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Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 

Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 



     Εισαγωγή 
• Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 

4ο αιώνα μ.Χ., στα Βυζαντινά 

Χρόνια. 

• Η Εκκλησία μας αλλά και η 

Παιδεία  γιορτάζει τη μνήμη 

τους κάθε χρόνο στις 30 

Ιανουαρίου γιατί 

 έζησαν όπως ο Θεός ορίζει  

 δίδαξαν στους απλούς 

ανθρώπους το Λόγο του 

Θεού, ήταν με άλλα λόγια 

μεγάλοι Δάσκαλοι. 

 



Άγιος Βασίλειος ο Μέγας 

Τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του 

• Γεννήθηκε στην 

Καισάρεια της 

Καππαδοκίας  

• οι ευσεβείς γονείς 

του ήταν ο 

Βασίλειος 

(δάσκαλος 

ρητορικής) και η 

Εμέλλεια 

 

 



Η ζωή και το έργο του 

 
• Σπούδασε ρητορική, γραμματική , φιλοσοφία , αστρονομία, 

γεωμετρία , ιατρική μα πάνω απ’ όλα μελετούσε τα λόγια του 

Χριστού που μιλούσαν για αγάπη και προσευχόταν θερμά να 

του δώσει ο Θεός δύναμη να τα εφαρμόσει.  

• Μόλις έγινε Επίσκοπος Καισαρείας πούλησε όλη την 

περιουσία του και έχτισε φτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, 

λεπροκομείο, νοσοκομείο και γηροκομείο - μια ολόκληρη 

πολιτεία δηλαδή - όπου φιλοξενούνταν 30.000 άτομα και που 

ονομάστηκε προς τιμήν του Βασιλειάδα .  

•  Αυτό που τον χαρακτήριζε έντονα ήταν η αγάπη του για τη 

χριστιανική ορθόδοξη πίστη για χάρη της οποίας ήταν έτοιμος 

να πεθάνει. Αυτό το απέδειξε στην πράξη όταν ο 

απεσταλμένος του Αυτοκράτορα τον διέταξε να σταματήσει να 

κηρύττει. Ο Επίσκοπος, όμως, Βασίλειος του απάντησε 

περήφανα : 

   « Δε φοβούμαι ότι θα μου πάρετε την περιουσία μου, γιατί το 

μόνο που έχω είναι αυτό το τριμμένο  ράσο και μερικά βιβλία. 

Την εξορία δεν τη λογαριάζω γιατί όπου κι’ αν πάω θα είναι η 

προσωρινή μου κατοικία. Ούτε τα βασανιστήρια τα φοβάμαι, 

γιατί το σώμα μου είναι τόσο  αδύνατο που σύντομα θα 

υποκύψει κι έτσι θα ενωθώ γρηγορότερα με το Θεό » . 

 



Το τέλος της ζωής του 

«Κοιμήθηκε» σε ηλικία μόλις 49 

ετών στην Καισάρεια. Σε όλη 

του τη ζωή αρρώσταινε συχνά κι 

ήταν αδύναμος.  

Το σώμα του Αγίου 

• Ψηλός 

• Πολύ αδύνατος 

• Μελαχρινός  

• Με λίγες ρυτίδες  

• Με μακριά γένια  
 



 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή 

Ναζιανζηνός 
 

 Τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

•γεννήθηκε στην Αριανζό της 

Καππαδοκίας( μικρό χωριό κοντά στην 

πόλη Ναζιανζό)  

•Ο πατέρας του, Γρηγόριος, ήταν 

επίσκοπος στην Ναζιανζό και η μητέρα 

του, Νόννα, διακρινόταν για την πίστη 

της 

 



 

Η ζωή και το έργο του 

•Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, 

ελληνικά, θεολογία, μουσική, αστρονομία 

και μαθηματικά στην Καισάρεια , την 

Αλεξάνδρεια και την Αθήνα 

•Στην Αθήνα γνώρισε το Βασίλειο και  

έγιναν πολύ αγαπημένοι φίλοι 

•Έγινε Πατριάρχης της 

Κωνσταντινούπολης 

•έγραψε πολλά θρησκευτικά βιβλία, γι’ 

αυτό ονομάστηκε και Θεολόγος  

•Κατάφερε να οδηγήσει πολλούς 

Χριστιανούς στην ορθή πίστη 

 



Το τέλος της ζωής του 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής 

του τα πέρασε στη γενέτειρά 

του, την Αριανζό. «Κοιμήθηκε» 

σε ηλικία 61 ετών από βαριά 

αρρώστια.  

Το σώμα του Αγίου 

• μέτριος στο ύψος 

• ωχρός 

• με πυκνή και κοντή γενειάδα 

• φαλακρός 



Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
• Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. 

• Γονείς του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και 

μητέρα του η Ανθούσα.  

• Η μητέρα του χήρεψε μόλις στα 20 της 

χρόνια, όταν ο Ιωάννης ήταν λίγων μηνών. 

Αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή του γιου 

της. 



Η ζωή και το έργο του 

 • Σπούδασε Ρητορική και Θεολογικές Επιστήμες 

• Αρχικά εξάσκησε στην Αντιόχεια, το δικηγορικό 

επάγγελμα .Έπειτα, ως Πατριάρχης της 

Κωνσταντινούπολης, φρόντισε για τη μόρφωση των 

ιερέων , εργάστηκε για τη διάδοση του Χριστιανισμού και 

προστάτεψε τους φτωχούς και δυστυχισμένους, 

ιδρύοντας πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα  

• Όλοι μιλούσαν για το χρυσάφι των λόγων , που 

έβγαιναν από το στόμα του. Γι’  αυτό και τον ονόμασαν 

Χρυσόστομο . Έγραψε  πολλούς  λόγους, επιστολές και 

βιβλία  για το μοναχικό βίο, ηθικά, δογματικά και 

παιδαγωγικά 

• Δε δίστασε να κατηγορήσει όχι μόνο τους ισχυρούς και 

τους πλουσίους της εποχής του αλλά και την ίδια την 

Αυτοκράτειρα Ευδοξία για την άσωτη και πολυτελή ζωή 

της. Αυτή του η τόλμη ήταν και η αιτία της εξορίας του  



Το τέλος της ζωής του 

 
Κοιμήθηκε» σε ηλικία 62 ετών από εξάντληση 

κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την 

αυτοκράτειρα Ευδοξία.  

 

Το σώμα του Αγίου 
• κοντός  

• με μεγάλο κεφάλι  

• αδύνατος 

• με λαμπερά και χαριτωμένα μάτια 

• με μικρά γένια 

• από την νηστεία που έκανε τα σαγόνια του 

ήταν βαθουλωμένα.  



Τα σοφά λόγια των Τριών Ιεραρχών για την 

παιδεία 



Το απολυτίκιο των Τριών 

Ιεραρχών 

Μετάφραση: 
 

Όλοι 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. 

 



Αξίζει να ξέρουμε ότι… 
• 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.  

• Το 1842 το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

καθιέρωσε τη γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών , ως ημέρα αφιερωμένη 

στην παιδεία και τα γράμματα. 



Οι Τρεις Ιεράρχες 

• ήταν σοφοί άνθρωποι των γραμμάτων 

• πέρασαν σε όλο τον κόσμο τα μηνύματα ότι  

 η ανθρώπινη επιστήμη και μόρφωση είναι 

σημαντική και απαραίτητη και  

 η αληθινή μόρφωση συμβαδίζει πάντα με το 

δρόμο προς το Χριστό   

Συμπερασματικά… 


