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Θέλουμε γάμο νεκρό; ή ζωντανό;

Υπάρχουν άνθρωποι που πα-
ντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, είδαν 
εγγόνια αλλά δεν ερωτεύτηκαν o 
ένας τον άλλον ποτέ, δεν αγαπή-
θηκαν ποτέ πραγματικά. Ζούσαν σε 
ένα σπίτι, παρόντες σωματικά αλλά 
απόντες ψυχικά και πνευματικά. 
Στην ουσία την οικογένεια την 
έβλεπαν σαν εταιρεία. Να παντρευ-
τώ να κάνω παιδιά, εγγόνια, εξοχι-
κά, να περάσω καλά και όλα ωραία. 
Ουσία και βάθος… Μηδέν…

Ένας γάμος που θα τον «φάει» 
η φθορά και όλα θα μείνουν εκεί. 
Βλέπουμε, δυστυχώς τον άλλον σαν 
το μέσο για να ικανοποιήσουμε κά-
ποιες εγωϊστικές μας επιθυμίες και 
όχι ως έναν συνοδοιπόρο με σκοπό 
τη σωτηρία και τον παράδεισο. Εί-
ναι και αυτό μια μορφή κολάσεως.

Η ένωση έγινε για κάποιους ιδιο-
τελείς σκοπούς. Ενώθηκαν δύο ναρ-
κισσισμοί και το αποτέλεσμα έρη-
μος, κενό . Δεν άκουσε ποτέ ο ένας 
σ’ αγαπώ από τον άλλον. Έφτιαξαν 
ντουβάρια, χωράφια, αλλά το λου-
λούδι του γάμου τελικά δεν άνθισε. 
Η γυναίκα ήθελε να γίνει μάνα και 
ο άντρας ήθελε απλά κάποια δίπλα 

του. Μια σχέση, ένας γάμος χωρίς 
ουσία, χωρίς νόημα χωρίς προορι-
σμό. Μόνο για κάποια κοινωνιο-
λογικά «πρέπει» και τίποτα άλλο. 
Ήθελε ο ένας να περάσει καλά σε 
βάρος του άλλου και όχι διακονώ-
ντας τον άλλον. Πολλοί γάμοι γίνο-
νται διότι στην ουσία ο ένας θέλει 
να καλύψει τις επιθυμίες του και 
βρίσκει κάποιον   άλλο που θα τις 
κάνει πραγματικότητα. «Θέλω να 
σε παντρευτώ για να κάνω οικο-
γένεια, για να κάνω παιδιά, για να 
έχω κάποιον δίπλα μου». Δηλαδή, 
αν δεν κάνεις οικογένεια; Αν δεν 
έρθουν παιδιά; Αν αρρωστήσει ο 
άλλος; Αν αλλάξει η ζωή σας μετά 
από ένα τροχαίο;

Θέλω να σε παντρευτώ διότι εί-
σαι ο άνθρωπος που θέλω να βα-
δίσω μαζί του τον δρόμο του αγια-
σμού και της σωτηρίας. Θέλω να σε 
παντρευτώ γιατί σε αγαπώ χωρίς 
γιατί, θέλω, διότι, επιθυμίες και 
προσδοκίες. Θέλω να σε παντρευ-
τώ διότι θέλω να πάμε την αγάπη 
μας στον Χριστό με όποιο κόστος. 
Είτε με ένα παιδί, είτε με πολλά 
παιδιά, είτε με άρρωστα παιδιά, είτε 
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με καθόλου παιδιά, είτε με εσένα 
άρρωστο. Θα είμαι δίπλα σου μέχρι 
θανάτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Δεν θέλω να είμαστε σε ένα σπίτι 
σαν δύο ξένοι, αλλά σαν δύο αιώ-
νια αγαπημένοι. Θέλω να σε πα-
ντρευτώ διότι σε αγαπώ. Χωρίς για-
τί, διότι, προσδοκίες, επιθυμίες. Δεν 
περιμένω να κάνουμε παιδιά ή τα 
παιδιά να δώσουνε νόημα στη ζωή 
μας, αλλά το νόημα είναι ο Χριστός 
ο οποίος είναι και η θεμελίωση της 
αγάπης μας. Ό,τι άλλο έρθει ή δεν 
έρθει εμείς: «Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ 
Κυρίῳ κλίνωμεν».

Μην ξεχνάμε έχουμε και αυτούς 
που κάνουν παιδιά ενώ είναι σε κα-
τάσταση διαζυγίου γιατί έτσι θεω-
ρούν ότι θα δώσουν νέα πνοή στον 
γάμο ή ο ένας να ασχολείται με το 
νέο μέλος της οικογένειας για να 
μην βλέπει τον άλλον. Εγκλημα-
τικές ενέργειες. Βλέπουμε το παιδί 
σαν παιχνιδομηχανή επειδή εμείς 
είμαστε ανίκανοι να πάρουμε σω-
στές και ορθές αποφάσεις.

Είναι πανέμορφος ο γάμος, τα 
παιδιά, τα εγγόνια, αυτά που θα 
δημιουργήσουμε. Αν όμως ο τρό-
πος υπάρξεως όλων αυτών δεν εί-
ναι ο αγιασμός και η σωτηρία, τότε 
σκόνη και θρύψαλα. Χωρίς Χριστό 
η ταινία απλά θα λήξει με ένα θλι-

βερό ΤΕΛΟΣ. Καμαρώνουν πολλοί 
για αυτά που έκαναν στη ζωή τους 
αλλά στην πραγματικότητα φύτε-
ψαν λουλούδια στην άμμο χωρίς 
να τα ποτίσουν, καταλήγοντας να 
υπερηφανεύονται για ένα νεκρο-
ταφείο πραγμάτων. Αν οι επιθυμίες 
μας δεν έχουν προορισμό τον ουρα-
νό τότε θα ζούμε μια πνευματική 
ζωή χτισμένη στην άμμο. Τι να τα 
κάνω τα παιδιά τα εγγόνια, τα εξο-
χικά όταν μέσα μου έχω ένα κενό, 
μια θλίψη και δεν νιώθω τίποτα για 
τον άνθρωπο που παντρεύτηκα;

Να αγκαλιάζετε συχνά τον άν-
θρωπό σας μέσα στην ημέρα, να του 
λέτε λόγια αγάπης και τρυφερότη-
τας. Μην παντρευτείς γιατί πρέπει, 
γιατί θες να καλύψεις διάφορες επι-
θυμίες σου. Να παντρευτείς διότι ο 
άλλος είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ σου μέσα 
στην αιωνιότητα.

Ας ανοίξουμε την πόρτα στον 
Κύριο για να κάνουμε μαζί του την 
έρημο της ζωής μας Παράδεισο 
ώστε να γίνει κομμάτι του ουρανού.

Με λίγα λόγια… Γάμος για τα μά-
τια του κόσμου ή για τη δόξα της 
αιωνιότητας και της αγάπης του 
Θεού; Καλές επιλογές….

π. Σπυρίδων Σκουτής
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Ε Ν ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  2 0 2 2

Απρίλης. Ζούμε σ’ ένα συνεχή σωμα-
τικό και πνευματικό θόρυβο, βιώνοντας 
διάφορα προβλήματα, με το άγχος μας, 
την πανδημία, τον πόλεμο, τις θλίψεις, 
τις απελπισίες μας. Η εκκλησία, μας ενί-
σχυσε αυτές τις ημέρες με την παρουσία 
της Παναγίας μας με τους Χαιρετισμούς 
και στις 8 Απριλίου με τον Ακάθιστο 
Ύμνο, όπως και σ’ όλη τη ζωή μας, μας 
ενίσχυσε, επίσης,  στον αγώνα αυτό της 
Σαρακοστής, με την συνέχεια των ομιλι-
ών τις Κυριακές μετά τους Κατανυκτι-
κούς Εσπερινούς. Είναι σημαντικό να 
είμαστε φορείς της χαράς και του φωτός 
του Θεού κι όχι της απελπισίας.

Μας  κάλεσε στις 3 Απριλίου, Δ΄ Νη-
στειών, του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτη, 
συγγραφέως της Κλίμακος, ν’ ανέβουμε 
την κλίμακα των αρετών σκαλί - σκαλί, 
απ’ όποιο σημείο κι αν ήμασταν, με τον 
εκλεκτό ομιλητή, τον Αιδεσιμολογιώτα-
το,  Πρωτοπρεσβύτερο, Αθανάσιο Γκίκα, 
καθηγητή της Θεολογικής σχολής του 
Α.Π.Θ. Μας δίδονται διάφορα μέσα για 
να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Προϋπό-
θεση είναι η απόφαση να ξενιτευτούμε. 
Να απαρνηθούμε ό,τι είναι ξένο για το 
συμφέρον μας, με σκέψη αυτοκατάκρι-
σης, μέριμνα για την σωτηρία μας, έργα 
για το Χριστό, θεληματική υπομονή, 
μνήμη θανάτου, που μας δόθηκε για να 
μην είναι αθάνατο το κακό. Οι δυσκο-
λίες, οι πειρασμοί είναι ευλογίες και η 
αληθινή έμπνευση του χριστιανισμού δε 
βρίσκεται στο συμβιβασμό με τον θάνα-
το, αλλά στον αγώνα για την υπέρβασή 
του. Στο τέλος κάθε προσπάθειας, μας 
περιμένει ο Χριστός, όχι για τον στέφα-
νο, αλλά για να γευτούμε το πρόσωπό 
Του.

Ένα ταξίδι ήταν η μεγάλη Τεσσα-

ρακοστή κι αυτό τελείωσε. Τελευταίος 
ομιλητής στις 10 Απριλίου, Ε΄ Νηστειών, 
της οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας, ο Αι-
δεσιμολογιώτατος, Πρωτοπρεσβύτερος, 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, για δεύτε-
ρη φορά στην ενορία μας. Αν μπορέσει 
κανείς να φύγει από τη σκέψη του και 
να κατέβει να μπει στην καρδιά του, εκεί 
θα βρει τα σκαλοπάτια που οδηγούν 
στον ουρανό. Δεν είναι πρόβλημα το ότι 
η ζωή έχει προβλήματα, το πρόβλημα εί-
ναι πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ο άνθρω-
πος είναι πλασμένος για την χαρά που 
είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χαρά 
όχι απόλαυση. Άλλωστε η χαρά και η 
ελπίδα, δεν είναι συναίσθημα, είναι επι-
λογή. Ο Θεός έχει ένα άλλο σχέδιο για 
τον καθένα. Αν δεν ραγίσουμε πώς θα 
μπει το φως; Πολλές φορές δε μετανοού-
με γιατί δε νιώθουμε ανεπαρκείς, λόγω 
του ναρκισσισμού μας. Η εμπιστοσύνη 
στο Θεό, είναι μια συνεχής μυστική προ-
σευχή που φέρνει αθόρυβα τις  δυνάμεις 
του Θεού, εκεί που χρειάζονται και την 
ώρα που χρειάζονται.

Πνευματική όαση όλες οι Ακολουθί-
ες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς 
και ο Μεγάλος Κανόνας την Τετάρτη 
στις 6 Απριλίου, το Ευχέλαιο τη Δευτέρα 
στις11 Απριλίου μαζί με τα Απόδειπνο, 
που ξεδιψούν τις ψυχές, δίνοντας τόση 
ευλογία! 

Η ενορία μας αυτόν τον μήνα έζησε 
έντονα την κάθοδο του Αγίου Πνεύμα-
τος σ’ ένα από τα μέλη της οικογένειάς 
της. Ο μέχρι πρότινος αγαπητός νεωκό-
ρος του Ιερού μας Ναού, Ευθύμιος Στά-
μου, εκάρη μοναχός την Παρασκευή, 1  
Απριλίου, ενώ την επόμενη μέρα χειρο-
τονήθηκε σε διάκονο, από τον Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη Μετρών και Αθύρων, 
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κ. Δημήτριο. Πολύ σύντομα, την Κυρια-
κή, 10 Απριλίου, τελέστηκε η χειροτονία 
του σε πρεσβύτερο από τον Παναγιώτα-
το, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Άν-
θιμο και συλλειτουργούντος αυτού, του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου,  Μετρών 
και Αθύρων, κ. Δημητρίου, ο οποίος του 
έδωσε το όνομά του και τον μετονόμασε 
από Ευθύμιο σε Άνθιμο. Στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας και της χειροτονίας, 
τον προέχειρισε σε Αρχιμανδρίτη και 
τον τοποθέτησε ως εφημέριο στον Ιερό 
μας Ναό. Η εκκλησία μας κατάμεστη! Η 
συγκίνηση μεγάλη! Φωνάξαμε όλοι μαζί 
Άξιος – Άξιος και ευχηθήκαμε να έχει 
υγεία, ευλογία και να διακονεί σαν πι-
στός υπηρέτης του Θεού! Μεγάλη χαρά 
και ευλογία για την ενορία μας! Άξιος!

Διανύσαμε την εβδομάδα προ των 
Βαΐων. Βαδίσαμε προς την Μεγάλη 
Εβδομάδα. Τότε που το «Ωσαννά» έγινε 
«Σταυρωθήτω». Ημέρες Σταυραναστά-
σιμες.

Μετά από δύο χρόνια, όπου όλα ήταν 
διαφορετικά, ήρθε η ευλογημένη ημέρα 
που ψάλαμε στις εκκλησίες μας «Ιδού 
ο Νυμφίος έρχεται»! Ξεκίνησε από το 
απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, 17 
Απριλίου, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 
με τις υπέροχες και γεμάτες νοήματα 
Ιερές Ακολουθίες της. Ο Χριστός λίγο 
μετά την ανάσταση του φίλου του Λαζά-
ρου, που προτυπώνει τη δική Του Ανά-
σταση και την οριστική νίκη κατά του 
θανάτου, έρχεται στα Ιεροσόλυμα, όπου 
ο λαός της πόλεως τον υποδέχεται με εν-
θουσιασμό ως βασιλιά και θριαμβευτή. 
Η Κυριακή των Βαΐων είναι μια ιδιαίτερη 
μέρα μέσα στο έτος κι έχει πανηγυρικό 
και έντονο το χρώμα της Ανάστασης. Με 
τη βροχή που δρόσιζε θλιμμένα το αρ-
χόμενο Πάθος, σταθήκαμε με περισσή 
σύνεση μπροστά στον Νυμφίο προσευ-
χόμενοι για ειρήνη και αγάπη για όλον 
τον κόσμο.

Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι 
απλώς μια περιγραφή κάποιων γεγο-
νότων, αλλά μια πρόταση, στάση ζωής 
που καλούμαστε ελεύθερα να αποδε-
χτούμε ή όχι. Ο Χριστός ήρθε σαν Νυμ-
φίος που ανέβηκε στο Σταυρό, κατέβηκε 
στον τάφο και  Νυμφίος που διέλυσε τα 
δεσμά του Τάφου και του θανάτου και 
έγινε νικητής της Ζωής. Με τον θάνα-
τό Του, νικάει τον θάνατο, που θάνατος 
σημαίνει απουσία της αγάπης. Γι’ αυτό 
και όντας πάνω στο σταυρό, ακούστηκε 
να λέει: «Πάτερ άφες αυτοίς». Ο Σταυ-
ρός σύμβολο αισχίνης, έγινε σύμβολο 
δόξας! Έγινε σύμβολο νίκης, απόδειξη 
της αγάπης Του, απόδειξη κάθε αγάπης. 
Το πώς ν’ αναπαύουμε τον άλλον. Όταν 
δεν βλέπεις εχθρούς και δεν απαιτείς 
από τους άλλους, είσαι ελεύθερος. Ανά-
σταση είναι αυτή η ελευθερία. Έχω τα 
πάντα δεν απαιτώ τίποτε.

Μετά την Σταύρωση, την Μεγάλη 
Παρασκευή ξεκίνησε η Ακολουθία των 
Μεγάλων Ωρών και έπειτα ο Εσπερινός 
της Αποκαθήλωσης. Ο Ιωσήφ θα πρά-
ξει όσα δεν τόλμησαν οι υπόλοιποι.  Η 
Μεγάλη Παρασκευή όπως σχεδόν κάθε 
χρόνο, μουντή και βροχερή. Προσκυνού-
με τα Πάθη. Υμνολογούμε την Ταφή. 
Προσδοκούμε την Ανάσταση. Ο Επιτά-
φιος της εκκλησίας μας ξεχωριστά όμορ-
φος, όπως θα άρμοζε στο Βασιλιά του 
κόσμου.  «Ω γλυκύ μου έαρ»! Πλήθος 
κόσμου, με αναμμένα κεριά, ακολούθη-
σε την περιφορά του Επιταφίου με κατά-
νυξη, που φέτος έγινε με κάθε μεγαλο-
πρέπεια σε μεγάλη διαδρομή, υπό τους 
ήχους μουσικής φιλαρμονικής μπάντας.

Αυτές τις μοναδικές μέρες του χρό-
νου, όταν βρισκόμαστε σε ξεχειλισμένες 
εκκλησίες, λέμε στους εαυτούς μας και 
στον κόσμο:  Η Βασιλεία του Χριστού ζει! 
Γνωρίζουμε και πιστεύουμε και βεβαιώ-
νουμε πως αυτή η βασιλεία της αγάπης 
Του, θα νικήσει την αμαρτία, το κακό, 
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τον θάνατο!
Πέρα όμως από το Σταυρό και το θά-

νατο, ανέτειλε η Αυγή της ανέκφραστης  
χαράς της Ανάστασης. Ακολουθήσαμε 
το Χριστό στο εθελούσιο Πάθος Του, 
στην νικητήρια Κάθοδό Του στον θάνα-
το και στην πανένδοξη Ανάστασή Του. 
Όλοι στο πανηγύρι της Αναστάσεως! Η 
χαρμόσυνη είδηση ότι «Χριστός Ανέστη» 
μας γέμισε χαρά, ειρήνη, μας ένωσε. 
Αυτή ήταν η πρόσκληση του Προϊσταμέ-
νου και των Ιερέων της εκκλησίας μας: 
Να συμμετάσχουμε στην χαρά όλοι. Η 
αγάπη του Χριστού μας, να θερμάνει 
την ψυχή μας σαν τη φλόγα της ανα-
στάσιμης λαμπάδας. «Αναστάσεως ημέ-
ρα λαμπρυνθούμε λαοί». Στο τέλος της 
Αναστάσιμης Λειτουργίας μοιράστηκαν 
κόκκινα αυγά ως ευλογία σε κάθε πιστό.

Πάσχα! Πέρασμα σε έναν άλλο κό-
σμο, σε μια άλλη ζωή. Μια δυνατή πνοή 
ζωής κατεύθυνε πλέον την εκκλησία. Η 
ζωογόνα αυτή η πνοή περνούσε μέσα 
στους πανηγυρικούς ύμνους και στα 
Ιερά αναγνώσματα, τα οποία λάμπρυ-
ναν τις Ιερές Ακολουθίες την περίοδο 
που ακολούθησε.

Οι επισκέψεις στο «Θαβώρ» από μι-
κρές ή μεγαλύτερες ομάδες ενοριτών 
ζωντάνεψαν και πάλι το πανέμορφο, 
καταπράσινο τοπίο. «Το Θαβώρ» ετοι-
μάζεται να δεχθεί τα παιδιά μας, μικρά 
και μεγάλα, σε τρεις πλέον κατασκηνω-
τικές περιόδους  το καλοκαίρι, γιατί το 
ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ίσως κάτι ση-
μαίνει αυτό! Δόξα τω Θεώ! 

Δυο Κυριακές μετά το Πάσχα, στις 8 
Απριλίου, την Κυριακή των Μυροφόρων, 
πραγματοποιήθηκε η εαρινή αιμοδοτική 
εκστρατεία, που διεξήχθη με απόλυτη 
επιτυχία, στην αίθουσα τελετών του 
Ναού, με το τμήμα αιμοδοσίας του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 
που συνδράμει στην προσφορά αγάπης. 
Πολλοί εθελοντές αιμοδότες, ανταπο-

κρίθηκαν σ’ αυτό το κάλεσμα ζωής, για-
τί πραγματικά δεν κοστίζει, αλλά σώζει 
ζωές. Αποτελεί κορυφαία πράξη αγά-
πης! Κυρίες της ενορίας με περισσή αγά-
πη, φρόντισαν να υπάρχουν πλούσια 
εδέσματα και χυμοί για εκείνους που 
ανιδιοτελώς αιμοδότησαν και συνέδρα-
μαν να συγκεντρωθούν δεκάδες λίτρα 
αίματος.

Καθώς η σχολική χρονιά φτάνει στο 
τέλος της, η αγωνία των μαθητών και 
φοιτητών για τις εξετάσεις εντείνεται. 
Όπως κάθε χρόνο, η εκκλησία μας αρω-
γός, τέλεσε Παρακλητικό Κανόνα την 
Πέμπτη 26 Απριλίου, ώστε να μπορέ-
σουν οι νέοι μας να συμμετάσχουν.  Συ-
μπροσευχηθήκαμε  να έχουν δύναμη τα 
παιδιά, στον προσωπικό τους  αγώνα, με 
τη χάρη του Θεού. 

Το Σάββατο στις 28 Μαΐου, με την ευ-
καιρία της πανηγύρεως του Ιερού Ναού 
της κατασκήνωσής μας, «Το Θαβώρ», 
που είναι αφιερωμένος στο Σωτήρα Χρι-
στό και εορτάζει το Σάββατο μετά την 
Κυριακή της Σαμαρείτιδος, πραγματο-
ποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στο χώρο 
της κατασκήνωσης και ακολούθως στην 
Ιερά Μονή Ακριτοχωρίου. Τα Αναστάσι-
μα τροπάρια που ακούστηκαν κατά τις  
λατρευτικές εκδηλώσεις , μας ξαναγέ-
μισαν μ’ εκείνη την ακατανόητη χαρά 
και τις ασύλληπτες  πράγματι δωρεές 
που μας χάρισε ο Κύριος. Η πνευματική 
τροφή συνδυάστηκε με ζεστή φιλοξενία 
και εξαιρετικό γεύμα που ετοίμασαν με 
αγάπη, κύριες εθελόντριες.

Όμως δεν θα σταματήσουμε να  ψά-
χνουμε, να αναζητούμε αυτήν την πνευ-
ματική τροφή, πείνα, που δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί με τίποτε άλλο, παρά μόνο 
με το Θεό, που είναι Πνεύμα και Αλή-
θεια, Αγάπη και Ελευθερία, Αιώνια ζωή 
και Πληρότητα των πάντων!

Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Τρείς αδελφοί συμφώνησαν να 

θερίσουν εξήντα στρέμματα χωράφι. 
Την πρώτη ήμερα όμως που έπιασαν 
δουλειά έτυχε να αρρωστήσει ο ένας 
από τους τρείς και αναγκάστηκε να γυ-
ρίσει πίσω στην σκήτη. 

Οι άλλοι δύο που έμειναν είπαν 
μεταξύ τους: 

- Δεν κάνουμε μια μικρή προσπά-
θεια να θερίσουμε κι εκείνο που αναλο-
γεί στον αδελφό; Με την ευχή του θα 
το κατορθώσουμε. 

Το είπαν και το έκαναν. Όταν τέ-
λειωσε το θέρισμα, κάλεσαν τον αδελ-
φό να πάρει τον μισθό του. 

- Ποιο μισθό; έλεγε εκείνος. Αφού 
δεν πρόλαβα να θερίσω. 

-Με την ευχή σου έγινε όπως πρέ-
πει η δουλειά, του απαντούσαν οι δύο 
άλλοι. Έλα τώρα να πληρωθείς. 

Επειδή εκείνος δεν δεχόταν να πά-
ρει μισθό και οι άλλοι επέμεναν να του 
δώσουν, για να μην φιλονικούν, πήγαν 
σ’ έναν γείτονα τους Γέροντα να τους 
λύσει την διαφορά. 

- Αββά, άρχισε πρώτος ο αδελ-
φός που είχε αρρωστήσει, πήγαμε οι 
τρείς μας να θερίσουμε. Εγώ όμως, 

προτού πιάσω δρεπάνι στο χέρι, αρ-
ρώστησα και έφυγα. Οι αδελφοί εδώ 
με αναγκάζουν τώρα να πάρω μισθό, 
αν και δεν εργάστηκα. Το βρίσκεις δί-
καιο αυτό; 

- Αββά, επενέβησαν οι άλλοι, οι 
τρείς μαζί αναλάβαμε εξήντα στρέμ-
ματα χωράφι.  Αν θερίζαμε όλοι, 
είναι απίθανο να τελειώναμε στην ορι-
σμένη προθεσμία. Όμως, με την ευχή 
τού αδελφού οι δυο μας το βγάλαμε 
εις πέρας πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι 
λοιπόν δίκαιο να πάρει τον  μισθό του; 

Ο Γέροντας θαύμασε την αγάπη 
των αδελφών εκείνων. Πήρε ευθύς το 
ξύλο κι έκρουσε για να μαζευτούν όλοι 
οι μοναχοί της σκήτης σε σύναξη. 

-Ελάτε, Πατέρες και αδελφοί, να 
κάνουμε σήμερα μια δίκη, τους είπε, 
όταν συγκεντρώθηκαν, και διηγήθηκε 
την υπόθεση. 

Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκά-
σουν τον αδελφό να πάρει τον μισθό 
του. Εκείνος τον πήρε κλαίγοντας κι 
έλεγε διαρκώς πως την ήμερα εκείνη οι 
αδελφοί τον είχαν αδικήσει. 

  Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα



10 11

Τεύχος 81 Θαβώριος Λόγος

Περιέγραψαν: 
Κάποιος συγγραφέας έστειλε το 

καινούργιο βιβλίο του σε κάποιον κρι-
τικό ζητώντας την ιδέα του. Και ο κρι-
τικός του απάντησε: Το βιβλίο που μου 
έστειλες περιέχει πολλές καινούργιες 
και ωραίες ιδέες. Μόνο που οι καινούρ-
γιες ιδέες δεν είναι ωραίες και οι ωραί-
ες δεν είναι καινούργιες.

Μεγάλα λόγια: 
Μη ζητάς απ’ τον ήλιο να λάμπει για 

πάντα, δεν μπορεί: υπάρχει συννεφιά. 
Μη ζητάς απ’ τα φύλλα να μείνουν για 
πάντα στα δέντρα, δεν γίνεται: υπάρχει 
ο άνεμος. Μη ζητάς απ’ τους ανθρώ-
πους να σ’ αγαπούν για πάντα, δεν γί-
νεται: υπάρχει ο θάνατος.

•	 Στα όνειρα μη χτίζεις παλάτια. Χτίσε 
μόνο μια μικρή καλύβα για να είναι 
μικρότερη η συμφορά απ’ την κατα-
στροφή.

•	 ΑΓΑΠΩ σημαίνει παύω να ζω για 
τον εαυτό μου.

•	 Είπαν: Άριστο σπίτι, είναι εκείνο που 
δεν χρειάζεται τίποτε το περιττό και 
δεν στερείται τίποτε το αναγκαίο.

•	 Ο Νεύτων μιλούσε κάποτε για μια 
γυναίκα που είχε πεθάνει. Μια κο-
πέλα τον ρώτησε: Πώς πέθανε; Και 
της απάντησε: Είχες καλύτερη ερώ-
τηση να μου κάνεις: Πώς έζησε;

•	 Μην προχωράς πίσω μου, δεν μπο-
ρώ να σε τραβώ. Μην προχωράς 
μπροστά μου, δεν μπορώ να σ’ ακο-
λουθώ. Περπάτα δίπλα μου να είσαι 
φίλος μου.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
•	 Την κοινωνία την αποτελούν τρεις 

κατηγορίες ανθρώπων. Οι φαύλοι, 
οι Σαύλοι, οι Παύλοι. Οι πρώτοι εί-
ναι πάμπολλοι, οι δεύτεροι ολίγοι, 
οι τρίτοι ελάχιστοι.

•	 Αν θέλεις να ωφελήσεις την κοινω-
νία για ένα χρόνο σπείρε σπόρους, 
αν για δέκα χρόνια φύτεψε δέντρα, 
αν για πάντα καλλιέργησε ανθρώ-
πους.

•	 Μην ξεχνάτε την αξία του χρόνου, 
την σημασία της επιμονής, την ανά-
γκη της εργασίας, τη δύναμη της 
καλοσύνης, την επίδραση του πα-
ραδείγματος, την αξιοποίηση του 
ταλέντου, το χρέος της δημιουργι-
κότητας.

•	 Είπαν στον βασιλιά της Σπάρτης 
Θεόπομπο. Η Σπάρτη δοξάζεται 
γιατί οι βασιλιάδες της ξέρουν να 
διοικούν. «Όχι» απάντησε εκείνος. 
«Δοξάζεται γιατί οι πολίτες της ξέ-
ρουν να πειθαρχούν».

•	 Δύο μυστήρια υπάρχουν στον κό-
σμο. Πώς γεννήθηκα δεν θυμάμαι, 
πώς θα πεθάνω δεν το ξέρω.

•	 Η κακία υποβλέπει, η σύνεση προ-
βλέπει, η αγάπη παραβλέπει.

•	 Δε με νοιάζει τι ήταν ο παππούς μου, 
αλλά το τι α γίνει ο εγγονός μου.

•	 Μη ζητάς να σου δώσουν λουλούδι, 
θα μαραθεί. Μη ζητάς ένα φιλί, θα 
είναι από συνήθεια. Μη ζητάς να 
σου χαρίσουν διαμάντι, θα είναι κάτι 
που γυαλίζει. Ζήτα αγάπη, θα είναι 
κάτι που αξίζει.

Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης

Ιεροψάλτης
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ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...
ΝΑΠΟΛΗ 

Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική 
μυθολογία, η Νάπολη χτίστηκε στο 
σημείο όπου η θάλασσα ξέβρασε νε-
κρή τη σειρήνα Παρθενόπη αφού την 
απέρριψε ο Οδυσσέας.  Στην περιοχή 
αυτή ίσως είχε ιδρυθεί μια αποικία 
ήδη από το 10ο αιώνα π.Χ από Έλλη-
νες της Ρόδου. Το βέβαιο είναι ότι οι 
Έλληνες της Κύμης έκτισαν σε μικρή 
απόσταση μια νέα πόλη που πήρε το 
όνομα Νεάπολις, ενώ η παλιά μετο-
νομάστηκε Παλαιόπολις. Η Νεάπολις 
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η 
ελληνική γλώσσα και τα έθιμα διασώ-
θηκαν ακόμα και κατά τη ρωμαϊκή πε-
ρίοδο. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και τα αλλεπάλληλα 
κύματα εισβολέων, η πόλη τέθηκε υπό 
την επιρροή του Βυζαντίου μέχρι την 
κυριαρχία της από τους Νορμανδούς 
και κατόπιν την κυρίευσή της από τους 
Ισπανούς. Από την ένωση της Ιταλίας 
και έπειτα, τα προβλήματα της πόλης 
έχουν γίνει εθνικό ζήτημα με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το εμφανώς δια-
φορετικό επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ 
βόρειας και νότιας Ιταλίας.

Η Νάπολη σήμερα είναι η τρίτη με-
γαλύτερη πόλη της Ιταλίας, μετά το 
Μιλάνο και τη Ρώμη, και η μεγαλύτερη 
της νότιας Ιταλίας. Η πόλη βλέπει στην 

καμπύλη που σχηματίζει ο θαυμάσιος 
κόλπος της Νάπολης, εκτείνεται μέχρι 
την εύφορη κοιλάδα της Καμπανίας 
και καταλαμβάνει υψώματα και πεδι-
άδες που σχηματίστηκαν από τους αρ-
χαίους ηφαιστειακούς κρατήρες. Ενώ 
η παλιά πόλη χωρίζεται σε έξι περιο-
χές, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο 
της αναπτύχθηκε γύρω από την Τολέ-
ντο και το Καστέλ Νουόβο, το κάστρο 
δηλαδή που το όνομά του σημαίνει 
«καινούριο», για να ξεχωρίζει από τα 
άλλα δύο παλαιότερα , το ντελ’ Όβο 
και το Καπουάνο. Η ζώνη αυτή εκτεί-
νεται μέχρι το λιμάνι και περιλαμβά-
νει και το Παλάτσο Ρεάλε, του οποίου 
το σχέδιο και το μέγεθος το καθιστούν 
ένα από τα σημαντικότερα βασιλικά 
ανάκτορα της Μεσογείου. Ο μεγάλος 
δρόμος της πόλης που είναι γνωστός 
ως Σπακανάπολι έχει χωριστεί σε 
εφτά τμήματα που φέρουν διαφορε-
τικές ονομασίες. Είναι μία από τις πιο 
ζωντανές και ατμοσφαιρικές περιοχές 
της Νάπολης, με καταστήματα, εργα-
στήρια, καφενεία και τρατορίες που 
προσφέρουν εξαιρετική σπιτική κου-
ζίνα.

Οι Ναπολιτάνοι, άλλωστε, ποτέ δεν 
εγκατέλειψαν το πάθος τους για καλό 
φαγητό, το οποίο θεωρείται κοινωνική 
εκδήλωση. Βασικά στοιχεία της ναπο-
λιτάνικης κουζίνας είναι τα ζυμαρικά, 
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια
Φωτεινή Γιαννοπούλου

το ελαιόλαδο και οι ντομάτες.Βέβαια, 
η Νάπολη είναι η πατρίδα της αυθε-
ντικής πίτσας που ψήνεται σε φούρ-
νο με ξύλα. Η πραγματική πίτσα ήταν 
αρχικά χωριάτικο φαγητό που έτρω-
γαν στις φτωχογειτονιές οποιαδήποτε 
ώρα της ημέρας. Ο υπόλοιπος κόσμος 
την αγνοούσε μέχρι που η βασίλισσα 
Μαργαρίτα αποφάσισε να τη δοκιμά-
σει. Έτσι, προς τιμήν της, δημιουργή-
θηκε η πίτσα μαργαρίτα με ντομάτα, 
μοτσαρέλα και βασιλικό, ώστε να πε-
ριέχει τα χρώματα της ιταλικής ση-
μαίας – κόκκινο, άσπρο και πράσινο. 
Εκτός όμως από την πίτσα μαργαρίτα, 
δημοφιλής στην περιοχή είναι και η 
πίτσα μαρινάρα αλλά και η τηγανητή 

πίτσα.
Η Νάπολη όμως αποτελεί και αφε-

τηρία για εξερεύνηση της ευρύτερης  
Καμπανίας και ορμητήριο για εξορ-
μήσεις στην περίφημη ακτή Αμάλφι 
αλλά και  στην περιοχή του Βεζούβιου 
όσο και στην Πομπηία. Η τελευταία 
είναι η πόλη που όταν ο Βεζούβιος 
εξερράγη το 79 μ .Χ αφάνισε μαζί με 
τους κατοίκους της μέσα σε μια τρο-
μερή θύελλα στάχτης. Τα ερείπια της 
Πομπηίας, που ανακαλύφθηκαν κατά 
το 1750, είναι επισκέψιμα και δίνουν  
σήμερα την εντύπωση ότι μια κατάρα 
είχε παγώσει απλά κάθε είδος ζωής.
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια:
Γεράσιμος Κατζός

Δεν θα σε αφήσω σε χλωρό κλα-
ρί

Φράση συνώνυμη της απειλής εί-
ναι το «δεν θα σε αφήσω σε χλωρό 
κλαρί» που τη λέμε προκειμένου να 
δείξουμε σε κάποιον ότι δεν πρόκειται 
να σταματήσουμε να τον κυνηγούμε.

Η έκφραση προέκυψε από τις πρα-
κτικές των αγωνιστών του ’21 και μάλι-
στα χρησιμοποιήθηκε από τον Παλαι-
ών Πατρών Γερμανό σε ένα λόγο του.

Όλο το χειμώνα του 1821, οι αρ-
ματολοί δεν έδιναν μάχες, γιατί το χι-
όνι που σκέπαζε τα ορεινά μέρη ήταν 
τόσο πολύ που δεν τους άφηνε να πο-
λεμήσουν όπως ήθελαν.

Έτσι, οι αρματολοί, άλλοι κατέβαι-
ναν στα χωριά τους κι έμεναν κοντά 
στους δικούς τους κι άλλοι κρύβονταν 
στις σπηλιές και στα «γιατάκια» τους, 
ώσπου σταματούσαν οι χιονοθύελλες.

Οι επιχειρήσεις άρχιζαν συνήθως 
την άνοιξη που έλιωναν τα χιόνια και 
καλυτέρευε ο καιρός.

Αφού αναπαύονταν αναγκαστικά 
όλο το χειμώνα, αποκτούσαν καινούρ-
γιες δυνάμεις και αισιοδοξία. Δεν άφη-
ναν έτσι τον εχθρό να σταθεί σε «χλω-
ρό κλαδί».

Η φράση αυτή είναι του Παλαιών 
Πατρών Γερμανού, που λίγες μέρες 
πριν από την 25η Μαρτίου 1821, άρ-
χισε έτσι έναν από τους περίφημους 
λόγους του:

«Παιδιά μου, ήρθε η άνοιξη. Οι κά-
μποι και τα δένδρα λουλουδίζουν απ’ 
άκρη σ’ άκρη και μόνο η Ελλάδα στε-
νάζει ακόμη σκλαβωμένη. Όλα αυτά, 
όμως, που βλέπετε γύρω σας, είναι 

δικά σας. Γι’ αυτό ας μην αφήνουμε 
τους ξένους να τα καταπατούν. Και το 
τελευταίο χλωρό κλαδί μάς ανήκει….»

Από τότε το «χλωρό κλαδί» έγινε 
σύνθημα όλων των αρματολών κι έμει-
νε ως τις μέρες μας η φράση.

Έλαμψε διά της απουσίας του
Γνωστή σε όλους είναι η φράση 

«έλαμψε διά της απουσίας του» που 
συνηθίζουμε να λέμε για μια απουσία 
που έγινε αισθητή ή σχολιάστηκε από 
τους παρευρισκομένους.

Όταν στην αρχαία Ρώμη κηδεύο-
νταν επίσημα πρόσωπα, πήγαιναν 
μπροστά από την νεκρική πομπή ει-
κόνες των συγγενών και αγαπημένων 
προσώπων του νεκρού.

Την εποχή του αυτοκράτορα Τιβέ-
ριου, πέθανε και κηδεύτηκε η Ιουνία, 
σύζυγος του Κάσσιου και αδερφή του 
Βρούτου, των δύο δηλαδή δολοφόνων 
του Καίσαρα.

Επειδή, όμως, είχε απαγορευτεί η 
δημόσια εμφάνιση των εικόνων των 
δύο αυτών δολοφόνων, έλειψαν έτσι 
από τη νεκρώσιμη πομπή, πράγμα 
που σχολιάστηκε πολύ στη Ρώμη και 
έδωσε αφορμή στον Τάκιτο να γράψει 
στα «Χρονικά» του ότι «ο Κάσσιος και 
ο Βρούτος έλαμπαν ιδιαίτερα, μάλι-
στα, επειδή έλλειπαν οι εικόνες τους».

Την περικοπή αυτή την αποδίδει ο 
Ντε Σενιέ στην τραγωδία του «Τιβέρι-
ος» με τη φράση: «Έλαμπον διά της 
απουσίας των», που από τότε έμεινε 
παροιμιακή.
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Με αλεύρι και μεράκι!

Επιμέλεια 
Ευαγγελία Κατραμίδου

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ!

ΥΛΙΚΑ:

•	 1 κούπα αμύγδαλα

•	 2 κούπες νερό

•	 επιπλέον νερό για μούλιασμα

•	 κάποιο γλυκαντικό ή εκχύλισμα βανίλιας για επιπλέον άρωμα και 
γεύση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Μουλιάζουμε για ένα ή δύο βράδια τα αμύγδαλα σε αρκετό νερό. Φρο-
ντίζουμε να έχουν καλυφθεί πλήρως. Όσο πιο πολύ τα μουλιάσουμε τόσο 
πιο κρεμώδες θα είναι το γάλα μας. Αν τα αφήσουμε πάνω από ένα 
βράδυ καλό είναι να μουλιάσουν στο ψυγείο. Κατόπιν, ξεπλένουμε και 
στραγγίζουμε τα αμύγδαλα. Βάζουμε τα αμύγδαλα και το νερό  στο 
μπλέντε και χτυπάμε πολύ καλά. Στραγγίζουμε σ’ ένα λεπτό σουρωτήρι. 
Πιέζουμε με τα χέρια τα αμύγδαλα να βγάλουν όσο περισσότερο γάλα 
γίνεται. Αν θέλουμε προσθέτουμε μέλι ή κάποια άλλη γλυκαντική ουσία 
και εκχύλισμα βανίλιας για περισσότερο άρωμα και γεύση! Τα αμύγδαλα 
μπορούμε να τα στεγνώσουμε στο φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία και 
να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε κάτι άλλο (μπάρες) ή απλά 
να τα προσθέσουμε στο μπολ μας με βρόμη σταφίδες και αμυγδαλόγαλα.




