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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ή ΒΟΥΛΑ;  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ή ΤΑΚΗΣ; 
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ;

Αγαπητοί μας γονείς,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλοσωρίζουμε στην κατα-
σκήνωση μας «Το Θαβώρ» και σας 
ευχαριστούμε πολύ που ήλθατε 
από την Θεσσαλονίκη για να μας 
δείτε κάνοντας τόσο δρόμο για να 
απολαύσετε τη γιορτή της τελετής 
λήξης της 5ης χρονιάς της κατα-
σκηνώσεως «Το Θαβώρ». 

Επίσης θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη 
Σιδηροκάστρου κ. Μα-
κάριο για την αγάπη 
του και την φροντίδα 
του που μας έχει δεί-
ξει 10 ημέρες τώρα σε 
μας τα παιδιά και τα 
στελέχη της κατασκή-
νωσης του Ιερού Ναού 
Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Εδώ μπορέ-
σαμε για δέκα μέρες 
να περάσουμε ξέ-
νοιαστα και ευ-
χάριστα, μακριά 
από τη θαλπω-
ρή και τη ζεστα-
σιά των γονιών μας, την οποία βρή-
καμε στην αγκαλιά του δικού μας 
π. Νικόλαου.

Αυτές οι δέκα μέρες ήταν πολύ 
ξεχωριστές  για μας, το κακό όμως 
είναι ότι δυστυχώς πέρασαν πολύ 
γρήγορα. Η κατασκήνωση αυτή έχει 
αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στην 

H τελετή λήξης της 5ης χρονιάς 
της κατασκηνώσεως «Το Θαβώρ». 

καρδιά μας, καθώς κάθε καλοκαίρι 
συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί για να 
απολαύσουμε τις δραστηριότητες 
και τα παιχνίδια που έχει διοργα-
νώσει για μας ο π. Νικόλαος και τα 
στελέχη όλα με πολύ μεράκι και 
αγάπη. Αυτήν την ξεχωριστή χρο-
νιά, όπως και κάθε άλλη άλλωστε, 
περάσαμε τις ώρες μας πολύ δημι-
ουργικά, πραγματοποιώντας εξορ-

μήσεις σε διάφορα μέρη, όπως 
σε μοναστήρια, σε πισίνες, 

στη λίμνη Κερκίνη για 
κανό, στα Πορόια για 
ιππασία, αλλά και στο 
μαγευτικό σπήλαιο 
της Αλιστράτης. Δια-
σχίζοντας αυτή τη μι-
άμιση εβδομάδα, ο π. 
Νικόλαος φρόντισε  
για μας να ενημερω-

θούμε κατάλληλα για 
πολλά  που θα μας βο-
ηθήσουν στη ζωή μας, 

όπως για την ασφαλή 
πλοήγησή μας στο 
διαδίκτυο και για 
τις πρώτες βοή-
θειες από άτο-
μα με εμπειρία 

και γνώση.
Η προστατευτική κ. Φανή, το 

πειραχτήρι η κ. Δέσποινα, η αρχό-
ντισσα κ. Βαΐα, η ναζιάρα κ. Πο-
λυχρονία, η πανταχού παρούσα κ. 
Στέλλα, η ήρεμη δυναμική κ. Κρυ-
σταλλία και η οργανωτική κ. Δήμη-
τρα είναι οι γοητευτικές και αξιο-



4

Θαβώριος Λόγος Τεύχος 47

πρεπείς κυρίες που φρόντιζαν για 
μας ημέρα και νύχτα για να έχουμε 
τις πεντανόστιμες λιχουδιές τους 
στα πιάτα μας.

Οι άνθρωποι που διατηρούσαν 
την τάξη στην κατασκήνωση, εκτός 
από το αρχηγείο ήταν οι πολυαγα-
πημένοι μας και ξεχωριστοί ομα-
δάρχες. Αυτά τα άτομα φρόντιζαν 
να περάσουμε καταπληκτικά αυτές 
τις δέκα μέρες, μαθαίνοντάς μας 

τη συνεργασία και την ομα-
δικότητα.

Ο σημαντικότερος όμως 
άνθρωπος από όλους είναι ο 
λατρευτικός και αξιαγάπη-
τος π. Νικόλαος. Ο άνθρω-
πος αυτός φρόντιζε αδιάκο-
πα για μας, μας διασκέδαζε 
με το δικό του μοναδικό τρό-
πο, μας έδινε συμβουλές και 
βρίσκονταν πάντα εκεί για 
τον καθένα μας ξεχωριστά.

Του χρωστάμε ένα τερά-
στιο ευχαριστώ από τα βάθη 
της καρδιάς μας, για την 
υπομονή, την δύναμη και το 
χρόνο που ήταν διατεθειμέ-
νος να αφιερώσει σε μας.

Όπως καταλάβατε, στην 
κατασκήνωση αυτή λειτουρ-
γούμε σαν οικογένεια, στη-
ρίζοντας ο ένας τον άλλο, 
μαθαίνοντας από τα λάθη 
μας και κατανοώντας τις 
ιδιαιτερότητες του καθενός, 
μιας και βρίσκονται σχεδόν 
εκατό διαφορετικά πρόσω-
πα και χαρακτήρες των κα-

τασκηνωτών, οι οποίοι πρέπει να 
συμβιώσουν αρμονικά αυτές τις 
δέκα μέρες.

Τέλος περιμένουμε με ανυπο-
μονησία την επόμενη κατασκηνω-
τική περίοδο, καθώς θα βρισκόμα-
στε πρώτα ο Θεός στις καινούριες 
εγκαταστάσεις της κατασκήνωσής 
μας, με νέα και παλιά πρόσωπα.

Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας και ελπίζουμε να απολαύσετε 
μια ευχάριστη βραδιά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδη-
ροκάστρου κ. Μακάριος παίζοντας με τα 
παιδιά !!!

Υ.γ. Η ομιλία αυτή συντάχθηκε και εκφωνήθηκε από τα παιδιά της 4ης 
κατασκηνωτικής χρονιάς κατά την εορτή λήξης της κατασκήνωσης την 26 
Αυγούστου 2016.
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« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »

Ο γέροντας αυτός, λοιπόν, ήταν γεμά-
τος πνευματικό ζήλο. Κάποτε τον επι-
σκέφτηκε κάποιος και επαίνεσε το εργό-
χειρό του – έπλεκε σειρά – και αυτός δεν 
μίλησε. Εκείνος του ξαναέκανε λόγο, και 
αυτός πάλι δεν μίλησε. Την τρίτη όμως 
φορά είπε στον επισκέπτη: «Αφότου ήρ-
θες εδώ μέσα, μου έδιωξες τον Θεό».

Έλεγαν μάλιστα για τον αυτόν τον 
αββά ότι πήγε στην εκκλησία στη Σκήτη, 
και επειδή άκουσε μερικούς αδελφούς να 
λογομαχούν, γύρισε στο κελλί του. Εκεί 
έκανε τρεις κύκλους γύρω από αυτό και 
έπειτα μπήκε. Κάποιοι αδελφοί που τον 
είδαν, απόρησαν γιατί το έκανε αυτό και 
πήγαν και τον ρώτησαν. Εκείνος τους απά-
ντησε: «Είχα τα αυτιά μου γεμάτα από 
τη λογομαχία. Έκανα λοιπόν τους κύκλους 
για να τα καθαρίσω και μετά με γαλήνιο 
τον νου μου να μπω στο κελλί μου».

Ο γέροντας είπε και το εξής: «Τρεις 
φιλόσοφοι ήταν φίλοι, και πεθαίνοντας 
ο ένας άφησε τον γιο του στον έναν από 
τους φίλους του. Ο γιος, με το που με-
γάλωσε, πήγε με τη γυναίκα εκείνου που 
τον ανέθρεψε. Όταν το έμαθε εκείνος, τον 
πέταξε έξω, και ενώ αυτός του ζητού-
σε επίμονα συγγνώμη, δεν ήθελε να τον 
δεχτεί αλλά του είπε: ‘’Πήγαινε, κάνε 
τρία χρόνια τον ποταμίτη (ο ποταμίτης 
μετέφερε με σκάφος από τη μια όχθη 
του Νείλου στην άλλη, εργασία που ήταν 
πολύ κουραστική κι έτσι εδώ αναφέρεται 
ως τρόπος τιμωρίας) και έτσι θα σε συγ-
χωρήσω’’. Ήρθε λοιπόν μετά τρία χρό-

Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός
νια, αλλά και πάλι του είπε: ‘’Δεν με-
τανόησες ακόμη. Πήγαινε κάνε άλλα τρία 
χρόνια πληρώνοντας, για να σε βρίζουν’’. 
Έτσι και έκανε. Μετά από αυτά εκείνος 
του είπε: ‘’Πήγαινε τώρα στην πόλη των 
Αθηνών και μάθε τη φιλοσοφία’’.

Μπροστά στην πύλη της πόλης κα-
θόταν ένας γέρος φιλόσοφος και έβριζε 
εκείνους που έμπαιναν από αυτήν. Όταν 
λοιπόν έβρισε τον νεαρό, αυτός γέλασε, και 
ο γέροντας του είπε: ‘’Τί είναι αυτό, που 
εγώ σε έβρισα και εσύ γέλασες;’’  ‘’Εί-
ναι να μη γελάσω’’, του απάντησε ‘’που 
εδώ και τρία χρόνια πλήρωνα για να με 
βρίσουν και σήμερα βρίστηκα δωρεάν; Γι΄ 
αυτό γέλασα’’. Του είπε τότε ο γέροντας 
‘’Προχώρα, πέρασε μέσα στην πόλη’’.»

Και ο αββάς Ιωάννης κατέληξε: 
«Αυτή είναι η πύλη του Θεού, και οι πα-
τέρες μας περνώντας από πολλές ύβρεις 
μπήκαν χαρούμενοι στην πόλη του Θεού. 
Το ίδιο και οι άγιοί μας που μοιάζουν με 
κήπο γεμάτο από δέντρα με διάφορους 
καρπούς. Αλλά ποτίζονται από ένα νερό. 
Διαφορετική δηλαδή είναι η πνευματική 
εργασία του ενός αγίου και διαφορετική 
του άλλου, αλλά ένα είναι το Πνεύμα 
που ενεργεί σε όλους αυτούς ». 

Ο ίδιος είπε στον αδελφό του: «Αν 
και είμαστε πολύ παρακατιανοί μπροστά 
στους ανθρώπους, ωστόσο ας χαρούμε 
γι΄ αυτό για να μας τιμήσει ο Θεός».  

Επιμέλεια 
Στέλλα Τάσκα
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Το τέλος του καλοκαιριού συχνά 
προκαλεί άγχος στα περισσότερα 
μέλη της οικογένειας. Γονείς και 
παιδιά μπορεί να αγχώνονται για το 
καινούριο ξεκίνημα, για την αλλα-
γή σχολείου ή για την πιο απαιτη-
τική τάξη που θα αρχίσει με τη νέα 
σχολική χρονιά. Η μετάβαση για τα 
παιδιά από το τεμπέλικο καλοκαί-
ρι όπου το μόνο πράγμα που τους 
ένοιαζε ήταν πώς θα περάσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους, στο πρωινό 
ξύπνημα και στο να προσέχουν όλοι 

μέρα στην τάξη, είναι στην πραγ-
ματικότητα ένα μεγάλο σοκ! Πάρτε 
παράδειγμα από τον εαυτό σας. Το 
τέλος των ολιγοήμερων καλοκαιρι-
νών διακοπών και η επιστροφή στην 
πραγματικότητα, εύκολα μπορούν 
να μας κάνουν να αισθανθούμε με-

λαγχολία, να νιώσουμε αποδιοργα-
νωμένοι και να θέλουμε απαραίτη-
τα χρόνο προσαρμογής. Παρόμοια, 
αλλά και σε μεγαλύτερο ακόμα βαθ-
μό νιώθουν και τα παιδιά! 

Η προετοιμασία προσαρμογής 
και η βοήθεια των γονιών!

Τα περισσότερα παιδιά ακολου-
θούν χαλαρά ωράρια ύπνου κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού. Σύντομα 
όμως θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν το καθημερινό και αυστηρό 
πρωινό ξύπνημα, αλλά και όχι μόνο. 

Σε λίγο καιρό θα πρέπει να διατη-
ρούν για ώρες την προσοχή τους 
μέσα σε μια τάξη, να οργανώνονται 
και να λειτουργούν με πρόγραμμα! 
Μία με δύο εβδομάδες νωρίτερα από 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
επομένως, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 

Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ….
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οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά 
να καθιερώσουν μια ρουτίνα ύπνου 
που θα τα ελαφρύνει από το σοκ 
του πρωινού ξυπνήματος. Τα παιδιά 
πρέπει να ρυθμίσουν σε αυτήν τη 
φάση το βιολογικό τους ρολόι από 
την αρχή! Εξηγήστε στο παιδί τους 
λόγους και το πώς θα ωφεληθεί που 
θα εφαρμόσετε μαζί ένα πρόγραμμα 
ύπνου. Αν το παιδί το δει σαν τιμω-
ρία ή σαν κάτι που θα πρέπει να λυ-
πάται για αυτό, το πιθανότερο είναι 
να μη συνεργαστεί. Μην περιμένετε 
το παιδί που πήγαινε μέχρι χτες για 
ύπνο στις 11, να πάει σήμερα στις 
9. Ξεκινήστε με 20 λεπτά νωρίτερα 
από αυτήν που πηγαίνει το παιδί σή-
μερα, διατηρήστε το για 2 – 3 μέρες, 
και μειώστε σταδιακά την ώρα μέχρι 
να καλύψει το παιδί 9 περίπου ώρες 
από την ώρα που θα ξυπνάει για το 
σχολείο.

Η τηλεόραση, τα παιχνίδια και οι 
έξοδοι πρέπει να τελειώνουν πλέον 
νωρίτερα έτσι ώστε να έχει το παιδί 
χρόνο να ηρεμήσει το σώμα και το 
πνεύμα του. 

Ξεκινήστε να οργανώνετε το δω-
μάτιο και το χώρο που θα μελετάει 
το παιδί. Ενθαρρύνετε το παιδί να 
συμμετέχει στην όλη διαδικασία ορ-
γανώνοντας χωριστά τα παιχνίδια, 
τα ρούχα, τις αφίσες, τα διακοσμη-
τικά από το χώρο που θα πρέπει να 
συγκεντρώνεται και να εργάζεται.

Ας έρθουμε τώρα στο κομμάτι 
των συναισθημάτων. Αν όχι τα πε-

ρισσότερα, αρκετά παιδιά έχουν ένα 
βαθμό άγχους, αγωνίας και νευρι-
κότητας όταν αρχίζει το σχολείο. 
Όταν οι γονείς μιλούν με τα παιδιά, 
συζητούν και αναγνωρίζουν τα συ-
ναισθήματα, τους φόβους και τις 
ανησυχίες τους, τα βοηθούν να μοι-
ραστούν το φορτίο τους και να ανα-
πτύξουν δεξιότητες διαχείρισης των 
συναισθημάτων τους. Ενθαρρύνετε 
τα παιδιά να μιλήσουν για προηγού-
μενες θετικές εμπειρίες από το σχο-
λείο και ενσωματώστε τες στις νέες 
εμπειρίες που θα έρθουν! Αν το παιδί 
ανησυχεί για το φόρτο δουλειάς και 
φοβάται για τις επιδόσεις του, καθη-
συχάστε το εξηγώντας πως οι πρώ-
τες εβδομάδες είναι επαναληπτικές. 
Ακόμα και αν προκύψουν δύσκολα 
πράγματα στην πορεία, διαβεβαιώ-
στε το παιδί πως θα είστε δίπλα του 
και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
στο τέλος θα τα καταφέρει! 

Τέλος, οι γονείς θα πρέπει να 
αφήσουν τα παιδιά να γνωρίζουν 
ότι έχουν επίγνωση για το τι περ-
νούν και ότι θα είναι δίπλα τους για 
να τους βοηθήσουν στη διαδικα-
σία προσαρμογής. Το μήνυμα που 
θα πρέπει να περάσουν οι γονείς 
στα παιδιά είναι πως ακόμα και αν 
τελείωσε κάτι τόσο όμορφο όπως 
είναι το καλοκαίρι, αυτό δε σημαί-
νει πως δε θα έρθουν άλλες στιγμές 
το ίδιο όμορφες, και είναι πολύ πι-
θανό αυτές να είναι στο σχολείο!!! 
 Έλενα Παπαθανασίου

Εκπαιδευτικός



Οι Κυρίες που φρόντιζαν για το καθημερινό φαγητό και τις λιχουδιές, 

τα Παιδιά της 5ης κατασκηνωτικής χρονιάς 
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“Τη μερίδα του λέοντος”
Είναι και αυτή μια φράση βγαλμένη 

από τους μύθους του Αισώπου.
Μία μέρα , λοιπόν , το λιοντάρι ο 

γάιδαρος και η αλεπού αποφάσισαν να 
βγούν μαζί να πάνε να κυνηγήσουν. 
Όταν τελείωσε το κυνήγι τους , το λιο-
ντάρι ανάθεσε στο γάιδαρο να τους κά-
νει τη μοιρασιά. Δίκαιος ο γάιδαρος τα 
μοίρασε στα τρία μέρη και πρότεινε στο 
λιοντάρι να διαλέξει. Εκείνο , όμως , θύ-
μωσε πάρα πολύ και χύμηξε πάνω στο 
γάιδαρο και τον έφαγε , λέγοντας στην 
αλεπού να κάνει αυτή τη μοιρασιά. Εκεί-
νη παμπόνηρη, όπως ήταν , τα έκανε όλα 
ένα μερίδιο και κράτησε μόνο δυο-τρία 
μικροπράγματα. Το λιοντάρι τη ρώτησε 
τότε , ποιος την έμαθε να μοιράζει μ΄ 
αυτό τον τρόπο;

-  ‘’Η συμφορά του γαιδάρου’’, απά-
ντησε η αλεπού . Μ’ αυτό του το μύθο ο 
Αίσωπος θέλει να μας πει , ότι τα δυστυ-
χήματα των άλλων σωφρονίζουν τους 
ανθρώπους και ο δυνατός παίρνει πάντα 
τη..... μερίδα του λέοντος !

‘’ Μάννα εξ ουρανού ‘’
Μεταφορικά η ανέλπιστη , η απρόο-

πτη βοήθεια ( με τη βοήθεια του Θεού 
).Το ‘’μάννα’’ είναι , σύμφωνα με την 
Αγία Γραφή , η τροφή  που έριξε ο Θεός 
στους περιπλανώμενους , στην έρημο 
της Αραβίας , Εβραίους ( Έξοδος ιστ’ ) . 
Κατά το Λ.Α.Γ. (σελ. 595) η λέξη “μάν-
να” προερχεταί από το εβραϊκό μαν χού 
που θα πει: Τι είναι αυτό; Φράση με την 
οποία διατηρήθηκαν τότε οι Εβραίοι, 
όταν για πρώτη φορά  αντίκρυσσαν την 
έρημο.

Το “μάννα”, σύμφωνα με τις θρη-
σκευτικές αντιληψείς, συμβολίζει “τον 
άρτον της ζωής”, δηλ. τον Ιησού Χριστό 

Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

και την διδασκαλία του.
“Αν είσαι παπάς, με την αράδα 

σου θα πας”
Φράση που μας την έκανε πιο γνωστή 

και από τότε έμεινε, ο Γέρος του Μω-
ρία Θ. Κολοκοτρώνης. Λεγόταν, κυρίως 
στους μύλους και στις βρύσες, που πε-
ρίμεναν με τη σειρά τους ν’ αλέσουν ή 
να πάρουν ένα σταμνί νερό. Έτσι, όταν 
έβλεπαν κανένα παπά να θέλει να μην 
τηρήσει τη σειρά, του λέγανε τη φράση 
αυτή.

 
“Πράσινα άλογα / πράσσειν άλο-

γα”
Είναι γεγονός ότι πολλοί από εμάς νο-

μίζουμε ότι η φράση, όπως προφέρεται, 
είναι πράσινα άλογα. Ωστόσο, το σωστό 
είναι Πράσσειν άλογα.

Τι σημαίνει η φράση αυτή; 
Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λέει 
πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας 
ακούγονται παράλογα, συνηθίζουμε να 
λέμε: « Τί είναι αυτά που μου λες; Αυτά 
είναι αηδίες και πράσσειν άλογα».

Το «πράσσειν άλογα» λοιπόν, δεν 
είναι πράσινα άλογα όπως πιστεύει πο-
λύς κόσμος, αλλά αρχαία ελληνική έκ-
φραση. Προέρχεται εκ του ενεργητικού 
απαρέμφατου του ρήματος «πράττω» ή/
και «πράσσω» (τα δύο τ, αντικαθίστα-
νται στα αρχαία και από δύο σ), που είναι 
το «πράττειν» ή/και «πράσσειν» και του 
«άλογο» που είναι ουσιαστικά το ουσια-
στικό «λόγος» που σημαίνει λογική (σε 
μία από τις έννοιες του) με το α στερητι-
κό μπροστά.

Α-λογο το παράλογο, δηλαδή, πράσ-
σειν άλογα, το να κάνει κανείς παράλογα 
πράγματα!

Επιμέλεια:
Εύα Βαθρακίδου

Θεατροπαιδαγωγός



ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
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ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

Ο λατρευτικός Αύγουστος εί-
ναι για την ενορία μας δύο φορές 
«το Πάσχα του καλοκαιριο». Δα-
νειζόμαστε από τον Φώτη Κόντο-
γλου την ονομασία αυτή για τη 
μεγάλη Θεομητορική εορτή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να 
χαρακτηρίσουμε έτσι ολόκληρο 
τον μήνα. Η ενορία μας έχει δύο 
φορές Πάσχα τον Αύγουστο, γι-
ατί λαμπρά πανηγυρίζει από τη 
μια για το μοναδικό για την αν-
θρωπότητα γεγονός της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, στην 
οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός 
μας, και από την άλλη για τη Με-
τάσταση της  Παναγίας Μητέρας 
Του. Δεσποτική επομένως και Θε-
ομητορική πανήγυρη! Πάσχα λοι-
πόν στην καρδιά του καλοκαιριού 
δύο φορές!

Ο Ναός λαμπροστόλιστος, 
αστραφτερός και σημαιοστολι-
σμένος γιόρτασε φέτος με ιερο-
πρέπεια τις δύο αυτές μεγάλες 
γιορτές. Ένας μεγάλος αριθμός 
γυναικών της ενορίας κινητοποι-
ήθηκαν και ανάλωσαν τους εαυ-
τούς τους στη διακονία του Ναού 
με επίγνωση και υπευθυνότητα. 
Ευτρεπίστηκε ο Ναός, ετοιμάστη-
καν τα σταφύλια, προσφέρθη-
κε  παραδοσιακή φιλοξενία και 
παρασχέθηκε δεξίωση προς τιμή 
των προσκεκλημένων στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις προσώπων. 

Την 1η Αυγούστου το απόγευ-
μα κατά τη διάρκεια του Μικρού 
Παρακλητικού Κανόνος εξήλθε 
τελετουργικά από το Ιερό Βήμα η 
μεγαλειώδης Εφέστιος Εικών της 
Μεταμορφώσεως και τοποθετή-
θηκε στον Κυρίως Ναό για προ-

σκύνηση, ενώ οι ψάλτες έψελναν 
τα Μεγαλυνάρια της εορτής, που 
γέμισαν την ψυχή μας  χαρά  και  
κατάνυξη. 

Στις 5 Αυγούστου, παραμο-
νή της εορτής, ο Παναγιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Άνθιμος χορο-
στάτησε στον Μέγα Πανηγυρι-
κό Εσπερινό, μετά το πέρας του 
οποίου προσφέρθηκε για πρώτη 
φορά στον αυλόγυρο του Ναού  
η παραδοσιακή φασολάδα σε 
όλο το εκκλησίασμα. Στην Ιερή 
Αγρυπνία, που ακολούθησε, όλοι 
σχεδόν  προσήλθαν στη Θεία Κοι-
νωνία και στο τέλος όλοι πήραμε 
από τα ευλογημένα σταφύλια, 
όπως το απαιτεί η παράδοσή μας.

Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα 
της εορτής, στην Πανηγυρική Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία προε-
ξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Θερμών κ. Δημήτριος και το 
απόγευμα έγινε η λιτάνευση της 
Εφεστίου Εικόνος δια μέσου των 
οδών της ενορίας. Προπορευόταν 
μπάντα, που την αποτελούσαν 
νεαροί και νεαρές,  και ακολου-
θούσε στρατιωτικό επιβατικό 
όχημα (τζιπ) του Συλλόγου Ιστο-
ρικών Στρατιωτικών Οχημάτων 
(Σ.Ι.Σ.Ο.), που είλκε τον κιλλίβα-
ντα, επάνω στον οποίο είχε προσ-
δεθεί η υπερμεγέθης Εφέστιος 
Εικών.  Η συμμετοχή των πιστών  
απίστευτα μεγάλη!

Στις 7 Αυγούστου τελέστηκε 
Ιερό Ευχέλαιο και στις 13 Αυγού-
στου, κατά την απόδοση της εορ-
τής, στο τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας η Εφέστια Εικόνα επανήλθε 
τελετουργικά στο Ιερό Βήμα και 
επανατοποθετήθηκε ως Βημα-
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Επιμέλεια:
Λουκία Ασλανίδου

τάρισσα στο εκεί προσκυνητά-
ρι της. Από μακριά μόνο θα την 
καμαρώνουμε τώρα, μέχρι να ξα-
ναβγεί και πάλι του χρόνου κατά 
τον λατρευτικό μας Αύγουστο.

Στις 14 Αυγούστου, παραμο-
νή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στο τέλος της κυριακάτικης Θεί-
ας Λειτουργίας έγινε η ΄Εξοδος 
από το Ιερό Βήμα του μεγάλου 
πολύτιμου υφασμάτινου κεντη-
τού Επιταφίου της Κοιμήσεως 
της Παναγίας και τοποθετήθη-
κε για προσκύνηση στον Κυρίως 
Ναό. Εκεί έγινε εκτενής δέηση 
και όλοι ψάλαμε το «Ἀπόστολοι 
ἐκ περάτων». Κατά τον Εσπερινό 
ο Επιτάφιος της Πναγίας ήταν το-
ποθετημένος στον σολέα σε στο-
λισμένο με δροσερά πολύχρωμα 
λουλούδια κοβούκλιο. Ιερείς και 
ιεροψάλτες έψαλαν μπροστά της 
και προς τιμή της τα  Εγκώμια 
της Παναγίας (τον Επιτάφιο Θρή-
νο) και ακολούθησε η λιτάνευση 
του Επιταφίου στους τέσσερις 
δρόμους που περιβάλλουν τον 
Ναό με τη συμμετοχή πλήθους 
πιστών. Όλα αυτά, που μας θύμι-
σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν 
αποτελούν ανάμνηση ενός πένθι-
μου γεγονότος, αλλά ένα δεύτερο 
Πάσχα, μια δεύτερη Λαμπρή. Δι-
ότι η Παναγία μας πεθαίνοντας 
«μετέστη πρός τήν ζωήν» και γι’ 
αυτό όλη η Ορθοδοξία στη γιορ-
τή της καταμεσής στον όμορφο 
Αύγουστο αναφωνεί με χαρά και 
με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβεί-
ες της προς τον Σωτήρα Χριστό: 
«Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν 
ἐφύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν 
κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε. 
Μετέστης πρός τήν ζωήν, Μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς». Ο Επιτά-
φιος έμεινε για προσκύνηση στον 

Κυρίως Ναό μέχρι την απόδοση 
της εορτής.

Από τις 17 έως τις 27 Αυγούστου 
λειτούργησε  και φέτος για πέ-
μπτη χρονιά η κατασκήνωση «Το 
Θαβώρ» σε  χώρο της Μητροπό-
λεως Σιδηροκάστρου. Του χρόνου 
- πρώτα ο Θεός – θα λειτουργήσει 
στον δικό μας κατασκηνωτικό 
χώρο στην οροσειρά Μπέλλες. Γυ-
ναίκες και Νέοι (Ομαδάρχες) της 
ενορίας  με ανεξάντλητη τη διά-
θεση για προσφορά και αυταπάρ-
νηση αναλώθηκαν υπηρετώντας 
όλους και οικονομώντας όλα. Τα 
παιδιά γνώρισαν την αληθινή ψυ-
χαγωγία και τη συνεργασία, την 
τάξη και την εργατικότητα, τον 
σεβασμό και την υποχωρητικότη-
τα, την ευγένεια και τη συγχωρη-
τικότητα και επέστρεψαν με τις 
καλύτερες εμπειρίες και εφόδια 
για τη ζωή.

Στις 12 Σεπτεμβρίου τελέστη-
κε σε όλα τα σχολεία της ενορίας, 
καθώς και στις σχολικές αίθου-
σες των παιδιατρικών κλινικών 
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, 
ο Αγιασμός για την έναρξη των 
μαθημάτων κατά το νέο σχολικό 
έτος.

Στις 14 Σεπτεμβρίου τη δε-
σποτική εορτή της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού τη γιορτάσα-
με όχι μόνο με Θεία Λειτουργία 
ανήμερα της εορτής αλλά και με 
αγρυπνία και με την ακολουθία 
των Χαιρετισμών προς τον Τίμιο 
Σταυρό, ο οποίος σύμφωνα με 
έναν ύμνο της Εκκλησίας μας εί-
ναι «ο φύλαξ της οικουμένης, η 
ωραιότης της Εκκλησίας, των πι-
στών το στήριγμα, των αγγέλων 
η δόξα».

 



Στιγμιότυπα από τον 
Πανηγυρικό Εσπερινό, 
την Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία και την Ιερή 
Λιτανεία της Εφεστείου 
Εικόνας της Μεταμορφώ-
σεως που απαθανάτησε 
ο φωτογραφικός φακός 
στην διάρκεια της εορτής 
του Ιερού μας Ναού, τον 
Αύγουστο του 2016.
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Πολλές από τις αρχαίες προθέ-
σεις έπαψαν να χρησιμοποιούνται 
ως απλές λέξεις μπροστά από ου-
σιαστικά ή αντωνυμίες. Όλες  όμως 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται 
ως πρώτο συνθετικό σε σύνθετες 
λέξεις: εισέρχομαι, ενέχομαι, εκδί-
δω, εξάγω, προλαμβάνω, προσβάλ-
λω, συνθέτω, ανατίμηση, διαβολή, 
κατάβαση, μετακινώ, παραλαβή, αμ-
φίρροπος, αντίλογος, επίθεση, πε-
ριβάλλον, αποτινάσσω, υποβάλλω, 
υπερέχω.

Ορισμένες από τις απαρχαιωμέ-
νες προθέσεις συνεχίζουν να χρη-
σιμοποιούνται σε ειδικές χρήσεις 
(στα μαθηματικά) ή σε παγιωμένες. 

Οι προθέσεις αυτές είναι οι 
εξής:

•	 διά ή διά βίου μάθηση παρέ-
χει εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

•	 εκ	ή	εξ	Η εφημερίδα δημοσι-
εύει μια εξ βαθέων συνέντευ-
ξη του πρώην υπουργού.

Μια νέα μέθοδος είναι η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση.

•	 επί	Η αρχή της δεδηλωμένης 
ορίζεται το 1875 επί Χαρι-
λάου Τρικούπη.

•	 περί	Μιλούσαμε περί ανέμων 
και υδάτων.

•	 προ	 Μου τηλεφώνησε προ 
ολίγου.

•	 υπέρ	 Κινεζική παρέμβαση 

Απαρχαιωμένες	Προθέσεις
υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα.

•	 υπό		 Η συμφωνία θα επιτευ-
χθεί υπό όρους.

Πολύ συχνά αρκετές από τις 
αρχαίες προθέσεις, όταν χρησι-
μοποιούνται πριν από ουσιαστικά 
ή αντωνυμίες ή πρώτα συνθετικά 
σύνθετων λέξεων, υφίστανται 
φθογγολογικές μεταβολές που τις 
καθιστούν αγνώριστες για όσους 
δεν έχουν γνώση της αρχαίας ελ-
ληνικής:

• εκ  εξ : εξ ανάγκης, εξ 
ολοκλήρου, εξέρχομαι

• εν  έννομος, εγκαταλείπω, 
έγγαμος, εμπόλεμος, ελλείπω, 
έρρινος

• συν  συγγραφή, συγκίνηση, 
συμπάσχω

• κατά  κατεργασία, καθορί-
ζω

• μετά και αντί  μετέχω, 
αντέχω, μεθεπόμενος, ανθέλ-
ληνας.

Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός
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