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ΤΕΥΧΟΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

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.

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Λαμπρή ημέρα για την πόλη μας
ήταν η 10η Νοεμβρίου 2018, οπότε εν-
θρονίστηκε ο καινούργιος Μητροπολί-
της Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.
Ιερώνυμος. Δεκάδες αρχιερέων, ιε-
ρέων και μοναχών, οι Αρχές του τόπου
και ο φιλόχριστος λαός της Λάρισας
υποδέχτηκαν εγκάρδια τον νέο Ποιμε-
νάρχη μας και ανέπεμψαν Δοξολογία
στο Ναό του πολιούχου μας, Αγίου Αχιλλίου. Ο Σε-
πτός μας Ποιμενάρχης, κ.Ιερώνυμος εκλέχτηκε Μη-
τροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου  στις 5
Οκτωβρίου και χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 7
Οκτωβρίου 2018, διαδεχόμενος τον μακαριστό Μη-
τροπολίτη μας, κυρό Ιγνάτιο.

Χαιρόμαστε ως πλήρωμα τούτου του αμπελώνος
του Κυρίου, διότι ο νέος μας Επίσκοπος έχει ένα
πλούσιο βιογραφικό, κοσμείται από πολλά χαρί-
σματα με τα οποία τον προίκισε η Θεία Χάρη, κυ-

ρίως, όμως, για την αγάπη του για τον
Χριστό και την Εκκλησία Του, την τιμιό-
τητα και την ευλάβειά του. Πρόκειται
για έναν όντως πνευματικό άνθρωπο
που είναι απαραίτητος, ιδίως στις δύ-
σκολες ημέρες μας, να κρατά το πηδά-
λιο της τοπικής μας Εκκλησίας.

Ζητούμε ταπεινά την ευλογία του
και του ευχόμαστε υιϊκώς να ορθοτο-

μεί τον λόγο της αληθείας του Χριστού και να κατα-
στεί άξιος ποιμένας και διάδοχος των Αγίων
Αποστόλων, ώστε να κατευθύνει τις ψυχές των λο-
γικών του προβάτων στη Βασιλεία του Θεού!

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ του Σεβασμιωτάτου και Θεοπρο-
βλήτου Μητροπολίτου της αγιωτάτης μητροπόλεως
Λαρίσης και Τυρνάβου, υπερτίμου και εξάρχου δευ-
τέρας Θετταλίας, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου,
πολλά τα έτη!

Η συντακτική επιτροπή

Άξιος ο νέος Ποιμενάρχης μας, κ.Ιερώνυμος!

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε
τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιωάν. γ΄ 16).
Τα λόγια αυτά αποτελούν μέρος του διαλόγου του
Χριστού με το Νικόδημο. Λόγια με έμφαση και επί-
ταση στην αγάπη. Η άπειρη ευσπλαχνία αγάπησε
τον άνθρωπο, τον γεμάτο αμαρτήματα.

Όλα ξεκινούν από την αγάπη.
Για να αντιληφθούμε την αγάπη αυτή του Θεού

προς εμάς ας αναχθούμε στη μεγάλη γιορτή της
ενανθρωπίσεως του Θεού, που θα γιορτάσουμε και
φέτος. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να με-
τέχει στην αγάπη Του. Με την ελευθερία του θελή-

ματός Του, ενεργεί στη σωτηρία του ανθρώπου,
στέλνοντας τον Υιό Του, να γεννηθεί στον κόσμο,
από άνθρωπο (την Υπεραγία Θεοτόκο), για τον άν-
θρωπο. Όπως οι γονείς, από άμετρη αγάπη, κάνουν
τα πάντα για τα παιδιά τους, έτσι και ο Θεός, κάνει
τα πάντα για να προσφέρει τη σωτηρία στον άν-
θρωπο, επειδή τον αγαπά, επειδή είναι Πατέρας.
Και στη φράση «τα πάντα» εμπεριέχεται το νόημα
της Του Χριστού Γεννήσεως.

Άλλη διάσταση αυτής της ύψιστης και υπερφυ-
σικής έννοιας της αγάπης, με ενδοκοσμική αντί-
ληψη, είναι όταν ο άνθρωπος καλείται να μιμηθεί

Γεννήθηκε η αγάπη
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την αγάπη του Θεού. Αυτό σημαίνει, πως την ημέρα
των Χριστουγέννων η αγάπη του Θεού, στο πρό-
σωπο του Ιησού, κατεβαίνει στη γη, έρχεται πιο
κοντά στον άνθρωπο, καταλύει την αμαρτία και το
θάνατο, ανακαινίζει τον κόσμο και μας μαθαίνει να
αγαπάμε αλλήλους. Έτσι, η αγάπη μεταξύ των αν-
θρώπων γίνεται καταλύτης των αμαρτωλών συνη-
θειών και εκφάνσεων της ζωής μας. Δηλαδή, ό,τι
δηλητηριάζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ο
εγωισμός μας, οι συγκρούσεις, οι έχθρες και ό,τι
άλλο προκαλεί αναστάτωση στις ψυχές μας, « το
στέγνωμα της αγάπης» κατά το Σεφέρη. Συνήθειες
που μας γυρνάνε στη ζωή πριν τη Σάρκωση του
Θεού και Λόγου.

Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τις δύο
πτυχές της αγάπης : «Με την έλευσή Του στη γη και
το λυτρωτικό Του έργο, ο Κύριος, επέτυχε να μας
καινουργήση και αναπλάση, και να μας δυναμώση,

ώστε να βαδίζουμε προς ουρανόν για να συζώμεν
αιωνίως με το Θεό στη βασιλεία Του». Με την
αγάπη Του μας σήκωσε και μας προσφέρει τη σω-
τηρία. Βιώνουμε λοιπόν την αγάπη Του, αλλά ταυ-
τοχρόνως η αγάπη Του μας ενώνει και με τους
αδελφούς μας.

Σε ένα κόσμο κυριολεκτικά χαμένο στο χάος μιας
διεστραμμένης λογικής, στην αδιαλλαξία της αμαρ-
τίας και στην ισοπέδωση κάθε ανθρώπινης επαφής,
ο άνθρωπος αναζητά όσο ποτέ άλλοτε αυτό που
έγραψε κάποτε ο Κωστής Παλαμάς:

«Αγάπη που σε ψάλλουν οι ουρανοί,
Έλα να γεννηθείς μες την καρδιά μου.
Να νιώσω πάλι τη χαρά, το δυνατό παλμό της πί  
στης,
και κάτω απ’ των αγγέλων τα φτερά
Να πω κι εγώ το “δόξα εν υψίστοις”»._

Ασπασία

Σε λίγες μέρες θα ακουστεί μέσα στους ορθόδο-
ξους χριστιανικούς ναούς το κοντάκιο: «Η Παρθένος
σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπή-
λαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμέ-
νων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος
ὁδοιποροῦσι. Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον,
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Η ανθρώπινη σωτηρία εξιστο-
ρείται τόσο όμορφα μέσα σε λίγες γραμμές… Κι
όμως μέσα στην ευδαιμονία και την υλική καλοπέ-
ραση της εποχής μας τα Χριστούγεννα είναι για τον
καθένα «κοσμικό» άνθρωπο ευκαιρία για διακοπές,
για φαγητό, για εκδρομή, για οικογενειακές στιγ-
μές! Αλλά και για τα παιδιά είναι η περίοδος των
δώρων και των σχολικών διακοπών. Όλα αυτά καλά
και όμορφα. Πιο κάτω όμως η σκέψη δεν θέλει να
προχωρήσει. Ο εσωτερικός άνθρωπος δεν θέλει να
βουτήξει στα βαθιά. Γιατί όλο αυτό είναι άλλο ένα
κομμάτι της «βολεμένης» καθημερινότητας. Είτε
ατομικά είτε κοινωνικά ξεπουλάμε τα πάντα: ψυχή
και χώρα, προσωπική βούληση και ιστορία, μια
ιστορία αιώνων για «τριάντα αργύρια»!! Πώς να
χωρέσουν τα Χριστούγεννα, λοιπόν, σε ένα κόσμο
που θυμίζει παζάρι και ξεπούλημα αρχών και αξιών;

Όπως αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος: «ὁ Λόγος
ἐνανθρώπησε, γιὰ νὰ θεοποιηθοῦμε ἐμεῖς». Ο Χρι-

στός δεν είναι ένας άνθρωπος προφήτης, όπως ο
Βούδας, ο Μωάμεθ κλπ, σύμφωνα με την πανθρη-
σκεία που πρεσβεύει η Νέα Εποχή. Η γέννηση του
Θεανθρώπου είναι η αρχή του Παραδείσου, του
σχεδίου του Θεού για την σωτηρία μας, μια σωτη-
ρία που οι άνθρωποι μακριά από την Εκκλησία δεν
θέλουν να έρθει. Είναι δύσκολη η παραδοχή αυτή,
καθώς η πορεία καταλήγει στη Σταύρωση και ξε-
χνούμε την Ανάσταση που ακολουθεί!! Γι’ αυτό και
βγάλαμε τον Χριστό από τη ζωή μας. Ο Σταυρός
ενοχλεί και «γκρεμίζεται» από «γνωστούς-άγνω-
στους», η πρωινή προσευχή στα σχολεία κάνει εκ-
κωφαντικό θόρυβο στα αυτιά των αθέων, γιατί
ξέρουν πολύ καλά ότι έρχεται η Ανάσταση σε εκεί-
νους που δείχνουν μετάνοια. Γιατί η σωτηρία δεν
θα έρθει σε κείνους που δεν παραδέχονται την
αμαρτωλότητά τους. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Θα
σωθούν όμως μόνο όσοι μετανοήσουν και αφή-
σουν τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού. Πόσο με-
γάλο πόλεμο δέχτηκε από τη Γέννησή του ο
Χριστός, ο «Υιός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του
κόσμου»; Εξάλλου και το πρόσωπο της Θεοτόκου
Παναγίας μας δίνει το παράδειγμα της ταπείνωσης.

Βασιλική

Χριστούγεννα… η αρχή του Παραδείσου!
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Ο Αγιος Στέφανος ήταν ένας από τους πιο διακε-
κριμένους μεταξύ των επτά διακόνων, που εξέλεξαν
οι πρώτοι χριστιανοί για να επιστατούν στις κοινές
τράπεζες των αδελφών, ώστε να μη γίνονται λάθη
και τους χειροτόνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αν και
κουραστική η ευθύνη του επιστάτη για τόσους
αδερφούς παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος έβρισκε καιρό
και δύναμη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χρι-
στού. Και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή: «Στέφανος
πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ
σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ». Δηλαδή ο Στέφανος,
που ήταν γεμάτος πίστη και χάρισμα ευγλωττίας
δυνατό, έκανε μεταξύ του λαού μεγάλα θαύματα,
που προκαλούσαν κατάπληξη και αποδείκνυαν την
αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος.

Ο Στέφανος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο κή-
ρυγμα του ευαγγελικού λόγου και στη φιλανθρω-
πική δράση. Για τη προσφορά και τις αρετές του
τιμήθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Με το
χάρισμα αυτό θεράπευε ασθενείς και αποδείκνυε
τη δύναμη του Χριστού. Με τη βαθιά θεολογική του
κατάρτιση ανέτρεπε εύκολα τις κακοδοξίες των Ιου-
δαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την
οργή και το φθόνο τους.

Οι Ιουδαίοι, όμως, καθώς ήταν προκατειλημμέ-
νοι, εξαπέλυσαν συκοφάντες ανάμεσα στο λαό, που
διέδιδαν ότι άκουσαν το Στέφανο να βλαστημεί το
Μωυσή και το Θεό. Με αφορμή, λοιπόν, αυτές τις
συκοφαντίες, που οι ίδιοι είχαν ενσπείρει, άρπαξαν
με μίσος το Στέφανο και τον οδήγησαν μπροστά στο
Συνέδριο, τάχα για να απολογηθεί. Η απολογία του
Στεφάνου υπήρξε πρότυπο τόλμης και θάρρους.
Χωρίς να φοβηθεί καθόλου, εξαπέλυσε λόγια - κε-
ραυνούς εναντίον των Ιουδαίων. Και από υπόδικος,
ορθώθηκε θυελλώδης ελεγκτής και κατήγορος. Τότε
ακράτητοι από το μίσος οι Ιουδαίοι, τον έσυραν έξω
από την πόλη, όπου τον θανάτωσαν με λιθοβολι-
σμό. Εκεί φάνηκε και η μεγάλη συγχωρητικότητα
του Στεφάνου προς τους εχθρούς του με τη φράση
του, «Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύ-
την». Κύριε μη λογαριάσεις σ’ αυτούς την αμαρτία
αυτή.

O Άγιος Στέφανος τα χρόνια που οι μεγάλοι
διωγμοί των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει, φα-
νερώθηκε τρεις φορές σε κάποιον ευσεβή γέροντα
ιερέα, το Λουκιανό, και του αποκάλυψε τον τόπο,

όπου ήταν κρυμμένο το λείψανο του. Αυτός αμέ-
σως το ανέφερε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ιωάννη, που με τη σειρά του πήγε στον υποδει-
κνυόμενο τόπο και πράγματι βρήκε το Ιερό λείψανο
του Αγίου Στεφάνου.

Κατά την εύρεση έγινε μεγάλος σεισμός, και το
λείψανο του Αγίου πλημμύρισε ευωδιά τους πα-
ρευρισκόμενους στον τόπο εκείνο. Λέγεται ότι από
τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές, που έλε-
γαν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία». Δηλαδή, δόξα ας είναι στο
Θεό, στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στην ταραγ-
μένη από την αμαρτία γη ας βασιλεύσει η θεία ει-
ρήνη, διότι ο Θεός φανέρωσε την ευαρέσκεια Του
στους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του Υιού
Του. Φανέρωναν, έτσι, οι άγγελοι περίτρανα ότι ο
πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την
αγάπη και τη δόξα του Θεού.

O Άγιος Στέφανος μας διδάσκει μέσα από την
ζωή του την αγάπη, μια αγάπη που ο ίδιος είχε για
τους ανθρώπους, αγάπη άσβεστη ακόμα και την δύ-
σκολη εκείνη ώρα του λιθοβολισμού του. Έφτασε
σε αυτή τη μεγάλη κλίμακα της Αγιοσύνης καθώς
αντλούσε δύναμη από την αγάπη και από την πίστη
του στον Θεό. Η πίστη μας είναι αυτή που μπορεί
να μας κρατήσει ζωντανούς σε όλες τις δυσκολίες
της ζωής μας, από τις μικρές καθημερινές έως και
τις πιο μεγάλες που αντιμετωπίζουμε στην επίγεια
παρουσία μας. Είναι όπλο που αποκτάται από την
συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία με τον Θεό δια
μέσω της προσευχής.

Η σημερινοί ρυθμοί ζωής κουράζουν τον άν-
θρωπο. Του απορροφούν το μεγαλύτερο διάστημα
της ημέρας χωρίς να αφήνουν το περιθώριο ξεκού-
ρασης του νου. Και ο Άγιός μας όμως είχε την κου-
ραστική ευθύνη του επιστάτη. Είναι απαραίτητο να
βρίσκουμε την δύναμη για να επικοινωνήσουμε με
τον Δημιουργό μας, να δούμε γύρω μας τους συ-
νανθρώπους μας και να τους βοηθήσουμε με
όποιον τρόπο μπορούμε, να μελετάμε τις γραφές
και να πράττουμε σύμφωνα με αυτές. Να συμβά-
λουμε στην ορθόδοξη κοινωνία στην οποία ανή-
κουμε.           

Πηγή: http://www.saint.gr/3153/saint.aspx                                                                         
http://www.saint.gr/2191/saint.aspx

Γιάννης Π.

Ο Άγιος Στέφανος
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“Ο  γερό χρόνος πάει…” έλεγε ένα παλιό τραγου-
δάκι…  Και πάλι βρισκόμαστε μπροστά σ αυτή την
αλλαγή... ένας χρόνος  φεύγει και ένας νέος ξημε-
ρώνει!

Θυμάμαι μικρό παιδί που πηγαίναμε με τους γο-
νείς μου στην οδό Ερμού, όπου πωλητές σε πάγ-
κους πουλούσαν  ημερολόγια και ατζέντες με τον
παλιό χρόνο να φεύγει σαν γέρος και τον νέο να έρ-
χεται σαν μωρό.

Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια, και ακόμη
ώρες ώρες αναρωτιέμαι, τι είναι ο χρόνος στην ζωή
μας; Αν μη τι άλλο είναι  κτιστός  και διαχειρίσιμος
ανάλογα με  τους νόμους της  κτίσης που έθεσε ο
Θεός και την ανθρωπινή βούληση που φτιάχνει
ημερολόγια και  διαχειρίζεται τον χρόνο σε  έτη ,
μήνες μέρες, λεπτά!

Και   αν ο διαχωρισμός  του χρόνου στην ουσία
είναι μία «εφεύρεση»  του ανθρώπου, το ερώτημα
είναι το κατά  πόσο μπορούμε να τον κερδίσουμε
για το καλό μας. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέ-
πει να εξαγοράζουμε τον καιρό μας. Δηλαδή να τον
κερδίζουμε! Συνήθως οι άνθρωποι όταν λέμε να

κερδίζουμε ίσως εννοούμε μόνο υλικό κέρδος, έτσι
γινόμαστε υπόδουλοι του χρήματος της ύλης και
μπαίνουμε σε ένα ατέρμονο κυνήγι περνώντας ο
χρόνος άσκοπα μέσα σε μια διαρκή ταραχή και ένα
τεράστιο άγχος.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο κέρδος ! Εξαγοραζό-
μενοι, δηλαδή εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο της
ζωής μας σωστά έχουμε την ευκαιρία να πλησιά-
σουμε λίγο περισσότερο τον Θεό να ζητήσουμε το
έλεός Του και την χάρη Του… να πλησιάσουμε λίγο
τον συνάνθρωπο μας  να αφουγκραστούμε τις
ανάγκες του να επι-κοινωνήσουμε μαζί του. Ίσως με
τον νέο χρόνο ευκαιρία είναι να αλλάξουμε και
καμία αρνητική παλιά συνήθειά  μας, με μια και-
νούργια ωφέλιμη! Μια και επί της γης είμαστε πά-
ροικοι μπορούμε να επενδύσουμε εδώ πνευματικά,
γιατί μας περιμένει η ατέρμονη αιώνια ζωή κοντά
στον δωρεοδότη Χριστό. Εκεί  ο χρόνος καταργείται
και ο άνθρωπος ζει αιώνια!

Καλή χρονιά, ευλογημένη, χαρούμενη και με
υγεία! 

Αντώνης

Ο χρόνος στην ζωή μας.

Οι Νέοι του Αγίου Αχιλλίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους μέσα στις άγιες ημέρες των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα ψάλουν τα Κάλαντα:

Επισκέψεις των Νέων μας για τα Κάλαντα.

1. Κυριακή 16 Δεκεμβρίου: 4.15 μ.μ. στην «Αγία Φωτεινή».
2. Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου: 11.30 π.μ. στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

3. Τρίτη 25 Δεκεμβρίου: 10 π.μ. στο Παλιό Νοσοκομείο και 12 μ. στο «ANIMUS».
4. Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

5. Πέμπτη 3 Ιανουαρίου: 5 μ.μ. στο Γηροκομείο Αρμενίου.
Αναχώρηση από τον Άγιο Αχίλλιο με τα Ι.Χ. μας τις παραπάνω ώρες.


