
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ
•ιστοσελίδα Ι. Ν. Αγ. Αχιλλίου: www.inaa.gr | •e-mail: inaagr@gmail.com | •τηλέφωνο: 2410 537-159

ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

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

Βάπτισμα και Ανάσταση
Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ένα από τα πιο

σημαντικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με τη βά-
πτιση εισάγεται ο άνθρωπος στο σώμα της Εκκλησίας.
Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός και όλοι
οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε το σώμα της
Εκκλησίας. Με τη βάπτιση επομένως γινόμαστε και
μέλη του σώματος του ίδιου  του Χριστού. Θεός και
άνθρωπος γίνονται ένα. Αυτό ονομάζεται θέωση κάτι
το οποίο είναι και ο στόχος της ζωής του κάθε χριστια-
νού.

Στην αρχαία εκκλησία το βάπτισμα γινόταν κατά το
πρότυπο της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού από τον
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο βαπτιζόμενος θα έπρεπε να
νηστεύσει πριν το μυστήριο, συνήθως μία ή δύο
μέρες μαζί με τον ανάδοχό του. Προ του βαπτίσματος
προηγείτο κατήχηση η οποία περιελάμβανε την ιστο-
ρία της εν Χριστώ σωτηρίας και την τελετουργική προ-
ετοιμασία του πιστού. Το βάπτισμα γινόταν με τριτή
κατάδυση, δηλαδή τρεις πλήρεις καταδύσεις, ενώ κύ-
ριος υπεύθυνος για το βάπτισμα ήταν ο επίσκοπος.

Επίσης το βάπτισμα δεν ήταν τότε ατομικό ή οικο-
γενειακό γεγονός, όπως σήμερα, αλλά γεγονός που
αφορούσε το πλήρωμα της εκκλησίας. Από το δεύ-
τερο αιώνα διαμορφώθηκε ειδική τάξη Κατηχουμέ-

νων για πληρέστερη προετοιμασία, για να γίνουν
μέλη της με το μυστήριο του βαπτίσματος. Η κατή-
χηση γινόταν από το ιερατείο συνήθως ή από ειδικούς
διδασκάλους, ενώ η εισαγωγή του νεοφώτιστου στο
ιερό βήμα, ανεξαρτήτως φύλου, είναι παλαιά παρά-
δοση της Εκκλησίας. Την ημέρα της βάπτισής τους ει-
σάγονταν στο ιερό βήμα και στέκονταν γύρω από την
Αγία Τράπεζα (το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής),
μαζί με τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους κατά την
τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Οι Κατηχούμενοι βαπτίζονταν ομαδικά κατά τη
νύκτα του Μ. Σαββάτου προς την Κυριακή του Πάσχα.
Με το βάπτισμα στο νερό ο «παλαιός άνθρωπος», ο
άνθρωπος της αμαρτίας με τη Χάρη του Αγίου Πνεύ-
ματος πεθαίνει και γεννιέται ο «νέος». Εξ’ αιτίας του
γεγονότος της ανακαινίσεως των Κατηχουμένων μετά
τη βάπτισή τους, η εβδομάδα που ακολουθεί μετά το
Πάσχα ονομάζεται «Διακαινήσιμος». Επειδή οι βαπτι-
σμένοι ολόκληρη την εβδομάδα φορούσαν ολόλευκα
φορέματα, ονομάζεται και λευκή εβδομάδα. Οι επτά
ημέρες της «Διακαινησίμου Εβδομάδος» θεωρούνται
ως «μια ημέρα», όπως η Κυριακή του Πάσχα. Οι πι-
στοί, σύμφωνα με τον 66ο Κανόνα της Έκτης Οικου-
μενικής Συνόδου, πρέπει να τη γιορτάσουν με
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Λίγο μετά την Ανάσταση
του Χριστού, δυο μαθητές Του
οδοιπορώντας προς το χωριό
Εμμαούς, κάπου δέκα  χιλιό-
μετρα από τα Ιεροσόλυμα,
ήταν έντονα προβληματισμέ-
νοι, όταν στην παρέα τους
προστέθηκε ένας τρίτος δια-
βάτης….

Τι έχετε και είστε σκυθρω-
ποί;  τους ρώτησε…. Τότε
αυτοί άρχισαν να Του αφη-
γούνται τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. «Εσύ
μένεις στα Ιεροσόλυμα και δεν έμαθες τι έγινε εκεί
αυτές τις μέρες; Δεν άκουσες για το Ναζωραίο που
ήταν προφήτης αναγνωρισμένος από το Θεό κι από
τους ανθρώπους, πως Τον καταδίκασαν οι αρχιερείς
σε θάνατο και Τον σταύρωσαν; Εμείς ελπίζαμε πως
Αυτός θα σώσει τον Ισραήλ. Αλλά σήμερα είναι η
τρίτη ημέρα από τη σταύρωση και την ταφή και τί-
ποτα δεν έγινε. Κάποιες γυναίκες από τον κύκλο του
Ιησού μας αναστάτωσαν. Είπαν ότι πήγαν πρωί-πρωί
στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα Του. Μας είπαν
ότι είδαν οπτασία αγγέλων οι οποίοι τους είπαν ότι ο
Κύριος  ζει. Μερικοί δικοί μας έτρεξαν στον τάφο για
να βεβαιωθούν. Πράγματι ήταν άδειος  αλλά τον
Ιησού δεν τον είδαν.» Ο  συνοδοιπόρος τους  μίλησε
έντονα, τους θύμισε ότι αυτά έπρεπε να πάθει ο Χρι-
στός,  ενώ έντονα παρατήρησε την απιστία τους…

Είχε αρχίσει  να βραδιάζει
… εκείνος  προσποιήθηκε ότι
θέλει να πάει πιο μακριά…
Μείνε μαζί μας, τον παρακά-
λεσαν, άρχισε να σουρουπώ-
νει...

Μπήκε μαζί τους στο
χωριό. Κάθισαν κάπου να δει-
πνίσουν. Πήρε τότε το ψωμί,
το ευλόγησε, το έκοψε σε κομ-
μάτια και τους το μοίρασε για
να μεταλάβουν… Τότε  κατά-

λαβαν  ότι ήταν μαζί τους Αναστημένος ο Χριστός….
Στην πορεία της ζωής μας πολλές φορές αναρωτιό-

μαστε αν κάποια πράγματα είναι αλήθεια… μπροστά
σε οφθαλμοφανή σημεία η απιστία μας  ψάχνει δι-
καιολογίες για να εξηγήσει το σημάδι και το θαύμα
του Θεού.... Σε αυτήν μας την πορεία  συνοδοιπόρος
μας έρχεται ο Χριστός, ήρεμα, διακριτικά και απλά έρ-
χεται στην συντροφιά μας  ….μπορεί να μην Τον κα-
ταλάβουμε…  δεν κουράζεται να μας διδάσκει και να
μας θυμίζει την Ανάστασή Του…..

Πόσο όμορφο θα ήταν να Του πούμε …Μείνε μαζί
μας τώρα που σουρουπώνει ….και αν «προσποιηθεί»
να επιμείνουμε… μείνε μαζί μας αυτό το βράδυ…
παρέα μας, στην μοναξιά των σύγχρονων μεγαλουπό-
λεων…. Κοινώνησε μας και έλα να δειπνήσουμε μαζί…

Αντώνης

Μείνε μαζί μας αυτό το βράδυ….

πνευματική ευφροσύνη, μακριά από κάθε κοσμικό
φρόνημα, απόλαυση ή διασκέδαση, κοινωνώντας κα-
θημερινά, ακόμη και αν την προηγούμενη είχαν φάει
αρτύσιμα φαγητά, γιατί έχουν αναστηθεί με τον Ανα-
στημένο Κύριο.

Παραθέτουμε παρακάτω τα λόγια του μακαριστού
επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη για τη σημασία της
Διακαινησίμου στη ζωή του πιστού:

«Διακαινήσιμος σημαίνει καινὴ ζωή, νέα ζωή, ανα-
γεννημένη. Τη φθαρτή υπόστασή μας την παίρνει ο
Χριστός και δια της Αναστάσεώς του την κάνει και-

νούργια. Όλη τη ζωή μας την ανακαινίζει. Ο παλαιὸς
κόσμος, ο κόσμος της αμαρτίας και των παθών, με όλα
τα ελαττώματα, τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες, τα
εγκλήματα, τη βια, το μίσος, την αδικία, την κατα-
πίεση, τη σκλαβιά, όλος καταρρέει με τη χάρη του Χρι-
στού, και ένας νέος κόσμος ανατέλλει…. Έτσι
προγεύεται ο άνθρωπος την καινή ζωή του παραδεί-
σου. Εμείς γευθήκαμε άραγε αυτή την καινή ζωή, ή
μένουμε στην παλαιότητα;»

Νικόλας

ΠΗΓΕΣ
1)www.prophet-elias.de/pdfs/Baptish.pdf 2)http://pathanasios.gr/index.php/orthodoksi-periigisi/themata-leitourgikis-
eftaksias/3265-apolousi
3)https://el.orthodoxwiki.org/βάπτισμα
4)https://www.pemptousia.gr/ https://www.dogma.gr/diafora/ 
5)† ἐπίσκ. Αυγουστίνος, ομιλία που έγινε στον  Ι.Ν.Aγ. Γεωργίου Φλωρίνης 23-4-1982
6)https://antexoume.wordpress.com/ 7)www.pteryges2018.blogspot.com/ 8)www.cna.gr
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Ο Λατρευτικός Αϊ Γιώργης

Άνθρωπος  και φυσικό περιβάλλον , Οικολογική
Θεολογία ή Θεολογική Οικολογία. Ποια είναι η Ορθό-
δοξη πρόταση στην συνεχώς και επικίνδυνα  αυξανό-
μενη  οικολογική κρίση που περνά ο κόσμος μας;

Στα πρώτα χρόνια της ζωής στη γη ο άνθρωπος
ήταν άμεσα εξαρτώμενος από τη φύση. Στη διάρκεια
όμως των αιώνων οι όροι αντιστράφηκαν και ο άν-
θρωπος κατέληξε εξουσιαστής της. Τα επιβαλλόμενα

μοντέλα του καταναλωτισμού και του υπέρμετρου
κέρδους (καπιταλισμός), η ηθική και κοινωνική κρίση,
ο ευδαιμονισμός και ο ατομοκεντρισμός σε συνδυα-
σμό με κλιματικές και άλλου είδους φυσικές μεταβο-
λές  οδήγησαν σε περιβαλλοντικά προβλήματα τα
οποία όταν απειλούν την επιβίωση πληθυσμών οδη-
γούν στην λεγόμενη οικολογική κρίση  που είναι ίσως
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετω-

Ορθοδοξία και οικολογικό ζήτημα

Το όνομα Γεώργιος, ελληνικότατο, είναι πνευμα-
τική μεταφορά από την αγροτική μας ζωή και βγαίνει
από το ουσιαστικό «γεώργιον», που σημαίνει κτήμα
ή χωράφι καλλιεργούμενο ή καλλιεργήσιμο. Γίνεται
όμως και επίθετο: «γεώργιος», για τον άνθρωπο που
επιδέχεται την πνευματική καλλιέργεια, ή που τον
επέλεξε γι’ αυτό ο Θεός. ( «Χριστού γεώργιον» ονο-
μάζεται στην υμνογραφία του, ο Άγιος Γεώργιος).

Λαϊκότατο λοιπόν το όνομα του Αγίου, γι’ αυτό και
λαϊκότατα είναι διαδεδομένο στον Χριστιανικό Ελλη-
νισμό. Τα ονόματα Γεώργιος και Γεωργία, μας θυμί-
ζουν και τη γη που μας τρέφει.

Η εκκλησία μας προβάλλει συχνά, στην υμνογρα-
φία της το συσχετισμό αυτό του ονόματος του Αγίου,
με τις καλλιέργειες. «Γεωργήσας σπόρον των θείων
εντολών, Γεώργιε…», «Ευγενές γεώργιον Χριστού γέ-
γονας…», «Γεωργηθείς υπό Θεού αναδείχθης», «Ο γε-
ωργός και Κύριος, πολύφορόν σε στάχυν».

Τα συναξάρια του Αγίου, τοποθετούν τον Μεγαλο-
μάρτυρα Γεώργιο στα χρόνια του Διοκλητιανού (3ος
αιώνας), να κατάγεται από την ελληνική Καππαδοκία
της Μ. Ασίας και να υπηρετεί, με μεγάλο βαθμό, στον
ρωμαϊκό στρατό. Το μεγάλο τότε ρεύμα του χριστια-
νισμού, είχε συνεπάρει το νεαρό αξιωματικό Γεώργιο,
και σ’ έναν από τους σκληρούς διωγμούς του Διοκλη-
τιανού, είχε την παρρησία να ομολογήσει τη νέα του
πίστη, στηρίζοντας έτσι και άλλους χριστιανούς. Μετά
από σκληρούς και σαδιστικούς τρόπους βασανιστη-
ρίων, αποκεφαλίστηκε.

Ετάφη στην Παλαιστίνη και με την πρώτη χριστια-
νική ελευθερία, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, του έκτι-
σαν ναό. Γρήγορα η λατρεία του φημισμένου
Μεγαλομάρτυρα, έγινε γνωστή τόσο στη Δύση όσο
και στους εκχριστιανιζόμενους σλαβικούς λαούς.

Εικονογράφηση του Αγίου έχουμε από τον 6ο

αιώνα. Έφιππος στρατιωτικός εμφανίζεται στον 9ο
αιώνα και από τον 11ο αιώνα, με την επιρροή ανατο-
λικών θρύλων, εικονογραφείται δρακοκτόνος.

Η πραγματική λαϊκή λατρεία του Αγίου Γεωργίου
είναι απλωμένη σ’ όλο τον ελληνισμό, μ’ ένα συνήθως
ποσοστό ναών και μοναστηριών που πλησιάζει εκείνο
της λατρείας του Χριστού και της Παναγίας. Οι ενο-
ριακοί ναοί του Αγίου Γεωργίου στην Αθήνα είναι περί
τους 15. Όσο για τις επαρχίες και τα χωριά, μας αρ-
κούν και μόνο τα επίσημα ή αγροτικά τοπωνύμια: Αϊ
Γιώργης, για να μας δείξουν την πυκνότητα της λα-
τρείας και τη συχνότητα της παρουσίας του λεβέντη-
νέου και πολεμιστή αγίου. Χαρακτηριστικό, όσο και
συγκινητικό είναι, ότι και στην Κωνσταντινούπολη, το
απομονωμένο στο Φανάρι Πατριαρχείο μας έχει κα-
θεδρικό ναό του τον Άγιο Γεώργιο! (από το 1600).

Είναι απαραίτητο, να τονίσουμε, ότι όλοι οι καβα-
λάρηδες και αρματωμένοι Άγιοι, έδιναν θάρρος με τις
εικόνες και τα συναξάρια τους, στους επί 400 χρόνια
σκλαβωμένους πατέρες μας. Οι απόδημοι Έλληνες κα-
μάρωναν, όταν έκτιζαν εκκλησίες του Τροπαιοφόρου
Αγίου. Τελούσαν τη γιορτή του Αγίου, σαν εθνική
γιορτή.

Κλείνοντας, με τέσσερις στίχους από μια παραλ-
λαγή Κεφαλλονίτικη, ας μας απαλλάξει  ο Άγιος Γεώρ-
γιος, όντας «των αιχμαλώτων ελευθερωτής και των
πτωχών υπερασπιστής», από τη σκλαβιά των παθών
μας και την ερημία την ανθρώπινη.

«Εγώ ‘μαι ο Γεώργιος, αφ’ την Καππαδοκία
κι ’αν θες να κάμεις ψυχικό, να χτίσεις εκκλησία
και μεσ’ στη μέση τσ’ εκκλησιάς να στήσεις καβα-

λάρη,
αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι»._

Ασπασία
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Όλοι δεχόμαστε
ότι στις μέρες
μας ο θεσμός

του γάμου και της οικογέ-
νειας περνάει κρίση και

υποβαθμίζεται και μάλιστα με τη σφραγίδα του
νόμου. Πολλοί προτιμούν τον πολιτικό γάμο ή το σύμ-
φωνο συμβίωσης. Τα διαζύγια αυξάνονται αλματω-
δώς, ενώ όλο και πιο δύσκολα αποφασίζουν οι νέοι
άνθρωποι να έρθουν «εις γάμου κοινωνίαν». Ως Εκ-
κλησία έχουμε πολύ πόνο και ενδιαφέρον για τα προ-
βλήματα αυτά, αλλά και ποιμαντική ευθύνη  πως θα
τα λύσουμε και με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε τους
νέους μας να κάνουν έναν επιτυχημένο γάμο και μια
ευλογημένη οικογένεια.

Για τον λόγο αυτό ξεκινήσαμε το 2018 στον Άγιο
Αχίλλιο τη Σχολή Γονέων-«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΥΖΥ-
ΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ». Μία φορά τον μήνα-Σάβ-
βατο ή Κυριακή, στις 7.30 μ.μ.-από τον Οκτώβριο ως
και τον Μάιο, κάποιος ομιλητής αναπτύσσει ένα
θέμα, θίγοντας διάφορες πτυχές του γάμου και της
οικογένειας. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο υπό-
γειο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Μ.Ν.Αγ.Αχιλλίου.

Η επόμενη συνάντηση-ομιλία θα γίνει την Κυριακή
19  Μαϊου, στις 7.30 μ.μ. Ομιλητής θα είναι  ο π.
Κων.νος Μεταλλούλης, εφημέριος Ι.Ν. Αποστόλου
Θωμά Λαρίσης, με θέμα: «Η στήριξη της οικογενει-
ακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της εφη-
βικής ηλικίας».

Σχολή Γονέων στον Άγιο Αχίλλιο

πίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Φαινόμενο του θερμο-
κηπίου, όξινη βροχή, υπερθέρμανση-λιώσιμο των
πάγων, ατμοσφαιρική και υδάτινη ρύπανση, εξάντ-
ληση κάθε είδους φυσικού πόρου, είναι μόνο μερικές
από τις απειλές κατά του πλανήτη αλλά και της αν-
θρώπινης ζωής.

Κατά την Ορθόδοξη προσέγγιση, φυσικό περι-
βάλλον είναι ο κτιστός κόσμος, η από Θεού δημιουρ-
γηθείσα κτίση, μέσα στην οποία τοποθετήθηκε ο
άνθρωπος και τέθηκε από τον Θεό διαχειριστής και
φύλακας της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία  αντιμετωπίζει με
σεβασμό τη φύση, την αντιλαμβάνεται με την ιερό-
τητα που έχει ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο
και κατά συνέπεια δέχεται την άρρηκτη σχέση μεταξύ
τους αφού χωρίς αυτή παύει να υπάρχει άνθρωπος.
Παραδέχεται επίσης πως ο άνθρωπος πλάστηκε στο
τέλος αφού πρώτα δημιουργήθηκε η κτίση, και έτσι
τεκμηριώνεται η πλήρης εξάρτησή του από όλη την
προηγούμενη δημιουργία. Μεγαλύτερη όμως κατα-
ξίωση για το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ο ερχομός
του Χριστού με σάρκα-στοιχείο του υλικού κόσμου-
προκειμένου να μας σώσει αλλά και να μας κάνει κοι-
νωνούς όλης της κτίσεως.

Η Ορθόδοξη Θεολογία θεωρεί ως κύρια αιτία
του φαινομένου, την πτώση του ανθρώπου, το προ-
πατορικό αμάρτημα, που τον οδήγησε στην απομά-
κρυνσή του από τον Θεό Δημιουργό. Ταυτόχρονα, με

την απόρριψη του θελήματος του Θεού, ο άνθρωπος
στράφηκε και κατά του υλικού κόσμου, του φυσικού
περιβάλλοντος, το εκμεταλλεύτηκε και το κατέστρεψε
μέσα από την απληστία και την πλεονεξία του και με
τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν η ρήξη
του ανθρώπου με τη φύση είναι στην πραγματικότητα
ρήξη με τη ορθή χρήση της δημιουργίας του Θεού.

Έρχεται λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να μας
αφυπνίσει και να μας βοηθήσει να δούμε το οικολο-
γικό πρόβλημα με ηθική θεώρηση. Να απορρίψουμε
το καταστροφικό μοντέλο της υλιστικής ευδαιμονίας
και  με παραδοχή της αμαρτωλότητάς μας, μας καλεί
να αναστραφούμε ηθικά και πνευματικά. Πώς μπορεί
να γίνει αυτό; Με μετάνοια, αλλαγή ήθους και νοο-
τροπίας, με πνευματική και ανθρωπιστική παιδεία.
Δεν αρκούν οι εκστρατείες  προστασίας του περιβάλ-
λοντος, οι ΜΚΟ, ο ακτιβισμός που προβάλλεται έν-
τονα ως κίνημα από τα ΜΜΕ ή η εφαρμογή μέτρων
πρακτικής σημασίας μαζί με τεχνολογικές λύσεις.
Χρειάζεται ανατροπή του σύγχρονου υλιστικού φρο-
νήματος, ταπείνωση , αντίσταση στην καλοπέραση. Ο
αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει
να γίνει συνείδηση σαν ένας πνευματικός αγώνας κά-
θαρσης των παθών μας  γιατί εμείς προκαλέσαμε το
πρόβλημα  και εμείς πρέπει να το λύσουμε.

Αγάθη 
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