
                                           Οι Τρεις Ιεράρχες 
 

  Η Εκκλησία µας κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου τιµά και γιορτάζει τους τρεις 
µεγάλους Ιεράρχες και οικουµενικούς διδασκάλους : το  Μέγα  Βασίλε ιο  ,  
το  Γρηγόρ ιο  το  Θεολόγο  κα ι  τον  Ιωάννη  το  Χρυσόστοµο .  
  Παρόλο  που ο καθένας τους έχει την ιδιαίτερη γιορτή του µέσα στο έτος , από 
το 1100 µΧ στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλέξιου του Κοµνηνού , καθιερώθηκε 
να γιορτάζονται και οι τρεις µαζί . Γιατί µαζί αγωνίστηκαν  για τη διάδοση και τη 
διάσωση της χριστιανικής πίστης και την επικράτηση της Ορθοδοξίας µακριά 
από τους κλυδωνισµούς των αιρέσεων . 
   Η γιορτή αυτή εκτός από το θρησκευτικό της χαρακτήρα είναι µαζί και γιορτή 
των ελληνικών γραµµάτων .Και σαν τέτοια διατηρήθηκε µέχρι τα χρόνια της 
εθνικής δουλείας . Μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, το 1842, 
καθιερώθηκε και επίσηµα  από τη σύγκλητο του πανεπιστηµίου Αθηνών σαν 
εκπαιδευτική γιορτή για τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

χώρας . 
    Η παιδεία τους , η καλλιέργειά και το εύρος των γνώσεων τους , το ενδιαφέρον τους για τη µόρφωση , 
περισσότερο όµως η σύνδεση της ελληνικής παιδείας µε τη χριστιανική πίστη είναι η αιτία που αναδεί-
χθηκαν σε προστάτες των γραµµάτων και των τεχνών , του συνόλου της πνευµατικής ζωής . 
 Έδειξαν µε τη ζωή και το έργο τους ότι η πίστη στο Θεό και η αγάπη για το συνάνθρωπο συµβαδίζουν . 
Νοηµάτισαν τον αρχαίο κλασικό κόσµο ,άνοιξαν νέους ορίζοντες στην ελληνική παιδεία  και διέσωσαν 
αξίες µε πανανθρώπινο περιεχόµενο . Απέδειξαν ότι η αλήθεια του Χριστού µπορεί σε κάθε εποχή να γί-
νει πράξη .Και αυτός είναι ο σκοπός της πραγµατικής γνώσης .Οι ίδιοι είναι και θα είναι οι οδηγοί προς 
την αληθινή γνώση και τη µόρφωση . Αγαθά πρότυπα κάθε νέου ανθρώπου  
 
                                           Απολυτίκιο των Τριών  Ιεραρχών ήχος α’

Τους τρεις µεγίστους φωστήρας, της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουµένην ακτίσι, δογµάτων θεί-
ων πυρσεύσαντας· τους µελιρρύτους ποταµούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάµασι 
καταρδεύσαντας· Βασίλειον τον µέγα, και τον θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την 
γλώτταν χρυσορρήµονι· πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύµνοις τιµήσωµεν· αυτοί 
γαρ τη Τριάδι, υπέρ ηµών αεί πρεσβεύουσιν. 

 
                                            Ο Μέγας Βασίλειος 
 

   
    Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε το 330  µ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας 
από οικογένεια χριστιανική. Ο πατέρας του Βασίλειος ήταν ρήτορας. Η µητέρα του 
Εµµέλεια ήταν από τις πιο µορφωµένες και ενάρετες γυναίκες της εποχής. Από 
τέτοιους γονείς έλαβε ο Βασίλειος τη χριστιανική του ανατροφή και τη φροντίδα για 
τη µόρφωσή του.  
   Σπούδασε πρώτα στην Καισάρεια , όπου γνώρισε και το Γρηγόριο το Ναζιανζηνό . 
Παρακολούθησε ανώτερες σπουδές  στην Κωνσταντινούπολη πρώτα και αργότερα 
στην Αθήνα. Στην Αθήνα διδάχτηκε πολλές επιστήµες: φιλοσοφία , νοµικά , 
ρητορική , γεωµετρία , αριθµητική , αστρονοµία , µουσική και ιατρική.  Εκεί 
συνδέθηκε µε βαθιά φιλία µε τον συσπουδαστή  του Γρηγόριο Ναζιανζηνό .  Όταν 
επέστρεψε στην πατρίδα του εργάστηκε ως δικηγόρος  και ανακηρύχθηκε δάσκαλος 

της ρητορικής . Αργότερα πήγε στα µέρη όπου έζησε ο Χριστός και επισκέφτηκε τα µοναστικά κέντρα 
της Παλαιστίνης , της Αιγύπτου και της Συρίας για να γνωρίσει τη µοναχική ζωή . Γυρίζοντας στην πα-
τρίδα του µοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς  και ασκήτεψε  για ένα διάστηµα  στον Πόντο µαζί 



µε το φίλο του Γρηγόριο .Το 363 χειροτονήθηκε  ιερέας στην Καισάρεια και το 370 επίσκοπος της πόλης . 
Εκεί χτίζει τη « Βασιλειάδα » , ολόκληρο συγκρότηµα από νοσοκοµείο , γηροκοµείο , ορφανοτροφείο 
καθώς και άλλα ιδρύµατα , στα οποία η ανθρώπινη δυστυχία έβρισκε προστασία και θαλπωρή .  
     Ο Βασίλειος αγάπησε την Εκκλησία και την υπηρέτησε ολόψυχα . ∆ίδαξε το λαό και ιδιαίτερα τους 
νέους , αντιτάχθηκε στις αυθαιρεσίες των αρχόντων και πολέµησε τις αιρέσεις . 

   Έχει γίνει θρύλος η σθεναρή στάση του µεγάλου Βασιλείου απέναντι στον αυτοκράτορα Ουάλεντα , 
όταν εκείνος απαιτούσε την προσχώρησή του στον αρειανισµό.  Όταν ο Μόδεστος, ο εκπρόσωπος του 
αυτοκράτορα Ουάλη απειλούσε  το Βασίλειο µε εξορία και θάνατο , προκειµένου να τον αναγκάσει να 
προσχωρήσει στην αίρεση του αρειανισµού ,εκείνος του απάντησε :                                                       
«∆ήµευση  περ ιουσ ίας  δε  µπορε ί ς  να  µου  κάνε ι ς  γ ιατ ί  το  µόνο  που  έχω  ε ί να ι  τα  
ρούχα  που  φοράω  κα ι  λ ί γα  β ιβλ ία .   Η  εξορ ία  δε  µε  τροµάζε ι ,  γ ιατ ί  σ ’  αυτή  τη  ζωή  
ε ίµα ι  ένας  περαστ ικός  ,  ξένος  δ ιαβάτης .  Βασαν ιστήρ ια  δε  θα  προλάβε ι ς  να  ευχα -
ρ ιστηθε ί ς ,  γ ιατ ί  το  εξασθενηµένο  κορµ ί  µου  γρήγορα  θα  πέσε ι  ώριµος  καρπός  στο  
περ ιβόλ ι  του  Κυρ ίου  µου  » .  

 Κι ο Μόδεστος µονολογώντας αναγκάστηκε να πει πως κανείς επίσκοπος ως τώρα δεν µίλησε έτσι .Ο δε  
Βασίλειος του απάντησε : «  φαίνετα ι   πως  ποτέ  δεν   συνάντησες  πραγµατ ικό  επ ίσκοπο»  
Η θαρραλέα αυτή απάντηση έκανε τον αυτοκράτορα να υποχωρήσει και  του επέτρεψε να κηρύττει ελεύ-
θερα και να πιστεύει ότι θέλει .  

Όλοι θαύµαζαν τη δύναµη της σκέψης του , τη δύναµη του λόγου του , το ανώτερο ήθος του , το ψυχικό 
και πνευµατικό µεγαλείο του . 

 Ο Βασίλειος φιλάσθενος από παιδί , ασκητικός και λιτοδίαιτος κουράστηκε από το βάρος της καταπλη-
κτικής  αυτής δραστηριότητας . Πέθανε και κηδεύτηκε την 1η Ιανουαρίου του 379 µ.Χ τιµηµένος από ε-
χθρούς και φίλους . Η Εκκλησία την ίδια µέρα τιµά την µνήµη του. Έγραψε πολλά συγγράµµατα και ονο-

µάστηκε «Μέγας  » .  

Απολυτίκιο Μ . Βασιλείου . Ήχος α'.

Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαµένην τον λόγον σου δι' ου θεοπρεπώς εδογµάτισας, 
την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσµησας, Βασίλειον ιεράτευµα, Πάτερ όσιε, 
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσθαι ηµίν το µέγα έλεος.  

 
 
 

Ο Γρηγόριος ο  Θεολόγος  (Ναζιανζηνός ) 
 
    Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός γεννήθηκε στην Αριανζό της Ναζιανζού  της Καππα-
δοκίας, από ευσεβείς και µορφωµένους γονείς. Ο πατέρας του Γρηγόριος  ήταν επί-
σκοπος στη Ναζιανζό και η µητέρα του Νόνα έφερε το µικρό Γρηγόριο κοντά στο 
Χριστό. Ο Γρηγόριος αφού έµαθε τα πρώτα του γράµµατα στη γενέτειρά του, σπού-
δασε στη Καισάρεια και αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Ύστερα φοίτησε στην Αθήνα, 
όπου σπούδασε φιλοσοφία , ρητορική , νοµικά , γεωµετρία , αριθµητική και µουσική . 
Συνδέθηκε µε βαθιά φιλία µε το συµφοιτητή του Βασίλειο , που είχε πριν γνωρίσει 
στην Καισαρεία .Στην Αθήνα δίδαξε στο πανεπιστήµιο ως καθηγητής για ένα χρόνο.  



    Ο Γρήγορος ήταν άνθρωπος φιλοµόναχος και εσωστρεφής . Αγαπούσε την ασκητική ζωή , τη µελέτη 
και την προσευχή. Γι ’ αυτό όταν επέστρεψε στην πατρίδα του πήγε και ασκήτεψε για ένα χρόνο µε το 
Βασίλειο στον Πόντο .Χειροτονήθηκε από τον πατέρα του ιερέας και αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος 
στην πόλη του. Αντιµετώπισε µε πείσµα τους αιρετικούς που εκείνα τα χρόνια προσπαθούσαν να κυριαρ-
χήσουν  . Το 379 µ.Χ σύνοδος Ορθοδόξων επισκόπων του ζήτησε  να µεταβεί στην Κων/πόλη για να ενι-
σχύσει τον αγώνα των ορθοδόξων κατά των Αρειανών που επικρατούσαν εκεί επί 40 χρόνια . Εκεί κήρυτ-
τε σ’ένα µικρό ναό µε µεγάλη επιτυχία γιατί µε τους θεολογικούς του λόγους κατέδειξε τις πλάνες των 
αιρετικών . 
   Το 380 ο Γρηγόριος µε τη ψήφο του ορθόδοξου λαού και µε την έγκριση του αυτοκράτορα  Θεοδοσίου 
του Α΄ έγινε πατριάρχης Κων /πόλεως . Παραιτήθηκε όµως λόγω αντιδράσεων κάποιων επισκόπων , για 
να ειρηνεύσει η Εκκλησία . Γύρισε πίσω στην πατρίδα του και έζησε µε αυτοσυγκέντρωση και άσκηση . 

   Ονοµάστηκε "Θεολόγος " γιατί εµβάθυνε όσο λίγοι στα χριστιανικά δόγµατα της Εκκλησίας µας . 
Θεωρείται ένας από τους µεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας αφού εκτός από πολλά συγγράµµατα, έγραψε 
λόγους, επιστολές και ωραία θρησκευτικά ποιήµατα. Πέθανε το 390 αφήνοντας την περιουσία του στους 

φτωχούς . Η Εκκλησία τιµά τη µνήµη του στις 25 Ιανουαρίου . 

 Ἀπολυτίκιο  Γρηγορίου Θεολόγου ήχος α' 

    Ὁ ποιµενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ 
Πνεύµατος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγµατος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 
 
 

 
 Ο Ιωάννης  o Χρυσόστομος 

  
       Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας πιθανότατα το 
354 µΧ, στο µεγάλο αυτό κέντρο του Χριστιανισµού. Ο Ιωάννης έµεινε νωρίς 
ορφανός από πατέρα. Έτσι την ανατροφή του και τη µόρφωσή του την ανέλαβε η 
µητέρα του Ανθούσα, µια ευσεβέστατη, ενάρετη και µορφωµένη χριστιανή. Ο 
Χρυσόστοµος σπούδασε ρητορική κοντά στο µεγάλο δάσκαλο της ρητορικής 
ειδωλολάτρη  Λιβάνιο , που θα τον άφηνε διάδοχό του στη σχολή ,αν δεν του τον 
έκλεβαν οι χριστιανοί , όπως έλεγε. Σπούδασε εκτός από τη ρητορική , φιλοσοφία , 
νοµικά και  θεολογία στη Θεολογική σχολή της Αντιόχειας . 

    Στην αρχή εξάσκησε στην Αντιόχεια, τη δικηγορία και απόχτησε µεγάλη φήµη. 
Παραιτήθηκε όµως από το επάγγελµα του συνηγόρου και αποσύρθηκε στην έρηµο για  έξι χρόνια προε-
τοιµαζόµενος µε την προσευχή και τη µελέτη να υπηρετήσει το λαό του Θεού ως κληρικός . Αργότερα  το 
380 χειροτονήθηκε  διάκονος και το 385 ιερέας στην Αντιόχεια , όπου και έδρασε για 11 χρόνια . Η αγά-
πη για τους φτωχούς ήταν τόσο µεγάλη , ώστε πούλησε ακόµα και αντικείµενα του επισκοπικού µεγάρου 
για να οργανώσει συσσίτια για 3000 ανθρώπους . 

     Το 398 έγινε Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως παρά τη θέλησή του . Εκεί πρώτο έργο του ήταν να ξεκαθα-
ρίσει τον κλήρο από τα παράσιτα και κατόπιν να στηλιτεύσει τη σπατάλη και την υλοφροσύνη της εξου-
σίας .∆ίδασκε , παρηγορούσε  και νουθετούσε το λαό . Όλοι πήγαιναν να τον ακούσουν . Οι λόγοι του 
προκαλούσαν ρίγη ενθουσιασµού . Από το στόµα του έρρεαν ποταµοί µέλιτος και θεωρείται ο µεγαλύτε-
ρος εκκλησιαστικός ρήτορας της Ορθοδοξίας  . Γι΄ αυτό ακριβώς ονοµάστηκε   "Χρυσόστοµος  ". Α-



κόµα υπερασπίζονταν αδικηµένους , φτωχούς και δυστυχισµένους ιδρύοντας πολλά φιλανθρωπικά ιδρύ-
µατα .Στις µέρες του η Εκκλησία της Κων /πολης  έτρεφε 7000 ανθρώπους . Η Εκκλησία ήταν  για τον 
Ιωάννη « εργαστήρ ιο  αγ ιότητας  και  όχ ι  χρυσοχοε ίο  και  αργυροκοπε ίο» . 

   Επίσης εργάστηκε για τη διάδοση του Χριστιανισµού οργανώνοντας ιεραποστολές στη Σκυθία ,στην 
Περσία και στη Φοινίκη .Η ελεγκτική του γλώσσα , το θάρρος του ,τον οδήγησαν σε σύγκρουση µε το 

παλάτι , τη φιλόδοξη αυτοκράτειρα Ευδοξία , η οποία τον εξόρισε στα βάθη της Αρµενίας . Ο σκοπός των 
εχθρών του είναι η φυσική του εξόντωση . Αναγκάζεται να οδοιπορεί για ένα τρίµηνο κάτω από αφόρητο 
καύσωνα . Πέθανε από εξάντληση στις !4 Σεπτεµβρίου του 407 στα Κόµανα του Πόντου. Τα τελευταία 
λόγια του ήταν « ∆όξα τω Θεώ πάντων ένεκεν » . Η Εκκλησία τιµά την µνήµη του στις 13 Νοεµβρίου και 
στις 27 Ιανουαρίου ( ανακοµιδή των λειψάνων του ) . Έγραψε συγγράµµατα, πολλούς λόγους , επιστολές 

και βιβλία . 

    Αυτοί  λοιπόν είναι οι Τρεις Ιεράρχες , οι τρεις φωστήρες ( αστέρια ) που κήρυξαν την Τριαδική Θεό-
τητα , που φώτισαν και θέρµαναν  την οικουµένη µε ακτίνες θείων διδασκαλιών . Οι τρεις µελίρρυτοι της 
σοφίας ποταµοί , που όλον τον κόσµο πότισαν µε τα ξάστερα και δροσερά νάµατα της αληθινής γνώσης 
για το Θεό ( όπως λέει το απολυτίκιο τους ) . Ας αντλήσουµε  όλοι µας διδάγµατα από τη ζωή και το έργο 

τους  και το παράδειγµα τους ας γίνει φάρος στη ζωή µας . 

Απολυτίκιο Iωάννου Χρυσοστόµου ,Ήχος πλ.δ'

 
« H του στόµατος σου καθάπερ πυρσός εκλάµψασα χάρις τήν οικουµένην εφώτισεν. Αφιλαργυρίας τω κόσµω θη-
σαυρούς εναπέθετο, τό ύψος ηµίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σοίς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη 

Χρυσόστοµε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ηµών »  

 


