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Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Στη Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)
Όταν η Θεοτόκος συνάντησε την Ελισάβετ, έψαλε

μια ωδή δοξολογίας προς τον Κύριο ουρανού και γης,
όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: “…Ιδού γαρ από του
νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί”. Ήταν όντως προ-
φητικός ο λόγος αυτός, αφού στους αιώνες, σε κάθε
τόπο και εποχή, άγγελοι και άνθρωποι υμνούν και μα-
καρίζουν το υπερευλογημένο όνομα της Παναγιάς
μας και της απευθύνουν τον αρχαγγελικό ύμνο “Άξιον
εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε, την Θεοτόκον, την
αειμακάριστον και παναμώμητον και Μητέρα του
Θεού ημών”. Στις 26 Δεκεμβρίου “Σύναξιν επιτελού-
μεν της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και Άειπαρθένου Μαρίας.” Την επομένη ημέρα της
Θείας Γεννήσεως γιορτάζουμε το πρόσωπο εκείνο
που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο υπερκόσμιο και υπέρ-
λογο αυτό γεγονός.

Και είναι όντως “άξιον και δίκαιον” να τιμούμε και
να αγαπάμε τη Θεοτόκο, διότι εξαιτίας της εμείς οι
άνθρωποι είδαμε το Θεό. Ή Άγία Γραφή και η πατε-
ρική διδασκαλία μας πληροφορούν χωρίς αμφιβολία
ότι τον Θεό δεν μπορεί κανείς να Τον δει κατά πρό-
σωπο και να ζήσει, αφού είναι αόρατος και απρόσι-
τος. “Συ γαρ ει Θεός ανέκφραστος, απερινόητος,
αόρατος, ακατάληπτος…” (Θ.Λ.Ιω. Χρυσοστόμου). Και
οι μεγάλοι Προφήτες της Π. Διαθήκης, ο Μωυσής και
ο Ήλίας, είδαν τα νώτα του Θεού, όσο επιτρέπεται
στον άνθρωπο να δει το Θεό. Άλλά και τα ουράνια
τάγματα δεν αντέχουν να βλέπουν το πρόσωπο της
Άγίας Άναφοράς. Άπό την άλλη, διαβάζουμε πάλι
στην Άγία Γραφή, ότι ο Κύριος “επί της γης ώφθη και
τοις ανθρώποις συνανεστράφη”. Το Δεύτερο Πρό-
σωπο της Άγίας Τριάδος, ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο
και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και διαμήνυσε
ότι “όποιος βλέπει Εμένα, τον Πατέρα βλέπει”. Και το
Πνεύμα του Θεού, διά του Ευαγγελιστή της αγάπης,
μας λέει ότι “ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν
ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν Άυτού, δόξαν ως μο-
νογενούς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος και αλη-
θείας”. Και σε άλλο σημείο της διδασκαλίας του ο
Θεολόγος Ιωάννης μας δίνει τη μαρτυρία, ότι “Εκείνο
που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο
που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που είδαμε από
κοντά και τα χέρια μας εψηλάφησαν, δηλαδή για το
Λόγο της ζωής, … εκείνο που είδαμε και ακούσαμε
εξαγγέλουμε και σε σας για να έχετε και σεις κοινωνία
μαζί μας”.

Και όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα, διότι εκού-

σια συνεργάστηκε η Άειπάρθενη Μαρία, η ταπεινή
κόρη της Ναζαρέτ, όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ της
έφερε το μήνυμα του ουρανού ότι θα γεννήσει εκ
Πνεύματος Άγίου. Με την καλλιέργεια των θεοειδών
αρετών ετοίμασε τον εαυτό της να γίνει κατοικητήριο
Εκείνου που δε χωράει πουθενά. Να δώσει την αν-
θρώπινη φύση στον Υιό και Λόγο του Θεού, για να
σαρκωθεί και να έρθει στη γη να εκπληρώσει το έργο
της Θείας Όικονομίας για τη σωτηρία του ανθρωπίνου
γένους.

Όταν ο Δημιουργός Θεός έπλασε τον Άδάμ και την
Εύα και τους έβαλε στον Παράδεισο της τρυφής, τους
έδωσε την εντολή της ελευθερίας να φάνε από όλα
τα δένδρα εκτός από εκείνο του “γινώσκειν καλόν και
πονηρόν”. Διότι,τη στιγμή που θα δοκίμαζαν τον
καρπό του θα πέθαιναν. Και εκείνοι, με τη συμβολή
του διαβόλου, παρέβηκαν τη θεία εντολή, έκαναν
κακή χρήση του αυτεξουσίου τους και χωρίστηκαν
από το Θεό, με αποτέλεσμα να υποστούν πρώτα τον
πνευματικό θάνατο και έπειτα τον σωματικό. Νικήθη-
καν από την αμαρτία και υποδουλόθηκαν σ’ αυτή και
δι’αυτής στο θάνατο και το διάβολο.

Και ο Πανάγαθος Θεός τους έντυσε με τους δερ-
μάτινους χιτώνες και τους έδωσε μια παρηγορητική
υπόσχεση, το “Πρωτευαγγέλιο”, ότι “από το σπέρμα
της γυναικός θα προέλθει Εκείνος που θα συντρίψει
την κεφαλή του όφεως”. Ποιος, όμως, θα ήταν Εκεί-
νος; ένας απλός άνθρωπος; μα αφού το ανθρώπινο
γένος ήταν υποδουλωμένο στην αμαρτία, το θάνατο
και το διάβολο. Ό Θεός; δεν είχε καμία ανάγκη ή προ-
σωπικό συμφέρον. Και η Πανσοφία του Θεού επέλεξε
ένας Θεάνθρωπος να αναλάβει αυτό το έργο της
Θείας Όικονομίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρω-
πος. Όι δύο αυτές φύσεις ενώθηκαν στο Πρόσωπο
του Υιού και Λόγου του Θεού, στη γαστέρα της Θεο-
τόκου, εκ Πνεύματος Άγίου, με την Άρχαγγελική ρήση
“Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί Σε και δύναμις Υψί-
στου επισκιάσει Σοι”. Ή Παναγία έγινε “η επουράνια
κλίμακα” διά της οποίας κατέβηκε ο Χριστός στη γη
και προσέφερε τον Εαυτό Του θυσία πάνω στο Σταυρό
για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ή Κυρία Θεοτόκος
έγινε το μέσο της δικής μας λύτρωσης, αφού από
Εκείνη γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου, που έχυσε
το Πανάγιο Άίμα Του, για να μας ελευθερώσει από τα
δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου.

Άξίζει, λοιπόν, η Μάνα μας, η Παναγιά, να την τι-
μούμε και να την υμνούμε, αφού έγινε αιτία να έρθει



ο Χριστός, η σωτηρία μας. Να εγκατασταθεί στη γη η
Εκκλησία, να έχουμε συμμετοχή στα ιερά Μυστήρια,
να Κοινωνούμε το Σώμα και το Άίμα του Λυτρωτή και
Θεού και να λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Άς την τι-
μούμε και ας την μιμούμαστε στην καθημερινή μας
ζωή, για να καταστούμε και μεις Χριστοφόροι, όπως
Εκείνη δέχτηκε στα άχραντα σπλάγχνα της το Θεάν-
θρωπο Χριστό.

Δυστυχώς, στη σύγχρονη Ελλάδα, χλευάζουμε την
Παναγία με βλάσφημα τηλεοπτικά σποτάκια, πετάμε
την εικόνα της στα σκουπίδια, τη βρίζουμε και απα-
ξιώνουμε την προσφορά της στο έργο της σωτηρίας
του ανθρωπίνου γένους. Ξεχνάμε ότι Εκείνη ήταν
πάντα η Υπέρμαχος Στρατηγός του έθνους μας. Ή
Κυρία Θεοτόκος σκέπαζε τη Βασιλεύουσα και όλο το

γένος των Ρωμηών. Ή Δέσποινα του κόσμου προστά-
τευε και καθοδηγούσε τους ήρωες της Ελλάδας στα
βουνά της Άλβανίας. Στις δικές της ικεσίες και δεήσεις
προς τον Υιό της και Θεό μας προσβλέπουμε όλοι στις
δύσκολες ώρες των δοκιμασιών και των θλίψεων. Και
Εκείνη, ως αληθινή Μητέρα, μας απαλύνει τον πόνο,
μας σκουπίζει τα δάκρυα και μας παρηγορεί.

Άς προσπέσουμε στην Άγία Της μορφή και ας ζη-
τιανέψουμε τη συγχώρεσή Της για όλες τις λύπες που
Της προκαλέσαμε, τις ύβρεις και τους χλευασμούς. Άς
διαβάζουμε την Παράκληση και τους Χαιρετισμούς
στα ιερά Της εικονίσματα και ας Την τιμούμε με
ύμνους και ωδές πνευματικές και κυρίως με τη χρι-
στιανική μας ζωή.

Παπα-Φα
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Χριστούγεννα, γιορτή χαράς, αλλά και λύπης…
Όι εορταστικές μέρες της περιόδου των Χριστου-

γέννων θα έπρεπε να είναι γεμάτες χαρά και ευτυχία
για όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς
σηματοδοτούν την έναρξη της Σωτηρίας της ανθρω-
πότητας. Εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας
που βιώνουν τις μέρες αυτές με διαφορετικό τρόπο.
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος ο κόσμος ξεκινάει τις προετοιμασίες για
να δεχτεί την γέννηση του Θεανθρώπου. Άπό τα μέσα
Νοεμβρίου με την έναρξη της νηστείας μέχρι και τη
Σύναξη του Ιωάννη του Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου
υπάρχει μια σειρά από εορτές, ήθη και έθιμα ανά τον
κόσμο. Εκτός όμως από την έμφαση που δίνεται στις
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεχωριστή ση-
μασία κατέχει και ο εξαγνισμός του σώματος και της
ψυχής. Άυτό σημαίνει ότι πέραν της καθιερωμένης
αποχής από διάφορα είδη τροφών, ο άνθρωπος πα-
ρακινείται και σε κάθαρση του πνεύματος μέσω της

προσευχής, της συμμετοχής στις Θρησκευτικές Τελε-
τές και την παροχή  βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αισθανθεί εσω-
τερική χαρά, ευτυχία και γαλήνη. Μέσα σε ένα τέτοιο
υγιές περιβάλλον οι οικογένειες σμίγουν, ανταλλάσ-
σουν ευχές και δώρα, προσφέρουν αγάπη και χαμό-
γελα μεταξύ τους. Άυτό το γιορτινό κλίμα
αναμφισβήτητα αποτελεί τον κύριο παράγοντα που
βοηθά στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής που ακολου-
θούμε να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.

Άπό την αντίπερα όχθη υπάρχουν άνθρωποι που
περνούν αυτές τις μέρες μέσα στη μοναξιά, είτε γιατί
δεν έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο είτε γιατί βρί-
σκονται μέσα σε κάποια στενά όρια ενός ιδρύματος,
οίκου ευγηρίας ή ακόμα και φυλακής. Πρόκειται για
άτομα τα οποία λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού
έχουν περιθωριοποιηθεί και ως εκ τούτου αντιλαμ-
βάνονται τις εορτές ως μέρες λύπης και δυστυχίας. Ή
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Θεοφάνεια: πορεία προς το Φως!
Όταν ο Ιησούς Χριστός έγινε 30 ετών βαπτίστηκε

στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο,
που ασκήτευε στην έρημο, κηρύσσοντας το βάπτισμα
της μετανοίας. Την στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε
από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστε-
ριού στον Ιησού και ταυτόχρονα ακούσθηκε φωνή εξ
ουρανού που έλεγε: «Όύτος εστί ο Υιός του Θεού ο
αγαπητός εν ω ευδόκησα».

Κατά τη Βάπτιση του Χριστού αποκαλύπτεται η
Άγία Τριάδα: ο Υιός ο οποίος έχει λάβει πλήρως την
ανθρώπινη φύση, ο Πατήρ από τον οποίον ακούγεται
η φωνή του, και το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περι-
στεριού.

Με τη Βάπτιση του Χριστού έρχεται στον κόσμο η
αποκάλυψη, δηλαδή η φανέρωση  του Χριστού ως
Μεσσία και Λυτρωτή. Γι’ αυτό η εορτή ονομάζεται και
Επιφάνεια!

Ή γιορτή των Θεοφανείων αποτελεί επίσης την
απαρχή του Μυστηρίου του  Βαπτίσματος, αλλά και
του αγιασμού του κόσμου. Στον Ιορδάνη ο Χριστός
αγίασε τα ύδατα, ώστε να γίνουν «αγιασμού δώρον,
αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαί-
μοσιν ολέθριον, ταις εναντίαις δυνάμεσιν απρόσι-
τον», όπως διαβάζεται στην ευχή του μεγάλου
Άγιασμού των υδάτων που θα πάρουν οι πιστοί από
την Εκκλησία για να αγιαστούν αυτοί και τα σπίτια
τους.

Στους πρώτους αιώνες την ήμερα των Θεοφανείων
γινόταν και το Φώτισμα, δηλαδή το Βάπτισμα των κα-
τηχουμένων χριστιανών- από εκεί η μέρα ονομάστηκε
και Φώτα!

Σήμερα  οι άνθρωποι πλέοντας μέσα σε πνευμα-
τικά αδιέξοδα, συχνά, ψάχνουμε στη ζωή μας το φως.
Πολλές φορές, όμως,  χανόμαστε σε άσκοπους δρό-
μους και αναζητούμε τη σωτηρία μακριά από τον Θεό,
προσκολλώμενοι σε ψεύτικες φιλοσοφίες, καιροσκό-
πους και «ψαγμένους » ανθρώπους μιας νέας εποχής.
Ετσι μπερδευόμαστε βυθιζόμενοι περισσότερο στο
σκοτάδι.

Ό Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ωστόσο, μας υπεν-
θυμίζει… « Αὐτὸ εἶναι δι᾿ ἡμᾶς τὸ νόημα τῆς πανηγύ-
ρεως καὶ αὐτὸ ἑορτάζομεν σήμερα: Τὸν ἐρχομὸ τοῦ
Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθώπους, διὰ νὰ ἔλθωμεν νὰ κατοι-
κήσωμεν κοντὰ εἰς τὸν Θεόν, ἢ διὰ νὰ ἐπανέλθωμεν
(διότι ἔτσι νομίζω ὅτι εἶναι σωστότερον νὰ εἰπωθῇ),
διὰ νὰ ἐνδυθῶμεν τὸν νέον ἄνθρωπον, ἀφοῦ
ἐγκαταλείψωμεν τὸν παλαιόν.

Και σίγουρα αξίζει να αφήσουμε στο παρελθόν ό,τι
μας βαραίνει και αναγεννημένοι, φωτισμένοι και χα-
ρούμενοι να προχωρήσουμε στον καινούριο δρόμο
που μας ανοίγει ο Βαπτισμένος για τον άνθρωπο Θεός

Αντώνης



αναπόληση ευχάριστων στιγμών του παρελθόντος,
τους δημιουργεί συναισθήματα θαλπωρής αλλά και
συγκίνησης. Και όμως αξίζει να σκεφτούμε ότι κάποτε
υπήρξαν και αυτοί χαρούμενοι. Σκορπούσαν γέλια και
έδιναν χαρά στους ανθρώπους γύρω τους. Όφείλουμε
να τους αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας  διότι
εξαιτίας του εγκλεισμού τους είναι αδύνατο να βιώ-
σουν με τον ίδιο τρόπο τις Άγιες τούτες ημέρες και για
να τους υπενθυμίσουμε ότι δε διαφέρουν σε τίποτα
από το σύνολο απομακρύνοντας με αυτόν τον τρόπο
οποιοδήποτε αίσθημα κατωτερότητας. Παράλληλα
εμείς με το αίσθημα της προσφοράς προς τον συνάν-

θρωπο νοιώθουμε επιτακτική την ανάγκη να τους
απαλύνουμε τα  αρνητικά συναισθήματα  έστω και
στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Καλό θα ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι
μας ώστε να αμβλύνουμε την θλίψη και τον πόνο στις
ψυχές αυτών των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκον-
ται δίπλα μας αλλά συνάμα είναι και πολύ μακριά
μας. Ή προσφορά αγάπης είναι η σημαντικότερη αν-
θρώπινη αρετή που μπορούμε όλοι μας να διαθέ-
σουμε άνευ κόπου και κόστους!!!

Γιάννης και Ειρήνη.


Παιδιά γίνεσθε

Όταν κάθε πρωί η μέρα σου ξεκινάει μπαίνοντας
σε έναν παιδικό σταθμό στον οποίο παιδιά 4 χρονών
σε υποδέχονται με τόση αγάπη και ανυπομονησία ,
με αγκαλιές  και χαμόγελα, με αληθινή αγάπη,  κατα-
λαβαίνεις  γιατί ο Χριστός ευλόγησε τα παιδιά και μας
προέτρεψε να γίνουμε σαν και αυτά. Όταν οι μαθητές
προσπάθησαν να εμποδίσουν τα παιδιά να πλησιά-
σουν τον Ιησού που δίδασκε , Άυτός τους «μάλωσε»,
όχι μόνο για να τα ευλογήσει αλλά για να πάρουμε
παράδειγμα εμείς από αυτά, καθώς «των γαρ τοιού-
των εστί η βασιλεία των ουρανών»(Μτ 10, 14-15).

Εκεί λοιπόν, στην καθημερινή τριβή  βλέπεις να
εκδηλώνουν αισθήματα που οι μεγάλοι δεν θα θεω-
ρούσαν πρέπον να τα δείξουν. Γίνεσαι ο ήρωας τους
και ο άνθρωπος που μπορεί να καταφέρει τα πάντα
που αυτά δεν μπορούν. Άντί να σου πουν ότι σε αγα-
πάνε έρχονται και σου δείχνουν το αγαπημένο τους
παιχνίδι , τα καινούρια παπούτσια τους, σου φτιά-
χνουν μια ζωγραφιά και σου λένε : «εδώ θα σε πάω
κυρία!». Ξέρουν ότι ο λόγος σου έχει μια βαρύτητα
και βασίζονται σε αυτόν σαν δεδομένο! Δεν αμφισβή-
τησαν ποτέ τον λόγο σου γιατί απλούστατα σε εμπι-



στεύονται, και ας γνωρίζεις εσύ μέσα σου ότι πολλές
φορές για αυτά που λες αμφιβάλεις και εσύ ο ίδιος !

Φαντάσου ο Χριστός! Προσπαθεί να μας κάνει  με
χίλιους τρόπους να καταλάβουμε ότι πρέπει να Τον
εμπιστευτούμε, να Του δώσουμε  το χέρι μας και να
μας οδηγήσει στον τόπο που ετοίμασε για μας. Και
εμείς αμφιβάλλουμε , αναρωτιόμαστε αν έχει δίκαιο,
αν μπορεί, αν αξίζει τον κόπο, νιώθουμε ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Μας είπε να γί-
νουμε σαν τα παιδιά για να δούμε την Βασιλεία Του.
Δεν εννοούσε τα παιδιά που έχουμε στο νου μας με
το κακομαθημένο εγωισμό που στυλώνουν τα πόδια
στη γη αν δεν τους γίνει το χατίρι. Εννοούσε την φύση
των παιδιών που έχουν ανάγκη από κάποιον να τους
καθοδηγήσει , να τα πάρει από το χέρι και αν τους δεί-
ξει τον κόσμο. Εάν εγκαταλείψουμε ένα παιδί, το πιο
πιθανό είναι να πεθάνει από ασιτία, από κάποιο ατύ-
χημα ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο με την βοήθεια ενός
ενήλικα το παιδί θα επιβιώσει και σιγά- σιγά θα μάθει
τον κόσμο και πώς να ζει σε αυτόν αυτόνομα. Και τον
ενήλικα το παιδί θα τον εμπιστευτεί χωρίς αμφισβή-
τηση γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης για το ίδιο.  

Άν λοιπόν η ζωή ενός παιδιού  εξαρτάται από έναν
άλλον άνθρωπο , η αιώνια ζωή μας δεν μπορεί παρά
να εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον Χριστό. Να γί-
νουμε παιδιά , να Του δώσουμε το χέρι και αν είμαστε
σίγουροι ότι ξέρει τις ανάγκες μας και γνωρίζει ποια
είναι η πιο ωφέλιμη έκβαση των πραγμάτων για μας

ώστε να γίνουμε και εμείς συγκάτοικοι στην Βασιλεία
Του. Χωρίς αμφιβολίες, χωρίς ενστάσεις, χωρίς προ-
σωπικό εγωισμό και υπεκφυγές. Ελεύθερα να παρα-
δοθούμε στην σοφία Του και να ακολουθήσουμε την
πορεία που έχει ετοιμάσει για τον καθέναν από εμάς.
Γιατί όπως έλεγε και κάποιος άγιος «η κόλαση θα
είναι όταν θα δει ο άνθρωπος τι ετοίμαζε ο Θεός για
αυτόν και με την πορεία της ζωής του το έχασε».

Και πως θα δείξουμε εμείς στο Θεό ότι θέλουμε να
μας πάρει από το χέρι; Άπλώς θα τεντώσουμε το χέρι
μας! Όπως τα παιδιά θα δείξουν ότι αγαπάνε κάποιον
με όποιον τρόπο μπορούν , με μια αγκαλιά , με ένα
χαμόγελο, με ένα φιλί, με μια ζωγραφιά χωρίς να σκε-
φτούν τίποτα το εγωιστικό, το ωφελιμιστικό …. Ετσι
και εμείς θα ακολουθήσουμε την συμβουλή του Χρι-
στού να γίνουμε σαν τα παιδιά και να δείξουμε με ό
,τι διαθέτουμε την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του
και όχι προς το δικό μας. Ό καθένας μέσα του ξέρει τι
έχει και τι μπορεί να δώσει. Ισως είναι η προσευχή
του, ο λόγος του, η δουλειά του, η οικογένειά του,
οτιδήποτε έχει κανείς πολυτιμότερο για να το χαρίσει
στον πολυαγαπημένο του, στον Θεό του , που περι-
μένει καρτερικά όλους μας να κάνουμε ένα βήμα
προς το μέρος Του και τότε Άυτός να τρέξει χιλιόμετρα
για να μας συναντήσει.

«Άμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την Βασιλεία
του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν …» .

Θεοδοσία

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Χριούγεννα Πρωτούγεννα: 
μια μέρα γιορτινή!

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, μια μέρα γιορτινή!
Γεννήθηκε ο Κύριος μια μέρα παγερή!

Οι προφητείες οι παλιές. Το πλήρωμα του χρόνου.
Η μέρα ετούτη μας γεννά χαρά κατά του πόνου...

Η Θεοτόκος Παναγιά με τον Μονογενή της
μας χάρισε, μας δώρισε όλη την ύπαρξή της!
Οι άγγελοι από ψηλά το «Δόξα εν υψίστοις»,
η φύση όλη ευλαβικά υμνεί το Λυτρωτή της!

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, μια μέρα γιορτινή!
Γεννήθηκε ο Κύριος, το Άστρο το μαρτυρεί!

Οπως οι Μάγοι κι οι Βοσκοί τίμησαν τον Θεό μας
κι εμείς να τον τιμήσουμε τον Μέγα Πλαστουργό μας!

Τη μέρα αυτή τη γιορτινή στην εκκλησιά να πάμε,
να ετοιμαστούμε από νωρίς, τον Κύριο προσκυνάμε!

Χριστούγεννα όλοι μαζί, μικροί μα και μεγάλοι
τα Κάλαντα να ψάλλουμε με ομορφιά μεγάλη!

Εκεί που κάποιοι δεν μπορούν να ψάλλουν με χαρά
ας πάμε να τους φέρουμε δώρα από την καρδιά!

Νοσοκομεία, ιδρύματα αλλά και κλινικές,
πάμε να καλαντίσουμε και μες τις φυλακές!

Κύριε φώτισε το νου, λάμψε μες την καρδιά μας
και φέρε αγάπη δυνατή μέσα στα σπιτικά μας!

«Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη»
Χριστούγεννα Πρωτούγεννα ας τραγουδήσουμε όλοι!!!

Βασιλική
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1. ΚΥΡΙΆΚΉ 17 Δεκεμβρίου 4 μ.μ. στην
''ΆΓΙΆ ΦΩΤΕΙΝΉ'' και στο ΆΠΌΛΛΩΝΕΙΌ.

2. ΔΕΥΤΕΡΆ 25 Δεκεμβρίου 10 π.μ. στο
Παλιό Νοσοκομείο.

3. ΚΥΡΙΆΚΉ 31 Δεκεμβρίου 11 π.μ. στην
ΆΡΩΓΉ (ή στο Πανεπιστημιακό).

4. ΤΡΙΤΉ 2 Ιανουαρίου 10 π.μ στο Γηροκο-
μείο Άρμενίου.

5. ΠΕΜΠΤΉ 4 Ιανουαρίου 4.30 μ.μ. στο AN-
IMUS.

Οι συναντήσεις θα γίνονται τις παραπάνω
μέρες και ώρες στον Ι.Ν. Αγ.Αχιλλίου.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 
(Κάλαντα)




