




ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 



 

Οι Τρεις Ιεράρχες 

Η εκκλησία μας και η παιδεία γιορτάζουν στις 30 

Ιανουαρίου τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. 

 



  

Η Εκκλησία μας 

γιορτάζει τη 

μνήμη των τριών 

Ιεραρχών γιατί 

ήταν μεγάλοι 

Πατέρες της 

Εκκλησίας. 

 Η παιδεία μας 

γιατί ήταν 

μεγάλοι 

Δάσκαλοι. 



 Οι τρεις επιφανείς 
Άγιοι    

✞ ο Μέγας 
Βασίλειος,    

✞ ο Ιωάννης   

 ο Χρυσόστομος  

✞ και ο Γρηγόριος  

ο Θεολόγος,  

αναδείχθηκαν οι  

πιο σημαντικοί  

εκκλησιαστικοί  

πατέρες. 

 



Και οι τρεις 

αγάπησαν με όλη 

τους την ψυχή το 

Χριστό και τη 

χριστιανική 

Εκκλησία και η ζωή 

τους ήταν γεμάτη από 

ωραίους αγώνες.  

 

Τα συγγράμματά τους 

λάμπρυναν τη 

χριστιανική παιδεία. 



ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ο Μέγας 

Βασίλειος είχε 

σπουδάσει 

φιλοσοφία, 

ιατρική, 

αστρονομία 

και νομικές 

επιστήμες. 



Μέγας Βασίλειος  (329-379 μ.Χ.) 

 

• Γεννήθηκε στην Καισαρεία 
της Καππαδοκίας το 329 
μ.Χ. 

• Σπούδασε Ρητορική, 
Γραμματική, Αστρονομία, 
Φιλοσοφία, Ιατρική και 
Γεωμετρία. 

• Διακρίθηκε για την 
αφοσίωσή του στην 
ορθόδοξη πίστη μας, αλλά 
και για το πλούσιο 
φιλανθρωπικό του έργο, 
μοιράζοντας όλη την 
περιουσία του στους 
φτωχούς. 



 
« Όπως δεν τρώμε  

βλαβερές κι 

επικίνδυνες  

τροφές, έτσι δεν πρέπει  

να διαβάζουμε  

ακατάλληλα βιβλία,  

που καταστρέφουν  

την ψυχή».  

 

« Άνθρωπος που  

δε δέχεται συμβουλές,  

είναι εχθρός  

του εαυτού του». 

 

        

Μέγας Βασίλειος 

 



Εις πάσαν την γην 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, 

πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι 

τας ψυχάς ημών. 

 

Το απολυτίκιο του  

Μεγάλου Βασιλείου 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tYtSKAaFmA


Γρηγόριος Ο Θεολόγος (329-389 μ.Χ.) 

 • Γεννήθηκε στη Ναζιανζό της 

Καππαδοκίας το 329 μ.Χ. και 

σπούδασε στα καλύτερα σχολεία της 

εποχής του. 

• Μετά τις σπουδές του έμεινε για δέκα 

χρόνια στην Αθήνα διδάσκοντας 

ρητορική. Αργότερα πήγε στον Πόντο, 

όπου συνάντησε το φίλο του Βασίλειο 

και έμεινε μαζί του. 

• Βοήθησε στην αντιμετώπιση της 

αίρεσης του Αρείου στην 

Κωνσταντινούπολη. Με τα φλογερά του 

κηρύγματα έκανε αρκετούς Αρειανούς 

να πιστέψουν στη σωστή διδασκαλία. 

Έτσι τον ονόμασαν Θεολόγο.  



      «Να μιμείσαι το έργο 

της σοφής μέλισσας,  

που με πολλή  σοφία 

τρυγάει από κάθε άνθος 

μόνον ό,τι είναι 

χρήσιμο.» 

 

«Να τιμούμε τη μητέρα 

 μας.  Ο καθένας έχει τη 

 δική του μητέρα.  Όλοι  

όμως έχουμε κοινή 

μητέρα 

 την Πατρίδα και αυτήν 

 πρέπει να τιμούμε 

 ιδιαίτερα». 

         

      Γρηγόριος Θεολόγος 

 



Ο ποιμενικός αυλός της Θεολογίας 

σου, τας των 

ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας, ως γαρ 

τα βάθη του Πνεύματος 

εκζητήσαντι, και τα κάλλη του 

φθέγματος προσετέθη σοι. Αλλά 

πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Πάτερ 

Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

 

 

Το απολυτίκιο του  

Γρηγορίου του Θεολόγου 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp_88kAxqN4


Ιωάννης Ο Χρυσόστομος (349-407 μ.Χ.) 

 
• Γεννήθηκε στην Αντιόχεια 

της Συρίας. 

• Σπούδασε Ρητορική και 
θεολογία και μετά έζησε σε 
διάφορα μοναστήρια. 

• Έγραψε πολλά βιβλία καθώς 
και την κυριακάτικη 
λειτουργία της εκκλησίας 
μας. 

• Εκφωνούσε ωραίους 
θρησκευτικούς λόγους. Ο 
κόσμος έλεγε 
χαρακτηριστικά ότι από το 
στόμα του «έρεε χρυσός» και 
έτσι ονομάστηκε 
Χρυσόστομος. 



      «Δεν έχει τόση αξία  

το να γεννηθεί κανείς  

από μεγάλους σε πλούτο  

και σε αξίωμα,  

όσο το να γίνει  

ο ίδιος μεγάλος.» 

 

«Το χρυσάφι δε βρέθηκε  

για να δενόμαστε μ’ αυτό  

– εννοώντας τις χρυσές  

αλυσίδες και τα 

κοσμήματα – 

 αλλά για να λύνουμε  

τους δεμένους.» 

 

Ιωάννης Χρυσόστομος 

         



Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός 
εκλάμψασα 

χάρις, την οικουμένην εφώτισεν, 
αφιλαργυρίας τω κόσμω, θησαυρούς 

εναπέθετο, το ύψος ημίν της 
ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σοις 

λόγους παιδεύων, πάτερ Ιωάννη 
Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω 

Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς 
ημών. 

 

Το απολυτίκιο του  

Ιωάννη του Χρυσοστόμου 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lXpEvgqFHM


Τα σοφά λόγια των Τριών Ιεραρχών 
για την παιδεία 

 



• Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

καθιέρωσε ο αυτοκράτορας 

του Βυζαντίου Αλέξιος 

Κομνηνός το 1100 μ.Χ. για 

να τιμηθούν οι Τρεις μεγάλοι 

Άγιοι της εκκλησίας και να 

σταματήσει η διχόνοια μεταξύ 

των πιστών με το ποιος από 

τους Τρεις είναι ο πιο 

σπουδαίος.  



 

Οι Τρεις Άγιες 

Μητέρες τους 
 

Η αγία Εμμέλεια, η αγία 

Ανθούσα, η αγία Νόννα.  

 

Η εκκλησία μας τιμά τη 

μνήμη τους την πρώτη 

Κυριακή του 

Φεβρουαρίου. 

 



• Το 1842 το πανεπιστήμιο 

Αθηνών καθιέρωσε την εορτή των 

Τριών Ιεραρχών , ως ημέρα 

αφιερωμένη στην παιδεία και τα 

γράμματα. 

 



Είναι οι προστάτες της 

Παιδείας ,γιατί 

πρώτευσαν σε όλους τους 

τομείς της πνευματικής 

ζωής, δίδασκαν 

καθημερινά 

διαφωτίζοντας τους 

νέους, συνέγραψαν 

θαυμάσια συγγράμματα, 

τα οποία ξεπέρασαν τη 

φθορά του χρόνου και 

είναι πάντα επίκαιρα, 

δίδασκαν με το 

παράδειγμά τους και με 

την ενάρετη ζωή τους. 



Το απολυτίκιο των 

Τριών Ιεραρχών 

 

 

Ερμηνεία: 
 

΄Ολοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους των 
τριών μεγάλων  Φωστήρων της 

τρισυπόστατης θεότητας,  δηλαδή το 
Μέγα  Βασίλειο,  το Γρηγόριο το 

θεολόγο και τον ξακουστό Ιωάννη  που  
το  στόμα  του  έβγαζε 

 χρυσάφι,  ας τους τιμήσουμε με 
ύμνους. Γιατί αυτοί φώτισαν την  

οικουμένη με θείες διδασκαλίες. Γιατί 
σαν ποταμοί σοφίας πότισαν όλη την 

κτίση με τα  άγια νερά της θεογνωσίας,  
και  γιατί αυτοί μεσολαβούν και  

παρακαλούν πάντα την Αγία Τριάδα για 
μας. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1OcKorq-7Q



