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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ

Α - ΙΣΤΟΡΙΚΑ.  
Τό θυμίαμα στή λατρεία τοῦ 

Θεοῦ ἐχρησιμοποιεῖτο καί ἀπό τούς 
Ἑβραίους καί ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. 
Ἦταν δεῖγμα ἀναγνώρισης τῆς 
ὑπερέχουσας ἀξίας τοῦ Θεοῦ, ἦταν 
σύμβολο ὑποταγῆς καί ἀφοσίωσης. 
Στή Παλ. Διαθήκη ἔχουμε τήν πε-
ριγραφή του καί τό μεῖγμα ἀπό τό 
ὁποῖο ἀπετελεῖτο. Συγκεκριμένα στό 
Ἐξόδου 30, 34-38 ὁ Θεός δίδει ἐντολή 
νά ἀποτελεῖται τό θυμίαμα ἀπό 4 συ-
στατικά στοιχεῖα, ἀπό στακτή, ἀπό 
ὄνυχα, ἀπό χαλβάνη καί ἀπό λίβανο. 
Γι’ αὐτό καί οἱ ἔννοιες «θυμίαμα» ( ἤ 
μοσχοθυμίαμα ) καί «λιβάνι» δέν ταυ-
τίζονται. Τό λιβάνι εἶναι ἕνα ἀπό τά 
στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἀπαρτίζεται 
τό θυμίαμα. Στά χρόνια τοῦ Κυρίου τό 
ἑβραϊκό θυμίαμα ἀπετελεῖτο ἀπό 13 
ἀρωματώδη στοιχεῖα, ὅπως μαρτυρεῖ 
ὁ Ἱώσηπος. Ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρί-
ου περιεῖχεν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί 
τό «χρυσοῦν θυμιατήριον» μέσα στό 
ὁποῖο ἔκαιαν κάρβουνα καί ὁ Ἱερέας 
πετοῦσε ἀρκετό θυμίαμα καί ἔπειτα 
γονάτιζε καί προσευχόταν στό Θεό. 
Στό ναό τοῦ Σολομῶντος ὑπῆρχε τό 
θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος, στό 
ὁποῖο ἐθυμίαζε κάθε ἡμέρα ἕνας 
Ἱερεύς. Ὁ Ἱερεύς δέ, πού τοῦ ἔπεφτε 
ὁ κλῆρος νά θυμιάσει, ἐθεωρεῖτο ὅτι 
ἀξιωνόταν μεγάλης τιμῆς ἀπό τόν 
Θεό. Τοῦτο συνέβη καί μέ τόν Ζαχα-
ρία, πατέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, 
πού κατά τήν ὥρα τοῦ θυμιάματος 
δέχθηκε ἀπό τόν Ἄγγελο τήν πλη-
ροφορία ὅτι θά γεννήσει σ’ αὐτή 
τήν προχωρημένη ἡλικία καί μέ τή 
γυναῖκα του στεῖρα τόν Βαπτιστή. Ἡ 
ὥρα τοῦ θυμιάματος παρ’ Ἑβραίοις 
ἦταν συγκλονιστική, γιά τούς συμ-
βολισμούς της. Καί οἱ εἰδωλολάτρες 

χρησιμοποιοῦσαν θυμίαμα στή 
λατρεία τους, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Φοίνικες, 
οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Βαβυλώνιοι κ.λπ. Σᾶς 
ὑπενθυμίζω τίς περιπτώσεις ἁγίων 
χριστιανῶν μαρτύρων πού, ἐπειδή 
δέν ἐδέχθησαν νά ρίψουν θυμίαμα 
ἐμπρός στά εἴδωλα, ἐθυσιάσθησαν 
οἱ ἴδιοι. Θυμίαμα προσεφέρετο καί 
πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα, 
πού ἐλατρεύετο ὡς Θεός. Τό ἴδιο συ-
νέβαινε καί γιά ἄλλους ἐπιφανεῖς 
ἀνθρώπους πού εἶχαν δοξασθῆ ἀπό 
τούς ἀνθρώπους. Κατά τόν ἱστορικό 
Θεοδώρητο, ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβά-
της ἀξίωνε νά τοῦ καῖνε θυμίαμα.  
Β - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ.  

Ἡ χριστιανική θρησκεία παρέλα-
βε ἀπό τούς Ἑβραίους τό θυμίαμα 
καί τό καθιέρωσε καί στή δική της 
λατρεία. Τοῦ προσέδωσε δέ πνευμα-
τικούς συμβολισμούς, πού ἀξίζει νά 
θυμηθοῦμε. 

Τό θυμίαμα ἐν πρώτοις συμβολίζει 
τήν προσευχή, πού ἀνεβαίνει πρός 
τόν θρόνον τοῦ Θεοῦ. «Κατευθυνθήτω 
ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν 
Σου. . .» Εἶναι ἡ ὁρμή τῆς ψυχῆς πρός 
τά ἄνω. Καί ταυτόχρονα συμβολίζει 
καί τήν ζέουσαν ἐπιθυμία μας νά γί-
νει ἡ προσευχή μας δεκτή «εἰς όσμήν 
εὐωδίας πνευματικῆς». Γράφει ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος «Ὥσπερ τό θυμίαμα καί 
καθ’ ἑαυτό καλόν καί εὐῶδες, τότε δέ 
μάλιστα ἐπιδείκνυται τήν εὐωδίαν, 
ὅταν ὁμιλήσῃ τῷ πυρί. Οὕτω δέ καί ἡ 
εὐχή καλή μέν καθ’ ἑαυτήν, καλλίων 
δέ καί εὐωδεστέρα γίνεται ὅταν μετά 
καί ζεούσης ψυχῆς ἀναφέρηται, ὅταν 
θυμιατήριον ἡ ψυχή γένηται καί πῦρ 
ἀνάπτῃ σφοδρόν». Γι ‘ αὐτό καί πρέ-
πει νά διδάσκουμε τό λαό ὅτι, ὅταν 
προσεύχεται, καλόν εἶναι νά καίει θυ-



4

Θαβώριος Λόγος Τεύχος 80

μίαμα στό σπίτι.  
Συμβολίζει ἀκόμη τίς γλῶσσες πυ-

ρός τῆς Ἁγ. Πεντηκοστῆς, ὅταν ὁ Κύ-
ριος ἐξαπέστειλε στούς Μαθητές Του 
τό Πανάγιό Του Πνεῦμα «ἔν εἴδει πυ-
ρίνων γλωσσῶν». Στήν εὐχή πού λέ-
γει ὁ ἱερεύς, ὅταν εὐλογεῖ τό θυμίαμα 
στήν Πρόθεση, ἀναφέρει «Θυμίαμά 
Σοι προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς 
ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς, ὁ προσ-
δεξάμενος εἰς τό ὑπερουράνιόν Σου 
θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν 
τήν χάριν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύ-
ματος». Μέ τό θυμίαμα δηλ. ζητοῦμε 
ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς στείλει τήν 
ἁγιοπνευματικήν Του χάρι. Γι’ αὐτό 
καί οἱ πιστοί, ὅταν τούς θυμιάζει ὁ 
Ἱερεύς, κλίνουν ἐλαφρῶς τήν κεφα-
λή σέ δεῖγμα ἀποδοχῆς τῆς χάριτος 
αὐτῆς. Ὁ Ἅγ. Συμεών Θεσσαλονίκης 
ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τήν σημασίαν τοῦ 
θυμιάματος : «Δηλοῖ τήν ἀπ’ οὐρανοῦ 
χάριν καί δωρεάν ἐκχυθεῖσαν τῷ 
κόσμῳ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὐωδίαν 
τοῦ Πνεύματος καί πάλιν εἰς τόν 
οὐρανόν δι’ αὐτοῦ ἀναχθεῖσαν». 

Τό εὐῶδες θυμίαμα συμβολί-
ζει ἐξ ἄλλου καί τόν αἶνον, πού 
ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό. Ἡ καύση 
τοῦ θυμιάματος σημαίνει τή λατρεία 
καί τόν ἐξιλασμό. Τό δέ εὐχάριστο 
συναίσθημα, πού δημιουργεῖται ἀπό 
τό ἄρωμα τοῦ θυμιάματος σέ ὅλο τό 
χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, σημαίνει τήν πλή-
ρωση τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τή θεία 
εὐαρέστηση, πού εἶναι ὁ καρπός τῆς 
ἀγάπης μας πρός τό Θεό. Στήν περί-
πτωση αὐτή κάθε πιστός μετατρέπε-
ται σέ «εὐωδίαν Χριστοῦ». 

Τό δέ θυμιατήριον, ὅπου καίγο-
νται τά κάρβουνα καί τοποθετεῖται 
τό θυμίαμα, συμβολίζει τήν κοιλίαν 
τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία δέχθηκε στά 
σπλάχνα της σωματικῶς τήν Θεότη-
τα, πού εἶναι «πῦρ καταναλίσκον», 
χωρίς νά ὑποστῆ φθοράν ἤ ἀλλοίωση. 
Κατά τόν ἅγιο Γερμανό, Πατριάρχη 
Κων/λεως «Ὁ θυμιατήρ ὑποδεικνύει 
τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, τό 
πῦρ τήν θεότητα καί ὁ εὐώδης καπνός 

μηνύει τήν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος προπορευομένην». Καί ἀλλοῦ «Ἡ 
γαστήρ τοῦ θυμιατηρίου νοηθείη ἄν 
ἡμῖν ἡ ἡγιασμένη μήτρα τῆς Θεοτόκου 
φέρουσα τόν θεῖον ἄνθρακα Χριστόν 
ἐν ᾧ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς θε-
ότητος σωματικῶς. Διό καί τήν ὀσμήν 
τῆς εὐωδίας ἀναδίδωσιν εὐωδιάζον 
τά σύμπαντα». Μέ ἁπλά λόγια καί ὁ 
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός περιγράφει 
αὐτόν τόν συμβολισμόν, λέγοντας 
«Τό θυμιατό σημαίνει τήν Δέσποι-
να, τήν Θεοτόκο. Ὅπως τά κάρβουνα 
εἶναι μέσα στό θυμιατό καί δέν καίε-
ται, ἔτσι καί ἡ Δέσποινα ἡ Θεοτόκος 
ἐδέχθηκε τόν Χριστόν καί δέν ἐκάηκε, 
ἀλλά μάλιστα ἐφωτίσθηκε».  
Γ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.  

Ἡ Ἐκκλησία μας εἰσήγαγε τό θυ-
μίαμα μέ νέους συμβολισμούς στή 
θεία λατρεία ἀπό τήν ἀρχή. Κατά 
τόν 3ο Ἀποστολικό Κανόνα μόνο θυ-
μίαμα καί ἔλαιο εἶναι ἐπιτρεπτά στό 
Ἅγιο Θυσιαστήριο. Ὁ δέ Ἰουστινιανός 
ἐδώρησε στήν Ἁγ. Σοφία 36 χρυσά θυ-
μιατήρια μέ πολυτίμους λίθους, κατά 
δέ μαρτυρίαν τοῦ Κωνσταντίνου Πορ-
φυρογεννήτου οἱ βασιλεῖς στό Βυ-
ζάντιο εἰσερχόμενοι στήν ἐκκλησία 
προσέφεραν θυμίαμα στά εἰδικά θυ-
μιατήρια, τά καλούμενα «καπνιστά». 
Τό θυμιατόν, κατά ταῦτα, ὡς ἕνα ἱερό 
σκεῦος ἀφιερωμένο στή λατρεία τοῦ 
Θεοῦ, πρέπει νά εἶναι καθαρό καί ὄχι 
μαυρισμένο ἀπό τόν καπνό, νά εἶναι 
ἀπό καλό μέταλλο καί ὄχι εὐτελές 
καί νά συμμορφώνεται ὡς πρός τό 
σχῆμα πρός τήν λειτουργική παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό «κατζί-
ον» εἶναι εἰδικῆς χρήσεως θυμιατόν, 
πού χρησιμοποιεῖται στίς Ἀγρυπνίες 
καί στίς κατανυκτικές Ἀκολουθίες 
τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῆς 
Μεγ. Ἑβδομάδος. Τό δέ χρησιμο-
ποιούμενο θυμίαμα πρέπει νά εἶναι 
ἀρωματῶδες.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος 

Χριστόδουλος
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1922 – 2022 100 χρόνια πόνου 100 χρόνια μνήμης

Σώπα μη μιλάς 
του Τούρκου ποιητή Αζίζ Νεσίν

«Σώπα, μη μιλάς, 
είναι ντροπή, 
κόψ’ τη φωνή σου, 
σώπασε κι αν είναι  ο λόγος αργυρός,
η σιωπή είναι χρυσός!».
Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί 

έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα μου λέγανε: 
«σώπα!».
Στο σχολείο μού κρύψαν την αλήθεια 

τη μισή, μου λέγανε: «εσένα τι σε νοιάζει; 
Σώπα!»[…]

Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε. 
Και αυτό βάσταξε μέχρι τα είκοσί μου χρόνια.

Ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού. 
Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο,»Τι σε νοιάζει 
εσένα;», μου λέγανε,»θα βρείς το μπελά σου, 
σώπα!».

Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι «Μη 
χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν κα-
ταλαβαίνεις, σώπα!»

Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, η γυναί-
κα μου ήταν τίμια κι εργατική και ήξερε να 
σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε 
«σώπα!».

Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες 
με συμβουλεύανε: «Μην ανακατεύεσαι, κάνε 
πως δεν είδες τίποτα. Σώπα!»

Μπορεί να μην είχαμε με δαύτους γνωρι-
μίες ζηλευτές, μας ένωνε, όμως, το «σώπα!».

«Σώπα!» ο ένας, «σώπα!» ο άλλος, «σώπα!» 
οι επάνω, «σώπα!» οι κάτω,»σώπα!» όλη η πο-
λυκατοικία και όλο το τετράγωνο.»Σώπα!» οι 
δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. 
 Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και 
μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του 
«Σώπα!» και μαζευτήκαμε πολλοί μία πολιτεία 
ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή! 
Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε 
παράσημα, τα πάντα κι όλα πολύ. Εύκολα, μόνο 
με το  «σώπα!»Μεγάλη τέχνη αυτό το «Σώπα!». 
Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην 
πεθερά σου κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις 
ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν’ την να σω-
πάσει. Κόψ’ την σύρριζα. Πέτα την στα σκυλιά. 
Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγ-
μή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. 
Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβο-
λίες. Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα 
γλιτώσεις απο το βραχνά να μιλάς, χωρίς να 
μιλάς να λές «έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς» 
Αχ! Πόσο θα ‘θελα να μιλήσω!! 
και δεν θα μιλάς, θα γίνεις φαφλα-
τάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. 
Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ’ την αμέσως. Δεν 
έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός. Αφού δε θα 
μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις Κόψε τη 
γλώσσα σου. Για να είσαι τουλάχιστον σω-
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 Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά

στός.
Στα σχέδια και στα όνειρά μου 

ανάμεσα σε λυγμούς και σε παρο-
ξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου, 
γιατί νομίζω πως θα’ ρθει η στιγμή που δεν θα 
αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ 
και θα ελπίζω και κάθε στιγμή, το λαρύγγι μου 
θα γεμίζω με ένα φθόγγο , με έναν ψίθυρο, 
με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου 
λέει: ΜΙΛΑ!!!»

Ας μιλήσουμε λοιπόν όσο μας το επιτρέ-
πει αυτός ο κόμπος στο λαιμό κάθε φορά που 
ο λόγος έρχεται στις Αλησμόνητες Πατρίδες. 
Θα μιλήσουμε και δεν θα σιωπήσουμε, γιατί 
κάποιες φορές η σιωπή κι ακόμα χειρότερα 
η αποσιώπηση είναι ενοχή. Το 2022 συμπλη-
ρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Είναι έτος μνήμης, πένθους και 
περισυλλογής. Με την ευλογία των σεπτών 
ιερέων του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Δελφών τα άρθρα αυτής της στήλης 
για όλη τη χρονιά που διανύουμε θα είναι 
αφιερωμένα στην πεφιλημένη γη της Μικράς 
Ασίας και στα Άγια Χώματά της που γέννησαν 
Αγίους, δέχτηκαν δάκρυα και αίμα και πρό-
σφεραν ζωή κι ελπίδα.

Πώς να μιλήσεις και πώς να κλείσεις μέσα 
σε λίγες λέξεις τη γενναία, ελληνικότατη και 
αγιοτόκο Καππαδοκία, την μυρωμένη Ιωνία, 
τον λεβέντικο Πόντο, την θαλασσοφίλητη Αι-
ολίδα; Μικρά Ασία ο πνεύμονας της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας και του Ελληνισμού. Είναι 
λίγο ή περισσότερο γνωστό πως στις περιοχές 
αυτές υπήρχαν ακμάζουσες ελληνικές κοινό-
τητες που επί χρόνια αρίστευαν στο εμπόριο 
αλλά και στην παιδεία. Το υψηλό πολιτιστικό 
επίπεδο των περιοχών αυτών και η πολύπλευ-
ρη προσφορά τους στον Ελληνισμό δεν αμφι-
σβητούνται. Αυτό που αμφισβητείται είναι η 
γενοκτονία και ο τραγικός επίλογος. Θα ξετυ-
λίξουμε σιγά σιγά σε αυτό και στα επόμενα 
άρθρα το κουβάρι της μνήμης όσο κι αν πονά. 
Όπως εύστοχα σημειώνει ο Νίκος Λυγερός τα 
τελευταία χρόνια επιχειρείται η «γενοκτονία 
της μνήμης» δεν πρέπει να θυμόμαστε, δεν 
πρέπει να αναφερόμαστε στην ελληνικότατη 
Μικρά Ασία. Η μνήμη είναι το αντίθετο της 
λήθης. Όσο θυμάμαι κάτι το κρατώ ζωντανό.

Ο όρος «γενοκτονία» ως διεθνής νομικός 
όρος εισήχθη στο Διεθνές Δίκαιο από τον Ορ-
γανισμό Ηνωμένων Εθνών με τη Σύμβαση του 
1948. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική Σύμβα-
ση, γενοκτονία είναι: «η εσκεμμένη προσπά-

θεια καταστροφής εν όλω ή εν μέρει, μιας 
εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής 
ομάδας», με έναν από τους παρακάτω τρό-
πους:
«α)  τον φόνο μελών της ομάδας,
β)  την πρόκληση σοβαρής σωματικής ή δια-

νοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας,
γ)  τη σκόπιμη επιβολή στην ομάδα συνθη-

κών ζωής υπολογισμένων, έτσι ώστε να 
επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή, 
εν όλω ή εν μέρει,

δ) την επιβολή μέτρων που αποσκο-
πούν στην αποτροπή γεννήσε-
ων στο εσωτερικό της ομάδας και 
ε) την υποχρεωτική μεταφορά των παιδι-
ών της ομάδας σε κάποια άλλη».

Θα πρέπει να προσέξουμε δύο σημεία: 
α) υπάρχει μία μερίδα που υποστηρίζει ότι 

η Σύμβαση αυτή δημιουργήθηκε το 1948 
και η γενοκτονία των Ελλήνων έγινε χρόνια 
πριν, άρα, οι Έλληνες δεν έχουν δίκιο να 
ομιλούν περί γενοκτονίας. Αυτό δεν είναι 
σωστό γιατί τα εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας δεν παραγράφονται. 

β) Με βάση τα παραπάνω οι Έλληνες έχουν 
υποστεί γενοκτονία σε διάφορες φάσεις 
της ιστορίας τους.
Λίγο πριν το τέλος…
«Οι πασάδες[ενν. οι Νεότουρκοι] διέπρα-

ξαν απερίγραπτα εγκλήματα, που δεν μπο-
ρεί να συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου. 
Εγκαθίδρυσαν ένα τυραννικό καθεστώς, ορ-
γάνωσαν εκτοπίσεις και σφαγές, έκαψαν με 
πετρέλαιο βρέφη που ακόμα θήλαζαν, βίασαν 
γυναίκες και μικρά κορίτσια μπροστά στα μά-
τια των γονιών τους, προβαίνοντας σε κάθε 
είδους ωμότητα. Επιβίβασαν σε πλοία χιλιά-
δες αθώους και τους πέταξαν στη θάλασσα. 
Οδήγησαν γυναίκες σε οίκους ανοχής. Γεγο-
νότα που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστο-
ρία οποιουδήποτε λαού». (Βλάσης Αγτζίδης. 
Πηγή:www.antibaro)

Ο αναγνώστης  δύσκολα θα πιστέψει πως 
τα παραπάνω λέχθηκαν από τον Μουσταφά 
Κεμάλ. Το έργο που ξεκίνησαν οι Νεότουρκοι, 
το ολοκλήρωσε αυτός λίγα χρόνια αργότερα. 
Το 1922 οι Τούρκοι στέρησαν τη ζωή από τους 
αδερφούς μας της Μικράς Ασίας εμείς το 2022 
ας μην τους στερήσουμε το θάνατο, ας τους 
ανάψουμε ένα κερί εν είδει μνημοσύνου.
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης

Ιεροψάλτης

Διηγήθηκαν: 
Μια παράδοση αναφέρει ότι από τα 

δάκρυα μετάνοιας του Δαυίδ φύτρω-
σαν δύο δέντρα, μία θρηνολογούσα 
Ιτιά και ένας Κέδρος που οι θρόμβοι 
του γίνονται λιβάνι. Πράγματι! Από 
την ειλικρινή μετάνοια πηγάζουν δύο 
αρετές. Η ταπείνωση που σαν την Ιτιά 
ζαρώνει το φύλλωμά της προς τα κάτω 
και η προσευχή που σαν λιβάνι του 
Κέδρου στέλνει το άρωμά της θυμία-
μα στο Θεό. Οι δύο αρετές του Τελώνη 
που έλειπαν από τον Φαρισαίο.

Είπαν: 
•  Τρία πράγματα συνιστούν την αλη-

θινή μετάνοια: Στην καρδιά συντρι-
βή. Στο στόμα εξομολόγηση. Στη 
ζωή διόρθωση.

• Ο παράδεισος είναι για τους μετα-
νοημένους αμαρτωλούς. Η κόλαση 
για τους αμετανόητους.

• Να μην λες πάντοτε αυτό που σκέ-
πτεσαι, αλλά να σκέπτεσαι πάντα 
αυτό που λες.

• Από της κότας το αυγό θα βγει πά-
ντα κοτόπουλο έστω και αν το κλω-
σήσει φίδι.

• Τρία πράγματα χαρακτηρίζουν τον 
συνετό: Η σιωπή όταν οι άλλοι φλυ-
αρούν, η σκέψις όταν οι άλλοι ονει-
ροπολούν, η δράσις όταν οι άλλοι 
ρεμβάζουν.

• Τέσσερα πράγματα δεν γυρίζουν 
πίσω: ο λόγος που εξεστόμισες, το 
βέλος που εκτόξευσες, η ημέρα που 
έδυσε, η ευκαιρία που χάθηκε.

• Έκλαψα επειδή δεν είχα παπούτσια, 
μέχρι που είδα έναν άνθρωπο που 
δεν είχε πόδια.

• Δε στεναχωριέμαι που δε με γνωρί-
ζει ο  κόσμος, με βασανίζει το ότι 
δεν γνωρίζω τον εαυτό μου.

• Η ζωή μοιάζει με το κρεμμύδι. Όσο 
το ξεφλουδίζει κανείς τόσο περισ-
σότερο δακρύζει.

• Όσο ζει κανείς του προσφέρουν 
αγκάθια, όταν πεθάνει του φέρνουν 
τριαντάφυλλα.

• Η ικανότητα ενός ανθρώπου κρίνε-
ται όχι από εκείνα που αρχίζει, αλλά 
από εκείνα που τελειώνει.

• Σοφός είναι εκείνος που γνωρίζει 
χρήσιμα και όχι εκείνος που γνωρί-
ζει πολλά.

• Ένας σοφός λέει: Οι άνθρωποι είναι 
η βελόνα και οι ιδέες του κλωστή. 
Για να γίνουν αποδεχτές οι ιδέες του 
πρέπει να γίνει αποδεκτός αυτός.
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Δεν είναι καιρός να αναρωτη-
θούμε τι περιμένουμε άραγε; Τι 
επιμένει η καρδιά μας, να μας 
υπενθυμίζει συνεχώς; Ο Συμεών 
περίμενε το φως που φωτίζει τους 
πάντες και την χαρά που πληρώ-
νει τα πάντα. Στις 2 Φεβρουαρίου 
η Συνάντηση! Η Υπαπαντή του 
Χριστού! Εμείς πότε θα δούμε το 
φως που διαπερνά τον κόσμο; Που 
προκαλεί την ειρήνη, την ευχαρι-
στία, την αγάπη; Πόσο σημαντική, 
ουσιαστική και θεμελιώδης είναι η 
φροντίδα της ψυχής, γιατί, «οὐκ ἐπ’ 
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος». Η 
Εκκλησία μας, πάντα φροντίζει γι’ 
αυτό!

Έτσι, από τις 13 Φεβρουαρίου, 
με την Παραβολή του Τελώνου και 
Φαρισαίου, άρχισε η πιο πνευματι-
κή περίοδος όλου του εκκλησιαστι-
κού έτους, το Τριώδιο. Μια κατανυ-
κτική περίοδος που θα διαρκέσει 
μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και η 
οποία προετοιμάζει την ψυχή του 
κάθε πιστού, για το μεγάλο γεγο-
νός της Λαμπροφόρου Αναστάσε-
ως του Κυρίου μας.

Το πρώτο βήμα για να αποκτή-
σουμε μια ειλικρινή σχέση με το 
Θεό, είναι η παραδοχή των λαθών 
μας, της ανεπάρκειάς μας, των 
αμαρτιών μας, των σφαλμάτων 
μας. Όχι των άλλων, των δικών 
μας και μόνο αυτών. Για να γίνει 
όμως αυτό, θα πρέπει με μετάνοια 
να αποπέμψουμε το φαρισαϊσμό 
της ψυχής μας, τον εγωισμό που 
μας ωθεί να εξουθενώσουμε τον 
πλησίον μας, την υπερηφάνεια 
που συνθλίβει κάθε αρετή και κα-
λοσύνη. Καιρός να γίνουμε ο ένας 
για τον άλλο δύναμη υποστηρι-

κτική. «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν 
μοι πύλας Ζωοδότα…» ψάλλαμε 
στους Όρθρους των Κυριακών. 
Πόσες φορές κατακρίναμε συναν-
θρώπους μας για τυχόν λάθη ή 
αδυναμίες τους, δικαιώνοντας τις 
πράξεις μας, υπερασπιζόμενοι το 
είδωλό μας σαν άλλοι φαρισαίοι! 
Θαυμάσαμε, στην Παραβολή, την 
συντριβή του άλλοτε αμαρτωλού 
Τελώνου!

Το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου, 
της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, 
τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ των 
ελαχίστων αδελφών μας. Η Αγία 
Φιλοθέη, καύχημα της εκκλησίας 
και του έθνους, αναδείχτηκε δι-
ακόνισσα της αγάπης, αλλά και 
δασκάλα της νεότητας, που έσωσε 
χιλιάδες Ελληνίδων από τα βέβηλα 
χέρια των κατακτητών.

Το επόμενο Σάββατο – 26 του 
μηνός – Ψυχοσάββατο, εψάλη τρι-
σάγιο για τα κεκοιμημένα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα, καθώς και την 
προηγουμένη, μετά τον εσπερινό 
της Παρασκευής. Το ίδιο επαναλή-
φθηκε και τις δύο επόμενες εβδο-
μάδες.

Κι έτσι τον Μάρτιο, στις 7 του 
μηνός, Καθαρά Δευτέρα, με τη 
χάρη του Θεού, μέσα σ’ αυτήν την 
ταραχώδη περίοδο που ζούμε, ανέ-
τειλε η περίοδος της Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής που ξεκίνησε με τον 
Εσπερινό της Συγχωρήσεως και θα 
ολοκληρωθεί με τον Εσπερινό της 
Αγάπης. Βλέπουμε αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος 
που ξέρει η Εκκλησία. Συγχώρεση 
κι αγάπη. Σταύρωση κι Ανάσταση. 
Πορεία προς τα Άχραντα Πάθη του 
Κυρίου. Πορεία προς τον Γολγοθά. 
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Με λευκασμένες ψυχές «ὑπέρ χιό-
να», να γιορτάσουμε τη Λαμπρή. 
«Δάκρυά μοι δός, ὁ Θεός».

Αφήνοντας πίσω μας τα δύσκο-
λα της πανδημίας, ξεπερνώντας τα 
κατάλοιπα της νόσου, άλλοι λιγό-
τερο και άλλοι περισσότερο, φαί-
νεται πως εισήλθαμε σε μια νέα 
εποχή. Μια ζοφερή εποχή αβεβαιό-
τητας και βίας. Πορευόμενοι με τις 
δύο αυτές αρετές, της συγχώρεσης 
και της αγάπης, προσευχηθήκαμε 
για ειρήνη και καταλλαγή. «Μα-
κάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ 
Θεοῦ κληθήσονται»!

100 χρόνια μετά, στα ίδια μέρη 
πρόσφυγες περπατούσαν ξανά. 
Γέροντες και γυναίκες, άλλες εγκυ-
μονούσες κι άλλες με μικρά παιδιά 
που κρατούσαν στην αγκαλιά ή 
στα χέρια, φεύγαν με δάκρυα και 
περισσή δύναμη ψυχής μακριά από 
βομβαρδισμούς και σφαίρες. Τίπο-
τα δεν καταφέραμε σαν γένος. Άν-
θρωποι σκοτώνουν ανθρώπους! Ως 
πότε;

Μέσω της τεχνολογίας της τηλε-
όρασης, μπήκε σε κάθε σπίτι η προ-
σφυγιά και όχι μόνο και του Αγίου 
Παϊσίου. Μας καθήλωσε η έξοδος 
των Ελλήνων από τα Φάρασα και 
η κραυγή του Αγίου Αρσενίου, τον 
οποίον υποδύθηκε ο υπέροχος Νι-
κήτας Τσακίρογλου. Εξαιρετική 
δουλειά! Σαν άλλος Μωυσής οδή-
γησε το ποίμνιό του στην Μάνα Ελ-
λάδα από την Αγιοτόκο Καππαδο-
κία, με τις τίμιες και ιερές εικόνες 
μπροστά. Σαν άλλος Μωυσής, που 
επιστρέφει από το Σινά, κράτησε 
τα λείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου 
μη θέλοντας να τα αφήσει βορρά 
στους Τσέτες. Σαν άλλος Μωυσής 
διάβηκε όχι την Ερυθρά, μα το λευ-
κό Αιγαίο. Συνεχώς νουθετούσε, 
στερέωνε, ενίσχυε. 

Ήταν σχεδόν άμεση η απόφαση 

του Ιερού μας Ναού, να συλλεγούν 
δέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, 
για τα θύματα του πολέμου. Άλ-
λωστε, «ἀγαπάτε ἀλλήλους» είναι 
η Ευαγγελική προτροπή. Στη θεά-
ρεστη αυτή προσπάθεια, που ολο-
κληρώθηκε στις 9 Μαρτίου, συμμε-
τείχαν και τα δημοτικά σχολεία της 
ενορίας μας το 8ο, 89ο και 90ο συλ-
λέγοντας διάφορα είδη τροφίμων, 
ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη 
προσωπικής υγιεινής, σε κιβώτια 
που το βάρος τους ξεπέρασε τους 4 
τόνους.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής συ-
μπεριελήφθησαν οι Ώρες και το 
Απόδειπνο, καθημερινά, η Προη-
γιασμένη Τετάρτη και Παρασκευή, 
καθώς και οι τρεις Ακολουθίες των 
Χαιρετισμών της Θεοτόκου, τις Πα-
ρασκευές.

Στα πλαίσια του προγράμματος 
που τηρεί ο Ιερός μας Ναός εδώ και 
χρόνια, προσκλήθηκαν λόγια πρό-
σωπα της Εκκλησίας, για να μιλή-
σουν στο εκκλησίασμα μετά το τέ-
λος των Κατανυκτικών Εσπερινών.

  Η πρώτη Κυριακή των Νηστει-
ών, 13 Μαρτίου, Κυριακή της Ορ-
θοδοξίας. Ημέρα θριάμβου για την 
Εκκλησία μας, καθώς εορτάσαμε 
τη νίκη κατά των αιρετικών εικο-
νομάχων και την αναστήλωση των 
εικόνων που έγινε το 843, η οποία 
ουσιαστικά είναι η αναστήλωση 
του ιδίου μας του εαυτού.

Μετά τον Κατανυκτικό Εσπε-
ρινό, είχαμε τη χαρά, τιμή και ευ-
λογία, να είναι κοντά μας ο γλα-
φυρότατος, χειμαρρώδης, θεολό-
γος, γιατρός και ιεραπόστολος στο 
Καμερούν, Αιδεσιμολογιώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευάγγελος 
Παπανικολάου. Ακούραστος, με 
χιούμορ, μας μιλούσε για παρα-
πάνω από 4 ώρες ξεκινώντας από 
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Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου

τον Αδάμ και φτάνοντας μέχρι τις 
μέρες μας, αναφερόμενος συνε-
χώς στις διδαχές των Αποστόλων, 
αλλά και τα βιβλία των Πατέρων, 
στην Ιερά Παράδοση και την Και-
νή Διαθήκη. «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, 
φίλη Ὀρθοδοξία. Πατροπαράδοτον 
σέβας».

Την επόμενη Κυριακή, 20 Μαρ-
τίου, Β΄ Νηστειών, τιμήσαμε τον 
Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, που είχε 
θέα του άκτιστου φωτός. «Κύριε 
φώτισέ μου τό σκότος». Και να που 
το απόγευμα της ίδιας μέρας, μας 
φώτισε το νου με την ομιλία του, 
ο Πανοσιολογιότατος Καθηγούμε-
νος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, 
του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης 
Αλέξιος, με θέμα: «Ἡ κάθαρση καί 
ὁ φωτισμός τῆς ψυχῆς».

Για κάθε ψυχή που θέλει να συ-
ναντηθεί με τον Αναστάντα Κύριο, 
να συναναστηθεί, υπάρχουν πνευ-
ματικές ευκαιρίες, συμμετέχοντας 
στα άγια μυστήρια της Μετανοίας, 
της Εξομολογήσεως και της Θείας 
Ευχαριστίας. Με τη χάρη του Θεού, 
έχουμε έλεγχο των λογισμών και 
των ψυχοφθόρων παθών μας. 
Χρειάζεται προσευχή και πνευμα-
τική άσκηση. Είναι δύσκολη η οδός 
προς την Ουράνια Βασιλεία, αλλά 
η Εκκλησία είναι αρωγός, παρού-
σα σ’ όλα τα γεγονότα της ζωής 
μας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην 
Πρόνοια του Θεού και θα νιώσουμε 
ελεύθεροι!

Πέντε μέρες μετά, ξημέρωσε η 
λαμπρή μέρα της Πατρίδας μας και 
της θρησκείας μας, η 25η Μαρτίου. 
Ημέρα διπλής χαράς, γιατί και οι 
δυο έχουν σχέση με την ελευθερία!

Την παραμονή της 25ης Μαρτίου, 
είχαμε την ευλογία να εκκλησια-
στούν στον Ναό μας, μαθητές από 
το λύκειο του Αποστόλου Παύλου.

Δυο μέρες μετά, στις 27 Μαρτί-

ου, την Γ ΄Κυριακή των Νηστειών, 
ήταν η Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως, Μεσοσσαρακοστή. 
Προβλήθηκε ο Σταυρός, τον τιμή-
σαμε, τον προσκυνήσαμε και πή-
ραμε δύναμη, για να συνεχίσουμε 
τον πνευματικό μας αγώνα. Κατά 
τη διάρκεια της πρωινής Λειτουργί-
ας τελέστηκε όπως ορίζει το εκκλη-
σιαστικό τυπικό, η ακολουθία της 
Σταυροπροσκυνήσεως και στο τέ-
λος μαζί με το αντίδωρο μοιράστη-
καν ως ευλογία, σταυρολούλουδα. 
Όπου είναι ο Σταυρός, εκεί είναι ο 
Χριστός, η αγάπη, η πληρότητα, η 
λύτρωση, ο Παράδεισος!

Σχετική ήταν και η ομιλία, το 
απόγευμα της ίδιας μέρας μετά 
τον Κατανυκτικό Εσπερινό. Ομιλη-
τής, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτο-
πρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρ-
τζανός, καθηγητής θεολογίας, 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύ-
ρας. Τι σταυρό κουβαλάμε άραγε; 
Ας μην αναρωτιόμαστε είτε είναι 
φανερός, είτε αφανής, γιατί κατά 
τον Μ. Αντώνιο, κανείς δεν μπο-
ρεί να εισέλθει στους Ουρανούς αν 
δεν σηκώσει τον Σταυρό του. και το 
κλειδί για να τον σηκώσει είναι η 
ταπεινοφροσύνη. είναι η πάταξη 
του ιδίου θελήματος, με φάρμακο 
τη μετάνοια.

Ας αποδεχθούμε λοιπόν, τον 
Σταυρό μας και τότε θα νιώσουμε 
ότι Κάποιος τον σηκώνει μαζί μας. 
Δια του Σταυρού θα πορευόμαστε 
στη ζωή μέσα στη χαρά και στον 
δρόμο της Ανάστασης, της ομορφι-
άς, της έκπληξης εκείνης, που μόνο 
η χάρη του Θεού μπορεί να δημι-
ουργήσει. Αυτό σημαίνει ζωή! 

Καλό αγώνα για το υπόλοιπο 
της Σαρακοστής!  



10 11

Τεύχος 80 Θαβώριος Λόγος

  Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα

« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Η θυγατέρα κάποιου πλούσιου, 

στην Αλεξάνδρεια, κυριεύτηκε ξαφ-
νικά από πονηρό πνεύμα και βασανι-
ζόταν σκληρά. O πατέρας της ξόδε-
ψε πολλά χρήματα για να την κάνει 
καλά. Ανώφελα όμως. H κατάσταση 
της νέας όλο και χειροτέρευε. Κάποτε 
έμαθε πως ένας Ερημίτης, που ασκή-
τευε πάνω στο βουνό, είχε από τον 
Θεό το χάρισμα να διώχνει τα δαι-
μόνια. Του είπαν όμως πως ήταν τόσο 
ταπεινός, που ποτέ δεν θα δεχόταν να 
κάνει μια τέτοια θεραπεία. Έπρεπε 
λοιπόν να βρει κάποια άλλη πρόφαση 
ο άρχοντας, για να τον φέρει στο σπίτι 
του. 

Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη 
ο Ερημίτης να πουλήσει τα πανέρια 
του. Ο πατέρας της κόρης έστειλε έναν 
υπηρέτη ν᾿ αγοράσει μερικά και να τον 
προσκαλέσει στο σπίτι για να πλη-
ρωθεί. Ανύποπτος εκείνος πήγε. Μό-
λις όμως πάτησε μέσα το πόδι του, 
η δαιμονισμένη, που ήταν κρυμμένη 
πίσω από την πόρτα, όρμησε πάνω του 
και του έδωσε ένα δυνατό μπάτσο στο 
πρόσωπο. Ο Άγιος Ερημίτης, χω-

ρίς να χάσει καθόλου την ηρεμία του, 
έστρεψε ταπεινά και το άλλο μέρος, 
εκτελώντας έτσι την εντολή του Κυ-
ρίου. 

Τότε έγινε αυτό το ξαφνικό: Το 
δαιμόνιο άρχισε να σπαράζει άγρια 
και να βγάζει απελπιστικές κραυγές: 

-Ω, βία! Φεύγω, δεν μπορώ να 
μείνω πια, με διώχνει η εντολή του 
Χριστού. 

Με τα λόγια αυτά ελευθέρωσε το 
βασανισμένο πλάσμα. Ολόκληρη η 
οικογένεια, μαζί με την κόρη που βρήκε 
πια τα λογικά της, δόξασαν τον Θεό 
για το μεγάλο θαύμα που είδαν με τα 
μάτια τους και ζήτησαν τον Άγιο Γέ-
ροντα για να τον ευχαριστήσουν. Εκεί-
νος όμως, αποφεύγοντας τον ανθρώπι-
νο έπαινο, είχε κιόλας εξαφανισθεί. 

Όταν οι Πατέρες στην έρημο πλη-
ροφορήθηκαν τα γεγονότα, έλεγαν με-
ταξύ τους πως τίποτε άλλο δεν κατα-
βάλλει την υπερηφάνεια του διαβό-
λου, όσο η ταπεινοσύνη και η υποταγή 
στις θείες εντολές. 
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια:
Γεράσιμος Κατζός

«Όποιον πάρει ο Χάρος»
Γνωστή είναι η φράση «όποιον πά-

ρει ο Χάρος» που χρησιμοποιείται ως 
ένδειξη αδιαφορίας για τα τυχόν θύ-
ματα που μπορεί να προκύψουν από 
πράξεις μας.

Ο Τάκης Νατσούλης ανάγει την έκ-
φρασης στην εποχή των Αρματολών 
του 1821 κι ένα επικίνδυνο παιχνίδι 
που έπαιζαν και είχε στοιχίσει τη ζωή 
πολλών παλικαριών.

Έπαιρναν μια κουμπούρα γεμάτη, 
σήκωναν τη σκανδάλη της, την ακου-
μπούσαν όρθια πάνω σε μια πέτρα 
ίσια κι ένας από όλους, με μια σειρά 
ορισμένη, τη στριφογυρνούσε με το 
δεξί του χέρι, όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσε. Ενόσω η κουμπούρα περιστρε-
φόταν, τα κλεφτόπουλα, καθισμένα 
ολόγυρα, τραγουδούσαν. Τέλος, η κου-
μπούρα έπεφτε πάνω στην πέτρα κι 
έπαιρνε φωτιά.Όταν δεν έπιανε φωτιά, 
την έπαιρνε ο διπλανός κι άρχιζε με τη 
σειρά του να τη στριφογυρίζει μέχρι 
αποτελέσματος. Η σφαίρα συνήθως 
έπαιρνε κάποιον από όλους.

 Όταν όμως δε χτυπούσε κανέναν, 
έλεγαν ότι αυτό ήταν το θέλημα της 
μοίρας. Το κλέφτικο αυτό παιχνίδι το 
απαγόρευσε ο Κολοκοτρώνης με αυ-
στηρές διαταγές.«Δεν με νοιάζει για τα 
τομάρια σας», τους έλεγε, «αλλά για το 
μπαρούτι που χάνεται άδικα!» Κι ύστε-
ρα συμπλήρωνε: «Μονάχα εσάς συλ-
λογιέμαι, παλικάρια μου! Δοξασμένος 
είναι ο θάνατος πάνω στη μάχη, όχι 
όμως και στα καλά καθούμενα!»

Το παιχνίδι αυτό χαρακτηριζόταν 
με τη φράση «όποιον πάρει ο Χάρος» 
που έμεινε ως τα χρόνια μας.

«Στάχτη και μπούλμπερη»
Όταν λέμε ότι κάτι έγινε «στάχτη και 

μπούλμπερη», εννοούμε πως κατα-
στράφηκε ολοσχερών.

Η έκφραση προέρχεται από τα 
παλιού τύπου όπλα, τα οποία ήταν 
εμπροσθογεμή, δηλαδή τα γέμιζαν 
από εμπρός, χρησιμοποιώντας μια 
γέμιση μπαρουτιού με διάφορα άλλα 
εκρηκτικά.

Το μπαρούτι, όπως ήταν τριμμένο 
σκόνη, το έλεγαν και πούλβερη (λέξη 
μεσαιωνική, Λατινικά pulvis-eris σημαί-
νει σκόνη).

Έτσι έχουμε τη φράση «να γίνει 
στάχτη και μπούλμπερη ή πούλβερη».

«Θα τον κάνω εικόνισμα»
Για να δείξουμε το θαυμασμό και την 

αφοσίωση μας σε ένα πρόσωπο, συ-
νήθως κάποιον που μας ευεργέτησε, 
λέμε πως «θα τον κάνουμε εικόνισμα».

Η φράση προέρχεται από την επο-
χή της Εικονομαχίας στο Βυζάντιο.

Ο κόσμος είχε χωριστεί σε εικονολά-
τρες και εικονοφάγους, επίθετο που τα 
μετέπειτα χρόνια έφτασε να φανερώνει 
τον ασεβή και θεομπαίχτη. Και πώς αλ-
λιώς θα τους θεωρούσαν τους εικονο-
μάχους οι ευσεβείς εικονολάτρες;

Γι’ αυτό, για να τιμήσουν τα εικονί-
σματα, έδωσαν τις φράσεις: «θα τον 
κάνω εικόνα ή κόνισμα», «σ’ έχω σαν 
εικόνα», «μα τ’ άγια κονίσματα».

Για χρόνια, οι κάτοικοι της Σμύρνης 
λέγαν: «μη με κονομαχείς», αντί να 
πουν «μη με πιέζεις, μη με στενοχω-
ρείς».
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ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...

Επιμέλεια
Φωτεινή Γιαννοπούλου

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ (ΜΕΡΟ 2Ο)
Η Ανδαλουσία είναι μια περιοχή με 

έντονες αντιθέσεις, όπου χιονισμένες 
κορυφές υψώνονται πάνω από ερήμους 
και παραλίες, ενώ μαυριτανικά ανάκτορα 
στέκουν δίπλα σε χριστιανικούς ναούς. Οι 
οκτώ επαρχίες της περιλάμβάνουν εκτός 
από την Σεβίλη, στην οποία αναφερθήκα-
με στο πρώτο μέρος, πολύβουες πόλεις 
όπως η Κόρδοβα και η Γρανάδα, με εντυ-
πωσιακά αρχιτεκτονικά μνημεία, αλλά 
και ήσυχα χωριουδάκια με ελαιώνες και 
φυσικούς δρυμούς εξαιρετικής φυσικής 
ομορφιάς.

Η Κόρδοβα είναι το κυριότερο αξιοθέ-
ατο της βόρειας Ανδαλουσίας. Η επαρχία 
της Κόρδοβα περιλαμβάνει τις πόλεις Μο-
ντίγια και Μορίλες καθώς και μπαρόκ θη-
σαυρούς. Τα ορεινά περάσματα είναι πύ-
λες προς τις πανέμορφες αναγεννησιακές 
πόλεις Ούβεδα και Μπαέθα. Η καρδιά της 
Κόρδοβα είναι η παλιά εβραϊκή συνοικία, 
γνωστή ως Χουδερία. Οι στενοί πλακό-
στρωτοι δρόμοι, οι πύλες από σφυρήλα-
το σίδερο και τα εργαστήρια όπου αργυ-
ροχόοι κατασκευάζουν κοσμήματα είναι 
ίδια όπως και πριν από 1.000 χρόνια.

Στις νότιες επαρχίες της Ανδαλουσί-
ας διακρίνονται εντυπωσιακές αντιθέ-
σεις. Πέρα από τα προάστια της Μάλαγα  
υπάρχουν δασώδη βουνά ιδιαίτερης φυ-
σικής ομορφιάς. Πίσω από τα τουριστι-
κά θέρετρα της Κόστα δελ Σολ βρίσκεται 
η Σερανία ντε Ρόντα, όπου ζουν σπάνια 
άγρια ζώα. Στο μεταξύ, στη Μαρμπέγια, 
ακόμη πιο ανατολικά έχει αναπτυχθεί μια 
πολυτελής περιοχή για τους αστέρες του 
κινηματογράφου. Το Γιβραλτάρ, αυτός ο 
παράξενος από γεωγραφική και ιστορι-
κή άποψη βράχος, βρίσκεται στην άκρη 
της Κόστα δελ Σολ. Τα βουνά της βόρειας 
Αφρικής υψώνονται στην απέναντι όχθη. 

Το πνεύμα των Μαυριτανών είναι έντο-
νο στην Ταρίφα και στο Κάδιξ, μια πόλη 
πλημμυρισμένη στο φως της Αφρικής. 
Η Ταγγέρη απέχει μόλις 45 λεπτά με το 
πλοίο από την Ταρίφα και προσφέρεται 
για ημερήσια εκδρομή.

Σε μία από τις εντυπωσιακότερες το-
ποθεσίες της Ισπανίας, βρίσκεται η Ρόντα, 
χτισμένη πάνω σε έναν απότομο βράχο. 
Λόγω της θέσης της ήταν ένα από τα τε-
λευταία οχυρά των Μαυριτανών. Απένα-
ντι από την περίφημη χαράδρα, στο Ελ 
Μερκαντίγιο, τη νέα πόλη, βρίσκεται μία 
από τις παλιότερες αρένες της Ισπανίας.

Στην ανατολική Ανδαλουσία δεσπόζει 
η Σιέρα Νεβάδα, η ψηλότερη οροσειρά 
της Ιβηρικής Χερσονήσου και μία από 
τις κύριες περιοχές για χειμερινά σπορ. 
Στους πρόποδες της βρίσκεται η Γρανά-
δα, το παλιό μαυριτανικό βασίλειο με το 
βασιλικό ανάκτορο, την Αλάμπρα. Η μα-
γευτική χρήση του χώρου, του φωτός, των 
νερών και της διακόσμησης χαρακτηρίζει 
την εκπληκτική Αλάμπρα. Μολονότι υπέ-
στη φθορές και λεηλατήθηκε – μάλιστα ο 
στρατός του Ναπολέοντα προσπάθησε να 
την ανατινάξει – τα τελευταία χρόνια έχει 
επισκευαστεί και οι κομψές λεπτομέρειες 
της εντυπωσιάζουν ακόμη τον επισκέπτη. 
Η Γρανάδα και η Αλάμπρα είναι ίσως τα 
καλύτερα αξιοθέατα της περιοχής, αποτε-
λούν όμως ένα μόνο μέρος της γοητείας 
της. Ερειπωμένα φρούρια, απομεινάρια 
από τους πολέμους τους παρελθόντος, 
υπάρχουν παντού στην επαρχία της Γρα-
νάδα. Πολλοί σκηνοθέτες χρησιμοποίη-
σαν το ατμοσφαιρικό τοπίο της Αλμερία 
για να αναπαραστήσουν την Αραβία ή την 
Άγρια Δύση.
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Με αλεύρι και μεράκι!

Επιμέλεια 
Ευαγγελία Κατραμίδου

ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ

ΥΛΙΚΑ:

•	 90 γρ. Ελαιόλαδο
•	 50 γρ ψιλοκομμένο καρύδι
•	 200 γρ. Μέλι
•	 200 γρ. Χυμό πορτοκάλι
•	 550 γρ. Νερό
•	 1 κ.γ. κανέλα
•	 Ξύσμα από ένα πορτοκάλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Σε ένα κατσαρολάκι, σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το σιμιγδάλι 
και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα μέχρι να καβουρδιστεί καλά, περίπου 20 λεπτά.Κατόπιν, 
ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα καρύδια, την κανέλα και το ξύσμα 
πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Ρίχνουμε το νερό 
και το χυμό και ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθούν τα 
υγρά. Σβήνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε το μέλι.Ανακατεύου-
με καλά και βάζουμε το χαλβά σε φορμάκια. Όταν κρυώσουν 
ξεφορμαρουμε και σερβίρουμε!




