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Τηλ.: 22290-62786
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•Δρ. Γεώργιος Ν.
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Καλή μας όρεξη!
Τριάδα Μπασινά
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Πνευματικού Κέντρου
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Πλένουμε καλά τα λαχανικά μας. Στη συνέχεια τα κόβουμε και τα ρίχνουμε σε μια
μπασίνα*. Κόβουμε και το μπρι σε μεγάλα
καρέ, τα βάζουμε και αυτά στη μπασίνα μαζί
με το χαμόν, το σπανάκι, τα κρουτόν και τη
ρίγανη. Τους ρίχνουμε τη βινεγκρέτ (μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι) και τα ανακατεύουμε καλά.
*μαγειρικό σκεύος με ημισφαιρικό σχήμα
στο οποίο χτυπάμε με ένα μίξερ διάφορα
υλικά (π.χ. αβγά) ή τα ζυμώνουμε με το χέρι.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΥΛΙΚΑ:
• 1 λόλα πράσινη
• 1 λόλα μωβ
• λίγη κάπαρη
• λίγα κρουτόν
• 2-3 φύλλα σπανάκι
• 100 γρ. χαμόν (είδος αλλαντικού)
• 100-200 γρ. τυρί (μπρι)
• λίγη ρίγανη ή θυμάρι
• αλάτι, πιπέρι
• 4-5 κουταλιές λάδι
• λίγη μουστάρδα
• λίγο ξύδι

τ. Δ/ντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας
Αθηνών

•Τριάδα Μπασινά-Κατσή
Καθηγήτρια Φιλόλογος

•Ελένη ΠαπαγεωργίουΗλιάδη

Σχεδιάστρια δομικών έργων

•Νικολέττα Κυριακοπούλου
Ιδιωτική Υπάλληλος

•Βασιλική Ψωμά

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Ειδικός συνεργάτης:
Άρης Σ. Ζηκουρίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

•Την ευθύνη των άρθρων
φέρουν οι συντάκτες τους
Ιστοσελίδα Ιερού Ναού
www.agiosnikolaos-eretrias.gr
e-mail Ιερού Ναού
agnikolaoseretrias@yahoo.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: QUICK PRESS
Δούκα 1 Χαλκίδα, Τ 22210-23382
e-mail:theopress@otenet.gr

Τιμή φύλλου 0,003 ΕΥΡΩ
Δεκτές φιλικές συνδρομές στη
διεύθυνση:

π. Θεοφάνης Παπαγεωργίου
Κανάρη 5, ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ. 34008

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.Το καθημερινό ψωμί (της
Κυριακής Προσευχής).
2.Είδος ορεκτικής σαλάτας
(Γεν.).
3.Νησί του Ανατολικού Αιγαίου. -Προστακτική αρχαίου
ρήματος, γνωστή από τους
‘‘ Πέρσες’’ του Αισχύλου.
4.Ομηρική σύζυγος. - Υποκοριστικό γυναικείου ονόματος.
5. Όμοια υγρά σύμφωνα.Άνθη, σύμβολα αγνότητας.
6. Του αριθμού 301 γραφή.Κιμ…, γνωστή Αμερικανίδα
ηθοποιός.
7. Το όνομα του Μπαλζάκ. Κατά γης (δημ.).
8. Σύζυγος του Μωυσή
κατά την Π. Διαθήκη. - Άρθρο
(αντίστρ.).
9. Ραντίζω, πασπαλίζω (αρχ.).Μισό…κριάρι.
10. Κατεβάζονται κι αυτά.Ο μεταξύ άμβωνος και τέμπλου χώρος των βυζαντινών
ναών (αιτ.).

ΚΑΘΕΤΑ

1.Αυτός αθέτησε υπόσχεση
δοσμένη με όρκο.
2.Διάσημος Ελβετός φυσικός,
εξερευνητής της στρατόσφαιρας και του θαλάσσιου βυθού
(1884-1962). - Απαραίτητο για
τη ζωή όλων των όντων (δημ.).
3.Ποτό κι αυτό (αντίστρ.). Σφαγέας των Ποντίων.
4.Ό, τι και το 4 οριζόντια α΄.Λέγονται έτσι μεταφορικά οι
καταδότες.
5.Γεωργικό εργαλείο (δημ). Βιβλικό πρόσωπο (αντίστρ.).
6.Ψευδώνυμο του Ρώσου
Μπολσεβίκου Βησσαριόνοβιτς.Λέγονταν και έτσι οι Ρώσοι στα
βυζαντινά χρόνια.
7.Οπτικός αριθμός από όμοια
φωνήεντα.- Όχι αθώα.
8.Πολύ γνωστό νησί της Ιαπωνίας. - Σύμφωνα συνεχόμενα
στο αλφάβητο.
9. Λεπτό κόσκινο (δημ.).Ιταλικό αγαπημένο πρόσωπο.
10.Τα έχει το… Σέλι.- Χώρα
της Αγγλίας με πρωτεύουσα το
Εδιμβούργο.

Στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας
θα θέλαμε να αναφερθούμε στο σχεδόν
ξεχασμένο και «υποτιμημένο» φυτό της
Φραγκοσυκιάς. Η καλλιέργεια αυτού
του φυτού επανέρχεται σταδιακά αφού
μέσα από επιστημονικές μεθόδους αναδείχθηκε η αξία του στην φαρμακολογία,
την προστασία του περιβάλλοντος σαν
φυτοφράκτης και αντιδιαβρωτικό του
εδάφους ως και αντιπυρικής ζώνης. Ιδιαίτερα δυνατό σημείο της ανωτέρω καλλιέργειας αποτελεί και η συμβατότητά
της με φτωχά, άνυδρα, ξηρά εδάφη μη
επιδεχόμενα σε πολλές περιπτώσεις οιασδήποτε άλλης καλλιέργειας ως και οι
σχεδόν μηδενικές της ανάγκες σε νερό,
λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Επίσης ιδιαίτερα αρχίζει να αξιοποιείται στην Ζαχαροπλαστική με την μορφή μαρμελάδας
και την ποτοποιία.
Στην εποχή μας που καταγράφεται στροφή προς καλλιέργειες μικρής έκτασης μη
ανταγωνιστικές από άλλες περιοχές νομίζομε ότι η καλλιέργειά του και αν είναι δυνατόν κάποιας μικρής μορφής μεταποίηση
του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να
αποτελέσει αξιόλογη πηγή εισοδήματος για
νέους παραγωγούς που θα μπορέσουν να
εισχωρήσουν στις προδιαγραφόμενες αγορές που ανοίγονται γι αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από
το βιβλίο «Τα Φραγκόσυκα» του Μιχαήλ
Στρατουδάκη όπου θα βρουν καλλιεργητικές συμβουλές και πρακτικές αλλά και
συνταγές για μαγειρικές, ζαχαροπλαστικές και άλλες χρήσεις.
Επιμέλεια ενημέρωσης:
Πέτρος Κυριαζής,
Γεν. Γραμματέας Αγροτικού
Συλλόγου Ερέτριας, Τηλ. 6932860599

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
10€
Πολυζωίδης Μηνάς
Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη 20€

λυση ιουνιου

Κωδικός:2284
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Ιούλιος - Ιούλης
Στην Ελλάδα, παρά την επικράτηση ως
επίσημου του Ιουλιανού ημερολογίου και
ονοματολογίου των ρωμαϊκών μηνών,
ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει η παράλληλη
ανεπίσημη γεωργική, κτηνοτροφική ή, αργότερα, χριστιανική ονοματοθεσία των μηνών. Όλες αυτές οι ονομασίες είναι σχετικές με τη θέση των μηνών στο έτος, με τις
γεωργικές και τις κτηνοτροφικές εργασίες
που εκτελούνται στους αντίστοιχους μήνες, καθώς και με τις χριστιανικές εορτές
που πανηγυρίζονται κατά τη διάρκειά τους.
Έτσι ο Ιούλιος αναφέρεται ως Ιούλης,
Δευτερόλης και Δευτερογιούλης, ως δεύτερος και κύριος μήνας του καλοκαιριού,
εφόσον πρώτος μήνας του καλοκαιριούΠρωτόλης, Πρωτογιούνης ή Πρωτογιούλης-θεωρείται και είναι ο Ιούνιος.
Γενικά στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος
ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης ή Αλωνευτής, γιατί τότε
γίνεται το αλώνισμα των δημητριακών. Στα
ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με
την ονομασία Θεριστής, καθώς εκεί, στα
πιο ψυχρά, δηλαδή, κλίματα, ο θερισμός
γίνεται τον Ιούλιο.
Ο Ιούλιος αναφέρεται ακόμα ως Αηλιάς ή Αηλιάτης, από τη γιορτή, στις 20 του
μηνός, του προφήτη Ηλία, ο οποίος, ως
έφορος των καιρικών φαινομένων, τιμάται

ιδιαιτέρως από τους γεωργούς. Έτσι, είναι
συνηθισμένες, σε περιπτώσεις ανομβρίας,
οι λιτανείες και παρακλήσεις προς τον προφήτη για να έλθει η ευεργετική βροχή.
Ο Ιούλιος συνδυάζεται και με άλλους
αγίους που γιορτάζονται κατά τη διάρκειά
του. Υπάρχει, σχετικά, η λαϊκή ρήση: «Ο
Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγία Μαρίνα
σύκα», με την έννοια ότι από τη μέρα του
προφήτη Ηλία αρχίζει ο τρύγος, ενώ ήδη
από τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, στις 17,
έχουν αρχίσει να ωριμάζουν και τα σύκαστη Ρόδο, εξάλλου, ο Ιούλιος λέγεται και
Φουσκομηνάς ή Χασκόμηνας, γιατί τότε
φουσκώνουν και χάσκουν, δηλαδή ωριμάζουν και ανοίγουν, τα σύκα. Κι ακόμα,
επειδή στη διάρκειά του ωριμάζουν τα
σταφύλια και γυαλίζει η ρώγα τους, σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα στη Νάξο και τη
Χίο, ο Ιούλιος αναφέρεται ως Γυαλιστής ή
Γυαλινός.
Στη Σωζόπολη (Ανατολική Ρωμυλία)
τον Ιούλιο ονόμαζαν και Αηκερακίτη, απ’
τη γιορτή της Αγίας Κυριακής, την 7η ημέρα του, ενώ στον Πόντο λεγόταν και Χαρτοκόπος, επειδή τότε έκοβαν το χόρτο
στους αγρούς.
***
Ο Ιούλιος δεν σχετίζεται με αστρονομικά γεγονότα ή ιδιαίτερα αστρικά φαινό-

μενα. Ωστόσο, λόγω της καλοκαιρίας που
επικρατεί κατά τη διάρκειά του, προσφέρει
έναν υπέροχο έναστρο ουρανό, κατάλληλο για παρατηρήσεις και ουρανογραφία.
Τον Ιούλιο, οπότε ο Ήλιος βρίσκεται στον
ζωδιακό αστερισμό του Λέοντα, φαίνονται
θαυμάσια στον νυχτερινό ουρανό όλοι οι
αειφανείς αστερισμοί: Μικρή και Μεγάλη
Άρκτος, Κασσιόπη, Κηφέας και Δράκοντας.
Επίσης διακρίνονται καθαρά οι αστερισμοί
του Βοώτη, του Ηρακλή, του Κύκνου, του
Πήγασου, του Αετού, της Λύρας με τον
λαμπρό αστέρα Βέγα, ενώ νότια δεσπόζει
ο ζωδιακός αστερισμός του Σκορπιού, με
τον κοκκινίζοντα λαμπρό αστέρα Αντάρη
να απαστράπτει στο μέσον του.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ)
Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου
Βαρθολομαίου και πλήθους Ιεραρχών εορτάσθηκε, για πρώτη φορά από την αγιοκατάταξή
του, η μνήμη του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, με Ιερά Αγρυπνία, που τελέσθηκε στις 11
Ιουλίου 2015 και ώρα 8:00 στο Ησυχαστήριο
του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου.
Πιστοί από πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά

και από το εξωτερικό, όπως Ρωσία και Βουλγαρία, συνέρρευσαν στη Μονή προκειμένου να
τιμήσουν τον Άγιο που συγκαταλέχθηκε επίσημα στη χορεία των Αγίων της Εκκλησίας μας
από τις 13 Ιανουαρίου 2015 από την Αγία και
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Και στην Ιερά Μονή Παναγίας Μακρυμάλλης
Ψαχνών τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Αγίου.

(Απόσπασμα από άρθρο των
Στρ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη,
Καθηγητών Αστροφυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών
στην ‘‘Καθημερινή -Επτά Ημέρες’’,
1 Ιουλίου 2001, σελ. 66-68).
Επιμ. Γ.Ν.Αικατ.
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Ιωακείμ πήγε στο όρος και η Άννα σε περιβόλι, για να παρακαλέσουν μαζί και οι
δύο τον Θεό. Η Άννα μάλιστα υποσχέθηκε,
αν αποκτούσε τέκνο θα το αφιέρωνε στον
Θεό. Εκεί της παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός της τεκνογονίας. Κατόπιν, ο Αρχάγγελος εμφανίστηκε και στον
Ιωακείμ. Οι ηλικιωμένοι γονείς δέχτηκαν
με δάκρυα χαράς το δώρο του Θεού και
δοξολογούσαν τον Θεό για την ασύγκριτη
Χάρη και τη θεία τεκνογονία που αξιώθηκαν. Όταν ήλθε ο προσδιορισμένος καιρός,
ο Ιωακείμ και η Άννα έφεραν «τὸ δεκτὸν
δῶρον τους» στον Ναό του Κυρίου. Τήρησαν την εντολή «ἀποδώσεις τῷ Κυρίῳ τὰς
εὐχάς σου» και εκπλήρωσαν το τάμα προσφέροντας την τριετή θυγατέρα τους αφιέρωμα στον Θεό ενώπιον του Αρχιερέως
Ζαχαρία, πατέρα του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου. Η Αγία πέρασε τα τελευταία
χρόνια της επίγειας ζωής της προσευχόμενη και καθημερινά παρηγορούσε, ελεούσε
και βοηθούσε τους φτωχούς. Η Θεοτόκος
ήταν 11 ετών, όταν έμεινε ορφανή και από
τους δυο γονείς της. Βρισκόταν ακόμη στο
Ναό των Ιεροσολύμων. Στον εορταστικό
κύκλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας η
Αγία Άννα έχει μία ιδιαίτερα τιμητική θέση.
Τρεις φορές τον χρόνο εορτάζεται η μνήμη της: α) Στις 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον
θεοπροπάτορα Ιωακείμ, την επομένη των
γενεθλίων της Θεοτόκου, για να τιμηθούν
οι γεννήτορες της Υπεραγίας Μητρός του
Κυρίου, β) Στις 9 Δεκεμβρίου εορτάζεται
«ἡ παρ᾿ ἐλπίδα σύλληψις» της Θεοτόκου
από την Αγία Άννα, και γ) Στις 25 Ιουλίου εορτάζεται η οσία κοίμησή της. Άξιον σημειώσεως είναι ότι στο Άγιον Όρος,
το περιβόλι, όπως λέγεται, της Παναγίας

συνέχεια από το προηγούμενο...

4. Η καταστροφή των τριών
Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών μονών του Πόντου

έχει και η Αγία Άννα μία ξεχωριστή θέση
τιμής. Στο όνομά της τιμάται η μεγαλύτερη
και αρχαιότερη εκεί Σκήτη. Αριθμεί 50 περίπου ασκητικές καλύβες, το δε Κυριακό,
που είναι μεγαλοπρεπέστατος ναός, πυκνά αγιογραφημένος, είναι αφιερωμένος
στη Γιαγιά, όπως χαϊδευτικά αποκαλούν οι
αγιορείτες την Αγία Άννα. Στο Κυριακό της
Σκήτης φυλάσσεται ανεκτίμητος θησαυρός, το αριστερό πόδι της θεοπρομήτορος, και στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
φυλάσσεται ολόκληρη η κνήμη του δεξιού
ποδιού. Ο πιστός του Κυρίου λαός πιστεύει
ότι μεγάλη είναι η δύναμη των προσευχών
της βρεφοκρατούσας στη μητέρα του Ιησού Χριστού Αγίας Άννας και γι’ αυτό καταφεύγει στη μεσιτεία της και στις προσευχές της. Πολλές άτεκνες οικογένειες έχουν
αποκτήσει παιδί μετά από θερμή παράκληση προς τη μητέρα της Παναγίας. Στο Κυριακό της Σκήτης της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος υπάρχουν πολλά αναθήματα και
φωτογραφίες παιδιών από αναρίθμητους
γονείς των οποίων η επιθυμία απόκτησης
τέκνου εκπληρώθηκε. Ας έχουμε την ευχή
της και να επικαλούμαστε συχνά τη δύναμη
της μεσιτείας της.

Απόφθεγμα από τον εκκλησιαστικό χώρο
Η κληρονομιά του επισκόπου
Έν ας άγ ιος ε πίσκοπος βρισκότ αν στην ε πιθαν άτια κλ ίν η του κι
οι συγ γ ε ν ε ίς του τον ρώτησαν διακ ριτικά που ε ίχε φυλ αγ μέ ν α τα
χρήματά του.
Εκε ίν ος τούς αποκρίθηκε :
- Στις τσέ πε ς των φτωχών
Ιερ. Θ.Π.

ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

ΤΑ ΑΜΩΜΑ ΣΦΑΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η Α γί α Άν ν α
Η Αγία Άννα ανήκει στα ιερά πρόσωπα
τα οποία κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη
θεία βουλή για τη σωτηρία των ανθρώπων
με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Το εξελληνισμένο όνομα Άννα προέρχεται από
το εβραϊκό Χάννα που σημαίνει «εύνοια,
χάρη», εκείνη, στην οποία επιδείχθηκε η
ευμένεια και η χάρις του Θεού. Ήταν Θυγατέρα του Ματθάν, ιερέως από τη φυλή
Λευί και της Μαρίας. Είχε δύο αδελφές, τη
Μαρία, μητέρα της Σαλώμης και τη Σοβή,
μητέρα της Ελισσάβετ, η οποία γέννησε τον
Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Άννα ήλθε
σε γάμο με τον Ιωακείμ, ο οποίος καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και ήταν απόγονος του Δαβίδ. Το όνομα Ιωακείμ είναι
εβραϊκή λέξη και σημαίνει "ο υπό του Θεού
ανυψωθείς". Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα
κοσμούνταν από πολλές αρετές. Ήταν γεμάτοι από καλοσύνη, πραότητα, αγάπη και
υπομονή. Ζούσαν τη ζωή τους με ευλάβεια
και φόβο Θεού. Τηρούσαν τον νόμο του
Μωυσέως. Είχαν ταπείνωση, σωφροσύνη, αγιότητα ζωής. Πίστευαν στον Θεό με
θέρμη. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι
η κατοικία τους ήταν εκεί κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά και στον Ναό του
Σολομώντος. Το ζεύγος Ιωακείμ και Άννα
όμως δεν είχαν παιδιά. Η ατεκνία ήταν κάτι
που τους πλήγωνε βαθιά, γιατί σύμφωνα
με τον ιουδαϊκό νόμο, τα δώρα των ατέκνων δεν γίνονταν δεκτά στον Ναό. Καθημερινά ανέβαιναν στον Ναό για να προσευχηθούν και να παρακαλέσουν τον Θεό
να χαρίσει σε αυτούς ‹‹καρπόν κοιλίας». Ο
Ιωακείμ και η Άννα δεν ήθελαν παιδί “εγωιστικά”, να γεννήσουν δηλαδή παιδί για τον
εαυτό τους, αλλά για τον Κύριο. Δεν είχαν
καθόλου σαρκικό ή κοσμικό φρόνημα.
Μόνη τους έγνοια ήταν να ευαρεστήσουν
τον Θεό. Η Αγία Άννα πολιορκούσε μαζί με
τον Ιωακείμ τον θρόνο της θείας δωρεάς
διά προσευχής επίμονης και θερμής επί
χρόνια. Ο καιρός περνούσε και το πολυπόθητο τέκνο δεν ερχόταν. Παρ’ όλα αυτά δεν
έχαναν την πίστη τους και παρακαλούσαν
θερμά τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί.
Τελικά ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν
το ζεύγος έφτασε σε πολύ προχωρημένη
ηλικία. Ο Θεός τόσα χρόνια δοκίμαζε την
πίστη και την υπομονή των πιστών δούλων
Του, όπως ‹‹τον χρυσό ἐν χωνευτηρίω››,
για να αναδειχθούν αντάξιοι της τιμής να
γίνουν γονείς της Θεοτόκου. Η παράδοση
αναφέρει ότι για εντονότερη προσευχή ο
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Τα τρία μεγάλα μοναστήρια του Πόντου, του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος,
της Παναγίας Σουμελά και του Αγίου
Γεωργίου Περιστερεώτα, σε όλο το
διάστημα της τουρκικής τυραννίας
προσέφεραν μέγιστες υπηρεσίες στην
εθνική και θρησκευτική διάσωση του
Ελληνισμού. Ιδιαίτερα η φιλανθρωπική δράση, που ανέπτυξαν για την
ανακούφιση των κατοίκων της επαρχίας Ροδοπόλεως που βασανίζονταν
δεινώς, δεν ήταν δυνατό να διαφύγει

της προσοχής των Τούρκων. Έτσι κατά
τη διάρκεια του πολέμου βρέθηκε η
κατάλληλη γι’ αυτούς ευκαιρία να εκδηλώσουν τα εχθρικά τους αισθήματα προς τα μοναστήρια. Μόνο η Ιερή
Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
γλύτωσε από την καταστροφή, καθώς
περιήλθε στη ρωσική κατοχή.
Δεινή όμως υπήρξε η τύχη της Ιεράς
Μονής της Παναγίας Σουμελά. Από την
9η μέχρι τη 19η Απριλίου 1916 στρατιωτικά αποσπάσματα και ένοπλα σώματα ατάκτων επανειλημμένα επιτέθηκαν
κατά της Μονής, απαιτώντας τη διάνοιξη

της πύλης της Μονής και την παράδοσή
της. Μετά από μια αποτυχημένη επίθεση την 18η Απριλίου δολοφόνησαν τους
αγωγιάτες της Μονής και απείλησαν ότι
θα μεταφέρουν τηλεβόλα για την παραβίαση της εισόδου της Μονής. Οι πατέρες της Μονής μπροστά σ’ αυτή την
κατάσταση εγκαταλελειμμένοι και ανυπεράσπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Τη
νύκτα της 19ης Απριλίου, αφού έκρυψαν τα κειμήλια της Μονής παρέλαβαν
την ιερά εικόνα της Θεομήτορος και
αφού διέσχισαν βαθύσκια δάση πέρασαν απαρατήρητοι τη γραμμή του μετώπου, έφθασαν στη Λιβερά που κατείχετο από τους Ρώσους και κατέλυσαν στη
Μητρόπολη. Την επομένη οι Τούρκοι

επανήλθαν με ενισχύσεις, κατέλαβαν
τη Μονή και εγκατέστησαν μεθοριακή φρουρά. Ο διοικητής της φρουράς,
αραβικής καταγωγής, δεν επέτρεψε την
πλήρη λεηλασία της Μονής. Εκλάπησαν
όμως τα αργυρά καντήλια, οι τάπητες,
τα κλινοσκεπάσματα και διάφορα άλλα
υπάρχοντα. Ευτυχώς δεν επετράπη η
ανασκαφή των θεμελίων που θα οδηγούσε στην ανακάλυψη των κειμηλίων
που ήταν κρυμμένα στις κρύπτες και
έτσι αυτά διασώθηκαν.
συνεχίζεται…
Επιμέλεια-διασκευή Ιερ. Θ.Π.

		

Σελίδα 5

Έγραψαν και είπαν…

Πώς ο στρατηγός Μακρυγιάννης
αποστόμωσε τον Γάλλο ναύαρχο Δεριγνύ στους Μύλους της Αργολίδας.
Εκεί όπου φκειανα τις θέσεις εις τους
Μύλους ήρθε ο Ντερνύς να με ιδή.
Μου λέγει: Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι
θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμον θα
κάμετε με τον Μπραΐμη αυτού;
Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις
κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός,
όπου μας προστατεύει, και θα δείξομεν την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις
τις αδύνατες.
Και αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε με
έναν τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους
Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και
τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα
θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν
μπορούνε, τρώνε από μας και μένει
και μαγιά.
Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές
κερδαίνουν. Η θέση, όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιούτη, και θα ιδούμεν την τύχη μας οι αδύνατοι με τους
δυνατούς.
«Τρε μπιεν» λέγει κι αναχώρησε ο
ναύαρχος.
Επιλογή και επιμέλεια του κειμένου
από τον φιλόλογο Άρη Ζηκουρίδη

Σελίδα 4							

ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ		

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
Πολλά και πολυποίκιλα όνειρα βλέπουμε
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ασυναίσθητα
στον εγκέφαλό μας γίνεται ανάπλασις διαφόρων εικόνων και προβολή αυτών, εις
τρόπον ώστε ο ονειρευόμενος να έχη την
εντύπωσι ότι οι εικονιζόμενες πράξεις είναι πραγματικές. Η κατάταξις των εικόνων
γίνεται χωρίς συνειδητό σκοπό, η δε συνοχή τους είναι χαλαρή και, κατά το πλείστον,
λογικώς ασυνάρτητη. Τα όνειρα λόγῳ της
ψευδαισθήσεως την οποία δημιουργούν,
θεωρήθηκαν από την αρχαιότητα δυνάμεις και αναμφισβήτητα στοιχεία για την
πρόγνωσι του μέλλοντος. Αυτοί δε που τα
ερμήνευαν αυτά θεωρούνταν στους αρχαιότερους και τους πρωτόγονους λαούς ως
άνδρες σοφοί. Πολλά, άλλωστε, έχουν γραφή κατά καιρούς περί ονείρων. Αλλά ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν στις λαϊκές
τάξεις, γιατί όχι και στους διανοούμενους,
ειδικά για την εξήγησι των ονείρων, βιβλία
που καλούνται ονειροκρίτες. Επειδή τα
όνειρα καταταλαιπωρούν πολύ κόσμο, θεώρησα καλό να αφιερώσω το άρθρο πάνω
στο θέμα αυτό, στηριζόμενος στην μελέτη
που έκαμε ένας σύγχρονος ερμηνευτής και
απολογητής των Γραφών, ο αείμνηστος π.
Ιωήλ Γιαννακόπουλος.
Τα όνειρα, όπως είπαμε, συμβαίνουν
κατά την νύχτα. Κατά την επιστήμη, όταν
ευρισκόμαστε στην κατάστασι του ύπνου,
κοιμάται μέρος του σώματος και μέρος της
ψυχής του ανθρώπου. Από μεν του σώματος κοιμούνται πέντε αισθήσεις. Τα όργανα,
δηλαδή, αυτά διά των οποίων ο άνθρωπος
επικοινωνεί με τον εξωτερικό κόσμο. Κατά
σειράν, πρώτα κοιμάται η γεύσις, έπειτα
η όρασις, μετά η όσφρησις κατόπιν η αφή
και τελευταία η ακοή. Λειτουργούν, όμως,
η κυκλοφορία του αίματος, η αναπνοή και
η χώνεψις. Από δε την ψυχή, η οποία συ-

Το άκουσα από κληρικό της μητρόπολης Κοζάνης κι αναφέρεται στον μακαριστό μητροπολίτη Διονύσιο:
Ο μητροπολίτης διατηρούσε στην Κοζάνη ένα ορφανοτροφείο και πολλοί κάτοικοι της πόλης βοηθούσαν στη συντήρηση των ορφανών.
Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της πόλης παρουσιαζόταν κάθε
φορά παραμονές Χριστουγέννων κι έδινε
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νίσταται από τον νου, το συναίσθημα και
την βούλησι αγρυπνούν ο νους και το συναίσθημα. Κοιμάται δε μόνον η βούλησις, η
οποία θα λέγαμε ότι είναι θυρωρός, ο χωροφύλαξ αυτός της ψυχής. Επειδή, λοιπόν,
κοιμάται το βουλητικό μέρος της ψυχής,
γι’ αυτό τα όνειρά μας πολλές φορές είναι
ασυνάρτητα. Τα συναισθήματά μας και τα
διανοήματά μας εμπλέκονται, ούτως ώστε
να βλέπη κανείς πράγματα και να συναισθάνεται συναισθήματα, τα οποία ουδέποτε
εσκέφθη και ουδέποτε έζησε. Για τον λόγο
αυτό η ψυχή παραποιεί εξωτερικούς ερεθισμούς. Έτσι, αυτός που αναπνέει εύκολα
βλέπει να πετά και αυτός που αναπνέει δύσκολα βλέπει εφιάλτες. Αυτός, επίσης, που
αποβάλλει τα σκεπάσματα του κρεβατιού
ονειρεύεται ότι είναι γυμνός, η δε βροχή γίνεται πυροβολισμός, ο τριγμός της πόρτας
γίνεται διάρρηξις του σπιτιού, το τσίμπημα
του ψύλλου δάγκωμα φιδιού.
Εκτός, όμως, από τις παραισθήσεις αυτές, που προέρχονται από σωματικούς λόγους, έχουμε και όνειρα τα οποία προέρχονται από την ψυχή. Αυτός που πριν κοιμηθή
σκέπτεται στρατούς, ονειρεύεται μάχες˙
ο μαθητής ονειρεύεται τους διδασκάλους
του, ο αξιωματικός, ονειρεύεται τους στρατιώτες του, ο φιλάργυρος τα χρήματά του
και ο ασελγής ονειρεύεται ασελγείς πράξεις. Αυτός που έχει κάποιο πρόβλημα, όταν
είναι ξυπνητός βρίσκει την λύσι του, κάποτε, κατά το όνειρό του, και τούτο, διότι το
νευρικό σύστημα ξεκουράζεται με τον ύπνο
και η κρίσις βρίσκει ευχερέστερα την λύσι.
Εκτός, όμως, από τα όνειρα τα οποία
προέρχονται από σωματικούς λόγους και
απ’ ευθείας από την ψυχή, έχουμε και άλλα
όνειρα τα οποία προέρχονται από τον Θεό.
Όχι μόνον η Παλαιά Διαθήκη έχει τα όνειρα,
π.χ. του Φαραώ, τα οποία εξήγησε ο Ιωσήφ,

Απόφθεγμα από τον εκκλησιαστικό χώρο
Ο πλούσιος και τα ορφανά

		

κάποια δωρεά «για τα ορφανά». Ο μητροπολίτης έκανε πολλές φορές εκκλήσεις
για βοήθεια προς τα ορφανά κι υπενθύμιζε ότι αυτή η βοήθεια πρέπει να δίνεται
όσο το δυνατό συχνότερα, γιατί τα ορφανά δεν έχουν ανάγκη και δεν τρώνε μόνο
τις παραμονές των μεγάλων εορτών. Λίγοι όμως ανταποκρίνονταν.
Έτσι κάποια φορά που ο προαναφερόμενος πλούσιος εμφανίστηκε στον μητροπολίτη για να κάνει τη δωρεά του «για τα
ορφανά», ο μητροπολίτης που ήξερε ότι
το ενδιαφέρον του πλουσίου δεν ήταν για

του Ναβουχοδονόσορα τα οποία εξήγησε ο
Δανιήλ κ.λπ., αλλά και στην Καινή Διαθήκη
υπάρχουν όνειρα. «Ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ λέγων: ἐγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αὐτοῦ καί
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον», λέγει για παράδειγμα
ο Ματθαίος (2:13). Ή «Ἀναχωρησάντων τῶν
Μάγων ἰδού ἄγγελος Κυρίου», «οἱ Μάγοι
χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μή ἀνακάμψαι
πρός Ἡρώδην», λέγει επίσης ο Ματθαίος(2:12). Ο απ. Παύλος, μας λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων, είδε όραμα (16:9)˙
«ὅραμα διά νυκτός ὤφθη τῶ Παύλῳ. Ἀνήρ
τις ἦν Μακεδών ἐστώς καί παρακαλῶν
αὐτόν… διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον
ἡμῖν». Αλλά και η γυναίκα του Πιλάτου είπε
στον Πιλάτο κατά την δίκη του Χριστού «Μηδέν σοι καί τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ… πολλά γάρ
ἔπαθον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν» (Ματθ. 27:19).
Συνεπώς, υπάρχουν και όνειρα τα οποία
προέρχονται και από τον Θεό. Υπάρχουν,
όμως, και όνειρα τα οποία προέρχονται
και από τον διάβολο. Ο ίδιος, ο απ. Παύλος,
μας λέγει: «οὐ θαυμαστόν, αὐτός γάρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός»
(Β΄ Κορ. 11:14). Για να εξαπατήση, δηλαδή,
ο σατανάς τον άνθρωπο, λαμβάνει μορφή αγγέλου και εμφανίζεται ως όραμα ἐν
ἐγρηγόρσει ή όνειρο κατά τον ύπνο. Αφού
ο διάβολος μπορεί να υποβάλλη στον νου
του ανθρώπου λογισμούς την ημέρα, ενώ,
δηλαδή, είναι ξυπνητός, γιατί δεν μπορεί να
υποβάλλη και την νύκτα. Επομένως, συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η επιστήμη ορίζει
δύο πηγές ονείρων, τα οποία προέρχονται
από το σώμα και την ψυχή και η Αγία Γραφή ορίζει, ωσαύτως, δύο πηγές ονείρων,
τα οποία προέρχονται από τον Θεό και τον
διάβολο.
συνεχίζεται…

τα ορφανά αλλά για τον εφησυχασμό της
συνείδησής του, του είπε:
- Α, ευχαριστούμε πολύ, μα δεν μας
χρειάζεται πια η βοήθειά σας.
- Μπα, πώς κι έτσι; ρώτησε ξαφνιασμένος ο πλούσιος.
- Να, ξέρετε, τα ορφανά μας πέθαναν,
απάντησε σοβαρά ο μητροπολίτης.
- Πέθαναν; Όλα;
- Μα φυσικά. Όταν θυμόμαστε να τα
ταΐζουμε μια φορά τον χρόνο, πώς να ζήσουν τα καημένα;
Κόκκαλο ο πλούσιος!
Ιερ. Θ.Π.
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Παρακλητική
ή Οκτώηχος
συνέχεια από το προηγούμενο...
Όπως έχουμε προαναγγείλει στο προηγούμενο
τεύχος θα ασχοληθούμε
με τα αναστάσιμα Στιχηρά
του Εσπερινού του Σαββάτου και των οκτώ ήχων της
βυζαντινής μουσικής. Ήδη
έχουμε αναφερθεί στα Στιχηρά του α΄ ήχου και συνεχίζοντας
παραθέτουμε
το δοξαστικό Θεοτοκίο των
Στιχηρών του α΄ ήχου.
Τα Δοξαστικά Θεοτοκία
των Στιχηρών του Εσπερινού
του Σαββάτου και των οκτώ
ήχων είναι περιεκτικότατα
σε υψηλά νοήματα και εκφράζουν την πεμπτουσία της
ορθόδοξης πίστεώς μας. Από
την άποψη αυτή δεν αποτελούν μόνο άριστα εγκώμια
της Θεοτόκου, της «Κυρίας
τῶν Ἀγγέλων», της «τιμιωτέρας τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρας ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ» και της «Ἁγίας Ἁγίων
μείζονος», αλλά ταυτόχρονα
και γνήσιο εγκώμιο του ορθόδοξου δόγματος, πραγματικό
‘‘ Ὀρθοδοξίας θησαύρισμα’’.

Δοξαστικό Θεοτοκίο
των Στιχηρών
του α΄ ήχου.
Δόξα. Καὶ νῦν.
• Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν
ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν καὶ τὸν
Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα καὶ τῶν πιστῶν
τὸ ἐγκαλλώπισμα. Αὕτη γὰρ
ἀνεδείχθη οὐρανὸς καὶ ναὸς τῆς
Θεότητος. Αὕτη τὸ μεσότοιχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην αντεισῆξε καὶ τὸ βασίλειον
ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν,
ὑπέρμαχον ἔχομεν τὸν ἐξ αὐτῆς
τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ˙
καὶ γὰρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς

ἐχθροὺς ὡς Παντοδύναμος.
• Ας υμνήσουμε, πιστοί, τη
Μαρία την Παρθένο, Αυτή που
είναι η παγκόσμια δόξα (Αυτή
δηλ. που αποτελεί δόξα και
τιμή για όλο τον κόσμο, Αυτή
που δοξάζει και τιμά όλος ο κόσμος)˙ ας υμνήσουμε Αυτή που
γεννήθηκε από σπέρμα ανθρώπινο (σύμφωνα δηλ. με τους
φυσικούς νόμους) και γέννησε
ύστερα (με τρόπο υπερφυσικό)
τον Δεσπότη Χριστό˙ ας υμνήσουμε την Παρθένο Μαρία που
είναι η ουράνια πύλη (Αυτή δηλ.
που με την ενανθρώπηση του
Χριστού μάς άνοιξε και πάλι την
πύλη που οδηγεί στον ουρανό)˙
ας υμνήσουμε Αυτή που είναι το
άσμα των Ασωμάτων και των
πιστών το κόσμημα (Αυτή δηλ.
που ακατάπαυστα υμνολογούν
οι Άγγελοι και οι πιστοί θεωρούν
στολίδι τους και καμάρι). Ας Την
υμνήσουμε, γιατί Αυτή αναδείχτηκε ουρανός και ναός της Θεότητας (αφού σ’Αυτή λόγω της
αγιότητάς Της κατασκήνωσε με
τη θεία Του σάρκωση ο ουράνιος Θεός). Αυτή, αφού γκρέμισε
το μεσοτοίχι της έχθρας που
χώριζε τον άνθρωπο από τον
Θεό (λόγω της κληρονομημένης
στο ανθρώπινο γένος παρακοής των πρωτοπλάστων), έφερε
(αποκατέστησε) και πάλι την ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο
και στον Θεό και άνοιξε το ουράνιο βασίλειο (τον παράδεισο
δηλ.). Αυτή λοιπόν την άγκυρα
της πίστεως κρατώντας σταθερά και ακλόνητα, (θα) έχουμε
παντοτινό υπερασπιστή τον Κύριο που από Αυτή γεννήθηκε.
Ας έχει λοιπόν θάρρος, ας έχει
θάρρος και ας μην πτοείται ο
λαός του Θεού˙ γιατί Αυτός θα
πολεμήσει τους οποιουσδήποτε
εχθρούς Του ως Θεός παντοδύναμος.
συνεχίζεται…
Επιμέλεια - διασκευή Ιερ. Θ.Π.

Σελίδα 3

Εκδήλωση «Τιμής Ένεκεν»
για τον Δρα Γ.Ν. Αικατερινίδη
Στις 25 Μαΐου, η Ελληνική
Λαογραφική Εταιρεία, με διεθνές επιστημονικό κύρος,
τίμησε σε ειδική εκδήλωση
τον Δρα Γ.Ν.Αικατερινίδη,
από τα παλαιότερα μέλη της
και επί σειράν ετών Ειδικό
Γραμματέα της, ως «Πρωτεργάτη στην δημιουργία
του εθνογραφικού φιλμ στην
Ελλάδα, ουσιώδους τομέα
της λαογραφικής έρευνας
και για την όλη προσφορά
του στην μελέτη του λαϊκού
πολιτισμού», όπως αναγράφεται στην τιμητική μεμβράνη που τού απονεμήθηκε.
Η παρουσία του έργου του
Τιμωμένου έγινε στην κατάμεστη από Πανεπιστημιακούς και Μέλη της Εταιρείας αίθουσα εκδηλώσεων
του Μουσείου Ελληνικής
Τέχνης, στην Πλάκα της
Αθήνας, από τον Πρόεδρο
της Ε.Λ.Ε., ομ. Καθηγητή
Λαογραφίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, πολυγραφότατο
και ξεχωριστό άνθρωπο,
κ. Μιχάλη Μερακλή, ο οποίος κατασυγκίνησε με την
αγάπη και εκτίμησή του στον
κ. Αικατερινίδη, με τον
οποίο συνδέεται με βαθιά
φιλία από μισόν και πλέον
αιώνα.
Όπως τόνισε, το εθνογραφικό φιλμ μπήκε στη ζωή
της Λαογραφίας απ’ αυτόν
από το 1964, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του
στο Λαογραφικό Αρχείο
της Ακαδημίας Αθηνών
(σήμερα Κέντρον Ερεύνης
Ελληνικής Λαογραφίας) με
πρωτοποριακή πρωτοβουλία του τότε διευθυντή του
Αρχείου αοιδίμου καθηγητή
Γ.Κ. Σπυριδάκη.

πραγματοποίησε τις αποστολές του, τις ερευνητικές
του δραστηριότητες. Και
δεν είναι τυχαίο ότι Δήμοι
και Κοινότητες τον τίμησαν
ως επίτιμο Δημότη τους,
ενώ Πολιτιστικοί Σύλλογοι
τον έχουν ανακηρύξει επίτιμο μέλος τους, που κάτι
ανάλογο δεν έχει επιφυλαχθεί σε άλλο λαογράφο…
Στην ευχαριστήρια αντιφώνησή του ο κ. Αικατερινίδης έδωσε χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα από την ανά τη
χώρα δραστηριότητά του,
με τις δυσκολίες μετακίνησης των καιρών εκείνων,
τονίζοντας την ποικιλία των
κινηματογραφηθέντων θεμάτων, μεταξύ των οποίων
σημαντικά δρώμενα, κορυφαία έκφραση της λαϊκής λατρείας, που όλα τους
έχουν αποτυπωθεί στα
φιλμς στον πραγματικό τους
χώρο και στον εθιμικό τους
χρόνο, χωρίς καμία σκηνοθετική ή άλλου είδους παρέμβαση…

Η αυθορμησία του τού εξα- (Εφημ. Αθηνών «Κρητικά
σφάλιζε την επικοινωνιακή Νέα, Ιούνιος 2015).
αμεσότητα παντού, όπου
Επιμ. Ιερ. Θ.Π.

