
Οι Τρεις Ιεράρτες  
 

Η εθθιεζία μαξ ζοκήζωξ, γημνηάδεη ηε μκήμε ηωκ αγίωκ ηεξ ηεκ εμένα ηεξ επεηείμο 

ημο ζακάημο ημοξ πμο ζεωνείηαη γεκέζιημξ εμένα. Δεκ ζομβαίκεη όμωξ ημ ίδημ ζηηξ 

30 Ιακμοανίμο. Δειαδή ηεκ εμένα αοηή δεκ γημνηάδμομε ηε μκήμε ημο ζακάημο ηωκ 

ηνηώκ Ιενανπώκ αιιά ηεκ θμηκή γημνηή ημοξ. Γημνηή θαηά ηεκ μπμία ε Γθθιεζία μαξ 

ηημά θαη ζοκεμνηάδεη ημοξ ηνεηξ μεγάιμοξ Ιενάνπεξ ηεξ. 

 

Η κοινή γιορτή τοσς  
Τεκ θμηκή γημνηή  ηωκ «ηνηώκ μεγίζηωκ θωζηήνωκ ηεξ Τνηζειίμο Θεόηεηαξ?» 

θαζηένωζε θαη γημνηάδεη αδηάθμπα από ημκ 11μ αηώκα μέπνη ζήμενα ε Ονζόδμλε 

Γθθιεζία μαξ.  Αθμνμή γηα ηεκ θαζηένωζε ημο ζοκεμνηαζμμύ ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ, 

ακελάνηεηα από ηεκ ηδηαίηενε γημνηή ημο θαζεκόξ, οπήνλε μηα δηέκελε μεηαλύ ηωκ 

Χνηζηηακώκ. Αοηή λεθίκεζε από ηε δηαθωκία πμο οπήνπε ακάμεζα ζημοξ 

μμνθωμέκμοξ άκδνεξ ζηεκ Κωκζηακηηκμύπμιε γηα ημ πμημξ από ημοξ Τνεηξ Ιενάνπεξ 

είκαη μ πημ ζπμοδαίμξ. Αοηό έγηκε ηεκ επμπή ημο Αοημθνάημνα Αιελίμο Κμμκεκμύ 

(1081-1118). Οη Χνηζηηακμί είπακ πωνηζηεί ζε ηνεηξ δηαθμνεηηθέξ μμάδεξ. Έηζη 

δεμημονγήζεθακ ηνεηξ ακηημαπόμεκεξ ε μηα ηεκ άιιε παναηάλεηξ, ηωκ Ιωακκηηώκ, 

ηωκ Βαζηιηηώκ θαη ηωκ Γνεγμνηηώκ. Τμ ζέμα έπαηνκε επηθίκδοκεξ δηαζηάζεηξ γηα 

ημοξ Χνηζηηακμύξ. Τόηε μ Μεηνμπμιίηεξ Γοπαϊηωκ Ιωάκκεξ μ Μαονόπμοξ πνόηεηκε 

κα ζοζηαζεί, θαηά πνμηνμπή ηωκ ίδηωκ ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ, ημοξ μπμίμοξ είδε ζε 

μπηαζία, θμηκή γημνηή θαη γηα ημοξ ηνεηξ, ε μπμία έγηκε με εοπανίζηεζε δεθηή από 

όιμοξ ημοξ Χνηζηηακμύξ. Έηζη θαζηενώζεθε κα γημνηάδεηαη ζηηξ 30 Ιακμοανίμο ε 

θμηκή γημνηή ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ, ηε μκήμε ηωκ μπμίωκ ηημά ε Γθθιεζία μαξ θαη 

ζέβεηαη ηδηαίηενα  ημ εοζεβέξ πιήνωμα ηωκ πηζηώκ ηεξ. Καη δηθαίωξ, δηόηη μη ηνεηξ 

αοηέξ μεγαιώκομεξ πνμζωπηθόηεηεξ ημο Χνηζηηακηζμμύ οπήνλακ πναγμαηηθά μεγάιμη 

Ιενάνπεξ,  έκδμλμη ζεμιόγμη, μηθμομεκηθμί δηδάζθαιμη, πνόηοπα πμημεκανπώκ, 

ελαίνεημη Παηένεξ θαη θμνοθαίεξ άγηεξ μμνθέξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ.  

Από ηεκ επμπή ηεξ Τμονθμθναηίαξ, ίζωξ θαη παιηόηενα οπήνπε ημ έζημμ: ε γημνηή 

ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ κα ζεωνείηαη θαη ωξ γημνηή ηεξ παηδείαξ. Σύμθωκα ιμηπόκ μ’ 

αοηό ημ παιηό έζημμ ε Σύγθιεημξ ημο Γζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ  Πακεπηζηεμίμο 

ηωκ Αζεκώκ, απμθάζηζε ημ 1841 ε γημνηή ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ κα ζεωνείηαη θαη ωξ 

γημνηή ηωκ Γιιεκηθώκ Γναμμάηωκ.  Η άνηζηε θαη ανμμκηθή ζύκδεζε ηωκ δύμ γημνηώκ: 

ηωκ Τνηώκ Ιενανπώκ θαη ηωκ Γιιεκηθώκ Γναμμάηωκ ήηακ ηόζμ πεηοπεμέκε, όζμ 

ήηακ θαη ε ανμμκηθή ζύδεολε ηεξ Χνηζηηακηθήξ πίζηεωξ με ηεκ Γιιεκηθή μόνθωζε 

πμο ζοκδοάδμοκ ζαομάζηα μ Μέγαξ Βαζίιεημξ, μ Γνεγόνημξ μ Θεμιόγμξ θαη μ 

Ιωάκκεξ μ Χνοζόζημμμξ. 


