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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Πανηγυρικὸς Ἑορτασμὸς  τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου  

Θεσσαλονίκης, τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ Συναξαριστοῦ » 
 

Συμπληρώνονται ἐφέτος 15  χρόνια καὶ πλέον  ἀπὸ τὴν μεταφορὰ καὶ 
τοποθέτηση στὸ φιλοτεχνημένο ἱερὸ Παρεκκλήσιο  τοῦ ἁγίου Βασιλείου, 
ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ συναξαριστοῦ  τοῦ 
τιμίου Λειψάνου  του, ποὺ ε ὑρίσκεται σὰν πολύτιμος πνευματικὸς θησαυρὸς 
μέσα στὸν Καθεδρικὸ ἱερὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας  τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης .  

 

Τὴν Κυριακὴ  τῆς Ἀποκριᾶς ,  7 Φεβρουαρίου  ἀπὸ τὶς 7.30 ἕως τὶς 
10.30 π.μ.  θὰ τελεσθοῦν στὸν Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας ,  ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου  καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ,  προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης  κ. Ἀνθίμου  καὶ συλλειτουργο ύντων, τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου  Θερμῶν κ. Δημητρ ίου  καὶ  τῶν ὡρισμένων ἱερέων καὶ 
διακόνων. Στὸ τέλος τῆς Θ.Λειτουργίας ,  ὁ Παναγιώτατος  θὰ  τελέσῃ  καὶ 
τὴν σχετικὴ δέηση πρὸς τὸν τιμώμενο ἅγιο.  

 

 Ὁ ἅγιος Βασίλειος  ὁ ὁμολογητής, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ,  κα-
ταγόταν ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα .  Ἔγινε μοναχὸς τὸ  857 μ. Χ.  ἀπὸ τὸν ἅγιο Εὐθύμιο  
τὸν νέο, «τὸν ἐν  Ἄθῳ  καὶ Θεσσαλονίκῃ» ,  τοῦ ὁποίου ἦταν καὶ πνευματ ικός 
μαθητής. Στὸ ἅ γιον Ὄρος  ἵδρυσε μονὴ ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στὴν Ἀνά-
ληψη τοῦ Χριστοῦ  καὶ ἔφερε τὸ ὄνομα «τοῦ  Ἁγίου Βασιλείου» ,  καὶ ποὺ σή -
μερα εὑ ρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τῆς ἱερᾶς μονῆς Χι-
λιανδαρίου .  Μετὰ ἀπὸ τὸ 904 μ. Χ. ,  ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ἐκοιμήθη ὁ ἐπίσκο-
πος Θεσσαλονίκης Ἰωάννης  ὁ Δ’ ,  ἐξελέγη ἐπίσκοπος  καὶ Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης ,  ὡς Βασίλειος ὁ Γ’ .  Εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὸν βίο τοῦ πνευ -
ματικοῦ του δασκάλου ἁγίου Εὐθυ μίου  τοῦ νέου, τὸν ὁποῖο καὶ κατέγραψε, 
γι’ αὐτό τόν  λόγο μάλιστα ἔλαβε καὶ τὸ ἐπώνυμο «Συναξαριστής» .  Αὐτὸς ὁ 
βίος εἶναι ἀρκετὰ πολύτιμος διότι, πέραν τῶν ἄλλων, μᾶς διασώζει σημαν -
τικὲς τοπογραφικὲς καὶ ἱστορικὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονί-
κης.  

 

 Τὸ ἱερὸ λείψανό του βρέθηκε στὶς 3 Μαΐου τοῦ 1981 μ.Χ. ,  μέσα στὸν 
ἱερὸ ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ,  πίσω ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ στασίδια τοῦ δεξιοῦ 
χοροῦ, μετὰ ἀπὸ τὶς προτροπὲς καὶ τὶς ἐνέργειες τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο -
λίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος τοῦ Β’ .  Κατόπιν τέθηκε σὲ 
προσκύνηση, καὶ στὴ συνέχεια τοποθ ετήθηκε μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα  τοῦ ναοῦ 
πίσω ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα .  Στὶς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1994 μ. Χ.  μεταφέρ-
θηκε ἐπισήμως καὶ δια φυλάσσεται πλέον σὰν πολύτιμο κειμήλιο μέσα στὸ  
ἱερὸ παρεκκλήσιό του, ποὺ φιλοτεχνήθηκε καὶ ἀφιερώθηκε πρὸς τιμή του.  
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται κατὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ  τοῦ   Φεβρουαρίου .  

 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-  


