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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
Κ . Κ . Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ  

Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε 
τήν παροῦσα ἔκδοση CD, ἡ ὁποία 
περιλαμβάνει ψαλτικά ἀπό τίς ἀκο-
λουθίες τῶν δύο μεγάλων ἁγίων, πολι-
ούχων τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως 
Λαρίσης καί Τυρνάβου, Ἀχιλλίου καί 
Βησσαρίωνος. 

Οἱ δύο ἅγιοι προστᾶτες μας, ὁ μέν πρῶτος, ἅγιος Ἀχίλλιος, 
ὑπῆρξε ἕνας ἐκ τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί 
τοῦ ὁποίου, ἔχουμε τήν τιμή καί τήν εὐλογία, τά χαριτόβρυτα καί σεπτά 
τίμια λείψανά του νά εὑρίσκονται ἀποτεθησαυρισμένα στόν φερώνυμο 
Ἱερό Ναό, ὁ δέ δεύτερος, ἅγιος Βησσαρίων, γόνος μεγάλης λευϊτικῆς 
οἰκογένειας, κτίτωρ καί ἱδρυτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δουσίκου, ἄφησε 
ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς ἀρχιερατείας τόσον ὡς Ἄρχιεπίσκπος Λαρίσης, 
ὅσον καί εύρυτέρως στήν ἁγιοτόκο Θεσσαλική γῆ.  

Γι’ αὐτό καθετί πού γίνεται πρός τιμήν καί μνήμην τέτοιον 
ὑψηλῶν πνευματικῶν μορφῶν ἀποτελεῖ ξεχωριστή εὐλογία γιά τό 
χριστεπώνυμο πλήρωμα καί τήν Τοπική καί ἐν γένει Ἁγιωτάτη 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.  

Τέτοιες προσπάθειες προάγουν τήν βυζαντινή ἑλληνορθόδοξη 
τέχνη καί παράδοση καί διασώζουν τήν πολύτιμη πνευματική μας 
γνήσια καί αὐθεντική κληρονομιά και παρακαταθήκη. 

Συγχαίρουμε καί ἐπαινοῦμε τήν ἐν λόγῳ ὡραία προσπάθεια, 
εὐχόμενοι ὁ Δωρεοδότης Ἅγιος Θεός νά εὐλογεῖ καί νά ἐνισχύει παρό-
μοιες πνευματικές προσφορές. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  

Κ.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, 
συμπληρώνει φέτος 90 χρόνια λει-
τουργίας. Στη διαδρομή αυτή μας 
χάρισε μεγάλες συγκινήσεις προσφέ-
ροντας στο φιλόμουσο κοινό εξαιρετικές 
συναυλίες ποικίλου περιεχομένου. 

Σήμερα το Δημοτικό Ωδείο συ-
νεχίζει με σταθερότητα την ανοδική του πορεία  καταγράφοντας επι-
τυχίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το κοινό της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής έχει τιμήσει το 
έργο του Ωδείου και εμπιστεύεται σ' αυτό τη μουσική εκπαίδευση των 
παιδιών του, οι καλλιτέχνες και οι καθηγητές που συνεργάστηκαν με 
αυτό έχουν διαδώσει παντού τις θετικότερες των εντυπώσεων για την 
άρτια διοικητική και εκπαιδευτική - καλλιτεχνική οργάνωση και την 
αποτελεσματικότητα των τμημάτων του, κατατάσσοντάς το στα σημα-
ντικότερα και καλύτερα ωδεία της χώρας μας. 

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα μουσικά σύνολα του Δημοτικού 
μας Ωδείου, έχει Βυζαντινή Χορωδία «Χορός Αγγελικός» του 
Δημοτικού μας Ωδείου, η οποία απαρτίζεται από μαθητές που φοιτούν 
σε αυτό, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτη και Καθηγητή Βυζαντινής 
Μουσικής Γεωργίου Καραγιαννάκη. 

Το νέο CD της Βυζαντινής Χορωδίας περιλαμβάνει ψαλμωδίες 
από τις ακολουθίες των δυο μεγάλων αγίων, πολιούχων της Μητρό-
πολης Λαρίσης και Τυρνάβου, του Αγίου Αχιλλίου και του Αγίου 
Βησσαρίωνος. Πρόκειται για δουλειά υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο της 
βυζαντινής ελληνορθόδοξης τέχνης και παράδοσης. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές της χορωδίας για την 
πρωτοβουλία και το αποτέλεσμα. 
 

Απόστολος Καλογιάννης 
Δήμαρχος Λαρισαίων 
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ΦΟΡΗΤΗ  ΕΙΚΟΝΑ:   
ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΑΧΙΛΛΙΟΣ  ΚΑΙ  ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ,  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΛΑΡΙΣΗΣ  
(ΙΕΡ Ο Σ  ΝΑΟ Σ  ΑΓΙΟ Υ  ΝΙΚΟ ΛΑΟ Υ  ΛΑ ΡΙ ΣΗ Σ)  

Η εικόνα επιλέχτηκε προς έκθεση στο 
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, στο 
πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης “Εκκλησία: 
Τέχνη και λαϊκή λατρεία, 18ος -20ος αιώ-
νας” που οργανώθηκε σε συνεργασία με την 
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και 
την εφημερίδα Ελευθερία (εγκαίνια 14-12-
2019). 

Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα 
της μεταβυζαντινής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, όπου ο απλός λαϊκός 
τεχνίτης στην ήδη υπάρχουσα αρχαιοελληνική και βυζαντινή παράδοση, 
σε συνδυασμό με επιρροές από την ανατολική και κυρίως τη δυτική 
τέχνη, προσθέτει τη δική του σφραγίδα . 

Εικονίζονται οι Άγιοι Αχίλλιος και Βησσαρίων ολόσωμοι και 
μετωπικοί με αρχιερατικά άμφια και στο άνω κεντρικό τμήμα της 
εικόνας ο Χριστός σε δόξα. Οι μορφές δεν παρουσιάζονται πλέον ραδινές 
και ασκητικές κατά τα βυζαντινά πρότυπα αλλά αποδίδονται πιο 
ρεαλιστικές, εκφραστικές και εξανθρωπισμένες. Ιδιαίτερα επιμελημένη 
είναι η απόδοση των αρχιερατικών αμφίων με λεπτομερή απόδοση των 
πτυχώσεων και των διακοσμητικών μοτίβων που φέρουν. 

Εμφανή στοιχεία αποτελούν ο λυρισμός και η ένταση του 
χρώματος καθώς και η καθαρότητα και η διαφάνεια του σχήματος. Αυτά 
ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι που στοιχειοθετούν τη μοναδικότητα 
της συγκεκριμένης εικόνας καθώς και την ύψιστη αισθητική και 
καλλιτεχνικής της αξία. 
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Διαστάσεις:  95εκ x 66εκ x 3,8 εκ. 

Τεχνική:  αυγοτέμπερα 

Κατάσταση:  συντηρημένη 
 

 

 

 

 

 

 

Φανή Καλοκαιρινού 

Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας 

Αρχαιολόγος-Λαογράφος 
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ΒΙΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΑΧΙΛΛΙΟΥ   
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  

Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος ὁ ἀποκαλούμενος καί 
θαυματουργός καί μυροβλήτης, καταγόταν ἀπό 
τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καί ἔζησε στά 
χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (306 - 337 
μ.Χ.) Ὕστερα ἀπό τόν θάνατο τῶν γονέων του καί 
τήν ἀποδέσμευσή του ἀπό τήν μεγάλη περιουσία 
πού κληρονόμησε, ὁ νεανικός του πόθος, τόν ἔφερε 
στούς Ἁγίους Τόπους καί κατόπιν στήν Ρώμη. 
Ἐκεῖ ἐπιδόθηκε στό Ἱερό ἔργο τοῦ Ἱεροκήρυκα, 

διδάσκοντας ἀκατάπαυστα τόν θεῖο λόγο σέ πόλεις καί χωριά, 
ἀψηφώντας  ἀνάγκες, λοιδορίες, διωγμούς καί ταλαιπωρίες. 

Οἱ μεγάλες καί σπουδαῖες ὑπηρεσίες του, τά πάμπολα χαρί-
σματά του καί ἡ ὑποδειγματική βιοτή του συνετέλεσαν τά μέγιστα ὥστε 
νά ἀναδειχθεῖ Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης «ψήφῳ ὅλου τοῦ κλήρου καἰ τοῦ 
λαοῦ». Ἀπό τήν νέα του θέση ὁ Ἀχίλλιος, στάθηκε «χηρῶν, ὀρφανῶν, 
πενήτων, ἀδικουμένων καί τῶν κακῶς πασχόντων προϊστάμενος ἐν 
πολλῇ σπουδῇ» και ἄγρυπνος φύλακας καί φρουρός τῆς παρακαταθήκης 
τῆς πίστεως καί τοῦ ποιμνίου πού του εμπιστεύτηκαν. 

Ὁ Ἀχίλλιος διακρίθηκε καί  κατά την Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο 
πού ἔγινε τό 325 μ.Χ. στήν Νίκαια, ἐναντίον τοῦ  θεομάχου Ἀρείου στήν 
ὁποῖα ὁ Ἄγιος ἔλαβε μέρος πρωταγωνιστικό ὅπου θαυματουργικά μέ 
πρόσταγμά του ἀνέβλυσε ἔλαιο μέσα ἀπό τήν πέτρα. Τότε ὁ Μέγας 
Κωνσταντίνος, ἐκτιμῶντας τίς ἀρετές του, του ἔδωσε μεγάλη χρηματική 
δωρεά τήν ὁποῖα, ὅταν ὁ Ἀχίλλιος ἐπέστρεψε στήν Λάρισα, διέθεσε γιά 
νά κτίσει ναούς καί για τήν μέριμνα τῶν ἀσθενών καί τῶν φτωχῶν. 

Ὕστερα ἀπό 35 ἔτη ἀρχιερατείας στήν Λάρισα, ἔφθασε καί γι’ 
αὐτόν ἡ ὥρα τῆς κοίμησης, τήν ὁποῖα προαισθάνθηκε. Γιά τοῦτο κάλεσε 
πρίν ἀπό αὐτήν κοντά του τούς ποιμένες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί 
τούς λαϊκούς συνεργάτες του, γιά νά τούς χαιρετίσει καί νά τους ἀφήσει 
σάν παρακαταθήκη τίς τελευταῖες συμβουλές, πού ἀποτελούσαν τούς 
κεντρικούς ἄξονες καί τῆς δικῆς του βιοτῆς. 

Ὁ Ἅγιος παρέδωσε τελικά στά μέσα τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνα εἰρηνικά 
τήν ψυχή του. Τό ἱερό λείψανό του τοποθετήθηκε σέ μία λάρνακα, που ὁ 
ἴδιος εἶχε κατασκευάσει, γιά νά ἐνθυμεῖται τόν θάνατο καί νά προετοι-
μάζεται γιά τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή. Ἀπό τήν λάρνακα αὐτή ἀνέβλυσε 
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κάποια στιγμή μύρο εὐωδιαστό, φανερώνοντας ὅτι εἶχε βρεῖ τήν δικαί-
ωση τῶν κόπων καί τῶν ἀγώνων του ἀπό τόν παντεπόπτη Κύριο. 

Στά χρόνια τῆς βουλγαρικῆς ἀκμῆς τό 985 (ἤ το 986)  μ.Χ., ὁ 
Τσάρος Σαμουήλ ἅρπαξε τό λείψανο τοῦ Ἁγίου ἀπό τήν Λάρισα καί τό 
τοποθέτησε σέ λάρνακα στό νησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου  ὅπου καί 
ἀνήγειρε μεγαλοπρεπή Ναό (βασιλική), τῆς ὁποῖας σήμερα σώζονται 
μόνο τά ερείπιά.της.  

Μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες, ὅπου τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου 
ἀγνοούνταν, βρέθηκε κατά την διάρκεια ἀνασκαφῶν στά ερείπια τοῦ 
Ναοῦ τῶν Πρεσπών τήν δεκαετία τοῦ 1960. Ἀφοῦ μεταφέρθηκε στήν 
Ἱερά Μονή Ὀρμύλιας Χαλκιδικῆς, τελικά ἐπέστρεψε ὕστερα ἀπό δέκα 
αἰῶνες στήν Λάρισα τόν Μάιο τοῦ 1981 μέ ἐνέργειες τῶν μακαριστών 
Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης καί Λαρίσης, Παντελεήμονα καί Σερα-
φείμ ἀντίστοιχα ὅπού βρίσκεται σήμερα σέ λάρνακα στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Λαρίσης ὥς ακοίμητος φρουρός καί προστάτης  τῶν 
πιστῶν ὄχι μόνο της τοπικής Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς 
Θεσσαλίας. 

Ἡ μνήμη του ἐορτάζεται στις 15 Μαϊου . 
 

Πηγές - Βιβλιογραφία: 

• Ἀχιλλέας Βασ. Πιτσίλκας, Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ.,   
«ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ»,  
ΜΑΪΟΣ, τόμος ΠΕΜΠΤΟΣ. 

• Σταῦρος Γουλούλης, Δρ. Βυζαντινῆς Τέχνης,  
«ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΠΑΓΗ, 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»,  
περιοδικό Ι. Μ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ, τεύχος 1ο. 
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ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΟΥ Β΄  
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  

Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β΄ ὁ Νέος ἤ «ὁ τοῦ 
Σωτῆρος» γεννήθηκε στήν Πόρτα Παναγιά 
Τρικάλων τό 1490 μ.Χ., λίγα χρόνια μετά τήν 
ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς 
Τούρκους. Ἄν καί οἱ συνθῆκες ἦταν πολύ δύσκολες, 
γαλουχήθηκε καί ἀνατράφηκε ἀπό τούς εὐλαβεῖς 
γονεῖς του μέ τά ἱερά νάματα τῆς ἁγίας πίστεώς 
μας καί τά ἰδεώδη τοῦ Γένους. 

Ἀπό τήν νεανική του ἡλικία διακρινόταν γιά 
την εὐφυΐα καί τήν σύνεσή του ἀλλά καί γιά τήν εὐθύτητα τοῦ 
χαρακτῆρος του, τήν ἀγνότητα καί σωφροσύνη του, τήν ταπεινοφροσύνη 
καί τήν βαθειά πίστη του, τήν ἀπέραντη ἀγάπη του. 

Ἀπό πολύ μικρός ἐκδήλωσε τήν κλίση του πρός τόν μοναχισμό. 
Σε ἠλικία μόλις 10 ἐτῶν ἔγινε ὑποτακτικός στόν Μητροπολίτη Λαρίσης 
Μάρκο, πού τόν χειροτόνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Τό ἔτος 1517 
μ.Χ. ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος Ἐλασσῶνος καί τό 1521 μ.Χ. ἀναλαμβάνει 
τήν διοίκηση τῆς Ἐπισκοπῆς Σταγῶν. Τόν Μάρτιο τοῦ 1527 μ.Χ. 
ἀναβιβάζεται στόν θρόνο τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης, κατέχοντας 
παράλληλα, μέχρι τον Αὔγουστο 1529 μ.Χ., ὠς «τοποτηρητής», καί 
τήν Ἐπισκοπή Σταγῶν, καί ἀκτινοβολεῖ μέ τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του 
καί τήν καταπληκτική ἀγαθοεργό δράση του, ὑπομένοντας  συγχρόνως 
μέ θαυμαστή ἀνεξικακία συκοφαντίες καί σκληρές δοκιμασίες στίς ὁποῖες 
ἔλαμψε «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ». 

Ὠς Ἱεράρχης ἐπιτέλεσε γενικότερα σημαντικότατο ἔργο, 
ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό. Ἔτσι κέρδισε τίς ψυχές τῶν 
χριστιανῶν και ἀναδείχτηκε μεγάλη θρησκευτική καί κοινωνική προσω-
πικότητα.  

Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων, παρά τούς χαλεπούς χρόνους τῆς ἐποχῆς 
του, ἀποδείχτηκε καί ἔνας πολύδραστος «ὑπουργός κοινωνικῶν 
ἔργων». Μέ προσωπική του ἐπίβλεψη καί πρωτοβουλία χρηματοδό-
τησε καί κατασκεύασε μία μεγάλη σειρά ἀπό πολύτιμα καί δύσκολα 
κοινωφελή ἔργα, ὅπως ἐκκλησίες, δρόμους καί κυρίως γεφύρια, μία 
ἀκόμη μαρτυρία τῆς ἀνεκτίμητης κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας 
μας σέ κάθε ἐποχή καί τόπο.  
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Γιά τήν ψυχική γαλήνη ἔκτισε στόν Κόζιακα τήν Ἱερά Μονή τοῦ 
Σωτῆρος τῶν Μεγάλων Πυλῶν (Δουσίκου), μεταξύ τῶν ἐτῶν 1527 - 
1534/35 μ.Χ., καί στά ἐρείπια παλιᾶς ὁμώνυμης. Ἡ ἐν λόγῳ Μονή 
ἀνεγέρθηκε πάλι ἐκ βάθρων ἀπό τόν ἀνεψιό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί 
νέο κτήτορα Νεόφυτο Β΄ Λαρίσης κατά την περίοδο 1550 - 1552/57 
μ.Χ., τοιχογραφήθηκε δέ ἀπό τόν δεξιοτέχνη ζωγράφο Τζώρτζη (1557 
μ.Χ.) καί διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ ἄριστη κατάσταση. 

Ἔγραψε τρεῖς διαθῆκες καί καθιέρωσε τό ἄβατο τῆς Μονῆς 
Δουσίκου γιά τις γυναῖκες, τό ὁποῖο τηρεῖται μέχρι σήμερα μέ μεγάλη 
εὐλάβεια. 

Στις 13 (ή 15) Σεπτεμβρίου 1540 μ.Χ., ἡμέρα Δευτέρα παρέ-
δωκε τήν ἁγία ψυχή του εἰς χείρας Θεοῦ, ὑμνούμενος ἀπό τότε ὠς Ἅγιος 
καί θαυματουργός.  

Ἡ εὐωδιάζουσα καί χαριτόβρυτος Τιμία Κάρα Του φυλάσσεται 
στήν Ἱερά Μονή Του.  

Ἡ μνήμη του ἐορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου. 

 
Πηγές - Βιβλιογραφία : 

• Ἱερά Μονή Δουσίκου  
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ - ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ», 2014 

• Ἀρχιμ. Βησσαρίων Δουσικιώτης, 
«Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Β ́ Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης ὁ θαυματουργός.  
Ὁ ἐξαϋλωμένος βίος του καί τά φιλοπάτριδα ἒργα εὐποιίας του» 
περιοδικό Ι. Μ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ, τεύχος 2ο  

• Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, Παχωμίου μοναχού,  
«Ἐγκώμιον εἰς τον Ἅγιον Βησσαρίωνα»,  Ρητορική Προσέγγιση, 
περιοδικό Ι. Μ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ, τεύχος 2ο  
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ  
«ΧΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ»  

Ἡ Βυζαντινή χορωδία «Χορός Ἀγγελικός» ἱδρύθηκε τό 2016 
ἀπό τόν πρωτοψάλτη καί καθηγητή τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς τοῦ 
δημοτικοῦ ὠδείου Λάρισας κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη. Αἰτία τῆς 
δημιουργίας αὐτῆς ἦταν ἡ ἀνάγκη συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν τοῦ 
τμήματος τῆς βυζαντινῆς σχολῆς τοῦ ὠδείου τόσο σέ πολιτιστικές 
ἐκδηλώσεις τοῦ ὠδείου ὅσο καί σέ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. 

Ὁ ζῆλος τῶν μαθητῶν παράλληλα μέ τήν κατάρτιση τοῦ χοράρχη 
ἔκαναν τόν «Χορό Ἀγγελικό» νά συμμετέχει σέ πολυάριθμες πολιτι-
στικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις. 

Ἔχει προσκληθεί σέ Ἱερούς Ναούς ἐντός τῆς πόλεως Λαρίσης, 
ἀλλά και ἐκτός αὑτῆς καί ἔχει συμμετάσχει σέ ἑορτές και ἱερές ἀγρυπνίες 
Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀλλά καί 
Ἱερῶν Μονῶν ἄλλων ὅμορων καί μή Μητροπόλεων (Ἱερά Μονή 
Κομνηνείου Στομίου Λάρισας, Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, 
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κανάλων, Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Συκέας 
Ἐλασσῶνος, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ζάρκου Τρικάλων, Κορώνης 
Καρδίτσης, Ἄνω Ξενιᾶς Ἁλμυροῦ, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Βελίκας 
Ἀγιᾶς, Ὀσίου Ἐφραίμ Κονταριώτισσας Πιερίας, Ἰερᾶς Σκήτης Τιμίου 
Προδρόμου Βέροιας καί ἄλλες). 

Ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία γιά τόν «Χορό Ἀγγελικό» ὑπῆρξε ἡ 
πρόσκληση καί συμμετοχή του στόν Ἀρχιερατικό προεόρτιο πανηγυρικό 
ἐσπερινό πού για πρώτη φορά τελέστηκε στά ἐρείπια τῆς Ἀρχαίας 
Βασιλικῆς του Ἀγίου Ἀχιλλίου στο πλαίσιο των ἐορτασμῶν προς τιμήν 
τοῦ πολιούχου Ἁγίου τῆς Λάρισας τόν Μάϊο 2019. 

Συχνή εἶναι ἐπίσης ἡ παρουσία τῆς χορωδίας σέ πανηγύρεις καί 
ἱερές ἀγρυπνίες Ἁγιορείτικων Μονῶν (Ξενοφῶντος, Παντοκράτορος, 
Ζωγράφου, Καρακάλλου καθῶς καί της Ἱερᾶς Σκήτης μικρᾶς Ἁγίας 
Ἀννης), ἐνῷ ὁρόσημο στήν ἱστορία του Χοροῦ ἀποτελεῖ ἡ πρόσκληση καί 
συμμετοχή στούς ἑορτασμούς τῆς συμπλήρωσης διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν 
ἀνέγερση τοῦ νέου Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου 
Ὄρους προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου. 

Ἡ μέχρι σήμερα πορεία τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ «Χορός Ἀγγε-
λικός» ἔχει καταξιώσει τά μέλη του, τά ὁποῖα σχεδόν στό σύνολό τους 
ἀποτελοῦν παράλληλα καί μαθητές τοῦ δημοτικοῦ ὠδείου, ὡς ἄξιους 
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συνεχιστές τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς παράδοσης τόσο τοῦ ἀγιορείτικου  
ὅσο και τοῦ πατριαρχικοῦ ὕφους ὥστε νά θεωρεῖται πλέον ἀπό τούς πιό 
καταρτισμένους χορούς βυζαντινῆς μουσικῆς πανελλαδικά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ  

1. Κεκραγάρια, Ἦχος β΄,  

μέλος, Ἰωάννου πρωτοψάλτου 

2. Στιχηρά ἁγίου Βησσαρίωνος, Ἦχος β΄ 

3. Δοξαστικόν ἁγίου Βησσαρίωνος, Ἦχος πλ. β΄ 

μέλος, Θεοφάνους ἱερομονάχου Βατοπαιδινοὺ 

4. Ἐκλογὴ εἰς Ἱεράρχας, Ἦχος πλ. β΄ 

μέλος, Ἰωάννου Ἀρβανίτη (ἐπιλογή στίχων) 

5. Κανὼν ἁγίου Ἀχιλλίου, ᾨδὴ α΄, Ἦχος δ΄ 

ὑμνογραφία, Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου 

6. Κανὼν ἁγίου Βησσαρίωνος, ᾨδὴ α΄, Ἦχος πλ. δ΄ 

ὑμνογραφία, Παχωμίου ἱερομονάχου 

7. Πασαπνοάρια, Ἦχος α΄ 

μέλος, Ἰωάννου πρωτοψάλτου 

8. Στιχηρά ἁγίου Ἀχιλλίου, Ἦχος α΄ 

9. Δοξαστικόν ἁγίου Ἀχιλλίου, Ἦχος πλ. α΄ 

μέλος, Κυριαζὴ Δασκαλούδη 

καταγραφή, Σωτηρίου Ἀρβανίτη 

10. Ἀποστολικὴ περικοπὴ 

Προκείμενον, μέλος Θεοφάνους ἱερομ. Βατοπαιδινοὺ 

ἀπαγγελία, Νικόλαος Στάμου 

11. Εὐαγγελικὴ περικοπὴ 

Ἀλληλουϊάριον, μέλος Σίμωνος Καρὰ 
ἀπαγγελία, ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλκούλης 
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12. Μάθημα, εἰς τὴν ἱερὰν ἀμφίεσιν τοῦ Άρχιερέως, Ἦχος βαρύς 

μέλος Ἰωάννου Κουκουζέλους συντμηθὲν παρὰ Κωνσταντίνου 
πρωτοψάλτου (ἄνευ κρατήματος). 

ἐκφωνήσεις,  
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰερώνυμος 
ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλκούλης 
ἱεροδιάκ. Σπυρίδων - Ἀθανάσιος Σάσαλος 

13. Τροπάρια ἁγίου Ἀχιλλίου 

14. Τροπάρια ἁγίου Βησσαρίωνος 

15. Μεγαλυνάρια ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ ἁγίου Βησσαρίωνος 
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ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ  

1. Κεκραγάρια  

Ψαλμὸς ρμ΄ (140) 

Ἦχος β΄ 

Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς 
μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις 
τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

2. Στιχηρά  ἁγίου  Βησσαρίωνος  

Ἦχος β΄. Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν 

στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι 
παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν ἀναδήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν τῆς 
συμπαθείας διδάσκαλον, καὶ δικαιοσύνης τὸν πρόμαχον, καὶ ἀγγελικὸν 
ὄντα τοῖς τρόποις, τὸν λύχνον τὸν φαεινότατον τῆς πίστεως, τὸ ῥεῖθρον 
τῆς τῆς ἐλεημοσύνης τὸ ἀκένωτον, Βησσαρίωνα τὸν νέον, τὸν ἀγρύπνοις 
ὄμμασι Χριστοῦ πρὸς θείας νομὰς τὴν ποίμνην ποιμάναντα, τοῦ μόνου 
παντελεήμονος. 

στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ 
ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ποίοις ὑμνωδιῶν κάλλεσι καταστέψωμεν τὸν Ἱεράρχην; τὸν τῆς 
ἀδικίας ἀντίπαλον, καὶ ἀδικουμένων ὑπέρμαχον, καὶ τῶν ὀρφανῶν ὄντως 
προστάτην, τὸν πύργον τῆς ἐγκρατείας τὸν ἀκλόνητον, τὸ μέγα τῶν 
μοναζόντων ὄντως καύχημα, τῆς ἐκκληςίας τὸ κλέος, τών πιστῶν τὸ 
στήριγμα. Ἀνθ’ ὧν σοι, Βησσαρίων, Χριστὸς ἐδωρήσατο τὴν ἄνω καὶ 
θείαν εὔκλειαν. 
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3. Δοξαστικόν  ἁγίου  Βησσαρίωνος  

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄ 
Βησσαρίων πατὴρ ἡμῶν, σὺ καὶ λόγοις καὶ ἔργοις διδάσκαλος 

γενόμενος σωτήριος ἡμῖν, ἐδίδαξας ἡμᾶς, καὶ πρὸς φῶς ὡδήγησας 
Χριστοῦ τῶν ἐντολῶν. Διὸ καὶ πρὸς ὅν ἐπόθεις Ἰησοῦν μεταστὰς, μὴ εἰς 
τέλος ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανοὺς, ἀλλὰ συμπαρὼν ἡμῖν ἀεὶ τῷ πνεύματι 
Ἅγιε, καὶ διδάσκων ἀοράτως, καὶ καθοδηγῶν ἡμᾶς πρὸς τὰς ὁδοὺς τῶν 
ἀρετῶν, ἀξίους τών ἐπουρανίων ἀνάδειξον μονῶν, ἵνα, ἐν τῇ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ σου ἐμφανείας ἡμέρα, σὺ μὲν χαίρων κραυγάζῃς πρὸς αὐτόν: 
Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι δέδωκας ὁ Θεός· ἡμεῖς δὲ πάλιν βοῶμεν: 
Οὗτος, Κύριε, ὁδηγὸς τῆς ἡμῶν σωτηρίας, ὁ φιλόστοργος πατὴρ, ὅν 
δέδωκας ἡμῖν, ὁ ἰατρὸς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν· μεθ’ οὗ καὶ νῦν ἀξίωσον 
ἡμᾶς αὐλίζεσθαι, Δέσποτα, ἐν ταῖς ἀειφώτοις σου σκηναῖς, καὶ σὲ 
δοξολογεῖν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ, καὶ τῷ παναγίῳ σου Πνεύματι. 

4.  Ἐκλογὴ  ἐκ τῆς Δαβιτικῆς Βίβλου,  συλλεγε ῖσα καὶ  
τεθε ῖσα ἁρμοζόντως παρὰ  τοῦ  σοφωτάτου Νικηφόρου τοῦ  

Βλεμμίδου ἐν  ἑκάστῃ  ἑορτῇ  ὅλου τοῦ  χρόνου.  

Ἐκλογὴ εἰς Ἱεράρχας 

Ἦχος πλ. β΄ 

Τὴν οἰκουμένην. Ἀλληλούϊα. 

Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες 
τὴν οἰκουμένην. Ἀλληλούϊα. 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 
Ἀλληλούϊα. 

Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ 
αἰνέσω σε. Ἀλληλούϊα. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν 
δόξαν σου. Ἀλληλούϊα. 

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 
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Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Ἀλληλούϊα. 

Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη. 
Ἀλληλούϊα. 

Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει. Ἀλληλούϊα. 

Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιά-
σονται. Ἀλληλούϊα. 

Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 
αἰνέσουσί σε. Ἀλληλούϊα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα. 

5.  Κανὼν ἁγίου Ἀχιλλίου  

ᾨδὴ α΄ 

Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου 

στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τριὰς ὁμοούσιος, Πάτερ Υἱε Πνεῦμα Ἅγιον, τὸν νοῦν μου 
καταύγασον, ὅπως ὑμνήσω φαιδρῶς, Ἀχιλλίου σου, τοῦ θείου Ἱεράρχου, 
τὸν βίον τὸν ἔνθεον, καὶ τὰ κελεύσματα. 

στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀμέμπτως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ ἡμῶν, Ἀχίλλιε Ὅσιε, ὡς 
Ἱεράρχης σοφός, ἐκ νεότητος, Χριστῷ ἀκολουθήσας, καὶ πᾶσαν τὴν 
πρόσκαιρον, λιπὼν ἀπόλαυσιν. 

στίχ. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Σοφίας τῆς κρείττονος, δοχεῖον ὤφθης ὑπέρτιμον, τὸν νοῦν καθηρά-
μενος, δι’ ἐναρέτου ζωῆς· ὅθεν πέπλησαι, φωτὸς ἐπουρανίου, καὶ πᾶσιν 
ἐκήρυξας, λόγον τῆς πίστεως. 

Θεοτοκίον 

στίχ. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 
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Ἀσπόρως συνέλαβες, τὸν Ὑπερούσιον Κύριον, ἀφθόρως δὲ τέτοκας, 
τοῦτον Πανάχραντε. Τίς ὑμνήσει σου, τὰ μεγαλεῖα Κόρη; ὅτι Μήτηρ 
γέγονας, τοῦ Παντοκράτορος. 

6.  Κανὼν ἁγίου Βησσαρίωνος  

ᾨδὴ α΄ 

Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ 

στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἄνθρωπος μὲν ὁ παρ’ ἡμῶν ὑμνούμενος οὗτος οὐράνιος· ὁ δὲ αὐτοῦ 
βίος Ἄγγελον ἐν σώματι τοῦτον ἡμῖν ἀνέδειξε· διὰ τοῦτο ὑμνείσθω καὶ 
ὡς ἐπίγειος ἄγγελος, καὶ ὡς ἐπουράνιος ἄνθρωπος. 

στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ποίαν ὁδὸν τῶν ἀρετῶν οὐχ ὥδευσας, ἄνθρωπε σὺ τοῦ Θεοῦ; τῶν 
ἀγαθῶν ἔργων ποῖον σε διέφυγε; πάσης καὶ γὰρ διδάσκαλος θεωρίας 
ἐγένου, καὶ θαυμαστῶν τύπος πράξεων, πάτερ Βησσαρίων τρισμέγιστε. 

στίχ. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Ζῆς καὶ θανὼν, ὦ Βησσαρίων ἔνδοξε· μὴ καταλείπῃς ἡμᾶς· καὶ ζῶν 
λοιπὸν Πάτερ, μεθ’ ἡμῶν τῶν τέκνων σου δεῦρο στῆθι σήμερον, εὐλογῶν 
ἀοράτως τοὺς ἐκτελοῦντας τὴν μνήμην σου, καὶ χαροποιῶν τοὺς ὑμνοῦ-
ντας σε. 

στίχ. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

Θεηγορεῖν με τὸ ἐν σοὶ μυστήριον πείθί καὶ πάλιν Ἁγνή· θεολογῶ 
τοίνυν, έν τῷ ψάλλειν οὕτω σοι: Χαῖρε τὸ ξένον ἄκουσμα, ἡ Παρθένος καὶ 
Μήτηρ· Θεὸν ἀσπόρως γὰρ ἔτεκες ἕνα δυσὶ, Κόρη, φύσεσι. 

7.  Πασαπνοάρια  

Ψαλμὸς ρμη΄ (148) 

Ἦχος α΄ 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, 
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αἰνεῖτε αὺτὸν ἐν τοῖς ὑψἰστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

8 .  Στιχηρά  τοῦ  Ἀγίου  Αχιλλίου  

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων 

στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ 
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Τὸν εὐκλεῆ Ἱεράρχην Χριστοῦ Ἀχίλλιον, ὡς τοῦ Εὐαγγελίου, 
πρακτικὸν ὑποφήτην, καὶ μύστην τῆς Τριάδος θεοειδῆ, ἀνυμνήσωμεν 
λέγοντες. Μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων Πάτερ ἀεί, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ 
κιθάρᾳ. 

Τῶν Λαρισαίων ἡ πόλις σήμερον τέρπεται, τὴν μνήμην σου τελοῦσα, 
τὴν πανέορτον πόθῳ. Ἀχίλλιε παμμάκαρ Ἱεραρχῶν, ἱερὸν ἐγκαλ-
λώπισμα· ταύτης ποιμὴν γὰρ ἐδείχθης καὶ πρεσβευτὴς πρὸς Θεὸν 
Πάτερ θερμότατος. 

9. Δοξαστικόν τοῦ  Ἀγίου  Αχιλλίου  

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄ 
Ἀποστολικῶς πολιτευσάμενος, λαμπροτέραν τὴν στολὴν είργάσω, 

Ευαγγελικοῖς ἀγῶσιν, Ἱεράρχα Ἀχίλλιε· ὡς τοῦ Χριστοῦ γὰρ μιμητής, 
καὶ μαθητὴς ἀληθής, ἐπαξίως διέπρεψας, καὶ θαύμασιν ἐκφαίνεις, ἥν 
θεόθεν ἐκτήσω δωρεάν, εἰς ἀνάκτησιν ψυχῶν, καὶ καθαίρεσιν ὑψωμάτων, 
κατὰ τῆς ἀληθείας. Διὸ Λάρισα ἡ πόλις σου, τῇ σῇ δόξη κλεείζεται, καὶ 
Θετταλία πᾶσα, τὰ σὰ γεραίρει προτερήματα, καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ 
Ἐκκλησία, χαρμοσύνως τιμᾷ σε· ἥν διὰ παντὸς ἀνεπιβούλευτον, ἐκ 
πάσης πλάνης φύλαττε, τῇ πρὸς Θεὸν πρεσβείᾳ σου. 
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10. Ἀποστολικὴ  περικοπὴ  

Προκείμενον. Ἦχος α΄ 
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 
(μη΄ 4) 
στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται. (ρλα΄ 4) 
στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. (ριε΄ 6) 

 
Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα (ζ΄ 26-28, η΄ 1-2) 

Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 
γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, 
πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ 
λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ 
ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς 
ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 
Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν 
ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων 
λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ οὐκ 
ἄνθρωπος. 

11. Εὐαγγελικὴ  περικοπὴ  

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄ 
στίχ. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει 
κρίσιν. (λϚ΄ 30) 
στίχ. Τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει 
ἀγαλλιάσονται. (ρλα΄ 16) 

 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ι΄ 9-16) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται 
καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. Ὁ κλέπτης οὐκ 

ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν 
ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ὁ ποιμὴν ὁ 
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καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ 
ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον 
καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ 
σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. ᾽Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ 
γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,καθὼς γινώσκει με ὁ 

πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 

προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· 
κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται 
μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. 

12 .  Μάθημα  

Εἰς τὴν ἱερὰν ἀμφίεσιν τοῦ Άρχιερέως 
Ἄνωθεν οἱ προφῆται σὲ προκατήγγειλαν, στάμνον, ῥάβδον, πλάκα, 

κιβωτόν, λυχνίαν, τράπεζαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον, 
πύλην ἀδιόδευτον, καὶ θρόνον τοῦ βασιλέως,·σέ προκατήγγειλαν ἄνωθεν 
οἱ προφῆται. 

Ἔνδυσις Ἀρχιερέως 
Ἱερεῖς ἐξέλθετε. Ἐξέλθετε ἱερεῖς. 

Εὐλόγησον δέσποτα.  
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Στιχάριον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Ἀγαλλιάσεται ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ· ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον 
σωτηρίου, καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης περιέβαλέ με· ὡς νυμφίῳ περιέθηκέ 
μοι μίτραν, καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέ με κόσμῳ. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἐπιτραχήλιον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ ἐκχέων τὴν χάριν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς 
αὐτοῦ· ὡς μῦρον ἐπὶ κεφαλῆς, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα 
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τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. 
Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ζώνην 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν 
ὁδόν μου. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Δεξιόν Ἐπιμανίκιον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ· ἡ δεξιά σου χείρ, Κύριε, 
ἔθραυσεν ἐχθρούς· καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς 
ὑπεναντίους. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἀριστερόν Ἐπιμανίκιον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με, συνέτισόν με καὶ 
μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Σάκκον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Οἱ ἀρχιερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἐπιγονάτιον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί 

σου καὶ τῷ κάλλει σου· καὶ ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε, ἕνεκεν 

ἀληθείας καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης· καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ 
δεξιά σου. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ὠμοφόριον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 
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Ἐπί τῶν ὤμων, Χριστέ, τὴν πλανηθεῖσαν ἄρας φύσιν, ἀναληφθεὶς τῷ 
Θεῷ καὶ Πατρὶ προσήγαγες. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Σταυρός 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἐγκόλπιον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον 
ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Μίτραν 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου· ζωὴν 
ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ράβδον 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε 
ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Δικηροτρίκηρα 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. 

Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν 
ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Πάντοτε· νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
Εἰς πολλὰ ἔτη δέσποτα. 
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13 .  Τροπάρια τοῦ  ἁγίου  Ἀχιλλίου  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 
Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον, φρουρῶν 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. 

Ἀπολυτίκιον ἔτερον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης 
Τῆς Λαρίσης ποιμένα καὶ προστάτην θερμότατον καὶ τῆς Θεσσαλίας 

φωστῆρα Ἰεράρχα Ἀχίλλιε, ἡ χάρις σε ἀνέδειξε Θεοῦ, ὡς σκεῦος 
οὐρανίων δωρεῶν· διὰ τοῦτο ὡς μεσίτην σε πρὸς Θεόν, γεραίρομεν 
κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ θαυμαστώσαντι· 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ 
Τῆς Θεσσαλίας τὸν ἀστέρα τὸν ὑπέρλαμπρον, τῶν Λαρισαίων τὸν 

ποιμένα τὸν ἀνύστακτον, κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν ἐκβοῶντες· παῤ-
ῥησίαν κεκτημένος πρὸς τὸν Κύριον, ἐκ παντὸς ἡμᾶς κινδύνου ἐλευθέ-
ρωσον, ἵνα κράζωμεν χαίροις Πάτερ Ἀχίλλιε. 

14. Τροπάρια τοῦ  ἁγίου  Βησσαρίωνος  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Κανόνα πίστεως 
Τῆς Πύλης τό βλάστημα, τῆς Θεσσαλίας φωστήρ, Λαρίσης τό 

σέμνωμα καί τῶν θαυμάτων πηγή, ἐδείχθης τρισόλβιε. Πᾶσαν 
δοκιμασίαν ἐν Χριστῷ ὑπομείνας, δόξῃ ἠγλαϊσμένος σύν ἀγγέλοις 
ἀγάλλῃ. Ἅγιε Βησσαρίων πανάριστε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

Ἀπολυτίκιον ἔτερον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης 
Τόν ποιμένα Λαρίσης καί Τρικκαίων τόν ἔφορον, τόν θαυματουργόν 

Ἱεράρχην, τοῦ Χριστοῦ Βησσαρίωνα, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις οἱ πιστοί· 
ἰάσεις γάρ πηγάζει δαψιλεῖς, καί λυτροῦται νοσημάτων φθοροποιῶν τούς 
εὐσεβῶς κραυγάζοντας. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι λαμπρῶς, δόξα τῷ σέ 
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. Δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ 
Τῷ ἰσαγγέλῳ ἱεράρχῃ Βησσαρίωνι, τά ὑμνητήρια συμφώνως 

ἀναμέλψωμεν. Ἀπαστράπτει γάρ τοῖς θαύμασιν ἐν τῷ κόσμω καί λοιμοῦ 
ἀποδιώκει τήν σκοτόμαιναν, καταπέμπων οὐρανόθεν δρόσον ῥώσεως, 
τοῖς κραυγάζουσι· χαίροις πάτερ θεσπέσιε. 

15 .  Μεγαλυνάρια  
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν 
τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ,τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, 
σὲ μεγαλύνομεν. 

Μεγαλυνάρια ἁγίου Ἀχιλλίου 
Χαίροις τῆς Ἑῴας ἀστὴρ λαμπρός, καὶ τῶν Λαρισαίων, λαμπα-

δοῦχος καὶ ὁδηγός, χαίροις εὐσεβείας, λειμὼν ὁ ἀνθηφόρος, Ἀχίλλιε 
παμμάκαρ, Τριάδος πρόμαχε. 
 

Χαίροις τῆς Λαρίσης ὁ θησαυρός, καύχημα Πατέρων, τῆς Νικαίας ὁ 
τηλαυγής, φάρος ἑξαστράπτων, τρανώσας θείαν φύσιν, Χριστοῦ ἐν τῇ 
Συνόδῳ, σοφὲ Ἀχίλλιε. 

Μεγαλυνάρια ἁγίου Βησσαρίωνος 
Δέησιν προσάγαγε τῷ Θεῷ, Βησσαρίων πάτερ, ὑπέρ τέκνων τῶν 

σῶν σοφέ, τῶν τήν θείαν κάραν τήν σήν ἐπιζητούντων, καὶ εὐλογίαν 
δίδου, τούτοις καὶ ἔλεος. 
 

Χαίροις τῆς Λαρίσης θεῖος ποιμήν· χαίροις ὁ Τρικκαίων, ἀντιλήπτωρ 
καί ἀρωγός· χαίροις ὁ πηγάζων θαυμάτων θεῖα ῥεῖθρα, παμμάκαρ 
Βησσαρίων, τοῖς προσιοῦσι σοι. 
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ΣΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  

Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰερώνυμος 

ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλκούλης 

ἱεροδιάκ. Σπυρίδων - Ἀθανάσιος Σάσαλος 

τὰ μέλη τοῦ χοροῦ: 

Βασιλείου Ἀθανάσιος, Ζάχος Παναγιώτης, Καραγιάννης Ἀντώνιος, 

Καραμπίνης Γεράσιμος, Μέμτσας Ἀλέξανδρος, Μπράχος Βασίλειος, 

Παπαϊωάννου Εἰρηναίος, Παπακώστας Κωνσταντίνος,  

Πλευράς Γεώργιος, Στάμου Νικόλαος, Τσερκέζος Σωτήριος, 

Τσιανάκας Εὐάγγελος, Τσιαντούλας Εὐθύμιος,  

Φρουξιλιάς Κωνσταντίνος. 

στό κανονάρχημα: 

Τόλιος Ἰωάννης (10 ἐτῶν) 

διεύθυνση: 

Γεώργιος Καραγιαννάκης,  

πρωτοψάλτης καὶ καθηγητὴς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. 
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Ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Αχιλλίου. 
 

Ἡ λάρνακα μὲ τὰ χαριτόβλυτα λείψανα τοῦ ἁγίου Αχιλλίου. 
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Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος. 

 
Ἡ τιμία κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος (Ἱερὰ Μονὴ Δουσίκου). 
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