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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 
«Λόγος εἰς τούς ὁσίους τιη΄ (318) θεοφόρους Πατέρας,

καί εἰς Κωνσταντῖνον τόν εὐσεβέστατον βασιλέα»1

Ὁπρεσβύτερος Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος κατά πάσα πιθανότητα ἔζησε τόν
10ο αἰῶνα (περί τό 940)2, ἔγραψε ἕναν καί μοναδικό λόγο στούς 318

Θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε μέ πρω-
τοβουλία τοῦ αὐτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας
(Μάϊος 325), γιά νά πάρει θέση στά ὅσα διακήρυττε ὁ Ἄρειος ἐνάντια στή θεό-
τητα τοῦ Χριστοῦ καί νά προλάβει τή διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνάμεσα στούς θεοφόρους Πατέρες πού συμμετεῖχαν στή Σύνοδο ἦταν καί ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης ἅγιος Ἀχίλλιος, ὁ ὁποῖος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στήν καταδίκη του Ἀρείου, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τίς τιμές μέ τίς ὁποῖες τόν
περιέβαλε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος μετά τό τέλος τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου,
ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά του3. Ἑπομένως ὁ ἐγκωμιασμός στούς 318

1 Ὁ λόγος βρίσκεται στόν 111ο τόμο τῆς PG, σ. 419-440. Ἐξεδόθη ἐπίσης ἀπό τόν J. Com-
pernass, Georgs Presbyter Lobrede auf die 318 Väter des Konzils v. Nikaia und Konstantin
der Grosse, Bonn 1908, σ. 17-31. Βλ. ἐπίσης Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca
Supplément, Appendices et Tables, Société des Bollandistes, [Subsidia Hagiographica 8a], Bru-
xelles 1957, vol. II, σ. 174, ἄρ. 1431· Hans-George Beck, Kirche und theologische Literatur im
byzantinischen reich, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1959, σ. 545.
2 KARL KRUMBACHER, Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας μεταφρασθεῖσα ὑπό Γεωργίου
Σωτηριάδου, τόμος Α΄, ἐν Ἀθήναις 1897, σ. 338· κατ’ ἄλλους ἔζησε τόν 9ο αἰ. βλ. λῆμμα «Γρηγόριος
πρεσβύτερος», ΘΗΕ, τόμ. 4ος, σ. 828-829.
3 Γιά τή συμμετοχή τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο βλ. ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ, Ἅγιοι
ἐπίσκοποι τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου πού ἔζησαν ἤ καθιερώθηκαν κατά τούς 8ο-10ο αἰῶνες, μέ εἰδική
ἀναφορά στόν ἅγιο Ἀχίλλιο Λαρίσης, στό: Οἱ ἥρωες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Οἱ νέοι ἅγιοι,
8ος-16ος αἰώνας, ἐπιστημονική ἐπιμέλεια Ἐλεωνόρα Κούντουρα-Γαλάκη, Ἐθνικό Ἵδρυμα
Ἐρευνῶν, [Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν], Διεθνῆ Συμπόσια 15, Ἀθήνα 2004, σσ. 47-61 καί
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, «“Τότε δή καί ὁ μέγας ἐν βασιλεῦσι Κωνσταντῖνος αὐτόν ὑπε-
δέξατο”. Ἡ συνάντηση Μεγάλου Κωνσταντίνου καί ἁγίου Ἀχιλλίου», Θεσσαλικά Μελετήματα 4
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Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἶναι καί ἐγκωμιασμό στό πρόσωπο τοῦ
δικοῦ μας προστάτη καί πολιούχου τῆς πόλης τῆς Λάρισας ἁγίου Ἀχιλλίου.

Ὁ λόγος τοῦ Γρηγορίου ἔχει τήν ἑξῆς δομή:
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ἡ αἰτία συγγραφῆς τοῦ λόγου (σ. 420, 1-17).
Β. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (σ. 420, 18-437, 12).
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἑδραιώνει τόν Χριστιανισμό (σ. 420, 18-421, 19).
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀρείου καί τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν του (σ. 421, 20-

424, 19).
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἀποπειρᾶται ἀνεπι-

τυχῶς νά μεταστρέψει τόν Ἄρειο (σ. 424, 20-52).
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος συγκαλεῖ τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (σ. 425, 1-

428, 27).
Ὁ Εὐστάθιος Ἀντιοχείας προσφωνεῖ –ἐκ μέρους τῶν συμμετεχόντων Πατέ-

ρων– τόν αὐτοκράτορα (σ. 428, 28-429, 5).
Ὁ ἐναρκτήριος λόγος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (σ. 429, 6-32).
Οἱ ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τό θαῦμα τῆς ὑπογραφῆς

τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου (σ. 429, 33-432, 50).
Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας κατατροπώνει ἕναν φιλόσοφο, ὑπερασπιστή τῶν

θέσεων τοῦ Ἀρείου (σ. 433, 1-35).
Ἡ λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡ ἀπόδοση τιμῶν

ἀπό τόν αὐτοκράτορα στούς θεοφόρους Πατέρες (σ. 433, 36-436, 14).
Τό θαῦμα κατά τήν ἡμέρα ἀναχώρησης τῶν θεοφόρων Πατέρων (σ. 436, 15-30).
Οἱ θεοφόροι Πατέρες σώζουν τόν ναό τους, κατά τή διάρκεια ἀραβικῶν

ἐπιδρομῶν στή Νίκαια (σ. 436, 30-437, 12).
Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ (σ. 437, 13-440, 13).
Οἱ θεοφόροι Πατέρες ἀξιώνονται τιμῆς ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό-Παραδείγματα

Ὁ Γρηγόριος ξεκινᾶ τόν λόγο μέ ἕνα γνωστό στούς ἐκκλησιαστικούς ρήτο-
ρες τρόπο: δηλώνει πώς συνέθεσε τόν λόγο κατόπιν παρότρυνσης ἑνός πνευ-
ματικοῦ πατέρα ἤ ἐπισκόπου4· στή συγκεκριμένη περίπτωση κατόπιν προ-

(2014), σσ. 231-239.
4 Συνηθίζεται οἱ ρήτορες νά ἀναφέρουν στό προοίμιο πώς προέβησαν στή συγγραφή τοῦ λόγου
τους μετά τήν ἀνάθεση πού τούς ἔγινε ἀπό κάποιο σημαῖνον πρόσωπο τῆς ἐποχῆς τους (συνήθως
τόν αὐτοκράτορα ἤ τόν πνευματικό τους πατέρα ἤ τόν διδάσκαλό τους) βλ. TH. PRATSCH, «Der
hagiographische Topos», Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit, [Millenium Studies
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τροπῆς τοῦ ἐπισκόπου Νικαίας5, ὁ ὁποῖος ἤθελε νά ἔχει στά χέρια του κάτι
γραπτό γιά τά ὅσα διεξήχθησαν στήν ἕδρα τῆς μητροπόλεώς του πρίν ἀπό
πολλούς αἰῶνες καί χάραξαν τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας.

Τό κύριο μέρος τοῦ λόγου ξεκινᾶ μέ μιά σύντομη ἱστορική ἀναδρομή στά
γεγονότα πού προηγήθηκαν τῆς σύγκλησης τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Συγκεκριμένα ἀπό τό χρονικό ἐκεῖνο σημεῖο ὅπου ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔγι-
νε ἕνας ἀπό τούς δυό καίσαρες τῆς Τετραρχίας, διαδεχόμενος τόν πατέρα του
Κωνστάντιο Χλωρό. Τήν ἴδια ἐποχή φοβεροί διωγμοί κατά τῶν Χριστιανῶν
ἐξαπολύονταν ἀπό τόν Αὔγουστο τῆς Δύσης Μαξιμιανό καί τόν διάδοχό του
Μαξέντιο, ἀλλά καί ἀπό τόν ἕτερο Αὔγουστο τῆς Ἀνατολῆς Λικίνιο. Ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος, «ὁ φιλοχρηστότατος βασιλεύς» (σ. 421, 1-2), κατά τόν Γρηγόριο,
ἀφοῦ κατάφερε νά ἐξουδετερώσει τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Τετραρχίας καί νά
καταστεῖ ἀδιαφιλονίκητος ἡγέτης τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας6, μετέφερε τήν
πρωτεύουσα τοῦ κράτους στήν Ἀνατολή ἰδρύοντας τήν Κωνσταντινούπολη.
Ταυτόχρονα, προχώρησε σέ μέτρα ἐνίσχυσης τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καί

Ἱ], Walter de Gruyter-Berlin-New York 2005. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω τόν Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα
(10ος αἰ.), ὁ ὁποῖος συνθέτει ἐγκωμιαστικό λόγο στήν ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, κατόπιν παραγγελίας τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορ-
φυρογέννητου (905-959): «Λόγος εἰς τήν ἐπάνοδον τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός
ἠμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου», ed. FRANÇOIS HAL-
KIN, Douze récits Byzantins sur Saint Jean Chrysostome, Société des Bollandistes, [Subsidia Hagio-
graphica 40], Bruxelles 1977, σ. 487» καί τόν ἀνώνυμο (13ος αἰ.) τῆς Διασκευῆς τοῦ Βίου τοῦ ἁγίου
Ἀχιλλίου, ὁ ὁποῖος συνέθεσε τόν ἐγκωμιαστικό του λόγο μέ προτροπή τοῦ λόγιου μητροπολίτη
Λαρίσης Θωμᾶ Γοριανίτη (μέσα 1264-ἀρχές 1273): «Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγη-
σις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν ἀρχιεράρχου καί θαυματουργοῦ Ἀχιλλίου μητροπολίτου Λαρίσης»,
ἐκδ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος βίος (Θ΄αἱ.)
καί ἡ μεταγενέστερη διασκευή τοῦ (ΙΓ΄αἱ.). Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα (Ἰωσήφ Ὑμνογράφου,
Μανουήλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου), Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, [Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνι-
κοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ], Ἀθήνα 1990, σ. 149, 17-19.
5 Ὁ Γρηγόριος ἔγραψε τόν λόγο μᾶλλον κατά παραίνεση τοῦ μητροπολίτη Νικαίας Ἀλεξάνδρου
(α΄ μισό του 10ου αἰ.), ἑνός λογίου ἄνδρα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στόν κύκλο τοῦ
αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ τοῦ Πορφυρογέννητου (913-959) καί διετέλεσε καθηγητής ρητο-
ρικῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης πρίν τό 944.-βλ. Ι. Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
λῆμμα «Ἀλέξανδρος», ΘΗΕ, τόμ. 2ος, σ. 111.
6 Στίς 18 Σεπτεμβρίου 324 ὁ Λικίνιος ἡττήθηκε κατά κράτος ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου, στά περίχωρα τῆς Χρυσοπόλεως, καί δραπέτευσε στή Νικομήδεια. Ἐλπίζοντας πώς ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος θά τηροῦσε τήν ὑπόσχεση πού εἶχε δώσει στήν ἀδερφή τοῦ Κωνσταντία ὅτι
θά σεβασθεῖ τή ζωή τοῦ νικημένου συζύγου της, παραδόθηκε στόν νικητή. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
πιστεύοντας πώς ὁ Λικίνιος θά ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι ἕνας ἐπικίνδυνος ἀντίπαλος, ἀκόμη καί
αἰχμάλωτος, ἔδωσε τή διαταγή ἀπαγχονισμοῦ του. Μετά ἀπό σαράντα περίπου χρόνια ἡ ρωμαϊκή
αὐτοκρατορία ἐνοποιοῦνταν πλέον κάτω ἀπό τήν ἐξουσία ἑνός ἰκανότατου ἡγέτη, βλ. Πολύμνια
Ἀθανασιάδη-Fowden, «Ὁ Μέγας Αἰών (324-395)», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμ. Ζ΄, σ. 33.
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τῆς προστασίας τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν. Οἱ Χριστια-
νοί μποροῦσαν πλέον μετά ἀπό αἰώνων διωγμούς νά λατρέψουν ἄφοβα τόν
ἀληθινό Θεό: «Καί ἦν ἰδεῖν τῶν τε πιστῶν ἐκ τοῦ διωγμοῦ τήν ἀνάκλησιν […]
πάντων ἐν παρρησίᾳ δοξολογούντων τόν Κύριον» (σ. 421, 16-19), σημειώνει
χαρακτηριστικά ὁ Γρηγόριος.

Γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπικράτηση τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας ὁ «πιστό-
τατος βασιλεύς» χαιρόταν (σ. 421, 20), ἀλλά ὁ «μισόκαλος ἐχθρός», δηλ. ὁ διά-
βολος, «οὐδέ ταύτην ἤνεγκε τήν ἐπί τά κρείττονα τῶν ἀνθρώπων ἐπίγνωσιν»
(σ. 421, 34-36). Καί ὅπως παλαιότερα φθόνησε τήν χωρίς πόνο καί λύπες ζωή
τῶν Πρωτοπλάστων καί ἐνέσπειρε διά τοῦ ὄφεως τήν παρακοή στήν ἀκοή
τους, ἔτσι καί τώρα, μή ἀνεχόμενος τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στήν οἰκου-
μένη πού ἐπέβαλε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, καί τήν ἐλεύθερη πλέον λατρεία
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἐνέσπειρε πνεῦμα Πύθωνος7 σέ ἕναν ἀπό τούς πρεσβυ-
τέρους τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἄρειο. Γρήγορα ὁ Ἄρειος μεταβλή-
θηκε σέ ὄργανο τοῦ Διαβόλου «κενοδοξίᾳ καί φιλαργυρίᾳ τοῖς ὅπλοις τοῦ
πατρός αὐτοῦ του διαβόλου κατεχόμενος» (σ. 421, 45-47).

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος8

«ὁ ἐν προέδροις πάναγνος καί τῶν ἀποστολικῶν δογμάτων ὑπέρμαχος» (σ.
424, 2-3), ἄξιος διάδοχος τῶν προκατόχων του στόν θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Ἀλεξανδρέων Πέτρου9, «τόν ἐν μάρτυσι νικηφόρον, καί ἐν ἀρχιερεῦσιν ἰσαπό-
στολον» (σ. 421, 48), καί Ἀχιλλᾶ10. Κατά τόν Γρηγόριο ὁ Ἄρειος δυσφόρησε μέ
τήν ἐκλογή τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἑνός ἀνθρώπου ἄμεμπτου καί ἠθικά ἀκέ-
ραιου. Καί ἐπειδή δέν μποροῦσε νά τόν κατηγορήσει γιά τό ἦθος του, «κατά
τῶν δογμάτων τοῦ ὁσίου ὁπλίζεται» (σ. 424, 10-11). Ἔτσι, ὁ ἅγιος ἀρχιεπίσκο-
πος γρήγορα βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ τίς αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ φρενο-
βλαβῆ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος: «κτῖσμα καί ποίημα τόν Υἱόν ἐλοιδώρησε» (σ. 424,
15-17). Καί ἐπειδή ἀντιλήφθηκε πώς αὐτές σύντομα θά ἐξαπλώνονταν «ὡς

7 Βλ. Πράξ. 16, 16. Πρόκειται γιά τό δαιμόνιο τῆς μαντείας-βλ. ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΗΣ, λῆμμα «Πύθων»,
ΘΗΕ, τόμ. 10ος, σ. 738-739.
8 Πρόκειται γιά τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο Α΄, ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας (313-328). Βλ. λῆμμα «Ἀλέ-
ξανδρος», ODB, vol. I, σ. 56 (The Oxford Dictionary of Byzantium, Prepared at Dumbarton Oaks,
ed.A. Kazhdan, I-III, Oxford Univercity Press 1991).
9 Ὁ ἅγιος Πέτρος Α΄ (300-311) μαρτύρησε κατά τή διάρκεια τοῦ διωγμοῦ τοῦ Μαξιμιανοῦ. Βλ.
πρωτ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, λῆμμα «Πέτρος», ΘΗΕ, τόμ. 10ος, σ. 362-363.
10 Πρόκειται γιά τόν ἅγιο Ἀχιλλᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας (312-313) καί διάδοχο τοῦ ἁγίου
Πέτρου τοῦ Α΄. Ὁ ἅγιος Ἀχιλλᾶς ἦταν αὐτός πού χειροτόνησε πρεσβύτερο τόν αἱρεσιάρχη Ἄρειο.
Βλ. ΒΑΣ. Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ, λῆμμα «Ἀχιλλᾶς», ΘΗΕ, τόμ. 3ος, σ. 536.
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δίκην ἱερᾶς νόσου» σέ ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο (σ. 424, 20-21) –ἤδη
Αἴγυπτος, Θηβαΐδα καί Λιβύη εἶχαν μολυνθεῖ– προσπάθησε μέ προσωπικές
παραινέσεις, ἀλλά καί μέ τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά τιθασεύσει
τόν ἀτίθασο Ἄρειο. Δυστυχῶς ὅμως οἱ παραινέσεις τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου δέν
βρῆκαν καμιά ἀνταπόκριση ἀπό πλευρᾶς Ἀρείου.

Ὁ ἅγιος ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τότε προχώρησε στίς ἑπόμενες κινή-
σεις προκειμένου νά ἐξουδετερώσει τόν Ἄρειο καί τίς διδασκαλίες του. Κατέφυ-
γε στόν Ἰησοῦ Χριστό καί μέ δάκρυα στά μάτια, νηστεία καί ἀγρυπνία ζήτησε
τή βοήθειά Του. Ταυτόχρονα πληροφόρησε τούς ἐπισκόπους τῆς περιφέρειάς
του γιά τίς αἱρετικές διδασκαλίες καί τούς κάλεσε νά τόν συνδράμουν στόν
ἀγῶνα του ἐναντίον τοῦ Ἀρείου, ἐνῶ ἐνημέρωσε καί τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα.

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὑπῆρξε ἄμεση. Καλεῖ σύγκληση
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας «πρός ἐξέτασιν τῶν
εἰς αὐτούς ἠκόντων, καί φανέρωσιν μέν τῆς ἀληθοῦς καί ἀμέμπτου πίστεως,
ἐκτομήν δέ καί παντελῆ ἀφανισμόν τῆς δαιμονιώδους των κακοδόξων αἱρέσε-
ως» (σ. 424, 50-52). Στούς Πατέρες πού κλήθηκαν νά πάρουν μέρος στή Σύνο-
δο ὁ Γρηγόριος τονίζει ὅτι δέν θά ἀναφερθεῖ ὀνομαστικά (ἴσως γιά νά δείξει
τήν καθοριστική συμβολή στήν καταδίκη του Ἀρείου, ἀνεξαιρέτως, ὅλων των
συμμετεχόντων κι ὄχι συγκεκριμένων προσώπων τά ὁποῖα γνωρίζουμε πώς
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, ὅπως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Σπυρίδων,
ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος καί ὁ ἅγιος Νικόλαος).

Ὅμως, στή συνέχεια θεωρεῖ σκόπιμο νά ἀναφερθεῖ σέ κάποιους ἀπό
αὐτούς οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν γιά τά ἀποστολικά τους χαρίσματα ἤ ἔφεραν
τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ στό σῶμα τους, ὅπως ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, ἐπίσκοπος
Νισίβεως11, ὁ ὁποῖος θεράπευσε πολλούς ἀρρώστους, ὁ ὅσιος Παῦλος, ἐπί-
σκοπος Νεοκαισαρείας12 καί ὁ ὅσιος Παφνούτιος ὁ Αἰγύπτιος13. Ὁ «τῶν

11 Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὑπῆρξε διδάσκαλος καί συνεργάτης τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Πῆρε μέρος
στίς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἀναδείχθηκε σέ ἕναν ἀπό τούς ἰσχυρότερους
πολέμιους τοῦ ἀρειανισμοῦ. Βλ. Α. Κ. Α., λῆμμα «Ἰάκωβος», ΘΗΕ, τόμ. 6ος, σ. 633.
12 Ὁ ὅσιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής συνελήφθη ὑπό Λικινίου καί ὑπέστη σκληρά βασανιστήρια.
Μετεῖχε στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ἔχοντας τά στίγματα τοῦ μαρτυρίου. Βλ. Β. Ν. ΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, λῆμμα ‘‘Παῦλος’’, ΘΗΕ, τόμ. 10ος, σ. 213.
13 Ὁ ὅσιος ἐπίσκοπος Παφνούτιος, Αἰγύπτιος στήν καταγωγή, κατά τή διάρκεια τοῦ διωγμοῦ τοῦ
Μαξιμιανοῦ, καταδικάστηκε νά δουλεύει στά μεταλλεῖα. Ὡς ὁμολογητής ἦταν ἤδη γνωστός, γι’
αὐτό καί κλήθηκε νά συμμετάσχει στίς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐκεῖ διατύπωσε
τήν ἄποψη πώς ἔπρεπε μετά τή χειροτονία νά ἀπαγορεύεται ὁ γάμος, βλ. Β. Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, λῆμμα «Παῦλος», ΘΗΕ, τόμ. 10ος, σ. 236.
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ἀγαθῶν ἀντίπαλος» (σ. 425, 39) δέν ἔμεινε ἀδρανής· καί ὅπως κατέστησε τόν
Ἰούδα προδότη, ἔτσι καί μέσα στή Σύνοδο τῶν Ἁγίων Πατέρων κατάφερε νά
εἰσαγάγει «λύκους Ἄραβας δοραῖς προβάτων ἐγκεκρυμμένους» (σ.428, 1-2), τόν
Μηνοφάντη Ἐφέσου, τόν Πατρόφιλο τόν ἀπό Σκυθοπόλεως καί τόν Θεωνᾶ
Μαρμαρικῆς14.

Ὅλα ἦταν ἕτοιμα πλέον γιά νά ξεκινήσει ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος. Ἐντύ-
πωση στόν ρήτορα προκάλεσε ὁ τρόπος πού ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὑποδέχ-
θηκε τούς ἁγίους Πατέρες. Τούς πλησίασε «ὀφρύι συνεσταλμένῃ καί πράῳ τῷ
βήματι» (σ. 428, 19-20), τούς ἀσπάστηκε καί «χαριέντως προσομιλεῖ» (σ. 428,
21), ἐνῶ σέ ἔνδειξη μεγάλου σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπό τους δέν κάθεται σέ
θρόνο ὑψηλό, ἀλλά σέ ἕνα χαμηλότερο κάθισμα σέ σχέση μέ τά ἕδρανα τῶν
συμμετεχόντων Πατέρων.

Ἐξ ὀνόματος τῶν θεοφόρων Πατέρων προσφώνησε τόν αὐτοκράτορα ὁ
Εὐστάθιος Ἀντιοχείας15. Γνώστης τῆς ρητορικῆς ὁ Γρηγόριος –μέ ἀξιοποίηση
τῆς «ἠθοποιίας»– ἀποσύρεται ὁ ἴδιος ἀπό τό προσκήνιο καί παραχωρεῖ τή
θέση του στόν ἴδιο τόν Εὐθύμιο, στοιχεῖα πού προσδίδουν στόν λόγο θεατρι-
κότητα καί ζωντάνια, φανερώνουν κάποια ὑπερβολή πάθους καί ἀνανεώνουν
ταυτόχρονα τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν ἤ ἀναγνωστῶν τοῦ λόγου16. Ὁ Εὐθύ-
μιος στόν σύντομο λόγο του εὐχαριστεῖ τόν αὐτοκράτορα γιά τά μέτρα πού
ἔλαβε ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἐπι-

14 Στίς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πῆραν μέρος καί 20 ἐπίσκοποι στό πλευρό τοῦ
Ἀρείου μέ ἐπικεφαλῆς τούς δύο Εὐσεβίους, Νικομηδείας καί Καισαρείας. Τρεῖς ἀπό αὐτούς τούς
ἐπισκόπους ἀναφέρει ὁ Γρηγόριος. Ὁ Σωκράτης ὁ Σχολαστικός στήν «Ἐκκλησιαστική Ἱστορία»
ἀναφέρει ἐκτός τοῦ Θεωνᾶ, καί τούς Εὐσέβιο Νικομηδείας, Θέογνι Νικαίας, Μάμι Χαλκηδόνος
καί Σεκοῦνδο Πτολεμαϊδος (βλ. Socrates’ Ecclesiastical History: According to the Text of Hussey,
Introduction by William Bright, Wipf and Stock Publishers, 2003,σ. 16, [I. 8]).
15 Ὁ Εὐστάθιος Ἀντιοχείας ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀπέναντι στήν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἀρχικά ὑπηρέτησε ὡς ἐπίσκοπος Βεροίας τῆς Συρίας
(323/4-326) καί στή συνέχεια, πιθανότατα ἀπό τό 328/329 ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας. Μετά τό τέλος
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου φαίνεται πώς συγκρούστηκε σκληρά μέ τόν ἀρειανίζοντα Εὐσέβιο
Καισαρείας καί μᾶλλον ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐξορίστηκε ἀπό τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο
στήν Τραϊανούπολη (330), ὅπου καί πέθανε, πρίν τό 337-βλ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, λῆμμα
«Εὐστάθιος», ΘΗΕ, τόμ. 5ος, σ. 1088-1089· ODB, vol. II, σ. 1088-1089.
16 Γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς «ἠθοποίας» βλ. H. LAUSBERG, Handbook of Literary Rhetoric A Foun-
dation for Literary Study, ed. David E. Orhon and R. Dean Anderson, Brill, Leiden, Boston-Koln
1998, σ. 366-367 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· ΛΟΓΓΙΝΟΣ, Περί ὕψους, ed. with Introduction and
Commentary by D. A. Russel, Oxford, Clarenton Press 1964, σ. 50, 20-52, 13· ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, «Βυζαντινή Ρητορική καί Σχηματικός Λόγος», εἰσήγηση στό
Συνέδριο: Ἐκκλησιαστική Ρητορική καί Ὑμνογραφία. Ἱστορία καί Ποιητική, Ἀφιέρωμα στά
πενῆντα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης, Ἑταιρεία Κρητικῶν
Σπουδῶν-Ἵδρυμα Καψωμένου, Πύργος Ἁλικιανοῦ, 30.08.-01.09.2018 (πρός δημοσίευση).
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κράτηση τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος. Ἐπιγραμματικά ὁ Εὐστάθιος θά διατυπώ-
σει τό ὀρθόδοξο δόγμα: «Πατήρ δοξολογεῖται, Υἱός συμπροσκυνεῖται· τό
Πνεῦμα τό ἅγιον καταγγέλλεται17. Τριάς ὁμοούσιος, μία θεότης ἐν τρισί προ-
σώποις καί ὑποστάσεσι κηρύττεται» (σ. 428, 38-41) καί θά καταγγείλει τίς
κακοδοξίες τοῦ Ἀρείου: «Τόν γάρ μονογενῆ Υἱόν καί Λόγον ἀποστερεῖν τῆς
ὁμουσιότητος τοῦ Πατρός οὐκ ἐντρέπεται, καί τῇ κτίσει τόν Κτίστην ὁ κτιστο-
λάτρης συναριθμεῖν ἐπείγεται»18 (σ. 428, 51-54). Στό τέλος τοῦ σύντομου, ἀλλά
περιεκτικοῦ λόγου ὁ Εὐστάθιος προτρέπει τόν αὐτοκράτορα νά ἀποβάλει τόν
Ἄρειο ἀπό τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας –σέ περίπτωση πού δέν μετανοήσει–
ἐπισημαίνοντας τούς κινδύνους πού θά προκύψουν γιά τό ποίμνιο, ἀφοῦ
λόγω τῆς «θολερᾶς αὐτοῦ λογοθωπείας» (σ. 429, 4) εἶναι πολύ εὔκολο ὁ
ἁπλός πιστός νά παρασυρθεῖ.

Ἀκολούθως τόν λόγο ἔλαβε ὁ αὐτοκράτορας. Ἀπέναντι στούς Πατέρες στέ-
κεται μέ σεβασμό, ὅπως ἕνας «φιλοπάτωρ υἱός» (σ. 429, 9). Μέλημά του νά
σταματήσουν τέτοιου εἴδους διχόνοιες στό ἐσωτερικό της Ἐκκλησίας καί κατ’
ἐπέκταση τῆς αὐτοκρατορίας, εἰδικά σέ μιά ἐποχή εἰρήνης κατά τήν ὁποία
ἔπαυσαν οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν καί κατατροπώθηκαν οἱ ἐχθροί τοῦ κρά-
τους. Γιά τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο εἶναι φοβερό νά βλέπει τήν εὐαγγελική
διδασκαλία «τήν ἁπλήν οὖσα καί ἄτεχνον» (σ. 429, 19), τῆς ὁποίας ἡ δύναμη
στηρίζεται σέ ἔργα καί ὄχι σέ λόγους, νά ἀνατρέπεται «ἀδολεσχίᾳ καί ποικιλίᾳ
ρημάτων» (σ. 429, 20-21), ἀπό ἀμετροέπεια, δηλαδή, καί ρητορικά τεχνάσματα
καί σοφίσματα. Ζητεῖ ἄμεσα νά ξεκαθαρίσει τό θέμα ἀπό τούς Πατέρες, δια-
βεβαιώνοντάς τους γιά τήν ἀμέριστη συμπαράσταση στό ἔργο τους.

Μέ τήν ἐνθάρρυνση τοῦ Αὐτοκράτορα οἱ Πατέρες προχώρησαν στήν ἐξέ-
ταση τῶν ζητημάτων πού ἔθεσε ὁ Ἄρειος, καί στήν ἀποσαφήνιση τοῦ ὀρθο-
δόξου δόγματος. Ἡ τεκμηρίωση τῶν θέσεων πού διατύπωσαν οἱ θεοφόροι
Πατέρες, βασίστηκε κατά κύριο λόγο στό μέσο πειθοῦς πού ὀνομάζουμε «ἐπί-
κληση στήν αὐθεντία». Χωρία τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, δηλαδή,
ἀξιοποιήθηκαν ἀπό τούς μεγάλους αὐτούς ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες πρός

17 Πέρα ἀπό τό ἰσόκωλο-πάρισο καί τό ὁμοιοτέλευτο, εἶναι χαρακτηριστική καί ἡ ἐπιλογή τῶν
ρημάτων ἀπό τόν Γρηγόριο. Καί τά τρία ρήματα (δοξολογεῖται-συμπροσκυνεῖται-καταγγέλλεται)
ἔχουν τόν ἴδιο ἀριθμό συλλαβῶν (5), ἐνῶ εἶναι καί συνώνυμα. Εἶναι πασιφανής ἡ προσπάθεια τοῦ
ρήτορα νά ὑπερασπιστεῖ, καί μέ τή χρήση σχημάτων λόγου, τήν ἰσότητα τῶν τριῶν προσώπων
τῆς Ἁγίας Τριάδος.
18 Ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ πρόθεση τοῦ Γρηγορίου εἶναι νά ὑπερασπίσει ἐμφαντικά το ὀρθόδοξο δόγμα
γιά νά γίνει ἀντιληπτή ἀπό ὅλους ἡ αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, χρησιμοποιεῖ τό ἐτυμολογικό
σχῆμα μέ τήν ἐπανάληψη λέξεων μέ τήν ἴδια ἐτυμολογική ρίζα (κτίσει-Κτίστην-κτιστολάτρης).
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ἐπίρρωση τῆς θέσης τους, «περί τοῦ ὁμοούσιον εἶναι τόν Υἱόν τῷ Πατρί» (σ.
429, 37-38). Ἀμέσως μετά ἡ Σύνοδος ἀπέρριψε τίς διδασκαλίες τοῦ Ἄρειου,
ἀφόρισε τόν ἴδιο καί προχώρησε στή σύνταξη τοῦ «Θείου Συμβόλου», μέ τό
ὁποῖο ἄρθρο πρός ἄρθρο «τό παρ’ ἑκάστης αἱρέσεως ἀντικείμενον φρόνημα
καταργήσαντες» (σ. 429, 45-46) ἔδωσαν λύση σέ ὅλα τά δογματικῆς ὑφῆς ἀνα-
κύψαντα θέματα.

Ἕνα ἀκόμη πρός διευθέτηση θέμα παρέμεινε ὁ καθορισμός τῆς ἡμέρας τοῦ
ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ δέν εἶχε ὁριστεῖ μέχρι τότε κοινή ἡμέρα
ἑορτασμοῦ. Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀσάφειας ἄλλοι γιόρταζαν τό Πάσχα «ἐν προ-
θύροις τῆς ἁγίας των νηστείων τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας» (σ. 432, 3-5), ἄλλοι
στό ἐνδιάμεσο τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνα, καί γενικότερα ὁ καθένας
καθόριζε τήν ἡμέρα πού νόμιζε ὅτι ἔπρεπε νά ἐπιτελεῖ τήν ἀνάμνηση τοῦ
κορυφαίου αὐτοῦ γεγονότος. Μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ ἅγιοι
Πατέρες σέ συνεργασία μέ τόν αὐτοκράτορα ἔδωσαν λύση καί σέ αὐτό τό
ζήτημα «κοινήν ἄγειν ἅπαντας τήν ἁγίαν τῆς ἀναστάσεως ἡμέραν Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν» (σ. 432, 13-15). Ἀφοῦ λύθηκε καί τό θέμα αὐτό, ἀλλά καί κάποια
ἀκόμη, τά ὁποῖα ὁ Γρηγόριος προσπερνᾶ στό πλαίσιο τῆς «οἰκονομίας» τοῦ
λόγου, ἡ Σύνοδος προχώρησε στή συγγραφή τοῦ σχετικοῦ τόμου μέ τίς ἀπο-
φάσεις της. Ὁ τόμος ὑπογράφηκε σχεδόν ἀπό ὅλους τους συμμετέχοντες19. Μέ
τήν ὑπογραφή τοῦ τόμου σχετίζεται κι ἕνα θαῦμα τό ὁποῖο ὁ ρήτορας ἐπιθυ-
μεῖ νά διατηρήσει στήν ἱστορική μνήμη «εἰς καύχημα μέν τῶν πιστευσάντων,
πρός ἐντροπήν δέ τῶν ἀπιστούντων» (σ. 432, 27-28). Δύο ἀπό τούς συμμετέ-
χοντες στή Σύνοδο ἐπίσκοποι, ὁ Χρύσανθος καί ὁ Μουσώνιος, πέθαναν πρίν
τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου καί τήν ὑπογραφή τοῦ τόμου. Οἱ
ὑπόλοιποι Πατέρες ὅμως ἐπιζητοῦσαν τήν ἐπικύρωση τῶν ἀποφάσεων τῆς
Συνόδου καί ἀπό τούς δύο αὐτούς ὁσίους Πατέρες, παρόλο πού δέν βρίσκον-
ταν ἐν ζωή. Ἀπέθεσαν λοιπόν τόν σφραγισμένο τόμο στίς σορούς τῶν δύο
ἁγίων καί πέρασαν τή νύκτα ἐκεῖ προσευχόμενοι στόν Θεό. Τό πρωί ἄνοιξαν
τόν κλειστό τόμο καί διαπίστωσαν πώς ὑπῆρχαν οἱ ὑπογραφές τῶν δύο κεκοι-
μημένων ἁγίων ἐπισκόπων.

Πρίν φθάσει στό τέλος τοῦ λόγου του ὁ Γρηγόριος ἀναφέρεται καί σέ ἀκό-
μη ἕνα περιστατικό πού συνέβη κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου,
καί ἀφενός τοῦ προκάλεσε ἐντύπωση, ἀφετέρου δέ ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς

19 Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἐρμείας ὁ Σωζομενός, (Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, PG 67, σ. 68): «πέντε
δέ μόνοι οὐ προσεδέξαντο, τῆς λέξεως ὁμοουσίου ἐπιλαβόμενοι· Εὐσέβιός τε ὁ Νικομηδείας ἐπίσκο-
πος, καί Θέογνις Νικαίας, Μάρις Χαλκηδόνος, Θεωνᾶς Μαρμαρικῆς καί Σεκοῦνδος Πτολεμαΐδος».
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ὑπερίσχυσης τῶν θεόπνευστων θέσεων τῶν ἁγίων Πατέρων ἔναντι τῶν δῆθεν
λογικῶν τοποθετήσεων τοῦ Ἀρείου καί τῶν ὁπαδῶν του. Κάποιος φιλόσο-
φος20 προσπάθησε νά ὑπερασπισθεῖ τίς διδασκαλίες τοῦ Ἀρείου μέ λογικο-
φανῆ ἐπιχειρήματα, ἀλλά ἀπέναντί του στάθηκε ἕνας ἀπό τούς ἁγίους Πατέ-
ρες, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστός «οὐ τῇ τοῦ κόσμου σοφίᾳ, ἀλλά τῇ ἀγγελικῇ πολι-
τείᾳ» (σ. 433)· ὁ ἅγιος αὐτός δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν ἅγιο Σπυρίδωνα21,
ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Ἡ διαμάχη μεταξύ του φιλοσόφου καί τοῦ ἁγίου Σπυ-
ρίδωνα ἔληξε μέ τόν ἅγιο νά προστάζει τόν φιλόσοφο νά μείνει ἄφωνος: «Σιῶπα,
πεφίμωσο», μιμούμενος τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος μέ τόν ἴδιο λόγο εἶχε προ-
στάξει τή θάλασσα νά γαληνέψει22. Ὁ φιλόσοφος κατάλαβε τότε τό λάθος του
καί ζήτησε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες νά τόν συγχωρήσουν. Οἱ Πατέρες τόν
συγχώρησαν, καί ἔτσι αὐτός πού μέχρι πρίν ἀπό λίγο ἦταν «τῆς ὀρθοδοξίας
κατήγορος» ἀναδείχθηκε «συνήγορος τῆς ἀληθείας» (σ. 433, 29-30)23.

Μέ τό τέλος τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος παρέθεσε
τράπεζα στούς Πατέρες καί ἀφοῦ ἔδωσε στόν καθένα ἕνα μεγάλο χρηματικό
ποσό γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐπισκοπῶν τους, καί εἰδικά τῶν νοσοκομείων καί τῶν
πτωχοκομείων πού συντηροῦσαν, τούς ἀπηύθυνε ἕναν τελευταῖο εὐχαριστήριο,
αὐτή τή φορά, λόγο. Γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ Γρηγόριος ἀξιοποιῶντας τό σχῆμα
τῆς ἠθοποιίας ἀποσύρεται καί ἀφήνει τόν ἴδιο αὐτοκράτορα νά ἀπευθυνθεῖ
στούς θεοφόρους Πατέρες, ἐπιδιώκοντας ἴσως νά τονίσει μέ αὐτόν τόν τρόπο
τόν καθοριστικό ρόλο τοῦ αὐτοκράτορα στήν καταδίκη του Ἀρείου, ὄχι τόσο μέ
τή συμμετοχή του στίς ἐργασίες τῆς Συνόδου, ὅσο μέ τήν ἔμπρακτη ἐμπιστοσύνη
στά μέλη τῆς Συνόδου καί τήν πρόθεσή του νά ἀποδεχθεῖ τίς ἀποφάσεις τους.
Στή συνέχεια ἀσπάσθηκε μέ μεγάλο σεβασμό καθέναν ξεχωριστά ἀπό τούς
Πατέρες, καί εἰδικότερα ὅσους ἔφεραν ἔντονα πάνω στό σῶμα τους τά σημάδια
τῶν τελευταίων διωγμῶν, καί ἀνεχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη.

20 Ὁ Μανουήλ Γλυκᾶς μᾶς πληροφορεῖ πώς ὁ φιλόσοφος ὀνομαζόταν Εὐλόγιος: «τόν ἄμαχον
ἐκεῖνον Εὐλόγιον Ἕλληνα ὁ μέγας καί ἁπλοῦς τῷ λόγω Σπυρίδων ἐχειρώσατο» (Βίβλος Χρονική,
PG 158, σ. 33-34).
21 Ὁ Γρηγόριος φαίνεται ὅτι ἀγνοεῖ τό ὄνομα τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου πού κατατρόπωσε τόν φιλό-
σοφο. Γιά τόν πρωταγωνιστικό ρόλο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί τό
ἐπεισόδιο μέ τόν φιλόσοφο βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ, Βίος καί πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρός
ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, PG 116, κεφ. ΙΔ΄-ΙΕ΄, σσ. 432-436.
22 Βλ. Μᾶρκ. 4, 39.
23 Στό συγκεκριμένο στίχο παρατηροῦμε ὅτι ὁ ρήτορας χρησιμοποιεῖ τό χιαστό σχῆμα σέ συνδυα-
σμό μέ τό ἰσόκωλο ἤ πάρισο, τήν ἀντίθεση καί τό ἐτυμολογικό (κατήγορος-συνήγορος). Πρόκειται
γιά ἕνα μικρό δεῖγμα τῶν ρητορικῶν ἱκανοτήτων καί δεξιοτήτων τοῦ Γρηγορίου.
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Ἦρθε ὅμως ἡ στιγμή νά ἀναχωρήσουν ἀπό τή Νίκαια μετά τόν αὐτοκρά-
τορα καί οἱ θεοφόροι Πατέρες. Ἀκόμη καί αὐτή τή στιγμή τά θαυμαστά περι-
στατικά δέν σταμάτησαν. Κατά τήν ἀναχώρησή τους ἐπρόκειτο νά ἀναπέμ-
ψουν μιά τελευταία προσευχή γιά νά ἔχουν καλό ταξίδι ἐπιστροφῆς, ἀλλά καί
γιά τή σωτηρία τῆς πόλης πού τούς φιλοξένησε κατά τή διάρκεια τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς Συνόδου. Στό σημεῖο πού συγκεντρώθηκε ἡ χορεία τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων, στήν ἀνατολική εἴσοδο τῆς πόλης, πηγές ἐλαίου ἀνέβλυσαν, μαρτυρῶντας
μέχρι καί σήμερα, κατά τήν ὁμολογία τοῦ Γρηγορίου, τά ἀποτελέσματα τῆς
προσευχῆς τῶν ἁγίων αὐτῶν ἀνδρῶν: «ἥτις μέχρι ἡμῶν φαινομένη, δείκνυσι
τῶν τότε προσευχῶν τά ἔγκαρπα ἀποτελέσματα» (σ. 436, 28-30).

Ἡ εὔνοια καί ἡ προστασία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου πρός τήν πόλη τῆς Νίκαιας φανερώνεται καί στήν ἐποχή τοῦ Γρηγορίου.
Ἀπόδειξη ἕνα ἄκομη θαυμαστό περιστατικό. Σέ κάποια ἀπό τίς ἀραβικές ἐπι-
δρομές ἐκείνης τῆς περιόδου ὁ ἀρχηγός τῶν ἐπιδρομέων προσπάθησε νά τελέ-
σει μέσα στόν ἱερό Ναό «τῆς μαγείας τά βδελυκτά μιάσματα» (σ. 436, 46-47),
ἀλλά παρεμποδίστηκε ἀπό κάποιο νυχτερινό ὅραμα καί ἀπειλές πού δεχόταν
κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀντιληπτές μόνον ἀπό τόν ἴδιο.

Στόν ἐπίλογό του ὁ Γρηγόριος ἀναφέρεται στήν τιμή πού ἀξιώθηκαν οἱ
συμμετέχοντες στή Σύνοδο Πατέρες ἀπό τόν Θεό. Τίς ψυχές τῶν ἁγίων ὁ Θεός
ἀξίωσε μέ οὐράνιες ἀπολαύσεις, ἀλλά καί τά σώματά τους δέν ἄφησε χωρίς
δόξα. Ὁ θάνατος τούς ὁμοίαζε μέ φυσικό ὕπνο καί τά σώματά τους παρέμει-
ναν ἀδιάλυτα, γι’ αὐτό καί εἶναι πάρα πολλοί οἱ αὐτόπτες μάρτυρες πού ἀντι-
κρίζοντας τίς λάρνακές τους, νιώθουν ὅτι προσκυνοῦν κοιμώμενους ἀνθρώ-
πους κι ὄχι νεκρούς. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρει τό λέιψανο τοῦ ἁγίου Λεοντίου
Καισαρείας24 τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Γρηγόριος προσεκύνησε, καί τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου, τοῦ Φωτιστοῦ τῆς Ἀρμενίας25, πού βρῆκε τά λείψανα τῶν μαρτύρων
Ριψιμίας καί Γαϊανῆς26 καί ὁδήγησε στήν πίστη τόν εἰδωλολάτρη βασιλιά Τιρι-

24 Ὁ ἅγιος Λεόντιος ἔζησε τό α΄ μισό του 4ου αἰ. καί διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στήν Α΄
Οἰκουμενική Σύνοδο καί τήν καταδίκη του Ἀρείου - βλ. λῆμμα «Λεόντιος», ΘΗΕ, τόμ. 8ος, σ. 227.
25 Ἡ ἀναφορά στόν Γρηγόριο Α΄ τόν φωτιστή τῆς Ἀρμενίας γίνεται, καθώς χειροτονήθηκε ἐπί-
σκοπος ἀπό τόν Λεόντιο Καισαρείας τό 294 ἤ 302. Ὁ Γρηγόριος δέν ὑπῆρξε μόνο φωτιστής τῶν
Ἀρμενίων, ἀλλά καί ὁ πρῶτος ὀργανωτής τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας.-βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙ-
ΤΗΣ, λῆμμα «Γρηγόριος ὁ Α΄», ΘΗΕ, τόμ. 4ος, σ. 814-816.
26 Οἱ δυό ἁγίες μαρτύρησαν κατά τόν διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ καί πρός τιμή τους ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Φωτιστής ἔκτισε ναό τους, στό κτίσιμο τοῦ ὁποίου βοήθησε καί ὁ μεταμελημένος
βασιλιάς Τιριδάτης. βλ. H. DELEHAYE (ed.), Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bru-
xelles 1902, σ. 90-94· ἱερομ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθο-
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δάτη. Τό λείψανο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ συνο-
νόματός του πρεσβύτερος, διασώζεται ἀκέραιο, «μήτε τάς τρίχας ἀπορριψάμε-
νον, μήτε τούς ὄνυχας ἀποβαλόμενον […] μύρων εὐωδίας ἀνάπλεων» (σ. 440, 4-
6). Κι ὅλα αὐτά καταλήγει ὁ Γρηγόριος γίνονται «εἰς καύχημα τῶν πιστῶν, εἰς
ἔπαινον τῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς δόξαν τοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (σ. 440, 9-10).

Ἀπό τή σύντομη παρουσίαση τοῦ λόγου τοῦ Γρηγορίου τοῦ πρεσβυτέρου
γίνεται ἀντιληπτό πώς ὁ ρήτορας, ἀξιοποιῶντας ὄχι μόνο τή θεολογική του
παιδεία ἀλλά καί τίς ρητορικές του ἱκανότητες, κατάφερε νά πετύχει τόν στό-
χο του, τόν ἐγκωμιασμό δηλαδή τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, καί νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴτημα τοῦ ἐπισκόπου της Νίκαιας, ὁ
ὁποῖος εἶχε ἀναθέσει στόν Γρηγόριο τή συγγραφή τοῦ συγκεκριμένου λόγου.

δόξου Ἐκκλησίας, τόμ. 1ος, Σεπτέμβριος, Ὀρμύλια 2001, σ. 345-347.
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