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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.

Ο Άγιος Αχίλλιος καταγόταν από πλούσια ευ-
γενική οικογένεια της Καππαδοκίας. Γεννήθηκε
περίπου το 270 μ.χ και γρήγορα διακρίθηκε για
την ευσέβεια του και την αγάπη του στο Χριστό
και την Εκκλησία του. Μετά το θάνατο των γο-
νέων του μοίρασε την περιουσία του στους φτω-
χούς και αδύνατους και ξεκίνησε ιεραποδημία
στους Αγίους τόπους της Παλαιστίνης και στη
Ρώμη, στους τάφους τον Αγίων Αποστόλων.
Σ’αυτό το ιεραποστολικό ταξίδι έλαβε την Αγία
Ιερωσύνη και κάποτε έφτασε στη Λάρισα, όπου
χήρευε η θέση του Επισκόπου. Η φήμη του ως
Αγίου και ενάρετου κληρικού είχε εξαπλωθεί και
είχε φτάσει στη Θεσσαλία… πριν να εγκαταστα-
θεί ο ίδιος, κι έτσι με τη σύμφωνη γνώμη κλή-
ρου και λαού ανέρχεται στον επισκοπικό θρόνο
της Λάρισας. Όλοι μιλούν για τον Άγιο Ιεράρχη
που επιδίδεται στην πνευματική καλλιέργεια
του ποιμνίου του, στη θεραπεία των ψυχικών
και σωματικών τραυμάτων των ανθρώπων,
καθώς και στο φιλανθρωπικό έργο. Το 325 μ.χ
παίρνει μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο που
συγκαλεί ο Μ.Κων/νος στη Νίκαια της Βιθυνίας,
η οποία καταδίκασε την αίρεση του Αρείου, που
πρέσβευε ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός και Λόγος
του Θεού, Ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά κτί-
σμα. Στη Σύνοδο αυτή, μαζί με τους άλλους Άγι-
ους Πατέρες (Αγ. Αθανάσιο, Αγ. Νικόλαο, Αγ.
Σπυρίδωνα κ.α), με παρρησία διακηρύσσει ότι ο
Χριστός είναι Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα
και μάλιστα προκαλεί τους Αρειανούς αν τα
λόγια τους είναι ορθά να καταφέρουν να βγεί
λάδι από μια πέτρα που βρισκόταν εκεί πέρα.
Εκείνοι βέβαια φοβισμένοι και δειλοί αντέτει-
ναν την πρόκληση στον Άγιο του Θεού και ο
Μέγας Ιεράρχης Αχίλλιος επικαλούμενος τη
Χάρη της Αγίας Τριάδος αναφώνησε: «Εάν ο Χρι-
στός είναι Υιός του Θεού, ομοούσιος και ομόδο-
ξος προς τον Πατέρα, όπως εμείς πιστεύουμε,
τότε να αναβλύσει λάδι από αυτήν την πέτρα,
για να πιστέψουν όλοι!». Δεν πρόλαβε να τελει-
ώσει το λόγο του, και ώ του θαύματος λάδι πολύ
άρχισε να ρέει από την ξερή πέτρα. Οι θέσεις
των Ορθοδόξων στερεώθηκαν, ο αυτοκράτορας
και οι Άγιοι Πατέρες θαύμαζαν τη δύναμη της
πίστης δοξάζοντας το Θεό, ενώ οι αιρετικοί Χρι-
στομάχοι καταντροπιάστηκαν και εξευτελίστη-
καν. Ο Μ.Κων/νος ζητά να τον ευλογήσει ο άγιος
Ιεράρχης και τον γεμίζει με βασιλικά δώρα και
οικονομικές χορηγίες τις οποίες χρησιμοποίησε

για την ανέγερση Ναών και Ιδρυμάτων και γε-
νικά για την ανακούφιση του λαού του Θεού. Τα
τέλη του ήταν άγια και η κοίμησή του οσιακή,
περίπου το 350-360 μ.χ. Τα ιερά του λείψανα
αμέσως έγιναν πηγή ιαμάτων και θαυμάτων ποι-
κίλων και άφθονο μύρο τα περιέλουσε, από-
δειξη της Θεάρεστης πολιτείας του. Δίκαια ο
λαός της Λάρισας, της Θεσσαλίας και όλης της
Ελλάδας τιμά ιδιαίτερα το θαυματουργό Άγιο
Αχίλλιο για τις ποικίλες ευεργεσίες του και τα
θαυμάσιά του, που οι άνθρωποι καταθέτουν συ-
νεχώς με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στα χαρι-
τόβρυτα λείψανά του.

Με την έναρξη του Τριωδίου και ενόψει της
εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή, οι Νέοι του Ναού μας πραγματοποίησαν
μια εξόρμηση στη Δυτική Μακεδονία. Κύριος
προορισμός τους η  περιοχή των Πρεσπών. Στη
Μικρή Πρέσπα μέσω της πλωτής γέφυρας πέρα-
σαν στο νησάκι του Αγίου Αχιλλίου με τους 21
κατοίκους! Εκεί σώζονται τα ερείπια της Βασιλι-
κής του πολιούχου μας, την οποία είχε ανοικο-
δομήσει ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ όταν
μετέφερε τα λείψανα του Αγίου Αχιλλίου από τη
Λάρισα, την οποία κατέστρεψε το 980-985 μ.Χ.
Με πολλή συγκίνηση και ιερό δέος έψαλαν την
Παράκληση του Αγίου Αχιλλίου ακριβώς στον
τόπο όπου για 5 αιώνες τελούνταν Θ.Λειτουρ-
γίες και Ιερές Ακολουθίες και παρακάλεσαν τον
Άγιό μας να φρουρεί τα ΒΔ σύνορα της Μακεδο-
νίας μας, της Ελλάδας μας από ξένες επιβουλές.
Και πράγματι είναι πολύ συγκινητικό που ο
Άγιός μας φυλάσσει την εσχατιά αυτή της πατρί-
δας μας, υπενθυμίζοντας σε όλους την Ιστορία,
τα κατορθώματα, τις θυσίες των Ελλήνων. Με
την παρουσία του εκεί είναι σα να λέει στους
σφετεριστές των συνόρων μας: «Σταθείτε εκεί
που είστε εσείς οι Σλαύοι. Εδώ είναι Μακεδο-
νία, είναι Ελλάδα. Εδώ ανασαίνει ο Φίλιππος και
ο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ διδάσκει ο Αριστοτέ-
λης. Εδώ καλπάζει ο Βουκεφάλας. Εδώ κηρύσ-
σουν Χριστό οι αυτάδελφοι ισαπόστολοι
Κύριλλος και Μεθόδιος. Εδώ μυρίζει λιβάνι ελ-
ληνικό. Τι σχέση μπορεί να έχετε εσείς με όλα
αυτά; Αντίθετα στη γη που ζείτε εσείς όλα θυμί-
ζουν Ελλάδα. Οι επιγραφές διατυμπανίζουν ότι
Έλληνες Μακεδόνες ανέπτυσσαν πολιτισμό,
όταν εσείς δεν υπήρχατε ούτε ως ιδέα!». Πολλά
ακόμη έχει να τους πει ο Άγιός μας, αλλά κάποιο
μυστικό έχει και για μας: «στήκετε και κρατείτε

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Άγιος Αχίλλιος, ο πολιούχος της Λάρισας 
και προστάτης των συνόρων της Ελλάδας.

es_teuhos 7_Layout 1  28/3/2018  12:32 μμ  Page 1



ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
-2-

τας παραδόσεις» μας βροντοφωνάζει. «Επι-
στρέψτε στην ορθή πίστη του Χριστού χωρίς
προσμίξεις με αλλότρια ¨πιστεύω¨, χωρίς εκ-
πτώσεις και αβαρίες στα ιδανικά και στις αξίες
του ελληνορθόδοξου πολιτισμού». Και είναι
έτοιμος να δείξει ¨πάλιν και πολλάκις¨ την παρ-
ρησία του στο θρόνο του Τριαδικού Θεού με ση-
μεία και τέρατα προς ενίσχυση του εν μετανοία
όντος λαού του Θεού και για να κατισχύνει τους
ιερόσυλους της πίστης και της πατρίδας μας.

παπα-Φα


Ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαι-
οφόρος γεννήθηκε το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από
γονείς Xριστιανούς. Ο πατέρας του, πέθανε μαρτυ-
ρικά όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα του
τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της την Παλαιστίνη
και όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό
στρατό, διεκπεραιώνοντας  τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις τέλεια. 

Την εποχή που στον θρόνο βρισκόταν ο Διοκλητια-
νός, η Χριστιανική Εκκλησία μεγάλωσε πολύ, γιατί
επικρατούσε ειρήνη. Οι Χριστιανοί πήραν πολλές δη-
μόσιες θέσεις, έκτισαν πολλούς και μεγάλους ναούς,
διάφορα σχολεία και οργάνωσαν την διοίκηση και τη
διαχείριση των εκκλησιών. Όταν ο Διοκλητιανός κα-
τέφερε να υποτάξει τους εχθρούς του κράτους και να
σταθεροποιήσει τα σύνορα του, στράφηκε στα εσω-
τερικά ζητήματα και  δυστυχώς, στράφηκε εναντίον
της Χριστιανικής Θρησκείας με σκοπό την ανάδειξη
της ειδωλολατρίας. Κάλεσε τους στρατηγούς στην
πρωτεύουσα του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους
(ανάμεσα τους βρισκότανε και ο 28χρονος Γεώργιος,
που διακρίθηκε πολλές φορές στους πολέμους), για
να πάρουν αποφάσεις για την εξόντωση και τον αφα-
νισμό της Χριστιανικής πίστης. Όλοι υποσχέθηκαν ότι
θα κάνουν ότι χρειαστεί  για να εξαλείψουν την Χρι-
στιανική Θρησκεία από το Ρωμαϊκό κράτος. Τότε ο
γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε ότι είναι άδικο
να χυθεί αίμα Άγιο και να εξαναγκαστούν οι Χριστια-
νοί να προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα. Όλοι
συγχύστηκαν μ' αυτή την ομολογία του και την εναν-
τίωση του στο γενικό σύνολο των συμμετεχόντων και
προσπάθησαν να τον πείσουν να μετανοήσει για όσα
είπε, όμως ο Γεώργιος με θάρρος διακήρυσσε την Χρι-
στιανική του πίστη.

Οργισμένος ο Διοκλητιανός διέταξε να τον κλεί-
σουν στην φυλακή κα να του σφίξουν τα πόδια σε ένα
ξύλο να τον ξαπλώσουν ανάσκελα και να βάλουν
πάνω στο στήθος του μια μεγάλη και βαριά πέτρα.
Την επομένη το πρωί ο Διοκλητιανός διέταξε να φέ-
ρουν τον Γεώργιο μπροστά του για να τον ανακρίνει .
Και πάλι ο Γεώργιος έμεινε ακλόνητος στην ομολογία
του και παρ' όλες τις υποσχέσεις του αυτοκράτορα για
απόδοση δόξας και θησαυρού προς το πρόσωπό του,
αυτός διακήρυττε την πίστη και συνέχισε να μιλά για
τον ουράνιο θησαυρό που αποκτούσε κανείς από την
πίστη του στο Χριστό. Ακολούθησαν πολλά μαρτύρια
για τον Άγιο. Δέθηκε σε ένα μεγάλο τροχό όπου υπήρ-
χαν μπηγμένα κοφτερά σίδερα, που μοιάζανε με μα-
χαίρια και με την περιστροφή αυτά έμπαιναν στο
σώμα του. Μα Άγγελος Κυρίου του είπε. «Μη φοβά-

σαι, Γεώργιε, γιατί εγώ είμαι μαζί σου» και ελευθέ-
ρωσε τον Άγιο, λύνοντας τον από τον τροχό και θερα-
πεύοντας το καταπληγωμένο σώμα του. Αξιωματικοί
με χίλιους στρατιώτες ομολόγησαν μετά από αυτό το
γεγονός την πίστη τους στον Χριστό και ο Διοκλητια-
νός θύμωσε και διέταξε να τους σκοτώσουν και να γε-
μίσουν αμέσως ένα λάκκο με ασβέστη και νερό και να
ρίξουν μέσα τον Γεώργιο, να τον αφήσουν τρεις μέρες
και τρεις νύχτες έτσι που να διαλυθούν και τα κόκ-
καλα του.

Μετά από τρεις μέρες όταν άνοιξαν το λάκκο, με
μεγάλη έκπληξη βρήκαν τον Γεώργιο όρθιο, μέσα
στον ασβέστη να προσεύχεται. Ο Διοκλητιανός οργι-
σμένος διέταξε να του φορέσουν πυρακτωμένα πα-
πούτσια με σιδερένια καρφιά και τον εξαναγκάσουν
να περπατά φορώντας τα. Ο Άγιος προσευχόταν και
περπατούσε χωρίς να παθαίνει τίποτα. Στην συνέχεια
τον δείρανε τόσο πολύ με μαστίγια και καταπλήγωσαν
ολόκληρο το σώμα του Αγίου, μα ο Άγιος εμφανί-
στηκε να λάμπει σαν Άγγελος. Κάλεσαν τον μάγο Αθα-
νάσιο, που ήρθε κρατώντας στα χέρια του δύο πήλινα
αγγεία, όπου υπήρχε δηλητήριο και ανάγκασε τον
Άγιο να πιεί το δηλητήριο, χωρίς να πάθει τίποτα απο-
λύτως  αφού προηγουμένως είχε προσευχηθεί.

Ο Άγιος Γεώργιος ξανακλείστηκε στην φυλακή και
την νύκτα είδε στ' όνειρο του τον Χριστό, που του
ανήγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου και
θα αξιωθεί της αιωνίου ζωής. Σαν ξημέρωσε διατά-
χτηκαν οι στρατιώτες από τον Διοκλητιανό να παρου-
σιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγματικά ο Άγιος
βάδιζε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα, επειδή γνώ-
ριζε ότι έφτανε το τέλος του. Μόλις λοιπόν τον αντί-
κρισε ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στον ναό
του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο είδωλο του. Όταν
μπήκε ο Άγιος στον ναό, σήκωσε το χέρι και αφού
έκανε το σημείο του σταυρού διέταξε το είδωλο να
πέσει. Αμέσως τούτο έπεσε και έγινε κομμάτια. Ο ιε-
ρέας των ειδώλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν,
που φώναζαν στον βασιλέα να θανατώσει τον Γεώρ-
γιο. Ο Διοκλητιανός έβγαλε διαταγή και του έκοψε το
κεφάλι παραδίδοντας έτσι ο Γεώργιος την ψυχή του
στο Κύριο.

Κατά την Εκκλησία μας, ο ένδοξος αυτός μεγαλο-
μάρτυρας είναι ο μαργαρίτης ο πολύτιμος, ο αριστεύς
ο θείος, ο λέων ο ένδοξος, ο αστήρ ο πολύφωτος, του
Χριστού οπλίτης, της ουρανίου στρατιάς ο συνόμιλος.
Βλέπουμε πόσες δυσκολίες πέρασε και σε πόσα μαρ-
τύρια υποβλήθηκε, επίπονα. Στιγμή όμως δεν αρνή-
θηκε την Πίστη του στον Χριστιανισμό, γιατί γνώριζε
τι κέρδος έχει ο άνθρωπος (άνω θρώσκω= κοιτάω

Ο Άγιος Γεώργιος, πρότυπο ζωής για τους νέους.
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ψηλά) όταν έχει στραμμένο το βλέμμα του στο ουρά-
νιο Βασίλειο. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία ο Χρι-
στιανός επιζητά την είσοδό του με το πέρας της
επίγειας ζωής.  Ας έχουμε σαν παράδειγμα τον Άγιο
μας στις δύσκολες μέρες που περνά η ανθρωπότητα
και ας αντιμετωπίζουμε με υπομονή και με χαρά όλες
τις καταστάσεις, καθώς είναι ένα μόνο μικρό εμπόδιο
που τίθεται στην διαδρομή μας προς τον Κύριο. Είναι
οι δοκιμασίες θα έλεγε κανείς μέσα από τις οποίες δυ-
ναμώνει η αγάπη του Χριστιανού για τον Δημιουργό,
Πατέρα και Κύριό του. Άλλωστε και η ιστορία του
τόπου μας έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές
που πέρασαν οι πρόγονοί μας δέθηκαν και αγαπήθη-
καν τόσο πολύ μεταξύ τους που κατάφεραν πράγματα
που φάνταζαν αδύνατα. Έτσι ισχυροποιείται και ο δε-

σμός του Χριστιανού με τον Θεό μέσα από τις δοκι-
μασίες. Με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην λέξη
αγάπη, που πηγάζει από την ζωντανή μας θρησκεία.
Δεν έχουν αξίες τα επίγεια και υλικά που σε αυτή τη
ζωή αποκτώνται και σε αυτή παραδίδονται, παρά
μόνο οι θησαυροί που θα αποκτήσουμε στην μετέ-
πειτα ζωή που ο Κύριος μας δίνει απλόχερα. Καμία
δυσκολία άλλωστε δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με
όλα τα μαρτύρια που πέρασε ο Άγιος Γεώργιος από
τον Διοκλητιανό. Ας προσπαθήσουμε να αποκτή-
σουμε έστω και στο ελάχιστο από την τόσο μεγάλη
αγάπη και πίστη που επέδειξε ο Άγιός μας την εποχή
εκείνη προς την μία και μοναδική, αληθινή Θρησκεία
μας.     

Γιάννης και Ειρήνη

Το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα  στην ακολουθία
της Ανάστασης όπου συγκεντρωνόμαστε στους
ναούς, στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται  πε-
ριγράφεται το γεγονός  της πληροφόρησης  της Ανά-
στασης του Χριστού σε Μυροφόρες γυναίκες!

Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση  οι συγγενείς και οι
φίλοι του θανόντος, τις τρεις πρώτες μέρες επισκέ-
πτονταν τον τάφο και έριχναν αρώματα και μύρα στο
προσφιλές τους πρόσωπο.

Έτσι, όταν πέρασε η αργία του Σαββάτου, βαθιά
χαράματα της επομένης μέρας ξεκίνησε μια ομάδα
μυροφόρων γυναικών με πρώτη την Παναγία να εκ-
πληρώσουνε το έθιμο στον νεκρό Ιησού!

Δεν φοβηθήκαν τίποτα, το μόνο που σκεφτήκαν
ήταν ποιος θα μπορούσε να τις βοηθήσει να κυλή-
σουν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο του τάφου για
να προσκυνήσουν τον Θεό…

Μα, φτάνοντας εκεί, τις περιμένει μια έκπληξη! Ο
λίθος πια δεν έφραζε την θύρα και όταν μπήκαν μέσα,
ένας άγγελος τις ενημερώνει ότι  ο θαμμένος σε
εκείνο το σημείο  Χριστός Ανέστη εκ νεκρών! Επίσης,
τις παραγγέλλει να ενημερώσουν τους μαθητές του
και τον Πέτρο ότι θα τους περιμένει να τον συναντή-
σουνε στη Γαλιλαία….

Μέσα στη χαρά της Αναστάσεως δεν μπορούσε να
είναι κανένας πικραμένος, ούτε ο Πέτρος που έχει μια
πρόσκληση προσωπική … Ο  ευαγγελιστής Μάρκος
που διασώζει αυτή την λεπτομέρεια την έμαθε από
τον ίδιο τον Απόστολο, τον οποίο συμβουλεύτηκε για
να γράψει το Ευαγγέλιο του.

Αυθόρμητος άνθρωπος, εκρηκτικός χαρακτήρας
και, ταυτόχρονα, βαθιά συναισθηματικός ο καλός
φίλος του Χριστού και κορυφαίος Απόστολος Πέτρος
έκανε ένα μεγάλο λάθος, αρνήθηκε σε μια στιγμή
αδυναμίας  τον Χριστό! Κατάλαβε, όμως,  το λάθος
του, μετάνιωσε και έκλαψε πικρά…  

Μα τώρα έχει μια πρόσκληση προσωπική…. Στην
καινή κτίση της Ανάστασης ο Κύριος τον περιμένει…

Την ίδια πρόσκληση έχουμε και εμείς… Το βράδυ
της Κυριακής του Πάσχα ο Κύριος θα μας καλέσει τον
καθένα ονομαστικά, προσωπικά, όπως κάλεσε τον
Πέτρο! Μας περιμένει αναστημένος στην απάνεμη
Γαλιλαία, στην Εκκλησία Του,  όπου εκεί συγχωρούν-
ται όλα μας τα λάθη, όλες μας οι παραλείψεις, όλες
οι αδυναμίες μας, μέσα στο φως της Αναστάσεως..
Καλούμαστε σε μια νέα ζωή να ψάλουμε όλοι μαζί
Χριστός Ανέστη!!!

Αντώνης

Μια προσωπική πρόσκληση!


Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, η Ανάσταση του Χρι-
στού, αποτελεί ό,τι καλύτερο για να συνοδεύσει τη
χαρά της άνοιξης και την αναγέννηση της Δημιουρ-
γίας. “Η πιο υψηλή μορφή της άνοιξης που ξέρω, μια
ελληνική Μεγάλη Εβδομάδα”, είπε ο Σεφέρης. Η ψυ-
χική και πνευματική χαρά του τρανού γεγονότος της
Αναστάσεως, συναντήθηκε αρμονικά με τη φυσική
αγαλλίαση της εποχής και δημιούργησαν το ελληνικό
Πάσχα.

Με την Ανάσταση, όλα γεμίζουν φως και πλούτο,
όλα ανακαινίζονται, όλα είναι χαρούμενα. Η ίδια η
φύση ,συμπορεύεται της αναστάσιμης χαράς.

Η βαθιά όμως χαρά του χριστιανού, πηγάζει από
την ίδια την Ανάσταση του Κυρίου. Γεγονός μεγαλει-
ώδες, απολυτρωτικό. “Θανάτω, θάνατον πατήσας”. Ο
Χριστός νίκησε τον Άδη, κατήργησε το θάνατο, βγήκε

θριαμβευτής, παρασύροντας και το ανθρώπινο γένος.
Χάρισε την αιώνιο ζωή.

Η συμμετοχή στην Ανάσταση, δίνει χαρά αδιάλει-
πτη στον πιστό. Τον μεταμορφώνει, βλέπει τον κόσμο
από άλλη οπτική γωνία, υπό το πρίσμα της Ελπίδας
και της Αγάπης.

Κορυφαίο γεγονός της πίστης μας είναι η Ανά-
σταση του Χριστού. Κατ΄ επέκταση, ο Χριστός με την
Ανάστασή Του, μας έκανε μετόχους της Βασιλείας
Του. Προγευόμαστε τη σωτηρία μας, την αιώνιο ζωή.
Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει Εκκλησία. “Ει δε Χρι-
στός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών,
κενή δε και η πίστις ημών”, διδάσκει ο Απόστολος
Παύλος. (Α΄ Προς Κορινθίους ΙΕ, 14).

Τη χαρά της Αναστάσεως, τη βιώνουμε αγωνιζόμε-
νοι ενάντια στην αμαρτία. Σταυρώνουμε τα πάθη μας


Αναστάσιμη Χαρά
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στο Γολγοθά της καθημερινότητας.
Και μόνο τότε θα ακούσουμε το “Χαίρετε” του Χρι-

στού στις Μυροφόρες.
Διαλαλούμε το χαρμόσυνο μήνυμα “Χριστός Ανέ-

στη - Αληθώς Ανέστη”.

Και γευόμενοι τη χαρά της Αναστάσεως “σπέρ-
νουμε την Αγάπη του Χριστού, για να μοσχοβολάει ο
κόσμος”. _

Ασπασία

Γιά τη μητέρα σε παρακαλώ, Θεέ μου! Τη δική μου.
Και των άλλων .Μία είναι, ίδια, πολύτιμη, αναντικα-
τάστατη, μοναδική η μητέρα. Η ζωή μας. Η στοργή
μας. Η έγνοια μας. Ο φύλακας άγγελός μας. Η χαρά
μας. Η καταφυγή μας. Καί στη βρεφική. Καί στην παι-
δική. Καί στη νεανική. Καί στην ανδρική. Καί στη γε-
ροντική ηλικία!

Μάνα γλυκύτατη πάντοτε και στους αιώνες! Ψυχή
και καρδιά και νου και χέρια και πόδια και μάτια και
αυτιά και νύχτα και μέρα όλα για μας. Άγιο και ιερό
πρόσωπο! Όμως, κι αυτή είναι άνθρωπος και την κα-
ταβάλει ο κόπος. Την στεναχωρεί η δυσκολία. Την πι-
κραίνει η κακοκεφαλιά. Την αρρωσταίνει η αρρώστια
μας. Την φαρμακώνει ο θάνατος παιδιού της.

Γι’ αυτή την ωραία ύπαρξη,την ιδανική,την αιμο-
δότρα της ζωής και της αγάπης, γι’ αυτή σε παρα-
καλώ. Πρόσθεσε δυνάμεις στη δύναμή της. Φωτισμό
στα παιδιά της. Χάρη στα εγγόνια της. Ευλόγησε, Θεέ
μου,τη μάνα, τη δική μου, των άλλων, τη μαύρη, την
ερυθρόδερμη, την κινέζα, τη χωριάτισσα, της πόλης,
την αγράμματη, την γραμματισμένη, όλες τις μάνες,
και δωσ’ τες πλούσια τη χάρη Σου και όλα τα καλά.

Καί σε μένα αύξησε την εκτίμηση, την υπόληψη,
το σεβασμό, την αγάπη,την κατανόηση, την υπακοή,
τη συμπαράσταση, τη συνεργασία,τις ευχαριστίες, την
ευγνωμοσύνη για τη μητέρα. Γιά τη μητέρα σε παρα-
καλώ, τούτη την ώρα. Την όποια μητέρα. Ίδια κι όμοια
είναι κάθε μάνα. Αγαπητή. Ευλογητή. Προσκυνητή.

Προσευχή για ς μηρες μας.


1)ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.
-7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση

του αγίου Λουκά του ιατρού.

2)ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
-7.30 μ.μ.: Εκδήλωση στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων του πολιούχου και προστάτου της
πόλεως  Αγίου Αχιλλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, με
ομιλία του λογίου κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, Πρωτοπρεσβυτέρου π.Θεμιστοκλή
Χριστοδούλου.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με ύμνους το «ΒΥΖΑΝ-
ΤΙΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» υπό τη διεύθυνση
του πρωτοψάλτη κ. Θεοδόση Διαμάντη.

3)ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
-7.00 μ.μ. Προεόρτιος Εσπερινός και εν συνεχεία το
Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου, ενώπιον της ιεράς
λάρνακας του Αγίου Αχιλλίου.

4)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
-7.00 μ.μ. Προεόρτιος Εσπερινός  και η ακολουθία του
Μικρού Αγιασμού. 

5)ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
-7.00 μ.μ. Αναστάσιμος και Προεόρτιος Εσπερινός του
Αγίου Αχιλλίου.

6)ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. : Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετά θείου
κηρύγματος.
-8.00 μ.μ. Προεόρτιος Εσπερινός και  οι Χαιρετισμοί
του Αγίου Αχιλλίου μπροστά στη λάρνακα των λειψά-
νων του, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου  Μη-
τροπολίτου μας, κ.Ιγνατίου. 

7)ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.30 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός
Εσπερινός, επί τη εορτή του Αγίου Αχιλλίου, μετ΄αρ-
τοκλασίας και θείου κηρύγματος.
- 10.15 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ στην οποία θα ψάλλει η
χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής “ Ο Άγιος
Αχίλλιος “ υπό την διεύθυνση του Σχολάρχου αυτής
κ.Ηλία Παπαδόπουλου.

8)ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2018:
-7.00 π.μ. Πανηγυρικός Όρθρος και πολυαρχιερατικό
Συλλείτουργο.
Λιτάνευση των χαριτοβρύτων λειψάνων και της εικό-
νας του Αγίου Αχιλλίου στην Κεντρική Πλατεία, όπου
θα τελεστεί αρτοκλασία από την εορτάζουσα Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.
Λάρισας και τον εορτάζοντα  Εμπορικό Σύλλογο.
-8.00 μ.μ. Μεθέορτος Αναστάσιμος Εσπερινός της
Αποδόσεως του ΠΑΣΧΑ, χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Ιγνατίου 
και ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ επί τη Αποδόσει του Πάσχα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις ιερές Ακολουθίες θα είναι
ανοικτή η λάρνακα των λειψάνων του Αγίου Αχιλλίου.

Πρόγραμμα Πανηγύρεως πολιούχου Λαρίσης Αγίου Αχιλίου του μυροβλύτου και θαυματουργού.
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