
                        Περί κατακρίσεως

Σ υνήθως οἱ ἄνθρωποι βλέ
πουν, ἄν βέβαια μπο

ρέσουν καί τό δοῦν, τό ἁ  μάρτημα 
τοῦ διπλανοῦ τους, ἀλλά δέν 
ξέρουν τί ἀγώνας προηγήθηκε 
στόν κάθε ἄνθρωπο, ὥσπου νά 
ἐνδώσει καί νά φτάσει στήν πτώ
ση. Ὁ ἀγώνας αὐτός εἶναι ἐκεῖ
νος πού διαφοροποιεῖ τό ἴδιο 
ἁμάρτημα ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄν
θρωπο.  Ὁ ἅγιος Κασσιανός, πού 
ἐπισκέφθηκε τήν Αἴγυπτο καί 
ἔζησε δέκα ὁλόκληρα χρόνια μέ 
τούς περίφημους μοναχούς της, 
βάζει ἕναν ἀπ’ αὐτούς νά λέει: 
«Πέρα ἀπό ὅσα εἴπαμε, τό νά 
κρίνουμε τούς ἄλλους εἶναι ἐπι
κίνδυνο καί γιά ἕναν πρόσθετο 
ἀκόμη λόγο. Ἐπειδή δέν ξέρουμε 
τήν ἀνάγκη ἤ τήν αἰτία πού τούς 
σπρώχνει νά κάνουν αὐτό πού 
μᾶς ἐνοχλεῖ καί πού στά μάτια 
τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά εἶναι καλό 
ἤ καί νά συγχωρεῖται, γινόμαστε 
αὐστηροί κριτές. Ἔτσι ὅμως πέ
φτουμε σέ βαρύ ἁμάρτημα, γιατί 
νιώθουμε γι’ αὐτούς συναισθή
ματα πού δέν ταιριάζουν» .

Κάποτε κάποτε μάλιστα ὁ 
ἀγώνας, πού προηγεῖται πρίν 
ἀπό τήν πτώση εἶναι τόσο 
σκληρός, πού αὐτός καί μόνο 
μπορεῖ νά δικαιώσει τόν ἁμαρ
τωλό. Πάνω σ’ αὐτό μᾶς λέει ὁ 
ὅσιος Δωρόθεος τά ἑξῆς πολύ 

ἐνδιαφέροντα: «Ἀληθινά συμ
βαίνει μερικές φορές νά κάνει 
ἕνας ἀδελφός μερικά πράγματα 
μέ ἁπλότητα καρδιᾶς. Ὡστόσο 
ἔχει ἕνα προσόν, ὅτι εἶναι ἀρε
στός στόν Θεό περισσότερο ἀπ’ 
ὅ,τι ἀρέσει σ’ Αὐτόν ὁλόκληρη 
ἡ δική σου ζωή. Καί σύ κάθεσαι 
καί τόν κατακρίνεις καί κολάζεις 
τήν ψυχή σου! Ἄς ὑποθέσουμε 
ὅμως, ὅτι τοῦ συμβαίνει νά πέσει 
σέ κάποιο παράπτωμα. Ποῦ ξέ
ρεις πόσο ἀγωνίστηκε προηγου
μένως καί πόσο ἔσταξε τό αἷμα 
του πρίν νά ἐνεργήσει; Μπορῶ 
μάλιστα νά πῶ, ὅτι τό παράπτω
μα πού ἔκανε κάτω ἀπό τέτοιες 
συνθῆκες, ἴσως θεωρηθεῖ ἀπό 
τόν Θεό ὡς ἔργο καλό. Βλέπει ὁ 
Θεός τόν κόπο του καί τή στε
νοχώρια πού δοκίμασε πρίν νά 
ἐνεργήσει τό κακό καί τόν ἐλε
εῖ καί τόν συγχωρεῖ. Καί ὁ μέν 
Θεός τόν ἐλεεῖ, ἐσύ δέ τόν κατα
κρίνεις καί χάνεις τήν ψυχή σου! 
Ποῦ ξέρεις πόσα δάκρυα ἔχυσε 
μπροστά στόν Θεό γιά τό πα
ράπτωμά του; Καί σύ εἶδες τήν 
ἁμαρτία, ὡστόσο τή μετάνοιά 
του δέν τήν ξέρεις''.

(Ἀπό τό βιβλίο  
τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη:  

«Σύ τί κρίνεις τόν Ἀδελφό σου;»)

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφι-
ερωμένο στό πάθος τῆς κατά-
κρισης. Μέ τήν κατάκριση δέν 
βλέπουμε τά δικά μας λάθη 
ἀλλά τῶν διπλανῶν μας, χαιρό-
μαστε σέ κάποιο βαθμό ὑποβι-
βάζοντάς τους μέ τή σκέψη μας 
καί τούς σχολιάζουμε  δημό-
σια μειώνοντας τήν κοινωνική 
τους εἰκόνα. Αὐτή ἡ ἀρνητική 
κριτική καί ὑποτίμηση κρύ-
βει ἐγωισμό καί ἔλλειψη ἀγά-
πης. Εὔκολα κατακρίνουν ὅσοι 
ἀσχολοῦνται μέ τούς ἄλλους κι 
ὄχι μέ τόν ἑαυτό τους. Συνήθως 
κατακρίνουν οἱ ὑποκριτές χρι-
στιανοί, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τούς 
ἄλλους ἐνόχους καί τόν ἑαυτό 
τους τέλειο. Ὁ κατακρίνων πιό 
πολύ βλάπτει τόν ἑαυτό του 
καί λιγότερο τόν κατακρινόμε-
νο. Ὁ σωστός χριστιανός εἶναι 
ταπεινός καί ἀσχολεῖται μόνον 
μέ τόν ἑαυτό του κι ὄχι μέ τούς 
ἄλλους. Ὅταν βλέπει μέ κα-
λοσύνη τόν ἁμαρτάνοντα, δέν 
κρίνει αὐστηρά τίς ἁμαρτίες 
του, γιατί σκέφτεται πώς πιθα-
νόν νά παρασύρθηκε ἀπό τόν 
πονηρό ἤ ἀπό τό κακό περιβάλ-
λον του. Φοβᾶται ὅτι, ἄν τόν 
ἀφήσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, πιθα-
νόν νά πέσει κι αὐτός στίς ἴδιες 
ἤ καί σέ χειρότερες ἁμαρτίες. 
Ἐπίσης ὅταν τόν κατακρίνουν 
παραμένει ἤρεμος καί προσεύ-
χεται στό Θεό γιά τόν κατακρί-
νοντα. Ἡ κατανόηση καί ἡ εὐ-
σπλαχνία τόν κάνει νά μοιάζει 
μέ τόν φιλεύσπλαχνο Θεό, πού 
βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους 
(Ματθ. 5,45).
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«Κατάκριση  
καί πνευματικός νόμος»

Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Γεωργαλῆ 

Σ τήν κατά Χριστόν ζωή καί πολιτεία ὁ ἀγω-
νιστής χριστιανός, Χάριτι Θεοῦ, πολεμᾶ τά 

πάθη του καί μάχεται ἐναντίον τῶν μεθοδειῶν τοῦ 
διαβόλου ὁ ὁποῖος, «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπα-
τεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πετρ. 5,8). Ἕνα ἀπό 
τά μεγαλύτερα πάθη πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ὁ 
πιστός, τό ὁποῖο ἐνισχύεται δυναμικά ὑπό τοῦ ἀν-
θρωποκτόνου διαβόλου, εἶναι αὐτό τῆς κατακρί-
σεως. Φοβερός εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος 
μᾶς προειδοποιεῖ γιά τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα 
τῆς κατακρίσεως: «Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν 
ᾧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καί ἐν ᾧ μέτρῳ 
μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7,1-2).

Εἶναι ἀδύνατη ἡ πνευματική προκοπή ὅταν 
παράλληλα εἴμαστε βυθισμένοι στό πάθος τῆς 
κατακρίσεως. Ἡ κατάκριση ἀποδυναμώνει κάθε 
πνευματική ἰκμάδα τοῦ χριστιανοῦ, τόν ὁδηγεῖ 
ἀναπόφευκτα στό ἄλλο μεγάλο πάθος τῆς ὑπο-
κρισίας, ἐξαφανίζει τήν ἀγάπη ἀπό τήν καρδιά 
τοῦ ἀνθρώπου, δίνει στόν διάβολο δικαιώματα, 
σκοτίζει τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐναποθέτει βά-
ρος στήν ψυχή καί μάλιστα ἀποβαίνει ἡ κρυφή 
καί σκοτεινή αἰτία γιά πολλά δεινά τά ὁποία ἀντι-
μετωπίζουμε στήν ζωή μας. Πολλές φορές, θέλο-
ντας νά δικαιολογήσουμε τό πάθος τῆς κατακρί-
σεως, τό ὁποῖο μᾶς κυριαρχεῖ, ἰσχυριζόμαστε ὅτι 
τό κάνουμε ἀπό ἀγάπη καί ἀληθινό ἐνδιαφέρον 
γιά τήν διόρθωση καί προκοπή τοῦ ἀδελφοῦ μας. 
Ὅμως εἶναι βέβαιο,  σύμφωνα μέ τήν πατερι-
κή ἐμπειρία καί σοφία, ὅτι τό καλό, ὅταν καλῶς 
δέν γίνεται, καλό δέν εἶναι. Δέν εἶναι δυνατόν 
νά σπεύδουμε σέ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ μέ οἴη-
ση περισσή καί ὑπερηφάνεια κρυφή, κατηγορώ-
ντας καί ἀποκαλύπτοντας τίς ἀδυναμίες του. 
«Τόν καταλαλοῦντα λάθρα τόν πλησίον αὐτοῦ, 
τοῦτον ἐξεδίωκον» (Ψαλμ. 100,5), λέγει ὁ Προ-
φητάναξ Δαυΐδ. Ἡ ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ 
καί ἡ καρδιακή προσευχή γιά τόν πλησίον εἶναι 
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ὁ ἀσφαλής καί δοκιμασμένος δρόμος τῆς ἀγάπης.
Εἶναι ἀψευδής ὁ λόγος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου,  ὁ 
ὁποῖος λέγει, ὅτι, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέν κρίνει, δέν 
θά κριθεῖ. Αὐτός ὁ δρόμος ὁδηγεῖ στήν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας καί στήν θύρα τῆς αἰώνιας Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας οὐκ ἔσται τέλος. Ὁ ἄνθρω-
πος πού δέν κατακρίνει ἀποδεικνύει ὅτι ἀγωνίζε-
ται μέ ταπείνωση καί μετάνοια. Γνωρίζει τίς δικές 
του ἁμαρτίες, γι’  αὐτό δέν ἐλέγχει τόν πλησίον 
του περί ἁμαρτίας. Πολλές φορές, μάλιστα, ὑπο-
πίπτουμε στό ὀλέθριο λάθος νά παρατηροῦμε τά 
ἀποτελέσματα τοῦ πάθους τῆς κατακρίσεως, νά 
ἐπιθυμοῦμε νά τό πολεμήσουμε ἀλλά παράλληλα 
νά ἀγαποῦμε καί νά καλλιεργοῦμε, μετ’ εὐχαρι-
στήσεως, τίς αἰτίες πού τήν προκαλοῦν. Ἡ γαλή-
νη στήν καρδιά καί ἡ νηνεμία στόν νοῦ ἔρχονται, 
ὅταν ξεριζώνουμε τίς αἰτίες τῶν παθῶν καί ἐν 
προκειμένῳ τοῦ πάθους τῆς κατακρίσεως.

Εἶναι σημαντικό καί κατά ἀκρίβεια, σωτήριο, 
νά ἐνθυμούμαστε πάντοτε τόν λόγο τοῦ Κυρίου: 
«ἐν ᾧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καί ἐν ᾧ μέ-
τρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7,1-2). 
Μετά ἄκρας φιλανθρωπίας, πατρικῶς καί μέ τρό-
πο παιδαγωγικό, ὁ Κύριος,  μᾶς προειδοποιεῖ γιά 
τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν μας,  ἀποκαλύ-
πτοντας ὅτι ἰσχύει ὁ πνευματικός νόμος καί γιά τό 
πάθος τῆς κατακρίσεως. Ἐάν μέ θερμή προσευχή 
καί μέ τήν πολύτιμη συνδρομή τοῦ πνευματικοῦ 
μας πατρός, διερευνήσουμε ἔχοντας  ἐντιμότητα, 
θάρρος καί εἰλικρίνεια, τίς πραγματικές αἰτίες 
πολλῶν πειρασμῶν καί δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς μας, 
θά διαπιστώσουμε,  ὅτι αὐτές ἔχουν τίς ρίζες τους 
στό πάθος τῆς κατακρίσεως.Ἐπιτρέπει ὁ  Θεός νά 
κυριευθοῦμε ἀπό τά ἴδια πάθη καί νά ὑποπέσουμε 
στά ἴδια ἁμαρτήματα ἤ καί σέ ἄλλους μεγάλους 
πειρασμούς γιά νά διαπιστώσουμε, ἐμπειρικά, 
ὅτι οὐδείς ἀναμάρτητος εἰ μή μόνον ὁ Θεός. Εἶναι 
δια φωτιστικός ὁ διάλογος τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου μέ μιά μοναχή γιά τό πάθος τῆς κατα-
κρίσεως καί τήν ἰσχύη τοῦ πνευματικοῦ νόμου. 

«– Ὅταν, Γέροντα, μοῦ περνᾶ ἕνας λογισμός εἰς 
βάρος ἑνός ἄλλου, εἶναι πάντοτε κατάκριση; 

– Δέν τό καταλαβαίνεις ἐκείνη τήν ὥρα; 
– Μερικές φορές ἀργῶ νά τό καταλάβω. 
– Κοίταξε νά καταλαβαίνεις τό συντομότερο 

τήν πτώση σου καί νά ζητᾶς συγχώρεση καί ἀπό 
τήν ἀδελφή τήν ὁποία κατέκρινες καί ἀπό τόν Θεό, 
γιατί αὐτό γίνεται ἐμπόδιο στήν προσευχή. Μέ τήν 
κατάκριση φεύγει αὐτομάτως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί 
δημιουργεῖται ἀμέσως ψυχρότητα στήν ἐπικοινω-
νία σου μέ τόν Θεό. Πώς νά κάνης μετά προσευχή; 
Ἡ καρδιά σου γίνεται πάγος, μάρμαρο. Ἡ κατάκρι-
ση καί ἡ καταλαλιά εἶναι οἱ μεγαλύτερες ἁμαρτίες 
καί ἀπομακρύνουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ περισσότερο 
ἀπό κάθε ἄλλο ἁμάρτημα. «Ὅπως τό νερό σβήνει 
τήν φωτιά», λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, 
«ἔτσι καί ἡ κατάκριση σβήνει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ». 

– Γέροντα, νυστάζω πολύ στήν πρωινή Ἀκολου-
θία. 

– Μήπως κατέκρινες καμιά ἀδελφή; Ἐσύ βλέ-
πεις ἐξωτερικά τά πράγματα καί κατακρίνεις, γι’ 
αὐτό νυστάζεις μετά στήν Ἀκολουθία. Ἀπό τήν 
στιγμή δηλαδή πού κατακρίνει κανείς καί δέν 
ἀντιμετωπίζει τά πράγματα πνευματικά, ἀποδυ-
ναμώνεται. Καί ὅταν ἀποδυναμωθεί, ἤ νυστάζει ἤ 
ἔχει ἀϋπνία. 

– Γέροντα, συχνά πέφτω καί στήν γαστριμαργία. 
– Κοίταξε, ἐκεῖνο πού τώρα πρέπει νά προσέ-

ξεις πολύ εἶναι ἡ κατάκριση. Ἂν δέν κόψης τήν 
κατάκριση, οὔτε ἀπό τήν γαστριμαργία θά μπορέ-
σεις νά ἀπαλλαγῆς. Ὁ ἄνθρωπος πού κατακρίνει, 
ἐπειδή διώχνει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, μένει ἀβο-
ήθητος καί δέν μπορεῖ νά κόψη τά ἐλαττώματά 
του. Καί ἄν δέν καταλάβει τό σφάλμα του, γιά νά 
ταπεινωθεῖ, θά ἔχει συνέχεια πτώσεις. Ἄν ὅμως 
τό καταλάβει καί ζητήσει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
τότε ξαναέρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ» (Ἀπό τό βι-
βλίο: «Πάθη καί Ἀρετές»).

«Ἡ κρίσις εἶναι ἀναιδής ἁρπαγή τοῦ δικαιώμα-
τος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ κατάκρισις ὄλεθρος τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ ὁ ὁποῖος κατακρίνει», λέγει ὁ   Ἅγιος Ἰωάν-
νης τῆς Κλίμακος. Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού θέλει νά 
λέγεται, ἀληθινά, χριστιανός καί ἐπιθυμεῖ, εἰλι-
κρινῶς, τήν πνευματική του πρόοδο καί προκοπή, 
ὀφείλει,  μέ φιλοτιμία, νά παρατηρεῖ μέ προσοχή 
τούς λογισμούς τῆς κατακρίσεως στό νοῦ του,  μέ 
φόβο Θεοῦ νά τούς ἀποδιώχνει, ὥστε ποτέ νά μή 
φθάσουν στό στόμα του καί εἶναι βέβαιο ὅτι, ἔτσι, 
θά ἑλκύσει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά βρεῖ τόν πιό 
σύντομο καί σταθερό δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ. ■
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Κατάκριση; Ὄχι δέν μέ συμφέρει καθόλου
 Πρωτοπρ. Νεκτάριου Κάνια 

Ἕ νας ἄνθρωπος πού εἶναι χαρούμενος στή 
ζωή του καί νοιώθει τό πλήρωμα τῆς χάρης 

τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά του, ἀποφεύγει τήν κατά-
κριση σάν τόν μεγαλύτερο ἐχθρό του. Βλέπει σέ 
αὐτήν τήν πράξη, νά ἐφορμᾶ ὁ κλέφτης πού θά 
τοῦ κλέψει τόν πολύτιμο θησαυρό, πού ἔχει μέσα 
του. Καί εἶναι φυσικό. Γιατί γιά νά κατακτήσει 
τόση χαρά καί χάρη, στόχευσε στό νά βελτιώσει, νά 
διορθώσει, νά κρίνει καί νά διακρίνει τά λάθη τά 
δικά του καί ὄχι τῶν ἄλλων. Ποῦ χρόνος καί διά-
θεση; Τό ἐνδιαφέρον καί ὁ ἀγώνας γιά τήν δική του 
πρόοδο τόν ἐμποδίζουν νά ἀσχοληθεῖ μέ τῶν ἄλ-
λων τίς «ἀταξίες». Κι ἄν τίς ἀντιλαμβάνεται πονᾶ 
καί προσεύχεται. Αὐτός εἶναι ἅγιος. 

Ἄν θέλω καί ἐγώ νά τοῦ μοιάσω δέν μέ συμφέ-
ρει νά σπαταλῶ τόν πολύτιμο χρόνο, τίς δυνάμεις 
μου μόνο καί μόνο γιά νά κρίνω καί νά κατακρίνω 
τόν ἄλλον. Καλύτερα  νά ἐπενδύσω ὅλη αὐτή τήν 
ἐνέργεια ἐκεῖ πού κάπως μποροῦν νά ἀλλάξουν τά 
πράγματα. Θέλει πολύ ὑπομονή καί ἀγάπη γιά νά 
γυρίσει ὁ ἥλιος τῆς ἀγάπης στήν καρδιά μας καί 
στήν καρδιά τοῦ συνανθρώπου μας. Ἡ κατάκριση 
εἶναι ὅτι πιό ἀνυπόμονο, πρόχειρο καί καταστρο-
φικό μποροῦμε νά κάνουμε γιά ἐμᾶς καί τούς ἄλ-
λους.

Πότε κατακρίνουμε;

Παρατηρεῖστε πότε κατακρίνουμε. Ὅταν ἔχου-
με παραδοθεῖ στή μιζέρια, στήν ἀβελτηρία, στήν 
ἀπελπισία, δέν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπό τόν 
ἑαυτό μας, ὅταν παραπαίουμε ψυχικά ἀκόμα καί 
σωματικά. Ὅταν δέν βρίσκουμε νόημα στήν καθη-
μερινότητά μας. Τότε ὅλα μᾶς φταῖνε. Ἔτσι μέ τήν 
κατάκριση νομίζουμε πώς θά «ξεχαστοῦμε», θά 
νοιώσουμε καλύτερα μέ τό νά «θάψουμε» ὅποιον 
βρεθεῖ στό διάβα μας. Ὅλο καί κάποιος θά βρεθεῖ. 
Ἀπό τήν ἐργασία μας κανένας συνεργάτης, ἀφεν-
τικό κ.τ.λ., τούς συγγενεῖς, τούς φίλους, ἀκόμα 
καί τόν σύντροφό μας. Τί πετυχαίνουμε; Ἁπλά νά 

βαθαίνουμε τό πρόβλημα καί ἐκμηδενίζουμε κάθε 
ἐλπίδα γιά δική μας πρόοδο.

« – Γέροντα, ὅ  ταν βλέπω κάποια ἀταξία στό δια-
κόνημα, κατακρίνω μέσα μου.

– Ἐσύ, νά κοιτᾶς τήν εὐταξία τή δική σου καί 
ὄχι τίς ἀταξίες τῶν ἄλλων. Νά εἶσαι αὐστηρή μέ 
τόν ἑαυτό σου καί ὄχι μέ τούς ἄλλους. Τί δουλειά 
ἔκανες σήμερα; 

– Ξεσκόνιζα. 
– Ξεσκόνιζες τούς ἄλλους ἤ τόν ἑαυτό σου; 
– Δυστυχῶς τούς ἄλλους. 
– Κοίταξε, θά ἀρχίσεις νά κάνεις δουλειά στόν 

ἑαυτό σου, ὅταν πάψεις νά ἀσχολεῖσαι μέ τό τί 
κάνουν οἱ ἄλλοι γύρω σου. Ἄν ἀσχολεῖσαι μέ τόν 
ἑαυτό σου καί πάψεις νά ἀσχολεῖσαι μέ τούς ἄλ-
λους, θά βλέπεις μόνο τά δικά σου σφάλματα καί 
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στούς ἄλλους δέ θά βρίσκεις κανένα σφάλμα. Τότε 
θά ἀπελπισθεῖς μέ τήν καλή ἔννοια ἀπό τόν ἑαυτό 
σου καί θά κατακρίνεις μόνο τόν ἑαυτό σου. Θά αἰ-
σθάνεσαι τήν ἁμαρτωλότητά σου καί θά ἀγωνίζε-
σαι νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τίς ἀδυναμίες σου. Ὕστερα, 
ὅταν θά βλέπεις στούς ἄλλους κάποια ἀδυναμία, 
θά λές: "Μήπως ἐγώ ξεπέρασα τίς ἀδυναμίες μου; 
Πῶς λοιπόν ἔχω τέτοια ἀπαίτηση ἀπό τούς ἄλ-
λους;". Γι’ αὐτό νά μελετᾶς καί νά παρακολουθεῖς 
συνέχεια τόν ἑαυτό σου, γιά νά ἀποφεύγεις τήν 
κρυφή ὑπερηφάνεια…»  («Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορεί-
του Λόγοι Ε΄: Πάθη καί Ἀρετές» τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχα-
στηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τῆς 
Σουρωτῆς, 2006).

Κατάκριση τό ψυχοναρκωτικό  
πού καταστρέφει

Ἡ κατάκριση καταντᾶ ἕνα ψυχοναρκωτικό 
πού μᾶς ὁδηγεῖ σέ φανταστικούς κόσμους, πού 
ὁ ἥρωας τό μόνο πού χρειάζεται εἶναι νά «κο-
νταίνει» τούς ἄλλους γιά νά μοιάζει αὐτός θε-
όρατος. Στήν πραγματικότητα κρύβεται ἕνα 
σύνδρομο κατωτερότητας καί ἀνασφάλειας τῆς 
αὐτοεικόνας μας πού ὁδηγεῖ στόν ἀνταγωνισμό 
καί τήν ἀνάγκη τῆς ὑποβάθμισης τοῦ ἔργου καί 
τῆς προσωπικότητας τοῦ ἄλλου. Ἄλλωστε τρο-
φή φανταστική ἤ πραγματική ὑπάρχει ἄφθονη. 
Κάποιο λάθος θά κάνει. Καί τότε… φροντίζουμε 
νά τό μεγεθύνουμε ἐπαρκῶς, νά ἰσοπεδώσουμε 
ὅ,τι καλό ἔχει καί νά βγάλουμε τήν καταδικαστι-
κή ἀπόφαση. 

Τό θλιβερό εἶναι ὅταν ἡ κατάκριση γίνεται 
δεύτερη φύση. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν 
μποροῦν νά ζήσουν χωρίς κατάκριση. Γι’ αὐτό τό 
ὀνομάσαμε ψυχοναρκωτικό. Κυριολεκτικά ἔχουν 
δηλητηριάσει τήν ψυχή τους σέ ἀνεπανόρθωτο 
βαθμό πού περπατοῦν καί ἀντί νά προσεύχονται 
κατακρίνουν μέ τόν λογισμό τους. Τούς καταλα-
βαίνεις ἀπό τήν μιζέρια, τήν νευρικότητα, τήν μι-
κροπρέπεια καί τήν κακομοιριά, πού ἀποπνέουν. 
Τίποτα καί κανένας δέν τούς ἀναπαύει. Ἄς φρο-
ντίσουμε νά μήν εἴμαστε σέ αὐτή τήν κατηγορία. 
Καί ἄν εἴμαστε ἄς κλάψουμε καί ἄς προσευχηθοῦ-
με, νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός νά ἀλλάξουμε τάχιστα 
πορεία. 

Γιατί στήν πραγματικότητα κατακρίνοντας  
ἀπαξιώνουμε τόν ἑαυτό μας, μειώνουμε τήν ἀξία 
μας, δέν θέλουμε νά δοῦμε τήν ἀληθινή ὀμορ-
φιά πού κρύβεται μέσα μας.  Ἀντί νά κοιτάζου-
με νά κατακτήσουμε τά δύσκολα, τά ψηλά καί 
τά ὡραῖα, νά μιμηθοῦμε ὄμορφες συμπεριφορές 
καί ὡραίους ἀνθρώπους, νά ἀνακαλύψουμε τήν 
ὀμορφιά πού κρύβει ὁ καθένας μας ἀλλά καί ὁ 
κάθε ἄνθρωπος, ἀσχολούμαστε μέ τήν ἀσχήμια 
πού κρύβουν οἱ ἄλλοι. Ἔτσι γεμίζουμε ἀσχήμια 
καί βρωμιά τήν ψυχή μας. Καταστρέφουμε ὅ,τι 
καλό ὑπάρχει μέσα μας καί στό περιβάλλον μας. 
Ἡ κατάκριση εἶναι φωτιά πού καίει τά πάντα καί 
πρώτον αὐτόν πού τήν βάζει. 

Σκέψου, πόσο σέ συμφέρει

Καλέ μου ἄνθρωπε, τήν ἑπόμενη φορά πού θά 
σοῦ ἔλθει λογισμός κατάκρισης σκέψου πόσο σέ 
συμφέρει, πόσο θά κρατήσει ἡ χαρά τῆς κατάκρι-
σης καί πόσο θά σοῦ δηλητηριάσει τήν ψυχή! Πόσο 
πολύ θά σέ ἀπομακρύνει ἀπό τόν ἀδελφό σου καί 
κυρίως τόν Θεό τῆς ἀγάπης! Σκέψου τί ρῆγμα θά 
δημιουργήσει στίς σχέσεις σου, τί πλῆγμα θά εἶναι 
γιά τήν Ἐκκλησία, τό σῶμα τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ! 
Πόσο θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό ἐσένα τό Πνεῦμα τοῦ 
Θεοῦ! Θά ἐξορίσεις τόν Θεό ἀπό τήν ζωή σου. Τί 
ἄλλο θέλεις γιά νά τήν ἀποφύγεις; Σκέπαζε λοιπόν 
γιά νά σέ σκεπάζει ὁ Θεός. 

Νά εἶσαι βέβαιος ὅτι γιά νά σοῦ ἔρχεται λογι-
σμός κατακρίσεως κάτι δέν πάει καλά μέ τόν δικό 
σου ἀγώνα. Διαφορετικά ἄν ἀγαποῦσες, θά στε-
νοχωριόσουν, θά πονοῦσες μά δέν θά κατέκρινες. 
Γιατί κατάκριση φανερώνει πόσο σοῦ λείπει ἡ 
Ἀγάπη.  Και ἀφοῦ δέν ἀγαπᾶς, ἄρα τί τελικά ἔχεις 
καταφέρει στή ζωή σου; Τίποτα. Μά ἐντελῶς τί-
ποτα. Μάταιες καί οἱ νηστεῖες σου καί οἱ γονυ-
κλισίες σου καί οἱ ἐλεημοσύνες σου καί ὅλες οἱ 
«ἀρετές» σου. 

Ἄν ἐπιθυμεῖς νά πιστοποιήσεις τήν ποιότητα 
τῆς ψυχῆς σου κάνε τό τέστ τῆς κατακρίσεως ἀλλά 
χωρίς  δικαιολογίες. Πόσο πονᾶς, πόσο νοιάζεσαι, 
πόσο προσεύχεσαι, πόσο θυσιάζεσαι γιά τόν ἄν-
θρωπο πού διατυπώνεις μία ὁποιαδήποτε ἀρνητι-
κή κρίση;  Πῶς θά ἔνοιωθες, πῶς θά μιλοῦσες γι’ 
αὐτόν πού ἔκρινες, ἄν ἦταν ὁ ἑαυτός σου; 
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Μιλᾶμε γιά ἀγάπη  
μά εἴμαστε τόσο σκληροί…

Λέμε πώς εἴμαστε πνευματικοί ἄνθρωποι ἀλλά 
πολλές φορές κρίνουμε ἀδιάκριτα καί μέ σκλη-
ρότητα τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἴτε σφάλλουν, 
εἴτε ὄχι. Δέν συμπεριφερόμαστε μέ λεπτότητα 
καί ἐπιείκεια. Δέν ἀποσκοποῦμε πραγματικά στό 
νά ὠφελήσουμε τόν ἀδελφό μας μέ τόν λόγο μας 
ἀλλά νά τόν ἐξουθενώσουμε καί νά τόν ὑποτάξου-
με στό ἐγώ καί τό θέλω μας. Γι’ αὐτό μιλᾶμε στά 
παιδιά μας γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν Θεό καί τούς 
μεταδίδουμε τήν χειρότερη εἰκόνα. Γιατί ὁ τρόπος 
μας δείχνει σκληρότητα καί ἀπόρριψη κι ὄχι ἀγά-
πη. Ἀναρωτιέμαι τελικά γιά ποιόν Θεό μιλᾶμε, γι’ 
Αὐτόν πού εἶπε ὅτι δέν ἦλθα νά κρίνω ἀλλά νά 
σώσω τόν κόσμο; Ἤ γιά τόν Θεό-ἑαυτό μας πού  
τοποθετεῖται ὡς ὑπέρτατος κριτής πάνω ἀκόμα 
καί ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ κρίνοντας καί καταδι-
κάζοντας;  Πώ-πώ τύφλωση νοῦ καί καρδιᾶς! Πώ-
πώ διαστροφή τῆς ἀρετῆς καί συκοφάντηση τοῦ 
Θεοῦ στά μάτια τῶν ἀνθρώπων!

Τί θά γλύτωνα…

Καί τώρα πές μου γλυκέ μου, ἅγιε παπούλη 
Πορφύριε, ἐσύ πού ἤξερες πότε νά ἐλέγχεις ἀπό 
ἀγάπη καί πότε νά στηρίζεις, πῶς θά συμπεριφερ-
θῶ σέ ἕναν πού μοῦ λέει ἕνα προφανέστατο ψέμα;   
«Ἂν χρειαστεῖ νά πεῖτε σέ κάποιον ὅτι ψεύδεται, 
μήν τοῦ πεῖτε ὅτι λέει ψέματα, διότι εἶναι φυσικό 
νά πληγωθεῖ καί ν᾿ ἀντιδράσει. Πέστε του ὅτι δέν 
τά λέει μέ ἀκρίβεια. Τό μέγα ὅπλο γιά τή σωτηρία 
ὅλων μας εἶναι ἡ ἐπιείκεια. Τό ἔλεος, τό ὁποῖο μᾶς 
ἔρχεται ἀπό τόν Θεό, πρέπει κι ἐμεῖς μέ τή σειρά 
μας νά τό δίνουμε ὡς ἀντίδωρο στούς ἄλλους». 
Ἀπό τό βιβλίο «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος 
Πορφυρίου». 

— Μακάρι νά εἶχα διαβάσει αὐτό τόν λόγο, ἔλε-
γε κάποιος, πρίν ἐκραγῶ σέ ἐκεῖνον, πού τόλμησε 
νά μοῦ πεῖ ψέμα καί δέν τό παραδεχόταν. Ναί εἶχα 
δίκαιο. Χίλια δίκαια. Θά γλύτωνα ὅμως τό ἀνέβα-
σμα τῆς πίεσής μου, καί κυρίως τή ζημιά στή ψυχή 
του καί τήν ψυχή μου.

Ἄς ἀποκτήσουμε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀγάπη, ἄς 

ἀποκτήσουμε εὐσπλαχνία γιά τόν πλησίον. Καί 
ἔτσι θ’ ἀποφεύγουμε νά καταλαλοῦμε, νά κατα-
κρίνουμε, νά ἐξουδενώνουμε τούς ἄλλους. Ἄς βο-
ηθήσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν νά εἴμαστε μέλη 
τοῦ ἴδιου σώματος. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι μέ τό μέ-
τρο πού κρίνουμε θά μετρηθοῦμε ἀπό τόν Θεό.

«Ὁ Θεός ἄς μᾶς ἀξιώσει νά προσέχουμε ὅσα 
μᾶς συμφέρουν πνευματικά καί νά τά ἐφαρμόζου-
με. Γιατί ὅσο φροντίζουμε καί ἐνδιαφερόμαστε νά 
ἐφαρμόζουμε ὅσα ἀκοῦμε, τόσο περισσότερο μᾶς 
φωτίζει ὁ Θεός πάντοτε καί μᾶς διδάσκει τό θέλη-
μά Του» (Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἔργα Ἀσκη-
τικά» τοῦ Ἀββᾶ Δωρόθεου). 

Ἄν θέλουμε κάτι νά ἀλλάξει στήν ζωή μας θά 
πρέπει νά βάλουμε στόχο, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
νά γίνουμε πιό ἐπιεικεῖς, ἀνεκτικοί καί μεγαλόψυ-
χοι, μακρόθυμοι καί συγχωρητικοί καί προπαντός 
ὄχι αὐστηροί κριτές τῶν ἀδελφῶν μας. Μέ διάκρι-
ση καί ἀγάπη οὐσιαστική, πρός ὅλους,  πιό ἀληθινοί 
μέ τόν ἑαυτό μας, πιό γλυκεῖς πρός τούς συνανθρώ-
πους μας. Μᾶς συμφέρει ἀπό ὅλες τίς ἀπόψεις. ■
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Ἡ κατάκριση καί ἡ συκοφαντία
Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

1. Τί εἶναι ἡ κατάκριση;

     Κατάκριση εἶναι ἡ ἀρνητική κρίση καί ὁ σχο-
λιασμός ἑνός συνανθρώπου, πού ἐκδηλώνεται μέ 
τή γνωστοποίηση τῶν σφαλμάτων του ἤ μέ τόν 
ἀρνητικό χαρακτηρισμό τῆς προσωπικότητάς του 
ἐνώπιον τρίτων μέ σκοπό τή μείωσή του. Ὅταν ὁ 
κατακρίνων φανερώνει κρυφά ἤ φανερά σφάλμα-
τα ἑνός συνανθρώπου (π.χ. εἶπε ψέματα, μίλησε μέ 
ἐπιπολαιότητα), τότε ἡ κατάκριση εἶναι μικρή καί 
λέγεται καί καταλαλιά. Ὅταν ὅμως ὁ κατακρίνων 
παρουσιάζει τόν κατακρινόμενο μέ ἀρνητικούς 
χαρακτηρισμούς (π.χ. εἶναι ψεύτης, εἶναι ἐπιπό-
λαιος), τότε μειώνεται ὁλόκληρη ἡ προσωπικότη-
τά του καί ἔχουμε μεγάλη κατάκριση. 

 Ἡ κατάκριση ἀρχίζει στή σκέψη ὡς ἐσωτερικό 
ἀρνητικό σχόλιο καί μετά ἐξωτερικεύεται μέ τόν 
ὑποτιμητικό  λόγο. Ἡ ἐσωτερική κατάκριση εἶναι 
κρυφή ἁμαρτία. Ἡ καχυποψία π.χ. εἶναι μία μορφή 
ἐσωτερικῆς κατάκρισης, γιατί ἐμπεριέχει τήν ὑπο-
τίμηση τοῦ ἄλλου.

Ἡ κατάκριση εἶναι μία εὔκολη ἁμαρτία καί γι’ 
αὐτό συχνή. Δέν τῆς δίνουμε ἰδιαίτερη σημασία, 
γιατί δέν βλέπουμε ἄμεσα τά ἀρνητικά της ἀποτε-
λέσματα. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος  πού δέν ἔχει πέ-
σει στήν κατάκριση. Ἰδιαίτερα κατακρίνουν ὅσοι 
δέν ἀγωνίζονται γιά τήν πνευματική καλλιέργειά 
τους καί ἀσχολοῦνται μέ τή ζωή τῶν ἄλλων. Αὐτοί 
αἰσθάνονται εὐχαρίστηση μέ τό κακό τῶν συναν-
θρώπων τους καί ἀρέσκονται νά τούς δυσφημοῦν. 
Ὁ πονηρός ὅταν δέν μπορεῖ νά ὠθήσει τόν ἀγω-
νιστή χριστιανό στίς μεγάλες ἁμαρτίες, τόν ὠθεῖ 
στήν κατάκριση γιά νά τοῦ χαλάσει τήν ἐπικοινω-
νία μέ τόν Θεό καί νά τόν ρίξει μετά σ’ αὐτές.

2. Γιατί κατακρίνουμε;

Κατακρίνουμε ἀπό ἐγωισμό. Ἔχοντας ἐγωισμό 
πάσχουμε ἀπό κόμπλεξ ἀνωτερότητας ἤ ἀπό κό-
μπλεξ κατωτερότητας καί συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα 
συγκρινόμαστε μέ τούς ἄλλους. Μέ τό πρῶτο κόμ-

πλεξ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ἀνώτεροι τῶν ἄλλων 
καί τούς μειώνουμε ἐπιπλέον δημοσιεύοντας τά 
λάθη τους. Κλασικό παράδειγμα ὁ φαρισαῖος πού 
ἐξευτέλιζε τόν τελώνη στήν προσευχή του λέγον-
τας: «δέν εἶμαι ἁμαρτωλός σάν ἐκεῖνον τόν τελώ-
νη». Πολλοί ἀγωνιστές ἀλλά ἐγωιστές χριστιανοί 
πάσχουν ἀπό αὐτή τήν ἁμαρτία καί θεωροῦν τούς 
φανερά ἁμαρτωλούς ὡς κατώτερους ἀπ’ αὐτούς. 
Μέ τό δεύτερο κόμπλεξ ζηλεύουμε τά καλά στοι-
χεῖα τῶν ἄλλων καί μέ τήν κατάκριση τούς ὑποβι-
βάζουμε νομίζοντας ὅτι μ’ αὐτόν τόν τρόπο ἐμεῖς 
ἐξυψωνόμαστε πιό πάνω ἀπ’ αὐτούς.

Οἱ ἐγωιστές εἶναι φίλαυτοι, ἀγαποῦν δηλ. ἀπο-
κλειστικά τόν ἑαυτό τους καί δέν σέβονται τούς 
ἄλλους. Συνήθως ἔχουν ἀσπλαχνία ἕως καί  ἀντι-
πάθεια γιά τόν ἄλλο καί πέφτουν εὔκολα στήν 
κατάκριση. Οἱ ἐγωιστές ἔχουν ἔλλειψη αὐτογνω-
σίας καί δέν βλέπουν τά δικά τους λάθη ἀλλά τῶν 
ἄλλων. Οἱ ἐγωιστές ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχουν καί 
τά παιδιά τοῦ ἐγωισμοῦ, τή ζήλια καί τόν φθόνο. 
Ὅταν βλέπουν κάποιον νά τούς ξεπερνᾶ σέ ἕναν 
τομέα, λυποῦνται, ζηλεύουν καί φθονοῦν. Αὐτοί 
δέν μποροῦν νά δεχθοῦν κάποιους καλύτερους ἀπ’ 
αὐτούς καί μέ τήν κατάκριση στοχεύουν νά τούς 
μειώσουν. Αὐτοί τά μέν καλά τῶν φθονουμένων 
τά παρεξηγοῦν ἤ τά ὑποτιμοῦν τά δέ κακά τά ὑπερ-
τονίζουν.

Ἡ κατάκριση γιά κάποιους εἶναι μέσο ἐπικοι-
νωνίας. Αὐτοί ἔχουν τήν κακή συνήθεια νά κα-
τακρίνουν γιά νά βροῦν θέμα συζήτησης. Μόλις 
συναντήσουν κάποιον, τόν ρωτοῦν ἤ τόν ἐνημε-
ρώνουν γιά τά κουτσομπολιά τῆς οἰκογένειας, τῆς 
γειτονιᾶς καί τῆς ἐργασίας. 

Ἡ κατάκριση εἶναι ἔκφραση μίσους καί κακίας. 
Κάποιοι, ἐπειδή νομίζουν ὅτι ὁ τάδε τούς ἔβλαψε 
ἤ ἐπειδή τόν θεωροῦν ἐχθρό τους, ἐπιδιώκουν νά 
ἀνταποδώσουν τό κακό ἤ νά τόν βλάψουν μέ συ-
νήθως ψεύτικες κατηγορίες ἐπιδιώκοντας τήν 
κοινωνική ἀποδοκιμασία του. Ἡ δυσφήμιση, 
ὅμως, γιά τούς ἀθώους εἶναι τό χειρότερο κακό 
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πού μπορεῖ νά πάθουν. Σοφά τό λέει ὁ λαός μας: 
«Καλύτερα νά σοῦ βγεῖ τό μάτι παρά τό ὄνομα». 

Ἡ κατάκριση εἶναι ἔκφραση χαιρεκακίας. Μερι-
κοί ἔχουν διεστραμμένη ψυχοσύνθεση καί χαίρον-
ται, ὅταν μειώνουν γενικῶς τούς ἄλλους. Αὐτοί 
κι ὅταν ἀναγκάζονται νά ἐπαινέσουν κάποιον μέ 
φανερή ἀξία καί προσφορά, βρίσκουν κάτι ἀρνη-
τικό καί πετᾶνε τό δηλητήριο, γιά νά ἐπισκιασθεῖ 
ὁ ἔπαινος. Κάποιοι δέν ἔχουν ὅρια στήν κακία τους 
καί μέ εὐκολία κατακρίνουν ἀκόμα καί τούς νε-
κρούς. Αὐτοί κατηγοροῦν ἄσπλαχνα τούς νεκρούς 
καί τούς δυσφημοῦν εὐχάριστα, γιά νά βλάψουν 
τήν ὑστεροφημία τους. Κάθε νεκρός, ὅμως, βρίσκε-
ται στά χέρια τοῦ δικαιοκρίτη Θεοῦ, πού εἶναι φι-
λεύσπλαχνος. Πιθανόν αὐτός, πού κακολογεῖται, 
νά συγχωρήθηκε ἀπό τόν Θεό κι αὐτοί μένουν μέ 
τήν κακία τους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε: «ὁ 
ἀποθανών  δεδικαίωται ἀπό τῆς ἁμαρτίας», δηλ. 
κάθε πεθαμένος σταμάτησε νά ἁμαρτάνει. Ἡ κα-
τάκριση τῶν νεκρῶν εἶναι ἀνήθικη πράξη, γιατί ὁ 
νεκρός δέν μπορεῖ νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἑαυτό του.

3. Γιατί εἶναι κακό ἡ κατάκριση; 

Μέ τήν κατάκριση ἐνεργοῦμε ἀντίθετα πρός τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἀπαγόρευσε τήν κα-
τάκριση μέ αὐστηρότητα λέγοντας στήν ἐπί τοῦ 
Ὄρους Ὁμιλία: «Μή κατακρίνετε, γιά νά μή κατα-
κριθεῖτε. Γιατί μέ τήν ἴδια αὐστηρή κρίση μέ τήν 
ὁποία κατακρίνετε, θά κατακριθεῖτε στήν παγκό-
σμια κρίση καί μέ τό ἴδιο μέτρο πού μετρᾶτε τίς 
πράξεις τοῦ ἄλλου μέ τό ἴδιο θά μετρηθεῖ ἡ ζωή 
σας» (Ματθ. 7,1-2). Στή συνέχεια ὁ Κύριος μίλησε 
ἐπιτιμητικά γιά ἐκείνους πού κατακρίνουν τούς 
ἄλλους καί εἶπε: «Γιατί βλέπεις τό σκουπιδάκι στό 
μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐνῶ τό δοκάρι πού εἶναι στό 
δικό σου μάτι δέν τό αἰσθάνεσαι;». Καί συνεχίζει: 
«Πῶς θά πεῖς στόν ἀδελφό σου ἄφησε νά βγάλω 
τήν ἀγκίδα ἀπό τό μάτι σου, ἐνῶ τό δοκάρι βρίσκε-
ται στό μάτι σου; Ὑποκριτή, βγάλε πρῶτα τό δο-
κάρι ἀπό τό μάτι σου καί τότε θά δεῖς, γιά νά βγά-
λεις τό σκουπιδάκι ἀπό τόν ὀφθαλμό τοῦ ἀδελφοῦ 
σου» (Ματθ. 7,3-5).

Ἡ κατάκριση βλάπτει ἀρχικά τόν κατακρίνον-
τα. Ὅποιος κατακρίνει μέ λογισμούς ὑποτίμησης ἤ 
μέ μειωτικά λόγια τόν ἀδελφό του, ἐκφράζει ἐγω-

ισμό καί μίσος καί γι’ αὐτό χάνεται ἡ διάθεση τῆς 
προσευχῆς. Γίνεται αὐτό, γιατί ὁ Θεός ἀπό καρδιές 
μέ μίσος  καί ἐγωισμό παίρνει τή Χάρη Του καί δέν 
βοηθάει στόν πνευματικό ἀγώνα. Ὁ Θεός εὐαρε-
στεῖται στίς ψυχές πού ἔχουν ἀγάπη καί ταπείνω-
ση, τίς χαριτώνει  καί τίς ἑλκύει κοντά Του. Ψυχή, 
πού δέν ἔχει ἀγάπη καί ταπείνωση, δέν ἀναζητᾶ  
τόν Θεό καί δέν μπορεῖ νά προσευχηθεῖ. Χριστια-
νοί, πού δέν ἔχουν πόθο προσευχῆς, ἄν ψάξουν 
μέσα τους, πιθανόν νά βροῦν κάποια κατάκριση. Ἡ 
κατάκριση βλάπτοντας πνευματικά καί ὑλικά τόν 
κατακρινόμενο ἐνδέχεται νά ἐπηρεάσει λόγῳ τοῦ 
πνευματικοῦ νόμου τῆς δικαιοσύνης ἀρνητικά καί 
τή ζωή τῶν κατακρινόντων.

Ἡ κατάκριση βλάπτει κυρίως τόν κατακρινόμε-
νο. Ὁ κατακρινόμενος δυσφημεῖται στό κοινωνι-
κό περιβάλλον του καί βλάπτεται ἀνεπανόρθωτα. 
Ἡ δυσφήμιση καθώς ἐξαπλώνεται στήν κοινωνία 
δέν εἶναι δυνατόν νά σταματήσει. Πολλοί ἀγνο-
ώντας τήν ἐναντίον τους κατάκριση ἀποροῦν γιά 
τήν ἀρνητική στάση κάποιων συνανθρώπων τους 
πρός τό πρόσωπό τους. Συνήθως τότε κι αὐτοί προ-
σπαθώντας νά ἑρμηνεύσουν αὐτή τή συμπεριφορά 
πέφτουν στήν ἐσωτερική κατάκριση μέ  καχυποψί-
ες καί ἀρνητικούς λογισμούς. 

Ἡ κατάκριση προξενεῖ βλάβη καί σ’ ὅσους ἀπο-
δέχονται τήν κατάκριση. Μέ τή μεταφορά ἀπό 
στόμα σέ στόμα ἡ κατάκριση μεταβιβάζεται σέ 
πολλούς παραλῆπτες καί πιθανόν νά βλαφτοῦν κι 
αὐτοί ὑποτιμώντας τόν κατακρινόμενο χάνοντας 
τήν παρουσία του καί τήν προσφορά του στή ζωή 
τους. Ὅταν τόν κατακρινόμενο τόν ἐγκαταλεί-
πουν οἱ συνεργάτες καί οἱ φίλοι του, στεροῦνται τή 
δυνατότητα νά ὠφεληθοῦν ἀπ’ αὐτόν σέ ἄλλους 
τομεῖς, ὅπου εἶναι σωστός. 

Μεγάλο κακό τῆς κατάκρισης εἶναι τό ὅτι ὁ κα-
τακρινόμενος μαθαίνει ἀργότερα λόγῳ κακίας ἤ 
ἀφέλειας κάποιων τή δυσφήμιση, καί ὄχι μόνον 
ἀντιπαθεῖ, ἀλλά καί μισεῖ αὐτόν πού τόν κατέκρι-
νε. Τό μίσος τόν ὁδηγεῖ στήν ἀνταπόδοση μέ χειρό-
τερη κατάκριση. Ψυχή, ὅμως, πού ἔχει μίσος μολύ-
νεται καί ἀπωθεῖ τόν Θεό ἀπό κοντά της. Τό μίσος 
παραμένει μόνιμα μέσα σέ πολλούς πληγωμένους 
καί δέν τούς ἀφήνει νά γαληνεύσουν καί νά βροῦν 
τόν Θεό. Αὐτοί καί χαλᾶνε τήν παροῦσα ζωή ἀλλά 
καί κινδυνεύουν νά κολασθοῦν στήν  αἰώνια ζωή 
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λόγω τοῦ μίσους. Μεγάλη ἁμαρτία κάνουν αὐτοί 
πού μέ κακία μεταφέρουν τά λόγια της κατάκρισης 
στόν κατακρινόμενο.

4. Πῶς νά πολεμήσω τήν κατάκριση;

Πρῶτα-πρῶτα νά σκέπτεσαι, ὅτι ἡ κρίση εἶναι 
ἀποκλειστικό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ, πού ὁ Χριστός 
θά τό ἐξασκήσει στή Δευτέρα Παρουσία Του κρί-
νοντας ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Τώρα ὁ Θεός δέν 
κρίνει, ἀλλά ὡς οὐράνιος Πατέρας, πού εἶναι, ἀγα-
πάει καί τά ἄτακτα παιδιά Του καί τούς προσφέρει 
εὐκαιρίες μετάνοιας. Οἱ ἄνθρωποι καί λανθασμέ-
να κρίνουν καί σκληρότητα δείχνουν, ἐνῶ ὁ Θεός 
εἶναι ἀλάνθαστος καί ἐπιεικής. Πολύ χαρακτη-
ριστικά γράφει γιά τήν κατάκριση ὁ Ἀδελφόθεος 
Ἰάκωβος: «Μή καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί 
…Ἕνας εἶναι ὁ νομοθέτης καί κριτής, ὁ Θεός πού 
μπορεῖ νά σώσει καί νά ἀπωλέσει· ἐσύ ποιός εἶσαι 
πού κρίνεις τόν ἄλλον;» (Ἰακώβου 4,11-12).

Νά σκέφτεσαι τά λόγια του Χριστοῦ: «Μή κα-
τακρίνετε, γιά νά μή κατακριθεῖτε. Γιατί μέ τήν 
ἴδια αὐστηρή κρίση μέ τήν ὁποία κατακρίνετε, θά 
κατακριθεῖτε στήν παγκόσμια κρίση καί μέ τό ἴδιο 
μέτρο πού μετρᾶτε τίς πράξεις τοῦ ἄλλου μέ τό 
ἴδιο θά μετρηθεῖ ἡ ζωή σας» (Ματθ. 7,1-2). Μεγά-
λο πράγμα ἡ μή κατάκριση, γιατί δείχνοντας ἐπι-
είκεια ἐδῶ στή γῆ ἐξασφαλίζουμε καί τήν ἐπιεικῆ 
κρίση μας κατά τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. 
Δέν εἴμαστε αὐστηροί στήν κρίση τῶν ἄλλων, 
ὅταν σκεφτόμαστε ὅτι αὐτοί κατά τήν πτώση τους 
βρέθηκαν σέ ἀδύνατη στιγμή καί ὅτι στά λάθη τους 
δέν ἔχουν αὐτοί πάντοτε τήν ἀπόλυτη εὐθύνη. Σέ 
κάποιους οὐσιαστικό ρόλο στήν πτώση τους ἔπαι-
ξε ὁ διάβολος μέ τίς πλεκτάνες του, ἐνῶ σέ ἄλλους 
ἐπενέργησαν ἐπιρροές συνανθρώπων.

Κατακρίνοντας ἕνα συνάνθρωπό σου εἶναι σάν 
νά κατακρίνεις τόν ἴδιο τόν Χριστό. Εἶχε πεῖ ὁ Χρι-
στός στή διδασκαλία Του γιά τήν κρίση: «Ὅ,τι κά-
νετε σέ ἕνα ἐλάχιστο ἀδελφό σας, εἶναι σάν νά τό 
κάνετε σ’ ἐμένα» (Ματθ. 25,40). Ὁ συνάνθρωπος 
εἶναι ὁ κρυμμένος Θεός, δέν εἶναι ἐχθρός καί ἀντί-
παλος. Πόσο ἄσχημα θά αἰσθανθοῦμε στήν κρίση, 
ἄν ἀκούσουμε αὐτά   τά λόγια του Χριστοῦ καί γιά 
τίς κατακρίσεις μας. Μετά ἀκολουθοῦν τά φρικτά 
λόγια Του: «Πορεύεσθε μακριά μου οἱ καταραμένοι 

στό πῦρ τό αἰώνιο, πού ἑτοιμάσθηκε γιά τόν διάβο-
λο καί τούς ἀγγέλους του». 

Κυρίως νά σκέφτεσαι πώς μέ τήν κακία τῆς κα-
τάκρισης χάνεις ἀμέσως τήν καλή σχέση μέ τόν 
Θεό τῆς ἀγάπης, τόν Χριστό, δηλ. χάνεις τό πᾶν. Ὁ 
Χριστός θέλει οἱ χριστιανοί νά ἐκδηλώνουν στή 
ζωή τους ἀγάπη κι ὄχι ἐγωισμό καί μίσος. «Ὁ Θεός 
στούς ὑπερήφανους ἀντιτάσσεται» (Α΄ Πέτρου 5,5).

Νά φοβᾶσαι μήπως ὁ Θεός βλέποντας τόν δικό 
σου ἐγωισμό κατά τήν κατάκριση, ἐπιτρέψει νά πέ-
σεις κι ἐσύ στό ἴδιο σφάλμα ἤ σέ χειρότερο, γιά νά 
ταπεινωθεῖς καί νά μετανοήσεις καί νά μήν εἶσαι 
σκληρός στήν κρίση σου. Συνήθως ὅσοι κατακρί-
νουν σκληρά, χάνουν τή θεία Χάρη καί πέφτουν 
στό λάθος τοῦ κατακρινόμενου ἤ σέ σαρκικά ἁμαρ-
τήματα, γιά νά ταπεινωθοῦν. 

Νά θυμᾶσαι πώς καί στήν κατάκριση ἰσχύει ὁ 
χρυσός κανόνας τοῦ Χριστοῦ: «Ὅλα ὅσα θέλετε νά 
σᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι κι ἐσεῖς νά κάνετε σ’ 
αὐτούς» (Ματθ. 7,12). Ὅπως θέλουμε νά μᾶς δεί-
χνουν ἀγάπη οἱ ἄλλοι, ἔτσι κι ἐμεῖς νά τούς ἀγα-
ποῦμε. Ὅπως θέλουμε νά μή μᾶς κατακρίνουν καί 
διαπομπεύουν οἱ ἄλλοι, ἔτσι κι ἐμεῖς νά μή τούς 
κατακρίνουμε καί τούς διαπομπεύουμε. Νά συλλο-
γίζεσαι, ὅταν ἡ κατάκριση εἶναι στό πρῶτο στάδιο: 
Θά τά ἔλεγα αὐτά, ἐάν ἦταν παρών ὁ κατακρινό-
μενος; Ἄν ὄχι, τότε πρέπει νά σταματήσω. Ἄν ναί, 
τότε νά τοῦ τά πῶ ἰδιαιτέρως μέ διάκριση καί κα-
λοσύνη. Ἀντί γιά κατάκριση νά δείξω ἀγάπη. Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν ὑπέροχο ὕμνο τῆς 
ἀγάπης: «Ἡ ἀγάπη πάντα στέγει», δηλ. ἡ ἀγάπη 
ὅλα τά σκεπάζει.

 Νά σκέφτεσαι πώς ὁ Θεός ἐνδέχεται νά ἐπέτρε-
ψε τή συγκεκριμένη πτώση τοῦ ἀδελφοῦ, γιά νά 
βοηθηθεῖ πνευματικά, ὅπως π.χ. νά ἀφυπνιστεῖ ἄν 
εἶναι πλαδαρός ἀπό τήν πνευματική ὀκνηρία καί 
ἄν εἶναι  ἐγωιστής ἀπό τήν ἐγωιστική αὐτοδικαίω-
ση. Χωρίς πειρασμούς κοιμόμαστε πνευματικά. Τό 
πάθημα ἀπό τήν πτώση συνήθως γίνεται μάθημα 
καί μετά οἱ παθόντες καί μαθόντες ἀγωνίζονται 
δυναμικά καί πλησιάζουν πιό πολύ τόν Θεό. Ὁ  
Θεός ἐνεργεῖ μέ ἀπίθανους τρόπους γιά νά βοηθή-
σει τό κάθε πλάσμα Του. 

Ἐνδέχεται ὁ ἁμαρτωλός μέ τή θεία βοήθεια νά  
μετανόησε ἤδη ἤ νά μετανοήσει στό μέλλον, ἐνῶ 
ἐσύ, πού τόν κατακρίνεις, νά παραμένεις μέ τήν 
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κακία σου στήν ἀρνητική ἄποψη. Αὐτός πού κατα-
κρίνεις ἐνδέχεται νά ἔχει κάνει τόσες καλοσύνες, 
πού στά μάτια τοῦ Θεοῦ νά ἐξουδετερώνουν τό 
σφάλμα, πού παρατήρησες καί τόν κατέκρινες. 

Νά φοβᾶσαι μήπως μέ τίς κατακρίσεις γίνεσαι 
ὄργανο τοῦ διαβόλου. Πολλές φορές σφάλλουμε 
στήν κρίση τῶν ἀδελφῶν μας, γιατί μᾶς παρασύ-
ρει ὁ διάβολος σέ λανθασμένες ἑρμηνεῖες φαινο-
μένων καί γεγονότων τοῦ περιβάλλοντός μας. Ὁ 
πονηρός ἐπιδιώκει μέ ποικίλους τρόπους νά μᾶς 
παρασύρει σέ παρεξηγήσεις καί μίση, γιά νά μᾶς 
ἀπομονώσει ἀπό τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί 
νά μᾶς παρασύρει σέ χειρότερες ἁμαρτίες. Δέν 
γνωρίζεις πώς ἡ κατάκρισή σου μέ τήν συμβολή 
τοῦ πονηροῦ θά μεταφερθεῖ παραπέρα καί τί κακό 
μπορεῖ νά κάνει στούς ἀκροατές της καί στόν κα-
τακρινόμενο. Ἐνδέχεται κάποιοι πού ἄκουσαν τήν 
κατάκριση νά τήν μεταφέρουν διογκωμένη καί νά 
ταλαιπωρηθεῖ σέ ἀφάνταστο βαθμό ὁ κατακρινό-
μενος. Ἐνδέχεται ὁ κατακρινόμενος μαθαίνοντας, 
ὅτι τόν κατηγοροῦν, νά ἀρχίσει νά καταριέται καί 
νά βρίζει τόν πρωταίτιο καί τούς μεταφορεῖς τῶν 
κατακρίσεων.

Νά διερωτᾶσαι: Μήπως δέν κατάλαβα ἐγώ σω-
στά τά γεγονότα; Μήπως καί οἱ ἄλλοι, πού κατα-
κρίνουν, παρεξήγησαν τά λόγια, τίς πράξεις καί τά 
ἔργα τοῦ κατακρινόμενου; Μήν ἔχεις ἐμπιστοσύνη 
στήν κρίση τή δική σου καί στήν κρίση τῶν ἄλλων, 
γιατί οἱ ἄνθρωποι ἔχοντας ἀνεπαρκῆ κρίση, ἐλλι-
πή γνώση καί ποικίλη ἐμπάθεια σφάλλουμε πα-
ρεξηγώντας τίς ἐνέργειες τῶν συνανθρώπων μας. 
Ἔλεγε ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Ἀναξαγόρας: «νοῦς 
ὁρᾷ καί νοῦς ἀκούει», δηλ. ὁ καθένας βλέπει καί 
ἀκούει σύμφωνα μέ τίς ἰδέες πού ἔχει μέσα στό 
μυαλό του. Ὁ καχύποπτος π. χ. «τήν τρίχα τήν κά-
νει τριχιά» καί τό παραμικρό τεράστιο. Βλέπει νά 
μιλάει ἕνας συμμαθητής του μ’ ἕναν καθηγητή καί 
ὑποθέτει, ὅτι τόν κολακεύει γιά νά πάρει καλούς 
βαθμούς. Ὁ φιλήδονος  ἀκούει ἕναν νά μιλᾶ σ’ ἕνα 
ἄτομο τοῦ ἄλλου φύλου καί νομίζει πώς τοῦ  κάνει 
ἀνήθικες προτάσεις. Ὁ ἐγωιστής ἔχει ἀρρωστημέ-
νη ψυχοσύνθεση, βλέπει τούς ἄλλους ἀφ’ ὑψη-
λοῦ καί παραμορφώνει τά γεγονότα ἀνάλογα μέ 
τό συμφέρον του. Γενικά κάθε ἐμπαθής εἶναι καί 
εὔκολος στό σφάλμα. 

Καλό εἶναι νά μήν ἐμπιστεύεσαι καί τίς αἰσθή-

σεις σου, οὔτε τήν πρώτη ἐντύπωση πού δημιουρ-
γεῖται κατά τήν πρώτη γνωριμία μέ ἕναν ἄνθρωπο. 
Πολλές φορές οἱ αἰσθήσεις μας παραπλανήθηκαν 
καί μᾶς ἐξέθεσαν. Ἄλλα νομίσαμε ὅτι εἴδαμε κι 
ἄλλα τελικά συνέβησαν. Πολλοί ἀπό τή μορφή, 
τό ντύσιμο καί ἀπό ἄλλα ἐξωτερικά στοιχεῖα πέ-
φτουν στήν ἐσωτερική κατάκριση, ὑποτιμώντας 
τόν ἄλλο. Ἄν κάποιος εἶναι ἄσχημος, αὐτό δέν ση-
μαίνει ὅτι εἶναι κακός. Οὔτε ὅλοι οἱ ὄμορφοι εἶναι 
καλοί. Κάποιος πού ἀρχικά δίνει τήν ἐντύπωση 
τοῦ παράξενου, ἴσως ἀποδειχθεῖ στό μέλλον πολύ 
καλός. Ἐπίσης κάποιος πού παρουσιάζεται ἐντυ-
πωσιακός καί ἄξιος θαυμασμοῦ, ἴσως κατά βάθος 
νά εἶναι πολύ κακός. 

Καλύτερα νά πέφτεις ἔξω μέ τούς καλούς λο-
γισμούς παρά νά κατακρίνεις. Χρειάζεται νά πο-
λεμᾶμε τήν κατάκριση μέ καλούς λογισμούς, για-
τί μέ τήν ἀρνητική κρίση εὔκολα κάνουμε λάθη. 
Στά πλαίσια τῆς ἐπιείκειας εἶναι καί οἱ ἀκόλου-
θοι καλοί λογισμοί: Ὁ σφάλλων πιθανόν ἔπεσε, 
ἐπειδή τόν ἔσπρωξε ὁ πονηρός ἤ ἄλλοι ἄνθρωποι 
ἤ κάποιες καταστάσεις τοῦ περιβάλλοντός του, 
ὅπως οἰκονομικά καί οἰκογενειακά προβλήμα-
τα ἤ ἐπειδή εἶναι ἀφελής καί ἁπλοϊκός.  Ἴσως νά 
εἶχε καλά κίνητρα καί νά ἔσφαλλε ἀκούσια. Ἄν 
εἶσαι ἕτοιμος νά κατακρίνεις κάποιον, ἐπειδή 
δέν σοῦ τηλεφωνεῖ, δέν σέ προσέχει στό δρόμο 
κ.λπ., νά βάλεις καλό λογισμό  πώς ἴσως ἔχει πολ-
λές δουλειές ἤ μεγάλα προβλήματα. Ἀκόμα καί 
αὐτόν πού κατακρίνει νά τόν βλέπουμε μέ ἐπιεί-
κεια, γιατί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού κατακρίνουν 
ἀσυναίσθητα καί μέ ἀφέλεια, χωρίς νά ἔχουν κα-
κότητα καί μίσος μέσα τους. Δέν πρέπει νά κατα-
κρίνουμε τίς πράξεις ἤ τή ζωή κάποιου, γιατί δέν 
γνωρίζουμε ὅλες τίς συντεταγμένες  τῶν πράξε-
ών του (φυσικές καταβολές καί περιβαλλοντικές 
ἐπιρροές) κι οὔτε τό βάθος τῆς ψυχῆς του (προθέ-
σεις καί κίνητρα).

Ὁ καλύτερος τρόπος νά νικήσουμε τήν κατά-
κριση εἶναι ἡ πνευματική μας καλλιέργεια. Ὅταν 
ἔλθει στήν ψυχή μας μέ τήν ἄσκηση καί τή μυστη-
ριακή ζωή ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σβήνουν τά πάθη τοῦ 
ἐγωισμοῦ, τῆς ζήλιας, τοῦ φθόνου καί ἀναπτύσ-
σεται ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση. Στήν ἀρχή τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς βλέπουμε τά σφάλματα τῶν 
ἄλλων καί παραβλέπουμε τά δικά μας. Ἀργότε-
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ρα, καθώς προχωροῦμε μέ τή θεία Χάρη, φεύγει 
ὁ ἐγωισμός καί ἀντικαθίσταται μέ τήν ταπείνωση 
καί τήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ὁδηγεῖ στήν προσευχή 
γιά τόν ἁμαρτάνοντα κι ὄχι στήν κατάκριση. Τότε 
γινόμαστε ἐπιεικεῖς πρός τούς ἄλλους καί αὐστη-
ροί πρός τόν ἑαυτό μας. Ὅταν ἔχεις ταπείνωση, 
συναισθάνεσαι ὅτι εἶσαι ἁμαρτωλός καί ἀξίζεις 
τήν κόλαση καί δέν ἔχεις διάθεση νά κατακρί-
νεις τούς ἄλλους. Ὁ ταπεινός δείχνει ἐπιείκεια, 
γιατί αἰσθάνεται πώς ὁ Θεός ἀνέχεται κι αὐτόν 
μέ τά πολλά του πάθη καί ἁμαρτήματα. Ὁ ταπει-
νός σκέφτεται ὡς ἑξῆς: «Ἄν ἤμουν ἐγώ στή θέση 
τοῦ σφάλλοντος, ἴσως νά ἔπεφτα σέ χειρότερη 
ἁμαρτία. Δέν ἔπεσα σ’ αὐτό τό σφάλμα, ὅμως πέ-
φτω σέ ἄλλα. Τί δουλειά ἔχω ἐγώ μέ τά λάθη τῶν 
ἄλλων. Ἔχω νά διορθώσω τόν κακό μου ἑαυτό. 
Ἄν ὁ Θεός μέ ἀφήσει ἀβοήθητο, 
μπορεῖ νά γίνω ὁ χειρότερος τῶν 
ἀνθρώπων». Ὁ ταπεινός μέ τόν 
αὐτοέλεγχο καί τήν αὐτομεμψία 
δέν ἔχει χρόνο νά ἀσχοληθεῖ μέ 
τά λάθη τῶν ἄλλων. Οἱ προχω-
ρημένοι χριστιανοί δέν βλέπουν 
τούς ἄλλους ἀνταγωνιστικά 
ἀλλά συναγωνιστικά, τούς θε-
ωροῦν συναθλητές τοῦ πνευμα-
τικοῦ ἀγώνα καί ἀδέλφια τῆς 
μεγάλης οἰκογένειας, τῆς Ἐκ-
κλησίας. Κι ἄν δοῦν νά πέφτει κάποιος ἀδελφός, 
δέν τόν διαπομπεύουν, ἀλλά προσπαθοῦν νά τόν 
βοηθήσουν μέ ὅποιον τρόπο μποροῦν.

Ὑπάρχει μία ὡραία προσευχή πού τήν ἔγραψε ὁ 
ὅσιος Ἐφραίμ καί τήν ἀκοῦμε τή Μεγάλη Σαρακο-
στή. Γράφει σέ ἕνα τμῆμα της: «Ναί, Κύριε βασιλεῦ, 
δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή 
κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου», δηλ. «Μάλιστα, 
Κύριε οὐράνιε βασιλιά, δώρισε σέ μένα τήν ἱκανό-
τητα νά βλέπω τά δικά μου σφάλματα καί νά μή 
κατακρίνω τόν ἀδελφό μου».

5. Τί εἶναι ἡ συκοφαντία;

     Συκοφαντία εἶναι ἡ κατάκριση σέ ὕψιστο βαθ-
μό. Μέ τή συκοφαντία δέν φανερώνεις κάποιου 
τίς ἀδυναμίες καί τά λάθη, ὅπως κάνεις στήν κα-
τάκριση, ἀλλά τοῦ ἀποδίδεις ψεύτικες ἀδυναμίες 

καί λάθη. Μέ τή συκοφαντία κατηγορεῖς κάποιον 
μέ ψεύτικους χαρακτηρισμούς ἤ τοῦ ἀποδίδεις 
ψεύτικες ἐνέργειες, π.χ. εἶναι κλέφτης, ἐνῶ δέν 
εἶναι ἤ βλασφήμησε, ἐνῶ δέν ἔκανε κάτι τέτοιο. 
Τό κακό πού προξενεῖται μέ τή συκοφαντία εἶναι 
πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό κακό τῆς κατάκρισης. 
Στήν κατάκριση ἡ φανερούμενη ἁμαρτία ἔγινε καί 
ὁ κατακρινόμενος παραδέχεται τό λάθος του. Στή 
συκοφαντία, ὅμως, κατηγορεῖται ὁ συκοφαντού-
μενος γιά ἀνύπαρκτα πράγματα. Ὅταν ἕνας ἀπο-
δίδει τίς εὐθύνες γιά κάποιο κακό σ’ ἕναν ἀθῶο, 
εἶναι συκοφαντία, γιατί τόν κατηγορεῖ ψεύτικα. 
Ὅταν κάποιος περιγράφει μία πράξη ἑνός μέ ὑπερ-
βολές ἤ ἐλλείψεις, κι αὐτό εἶναι μία μορφή συκο-
φαντίας λόγῳ τῆς παραποίησης.

 Ἡ συκοφαντία προξενεῖ ἀνάλογο κακό μέ τήν 
κατάκριση, ἀλλά σέ μεγαλύτε-
ρη ἔνταση. Ὁ συκοφάντης μέ τά 
φαρμακερά ψέματα μολύνει τήν 
ψυχή του καί βλάπτει τούς ἀκρο-
ατές τῆς συκοφαν τίας καί τόν 
συκοφαντούμενο μέ τή μείωση 
τῆς ἐκτίμησης τῶν ἀνθρώπων 
πρός αὐτόν.  Τό χειρότερο κακό 
μπορεῖ νά συμβεῖ στήν ψυχή τοῦ 
συκοφαντημένου, καθώς  ἐπανα-
στατεῖ, ὀργίζεται καί αἰσθάνεται 
μίσος πρός τόν συκοφάντη.

Ὁ πόνος τῆς συκοφαντίας εἶναι πολύ μεγάλος. 
Ἡ ὑπομονή στίς συκοφαντίες εἶναι μεγάλο βάρος 
καί χρειάζεται θεία βοήθεια μέσῳ τῆς προσευχῆς. 
Οἱ ταπεινοί καί αὐτοί πού ἔγιναν κατοικητήρια τῆς 
θείας Χάριτος δείχνουν ἀνοχή στίς συκοφαντίες.

6. Ὅταν μέ κατακρίνουν καί συκοφαντοῦν,  
τί νά κάνω;

Ὅταν πληροφορηθεῖς τήν κατάκριση, μήν 
ἀντιδράσεις μέ αὐθορμητισμό καί ἐν βρασμῷ ψυ-
χῆς, γιατί θά κάνεις λάθη. Πιθανόν νά ὀργισθεῖς 
καί νά βρίσεις ἤ νά ἀνταποδώσεις τά ἴσα μέ νέα 
κατάκριση. Νά σκέφτεσαι πώς ἴσως νά εἶναι πα-
γίδα τοῦ πονηροῦ γιά νά σέ ὁδηγήσει στό μῖσος 
καί στήν κακία. Θέλει πολλή προσοχή νά μήν 
ἀναπτυχθεῖ καί τό παραμικρό μῖσος. Ἐσύ νά νική-
σεις τό κακό μέ τό καλό, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος 

«Ναί, Κύριε βασιλεῦ,  

δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν  

τά ἐμά πταίσματα  

καί μή κατακρίνειν  

τόν ἀδελφόν μου».
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Παῦλος (Ρωμ. 12,21), καί νά μιλᾶς γιά τόν κατα-
κρίνοντα μέ ἀγάπη καί μέ καλά λόγια. Μάλιστα 
νά προσευχηθεῖς γι’ αὐτόν νά τόν συγχωρήσει ὁ 
Θεός καί νά τόν φωτίσει. Ἡ θυσία σου αὐτή καί ἡ 
ἀγάπη σου θά ἑλκύσσει τή θεία Χάρη καί θά μετα-
νοήσει ὁ συκοφάντης.

Νά θυμᾶσαι τόν Χριστό, πού ἐνῶ τόν κατηγο-
ροῦσαν ὡς τρελό καί δαιμονισμένο, Αὐτός δέν 
ἀπαντοῦσε. Ὁ Χριστός συκοφαντήθηκε ἐπίσης, 
ὅταν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραμματεῖς τόν κατηγόρη-
σαν στόν Πιλάτο λέγοντας ὅτι εἶναι ἐπαναστάτης 
κι ἐμποδίζει τήν πληρωμή τῶν φόρων στή Ρώμη 
(Λουκᾶ 23,2).  Ἀφοῦ δέν μποροῦμε  νά διώξουμε 
τόν ἐγωισμό, τή ζήλια καί τόν φθόνο τῶν συναν-
θρώπων μας, νά δείχνουμε ὑπομονή καί νά ἀφή-
σουμε νά ἐνεργήσει ὁ Κύριος. 

Ἄν ἡ κατάκριση εἶναι ἀληθινή, γιατί κάπου 
ἔσφαλες, χρειάζεται νά ταπεινωθεῖς, νά μετανοή-
σεις καί νά ἀγωνισθεῖς νά μήν τό ξανακάνεις. Ἄν 
ἡ κατάκριση εἶναι ψεύτικη, δηλ. συκοφαντία, νά 
κάνεις προσευχή νά συγχωρήσει ὁ Θεός τόν συ-
κοφάντη καί νά τόν φωτίσει νά μήν ἐπαναλάβει 
τή συκοφαντία. Μέ τήν ἀγάπη στήν προσευχή 
σου σίγουρα  ὁ Θεός θά σέ προστατεύσει ἀπό τό 
κακό τῆς δυσφήμησης. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμο-
λογητής στό ἔργο τοῦ «Περί ἀγάπης» (Δ΄ 88-89) 
γράφει γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκραίας κατά-
κρισης, τῆς συκοφαντίας μέ τήν προσευχή. Γρά-
φει ἐκεῖ χαρακτηριστικά: «Ὅσο περισσότερο ἐσύ 
προσεύχεσαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς ὑπέρ τοῦ συ-
κοφαντήσαντος, τόσο πιό πολύ ὁ Θεός πληροφο-
ρεῖ τούς σκανδαλισθέν τας γιά τή ἀθωότητα τοῦ 
συκοφαντηθέντος». 

Ἄν μέ τήν ἐναντίον σου κατάκριση καί συκο-
φαντία ὑπάρχει ὁ κίνδυνος κάποιοι νά σκανδαλι-
σθοῦν καί νά βλαφτοῦν στήν πίστη καί στήν ἠθική, 

τότε νά ἐνεργήσεις μέ διάκριση γιά νά φανερωθεῖ 
ἡ ἀλήθεια καί νά ἀποφευχθεῖ τό κακό. 

 7. Ὅταν βρίσκομαι σέ παρέα  
πού κατακρίνουν, τότε τί κάνω;

Ὅταν μέ ἐνδιαφέρον καί περιέργεια ἀκοῦς νά 
κατακρίνουν στήν παρέα, ἁμαρτάνεις, διότι ἔμμε-
σα συμμετέχεις. Ἄν ἐσύ συμφωνεῖς καί χαίρεσαι μέ 
τήν κατάκριση, ἔστω κι ἄν δέν μιλᾶς, τότε ἁμαρ-
τάνεις. Ὅταν μάλιστα ἐπιβεβαιώνεις τά λόγια τοῦ 
κατηγόρου λέγοντας δίκαιο ἔχεις, τότε τόν εὐνοεῖς 
νά συνεχίσει τήν κατάκριση. Βέβαια, ὅταν ἐπαυξά-
νεις τήν κατηγορία παρουσιάζοντας κι ἄλλα σφάλ-
ματα τοῦ κατακρινόμενου, τότε ἁμαρτάνεις διπλά.

Ὅταν καταλάβεις ὅτι κάποιος ἀρχίζει τήν κα-
τάκριση καλό εἶναι νά τόν ρωτήσεις, ὅπως ἔκανε 
ὁ Σωκράτης ὁ φιλόσοφος σέ ἀντίστοιχες περιπτώ-
σεις:  «Εἶσαι σίγουρος ὅτι αὐτά πού θά μᾶς πεῖς εἶ-
ναι ἀληθινά; Νομίζεις ὅτι θά μᾶς ὠφελήσουν αὐτά 
πού θά ἀκούσουμε; Μέ τήν πληροφόρησή μας θά 
ὠφεληθεῖ αὐτός γιά τόν ὁποῖο θά μᾶς μιλήσεις;».  
Ἐάν δέν ὑπάρχει θετική ἀπάντηση σέ ἕνα ἤ σέ ὅλα 
τά ἐρωτήματα, νά ζητήσεις νά ἀλλάξει τό θέμα συ-
ζήτησης. Ἄν δέν γίνει αὐτό, ἐσύ μέ καλούς λογι-
σμούς νά βρίσκεις ἐλαφρυντικά καί δικαιολογίες 
τῆς πτώσης τοῦ κατακρινόμενου. Ἄν δέν μπορεῖς 
κι αὐτό, νά προσεύχεσαι μυστικά μέ τήν εὐχή «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς» καί βρίσκοντας 
κάποια δικαιολογία διακριτικά νά ἀποχωρεῖς.

Τό χειρότερο εἶναι ἐμεῖς νά ὠθοῦμε τήν παρέα 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα στήν κατάκριση. Ἡ περιέργειά μας 
πολλές φορές ὁδηγεῖ τούς ἄλλους στήν κατάκριση. 
Γι’ αὐτό μή ρωτᾶς μέ ἀδιακρισία νά μάθεις  προσω-
πικά θέματα τρίτων, πού δέν σέ ἀφοροῦν καί δέν 
σέ ὠφελοῦν. ■
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«Μόνη  ἡ  Ἁγία  Γραφή»;
Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Μύρου

Σ τίς περισσότερες γνωστές αἱρέσεις ἡ 
Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖ τό ἔσχατο καί 

ἀπόλυτο κριτήριο γιά νά γνωρίσουν οἱ ὁπαδοί 
τους τήν ἀλήθεια. Οἱ αἱρετικοί διακηρύττουν 
ἐπίσημα ὅτι ἀπό μόνη της ἡ Βίβλος περιέχει 
τόν καθαρό καί αὐθεντικό λόγο τοῦ Θεοῦ καί 
μόνον αὐτή εἶναι θεό πνευστη καί ἀλάθητη. 
Ἑπομένως εἶναι ἡ μοναδική πηγή τῆς Ἀπο
καλύψεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀληθινῆς Πίστε
ως. Γι’ αὐτό καί τά κύρια ἐπιχειρήματα, μέ τά 
ὁποῖα προσπαθοῦν νά στηρίξουν τίς θέσεις 
τους, ξεκινοῦν μέ τή φράση, «ἡ Γραφή λέγει...». 
Ἄλλωστε εἶναι τόσο γνωστό τό περίφημο σύν
θημα τῶν Μεταρρυθμιστῶν, «Sola Scriptura» 
(Μόνη ἡ Γραφή)! Μ’ αὐτό ἐννοοῦν ὅτι δέχο
νται ὡς μόνη αὐθεντική πηγή τῆς Ἀληθείας 
τήν Ἁγία Γραφή, ἐνῶ ἀπορρίπτουν ἐξ ἀρχῆς 
τήν γνωστή στήν Ἐκκλησία Ἱερά Παράδοση. 
Ἐπειδή ἐπάνω σ’ αὐτό τό θεμέλιο κτίζουν τά 
οἰκοδομήματά τους πάμ πολλες αἱρέσεις, εἶναι 
ἀναγκαῖο νά ἐξετάσουμε ἐάν καί κατά πόσον ἡ 
πίστη τους αὐτή εἶναι ἀληθινή. 

Πρῶτα πρῶτα χρειάζεται νά διασαφίσουμε 
ἀ  κρι βέστερα τί σημαίνει «πηγή» καί τί «παρά
δοση». Ὅταν χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο «πηγή» 
ἐννοοῦμε τόν «χῶρο» ἀπό τόν ὁποῖο προέρχε
ται ἡ ἀλήθεια, ἔχοντας ὡς ἀφετηρία τήν φυσι
κή πηγή ἀπό τήν ὁποία προέρχεται τό νερό. 
Ὅταν πάλι χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο «παράδο
ση» ἐννοοῦμε κυρίως τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
ἡ ἀλήθεια μεταφέρεται ἀπό γενεά σέ γενεά, 
ἔχοντας τώρα ὡς ἀφετηρία τήν εἰκόνα τῆς με
ταφορᾶς τοῦ νεροῦ ἀπό τόπο σέ τόπο μ’ ἕνα 
κανάλι ἤ μ’ ἕνα σωλήνα.

Μ’ αὐτή τήν προϋπόθεση ἡ Ἁγία Γραφή 
δέν εἶναι πηγή τῆς θείας Ἀποκαλύψεως· εἶναι 
τρόπος παραδόσεως αὐτῆς. Πηγή τῆς θείας 
Ἀποκαλύψεως καί τῆς ἀληθινῆς Πίστεως εἶναι 
μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού ἔγινε ἄνθρωπος, 

καί ἡ Ἐκκλησία ὡς τό Σῶμα Του. Ὁ Χριστός, 
κατά τήν μαρτυρία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάν
νου, εἶναι «πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰω. 
1,14), καί ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Χρυσόστο
μος, Αὐτός ὁ ἴδιος εἶναι «αὐτοπηγή καί αὐτόρ
ριζα πάντων τῶν καλῶν, αὐτοζωή καί αὐτο
φῶς καί αὐτοαλήθεια» (Εἰς Ἰωάννην, 14,1). 
Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος θέλησε νά παραδοθῆ ὁ 
ἴδιος, μαζί μέ τήν θεία Ἀποκάλυψη πού ἔφερε 
στόν κόσμο, στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἑπο
μένων γενεῶν μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων, 
ὅπως τό ὑποσχέθηκε στούς μαθητές Του, «Καί 
ἰδού ἐγώ μεθ’ ἡμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Μτθ. 28,20). Εἶναι 
γνωστό ὅμως ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός παραμέ
νει στόν κόσμο μας μέ τήν Ἐκκλησία, πού δέν 
εἶναι ἄλλο παρά τό θεανθρώπινο Σῶμα Του, 
ἀφοῦ Αὐτός εἶναι ἡ ἀπαραίτητη Κεφαλή τοῦ 
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφ 1,22· Κολ 1,18). 
Ἑπομένως ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια τῆς θείας Ἀπο
καλύψεως εὑρίσκεται ἀποθησαυρισμένη μέσα 
στήν Ἐκκλησία ὡς τοῦ ζωντανοῦ Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ πηγή τῆς Ἀληθείας.

Ἡ Ἀλήθεια τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, μαζί 
μέ τήν Ἐκκλησία καί αὐτόν τόν Θεάνθρωπο, 
παραδίδεται ἀδιάκοπα ἀπό γενεά σέ γενεά μέ 
διαφόρους τρόπους. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι 
ἡ προφορική καί βιωματική παράδοση, ὅπως 
ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι οἱ συγγραφεῖς τῆς ἁγίας 
Γραφῆς. Ἀναφέρω ἐδῶ ἐνδεικτικά τούς χαρα
κτηριστικούς λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου 
στή Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή, 2,15, 
«Ἄρα οὖν ἀδελφοί, στήκετε καί κρατεῖτε τάς 
παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε 
δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν». Ἐξ ἄλλου ἀξίζει νά πα
ρατηρήσουμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
δέν μᾶς ἄφησε κανένα γραπτό κείμενο ἤ βι
βλίο. Ὅ,τι ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους τό 
παρέδωσε μέ τό προφορικό κήρυγμα καί τήν 
πράξη· μέ ὅσα δηλαδή κήρυξε, ὅσα ἔπραξε καί 
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ὅσα ἔπαθε. Ὁ κατ’ ἐξοχήν τρόπος παραδόσε
ως τῆς θείας Ἀποκαλύψεως εἶναι αὐτός τῶν 
Μυστηρίων καί μάλιστα τοῦ Μυστηρίου τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, ὅπως τό γράφει ὁ ἀπόστο
λος Παῦλος στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου. 
«Ἐγώ γάρ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου, ὅ καί 
παρέδωκα ὑμῖν ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτί 
ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καί εὐχαριστήσας 
ἔκλασε καί εἶπε· λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστι τό 
σῶμα μου τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον ...» (Α´ Κορ. 
11,2324).

Ἕνας ἄλλος, μεταγενέστερος τρόπος πα
ραδόσεως τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, εἶναι ὁ 
γραπτός. Οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί οἱ 
μαθηταί τους κατέγραψαν σέ βιβλία ἕνα μέρος 
ἀπό ὅσα κήρυτταν γιά τόν Χριστό καί ἀπό ὅσα 
παρέλαβαν καί ἔπρατταν οἱ ἴδιοι. Τό ὅτι στά 
βιβλία τους δέν καταγράφονται οὔτε ὅλα τά 
λόγια οὔτε ὅλες οἱ πράξεις τοῦ Χριστοῦ τό δη
λώνει κατηγορηματικά ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάν
νης. «Ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα ἐποίησεν ὁ 
Ἰησοῦς, ἅτινα ἐάν γράφητε καθ’ ἕν, οὐδέ αὐτόν 
οἶμαι τόν κόσμον χωρῆσαι τά γραφόμενα βι
βλία» (Ἰω. 21,25).

Ὅπως ἐξηγεῖ φωτισμένα ὁ ἅγιος Χρυσό
στομος ἔπρεπε νά μή χρειαζόμαστε τή βοήθεια 
ἀπό τά γράμματα, ἀλλά νά ἔχουμε καθαρές τίς 
καρδιές μας, ὥστε τό ἅγιο Πνεῦμα νά τυπώ
νη κατ’ εὐθεῖαν σ’ αὐτές τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως τό ἔκανε στούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, τόν Νῶε, τόν Ἀβραάμ, τόν Μωϋσῆ. 
Ὅταν ὅμως ὁ ἰουδαϊκός λαός ἔπεσε στόν πυθ
μένα τῆς κακίας, τότε ὁ Θεός ἔδωκε τίς πλά
κες μέ τά γράμματα γιά ὑπενθύμιση. Κι αὐτό τό 
βλέπει κανείς νά γίνεται καί στούς ἁγίους τῆς 
Καινῆς Διαθήκης. Ἀκόμη καί στούς Ἀποστό
λους δέν ἔδωκε τίποτε γραπτό ὁ Θεός, ἀλλά 
ὑποσχέθηκε ὅτι, ἀντί γιά γράμματα, θά τούς 
δώση τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος νά χαράξη 
τό θέλημά Του στίς καρδιές τους. Ἡ ὑπόσχεση 
τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται μέ τό στόμα τοῦ προφή
του Ἰερεμία (Ἰερ. 38,3133)· «Διαθήσομαι ὑμῖν 
διαθήκην καινήν, διδούς νόμους μου εἰς διά

νοιαν αὐτῶν καί ἐπί καρδίας γράψω αὐτούς καί 
ἔσονται πάντες διδακτοί Θεοῦ».

Εἶναι φανερό, ἑπομένως, ὅτι ἡ Ἁγία Γρα
φή δέν εἶναι ἡ πηγή τῆς θείας Ἀποκαλύψεως 
καί τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, ἀλλά ἕνας αὐθεντι
κός καί θεό πνευστος τρόπος παραδόσεως τῆς 
Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Καί δέν εἶναι οὔτε ὁ 
μοναδικός οὔτε ὁ πρῶτος τρόπος παραδόσε
ως. Προηγεῖται ἡ προφορική, ἡ βιωματική καί 
ἡ μυστηριακή παράδοση. Ἡ γραπτή παράδο
ση ἀποτελεῖ, κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο, «τόν 
δεύτερον πλοῦν», δηλαδή τήν δεύτερη ἐναλλα
κτική διαδρομή, γιά νά φθάση τό ἀποκεκαλυμ
μένο θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, πού χάσαμε τήν 
πρώτη καθαρότητα τῆς καρδιᾶς. Αὐτήν τήν 
ἀλήθεια τήν ὁμολογοῦν χωρίς νά τό θέλουν καί 
οἱ ἴδιοι οἱ αἱρετικοί στήν πράξη. Ἐάν πίστευ
αν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἦταν ἡ μόνη θεόσταλ
τη πηγή τῆς Ἀληθείας, δέν ἔπρεπε ἐκεῖνοι νά 
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀπόρριψη κάποιων ἀπό 
τά βιβλία της· δέν χρειαζόταν νά συγγράφουν 
πλῆθος ἄλλων βιβλίων γιά νά καθορίσουν τήν 
πίστη καί τή ζωή τῶν ὁπαδῶν τους·  δέν θά εἶ
χαν φθάσει στό σημεῖο νά διαιρεθοῦν σέ χιλιά
δες παρατάξεις καί νά ἀκυρώνουν τό αἴτημα 
τοῦ Χριστοῦ, «ἵνα ὦσιν ἕν» (Ἰω. 17,22).

Ἕνας Ρῶσος ἱστορικός, γιά νά δείξη τήν 
πρα γματική σχέση ἀνάμεσα στήν πηγή τῆς 
θείας Ἀποκαλύψεως καί στήν Ἁγία Γραφή, 
χρησιμοποιεῖ μία πολύ ταιριαστή εἰκόνα. Ἡ 
Ἁγία Γραφή, λέγει, ἀποτελεῖ ἕνα τέλειο καί 
ἀλάνθαστο χάρτη μιᾶς μεγαλοπόλεως, τῆς Βα
σιλείας τῶν οὐρανῶν, πού μᾶς ἀποκάλυψεν ὁ 
Χριστός, ἀλλά καί τῶν δρόμων, πού ὁδηγοῦν 
σ’ αὐτήν. Γιά νά βροῦμε τήν πραγματική πόλη 
τοῦ Θεοῦ καί νά μποῦμε σ’ αὐτήν δέν μᾶς ἀρ
κεῖ ὁ τέλειος χάρτης· μᾶς χρειάζεται κάποιος 
νά μᾶς ἐξηγήση σωστά τά σύμβολα τοῦ χάρ
τη καί νά μᾶς προσφέρη ἕνα κλειδί. Αὐτή εἶναι 
ἡ ζωντανή αἰωνόβια Ἐκκλησία. Μόνη ἡ Ἁγία 
Γραφή, χωρίς τό κλειδί τῆς ἄλλης Ἱερᾶς Πα
ραδόσεως, δέν ἐπαρκεῖ οὔτε γιά νά βροῦμε τήν 
Ἀλήθεια οὔτε γιά νά σωθοῦμε. ■
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Ὁ ἐπαναστάτης κι οἱ ἐπαναστάτες
Πρωτ. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

Ἀ πό τά πρῶτα του βήματα ὁ Χριστια
νισμός συνδέθηκε μέ τήν ἐπανάστα

ση. Κι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἀπό τότε πού ἔκαμε 
τήν ἐμφάνισή του στόν δημόσιο βίο χαρακτη
ρίστηκε ὡς ἐπαναστάτης. Μέσα σέ μιά κοινω
νία πού ἡ ἐξουσία πολιτική καί θρησκευτική, 
ἐνῶ ἔπρεπε νά προστατεύει τό δίκιο τῶν φτω
χῶν καί τῶν ἀδυνάτων εἶχε καταν τήσει κατε
στημένο καί βραχνάς τοῦ λαοῦ, γιατί ἀπομυ
ζοῦσε κάθε ἰκμάδα του, κώφευε στά κηρύγματα 
καί τίς ἀπειλές τῶν Προφητῶν, καί ἡ ἀδικία, ἡ 
ἐκμετάλλευση, καί ἡ ἠθική σαπίλα κατάτρωγε 
σάν σαράκι τά σπλάχνα τῆς κοινωνίας. Τότε 
ἀκριβῶς παρουσιάστηκε ὁ Χριστός, κρατώ
ντας τό νυστέρι τῆς κάθαρσης καί τό ’μπηξε 
βαθιά  γιά νά καθαρίσει τό ἀπόστημα πού πυ
ορροοῦσε. 

Ἔτσι παρουσιάστηκε ὁ Χριστός στόν κό
σμο: Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀνατροπέα καί τοῦ 
ἐπαναστάτη. Μέ μιά ὅμως βασική διαφορά, 
ἀναφορικά μέ τούς ἄλλους πού συνηθίζομε νά 
ἀποκαλοῦμε ἐπαναστάτες κι ἀνατροπεῖς στήν 
Ἱστορία τῶν λαῶν. Ἄν ἐπαναστάτες ἀποκα
λοῦμε ἐκείνους πού ἦρθαν νά γκρεμίσουν καί 
νά καταστρέψουν, νά ἐκδικηθοῦν καί νά δώ
σουν μαχαίρι στό μαχαίρι, βία στή βία καί ἐκ
δίκηση στήν ἐκδίκηση, τότε ὁ Χριστός δέν 
ὑπῆρξε ποτέ ἐπαναστάτης. Ἄν ἐπαναστάτες 
ἐννοοῦμε αὐτούς πού ὕψωσαν τή φωνή καί 
τή γροθιά τους ἐνάντια  στό κατεστημένο καί 
στήν ἀδικία κι ὕστερα οἱ ἴδιοι ἔγιναν κατεστη
μένο καί φορεῖς κάθε ἀδικίας, τότε ὁ Χριστός 
δέν ἔχει καμιά σχέση μέ αὐτούς τούς ψευτοε
παναστάτες. 

Ἡ Ἱστορία μᾶς ἔχει διδάξει πώς οἱ χειρότε
ροι τύραννοι ἦταν οἱ κατ’ ἐπάγγελμα δημαγω
γοί, οἱ ὁποῖοι ξεγέλασαν τόν λαό, σφετερίστη
καν τήν ψῆφο του, ἀνάλαβαν τήν ἐξουσία  κι 
ἔγιναν οἱ δολοφόνοι τῶν ἐλπίδων του. Περι

πτώσεις πού δέν εἶναι ἀνάγκη νά  ψάξομε στίς 
σελίδες τῆς Ἱστορίας γιά νά τίς βροῦμε, ἀφοῦ 
τίς ζοῦμε, τίς ἀγγίζομε καί ματώνει ἡ ψυχή μας. 
Εἶναι αὐτοί, πού στό ὄνομα τοῦ λαοῦ πῆραν 
τήν ἐξουσία γιά νά μοιράσουν δίκαια στόν λαό 
τόν συσσωρευόμενο πλοῦτο στίς τσέπες τῶν 
ὀλίγων κι ὅμως ἄδειασαν τίς τσέπες τῶν ἄλλων 
γιά νά γεμίσουν τίς δικές τους.  

Ἀντίθετα, ὁ Χριστός εἶναι ἐνάντια σ’ αὐτές 
τίς ἐξωτερικές ἐπαναστάσεις. Γιατί, ἄν σκε
φτοῦμε πώς ὅλα τά δεινά, πού μαστίζουν τήν 
κοινωνία καί τόν κόσμο, ἐκπορεύονται ἀπό 
τήν ἀκάθαρτη ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πού φιλο
ξενεῖ τό μίσος, τήν ἐκδίκηση καί ὅλα μαζί τά 
κακά πού ὀνομάζομε πάθη, τότε καταλαβαί
νομε πόσο δίκιο ἔχει τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, 
πού καλεῖ τούς ἀνθρώπους σ’ αὐτή τήν ἐσωτε
ρική ἐπανάσταση. Καί ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι, ἄν 
τῆς ἐξωτερικῆς ἐπανάστασης δέν προηγηθεῖ 
ἡ ἐσωτερική, τότε αὐτή ἡ ἐπανάσταση ὁδηγεῖ 
στήν ἀποτυχία. Ἀντίθετα, ὅταν τήν ἐπανα
στατική φλόγα τοῦ ἀνθρώπου γιά ἀποτίναξη 
κάθε μορφῆς δουλείας τήν ὑπαγορεύει ἡ πίστη 
στόν Χριστό καί τήν ἀλήθεια Του, τότε οἱ καρ
ποί πού ἀποφέρει εἶναι γλυκεῖς καί ἐλευθερώ
νουν πραγματικά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀπό 
κάθε ἄλλη ἐπιγενόμενη δεσποτεία. Μιά τέτοια 
ἐπανάσταση ἦταν ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἡ 
ἁγιασμένη αὐτή Ἐπανάσταση, πού ἀποτίναξε 
τόν φριχτό ζυγό τετρακοσίων ἐτῶν σκλαβιᾶς. 
Ἄσχετα πώς τά προσωπικά πάθη, οἱ ἐγωισμοί 
καί ἡ διχόνοια δημιούργησαν νέα δεινά στό 
ἐλεύθερον Γένος, πού, ὑποδουλωμένο ἀκόμη 
μέχρι σήμερα στά ἀδελφοκτόνα πάθη τοῦ δι
χασμοῦ, συνεχίζει νά πληγώνει ἀφάνταστα τόν 
πολιτικό κόσμο τῆς χώρας καί κατά συνέπεια 
τήν Ἑλληνική κοινωνία. 

Πιστοί ἐπαναστάτες στήν ἐπανάσταση τοῦ 
Χριστοῦ στάθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυ
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ρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τότε, πού 
ὁ ριζοσπαστικός καί ἄφοβος Ἐπα
ναστάτης Χριστός ἔριξε τόν σπόρο 
τῆς σιωπηλῆς ἐπανάστασής Του 
στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ἄρχισε 
νά δημιουργεῖται μιά ἐπανάσταση 
συνειδήσεων, ὅλη αὐτή ἡ δυναμι
κή παράταξη τῶν ἐπαναστατῶν μέ 
σπαθιά καί ὅπλα πού δέν λαμπο
κοποῦνε στόν ἥλιο, ἀλλά χτίζουν 
σιωπηλά τόν ὄμορφο κόσμο τῆς 
Βασιλείας Του. Εἶναι τό ἁλάτι, πού 
συντηρεῖ τόν κόσμο νά μή σαπίσει. 

Ποτέ ὁ Χριστός δέν δημαγω
γοῦσε ἐνάντια στίς βασιλεῖες τοῦ 
κόσμου τούτου, στήν ἐποχή τοῦ 
Ἡρῴδη καί τοῦ Αὐγούστου, οὔτε 
ξεσήκωσε τά πλήθη ἐναντίον τους. 
Κήρυξε ὅμως τό μυστικό κάθε ἐπα
νάστασης, πού γιά νά ’ναι ἀληθινή 
ἐπανάσταση πρέπει ἀπαραίτητα νά 
στηρίζεται στίς ἀρχές τοῦ εὐαγγελί
ου τῆς ἀγάπης. Καί γι’ αὐτή τή ἀγά
πη ἔδωκαν τήν ψυχή τους οἱ Ἅγιοι 
Πάντες, μικροί καί μεγάλοι σέ ἡλι
κία καί ἀξιώματα, μέσα σέ στρατό
πεδα συγκεντρώσεων, σέ φυλακές, 
σέ ἀπόκοσμες ἐρημιές, μέσα σέ πό
λεις  ἤ  σέ χωριά, ἐνώπιον ἐθνῶν καί 
βασιλέων, μέ τήν ὁμολογία καί τά 
δάκρυά τους, μέ τήν ὑπομονή, τήν 
προσευχή  καί τή συγγνώμη τους. 
Κι αὐτούς καλούμαστε νά μιμηθοῦ
με μέσα στόν σύγχρονο ἐπαναστα
τημένο κόσμο, πού ἐπαναστατεῖ 
γιά τή φτώχια τῆς τσέπης του καί 
ἀφήνεται σκλάβος στήν ὀδυνηρή 
δουλεία  τῆς ἄγνοιας τοῦ εὐαγγελί
ου τοῦ Χριστοῦ καί τή φτώχεια τῆς 
καρδιᾶς του! ■

Μέ τή σιωπή, τήν ἀνοχή καί τήν προσευχή 
ὠφελοῦμε τόν ἄλλον μυστικά

Ἁγίου Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι σελ. 391-392 

Ὅταν βλέπομε τούς συνανθρώπους μας νά μήν 
ἀγαποῦν τόν Θεό, στενοχωρούμαστε. Μέ τή στενοχώ-
ρια δέν κάνομε ἀπολύτως τίποτα. Οὔτε καί μέ τίς ὑπο-
δείξεις. Οὔτε αὐτό εἶναι σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· 
ἄν τό καταλάβομε, θά βοηθήσομε. Τό μυστικό εἶναι 
ἡ προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας στόν Θεό, ὥστε νά 
ἐνεργήσει ἡ χάρις Του. Ἐμεῖς, μέ τήν ἀγάπη μας, μέ τή 
λαχτάρα μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θά προσελκύσομε 
τήν χάρι, ὥστε νά περιλούσει τούς ἄλλους, πού εἶναι 
πλησίον μας, νά τούς ξυπνήσει, νά τούς διεγείρει πρός 
τό θεῖο ἔρωτα. Ἤ, μᾶλλον, ὁ Θεός θά στείλει τήν ἀγά-
πη Του νά τούς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δέν μπο-
ροῦμε, θά τό κάνει ἡ χάρις Του. Μέ τίς προσευχές μας 
θά κάνομε ὅλους ἄξιους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Νά γνωρίζετε καί τό ἄλλο. Οἱ ψυχές οἱ πεπονημέ-
νες, οἱ ταλαιπωρημένες, πού ταλαιπωροῦνται ἀπό τά 
πάθη τους, αὐτές κερδίζουν πολύ τήν ἀγάπη καί τήν 
χάρι τοῦ Θεοῦ. Κάτι τέτοιοι γίνονται ἅγιοι καί πολλές 
φορές ἐμεῖς τούς κατηγοροῦμε. Θυμηθεῖτε τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο, τί λέγει: «Οὗ δέ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, 
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. 5,20). Ὅταν τό θυ-
μᾶστε αὐτό, θά αἰσθάνεσθε ὅτι αὐτοί εἶναι πιό ἄξι-
οι κι ἀπό σᾶς κι ἀπό μένα. Τούς βλέπομε ἀδύνατους, 
ἄλλα, ὅταν ἀνοίξουνε στόν Θεό, γίνονται πλέον ὅλο 
ἀγάπη κι ὅλο θεῖο ἔρωτα. Ἐνῶ εἴχανε συνηθίσει ἀλ-
λιῶς, τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους τή δίδουν μετά ὅλη 
στόν Χριστό καί γίνονται φωτιά ἀπό ἀγάπη Χριστοῦ. 
Ἔτσι λειτουργεῖ τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα σέ τέτοιες 
ψυχές, πού λέμε «πεταμένες».

Νά μήν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε νά βιαζόμαστε, 
οὔτε νά κρίνομε ἀπό πράγματα ἐπιφανειακά κι ἐξωτε-
ρικά. Ἄν, γιά παράδειγμα, βλέπετε μία γυναίκα γυμνή 
ἤ ἄσεμνα ντυμένη, νά μή μένετε στό ἐξωτερικό, ἀλλά 
νά μπαίνετε στό βάθος, στήν ψυχή της. Ἴσως εἶναι 
πολύ καλή ψυχή κι ἔχει ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις, πού 
τίς ἐκδηλώνει μέ τήν ἔξαλλη ἐμφάνιση. Ἔχει μέσα της 
δυναμισμό, ἔχει τή δύναμη τῆς προβολῆς, θέλει νά ἑλ-
κύσει τά βλέμματα τῶν ἄλλων. Ἀπό ἄγνοια, ὅμως, ἔχει 
διαστρέψει τά πράγματα. Σκεφθεῖτε αὐτή νά γνωρίσει 
τόν Χριστό. Θά πιστέψει, κι ὅλη αὐτή τήν ὁρμή θά τή 
στρέψει στόν Χριστό. Θά κάνει τό πᾶν, γιά νά ἑλκύσει 
τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Θά γίνει ἅγια.
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Βασιλικός ὁ μυρωδάτος, ὁ θεραπευτικός, ὁ ἁγιασμένος
Παρασκευῆς Μαντικοῦ, δασκάλας

Ὁ βασιλικός (Ὤκιμον τό βασιλικόν) εἶναι 
ποῶδες, μονοετές, πολύκλαδο, ἀρωμα

τικό φυτό τῶν τροπικῶν περιοχῶν τῆς Ἀσίας 
καί τῆς Ἀφρικῆς. Σήμερα καλλιεργεῖται καί σέ 
χῶρες τῆς εὔκρατης ζώνης. Ἡ εὐχάριστη μυ
ρωδιά του ὀφείλεται στό αἰθέριο ἔλαιο, τό βα
σιλικέλαιο1. Ὁ Ὀδ. Ἐλύτης χρησιμοποιεῖ στήν 
ποίησή του τό φυτό βασιλικό γιά νά δώσει 
ἔντονο τόνο στά ποιήματά του, ἀφοῦ  αὐτό 
ἔχει πολύ ἔντονη μυρωδιά. Καί ὁ λαός μας  θέ
λοντας νά  μεταφέρει στίς ἑπόμενες γενιές τό 
μήνυμα πώς ἡ κοινή ἐκτίμηση ἀκολουθεῖ τόν 
ἄνθρωπο κι ὅταν δέν ἔχει ἀξιώματα, χρησιμο
ποιεῖ τό εὐωδιαστό φυτό: «Βασιλικός κι ἄν μα
ραθεῖ τή μυρωδιά τήν ἔχει». Τό εἶδος αὐτό τοῦ 
βασιλικοῦ, τό  ὁποῖο εὐδοκιμεῖ  καί στήν Ἑλ
λάδα,  εἶναι πολύμορφο ὡς πρός τό μέγεθος, 
τό χρῶμα τῶν φύλλων (πλατύφυλλος, μικρό
φυλλος, σγουρός, μαυρομάτικος) καί τῶν ἀν
θέων (μικρά, λευκά, λευκωπά ἤ λευκορόδινα). 
Στήν ἀρχαιότητα ἦταν γνωστός καί χρησίμευε 
στή φαρμακευτική ἀλλά καί ὡς ἄρτυμα. Ὁ Θε
όφραστος καί ὁ Διοσκουρίδης ἀναφέρουν τόν 
βασιλικό μέ τήν ὀνομασία ὤκιμον καί τόν συ
νιστοῦν γιά τίς πολύ χρήσιμες ἰδιότητές του 
τόσο γιά τήν ὑγεία μας (καταπολεμᾶ τή δυ
σκοιλιότητα καί τή δυσουρία) ὅσο καί γιά τή 
βελτίωση τῆς γεύσης μας2.  Στή χώρα μας εὐ
δοκιμεῖ καί  ἕνα εἶδος βασιλικοῦ, ὁ ἀθάνατος, ὁ 
ὁποῖος διατηρεῖται πράσινος καί δροσερός καί 
κατά τή διάρκεια τοῦ χειμώνα.

Μυθολογικά καί ἱστορικά στοιχεῖα γιά τό φυτό

Ἡ ὄμορφη Τούλσι (στά ἰνδικά ὁ βασιλικός), 
γεννημένη στήν Ἰνδία, ὅπως καί ἡ ἀρχαιοελ
ληνική Δάφνη, μεταμορφώθηκε στό ὁμώνυμο 
φυτό γιά νά γλιτώσει ἀπό τόν ἔρωτα τοῦ θεοῦ 
Βισνοῦ. Ἀπό τήν Ἰνδία , πρίν ἀπό 4.000 χρόνια, 

ταξίδεψε στήν Ἀφρική, τήν Αἴγυπτο, τήν Ἀρ
χαία Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη. Εἶναι τό ἱερό φυτό 
τῶν Ἰνδουιστῶν καί τῶν Κρίσνα, τό ἀντιπυρε
τικό φάρμακο τῶν ἰθαγενῶν τῆς Δ. Ἀφρικῆς, 
καί ἡ πρώτη ὕλη μαζί μέ τό μύρο καί τό λιβάνι 
στό βαλσάμωμα τῶν νεκρῶν Φαραώ τῆς Αἰγύ
πτου. Γιά τούς Ρωμαίους ὑπῆρξε τό ἔμβλημα 
τῶν ἐρωτευμένων, γιά τούς Ἰταλούς καί τούς 
Ἕλληνες εἶναι σύμβολο ἀγάπης καί οἱ νεαρές 
κοπέλες συνηθίζουν νά δίνουν στούς ἀγαπημέ
νους τους κλωνάρια βασιλικοῦ3.

Ὁ βασιλικός στήν ὀρθόδοξη πίστη

Γιά τήν Ὀρθοδοξία ὁ βασιλικός ἔχει ἰδιαίτε
ρη ἀξία καί θεωρεῖται τό ἱερό μυρόφυτο  πού 
βοήθησε μέ τό ἄρωμά του τήν Ἁγία Ἑλένη νά 
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ἀνακαλύψει τόν Τίμιο Σταυρό. Τό ὄνομα τοῦ 
φυτοῦ προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική λέξη «βα
σιλεύς» ἀφοῦ ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ «βασιλέα 
Χριστοῦ» βρέθηκε μέ τή βοήθεια τοῦ μυρωδά
του βασιλικοῦ ἀπό τήν «βασίλισσα  Ἑλένη». 
Σύμφωνα μέ τόν πατέρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἱστορίας, Εὐσέβιο Καισαρείας, ὁ χριστιανι
κός ζῆλος ἔφερε τήν Ἑλένη στά Ἱεροσόλυμα. 
Ἀναζητώντας τούς τόπους, ὅπου ἔζησε καί 
μαρτύρησε ὁ Χριστός, βρῆκε σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση τόν Τίμιο Σταυρό καί μέ χρηματι
κές χορηγίες τοῦ Κωνσταντίνου θεμελίωσε τόν 
ναό τῆς Ἀναστάσεως στόν χῶρο τῆς ταφῆς 
τοῦ Χριστοῦ, τόν ναό τῆς Γεννήσεως στό σπή
λαιο τῆς Βηθλεέμ καί τόν ναό τῆς Ἀναλήψεως 
στόν χῶρο, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀνάληψη4. 

Ὁ βασιλικός στήν ὀρθόδοξη λατρεία.  
Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Στίς 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας γιορ
τάζει τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυ
ροῦ.

Πηγές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας  ἀνα
φέρουν ὅτι ἡ ἑορτή τῆς Παγκόσμιας Ὕψω
σης καθιερώθηκε ἀπό τόν Μ. Κωνσταντῖνο, 
μέ προτροπή τῆς μητέρας του Ἁγ. Ἑλένης  
ἀμέσως μετά τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Ξύλου 
στά Ἱεροσόλυμα (326 μ. Χ.). Οἱ ἐκκλησιαστι
κοί ἱστορικοί, Φιλοστόργιος καί Νικηφόρος, 
ἀναφέρουν ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἐντο
πίστηκε ὕστερα ἀπό θαῦμα. Τοποθετήθηκε 
πάνω σέ νεκρή γυναίκα κι αὐτή ἀναστήθη
κε! Ἡ Ἁγία Ἑλένη παρέδωσε τόν Τίμιο Σταυ
ρό στόν πατριάρχη Μακάριο, ὁ ὁποῖος στίς 
14 Σεπτεμβρίου τοῦ 335 μ.Χ. τόν ὕψωσε στόν 
Γολγοθᾶ καί ἀργότερα τόν τοποθέτησε στόν 
πανίερο ναό τῆς Ἀναστάσεως τόν ὁποῖο ἀνή
γειρε ἡ Ἁγία πάνω ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο καί 
ὁ ὁποῖος σώζεται ἕως σήμερα. Τό σημαν τικό 
αὐτό γεγονός σημάδεψε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καί γι’ αὐτό γιορτάζεται ἀπό τότε ὡς  λαμπρή 
ἀνάμνηση. Ἔτσι καθιερώθηκε ἡ μεγάλη γιορτή 
τῆς Παγκόσμιας Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυ
ροῦ. Τήν ἴδια μέρα γιορτάζουμε καί τή δεύτερη 

ὕψωση. Ὅταν οἱ Πέρσες, τό 613 μ.Χ., κυρίεψαν 
τήν Παλαιστίνη, μετέφεραν στή χώρα τους ὡς 
λάφυρο τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἡράκλειος 
μετά τή νίκη του ἐναντίον τῶν Περσῶν ἐπέ
στρεψε τόν Σταυρό στά Ἱεροσόλυμα καί  ὁ Πα
τριάρχης Ζαχαρίας τόν ὕψωσε ξανά στόν ναό 
τῆς Ἀναστάσεως  στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 626 
μ. Χ.5

Τήν ἡμέρα αὐτή σ’ ὅλες τίς ὀρθόδοξες Ἐκ
κλησίες γίνεται ἀναπαράσταση τῆς Ὕψω
σης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ  ἱερέας βγάζει τόν 
Σταυρό  στή μέση τοῦ ναοῦ τοποθετημένο σέ 
δίσκο ἀνάμεσα σέ μυρωδάτα σταυρολούλου
δα (βασιλικά) σέ ἀνάμνηση τοῦ εὔοσμου  βα
σιλικοῦ, πού ὁδήγησε τήν Ἁγ. Ἑλένη στό  ἱερό 
σημεῖο τῆς εὕρεσης. Ὁ Σταυρός ξεπλένεται μέ 
ἀνθόνερο καί ὑψώνεται στή μέση τοῦ ναοῦ, ἐνῶ 
οἱ πιστοί ψάλλουν τό «Σῶσον Κύριε τόν λαόν 
Σου…». Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι ἐνοριακοί ναοί μο
σχοβολοῦν αὐτή τήν ἡμέρα  ἀπό τό ἄρωμα τοῦ 
βασιλικοῦ. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας  οἱ 
πιστοί ἀσπάζονται τόν Σταυρό, τό χέρι τοῦ ἱε
ρέα καί παίρνουν ἀπ’ αὐτό μέ εὐλάβεια διαβα
σμένοἁγιασμένο βασιλικό.

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ

Στίς τελετές τοῦ Ἁγιασμοῦ (Μεγάλου ἤ 
Μικροῦ) ὁ ἱερέας ραντίζει  μέ κλωνάρια βασι
λικοῦ, πού ἔχει βουτήξει στό ἁγιασμένο νερό, 
τούς πιστούς. Δέν ἀπορρίπτεται ἡ χρήση ἄλ
λων πρασινάδων γιά τό ράντισμα. Οἱ ἱερεῖς καί 
οἱ  πιστοί συνηθίζουν νά χρησιμοποιοῦν τόν 
μυρωδάτο βασιλικό, γιατί τόν θεωροῦν ἁγια
σμένο φυτό, ἀφοῦ φύτρωσε ἐκεῖ ἀκριβῶς πού 
ἦταν ὁ Τίμιος Σταυρός. 

Λαογραφικά στοιχεῖα γιά τόν βασιλικό

Ὁ βασιλικός εἶναι ἕνα εὔοσμο φυτό πού 
δέν λείπει ἀπό κανένα σχεδόν ἑλληνικό σπίτι 
σέ περιοχές, ὅπου μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει. Τόν 
βασιλικό μάλιστα πού μοιράζεται στίς Ἐκκλη
σίες τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, οἱ πιστοί συνηθίζουν νά τόν 
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τοποθετοῦν σ’ ἕνα βαζάκι μέ νερό γιά νά βγά
λει ρίζες, ὥστε νά τόν φυτέψουν ξανά κι ἀπ’ τό 
ἴδιο τοῦτο τό φυτό νά πᾶνε τά κλωναράκια τήν 
ἑπόμενη χρονιά, τέτοια μέρα, στήν Ἐκκλησία.

Μέ τοῦτο τόν βασιλικό  οἱ νοικοκυρές στήν 
Ἰαλυσό, στά Κοσκινοῦ ἀλλά καί στά περισσό
τερα χωριά τῆς Ρόδου συνηθίζουν νά φτιά
χνουν τό προζύμι τῆς χρονιᾶς γιά τήν πα
ρασκευή τοῦ προσφόρου καί τοῦ ψωμιοῦ γιά 
ὅλη τη χρονιά. Στίς 14 Σεπτεμβρίου, παίρνουν 
ἁγιασμό καί βασιλικό ἀπ’ τήν Ἐκκλησία. Μέ 
νερό ἀπό τή βρύση, στό ὁποῖο βάζουν λίγο 
ἁγιασμό, ζυμώνουν λίγο ἀλεύρι καί βάζουν 
πάνω ἁγιασμένο ἀπό τή τελετή τῆς ἡμέρας 
τοῦ Σταυροῦ βασιλικό, σέ σχῆμα σταυροῦ. Τήν 
ἑπομένη ἡμέρα στή ζύμη αὐτή προσθέτουν 
λίγο ἀλεύρι καί τή ξαναζυμώνουν, βάζοντας 
πάνω τόν βασιλικό. Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται 
γιά ἑφτά ἡμέρες. Τότε τό προζύμι εἶναι ἕτοιμο 
γιά νά προστεθεῖ στό ἀλεύρι πού προορίζεται 
γιά τό πρόσφορο καί τό ψωμί τῆς οἰκογένειας 
γιά ὅλη τήν ἑβδομάδα. Ἀπό  τή ζύμη αὐτή ἀφή
νουν λίγη σ’ ἕνα πιατάκι, γιά νά ἐνσωματωθεῖ 
στό ἀλεύρι γιά τό ζύμωμα τῶν ἑπόμενων ἑβδο
μάδων6.  

Τό ὄνομα τοῦ ἁγιασμένου βασιλικοῦ δέ 
λείπει ἀπό τά παραδοσιακά Δωδεκανησιακά 
τραγούδια τῆς ἀγάπης καί  τοῦ γάμου. Ἡ Ροδί
τισσα κόρη παρακαλεῖ τόν Θεό νά στρώσει μέ 
βασιλικά τόν δρόμο τοῦ ἀγαπημένου της. 

 «Ἐκίνησες,  ἀφέντη μου, κι ὁ Θεός κι οἱ 
ἅγιοι μετά σοῦ, βασιλικά στήν στράταν σου, 
βάρσαμα στήν ὁδόν σου καί κόκκινα τριαντά
φυλλα τριγύρου στά μαλλιά σου»7.

Στά ξυρίσματα τοῦ γαμπροῦ, πρίν τή γα
μήλια τελετή, στό χωριό Ἀφάντου τῆς Ρόδου, 
ἄντρες καί γυναῖκες τραγουδοῦν χαρακτηρί
ζοντας τόν γαμ πρό «τρίκλωνο βασιλικό».

«Φέρτε ξουράφι πού τήν Κῶ
καί λυένιν ἀργυρό,
νά ξουρίσουν τόν γαμπρό,
τόν τρίκλωνο βασιλικό»8.
Σέ ἄλλο γαμήλιο δίστιχο τό εὐωδιαστό φυτό 

φυτρώνει, φουντώνει κι ἀποκτᾶ τήν ὀμορφιά 
τοῦ γαμπροῦ ἤ τῆς νύφης.

«Βασιλικόν ἐφύτευα κι ἔλεα τ’ ὄνομά σου κι 
ἔγινεν ὁ βασιλικός κι ἔχει τήν ὀμορφιά σου»9.

Τή δεύτερη μέρα τοῦ γάμου (ἀντίγαμος) σέ 
δίστιχο στό γλέντι πού συνεχιζόταν γιά τρεῖς 
μέρες, πάλι ὁ γαμπρός παρομοιάζεται μέ τόν 
μυρωδάτο καί ἁγιασμένο βασιλικό, πού κάθε 
κοπέλα θά ἤθελε νά ἔχει στό σπιτικό της.

«Τριανταφυλλιά μου κόκκινη, τοῦ Μάη καί 
τοῦ Πρωτόλη, ἐπῆρες τόν βασιλικό καί τό ζη
λεύουν ὅλοι»10. ■
………………………………………………………………………………
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
 

3. Ὁ βυζαντινός ναός τοῦ ἁγίου Γεωργίου Παχυμμαχιώτη  
στή Λίνδο Ρόδου

 τοῦ Δρ. Ἰωάννη Ἠλ. Βολανάκη 
Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ε. Τ.

Εἰσαγωγή

ΝΑ. τῆς πόλεως τῆς Ρόδου καί σέ ἀπό
σταση 45 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, παρά τήν 
θάλασσα, κεῖται ὁ παραδοσιακός οἰκισμός 
τῆς Λίνδου. Ἐντός τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ 
τῆς Λίνδου καί στή γύρω περιοχή διατηροῦ
νται πολυάριθμοι χριστιανικοί ναοί, ἀκέραιοι 
ἤ ἐρειπωμένοι, μέ τοιχογραφίες ἤ στερούμε
νοι γραπτοῦ διακόσμου, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν 
μάρτυρες τῆς μακραίωνος χριστιανικῆς ζωῆς 
τῶν κατοίκων τῆς Λίνδου καί ἐκπροσωποῦν 
ὅλες τίς ἱστορικές περιόδους. Μεταξύ αὐτῶν 
συγκαταλέγονται καί οἱ ἑξῆς :

Α) Παλαιοχριστιανικά μνημεῖα:

1. Λίνδος, Βιγλί, βασιλική. Βόρεια καί ἐκτός 
τῆς Ἀκροπόλεως τῆς Λίνδου, σέ χαμηλότερο 
ἄνδηρο, νότια τοῦ μεγάλου Λιμένα καί σέ μι
κρή ἀπόσταση ἀπό τῆς παραλίας, στή θέση 
«Βιγλί», κεῖνται τά ἐρείπια μίας βασιλικῆς. 
Πρόκειται γιά μία μεγάλων διαστάσεων τρίκλι
τη, ξυλόστεγη ἑλληνιστική  βασιλική, μέ ψηφι
δωτά δάπεδα, πιθανῶς  τοῦ 5ου αἰ. μ. Χ. Δια
τηροῦνται τμήματα τῶν τοίχων, σπαράγματα 
ψηφιδωτῶν δαπέδων, μαρμάρινα ἀρχιτεκτονι
κά μέλη κλπ.

2. Λίνδος, Παναγία (Κοίμηση τῆς Θεοτό
κου). Ὁ ναός τῆς Παναγίας τῆς Λίνδου (Κα
θεδρικός ναός), ἔχει κτισθεῖ κατά τούς μέσους 
χρόνους (14ος αἰ.), πιθανῶς στή θέση μίας πα
λαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Ἡ βασιλική φαί

νεται νά εἶχε ἱδρυθεῖ στή θέση ἀρχαίου Ἱεροῦ, 
τῶν προχριστιανικῶν χρόνων. Ἀρχιτεκτονικά 
μέλη (Spolia), τά ὁποῖα προέρχονται, τόσο 
ἀπό τό ἀρχαῖο Ἱερό, ὅσο καί ἀπό τήν παλαιο
χριστιανική βασιλική ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ὡς 
οἰκοδομικά ὑλικά καί ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στό 
ναό τῆς Παναγίας.

3. Λίνδος, Βληχά, Ἀξεστράτηγος, βασιλι
κή. Στά Βληχά καί πλησίον τῆς παραλίας, στή 
θέση «Ἀξεστράτηγος», κεῖνται τά λείψανα μίας 
τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικῆς (5ου6ου 
αἰ.). Διατηροῦνται τμήματα ἀπό τήν τοιχο
ποιία, μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, ἄφθονα 
ὄστρακα κλπ.

Μετά τήν ἐρείπωση τῆς βασιλικῆς καί στή 
θέση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτῆς, ἀνηγέρθη μι
κρῶν διαστάσεων ναΐδριο τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαήλ, τό ὁποῖον ἔφερε τοιχογραφίες. Τοῦτο 
εἶναι ἐρειπωμένο ἀπό μακροῦ χρόνου.

Β) Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεῖα:

1. Ἀκρόπολη, σπήλαιο, ναΐδριον Παναγίας. 
Στήν Ἀκρόπολη τῆς Λίνδου καί κάτω ἀκριβῶς 
ἀπό τόν ναό τῆς Ἀθηνᾶς Λινδίας, ἐντός σπη
λαιώδους φυσικῆς κοιλότητας, ἐλατρεύετο 
ἤδη κατά τήν Προϊστορική Ἐποχή θήλεια θεό
τητα τῆς γονιμότητας. Τήν λατρεία αὐτῆς δι
αδέχθηκε ἀργότερα ἡ λατρεία τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς 
Λινδίας, προστάτιδας τῆς Λίνδου.  Μετά τήν 
ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν περιοχή, 
ἐντός τοῦ σπηλαίου καί ἐπί τῶν ἐρειπίων τοῦ 
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ἀρχαίου Ἱεροῦ, ἱδρύθηκε ἕνα μικρῶν διαστά
σεων ναΐδριο τῆς Παναγίας, τά λείψανα τοῦ 
ὁποίου διατηροῦνται μέχρι σήμερα. Τό μνη
μεῖο δέν ἔχει μέχρι σήμερα ἀνασκαφεῖ ἤ ἄλλως 
ἐρευνηθεῖ.

2. Ἀκρόπολη, ναός Ἁγίου Ἰωάννου. Ἐντός 
τῆς Ἀκροπόλεως τῆς Λίνδου καί δεξιά ὡς πρός 
τόν εἰσερχόμενο, ΒΑ. τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς 
Λινδίας καί σέ χαμηλότερο ἄνδηρο, κεῖται ὁ 
μεσαιωνικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (13ος 
αἰ.). Πρόκειται γιά εὐρύχωρο οἰκοδόμημα, τό 
ὁποῖο ἀνήκει στόν τύπον τοῦ σταυροειδοῦς, 
ἐγγεγραμμένου ναοῦ μετά τρούλλου. Διατη
ρεῖται σέ καλή σχετικῶς κατάσταση, ἐκτός 
ἀπό τήν ὀροφή, ἡ ὁποία ἔχει καταπέσει ἀπό 
μακροῦ χρόνου. Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες 
τοῦ ναοῦ δέν διατηροῦνται λείψανα τοιχογρα
φιῶν, πού πιθανῶς ἀρχικά νά ὑπῆρχαν.

3. Ναός Παναγίας (Κοίμηση Θεοτόκου). 
Στό κέντρο τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Λίνδου ὑψώνεται 
ὁ ναός τῆς Παναγίας. Πρόκειται γιά μεγάλων 
διαστάσε ων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἐκτίσθηκε 
κατά τόν 14ο αἰ. καί ἀνακαινίσθηκε στά τέλη 
τοῦ 15ου αἰ. (1489/1490). Τοῦτο ἀνήκει στόν 
τύπον τοῦ ἐλευθέρου σταυροῦ μετά τρούλλου. 
Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ 
ναοῦ διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση τοιχο
γραφίες τοῦ ἔτους «

΄
Α[Ψ]ΟCΤ΄», (1776), σύμ

φωνα μέ τήν γραπτή, κτητορική ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία εὑρίσκεται ἐπάνω ἀπό τήν νοτία εἴσοδο 
τοῦ ναοῦ.

Βόρεια τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας εἶναι προ
σκεκολλημένο ταφικό πρόσκτισμα, μέ τοιχο
γραφίες παλαιότερες ἐκείνων τοῦ ναοῦ τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

4. Ἅγιος Δημήτριος. Πλησίον τῆς Ἀκροπό
λεως κεῖται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης. Πρόκειται γιά μικρῶν διαστάσεων 
μονόχωρο καί καμαροσκέπαστο οἰκοδόμημα, 
ἐντός τοῦ ὁποίου διατηροῦνται παλαιές τοιχο
γραφίες. 

5. Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χωστός. Στό κέντρο 
περίπου τοῦ παλαιοῦ οἰκισμοῦ κεῖται τό ναΐ
δριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χωστοῦ. Ἐντός 

αὐτοῦ διατηροῦνται  λείψανα τοιχογραφιῶν 
σέ τέσσερα (4) στρώματα. Ἀπό αὐτά, τά δυό 
κατώτερα (παλαιότερα) στρώματα εἶναι ἀνει
κονικά, πιθανῶς τῆς ἐποχῆς τῆς Εἰκονομαχίας 
(726843) ἤ λίγο μεταγενέστερα.

6. Ἅγιος Γεώργιος ὁ Καμμένος. Στά ὅρια 
τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ καί ἀριστερά τοῦ πε
ζόδρομου, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπό τήν κεντρική 
Πλατεία τῆς Λίνδου πρός τόν Πλατύ Γιαλό, 
διατηροῦνται τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Καμμένου. Πρόκειται γιά μικρῶν 
διαστάσεων μονόχωρο καί καμαροσκέπαστο 
οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἔφερε τοιχογραφίες, 
λείψανα τῶν ὁποίων διατηροῦνται μέχρι σή
μερα. Ὁ ναός εἶναι ἐρειπωμένος ἀπό μακροῦ 
χρόνου.

7. Μιχαήλ Στρατολάτης. Κάτω ἀπό τήν κε
ντρική Πλατεία τῆς Λίνδου κεῖται ὁ ναός τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Στρατολάτη. Πρό
κειται γιά μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο καί 
καμαροσκέπαστο οἰκοδόμημα, μέ λείψανα πα
λαιῶν τοιχογραφιῶν

8. Ἅγιος Μηνᾶς. Ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ κεῖται 
τό ναΐδριο τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Πρόκειται γιά μι
κρῶν διαστάσων μονόχωρο καί καμαροσκέπα
στο οἰκοδόμημα, ἐντός τοῦ ὁποίου διατηροῦν
ται παλαιές τοιχογραφίες, τοῦ 12ου καί τοῦ 
15ου αἰ. 

9. Ναός τοῦ Σωτῆρος (Μεταμόρφωση τοῦ 
Χριστοῦ).  ΝΑ. τοῦ οἰκισμοῦ καί πλησίον τῆς 
παραλίας τοῦ «Πλατύ Γιαλοῦ» ὑψώνεται  ὁ 
ναός τοῦ Σωτῆρος  (Μεταμόρφωση τοῦ Χρι
στοῦ). Πρόκειται γιά μετρίων διαστάσεων 
οἰκοδόμημα, σέ σχῆμα ἐλευθέρου σταυροῦ μέ 
τροῦλο, χωρίς τοιχογραφίες.

10. Βληχά, Εὐλός,  Ἁγία Βαρβάρα. Στά Βλη
χά καί ἀριστερά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Ρόδου – 
Λίνδου, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν καί σέ 
χαμηλότερο ἐπίπεδο, στή θέση «Εὐλός», κεῖται 
ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. 
Ἐντός αὐτοῦ διατηροῦνται καλῆς ποιότητας 
παλαιές τοιχογραφίες.

11. Ψάρτος, Ἅγιος Νικόλαος. ΝΔ τοῦ οἰκι
σμοῦ τῆς Λίνδου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό 
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αὐτόν, ἀριστερά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Λίν
δουΠεύκων, στήν τοποθεσία «Ψάρτος» καί 
σέ βραχώδη περιοχή, πλησίον τῆς παραλίας, 
κεῖται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπι
σκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Πρόκειται γιά μι
κρῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον ἀνή
κει στόν τύπον τοῦ ἐλεύθερου σταυροῦ  μετά 
τρούλλου.  Ὁ ναός ἀνηγέρθη πιθανῶς κατά 
τόν 18ον αἰ. καί στερεῖται γραπτοῦ διακόσμου.

12. Ἅγιος Αἰμιλιανός (ὁ λεγόμενος «τάφος 
τοῦ Κλεόβουλου»). ΝΑ. τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Λίν
δου καί σέ ἀπόσταση 45΄ περίπου μέ τά πόδια 
ἀπό αὐτόν, στό ἄκρο τῆς χερσονήσου τοῦ Ἁγί
ου Αἰμιλιανοῦ καί ἐπάνω σέ βραχῶδες ὕψωμα 
(ὑψόμ. 100,00 μ. περίπου), κεῖται ἕνα μεγαλο
πρεπές ταφικό μνημεῖο τῆς ἑλληνιστικῆς ἐπο
χῆς ( πιθανῶς τοῦ 3ου  2ου αἰ. π. Χ.), γνωστόν 
ὡς «Τάφος τοῦ Κλεόβουλου». 

Πρόκειται γιά ἕνα μνημειῶδες, περιφερικό 
οἰκοδόμημα, κτισμένο ἀπό καλῶς λαξευμένους  
λιθοπλίνθους, κατά τό λεγόμενο ἰσόδομο σύ
στημα. Τοῦτο ἐμφανίζει κυκλικοῦ σχήματος 
κάτοψη (Rotonda) καί καλύπτεται ἐσωτερικά 
μέ κτιστή καμάρα  (τομῆς ἰσοσκελοῦς τριγώ
νου) καί ἐξωτερικά φαίνεται νά ἔφερε κωνικοῦ 
σχήματος στέγη.

Τό ταφικό αὐτό οἰκοδόμημα ἀποτελοῦσε 
πολυτελοῦς κατασκευῆς οἰκογενειακό, ταφι
κό μνημεῖο εἶδος Μαυσωλείου, καί θά ἀνῆκε 
σέ πλούσιο κάτοικο τῆς Λίνδου  (πλοιοκτήτη 
– ἐφοπλιστή).  Ὁ ἁπλός λαός, ἐπηρεασμένος 
ἀπό τήν θέση, τό μέγεθος καί τήν ἐντυπωσι
ακή μεγαλοπρέπεια τοῦ οἰκοδομήματος, τό 
ὀνόμασε «Τάφον τοῦ  Κλεόβουλου», ὁ ὁποῖος 
ἔζησε καί ἔδρασε στή Λίνδο κατά τό  α΄ μισό 
6ου αἰ. π. Χ.

Τό οἰκοδόμημα αὐτό κατά τούς μέσους 
χρόνους μετασκευάσθηκε σέ χριστιανικό  να
ΐδριο, τιμώμενο στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Αἰμιλι
ανοῦ. Στό ἐσωτερικό τοῦ οἰκοδομήματος καί 
κατά τήν ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά διατηροῦ
νται τά λείψανα διπλῆς κόγχης, ἐσωτερικά ἡμι
κυκλικῆς, ἡ ὁποία ἐγγράφεται ἐντός τοῦ πά
χους τοῦ τοίχου. Ἀπό αὐτό συμπεραίνεται ὅτι 

ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ ἀνῆκε πιθανῶς 
στόν τύπον τῶν δικόγχων ναῶν. Ἐπίσης ἐντός 
αὐτοῦ διατηροῦνται ἐλάχιστα λείψανα γρα
πτῶν κονιαμάτων, ἀπό τήν ὕπαρξη τῶν ὁποί
ων συμπεραίνεται, ὅτι ὁ ναός ἔφερε ἀρχικά 
τοιχογραφίες.

13. Ἅγιος Γεώργιος Παχυμμαχιώτης. Στή 
Λίνδο κεῖται ἐπίσης καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γε
ωργίου τοῦ Παχυμμαχιώτου, περί τοῦ ὁποίου 
θά γίνει λεπτομερέστερος λόγος κατωτέρω. 

Ὁ βυζαντινός ναός  
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμμαχιώτου

Στό ΒΑ. ἄκρο τοῦ παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ 
τῆς Λίνδου καί ἐπάνω σέ ἕνα ἄνδηρο, κεῖται ὁ 
ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμμαχιώτη. 
Ἡ ἐπωνυμία αὐτοῦ «Παχυμμαχιώτης» προέρ
χεται πιθανῶς ἀπό τό ὅτι κεῖται πλησίον τῆς 
παραλίας καί τοποθεσίας, ἡ ὁποία ἔφερε τήν 
ὀνομασία «Παχειά ἄμμος». 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι στόν οἰκισμό τῆς 
Λίνδου διατηροῦνται σήμερα τρεῖς ναοί, ἀφι
ερωμένοι στόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Μεγαλομάρ
τυρα καί Τροπαιοφόρο, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ 
τήν συναξαριακή παράδοση, ἐμαρτύρησε στίς 
ἀρχές 4ου αἰ., ἤτοι :

1) Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χωστός,
2) Ἅγιος Γεώργιος ὁ Καμμένος καί
3) Ἅγιος Γεώργιος ὁ Παχυμμαχιώτης.
Τοῦτο ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ὁ 

Ἅγιος Γεώγριος εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον 
λαοφιλεῖς Ἁγίους της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἦτο νέος, ὡραῖος καί γενναῖος, ὁ ὁποῖος ἐπο
λέμησε καί ἐφόνευσε ἕναν φοβερό Δράκοντα. 
Ἐπίσης σέ νεαρή ἡλικία ἐμαρτύρησε γιά τήν 
χριστιανική του πίστη.

Στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
ἐκπροσωπεῖ τίς δυνάμεις τοῦ ἀγαθοῦ, οἱ ὁποῖες 
ἀντιμάχονται τίς δυνάμεις τοῦ πονηροῦ. Τελι
κά νικᾶ πάντοτε τό ἀγαθό. Πρόκειται γιά μία 
πολύ αἰσιόδοξη ἄποψη, ἡ ὁποία ἐνθαρρύνει 
καί στηρίζει τούς ἀνθρώπους στόν δύσκολο, 
καθημερινό ἀγώνα τῆς ζωῆς. 
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Ἀρχιτεκτονική

Πρόκειται γιά μικρῶν διαστάσεων οἰκοδό
μημα, τό ὁποῖον ἀνήκει στόν τύπον τοῦ συ
νεπτυγμένου, σταυροειδοῦς, ἐγγεγραμμένου 
ναοῦ μετά τρούλλου1. Ἡ ἀνατολική καί ἡ δυτι
κή κεραία τοῦ σταυροῦ διακρίνονται μέ σαφή
νεια καί καλύπτονται μέ κτιστές, ἡμικυλινδρι
κές ὀροφές, ἐνῶ ἐξωτερικά φέρουν ἐπίχρισμα 
ἀπό ὑδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι). Ἡ νοτία 
καί ἡ βορεία κεραία τοῦ σταυροῦ διαγράφο
νται μέσα στό πάχος τῶν δυό μακρῶν πλευρῶν 
τοῦ οἰκοδομήματος καί διακρίνονται μέ σαφή
νεια στήν κάτοψη καί στήν ὀροφή τοῦ ναοῦ.

Ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ ναοῦ περατοῦται 
σέ μίαν ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξω
τερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνική, ἀρχιτε
κτονική ἰδιομορφία ὄχι πολύ συνηθισμένη, ἡ 
ὁποία φανερώνει ἰδιαίτερη φροντίδα. Στό μέ
σον της δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἀνοίγεται 
ἡ εἴσοδος.

Τοιχογραφίες

Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ 
ναοῦ διατηροῦνται τοιχογραφίες καλῆς ποιό
τητας σέ δυό στρώματα. Τό ἀνώτερο στρῶμα 
(νεώτερο) διατηρεῖται σέ καλή σχετικῶς κατά
σταση καί τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα ἔχει 
ὡς ἀκολούθως:

Ι. Ἱερό βῆμα
Ἁψίδα
Τεταρτοσφαίριο
Στήν ἐπιφάνεια τοῦ τεταρτοσφαιρίου τῆς 

ἁψίδας εἰκονίζετο, ὡς συνήθως, ἡ Δέηση, ἤτοι: 
Στό κέντρον ὁ Ἰησοῦς Χριστός, στηθαῖος, 
μετωπικός, στόν τύπον τοῦ Παντοκράτορα, 
βόρεια Αὐτοῦ ἡ Θεοτόκος, δεομένη καί νότια 
Αὐτοῦ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἐπίσης 
δεόμενος.

Ἡ σύνθεση ἔχει ὑποστεῖ πολλές φθορές καί 
ἀλλοιώσεις ἀπό τόν χρόνο καί τήν ὑγρασία 
καί διατηρεῖται μόνον ἡ παράσταση τῆς Θεο
τόκου. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ἀπό τήν ὀσφύ 

καί ἄνω, εἶναι ἐστραμμένη πρός τό κέντρο τῆς 
συνθέσεως καί ἀτένιζε τόν Ἰησοῦν Χριστόν.   

Κόγχη
Ἄνω ζώνη: Κοινωνία Ἀποστόλων.
Στή θέση αὐτή εἰκονίζετο ἡ Κοινωνία τῶν 

Ἀποστόλων, ἤτοι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Μέγας 
Ἀρχιερεύς, ὁ Ὁποῖος μεταδίδει στούς Ἀποστό
λους τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, ὑπό τήν μορφή 
τοῦ καθαγιασμένου Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου (Με
τουσίωσις). Ἡ παράσταση εἶναι κατεστραμμέ
νη.

Κάτω ζώνη: Ἅγιοι Ἱεράρχες, συλλειτουρ
γοῦντες.

Ἀρχικά εἰκονίζοντο ἕξι (6) ὁλόσωμοι, ὄρθι
οι, Ἅγιοι Ἱεράρχες, στραμμένοι πρός τό κέντρο 
τῆς ἁψίδας, συλλειτουργοῦντες. Αὐτοί ἔφεραν 
ἀρχιερατικά ἄμφια καί ἐκρατοῦσαν ἀνεπτυγ
μένα, ἐνεπίγραφα, λειτουργικά εἰλητάρια.

Παρίσταντο πιθανῶς οἱ ἑξῆς (ἀπό Β. πρός 
Ν.): 1) Νικόλαος Μύρων, 2) Ἀθανάσιος Ἀλε
ξανδρείας, 3) Ἰωάννης Χρυσόστομος, 4) Μέ
γας Βασίλειος, 5)Γρηγόριος Θεολόγος καί 6) 
Σπυρίδων Τριμυθοῦντος. Ἀπό αὐτούς διατη
ροῦνται μόνον οἱ τρεῖς τελευταῖοι Ἱεράρχες, οἱ 
ὁποῖοι εἰκονίζονται στό νότιο μισό τῆς κόγχης 
τῆς ἁψίδας. Ἐκεῖνοι τοῦ βορείου μισοῦ ἔχουν 
καταστραφεῖ.

Μελισμός
Στό μέσον τῆς κόγχης τῆς ἁψίδας παρίστα

ται ὁ «Μελισμός», ἤτοι: Ἁγία Τράπεζα καί ἐπά
νω σέ αὐτήν τά Τίμια Δῶρα. Ἐπάνω ἀπό αὐτήν 
εἰκονίζετο Κιβώριο.

Ἀνατολικό μέτωπο
Ἄνω ζώνη : Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.
Στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἀνατολικοῦ μετώπου 

εἰκονίζεται, ὡς συνήθως, ὁ Εὐαγγελισμός τῆς 
Θεοτόκου. Στό βόρειο μισό αὐτοῦ παρίσταται 
ὁλόσωμος, ὄρθιος, στραμμένος πρός τόν Νό
τον, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος εὐαγγε
λίζεται στήν Παναγία τήν Γέννηση τοῦ Χρι
στοῦ. Ἡ μορφή τῆς Θεοτόκου δέν διατηρεῖται.

Κτητορική ἐπιγραφή.
Στό νότιο τμῆμα τοῦ ἀνατολικοῦ μετώπου 

διατηρεῖται γραπτή,  μεγαλογράμματη, ἑπτά
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στιχη ἐπιγραφή (διαστ. 0,35 Χ 0,35 μ.), ἡ ὁποία 
σέ μεταγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς:

« 1/ [ + Ἀνηγέρθη ἐκ] βάθρων κ(αί) ἀνηστο
ρίθη ὁ πάνσ(επτος)

2/ [ναός οὗτος, τοῦ Ἁγίου Ἐ]νδόξου Μεγα
λομάρτυρος κ(αί) Τροπε

3/ [οφόρου Γεωργίου τ]οῦ Παχυμαχιότου, 
δι’  ἐξόδου κ(αί) κόπου 

4/ [ τοῦ δούλου τοῦ Θ(εο)ῦ Γεωργίου ; ἱ]ερέ
ος τοῦ Κατσαμπᾶ κ(αί) τῆς συνβί[ου αὐτοῦ], 

5/ […………..]σης Κυρᾶς Καλῆς τῆς Μαγι[
στριανῆς], 

6/ κ(αί) τῶν ]τέκνων αὐτ(ῶν), ὑπέρ ψυχυκῆς
7/ [σωτηρίας] κ(αί) ἀπολαύσεως τῶν αἰωνί

ων [ἀγαθῶ]ν, ἐν ἔτει CΤ   Γ΄».
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι πολύ ἐνδιαφέρου

σα, διότι μας παρέχει, μεταξύ ἄλλων καί τίς 
ἑξῆς πληροφορίες:

Ἡ ἀνέγερση καί ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ 
αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμμαχι
ώτου ἔγιναν μέ ἔξοδα καί κόπους τοῦ ἱερέως 
Γεωργίου (;) Κατσαμπᾶ καί τῆς συμβίου αὐτοῦ 
πρεσβυτέρας Καλῆς Μαγιστριανῆς καί τῶν 
τέκνων αὐτῶν, κατά τό ἔτος 6903 ἀπό κτίσεως 
κόσμου, τό ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ πρός τό ἔτος 
1394/1395 μ.Χ.2

Κάτω ἀκριβῶς ἀπό τήν προηγούμενη ἐπι
γραφή, ὑπάρχει καί δεύτερη, γραπτή ἐπίσης, 
μεγαλογράμματη, πεντάστιχη ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία σέ μεταγραφή ἔχει ὡς ἀκολούθως :

« 1/ [+………..]ων Μ[……..]ου, Πα
2/ [τριαρ]χοῦντος Κων
3/ [σταντινου]πόλεως κ(αί) Νέας
4/ [Ρώμης Ἀντ]ωνίου τοῦ ἠκουμε
5/ [νικ]οῦ».
Στήν ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρεται ὁ Οἰκου

μενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί 
Νέας Ρώμης Ἀντώνιος ὁ Δ΄, ὁ ὁποῖος ἀνῆλθε 
δυό φορές στόν πατριαρχικό θρόνο (α΄ φορά 
: Ἰανουάριος 1389Ἰούλιος 1390 καί β΄ φορά : 
Μάρτιος 1391 Μάϊος 1397, ὁπότε καί ἐκοιμή
θη)3.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἄν καί ἡ νῆσος Ρό
δος, καθώς καί τά περισσότερα ἀπό τά λοιπά 

Δωδεκάνησα, εὑρίσκονται κατά τήν περίοδον 
αὐτήν (13101522), ὑπό τήν κυριαρχίαν τῶν 
Ἱπποτῶν, τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, 
ὅμως ἀναγράφεται τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
τόν ὁποῖον οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς περιοχῆς ἀνα
γνωρίζουν ὡς τήν κεφαλήν τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας.

Νότιος τοῖχος.
Στή θέση αὐτή εἰκονίζονται δυό Ἅγιοι Ἱε

ράρχες, ὁλόσωμοι, ὄρθιοι, μετωπικοί, οἱ ὁποῖοι 
φέρουν πολυσταύρια φελόνια καί κρατοῦν 
ἀνεπτυγμένα, ἐνεπίγραφα, λειτουργικά εἰλη
τάρια, ἤτοι (ἀπό Ἀνατολάς πρός Δυσμάς) : 1) 
Ἐπιφάνιος Κύπρου, 2) Πολύκαρπος Σμύρνης.

Βόρειος τοῖχος 
Στήν κόγχη τῆς Προθέσεως ὑπάρχει σταυ

ρός καί ἑκατέρωθεν αὐτοῦ ἡ ἀποτροπαϊκή ἐπι
γραφή :

«Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
Ν(ι)κ(ᾶ)».

ΙΙ. Κυρίως ναός
Τροῦλλος
Στήν ἐσωτερική ἐπιφάνεια τοῦ ἡμισφαιρι

κοῦ τρούλλου θά εἰκονίζετο, ὡς συνήθως, ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, στηθαῖος, μετωπικός, στόν 
τύπον τοῦ Παντοκράτορα. Ἀπό τήν παρά
σταση αὐτή διατηροῦνται μόνον ἐλάχιστα 
λείψανα.

Τύμπανο
Στίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ κυλινδρικοῦ 

τυμπάνου τοῦ τρούλλου θά εἰκονίζοντο, ὡς 
συνήθως, μορφές Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Δι
αθήκης, φέρουσες ἀνεπτυγμένα, ἐνεπίγραφα 
εἰλητάρια,  οἱ ὁποῖες δέν διατηροῦνται.

Δυτική κεραία ναοῦ
Νότιος τοῖχος
Εἰκονίζονται τρεῖς Ἅγιοι ὁλόσωμοι, μετω

πικοί, οἱ ὁποῖοι φέρουν πλούσια ἐνδύματα. Τά 
πρόσωπα καί τό ἄνω τμῆμα τοῦ κορμοῦ αὐτῶν 
εἶναι κατεστραμμένα. Ὁ τρίτος ἀπό αὐτούς 
(ἀπό Α. πρός Δ.), εἶναι ὁ Ἅγιος Νικήτας.

Δυτικός τοῖχος
Στήν ἐπιφάνεια αὐτοῦ εἰκονίζετο ἡ Κλίμακα 
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τοῦ Ἰακώβ, ὅπως δηλοῦται ἀπό τήν σωζόμενη 
γραπτή ἐπιγραφή :

«Κλήμαξ, / ἥν μέν Ἰακώβ/ ἀφικνουμέ/νην 
ἕως Σου θρόνου κ(αί) οἱ Ἄγγελ/οι τοῦ Θ(εο)ῦ 
ἀνέβενον/ κ(αί) κατέβενον / ἐπ’ αὐ(τῆς). Ὁ δέ 
[Κ(ύριο)ς]/ ἐπεστήρικτο ἐπ΄ αὐτῆς»4.

Τό σχετικόν κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθή
κης ( Μετάφραση Ο΄) ἔχει ὡς ἑξῆς :

«Καί ἐνυπνιάσθη ( ὁ Ἰακώβ) καί ἰδού κλῖμαξ 
ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλή ἀφικνοῖτο 
εἰς τόν οὐρανόν καί οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέ
βαινον καί κατέβαινον ἐπ’ αὐτῆς. Ὁ δέ Κύριος 
ἐπεστήρικτο ἐπ’ αὐτῆς καί εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ὁ 
Θεός Ἀβραάμ τοῦ πατρός σου καί ὁ Θεός Ἰσα
άκ. Μή φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς σύ καθεύδεις ἐπ’ 
αὐτῇ σοί δώσω αὐτήν καί τῷ σπέρματί σου»5.

Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παχυμμαχιώ

του τῆς Λίνδου ἐκτίσθηκε πιθανῶς κατά τόν 
13ον αἰ. καί ἁγιογραφήθηκε. Ἀργότερα καί 
κατά τό ἔτος 1393/1394 ἀνακαινίσθηκε καί 
ἁγιο γραφήθηκε καί πάλιν, ἐπειδή προφανῶς 
οἱ παλαιότερες ἁγιογραφίες θά εἶχαν κατα
στραφεῖ ἤ σοβαρῶς ἀλλοιωθεῖ.

Ἡ μελέτη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τῶν τοι
χογραφιῶν τοῦ μνημείου αὐτοῦ φωτίζει πολλές 
πλευρές τῆς ζωῆς, τῆς τέχνης καί τῆς ἱστορίας 
τῆς περιοχῆς κατά τούς μέσους χρόνους. ■

……………………………………………..
1. Ἀν. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ, τ. 6 (Ἀθῆναι 1948), σ. 8485, εἰκ. 

6869 (κάτοψητομή).
2. Ἠλ. Κόλλιας, Τοιχογραφίαι Ἰπποτοκρατίας, ΑΑΑ, τ. 6  

(Ἀθῆναι 1973), σ. 270.
3. Τ. Γριτσόπουλος, Ἄρθρον, ΘΗΕ, τ. 2 (Ἀθῆναι 1963), στ. 

980981.
4. Γεν. 28,1022. 
5. Γεν. 28,1213.
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Ἀκολουθία εἰς εὐλογίαν Φανουρόπιτας
Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

   Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν 
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν.

Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκιον.  

Ἦχος ά . Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Φ ερωνύμως ἐκλάμψας, ἐκ τῆς Ρόδου 
Φανούριε, ὡς φωστήρ ἀεί καταυγά-

ζεις, Ἐκκλησίας τό πλήρωμα· τήν γνῶ-
σιν φανεροῖς γάρ τῶν κρυπτῶν, νοσή-
ματα διώκεις χαλεπά, καί παρίστασαι 
ταχύτατος βοηθός, τῶν πίστει ἀναβο-
ώντων· Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σέ φανερώσαντι, δό ξα τῷ ἐνερ-
γοῦντι διά σοῦ, μέγιστα θαύματα.

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ  
καί Ἁγίῳ Πνεύματι.

Κοντάκιον.  
Ἦχος γ́ . Ἡ Παρθένος σήμερον.

 

Ἱ ερεῖς διέσωσας αἰχμαλωσίας ἀθέου 
καί δεσμά συνέθλασας δυνάμει θείᾳ 

θεόφρων· ἤσχυνας τυράννων θράση 
γενναιοφρόνως· εὔφρανας Ἀγγέλων τά-
ξεις Μεγαλομάρτυς· διά τοῦτό σε τιμῶ-
μεν, θεῖε ὁπλῖτα, Φανούριε ἔνδοξε.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τ ῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν ἁγί-
ων καί τῆς Θεοτόκου τήν σήν εἰρή-

νην δός ἡμῖν καί ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος 
οἰκτίρμων.

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός... 
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκό-

που ἡμῶν ...

Ἔτι δεόμεθα, ὑπέρ ἐλέους...
Ἔτι δεόμεθα, ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ 

Θεοῦ  ……………..  .
Ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος 

Θεός...

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κ ύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς, 

ὁ διά πέντε ἄρτων καί δύο ἰχθύων χορ-
τάσας πολυπληθῆ λαόν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 
ὁ δοτήρ πάντων τῶν ἐπί γῆς ἀγαθῶν, 
ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἱκετεύο-
μέν σε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἡμῶν, ἵνα 
εὐλογήσῃς τά δῶρα ταῦτα, ἅτινα πρός 
τιμήν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί 
θαυματουργοῦ Φανουρίου προσεκο-
μίσθησαν· παράσχου δέ, Ἀγαθέ, τοῖς 
παρασκευάσασι ταῦτα καί τοῖς μετα-
λαμβάνουσιν ἐξ αὐτῶν, πάντα τά ἀνα-
γκαῖα ἐπί γῆς ἀγαθά καί τήν ἐπουρά-
νιον σωτηρίαν,  ἔμπλησον αὐτούς διά 
τῆς εὐλογίας τῆς θείας Χάριτός σου, 
κατεύθυνον τήν ζωήν αὐτῶν πρός ἐρ-
γασίαν τῶν ἐντολῶν σου, ἵνα ἀδιαλλεί-
πτως ἐν εὐγνωμοσύνῃ ὑμνῶσι καί ἐν 
ἀγαλλιάσει δοξολογῶσι τό πάντιμον 
καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου, σύν τῷ 
Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, πρεσβεί-
αις τῆς ὑπερευλογημένης ἐνδόξου Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας,  τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυ-
ρος Φανουρίου τοῦ θαυματουργοῦ καί 
πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡμῶν δόξα 
σοι.

Ἀπόλυσις
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Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις 2015
Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

Μ έ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τό πα
τρικό ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολί

του μας κ. Κυρίλλου λειτούργησαν κι ἐφέτος 
γιά δέκατη ὀγδόη χρονιά οἱ Κατασκηνώσεις 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἀπό τίς 23 Ἰου
νίου ἕως τίς 6 Αὐγούστουυ σέ 5 περιόδους φι
λοξενήθηκαν πάνω ἀπό 600 ἀγόρια καί κορί
τσια Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

Μέσα στό ὄμορφο καί καταπράσινο φυ
σικό περιβάλλον τῆς Λάρδου στή νότια Ρόδο 
τά παιδιά καί οἱ νέοι δέν χάρηκαν μόνον μέ 
τά πολλά παιχνίδια, τά εὔγευστα φαγητά, τίς 
χειροτεχνίες, τή θάλασσα, τίς παρέες καί τίς 
ἐκδρομές, ἀλλά καί γέμισαν ἀπό πνευματι
κές ἐμπειρίες μέ ἀποκορύφωμα τή συμμετοχή 
τους στά Μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καί 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ πρωινή καί ἡ βρα
δινή προσευχή σέ πολλά παιδιά ἔγινε μιά καλή 
συνήθεια καί τή συνεχίζουν καί στό σπίτι τους. 
Ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεού τό πρωί καί οἱ 
θεολογικές συζητήσεις τό ἀπόγευμα αὐξάνουν 
τίς γνώσεις τους γιά τήν πίστη μας καί τούς 
παρωθοῦν νά ἀγωνισθοῦν πνευματικά, γιά νά 
τηρήσουν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Τό θέμα τῶν φετεινῶν κατασκηνώσεων 
ἦταν τό ἁγιογραφικό: «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς 
ζωῆς» (Ἰω. 6,35). Διδάχθηκαν τά παιδιά πώς ὁ 

Χριστός εἶναι ἡ τροφή τῆς ψυχῆς. Ἡ θεία Εὐ
χαριστία ἀποτελεῖ τή συνέχεια τοῦ Μυστικοῦ 
Δείπνου καί δωρίζει στούς πιστούς τή λύτρωση 
πού πρόσφερε ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐξηγήθηκε ἡ θεία Λει
τουργία καί πῶς μᾶς μεταφέρει μυστηριακά σ’ 
ὅλα τά σωτηριώδη γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυ
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπό τή Γένησή Του 
μέχρι τό Πάθος, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάλη
ψή Του στούς οὐρανούς.

Ἐλπίζουμε ὅτι τά παιδιά δέν ἔμαθαν μόνο 
κάτι περισσότερο γιά τή θρησκεία μας ἀλλά 
καί ὅτι αἰσθάνθηκαν τόν Χριστό ὡς Πατέρα 
καί Λυτρωτή τους. Ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνας 
δυσπρόσιτος καί μακρινός Δημιουργός ἀλλά ὁ 
προσωπικός πατέρας καί ὁ καθημερινός προ
στάτης κάθε χριστιανοῦ. Ὅταν ὁ Χριστός κα
τοικήσει στήν καρδιά τῶν νέων τότε θά τούς 
δυναμώνει στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς καί θά τούς 
καθοδηγεῖ στό δρόμο τῆς αἰώνιας σωτηρίας. 

Τά παιδιά ἔζησαν μέσα στήν ἀγάπη πολλῶν 
ἐθελοντῶν. Ἡ ἀγάπη δέν ἀποτελοῦσε γι’ αὐτά 
μία ἀφηρημένη διδασκαλία ἀλλά μία ἔμπρακτη 
ἐμπειρία. Ἄλλοι ἐθελοντέςδιακονητές διακο
νοῦσαν στό Ἀρχηγεῖο, ἄλλοι στίς ὁμάδες, ἄλλοι 
στήν κουζίνα, ἄλλοι στίς ἀποθῆκες, ἄλλοι στίς 
προμήθειες καί στό λογιστήριο. Εὐελπιστοῦμε 
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ὅτι ἡ κατασκήνωση  θά ἀποτελέσει γιά τά παιδιά 
καί τούς νέους μας ἕνα βῆμα γιά τήν καλλιέργεια 
τῆς καλῆς συνύπαρξης μέ τούς ἄλλους καί μία 
ὤθηση γιά πνευματική μεταμόρφωση καί οὐσια
στική ἐπικοινωνία μέ τόν Σωτήρα Χριστό.

Τό βοηθητικό προσωπικό ἦταν: Μάγειροι 
καί μαγείρισσες: Ζαράκης Σταῦρος, Βογιατζῆ 
Γεωργία, Ξεπαπαδάκη Εὐανθία, Ἀγγελίδου 
Καθολική, Κυριαζάκου Παναγιώτα, Μαυρί
κου Ἰουλία, Ποτήρη Ἄννα, Μοσκιοῦ Βασιλεία, 
Χατζηδάκη Ζηνοβία, Καμπούρη Ἑλένη, Σα
καλῆ Εὐαγγελία, Μάγου Μαρία, Πεζουβάνη 
Σμαράγδη, Πλατέλα Αἰκατερίνη, Μιχαλάκη 
Καθολική, Παπανικολάου Ἐλευθερία, Κοντε
κάκη Μαρία, Ἀγγέλου Ἀνθούλα, Βερικούκια 
Δέσποινα, Διακίδη Ἀναστασία. Γιατρός: Βάσ
σης Λουκᾶς. Νοσηλεύτριες: Φλώρου Εἰρήνη, 
Παυλῆ Δέσποινα. Ὁδηγός, Ναυαγοσώστης, 
Ἀποθηκάριος: Κλαδάκης Μιχάλης. Ἀποθηκά
ριοι: Λυριστής Μιχάλης, Βογιατζής Ἰωάννης. 
Λογιστής: Γιορδαμνής Νίκος. 

Ἡ κάθε περίοδος ἀπαρτιζόταν: 
Α΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Ξεπαπαδάκη Στέλ

λα, Ὁμαδάρχισσες: Ξεπαπαδάκη Τριαντα
φυλλιά, Ξεπαπαδάκη Ἀναστασία, Διακαντώ
νη Δέσποινα, Νικολίτση Ἐλευθερία, Τσαβαρῆ 
Ἀνθούλα, Ράδου Μαρία, Σκόνη Μαρία. 

Β΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Μοίρα Γραμματική, 
Ὁμαδάρχισσες: Σωτηρίου Παναγιώτα, Τσανα
κτσίδου Ἀθηνᾶ, Κουφλῆ Δήμητρα, Παναγιώ
του Ἐλευθερία, Σκανδαλιάρη Ἄννα, Βούλγαρη 
Ἑλένη, Μίλοβιτς Ζόριτσα.

Γ΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Μανέττα Σεβαστή, 
Ὑπαρχηγός: Κουντούρη Ἀγγελική, Ὁμαδάρ
χισσες: ΜιχαηλάκηἈρφαρᾶ Βασιλική, Βερι
κούκια Δέσποινα, Μπούμπα Νομική, Κανελο
πούλου Γεωργία, Σταυρῆ Μαρία, Μακαρίδου 
Μαρία,  Εὐαγγελίδη Δήμητρα.

Δ΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Λυριστής Δημήτρης, 
Ὑπαρχηγός: Λάνδρος Ἰωάννης, Ὁμαδάρχες: 
Λυριστής Βασίλειος, Λυριστής Σεβαστιανός, 
Λάνδρου Δημήτριος, Κεφάλας Στέφανος, 
Παρδαλός Μιχάλης, Βελεχέρης Βασίλειος, Γε
ωργακόπουλος Νικόλαος. Βοηθοί Ὁμαδαρ
χῶν: Κουμέντος Γεώργιος, Ἀναγνώστου Εὐάγ
γελος, Λυριστής Μάριος, Γεωργακόπουλος 
Βασίλειος, Μανοῦσος Δημήτριος, Μανοῦσος 
Θωμάς, Λουκᾶς Ἀντώνιος.

Ε΄ περίοδος: Ἀρχηγός: Γεωργιάδης Μάρι
ος, Ὑπαρχηγός: Κονισής Ἠλίας, Ὁμαδάρχες: 
Μάντζιος Κων/νος, Ρουμπέκας Κων/νος, Βα
σίλας Κων/νος, Κεφάλας Στέφανος, Σαρδέλης 
Παναγιώτης, Βογιατζής Ἰωάννης, Ζουρούδης 
Γεώργιος. Βοηθοί Ὁμαδαρχῶν: Φύλλης Λοΐ
ζος, Σαρδέλης Νικόλαος, Μήτσιου Λάζαρος, 
Γκάντζιος Παναγιώτης, Σκανδαλιάρης Λάζα
ρος, Λουκᾶς Ἀντώνιος.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος, ὁ Δωρεοδότης πάν
των τῶν ἀγαθῶν νά ἀνταποδόσει τόν κόπο 
τους καί μέ ἐπίγειες χαρές ἀλλά κυρίως μέ τήν 
αἰώνια σωτηρία τους. Ἀμήν.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

XΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

➤  Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 7 
Μαΐου ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος 
συνοδεύομενος ἀπό τόν Δήμαρχο 
τῆς πόλεως τῆς Ἐφέσου ἐπισκέ
φθηκε τόν χῶρο τοῦ σπηλαίου 
τῶν Ἁγίων Ἑπτά Παίδων καί στή 
συνέχεια χοροστάτησε κατά τόν 
Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στά ἐρεί
πια τῆς ἀρχαίας βασιλικῆς τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στό τέλος 
τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης μί
λησε γιά τά ἱστορικά καί θεολογι
κά στοιχεῖα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, πού συνεκλήθη ἐκεῖ τό 
ἔτος 431 καί τούς διαλάμψαντες 
Ἁγίους τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 

➤  Τήν Παρασκευή 8 Μαΐου προέστη τῆς Πατρι
αρχικῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ τάφου τοῦ τιμωμέ
νου Ἁγίου, στή Βασιλική του, ἐντός τοῦ ἀρχαιολογι
κοῦ χώρου τῆς Ἐφέσου. 

➤  Τήν Κυριακή 10 Μαΐου (τῆς Σαμαρείτιδος), 
ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί 
Πατριαρχῶν τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη Πα
τριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας στόν 
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Ἁγ. Γεωργίου,  συμπα
ραστατούμενος ἀπό Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἐνῶ τόν 
θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανου
πόλεως κ. Ἀμφιλόχιος. Τήν ἴδια ἡμέρα ἔλαβε χώρα 
τό καθιερωμένο προσκύνημα τῶν Ἀρχόντων Ὀφφι
κιαλίων τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀθηνῶν «Παναγία ἡ 
Παμμακάριστος».

➤  Τή Δευτέρα 8 Ἰουνίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ 
Πατριάρχης μέ ὁμιλία του στήν ἀγγλική γλώσσα πού 
εἶχε ὡς θέμα: «Θεολογία, Οἰκολογία καί ὁ Λόγος. Μία 
συζήτησις σχετικῶς πρός τό περιβάλλον, τή λογοτε
χνία καί τίς τέχνες», κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 

τοῦ Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου, πού 
διοργανώθηκε ἀπό τό Οἰκουμε
νικό Πατριαρχεῖο σέ συνεργασία 
μέ τό Southern New Hampshire 
University καί πραγματοποιήθη
κε στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος 
Χάλκης.

➤ Τά σεπτά Πατριαρχι
κά Ὀ  νομαστήριά του ἑόρτασε 
τήν Πέμπτη 11 Ἰουνίου, ἑορτή 
τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων 
Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί 
Βαρνάβα, ἡ Α.Θ.Π, ὁ Οἰκουμενι
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο
μαῖος. Ὁ Πατριάρχης χοροστά
τησε καί μίλησε κατάλληλα κατά 
τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τήν 
Τετάρτη 10 Ἰουνίου στήν Ἱερά 

Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, παρουσίᾳ πλεί
στων Ἱεραρχῶν, πρέσβεων καί πλήθους πιστῶν ἀπό 
τήν Πόλη καί τό ἐξωτερικό. Μετά τήν Ἀπόλυση, ὁ 
Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου 
Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, καί στή συνέχεια 
χειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιο Καραμπίνη, 
Πρύτανη τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
σέ Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μ. Ἐκκλησίας. Ἀκολούθησε δεξίωση στόν αὔλειο 
χῶρο τῆς Μονῆς, κατά τήν ὁποία οἱ παρόντες Ἀρχι
ερεῖς, ὁ ἱερός Κλῆρος καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνη
τές ἀπό τό ἐξωτερικό καί οἱ ὁμογενεῖς ὑπέβαλαν στόν 
Παναγιότατο ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά τους. 
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 11/6, ὁ Πατριάρχης χο
ροστάτησε σέ συγχοροστασία μέ Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρό
νου στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ἐνῶ παρέστη
σαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας  
κ. Σεραφείμ ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ὁ 
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπί
τροπος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Πόλη, ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος NaroFominsk κ. Ἰωάννης, ὡς ἐκπρόσω
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πος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσί
ας κ. Κυρίλλου, καί ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας 
κ. Εἰρηναῖος, ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. 

➤  Τό διήμερο 13 καί 14 Ἰουνίου ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πραγματοποίησε τό 
καθιερωμένο ἑτήσιο προσκύνημά του στήν Καππαδο
κία. Τό Σάββατο 13/6 ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ προσκύνη
σε στούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλέ
νης, Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
καί τήν προσφάτως ἀνακαινισθεῖσα Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Νικολάου στή Σινασσό, χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπε
ρινό στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Γούρδουνος (Niğde Hamamlı). Μετά τήν ἀπόλυση ὁ 
Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν «πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ τελειωθέντων 
καί ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν. Τήν 
ἑπομένη, Κυριακή 14/6, ὁ Παναγιώτατος τέλεσε τή 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Ἀνακοῦ (KaymaklıNevşehir).

➤  Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 18 Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Π., 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος πα
ρέστη στήν ἔναρξη τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Τέλος 
τῆς ζωῆς στόν καρκίνο: Ἡ ἀνατριχίλα τῶν συνόρων», 
τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα ἀπό τίς 18 ἕως τίς 21 Ἰουνίου 
στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ὑπό τήν εὐλογία 
τοῦ Παναγιωτάτου Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ὁ Πατριάρχης ἔκανε τήν ἐναρκτήρια ὁμι
λία τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο διοργανώνεται ἀπό τήν 
Ἑταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικοῦ Συστήματος 
σέ συνεργασία μέ τή Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ὀρθοδοξίας καί τήν Accademia per la Formazione. 
Στήν ἔναρξη τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου παρέστησαν οἱ 
Σεβ. Μητροπολῖτες Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. 
Νικόλαος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί Πρού
σης κ. Ἐλπιδοφόρος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ
χεῖο, Κληρικοί, Πανεπιστημιακοί καθηγητές ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο, ἰατροί καί ἐπιστήμονες ἀπό τόν εὐρύτερο 
χῶρο τῆς ὑγείας, καθώς καί πλῆθος κόσμου.

➤  Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπο
λίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τοῦ πρώτου 
ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊ
σίου τοῦ Ἁγιορείτου στό Γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης, ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. Ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἔφθα
σε στή Μονή τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 11/7 καί χορο
στάτησε στό καθολικό τῆς Μονῆς κατά τήν Ἐπίσημη 

Δοξολογία, στό τέλος τῆς ὁποίας ἀναγνώστηκε ἡ Πα
τριαρχική καί Συνοδική Πράξη τῆς ἀναγραφῆς τοῦ 
μοναχοῦ Παϊσίου στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Στή 
συνέχεια ξεκίνησε ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία, κατά τήν ὁποία ὁ 
Παναγιώτατος χοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινό 
καί τόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης μίλησε γιά τόν Ἅγιο Παΐ
σιο στόν Ἑσπερινό καί στή Θεία Λειτουργία.

➤   Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τό Σάββα
το 18 Ἰουλίου χοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσα Θεία 
Λειτουργία στό Ναΰδριο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί 
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στή νῆσο Πρώτη τῶν Πριγκι
ποννήσων. Ὁ Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀνα
παύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους 
Συμεών Σινιόσογλου πού ἀναπαύεται στόν αὐλόγυρο 
τῆς Μονῆς, καί τῶν οἰκείων του, καθώς καί τῶν διατε
λεσάντων στελεχῶν τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐρ
γαζομένων Νεανίδων, καί στή συνέχεια τόν Ἁγιασμό 
γιά τήν ἔναρξη τῆς φετεινῆς περιόδου λειτουργίας 
τῆς Κατασκήνωσης. 

➤  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τή Δευτέρα 
20 Ἰουλίου ἔφθασε στό Παρίσι, προκειμένου νά συμ
μετάσχει, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς 
Γαλλικῆς Δημοκρατίας Francois Hollande, σέ συνέ
δριο γιά τήν κλιματική ἀλλαγή. Τό ἴδιο βράδυ ὁ Πα
τριάρχης παρεκάθισε σέ δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Γάλ
λος Πρόεδρος στό Προεδρικό Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων, 
πρός τιμήν τῶν συνέδρων. Τήν Τρίτη 21 Ἰουλίου ὁ 
Πατριάρχης ἔλαβε μέρος στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρί
ου γιά τήν κλιματική ἀλλαγή, κατά τήν διάρκεια τῶν 
ὁποίων μίλησαν οἱ κ. Jean  Paul Delevoye, Πρόεδρος 
τοῦ Οἰκονομικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Περιβαλλοντικοῦ 
Συμβουλίου τῆς Γαλλίας, Kofi Annan, πρ. Γεν. Γραμ
ματεύς τοῦ Ο.Η.Ε., Michael Higgins, Πρόεδρος τῆς 
Ἰρλανδίας, ὁ Πρίγκηψ Ἀλβέρτος τοῦ Monaco, ὁ Ἐξοχ. 
κ. François Hollande, Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημο
κρατίας, ὁ Οἱκουμενικός Πατριάρχης, ὁ Σεβ. Καρδι
νάλιος Turkson, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβου
λίου «Δικαιοσύνη καί Εἰρήνη», ἡ κ. Εἰρήνη Bokova, 
Γεν. Διευθύντρια τῆς UNESCO, ὁ κ. Laurent Fabius, 
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως, 
ἡ κ. Ségolène Royal, Ὑπουργός Οἰκολογίας, Ἀειφό
ρου Ἀναπτύξεως καί Ἐνεργείας, ὁ κ. Nicolas Hulot, 
εἰδικός ἀπεσταλμένος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατί
ας γιά τήν προστασία τοῦ πλανήτου, ἐνῶ ὁ κ. Janos 
Pasztor ἀνέγνωσε Μήνυμα τοῦ κ. Γενικοῦ Γραμματέ
ως τοῦ Ο.Η.Ε..  Ὁ κ. Hollande τίμησε ἰδιαιτέρως τόν 
Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τόν εὐχα
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ρίστησε γιά τή συμμετοχή του, ἐνῶ ὁ Παναγιώτατος 
ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τόν κ. Πρόεδρο 
γιά τήν πρόσκλησή του καί γιά τήν πολύτιμη ὑπο
στήριξή του πρός τήν Ἑλλάδα κατά τίς πρόσφατες 
δύσκολες διαπραγματεύσεις της μέ τούς Εὐρωπαίους 
ἑταίρους της.

➤  Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε ἀπό 
Παρασκευή 24η ἕως Τετάρτη 29η Ἰουλίου τήν γενέ
τειρά του Ἴμβρο, ὅπου τό Σάββατο 25/7, συλλειτούρ
γησε μέ τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Ἴμβρου καί Τενέ
δου κ. Κύριλλο καί Μύρων κ. Χρυσόστομο στόν Ἱ. 
Ναό Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, μίλησε κατάλληλα 
καί τέλεσε μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν 
τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν θαλασσίων δυστυχημά
των τά ὁποῖα συνέβησαν στήν περιοχή τοῦ Πύργου 
τῆς νήσου ἀντίστοιχα τόν Ἰούλιο τοῦ 1950 καί 1955. 
Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος χοροστάτησε κατά τόν 
Ἑσπερινό στόν Ἐνοριακό Ναό τῆς Κοινότητος Γλυ
κέος, στό τέλος τοῦ ὁποίου μίλησε πρός τό ἐκκλη
σίασμα καί χειροθέτησε στό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος 
Ὑπομνηματογράφου τόν Ἰατρό κ. Χριστοφόρο Σω
φρονίου, Καρδιολόγο, ἀπό τήν Ἴμβρο.

 Τήν Κυριακή 26 Ἰουλίου ὁ Πατριάρχης ἱερούρ
γησε μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη 
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλο καί τόν Θεοφιλ. Ἐπί
σκοπο Ἀμορίου κ. Νικηφόρο, Ἡγούμενο Ἱ. Μονῆς 
Βλατάδων Θεσσαλονίκης, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Παναγίας καί ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν τέλε
σε τήν εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονίαν τοῦ ἐψηφισμένου 
Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Νικολάου (Σεργάκη), 
τόν ὁποῖο μετωνόμασε σέ Ἀδριανό καί ἀποτελεῖ τόν 
πρῶτο Ἴμβριο Ἐπίσκοπο πού ἐξελέγη ἐπί τῶν ἡμερῶν 
του. Τήν Δευτέρα 27/7 ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχή
θηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ἐτέλεσε 
στό πανηγυρίζον ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεή
μονος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ καί εὐλό
γησε τήν τράπεζα πού παρατέθηκε σέ ὅλους μέ τά 
σφάγιαἀφιερώματα στόν Ἅγιο, κατά τά παραδοσια
κά ἔθιμα τῆς νήσου. 

➤  Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους προέστη καί φέ
τος, γιά ἕκτη συνεχή φορά, τῆς πανηγυρικῆς Θεί
ας Λειτουργίας στήν παλαίφατη καί σεβασμία Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας 
Σουμελᾶ. Τό Σάββατο 15 Αὐγούστου ὁ Πατριάρχης 
σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς ἐξάρσεως τέλεσε τήν 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν αὔλειο χῶρο τῆς 
λελαξευμένης ἐπί τοῦ Ὄρους Μελᾶ ἱστορικῆς Μονῆς. 
Συλλειτούργησε μέ τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Ταλ

λίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανο, ἐπικεφαλῆς 
τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, καί Κων
σταντίαςἈμμοχώστου τῆς Κύπρου κ. Βασίλειο, ἐνῶ 
παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολί
της Ἰταλίας κ. Γεννάδιος καί πολλοί ἐπίσημοι, καθώς  
καί πολυπληθής ἀντιπροσωπεία τῶν ἀνά τόν κόσμο 
Ὁμοσπονδιῶν Ποντιακῶν Σωματείων καί ἀπό τήν 
Παμποντιακή Ὁμοσπονδία Ἑλλάδος.

➤  Τήν Κυριακή 23 Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς Ἀπό
δοσης τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε
οτόκου, ὁ Πατριάρχης ἱερούργησε γιά πρώτη φορά 
στά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Φα
νερωμένης στή χερσόνησο τῆς Κυζίκου. Μαζί του 
συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Χαλκίδος κ. 
Χρυσόστομος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 

➤  Συγκλήθηκε ἀπό 29 Αὐγούστου μέχρι καί 2 Σε
πτεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Σταυρο
δρομίου Κωνσταντινουπόλεως ἡ σεβασμία Ἱεραρχία 
τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου «ἐκ τῶν τῆς 
οἰκουμένης περάτων», ὑπό τήν Προεδρεία τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μέ σκοπό τήν 
ἀμοιβαία γνωριμία καί ἐπικοινωνία τῶν Σεβασμιωτά
των καί Θεοφιλεστάτων Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριαρχείου, καί ἔπειτα ἡ ἐνημέρωσή τους καί 
ἡ ἀναταλλαγή ἀπόψεων γιά ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά 
θέματα, ὅπως ἡ πορεία πρός τήν Ἁγία καί Μεγάλη 
Σύνοδο, ἡ λειτουργία τῶν ἑκασταχοῦ τῆς ὀρθοδό
ξου διασπορᾶς ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων, οἱ μετά 
τῶν ἑτεροδόξων θεολογικοί διάλογοι κ.ἄ. Τήν Τρίτη 
1η Σεπτεμβρίου τελέσθηκε στόν Πάνσεπτο Πατριαρ
χικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί 
τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, χοροστα
τοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο
λομαίου καί συγχοροστατούντων τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ 
Θρόνου. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἀνεγνώσθη ἀπό τόν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί 
Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ.κ. Βαρ
θολομαῖο Σαμαρᾶ, τό Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί 
τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως. Μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ 
Τελετή τῆς Ἰνδίκτου κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ 
Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο
μαῖος ἀνέγνωσε τήν καθιερωμένη εὐχή καί Πράξη τῆς 
νέας Ἰνδικτιῶνος, τήν ὁποία καί στή συνέχεια ὑπέ
γραψε μαζί μέ τούς ὑπολοίπους Σεβ. Ἀρχιερεῖς πού 
παρέστησαν κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.  
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΟΛΟγΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟγΟΥ

Στή Ρόδο, μεταξύ 28ης Ἀπριλίου καί 5ης Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε ἡ 16η συνάντηση τῆς Διεθνοῦς 
Ὁλομέλειας τοῦ ἐπίσημου Θεολογικοῦ Διαλόγου 
μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Παγκό
σμιας Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἡ συνάντηση 
φιλοξενήθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας, στό ξενοδοχεῖο Ρόδος Πάλας, μέ τήν εὐγενῆ 
χορηγία τῶν ἰδιοκτητῶν  Βασιλείου καί Ἀντωνίου 
Καμπουράκη. Τῆς συναντήσεως προήδρευσαν, 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πλευρά ὁ Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ἀπό τήν 
Λουθηρανική ὁ Ἐπίσκοπος  Christoph Klein.

Οἱ 16 Ὀρθόδοξοι συμμετέχοντες ἐκπροσωποῦ
σαν τά Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλε
ξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Μόσχας, 
Σερβίας, Ρουμανίας καί Γεωργίας, τίς Ἐκκλησίες 
τῆς Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας καί 

Τσεχίας. Οἱ 10 Λουθηρανοί συμμετέχοντες ἐκπρο
σωποῦσαν διάφορα μέλη Ἐκκλησιῶν τῆς Παγκό
σμιας Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας (Ρουμανίας, 
Ἀμερικῆς, Νορβηγίας, Γερμανίας, Αὐστραλίας, 
Πολωνίας, Γαλλίας, καί Φινλανδίας).

Ἡ Ὁλομέλεια μελέτησε κείμενα καί πρακτικά 
ἀπό τίς προηγούμενες προπαρασκευαστικές συ
ναντήσεις τοῦ Λονδίνου (2012), τοῦ Σιμπίου Ρου
μανίας (2013), καί τοῦ Ταλλίν (2014) σχετικά μέ τό 
Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης καί τήν κατανόησή του 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί Λουθηρανική Παράδοση, 
καί πιό συγκεκριμένα,  σχετικά μέ τήν Λουθηρα
νική ἀντίληψη γιά τήν χειροτονία τῶν γυναικῶν 
καί τήν Ὀρθόδοξη κατανόηση γιά τόν ρόλο καί τή 
θέση τῆς γυναίκας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τό 
ζήτημα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν στόν Ὀρθό
δοξο κόσμο.

Οἱ διεξοδικές συζητήσεις ἀποκάλυψαν τήν ἀνά
γκη γιά περαιτέρω ἔρευνα βασιζόμενη κυρίως στήν 
Ἁγία Γραφή, στήν διδασκαλία τῆς πρώτης Ἐκκλη
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σίας καί στήν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας 
σχετικά μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης στίς δύο 
παραδόσεις.

Ἡ ἑπόμενη προπαρασκευαστική συνάντηση 
τῆς Ὁλομέλειας, πού ἔχει προγραμματιστεῖ γιά τό 
2016 καί θά φιλοξενηθεῖ καί πάλι ἀπό τήν Ὀρθόδο
ξη Ἐκκλησία, θά ἀσχοληθεῖ μέ θέματα πού ἔχουν 
ἤδη συζητηθεῖ ἀλλά δέν ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πλήρως 
ἔτσι ὥστε νά ὑπάρξει μιά τελική ἔκθεση σχετικά μέ 
τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης καί τήν Χειροτονία 
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ συμμετέχοντες στήν συνάντηση παρέστησαν 
τήν Κυριακή 3 Μαΐου στήν Θεία Λειτουργία στόν 
Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό
κου, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Πανιερώτατος Μητρο
πολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας.

ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΑΧΟΥ

Στήν ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παρα
μυθίας, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεν
τηκοστῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας προέβη στήν κουρά (ρασοφο
ρία) τοῦ Μιχαήλ Τσαβαρῆ, στόν ὁποῖο δόθηκε τό 
ὄνομα Ἰωσήφ. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του 
εὐχήθηκε τά δέοντα στόν νέο μοναχό καί ἐξέφρασε 
τήν ἱκανοποίηση καί τήν χαρά του γιά τήν πρόοδο 
τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Κατά τήν δεξίωση στό συνοδικό 
τῆς ἱερᾶς Μονῆς ὁ Ἡγούμενος, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Σεραφείμ Παρχαρίδης κα
λωσόρισε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου καί 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀνύστακτη 

μέριμνα πού ἐπιδεικνύει πρός τίς ἱερές Μονές τῆς 
Ἐπαρχίας του καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία περιβάλ
λει τήν Ἀδελφότητα.

ΕΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΥ

Τήν Τετάρτη 18 Ἰουνίου ἡ ἱερά μας Μητρόπο
λη εἶχε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ τήν τιμία Κάρα 
τοῦ Ἁγίου Νεο μάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου, τήν 
ὁποία μετέφερε ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἰβήρων 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ. Ἡ τιμία 
Κάρα μεταφέρθηκε τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης στό 
«Νισυρικό σπίτι» καί ἀπό ἐκεῖ, πρό τῆς ἐνάρξεως 
τοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγ
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή, πα
ρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἔγινε στό Μανδράκι 
καί στή συνέχεια μέ λιτανευτική πομπή μεταφέρ
θηκε στόν Ναό, ὅπου ἐψάλη Δοξολογία καί ἀκο
λούθησε ἱερά Ἀγρυπνία. Ἡ τιμία Κάρα παρέμεινε 
μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 19 Ἰουνίου. Ὁ Σε
βασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν πανοσιολογιώτατο 
Καθηγούμενο τῶν Ἰβήρων γιά τήν ἀποδοχή τῆς 
προσκλήσεως νά περάσει ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου 
ἀπό τήν Ρόδο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ, ἔλαβε μέρος στίς ἑορταστικές ἐκ
δηλώσεις, πού πραγματοποιήθηκαν στήν Νίσυρο 
κατά τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου, τῶν ὁποίων προέστη 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. 
Ἀπόστολος.

ΕγΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡῶΝ ΝΑῶΝ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε 
τά Ἐγκαίνια τῶν ἱερῶν Ναῶν:
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• Τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγια
σμένου, τόν ὁποῖο ἀνήγειρε στήν ἱερά Μονή Γενε
σίου τῆς Θεοτόκου Σκιαδίου τό ζεῦγος Ἀλεξάνδρου 
καί Μαρουλίτσας Νικολῆ εἰς μνημόσυνον τοῦ γιοῦ 
τους ΒασιλείουΣάββα, τήν Δευτέρα 22 Ἰουνίου. 
Στό φυτό τῆς ἐγκαινιασθείσης ἁγίας Τραπέζης κα
τετέθησαν τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων: Μεγαλο
μάρτυρος Παντελέημονος τοῦ Ἰαματικοῦ καί τῶν 
Ἱερομαρτύρων Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, Πατρι
άρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Ἰσιδώρου τοῦ ἐν 
Βαλῇ τῆς Κρήτης. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε 
στήν σημασία τῶν Ἐγκαινίων, ἐξέφρασε τόν ἔπαι
νο καί τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας στούς εὐσε
βεῖς κτίτορες, ἐξαίροντας ἰδιαίτερα τήν ἀπόφασή 
τους νά οἰκοδομήσουν τόν ἱερό Ναό στόν περίβο
λο τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί νά τόν ἀποδώσουν στήν 
Ἐκκλησία, εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο π. Γεννάδιο 
καί ὅλους ὅσοι συνήργησαν στήν οἰκοδομή καί τόν 
καλλωπισμό τοῦ νέου Ναοῦ. Μετά τήν Θεία Λει
τουργία τελέστηκε ὁ ἁγιασμός τῶν Ἐγκαινίων τῆς 
νέας τράπεζας τῆς ἱερᾶς Μονῆς, στήν ὁποία στή 
συνέχεια παρετέθη ἑορταστικό γεῦμα.

• Τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίπ
που τοῦ Διακόνου τῆς Ἐνορίας Λάρδου, ὁ ὁποῖος 
θά πανηγυρίζει καί τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρ
τυρος Σταματίου (16 Αὐγούστου), τό Σάββατο 4 
Ἰουλίου. Ὁ ἱερός Ναός ἀνηγέρθη σέ οἰκόπεδο πού 
δώρισε τό ζεῦγος Γεωργίου καί Δέσποινας Καλα
θενοῦ ἀπό τόν Ἰωάννη Χατζηλαζάρου καί τόν Γε
ώργιο Κουκουβάη εἰς μνημόσυνον τοῦ Φιλίππου 
Κουκουβάη. Στό φυτό τῆς ἐγκαινιασθείσης ἁγίας 
Τραπέζης κατετέθησαν τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγί
ων: Μεγαλομάρτυρος Παντελέημονος τοῦ Ἰαμα
τικοῦ καί τῶν Ἱερομαρτύρων Κυρίλλου τοῦ Λου
κάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί 
Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Βαλῇ τῆς Κρήτης. Στήν ὁμιλία 
του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τόν ζῆλο τῶν εὐσε
βῶν κτιτόρων καί εὐχήθηκε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν τῶν Σταματίου Καλαθενοῦ καί Φιλίππου 
Κουκουβάη.

• Τήν Δευτέρα, 20 Ἰουλίου, τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ 
Προφήτου Ἠλιού Μαλῶνας, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη 
ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ κοντά στά θεμέ
λια παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου, σέ περίοπτη θέση μέ 
θέα τόν κόλπο τῆς Καλάθου. Στό φυτό τῆς ἐγκαι
νιασθείσης ἁγίας Τραπέζης κατετέθησαν τά τίμια 
λείψανα τῶν Ἁγίων: τῶν Μαρτύρων Πρόβου, Τα
ράχου καί Ἀνδρονίκου, τῶν Ἱερομαρτύρων Κυρίλ
λου τοῦ Λουκάρεως καί Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Βαλῇ τῆς 
Κρήτης. 

• Τήν Πέμπτη, 6 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Θείας 
τοῦ Σωτῆρος Μεταμορφώσεως, τά ἐγκαίνια τοῦ 
φερωνύμου ἱεροῦ Ναοῦ, ἐξωκκλησίου τῆς ἐνορίας 
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Ταξιαρχῶν Μαριτσῶν, μέ λείψανα  τῶν Ἁγίων: Ἱε
ρομαρτύρων Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως καί Παρθε
νίου τοῦ Παγκώστα καί τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέ
ρων τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου. Ὁ ἐν λόγῳ 
ἱερός Ναός εἶναι κτίσμα τοῦ 14ου αἰώνα καί ἀπο
τελεῖ χαρακτηριστικό δεῖγμα τῶν Ναῶν τῆς Ρόδου 
αὐτῆς τῆς περιόδου.

Τό Σάββατο, 22 Αὐγούστου, τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων, ὁ ὁποῖος 
ἀνηγέρθη πάνω σέ βράχο στό ἁλιευτικό καταφύγιο 
Κολυμπίων ἀπό τούς ἁλιεῖς τῆς περιοχῆς μέ πρω
τοστάτη τόν κ. Ἰωάννη Μανουσάκη. Στό φυτό τῆς 
ἁγίας Τραπέζης κατετέθησαν τά λείψανα τῶν Ἁγί
ων: Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου 
τοῦ Λουκάρεως καί τῶν Νεομαρτύρων Γαβριήλ καί 
Κερμιδώλους.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚῶΝ

Τήν Τετάρτη 24 Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Γενεσίου 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, κατά τήν Θεία Λειτουργία 
στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ
δρόμου πόλεως Ρόδου, ὁ Σεβασμιώτατος προέβη 
στήν χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ Σταματίου Παπα
γεωργίου, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα Εὐτύχιος. 
Ὁ νέος Διάκονος, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στόν ἔγγαμο 
κλῆρο τῆς ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κατάγεται 
ἀπό τήν κωμόπολη τῶν Καλυθιῶν.

Τό Σάββατο 18 Ἰουλίου, στόν Καθεδρικό ἱερό 
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐχειροτόνη
σε σέ Πρεσβύτερο τόν Διάκονο π. Κωνσταντίνο Χα
τζημιχαήλ, ὁ ὁποῖος θά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία 
ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ἰαλυσοῦ (Τριαντῶν). 

Ἐπίσης, τό Σάββατο, 1η Αὐγούστου, στόν ἐνο
ριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Παραδεισίου, 
ἐτέλεσε τήν χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ Βασιλείου 
Κάλφα, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα Φιλόθεος. Ὁ 
π. Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στόν ἔγγαμον κλῆρο 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κατάγεται ἀπό τήν 
κωμόπολη τοῦ Παραδεισίου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στίς προσφωνήσεις του 
ἐξῆρε τήν ἀπόφαση τῶν νέων Κληρικῶν νά ὑπη
ρετήσουν τήν Ἐκκλησία σέ δύσκολα χρόνια καί 
εὐχήθηκε νά ἐργαστοῦν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους 
γιά νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ἀν
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θρώπους, πού ἡ Ἐκκλησία τούς ἀναθέτει νά διακο
νήσουν.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙῶΝ

Τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου, μνήμη τῶν Πρωτοκο
ρυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ Σεβα
σμιώτατος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τέ
λεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ὁμώνυμο ἱερό Ναό 
τῆς Ἐνορίας Μαλῶνας (περιοχή Χαρακίου) καί 
ἀπένειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Σταυροφόρου Οἰκονόμου 
στόν ἀπό ἑνδεκαετίας Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. 
Παῦλο Μουστακέλλη. 

Ἐπίσης, τήν 1η Αὐγούστου κατά τήν Θεία Λει
τουργία στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 

Παραδεισίου, προεχείρισε σέ Σταυροφόρο Οἰκονό
μο τόν καταγόμενο ἀπό τό Παραδείσι π. Παναγιώ
τη Περάκη, Ἐφημέριο Φανῶν.

Ο ΣΕβΑΣΜΙῶΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακα
ρίου ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς πανηγύρεως 
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου Ἐπισκόπου 
Γορτύνης στό ὁμώνυμο χωριό τῶν Ἀστερουσί
ων τήν Πέμπτη 9 Ἰουλίου. Τήν ἴδια ἡμέρα μετέ
βη στήν πανηγυρίζουσα τήν μνήμη τῶν κτιτόρων 
της Ὁσίων αὐταδέλφων Παρθενίου καί Εὐμενίου 
ἱερά Μονή Κουδουμᾶ, προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί τήν ἑπομένη τῆς Θείας Λειτουργί
ας, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου 
Σεβασμιωτάτου Μακαρίου καί τῶν Σεβασμιωτά
των Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. 
Δαμασκηνοῦ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Στίς ὁμιλί
ες του ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στήν θαυμαστή πρό
οδο κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ἱερᾶς Μονῆς, μέ 
τήν ὁποία συνδέεται πνευματικά ἀπό τά ἐφηβικά 
του χρόνια, εὐχαρίστησε τόν ἅγιο Γορτύνης γιά 
τήν πρόσκληση καθώς τόν Ἡγούμενο π. Μακάριο 
καί τήν περί αὐτόν ἀδελφότητα γιά τήν ὑποδοχή 
καί τήν φιλοξενία καί ἐμνημόνευσε τοῦ ἀοιδίμου 
Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Πιταροκοίλη, ὁ ὁποῖος 
ἐπί σειρά ἐτῶν ἡγουμένευσε στήν ἱερά Μονή καί 
ἀνήγειρε τόν Ναό τῶν Ὁσίων.

Τήν ἑπομένη, 11 Ἰουλίου, ἔλαβε μέρος στά 
ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ 
Παλλαδᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, τά ὁποῖα 
ἐτέλεσε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρεί
ας κ.κ. Θεόδωρος. 

Ὁ Μακαριώτατος πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς 
Θείας Λειτουργίας προεχείρισε σέ Ἀρχιμανδρί
τη τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου τόν ἐξ Οὐγκάντας 
Κληρικό τῆς Μητροπόλεώς μας π. Σίλβεστρο Κι
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σίτου, ὁ ὁποῖος θά διακονήσει τήν Ἐκκλησία στήν 
πατρίδα του.

 ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τό βράδυ τῆς Κυριακῆς 23 Αὐγούστου πραγμα
τοποιήθηκε στό ὑπαίθριο ἀμφιθέατρο τῆς τάφρου 
«Μελίνα Μερκούρη» συναυλία γιά τούς σκοπούς 
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεως. Στήν συναυλία, τήν ὁποία παρακο

λούθησαν ἑκατοντάδες συμπολῖτες μας, ἔλαβαν 
μέρος τό πολυμελές μουσικό σχῆμα «Μενεξέδες» 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν δεύθυνση τοῦ κ. 
Εὐσταθίου Μανούσου, τοπικά χορευτικά συγκρο
τήματα, τραγούδησαν μέλη τοῦ μουσικοῦ σχήμα
τος καί ὁ τραγουδιστής Γεώργιος Κοινούσης. Ὁ 
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνετέλε
σαν στήν ἐπιτυχημένη διοργάνωση καί τόνισε τόν 
ἱερό σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ἡ ἐκδήλωση.
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ΚΙΝΗΣΗ ΣΕβΑΣΜΙῶΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΪΟΣ - ΑΥγΟΥΣΤΟΣ  2015 

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης:

Α. Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: 1. Ἀποστόλου Ἰωάν
νου τοῦ Θεολόγου (Καλογραιῶν) (7/5), 2. Ἀναλή
ψεως πόλεως Ρόδου (20/5), 3. Ἱερά Μονή Θαρρίου 
(23/5), 4. Ἁγίου Δημητρίου παλαιοῦ Κοιμητηρίου 
(29/5), 5. Ἱερᾶς Μονῆς Παραμυθίας (30/5), 6. Ἁγί
ας Τριάδος Μανδρικοῦ (31/5), 7. Προφήτου Ἀμώς 
Καλυθιῶν (14/6), 8. Καθεδρικόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου (18/6), 9. Ἀποστόλου Παύλου Λίνδου 
(28/6), 10. Ἁγίων Ἀναργύρων πόλεως Ρόδου (30/6), 
11. Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης (1/7), 12. Ἁγίου Ρα
φαήλ Ἀρχαγγέλου (2/7), 13. Ἁγίας Κυριακῆς Καλά
θου (6/7), 14. Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ Κα
μυρί (12/7), 15. Ἁγίας Μαρίνης Ἀπολακκιᾶς (16/7), 
16. Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Φιλήμονος Ἀρνίθας (20/7), 
17. Ἁγίας Ἄννης Καλαβάρδων (24/7), 18. Ἁγίου 
Παντελεήμονος Σιάνων (26/7), 19. Ὁσίας Εἰρή
νης Χρυσοβαλάντου Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης 
(27/7), 20. Ἁγίου Σίλα (Σουλᾶ) Σορωνῆς (29/7), 21. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστῆς (2/8, 4/8, 7/8, 9/8, 
11/8, 14/8, 22/8), 22. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυ
σοῦ (3/8, 9/8, 13/8). 23. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 
Φανῶν (5/8), 24. Ἁγίας ΣκέπηςἉγίου Εὐθυμίου 
πόλεως Ρόδου (8/8), 25. Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης 
Καλυθιῶν (10/8), 26. Ἁγίου Μερκουρίου Ἰστρίου 
(15/8).

Β. Ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε 
τήν Θεία Λειτουργία στούς Ἱ. Ναούς: 1. Καθεδρι
κόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (3/5, 24/5, 14/6, 
12/7, 18/7), 3. Ἁγίου Νικολάου Παραδεισίου (5/5, 
1/8), 4. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Βατίου (8/5), 5. 
Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀσγούρου (9/5), 6. Κοιμήσε
ως Θεοτόκου Ἀφάντου (10/5), 7. Ἁγίου Γεωργίου 
Κάτω πόλεως Ρόδου (17/5), 8. Ἁγίου Γεωργίου Πα
ραδεισίου (20/5), 9. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου πόλεως 
Ρόδου (21/5), 10. Ταξιαρχῶν Δημοτικοῦ Κοιμητη
ρίου (30/5), 11. Ὁσίου Σάββα Ἱερᾶς Μονῆς Σκιαδί
ου (22/6), 12. Ταξιαρχῶν Ἱερᾶς Μονῆς Παραμυθίας 
(28/6), 13. Ἁγίων Ἀποστόλων Χαρακίου (29/6), 14. 
Ἁγίων Ἀποστόλων πόλεως Ρόδου (30/6), 15. Ἁγί
ων Ἀναργύρων πόλεως Ρόδου (1/7), 16. Ἱερᾶς Μο
νῆς Παντανάσσης (2/7), 17. Ἀποστόλου Φιλίππου 
Λάρδου (4/7), 18. Ἁγίας Εἰρήνης Ὀρφανοτροφεί
ου Θηλέων (5/7), 19. Ἁγίας Μαρίνης Παραδεισίου 
(17/7), 20. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰαλυσοῦ (19/7, 
15/8), 21. Προφήτου Ἠλιού Μαλώνας (20/7), 22. 
Ἁγίας Παρασκευῆς Κατταβιᾶς (26/7), 23. Ἁγίου 
Παντελεήμονος πόλεως Ρόδου (27/7), 24. Κοιμήσε
ως Θεοτόκου Ἀσκληπειοῦ (2/8), 25. Μεταμορφώ
σεως Σωτῆρος Μαριτσῶν (6/8), 26. Ἁγίου Νεκτα

ρίου Φαληρακίου (9/8), 27. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Μεσαναγροῦ (16/8), 28. Ἁγί
ου Νικολάου Κολυμπίων (22/8).
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ΕΝΩΣΙΣ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  ΡΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ
www.ieropsaltesrodou.gr

Μέ πίστη καί ἀφοσίωση στό ὑψηλό λειτούρ-
γημα πού ἐπιτελοῦν οἱ Ἱεροψάλτες μας  συνε-
χίστηκαν οἱ δραστηριότητες τοῦ συλλόγου.

Μετά τήν πασχαλινή καί ὑπέροχη Ἀναστά-
σιμη περίοδο τά μέλη τοῦ συλλόγου συμμετεῖ-
χαν σέ ἐκδηλώσεις καί πανηγυρίζοντες ναούς, 
ὅπου μέ σεμνότητα καί εὐλάβεια ἀπέδωσαν 
ὕμνους τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν.

Πιστοί στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας 
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τά μέλη 
τοῦ συλλόγου ἦσαν παρόντα σ’ ὅλες σχεδόν τίς 
ἀκολουθίες τῶν ναῶν, πού πανηγύριζαν, ἀλλά 
καί στίς Παρακλήσεις τῆς Παναγίας μας τόν 
Δεκαπενταύγουστο, ὅπου μέ τή χοροστασία 
τοῦ Ποιμενάρχη μας ἦσαν ἰδιαίτερα λαμ πρές.

Τέλος Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή 
λήξης τοῦ σχολικοῦ ἔτους τῆς σχολῆς βυζαντι-
νῆς μουσικῆς, πού λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα 
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως σέ συνεργασία 
μέ τόν σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Ρόδου, κατά τήν 
ὁποία μετά ἀπό ἕνα σύντομο ἀπολογισμό τῆς 
χρονιᾶς ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ συλλόγου κ. 
Στέργο Παρασκευᾶ, οἱ σπουδαστές τῆς σχολῆς 
ἀπέδωσαν ὕμνους καί παραδοσιακά τραγού-
δια μέ μεγάλη ἐπιτυχία δίνοντας ἕνα διαφο-
ρετικό τόνο στήν τελετή λήξης. Τήν ἐκδήλωση 
τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. Κύριλλος δείχνοντας ἔτσι τό 
ἐνδιαφέρον του γιά τή λειτουργία τῆς σχολῆς. 
Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Μητροπολίτης 
μας ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τό ἔργο 
πού ἐπιτελεῖται στή σχολή καί τή συμμετοχή 
νέων ἀνθρώπων ἀλλά καί τίς εὐχαριστίες του 
στούς καθηγητές καί στούς ἐργαζόμενους στή 
σχολή γιά τήν προσφορά τους στό μεγάλο καί 
θεάρεστο αὐτό ἔργο.

Ἀξιοσημείωτο γεγονός γιά τόν σύλλογο 
ὑπῆρξε ἡ ἔγκριση ἀπό τό εἰρηνοδικεῖο Ρόδου 
τῆς πρώτης τροποποίησης τοῦ καταστατικοῦ 
του μετά ἀπό 67 χρόνια σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ 
ἀριθ. 204/2015 ἀπόφασή του μέ κυριότερο τό 
ἄρθρο τῆς μετονομασίας ἀπό «ΕΝΩΣΗ ΙΕ-
ΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» 
σέ «ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 
‘ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ’», μέ τό ὁποῖο 
ἀποδώσαμε  τό ἐλάχιστο στόν μεγάλο μουσι-
κοδιδάσκαλο τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας γιά 
τήν προσφορά του στά δύσκολα χρόνια πρίν 
καί μετά τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου. 
Βέβαια τροποποιήθηκαν καί τά ὑπόλοιπα ἄρ-
θρα γιά νά μπορεῖ ὁ σύλλογος νά λειτουργεῖ 
ἀπρόσκοπτα σύμφωνα μέ τίς νέες συνθῆκες 
καί τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς μας ἀλλά πάντα 
μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν ἱστορία, τήν παρά-
δοση καί τήν προσφορά τῶν Ἱεροψαλτῶν.

Ὁ σύλλογος συνεχίζει τό ἔργο του ἐν ὄψει 
τῶν νέων ὑποχρεώσεών του γιά διάφορες ἐκ-
δηλώσεις πού σύντομα θά ἀνακοινωθοῦν, 
ἀλλά καί μέ τήν προετοιμασία λειτουργίας τῆς 
σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς γιά τή νέα χρο-
νιά. Οἱ ἐγγραφές ξεκίνησαν καί ὅσοι ἐνδιαφέ-
ρονται μποροῦν νά ἀπευθύνονται στά τηλ.: 
693220378, 6982235951 καί 6932383187 ἤ στά 
γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ καλοῦμε ὅλους νά βοηθή-
σουν τό ἔργο τῆς σχολῆς, πού σκοπό ἔχει τή 
διάδοση καί διάσωση τῆς πατροπαράδοτης ἐκ-
κλησιαστικῆς μας μουσικῆς, ἀλλά καί τή βοή-
θεια στήν τοπική μας Ἐκκλησία. 

Εὐχόμεθα σέ ὅλους καλό Φθινόπωρο καί 
καλή σχολική χρονιά.



Ἱεροκατάκριση καί ἱεροσυκοφαντία
Σέ συζητήσεις διάφοροι χλιαροί χριστιανοί κα κο λογοῦν 

τούς ἱερεῖς γιά νά δικαιολογήσουν τήν ὀλι  γοπιστία τους καί 
τήν ἁμαρτωλή ζωή τους. Τήν προσφορά τῶν ἱερέων τήν ὑπο-
τιμοῦν καί τήν παραθεωροῦν. Ἄν ὅμως φανερωθεῖ κάποιο 
σφάλμα ἑνός ἱερέα, τό ὑπερτονίζουν καί τό μεγενθύνουν, γιά 
νά μειώσουν συνολικά τούς ἱερεῖς. Γι’ αὐτούς ὅλοι οἱ ἱερεῖς 
εἶναι φιλάργυροι καί ἀνήθικοι. Ἕνας ποντικός ἔφαγε τό τυρί, 
ὅλοι οἱ ποντικοί φταῖνε! Αὐτοί μέ τή συμπεριφορά τους δεί-
χνουν πώς δέν ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ χλια-
ροί χριστιανοί, πού δικαιολογοῦν τήν ἀντιευαγγελική ζωή τους 
λέγοντας  ὅτι καί οἱ  ἱερεῖς δέν ζοῦν σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο, 
στήν παγκόσμια κρίση δέν θά μπορέσουν νά τό ἐπαναλάβουν.  
Ὁ Θεός δέν θά δεχθεῖ αὐτές τίς δικαιολογίες καί θά τούς πεῖ 
πώς πρότυπο εἶναι ὁ Ἴδιος καί οἱ ἅγιοί του κι ὄχι οἱ ἱερεῖς.

Οἱ σκανδαλοποιοί ἱερεῖς ἐπίσης προβάλλονται κατά κόρον 
ἀπό τούς ἄθεους καί τούς αἱρετικούς, τούς ἐχθρούς δηλ. τῆς 
Ἐκκλησίας. Οἱ ἄθεοι, γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀπιστία καί 
τήν ἀπομακρυσμένη ἀπό τόν Θεό ζωή τους, μιλοῦν τακτικά γιά 
πραγματικά ἤ φανταστικά σκάνδαλα ἱερέων. Ὅλοι οἱ αἱρετικοί 
κάθε συζήτηση τήν ἀρχίσουν μέ διογκωμένα καί παραποιημένα 
σκάνδαλα ἱερέων, γιά νά ἐπηρεάσουν τούς ἀκροατές τους μέ 
στόχο νά χάσουν τήν ἐκτίμηση πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί νά εἰσέλθουν στήν αἵρεσή τους. 

Ἀφοῦ κανείς δέν  εἶναι ἀναμάρτητος,  καί οἱ ἱερεῖς εἶναι 
ἁμαρτωλοί. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι λίγο ἤ πολύ ἁμαρτάνουμε. Μέσα 
στήν Ἐκκλησία καί οἱ ἱερεῖς ἐπιδιώκουν τήν κάθαρση ἀπό τά 
πάθη καί τή σωτηρία. Ὁ Χριστός χορηγεῖ τή Χάρη τῶν Μυστη-
ρίων Του μέσω ὅλων τῶν ἱερέων, φανερῶν ἤ κρυφῶν ἁμαρτω-
λῶν. Ὁ Ἰούδας, πού πρόδωσε τόν Χριστό, ἦταν ἕνας ἀπό τούς 
δώδεκα μαθητές Του. Ὁ ἱερέας ὡς λειτουργός καί διδάσκαλος 
ὑπηρετεῖ τόν Χριστό καί συνεχίζει τό ἔργο Του σ’ ὅλες τίς γε-
νεές. Ὅταν κατακρίνεις ἕναν ἱερέα, στήν οὐσία κατηγορεῖς τόν 
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. 

Μερικοί ὀλιγόπιστοι ἤ ἄθεοι κάνοντας τόν καλό χριστιανό 
ἰσχυρίζονται ὅτι φανερώνουν τά σφάλματα τῶν ἱερέων γιά νά 
διορθωθεῖ ἡ κατάσταση. Αὐτούς τούς ρωτᾶμε ἄν μέ τόν ἴδιο 
τρόπο διορθώνουν καί τούς ἁμαρτωλούς τῆς οἰκογένειάς τους. 
Ἐπίσης τούς ρωτᾶμε ἄν πῆγαν νά μιλήσουν ἀπευθείας μέ τόν 
ἴδιο τόν σκανδαλοποιό, ἄν ἀπευθύνθηκαν στόν ἐπίσκοπό του 
κι ἄν προσευχήθηκαν γι’ αὐτόν; Δέν ὑπάρχει διόρθωση μέ τή 
διαπόμπευση. Ὅταν κατηγορεῖς τούς ἱερεῖς, δέν βοηθᾶς οὔτε 
τούς ἴδιους, οὔτε τούς ἀκροατές σου, ἀλλά τούς βλάπτεις. Οἱ 
ἀκροατές, ἰδίως ἄν εἶναι νέοι καί ἀδύναμοι πνευματικά, ἀπο-
μακρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία  ἀνεπιστρεπτί καί ψυχραίνε-
ται ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Θεό. Οἱ σκανδαλολόγοι θά δώσουν 
λόγο στήν κρίση γιά τήν ἀπώλεια αὐτῶν τῶν ψυχῶν. 

Ὅπως μεγάλο κακό εἶναι νά κατακρίνεις τούς γονεῖς σου, 
τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου, ἔτσι μεγαλύτερο κακό εἶ-
ναι νά κατακρίνεις τόν πνευματικό σου πατέρα, τόν ἱερέα. Θά 
διαπόμπευες τόν πατέρα σου;  Ὄχι βέβαια. Οὔτε θά δεχόσουν 
νά τό κάνουν ἄλλοι. Ἔτσι καί τόν πνευματικό πατέρα θά τόν 
προστατεύσεις, θά προσευχηθεῖς γι’ αὐτόν καί, ἄν γίνεται, μέ 
καλό τρόπο θά τόν ἐνημερώσεις γιά τό λάθος, πού ἔκανε καί 
σκανδάλισε.

Ἐάν γνωρίζεις ὅτι ἕνας ἱερέας ἔκανε κάποιο σφάλμα, πού 
σκανδαλίζει, νά τό ἀναφέρεις σέ ἄτομο ἐμπιστοσύνης, πού 
ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία καί σχετίζεται μ’ αὐτόν, γιά νά τοῦ μι-
λήσει. Ἐάν δέν ὑπάρχει τέτοια δυνατότητα, νά τό πεῖς στόν 
ἐπίσκοπο γιά νά παρέμβει.

Πολλά σκάνδαλα εἶναι ψεύτικα καί κατηγοροῦνται ἀθῶοι 
ἱερεῖς. Μέ τή συκοφαντία ὁ ἀθῶος ἱερέας, ὅσο καλός κι ἄν εἶ-
ναι, δέν θά μπορέσει ποτέ νά ξεπλύνει ἐντελῶς τήν εἰς βάρος 
του κατηγορία.

Ἡ καλή κατάκριση
Ὅταν δέν ὑπάρχει πρόθεση μέ τήν παρουσίαση σφαλ-

μάτων ἤ ἐλαττωμάτων κάποιων νά βλαφτεῖ ἡ ὑπόληψή τους, 
ἀλλά νά ὠφεληθοῦν οἱ ἴδιοι, ἤ νά ὠφεληθοῦμε ἐμεῖς ἤ κάποιοι 
ἄλλοι, τότε ἡ κατάκριση εἶναι καλή.   

Καλή κατάκριση εἶναι ἡ κατάκριση, πού γίνεται γιά ὠφέ-
λεια καί προστασία. Μ’ αὐτή τήν κατάκριση δέν ἐπιχειρεῖς νά 
δυσφημίσεις τόν ἄλλον, ἀλλά νά βοηθήσεις κάποιους νά μήν 
πάθουν κακό. Χρειάζεται π.χ. νά πεῖς στό φίλο σου: ‘Πρόσεχε 
ὁ τάδε, πού κάνεις παρέα, εἶναι ναρκομανής’. Μ’ αὐτή τήν 
«κατάκριση» βοηθᾶς τόν φίλο σου νά μήν μπλέξει καί παρα-
συρθεῖ στά ναρκωτικά. Αὐτή ἡ ἐνημέρωση δέν τόν ὠθεῖ στό 
μίσος ἀλλά στήν προσοχή. Ἐδῶ χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή, 
γιατί ἐνδέχεται κάποιες φορές νά κρύβεται πρόθεση ὑποτίμη-
σης καί βλάβης. Ἕνα ἄλλο παράδειγμα: Ἄν βλέπεις κάποιον 
φίλο σου νά κάνει κάποια λάθη πού θά τόν ὁδηγήσουν σέ 
ἄσχημο δρόμο, πρέπει νά ἐνημερώσεις τούς γονεῖς του ἤ τόν 
πνευματικό του πατέρα, τόν ἐξομολόγο, νά τόν βοηθήσουν. 
Αὐτό θά γίνει μυστικά, γιά νά μήν ἀντιδράσει. Ἄν τόν συμ-
βουλεύσεις δημόσια, τόν κατακρίνεις καί τόν διαπομπεύσεις, 
αὐτός  θά ἀρνηθεῖ τά λάθη του καί θά γίνει ἐχθρός σου.

Ἄλλη καλή κατάκριση εἶναι, ὅταν ὁμιλοῦμε σέ συγγενεῖς 
μας ἤ σέ κάποια ἀξιοσέβαστα καί ἔμπειρα πρόσωπα γιά μία 
περιπέτειά μας ἤ γιά κάποιο κακό, πού μᾶς προξένησε κά-
ποιος, χωρίς νά ἀναφέρουμε ἤ νά ὑπονοοῦμε τό ὄνομά του, 
γιά νά παρηγορηθοῦμε στή στενοχώρια μας καί νά συμβου-
λευθοῦμε γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἡ παρου-
σίαση τῆς περιπέτειάς μας σέ πρόσωπα ἐμπιστοσύνης καί 
ἀπό ψυχολογική πλευρά μᾶς βοηθᾶ, καθώς κατά τήν παροι-
μία ‘ὁ μοιρασμένος πόνος εἶναι μισός πόνος’. 

Ἐπίσης καλή κατάκριση εἶναι ἡ παρουσίαση ὡρισμένων 
λανθασμένων λόγων καί πράξεων κάποιων συνανθρώπων 
μας καί τῶν συνεπειῶν τους, χωρίς νά φανερώσουμε τό ὄνο-
μά τους, γιά νά συμβουλεύσουμε κάποιους μέ παραδείγματα 
ζωῆς καί νά τούς βοηθήσουμε. Στό Γεροντικό ἔχουμε πολλά 
τέτοια παραδείγματα. Αὐτή ἡ παρουσίαση τῶν λαθῶν ποτέ 
δέν πρέπει νά γίνεται ἐνώπιον τοῦ σφάλλοντος, γιατί ἐνδέχε-
ται νά καταλάβει ὅτι ἀναφερόμαστε σ’ αὐτόν καί νά ἀντιδρά-
σει  μέ κακό τρόπο.
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