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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
Φωτεινή Γιαννοπούλου

Λουκία Ασλανίδου
Στέλλα Τάσκα,

Εύα Βαθρακίδου

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

ΟΔΟΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζο-
ντας τη Γέννηση του Κυρίου και 
Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού την ονομάζει «μυστήρι-
ον ξένον» , «μέγα και παράδοξον 
θαύμα». Ο λόγος των Πατέρων 
και των Αγίων, που βίωσαν το 
γεγονός της Θείας Σαρκώσεως 
εν Πνεύματι Αγίω, είναι σαφής: 
ακατανόητον, ανερμήνευτον, 
ανεξιχνίαστον, ακατάληπτον, 
απερινόητον παραμένει ό,τι συ-
ντελέστηκε στη Βηθλεέμ της Ιου-
δαίας. Και τούτο επειδή

Ο Αχώρητος Θεός σμικρύνε-
ται καί χωράει σε μήτρα παρθενι-
κή .

Ο Άυλος περιβάλλεται την ύλη 
και σαρκοφορεί.

Ο Άχρονος δέχεται αρχή. Ζει 
και κινείται εν χρόνω.

Ο Αναφής, αυτός που δεν εγ-
γίζεται και δεν πιάνεται, γίνεται 
προσιτός. Κρατιέται στην αγκα-
λιά και τρέφεται με μητρικό γάλα.

Ο Δημιουργός του σύμπαντος 
κόσμου πλάθεται και βιώνει την 
ενδομήτρια ζωή και διαμορφώνε-
ται «εις άνδρα τέλειον».

Ο υπό των Χερουβείμ Διακο-
νούμενος γεννάται ως έσχατος 
σε σπήλαιο αλόγων ζώων.

Ο «Ήλιος της δικαιοσύνης» 
έχει αστέρα που Τον προμηνύει 
όντας ο Ίδιος  «το φως το αληθι-
νόν».  

Τι συμβαίνει άραγε και όλα 
αυτά τα ανερμήνευτα και αντι-
φατικά συμβαίνουν; 

Γιατί οι άγγελοι κατέρχονται 

στη γη; Μήπως δεν μπορούν να 
αποχωριστούν τον Κύριο και Θεό 
τους; Μήπως μοιάζουν με τιμη-
τικό άγημα που προστατεύει και 
τιμά Αυτόν τον «ξένο», τον γνω-
στό και άγνωστο μαζί, στη γειτο-
νιά των ανθρώπων, στον πλανή-
τη γη;

Γιατί οι ποιμένες πιστοποιούν 
το Γεγονός, μάρτυρες και αυτοί 
ενός παράξενου αλλά πραγματι-
κού Συμβάντος;

Οι Μάγοι της Ανατολής για-
τί οδοιπορούν, γιατί φέρνουν τα 
δώρα;

Ο Αύγουστος Καίσαρας γιατί 
εξέδωσε το διάταγμα της απο-
γραφής; Πώς συνέπεσε ο χρόνος 
με το γεγονός της Ενανθρώπη-
σης;

Γιατί όλα αυτά συμπίπτουν 
στο χρόνο, στα πρόσωπα, στον 
Πρωταγωνιστή;  

Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, 
παρατηρώντας, βιώνοντας και 
αναλύοντας το γεγονός της Θείας 
Γέννας, ομιλούν για τη Θεία  Οι-
κονομία. Πρόκειται για το σχέδιο 
του Θεού, που ξετυλίγεται μέσα 
στους αιώνες και παίρνει την τε-
λική του μορφή, κυριολεκτικά 
λαμβάνει «σάρκα και οστά», τη 
στιγμή της Θείας Ενανθρώπησης. 
Αμέτρητοι άνθρωποι το υπηρέ-
τησαν: λαοί, πολιτισμοί, παγκό-
σμιες καταστάσεις. Όλοι και όλα 
έγιναν υποτακτικά του θείου 
σχεδίου. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 
Ευαγγέλια αναγράφεται ένας 
ατέλειωτος αριθμός προσώπων, 
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αλυσίδα άθραυστη, που ενώνει 
βιολογικά τον εναθρωπήσαντα 
Κύριο  με τον πρώτο άνθρωπο, 
τον Αδάμ. Η Θεία Οικονομία, που 
σαν σχέδιο και θεϊκή επιθυμία 
πραγματοποιήθηκε, εκφράζει 
την άπειρη αγάπη του Θεού των 
οικτιρμών και τη ζέουσα καρδία 
του Θεού και Πατέρα πάσης πα-
ρακλήσεως για το πλάσμα του, 
τον άνθρωπο. 

Γράφει ο ποιητής: (Κάθισμα 
17ης Δεκ.).«Μεγάλως ο Θεός αγα-
πήσας τον κόσμον, τον άγγελον 
βουλής, εαυτού της μεγάλης, τω 
κόσμω απέστειλεν, εις αγάπης 
επίδειξιν, τον Υιόν αυτού, εκ της 
αγνής σαρκωθέντα…».

Όλα όσα αναφέρονται στο Θεό 
και ιδιαίτερα στην αγάπη Του πα-
ραμένουν ακατανόητα από την 
ανθρώπινη λογική. Μόνον με την 
πίστη μπορεί να τα αποδεχθεί ο 
άνθρωπος και τα βιώνει μόνο με 
τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. 
Ακόμη και από αυτή την ανθρώ-
πινη σχέση και συμπεριφορά  
βρίσκονται μακριά · ανήκουν σε 
έναν άλλο κόσμο. Πραγματικά, 
«η Βασιλεία του Θεού ουκ έστιν 
εκ του κόσμου τούτου».

Η αγάπη του Θεού δημιουργεί 
τον κόσμο και τα εν αυτώ. Η αγά-
πη του Θεού πλάθει τον άνθρωπο 
«κατ’ εικόνα» δική Του.  Η αγάπη 
του Θεού επιθυμεί και σχεδιάζει 
τη θέωση  του ανθρώπου, ώστε 
να προχωρήσει από το «κατ’ ει-
κόνα» στο «καθ’ ομοίωσιν», όπως 
ο Θεός όρισε δια της Χάριτος και 
της ελευθερίας. Η αγάπη του 
Θεού ολοκληρώνει το σχέδιο της 
θεώσεως του ανθρώπου, ακόμη 
και μετά την πτώση του ανθρώ-
που στην αμαρτία.

Ο Μ. Βασίλειος στην ευχή της 
αγίας Αναφοράς γράφει: «Ου 
γαρ απεστράφης το πλάσμα σου 
εις τέλος, ο εποίησας, Αγαθέ, 
ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, 
αλλ’ επεσκέψω πολυτρόπως δια 
σπλάχνα ελέους σου. Προφήτας 
απέστειλας∙ εποίησας δυνάμεις 
δια των αγίων σου, των καθ’ εκά-
στην γενεάν ευαρεστησάντων σοι 
∙ ελάλησας ημίν δια στόματος των 
δούλων σου των προφητών, προ-
καταγγέλλων ημίν την μέλλουσαν 
έσεσθαι  σωτηρίαν ∙ νόμον έδω-
κας εις βοήθειαν ∙ αγγέλους επέ-
στησας φύλακας. Ότε δε ήλθε το 
πλήρωμα των καιρών, ελάλησας 
ημίν εν αυτώ τω Υιώ σου,….. και 
εκ Παρθένου αγίας σαρκωθείς, 
εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου 
λαβών, σύμμορφος γενόμενος τω 
σώματι της ταπεινώσεως ημών, 
ίνα ημάς συμμόρφους ποιήση της 
εικόνος της δόξης αυτού». 

Με τη γέννηση του Θεού εν 
σώματι γεννήθηκε σ’ αυτόν τον 
κόσμο όλος ο Θεός, όλη η Αλή-
θεια του Θεού, όλη η Αγάπη του 
Θεού, όλη η Αγαθότητα του Θεού, 
όλο το Έλεος του Θεού. «Ο Λόγος 
σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν 
ημίν». Σύμπας ο κόσμος χαίρεται 
και πανηγυρίζει.«Τα σύμπαντα 
σήμερον χαράς πληρούνται, Χρι-
στός ἐτέχθη εκ της Παρθένου».

Τι ενώνει  το Θεό με τον άνθρω-
πο και τους ανθρώπους μεταξύ 
τους; Τι ζωογονεί, αναζωογονεί 
και αναπτερώνει τον άνθρωπο; 
Τι δημιουργεί πνευματικές ανα-
βάσεις, καθαρότητα και αγιασμό; 
Μα η κορύφωση όσων τελούμε 
και πράττουμε,  εκεί όπου αποκα-
λύπτεται ο Λόγος του Θεού ζων 
και εναργής. Η Θεία Λειτουργία!  
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Για να έχουμε και εμείς  μέσα 
στον χρόνο και ατελεύτητα τον 
Χριστό Ιησού να κατοικεί μέσα 
μας και να   παραμένει!

Για να πραγματοποιηθεί η Βα-
σιλεία του Θεού, για να γίνουμε 
Εκκλησία ζώσα, όπου ο Χριστός 
εν ημίν και ημείς εν Αυτώ και δι’ 
Αυτού «μετά  πάντων των αγί-
ων», «εξαιρέτως δε μετά της Πα-
ναγίας, αχράντου, υπερευλογη-
μένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου και 
αειπαρθένου 
Μαρίας». 

Κάθε Θεία 
Λειτουργία και 
Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν -
να! Κάθε Θεία 
Λειτουργία και 
Θ ε ο φ ά ν ε ι α ! 
Γι’ αυτό όσοι 
πεινούν και δι-
ψούν τον Θεό 
και τη δικαιο-
σύνη Του, μέσα 
σε πνευματι-
κή έξαρση και 
άπειρη πνευ-
ματική χαρά, 
χ α ι ρ ε τ ί ζ ο υ ν 
όλα τα όντα 
και όλη την 
κτίση με το χρι-
στουγεννιάτι-

κο χαιρετισμό: Χριστός εγεννήθη 
!!! Ενώ από τα χριστονοσταλγικά  
βάθη των όντων και της κτίσεως 
αντηχεί συγκινητικά η απάντηση: 
Αληθώς εγεννήθη !!! (Άνθρωπος 
και Θεάνθρωπος)

«Ο Χριστός εν τω μέσω ημών 
από του νυν και 
έως του αιώνος»!

Κάθε Θεία Λειτουργία και “ο 
Χριστός εν ταις καρδίαις ημών”, 
γράφει ο ιερός Χρυσόστομος στην 
ευχή της Θείας Μεταλήψεως .Ο 
Χριστός έρχεται να κατοικήσει 
« εν τη φάτνη της αλόγου μας 
ψυχής». Κάθε προσευχή και ο 
Χριστός δια του Αγίου Πνεύμα-
τος μορφώνεται μέσα μας. Κάθε 
λόγος Θεού και αίσθηση της πα-
ρουσίας Εκείνου, που είναι ο Λό-
γος του Θεού, «η προ αιώνων σο-
φία». Αίσθηση 
αμαρτωλότη-
τας και κραυγή 
από τα βάθη 
της καρδιάς 
«έρχου, Κύ-
ριε», «βοήθη-
σον ημίν» και 
ο Χριστός είναι 
παρών. Αλη-
θώς «ο Λόγος 
σαρξ εγένετο 
και εσκήνωσεν 
εν ημίν».

Γι΄ αυτό τε-
λούμε τη Θεία 
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ! 
Για να έρθουμε 
σε κοινωνία με 
το Θεό δια του 
Σώματος και 
του Αίματος 
του Χριστού! 
Για τη Θεία Κοινωνία! Για να γί-
νουμε «κοινωνοί Θείας φύσεως»! 
«Θεού το Σώμα και θεοί με και 
τρέφει,θεοί το πνεύμα, τον δε νουν 
τρέφει ξένως».

Για να ακούσουμε αυτόν τον 
Λόγο του Θεού να ομιλεί προς 
εμάς και να μας διδάσκει, όπως 
τότε στην πατρίδα Του, με τους 
μαθητές Του! 
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Πάνδημη υποδοχή 
της Eσθήτας της Παναγίας μας

Πάνδημη υποδοχή 
της Eσθήτας της Παναγίας μας
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Ο αββάς Πιστός διηγήθηκε: Πήγα-
με επτά αναχωρητές στον αββά Σισσώη 
τότε που έμενε στο Κλύσμα, τον παρα-
καλέσαμε να πει κάποιον λόγο, κι εκεί-
νος είπε: «Συγχωρήστε με, εγώ είμαι 
άνθρωπος αγράμματος. Κάποτε όμως 
πήγα στον αββά Ωρ και στον αββά 
Αθρέ. Ο αββάς Ωρ ήταν άρρωστος δε-
καοκτώ χρόνια. Έβαλα λοιπόν μετάνοια 
σ’ αυτούς ζητώντας να μου πουν κάποιο 
λόγο, και ο αββάς Ωρ μου απάντησε 
‘Τί να σου πω; Πήγαινε και κάνε ό. τι 
βλέπεις, γιατί ο Θεός είναι εκείνου που 
πλεονεκτεί, που βιάζει δηλαδή τον εαυτό 
του σε όλα’. Ο αββάς Ωρ και ο αββάς 
Αθρέ δεν ήταν από την ίδια επαρχία, εί-
χαν όμως μεγάλη ειρήνη μεταξύ τους ως 
το τέλος της ζωής τους, γιατί ήταν μεγά-
λη η υπακοή του αββά Αθρέ και πολλή 
η ταπεινοφροσύνη του αββά Ωρ. Έμεινα 
εκεί, λίγες μέρες παρατηρώντας τους, και 
είδα κάτι πολύ αξιοθαύμαστο που έκανε 
ο αββάς Αθρέ.»

«Κάποιος τους έφερε ένα μικρό ψάρι, 
και θέλησε ο αββάς Αθρέ να το μαγει-
ρέψει για τον γέροντα. Καθώς κρατούσε 
το μαχαίρι και έκοβε το ψάρι, τον φώ-
ναξε ο αββάς Ωρ, και αυτός άφησε το 
μαχαίρι στη μέση του ψαριού χωρίς να 
κόψει το υπόλοιπο. Θαύμασα τη μεγάλη 
υπακοή του, γιατί δεν είπε ‘ Περίμενε να 
κόψω το ψάρι’. ‘Πού βρήκες αυτή την 

« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
υπακοή;’ είπα στον αββά Αθρέ και αυτός 
μου απάντησε ‘Δεν είναι δική μου, αλλά 
του γέροντα’. Και με πήρε μαζί του λέ-
γοντας: ‘Έλα να δεις την υπακοή του.’ 
Μαγείρεψε λοιπόν το ψάρι και, επίτη-
δες, το χάλασε. Το πρόσφερε στον γέ-
ροντα και εκείνος το έφαγε, χωρίς να πει 
τίποτε. ‘Είναι καλό γέροντα;’ Τον ρώτη-
σε, και εκείνος αποκρίθηκε: ‘Ναι, πολύ 
καλό.’ Έπειτα, του έφερε λίγο ακόμη, 
πολύ καλομαγειρεμένο και του είπε: ‘Το 
χάλασα, γέροντα.’ ‘Ναι, λίγο το χάλα-
σες’, απάντησε. Μου είπε τότε ο αββάς 
Αθρέ: ‘Είδες ότι η υπακοή είναι του γέ-
ροντα;’ Έφυγα λοιπόν από αυτούς και 
όσα είδα προσπάθησα, όσο μπορούσαν να 
τα τηρήσω».

Αυτά είπε στους αδελφούς ο αββάς 
Σισσώης. Ένας από εμάς τον παρακάλε-
σε: «Δείξε αγάπη, πες μας και κάποιον 
λόγο δικό σου», και αυτός είπε: «Εκείνος 
που με γνώση καλλιεργεί το να μην έχει 
καμιά ιδέα για τον εαυτό του, εκπληρώ-
νει όλη τη Γραφή». Ένας άλλος πάλι 
από εμάς τον ρώτησε: «Τι είναι η ξε-
νιτειά πάτερ;» Ο γέροντας αποκρίθηκε: 
«Να σιωπάς και να λες ‘Εγώ δεν ανακα-
τεύομαι’, σε όποιο τόπο και να πας. Αυτό 
είναι η ξενιτειά».

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

τα Παιδιά της 5ης κατασκηνωτικής χρονιάς 

και «φύλακες» Ομαδάρχες.

Όλοι μαζί μία ζεστή οικογένεια στο «ΘΑΒΩΡ».

Το έναυσμα στις πολλαπλές 
δράσεις της ενορίας κατά τη 
φετινή εκκλησιαστική χρονιά 
το έδωσε η εθελοντική αιμο-
δοσία, που πραγματοποιήθη-
κε στις 2 Οκτωβρίου και είχε, 
όπως πάντοτε, την αναμενόμε-
νη και προσδοκώμενη συμμε-
τοχή. Η δράση αυτή συγκινεί 
τις ανθρώπινες καρδιές κάθε 
φορά και απομακρύνει τους 
αδικαιολόγητους ενδοιασμούς 
και επιφυλάξεις. Οι αιμοδότες 
μας προσέρχονται με εμπιστο-
σύνη στη μεγαλύτερη προσφο-
ρά αγάπης και αλληλεγγύης 
και στη συνέχεια γίνονται απο-
δέκτες της αγάπης της ενορίας 
με τις γλυκιές γεύσεις και τις 
ξεχωριστές νοστιμιές που τους 
περιμένουν στην Κατακόμβη 
του Ναού. Είναι πραγματικά 
μια γιορτή της ενορίας δυο φο-
ρές το χρόνο, φθινόπωρο και 
άνοιξη.

Στις αρχές του Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε  τριήμερη 
προσκυνηματική εκδρομή 
στην Τήνο και στην Εύβοια. Οι 

                                    Θ.Λ.  Οκτώβριος – Νοέμβριος

προσκυνητές αρχικά επισκέ-
φθηκαν το ησυχαστήριο όπου 
μόνασε η αγία Πελαγία στην 
Τήνο και φυλάσσεται η κάρα 
της και κατόπιν τη μεγαλόπρε-
πη εκκλησία της Ευαγγελίστρι-
ας, το ιερό αυτό προσκύνημα 
όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά 
και για ολόκληρο τον ορθόδο-
ξο κόσμο, όπου προσκύνησαν 

Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6
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                                    Θ.Λ.  Οκτώβριος – Νοέμβριος

τη θαυματουργή εικόνα της 
Μεγαλόχαρης της Τήνου. Στο 
Προκόπι της Εύβοιας προσκύ-
νησαν το σκήνωμα του αγίου 
Ιωάννου του Ρώσου και στη 
συνέχεια επισκέφθηκαν την 
Ιερά Μονή του οσίου Δαυίδ, 
όπου προσκύνησαν την κάρα 
του Οσίου και τον τάφο του 
π. Ιακώβου Τσαλίκη. Η εκδρο-

μή προσέλαβε και πολιτιστικό 
χαρακτήρα, αφού οι εκδρομείς 
επισκέφθηκαν και το Μουσείο 
της Ακρόπολης στην Αθήνα, 
το οποίο κτίστηκε με τις προ-
διαγραφές των μεγάλων ευρω-
παϊκών μουσείων και αναμένε-
ται να στεγάσει μελλοντικά τα 
Μάρμαρα του Παρθενώνα. 

Στις αρχές επίσης του Οκτω-
βρίου ολοκληρώθηκε η επανα-
λειτουργία όλων των τμημά-
των της ενοριακής δραστη-
ριότητας - μερικές δραστη-
ριότητες είχαν ήδη ξεκινήσει 
από τα τέλη του Σεπτεμβρίου - 
και έτσι όσοι ενορίτες θέλουν 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου 
μπορούν να ενταχθούν σε αυτά 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
τους. Ο αγιασμός για την έναρ-
ξη των ενοριακών δραστηριο-
τήτων τελέστηκε την Κυριακή 
16 Οκτωβρίου αμέσως μετά τη 
Θεία Λειτουργία, στην οποία 
συλλειτούργησε ο π. Σεραφείμ 
προσφέροντάς μας ανείπωτη 
χαρά.

Στις 13 Νοεμβρίου πλήθος 

Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 6
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κόσμου υποδέχτηκε στη δι-
ασταύρωση των οδών Κων-
σταντίνου Καραμανλή και 
Κλεάνθους τεμάχιο της τιμίας 
Εσθήτας της Παναγίας μας, το 
οποίο φυλάσσεται στην Ιερά 
Μονή Γεννήσεως της Θεοτό-
κου Δαδιάς στον Νομό Έβρου 
και για πρώτη φορά ήρθε στη 
Θεσσαλονίκη. Το ιερό κειμή-
λιο συνοδευόταν από τον Κα-
θηγούμενο της Ιεράς Μονής π. 
Ελπιδοφόρο και μεταφέρθηκε 
με λιτανευτική πομπή στον  
Ναό μας, όπου  παρέμεινε  μια 
βδομάδα, κατά τη διάρκεια της 
οποίας καθημερινά τελούνταν 
ιερές ακολουθίες από τις 7.30 
το πρωί έως τις 12.30 το βρά-
δυ, ενώ ο Ναός έμενε  ανοι-
χτός και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας για διευκόλυνση των 
προσκυνητών. Ήταν ημέρες 
ιδιαίτερης ευλογίας! Η τιμία 
και σεβάσμια Εσθήτα αναχώ-
ρησε από τον Ναό μας στις 21 
Νοεμβρίου. 

Στις 15 Νοεμβρίου με την 
έναρξη της Σαρακοστής των 
Χριστουγέννων ξεκίνησε και 
το καθιερωμένο εδώ και χρό-
νια  ιερό Σαρανταλείτουργο. 

Ξεχωριστές  στιγμές έζησε 

επίσης η ενορία μας και στις 
20 Νοεμβρίου, όταν με την 
ευκαιρία της συμπληρώσεως 
τριάντα χρόνων από την τέ-
λεση των εγκαινίων του Ιερού 
μας Ναού τελέστηκε Πολυαρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος του Μητροπο-
λίτου Θεσσαλονίκης κ. Αν-
θίμου και συνιερουργούντων 
των Μητροπολιτών Σιδηροκά-
στρου κ. Μακαρίου, Λαγκαδά, 
Λιτής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου 
και των Επισκόπων Θεουπόλε-
ως κ. Παντελεήμονος, Θερμών 
κ. Δημητρίου και Αμορίου κ. 
Νικηφόρου, Καθηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Βλατάδων, 
και συλλειτουργούντων του 
Καθηγουμένου της Ιεράς Μο-
νής π. Ελπιδοφόρου του Αρχι-
ερατικού Επιτρόπου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
Αρχιμανδρίτου π. Ιακώβου 
και  πολλῶν άλλων Αρχιμαν-
δριτών, Ιερέων και Διακόνων. 
Την ίδια ημέρα τελέστηκε και 
το Κτιτορικό Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
όλων όσοι ενίσχυσαν την ανέ-
γερση και τον εξωραϊσμό του 
Ναού μας.

 Επιμέλεια:
Λουκία Ασλανίδου
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Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και  Κτιτορικό Μνημόσυνο



13

Τεύχος 48 Θαβώριος Λόγος

Φωτεινή Γιαννοπούλου 
Εκπαιδευτικός

Απαρχαιωμένες προθέσεις σε παγι-
ωμένες εκφράσεις

Όπως αναφέρθηκε στο προηγού-
μενο τεύχος,  πολλές από τις αρχαί-
ες προθέσεις – αν και δεν αποτελούν 
μέρος του γλωσσικού συστήματος της 
Νέας Ελληνικής – συνεχίζουν να χρησι-
μοποιούνται:
	 Σε παγιωμένες εκφράσεις 

προσδίδοντας λόγιο ύφος στο κείμενο
	 Σε καθιερωμένη ορολογία
	 Στον καθημερινό προφορικό 

λόγο.
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές 

τέτοιες εκφράσεις:
•	 Άνευ αποδοχών = αμισθί: Πήρε 

άδεια άνευ αποδοχών
•	 Από καταβολής κόσμου =από 

την αρχή της δημιουργίας του κόσμου: 
Από καταβολής κόσμου οι άνθρωποι 
γεννιούνται και πεθαίνουν.

•	 Διά βίου = σε όλη τη ζωή, συ-
νεχώς: Διά βίου μάθηση νοείται κάθε 
δραστηριότητα στην οποία συμμετέ-
χουν ενήλικοι σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους.

•	 Εις αιωνίους μονάς = στον 
άλλο κόσμο, στον ουρανό, αναφέρε-
ται για τον άνθρωπο που έχει πεθάνει 
: Απεδήμησεν εις αιωνίους μονάς.

•	 Εις μάτην = μάταια (Ψαλμός 
126 ): Περίμενε εις μάτην χρόνια και 
χρόνια.

•	 Εις το επανιδείν = χαιρετισμός 
τον οποίο απευθύνουμε σε κάποιον τη 
στιγμή που χωριζόμαστε απ΄ αυτόν 
και εκφράζει την ευχή για μελλοντική 
επανασυνάντηση. (Το επανιδείν είναι 
απαρέμφατο αορίστου του ρήματος 
επανορώ, επαναβλέπω) : Χάρηκα που 
συναντηθήκαμε. Γεια και εις το επανι-
δείν.

•	 Εκ νεότητός μου = από τον και-

ρό της νιότης μου, από τον γνωστό 
στίχο «εκ νεότητός μου πολλά πολε-
μεί με πάθη», που ψάλλεται στις Πα-
ρακλήσεις.

•	 Εκ του ασφαλούς = από ασφα-
λή θέση: Έχει τη δουλειά του, το σπίτι 
του, τον καλό μισθό του και μιλά εκ 
του ασφαλούς.

•	 Εν αδαμιαία περιβολή = ολόγυ-
μνος /η : Η αστυνομία συνέλαβε έναν 
άνδρα ο οποίος έτρεχε στο δρόμο εν 
αδαμιαία περιβολή. 

•	 Εξ αγχιστείας = συγγένεια από 
γάμο: Γενικά, οι συγγενείς εξ αίματος 
του ενός από τους συζύγους είναι 
συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου 
συζύγου στην ίδια γραμμή και στον 
ίδιο βαθμό.

•	 Επί δικαίους και αδίκους =  για 
δικαίους και άδικους ( Ματθ. 5. 45 : 
όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών 
του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού 
ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς 
και βρέχει επί δικαίους και αδίκους) : Ο 
φορολογικός πέλεκυς επί δικαίους και 
αδίκους αποτελεί διαχρονικά την εύκο-
λη λύση, όταν οι εκάστοτε υπουργοί 
Οικονομίας διαπιστώνουν ότι άδεια-
σαν τα ταμεία.

•	 Επί τον τύπον των ήλων = στο 
σημάδι των καρφιών. ( Από την περί-
φημη φράση που είπε ο άπιστος Θωμάς 
όταν τον πληροφόρησαν οι άλλοι μα-
θητές για την Ανάσταση του Χριστού 
[Ιω. 20.25].) Λέγεται για ανθρώπους 
που είναι δύσπιστοι και θέλουν απτές 
αποδείξεις για να πειστούν για κάτι 
: Αν δεν βάλει το χέρι του επί τον 
τύπον των ήλων, δεν πιστεύει τίποτα 
από όσα του είπαμε.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ... παίζει
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Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

Επιμέλεια:
Εύα Βαθρακίδου

Θεατροπαιδαγωγός

«Έβαλε το κεφάλι του στο ντορβά»: Ο 
ντορβάς είναι το «ταγάρι» , όπως αλλιώς 
λέγεται το σακούλι, μέσα στο οποίο οι χω-
ρικοί έβαζαν διάφορα πράγματα.

Στη βυζαντινή εποχή, όταν οι νησιώτες 
πιάνανε κανένα ληστή, εγκληματία , πει-
ρατή , του κόβανε το κεφάλι, το βάζανε 
μέσα σ’ένα ντορβά, παστωμένο, για να μη 
βρομάει και το στέλνανε στην Κωνσταντι-
νούπολη.  Το έθιμο αυτό έμεινε αργότερα 
και επί Τουρκοκρατίας, αλλά και στα πρώ-
τα ελληνικά μετά την επανάσταση χρόνια, 
τότε που υπήρχαν πολλοί ληστές. Όταν 
ο επικηρυγμένος σκοτωνόταν  από άλλο 
άτομο αυτός του έκοβε το κεφάλι και το 
έβαζε στο ντορβά, το παρέδιδε στις Αρχές 
κι’ έπαιρνε την επικήρυξη , την αμνηστία, 
αν ήταν κι αυτός ληστής. Για να επικηρυ-
χτεί λοιπόν κανείς, σήμαινε πως εκτέθηκε 
πολύ απέναντι στις Αρχές, τόσο, που να 
καταντήσει το κεφάλι του αν τον πιάσουν, 
στο ντορβά.  Λέγεται λοιπόν για κάποιον 
που τα παίζει όλα για όλα.

«Μάλλιασε η γλώσσα μου»: Στη Βυ-
ζαντινή εποχή υπήρχαν διάφορες τιμωρί-
ες , ανάλογες , βέβαια, με το παράπτωμα . 
Όταν π.χ. ένας έλεγε πολλά, δηλαδή έλεγε 
λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν, τότε 
τον τιμωρούσαν  με έναν τρομερό τρόπο.

Του έδιναν ένα ειδικό χόρτο, που ήταν 
υποχρεωμένος, με το μάσημα, να το κά-
νει πολτό μέσα στο στόμα του. Το χόρτο, 
όμως, αυτό ήταν αγκαθωτό, στυφό και  αρ-
κετά σκληρό, τόσο που κατά  το μάσημα το 
στόμα του πρηζόταν, μάτωνε και γινόταν 
ίνες, κλωστές, όπως είναι τα μαλλιά. Από 
την απάνθρωπη αυτή τιμωρία βγήκε και η 
φράση: «μάλλιασε η γλώσσα μου», που τη 
λέμε μέχρι σήμερα, όταν προσπαθούμε με 
τα λόγια μας να πείσουμε κάποιον και του 
το λέμε πολλές φορές.

«Έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβα-

τα»: Όταν θέλουμε να υποδείξουμε οως 
δεν τοποθετήθηκε το κατάλληλο πρόσω-
πο, για να φυλάξει κάτι, μεταχειριζόμαστε 
τη φράση: «έβαλε ή έβαλαν το λύκο να φυ-
λάξει τα πρόβατα».

Η έκφραση έχει και αυτή την προέλευ-
σή της από μύθους του Αισώπου.Κάποτε 
ένας βοσκός αντιλήφθηκε πως κάθε μέρα 
ένας λύκος ερχόταν πίσω από τα πρόβατά 
του.

Στην αρχή φοβήθηκε πολύ και φυλα-
γόταν. Σιγά - σιγά όμως πήρε θάρρος, γι-
ατί είδε πως ο λύκος μάλλον του φύλαγε 
τα πρόβατα, μια και ποτέ του δεν πείραξε 
κανένα.

Τότε πήρε θάρρος και μια μέρα αποφά-
σισε να βάλει το λύκο να του φυλάξει τα 
πρόβατα κι αυτός κατέβαινε στην πόλη, 
για να ψωνίσει. Έτσι κι έγινε.

Αυτό, όμως,περίμενε  και ο λύκος και 
σαν είδε τον βοσκό να απομακρύνεται, 
έπεσε πάνω στο κοπάδι και το αποδεκάτι-
σε. Όταν γύρισε πίσω ο βοσκός και είδε τη 
συμφορά που του έκανε ο λύκος, κούνησε 
με λύπη το κεφάλι του λέγοντας: «ποιος 
μου είπε να εμπιστευτώ τα πρόβατά μου σε 
ένα λύκο»!

«Έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά» : 
Η παροιμιώδης αυτή έκφραση « να βγάλει 
τα κάστανα από τη φωτιά» προέρχεται από 
ένα μύθο του Λα Φονταίν  , όπου μια μα¨ι 
μού πείθει μια γάτα να τραβάει από τη φω-
τιά τα κάστανα , που τα έτρωγε αμέσως η 
μαϊμού .

Και επειδή οι μύθοι του Λα Φονταίν ( 
του νεότερου Αισώπου ), έχουν μεταφρα-
στεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κό-
σμου,  συναντάμε τη φράση αυτή, που θα 
πει:πως ο έξυπνος βάζει το λιγότερο έξυ-
πνο να κάνει τις δύσκολες και επικίνδυνες 
δουλειές. 




