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Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς ἑορτὴ τῆς παιδείας, πρωτοεμφανίζεται τὸ 1842 

στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἐπισήμως θὰ θεσμοθετηθεῖ τὸ 1911 μὲ τὴν 

κατάρτιση τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ἴδιου Πανεπιστημίου. Ἀργότερα θὰ γενικευθεῖ ὡς 

σχολικὴ ἑορτή (πρωτοβάθμιας, μέσης καὶ ἀνώτατης παιδείας). 

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα παρουσιάστηκε τὸ 

φαινόμενο νὰ ἱδρύονται ἑόρτιες ἐπέτιοι στὸ ὄνομα ἑνὸς Ἁγίου ποὺ θεωρεῖται 

προστάτης μιᾶς θεσμικῆς ἢ μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ὁμάδας, ὅπως, π.χ., στὰ σώματα 

στρατοῦ καὶ ἀστυνομίας ἢ στὶς συντεχνίες ἀρτοποιῶν, ἁλιέων, ἐκδοτῶν κλπ. Ἡ 

συνήθεια αὐτὴ ἀντλεῖται ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, τὴν 

ψευδωνύμως ὀνομαζόμενη Βυζάντιο. 

Ἀκόμη καὶ πρὶν τὴν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, σαφῶς ὅμως ἀπὸ τὴν 

ἵδρυσή του (1830) καὶ ἑξῆς, σοβεῖ μία ἄλλοτε λανθάνουσα καὶ ἄλλοτε ἐμφανὴς 

διαμάχη, ὅσον ἀφορᾶ τὸν πνευματικὸ ἄξονα ἀναφορᾶς τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους. 

Ἀπὸ τὴ μιὰ προτείνεται νὰ ἀντλεῖται αὐτὸς ὁ ἄξονας ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ 

ὀρθόδοξη παράδοση, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναδεικνύει ἕναν 

ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό. Ἡ διαφορὰ εἶναι τεράστια. Ὁ πρῶτος ἄξονας 

παραπέμπει στὴν Ἐκκλησία ὡς γεγονὸς ποὺ ἐκφράζει τὴν ταυτότητα ἑνὸς λαοῦ (βλ. 

τὴν ἔνσταση τοῦ Μακρυγιάννη στὸν γάλλο ναύαρχο Δε Ριγνύ: «ἐμεῖς θέλομε νὰ 

λατρεύομε τὸν Θεό μας ὀρθοδόξως καὶ ἀνατολικῶς»). Ὁ δεύτερος ἀναφέρεται σὲ 

θρησκεία, δηλαδὴ σὲ μιὰ ἀπρόσωπη θρησκευτικότητα, σὲ μιὰ ἠθικοῦ 

περιεχομένου διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ, ἐπωφελὴ γιὰ τὴ συνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς 

κοινωνίας καὶ τὴν παιδευτικὴ ἀνάπτυξη χρηστῶν καὶ νομοταγῶν πολιτῶν. Ἡ 

ἐπιλογὴ κλίνει πρὸς τὴ δεύτερη συνθήκη, τὴν ὁποία εἰσηγεῖται ὁ Κοραῆς καὶ 

συνεχίζουν μέχρι σήμερα νὰ ὑπηρετοῦν ἐκπρόσωποι τοῦ ἰδιώνυμου ἑλληνικοῦ 

Διαφωτισμοῦ. Ὁ Κοραῆς, μᾶς θυμίζει ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος, «μαθητὴς τοῦ 



Βολταίρου καὶ θαυμαστὴς τοῦ Γίββωνα, δὲν ἔχει σὲ ὑπόληψη μήτε τὸ Βυζάντιο 

μήτε καταλαβαίνει σὲ βάθος τὴν πνευματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τὸ 

βυζαντινὸ πολιτισμό. […] Στὸ ζήτημα τῆς γλώσσας, ὅπως καὶ στὸ ζήτημα τῆς 

θρησκείας, ὁ Κοραὴς προτίμησε νὰ κηρύξει τὸ “χλιαρὸ” συμβιβασμό, […] δίχως νὰ 

ὑπολογίσει πὼς αὐτὲς εἶναι οἱ μόνες περιοχὲς ὅπου δὲ χωράει συμβιβασμός» 

(Μελέτες Α´, «Ὁ “Διάλογος” τοῦ Σολωμοῦ», σελ. 156 καὶ 160). 

Στὰ πλαίσια λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ δεύτερου ἄξονα θὰ πρέπει νὰ ἐντάξουμε τὴν 

καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῆς ταύτισής της ὡς ἑορτῆς τῆς 

παιδείας καὶ τῶν γραμμάτων, νοουμένων κατὰ προτεραιότατα καὶ κατὰ συνθήκην 

ὑπὸ τὸ πρίσμα ἑνὸς οὐμανισμοῦ καὶ μιᾶς λογικοκρατίας. Πρόκειται γιὰ μιὰ 

προσέγγιση ἀφηρημένου περιεχομένου μὲ γενικευμένο προσανατολισμό, ὅπου ἡ 

ἀναφορὰ στὸ ὄνομα τῶν τριῶν Ἁγίων εἶναι μᾶλλον τυπική, γιὰ νὰ μὴν πῶ 

οὐδέτερη, τηρουμένων ἀσφαλῶς τῶν ἐξαιρέσεων. Ἡ πείρα μᾶς ἔχει δείξει ὅτι οἱ 

σχεδὸν ὑποχρεωτικὲς ὁμιλίες ποὺ ἐκφωνοῦνται ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὰ ἀνώτατα 

ἐκπαιδευτήρια ἢ στὰ σχολεῖα, ἔχουν θεματολογία ἐν πολλοῖς οὐμανιστική, ὁμιλίες 

μάλιστα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφωνήσει ἕνας ἀγνωστικιστὴς ἢ ἕνας ἀντίθεος 

ὁμιλητής. Τὰ συνήθη θέματα ποὺ παρουσιάζονται σ᾽ αὐτὲς τὶς ὁμιλίες εἶναι: «Ἡ 

παιδαγωγικὴ ἀξία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», «Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», 

«Τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες», κλπ. Δὲν ἀξιολογῶ τέτοιες ὁμιλίες, 

πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποτελοῦν ἐξαιρετικὰ δοκίμια λόγου, ἀλλὰ ἐπισημαίνω ὅτι 

λειτουργοῦν ἐρήμην τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου ποὺ 

γέννησαν καὶ τιμοῦν αὐτὴ τὴν ἑορτή. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ κοινὴ μνήμη τους 

καθιερώθηκε ὡς ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐντάχθηκε στὸν λειτουργικό της χρόνο, καὶ 

ἀποβλέπει στὴ διδασκαλία τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ τὴν ὀρθὴ βιοτή, γιὰ 

νὰ μὴν πῶ στὴ μυσταγωγία τους. 

Πρὶν προχωρήσω στὸ θέμα μου, θὰ ἤθελα νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι οἱ τρεῖς Ἅγιοι 

ἔζησαν, ἔδρασαν καὶ ἔγραψαν μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς διδάσκαλοι καὶ 



ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ὁ ἀνθρωπισμὸς τοὺς ἐνδιέφερε, οὔτε ὁ 

Ἑλληνισμός, οὔτε μιὰ οὐδέτερη κοσμολογία ἢ ἀνθρωπολογία. Κατὰ μία 

ἐνδιαφέρουσα μάλιστα συγκυρία, ἡ λέξεις Ἕλληνας ἢ ἑλληνικὸς εἶχαν ἀρνητικὸ 

περιεχόμενο στὴν ἐποχή τους, σήμαιναν τὸν εἰδωλολάτρη ἢ τὸν παγανιστή. 

Μέριμνά τους ἦταν νὰ ἀναδείξουν τὴν πραγματικὴ φύση τῶν ὄντων καὶ νὰ 

παιδαγωγήσουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ στὴν ὁδὸ τῆς θεογνωσίας. 

 

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 

καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, θεσπίστηκε τὸν 11ο αἰώνα κατὰ τοὺς χρόνους τῆς 

βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ.  

(Θυμίζω ὅτι ἡ περίοδος τῶν Κομνηνῶν χαρακτηρίζεται ὡς ἐποχὴ ἀναγέννησης 

τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ ὡς ἐποχὴ ἀνοίγματος πρὸς τὶς πνευματικὲς 

παραδόσεις τοῦ παρελθόντος. Τὸ τελευταῖο ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύνολο 

πλέον τοῦ λαοῦ τῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε κοινὸ πνευματικὸ ἄξονα ἀναφορᾶς: Ἡ 

ἀλήθεια γιὰ τὸν Θεό, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο εἶχε διατυπωθεῖ καὶ διευκρινισθεῖ 

μὲ τρόπο τελειωτικό, ὕστερα ἀπὸ πολλὲς διαμάχες καὶ δογματικοὺς ἀγῶνες. Ὁ λαὸς 

τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ λαὸς τοῦ Θεοῦ συγχρόνως εἶχε πλέον κριτήρια ὥστε 

ἀκινδύνως νὰ μπορεῖ νὰ διαλέγεται μὲ τοὺς πολιτισμοὺς τῆς ἐποχῆς του ἢ μὲ 

περασμένους πολιτισμούς, ἐμβαπτίζοντας τὴν ὅποια σοφία τους στὸν δικό του 

πολιτισμὸ καὶ δικαιώνοντας μερικῶς τὴν ὕπαρξή τους, ὅπως κυρίως ἔγινε μὲ τὴν 

παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖο κατεξοχὴν ἐμβαπτίστηκε στὴν 

ἐκκλησιαστικὴ πίστη καὶ δικαιώθηκε.) 

Τὸ σημαντικὸ ἐρώτημα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως καὶ κάθε ἐποχῆς, ἦταν γιὰ τὴν 

«ὁδὸ» ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν πνευματικὴ ἐνηλικίωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν 

ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας του. Παρουσιάστηκε καὶ τότε, ὅπως συχνὰ παρουσιάζεται 

(βλ. ἰδιαίτερα τὴ δική μας ἐποχή), τὸ φαινόμενο τῶν ζηλωτικῶν μονομερειῶν, ποὺ 



συχνὰ παρασύρουν σὲ αὐτονομήσεις ἐπιμέρους «ὁδῶν» ἢ, ἀκόμη χειρότερο, σὲ 

ἀποκλίσεις. 

Ἂς δοῦμε ὅμως τὰ γεγονότα γύρω ἀπὸ τὴ θέσπιση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν 

Ἱεραρχῶν. 

Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο ποὺ βρίσκεται καταγραμμένο στὸ οἰκεῖο μέρος τοῦ 

Μηναίου τοῦ Ἰανουαρίου, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ξέσπασε ἔριδα στὴν Κωνσταντινούπολη 

καὶ ὁ λαὸς χωρίστηκε σὲ τρεῖς ὁμάδες ποὺ καθεμιὰ πρόβαλλε ὡς σημαντικότερο 

διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης ἢ τὸν Βασίλειο ἢ τὸν Γρηγόριο ἢ τὸν Χρυσόστομο. Σὲ 

σημεῖο μάλιστα ποὺ ἐκ τῆς προτιμήσεως νὰ ὀνομάζονται ἀνάλογα καὶ οἱ ὁμάδες: 

Βασιλεῖτες, Γρηγορίτες, Ἰωαννίτες. 

Πρωταγωνιστὴς τῆς συμφιλιώσεως τῶν τριῶν ὁμάδων παρουσιάστηκε ὁ 

ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων Ἰωάννης Μαυρόπους, ἄνδρας ἀξιοσέβαστος ἀπὸ ὅλους λόγῳ 

τοῦ ἤθους του καὶ τῆς εὐρύτατης παιδείας του. Ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους ἀνακοίνωσε 

στὸν λαὸ ὅτι σὲ ὁραματικὴ κατάσταση συνάντησε τοὺς τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες, οἱ 

ὁποῖοι ἀπὸ κοινοῦ τοῦ εἶπαν ὅτι κανένας δὲν εἶναι σημαντικότερος ἀπὸ τὸν ἄλλο 

καὶ ὅτι οἱ τρεῖς μαζὶ ἀποτελοῦν μία ἑνότητα ποὺ φαίνεται καὶ στὴ ζωή τους καὶ στὴ 

διδασκαλία τους. Ὁ ἴδιος Ἰωάννης Μαυρόπους εἰσηγήθηκε τὴ θέσπιση τῆς ἑορτῆς 

στὶς 30 Ἰανουαρίου, μιὰ ποὺ κατὰ τὸν μήνα αὐτὸ προηγοῦνται οἱ ἑορτὲς ἑκάστου: 1 

Ἰανουαρίου τοῦ Μ. Βασιλείου, 25 Ἰανουαρίου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καὶ 27 

Ἰανουαρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ ἴδιος ἐπίσης συνέθεσε καὶ τὸν 

ἀσματικὸ κανόνα τῆς ἑορτῆς. Ἄλλες ἱστορικὲς πηγὲς δὲν ἔχουμε γιὰ νὰ γνωρίσουμε 

καλύτερα πῶς εἰσήχθη αὐτὴ ἡ κοινὴ ἑορτή. Ἔχουμε ὅμως μαρτυρίες: τὸ 1066 

ἐμφανίζονται οἱ τρεῖς Ἅγιοι μαζὶ σὲ μικρογραφία ψαλτηρίου, καὶ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 

11ου αἰώνα ἐμφανίζονται σποραδικὰ οἱ τρεῖς μαζὶ σὲ τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες.  

Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀκολουθίας ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ τρεῖς Ἅγιοι 

συστοιχοῦν, κατὰ ἀλληγορικὸ τρόπο βέβαια, πρὸς τὴν τριαδικὴ θεότητα, τὴν ὁποία 

διὰ τῶν λόγων ὕμνησαν. Ἐπίσης ἐξαίρεται ἡ συμβολή τους στὴν ἀνάπτυξη τοῦ 



θεολογικοῦ λόγου καὶ στὴν ἀποδεικτικὴ ἐναντίον αἱρέσεων ποὺ συγχέουν, 

σκοτεινιάζουν καὶ παγιδεύουν τοὺς πιστοὺς. 

 

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὸν ὁποῖο θέλησε νὰ μᾶς προφυλάξει ἡ 

Ἐκκλησία θεσπίζοντας τὴν κοινὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἑορτή, θὰ πρέπει νὰ δοῦμε τί 

κυρίως ἐκπροσωποῦσε στὸν λαὸ ὁ καθένας χωριστὰ καὶ γιατί ἡ ἐπιλογὴ μόνο τοῦ 

ἑνὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ στρεβλὴ ἀντίληψη καὶ ἑρμηνεία τῆς «ὁδοῦ» τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ βίου. 

Ὁ Μέγας Βασίλειος, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἱδρύεται ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 

θεωρεῖται ὁ κυριώτερος ἐκπρόσωπος τοῦ μοναστικοῦ ἤθους, δεδομένου ὅτι 

ἐμβάπτισε τὴ μοναστικὴ βιοτὴ στὴν εὐχαριστιακὴ πράξη, ἀναδεικνύοντας 

ἑπομένως τὸ μοναστικὸ καὶ ἀσκητικὸ στοιχεῖο τῆς «ὁδοῦ» τῆς σωτηρίας μὲ τὴ θεία 

Λειτουργία. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ὀργάνωσε τὸν μοναχισμὸ σὲ κοινοβιακὴ μορφή, καὶ 

ἔθεσε τοὺς ὅρους τῆς ἄσκησης καὶ τῆς βιοτῆς τῶν μοναχῶν μὲ τὰ συγγράματά του 

«Ὅροι κατὰ πλάτος», «Ὅροι κατ᾽ ἐπιλογήν», «Μέγας Ἀσκητικὸς» καὶ «Ὑποτυπώσεις 

ἀσκήσεως». Ὁ μοναχισμὸς τίθεται στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὰ μυστήρια 

τῆς ὁποίας νοηματοδοτεῖται ὁ πνευματικὸς καὶ ἀσκητικὸς χαρακτήρας τοῦ βίου 

τους. Μὲ τὴν ἀνάδειξη μάλιστα τοῦ πρωτεύοντος ρόλου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα 

στὴν κτίση καὶ τὴν ἱστορία, ποὺ ἀνέπτυξε στὸ ἔργο του «Περὶ Ἁγίου Πνεύματος», 

ἀνοίγει τὸ περιεχόμενο τοῦ ἀσκητικοῦ μοναχισμοῦ σὲ ἁγιοπνευματικὴ ἱστορία. 

Εἶναι ἑπομένως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς μοναστικῆς ἄσκησης καὶ μιᾶς ἐσωτερικῆς 

(νηπτικῆς) πνευματικότητας, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς «διὰ πράξεως ἀσκήσας 

φιλοσοφίαν [καὶ] διὰ ταύτης τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων προβάς». 

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐκπροσωπεῖ τὴ θεωρητικὴ ὁδό, τὴν ὁδὸ τῆς 

κατανοήσεως διὰ τοῦ νοὸς τοῦ φωτιζομένου ἀπὸ τὴν καρδία, ἔστω καὶ ἂν φθάνει 

συχνὰ στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ κατανόηση τοῦ Θεοῦ («Θεὸν φράσαι 

μὲν ἀδύνατον, νοῆσαι δὲ ἀδυνατότερον»). Εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς θεωρίας καὶ τῆς 



θεολογίας, γι᾽ αὐτὸ καὶ προσαγορεύτηκε «θεολόγος», δεύτερος αὐτὸς μετὰ τὸν 

ἀπόστολο Ἰωάννη. Στὸ κοντάκιο τῆς ἑορτῆς του (25 Ἰανουαρίου) χαρακτηρίζεται ὡς 

«θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος». Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου 

Γρηγορίου παρουσιάστηκε ὡς μία ἔκτακτη φανέρωση τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ σὲ 

καιροὺς δύσκολους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ ἦταν σχεδὸν ὑπὸ διωγμόν, καὶ 

παραμένει ὡς μέτρο τοῦ θεολογικοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας, ἐμπνέοντας 

ὑμνογράφους καὶ ρήτορες, ἀποτελώντας ἐπίσης μέτρο ἀληθοῦς χριστιανικῆς 

πείρας. Συγχρόνως, ἕλκει τοὺς ἐραστὲς τοῦ λόγου καὶ τοὺς κατὰ Χριστὸν στοχαστές, 

μέχρι τοῦ σημείου νὰ ξεχνοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀσφαλῶς ἕνας θεόσδοτος 

ὀργανισμός, ἀλλὰ ἡ δράση της καὶ οἱ ἐνέργειές της τέμνουν τὴν ἱστορία. Ὁ ἔρωτας 

γιὰ τὸν λόγο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκπαραθυρώνει τὴν πράξη.  

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔμεινε στὴν ἱστορία γνωστὸς ὡς ὁ κήρυκας τῆς 

μετανοίας ποὺ ἐπιτελεῖται μὲ τὴ συντριβὴ καὶ μὲ τὴν ἀγαθοεργὸ πράξη, ἤ, γιὰ νὰ 

ἀντλήσω ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ συναξαρίου τῆς ἑορτῆς, «ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης 

χρηματίσας πηγή, καὶ ὅλος ἄντικρυς φιλαδελφείᾳ τε καὶ διδασκαλίᾳ». Διακηρύσσει 

περισσότερο ἕναν κοινωνικὸ καὶ φιλάδελφο ρόλο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, 

δίνοντας ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸν ἠθικὸ καταρτισμὸ τῶν πιστῶν καὶ ἐλέγχοντας τὴν 

παραβίαση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν. Εἶναι, ἑπομένως, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἀγαθοεργοῦ 

καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῶν πιστῶν, προβάλλοντας ὡς κατεξοχὴν ἀρετὴ τὴ 

χριστομίμηση καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. 

 

Ἤδη περιέγραψα τρεῖς «ὁδοὺς» ποὺ ἀποδόθηκαν σὲ ἕναν ἕκαστο τῶν Τριῶν 

Ἱεραρχῶν, καὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ νὰ 

συμβάλουν στὴν πνευματικὴ προκοπὴ τῶν πιστῶν: α) τὴν ἀσκητικὴ ὁδό, β) τὴ 

θεωρητικὴ-θεολογικὴ ὁδό, γ) τὴν κοινωνικὴ-ἀγαπητικὴ ὁδό. Πρόκειται γιὰ ὁδοὺς 

ποὺ ἀναπτύσσονται στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν του καὶ συνεχίζουν νὰ 

ἐξηγοῦνται ἀπὸ τοὺς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἡ αὐτονόμηση μιᾶς ἀπὸ 



τὶς παραπάνω τρεῖς παραμέτρους καὶ ἡ μονομερὴς ἀνάδειξη ἑκάστης ὡς κατεξοχὴν 

ὁδοῦ, ὁδηγεῖ σὲ σύγχυση, ἢ καὶ σὲ διαίρεση, ἐνῶ ἡ σύνθεση τῶν τριῶν αὐτῶν 

ἀξόνων ἀναφορᾶς ὁδηγεῖ σὲ συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν ἑαυτό τους, μὲ τὸν 

κόσμο, μὲ τὸν Θεό. Μιὰ συμφιλίωση ποὺ γεννᾶ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη, τὴν ἑνότητα 

καὶ τὴν ἀγαπητικὴ συνύπαρξη, ἤ, ὅπως καταγράφεται ὡς ἐπιθυμία τῶν τριῶν Ἁγίων 

στὸ συναξάρι τῆς ἑορτῆς τους, «φροντίδα μας καὶ ὅταν ζούσαμε καὶ ὅταν φύγαμε 

ἀπὸ τὴ ζωή, ἦταν νὰ εἰρηνεύουμε τοὺς λαοὺς καὶ νὰ τοὺς ὁδηγοῦμε σὲ εἰρήνη» 

(«σπουδὴ καὶ ζῶσι καὶ μεταστᾶσιν ἡμῖν, εἰρηνεύειν καὶ εἰς ὁμόνοιαν ἄγειν τὰ 

πέρατα»). Ὡς παιδαγωγικὴ ἀρχὴ αὐτὴ ἡ σύνθεση προφυλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 

μονομέρειες ἢ μονομανίες, ἀπὸ κλειστὲς ἀντιλήψεις ἢ φανατισμούς, καὶ τοῦ 

ἐπιτρέπει νὰ ἀνοίγεται σὲ μιὰ ἐλευθερία ποὺ ἀναπαύεται στὴ σχέση μὲ τὸν ἑαυτό 

του, μὲ τὸν κόσμο καὶ μὲ τὸν Θεό. 

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴ σημασία αὐτῆς τῆς σύνθεσης, θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν 

ἱστορία τῶν αὐτονομήσεων αὐτῶν τῶν ὁδῶν, ποὺ ἐμφανίζονται ἤδη ἀπὸ τοὺς 

ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ δὲν ἔλλειψαν νὰ ταλαιπωροῦν τὸν ἐκκλησιαστικὸ βίο 

κατὰ καιροὺς μέχρι σήμερα. Κατὰ τὸν 3ο μάλιστα αἰώνα ἐμφανίζεται μιὰ οἱονεὶ 

σύγκρουση ἀνάμεσα στὸν ἀσκητικὸ βίο, στὸν ὁποῖο πρωταγωνιστοῦν οἱ μοναχοὶ 

καὶ δείχνουν νὰ ἀγνοοῦν τὸν εὐχαριστιακὸ βίο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὸ σῶμα τῶν 

ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι, ὡς πρόεδροι τῆς θείας Εὐχαριστίας, προσπαθοῦν νὰ 

περιορίσουν τὴν ἐπήρεια τοῦ μοναστικοῦ καθεστῶτος. Γνωρίζουμε δύο συνθέσεις 

ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον ἀφορᾶ τὴ σύνθεση αὐτῶν τῶν 

δύο ὁδῶν, τοῦ ἁγίου Μαξίμου τὸν 6ο αἰώνα (ποὺ ἦταν μόνον μοναχός) καὶ τοῦ 

ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τὸν 14ο αἰώνα (ποὺ ἦταν ἔμπειρος μοναχὸς καὶ ἀργότερα 

ἐπίσκοπος). Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀναπτύξεις ἐπιμένουν στὴ σύνθεση ἄσκησης καὶ θείας 

Εὐχαριστίας. Ἄλλωστε, ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι ὁ κατεξοχὴν διδάσκαλος τῆς 

Ἐκκλησίας ποὺ ἐγκέντρισε τὸν μοναχισμὸ στὸ εὐχαριστιακὸ σῶμα, ὀργανώνοντας 

τὸν κοινοβιακὸ μοναχισμό, θέτοντας συγχρόνως τὶς βάσεις πάνω στὶς ὁποῖες 



ἀναπτύχθηκε ἀργότερα ὁ ἀσκητικὸς χαρακτήρας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡστόσο, μέχρι 

σήμερα δὲν ἔλλειψαν οἱ προστριβὲς καὶ οἱ ἀλληλοεπικαλύψεις. Ἀναφέρομαι, π.χ., 

σὲ μιὰ ἰδιότυπη κατάσταση ποὺ διατρέχει σήμερα τὸν ἐκκλησιαστικό μας βίο, ὅπου 

σεβάσμιοι μοναχοὶ ἀναλαμβάνουν νὰ καθοδηγήσουν τὰ μέλη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 

ἐρήμην τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων, εἰσάγοντας ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα μιὰ 

βατικάνεια ἀντίληψη ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ὅλο σῶμα τῆς 

Ἐκκλησίας λαμβάνοντας ἐξουσία ἀπὸ θεία χάρη ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς 

παρέχεται ἀτομικά. Ἐπίσης ἀναφέρομαι σὲ ἄτυπες ὁμάδες ποὺ ταλαιπωροῦν τὸ 

σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ αὐτονομημένες ἐμμονὲς καὶ ἀθεολόγητες ἑρμηνεῖες, μέχρι 

τοῦ σημείου μάλιστα νὰ εἰσάγουν τὴν ἀντίληψη μιᾶς ἀνεπίσκοπης Ἐκκλησίας. 

Ὅμως, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι αὐτοὶ ποὺ θεμελίωσαν καὶ ἀνέπτυξαν τὸ 

εὐχαριστιακὸ ἦθος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μὲ βάση μιὰ ἱεραρχία καὶ τὴν ἐξ 

αὐτῆς πηγάζουσα διανομὴ καὶ ἐνέργεια τῶν διακονημάτων. Εἶναι ἰδιαίτερα 

σημαντικὸ ὅτι καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ποιητὲς ἢ διαμορφωτὲς κειμένων τῆς θείας 

Λειτουργίας. [Σημειώνω ἐδῶ ὅτι, ἐκτὸς τῶν γνωστῶν κειμένων θείας Λειτουργίας 

ποὺ ἀποδίδονται στὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, καὶ ὁ ἅγιος 

Γρηγόριος ἔχει συνθέσει θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ὅμως, ἐπειδὴ μετακινεῖ τὴν ἁγία 

Ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀντὶ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Πατέρα ὅπως 

συμβαίνει στὶς ἄλλες δύο, ἐξέπεσε τῆς χρήσης.] 

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ σύνθεση ἄσκησης, θεολογίας καὶ ἔμπρακτης ἀγάπης, διασφαλίζει 

ὅτι κάθε πιστὸς προσωπικὰ ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ ὡς μέλη τοῦ ἑνὸς σώματος 

ὁδεύουμε ἐπὶ ἀσφαλοῦς ὁδοῦ, βρισκόμαστε μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀληθείας καὶ 

ψηλαφοῦμε τὴν ἀπερίσταλτη ζωή (βλ. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»). 

 

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὴν ἰδιαίτερη συμβολή τους στὸ ἔργο τῆς παιδείας (καὶ 

παιδαγωγίας) τοῦ ἀνθρώπου, θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι χαριτώθηκαν μὲ 

ἱκανότητες ποὺ τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ διερευνήσουν σὲ βάθος τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ 



καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ μποροῦμε ὅσοι ἀκολουθοῦμε τὴ διδασκαλία τους νὰ 

βρίσκουμε τοὺς δρόμους ποὺ ὁδηγοῦν σ᾿ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται πνευματικὴ 

ἐνηλικίωση. Συνεχῶς μᾶς ὑπενθυμίζουν μὲ τὸ ἔργο ποὺ μᾶς ἄφησαν ὅτι κάθε 

σπουδή, κάθε ἐνδιάθετη κατάσταση, κάθε πράξη πρέπει νὰ πηγάζει ἀπὸ τρεῖς 

ἀρχὲς καὶ σὲ αὐτὲς νὰ ἀναφέρεται: α) Τριαδικότητα, β) Θεανδρικότητα, γ) 

Πνευματικότητα. 

  

Μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς Τριαδικότητας μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ 

ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ πραγματώσει τὸ εἶναι του μόνο διὰ τῆς σχέσεως, ποὺ στὴν 

εὐαγγελικὴ γλώσσα ὀνομάζεται ἀγάπη, καὶ ἐπεξηγηματικὰ τριαδικὴ ἀγάπη, καὶ ὄχι 

μὲ τὴν ἀτομικότητα, τὸν ἀνταγωνισμό, ἢ τὴν ἐπιλεκτικὴ καὶ ἰδιοτελὴ συναλλαγή. Οἱ 

ἀγῶνες τους ἐναντίον αἱρετικῶν γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὴν πίστη στὸν Τριαδικὸ Θεὸ 

ἦταν ἀγῶνες ποὺ πρωτίστως ἀπέβλεπαν στὸ νὰ διασώσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ 

ἀνθρώπου, νὰ δείξουν στὸν ἄνθρωπο τὸν ἀληθὴ τρόπο τῆς ὑπάρξεώς του, καὶ νὰ 

ὑποδείξουν τὴν ὁδὸ τῆς θεογνωσίας καὶ τῆς σωτηρίας. Ὑπάρχουμε ὡς εἰκόνες τοῦ 

Θεοῦ, μία φύση καὶ μύρια πρόσωπα, ὅπως ὁ Θεὸς εἶναι μία φύση καὶ τρία 

πρόσωπα, καὶ καλούμαστε νὰ πραγματοποιήσουμε αὐτὴν τὴν κλήση ὡς κοινωνία 

προσώπων, ποτὲ ἀτομικὰ καὶ ἐγωιστικά. Ἡ ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς κοινωνίας ἐξαρτᾶται 

ἀπὸ τὴν πραγματικὴ παράδοσή μας στὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸς ἐνδυναμώνει 

τὴ βούλησή μας καὶ ὡς μέλη τοῦ σώματός του συνδεδεμένα μεταξύ μας μᾶς ὁδηγεῖ 

στὴν πραγματοποίηση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας υἱοθεσίας. Αὐτὴ τὴν 

πραγματικότητα τὴν διατυπώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς στὴν ἀρχιερατική του προσευχὴ 

μιλώντας γιὰ τοὺς μαθητές του, ὅπως μᾶς παραδίδει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: 

«Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν 

καθὼς ἡμεῖς». Καὶ παρακάτω: «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν 



ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, […], ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, 

ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν». 

 

Μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς Θεανδρικότητας, τὴ διδασκαλία δηλαδὴ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι 

τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ἀνοίγουν τὴν ἱστορία σὲ μιὰ προοπτικὴ 

διαρκοῦς σχέσης τοῦ κτιστοῦ μὲ τὸ ἄκτιστο καὶ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ζοῦμε μὲ 

συγκεκριμένη ἀναφορὰ στὴ δυνατότητα μιᾶς ἐγχρίστωσης τοῦ καθενός. Ἂν ὁ Υἱὸς 

τοῦ Θεοῦ πραγματικὰ φέρει τὴν ἴδια ἀνθρώπινη φύση ποὺ φέρει ὁ καθένας μας 

(βλ. τὸν ὅρο τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ 

τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, μηδεμιᾶς τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς 

ἀνηρημένης»), καὶ αὐτὴ τὴ φύση τὴν ἀνύψωσε στὸν τόπο τῆς θεότητας, εἰς τὰ δεξιὰ 

τοῦ Πατρός, τότε ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ γίνει υἱὸς τοῦ ἴδιου Πατέρα. Πρόκειται 

γιὰ τὴν κορυφαία ἀνατροπὴ στὸν χῶρο τῆς ἀνθρωπολογίας, καὶ αὐτὴ τὴν ἀνατροπὴ 

ὑπογραμμίζουμε στὸ ἰδιόμελο τῆς πρώτης ὥρας τῆς παραμονῆς τῶν 

Χριστουγέννων: «ὁ Θεὸς ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθεὶς τὸ καθ᾽ 

ἡμᾶς καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα». Ὅμως, ἡ κοινωνία καὶ ἡ ἕνωση μὲ τὸν Χριστὸ δὲν 

ἐπιτυγχάνεται σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ διέρχεται διὰ τῆς κοινῆς εὐχαριστιακῆς 

κοινωνίας. Τὸν Χριστὸ τὸν μιμεῖσαι ὡς ἀγάπη, δηλαδὴ ὡς κοινωνία σχέσεων. 

 

Μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς Πνευματικότητας μᾶς διαφυλάσσουν ἀπὸ τὴ σύγχυση μιᾶς 

ἀπροσδιόριστης ἀντίληψης γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴ ζωὴ καὶ μᾶς εἰσάγουν σὲ μιὰ 

συγκεκριμένη ἀναφορὰ καὶ πορεία ποὺ πραγματοποιεῖται διὰ τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος. Ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς μελῶν αὐτοῦ τοῦ σώματος, 

δὲν ἐπαφίεται στὶς ἰδιομορφίες τοῦ χαρακτήρα ἑκάστου ἀνθρώπου ἢ στὶς φυσικές 

του ἱκανότητες, ἀλλὰ καθίσταται ἐφικτὴ μὲ τὴν ἐνσωμάτωση καθενὸς σὲ μιὰ 

κοινότητα ποὺ συνέχεται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖο μᾶς 

ἐλευθερώνει ἀπὸ τοὺς ποικίλους περιορισμοὺς τῆς κτιστῆς μας φύσεως. Αὐτὸ τὸ 



Πνεῦμα μᾶς ὁδηγεῖ στὸν Υἱό, ὁ ὁποῖος μᾶς καθιστᾶ υἱοὺς τοῦ Πατρός του. Εἶναι 

χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴ θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία μετέχουμε γιὰ νὰ 

ἐγχριστωθοῦμε, νὰ κοινωνήσουμε τὸν Χριστό, ἀφοῦ δηλώσουμε ὅτι ἔχουμε 

προσέλθει ἀφήνοντας πίσω μας τὶς μέριμνες τοῦ βίου («πᾶσαν τὴν βιωτικὴν 

ἀποθώμεθα μέριμναν»), ἀφοῦ διακηρύξουμε τὴν ὀρθὴ πίστη μας μέσα στὸν 

σύνδεσμο τῆς ἀγάπης («ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν»), 

προβαίνουμε τελικὰ στὴν ἐπίκληση πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα νὰ μᾶς ἁγιάσει μὲ τὴν 

ἁγιαστικὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος («κατάπεμψον τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾽ 

ἡμᾶς»), ὥστε νὰ ἱκανωθοῦμε νὰ μεταλάβουμε τῶν δώρων ποὺ ἀκολούθως θὰ 

μεταβληθοῦν σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστὸ ἐγγίζει παγανιστικὲς καταστάσεις.  

 

Μὲ αὐτοὺς τοὺς ἄξονες καὶ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς δίνουν νόημα στὴν παιδεία τοῦ 

ἀνθρώπου, τὴν ὁποία μάλιστα ἀντιλαμβάνονται ὡς παιδεία διὰ βίου. Εἶναι μάταιο 

καὶ ἄσχετο νὰ θέλουμε νὰ ὀργανώσουμε τὴν παιδεία μας μὲ ὅρους ἐπικαιρικῆς 

σκοπιμότητας, πολὺ περισσότερο μὲ ἀπουσία ἑνὸς ἱεροῦ ἢ μεταφυσικοῦ ἄξονα, 

χωρὶς δηλαδὴ τὴ συμβολὴ αὐτῶν τῶν τριῶν μειζόνων δασκάλων καὶ τὴν ἀναγωγὴ 

στὴ συνθετική τους πρόταση. 

Ὁ Ζήσιμος Λορεντζάτος ἐπισημαίνει: «Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά μας σήμερα: νὰ 

ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας καὶ νὰ βροῦμε τὴ μεταφυσικὴ παράδοση, ἂν ἔχουμε δική 

μας, ὥστε καὶ οἱ τέχνες καὶ τὰ ἄλλα ὅλα νὰ ἀποχτήσουν ἕναν ἄξονα ἀναγωγῆς, 

χωρὶς τὸν ὁποῖο δὲ γίνεται τίποτα ἢ σκορπίζομε μόνο ὅσα πέσουν στὰ χέρια μας» 

(Μελέτες Α´, «Το χαμένο κέντρο», 373). Καὶ ἀλλοῦ θὰ γίνει σαφέστερος: «… ὁ 

κόσμος τοῦτος εἶναι πραγματικὸς μόνο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς αἰτίας του, διαφορετικά 

–δίχως τὴν αἰτία του– καταρρέει, παύει νὰ ὑπάρχει, τὰ χέρια μας πιάνουν παντοῦ 

ἕνα φάντασμα, τὸ μὴ ὄν. Τὴν ἀπόκοσμη αἰτία αὐτή, γιὰ μᾶς ποὺ μιλᾶμε καὶ 

γράφομε ἑλληνικά, ἀπὸ γενεὲς γενεῶν τὴν πραγματοποιεῖ μεταφυσικά, δηλ. 



θρησκευτικά, ἢ τὴν ἐπαληθεύει στὴ ζωή μας ἡ ὀρθόδοξη παράδοση τῆς 

χριστιανοσύνης, ὁ ἀπαρασάλευτος ἄξονας γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ταλανίζεται –

γόνιμα ἢ μάταια, ἐξαρτᾶται– ὁ πολύβουος στρόβιλος τῆς ζωῆς. Ἄλλος τρόπος 

μεταφυσικῆς πραγματοποίησης δὲν υπάρχει γιὰ μᾶς τουλάχιστο ποὺ ζοῦμε στὶς 

περιοχὲς αὐτὲς τῆς γῆς» (ib., 245-246). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


