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Αγαπητά μας παιδιά,
Ξέρω πως σας φαίνεται παράξενο 

μέσα στην εκκλησία να σας μιλά κάποι-
ος που φορά συνηθισμένα ρούχα σαν κι 
αυτά που φοράτε κι εσείς. Είναι από-
λυτα φυσιολογική η απορία σας. 
Στον χώρο του Ιερού Ναού ακούγεται 
η φωνή μόνον αυτών που τελούν τις ιε-
ρές ακολουθίες. Είναι οι άνθρωποι εκεί-
νοι που έχουν τα εφόδια, αλλά και την 
ευλογία, να απευθύνονται για λογαρια-
σμό μας στον καλό Θεό με λόγια και με 
ύμνους, αλλά να απευθύνονται και σε 
εμάς, τον λαό, για να μας μεταφέρουν 
τον Λόγο του Θεού. Είναι οι στρατιώτες 
και οι αξιωματικοί που φορούν τις στο-
λές τους και δίνουν πνευματικούς αγώ-
νες και μάχες για τη σωτηρία όλων μας. 
Ξεχωρίζουμε τους στρατιώτες από τους 
αξιωματικούς από τις στολές τους. Οι 
στρατιώτες φορούν μαύρα ράσα, ενώ οι 
αξιωματικοί φορούν ευδιάκριτα και φω-
τεινά άμφια, την πανοπλία του Χρι-
στού. Μερικοί αξιωματικοί μάλιστα, 
όπως ο πατέρας Νικόλαος, είναι 
ζωσμένοι και με το σπαθί τους, σε 
σχήμα ρόμβου, πάνω από το γόνα-
το. Παρ’ όλα αυτά, πριν μερικές ημέρες 
ο πατέρας Νικόλαος, τιμώντας στο πρό-
σωπό μου όλες τις δασκάλες και τους δα-
σκάλους σας, μου ζήτησε να σας μιλήσω 
για λίγο. Εγώ όμως, που νιώθω ασήμα-
ντος μπροστά στα μάτια του Θεού και 
στα δικά σας μάτια, προτίμησα να σας 
γράψω και να σας στείλω ένα γράμμα. 
Επειδή όμως μου είναι δύσκολο να 
το στείλω στον καθένα σας ξεχωρι-
στά, αποφάσισα να σας το διαβάσω σή-
μερα που είμαστε όλοι μαζεμένοι στον 
Ναό. Να τι γράφω στο γράμμα μου:

Αγαπητό μου παιδί,
Σήμερα που μας δόθηκε λίγος χρόνος, 

ας συζητήσουμε για κάτι απ’ αυτά 
που πολύ σε ενδιαφέρουν.

Βλέπω συχνά στο θρανίο σου γραμ-
μένα ονόματα από κείνα που τα έκανε 

Οι Τρείς Ιεράρχες*
τόσο γνωστά σήμερα στα σπίτια των αν-
θρώπων η τηλεόραση. Προχθές, μόλις 
άκουσες κάποιο από αυτά τα ονόματα, 
είδα να ζωγραφίζεται στα μάτια σου, 
που άνοιξαν διάπλατα, ένας αυθόρ-
μητος ενθουσιασμός. Καταλαβαίνω… 
Έχεις τόση ανάγκη να θαυμάζεις, τώρα 
που πασχίζεις βιαστικά να μεγαλώσεις 
και ζητάς ένα δρόμο να σε βγάλει στα 
όνειρά σου. Καταλαβαίνω… Έχεις ανά-
γκη να θαυμάζεις. Μα θέλω να σου θυμί-
σω μια απλή αλήθεια: Ό,τι θαυμάζεις, 
αυτό και μιμείσαι. Και ό,τι μιμείσαι, 
αυτό και γίνεσαι. Και ό,τι γίνεσαι, αυτό 
και αξίζεις. Και εσύ – είμαι σίγουρος γι› 
αυτό – αξίζεις πολλά, παιδί μου. Γιατί εί-
σαι το αύριο του κόσμου.

Αλήθεια, αναρωτήθηκες ποτέ μή-
πως αυτοί που θαυμάζεις δεν αξίζουν 
όσο και τα όνειρά σου; Απορρίπτεις με 
πάθος τον κόσμο που φτιάξαμε εμείς 
οι μεγάλοι για σένα. Αληθινά, σε συγ-
χαίρω γι› αυτό. Σε συγχαίρω γιατί το 
ψέμα, η υποκρισία, η αναισθησία, ο 
εγωισμός μας σου προκαλούν θλίψη. 
Εσύ υπόσχεσαι με βεβαιότητα πως 
θα χτίσεις το αύριο καλύτερα από μας. 
Γι› αυτό παιδί μου, επειδή σε ξέρω 
καλά, θέλω να ζωγραφίσω μπροστά στα 
παιδικά σου μάτια, τα διψασμένα να 
θαυμάσουν, τρεις μορφές που ξε-
πέρασαν τα όρια του χρόνου και που 
το όνομά τους δεν ξεχάστηκε μέχρι και 
σήμερα. Είναι εκείνοι που από το 
Νηπιαγωγείο έμαθες να τους λες “Τρεις 
Ιεράρχες” και που τους γιορτάσαμε 
χθες, τους γιορτάζουμε και σήμερα. 
Η ζωή τους ορίστηκε όπως η ζωή του 
καθενός μάς: ένα κεράκι προορισμένο 
να χαρίσει κάπου τη μικρή του φλόγα. 
Κι εκείνοι, οι Τρείς Ιεράρχες, κάνανε 
τούτο το κεράκι, τη ζωή τους, πυρω-
μένη δάδα που ακτινοβολούσε γνώση 
κι αρετή. Το κάνανε φωτιά από αγάπη 
και ζέσταναν τις παγωμένες καρδιές των 
συνανθρώπων τους. Κάνανε το κερά-
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κι τους πυρσό κι άναψαν απ’ αυτόν 
αμέτρητα κεριά, αμέτρητες ζωές, που 
τρεμοσβήναν γύρω τους. Κι έτσι μας 
δείξανε τον δρόμο – και πιο πολύ σε 
εσένα παιδί μου – που η φλόγα σου, 
φρέσκια ακόμα, λαχταρά κάπου να φω-
τίσει. Μην την αφήσεις, παιδί μου, 
ανυπεράσπιστη στις θύελλες των και-
ρών μας κι είναι τόσο πολλά αυτά που 
απειλούνε σήμερα να σου την σβήσουν. 
Εξάρτηση, που την είπαν χειραφέτηση. 
Ψεύτικοι κόσμοι από εφιάλτη, που τους 
ονόμασαν όνειρο. Άναρθρες κραυγές, 
που τις είπαν μουσική. Απάτη, που τη 
βαφτίσανε αγάπη. Μόδα που μας ντύ-
νει, κι όμως μας ξεντύνει. Φανταχτερά 
ψέματα, που τα διαφήμισαν για αλήθει-
ες – είναι τόσα πολλά στον παράλογο 
αιώνα μας που εμπορεύεται τις λέξεις. 
Πρόσεχε, καλό μου παιδί, μην όλα αυτά 
σου σβήσουν το κεράκι σου και μείνουν 
τα όνειρά σου στάχτη. Γιατί εσύ δεν 
πλάστηκες γι› αυτό. Πλάστηκες για να 
χαρείς τις όμορφες λαχτάρες που φτε-
ρούγισαν στην παιδική σου ψυχή. Να 
θησαυρίσεις μέσα σου το φώς και να 
σκορπίσεις γύρω σου φως. Να αφήσεις 
πίσω σου έστω και λίγο φως για να δι-
αλύσει τα σκοτάδια αυτού του κόσμου 
που τόσο σε πληγώνει. Αυτό έκαναν 
εκείνοι. Ο Βασίλειος… ο Γρηγόριος… ο 
Ιωάννης… Γι’ αυτό και η ιστορία κρά-
τησε φυλαχτό τα ονόματά τους και η Εκ-
κλησία έβαλε πλάι σ› αυτά τρεις λέξεις 
υπέροχες που δεν έχουν ανάγκη από 
εισαγωγικά: Μέγας… Θεολόγος… Χρυ-
σόστομος… Ίσως θα με ρωτήσεις: “Μα 
πώς το πέτυχαν; Πώς δεν τους νίκησε η 
κακία της εποχής τους που εμένα τόσο 
με πονάει;” Γιατί, βέβαια, στις μέρες 
μας το κακό περίσσεψε. Μα δεν βρέθη-
κε ως τα σήμερα εποχή που να μην της 
λείψει το κακό. Όμως εκείνοι δεν φοβή-
θηκαν από τις νύχτες των καιρών τους. 
Γίνανε πυρσοί και τις φωτίσανε. Γιατί 
άναψαν το κεράκι τους από το φως Εκεί-
νου που μόνος στην Ιστορία είπε: “Εγώ 
είμαι το Φως του κόσμου!” Και βγήκε 
αληθινός ο λόγος Του, αφού δεν έμοια-

ζε με τα ψεύτικα λόγια των ανθρώπων, 
μα ήταν ο λόγος του Θεού που έγινε 
Άνθρωπος. Η αγάπη γι› Αυτόν ήταν που 
σκόρπιζε την περιουσία του Βασιλείου 
στα χέρια των φτωχών. Η αγάπη γι› Αυ-
τόν ήταν που θέρμαινε τον Ιωάννη, όταν 
πάνω από τον άμβωνα έκανε τις αρχό-
ντισσες της Κωνσταντινούπολης να προ-
σφέρουν τα χρυσά τους κοσμήματα για 
να τραφούν οι πεινασμένοι και για να 
ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι. Η αγά-
πη γι› Αυτόν οδήγησε την καρδιά του 
Γρηγορίου σε κείμενα όπου η ομορφιά 
της γλώσσας μας έδινε φτερά στα πε-
τάγματα του φωτισμένου νου του ως τα 
απλησίαστα ύψη του Θεού.

Και ο άνθρωποι μαλώνανε ποιος να 
‹ταν τάχα ο πιο μεγάλος από τους τρεις, 
να τον τιμήσουν περισσότερο. Μα σαν 
τους βαλαν πλάι-πλάι να αναμετρήσουνε 
την προσφορά τους, είδαν να γράφεται 
πίσω από τη ζωή και την προσφορά του 
καθενός τους το ίδιο μέγεθος: Η αγάπη 
για τον Θεό που εμπνέει τη θυσία για τον 
άνθρωπο. Κι έτσι αποφάσισαν να τους 
γιορτάζουνε μαζί. Κάθε χρόνο, στις 30 Ια-
νουαρίου. Για να μας δείχνουνε τον δρό-
μο – και πιο πολύ σε εσένα παιδί μου 
– τον δρόμο της αληθινής ζωής. Εκείνον 
που στο “Εγώ είμαι το Φώς” συμπλήρω-
σε και “είμαι η Οδός” και “είμαι η Αλή-
θεια” και “είμαι η Ζωή”.

Παιδί μου, αυτός είναι ο μοναδικός 
δρόμος που θα σε βγάλει στα όνειρά 
σου. Και κάθε μέρα, πάνω απ’ το θρα-
νίο σου, στην έδρα μας ή και στα γόνατά 
μας, γι› αυτό είναι που κοπιάζουμε όλοι 
μας για σένα: να βρεις και να περπατή-
σεις τον δρόμο αυτό. Τότε, θα ξέρεις 
ποιους να θαυμάζεις…

Με αγάπη και με αγωνία,
Ένας από τους δασκάλους σου.

* Ο πανηγυρικός αυτός λόγος εκφωνήθηκε 
κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών από τον κ. 
Ιωάννη Μπρίζα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός στο 89ο δη-
μοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια:
Ιωάννης Μπρίζας
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Οδηγίες για την είσοδο στην 

κοινότητα του          «Μεταμόρφωση» 

του Ιερού μας Ναού!

Βήμα 1ο

Αφού ανοίξουμε την 

εφαρμογή Viber 

επιλέγουμε 

περισσότερα 

Πατάμε

στο εικονίδιο

Τοποθετούμε την 

κάμερα πάνω στον 

συγκεκριμένο  

κωδικό και 

ακολουθούμε τον 

σύνδεσμο

Βήμα 2ο Βήμα 3ο
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Στο διαδίκτυο αναρτώνται κάποιες φορές 
πολύ αξιόλογα πράγματα που αξίζουν την προ-
σοχή μας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης «Η Ελλάδα του χτες» του 
ταλαντούχου φωτογράφου Ηλία Περγαντή. Ο 
καλλιτέχνης προσπάθησε να αποτυπώσει μορ-
φές από την Ελλάδα του παρελθόντος και είτε 
αναπαριστά με τις φωτογραφίες του γνωστούς 
ζωγραφικούς πίνακες είτε αναπλάθει καλλιτε-
χνικά μορφές του παρελθόντος. Παρακάτω πα-
ρατίθενται κάποιες από τις φωτογραφίες του. 

18 Δεκεμβρίου 1803.  Είναι λίγο ή πολύ γνω-
στή η ιστορία του Ζαλόγγου. Οι μαρτυρίες ανα-
φέρουν πως περίπου 60 γυναίκες με τα μωρά 
τους και 10 άνδρες ανέβηκαν στο Ζάλογγο. Προ-
κειμένου να μην αιχμαλωτιστούν, πρώτα πέτα-
ξαν τα μωρά τους και μετά έπεσαν και οι ίδιες στο γκρεμό από το βράχο που 
είναι γνωστός ως Στεφάνι.

Η φωτογραφία που ακολουθεί αναπαριστά τον γνωστό πίνακα του  E. de 

Ηλίας Περγαντής
Σύντομο αφιέρωμα στον ταλαντούχο φωτογράφο
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 Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά

Lunsac «Σκηνή από την Έξοδο» Μουσείο 
Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογ-
γίου . 

 Η ελευθερία μας είναι ακριβά αγορα-
σμένη. Την πλήρωσαν με το αίμα τους γε-
νιές Ελλήνων. Άνδρες γυναίκες και παιδιά 
πάνω στον ανθό της νιότης τους έχυσαν 
το αίμα τους υπέρ πίστεως και πατρίδος. 
Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους στην 
καρδιά του αναγνώστη. Ας μην καταστρέ-
ψουμε αυτό το ωραίο αίσθημα με περιττές 
φλυαρίες. Και ας μην ξεχνούμε πάνω σε 
τίνος τις πλάτες καθόμαστε….
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Η φιλαρμονική του 
Παπαφείου παιανίζει τα 

κάλαντα των 
Χριστουγέννων

Υποδειγματική μαθητική
 Θεία Λειτουργία

Οι σημαιοφόροι των 
σχολείων της ενορίας μας 
κατά την εορτή των Τριών 

Ιεραρχών

Μεγάλες και Βασιλικές 
ώρες των Θεοφανείων, 

στιγμιότυπο από την έξοδο 
της εικόνας. 

Θεοφάνεια 2023

Κοπή Βασιλειόπιττας 2023

Κατάδυση Τιμίου Σταυρού 
στον Θερμαϊκό
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Ε Ν ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 2  -  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 2 3

Είναι αλήθεια, πως κάθε άνθρω-
πος, όλοι μας δηλαδή, είμαστε τα-
ξιδιώτες στη θάλασσα της ζωής. 
Και σ’ αυτό το ταξίδι συναντούμε 
φουρτούνες, τρικυμίες, πειρα-
σμούς, που προσπαθούν να μας 
καταβάλουν. Αναζητούμε το λιμάνι 
που θα φέρει την ειρήνη και θα γα-
ληνέψει τις ψυχές μας.

Είναι καιρός, είναι ώρα, είναι η 
στιγμή, όχι κάποτε, όχι μετά, όχι 
αύριο, αλλά τώρα, ν’ αφήσουμε να 
ενεργήσει ο Κύριος, ο Θεός. Να δώ-
σει τη λύση Αυτός.

Η Πίστη όμως στην πατρική πρό-
νοια του Κυρίου, είναι επόμενο να 
μας εμπνέει, ώστε σε κάθε θλίψη, 
σε κάθε δοκιμασία και κίνδυνο, να 
καταφεύγουμε με θερμή προσευχή 
στον Θεό και να Του αναθέτουμε 
όλα τα προβλήματά μας, όπως συ-
χνά μας προτρέπει η Εκκλησία μας 
στις διάφορες Ακολουθίες.

Συνεχίστηκαν και τον μήνα Δε-
κέμβριο, με τις εορτές των μεγά-
λων Αγίων, οι καθημερινές Θείες 
Λειτουργίες του Σαρανταλείτουρ-
γου, μέχρι τις 24 του μηνός, άλλοτε 
πρωί και άλλοτε απόγευμα.

Στα πλαίσια της προετοιμασί-
ας μας για τη μεγάλη γιορτή των 
Χριστουγέννων, τη Δευτέρα 19 
Δεκεμβρίου, τελέστηκε Ιερό Ευχέ-
λαιο, προς αγιασμό και ενίσχυση 
των πιστών, τα έσοδα του οποίου 
διατέθηκαν υπέρ των εμπερίστα-
των αδερφών μας, του Ενοριακού 

Φιλόπτωχου Ταμείου, «Κοινωνία 
Αγάπης».

Συνεχίστηκαν οι παρακλήσεις 
στη Θεοτόκο κάθε Δευτέρα και η 
μετέπειτα εσπερινή ομιλία, η μελέ-
τη Αγίας Γραφής, κάθε Πέμπτη, οι 
Κατηχητικές συνάξεις του Σαββά-
του, καθώς και οι υπόλοιπες δρα-
στηριότητες του Ναού. Όταν τον 
εαυτό μας, τους δικούς μας ανθρώ-
πους και όλη τη ζωή μας, την εμπι-
στευόμαστε στον Θεό, τότε Εκείνος 
αναλαμβάνει και δίνει τις καλύτε-
ρες λύσεις.

Οδεύοντας προς τη νύχτα της Βη-
θλεέμ, όσο κρύωνε ο καιρός, τόσο 
ζεσταίνονταν η καρδιά μας, τόσο 
άνοιγε η αγκαλιά μας. Η διαδρομή 
αυτής της πορείας  προς την Ιθάκη, 
την Βηθλεέμ, ήταν σπουδαία, γιατί 
το ταξίδι, μας προσφέρει όλα όσα 
χρειαζόμαστε να μάθουμε… Αρκεί 
να υπάρχει σχέδιο, στόχος, που 
δεν είναι άλλος  από τον Λόγο του 
Θεού. Έγινε άνθρωπος ο Υιός, για 
να γίνουμε όλοι παιδιά Του.

Μακάρι να βρεθήκαμε αυτές τις 
μέρες μαζί με τους αγαπημένους 
μας, έχοντας συγχωρέσει μέσα μας 
κάθε πικρία! Δύο πράγματα μας δι-
δάσκει ο χρόνος. Είναι επείγον να 
αγαπήσουμε και να συγχωρήσου-
με. Και συγχωρώ σημαίνει συνυ-
πάρχω, αποδέχομαι και προχωρώ.

Το μήνυμα της ενανθρωπήσεως 
και της σαρκώσεως του Θεού, είθε 
να φέρει την ειρήνη στις καρδιές 
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μας για όλον τον χρόνο. Να κάνου-
με φάτνη την αγκαλιά μας, στο μέ-
τρο των δυνάμεών μας, ώστε να 
χωρέσει ο αχώρητος και συνέχων 
τα σύμπαντα, Λόγος.

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεν-
να στις 22 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη, 
συμμετείχαμε στην Ακολουθία του 
Όρθρου και των Μεγάλων Βασιλι-
κών Ωρών, των Χριστουγέννων, με 
τα πολύ ενδιαφέροντα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. Με ύμνους θριάμ-
βου, οι σκέψεις όλων στρέφονταν 
προς την προσφιλή μας γιορτή της 
Γέννησης του Χριστού, τη Μητρό-
πολη των εορτών. Τη γιορτάσαμε 
με μεγάλη λαμπρότητα. Μεγάλο 
και κοσμοχαρμόσυνο το γεγονός. 
Οι καμπάνες του Ιερού  Ναού μας, 
χτυπούσαν χαρμόσυνα από νωρίς. 
Ποια  καρδιά μπορούσε να μείνει 
παγωμένη, ασυγκίνητη μπροστά 
στο μεγάλο γεγονός της ενανθρω-
πήσεως. Την Παραμονή, οι ήχοι 
από την μπάντα του Παπαφείου, 
γέμισαν τον αέρα με   μελωδίες 
από χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
και κάλαντα, έξω από το Ναό, αλλά 
και τους γύρω δρόμους. Ενώσαμε 
τις φωνές μας, μ’ εκείνες των πι-
στών όλων των αιώνων, ψάλλοντας 
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»!

Μια βδομάδα αργότερα, την 
Κυριακή 1 Ιανουαρίου, εορτή του 
Αγίου Βασιλείου, τελέστηκε Πανη-
γυρικό  Ιερατικό Συλλείτουργο, με 
τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασι-
λείου, που τελείται, μόνο 10 φορές 
το χρόνο. Ακολούθησε η καθιερω-
μένη Δοξολογία για την είσοδό μας 
στην καινούρια χρονιά. Ευχές και 

πάλι για καλή χρονιά! Ας ευχηθού-
με περισσότερη αρετή και λιγότερη 
αμαρτία. Περισσότερη ταπείνωση 
και λιγότερο εγωϊσμό. Περισσότερο 
εμείς και λιγότερο εγώ. Περισσότε-
ρα έργα φωτός και λιγότερα έργα 
σκότους. Περισσότερη αγάπη και 
συγχώρεση γιατί η αγάπη είναι πε-
λώρια δύναμη!

Την Τετάρτη, το απόγευμα, στις 
4 Ιανουαρίου, τελέστηκε η Ακολου-
θία του Όρθρου και των Μεγάλων 
Βασιλικών Ωρών των Θεοφανείων, 
που έχει ως κύριο θέμα τη Βάφτιση 
του Χριστού.

Την άλλη μέρα, 5 Ιανουαρίου, 
ημέρα αυστηρής νηστείας, έγινε ο 
Μέγας Αγιασμός εντός του Ιερού 
Ναού, ενώ ανήμερα των Θεοφα-
νείων, ακόμη μια φορά ένα νέο ξε-
κίνημα. Ακόμη μια φορά ο ιερέας, 
ράντισε με Αγιασμό όλο το εκκλη-
σίασμα. Μεγάλη εορτή της Ορθο-
δοξίας! Φέτος είχαμε την ευλογία, 
μετά τον Μεγάλο Αγιασμό, να με-
ταβούμε όλοι, κλήρος και λαός, 
στην κοντινή παραλία, για την κα-
τάδυση του Τίμιου Σταυρού και 
τον καθαγιασμό των υδάτων. Με 
σύμμαχο τον καλό καιρό, 4 παλικά-
ρια, έπεσαν στα κρύα νερά, για τον 
Σταυρό που έριξε ο Προϊστάμενος 
του Ναού μας, πάνω από καραβά-
κι, ανοιχτά της θάλασσας. Μικρά 
ιστιοφόρα, με άσπρα πανιά, πλαι-
σίωναν κι ομόρφυναν την τελετή!

Η χαρά των Θεοφανείων μεγά-
λη! «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου 
Κύριε…» Καλή Φώτιση να έχουμε 
όλοι, να πλημμυρίσει η ψυχή μας 
με κάθε Ευλογία!
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Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου

Τις επόμενες μέρες ακολούθησε 
το παραδοσιακό φώτισμα στα σπί-
τια και τα καταστήματα, όσων δή-
λωσαν να τους επισκεφτεί ο ιερέας 
στο χώρο τους.

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, αμέ-
σως μετά την Παράκληση της Θεο-
τόκου, πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της Αγιοβασιλειόπιτας  της Ενορίας. 
Όπως κάθε χρόνο στην εκδήλωση 
αυτή, έγινε έκθεση πεπραγμένων 
της Ενορίας μας και απολογισμός 
του έργου. Φέτος με ιδιαίτερο 
τρόπο, με βιντεοπροβολή των πε-
πραγμένων, ομαδοποιημένα στοι-
χεία και αναλύσεις, που κράτησαν 
αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των 
παρευρισκόμενων πιστών στο Ναό, 
από την αρχή μέχρι το τέλος. Δό-
θηκαν απαντήσεις σε απορίες των 
ενοριτών. Οι Ιερείς μας, μας ευχή-
θηκαν υγεία, πνευματική προκοπή 
και κάθε ευλογία από τον Θεό, για 
το νέο έτος, ενώ μοιράστηκε σε 
όλους κομμάτι βασιλειόπιτας. Και 
του χρόνου!

Την τελευταία Κυριακή του πρώ-
του μήνα της νέας χρονιάς, είχαμε 
τη χαρά, τιμή και  ευλογία να έχου-
με ανάμεσά μας, για πρώτη φορά 
ως Αρχιερέα, ευλογούντα και αγιά-
ζοντα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, με 
συγκροτημένη  σκέψη και ανοικτή 
καρδιά, τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη, Φιλίππων, Νεαπόλεως και 
Θάσου, κ. Στέφανο, που προεξήρχε 
του Αρχιερατικού Συλλείτουργου, 
στο Ναό μας. Στο τέλος  ως ανά-
μνηση, του δόθηκε αντίγραφο της 
Εφεστίου Εικόνας, της Μεταμορ-
φώσεως του  Σωτήρα.

Στις  30 Ιανουαρίου, είχαμε την 
εορτή των Τριών Ιεραρχών, των 
Τριών Μεγίστων Φωστήρων της 
Τρισηλίου Θεότητος. Εορτή της 
παιδείας και των γραμμάτων. Για 
άλλη μια φορά πραγματοποιήθηκε 
εκκλησιασμός, για δύο συνεχόμε-
νες ημέρες, 30 και 31 Ιανουαρίου, 
των σημαιοφόρων και αντιπροσω-
πίας μαθητών, σχολείων της Ενορί-
ας, συνοδευόμενων από τους  εκ-
παιδευτικούς των. Έτσι τίμησαν με 
την παρουσία τους, τη σύναξη των 
προστατών τους, των Τριών Ιεραρ-
χών. Δόξα τω Θεώ! Ακολούθησε 
αρτοκλασία.

Όταν απομακρυνόμαστε από το 
Θεό, ζούμε στο σκοτάδι της άγνοι-
ας και της απουσίας νοήματος. Οι 
λέξεις είναι πολύ φτωχές για να 
περιγράψουν τον πλούτο της θεί-
ας αγάπης προς όλους μας, που 
καθιστά τον Χριστό, το Φως όλου 
του κόσμου! Αν είχαμε τα μάτια 
μας ανοιχτά θα αναγνωρίζαμε 
αυτό το Φως. Και αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με τη μετάνοια, δηλαδή 
με την αλλαγή του νου, του τρό-
που σκέψεως, τη σταύρωση κάθε 
λογισμού, κάθε προσδοκίας, κάθε 
ανάγκης για δικαίωση. Τότε μπο-
ρεί να έχουμε την εμπειρία της 
θέας του προσώπου του Ζώντος 
Χριστού!

Μ’ ανοιχτά λοιπόν τα μάτια της 
ψυχής,

Καλή χρονιά!!!
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Ιερός Ναός 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

12 Φεβρουαρίου 202312 Φεβρουαρίου 2023

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

12o12o
  Ας κρατήσουν οι χοροίΑς κρατήσουν οι χοροί

    18 ευρώ ενηλίκων18 ευρώ ενηλίκων

    13 ευρώ παιδική13 ευρώ παιδική

πληροφοριεσ: 6972056408πληροφοριεσ: 6972056408

τιμή:τιμή:

  στην 1:00 το μεσημέριστην 1:00 το μεσημέρι
Αίθουσα τελετών Ιερού ΝαούΑίθουσα τελετών Ιερού Ναού
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ, ΤΗΛ.:2310 828 989

www.inmetamorfoseos.gr
facebook:Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Λεωφορεῖα: 33 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 7 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, 39 ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
ΣΤΑΣΗ: Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος 

ΚΥΡΙΑΚΉ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας),  ..........................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Βασίλειος  Θερμός, ἰατρός.

ΚΥΡΙΑΚΉ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ), .............ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚΥΡΙΑΚΉ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως),  .................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

ΚΥΡΙΑΚΉ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος),  ................ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 

κ. Ἰωήλ.

ΚΥΡΙΑΚΉ 2 AΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Μεγίστης Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος, Ἅγιον Ὄρος.

Με κάρφωσε
Η φράση προέρχεται από τις 

αρχαίες δεισιδαιμονίες που εκτε-
λούσαν μάγισσες. Αυτές κατασκεύ-
αζαν ένα ομοίωμα ανθρώπου, που 
το κάρφωναν με πολλά καρφάκια 
ή καρφίτσες, κυρίως στην καρδιά 
και στα άλλα μέρη του σώματος. 
Κατά την ώρα του «καρφώματος» 
οι μάγισσες εκφωνούσαν ορισμένες 
μαγικές φράσεις μαζί με το όνομα 
εκείνου που ήθελαν να βλάψουν. 
Μετά, αυτό το καρφωμένο ομοίωμα 
το έθαβαν στην αυλή ή το τοποθε-
τούσαν σε κάποιο κρυφό μέρος του 
σπιτιού ή του κτήματος του «καρ-
φωμένου». Από τη δεισιδαιμονία 
αυτή έμεινε και η φράση. Επιπλέ-
ον, το «κάρφωμα» υπήρχε και στην 
αρχαία εποχή. Τότε, μάλιστα, συνή-
θιζαν και τον «κατάδεσμο». Ο «κα-
τάδεσμος» των αρχαίων ήταν μια 
πλάκα πάνω στην οποία έγραφαν 
διάφορες κατάρες κατά του προ-
σώπου αυτού ή μικρό ομοίωμα αν-
θρώπου, που έφερε δεσμά. Και οι 
«κατάδεσμοι» θάβονταν ή καταχώ-
νονταν, όπως τα καρφωμένα ομοι-
ώματα. (ίσως και όχι αυτή...).

Τραβάτε με και ας κλαίω
Η φράση προέρχεται από ένα 

έθιμο του γάμου. Στην Ελλάδα, 
όπως άλλωστε και σε όλο τον άλλο 
κόσμο, υπάρχουν εκατοντάδες 
προλήψεις για τον γάμο. Σε πολλά 
ελληνικά νησιά, υπάρχει η εξής συ-
νήθεια: όταν η γαμήλια πομπή πρό-

Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις

κειται να παραλάβει τη νύφη, για να 
την οδηγήσει στην εκκλησία, ο γα-
μπρός, που στέκεται έξω από την 
πόρτα του σπιτιού τους, την τραβά-
ει από το χέρι, ενώ αυτή προσποιεί-
ται ότι δεν θέλει να πάει μαζί του και 
φέρνει αντίσταση. Η περίεργη αυτή 
σκηνή ή μάλλον το έθιμο, έδωσε 
την αρχή στη φράση «τράβα με κι 
ας κλαίω».

Είναι βλίτο
Η λέξη «βλίτα» εκτός από το 

γνωστό σε όλους χορταρικό, έχει 
ταυτιστεί στη λαϊκή συνείδηση και 
με τον ανόητο, αργόστροφο άν-
θρωπο. Ενδεικτικά μπορούμε να 
αναφέρουμε τις φράσεις «έφαγε 
βλίτα», «είναι κουτός σαν τα βλίτα» 
και «είναι βλίτο». Ο μύθος λέει πως 
όταν κάποιος έπιασε τη γυναίκα 
του με τον εραστή της και το έμαθε 
μια γριά γειτόνισσα και φίλη της γυ-
ναίκας, τον έκανε να πιστέψει πως 
φταίνε τα βλίτα που είχε φάει και 
εξήγησε πως όταν κανείς τρώει βλί-
τα έχει παραισθήσεις, σύμφωνα με 
μια πρόληψη, και βλέπει πράγματα 
που δεν υπάρχουν στην πραγματι-
κότητα. Κι έτσι ο σύζυγος πείστηκε 
ότι δεν τον απάτησε η γυναίκα του. 
Την ίδια έκφραση συναντάμε σε 
πολλά έργα του αρχαίου θεατρικού 
συγγραφέα Αριστοφάνη, που πα-
ρομοιάζει τους ανόητους με τα βλί-
τα, το χορταρικό.

Επιμέλεια:
Γεράσιμος Κατζός
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