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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Η Γιορτή των Γραμμάτων
Της δρος ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗΣ Χ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Οι τρεις Ιεράρχες Βασίλειος ο Μέγας,

πηγή

γνώσεων

και

διδαγμάτων στηv

Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο

οποία καη::ιΦeύγοuv ακόμη κω σήμερα

Χρυσόστομος, εiτε σαν διδάσκαλοι, είτε

πρόσφεραν πολλά στην υπόθεση των Ελ

όσοι θέλουν να eνδιατρίψουν και να εμ
βαθύνουν στα νοήματα της Αγίας Γρα
φής, της παιδαγωγη<ής και της ελληνο

ληνικών

χριστιανικής παιδείας.

σαν ιεροκήρυκες, είτε σαν συγγραφεiς

r ραμμάτων και της διαπαιδαγώ

γησης των νεαρών βλαστών του Βuζαν·
ηνού κράτους. Οι τρεις αυτοί μέγιστοι
φωστήρες, πήραν φως από το φως της

Αγίας Τριάδος ιωι το ακηνοβόλησαν στα
πέρατα της Οικουμένης με το κήρυγμα
και τα συγγράμματά τους. Παρέμειναν
στην ιστορία πανεπιστήμονες των ωώ
νων και ασυναγώνιστοι ρriτορες, σοφοί
ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, ακούρα

στοι κήρυκες του θείου λόγου, ανεξάν
τλητα ταμεiα aρετής κω θείας σοφίας.

Η εποχή τιον έζησαν και έδρασαν οι
τρεις ιεράρχες 1iταν από τις πιο δύσκολες
περιόδους της βυζqνηνής Jστορlας. Ο Δ
ιωι Ε αιώνας ήτcιν εποχή αναστάσεων. Οι
οπαδοί του Αρ,ειανισμού, που διατηροu·

σαν ακόμη πόμές δυνάμεις, δημιούργη
σαν συχνό επεισόδια ιωι ζητούσαν να
επιβάλουν την πλάνη τΟL>ς με Ttj βία. Τ α
έθνη κλονίζονταν από σεισμούς, λιμούς

και θεομηνίες. Το σκάφο<~ της εκκλησίας
από σκόπελους κω συ·

περνούσε

Με το πολίJπλεuρο και Ι{αρποφόρο θε6-

ναντούσε άγριες τρικυμίες, εvw στον οu

πνευστο έργο τους επέδρασαν κατά τρό

τοκρατορικό θρόνο. Qvέβηκe ο Ιουλιανός

πο

ο Παραβάτης, που

αξιοθαύμαστο

στη

δημιουργία

του

αρνηθι;i. το Χριστό

σι]γχρονου τους βυζαντινού πολιτισμού,

και ήθελε να δαμάσει τη χριστιανική πί

του οποίου έθεσαν ης βάσεις και με τα

στη με κόθε τρόπο και μέσο.

πνευματικά τους φώτα συνέτειναν ση•
μαντικά όχι μόνο στη διαμόρφωση τους
αλλά και στην εξέλιξη και πρόοδο. Έγι

ναν οι κλασσικοί της βυζαντινής εποχής,
οι πρωτοπόροι και θεμελιωτές του Ελλη

νοχριστιανικού πολιτισμού, που αποτελεί
και σήμερα την ισχυρότερη πνευματική

ιωι ηθική δύναμη του κόσμου.

· Αvκαι

από τότε

που

έζησαν μεγα

· Ομως,

παρά τις μεγόλες αυτi;ς αvη·

ξοότητες, οι τρεις ιεράρχες, οηλιqμένοι με
αταλάντι:uτη πίστη ΚΟ! προικισμένοι με

εξαίρετα κω σπάνια και διανοrιηκά προ
σόντα, πάλαιψοv με δύναμη Ι<αt με σθέ
νος ακατάβλητο εναντίον των αιρέσεων
και των διοστροφέ{.ι>V των αληθειtΙιv του

θείου λόγου. Οι τρεις μεγίστοι φωστήρες
της τρισηλiου θεότητας υπήρξαν σ' όλη

λούργησαν οι τρεις ιεράρχες πέρασαν

τους τη ζωή αστείρευτη nηγti

δεκαέξι ολόκληροι αιώνες, ει{είνοι συνε·

θείας σοφίας.

χiζουν vα λάμπουν σαν aστερισμός υπέρ

Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, που η
εκκλησία μας τη γιορτάζει σης 30 του
Γ ενvάρη, θεσniστηι<ε το 1100 μ.χ. καη'! τη
διόρι(εια της
rou Λλεξίου
Κομνηνού. Κατ' άγραφο νόμο, 6μως, η
μέρα τούτη θεωρεlτω και Γιορτή της Παι-

λαμπρος που φωτίζει ιωι καθοδηγεί την
οικουμένη. Η λαμπρότητα από το μεγα
λείο τους παρά το δtάβα του χρόνου δε

λιγόστεψε ούτε κατά το ελάχιστο. Τα
συγγράμματά τους αποτελούν αστείρεuτη

•ωι
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δείας και των Γραμμάτων. Το εύλογο

ρανών. Αυτό είναι το μυστικό και των

ερώτημα που φυσιολογικά υποβάλλεται

τριών.

είναι γιατί η γιορτή των Τριών Ιεραρχών
να είναι και γιορτή των Γραμμάτων, ποιοι

Από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι το
ένδοξο τέλος τοvς, οι τρεις ιεράρχες είχαν

είναι δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους οι

στην καρδιά τους τις εντολές του Θεού

Τρεις Ιεράρχες χαρακτηρίστηκαν οι κύρι·

και φρό~ηζαν πάντοτε να τις τηρούν και
να μη τις παραβαίνουν. Και οι τρεις είχαν

οι εκπρόσωποι και προστάτες των Γ ραμ

μάτων; Η απάντηση δίνεται εύκολα. Οι

τρεις ιεράρχες υπήρξαν ένθερμοι κήρυκες
των χριστιανικών αληθειών, αλλά ταυτό
χρονα μεγάλοι δάσκαλοι και προστάτες

των Γραμμάτων.
Στα πρόσωπα των τριών Ιεραρχών ο κό
σμος είδε όχι μόνο τα πρότυπα της aρετής
και της πίστεως, τους κανόνες της σοφίας

και της αγιότητας, αλλά και τον αρμονικό

συνδυασμό

της

κλασσικής

Ελληνικής

Παιδείας και του χρωτιανικού κηρύγμα

την ευτυχία να γεννηθούν και να ανα
τραφσ\)ν σε πpαγμοτικά χριστιανικές και
άξιι:ς οtκογένειες. Ο λόγος του Κuρίου εΙ
χε πλοοοια φωτiσει το νου ιι;αι εξαγνίσει

την καρδιά τους. Το παράδειγμα τοuς μέ·
σα στη δύσκολη εκeiνη εποχή, πσυ ο Χρι
στιανισpός έδινε μάχη σκληρή εναντίον
της eιδωλολατpξίας, ήταv καθαρό και
ολοφώτεινο. · Ετσι προόδευσαν συνεχώς
στην αρετή και στη γνώοη.
Οι τρεις ιεράρχες απέφυγαν την εφήμε

τος, τον κρίκκο τον άρρηκτο και αδαμάν

ρη δόξα και μαγεuτηκαν από τη δόξα '!ην

τινο με τον οποίο ενώθηκαν για πάντα με

ουράνιο. Ζuγισαν τα πρόσκαΙρα με τα αι
ώνια. Αντi τα βήματα τωv δικαστηρίων
διάλεξαν τη συγγραφή, τοv άμβωνα και
το θοοιαστήριο. ΑποΦάσισαν να θέσουν
τον εαυτό τους στη διακονία του λόγου

ταξύ τους δυο κόσμοι, ωραίοι και τέλειοι,
ο Ελληνικός κι' ο Χριστιανικός. Στα έργα
τους, ιδιαίτερα του Μ. Βασιλείου, βρίσκει

κανείς μια σύντομη αλλά περιεκτικότατη
και με κρυστάλλινη διαύγεια διατυπωμέ

νη απάντηση στο μεγάλο θέμα των σχέ
σεων μεταξύ του Χριστιανισμού και της

αρχαίας Ελληνικής παιδείας. Οι τρεις ιε
ράρχες είναι εκείνοι που όταν η Ελληνική
Παιδεία απορριπτόταν από τους Χριστια
νούς σαν ειδωλολατρική, αυτοί ζήτησαν
και πέτυχαν να συμφιλιώσουν το Χριστι
ανικό πνεύμα με το πνεύμα του Αρχαίου

Ελληνισμού.
Εύλογα και δικαιολογημένα τίθεται το
ερώτημα πως μπόρεσαν οι τρεις ιεράρχες

να φθάσουν τόσο ψηλά, στα ψηλότερα

σκαλοπάτια της τελειότητας και να κατα
φωτίσουν με την αρετή και τη σοφία τους

την Ορθοδοξία και την Ελληνική Παιδεία;

Η απάντηση κρύβεται σε μια απλή, αλλά

του Θεού. Δlδαξαv με το ολοφώτεινο πα
ράδιιιγμο τοuς και δημιούργησον συνα
αγάπης με τα θαuμαστά έργα της
φιλανθρωπίας η:;ι,υς. Συγκίνησαν καρδιές

. γερμό

σκληρές και γκρέμιdaν είδωλα. Θέρμο·
ναν και έθρεψαν τρuφeρά πλάσματα ποu
βρέθηκαν μaκρuά από οικογενειακή φω
λιά. Στήριξαν εγκοταλειμμένοuς γί;ρον
τες και περιποιήθηκαν αρρώστοuς.
• Εδωσαν χέρι βοιiθeιας σε ι<αιρο()ς θeο·
μηvιώv, ξηρασίας, πe!νας και επιδημιών.
Δί8αξαv και διαπαιδαγώγησαν μeγάλοuς
και μικρούς και σe καιρούς ειρήνης και

πολέμων, αιρξσε:ων και διωγμών αποδεl
χθησαv απτόητοι και ακατάβλητοι αγω
νιστές της χριστιανικής πίστης και μεγά

λοι δάσκαλοι της οικουμi:vης.

βαρυσήμαντη φράση «ος δ' αν ποιήση

Οι τρεις ιεράρχες αποτελούν ένα από

και διδάξη ούτος ΜΕΓΑΣ κληθήσεται εν

τους μεγαΜτερους σταθμο()ς στην ιστο

θα τηρι1σει όλες ανεξαίρετα τις εντολές

ρία της εκκλησίας και των Γραμμάτων.
Δεν uπήρξαv ούτε βασιλιάδες, ούτε αυ

και θα διδάξει και τους άλλους θα ανα

τοκράτοpες, ούτε στρστηγοi τωv οποίων

γνωριστεί μεγάλος στη βασιλεία των ου-

η ιστορiα να διδάσκεται καθημεριvά, αλ-

τη βασιλεία των ουρανών»

-

εκείνος που
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λά υπήρξαv τρεις φτωχοί tεpεiς που κατα

Ναζιανζό χι' αργότερα μετέβη αλληλο

vόησαν περtσσι'ηερο από κάθε άλλο το
σκοπό της ζωής. Η ζωή τους είναι τέλι;ιο

διαδοχικά για ανιiηερες σπουδές στηυ

υπόδειγμα aρετής. Υπήρξαν και οι τρεις

Καισσαρεiα της Παλαιστίνης, στην Αλε

ήλιοι που φωτίζουv και Θα συνεχίσουν να

ξάvδρεJα και στην Αθήνα όπου, όπως
αναφέραμε, συνδέθηκε με στενιi φιλiα με
το Βασίλειο. Στην Αθήνα ηαρακολοίJθησε

φωτίζουν κω να ζωογονούν την ψυχή ολό
κληρης την aνθρωπότητας.

Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στη Νε

οκαισσάρεια του Πόντου το

330 μ.Χ., αλ

Κωσσαρεiα

της

Καππαδοκίας,

στην

μαθήματα φιλοσοφίας και ρητοpικιΊς κω
για σύντομο χρονικό διάστημα εξάσκησε

ρα· η μητέρα του Εμμέλια (αγία) ήταν θυ

εκεi το επάγγε/ψα·του ρητοδιδάσκαλου.
Ακολουθώντας τους aρχαίους ελληvι
ιωύς κανόνες έγραψε στίχους στην αρ
χαία ελληνική, τηv οπο!α λάτρευε κω η
οποία τον έιωvε i:νδοξa. Το 380 μ .Χ. εκλέ

γατέρα μάρτυρα· η γιαγιά του Μωφίνα

γεται Πατριάρχης της Κωvαταντιvούπο

(αγία), ήταν γνωσηi μαθήτρια του Γρη
γορίου του Θαυματουργοι). Στο θαυμάσω

λης. Παρόλο που λάμπρυνε τον πατριαρ·
χη<ό θρόνο με τη σπάνια σοφiα του, για

αυτό ΟΙκογι:νειαι<ό τrερtβάλλον ο Βασί

τηv ειρήvη της Εκκλι1σίας δ&ν δίστασε να

λειος πήρε άρτια αγωγή και μόρφωση. ΊΌ

τοv εγκαταλείψει παραιτηθε1ς του θρόvου
τοv !οίJνιο του 381 μ.Χ., όταν οι αντιδρά

λά σαν νήπιο ακόμη μετοiκησε με την οι·

κογένεια του στην Καισσάρεια της Καπ
τrαδοκiας. Ο πατέρας του, Βασίλειος και

αυτός, ασκούσε το επάγγελμα του ριΊτο·

πρώτα γράμματα τάμαθε στην Κωσσά

ρεια κι
αργότερα πήγε γι' ανώτερες
σπουδές στην Καισσάρεια, το Βυζάντιο,
τη Νικομήδεια και τις Αθήvες όπου είχε
συσπουδαστή του το Γρηγόριο το Θεολό
γο, με τοv οποίο γvωριζόμενος από την
Καππαδοκία, συvδέθηκε με στεvιΊ και
υποδειγματιχι'1 φιλία. Σποt)δασε ρητοριγραμματική, φιλοσοφία, γεωμετρία,

σεις που ει<δηλιίJΘηκαν έγιναν ωτ!α ανα
ταραχής στην Εκι<λι)σiα.
Μετά την ηαραiτηω) του, αποσίψτηκε
στην Κωσσάρεια και έπεπα στην Αριαv
ζό, όπου παρέμεινε μέχρι το θδναrο του
που σuvέβηι<ε το

389

μ.Χ. Ο

άφησε φήμη

αστρονομiα και ιατρική. ΊΊς λαμπρές του

της Εκκλησίας κω βαθυστόχαστου συγ

αυτές σπουδές αξωποiησε κατά τρόπο

γραφέα με

καταηληκηκ()

στο

γικότατη συγγραΦη<ή παραγωγή. Δίι-:αια

πλούσιο και βαρυσήμαντο συγγραφικό

ονομάστηκε <ω ΧρΙοΊΙαvός Δημοσθένης»

τοu έργο, γι' αυτό και χαρακτηρίσθηκε

iJqφός. Το 370 μ.Χ. εξελέγη επίσκοπος

και επιβλήθηκε στη σuvεiδηση της Εκ
ι,λησiας σαν ηοψε:vόρχης
κα:

Καισοάρειας

;ωι

άνθρωπος άγιος.

rτοψενι'φχης.

· Ομως,

και

αξωθω]μαστο

αποδεiχθη

εξαiρετος

τα βαρειά ειςκλησι

::ιστικά καθιi~<οvτα και οι φροντίδες του
3ασιλεiου ήταv δυσβc'Ίσταιηες γω τοv
:χσκητικό και ασθενη<ό ιεράρχη. Πέθαvε
rην lη του Γενάρη του 379 μ.Χ. σε ηλικία
ιg χρονών.

Ο Γρηγόρως ο Θεολόγος (Ναζιανζη,

ός) γεννήθηκε στην Αριανζό της Καπ

μόρψωση ι<αι θεολο

Ο Ιωάννης ο Χρυbόστομος εγεννι')θη
στην ΑντιόχεΙα το 354
Από ηολ6 μικρός έμεινε

κω την

του ανέλαβε η χr]ρα μητέρα του Ανθοuσα,

που ήταv μόλις εiκοσι
του διακόvωσα

και η θι:ι!α
Σrωύδαοε φι .

λοσοφiα ιωι ρητορική στους
ρους φιλοσδφους της εnοχής του κω διέ·

αδοκίας, ιωντά στη Ναζιανζό, το 329μ.χ.

ΠpeψΕ σης ΟΠΟυΟές ΤΟ!,). Ar.vn·r.:ι.,,n

) πατέρας του,

εξάοι<ησε γκ1

Γρηγόριος κι' αυτός, που
ρχικά ήταv υπάλληλος, διετέλεσε επi
κοπος Ναζιανζού για 45 χρόνια. Ο Γρη

όριος έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη

επάγγελμα

του

οηο6δασε

θεολογiα στrιν Αvηόχεισ, όπου αοττάστη
κε τον Χριστιανωμό, !<αι βαrπίστηκε
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ρω στα

370 μ.Χ.

από τον επίσκοΠο Αντιό

εξαίρετα της ανθρώπινης διάνοιας, είναι
aπειροπληθή,

χειας Μελέτιο.
Ο Χρυσόστομος ουδέποτε έπαυσε να

Οι τρεις ιεράρχες δεν είναι μeγάλοι μό-

ενδιαφέρεται για τις κλασσικές σπουδές.

νο σαν πατέρες τη<; Εκκλησίας κat κοι

Υπήρξε δεινός ρήτορας που συνέγειρε τα

νωνικοί εργάτε.ς. Είναι μεγάλοι και σαν

πλήθη και ανεπανάληπτος ερμηνευτής

διανοητές. Υπήρξαν σοφοί πνευματικοί

του θείου λόγου. Αφού χειροτονήθηκε διά

ηγέτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και της

κονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος, το

Επιστήμης. Οι τρεις ιεράρχες δΊακρίθη

φθάνει .στο αποκορύφωμα της δόξας

Ι«W • σα μeγάλοι θοοΜyοι, σοφο!, θεό

του και χειροτονείται Πατριάρχης Κων

πνευστοι κήρυκες, .δεινοi ρήτορες και βα
θυστόχαστοι σuγγραφε!ς. Μας κληροδό

397

στανηνουπόλεως, θέση στην οποία δια

κρίθηκε για τη ρητορική δεινότητα και τις
άλλες αρετές του. Από τον πατριαρχικό
θρόνο αρχίζει σφοδρά κριτική κατά της
aυτοκρατορικής

αυλής

στηλιτεύοντας

από τον άμβωνα της Εκκλησίας τα σκάν
δαλα των ανω<τόρων. Καυτηριdζει την
κοινωνική ανισότητα, την επιδεικτΙΙ<ή πο

λυτέλεια και την αυτοκολακεία. Αναφερό
μενος συχνά στην υποκρισία, την αλαζο
νεία και την κενότητα προσώπων που κα

τείχαν ανώτερα αξιώματα, δημιούργησε
γύρω από το πρόσωπο του την εχθρότητα

τησαν-πολλά και θαυμαστά έργα που απο·
τελούν ανεκτlμητη προσφορά στα. Γράμ

ματα :και στη Παιδεία. Ανάμεσα σ' αυτά
ξεχωρίζοuν οι πολυάριθμες πραγματείες
και εmστολές του Μeγα Βασιλείου που
καλύπτουν -ποικίλα κι ενδtαφέροντα θέ
ματα. Οι πραγματείες του οοφς:~ύ Καππα
δόκη τόσο από άποψf\ ουσίας, όσο και
μορφής είναι τέλειες. Ποησμ!νες με το
βιβλικό πνώμα διαθέτουν σπάνιο θεολο
γικό βάθος. Πνευματέμφορσς ο ίδιος
πνευματέμφορα και τα έργα του. 'Εχου

των ισχυρών. Η σύνοδος συγκροτήθηκε
παράνομα και τον καθαίρεσε το 403 μ.Χ.

λογοτεχνtκότητα πηγαία και αληθΙνή. Κά

Αμέσως αρχίζει η εξορία και οι ταλαιπω

κανόνων της, νιώθει ότι στην αξ!α ενό

ρίες εξαιτίας των όποίων πέθανε το 407
μ.Χ.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναδείχθη
κε ο πιο μεγάλος εκκλησιαστικός ρήτο
ρας όλων των εποχών. Με τον Ιωάννη η
θρησκευτική ομιλία έγινε ένα έξοχο λογο
τεχνικό είδος. Οι σύγχρονοι του τον απο

καλούσαν Χρυσόστομο και οι μεταγενέ
στεροι τον αποκαλούν Χρυσόστομο και
τον θεωρούσαν ένα από τους μεγαλύτε
ρους ρήτορές του κόσμου. Υπήρξε, πρά
γματι, αξεπέραστο πρότυπο ιεροσύνης,
πάντοτε καλός και σπλαχνικός προς τους

φτωχούς και τους ασθενείς. Προστάτευε
ορφανά με την ίδρυση ορφανοτροφείου
και τους γέρους με ·Την ίδρυση γηροκο

τοχος της ελληνικής γλώσσας και τω
έργου συντελεί αισθητά η ζωντανή μοpφ ·
κι η καλλ διατύπωση. Οι πpαγματl!,ίsς το

ως προς το περιεχόμενο το\>ς δ.tαιροuντα
σε δογματικές καt πρακτικές.
Ο Μέγας Βασίλειος στάθηκε ένας μεγ ·
λος παιδαγωγός, θsωρητικός και πρακτ
κός. Στα έργα του είναι διατυπωμiνε
οποuδαιότατaς αnόψε~ς σχετικά μe τη
αγωγή, για την οποία tιναφέρει πως πρ'
πει ν' αρχίζει από ποΜ μικρή ηλικlα, μ·

σα στο σπiτι, που ε!ναt το nρώτο σχσλeiι.L-.~~
το πρώτο «διδασκαλεiοv», όπως τ' ον
μαζε. Δίvει σοφές συμβουλές στους γ
νείς για τον τρόπο tης αγωγής τωv παιδ
ώv, τις παιδαγωγικές nαρατηρήσεις κ

μείου. Εκείνο που προκαλεί τον ιδιαίτερο

ης ποινές που με σόvwη θα eπιβληθο6
στα παιδιά όταν παραστεί ανάγκη. τ

θαυμασμό είναι η αρετή του, η φιλανθρω

απασχόλησε επίσης ο σκοΠός της αγωγ

πία και η ευθύτητα του χαρακτήρα του.

Σαν λόγιος παρουσιάζει κολοσσιαία δια

και η προσωπικότητα τοu δασκάλοu. Α
τελήφθηκe τη σl')μασία που έχει η «με

νοητική εργασία. Τα έργα του μνημεία

αγάπης δtδασκαλiα». Μιλά για την επ
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πτη<ή διδασκαλία, για την αμοιβή και τον

σχημCιτων και ανηθi:σεων. Ζυμωμένοι με

έπαινο, για την επiπληξη και την ποινrι.

το πνεύμα της γραφής κω θεμελιωμένοι

Μιλά για την ευεργετική επίδραση της

στο αρχαiο κάλλος, διακρίνονται για τη

γυμvαστικι)ς και την επενέργεω της μου

θεοκεvτp1κότη-rα

σικής.

τους ηθικά διδάγματα. Οι ομιλ!ες του

Μορφωμένος

όσο

λίγοι

επιστήμονες

στην εποχή του, ο Μέγας Βασiλςιος γνώ·

ριζε πολύ καλά πόσο πολύτιμη είναι η

τους και τα υπέροχα

Γρηγορiου εiναι ποικίλου περιεχομeνου
και από το κύριο θέμα τους μπορούν να
διακριθούν σε δοyμαηκές, ηθ1κές, γιορ

υγιής μόρφωση. Γι' αυτό έδειξε μεγάλο

ταστικές,

ενδιαφέρον για την ορθή αγωγή των νέων

επiκαφες.

και διατύπωσε γνώμες τόσο σαφείς και

Αλλά το Ο\Jγγραφικό έργο του Γρηγο
ρίοu δε σταματά εδw. Ως ΟΙ.>\Ύραφέας ο

αξιόλογες ώστε να θεωρεiται και σήμερα

εγκωμιαστικές, επιτόφιες κοι

ακόμη, ιδιαίτερα απ' όσους ασχολούνται

Γρηγόριος είναι 'προνομιούχος, όχι μόνο'

με την ιστορία και ης αρχές της παιδαγω·

για τη θεολογική βαθύτητα που τον διέ

γικής, σαν ο φωησμένος παιδαγωγός της

κρινε, αλλά και για το ιδωiτερο τάλαντο

νεότητος.

που του χάρισε ο

Τ ο μεγαλείο του Μεγάλου Βασιλείου
είναι αξεπέραστο στο ο(Jνολό του. Με την
πληρότητα ιωι την αρμονία που τον δια

ηου περιλαμβόνει

κρίνει στi:>κετω aσύγκριτος.

· Ο,η

κυρίωc;

το ποιητικό. Είναι
ο πρύJτος στην κυριολeξiα θεολόγος --

ποιηη'ις με τόσο πλούσιο ποιητικό έργο
407 ποιήματα. Το πολύ
μορφο κηρυι<ηι<ό ι<αι μσναδικό συγγρα

μας θαμπώνει στο Μέγα Βασiλεω εiνω η

φικό

θαυμαστi] σuνδεση ΚΟ! ΊΟ πολυδιάστατο
ταλέντο του. · Η1αν ταυτδχρονα ο σοφός,

στην

των αΗiΙνων

ο ρήτορας, ο σyγγραφέας, ο κοινωνικός

μησης. Οι

εργι'ηης,

ναν εντύπωση στο λαό και

ο

στυλοβάτης,

αγωνιστής και μαχητής

ο

-·-· μια καθόλα

εξαιρεηκt'J φυσιογνωμία, ένας υπέροχος

άνθρωπος, μια

sργο

του Γρηγορίου εκημήθηκε
του και απέσπασε στο δΗΊβα
και εκri--

ομιλίες του έκα·

σαv συναγερμό.

iδια ιωι μεγαλύτερη

εκτίμηση στους λόγους του Γρηγορίου

προσωπικό

τητα.

Αξιόλογο είναι και το έργο του Γρηγο
ρίου, έργο σπάνιο και χρήσιμο που τον

αναδεικνίJει σ' ένα από τους σπουδαιό
τερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ο
·Γρηγόριος ανι)κει στην ομcιδα των Μεγά
λων Πατέρων της
που διακρi-1
θηι<αν για τη βαθειό μόρφωση, την αγόττη

ως·rα σή

μερα.

των ομ1λ1ών του κυ

κλοφορούν στις κυριότeρι:ς ι:uρωπαϊκeς

γλώσσες και έχει δημιουργηθsί μια πλού
σια βιβλιογραφία rraυ πλουτiζεται συνε
χιuς κω στις μέρες μας, Ο

υμνήθηκε ηολύ και ως πο1ητής, ιδιαίτερα

προς την εκκλησία, τον πόθο προς την

από τον

αλΙiθεια κω την αγι<'ιτητα. Τα συγγράμ
ματα του δω;φίνονται σε λόγους, ποιή

ρηγόπουλο κ. α.

ματα και επιστολές.

τοχος ηλατειός μόρφωσης με

Η μεγι:Ίλη του αγάπη προς το λόγο
καλλιεργήθηι<ε κι ανσπη)χθηκε σης πε

τίληψη και ρήτορας δεινός ι<ι απαρι:'~μιλ
λος, αποδεiχτψ<ε aνυπέρβλητος συγγρα

ρίφημες ρητορικές

φέας ι<αι ως ηρσς την ποσότητα και ως
των . συγγραμμάτων

και φανερώ

θηκε στον άμβωνα. Οι λόγοι του Γρηγοδιαιφivονται γω το ύφος, τη θερμό
τητα και την πλοuσια φαντασία, όπως κω
για την πετuχεμέvη χρήση ρητορικ<!Jν

Bouvy,

τον

τον Παηαρ

τέλος, ο !ωόνvης ο Χρυοόστομος, κά

του.

δεν

να

αν

με

τον Χρυσδστομο, οuτε στην Ανατολή, ού
τε στην Δuση. Ο μόνος που θα μποροι)σε
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να συγκριθεί μαζί του είναι ο Αυγουστi

χριστιανιιο1 Θεολογία. Εκτός (Jμως αη'

νος. Τουλάχιστον

φάκελλοι διασώ

αυτό, η χρισηανη«Ί Εκκλησία είχε eσωτε·

ζουν γvιiσια έργα του Χρυσοστόμου κι

ρική ανάγκη ν' αναπτύξει τη διδασκαλία

άλλοι, πάνω από

και να ερευνι)οει ης θείες αλi]θειες.

2,000
500

φάκελλοι νόθα. Το

μεγαλύτερο μέρος του έργου του Χρυσο

Με τη σπάνια μόρφωση, που απέκτη

στόμου αποτελούν ομιλίες και λόγοι. Τα

σαν, με το θερμό τους ζήλο και τηv αγω

περισσότερα από τα διασωθέντα κείμενα

νιστικότητα τους, μέσα σ' αιηές τις δίJ

δεν γράφτηκαν από το Χρυσόστομο για
δημοσίευση, αλλά αντιπροσωπεύουν τις

σκολες συνθήκες, οι τρεις ιεράρχες έγι·

σημειώσεις των στενογράφων ακροατών

ατρόμητοι πρόμαχοι της χρισηανη<ής πi·

του και προi:ρχοντω από την περίοδο 386
397 μ.Χ., όταν ο Χρυσ6στομοc; ήταν πρε

στης κω οκσύρασωι σκαηανεiς του ηνεύ·

σβύτερος στην Αίγυπτο.
σε

ματος και των γραμμάτων. Οι τρεις ιε·

ράρχες πέτυχαν τη σύζευξη της κλασσι

Οι ομιλίες του Χρυσοστόμου χωρίζον
ταt

ναν οδηγοί του λαού, πύρινοι κήρυκες,

επεξηγηματικές,

δογματο

πολεμη<ές, ηθη<ές, πανηγυρικές εγκωμια

στικές και περιστατικές. Το πλούσιο συγ
γραφικό του έργο περιλαμβάνει επίσης
ηραγματεiες, επ10τολές και πολυάριθμα

ιΊλλα γνωστά ως αμφιλεγόμενα και νόθα
έργα, που ο αριθμός τους φθάνει τα εννι
ακόσια.

κΙiς Ελληνη<ής Παιδείας και της Χριστια
νικής διδασκαλίας και βοιiθησαν ν' ανα·
πηδήσει έvα νέο ιδειίJδες, το Ελληνοχρι·
στιανικό, κι ένας νέος άνθρωπος που
προβάλλεται σαν πρότυπο, γιατi τόσο η
κλασσικΙΊ Ελληνικι) ηωδεiα όσο κι η χρι·
σηανη<ή διδασκαλία στοχΕύουν στην
καλλιέργεια του ανθρώπου.
Αυτές ης μεγι'ιλες μορφές του Ελληνι·

Το μεγαλεiο της δημιουργίας και της

σμοί1 ιω1 της Χρισηανσσύνης οφε1λουμε

προσφοριΊς των τριών ιεραρχών κατανο

να ης γvωρiζουμε όλο και ηερωσότερο.

είται πολύ εύι~ολα αν αναλογιστεί κανεiς

Χρέος εηπακτικό του σημεριvού · Ελλην_:ι

πως αυτοi έζησαν και μεγαλούργηοαν

εivαι να πλησ1άζει συνεχώς τους τρεις αυ

τον 4ο αιώνα μ.Χ., σε μω εποχι1 έντονων

τούς Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας

νέων πνευματη<ιiJν ζυμιJJσεων και αναδη

κω

μωυργiας, σε μια

αντλεί αηό τη

που αποτελεί

της Οικουμένης ώστε vα
κω τη διδασκαλία ΊΟuς

σταθμό και εiναι γνωστή σαν ο χρυσός

μηvuματσ για την εποχή του. Οι τρεις iE·

αιώνας της χριστιανη<ής Θεολογίας. Τα

ράρχες, πρωτοπόροι κσι θεμι:λΗιηές του

αίτια της ακμής είναι δυο: α) έπρεπε να

Ελληνοχριστιανικού

γίνει έντονος αγώνας εναντίον των ειδω

αι.;ένωτη rιηyή διδαγμάτων για κόθς εηο·

λολατρών συγγραφέων που πολεμούσαν

χιl και πολύ περισσότερο για την τ6σο

τη χριστιανική θρησκεία με τα επ1χεφrΊ·

ταραγμένη εποχή μας. · Εχσυv πολλά να
πουν στο οημι;ρινό όνθρωπο, ιδιαίτερα

ματα της αρχαiας σοφίας και β) έπρεπε να

καταπολεμηθούν οι αιρέσεις, που είχαν

πολιτισμού,

είναι

στους νέους μας, ΠΟΙ.) συγκλονίζονται
από τιολλό και rrοιι<.!λα προβλήματα, Ο1

γεννηθεί αηό τη φιλοσοφικi] τόση των
λογίων. Ο αγιλJνας εναντίον του δητλο(J

τρε;ς ιεφάρχες ήταν ιωι θα ηαραμεiνουν

αυτού κιν66vου έγινε αιτία στα πρόσωπα

για πι'ιvra ανεξάντλητη πηγή

των τριιiJV ιεραρχών να καλλιεργηθεί η

θείας σοφίας.

ιωι
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