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Οι τρεις Ιεράρχες
Μιχαnλ Χαραλόμπους

Ο Μέγας Βασίλειος γεννnθnκε στn Νε

οκαισόρεια τουΠόντου. Γονείς του nταν ο
Βασίλειος και

σε στnν έρnμο για να συναντnσει τους ασκn
τές που θα γίνουν οι νέοι του Καθnγnτές. Επι

Εμμέλεια, όνθρωποι ευσε

σκέφθnκαν τnν Αίγυπτο, τnν Παλαιστίνn, τn

βείς, που ανόλαβαν τn διαμόρφωσn τnς με

Συρία, τn Μεσοποταμία, όπου ο μοναχικός

n

γόλnς προσωπικότnτας του Βασιλείου. Η μn

βίος βρισκόταν σε μεγόλn ακμn, Διδόσκεται

τέρα

Μακρίνα,

από τους ασκnτές και καλλιεργεί τις αρετές

μόρφωσn του Βασι

τnς μοναχικnς ζωnς μελετό με προσοχn τnν

του

και

n

αδελφn

ανόλαβαν τnν ψυχικn

του

λείου, ενσταλόξασαι στnν παιδικn ψυχn του,

οργόνωσn του Μοναχικού βίου.

τnν πίστn στο Χριστό, τnν ευσέβεια και τnν

αγόπn στον όνθρωπο. Ο

θρωπος με σπουδαία μόρφωσn και ρnτο
ρας, δίδαξε τα

πρώτα γρόμματα στο γιό

του. Ο Βασίλειος πnγε στnν Καισόρεια και
φοίτnσε στις διόφορες Σχολές.Ο τελευταίος
σταθμός τnς μόρφωσnς του nταν

n

Αθnνα.

Εκεί σπούδασε, ρnτορικr\ Γραμματικι\ Φ\λο
σοφία.

Διαλεκτικr\ Αστρονομία, Γεωμετρία,

Ιατρικn.

Tn

του μεταξύ των ασκnτών, επέστρεψε στnν
Πατρίδα του και εγκαταστόθnκε στο αγρ6κτnμα του πατέρα του, στn Νεοκαισόρεια
του Πόντου, κοντό στον Ίρn ποταμό, για να

μελετnσει, να προσευχnθεί και

προετοιμα

σθεί για τους μεγόλους αγώνες τnς Εκκλπ
σίας.

Ο Βασίλειος χειροτονnθnκε πρεσβύτε
μεγόλn αυτn μόρφωσn τnν όφειλε

στα έξοχα τόλαντα με τα οποία τον προίκισε
ο Θεός αλλό και στnν επιμέλειό του. Η σπου
δn απαιτεί κόπους και θυσίες γι' αυτό ο Βασί
λειος και ο Γρnγόριος ο Θεολόγος, κανένα
όλλο δρόμο δεν γνώρισαν παρό μόνο ένα:
το δρόμο που οδnγούσε από το σπίτι στο

Πανεπιστnμιο και στnν Εκκλπσία.
Όταν τέλειωσε τις σπουδές του, επέ
στρεψε στnν Καισόρεια και για λίγο καιρό

ακολούθπσε το επόγγελμα του δικnγόρου. Η
αδελφn του
το

Ύστερα από δυο χρόνια παραμονnς

πατέρας του, όν

Βασίλειο

n Μακρίνα, κατόρθωσε να πείσει
, να εγκαταλείψει το επόγγελμα

αυτό και να αφιερώσει ολόκλnρο τον εαυτό
του, στnν υπnρεσία τnς Εκκλnσίας.
Ο Βασίλειος βαφτίστnκε και αναχώρn-

ρος και όρχισε το έργο του, Κnρυττε καθnμε

ρινό το λόγο του Θεού για να στnρίξει και
εμψυχώσει τους πιστούς και να καταπολεμn
σει τις αιρέσεις.

Ενδιαφέρθnκε για τnν υλικn

και. πνευ

ματικn τροφοδοσία του λαού του. Οργόνωσε
συσσίτια στα οποία υπnρετούσε και ο ίδιος
για να δείξει τn μεγόλn αγόπn του στους
φτωχούς.

Όταν ο Βασίλειος έγινε Επίσκοπος, ορ
γόνωσε τον αγώνα εναντίον τnς αίρεσnς του

Αρείου, που πnρε μεγόλες διαστόσεις, με
κατόλλnλα πρόσωπα που διακρίνονταν για

τn θερμn τους πίστn, τnν αγιότnτα του βίου,
και το ζnλο τους προς τnν Εκκλπσία.

Καταπολέμnσε τnν αfρεσn του Αρείου
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με τόσn δύναμn και επιτυχία ώστε ο αι.;το

Ο Ιωόννnς ο Χρυσόστομος γεννnθnκε

κρότορας Ουόλnς, που nταν Αρειανόφιλος,

στnν Αντιόχεια τnς Συρίας το

έστειλε

nτav ο Σεκούνδος, διοικπτr1ς του στρατού

σrnv Καισόρεια τον ~v1όδεστο καί

Πατέρας

350.

απείλnσε τον Βασίλειο, με δrlμευσn τnς πε

τnς Ανατολnς και

ριουσίας του, με εξορία, με βάσανα και με

που θαυμαζόταν για τις αρετές τnς. Όταν ο

θάνατο, αν δεν δεχτεί τον Αρειανισμό, ο

άνδρας τnς πέθανε αυτn

Μέγας

απ'

αποφάσισε να μn παντρευτεί αλλά να αφο

πε

σιωθεί στnν ανατροφn και τn μόρφωσn του

Βασίλειος

αυτΌ δεν μπορεί

απόντnσε:

"Κανένα

να με βλόψει γιατί

n

ριουσία μου είναι ένα τρίχινο ράσο και λίγα
βιβλία.

Εξορία

και το θάνατο δεν το φοβούμαι γιατί θα με

πιο

nταν

Ανθούσα

n

20

ετών και

μικρού Ιωόννn.

δεν γνωρίζω γιατί πατρίδα
Διδάσκαλος του Ιωόννn nταν ο ρnτο

μου είναι κάθε τόπος του Θεού. Τα βάσανα

οδnγnσουν

μnτέρα του

γρnγορα

στο

Θεό,

που

ρας Λιβάνιος που θαύμαζε τn μεγόλn μόρ
φωσn του Ιωόννn ώστε θέλnσε να τον έχει
διάδοχο του στn διεύθυνσn τnς δικnς του

αγαπώ.

ΣχοΜς.

Ο Μόδεστος έμεινε κατόπλnκτος από
τις απαντnσεις του Επισκόπου Βασιλείου και
έφυγε ντροπιασμένος.

Ο Ιωόννnς για λίγο καιρό εξάσκnσε το
επάγγελμα του δικnγόρου αλλά τοεγκατέλει
ψε και παρακολούθnσε μαθnματα στn Θεο

Το κοινωνικό έργο του Μεγάλου Βασι

λογικn ΣχοΜ.

λείου nταν πλουσιότατο. για τnν ανακούφισn
Κατά τn διάρκεια των σπουδών του και

των πασχόντων και φτωχών έκτισε έξω από
τnν Καισάρεια τn "Βασιλειόδα" συγκρότnμα

από φιλανθρωπικά ιδρύματα: Πτωχοτροφείο,
Νοσοκομειακό

συγκρότnμα,

σε nλικία

Ορφανοτρο

φείο, Λεπροκομείο, Ξενώνες, Σχολεία για ορ
φανά και φτωχά παιδιά και εργαστnρια για

να μαθαίνουν τέχνες και άλλα επαγγέλματα.
Πλούσιοι και φτωχοί βοnθnσαν τον Μ.

20

ετών, βαφτίστnκε και χειροτονn

Θnκε διάκονος και ύστερα πρεσβύτερος.
Το κnρυκτικό και

κοινωνικό του έργο

είχε τόσn μεγόλn επιτυχία ώστε
έφτασε
όταν

μέχρι

πέθανε

τnν

n

φnμn του

Κωνσταντινούπολn

και

ο Αρχιεπίσκοπος ανύψωσαν

στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Ιωάννn.

Βασίλειο να φέρει σε πέρας το μεγάλο αυτό

Το έργο του Ιωάννn:

έργο, γιατί γνώριζαν τn θερμn αγόπn του
α) Διοργάνωσε ιεραποστολές για τον

στους φτωχούς και τnν πραγματικn ανιδιοτέ

εκχριστιανισμό

λειό του.

των

βορβόρων

του

Βυζα

ντίου.
Συγγραφικό έργο του Μεγάλου Βασι

λείου, Έγραψε

έργα

δογματικά,

β) Φρόντισε για τnν nθικn εξύψωσn

ασκnτικό,

παιδαγωγικό τn Θεία λειτουργία που τελείται

του

δέκα φορές το χρόνο, πολλές ομιλίες και επι

τnς φιλαργυρίας των κλnρικών και τnς σιμω

στολές.

νίας.

Ιωάννnς ο Χρυσόστομος.

κλrlρου λαμβάνοντας

μέτρα

γ) Πολέμnσε τους φαύλους

εναντίον

Επισκό

πους οι οποίοι σκανδάλιζαν το λαό με τις
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"Δόξα τω Θεώ πόντων ένεκεν"

ανnθικες πρόξεις τους.

Γρnγόριος ο Θεολόγος.

Γνώατnς των κοινωνικών προβλnμότων
δεν έμεινε απλός θεατnς αλλό υπnρξε ο διά
κονος του λαού.

τnς Καππαδοκfας και μεγόλωσε aτn Ναζιαν

Ήθελε μια κοινωνία αγόπnς, ισότnτας

και

δικαιοσύνnς,

ευαγn

Ο Γ ρnγόριός γεννnθπκε ατnν Αριανζό

γι'

ιδρύματα

αυτό

ίδρυσε

οργόνωσε

nολλό

συσσίτια

και

πρόσφερε φσγnτό καθnμερινό σε εφτό χι

ζό. Γονείς του nταν ο Γρnγόριος και
άνθρωποι

τούσε καθnμερινό με ΊΌ λόγο του θεού. Στο
έργο

του αυτό πολύτιμπ συμπαρσατότιδα

βρr1κε τnν πλούσια Ολυμπιόδα.

που

n

Νόννα,

ενέπνευσαν

σrο

Γρnγόριο τα μεγόλα ιδανικό, τnν πίατn ατο

Χριατό και τnν αγόπn ατον όνθρωπο.

λιόδες πονεμένους. Τ ροφοδοτούσε ΤΟ σώμα
με τα υλικό αλλό κσι τnν ψυχn τnν τροφοδο

ευσεβείς

Τα πρώτα γρόμματα τα έμαθε aτn Να

ζιανζό και aτn συνέχεια πnγε ατnν Καισόρεια
τnς Καππαδοκfας, όπου φοfτnσε ατις Σχολές
τnς, έχοντας συμμαθnτn τον Μέγα Βασίλειο,
με τον οποfο συνδέθnκε με φιλfα αδερφικn.

Πολέμnσε τους πλουσίους που απο

Φοfτnσε aτn θεολογικn Σχολn τnς Καισό

κτούσαν με ότιμα μέσα τα πλούτn. Πολέμn

ρειας

σε τις φιλόρεσκες γυναίκες που nσαν κινnτό

ρακολούθnσε μαθnματα ρnτορικnς, φιλοσο

τnς Παλαιατfνnς και ταυτόχρονα πα

κοσμnματοπωλεία και γίνονταν αιτία σκανδα

φίας και ποfnσnς.

λισμού των πτωχών.
Αφού έμεινε δυο χρόνια ατnν Παλαιατf-·

Πολέμnσε τον Πρωθυπουργό Ευτρόπιο

νn πnγε ατnν Αλεξόνδρεια και εκεί συατnμσ

γιατί nταν ασεβnς, εγωϊατnς, περnφανος και

τοποfnσε τις πολλές γνώσεις του.Φεύγοντας

κατnργnσε το όσυλο των Εκκλnσιών για να

από

κτυrιnσε.ι τnν Εκκλnσfα. Πολέμnσε τnν Αυτο

Εκεί r1pθε και ο Μέγας Βασfλειος για να συνε

κρότορα Ευδοξίυ γιατί διέταξε και ατnθnκε

χίσει τις σπουδές του και συνδέθnκαν πιο

το όγαλμά τnς έξω από το ναό που κnρυπε

πολύ με αδελφικn φιλία.

τnν Αλεξόνδρεια

πnγε

ατnν Αθnνα.

ο Χρυσόστομος και όρισε να γίνουν τα απο
καλυπτnρια nμέpα Κυριακrι τnν ώρα που θα
λειτουργούσε και θα μιλούσε ο Χρυσόατο
μος.

Ο

σγωνιατnς ιεράρχnς ανέβnκε ατο

θρόνο και έλεγξε τnν ασεβn βασίλισσα που

Η μόρφωσn που απόκτnσε ο Γρnγό
ριος nταν μεγόλn. Σπούδασε φιλοσοφία, φι

λολογία, αγόπnσε πολύ τnν Ελλnνικn γλώσσα
και μελέτnσε με πόθος τnν Αγfα Γραφn. Με
τn μόρφωσn και τnν αρετn που κατάκτnσε,

ι'Ίθελε να τnν λατρεύουν σαν θεό.

είχε ελκύσει τnν εκτίμnσn και το σεβασμό των
Όλοι αυτοί που πολεμnθnκαν από τον

καθnγnτών του ώατε του προσφέρθnκε κα

Χρυσόατομο, σχnμότισαν ισχυρό κύκλο και

θnγnτικn

όρχισαν πόλεμο εναντίον του ιερόρχn. Με

χρόνο ατnν Αθnνα. δfδαξε ρnτορικn και επέ

αρχnγό τn

βασίλισσα

Ευδοξία εκθρόνισαν

τον Χρυσόατομο και τον οδnγnσαν aτnv

εξορία όπου και πέθανε ατα βόθn τnς
μενfας ατις

13

Σεπτεμβρfου του

407,

έδρα

ατnν

Αθnνα.

Έμεινε

ένα

στρεψΕ aτn Ναζιανζό. Εδώ ανόλαβε τn Χρι

ατιανικn αγωγn των νέων, τnν οργόνωσn κύ

Αρ

κλων εφnβων, και τους μιλό με ενθουσιασμό

λέγο

για τnν αλrΊθεια του Ευαγγελίου και τn Χρι

ντας τnv προσφιΜ του δοξολονικn φρόσn:

ατιανικn ζωn.
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Ο

Πόθος όμως τnς ερnμικnς ζωnς

που τόσο αγόπnσε, άναψε μέσα του

και

έφυγε στnν έρnμο του Πόντου κοντό στον

λεύουσα πανnγυρίζει και οι αιρετικοί φεύ
γουν ντροπιασμένοι

r'1

επιστρέφουν στnν Ορ

θοδοξία.

Ίρn ποταμό, όπου βρισκόταν και ο φίλος του
Βασίλειος. Οι ώρες προσευχnς και περισυλ
λογnς θα μείνουν aξέχαστες στn ζωn του
Γρnγορίου. ΟΙ δυο φίλοι περνούσαν τις ώρες
τους με Ψαλμωδίες, Προσευχές, Αγρυπνίες

και ενώνονταν με τον Πνευματικό κόσμο των

Ο Γρnγόριος

απόδειξε ότι ο Χριστός δεν είναι "κτίσμα" του

Θεού αλλά είναι τέλειος Θεός και τέλειος
άνθρωπος είναι Θεάνθρωπος.

Αγγέλων.

Δίκαια του δόθnκε το επώνυμο "Θεο

Ο πατέρας του Γρnγορίου που nταν

λόγος".

Επίσκοπος στn Ναζιανζό, κάλεσε τον Γ ρnγό
ριο να 'ρθει να τον βοnθnσει στα πολλά προ
βλrlματα

τnς

Επισκοπnς, γιατί γέρασε.

Ο

Γρnγόριος άκουσε τn φωνn του γέροντα πα
τέρα του, κατέβnκε στn Ναζιανζό και σε nλι
κία

36

κτύπnσε τnν αίρεσn του

Αρείου και ανατρέποντας τις πλάνες του,

χρόνων χειροτονnθnκε Διάκονος και

Πρεσβύτερος.

Ο λαοφιλrlς όμως ιερόρχnς δέχεται τα

βέλn των φθονερών Επισκόπων που αμφι
σβr'πnσαν τnν εκλογn του, διότι δrlθεν χειρο

τονnθnκε Επίσκοπος στα Σόσιμα, (από το
Μέγα

σαν

Βασίλειο) χωριό, στο οποίο δεν έμεινε

Επίσκοπος.Και επειδrl δεν μπορούσαν

να έρθουν σε εποικοδομnτικn συζnτnσn

Με δέος δέχεται να γίνει υπnρέnτς του

Θεού, στο επίγειο θυσιαστnριο, αναλογιζόμε
νος, το μέγα ύψος τnς Ιεροσύνnς και τα
βαριά καθnκοντα του λειτουργού.

n

αναμέτρnσn μαζί του, με συκοφαντίες και
φασαρίες προσπα'θnσαν να υπονομεύσουν
το μεγάλο κύρος του, να δnμιουργnσουν τα
ραχές και να εξαναγκάσουν τον αγωνιστn
τnς Ορθοδοξίας να φύγει από τnν Κωνστα

Με τα πύρινα και γεμάτα από πίστn και
θερμn αγόπn κnρύγματα του, γίνεται ο προ

ντινούπολn και να παραιτnθεί από Πατριόρ
χnς.

στότnς των φτωχών και των ορφανών, παρα

κινώντας τους πλούσιους Χριστιανούς

να

επιδίδονται στα έργα τnς αγόπnς και τnς φι
λανθρωπίας, δίνοντας πρώτος το παράδειγ
μα.

Ο Γ ρnγόριος

ο Θεολόγος σ' αυτές τις

πιο κρίσιμες στιγμές τnς ζωnς του, παίρνει

τnν nρωϊκn απόφασn. "Να παραιτnθεί του
Θρόνου και να εγκαταλείψει τn Βασιλεύουσα,
για να φέρει τnν ειρnνn και τnν ενότnτα μέσα

Το nθικό μεγαλείο του Γρnγορίου οι

στους κόλπους τnς Εκκλnσίας".

σκλπροί και επιτυχείς αγώνες του εναντίον

των αιρετικών,

n

σοφία του και

n

βαθιά Θεο

λογικn του γνώσn, nταν τα τάλαντα που τον

έφεραν στnν Κωνσταντινούπολn και τον ανύ
ψωσαν στο λαμπρό θρόνο τnς.

έφυγε από τπν Κωνσταντινού

και ύστερα ανάλαβε τnν Επισκοπn τnς Να

ζιανζού. Στις
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Ιαναουαρίου του

390

πέθα

νε ο "Θεολόγος" και με διαθnκn όφnσε τnν

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τnν πα
ρουσία τουΓρnγορίου παίρνουν θάρρος, οι
καρδιές των πιστών αναφλέγονται,

Όταν

πολn εγκαταστόθnκε για λίγο στnν Αριανζό

n

Βασι-

περιουσία του στους φτωχούς τnς Πατρίδας
του.

