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Ιερός Ναός 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 Τηλ.: 2310-828 989 
 Fax: 2310-888 375   
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Facebook: Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
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Δήμητρα Λαφάρα
Μαρία Κισιώτη

Φωτεινή Γιαννοπούλου
Ευαγγελία Κατρανίδου

 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Επισκεφθείτε μας στο.... www.inmetamorfoseos.gr

Οι απόψεις που παρουσιάζονται σε κάθε κείμενο - άρθρο εκφράζουν 
το συγγραφέα αποκλειστικά και όχι τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.
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Έκτροπα στην τέλεση των μνημοσύνων
Έχει καθιερωθεί στον ενο-

ριακό μας Ιερό Ναό την πρώ-
τη Κυριακή του Νοεμβρίου 
κάθε έτους (αφού κατ΄ αυτήν 
την ημέρα το 1986 τελέσθη-
καν τα εγκαίνια του Ναού) 
να τελούμε το Κτιτορικό μνη-
μόσυνο. Να παρακαλούμε 
δηλαδή τον Αρχηγό της ζωής 
Ιησού Χριστό να αναπαύσει 
όλους όσοι έχουν συνδράμει 
στην αποπεράτωση και εξω-
ραϊσμό του Ιερού Ναού. 

Η Εκκλησία μας διατηρεί 
από τα πρώτα χρόνια την 
συνήθεια να θυμάται και να 
τιμά τα πρόσωπα που έχουν 
φύγει από αυτήν την ζωή. 
Κατά την διδασκαλία της το 
πλήρωμα των πιστών είναι 
όλοι μαζί οι πιστοί, ζωντα-
νοί και κεκοιμημένοι. Βασική 
χριστιανική διδασκαλία είναι 
ότι ο άνθρωπος ως ζωντανός 
οργανισμός, πλασμένος από 
τον ίδιο τον Θεό, αποτελεί-
ται από δύο συστατικά, το 
υλικό και επομένως φθαρτό 
και προσωρινό και το άυλο 
και πνευματικό και επομέ-
νως άφθαρτο και αιώνιο. Το 
προσωρινό και φθαρτό είναι 
το σώμα μας, ενώ το άυλο 
και αιώνιο είναι η ψυχή μας.  

Κατά την διάρκεια της επί-
γειας ζωής μας το σώμα μας 
είναι πάντοτε συνδεδεμένο 
με την ψυχή μας. Ως υλικό 
όμως και υπακούοντας στους 
νόμους της φύσης φθάνει κά-
ποια στιγμή στο τέλος του, 
άλλοτε σύντομα, άλλοτε αρ-
γότερα.  Ο άγιος Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός την χαρακτηρί-
ζει «βίαιο χωρισμό». Το σώμα 
τότε επιστρέφει στην γη από 
την οποία προέρχεται, ενώ η 
ψυχή συνεχίζει την νέα της 
ζωή κοντά στον Δημιουργό 
της.  Η στιγμή του αποχωρι-
σμού λέγεται θάνατος ή πιο 
σωστά κοίμηση.  Χαρακτη-
ριστικός είναι ο λόγος του 
Κυρίου μας στους μαθητές 
Του, όταν τους ανακοίνω-
σε τον θάνατο του Λαζάρου: 
«Λάζαρος ο φίλος ημών 
κεκοίμηται· αλλά πορεύο-
μαι ίνα εξυπνήσω αυτόν...». 
Με την αναστάσιμη παρου-
σία του Κυρίου μας, για μας 
που θέλουμε να λεγόμαστε 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η πί-
στη εδραιώνεται στην μετά 
τον θάνατο ζωή. Επομένως 
η λέξη «πέθανε» δεν είναι 
ορθή. Γι’  αυτό και τον τόπο 
που εναποθέτουμε το νεκρό 
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σώμα του ανθρώπου τον ονο-
μάζουμε «Κοιμητήριο» και 
όχι νεκροταφείο, όπως έχει 
καθιερωθεί από άγνοια ή ως 
κατάλοιπο της Τουρκοκρατί-
ας ή ακόμη των χρόνων της 
ειδωλολατρίας.   
 

Περί των καθηκόντων μας 
προς τους κεκοιμημένους 
αδελφούς μας  αντλούμε  δι-
δάγματα από τους Πατέρες 
της Εκκλησίας μας. Βασικό 
καθήκον μας είναι να προ-
σευχόμαστε για τους κεκοι-
μημένους αδελφούς μας, είτε 
έζησαν δίκαιο και ενάρετο 
βίο είτε αμαρτωλό και μα-
κράν της Πίστεως. Στην δεύ-
τερη περίπτωση οι προσευχές 
μας προς τον Θεό πρέπει να 
είναι συχνότερες, θερμότερες 
και εντονότερες.  

Στις προσευχές που απευ-
θύνονται από εμάς τους ζω-
ντανούς προς τον Σωτήρα 
Κύριο και Θεό μας για την 
ανάπαυση της ψυχής του κοι-
μηθέντος προσφιλούς μας 
προσώπου συγκαταλέγονται 
και τα μνημόσυνα. Το Μνη-
μόσυνο είναι ιδιαίτερη ακο-
λουθία της Εκκλησίας, που 
τελείται μέσα στην Θεία Λει-
τουργία. Μνημόσυνο χωρίς 
Θεία Λειτουργία δεν γίνεται. 

Διότι το κατεξοχήν μνημόσυ-
νο είναι η μνημόνευση του 
ονόματος του κεκοιμημένου 
χριστιανού κατά την τέλε-
ση της Θ. Λειτουργίας. Όταν 
ο άνθρωπος βαπτίζεται και 
γίνεται χριστιανός, αποκτά 
ταυτόχρονα ένα όνομα. Από 
την στιγμή αυτή το όνομά του 
καταχωρίζεται στην «μνήμη» 
της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Χρι-
στός είπε: «Χαίρετε ότι τα 
ονόματα υμών εγράφη εν 
τοις ουρανοίς». Η μνήμη της 
Εκκλησίας ταυτίζεται με την 
μνήμη του Θεού, πού σημαί-
νει ότι, όπως ὁ Θεός, έτσι και 
η Εκκλησία θυμάται αιώνια 
τα ονόματα των μελών της.

Οι Αποστολικές Διαταγές, 
ένα από τα παλαιότερα βι-
βλία της Πίστεώς μας, διδά-
σκουν ποια είναι τα μνημό-
συνα που πρέπει να τελού-
νται: τα τρίτα, τα ένατα, τα 
τεσσαρακοστά και τα ετήσια. 
Όταν λοιπόν έχουμε μνημό-
συνο, οφείλουμε για τον κε-
κοιμημένο μας να βρισκόμα-
στε από νωρίς στον Ναό. Οι 
φίλοι και γενικότερα οι προ-
σκεκλημένοι στα μνημόσυνα 
οφείλουν να καταθέσουν ως 
προσφορά την προσευχή τους 
για την ανάπαυση του κεκοι-
μημένου προσώπου. Σήμερα 
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δυστυχώς συνηθίζουν πολ-
λοί να περιμένουν έξω από 
τον Ναό, μέχρι να φθάσει η 
ώρα να αρχίσει η ακολουθία 
του μνημοσύνου. Όταν αρχί-
σει το μνημόσυνο, τότε παρα-
τηρείται συνωστισμός, ποιος 
θα πρωτοβρεθεί πιο κοντά 
στα συγγενικά πρόσωπα του 
κεκοιμημένου, για να δείξει 
ότι είναι συνεπής σ’ αυτήν 
την “εκδήλωση συμπαθείας”, 
όπως είθισται τελευταίως να 
αποκαλείται το μνημόσυνο. 
Δυστυχώς πάλι συνηθίζεται 
σήμερα πολλοί από τους πι-
στούς μας, όταν πρόκειται 
να τελέσουν το μνημόσυνο 
συγγενών τους, να μην προ-
σέρχονται από νωρίς στον 
Ναό, όπου τελείται το μνημό-
συνο, αλλά να παρίστανται 
την τελευταία στιγμή που θα 
διαβαστεί μόνο το δικό τους 
μνημόσυνο. Με αυτόν τον 
τρόπο παραβλέπεται  το ότι η 
τέλεση του μνημοσύνου συν-
δέεται άρρηκτα με την προ-
σφορά της Αναιμάκτου Ευ-
χαριστίας. Όταν λοιπόν συμ-
μετέχουμε στην ακολουθία 
του μνημοσύνου, πρέπει να 
προσευχόμαστε με ευλάβεια 
και θερμή πίστη απευθύνο-
ντας προς τον Θεό ικεσία για 
ανάπαυση της ψυχής του κε-

κοιμημένου και όχι να αντι-
μετωπίζουμε την ακολουθία 
ως κοινωνική υποχρέωση. Ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
Μητροφάνης Κριτόπουλος 
σημειώνει: «Επενόησε η Εκ-
κλησία να προσφέρει ευχές 
και ικεσίες για τους κεκοιμη-
μένους, ώστε ο Θεός να τους 
απαλλάξει από τα δεινά ή  να 
εύρουν κάποια άνεση και πα-
ρηγοριά...».

Όπως είπαμε, τα μνημόσυ-
να πρέπει να συνδυάζονται 
με την τέλεση της Αναίμα-
κτου Θυσίας, που πραγματο-
ποιείται κατά την Θεία Λει-
τουργία. Έτσι  σπουδαιότατο 
ρόλο έχει η συμμετοχή των 
τελούντων το μνημόσυνο στο 
Μυστήριο των Μυστηρίων, το 
να μεταλαμβάνουν δηλαδή 
του Σώματος και του Αίμα-
τος του Κυρίου Ιησού καλά 
και πνευματικά προετοιμα-
σμένοι με μετάνοια, προσευ-
χή και νηστεία. Όχι νηστεία 
εξαιτίας της κοιμήσεως του 
συγγενούς μας, αλλά επειδή 
προβλέπει η Εκκλησία. Άλ-
λωστε σε περιόδους που η Εκ-
κλησία δεν επιτρέπει την νη-
στεία δεν μπορούμε εμείς να 
νηστεύουμε για κανένα λόγο.  
Την ημέρα π.χ. του Πάσχα 
δεν μπορούμε  να νηστεύου-
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με για κανένα άνθρωπό μας, 
επειδή δεν έχουν συμπληρω-
θεί ακόμη σαράντα ημέρες. 
Πολλοί εκ των συγγενών του 
κεκοιμημένου συμμετέχουν 
στα Άχραντα Μυστήρια μόνο 
για τα «μάτια του κόσμου». 
Τη συνήθεια αυτή τη στηλι-
τεύουν πολλοί από τους Αγί-
ους Πατέρες της Εκκλησίας 
μας και υπάρχουν και ιεροί 
κανόνες, που απαγορεύουν 
την χωρίς προετοιμασία Θεία 
Μετάληψη. Τονίζουμε ιδι-
αίτερα τη σημασία της συμ-
μετοχής των συγγενών των 
κεκοιμημένων στη Θεία Ευ-
χαριστία, η οποία συνδέεται 
άρρηκτα με το Μυστήριο της 
Μετανοίας, την Εξομολόγη-
ση. Το μνημόσυνο συνεπώς 
πρέπει να συνδυάζεται με 
προσευχή και τη σωστή προ-
ετοιμασία για την κοινωνία 
του Σώματος και του Αίματος 
του Χριστού, αφού μέσα στο 
Άγιο Ποτήριο υφίσταται η 
αληθινή κοινωνία ζωντανών 
και  κεκοιμημένων στο όνομα 
του Τριαδικού Θεού μας. 

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως 
εδώ ότι οι συγγενείς του κε-
κοιμημένου δεν επηρεάζουν 
την πορεία και κατάσταση 
της ψυχής του, εάν κοινωνή-
σουν  ή όχι των Αχράντων 

Μυστηρίων. Αυτό έχει να κά-
νει με την προσωπική τους 
πνευματική κατάσταση και 
σωτηρία και όχι με τη σωτη-
ρία του κεκοιμημένου.  Εάν 
κοινωνήσουμε προετοιμα-
σμένοι πλήρως και σωστά, 
έχουμε την ευθύνη για τον 
εαυτό μας και αναλόγως 
σωζόμαστε ή κολαζόμαστε 
εμείς, όχι  ο κεκοιμημένος!  

Είναι λάθος επίσης να επι-
διώκουμε αντί της πατερι-
κής φιλανθρωπίας την τάση 
επιδείξεως και δωρεάς προς 
σωματεία και ιδρύματα. Ας 
κάμνουμε λοιπόν σεμνά, τα-
πεινά και συχνά ορθόδοξα 
μνημόσυνα, όχι υπερβολές 
και εφάμαρτες επιδείξεις, όχι 
πολιτικά μνημόσυνα και τε-
λετές του καφενείου και ας 
προσπαθούμε πάντοτε να 
προετοιμαζόμαστε πνευμα-
τικά καταλλήλως.

Όλα αυτά τα λέμε με πόνο 
ψυχής, γιατί επικρατεί αγνω-
σία για το θέμα και πολλοί 
είναι εκείνοι που σκανδαλί-
ζονται διερωτώμενοι γιατί 
συμβαίνουν. Σκοπός λοιπόν 
όσων προαναφέρθηκαν είναι 
η ποιμαντική ενημέρωση για 
όσα δεν είναι γνωστά ή έχουν 
παραποιηθεί. Ελπίζουμε να 
ωφελήσουν.
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rΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

∆ελφών και Μιαούλη , τηλ 2310 828989
www.inmetamorfoseos.gr

facebook:Ιερός Ναός Μεταµορφώσεως Σωτήρος

Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου 2017
19:00 µ.µ.

Στην αίθουσα τελετών του Ναού

Ύµνοι και κάλαντα του Αγίου 
∆ωδεκαηµέρου



8

Θαβώριος Λόγος Τεύχος 54

Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 7

Το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρί-
ου οι δραστηριότητές μας ξεκίνησαν με 
τη φθινοπωρινή αιμοδοσία, η οποία 
διεξήχθη την 1η Οκτωβρίου και στην 
οποία και φέτος η ενορία έδειξε την 
ευαισθησία της με τη θετική ανταπό-
κρισή της στο κάλεσμα της εκκλησίας. 
Αιμοδότες και αιμοδότριες πρόσφεραν 
το αίμα τους στον άγνωστο αποδέκτη, 
αλλά και όσοι δεν μπορούσαν να δώ-
σουν αίμα πρόσφεραν ποικιλία εδεσμά-
των στους αιμοδότες στον κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο του Ναού μας. 
Ενοριακή γιορτή και έμπρακτη αγάπη 
αποτελεί κάθε αιμοδοσία μας!

Από τις 3 έως και τις 7 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική 
εκδρομή στο νησί της Αποκαλύψεως, 
«την Ιερουσαλήμ του Αιγαίου», την 

Πάτμο. Οι προσκυνητές επισκέφθηκαν 
τα ιερά μέρη της Πάτμου, λειτουργή-
θηκαν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως 
και προσκύνησαν την μοναδική εικόνα, 
τήν “Παναγία του Χάρου” στους Λει-
ψούς. Κατά την επιστροφή επισκέφθη-
καν το Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, σημαντικότατο πο-
λιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο, δωρεά 
του Ιδρύματος στο Ελληνικό Δημό-
σιο. Περιδιάβηκαν το Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος και είδαν τις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις για την Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή, που μελλοντικά θα φιλο-
ξενήσει.

Στις 17 Οκτωβρίου  πραγματοποι-
ήθηκε ημερήσια εκδρομή - προσκύ-
νημα των εθελοντριών διακονισσών 

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πάτμος.
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Στιγμιότυπα από τις παρασ τάσεις των θεα-
τρικών ομάδων παίδων και ε νηλίκων του Ιε-
ρού μας Ναού, «Άγιος Γε λάσιος» και «΄Αγιος 
Πορφύριος»

Εορτή της Μεταμορφώσεως   του Σωτήρος 2017Εορτή της Μεταμορφώσεως   του Σωτήρος 2017

του ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου 
«Κοινωνία Αγάπης» στην Ιερά Μονή 
Μικροκάστρου, όπου τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία. Κατόπιν η αγία Καθη-
γουμένη Θεολογία Μοναχή στο αρ-
χονταρίκι της Ιεράς Μονής συνεχάρη 
όλες τις διακόνισσες για την προσφορά 
τους και απηύθυνε σε αυτές λόγια πνευ-
ματικής οικοδομής. Στην συνέχεια οι 
εκδρομείς - προσκυνητές προσκύνησαν 
την εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην 
Ιερά Μονή της Θεοτόκου στο Βέρμιο 
και ενώπιον της Εικόνας τελέστηκε η 
Ιερά Παράκλησις. Το γεύμα που προ-
σφέρθηκε σε όλες τις διακόνισσες το 
μεσημέρι έκλεισε το πρόγραμμα της 
ημέρας μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς 
και ευφροσύνης  . 

Στις 19 Οκτωβρίου το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική 
εξόρμηση στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή 
καί προσκύνημα στον τάφο του Αγίου 
Παϊσίου   

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε για 
πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαε-
τίες, το ιστορικότερο πλοίο του ελλη-
νικού Πολεμικού Ναυτικού, το θωρη-
κτό «Αβέρωφ». Το πλοίο απέπλευσε 
από τη μόνιμη θέση ελλιμενισμού του 
στη Μαρίνα Φλοίσβου για το λιμένα 
Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει, 
με την ευκαιρία του εορτασμού της 
28ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που πλέει μακριά από τη 
μόνιμη θέση ελλιμενισμού του, μετά 
το 1945 όπου ολοκλήρωσε την ενεργό 
του υπηρεσία.Το θωρηκτό (ο ακριβής 

προσδιορισμός του είναι «θωρακισμέ-
νο καταδρομικό»), το οποίο αποτελεί 
το μοναδικό κομμάτι της ελληνικής 
επικράτειας, που δεν έχει υποστείλει 
τη σημαία για 106 χρόνια. Ουσιαστι-
κά, το πλοίο βγήκε στο Αιγαίο μετά 
από 70 χρόνια. Στην πόλη μας ήλθε 
με στόχο να δώσει τη φλόγα, το μή-
νυμα της υπερηφάνειας και της αξι-
οπρέπειας στη Βόρεια Ελλάδα και 
στους Έλληνες κάθε ηλικίας που το 
περιμένουν με μεγάλη λαχτάρ. Το εν-
διαφέρον για επισκέψεις στο ιστορικό 
πλοίο ήταν ζωηρό, έτσι και οι ενορια-
κές μας φιλικές συναντήσεις πραγμα-
τοποίησαν εκδρομή στις 22 Οκτω-
βρίου επισκεπτόμενοι την ναυαρχίδα 
των Ελλήνων, το πλοίο που έχει κάνει 
υπερήφανους όλους τους Έλληνες.

Στις 5 Νοεμβρίου τελέστηκε το κα-
θιερωμένο εδώ και χρόνια Κτιτορικό 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών όσων βοήθησαν ποικιλοτρόπως 
την ανέγερση και τον εξωραϊσμό του 
Ναού μας. Στο τέλος σε όλο το εκκλη-
σίασμα προσφέρθηκαν κόλλυβα.  Από 
αυτόν τον μήνα ξεκίνησαν και οι καθι-
ερωμένες  επίσης τα τελευταία χρόνια 
εσπερινές ομιλίες πνευματικού περιε-
χομένου κάθε Δευτέρα μετά τήν Πα-
ράκληση.

Στις 15 Νοεμβρίου άρχισε το κα-
θιερωμένο επίσης Ιερό Σαρανταλεί-
τουργο, και στις 20 Νοεμβρίου τελέ-
στηκε Ιερά Αγρυπνία για  την γιορτή 
των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Επιμέλεια:
Λουκία Ασλανίδου
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Ευαγγελία Κατραμίδου

Με αλεύρι και μεράκι!

 

Παραδοσιακοί Κουραµπιέδες 
 

• 500γρ. βούτυρο αιγοπρόβειο κλαριφιέ σε θερµοκρασία 
δωµατίου 

• 110 γρ. άχνη 
• 3 βανίλιες 
• 800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
• 1φλ. αµύγδαλα ανάλατα και καβουρδισµένα στο 

φούρνο για 5-10 λεπτά 200 βαθµούς. 
• Άχνη για το πασπάλισµα 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  

Χτυπάµε το βούτυρο µαζί µε την άχνη µέχρι να αφρατέψει! Χρειάζεται πολύ καλό 
χτύπηµα! Αφού κοσκινίσουµε το αλεύρι µε τις βανίλιες το ρίχνουµε σταδιακά στο 
βούτυρο και ανακατεύουµε απαλά µε το χέρι! ∆εν το ζυµώνουµε µε τις ώρες! Η ζύµη 
πρέπει να είναι µαλακή  αλλά να µην κολλάει στα χέρια! Τέλος, βάζουµε τα 
αµύγδαλα. Εµένα µου αρέσουν ψιλοκοµµένα στον πολυκόφτη αλλά αυτό είναι στην 
προτίµηση του καθενός!  Πλάθουµε σε σχήµα κυλινδρικό πιέζοντας ελαφρά από 
πάνω. Ψήνουµε στους 170 βαθµούς µε αέρα για 20-30 λεπτά περίπου.  Όταν 
κρυώσουν πολύ καλά τους βουτάµε σε άχνη να καλυφθούν από παντού. Στο τέλος, 

όταν τους τοποθετήσουµε στο πιάτο πασπαλίζουµε άχνη από πάνω. 

TIP: Για πετυχηµένους κουραµπιέδες χρησιµοποιείστε βούτυρο κλαριφιέ! ∆ίνει 
γεµάτη γεύση που θα εντυπωσιάσει! Καλές γιορτές!!  
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος
Ανέβαινε κάποτε ο αββάς Μακάρι-

ος από τη Σκήτη στην Τερενούθη και 
μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό να 
κοιμηθεί. Εκεί υπήρχαν παλιά λεί-
ψανα ειδωλολατρών. Πήρε ένα από 
αυτά και το έβαλε κάτω από το κε-
φάλι του για μαξιλάρι. Οι δαίμονες 
λοιπόν, βλέποντας το θάρρος του, τον 
φθόνησαν και θέλοντας να τον τρομά-
ξουν, φώναζαν ένα γυναικείο όνομα 
και έλεγαν: «Η τάδε, έλα μαζί μας 
στο λουτρό». Και τους απάντησε άλ-
λος δαίμονας σαν από το λείψανο που 
ήταν κάτω από τον γέροντα: «Έχω 
επάνω μου έναν ξένο και δε μπορώ να 
έρθω». Ο γέροντας όμως δεν φοβήθη-
κε, αλλά με θάρρος άρχισε να χτυπά 
το λείψανο λέγοντας: «Σήκω, πήγαινε 
στο σκοτάδι, αν μπορείς». Όταν το 
άκουσαν αυτό οι δαίμονες, φώναξαν 
δυνατά: «Μας νίκησες» και έφυγαν 
καταντροπιασμένοι.

Όταν πάλι ήταν στην Αίγυπτο, 
βρήκε έναν άνθρωπο να κλέβει τα 
πράγματά του, έχοντας μαζί του και 
ζώο. Πήγε λοιπόν και ο ίδιος, σαν να 
ήταν ξένος, και βοήθησε τον κλέφτη 
στο φόρτωμα του ζώου. Έπειτα τον 
ξεπροβόδισε με πολλή ηρεμία λέγο-
ντας: «Τίποτε δεν φέραμε μαζί μας 
όταν ήρθαμε στον κόσμο, και είναι 
φανερό ότι ούτε μπορούμε να πάρουμε 
κάτι μαζί μας φεύγοντας. Ο Κύριος 
τα έδωσε όπως αυτός θέλησε, έτσι και 

έγινε. Να είναι δοξασμένος ο Κύριος 
για όλα».

Αυτόν λοιπόν τον αββά κάποιοι τον 
ρώτησαν: «Πώς πρέπει να προσευχό-
μαστε;» Ο γέροντας τους αποκρίθη-
κε: «Δεν χρειάζεται να φλυαρούμε, 
αλλά να υψώνουμε τα χέρια και να 
λέμε ΄Κύριε, όπως θέλεις και όπως 
γνωρίζεις, ελέησε με΄. Αν πάλι περι-
μένουμε πόλεμο – δηλαδή πειρασμό 
– να λέμε ‘Κύριε, βοήθησε με’. Και 
Αυτός γνωρίζει αυτά που μας συμ-
φέρουν και θα μας ελεήσει».

Είπε ακόμη, ο αββάς Μακάριος: 
«Αν ο εξευτελισμός έχει γίνει για 
εσένα ό. τι και ο έπαινος, η φτώχεια 
ό. τι και ο πλούτος και η στέρηση ό. τι 
και η αφθονία, δεν θα πεθάνεις. Γιατί 
αυτός που πιστεύει ορθά και εργάζε-
ται με ευσέβεια είναι αδύνατο να πέσει 
στην ακαθαρσία των παθών ή σε πλά-
νη των δαιμόνων».

Όταν μάλιστα, ένα παιδί είπε στη 
μητέρα του: «Μαμά, ένας πλούσι-
ος με αγαπά και τον μισώ, και ένας 
φτωχός με μισεί και τον αγαπώ», ο 
αββάς εξήγησε στους αδελφούς ότι 
πραγματικά ο Κύριος μας είναι πλού-
σιος και μας αγαπά, και δεν θέλουμε 
να τον ακούσουμε, ενώ ο εχθρός μας 
διάβολος είναι φτωχός και μας μι-
σεί, και εμείς αγαπούμε την ακαθαρ-
σία του. 

Επιμέλεια:
Δήμητρα Λαφάρα
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Όλοι οι γονείς συμφωνούν 

πως τα παιδιά είναι πηγή ευτυ-

χίας. Και όλοι παραδέχονται πως 

το μόνο που εύχονται και επιδι-

ώκουν για τα παιδιά τους είναι 

επιτυχία, αγάπη και χαρά.

Ωστόσο, κάποιες φορές οι 

στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται, 

γιατί τα παιδιά δεν εισπράττουν, 

κατά την ανατροφή τους, θεμελι-

ώδη στοιχεία που θα τα κάνουν 

πειθαρχημένους, ώριμους και 

ενεργούς ενήλικες.

Πιο συγκεκριμένα, συχνά οι 

γονείς:

Αγνοούν ή υποτιμούν τα συναι-

σθήματα του παιδιού τους

Αν το παιδί εκφράζει λύπη, 

θυμό ή φόβο και εσείς το κο-

ροϊδεύετε, το αγνοείτε ή το πει-

ράζετε, τότε μειώνετε αυτό που 

νιώθει. Όταν οι γονείς το κάνουν 

αυτό είναι σαν να στερουν την 

αγάπη τους προς το παιδί και 

χάνουν την ευκαιρία να δεθούν 

μαζί του και να του δείξουν ότι 

το στηρίζουν άνευ όρων. 

Δεν θέτουν κανόνες, είτε είναι 

ασυνεπείς στην εφαρμογή τους

Αν δεν εκφράζετε τις προσ-

Αμαρτίες γονέων……παιδεύουσιν τέκνα….
δοκίες σας προς το παιδί, μην 

περιμένετε να ξέρει από μόνο 

του πώς να συμπεριφερθεί. Τα 

παιδιά κάνουν αυτά που περιμέ-

νετε από αυτά. Οι κανόνες είναι 

που τους δίνουν τις οδηγίες και 

τα όρια και τα βοηθούν να προσ-

διορίσουν ποια είναι , με τα καλά 

και τα κακά τους. Αν αφήνετε το 

παιδί να μαντεύει πως πρέπει να 

φέρεται σε διάφορες εκφάνσεις 

της ζωής, θα προσπαθήσει να 

βρει τα όρια από μόνο του, με 

τρόπους συχνά όχι επιθυμητούς. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χα-

μηλή αυτοπεποίθηση και προ-

βλήματα συμπεριφοράς. 

Κάνουν το παιδί φίλο τους

Ποτέ δεν πρέπει να μοιράζε-

στε όλα τα άγχη, τις ανησυχίες 

σας και τα προβλήματα της σχέ-

σης σας με το παιδί σας λες και 

είναι ο φίλος σας. Πρέπει να δεί-

χνετε στα παιδιά σας ότι μπορείτε 

να αντιμετωπίσετε τα προβλήμα-

τα και τις προκλήσεις της ζωής. 

Να είστε αληθινοί, να έχετε τα 

δικά σας αισθήματα και να μην τα 

φορτώνετε στα παιδιά σας. 
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Μειώνουν τον άλλο γονιό του 

παιδιού

Αν δεν δείχνετε ποτέ τρυφε-

ρότητα και αγάπη στον σύζυγό 

σας μπροστά στο παιδί, εκείνο 

δε θα μπορέσει να δημιουργήσει 

ένα βαρόμετρο του τι σημαίνει 

αγάπη και πως εκδηλώνεται. Αν 

μονίμως μειώνετε και ακυρώνε-

τε τον σύντροφό σας, απειλώ-

ντας τον ότι θα τον χωρίσετε, 

δημιουργείτε μια χρόνια κατά-

σταση άγχους στο παιδί. 

Τιμωρούν την ανεξαρτησία

Όταν τιμωρεί ο γονιός το παι-

δί  που μεγαλώνει, το κάνει να 

νιώθει ένοχο επειδή έχει φυ-

σιολογικές, αναπτυξιακές ανά-

γκες και επιθυμίες. Αυτό συχνά 

του προκαλεί βαθιά ανασφάλεια, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλες 

συμπεριφορές που δείχνουν ότι 

το παιδί δεν είναι ικανό να «αν-

θίσει» και να είναι ο εαυτός του 

ως ανεξάρτητο άτομο.  

Συμπεριφέρονται στο παιδί 

σαν προέκταση του εαυτού τους

Αν ως γονείς συνδέετε τη 

δική σας εικόνα και αυτό-αξία με 

την εμφάνιση του παιδιού σας, 

τη συμπεριφορά του και τις σχο-

λικές του επιδόσεις, το φορτώ-

νετε με πρόσθετο άγχος, απαξι-

ώνοντας  την αυθεντικότητα της 

ύπαρξής του και δεν το ενισχύε-

τε να μεταμορφωθεί σε δυναμι-

κή-αυτόνομη προσωπικότητα. 

Ανακατεύονται στις σχέσεις 

των παιδιών τους

Το να καθοδηγείτε κάθε κί-

νηση του παιδιού στις διαπρο-

σωπικές του σχέσεις- από τους 

φίλους του έως τους δασκάλους 

του- παρεμποδίζει την ωριμότη-

τά του. Δεν του επιτρέπετε να 

παίρνει πρωτοβουλίες και να αυ-

τενεργεί.

Είναι Υπερπροστατευτικοί

Όταν προστατεύετε το παι-

δί σας από κάθε πρόβλημα και 

συναίσθημα, ουσιαστικά του δη-

μιουργείτε μία ψευδή αντίληψη 

του κόσμου και των συνθηκών 

που θα κληθεί αργά ή γρήγορα 

να αντιμετωπίσει. Χρέος σας εί-

ναι να το προετοιμάσετε για τις 

προκλήσεις της ζωής, όχι να το 

απομονώσετε σε «γυάλα». 

Κανένας δε γεννήθηκε μαθη-

μένος γονιός…Από τα λάθη μας 

μαθαίνουμε όλοι. Καλή πρόθεση 

χρειάζεται και με τη βοήθεια του 

Θεού τα παιδιά μας θα γίνουν 

αυτό που ευχόμαστε όλοι… Κα-

λύτερα από εμας!!!  

Έλενα Παπαθανασίου

Εκπαιδευτικός
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Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός

ΜΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ Ο ΤΟΝΟΣ;
Πόσες φορές πριν «ξεστομίσου-

με» μια λέξη δε μας βασάνισε αυτό 
το ερώτημα! Τί απλά που είναι τα 
πράγματα στην κλίση για παράδειγ-
μα των αρχαιόκλιτων ουσιαστικών 
σε –η: π.χ. η δύναμη – της δύναμης, 
η κυβέρνηση - της κυβερνήσεως . Κι 
έτσι τα προπαροξύτονα  κ α τ ε β ά ζ 
ο υ ν  τον τόνο στον πληθυντικό κατά 
μία συλλαβή: π.χ. οι δυνάμεις, των 
δυνάμεων   -  οι κυβερνήσεις, των κυ-
βερνήσεων.

Αντίθετα, στα παροξύτονα ο τόνος  
δ ε ν μετακινείται: η σκέψη, οι σκέ-
ψεις, των σκέψεων, τις σκέψεις  -  η 
λύση, οι λύσεις, των λύσεων κλπ.

Όταν πάλι πρόκειται για προπα-
ροξύτονα θηλυκά σε –ος   κ α τ ε β 
ά ζ ο υ ν τον τόνο κατά μία συλλαβή 
στη  γ ε ν ι κ ή ενικού και πληθυντικού 
και στην  α ι τ ι α τ ι κ ή πληθυντικού: 
π.χ.  η διάμετρος, της διαμέτρου, οι 
διάμετροι, των διαμέτρων, τις διαμέ-
τρους   -  η είσοδος, της εισόδου, οι 
είσοδοι, των εισόδων, τις εισόδους.

Ενώ, στα παροξύτονα  ο τόνος δ ε 
ν μετακινείται: η λεωφόρος, της λε-
ωφόρου, των λεωφόρων, τις λεωφό-
ρους.

Προσοχή πρέπει να δώσουμε στη 
γενική πληθυντικού ορισμένων αρσε-
νικών και θηλυκών: ο πιανίστας – των 
πιανιστών και όχι των πιανίστων, η 

κουρτίνα – των κουρτινών και όχι των 
κουρτίνων, η λαμαρίνα – των λαμα-
ρινών και όχι των λαμαρίνων, η τσι-
πούρα - των τσιπουρών και όχι των 
τσιπούρων, η μπαλαρίνα – των μπα-
λαρινών και όχι των μπαλαρίνων.

Μερικά πάλι, λόγια ο υ δ έ τ ε ρ α 
τρισύλλαβα και πολυσύλλαβα σε –ο 
κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλα-
βή στη  γ ε ν ι κ ή ενικού και πληθυ-
ντικού: το στάδιο – του σταδίου, των 
σταδίων, το φροντιστήριο – του φρο-
ντιστηρίου, των φροντιστηρίων, το 
επίπεδο – του επιπέδου, των επιπέ-
δων, το μέτωπο – του μετώπου, των 
μετώπων, το κίνητρο – του κινήτρου, 
των κινήτρων.  Αλλά: το σίδερο – του 
σίδερου, των σίδερων,  το σύν-
νεφο – του σύννεφου, των σύννε-
φων.

Μοιάζει αρκετά μπερδεμένο. Στην 
περίπτωση αυτή, δοκιμότερο είναι 
να κατεβάζουμε τον τόνο στη γ ε ν ι 
κ ή ενικού και πληθυντικού σε όλα 
τα λόγια παρόμοια ουδέτερα: ατό-
μου  ΟΧΙ  άτομου , δικαστηρίου 
ΟΧΙ δικαστήριου, μορίων ΟΧΙ μόριων, 
πανεπιστημίου ΟΧΙ πανεπιστήμιου, 
συμβουλίου ΟΧΙ συμβούλιου, συνό-
ρων ΟΧΙ σύνορων, σχολίου ΟΧΙ σχόλι-
ου.
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Ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή
και παράθεση γεύματος στις γυναίκες

που διακονούν στο ενοριακό Φιλόπτωχο
Ταμείο ¨Κοινωνία Αγάπης¨.

Ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή
και παράθεση γεύματος στις γυναίκες

που διακονούν στο ενοριακό Φιλόπτωχο
Ταμείο ¨Κοινωνία Αγάπης¨.



 9°
‘’Ας κρατήσουν οι χοροί’’


