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Τι να μας φανερώσει ο άγιος Φανούριος;
Μεγάλη προθυμία έχουμε για
φανουρόπιτες στον άγιο Φανούριο,
αλλά μεγάλη απροθυμία για πνευματικό αγώνα κατά των παθών, για
μεταμόρφωση της ψυχής μας.
Το πρώτο είναι εύκολο, Δεν στοιχίζει τίποτε. Και δείχνει μια ρηχή
θρησκευτικότητα. Το άλλο είναι δύσκολο. Στοιχίζει πολύ. Έχει μεγάλο
κόστος και το απορρίπτουμε· γιατί
είναι άσκηση για απάρνηση του θελήματός μας.
Θα ρωτήσει κανείς: Είναι κακό η
προσφορά φανουρόπιτας; Όχι βέβαια, αν γίνεται με το σωστό πνεύμα.
Είναι κακό να ζητάμε από τον
άγιο να μας φανερώσει κάτι στη ζωή
μας; Να μας βρει μια καλή δουλειά;
Να μας φέρει μια καλή επιτυχία; Να
μας φανερώσει τον σύντροφο της
ζωής μας; Να μας δίνει προκοπή; Να
μας δίνει καλή υγεία;
Όχι, αν το θέλει και ο Θεός και
όχι μόνο εμείς. Αν το εγκρίνει και
ο Θεός. Αν είναι σύμφωνο με το
πνεύμα του Θεού. Τίποτε δεν είναι κακό από όλα αυτά, αν έτσι είναι και το σχέδιο του Θεού. Καλό
είναι η παντρειά, καλό η υγεία,
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καλό η δουλειά, η επιτυχία, το
κάθε καλό που επιθυμεί ο άνθρωπος στη ζωή του.
Και όταν η φανουρόπιτα, η αρτοκλασία, το πρόσφορο, το ύψωμα, το
λαδάκι, η λαμπάδα μας, προσφέρονται με πίστη και διάθεση αποδοχής
του θελήματος του Θεού και όχι με
εμμονή στο δικό μας θέλημα, μπορούν να κάνουν ακόμα και θαύματα
στη ζωή μας.
Αλλά δεν παύουν όλα αυτά να είναι τα δικά μας θελήματα. Και δεν
παύουν να είναι το λιγότερο που
πρέπει να ζητάμε.
Και ποιο είναι το σπουδαιότερο;
Να ζητάμε από τον άγιο να μας φανερώνει, πάνω απ’ όλα, τον δρόμο
προς τη Βασιλεία του Θεού. Να μας
φωτίζει να βλέπουμε ποιο είναι το
συγκεκριμένο θέλημα του Θεού για
μας. Γιατί πολλές φορές αυτό που
θέλει ο Θεός για μας είναι πολύ δύσκολο και όχι όπως θα μας άρεσε. Κι
εμείς, κολλημένοι σ’ αυτό που θέλουμε εμείς, δεν είναι εύκολο να το
αποδεχτούμε, δεν έχουμε διάθεση
να το ακολουθήσουμε.
Θα μπορούσαμε π.χ. να κάνουμε
ό,τι ο Αδριανός και η Ναταλία (26 Αυγ.);
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Τι ήταν αυτοί; Ένα νέο αντρόγυνο.
Και πριν καλά-καλά χαρούν τη ζωή
τους, ο Αδριανός κλήθηκε να δώσει μαρτυρία για τον Χριστό και να
πεθάνει μαρτυρικά γι’ αυτόν. Και η
Ναταλία τι έκανε; Πήγε κοντά του
και τον συμβούλευε και τον ενίσχυε
να μαρτυρήσει, να πεθάνει για τον
Χριστό. Δεν προσπαθούσε να βρει
τρόπους να τον γλυτώσει από τα
μαρτύρια.
Και η αγία Σολομονή τι έκανε,
όταν τα παιδιά της, οι άγιοι επτά
παίδες οι Μακκαβαίοι (1η Αυγ.),
βρέθηκαν στα μαρτύρια για την πίστη τους στον αληθινό Θεό; Προσπαθούσε να τα βγάλει από τη φωτιά όπου καίγονταν; Όχι! Αλλά τα
προέτρεπε ένα προς ένα να αντέξουν, να υπομείνουν, να μην αρνηθούν τον Θεό των Πατέρων τους.
Και μετά τον μαρτυρικό θάνατο και
των επτά, τα ακολούθησε και η ίδια
με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο
σκοπό.
Και η αγία Σοφία (17 Σεπτ.) τι
έκαμε, όταν οι τρεις κόρες της, μικρά κορίτσια εννιά, δέκα και δώδεκα
χρονών, οδηγήθηκαν στο μαρτύριο;
Τις απέτρεψε; Τις συμβούλευσε να
αρνηθούν τον Χριστό για να γλυτώσουν; Όχι, βέβαια! Αποδέχτηκε και
αυτή το θέλημα του Θεού, που ήταν
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εκείνη την ώρα να δώσουν μαρτυρία για τον Χριστό τα παιδιά της,
τα προέτρεψε στο μαρτύριο και τα
προέπεμψε με τον τρόπο αυτόν στη
Βασιλεία του Θεού.
Ας προσφέρουμε στον άγιο Φανούριο φανουρόπιτες με αυτόν τον
σκοπό: Να μας φανερώνει ποιος
είναι ο δρόμος του θελήματος του
Θεού για μας, και να μας φωτίζει
και να μας ενισχύει να τον αποδεχόμαστε· όσο δύσκολος κι αν είναι,
όσο διαφορετικός ή και αντίθετος
προς το δικό μας θέλημα κι αν φαίνεται.
Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην
ταπείνωση, την εκκοπή του δικού
μας θελήματος, που σημαίνει απάρνηση του εγωκεντρισμού μας, της
μόνης δηλαδή αιτίας που μας χωρίζει από τον Θεό και τους συνανθρώπους μας, αφού δεν μας αφήνει
περιθώρια για πραγματική σχέση
αγάπης μαζί τους, οδηγώντας μας
έτσι σιγά-σιγά σε όλο και μεγαλύτερη απομόνωση, στη φριχτή μοναξιά
που ισοδυναμεί με την κόλαση.
Ο άγιος Φανούριος λοιπόν να
μας φανερώνει το τι θέλει ο Θεός
για τον καθένα μας κάθε φορά και
να μας βοηθάει στην ολόψυχη αποδοχή του. Αμήν.
π. Δημήτριος Μπόκος
Τεύχος 77

5

Μη λησμονήσετε να προμηθευτείτε τα ημερολόγια 2022 του Ιερού μας Ναού
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Το Κρυφό Σχολειό: Μύθος ή Πραγματικότητα;
(το κείμενο που ακολουθεί είναι διασκευή από φυλλάδιο των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας)

«Στην διάρκεια της τουρκοκρατίας η Εκκλησία κατόρθωσε να επιβιώσει. Και όσο η Εκκλησία επεβίωνε, το Έθνος δεν μπορούσε
να πεθάνει». (Στήβεν Ράνσιμαν)

Πολλοί είναι εκείνοι που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη
του Κρυφού Σχολειού. Οι αμφισβητίες δεν είχαν ως στόχο την εξεύρεση
της αλήθειας. Αυτό που πραγματικά
ήθελαν ήταν να κλονίσουν μια πεποίθηση βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση
του Έλληνα και τελικά να πλήξουν την
Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι δύο πρώτοι
αιώνες της Τουρκοκρατίας είναι οι πιο
δύσκολοι και οι πιο πειστικοί σε βάρος
των Ελλήνων. «Να σκεφθή κανείς ότι
ουδέποτε από την εποχή του Νέρωνος,
του Δομητιανού και του Διοκλητιανού
έχει υποστή ο Χριστιανισμός διωγμούς
σκληρότερους από αυτούς, που αντιΘαβώριος Λόγος

μετωπίζει σήμερα η ανατολική Εκκλησία» ( ίδε Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τομ . 10, Αθήνα 1974, σ. 150).
Το ίδιο διάστημα οι σουλτάνοι στρέφονται ακόμη και εναντίον των φιλομαθών Οθωμανών. Το 1711 κατάσχεται
η βιβλιοθήκη του βεζύρη Τσορλουλού
πασά και απαγορεύεται η μελέτη επιστημονικών βιβλίων. Μέσα σε αυτό το
κλίμα αναπτύσσονται τα κρυφά σχολειά .
Οι αρνητές του κρυφού σχολειού
λένε πως δεν υπάρχουν πηγές που να
αποδεικνύουν την ύπαρξή του. Αυτό
δεν είναι ακριβές πηγές υπάρχουν
αρκεί να ψάξει κανείς να τις βρει. Το
1913 ο Γάλλος δημοσιογράφος Rene
Puaux περιηγείται στην Ήπειρο που
μόλις είχε ελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό και σημειώνει.: «Κανένα
βιβλίο τυπωμένο στην Αθήνα δεν γινόταν δεκτό στα σχολεία της Ηπείρου.
Ήταν επιβεβλημένο να τα προμηθεύονται όλα από την Κωνσταντινούπολη.
Η Ελληνική Ιστορία ήταν απαγορευμένη. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούσαν πρόσθετα κρυφά μαθήματα, όπου
χωρίς βιβλία, χωρίς τετράδια, ο νεαρός Ηπειρώτης μάθαινε για τη μητέρα
Πατρίδα, διδασκόταν τον Εθνικό της
Ύμνο, τα ποιήματά της και τους ήρωές
της. Οι μαθητές κρατούσαν στα χέρια
τους την ζωή των δασκάλων τους. Μία
ακριτομυθία, μια καταγγελία ήταν αρκετή. Δεν είναι συγκινητικό, αυτά τα
διακόσια μικρά αγόρια και τα διακόσια
πενήντα κοριτσάκια να δέχονται τις
επιπλέον ώρες των μαθημάτων (στην
ηλικία, που τόσο αγαπούν τα παιχνίδια), να συζητούν για την Ελλάδα και
επιστρέφοντας στις οικογένειές τους
με τα χείλη ραμμένα να κρατούν τον
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ενθουσιασμό μυστικό στην καρδιά;».
Αναφορά στο Κρυφό σχολειό κάνει
ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος
Οικονόμος ο εξ Οικονομων το 1842 σε
επιμημνόσυνο λόγο που εκφωνεί στην
Αθήνα για τους Ζωσιμάδες .« Αλλ ‘ η
Πανάγαθος Πρόνοια, καθώς εφώτιζε
τας μαίας και εζωογόνει κρυφίως τα
άρρενα των Εβραίων, ωσαύτως διέταξε και ψυχάς ευσεβείς και φιλοθέους
και ταύτας ούτε Αιγυπτίας, αλλ’ ομογενείς και ομόφρονας, αίτινες εν ταπειναίς εκκλησίαις και απωκισμένοις μοναστηρίοις, και εν σχολαίς μικραίς και
πενιχραίς, δια της Ιεράς διδασκαλίας,
εμαίευον εις ζωήν τα πάτρια των αιχμαλώτων Ελλήνων φρονήματα».
Ο πρώτος Αμερικανός πρόξενος
στην Αθήνα (1867 – 1874) σχολιάζει
το γνωστό τραγουδάκι «φεγγαράκι
μου λαμπρό» ως εξής: «Τοιούτον περίπου ήτο το άσμα, όπερ ετραγώδουν οι
Ελληνόπαιδες, πορευόμενοι εν καιρώ
νυκτός εις το σχολείον επί τουρκοκρατίας. Το άσμα τούτο είναι γνωστόν εις
πάντα Έλληνα νυν ως και πρότερον,
και οι πατέρες δεικνύοντες εις τα τέκνα των την σελήνην, επαναλαμβάνουσι τους στίχους τούτους, αφηγούμενοι αυτοίς πόσον τοις εχρησίμευσεν
αύτη κατά τους σκοτεινούς χρόνους
της Οθωμανικής κυριαρχίας. Μη επιθυμούντες, έστω και κατ’ ελάχιστον,
να ερεθίσωσι τους δεσπότας αυτών δυναμένους να παρακωλύσωσιν τας προς
ιδίαν παίδευσιν προσπαθείας των, οι
παίδες ουχί δε σπανίως και αυτοί οι πατέρες, εφοίτων δια νυκτός και κρύφα
εις την οικίαν του διδασκάλου, όπως
εξακολουθήσωσι τας σπουδάς των».
Αξίζει να σημειωθεί πως η Εκκλησία λειτούργησε ως εκπαιδευτικός οργανισμός και σε άλλες περιοχές που
βρισκόταν π.χ υπό ενετική κατοχή.
Έτσι στα Επτάνησα Ορθοδοξοι κληΤεύχος 77

ρικοί και συμβολαιογράφοι δίδασκαν
γράμματα και έπλαθαν συνειδήσεις.
Μαρτυρία από την Κρήτη
«Αρκούμεθα λοιπόν στην εμπειρία,
η οποία αφορά τον παππού μου. Καταγόταν από ένα μικρό ορεινό χωριό
απομονωμένο αιώνες από τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν παππάς και πέθανε σε
πολύ μεγάλη ηλικία (νομίζω περνούσε
τα ενενήντα) το 1952. Θα πρέπει δηλαδή να είχε γεννηθεί γύρω στο 1860.
Ήξερε να γράφει και να διαβάζει άνετα.
Φυσικά δεν είχε φοιτήσει σε κανονικό
σχολείο γιατί οι Τούρκοι επέτρεψαν
την μεν ίδρυσή τους μόλις το 1858,
αλλά η οργάνωση, ευρύτερη διάδοση
και λειτουργία των βράδυνε αισθητά,
πραγματοποιηθείσα σταδιακά μετά το
1874. Στο δε χωριό του παππού ιδρύθηκε σχολείο το 1903.
Όταν δε (τελειόφοιτος Γυμνασίου εγώ), τον ρώτησα πού έμαθε να
γράφει και να διαβάζει και σε ποιό
σχολείο εφοίτησε, μου άπάντησε ότι
πήγαινε στο «Κρυφό Σχολειό» της
Καρδαμούτσας. Καρδαμούτσα για
τους μη γνωρίζοντες είναι ένα μοναστήρι στο Βόρειο Μεραμπέλλο, το
οποίο ιδρύθηκε κατά την Ενετοκρατία και πριν το 1617 κοντά στη Μονή
Αρετίου. Και ενώ το Αρέτι ήταν «ο
οικονομικοδιοικητικός παράγοντας»
της περιοχής, έχοντας ενσωματώσει
(δορυφοροποιήσει) όλα τα γύρω μοναστήρια, η Καρδαμούτσα (οι μοναχοί της ήσαν οι πιο μορφωμένοι)
που δεν απορροφήθηκε ποτέ από το
Αρέτι, αποτελούσε την «πνευματική
εστία» όπου μάθαιναν γράμματα...»
(Επιστολή του συγγραφέως Γιώργου
Πρατσίνη στο περιοδικό «Εκπαιδευτικοί Προσανατολισμοί», Φθινόπωρο
1995).
Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά
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Στη ζωή του Χριστού, στη ζωή της ταπεινοφροσύνης και αυταπάρνησης, λίγες
ήταν οι περιπτώσεις που οι κρυμμένες
ακτίνες της Θείας ενέργειας και δόξας,
φάνηκαν εξωτερικά. Πολύ λίγοι άνθρωποι
έγιναν ζωντανοί μάρτυρες αυτής της δόξας. Αυτό συνέβη τη νύχτα της γέννησής
Του, όταν απλοί ποιμένες άκουσαν τον
Αγγελικό ύμνο. Το ίδιο συνέβη, χρόνια αργότερα, την ημέρα που ο Ιησούς βαπτιζόταν στον Ιορδάνη, όταν ακούστηκε η Θεία
φωνή από τον ουρανό, ενώ τα ίδια λόγια
ακούστηκαν και κατά την Μεταμόρφωση:
«Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός…».
Τελικά δοξάζεται εδώ παρουσία των τριών
μαθητών Του, του Πέτρου, του Ιωάννου
και του Ιάκωβου. Η εκκλησία μας πανηγύριζε, εορτάζοντας αυτή τη μοναδική χαρά
που σημαδεύει την ετήσια μνήμη της Μεταμορφώσεως.
Την Κυριακή 1 Αυγούστου, μετά την
δεύτερη Θεία Λειτουργία έγινε η έξοδος
της Εφεστίου Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως από το Ιερό Βήμα και ενθρόνιση στον λιτανευτικό της θρόνο. Την παραμονή 5 Αυγούστου, τελέστηκε ο Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής, με
αρτοκλασία και με τη συμμετοχή πολλών
κληρικών, χοροστατούντος του Πρωτοσύγγελου Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Αθανασίου και του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Φωτίου Ζαρζαβατσάκη της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος
αναφέρθηκε με θεολογικό λόγο στο μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως.
Στο τέλος προσφέρθηκε σε όλους, νοστιμότατη φασολάδα που προετοίμασαν εθελοντές του Ναού.
Την Κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή 6 Αυγούστου, τελέστηκαν δύο
Θείες Λειτουργίες και πριν την απόλυση,
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ευλογήθηκαν και μοιράστηκαν καρποί της
αμπέλου σε όλο το εκκλησίασμα, καθώς
και στην Αγρυπνία, που έγινε αποβραδίς 5
προς 6 Αυγούστου. Το απόγευμα της ίδιας
μέρας τελέστηκε Εόρτιος Εσπερινός και
Παρακλητικός κανόνας στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, ενώ αργότερα Λιτάνευση
της Εφεστίου Εικόνος στους γύρω από το
Ναό δρόμους.
Την άλλη Παρασκευή 13 Αυγούστου,
στην Απόδοση της εορτής, μετά τη Θεία
Λειτουργία, έγινε επαναφορά της Εφεστίου Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως
μέσα στο Ιερό Βήμα, ως Βηματάρισας και
επανατοποθέτηση Αυτής στο προσκυνητάρι. Για άλλη μια χρονιά η οργάνωση και
η ευταξία ήταν άρτιες.
Το θείο φως διαπέρασε όλον τον κόσμο.
Το θείο φως μεταμορφώνει τον άνθρωπο.
Αυτό το φως συνεχίζει να λάμπει μέσα
στο σκοτάδι και στο κακό, μέσα στη μουντή γκριζάδα και στη θολή ρουτίνα αυτού
του κόσμου, σαν ηλιαχτίδα που διασχίζει
το σύννεφο! Ας γινόταν η προσευχή μας,
προσευχή για την μεταμόρφωση, για τη
νίκη του φωτός! «Λάμψον και ημίν τοις
αμαρτωλοίς το φως Σου το αῒδιον…». Αν
σ’ όλα βλέπαμε το φως της παρουσίας Του,
της αγάπης και της νίκης Του, τότε κι εμείς
οι ίδιοι θα γινόμασταν ο χώρος, όπου θα
άρχιζε η νίκη πάνω στο κακό. Η επίπονη
και κοπιαστική πνευματική ανάβαση, αποτελεί προϋπόθεση για τη συνάντηση με
τον Μεταμορφωθέντα Κύριο, όπως ανέφερε στο κήρυγμά του ο Πρωτοσύγκελος.
Οι παρακλήσεις στην Μητέρα του
Θεού, συνεχίστηκαν μέχρι τις 13 Αυγούστου. Έτσι την αποκαλούμε, έτσι την νιώσαμε όλοι οι πιστοί. Τι εκπληκτική αντίθεση! Νεκρή και συνάμα Μητέρα της Ζωής,
Μητέρα του Χριστού. Μητέρα Εκείνου,
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που είναι η Ζωή! «Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, Χριστιανών
η προστάτης».
Στις 15 Αυγούστου όλη η Ελλάδα μοσχοβολούσε από το ευωδιαστό σκήνωμά
της. Απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας, στις
πολιτείες, στα χωριά, στα μοναστήρια,
απάνω στα δασωμένα βουνά ή στα γαλανά
κύματα, στα νησιά μας, παντού αντιλάλησε υμνολογία για την ταπεινή Μητέρα που
κοιμήθηκε το Δεκαπενταύγουστο. «Και σε
μεσίτρια έχω, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν με εν τάχει…».
Την Τετάρτη 1, Σεπτεμβρίου, αρχή της
Ινδίκτου, έγινε αγιασμός για την έναρξη
της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς! Ένας
καινούριος λειτουργικός χρόνος άρχισε
και η ενορία μας, μας κάλεσε να συμμετέχουμε στις λατρευτικές συνάξεις που μας
πρόσφερε, ώστε να τον αξιοποιήσουμε
πνευματικά.
Όπως για αιώνες, στις 14 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη, την ημέρα που γιορτάστηκε
η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ο Σταυρός
υψώθηκε, εκτέθηκε στο κέντρο του Ναού
και θριάμβευσε. «Σταυρός η ωραιότης της
εκκλησίας».
Δύσκολος Αύγουστος ο φετινός. Σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίχθηκαν
μπροστά στα μάτια μας, το φετινό καλοκαίρι, με τα δάση της πατρίδας μας –εκτάσεις απέραντες– να παραδίδονται στις
αδηφάγες φλόγες και να μετατρέπονται σε
στάχτες κι αποκαΐδια! Η ψυχή μας μάτωνε,
κάθε φορά που οι μαύροι καπνοί σκοτείνιαζαν τον ουρανό και κάλυπταν κι αυτό
το φως του ήλιου. Εικόνες Αποκάλυψης!
Ζήσαμε μεγάλες αναστατώσεις και ριζικές
ανακατατάξεις, μια με τις καταστροφές,
μια με την πανδημία. Ο κόσμος μας έγινε τελείως διαφορετικός. Η απορία και η
ανησυχία ήταν αποτυπωμένες καθαρά στο
τρομαγμένο πρόσωπο των ανθρώπων της
εποχής μας. Που πηγαίνουμε; Τι θα αντικρίσουν αύριο τα μάτια μας; Ας μην ανησυ-
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χούμε όμως, ούτε να φοβόμαστε, διότι δεν
πρόκειται να συμβεί τίποτε περισσότερο
απ’ όσα η βουλή του Παντοδύναμου Θεού
θα επιτρέψει.
Πολλές φορές κυνηγάμε το ηλιοβασίλεμα. Τρέχουμε να προφτάσουμε αυτό που
νομίζουμε ως ιδανικό. Κι όσο περισσότερο
τρέχουμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα από
τον καθένα το μάταιο της υπόθεσης. Συνειδητοποιούμε το λάθος. Αλλά δεν είναι
ποτέ αργά. Υπομονή. Η ανατολή ξεπροβάλει. Αυτή είναι που χρειαζόμαστε για να
ξεκινήσουμε από την αρχή. «Ορθρίσωμεν
όρθρου βαθέως». Να κοιτάμε μπροστά χωρίς εγωισμούς κι ανοησίες. Μπροστά είναι
ο ομορφότερος δρόμος. Με προσήλωση
στο στόχο, με σεβασμό στους γύρω, με
κατανόηση στις ανακύπτουσες ανάγκες.
Μπροστά!
Πολλές φορές έχουμε μια λανθασμένη
εντύπωση για το Θεό. Πρόχειρη και ευτελή. Παγιωμένη στις δικές μας ανασφάλειες. Δεν αντέχουμε να δούμε τον εαυτό μας
όπως μας βλέπει Εκείνος - με απέραντη
αγάπη και αποδοχή, κατανόηση και συγχώρεση. Μια συγχώρεση που εμείς οι ακριβοθώρητοι δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν.
Γιατί ως εν πνεύματι τυφλοί, γυρνάμε πολλές φορές την πλάτη στο διπλανό μας. Σ’
αυτόν που μας αδίκησε μας συκοφάντησε
μας έβλαψε, ας προσπαθήσουμε όχι απλά
να τον συγχωρέσουμε, αλλά να του δώσουμε. Όχι για να φανούμε μεγαλόψυχοι.
Ούτε για να καταλάβει με αυτήν την κίνηση το λάθος του. Το πιθανότερο να μας θεωρήσει χαζούς και να γελάσει μαζί μας. Να
το κάνουμε για να μπορέσουμε, μπροστά
στο δικαιόκριτο Χριστό την ημέρα Εκείνη
να πούμε: «Και άφες ημίν τα οφειλήματα
ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις
ημών».
Καλό φθινόπωρο, καλό εκκλησιαστικό
έτος!
Επιμέλεια:
Δομνίκη Νικολοπούλου
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ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΜΠΡΙΖ
Οι Βρυξέλλες και η Μπριζ αποτελούν τις δύο όψεις του σύγχρονου
Βελγίου. Οι Βρυξέλλες είναι η πρωτεύουσα της χώρας και πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ η Μπριζ,
στην περιοχή της Φλάνδρας , είναι μια
από τις πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης και πολιτισμική πρωτεύουσα του Βελγίου.
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η έδρα
της εθνικής βελγικής κυβέρνησης, τα
Κοινοβούλια των τριών ομόσπονδων περιοχών του Βελγίου (Φλάνδρα,
Βρυξέλλες, Βαλλωνία), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αρχηγείο του
ΝΑΤΟ. Αλλά ταυτόχρονα οι Βρυξέλλες είναι και μια κοσμοπολίτικη πόλη
με πανέμορφα μουσεία, γοητευτική
αρχιτεκτονική και μεγάλους χώρους
πρασίνου. Είναι η Βαβέλ των ευρωπαϊκών γλωσσών με κοινό παρανομαστή τα αγγλικά.
Στις Κεντρικές Βρυξέλλες, η Κάτω
Πόλη, η περιοχή γύρω από την Grand
Place, είναι το ιστορικό κέντρο της
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πόλης. Εδώ το πρωί ο ήλιος αντανακλά πάνω στις επίχρυσες γοτθικές ,
αναγεννησιακές και μπαρόκ προσόψεις των κτιρίων της εκθαμβωτικής
Grand Place που είναι και η καρδιά
των Βρυξελλών. Η Άνω Πόλη, πάνω
στο λόφο, είναι η περιοχή των κρατικών ιδρυμάτων, των μουσείων και
της αστικής τάξης.
Νότια της περιφερειακής οδού,
απλώνεται το νεότερο κομμάτι των
Βρυξελλών. Οι περιοχές Ixelles και st.
Gilles έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, και σήμερα είναι γεμάτες καταστήματα και εστιατόρια. Άλλωστε οι Βέλγοι αγαπούν το φαγητό.
Αυτός είναι και ο λόγος που και
στις Βρυξέλλες αλλά και στη Μπριζ
υπάρχει πληθώρα εκπληκτικών εστιατορίων, που προσφέρουν βελγικά
και διεθνή πιάτα με φρέσκα υλικά.
Σήμα κατατεθέν της βελγικής κουζίνας εκτός από τα μύδια και τις τηγανητές πατάτες είναι και το ψάρι
ή κοτόπουλο μαγειρεμένο με πράσα,
μαϊντανό και κρέμα γάλακτος, το μο-
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σχάρι με καρότα και θυμάρι μαγειρεμένο με μπύρα αλλά και το ποταμίσιο
χέλι σε πράσινη σαλάτα.
Όμως, το Βέλγιο είναι περισσότερο γνωστό και αποτελεί ονειρεμένο
προορισμό για τους λάτρεις της σοκολάτας. Η βελγική σοκολάτα περιέχει
το καλύτερο κακάο και, μάλιστα, σε
μεγάλο ποσοστό. Μπορεί κανείς να
μάθει τι είναι αυτό που κάνει τις βελγικές σοκολάτες τόσο μοναδικές στο
περίφημο Μουσείο σοκολάτας της
Μπριζ. Στο τέλος της επίσκεψής σας
μπορείτε και να δοκιμάσετε τις φρεσκοφτιαγμένες σοκολάτες.
Η Μπριζ όμως δεν είναι γνωστή
μόνο για τις σοκολάτες της. Χωρίς μεγάλη προσπάθεια καταφέρνει να προσελκύει και να εντυπωσιάζει τους 2,5
εκατομμύρια επισκέπτες της ετησίως,
με τα γραφικά λιθόστρωτα δρομάκια
της, τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της
και την εντυπωσιακή συλλογή της
από Φλαμανδούς ζωγράφους. Χαρακτηρίζεται ως «η Βενετία του Βορρά»
λόγω των πολλών ρομαντικών της
καναλιών και μια βαρκάδα αποτελεί
τον ιδανικό τρόπο εξερεύνησής της.
Η ιστορική περιοχή της Burg είναι

το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι
της μεσαιωνικής Μπριζ. Στα εντυπωσιακά της κτίρια στεγάζονταν κάποτε τα γραφεία της εκκλησίας, του
κράτους, της πολιτείας και των δικαστικών Αρχών.
Ο πύργος του καμπαναριού, σύμβολο εξουσίας και ελευθερίας της
Μπριζ κατά τον μεσαίωνα, δεσπόζει στην κύρια πλατεία της πόλης, τη
Markt (Αγορά), η οποία περιβάλλεται
από γοτθικά και νεογοτθικά κτίρια.
Η πλατεία του Begijnhof, πάλι, είναι μια από τις παλαιότερες γειτονιές
του Βελγίου και μια από τις πιο γραφικές γωνιές της Μπριζ.
Οι δύο, λοιπόν, βελγικές πόλεις,
για διαφορετικούς λόγους η καθεμία,
συγκαταλέγονται στους προορισμούς
που τραβάνε το ενδιαφέρον των επισκεπτών δημιουργώντας μια αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια η πόλη
της «ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας»
και από την άλλη η πόλη του «μεσαιωνικού ρομαντισμού».
Εσείς, αλήθεια, ποια θα διαλέγατε;
Επιμέλεια

Φωτεινή Γιαννοπούλου

Επιμέλεια
Φωτεινή Γιαννοπούλου
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
Περί προσευχής
• Οι τέσσερις μαγικές λέξεις της
ευτυχίας είναι: Όταν, όπου,
όπως, όσο. Δηλαδή Κύριε, χρησιμοποίησέ με όταν θέλεις,
όπως θέλεις, όπου θέλεις, όσο
θέλεις.
• Η παρακαταθήκη μιας μητέρας:
Κάνε την προσευχή σου όπως:
Ο Απόστολος Παύλος στην φυλακή.
Ο Ληστής στον σταυρό.
Ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων.
Ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους.
Ο Ιώβ στο κρεβάτι του πόνου.
Οι τρεις παίδες στην κάμινο
του πυρός.
• Δύο ξύλα δέντρου κόπηκαν και
γίνανε σταυρός του Χριστού.
Πίστη στο κατακόρυφο τον
ουρανό να βλέπει. Αγάπη στο
οριζόντιο τον κόσμο ν’ αγκαλιάζει.
• Μην προσπαθείς να φτάσεις
τον Θεό με το μυαλό, ποτέ δεν
θα το πετύχεις. Φθάσε τον με
την αγάπη, αυτό είναι δυνατό.
Αν η καρδιά δεν προσεύχεται,
είναι άδικος ο κόπος της γλώσσας.
Κύριε κάνε με να σκορπίζω
• Όπου βασιλεύει το μίσος, αγάπη.
Θαβώριος Λόγος

•
•
•
•
•

Όπου εκδίκηση, συγνώμη.
Όπου αμφιβολία, πίστη.
Όπου απελπισία, προσμονή.
Όπου σκοτάδι, φως.
Όπου πένθος, χαρά.

Κάνε ώστε να πετυχαίνω
• Όχι να συμβουλεύω, όσο να
συμβουλεύομαι.
• Όχι να κατανοούμαι, όσο να
κατανοώ.
• Όχι ν’ αγαπιέμαι, όσο ν’ αγαπώ.
• Κύριε, όταν πεινώ δος μου κάποιον να θρέψω.
• Όταν διψώ δος μου κάποιον να
ποτίσω.
• Όταν κρυώνω δος μου κάποιον
να ντύσω.
• Όταν θλίβομαι δος μου κάποιον να παρηγορήσω.
• Όταν είμαι φορτωμένος κάποιον να σηκώνω.
Το μόνο που θέλω ν’ ακούσω από
Σένα είναι: εφ’ όσον τούτο εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων…
Σε ευχαριστώ.
Όσοι τα έχουν όλα εκτός από
Σένα είναι πάμπτωχοι, μπροστά
σ’ αυτούς που δεν έχουν τίποτα
άλλο παρά Εσένα μονάχο.
Πολλοί λένε προσευχές. Πολύ λίγοι προσεύχονται.
Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης
Ιεροψάλτης

Τεύχος 77

13

«Είπε γέρων...»
Ένας νέος μοναχός επισκέφθηκε τον Αββά Θεόδωρο προκειμένου να
του πει μια μεγάλη στενοχώρια που
είχε.
- Στον κόσμο Γέροντα, είπε ο μοναχός, ήμουν καλύτερος. Νήστευα
πιο πολύ, έκανα πολλές προσευχές,
αγρυπνίες, είχα κατάνυξη, έκανα αγαθοεργίες. Εδώ στην έρημο, τα έχασα
αυτά και φοβάμαι μήπως χάσω και
την ψυχή μου.
- Έχεις δίκιο, του είπε ο σοφός
και διορατικός Γέροντας. Αλλά αυτά
που έκανες στον κόσμο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά έργο κενοδοξίας και
το μόνο που επιζητούσες ήταν ο ανθρώπινος έπαινος. Ήθελες να σου λένε
μπράβο οι άνθρωποι. Όμως ο Θεός
δεν τα δεχόταν τα έργα σου και τις
πράξεις σου. Αντίθετα ο διάβολος
χαιρόταν με την επίπλαστη ευσέβεια
σου. Τώρα όμως που αποφάσισες να
αγωνιστείς σωστά και κατατάχτηκες οριστικά στο στρατό του Κυρίου,
ο διάβολος λυπήθηκε και οπλίστηκε
δυνατά εναντίον σου. Εδώ δεν δέχεσαι τους επαίνους των κοσμικών, αλλά
μαθαίνεις την ταπείνωση. Εδώ συντρίβεται το εγώ σου και βρίσκεις σιγά
σιγά την πνευματική σου ισορροπία.
Μάθε παιδί μου, ότι αρέσει πιο πολύ
στον Κύριό μας ένας μόνο ψαλμός,
όταν τον λες με ταπείνωση και συντριβή καρδίας, παρά χίλιοι ψαλμοί σαν
αυτούς που έλεγες στον κόσμο για να
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επιδεικνύεις την δήθεν ευσέβεια σου
και να απολαμβάνεις τους επαίνους
των ανθρώπων, νομίζοντας ότι κάποιος
είσαι. Ό,τι έκανες στον κόσμο ήταν
αποτέλεσμα της κενοδοξίας σου.
Ο νέος επέμεινε:
- Γέροντα εδώ δεν κάνω τίποτα.
Εκεί ήμουν καλύτερος.
- Άκουσε, παιδί μου, είπε με
αυστηρότητα ο φωτισμένος Αββάς,
και αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή,
να επιμένεις νομίζοντας ότι στον κόσμο
ήσουν καλύτερος, είναι υπερηφάνεια.
Θυμάσαι τον Φαρισαίο της παραβολής; Και αυτός την ίδια γνώμη είχε
για τον εαυτό του και καταδικάστηκε. Είχε υψηλόφρονους, υπερήφανους
λογισμούς. Νόμιζε ότι αυτός ήταν ο
καλύτερος και ότι οι άλλοι δεν ήταν
τίποτα μπροστά του. Πίστευε ότι ήταν
ο πιο ευσεβής και ο καλύτερος τηρητής του νόμου. Επίσης, θυμάσαι τον
τελώνη; Δικαιώθηκε γιατί είχε αυτογνωσία την οποία πέτυχε μέσα από
την ταπείνωση. Πιο αρεστός είναι στο
Θεό ο αμαρτωλός με τη συντετριμμένη καρδιά και τις ταπεινές σκέψεις,
παρά ο υψηλόφρων «ενάρετος».
Η διδασκαλία αυτή του σοφού
Γέροντα, συνέτισε τον νεαρό μοναχό.
- Σ’ ευχαριστώ Γέροντα, του είπε με
ευγνωμοσύνη, σώθηκε η ψυχή μου.
Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα
Θαβώριος Λόγος
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις
ΑΛΛΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΝΥΦΗ
Στην παλιά Αθήνα του 1843, επρόκειτο να
συγγενέψουν με γάμο δύο αρχοντικές οικογένειες: Του Γιώργη Φλαμή και του Σωτήρη Ταλιάνη. Ο
Φλαμής είχε το κορίτσι και ο Ταλιάνης το αγόρι.
Η εκκλησία, που θα γινόταν το μυστήριο, ήταν
η Αγία Ειρήνη της Πλάκας. Η ώρα του γάμου είχε
φτάσει και στην εκκλησία συγκεντρώθηκαν ο γαμπρός, οι συγγενείς και οι φίλοι τους. Μόνο η νύφη
έλειπε.
Τι είχε συμβεί; Απλούστατα. Η κοπέλα, που δεν
αγαπούσε τον νεαρό Ταλιάνη, προτίμησε ν΄ ακολουθήσει τον εκλεκτό της καρδιάς της, που της
πρότεινε να την απαγάγει. Ο γαμπρός άναψε από
την προσβολή, κυνήγησε την άπιστη να την σκοτώσει, αλλά δεν κατόρθωσε να την ανακαλύψει. Γύρισε στο σπίτι του παρ΄ ολίγο πεθερού του και του
ζήτησε τα δώρα που είχε κάνει στην κόρη του.
Κάποιος όρος όμως στο προικοσύμφωνο έλεγε πως οτιδήποτε κι αν συνέβαινε προ και μετά το
γάμο μεταξύ γαμπρού και νύφης «δέ θά ξαναρχούτο
τση καντοχή ουδενός οι μπλούσιες πραμάτιες καί
τα τζόβαιρα όπου αντάλλαξαν οι αρρεβωνιασμένοι».
Φαίνεται δηλαδή, ότι ο πονηρός γερο-Φλαμής
είχε κάποιες υποψίες από πριν, για το τι θα μπορούσε να συμβεί, γι’ αυτό έβαλε εκείνο τον όρο.
Κι έτσι πλήρωσε ο φουκαράς ο Ταλιάνης τα δώρα
του άλλου. Από τότε οι παλαιοί Αθηναίοι, όταν γινόταν καμιά αδικία σε βάρος κάποιου, έλεγαν ότι
«άλλος πλήρωσε τη νύφη» κι έμεινε η φράση έως
και σήμερα
ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ
Η προέλευση της φράσης ανάγεται σε ένα πραγματικό γεγονός, που έλαβε χώρα κατά την περίοδο
της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από μια μονομαχία. Εκατό χρόνια μετά το πάρσιμο
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του φρουρίου της Ακροκορίνθου από το Λέοντα το
Σγουρό, οι Φράγκοι γιόρτασαν στην Κόρινθο με μεγάλη τελετή αυτή την επέτειο.
Οι ευγενείς έκαναν ιππικούς αγώνες κάτω από
τα βλέμματα των ωραίων γυναικών. Νικητές ξεχώρισαν δυο: Ο Ελληνογάλλος δούκας των Αθηνών
Γουίδος -μόλις 20 χρονών- και ο Νορμανδός Μπουσάρ, φημισμένος καβαλάρης και οπλομάχος. Εκείνη
την ημέρα κάλεσε σε μονομαχία ο «Μπάιλος» του
Μορέα, Νικόλαος Ντε Σαιντομέρ, τον παλατίνο της
Κεφαλλονιάς Ιωάννη, που φοβήθηκε τη δύναμη του
αντιπάλου του κι αρνήθηκε να χτυπηθεί με την πρόφαση ότι το άλογό του ήταν αγύμναστο.
Αλλά ο Μπουσάρ τον ντρόπιασε μπροστά σε
όλους, γιατί ανέβηκε πάνω σ’ αυτό το ίδιο το άλογο
κι έκανε τόσα γυμνάσματα, ώστε να κινήσει το θαυμασμό των θεατών. Ύστερα, καλπάζοντας γύρω από
την κονίστρα, φώναξε δυνατά: «Να το άλογο που μας
παρέστησαν αγύμναστο».
Αυτό βέβαια, ήταν αρκετό για να προκαλέσει το
θανάσιμο μίσος του Ιωάννη, ο οποίος έστειλε κρυφά
έναν υπηρέτη του για να αλλάξει τα δυο ξίφη του
Μπουσάρ με δυο πανομοιότυπα, αλλά ξύλινα, αυτά
δηλαδή που είχαν για να γυμνάζονται οι αρχάριοι. Τα
ξύλινα αυτά ξίφη τα ονόμαζαν «μπαστέν» και οι Έλληνες τα έλεγαν «μπαστούνια».
Όταν ο υπηρέτης κατάφερε να τα αλλάξει, ο Ιωάννης κάλεσε τον Μπουσάρ αμέσως σε μονομαχία.
Ανύποπτος εκείνος τράβηξε το πρώτο ξίφος του
και το βρήκε ξύλινο. Τραβά και το δεύτερο, κι αυτό
«μπαστούνι». Και τα δυο τα βρήκε «μπαστούνια». Ο
Ιωάννης κατάφερε τότε να τον τραυματίσει θανάσιμα
στο στήθος. Από τότε έμεινε η φράση: «Τα βρήκε
μπαστούνια» και φυσικά δεν έχει σχέση με τα τραπουλόχαρτα ή τα μπαστούνια που γνωρίζουμε
Επιμέλεια:

Γεράσιμος Κατζός
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Με αλεύρι και μεράκι!

Η πιο αφράτη μηλόπιτα!

ΥΛΙΚΑ:
για ορθογώνιο ταψί 30x25 εκ. ή για στρόγγυλο τσέρκι/ ταψί 24 εκ. διάμετρο.

•

4 αυγά

•

200 γρ. σπορέλαιο

•

220 γρ. ζάχαρη

•

330 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

•

3 μήλα

•

20 γρ. μπεικιν παουντερ ( 1 φακελάκι)

•

1 γεμάτο κ.γ. κανέλα

•

1/2 κοφτό κ.γ. γαρύφαλλο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια (όπως τα κρουτόν).Σε
ένα μπολ βάζουμε τα αυγά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με έναν αυγοδάρτη.
Όσο πιο πολυ τα αφρατεψουμε τόσο πιο ωραία θα γίνει η μηλοπιτα και θα πάρει
ύψος. Μπορούμε να το κάνουμε και με μίξερ. Κατόπιν, ρίχνουμε το σπορέλαιο, την
κανέλα,το γαρύφαλλο και ανακατεύουμε. Έπειτα, βάζουμε το αλεύρι μαζί με το
μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε με μία μαρίζ (σπάτουλα).Στο τέλος, ρίχνουμε τα μήλα. Ανακατεύουμε και έπειτα τοποθετούμε σε τσέρκι με λαδόκολλα ή σε
ένα ταψί που έχουμε λαδώσει-αλευρώσει.
Ψήνουμε στις αντιστάσεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς κελσίου μέχρι να βγαίνει η οδοντογλυφίδα καθαρή.Όταν κρυώσει, αν
θέλουμε, πασπαλίζουμε με άχνη και κανέλα!

Επιμέλεια
Ευαγγελία Κατραμίδου
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