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Ανταποκρίνεται αυτή η εικόνα…
 στην πραγματικότητα των γεγονότων;

 Η έλευση του κορωνοϊού από 
τις αρχές του 2020 και στην πα-
τρίδα μας άλλαξε άρδην την 
καθημερινότητά μας. Νέα δεδο-
μένα μονοπωλούν την ζωή μας: 
καθολικά ή μερικά κατά τόπους 
lockdown, διαγνωστικά τεστ τύ-
που self, rapid ή PCR, μάσκες 
αυτοπροστασίας χειρουργικές,  
απλές, υφασμάτινες, υψηλής ανα-
πνευστικής προστασίας, εμβόλια 
και άλλα πολλά. Όλα αυτά με μο-
ναδικό σκοπό και στόχο την προ-
στασία του κοινωνικού συνόλου 
και την αναχαίτιση της εξάπλω-
σης της νεοφανούς πανδημίας της 
Covid-19. 

Όλα αυτά όμως μερικές φο-
ρές δεν στάθηκαν επαρκή να μας 
προφυλάξουν, αφού οι αριθ-

μοί είναι αμείλικτοι: έως σήμε-
ρα (21/1/2022) έχουν οδηγηθεί 
22.366 άνθρωποι, μικροί και με-
γάλοι στην ηλικία, πρόσωπα μο-
ναδικά για τον καθένα μας, στον 
θάνατο. Είναι αδιαμφησβήτητη 
αλήθεια πως κοινή μοίρα όλων 
μας είναι ο θάνατος, ωστόσο η 
παρούσα βίαιη πραγματικότητα 
τον καθιστά τραγικότερο.

Οι δύσκολες αυτές συνθήκες 
που βιώνουμε αυτό το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έρχονται να 
καταρρακώσουν την ψυχολογική 
κατάσταση όλων των ανθρώπων. 
Μία επιπρόσθετη δυσκολία που 
έρχεται να μας συντρίψει είναι 
ότι οι οικογένειες που αποχωρί-
ζονται αγαπημένα τους πρόσω-
πα, δεν έχουν την ευκαιρία ούτε 
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καν να τα δουν για τελευταία 
φορά, πόσο μάλλον να τα ασπα-
στούν. Το πρόσωπο όμως διαθέτει 
μοναδικά και ανεπανάληπτα χα-
ρακτηριστικά, που το καθιστούν 
διαφορετικό από όλα τα άλλα 
πρόσωπα και αναντικατάστατο 
ως προς την μοναδικότητά του. 
Αυτοί οι κεκοιμημένοι συνάν-
θρωποί μας «τακτοποιούνται» 
με μία άκρως πρόχειρη διαδικα-
σία (σακούλα, κλειστά φέρετρα, 
περιτυλιγμένα με μία πλαστική 
μεμβράνη και επιπλέον νεκροκο-
μιστές με σχεδόν αστροναυτικές 
στολές!) χωρίς να παρουσιάζουν 
την ελάχιστη κόσμια εμφάνιση, 
αφού κανείς δεν τους βλέπει. 
Και γεννάται εύλογα το ερώτη-
μα: προβλέπεται κάτι τέτοιο από 
τους κανονισμούς, όπως είδαμε 
εσχάτως –και όχι μόνο– στην εξό-
διο ακολουθία του μακαριστού 
Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανί-
ας, κυρού Κοσμά;

Πουθενά λοιπόν στις οδη-
γίες από το Υπουργείο Υγείας 
https://www.nomotelia.gr/photos/
File/80262-20.pdf και τον ΕΟΔΥ 
https://eody.gov.gr/wp-content/
uploads/2020/03/covid-19-nekra-
somata.pdf δεν αναφέρεται/ανα-
γράφεται ότι πρέπει τα φέρετρα 
των από  κορωνοϊού νεκρών να 
περιτυλίγονται με πλαστική μεμ-
βράνη και τίθενται σε σακούλα 
οι σοροί. Επίσης ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
αναφέρει πως σε περίπτωση που 

η οικογένεια επιθυμεί να δει τον 
νεκρό, αυτό δεν απαγορεύεται. 
Οι νεκροί επιτρέπεται να ευπρε-
πίζονται και να θεώνται από 
τους οικείους τους. Αυτό που δεν 
επιτρέπεται στους τελευταίους εί-
ναι να αγγίξουν ή να ασπαστούν 
τον άνθρωπό τους.

Η αγάπη και η μέριμνα για τα 
πρόσωπα δεν πρέπει να εκλείψει 
ούτε κατά την εκδημία· τουναντί-
ον οφείλουμε να την συνεχίσουμε 
για λογαριασμό των συνανθρώ-
πων μας και μετά την έξοδό τους 
από αυτόν τον κόσμο· αυτή άλλω-
στε είναι και η σημασία της έννοι-
ας της «κηδείας», του «κήδους», 
δηλαδή της τελευταίας φροντί-
δας που αρμόζει να παράσχουμε 
στον κεκοιμημένο. Αυτό εξάλλου 
μας κληροδοτεί η μακραίωνη 
εκκλησιαστική μας παράδοση, 
αυτό επιτάσσουν και επιβάλλουν 
και οι ψυχικές μας ανάγκες. Και 
εν τέλει αποδεικνύουν τον σεβα-
σμό, την ιερότητα, την τιμή που 
οφείλουμε να δείχνουμε στους νε-
κρούς, χωρίς να παραλείπουν να 
τονίζουν και την μοναδικότητα 
του κάθε ανθρώπου. 

Ας αποφεύγουμε τους αυτο-
σχεδιασμούς και ας εφαρμόζουμε 
τα προβλεπόμενα από την Ελλη-
νική Πολιτεία μέτρα, ειδάλλως 
γινόμαστε «θέατρον τῷ κόσμῳ, 
καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις».

 
Αρχιμανδρίτης 

Νικόλαος Παπαγεωργίου
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Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας 
γιορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου. 
Είναι δεσποτική και θεομητορική εορ-
τή και είναι μία γιορτή με την οποία 
τιμάται το πρόσωπο της Κυρίας Θεο-
τόκου, είναι μία γιορτή αφιερωμένη σε 
όλες τις μαμάδες.

Άκουσα κάποτε μία ιστορία -  δεν 
ξέρω αν είναι αληθινή -  μου έκανε 
εντύπωση και σας τη μεταφέρω. Πήγε 
κάποτε κάποιος σε έναν μεγάλο γέρο-
ντα και του εξομολογήθηκε πως ήθελε 
να αποκτήσει μεγάλα χαρίσματα. Ο γέ-
ροντας του είπε: «Άστα αυτά. Κοίτα να 
αποκτήσεις καρδιά μάνας». Η ανώνυμη 
μάνα στο κείμενο που ακολουθεί ήταν 
ΜΑΝΑ.

Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι…
Ντρεπόταν γι’ αυτήν κι ώρες ώρες την 
μισούσε. Η δουλειά της ήταν μαγείρισ-
σα στην φοιτητική λέσχη. Μαγείρευε 

Καρδιά Μάνας
για τους φοιτητές και τους καθηγητές 
για να βγάζει τα έξοδά τους… Δεν ήθε-
λε να του μιλάει για να μην μαθαίνουν 
ότι είναι παιδί μιας μητέρας με… ένα 
μάτι. Οι φοιτήτριες έφευγαν γρήγορα, 
όποτε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο 
από την κουζίνα κι έλεγαν πως δεν 
άντεχαν το θέαμα και πως τους προκα-
λούσε μια ανυπόφορη ανατριχίλα…

Μα από μικρόs είχε πρόβλημα με την 
εικόνα της μητέρας του. Μια μέρα όταν 
ακόμη πήγαινε στο δημοτικό, πέρασε 
η μητέρα του στο διάλειμμα να του πει 
ένα γεια. Ένοιωσε πολύ στενοχωρη-
μένos. «Πως μπόρεσε να του το κάνει 
αυτό»;… αναρωτιόταν… Την αγνόη-
σε, της έριξε μόνο ένα μισητό βλέμμα 
κι έτρεμε. Την επόμενη μέρα ένας από 
τους συμμαθητές του φώναξε: «Εεεε, η 
μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι!.. Ήθε-
λε να πεθάνει. Ήθελε να εξαφανιστεί. 
Όταν γύρισε σπίτι, της είπε: «αν είναι 
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όλοι να γελάνε μαζί μου εξαιτίας σου 
τότε καλύτερα να πεθάνεις!». Αυτή 
δεν του απάντησε… «Δεν μ’ ένοιαζε τι 
είπα ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν πολύ 
νευριασμένος», έλεγε αργότερα σ’ ένα 
φίλο του. «Ήθελα να φύγω από εκεί-
νο το σπίτι και να μην έχω καμία σχέ-
ση μαζί της. Έτσι διάβασα πάρα πολύ 
σκληρά με σκοπό να φύγω μια μέρα 
μακριά για σπουδές… και τα κατάφε-
ρα, μα ήλθε κι έπιασε αυτή τη δουλειά 
στη λέσχη για να με βοηθάει… Δεν 
μπορούσε να πάει κάπου αλλού;…».

Αργότερα παντρεύτηκε. Αγόρα-
σε ένα δικό του σπίτι. Έκανε δικά 
του παιδιά κι ήταν ευχαριστημέ-
νος με τη ζωή του, τα παιδιά του, 
την γυναίκα του και τη δουλειά του! 
Μια μέρα μετά από χρόνια απουσίας, 
όπως ο ίδιος της ζήτησε η μητέρα του 
πήγε να τον επισκεφτεί.

Δεν είχε δει ποτέ από κοντά τα εγ-
γόνια της. Μόλις εμφανίστηκε στην 
πόρτα, τα παιδιά του άρχισαν να γελά-
νε, θύμωσε επειδή είχε πάει χωρίς να 
του το ζητήσει και χωρίς να τον προει-
δοποιήσει. Τότε της φώναξε: «πως τολ-
μάς να έρχεσαι ξαφνικά στο σπίτι μου 
και να τρομάζεις τα παιδιά μου; Βγες 
έξω! Φύγε!». Η μητέρα του απάντησε 
γαλήνια: «Αα, πόσο λυπάμαι, κύριε! 
Μάλλον μου έδωσαν λάθος διεύθυν-
ση» κι εξαφανίστηκε, χωρίς να καταλά-
βουν τα μικρά πως είναι γιαγιά τους… 
Πέρασαν χρόνια και μια μέρα βρήκε 
στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού του 
μια επιστολή για τη σχολική συγκέ-
ντρωση της τάξης του από το δημοτικό 

σχολείο, που θα γινόταν στην πόλη πού 
γεννήθηκε… Είπε ψέματα στη γυναίκα 
του ότι θα έκανε ένα επαγγελματικό 
ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η συ-
γκέντρωση των συμμαθητών, πήγε στο 
σπίτι που μεγάλωσε, μόνο από περιέρ-
γεια… Οι γείτονες, του είπαν ότι η μη-
τέρα του είχε πεθάνει πρόσφατα. Δεν 
έβγαλε ούτε ένα δάκρυ. Του έδωσαν 
ένα γράμμα που είχε αφήσει γι’ αυτόν:

«Αγαπημένε μου γιέ, σέ σκέφτομαι 
συνέχεια. Λυπάμαι που ήρθα στο σπίτι 
σου και φόβισα τα παιδιά σου. Έμαθα 
ότι έρχεσαι για την σχολική συγκέ-
ντρωση κι ένοιωσα πολύ χαρούμενη. 
Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι 
σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι 
για να έρθω να σε δω. Έγραψα αυτό το 
γράμμα να στο δώσουν αν δεν με προ-
φτάσεις. Στεναχωριέμαι που σε έφερ-
να σε δύσκολη θέση και ντρεπόσουν 
για μένα όσο ήσουν μικρός. Βλέπεις… 
όταν ήσουν πολύ μικρός, είχες ένα σο-
βαρό ατύχημα κι έχασες το μάτι σου. 
Δεν θα μπορούσα να σε βλέπω να με-
γαλώνεις με ένα μάτι. Έτσι σου έδωσα 
το δικό μου. Ήμουν τόσο υπερήφανη 
που ο γιος μου θα έβλεπε τον κόσμο 
με τη δική μου βοήθεια, με το δικό μου 
μάτι… Έχεις πάντα όλη την αγάπη μου». 

Η μητέρα σου.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες 
αλλά και σε όλα τα παιδιά που έχουν 

την ευλογία να απολαμβάνουν το 
ζεστό τους χάδι!

 Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης

Ιεροψάλτης

Διηγήθηκαν: Όταν ο Θεός μοίραζε 
πατρίδες στους λαούς, οι Έλληνες πή-
γαν τελευταίοι να ζητήσουν τόπο για 
να την κάνουν πατρίδα. Τότε ο Θεός 
τους απάντησε: «Δυστυχώς δε μου 
έμεινε άλλος τόπος για σας, ήρθατε 
τελευταίοι, αργήσατε». Τον παρακά-
λεσαν, κλάφτηκαν, προσπάθησαν να 
δικαιολογήσουν την αργοπορία τους 
και τότε ο Θεός θυμήθηκε ότι έχει κρα-
τήσει γι’ Αυτόν ένα μικρό κομματάκι 
για τα γεράματά Του να ξεκουράζεται. 
«Άντε πάρτε το και σεις αυτό» και τους 
έδωσε την ΕΛΛΑΔΑ.

Για το γήρας είπαν: Κανείς δεν γερ-
νά απλώς γιατί περνούν τα χρόνια. Ο 
άνθρωπος γερνά και όταν χάνει τα ιδα-
νικά του:
• Είσαι νέος σε κάθε ηλικία όταν κά-

νει καλά σχέδια για το αύριο.
• Όταν οι γριές μιλούν για τις νέες, 

ξεχνούν ότι και αυτές υπήρξαν νέες, 
οι δε νέες όταν μιλούν για τις γριές, 
ξεχνούν ότι θα γεράσουν.

• Το να παρέχεις διδάγματα σε ηλικι-
ωμένο είναι σα να χαρίζεις τσατσά-
ρα σε φαλακρό.

• Όταν του λύκου πέσουν τα δόντια 
του, του βγάζει γλώσσα και το αρνί.

• Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρονών, εί-
σαι νέος όσο και η πίστη σου, είσαι 
γέρος όσο και η αμφιβολία σου. Εί-
σαι νέος όσο και η ελπίδα σου, είσαι 
γέρος όσο και η απελπισία σου.

• Έχουν ωστόσο ένα καλό και τα γε-
ράματα. Όταν έρθει ο θάνατος σε 
βρίσκει μισοπεθαμένο.

Είπαν: Μη ρωτάτε τι μπορεί να κά-
νει η πατρίδα για σας, αλλά τι μπορείτε 
να κάνετε εσείς για την πατρίδα.

Για την αρετή είπαν: Αρετή που δεν 
κοστίζει, δεν αξίζει.

• Δώσε πρώτα κληρονομιά στα παι-
διά σου την αρετή και μετά μοίρασέ 
τους και την περιουσία.

Το πένταθλο των αφετών
α) Να είσαι τόσο δυνατός, που τίποτε 

να μην μπορεί να διαταράξει την 
εσωτερική σου ειρήνη.

β) Να κάνεις όλους τους φίλους σου να 
νιώθουν, πώς έχουν μέσα τους κάτι 
ιδιαίτερο που τους ξεχωρίζει.

γ) Να σκέπτεσαι μόνο το καλύτερο, να 
εργάζεσαι μόνο για το καλύτερο, να 
συντελείς να συμβαίνει μόνο το κα-
λύτερο.

δ) Να χαίρεσαι για τις επιτυχίες των 
άλλων όσο χαίρεσαι για τις επιτυχί-
ες τις δικές σου.

ε) Να ζεις με ωραίες σκέψεις, να συ-
μπεριφέρεσαι με ωραίους τρόπους, 
να θέτεις στην ζωή υψηλούς στό-
χους.

-   Όπως δεν θα ήθελα να ήμουν δού-
λος, δεν θα ήθελα να ήμουν και 
αφέντης.

- Ένας πολιτικάντης σκέπτεται τις 
επόμενες εκλογές, ένας πολιτικός 
τις επόμενες γενεές.
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Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 1  -  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 2 2

Μπήκε ο Δεκέμβριος, που χαρα-
κτηρίζονταν από πολλές και μεγάλες 
εορτές Αγίων, όπως και όλη η Σαρακο-
στή των Χριστουγέννων. Χαιρετίσαμε 
τον Νοέμβριο, με την μνήμη του Πρω-
τόκλητου Αγίου Ανδρέα και στις 2 Δε-
κεμβρίου γιορτάσαμε τον αγαπημένο 
της Ομόνοιας, των ασθενών, των τα-
λαιπωρημένων, των φτωχών. Αυτόν 
που έφερε το Άγιον Όρος στο κέντρο 
των Αθηνών. Τον προορατικό σύγχρο-
νο Άγιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυ-
σοκαλυβίτη. Αν από όλα όσα έχει πει 
κρατήσουμε ένα, ας είναι τούτο. 

«Μην κυνηγάς να διώξεις το σκο-
τάδι απ’ τη ζωή σου.

Άνοιξε μια χαραμάδα να μπει το 
φως».

Πορευτήκαμε με την μνήμη πολ-
λών Αγίων και καθημερινών Θείων 
Λειτουργιών μέχρι τη Δευτέρα στις 20 
Δεκεμβρίου, όταν τελέστηκε στο Ναό 
μας, το Ιερό Ευχέλαιο των Χριστου-
γέννων, υπέρ του Ενοριακού Φιλο-
πτώχου Ταμείου «Κοινωνία Αγάπης», 
- προς ίασι, τοις νοσούσι δούλοις Κυ-
ρίου. 

     Τελική ευθεία για την Μητρό-
πολη των εορτών. Περίοδος νηστείας. 
Εγκράτεια χωρίς πίστη και πραότητα 
εκφράζει φαρισαϊσμό. Χρειάζονται 
και τα τρία για να υπάρχει ισορροπία 
στον άνθρωπο. Και πίστη και πρα-
ότητα και εγκράτεια. Στοιχεία που 
χαρακτήριζαν τον άγιο Νικόλαο. Την 
επόμενη μέρα, 21 Δεκεμβρίου, ήταν το 
χειμερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη 
σε διάρκεια νύχτα του χρόνου. Σκο-
τάδι βαθύ και κρύο. Ήδη όμως από 
την επομένη, άρχισε η μέρα να μεγα-
λώνει λίγο- λίγο. Κρατήσαμε αυτό το 

ελπιδοφόρο κι αισιόδοξο. Ο χειμώνας 
του σκότους, του πειρασμού και του 
θανάτου δίνει την θέση του στο Έαρ 
του Φωτός, της αγαλλίασης, της χα-
ράς και της Ζωής . Μέχρι όμως να πα-
ρέλθουν οι μέρες σύνεση και προσοχή. 
Εγρήγορση πνευματική, προσευχή και 
νήψη.

Στις 23 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη 
το απόγευμα, τελέστηκε η Ακολου-
θία του Όρθρου και των Μεγάλων 
και Βασιλικών Ωρών των Χριστου-
γέννων, με τα πολύ ενδιαφέροντα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ζήσαμε 
το αποκορύφωμα της ελπίδας και της 
προσμονής του Σωτήρα, ενώ ακούγο-
νταν ύμνοι θριάμβου. Η σκέψη όλων 
στρέφονταν προς την τόσο προσφιλή 
εορτή της Γεννήσεως. Πανηγυρίσαμε, 
εορτάσαμε τη Θεία ενανθρώπηση, την 
συγκατάβαση του Θεού. Γεννήθηκε η 
αγάπη, η ευσπλαχνία, το έλεος. Απλά, 
αθόρυβα, γεννήθηκε ο Θεός μέσα σε 
ένα σπήλαιο, χωρίς τυμπανοκρουσίες. 
Σε μια φάτνη αλόγων εισήλθε στην 
ιστορία του κόσμου, ο Μονογενής Υιός 
και Λόγος του Θεού, ο Λυτρωτής.

Τελέστηκαν δύο Θείες Λειτουργί-
ες ώστε να μπορέσουν να εκκλησια-
στούν όσο περισσότεροι πιστοί γίνε-
ται, τηρώντας τα υγιειονομικά μέτρα 
λόγω της πανδημίας και της νέας 
μεταλλάξης « Όμικρον». Ήταν ώρες 
ευθύνης. Και μία επιπλέον ζωή να 
σωθεί και ένας μονάχα άνθρωπος να 
προστατευθεί και να κάνει του χρόνου 
Χριστούγεννα με τους αγαπημένους 
του, είναι επιτυχία. Αφού δυστυχώς 
μετράμε πάνω από 20.000 συνάνθρω-
πους μας, που έχασαν τη ζωή τους. 

Ψυχραιμία και υπομονή. Δεν χρει-
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άζονται λόγια. Η σιωπή τέτοιες ώρες 
είναι πολύτιμη και η προσευχή πολυ-
τιμότερη. Πρόκειται για πυρκαγιά με 
τις φλόγες να αγγίζουν πλέον κάθε 
σπίτι. 

Χριστούγεννα….. Μερικές φορές 
περιορίζουμε τον εορτασμό των Χρι-
στουγέννων στο γιορτινό τραπέζι, τα 
στολίδια, τα φώτα…. Μας πνίγουν οι 
φροντίδες για δευτερότερα πράγματα, 
παραμελώντας την ένωση μας με τον 
Κύριο. Μ’ αυτόν που δίνει νόημα στην 
ζωή του καθενός μας. Ας εναποθέσου-
με την ελπίδα της σωτηρίας όλου του 
κόσμου, αλλά και της ψυχής μας, σ’ 
Εκείνον.

    Εμείς, κληθήκαμε να γιορτά-
σουμε κατά το πνεύμα της εορτής 
δηλαδή πνευματικά, με μετάνοια και 
εξομολόγηση, με καθαρότητα, με ευ-
γνωμοσύνη και ευλάβεια, με περισυλ-
λογή και αποφάσεις νέας ζωής. Έτσι 
αναγεννηθήκαμε μέσα στο άγιο και 
ευφρόσυνο κλίμα της μεγάλης Δεσπο-
τικής γιορτής.

Ο Ηρώδης όμως καραδοκεί. Και δεν 
είναι μόνο ένας, είναι πολλοί. Σήμε-
ρα, υπάρχει ο Ηρώδης του υλισμού. 
Ο σύγχρονος πολιτισμός εξορίζει κά-
ποιες φορές το Χριστό από τις καρδιές 
των ανθρώπων, αντικαθιστώντας Τον 
με τα υλικά αγαθά, το δικαίωμα στην 
ικανοποίηση κάθε επιθυμίας, τον θρί-
αμβο των παθών και την απενοχοποί-
ηση τους, την αποθέωση της βίας, την 
προσήλωση στην εξουσία, οικονομική 
και πολιτική. Οι ανθρώπινες σχέσεις 
έχουν ως γνώμονα το «εγώ».

Υπάρχει και ο Ηρώδης της μοναξι-
άς. Έχοντας ως γνώμονα της ζωής μας 
τον εαυτό μας, κάποιες φορές πιστεύ-
ουμε ότι είμαστε μόνοι στον κόσμο. 
Θέλουμε να μας καταλαβαίνουν. Να 
αναγνωρίζουν το δίκιο μας. Να είναι 
παρόντες στη ζωή μας, χωρίς να χρει-

άζεται εμείς να είμαστε παρόντες στη 
ζωή τη δική τους. Και έτσι με τις επιλο-
γές μας απουσιάζει ο Χριστός από τη 
ζωή μας, που είναι η Αγάπη που ξέρει 
να γιατρεύει πληγές, αρκεί να Του το 
ζητήσουμε. 

Μια εβδομάδα μετά την πρώτη του 
Γενάρη και του νέου έτους, η εκκλη-
σία μας τίμησε τον Άγιο Βασίλειο τον 
Μέγα. Όχι αυτόν με τα κόκκινα ρού-
χα, την μεγάλη κοιλιά και την άσπρη 
γενειάδα, αλλά τον Άγιο με την ασκη-
τική μορφή, αδύναμο στην όψη, μα 
γενναίο στο φρόνημα. Τον πανεπι-
στήμονα Επίσκοπο Καισαρείας, που 
ίδρυσε ένα πρωτοποριακό κοινωνικό 
σύστημα πολυάριθμων ευαγών και 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, της γνω-
στής μας «Βασιλειάδας». Γι’ αυτό όταν 
στα σπιτικά μας κόψαμε την βασιλό-
πιτα βγάλαμε ένα κομμάτι και για τον 
Άγιο. Όχι γιατί το είχε ανάγκη. Εμείς 
τον χρειαζόμαστε, να μας θυμίζει πως 
στο πρόσωπο του άλλου, του φτωχού, 
του αδύναμου, του ελάχιστου, του τε-
λευταίου, βρίσκεται ο πρώτος, ο αλη-
θινός πλούτος και η αιώνα δόξα! Βρί-
σκεται ο ίδιος ο Χριστός. Καλή χρονιά 
και πάλι!

     Στις 4 Ιανουαρίου, την Τρίτη το 
απόγευμα, τελέστηκε η Ακολουθία 
των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών των 
Θεοφανείων, που έχει ως κύριο θέμα 
τη Βάφτιση του Χριστού.

    Την Παραμονή στις 5, συμμετεί-
χαμε στον Μεγάλο Αγιασμό, ο οποίος 
τελείται κάθε χρόνο την ημέρα αυτή 
και είναι καθόλα όμοιος και ισόκυρος, 
με τον Μεγάλο Αγιασμό των Φώτων.

Φέτος, επειδή η πανδημία του κορο-
νοϊού με την μετάλλαξη «Ο» βρισκό-
ταν σε έξαρση, η τελετή της καταδύ-
σεως του Τιμίου Σταυρού δεν έγινε. Το 
πρόγραμμα προσαρμόστηκε στα νέα 
δεδομένα και έτσι την ημέρα των Θε-



10

Θαβώριος Λόγος Τεύχος 79

οφανείων τελέστηκαν πάλι δύο Θείες 
Λειτουργίες και δύο φορές η Ακολου-
θία του Μεγάλου Αγιασμού εντός του 
Ναού. Ο ιερέας ράντισε με αγιασμό 
όλο το εκκλησίασμα. Δεχτήκαμε την 
ευλογία στην εκκλησία μας. Το πα-
ραδοσιακό φώτισμα των Θεοφανείων 
στα σπίτια και τα καταστήματα δεν 
επετεύχθη.                  

Υπομονή. Οι μέρες είναι δύσκολες. 
Η πίεση είναι μεγάλη. Δεν είναι ώρα 
για πειραματισμούς. Ας προστατέ-
ψουμε τους γύρω μας και τους εαυτούς 
μας. Ο Θεός μας θέλει όλους υγιείς, 
ακέραιους, σωσμένους και αγιασμέ-
νους, πολεμώντας τον ιό των κακών 
λογισμών. Θλιβόμαστε κάποιες φο-
ρές, αλλά δεν φοβόμαστε αν σήμερα η 
Εκκλησία μας αντιμετωπίζει δυσκολί-
ες, αν μας καταβάλλουν ψυχικά οι κα-
ταστάσεις. Ο Χριστός και η Εκκλησία 
Του, θα ζει στους αιώνες.

Μια μέρα μετά, 7 Ιανουαρίου τιμή-
σαμε τον άγιο Ιωάννη που το όνομα 
του σημαίνει Δώρο του Θεού. Η τιμή 
του λαού στο αυστηρό, μα τόσο αγα-
πητό πρόσωπό του, μαρτυρείται από 
τις πολλές εκκλησίες, διάσπαρτες σε 
πόλεις και χωριά, άλλοτε μεγάλες κι 
ένδοξες κι άλλοτε μικρά ξωκλήσια. 
Να πρεσβεύει, να μεσιτεύει για όλους 
και να ανοίγει το δρόμο όλων σε οδούς 
έργων αγαθών και μετανοίας, δικαιο-
σύνης, αγάπης και απολυτρώσεως. 

Την Δευτέρα 17, Ιανουαρίου, αμέ-
σως μετά την Παράκληση της Θεοτό-
κου, η οποία τελείται όλο το χρόνο και 
ακολουθεί πάντα και πνευματική ομι-
λία, έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας της 
Ενορίας. Όπως κάθε χρόνο στην εκ-
δήλωση αυτή, έγινε έκθεση πεπραγ-
μένων της ενορίας μας και απολογι-
σμός του ενοριακού έργου. Αντίστοιχη 
εκδήλωση έγινε στο παρεκκλήσι του 
Αγίου Παντελεήμονα, στο Ιπποκρά-

τειο Νοσοκομείο, με αναφορά στα πε-
πραγμένα του Ιερού παρεκκλησίου, 
την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, μετά την 
Παράκληση.

Δύο εβδομάδες περίπου αργότερα 
στο τέλος αυτού του διμήνου, στις 30 
Ιανουαρίου, είχαμε την εορτή των Τρι-
ών Μεγίστων Φωστήρων της Τριση-
λίου Θεότητος. Την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών, εορτή της παιδείας και των 
γραμμάτων.

Οι Τρεις Ιεράρχες συνδύαζαν στα 
πνευματικά τους ιδεώδη, την κλασσι-
κή ελληνική παιδεία και το θεόπνευ-
στο χριστιανικό τους κήρυγμα και 
αποτελούν πρότυπα για όλους μας, 
κυρίως  όμως για τους μαθητές που 
στοχεύουν σε υψηλά ιδανικά και ευ-
γενή οράματα, ώστε αυτά τα ιδανικά 
να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή 
τους. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που 
η εκκλησία μας επιτελεί το έργο της 
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 
και περιορισμούς, είναι ακόμη πιο επι-
τακτική η ανάγκη να προσευχόμαστε 
για τους πνευματικούς μας οδηγούς.

Ξεχωριστή  συγκίνηση και χαρά 
μας γέμισε η προσέλευση της γαλα-
νόλευκης στα χέρια της σημαιοφόρου, 
μαζί  με τους παραστάτες του 90ου  Δη-
μοτικού Σχολείου, στο Ναό, την ώρα 
της Θείας Λειτουργίας. Αντιπροσωπία 
μαθητών, συνοδευόμενων  από τον Δι-
ευθυντή του σχολείου, τίμησαν με την 
παρουσία τους τη σύναξη των Τριών 
Ιεραρχών, προστατών των μαθητών 
και εκπαιδευτικών! Ακολούθησε αρ-
τοκλασία.   

Ζωή χωρίς Χριστό είναι πορεία κα-
ταδικασμένη στη φθορά. Νέο έτος. 
Νέα πίστωση χρόνου. Θείο δώρο. Πα-
ράταση ζωής.

Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου
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  Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα

« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Ένας αδελφός σε κάποιο Κοινόβιο πολεμού-

νταν από τον λογισμό του να φύγει. Αντιστεκό-
ταν όμως σ’ αυτόν με μεγάλη γενναιότητα. Μια 
μέρα που βασανίστηκε σκληρά, πήρε ένα χαρτί 
κι έγραψε όλες τις αιτίες που τον έκαναν να θέλει 
να φύγει. Από κάτω σημείωσε, σαν να έκανε 
συμφωνία με τον εαυτό του, αυτά τα λόγια:

-Υπόσχεσαι ότι θα τα υπομένεις όλα αυτά; 
-Ναι, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού 

Χριστού, θα υπομείνω.
Υπέγραψε την δήλωση κι έκρυψε το χαρ-

τί προσεκτικά στην ζώνη του. Από τότε, όταν 
δινόταν κάποια αιτία από εκείνες που τον πα-
ρακινούσαν να φύγει, πήγαινε παράμερα, άνοιγε 
το χαρτί και διάβαζε; «Εν ονόματι του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, υπομένω», που είχε γρά-
ψει με το ίδιο του το χέρι. 

- Κοίταξε καλά, έλεγε στον εαυτό του, δεν 
υποσχέθηκες σε άνθρωπο, αλλά σ’ Αυτόν τον 
Παντοδύναμο Θεό.

Αμέσως  η ψυχή του ειρήνευε. Μ᾽ αυτόν τον 
τρόπο κατόρθωνε να παραμένει ήρεμος και στον 
πιο μεγάλο πειρασμό. 

Οι άλλοι αδελφοί τον έβλεπαν να ξεδιπλώ-
νει συχνά εκείνο το μυστηριώδες γι’ αυτούς χαρτί 
κι απορούσαν. Σιγά-σιγά άρχισαν να υποψιά-
ζονται. Σ αυτό συνήργησε και λίγος φθόνος, γι-
ατί εκείνος είχε προοδεύσει πολύ με την υπομονή 
του. Έτσι δεν δίστασαν να τον διαβάλουν στον 
Ηγούμενο. 

 -Γέροντα, του είπαν, με ιερή τάχα αγανά-
κτηση, δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι ο τάδε 
αδελφός είναι μάγος. Καιρό τον παρακολουθού-
με και το διαπιστώσαμε. Στην ζώνη του κρύβει 
τα μαγικά του κατάστιχα. Εμείς δεν τον ανε-
χόμαστε πια. Αρκετά ως εδώ. Ή τον διώχνεις 
λοιπόν αμέσως από το μοναστήρι ή φεύγουμε 
όλοι εμείς σήμερα. 

Ο Ηγούμενος, που ήξερε πολύ καλά τον 
μοναχό του για να παραδεχθεί τέτοια μομφή, 
κατάλαβε αμέσως την παγίδα που πήγαινε να 
του στήσει ο διάβολος. 

- Προσευχηθείτε, παιδιά μου, για τον αδελ-
φό, τους είπε με αταραξία. Θα προσευχηθώ 
κι εγώ και ύστερα από τρεις ημέρες θα βγάλω 
τελική απόφαση. 

Την ίδια νύχτα, ενώ ο αδελφός κοιμόταν 
αμέριμνος, μπήκε ο Ηγούμενος αθόρυβα στο κελί 
του. Πήρε με τρόπο το χαρτί από την ζώνη του, 
το διάβασε και το έβαλε στην θέση του. Όταν 
πέρασαν οι τρεις ημέρες κάλεσε όλους τους μονα-
χούς και τον κατηγορούμενο.

- Γιατί σκανδαλίζεις τους αδελφούς; του 
φώναξε με αυστηρότητα μπροστά σ όλους, 

Ο ταπεινός αδελφός έπεσε στα γόνατα και 
είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν από την ντρο-
πή του: 

 - Ήμαρτον, συγχωρήστε με κι ευχηθείτε να 
με ελεήσει ο Χριστός. 

 - Τι έχετε να πείτε για τον αδελφό; ρώτησε 
τώρα τους άλλους ο Ηγούμενος, 

 - Είναι μάγος, Γέροντα. Στην ζώνη του 
κρύβει τις μαγείες, φώναξαν με μια φωνή οι 
κατήγοροι. 

 - Τι κάθεστε λοιπόν και τον κοιτάτε; Πάρτε 
του τα μαγικά, πρόσταξε ο Ηγούμενος,

Όλοι μαζί τότε ακράτητοι όρμησαν εναντίον 
του να του λύσουν την ζώνη. Εκείνος ο δυστυ-
χής προσπάθησε ν’ αντισταθεί, αλλά που να 
τα βγάλει πέρα με τόσους. Στην απεγνωσμένη 
πάλη κόπηκε η ζώνη κι έπεσε κάτω το χαρτί.

Ο Ηγούμενος πρόλαβε και το σήκωσε. Το 
έδωσε στον Διάκο και τον πρόσταξε να διαβάσει 
μεγαλοφώνως το περιεχόμενο, από τον άμβωνα 
τις Εκκλησίας. Οι συκοφάντες άκουγαν συγχυ-
σμένοι. Όταν διαβάστηκαν μάλιστα τα τελευ-
ταία συγκινητικά λόγια: «Εν ονόματι του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού θα υπομένω», δεν ήξεραν 
που να κρυφτούν από την ντροπή τους, 

Ζήτησαν τέλος συγγνώμη από τον Γέροντα 
και από τον αδελφό και από τότε τον σέβονταν 
σαν Άγιο, όπως στην πραγματικότητα είχε γίνει 
με την υπομονή του. 
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Μια σωστή διατροφη είναι πάντα το κλειδί 
για αυξημένη ενέργεια, λαμπερό δέρμα και καλή 
διάθεση. Φυσικά δεν χρειάζονται περίπλοκα γεύ-
ματα που απαιτούν ατελείωτες ώρες για να προ-
ετοιμαστούν. Στην πραγματικότητα, το να βελτι-
ώσετε τη διατροφή σας μπορεί να είναι πολύ πιο 
απλό από ό,τι νομίζετε ακολουθώντας κάποιους 
βασικούς κανόνες που είναι ικανοί να κάνουν τη 
διαφορά στο πώς αισθάνεστε και δείχνετε:
1. Απλότητα στα γεύματα.

Τα νόστιμα, σωστά γεύματα μπόρεί να είναι 
απλά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βε-
βαιωθείτε ότι το γεύμα σας θα περιέχει μια πηγή 
άπαχης πρωτεΐνης, σύνθετων υδατανθράκων 
και καλών λιπαρών έτσι ώστε  να εφοδιάσετε τον 
οργανισμό σας με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά. Στο επόμενα τεύχη θα εξηγήσουμε τί 
ακριβώς σημαίνει το κάθε ένα από αυτά.
2.Μειώστε την ποσότητα αλατιού

Η αυξημένη ποσότητα αλατιού οδηγεί σε 
αύξηση του σωματικού βάρους, φούσκωμα και 
σε αδυναμία απώλειας βάρους. Το αλάτι μπορεί 
επίσης να σας κάνει να αισθάνεστε πεινασμένοι.
3.Καθιερώστε συγκεκριμένες ώρες που τρώτε 

Προσπαθήστε να μην αφήνετε περισσότερες 
από 4 ώρες μεταξύ των γευμάτων ή των σνακ 
σας. Οι σταθερές ώρες γευμάτων θα βελτιώσουν 
τη λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος, το 
σάκχαρο στο αίμα σας, τα επίπεδα της ινσουλί-
νης και την όρεξή σας.
4.Σταματήστε να τρώτε επεξεργασμένα τρόφιμα 

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει να τρώτε π.χ. 
μήλα με μέλι και κανέλα αντί για μηλόπιτα.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα όπως και τα 
αλλαντικά, τα συσκευασμένα σνακ και το junk 
food, είναι υψηλά επεξεργασμένες  τροφές και 
τους προστίθενται ζάχαρη, συντηρητικά, αλάτι 
ή/και λίπος τα οποία μπορούν όχι μόνο να αυ-
ξήσουν το βάρος σας, αλλά και να σας προκαλέ-
σουν, φούσκωμα και δυσφορία.
5.Πίνετε αρκετό νερό

Το νερό είναι απαραίτητο για να διατηρήσε-

τε το σώμα και το δέρμα σας ενυδατωμένο. Οι 
ανάγκες του κάθε ατόμου σε νερό είναι διαφο-
ρετικές και εξατομικευμένες, αλλά η γενική ημε-
ρήσια συνιστώμενη ποσότητα είναι 8 ποτήρια. 

6. Φρούτα και λαχανικά
 Στην κορυφή της λίστας των τροφίμων που 

πρέπει να καταναλώνουμε είναι, χωρίς αμφιβο-
λία, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Παρέχουν 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, θρεπτικές 
ουσίες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού και 
δεν θα τον επιβαρύνουν με περιττές θερμίδες.
7. Ψάρια

Καταναλώστε περισσότερα ψάρια. Το ψάρι 
είναι μια άριστη πηγή πρωτεΐνης και η κατανά-
λωσή του πρέπει να υπάρχει στο εβδομαδιαίο 
μας πρόγραμμα. Μερικά ψάρια, όπως ο σολο-
μός είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που 
υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και 
συμβάλουν στην ανάκαμψη των μυών και την 
ανάπτυξη τους. Τα ψάρια που είναι χαμηλά σε 
λιπαρά, όπως ο τόνος, είναι επίσης μια εξαιρετι-
κή πηγή πρωτεΐνης.
8.Κοιμηθείτε σωστά

Μετά από μία νύχτα λίγου ή ανήσυχου ύπνου 
οι άνθρωποι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν 
σωστά διατροφικά πρότυπα που περιλαμβάνουν 
φρούτα, λαχανικά και όσπρια. Σε αντίθεση, τεί-
νουν να καταναλώνουν τροφές που είναι πλού-
σιες σε θερμίδες, κορεσμένα λίπη, χοληστερόλη, 
απλούς υδατάνθρακες και φτωχές σε πρωτεΐνες 
και φυτικές ίνες. To γεγονός αυτό οφείλεται στην 
διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού του σώματό 
τους κάτι που τους κάνει λιγότερο συνεπείς σε 
σωστές διατροφικές  συνήθειες. Συνίσταται λοι-
πόν η συμπλήρωση 7-8 ωρών ύπνου κάθε βράδυ 
για να μπορέσει ο οργανισμός να ξεκουραστεί 
και να αποκτήσει σωστές διατροφικές συνήθειες  
ή ακόμα και να αποβάλλει με μεγαλύτερη ευκο-
λία το περιττό βάρος αν χρειάζεται,.   
    Επιμέλεια: 

Γιαννάτου Ελπινίκη
Τεχνολόγος Τροφίμων

Απλή και Σωστή Διατροφή
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Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, 
ανάμεσα στα παλικάρια του Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη, ξεχώριζε ένας 
Τριπολιτσιώτης, ο Γιάννης Θυμι-
ούλας, επονομαζόμενος και Θεριό, 
λόγω των καταπληκτικών διαστάσε-
ων: Ήταν δυο μέτρα ψηλός, παχύς 
και με το ένα του χέρι μπορούσε να 
σηκώσει και άλογο!

Ο Θυμιούλας έτρωγε στην καθισιά 
του ολόκληρο αρνί, αλλά και πάλι ση-
κωνόταν πεινασμένος. Έπινε όμως 
και πολύ. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρε-
τικά ευκίνητος, δε λογάριαζε τον κίν-
δυνο κι όταν έβγαινε στο πεδίο της 
μάχης, ο εχθρός μόνο που τον έβλε-
πε, τρόμαζε στη θέα του. Πολλοί κα-
πεταναίοι, μάλιστα, όταν ήθελαν να 
κάνουν καμιά τολμηρή επιχείρηση, 
ζητούσαν από τον Κολοκοτρώνη να 
τους τον… δανείσει!

Κάποτε ωστόσο, ο Θυμιούλας, 
μαζί με άλλους πέντε συντρόφους 
του, πολιορκήθηκαν στη σπηλιά ενός 
βουνού. Η πολιορκία κράτησε τρεις 
μέρες. Στο διάστημα αυτό, είχαν τε-
λειώσει τα λιγοστά τρόφιμα που είχαν 
μαζί τους οι αρματολοί και ο Θυμιού-
λας άρχισε να «υποφέρει αφάντα-
στα».

Στο τέλος, βλέποντας ότι θα πέ-
θαινε από την πείνα, αποφάσισε να 
κάνει μια ηρωική εξόρμηση, που ισο-
δυναμούσε με αυτοκτονία. Άρπαξε το 
χαντζάρι του, βγήκε από τη σπηλιά 
και με απίστευτη ταχύτητα, άρχισε 
να τρέχει ανάμεσα στους πολιορκη-
τές, χτυπώντας δεξιά και αριστερά. 
Ο εχθρός σάστισε, προκλήθηκε πα-
νικός και τελικά τρόμαξε και το «βαλε 

Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

στα πόδια». Έτσι, γλίτωσαν όλοι 
τους.

Ο Θυμιούλας κατέβηκε τότε σ’ ένα 
ελληνικό χωριό, έσφαξε τρία αρνιά 
και τα σούβλισε. Ύστερα παράγγει-
λε και του έφεραν ένα «εικοσάρικο» 
βαρελάκι κρασί κι έπεσε με τα μού-
τρα στο φαγοπότι. Φυσικά, όποιος 
χριστιανός περνούσε από κει, τον 
φώναζε, για να τον κεράσει. Πάνω 
στην ώρα, έφτασε και ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης και ρώτησε να μάθει, 
τι συμβαίνει.

– Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει! 
απάντησε ο προεστός του χωριού.

Πήρε το κρίμα στον λαιμό του

Η γνωστή φράση «πήρε το κρίμα 
στο λαιμό του» λέγεται όταν κάποιος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για μια πρά-
ξη που ουδέποτε διέπραξε.

Σύμφωνα με τον Τάκη Νατσούλη, η 
φράση προέρχεται από τη βυζαντινή 
εποχή όποτε κι όταν κάποιος πλού-
σιος καταδικαζόταν να μείνει στη φυ-
λακή, είχε δικαίωμα να βάλει κάποιον 
άλλο στη θέση του, τον οποίο, βέβαια 
πλήρωνε πλουσιοπάροχα.

Το δικαίωμα αυτό το είχαν μόνο 
όσοι καταδικάζονταν λιγότερο από 
ένα χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί, που 
δέχονταν να μπουν στη φυλακή, ονο-
μάζονταν «κριματάρηδες», επειδή 
έπαιρναν τα αμαρτήματα των άλλων 
πάνω τους.

Από τότε έμεινε και η φράση «το 
κρίμα στο λαιμό του».

Επιμέλεια:
Γεράσιμος Κατζός
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ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1Ο): Σεβίλη
Η Ανδαλουσία είναι μία από τις με-

γαλύτερες περιοχές και η νοτιότερη της 
Ισπανίας. Εκτείνεται από τον Ατλαντικό 
μέχρι τη Μεσόγειο και το τοπίο της περι-
λαμβάνει υδροβιότοπους με αγριοπού-
λια, ελαιώνες, πυκνά δάση και χιονοσκέ-
παστες κορυφές. Πρωτεύουσά της είναι 
η Σεβίλη και μαζί με την Κόρδοβα και τη 
Γρανάδα είναι οι τρεις πόλεις που φημί-
ζονται για την αρχιτεκτονική τους.

Η Σεβίλη είναι μια ήρεμη πόλη με 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Το κέ-
ντρο της είναι ένας λαβύρινθος παλιών, 
στενών δρόμων. Τα αξιοθέατα βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.  Δύο 
φαρδιές λεωφόροι διασχίζουν το κέντρο, 
χωρίζοντάς το σε περιοχές.

Στα δυτικά, κατά μήκος του ποταμού 
Γκουαλδακιβίρ, το Ελ Αρενάλ, με τον με-
γαλοπρεπή μαυριτανικό πύργο, Τόρε δελ 
‘Ορο, ήταν η περιοχή με τα ναυπηγεία και 
τις αποθήκες πυρομαχικών. Σήμερα στη 
συνοικία δεσπόζει η εκθαμβωτική λευκή 
αρένα Πλάθα δε Τόρος δε λα Μαεστράν-
θα, όπου εδώ και αιώνες οι Σεβιλιάνοι 
παρακολουθούν ταυρομαχίες. Η ταυ-
ρομαχία είναι μια τελετουργία όπου οι 
άντρες και κάποιες γυναίκες αντιμετωπί-
ζουν ένα ζώο εκπαιδευμένο να σκοτώνει. 
Αν και ορισμένοι διαμαρτύρονται λόγω 
της αγριότητας του θεάματος, οι ταυρο-
μαχίες παραμένουν δημοφιλείς στην ευ-
ρύτερη Ανδαλουσία. Τα οινοπωλεία των 
γειτονικών στην Πλάθα δε Τόρος δρόμων, 
γεμίζουν με κόσμο το καλοκαίρι, την επο-
χή των ταυρομαχιών.

Στα ανατολικά, η Σάντα Κρουθ, η παλιά 
εβραϊκή συνοικία της Σεβίλης, ανέκαθεν 
υπήρξε η πιο γραφική γωνιά της πόλης. Οι 
γειτονικές πλατείες μάλιστα, όπως η Πλά-
θα δε Σαλβαδόρ, αποτέλεσαν το σκηνικό 

για τις ιστορίες του Θερβάντες. Πολλά 
από τα γνωστότερα αξιοθέατα είναι συ-
γκεντρωμένα εδώ όπως για παράδειγμα 
ο Καθεδρικός της Σεβίλης, η Λα Χιράλντα, 
όπου ακόμη και σήμερα βρίσκεται ο τά-
φος του Χριστόφορου Κολόμβου, αλλά 
και το Ρεάλες Αλκαθάρες. Σε αυτόν το 
χώρο των ανακτόρων που είχαν χτίσει οι 
αλμοάδες ηγεμόνες, το 1364 τεχνίτες από 
τη Γρανάδα και το Τολέδο δημιούργησαν 
ένα αριστούργημα, τη βασιλική κατοικία 
του Πέτρου Α’.

Στα βόρεια της Σεβίλης, στην περιοχή 
Λα Μακαρένα, συναντά κανείς σοκάκια 
γεμάτα απλωμένα ρούχα, παλιομοδίτικα 
συνοικιακά μαγαζιά με τάπας αλλά και 
μουσικές σκηνές με χορευτές φλαμέγκο, 
την ψυχή της Ανδαλουσίας.Το φλαμέγκο 
δεν είναι απλώς ένας χορός είναι η καλλι-
τεχνική έκφραση της χαράς και της θλίψης 
της ζωής. Αναπτύχθηκε ως τέχνη στην Αν-
δαλουσία και παραδοσιακά την εξασκούν 
οι τσιγγάνοι. Οι χορευτές γνωρίζοντας τις 
βασικές κινήσεις, αυτοσχεδιάζουν ακο-
λουθώντας το ρυθμό της κιθάρας και τα 
συναισθήματά τους. Βέβαια, η συνοικία 
(μπάριο) Τριάνα στη δυτική όχθη του πο-
ταμού, είναι αυτή όπου κατοικούσαν οι 
τσιγγάνοι της Σεβίλης και έχει τη φήμη 
της γενέτειρας καλλιτεχνών του φλαμέ-
γκο, μεγάλων ταυρομάχων και θαλασ-
σοπόρων. Παραμένει μια παραδοσιακή 
εργατική γειτονιά, πυκνοκατοικημένη με 
δρόμους γεμάτους λουλούδια.

Τέλος, στην περιοχή νότια του κέντρου 
δεσπόζει το Πάρκο Μαρία Λουίσα, ο κυ-
ριότερος πνεύμονας της Σεβίλης. Προ-
σφέρεται για ψυχαγωγία. Με τις κρήνες, 
τα λουλούδια και τα δέντρα του είναι ένα 
ευχάριστο μέρος χαλάρωσης.

ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...

Επιμέλεια
Φωτεινή Γιαννοπούλου
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Με αλεύρι και μεράκι!

Επιμέλεια 
Ευαγγελία Κατραμίδου

  
ΥΛΙΚΑ: για 2 λαγάνες
•	 500 γρ. νερό
•	 820-840 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
•	 1 φακελάκι μαγιά
•	 1 κ.σ. μέλι
•	 1 κ.σ. ταχίνι
•	 1 κ.σ. αλάτι
•	 σουσάμι για πασπάλισμα
•	 Ελαιόλαδο

ΕΚΤΈΛΕΣΗ:
Σε ένα μπολ σχετικά μεγάλο βάζουμε το νερό, τη μαγιά,το ταχίνι,το μέλι και ανα-
κατεύουμε με έναν αυγοδάρτη.Στη συνέχεια, ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι και 
ζυμώνουμε με το χέρι μέχρι να αναμειχθούν τα υλικά. Κλείνουμε το μπολ με μεμ-
βράνη ή καπάκι και τοποθετούμε στο ψυγείο για 12 ώρες τουλάχιστον!Βγάζουμε 
από το ψυγείο, ρίχνουμε λίγο λαδάκι στα χέρια μας και πιέζουμε τη ζύμη για να 
ξεφουσκώσει. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο ίσα μέρη. Πλάθουμε με τα δαχτυλά μας 
την κάθε λαγάνα, ανοίγοντας την όπως την πίτσα σε λαδωμένο ταψί ή πάνω σε 
λαδόκολλα. Προσέχουμε να είναι σχετικά λεπτή γιατί θα φουσκώσει και στο ψή-
σιμο. Αφήνουμε στην άκρη για μία ώρα περίπου μεχρι να φουσκώσει. Πιέζουμε 
με το δάχτυλό μας τη ζύμη σε όλη την επιφάνεια. Απλώνουμε αρκετό λαδάκι σε 
όλη την επιφάνεια. Μην το φοβηθείτε! Έπειτα, πασπαλίζουμε με  σουσάμι.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 200 βαθμούς 
κελσίου για 25-30 λεπτα περίπου. Τοποθετούμε στη σχάρα μέχρι να 
κρυώσουν καλά!

Λαγάνα χωρίς ζύμωμα!




