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Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινού-
πολη είναι ένα αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτε-
κτονικής, μνημείο πανανθρώπινο της πολιτιστικής
κληρονομιάς και για εμάς τους Έλληνες διαχρονικό
σύμβολο της χριστιανικού Βυζαντίου. Είναι φύσει
αδύνατο να περιληφθούν σε λίγες σελίδες όλα τα ση-
μαντικά στοιχεία και γεγονότα που σχετίζονται με την
υπερχιλιόχρονη ύπαρξη του ναού αυτού. Σίγουρα
όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την δημιουργία
της ίδιας της Πόλεως και τους σκοπούς που εξυπηρε-
τούσε η απόφαση αυτή του ιδρυτού της Μεγάλου
Κωνσταντίνου.

Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να
θεμελιώσει την νέα πόλη στην Ανατολή, σίγουρα δεν
σκεφτόταν να φτιάξει μία ακόμη πόλη ανάμεσα στις
αμέτρητες πόλεις που ίδρυσαν οι προκάτοχοί του,
αλλά την πόλη η οποία έμελλε να γίνει η νέα πρω-
τεύουσα της Αυτοκρατορίας. Γνώριζε πως ήταν θέμα
χρόνου η παλιά Ρώμη να πέσει στα χέρια των εχθρών
που κατέκλυζαν τα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας και επιδίωκαν την διάλυσή της. Για τον λόγο
αυτό ήθελε την δημιουργία μίας νέας πόλης που θα
μπορούσε να γίνει η νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρα-
τορίας και να δώσει νέα πνοή, νέα ζωή, στην παρα-
παίουσα Ρώμη. Η ελληνόφωνη Ανατολή αποτελούσε

τον ισχυρό πυλώνα στο όραμα του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου και μαζί με την δυνα-
μική παρουσία του Χριστιανισμού
αποτέλεσαν τις βάσεις για την επίτευξη
αυτού του σκοπού. Η Νέα Ρώμη, η Κων-
σταντινούπολη, αποτέλεσε την νέα πρω-
τεύουσα του ανατολικού τμήματος της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Χριστιανι-
κού πλέον Βυζαντίου.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε πλούτο
και δόξα στην Κωνσταντινούπολη που
όμοια δεν γνώρισε άλλη πόλη στην Ιστορία
μας. Έχτισε τείχη, δημόσια οικοδομήματα
και εκκλησίες, ενώ φρόντισε να συγκεν-
τρώσει αριστουργήματα του Αρχαίου κό-

σμου από όλες τις γωνιές της Αυτοκρατορίας, καθώς
επίσης λείψανα Αγίων και άλλα θρησκευτικά κειμή-
λια του Χριστιανισμού ώστε με την θαυμαστή παρου-
σία τους, να καταστήσουν την Πόλη Θεοφρούρητη
και Ανίκητη. Την συνήθεια αυτή την συνέχισαν και οι
διάδοχοί του, ώστε κάθε ξένος που την επισκέπτον-
ταν να νομίζει ότι δεν ζει σε τόπο γήινο.

Η νέα πρωτεύουσα χρειαζόταν μία Εκκλησία
που θα αποτελούσε το σημείο αναφοράς της Πόλης,
θα ήταν η καρδιά της. Ο πρώτος ναός που χτίστηκε
προς τιμήν της Αγίας Σοφίας, όπως και οι μεταγενέ-
στεροι δύο, καταστράφηκαν κατά την διάρκεια ταρα-
χών. Ο Ιουστινιανός θα ήταν ο αυτοκράτωρ εκείνος
που θα υλοποιούσε το σχέδιο των προκατόχων του
και θα έχτιζε την ‘’Μεγάλη Εκκλησιά’’. Μετά την
Στάση του Νίκα, ο αυτοκράτωρ ξεκίνησε τον Φε-
βρουάριο του 532 την ανέγερση του νέου ναού, με
ρυθμό εντελώς πρωτότυπο. Την υλοποίησή του την
ανέθεσε σε δύο κορυφαίους αρχιτέκτονες της εποχής
του, τον Ανθέμιο από τις Τράλλεις και τον Ισίδωρο
από την Μίλητο. Αυτοί κατάφεραν να ανεγείρουν ένα
τεράστιο κτίσμα και με έναν πρωτότυπο συνδυασμό
αρχιτεκτονικών στοιχείων τον κατέστησαν ασφαλή
και σχεδόν αλώβητο στο πέρασμα των αιώνων προ-
καλώντας τον θαυμασμό πάντων μέχρι τις μέρες μας.

Η  ΑΓΙΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΣ….



Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκαν τα
καλλίτερα υλικά, κάθε λογής μεγέθους και χρώματος,
φερμένα από όλα τα σημεία της Αυτοκρατορίας. Ο
ναός διακοσμήθηκε εσωτερικά με λαμπρά ψηφιδωτά
και πλούσια μοτίβα, υψώθηκε μαρμάρινο Τέμπλο με
πολυκάνδυλα, τοποθετήθηκαν Άμβωνας και Ψαλτή-
ρια, ενώ μέχρι και το 1204 οπότε λεηλατήθηκε από
τους Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας, υπήρχαν
πολλά Άγια Σκηνώματα, Προφητών και Αγίων, με
αναρίθμητα λείψανα που προσκυνούνταν από τους
πιστούς. Ο αυτοκράτωρ διέθεσε εξ αρχής εκατό πρω-
τομάστορες και χιλιάδες εργάτες και τεχνίτες να συν-
δράμουν στο έργο των δυο αρχιτεκτόνων και
κατάφεραν το ακατόρθωτο και θαυμαστό: Η Αγία
Σοφία ολοκληρώθηκε μέσα σε 5 χρόνια, 10 μήνες και
4 ημέρες! Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε ο Ιουστινιανός
με το αποτέλεσμα ώστε αναφώνησε: ‘’Δόξα τω Θεώ,
τω καταξιώσαντί με τοιούτο έργον αποτελέσαι. Νενί-
κηκά σε, Σολομώντα!’’         

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιουστινιανός κα-
θιέρωσε με νόμο του κράτους το προσωπικό που
χρειαζόταν για την εύρυθμη λειτουργία του μεγάλου
αυτού ναού της Χριστιανοσύνης: 80 ιερείς, 150 διά-
κονοι, 40 διακόνισσες, 70 υποδιάκονοι, 160 αναγνώ-
στες, 25 ψάλτες, 75 θυρωροί, συνολικά 600 περίπου

άτομα προσωπικό! Ο ναός γνώρισε μεγάλες στιγμές
δόξας καθώς εντός αυτού λειτούργησαν πλήθος
Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, πραγματοποιούν-
ταν οι στέψεις των Βασιλέων, ενώ Έλληνες και ξένοι
χρονικογράφοι πάντα αναφέρονται στο μεγαλείο των
τελουμένων αλλά και το κάλλος του οικοδομήματος.
Δυστυχώς όμως γνώρισε και στιγμές μεγάλης τραγι-
κότητας καθώς λεηλατήθηκε βάναυσα κατά τις δύο
Αλώσεις της Πόλεως, τόσο από τους Χριστιανούς
Σταυροφόρους, όσο και από τους Οθωμανούς Τούρ-
κους οπότε και μετετράπη σε τζαμί μέχρι το 1934
όταν ο Μουσταφά Κεμάλ μετέτρεψε την Αγια-Σοφιά
σε μουσείο. Στις μέρες μας αποφασίσθηκε η μετα-
τροπή του ναού εκ νέου σε τζαμί προς έκπληξη και
αποτροπιασμό όλων ημών που βλέπουμε την βεβή-
λωση του ιερού αυτού χώρου να συνεχίζεται έως τις
μέρες μας.      

Σήμερα, έπειτα από 15 αιώνων ιστορία, κάθε
ορθόδοξη ψυχή στρέφεται πάντοτε νοερά προς την
Αγιά-Σοφιά, το σύμβολο αυτό των θρησκευτικών και
εθνικών οραματισμών. Και θυμάται τους θρύλους και
τις παραδόσεις, την ατελείωτη Θεία Λειτουργία, τον
Μαρμαρωμένο βασιλιά και τις ανεκπλήρωτες ακόμη
εθνικές προσδοκίες. 

Στέφανος

Η επί του όρους ομιλία του Κυρίου αποτελεί το επι-
στέγασμα της διδασκαλίας Του. Είναι ο τέλειος νόμος,
ο ανθρωπίνως εφικτός και πραγματοποιήσιμος. Η
ομιλία αποτελεί ένα καταστατικό χάρτη της χριστια-
νικής ηθικής καθώς ξεκινά με τους Μακαρισμούς
(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο).

Οι μακαρισμοί αποτελούν εννέα αυτοτελείς προτά-
σεις που διατύπωσε ο Κύριος και καθιστούν τον άν-
θρωπο μακάριο, δηλαδή ευτυχή. Μακάριος σημαίνει
ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος όμως κατά Θεό και όχι
όπως συχνά φαντάζονται και επιζητούν οι άνθρωποι.

Η λέξη μακάριος παράγεται από τη λέξη μάκαρ,
μάκος, δηλαδή μακρύς, ψηλός στο ανάστημα. Μακα-
ριότητα, νοείται κάθε τί αγαθό, το ανέκφραστο κάλ-
λος, η καθαρή ζωή, η αγαλλίαση, η αιώνια χαρά και
ευφροσύνη, η πραγματική και ουσιαστική ευτυχία. Ο
Θεός έπλασε τον άνθρωπο για αυτές τις καταστάσεις
τις οποίες όμως, ο άνθρωπος έχει χάσει λόγω της
αμαρτίας, που άφησε να εισέλθει στη ζωή του.

Ο πρώτος μακαρισμός, «μακάριοι οι πτωχοί τω
πνεύματι, ότι αυτών εστίν η Βασιλεία των ουρανών»
ερμηνεύεται ως: ευτυχισμένοι όσοι είναι «πτωχοί τω

πνεύματι», γιατί σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ου-
ρανών.

Οι πτωχοί τω πνεύματι δεν είναι οι ανόητοι και οι
αργόστροφοι, οι νοητικά ανεπαρκείς, αλλά και ούτε
οι οικονομικά ασθενείς. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο
ευφυή, με αντίληψη και φυσικά ο βιοπορισμός του
καθενός δεν αποτελεί προϋπόθεση σωτηρίας. Επο-
μένως, ο μακαρισμός αναφέρεται σε εκείνους που
έχουν φτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Έχουν συναί-
σθηση της πνευματικής και ηθικής τους ανεπάρκειας.
Αυτοί που θα αποδέχονταν το Ευαγγέλιο από ταπεί-
νωση, όχι οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι που θεω-
ρούσαν ότι ήταν άρτιοι και υποδειγματικοί στην πίστη
τους.

Εν τούτοις, η ταπείνωση δεν έχει καμία σχέση με
την αίσθηση κατωτερότητας, έννοιες που συχνά συγ-
χέονται σήμερα. Ουσιαστικά, η κατωτερότητα είναι
καλυμμένος εγωϊσμός. Ο άξονας του εγωϊσμού έχει
δύο άκρα, τα αισθήματα υπεροχής και τα αισθήματα
κατωτερότητας.

Για να αποκτηθεί η πτωχεία του πνεύματος, πρω-
τίστως ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει αποκτήσει την

«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»



αυτογνωσία. Αν ειλικρινά, κοιτάξουμε τον εαυτό μας,
χωρίς έπαρση, με καθαρό και ακριβές βλέμμα, απο-
κτούμε αυτογνωσία, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με
τα πάθη μας, με τα ελαττώματά μας. Στο πνευματικό
λεξιλόγιο, αυτογνωσία, είναι η ταπείνωση. Μόνο με
την ταπείνωση αποκτούμε τη γνώση της κατάστασης
της ψυχής μας, το γνωστό «γνώθι σαυτόν» που έλεγε
ο Σωκράτης. Και άλλοι πρόγονοί μας, της θύραθεν σο-
φίας, όπως ο Μένανδρος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης
έλεγαν: «γένοιο οίος εσσί», «είθε να γίνεις εκείνος
που πραγματικά είσαι».

Η αρετή της ταπείνωσης έχει τρεις πτυχές. Η πρώτη
είναι η ηθική αυτογνωσία. Με σημερινούς όρους
είναι το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Είναι οι ροπές,
οι ακάθαρτες επιθυμίες, οι διάφοροι λογισμοί που
μας ταλανίζουν, όλα τα αθέατα στους πολλούς. Σε
αυτή την εσωτερική αμαρτωλότητα, το υποσυνεί-
δητο, η επιστήμη της ψυχολογίας θεωρεί αδύνατη
την επέμβαση τιθάσευσής της.  Ο ψαλμωδός όμως
παρακαλεί: “και εκ κρυφίων μου καθάρισόν με».
Πράγματι, μπορεί κάποιος να καθαρίσει το υποσυνεί-
δητό του με την άσκηση σώματος και ψυχής.

Ακολουθεί η διανοητική αυτογνωσία που αναφέ-
ρεται στη γνώση των διανοητικών μας προσόντων.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις διανοητικές μας δυ-

νάμεις και δυνατότητες, και να τις χειριζόμαστε χωρίς
έπαρση. Εξάλλου, όλα όσα έχουμε είναι δοσμένα από
το Θεό. Ο Σωκράτης, πάλι, όταν τον είχαν ρωτήσει
γιατί δε γράφει όλα όσα δίδασκε, απάντησε ότι το
χαρτί στο οποίο θα έγραφε, το θεωρούσε πιο πολύ-
τιμο από αυτά που θα έγραφε. Αυτή είναι η διανοη-
τική αυτογνωσία- ταπείνωση.

Τέλος, η σωματική ή υλική αυτογνωσία αναφέρεται
στα σωματικά μας προσόντα. Ταπεινή αναγνώρισή
τους ως δωρεών του Θεού και όχι εγωπαθής προβολή
τους. Κάτι που είναι δύσκολο να βρεθεί στις μέρες
μας, ζώντας σε μια εποχή άκρως αυτάρεσκη, φίλαυτη
και ολοκληρωτικά εγωκεντρική.

«Πάσα γαρ αρετή τω εκουσίω χαρακτηρίζεται», η
αρετή, δηλαδή, λογίζεται σ’ αυτόν που τη θέλει. Να
επιζητούμε την άσκηση, γιατί τη θέλουμε, όχι αναγ-
καστικά, αλλά και όχι γιατί έτσι προέκυψε από τις
συνθήκες της ζωής μας. Είμαι ευγενικός με τους συ-
νανθρώπους μου, που με κακολόγησαν, γιατί το
θέλω, όχι γιατί δε μπορώ να τους αντιμετωπίσω.

Η βασιλεία του Θεού έχει χαμηλή πόρτα, και για να
μπεις μέσα πρέπει ή να σκύψεις ή να είσαι παιδί,
όπως έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος. Η εκούσια πτωχεία
και η ταπείνωση είναι το κλειδί της.

Ασπασία

Αυτές οι μέρες του Οκτώβρη είναι τόσο όμορφες
να τις περπατάς… Θυμίζουν το καλοκαίρι που ήδη άρ-
χισε να φεύγει. Κάθισα σε ένα παγκάκι να ξαπο-
στάσω, χάζευα σιγά σιγά τα δέντρα που άρχισαν να
φυλλορροούν... Τότε ένα ευγενικό γεροντάκι ήρθε
δίπλα μου και με ρώτησε με ευγένεια, μπορώ να κα-
θίσω νεαρέ; Παρακαλώ, καθίστε του απάντησα !
Όμορφη μέρα η σημερινή, μου είπε, αν και για μένα
ο Οκτώβρης είναι ένας περίεργος μήνας... Γιατί; Τον
ρώτησα όλο περιέργεια. Γιατί παιδί μου ο Οκτώβρης
μου θυμίζει τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος... Τότε
παλικάρια πολλοί από μας αμούστακα φύγαμε για το
μέτωπο... Γινόταν χαμός! Πηγαίναμε με χαρά να υπε-
ρασπιστούμε την πατρίδα μας. Μεταλάβαμε στην Εκ-
κλησία - κάποιοι για στερνή φορά-  χαιρετίσαμε τους
γονείς μας, άλλοι τις  αρραβωνιαστικιές τους, τις γυ-
ναίκες τους, φίλησαν τα παιδιά τους... Κρεμάσαμε
στο λαιμό μας τον Σταυρό και πήραμε το πρώτο τρένο
για να καταταγούμε. Ο καθένας όπου του έλεγε η πα-
τρίδα. Και στην αρχή νικούσαμε και φτάσαμε μέχρι
την Κορυτσά. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Είδα αν-
θρώπους να πολεμάνε σαν λιοντάρια και να αφήνουν
την ζωή τους στα βουνά της Ηπείρου... Γυρίσαμε

πεζοί. Αλλά ξέρεις κάτι βρε παλικάρι μου, νικητές !!
Γύρισα και του χαμογέλασα. Ήθελα τόσο να συνεχίσει
να μου μιλάει... Ναι μη σου κάνει εντύπωση, νικητές.
Γιατί καταφέραμε να νικήσουμε αιώνια πάθη των Ελ-
λήνων και να ενωθούμε... Γιατί μπροστά στη σωτηρία
της πατρίδας μας δε βάλαμε τίποτα άλλο και έτσι
ήμασταν όλοι μαζί νικητές όπως το ακούς, με τη βοή-
θεια του Θεού και της Παναγίας παιδί μου. Τώρα
εσείς οι νέοι, έχετε τον λόγο να κρατήσετε αυτή την
ενότητα να κάνετε οικογένειες να προχωρήσει ο
τόπος... Και να μη φοβάστε! τίποτα χειρότερο από
τον πόλεμο στον κόσμο δεν υπάρχει... Μόνο στον Θεό
να πιστεύετε και αυτή η πίστη φτάνει. Σε κούρασα
βρε παιδί με τις ιστορίες μου... Όχι του λέω αντίθετα
μου άρεσε, σας ευχαριστώ πολύ. Άντε να πας και εσύ
σπίτι σου, θα σε περιμένει η φαμελιά σου. Σηκώθηκε
το γεροντάκι ήρεμα φόρεσε το καπέλο του και ετοι-
μάστηκε να φύγει. Σηκώθηκα και εγώ να τον χαιρε-
τήσω, πώς είναι το όνομά σας τον ρώτησα... Τι
σημασία έχει αγόρι μου ένας από τους πολλούς είμαι
και εγώ, μου είπε χαμογελώντας. Τότε έσφιξα το ρο-
ζιασμένο  χέρι του και το φίλησα.... Ήταν το χέρι όλων
αυτών που θυσίασαν  τα νιάτα τους και την ζωή τους

Υπάρχουν ακόμη ήρωες;



O μακαριστός π. Δημήτριος
Γκαγκαστάθης (1902 – † 29
Iανουαρίου 1975) υπήρξε μία
αγιασμένη μορφή, που με τις
προσευχές και τις συμβουλές
του βοήθησε πολλές οικογέ-
νειες, αφού έζησε ως έγγαμος
ιερέας μέσα στον κόσμο (μά-

λιστα, ο ίδιος ήταν υπερπολύτεκνος με 9 παιδιά).
Ο αείμνηστος Γέροντας συμβούλευε κάθε νέο ζευγάρι:
«Μάθετε από την αρχή της γνωριμίας σας και μάλιστα

του γάμου, από την πρώτη νύκτα του γάμου σας, να κά-
νετε μαζί την πρώτη προσευχή, το πρώτο Απόδειπνο. Και
αφού τελειώσει το Απόδειπνο– όπως γίνεται στα μονα-
στήρια – να κάνετε μία μετάνοια ο ένας στον άλλον και
να ζητήσετε συγγνώμη».

Τον ρώτησε κάποιος: «Κι αν δεν έχουμε καμία διαφω-
νία, γέροντα, γιατί να το κάνουμε αυτό;». Κι αυτός του

απάντησε:
«Να το κάνετε υποχρεωτικά, γιατί έτσι θα μάθετε να

ζητάτε ο ένας από τον άλλο συγγνώμη. Διότι, όταν θα
έρθει το πρόβλημα, κι όταν πλέον θα έρθει ο ίδιος ο διά-
βολος για να γεμίσει τον νου με τις δικές του αναρίθμη-
τες πληροφορίες, τις αλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε
βλέποντας τους δυο συζύγους  να κάνουν μετάνοια και
να υπακούουν ο ένας στον άλλον, επειδή δεν μπορεί να
σταθεί σε μία τέτοια ταπεινοφροσύνη, ασφαλώς  θα
φύγει, γιατί σιχαίνεται τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι
έχουν ταπεινοφροσύνη και έχουν αυτό το φρόνημα των
μετανοιών. Πραγματικά, μία τέτοια κατάσταση, όταν από
την αρχή λειτουργήσει, μπορεί να διαφυλάξει το νου, τον
ηγεμόνα νου και των δυο ανθρώπων από την παραπλη-
ροφόρηση, ώστε να μην κατέβουν οι πληροφορίες στη
συνέχεια στην καρδιά και πλέον τραυματίσουν την
αγάπη».

Η δύναμη της συγγνώμης.

Θα συνεχιστούν και τούτη τη χρονιά οι συναντήσεις
στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων που λειτουργούμε στον
Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ  ΣΥΖΥΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ». Μία φορά κάθε
μήνα (Κυριακή ή Σάββατο), από τον Οκτώβριο ως και τον
Απρίλιο,  στον Ναό μας, στις 7.30 μ.μ. ένας ομιλητής ανα-
λύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους πα-
ρευρισκομένους. Το πρόγραμμα των 3 πρώτων ομιλιών
έχει ως εξής:

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020: Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερώνυμος, ο οποίος
θα τελέσει και τον Αγιασμό.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020: κ.Σταύρος Μπαλογιάν-
νης, ομότιμος καθηγητής, «Συζυγία: συνύπαρξη ή συνύ-
φανση;»

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020: κ.Νίκος Ράπτης «Η συ-
νεργασία σχολείου και οικογένειας  στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα του παιδιού».

Σχολή γονέων στον Άγιο Αχίλλιο.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ι .Μ.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ.

για να ζούμε σήμερα με ευημερία εμείς... Το γερον-
τάκι έφυγε κατηφορίζοντας προς την πλατεία. Τελικά
σκέφτομαι υπάρχουν ακόμη ήρωες ανάμεσα μας...
Άνθρωποι τίμιοι, απλοί, δουλεμένοι μέσα  στο χρόνο,

πιστοί στον Θεό.Πού χάρη σε αυτούς υπάρχουμε και
εμείς... Είναι οι καθημερινοί άγνωστοι  ήρωες ....

Αντώνης

α)Κάθε Τρίτη, στις 9 μ.μ. πραγματοποιούνται ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ΝΕΩΝ (φοιτητών, εργαζομένων, νέων ζευγαριών) στον
Άγιο Αχίλλιο από τον π.Ραφαήλ, με θέμα: "Γάμος-μέγα
μυστήριο".

β)Κάθε Κυριακή πρωί, μετά τη Θ.Λειτουργία, γίνονται
κατηχητικά μαθήματα για μαθητές όλων των βαθμίδων
(από τα προνήπια έως και το Λύκειο).


