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ΤΑ ΑΠΑΡΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

 Μιλούσε για λογαριασμό του Θεού. 
Ατρόμητος, στητός σαν άγαλμα στη 
ράχη του αλόγου του, με το αετίσιο 
βλέμμα και τη βροντερή του φωνή έλε-
γε: «Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία 
της Ελλάδος και δεν παίρνει πίσω την 
υπογραφή του»! Από που αντλούσε 
αυτή την ακλόνητη βεβαιότητα; Ποια 
κρυφομιλήματα είχε κάνει με τον υπε-
ρύμνητο Τριαδικό Θεό και μπορούσε 
με τόση βεβαιότητα να φανερώνει την 
οριστική του για την Ελλάδα απόφαση;

Αυτή τη θεϊκή απόφαση έβαλε 
υπέρτατο σκοπό της ζωής του να την 
πραγματοποιήσει και αυτό το φρόνημα 
ενέπνεε σε όλους γύρω του. Ασυμβίβα-
στος, ανυποχώρητος. Είχε κάνει συμ-
φωνία με τον ουρανό, είχε όμως και 
τα παράδοξα και ακλόνητα στηρίγματά 
του στη γη. Ποια ήταν αυτά τα επίγεια 
στηρίγματα; Ο αρχιστράτηγος τα φανέ-
ρωσε τότε που ο φιλέλληνας Άγγλος 
ναύαρχος Άμιλτον του πρότεινε να ζη-
τήσουν  οι Έλληνες συμβιβασμό και να 
μεσολαβήσει γι΄ αυτό η Αγγλία: «Εγώ 
του αποκρίθηκα ότι αυτό δεν γίνεται 
ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς κα-
πετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν 
κάναμε με τους Τούρκους». Άλλους 
έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπα-
θί καθώς εμείς ζήσαμε ελεύθεροι από 
γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας σκο-
τώθηκε, καμία συνθήκη δεν έκανε. Η 
φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με 
τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν 

πάντοτε ανυπόταχτα. Με είπε: «Ποια 
είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι 
τα φρούρια;» «Η φρουρά του βασιλέ-
ως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφται, τα 
φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα 
βουνά».

Η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά, 
όπου «οι λεγόμενοι κλέφται» ανέπνε-
αν αέρα ελεύθερο και ετοίμαζαν του Γέ-
νους τον ξεσηκωμό.

Η Μάνη και το Σούλι! Δύο φάροι 
μέσα στο σκοτάδι της σκλαβιάς. Αντί-
στοιχα παρόμοιος τόπος ήταν κάτω 
στην Μεγαλόνησο Κρήτη τα Σφακιά. 
Κρατούσαν τη φλόγα της ελπίδας αναμ-
μένη, έδειχναν σταθερά κι αλάνθαστα 
τον δρόμο προς τη λευτεριά. Κι όλο το 
Γένος στηριγμένο στην πίστη του Χρι-
στού, με την ελπίδα του στην Υπέρ-
μαχο στρατηγό, την στοργική Μητέρα 
του Θεού και των πιστών, έστρεφε 
εκεί το βλέμμα του. Εκεί στη λευτεριά.

Αλλά τι ήταν η Μάνη και το Σού-
λι; Και για τη Μάνη και για το Σούλι 
έχουμε περιορισμένες γνώσεις. Ένα 
είναι βέβαιο: Οι κάτοικοι της Μάνης εί-
ναι απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών, 
οι οποίοι κατοίκησαν στα απόκρημνα 
εκείνα μέρη και με τον τρόπο αυτό εξα-
σφάλισαν την ελευθερία τους. Οι Σου-
λιώτες εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, 
μάλλον τον 16ο αιώνα αλλά κι αυτοί 
είχαν το ίδιο πάθος για την ελευθερία. 
Και οι Σουλιώτες και οι Μανιάτες προ-
τίμησαν τη σκληρή και βασανιστική 



4

Θαβώριος Λόγος Τεύχος 62

ζωή πάνω σε βράχια και όρθιες πλαγιές, 
για να αναπνέουν αέρα ελευθερίας.

Οι κλέφτες στις σπηλιές και στα 
βουνά, το Σούλι και η Μάνη, κάστρα 
αδούλωτα. Θαύμα απίστευτο που κρά-
τησε υψωμένη τη σημαία και την ελπί-
δα ζωντανή μέσα στη νύχτα της μακρό-
χρονης σκλαβιάς.

Κι όταν το Σούλι έπεσε, δεν έπεσε. 
Κάθε Σουλιώτης κι ένα κάστρο έγινε, 
έτοιμος για την ώρα τη μεγάλη του γε-
νικού ξεσηκωμού.

Πόσο αλήθεια η ώρα αυτή είχε αρ-
γήσει! Ο πόνος έπνιγε τα στήθια και 
η Μάνη βιαστική δεν άντεξε ούτε μια 
εβδομάδα ακόμη αναμονής. Στις 17 
Μαρτίου 1821 στην Ακρόπολη οι Μα-
νιάτες έδωσαν τον όρκο στον Ιερό Ναό 
των Ταξιαρχών και ύψωσαν τη σημαία 
του αγώνος: Νίκη ή Θάνατος! Και στις 
23 του μηνός οι Μανιάτες μπήκαν 
ελευθερωτές στην Καλαμάτα. Ο Κολο-
κοτρώνης ήταν εκεί καβάλα στο άλογο 
του και δεν μπορούσε να κρατήσει τα 
δάκρυα του. Το ποτάμι είχε ξεκινήσει 
και καμιά δύναμη στον κόσμο δεν μπο-
ρούσε πια να το σταματήσει  αφού ο 
ίδιος ο Θεός, καθώς έλεγε ο θρυλικός 
Γέρος, είχε βάλει την αμετάκλητη υπο-
γραφή του.

Η Μάνη και το Σούλι! Άπαρτα κά-
στρα στα χρόνια της πικρής σκλαβιάς. 
Πόσο επίκαιρη στους τωρινούς και-
ρούς η μνήμη τους. Επίκαιρη διότι η 
σκλαβιά έχει εδώ και χρόνια σκεπάσει 
για άλλη μια φορά τον τόπο των ηρώων 
και των μαρτύρων. Άλλη σκλαβιά αυτή 
τη φορά. Σκλαβιά πνευματική κι όχι 
μόνο εδώ αλλά από άκρη σε άκρη της 
γης κυριαρχεί πνεύμα αποστασίας από 

την αλήθεια του Ευαγγελίου, πνεύμα 
συμβιβασμού με πλάνες και αιρέσεις, 
την ώρα που χαλκεύονται δεσμά ηλε-
κτρονικά φριχτά για τους λαούς της 
γης.

Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της 
αποστασίας, των συμβιβασμών, των 
πολλών προδοτικών σφυριγμάτων, 
του φανερού διωγμού της αγιoτάτης 
Εκκλησίας, του εθνομηδενισμού, της 
εξαπλούμενης πνευματικής σκλαβιάς, 
είναι τώρα ανάγκη περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά να δημιουργηθούν νέα 
φρούρια που θα κρατήσουν ζωντανή 
την πίστη στα σκοτεινά χρόνια που 
έχουμε μπροστά μας. Μια νέα Μάνη, 
ένα καινούργιο Σούλι κι ένας στρατός 
ηρώων όπως, οι «λεγόμενοι κλέφται» 
είναι ώρα να ξαναπιάσουν του πνεύμα-
τος τα βράχια και τα βουνά. Μια γενιά 
αποφασισμένη για θυσίες και τον θά-
νατο. Ασυμβίβαστη. Στο μετερίζι της 
Εκκλησίας και της πατρίδας των πατρί-
δων. Γενιά μαρτύρων. Φως στο σκοτά-
δι. Ελπίδα της γης.

Εμείς καπετάν Άμιλτον σύγχρονοι 
πλανητάρχες του υπερατλαντικού και 
της ναυαγισμένης γηραιάς άλλοτε χρι-
στιανικής Ευρώπης, συμβιβασμό δεν 
κάνουμε! Μάνη, Σούλι και «οι λεγό-
μενοι κλέφται» προσμένουμε ώρα την 
ώρα να ξανά ζωντανέψει ο Μαρμαρω-
μένος Βασιλιάς μας. Να ξανά λάμψει 
ολόλαμπρη η πίστη. Να ξανά έρθει η 
λευτεριά. Να δοξασθεί η Ορθοδοξία 
και η Ελλάδα μας σε όλα τα πλάτη και 
τα μήκη της γης!

Πρωτοπρεσβύτερος
Χρίστος Καζανάς
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Μέρος 1ο

Το παρακάτω άρθρο έχει σκοπό να 
μας ταξιδέψει σε κάποιες από τις πολ-
λές σπάνιες λέξεις που είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας. Τις 
χαρακτηρίζουμε «σπάνιες» με βάση το 
κριτήριο ότι δε συμπεριλαμβάνονται 
στα δύο μεγάλα ελληνικά λεξικά – του 
Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής) και το Λεξικό Μπα-
μπινιώτη. 

Φυσικά, μια λέξη μπορεί να λείπει 
από τα δυο αυτά λεξικά επειδή είναι 
πολύ καινούρια, δηλαδή είναι νεολο-
γισμός. Όμως στο παρόν άρθρο δε θα 
ασχοληθούμε με αυτές. Θα αναφερθού-
με σε λέξεις που να ακούγονται  ή να 
ακούγονταν κατά τον προηγούμενο αι-
ώνα, όχι αρχαίες και μεσαιωνικές ,όχι σε 
λέξεις της «βαθιάς» τεχνικής ορολογίας 
αλλά ούτε και σε λέξεις που είναι περιο-
ρισμένες σε μια μόνο περιοχή της χώρας. 
Άλλωστε παρατηρείται το φαινόμενο μια 
λέξη που θεωρείται αποκλειστικά ενός 
τόπου, στην  πραγματικότητα να είναι 
πανελλήνια.

Ακολουθεί μία λίστα με μία σπάνια 
λέξη και την επεξήγησή της, για σχεδόν 
κάθε ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβή-
του ξεχωριστά:
Αντράλα:  είναι η ζάλη, η σκοτοδίνη, ο 

ίλιγγος. Το ρήμα είναι αντραλίζομαι 
και ο Κοραής το είχε ετυμολογήσει 
από το τραυλός. «Αντραλίζομαι, πει-
νώ», παρακαλεί ο κυρ Μέντιος του 
Βάρναλη. «Κλαίω κι αντραλίζομαι, πέ-
φτω και τσακίζομαι κι αυτή δε με προ-
σέχει» παραπονιέται ο τραγουδιστής 
με τους στίχους του Λοΐζου.

Βαρικό: λέγεται ο βαλτώδης τόπος, ο μό-
νιμα υγρός. Ο Καραγάτσης, περιγρά-

Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ… ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ 
φοντας θεσσαλικά τοπία, λέει «στον 
κάμπο της Νυχτερέμ το βαρικό, τον 
παχύ…»

Γιουφκάς: είναι ένα είδος ζύμης ενώ γι-
ουφκάδες στον πληθυντικό είναι οι 
χυλοπίτες που φτιάχνονται από αυτή 
την αποξηραμένη ζύμη. Οι παλιές νοι-
κοκυρές έφτιαχναν τους γιουφκάδες 
δυο – τρεις φορές τον χρόνο και τους 
φύλαγαν για να τους χρησιμοποιή-
σουν σε διάφορα φαγητά.

Διώμα: είναι μια όμορφη λέξη με όμορ-
φη σημασία. Σημαίνει τη χάρη, το 
παράστημα, την όψη, την επιβλητική 
εξωτερική εμφάνιση. Λέξη που εμ-
φανίζεται ήδη στη βυζαντινή περίοδο 
αλλά είναι συχνή και στον Ερωτόκριτο   
π.χ «λιοντάρι στην παλικαριά, χρου-
σός αϊτός στο διώμα».

Έχος: το βιος, η κινητή και ακίνητη περι-
ουσία κάποιου. Ο Νεόφυτος Δούκας 
συμβούλευε τους συμπατριώτες του 
Ζαγοριανούς  «όταν αποθάνει  κανέ-
νας, να αφήνει εις το σχολείον ένα 
από τα δέκα από το έχος του». Δεν εί-
ναι βέβαιο ότι τον άκουσαν…

Ζαμπούνης: ο άρρωστος, ο αδιάθετος, ο 
αδυνατισμένος, ο καχεκτικός. Η λέξη 
λεγόταν αρκετά παλιότερα, σήμερα 
μόνο ως επώνυμο πρέπει να έχει απο-
μείνει. Προκειμένου για μικρά παιδιά, 
ζαμπούνικο είναι το καχεκτικό. Σε ένα 
γράμμα του προς την οικογένειά του, 
ο Καραϊσκάκης παραγγέλνει «να το 
ταγίζετε όμορφα όσον ημπορείτε, να 
μη ζαμπουνέσει το άτι τίποτα, ωσάν 
ένα παιδί μου να το κοιτάζετε».

Θουρίδα: μικρή εσοχή στον τοίχο που 
χρησιμεύει σαν πρόχειρο ντουλάπι. 
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Πώς θα πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη 
από την τροφή μας

Κατά την αγορά των τροφών μας 
αυτό που θα πρέπει, αν όχι πάντα, αλλά 
τις περισσότερες φορές να μας ενδια-
φέρει είναι κατά πόσο θρεπτικό είναι 
αυτό που αγοράζουμε ή όχι. Στην πε-
ρίπτωση βέβαια που αγοράζουμε κάτι 
θρεπτικό (εύχομαιι να είναι η πλειονό-
τητα των αγορών μας) το ερώτημα εί-
ναι, πώς μπορεί ο οργανισμός μας να 
χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος 
των θρεπτικών συστατικών από τα 
τρόφιμα αυτά;

Το πόσα οφέλη λαμ-
βάνουμε από τα συστα-
τικά των τροφών μας 
εξαρτάταιι από το πόσο 
έτοιμες είναι αυτές οι 
τροφές για να κατανα-
λωθούν, ή πιο επιστη-
μονικά πόσο βιοδαθέ-
σιμες είναι.

Τα μακροθρεπτικά 
συστατικά των τροφί-
μων όπως πρωτεϊνες, 
λίπη και υδατάνθρακες 
είναι πολύ βιοδιαθέσι-
μα και μπορούν να λη-
φθούν άμεσα από τον 
οργανισμό μας, ανε-
ξάρτητα, πολλές φορές, 
από τους εξωτερικούς 
παράγοντες. Π.χ την 
ίδια πρωτεϊνη θα πάρω 
είτε καλοψήσω το κομ-

μάτι της μπριζόλας μου είται τη φάω ωμή!  
Ωστόσο η ικανότητα του οργανισμού 
να λαμβάνει μικρο- και φύτο- θρεπτικά 
συστατικά,  όπως βιταμίνες, μέταλλα, 
και φυτικές ενώσεις επηρεάζεται από 
διάφορους παράγοντες, τους οποίους, 
αν προσέξουμε, μπορούμε να κάνου-
με τον οργανισμό μας να εκμεταλευτεί 
στο έπακρο τα οφέλη αυτά.

Έτσι χρειάζεται να:
•	 Επιλέγουμε πάντα φρέσκα φρούτα 
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και λαχανικά εποχής, ως εκ τούτου, 
οι κατεψυγμένες τροφές (αν δεν 
εχουμε πρόσβαση στις πρώτες) σχε-
δόν πάντα είναι προτιμότερες από 
τις τροφές εκτός εποχής μιας και οι 
πρώτες καταψύχονται αμέσως μετά 
τη συγκομιδή τους, διασφαλίζοντας 
έτσι τα θρεπτικά συστατικά τους.

•	 Κάνουμε σωστή αποθήκευση. Η βι-
ταμίνη C μπορεί να χαθεί αν εκτεθεί 
σε φως και αέρα ή όταν η φλούδα 
ενός φρούτου π.χ ακτινίδιο έχει 
ανοίξει. Γι’αυτό όπως καταλαβαί-
νετε οι τροφές αυτές καλό είναι να 
μην προετοιμάζονται (καθαρίζω και 
κόβω ένα μήλο για να το έχω 5 ώρες 
μετά για κολατσιό) αλλά θα πρέπει 
να καταναλώνονται  την ώρα που 
τις χρειαζόμαστε (παίρνω το μήλο 
ολόκληροο μαζί μου και το καθαρίζω 
την ώρα του κολατσιού μου). Επίσης 
οι ντομάτες και τα καρπούζια ειίαι 
καλύτερα να αποθηκεύονται σε θερ-
μοκρασία δωματίου γιατί περιέχουν 
περισσότερο λυκοπένιο έτσι παρά 
στο ψυγείο. Αντιθέτως η Βιταμίνη C 
στα εσπεριδοειδή και στο μπρόκολο 
διατηρείται καλύτερα στη θερμο-
κρασία ψυγείου.

•	 Κάνουμε σωστή προετοιμασία των 
τροφών. Ο τεμαχισμός κάποιων 
τροφίμων (κυρίως πολύχρωμων 
φρούτων και λαχανικών) πριν το 
μαγείρεμα είναι απαραίτητος γιατί 
έτσι αυξάνουμε την ευκολία απορ-
ρόφησης των θρεπτικών συστατι-
κών τους από τον οργανισμό μας. 
Π.χ. Τα καρότα και το σπανάκι 

(πλούσια σε καροτενοειδή) χρειάζε-
ται να τεμαχίζονται σε μικρά κομ-
μάτια ή να διαλύονται στο μπλέντερ 
προκειμένου να αυξηθεί η βιοαπο-
ροφησιμότητά τους. Επίσης επειδή 
τα καροτενοειδή είναι λιποδιαλυτά 
οι τροφές αυτές ειναι καλό να συν-
διάζονται με μικρή ποσότητα λιπα-
ρής τροφής π.χ αναμίξτε τον πελτέ 
ντομάτας με λίγο ελαιόλαδο.

•	 Συνδιάστε τροφές. Η βιταμίνη D 
(κρόκοι αυγών, σαρδέλες, γάλα, κλπ) 
βοηθάει στην απορρόφηση ασβε-
στίου, άρα θα ήταν τέλειο να την 
συνδιάσουμε με πράσινα λαχανικά 
που είναι πλούσια σε ασβέστιο. Η 
βιταμίνη C αυξάνει την απορρό-
φηση σιδήρου από φυτικές πηγές 
άρα μαγειρεύοντας τα φασόλια μας 
μαζί με ντομάτα διπλασιάζουμε την 
απορρόφηση του σιδήρου. Επίσης 
το γνωστό μας πιπέρι εχει πραγ-
ματικά αξιόλογογα αποτελέσματα 
μιας και η πιπερίνη του περιέχει 
προκαλεί το πάγκρεάς μας να απε-
λευθερώσει πεπτικά ένζυμα που θα 
μας βοηθήσουν με τη σειρά τους να 
έχουμε μεγαλύτερη απορρόφηση 
θρεπτικών συστατικών!!
Η τροφή μας θα πρέπει να είναι μια 

ευκαιρία να δείξουμε στο σώμα μας 
πόσο το σεβόμαστε και το εκτιμούμε 
και καθημερινό μας μέλημα χρειάζεται 
να είναι η φροντίδα και η διατήρησή 
του στην ίδια άριστη κατάσταση που 
μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός!

Ελπινίκη Γιαννάτου
Τεχνολόγος Τροφίμων





10ο “Ας Κρατήσουν οι χοροί”
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »

Επιμέλεια:
Δήμητρα Λαφάρα

Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε 
επισκέπτης σ’ ένα μοναστήρι. Ήταν Κυρια-
κή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία 
να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μια 
παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε, χω-
ρίς να φαίνεται, τους αδελφούς που έμπαιναν 
στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από τον Θεό να 
διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε 
την όψη των συνανθρώπων μας. 

Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο 
πρόσωπο, που έδειχνε αμέσως την εσωτερική 
τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του το 
φύλακα Άγγελο του, που ακτινοβολούσε κι 
εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιό-
τητα, πρόοδο στην αρετή! Ο Αββάς Παύλος 
ευχαριστούσε με την καρδιά του τον Θεό. 

Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλό-
γερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους 
φαινόταν! Το πρόσωπο του ήταν σκοτεινό, 
άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες, 
που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον 
τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυ-
χισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο Άγγελος 
του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι 
τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε 
βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για 
την βασανισμένη ψυχή του αδελφού. 

Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Οι καλό-
γεροι με την σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο 
Όσιος πάλι έβλεπε. 

Τώρα έδειχναν πιο λαμπροί. Οι Άγγε-
λοι τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν 
κινήθηκε από την θέση του. Περίμενε να δει 
κι εκείνον τον άλλο, που τόσο είχε προσευ-
χηθεί γι’ αυτόν σε όλη την Λειτουργία. Δεν 
άργησε να φανεί κι εκείνος. Τί αλλαγή! Η 
όψη του ακτινοβολούσε! Τα πονηρά πνεύματα 
είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας Άγγελος τον 

σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαρι-
στημένος έδειχνε τώρα! 

- Δόξα σοι, ο Θεός! Ξέφυγε χωρίς να 
θέλει από τα χείλη του Όσιου. 

Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με 
απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε 
δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανά-
γκασε τον αδελφό να πει με τί διαθέσεις πήγε 
στην Λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν 
δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους. 

- Μέχρι σήμερα, είπε, περνούσα με αμέ-
λεια την ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λο-
γισμοί με είχαν τόσο κυριέψει, που δεν μου 
έκανε πια καρδιά να φροντίσω για την διόρ-
θωση μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. 
Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. 
Άκουσα τον Προφήτη ή μάλλον τον ίδιο τον 
Θεό να λέει με το στόμα εκείνου στους ομοί-
ους μου αμαρτωλούς: «Λούσασθε καὶ καθα-
ροί γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, 
παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν, μάθετε 
καλὸν ποιεῖν... καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν 
ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ» (Ησ. 1,16-
18). Η καρδιά μου συντρίφθηκε. Έκλαψα 
και παρακάλεσα τον Ουράνιο Πατέρα να κάνει 
σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το 
στόμα του Προφήτη. Έδωσα κι εγώ υπό-
σχεση v’ αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω 
σκληρά για την διόρθωση μου. M’ αυτές τις 
διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφα-
σισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεση μου. 
Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την 
εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν κι έλε-
γαν μεταξύ τους:

- Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία 
της μετανοίας. 
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Επιμέλεια:
Γεράσιμος Κατζός

Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ
«Απτέσθαι ξύλου», έλεγαν οι αρχαίοι Έλ-
ληνες. Λόγω της πεποίθησής τους πώς στα 
δένδρα κατοικούσαν νύμφες (Δρυάδες/Αμα-
δρυάδες) χτύπαγαν το ξύλο του κορμού των 
δένδρων για να επικαλεστούν την προστασία 
τους, καθώς οι νύμφες μπορούσαν να πραγ-
ματοποιήσουν τις ευχές των ανθρώπων. Αυτή 
η συνήθεια συνηθίζεται ακόμα και σήμερα.

ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ
Όταν οι Ρωμαίοι κυρίευσαν τις Συρακούσες 
το 212 π.Χ., μετά από τριετή αντίσταση των 
Ελλήνων, κάποιοι Ρωμαίοι στρατιώτες μπήκαν 
στο σπίτι του Αρχιμήδη, και τον βρήκαν να 
σχεδιάζει κύκλους στο έδαφος. Ο Αρχιμήδης 
τους παρακάλεσε να τον αφήσουν να τελειώ-
σει τη λύση κάποιου σπουδαίου προβλήματος 
που τον απασχολούσε, εξού και οι κύκλοι στο 
έδαφος. Γι’αυτό και τους είπε το γνωστό «μη 
μου τους κύκλους τάραττε». Ο Ρωμαίος στρα-
τιώτης όμως δυστυχώς και τους κύκλους του 
χάλασε, και τον Αρχιμήδη σκότωσε!!! Η φράση 
όμως έμεινε.

ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ
Η Έκφραση προέρχεται από αρχαίες Ελληνι-
κές κατάρες. Στον ενικό η λέξη είναι Κατά-
ρα, Κατ-άρα Με την πάροδο των χρόνων για 
λόγους καθαρά εύηχους και μόνο προσετέθη 
και το «Μ». Δηλαδή: Κατ-άρα-μάρα. Και έτσι 
στη νεότερη ελληνική έγινε -αρα-μάρα, άρες 
μάρες, έβαλαν και την «κούφια» ομοιοκατά-
ληκτη λέξη κουκουνάρες (κούφια δεν είναι 
τα κουκουνάρια;) και δημιουργήθηκε αυτή η 
καινούρια φράση! την λέμε όταν θέλουμε να 
δηλώσουμε πως ακούσαμε κάτι χωρίς νόημα 
και χωρίς ουσία!

Αλά μπουρνέζικα
Όταν μας μιλάει κάποιος και θέλουμε να του 

πούμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, 
τότε του λέμε πως μιλάει αλά μποuρνέζικα. 
Πολλοί νομίζουν, πως είναι μια λέξη (αλα-
μπουρνέζικα). Είναι όμως δύο λέξεις. Μπουρ-
νέζικα, λοιπόν, είναι η γλώσσα που μιλάνε 
ακόμα, σε μια περιοχή του Σουδάν, όπου ζει 
η φυλή Μπουρνού. Η γλώσσα αυτή ήρθε στην 
Ελλάδα κατά την Επανάσταση του 1821, με 
την φυλή των Μπουρνού η οποία αποτελούσε 
τμήμα του εκστρατευτικού σώματος του Αιγύ-
πτιου στρατηγού Ιμπραήμ. Καθώς η αραβική 
γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη και μάλιστα 
στις διαλέκτους της, σε μας τους Έλληνες, 
λοιπόν δίκαια, όσα θ’ ακούγαμε από αυτούς, 
θα φαίνονταν «αλά μπουρνέζικα», δηλαδή 
ακατανόητα.

Απ’ έξω και ανακατωτά
Τα παιδιά μάθαιναν να δείχνουν και να λένε 
απ’ έξω την αλφαβήτα. Οι δάσκαλοι, για να 
πεισθούν πως τα παιδιά την ξέρουν καλά, 
τους έδειχναν τα γράμματα ανακατωμένα. 
Από τότε επικράτησε να λέμε γι’ αυτόν που 
γνωρίζει κάτι καλά ότι το ξέρει απ’ έξω και 
ανακατωτά.

Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κα-

νέλα
Ίσως η χαρακτηριστικότερη πρόταση για την 
περιγραφή της ασυναρτησίας. Σύμφωνα με 
ιστορικές μαρτυρίες, η πραγματική μορφή 
της φράσης είναι: “Από την Πόλη έρχομαι και 
στην κορφή καν’ έλα”, που σημαίνει: έρχομαι 
από την Κωνσταντινούπολη και σε προσκαλώ 
να έρθεις στην κορυφή. Αποτελούσε μήνυμα 
των Σταυροφόρων, όταν επέστρεφαν από την 
κατακτημένη πλέον Κωνσταντινούπολη και 
καθόριζαν ως σημείο συνάντησης τους την 
κορυφή του λόφου.
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Υπάρχει στον κόσμο κάτι πιο χαρούμε-
νο από μια συνάντηση, μια “υπαπαντή” με 
κάποιον που αγαπάς; Πόσο εκπληκτική και 
όμορφη είναι η εικόνα που μας περιγράφει 
ο ευαγγελιστής Λουκάς, ο πρεσβύτερος 
να κρατά στην αγκαλιά του το Βρέφος και 
πόσο παράξενα τα λόγια του: “ότι είδον οι 
οφθαλμοί μου το σωτήριον Σου…”. Συλλο-
γιζόμενοι αυτά τα λόγια αρχίζουμε να εκτι-
μούμε το βάθος αυτού του γεγονότος και 
τη σχέση που έχει μας, με την πίστη μας. 
Στις 2 Φεβρουαρίου, μαζί με την Υπαπαντή 
του Κυρίου, η εκκλησία όρισε να εορτάζουν 
όλες οι μητέρες, μαζί με την Παναγία τη μη-
τέρα όλων μας. Έτσι και φέτος στο Ναό μας 
μοιράστηκαν ανήμερα, κάρτες με περιεχό-
μενο ένα πολύ ωραίο ποίημα, αφιερωμένο 
στη μητέρα του Κυρίου μας, αλλά και όλες 
τις μητέρες του κόσμου. Την ημέρα της Υπα-
παντής εορτάζουμε τη συνάντηση ψυχής με 
την Αγάπη, τη συνάντηση μ΄ Αυτόν που μας 
έδωσε τη ζωή και το κουράγιο να περιμέ-
νουμε. Ο Συμεών περίμενε μια ζωή…

Στις 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε 
ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην 
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, όπου 
τελέστηκε παράκληση προς την Παναγία, 
που ψάλλαμε όλοι μαζί και αρτοκλασία με 
την ευλογία του Προϊσταμένου του Ναού 
μας, που μας συνόδευε. “ Έτι δεόμεθα υπέρ 
υγείας, σωτηρίας … και των ευλαβών προ-
σκυνητών της Ιεράς Μονής ταύτης…”. Μετά 
τις ξεναγήσεις κατά τη διάρκεια της διαδρο-
μής, της Κατερίνας και του Γιάννη Αλεξίου, 
απολαύσαμε τη φιλοξενία στην πατρίδα 
τους, στο χωριό Φλάμπουρο. Τέλος σταθή-
καμε στο γραφικότατο Λιβάδι Ελασσόνας, 
που δέσποζε σαν αετοφωλιά, ανάμεσα στις 
χιονισμένες βουνοκορφές του Ολύμπου.

Στις 19 Φεβρουαρίου, την Τρίτη, η εκ-
κλησία μας τίμησε τη μνήμη της Αγίας Φι-

λοθέης, της Αθηναίας, μοναχής, με σημα-
ντική φιλανθρωπική και κοινωνική δράση 
στην τουρκοκρατούμενη τότε Αθήνα. Έτσι, 
τελέστηκε όπως κάθε χρόνο, Θεία Λειτουρ-
γία και Μνημόσυνο υπέρ των ελαχίστων 
αδερφών του κυρίου μας, όπου προεξήρχε 
ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Αρχιμαν-
δρίτης Φώτιος Ζαρζαβατζάκης. Κυρίες της 
Διακονίας της εκκλησίας μας, φρόντισαν να 
γίνουν όλα με αξιοπρέπεια όπως άρμοζε.

Στις 3 Μαρτίου, λίγο πριν εισέλθουμε 
στην περίοδο του έντονου πνευματικού 
αγώνα, με τη χάρη του Θεού, πραγματο-
ποιήθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά 
η συνεστίαση “Ας κρατήσουν οι χοροί…”. 
Μας δόθηκε η ευκαιρία να ξαναζήσουμε το 
ενοριακό πνεύμα, να προσεγγίσουμε περισ-
σότερο ο ένας τον άλλο, σ’ αυτήν την υλική 
τράπεζα και να μοιραστούμε μερικές ώρες 
ξεγνοιασιάς. Τα μικρά παιδιά, μας παρουσί-
ασαν με χάρη, κάποιους απ’ τους παραδοσι-
ακούς χορούς που ήξεραν, ενώ οι κυρίες της 
χορωδίας τραγούδησαν διαχρονικά, μελω-
δικά τραγούδια. Τι να πει κανείς για τη σκη-
νική παρουσία της Παναγιώτας Αλεξιάδου, 
που μας ταξίδεψε με τη φωνή της. Τέλος χο-
ρέψαμε όλοι μαζί και απολαύσαμε γευστικό 
φαγητό και Παραδοσιακή Μουσική – από 
ζωντανή ορχήστρα – στον ευχάριστο και φι-
λόξενο χώρο του “Χωριού της Ειρήνης”.

Ξημερώνοντας όμως Δευτέρα, στις 4 
Μαρτίου, ένα δυσάρεστο γεγονός ήρθε να 
αμαυρώσει τη γαλήνη της ενορίας μας. Κά-
ποιοι διέρρηξαν το Ναό μας και στην προ-
σπάθειά τους να πάραν όλα τα τάματα της 
Παναγίας, δε δίστασαν να προξενήσουν 
μεγάλη ζημιά στην εικόνα της Προστάτιδας 
Παναγίας μας του “Άξιον Εστί”, καθώς και 
στο χειροποίητο ξυλόγλυπτο που τη φιλο-
ξενούσε. Με την πολύτιμη όμως βοήθεια 
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και την αγάπη των ενοριτών μας, οι ζημι-
ές αποκαταστάθηκαν σχετικά γρήγορα κι 
έτσι έχουμε κοντά μας και πάλι τη γλυκιά 
μας Παναγία. Ας μας προστατεύει κι ας μας 
φωτίζει εμάς, αλλά κι εκείνους που την πλή-
γωσαν και την πόνεσαν. Αυτή η εικόνα της 
Παναγίας φιλοξενήθηκε στον Ιερό Ναό του 
Προφήτη Ηλία της Πυλαίας από τις 23 ως 
τις 25 Μαρτίου και δόθηκε έτσι η ευκαιρία 
και στους πιστούς αυτής της περιοχής, να 
προσκυνήσουν και να πάρουν από την ευ-
λογία της, παρηγοριά και χαρά.

Η τελευταία Κυριακή πριν τη Μεγά-
λη Τεσσαρακοστή, στις 10 Μαρτίου, ήταν 
η «Κυριακή της Συγγνώμης»- «εάν δε μη 
αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα 
αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παρα-
πτώματα υμών». Στον «εσπερινό της συγ-
χωρήσεως», ζητήσαμε ο καθένας συγγνώμη 
από τους άλλους, καθώς κι από τους ιερείς 
του ναού και αντίστροφα, έτσι ώστε να ει-
σέλθουμε στη Σαρακοστή, στον καιρό του 
καθαρμού, εμβαθύνοντας και αγιάζοντας τη 
ζωή μας συμφιλιωμένοι μεταξύ μας.

Από τις 11 Μαρτίου μπήκαμε στην Αγία 
και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι μια 
χρονική περίοδος της νηστείας και της 
πνευματικής, ψυχικής και σωματικής προε-
τοιμασίας μας για το Πάσχα. Είναι χρόνος 
επενδυμένος με μετάνοια, κεντημένος με 
προσευχή και μπολιασμένος στο σώμα και 
το αίμα του Χριστού.

Δεν έλειψαν και φέτος οι Κατανυκτικοί 
Εσπερινοί και οι Πνευματικές Ομιλίες, που 
ξεκίνησαν με πρώτο ομιλητή στις 17 Μαρ-
τίου, το λαοφιλή, αγαπητό, προσιτό, γιατί 
ξέρει και μπορεί να αγγίζει με απλό, κατανο-
ητό τρόπο τους ανθρώπους, Πανοσιολογι-
ότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ανδρέα Κο-
νάνο. Πλήθος πιστών κατέκλυσε από νωρίς 
τον πάνσεπτο ναό μας και παρακολούθησε 
την ομιλία του με λαχτάρα, γιατί τα λόγια 
του ήταν γέφυρα που μας έφερε πιο κοντά 
στο Θεό.

Την επόμενη Κυριακή, στις 24 Μαρτίου- 

Β΄ Νηστειών- Αγιορείτικη αύρα έπνεε στο 
Ναό. Ομιλητής ο θεόπνευστος, Πανοσιολο-
γιότατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Εσφιγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαί-
ος. Μια γεύση από το Περιβόλι της Παναγί-
ας. Από μας εξαρτάται προς τα πού θα στρέ-
ψουμε το πηδάλιο του νου μας, γνωστοποι-
ώντας στον Χριστό την προαίρεσή μας, ότι 
θέλουμε Αυτόν να ακολουθήσουμε. Από κει 
και πέρα, τα υπόλοιπα είναι του Χριστού.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου, διπλή γιορτή. Η 
εκκλησία μας γιόρτασε με λαμπρότητα τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που μας έφερε 
το χαρμόσυνο μήνυμα της ελεύσεως του 
Χριστού. Παράλληλα γιορτάστηκε η μνήμη 
της επανάστασης των Ελλήνων το 1821 για 
την απελευθέρωσή τους από τον Τουρκικό 
ζυγό. Συγκινητική ήταν και η παρουσία των 
σχολείων με τους σημαιοφόρους μαζί με 
τους παραστάτες όπου κρατούσαν με περισ-
σή περηφάνεια τις γαλανόλευκες.

Τρίτη Κυριακή Νηστειών, 31 Μαρτίου, 
ομιλητής ο χαρισματικός, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλ-
μωπίας κ. Ιωήλ. Όλα εξαρτώνται από την 
αυθεντική μετάνοια χωρίς μνησικακία, από 
αυτόν το φωτισμό του νου, της καρδιάς και 
της ψυχής, που αναγνωρίζει ταυτόχρονα το 
σκοτάδι, την πίκρα και τη θλίψη της πεσμέ-
νης μας ζωής και το φως της θείας αγάπης, 
που προσδοκεί ανά πάσα στιγμή να πληρώ-
σει αυτή τη ζωή. Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως αυτή. Καθώς προσκυνούμε το 
Σταυρό, καθώς το μεταφέρουμε, καθώς τον 
ασπαζόμαστε, ας σκεφτούμε τη σημασία 
του. Ας θυμηθούμε το Σταυρό ως επιλογή 
από την οποία κρέμονται τα πάντα στον κό-
σμο και που χωρίς αυτόν, όλα στον κόσμο 
γίνονται θρίαμβος του κακού. Φορώντας 
την πανοπλία του Σταυρού ας μπούμε στο 
στάδιο, μη μείνουμε στις κερκίδες θεατές …

Καλή συνέχεια 
της Αγίας Τεσσαρακοστής !!!             

Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου
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Με αλεύρι και μεράκι!

 

 

Νηστίσιμο τσουρέκι με μέλι! 

ΥΛΙΚΑ: για 3 τσουρέκια

 80 γρ. χλιαρό νερό 

 70 γρ. φρέσκια μαγιά 

 700-710 γρ. αλεύρι σκληρό ή 

κατάλληλο για τσουρέκι 

 80 γρ. σπορέλαιο 

 270 γρ. φρέσκο χυμό πορτοκάλι 

 240 γρ. μέλι 

 μαχλέπι, κακουλέ 

 1 βανίλια 

 Αμύγδαλα ψιλοκομμένα για το 

στόλισμα 

 1κ.γ μέλι αραιωμένο σε λίγο χλιαρό 

νερό για να αλείψουμε τα τσουρέκια 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:Σε ένα μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό,  μία κ.γ. από το μέλι μας και διαλύουμε τη 
μαγιά. Προσθέτουμε 80 γρ. από το αλεύρι μας και ανακατεύουμε. Σκεπάζουμε με μία 
μεμβράνη και το αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει! Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το 
σπορέλαιο, το χυμό πορτοκαλιού, το υπόλοιπο μέλι, τα μπαχαρικά, τη βανίλια και το προζύμι. 
Ανακατεύουμε με το γάντζο για λίγο και ρίχνουμε το υπόλοιπο αλεύρι (620- 630 γρ.) Αφού 
βάλουμε όλο το αλεύρι ανεβάζουμε λίγο την ταχύτητα. Μετά από κάποια λεπτά ελέγχουμε αν η 
ζύμη μας ξεκολλάει από τα τοιχώματα! Αν συμβαίνει αυτό είναι έτοιμη. Αν όχι αφήνουμε λίγο 
ακόμα τη μηχανή. Προσοχή! Δεν το βγάζουμε αν δεν ξεκολλάει γιατί θα μας απλώσει πολύ στο 
ψήσιμο! Ρίχνουμε λίγο λαδάκι  στα χέρια μας και έπειτα βγάζουμε τη ζύμη από το μίξερ. Με 
αυτό τον τρόπο δεν θα κολλάει στα χέρια μας! Της δίνουμε σχήμα μπάλας και τη βάζουμε σε 
ένα μεγάλο καθαρό μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη και  αφήνουμε στην άκρη μέχρι να 
φουσκώσει. Παίρνουμε τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε ίσα μέρη. Κάνουμε κορδόνια και 
σχηματίζουμε πλεξούδες! Μην ξεχνάτε να βάζετε λίγο λαδάκι στα χέρια σας αν τυχόν σας 
κολλάει στο πλάσιμο. Τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν  
λίγο. Αλείφουμε με το αραιωμένο μέλι. Τέλος, προσθέτουμε το αμυγδαλάκι. Τοποθετούμε ένα 
μικρό μπολάκι με βραστό νερό στον πάτο του φούρνου σε σημείο που δεν έχει τσουρέκι ακριβώς 
από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 170 βαθμούς στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν 
ελαφρώς(περίπου 35 λεπτά)! Τα τοποθετούμε σε σχάρα για να κρυώσουν!  
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Ευαγγελία Κατραμίδου
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