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Ευλογώντας την Βασιλειόπιτα στον Ενοριακό μας Ναό και 
στο παρεκκλήσιό του Άγιο Παντελεήμονα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
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Θαβώριος Λόγος
Διμηνιαία έκδοση ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
Ιερός Ναός 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 Τηλ.: 2310-828 989 
 Fax: 2310-888 375   

www.inmetamorfoseos.gr
Facebook: Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Υπεύθυνος Σύνταξης:
Αρχ/της Νικόλαος Παπαγεωργίου

Συντακτική ομάδα:
Μαγδαληνή Ψάλτου
Λουκία Ασλανίδου

Ευαγγελία Βαθρακίδου
Δήμητρα Λαφάρα

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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Το «Θαβώρ» μας αποκτά το δικό του σπίτι!

Είναι αλήθεια ότι καμαρώνου-
με όλοι για την κατασκήνωσή 
μας, «Το Θαβώρ». Και πώς να 
μην καμαρώνουμε! Η κατασκή-
νωσή μας αποτελεί σημαντικό το-
μέα κοινωνικής δράσης και προ-
σφοράς της ενορίας μας, επειδή 
αποβλέπει στην ψυχική, πνευμα-
τική και σωματική ανάπτυξη των 
παιδιών της. Στην ενοριακή μας 
κατασκήνωση «Το Θαβώρ», 
στην μαγευτική τοποθεσία Πλα-
τανάκια του όρους Μπέλες στον 
νομό Σερρών, έχουμε τη χαρά 
να πραγματώνουμε κάθε χρόνο 
τους ειδικότερους κατασκηνω-
τικούς στόχους μας, που είναι 
η ανάπτυξη των δημιουργικών 
ικανοτήτων των παιδιών μας και 
η διοχέτευση της ενεργητικότη-
τάς τους σε έργα καλά και υγι-
είς απασχολήσεις, όπως εί-
ναι ο εκκλησιασμός, η 
επαφή με την φύση, η 
αληθινή και υγιής ψυ-
χαγωγία, οι καλλιτε-
χνικές ενα-
σχολήσεις, 
ο αθλητι-
σμός, αλλά 
κ υ ρ ί ω ς 
η αγάπη 

προς τους άλλους – μικρούς και 
μεγάλους– όμοιους πολιτισμικά 
με εμάς ή διαφορετικούς από 
εμάς.  Σε αυτόν τον χαρού-
μενο και ξέγνοιαστο μικρόκοσμο 
της κατασκήνωσης τα παιδιά 
μας μαθαίνουν να συνεργάζονται 
και να νοιάζονται το ένα για το 
άλλο. Εκεί τους προσφέρεται η 
δυνατότητα να ζήσουν για μερι-
κές ημέρες σε μια περιοχή απα-
ράμιλλης ομορφιάς, μακριά από 
την μολυσμένη ατμόσφαιρα της 

πόλης, σε μια μι-
κρή, στοργική, 

καλά οργα-
νωμένη και 
δίκαιη κοι-
νωνία, που 

δεν τα απορ-
ρίπτει εξαιτίας 

της καταγωγής 
τους ή της οι-
κ ο ν ο μ ι κ ή ς 

και οικο-
γ ε ν ε ι α κ ή ς 
τους κατά-

στασης. Αντίθε-
τα, μάλιστα, η 
συμβίωση στην 
κατασκήνωση τα 
βοηθά να εντα-
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χθούν πιο ομαλά στην κοινωνία. 
Πώς λοιπόν να μην θέλουν να 
έρχονται κάθε χρόνο και περισ-
σότερα παιδιά! Πώς να μην κα-
μαρώνει δικαιολογημένα η ενο-
ρία μας! Πώς να μην αισθάνεται 
ότι πραγματοποιεί ένα θεάρεστο 
έργο και πως ανταποκρίνεται 
στην επιθυμία τόσων παιδιών, 
αφού όλα στο «Θαβώρ» γίνο-
νται προς δόξα Θεού και διακο-
νία του ανθρώπου!  Το «Θαβώρ» 
είναι για όλους εμάς τους ιδρυτές 
και διοργανωτές, τους συντελε-
στές και τα στελέχη, το μεγάλο 
καμάρι και καύχημά μας.   
Για την συνέχιση της εκπλήρω-
σης όμως αυτών των στόχων μας 
υπάρχει ανάγκη να κτισθούν η 
κουζίνα και η τραπεζαρία, καθώς 
και να ανακαινισθούν οι υπάρ-
χοντες χώροι. Αναζητήσαμε τρό-
πους συνέχισης και υλοποίησης 
αυτών των στόχων και σας παρα-
καλούμε θερμά να μας βοηθήσε-
τε, ώστε η κατασκήνωση να απο-
τελεί πάντοτε μοναδική εμπειρία 
για τα παιδιά μας, η οποία θα τα 
συνοδεύει σε ολόκληρη την ζωή 
τους.    

Χρειαζόμαστε λοιπόν την συ-
μπαράστασή σας, πρώτιστα με 
την προσευχή σας στον μεγά-
λο Λυτρωτή μας, ο Οποίος κατά 

την επί γης παρουσία Του έδει-
ξε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά 
εξαιτίας της ανεξικακίας και της 
αθωότητάς τους. Έχουμε ανά-
γκη όμως και την υλική σας συ-
μπαράσταση, ώστε με έρανο, με 
λαχειοφόρο αγορά, με οικονο-
μική ενίσχυση από ενορίτες και 
φίλους, με απευθείας κατάθεση 
χρημάτων στον ειδικό για αυτόν 
τον σκοπό τραπεζικό λογαρια-
σμό στην Τράπεζα Eurobank με 
αριθμό ΙΒΑΝ: GR 280260701 
0000 7101010 1180772 και κά-
τοχο «Το Θαβώρ» (ε. κ. Ι. Ν. 
Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος), να εξασφαλίσουμε τους 
απαραίτητους οικονομικούς 
πόρους ώστε να προχωρήσουν 
οι εργασίες. 

Όταν εξαφανίζεται το λάδι της 
αγαθοεργίας, ψυχραίνεται το φυ-
τίλι της αγάπης και το φως φεύ-
γει, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαμάς. Το μέλλον της κατα-
σκήνωσής μας, η χαρά των παιδι-
ών μας βρίσκονται στα χέρια σας!

 
Με τις πατρικές μου ευχές, την 

αγάπη και την θερμή μου παρά-
κληση για έμπρακτη βοήθεια,

Αρχιμανδρίτης
Νικόλαος Παπαγεωργίου



5

Τεύχος 55 Θαβώριος Λόγος

Πρόγραμμα Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν
Μ ε γ ά λ η ς  Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ῆ ς  2 0 1 8

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ, ΤΗΛ.:2310 828 989

www.inmetamorfoseos.gr
facebook:Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας),  ............. ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλήτρια: : Ὁ Πανοσολιγιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Κονάνος.

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρ. Παλαμᾶ),  .......... ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

κ. Παῦλος.

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018  (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως), ....ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσολιγιώτατος Ϊερομόναχος  Νίκων, Νέα Σκήτη.

Κυριακή 18  Μαρτίου 2018 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάν. τῆς Κλίμακος), ....ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Αίδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Χαράλαμπος (π. Λίβυος) Παπαδόπουλος. 

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἑσπερινὀς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου . ὥρα 6.00μ.μ.

Λεωφορεῖα: 3 ΙΚΕΑ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
ΣΤΑΣΗ: Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος 

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας),  ............. ὥρα 6.00μ.μ.
Ὁμιλήτρια: : Ὁ Πανοσολιγιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Κονάνος.

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρ. Παλαμᾶ),  .......... ὥρα 6.00μ.μ.
Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης
κ. Παῦλος.

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018  (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως), ....ὥρα 6.00μ.μ.
Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσολιγιώτατος Ἱερομόναχος  Νίκων, Νέα Σκήτη.

Κυριακή 18  Μαρτίου 2018 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάν. τῆς Κλίμακος), ....ὥρα 6.00μ.μ.
Ὁμιλητής: Ὁ Αίδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 
Χαράλαμπος (π. Λίβυος) Παπαδόπουλος. 

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἑσπερινὀς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου........... ὥρα 6.00μ.μ.
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Η ποιήτρια Κασσιανή έζησε τον 9ο 
αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Πρό-
κειται για μία από τις ελάχιστες γυναί-
κες της εποχής που ξεχώρισαν για την 
μόρφωσή τους και είχαν συγγραφικό 
έργο, και την μοναδική στην ιστορία 
του Βυζαντίου που συνέθεσε λειτουρ-
γικά ποιήματα. Περισσότερο γνω-
στή βέβαια για το τροπάριο «Κύριε, 
ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα 
γυνή…» που ψάλλεται την Μ. Τρίτη, 
έγραψε όμως και αρκετά άλλα λει-
τουργικά έργα, όπως και έναν αριθμό 
επιγραμμάτων και άλλων ποιημάτων.

Η γέννηση της Κασσιανής (αλλιώς 
Κασσίας, Εικασίας ή Ικασίας) τοπο-
θετείται στην Κωνσταντινούπολη κά-
που μεταξύ 800-812, εποχή η οποία 
χαρακτηρίζεται από την αναζωπύ-
ρωση του εικονομαχικού κινήματος, 
το οποίο γνωρίζει το δεύτερο και 
σφοδρότερο κύμα του. Η ίδια προέρ-
χεται από αριστοκρατική οικογένεια 
της πρωτεύουσας, ενώ ο πατέρας της 
φαίνεται ότι ήταν στρατιωτικός αξιω-
ματούχος στην αυτοκρατορική αυλή. 
Ακριβώς αυτή της η καταγωγή είναι 
που της εξασφαλίζει ένα υψηλότατο 
επίπεδο παιδείας, όχι συνηθισμένο για 
μία γυναίκα της εποχής. Αυτό τουλά-
χιστον αποδεικνύουν τα γραφόμενά 
της, στα οποία έχει να επιδείξει όχι 
μόνο συνθετική ικανότητα, αλλά και 
πνευματικό βάθος. Εξάλλου επαινεί-
ται με διθυραμβικούς τόνους για την 
εκφραστική της ικανότητα από μια 
εξέχουσα θεολογική μορφή της περιό-
δου, τον Θεόδωρο Στουδίτη, από τον 
οποίο σώζονται τρεις επιστολές προς 
την ίδια. Από αυτές τις επιστολές επί-
σης πληροφορούμαστε για την βαθιά 
της ευσέβεια, αλλά και την υποστήρι-
ξη που παρείχε προς κάποιον μοναχό 
που φυλακίστηκε από το εικονομα-

χικό καθεστώς, πράξη για την οποία 
ο Θεόδωρος Στουδίτης της απευθύνει 
τις ευχαριστίες του. Από νεαρή ηλικία 
ακόμη η Κασσιανή φαίνεται ότι εκδη-
λώνει το ενδιαφέρον της για τον μο-
ναχικό βίο, σύμφωνα και πάλι με τον 
Στουδίτη.

Η Κασσιανή όμως είναι περισσό-
τερο γνωστή για ένα συγκεκριμένο 
περιστατικό της ζωής της, το οποίο 
αναφέρεται από σχεδόν όλους τους 
χρονογράφους της εποχής. Πρόκειται 
για τα καλλιστεία που οργανώθηκαν 
περίπου στα 823 από τον αυτοκρά-
τορα Μιχαήλ Β΄ και με πρωτοβουλία 
της δεύτερης γυναίκας του Ευφρο-
σύνης, για λογαριασμό του γιου του 
Θεόφιλου που είχε μόλις στεφθεί συ-
ναυτοκράτορας, προκειμένου να βρε-
θεί η κατάλληλη νύφη και μέλλουσα 
αυτοκράτειρα. Η Ευφροσύνη έδωσε 
στον Θεόφιλο ένα χρυσό μήλο για να 
το προσφέρει εκείνος σε αυτήν που θα 
επέλεγε ο ίδιος να παντρευτεί. Από 
τις πολλές κοπέλες που κλήθηκαν να 
παραστούν σε αυτήν την τελετή, ο νε-
αρός διάδοχος τελικά περιόρισε την 
επιλογή του ανάμεσα σε δύο, την Κασ-
σιανή και την Θεοδώρα από την Πα-
φλαγονία. Γοητευμένος από την ομορ-
φιά της, ο Θεόφιλος πλησίασε αρχικά 
την Κασσιανή και είχε μαζί της έναν 
σύντομο διάλογο, από τον οποίο ο 
ίδιος φαίνεται ότι βγήκε ηττημένος. Το 
γεγονός αυτό τον έκανε να αισθανθεί 
ντροπιασμένος και ως αποτέλεσμα, να 
δώσει το μήλο στην Θεοδώρα.

Τι ειπώθηκε όμως μεταξύ του Θεό-
φιλου και της υποψήφιας Κασσιανής; 
Λέγεται ότι ο διάδοχος, αντικρίζοντας 
έκπληκτος την καλλίμορφη νεαρή κο-
πέλα, της είπε: Ὡς ἄρα διὰ γυναικὸς 
ἐῤῥύη τὰ φαῦλα (: Από την γυναίκα 
κύλησε κάθε τι ποταπό). Και η Κασσι-

Μια θαρραλέα γυναικεία φωνή από το παρελθόν
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ανή με σεμνότητα τού απάντησε: Ἀλλὰ 
καὶ διὰ γυναικὸς πηγάζει τὰ κρείττο-
να (: Αλλά και από την γυναίκα ανα-
βλύζουν τα ωραιότερα). 

Είναι επίσης γνωστό το πού ανα-
φέρονται και οι δύο· ο Θεόφιλος, στο 
προπατορικό αμάρτημα και την ευθύ-
νη της Εύας για ό,τι επακολούθησε, 
αλλά και η Κασσιανή, στην Παναγία 
και στο γεγονός ότι από αυτήν γεννή-
θηκε ο Χριστός. Έχουν όμως σημασία 
και οι επιλογές των λέξεων: αν ο Θεό-
φιλος αναφέρεται σε κάτι που έλαβε 
χώρα στο παρελθόν (ἐῤῥύη: κύλησε), η 
Κασσιανή κάνει λόγο για μια ζωντα-
νή πραγματικότητα (πηγάζει: αναβλύ-
ζουν). Επομένως, αν το πρώτο μέρος 
του διαλόγου υπενθυμίζει ένα ζοφερό 
παρελθόν, το δεύτερο δίνει ένα ελπι-
δοφόρο παροντικό μήνυμα που συ-
νεχίζει –εξίσου αισιόδοξα– ακάθεκτο 
στο μέλλον.

Ακόμη, η λέξη φαῦλα (: τιποτένια, 
χαμερπή, ποταπά) ερμηνευτικά παρα-
πέμπει στις συνέπειες της αμαρτίας, 
δηλαδή την διαφθορά, τον θάνατο, τα 
πάθη, ενώ η λέξη κρείττονα (: ωραιό-
τερα, καλύτερα) –σε πληθυντικό αριθ-
μό– όχι στον Χριστό καθεαυτό, αλλά 
στα θετικά αποτελέσματα για την αν-
θρωπότητα που προκύπτουν από το 
γεγονός της Γέννησης. Με τον τρόπο 
αυτόν, η Κασσιανή φαίνεται να «φι-
λοσοφεί» σχετικά με την ευεργετική 
επίδραση πάνω στην ανθρώπινη φύση 
που επιφέρει η Ενανθρώπηση, σε ό,τι 
αφορά π.χ. την συνεχή καλλιέργεια 
των αρετών (κρείττονα) έναντι των 
παθών (φαῦλα). Ο διάλογος λοιπόν 
παρουσιάζει με επιτυχία την θεολο-
γική σκέψη αλλά και την ευφυΐα της 
Κασσιανής, και φυσικά την προκρίνει 
έναντι του Θεόφιλου.

Δεν είναι γνωστά περισσότερα 
στοιχεία για την ζωή της, πέρα από το 
ότι λίγο αργότερα, μετά από την ατυ-
χή απόπειρα να στεφθεί αυτοκράτει-
ρα, εκπλήρωσε το παιδικό της όνειρο 

και ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη 
το δικό της μοναστήρι, στο οποίο και 
υπήρξε ηγουμένη. Πιθανότατα εκεί 
πέρασε το υπόλοιπο του βίου της και 
προφανώς εκεί θα συνέγραψε και την 
πλειονότητα των έργων της. Σε κά-
ποια μάλιστα είναι δυνατόν να ανι-
χνεύσει κανείς και ευθείες αιχμές ενα-
ντίον ίσως του Θεόφιλου:

Δεινὸν τὸν μωρὸν γνώσε-
ώς τι μετέχειν· ἢν δὲ καὶ δό-
ξης, δεινότατον εἰς ἅπαν· ἢν δὲ 
καὶ νέος ὁ μωρὸς καὶ δυνάστης,   
παπαῖ καὶ ἰώ, φεῦ καὶ οὐαὶ καὶ πόποι. 
Οἴμοι, κύριε, μωροῦ σοφιζομένου· 
ποῦ τις τράποιτο; ποῦ βλέψοι; πῶς 
ὑποίσοι;

Είναι φοβερό ο ανόητος να κατέχει 
έστω και ελάχιστη γνώση·

αν μάλιστα έχει και άποψη, ακόμα 
χειρότερα·

κι αν είναι και νέος ο ανόητος και 
κατέχει και εξουσία,

τότε αλί και τρισαλί, ουαί κι αλί-
μονο.

Κρίμα, Κύριε, στον ανόητο που πα-
ριστάνει τον έξυπνο·

πού να στραφεί κανείς, πού να κοι-
τάξει, πώς να τον υποφέρει;

Ένας ακόμη στίχος της, μισῶ τὸν 
μωρὸν φιλοσοφεῖν δοκοῦντα (: απε-
χθάνομαι τον ανόητο που νομίζει ότι 
ξέρει από φιλοσοφία), δείχνει ότι οι 
δυο τους μάλλον πρέπει πράγματι να 
διασταύρωσαν λεκτικά τα ξίφη τους 
και ότι τελικά η μαρτυρούμενη αντι-
παράθεσή τους δεν φαίνεται να ανήκει 
στον χώρο της παράδοσης· αντίθετα, 
κρύβει μεγάλη δόση αλήθειας. Όπως 
επίσης είναι αλήθεια ότι ο Θεόφιλος 
ένα μεγάλο μέρος της υστεροφημίας 
του σίγουρα το οφείλει στην Κασσια-
νή. Την Θεοδώρα πάλι, δεν την θυμά-
ται σχεδόν κανείς.

Μισῶ σιωπήν, ὅτε καιρὸς τοῦ λέ-
γειν, ισχυρίζεται επίσης η Κασσιανή 
και υψώνει την φωνή της από τα βάθη 
των αιώνων. Θα ήταν δυνατόν ποτέ 
να αφήσει έτσι την προσβολή; 



ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2017
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Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) 
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Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) 
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Με αλεύρι και μεράκι… 
Νηστίσιμα μηλοπιτάκια 

 

 
 
ΥΛΙΚΑ: 10 μηλοπιτάκια 
 
ΖΥΜΗ 

 250 γρ. μαργαρίνη κρύα 
 150 γρ. ζάχαρη 
 350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

  

 
 
ΓΕΜΙΣΗ 
 2 μεγάλα μήλα 
 80 γρ. ζάχαρη 
 1 κ.γ. κανέλα 
 καρύδια (προαιρετικά) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  

Κόβουμε σε κυβάκια τη μαργαρίνη. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη και 
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη μαργαρίνη. Δουλεύουμε με τα δάχτυλα μας πιέζοντας τη 
μαργαρίνη ώστε να ενσωματωθεί με το αλεύρι και τη ζάχαρη. Στην αρχή το μείγμα θα μοιάζει 
με τριφτό αλλά σιγά σιγά, όταν η μαργαρίνη θα έχει διαλυθεί, θα γίνει μία μάζα(ζυμαράκι). 
Χωρίζουμε στα δύο το ζυμάρι με το ένα κομμάτι να είναι λίγο μεγαλύτερο από το άλλο(450 γρ. 
και 300 γρ.). Τυλίγουμε το μικρότερο κομμάτι με μεμβράνη και το τοποθετούμε στην 
κατάψυξη! Λαδώνουμε ή βουτυρώνουμε τις φόρμες των cupcakes (εγώ έχω αυτές με ύψος 3 εκ.). 
Καλό είναι να λαδώσετε και το πάνω μέρος για να μην σας κολλήσουν διότι θα φουσκώσουν και 
θα γίνουν σαν μανιταράκια. Παίρνουμε τη μεγάλη ζύμη  και τη χωρίζουμε σε δέκα κομμάτια 
των 45 γρ. περίπου(δείτε ανάλογα τις θήκες σας).Τοποθετούμε στις θήκες και πιέζουμε ελαφρά 
ώστε να απλώσουμε τη ζύμη προς τα πάνω και να δημιουργήσουμε κοιλότητα στο κέντρο για 
να μπει η γέμιση. Πλένουμε και καθαρίζουμε τα μήλα. Κατόπιν, τα περνάμε από τον τρίφτη. 
Τοποθετούμε τα τριμμένα μήλα σε ένα στραγγιστήρι και τα πιέζουμε ελαφρά να βγάλουν τα 
πολλά ζουμιά. Το χυμό που βγάζουν τα μήλα φυσικά ΔΕΝ τον πετάμε! Απολαμβάνουμε φρέσκο 
χυμό από τα χεράκια μας! Σε ένα μπολ βάζουμε τα τριμμένα μήλα, προσθέτουμε την κανέλα, 
τη ζάχαρη και τα καρύδια. Βάζουμε μια κουταλιά γέμιση στις θήκες (τόσο ώστε να καλυφθεί η 
κοιλότητα). Βγάζουμε τη ζύμη από την κατάψυξη και την τρίβουμε στον τρίφτη. Καλύπτουμε 
τη γέμιση με την τριμμένη ζύμη. Προσέχουμε η ζύμη να έχει περισσότερο ύψος γιατί λίίίίγο 
θα απλώσει! Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν. Όταν 
κρυώσουν πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη! 

TIP: παγώστε πολύ καλά τη ζύμη για να περαστεί εύκολα από τον τρίφτη! 

                                                                                                                                                                                                                          
  

Ευαγγελία Κατραμίδου

Με αλεύρι και μεράκι!
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »

Επιμέλεια:
Δήμητρα Λαφάρα

Προφητεία του οσίου Νείλου του Μυρο-
βλύτου

Κατά το 1900 έτος βαδίζοντας προς τον 
μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος 
του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. 
Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως 
του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των 
ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα 
πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. 
Τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώρι-
στος, θα μετασχηματίζονται αι μορφαί των 
ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες 
από τας γυναίκας διά της αναισχύντου εν-
δυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι 
τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν 
ωσάν θηρία από την πλάνη του Αντιχρί-
στου. 1)Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους 
γονείς και στους γεροντότερους. 2)Η αγά-
πη θα εκλείψει. 3)Οι Ποιμένες των Χρι-
στιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι άνδρες 
κενόδοξοι (εκτός εξαιρέσεων), παντελώς μη 
γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστε-
ράν. 4)Τότε θα  αλλάξουν  τα ήθη και αι 
παραδόσεις της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη 
θα απολεσθεί θα βασιλεύση η ασωτεία. Το 
ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις 
τον μέγιστον  βαθμόν, και ουαί εις τους θη-
σαυρίζοντας αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, 
αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι θα πολιτεύ-
ωνται, εν τω καιρώ εκείνω και διά την ανερ-
γείαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, 
οι  άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του 
Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον 
Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσε-
ως.

Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν 
ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοί-

μονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομέ-
νους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τε-
λείως την πίστιν, διότι δε θα βλέπουν από 
κανένα φως επιγνώσεως, τότε θα αναχωρούν 
από τον κόσμον εις τα Ιερά Καταφύγια διά 
να εύρουν ψυχικήν ανακούφισην των θλίψε-
ών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και 
στενοχωρίας. Και πάντα ταύτα γενήσονται 
διά το ότι ο Αντίχριστος θέλη κυριεύση τα 
πάντα και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της 
Οικουμένης και θα ποιή τέρατα και σημεία 
κατά φαντασίαν, θέλει δε δώσει πονηράν 
σοφίαν  εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, να 
εφεύρη, 1)να ομιλή ο εις προς τον άλλον, 
από την μία άκρη της γης έως την άλλην, 2)
τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και 3)
διασχίζονντας τον βυθόν της θαλάσσης ως 
ιχθύες.

Και ταύτα πάντες ποιούντες οι δυστυχείς 
άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μη γνωρί-
ζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη 
του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύση 
εις την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, 
ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη 
πιστεύουν εις την ύπαρξιν του Τρισυποστά-
του Θεού.

Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την 
απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κω-
λοβώση τας ημέρας, διά τους ολίγους σωζο-
μένους, διότι θέλει πλανήσαι ει δυνατόν και 
τους εκλεκτούς. Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη 
η δύστομος ρομφαία και θα θανατώση τον 
πλάνον και τους οπαδούς αυτού.

(Πιστόν αντίγραφον από το Βιβλί-
ον «Ευαγγελικός Κήπος» της Ιεράς Μονής 
Σταυροβουνίου Κύπρου).
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Το γράμμα ενός πατέρα στον γιο του

«Εάν παιδί μου, μια μέρα 
με δεις «γέρο»...  εάν λερώνο-
μαι όταν τρώω και δεν μπο-
ρώ να ντυθώ... έχε υπομο-
νή. Θυμήσου πόσο καιρό μου 
πήρε για να σου τα μάθω... 

Εάν όταν μιλάω μαζί σου 
επαναλαμβάνω τα ίδια πράγ-
ματα, μην με διακόπτεις, 
άκουσε με. Όταν ήσουν μι-
κρός κάθε μέρα σου διάβαζα 
το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε 
πάρει ο ύπνος.

Όταν δεν θέλω να πλυθώ 
μην με μαλώνεις και μην με 
κάνεις να αισθάνομαι ντρο-
πή... Θυμήσου όταν έτρεχα 
από πίσω σου και έβρισκες 
δικαιολογίες όταν δεν ήθελες 
να πλυθείς. Όταν βλέπεις 
την άγνοιά μου στις νέες 
τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο 
και μη με κοιτάς ειρωνικά, 
εγώ είχα όλη την υπομονή 
να σου μάθω το αλφάβη-
το. Όταν κάποιες φόρες δεν 
μπορώ να θυμηθώ ή χάνω 
τον συνειρμό των λέξεων, 
δώσε μου χρόνο για να θυ-
μηθώ και εάν δεν τα κατα-
φέρνω μην θυμώνεις... Το 
πιο σπουδαίο πράγμα δεν 
είναι εκείνο που λέω αλλά 
η ανάγκη που έχω να είμαι 
μαζί σου και κοντά σου και 
να με ακούς.

Όταν τα πόδια μου εί-
ναι κουρασμένα και δεν μου 
επιτρέπουν να βαδίσω μην 
μου συμπεριφέρεσαι σαν να 
ήμουν ένα «βάρος»,  έλα κο-
ντά μου με τα δυνατά σου 
μπράτσα,  όπως έκανα εγώ 
όταν ήσουν μικρός και έκανες 
τα πρώτα σου βήματα.

Όταν λέω πως θα ήθελα 
να «πεθάνω»... μη θυμώ-
νεις, μια μέρα θα καταλάβεις 
τι είναι αυτό που με σπρώ-
χνει να το πω. Προσπάθη-
σε να καταλάβεις πως στην 
ηλικία μου δεν ζεις, επιβιώ-
νεις. Μια μέρα θα ανακαλύ-
ψεις ότι παρόλα τα λάθη μου 
πάντοτε ήθελα το καλύτερο 
για σένα, για να σου ανοί-
ξω τον δρόμο. Αφιέρωσε μου 
λίγο από τον χρόνο σου, δώσε 
μου λίγο από την υπομονή 
σου, δώσε μου έναν «ώμο» 
για να ακουμπήσω το κεφά-
λι, με τον ίδιο τρόπο που το 
έκανα και εγώ για σένα. 
Βοήθησέ με να περπατήσω, 
βοήθησέ με να τελειώσω τις 
ημέρες μου με αγάπη και 
υπομονή.

Σε αντάλλαγμα θα σου 
δώσω ένα χαμόγελο και την 
απέραντη αγάπη που πάντα 
έτρεφα και είχα για σένα.

Σε αγαπώ παιδί μου...»
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Ο φόβος φυλάει τα έρημα: Λαι-
κή έκφραση που έχει αρχαιότερη 
προέλευση . Ο Αισχύλος στις Ευμε-
νίδες βάζει στο στόμα του Χορού , 
ότι στην πόλη πρέπει να υπάρχει ο 
φόβος της τιμωρίας, του κολασμού 
των πολιτών για τα αδικήματα που 
έκαναν, γιατί αν πάψουν να φο-
βούνται , κανείς δεν θα σέβεται το 
δίκαιο . 

Παν μέτρον άριστον : Δηλαδή , 
όλα είναι καλά , όταν γίνονται με 
μέτρο, όχι υπερβολές , η μέση οδός 
είναι καλύτερη. Τη φράση αυτή την 
είπε πρώτος ο Κλεόβουλος από τη 
Λίνδο της Ρόδου , που ήταν και αυ-
τός ένας από τους επτά σοφούς της 
αρχαιότητας .

Πέτυχε λαβράκι : Έκανε δηλαδή , 
δημοσιογραφική επιτυχία . Πέτυχε 
σπουδαία είδηση . Η φράση προέρ-
χεται από το ψάρι λαβράκι(λάβραξ) 
, που είναι ένα από τα πάρα πολύ 
νόστιμα και όμορφα ψάρια της θά-
λασσας και δεν είναι εύκολο το πιά-
σιμό του .Ψαρεύεται με την καθετή 
πιο εύκολα στα θολά νερά  . 

Σκότωσε την κότα με τα χρυσά 
αυγά : Ο Αίσωπος μας άφησε πάρα 
πολλές παροιμιώδεις  εκφράσεις  , 
που βγήκαν μέσα από τους μύθους 
του . Κάποτε , ένας είχε αποκτήσει , 
ύστερα από τα πολλά του παρακά-
λια , μια κότα που γεννούσε χρυσά 
αβγά . Αλλά, άπληστος όπως ήταν , 
αποφάσισε να σφάξει την κότα και 
να πάρει μια και καλή το χρυσάφι 
που βρισκόταν μέσα στο σώμα και 

να μην περίμενε , όταν θα αποφά-
σιζε να γεννήσει αυτή . Σφάζοντάς 
την, όμως , είδε με τρόμο ότι και 
αυτή η κότα ήταν όπως και οι άλ-
λες . Έτσι για τα πολλά έχασε και 
τα λίγα . Η φράση λέγεται για τους 
άπληστους , τους αχόρταγους .

Τα άκρα συναντώνται : Η έκ-
φραση αυτή έχει σήμερα έννοια 
μάλλον συμβολική και θέλει να πει 
ότι οι αντίθετες τάσεις μπορεί να 
καταλήξουν σε ίδια αποτελέσμα-
τα .Πρώτος διατύπωσε την έννοια 
αυτή ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά» 
του . Σε μεταγενέστερους από τον 
Αριστοτέλη  συγγραφείς συναντά-
με την έκφραση αυτή με διαφορε-
τική έννοια .

Φτύσε τον κόρφο σου : Οι αρχαί-
οι Έλληνες πολεμιστές και ιδιαίτερα 
οι Μακεδόνες , προτού επιτεθούν 
στους εχθρούς τους , έφτυναν τρεις 
φορές τον κόρφο τους , Μ ’αυτό 
πίστευαν ότι ελαττωνόταν η δύνα-
μη των αντιπάλων τους .Υπάρχει , 
μάλιστα , ένα μικρό ανάγλυφο σε 
κάποιο από τα Μουσεία μας , που 
παριστάνει τρεις πολεμιστές με πα-
νοπλίες και ακόντια , να φτύνουν 
τον κόρφο τους , προτού μπούνε 
στη μάχη .Την αρχαιότατη  αυτή 
πρόληψη , εξακολουθούν να τη δι-
ατηρούν σε μεγάλο βαθμό και οι 
σημερινοί Έλληνες . Γι ‘ αυτό λένε 
: « φτύσε τον κόρφο σου», για να 
διώξουν μακριά τη βασκανία .

Επιμέλεια
Ευαγγελια Βαθρακίδου
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Έναν ακόμη χρόνο,  που ανήκει 
πλέον στο παρελθόν, αποχαιρετήσαμε 
πρόσφατα και υποδεχτήκαμε με προ-
σμονή και λαχτάρα έναν καινούργιο. 
Ο τελευταίος μήνας του χρόνου που 
έδυσε καί ο πρώτος αυτού που ανέ-
τειλε κατάφεραν συναδελφωμένοι να 
μας χαρίσουν τη λαμπρότητα του Αγίου 
Δωδεκαημέρου και να μας αφήσουν 
ωραίες θύμησες! 

Στις 17 Δεκεμβρίου το πρωί τα παι-
διά των Φιλικών Συναντήσεων και της 
θεατρικής ομάδας παίδων «Άγιος Γε-
λάσιος» παρουσίασαν και φέτος στην 
αίθουσα τελετών του Ιερού μας Ναού 
τη Χριστουγεννιάτικη Εορτή, που δι-
οργάνωσαν με θέμα το κοσμοϊστορικό 
γεγονός της Ενανθρώπησης του Κυρί-
ου, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εορτα-
στική και πανηγυρική.  Περίμεναν και 
δέχτηκαν με ικανοποίηση το χειροκρό-
τημα όχι μόνο από γονείς, παππούδες 
και γιαγιάδες αλλά από όλους. Όλοι 
παραμέρισαν προς στιγμή τα τρέχοντα 
προβλήματα και αφέθηκαν  να γεμί-
σει η ψυχή τους χαρά και ευφροσύνη. 
Μπράβο, παιδιά! Τα Χριστούγεννα εί-
ναι γιορτή της ταπείνωσης, της χαράς 
και της αγάπης. Με τη χριστουγεννι-
άτικη εκδήλωσή σας μας δείξατε  ότι 
ο Θεός παρά την αμαρτωλότητά μας 
μάς αγαπάει και έρχεται να γεννηθεί 
στη φάτνη της ταπεινής μας καρδιάς, 
εφόσον Τον θέλουμε και Τον προσκα-
λέσουμε, γι’  αυτό και χαρούμενοι θα 
γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, 
Χριστούγεννα με Χριστό, όχι μόνο με 
δεντράκια και με φωτάκια αλλά και 
με εκκλησιασμό και έμπρακτη αγάπη 
προς τον φτωχό και ανήμπορο συνάν-
θρωπό μας, όπως το ζητάει ο Θεός και 
η Εκκλησία μας.   

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 1 7  - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 8

Την ίδια μέρα το απόγευμα πραγμα-
τοποιήθηκε για ένατη χρονιά η μουσι-
κή εκδήλωση “‘Αναρχος Θεός καταβέ-
βηκε”. Συμμετείχαν από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδος η Χορωδία Παραδοσι-
ακής Μουσικής, από το 13ο Κ.Α.Π..Η. 
η Μικτή Χορωδία και από τον Ιερό μας 
Ναό ο Βυζαντινός Χορός, η Χορωδία 
Έλληχος και η Γυναικεία  Χορωδία. 
Ακούστηκαν βυζαντινοί ύμνοι των Χρι-
στουγέννων, τραγούδια ελληνικά και 
ξένου ρεπερτορίου και κάλαντα Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι βυ-
ζαντινοί ύμνοι, τα τραγούδια και τα κά-
λαντα τόνισαν το βαθύτατα πνευματικό 
νόημα των Χριστουγέννων, που τα τε-
λευταία χρόνια φαίνεται να το έχουμε 
ξεχάσει παραδομένοι ολοκληρωτικά 
στον κοσμικό και καταναλωτικό τρόπο 
εορτασμού της γιορτής, που επικρά-
τησε από τη Δύση. Η ελληνορθόδοξη 
Παράδοσή μας έχει τη δύναμη να μας 
συνεφέρει, αρκεί να την εκτιμήσουμε 
και να της επιτρέψουμε να έχει ζωντα-
νό ρόλο στη ζωή μας. Άλλωστε αυτός 
είναι και ο στόχος του θεσμού της Χρι-
στουγεννιάτικης Μουσικής μας Εκδή-
λωσης “Άναρχος Θεός καταβέβηκε”.  
Στον κ. Γεώργιο Μπερμπερίδη, που 
διηύθυνε τη Μικτή Χορωδία του 13ου 
Κ.Α.Π.Η., και στον κ. Μιχάλη Κωνστα-
ντινίδη, που διηύθυνε τη Χορωδία Πα-
ραδοσιακής Μουσικής του Ιερού Ναού 
Αγίας Τριάδος, ο π. Νικόλαος έδωσε 
τιμής ένεκεν το μετάλλιο του Ιερού μας 
Ναού.

Στις 18 Δεκεμβρίου τελέστηκε τό 
καθιερωμένο Ιερό Ευχέλαιο στα πλαί-
σια της προετοιμασίας μας για τη με-
γάλη γιορτή των Χριστουγέννων προς 
αγιασμό και ενίσχυση των πιστών. Το 
Ευχέλαιο είναι για τον λαό μας από τις 
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πιο αγαπημένες Ιερές Ακολουθίες, γι’  
αυτό και η εκκλησία ήταν συγκινητικά 
γεμάτη.

Ανήμερα της μεγάλης Δεσποτικής 
εορτής των Θεοφανείων τελέστηκε η 
κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού στη θά-
λασσα. Με σκάφος του Ομίλου Φίλων 
Θαλάσσης ο π. Νικόλαος απομακρύν-
θηκε από την προκυμαία και έριξε τον 
Τίμιο Σταυρό στη θάλασσα. Το ταυτό-
χρονο και θαρραλέο ρίψιμο στα παγω-
μένα νερά του Θερμαϊκού τεσσάρων 
νεαρών, του πολύ μικρού Κων/νου και 
μιας κοπέλας, που διεκδικούσαν την 
ευλογία του Σταυρού για ολόκληρη τη 
χρονιά, γέννησε στην ψυχή μας ευλα-
βική κατάνυξη αλλά και εύλογο θαυμα-
σμό και τους χειροκροτήσαμε όλους. 
Στον αγώνα αυτό δεν υπάρχει νικητής 
και νικημένος, δεν υπάρχει επιτυχη-
μένος και αποτυχημένος. Όλοι είναι 
συναγωνιστές εφάμιλλοι και όλοι είναι 
άξιοι αποδέκτες της θείας ευλογίας και 
χάρης. Να ζήσετε, παιδιά! Σας καμα-
ρώσαμε και σας θαυμάσαμε. Να είναι 
όλη η χρονιά χρωματισμένη με φωτει-
νά και λαμπερά χρώματα και να ζήσετε 
όλα σας τα χρόνια με την προστασία, 
τη χάρη και τη βοήθεια του Σταυρού!

Από τις 7 Ιανουαρίου, οι Ιερείς 
μας άρχισαν να επισκέπτονται κατοι-
κίες και καταστήματα,  όσων φυσικά 
ενοριτών το επιθυμούσαν και το δή-
λωσαν, για το Παραδοσιακό Φώτισμα 
των Θεοφανείων. Και εδώ παιδιά του 
ιερού και νεαροί του ιερού αναλογίου 
έδωσαν το συγκινητικό τους “παρών” 
διακονώντας την Εκκλησία και  τους 
Ιερείς στο όμορφο αυτό έθιμο.

Στις 15 Ιανουαρίου μετά τον Εσπε-
ρινό έγινε από τον π. Νικόλαο Έκθε-
ση των πεπραγμένων και Απολογισμός 
των οικονομικών προς ενημέρωση και 
κατατοπισμό των ενοριτών  ως προς 
το ενοριακό έργο και ειδικά για την 
προσπάθεια της ενορία μας κατά το 

2018 να είναι στις δικές της κατασκη-
νωτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζο-
ντας τη χρονιά ως έτος κατασκήνωσης 
«Το Θαβώρ». Στη συνέχεια μίλησε ο π. 
Χρίστος με πόνο ψυχής για όσα συμ-
βαίνουν τελευταία σχετικά με το κρά-
τος των Σκοπίων και το όνομα Μακε-
δονία και μας προέτρεψε να μη λείψει 
κανείς από το συλλαλητήριο της Κυρι-
ακής. Καταχειροκροτήθηκε από όλους 
τους παρευρισκόμενους ενορίτες. 
Μετά και τις ευχές του π. Ευστάθιου 
για την καινούργια χρονιά ακολούθη-
σε μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς η Κοπή 
της Βασιλειόπιτας και το μοίρασμα των 
μερίδων στους διάφορους φορείς της 
ενορίας και σε πρόσωπα, καθώς και 
σε αντιπροσωπευτικά μέλη των διαφό-
ρων τμημάτων των ενοριακών δραστη-
ριοτήτων. Η σύντομη εκδήλωση έκλει-
σε με το μοίρασμα σε όλους από ένα 
ατομικό ψωμάκι - βασιλειοπιτάκι.  

Στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των 
Τριών Ιεραρχών,  πραγματοποιήθη-
κε εκκλησιασμός των Σχολείων της 
ενορίας. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε η εκπαιδευτικός του 18ου 
Δημοτικού Σχολείου κ. Μαρία Μυρω-
νίδου, η οποία πλαισιωμένη από τους 
σημαιοφόρους και παραστάτες της 
Σημαίας παρουσίασε με λόγο γλαφυ-
ρότατο στην ευχαριστιακή μας σύναξη 
τον θαυμαστό βίο και το πολύπλευρο 
έργο των Τριών Ιεραρχών και Προστα-
τών των Γραμμάτων και δικαιολογημέ-
να καταχειροκροτήθηκε στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας. Τελέστηκε Μνημό-
συνο υπέρ των ψυχών των κεκοιμη-
μένων εκπαιδευτικών της ενορίας και 
κατόπιν Αρτοκλασία υπέρ των ζώντων 
εκπαιδειτικών. Στο αρχονταρίκι προ-
σφέρθηκε καφές, συνοδευτικά του 
καφέ και κόλλυβα.

Επιμέλεια 
Λουκία Ασλανίδου




