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εγκαινιάστηκε η σημερινή έδρα του Πα-
νεπιστήμιου, στην Piazza della Pilotta, 
πλησίον του Colle del Quirinale. Το 
Πανεπιστήμιο συμπεριελήφθη, ακο-
λούθως, στις ευεργετικές διατάξεις της 
Σύμβασης του Λατερανού (1929). Ο 
πάπας Πίος ΙΑ΄, διακρίνοντας την ανά-
γκη ενοποίησης των εκκλησιαστικών 
σπουδών, θέσπισε τη σύμπραξη των 
δύο άλλων Ινστιτούτων, του Ποντιφι-
κού Ινστιτούτου Βιβλικών Σπουδών 
και του Ποντιφικού Ινστιτούτου Ανα-
τολικών Σπουδών, με το Γρηγοριανό 
Πανεπιστήμιο. Έκτοτε δημιουργήθηκε 
ένα ενιαίο ακαδημαϊκό –ποντιφικού 
κύρους– consortium εκκλησιαστικών 
σπουδών, με κάθε ένα από τα τμήματά 
του διοικητικά αυτόνομο.
Το Πανεπιστήμιο παρέμεινε υπό τη δι-
οίκηση του Τάγματος των Ιησουϊτών, 
(ανάθεση που επιβεβαιώθηκε από τον 
πάπα Βενέδικτο ΙΣτ΄ το 2006). Το Γρη-
γοριανό Πανεπιστήμιο κατέχει ξεχωρι-
στή θέση τόσο για το ίδιο το Τάγμα, όσο 
και για την Καθολική Εκκλησία. Σε αυτό 
σπούδασαν εξέχουσες προσωπικότητες 
του καθολικού εκκλησιαστικού και θε-
ολογικού κόσμου: 16 εκ των φοιτητών 
ανήλθαν στο παπικό αξίωμα (μεταξύ 
των οποίων οι: Βενέδικτος ΙΕ΄, Πίος 
ΙΑ΄, Πίος ΙΒ΄, Παύλος Στ΄, Ιωάννης 
Παύλος Α΄), 26 ανακηρύχθηκαν άγιοι 
και 46 μακάριοι, περισσότεροι από 62 
καρδινάλιοι και 936 επίσκοποι.
Η φυσιογνωμία του Γρηγοριανού Πανε-
πιστημίου, σε συνάρτηση με την ιησου-
ϊτική πνευματική παράδοση, το θέλει να 
αποτελεί ένα σημείο συνάντησης μεταξύ 
της Εκκλησίας και της κοινωνίας, της 
πίστης και της επιστήμης. Ως Ποντιφικό 
Ίδρυμα χορηγεί τίτλους εκκλησιαστικού 
κύρους, ακολουθώντας τη δογματική 
παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. 
Ως εκκλησιαστικός θεσμός, μορφώνει 
ιεροσπουδαστές, μέλη μοναχικών και 
ιεραποστολικών ταγμάτων, αλλά και 
λαϊκούς επιστήμονες. Η ακαδημαϊκή 
προσέγγιση είναι διεπιστημονική, με 
ιδιαίτερη έμφαση, κατά την ιησουϊτική 
παράδοση, στην ιεραποστολική, τον δια-
θρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο. 
Η επιστημονική κοινότητα του Γρηγο-
ριανού Πανεπιστημίου ακολούθησε, 
αλλά και πρωταγωνίστησε, στην εξέλιξη 
της θεολογικής σκέψης στην Καθολική 
Εκκλησία, με κυριότερη ίσως τομή τη 
Β΄ σύνοδο του Βατικανού (για ορισμένα 
–ενδεικτικά ονόματα– διδασκόντων κατά 
τον 20ό αι., βλ. λήμμα Γρηγοριανό, περιο-
δικό Γρηγοριανού Πανεπιστημίου).
Σήμερα η ακαδημαϊκή δομή του Πα-
νεπιστημίου έχει ως εξής: 6 Τμήματα 
(Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Κανονικού 
Δικαίου, Εκκλησιαστικής Ιστορίας και 
Πολιτιστικών Αγαθών, Ιεραποστολής, 
Κοινωνικών Επιστημών), 2 Ινστιτούτα 
(Πνευματικότητας, Ψυχολογίας) και 4 
Κέντρα (Κέντρο Σπουδών γύρω από τον 
Ιουδαϊσμό, Κέντρο Κοινωνικής Επικοι-
νωνίας, Κέντρο Συγκρότησης για τους 
Ιεροσπουδαστές, Κέντρο Πίστης και 
Πολιτισμού.  Δ.ΚΕΡ.

Βιβλιογραφία: 
Villosada, R., Storia del Collegio Romano dal suo 
inizio (1551) alla soppressione della Compagnia 
di Gesù (1773), Roma: Pontificia Università 
Gregoriana 1954. Gilbert, A. (επιμ.), Univer-
sitas Nostra Gregoriana. La Pontificia Università 
Gregoriana ieri e oggi, Roma: Apostolato della 
Preghiera 2006. Aa. Vv., Omnium Nationum 
Seminarium. Dal Collegio Romano alla Pontifi-
cia Università Gregoriana 1551-2001, Roma: 
Pontificia Università Gregoriana 2001. Aa. 
Vv., L’inaugurazione della nuova sede della Pon-
tificia Università Gregoriana, Roma: Pontificia 
Università Gregoriana 1930.

Γρηγόριος. Νέος Μάρτυς στην Κύ-
προ. Μαρτύρησε στην Κύπρο κατά την 
περίοδο των αραβικών εναντίον της 
νήσου επιδρομών (649-965). Η μο-
ναδική γνωστή σήμερα σαφής σχετική 
αναφορά σώζεται στο Μηνολόγιο του 
χειρογράφου Ευαγγελισταρίου (12ου αι.) 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
(ΕΒΕ) 163, φ. 261α, όπου αναγράφο-
νται και οι συμμάρτυρες του: «Μηνὶ 
τῷ αὐτῷ (Ὀκτωβρίῳ) Δ΄ τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων Δομετίου, Θεοτέκνου καὶ 
Διογένους καὶ Γρηγορίου, Νέων Μαρ-
τύρων Κύπρου». Η διατύπωση «Νέ-
ων Μαρτύρων» γιάατους βυζαντινούς 
υπεμφαίνει σαφώς τους μάρτυρες μετά 
την περίοδο των διωγμών των πρώ-
των αιώνων, αντιδιαστέλλοντάς τους 
απ’ αυτούς. Η μνήμη του τελείται στις 
4 Οκτωβρίου.  π.Φ.Ι.

Βιβλιογραφία: 
Χατζηνικολάου-Πάσχου, Κατάλογος Μικρογραφιών 
Βυζαντινών Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος, τ. Α΄, Αθήνα 1978, σ. 190-197 
(περιγραφή του Ευαγγελισταρίου· η συγκεκρι-
μένη αναφορά στη σ. 197).

Γρηγόριος. Άγιοι.
1. Νεοκαισαρείας. Ι. Βίος. Πρώτος επί-
σκοπος της Νεοκαισάρειας του Πόντου. 
Το αρχικό του όνομα ήταν Θεόδωρος 
(Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, VI, 
xxx, Sch 41,132-132). Γεννήθηκε, 
μεταξύ των ετών 210 και 213, στην 
πόλη στην πόλη της Νεοκαισάρειας, 
που αποτέλεσε αργότερα την επισκοπή 
του. Ήταν υιός εύπορης οικογένειας 
εθνικών. Σε ηλικία 14 ετών, μετά τον 
θάνατο του πατέρα του, ασπάσθηκε τη 
χριστιανική πίστη και πιθανόν προσείλ-
κυσε σε αυτήν και τα άλλα μέλη της οι-
κογενείας του. Έλαβε πλούσια εγκύκλιο 
μόρφωση και παρακολούθησε μαθήμα-
τα ελληνικής και λατινικής φιλολογίας, 
ρητορικής και νομικής επιστήμης. Όταν 
αποφάσισε να μεταβεί, μαζί με τον μι-
κρότερο αδελφό του Αθηνόδωρο, στη 
φημισμένη σχολή της Βηρυτού, για να 
διευρύνει τις σπουδές του, προέκυψε 
ανάγκη να συνοδεύσει την έγγαμη αδελ-
φή του στην Καισάρεια της Παλαιστί-
νης, όπου είχε τοποθετηθεί ο σύζυγός 
της ως αξιωματούχος. Εκεί, μετά από 
σύσταση του Φιρμιλιανού Καισαρείας, 
γνώρισε τον Ωριγένη. Η συνάντηση 
αυτή ήταν καταλυτική· ο Γρηγόριος και ο 
Αθηνόδωρος εγκατέλειψαν την ιδέα των 
νομικών σπουδών και μαθήτευσαν επί 
πενταετία κοντά στον Ωριγένη, εντρυ-
φώντας στη φιλοσοφία και τη θεολογία 

(Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, VΙ, 
xxx, Sch 41,132-133). Εκτός από θε-
ολογία και φιλοσοφία διδάχθηκε φυσι-
κή, γεωμετρία και αστρονομία. Περί το 
τέλος των πενταετών σπουδών του, ήτοι 
το 238, ο Γρηγόριος σε ηλικία 25-28 
ετών έγραψε, κατά την αναχώρησή του 
από τη σχολή του Ωριγένη, χαριστήριο 
λόγο προς τον δάσκαλό του, ο οποί-
ος διασώζει πολύτιμες πληροφορίες 
για τις μεθόδους και τα προγράμματα 
διδασκαλίας του, καθώς και αυτοβιο-
γραφικά στοιχεία. 
Κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του, 
αλλά η προσπάθειά του να διάγει βίο 
ασκητικό απέβη άκαρπη λόγω της με-
γάλης του φήμης. Λόγω της μεγάλης 
επιμονής του επισκόπου Αμασείας Φαι-
δίμου, εισήλθε στον κλήρο και κατό-
πιν χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος 
της γενέτειράς του, περί το 240. Ήταν 
τόσο σπουδαίο το ποιμαντικό του έρ-
γο, ο ιεραποστολικός ζήλος και δράση 
του, ώστε να θρυλείται ότι, ενώ όταν 
ανέλαβε την επισκοπή υπήρχαν μόνο 
δεκαεπτά χριστιανοί, κατά την ημέρα 
της κοιμήσεώς του είχαν απομείνει μό-
νο δεκαεπτά ειδωλολάτρες (Γρηγορίου 
Νύσσης, Εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Θαυματουργοῦ, PG 46:909Β, 
953D).
Κατά τον διωγμό του Δεκίου (250) 
συμβούλεψε πολλούς χριστιανούς να 
καταφύγουν στα όρη προκειμένου να 
αποφύγουν τη σύλληψη και καταδίκη 
ή και την αποστασία. Τη συμβουλή αυ-
τήν εφήρμοσε και ο ίδιος, ενώ με τη 
λήξη του διωγμού όρισε ετήσια εορτή 
προς τιμήν όσων μαρτύρησαν (ό.π., 
PG 46:953ΑΒ).

Έλαβε μέρος μαζί με τον αδελφό του στη 
σύνοδο της Αντιόχειας (264), η οποία 
αφορούσε τον Παύλο Σαμοσατέα (Ευσέ-
βιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, VΙ, xxviii, 
Sch 41,212-213). Η κοίμησή του το-
ποθετείται περί το 275 και η Εκκλησία 
τιμά τη μνήμη του στις 17 Νοεμβρίου. 
Το προσωνύμιο «Θαυματουργός» συνο-
δεύει τον Γρηγόριο από αιώνες, χωρίς 
να γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία 
που του αποδόθηκε. Η πρώτη γραπτή 
μαρτυρία του επιθέτου «θαυματουργός» 

απαντά στη βιογραφία του, με πιθανό 
συντάκτη τον Γρηγόριο Νύσσης, και η 
οποία χρονολογείται μεταξύ των ετών 
370-394. Οι βιογραφίες περιγράφουν 
θαύματα, τα οποία έλαβαν χώρα τόσο 
όταν αυτός ήταν εν ζωή, όσο και μετά 
την κοίμησή του. 

Πηγές του βίου του: Πληροφορίες για 
τον βίο του Γρηγορίου Νεοκαισαρείας 
αντλούμε από τα κεφάλαια 5 και 6 του 
χαριστηρίου λόγου του προς Ωριγένη, 
ειδήσεις από διάφορους εκκλησιαστι-
κούς συγγραφείς, ήτοι τον Ευσέβιο, 
τον Μ. Βασίλειο, τον Ιερώνυμο, τον 
Ρουφίνο (GCS, IX, 2, 953-956) κ.ά., 
τη βιογραφία του που αποδίδεται στον 
Γρηγόριο Νύσσης (PG 46:893-958), και 
τρεις βιογραφίες γραμμένες στη λατινι-
κή (Bibliotheca Casinensis, III, 1877, σ. 
168-179), τη συριακή (P. Bedjan, Acta 
Martyrum et Sanctorum 6, Paris 1896, 
σ. 83-109) και την αρμενική γλώσσα, 
βασισμένες όλες στην αντίστοιχη ελ-
ληνική [βλ. αναλυτική περιγραφή των 
πηγών στη διδακτορική διατριβή του 
Κωνσταντίνου Φούσκα, Γρηγόριος ο Νε-
οκαισαρείας Επίσκοπος ο Θαυματουργός 
(ca. 211/3-270/5)]. 
ΙΙ. Έργα. Προσφωνητικὸς ή 
Πανηγυρικὸς λόγος. Πρόκειται για 
τον ευχαριστήριο λόγο που εκφώ-
νησε κατά την αποφοίτησή του 
από τη σχολή της Καισάρειας περί 
το 238. Έχει συνταχθεί σύμφωνα 
με τους κανόνες της ρητορικής και 
μας παρέχει σημαντικές και αξιό-
λογες πληροφορίες, τόσο για τον 
Ωριγένη, όσο και για τη διάρθρωση 
και το πρόγραμμα της σχολής. [PG 
10:1049-1104, ΒΕΠΕΣ 17,275-
297, SCh 148,94-183].
Πρὸς Θεόπομπον περὶ τοῦ παθητοῦ 
καὶ ἀπαθοῦς ἐν τῷ Θεῷ. Σώζεται σε 
συριακή μετάφραση, που πιθανώς 
εγράφη το 248 ή και λίγα έτη νω-
ρίτερα, ίσως κατά τα πρώτα έτη της 
ιεραποστολικής του δράσεως. Πρό-
κειται για φιλοσοφικό διάλογο με 
σκοπό να απαντήσει στις αιτιάσεις 
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των εθνικών και κυρίως των γνω-
στικών, σύμφωνα με τις οποίες το 
πάθος του Θεού αντίκειται σ’ αυτή 
καθαυτήν την έννοιά του [P. De 
Lagarde, Analecta syriaca, Lipsiae 
1858, σ. 46-64. J.B. Pitra, Analecta 
sacra IV, Paris 1883, σ. 103-120 
(textus), 363-376 (translatio)].
Ἐπιστολὴ κανονική. Συνεγράφη περί 
το 254 και απευθύνεται σε πρόσω-
πο, τα οποίο δεν μας είναι γνωστό. 
Οι συγγραφείς του Πηδαλίου υποστη-
ρίζουν ότι απεστάλη προς τον αρχι-
επίσκοπο Αλεξανδρείας Διονύσιο ή 
τον διάδοχό του Μάξιμο. Επικρατέ-
τερη είναι η άποψη ότι απευθύνεται 
σε επίσκοπο του Πόντου, ο οποίος 
και προκάλεσε τη σύνταξή της. Η 
επιστολή, τιτλοφορούμενη «περὶ 
τῶν ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν βαρβάρων 
εἰδωλόθυτα φαγόντων, ἢ καὶ ἕτερά 
τινα πλημμελησάντων» διαιρείται σε 
11 κανόνες. Οι πρώτοι 10 αναφέ-
ρονται στην κανονική μεταχείριση 
των πεπτωκότων και ο 11ος στους 
τόπους του ιερού ναού, όπου γίνο-
νται δεκτοί οι μετανοούντες κατά την 
τάξη τους (προσκλαίοντες, υποπί-
πτοντες, ακροώμενοι, συνιστάμε-
νοι) [PG 10:1020-1048, ΒΕΠΕΣ 
17,299-313, ΡΠ4, σελ. 45-66, P.P. 
Ioannou, Fonti II, σ. 19-30]. 
Μετάφρασις εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν. Εί-
ναι η πρώτη μετάφραση-παράφρα-
ση βιβλικού κειμένου [PG 10:987-
1018, Βεπεσ 17,314-327] με στόχο 
την κατανόηση του από τους πιστούς 
της εποχής του. 
Ἔκθεσις πίστεως. Σύντομη ορθόδοξη 
ομολογία περί της Αγίας Τριάδος, 
όπου ο Γρηγόριος σε τέσσερα άρθρα 
με περιεκτικό τρόπο και δογματική 
ακρίβεια παραθέτει τη διδασκαλία 
της Εκκλησίας περί της Αγίας Τρι-
άδος [PG 10,983-988, ΒΕΠΕΣ 
17,298].
Πρὸς Τατιανὸν περὶ ψυχῆς λόγος κεφα-
λαιώδης [PG 10:1137-1146, ΒΕΠΕΣ 
17,328-332].
Απολεσθέντα: Πρὸς Αἰλιανὸν διά-
λεξις. Πρόκειται για έργο, στο οποίο 
είχαν παρεισφρήσει ατυχείς εκφρά-
σεις όπως ότι ο Πατήρ και ο Υιός 
«ἐπινοίᾳ μὲν εἶναι δύο ὑποστάσει 
δὲ ἓν» (Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ σι΄, 
Τοῖς κατὰ Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις, 
PG 32:776Α). Ο Μ. Βασίλειος, ερ-
μηνεύοντας την ανωτέρω φράση, 
επισημαίνει ότι αυτή δεν συνιστά 
δογματική ακριβολογία αλλά αγω-
νιστική (απολογητική) διατύπωση. 
Υπερασπιζόμενος σθεναρά την ορ-
θοδοξία του Γρηγορίου Νεοκαισα-
ρείας, αφενός επικαλείται την ύπαρ-
ξη αντιγραφικών σφαλμάτων στο 
χειρόγραφο της διαλέξεως (ό.π., PG 
32:776ΑB), αμφισβητώντας την αυ-
θεντικότητα του επίμαχου χωρίου, 
αφετέρου υποστηρίζει ότι επειδή ο 
λόγος του Γρηγορίου απευθύνεται σε 
Έλληνα, με την ανωτέρω διατύπωση 
επιχειρεί να αναδείξει το ενιαίο της 

θεότητας, και να αντιμετωπίσει αρει-
ανίζουσες ή σαβελλιανίζουσες προ-
σεγγίσεις. Απολεσθείσες επιστολές 
του προς τον Ωριγένη μνημονεύο-
νται από τον Ιερώνυμο, καθώς και 
τη Σούδα. 
Ψευδεπίγραφα: Πρὸς Φιλάγριον 
περὶ τῆς οὐσίας τῆς θεότητος. Η ομι-
λία διασώζεται στην ελληνική. Ανή-
κει στα αμφιβαλλόμενα έργα του 
Γρηγορίου και αποδίδεται στον Γρη-

γόριο Νύσσης ή τον Ναζιανζινό από 
ορισμένους ερευνητές (PG 37:383-
386, 46:1101-1108). Πρώτος ο 
Ryssel και στη συνέχεια οι Dräseke, 
Schaff, Kurz, Bonwetsch, Dölger 
και Φούσκας υποστηρίζουν, με πει-
στικά επιχειρήματα, ότι η πατρότητα 
της εν λόγω επιστολής ανήκει στον 
Θαυματουργό. 
Ἡ κατὰ μέρος πίστις. Πιθανώς εγρά-
φη το 380 από τον Απολινάριο και 
σώζεται στα ελληνικά και συριακά. 
Αποσπάσματά του παραθέτει ο Θε-
οδώρητος Κύρου στον Ερανιστή 
του [PG 10:1103-1124, ΒΕΠΕΣ 
17,333-343]. 
Κεφάλαια περὶ πίστεως δώδεκα. Ομο-
λογιακή έκθεση του προβλήματος 
της Ενανθρωπήσεως προς υπερά-
σπιση του ονόματος του Γρηγορίου, 

το οποίο σφετερίζονταν Απολινα-
ριστές για να τεκμηριώσουν και να 
διαδώσουν τις δοξασίες τους. [PG 
10:1127-1136, ΒΕΠΕΣ 17,344-
349].
Σώζονται στην ελληνική, επίσης, 
στο όνομα του Γρηγορίου πέντε ομι-
λίες. Οι τρεις από αυτές είναι αφι-
ερωμένες Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς 
ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, θεωρούνται μνημεία ποιητι-

κής ρητορείας και υμνογραφίας και 
πιθανώς εγράφησαν στις αρχές του 
5ου αι., πιθανώς από κάποιον Γρη-
γόριο (PG 10:1145-1177, ΒΕΠΕΣ 
17,350-366). Η τέταρτη ομιλία, με 
τίτλο Λόγος εἰς τὰ Θεοφάνια, πιθανώς 
εγράφη από τον προηγούμενο άγνω-
στο συγγραφέα (PG 10:1177-1189, 
ΒΕΠΕΣ 17,367-373), και η πέμπτη, 
Λόγος εἰς τοὺς ἁγίους Πάντας, από κά-
ποιον μεταγενέστερο συγγραφέα του 
ιδίου αιώνα (PG 10:1197-1204, 
ΒΕΠΕΣ 17,375-376). 
Σώζεται επίσης απόσπασμα «Εἰς 
τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον» (PG 
10:1189, ΒΕΠΕΣ 17,374).
Σε αρμενική μετάφραση σώζονται 
έξι ομιλίες: Ὁμιλία εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ 
Χριστοῦ, Λόγος περὶ ἐνανθρωπήσεως, 
Ἐγκώμιον τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 

Μαρίας, Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν 
Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον Μαρίαν, 
Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τιμὴν τοῦ πρω-
τομάρτυρος Στεφάνου, Ὁμιλία εἰς τὴν 
Θεοτόκον.
ΙΙΙ. Διδασκαλία. Η διδασκαλία του, 
όπως αυτή προκύπτει από τα μη 
εκτενή συγγράμματά του, είναι ορ-
θόδοξη, καίρια και πρωτότυπη σε 
πολλά σημεία· και τούτο, παρά το γε-
γονός ότι είναι εμφανής η επίδραση 
του Ωριγένη. Ο Γρηγόριος δεν είναι 
στείρος αντιγραφέας των ωριγένει-
ων σκέψεων, αλλά τις επεκτείνει, τις 
συμπληρώνει και θέτει τη δική του 
προσωπική σφραγίδα. Κύριες πηγές 
της διδασκαλίας του είναι η Ἔκθεσις 
πίστεως, η Ἐπιστολὴ πρὸς Φιλάγριον 
και ο διάλογος Πρὸς Θεόπομπον. 
Πρωτοτυπία παρουσιάζει η σκέψη 
του Γρηγορίου ως προς το θέμα της 
θεογνωσίας· αυτήν την προσεγγίζει 
καταφατικά, μέσα από την αποκαλυ-
πτική δύναμη της Δημιουργίας, ανα-
γνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τη δυσκο-
λία του εγχειρήματος γνωσιολογικής 
προσέγγισης του πνευματικού Όντος 
με τη ρητορική ερώτηση: «εἰ δὲ τὰ 
τῶν νοητῶν ἔσχατα, ψυχὴ καὶ λόγος, 
κύριον οὐ κέκτηται τοὔνομα, πῶς ἂν 
τὰ πρῶτα καὶ πάντων ἐπέκεινα τῶν 
νοητῶν νοητὰ κυρίοις ὀνόμασιν 
ἐπικεκλῆσθαι φήσομεν;» [Πρὸς 
Εὐάγριον (=Πρὸς Φιλοστόργιον), PG 
46:1104C]. Η δυναμική, όμως, της 
θεογνωστικής διδασκαλίας του Γρη-
γορίου έγκειται στην πρακτική του 
τοποθέτηση, ότι, δηλαδή, το δώρο 
της γνώσης του Θεού δεν είναι επί-
τευγμα του πνευματικού δασκάλου, 
αλλά έργο εκείνου που πραγματικά 
επιθυμεί να γνωρίσει τον Θεό [Πρὸς 
Θεόπομπον, xv, Analecta sacra IV, σ. 
374-375. Bλ. μτφ. του Φούσκα επί 
του λατινικού κειμένου: «Εἴθε νὰ 
ἔχῃς τοιαύτην περὶ τοῦ Θεοῦ γνώμην 
ὦ Θεόπομπε. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἔργο 
ἰδικόν σου, καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ 
Οὗτος εἶναι ὑπερευλογημένος καὶ 
δαψιλὴς δοτὴρ εἰς τὰ καθήκοντά 
του», διδ. διατρ., σ. 213]. Η θέση 
αυτή του Γρηγορίου δεν αναιρεί τη 
θεία πρωτοβουλία και συγκατάβαση 
στο υπαρξιακό αποκαλυπτικό πεδίο 
του καθενός. Ο Γρηγόριος διδάσκει 
τον Θεόπομπο ότι η Θεία πρωτο-
βουλία τοποθετείται σ’ ένα καθολικό 
γίγνεσθαι, σ’ ένα πεδίο πνευματικής 
αφθονίας που αφορά κάθε άνθρω-
πο, το οποίο, όμως, εν τέλει, ανταπο-
κρίνεται σ’ εκείνο το πρόσωπο που 
κατευθύνει τη βούλησή του προς στη 
θεία γνώση. Η γνώση του Θεού από 
τον άνθρωπο δεν είναι κατ’ ουσίαν 
γνώση αλλά γνώμη, η οποία ανα-
γνωρίζει την καθολική παρουσία του 
Θεού σε κάθε πτυχή του βίου του.
Ο Γρηγόριος ορίζει τον Θεό ως 
«ἁπλῆ καὶ ἀμέριστο οὐσία» (PG 
46:1104C). To αδιαίρετο, μονοει-
δές και αμερές της θείας ουσίας φέ-
ρει τις ιδιότητες της αυτάρκειας και 
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αυτεξουσιότητας, της αιωνιότητας 
και αθανασίας, του αναλλοιώτου και 
της απαθείας, της μακαριότητας, της 
παγγνωσίας, πανσοφίας, παντοδυ-
ναμίας, της αγάπης και αγαθότητας. 
Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση του 
Γρηγορίου περί μη διαχωρισμού 
της θείας ουσίας από τη μία αμετά-
βλητη θεία βούληση, η οποία "omni 
tempore sit ut est" (Πρὸς Θεόπομπον, 
4). Η Τριάς είναι «μὴ μεριζόμενη, 
μηδὲ ἀπαλλοτριούμενη», άκτιστος 
άχρονος, αιώνιος, αΐδιος, και «οὔτε 
οὖν ἐνέλιπε ποτε Υἱὸς Πατρί, οὔτε 
Υἱῷ τὸ Πνεῦμα» (Ἔκθεσις Πίστεως, 
PG 10:988A, ΒΕΠΕΣ 17,29817-
23). Εξηγεί τη διδασκαλία περί των 
τριών προσώπων της Τριάδος με το 
παράδειγμα της ψυχής: «οὕτω μοι 
νόει καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ Πατρὸς μὴ χω-
ρισθέντα πώποτε, καὶ τούτου δὲ πά-
λιν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὁμοίως ἐν 
τῷ νῷ τὴν ἐνθύμησιν. Ὡς γὰρ οὐκ 
ἔστι μεταξὺ νοῦ καὶ ἐνθυμήσεως καὶ 
ψυχῆς διαίρεσιν ἐπινοηθῆναί τινα 
καὶ τομήν, οὕτως οὐδὲ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, καὶ τοῦ Σωτῆρος, καὶ τοῦ 
Πατρός, ἐν μέσῳ τομὴν ἢ διαίρεσιν 
ἐπινοηθῆναί ποτε. διότι τῶν νοητῶν, 
ὡς ἔφαμεν, καὶ θείων ἀδιαίρετος ἡ 
φύσις» (PG 46:1105B). Ο Γρηγόρι-
ος παραθέτει και το, γνωστό και από 
άλλους Πατέρες, παράδειγμα του 
ήλιου και της πηγής για να ερμη-
νεύσει το τριαδολογικό δόγμα. Πρέ-
πει να παρατηρήσουμε ότι, όταν ο 
Γρηγόριος ομιλεί για «διαίρεση τῶν 
ὀνομάτων», αναφερόμενος στα τρία 
πρόσωπα της Τριάδος, έχει επίγνω-
ση της τεράστιας απόστασης μεταξύ 
σημείων και σημαινομένων, του 
ρητού και του αρρήτου. Θεωρεί ότι 
η ονομασία των τριών Προσώπων 
είναι «χρήσιμη, διὰ τὸ ἀναγκαῖον εἰς 
ἐπίνοιαν ἡμᾶς ἄγουσα τῶν νοητῶν» 
(PG 46:1104C). 
Ο Γρηγόριος έχει αναπτύξει ενδιαφέ-
ρουσα αγγελολογία με αρκετά ανθρω-
πομορφικά στοιχεία. Η ανθρωπολογία 
του έχει βιβλικές ερμηνευτικές κατα-
βολές. Εντύπωση προκαλεί η τοποθέ-
τηση του ανθρώπου σε ένα συγγενές 
βιολογικό υπόβαθρο προς τα λοιπά 
έμβια όντα της δημιουργίας, ώστε να 
αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο άν-
θρωπος διαφέρει από αυτά «μόνῳ τῷ 
ἐνάρθρῳ τῆς φωνῆς» (Μετάφρασις εἰς 
τὸν Ἐκκλησιαστήν, PG 10:996C). Εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον έχει και η θέση 
του Γρηγορίου ότι η ψυχή δεν έχει 
γένος, αρσενικό ή θηλυκό, αλλά είναι 
το «βραχύτατο τῶν νοητῶν μόριον» ή 
αλλιώς «τὸ ἔσχατον τῶν νοητῶν» (PG 
46:1104Β). Είναι αυτοτελής, διδακτή, 
έχει ορμές και πάθη, και διαιρείται στο 
«ἄλογον», το «λογικόν», το «ἄριστον», το 
«κριτικόν» και το «ταπεινόν». Προορι-
σμός του ανθρώπου είναι η επιδίωξη 
των «ὄντως ἀγαθῶν», ο αντικατοπτρι-
σμός του «θείου νοὸς» και η θέωση (βλ. 
Πανηγυρικός, Ζ-Θ΄ και ΙΑ΄, PG 10, 
1073-1080 και 1081-1085).  Α.ΓΛΑ.
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2. Ο Θεολόγος. Ι. Βίος. O Γρηγόριος θε-
ωρείται ένας από τους επιφανέστερους 
θεολόγους και τους πλέον σημαντικούς 
Πατέρες της αρχαίας Εκκλησίας. Γεννή-
θηκε περί το 329/330 στην Αριανζό 
της Ναζιανζού από ευγενείς γονείς, τον 
Γρηγόριο και τη Νόννα. Ο πατέρας του, 
πλούσιος άρχοντας και ρήτορας στο 
επάγγελμα, ανήκε αρχικώς στην εβραϊ-
κή αίρεση των Υψισταρίων. Η επίμονη, 
όμως, προσευχή της συζύγου του, τον 
μετέστρεψε στον χριστιανισμό με αποτέ-
λεσμα να βαπτιστεί από επισκόπους της 
περιοχής που μετέβαιναν στη Νίκαια για 
να συμμετάσχουν στην Α΄ Οικουμενική 
σύνοδο. Μάλιστα, μετά από λίγο διάστη-
μα, αναδείχθηκε επίσκοπος Ναζιανού. 
Σε γεροντική ηλικία μαζί με τη Νόννα 
απέκτησαν 3 παιδιά, τη Γοργονία, τον 
Γρηγόριο και τον Καισάριο.
Η έφεση και η αγάπη του νεαρού Γρη-
γορίου προς τα γράμματα εκδηλώθηκε 
από την παιδική του ηλικία. Πρώτοι του 
παιδαγωγοί και διδάσκαλοι υπήρξαν 
δύο εξάδελφοί του, ο Καρτέσιος και ο 
ιερός Αμφιλόχιος. Μαζί με τον αδελφό 
του Καισάριο φοίτησε στις σχολές της 
Καισάρειας της Καππαδοκίας, όπου 
γνώρισε τον μετέπειτα επιστήθιο φί-
λο του Βασίλειο και ενδεχομένως τον 
Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ακολούθως 
μετέβη στην Καισάρεια της Παλαιστί-
νης, όπου δέχθηκε μαθήματα από τον 
Θεσπέσιο και στη συνέχεια επισκέφθη-
κε την Αλεξάνδρεια, όπου γνώρισε τον 
Μ. Αθανάσιο, τον Μ. Αντώνιο και πι-
θανώς παρακολούθησε διαλέξεις του 
Διδύμου Τυφλού. 
Περί το 350, ο Γρηγόριος αφίχθη για 
σπουδές στην Αθήνα και παρακολού-
θησε μαθήματα ρητορικής, φιλοσοφί-
ας κ.ά. Μεταξύ των διδασκάλων του 
συγκαταλέγονται ο εκ Βιθυνίας ρητο-
ροδιδάσκαλος και σοφιστής Ιμέριος 
και ο χριστιανός φιλόσοφος Προαιρέ-
σιος. Εκεί συνδέθηκε στενά με τον Μ. 
Βασίλειο όπως ο ίδιος ομολογεῖ στους 
παρακάτω στίχους:
«Βασίλειος ἦν, τὸ μέγ᾽ ὄφελος τοῦ νῦν 
βίου. / Τοῦτον λόγου τε καὶ στέγης, 
καὶ σκεμμάτων / Κοινωνὸν εἶχον, εἴ 
τι δεῖ καὶ κομπάσαι, / Ξυνωρὶς ἦμεν 
οὐκ ἄσημος Ἑλλάδι. / Τὰ πάντα μὲν δὴ 
κοινὰ καὶ ψυχὴ μία,  / δυοῖν δέουσα 
σωμάτων διάστασιν» 
(Περὶ ἑαυτοῦ, PG 37:1045A)
Η ζωή των δύο φίλων στην πνευματι-
κή εστία του ελληνισμού, σε αντίθεση 
με τους άλλους συμφοιτητές τους, δεν 
περιοριζόταν μόνο σε ενδιαφέροντα 
που αφορούσαν τις σπουδές και τη 
μόρφωσή τους. Παρόλο που δεν εί-
χαν ακόμα βαπτιστεί, σύχναζαν στους 
χριστιανικούς ναούς, προσελκύοντας 
και άλλους συμφοιτητές, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία του πρώτου γνωστού χρι-
στιανικού φοιτητικού συλλόγου.
Τόσο μεγάλη ήταν η επίδοση του Γρη-
γορίου στη ρητορική και τη φιλοσοφία, 
ώστε εξαναγκάστηκε από τους φοιτητι-
κούς συλλόγους να αναλάβει καθηγητι-
κή έδρα, γεγονός που δεν του επέτρεψε 
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