
    Διαχρονικά μηνύματα των Τριών Ιεραρχών. 

 

Το πρώτο μήνυμα από την εξέταση της ζωής τους σχετίζεται με την οικογένεια. Οι 

οικογένειες των τριών Ιεραρχών υπήρξαν πνευματικά θερμοκήπια. Οι γονείς τους και 

προπάντων οι μητέρες τους βοήθησαν με το παράδειγμά τους, να γίνουν άρτιες και 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες έτοιμες να προσφέρουν τα πάντα στους άλλους.  

Γαλούχησαν τα παιδιά τους στις αρχές  της χριστιανικής πίστης, τους μετέδωσαν την 

αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο. Η Εμέλλεια είχε εννέα παιδιά και από αυτά τα 

τέσσερα αγόρια Βασίλειος, Γρηγόριος, Πέτρος, Ναυκράτιος και η μεγαλύτερη κόρη 

της Μακρίνα είναι άγιοι της Εκκλησίας. Μονάκριβο είχε η Ανθούσα τον Ιωάννη, η 

οποία στα είκοσι χρόνια της έμεινε χήρα και αφοσιώθηκε στην ανατροφή του παιδιού 

της. Το ίδιο έκανε και η Νόνα, της οποίας ο αγώνας ήταν μεγαλύτερος, αφού έπρεπε 

να πετύχει πρώτα την μεταστροφή του συζύγου της ο οποίος ήταν αιρετικός. 

 Το δεύτερο μήνυμα των Τριών Ιεραρχών σχετίζεται με την μόρφωση και τις 

σπουδές τους. Αγάπησαν  τα  γράμματα και αναζήτησαν τις πιο φημισμένες σχολές, 

μαθητεύοντας σε ξακουστούς δασκάλους. Η πολυεδρική μόρφωσή τους 

ολοκληρώθηκε με την επιστήμη της Θεολογίας. Εκτός από  Φιλοσοφία και Ρητορική 

σπούδασαν Αστρονομία, Μαθηματικά, Ιατρική, Μουσική. Ο Γρηγόριος 

αναφερόμενος στις σπουδές του Βασιλείου γράφει: «Ποιο είδος παιδεύσεως δεν 

σπούδασε ο Βασίλειος ;  Ή μάλλον ποιο δεν σπούδασε με υπερβολή σαν επρόκειτο 

να καταγίνει μόνο σ΄αυτό;»  Για τον Ιωάννη έλεγε ο δάσκαλός του Λιβάνιος 

ενθουσιασμένος από την ακρόαση ενός λόγου του: «Ευτυχείς οι αυτοκράτορες που 

βασιλεύουν σε καιρό που η οικουμένη έχει έναν τέτοιο θησαυρό σαν τον  Ιωάννη».  

Ο Γρηγόριος τέλος αναδείχτηκε καθηγητής στη σχολή  που σπούδασε στην Αθήνα. Ο 

επιστημονικός εξοπλισμός υπήρξε κύριο μέλημα τους και αναδείχτηκαν 

πανεπιστήμονες. Το πλήθος των συγγραμμάτων τους, η ποικιλία των θεμάτων τους, 

το επιστημονικό  τους βάθος και η γλωσσική τους πληρότητα επιβεβαιώνουν την 

επιστημονική τους κατάρτιση. Οι επιδόσεις  τους μας υπενθυμίζουν την 

αναγκαιότητα της εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης . 

 Τρίτο μήνυμα. Ρίχτηκαν στον  κοινωνικό στίβο  και ήρθαν αντιμέτωποι  με την 

κοσμική εξουσία ,με τα οργανωμένα συμφέροντα και το κατεστημένο του πλούτου . 

Ο Βασίλειος αντιστάθηκε στην απειλή του αυτοκράτορα. Ο Γρηγόριος στον πόλεμο 



των αιρετικών, ο Ιωάννης στον διωγμό της αυτοκράτειρας Ευδοξίας. Ο θέση απ΄την 

οποία παρατηρούσαν τα ηθικο-κοινωνικά προβλήματα του λαού και πολεμούσαν το 

πολύμορφο κακό. Αρνήθηκαν κάθε συμμαχία ή συμβιβασμό με το κακό που 

αντιπροσώπευαν οι δυνατοί και οι μεγιστάνες του πλούτου. Έλεγξαν τους 

διεφθαρμένους κληρικούς , καυτηρίασαν τις ανηθικότητες της κοσμικής εξουσίας. 

Θυσίασαν προσωπικές φιλοδοξίες, εγκατέλειψαν αξιώματα. «Είμαστε επιεικείς σε 

όλα και ταπεινοί κατά τα  άλλα», είπε ο Βασίλειος στον ύπαρχο Μόδεστο που τον 

επισκέφτηκε με απειλές , «όταν όμως κινδυνεύει η πίστη μας  όλα τα περιφρονούμε 

και υπερασπιζόμαστε την πίστη μας».  Ο Ιωάννης έλεγξε την βασίλισσα Ευδοξία που 

πήρε τα χρήματα μιας  χήρας. «Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις αυτά τα πράγματα». 

Και όταν τον απείλησε  με εξόντωση εκείνος  με αμετακίνητη απόφαση  και 

αξιοθαύμαστη παρρησία απάντησε : «Εάν θέλει η βασίλισσα να με εξορίσει , ας με 

εξορίσει . Εάν θέλει να με πριονίσει , ας με πριονίσει .Στο νου μου έχω το πάθημα 

του Ησαΐα , εάν θέλει να με ρίξει στο πέλαγος  έχω στο νου μου τον Ιωνά». Οι τρεις  

Ιεράρχες δεν χρησιμοποίησαν τη θέση τους για να γίνουν αρεστοί αλλά για να 

υπηρετήσουν την αλήθεια και το δίκαιο. Μας δείχνουν  πως κάθε θέση , κάθε αξίωμα 

μέσα στην κοινωνία είναι  λειτούργημα και αυτός που το κατέχει  λειτουργός, 

υπηρέτης όλων των άλλων. 

Το τέταρτο μήνυμα της ζωής των τριών Ιεραρχών είναι το μήνυμα  της ασκητικής 

ζωής. Η ζωή τους  υπήρξε μια συνεχής  αναζήτηση του Θεού.  Όταν ο αυτοκράτορας  

Ιουλιανός  ζήτησε από τον Βασίλειο να του συγκεντρώσει χρυσάφι , εκείνος του 

απάντησε με μια επιστολή  που είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο ζωής του . «Οι 

τροφές μου είναι τα χόρτα ,το ξερό ψωμί  και το ξύδι . Έτσι μην περιμένεις από εμάς  

χρυσάφι». 

Η λιτότητα της ζωής που συνοδεύεται  από ανάλογο εσωτερικό αγώνα είναι αναγκαία  

και στον άνθρωπο της καταναλωτικής κοινωνίας . Απέναντι σε μία 

υπερκαταναλωτική κοινωνία οι τρεις  Ιεράρχες  μας  προτάσσουν  ένα άλλο τρόπο 

ζωής .Έναν τρόπο ζωής, , όπου ο χριστιανός αντιστέκεται  στη  απολυτοποίηση της 

ύλης ,αντιστέκεται στην θεοποίηση του χρήματος και την απόλυτη ικανοποίηση του 

σώματος . 

Η κοινωνία μέσα στην οποία έζησαν παρουσίαζε έντονα σημάδια ηθικής και 

οικονομικής κατάπτωσης .Χαρακτηριστικά τους ήταν η ανήκουστη σκληρότητα, η 



έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η εκμετάλλευση της εργασίας, η καταπίεση των 

αδυνάτων, η κοινωνική αδικία. Οι τρεις Ιεράρχες έθεσαν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός τους το οξύτατο αυτό πρόβλημα. Ξεκινώντας από την αντίληψη ότι ο 

Θεός είναι ο δημιουργός και κύριος του κόσμου, ότι τα αγαθά ανήκουν στην 

αποκλειστική κυριότητά του και προορίζονται για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, 

ότι οι κοινωνικές διακρίσεις, οι πόλεμοι και τα άλλα κακά δεν έχουν σχέση με τον 

Θεό αλλά οφείλονται στην αλλοτριωμένη φύση του ανθρώπου, προσπάθησαν να 

πείσουν ότι η αδικία δεν έχει θέση  στην Εκκλησία. Ο Γρηγόριος διακήρυττε οτι η 

φτώχια και ο πλούτος, η ελευθερία και η δουλεία ενέσκυψαν  στο ανθρώπινο γένος, 

μετά σαν άλλες κοινές αρρώστιες και προήλθαν από την κακία .Γι΄αυτό συμβούλευε: 

«εσύ να βλέπεις την  πρώτη ισότητα που υπήρχε πριν την πτώση του ανθρώπου και 

όχι την κατοπινή διαίρεση». Η ενότητα και η ισότητα είναι η αρχική κατάσταση του 

ανθρώπου. Οι κοινωνικές ανισότητες και αντιπαλότητες επικράτησαν όταν 

κυριάρχησε το «εμόν» και το «σόν». Λέει  χαρακτηριστικά ο Χρυσόστομος: «Όπου 

υπάρχει το δικό μου και το δικό σου, εκεί υπάρχει κάθε διαμάχη και φιλονικία. Εκεί  

που δεν υπάρχει το δικό μου και το δικό σου εκεί υπάρχει η ομόνοια και η ειρήνη». 

Πέμπτο μήνυμα. Οι Τρεις Ιεράρχες δεν έμειναν σε λόγια για την ελεημοσύνη και την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά που δίδαξαν τα έκαναν πράξη. Μοίρασαν τα υπάρχοντά 

τους και έθεσαν τους εαυτούς τους διακόνους. Πρώτος ο Βασίλειος μοίρασε την 

περιουσία του στους φτωχούς. Ίδρυσε την γνωστή Βασιλειάδα, την πόλη της αγάπης , 

των τριάντα χιλιάδων φτωχών. Δικαιωματικά ρωτούσε εναγώνια : «μέχρι πότε το 

χρυσάφι θα είναι αγχόνη των ψυχών;» Σε άλλη περίπτωση  κήρυξε: « Το ψωμί που 

κατακρατείς είναι αυτού που πεινά , το ρούχο που κρύβεις  στις αποθήκες σου είναι 

του γυμνού, το χρήμα που καταχωνιασμένο φιλάς είναι του φτωχού. Λοιπόν τόσους 

ανθρώπους αδικείς, όσους μπορείς να βοηθήσεις». Ο Γρηγόριος δώρισε την 

περιουσία του στην Εκκλησία της Ναζιανζού για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατόπιν 

προτρέπει ως εξής: «Τον Χριστό να επισκεφθούμε , τον Χριστό να υπηρετήσουμε, 

τον Χριστό  να θρέψουμε, τον Χριστό να ντύσουμε, τον Χριστό να περιμαζέψουμε, 

τον Χριστό να τιμήσουμε… με την ευσπλαχνία που θα δείξουμε στους φτωχούς και 

άστεγους». Αλλά και ο Ιωάννης στην Αντιόχεια έτρεφε κάθε μέρα τρεις χιλιάδες 

άτομα και στην Κωνσταντινούπολη σαν αρχιεπίσκοπος επτά χιλιάδες ανθρώπους. 

Πρόκειται πραγματικά για άθλο φιλανθρωπίας. Οι τρεις Ιεράρχες δεν αρνούνται το 

δικαίωμα των ανθρώπων να αποκτούν και να διαχειρίζονται την περιουσία τους, όταν 



αυτή αποκτιέται με τίμιο τρόπο και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ιδίων αλλά  

και των άλλων ανθρώπων. 

Έκτο μήνυμα. Οι τρεις Ιεράρχες αναδείχθηκαν σοφοί διδάσκαλοι  καθώς και 

σπουδαίοι παιδαγωγοί . Οι πολυετείς σπουδές τους  σε φημισμένα πνευματικά 

κέντρα, η θεολογική μόρφωσή τους, η αναστροφή τους με την κοινωνία, τους έδιναν 

την δυνατότητα να έχουν αποκρυσταλλωμένες θέσεις σε θέματα αγωγής. Σαν σοφοί 

παιδαγωγοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στους πρωτεργάτες της αγωγής: γονείς και 

δασκάλους. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος υποστηρίζει ότι το να επιχειρεί κάποιος να 

διαμορφώνει άλλους  προτού αυτός παιδευτεί ικανοποιητικά είναι τολμηρό και 

αυτονόητο. Και προσθέτει: «Το να συγχωρεί κανείς τα μικρά παραπτώματα είναι 

παιδαγωγικό» δεν πρέπει  όμως πάντα ο παιδαγωγός να δείχνει επιείκεια προσθέτει ο 

Χρυσόστομος αλλά και αυστηρότητα. Η αυτοκυριαρχία κατά τον ίδιο Πατέρα είναι 

ένα από τα χαρακτηριστικά του παιδαγωγού. Πρέπει να γνωρίζει ότι ο δρόμος της 

αγωγής  είναι μακρύς και χρειάζεται υπομονή. Σύμφωνα  με τον Χρυσόστομο 

διαρκώς  πρέπει καθένας να λέει στον εαυτό του: «Δεν κατόρθωσα σήμερα να πείσω 

το παιδί μου; Μπορώ όμως αύριο να το κατορθώσω, αλλά μπορεί ούτε αύριο, τότε 

μεθαύριο». Για να έχουν απήχηση τα λόγια του δασκάλου στην ψυχή του παιδιού 

πρέπει η παρέμβαση να γίνεται με ανακαινισμένη τη δική του προσωπικότητα. 

«Όποιος καταπιάνεται με το έργο της αγωγής οφείλει να καλλιεργήσει το δικό του 

χαρακτήρα». «Πρώτα να γίνεις φως  και μετά να φωτίσεις και το παιδί σου» λέει ο 

Γρηγόριος .Είναι αξίωμα της παιδαγωγικής οτι μεταδίδουμε όχι αυτό που θέλουμε, 

αλλά αυτό που είμαστε. 

Οι νέοι είναι απόλυτοι και ζητούν το καλύτερο, δεν συμβιβάζονται, είναι όμως 

πεισματάρηδες και επαναστατούν χωρίς σοβαρό λόγο. Ο ιερός Χρυσόστομος 

καταγράφοντας την ψυχολογία του νέου λέει ότι η ηλικία αυτή παρουσιάζει 

αστάθεια, της λείπει η πείρα της ζωής, εύκολα παρασύρεται, δελεάζεται από το 

προκλητικό, αμφιταλαντεύεται, διακρίνεται από επιπολαιότητα,  γι΄αυτό συνεχίζει 

χρειάζεται ισχυρότερο χαλινάρι από τους γονείς, χρειάζεται  μεγαλύτερη υπομονή 

από τους δασκάλους. Τα ελαττώματά τους δεν πρέπει να μας παρασύρουν ,τα 

παραπτώματά τους να μην μας απαγοητεύουν. Η υπομονή είναι η πρώτη αρετή του 

παιδαγωγού. Το δυσκολότερο μάθημα κατά τον Χρυσόστομο είναι η αγάπη. Για να 

το μάθει το παιδί πρέπει να το δει στο πρόσωπο του παιδαγωγού. Αν δεν αγαπηθούν 

οι άνθρωποι στη μικρή ηλικία δεν μπορούν να αγαπήσουν και να δώσουν αργότερα 



στοργή και αγάπη. Η ρήση του Χρυσοστόμου είναι επίκαιρη: «Τίποτε δεν κάνει την 

διδασκαλία και την αγωγή τόσο ευχάριστη και αποτελεσματική όσο το να αγαπάς το 

παιδί και να αγαπιέσαι απ΄ αυτό». Ο παιδαγωγός είναι ο διαμορφωτής της νέας 

γενιάς, κάθε γενιάς.  Ο Χρυσόστομος συνεχίζοντας αναφέρει ότι ο λόγος του 

παιδαγωγού, η σιωπή του, ο τρόπος που στέκεται, το βάδισμά του, ακόμα και το 

βλέμμα του διδάσκουν. Το έργο αυτό ο Γρηγόριος το ονομάζει τέχνη των τεχνών και 

επιστήμη των επιστημών. 

Έβδομο μήνυμα. Με ιδιαίτερη έμφαση μίλησαν για την κοινωνικότητα. Ο μέγας 

Βασίλειος λέει: «Ήμερον και κοινωνικόν  ζώον ο άνθρωπος και ουχί μοναστικόν 

ουδέ άγριον». Για να δείξει την αναγκαιότητα της κοινωνικότητας και αγαπητικής 

συνύπαρξης των ανθρώπων χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα: «Όταν εξετάσω όλα τα 

μέλη του σώματός μας βρίσκω ότι κανένα μόνο του δεν είναι ικανό να ενεργήσει 

μόνο του… ούτε το πόδι μπορεί να βαδίσει χωρίς την υποστήριξη του άλλου, ούτε το 

μάτι μπορεί να δει καλά χωρίς τη συνεργασία του άλλου». Ο Γρηγόριος τόνισε την 

κοινωνικότητα στην περίπτωση της εξύμνησης της φιλίας. «φίλος πιστός θησαυρός 

έμψυχος». Επίσης η κοινωνικότητα πραγματοποιείται κυρίως με την αγάπη και την 

ειρήνη. «ουδέν ούτως ίδιον του χριστιανού, ως το ειρηνοποιείν». 

 Όγδοο μήνυμα. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο πρόσφεραν οι τρεις Ιεράρχες είναι 

εκείνο του πολιτισμού και της Ιστορίας. Διέσωσαν ότι πολυτιμότερο είχε 

δημιουργήσει η ανθρώπινη διάνοια των Ελλήνων μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής 

διδασκαλίας και συνέθεσαν  ένα νέο πολιτιστικό γεγονός, τον Ελληνοχριστιανικό 

πολιτισμό. Πλησίασαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα και τοποθέτησαν δίπλα στον 

Όμηρο και τον Πλάτωνα τις αλήθειες του Ευαγγελίου και ανέπτυξαν μια νέα 

σύνθεση, το ελληνοχριστιανικό πολιτιστικό μοντέλο. «Οι Πατέρες εθεολόγουν 

γραφικώς και εφιλοσόφουν Πλατωνικώς». Η θέση που πήραν απέναντι στην 

ελληνική παιδεία είναι σαφέστατη: «η μόρφωση δεν πρέπει να είναι μόνο χριστιανική 

αλλά και ελληνική» λέει ο Γρηγόριος θεολόγος , ενώ ο μέγας Βασίλειος προσθέτει: 

«Χρειάζεται προσοχή. Όπως κόβουμε τα τριαντάφυλλα και αποφεύγουμε τα αγκάθια 

τους, έτσι πρέπει να παίρνουμε από τους συγγραφείς μόνο τα ωφέλιμα στοιχεία». 

Μέσα στα λόγια τους συναντάμε ένα συνδυασμό του ελληνικού και χριστιανικού 

κόσμου.  Ο ελληνισμός πρόσφερε την αγάπη της προόδου, της έρευνας, το πνεύμα 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Ο χριστιανισμός πρόσφερε την αγάπη ως 

αναμορφωτικό κοινωνικό παράγοντα, την αποκάλυψη της αλήθειας και την 



λυτρωτική χάρη. Η συνύπαρξη αυτή είχε κοσμοϊστορική σημασία, αφού αποτέλεσε 

τα θεμέλια του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τελικά η συνεισφορά τους στη 

διάσωση και διάδοση των ελληνικών γραμμάτων τους καθιέρωσε ως προστάτες της 

ελληνικής παιδείας. Σύμφωνα με τον Κων/νο Παπαρηγόπουλο η παρουσία τους στο 

ιστορικό προσκήνιο δημιούργησε «μεγάλη και ένδοξο εποχή για το ανθρώπινο 

γένος».  
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