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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.

Η αξία που έχει μία απόφαση πολλές φορές
μπορεί να αλλάξει τη ροή της ιστορίας και την
"τύχη"  του κόσμου. Μία τέτοια απόφαση πήρε
η Παναγία μας όταν κατά την ημέρα του
Ευαγγελισμού είπε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ να
γίνει το θέλημα του Θεού και αποδέχτηκε η ίδια
να γίνει η μητέρα του Χριστού  φέρνοντας στον
κόσμο τον Σωτήρα. Χρόνια ολόκληρα η
ανθρωπότητα περίμενε αυτήν την ημέρα.
Πορευομένη μέσα από ιστορικές περιπέτειες με
πόνους, θλίψεις, αλλά και με την ελπίδα να
έρθει κάποτε για αυτήν η Σωτηρία. Και αυτή η
μέρα ήρθε. Ήταν η μέρα του Ευαγγελισμού. Μία
τέτοια μεγάλη μέρα και οι πρόγονοί μας έχοντας
την ελπίδα στη Μητέρα του κόσμου
αποφάσισαν να επαναστατήσουν εναντίον της
οθωμανικής αυτοκρατορίας που για χρόνια
ολόκληρα τους κρατούσε υπόδουλους και
ταλαιπωρημένους κάτω από τη σκλαβιά. Τότε
ξεκίνησε ο αγώνας τους για του Χριστού την
πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία.
Στη σημερινή εποχή οι σύγχρονοι άνθρωποι με
την παραμικρή δυσκολία πολλές φορές
νομίζουμε ότι επαναστατούμε.  Ίσως όμως οι

επαναστάσεις του σήμερα να έχουν μοναδικό
σκοπό την προσωρινή μας ευημερία. Ενώ
λησμονούμε ότι η υποδούλωσή μας σε
διάφορους ύπουλους πειρασμούς της εποχής
προχωρά ως τερηδόνα που προσπαθεί να
καταστρέψει με μανία ό,τι έχει απομείνει
πνευματικό στην ψυχή μας.... Ίσως τελικά η δική
μας επανάσταση θα είχε αξία αν
εμπιστευόμασταν  περισσότερο το Θεό και το
θέλημα Του όπως η Παναγία, που έφερε στον
κόσμο τον «επαναστάτη» της ειρήνης Χριστό,
που δοξάστηκε πάνω στον Σταυρό και
αναστήθηκε χαρίζοντας στον κόσμο την αιώνια
ζωή. Μέσω μιας υπογραφής έγιναν πόλεμοι,
υπογράφηκαν συνθήκες ειρήνης και
επικυρώθηκαν άπειρες αποφάσεις. Μέσω όμως
της υπογραφής που βάζει σήμερα η Παναγία εν
ονόματι όλης της ανθρωπότητας,  υπογράφεται
η σωτηρία του ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο και
η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι
μία μεγάλη μέρα χαράς για όλους μας καθώς
γιορτάζουμε  την αρχή της Σωτηρίας μας.

Αντώνης

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Από την προσδοκία στη σωτηρία µας

Η μελέτη της Αγίας Γραφής, της Αποστολικής Πα-
ράδοσης και των Πατερικών κειμένων χαρακτηρίζει
κάθε χριστιανό. Όπως αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος
: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει ακέραιη την πρώτη
παράδοση και διδασκαλία και πίστη της μιας καθολι-
κής Εκκλησίας που ο Κύριος έδωσε, οι Απόστολοι εκή-
ρυξαν και οι Πατέρες εφύλαξαν. Μέσα σ’ αυτήν
θεμελιώθηκε η Εκκλησία, και όποιος αποκόπτεται
από αυτήν ούτε θα ήταν ούτε θα λεγόταν Χριστια-
νός». (Μπιλάλη, σ. 24). Η ασκητική – θεραπευτική
αγωγή της Εκκλησίας μας, συνδυασμένη με την ορθή
πίστη και τη συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια, οδηγούν
στην κάθαρση από τα πάθη και τους λογισμούς. Όταν
ζούμε τη λειτουργική ζωή και την ασκητική ζωή (νη-
στεία, αγρυπνία, κλπ), όταν αναπτύσσουμε ορθή δογ-
ματική συνείδηση, δηλαδή γνωρίζουμε την ορθόδοξη

πίστη μας και ζητάμε συνεχώς να γίνεται το θέλημα
του Θεού και όχι το δικό μας θέλημα, τότε η Εκκλησία
έχει θεραπευτικό χαρακτήρα και από το «κατ’ εικόνα»
προχωράμε στο «καθ’ ομοίωσιν» (Σάββα Αγιορείτου).
Ιδιαίτερα, όταν πλησιάζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή
και η Εκκλησία με το Τριώδιο μας προετοιμάζει και
μας εισάγει στον πνευματικό στίβο με αποκορύφωμα
το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου.

Όλοι μας έχουμε ακούσει τη λέξη «Τριώδιο», όμως
γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει; Πολλοί το συγχέουν
με εκδηλώσεις και μεταμφιέσεις ειδικά για τα μικρά
παιδιά, στο πλαίσιο του εκδυτικισμού της Ορθόδοξης
Ελλάδας και της «επιβολής» μιας «άλλης» παράδο-
σης, που κάθε άλλο παρά χριστιανική είναι. Διαπιστώ-
νεται, συνεπώς, μια αξιοσημείωτη αλλοτρίωση και
αποξένωση από την ταυτότητά μας (Εκκλησία και εκ-

Το Τριώδιο και η τήρηση της Ιεράς Παραδόσεως
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Το πρώτο «χαίρε» που απευθύνουμε στη Θεοτόκο,
μιλάει για τη χαρά. Η έλλειψη χαράς προξενεί μεγάλη
φτώχεια, κατά γενική ομολογία. Μέσα στον Παρά-
δεισο, ο άνθρωπος βίωνε τη χαρά, εκπίπτοντας, δεν
παύει να αναζητά τη χαρά. Έχει στη μνήμη του την
πρώτη κατάσταση, διψά να την ξαναποκτήσει. Έστω
και μια σταγόνα χαράς του είναι αρκετή. Και αυτό,
γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη να χαίρε-
ται. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, πλανάται όταν πι-
στεύει ότι μπορεί να βρει τη χαρά στον κόσμο. Αυτή
είναι η απατηλή ανθρώπινη πεποίθηση, ότι η χαρά
προέρχεται απ’ έξω. Και πολλές φορές, συγχέεται με
την ευχαρίστηση. Ωστόσο, η δεύτερη είναι μια παρο-
δική κατάσταση. Αντίθετα, η χαρά η ουσιαστική και
αληθινή, προέρχεται από το εσωτερικό του ανθρώ-
που. Γεννάται με τις αγαθές σχέσεις με το Θεό. Όταν
υπάρχει συμφιλίωση του ανθρώπινου με το θεϊκό. Η
συνείδηση, η φωνή του Θεού μέσα μας δηλαδή, οδη-
γεί την ψυχή του ανθρώπου στη Θεία χαρά.

Δοχείο της χαράς είναι η Παναγία μας. Η προσω-
ποποίηση της χαράς. Μετέτρεψε την αρά (κατάρα) σε
χαρά. Σβήνοντας με την υπακοή Της την κατάρα που
είχε κληρονομήσει η παρακοή της Εύας στο ανθρώ-
πινο γένος. Στον Ευαγγελισμό, δέχτηκε το Άγιο

Πνεύμα , που αφενός Την καθάρισε από το προπατο-
ρικό αμάρτημα, αφετέρου Της χάρισε τους καρπούς
του: «ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά,
ειρήνη». Και το συγκλονιστικότερο… ενώ διαπέρασε
την καρδιά Της ρομφαία, πόνεσε για τον Υιό Της, Τον
είδε γυμνό και σταυρωμένο, καρτερικά υπέμεινε. Το
Άγιο Πνεύμα, πάλι Της χάρισε δύναμη και Τη διαβε-
βαίωσε μυστικά και πρώτα Αυτή, για την Ανάσταση
του Χριστού. Τότε, προείδε η Παναγία και τη λύτρωση
του ανθρωπίνου γένους. Στάθηκε όρθια, με ανδρεία,
παράδειγμα και υπόδειγμα αιώνιο όλων των ανθρώ-
πων. Κάθε κατατρεγμένος, κάθε δοκιμαζόμενος, σ’
Αυτήν προστρέχει. «Πάντων θλιβομένων η χαρά».

Αντίδοτο της αράς η χαρά. Η χριστιανική χαρά, που
πραγματώνεται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτό-
κου είναι η άρρητη αγαλλίαση που πληρώνει την καρ-
διά καθενός που Την επικαλείται. Ατενίζοντας τη
μορφή Της, γεμίζουμε ελπίδα. Μέσα στη μελαγχολία
και το άγχος της ζωής μας, στέκει φωτεινή λαμπάδα
και ανοίγει το δρόμο προς την χαρά. «Χαίρε, δι’ ής η
χαρά εκλάμψει.»_

Ασπασία

κοσμίκευση σ.119), τα αίτια της οποίας, όμως, θα τα
προσεγγίσουμε σε άλλη ευκαιρία. Τριώδιο, λοιπόν,
εννοούμε το τμήμα εκείνο του κινητού κύκλου του
«εκκλησιαστικού έτους», το οποίο αποτελεί την προ-
παρασκευή μας για την εορτή του «Σταυρωσίμου» και
«Αναστασίμου» Πάσχα. Είναι η περίοδος της εκκλη-
σιαστικής μας ζωής που αρχίζει από την Κυριακή του
Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει «συν τω εσπε-
ρινώ της Κυριακής του Πάσχα» κατά το Μέγα Σάββα-
τον. Η χρονική αυτή περίοδος περιλαμβάνει 10
Κυριακές και τις εβδομάδες τους.

Το Τριώδιο χωρίζεται σε δύο τμήματα: α) το προ
της νηστείας τμήμα που περιλαμβάνει 4 Κυριακές με
τις 3 εβδομάδες τους (Κυριακή Τελώνου και Φαρι-
σαίου, Κυριακή του Ασώτου, Κυριακή της Απόκρεω,
Κυριακή της Τυροφάγου) και β) την Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή με την Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι το απο-
κορύφωμα του Τριωδίου (Α΄ Κυριακή των Νηστειών
ή της Ορθοδοξίας, Β΄ Κυριακή των Νηστειών, Αγ. Γρη-
γορίου Παλαμά, Γ΄ Κυριακή των Νηστειών ή της Σταυ-
ροπροσκύνησης, Δ΄ Κυριακή των Νηστειών του Αγίου
Ιωάννου της Κλίμακος, Ε΄ Κυριακή των Νηστειών,
Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, Στ΄ Κυριακή των Βαΐων και
η Μεγάλη Εβδομάδα) (Θανάσου, σ.8).

Επίσης, όταν λέμε «άνοιξε το Τριώδιο» εννοούμε
ότι άνοιξε το ομώνυμο βιβλίο της Εκκλησίας μας που
περιέχει τους ύμνους, τα αναγνώσματα, τις ακολου-
θίες και γενικά όλα όσα λέγονται και τελούνται στην
περίοδο του Τριωδίου. Ονομάζεται Τριώδιο, γιατί οι
κανόνες των καθημερινών ακολουθιών έχουν 3 ωδές

(την η΄ και την θ΄ σταθερά και μια από τις πρώτες 5)
τα τριώδια. Και έτσι είναι λιγότεροι οι ύμνοι.

Κλείνοντας, να αναφερθεί ότι η όλη περίοδος του
Τριωδίου προβάλλει όλες τις χριστιανικές αρετές, αρ-
χίζοντας με την ταπεινοφροσύνη και την αληθινή προ-
σευχή. «Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί. Ο
γαρ υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών
εαυτόν υψωθήσεται» (Λουκ. 18, 14). Αυτό ας είναι το
μέλημά μας κάθε μέρα του χρόνου, πόσο περισσό-
τερο οδεύοντας προς τον Γολγοθά, τον Σταυρό και την
Ανάσταση!!

Βασιλική

Βιβλιογραφία / Πηγές
-Θανάσου, Μελέτιος, Ν. (Ιερατικός Προϊστάμενος) (2004),
Το Τριώδιο στη ζωή μας, εκδόσεις Μαμάκος, Θήβα.
-Μπεκιάρης, Δ. (Μητρ. Γουμενίσσης), Βλάχος, Ι. (Μητρ.
Ναυπάκτου), Κανέλλος, Δ. (ηγούμενος Ι.Μ. Τατάρνης) και
άλλοι (2003), Εκκλησία και Εκκοσμίκευση, εκδόσεις Μυ-
ριόβιβλος, Αθήνα.
-Μπιλάλης, Σπ. (Αρχιμανδρίτης) (2015), Η Οικουμενική
Αποστολή της Ορθοδοξίας, εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυ-
ψέλη», Θεσσαλονίκη.
-Σάββας Αγιορείτης (Ιερομόναχος) (2012), Ο ρόλος της Εκ-
κλησίας – Η θεραπεία της ψυχής, εκδόσεις του Ι. Κελλίου
«Εισόδια της Θεοτόκου», Κερασιά, Άγιον Όρος.

-https://www.infokids.gr/anoikse-to-triodio-poia-i-sxesi-
toy-me-t/

Χαίρε, δι’ ής η χαρά εκλάμψει,
χαίρε, δι’ ής η αρά εκλείψει.
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Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου είναι η Κυριακή
του Ασώτου υιού. Δηλαδή, μετά την πρώτη Κυριακή
του Τελώνου και του Φαρισαίου στην οποία διδάσκε-
ται η κορωνίδα των αρετών, η ταπεινοφροσύνη, έρ-
χεται  - όχι τυχαία - η Εκκλησία να διδάξει την έτερη
μεγάλη αρετή της αγάπης, αλλά και της μετάνοιας, η
οποία είναι βασική προϋπόθεση για την είσοδό μας
στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσω του ιερού Μυστη-
ρίου της Εξομολογήσεως. Η σειρά με την οποία η Εκ-
κλησία τοποθετεί τις παραβολές στις τρεις Κυριακές
της προπαρασκευαστικής περιόδου του Τριωδίου,
δεν είναι τυχαία όπως προείπαμε, καθώς η μετάνοια
είναι αναγκαίο να επιτευχθεί προ της μεγάλης και τε-
λικής Κρίσεως στην οποία αναφέρεται η επόμενη Κυ-
ριακή των Απόκρεω.

Η πασίγνωστη σε όλους παραβολή του Ασώτου
υιού, είναι από τις διδακτικότερες και ομορφότερες
παραβολές της Καινής Διαθήκης, που εκ πρώτης
όψεως φαίνεται απλή, όμως είναι γεμάτη βαθύτερα
νοήματα. Δεν θα ήταν υπερβολικό αν λέγαμε ότι ολό-
κληρο το έργο της Θείας Πρόνοιας περιλαμβάνεται σ’
αυτήν. Οι Άγιοι Πατέρες αναφέρουν ότι, αν απ’ όλο
το ευαγγέλιο διασωζόταν μόνο η ευαγγελική περι-
κοπή του Ασώτου Υιού, θα ήταν αρκετό για τη σωτη-
ρία του ανθρώπου. Αξιομνημόνευτο παράδειγμα
αποτελεί η ιστορία στην οποία περιγράφεται η μετα-
στροφή του άθεου Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, του με-
γάλου Ρώσου συγγραφέα και λογοτέχνη, σύμφωνα με
την οποία κατά την περίοδο της εξορίας του, μία ευ-
σεβής γιαγιά του δώρισε μία Καινή Διαθήκη. Ως
άθεος, ο Ντοστογιέφσκι έσκιζε τις σελίδες της Κ. Δια-
θήκης για να καθαρίζει την πίπα του, αρχίζοντας από
το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, συνεχίζοντας στο κατά
Μάρκον και αρκετές σελίδες από το κατά Λουκάν
ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή, είτε από περιέργεια, είτε
από ραθυμία, σκέφτηκε να περιεργαστεί τη μισοσκι-
σμένη Κ. Διαθήκη, και εντελώς τυχαία (;) η πρώτη από
τις διασωθείσες σελίδες αναφερόταν στην παραβολή
του Ασώτου υιού. Αυτή ήταν η πρώτη και καθοριστική
γνωριμία του συγγραφέα με τον Ιησού Χριστό, και
έτσι από πρώην Άσωτος υιός μεταμορφώθηκε αργό-
τερα σε έναν από τους σημαντικότερους Ορθόδοξους
διανοητές.

Τα διδάγματα της παραβολής του Ασώτου υιού
είναι πολλά και ποικίλα. Διαβάζοντάς την κανείς, αν-
τιλαμβάνεται τη γνήσια και βαθιά μετάνοια του υιού
που εγκατέλειψε την πατρογονική του εστία, διεκδι-
κώντας και κατασπαταλώντας το μερίδιο της περιου-
σίας που του «αναλογούσε». Αντιλαμβάνεται επίσης,
και την ανυπέρβλητη ευσπλαχνία του  πατέρα που
δεν είναι άλλος από τον Θεό. Άσωτος υιός είναι κάθε
άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία, στην πρό-

σκαιρη ηδονή, στη φιλαυτία και τον εγωισμό, απομα-
κρυσμένος από τη θέρμη και την ασφάλεια που προ-
σφέρει ο Ουράνιος Πατέρας μας, κατασπαταλώντας
και χαραμίζοντας τα τάλαντα, τα χαρίσματα και τον
χρόνο που για κάποιο λόγο μας εμπιστεύθηκε. Ο πα-
τέρας της παραβολής (Θεός) σεβόμενος το αυτεξού-
σιο του υιού (ανθρώπου) του, δεν του φέρνει
εμπόδια, δεν τον περιορίζει, δεν του κάνει κήρυγμα
ούτε τον μαλώνει, αλλά του δίνει ένα μερίδιο της πε-
ριουσίας του. Ενώ μπορεί να τον εμποδίσει, δεν το
πράττει, περιμένοντας την επιστροφή του καθώς γνω-
ρίζει ότι μόνο όταν στερηθεί ο άνθρωπος την αγκαλιά
και τη στοργή Του, θα μπορέσει να έρθει σε συναί-
σθηση της μηδαμινότητας και αμαρτωλότητάς του.

Προαπαιτούμενο της μετάνοιας είναι η ταπείνωση
του ανθρώπου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο εγωι-
σμός του αμαρτωλού ανθρώπου συνήθως τον οδηγεί
στην απελπισία και στην απόγνωση. Ο Ασωτος υιός
διακατέχεται από αληθινή ταπείνωση γι’ αυτό και δεν
απελπίζεται, δεν λιγοψυχεί, διότι γνωρίζει ότι ο πατέ-
ρας του (Θεός) χαρακτηρίζεται από απύθμενη και αρ-
χοντική αγάπη, η οποία δεν στέκεται ελεγκτικά και
δεν εγκαταλείπει ποτέ τον πεσμένο από τις αμαρτίες
άνθρωπο. Ο υιός γνωρίζει ότι ο πατέρας του θα τον
συγχωρέσει και θα τον ξαναδεχτεί στην αγκαλιά του,
αρκεί να κάνει αυτός το πρώτο βήμα. Έτσι, ενώ ο υιός
αντικρίζει τον πατέρα του να τον περιμένει και να τρέ-
χει προς το μέρος του και να τον καταφιλεί, δεν εκμε-
ταλλεύεται την υπερβολική του αγάπη, αλλά
προχωρά με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, με
λιγοστά και ειλικρινή λόγια, σε εξομολόγηση των πρά-
ξεών του: «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώ-
πιόν σου, και ουκέτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου»
(Λουκ. 15:21). Στη σωστή εξομολόγηση δεν χωράνε
δικαιολογίες και φλυαρίες, παρά μόνο ένα «ήμαρτον»
από τα άδυτα βάθη της καρδιάς μας. «Θυσία τω Θεώ
πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και
τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει» (Ψαλμ.
50:19).

Επειδή την Κυριακή του Ασώτου υιού, λίγο έως
πολύ εορτάζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, καθώς
έχουμε απομακρυνθεί από τον Ουράνιο Πατέρα μας,
κατασπαταλώντας τα τάλαντα με τα οποία μας προ-
ίκισε και αμαυρώνοντας το «κατ΄εικόνα», ας επιστρέ-
ψουμε μετανοημένοι διά του Ιερού Μυστηρίου της
Εξομολογήσεως στην αγκαλιά Του, κραυγάζοντας:
«Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου και κατά
το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά
μου» (Ψαλμ. 50:1).

Θανάσης

Η παραβολή του Ασώτου υιού
(ή του Εύσπλαχνου Πατέρα)

«Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν
σου, και ουκέτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου».

(Λουκ. 15:21)
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Μέσα στην προεόρτια ατμόσφαιρα των Χριστου-
γέννων Νέοι του Ναού μας ξεκίνησαν τις επισκέψεις
τους σε ιδρύματα. Συναντήθηκαν με τους πονεμένους
συνανθρώπους μας στην ψυχιατρική κλινική ‘’ΑΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ’’. Εκεί συζήτησαν με τη διεύθυνση και το
προσωπικό, αντάλλαξαν ευχές και τραγούδησαν κά-
λαντα, ενώ μοίρασαν σε όλους γλυκά.  Έκδηλη ήταν η
χαρά των νοσηλευόμενων που τραγούδησαν μαζί με
τους Νέους μας, ενθυμούμενοι τα παιδικά τους χρό-
νια, και ταυτόχρονα ζωηρή η συγκίνηση των Νέων
μας.

Παραμονή Χριστουγέννων:ομάδα των Νέων μας
πήραν τα όργανα και τα τρίγωνα και με πολύ κέφι και
ζωντάνια συγκεντρώθηκαν στο Επισκοπείο και τρα-
γούδησαν Κάλαντα στον Σεβ. Μητροπολίτη μας, κ.Ιε-
ρώνυμο. Άκουσαν τις ευχές του και πήραν την
αρχιερατική του ευλογία. Κατόπιν είπαν Κάλαντα και
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον Ρ/Σ.

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα! Όλοι οι δρόμοι οδη-
γούν τους χριστιανούς στο Ναό του Κυρίου! Από
νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι, σαν άλλοι ποιμένες
και Μάγοι, οδηγούνται από τον αστέρα στον τόπο,
όπου ΄΄ετέχθη ο Σωτήρ΄΄. Τρέχουν να συναντήσουν
και να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος και να Το βά-
λουν στην καρδιά τους. Με αυτό το ευλογημένο
πνεύμα, μια ομάδα Νέων του Ναού μας, ανήμερα τα
Χριστούγεννα, μετά τον πρωινό εκκλησιασμό, πήραν
τα όργανα και τα τρίγωνα και κατευθύνθηκαν στο
Παλιό Νοσοκομείο της πόλης μας κι έπειτα στο Κέν-
τρο αποκατάστασης «Animus». Τραγουδώντας χρι-

στουγεννιάτικα Κάλαντα επισκέφθηκαν όλες τις κλι-
νικές και τους θαλάμους των ιδρυμάτων και αντάλλα-
ξαν ευχές με τους ασθενείς, τους συνοδούς τους και
με το προσωπικό. Μοίρασαν σε όλους δώρα και
γλυκά σκορπίζοντας χαρά. Όλοι τους καλοδέχτηκαν
συγκινημένοι και τους έδιναν ευχές. Είναι πολύ ση-
μαντικό και σπουδαίο, μέρες χαράς, μέρες γιορτινές,
που όλοι περνούν οικογενειακά μαζί με συγγενείς και
φίλους, κάποιοι άνθρωποι να σκέφτονται τους μονα-
χικούς και δυσκολεμένους αδερφούς, που καθηλωμέ-
νοι στο κρεβάτι του πόνου βρίσκονται μακριά από τα
σπίτια και τους δικούς τους, και να γίνονται για λίγη
ώρα ΄΄ο δικός τους άνθρωπος΄΄. Τα δακρυσμένα μάτια
τους μαρτυρούν, ότι η αγάπη που κρύβει αυτό το
απλοϊκό ΄΄καλαντάκι΄΄ είναι ικανή να ξεκλειδώσει
κλειστές καρδιές και να ελαφρύνει το βάρος της δο-
κιμασίας. Και αυτό το εισέπραξαν οι Νέοι μας όπως
το εισπράττουν στην εβδομαδιαία διακονία στα διά-
φορα Κέντρα Αποκατάστασης που επισκέπτονται.

Λίγο πριν τη δύση του 2018, παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς, ομάδα των Νεανικών Συναντήσεων του Αγίου
Αχιλλίου επισκέφθηκαν το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο. Με ζωντάνια και κέφι τραγούδησαν Πρωτοχρο-
νιάτικα Κάλαντα σε ασθενείς, συνοδούς, γιατρούς και
νοσηλευτές. Καθώς περιδιάβηκαν όλες τις κλινικές,
αντάλλαξαν ευχές για το Νέο Έτος που ανατέλλει και
ευχήθηκαν σε όλους να έχουν την ευλογία του Θεού,
υγεία, χαρά και ειρήνη. Στην Παιδιατρική Κλινική μοί-
ρασαν δώρα σε όλα τα παιδάκια σκορπίζοντας χαμό-
γελα και συγκινήσεις.

Οι Νέοι του Αγίου Αχιλλίου έψαλλαν τα Κάλαντα.

Στον Σεβασμιώτατο και στην "Αγία Φωτεινή". Στα 2 Νοσοκομεία της πόλης μας.
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