ΤΝΑΝΣΗΗ 9Η

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας καί ὁ Ἁϊ Βασίλης
(κοπός: Νά καταλάβουν τά παιδιά ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός ἅγιος Βασίλειος πού γιορτάζουμε τήν 1η
Ἱανουαρίου, ποιά ἦταν ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου καί τί πρότυπο μᾶς δίνει γιά τόν καινούργιο χρόνο)
Βοηθήματα: «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Γιορτάζω-Σραγουδῶ-παίζω-δημιουργῶ, Γ’ ἔκδοση» «Δι’ εὐχῶν τῶν
Ἁγίων, Ἰανουάριος», «Κάθε Κυριακή ἕνα μήνυμα», «Φελιδόνια Φριστοῦ, 2005»,
«τή σκέπη Σου»)

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς! Σίκ τάκ < τίκ τάκ < τίκ τάκ<. οἱ ὧρες, τά λεπτά, τά
δευτερόλεπτα περνοῦν καί ἀποτελοῦν πλέον παρελθόν<.Ἕνα ἀκόμη τίκ τάκ καί τό
ρολόι χτύπησε 12 ἀκριβώς τά μεσάνυχτα τῆς 31ης Δεκεμβρίου. Ἕνας καινούργιος
χρόνος ἀνέτειλε καί πάλι! Ἄς δοξάσουμε ὅλοι τό Θεό γιά τό μεγαλύτερο δῶρο Σου,
πού εἶναι ὁ ΦΡΟΝΟ!!! Ἄς χαροῦμε ὅλοι παιδιά καί ἄς εὐχηθοῦμε φέτος νά
ἀξιοποιήσουμε κάθε λεπτό καί κάθε στιγμή τοῦ ὑπέρτατου δώρου πού μᾶς χάρισε ὁ
Φριστός μας! Μόνο ἔτσι δέν θά χάνεται ὁ καιρός μας σέ ἀνώφελα καί καταστρεπτικά
γιά τήν ψυχή μας πράγματα, ὅταν θά ζοῦμε ὅπως θέλει Ἐκεῖνος! Ἄς κάνουμε ὅλοι μιά
καινούργια ἀρχή! Καλή χρονιά καί εὐλογημένη! Υωτεινή κι εὐτυχισμένη, παιδιά!
Ἡ πρώτη μας συνάντηση γιά τό 2011! ᾶς ἔλειψε καθόλου τό Κατηχητικό; (<.)
Σελευταία φορά πού συναντηθήκαμε ἦταν τήν παραμονή Φριστουγέννων πού
πήγαμε νά ποῦμε τά κάλαντα!
Ἀλήθεια παιδιά τήν παραμονή Πρωτοχρονιᾶς πῆγε κανείς σας γιά τά κάλαντα;
(<.) Ἀ ναί μπράβο <. καί ποιά κάλαντα εἶπες; (Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά ψιλή μου
δενδρολιβανιά κι ἀρχή καλός μας χρόνος<. Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται Ἄρχοντες τό
κατέχετε; Ἀπό τήν Καισαρεία<<) Μάλιστα, πολύ ὡραῖα καί τοῦ χρόνου! Καί γιά
ποιόν Ἅγιο Βασίλη μιλοῦν τά κάλαντα, παιδιά; (<.)
Αὐτό ἀκριβώς θά εἶναι καί τό θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα!

Β. ΔΙΗΓΗΗ
Ὁ Ἁϊ Βασίλης, ἡ φιγούρα μέ τά δεκάδες
ὀνόματα καί τούς ἄλλους τόσους τόπους
καταγωγῆς εἶναι ἴσως μιά ἀπό τίς πιό
χαρακτηριστικές μορφές τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Φοντρούλης, ροδομάγουλος, πάντα ντυμένος
στά κόκκινα, συνεχῶς γελαστός καί χαρούμενος
κουβαλάει στήν πλάτη του ἕνα τεράστιο τσουβάλι
γεμᾶτο μέ δῶρα καί φέρνει στά παιδιά ὅλου τοῦ
κόσμου τή χαρά, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐτυχία τῆς
προσμονῆς.
Ὅλοι ὅμως γνωρίζουμε πώς αὐτός ὁ Ἁϊ
Βασίλης εἶναι ΧΕΤΣΙΚΟ καί πώς ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ!

Πρόκειται γιά ἕνα παραμύθι! Καί νά γιατί:
1. Κανένα γνωστό εἶδος τάρανδου δέν πετᾶ.
2. Ὑπάρχουν δισεκατομμύρια παιδιά (κάτω τῶν 18) στόν κόσμο. Ἐπειδή ὁ Ἅγιος
Βασίλης προφανῶς δέν ἐπισκέπτεται Μουσουλμάνους, Ἰνδουιστές, Ἑβραίους
καί Βουδιστές, θά περιοριστεί στά ὑπόλοιπα παιδιά. Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι
ὑπάρχει τουλάχιστον ἕνα καλό παιδί ἀνά σπίτι πού ἀξίζει νά πάρει δῶρο
σύμφωνα μέ τήν Παράδοση, τότε ὁ Ἁϊ Βασίλης πρέπει μέσα σέ 31 ὧρες (κι αὐτό
χάρη στή διαφορά ὥρας καί τήν περιστροφή τῆς γῆς) νά κάνει ἑκατοντάδες
ἐπισκέψεις ἀνά δευτερόλεπτο.
3. τό χρόνο αὐτό πρέπει νά παρκάρει τό ἕλκηθρο, νά κατέβει, νά πηδήξει ἀπό
τήν καμινάδα, νά ἀφήσει τά δῶρα στά παπούτσια τοῦ καθενός, νά βάλει
κάποια δῶρα κάτω ἀπό τό δέντρο, νά φάει τό κομμάτι τῆς πίτας του, νά
ξανανέβει τήν καμινάδα, νά ξαναμπεί στό ἕλκηθρο καί νά φύγει γιά τό
ἐπόμενο σπίτι.
4. Γιά νά γίνει αὐτό ἡ ταχύτητα πού θά τρέχει τό ἕλκηθρο πρέπει νά εἶναι τόση
πού νά ξεπερνάει τήν ταχύτητα τοῦ ἤχου, πράγμα παράλογο καί ὑπερφυσικό.
Ὁ Ἁϊ Βασίλης καί οἱ τάρανδοι θά ἐξαλείφονταν μιά γιά πάντα.
5. Σέλος μέ τήν προϋπόθεση ὅτι κάθε παιδάκι θά πάρει ἕνα πακέτο πού ζυγίζει
περίπου ἕνα κιλό, τό ἕλκηθρο κουβαλάει χιλιάδες τόνους, χωρίς νά μετράμε τόν
ἴδιο τόν Ἅγιο Βασίλη ὁ ὀποῖος λέγεται ὅτι εἶναι καί χοντρός. Ἐνῶ κανονικά ἕνας
τάρανδος μπορεί νά κουβαλήσει τό πολύ 150 κιλά. Δηλαδή θά χρειαστοῦν
μερικές χιλιάδες τάρανδοι γιά νά σηκώσουν ὅλο αὐτό τό φορτίο!!!
Ἐφόσον αὐτός ὁ Ἁϊ Βασίλης δέν ὑπῆρξε καί δέν θά ὑπάρξει ποτέ, πώς
προέκυψε νά εἶναι ὁ σημερινός ἥρωας τῶν παιδιῶν ὅλου τοῦ κόσμου τίς ημέρες
τῶν Φριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς;
Ἡ φήμη του εἶναι πολύ παλιά, μέ διάφορες ὁνομασίες (Ἅγιος Βαζίλης, Saint
Nicholas, Father Christmas, Sinter Claes, Pere Noel, κ.ἄ.) καί πολλές παραλαγγές.
Ἄρχισε ὅμως νά γίνεται περισσότερο δημοφιλής τό 1931 ὄταν ἡ γνωστή
ἀμερικάνικη ἑταιρεία ἀναψυκτικῶν Coca-Cola παρουσίασε τόν Ἁϊ-Βασίλη μέ
τήν κόκκινη στολή καί τήν ἄσπρη γενειάδα, μέ πρωτοχρονιάτικα δῶρα, τά
προϊόντα τῆς ἑταιρείας στά χρώματα βεβαίως ἐκείνης. Ἡ διαφήμιση εἶχε
τέτοια ἐπιτυχία στό ἐμπόριο καί τίς ἀγορές πού ἔγινε γνωστή σέ ὅλο τόν
κόσμο.
τή Δύση τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἔχει ταυτιστεῖ μέ ἐκεῖνο τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὀποίος ὑπῆρξε προστάτης τῶν φτωχῶν καθώς ἀφιέρωσε
ὅλη τήν περιουσία του σ’ αὐτούς ἱδρύοντας νοσοκομεῖα καί ἄλλα
φιλανθρωπικά ἱδρύματα. τόν βίο τοῦ Ἁγίου Νικολάου οἱ βόρειοι λαοί ἔχουν
προσθέσει στοιχεία τῶν δικών τους παραδόσεων (τάρανδοι, ἕλκηθρο, ἄστρο
τοῦ Βορρᾶ, μεγάλες κάλτσες κλπ) μιά κουλτούρα πού τόν συνοδεύει μέχρι
καί σήμερα.
τήν Ἐλλάδα ἡ ἀλλοίωση αὐτή φαίνεται νά ἔγινε περίπου στή δεκαετία τοῦ
1950-1960, κυρίως στίς πόλεις, ἀπό τούς συγγενεῖς μετανάστες πού
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εἰσήγαγαν τόν "Δυτικό" Ἁϊ-Βασίλη μέ τίς εὐχετήριες κάρτες καί τά διάφορα
δωράκια τους.
Ποιός εἶναι ὅμως, παιδιά, ὁ πραγματικός Ἅγιος Βασίλειος πού γιορτάζουμε καί
τιμᾶμε τήν 1η Ἰανουαρίου κάθε χρόνου καί πού τόν τραγουδᾶτε στά κάλαντα τήν
παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς; Ξέρει μήπως κανείς τόν βίο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου;

Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπῆρξε Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, Ἐπίσκοπος Καισαρείας,
κορυφαῖος θεολόγος τοῦ 4ου αἱῶνα καί ἕνας ἀπό τούς Σρεῖς Ἰεράρχες, πού
θεωροῦνται προστάτες τῆς παιδείας.
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Γεννήθηκε τό 330μ.Φ. στή Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς μέ
δυνατό χριστιανικό φρόνημα. Ὁ πατέρας του, Βασίλειος, ἦταν καθηγητής ρητορικῆς
στή Νεοκαισάρεια καί ἡ μητέρα του, Ἐμμέλεια, ἦταν ἀπόγονος οἰκογένειας Ρωμαίων
ἀξιωματούχων. Εἶχε ἄλλα ἐννέα ἀδέρφια. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης, ὁ Ὄσιος Ναυκράτιος ἀσκητής καί θαυματουργός, ἡ Ὀσία Μακρίνα καί ὁ
Ἅγιος Πέτρος, Ἐπίσκοπος εβαστείας.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπό μικρό παιδάκι ἀγαποῦσε νά διαβάζει ἱστορίες γιά τή ζωή
τοῦ Φριστοῦ καί τῶν ἁγίων καί διδασκόταν τίς Ἅγιες Γραφές ἀπό τόν πατέρα του. Σά
πρῶτα γράμματα, τοῦ τά δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του. υνέχισε τίς σπουδές του στήν
Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν Ἀθήνα, ὅπου
σπούδασε ὅλες τίς ἐπιστῆμες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Γεωμετρία, ἀστρονομία, φιλοσοφία,
ἱατρική, ρητορική καί γραμματική. τίς σπουδές του αὐτές ἀφιέρωσε τεσσεράμισι
χρόνια. Κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν, ὁ Ἅγιος Βασίλειος καί ὁ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος ἀνέπτυξαν μεγάλη καί ἰσχυρή φιλία. Σαυτόχρονα μέ τίς σπουδές τους
ἀνέπτυξαν μαζί ἱεραποστολική δράση, διοργανώνοντας χριστιανικές συγκεντρώσεις,
στίς ὁποίες ἀνέλυαν θρησκευτικά ζητήματα καί ἵδρυσαν τόν πρῶτο φοιτητικό
χριστιανικό σύλλογο.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔγινε γνωστός γιά τή φιλομάθειά του, ἀλλά κυρίως γιά τήν
ἀρετή καί τήν ἀσκητικότητά του. Δέν ἔχανε τόν καιρό του σέ πλούσια τραπέζια καί σέ
διασκεδάσεις, ὅπως οἱ ἄλλοι μαθητές, ἀλλά κάθε μέρα ἀφιερωνόταν στή νηστεία, τήν
ἀγρυπνία καί τήν προσευχή, πού ἦταν σ’ αὐτόν πιό εὐχάριστες καί ἀπό τά
λαμπρότερα γλέντια καί ἀπό τά καλύτερα φαγητά καί ποτά.
Ὅταν τελείωσε τίς σπουδές του ἐπέστρεψε στήν Καισάρεια καί ἄρχισε νά
ἐξασκεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ διδασκάλου ρητορικῆς καί τοῦ δικανικού ρήτορος, κάτι
ἀνάλογο τοῦ σημερινοῦ δικηγορικού ἐπαγγέλματος. Καί τά δύο ἐπαγγέλματα τά
ἄσκησε μέ μεγάλη εὐσυνειδησία καί ἐπιτυχία, πράγμα πού τόν ἔκανε γνωστό σέ ὅλη
τήν περιοχή. ύντομα ὅμως ἐγκατέλειψε τήν ἐπαγγελματική του καριέρα, καί ἁφοῦ
βαπτίσθηκε (τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ χριστιανοί δέ βαπτίζονταν σέ μικρή ἡλικία, ἀλλά
ὅταν πιά ἐνηλικιώνονταν), ἀφιέρωσε τόν χρόνο του στήν ἄσκηση καί τήν μελέτη
χριστιανικῶν βιβλίων. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀποσύρθηκε σέ ἕνα κτῆμα πού διατηροῦσε ἡ
οἱκογένειά του στόν Πόντο. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι μετά τήν βάπτισή του δώρισε
στούς φτωχούς καί στήν ἐκκλησία τό μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας του. Σό
φθινόπωρο τοῦ 358 μ.Φ ξεκίνησε ἕνα ὁδοιπορικό σέ γνωστά κέντρα ἀσκητισμοῦ τῆς
Ἀνατολῆς, Αἴγυπτο, Παλαιστίνη, υρία καί Μεσοποταμία, ἐπιθυμώντας νά
συναντήσει πολλούς ἀσκητές καί μοναχούς γιά νά γνωρίσει τόν τρόπο ζωής τους.
Ὅταν γύρισε στό Πόντο ἀπό τό ταξίδι αὐτό, μοίρασε καί την ὑπόλοιπη περιουσία του
καί ἀποσύρθηκε στό κτῆμα του ἐπιθυμώντας νά ζήσει πλέον ὠς μοναχός. Ἐκεῖ
ἔγραψε τούς: «Κανονισμούς διά τόν Μοναχικόν βίον», κανόνες πού ρυθμίζουν τήν
ζωή στά μοναστήρια μέχρι τίς μέρες μας.
Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου, ὅμως, δέν μπορούσε νά μήν ἐξαπλωθεῖ σέ ὅλη τήν
Καππαδοκία. Ἔτσι καί ὁ Μητροπολίτης τῆς Καισαρείας Εὐσέβιος πραγματοποιώντας
τήν Θεία Βούληση, ἀλλά καί αὐτή τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, χειροτόνησε τό 364
μ.Φ. τόν Ἅγιο Βασίλειο πρεσβύτερο. Λίγο ἀργότερα ὁ Θεός πῆρε κοντά του τόν
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Εὐσέβιο καί οἱ ἐπίσκοποι ἐκείνης τῆς ἐπαρχίας χειροτόνησαν μητροπολίτη καί
ποιμένα τοῦ λαοῦ τῆς Καισάρειας τόν Ἅγιο Βασίλειο.
Ἀπό τή στιγμή πού ἔγινε ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος, αὔξησε τή νηστεία καί τήν
προσευχή, καθώς ἔπρεπε τώρα νά παρακαλεῖ τόν Θεό γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς
ἐπισκοπῆς του καί ὄχι μόνο γιά τή δική του σωτηρία, γιατί τά χρόνια ἐκεῖνα ἦταν
δύσκολα γιά τούς χριστιανούς.
Ὑπῆρξε ὑποδειγματικός Ἐπίσκοπος. Καθημερινά δίδασκε ἀκούραστα στό λαό τό
λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἦταν τόσο σοφά τά λόγια του, πού ὅλοι δόξαζαν τόν Θεό γιά τόν
καλό ποιμένα πού τούς ἔστειλε! Ὡς ἄριστος ποιμένας, βοηθοῦσε κάθε πεινασμένο,
ἄρρωστο καί ἀδικημένο μέ ὄσες δυνάμεις διέθετε. Ὑπῆρξε πάντα ὑπερασπιστής,
ὁδηγός καί βοηθός τοῦ ποιμνίου του. Ἐκατοντάδες διηγήσεις περιστατικῶν δείχνουν
τήν δράση αὐτή τοῦ Ἁγίου. Μεταξύ αὐτῶν πού ἔκανε γιά τούς χριστιανούς τῆς
Καισάρειας, εἶναι καί ἡ «Πολιτεῖα τοῦ ἐλέους», πού ἀργότερα ὀνομάστηκε
«Βασιλειάδα». τό κέντρο αὐτής τῆς πολιτείας ὑπῆρχε ἡ ἐκκλησία καί γύρω-γύρω
ὑπήρχαν νοσοκομεῖο, λεπροκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, σχολεῖο, γηροκομεῖο καί
ξενῶνας. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος μέ μεγάλη αὐτοθυσία διακονοῦσε ἀκούραστα κάθε
βασανισμένο πού κατέφευγε ἐκεῖ. Οἱ ὑπηρεσίες πού προσφέρονταν ἦταν δωρεάν σέ
ὄποιον τίς εἶχε ἀνάγκη. Ἐνῶ τό προσωπικό πού ἐργάζονταν ἐκεῖ ἦταν ἐθελοντές πού
προσφέρανε τίς ὐπηρεσίες τους γιά τό καλό τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Εἶναι
ἀξιοθαύμαστο πώς ἐκείνη τήν ἐποχή, μιλᾶμε γιά τόν 4ο αιώνα μ.Φ. παιδιά, ὁ Ἅγιος
Βασίλειος ἐμπνεύστηκε, ἵδρυσε καί λειτούργησε ἔνα σύνολο ἱδρυμάτων πού καί στίς
μέρες μας θά ἀποτελοῦσε πρότυπο.
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τά παιδιά. Παρακινοῦσε τούς δασκάλους
καί τούς γονεῖς νά μήν τά καταπιέζουν, ἀλλά νά τά παιδαγωγούν καί νά τά
συμβουλεύουν μέ ἀγάπη καί ἀκόμη νά τά βοηθοῦν νά ἀνακαλύπτουν τά χαρίσματά
τους καί νά τά καλλιεργοῦν.
Ἐκείνη τήν ἐποχή ἕνας μεγάλος διωγμός εἶχε ξεκινήσει άπό τούς Ἀρειανούς
ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Φριστιανῶν. Ἀρειανοί λέγονταν ὅσοι ὑποστήριζαν τίς
ἀπόψεις τοῦ αἱρετικοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποίος ἔλεγε ὅτι ὁ Φριστός δέν ἦταν Θεάνθρωπος,
ἀλλά μόνο ἄνθρωπος πλασμένος ἀπό τό Θεό. Ὁ ἅγιος μή μπορώντας νά ἀνεχτεῖ αὐτή
τή κατάσταση δέν δίστασε νά τά βάλει μέ τούς τότε αὐτοκράτορες, ὅπως ἦταν ὁ
Οὐάλης, ὁ Ἰουλιανός ὁ παραβάτης, κ.ἄ. Ὅπλα του ἦταν ἡ πίστη καί ἡ προσευχή. Μέ
τούς λόγους, τά κηρύγματα, ἀλλά καί τήν πένα του μετέδιδε τήν ἀγάπη του γιά τόν
Φριστό. Ἔγραψε πολλά ἀσκητικά καί παιδαγωγικά συγγράμματα, ἐπιστολές καί
ὁμιλίες, δίνοντας συμβουλές καί ἀπαντήσεις σέ μεγάλα ἐρωτήματα τῆς ἐποχῆς του.
Μέχρι τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του ἀγωνίστηκε γιά τόν Φριστιανισμό καί
τήν εὐημερία τοῦ ποιμνίου του. Ἡ μεγάλη δράση πού ἀνέπτυξε σέ τόσους πολλούς
τομεῖς σέ συνδυασμό μέ τήν ἀσκητική ζωή καί τά προβλήματα ὑγείας πού εἶχε, εἶχαν
σάν ἀποτέλεσμα νά παραδώσει τό πνεῦμα στό Θεό τήν 26η Δεκεμβρίου τοῦ 378 σέ
ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν. Ἡ κηδεία του ἔγινε τήν 1η Ιανουαρίου τοῦ 379 μ.Φ. Ὁ θάνατός
του βύθισε στό πένθος ὄχι μόνο τό ποίμνιό του ἀλλά καί ὅλο τό χριστιανικό κόσμο τῆς
Ἀνατολῆς.
Ὁ Μ. Βασίλειος γιορτάζει καί τιμᾶται τήν 1η Ιανουαρίου κάθε ἔτους, διότι
σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία χριστιανική παράδοση ἡ ἐτήσια μνήμη ἑνός ἁγίου ἑορτάζεται
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κατά τήν ἐπέτειο τῆς ἐξόδου του ἀπό τή ζωή αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ γενέθλια ἡμέρα
κάθε πιστοῦ στήν αἱώνια ζωή.

Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αὐτός εἶναι, παιδιά, περιληπτικά ὁ βίος τοῦ μεγάλου μας ἁγίου. Ἄν ἀναλύαμε τή
ζωή του θά μᾶς ἔπαιρνε πολύ χρόνο, ἴσως καί μέρες ὁλόκληρες, καθώς δέν εἶναι λίγα
καί τά θαύματα πού ἔκανε!
Γιά νά δοῦμε τώρα ποιό παιδάκι θά ἀπαντήσει<<
1

Ὑπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ Ἁι Βασίλη;

Δέν ἔχουν καμία σχέση.
Καταρχήν ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι ὑπαρκτό πρόσωπο,
ἑνας ἄνθρωπος πού γεννήθηκε, ἔζησε μεταξύ ἄλλων, ἀγωνίστηκε τόν ἀγώνα τόν
καλό καί στό τέλος ἁγίασε! Ἦταν ἄγαμος, ἔγινε μοναχός, διάκονος, ἱερέας καί
ἀργότερα ἐπίσκοπος. Ἐνώ μιλώντας γιά τόν Ἁι Βασίλη ἀναφερόμαστε σέ ἕνα μή
ὑπαρκτό, μυθικό πρόσωπο, πού δημιούργησε ἡ φαντασία κάποιων στά πλαίσια τῆς
παγκοσμιοποίησης. Λέγεται μάλιστα πώς ὑπῆρξε παντρεμένος. τή συνέχεια, ὁ Ἁι
Βασίλης παρουσιάζεται χοντρούλης, ροδομάγουλος (σημάδια καλοπέρασης καί
αὐτάρκειας), μέ ἄσπρα μαλλιά καί γενειάδα, ντυμένος στά κόκκινα, συνεχῶς
γελαστός καί χαρούμενος. τήν πραγματικότητα ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπῆρξε
αὐστηρός ἀσκητής, πολύ ψηλός καί πολύ ἀδύνατος, μέ μαῦρα μαλλιά καί μακριά
γενειάδα (ἀφοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀσθένειάς του ἀπεβίωσε σἐ ἡλικία 49 ἐτῶν).
Ἀκόμη ὁ
Ἁϊ Βασίλης ἐμφανίζεται συνέχεια κουβαλώντας στήν πλάτη του ἕνα τεράστιο
τσουβάλι γεμάτο μέ δῶρα, (πράγμα πού συμφωνεί μέ τήν ὑπερκατανάλωση καί τή
ματαιοδοξία, πού κυριαρχεί σ’ αὐτό τόν κόσμο), πού προορίζονται μόνο γιά τά παιδιά
πού ὑπῆρξαν καλά μέσα στό χρόνο. Ἐνῶ ὁ Μέγας Βασίλειος δέν περιορίζεται σέ
κάποια συγκεκριμένη ἡλικία καί πρόσωπα, βοηθάει ὅσους ἔχουν ἀνάγκη χωρίς νά
κάνει ἐξαιρέσεις. Δέν κυκλοφορεῖ μέ κανένα σακί, οὔτε κοφίνι στήν πλάτη καί τά
δῶρα του δέν εἶναι μόνο ὑλικά, ἀλλά καί πνευματικά. Καθημερινά κηρύττει τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Φριστοῦ καί ἔχει ἀφήσει σέ μᾶς μιά τεράστια παρακαταθήκη μέ
λόγους του, συγγράμματα καί βιβλία.
2

Τόν Μέγα Βασίλειο τόν γιορτάζουμε πάλι μέσα στό χρόνο; Ἄν ναί, πότε καί γιατί;

Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ἕνας ἀπό τούς Σρεῖς Ἰεράρχες, τούς Προστάτες τῆς παιδείας καί
τῶν γραμμάτων, πού γιορτάζει καί τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας στίς 30 Ἰανουαρίου (Ἅγιος
Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Φρυσόστομος, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Σήν
ἑορτή τῶν Σριῶν Ἰεραρχῶν καθιέρωσε ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός τό 1100 μ.Φ. ἀφενός γιά νά
τιμηθοῦν οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφετέρου γιά νά
σταματήσουν οἱ διαμάχες καί οἱ φιλονικεῖες μεταξύ τῶν πιστῶν σχετικά μέ τό ποιός
ἀπό τούς τρεῖς Ἁγίους εἶναι ὁ πιό σπουδαίος καί ὁ πιό μεγάλος.
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Ἔργο τοῦ Μ. Βασιλείου εἶναι καί ἡ ἐκτενής καί κατανυκτική Θεία Λουτουργία.
Πότε τελείται στήν Ἐκκλησία μας;

Μετά τήν ἐπικράτηση τῆς συντομότερης Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ
Φρυσοστόμου, τελεῖται μόνο 10 φορές τό χρόνο:
τήν 1η Ἰανουαρίου (ὅπου γιορτάζεται καί ἡ μνήμη του),
τίς πρῶτες πέντε Κυριακές τῆς Μ. Σεσσαρακοστῆς,
τίς παραμονές τῶν Φριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, τήν Μ. Πέμπτη καί
τό Μ. άββατο
4 Γνωρίζει κάποιο παιδί ποιό εἶναι τό ἔθιμο τῆς Βασιλόπιτας; Πότε ξεκίνησε καί τί
σχέση μπορεί νά ἔχει μέ τόν Μέγα Βασίλειο;
Ἡ ἱστορία τῆς βασιλόπιτας ξεκίνησε στά χρόνια τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅταν βασίλευε ὁ
Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, φοβερός τύραννος καί διώκτης τῶν Φριστιανῶν. Κάποια μέρα
λοιπόν ἀπείλησε πώς θά θανατώσει τόν ἅγιο Ἐπίσκοπο καί θά καταστρέψει τούς
Φριστιανούς πού περιφρονοῦσαν τούς θεούς του. Ὁ Μέγας Βασίλειος τότε
προσευχήθηκε στόν πολυεύσπλαχνο Κύριο καί στήν Παναγία μητέρα Σου νά σώσουν
τήν πόλη. Ἐνῶ οἰ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, πού ἀγαποῦσαν τόν φωτισμένο ἱεράρχη τους,
μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ ἀσεβοῦς βασιλέως συγκέντρωσαν ὅλα τά χρυσαφικά τους
γιά νά τά προσφέρουν προκειμένου νά σώσουν τήν πόλη καί τόν Ἐπίσκοπό τους.
Ὅταν ὁ ἡγεμόνας πῆγε νά λεηλατήσει τήν περιοχή, μιά ὑπέρλαμπρη λάμψη μέ ἕνα
χρυσό καβαλάρη ἐμφανίστηκε καί ἀφάνισε τόν ἴδιο καί τούς στρατιῶτες του. Ὁ
καβαλάρης ἦταν ὁ ἅγιος Μερκούριος, ὁ ὁποῖος εἶχε μαρτυρήσει πρίν 100 περίπου
χρόνια στήν Καισάρεια.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο, κατά Θεία Οἰκονομία σώθηκε ἡ Καισάρεια. Σά χρυσαφικά ὅμως
ἔπρεπε νά ἐπιστραφούν στούς δικαιούχους. Ἐπειδή ἦταν πολύ δύσκολο νά πάρει ὁ
καθένας τό δικό του, ὁ Μέγας Βασίλειος, γιά νά γίνει δίκαια ἡ μοιρασιά, ζήτησε ἀπό
τίς εὐσεβεῖς γυναῖκες νά ζυμώσουν πίτες καί ἔβαλε μέσα ἀπό ἕνα χρυσαφικό. Καί ὦ
τοῦ θαύματος! Ὅ,τι προσέφερε ὁ καθένας, αὐτό δικαιωμένος ἔλαβε! Ἀπό τότε
καθιερώθηκε ἡ Βασιλόπιτα νά δίνει ξεχωριστή χαρά καί εὐλογία στούς πιστούς.

Δ. ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου παιδιά εἶναι ἕνα σχολεῖο γιά μᾶς. Ἐκεῖ πού θά
ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας ἐμεῖς σήμερα εἶναι στό χάρισμα τῆς προσευχῆς του
καί στά θαυμαστά ἀποτελέσματά της. (Ἐδῶ ὁ κατηχητής μπορεί νά προσθέσει λίγα
λόγια ἀκόμη γιά τήν προσευχή, πώς, πότε πρέπει νά γίνεται, κτλ.)
Ἄς ἀφήσουμε ὅ,τι μᾶς βαραίνει, παιδιά στό Φριστό. Ἄς τόν ἐμπιστευτοῦμε ὡς
κυβερνήτη στό καράβι τῆς ζωῆς μας καί τότε θά ἔχουμε ὄντως μιά νέα χρονιά πιό
εὐτυχισμένη ἀπό ἐκείνη ποὐ πέρασε.
Νέα χρονιά! Καθαρή καρδιά! Καινούργιος ἀγώνας, μαζί μέ τό Χριστό
Ὁδηγό! Καινούργιες ἀποφάσεις! Καινούργια ζωή!
ΣΥΝΘΗΜΑ: Ἡ προσευχή κάνει θαύματα!
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Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΕΤΦΟΜΑΙ…..
Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως
<<Θέλησες,

Πολυέλεε Κύριε, γιά μᾶς νά γίνεις
ἄνθρωπος καί νά θυσιαστεῖς σὰν πρόβατο γιά τίς
ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων· γιά τοῦτο καί έ ἱκετεύω,
ἐξαφάνισε καί τίς δικές μου ἁμαρτίες.
Θεράπευσε, Κύριε, τά τραύματα τῆς ψυχῆς μου, ἁγίασέ
με ὁλόκληρο, Δέσποτα, καί καταξίωσέ με νά λάβω μέρος
κι ἐγὼ ὁ ταλαίπωρος στό θεῖο καί Μυστικό σου
Δεῖπνο<..
(Ευχή του Μ. Βασιλείου)

Σ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΩΝΣΑ…..
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά
Χιλή μου δενδρολιβανιά
Κι ἀρχή καλός μας χρόνος
Ἐκκλησιά με τ’ ἅγιος θρόνος
Ἀρχή πού βγῆκε ὁ Φριστός
Ἅγιος καί πνευματικός
τή γῆ νά περπατήσει
Καί νά μᾶς καλοκαρδίσει.

Ὅλα γύρω χιονισμένα
Ὅλα γύρω παγωνιά
Μά θά λιώσουν ἕνα ἕνα
Μέ τή νέα τή χρονιά
Γέρε χρόνε φύγε τώρα
Πάει ἡ δική σου ἡ σειρά
Ἦρθε ὁ νέος μέ τά δῶρα
Μέ τραγούδια μέ χαρά.

Κάλαντα Πελοποννήσου
Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται
Ἄρχοντες τό κατέχετε;
Ἀπό τήν Καισαρεία
ύ εἶσ’ ἀρχόντισα, κυρία.
Βαστᾶ εἰκόνα καί χαρτί
Ζαραροκάντιο ζυμωτή
Φαρτί καί καλαμάρι
Δές κι ἐμέ τό παλικάρι.

Ὁ παλιός ὁ χρόνος
Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος
Ἄς γιορτάσουμε παιδιά
καί τοῦ χωρισμοῦ ὁ πόνος
Ἄς κοιμάται στήν καρδιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά
Φαρούμενη χρυςῆ πρωτοχρονιά.

Φριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή τοῦ
χρόνου,
Γιά ἐβγᾶτε, δέτε, μάθετε ποῦ ὁ Φριστός γεννᾶται
Γεννιέται κι ἀνασταίνεται στό μέλι καί στό γάλα ,
Σό μέλι τρῶν οἱ ἄρχοντες, τό γάλα οἱ ἀφεντάδες
Καί τό μελισσοβότανο τό λουζοντ' οἱ κυράδες.
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα
Κυρά μου ὅταν στολίζεσαι καί πᾶς στήν ἐκκλησιά
σου
Βάνεις τόν ἤλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι ἀγκάλη
Καί τόν καθάριο αὐγερινό τόν βάζεις δακτυλίδι.
Ἐμείς ἐδῶ δέν ἤρθαμε νά φᾶμε καί νά πιοῦμε
παρά σᾶς ἀγαπούσαμε κι ἤρθαμε νά σᾶς δοῦμε.
Δώστε μας καί τόν κόκορα δώστε μας καί τήν κότα
δώστε μας και πέντ' ἔξι αὐγά νά πᾶμε σ' ἄλλη
πόρτα.
Ἐδῶ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μήν ραγίσει
Καί ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ χρόνους πολλούς νά
ζήσει.
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Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΜΟΤ ΖΩΓΡΑΥΙΖΟΝΣΑ……

Ἀπό ηή ζηιγμή πού ἔγινε Ἐπίζκοπορ:
Α. ἀναζηηοῦζε πεπιζζόηεπερ ηιμέρ καί
έπαίνοςρ
Β. ζσμμεηείτε ζέ μεγάια ζσμπόζηα
Γ. αὐξηζε ηή νηζηεία καί ηή
Ὁ καινούπγιορ σπόνορ θά εἶναι καλύηεπορ
πποζεςσή
ἀπό ηόν πεπζινό:
Ὁ Μ. Βαζίιεηος γεκκήζεθε
Α. Ὅηαν θά πεηάξοςμε ηά παλιά μαρ
Α. ζηήκ Καηζαρεία ηῆς Καππαδοθίας
πούσα καί ἀνηικείμενα καί θά πάποςμε
Β. ζηή Νεοθαηζάρεηα ηοῦ Πόκηοσ
καινούπγια
Γ. ζηήκ Ἀζήκα
Β. Ὅηαν θά ἐμπιζηεςηοῦμε ηή ζωή μαρ
ζηό Χπιζηό
Γ. Ὅηαν θά κάνοςμε πολλά ηαξίδια καί
θά γνωπίζοςμε ηόν κόζμο

Ὁ Μ. Βαζίιεηος γηορηάδεη:
Α. ηήκ 1ε Δεθεμβρίοσ
Β. ηήκ 30ε Ἰακοσαρίοσ
Γ. ηήκ 1ε Ἰακοσαρίοσ

Ο μικρός Βαζίλειος
προζεύτεηαι ζσνέτεια
ζηο Χριζηό και παίρνει
δύναμη….
9

