
Οι τρείς Ιεράρχες

Εργασία στο μάθημα των θρησκευτικών

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Β΄ Γυμνασίου

Υπεύθυνος καθηγητής: Στρατής Δουμούζης

Ομάδα εργασίας: Αγριτέλης Βασίλης, Βαμβουρέλλης Έκτορας, 
Κορόμηλος Παναγιώτης, Προκοπίου Ιγνάτης.

Μυτιλήνη 20 Ιανουαρίου 2019



Οι τρεις Ιεράρχες

Με την ονομασία Τρεις 
Ιεράρχες αναφέρονται Τρεις 
Επιφανείς Άγιοι 
και Θεολόγοι της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Θρησκείας, 
προστάτες των γραμμάτων και 
των μαθητών, Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, Βασίλειος ο 
Μέγας και Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνός ή Θεολόγος. 
Αναδείχθηκαν Πατέρες της 
Εκκλησίας και Άγιοι. 
Η σοφία και η δράση τους, τούς 
έδωσε τον τίτλο των Μεγίστων 
Φωστήρων.



Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (μεταξύ 353 και 344-407) 
είναι Άγιος, Πατέρας και ιεράρχης της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Ο ίδιος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ένεκα του 
αξεπέραστου χαρίσματός του στην ομιλία. Τελικά 
αναδείχτηκε ως ένας από τους πλέον λαοφιλείς 
ιεράρχες, ενώ κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω 
σπουδαίο, ανεκτίμητο και διαχρονικό συγγραφικό 
έργο.



Αποφθέγματα Ιωάννη

Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
«Οι γονείς που δε φροντίζουν για τη μόρφωση των παιδιών τους 
θεωρούνται φονιάδες, γιατί η μόρφωση είναι που θα καλλιεργήσει την ψυχή 
του παιδιού.»
«Άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται άλλον μοιάζει με ακυβέρνητο πλοίο, που 
έχει παραδοθεί στη δύναμη των ανέμων»
«Όποιος επιπλήττει τους νέους χωρίς συγχρόνως να τους παρηγορεί, τους 
κάνει σκληρότερους. Διότι δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο των 
συνεχών ελέγχων και γι’ αυτό και με βιαιότητα αντιδρούν. Για να 
προλάβουμε λοιπόν τους πόνους που προκαλούν οι έλεγχοι, πρέπει να τους 
συνοδεύουμε με λόγια καλοσύνης»



Βασίλειος ο Μέγας

Ο Μέγας Βασίλειος (330-379), ήταν Έλληνας επίσκοπος 
της Καισαρείας στην Καππαδοκία, Μικρά Ασία. Ήταν 
σημαίνων θεολόγος που υποστήριξε το Σύμβολο της 
Πίστεως και αντιτάχθηκε στις αιρέσεις της 
πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Επίσης, ήταν μεγάλος 
πατέρας της εκκλησίας μας.



Βασιλειάδα

Έργο ζωής και σημαντικό σταθμό στην πορεία 
του, αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ενός 
κοινωνικού φιλανθρωπικού συστήματος, του 
Πτωχοκομείου ή Βασιλειάδας. Είναι πρότυπο 
κέντρου περίθαλψης και φροντίδας των 
ασθενέστερων κοινωνικά ατόμων. Ουσιαστικά η 
Βασιλειάδα υπήρξε ένας πρότυπος οίκος για τη 
φροντίδα των ξένων, την ιατρική περίθαλψη 
των φτωχών άρρωστων και την επαγγελματική 
κατάρτιση των ανειδίκευτων.



Αποφθέγματα Βασιλείου

Λέει ο Μέγας Βασίλειος:
«Να προσέχουν τα παιδιά με ποιους συναναστρέφονται, να προσέχουν 
ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμένος αέρας, όταν τον εισπνεύσουμε, 
αφήνει μέσα μας χωρίς να τα βλέπουμε μικρόβια της αρρώστιας, έτσι και το 
κακό περιβάλλον αφήνει μέσα στη ψυχή του παιδιού τη μόλυνσή του.»
«Είναι αποτελεσματικότερη η παιδαγωγία που γίνεται με λογικό και ήπιο 
τρόπο, παρά εκείνη που έχει ως αιτία της το θυμό και την οργή.»



Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (329–390), ήταν 
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα 
μ.Χ. Θεωρείται ευρέως ως ο πιο ταλαντούχος ρήτορας 
μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας. Ως κλασικά 
εκπαιδευμένος ομιλητής και φιλόσοφος του 
Ελληνισμού, κατάφερε να συνδυάσει τον Ελληνισμό με 
την πρώτη Εκκλησία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.



Αποφθέγματα Γρηγορίου

Λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος:

«Τίποτα αντάξιο δεν υπάρχει του πιστού φίλου»
όμως:
«Σε καμιά περίπτωση της ζωής σου να μην κάνεις φίλο τον άνθρωπο τον 
πονηρό»
γιατί:
«Σε ψυχές διεφθαρμένες, τίποτε απ΄ τα καλά δεν είναι αξιόπιστο».



Η προσφορά τους

Η προσφορά των τριών Ιεραρχών στην ανθρωπότητα 
είναι μοναδική. Θεμελίωσαν την Ορθοδοξία, γι’ αυτό 
και τους λέμε Πατέρες. Μορφώθηκαν ελληνικά και 
δίδαξαν ελληνικά. Οι μεγάλοι σοφοί της εποχής μας 
αντλούν από την ανεξάντλητη σοφία τους. Είχαν 
χαρίσματα και πήραν φροντισμένη αγωγή απ’ τα 
σπίτια τους και κυρίως από τις μητέρες τους, 
την Εμμέλεια, τη Νόνα και την Ανθούσα. 



Οι τρεις Ιεράρχες ως 
πρότυπα
Με τη δική τους επιμέλεια, τον κόπο και την 
προσπάθεια έγιναν μεγάλοι. Αγωνίστηκαν 
ασταμάτητα, προσευχήθηκαν αδιάκοπα και 
ασκήθηκαν στον αγώνα της αρετής. Έτσι έγιναν οι 
πρωταθλητές της ευσέβειας, της αρετής, της 
αγιότητας αλλά και των γραμμάτων και της σοφίας. 
Αξίζει να τους μιμηθούμε.



Εορτή
Καθένας έχει τη δική του 
γιορτή, αλλά και τους τρεις 
μαζί τους γιορτάζουμε στις 30 
Ιανουαρίου. Η εορτή τους 
εισήχθη στην εκκλησία στα 
μέσα του 11ο αιώνα. Σκοπός της 
ήταν να παρουσιάσει τις τρεις 
εξέχουσες αυτές 
προσωπικότητες της 
Χριστιανοσύνης ως τους κατ’ 
εξοχήν υπερμάχους του 
τριαδικού δόγματος. Επίσης 
επανενώθηκαν οι τρεις 
χωρισμένες ομάδες (Ιωαννίτες, 
τους Γρηγορίτες και τους 
Βασιλείτες) που είχαν χωριστεί 
με βάση το ποιον από τους 
τρείς ιεράρχες πίστευαν ότι 
είναι πιο σπουδαίος.



Γιατί τους γιορτάζουμε 
μαζί;
Γιατί έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα: ζούσαν 
απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες, αφιέρωσαν τη 
ζωή τους στους φτωχούς συνανθρώπους 
τους, ήταν και οι τρεις σοφοί, μεγάλα 
αναστήματα, διάνοιες σπινθηροβόλες, 
πανεπιστήμονες, καρδιές ανδρείες, γενναίες. 
Είναι και οι τρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των 
γραμμάτων. Γιορτάζουμε τρεις ψυχές 
υπέροχα άγιες.



Γιορτή σχολική και Χριστιανική

Σχολική
γιατί και οι τρεις ήταν ευσεβείς Ιεράρχες,

επιφανείς θεολόγοι,

με κοινωνική προσφορά και 
φιλανθρωπικό έργο,

που διέθεσαν τη ζωή τους στην πίστη 
τους για το Χριστό.

Χριστιανική
γιατί και οι τρείς ήταν άνθρωποι 

μορφωμένοι,

σοφοί δάσκαλοι,

φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς,

Πρόσφεραν πάρα πολλά στα γράμματα,

διαθέτοντας ολόκληρη την περιουσία 
τους.



Απολυτίκιο

Τούς Τρεῖς Μεγίστους Φωστῆρας τῆς Τρισηλίου Θεότητος,

τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας,

τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας,

τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας,

Βασίλειον τόν Μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον,

σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν Χρυσοῤῥήμονι,

πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν·

αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.
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