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Οι απόψεις που παρουσιάζονται σε κάθε κείμενο - άρθρο εκφράζουν
το συγγραφέα αποκλειστικά και όχι τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.
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Επισκεφθείτε μας στο… www.inmetamorfoseos.gr
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11 χρόνια «Το Θαβώρ»
Ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου
η κατασκηνωτική χρονιά της ενορίας μας «Το Θαβώρ», που πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις μας στα Πλατανάκια του νομού Σερρών, το
οποίο πλημμύρισε και φέτος για
ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά με
χαρούμενα και πρωτότυπα παιχνίδια, πνευματικά μηνύματα,
αλλά προπάντων με αγνές παιδικές φωνές. Τρεις περίοδοι από
110 πρόσωπα σε κάθε μία!
Το γενικό θέμα των κατασκηνωτικών περιόδων ήταν οι
«Άγιοι». Τα ονόματα πού δόθηκαν στις ομάδες αναφέρονταν σε
κατηγορίες αγίων και ήταν: «Ιεράρχες», «Οσίες», «Ομολογήτριες», «Νεομάρτυρες», «Μάρτυρες»
«Απόστολο», «Προφήτες» και
«Ισαπόστολοι».
Οι εντυπώσεις των κατασκηνωτών και των κατασκηνωτριών ήταν άριστες και όλοι μαζί
ανανεώσαμε την συνάντησή μας,
κατά την διάρκεια του χειμώνα,
αλλά και το επόμενο έτος Θεού
θέλοντος.
Σε αυτόν τον επίγειο «παράδεισο» μπορούν τα παιδιά, απαλλαγμένα από τις σχολικές τους
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υποχρεώσεις και την σύγχρονη
«πολιορκία» της τεχνολογίας, να
διοχετεύσουν την ενέργεια, την
ζωντάνια, καθώς και την όρεξή
τους για παιχνίδι και συνεργασία, διδασκόμενα ήθος, ιδανικά
και αρχές.
Δοξάζουμε τον Μεταμορφωθέντα Θεό που αυτός ο τόπος
γίνεται πολύκαρπος και καλλίκαρπος, κάτι που αποδεικνύεται
από τις τόσες παρουσίες που μετρούμε σε κάθε κατασκηνωτική
περίοδο.,
Ευχαριστούμε πολύ το αρχηγείο, τις γυναίκες που μεριμνούσαν για τα φαγητό, τους εξαιρετικούς ομαδάρχες που «έτρεχαν»
με απόλυτη συνέπεια την καθημερινή δραστηριότητα, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για
την σημαντική βοήθειά τους και
τους γονείς που εμπιστευτήκατε
τα παιδιά τους στο «Θαβώρ» και
σε όλους εκείνους που διακονούν
φανερώς και αφανώς.
Σε όλους πολλές ευχαριστίες
και για άλλη μια φορά ευχόμαστε
να είναι χαρούμενο το υπόλοιπο
του καλοκαιριού!
Αρχ/της Νικόλαος Παπαγεωργίου
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Λευκή και κόκκινη σφαγ ή
Η λευκή σφαγή ή αλλιώς massacre
blanc είναι η συστηματική εξόντωση των
Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Τα θύματα εκτοπίστηκαν στα βάθη της Ανατολίας συνήθως
εν μέσω χειμώνα και χωρίς να έχουν τα
απαραίτητα μαζί τους π.χ. ρούχα, στρώματα κ.λ.π. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνουν
κατά χιλιάδες από τις κακουχίες.
«Oι Nεότουρκοι», έγραφε ο F. Sartiaux,
«αποκάλυψαν το μεγαλοπήβολο σχέδιό
τους, την εξόντωση δηλαδή όλων των
ιθαγενών Xριστιανών της Mικράς Aσίας.
Ποτέ, σε καμιά περίοδο της ιστορίας, κανένα πιο διαβολικό σχέδιο δεν είχε στοιχειώσει τη φαντασία του ανθρώπου.
H «ερυθρά» σφαγή ολοκληρώθηκε από
ένα σύστημα που λέγεται «λευκή» σφαγή.
Πρόκειται για την αργή εξόντωση από την
κακομεταχείριση, τις εκτοπίσεις, το κρύο,
την παρατεταμένη στέρηση νερού και τροφής, τον αποκλεισμό σε μπουντρούμια,
τόσο μικρά, που να μη χωράς όρθιος. O
φανατισμός και η κτηνωδία του Eμβέρ, η
πιο ψυχρή, μα κυνική φαντασία του Tα-
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λαάτ αγαλλίασαν μ’ αυτή την τρομερή επινόηση. Mπορούσαν να ισχυριστούν πως
τις εκτοπίσεις τις απαιτούσαν οι στρατιωτικές ανάγκες και πως τα χέρια τους δεν
είχαν λερωθεί με αίμα, γιατί οι χριστιανοί
πέθαιναν μόνοι τους στο δρόμο!» (διαθέσιμο στο: http://www.akrites.de/sites/gr/
genozid_pontos.htm στις 5/6/2012)
Ενδεικτικά για τον αριθμό των θυμάτων παραθέτουμε τα εξής: «Από σοβαρές
πηγές [προκύπτει ότι] 50.000 άτομα εξορίστηκαν στο εσωτερικό με τις γνωστές ήδη
συνθήκες. Ο ελληνισμός των ακτών της
Μαύρης Θάλασσας υπέστη απόλυτη εξόντωση.» (διαθέσιμο στο: http://filologos10.
wordpress.com/2011/05/17 στις 5/6/2012
Η λευκή σφαγή προτιμήθηκε γιατί:
•
κανείς δεν λερώνει με αίμα τα χέρια του
• δεν υπάρχουν ίχνη κακοποίησης πάνω
στα σώματα όπως αυτά αποτυπώνονται
από έναν ξυλοδαρμό
• είναι εξαιρετικά αποτελεσματική – αρκεί να δει κανείς τους αριθμούς των θυμάτων
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• εξαλείφεται εύκολα ένας ολόκληρος
πληθυσμός
• περιβάλλεται εύκολα με διάφορα ιδεολογικά καλύμματα. (π.χ. η λευκή
σφαγή ήταν απαραίτητη προκειμένου
να προστατευτούν οι τουρκικοί πληθυσμοί των παραλίων από ενδεχόμενη εισβολή του ελληνικού στρατού κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου)
είναι χαρακτηριστικά τα όσα σημειώνει
ο Ν. Λυγερός:
«Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι
πολύ λίγοι καταλαβαίνουν ότι οι μαζικές εκτοπίσεις είναι ένα όπλο εξόντωσης. Διότι προκειμένου να εξοντώσει
κανείς καλύτερα, πρέπει πρώτα να
εκτοπίσει μαζικά. Η μαζική εκτόπιση
αφήνει λιγότερα ίχνη. Διότι οι άνθρωποι
ξεριζώνονται και χωρίζονται από τους
δυνητικούς μάρτυρες. Εκτοπίζοντάς
τους οι γενοκτόνοι μετατρέπουν τους
ανθρώπους σε αγνώστους, για να τους
μετατρέψουν εν τέλει σε θύματα δίχως
να αφήσουν κανένα ίχνος». (διαθέσιμο
στο:
http://kanonidis.gr/anaskopisibibliou-sxoleia στις5/6/2012
• η λευκή σφαγή δίνει στο θύτη τη δυνατότητα να ειρωνεύεται το θύμα κάνοντας με αυτό τον τρόπο τις τελευταίες
του στιγμές πιο βασανιστικές. Κυρίως
όμως δίνει τη δυνατότητα στο θύτη να
ισχυριστεί πως δεν φταίει ο ίδιος για
ό,τι συμβαίνει, αλλά το θύμα. Το αποκορύφωμα είναι ότι μετά από χρόνια
ενδεχομένως να εκφράσει ειρωνικό ενδιαφέρον: «Θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι
πεθαίνουν!».
Ένα άλλο “αγαπημένο” μέσο εξόντωσης των Τούρκων σε βάρος των Μικρασιατών και όχι μόνο ήταν η βαριά, τακτική
και παράλογη φορολογία που οδηγούσε
σε αρκετούς σε οικονομική αφαίμαξη και
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τελικά σε μετανάστευση.
Ο Taner Aksam γράφει: «Η δράση (…)
εναντίον του “εσωτερικού εχθρού” είχε
αρχίσει πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκτόπιση του ελληνικού πληθυσμού του Αιγαίου, μέσω τρομοκρατίας και
απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών του, είχε
πραγματοποιηθεί ως μέρος του σχεδίου
για την ομογενοποίηση της Ανατολίας».
Και αλλού ο ίδιος συγγραφέας παρατηρεί
«Συντάχθηκαν λεπτομερή σχέδια για τον
εκτουρκισμό της Ανατολίας μέσω της εκκαθάρισης των χριστιανικών πληθυσμών.
Τα ίδια μέτρα εφαρμόστηκαν στην περιοχή του Αιγαίου από την άνοιξη του 1914.
Η Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος πήρε μια
ξεκάθαρη απόφαση. Η πηγή των προβλημάτων στη δυτική Ανατολία θα απομακρυνόταν, οι Έλληνες θα εκδιώκονταν με
πολιτικά και οικονομικά μέτρα. Πριν από
οτιδήποτε άλλο, ήταν ανάγκη να αποδυναμωθούν οι οικονομικά ισχυροί Έλληνες.
Αποφασίστηκε να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες γύρω από τη Σμύρνη, που
θεωρείτο κέντρο της υπονομευτικής δραστηριότητας». http://www.elzoni.gr/html/
ent/184/ent.6184.asp στις 5/6/2012
Αρκετά συχνά επισκέπτονταν τον Γέροντα Παϊσιο άνθρωποι που προκειμένου
να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους τα
φόρτωναν όλα στον πονηρό. Ο Γέροντας
έλεγε με διάκριση: «μη ρίχνετε στον πονηρό περισσότερες αμαρτίες απ΄ όσες ήδη
έχει». Θεϊκή η δικαιοσύνη του Γέροντα.
Ακολουθώντας το παράδειγμά του πρέπει να αναφέρουμε δύο από τους πολλούς
Τούρκους που μίλησαν ανοιχτά για τη γενοκτονία Αρμενίων και Ελλήνων και για
το λόγο αυτό διώχθηκαν. Είναι ο Ορχάν
Παμούκ και ο Τανέρ Ακσάμ. Η γενναιότητα και η εντιμότητα είναι πάντα άξιες θαυμασμού.
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ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...
ΜΑΔΡΙΤΗ
Στα 1561, ο βασιλιάς Φίλιππος Β’
έκανε τη Μαδρίτη πρωτεύουσα της
χώρας που σύντομα έγινε η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου.
Σήμερα το μεγαλείο της παραμένει.
Ναοί και μουσεία, παλάτια και πάρκα, αλλά και μεσαιωνικά δρομάκια
μαζί με μοντέρνους ουρανοξύστες .
Όλα αυτά κάνουν τη Μαδρίτη μοναδική.
Πουθενά αλλού στον κόσμο το
παρελθόν δεν βρίσκεται τόσο κοντά
στο παρόν. Οι φούρνοι ακόμη φτιάχνουν παραδοσιακά κέικ και αρτοποιήματα. Οι ντόπιοι ακόμη σταματούν για ελιές και ένα ποτήρι κρασί,
όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί
τους για αιώνες. Η Μαδρίτη, όμως,
είναι ταυτόχρονα και γνωστή για την
εντυπωσιακή, σύγχρονη αρχιτεκτονική της, για τα μοδάτα, μικρά ξενοδοχεία της και για την νυχτερινή της
ζωή. Ενώ εκατοντάδες συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν
τις παραδοσιακές «τελετές» στην
πιο φημισμένη αρένα ταυρομαχιών
στον κόσμο, ακόμη περισσότεροι
κατευθύνονται στο Bernabeu για να
δουν την ομολογουμένως πιο φημισμένη ποδοσφαιρική ομάδα, τη
Real Madrid.
Καμία άλλη πόλη στον πλανήτη
δεν έχει τρία υψηλής ποιότητας μουσεία σε απόσταση λίγων λεπτών με
τα πόδια το ένα από το άλλο. Το
Θαβώριος Λόγος

μαδριλένικο χρυσό μίλι της τέχνης
περιλαμβάνει τρία από τα πιο φημισμένα και απολαυστικά μουσεία της
Ευρώπης, με όλο το κάλλος αιώνων ευρωπαϊκής τέχνης. Βέβαια η
Μαδρίτη έχει και δεκάδες μικρότερα
μουσεία που δέχονται λιγότερους
επισκέπτες και προσφέρουν ουσιαστικότερη εικόνα της δόξας και του
μεγαλείου που είχε η αυτοκρατορική Ισπανία.
Η Μαδρίτη είναι μια πόλη που
πρέπει να ακολουθήσεις του ρυθμούς της. Μόνο ένας ξένος τρώει
δείπνο στις εννιά το βράδυ, μόνο
ένας ξένος περπατά στα καυτά πεζοδρόμια το απόγευμα στη μέση
του καλοκαιριού. Γι’ αυτό κάντε ό.
τι κάνουν και οι ντόπιοι. Δεν υπάρχουν πολλές πιο παλιές παραδόσεις από την κυριακάτικη βόλτα
στο El Raςtro, που πιστεύεται πως
είναι η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά
της Ευρώπης. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο
από μια αγορά – είναι το προοίμιο
για ένα απόγευμα με βερμούτ και
τάπας στη La Latina, την περιοχή
όπου αν ακολουθήσετε τους ντόπιους θα έχετε εκπληρώσει ένα από
τα βασικά κριτήρια για να θεωρηθρίτε Μαδριλένοι.
Η φήμη της Μαδρίτης ως η πόλη
που δεν κοιμάται ποτέ της αξίζει.
Η Μαδρίτη έχει πλούσια ατζέντα
από πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπερα, κονσέρτα ορχήστρας , θεατρικά
Τεύχος 82
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έργα, χορό μέχρι τζαζ, φλαμένκο
και λατινοαμερικάνικη μουσική.
Από την καρδιά της πόλης ως
την ιστορική έδρα της βασιλικής
εξουσίας, εδώ βρίσκεται η μεγαλοπρεπής Μαδρίτη. Από εδώ ξεκίνησε η ιστορία της και μπορείτε να τη
νιώσετε στα μπλεγμένα μονοπάτια
που οδηγούν σε καλαίσθητες πλατείες, όλες προστατευμένες από ναούς και μεγάλα δημόσια κτίρια, χαρακτηριστικά της παλιάς Ισπανίας.
Στην Plaza Mayor θα ερωτευτείτε
τη Μαδρίτη. Εδώ, στα καλντερίμια,
κάτω από διαμερίσματα στο χρώμα της ώχρας, μπαλκόνια σφυρήλατα, τοιχογραφίες και αρχοντικές
σκεπές, ο σφυγμός της πόλης χτυπά αδιάκοπα. Η αντίθεση μεταξύ
της αεικίνητης ζωής και των στατικών αξιοθεάτων είναι αυτό που
χαρακτηρίζει τη Μαδρίτη. Σχεδόν
Τεύχος 82

αναπόφευκτα θα περπατήσετε την
πλατεία Puerte del sol αρκετές φορές. Για πολλούς madrilenoς, είναι
η αληθινή ψυχή της πόλης και κάθε
χρόνο χιλιάδες συγκεντρώνονται
για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.
Καμία πόλη στον κόσμο δεν είναι πιο ζωντανή από τη Μαδρίτη,
ένα σαγηνευτικό μέρος με καθαρό
χαρακτήρα που εκπέμπει το εξής
απλό μήνυμα: αυτή η πόλη ξέρει
να ζει. Τα θέλγητρά της είναι πολλά: μοναδικά μουσεία και γκαλερί,
εκπληκτική αρχιτεκτονική, ωραία
εστιατόρια και τάπας μπαρ. Άλλες
πόλεις έχουν ορισμένα από τα παραπάνω. Η Μαδρίτη τα έχει όλα σε
αφθονία.
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Ιούνιος - Ιούλιος 2022

Στις γεμάτες αβεβαιότητα και
ανασφάλεια ημέρες μας, η φωνή
του Χριστού μας, είναι η μόνη
«άγκυρα ελπίδας». Ας την ακούσουμε, ας την πιστέψουμε, ας
στηριχτούμε σ’ αυτή!
Τετάρτη 1, Ιουνίου, Πρωτομηνιά. Μετά τον καθιερωμένο Αγιασμ, συμμετείχαμε στην Ενάτη
Ώρα της Αποδόσεως της εορτής
του Πάσχα, όπου ακούσαμε για
τελευταία φορά φέτος το «Χριστός Ανέστη»! Το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας άρχισε με
την Σάρκωσή Του, συνεχίστηκε
με το Σταυρό και την Ανάσταση και κορυφώθηκε τώρα με την
Ανάληψή Του, που την γιορτάσαμε την επόμενη μέρα Πέμπτη,
2 Ιουνίου, 40 μέρες μετά το Πάσχα και που σήμανε το τέλος της
επίγειας δράσης του Κυρίου.
Λίγες μέρες αργότερα, ένα
καλλιτεχνικό γεγονός, το διήμερο 5 και 6 Ιουνίου, ήρθε να ζωντανέψει τη γειτονιά της ενορίας
μας και ξαναγίναμε όλοι μια παρέα, με την εκδήλωση «Κρουν τα
νταούλια», που λόγω κορωνοϊού
σίγησε τα δύο τελευταία χρόνια.
Η εκδήλωση εντάχτηκε στις ευρύτερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τα 100 χρόνια
από την Μικρασιατική καταΘαβώριος Λόγος

στροφή και τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως. Το
παραδοσιακό γλέντι με χορούς,
ζωντανή μουσική και αμέτρητα σουβλάκια, κράτησε αρκετές
ώρες, ενώ η βροχή που προηγήθηκε τη δεύτερη μέρα, δεν αποθάρρυνε κανέναν.
Εκτός από τα χορευτικά τμήματα ενηλίκων και παιδιών της
ενορίας μας, έδωσε το παρόν το
χορευτικό της Αγίας Βαρβάρας
και η Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης, με το δικό της χορευτικό
τμήμα. Αξίζουν συγχαρητήρια
για άλλη μια φορά στους διοργανωτές για την άρτια διεξαγωγή.
Αισθητή ήταν η παρουσία του
εκπροσώπου του Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης, Πρωτοσύγκελου,
Αρχιμανδρίτου, Ιάκωβου Αθανασίου, που με τον σύντομο χαιρετισμό του, μετέφερε τις πατρικές ευχές του Παναγιωτάτου και
εξέφρασε τις ευχαριστίες του για
την άρτια διεξαγωγή του παραδοσιακού γλεντιού.
Παρασκευή 10 και Σάββατο
11, Ιουνίου εψάλη Τρισάγιο – Επιμνημόσυνη δέηση για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.
Το ίδιο διήμερο είχαμε και την
Μικρή Πανήγυρη στο Ναό μας
προς τιμή της Ιεράς Εικόνας «ΆξιΤεύχος 82
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ον Εστίν». Στην εκκλησία μας
φιλοξενείται πιστό αντίγραφο
της σεβάσμιας, θαυματουργικής
Εικόνας της Παναγίας, η οποία
βρίσκεται ενθρονισμένη στον
ιστορικό Ναό του Πρωτάτου, στο
Άγιο Όρος. Η πάνσεπτος αυτή
εικόνα αποτελεί καύχημα του
Ναού μας, σκέπη και προστασία όλων! Ονομάζεται έτσι γιατί μπροστά σ’ αυτήν την εικόνα,
πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο γνωστός ύμνος
«Άξιον εστίν ως αληθώς…». Την
Παρασκευή τελέστηκε Αγρυπνία
προς τιμή της Ιεράς Εικόνας,
Εσπερινός – Λιτανεία – Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.
Αμέσως μετά, την Κυριακή 12
Ιουνίου, ξημέρωσε η μέρα της Πεντηκοστής. 50 μέρες μετά την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου
μας, γιορτάσαμε το θαυμαστό
γεγονός που συνέβη στο Υπερώο
της Ιερουσαλήμ, όπου βρισκόταν
συναγμένοι οι Άγιοι Απόστολοι,
η Παναγία μητέρα Του και άλλοι μαθητές του Χριστού. Σαν
βοή σφοδρού ανέμου από τον ουρανό και με τη μορφή πύρινων
γλωσσών, το Άγιο Πνεύμα τους
πλημμύρισε εσωτερικά και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες,
όπως τους ενέπνεε το Πνεύμα
και τους έδινε τη δυνατότητα να
κάνουν διδασκαλίες υψηλές και
θεόπνευστες. Την Δευτέρα του
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Αγίου Πνεύματος, έχουμε την
γενέθλια ημέρα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, ως θεσμού.
Όταν το Άγιο Πνεύμα φωλιάσει στις καρδιές μας, δυναμώνει
την ελπίδα μας, κραταιώνει την
πίστη μας, φωτίζει τη διάνοιά
μας, ενισχύει τη θέλησή μας.
Μας ανορθώνει όταν πέφτουμε,
μας παρηγορεί όταν θλιβόμαστε.
Είθε να μας επισκιάζει πάντοτε
η Χάρις Του!
Από τις 24 Ιουνίου και μέχρι τις
22 Ιουλίου, η καρδιά της ενορίας
μας, χτυπούσε στην κατασκήνωση μας, «Το Θαβώρ». Πραγματοποιήθηκαν τρεις κατασκηνωτικές περίοδοι, για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη, στην
ιδιόκτητη ενοριακή μας κατασκήνωση. Μια κατασκήνωση με
καθαρό εκκλησιαστικό φρόνιμα
και πνεύμα ελευθεροφροσύνης.
Ένα μεγάλο δώρο του Θεού μας.
Γιατί τα πάντα είναι δώρα Εκείνου, που μας αγαπάει απροϋπόθετα και θυσιαστικά και βρίσκει
τρόπο να μας μαζεύει κοντά Του.
Τα όποια μικροπροβλήματα
παρουσιάστηκαν λόγω της γενικότερης έξαρσης του κορωνοϊού,
ξεπεράστηκαν με τις έγκαιρες
και σωστές δράσεις των υπευθύνων. Λήφθηκαν τα κατάλληλα
μέτρα άμεσα, γιατί όπως και να
το κάνουμε μακραίνει η ιστορία
με τον κορωνοϊό και θα πρέπει με
Θαβώριος Λόγος
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υπομονή, σύνεση και εγρήγορση,
να βλέπουμε πιο καθαρά και πιο
μακροπρόθεσμα. Έχοντας πέσει και έχοντας σηκωθεί, άλλος
περισσότερο κι άλλος λιγότερο,
προχωρήσαμε μπροστά, υγιείς
και μαζί με τους αγαπημένους
μας.
Τα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα με συγκίνηση μας αποχαιρέτησαν και ανανέωσαν το
ραντεβού τους για του χρόνου,
με χαρά και με αισιοδοξία! Καλή
αντάμωση παιδιά!
Στις 27 Ιουλίου, εορτάστηκε
με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με
την παρουσία πολλών πιστών, η
μνήμη του Αγίου, ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του
Ιαματικού και Αναργύρου, στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του
Αγίου Παντελεήμονος, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, παρεκκλησίου της ενορίας μας. Την παραμονή το απόγευμα, τελέστηκε
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
με Αρτοκλασία και Λιτανεία των
Ιερών Λειψάνων και της εικόνας
του Αγίου. Ανήμερα της εορτής,
Όρθρος και Πανηγυρικό Πολυϊερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της
Μητροπόλεως μας και άλλων
Πατέρων, ενώ το απόγευμα της
ίδιας μέρας τελέστηκε η Ιερά Παράκληση προς τιμήν του Αγίου.
Τέλος μοιράστηκε αρτοκλασία
Θαβώριος Λόγος

σε όλους.
Ανάψαμε ταπεινά ένα κερί
στον Άγιο, για κάθε ασθενή,
κάθε πονεμένο, κάθε απελπισμένο. Μα κι ένα κερί για κάθε
στιγμή χαράς, αγάπης, ευτυχίας
που ζήσαμε. Ας είναι προστάτης
και βοηθός μας ο Άγιος και ας
μεσιτεύει για όλους μας στο Θεό!
Την Κυριακή 31, Ιουλίου, μετά
τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, έγινε η έξοδος της Εφεστίου
Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, η οποία φυλάσσεται σε
ειδικό προσκυνητάρι στο Ιερό
Βήμα ως Βήματαρισα και τοποθετήθηκε τελετουργικά για προσκύνηση, σε κεντρικό σημείο του
Ναού, όπου θα παραμείνει μέχρι
την Απόδοση της εορτής, στις 13
Αυγούστου.
Το μυστικό για να επιτελέσουμε νικηφόρα τον δικό μας αγώνα,
είναι να έχουμε το βλέμμα μας
στραμμένο στο Χριστό. Εκείνος
να μας χαρίζει την δύναμη να
ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας.
Εκείνος να είναι ο προορισμός,
το τέλος του αγώνα μας. Εκείνος
να είναι τα πάντα για εμάς, ώστε
να Τον συναντήσουμε στο τέρμα
του δρόμου .
Καλό υπόλοιπο, αγωνιστικό,
καλοκαίρι!
Επιμέλεια:
Δομνίκη Νικολοπούλου
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Με αλεύρι και μεράκι!
Φανταστικοί λουκουμάδες

ΥΛΙΚΑ:
•
•
•
•
•
•
•

500 γρ. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 φακελάκι μαγιά
1 κ.σ. μέλι
1 κ.γ κοφτό αλάτι
Περίπου 2 φλ. Χλιαρό νερό
Ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
Μελι, καρύδια, πραλίνα ή οτι αλλο θέλετε για γαρνίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μέλι, τη μαγιά και προσθέτουμε σιγά
σιγά το νερό μεχρι να γίνει ενας παχύρευστος χυλός. Τέλος, προσθέτουμε
το αλάτι. Σκεπάζουμε το μπολ κ το αφήνουμε κοντά σε ζεστό χωρο για
30 λεπτά. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι. Βουτάμε την αριστερή
παλάμη στο μείγμα και πιέζουμε προς τα πάνω. Τη ζύμη που βγαίνει
ανάμεσα από το δεικτη και τον αντίχειρα την κοβουμε με το κουτάλι και
τη ρίχνουμε στο καυτό λάδι. Ή πιο απλα ρίχνουμε κουταλιά κουταλιά στο
λάδι. Τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν. Τους στραγγίζουμε σε απορροφητικο χαρτί , τους βάζουμε σε πιατέλα και περιχύνουμε μέλι και καρύδια.
TIP: Για να βγουν τραγανοί οι λουκουμάδες απο έξω και αφράτοι
μέσα το λάδι πρέπει να είναι καυτό ‘οταν θα ρίξετε το μείγμα!
Επιμέλεια
Ευαγγελία Κατραμίδου
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
Διηγήθηκαν: Όταν ο αρχαίος Διογένης τετραγώνιζε τους κύκλους πάνω
στην άμμο στην παραλία ήταν χειμώνας
και για μια στιγμή κρύωσε. Γύρισε τα
μάτια του και βλέπει σε μια απόσταση,
περίπου εκατό μέτρων, μια φωτιά. «Θα
πάω να πάρω ένα αναμμένο κάρβουνο,
ν’ ανάψω μια φωτιά να ζεσταθώ». Πάει
κοντά και βλέπει στην φωτιά ένα δεκάχρονο παιδάκι. Του ζήτησε ένα κάρβουνο και το παιδάκι του λέει: «πάρε ένα
κάρβουνο». Τότε ο Διογένης προσπαθεί
με τα χέρια να πιάσει το κάρβουνο και
το έκαψε και το πέταξε. Τότε το παιδάκι λέει: «Θα καείς βλάκα». Σκέφτηκε ο
φιλόσοφος «με είπε βλάκα το παιδάκι»
και αμέσως ρώτησε πώς να πάρει το κάρβουνο. «Έλα εδώ», λέει το παιδάκι «και
γέμισε την χούφτα σου με άμμο» και σιγά-σιγά κύλησε επάνω στην άμμο της
χούφτας του το κάρβουνο. «Άντε, φύγε»
του λέει το παιδάκι. Και ακίνδυνα πλέον,
πήγε και άναψε φωτιά, λέγοντας: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος».
Είπαν:
• Μη δεις ψηλό και φοβηθείς, κοντό
και ξεθαρρέψεις.
• Στη θύρα ενός ναού υπήρχαν δύο
επιγραφές. Η απ’ έξω έγραφε: «Ο
εργαζόμενος προσεύχεται». Η από
μέσα έγραφε: «Ο εργαζόμενος προσεύχεται».
• Να ντρέπεσαι όταν κάνεις την αμαρτία και όχι όταν την εξομολογείσαι.
• Ο Βολταίρος με σαρκαστική ειρωνεία, πειράζοντας κάποιον, έλεγε:
«Πουλώ την θέση μου στον ουρανό
για ένα ναπολεόνι». Τότε κάποιοι
του είπαν: «Οι νόμοι λένε πως δεν
μπορεί κανείς να πουλήσει κάτι που
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δεν του ανήκει». Απόκτησε πρώτα
Βολταίρε, τον ουρανό και τότε είμαι
σίγουρος πως με τίποτε δεν θα την
πουλήσεις.
Να ζεις με τους ανθρώπους σα να
βλέπει ο Θεός κα να μιλάς με τον
Θεό σα να σε ακούν οι άνθρωποι.
Το συμπάσχειν ανθρώπινον, το συγχαίρειν αγγελικό, το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν σατανικό.
Για να γίνει ο Θεός το παν στη ζωή
σου πρέπει εσύ να γίνεις μηδέν.
Είναι ευκολότερο να γίνει κανείς
Χριστιανός όταν δεν είναι Χριστιανός, παρά να γίνει αληθινός Χριστιανός όταν νομίζει ότι είναι Χριστιανός.
Ποτέ μη διστάσεις ν’ απλώσεις το
χέρι σου. Ποτέ μη διστάσεις να πιάσεις το απλωμένο χέρι.
Από τους δύο ληστές ο ένας χάθηκε.
Μην επαναπαύεσθε. Από τους δύο
ληστές ο ένας σώθηκε. Μην απελπίζεσθε.
Αν μορφώσεις ανθρώπους χωρίς
θρησκεία, θα τους κάνεις έξυπνους
διαβόλους.
Οι συγγενείς ενός άγιου που βρισκόταν στην επιθανάτιο κλίνη, τον ρώτησαν με τρόπο, πού είχε φυλαγμένα
τα χρήματα. Εκείνος τους απάντησε:
«στις τσέπες των φτωχών».
Τα μικρά αμαρτήματα πληρώνονται
στην γη. Τα μεγάλα στον ουρανό.
Όταν λησμονούμε τις αμαρτίες μας,
τις θυμάται ο Θεός. Όταν θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, τις λησμονεί ο
Θεός.
Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης
Ιεροψάλτης
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«Είπε γέρων...»
Τρείς ευσεβείς νέοι, φίλοι μεταξύ τους, ακολούθησαν τρείς
διαφορετικούς δρόμους για την
αγάπη τού Χριστού. Ο ένας αποφάσισε ν’ αφιερώσει την ζωή του
στο να συμφιλιώνει μεταξύ τους
τούς εχθρούς και αντιπάλους. Τον
συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος
ολόψυχα στην αγάπη του πλησίον, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριάς
στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος,
φλογερός εραστής της ησυχίας,
πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος
και άγνωστος ανάμεσα σε Ασκητές και Ερημίτες. Πέρασαν μερικά
χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος
από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων,
που δεν είχαν ποτέ σταματημό,
πήγε να βρει τον σύντροφο του να
δει μήπως εκείνος είχε πιο μεγάλη επιτυχία στο έργο του. Άλλα
κι εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η
δυστυχία κι η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη
που δεν έφτανε να την ανακουφίσει, καθώς ήθελε. Κι οι δυο μαζί
τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον
παλιό τους φίλο, να δουν τι κέρδος
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είχε εκείνος από την ξενιτειά του.
Τον βρήκαν στο ερημητήριο του κι
αφού του διηγήθηκαν τα βάσανα τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε
ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος αντί
να τους αποκριθεί µε λόγια, έκανε
τούτο το παράξενο: Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό κι είπε στους
φίλους του να κοιτάξουν μέσα.
- Βλέπετε τίποτε; τους ρώτησε.
- Νερό ταραγμένο.
Ύστερα από λίγο, όταν το νερό
είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να
ξανακοιτάξουν μέσα.
- Τί βλέπετε;
-Τα πρόσωπά µας, αποκρίθηκαν εκείνοι.
-Να λοιπόν τι απόκτησα στην
ηρεμία της έρημου, είπε τότε ο
Ησυχαστής. Βλέπω κάθε μέρα
και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό
µου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες µου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο
και απογοήτευση. Οι άλλοι δύο
συμφώνησαν πως ο Ερημίτης είχε
δίκιο.

Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα
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