
Ο δικός μας Άγιος Βασίλης 

Πμιιά πμιιά πνόκηα πνηκ από ζήμενα, θαη 329 πνόκηα μεηά ηε γέκκεζε ημο 

Χνηζημύ, γεκκήζεθε ζ’ έκα όμμνθμ μένμξ ηεξ Μηθνάξ Αζίαξ, ηεκ Καππαδμθία, 

έκα αγόνη πμο ημ μκόμαζακ Βαζίιεημ.  

Ο Βαζίιεημξ έμαζε από μηθνόξ κ’ αγαπάεη ημ Χνηζηό θαη ηεκ εθθιεζία θαη δμύζε 

εοηοπηζμέκμξ με η’ αδέιθηα ημο, ημοξ γμκείξ ημο θαη ηε γηαγηά ημο ζηεκ πόιε 

ηεξ Καηζάνεηαξ. Όηακ μεγάιςζε ανθεηά μμίναζε ηε μεγάιε ημο πενημοζία ζημοξ 

θηςπμύξ, θη έθηηαλε μνθακμηνμθεία, γενμθμμεία θαη ζπμιεία, πμο όια μαδί 

μκμμάζηεθακ «Βαζηιεηάδα». Έπεηηα αθμύ ζπμύδαζε θαη ηαλίδερε πμιύ, έγηκε 

μεγάιμξ Ιενάνπεξ ζηεκ πόιε ημο ηεκ Καηζάνεηα. Όιμη ημκ αγαπμύζακ, θη ήηακ μ 

ζμθόξ επίζθμπμξ πμο πνμζηάηεοε ηεκ πόιε θαη ζομβμύιεοε ημ ιαό. Φαίκεηαη 

όμςξ πςξ ημκ αγαπμύζε πμιύ θαη μ ίδημξ μ Χνηζηόξ, γηαηί ημο έδςζε ημ 

πάνηζμα κα γνάθεη πμιύ μεγάια ένγα, αιιά θαη κα θάκεη ζαύμαηα.  

Μηα θμνά, όηακ μ Άγημξ Βαζίιεξ ήηακ αθόμε επίζθμπμξ ζηεκ Καηζάνεηα, δήηεζε 

μ Μόδεζημξ, πμο ήηακ έπανπμξ ηεξ πενημπήξ, πμιύ μεγάιμοξ θόνμοξ. Ο ιαόξ 

ήηακ δοζηοπηζμέκμξ θαη δεκ ήλενε ηη κα θάκεη. Ο Μέγα Βαζίιεημξ, είπε ηόηε, κα 

θένμοκ όιμη ζηεκ εθθιεζία όηη πνοζαθηθό ημύξ είπε απμμείκεη ζημ ζπηηηθό ημοξ.  

Οη απειπηζμέκμη άκζνςπμη οπάθμοζακ αμέζςξ ζημ ζμθό ηενάνπε ημοξ θαη 

ζογθέκηνςζακ ηα θμζμήμαηα, όπςξ ημοξ είπε πεη.  

Όηακ ήνζε ε ώνα κα πιενςζμύκ μη θόνμη, μ Μέγα Βαζίιεημξ με ζάννμξ θαη 

αοζηενόηεηα, μάιςζε ημ Ρςμαίμ άνπμκηα γηα ημκ άδηθμ ηνόπμ με ημκ μπμίμ 

δημηθμύζε ημ ιαό.  

Γεμάημξ κηνμπή, μ Μόδεζημξ άιιαλε γκώμε θαη δε δέπηεθε κα πάνεη ηα 

πνοζαθηθά. Κη έηζη μ Άε Βαζίιεξ γεμάημξ πανά εημημάζηεθε κα ηα επηζηνέρεη 



ζημοξ πηζημύξ. Κακέκαξ όμςξ δεκ ήζειε κα πάνεη πίζς ημ θόζμεμα πμο είπε 

θένεη. Όιμη δεημύζακ από ημ ζμθό επίζθμπμ κα πνεζημμπμηήζεη ημ πνοζάθη γηα 

ημ θηιακζνςπηθό ημο ένγμ. Όζμ θη ακ πνμζπάζεζε μ Άγημξ κα ημοξ αιιάλεη 

γκώμε, δεκ ηα θαηάθενε θη έηζη ζθέθηεθε έκα πανηηςμέκμ ηνόπμ κα πεηύπεη ημ 

ζθμπό ημο: δύμςζε μηθνά ρςμάθηα, θαη μέζα ζημ θαζέκα έβαιε θη από έκα 

θόζμεμα. Τεκ Κονηαθή, μεηά ηε ιεηημονγία, μμίναζε ηα ρςμάθηα ζημ ιαό. Τόηε, 

με ζαομαημονγό ηνόπμ, μ θαζέκαξ βνήθε μέζα ζημ ρςμάθη ημο έκα πνοζαθηθό. 

Όιμη ήηακ ηόζμ εοηοπηζμέκμη με ηεκ πνάλε αοηή ημο Αγίμο, πμο ηεκ δηεγμύκηαη 

μέπνη θαη ζήμενα. Έηζη θάζε πνώηε Ιακμοανίμο πμο γημνηάδεη μ Άγημξ 

Βαζίιεημξ, δομώκμομε ηε βαζηιόπηηα θαη βάδμομε μέζα έκα θιμονί. Λέμε πςξ ζ’ 

όπμημκ ηύπεη ημ θμμμάηη με ημ θιμονί είκαη μ ηοπενόξ ηεξ πνμκηάξ θη έπεη ηηξ 

εοιμγίεξ ημο Αγίμο. 

Αοηόξ είκαη μ θαιόξ μαξ Άγημξ Βαζίιεξ πμο ημ γημνηάδμομε ηεκ πνώηε μένα 

θάζε κέαξ πνμκηάξ, ημκ ηναγμοδάμε ζηα θάιακηα θη εθείκμξ, ζακ θαιόξ 

παππμύξ, μμηνάδεη απιόπενα εοπέξ, εοιμγίεξ θαη δώνα.  

 

 


