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Εισαγωγή 

 Στη διάρκεια της μαθητικής  μας  ζωής διδασκόμαστε ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας 

είναι δοχεία και όργανα του Αγίου Πνεύματος και ότι μέσα στο λόγο των θεοφόρων 

Πατέρων αποκαλύπτεται συνεχώς η αλήθεια του Θεού. Επίσης ότι δεν ήταν πατέρες 

και δάσκαλοι μόνο στην εποχή τους αλλά καθώς ενώθηκαν με το Θεό διαπέρασαν τα 

σύνορα του χρόνου και περπατούν στην αιωνιότητα. Έτσι ο λόγος τους έχει 

διαχρονικότητα, δεν περιορίζεται στην εποχή τους αλλά επεκτείνεται σε κάθε εποχή, 

όπως ακριβώς και ο λόγος του Χριστού. Στην υμνολογία της εορτής του Μεγάλου 

Βασιλείου αναφέρεται ότι : «Ζη Βασίλειος, και θανών εν Κυρίω. Ζη και παρ΄ ημίν, 

ως λαλών εκ των βίβλων» δηλαδή μολονότι πέθανε ο Μ. Βασίλειος ζει  εν Κυρίω, 

αλλά ζει και μεταξύ μας καθώς μας διδάσκει μέσα από τα βιβλία του.  

Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η ανάδειξη αυτής ακριβώς της διαπίστωσης η οποία 

ουσιαστικά  μεταβάλλεται σε ένα γενικότερο επιτακτικό ερώτημα: « Μέσα σε μια 

ανερμάτιστη καταναλωτική κοινωνία με την αμοραλιστική και αντικοινωνική της 

συμπεριφορά, μέσα στην πολιτική αχρωματοψία και την εκκλησιαστική ολιγωρία τι 

έχουν να πουν οι Πᾳτέρες; Στο πνευματικό αδιέξοδο του πολιτισμού μας μπορούν να 

ανοίξουν κάποιο διέξοδο; Και ο  σημερινός άνθρωπος  και κυρίως οι νέοι μπορούν 

μέσα από τα Πατερικά κείμενα να επανερμηνεύσουν το νόημα του κόσμου και της 

ζωής;» 



Μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στο πλαίσιο υλοποίησης 

μιας διαθεματικής εργασίας η οποία εκπονήθηκε με αφορμή τον ετήσιο εορτασμό 

των Τριών Ιεραρχών και είχε αφιερωματικό χαρακτήρα. Στη διαθεματική εργασία 

μελετήθηκε ο   Μέγας Βασίλειος ως: Θεολόγος,  Επιστήμονας, Κοινωνικός 

μεταρρυθμιστής, Παιδαγωγός και  Ιεράρχης. Η προσέγγιση της πολύπτυχης 

προσωπικότητάς του έγινε μέσα από τη διερεύνηση των αντίστοιχων συγγραμμάτων 

του:  

1. Ομιλία «Εις το εν αρχή ην ο Λόγος» 

2. Ομιλία Α΄ στην Εξαήμερο 

3. Ομιλία Η΄ στην Εξαήμερο 

4. Ομιλία «Προς τους πλουτούντας» 

5. Ομιλία «Εις το καθελώ μου τας αποθἠκας» 

6. Ομιλία «Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων» 

7. Ομιλία «Ότι ουκ εστιν αίτιος των κακών ο Θεός.  

Στη συνέχεια αυτής της εισήγησης παρουσιάζεται η προσέγγιση του Μεγάλου 

Βασιλείου μόνο ως θεολόγου και διδασκάλου, όπως αυτή προέκυψε  από τη μελέτη 

της ομιλίας του «Ότι ουκ εστιν αίτιος των κακών ο Θεός».  

Μεθοδολογία: Στη διαθεματική εργασία συνεργάστηκαν επτά εκπαιδευτικοί του 

Σχολείου μας και κάθε εκπαιδευτικός ανάλαβε από ένα Πατερικό κείμενο του 

Μεγάλου Βασιλείου και το επεξεργάστηκε  για ένα δίωρο με ένα συγκεκριμένο 

τμήμα του Σχολείου. Οι μαθητές χωριστήκαμε σε ομάδες, μελετήσαμε το κείμενο και 

κληθήκαμε  να απαντήσουμε σε φύλλα εργασίας  που μας δόθηκαν. Μετά την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων από κάθε ομάδα, ακολούθησε  η από κοινού  

παρουσίασή τους  σε ηλεκτρονική μορφή  με τη χρήση του προγράμματος 

Powerpoint και έγινε συζήτηση μεταξύ μας σχετική με τα αποτελέσματα –ευρήματα. 

Αργότερα  μας ζητήθηκε η σύνθεση των διαπιστώσεων που κάναμε σε ένα 

μορφοποιημένο κείμενο word  το οποίο ακολουθεί. 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:  

1.Μελέτη της Πατερικής θεολογίας του Αγίου Βασιλείου και μέσω αυτής προσέγγιση 

του νοήματος της εορτής των Τριών Ιεραρχών. 

2.Συνολική αποτίμηση της πολυδιάστατης προσωπικότητας του Μεγάλου Βασιλείου. 



3.Μεταφορά και σύνδεση της Πατερικής σκέψης με τη σημερινή πραγματικότητα και 

τους αντίστοιχους με τους εξεταζόμενους τομείς. 

4. Προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη διερευνητική διαδικασία και αυτενέργεια των 

μαθητών. 

5.Διαθετική προσέγγιση του αντικειμένου και ανάδειξη της πολύπλευρης γνώσης. 

6.Αναζήτηση πληροφοριών και αξιολόγηση και σύνθεση αυτών σε μια κοινή 

παρουσίαση με τη χρήση ΤΠΕ.  

7. Εφαρμογή του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. 

Ειδικότερα δικός μας σκοπός από τη μελέτη  της ομιλίας «Ότι ουκ εστιν αίτιος των 

κακών ο Θεός» ήταν να ανιχνεύσουμε: α) τη φύση του κακού β) την αιτία ύπαρξής 

του γ) τη σχέση του Θεού με αυτό.  

Με άλλα λόγια: «Να ερμηνεύσουμε το «πολύμορφο κακό» και να εντοπίσουμε την 

καθολική και διαχρονική παρουσία του πάνω στον άνθρωπο και την κτίση» 

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό στόχο διότι  συνδέεται άρρηκτα με τον 

προβληματισμό που ήδη καταθέσαμε σχετικά με τη δυνατότητα του Πατερικού λόγου 

να επιδράσει και να διαμορφώσει το πνεύμα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Το δικό μας τμήμα εργάστηκε με συντονιστή το θεολόγο μας  κ. Κυριακουλόπουλο 

και το φύλλο εργασίας που μας δόθηκε και επεξεργαστήκαμε προέβλεπε το χωρισμό 

μας σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών και το χωρισμό του κειμένου σε τρία τμήματα 

με τα παρακάτω ζητούμενα για κάθε ομάδα. 

Ομάδα Α΄  ( Παράγραφοι 1-5
α
) 

1. Να εντοπίσετε στη σκέψη του Μεγάλου Βασιλείου τα είδη του κακού, που 

οφείλεται το καθένα και ποιος είναι ο χαρακτήρας τους. 

2. Ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη σχέση του Θεού με το 

κακό; 

Ομάδα Β΄   (Παράγραφοι 5β-7) 

1. Πως ορίζει ο Μέγας Βασίλειος το κακό και με ποια επιχειρήματα 

κατοχυρώνει την προέλευση της ύπαρξής του; 



2. Ποια η αιτία του κακού και ποιο ρόλο διαδραματίζει ο άνθρωπος γύρω από 

αυτό; 

Ομάδα Γ΄ (Παράγραφοι 8-τέλος)  

1.  Πως περιγράφει ο Βασίλειος τη φύση του σατανά και το ρόλο του; Τι 

ακριβώς σηματοδοτεί το τέλος της εξουσίας του; 

2. Ποιο περιεχόμενο αποδίδει ο Βασίλειος στη γυμνότητα του ανθρώπου. 

 

Διαπιστώσεις: Ο Μέγας Βασίλειος μας διδάσκει…..  

Στο εξεταζόμενο κείμενο ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει οτι ο Θεός δεν είναι αίτιος 

του κακού. Όποιος δέχεται το Θεό ως αίτιο του κακού είναι άφρονας διότι δεν 

αντιλαμβάνεται: α) οτι ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού : « ότι ποίημα όντες του 

αγαθού Θεού» (παρ2,24) και β) ότι αρχή και ρίζα του κακού είναι το αυτεξούσιο: 

«Αρχή γαρ και ρίζα του κακού το εφ΄ ημίν και το αυτεξούσιο» (παρ3,4). 

Διακρίνει την έννοια του κακού σε δύο είδη: «κακόν τοίνυν το μεν ως προς την 

ημετέραν αίσθησιν, το δε ως προς την εαυτού φύσιν» (παρ3,9). 

Ισχυρίζεται: α) ότι το κατά φύσιν κακό, δηλαδή το κυρίως κακό, είναι μόνο η 

αμαρτία και μάλιστα ότι αιτία της ύπαρξής του είναι η ελεύθερη βούληση του 

ανθρώπου: «το μεν ουν κυρίως κακόν η αμαρτία, εκ της ημετέρας προαιρέσεως 

ήρτηται» (παρ3,10). 

β) ότι το κατά την δική μας αντίληψη κακό, είναι εκείνο που φαίνεται σε εμάς κακό 

και το ταυτίζει με τον πόνο, τη θλίψη, τη ανέχεια, τη απώλεια και γενικά με όλα τα 

δεινά –συμφορές της ζωής: «κακόν λέγομεν το ημίν επίπονον και οδυνηρόν προς την 

αίσθησιν, νόσον σώματος και πληγάς σώματος και των αναγκαίων ένδειαν και 

χρημάτων ζημίας…» (παρ3,15). Αυτό το είδος του κακού για το Μέγα Βασίλειο «υπό 

του φρονίμου και αγαθού Δεσπότου προς το συμφέρον επάγεται» (παρ3,17).   

γ) ο Θεός επιτρέπει την εμφάνιση αυτού του κακού και ο χαρακτήρας του είναι 

τριπλός: Ευεργετικός « λιμοί δε αυχμοί και επομβρίαι, του κακού την αμετρίαν 

κολάζουσαι», σωφρονιστικός «σεισμοί, αφανισμοί… εις τον των υπολειπομένων 



σωφρονισμόν γίνονται» (παρ3,25) και παραδειγματικός «… ίνα άλλοις γουν 

ωφέλιμος δια του πάθους γένηται» (5,19). 

Στη συνέχεια αξίζει να σημειώσουμε ότι χρησιμοποιεί το παραδείγματα του γιατρού 

και του σκεύους προκειμένου να εξηγήσει τις θέσεις του. Όπως ο γιατρός για την 

θεραπεία του σώματος επιβάλλει στον ασθενή κάποια θεραπεία, έτσι κάνει και ο 

Θεός για την θεραπεία της ψυχής. Και όπως δεν κατηγορούμε το γιατρό που 

εφαρμόζει ακόμα και ακρωτηριασμό ενός οργάνου για να μην μεταδοθεί η ασθένεια 

σε όλο το σώμα, έτσι δεν πρέπει να κατηγορούμε και το Θεό αν μέσα από ένα κακό 

το οποίο επιτρέπει μπορεί να προέλθει γενικότερη ωφέλεια: «ώσπερ ουν της τομής ή 

του καυτήρος ουχ ο γιατρός αίτιος, αλλ΄ η νόσος, ούτω και οι των πόλεων αφανισμοί, 

εκ της αμετρίας των αμαρτανόντων την αρχήν έχοντες, τον Θεόν απάσης μέμψεως 

απολύουσιν» (παρ5,6).  

Επίσης επισημαίνει ότι είναι δυνατόν ένα σκεύος μετά από την πολυχρησία του  να 

μην επιδέχεται καμιά βελτίωση, να καταστεί άχρηστο και για αυτό να καταστρέφεται. 

Έτσι και ο άνθρωπος που θα ομοιάσει σε αυτό το σκεύος «και πάσαν την του 

διαβόλου ενέργειαν χωρήσας, αφανισμού μόνου και απωλείας άξιος» (παρ3,16). 

     Στο δεύτερο μέρος αυτού του κειμένου ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στη φύση 

του κακού και στο ρόλο που διαδραματίζει ο άνθρωπος σχετικά με αυτό. Κακό είναι 

η έλλειψη του αγαθού, «στέρησις γαρ αγαθού εστι το κακό» (παρ5,26).  Σε ότι αφορά 

τη φύση του κακού  απορρίπτει την εκδοχή να είναι αυθύπαρκτο «ουκ εν τη ιδία 

υπάρξει εστιν, αλλά τοις της ψυχής πηρώμασιν επιγίνεται» (παρ5,25). Επίσης δεν 

είναι αγέννητο διότι τότε θα το δεχόμασταν ως ισάξια αρχή του Αγαθού, «ούτε γαρ 

αγέννητον εστιν, ως των ασεβών ο λόγος, ομότιμον ποιούντων τη αγαθή φύσει την 

πονηράν» (παρ6,4). Τέλος αρνείται την περίπτωση να είναι το κακό γεννητό διότι, αν 

τα πάντα προέρχονται από το Θεό, πως θα ήταν δυνατόν να προέλθει και το κακό από 

Αυτόν: «ει γαρ τα πάντα εκ του Θεού, πως το κακόν εκ του αγαθού;» (παρ6,5) 

Το κακό δεν ανήκει ούτε στη νοητή κτίση, ούτε στη φύση των υπόλοιπων όντων 

αλλά εμφανίστηκε αφότου έχασαν το αρχέγονο κάλλος τους: « ου τοίνυν το κακό τοις 

καλοίς συνεκτίσθη, αλλ΄ουδέ η νοητή κτίσις αναμεμιγμένη τη πονηρία…..αλλ΄ 

εκτίσθη τα ζώα μετά της πρεπούσης αυτοίς κατασκευής κατά φύσιν και παρήχθη 

προς την ζωήν απηρτισμένα μέλεσιν, ενόσησεν δε του κατά φύσιν παρεκτραπέντα» 

(παρ6,7). 



Βέβαια ως αιτία του κακού εντοπίζει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου «δια την 

αυτεξούσιον ορμήν, μάλιστα πρέπουσαν λογική φύσιν» (παρ6,10). Ο άνθρωπος 

διαθέτει εξουσία και δύναμη να παραμένει κοντά στο αγαθό αλλά και να 

απομακρύνεται από αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν προτίμησε αντί της κοινωνίας του με 

το Θεό, την στροφή του προς τον κόσμο των υλικών απολαύσεων: «το τοις σαρκίνοις 

οφθαλμοίς φανέν τερπνόν του νοητού προετίμησε κάλλους» (παρ6,11). Τέλος 

υποστηρίζει οτι  στη φύση του Θεού δεν ταιριάζει ό,τι γίνεται από ανάγκη αλλά ό,τι 

επιτυγχάνεται ως αρετή ελεύθερα: «και τω Θεώ ου το ηναγκασμένον φίλον αλλά το 

εξ αρετής κατορθούμενον. Αρετή δε εκ προαιρέσεως και ουκ εξ ανάγκης γίνεται»  

(παρ6,6). 

Στο τρίτο μέρος του κείμενου εξετάζεται από τον Μέγα Βασίλειο ο ρόλος του 

διαβόλου στην εμφάνιση του κακού και ο τρόπος αντιμετώπισής του. Είναι σαφές ότι 

ακολουθεί πιστά την αγιογραφική μαρτυρία για τον σατανά και τον παρουσιάζει ως 

έκπτωτο άγγελο, ο οποίος επέλεξε την αποστασία του λόγω αυτεξουσιότητας: «πόθεν 

κακός ο διάβολος; Εκ προαιρέσεως έχων την πονηρίαν» (παρ8,11). Επειδή δεν 

μπορούσε να ανεχθεί τη θέση του ανθρώπου στον παράδεισο, τον φθόνησε «εδέξατο 

και του φθόνου την νόσον και εβάσκηνεν ημίν της τιμής» (παρ8,26). Έτσι «δόλοις 

και μηχαναίς εξαπατήσας τον άνθρωπον» (παρ8,27) διότι «ορών εαυτόν 

καταρριφέντα, ουκ έφερε βλέπειν τον γήινον επί την αξίαν των αγγέλων δια 

προκοπής ανυψούμενον» (παρ9,5). Στη φύση είναι ασώματος, το αξίωμά του είναι 

κυριαρχικό και ο τόπος της δυναστείας του είναι ο εναέριος χώρος, «φύσις δε αυτού 

ασώματος, αξίωμα δε αρχικόν, τόπος δε της αρχής ο εναέριος» (παρ9,27). 

Ο διάβολος παρέσυρε τον άνθρωπο στην παρακοή και μετά ακολούθησε και «η 

επίγνωσις της γυμνότητος» (παρ9,7) του ανθρώπου. Εδώ εντοπίζει την αρχική 

γυμνότητα ως έλλειψη ενοχής και αθωότητα. Ο άνθρωπος ήταν γυμνός έναντι του 

Θεού και γνωρίζοντας τη γύμνια του μετά την Πτώση, χρειάστηκε να κατασκευάσει 

ενδύματα. Όμως τα πραγματικά ενδύματα για τον Μέγα Βασίλειο είναι μόνο εκείνα 

με τα οποία ενδύονται και οι αγγελικές δυνάμεις «αλλ΄ έτερα ην ηυτρεπισμένα, 

επιδεξαμένω την αρετήν, τα εκ της του Θεού χάριτος επανθείν τω ανθρώπω, και 

περιαστράπτειν μέλλοντα φωτειναίς τισι περιβολαίς, αι των αγγέλων» (παρ9,25). 

Μάλιστα αυτά δίνονται σε όλους εκείνους που επιδεικνύουν κατορθώματα αρετής: 

«δια τούτο ουν ουκ ευθύς τα ενδύματα, επειδή άθλα ην αρετής αποκείμενα τω 

ανθρώπω» (παρ9,29). 



   Ο μέγας Βασίλειος τονίζει ότι η εξουσία του διαβόλου έχει καταστεί σαθρή και 

τούτο εξαιτίας του σωτήριου Πάθους του Χριστού: «εξεβλήθη η πονηρά αυτού 

τυραννίς δια του σωτηρίου πάθους» (παρ10,18). Επίσης είναι βέβαιο ότι η θυσία του 

Χριστού εξασφάλισε σε όλους τους πιστούς που αγωνίζονται στο όνομά Του  την 

δυνατότητα να τον αντιμετωπίζουν νικηφόρα: « έδωκεν γαρ δύναμιν τοις εαυτού 

μαθηταίς πατείν επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού» (παρ10,20).  

Στον επίλογο του κειμένου ο Μέγας Βασίλειος εμφανίζεται απόλυτα σίγουρος ότι το 

κακό έχει μερική δύναμη και προσωρινή δράση καθότι δεν μπορεί κανείς, ούτε ο 

διάβολος, να στερήσει από τον άνθρωπο τη μετοχή του στην κοινωνία του Θεού και 

τη θέαση του ξύλου της ζωής, δηλαδή του ίδιου του Θεού: «ουδέ τινός ανθισταμένου 

και παρεκτραπέντος ημάς της μακαρίας ζωής, αλλ΄άλυπον ημών την διαδοχήν 

εχόντων προς το εξής και απολαυόντων ημών του ξύλου της ζωής εις το διηνεκές» 

(παρ10,28). 

Συμπεράσματα 

Το πρώτο συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι ο πατερικός λόγος μας είναι παντελώς 

άγνωστος. Βρήκαμε ενδιαφέρουσα αυτή τη μικρή επαφή μας με τον Μεγάλο 

Βασίλειο και νομίζουμε ότι δίνει απαντήσεις στα αυτονόητα ερωτήματα και 

ανησυχίες μας γύρω από το πολύμορφο κακό.  

Με αφορμή αυτή τη μικρή ενασχόληση πιστεύουμε ότι οι μορφές των Πατέρων της 

Εκκλησίας δεν είναι για να στολίζουν ως εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας τους 

τοίχους των σαλονιών μας ή ακόμη και των ναών μας, αλλά θα μπορούσαν  να μπουν 

στη ζωή μας, τον πολιτισμό μας, στην καθημερινή μας συμπεριφορά.  

Επίσης ο λόγος των Πατέρων δεν είναι για να θαυμάζεται ως ένδοξο παρελθόν 

πνευματικής ευφορίας, αλλά για να γίνεται αστείρευτη πηγή έμπνευσης και τρόπος 

ζωής. Και εδώ φυσικά αναφύονται η ευθύνη που έχουν όλοι όσοι προσπαθούν να μας 

διαπαιδαγωγήσουν και να μας μιλήσουν για θέματα πίστης, όπως επίσης και η 

απόσταση στην οποία βρίσκεται η Εκκλησία και ο εκκλησιαστικός λόγος από τους 

νέους.  



Τέλος διαπιστώσαμε ότι   μέσα από τον πατερικό λόγο  ο σημερινός άνθρωπος μπορεί 

να βρει απαντήσεις στα οντολογικά του ερωτήματα αλλά και διέξοδο από τις 

αλλοτριωτικές δυνάμεις που μαστίζουν την κοινωνία. 
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