
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. 

Θεόκλητε 

Παναγιώτατοι Πατέρες 

Αξιότιμε Κύριε Αντιδήμαρχε 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 Κυρίες και Κύριοι 

Αγαπητά μας Παιδιά, 

 

 

Εορτάζουμε σήμερα και τιμούμε τους τρεις  μεγίστους φωστήρας 

της Τρισηλίου Θεότητος, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον 

Θεολόγο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.  

Ο κοινός εορτασμός των τριών μεγάλων θεολόγων του 4ου αιώνα 

αποτελεί ως ιστορικό γεγονός εορτή της ἐν Χριστῷ ἑνότητας τῆς Μίας, 

Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 

Ο Μέγας Βασίλειος ανήκει στα ρηξικέλευθα πνεύματα της Ιστορίας. 

Είναι δύσκολο να βρεθεί άλλος ηγέτης που να συγκεντρώνει στο 

πρόσωπό του τόσες χαρισματικές ιδιότητες: Ερημίτης και κοινωνικός 

μεταρρυθμιστής, ποιμενάρχης και στοχαστής. Οργάνωσε τον μοναχικό 

βίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ούτος να τεθεί στην υπηρεσία της 

κοινωνίας δίχως να διαταράσσεται η πνευματική άσκηση των μοναχών. 

Αναμόρφωσε πλήρως, παρά τα πενιχρά μέσα που διέθετε, την κοινωνική 

και νοσοκομειακή πρόνοια. Επιπροσθέτως, προσέφερε την οριστική 

λύση στο τριαδολογικό πρόβλημα, λύση η οποία επικυρώθηκε από την 

Β΄ Οικουμενική Σύνοδο. Υπεράνω όλων αποτέλεσε ανυπέρβλητο 

πρότυπο προσωπικής αφοσιώσεως στο καθήκον και παράδειγμα 

αυτοθυσίας.1  

                                                           
1 Βλ. Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Δ΄, Εκδ. Κυρομάνος, 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 20. 



Ο Χρυσόστομος ήταν πρωτίστως ένας κήρυκας του Ευαγγελίου. 

Υπήρξε ένας ασκητής κι ένας μάρτυρας. Τα κατορθώματά του τελέστηκαν 

όχι στην έρημο, αλλά στην εγκόσμια ζωή, στον άμβωνα του ιεροκήρυκα 

και στον επισκοπικό θρόνο. Στηλίτευε την έκλυση των ηθών των 

χριστιανών τού τετάρτου αιώνα. Αυτός, ο προφήτης της καθολικής 

αγάπης, μιλούσε συχνά με  δριμύτητα και αυστηρότητα. Η ρητορική 

δεινότητά του είναι γνωστή τοις πάσι. Ονομάστηκε «Χρυσόστομος ήδη 

από τον έκτο μ.Χ. αιώνα.» Ο Χρυσόστομος είναι ο ιεράρχης και ο 

οικουμενικός διδάσκαλος του οποίου η μνήμη και η επιρροή 

διατηρήθηκαν ζωντανές καθ’ όλους τους αιώνες λόγω της έξοχης 

επίδοσής του σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριότητας: Στη διοίκηση της 

Εκκλησίας, στο κοινωνικό έργο, στην προαγωγή της θεολογικής σκέψης 

και στην πνευματική καλλιέργεια.2  

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός, είναι ο επιφανέστερος, ο 

«άριστος» θεολόγος της Εκκλησίας, ο οποίος πήρε αυτόν τον «τίτλο» 

μετά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το θεολογικό βάθος και η έντονη 

ποιητικότητα που χαρακτηρίζουν το έργο του τόν εξύψωσαν σε πρότυπο 

μοναδικού κάλλους και λάμψεως. Στο πρόσωπο τού Γρηγορίου  

συνδυάζονται αρμονικά οι ιδιότητες του θεολόγου, του νηπτικού και του 

ποιητού. Σε αυτήν ακριβώς την τριπολικότητα εντοπίζεται και το 

μεγαλείο του. Στην υμνογραφία εξυμνείται κυρίως ως «τῶν θεολόγων ὁ 

νοῦς ὁ ἀκρότατος».3    

Η διαχρονική σημασία που αποδίδεται στους μελίρρυτους ποταμούς 

της Σοφίας έγκειται, εκτός των άλλων, και στην πνευματική αναγέννηση 

του ελληνισμού μέσω του φωτός της Αποκαλύψεως. 

Οι ιεροί Πατέρες διήγαν τον βίο τους κατά τον πολυτάραχο τέταρτο 

αιώνα, περίοδο κατά την οποία είχαν παύσει μεν οι απηνείς διωγμοί 

κατά των χριστιανών, αλλά μαίνονταν πολυπληθείς αιρέσεις, οι οποίες 

ταλάνιζαν την πίστη του χριστεπώνυμου ποιμνίου. Οι τρεις επιφανείς 

εκκλησιαστικοί άνδρες κλήθηκαν να υπερασπιστούν τη χριστιανική πίστη 

και να την προφυλάξουν από εκείνους που επεδίωκαν την παραχάραξη 

                                                           
2 Βλ. Γεωργίου Φλορόφσκι, Οι Ανατολικοί Πατέρες του Τετάρτου Αιώνα (Μτφ. Παν. Κ. 
Πάλλη), Εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 377. 
3  Βλ. Στυλιανού Παπαδόπουλου, Πατρολογία Β΄, Αθήνα 19992η, σσ. 495-6. 



του ορθού δόγματος. Οι αιρετικοί συγγραφείς χρησιμοποίησαν ως 

όχημα, προκειμένου να εκφράσουν τις αιρετικές δοξασίες τους, την 

αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την ελληνική γλώσσα. Οι άγιοι Πατέρες 

εμφορούμενοι από φιλοσοφικά ιδεώδη και διαθέτοντας άρτια ελληνική 

παιδεία συνέβαλαν τα μέγιστα στην αποκρυστάλλωση του δόγματος και 

στη συμφιλίωση του χριστιανικού πνεύματος με τα αγαθά τη ελληνικής 

παιδείας.  

Οι τρεις Ιεράρχες, λοιπόν, συναντιούνται  κι αναμετρώνται με τον 

ελληνισμό, εντρυφούν στη θύραθεν παιδεία και στα χριστιανικά 

γράμματα. Μύστες της ρητορικής  τέχνης  και της ελληνικής φιλοσοφίας  

και  πρεσβευτές της χριστιανικής πίστης. Οι ημέτεροι λόγοι πρέπει να 

αντιπαρατεθούν στους έξωθεν λόγους. Η αντιπαράθεση, όμως, αυτή 

καθίσταται δυναμική και μετατρέπεται σε γόνιμο διάλογο που θα 

καταλήξει στη σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού.4     

Οι Καππαδόκες Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος Θεολόγος  

εμπλούτισαν τη χριστιανική γραμματεία με πλήθος αξιολογώτατων 

έργων  που βρίθουν γλωσσολογικών θησαυρών. Κοινός παρανομαστής 

υπήρξε η λατρεία του λόγου. Μάλιστα, ο Γρηγόριος διέθετε την 

αυτεπίγνωση του φιλολόγου, γεγονός που διατυπώνεται ρητώς σε μια 

επιστολή του προς τον επίσκοπο Ελλάδιο.5 Οι λόγοι του Γρηγορίου 

κατέστησαν πρότυπο χριστιανικής ευγλωττίας ∙ ως προς τη μορφή και το 

ύφος ομοιάζουν με τους λόγους των σοφιστών, αλλά, βεβαίως, 

υπερτερούν ως προς τη δύναμη του λόγου και της αληθείας, δεδομένου 

ότι η νοσταλγική ανάμνηση των σοφιστών δεν ήταν σε θέση να 

συναγωνιστεί το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου.6 

Ενδεικτική είναι και μια επιστολή του επισκόπου Λαοδικείας 

Απολιναρίου προς τον Μέγα Βασίλειο, στην οποία ο Απολινάριος τονίζει 

                                                           
4 Βλ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Φιλολόγως  Ζητούντες. Γλωσσικές Απόψεις και Όψεις 
στα Κείμενα των Καππαδόκων Πατέρων, Εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 2005, σ. 140. 
5 Επιστ. 167,3. Βλ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Φιλολόγως  Ζητούντες, σ. 23. 
6 Βλ. George Kennedy, Ιστορία της Κλασικής Ρητορικής (Μτφ.: Νίκος Νικολούδης), 
Εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2010, σ. 416. 
 



πως τον εκτιμά βαθύτατα όχι μόνο για το «φιλοθέως πιστεύειν» αλλά και 

για το «φιλολόγως ζητείν».7 

Οι Καππαδόκες Πατέρες κατάφεραν να διοχετεύσουν σε νέα 

συμφραζόμενα τους έξωθεν λόγους επιτυγχάνοντας μια δημιουργική 

σύνθεση με τους ημέτερους λόγους. Η συνύπαρξη των μεν με τους δε 

συντελείται επί της λειτουργίας που θα πρέπει να επιτελούν πλέον τα 

διδάγματα της ελληνικής σοφίας, δηλαδή να συνιστούν εκπαιδευτικό 

υλικό που θα αξιοποιηθεί καταλλήλως στο πλαίσιο της χριστιανικής 

παιδείας. Στο πρόσωπο του Γρηγορίου Θεολόγου ενσαρκώνεται η 

χριστιανική οικείωση της μαρτυρίας των αρχαίων συγγραφέων, σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να αναγνωριστεί ως κορυφαίος ρήτορας τόσο από τους 

χριστιανούς όσο και από τους Εθνικούς. Ως προς τη στάση του Μεγάλου 

Βασιλείου αναφορικά με τους έξωθεν λόγους θα λέγαμε ότι 

παρατηρείται μια περισσότερο συγκρατημένη αποδοχή τους. Ο 

επίσκοπος Καισαρείας στο παιδαγωγικού περιεχομένου δοκίμιό του 

«Πρός τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», το οποίο 

πιθανώς συντάχθηκε εξ αφορμής του Διατάγματος του Ιουλιανού, 

αναγνωρίζει δύο στάδια βίου. Αυτό της μελούσης ζωής, που διδάσκει η 

Αγία Γραφή και η ιερά παράδοσις και εκείνο της παρούσης. Τα άτομα 

νεαρής ηλικίας δεν δύνανται να κατανοήσουν πλήρως τις υψιπέτιδες 

πνευματικές έννοιες, οπότε, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, τα 

έξωθεν μαθήματα μπορούν να λειτουργήσουν  ως προγύμνασμα, ως το 

απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την πρόσληψη της θείας σοφίας. 

Ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει ότι πρέπει να τηρούμε μια διαλεκτική 

στάση έναντι των διδαγμάτων της αρχαίας μαρτυρίας∙ πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε εκείνα τα έργα που επαινούν και 

υμνούν την αρετή. Χαρακτηριστική είναι η παρομοίωση που επικαλείται: 

Οι μέλισσες δεν αρκούνται στην ευωδία των λουλουδιών, αλλά παίρνουν 

και το μέλι τους. Δεν πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια, αλλά και όπου 

πηγαίνουν, αποκομίζουν μόνο την ποσότητα που τους είναι απαραίτητη. 

Τόσο ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός όσο και ο Μέγας Βασίλειος διάκεινται 
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ευνοϊκώς προς την ελληνική παιδεία, την οποία και οι ίδιοι έλαβαν και 

μάλιστα πλάι στους πιο διακεκριμένους δασκάλους της εποχής τους.8 

Ο ιερός Χρυσόστομος,αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να 

εκτιμά την ελληνική φιλοσοφία, παρότι ο ίδιος διέθετε εξαιρετική 

κλασική παιδεία, εντέλει, αναγνωρίζει την προσφορά της ελληνικής 

σκέψεως στο πλαίσιο της θρησκευτικής και ηθικής αγωγής. Υποστηρίζει 

ότι οι φιλόσοφοι εκπροσωπούν μια ειδωλολατρική παράδοση που είναι 

παντελώς ανοίκεια προς το χριστιανικό πνεύμα, εντούτοις μας έχουν 

προσπορίσει δαψιλώς υψηλά μορφωτικά αγαθά. Καθίσταται, λοιπόν, 

επιτακτική ανάγκη να διακρίνουμε μεταξύ των δύο, απομονώνοντας τις 

ειδωλολατρικές δοξασίες, ούτως ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

παρεκκλίνουμε της ορθόδοξης πορείας μας, αλλά «δεν θα κρημνίσωμεν 

και το οικοδόμημα της αρετής.»9  

 Συν τοις άλλοις, η συμβολή των ιερών Πατέρων στη διάσωση της 

ρητορικής τέχνης και της περαιτέρω εξέλιξής της υπήρξε καθοριστική. Η 

ρητορική τέχνη του Μέγα Βασιλείου συνιστά υπόδειγμα λογικής 

αρμονίας, του Γρηγορίου είναι περισσότερο προσωπική και 

συναισθηματική, δίχως να υπόκειται πλήρως στους κανόνες της 

ρητορικής, και του Χρυσοστόμου διακρίνεται για τη δυναμική της.  

  Μέσω του έργου των τριών Ιεραρχών το χριστιανικό πνεύμα 

συνδέθηκε με τα νάματα της ελληνικής παιδείας. Τούτο συνέβαλε 

αποφασιστικά  στην ανάδυση και στην εδραίωση  του οικουμενικού 

πνεύματος που διαπότισε τον χριστιανικό πολιτισμό, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται ως ελληνοχριστιανικός.10  

Οι τρεις Ιεράρχες υπήρξαν όχι  μόνο πνευματικά πρότυπα αλλά και 

πρότυπα θεολογικού μέτρου. Η διδασκαλία τους ενσαρκωνόταν 

καθημερινά στο modus Vivendi τους. Δεν δίστασαν να καταπολεμήσουν 

με κάθε μέσο την αδικία και να εναντιωθούν σθεναρά στην εξουσία όταν 

αυτή λάμβανε καταπιεστική μορφή. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν 

                                                           
8 Βλ. Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Δ΄, σ. 49-50 και Άννα Κόλτσιου-
Νικήτα, Φιλολόγως  Ζητούντες, σ. 168. 
9  Βλ. Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Δ΄, σσ. 292-3. 
10 Βλ. σχετικά Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεου, 
Συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού στην Ανατολή και στη Δύση. 



σημαντική παρακαταθήκη για την ανάδειξή τους σε οικουμενικούς 

διδασκάλους και εκφραστές της καθολικής συνείδησης της Εκκλησίας.11 

Ο κοινός εορτασμός των τριών αγίων ανάγεται χρονικά στα μέσα 

του 11ου μ.Χ. αι., όταν μια ιδιότυπη αναταραχή ξεσπά στους κόλπους της 

Εκκλησίας. Εκείνη την περίοδο το Βυζάντιο γνωρίζει μια αναβίωση του 

αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Η κοινωνική προβολή προσώπων, που 

στηρίχθηκαν όχι στην καταγωγή –κατά τα ειωθότα της εποχής- αλλά στην 

υψηλή ανθρωπιστική παιδεία και σε πληρέστατη νομική κατάρτιση 

έφεραν στο προσκήνιο τη δημιουργική σύνθεση της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας και του χριστιανισμού, όπως αυτή προβάλλεται 

παραστατικά στα κείμενα των δύο μεγάλων Καππαδόκων Πατέρων και 

του Αντιοχέως Ιωάννου Χρυσοστόμου.12
  Αφορμή της διαμάχης υπήρξε η 

επιθυμία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου να 

αναδιοργανώσει το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Προκειμένου 

να  εξάρει τον εκπαιδευτικό ρόλο του Πανεπιστημίου αναζήτησε ως 

σύμβολα πρόσωπα αναγνωρισμένα για το έργο τους. Μεταξύ αυτών 

προτάθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και οι τρεις επιφανείς θεολόγοι. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της σχετικά περιορισμένης αναταραχής οι 

πιστοί της Κωνσταντινούπολης ερμήνευαν τη θεολογική σκέψη καθενός 

εκ των τριών σπουδαίων ανδρών με τρόπο αποσπασματικό και 

φατριαστικό, ώστε «συμβαίνειν διαιρεθῆναι τὰ πλήθη καὶ τοὺς μὲν 

Ἰωαννίτας λέγεσθαι, τοὺς δὲ Βασιλείτας, Γρηγορίτας δὲ τοὺς λοιπούς».13 

Όταν πια η κατάσταση οδηγήθηκε στα άκρα, ο μητροπολίτης Ευχαϊτών, 

Ιωάννης Μαυρόπους, καθιέρωσε τον κοινό εορτασμό τους 

αποδεικνύοντας τοιουτοτρόπως ότι δεν υφίσταται αξιολογική διάκριση 

μεταξύ των, αλλά, αντιθέτως, υπερθεματίζεται η συμβολή τους στην 

καθιέρωση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος.  Μάλιστα, πράττοντας 

ευφυώς, επέλεξε τον μήνα Ιανουάριο, κατά την διάρκεια του οποίου 

                                                           
11 Βλ. Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Δ΄, σσ. 304-5. 

12 Βλ. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία (Β΄2 867-1081) 2η , Εκδ. 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 212-3. και Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος, Ἡ 
Θεολογία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν ἐποχή τους καὶ σήμερα. 

13 Συναξάριον  τῆς Λ΄ τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, Μηναῖον  Ἰανουαρίου, Ἔκδοσις  τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἐν Ἀθήναις 1974, σ. 251. 



εορτάζονται και μεμονωμένως οι εορτές  των τριών Αγίων. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι ιεροί Πατέρες αναδείχθηκαν ως οι κατεξοχήν εκφραστές της 

ανθρωπιστικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.14 

Εξού και η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου το 1841 καθιέρωσε τον  κοινό τους εκκλησιαστικό 

εορτασμό ως εορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας  και ακολούθως το 

1911  κατοχυρώθηκε και σε νομοθετικό επίπεδο ως σχολική εορτή. Η 

θεσμοθέτηση της εορτής καταδεικνύει εναργώς την αδιάλειπτη 

συνάρτηση της επίσημης θρησκευτικής ζωής με την κοσμική παιδεία. 

Οι τρεις Πατέρες της Εκκλησίας αποδίδουν την δέουσα αξία στην 

κοσμική παιδεία. Υπήρξαν οι ίδιοι θεράποντες των κλασικών γραμμάτων, 

θεματοφύλακες του πνεύματος και της Πίστεως, διδάσκαλοι που με το 

έργο τους διαφώτισαν και δίδαξαν τους πιστούς ανά τους αιώνες∙ 

γι΄αυτόν τον λόγο και η ορθόδοξη συνείδηση κατέστησε και τους τρεις 

προστάτες των γραμμάτων! 

Ας μη φοβηθούμε λοιπόν το φως από τα παράθυρα που δεν 

βρίσκονται  κι ας μην το αντιμετωπίσουμε ως τυραννία όταν το βρούμε15, 

αλλά ας γευθούμε το φως της χριστιανικής αλήθειας, ας χορτάσουμε με 

την αγάπη του Χριστού, ας ξεδιψάσουμε με την ελευθερία του 

πνεύματος κι ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και σεβασμό στο 

πρόσωπο που είναι εικόνα του Θεού, για τα παιδιά μας, στα οποία 

πρωτίστως οφείλουμε ένα καλύτερο αύριο!  

Χρόνια Πολλά! 

                                                           

14 Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος, Ἡ Θεολογία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν ἐποχή 
τους καὶ σήμερα και Βασίλειος Τατάκης, Η Συμβολή της Καππαδοκίας στη Χριστιανική 
Σκέψη, Αθήνα 1989. 
15 Παράφραση του ποιήματος του Κ. Καβάφη, Τα Παράθυρα. 


