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30 Ιανουαρίου – Γιορτή των τριών Ιεραρχών 
 

Τιμούμε τους 3 Ιεράρχες ως Χριστιανοί, ως μαθητές και ως εκπαιδευτικοί, γιατί καθόρισαν 

και στερέωσαν τη Χριστιανική ορθόδοξη πίστη, γιατί διέγνωσαν τη μεγάλη πολιτιστική αξία 

του κλασσικού αρχαιοελληνικού μας πολιτισμού και διέδωσαν τα ελληνικά γράμματα, γιατί 

ως λαμπροί παιδαγωγοί χάραξαν τον δρόμο της παιδείας στον οποίο εμείς περπατάμε 

σήμερα. Η διδασκαλία τους και τα συγγράμματά τους για την ορθή αγωγή και ανατροφή 

των νέων ούτε σήμερα, αλλά ούτε και στο μέλλον θα πάψουν να έχουν μεγάλη 

παιδαγωγική αξία. Αλλά περισσότερο από τα λόγια και τα γραπτά τους στέκουν ανάμεσά 

μας ως παιδαγωγοί άφταστοι με το παράδειγμα της πράξης και της ζωής τους. Μιας ζωής 

γεμάτης αγώνες για το καλό, για το υψηλό, για τον σεβασμό προς το υπέρτατο Ον. Θεϊκές 

και σπάνιες μορφές που μπόρεσαν να δώσουν τόσα πολλά, φωτισμένοι, θεόπνευστοι 

άνδρες. Ο  Ιωάννης ο Χρυστόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. 

 

Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Όλοι τους χαρακτηρίζονταν 

για τη θεολογική αλλά και την ευρύτερη επιστημονική τους συγκρότηση, τη ριζοσπαστική 

κοινωνική τους παρουσία, την ανοικτοσύνη του πνεύματος και την κριτική στάση τους 

απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. 

 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναδείχθηκε σε μέγιστο εκκλησιαστικό συγγραφέα. Το έργο του 

είναι εντυπωσιακό, τόσο σε έκταση, όσο και σε θεολογική πληρότητα. Αποτελείται από 

ομιλίες, πραγματείες και επιστολές. Το πιο γνωστό έργο του στον πολύ κόσμο είναι η Θεία 

Λειτουργία (Λειτουργία του Χρυσοστόμου), που τελείται κατά κύριο λόγο κάθε Κυριακή στις 

Εκκλησίες. 

Σπουδαία Λόγια του Ιωάννη του Χρυσόστομου: 

« Θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει όχι μόνο όταν με επαινεί, αλλά κι όταν με ελέγχει, για 

να με διορθώσει.» 

« Η φιλόστοργη μητέρα που αγαπάει το παιδί της, το συμβουλεύει διαρκώς και το παρακινεί 

στο καλό.» 

« Ο δάσκαλος πρέπει να διδάσκει όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα.» 

« Όπως ένα χρυσοΰφαντο ένδυμα είναι ωραίο να το βλέπει κανείς, πολύ δε καλύτερο του 

φαίνεται, όταν το φορεί· έτσι και οι εντολές του Θεού. Είναι καλές και ωφέλιμες και από 

όλους επαινούνται. Αλλά φαίνονται πολύ καλύτερες, όταν κανείς τις εφαρμόζει.» 

 

Βασίλειος ο Μέγας 

Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας, με καθοριστική συνεισφορά στη 

διατύπωση του δόγματος της Αγίας Τριάδας, ενώ συνέταξε και Θεία Λειτουργία 

(«Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου»). Τα έργα του διακρίνονται σε δογματικά, 

αντιαιρετικά, ασκητικά, πρακτικά, ομιλίες και επιστολές. Σε όλη τη σύντομη ζωή του 

αγωνίστηκε για την ενότητα της Χριστιανικής Εκκλησίας, που μαστιζόταν στην εποχή του 
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από θεολογικές έριδες σχετικά με τις δοξασίες του Αρείου. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 

379 σε ηλικία 49 ετών και τάφηκε με μεγάλες τιμές. 

Μερικά από τα λόγια του Μέγα Βασίλειου: 

«Όταν ένας άνθρωπος συνηθίσει να ακούει άσχημα λόγια, θα φτάσει και σε άσχημα έργα.» 

 «Άνθρωπος που  δεν συμβουλεύεται άλλον μοιάζει με το καράβι, που δίχως κυβερνήτη το 

φέρνουν όπου θέλουν οι άνεμοι.» 

«Ο δάσκαλος πρέπει να είναι πρότυπο διαγωγής, έμψυχος νόμος, κανόνας αρετής. » 

«Μην απελπίζεσαι στον αγώνα σου. Σκόνταψες; Μη σταματάς, συνέχισε. Έπεσες; Στρέψε το 

βλέμμα στον ουρανό και ξαναρίξου στη μάχη.» 

 

Γρηγόριος ο Θεολόγος  

Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα φιλοσοφημένα 408 ποιήματά του , 18.000 περίπου στίχων. Είναι από 

τα μεγαλύτερα πνεύματα του Χριστιανισμού και από τους λαμπρότερους αθλητές της 

ορθόδοξης πίστης. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο 

Άγιο Όρος ενώ το ιερό σκήνωμα του φυλάσσεται  στον ομώνυμο Ναό του στην Νέα 

Καρβάλη. 

 

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μας συμβουλεύει:   

«Πιο πολύ πρέπει να θυμάσαι το Θεό, παρά να αναπνέεις. Χωρίς την αναπνοή δεν 

μπορούμε να ζήσουμε. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή.»  

«Το πιο γλυκό πράγμα και όνομα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επαινούν μόνο 

λίγοι τη στηρίζουν.» 

«Ωραία αρετή η φιλανθρωπία, η διατροφή των φτωχών, η ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου…» 

  


