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4o ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ 

Τιμητική εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες της παιδείας 

Καλαμάτα 29/1/21 

ΥΜΝΟΣ:   ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄ 

Αγαπητοί μας καθηγητές, καλοί μας φίλοι συμμαθητές μας. Σήμερα είναι η γιορτή της 

εκπαιδευτικής κοινότητας μας . Γιορτάζουν οι μεγάλοι μας δάσκαλοι, που πριν γίνουν 

δάσκαλοι ήταν σαν κι εμάς μαθητές. Που πριν γίνουν τα φώτα της οικουμένης έλιωναν σαν 

κι εμάς στη μελέτη, είχαν δυσκολίες, έπρεπε να κοπιάσουν. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Εμείς λοιπόν οι μαθητές απόψε που γιορτάζουμε θα τιμήσουμε τους 

αγίους μας με κάθε τρόπο. Με λόγια και ύμνους , με τραγούδι, με θέατρο και σύγχρονα 

τεχνικά μέσα.. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Δεν μας τρομάζει η εξ αποστάσεως εκδήλωση Θα σας παρουσιάσουμε 

όχι και τόσο γνωστά  περιστατικά από  τη ζωή των Τριών Ιεραρχών με την ελπίδα να 

ωφεληθούμε όλοι. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSuhGi_zKgU
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
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ΑΝ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ποίημα του Αγίου Γρηγορίου 

Τι νόημα έχει αυτή η τυραννία; ήρθα στη ζωή, καλώς. 

Γιατί, όμως  χτυπιέμαι από τις τρικυμίες της ζωής; 

Θα πω έναν λόγο, θρασύ μεν, αλλά θα τον πω: 

Αν δεν ήμουν δικός Σου, θα’ μουν, αδικημένος , Χριστέ μου. 

Γεννιόμαστε, λιώνουμε, ολοκληρωνόμαστε, 

νυστάζω, κοιμάμαι, αγρυπνώ, περπατώ, 

αρρωσταίνουμε, είμαστε υγιείς, απολαύσεις, πόνοι. 

Ζούμε τους κύκλους του ήλιου, όπως η γη. 

Πεθαίνουμε, σαπίζουν οι σάρκες μας. Αυτά περνάν και τα ζώα, 

που δεν τα τιμούμε, αλλ’ όμως ανεύθυνα. 

Τί έχω εγώ λοιπόν παραπάνω; Τίποτα, εκτός απ’ τον Θεό. 

Αν δεν ήμουν δικός Σου, θα ’μουν, Χριστέ μου, αδικημένος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄  Ο Γρηγόριος ο  Θεολόγος, ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένος , πολύ 
ευαίσθητος, ποιητής σπουδαίος, όπως ακούσαμε. Βαθύς θεολόγος που εμβάθυνε στη 
θεότητα του αγίου Πνεύματος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β: Κάποτε, κινδύνεψε να ναυαγήσει και τρόμαξε πολύ. Υποσχέθηκε στο 
Χριστό πως αν γλιτώσει, θα του αφιερωθεί. Κι όπως έταξε στο Χριστό ο Γρηγόριος, το 
εφάρμοσε.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α: Μορφώθηκε πολύ. Έγινε κληρικός και πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί βρήκε μόνο αιρετικούς που είχαν διαστρεβλώσει την πίστη. Και 
με την αγιότητα του βίου του, την αγάπη του, το παράδειγμα του και βέβαια με τα 
φωτισμένα λόγια του , τους επανέφερε στην ορθή πίστη, κι άρα στη σωστή σχέση με το 
Θεό και τους άλλους ανθρώπους. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Όμως μικροί είναι οι άνθρωποι. Και τον πληγώνουν τον ευαίσθητο 
άγιο, λέγοντας πως δεν μπορεί να είναι πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως . Αστεία τα  
επιχειρήματα τους. Η ζήλια είναι το κίνητρο τους κι όχι η δήθεν εφαρμογή των κανόνων 
της Εκκλησίας . Όμως ο Γρηγόριος τo παίρνει πολύ σοβαρά και παραιτείται. " Τι είμαι εγώ" 
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είπε. " Μήπως είμαι ανώτερος από τον προφήτη Ιωνά; Θα πέσω στη θάλασσα για να 
ησυχάσει η τρικυμία της Εκκλησίας"  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄ Μεγάλωσε ο Γρηγόριος. Δε φοβάται πια καμία τρικυμία. Κι όπως είναι 
μαζεμένοι οι επίσκοποι τους αποχαιρετά  με έναν συγκλονιστικό λόγο,  τον συντακτήριο, 
απόσπασμα του οποίου θα σας παρουσιάσουμε ως θεατρικό αναλόγιο. Ο παρουσιαστής 
δίνει το λόγο στους ηθοποιούς κι αυτοί απλά διαβάζουν όσο θεατρικότερα μπορούν το 
κείμενο. Όμως απαιτείται και η δική σας συμμετοχή. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. 
Δε θα σας δείξουμε καμία εικόνα. Σκεφτείτε την εικόνα, νιώστε την εποχή, φανταστείτε 
πως είστε παρόντες . Συγκινηθείτε με τον άδικα διωγμένο άγιο.  

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ 1. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

(Ο Γρηγόριος πικραμένος και απογοητευμένος αποχαιρετά την Κωνσταντινούπολη. Μόλις έχει παραιτηθεί  

από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Κανείς δεν τον ανάγκασε. Θα μπορούσε να παραμείνει. Όμως έτσι ήταν ο 

Γρηγόριος) 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ:  (απευθύνεται στη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία  της Πόλης  όταν ήρθε από την οποία μετέστρεψε 

στην Ορθοδοξία όλη την Πόλη) Αντίο  μικρή εκκλησία μου,  Αναστασία μου που έγινες επώνυμη 
της ευσέβειας, διότι εσύ μας ανέστησες το λόγο που καταφρονείτο ακόμη τότε…. 

Αντίο επισκοπικέ θρόνε μου, αυτό το επικίνδυνο ύψωμα που προκαλεί το φθόνο, αντίο 
συνέδριο των αρχιερέων  τιμημένο από το σεβασμό των ιερέων και το χρόνο… Χαίρετε 
χορωδίες των μοναχών και αρμονίες των ψαλτών , ομάδες των ορφανών και των χηρών, 
μάτια των φτωχών που κοιτάζετε προς το Θεό και προς εμάς. Χαίρετε θαυμαστές των 
λόγων μου που συναθροίζεσθε τρέχοντας και στενογράφοι…  

Χαίρετε βασιλείς κι ανάκτορα και υπάλληλοι και αυλικοί των βασιλέων , οι οποίοι δεν 
ξέρω αν είσθε πιστοί στο βασιλιά, αλλά στο Θεό ξέρω ότι οι περισσότεροι είστε άπιστοι. 

Χειροκροκροτήστε , κραυγάσατε , σηκώστε ψηλά το ρήτορά σας. Εσίγησε πια η δηκτική και 
φλύαρη γλώσσα , αλλά βέβαια δε θα σιγήσει εντελώς. Διότι θα πολεμά με το χέρι και το 
μελάνι. Απλώς εσίγησε προς το παρόν . 

Αντίο  μεγαλούπολη και φιλόχριστε. Χαίρε Ανατολή και Δύση  χάριν των οποίων και από 
τις οποίες πολεμούμαστε. Μάρτυρας είναι αυτός που θα σας ειρηνεύσει , αν λίγοι 
μιμηθούν τη δική μου  υποχώρηση 

Χαίρε ω Αγία Τριάδα, η μελέτη μου και το στολίδι μου. 

Παιδιά μου να φυλάγετε την παρακαταθήκη μου και να θυμόσαστε τους λιθοβολισμούς 
μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με όλους σας 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ Τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη, αναφέρεται στο βιβλίο «οι 
περιπέτειες ενός προσκυνητού» που μιλά για την αδιάλειπτη προσευχή 

 

ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

  Από τα ποιήματα του Αγ. Γρηγορίου:  

Ζημιώθηκα Χριστέ μου, 

τη χθεσινή μέρα. 

Ήρθε η οργή 

κι' ολόκληρο με πέρασε. 

Είθε τη σημερινή μου μέρα 

να την ζήσω φωτεινή. 

Θυμήσου τον εαυτό σου (Γρηγόριε) 

μην αστοχήσεις στο να βλέπεις το Θεό. 

Ορκίστηκες.  

 «…φτώχεια και πλούτος εισβάλλουν στην ανθρωπότητα όπως οι 
αρρώστιες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο νόμος του χριστιανού 
είναι η ισότητα του Δημιουργού Θεού, δεν είναι ο νόμος του 
ισχυρού».  

 «Γίνε στο γείτονά σου πιο πολύτιμος με την αγάπη, γίνε 

στο δυστυχισμένο Θεός με το να μιμείσαι την αγάπη του 

Θεού… Τον Χριστό να επισκεφθούμε, τον Χριστό να 

υπηρετήσουμε, τον Χριστό να θρέψουμε, τον Χριστό να 

https://www.youtube.com/watch?v=_EfAs3Ch48g
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ντύσουμε, τον Χριστό να περιμαζέψουμε, τον Χριστό να 

τιμήσουμε…» 

 «Το πιο γλυκό πράγμα και όνομα είναι η ειρήνη, που 

ενώ όλοι την επαινούν, μόνο λίγοι τη στηρίζουν». •  

 «Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις μέσα σου το Θεό; » 

   «Πώς το καταλαβαίνετε, να έχετε εσείς περισσεύματα και ο άλλος 

να πεινά; » 

 «Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά τα οποία έχουμε. Από 

αυτήν έχουμε ωφεληθεί στην ευσέβεια και λατρεία του Θεού. ∆εν 

πρέπει να περιφρονούμε την παιδεία αλλά πρέπει να θεωρούμε 

αμαθείς και αμόρφωτους εκείνους που έχουν αυτή την αντίληψη.»  
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ Τραγωδία του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο 

αγγελιοφόρος αναγγέλλει στη Θεοτόκο τη σταύρωση του Υιού της 
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ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος  ήταν ιερέας στην Αντιόχεια και 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως με ιδιαίτερα μεγάλη πνευματική και κοινωνική 
δραστηριότητα. Ως παιδί ήταν ορφανός, όμως η μάνα του τον φρόντισε πολύ . Τον έστειλε 
στα καλύτερα σχολεία. Μάλιστα στο σχολειό του ειδωλολάτρη Λιβάνιου  διέπρεψε. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2ο. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΙΟΥ 

(Βρισκόμαστε στη φημισμένη σχολή της Αντιόχειας. Ιδιοκτήτης και διευθυντής είναι ο περίφημος 
Λιβάνιος, πιστός στην παλιά θρησκεία των Ελλήνων και αντίθετος ιδεολογικά με το χριστιανισμό, όμως 
ανοιχτόμυαλος  και καθόλου φανατικός άνθρωπος. Ο Λιβάνιος συζητά με έναν άλλο καθηγητή της σχολής) 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ Καλημέρα Διονύσιε 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Καλημέρα Λιβάνιε,  δάσκαλε και προϊστάμενέ μας 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Τι νέα έχουμε; πώς πάει η σχολή μας ;  (προβληματισμένος) Γερνώ Διονύσιε. Για 
μέρες ήμουν άρρωστος. Πρέπει να αποσυρθώ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Έχεις  χρόνια μπροστά σου! 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Διονύσιε ο μεγάλος Δίας μου έδωσε σοφία και σύνεση. Κι οι ένδοξοι πρόγονοί 
μας μας δίδαξαν το "μηδέν άγαν". Γέρασα. Πρέπει να φύγω 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Και σε ποιον θα αφήσεις τη σχολή; Μακάρι να είχα εγώ τις δυνάμεις…. 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Αχ καλέ μου Διονύσιε… Θα την άφηνα στον καλύτερό  μου μαθητή. Στον Ιωάννη 
από την Αντιόχεια. Στο γιο του μακαρίτη του Σεκούνδου και της κυρίας Ανθούσας. Όμως 
δυστυχώς μου τον άρπαξαν οι χριστιανοί… 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ :( Κουνά το κεφάλι με αποτροπιασμό) 

(Ο Ιωάννης ήταν ο καλύτερος μαθητής. Μα ήταν αδυνατούλης και φιλάσθενος . Και χριστιανός. Και 
παρόλο που τον εκτιμούσαν οι καθηγητές και τον  αγαπούσαν οι συμμαθητές του, πολλές φορές  έγινε 
θύμα αυτού που σήμερα λέμε  bulling. Μα να, η μητέρα του η Ανθούσα, ήρθε να πληρώσει τα δίδακτρα 
και  να ρωτήσει  το Λιβάνιο πώς πάει το παιδί ) 

ΑΝΘΟΥΣΑ: Καλημέρα αξιοσέβαστε Λιβάνιε. Είμαι η μητέρα του Ιωάννη, του γιού του 
αξιωματικού Σεκούνδου . 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Μα βέβαια σε γνωρίζω σεπτή κυρία. Γνώριζα και τον γενναίο αξιωματικό , 
Σεκούνδο, τον άντρα σου. Τι κάνεις;  



9 
 

ΑΝΘΟΥΣΑ: Με τη χάρη του Θεού υγιαίνω. Πως πάει ο γιος μου, είναι καλός μαθητής, είναι 
υπάκουος; 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Είναι ο καλύτερος μαθητής που είχα ποτέ. Φιλοδοξούσα να τον αφήσω διάδοχο 
μου, αλλά… (σιωπά απότομα) Εσύ είσαι ακόμη νέα. Γνωρίζω πως πολλοί σε ζήτησαν σε γάμο 
κι εσύ δε δέχτηκες  Γιατί παιδί μου; Μήπως δεν το επιτρέπει η θρησκεία σας; 

ΑΝΘΟΥΣΑ: Δε συμβαίνει αυτό κύριε μου Λιβάνιε, όμως από τότε που πέθανε ο άνδρας 
μου κι είχα ένα μικρό παιδάκι, θεώρησα καθήκον μου ιερό να αφιερωθώ στην ανατροφή 
του. Επίσης να διαφυλάξω την περιουσία του πατέρα του και να το φροντίσω. Πήρα αυτή 
την απόφαση αν κι ήμουν τότε μόνο 22 χρονών. Και με τη βοήθεια του Κυρίου νομίζω πως 
τα κατάφερα.. 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Σε θαυμάζω και σε επαινώ , κόρη μου. Έτσι εξηγείται γιατί είναι τόσο 
σπουδαίος ο γιος σου. Θα γίνει μέγας και θα λάμψει σε όλο τον κόσμο. Πήγαινε στο καλό. 

(Η Ανθούσα φεύγει. Ο Λιβάνιος απευθύνεται στο Διονύσιο που είναι δίπλα του) 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Αλλοίμονο, αλλοίμονό μας Διονύσιε…. Πάει η θρησκεία των πατέρων μας…. Θα 
χαθεί επειδή οι χριστιανοί έχουν τέτοιες μανάδες….  
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ : ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ Τραγούδι του καθηγητή Φυσικής από 

το Αγρίνιο Γεράσιμου Πρεβεζάνου εμπνευσμένο από τη ζωή του Αγίου 

Χρυσοστόμου  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Έτσι έγινε όπως το είπε ο Λιβάνιος. Έλαμψε ο Ιωάννης σε όλο τον 
κόσμο. Ήταν ο πατέρας των ορφανών και ο προστάτης των αδικημένων. Ο ρήτορας κι ο 
ερμηνευτής της εκκλησίας. Αυτός που έγραψε τη θεία Λειτουργία. Στο κοινωνικό του έργο 
είχε βασική συνεργάτιδα την Ολυμπιάδα 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zGDLd1sUOWU
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 ΘΕΑΤΡΙΚΟ 3. ΟΙ ΠΕΙΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΨΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ 

(Ο Χρυσόστομος συζητά με την Ολυμπιάδα.)  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: (υποδέχεται τη βασική συνεργάτιδα του, την πρώην πάμπλουτη αρχόντισσα και τώρα 

φτωχή διακόνισσα Ολυμπιάδα)   Καλημέρα οσιότατη Ολυμπιάδα 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: (του φιλά το χέρι) καλημέρα παναγιότατε Δέσποτα, την ευχή σου. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:  Πως πάμε Ολυμπιάδα; Επαρκεί το φαγητό για όλους; Η μήπως πρέπει να 
πουλήσουμε και τα υπόλοιπα χρυσά σκεύη της Εκκλησίας; 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: Δεν υπάρχει κάτι άλλο , Δέσποτα.  Εκποιήσατε προς χάριν των φτωχών όλα 
τα περιττά και ακριβά αντικείμενα της Εκκλησίας, απαγορέψατε τα ακριβά δείπνα των 
πλουσίων με έξοδα της εκκλησίας. Διαθέσατε την προσωπική σας περιουσία! 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Μα ήταν δυνατόν; Να πεινούν  τόσοι άνθρωποι και οι πλούσιοι να 
απαιτούν να σιτίζονται με χρυσά κουτάλια από την εκκλησία; Κι εσύ, όμως έδωσες τα 
πάντα! 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ : Γυμνοί γεννηθήκαμε Δέσποτα, γυμνοί και θα πεθάνουμε. Του Θεού είναι τα 
χρήματα. Εμείς τα διαχειριζόμαστε . Και με την ευχή σας κάθε μέρα βρίσκουν τροφή στις 
εκκλησίες μας χιλιάδες άνθρωποι. Κι οι χήρες ζουν με αξιοπρέπεια. Και τα ορφανά δε 
ζητιανεύουν πια. Όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε… Είναι τόσοι και τόσοι που έχουν την 
ανάγκη μας…. 

(ακούγεται φασαρία. Μια φτωχή χήρα επιθυμεί να δει τον Ιωάννη. Ο διάκονος που είναι στην πόρτα 
προσπαθεί να την σταματήσει) 

ΧΗΡΑ: Σε παρακαλώ, διάκονε, άσε με να περάσω θέλω να δω το Δεσπότη 

ΔΙΑΚΟΣ: (ευγενικά) κάτσε λίγο, κυρούλα μου έχει δουλειά τώρα. Περίμενε λίγο. 

ΧΗΡΑ: ( με θυμό) Όχι, θέλω να δω το Δεσπότη τώρα! 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: (ευγενικά  μιλά στο διάκο) άφησε την κυρία Μαρία διάκο μου. Ας περάσει. 

ΧΗΡΑ :Καλημέρα Δέσποτα. (του φιλά το χέρι)  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Τι κάνεις Μαρία μου; Έχεις υγεία; Ελπίζεις στο έλεος του Θεού;  

ΧΗΡΑ: Δέσποτα  είμαι σε άθλια κατάσταση. Αυτή η τύραννος που ονομάζουμε βασίλισσα 
μου πήρε το χωράφι μου. Το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο που μου άφησε ο άντρας 
μου, επειδή λέει, έτσι λέει ο νόμος. Πάτησε είπε, κατά λάθος στο χτήμα μου κι άρα της 
ανήκει. Μα τι νόμος είναι αυτός; Κι εγώ πώς θα ζήσω; Είμαι γριά και χήρα, το ξέρω. Πρέπει 
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και να πεθάνω όμως για το καπρίτσιο της βασίλισσας; Και ποιος  θα με υπερασπιστεί; 
Αυτή αρπάζει, αυτή και δικάζει. Το δικαστήριο δικό της είναι. Σήμερα εγώ, αύριο άλλη 
χήρα…. Τι θα γίνουμε Θεέ μου; 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Πήγαινε Μαρία ,στο δρόμο της ειρήνης. Εγώ θα σε υπερασπιστώ.  Όπως 
παλιά ο προφήτης Ηλίας υπερασπίστηκε τη χήρα που της είχε πάρει το χωράφι η Ιεζάβελ, 
έτσι κι ο επίσκοπος  θα υπερασπιστεί εσένα από τη σημερινή Ιεζάβελ. Δεν επιτρέπεται οι 
ηγεμόνες να καταπατούν το νόμο του Θεού. Πήγαινε καλή μου, εις οδόν ειρήνης (φεύγει η 

χήρα)….. (Ο Χρυσόστομος βλέπει την Ολυμπιάδα να κλαίει) 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Γιατί κλαις Ολυμπιάδα; 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: Άγιε Δέσποτα, κλαίω γιατί ξέρω την Ευδοξία. Είναι ιδιαίτερα αυταρχική. 
Είμαι σίγουρη πως θα ζητήσεις την αποκατάσταση της αδικίας, όπως εξ άλλου είναι και το 
καθήκον σου……. Όμως αυτό θα σου κοστίσει τη ζωή.. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την 
δικαιοσύνην…. (φεύγουν) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β:΄ Έτσι ακριβώς έγινε . Ο Χρυσόστομος απαίτησε από την Ευδοξία την 
αποκατάσταση της αδικίας. Η Ευδοξία τον εξόρισε δυο φορές. Την πρώτη φορά ο λαός 
απαίτησε την επιστροφή του και το πέτυχε. Τη δεύτερη όχι. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
πέθανε από την ταλαιπωρία της εξορίας . Τα τελευταία του λόγια : 

δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν. 

 

 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Don Giuseppe Α. Ζένιος, Μ. Κωστράκη, Σ. Σιόλας, Ε. 

Τσαλιγοπούλου, Μ. Φάμελλος _ Χ. Σταμούλης-Π. Θωμά για τον ιερέα 

Τζιουζέπε που ήταν διασωληνωμένος από κωρονοϊό κι έδωσε τον 

αναπνευστήρα του για να σωθεί ένας νεότερος ξένος άνθρωπος. 

Ανάγγειλε το θάνατό του ο νεαρός βοηθός του (παπαδάκι) με τα λόγια  

Il prete e morto (ο ιερέας είναι νεκρός) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BEHyXfQMe7w
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

  

 

 

• Από τον αναστάσιμο κατηχητικό λόγο που διαβάζουμε στην πασχαλινή λειτουργία:  

• μηδείς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γάρ ἡ κοινή βασιλεία.  

• Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ 

τάφου ἀνέτειλε.  

Μη θαυμάζεις τα 
σωματικά κάλλη, 

όταν λείπει η 
αρετή της 
ψυχής». 

Ένας και μόνο 
άνθρωπος με 
θεϊκή φωτιά 
στην καρδιά 
μπορεί να 
διορθώσει 

ολόκληρη πόλη

«∆εν υπάρχει ανάμεσα 
στους ανθρώπους 
κανένας δικαστής τόσο 
άγρυπνος όπως η 
συνείδησή μας.

Μη χάσεις το 
θάρρος σου και 
απογοητευθείς 

για τα 
αμαρτήματά 

σου.

Αμάρτησες; 
Μετανόησε... Κι αν κάθε 
ημέρα αμαρτάνεις, κάθε 

μέρα να μετανοείς.

Πλούσιος δεν 
είναι εκείνος 

που έχει πολλά, 
αλλά εκείνος 
που δεν έχει 
ανάγκη από 

τίποτε
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• Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ 

Σωτῆρος θάνατος. 

• Από τη θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Κυριακή: 

•  Ἄξιο καὶ δίκαιο εἶναι νὰ σὲ ὑμνοῦμε, νὰ σὲ εὐλογοῦμε, νὰ σὲ 
δοξολογοῦμε, νὰ σὲ εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ σὲ προσκυνοῦμε σὲ κάθε τόπο 
ποὺ κυβερνᾶ ἡ πρόνοιά σου. 

•  Γιατὶ ἐσύ ᾿σαι Θεός, 

• ανέκφραστος:  ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε μὲ τὸ λόγο, 

• απερινόητος:  οὔτε νὰ σὲ βάλωμε στὸ νοῦ μας,  

• αόρατος: οὔτε νὰ σὲ δοῦμε μὲ τὰ μάτια,  

• ακατάληπτος: οὔτε νὰ σὲ καταλάβωμε· δὲν ἀλλάζεις ποτὲ καὶ εἶσαι 
πάντα καὶ παντοῦ ὁ ἴδιος, ἐσὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα σου 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Αφήσαμε τελευταίο στο τιμητικό μας αφιέρωμα το Μέγα Βασίλειο.  
Κάποτε ενώ ήταν επίσκοπος Καισαρείας συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κοσμημάτων για να 
αποδώσει ως έκτακτη εισφορά στον αυτοκράτορα και πρώην συμμαθητή του Ιουλιανό που 
απειλούσε να κατακάψει την Καισάρεια. Όμως ο Ιουλιανός σκοτώθηκε στη μάχη και τα 
κοσμήματα έμειναν. Ο Βασίλειος σκέφτηκε πως έπρεπε να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες 
τους. Επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν, πρότεινε να φτιάξουν μικρά ψωμιά και μέσα  σε 
καθένα από αυτά να τοποθετήσουν ένα κόσμημα, κι ό,τι τύχει στον καθένα αυτό να δεχθεί 
χωρίς διαμαρτυρία. Εις ανάμνησιν αυτού του γεγονότος ευλογούμε κι εμείς σήμερα τη 
βασιλόπιτα.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Ωραία αυτά που μας λες. Όμως για πες μου, την ακούς την αδερφή 
σου; Την υπακούς αν σου λέει κάτι; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Σιγά να μη …  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Ναι, αλλά ο  Βασίλειος την υπάκουε. Για αυτό έγινε Μέγας.. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄:Η αδερφή του Αγίου Βασιλείου δεν ήταν αγράμματη ενώ αυτός 
πάνσοφος; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄ :Πράγματι. Ήταν αγράμματη , όμως ήταν η μεγαλύτερη από 10 παιδιά. 
Αγίασε σχεδόν όλη η οικογένεια. Μόλις πέθανε ο πατέρας τους η Μακρίνα ανέλαβε όλα τα 
οικονομικά. Η μητέρα της δεν τα κατάφερνε καλά. Μεγάλωσε και σπούδασε τα αδέρφια 
της. Και μετά έγινε καλόγρια και πήρε μαζί και τη μητέρα της .  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Λες να την ακούω κι εγώ τη αδερφή μου; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Μια μικρή έπαρση ίσως να είχε ο Βασίλειος. Και με το δίκιο του. Ήταν 
νέος, ιδιαίτερα μορφωμένος,  πλούσιος, με λαμπρές σπουδές και καλό όνομα. Μα η 
Μακρίνα που πάντα τον φρόντιζε θέλησε να τον συνετίσει και να τον διδάξει. Η 
αγράμματη θέλει να διδάξει τον πάνσοφο.  Του μίλησε λοιπόν για πράγματα που 
αγνοούσε. Για την πνευματική ζωή, για τη σχέση θεωρίας και πράξης, λόγων και έργων κι 
έτσι  δίδαξε με πέντε λόγια και πολλή αγάπη τον πάνσοφο αδερφό της για την πραγματική 
σοφία που περνά από την αγάπη προς το Θεό και το συνάνθρωπο. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Κι ο Βασίλειος έμαθε πλήρως τη σοφία της αγιότητας που μαζί με την 
κοσμική σοφία τον έκαναν το μεγάλο φωστήρα της Οικουμένης, το θεολόγο, το δάσκαλο, 
τον κοινωνικό εργάτη, τον πρωτοπόρο στην περιποίηση των πασχόντων. Ως επίσκοπος 
Καισαρείας  είχε τεράστιο έργο. Ως υπερασπιστής της ορθοδοξίας έγραψε ιστορία. Πέθανε 
49 ετών τη πρωτοχρονιά του 379. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Είδες που σου λέω να ακούς την αδερφή σου! 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Σάμπως έχεις δίκιο 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 4:  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

 Θεατρικό αναλόγιο.( Ο αξιωματικός Μόδεστος επισκέπτεται τον επίσκοπο Καισαρείας - Βασίλειο και 
προσπαθεί να τον αναγκάσει να ακολουθήσει την επικρατούσα κρατική ιδεολογία που είναι η αίρεση του 
αρειανισμού) 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ:  Επίσκοπε Βασίλειε, ο αυτοκράτορας Ουάλης είναι πολύ στενοχωρημένος μαζί 
σου. Εντάξει, είσαι πολύ μορφωμένος , σε αγαπά πολύ ο λαός, πράγμα επικίνδυνο για μας, 
όμως είσαι ανυπότακτος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Σε τι είμαι ανυπότακτος κύριε Έπαρχε, εξοχότατε Μόδεστε; Η Καισάρεια 
πληρώνει κανονικά τους υπερβολικούς της φόρους κι εγώ με την αγάπη των χριστιανών 
φροντίζω τις χήρες και τα ορφανά που αφήνουν οι τόσο περιττοί πόλεμοί σας. 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Μπα! μας ασκείς και κριτική; Δε φτάνει που δεν ακολουθείς την επίσημη 
πίστη της αυτοκρατορίας; Γιατί είσαι αιρετικός!  Και ξέρεις πολύ καλά πως αν η 
αυτοκρατορία δεν έχει ενιαία πίστη, θα καταρρεύσει. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Εγώ Μόδεστε ακολουθώ πιστά τη Σύνοδο της Νίκαιας. Ο  βασιλιάς ξεφεύγει 
και αποφασίζει σε πράγματα που αγνοεί. Όμως ο βασιλιάς δεν μπορεί να ορίσει τις ψυχές 
μας. 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Βασίλειε, όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα και προσωπικά δε με ενδιαφέρουν. 
Εμένα ως αξιωματικό του στρατού με ενδιαφέρει να πειθαρχούν οι πολίτες στον 
αυτοκράτορα και να ακολουθούν τη γνώμη του. Κι αν δεν το κάνουν με τη θέλησή τους, 
οφείλω να τους αναγκάσω. Αυτό θα συμβεί και με σένα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Τι μπορείς να μου κάνεις Μόδεστε που να με αναγκάσεις να φύγω από την 
ορθή γνώμη μου; 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Να σου πάρω την περιουσία πρώτα, έπειτα να σε εξορίσω και τέλος να σε 
καταδικάσω σε θάνατο! 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αστείες είναι οι απειλές σου Μόδεστε. Την περιουσία μου….  (γελά) Δεν έχω 
πια περιουσία . Όλη μου η περιουσία είναι στο πτωχοκομείο και στο λεπροκομείο και στο 
νοσοκομείο που με τη χάρη του Θεού ιδρύσαμε. Μόνο τα ράσα μου έχω . Και μερικά 
βιβλία. Παρ' τα κι αυτά αν τα θέλεις. Κι αν με εξορίσεις τι θα γίνει; Του Κυρίου είναι όλη η 
γη, κι ο ουρανός είναι η πραγματική πατρίδα μας. Θα με βασανίσεις; Μα είμαι τόσο 
αδύναμος σωματικά και τόσο φιλάσθενος που στο πρώτο βασανιστήριο θα παραδώσω την 
ψυχή μου στον Κύριο μου, που αυτός μόνο ορίζει το τέλος μας. Άρα για ποιο λόγο θα 
πρέπει να χάσω την ψυχή μου δεχόμενος τη λάθος πίστη σου; Γιατί η λάθος πίστη μάς 
κοστίζει και τη ζωή και την ψυχή μας! 
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ΜΟΔΕΣΤΟΣ: (προβληματισμένος) Πραγματικά με εκπλήσσεις. Πότε ως τώρα δε μου μίλησε 
έτσι επίσκοπος! 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Οι αιρετικοί ,Μόδεστε, είναι ψεύτικοι επίσκοποι. Για πρώτη φορά, να ξέρεις, 
συναντάς πραγματικό επίσκοπο. 

 

 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ : ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  

Παραδοσιακά κάλαντα για τη μνήμη των 3 Ιεραρχών. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j21So9dEpHo
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ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 • «Η πλεονεξία: Το ψωμί που εσύ κρύβεις ανήκει στον 

πεινασμένο. Τα ρούχα που φυλάγεις στις αποθήκες Ανήκουν σ’ 

αυτούς που δεν έχουν. Τα παπούτσια που μένουν αχρησιμοποίητα 

στο σπίτι σου ανήκουν στους ξυπόλυτους. Τα χρήματα που 

κρατείς κρυμμένα ανήκουν σε εκείνον που έχει ανάγκη. Ώστε 

λοιπόν αδικείς όλους αυτούς που μπορούσες να βοηθήσεις και 

δεν το κάνεις.» 

 •  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από τη Θ. Λειτουργία που έγραψε και τελούμε 10 

φορές το χρόνο:  
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Τοὺς ἀγαθοὺς ἐν τῇ ἀγαθότητί σου διατήρησον. 

. ελευθέρωσε όσους ενοχλούν πονηρά πνεύματα, 

 Τοὺς πονηροὺς ἀγαθοὺς ποίησον ἐν τῇ χρηστότητί 
σου. 

παρηγόρησε τους δειλούς.  

Διατήρησε τους γάμους ειρηνικούς και μονιασμένους 

 Τὸ γῆρας  περικράτησον, τήν νεότητα 
παιδαγώγησον. 

 Όσους έχουν σκορπίσει μάζεψέ τους κι ένωσέ τους 
με την Αγία σου καθολική και Αποστολική 
Εκκλησία  

Τοῖς πλέουσι σύμπλευσον. Τοῖς ὀδοιποροῦσι 
συνόδευσον.  

Στάσου δίπλα στις χήρες, υπερασπίσου τα ορφανά  

Αἰχμαλώτους ῥῦσαι. Νοσοῦντας ἴασαι. 

 Θυμήσου όσους είναι στα δικαστήρια και στην 
εξορία και όσους πίνουν το πικρό ποτήρι της 
δουλείας, και όσους είναι  σε θλίψη και μεγάλη 
ανάγκη και παρακαλούν για την ευσπλαχνία σου  

Καὶ τῶν ἀγαπώντων ἡμᾶς καὶ τῶν μισούντων  

 κι όσους ζήτησαν από εμάς τους αναξίους να 
προσευχηθούμε για αυτούς 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Πολύ επίκαιρος ο βίος των 3 Ιεραρχών και για μας σήμερα.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β΄: Είδες, όλες οι εποχές ίδιες είναι. Άραγε σήμερα να υπάρχουν ιερείς 
σαν κι αυτούς; 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Γιατί να μην υπάρχουν;  Σταμάτησε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει την 
Εκκλησία;  Πάντα υπάρχουν άγιοι. Κι οι προστάτες μας άγιοι κάποτε ήταν παιδιά σαν κι 
εμάς ήταν, άρα κι εμείς μπορούμε  να γίνουμε σαν κι αυτούς. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Β. Σήμερα είναι πολύ κοσμικά τα πράγματα, πολύ εγωιστικά, όμως και 
σήμερα υπάρχουν άγιοι. Λοιπόν η εκδήλωσή μας έφτασε στο τέλος της. Παρακαλούμε τη 
διευθύντρια να κλείσει τη γιορτή μας.  Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν .Βλέπετε τα 
ονόματα τους 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ Α΄: Ας μας φυλάνε οι Άγιοι, ας έχουμε την ευχή τους να γίνουμε όπως κι 
αυτοί: ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
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ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ 

Τιμητική εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες της παιδείας 

Καλαμάτα 29-1-21 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. "Τούς Τρεῖς μεγίστους φωστῆρας…" Απολυτίκιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών. Ψάλλει ο π. 
Νικόδημος Καβαρνός 

2. . "Αν δεν ήμουν δικός σου.."Ποίημα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Διαβάζει η Άννα Μπάλα 

3. Ο Γρηγόριος αποχαιρετά την Πόλη. Θεατρικό Αναλόγιο. Το Γρηγόριο υποδύεται ο Μιχάλης 
Σούμπλης 

4. "Προσκυνητής…" Τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη. 

5. Στη σχολή του Λιβάνιου. Θεατρικό Αναλόγιο. Διανομή ρόλων: Λιβάνιος: Παύλος Μιχαλεάκος        
Διονύσιος:   Γιώργος Παπαμικρούλης 
Ανθούσα:  Αφροδίτη Μπένου 

6. "Χαρά στα μάτια…." Τραγούδι του Γεράσιμου Πρεβεζάνου, ερμηνεύει η Καλυψώ Δημητριάδη 

7. Οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην. Θεατρικό Αναλόγιο. Διανομή ρόλων:  
Χρυσόστομος:   Διονύσιος Σερεμετάκης              
Ολυμπιάδα:  Μαριάννα   Μπρούμα   Διάκος: Γιάννης Σπυριδωνίδης      Χήρα: Αγγελική Μαλαπάνη       

8. Τραγούδι: «Don Giuseppe» Ερμηνεύουν οι δημιουργοί του Α. Ζένιος, Μ. Κωστράκη, Σ. Σιόλας, Ε. 
Τσαλιγοπούλου, Μ. Φάμελλος _ Χ. Σταμούλης-Π. Θωμά  

9. Απέναντι στην εξουσία. Θεατρικό αναλόγιο. Διανομή ρόλων: Βασίλειος: Νεκτάριος Κόσυφας. 
Μόδεστος : Μάριος Σαρρής 

10. Κάλαντα των Τριών Ιεραρχών . Γεωργία Ψαραδέλλη, Σωτηρία Παππά και Βυζαντινός χορός 
Αινούντες 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ:  Κατερίνα Πολυδωροπούλου, Σταυρούλα Μπούρα 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ , ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Κυριάκος Κισκηρέας, Θεολόγος 


