
Και  οι  Τρεις  Ιεράρχες  έζησαν  περίπου  1700  χρόνια  πριν.  Κατείχαν  σπουδαία
μόρφωση.  Αξίζει  να  ειπωθεί  ότι  ο  Μεγάλος  Βασίλειος  σπούδασε  φιλοσοφία,  ιατρική,
αστρονομία, νομικές επιστήμες, μουσική. Διακρίθηκε και σαν ρήτορας, χάρισμα που διέθετε
και  ο  Ιωάννης  Χρυσόστομος.  Χάρη  στην  ευγλωττία  του  ονομάστηκε  έτσι.  Ο  Μεγάλος
Βασίλειος ενθάρρυνε τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
επεσήμανε ότι το πρώτιστο αγαθό είναι η παιδεία, όχι μόνο η εκκλησιαστική αλλά και η
κλασική. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε πολλά κείμενα για την αγωγή των παιδιών και
για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. 

Διακρίθηκαν και για το μεγάλο κοινωνικό τους έργο.  Προσέφεραν τη βοήθειά τους
σε  όλους  τους  ανθρώπους,  ανεξαρτήτως  εθνικότητας,  πίστης,  κοινωνικής  τάξης.
Συγκεκριμένα,  ο Μεγάλος Βασίλειος, με δικά του χρήματα οικοδόμησε το 370 μ. Χ. την
περίφημη «Βασιλειάδα», πού  είναι  ένα  από  τα  σπουδαιότερα  παραδείγματα  οργανωμένου
κοινωνικού φορέα. Επρόκειτο για μια πραγματική πόλη αγάπης και φιλανθρωπίας. Σ’ αυτήν
υπήρχε μεγάλος αριθμός οικοδομημάτων, μεταξύ των οποίων νοσοκομείο για τους ασθενείς,
καθώς  και  άλλες  κοινωνικές  υπηρεσίες  για  την  παροχή  κάθε  είδους  βοήθειας  προς  τους
ξένους,  τους  φτωχούς και  όσους άλλους βρίσκονταν σε ανάγκη.  Η «Βασιλειάδα» παρείχε
τροφή  και περίθαλψη  σε  περίπου  30.000  ανθρώπους.  Βοήθησε  ακόμη  και  στην  ίδρυση
επιπλέον νοσοκομείων. Αξιοσημείωτο είναι το νοσοκομείο για την περίθαλψη των λεπρών.
Θεωρείται  μάλιστα  το  πρώτο  νοσοκομείο  του  είδους  αυτού,  από  όσα  γνωρίζουμε  μέχρι
σήμερα. Ο Μέγας Βασίλειος φρόντιζε ο ίδιος προσωπικά τους λεπρούς αφήνοντας στην άκρη
στερεότυπα και δεισιδαιμονίες. 

Ο Ιωάννης  Χρυσόστομος συντηρούσε στην Αντιόχεια τρεις χιλιάδες χήρες, πολλούς
ασθενείς και φυλακισμένους. Επεδίωξε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, να εξαλείψει την
κοινωνική  ανισότητα,  ώστε  να  μην  υπάρχουν  πλούσιοι  και  φτωχοί. Ως  Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως,  ο  Χρυσόστομος  οικοδόμησε  νοσοκομεία.  Μόλις  ανήλθε  στον
Αρχιεπισκοπικό θρόνο,  πούλησε τα  πολυτελή  σκεύη  και  έπιπλα της  Αρχιεπισκοπής  προς
όφελος των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της.  Διέκοψε άμεσα τη διοργάνωση επίσημων και
πλούσιων  δείπνων  στο  χώρο  της  Αρχιεπισκοπής  και  με  τα  χρήματα  που  εξοικονόμησε
οργάνωσε συσσίτια για 7.000 φτωχούς ημερησίως.

Ο Γρηγόριος Θεολόγος ή Ναζιανζηνός, πίστευε ότι ο λαός δεν διδάσκεται τόσο με τα
λόγια,  όσο  με  το  παράδειγμα,  τη  σιωπηλή  παραίνεση,  όπως  το  χαρακτήριζε.  Γι’  αυτό
προέτρεπε για  κοινωνική  δράση ακολουθώντας  τα βήματα  των  προαναφερθέντων Αγίων.
Έγινε αρχιεπίσκοπος Κων/πολης και έλαβε μέρος στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο. Αργότερα
αποσύρθηκε στην Αριανζό, σε μόνωση και ησυχία, όπου και πέθανε σε ηλικία 90 χρονών.
Μεγάλης σπουδαιότητας οι 45 λόγοι που ειπώθηκαν από τον ίδιο στην Κων/πολη και που
ενώ ακόμη ζούσε μεταφράστηκαν στη λατινική, στην αρμενική και στη συριακή γλώσσα.

Οι Τρείς Ιεράρχες έδωσαν μάχη για μια παιδεία ελεύθερη, ισότιμα προσφερόμενη,
χωρίς  στερεότυπα  και  στεγανά.  Είναι  σίγουρο  πως  αν  ζούσαν  στην  εποχή  μας,  θα
προσπαθούσαν  για  την  προσφορά  της  παιδείας  σε  όλους,  αδιάκριτα.  Θα βοηθούσαν  στη
δημιουργία  μιας  παιδείας  η  οποία  θα  έχει  ως  στόχο  τη  μόρφωση  και  την  προετοιμασία
ελεύθερων πολιτών, κριτικά σκεπτόμενους οι οποίοι  θα αποτελέσουν την οδό προς νέους
ορίζοντες.   Αξίζει  λοιπόν  να  υπάρχουν  στη  μνήμη  μας  ως  μάχιμες  προσωπικότητες  και
πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς.           
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