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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 

Οι άγιοι Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, Ιωάννης ο Ελεήμων, και Λεόντιος, τοιχογρα-
φία (14ος αι.), καθολικό της ιεράς μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Zemen 
(Βουλγαρία)
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να αναχωρήσει μαζί με τον Βασίλειο, 
όπως οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει, για 
να συνασκητεύσουν. Η παραμονή του 
στην Αθήνα δεν διήρκεσε πολύ (πιθα-
νώς ένα έτος) και κατόπιν επέστρεψε, 
περί το 357, στη Ναζιανζό μαζί με τον 
αδελφό του Καισάριο, όπου για λίγο 
διάστημα ήσκησε το επάγγελμα του ρη-
τοδιδασκάλου. 
Στη Ναζιανζό εδέχθη το βάπτισμα και 
για λίγο χρονικό διάστημα συνασκή-
τευσε μαζί με τον Μ. Βασίλειο στο κτή-
μα του στην Τιβερίνη. Λίγο αργότερα, 
το 360, μετά την απόσυρση του φίλου 
του στο δικό του κτήμα, παρά τον Ίρι 
ποταμό του Πόντου, μετέβη και αυτός 
στο ίδιο ασκητήριο, όπου από κοινού 

σχεδίασαν τα Ασκητικά και με βάση τα 
συγγράμματα του Ωριγένη συνέθεσαν τη 
Φιλοκαλία. Οι δύο σπουδαίοι Πατέρες 
είχαν διαφορετική αντίληψη ως προς 
τη θεώρηση του μοναχικού βίου, καθότι 
ο μεν Βασίλειος ήταν πρακτικός, ο δε 
Γρηγόριος θεωρητικός θεολόγος.
Λόγω των δυσχερειών που αντιμετώ-
πιζε ο πατέρας του στην άσκηση του 
επισκοπικού του έργου, επέστρεψε στη 
Ναζιανζό, όπου και διευθέτησε τη δια-
μάχη, η οποία είχε ξεσπάσει εντός της 
επισκοπής, εξαιτίας της υπογραφής του 
φιλοαρειανικού συμβόλου του Αριμινί-
ου από τον πατέρα του. Λίγο αργότερα, 
περί τα τέλη του 361 ή αρχές του 362, 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος εκπληρώ-
νοντας την υπόσχεσή του να ιερωθεί, 
αλλά σχεδόν αμέσως εγκατέλειψε την 
πόλη καταφεύγοντας στο ασκητήριο του 
Μ. Βασιλείου στον Πόντο. Μετά από 

τρίμηνη παραμονή επέστρεψε, λίγο πριν 
το Πάσχα του 362, στη Ναζιανζό, για να 
αναλάβει εξ ολοκλήρου, για μία δεκαε-
τία, το εκκλησιαστικό έργο, βοηθώντας 
τον υπερήλικα πλέον πατέρα του. Την 
περίοδο εκείνη εκφώνησε τους περί-
φημους Στηλιτευτικοὺς λόγους (363/4) 
κατά του παλαιού του συμμαθητή και 
αυτοκράτορα Ιουλιανού, αντιδρώντας 
κυρίως στο διάταγμα που απαγόρευε τη 
διδασκαλία των μαθημάτων της φιλολο-
γίας, της ρητορικής και της φιλοσοφίας 
από τους χριστιανούς. Περί το 368/369 
δοκιμάζεται έντονα, όπως μπορεί να 
συμπεράνει κανείς από τους επιταφίους 
λόγους των αδελφών του Καισάριου και 
Γοργονίας. Λίγο αργότερα, το 370, παρά 

τους αρχικούς δισταγμούς του και κατό-
πιν παρεμβάσεως του γέροντα πατέρα 
του, συμπαραστέκεται στον Μ. Βασίλειο, 
στην προσπάθεια διεκδικήσεως του 
επισκοπικού θρόνου της Καισάρειας 
της Καππαδοκίας. 
Τέλη του 371 επισκέπτεται τον Μ. Βα-
σίλειο για να τον ενισχύσει στον αγώνα 
του κατά των κακόβουλων ενεργειών 
του αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος 
επεδίωκε τη διχοτόμηση της Καππα-
δοκίας με τη δημιουργία δεύτερης μη-
τροπόλεως με έδρα τα Τύανα. Το 372, 
λίγο πριν το Πάσχα, υποχωρώντας 
στις παρακλήσεις του πατέρα του και 
υπακούοντας στις προτροπές του Βασι-
λείου, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή 
του επίσκοπος στην πολίχνη των Σα-
σίμων. Παρά την τελική του συναίνεση, 
συνέχισε να αρνείται την ανάληψη των 
καθηκόντων του και ύστερα από παρέμ-

βαση του Γρηγορίου Νύσσης, ο οποί-
ος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος κάτω 
από παρόμοιες συνθήκες, επισκέφθηκε 
εν τέλει τα Σάσιμα, χωρίς, όμως, ποτέ 
να ιερουργήσει. Η απόσυρσή του για 
ερημικό και ησυχαστικό βίο διεκόπη 
το καλοκαίρι του ιδίου έτους, για να 
βοηθήσει και πάλι τον γηραιό επίσκο-
πο Ναζιανζού, ο οποίος λίγο αργότερα 
κοιμήθηκε (374). Μετά λίγους μήνες 
κήδευσε και τη μητέρα του. 
Παρόλα τα προβλήματα υγείας, εξακο-
λούθησε να διαποιμαίνει την επισκοπή 
της Ναζιανζού, μέχρις ότου διαπίστωσε 
ότι οι συμπατριώτες του αμελούσαν την 
εκλογή νέου επισκόπου με σκοπό την 
εκεί παραμονή του. Τότε αποσύρθηκε 

στη Σελεύκεια της Ισαυρίας, στην ιερά 
μονή της Αγίας Θέκλας, στην οποία 
παρέμεινε για τέσσερα περίπου έτη, 
διαιτώμενος βίο ησυχίας και μοναχι-
κής ασκήσεως. Εκεί πληροφορήθηκε 
τον θάνατο του φίλου του Μ. Βασιλεί-
ου, στου οποίου την εξόδιο ακολουθία 
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω της 
ασθενείας του. 
Η σύνοδος της Αντιόχειας (379), μετά 
από πιέσεις των ορθοδόξων, τον εξέ-
λεξε ποιμένα σε μία εποχή όπου για 40 
χρόνια οι ορθόδοξοι της Κωνσταντι-
νούπολης δεν είχαν ναό και ποιμένα, 
ενώ οι αρειανοί κυριαρχούσαν στην 
αυτοκρατορική αυλή και τον στρατό. Ο 
Γρηγόριος ανέλαβε τη διαποίμανση του 
ορθόδοξου λαού και αμέσως επιδόθηκε 
σε τιτάνιο ιεραποστολικό έργο κατα-
σκευάζοντας ναούς και άλλες υποδομές, 
ενώ ταυτόχρονα με τα κηρύγματά του 

προσείλκυσε στην ορθοδοξία αιρετι-
κούς. Η διδασκαλία του είχε τόσο μεγά-
λη απήχηση, ώστε σπουδαίοι θεολόγοι 
της εποχής του, όπως ο Ιερώνυμος, ο 
Ευάγριος Ποντικός κ.ά., προσήλθαν να 
τον ακούσουν στον περίφημο ναΐσκο 
της Αναστασίας, όπου εκφώνησε τους 
περίφημους θεολογικούς λόγους του.
Οι αρειανοί, βλέποντας τα αποτελέσματα 
της δραστηριότητάς του, προσπάθησαν 
με βία να ανακόψουν την πορεία του. 
Το Πάσχα του 379 προέβησαν σε βιαι-
οπραγίες εντός του ναού, επιχειρώντας 
να τον φονεύσουν. Όμως, ο επίδοξος 
δολοφόνος του, βλέποντας την ασκητική 
μορφή του Γρηγορίου υπαναχώρησε. 
Ο Γρηγόριος δεν απέφυγε το πικρό 
ποτήριο της προδοσίας. Ο κυνικός 
φιλόσοφος Μάξιμος, τον οποίον είχε 
εκτιμήσει και ευεργετήσει με τη φιλο-
ξενία του αλλά και την πνευματική του 
υιοθεσία, καθώς ο Γρηγόριος ήταν αυ-
τός που τον βάπτισε και τον χειροτόνη-
σε, προσπάθησε ερχόμενος σε μυστική 
συμφωνία με τον Πέτρο, επίσκοπο της 
Αλεξανδρείας, να σφετεριστεί τον επι-
σκοπικό θρόνο της Κωνσταντινουπό-
λεως. Βαθύτατα απογοητευμένος, ο 
Γρηγόριος αποφάσισε να παραιτηθεί 
από τη θέση, αλλά μεταπείστηκε από 
τους πιστούς, οι οποίοι εξεδίωξαν τον 
Μάξιμο, ενόψει του γεγονότος ότι και 
ο Πέτρος Αλεξανδρείας είχε μεταμελη-
θεί και είχε αποσύρει την υποστήρι-
ξή του προς αυτόν. Τον Νοέμβριο του 
380, όταν ο Θεοδόσιος εισήλθε στην 
Κωνσταντινούπολη, εγκατέστησε στον 
καθεδρικό ναό των Αγίων Αποστόλων 
τον Γρηγόριο, ενώ οι αρειανοί μαζί με 
τον επίσκοπό τους Δημόφιλο υποχρε-
ώθηκαν να εγκαταλείψουν τους ναούς 
της Κωνσταντινουπόλεως.
Παρά τις πιέσεις του αυτοκράτορα και 
του λαού, αρνήθηκε να αναλάβει τον 
επισκοπικό θρόνο της Βασιλεύουσας, 
με το αιτιολογικό της έλλειψης συνο-
δικής αποφάσεως. Πράγματι, στη μετά 
από λίγο συγκληθείσα Β΄ Oικουμενική 
σύνοδο, το 381, προς διευθέτηση των 
θεολογικών προβλημάτων, ανακηρύ-
χθηκε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου-
πόλεως. Η ενθρόνισή του έλαβε χώρα 
τον Μάιο του 381. Τον ίδιο μήνα, λόγω 
της κοιμήσεως του Μελετίου Αντιοχεί-
ας, κατόπιν ψηφοφορίας, ανέλαβε την 
προεδρία της συνόδου. H επιλογή του 
να προτείνει στη χηρεύουσα επισκο-
πή Αντιοχείας τον Παυλίνο, ως διά-
δοχο του Μελετίου, δυσαρέστησε όχι 
μόνο τους μετριοπαθείς ανατολικούς 
επισκόπους, αλλά και αυτούς από τη 
Μακεδονία και την Αίγυπτο, οι οποίοι 
παρόλο που κλήθηκαν και έφθασαν 
καθυστερημένα, αμφισβήτησαν την κα-
νονικότητα της καταλήψεως του θρόνου 
από τον Γρηγόριο, χρησιμοποιώντας 
την πρόφαση της διπλοθεσίας. Παρά 
το γεγονός ότι ο Γρηγόριος ουδέποτε 
εγκαταστάθηκε στα Σάσιμα και ουδέποτε 
προέβη σε οιαδήποτε εκκλησιαστική 
ενέργεια ως επίσκοπος Σασίμων· επί 
της ουσίας δεν υπήρχε πρόβλημα κα-

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κηρύσσων, η Εκκλησία και η Συναγωγή
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νονικότητας. Ο σεπτός ιεράρχης, βαθιά 
απογοητευμένος από τις μικρότητες και 
τις αστήρικτες κατηγορίες εναντίον του, 
υπέβαλε παραίτηση από τον επισκοπικό 
θρόνο και την προεδρία της συνόδου, 
αφού εκφώνησε πρώτα τον συγκλονι-
στικό Συντακτήριο Λόγο του ενώπιον 
των επισκόπων.
Μετά την αναχώρηση και την από-
συρσή του στο κτήμα του στην Αρι-
ανζό για να φροντίσει την υγεία του, 
μετέβη για κάποιο διάστημα στη 
Ναζιανζό, ενώ ταξίδεψε και στην 
Καισάρεια, όπου την 1η Ιανουαρίου 
του 382 εκφώνησε μακροσκελή επι-
τάφιο στον Μ. Βασίλειο. Η άποψή 
του ότι η συνεχής σύγκληση συνό-
δων δημιουργεί πολλές φορές προ-
βλήματα χωρίς να δίδει λύσεις, τον 
οδήγησε στην απόφαση να αρνηθεί 
τη συμμετοχή του στη συγκληθεί-
σα από τον Θεοδόσιο σύνοδο της 
Κωνσταντινουπόλεωςς το 382. Την 
ίδια εποχή συνέταξε τις περίφημες 
Ἐπιστολὲς 101 και 102 με αντιαπολι-
ναριστικό περιεχόμενο. 
Ο Γρηγόριος, αφού προσέφερε τη 
βοήθειά του στην επίλυση προ-
βλημάτων της επισκοπής Ναζιαν-
ζού που αφορούσαν τη δράση των 
απολιναριστών και την αντιμετώ-
πιση της καταστροφικής οργής του 
επάρχου Ολυμπίου, συνέβαλε στην 
τοποθέτηση του ανηψιού του Ευλα-
λίου στον επισκοπικό θρόνο (383) 
και στη συνέχεια αποσύρθηκε ορι-
στικά στην Αριανζό ασχολούμενος 
με τη συγγραφή, κυρίως ποιημάτων, 
και την έντονη ασκητική ζωή. Η κοί-
μησή του, ύστερα από μακρόχρονη 
και επώδυνη ασθένεια, τοποθετείται 
το 390. Η μνήμη του τιμάται στις 25 
Ιανουαρίου και στις 30 Ιανουαρίου 
από κοινού με τον Μ. Βασίλειο και 
τον ιερό Χρυσόστομο. 
Αν και ο ίδιος δεν συνέγραψε κανό-
νες, σε αντίθεση με τον Μ. Βασίλειο, 
επηρέασε δραστικώς το νομοθετικό 
έργο της Εκκλησίας, τόσο όταν βρι-
σκόταν εν ζωή, ως διατελέσας πρόε-
δρος της Β΄ Οικουμενικής συνόδου, 
όσο και μετά θάνατον, αφού τα έργα 
του αποτέλεσαν πηγές τεκμηρίωσης 
και αιτιολόγησης των αποφάσεων 
των επόμενων Οικουμενικών συ-
νόδων, ένα δε εκ των θεολογικών 
ποιημάτων του ενσωματώθηκε στο 
corpus των ιερών κανόνων. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η Πενθέκτη Οι-
κουμενική σύνοδος εγκαινιάζει το 
νομοθετικό της έργο με μια διασκευ-
ασθείσα από τον Γρηγόριο διατύπω-
ση του Δημοσθένη: «Tάξις ἀρίστη, 
παντὸς ἀρχομένου καὶ λόγου καὶ 
πράγματος, ἐκ Θεοῦ τε ἄρχεσθαι καὶ 
εἰς Θεὸν ἀναπαύεσθαι». Η σύνοδος 
ανήγαγε τη διατύπωση αυτή σε γενι-
κή αρχή του δικαίου της Εκκλησίας 
(Ειρ. Χριστινάκη-Γλάρου, «Ο Γρηγό-
ριος ο Θεολόγος και η συμβολή του 
στο δίκαιο της Εκκλησίας», στον Τιμ. 
Τόμ. Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής 

και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
Β΄, Λευκωσία 2008, σ. 807-825).
Από τα πρακτικά των Οικουμενικών 
συνόδων συνάγεται ότι όταν οι Πατέρες 
της Εκκλησίας αναφέρονται στον Γρηγό-
ριο, τον αποκαλούν «θεολόγο φωνή». 
Μάλιστα, η Γ΄ Οικουμενική σύνοδος 
του απέδωσε τον τίτλο του «Μεγάλου» 
(Mansi 4:1192Β). Έμεινε επίσης στην 
ιστορία των γραμμάτων ως «ἡ χρυσὴ 
λύρα τοῦ πνεύματος» (Μιχαὴλ Ψελλοῦ, 
Χαρακτῆρες τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 
τοῦ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ 

Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου Νύσσης, PG 
122:907Β). Ο Krumbacher τον τοποθε-
τεί πρώτον ανάμεσα στους ποιητές του 
χριστιανισμού. Ήταν υψιπέτης, μεγαλο-
πρεπής και πλήρης ως ποιητής, ώστε ο 
De Broglie να σημειώνει χαρακτηριστικά 
ότι ενέπνευσε τον Τζον Μίλτον και τον 
Μιχαήλ Άγγελο (Α. De Broglie, L’Eglise 
et l’empire romain au IV siècle, II, Paris 
1857, σ. 511). Τα εξάμετρα, η τροχαϊκή 
επταποδία, ο ρυθμός, η προσωδία, το 
κλασικό ένδυμα των μεστών περισκέψε-
ως και ορμής στίχων του, περιβάλλουν 
τα υψηλά νοήματα και τις αβύσσους της 
ψυχής του Γρηγορίου με το πυρ της θείας 
εμπνεύσεως. Η άποψη ότι η ποίησή του 
έμεινε ξένη προς τον λαό της Εκκλησίας 
λόγω του αρχαϊκού στυλ, περιχαρακώνει 
τον Γρηγόριο στην εποχή του, και γι’ 

αυτό είναι ανακριβής. Ο Γρηγόριος είναι 
διαχρονικός ποιητής, και τόσο αειθα-
λής όσο και η κλασική παιδεία. Ο ίδιος 
δικαιολογεί την ενασχόληση του με την 
ποίηση, ως παιδαγωγική διαδικασία: «... 
τοῖς νέοις καὶ τῶν ὅσοι μάλιστα χαίρουσι 
λόγοις, ὥσπερ τι τερπνὸν τοῦτο δοῦναι 
φάρμακον, πειθοῦς ἀγωγὸν εἰς τὰ χρησι-
μώτερα, τέχνη γλυκάζων τὸ πικρὸν τῶν 
ἐντολῶν» (Περὶ ἑαυτοῦ, PG 37:1332Α). 
Όμως, κατά βάθος, ομολογεί, ότι γι’ αυ-
τόν η ποίηση είναι υπαρξιακή ανάγκη, 
«παρηγόρημα» της σωματικής ασθένειας 

και υμνητικός αποχαιρετισμός του «ἐν 
τῷ νῦν» βίου. Δεν θα μπορούσε κανείς 
να αποδώσει πιο εμφαντικά και εικα-
στικά την έννοια του κύκνειου άσμα-
τος, από τον Γρηγόριο, όταν ομιλεί σε 
πρώτο πρόσωπο: «κύκνος ὡς γέρων, 
λαλεῖν ἑμαυτῷ τὰ πτερῶν συρίγματα, 
οὐ θρῆνον, ἀλλ’ ὕμνον τιν’ ἐξιτήριον» 
(ό.π., PG 37:1333Α). O Γρηγόριος, 
κατά τη γνώμη μας, δεν έθετε την ποί-
ηση στην υπηρεσία της παιδαγωγίας, 
αλλά την παιδαγωγία στην υπηρεσία 
της ποίησης. 
ΙΙ. Έργα. α) Λόγοι.
1. Σχετικοί με την εκκλησιαστική ευταξία 
καί διακονία: 
Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδύτητα. 
Είναι το πρώτο κήρυγμα, που εκφωνή-
θηκε το Πάσχα του 362 αμέσως μετά 

την επιστροφή του από τον Πόντο, στο 
οποίο εξηγεί τις αιτίες της φυγής του, 
καθώς και τον δισταγμό του να ιερωθεί. 
Η αρχή του λόγου αυτού αποτέλεσε το 
δοξαστικό του Όρθρου της εορτής τοῦ 
Πάσχα: «Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ 
δεξιά· καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει 
καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, 
ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, μὴ 
ὅτι τοῖς δι᾽ ἀγάπην τι πεποιηκόσιν ἢ 
πεπονθόσιν· συγχωρήσωμεν πάντα 
τῇ ἀναστάσει» [PG 35:396-401· SCh 
247,72-82· ΒΕΠΕΣ 58,243-245· ΕΠΕ 
1,64-73].
Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον φυγῆς. 
Εκφωνήθηκε το 362 λίγο μετά τον 
προηγούμενο λόγο και αναλύει πε-
ραιτέρω τις αιτίες που τον οδήγησαν 
στην απόφασή του να καταφύγει στον 
Πόντο, όπου συνασκήτεψε με τον Μ. 
Βασίλειο. Ο λόγος αυτός, ο οποίος εκ-
θειάζει την αξία της ιερωσύνης, ήσκησε 
επιρροή στον Ιωάννη Χρυσόστομο [PG 
35:408-514· SCh 247,84-240· ΒΕΠΕΣ 
58, 246-284· ΕΠΕ 1,74-215].
Πρὸς τοὺς καλέσαντας καὶ μὴ ἀπαντήσαντας. 
Εκφωνήθηκε το 362 λίγο αργότερα από 
τους δύο προηγούμενους και σχολιάζει 
το γεγονός της μη προσελεύσεως μέ-
ρους του ποιμνίου της επισκοπής του 
στα κηρύγματά του [PG 35:517-525· 
SCh 247,242-254· ΒΕΠΕΣ 58, 285-
287· ΕΠΕ 1,216-225].
Εἰρηνικὸς Α΄. Εκφωνήθηκε το 364 με 
αφορμή την ειρήνευση που επήλθε με-
ταξύ του επισκόπου πατέρα του και των 
μοναχών της περιοχής, όταν ο πρώτος 
τού ομολόγησε δημόσια την ορθόδο-
ξη πίστη, παραδεχόμενος το λάθος της 
υπογραφής φιλοαρειανικού συμβόλου. 
Θεωρείται ότι ο Μ. Βασίλειος ήταν πα-
ρών κατά την εκφώνηση του λόγου [PG 
35:721-752· ΒΕΠΕΣ 59,11-23· ΕΠΕ 
1,226-271].
Ἀπολογητικὸς εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα Γρη-
γόριον, συμπαρόντος αὐτῷ Βασιλείου. Εκ-
φωνήθηκε πριν το Πάσχα του 372 κατά 
τη χειροτονία του σε επίσκοπο Σασίμων 
[PG 35:820-825· ΒΕΠΕΣ 59,48-51· 
ΕΠΕ 1,272-283].
Εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τὸν πατέρα καὶ Βασίλει-
ον. Εκφωνήθηκε το καλοκαίρι του 372 
στη Ναζιανζό μετά τη νέα του φυγή, για 
να αποφύγει την ανάληψη της επισκο-
πής των Σασίμων [PG 35:828-832· 
ΒΕΠΕΣ 59,51-53· ΕΠΕ 1,300-307].
Εἰς Γρηγόριον Νύσσης. Εκφωνήθηκε το 
372 παρόντος του Γρηγορίου Νύσσης. 
Στον λόγο αυτό εγκωμιάζει τους δύο 
αδελφούς Βασίλειο και Γρηγόριο, εκ-
φράζοντας ταυτόχρονα παράπονα προς 
μεν τον πρώτο για την επιμονή του να 
τον χειροτονήσει, στον δε δεύτερο πα-
ράλειψη παροχής βοήθειας κατά τους 
αγώνες του κατά των αιρετικών [PG 
35:832-841· ΒΕΠΕΣ 59,53-57· ΕΠΕ 
1, 284-299].
Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. Εκφωνήθηκε το 
372 όταν ο πατέρας του τού ανέθεσε 
τη διαποίμανση της Ναζιανζού. Στο δί-
λημμα μεταξύ του ασκητικού βίου και 
του ποιμαντικού έργου σχολιάζει την 

Ο λόγος του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πριν αποχωρήσει από τη Βασιλεύουσα
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επιλογή του, η οποία ακροβατεί μεταξύ 
της ανάληψης του υπουργήματος και 
της αποφυγής της ανάληψης των κα-
θηκόντων της επισκοπικής επαρχίας 
[PG 35:844-849· ΒΕΠΕΣ 59,57-60· 
ΕΠΕ 1,308-319].
Εἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν. Εκφωνήθηκε 
το 372/373, όταν χειροτονήθηκε ο Ευ-
λάλιος επίσκοπος Δοαρών Καππαδοκί-
ας [PG 35:852-856· ΒΕΠΕΣ 59,60-62· 
ΕΠΕ 1,320-327].
Εἰρηνικὸς Β΄ και Γ΄. Εκφωνήθηκαν με 
μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους 
στην Κωνσταντινούπολη, τέλη του 
379/380 και αναφέρονται στο αντιοχει-
ανό σχίσμα, πραγματευόμενοι, ο μεν Β΄ 
τις συνέπειές του [PG 35:1132-1152· 
ΒΕΠΕΣ 59,166-174· ΕΠΕ 1,328-359], 
ο δε Γ΄ τη δογματική του θεώρηση [PG 
35:1152-1168· ΒΕΠΕΣ 59,174-180· 
ΕΠΕ 1,330-383].
Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας. Εκφωνή-
θηκε στην Κωνσταντινούπολη, πιθανώς 
την άνοιξη του 379, και το θέμα του 
αφορά την αντιμετώπιση και εκρίζωση 
των κακών, τα οποία προκαλούν διά-
σπαση στο σώμα της Εκκλησίας [PG 
36:173-212· ΒΕΠΕΣ 60,11-27· ΕΠΕ 
2,26-87].
Πρὸς Ἀρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν. Εκφωνή-
θηκε στις αρχές του 380 προς ανασκευή 
των κατηγοριών που του απέδιδαν οι 
αρειανοί και συγκεκριμένα ότι ήταν 
υβριστής τους, ότι προέρχεται από άλ-
λη επισκοπή και τέλος ότι η ανέλιξή του 
δεν συμβαδίζει με τη χαμηλή κοινωνι-
κή του τάξη [PG 36:213-237· ΒΕΠΕΣ 
60,28-36· ΕΠΕ 2,90-123].
Πρὸς τοὺς Αἰγύπτου ἐπιδημήσαντας. Εκ-
φωνήθηκε το 380 με αφορμή την επί-
σκεψη στον ναό της Αναστασίας των 
αξιωματικών και των πληρωμάτων με-
γάλης νηοπομπής, η οποία μετέφερε 
από την Αλεξάνδρεια στην Κωνστα-
ντινούπολη σιτάρι [PG 36:241-256· 
ΒΕΠΕΣ 60,37-42· ΕΠΕ 2,126-149].
Εἰς ἑαυτὸν ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ 
κατὰ Μάξιμον. Εκφωνήθηκε το καλοκαί-
ρι του 380, με αφορμή την προσπάθεια 
εγκαταστάσεως του φιλοσόφου Μαξίμου 
στον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως 
[PG 35:1228-1252· ΒΕΠΕΣ 59,201-
211· ΕΠΕ 2,152-193].
Εἰς τοὺς μάρτυρας καὶ κατὰ Ἀρειανῶν. 
Εκφωνήθηκε στις αρχές του 380, και 
δεν είναι πλήρης αλλά έχει μορφή σχε-
διαγράμματος. Το θέμα του αφορά τον 
θριάμβο της Ορθοδοξίας έναντι των 
αρειανών [PG 36:257-261· ΒΕΠΕΣ 
60,43-45· ΕΠΕ 2,224-235].
Εἰς ἑαυτὸν καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας ἐπιθυμεῖν 
αὐτὸν τῆς καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως. 
Εκφωνήθηκε λίγες ημέρες μετά την 24η 
Νοεμβρίου και την εγκατάστασή του 
στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. 
Απευθύνεται προς τους βασιλείς και το 
ποίμνιο και απαντά σ’ αυτούς που τον 
κατηγορούν ότι επεδίωξε την ανάρρησή 
του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο [PG 
36:265-280· ΒΕΠΕΣ 60,46-52· ΕΠΕ 
2,196-221].

Συντακτήριος εἰς τὴν τῶν ΡΝ΄ ἐπισκόπων 
παρουσίαν. Εκφωνήθηκε τον Ιούνιο του 
381, όταν παραιτήθηκε του αρχιεπισκο-
πικού θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως 
και της προεδρίας της Β΄ Οικουμενι-
κής συνόδου [PG 36:457-492· ΒΕΠΕΣ 
60,121-135· ΕΠΕ 2,238-293].
2. Απολογητικοί: 
Κατὰ  Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς 
Α΄ και Β΄. Συντάχθηκαν λίγο μετά τον 
θάνατο του Ιουλιανού το 364. Ο Γρηγό-
ριος εξιστορεί τη ζωή και τη δράση του 
Ιουλιανού, καθώς και την προσπάθειά 
του να επαναφέρει την ειδωλολατρία, 
κηρύσσοντας διωγμό εναντίον των χρι-
στιανών, και γίνεται αναφορά στο άδοξο 
τέλος του. Απευθύνεται με ποιμαντικό 
λόγο σε όσους έμειναν στερεοί στην 
πίστη τους αλλά και στους πεπτωκότες. 
Καταδεικνύει το μεγαλείο και τον θρί-
αμβο του χριστιανισμού και τονίζει με 
εμφαντικότητα το ατελές της προσπά-
θειας του Ιουλιανού να κατισχύσει της 
Εκκλησίας [PG 35:532-664, 664-720· 
ΒΕΠΕΣ 58,288-334, 335-354· ΕΠΕ 
3,18-181, 182-249].
Εἰς  Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον. Περιγράφεται 
το υπόδειγμα του χριστιανού φιλοσό-
φου με πρότυπο τον φίλο του Ήρωνα 
[PG 35:1197-1125· ΒΕΠΕΣ 59,190-
200· ΕΠΕ 3,250-289].

3. Δογματικοί: 
Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων. 
Εκφωνήθηκε το 379, αποτέλεσε το προ-
σχέδιο για τους Περὶ θεολογίας λόγους 
και ερμηνεύει συνοπτικά το Τριαδικό 
δόγμα [PG 35,1065-1080· ΒΕΠΕΣ 
59,142-148· ΕΠΕ 4,256-277]
Θεολογικὸς Α΄. Κατὰ Εὐνομιανῶν προδι-
άλεξις [PG 36:12-25· J. Barbel, Gregor 
von Nazian, Die fünf theologischen Reden, 
Text ü. Übers. mit Einleitung u. Kommentar 
(Testimonia, Schriften der altchristlichen 
Zeit 3), Düsseldorf: Patmos 1963, σ. 
38-60· SCh 250,69-98· ΒΕΠΕΣ 59,213-
218· ΕΠΕ 4,10-33]. 
Θεολογικὸς Β΄. Περὶ Θεολογίας [PG 
36:25-72· J. Barbel, σ. 62-126· SCh 
250,100-174· ΒΕΠΕΣ 59,219-237· 
Επε 4,34-103]. 
Θεολογικὸς Γ΄. Περὶ Υἱοῦ [PG 36:73-104· 
J. Barbel, σ. 128-168· SCh 250,176-
224· ΒΕΠΕΣ 59,239-251· ΕΠΕ 4,104-
151]. 
Θεολογικὸς Δ΄. Περὶ Υἱοῦ [PG 36:104-
133· J. Barbel, σ. 170-216· SCh 
250,226-274· ΒΕΠΕΣ 59,253-265· 
ΕΠΕ 4,152-195].
Θεολογικὸς Ε΄. Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
[PG 36:133-172· J. Barbel, σ. 218-282· 
SCh 250,276-342· ΒΕΠΕΣ 59,267-
282· ΕΠΕ 4,196-225]. 

Οι Θεολογικοί λόγοι εκφωνήθηκαν το 
380 στην Κωνσταντινούπολη και απο-
τελούν μία ενότητα. Οι πρώτοι τέσσερις 
αντιμετωπίζουν τους ανομοίους και ο 
πέμπτος τους πνευματομάχους. Στον Α΄ 
λόγο ο Γρηγόριος, με τη χαρακτηριστι-
κή φράση του «οὐ παντὸς τὸ περὶ Θεοῦ 
φιλοσοφεῖν, οὐ παντός», πραγματεύεται 
τους όρους και τις προϋποθέσεις εκ-
φοράς θεολογικού λόγου. Ο Β΄ λόγος 
αποτελεί πραγματεία περί της γνώσεως 
του Θεού. Στον Γ΄ λόγο του εξετάζει το 
τριαδικό πρόβλημα, στον Δ΄ αναλύει 
τα αμφιλεγόμενα περί Υιού χωρία της 
Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και στον 
Ε΄ τα περί Αγίου Πνεύματος.
4. Ηθικολογικοί και κοινωνικοί:
Περὶ φιλοπτωχίας. Εκφωνήθηκε πιθανώς 
το 373 στην Καισάρεια και αφορμώμε-
νος, ο Γρηγόριος, από την παύλεια ρήση 
ότι κορωνίδα των αρετών είναι η αγάπη 
προτρέπει στην πρακτική άσκησή της, η 
οποία θα πρέπει να είναι η αρωγή προς 
τους φτωχούς [PG 35:857-909· ΒΕΠΕΣ 
59,62-83· ΕΠΕ 5,240-321].
Εἰς τὸν Πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν 
τῆς χαλάζης. Εκφωνήθηκε το 373 στην 
Ναζιανζό, πραγματευόμενος την αιτία 
που προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση 
στην περιοχή [PG 35:933-964· ΒΕΠΕΣ 
59,92-104· ΕΠΕ 5,322-367].
Πρὸς τοὺς πολιτευομένους Ναζιανζοῦ 
ἀγωνιῶντας καὶ τὸν ἄρχοντα ὀργιζόμενον. 
Εκφωνήθηκε στη Ναζιανζό το 373, εξαι-
τίας διενέξεως μεταξύ του διοικητή της 
πόλης και του λαού. Προτρέπει τους μεν 
άρχοντες να ασκούν την εξουσία τους 
με πραότητα, φιλανθρωπία και θεομι-
μησία, τους δε πολίτες να πολιτεύονται 
με υπακοή [PG 35:964-981· ΒΕΠΕΣ 
59,104-111· ΕΠΕ 5,368-393].
Εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὸν ἐξισωτὴν 
Ἰουλιανόν. Εκφωνήθηκε το 374 στη 
Ναζιανζό παρόντος του Ιουλιανού, ο 
οποίος κατά την εποχή εκείνη ευρι-
σκόταν στην πόλη, προκειμένου να 
απογράψει τον πληθυσμό της και να 
κατανείμει τους ανάλογους φόρους. 
Στον λόγο αυτό αναλύει τους λόγους 
που οδηγούν στην επιβολή φορολογί-
ας και υπενθυμίζει στον Ιουλιανό την 
ουράνια απογραφή, η οποία επιτελείται 
με γνώμονα τη βιοτή του καθενός [PG 
35:1044-1064· ΒΕΠΕΣ 59,134-142· 
ΕΠΕ 5,394-425].
Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου· «Ὅτε ἐτέλεσεν 
ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους». Εκφωνή-
θηκε το 374 και εξηγεί το βιβλικό χωρίο 
Μτ 19:1-12. Ο Γρηγόριος υποστηρίζει 
ότι η διαφορετική αντιμετώπιση του 
νόμου μεταξύ ανδρών και γυναικών 
υφίσταται εξαιτίας του γεγονότος ότι 
οι συντάκτες του είναι άνδρες. Τεκμη-
ριώνει θεολογικώς την ισοτιμία μεταξύ 
ανδρός και γυναικός, πραγματεύεται 
τα του γάμου και της παρθενίας και 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλοι ανε-
ξαιρέτως έχουν ως κοινό σκοπό την 
απαλλαγή τους από το σαρκικό φρόνημα 
[PG 36:281-308· ΒΕΠΕΣ 60,53-63· 
ΕPE 5,426-465].Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο κτήτορας του χειρογράφου
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5. Εορταστικοί:
Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ 
Σωτῆρος. Πρέπει να εκφωνήθηκε ανή-
μερα των Χριστουγέννων του 379 
και επικεντρώνεται στη θεολογική 
σημασία της εορτής με σπουδαίες 
δογματικές νύξεις (κοσμολογία - αν-
θρωπολογία). Την αρχή του λόγου του 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς 
ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ 
γῆς, ὑψώθητε» υιοθέτησε αυτούσιους ο 
Κοσμᾶς ο Μελωδός κατά τη σύνταξη του 
κανόνα της εορτής των Χριστουγέννων 
[PG 36:312-333· ΒΕΠΕΣ 60,64-72· 
ΕΠΕ 5,36-71].
Εἰς τὰ ἅγια Φῶτα. Εκφωνήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 381 με σαφώς 
δογματικό περιεχόμενο. Στην ανάλυ-
ση που επιχειρεί περί Αγίας Τριάδος, 
ομιλεί περί της Ενανθρωπήσεως και 
αναφέρεται ρητώς στην εκ του Πατρός 
εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος [PG 
36:336-360· ΒΕΠΕΣ 60,73-83· ΕΠΕ 
5,72-113].
Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Εκφωνήθηκε στις 
5/6 Ιανουαρίου του 381 και λαμβά-
νοντας αφορμή από την κυριώνυμο 
ημέρα, πραγματεύεται το θέμα της βα-
πτίσεως των νεοφύτων την επομένη 
των Θεοφανίων. Στο βάπτισμα διακρί-
νει τρεις γεννήσεις: τη σωματική, αυτή 
του βαπτίσματος, η οποία καθιστά τους 
ανθρώπους υιούς του Θεού, και της 
αναστάσεως, η οποία είναι και η πιο 
φοβερή και κρίσιμη, διότι ο άνθρωπος 
προσέρχεται ενώπιον του Θεού [PG 
36:360-425· ΒΕΠΕΣ 60,84-110· ΕΠΕ 
4,278-379].
Εἰς τὴν Πεντηκοστήν. Εκφωνήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη πιθανώς το 380. 
Ομιλεί περί της θεότητας του Αγίου 
Πνεύματος και τους τρόπους ενεργεί-
ας Του. Πολλές εκφράσεις του λόγου 
χρησιμοποιήθηκαν στην ακολουθία της 
Πεντηκοστής [PG 36:428-452· ΒΕΠΕΣ 
60,111-120· ΕΠΕ 5,114-151].
Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα. Εκφωνήθηκε στην 
Αριανζό το 383. Σημαντικό μέρος του 
λόγου αυτού παρατίθεται αυτολεξεί από 
τον λόγο Εἰς τὰ Θεοφάνια. Το τέλος του 
λόγου αποτέλεσε πηγή και έμπνευσης 
και έδωσε ύλη στους υμνογράφους [PG 
36:624-664· ΒΕΠΕΣ 60,186-202· ΕΠΕ 
5,152-217].
Εἰς τὴν καινὴν Κυριακήν. Εκφωνήθηκε 
στα εγκαίνια του ναού του Αγίου Μά-
μαντος στη Ναζιανζό την Κυριακή της 
Διακαινησίμου του 383. Στον λόγο αυτό 
γίνεται αναφορά στην ιστορία του αν-
θρωπίνου γένους, την οποία συνδέ-
ει με το γεγονός της Αναστάσεως [PG 
36:608-621· ΒΕΠΕΣ 60,180-185· ΕΠΕ 
5,218-239].
6. Εγκωμιαστικοί.
Εἰς τοὺς Μακκαβαίους. Πιθανώς να εκ-
φωνήθηκε περί το 362 επί Ιουλιανού, 
και εγκωμιάζει τους επτά αδελφούς κα-
θώς και τη μητέρα τους για τη γενναι-
ότητα και τη θέρμη της πίστεώς τους 
[PG 35:912-933· ΒΕΠΕΣ 59,84-91· 
ΕΠΕ 6,14-39].

Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, ἐπίσκοπον 
Ἀλεξανδρείας. Με τη γνωστή φρά-
ση «Ἀθανάσιον ἐπαινῶν, ἀρετὴν 
ἐπαινέσομαι» εγκωμιάζει τον βίο, την 
προσωπικότητα και τις αρετές του με-
γάλου Ιεράρχη [PG 35:1081-1128· ΒΕ-
ΠΕΣ 59,148-165· ΕΠΕ 6,40-95].
Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανόν. 
Εγκωμιαστικός λόγος, στον οποίο πε-
ριγράφεται το γεγονός της μεταστροφής 
του ειδωλολάτρη μάγου της Αντιοχείας, 
λόγω της αγάπης του προς μία χριστι-
ανή. Πολλές φορές συγχέεται με τον 

επίσκοπο Καρχηδόνος Κυπριανό [PG 
35:1169-1193· ΒΕΠΕΣ 59,181-190· 
ΕΠΕ 6,96-127].
7. Επιτάφιοι: Ο Γρηγόριος θεωρείται 
ως εισηγητής του χριστιανικού περιε-
χομένου των επιταφίων λόγων. 
Εἰς Καισάριον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν. Εκ-
φωνήθηκε τέλη του 368, παρουσία 
των γονέων του, για τον αδελφό του 
Καισάριο, ο οποίος ενώ διασώθη-
κε από τον σεισμό της Νικομηδείας, 
κοιμήθηκε λίγο αργότερα από ασθέ-
νεια [PG 35:756-788· F. Boulenger, 
Panegyric on Caesarius and on Basil, 
Paris 1903, σ. 2-56· ΒΕΠΕΣ 59,23-
37· ΕΠΕ 6,382-425].
Εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν. Εκ-
φωνήθηκε στο Ικόνιο λίγο μετά τον θά-

νατο του Καισαρίου, πιθανώς το 369, 
και εγκωμιάζει τις αρετές της αδελφής 
του ως πιστού αντιγράφου της μητέρας 
του Νόννας [PG 35:789-817· ΒΕΠΕΣ 
59,37-47· ΕΠΕ 6,346-381].
Εἰς τὸν πατέρα. Εκφωνήθηκε το 374 
παρουσία του Μ. Βασιλείου και εγκω-
μιάζει τον υπερήλικα πατέρα του [PG 
35:985-1044· ΒΕΠΕΣ 59,111-134· 
ΕΠΕ 6,272-345].
Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον. Εκφωνήθηκε την 
1η Ιανουαρίου του 382 στον τάφο του 
Μ. Βασιλείου στην Καισάρεια. Εγκω-

μιάζει με θαυμασμό την όλη βιοτή του 
φίλου του και αναφέρεται διεξοδικώς 
στις μεταξύ τους διαφωνίες [PG 36:493-
605, F. Boulenger, Grégoire de Nazianze, 
Discours funèbres en l’honneur de son frère 
Césaire et de Basile de Césarée, Paris 
1908, σ. 58-230· ΒΕΠΕΣ 60,136-179· 
ΕΠΕ 6,128-271].
β) Επιστολές. Ο Γρηγόριος είναι ο 
πρώτος συγγραφέας, για τον οποίο 
γνωρίζουμε ότι προετοίμαζε συλλογή 
των επιστολών του, καθώς και κανόνες 
επιστολογραφίας, γεγονός που μας οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι έδιδε μεγάλη 
σημασία σε αυτό το είδος γραπτού λό-
γου. Κύρια προσόντα του επιστολογρά-
φου, κατά τον ιεράρχη, είναι το μέτρο, 
η σαφήνεια και η χάρη. Πολλές από 

τις επιστολές του έχουν ως παραλήπτες 
συγγενείς, φίλους και διδασκάλους, η 
δε θεματολογία τους ποικίλλει. Οι ελά-
χιστες επιστολές με θεολογικό περιεχό-
μενο γράφηκαν για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων, όπως είναι η 
Πρὸς Κληδόνιον επιστολή 101 (382) 
[χωρίο της επιστολής χρησιμοποιή-
θηκε στην Γ΄ Οικουμενική σύνοδο και 
ολόκληρη μνημονεύεται σε πρακτικό 
της Δ΄ Οικουμενικής συνόδου (Mansi 
4:1192Β-1193Β)]. Θεολογικού περιε-
χομένου είναι και η 102 επιστολή με 
τον ίδιο αποδέκτη, που συντάχθηκε το 
387. Έχει πνευματολογικό περιεχόμενο 
και αποτέλεσε αφορμή για τη συγγρα-
φή της 202 επιστολής Πρὸς Νεκτάριον 
Κωνσταντινουπόλεως (τμήμα της παρατί-
θεται από τον Σωζομενό, Εκκλησιαστική 
Ιστορία, VI,27, SCh 495,380-384· PG 
67,1368-1369). [PG 37:21-388· P. 
Gallay, Gregor von Nazianz. Briefe (GCS 
53), Berlin 1969 = Saint Grégoire de 
Nazianze. Correspondance, τ. 2, Paris 
1964, 1967 (πλην επιστολών 101-102, 
202)· SCh 208,36-94 (επιστολές 101-
102 και 202)· ΒΕΠΕΣ 60, 202-348· 
ΕΠΕ 8,10-399]
γ) Ποιήματα. 
1. Ἔπη Θεολογικά, τα οποία διακρίνο-
νται σε: 
Ἔπη Δογματικὰ [PG 37:397-522· ΒΕΠΕΣ 
61,11-60· ΕΠΕ 8,248-381].
Ἔπη Ἠθικὰ [PG 37:521-968· ΒΕΠΕΣ 
61,61-230· ΕΠΕ 9,14-453]. Η Πενθέ-
κτη Οικουμενική Σύνοδος, αποφαινόμε-
νη περί του κανόνα της Αγίας Γραφής, 
περιέβαλε με οικουμενικό κύρος το 
περί «περί τῶν γνησίων βιβλίων τῆς 
θεοπνεύστου γραφῆς» ποίημα σε 34 
στίχους του Γρηγορίου (Ἔπη Δογματικά, 
ιβ΄, PG 37:472-474). 
2. Ἔπη Ἱστορικά, τα οποία διακρίνο-
νται σε:
Περὶ ἑαυτοῦ [PG 37:969-1451· ΒΕΠΕΣ 
62,11-204· ΕΠΕ 10,12-431].
Περὶ τῶν ἑτέρων [PG 37:1451-1600· 
ΒΕΠΕΣ 62,205-261· ΕΠΕ 10,7-157].
Έγραψε επίσης Ἐπιτάφια [PG 38:11-82· 
ΒΕΠΕΣ 62,262-294· ΕΠΕ 10,159-269], 
Ἐπιγράμματα [PG 38,81-130· ΒΕΠΕΣ 
62,295-318· ΕΠΕ 10,271-347] και 
το αμφιβαλλόμενο θρησκευτικό δρά-
μα Χριστὸς Πάσχων [PG 38:133-338· 
ΒΕΠΕΣ 62,319-410· ΕΠΕ 8,34-247].
δ) Λοιπά έργα.
Ἴσον τῆς διαθήκης. Ο Γρηγόριος συνέτα-
ξε το 381 διαθήκη, δια της οποίας το 
κύριο μέρος της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του κατέλιπε στην Εκκλη-
σία της Ναζιανζού, πλην ελαχίστων 
αντικειμένων τα οποία παραχωρούσε 
στους συνεργάτες και μαθητές του [PG 
37,389-396]. Επίσης, θεωρείται ο συ-
ντάκτης ερμηνευτικών αποσπασμάτων 
σε χωρία της Παλαιάς και της Καινής 
Διαθήκης καθώς και ενός ανθολογίου 
κειμένων του Ωριγένη. Το από κοινού 
συνταχθέν με τον Μ. Βασίλειο έργο του 
Φιλοκαλία χρονολογείται περί το 358 
[SCh 226· 268· 302].  Α.ΓΛΑ.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει σε πτωχούς
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ΙΙΙ. Διδασκαλία. Ο Γρηγόριος κατέχει 
επάξια, μετά τον ευαγγελιστή Ιωάννη, 
τον τίτλο του θεολόγου, αφού θεωρείται 
βαθύς γνώστης και ερμηνευτής της ορ-
θόδοξης θεολογίας και άκρως εισηγητής 
τής «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀχράντως πεφυ-
λαγμένης θεοπνεύστου παραδόσεως». 
Η διδασκαλία του αποτέλεσε τη βάση 
της θεολογίας πολλών μεταγενεστέρων 
του Πατέρων και ιδιαίτερα των αγίων 
και πρυτάνεων της θεολογίας Ιωάννου 
του Δαμασκηνού και Γρηγορίου του Πα-
λαμά. Ο Γρηγόριος ζει σε μια κρίσιμη 
για την Εκκλησία και τη θεολογία της 
περίοδο. Μετά τους διωγμούς, η Εκ-
κλησία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις με-
γάλες τριαδολογικές και χριστολογικές 
αιρέσεις, οι οποίες, έχοντας εισηγητές 
την περιρρέουσα εθνική-γνωστικίζουσα 
πλουραλιστική κατάσταση φιλοσοφι-
κών και θεολογικήν πραγμάτων και την 
ιουδαϊκή-ιουδαΐζουσα αντίληψη περί 
«πενίας θεότητος», κατά τον Γρηγόριο, 

στόχευαν την Εκκλησία και την πίστη 
της στην καρδιά τους. Το θεμελιώδες 
δόγμα περί της ενότητας και της διά-
κρισης των θείων προσώπων της Αγίας 
Τριάδος και η όλη περί του Χριστού και 
του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία και 
οικονομία, εύρισκαν αντιμέτωπους και 
αντίθετους τη νοησιαρχική διαλεκτική 
φιλοσοφία και τη λογικοκρατούμενη 
εθνική αντίληψη, ή προκαλούσαν τον 
σκανδαλισμό στον στείρο ιουδαϊκό μο-
νοθεϊσμό. 
Ο Γρηγόριος Θεολόγος, όπως και οι 
άλλοι μεγάλοι Πατέρες του 4ου αι., υπε-
ρακοντίζοντας τα στεγανά όρια του αν-
θρώπινου στοχασμού, μέσα στα οποία 
εγκλωβιζόταν το περί Θεού κεφάλαιο, 
το οποίο και άφευκτα εκκολάπτει με 
ποικίλες μορφές την αίρεση, αποφαινό-
ταν ότι η περί Θεού διαλεκτική γνώση 
είναι πράξη και εμπειρία όχι μόνο του 
νου, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. 
Έτσι, θεολογεί ο Γρηγόριος: «Ἄπειρον 
οὖν τὸ θεῖον καὶ δυσθεώρητον καὶ 
τοῦτο πάντῃ καταληπτὸν αὐτοῦ μόνον, 
ἡ ἀπειρία». Επομένως, όσα περί Θεού 
γνωρίζουμε, αυτά είναι αποτέλεσμα της 
θείας αποκάλυψης και φωτισμού της 
ανθρώπινης αντίληψης. Έτσι, δεν έχο-
με ανακάλυψη του Θεού και των του 

Θεού, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του 
Θεού. «Τί τοῦτο ἔπαθον, ὦ φίλοι καὶ 
μύσται καὶ τῆς ἀληθείας συνερασταί; 
Ἔτρεχον μὲν ὡς Θεὸν καταληψόμενος, 
καὶ οὕτως ἀνῆλθον ἐπὶ τὸ ὄρος, καὶ 
τὴν νεφέλην διέσχον, εἴσω γενόμενος 
ἀπὸ τῆς ὕλης καὶ τῶν ὑλικῶν, καὶ εἰς 
ἐμαυτὸν ὡς οἷόν τε συστραφείς. Ἐπεὶ 
δὲ προσέβλεψα, μόλις εἶδον Θεοῦ τὰ 
ὀπίσθια». Με το θεολογικό τούτο σχήμα 
δεν αχρηστεύεται η ανθρώπινη διάνοια, 
αλλά αυτή μετακενώνεται στο θεοτερπές 
εργαστήριο της θείας χάριτος, ώστε να 
καταστεί ικανή, στο μέτρο του ανθρω-
πίνως δυνατού, να μεθέξει των θείων 
πραγμάτων και διαμέσου των γηίνων να 
προσψαύσει των θεοτικών, σημειώνει 
ο Γρηγόριος. 
Αυτή η θεία γνώση προπάντων δεν 
νοείται κατά τον τρόπο των αιρετικών 
Ανομοίων. Είναι γνωστό ότι ο μαθη-
τής του Αρείου Αέτιος και ο τούτου μα-
θητής επίσκοπος Κυζίκου Ευνόμιος, 
προκειμένου να δώσουν διέξοδο στο 
γνωσιολογικό αδιέξοδο, στο οποίο αυ-
το-οδηγήθηκε ο Άρειος, ο οποίος δίδα-
σκε, παρά τη βιβλική ρήση, πως «ὁ Υἱὸς 
ἐπιγινώσκει τὸν πατέρα» (Μτ 11:27), 
ότι «ὁ πατὴρ ἄρρητος τῷ Υἱῷ ὑπάρχει», 
γι’ αυτό και δεν μπορεί αυτός ο Υιός να 

είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αυτοί 
υποστήριζαν το δυνατό της γνώσης του 
Θεού. «Τὸν Θεὸν ἐπίσταμαι τηλαυγέστα-
τα καὶ τοσοῦτον αὐτὸν ἐπίσταμαι καὶ 
οἶδα, ὥστε μὴ εἰδέναι ἐμαυτὸν ὡς Θεὸν 
μᾶλλον ἐπίσταμαι», διακήρυττε ο Αέτιος 
και συνυπουργούσε ο Ευνόμιος.
Ο Γρηγόριος Θεολόγος, στον «Κατὰ 
Εὐνομιανῶν» λόγο του και αλλαχού, 
κινείται στο ορθόδοξο επίπεδο αναφο-
ράς, ερμηνεύοντας την ακαταληψία του 
ακτίστου από πλευράς του κτιστού και 
σημειώνοντας ότι ο άνθρωπος αδυνατεί 
να γνωρίζει τα «κατ’ αὐτόν» δηλαδή την 
ουσία του Θεού, αλλά μόνο τα «περὶ 
αὐτόν», δηλαδή τα παρακολουθήματα 
των θείων ενεργειών. Μέθοδος δε αυτής 
της θείας γνώσης αποβαίνει «ἡ πρᾶξις 
(ἡ ὁποία καὶ) καθίσταται ἐπίβασις τῆς 
θεωρίας». Οι καθαροί και έμπειροι του 
Αγίου Πνεύματος, «εἴσω παρακύψαντες 
τὸ ἀπόθετον κάλλος ἰδεῖν ἠξιώθησαν». 
Επομένως, «οὐ παντὸς τὸ περὶ Θεοῦ 
φιλοσοφεῖν, οὐ παντός».
Έχοντας, λοιπόν, οι «ἄριστοι» θεολόγοι, 
κατά τη φράση του Γρηγορίου, αυτές 
τις προϋποθέσεις, «συναγάγουν» στον 
ἑαυτό τους το «πλέον καὶ πλεῖον τῆς 
ἀληθείας» και ούτε παρεκκλίνουν ούτε 
και οδηγούν σε κατακλασμό την ορθή 
περί Θεού πίστη.
Γι’ αυτό, στοιχώντας ο Γρηγόριος σε 
όσα ο Βασίλειος και άλλοι Πατέρες δι-
δάσκουν, παραμένει προσηλωμένος 
στο δόγμα της μοναρχίας του Πατρός. Ο 
Πατέρας είναι η πηγή και η αρχή και η 
αιτία, όχι υπό την έννοια της υπεροχής, 
μέσα στη ζωή της Αγίας Τριάδας, ή της 
υποταγής (subordinatio) των προσώ-
πων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 
στον Πατέρα. Η μοναρχία του Πατρός 
στη θεότητα διασφαλίζει το «ἄπτωτον 
τῆς μονάδος» που αναιρεί τον κίνδυνο 
της πολυθεΐας. Ταυτόχρονα, όμως, δι-
ερμηνεύει και τις υπαρκτικές και αΐδιες 
ιδιότητες των θείων προσώπων και 
αποκαλύπτει τις μεταξύ τους άρρητες 
σχέσεις. «Διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἡμετέρων 
ὅρων ἱστάμενοι, τὸ ἀγέννητον εἰσάγομεν 
καὶ τὸ γεννητὸν καὶ τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορευόμενον…», λέγει ο άγιος Γρη-
γόριος. Το ότι η υπαρκτική ιδιότητα του 
δευτέρου προσώπου, η υιότητα, προσα-
γορεύει και επαληθεύει την υπαρκτική 
ιδιότητα του πρώτου προσώπου, του 
Θεού Πατέρα, αυτό έντονα υπογραμμί-
ζεται από τον Γρηγόριο. Τούτο πιο πρα-
κτικά σημαίνει πως, αν γίνει αποδεκτή 
η αρειανική αντίληψη περί του Υιού, 
ότι «ὕστερον δὲ ἐπιγέγονεν ὁ Πατὴρ 
πατήρ», τότε η αιρετική αυτή διαλεκτική 
προσβάλλει τον Πατέρα ότι επιδέχεται 
πρόοδο και έτσι αναιρείται το τέλειο του 
προσώπου του. Γι’ αυτό και εμφαντικά 
τονίζει ο θεολόγος Γρηγόριος: «Οὐ γὰρ 
ἐκ προσθήκης τὸ τέλειον». Και «πότε ὁ 
Πατήρ; Ὑπὲρ τὸ πότε ταῦτα. Τοῦτο οὖν 
καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον». 
Έτσι, δεν επιδέχεται προκοπή η ζωή 
της Αγίας Τριάδος ούτε και υπεισέρχεται 
στη σφαίρα της θεολογίας η χρονικό-
τητα. Τα υπαρκτικά γνωρίσματα των 
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