήσει την 

απαρίθμηση των δημιουργημάτων του Θεού που με τόση σοφία έπλασε. Ωστόσο, 

τονίζει ότι και η χρονική απόκλιση αποδίδει όφελος στους ακροατές, αφού εκείνο 

το διάστημα θα είχαν την ευκαιρία ν’ αναλωθούν σε συμπόσια και ανούσιες 

συγκεντρώσεις με κοσμικό χαρακτήρα. Θεωρεί λοιπόν ωφέλιμη τη σωματική 

νηστεία προς ευφροσύνη της ψυχής. Τελευταίο μήνυμα της ομιλίας είναι η 

αξιοποίηση του χρόνου που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να 

αποφεύγει τα δαιμονικά παραστρατήματα, όπως τη φιλαργυρία. Από παρεμφερή 

παιχνίδια χρηματικής φύσεως, ο άνθρωπος είτε οδηγείται στην υπερηφάνεια σε 

περίπτωση νίκης, είτε στην απογοήτευση σε αντίθετη περίπτωση. Οι αιτίες και των 

δύο αποτελεσμάτων επαφίενται στην ανούσια και επιβλαβή διαχείριση του χρόνου. 

Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος σωματικής νηστείας από τη στιγμή που η ψυχή του 

συγκεντρώνει οικειοθελώς πληθώρα κακών και αμαρτημάτων. Το καταληκτικό 

σημείο του μηνύματος αυτού, έγκειται στην κατανόηση των ακροατών σχετικά με 

τις επιπτώσεις που φέρει η οικοδόμηση του χρόνου στην εκάστοτε περίπτωση. 
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Ομιλία Θ’ 
Στην ένατη και τελευταία ομιλία με θέμα «περί χερσαίων», ο Μέγας Βασίλειος 

πραγματεύεται τη δημιουργία των χερσαίων ζώων και του ανθρώπου. «Εξαγαγέτω 

η γη ψυχήν ζώσαν κτηνών και θηρίων και ερπετών» (Γέν. 1,24). Αρχικά, δίνεται 

έμφαση από τον ομιλητή στην ισχύ της φράσης αυτής του Θεού, που παρόλη την 

καταμέτρηση πολλών αιώνων από τότε, εξακολουθεί να διατρέχει την κτίση και να 

επενεργεί σ’ αυτήν και στα όντα που φιλοξενεί. Τα χαρακτηριστικά των ζώων από 

γενιά σε γενιά δεν αλλοιώνονται, καθώς η φύση ανέκαθεν συμπορευόταν με το 

χρόνο. Το μοναδικό πρόσταγμα του Θεού είναι αρκετό για να υπηρετεί η γη 

ατελεύτητα και ατέρμονα το Δημιουργό της. Ορισμένα είδη ζώων παράγονται 

διαδοχικά από τα προϋπάρχοντα, ενώ κάποια άλλα φαίνονται ότι ζωογονούνται 

από την ίδια τη γη. 

Η υπεροχή του ανθρώπου έναντι των ζώων είναι το θέμα που θίγει στη συνέχεια της 

ομιλίας του ο Μέγας Βασίλειος. «Εξαγαγέτω η γη ψυχήν». Ο άνθρωπος υπερέχει 

τόσο στην αξία της ψυχής όσο και στο σχήμα της σωματικής αναπλάσεως από τα 

ζώα. Τα μεν έχουν στραμμένη τη ματιά τους στη γη και έχουν γήινες επιθυμίες, 

όπως ο κορεσμός τροφής, ενώ ο άνθρωπος βλέπει προς τα άνω και αναζητεί εκ 

φύσεως τα ουράνια και τα πνευματικά. Στο σημείο αυτό, φαίνεται η χροιά 

διαπαιδαγώγησης που διαπνέει τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, καθώς 

διακηρύσσει πως σε περίπτωση που ο άνθρωπος ξεπέσει και ατιμάσει τον εαυτό 

του με τα σαρκικά πάθη και γίνει υποχείριο σε αυτά «παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι 

τοις ανοήτοις και ομοιώθη αυτοίς» (Ψαλ. 48,13). Η μέριμνα του χριστιανού πρέπει 

να είναι η αναζήτηση των άνω που βρίσκεται ο Χριστός, μακριά από τα πρόσκαιρα 

και τα γήινα, να «ζητής τα άνω» (Κολ. 3,1).  

Η ζωή των αλόγων ζώων δεν ήταν κρυμμένη μέσα στη γη πριν εμφανιστεί, άλλα 

άρχισε να υφίσταται με το δοθέν πρόσταγμα. Σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, «Μία 

δε είνε η ζωή των αλόγων˙ διότι ένα είνε αυτό που τη χαρακτηρίζει, η αλογία». 

Ωστόσο, το κάθε ζώο διακρίνεται από ξεχωριστά γνωρίσματα. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί ο σκαντζόχοιρος, χάρη στον οποίο εξάγεται παιδαγωγικό 

μήνυμα για παραδειγματισμό του ανθρώπου. Κατασκευάζει, λοιπόν, διπλή 

προστασία στην είσοδο και έξοδο της φωλιάς του και όταν πρόκειται να πνεύσει 

βορράς φράσσει τη βορινή θύρα, ενώ όταν αναμένεται νοτιάς συμπεριφέρεται 

αντίστοιχα στην αντίθετη πλευρά. Παρατηρείται πως και το μικρό μυρμήγκι 

καταβάλλει προσπάθειες ώστε να μην υποφέρει κατά τη διάρκεια του χειμώνα από 

έλλειψη τροφής. Αυτή η τακτική αποδεικνύει όχι μόνο τη θεϊκή πρόνοια που 

προλαμβάνει και την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά και ότι ακόμα και τα άλογα ζώα 

εργάζονται για μελλοντικές απολαβές. Συνεπώς, θα ήταν φρόνιμο αν ο άνθρωπος 

κόπιαζε και συγκέντρωνε τις ενέργειές του για την αιώνια Βασιλεία των Ουρανών.  
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Στη συνέχεια, ενισχύοντας με παιδαγωγικά μηνύματα την ομιλία του, ο Μέγας 

Βασίλειος προσθέτει πως οι συμπεριφορές μέριμνας και μελλοντικής φροντίδας 

που επιδεικνύουν τα ζώα, δεν έχουν διδαχτεί από πουθενά και συνεπώς δεν 

δικαιολογείται ούτε ο αμόρφωτος άνθρωπος να ισχυριστεί ότι βρισκόταν στην 

άγνοια, αφού με τον αδίδακτο νόμο της φύσης γνωρίζει το ωφέλιμο. Αυτό που θα 

κάνεις στον πλησίον σου είναι το καλό και το θεάρεστο, αφού το ίδιο θα 

επιθυμούσες να κάνουν και οι άλλοι σ’ εσένα (Ματθ. 7,12). Οι φυσικές αρετές είναι 

εμποτισμένες και στον άνθρωπο εκ φύσεως. Βέβαια, σύμφωνα με τον 

Καρακοβούνη (2012, 81), πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι ο άνθρωπος είναι διφυής, 

αποτελείται δηλαδή από ψυχή και σώμα, και έχει διπλές τις αισθήσεις και διπλές τις 

αρετές τους. Και η ψυχή απαρτίζεται από πέντε αισθήσεις όπως τον ίδιο αριθμό 

σημειώνουν και στο σώμα. Οι αισθήσεις της ψυχής, τις οποίες οι σοφοί ονομάζουν 

και δυνάμεις, είναι οι εξής: νους, διάνοια, γνώμη, φαντασία και αίσθηση· και οι 

αισθήσεις του σώματος οι ακόλουθες: όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση και αφή. 

Αυτός είναι και ο λόγος που είναι διπλές και οι αρετές του και οι κακίες του (τα 

πάθη του).  

Ψυχικές αρετές ονομάζουμε κατά κύριο λόγο, τις τέσσερις γενικότατες αρετές, που 

είναι οι εξής: ανδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη και δικαιοσύνη. Από αυτές 

προέρχονται όλες οι άλλες ψυχικές αρετές, όπως: πίστη, ελπίδα, αγάπη (πρβ. Α' 

Κορ. ιγ' 13), προσευχή, ταπείνωση, πραότητα και άλλες. Η ψυχή αδιδάκτως τείνει σε 

ό,τι είναι φυσικό. Οι προαναφερθείσες αρετές συγγενεύουν περισσότερο με την 

ψυχή απ’ ότι η υγεία με το σώμα. Άξια παρατήρησης είναι η αγάπη και η φροντίδα 

που δείχνουν μεταξύ τους τα ζώα, τα οποία αναπληρώνουν την έλλειψη του 

λογικού με την υπεροχή των αισθητηρίων. Αν ο λύκος μάχεται για τα λυκόπουλά 

του και η λέαινα αγαπά τα παιδιά της, τότε ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να 

επιχειρηματολογήσει για την αδικαιολόγητη συμπεριφορά του κατά την 

εγκατάλειψη της πρώτης οικογένειας και τη σύναψη δεύτερου γάμου. Η φύση 

πρεσβεύει ό,τι και ο απόστολος Παύλος, «Τα τέκνα, αγαπάτε τους πατέρας. οι 

γονείς, μη παροργίζετε τα τέκνα» (Εφεσ. 6,1-4).  

Ακόμα ένα παιδαγωγικό παράδειγμα έρχεται να εμπλουτίσει την ομιλία του 

Μεγάλου Βασιλείου, με αφορμή το σκύλο ο οποίος με το μνημονικό ευγνωμοσύνης 

που τον διακατέχει, καταντροπιάζει όσους δείχνουν αχαριστία απέναντι στους 

ευεργέτες τους. Και σε περίπτωση φόνου του αφεντικού τους, τα σκυλιά 

παραμένουν στο ίδιο σημείο μέχρι να τους βρει ο θάνατος, ή ακόμα αφοσιώνονται 

τόσο στο αφεντικό τους προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους σε ποικίλα 

ζητήματα. Συνεπώς, αναφορικά με αυτούς που όχι μόνο δε δοξάζουν το Θεό για τη 

ζωή και τις ευεργεσίες που καθημερινά τους χαρίζει, αλλά και συναναστρέφονται 

με αυτούς που Τον κατηγορούν και Τον διαβάλλουν, ανεχόμενοι να ακούν 

βλασφημίες, δεν υφίσταται λόγος περαιτέρω ενασχόλησης και παρατήρησης. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και σε αυτό το σημείο, η 
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συμπεριφορά του ζώου αποτελεί έναυσμα μίμησης και ορθό πρότυπο για τον 

άνθρωπο. Η ευγνωμοσύνη, η πίστη και η ανιδιοτέλεια είναι τρία από τα πιο 

ευδιάκριτα χαρακτηριστικά που θα ήταν καλό να παρατηρούνται και στη σύγχρονη 

κοινωνία. Ωστόσο, ο άνθρωπος τείνει να εξαλείψει από τον χαρακτήρα του αυτές 

τις αρετές λόγω της απώλειας της ανθρώπινης αλλά και πνευματικής του 

ταυτότητας. Αξίζει, επιπροσθέτως, να τονιστεί πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 

να κατηγορούμε το Δημιουργό για τα καταστρεπτικά και φαρμακερά ζώα που 

τοποθέτησε στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τα θηρία αποτελούν απόδειξη της 

πίστεως. Αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στον Κύριο, «Επί ασπίδα και βασιλίσκον 

επιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα» (Ψαλ. 90,13). Όπως μας 

γνωστοποιεί ο αρχιμ. Γιαννακόπουλος (σ. 42), «τα θηρία αιδείται μεν τον άνθρωπον 

δια την εξ αρχής δοθείσαν αυτώ κατ’ αυτών εξουσίαν ως παραβεβηκότος δε τον 

θείον Νόμον έστιν ότε καταφρονεί…».  

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που ο Μέγας Βασίλειος θα αναφερθεί στη 

δημιουργία του ανθρώπου, θέμα πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο τόσο από 

επιστήμονες όσο και από πατέρες της Εκκλησίας. Επιλέγει, λοιπόν, να ξεκινήσει με 

την αυτογνωσία που πρέπει να διαθέτει κανείς, και όχι το πνεύμα κατάκρισης και 

ενασχόλησης με τα πάθη και τα ελαττώματα του πλησίον. «Διότι όχι μόνον ο 

οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω δεν είνε κατάλληλος να βλέπη τον εαυτόν του, 

αλλά και αυτός ο νους μας που βλέπει με πολλήν ακρίβειαν το ξένον αμάρτημα είνε 

βραδυκίνητος εις το να αντιληφθή τα ιδικά του ελαττώματα».  

«Και είπεν ο Θεός˙ Ποιήσωμεν άνθρωπον» (Γέν. 1,26). Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο 

Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο 

δημιούργημα του Θεού. Πλάστηκε όταν όλα είχαν ετοιμαστεί, ως κεφαλή και 

κορωνίδα της κτίσεως. Η ξεχωριστή θέση του ανάμεσα στ' άλλα δημιουργήματα 

φαίνεται ολοφάνερα σ' όλες τις λεπτομέρειες της πλάσεώς του. Ο Μέγα Βασίλειος 

αναρωτιέται πού βρίσκεται ο άπιστος Ιουδαίος που πολεμά την αλήθεια και 

ισχυριζόταν ότι ο Θεός συνομιλεί με τον εαυτό, όταν φαινόταν περίοπτα το «φως εν 

τω Θεώ Αγίας Τριάδος» και μυστικώς υπέβοσκε το δεύτερο πρόσωπο που, ωστόσο, 

δε φανερώθηκε σαφώς. Δε γράφει «γενηθήτω άνθρωπος», αλλά «ποιήσωμεν 

άνθρωπον». Μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είχε ακόμα κατασκευαστεί, η 

διδασκαλία του Θεού καλυπτόταν στο βάθος, σε αντίθεση με τον ερχομό του όπου 

αποκαλύπτεται η πίστη και εκφράζεται ελεύθερα το δόγμα της αλήθειας.  

Αρκετοί μαχητές κατά του χριστιανισμού, συγκλίνουν στην άτοπη πεποίθηση ότι ο 

πληθυντικός αριθμός χρησιμοποιείται για να απευθυνθεί σε πολλά πρόσωπα ο 

Θεός. Για να μην παραδεχτούν το Μονογενή Χριστό, αποδίδουν το λόγο του Θεού 

στους αγγέλους που Τον περιβάλλουν και ότι αυτοί θα συντελέσουν στη δημιουργία 

του ανθρώπου. Είναι ευρέως γνωστό, ότι ο άνθρωπος, όταν τελειοποιηθεί 

αναβιβάζεται στην τάξη των αγγέλων. Σε καμία περίπτωση ,όμως, δεν αξιώνεται να 
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εξισωθεί με το Δημιουργό. Άλλη μία απόδειξη είναι η φράση «κατ’ εικόνα 

ημετέραν» (Γέν. 1,26), είναι αδύνατον να ταυτίζεται η εικόνα του Θεού με αυτή των 

αγγέλων. Μία είναι κατ’ ανάγκη μόνο η μορφή του Υιού και του Πατρός, η οποία 

νοείται όχι σωματικώς αλλά με τον χαρακτήρα της Θεότητας. Συμπερασματικά, στην 

εικόνα που είπε «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν» και «εορακώς εμέ εώρακε τον 

Πατέρα» (Ιω. 10,30 ˙ Κολ. 1,15), στην ίδια λέει «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα 

ημετέραν». Σύμφωνα με τον αρχιμ. Γιαννακόπουλο (σ. 43), ο πληθυντικός 

«ποιήσωμεν» δηλώνει το τρισυπόστατο, καθώς και ο ενικός «εικόνα», το ομοούσιον 

των τριών προσώπων Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος.   

«Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» (Γέν. 1,27). Και πράγματι, όπως μας γνωστοποιεί ο 

Καρακοβούνης (σ.94), το νοερό και λογικό ζώο, ο άνθρωπος, είναι το μοναδικό από 

όλα τα κτίσματα που φέρει το «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» Θεού γνώρισμα. 

Επίσης, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον που έχει το ιδιαίτερο 

προνόμιο από το Θεό, να «άρχει» πάνω σ’ όλη τη κτίση, αποτελεί ένα ακόμη 

στοιχείο που διαφοροποιεί τη δημιουργία του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη 

δημιουργία, όπως τονίζει ο Mathews (1996,161). Κάθε άνθρωπος λέγεται εικόνα 

του Θεού, από τη στιγμή που φέρει το αξίωμα του νου και της ψυχής, δηλαδή το 

ακατάληπτο, το αόρατο, το αθάνατο, το αυτεξούσιο. Και ακόμη, αφού διαθέτει το 

αξίωμα να άρχει, να τεκνοποιεί και να οικοδομεί. «Καθ' ομοίωσιν» λέγεται ο 

άνθρωπος, καθώς με την άσκηση της αρετής και τις θεομίμητες πράξεις του 

ομοιάζει προς τον αγαθό Θεό. Δηλαδή, με το να συμπεριφέρεται φιλανθρώπως 

προς τους συνανθρώπους του, να τους συνδράμει και να αγαπά τους 

«συνδούλους» του με κάθε ευσπλαχνία. Διότι, όπως λέγει ο Χριστός, ο Θεός μας ο 

αληθινός, πρέπει να είμαστε οικτίρμονες, αφού Οικτίρμων είναι και προς εμάς ο 

ουράνιος Πατέρας μας (Λουκ. ς', 36). Και το μεν «κατ' εικόνα» το έχει κάθε 

άνθρωπος, διότι τα χαρίσματα του Θεού δεν ανακαλούνται (Ρωμ. ια' 29). Το «καθ' 

ομοίωσιν» όμως είναι σπάνιο απόκτημα και το έχουν μόνον οι ενάρετοι και οι Άγιοι, 

οι όποιοι μιμούνται, με ανθρώπινα μέτρα, την αγαθότητα του Θεού. Εν κατακλείδι, 

συνοψίζουμε πως για τη δημιουργία του ανθρώπου ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη 

φροντίδα και ενδιαφέρον. Σκέφτηκε να τον κάνει όμοιο με τον εαυτό Του, 

παρέχοντάς του ορισμένα χαρίσματα που απουσίαζαν από άλλα δημιουργήματα.  

Ο Μέγας Βασίλειος δεν εξέτασε εξονυχιστικά το θέμα της δημιουργίας του 

ανθρώπου, αλλά με τη μελέτη του προσέγγισε ακροθιγώς το ζήτημα, όχι μόνο 

αποσκοπώντας στην απλή ενημέρωση των ακροατών, αλλά και στην κατάρριψη των 

προπαγανδιστικών θεωριών που διαιωνίζουν οι άθεοι και παραχαράκτες του 

Χριστιανισμού. Άλλοι μελετητές σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρουν: 

«αν το σφράγισμα της φύσης τού ανθρώπου με το "κατ' εικόνα", ήταν εγγύηση και 

δυνατότητα της θεουργικής του χαρισματικής μετάπλασης σε επουράνιο-θεωμένο 

άνθρωπο, ποια μπορεί να ήταν τα αποτελέσματα για την ανθρώπινη φύση, τη 

χοϊκή, τα οποία προέκυψαν από την παράβαση της παραδείσιας εντολής τού Θεού, 
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στη μεταπτωτική του κατάσταση;...» (Κορναράκης, 2010). Ακόμα ο π. Ιερόθεος 

Βλάχος (1989, 125), τονίζει: «Επομένως, η θέωση, που είναι πατερικός όρος, δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά η μέθεξη της θείας ενεργείας, το να γίνουμε κατά Χάρη υιοί 

του Θεού». Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μεταφράζεται από τον αρχιμ. Σωφρόνιο (2011, 

151), «Εδημιουργήθημεν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Τριαδικού αυτού 

Θεού. Η πραγματοποίησις δε της προς Εκείνον ομοιώσεως επιτυγχάνεται δια της εν 

ημίν αιωνίας ενοικήσεως Αυτού». 

Οι εκδοχές του θέματος δεν σταματούν εδώ, καθώς και άλλοι ερευνητές, κυρίως 

ξενικής καταγωγής, διερεύνησαν τον όρο «κατ’ εικόνα», καθώς θεωρούν ότι 

αναφέρεται πρώτιστα στην εξωτερική ανθρώπινη μορφή, όπως ο Humbert και ο 

Zimmerli. Τις απόψεις αυτές αντικρούει κυρίως ο Eichrodt που τονίζει πως οι θέσεις 

αυτές έρχονται σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό του ιερατικού συγγραφέα που 

συστηματικά αποφεύγει τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Εξάλλου στη βιβλική 

σκέψη δεν υπάρχει διαχωρισμός του πνευματικού από το υλικό στοιχείο. 

(Westermann, 1984 σ.150). Υπάρχει τέλος μια νεότερη ερμηνευτική προσέγγιση που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προερχόμενη από τον ίδιο μελετητή(σ.151-152). 

Σύμφωνα μ’ αυτήν η περιγραφή ενός προσώπου ως εικόνας του Θεού ανάγεται 

στην αντίληψη του Βασιλιά ως εικόνας του Θεού. Σύμφωνα με τους Αιγυπτιακούς 

και Βαβυλωνιακούς μύθους ο Βασιλιάς θεωρούνταν ως εικόνα του Θεού.  

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνονται οι εννέα ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου για την 

εξαήμερο δημιουργία του κόσμου. Η τελική ευχή που δίνει στους ακροατές του, 

είναι να εφαρμόσουν στη ζωή τους με ζήλο και χριστιανικό πόθο όσα διδάγματα 

παρέθεσε ο λόγος του και ν’ αποτελούν ένα φιλόχριστο εκκλησίασμα.  
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Συμπεράσματα 
Στον επίλογο της εργασίας αυτής, θα ήθελα να τονίσω πως ο Μέγας Βασίλειος, με 

απαράμιλλη μαεστρία και επιχειρηματολογία παρουσίασε τα στάδια και τις φάσεις 

της δημιουργίας του κόσμου από τον Παντοδύναμο Θεό, εφόσον μέχρι και σήμερα 

παρατηρούνται τα αποτελέσματα από το εκάστοτε θεϊκό πρόσταγμα στη φύση και 

στη ζωή. Ακόμα και τους άθεους και μαχητές κατά του Χριστιανισμού κατάφερε να 

αποστομώσει με τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απαντήσεις του. Κατέβαλε 

αξιοσημείωτη προσπάθεια, ώστε με παραδείγματα και αποδείξεις να αποτρέψει 

τους ακροατές και την ανθρωπότητα ευρύτερα, να πλανηθούν και να 

χειραγωγηθούν από τους αντίστοιχους παραχαράκτες της αλήθειας, καθώς και να 

παραποιήσουν ως θύματα προπαγάνδας τη χριστιανική κοσμοθεωρία. Συν τοις 

άλλοις, η ανάγκη αποδοχής και εδραίωσης της μοναδικής αλήθειας για την 

κατασκευή της πλάσης, συνάμα με την υιοθέτηση ενάρετου τρόπου ζωής των 

ανθρώπων που σε μεγάλο βαθμό υποκινήθηκε από το Μέγα Βασίλειο, είναι ο 

θεμέλιος λίθος που θα προσανατολίσει τη σημερινή κοινωνία στην αρμονικότερη 

και πνευματικότερη λειτουργία της με τις συνεπακόλουθες προεκτάσεις της.  

Συμπληρωματικά, αναδύεται η πρόνοια και η σοφία του Θεού ως κύρια δομικά 

συστατικά του κάθε προστάγματος της δημιουργίας του κόσμου, ώστε να μην 

αφήνεται το παραμικρό περιθώριο αμφιβολίας της μέγιστης αγάπης και φροντίδας, 

από το πιο μικροσκοπικό ον μέχρι το μεγαλύτερο. Συμπερασματικά, η ομιλία του 

Μεγάλου Βασιλείου θα απέφερε καρπούς, αν κατά το πέρας της οι άνθρωποι 

ξεκινούσαν να θαυμάζουν το καθετί στην πλάση και να δοξάζουν το Θεό που 

ανιδιοτελώς το εποίησε. 

Μία φράση που συνάδει με τον επίλογο αυτής της εργασίας, προέρχεται από τον 

Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος θεωρεί ότι «η δημιουργία προέρχεται από αιτία 

και αυτή η αιτία είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργεί και μορφοποιεί την ύλη με τις 

ενέργειές του, που εκδηλώνονται στην εμπειρία. «O Θεός είναι η αρχή, η μέση, το 

τέλος και αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μας είναι μια 

αποκάλυψη, που μας οδηγεί σε τελείωση ορισμένου μεγέθους και βάθους. 

Αποκάλυψη φυσική και υπερφυσική. Όταν μπορείς να ανιχνεύεις τον Θεό σε ό,τι 

υπάρχει γύρω σου, τότε σίγουρα έχεις προχωρήσει και στο δρόμο της πνευματικής 

τελείωσης». (Ρίτσου 2009, 119-120). 
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