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Λίγα λόγια για τον Άγιο Βασίλειο 

• Ο Άγιος Βασίλειος  γεννήθηκε το 330 μ.χ 

και είναι γνωστός ως Μέγας Βασίλειος ή 

Άγιος Βασίλης. Ήταν Έλληνας επίσκοπος 

της Καισαρείας στην Καππαδοκία, Μικρά 

Ασία (στη σημερινή Τουρκία). Ήταν 

Πατέρας της Εκκλησίας, 

κορυφαίος θεολόγος του 4ου αιώνα και 

ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, που 

θεωρούνται προστάτες της παιδείας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82


Ο Μέγας Βασίλειος στον 

εκκλησιαστικό τομέα 

• Στον εκκλησιαστικό τομέα, ως επίσκοπος πλέον, ο Βασίλειος 
αντιμετώπισε την προσπάθεια του Αυτοκράτορα Ουάλη να επιβάλει 
τον Ομοιανισμό όντας σε επιστολική επικοινωνία με το Μέγα 
Αθανάσιο, Πατριάρχη Αλεξανδρείας και τον Πάπα Ρώμης Δάμασο. 
Στην περιφέρεια της ποιμαντικής του ευθύνης είχε να αντιμετωπίσει 
την έντονη παρουσία του αρειανικού στοιχείου και άλλων 
χριστιανικών, μη ορθόδοξων, ομολογιών. Σε αυτό τον τομέα έδρασε 
και ως επίσκοπος, δηλαδή οργανωτικά, αλλά και με την αντιρρητική 
του γραμματεία. Μέσα από τις επιστολές του φαίνονται οι 
προσπάθειες που κατέβαλε για την ανάδειξη άξιων κληρικών στο 
ιερατείο, την καταπολέμηση της σιμωνίας των επισκόπων, την πιστή 
εφαρμογή των ιερών κανόνων από τους πιστούς καθώς και η 
ποιμαντική μέριμνα, που επέδειξε έναντι των αποκομμένων  μελών 
της Εκκλησίας. Η όλη του δραστηριότητα επιφέρει τη βαθμιαία 
αναγνώρισή του ως κοινού έξαρχου ολόκληρου του ασιατικού 
θέματος της Αυτοκρατορίας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Η ζωή του Άγιου Βασίλειου 

 
• Γεννήθηκε από Άγιους γονείς το 330 μ.χ. στη Καισάρεια. Ο πατέρας 

του Άγιος Βασίλειος ασκούσε το επάγγελμα του καθηγητή ρητορικής 
στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και η μητέρα του Αγία Εμμέλεια ήταν 
απόγονος οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στην οικογένεια 
εκτός από το Βασίλειο υπήρχαν άλλα οκτώ ή εννέα παιδιά. Μεταξύ 
αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, ο Ναυκράτιος που έγινε ασκητής 
και θαυματουργός Άγιος, η Μακρίνα (Οσία Μακρίνα) και ο Πέτρος, 
Επίσκοπος Σεβαστείας, ενώ κάποιο φαίνεται να πέθανε σε βρεφική 
ηλικία. 

• Ο Βασίλειος μεταφέρθηκε από τη γιαγιά του Μακρίνα στο κτήμα των 
Αννήσων κοντά στον ποταμό Ίρι, όπου ανατράφηκε από αυτήν 
μέχρι το θάνατό της και μετέπειτα από την πρωτότοκη αδερφή του 
Μακρίνα η οποία επηρέασε καθοριστικά τον μικρό Βασίλειο να 
στραφεί στην Χριστιανική πίστη. Την εγκύκλια παιδεία έλαβε από 
τον πατέρα του ενώ μετά την εκδημία του (γύρω στα 345) μετέβη 
στην Καισάρεια. Κατόπιν η ανάγκη του για περαιτέρω μόρφωση τον 
έφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου φοίτησε κοντά στο γνωστό 
δάσκαλο της εποχής Λιβάνιο και επακόλουθα στην Αθήνα (352). 

https://el.wikipedia.org/wiki/330
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%81%CE%B9%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/345
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/352


Κοίμηση και Εορτή 

 

• Η Κοίμηση του έγινε την1 Ιανουαρίου 379 (49 ετών) 
στην Καισάρεια (Καππαδοκία)  Η μνήμη του τιμάται από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Ιανουαρίου ενώ από 
το 1081 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – Νέας 
Ρώμης Ιωάννης Μαυρόπους θέσπισε έναν κοινό 
εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του 
Μεγάλου, Ιωάννη Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του 
Θεολόγου, στις 30 Ιανουαρίου ως προστατών των 
γραμμάτων και της παιδείας. Η Αγγλικανική και 
η Καθολική εκκλησία τιμούν την μνήμη του στις 2 
Ιανουαρίου, ενώ η Λουθηρανική και η Επισκοπελιανή, 
στις 14 Ιουνίου  

https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/379
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1081
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85


Άι Βασίλης 

 
• Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ο Άι Βασίλης αποτελεί 

σήμερα μία διεθνή λαογραφική μορφή η οποία διανέμει 
δώρα σε παιδιά και ενηλίκους που υπήρξαν «καλοί» 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο 
του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και 
των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με κόκκινη 
στολή, λευκή γενειάδα, τα γυαλιά του, πάντα 
χαμογελαστός με το σάκο με τα δώρα, πάνω σε έλκηθρο 
που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί 
σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο 
ήρωα των παιδιών τις ημέρες αυτών των εορτών ακόμη 
και σε χώρες μη Xριστιανικές.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%86%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1

