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Περί Φιλανθρωπίας 

Μας λένε οι σοφοί πως n φιλαν
θρωπία αποτελεί ψυχικn ανόγκn και προ

έρχεται όχι μόνον από τnν θρnσκευτικn 

μας συνείδnσn αλλό και από τnν αγόπn 

μας προς τnν ζωn γιατί εκείνος που 

βοnθό να ζnσει ο συνόνθρωπος του 

βοnθό και τnν δικn του ζωn. Γι' αυτό αν 

πρόγματι αγαπούμε τn ζωn πρέπει να 

βρίσκουμε τρόπους και μέσα για να ανα

κουφίζουμε τnν ανθρώπινn δυστυχία. Οι 

πιο πολλοί από μας έχουμε μόθει από μι

κροί να συγκινούμεθα από τους θρnνους 

τnς χnρείας, τους οδυρμούς τnς ορφό

νιας, τους πόνους τnς αρρώστιας των συ

νανθρώπων μας, των δύσκολων γnρα

τειών και όλλα. Αυτό πρέπει να το μόθει 

όλος ο κόσμος μικροί και μεγόλοι όν

δρες και γυναίκες. Γιατί αν δούμε το όλο 

θέμα θρnσκευτικό και αν πρόγματι θέ

λουμε να προετοιμόσουμε τους εαυτούς 

μας για τnν μετέπειτα ζωn, χρειόζονται 

έργα πολλό. Αλλό και αυτn τnν ζωn που 

ζούμε σnμερα αν θέλουμε να τnν κόμου

με πιο ενδιαφέρουσα και ευτυχισμένn 

πρέπει να μόθουμε να χαίρουμε με τους 

χαίροντες και να κλαίουμε με τους κλαίο

ντες. 

Αν προστρέξουμε στn θρnσκευτικn 

μας ιστορία και τις παραδόσεις τnς νομί

ζω πως δεν είναι τυχαίο που ο Επίσκοπος 

Μύρων τnς Λυκίας κατετόχθn μεταξύ των 

Αγίων για να τον ανεβόσn αργότερα n αν
θρώπινn συνείδnσn σε Άγιον Νικόλαον και 

να εορτόζουμε τnν μνnμn του κόθε χρό

νον στις 6 Δεκεμβρίου. Γιατί n φιλανθρω
πία του nτον τόσον μεγόλn που ενέπνεε 

τnν εμπιστοσύνn και γενναιοδωρία των 

πλουσίων τnς εποχnς του ώστε να του 

προσφέρουν ότι είχαν και δεν είχαν για να 

τα διαθέσn για τους φτωχούς και όλους 

τους δυστυχούντες. 

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους 

τρεις γίγαντες του Ελλnνικού Χριστιανι

σμού τον Με'γα Βασίλειο, τον Γ ρnγόριο 

τον Ναζιανζnνό και τον Ιωόννn τον Χρυ

σόστομο. Όπως είναι γνωστό ο Μέγας 

Βασίλειος nταν ο πρώτος που ίδρυσε το 

μεγόλο φιλανθρωπικό συγκρότnμα "Βασι

λειόδα" όπου περιεθόλποντο τα ορφανό, 

οι ασθενείς, οι γέροντες, οι τυφλοί και 

όλοι οι πόσχοντες. Τα ορφανό εδιδόσκο

ντο στο συγκρότnμα αυτό γρόμματα και 

βιοποριστικές τέχνες για να αντιμετωπf

σουν τn δύσκολο ζωn που τους περίμενε. 

Ο τρίτος εκ των τριών Ιεραρχών τnς 

Εκκλnσίας μας ο Ιωόννnς ο Χρυσόστομος 

όχι μόνο ίδρυσε πλrΊθος φιλανθρωπικών 

ιδρυμότων αλλό εκnρυπε συνεχώς τnν 

φιλανθρωπία. Ήταν δε ο πρώτος που είχε 

το θόρρος να διακnρύξn ότι είναι προτι

μότερο n φιλανθρωπία από τον καλλωπι
σμό των εκκλnσιών. 

Θα αναφέρωακόμn ένα παρόδειγμα 

για τn φιλανθρωπία αρχnγών τnς Εκκλn

σίας μας και αυτόαφορό τον Κύπριον Ιωόν

νn, τον Πατριόρχn Αλεξανδρεfας ο επικλn

θείς αργότερα Μέγας Ελεnμων. Η ιστορία 

αναφέρει ότι όταν οι Πέρσες εκυρίευσαν τα 

Ιεροσόλυμα το 615 μ.Χ. οι χιλιόδες Χριστια
νοί Έλλnνες και όλλοι κατέφυγαν ως πρό

σφυγες στπν Αλεξόνδρειαν όπου επα

τριόρχευεν ο Κύπριος Ιωόννnς. Πόσον 

συγκινnτικn nταν n συμπεριφορό του μεγό
λου αυτού ανδρός δεν περιγρόφεται. Ίδρυ

σε νοσοκομεία για τους πόσχοντες, κλινικές 

για τις επιτόκους, έκτισε ξενώνες για όλους 

τους όλλους και διένειμε χρnματα σε 




