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Ο ρόλος των Προφητών 
και η ουσία της αυθεντικής προφητείας.

Αγαπητοί Αναγνώστες ο Νοέμ-
βριος και ο Δεκέμβριος είναι γεμά-
τος από την Εκκλησία μας σε μνήμες 
πολλών Προφητών. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρουμε: Αβδιού 19/11, Να-
ούμ 1/12, Αββακούμ 2/12, Σοφονίας 
3/12, Κυριακή προ της Χριστού Γεν-
νήσεως (όλων των προπατόρων και 
Δανιήλ), 26/12 Δαβίδ κ.α. Οι προ-
φήτες ως πρόσωπα και η προφητεία 
ως θεόπνευστο περιεχόμενο έπαιξαν 
σπουδαίο ρόλο στο σχέδιο της Θείας 
Οικονομίας Του Θεού και ευεργέτη-
σαν πολύ όσους θέλησαν να ακο-
λουθήσουν και να διακρίνουν ποιο 
είναι το θέλημα Του Θεού αλλά και 
ελέγχτηκαν αυστηρά όσοι θέλησαν 
να το αλλοιώσουν και να το παρα-
βιάσουν. Αυτά θα δούμε στις επόμε-
νες γραμμές! Ας ξεκινήσουμε!

Οι προφήτες αποστέλλονταν να 
μεσολαβήσουν ανάμεσα στον αλη-
θινό Θεό και τους ανθρώπους. Βρο-
ντοφώναζαν με τόλμη το θέλημά 
Του Θεού με τα λόγια: «Τάδε λέγει 
Κύριος…» ή «Λόγος Κυρίου...» Με 
τη φώτιση του Θεού, οι φέροντες το 
χάρισμα της προφητείας μπορούσαν 
να βλέπουν σε βάθος τα πράγματα 
και να συνειδητοποιούν τι πραγ-
ματικά συνέβαινε στην εποχή τους. 
Αντιλαμβάνονταν δηλαδή τα ση-
μάδια του ηθικού ξεπεσμού και της 
διαφθοράς, ακόμη κι όταν όλες οι 
συνθήκες της εποχής φαίνονταν ιδα-
νικές. Αναγνώριζαν τι δεν πήγαινε 
καλά και ποιοι κίνδυνοι παραμό-

νευαν τους Ισραηλίτες. Επιπλέον, 
συναισθάνονταν τις καταστροφικές 
συνέπειες που θα ακολουθούσαν για 
τη ζωή του κράτους και των ανθρώ-
πων. Έτσι με τα κηρύγματά τους οι 
προφήτες είχαν ως κύριο σκοπό να 
«ξυπνήσουν» τους Ισραηλίτες, ώστε 
να συναισθανθούν τα λάθη τους και 
να ξαναφτιάξουν τη σχέση τους με 
το Θεό. Γι’ αυτό τους καλούσαν να 
μετανοήσουν και ν’ αλλάξουν τρό-
πο ζωής. Για να τους καταλαβαί-
νουν καλύτερα οι σύγχρονοί τους 
προσπαθούσαν να είναι όσο γίνε-
ται πιο παραστατικοί. Έτσι, άλλο-
τε χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους 
αφηγήσεις, χρησμούς, ποιήματα και 
τραγούδια και άλλοτε έκαναν πρά-
ξεις με συμβολικό νόημα.

Οι Προφήτες έλεγχαν και προει-
δοποιούσαν, συχνά με σκληρά λό-
για, τους πάντες, χωρίς καμιά διά-
κριση: τους βασιλείς, τους ιερείς, το 
λαό. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνο-
νται δυσάρεστοι και απειλητικοί. 
Γι’ αυτό το λόγο γνώρισαν πολλές 
δοκιμασίες: περιφρονήθηκαν, πε-
ριπαίχτηκαν, καταδιώχθηκαν. Κά-
ποιοι μάλιστα θανατώθηκαν. Οι 
προφήτες δεν αρκούνταν στο να 
ελέγχουν αυστηρά και να προει-
δοποιούν το λαό. Ταυτόχρονα, με 
κάθε λόγο τους υπενθύμιζαν ότι ο 
Θεός ως στοργικός πατέρας νοιάζε-
ται για τους ανθρώπους, όσο κι αν 
αυτοί τον ξεχνούν. Γέμιζαν παρηγο-
ριά τις ψυχές των Ισραηλιτών. Τους 
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διαβεβαίωναν ότι ο Θεός συνεχίζει 
το σχέδιό του για τη σωτηρία του 
κόσμου. Έστρεφαν το βλέμμα των 
ανθρώπων και προς ένα μέλλον μα-
κρινό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα 
παράθυρο ελπίδας, μιλώντας για 
την εποχή του Μεσσία. Τότε που ο 
Θεός θα θεραπεύσει, θα παρηγορή-
σει και θα φωτίσει τα πάντα. Αυτό 
το μήνυμα της σωτηρίας μάλιστα το 
απηύθυναν όχι μόνο στους συμπα-
τριώτες τους, αλλά και στις μεταγε-
νέστερες γενιές και σ’ όλη την αν-
θρωπότητα. Οι προφήτες πάντα κή-
ρυτταν προφορικά μπροστά στους 
ανθρώπους που τους άκουγαν. Αρ-
γότερα, είτε οι ίδιοι είτε οι μαθητές 
τους κατέγραψαν πολλά απ’ αυτά 
τα κηρύγματα. Έτσι, προέκυψαν τα 
19 προφητικά βιβλία της Παλαιάς 
Διαθήκης.

Την εποχή της δράσης των προ-
φητών εμφανίστηκαν παράλληλα 
και οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι άν-
θρωποι δηλαδή που χωρίς να έχουν 
τη φώτιση του Θεού καμώνονταν 
πως «προφήτευαν». Στην πραγμα-
τικότητα εξυπηρετούσαν τα σχέδια 
και τις σκοπιμότητες των ισχυρών. 
Με ψεύτικες προφητείες καθησύχα-
ζαν το λαό και τον παραπλανούσαν 
λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά! 
Έτσι οι άρχοντες μπορούσαν να 
συνεχίζουν ήσυχοι τις ανομίες τους. 
Οι ψευδοπροφήτες είχαν την προ-
φητεία ως επάγγελμα, θεωρούσαν 
ότι είναι κληρονομική από γενιά σε 
γενιά και φυσικά ζούσαν πλουσιο-
πάροχα δίπλα στους βασιλείς τους 
οποίους υπηρετούσαν με τις ψευδο-
προφητείες τους. Γι’ αυτούς λέει ο 

Θεός με το στόμα του προφήτη Ιε-
ρεμία: «Μην ακούτε τα λόγια των 
προφητών που σας γεμίζουν με ψεύ-
τικες ελπίδες! Σας μιλάνε για οράμα-
τα που βγαίνουν από το μυαλό τους 
κι όχι από το στόμα μου. Λένε διαρ-
κώς… «Ο Κύριος είπε πως θα πάνε 
όλα καλά για σας», ακόμα λένε και 
σ’ εκείνους που ακολουθούν τις πο-
νηρές επιθυμίες τους πως δε θα τους 
βρει κανένα κακό… Δεν τους έστει-
λα εγώ αυτούς τους προφήτες… Δεν 
τους μίλησα, όμως αυτοί κηρύττουν 
εξ ονόματός μου».

Κλείνοντας το άρθρο μας οφεί-
λουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι 
σκοπός των προφητών ήταν να προ-
φητεύσουν ότι ο μεσσίας έρχεται! Γι 
αυτό και δεν έχουμε «μετά Χριστόν 
προφήτες»! Το μόνο προφητικό βι-
βλίο που υπάρχει είναι η Αποκά-
λυψη που μιλάει για τα έσχατα 
γεγονότα και για την 2η και πλέον 
θριαμβευτική έλευση του Χριστού! 
Επίσης διαπιστώνουμε ότι  η προ-
φητεία για την Εκκλησία δεν έχει 
κυρίως την έννοια τι θα γίνει στο 
μέλλον, αλλά κυρίως ποιο είναι το 
θέλημα του Θεού για την ζωή των 
ανθρώπων. Επομένως μη τρέχουμε 
από εδώ και από εκεί σε διάφορους 
τσαρλατάνους για να μαθαίνουμε 
το μέλλον, αλλά κυρίως να μας απα-
σχολεί πως εμείς θα τηρούμε το θέ-
λημα Του Θεού στο σήμερα που μας 
δίνει , το αύριο είναι δικό Του και 
θα μας αποκαλυφθεί αν αξιωθούμε 
να ζήσουμε τότε! 

Αμήν

π. Αντώνιος Χρήστου
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Χριστούγεννα! 
Η γιορτή που λατρεύουν μικροί και 

μεγάλοι, με τα πάντα γύρω μας να γε-
μίζουν λαμπερά στολίδια και πολύχρω-
μα λαμπιόνια, στολίζοντας σπίτια, δρό-
μους και πλατείες, για να υποδεχτούμε 
με χαρά τις γιορτές.

Αναλογιζόμενοι όμως, τις δύσκολες 
καταστάσεις που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε, το να μπορούμε να γλυτώ-
σουμε μερικά χρήματα από το ρεύμα 
που θα “κάψουμε” για όλα αυτά τα λα-
μπιόνια, είναι εξίσου σημαντικό!

Ας δούμε μερικές προτάσεις, για να 
εξοικονομήσουμε ενέργεια κατά την 
διάρκεια των εορτών:

•	 Αντικαθιστούμε τα παλιά λαμπά-
κια,  με νέα λαμπάκια τεχνολογίας 
LED, εξοικονομώντας έως και 80% 
λιγότερη ενέργεια.

•	 Χρησιμοποιούμε λαμπάκια που λει-
τουργούν με μπαταρίες! Είναι μια 
εύκολη και οικονομική λύση.

•	 Χρησιμοποιούμε ηλιακά λαμπάκια 
για τον εξωτερικό χώρο. Τα λαμπά-
κια αυτά χρησιμοποιούν την ενέρ-
γεια του ήλιου για να φορτίσουν 
κατά την διάρκεια της ημέρας, και 
εκπέμπουν το φως κατά τις νυχτερι-
νές ώρες.

•	 Μειώνουμε την διάρκεια που  
κρατάμε αναμμένα τα λαμπιόνια. Τα 
κρατάμε κλειστά την ημέρα!

•	 Χρησιμοποιούμε χρονοδιακόπτες 
για να ελέγχουμε καλύτερα την λει-
τουργία τους.

Χρήσιμες συμβουλές για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
κατά την διάρκεια των εορτών

•	 Βγάζουμε εντελώς από την μπρίζα 
τα φωτάκια κατά την διάρκεια της 
ημέρας.

•	 Χρησιμοποιούμε λιγότερα λαμπάκια 
για να στολίσουμε το σπίτι μας.

•	 Αποφεύγουμε την χρήση έξτρα δια-
κοσμητικών αντικειμένων που χρη-
σιμοποιούν ρεύμα για τον φωτισμό 
τους.

•	 Αποφεύγουμε  πλήρως, όπου 
είναι δυνατόν, την χρήση από λα-
μπάκια.

Ή απλά αντικαθιστούμε πλήρως τα 
φωτάκια με άλλα στολίδια, που αντα-
νακλούν το φως, για να μην λείψει η 
λάμψη των εορτών που επιθυμούμε.

Ακολουθώντας τις παραπάνω προ-
τάσεις για μείωση της κατανάλωσης, 
μπορείτε να γλιτώσετε ένα σεβαστό 
ποσό χρημάτων από τον λογαριασμό 
σας!

Καλά Χριστούγεννα! 
Και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος             

Επιμέλεια
Πολυχρονίδης Ι. Χρήστος                                                                      

Ενεργειακός Σύμβουλος                                                                     
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Χριστούγεννα στη Μικρά Ασία

Με τις αλησμόνητες πατρίδες μας 
δένουν αόρατες κλωστές, η μνήμη και 
η αγάπη… Οι Μικρασιάτες τιμούσαν 
τις μέρες όπως τους άξιζε.     

«…Από την παραμονή των Χριστου-
γέννων ανάστατη όλη η οικογένεια στο 
σμυρναϊκό σπιτι. Απο νωρίς το απόγευ-
μα αρχίζαν τα λουσίματα και η καθα-
ριότητα, πρώτα των παιδιών. Θα μετα-
λαβαίνανε του «Χριστού τη μέρα» που 
ξημέρωνε, γι’ αυτό ήπρεπε να γίνει «ει-
δική καθαριότητα». «Σώμα και ψυχή», 
όπως έλεγε η μητέρα/ σαν φέρνανε 
αντίρρηση τα παιδιά. Λούσιμο, χτένι-
σμα με το ψιλό χτένι/ κόψιμο σύριζα 
τα νύχια και σαπούνισμα γερό ούλο το 
κορμί για να μπουν τα παστρικά μοσκο-
μυρισμένα ασπρόρουχα. Νηστεία κρα-
τούσανε ολο το σαρανταήμερο, αλλά 
για τη μετάληψη έπρεπε να γίνει «τρί-
μερο» με σκέτο νερόβραστο.

Αφού γινούτανε η γενική καθαριό-
τητα στο σώμα, η μητέρα φώναζε ένα 
– ένα παιδί χωριστά και τόκλεινε στην 
κρεββατοκάμαρη. «Τώρα και τάλλα σου 
χρέη», έλεγε σοβαρή – σοβαρή, «τα χρέη 
της ψυχής, όπως τάπαμε»/ Αυτά ήτανε: 
– Να πούνε το πιστεύω, τρεις φορές/ 
το πάτερ ημών και να κάνουνε δέκα 
μετάνοιες μπροστά στα εικονίσματα. 
Όταν τελειώνανε κι αυτά τα χρέη/ ερ-

χότανε η σειρά για τα χειροφιλήματα 
της συγχώρεσης. «Πρώτα τον παππούλη 
και τη νενέ/ και μη ξεχάσεις να κάνεις 
μετάνοια,/ αρμήνευε σιγανά η μητέρα. 
Πάντα, τις γιορτινές μέρες, από τις πα-
ραμονές, ερχόντουσαν οι παππούληδες 
στα παντρεμένα τους παιδιά, για να 
περάσουν μαζί τους τα πατροπαράδοτα 
έθιμα. Όταν ερχόταν η ώρα να δώσουν 
την ευχή τους, για να πάνε να μεταλά-
βουνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια 
τους, άπλωναν με συγκίνηση το γέρικο 
χέρι τους να το φιλήσουν και έδιναν 
χιλιες ευκές με τρέμουλη από τη συ-
γκίνηση φωνή, για υγεία, προκοπή και 
προ πάντων για γνώση.

Το ίδιο γινότανε κι αυτό από τον 
πατέρα και τη μητέρα και όσους θεί-
ους και θείες βρισκόντουσαν κοντά. 
Ποτέ όμως δεν ξεχνούσανε τη νονά. 
Από πολύ μικρά τα πήγαινε η μάνα τα 
παιδιά στη νουνά, για να τα ευχηθεί τη 
μέρα που θα μεταλαβαίνανε. Σαν μεγα-
λώνανε πηγαίνανε πρόθυμα μόνα τους. 
Γιατί, η συγχώρεση της νουνάς, είχε μια 
ιδιαίτερη χαρά. Πάντα μετά το χειρο-
φίλημα και τις ευχές «να γίνουν καλοί 
Χριστιανοί», ήβαζε κάμποσα μεταλίκια 
στις τσέπες των βαφτισιμιών της, λέγο-
ντας: «για να ανάψετε κερί αύριο που 
θα μεταλάβετε». Μετά τη μετάληψη η 
μητέρα είχε έτοιμο στο σπίτι, σ’ ένα ρα-
κοποτηρο, μοσχάτο κρασί κι έδινε στα 
παιδιά, να πιούνε μια γουλιά/ «για να 
πάει η αγία κοινωνια κάτω»/ και συνά-
μα παρέγγελνε, όσο πειστικά μπορού-
σε: «Προσέξτε παιδιά, να μη φτύστε 
καθόλου σήμερα/ να μη χτυπήστε και 
ματώστε/ και προ πάντων/ να μη πείτε 
άσκημο λόγο/ προσέξτε! έχετε μεταλά-
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 Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά

βει μη το ξεχάστε!» Οι μέρες από τα 
Χριστούγεννα ίσαμε τον Άγιο Βασίλη 
άτονε σωστό αναστάτωμα, για μικρούς 
και μεγάλους στην αξέχαστη πατρίδα. 
Τα σκολειά κλειστά και τα σπίτια όλο 
ετοιμασίες.

Οι νοικοκυράδες μπαινοβγαίνανε 
φουριόζες κι όλο μουρμουρίζανε για 
τα παιδιά, που μπερδεύανε μέσα στα 
ποδάρια τους και δεν περνούσε μέρα 
που να μη τα καταχερίσουνε. Μα ανή-
μερα την Πρωτοχρονιά τα πάντα ήταν 
εντάξει. Τα σπίτια «πετούσαν» από πά-
στρα και μοσκοβολούσαν κανέλλα και 
καριοφύλλι, περιμένοντας τον και-
νούργιο χρόνο. Ούλα τα πατροπαρά-
δοτα αντέτια, ήπρεπε να γίνουν όπως 
τα βρήκανε από τσι γονιοί τους. Πρωί 
– πρωί ξεκινούσε όλη η οικογένεια, με 
τα κατάκαλά τους, να πάνε στην εκκλη-
σία. Ο νοικοκύρης κρατούσε στην τζέπη 
του το ρόδι, που θα σπούσε στην πόρτα 
του σπιτιού σαν θα γυρνούσαν. Για το 
καλό του χρόνου και για πολλά μπε-
ρικέτια, όπως λέγανε. Μετά απ’ αυτό 
ήπρεπε να μπει με το δεξί στο σπιτικό 
και να ευχηθεί σ’ όλη τη φαμίλια του 
«καλή χρονιά», φιλώντας έναν – έναν 
σταυρωτά. Σαν τέλειωναν οι ευχές, όλη 
η φαμίλια καθότανε με τάξη γύρω στο 
αηβασιλιάτικο τραπέζι. Η μητέρα έφερ-
νε αμέσως το θυμιατό, και θύμιαζε με 
μοσκολίβανο, πρώτα την πίττα και μετά 
έναν – έναν κάνοντας το σημείο του 
σταυρού. Ο πατέρας ήκοβε την βασι-

λιόπιττα με την ίδια κάθε χρόνο σειρά: 
Το πρώτο κομμάτι του Χριστού,/ της 
Παρθένου/ και μετά κατά ηλικία, αρχί-
ζοντας απο τους παπούλήδες. Το νόμι-
σμα ήτανε πάντα μεταλλίκι χρυσό και 
σ’ εκείνον που θάπεφτε θάφερνε μεγά-
λο γούρι. Δεν πρόφταινε καλά – καλά 
να τελειώσει το κόψιμο της πιττας/ 
και το μοίρασμα των μπουναμάδων/ 
κι αρχίζανε να καταφτάνουν τα πρώ-
τα βίζιτα./ Παλιό αντένι κι αυτό. Ανή-
μερα την Πρωτοχρονιά, συγγενείς και 
φίλοι/ μόνο άντρες/ ανταλάανε βίζιτα 
για να ευχηθούν «τα έτη πολλά». Ακό-
μη και άγνωστοι μπαίνανε από μέσα, 
για να πούνε τις ευχές τους. Οι πόρτες 
του σμυρναίικου σπιτιού, ούλη μέρα 
της Πρωτοχρονιάς έμεναν ανοιχτές, 
για όλο τον κόσμο. Μόνοι οι γιατροί,/ 
σαν γιατροί/ πηγαίνανε/ τη χρονιάρα 
μέρα/ στα σπίτια. Και ανάγκη να ήτανε, 
αποφεύγανε να τους καλέσουνε. Όλοι 
οι επισκέπτες ήπρεπε να σερβιριστούν 
απο το μεγάλο τραπέζι της σάλας, που 
ηταν ανοιγμένο πέρα για πέρα. Στρω-
μένο με το άσπρο λινό τραπεζομάντη-
λο, απο τα προυκιά της νοικοκυράς, με 
κεντημένα στη μέση τα ψημιά της. Όλα 
τα καλά του Θεού βρισκόντουσαν, για 
το καλό της χρονιάς, απάνω σε εκείνο 
το τραπεζι. Βαλμένα με τάξη στα καλά 
σερβίτσια, που φύλαγαν για τις χρο-
νιάρες μέρες. Κι οι Σμυρνιές έβαζαν 
τα καλά τους και τα χρυσαφικά τους 
για να τιμήσουν τους άντρες τους και 
να φανεί η αγάπη που τους έχουν. Λά-
μπανε οι όμορφες κυράδες εκείνες τις 
μέρες»

Χρόνια πολλά!! 
Καλά Χριστούγεννα!!
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Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Ο κ τ ὠ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 2

Το μεγάλο μας πρόβλημα, πολλές 
φορές, είναι ότι δεν έχουμε κατεύθυν-
ση ζωής. Δεν ξέρουμε από πού ερχό-
μαστε και πού πάμε. Δεν ξέρουμε πού 
αναφέρουμε τη ζωή μας, ποια είναι 
η προοπτική μας, πού να στραφούμε 
όταν συναντούμε κάποιες δυσκολίες. 
Στην εκκλησία μας, μας δίδεται αυτό 
το πλαίσιο, όπου θα διαφυλαχτεί αυτή 
η σχέση αγάπης, η προσωπική σχέση 
μας με το Θεό, που θα μας οδηγήσει 
σε σωστούς δείκτες, στη σωστή κατεύ-
θυνση ζωής, στο λόγο της ύπαρξής μας. 
Γιατί αυτό που κρίνει τη ζωή μας είναι 
το πόσο αγαπήσαμε και αγαπούμε τον 
ίδιο τον Κύριο. Οι δράσεις της ενορίας 
που οδηγούν σ’ αυτούς τους δείκτες, κι 
αυτό το δίμηνο ήταν αρκετές. 

Μετά τον καθιερωμένο Αγιασμό της 
Πρωτομηνιάς, την Κυριακή, 2 Οκτω-
βρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
για 43η φορά, η αιμοδοτική εκστρα-
τεία. Πολλοί εθελοντές προσέφεραν 
λίγα λεπτά από το χρόνο τους και ενί-
σχυσαν την τράπεζα αίματος του Ιερού 
Ναού. Πολύτιμο δώρο για την ανθρώ-
πινη ζωή. Η εκκλησία μας, με την συν-
δρομή του «Ιπποκρατείου» Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης, στάθηκε και πάλι 
αρωγός σ’ αυτήν την πράξη υπέρτατης 
αξίας για το συνάνθρωπο, έχοντας 
ως πρότυπό της τον Ιησού, που είναι 
ο πρώτος εθελοντής αιμοδότης, που 
πρόσφερε το αίμα Του για μας.

Μια βδομάδα αργότερα, ένα ιδιαίτε-
ρο Σαββατοκύριακο, είχαν την ευκαιρία 

να ζήσουν οι γονείς στις 8 και 9 Οκτω-
βρίου, στο χώρο της κατασκήνωσής 
μας, «το Θαβώρ». Για πρώτη χρονιά 
φέτος, οι γονείς γινόμενοι κατασκη-
νωτές, ένιωσαν παιδιά, συμμετέχοντας 
σε διάφορες δραστηριότητες στο χώρο 
της κατασκήνωσης. Συνεκκλησιάστη-
καν, συζήτησαν αλλά και ενημερώθη-
καν για διάφορα θέματα σε σχέση με 
τα παιδιά, από ειδικούς επιστήμονες 
που υπηρετούν στο χώρο της παιδα-
γωγικής και της ιατρικής, όπως την κ. 
Νεφέλη Χουρμούζη, διευθύντρια του 
λυκείου των εκπαιδευτηρίων «Ο Από-
στολος Παύλος» και την κ. Αναστασία 
Μπέκα, πρ. συντονίστρια διευθύντρια 
παιδοψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν.Θ., «Γ. 
Παπανικολάου», ψυχίατρο παιδιών και 
εφήβων.

Η ικανοποίηση και η εσωτερική 
χαρά , έκδηλη στα πρόσωπα των γονέ-
ων. Άλλωστε η χαρά δεν είναι μια πο-
λυτέλεια στη ζωή μας που μπορούμε να 
κάνουμε και χωρίς αυτήν. Η χαρά είναι 
εντολή. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατό-
τητα μιας ζωής ευλογημένης, ειρηνι-
κής, διαρκώς χαρούμενης. Η εφαρμογή 
των εντολών Του, η σκέψη των δωρεών 
Του, μπορεί να προσφέρει στην ψυχή 
την αληθινή και γνήσια χαρά που όλοι 
αναζητούμε. Η χαρά που στηρίζεται 
στην δική μας αξία, στις δικές μας επι-
τυχίες, είναι εγωιστική χαρά.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου. Κυριακή 
του σπορέως, όπως συνηθίζεται να λέ-
γεται, γιατί ακούγεται το Ευαγγέλιο της 
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ομώνυμης Παραβολής. Υπάρχει ένας 
λόγος που ορίζει τη ζωή μας και αυτός 
είναι ο σπόρος του Θεού που προσδο-
κά να πέσει σε αγαθή γη, στην ψυχή 
μας. Πάντα αυτήν την ημέρα, συμβολι-
κά, γινόταν ο αγιασμός όλων των δρα-
στηριοτήτων του Ναού μας, που είχαν 
σιγήσει τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω 
του κορωνοϊού. Και δεν είναι λίγες οι 
δραστηριότητες, πνευματικές και καλ-
λιτεχνικές, για την περίοδο 2022 – 23. 
Φροντιστηριακά μαθήματα, κατασκή-
νωση, κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο, 
Ιπποκράτειο νοσοκομείο, τράπεζα 
αίματος, Κοινωνία Αγάπης, τμήματα 
αγιογραφίας, σκίτσου, radiothavor.gr, 
περιοδικό «Θαβώριος Λόγος», κύκλος 
μελέτης  της Αγίας Γραφής, μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής, κατηχητικό, χο-
ρωδίες, παραδοσιακοί χοροί. 

Πολλοί γονείς αναλογιζόμενοι το 
καθήκον τους απέναντι στο Θεό και 
την κοινωνία, κατεύθυναν τα παιδιά 
τους να πυκνώσουν αυτές τις συνάξεις, 
βοηθώντας έτσι στην προκοπή των 
παιδιών τους.

Είναι καθιερωμένο στην Θεσσαλο-
νίκη και όχι μόνο, το Σάββατο πριν του 
Αγίου Δημητρίου να ορίζεται ως Ψυ-
χοσάββατο. Έτσι την Παρασκευή, 21 
Οκτωβρίου το απόγευμα και το πρωί 
του Σαββάτου, εψάλη Τρισάγιο υπέρ 
των κεκοιμημένων προσφιλών μας 
προσώπων. Η κατανόηση του λόγου 
του Θεού πραγματοποιείται και ερμη-
νεύεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. 
Μέσα στην ιερή ατμόσφαιρα του Ναού, 
με τους καθιερωμένους κατανυκτικούς  
ύμνους και την πνοή και την ενέργεια 
του Αγίου Πνεύματος.

Στις 26 Οκτωβρίου, τιμήσαμε την 
μνήμη του Μυροβλήτου,  Μεγαλομάρ-
τυρος Αγίου Δημητρίου, του Πρωτα-
θλητή. Ο Άγιος Δημήτριος, μπορεί να 
μην απέτρεψε την υποδούλωση της 
Θεσσαλονίκης, της χάρισε όμως την 
απελευθέρωσή της το 1912, ανήμερα 
στη γιορτή του. Στρατηλάτης του Θεού 
και της Εκκλησίας, προστάτης της 
Θεσσαλονίκης και όλου του κόσμου.

Δυο μέρες μετά, την 28η του μηνός, 
η Εκκλησία μας πλημμύρισε χαρά και 
συγκίνηση με την έλευση των σημαιο-
φόρων, σχολείων της Ενορίας μας. Με 
πόση περηφάνια κρατούσαν την γα-
λανόλευκη! Η Παναγιά να τα σκέπει 
και να τα προστατεύει εκείνα και όλο 
τον κόσμο, όπως τότε, 82 χρόνια πριν. 
Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων και 
η εμπιστοσύνη στην Παναγία έδωσαν 
το γνωστό αποτέλεσμα. Την Νίκη υπό 
τη Σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού. 
Σκέπη από κάθε κίνδυνο, που δυνάμω-
σε την θέληση των προγόνων μας να 
υπερασπιστούν τα δίκια της πατρίδας 
μας. Και όπως ανέφερε ο Προϊστάμε-
νος του Ναού μας, το παρελθόν έχει 
μεγαλύτερη αξία όταν φωτίζει το πα-
ρόν και το μέλλον. Διπλή γιορτή, διπλή 
επέτειος. Θεομητορική και Εθνική. Ας 
προστατεύει η Αγία Σκέπη όλους μας, 
όπως προστάτευσε το γένος των Ελ-
λήνων και 100 χρόνια πριν. Γιατί φέτος 
συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από κείνη 
την απίστευτη τραγωδία στην Μικρα-
σία, την οποία δε βρέθηκε ακόμη ένας 
Ευριπίδης να διεκτραγωδήσει. Τότε που 
χιλιάδες Έλληνες ξεριζώθηκαν από τον 
τόπο τους, διωγμένοι από το σπαθί του 
Κεμάλ, αφήνοντας τις περιουσίες τους, 
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Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου

παίρνοντας μαζί τους, όσοι μπόρεσαν 
και σώθηκαν, τις Άγιες εικόνες, Ιερά 
Λείψανα Αγίων και Μαρτύρων. Σταδι-
ακά ενσωματώθηκαν και ζωογονήσαν 
την εξαντλημένη Πατρίδα μας. Από τα 
σπλάχνα τους ξεπήδησαν σπουδαίοι 
άνθρωποι λογοτέχνες, επιστήμονες, 
άγιοι.

Η πρώτη Κυριακή του τελευταίου 
φθινοπωρινού μήνα, του Νοεμβρίου, 
είναι αφιερωμένη στο Κτιτορικό  Μνη-
μόσυνο. Ένα μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως αυτών των ψυχών που προ-
σέφεραν θυσιαστικά τον εαυτό τους 
με αγάπη, μεράκι και κάθε προσφορά. 
Κτητόρων, δωρητών και αφιερωμάτων 
του Ιερού μας Ναού. Ανθρώπων που 
ενίσχυσαν με κάθε τρόπο την ανέγερ-
ση και τον εξωραϊσμό του Ναού μας. 
Προσευχηθήκαμε για όλους αυτούς 
που σήμερα δε βρίσκονται ανάμεσα 
μας, όμως μας άφησαν με τους κόπους 
τους τον θαυμάσιο αυτό Ναό που δεν 
σταματά να εξωραΐζεται. Εκεί, η Θεϊκή 
παρουσία αναπαύει τον κάθε πιστό, γι-
ατί είναι ζωντανή η παρουσία Του ανά-
μεσά μας.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο 12, 
13 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
το 4ο μετακατασκηνωτικό αντάμωμα 
στις εγκαταστάσεις της κατασκήνω-
σης του «Θαβώρ», για όλα τα Θα-
βωρόπαιδα. Γιατί η μια φορά ποτέ 
δε φτάνει! Η κατασκήνωση αποτελεί 
ένα μεγάλο σχολείο για τα παιδιά που 
συμμετέχουν. Συμβίωση, ομαδικότη-
τα, συνεργασία, φιλίες, ψυχαγωγία, 
πνευματική ζωή, ωφέλιμες συζητήσεις 
και προβληματισμοί, συνέθεσαν το 
πλαίσιο της εμπειρίας που αποκόμι-

σαν για άλλη μια φορά! Με υγεία και 
σε άλλα παιδιά!

Από τις 15 του μηνός, άρχισε η 
Σαρακοστή των Χριστουγέννων, η 
νηστεία και μαζί μ’ αυτήν και το Ιερό 
Σαρανταλείτουργο. Οι 40 αυτές Λει-
τουργίες γίνονται υπέρ υγείας των 
ζώντων και ιδιαιτέρως υπέρ αναπαύ-
σεως των κεκοιμημένων χριστιανών. 
Φέτος προς διευκόλυνση όλων των πι-
στών πολλές Λειτουργίες γίνονται το 
απόγευμα, ώστε να μπορούν να συμ-
μετέχουν εργαζόμενοι και νέοι. Μας 
δίνει την ευκαιρία η Εκκλησία μας, να 
συμμετέχουμε,  στη Θεία Λειτουργία, 
κατάλληλα προετοιμασμένοι, όσες 
περισσότερες φορές μπορούμε. Για-
τί η μόνη Κιβωτός  Σωτηρίας είναι η 
Εκκλησία. Η Εκκλησία που μιλάει για 
νηστεία, προσευχή, μετάνοια, άσκη-
ση, εξομολόγηση, σιωπή, ταπείνωση, 
εκούσια σταύρωση του εγώ. Ας σιω-
πήσουμε για να αφουγκραστούμε την 
φωνή του Θεού. 

Η ψυχή μας σφύζει από ζωή, όταν 
μέσα μας ζει η όντως Ζωή, ο χορηγός 
της Ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι 
η αληθινή ζωή. Αυτήν την «εν Χριστώ» 
ζωή ας ζούμε κι εμείς καθημερινά μέσα 
στους κόλπους της Εκκλησίας μας, νε-
κρώνοντας τα πάθη μας, ώστε να απο-
λαύσουμε στην πληρότητά της την Ου-
ράνια Βασιλεία του Κυρίου μας! 

Καλή συνέχεια της Σαρακοστής 
και καλή δύναμη στον πνευματικό μας 

αγώνα! 



13

Τεύχος 84 Θαβώριος Λόγος

250 Πακέτα250 Πακέτα
125.000 Φύλλα125.000 Φύλλα
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης

Ιεροψάλτης

Τα Χριστούγεννα είναι ένα πνεύμα. 
Και το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι 
ΕΙΡΗΝΗ.

Τα Χριστούγεννα είναι μία καρδιά. Και 
η καρδιά των Χριστουγέννων είναι ΑΓΑ-
ΠΗ.

Τα Χριστούγεννα είναι ένα βίωμα. Και 
το βίωμα των Χριστουγέννων είναι ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ.

Τα Χριστούγεννα είναι ένα πανηγύρι. 
Και το πανηγύρι των Χριστουγέννων είναι 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣ’ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ.

•	 Ρώτησαν ένα χριστιανό δάσκαλο, πό-
σες ώρες διδάσκει θρησκευτικά: «Τα 
διδάσκουμε όλη μέρα» απάντησε. 
«Στην αριθμητική με την ακρίβεια. Στη 
γραμματική μαθαίνοντας να εκφράζου-
με ό,τι εννοούμε. Στην ιστορία μαθαί-
νοντας για το μεγαλείο και την αθλιό-
τητα των ανθρώπων. Στη γεωγραφία 
διαπλατύνοντας τους ορίζοντες. Στην 
αστρονομία με τον σεβασμό του δημι-
ουργού. Στο γήπεδο με τους δίκαιους 
κανόνες του παιχνιδιού. Στην θεία λα-
τρεία, με το «Άνω σχώμεν ας καρδίας».

•	 Αν θέλεις να είσαι περιζήτητος, να 
ασχολείσαι μ’ αυτά που βασανίζουν 
τους ανθρώπους. Αν θέλεις να γίνεις 
πιο αγαπητός, ν’ ασχολείσαι μ’ αυτά 
που ενδιαφέρουν μόνον εσένα.

•	 Αν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, να 
τον κρίνεις με το πώς συμπεριφέρεται 
στους άλλους και όχι με το πώς συμπε-
ριφέρεται σε σένα.

•	 Η ζωή του ανθρώπου είναι μια πορεία, 
που άρχισε και θα τελειώσει χωρίς να 
ερωτηθούμε.

•	 Για να πετύχεις στην ζωή, δεν χρειά-
ζονται μόνο προθέσεις, αλλά να υπάρ-
χουν και προϋποθέσεις.

•	 Αυτός που ξέρει όλες τις απαντήσεις, 
δεν έχει ερωτηθεί όλες τις ερωτήσεις.

•	 Ο άνθρωπος δεν σκοντάφτει στο βου-
νό, αλλά στα χαλίκια.

•	 Η ζωή του καθενός είναι σαν τα δα-
κτυλικά αποτυπώματα. Ποτέ δεν είναι 
ολόιδια.

•	 Το παιδί όταν γεννιέται, το πρώτο ση-
μάδι ζωής, είναι το κλάμα. Όταν η 
ψυχή αναγεννιέται, το πρώτο σημάδι 
της νέας ζωής είναι η μετάνοια. Δάκρυα 
και στην πρώτη και στην δεύτερη περί-
πτωση. Τα πρώτα δάκρυα σημαίνουν 
γέννηση, τα δεύτερα αναγέννηση.

•	 Τρία είναι τα γεγονότα της ζωής του 
ανθρώπου. Γεννιέται – ζει – πεθαίνει. 
Δεν αισθάνεται το πρώτο,  υποφέρει 
στο τρίτο, ξεχνά να χαρεί το δεύτερο.

•	 Μην κρίνεις τον άνθρωπο με το πώς 
ντύνεται. Τα ρούχα τα κάνει ο ράφτης. 
Μην τον κρίνεις από την  καταγωγή 
του. Και ο Κάιν καταγόταν από την 
πρώτη οικογένεια. Μην τον κρίνεις από 
το σπίτι. Και οι κατσαρίδες ζουν σε πο-
λυτελή σπίτια. «Ο νοώννοείτω».

•	 Οι τετράγωνοι χαρακτήρες σπανίζουν 
στη ζωή. Οι περισσότεροι είναι στρογ-
γυλοί και κατρακυλούν.

•	 Ο σωστός δρόμος στην ζωή, είναι ίσι-
ος και στενός. Θα ήταν φαρδύς αν τον 
χρησιμοποιούσαν πιο πολλοί άνθρω-
ποι.

•	 Όσο είσαι νέος ελπίζεις. Όσο γερνάς 
επιλέγεις.

•	 Μη χαίρεσαι με την πτώση του εχθρού 
σου αλλά μην τον βοηθήσεις να σηκω-
θεί.

•	 Για να ενεργεί έξυπνα ένας άνθρωπος, 
χρειάζεται κάτι περισσότερο από εξυ-
πνάδα.

•	 Οι ευτυχισμένοι πρέπει να ξέρουν πως 
όσο το ποτήρι είναι πιο γιομάτο από 
νερό, τόσο πιο εύκολα χύνεται.

•	 Να μη βρίσκεις μόνο λάθη. Να βρί-
σκεις λύσεις.



15

Τεύχος 84 Θαβώριος Λόγος

Με αλεύρι και μεράκι!
Νηστίσιμα κουλουράκια με καρύδια

Επιμέλεια 
Ευαγγελία Κατραμίδου

Υλικά για 2 ταψιά 
•	 200 γρ. σπορέλαιο 
•	 200γρ. ζάχαρη
•	 200 γρ. Χυμό πορτοκάλι
•	 Ξύσμα από ένα πορτοκάλι 
•	 1 γεμάτο κ.γ κανέλα 
•	 1/2 κ.γ. Γαρύφαλλο 
•	 1 κ.γ. σόδα μαγειρική 
•	 150 γρ. Καρύδια ψιλοκομμένα
•	  730-740 γρ. Αλεύρι γ.ο.χ
•	 90 γρ. Σταφίδες μαύρες 
•	 Σουσαμι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Σε ένα μπολ βάζουμε το σπορέλαιο, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε 
καλά με ένα αυγοδάρτη. Σε ένα ποτήρι βάζουμε το Χυμό πορτο-
καλιού  και προσθέτουμε τη σόδα. Προσέχουμε γιατί θα αφρίσει 
και θα φουσκώσει. Το προσθέτουμε στο μείγμα με το λάδι. Κατό-
πιν, ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα, το γαρύφαλλο 
και τα καρύδια. 
Βάζουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε. Στο τέλος προσθέτουμε και τις 
σταφίδες. Πλάθουμε μπαστουνάκια (25 γραμμαρίων) αλείφουμε 
με λίγο νεράκι και τα περνάμε από το σουσάμι. Τοποθετούμε σε 
ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 
βαθμούς κελσίου, αέρα για 20-25 λεπτά.

: Η ζύμη δεν χρειάζεται πολύ ζύμωμα, διότι θα βγάλει το 
λάδι.  



Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

2022


