
 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΡΩΦ  

9:00 -11:30 τό πρωί: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία  
 

Τετάρτη 4 Ἰανουαρίου 
7:00 – 8:30 τό ἑσπέρας   

Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν  
τῶν Θεοφανείων  

 

Πέμπτη 5 Ἰανουαρίου 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 

8:00 -11:00 τό πρωί. 
Ὁ Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων,  

Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου   
καί ὁ Μικρός Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
8:00 -11:30 τό πρωί 

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία  
καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων.  

 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Ἰανουαρίου 
ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

8:00 -10:00 τό πρωί: Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 
 

Ὁ Ἡγουμενεύων  
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς, 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, 

 οἱ Ἱερεῖς καί ἱεροψάλτες, ἡ Ἐπιτροπή,  
καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου  

Σᾶς Εὔχονται ὁλόψυχα 
 

 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!  

Ο Μέγας Βασίλειος 
Επίσκοπος Καισαρείας 

(329 - 379 μ.Χ.) 
 

 Ο Μέγας αυτός πατέρας και 
διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
γεννήθηκε το 329 στη Νεοκαισάρεια του 
Πόντου στο χωριό Άννησα και 
μεγάλωσε στην Καισάρεια της 
Καππαδοκίας. Είχε 8 αδέρφια, 3 αγόρια 
και πέντε κορίτσια. Από τα 4 αγόρια τα 
3 έγιναν επίσκοποι (ο Βασίλειος 
Καισαρείας, ο Γρηγόριος Νύσσης και ο 
Πέτρος Σεβάστειας) και το ένα μοναχός 
(ο Ναυκράτιος). Από τις 5 αδερφές του 
η πρώτη, και συγχρόνως το πιο μεγάλο 
παιδί της οικογένειας, η Μακρίνα, έγινε 
μοναχή. 
 Οι γονείς του Βασίλειος (και αυτός), που καταγόταν από τη 
Νεοκαισάρεια του Πόντου και Εμμέλεια, που καταγόταν από τη 
Καππαδοκία, αν και κατά κόσμον ευγενείς και πλούσιοι, είχαν 
συγχρόνως και ακμαιότατο χριστιανικό φρόνημα. Αυτοί μάλιστα 
έθεσαν και τις πρώτες - καθοριστικής σημασίας - πνευματικές βάσεις 
του Αγίου. 
 Με εφόδιο αυτή τη χριστιανική ανατροφή, ο Βασίλειος 
αρχίζει μια καταπληκτική πνευματική ανοδική πορεία. Έχοντας τα 
χαρίσματα της ευστροφίας και της μνήμης, κατακτά σχεδόν όλες τις 
επιστήμες της εποχής του. Και το σπουδαιότερο, κατακτά τη θεία 

Ἱερά Πατριαρχική Μονή  
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ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ 



θεωρεία του Ευαγγελίου, που την κάνει αμέσως πράξη με την 
αυστηρή ασκητική ζωή του. 
 Μετά τις πρώτες του σπουδές στην Καισάρεια και κατόπιν 
στο Βυζάντιο, επισκέφθηκε, νεαρός ακόμα, την Αθήνα, όπου επί 
τέσσερα χρόνια συμπλήρωσε τις σπουδές του, σπουδάζοντας 
φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική. Από την 
Αθήνα επέστρεψε στη Καισάρεια και επιδόθηκε στη δικηγορία και 
στη διδασκαλία της ρητορικής τέχνης. 
 Αποφάσισε όμως, να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και γι’ 
αυτό πήγε στα κέντρα του ασκητισμού, για να διδαχθεί τα της 
μοναχικής πολιτείας στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία και 
Μεσοποταμία. Όταν επέστρεψε, αποσύρθηκε σε μια Μονή του 
Πόντου, αφού έγινε μοναχός, και ασκήθηκε εκεί με κάθε 
αυστηρότητα για πέντε χρόνια (357-362 μ.Χ.). 
 Ήδη τέλεια καταρτισμένος στην Ορθόδοξη Πίστη, 
χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο 
Καισαρείας Ευσέβιο. Ο υποδειγματικός τρόπος της πνευματικής 
εργασίας του δεν αργεί να τον ανεβάσει στο θρόνο της 
αρχιερωσύνης, διαδεχόμενος τον Ευσέβιο στην επισκοπή της 
Καισαρείας (370 μ.Χ.). 
 Με σταθερότητα και γενναίο φρόνημα, ως αρχιερέας έκανε 
πολλούς αγώνες για την Ορθόδοξη Πίστη. Με τους ορθόδοξους 
λόγους που συνέγραψε, κατακεραύνωσε τα φρονήματα των 
κακοδόξων. Στους αγώνες του κατά του Αρειανισμού αναδείχτηκε 
αδαμάντινος, ούτε οι βασιλικές κολακείες του Ουάλεντα (364-378 
μ.Χ.), που πήγε αυτοπροσώπως στην Καισάρεια για να τον 
μετατρέψει στον Αρειανισμό, ούτε οι απειλές του Μοδέστου 
μπόρεσαν να κάμψουν το ορθόδοξο φρόνημα του Αγίου. 
Υπεράσπισε με θάρρος την Ορθοδοξία, καταπλήσσοντας τον 
βασιλιά και τους Αρειανούς. Ακόμα, αγωνίστηκε κατά της ηθικής 
σήψεως και επέφερε σοφές μεταρρυθμίσεις στο μοναχισμό. 
 Η δε υπόλοιπη ποιμαντορική δράση του, υπήρξε 
απαράμιλλη, κτίζοντας την περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα με 
ευαγή ιδρύματα, όπου βρήκαν τροφή και περίθαλψη χιλιάδες 
πάσχοντες κάθε ηλικίας, γένους και φυλής. Ήταν μια «νέα πόλη» 

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ 
οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς 

σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει 

ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, 
ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.  

έξω από τη Καισάρεια και περιελάμβανε πτωχοτροφείο, 
ορφανοτροφείο, γηροκομείο, ξενοδοχείο και 
νοσοκομείο. 

 Ο Μέγας Βασίλειος έχει πλούσιο και 
σημαντικό συγγραφικό έργο. Τα κυριότερα έργα 
του είναι οι 9 ομιλίες στην Εξαήμερο, ομιλίες 

στους Ψαλμούς, πολλές και διάφορες άλλες 
ομιλίες, ασκητικά έργα και επιστολές. Εκτός των 

άλλων έργων του, έγραψε και τη Θεία Λειτουργία, 
που, μετά την επικράτηση αυτής της συντομότερης του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τελείται 10 φορές το χρόνο: την 1η 
Ιανουαρίου (γιορτάζεται και η μνήμη του), τις πρώτες πέντε Κυριακές 
της Μ. Τεσσαρακοστής, τις παραμονές των Χριστουγέννων και των 
Θεοφανείων, την Μ. Πέμπτη και το Μ. Σάββατο. 
 Στα πενήντα του χρόνια ο Μέγας Βασίλειος, εξαιτίας της 
ασθενικής κράσεώς του και της αυστηρής ασκητικής ζωής του 
(ορισμένες πηγές λένε από βαριά αρρώστια του ύπατος ή των 
νεφρών), την 1η Ιανουαρίου του 379 μ.Χ., εγκαταλείπει το φθαρτό και 
μάταιο αυτό κόσμο, αφήνοντας παρακαταθήκη και ιερή κληρονομιά 
στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο πνευματικό έργο. 
 Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 1 Ιανουαρίου. 
 
 

 Απολυτίκιο, Ήχος α΄ 
 

 «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος 
σου, ὡς δεξαμένην τόν λόγον σου• δι’ οὗ 
θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τήν φύσιν τῶν ὄντων 
ἐτράνωσας, τά τῶν ἀνθρώπων ἤθη 
κατεκόσμησας, Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ ὅσιε, 
Χριστόν τον Uεόν ἱκέτευε, δωρήσθαι ἡμῖν το 
μέγα ἔλεος.» 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς 
Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ 

Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, 
ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν 

εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό 
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν 

κόσμον φωτίσας δόξα σοι.  


