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ΣΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ  
ΘΑ  Δ ΙΑΒΑΣΕΤΕ . . .  

• Έρχονται Χριστούγεννα... 

• Η μοναξιά των 
Χριστουγέννων!!! 

• Η ιστορία του 
Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. 

• Άγιος Βασίλης 

• Εδώ γελάμε. 

• Ανακοινώσεις 

• … και διάφορα άλλα 
θέματα...  

Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
 
ΤΕΥΧΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Υπάρχουν πολλών ειδών Χριστούγεννα... των πιστών και των 
αγοραστών... τα κοσμικά και τα οικογενειακά... τα φωτεινά και τα 
μελαγχολικά. Υπάρχουν διάφορα τοπία για Χριστούγεννα... τα βόρεια: 
με πάγο και χιόνι... και τα νότια: με φοινικιές και αστέρια. Υπάρχει 
ξεχωριστό ύφος Χριστουγέννων... του Dickens και του Παπαδιαμάντη... 
των παραμυθιών και των Ευαγγελιστών. Ο κάθε άνθρωπος, κάθε 
χρόνο, έχει τα δικά του Χριστούγεννα, που, από πέρυσι σε φέτος, 
μπορεί να απέχουν αιώνες! Για όλους εμάς τους μεγάλους, πάντως, από 
τότε που πάψαμε να είμαστε παιδιά, τα Χριστούγεννα είναι πάντα 
μνήμη. Μία γιορτή όπου πρέπει να επιστρέφουμε. Τα Χριστούγεννα, να 
θυμόμαστε - και στην Πρωτοχρονιά, να ελπίζουμε. Κι όσο περνάνε τα 
χρόνια, τόσο περισσότερο να θυμόμαστε - και όσο το δυνατόν 
περισσότερο να ελπίζουμε. Αυτή τη χρονιά να θυμηθούμε όλοι μαζί. 
Όχι πως οι αναμνήσεις μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές - όλοι έχουμε 
ανάλογες. Αλλά, στην αγορά της καρδιάς, τι άλλο έχει ένας άνθρωπος 
από τις εμπειρίες του; Τις χαρίζει, τις ανταλλάσσει - καμιά φορά τις 
εμπορεύεται. Όλοι εσείς οι μεγάλοι αφιερώστε λίγο χρόνο στα παιδιά 
σας και πέστε τους τις ιστορίες σας όταν ήσασταν παιδιά... 
Δημιουργήστε μια άλλη οικογενειακή ατμόσφαιρα και περάστε 
αξέχαστες χριστουγεννιάτικες στιγμές με τους ανθρώπους σας… Και 
εμείς έτσι είμαστε… έτσι πρέπει να είμαστε!!!       
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Η Μηνιαία Εφημερίδα του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. 
Υπεύθυνος Εφημερίδας: Αλέκος Παπαγεωργίου  
Υπεύθυνος σύνταξης: Γιάννης Σωτηριάδης   
Επιμέλεια: ∆έσπω Προκοπίου 
Συμμετέχουν παιδιά του Κέντρου μας 
∆ιεύθυνση: Οδός Αγίου Θεοδώρου 13, 8047, Πάφος 
Τηλέφωνο: 26220487 
www.impaphou.org 
mitropol@logosnet.cy.net 

Βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από τη μεγάλη 
γιορτή των Χριστουγέννων. Μια γιορτή συγκινησιακά 
φορτισμένη που κάνει πιο έντονη τη μοναξιά και την 
απουσία αλλά ταυτόχρονα προσθέτει μια πίεση για να 
περάσουμε όλοι καλά και να ψωνίσουμε πράγματα που 
χρειαζόμαστε ή που δεν χρειαζόμαστε. Επισκέψεις, δώρα, 
αγκαλιές και χαμόγελα που τις περισσότερες φορές είναι 
πλαστά και τυπικά. Πολλοί είναι εκείνοι που θα 
περάσουν τις γιορτές με μόνη συντροφιά την τηλεόραση. 
Πολλοί είναι εκείνοι που οι οικογένειες τους ζούνε 
μακριά. Άλλοι πάλι έχουνε χωρίσει πρόσφατα. Άλλοι 
πάλι έχουν χάσει από τη ζωή πρόσωπα αγαπημένα… Και 
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι σίγουρο ότι η 
μοναξιά θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της βρίσκοντας 
την πόρτα της δυστυχισμένης καρδιάς τους ανοικτή. Η 
μοναξιά των Χριστουγέννων κάνει την επίσκεψη σε όλα 
τα σπίτια. Δεν τη βλέπουν όλοι αλλά μόνο εκείνοι που 
πραγματικά τη χρειάζονται. Δε θα παραμείνει στα σπίτια 
όπου επικρατεί η ευτυχία, η χαρά, το χαμόγελο… Αλλά 
σε αυτούς που αυτές τις μέρες αφήνουν το χείμαρρο της 
ψυχής για τα αμέτρητα «γιατί» να ξεχυθεί και απλά 
αγκαλιάζουν τη μοναξιά τους που με το ψύχος της 

παγώνει κάθε γωνιά της ψυχής. Αντίβαρο αυτής της 
μοναξιάς η νοσταλγία… η νοερή επιστροφή στις «παλιές 
καλές μέρες» για την εξισορρόπηση και το μετριασμό της 
μοναξιάς. Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η νοσταλγία εξυπηρετεί έναν ευρύτερο κοινωνικό 
σκοπό. Βοηθά στην καταπολέμηση της μοναξιάς, ακόμα 
και όταν είναι τεχνητή. Διάβασα μια ιστοριούλα για ένα 
παππού που ο δρόμος τον οδήγησε ανήμερα των 
Χριστουγέννων σε ένα νοσοκομείο. Όχι γιατί ήταν 
άρρωστος αλλά γιατί ήταν μόνος! Η μοναξιά του ήταν 
αφόρητη και ζητούσε μια συντροφιά έστω και αυτή ενός 
γιατρού απλά και μόνο για να περάσει τη βραδιά.  
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο Καλά 
Χριστούγεννα. Σε εκείνους που μοιράστηκαν μαζί μου 
κομμάτια της ψυχής μου. Σε εκείνους που είχα την τιμή 
και τη χαρά να τους γνωρίσω αλλά και σε εκείνους που 
δε γνώρισα. Σε όλους εσάς ευχές και χρόνια πολλά και 
καλές γιορτές και το 2010 να βρούμε όλοι μας αυτό που 
αναζητάμε! Αυτές τις άγιες μέρες καλό είναι να 
κοιτάξουμε όχι μόνο μέσα μας αλλά και γύρω μας, 
κάνοντας απλές και ουσιαστικές πράξεις ανθρωπιάς σε 
όποιον είναι κοντά μας και το χρειάζεται. Καλές γιορτές 

Η Μοναξιά των Χριστουγέννων!!! 
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Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί για την 
προέλευση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Από 
που μας ήρθε αυτό το έθιμο ; Tι συμβολίζει το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε χρησιμοποιήθηκε ; 
Σύμφωνα με ειδικούς ερευνητές, οι 
χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και 
παραδόσεις, αποτελούν ένα μίγμα από κατάλοιπα 
της λατρείας του Σατούρνο (μιας θεότητας που 
ταυτίζεται με τον Κρόνο) κι άλλων δοξασιών που 
αναμίχθηκαν με τις χριστιανικές. Η αρχική 
προέλευση των δοξασιών αυτών χάνεται στους 
αιώνες. 
Τον 4ο αιώνα μ.Χ. η 25η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε 
ως η μέρα της Γέννησης του Χριστού και 
ταυτόχρονα σαν η πρώτη μέρα του χρόνου. Ωστόσο 
υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα Χριστούγεννα 
γιορτάζονταν στη Ρώμη στις 25 Δεκεμβρίου από το 
336. Κι η ίδια αυτή μέρα ήταν κι η Πρωτοχρονιά.  
Το δέντρο, σαν χριστουγεννιάτικο σύμβολο, 
χρησιμοποιήθηκε μετά τον 8ο αιώνα. Εκείνος που 
καθιέρωσε το έλατο σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο 
ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος 
Βονιφάτιος, που για να σβήσει την ιερότητα που 
απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ, έβαλε στη θέση 
του το έλατο, σαν σύμβολο χριστιανικό και 
ειδικότερα σαν σύμβολο των Χριστουγέννων.  

Φυσικά, στο πέρασμα των αιώνων, το νόημα του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου πήρε αναρίθμητες 
μορφές. Κι αρχικά, για να συμβολίσει την 
ευτυχία που κρύβει για τον άνθρωπο η γέννηση 
του Χριστού, άρχισε να γεμίζει το δέντρο-
σύμβολο με διάφορα χρήσιμα είδη- κυρίως 
φαγώσιμα κι αργότερα ρούχα κι άλλα είδη 
καθημερινής χρήσης, συμβολίζοντας έτσι 
πρακτικά την προσφορά των Θείων Δώρων, για 
να εξελιχτεί προοδευτικά σ' ένα απαραίτητο 
διακοσμητικό είδος της μέρας αυτής, που 
αργότερα πήρε και τη θέση της "Δωροθήκης"- 
του χώρου δηλαδή που σ'αυτόν τοποθετούσαν 
οι συγγενείς και φίλοι τα δώρα τους ο ένας για 
τον άλλο.  
Για την Αγγλία ο Τσαρλς Ντίκενς, ο 
συγγραφέας εκείνης της εποχής, φρόντισε να 
ξαναπάρουν τα Χριστούγεννα την παλιά 
χαρούμενη γιορταστική μορφή τους, όσο 
κανένας άλλος. Κι αν σήμερα σ'ολόκληρο τον 
κόσμο το χριστουγεννιάτικο δέντρο θυμίζει 
αυτή τη μέρα, αυτό σίγουρα οφείλεται στον 
Ντίκενς, που σε διάφορα έργα του και πιο πολύ 
ακόμα στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του, και 
το πασίγνωστο Κρίστμας Κάρολ, το προβάλλει 

σαν βασικό χριστουγεννιάτικο σύμβολο. 
Στην πατρίδα μας, το χριστουγεννιάτικο δέντρο το 
έφεραν για πρώτη φορά στην Αθήνα οι Βαυαροί. Η 
ελληνική πάντως παράδοση της ναυτικής μας 
χώρας, θέλει στολισμένο καραβάκι. 
Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
μπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα 
της λατρείας των δέντρων. Τότε δέντρα 
μεταφέρονταν μέσα στα σπίτια και οι άνθρωποι τα 
στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά τον 
επόμενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Martin Luther 
ξεκίνησε την παράδοση των αναμμένων λαμπών 
στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στη Γερμανία, τον 
16ο αιώνα. Η εικόνα ενός πράσινου δέντρου την 
παραμονή των Χριστουγέννων, με τα αστέρια να 
λάμπουν στον ουρανό από πάνω του, λέγεται ότι 
του έκανε μεγάλη εντύπωση κι έτσι τοποθέτησε ένα 
παρόμοιο δέντρο, διακοσμημένο με αναμμένα 
κεριά, μέσα στο σπίτι του. Στα μέσα του 1800, το 
έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δένδρου είχε 
επεκταθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Το 1882, το 
πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο του κόσμου, στολίσθηκε στην πόλη της Ν. 
Υόρκης, κατοικία του Edward Johnson, ενός 
συναδέλφου του Thomas Edison Σήμερα, 
περισσότερα από 72 εκατομμύρια δέντρα 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 
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Η τέλεια μάρτυς… 

Η γυναίκα στο σύζυγο:  
- Αντρα μου καταστροφή! Μας έκλεψαν το 
αυτοκίνητο μέσα από το γκαράζ! Τους είδα την 
ώρα που έφευγαν...  
- Ποπό, τι πάθαμε πρωτοχρονιάτικα... 

Τουλάχιστον είδες πώς ήταν οι κλέφτες στο πρόσωπο;  
- Όχι, αλλά πρόλαβα να κρατήσω τον αριθμό της 
πινακίδας! 

Καμένος στο γάμο 

Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος τρέχει 
με 200 χιλιόμετρα .Αρχικά τον καταδιώκει ένας 
μοτοσικλετιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και 
επειδή δεν καταφέρνει τίποτα , καλεί επειγόντως 

ενισχύσεις , και βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 
περιπολικά , καμιά δεκαριά μηχανές , ελικόπτερο , και 
δεν συμμαζεύεται .  
Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και τον 
ακινητοποιούν . Τον πλησιάζει ο επικεφαλής των 
αστυνομικών , και του λέει . 
- Φαντάζομαι οτι αντιλαμβάνεσαι τι θα σου συμβεί 
γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυνομική 
δύναμη της πόλης . Όμως παρά την ταχύτητα που 
έτρεχες σε παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου 
δώσω μια ευκαιρία . Αν λοιπόν μου πεις μια καλή 
δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα σε αφήσω 
να φύγεις . 
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει . 
- Τι να σου πω : την περασμένη εβδομάδα το έσκασε η 
γυναίκα μου με έναν αστυνομικό και νόμιζα ότι με 
κυνηγούσατε για να μου τη δώσετε πίσω !!!!!!!  

Ο δικηγόρος 

Ένας δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο νέο 
του γραφείο. Λοιπόν σκέφτεται τι μπορεί να 
κάνει για να αποκτήσει πελάτες. Μετά από 
κάμποση ώρα ένας κύριος μπαίνει στο γραφείο 

του δικηγόρου. Αμέσως λέει να βάλει σε εφαρμογή το 
σχέδιο του. Έτσι σηκώνει το τηλέφωνο του, και λέει:  
- "Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση, δεν μπορώ να αναλάβω 
την υπόθεσή σας. Είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Πάρτε 
με σε καν` μήνα, μήπως και μπορέσω να σας βοηθήσω."  
Κλείνει το τηλέφωνο και λέει στον κύριο που 
περιμένει:  
- "Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω;"  
- "Τίποτα, είμαι από τον Ο.Τ.Ε, ήρθα για να συνδέσω το 
τηλέφωνο." 

Ταξιτζής - νεκροθάφτης 

Είναι λοιπόν ένας τύπος σε ένα ταξί , οπότε θέλει 
να πει κάτι στον ταξιτζή . Όπως είναι από πίσω 
του λοιπόν, κάνει λίγο μπροστά και τον χτυπάει 

ευγενικά στον ώμο με τα δάχτυλα . Ο ταξιτζής 
τρελαίνεται ! Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέφτει 

πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ, ανεβαίνει στο 
πεζοδρόμιο, περνάει ξυστά από μία γριούλα, και 
σταματάει λίγα εκατοστά μπροστά από μία βιτρίνα σε 
ένα μαγαζί. Γυρίζει στον πελάτη έξαλλος και του λέει :  
" Μα είσαι τρελός ; Κόντευα να πάθω καρδιακή 
προσβολή ! "  
" Μα κύριε , απλά σας ακούμπησα λίγο στον ώμο για 
να σας μιλήσω ! "  
" Χμ .. Ναι , ξέρετε , δίκιο έχετε , αλλά είναι η πρώτη 
μέρα που δουλεύω ταξιτζής . Τα τελευταία είκοσι πέντε 
χρόνια οδηγούσα νεκροφόρα ! "  

Ο Τοτός δίνει εξετάσεις 

Ο Τοτός γυρίζει από τις εξετάσεις αισιόδοξος . 
- Πώς τα πήγες ; τον ρωτάει ο πατέρας του . 
- Πολύ καλά . Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε 

τα αποτελέσματα . 
- Ωραία , απαντάει ο πατέρας του , αλλά δεν μπόρεσες 
να καταλάβεις πώς τα πήγες στα προφορικά ; Τι είδους 
άνθρωπος ήταν ο εξεταστής σου ; 
- Πολύ θρήσκος . Κάθε φορά που απαντούσα σε μια 
ερώτησή του , κοίταζε τον ουρανό , έκανε το σταυρό 
του και διαρκώς έλεγε : 
" Έλα Χριστέ και Παναγιά ".  

Στο σχολείο 

Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας πατέρας 
αποφασίζει να πάει στο γυμνάσιο να ρωτήσει 

για την πρόοδο του γιου του. Πρώτα βρίσκει τον  
καθηγητή των μαθηματικών.  
- Ποιος; ο Τσακμακίδης; του λέει ο καθηγητής - Χάλια 
αδιόρθωτα. Δευτέρα γυμνασίου και ακόμη δεν ξέρει 
πόσο κάνουν ένα και ένα. Απελπισμένος ο πατέρας, 
ρωτάει τον καθηγητή της γεωγραφίας.  
- Λυπάμαι κύριε, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας 
είναι εντελώς ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να 
καταλάβετε δεν ξέρει ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας. Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, επιστρέφει 
στο σπίτι και μόλις γυρίζει ο γιος του, του λέει:  
- Έλα εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα και ένα;  
- Τρία, απαντάει αυτός  
- Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;  
- Η Λάρισα!  
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Βασίλειος Καισαρείας 
Ο Βασίλειος Καισαρείας, 
γνωστότερος ως Μέγας 
Βασίλειος (μεταξύ 329 και 
333 - 379), υπήρξε 
Πατέρας της Εκκλησίας, 
Αρχιεπίσκοπος 
Καισαρείας, κορυφαίος 
θεολόγος του 4ου αιώνα 
και ένας από τους Τρεις 
Ιεράρχες, που θεωρούνται 
προστάτες της παιδείας.  
Γεννήθηκε στα 330 στη 
Νεοκαισάρεια του 
Πόντου. Ο πατέρας του 
Βασίλειος ασκούσε το 
επάγγελμα του καθηγητή 
ρητορικής στη 

Νεοκαισάρεια και η μητέρα του Εμμέλεια ήταν απόγονος 
οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων (ο πατέρας της είχε 
πεθάνει ως Χριστιανός μάρτυρας). 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. Όντας φιλάσθενος από μικρός, 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 στη 
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).Στην Αθήνα 
γνωρίστηκε με το Γρηγόριο από την Καππαδοκία (τον 
μετέπειτα Γρηγόριο το Θεολόγο) αναπτύσσοντας μία 
μεγάλη φιλία, εγγράφηκε στη σχολή του Χριστιανού 
φιλοσόφου Προαιρεσίου και παρακολούθησε τη 
διδασκαλία του καθώς και τη διδασκαλία άλλων 
φιλοσόφων όπως ο Ιμέριος. Επέστρεψε στην πατρίδα του 
το καλοκαίρι του 356, εγκαταστάθηκε στην Καισάρεια 
και, συνεχίζοντας την παράδοση του πατέρα του, έγινε 
καθηγητής της ρητορικής. Το 358, επηρεασμένος από το 
θάνατο του αδερφού του μοναχού Ναυκρατίου, 
βαπτίζεται Χριστιανός, πιθανόν από τον επίσκοπο 
Διάνιο, και αποφασίζει να αφιερώσει τον εαυτό του στην 
ασκητική πολιτεία. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους ξεκινά 
ένα οδοιπορικό σε γνωστά κέντρα ασκητισμού της 
Ανατολής, επιθυμώντας την ανεύρεση κατάλληλου τόπου 
διαμονής. Επέστρεψε το 359 στον Πόντο και για μικρό 
χρονικό διάστημα διέμεινε στην Αριανζό, κοντά στο φίλο 
του Γρηγόριο. Τον Ιανουάριο του 360 φαίνεται να 
συμμετείχε, ως παρατηρητής εντεταλμένος από τον 
επίσκοπο Διάνιο, στην αρειανική Σύνοδο, που συνήλθε 
στην Κωνσταντινούπολη, για την έριδα μεταξύ 
Ομοουσιανών και Ομοιανών. Μετά την υπογραφή, από 
μέρους του Διανίου, του συμβόλου των Ομοιανών, ο 
Βασίλειος απογοητευμένος αποσύρθηκε στο ησυχαστήριο 
της αδερφής του εγκαινιάζοντας τη μνημειώδη 
αλληλογραφία του με το Γρηγόριο. Το καλοκαίρι του 364 
ο Ευσέβιος Καισαρείας τον χειροτόνησε πρεσβύτερο.  
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Η μεγάλη δραστηριότητα και η μόρφωση του Βασιλείου 
προκάλεσαν τα ζηλόφθονα αισθήματα του Ευσεβίου 
γεγονός που οδήγησε τον πρώτο, για ακόμα μία φορά, να 
επιστρέψει στην πατρίδα του. Η μεσολάβηση, όμως, του 
Γρηγορίου επιφέρει εξομάλυνση των σχέσεων και την 
επιστροφή του Βασιλείου στην Καισάρεια. Μετά το 
θάνατο του Ευσεβίου, με τη συνδρομή του Ευσεβίου 
επισκόπου Σαμοσάτων και του Γρηγορίου επισκόπου 
Ναζιανζού, εκλέγεται διάδοχός του στην επισκοπική 
έδρα της Καισάρειας και αναλαμβάνει συν τω χρόνω, 
λόγω του κύρους της προσωπικότητάς του, την εξαρχία 
της Αρχιεπισκοπής του Πόντου. Στον εκκλησιαστικό 
τομέα, ως επίσκοπος πλέον, ο Βασίλειος αντιμετώπισε την 
προσπάθεια του Αυτοκράτορα Ουάλη να επιβάλει τον 
Ομοιανισμό (ρεύμα του Αρειανισμού), 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 
επέδε ι ξ ε  έναντ ι  των  αποκομμένων  και 
περιθωριοποιημένων μελών της Εκκλησίας. Η όλη του 
δραστηριότητα επιφέρει τη βαθμιαία αναγνώρισή του ως 
κοινού έξαρχου ολόκληρου του ασιατικού θέματος της 
Αυτοκρατορίας.Στην οικουμενική Εκκλησία ο Βασίλειος 
αναλαμβάνει τα πνευματικά ηνία από το Μέγα 
Αθανάσιο, ο οποίος βαθμιαία αποσύρεται από την 
ενεργό δράση λόγω γήρατος. Εργάζεται για την 

επικράτηση των ορθόδοξων χριστιανικών αρχών και 
υπερασπίζεται το δογματικό προσανατολισμό της 
Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Προσπαθεί να 
βρίσκεται σε αλληλενέργεια με τα ορθόδοξα πατριαρχεία 
και ουσιαστικά υποκαθιστά και αντικαθιστά την 
αρειανίζουσα ιεραρχία του πολιτικού κέντρου της 
Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την προσπάθεια συναντά την 
αδιάφορη ή προκατειλημμένη στάση των άλλων 
πατριαρχείων, γεγονός, που παρά την απογοήτευση που 
του επιφέρει δεν τον καταβάλει στη συνέχιση του αγώνα 
του. Έργο ζωής και σημαντικό σταθμό στην πορεία του, 
αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ενός κοινωνικού 
φιλανθρωπικού συστήματος, του Πτωχοκομείου ή 
Βασιλειάδας. Εκεί διοχετεύει όλη την ποιμαντική του 
ευαισθησία, καθιστώντας την πρότυπο κέντρου 
περίθαλψης και φροντίδας των ασθενέστερων κοινωνικά 
ατόμων. Ουσιαστικά η Βασιλειάδα υπήρξε ένας πρότυπος 
οίκος για τη φροντίδα των ξένων, την ιατρική περίθαλψη 
των φτωχών άρρωστων και την επαγγελματική 
κατάρτιση των ανειδίκευτων. Καθίσταται η μήτρα 
ομοειδών οργανισμών που δημιουργήθηκαν σε άλλες 
επισκοπές και στάθηκε η σταθερή υπενθύμιση στους 
πλουσίους του προνομίου τους να διαθέτουν τον πλούτο 
τους με έναν αληθινά χριστιανικό τρόπο. 
Καταπονημένος από την ευρεία δράση που ανέπτυξε σε 
πολλούς τομείς της χριστιανικής μαρτυρίας καθώς και 
την ασκητική ζωή, την οποία ακολουθούσε, ο Βασίλειος 
πεθαίνει την 1 Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 50 ετών. Ο 
θάνατός του βυθίζει στο πένθος όχι μόνο το ποίμνιό του 
αλλά και όλο το χριστιανικό κόσμο της Ανατολής. Στην 
κηδεία του συμμετέχουν Ιουδαίοι, πιστοί της εθνικής 
θρησκείας και ένα πλήθος ανομοιογενούς θρησκευτικής 
και εθνικής απόχρωσης. Η παρακαταθήκη του υπήρξε το 
τεράστιο σε μέγεθος και σημασία θεολογικό – δογματικό 
του έργο μαζί με τη συμβολή του στη λειτουργική και την 
πρωτότυπη ανθρωπιστική του δράση. Η μνήμη του 
τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Ιανουαρίου 
ενώ από το 1081 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – 
Νέας Ρώμης Ιωάννης Μαυρόπους (ο από Ευχαΐτων) 
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. 
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Ανακοίνωσ
η 

Ενημερώνο
υμε ότι το Κέντρο Νεότητας προγραμμ

ατίζει 

Χριστουγεν
νιάτικη γιορτή την Τετάρτη 23/12/2009. Η 

εκδήλωση θα πραγματο
ποιηθεί η ώρα 3:00 το 

απόγευμα στο δικό μας χώρο. Μετά τη γιορτή θα 

δοθούν δώρα και διάφορ
α εδέσματα στα μέλη του 

Πρώτο στους σταυρούς προτίμησης το Κέντρο μας!!!  

Στις εκλογές φέτος το Κέντρο Νεότητας της 
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου έκανε τη διαφορά 
μια και για την ανάδειξη του νέου δημοτικού 
συμβουλίου νεολαίας στις 25/11/2009 έλαβε τις 
περισσότερες ψήφους από όλους τους φορείς 
νεολαίας. Πραγματικά από το πρωί της ιδίας 
ημέρας ξεκίνησαν οι διαδικασίες και οι 
συνεργασίες από όλες τις ομάδες. Φαίνεται πως 
το Κέντρο μας μαζί με το Σώμα Σταυραετών 
είχαν τελικά τις περισσότερες φιλίες και αυτό 
φάνηκε στην εκλογική διαδικασία. Να 
αναφέρουμε πως η επιτροπή αποτελείται από 
τον εκλελεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο που 
προεδρεύει του συμβουλίου και τις τέσσερις 
πολιτικές νεολαίες του ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ 

και ΕΔΕΚ που είναι μέσα στο Συμβούλιο αυτό 
σαν εξοφίκια μέλη χωρίς εκλογές. Έτσι έπρεπε 
να εκλεγούν ακόμα 6 οργανώσεις νεολαίας για 
να συμπληρώσουν το συμβούλιο αυτό. Οι 
οργανώσεις που συμμετείχαν φέτος στην 
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