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Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης 
Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 

 
 
 
 

«Μετανεοτερικότητα, καινοδιαθηκική επιστήμη  
και παρακαταθήκη των τριών Ιεραρχών»1  

 
 
 
Σεβασμιώτατοι, 
Κύριε Πρύτανη,  
Κυρίες  & κύριοι Αντιπρυτάνεις, 
Αξιότιμες πολιτικές αρχές,  
Κύριοι Κοσμήτορες και Πρόεδροι των Τμημάτων,  
Κυρίες  και κύριοι συνάδελφοι,  
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, 
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 
Κυρίες και κύριοι,  
 
 
Όλοι μας θυμόμαστε, από τα γυμνασιακά μας ακόμη χρόνια, τη χαριτωμένη ομιλία  

του Βασιλείου Καισαρείας προς τους χριστιανούς νέους για το πώς αυτοί θα 
ωφεληθούν από την θύραθεν γραμματεία.  

Αναμφισβήτητα η προτροπή αυτή του Καππαδόκη ιεράρχη συνιστά, μεταξύ των 
άλλων, ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής πρόσληψης και υιοθέτησης οικουμενικών 
ιδεών και αξιών. Οφείλω επίσης να τονίσω ότι ο Βασίλειος Καισαρείας  προτείνει, 
κατά έμμεσο βέβαια τρόπο, τη μελέτη και υιοθέτηση των χριστιανικών  αρχών και 
αντιλήψεων, όπως αυτές εκφράζονται κυρίως από το σύνταγμα των χριστιανών που 
είναι η Καινή Διαθήκη, με τη βοήθεια των έξω-χριστιανικών αρχών και αντιλήψεων. 
Έτσι ο Βασίλειος αποδέχεται ότι η χριστιανική ιδεολογία στηρίζεται στο 
επικαιροποιημένο πάντρεμα  της διδασκαλίας του Ναζωραίου Ιησού με  τις αρχές και 
τις αντιλήψεις που  ίσχυαν στις τότε μεσογειακές κοινότητες.  

Έκτοτε κύλησαν πολλοί αιώνες, κατά τους οποίους η ανθρωπότητα και μαζί με 
αυτή και οι χριστιανοί,  πέρασαν από σαράντα κύματα θεωρητικών αναζητήσεων και 
έφτασαν σήμερα, τον 21ο αιώνα, να συνδιαλέγονται για τη σχέση της νεοτερικότητας 
με τη μετανεοτερικότητα.  Στην όλη συζήτηση θα ήταν παράταιρο να μην εμπλακεί 
και η καινοδιαθηκική επιστήμη, ως ο νόμιμος και αυθεντικός εκπρόσωπος και 
υπομνηματιστής του ιδεολογικού πύργου του χριστιανισμού, που είναι η Καινή 
Διαθήκη.  

Και εδώ προκύπτει το κομβικό ερώτημα. Τι το ουσιαστικό μπορούν να 
συνεισφέρουν οι τρεις  Ιεράρχες του τέταρτου αιώνα μ.Χ. στην κοσμογονικών 
διαστάσεων όσμωση που συντελείται στην επιστημονική προσέγγιση της Καινής 

                                                        
1 Ομιλία για την γιορτή των τριών Ιεραρχών που εκφωνήθηκε στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ στις 30 
Ιανουαρίου 2019.  
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Διαθήκης σήμερα την εποχή της μετανεοτερικότητας; Με άλλα λόγια ποια είναι η 
παρακαταθήκη των τριών Ιεραρχών σήμερα σε σχέση με την μετανεοτερικότητα και 
τη σύγχρονη έρευνα της Καινή Διαθήκης;  

Για ν’ απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει πρώτα ν’ αναφερθούμε, 
έστω και συνοπτικά στη μετανεοτερικότητα και στον κλάδο της καινοδιαθηκικής 
επιστήμης.  Παράλληλα για να μην είναι ελλειμματική  η απάντησή μας θα πρέπει να 
πούμε και ολίγα τινά για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διέπουν το σημερινό 
άνθρωπο της Δύσης, επομένως και τον χριστιανό. 

Το εγχείρημα βέβαια είναι μεγάλο και ο χρόνος που διαθέτουμε είναι 
περιορισμένος. Γι’ αυτό θ’ αναφερθούμε στο θέμα μας ακροθιγώς.  

 
Αξιότιμοι και αξιότιμες,  
 
1) Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της συνάντησης της νεοτερικότητας με την 

μετανεοτερικότητα, ο αιώνας του ώριμου και γόνιμου διαλόγου μεταξύ των δύο 
αυτών τάσεων, ο αιώνας της υποχώρησης της νεοτερικότητας και της υπερίσχυσης 
της μετανεοτερικότητας.     
Με τον όρο νεοτερικότητα προσδιορίζεται ο πνευματικός χαρακτήρας της εποχής, 
που οριοθετείται από τον 17ο αιώνα ως και τον 20ο αιώνα. Κατά τον  I. Kand η 
νεοτερικότητα είναι η περίοδος της εξόδου του ανθρώπου από την ανωριμότητά του, 
για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Επίσης, είναι η  περίοδος της κυριαρχίας του 
ορθού λόγου, των μεγάλων αφηγήσεων των διαφόρων «-ισμων» και της 
μονοκρατορίας της μιας και μοναδικής αλήθειας. Τέλος, είναι η περίοδος της θέσης 
που υποστηρίζει ότι το κάθε κείμενο εμπεριέχει μια μοναδική αλήθεια.  

Από την άλλη μεριά, με τον όρο μετανεοτερικότητα προσδιορίζεται ο πνευματικός 
χαρακτήρας της εποχής, η οποία οριοθετείται από τον 20ο αιώνα και εξής. Είναι η 
περίοδος της αποκαθήλωσης της κυριαρχίας του ορθού λόγου, της  αμφισβήτησης 
των διαφόρων «ισμων», των μεγάλων αφηγήσεων τους και  των μοναδικών και 
μεγάλων αληθειών που αυτές εκφράζουν.  

Η μετανεοτερικότητα σηματοδοτεί, μεταξύ των άλλων, τον θάνατο των πάσης 
φύσεως ιδεολογιών και των απαιτήσεών τους να ευθυγραμμιστούν οι άνθρωποι στην 
«αλήθεια» που αυτές εξέφραζαν. Επίσης, και αυτό είναι σημαντικό για τη σημερινή 
ομιλία μας, η μετανεοτερικότητα εκπροσωπεί την άποψη περί  πολλαπλών 
αναγνώσεων  και νοηματοδοτήσεων του κάθε κειμένου, επομένως και των κειμένων 
της Καινής Διαθήκης. Σημαντική είναι η συμβολή στην στερέωση της εν λόγω θέσης 
της θεωρίας του H. G. Gadamer, περί σύμμειξης των οριζόντων του κειμένου και των 
οριζόντων του αναγνώστη.     

2) Στο μετανεοτερικό αυτό πλαίσιο κινείται και ο σημερινό άνθρωπος της Δύσης, 
επομένως και ο χριστιανός.  Και οι δύο αυτοί «τύποι»  ανθρώπων είναι μέλη  της 
δυτικής κοινωνίας,  που απαρτίζεται από πλήθος θρησκευτικών και άλλων ομάδων 
και γι’ αυτό επικρατεί σε αυτή μια πολυεπίπεδη ποικιλομορφία. Αυτή η μεγάλη και 
πολύχρωμη πολιτισμικά δυτική κοινωνία είναι το σπιτικό  του σύγχρονου χριστιανού, 
στο οποίο συγκατοικεί μαζί με πολλούς άλλους μη χριστιανούς συμπολίτες του. 
Πρόκειται για μια πραγματικότητα, που αν αγνοηθεί, επιφέρει πολυεπίπεδες 
συνέπειες στην κοινωνική συνοχή της Δύσης.  

Ο σύγχρονος χριστιανός της Δύσης παρουσιάζει όμως και μια ιδιαιτερότητα, η 
οποία αφορά τον ίδιο και την πρόσληψη του κυριότερου θρησκευτικού του κειμένου, 
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της Κ.Δ.. Ο χριστιανός, καθώς προσεγγίζει την Κ.Δ., μοιάζει, για να μιλήσω 
παραβολικά, με την επαφή που έχει ένα αμάθητο παιδί της πόλης που εκδράμει για 
πρώτη φορά με την οικογένειά του στην εξοχή κατά την άνοιξη. Εκεί βλέπει για πρώτη 
φορά τα χωράφια με το καταπράσινο στάρι και νομίζει ότι πρόκειται για το γκαζόν 
της πολυκατοικίας, όπου ζει.  

Ισχύει δηλαδή το εξής παράδοξο. Ενώ ο σύγχρονος χριστιανός έχει κοινό 
πνευματικό υπόβαθρο με τον χριστιανό του αρχέγονου χριστιανισμού, εν τούτοις 
αδυνατεί να προσεγγίσει τις αρχέγονες θέσεις του χριστιανισμού, τις ενσωματωμένες 
στην Κ.Δ., και γι’ αυτό πολλές φορές τις παρερμηνεύει. Αυτό είναι φυσικό, αφού 
αυτός  δεν διαθέτει την πολιτισμική υποδομή του ανθρώπου της Μεσογείου του 
πρώτου αιώνα μ.Χ.. 

3) Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η καινοδιαθηκική επιστήμη. Αυτή προσεγγίζοντας 
κατά τρόπο σύγχρονο και επιστημονικό τα κείμενα της Καινής Διαθήκης καθοδηγεί 
τον σύγχρονο μετανεοτερικό αναγνώστη στην πρόσληψη τους.   

Αυτό το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας πολλές και διαφορετικές ερμηνευτικές 
μεθόδους, όπως είναι η ιστορική κριτική, η λογοτεχνική κριτική, η γλωσσολογική 
κριτική και η κριτική με τη βοήθεια των κοινωνικών επιστημών. Με τη βοήθεια των 
ερμηνευτικών αυτών μεθόδων κατορθώνεται η διαχρονική και ταυτόχρονα η 
συγχρονική προσέγγιση των κειμένων της Καινής Διαθήκης.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σήμερα, τη μετανεοτερική 
εποχή, για να επιτύχουμε προς όφελος του σύγχρονου ανθρώπου της Δύσης μια 
επίκαιρη και επιστημονικά αξιόπιστη πρόσληψη των κειμένων της Καινής Διαθήκης 
απαιτείται η συνδρομή της καινοδιαθηκικής επιστήμης.    

Μετά την παραπάνω οριοθέτηση του σύγχρονου πλαισίου προσέγγισης των 
καινοδιαθηκικών κειμένων, αναρωτιόμαστε, τι μπορούν να προσφέρουν σε αυτό οι 
τρεις Ιεράρχες που τιμούμε σήμερα; Ποια, δηλαδή, θα μπορούσε να είναι η 
παρακαταθήκη τους;  

Από την αρχή τονίζουμε ότι είμαστε πεπεισμένοι ότι η παρακαταθήκη  αυτή δεν 
είναι μόνον ιστορικού χαρακτήρα, αυτό που στην σύγχρονη ερμηνευτική 
αποκαλούμε ιστορία της πατερικής πρόσληψης της Καινής Διαθήκης. Αντίθετα 
θεωρούμε ότι η παρακαταθήκη τους είναι ευρύτερη και ουσιαστικότερη.  

Την άποψη μας αυτή θα την θεμελιώσουμε  μέσα από τρία παραδείγματα σχετικά 
με την ενασχόληση των τριών Ιεραρχών με τα καινοδιαθηκικά κείμενα.  

Πρώτ’ από όλα αναφέρουμε τον ρητορικό τρόπο προσέγγισης των κειμένων της 
Καινής Διαθήκης από τους τρεις Ιεράρχες. Αυτοί, καθώς αναφέρονται σε 
συγκεκριμένα θεολογικά ή άλλα ηθικού χαρακτήρα θέματα, επιχειρηματολογούν με 
την παράθεση και ανάλυση καινοδιαθηκικών χωρίων. Άλλοτε χρησιμοποιούν τα 
χωρία αυτά για ν’ αποδείξουν την αλήθεια των όσων υποστηρίζουν και άλλοτε για ν’ 
αναδείξουν συγκεκριμένες θρησκευτικές προσωπικότητες, όπως είναι ο Ιησούς 
Χριστός και το έργο του, ως πρότυπα μίμησης. Η μεθοδολογία αυτή των τριών 
Ιεραρχών δεν είναι τυχαία. Αντίθετα αυτή στηρίζεται στην Ρητορική του Αριστοτέλη. 
Ο Μακεδόνας φιλόσοφος, που έχει την τιμή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να φέρει 
το όνομά του, είναι ο πρώτος, ο οποίος ανέπτυξε κατά τρόπο συστηματικό την 
θεωρία περί αποδείξεων στον ρητορικό λόγο. Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο ρήτορας, 
όταν θέλει να πείσει κάποιον για την αλήθεια των ισχυρισμών του, πρέπει 
προσκομίζει αποδείξεις. Αυτές είναι είτε άτεχνες αποδείξεις, όπως είναι η επίκληση 
εγγράφων, είτε είναι έντεχνες, όπως είναι η παράθεση ιστορικών παραδειγμάτων 
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που αναφέρονται σε περιώνυμους άνδρες, καθώς και λογικά επιχειρήματα, όπως 
είναι το ενθύμημα. Στο έργα των τριών Ιεραρχών συναντούμε τέτοιου είδους 
ρητορικές κατασκευές με τις οποίες αυτοί υποστηρίζουν τις θέσεις τους.          

Σημειώνουμε ότι η ρητορική αυτή πρακτική των τριών Ιεραρχών δεν αναδεικνύει 
απλώς την ρητορική τους παιδεία και δεινότητα,  που αυτοί έλαβαν στις τότε 
ρητορικές σχολές  της Μ. Ασίας και των Αθηνών. Αναδεικνύει κάτι ουσιωδέστερο, ότι 
αυτοί  μεταχειρίζονται  θύραθεν πνευματικά εργαλεία για να επιχειρηματολογήσουν 
υπέρ  των απόψεών τους και ταυτόχρονα ν’ αναδείξουν τη χρησιμότητα και 
επικαιρότητα της Καινής Διαθήκης.   

Δεύτερο παράδειγμα: οι τρεις Ιεράρχες φροντίζουν να μιμούνται δημιουργικά  
την αρχαιοελληνική παράδοση, προκειμένου  να αναδείξουν τη σημασία κεντρικών 
προσώπων της Καινής Διαθήκης, όπως είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιούν δημιουργήματα του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής 
γλώσσας, όπως είναι η τραγωδία.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περίφημο 
δράμα ή τραγωδία, που ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συνέταξε με τίτλο «Ο Χριστός 
πάσχων». Το δράμα αυτό είναι γραμμένο κατά τα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας. 
Επίσης σε αυτό εμπεριέχονται στίχοι ή θραύσματα στίχων από έργα του Ευριπίδη.  

Το σημαντικό όμως για το θέμα μας είναι ότι ο Γρηγόριος τολμά να γράψει 
τραγωδία για τον Χριστό. Αυτό το επιχειρεί, διότι αναγνωρίζει την 
πανθομολογούμενη παιδαγωγική αξία της τραγωδίας και θεωρεί ότι αυτή θα 
μπορούσε να ωφελήσει και τους χριστιανούς της εποχής του. Γνωρίζουμε ότι ο 
Γρηγόριος δέχτηκε αργότερα σκληρή κριτική, από τους φιλολόγους ερευνητές  για το 
εγχείρημά του αυτό. Είμαι όμως βέβαιος ότι δεν θα δεχόταν κάποια κριτική από τον 
F. Nietzsche, τον ρωμαλέο αυτό διανοητή και συντάκτη του περίφημου έργου για τη 
γέννηση της τραγωδιας.  Όμως η κριτική  αυτή δεν κατέστη δυνατόν να επισκιάσει τη 
ρωμαλέα και προχωρημένη σκέψη του Γρηγορίου, που εκφράστηκε μέσα από το 
μοναδικό αυτό κείμενό του, το οποίο  δεν θα μπορούσε ποτέ να παραχθεί, αν ο 
Γρηγόριος στερούνταν της ελληνικής παιδείας. Σημειώνουμε ότι παλαιότερα ο 
συγγραφέας του κατά Μάρκον Ευαγγελίου για να περιγράψει τη ζωή και τα 
θαυμαστά έργα του Ιησού αποτόλμησε εμπνεόμενος από το πρωτοχριστιανικό credo  
για τον Ιησού Χριστό και τα θύραθεν λογοτεχνικά αφηγήματα της εποχής του να 
δημιουργήσει ένα νέο λογοτεχνικό είδος, αυτό του «ευαγγελίου», το οποίο ονόμασε 
«Ευαγγέλιον Ιησού Χριστού υιού Θεού».  

Και οι δύο παραπάνω χριστιανοί συγγραφείς αποτόλμησαν να περιγράψουν τον 
Ιησού στηριζόμενοι σε θύραθεν κειμενικά μοντέλα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, 
όπως είναι η τραγωδία και το ελληνιστικό μυθιστόρημα. Και αν ο συγγραφέας του 
κατά Μάρκον Ευαγγελίου εξυμνήθηκε και εξυμνείται για το Ευαγγέλιό του, ο 
Γρηγόριος μαγνήτισε και μαγνητίζει πλήθος αρνητικών κρίσεων εξαιτίας της 
τραγωδίας που συνέθεσε για τον Πάσχοντα Χριστό. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο 
Καππαδόκης ιεράρχης τόλμησε να χρησιμοποιήσει ένα ευρέως θύραθεν λογοτεχνικό 
είδος της εποχής του, την τραγωδία, για να υπηρετήσει το χριστιανικό credo για τον 
Ιησού.  

Τρίτο και τελευταίο παράδειγμα , είναι η χρήση από τους τρεις Ιεράρχες διάφορων 
τρόπων ή «μεθόδων», ερμηνείας των κειμένων, πολλές εκ των οποίων είναι θύραθεν 
μέθοδοι.  Συγκεκριμένα οι τρεις Ιεράρχες χρησιμοποιούν, μεταξύ των άλλων:  

1) Την τυπολογία (: προεικόνιση), ως τρόπο προσέγγισης του κειμένου. Σύμφωνα 
με τη μέθοδο αυτή, πρόσωπα ή καταστάσεις μιας εποχής προτυπώνουν (: 
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προεικονίζουν) πρόσωπα ή καταστάσεις μιας μεταγενέστερης εποχής. Έτσι οι τρεις 
Ιεράρχες θεωρούν ότι διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις (: «τύποι») της Παλαιάς 
Διαθήκης προ-τυπώνουν ή προ-εικονίζουν διάφορα πρόσωπα ή γεγονότα (: 
«αντίτυποι») της Καινής Διαθήκης. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησε πολύ πριν και ο 
απ. Παύλος, ο μεγάλος αυτός ελληνιστής Ιουδαίος και χριστιανός.       

2) Οι τρεις Ιεράρχες χρησιμοποιούν, επίσης,  ως τρόπο προσέγγισης του κειμένου 
της Καινής Διαθήκης την θεωρία της υπόσχεσης – εκπλήρωσης, σύμφωνα με την 
οποία οι υποσχέσεις του Θεού που δόθηκαν σε μια εποχή, εκπληρώνονται ή 
πραγματοποιούνται σε μια άλλη μεταγενέστερη εποχή. Έτσι οι τρεις Ιεράρχες 
συμπεραίνουν ότι το σωτηριώδες έργο του Θεού (Θεία Οικονομία) υπάρχει ως 
υπόσχεση στην Παλαιά Διαθήκη, υπόσχεση που εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη. 
Πρόκειται για μια ερμηνευτική μέθοδο που εδράζεται σε  θεολογικού χαρακτήρα 
βάσεις.   

3) Οι τρεις Ιεράρχες χρησιμοποιούν, ακόμη, την αλληγορία ή αλληγορική μέθοδο, 
ως τρόπο προσέγγισης των κειμένων, σε περιορισμένο όμως βαθμό. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο αυτή  ένα κείμενο κρύβει μέσα του μια βαθύτερη σημασία, την οποία  πρέπει 
κάποιος ν’ αναζητήσει, ν’ ανακαλύψει και να παρουσιάσει.  Έτσι, οι τρεις Ιεράρχες με 
την βοήθεια της αλληγορικής μεθόδου, συμπεραίνουν  ότι βαθιά, πίσω από 
πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης υποκρύπτονται πρόσωπα και γεγονότα 
που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη.  

4) Οι τρεις Ιεράρχες και ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος  χρησιμοποιούν, 
επίσης, για την ερμηνεία τη Καινής Διαθήκης την ιστορική-γραμματική μέθοδο 
ανάλυσης των κειμένων. Πρόκειται για μια αυστηρή γραμματική και κυριολεκτική 
προσέγγιση των κειμένων της Καινής Διαθήκης, που αποσκοπεί στην ιστορική 
καταγραφή του περιεχομένου τους. Σημειώνουμε ότι η ερμηνευτική αυτή 
προσέγγιση μοιάζει με τη σημερινή ερμηνευτική μέθοδο της ιστορικής κριτικής.  

5)  Οι τρεις Ιεράρχες, τέλος, ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη δια της Καινής 
Διαθήκης. Πρόκειται για μια παλιά ιουδαϊκής προέλευσης μέθοδο, σύμφωνα με την 
οποία η Γραφή ερμηνεύεται δια της Γραφής. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την 
απόλυτη αξιοπιστία της Γραφής, αξιοπιστία που πολλές φορές εκφράζεται  με τη λέξη 
«θεοπνευστία». Πρόκειται για μια παλιάς ιουδαϊκής προέλευσης μέθοδο, η οποία 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από χριστιανούς όλων των ομολογίων, καθώς επίσης 
και από τους Ιουδαίους.  

Σταματούμε όμως εδώ με την απαρίθμηση των τρόπων ερμηνείας της Καινής 
Διαθήκης από τους τρεις Ιεράρχες. Και αυτό γιατί το εν λόγω θέμα είναι τεράστιο και 
εκτός του σκοπού της ομιλίας μας.    

Το σημαντικό που αναζητούμε και βρίσκουμε στην όλη αυτή έκθεση της 
ερμηνευτικής δραστηριότητας των τριών Ιεραρχών σε σχέση με την Καινή Διαθήκη,  
είναι η άνετη, χωρίς συμπλέγματα αναζήτηση και χρήση εκ μέρους των τριών 
Ιεραρχών διάφορων ερμηνευτικών μεθόδων, χριστιανικών και θύραθεν.  

Οι τρείς Ιεράρχες δεν δειλιάζουν να επικαλεστούν  όλα εκείνα τα ερμηνευτικά 
εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην κατά το δυνατόν ακριβή προσέγγιση των 
νοημάτων των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να 
μεταφέρουν κατά τον προσφορώτερο  δυνατό τρόπο  τα μηνύματα της Καινής 
Διαθήκης στους χριστιανούς, ώστε να τους κινητοποιήσουν και να  τους ωφελήσουν. 
Δεν τους ενδιαφέρει π.χ. αν η αλληγορική μέθοδος αναδείχτηκε ως μέθοδος πρώτα 
από τον Φίλωνα τον Ιουδαίο, τον μεγάλο αυτό ελληνόφωνο και αναθρεμμένο με τα 
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νάματα της ελληνικής φιλοσοφίας  Αλεξανδρινό Ιουδαίο θεολόγο και φιλόσοφο. Οι 
τρείς Ιεράρχες, όπως ξεδίψασαν από  την αριστοτελική και από την πλατωνική πηγή, 
έτσι πρόθυμα δροσίστηκαν και από το πνεύμα του μεγάλου αυτού Ιουδαίου.  

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Μετά από όλα αυτά επιστρέφουμε στο αρχικό μας ερώτημα για το ποια είναι η 

παρακαταθήκη των τριών Ιεραρχών σε σχέση με την μελέτη της Καινής Διαθήκης και 
την μετανεοτερικότητα. 

Είναι πλέον φανερό ότι πρώτ’ απ’ όλα η ελευθερία σκέψης, που διέπει του τρεις 
Ιεράρχες, είναι η παρακαταθήκη των Πατέρων αυτών της Εκκλησίας.  

 Είναι, επίσης, η γενναία τάση τους να υπερβαίνουν τα στενά όρια της 
χριστιανικής τους ιδεολογίας και ν’ αναζητούν τρόπους μια δεύτερης ανάγνωσής 
του συντάγματος του χριστιανισμού, της Καινής Διαθήκης, με την βοήθεια της 
θύραθεν πολιτισμικής παράδοσης.   

Παρακαταθήκη των τριών Ιεραρχών είναι, ακόμη, η συνεχής τους έγνοια να 
αναζητούν στον εξωχριστιανικό χώρο διάφορα χρήσιμα πολιτιστικά στοιχεία. 
Αυτά, θεωρούν οι τρεις Ιεράρχες, ότι θα βοηθήσουν τους χριστιανούς να 
οικειοποιηθούν  τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, καθώς και ότι θα συμβάλλουν 
στην αρμονική συμβίωση των χριστιανών με τους μη χριστιανούς συμπολίτες τους. 

Θα τολμούσαμε, τέλος, να ισχυριστούμε ότι, εάν οι τρεις Ιεράρχες ζούσαν σήμερα, 
στην μετανεοτερική εποχή, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν τα 
ίδια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί σήμερα η καινοδιαθηκική επιστήμη 
προκειμένου να ωφελήσουν τον άνθρωπο του 21ου αιώνα.  

 
Σας ευχαριστώ 


