
Ο Μζγασ Βαςίλειοσ 

Ραρουςιάηουν οι: 

Άγγελοσ Ρ. 

Δθμιτρθσ Χ. 
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Βίοσ του Αγίου 

Γεννικθκε ςτθ 
Νεοκαιςάρεια του 
Πόντου το 330 από 
εφπορθ οικογζνεια. 
Έμακε τα πρώτα του 

γράμματα κοντά ςτον 
πατζρα του ο οποίοσ  
αςκοφςε το ζργο του 

διδαςκάλου. 
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Τισ ςπουδζσ του ςυνζχιςε 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και 
ςτθν Ακινα, όπου και ζγινε 
φίλοσ με τον Γρθγόριο τον 

Ναηιανηθνό. 
Γνϊριςε και τον Ιουλιανό τον 
αυτοκράτορα που πολζμθςε 

τον Χριςτιανιςμό. 
 

11/12/2012 
12ο Δθμοτικό Σχολείο Ρεριςτερίου             

Δ2 Τάξθ 
3 



Ιεράρχθσ τθσ Καιςάρειασ τθσ 
Καππαδοκίασ 

Μηθξαζηάηεο, 

κειαρξηλόο, 

αδύλαηνο, 

αζθεηηθόο, 

γειαζηόο κε 

καύξα γέληα θαη 

θακαξσηά 

θξύδηα 

Μνξθσκέλνο θαη θσηηζκέλνο κε ην Άγην Πλεύκα, 

Βαζηάεη θόιια θαη ραξηί, ραξηί θαη θαιακάξη!  

Πξνζθέξεη  σο δώξν ηελ ραξά θαη ηελ γλώζε 

Σπνύδαζε γεσκεηξία, 

αζηξνλνκία, θηινζνθία, 

ηαηξηθή, ξεηνξηθή θαη  

γξακκαηηθή. 

Ταμίδεςε ζηνπο Αγίνπο 

Τόπνπο ζηελ Αίγππην θαη 

ζηελ Μεζνπνηακία 

γλσξίδνληαο ηελ 

αζθεηηθή δσή. 

Μνηξάδεη όιε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ  

θαη δεη κνλαρηθό βίν 
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Φέξλεη ζηνπο 

αλζξώπνπο ηελ 

ηεξαηηθή επινγία ηνπ 

Καηερεί θαη εκπλέεη  

ηνπο αλζξώπνπο λα 

κνηξάδνπλ από ηελ 

θαξδηά ηνπο δώξα θαη 

ρξήκαηα ζηνπο 

θησρνύο θαη 

αλαμηνπαζνύληεο. 

  

Γεκηνπξγεί ην θηιαλζξσπηθό ίδξπκα  «Βαζηιεηάδα» ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

λνζνθνκείν, νξθαλνηξνθείν, γεξνθνκείν θαη μελώλαο, γηα όπνηνλ είρε αλάγθε. 

Τν ίδξπκα ιεηηνπξγεί κε εζεινληέο.   

Πνιεκά ηηο αηξέζεηο 

Δπηηειεί ζαύκαηα 
Γξάθεη  ηε  

   Θεία Λεηηνπξγία 
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Ανφψωςθ του ανκρϊπου  

  άλζξσπν αγάπεο, 

  ζπζίαο,  

  πξνζθνξάο 

Με ην παξάδεηγκά ηνπ ν Μέγαο Βαζίιεηνο 

αλαβαζκίδεη ηνλ άλζξσπν ζε: 

  ραξά,  

  εηξήλε,  

  αγάπε, 

  πξαόηεηα, 

  ηαπείλσζε ….. 

 

Καη ηνλ γεκίδεη 

πλεπκαηηθά δώξα 

όπσο: 
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Σε θλικία μόλισ 50 ετϊν ο Μζγασ Βαςίλειοσ κοιμικθκε τθ  

1 Ιανουαρίου του 379μΧ, αλλά εξακολουκεί όπωσ όλοι άγιοι να  
βρίςκεται μαηί μασ ζτοιμοσ να μασ δϊςει κάκε βοικεια και ευλογία. 
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Η ιςτορία τθσ βαςιλόπιτασ 

Η ιςτορία τθσ βαςιλόπιτασ, είναι 
μια ιςτορία που ςυνζβθκε πριν 
από εκατοντάδεσ χρόνια, πριν 
από 1500 χρόνια περίπου, ςτθν 
πόλθ Καιςαρεία τθσ 
Καππαδοκίασ, ςτθ Μικρά Αςία. 
Ο Μζγασ Βαςίλειοσ ιταν 
δεςπότθσ τθσ Καιςαρείασ και 
ηοφςε αρμονικά με τουσ 
ςυνανκρϊπουσ του, με αγάπθ, 
κατανόθςθ και αλλθλοβοικεια. 
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• Κάποια μζρα όμωσ, ζνασ αχόρταγοσ 
ςτρατθγόσ - τφραννοσ τθσ περιοχισ, ηιτθςε να 
του δοκοφν όλοι οι κθςαυροί τθσ πόλθσ τθσ 
Καιςαρείασ, αλλιϊσ κα πολιορκοφςε τθν πόλθ 
για να τθν κατακτιςει και να τθ λεθλατιςει. 
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• Ο Μζγασ Βαςίλειοσ ολόκλθρθ τθ νφχτα 

προςευχόταν να ςϊςει ο Θεόσ τθν πόλθ. 
Ξθμζρωςε θ νζα μζρα και ο ςτρατθγόσ 
αποφαςιςμζνοσ με το ςτρατό του περικφκλωςε 
αμζςωσ τθν Καιςαρεία.  

• Μπικε με τθν ακολουκία του και ηιτθςε να δει 
το Δεςπότθ, ο οποίοσ βριςκόταν ςτο ναό και 
προςευχόταν. Με κράςοσ και κυμό ο αδίςτακτοσ 
ςτρατθγόσ απαίτθςε το χρυςάφι τθσ πόλθσ 
κακϊσ και ότι άλλο πολφτιμο υπιρχε ςτθν πόλθ.  
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• Ο Μζγασ Βαςίλειοσ απάντθςε ότι οι άνκρωποι 
τθσ πόλθσ του δεν είχαν τίποτε άλλο πζρα 
από πείνα και φτϊχια, δεν είχαν να δϊςουν 
τίποτε αξιόλογο ςτον άρπαγα ςτρατθγό.  

• Ο ςτρατθγόσ με το που άκουςε αυτά τα λόγια 
κφμωςε ακόμα περιςςότερο και άρχιςε να 
απειλεί τον Μζγα Βαςίλειο ότι κα τον 
εξορίςει πολφ μακριά από τθν πατρίδα του ι 
κι ακόμθ μπορεί να τον ςκοτϊςει. 
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• Οι χριςτιανοί τθσ Καιςαρείασ 
αγαποφςαν πολφ το Δεςπότθ 
τουσ και κζλθςαν να τον 
βοθκιςουν.  

• Μάηεψαν, λοιπόν, από τα 
ςπίτια τουσ ό,τι χρυςαφικά 
είχαν και του τα πρόςφεραν, 
ϊςτε δίνοντάσ τα ςτο ςκλθρό 
ςτρατθγό να ςωκοφν.  

• Στο μεταξφ ο ανυπόμονοσ 
ςτρατθγόσ κόντευε να ςκάςει 
από το κακό του. Διζταξε 
αμζςωσ το ςτρατό του να 
επιτεκεί ςτο φτωχό λαό τθσ 
πόλθσ. 
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• Ο Δεςπότθσ, ο Μζγασ 
Βαςίλειοσ, που ικελε να 
προςτατζψει τθν πόλθ του 
προςευχικθκε και μετά 
παρουςίαςε ςτο ςτρατθγό 
ότι χρυςαφικά είχε 
μαηζψει μζςα ςε ζνα 
ςεντοφκι.  

• Τθ ςτιγμι όμωσ που ο 
ςτρατθγόσ πιγε να ανοίξει 
το ςεντοφκι και να αρπάξει 
τουσ κθςαυροφσ, με το που 
ακοφμπθςε τα χζρια του 
πάνω ςτα χρυςαφικά ζγινε 
το καφμα! 
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• Πλοι οι ςυγκεντρωμζνοι είδαν μια λάμψθ και 
αμζςωσ μετά ζναν λαμπρό καβαλάρθ να 
ορμάει με το ςτρατό του επάνω ςτον ςκλθρό 
ςτρατθγό και τουσ δικοφσ του. Σε ελάχιςτο 
χρόνο ο κακόσ ςτρατθγόσ και οι δικοί του 
αφανίςτθκαν.  

• Ο λαμπρόσ καβαλάρθσ ιταν ο Άγιοσ 
Μερκοφριοσ και ςτρατιϊτεσ του οι άγγελοι. 
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• Έτςι ςϊκθκε θ πόλθ τθσ Καιςαρείασ. 
Τότε όμωσ, ο δεςπότθσ τθσ, ο Μζγασ 
Βαςίλειοσ, βρζκθκε ςε δφςκολθ 
κζςθ! Θα ζπρεπε να μοιράςει τα 
χρυςαφικά ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
πόλθσ και θ μοιραςιά να είναι 
δίκαιθ, δθλαδι να πάρει ο κακζνασ 
ό,τι ιταν δικό του.  

• Αυτό ιταν πολφ δφςκολο. 
Ρροςευχικθκε, λοιπόν, ο Μζγασ 
Βαςίλειοσ και ο Θεόσ τον φϊτιςε τι 
να κάνει.  

• Κάλεςε τουσ διακόνουσ και τουσ 
βοθκοφσ του και τουσ είπε να 
ηυμϊςουν ψωμάκια, όπου μζςα ςτο 
κακζνα ψωμάκι κα ζβαηαν και λίγα 
χρυςαφικά. 
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• Πταν αυτά ετοιμάςτθκαν, τα μοίραςε ςαν ευλογία 
ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ τθσ Καιςαρείασ.  

• Στθν αρχι όλοι παραξενεφτθκαν, μα θ ζκπλθξι τουσ 
ιταν ακόμθ μεγαλφτερθ όταν κάκε οικογζνεια ζκοβε 
το ψωμάκι αυτό κι ζβριςκε μζςα τα χρυςαφικά τθσ. 

•  Ήταν λοιπόν ζνα ξεχωριςτό ψωμάκι, θ βαςιλόπιτα . 
Έφερνε ςτουσ ανκρϊπουσ χαρά κι ευλογία μαηί.  

• Από τότε φτιάχνουμε κι εμείσ τθ βαςιλόπιτα με το 
φλουρί μζςα, τθν πρϊτθ μζρα του χρόνου, τθ μζρα 
του Αγίου Βαςιλείου. 
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