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ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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

Μη φοβάστε! Σας φέρνω την πιο χαρούμενη είδηση!
Τη νύχτα των Χριστουγέννων κάποιοι απλοί βοσκοί

που πρόσεχαν ξαγρυπνώντας τα κοπάδια τους είχαν
την μεγάλη ευλογία να υποδεχτούν πρώτοι στον
κόσμο τον γεννημένο Χριστό. Ξαφνικά παρουσιά-
στηκε  μπροστά τους Άγγελος λουσμένος σε λαμπρό
φως. «Μη φοβάστε!», τους λέει. «Σας
φέρνω την πιο χαρούμενη εί-
δηση, όχι μόνο για σας,
αλλά και για όλον τον
κόσμο. Γεννήθηκε σή-
μερα στην πόλη του
Δαβίδ, ο Σωτήρας
του κόσμου, ο
Χριστός, ο Κύ-
ριος. Κι αυτό θα
είναι σημάδι για
να τον αναγνω-
ρίσετε. Θα βρείτε
βρέφος νεογέν-
νητο, τυλιγμένο σε
σπάργανα και τοποθε-
τημένο σε μια φάτνη». Κι
ενώ ακόμα τους μιλούσε ο
άγγελος, εμφανίστηκε πλήθος αγ-
γέλων που κατέβαιναν από τον ουρανό και
υμνούσαν τον Θεό λέγοντας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Συνταρακτική  η προτροπή του αγγέλου  μην φο-
βάστε. Απλοί φτωχοί μεροκαματιάρηδες άνθρωποι

πήγαν στην φάτνη και προσκύνησαν
τον μικρό Χριστό! Σήμερα χιλιάδες χ ρ ό ν ι α
μετά την έλευση του Σωτήρα Χριστού ά π ε ι ρ ο ι
φόβοι φαρμακώνουν συχνά τις ψυχές μας! Παρότι
έχουμε λύσει πολλά από τα προβλήματα μας  πολλές

φορές  μας λείπει η  χαρά.  Ο  φόβος της
μοναξιάς και της εγκαταλείψεως

μέσα στις σύγχρονες πόλεις
γίνεται  τόσο αισθητός.

Την νύχτα των Χρι-
στουγέννων για μια

ακόμη φορά θα
χτυπήσουν οι
καμπάνες  μέσα
στη νύχτα. Οι
άνθρωποι κα-
λούμαστε στη

Χριστουγεννιά-
τικη Λειτουργία

μαζί με τους συνάν-
θρωπους μας σε κάθε

γωνία της γης να προσκυ-
νήσουμε ως απλοί προσκυνη-

τές τον γεννημένο Χριστό. Το “μή
φοβείσθε”  του αγγέλου  έρχεται να συντρί-

ψει κάθε φόβο μας, μια  και  το ελπιδοφόρο  γεγονός
της γεννήσεως του Ιησού Χριστού  μας εξασφαλίζει
την σωτηρία.

Αντώνης  

Ο ιστορικός Ιερός Ναός της Γεννήσεως του Χριστού Αθηνών
Ο ιερός ναός της Γέννησης του Χριστού – Χριστο-

κοπίδης βρίσκεται στην Αθήνα, στη γραφική συνοικία
του κέντρου, Ψυρρή, στην οδό Χριστοκοπίδου 2,
κοντά στην εβραϊκή συνοικία. Στην Ελλάδα είναι ο μο-
ναδικός ναός αφιερωμένος στη Γέννηση του Χριστού,
και ο δεύτερος σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας
αυτόν της Βηθλεέμ που θεμελιώθηκε από την Αγία
Ελένη το 334-335.

Κτήτορας του ναού υπήρξε η οικογένεια Κοπίδη,
εξού και το όνομά της, Χριστοκοπίδης( ο Χριστός του
Κοπίδη). Ο ναός αποτέλεσε κέντρο κοινωνικής μέρι-

μνας, στα χρόνια που έζησε η Αγία Φιλοθέη (1570),
καθώς την επισκεπτόταν συχνά, κάνοντας διακονίες
και μοιράζοντας ρουχισμό και συσσίτια στους κατοί-
κους της περιοχής.

Ο σημερινός ναός χρονολογείται από το 1860 και
ανεγέρθη στο σημείο που υπήρχε μικρότερος, χρι-
στιανικός ναός. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο πα-
λαιότερος ναός διέθετε κρύπτη με τοιχογραφίες, στην
οποία λειτουργούσε Κρυφό Σχολειό επί Τουρκοκρα-
τίας. Αυτός δε ο ναός ήταν κτισμένος πάνω στα ερεί-
πια Αρχαιοελληνικού Ναού, δωρικού ρυθμού, κάτι
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"Στις 2 Ιανουαρίου τιμάται ο άγιος Σεραφείμ του
Σάρωφ. Ποιος ήταν όμως εν συντομία ο βίος του;
Πόσα ωφέλιμα δίδαξε με τον βίο του με τη χάρη του
Θεού στον άνθρωπο;

Ο όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ, κατά κόσμον Πρό-
χορος Ισιδόροβιτς Μοσνίν, γεννήθηκε στο Κουρσκ της
Ρωσίας το 1759. Σε ηλικία 19 ετών εγκαταβίωσε στη
μονή του Σάρωφ, όπου με θαυματουργικό τρόπο θε-
ραπεύτηκε από υδρωπικία από την Υπεραγία Θεο-
τόκο. Το 1786 εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα
Σεραφείμ. Χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα ιερέας
το 1793. Την επόμενη χρονιά αναχώρησε για την
έρημο, όπου ήταν στυλίτης και εργάτης της σιωπής
για δεκαέξι χρόνια. Το 1810 έμεινε έγκλειστος στη
μονή του Σάρωφ ως το 1825, ενώ τα τελευταία 8 χρό-
νια της ζωής του έγινε στάρετς (δηλαδή γέροντας ορ-
θόδοξου ρώσικου μοναστηριού με συμβουλευτικά και
διδακτικά καθήκοντα) στη διακονία του πλησίον κατ’
εντολήν της Παναγίας. Όταν λειτουργούσε, πετούσε
στα ουράνια, και πολλές φορές αξιωνόταν να βλέπει
θαυμαστά οράματα και να ακούει αγγελικές μελω-
δίες. Χαιρετούσε κάθε άνθρωπο όλο τον χρόνο με την
φράση «Χριστός Ανέστη, χαρά μου!!» Αξιώθηκε θαυ-
μαστής επισκέψεως της Θεομήτορος στις 25 Μαρτίου
1831. Έζησε στη μονή και στην έρημο του Σάρωφ 54
έτη από το 1778 ως το 1833. Εκοιμήθη στις 2 Ιανουα-
ρίου 1833 σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός του υπήρξε
οσιακός. Βρέθηκε νεκρός, γονατισμένος, με τα μάτια
του προσηλωμένα στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ την
προηγουμένη ημέρα είχε κοινωνήσει των Αχράντων

Μυστηρίων και είχε αποχαιρετήσει τους πατέρες του
Μοναστηριού. Άγιος ανεκηρύχθη επίσημα το 1903.
Μετά την κοίμηση του οσίου στο μοναστήρι του
Σάρωφ παρουσιάστηκαν πολλά πρόσωπα, τα οποία
μαρτυρούσαν κάποια ευεργεσία ή θεραπεία που
είχαν λάβει από τον άγιο. Στο κελί του στη μακρινή
έρημο ανακάλυψαν το 1893 το υπόγειο σπήλαιο, στο
οποίο κρυβόταν για να προσεύχεται απερίσπαστος
από τους προσκυνητές την περίοδο του εγκλεισμού
του. Εορτάζει στις 2 Ιανουαρίου και στις 19 Ιουλίου.
Η αγιότητά του γίνεται γνωστή σ’ όλον το χριστιανικό
κόσμο.

Ας αναφέρουμε μερικά σημεία της διδασκαλίας
του, καθώς μνήμη αγίου είναι μίμηση αγίου.

-Το φως του Χριστού: για να δεχθείς και να νιώσεις
στην καρδιά σου το φως του Χριστού, πρέπει να απο-
σπαστείς όσο γίνεται από τα ορατά πράγματα. Καθά-
ρισε πρώτα την ψυχή σου με τη μετάνοια, με τα καλά
έργα και την ειλικρινή πίστη στον Εσταυρωμένο,
κλείσε τα σωματικά μάτια, βύθισε το νου σου στην
καρδιά και φώναζε αδιαλείπτως το όνομα του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού. Το φως αυτό είναι συγχρόνως
και ζωή, κατά τον λόγο του Ευαγγελίου: «Εν αυτώ ζωή
ην και η ζωή ην το φως των ανθρώπων» (Ιωάν. α΄ 4).

-Ο σκοπός της ζωής μας: η προσευχή, η νηστεία,
η αγρυπνία και κάθε χριστιανικό έργο, όσο κι αν είναι
καλό καθ’ εαυτό, δεν αποτελεί τον σκοπό της χριστια-
νικής μας ζωής, αλλά χρησιμεύει σαν μέσο για την
επιτυχία του. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής

Ο όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ

που δικαιολογεί τον προς βορρά προσανατολισμό
του. Ο σημερινός ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με
τρούλο. Ο αρχιτέκτονας του ναού παραμένει άγνω-
στος.

Μετά την απελευθέρωση και τη μεταφορά της
πρωτεύουσας της χώρας στην Αθήνα, το 1834, ο ναός
στέγασε τον Άρειο Πάγο. Ο τότε υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Γεώργιος Πραϊδης, πρότεινε τη χρήση ερειπωμέ-
νων ναών για τη στέγαση των δικαστηρίων. Και έτσι
ο ναός της Αγίας Ελεούσης, ο ναός του Αγίου Αθανα-
σίου και ο ναός του Χριστοκοπίδη, φιλοξένησαν το
Κακουργιοδικείο, το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο, αν-
τίστοιχα. Και οι τρεις ναοί βρίσκονται στου Ψυρρή με
μικρή απόσταση μεταξύ τους. Προκειμένου όμως να
γίνει λειτουργικός ο ναός του Χριστοκοπίδη, αποκα-
ταστάθηκε η στέγη του, που είχε καταρρεύσει από τον
Δανό αρχιτέκτονα, Χριστιανό Χάνσεν.

Την ημέρα των εγκαινίων της μετατροπής του
ιερού ναού σε αίθουσα απονομής της δικαιοσύνης,
λειτούργησαν επτά αρχιερείς και παρέστη η βασί-
λισσα Αμαλία. Μετά την τελετή η βασίλισσα άφησε
ως αφιέρωμα στο δικαστήριο το κάθισμά της, ένα ξυ-
λόγλυπτο θρόνο με στέμμα, που φυλάσσεται ως κει-
μήλιο σήμερα στο ναό.

Οι σημερινές τοιχογραφίες χρονολογούνται από τα
τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου με πιο

χαρακτηριστικές τον Παντοκράτορα και στην κόγχη
του ιερού την Πλατυτέρα, μια επιβλητική σύνθεση. Ο
κοσμοκαλόγερος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τις πε-
ριόδους που ζούσε στην περιοχή, εκκλησιαζόταν
συχνά στο ναό και μάλιστα έχει αφιερώσει στη δυτική
πλευρά του ναού την τοιχογραφία των προφητών
Ηλία του Θεσβίτη και Ελισσαίου. Στο ναό επίσης σώ-
ζονται τα ασημένια στέφανα του Βασιλέως Όθωνα. Οι
βασίλισσες Αμαλία και Όλγα, είχαν δωρίσει στο ναό
μια πληθώρα κειμηλίων, που δυστυχώς όμως έχουν
χαθεί.

Ο ιερός ναός της Γεννήσεως του Χριστού όντας
ένας από τους πιο παλιούς ναούς της χώρας, περιποι-
ημένος και κομψός μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα
ζωντανό ταξίδι στο χρόνο. Η 1η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων προτείνει, «λόγω της ιστορικής και καλ-
λιτεχνικής αξίας του Ι.Ν. Γεννήσεως του Χριστού, την
κήρυξη του ως κτίσματος χρήζοντος ειδικής κρατικής
προστασίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Εορτάζει την
26η Δεκεμβρίου.

*Οι ιστορικές πληροφορίες για το ναό πάρθηκαν
από τον ιστότοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ασπασία
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ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.
-Η τροφή της ψυχής: η ψυχή τρέφεται με τον λόγο

του Θεού, ιδιαιτέρως με τη μελέτη της Καινής Διαθή-
κης και του Ψαλτηρίου. Το Ευαγγέλιο και τις Επιστολές
των Αποστόλων πρέπει να τις διαβάζουμε όρθιοι
μπροστά στις ιερές εικόνες, ενώ τους Ψαλμούς μπο-
ρούμε να τους διαβάζουμε καθιστοί. Από τη μελέτη
της Αγίας Γραφής φωτίζεται και χαριτώνεται ο νους.

-Περί λύπης και παθών: όταν η λύπη κυριεύσει την
ψυχή, τη γεμίζει με οδύνη και στενοχώρια. Δεν την
αφήνει να προσευχηθεί με θέρμη και να μελετήσει τις
Γραφές με προσοχή. Επίσης την στερεί από την πρα-
ότητα και την ανεκτικότητα στη συναναστροφή με
τους ανθρώπους. Η λύπη εξουθενώνει τον άνθρωπο.
Τότε δεν μπορεί ούτε να δεχθεί ειρηνικά μια καλή

συμβουλή. Όποιος νίκησε τα πάθη, αυτός νίκησε και
την θλίψη. Όμως, όποιος νικιέται από τα πάθη δεν θα
αποφύγει τα δεσμά της θλίψεως. Όπως ο άρρωστος
φαίνεται από το χρώμα του προσώπου του, έτσι και
ο εμπαθής από την κατάθλιψη. Ο Κύριος φροντίζει για
την σωτηρία μας όμως ο ανθρωποκτόνος διάβολος
προσπαθεί να μας οδηγήσει στην απελπισία.

-Για τον πλησίον: πρέπει να φερόμαστε με λεπτό-
τητα, χωρίς να τον προσβάλλουμε ούτε με το βλέμμα
μας. Τον συγχυσμένο και θλιμμένο άνθρωπο να τον
ενθαρρύνουμε με λόγια αγάπης. Και αν κάποιοι σου
προξενούν αδικία, όποια κι αν είναι αυτή, δεν πρέπει
να εκδικούμαστε, αλλά αντιθέτως να τους συγχω-
ρούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.                                                                                                       

Βασιλική

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είναι Άγιος

και προφήτης του Χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος
του Ιησού Χριστού και θεωρείται ότι με τη διδασκαλία
του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία
Ιησού, εξ ου και ο χαρακτηρισμός “Πρόδρομος”.[2] Η
διδασκαλία του υπήρξε δηκτική, ζητώντας από κάθε
άνθρωπο να σταματήσει την ανηθικότητά του, βαπτί-
ζοντας όσους έπαιρναν μια τέτοια απόφαση. Σύμ-
φωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, αποδοκίμασε
ανοικτά την σχέση του τότε τετράρχη
της Γαλιλαίας Ηρώδη Αντίπα με την γυναίκα του αδελ-
φού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την φυλάκιση[3] και
στη συνέχεια τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη.

Την επομένη ημέρα των Θεοφανίων καθιερώ-
θηκε να εορτάζουμε, τη μνήμη του πανίερου προ-
φήτη Ιωάννη Προδρόμου. Ο Ιωάννης ήταν γιος του
ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Μέχρι τα τριάντα του
χρόνια, ζει ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας,
αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη
και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση. Το ρούχο
του ήταν από τρίχες καμήλας, στη μέση του είχε δερ-
μάτινη ζώνη και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες
και άγριο μέλι. Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιο-
πρεπής και δυναμικός, ο Ιωάννης φανέρωνε αμέσως
φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Με μεγάλη χάρη
κήρυττε «τα πλήθη». Κατακεραύνωνε και χτυπούσε
σκληρά τη φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση, που κάτω
από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας έκρυβε
τις πιο αηδιαστικές πληγές ψυχικής σκληρότητας και
ακαθαρσίας. Γενικά, η διδασκαλία του συνοψίζεται
στη χαρακτηριστική φράση του: «Μετανοείτε· ήγγικε
γαρ ή βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας,
έτσι, το δρόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το
σωτήριο έργο Του. Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια
δράση Του, ο κόσμος άφηνε σιγά-σιγά τον Ιωάννη και
ακολουθούσε Αυτόν. Η αντιστροφή αύτη, βέβαια, θα
προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα γεννούσε αγκάθια
ζήλειας και φθόνου σ’ έναν, εκτός χριστιανικού πνεύ-
ματος, διδάσκαλο ή φιλόσοφο. Αντίθετα, στον Ιωάννη
προκάλεσε μεγάλη χαρά και ευφροσύνη, για τον
όποιο ο Κύριος είπε ότι κανείς άνθρωπος δε στάθηκε
μεγαλύτερος. 

Μετά την βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη
ποταμό από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τελείωσε
η αποστολή του. Ο Χριστός άρχισε πλέον να κηρύσσει
σε όλη τη Γαλιλαία. Έτσι σε όσους πήγαιναν πλέον να
βαπτιστούν σ’ εκείνον, τούς θύμιζε ότι το δικό του βά-
πτισμα ήταν με νερό, ενώ του Ιησού με Πνεύμα Άγιο.
Και δεν περιοριζόταν στο να διδάσκει μόνο και να
νουθετεί, αλλά καυτηρίαζε και τα στραβά πού έκαναν
οι άνθρωποι, προπαντός οι άρχοντες, γιατί έδιναν το
κακό παράδειγμα. Όταν έμαθε, λοιπόν, για την άτακτη
και αμαρτωλή ζωή πού έκανε ο βασιλιάς Ηρώδης θε-
ώρησε χρέος του να τον ελέγξει και να προσπαθήσει
να τον φέρει στον δρόμο του Θεού. Ο Ηρώδης ζούσε
παράνομα. Είχε πάρει για γυναίκα του την γυναίκα
τού αδελφού του. Έτσι ο Ιωάννης πού ήταν κήρυκας
με θάρρος και δεν μπορούσε να σιωπήσει έλεγχε συ-
νέχεια το βασιλιά, λέγοντάς του πώς η ζωή πού έκανε
δεν ήταν σωστή και πώς δεν επιτρεπόταν να έχει για
γυναίκα του την γυναίκα τού αδελφού του. Αντί να με-
τανοήσει ο βασιλιάς έστειλε στρατιώτες να τον συλ-
λάβουν και να τον πετάξουν στην φυλακή. Η
Ηρωδιάδα θέλησε να τον εκδικηθεί και βρήκε την ευ-
καιρία. Ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του και είχε
στο τραπέζι καλεσμένους άρχοντες και αξιωματικούς.
Τότε μπήκε στη μεγάλη αίθουσα η κόρη της Ηρωδιά-
δας, η Σαλώμη και χόρεψε ένα χορό προκλητικό. Ο
χορός άρεσε τόσο πολύ στον Ηρώδη που της είπε::
«Ζήτησέ μου ότι θέλεις κι εγώ θα σού το δώσω». Και
μάλιστα ορκίστηκε λέγοντάς της ότι θα της δώσει
ακόμα και το μισό του βασίλειο. Τότε η Σαλώμη ρώ-
τησε την μητέρα της κι εκείνη της είπε να ζητήσει το
κεφάλι του Ιωάννη. Έτσι κι έγινε. Ο βασιλιάς δεν
ήθελε να φανεί πώς δεν κρατά τον λόγο και διέταξε
αμέσως ένα στρατιώτη να πάει να φέρει το κεφάλι
τού Ιωάννη. Αυτός πήγε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη
και του έφερε το κεφάλι μέσα σ’ ένα πιάτο. Έπειτα το
έδωσε στη Σαλώμη και αυτή στη μητέρα της. Όταν οι
μαθητές τού Ιωάννη πληροφορήθηκαν το γεγονός,
πήγαν στη φυλακή, πήραν το σώμα του και το έθα-
ψαν.

Ιωάννης και Ειρήνη
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1. ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Δεκεμβρίου 4.30 μ.μ. στην «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ».

2. ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Δεκεμβρίου 10.30 π.μ. στο Παλιό Νοσοκομείο.

3. ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Δεκεμβρίου στο Γηροκομείο Αρμενίου.

4. ΤΡΙΤΗ 31 Δεκεμβρίου 10.30 π.μ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στον Μητροπολίτη μας.

5. ΠΕΜΠΤΗ 2 Ιανουαρίου 4.30 μ.μ. στο ANIMUS.

Οι αναχωρήσεις θα γίνονται τις παραπάνω μέρες και ώρες από τον Ναό του Αγίου Αχιλλίου.

Πρόγραµµα επισκέψεων Νέων Αγίου Αχιλλίου σε Ιδρύµατα για Κάλαντα.Πρόγραµµα επισκέψεων Νέων Αγίου Αχιλλίου σε Ιδρύµατα για Κάλαντα.

Στο Μαυροβούνιο,
στις Δαλματικές ακτές,
βρέθηκε το χορευτικό
του Ναού μας προσκε-
κλημένο από τον Πολι-
τιστικό Οργανισμό του
Δήμου της Budva. Συμ-
μετείχε σε Διεθνές
Folklore Festival στην
παλιά πόλη, μαζί με
αποστολές από Βουλ-
γαρία, Πολωνία, Ρου-
μανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σλοβακία,
Καζακστάν κ.ά.  Το χορευτικό του Ναού μας απέσπασε
δυνατό χειροκρότημα από το κοινό και δημόσιο
έπαινο από τους διοργανωτές για τους παραδοσια-
κούς ήχους, τις όμορφες φορεσιές και  τις εντυπωσια-
κές φιγούρες. Ήταν πράγματι μια δυνατή παρουσία
που προκάλεσε  ενθουσιασμό και θετικά σχόλια από
όλους.

Πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος ήταν μια ξεχωρι-
στή εμπειρία για τους Λαρισαίους εκδρομείς. Τόσο η
διαδρομή μέσα στην Αλβανία, όσο και η διαμονή στο
Μαυροβούνιο αποτέλεσαν μοναδική ευκαιρία χαλά-
ρωσης και γνωριμίας με καινούργια μέρη. Η
Μπούντβα (Βουθόη στα ελληνικά) ήταν ο τόπος δια-
μονής. Η παλιά πόλη έκλεψε τις καρδιές όλων: με την

ακρόπολη, τις εκκλη-
σιές, τα σοκάκια, το
Μοναστήρι της Πα-
ναγιάς, τα γραφικά
σπίτια, τη θέα στην
Αδριατική θάλασσα.
Ακόμη είχαν την ευ-
καιρία να επισκε-
φθούν το Κότορ, μια
μεσσαιωνική κα-
στρούπολη και
σπουδαίο τουρι-

στικό κέντρο του Μαυροβουνίου, ενώ συμμετείχαν
και σε μία μίνι κρουαζιέρα γύρω από τη Μπούντβα,
στα νησιά του Αγίου Στεφάνου και του Αγίου Νικο-
λάου. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το προσκύνημα στον Κα-
θεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τί-
ρανα. Εκεί συνάντησαν τον Λαρισαίο φημισμένο
εικαστικό Χρήστο Παπανικολάου, στενό συνεργάτη
του Αρχιεπισκόπου κ.Αναστασίου, ο οποίος τους ξε-
νάγησε στον Ναό και τους ανέπτυξε το έργο που επι-
τελεί η Εκκλησία της Αλβανίας. 

Τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών για τους
νέους γίνονται κάθε Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο
του Ναού: 8.30μ.μ. για αρχαρίους και 9.30μ.μ. για
προχωρημένους.

Σε διεθνές Φεστιβάλ στο Montenegro το χορευτικό του Αγίου Αχιλλίου.
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