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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐὰν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἀφε-
ώρα μόνον εἰς Αὐτόν, ἡ σημασία της δι’ 
ἡμᾶς θὰ ἦτο μηδαμινή. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς 
δὲν ἀνέστη μόνος. Συνανέστησε μεθ’ 
Ἑαυτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους. 
Βροντοφωνεῖ σχετικῶς ὁ ἐκ τῶν προ-
κατόχων ἡμῶν Ἱερὸς Χρυσόστομος: 
«Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν 
τῷ μνήματι∙ Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ 
νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγέ-
νετο»∙ ἀπαρχὴ δηλονότι τῆς ἀναστάσε-
ως πάντων τῶν κεκοιμημένων καὶ τῶν 
ἐφεξῆς κοιμηθησομένων, καὶ τῆς μετα-
βάσεως αὐτῶν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζωήν. Τὸ μήνυμα εἶναι χαροποιὸν δι’ 
ὅλους, διότι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 
κατήργησε τὴν δύναμιν τοῦ θανάτου. 
Οἱ πιστεύοντες εἰς Αὐτὸν προσδοκοῦν 
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο βα-
πτίζονται εἰς τὸν θάνατον Αὐτοῦ, συ-

νανίστανται μετ’ Αὐτοῦ, καὶ ζοῦν ζωὴν 
αἰώνιον. 

Ὁ μακρὰν τοῦ Χριστοῦ κόσμος προ-
σπαθεῖ νὰ συσσωρεύσῃ ὑλικὰ ἀγαθά, 
διότι στηρίζει ἐπ’ αὐτῶν τὴν ἐλπίδα τῆς 
ζωῆς του. Ἐλπίζει ἀκρίτως ὅτι διὰ τοῦ 
πλούτου θὰ ἀποφύγῃ τὸν θάνατον. Καὶ 
ὁ πλανώμενος ἄνθρωπος διὰ νὰ συσ-
σωρεύσῃ πλοῦτον, ἐπιμηκύνοντα δῆθεν 
τὴν ζωήν του, σκορπίζει τὸν θάνατον 
εἰς τοὺς ἄλλους. Ἀφαιρεῖ ἀπὸ αὐτοὺς 
τὴν οἰκονομικὴν δυνατότητα τῆς ἐπιβι-
ώσεως, καὶ πολλάκις διακόπτει βιαίως 
τὸ νῆμα τῆς ζωῆς των, ἐλπίζων ὅτι οὕτω 
θὰ διασώσῃ τὴν ἰδικήν του ζωήν. 

Ἀλλά, ἀλλοίμονον! Ἡ πλάνη του 
εἶναι μεγάλη. Ἡ ζωὴ κερδίζεται μόνον 
διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν καὶ διὰ 
τῆς εἰς Αὐτὸν ἐνσωματώσεως. 

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας βεβαιοῖ ὅτι οἱ ἑνωθέντες μετὰ τοῦ 
Χριστοῦ ζοῦν καὶ μετὰ θάνατον, συνυ-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ Τω ΑΓΙω ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀριθμ. Πρωτ. 237 

Πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο
(Ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον γ΄ ἤχου).
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πάρχουν μετὰ τῶν ζώντων, συνδιαλέ-
γονται μετ’ αὐτῶν, ἀκούουν αὐτοὺς καὶ 
πολλάκις ἱκανοποιοῦν θαυματουργικῶς 
τὰ αἰτήματά των.

Δὲν χρειάζεται πλέον ἡ ἀναζήτησις 
τοῦ μυθολογικοῦ «ἀθανάτου ὕδατος». 
Ἡ ἀθανασία ὑπάρχει ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ 
προσφέρεται δι’ Αὐτοῦ πρὸς ὅλους. 

Δὲν χρειάζεται νὰ ἐξολοθρεύωνται 
λαοὶ διὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἄλλοι λαοί. 
Οὔτε χρειάζεται νὰ ἐξολοθρεύωνται 
ἀνυπεράσπιστοι ἀνθρώπιναι ὑπάρ-
ξεις διὰ νὰ ζήσουν ἀνετώτερον ἄλλαι 
ἀνθρώπιναι ὑπάρξεις. Εἰς ὅλους ὁ 
Χριστὸς προσφέρει τὴν ἐπίγειον καὶ 
τὴν ἐπουράνιον ζωήν. Ἀνέστη, καὶ ὅσοι 
ἐπιθυμοῦν ἀκολουθοῦν Αὐτὸν εἰς τὸν 
δρόμον τῆς Ἀναστάσεως. Ἀντιθέτως, 
ὅσοι ἐμμέσως ἢ ἀμέσως σκορπίζουν τὸν 
θάνατον, νομίζοντες ὅτι οὕτω θὰ παρα-
τείνουν ἢ θὰ διευκολύνουν τὴν ἰδικήν 
των ζωήν, καταδικάζουν ἑαυτοὺς εἰς 
τὸν αἰώνιον θάνατον. 

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἵνα πά-
ντες οἱ ἄνθρωποι ζωὴν ἔχωσι καὶ πε-
ρισσὸν ἔχωσιν. Ἀποτελεῖ μεγάλην πλά-
νην ἐὰν πιστεύωμεν ὅτι θὰ προέλθῃ 
εὐημερία εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος διὰ 
τῶν ἀλληλοσπαραγμῶν. Ὁ Χριστὸς 
ἀνιστᾷ τοὺς νεκροὺς καὶ ἀκυρώνει τὴν 
θανάτωσιν αὐτῶν. Ἔχει τὴν δύναμιν τῆς 
ὑπερβάσεως τοῦ θανάτου. Τὸ γεγονὸς 
δὲ ὅτι ἐνίκησε τὸν θάνατον, ἐπιβεβαι-
οῖ τὴν ἀπέχθειαν Αὐτοῦ πρὸς αὐτόν. Ὁ 

Χριστὸς ὁδηγεῖ εἰς τὴν ζωήν, καὶ ἐπανα-
χορηγεῖ αὐτήν, τυχὸν διακοπεῖσαν, διότι 
Ἐκεῖνος εἶναι «ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις 
ἡμῶν». Διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ δὲν φοβού-
μεθα τὸν θάνατον. Ἡ δύναμις ἡμῶν δὲν 
ἔγκειται εἰς τὸ ἄτρωτον τῆς ὑπάρξεώς 
μας ἀλλὰ εἰς τὸ ἀναστάσιμον αὐτῆς. 

Χριστὸς ἀνέστη! Καὶ ἡμεῖς θὰ ἀνα-
στηθῶμεν!

Ἂς ἀκολουθήσωμεν, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὸν Ἀναστάντα 
Χριστόν, εἰς πάντα τὰ ἔργα Αὐτοῦ. Ἂς 
βοηθήσωμεν τοὺς στερουμένους τῶν 
μέσων τῆς ἐπιβιώσεως νὰ συντηρη-
θοῦν εἰς τὴν ζωήν. Ἄς διακηρύξωμεν 
εἰς τοὺς ἀγνοοῦντας τὴν Ἀνάστασιν 
τοῦ Χριστοῦ ὅτι δι’ αὐτῆς κατηργήθη ὁ 
θάνατος καὶ ὅτι συνεπῶς δύνανται καὶ 
αὐτοὶ νὰ μετάσχουν τῆς Ἀναστάσεως 
Αὐτοῦ, πιστεύοντες εἰς Αὐτόν καὶ ἀκο-
λουθοῦντες τὰ ἴχνη Του. Ἡ ἰδικὴ μας 
ἀνάστασις τότε μόνον εἶναι δυνατή, 
ὅταν προσφέρηται διὰ τὴν ἀνάστασιν 
τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας. Τότε μόνον 
ἡ νικητήριος διακήρυξις “Χριστὸς Ἀνέ-
στη” θὰ ἐνεργῇ σωστικῶς δι’ ὅλην τὴν 
ἀνθρωπότητα. Γένοιτο!

Ἅγιον Πάσχα 2012

†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, 
μετὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Ἕκαστος ἄνθρωπος, πλασθείς κατ’ 

εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, εἶναι 
ναός Κυρίου. Πολύ δέ περισσότερον 
ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθημεν καί 
ἐχρίσθημεν διά τοῦ Ἁγίου Μύρου καί 
ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τήν καλλιέλαιον 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἴμεθα ναοί 
τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη 
καί ἐάν διά ποικίλων ἁμαρτιῶν, ἑκου-
σίων ἤ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα 
ἀπό τοῦ Κυρίου. «Εἰ ἡμεῖς ἀπιστοῦμεν, 
ἐκεῖνος πιστός μένει· ἀρνήσασθαι ἑαυ-
τόν οὐ δύναται» (Β΄ Τιμ. β΄ 13).Ταύτην 
τήν χάριν παρέχει ἡμῖν τό Ἅγιον Μύρον, 
διότι, καθώς λέγει ὁ Ἅγιος Διονύσιος 
Ἀρεοπαγίτης, ἡ τοῦ μύρου τελετή τε-
λειωτική τῶν θεουργιῶν γνώσεως καί 
ἐπιστήμης, διά τῆς ὁποίας ἱερῶς ἡ πρός 
τήν θεαρχίαν ἀναγωγή καί μακαριωτά-
τη κοινωνία τελεσιουργεῖται. Τό Μύρον 
τόν ἁγιασμόν παρέχει τοῦ Πνεύματος, 
δίδοται δέ πᾶσι τοῖς πιστοῖς ὡς χρίσμα 
πνευματικόν, χάρισμα βασιλικόν, ἁγια-
στικόν ψυχῶν καί σωμάτων. 

Δι’ αὐτοῦ λαμβάνομεν τήν ἀπαρχήν 

τοῦ Πνεύματος, παρ’ Οὗ πᾶσα δόσις 
ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον. Ὁ δέ 
Θεός ἡμῶν, ὁ καί ἐν τῷ νόμῳ δούς τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιον καί τοῖς Ἀποστόλοις 
Αὐτοῦ, πάντας τούς χριομένους μύρῳ 
θείῳ ἁγιάζει καί κατατάσσει εἰς τήν χο-
ρείαν τῶν χάριτι σεσωσμένων, ἐάν φυ-
λάξωσιν ἄσπιλον μολυσμοῦ τόν χιτῶνα 
τῆς ἀφθαρσίας αὐτῶν καί ἀγωνίζωνται 
ὅπως μή λυπήσωσι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, 
τό Ὁποῖον ἔλαβον διά τοῦ Ἁγίου Χρί-
σματος. Ὅτι ἐκ τοῦ μύρου ἐστί τό οἰκεί-
ους εἶναι Θεῷ καί δούλους γνησίους 
τούς εὐσεβεῖς, καί διά τῆς ἁγίας ταύτης 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ 2012

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ 
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 
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σημειώσεως ὑπό 
ἁγίων Ἀγγέλων καί 
πάσης ἐπουρανίου 
δυνάμεως ἐπιγινω-
σκόμεθα, σύμμορ-
φοι αὐτοῖς γινόμε-
νοι.Τήν ἁγιότητα δέ 
ἔχοντες ὡς σκοπόν 
τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν 
εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, τηροῦμεν τάς 
ἐντολάς τοῦ Θεοῦ ἵνα μένῃ μετά πά-
ντων ἡμῶν τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ ἀγαθός 
Παράκλητος, καί κληρονομήσωμεν τήν 
οὐράνιον Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, κατά τό 
«ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α΄ 
Πέτρου, α΄ 16). 

Πανίερος οὖν 
θεσμός τῆς Μητρός 
ἡμῶν Ἐκκλησίας 
τυγχάνει ὁ καθα-
γιασμός τοῦ Ἁγίου 
Μύρου κατά δια-
στήματα, ἀποφάσει 
δέ τῆς ἡμετέρας Με-
τριότητος καί τῆς 

περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου θά 
τελεσθῇ τό ἐνεστώς ἔτος κατά τήν Ἁγί-
αν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν 
τοῦ Κυρίου καί θέλει λάβει πέρας κατά 
τήν προσεχῆ Μεγάλην Πέμπτην. Προ-
ηγηθήσεται δέ ἡ ἕψησις τοῦ Ἁγίου Μύ-
ρου ἀπό Μεγάλης Δευτέρας ἕως καί 

τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ὅτε καί μνείαν 
ποιούμεθα τῆς ἀλειψάσης μύρῳ πολυτι-
μήτῳ τόν Κύριον πόρνης γυναικός, τῆς 
σωφρονεστέρας πάντων ἀναδειχθεί-
σης, ἐκ τοῦ πολλοῦ πρός τόν Χριστόν 
αὐτῆς πόθου. 

Ὁ διά τῆς παρούσης πατριαρχικῆς 
ἡμῶν Ἐγκυκλίου ἐξαγγελλόμενος κα-
θαγιασμός ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν εὐλογί-
αν δι’ ἡμᾶς τούς ἐπιτελοῦντας αὐτόν, 
ἀλλά καί διά πάντας τούς παρισταμέ-
νους καί συμμετέχοντας, νεμόμενον δέ 
τό Ἅγιον Μύρον εἰς τάς ἀνά τήν οἰκου-
μένην ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, καθίστα-
ται ἀδιάλειπτος πηγή ἁγιασμοῦ, «ἔνδυ-
μα ἀφθαρσίας καί σφραγῖδα τελειοποιόν 
ἐκτυποῦσα τοῖς τό θεῖον Λουτρόν δεχο-
μένοις τήν ἁγίαν ὀνομασίαν τοῦ Πατρός 
καί τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος». 

Οὕτω καί ὑμεῖς, τέκνα καί ἀδελφοί ἐν 
Κυρίῳ, μή λησμονῆτε τό εὔσημον τοῦτο 
γεγονός τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου 
Μύρου ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ, φιλο-
τιμίαν δέ ποιήσασαθε ἵνα συμμετάσχη-
τε αὐτοῦ εἴτε εὐχετικῶς καί νοερῶς εἴτε 
συντρέχοντες ποικιλοτρόπως εἴτε προ-
σερχόμενοι εἰς τόν Πάνσεπτον Πατρι-
αρχικόν Ναόν ἀπό Μεγάλης Δευτέρας 
ἄχρι τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὅτε τέλος 
λήψονται αἱ κατανυκτικαί τοῦ Καθαγι-
ασμοῦ τελεταί, λαμβάνοντες εὐλογίαν 
καί χάριν παρά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί γευόμενοι τῶν ἀγαθῶν καί 
δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Αὐτοῦ ἡ 
Θεία χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν 
μετὰ πάντων ὑμῶν. 

,βιβ΄ Μαρτίου ις΄

Ἡ Πατριαρχική Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ Κα-
θαγιασμῷ τοῦ Ἁγίου Μύρου ἀνεγνώσθη 
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱε-
ράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου, 
ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. 
Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς 
Ἁγίας καί  Ἱερᾶς Συνόδου.
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πομείνει προστάτης καί παρηγορητής 
στή ζωή μας.

Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων δια-
βάζουμε ὅτι κηρύττεται ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ. «Χωρίς τήν πίστη στήν 
Ἀνάσταση, οἱ Μαθητές θά παρέμεναν 
συντετριμμένοι καί νικημένοι. Ἀκό-
μη κι ἄν συνέχιζαν νά θυμοῦνται τόν 
Ἰησοῦν, ὡς τόν ἀγαπημένο δάσκαλό 
τους, ἡ Σταύρωσή του θά εἶχε κατα-
πνίξει μιά γιά πάντα κάθε ἐλπίδα ὅτι 
αὐτός ἦταν ὁ Μεσσίας. Ὁ Σταυρός 
θά παρέμενε τό θλιβε-
ρό καί ἐπαίσχυντο 
τέλος τῆς καριέρας 
του», μᾶς ἀναφέρει ὁ 
Γουίλλιαμ Λάν [William 
Lane Craig, “Knowing 
the Truth about the Re-
surrection” (1988), σελ. 
116-117]. Διά τοῦτο ἡ 
Ἀνάσταση ἀποτελεῖ κο-
σμοσωτήριο γεγονός, τά 
εὐεργετήματα τοῦ ὁποί-
ου ὅλοι βιώνουμε καί 
στόν παρόντα αἰώνα 
καί στόν μέλλοντα.

Μιά σύντομη ἱστορία ἀποδεικνύει 
ἐκφραστικά πόσο ἰσχυρή παραμένει 
στούς πιστούς ἡ βεβαιότητα τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Χριστοῦ, παρά τούς ἀνέ-
μους πού σηκώνονται κατά καιρούς νά 
τήν ἐξαφανίσουν.

Σέ μία μεγάλη πόλη κάποιος ἄθεος 
κάνει διάλεξη κατά τῆς Ἀναστάσεως. 
Ἡ αἴθουσα εἶναι ἀσφυκτικά γεμάτη καί 
ὁ «διαφωτιστής» ρητορεύει μέ στόμ-
φο γιά πολλή ὥρα. Κάποτε, στό τέλος, 

 Χριστός ἀνέστη - ἀληθῶς ἀνέστη

Μέ τά λόγια αὐτά παιανίζουμε τήν 
περίοδο αὐτή, καθώς γνωρίζουμε ὅλοι 
ἐκ παραδόσεως καί βιωματικῶς τόσο τό 
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 
ὅσο καί τήν δύναμη πού λαμβάνει ὁ 
κάθε πιστός γιά νά πορεύεται στή ζωή 
του ὡς ἀληθινός πολίτης τοῦ παρα-
δείσου προσδοκώντας καί τήν ἐπί γῆς 
εἰρηνική ζωήν καί τήν ἀνάσταση τῶν 
σωμάτων γιά τήν αἰώνια κοινωνίαν μέ 
τόν Θεόν.

Χριστός ἀνέστη! ἀναφωνοῦμε ὅλοι 
τήν περίοδο αὐτή μέχρι τῆς ἀποδόσε-
ως τῆς ἑορτῆς ἀντικαθιστώντας τόν 
καθημερινό χαιρετι-σμό, γιατί ὄντως ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἀπό 
τά πλέον θαυμαστά γεγονότα τῆς Θεί-
ας Οἰκονομίας τό ὁποῖο δέν ἔχει τέλος 
οὔτε καί ἀντικατάσταση ἀπό συστήμα-

Πασχάλιον 
Μήνυμα 

2012
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου 
κ.κ. Δαμασκηνοῦ 

τα ἀνθρώπινα ἀπατηλά καί πρόσκαιρα.
Ταυτοχρόνως ἡ λέξη Χριστός δηλώ-

νει ὅτι ό Χριστός ὑπῆρξε πρόσωπο στήν 
ἱστορία τό ὁποῖο δέν ἐπεδίωξε τήν ἐπί 
γῆς δόξα καί τόν πλοῦτο, ἀλλά ἔδωσε 
ἀγάπη πολλή καί θυσία εὐάρεστη προ-
σφέροντας τόν ἑαυτό του «ὑπέρ τῆς τοῦ 
κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας». 

Διά τοῦτο λοιπόν, άδελφοί, πάντες 
μέ ἐμπιστοσύνη καί ὁμολογία ἀπευ-
θύνουμε τό χαιρετισμό Χριστός ἀνέ-
στη καί περιμένουμε τήν ἀντομολο-
γία καί ἀπάντηση τοῦ συνανθρώπου 
μας Ἀληθῶς ἀνέστη, γιατί ἐλπίζουμε 
σ’ αὐτήν τήν Ἀνάσταση ὅπως ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός τή βίωσε. Ἄν καί ἐμεῖς προσ-
δοκοῦμε τό αἰώνιο Πάσχα Κυρίου, ἐνα-
ποθέτουμε τίς ἐλπίδες ὁλόκληρης τῆς 
ζωῆς μας στόν μόνο ἀληθινό Θεό καί 
Σωτήρα μας Κύριον Ἰησοῦν, «τόν μόνον 
ἀναμάρτητον», τόν μόνον πού ἔχει ἐνα-

καί μέ ὕφος θριαμβευτικό καταλήγει: 
«Μήπως ἔχει νά πεῖ κανείς τίποτε;». 
«Ἐπιτρέπεται νά πῶ ἐγώ δύο λέξεις;», 
ἀκούγεται ἀπό κάποιο μικροκαμωμένο 
σεβάσμιο γέροντα, κάπου στά μεσαῖα 
καθίσματα τῆς αἴθουσας. Ὁ ἄθεος κοί-
ταξε συγκαταβατικά τό γεροντάκι μέ τό 
βλέμμα του λές καί ψιθύριζε: «Τί θά πεῖ 
ὁ δύστυχος ὕστερα ἀπό τόν δικό μου 
χείμαρρο;». Ὅμως, ἀδιάφορα τοῦ ἀπή-
ντησε: «Ὄχι μόνο δύο λέξεις ἀλλά ὅσες 
θέλετε». «Ὄχι, ὄχι. Φτάνουν δύο λέ-
ξεις», ἀποκρίθηκε τό γεροντάκι, καθώς 
κατευθυνόταν στό βῆμα.

Ἀνέβηκε πάνω, ἤρεμα, σταθερά 
καί τόνισε τίς πανίσχυρες λέξεις 

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Τότε ἔγι-
νε κάτι πού κανείς δέν 

περίμενε. Ἀπό κάτω, 
ὅλα τά στόματα τοῦ 
πλήθους ἀπάντησαν 
«ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣ-

ΤΗ». Ὁ διαφωτι-
στής ταραγμένος, 

γεμάτος ἀνησυχία, 
παρακολουθοῦσε 

τήν ἀπροσδόκητη 
αὐτή κατάληξη τῆς διάλεξής του. Γιά 
μία στιγμή σκέφτηκε νά ξαναρχίσει τήν 
ἀγόρευση. Ὅμως τί νά πεῖ; Δύο ὧρες 
εἶχε τό λόγο. Στό μεταξύ οἱ ἄνθρω-
ποι σηκώθηκαν ἀπό τίς θέσεις τους 
καί ἄρχισαν νά ἀποσύρονται, ἐνῶ ἡ 
αἴθουσα ἀντιβούιζε ἀπό τό «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ».

Αὐτόν τόν νικητήριο παιάνα, ἀδελ-
φοί μου, ψάλλουμε καί τραγουδοῦμε 
ὅταν χαιρετοῦμε καί ἀντιχαιρετοῦμε 
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Μπορεῖ ἡ Τουρκία τοῦ 21ου αἰώνα νά 
ἀποτελεῖ πρότυπο οἰκονομικῆς ἀνά-

πτυξης μέ σαφῆ δείγματα ἐκδημοκρατισμοῦ 
τῶν θεσμῶν της, ὡστόσο τό ζήτημα τῶν 
δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἔντο-
νων παρασκηνιακῶν ζυμώσεων καί διπλω-
ματικῶν διαβουλεύσεων ἐντός καί ἐκτός 
τῆς Τουρκίας. Τό ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πρι-
γκήπου, τό ὁποῖο εἶχε καταπατηθεῖ ἀπό τίς 
τουρκικές ἀρχές, δέν ἀποτελοῦσε ἐξαίρεση. 
Ὁ ἀγώνας τοῦ Πατριαρχείου δικαιώθηκε 
καί ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου ἄνοιξε γιά νέες δι-
εκδικήσεις.

Τό ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου
Ὑπάρχουν κτίρια τά ὁποῖα προκαλοῦν 

θαυμασμό μέ τόν ὄγκο καί τήν ἐπιβλητι-
κότητά τους, ὑπάρχουν καί ἄλλα πού συ-
γκινοῦν μέ τήν ἱστορία τους, πόσο μᾶλλον 
ὅταν φωνές ἀπό παιδικές ψυχές ἄφησαν 
ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα τους σ’ αὐτά. Τότε 
δέ μιλᾶμε ἁπλῶς γιά ἄψυχα κτίρια ἀλλά γιά 
«φωλιές» ὀρφανῶν παιδιῶν, μιλᾶμε γιά τά 
ὀρφανοτροφεῖα.

Τό ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου κα-
τέχει μιά ξεχωριστή θέση στήν καρδιά 
πολλῶν Ρωμιῶν, καθώς γιά παραπάνω ἀπό 
μισό αἰῶνα πρόσφερε μιά ζεστή ἀγκαλιά σέ 
χιλιάδες παιδιά, ὡστόσο δέν πρόλαβε νά 
συνεχίσει τό ἔργο του, καθώς οἱ ἐθνικιστι-
κές τάσεις ὑπερίσχυσαν καί οἱ τουρκικές 
ἀρχές, ἀφοῦ ἀπαγόρευσαν τή λειτουργία 
του, τό ἰδιοποιήθηκαν καταπατώντας κάθε 

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

τοῦ κ. Νεκταρίου Νικ. Νικολακάκη, Ἱστορικοῦ-τουρκολόγου, 
ὑπ. Δρ. Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Α.Π.Θ.

ἔννοια διεθνοῦς δικαίου1. Πρίν ἀπό δύο 
ὅμως χρόνια, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
προσέφυγε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί στίς 15 Ἰου-
νίου 2010 κατάφερε νά ἐπαναφέρει τό ἵδρυ-
μα στήν ἰδιοκτησία του.

Τό χρονικό τῆς ἀνέγερσης
Ἡ κατασκευή του ξεκίνησε τό 1897 ἀπό 

μιά γαλλική ἑταιρεία πάνω στόν καταπρά-
σινο λόφο «τοῦ Χριστοῦ», σ’ ἕνα ἀπό τά πιό 
εἰδυλλιακά μέρη τῆς Πριγκήπου, μέ σκοπό 
νά γίνει ξενοδοχεῖο καί καζίνο μέ τήν ὀνο-
μασία «Πρίγκηπος Παλᾶς». Οἱ ὀθωμανικές 
ἀρχές ἀρνήθηκαν νά δεχθοῦν τή συγκεκρι-

1.  Γιά τήν ἱστορία τοῦ ὀρφανοτροφείου τῆς Πρι-
γκήπου βλ. Α. Κυριαζής, Οἱ κανονισμοί τῶν ὀρφανο-
τροφείων ἀρρένων - Πριγκήπου καί θηλέων τῆς Χάλ-
κης, ἔκδ. Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτῶν, Ἀθήνα 
2007. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους: 1913-1941, 
Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1975. Ἐπίσης, βλέπε τήν 
ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πριγκηποννήσων, http://
www.impringiponnison.org/mitropolis_idrimata_
orfanotrofeio.htm καί τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας στήν 
Πόλη, http://www.omogeneia-konstantinoupoli.com/
education/yetimhane.html. 

ἀνά τούς αἰῶνες αὐτήν τήν περίο-
δο, χωρίς καμία δύναμη νά μπορεῖ νά 
τόν ἀνακόψει. Καταισχύνει ὅμως τούς 
ἐχθρούς τοῦ παθόντος, ταφέντος καί 
ἀναστάντος Κυρίου μας.

Σ’ αὐτήν τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστά-
σεως οἰκοδομήθηκε ἡ Ἐκκλησία μας. Γι᾿ 
αὐτό ἄντεξε καί ἀντέχει καί δέν θά παύ-
σει νά ἀντέχει, καί στίς πιό μεγάλες πιέ-
σεις. Μέ τό «Χριστὸς ἀνέστη» στό στόμα 
κρατήθηκε τό Ἔθνος μας στίς φοβερές 
δοκιμασίες τῆς μακροχρόνιας σκλαβιᾶς 
του. Μ’ αὐτόν τό θούριο ἀναστήθηκε καί 
πάλι στά νεότερα χρόνια. Μέ τό Χριστὸς 
ἀνέστη στήν καρδιά ἀντιμετώπισαν καί 
ἀντιμετωπίζουν σήμερα οἱ πιστοί, καί θά 
ἀντιμετωπίζουμε πάντοτε, κάθε εἴδους 
δυσκολίες προσωπικές, οἰκογενεια-
κές, κοινωνικές, ἐπαγγελματικές, ἐθνι-
κές, πολεμικές, οἰκονομικούς πολέμους 
καί τήν προσπάθεια διαβρώσεως τῆς 
ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό 
θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστιανι-
σμός ὑπάρχει ἐπειδή υπάρχει ἀληθινός 
Θεός, ἐπειδή ὁ Χριστός ἀναστήθηκε 
ἐκ νεκρῶν. Τήν ἀλήθεια αὐτή τονίζει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν γράφει στούς 
Κορινθίους «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερ-
ται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή 
καί ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’ Κορινθ.15, 14). 
Δηλαδή, ἐάν ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀνα-
στηθεῖ, τότε θά ἦταν χωρίς νόημα τό 
κήρυγμά μας, χωρίς νόημα δέ καί ἡ πί-
στη μας. Συνεπῶς ἀποτελεῖ μιά πίστη 
πού νίκησε καί νικᾶ ἐπί εἴκοσι αἰῶνες 
τώρα τόν κόσμο τῆς ἀπιστίας, τῆς εἰδω-
λολατρίας, τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρ-

τίας. Ὅλη ἡ Ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ 
εἶναι ἡ Ἱστορία Ἑνὸς θαύματος, τοῦ 
θαύματος τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀλλά ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
καί τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς θεμέλιο 
καί κατ’ ἐπέκταση καί τῆς ἐθνικῆς μας 
ὑπάρξεως. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
σημαίνει τήν πιό βαθειά καί οὐσιαστική 
μεταμόρφωση. Πρόκειται γιά τήν πνευ-
ματική καί ἠθική ἀνάστασή μας ἀπό τά 
νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τήν κα-
τάσταση τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς, 
ἀπό τήν κατάσταση τῆς προσωπικῆς 
καί τῆς κοινωνικῆς ἀπληστίας τῶν ἡμε-
δαπῶν καί ἀλλοδαπῶν ἁρπακτικῶν τῆς 
Εὐρώπης καί τῶν μνημονίων. 

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορπι-
σθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ, καί φυγέτω-
σαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες 
αὐτόν. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτω-
σαν, ὡς τήκεται κηρός ἀπό προσώπου 
πυρός. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτω-
λοί ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ, καί οἱ δί-
καιοι εὐφρανθήτωσαν».

Ἄς εἶναι λοιπόν ἡ ἀλήθεια τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου μας ριζωμένη 
βαθιά στήν καρδιά μας. Ἄς τήν θέσου-
με θεμέλιο τοῦ προσωπικοῦ μας βίου, 
ὥστε ἔτσι «ἐν καινότητι ζωῆς (νά) περι-
πατήσωμεν» (Ρωμ.6,4). Νά ζήσουμε, μέ 
ἄλλα λόγια, χριστιανικά, ἀναστάσιμα, 
καί τότε τίς θυσίες καί τήν ὑπομονή τῆς 
καθημερινῆς μας ζωῆς θά τίς ἀκολουθεῖ 
ἡ Ἀνάσταση.

Χριστός ἀνέστη!
Μέ ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές
Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Δαμασκηνός
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Τό ὁρόσημο τῆς 15  Ἰουνίου 2010
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστη-

ρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀποτέλε-
σε μιά εὐχάριστη ἔκπληξη στούς κόλπους 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὄχι μόνο ἐπει-
δή ἐπιδίκαζε τελεσίδικα σ’ αὐτό τήν κυρι-
ότητα τοῦ ὀρφανοτροφείου ἀλλά ἐπειδή 
ἔφερνε τήν Τουρκία στή θέση τοῦ ὑπολό-
γου ἀπέναντι στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς. 
Ἐνδεικτικό τῆς δεινῆς θέσης πού βρέθηκε 
ἡ Τουρκία ἦταν ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά τήν κα-
ταδίκη της ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
ἦταν ὁμόφωνη, συμπεριλάμβανε δηλαδή 
καί τήν ψῆφο τοῦ Τούρκου δικαστῆ. Τό 
Πατριαρχεῖο ἐπίσης ἀναφερόταν ὡς Οἰκου-
μενικό, γεγονός πού ἐξέθετε στά μάτια 
τῆς διεθνοῦς κοινότητας τούς ἀρνητές τῆς 
«Οἰκουμενικότητάς» του. Ἰδιαίτερης βέ-
βαια βαρύτητας εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή 
ἀναγνώριζε τή νομική προσωπικότητα τοῦ 
Πατριαρχείου καί τό δικαίωμά του νά ἔχει 
ἰδιοκτησία, κάτι πού γιά ἀρκετές δεκαετίες 
ἀμφισβητοῦσε τό τουρκικό κράτος. Ἀξίζει 
ἐπίσης νά σημειώσουμε ὅτι εἶναι ἀπό τίς λί-
γες περιπτώσεις πού ἡ Τουρκία ὑποχρεώνε-
ται νά δώσει πίσω αὐτούσιο ἕνα κτίριο καί 
ὄχι νά καταβάλλει χρηματική ἀποζημίωση, 
ὅπως μέχρι σήμερα εἴθισται.

Τό τετελεσμένο τῆς ἀπόφασης γιά νέες 
διεκδικήσεις 

Τό μεγαλύτερο ὅμως κέρδος γιά τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἦταν ὅτι ἡ 
ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ἄνοιγε τό 
δρόμο γιά τή διεκδίκηση ἑκατοντάδων ἀκι-
νήτων πού καταχρηστικά δεσμεύτηκαν ἀπό 
τό τουρκικό κράτος. Σύμφωνα μέ τόν Γιάν-
νη Κτιστάκη, λέκτορα τοῦ Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου τῆς Θράκης, τά ἑλληνορ-
θόδοξα ἱδρύματα διεκδικοῦν ἀπό τό τουρ-

κικό κράτος τήν ἐπιστροφή συνολικά 988 
ἀκινήτων, ἀπό τά ὁποῖα τά 717 εἶναι στήν 
Κωνσταντινούπολη καί 281 στήν Ἴμβρο καί 
στήν Τένεδο3. Σ’ αὐτά πρέπει νά προστε-
θοῦν καί χιλιάδες ἄλλα ἀκίνητα Ρωμιῶν, 
τά ὁποῖα δημεύτηκαν μετά τήν ἀποχώρηση 
τῶν ἴδιων ἤ τῶν κληρονόμων τους ἀπό τήν 
Τουρκία. 

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ὀρφανοτροφείου
Σύμφωνα μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρ-

χη, τό πολύπαθο κτίριο τοῦ ὀρφανοτρο-
φείου πρόκειται νά λειτουργήσει ὡς Κέντρο 
Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου καί Εἰρήνης καί 
Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Κέντρο. Ἡ 
ἐνέργεια αὐτή προκρίνεται τόσο ἀπό τήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὅσο καί ἀπό τήν τουρ-
κική πλευρά, ὡστόσο τό μεῖζον ζήτημα πού 
ἔχει ἀνακύψει τόν τελευταῖο καιρό εἶναι ἡ 
ἀπουσία κονδυλίων γιά τή χρηματοδότη-
ση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος4. Ὅπως καί νά 
’χει, ἡ ἐπιστροφή τοῦ κτιρίου ἀποτελεῖ μιά 
νίκη μείζονος σημασίας γιά τόν Οἰκουμε-
νικό Θρόνο καί τήν ρωμιοσύνη εὐρύτερα 
πού παλεύουν νά κρατήσουν ψηλά τή ση-
μαία τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης σέ 
συνθῆκες ἀντίξοες καί ἐχθρικές.

3. http://www.omogeneia-konstantinoupoli.
com/patriarchate-issues/prosfygiedad.html

4.  Ὁ διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πα-
τριαρχείου, πατήρ Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, 
δήλωσε σχετικά μέ τό θέμα: «Ὅταν ἀναφέρομαι 
στήν οἰκονομική κρίση δέν ἐννοῶ μόνο τήν Ἑλλά-
δα, σάν κράτος, ἀλλά ἀναφέρομαι καί στούς χρι-
στιανούς ὀρθοδόξους τοῦ κόσμου. Στό μεταξύ, δέν 
ἔχουν ἀνατεθεῖ καθήκοντα σέ κανέναν ἀναφορικά 
μέ τήν ἀναπαλαίωση τοῦ κτιρίου. Τό Πατριαρχεῖο 
ἔχει ἕναν ἀρχιτέκτονα, ἀλλά λόγω τῆς κατάστα-
σης δέν μπορεῖ καί ἐκεῖνος νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τό 
θέμα». http://www.turkishgreeknews.org/tourkia-
i-anapalaiosi-tou-ktiriou-tou-orfanotrofeiou-
prigkipou-6556.html

μένη χρήση τοῦ κτιρίου, μέ ἀποτέλεσμα ἡ 
ἰδιοκτήτρια ἑταιρεία νά τό πουλήσει στήν 
Ἑλένη Ζαρίφη, σύζυγο τοῦ ἐθνικοῦ εὐεργέ-
τη Γεωργίου Ζαρίφη, καί αὐτή μέ τή σειρά 
της νά τό μετασκευάσει σέ ὀρφανοτροφεῖο. 
Τό κτίριο ἦταν πενταόροφο, ἀποτελοῦνταν 
ἀπό 206 δωμάτια, εἶχε 102,5 μέτρα μῆκος 
καί φάρδος 35, ἐνῶ περιλάμβανε καί μιά 
πευκόφυτη ἔκταση 26.000 τμ.

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱδρύματος
Τό ὀρφανοτροφεῖο τῆς Πριγκήπου, 

ἀφοῦ μεταβιβάστηκε στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ἐγκαινιάσθηκε στίς 21 Μαΐ-
ου τοῦ 1903 καί σ’ αὐτό μεταφέρθηκαν τά 
περισσότερα παιδιά ἀπό τό Ἐθνικό Φιλαν-
θρωπικό Κατάστημα τοῦ Ἑπταπυργίου πού 
εἶχε ὑποστεῖ ζημιές ἀπό τό σεισμό τοῦ 1894. 
Κατά τόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο ἐπι-
τάχθηκε ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές καί χρη-
σιμοποιήθηκε ὡς στρατιωτική σχολή. Τό 
1918 ἔγινε στρατώνας γιά τούς Γερμανούς 
αἰχμαλώτους, ἕνα χρόνο ἀργότερα παρα-
χωρήθηκε σέ Ρώσους πρόσφυγες, ἐνῶ τό 
Νοέμβριο τοῦ 1919 ἐπαναλειτούργησε καί 
πάλι ὡς ὀρφανοτροφεῖο ἀρρένων. Ἀπό τό 
1942 φιλοξενοῦσε καί παιδιά ἀπό τό ὀρφα-
νοτροφεῖο θηλέων μέχρι τό 1964, ὅταν οἱ 
τουρκικές ἀρχές διέκοψαν τή λειτουργία 
του ἐπικαλούμενες κίνδυνο πυρκαγιᾶς. Τά 
174 παιδιά τοῦ ὀρφανοτροφείου μεταφέρ-
θηκαν στή Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέχρι 
τό 1977, ὁπότε καί ὁλοκληρώνεται θεωρη-
τικά ὁ κύκλος ζωῆς τοῦ παραπάνω ἱδρύμα-
τος πού συνολικά φιλοξένησε 5.700 παιδιά.

Ἡ τουρκική στάση
Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ τίτλου τοῦ Πατριαρ-

χείου ξεκίνησε τή δεκαετία τοῦ 1990, ὅταν 
ἕνας Τοῦρκος ἐπιχειρηματίας, ὁ Μπεσίμ Τι-
μπούκ, πρόεδρος τουριστικῶν ἐπιχειρήσε-

ων, ἐξέφρασε ἐνδιαφέρον γιά τή μακροχρό-
νια μίσθωση τοῦ κτιρίου καί τή μετατροπή 
του σέ ξενοδοχεῖο-καζίνο. Ἄν καί οἱ τουρ-
κικές ἀρχές δέ δέχθηκαν τήν παραπάνω 
ἐπένδυση, χαρακτήρισαν «κατειλημμένο» 
τό κτίριο τοῦ ὀρφανοτροφείου καί τό 1997 
τό κατέσχεσαν μέ ἀπόφαση τῆς Διεύθυνσης 
Βακουφιῶν τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐσω-
τερικῶν. Ἑπτά χρόνια ἀργότερα, τό 2005, τό 
Πρωτοδικεῖο τῆς Πριγκήπου ἀποφαίνεται 
ὅτι τό κτίριο δέν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τοῦ 
Πατριαρχείου, μέ ἀποτέλεσμα τό τελευταῖο 
νά προσφύγει στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ἕνα σημαντικό γεγονός πού ἔμελλε νά 
γύρει τήν πλάστιγγα ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου 
ἦταν ἡ καταστροφική φωτιά πού σημειώθηκε 
τό 2003 σέ ἕνα νησί τῶν Πριγκηποννήσων, 
τήν Ἀντιγόνη. Τό Πατριαρχεῖο, διαβλέπο-
ντας τόν κίνδυνο γιά τό ξύλινο οἰκοδόμημα 
πού βρισκόταν ἐκτεθειμένο μέσα σέ δασική 
ἔκταση, ἀπευθύνθηκε στή δημοτική ἀρχή 
τῆς Πριγκήπου ζητώντας τήν ἄδεια νά ἐγκα-
ταστήσει σύστημα πυρασφάλειας στό κτί-
ριο τοῦ ὀρφανοτροφείου. Τό Φεβρουάριο 
τοῦ 2004 ὁ δῆμος ἔκανε δεκτό τό παραπά-
νω αἴτημα, ἀναγνωρίζοντας ἐμμέσως πλήν 
σαφῶς τή νομική ὑπόσταση τοῦ Πατριαρχεί-
ου ὡς πραγματικό ἰδιοκτήτη τοῦ κτιρίου. Τό 
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων ἔλαβε ὑπόψη του τήν ἄδεια τῆς δη-
μοτικῆς ἀρχῆς καί τή σχετική ἀλληλογραφία 
καί τόν Ἰούνιο τοῦ 2010 ἐξέδωσε τήν τελική 
του ἀπόφαση. Σύμφωνα μ’ αὐτήν, ἡ Τουρκία 
καταδικάστηκε γιά παραβίαση τοῦ δικαιώμα-
τος ἰδιοκτησίας, ὑποχρεώθηκε νά ἐπιστρέψει 
τόν τίτλο ἰδιοκτησίας καί νά καταβάλλει τό 
ποσό τῶν 6.000 εὐρώ γιά ἠθική βλάβη2.

2. http://www.anagrafes.com/diafora-nea/
afieromata/619-epistrofiorfantrofeiou
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Εἴδαμε ἤδη ὅτι ἡ Νέα Ἐποχή προσεταιρί-
σθηκε τή Θεοσοφία, ἐπειδή οἱ δοξασίες 

καί πρακτικές της «φιλοξενοῦν» κάθε δαι-
μονική ἐνέργεια καί ἐνθαρρύνουν κάθε πά-
θος, ὁπότε μέ τήν πνευματική σύγχυση πού 
δημιουργοῦν, διευκολύνουν τά μέγιστα τόν 
ἀπόλυτο πνευματικό ἔλεγχο τῶν προσω-
πικῶν πεποιθήσεων καί ἐπιλογῶν τῶν λαῶν 
ἀπό τήν ἐπιδιωκόμενη «Νέα Τάξη Πραγμά-
των» γιά τόν 21ο  αἰῶνα.

Ρίζες καί ἐξάπλωση τῆς Θεοσοφίας
Ἱστορικά ὡς κύριοι ἱδρυτές τοῦ θεοσο-

φικοῦ κινήματος θεωροῦνται οἱ: Helena 
Petrovna Blavatsky ( Ἕλενα Πέτροβνα 
Μπλαβάτσκυ, Cel. Henry Steel Olcott (Χέν-
ρυ Στήλ Ὄλκοττ) καί ὁ William Q. Judge 
(Οὐΐλλιαμ Τζάτζ). Ὡς ἐπίσημη ἱδρυτική 
ἡμερομηνία θεωρεῖται ἡ 17η Νοεμβρίου 
1875, ὅταν δόθηκε ἡ πρώτη δημόσια διά-
λεξη ἀπό τόν Παγκόσμιο Πρόεδρο Henry 
Steel Olcott στή Νέα Ὑόρκη.

Οἱ ἰδέες ὅμως τῆς Θεοσοφίας ἔχουν τίς 
ρίζες τους στίς ἐσωτερικές1 διδασκαλίες καί 
μυήσεις τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρη-
σκειῶν. Στίς μαγικοθρησκευτικές φιλοσοφί-
ες καί πρακτικές λατρείας τοῦ Σατανᾶ, ὅπως 
αὐτή ὑπῆρχε στά Μυστήρια τῶν ἀρχαίων 

1.  Στίς «ἐσωτερικές» διδασκαλίες ἡ «ἀληθινή 
γνώση» τοῦ Σύμπαντος γιά τή σωτηρία τοῦ ὁλό-
κληρου κόσμου, καθώς καί οἱ τεχνικές τῶν Μεγά-
λων Μυστῶν ἀνήκουν σ’ ἕναν «ἐσωτερικό κύκλο» 
μυημένων καί εἶναι ἀπρόσιτες στούς πολλούς.   

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Ἑλλήνων, Αἰγυπτίων, Περσῶν, Ἰνδῶν, Λάμα, 
Περουβιανῶν κ.ἄ. δηλ. στή μυστική παρά-
δοση τοῦ Γνωστικισμοῦ καί τοῦ Ἀποκρυφι-
σμοῦ τους, ἡ ὁποία ἦταν προσβάσιμη μόνο 
στόν ἀριθμό τῶν ὀπαδῶν τους. 

Ἀπό τό Μεσαίωνα οἱ ἰδέες καί πρακτικές 
τῆς Θεοσοφίας συναντῶνται στούς στό-
χους καί τίς καταστατικές ἀρχές σχολῶν 
Ἀποκρυφισμοῦ, Μασονίας, καθώς καί σύγ-
χρονων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, ὅπως 
εἶναι ἡ Νέα Ἀκρόπολη. Ἀναφέρουμε ὡς 
παράδειγμα τίς καταστατικές ἀρχές τῆς Θε-
οσοφικῆς Ἑταιρείας, τοῦ Τεκτονισμοῦ (Μα-
σονίας) καί τῆς Νέας Ἀκρόπολης, ἡ ὁποία 
εἶναι παρακλάδι τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας.

Κοινές καταστατικές ἀρχές:
Ἡ Θεοσοφική Ἑταιρεία παρουσιάζει 

τρεῖς σκοπούς2

1. Σχηματισμός πυρήνα παγκόσμιας 
ἀδελφότητας τῆς ἀνθρωπότητας χωρίς διά-
κριση φυλῆς, θρησκείας, φύλου, κοινωνικῆς 
τάξης ἤ χρώματος.

2. Ἐνθάρρυνση τῆς συγκριτικῆς μελέτης 
τῶν θρησκειῶν, τῆς φιλοσοφίας καί τῆς ἐπι-
στήμης.

3. Ἔρευνα τῶν ἀνερμήνευτων νόμων τῆς 
φύσης καί τῶν κρυμμένων δυνάμεων τοῦ 
ἀνθρώπου.   

Παρόμοιες ἀρχές ἀναφέρουν τά τεκτο-
νικά ἱδρύματα:

«Ὡς πνευματική κατεύθυνση, ὁ Ἐλευ-

2.  http://www.theosophicalsociety.gr/Greek_
Site/Gr_HomeFrames.html

τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου, Θεολόγου

θεροτεκτονισμός, σύμφωνα πάντα μέ ὅσα 
ἀναφέρονται στά κείμενά του, σέβεται ὅλες 
τίς θρησκεῖες καί δέν διατυπώνει οὔτε ἐπικα-
λεῖται κανένα δόγμα, ἐκτός ἀπό δύο βασικές 
ἀρχές: τήν πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ θεοῦ, πού 
τιμᾶ μέ τήν προσωνυμία “Μέγας Ἀρχιτέ-
κτων τοῦ Σύμπαντος”, καί τήν πίστη στήν 
ἀθανασία τῆς ψυχῆς… Οἱ Τέκτονες ἐπίσης 
πρεσβεύουν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξάρτη-
τα ἀπό πνευματικά ἤ ὑλικά προσόντα, κα-
ταγωγή, κοινωνική θέση, ἐθνικότητα, φυλή, 
χρῶμα, γλώσσα ἤ θρησκεία, γεννιοῦνται 
ἐλεύθεροι καί ἔχουν ὅλοι τά ἴδια δικαιώματα.

Ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός ἀποκρούει κάθε 
προσηλυτισμό καί δέχεται στίς τάξεις του 
ἄντρες (σέ ὁρισμένα δόγματα καί γυναῖκες) 
ἐλεύθερους καί χρηστοήθεις, χωρίς διάκριση 
φυλῆς, θρησκείας, ἐθνικότητας ἤ κοινωνικῆς 
τάξης, δημιουργώντας ἔτσι πυρῆνες ἕνω-
σης ἀγαθῶν καί ἐνάρετων ἀντρῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἐργάζονται γιά τήν εὐδαιμονία τῆς ἀνθρω-
πότητας.

Οἱ Τέκτονες συγκεντρώνονται καί συνε-
δριάζουν σέ ἰδιαίτερους χώρους πού ὀνομά-
ζονται στοές καί ἐκεῖ ἐργάζονται μέ σκοπό 
τήν αὐτοβελτίωσή τους καί τήν κατανόηση 
καί ἐφαρμογή τῶν τεκτονικῶν ἀρχῶν καί 
ἀληθειῶν. Τό περιεχόμενο καί οἱ βαθύτερες 
ἔννοιες τῆς τεκτονικῆς φιλοσοφίας μεταδί-
δονται μέσω συμβόλων, ἀλληγοριῶν καί φυ-
σικά μυήσεων.

Ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν γίνε-
ται σταδιακά καί προοδευτικά μέσα ἀπό ἕνα 
σύστημα βαθμῶν πού συνοδεύονται ἀπό 
ἀντίστοιχες διδασκαλίες καί στούς ὁποίους 
μυεῖται σταδιακά ὁ Τέκτονας ἔπειτα ἀπό ὁρι-
σμένα χρονικά διαστήματα».3

3.  Τό παρόν ἄρθρο ἀποτελεῖ ἀναδημοσίευση 
τοῦ ἄρθρου Ἐλευθεροτεκτονισμός, τό ἀρχαιότερο 

Ἡ Νέα Ἀκρόπολη παρουσιάζει στό κα-
ταστατικό της ὡς βασικούς σκοπούς τούς 
ἑξῆς:4

1. «Νά δημιουργήσει πυρῆνες ἀνθρώ-
πων, χωρίς διακρίσεις θρησκείας, χρώμα-
τος, φυλῆς, φύλου, ἀξιοποιώντας ὅλα ἐκεῖνα 
πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους μεταξύ τους 
καί αὐτούς μέ τή φύση.

2. Μέ συγκριτική μελέτη κάθε Φιλο-
σοφίας, Θρησκείας, Τέχνης καί Ἐπιστήμης 
«ἀποκαλύπτει ξανά» μιά Νέα Φιλοσοφία, 
πού ἐμπνέει ὅσους θέλουν νά γνωρίσουν 
τόν Ἐσωτερικό ἄνθρωπο.

3. Νά ξυπνήσει ἡ ΑΚΡΟΠΟΛΗ πού ἔχει 
ὁ καθένας μας μέσα του, τό ψηλότερο καί 
πνευματικότερο στοιχεῖο ὅπου ἑδρεύει ἡ 
Ἐσωτερική Πόλη τῆς Ἀρετῆς καί τῆς Γνώ-
σης τῶν Ἀπόκρυφων Δυνάμεων.

Αὐτή ἡ σύμπτωση ἀρχῶν, φαινομενικά 
διαφορετικῶν χώρων, διευκολύνει τη με-
ταξύ τους συνύπαρξη καί συνεργασία, καί 
συμβαίνει γιά δύο λόγους: 

α) Οἱ δοξασίες αὐτῶν τῶν φιλοσοφικῶν 
καί θρησκευτικῶν συστημάτων συγγε-
νεύουν, ἐπειδή στηρίζονται σέ εἰδωλολα-
τρική βάση: στή θεοποίηση τῆς φύσεως, 
στίς συγκρητιστικές ἐπινοήσεις θεῶν καί 
λατρευτικῶν πρακτικῶν, καθώς καί στόν 
προσανατολισμό τῆς αὐτοβελτίωσης - 
αὐτοθέωσης - αὐτοσωτηρίας, μέσα ἀπό τίς 
μετενσαρκώσεις.

β) Οἱ θεμελιωτές τῆς Θεοσοφίας ἦταν 

καί μεγαλύτερο μυητικό - φιλοσοφικό σύστημα 
τοῦ κόσμου ἀπό περιοδικό Ἀλχημιστής, Στέφανος 
Ἐλμάζης, σελ. 5-6, ἐκδόσεις Μεταεκδοτική Α.Ε. 
χ.χ.) http://tektones-larissas.blogspot.com/2009/06/
blog-post_17.html

4.  Γιάννη Γαραντζιώτη, Τό ξεσκέπασμα τῆς 
ἀπάτης, Νέα Ἀκρόπολη, Νέα Ἐποχή, Νέα Παγκό-
σμια Τάξη, ἐκδ. Στερέωμα, σ. 130
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ταυτοχρόνως ἀποκρυφιστές, πνευματιστές, 
μάγοι, ἀστρολόγοι καί μασόνοι. Γιά παρά-
δειγμα, ἡ Ἕλενα Μπλαβάτσκυ συνεργάστη-
κε μέ τόν ἀρχηγό τῶν Μασόνων καί Ἑω-
σφοριστῶν Ἀμερικανό Στρατηγό Ἄλμπερτ 
Πάικ. Συναποφάσισαν τή δημιουργία γυ-
ναικείων Μασονικῶν Στοῶν. Ἡ Ἕ. Μπλαβά-
τσκυ ἐπέβαλε στόν Ἄ. Πάικ τήν ἐφαρμογή 
τοῦ Πνευματισμοῦ σέ ὅλες τίς Μασονικές 
Στοές,5 ὁ δέ Ἄ. Πάικ τῆς ἀπένειμε τόν 33ο 
καί τελευταῖο βαθμό τῆς Μασονίας. 

Τό «ἀρχαῖο ψέμα» σέ νέα ἔκδοση
Στήν πράξη, σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες 

τῶν κειμένων αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων, κάτω 
ἀπό τή δήλωση σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπων 
χωρίς φυλετικές κ.ἄ. διακρίσεις, τή συγκρι-
τική μελέτη τῶν θρησκειῶν, τή γνώση τῶν 
ἀπόκρυφων δυνάμεων, ἐφαρμόζονται μέθο-
δοι ποδηγέτησης, στυγνῆς ὑποταγῆς στίς 
δαιμονικές δυνάμεις καί ἐπιδιώξεις, ἐκμε-
τάλλευσης τῶν ψυχικῶν καί πνευματικῶν 
δυνάμεων τῶν ἀνθρώπων καί ἐξαφάνισης 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου τους ὡς εἰκό-
νας τοῦ «κατά φύσιν» ἐλεύθερου Θεοῦ. 

Ἀναφορικά μέ τή σύνθεση καί ἐνοποίη-
ση ἑτερόκλιτων θρησκευτικῶν ἰδεῶν, ὅπως 
αὐτές ἐπιβιώνουν ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέ-
χρι τίς ἡμέρες μας, πρόκειται γιά τήν πα-
νάρχαια τάση τοῦ συγκρητισμοῦ, ἡ ὁποία 
ἀνατροφοδοτοῦσε μέ (φροῦδες) ἐλπίδες 
σωτηρίας τόν ἄνθρωπο πού βίωνε τά ἀδι-
έξοδα τῆς πίστης του. Ἡ δέ ἐπιδίωξη αὐτο-
θέωσης καί αὐτοσωτηρίας ἀποτελεῖ ἐπα-
νάληψη τῆς ἀρχαίου ἑωσφορικοῦ ψέματος 
τό ὁποῖο πίστεψε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος καί 

5.  Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, 
Ξεσκέπασμα τῆς Θεοσοφίας, ἐκδ. Ὀρθόδοξου Τύ-
που, σ. 31-32, 35

ἀπώλεσε τό πρωτόκτιστο κάλλος, τή ζωή 
τῆς ἄμεσης κοινωνίας μέ τό Δημιουργό 
καί Θεό του, ἐνῶ εἶναι ἀντίθετη πρός τήν 
Ἀποκάλυψη καί σωτηρία πού προσφέρει ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός.

Ἡ ἐμμονή στίς προηγούμενες ἀντιλή-
ψεις καί πρακτικές διαστρέφει τό ἀληθινό 
νόημα τῆς ζωῆς καί τήν αἰώνια προοπτική 
τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ τόν ποδηγετεῖ στήν κυ-
ριαρχία τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Ἑωσφόρου καί 
στήν αἰώνια ἀπώλεια τῆς σωτηρίας του.

Ἕλενα Π. Μπλαβάτσκυ - Χένρι Στήλ Ὄλκοτ 6

Ἡ  Ἕ. Μπλαβάτσκυ ἔθεσε τή βάση γιά 
τήν ἕνωση ὅλων Μασόνων, ἑωσφοριστῶν, 
ἀποκρυφιστῶν μάγων καί πνευματιστῶν 
σέ ἕνα ἑνιαῖο παντοδύναμο παγκόσμιο κέ-
ντρο, τό ὁποῖο ὑποστηρίζει τήν παγκόσμια 
Ὑπερκυβέρνηση7 τῆς Νέας Ἐποχῆς. Οἱ θε-
μελιωτές τῆς Θεοσοφίας θεωροῦνται, ἐπί-
σης, θεμελιωτές τῆς Ν.Ε. ἐφόσον οἱ ἄνθρω-
ποι πού προωθοῦν τήν ἐπικράτησή της 
ἐμφοροῦνται ἀπό τίς ἀρχές τῆς Θεοσοφίας.

6.  Ἡ φωτογραφία φιλοξενεῖται στήν ἱστοσελί-
δα: http://www.theosophicalsociety.gr/Greek_Site/
Gr_HomeFrames.html

7.  Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, 
ὄπ. σ. 93

Ἡφετινή Σαρακοστή κύλισε καί φέτος 
ὄμορφα στήν Τοπική μας Ἐκκλησία 

καί ἔδωσε νόημα καί ἀξία στή ζωή μας καί 
στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου πού 
θέλησε νά τή βιώσει. 

Κεντρικό ρόλο εἶχαν γιά ἀκόμα μία 
φορά οἱ κατανυκτικές ἀκολουθίες τῆς πε-
ριόδου πού τελέσθηκαν στίς Ἐνορίες καί 
τά Μοναστήρια μας δίδοντας τόν παλμό 
στούς πιστούς πού προσέτρεξαν γιά νά 
βοηθηθοῦν στήν πορεία τους πρός τό 
Πάσχα. Βομβαρδιστήκαμε αὐτόν τόν και-
ρό ἀπό διάφορες εἰδήσεις γιά τήν οἰκονο-
μική κρίση, γιά μείωση ἤ κατάργηση τῶν 
ἀποδοχῶν μας, γιά αὔξηση τῆς ἀνεργίας, 
τῆς πείνας, τῆς ἐγκληματικότητας. Τά 
διάφορα νέα μᾶς κατατρόμαξαν παρά μᾶς 
ἐνημέρωσαν γιά τίς δύσκολες μέρες πού 
ἔρχονται. Οἱ ναοί καί οἱ ἀκολουθίες τῆς 
Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀποτέλεσαν τό 
καταφύγιό μας. Ἐκεῖ πάντοτε γινόμασταν 
δεκτοί, αἰσθανόμασταν ὅλοι ἴσοι καί συ-
νεχῶς θυμόμασταν ὅτι μετά τή σταύρωση 
ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάσταση. Τονωθήκαμε μέ 
τήν ἐλπίδα ὅτι μέσα ἀπό τίς δυσκολίες θά 
βροῦμε τήν ἀληθινή χαρά.

Σημαντικό ρόλο στήν πορεία μας 
ἔπαιξαν καί οἱ ἐκδηλώσεις πού διοργάνω-

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

τοῦ κ. Χρήστου Μποτωνάκη, Ἐκπαιδευτικοῦ

σε ἡ Μητρόπολή μας σέ Ἐνορίες ἀπό τήν 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς μέχρι καί τήν Πέ-
μπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ἀκούσαμε 
στήν πρώτη ἐκδήλωση γιά τό νόημα καί 
τό τυπικό τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀπό 
τόν ὑπογραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Ἀρχιμανδρίτη 
Κύριλλο Διαμαντάκη. Τήν Κυριακή τῆς 
Ὀρθοδοξίας μοιραστήκαμε μέ τόν Σε-
βασμιώτατο Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νι-
κηφόρο τίς ἐμπειρίες, τίς ἀγωνίες καί τά 
ὁράματά του γιά τήν Ἱεραποστολή. Στίς 
ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις μοναχοί ἀπό τό 
Ἅγιο Ὄρος μᾶς μετέφεραν τήν ἀτμόσφαι-
ρα τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου γιά νά 
ἐνδυναμώσουν τόν ἀγῶνα μας, πραγμα-
τοποιώντας σχετικές ὁμιλίες. Πρίν ἀπό 
κάθε ὁμιλία προηγοῦνταν ὁ κατανυκτι-
κός ἑσπερινός καί στίς ἐκδηλώσεις συμ-
μετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας κ.κ. Δαμασκηνός, ἀρκετοί κληρικοί 
τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς καί πλῆθος 
πιστῶν. Νιώθαμε σάν μιά οἰκογένεια 
ἀφοῦ ὅλοι ἤμαστε πάντα εὐπρόσδεκτοι 
καί τό κλίμα ἦταν ἀρκετά ζεστό καί παρη-
γορητικό γιά ὅλους πού ἔχουμε δυσκολίες 
καί προβληματισμούς. Τό συνεργεῖο ἐξω-
τερικῶν μεταδόσεων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
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Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας «Μαρτυ-
ρία» μετέδωσε ὅλες τίς παραπάνω ἐκδη-
λώσεις. 

Μεγάλη ἔκπληξη ἀποτέλεσε ἡ ἑορτή 
πού διοργάνωσαν οἱ νέοι τῆς Μητροπό-
λεώς μας γιά τήν 25η Μαρτίου καί θά 
μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἀποτέλεσε 
σταθμό στό ταξίδι μας γιά τήν Ἀνάσταση. 
Τό περιεχόμενο τῶν κειμένων πού ἀκού-
στηκαν, ὁ τρόπος πού ἀποδόθηκαν, ἡ δυ-
ναμική ἀπόδοση τῶν τραγουδιῶν ἀπό τήν 
παιδική χορωδία τῆς Μητροπόλεως ἀλλά 
καί τά τροπάρια ἀπό τήν ἄψογη χορωδία 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μᾶς 
ἀνέβασαν στά οὐράνια γιά νά συναντή-
σουμε τούς ἥρωες τοῦ ΄21 καί νά εὐλο-
γηθοῦμε ἀπό τή Θεοτόκο καί νά πάρουμε 
δύναμη. Τό στοιχεῖο ὅμως τῆς ἐκδηλώσε-

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Τοῦ κ. Εὐστρατίου Χατζηδάκη, 
Διευθυντοῦ Περιφερειακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, Θεολόγου

Σ
έ κατανυκτικό πνεῦμα καί μέ 
τήν παρουσία τοῦ ἐπισκό-
που Κυδωνίας καί Ἀποκορώ-

νου κ.κ. Δαμασκηνοῦ, οἱ μαθητές 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-
Λυκείου, εἶχαν τήν εὐλογία νά γί-
νουν μέτοχοι στίς ἀκολουθίες τῶν 
προηγιασμένων δώρων πού τε-
λοῦνταν καθ΄ὅλη τήν διάρκεια τῆς 
Σαρακοστῆς στό φυτώριο Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς, τοῦ Ἁγίου Ματ-
θαίου.

Κάθε Τρίτη, μαθητές ἀπό ὅλη 
τήν Κρήτη πού διαμένουν στίς 

ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, ὑποδέχονταν τόν Ἐπίσκοπο γιά νά τε-
λέσει τήν ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἀφοῦ πρωτίστως συμμε-
τεῖχαν στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως ἀπό τόν πνευματικό τῆς σχολῆς. Οἱ πε-
ρισσότεροι ἱεροσπουδαστές μετά ἀπό νηστεία, τό ἀπόγευμα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 

Τί εἶναι ὅμως αὐτή ἡ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ἀπό τήν 
ἐτοιμολογία κιόλας τῆς λέξης “Προηγιασμένα Τίμια Δῶρα” ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι 
τά τίμια δῶρα, ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἶνος εἶναι ἕτοιμα, ἔχουν προαγιασθῆ κατά τήν προ-
ηγηθεῖσα θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, εἶναι πλέον Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, καί 
ἁπλῶς προσφέρονται πρός μετάληψη στούς πιστούς.

Τό 363 μ.Χ. συνῆλθε στήν Λαοδικεία Σύνοδος, πού θέσπιζε μέ τό 49ο κανόνα 
της νά μήν τελεῖται κατά τήν μεγάλη Τεσσαρακοστή θεία λειτουργία, ἐκτός ἀπό 
Σάββατο καί Κυριακή. Ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστῆς εἶναι μία κατανυκτική καί πέν-
θιμη περίοδος στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα. Ἔτσι ἐπειδή οἱ ἑβδομάδες τῆς Σαρα-
κοστῆς δέν μποροῦν νά ἔχουν τό πανηγυρικό ὕφος τῆς θείας λειτουργίας ἀφενός, 
καί ἀφετέρου ἡ ἀνάγκη τῶν πιστῶν γιά συχνή θεία κοινωνία, ἔφερε τρόπον τινά 
τήν ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Ὁ Ἱερέας, κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, δέν θά κόψει ἕνα μόνο τεμάχιο 

ως πού κορύφωσε τήν ἐκτίμησή μας γιά 
τούς νέους τοῦ τόπου μας ἦταν ἡ ταινία 
πού ἐμπνεύστηκαν, σκηνοθέτησαν καί 
δραματοποίησαν μέ δική τους πρωτοβου-
λία. Ὑπέροχες ἑρμηνεῖες, θαυμάσια σκηνι-
κά καί κουστούμια ἄφησαν ἄφωνους τούς 
θεατές.  

Εἶναι πραγματικά θαυμάσιο νά εἶσαι 
σέ ἕνα τόπο καί νά αἰσθάνεσαι ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι πάντα δίπλα σου. Ὅλα πού 
γίνονται μέσα στούς κόλπους της, στίς 
Ἐνορίες καί τά Μοναστήρια της νιώθεις 
ὅτι γίνονται γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Ἡ 
Τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι πολύ ζωντανή, 
εἶναι τό χέρι τοῦ Χριστοῦ μας πού στηρί-
ζει ὅλους πού θέλουν. 

Χριστός Ἀνέστη.
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ἐκ τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου, ἀλλά 
περισσότερα, ἀνάλογα πρός τόν ἀριθμό 
τῶν Λειτουργιῶν τῶν Προηγιασμένων 
πού θά τελέσει κατά τήν ἑβδομάδα. Τά τε-
μάχια αὐτά (πού δέν κόπτονται ὅλα ἀπό 
ἕνα πρόσφορο, ἀλλ’ ἕνα ἀπό κάθε πρό-
σφορο), θά τά εὐλογήσει κατά τήν ὥρα 
πού πρέπει καί αὐτά θά μεταβληθοῦν σέ 
Σῶμα Χριστοῦ. Ἀπό αὐτά τό ἕνα θά χρη-
σιμοποιηθεῖ γιά τή θεία Μετάληψη τῆς 
ἡμέρας ἐκείνης (Κυριακῆς), τά ἄλλα θά 
ἐμβαπτισθοῦν στό ἱερό Ποτήριο, ὅπου τό 
ἅγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, καί θά φυλαχθοῦν 
στό ἱερό Ἀρτοφόριο, γιά τίς Λειτουργίες 
τῶν Προηγιασμένων Δώρων πού θά γί-
νουν ἐντός τῆς ἑβδομάδας. Κατ’ αὐτές τίς 
Λειτουργίες ὁ Ἱερέας θά προσφέρει στούς 
πιστούς πρός μετάληψη τά Προηγιασμέ-
να αὐτά Δῶρα. 

Θά ἤθελα νά κλείσω τήν σύντομη αὐτή ἀναφορά στήν ἀκολουθία τῶν προηγι-
ασμένων τιμίων δώρων μέ τά λόγια του ALEXANDER SCHMEMANN - ἀπό τό 
βιβλίο ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. Στήν ὅλη διάρκεια 
τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά δώσουμε ἕνα τουλάχιστον ἀπόγευ-
μα γιά νά παρακολουθήσουμε τήν Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. 
Καμιά ἀναφορά στίς συνθῆκες τῆς ζωῆς, στήν ἔλλειψη χρόνου κ.λπ., δέν γίνεται 
δεκτή σ’ αὐτό τό ση-
μεῖο. Ὅλα ἐξαρτῶνται 
ἀπό τά ἄν παίρνουμε ἤ 
ὄχι στά σοβαρά τή πί-
στη μας. Ἄν ὅμως στε-
ρηθοῦμε καί αὐτές τίς 
ἐλάχιστες φορές, τότε 
στεροῦμε στόν ἑαυ-
τό μας μιά ἀναντικα-
τάστατη πνευματική 
ἔμπνευση καί βοήθεια.

Τά Μοναστήρια εἶ-
ναι μικρά ἤ μεγάλα 

κτηριακά συγκροτή-
ματα, περιστοιχισμένα 
ἀπό ψηλούς καί χον-
δρούς τοίχους, οἱ ὁποῖοι 
προστάτευαν κατά τό 
παρελθόν τούς μονα-
χούς ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς θρησκείας 
μας καί ἐνίοτε τῆς πατρίδας μας. Τά πα-
λαιότερα καί πιό ἀπομακρυσμένα ἀπό 
κατοικημένες περιοχές Μοναστήρια πού 
συναντᾶμε ἔχουν φρουριακή μορφή, μέ 
δυνατά ὀχυρωματικά ἔργα.

Οἱ παραλιακές Μονές εἶναι συνήθως 
κτισμένες πάνω σέ βράχους. Οἱ ἐξωτερικοί 
τοῖχοι εἶναι λεῖοι μέ δεσίματα ἐνισχυμένα 
ἀνά διαστήματα καί μέ ὀχυρωματικούς 
πύργους στούς ὁποίους κατέφευγαν οἱ 
μοναχοί σέ περίπτωση ἐπιδρομῆς. Ἐπίσης 
πάντα ὑπάρχουν τουλάχιστον δυό εἴσο-
δοι. Ἡ κεντρική πύλη ἔχει τή μορφή πυλώ-
να μέ μικρή σκεπαστή εἴσοδο πού ἀνοίγει 
τό πρωί καί κλείνει μέ τή δύση τοῦ ἡλίου. 
Ἡ κεντρική θύρα εἶναι διπλή κατασκευα-
σμένη ἀπό χονδρά ξύλα ἡ ὁποία κλείνει 
ἀπό μέσα μέ μία ἤ δύο ἀμπάρες γιά λόγους 
ἀσφαλείας. Ἡ κεντρική πύλη βρίσκεται 
δυτικά ὥστε οἱ ἐπισκέπτες τοῦ Μοναστη-
ριοῦ νά μήν ἐνοχλοῦν τούς μοναχούς. Τόν 
ἴδιο προσανατολισμός ἔχει καί ὁ Ναός ὁ 
ὁποῖος βρίσκεται στό κέντρο τοῦ Μονα-
στηριοῦ καί εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο 
πού εἶναι ἀφιερωμένη ἡ Ἱερά Μονή.

Λόγω τοῦ ὡραρίου, τό ὁποῖο στίς Μο-

Ἡ Ἀρχιτεκτονική τῶν  Ἱερῶν Μονῶν
Τῆς κ. Μαζανάκη Τριανταφυλλιᾶς, Γραμματέως τοῦ  Ἱδρύματος 

«Ἐκκλησιαστική Διακονία» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.

νές τηρεῖται μέ ἰδιαίτερη 
αὐστηρότητα, συχνά 
συναντᾶμε ἔξω ἀπό τήν 
κεντρική πύλη πέτρινα 
καθίσματα μέ σκέπα-
στρο γιά τούς ἐπισκέ-
πτες πού θά τύχει νά 
φθάσουν πρίν ἀνοίξει τό 

Μοναστήρι τίς πύλες του. Πάνω ἀπό τήν 
πύλη συναντᾶμε εἰδικές τρύπες τίς λεγό-
μενες «φονιάδες» ἀπό τίς ὁποῖες οἱ μονα-
χοί ἔριχναν κατά τό παρελθόν καυτό λάδι 
ἤ μολύβι γιά νά διώξουν τούς πολιορκητές.

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐσωτερικό τῶν Μο-
ναστηριῶν, στίς ἐσωτερικές πλευρές τοῦ 
τείχους εἶναι κτισμένα τά κελιά τῶν μο-
ναχῶν τά ὁποῖα ἔχουν κοντή εἴσοδο γιά 
νά σκύβουν μπαίνοντας οἱ μοναχοί ὡς 
ἔνδειξη ταπεινότητος.

Στό ἐσωτερικό τοῦ Μοναστηριοῦ 
ὑπάρχει τό μαγειρεῖο, ἡ Τράπεζα, τό ἐλαι-
ουργεῖο, οἱ ἀποθῆκες καί ἄλλοι χῶροι. Σέ 
ἰδιαίτερη θέση εἶναι τό Ἡγουμενεῖο, τό 
«Ἀρχονταρίκι» καί ἡ βιβλιοθήκη. Σέ ὁρι-
σμένες Ἱερές Μονές ὑπάρχει καί κοιμητη-
ριακό παρεκλήσιο. 

Ἡ Ἀρχιτεκτονική τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
διαφέρει ἀνάλογα μέ τό ἔτος κτήσεώς 
τους. Συχνά γύρω ἀπό τίς Ἱερές Μονές 
πού εἶναι κτισμένες σέ ἀπόμερες περιο-
χές ὑπάρχουν σπήλαια τά ὁποῖα χρησιμο-
ποιοῦσαν κατά τό παρελθόν οἱ μοναχοί 
ὡς ἐρημητήρια. Στίς μέρες μας οἱ χῶροι 
αὐτοί χρησιμοποιοῦνται ὡς τόποι προ-
σκυνήματος.
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ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ, ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ
τοῦ  Ἱερομονάχου Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου

Ζ οῦμε σὲ μία ἐποχή, ποὺ ἡ διατύ-
πωση κρίσης γιὰ τὸν ἄλλο εἶναι 
μία καθημερινὴ πράξη ποὺ τὶς 

περισσότερες φορὲς εἶναι καὶ ἀναγκαία. Τὸ 
πολίτευμα π.χ. ποὺ διαλέξαμε δὲ μπορεῖ νὰ 
λειτουργήσει χωρὶς τὴν ἔκφραση τῆς κρί-
σης μας. Ἡ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης στη-
ρίζεται στὴν κρίση. Ὁπουδήποτε ὑπάρχουν 
ἐξετάσεις, προϋποτίθεται ἡ κρίση. Ἀκόμη 
καὶ στὴν καθημερινὴ ἀνθρώπινη συναλ-
λαγὴ συμβαίνει τὸ ἴδιο.

Μήπως, λοιπόν, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θέματος, 
δὲν εἶναι κατάλληλη γιὰ τὴν ἐποχή μας;

Ὅταν ὅμως λέμε ὅτι ἡ κρίση εἶναι μία 
καθημερινὴ πράξη χρήσιμη δὲν σημαίνει, 
ὅτι κάθε της μορφὴ φέρνει καὶ τὴ σφραγῖδα 
τῆς καταξιώσεως. Ἡ ψευδομαρτυρία καὶ ἡ 
συκοφαντία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ κλινικὰ 

της συμπτώματα. Καὶ τὰ συμπτώμα-
τα αὐτὰ μποροῦν νὰ πολλαπλασιασθοῦν. 
Ἑπομένως ἡ κρίση δὲν εἶναι μιὰ πράξη 
ποὺ γίνεται ἄσχετα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
τὸ ἦθος. Ἔτσι τὸ νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ τὴ 
δεοντολογία τῆς κρίσης δὲν εἶναι κάτι ποὺ 
μπορεῖ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὸν πιστό.

Στὴν περίπτωσή μας ὅμως τὸ νόημα τῆς 
κρίσης εἶναι σωτηριολογικό. Δηλαδή ἡ κρί-
ση, γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦν οἱ ἀσκητές μας, 
ἀναφέρεται σὲ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ 
τὴν ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ σχέση 
του μὲ τὸ Θεό. Κάτω ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ αὐτὴ 
γωνία, ὁ λόγος τῶν ἀσκητῶν μας γιὰ τὴν 
κρίση ἀποτελεῖ μία διαφορετικὴ τομὴ τοῦ 
ἠθικοῦ χώρου, ἀπὸ τὴν τομὴ ποὺ δημιουρ-

γεῖ ὁ κοσμικὸς λόγος γιὰ τὸ ἴδιο θέμα. Ὅτι 
λοιπόν ὁ λόγος τῶν ἀσκητῶν γιὰ τὴν κρίση 
μπορεῖ νὰ ἀποπροσανατολίζει τὸν πιστὸ 
ἀπὸ τὸ χρέος γιὰ τὴ συμμετοχή του στὴ 
λειτουργία τοῦ κόσμου, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
δικαιολογημένη.

Ὁ λόγος τῶν Πατέρων μας γιὰ τὴν κρί-
ση, ἀφορᾶ τὴ στάση ποὺ πρέπει νὰ τηρεῖ 
ὁ μοναχὸς καὶ ὁ κάθε χριστιανὸς στὸ χῶρο 
τῆς προσωπικῆς του πνευματικῆς ζωῆς 
ἀπέναντι στὰ ἄλλα ἄτομα, ὅταν ἡ σχέση 
του μὲ αὐτὰ εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ διοικητικὴ 
ἢ συγκεκριμένη πνευματικὴ εὐθύνη. Ὅταν 
ὅμως ὁ χριστιανὸς φέρνει τὸ βάρος τῆς 
εὐθύνης αὐτῆς, ὅπως ὅταν εἶναι π.χ. ἡγού-
μενος, ἢ προϊστάμενος κάποιας ὑπηρεσίας, 
τότε εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ σχηματίζει 
κρίσεις καὶ νὰ παίρνει ἀποφάσεις. Ὡστόσο 
τὸ δικαίωμα αὐτὸ δὲ σχετίζεται μὲ τὸ πρό-
σωπό του, ἀλλὰ μὲ τὸ λειτούργημά του. Ὁ 
Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος συμβουλεύει: «Στὰ 
φανερὰ νὰ κρατᾶτε τὴ θέση τοῦ ἡγουμέ-
νου, δηλαδὴ νὰ τιμωρεῖτε ὅταν πρέπει, νὰ 
ἐλέγχετε ἐκεῖ ποὺ πρέπει ἢ νὰ παρηγορεῖτε, 
ἐκεῖ ποὺ εἶναι χρήσιμο. Κι ὅλα αὐτὰ πρέπει 
νὰ γίνονται, γιατί διαφορετικὰ ἡ ταπείνω-
σή σας καταντᾶ πρόφαση γιὰ νὰ χαλάει 
ἡ τάξη στὴ σχέση ἡγουμένων καὶ ὑποτα-
κτικῶν, ἢ προϊσταμένου καὶ ὑπαλλήλου, μὲ 
ἀποτέλεσμα τὰ μοναστήρια καὶ οἱ ὑπηρε-
σίες νὰ βρίσκονται σὲ σύγχυση. Μέσα σας 
ὅμως νὰ θεωρεῖτε τοὺς ἑαυτούς σας σὰν 
ἀνάξιους δούλους ὅλων τῶν ἀδελφῶν».

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θεωρεῖται ὡς ὁ ὄλε-

θρος τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι τόσο ἡ κρίσις, 
ὅσο ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκρισις.

Τὶ εἶναι ὅμως 
ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ

1. Ὁρισμὸς
Ὁ ὅσιος Δωρόθεος Γάζης λέει: «Ἄλλο 

πρᾶγμα εἶναι ἡ καταλαλιὰ κι ἄλλο ἡ κατά-
κριση... Ἡ καταλαλιὰ εἶναι νὰ πεῖς ἐναντίον 
κάποιου, ὅτι π.χ. εἶπε ψέματα ἢ ὅτι θύμωσε 
ἢ ὅτι πόρνευσε ἢ κάτι τέτοιο. Μὲ αὐτὰ ποὺ 
εἶπες τὸν καταλάλησες, μ' ἄλλα λόγια λά-
λησες ἐναντίον του, φανέρωσες, δηλαδή, 
μὲ κακὸ κίνητρο τὸ ἁμάρτημά του. Ἡ κα-
τάκριση πάλι εἶναι νὰ πεῖς, ὅτι π.χ. ὁ τάδε 
εἶναι ψεύτης ἢ θυμώδης ἢ πόρνος. Στὴν 
περίπτωση αὐτὴ κατέκρινες τὴν διάθεση 
τῆς ψυχῆς του κι ἔτσι ἔβγαλες ἀπόφαση γιὰ 
ὅλη τὴ συμπεριφορά του καὶ τὴ ζωή του. 
Λέγοντας, λοιπόν, ὅτι αὐτὸς εἶναι τέτοιος, 
τὸν καταδίκασες ὡς τέτοιον».

2. Μὲ ποιοὺς τρόπους καταλαλοῦμε 
καὶ κατακρίνουμε

Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι καταλαλιᾶς 
καὶ κατακρίσεως. Ἄλλοι εἶναι ἄμεσοι, ἄλλοι 
πάλι δυσκολοδιάκριτοι. Τοὺς πρώτους 
χρησιμοποιοῦν ἄνθρωποι ἀνυποψίαστοι 
γιὰ τὸ κακὸ ποὺ κάνουν. Τοὺς δεύτερους 
χρησιμοποιοῦν ἄνθρωποι, πού, ζητοῦν νὰ 
προσβάλουν τὸ συνάνθρωπό τους χωρὶς 
ὅμως νὰ θέλουν νὰ φανερωθεῖ ἡ κακὴ τοὺς 
πρόθεση. 

Ἄς δοῦμε τοὺς ἐμμέσους καὶ δυσκολο-
διάκριτους. 

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι τὸ νὰ ἀνακατώ-
νει κανεὶς τὸν ἔπαινο καὶ τὴν κατάκριση. 
Ὃ ὅσιος Θαλάσσιος λέγει ἐπιγραμματικά: 
«Πολλὲς φορές, ἐκεῖνος ποὺ κατακρίνει 

τὸν ἀδελφό, κρύβει τὸ φθόνο του κάτω 
ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ ἐπαίνου». Μὲ περισ-
σότερη σαφήνεια μᾶς περιγράφει τὴν κα-
τάσταση αὐτὴν ὁ ὅσιος Μάρκος ὁ Ἐρημί-
της: «Ἐκεῖνος ποὺ ἐπαινεῖ κάποιον γιὰ ἕνα 
πρᾶγμα καὶ γιὰ ἄλλο τὸν κατακρίνει, πά-
σχει ἀπὸ κενοδοξία καὶ φθόνο. Ἔτσι μὲ τοὺς 
ἐπαίνους προσπαθεῖ νὰ κρύψει τὸ φθόνο 
καὶ μὲ τὴν κατάκριση ἐπιχειρεῖ νὰ προβάλει 
τὸν ἑαυτό του». 

Ἕνας ἄλλος τρόπος καταλαλιᾶς εἶναι 
αὐτός, ποὺ γίνεται τάχα ἀπὸ ἀγάπη. Λέει 
πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς 
Κλίμακας: «Ἄκουσα μερικοὺς νὰ καταλα-
λοῦν καὶ τοὺς μάλωσα. Οἱ ἐργάτες αὐτοὶ 
τοῦ κακοῦ, γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦν, μοῦ εἶπαν, 
ὅτι τὸ κάνουν αὐτὸ ἀπὸ ἀγάπη. Ἕνας τέ-
τοιος τρόπος ἀγάπης εἶναι δεκτὸς ἀπὸ τὸν 
Κύριο». 

Οἱ αἰτίες τῆς καταλιᾶς 
καὶ τῆς κατακρίσεως

Σὰν αἰτίες θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀνα-
φέρει τὴν ἀδυναμία τῆς σωστῆς ἐκτιμήσε-
ως τῆς καταστάσεως τοῦ ἄλλου, τὴ βεβαι-
ότητα στὴν ἀνθρώπινη κρίση, τὴν ἄγνοια 
γιὰ τὸ τί σκέφτεται ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄλλο, τὸ 
φθόνο, τὴν ἰδιοποίηση τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ 
κλπ.

Ἄς τὸ ἀναλύσουμε περισσότερο. Κά-
νουμε τὴν ὑπόθεση, ὅτι κάποιος γνωστός 
μας ἔπεσε θῦμα δυστυχήματος ἢ ἀρρώστη-
σε βαρειά. Ἂν δὲν εἴμαστε χαιρέκακοι, εἶναι 
αὐτονόητο, ὅτι θὰ λυπηθοῦμε, θὰ θελήσου-
με νὰ τὸν βοηθήσουμε καὶ θὰ δοξάσουμε 
τὸ Θεό, ποὺ δὲν εἴμαστε στὴ θέση του. Γιατί 
ὅμως δείχνουμε ἐντελῶς διαφορετικὴ συ-
μπεριφορά, ὅταν ὁ ἴδιος γνωστός μας κάνει 
μία ἠθικὴ παράβαση; 

Ὁ λόγος εἶναι ξεκάθαρος. Στὴν πρώτη 
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περίπτωση πιστεύουμε, ὅτι τὸ ἀτύχημα τοῦ 
γνωστοῦ μας εἶναι κάτι ποὺ τὸν βλάπτει καὶ 
πού, ἂν συνέβαινε σὲ μᾶς, θὰ ἦταν τὸ ἴδιο 
βλαβερό. Στὴ δεύτερη περίπτωση δὲν εἴμα-
στε βέβαιοι, ὅτι μὲ τὸ παράπτωμά του βλά-
πτεται καὶ γι' αὐτὸ ἀντιδροῦμε, ὅπως θὰ συ-
μπεριφερόταν κάποιος, ποὺ θὰ τὸν ζήλευε.

Ἄλλη αἰτία εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁ 
ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς μεταξὺ τῶν ἄλλων ποὺ 
γράφει ὅτι πρέπει νὰ μισοῦμε εἴναι: «...τὸ 
νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου, ὅτι εἶσαι κάτι ἢ 
ὅτι κατόρθωσες τὴν ἀρετὴ ἢ τὸ νὰ λές, ὅτι 
εἶμαι καλύτερος κάποιου ἄλλου ἢ ἔστω καὶ 
ἴσος του». 

Ἄλλη αἰτία, ὅσον ἀφορᾶ ἐδῶ στὴν πε-
ρίπτωσι τῆς κατακρίσεως κληρικῶν ἤ μο-
ναχῶν, εἶναι αὐτὴ ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ λα-
θεμένη, ἀντίληψη, ὅτι μὲ τὴν ἄσκηση δὲ 
μεταβάλλεται μόνο τὸ ἦθος τῶν μοναχῶν, 
ἄλλα καὶ ἡ φύση τους, ἔτσι ποὺ κάθε 
πταῖσμα, ἔστω καὶ τὸ πιὸ μικρὸ προδίνει 
μία παραχάραξη τῆς φύσεως τῶν μοναχῶν. 
Πάνω στὸ θέμα αὐτὸ ἕνας ἀσκητικὸς συγ-
γραφέας τονίζει τὰ ἑξῆς ἀπευθυνόμενος 
πρὸς μοναχούς:

«Πρέπει νὰ προσέχετε τὶς σχέσεις σας 
μὲ τοὺς κοσμικούς. Αὐτοὶ νομίζουν, ὅτι οἱ 
μοναχοὶ ποὺ ἄλλαξαν τὴ μορφὴ τῆς ζωῆς 
τους, δὲν ἄλλαξαν μόνο τὴ γνώμη τους, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνθρώπινη φύση τους. Ἔτσι 
δὲν ἀντικρύζουν τοὺς ἀσκητὲς σὰν ἀνθρώ-
πους ποὺ παιδεύονται κι αὐτοί, ἀπὸ τὰ 
πάθη τους, ἀλλὰ νομίζουν ὅτι οἱ μοναχοὶ 
ἔχουν ἐντελῶς ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ πάθη. 
Ὅταν δοῦν τὸν πνευματικὸ ἄνθρωπο νὰ 
ἔχει ἔστω καὶ σὲ κάτι μικρὸ ξεφύγει ἀπὸ 
τὸ σωστό, αὐτοὶ ποὺ πρῶτα τὸν θαύμαζαν, 
γίνονται σκληροὶ κατήγοροί του. Δὲν σκέ-
φτονται ὅτι οἱ ἴδιοι καθημερινὰ τραυματί-
ζονται ἀπὸ τὰ βέλη τῶν παθῶν».

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
Ὁ Ἀντίοχος τῆς Μονῆς τοῦ ἁγ. Σάββα 

μᾶς ζητεῖ νὰ ἀποφεύγουμε τὴν κατάκριση 
ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πιὸ μεγάλους ἁμαρτω-
λούς: «Τὸ νὰ κρίνουμε ἢ νὰ κατακρίνουμε 
δὲν εἶναι δουλειὰ δική μας, ἀλλὰ μόνο τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ μεγάλος κριτής, ξέρει τὶς 
καρδιές μας καὶ γνωρίζει τὰ κρυφὰ πάθη 
τῆς φύσης μας. Ποιὸς μπορεῖ νὰ καυχηθεῖ, 
ὅτι ἔχει ἁγνὴ καρδιά; Ἢ ποιὸς πάλι μπο-
ρεῖ νὰ τολμήσει νὰ πεῖ. "Καθαρὸς εἰμὶ ἀπὸ 
ἁμαρτιῶν"; Νὰ μὴ βγάζουμε, λοιπόν, κατα-
δικαστικὲς ἀποφάσεις βιαστικὰ καὶ ἀβασά-
νιστα ἔστω κι ἂν ἀκόμη φτάσουν στὰ ἔσχα-
τα τῆς κακίας».

Ὅπως κανεὶς δὲν πρέπει νὰ κρίνει, ἔτσι 
δὲν πρέπει καὶ νὰ καταλαλεῖ, ἔστω κι ἂν λέει 
τὴν ἀλήθεια. Ὁ ἴδιος ἅγιος μᾶς διδάσκει: 
«Δὲν πρέπει κανεὶς νὰ λέει τὸ παραμικρὸ γιὰ 
ἕναν ἀδελφό, ποὺ εἶναι ἀπών, μὲ σκοπὸ νὰ 
τὸν διαβάλει, γιατί αὐτὸ εἶναι καταλαλιά, 
ἔστω κι ἂν τὰ λεγόμενά του εἶναι ἀληθινά».

β. Οἱ ἀσκητὲς ζητοῦσαν νὰ σκεπάζο-
νται τὰ ἁμαρτήματα

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς 
κατακρίσεως ἔχει ὡς δεύτερο σκέλος τὴ 
συγκάλυψη τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ πλη-
σίον. Δὲν ἀρκεῖ νὰ μὴν κρίνει κανείς, τὸν 
ἀδελφό, ποὺ πέφτει σὲ κάποιο παράπτωμα, 
ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ ἐμποδίζει τοὺς ἄλλους, 
ὅσο τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ 
παράπτωμά του. Ἔτσι καὶ τὸν ἀδελφὸ βοη-
θεῖ καὶ τοὺς ἄλλους προφυλάσσει ἀπὸ τὸν 
ἐνδεχόμενο κίνδυνο νὰ πέσουν στὸν πει-
ρασμὸ τῆς κατακρίσεως. Ταυτόχρονα μὲ τὴ 
συμπεριφορὰ του αὐτή, κινεῖ τὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὰ δικά του ἁμαρτήματα.

Ὅταν ἕνας μοναχὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ 
Ποιμένα, ἂν πρέπει νὰ σκεπάζει τὸ πταῖσμα 
τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ ἅγιος γέροντας τοῦ ἀπά-
ντησε: «Τὴν ὥρα ποὺ σκεπάζουμε τὸ πα-
ράπτωμα τοῦ ἀδελφοῦ, σκεπάζει ὁ Θεὸς τὸ 
δικό μας».

Μᾶς συμβουλεύει καὶ ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ 
Σύρος: «Μ' αὐτοὺς ποὺ μετανοοῦν, νὰ χαί-
ρεσαι. Κανένα νὰ μὴν ἐλέγχεις καὶ κανένα 
νὰ μὴν κατηγορεῖς γιὰ τὴν συμπεριφορά 
του, οὔτε καὶ τὸν πιὸ κακό. Ἅπλωσε τὸ 
χιτῶνα σου, πάνω σ' αὐτὸν ποὺ ἔφταιξε, καὶ 
σκέπασέ τον». 

2. Τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων
α. Οἱ ἅγιοι οὔτε καταλαλοῦσαν οὔτε 

κατέκριναν
Ὁ πρῶτος καὶ καλλίτερος λόγος ἐνα-

ντίον τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατακρίσεως 
εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο παράδειγμα τῶν ἀσκητῶν 
μας. Ἄς τοὺς δοῦμε μέσα ἀπὸ τὴ ζωή τους 
καὶ τὴν διδασκαλία τους. 

Λέει ὁ ὅσιος Νικήτας ὁ Στηθάτος: 
«Αὐτὸς ποὺ πλησίασε τὰ ὅρια τῆς ἀπάθει-
ας, βλέπει μὲ σωστὸ τρόπο ὅ,τι ἔχει σχέση 
μὲ τὸ Θεό. Ὅλους τούς βλέπει ἁγίους...».

Γιὰ τὸν ὅσιο Ποιμένα λέγουν τὰ ἑξῆς: 
«Κάποτε ἐπισκέφτηκαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς 
γέροντες τὸν ἀββᾶ Ποιμένα καὶ τοῦ εἶπαν, 
θέλεις ἂν δοῦμε ἀδελφοὺς νὰ νυστάζουν 
τὴν ὥρα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν νὰ τοὺς 
σπρώχνουμε λίγο γιὰ νὰ παρακολουθοῦν 
τὴν ὁλονυχτία ξύπνιοι; Κι ὁ γέροντας τοὺς 
ἀπάντησε: Ἐγὼ μέχρι τώρα, ὅταν βλέπω 
ἀδελφὸ νὰ νυστάζει, βάζω τὸ κεφάλι του 
στὰ γόνατά μου καὶ τὸν ξεκουράζω». 

Ἄς θυμηθοῦμε γιὰ λίγο καὶ τὸν ἀββᾶ 
Μωυσῆ τὸν Αἰθίοπα: «Κάποιος ἀδελφὸς 
ἔπεσε σ' ἕνα ἁμάρτημα. Ἀργότερα, ὅταν 
ἔγινε ἡ σύναξη, ἔστειλαν νὰ φωνάξουν 

τὸν ἀββᾶ Μωσῆ, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν ἤθελε νὰ 
πάει. Τότε ὁ πρεσβύτερος ἔστειλε κάποιον 
νὰ τοῦ πεῖ: Ἔλα, γιατί σὲ περιμένουν. Τότε 
ὁ γέροντας πῆρε ἕνα παλιὸ καλάθι, τὸ γέ-
μισε μὲ ἄμμο καὶ τράβηξε γιὰ τὴ σύναξη. 
Καθὼς βγῆκαν ὅλοι νὰ τὸν προϋπαντή-
σουν, τὸν ρώτησαν Γιατί, πάτερ, κουβαλᾶς 
αὐτὸ τὸ καλάθι; Κι ὁ γέροντας ἀπάντησε: 
Οἱ ἁμαρτίες μου, ὅπως καὶ ἡ ἄμμος, πέ-
φτουν ἀπὸ πίσω μου καὶ δὲν τὶς βλέπω. Τί 
γυρεύω, λοιπόν, ἐδῶ γιὰ νὰ κρίνω ἁμαρτή-
ματα ἄλλου; Οἱ ἀδελφοὶ ποὺ ἄκουσαν τὰ 
λόγια του ὄχι μόνο δὲν εἶπαν τίποτε στὸν 
ἀδελφὸ ποὺ ἁμάρτησε, ἀλλὰ καὶ τὸν συγ-
χώρησαν».

Οἱ ἅγιοι ὄχι μόνο δὲν κατέκριναν, ἀλλὰ 
καὶ σκέπαζαν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. 
«Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀββᾶ Μακάριο τὸν με-
γάλο, ὅτι ἔγινε, σύμφωνα μὲ τὸ ρητό, θεὸς 
ἐπίγειος. Ὅπως ὁ Θεὸς σκεπάζει τὸν κό-
σμο, ἔτσι κι ὁ ἀββᾶς Μακάριος σκέπαζε τὰ 
ἐλαττώματα τῶν ἄλλων».

3. Ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκριση εἶναι 
ἁμαρτία. Τί δίδασκαν οἱ ἀσκητὲς

Ὁμόφωνη εἶναι ἡ γνώμη τῶν ἀσκητῶν 
μας, ὅτι ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκριση εἶναι 
ἔργα, ποὺ ὑποκινοῦνται ἀπὸ τὸ διάβολο. 
Ἐπιγραμματικὴ εἶναι ἡ φράση τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννη τῆς Κλίμακας: «Οἱ δαίμονες προ-
σπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ μᾶς κάνουν νὰ 
ἁμαρτήσουμε. Ὅταν δὲν τὸ πετυχαίνουν, 
τότε μᾶς βάζουν νὰ κρίνουμε, αὐτοὺς ποὺ 
ἁμαρτάνουν». 

Τὸ ἁμάρτημα τῆς καταλαλιᾶς βαρύνει 
καὶ αὐτὸν ποὺ ἀκούει. Γιὰ τὸν Μέγα Βασί-
λειο «ἐκεῖνος ποὺ καταλαλεῖ ἐναντίον ἑνὸς 
ἀδελφοῦ ἢ ἀκούει αὐτὸν ποὺ καταλαλεῖ καὶ 
τὸν ἀνέχεται εἶναι ἄξιος ἀφορισμοῦ».
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β. Ποιὰ ὅμως εἶναι τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς;

Ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκριση σὰν 
ἁμαρτήματα δὲ μένουν χωρὶς συνέπειες. 
Καὶ οἱ συνέπειες αὐτὲς εἶναι πολὺ βαριές. 
Ὡς πρώτη εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη ἀπὸ τὸ Θεό. 
Ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας λέει, ὅτι, αὐτὸς ποὺ κρί-
νει, κατηγορεῖ καὶ ἐξουθενώνει τὸν ἀδελφὸ 
«ἀποξενώνει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸ ἔλεος 
ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ ἅγιοι…». Τίποτε 
ἄλλο δὲ γυμνώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ δὲν 
τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἐγκατάλειψη ὅσο ἡ κατα-
λαλιὰ ἢ ἡ κατάκριση ἢ ὁ ἐξευτελισμὸς τοῦ 
ἀδελφοῦ»· 

Ἡ ἐγκατάλειψη ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα 
τὴν πτώση: «Μὴ φανῆ παράξενο,.. ἐφ' ὅσον 
ἐγκαταλείφτηκες ἀπὸ τὸ Θεό, θὰ πέσεις σὲ 
παράπτωμα σαρκικὸ ἢ τῆς γλώσσας ἡ τοῦ 
λογισμοῦ. Ἂν δὲν εἶχες κρίνει κάποιον σὲ 
στιγμὴ ἀδυναμίας τῆς ἀνθρώπινης φύσης 
του, δὲν θὰ εἶχες ἐγκαταλειφτεῖ ἀπὸ τὴ δί-
καιη κρίση τοῦ Θεοῦ» .

Καὶ ἡ πτώση αὐτὴ ποὺ φέρνει ἡ καταλα-
λιὰ καὶ ἡ κατάκριση εἶναι «θάνατος ψυχῆς».

4. Ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκριση εἶναι 
παράβαση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. 

Γιὰ τοὺς ἀσκητές μας, ὅσοι πέφτουν στὰ 
ἁμαρτήματα τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατα-
κρίσεως παραβαίνουν τὴ θεολογία καὶ τὴν 
Ἐκκλησιολογία.

α. Εἶναι παράβαοη τῆς Θεολογίας
Ἡ βασικὴ σκέψη τῶν γερόντων πάνω 

στὸ θέμα μας, εἶναι ὅτι ἡ κρίση γιὰ τὸν 
ἄλλο ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ μία μεριὰ σχετίζεται 
μὲ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα στὰ ἔσχα-
τα, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν ἀποτελεῖ δικαίω-
μα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
κρίνει, προσβάλλει τὸ Θεό. Τὴν ἄποψή 

τους αὐτὴ οἱ ἀσκητές μας τὴ διατυπώνουν 
μὲ πολλοὺς τρόπους.

Σχετικὰ μὲ τὸ χρόνο, ποὺ γίνεται ἡ κρί-
ση, λένε, ὅτι εἶναι ἄκαιρη, μιὰ καὶ ἢ πραγ-
ματικὴ ὥρα τῆς κρίσης τῶν ἀνθρώπων 
συμπίπτει μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ 
Κυρίου. Γι' αὐτὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀλε-
ξάνδρειας Ἰωάννης ὁ ἐλεήμονας λέγει, ὅτι 
τὸ «πρὸ καιροῦ τι κρίνειν» εἶναι παράβαση 
τῆς ἐντολῆς.

Σχετικὰ μὲ τὴν ἴδια τὴν πράξη τῆς κρί-
σης, λένε ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ ὅσιος Ἀντίοχος διδάσκει: «Τὸ νὰ κρίνει 
κανεὶς ἢ νὰ κατακρίνει δὲν εἶναι δική μας 
δουλειά, ἀλλὰ μόνο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι 
μεγάλος κριτης». Νὰ ὅμως ποὺ ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι δὲν θέλουμε νὰ συμμορφω-
θοῦμε, ἀλλὰ προτρέχουμε, κρίνουμε τὸν 
ἄλλο «καὶ δὲν ἀφήνουμε τὴν κρίσι στὸ Θεὸ 
ποὺ εἶναι ὁ κριτής». Μὲ τὸν τρόπο ὅμως 
αὐτὸ παίρνουμε τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ 
κάνουμε δικό μας ἔργο. Ὁ Ἰωάννης τῆς 
Κλίμακος λέει: «Τὸ νὰ κρίνει κανεὶς εἶναι 
ἕνα ἀδιάντροπο ἅρπαγμα τοῦ ἀξιώματος 
τοῦ Θεοῦ». Λέγει καὶ ὁ ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ 
Σιναΐτης: «Ἐκεῖνος ποὺ κρίνει πρὶν ἀπὸ τὴν 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι Ἀντίχριστος, 
γιατί ἁρπάζει τὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ».

Ἕνα πολὺ διδακτικὸ ἀνέκδοτο μᾶς ἀνα-
φέρει ὁ ὅσιος Δωρόθεος: «…Νομίζω, ὅτι θὰ 
πρέπει νὰ τρέμουμε ὅταν ἀκούσουμε τί συ-
νέβηκε σ' ἐκεῖνο τὸν μεγάλο γέροντα, ποὺ 
ὅταν ἔμαθε γιὰ κάποιον ἀδελφό, ὅτι ἔπεσε 
στὸ ἁμάρτημα τῆς πορνείας, εἶπε. "Ὤ, πόσο 
ἔκαμε ἄσχημα"! Ξέρετε τί φρικτὰ διηγεῖται 
γι’ αὐτὸν τὸ Γεροντικό; Λέει, ὅτι ὁ ἅγιος 
ἄγγελος τοῦ ἔφερε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ, 
ποὺ ἁμάρτησε, καὶ τοῦ εἶπε: Κοίτα, αὐτὸς 
ποὺ ἔκρινες, πέθανε. Ποῦ διατάζεις τώρα 
νὰ τὸν βάλω; Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἢ 

στὴν κόλαση; Ὑπάρχει πιὸ φοβερὸ πρᾶγμα 
ἀπὸ τὸ βάρος αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως; Γιατί 
τί ἄλλο σημαίνει ὁ λόγος τοῦ ἀγγέλου, ποὺ 
εἶπε στὸν γέροντα, παρά, ὅτι Ἐπειδὴ ἐσὺ 
εἶσαι ὁ κριτὴς τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁμαρ-
τωλῶν, πές μου τί διατάζεις γιὰ τὴν ταπεινὴ 
αὐτὴ ψυχή; Τὴν ἐλεεῖς ἢ τὴν κολάζεις; Τὸ 
περιστατικὸ αὐτὸ ἔκανε τὸν ἅγιο ἐκεῖνο 
γέροντα νὰ ξαφνιαστεῖ τόσο πολύ, ὥστε νὰ 
περάσει τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς του 
μὲ χίλιους κόπους, παρακαλώντας τὸ Θεὸ 
νὰ τὸν συγχωρήσει γιὰ ἐκείνη τὴν ἁμαρ-
τία».

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸν 
ἀββᾶ Ἠσαΐα τὸν Θηβαῖο, ὅτι «αὐτὸς ποὺ 
καταλαλεῖ ἤ κρίνει τὸν πλησίον του κάνει 
τὸν ἑαυτὸ του Θεό».

β. Εἶναι παράβαση τῆς Ἐκκλησιολογίας.
Ἡ καταλαλιὰ καὶ ἡ κατάκριση εἶναι μία 

ἀντικοινωνικὴ πράξη.
Ὅποιος κατακρίνει, παραγνωρίζει τὸν 

κοινὸ ἀνθρώπινο κλῆρο, ὅτι ὅλοι εἶναι συ-
νυπεύθυνοι στὴν ἁμαρτία. «Μὴ μισήσεις 
τὸν ἁμαρτωλό, ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι». 
Λέγει καὶ ὁ ὅσιος Νεῖλος Ἄγκυρας: «Γιὰ 
τὸν διπλανό σου, ποὺ ἁμαρτάνει στέναξε, 
γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ στενάξεις καὶ γιὰ τὸν 
ἑαυτό σου». 

Τὸ ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ εἶναι συνυπεύ-
θυνοι στὴν ἁμαρτία, ὀφείλεται στὸ γεγο-
νός, ὅτι ὅλοι τους ἀποτελοῦν μιὰ ὀργανικὴ 
ἑνότητα. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ εἶναι τὸ σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ προ-
σβολὴ ὅμως τοῦ ἀδελφοῦ, ποὺ γίνεται μὲ 
τὴν κατάκριση, ἀποτελεῖ προσβολὴ ἐναντί-
ον τοῦ Χριστοῦ, γιατί μὲ τὴ συμπεριφορὰ 
αὐτὴ ἀπορρίπτεται ἕνα μέλος του. Γι' αὐτὸ 
ὁ Ἠσαΐας φτάνει νὰ πεῖ, ὅτι ἡ μετάνοια 
ἐκείνου ποὺ καταλαλεῖ καὶ κατακρίνει εἶναι 

μάταιη «γιατί ἀπέρριψε ἕνα μέλος τοῦ Χρι-
στοῦ».

Γιὰ νὰ γίνουν τὰ παραπάνω πιὸ κατανο-
ητά, ὁ ὅσιος Δωρόθεος μᾶς κάνει μία ὡραῖα 
παρομοίωση: «Νὰ βοηθούμαστε ἀναμεταξύ 
μας, ὡσὰν ὁ ἕνας νὰ εἶναι μέλος τοῦ ἄλλου. 
Ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος, πού, ὅταν ἔχει κάποιο 
τραῦμα στὸ χέρι ἢ στὸ πόδι κόβει τὸ μέλος 
του, ἔστω κι ἂν δημιουργηθεῖ σήψη; Ἀντί-
θετα μάλιστα τὸ καθαρίζει, τὸ πλένει, τοῦ 
βάζει φάρμακα, προσεύχεται… Μὲ λίγα 
λόγια δὲν ἐγκαταλείπει τὸ μέλος του, οὔτε 
ἀποστρέφεται τὴ δυσωδία του, ἀλλὰ κάνει 
τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ κάνει καλά».

Γ΄
Γιατὶ ὅμως 

Η ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ;

Διότι 1. Ἡ ἀνθρώπινη κρίση δὲν εἶναι 
ἀσφαλὴς

Ἡ κριτικὴ ποὺ κάνουν οἱ ἀσκητές μας 
στὴν καταλαλιὰ καὶ στὴν κατάκριση δὲν 
περιορίζεται μόνο στὸ νὰ τὶς χαρακτηρί-
σουν ὡς ἁμαρτήματα, ἄλλα παράλληλα 
προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν τοὺς λόγους, 
γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ προϋποθέσεις, πάνω 
στὶς ὁποῖες στηρίζονται τὰ δυὸ αὐτὰ ἁμαρ-
τήματα, δὲν εἶναι οὔτε ἀντικειμενικὰ οὔτε 
ὑποκειμενικὰ σωστές. 

Διότι α. Τὰ αἰσθητήριά μας κάνουν λά-
θος

Ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακας λέει ἐπιγραμ-
ματικά: «Μηδὲ τοῖς σοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶν 
κατάκρινε· πολλάκις γὰρ καὶ αὐτοὶ πεπλά-
νηνται», δηλαδή, «Νὰ μὴ κατακρίνης κάτι, 
ἔστω κι ἂν κάτι τὸ βλέπεις μὲ τὰ ἴδια σου 
τὰ μάτια· πολλὲς φορὲς συμβαίνει, νὰ πέ-
φτουν κι αὐτὰ σὲ πλάνη». 
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β. Δὲν γνωρίζουμε τὴν πρόθεση τοῦ 
ἄλλου

Εἶναι πράγματι δύσκολο νὰ κρίνει κα-
νεὶς ἕναν ἄλλο, γιατί δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει μὲ 
τί κίνητρο κάνει τὶς διάφορες πράξεις του. 
Καὶ ὁ ἅγιος Δωρόθεος μᾶς λέει, ὅτι ὑπάρ-
χουν περιπτώσεις, ποὺ ἀδελφοὶ κάνουν 
διάφορες πράξεις μὲ ἁπλότητα καρδιᾶς, 
ἐμεῖς ὅμως βλέποντάς τις, πέφτουμε στὸ 
ἁμάρτημα τῆς κατακρίσεως καὶ κολάζουμε 
τὴν ψυχή μας. Μιὰ τέτοια περίπτωση εἶναι 
αὐτὴ πού μᾶς περιγράφει ὁ ἔγκλειστος ὅσι-
ος Ἰωάννης: «Συμβαίνει κάποτε νὰ γίνεται 
ἀπὸ κάποιον κάτι μὲ ἀγαθὸ σκοπό, ἀλλὰ 
σ’ αὐτοὺς ποὺ τὸ βλέπουν νὰ μὴ φαίνεται 
σωστό. Κάτι τέτοιο ἔτυχε νὰ γίνει καὶ μὲ 
κάποιον ἅγιο Γέροντα. Περνώντας ἀπὸ τὸν 
ἱππόδρομο τὴν ὥρα τῶν ἀγώνων, μπῆκε 
μέσα μὲ ἀπόλυτη συνείδηση τοῦ τί ἔκανε. 
Καὶ βλέποντας αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονταν 
εἶπε μὲ τὸ μυαλό του: Κοίταξε πόσο πρό-
θυμα ἀγωνίζονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ διαβό-
λου! Πόσο περισσότερο πρέπει νὰ ἀγωνι-
ζόμαστε ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε οἱ κληρονόμοι 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν! Σκεπτόμενος 
αὐτὰ ἔφυγε πιὸ πρόθυμος γιὰ τοὺς πνευ-
ματικούς του ἀγῶνες ἀπὸ τὸ θέαμα ποὺ 
εἶδε». Πόσοι ἀπό ἐμᾶς θα ρίχναμε τὸν λίθο 
τῆς κατακρίσεως γιὰ τὸν συγκεκριμένον 
ἂνθρωπο βλέποντάς τον νὰ πηγαίνη στὰ 
ἱπποδρόμια! 

γ. Ἑρμηνεύουμε λανθασμένα τὴ συ-
μπεριφορὰ τοῦ ἄλλου

Οἱ ἄνθρωποι κρίνουν συνήθως τοὺς 
ἄλλους ἀνάλογα μὲ τὰ δικά τους προσω-
πικὰ δεδομένα. Ἐπειδὴ μάλιστα τὰ περισ-
σότερα παραπτώματα τῶν ἀνθρώπων δὲ 
γίνονται φανερά, ἀλλὰ τὰ συμπεραίνει 
κανεὶς ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη διαγωγή τους, 

ἡ διατύπωση μιᾶς κρίσης γιὰ τὸν ἄλλον 
ἄνθρωπο δὲν εἶναι καθόλου ἀσφαλής. Χα-
ρακτηριστικὴ πάνω σ' αὐτὸ εἶναι ἡ παρα-
τήρηση τοῦ Νικήτα Στηθάτου: «Ὅταν μὲ 
τὴν πνευματική μας τεμπελιὰ ἐπιτρέπουμε 
στοὺς δαίμονες νὰ ψιθυρίζουν στὰ αὐτιά 
μας διάφορες ὑπόνοιες γιὰ τοὺς ἀδελφούς 
μας, ἐνῶ ταυτόχρονα δὲν προσέχουμε τὶς 
κινήσεις τῶν ματιῶν μας, τότε οἱ ἴδιοι οἱ 
δαίμονες καταφέρνουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ 
κατακρίνουμε ὄχι μόνο τοὺς ἁπλοὺς ἀδελ-
φούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τέλειους στὴν ἀρετή. 
Ἂν βλέπεις π.χ. κάποιον ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι 
χαρούμενος, τὸν νομίζεις, ὅτι ἔχει ροπὴ 
γιὰ τὶς ἡδονὲς. Ἂν τὸν βλέπεις σκυθρωπὸ, 
τὸν νομίζεις, ὅτι εἶναι γεμάτος ὑπερηφά-
νεια. Δὲν πρέπει κανεὶς νὰ προσέχει στὴν 
ἐμφάνιση, γιατί κάθε κρίση, ποὺ στηρίζεται 
πάνω σ' αὐτὴ εἶναι λαθεμένη. 

2. Δὲν γνωρίζουμε τὴν ἱστορία τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἄλλου. Ἀκόμη 

α. Ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄν-
θρωπο

Στὰ πατερικὰ κείμενα ὑπάρχει ἕνα 
πλῆθος ἀπὸ μαρτυρίες ποὺ βεβαιώνουν, 
ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄνθρω-
πο. Μιὰ πολὺ χαρακτηριστική περίπτωσις 
βρίσκεται στὸ Γεροντικό: «Κάποτε σ' ἕναν 
ἀδελφὸ εἶχε ξεσηκώσει ἡ πορνεία μεγάλο 
πόλεμο μαζί του. Τὸν ἴδιο μάλιστα ἐκεῖνο 
καιρὸ συνέπεσε ὁ μοναχὸς αὐτὸς νὰ περνᾶ 
ἀπὸ μία μικρὴ πόλη τῆς Αἰγύπτου, καὶ εἶδε 
τὴν κόρη ἐνὸς αἰγυπτίου ἱερέα. Τὴν ἀγάπη-
σε καὶ ἀμέσως πῆγε στὸν πατέρα της καὶ 
τοῦ λέει Δῶσε μου τὴν κόρη σου γιὰ γυ-
ναῖκα. Ὁ ἱερέας ἀπάντησε: Δὲν μπορῶ νὰ 
σοῦ τὴ δώσω πρὶν ρωτήσω προηγουμένως 
τὸ θεό μου. Τότε πηγαίνει στὸ δαίμονα ποὺ 

λάτρευε γιὰ θεό, καὶ τοῦ λέει: Ἕνας μοναχὸς 
ζήτησε τὴ θυγατέρα μου γιὰ γυναῖκα. Νὰ 
τοῦ τὴ δώσω; Ὁ δαίμονας ἀπάντησε· Ρώ-
τησε τὸν ἐὰν εἶναι πρόθυμος νὰ ἀρνηθῆ 
τὸ Θεό του, τὸ βάπτισμα καὶ τὸ μοναχικὸ 
σχῆμα. Ὅταν ρωτήθηκε ὁ ἀδελφὸς ἔδωσε 
τὴ συγκατάθεση. Τὴν ἴδια ὅμως ἐκείνη ὥρα 
εἶδε κάτι σὰν περιστέρι νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ 
στόμα του καὶ νὰ πετὰ κατὰ τὸν οὐρανό. 
Ὁ ἱερέας τότε ξαναγύρισε στὸ δαίμονα καὶ 
τοῦ εἶπε: Συμφώνησε καὶ γιὰ τὰ τρία. Κι 
ὁ διάβολος ἀπάντησε: Νὰ μὴ δώσεις τὴν 
κόρη σου γιὰ γυναῖκα του. Ὁ Θεός του δὲν 
ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν ἀλλὰ ἀκόμη τὸν βοηθᾶ. 
Ὁ ἱερέας πάει στὸν ἀδελφὸ καὶ τοῦ λέει: 
Δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὴ δώσω. Ὁ Θεός σου 
ἀκόμη σὲ βοηθᾶ καὶ δὲν ἀπομακρύνθηκε 
ἀπὸ σένα. Σὰν ἄκουσε αὐτὰ ὁ ἀδελφός, 
συλλογίστηκε. «Πόση ἀγαθότητα ἔδει-
ξε ὁ Θεὸς σὲ μένα, κι ἐγὼ ὁ δύστυχος τὸν 
ἀρνήθηκα! Κι ὄχι μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
βάπτισμα καὶ τὸ μοναχικὸ σχῆμα. Ὡστό-
σο ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἀκόμη μὲ βοηθᾶ! Τότε 
συνῆλθε καὶ ἀνένηψε. Βγῆκε στὴν ἔρημο 
γιὰ νὰ συναντήσει ἕνα γνωστό του μεγάλο 
γέροντα καὶ νὰ τοῦ ἐξομολογηθεῖ τὸ πάθη-
μά του. Κι ὁ γέροντας τοῦ ἀπάντησε: Κάθι-
σε μαζί μου στὴ σπηλιὰ καὶ νήστεψε τρεῖς 
ἑβδομάδες, τρώγοντας κάθε δυὸ ἡμέρες. Κι 
ἐγὼ θὰ παρακαλῶ τὸ Θεὸ γιὰ σένα. Ὅταν 
πέρασε ἡ πρώτη ἑβδομάδα, ἦρθε ὁ γέρο-
ντας στὸν ἀδελφὸ καὶ τὸν ρώτησε· Εἶδες 
τίποτε: Κι αὐτὸς ἀπάντησε: Ναί, εἶδα τὸ 
περιστέρι ψηλὰ στὸν οὐρανὸ νὰ στέκεσαι 
πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου. Τότε ὁ γέροντας 
τοῦ εἶπε: Πρόσεχε πολὺ καὶ νὰ παρακαλεῖς 
τὸν Θεὸ ἀσταμάτητα, Τὴν ἄλλη ἑβδομάδα 
ξαναεπισκέφτηκε ὁ γέροντας τὸν ἀδελφὸ 
καὶ τὸν ρώτησε: Εἶδες τίποτε; Κι αὐτὸς 
τοῦ ἀπάντησε: Εἶδα τὸ περιστέρι, ὅτι ᾖρθε 

κοντὰ στὸ κεφάλι μου· Ὁ γέροντας τοῦ συ-
νέστησε: Νὰ νηστεύεις καὶ νὰ προσεύχεσαι 
δίχως τελειωμό. Σὰν συμπληρώθηκε καὶ ἡ 
τρίτη ἑβδομάδα ἔρχεται πάλι ὁ γέροντας 
καὶ ρώτησε τὸν ἀδελφό· Μήπως εἶδες τί-
ποτε περισσότερο ἀπὸ τὶς ἄλλες φορές. 
Κι ὁ ἀδελφὸς εἶπε: Εἶδα τὸ περιστέρι, ὅτι 
ᾖρθε καὶ στάθηκε ἐπάνω στὸ κεφάλι μου 
καὶ ἅπλωσα τὸ χέρι μου γιὰ νὰ τὸ πιάσω, 
κι αὐτὸ πέταξε καὶ μπῆκε μέσα στὸ στόμα 
μου. Τότε ὁ γέροντας εὐχαρίστησε τὸ Θεὸ 
καὶ εἶπε στὸν ἀδελφό: Τώρα ὁ Θεὸς δέχτη-
κε τὴ μετάνοιά σου. Ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρὸς νὰ 
προσέχεις τὸν ἑαυτό σου. Κι ὁ ἀδελφὸς 
ἀπάντησε: Ἀπὸ τώρα θὰ εἶμαι, ἀββᾶ, μαζί 
σου μέχρι ποὺ νὰ πεθάνω». Βλέπουμε ὅτι ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καταδιώκει τὸν ἄνθρωπο 
καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ὰνθρωπος τὸν ἀρνηθεῖ. 
Πῶς λοιπόν μπορῶ νὰ καταδικάσω τὸν 
ἄλλον;

β. Δὲν γνωρίζουμε τὸν ἀγῶνα του
Συνήθως οἱ ἄνθρωποι βλέπουν, τὸ 

ἁμάρτημα τοῦ διπλανοῦ τους, ἀλλὰ δὲν 
ξέρουν τί ἀγῶνας προηγήθηκε στὸν κάθε 
ἄνθρωπο, ὥσπου νὰ ἐνδώσει καὶ νὰ φτάσει 
στὴν πτώση. Ὁ ἀγῶνας αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ διαφοροποιεῖ τὸ ἴδιο ἁμάρτημα ἀπὸ 
ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο. Ὁ ἅγιος Κασσιανὸς 
λέει: «Πέρα ἀπὸ ὅσα εἴπαμε, στὸ νὰ κρί-
νουμε τοὺς ἄλλους εἶναι ἐπικίνδυνο καὶ 
γιὰ ἕναν πρόσθετο ἀκόμη λόγο. Ἐπειδὴ δὲν 
ξέρουμε τὴν ἀνάγκη ἢ τὴν αἰτία ποὺ τοὺς 
σπρώχνει νὰ κάνουν αὐτὰ πού μᾶς ἐνο-
χλεῖ καὶ ποὺ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ 
εἶναι καλὸ ἢ καὶ νὰ συγχωρεῖται, γινόμαστε 
αὐστηροὶ κριτές. Ἔτσι ὅμως πέφτουμε σὲ 
βαρὺ ἁμάρτημα γιατί νοιώθουμε γι’ αὐτοὺς 
συναισθήματα, ποὺ δὲν ταιριάζουν». Κά-
ποτε - κάποτε μάλιστα ὁ ἀγῶνας αὐτός, 
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ποὺ προηγεῖται πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση εἶναι 
τόσο σκληρός, ποὺ αὐτὸς καὶ μόνος μπορεῖ 
νὰ δικαιώσει τὸν ἁμαρτωλό. Πάνω σ' αὐτό 
μᾶς λέει ὁ ὅσιος Δωρόθεος τὰ ἑξῆς πολὺ 
ἐνδιαφέροντα: «Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι συνέ-
βη σὲ κάποιον ἀδελφό νὰ πέσει σὲ κάποιο 
παράπτωμα. Ποῦ ξέρεις πόσο ἀγωνίστηκε 
καὶ πόσο ἔσταξε τὸ αἷμα του πρὶν νὰ ἐνερ-
γήσει; Βλέπει ὁ Θεὸς τὸν κόπο του καὶ τὴ 
στενοχώρια ποὺ δοκίμασε πρὶν νὰ ἐνεργή-
σει τὸ κακὸ καὶ τὸν ἐλεεῖ καὶ τὸν συγχωρεῖ. 
Καὶ ὁ μὲν Θεὸς τὸν ἐλεεῖ, ἐσὺ δὲ τὸν κα-
τακρίνεις καὶ χάνεις τὴν ψυχή σου! Καὶ σὺ 
εἶδες τὴν ἁμαρτία, ὡστόσο τὴ μετάνοιά του 
δὲν τὴν ξέρεις».

γ. Ὁ ἁμαρτωλὸς μπορεῖ νὰ ἔχει κιόλας 
μετανοήσει καὶ σωθεῖ

Ἄς κάνουμε τὴν ὑπόθεση, ὅτι μπορεῖ 
κανεὶς νὰ διαπιστώσει τὸ ἁμάρτημα ἑνὸς 
ἀδελφοῦ καὶ νὰ τὸ ἐκτιμήσει σωστὰ καὶ δί-
καια. Ὡστόσο, ὡσότου τὸ πεῖ σὲ ἕναν ἄλλο, 
μπορεῖ ὁ ἀδελφὸς ποὺ ἁμάρτησε νὰ ζήτησε 
συγγνώμη ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ νὰ δικαιώθηκε. 
Καὶ τότε συμβαίνει αὐτὸ πού μας εἶπε μό-
λις πιὸ πάνω ὁ ὅσιος Δωρόθεος: «Ἐσὺ εἶδες 
τὸ ἁμάρτημα, ὡστόσο τὴ μετάνοιά του δὲν 
τὴν ξέρεις».

3. Ὅποιος κατακρίνει ζημιώνει τὸν 
ἑαυτό του

Νὰ ποιὲς εἶναι καὶ οἱ ζημίες τῆς ἁμαρ-
τίας αὐτῆς

α. Ὁ κατάλαλος προδίνει τὸν χαρακτῆ-
ρα του

Ξέρουμε, ὅτι τὰ ἁμαρτήματα αὐτὰ γί-
νονται μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, ποὺ ἔχει διάκριση, 
καὶ ἀκούει κάποιον νὰ καταλαλεῖ, εὔκολα 

διαπιστώνει τὶς ἀδυναμίες τοῦ χαρακτῆρα 
τοῦ καταλάλου, ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι αὐτὲς 
τὶς ἴδιες τὶς ἀδυναμίες του τὶς ἀποδίδει σ' 
αὐτοὺς ποὺ κρίνει. Γιὰ νὰ γίνουν, αὐτὰ, 
πιὸ κατανοητὰ φέρνουμε ἕνα παράδειγμα 
ὅπως μᾶς τὸ δίνει ὁ ὅσιος Δωρόθεος: «Ἄς 
πάρουμε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μιὰ νύχτα στέ-
κεται μόνος σὲ κάποιο μέρος. Ἐννοῶ ἕναν 
ὁποιοδήποτε κάτοικο τῆς πόλης. Ἄς ὑποθέ-
σουμε τώρα, ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ περνοῦν διαδο-
χικὰ τρεῖς ἄνθρωποι. Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς 
σκέπτεται ὅτι περιμένει κάποιον γιὰ πᾶνε 
στὴν ἁμαρτία. Ὁ δεύτερος φαντάζεται ὅτι 
εἶναι κλέφτης καὶ ὁ τρίτος ὑποθέτει, ὅτι ὁ 
ἄγνωστος φώναξε κάποιο φίλο του, ἀπὸ τὸ 
διπλανὸ σπίτι, καὶ τὸν περιμένει νὰ κατέ-
βει γιὰ νὰ πᾶνε κάπου νὰ προσευχηθοῦν. 
Κοιτᾶτε τώρα. Καὶ οἱ τρεῖς εἶδαν τὸν ἴδιον 
ἄνθρωπο στὸ ἴδιο μέρος, ὡστόσο δὲν σκέ-
φτηκαν τὰ ἴδια πράγματα. Ὁ ἕνας ὑπέθεσε 
αὐτό, ὁ ἄλλος ἐκεῖνο καὶ ὁ τρίτος ἄλλο, δη-
λαδὴ ὁ καθένας σκέφτηκε αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο, 
ἀνάλογα μὲ τὴν κατάστασή του». Αὐτὸ τὸ 
ἴδιο γεγονὸς τῆς καταλαλιᾶς μαρτυρεῖ τὸ 
πόσο φθονοῦμε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. 
Νὰ τί λέει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἰσαὰκ ὁ Σύ-
ρος: «Ἐκεῖνος ποὺ ντροπιάζει τὸν ἀδελφὸ 
μπροστὰ στὰ ματιὰ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν, 
ἀποδείχνει τὸ πόσο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι 
μέσα του ἰσχυρὸς ὁ φθόνος».

Ἐκτὸς τοῦ ὅτι αὐτὸς ποὺ καταλαλεῖ 
δείχνει τὸ χαρακτῆρα του, κι ἔτσι ντροπιά-
ζεται, ντροπιάζεται ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὸ γε-
γονός, ὅτι, ἐνῷ δουλεύει πολλὲς φορὲς σὲ 
τόσα καὶ τόσα πάθη, τολμᾶ νὰ περιεργάζε-
ται καὶ νὰ κρίνει τοὺς ἄλλους. 

β. Αὐτὸς ποὺ κατακρίνει, πέφτει σὲ 
διάφορα ἁμαρτήματα

Ἡ κατάκριση γίνεται ἀφορμὴ στὸν 

ἄνθρωπο νὰ πέφτει καὶ σὲ ἄλλα ἁμαρτήμα-
τα. Πολὺ ἐπιγραμματικά μᾶς τὸ διαβεβαι-
ώνει αὐτὸ ὁ ἀσκητὴς Χίλων: «Αὐτὸς ποὺ 
μὲ εὐχαρίστηση μιλάει γιὰ ὅσα κάνουν οἱ 
ἁμαρτωλοὶ γρήγορα ξυπνάει ἐναντίον του 
τὶς ἡδονές». Κι ὁ κανόνας αὐτὸς εἶναι τόσο 
ἀπόλυτος, ὥστε νὰ μὴν ξεφεύγουν οὔτε καὶ 
ὅσοι ἀπὸ τοὺς τέλειους ἔκαναν τὸ λάθος 
νὰ κατακρίνουν.

Τὸ πιὸ συνηθισμένο ἁμάρτημα ἢ ἔστω 
ὁ πειρασμὸς στὸν ὁποῖο πέφτουν αὐτοὶ 
ποὺ κατακρίνουν, εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μ' 
ἐκεῖνο ποὺ κατέκριναν. Τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς 
γιὰ νὰ γίνονται καταγέλαστοι καὶ ἔτσι νὰ 
συνετίζονται. Ὁ Ἰσαὰκ ὁ Σύρος μας λέει: 
«Ἀγάπησε τοὺς ἁμαρτωλοὺς χωρὶς νὰ μι-
μηθεῖς τὰ ἔργα τους, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ 
τοὺς περιφρονήσεις γιὰ τὰ ἐλαττώματά 
τους. Διαφορετικὰ κινδυνεύεις νὰ πέσεις κι 
ἐσὺ στοὺς ἴδιους πειρασμοὺς μὲ αὐτούς». 

γ. Ἡ κατάκριση καὶ ἡ καταλαλιὰ σκο-
τίζει τὸ νοῦ καὶ διώχνει τὴ Χάρι

Ἡ βλάβη, ποὺ προξενοῦν στὸν ἄνθρωπο 
τὰ παρὰ πάνω ἁμαρτήματα, τὸν ἀγκαλιά-
ζει ὁλόκληρο. Οὔτε καὶ ὁ νοῦς μένει ἔξω. Ὁ 
Ἠσαΐας παρατηρεῖ, ὅτι «ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ δι-
ατύπωση κατηγορίας ἐναντίον τοῦ ἄλλου 
ταράσσουν τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν 
τὸν ἀφήνουν νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ». Ὁ 
ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας λέγει ὅτι ἀπὸ 
τὴν κατάκριση, γεννιοῦνται μέσα στὸν 
ἄνθρωπο «λογισμοὶ βλασφημίας». «Τοῦ 
κρίνειν καὶ τοῦ κατακρίνειν ταὸν πλησίον 
παυσώμεθα, καὶ λογισμοὺς βλασφημίας οὐ 
φοβηθησώμεθα».

Γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς Χάρης τοῦ 
Θεοῦ πρέπει νὰ διαβάσουμε τὴν ἑπόμε-
νη ἱστορία: «Ἦταν κάποτε δυὸ μοναχοὶ σ’ 
ἕνα κοινόβιο. Κι οἱ δυό τους εἶχαν ἀξιωθεῖ 

ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ βλέπει ὁ καθένας τὴ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ ποὺ φώτιζε τὸν ἀδελφό του. Μιὰ 
Παρασκευὴ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ εἶχε βγεῖ 
γιὰ δουλειὰ ἔξω ἀπὸ τὸ κοινόβιο. Ἐκεῖ συ-
νάντησε κάποιον ἄλλο μοναχό, ποὺ πρωὶ 
- πρωὶ κιόλας εἶχε βάλει νὰ φάει. Δὲν κρα-
τήθηκε καὶ τοῦ εἶπε Ἀπὸ τόσο νωρὶς κιόλας 
τρῶς καὶ μάλιστα σήμερα ποὺ εἶναι Παρα-
σκευή; Τὴν ἄλλη ἡμέρα, τὴν ὥρα ποὺ γινό-
ταν ἢ συνηθισμένη σύναξη τῶν ἀδελφῶν 
στὴ μονή, ὁ μοναχὸς ποὺ εἶχε μείνει μέσα 
κοίταξε τὸν συνασκητή του καὶ παρατήρη-
σε μὲ μεγάλη λύπη, ὅτι εἶχε χάσει τὴ Χάρι 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὕστερα ἀντάμωσαν στὸ 
κελί, τὸν ρώτησε: Τί ἔκανες ἀδελφέ μου 
καὶ δὲν εἶδα, ὅπως μέχρι τώρα, τὴ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ ἐπάνω σου; Κι ὁ ἄλλος ἀπάντη-
σε· Δὲν ἔχω τὴν αἴσθηση, ὅτι ἔκανα κάτι τὸ 
πονηρὸ οὔτε στὴν πράξη, οὔτε στὴ σκέψη. 
Ξαναρωτᾶ ὁ πρῶτος: Οὔτε εἶπες καμιὰ 
κουβέντα; Τότε ὁ ἄλλος θυμήθηκε τὸ πε-
ριστατικὸ καὶ εἶπε: Ναί, χτὲς εἶδα ἕναν νὰ 
τρώει καὶ τὸν παρατήρησα, ὅτι παρασκευ-
ϊάτικα ἄρχισε κιόλας νὰ τρώει ἀπὸ τόσο 
νωρίς! Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἁμαρτία μου. 
Ἀδελφέ μου κουράσου μαζί μου γιὰ δυὸ 
ἑβδομάδες καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ μὲ 
συγχωρήσει. Ἔτσι κι ἔκαναν. Καὶ μετὰ ἀπὸ 
τὶς δυὸ ἑβδομάδες εἶδε ὁ ἀδελφὸς τὴ Χάρι 
τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχει ἔρθει στὸν ἀδελφό του. Κι 
οἱ δυό τους ἔνιωσαν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐχα-
ρίστησαν τὸ Θεό».

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ. 
ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ

Μέχρι τώρα εἴδαμε πόσο κακὸ πρᾶγμα 
εἶναι ἡ κατάκριση καὶ ἡ καταλαλιά. Ὑπάρ-
χουν ὅμως περιπτώσεις, ποὺ μπορεῖ κανεὶς 
νὰ ἀνακοινώσει τὸ παράπτωμα ἑνὸς ἀδελ-
φοῦ, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι καταλαλιά;
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Ὁ Μ. Βασίλειος στὸ ἀσκητικό του ἔργο 
«Ὅροι κατ' ἐπιτομήν» ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: 
«Τί ἔστι τὸ μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε;». 
Νὰ τί γράφει: «Ὅταν ὁ Κύριος διατάσσει τὴ 
μία φορὰ Μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε», 
καὶ τὴν ἄλλη «τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνειν», 
δέ μᾶς ἀπαγορεύει ὁλότελα τὴν κρίση, 
ἀλλὰ μᾶς διδάσκει, ὅτι ὑπάρχει διαφορὰ 
κρίσης ἀπὸ κρίση. Ἄν κάτι μᾶς ἀφορᾶ προ-
σωπικὰ ἢ εἶναι ἀβέβαιο δὲν πρέπει κανεὶς 
νὰ κρίνει τὸν ἀδελφό. 

Ὁ Μ. Βασίλειος μᾶς λέγει ὅτι μπορεῖ 
κανεὶς νὰ διατυπώνει μιὰ κρίση γιὰ ἕναν 
ἄλλο: 1. Ὅταν βλέπει τὸν ἀδελφὸ νὰ κάνει 
πράξεις ἀντίθετες μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἀνακοινώνει τὴν ἁμαρτία του γιὰ νὰ μὴ 
γίνει ἀθεράπευτη. Στὴν περίπτωση ὅμως 
αὐτὴ ἐκεῖνος ποὺ πάει νὰ διορθώσει τὸν 
ἄλλο δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἔνοχος στὸ ἴδιο 
ἁμάρτημα μὲ αὐτόν. 2. Ὅταν θέλει νὰ διορ-
θώσει ἀδελφὸ ποὺ ἁμαρτάνει καὶ συζητᾶ τὸ 
ἁμάρτημά του μὲ διακριτικοὺς γέροντες· 3. 
Ὅταν θέλει νὰ προφυλάξει ἀδελφούς, πού, 
ἀπὸ ἄγνοιά τους γιὰ τὴν ποιότητα ἄλλου 
ἀδελφοῦ, δημιουργοῦν μαζί του σχέσεις καὶ 
κινδυνεύουν νὰ βλάπτουν. Στὴν περίπτωση 
αὐτὴ μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ 
τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουν.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι τόνισα ὅτι ἄν ἡ ἀγαθὴ 
πρόθεση δὲν ὑπάρχει, τότε κι ἡ πιὸ καλὴ 
φαινομενικὰ πράξη γίνεται ἀφορμὴ γιὰ 
ἁμαρτία. 

Μιὰ τελευταία περίπτωση, ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε κανεῖς νὰ προσδέσει γιὰ τὸ πότε 
ἐπιτρέπεται ἡ κρίση, εἶναι ἡ περίπτωση τῆς 
ἀντικρούσεως τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας. 

Ὡστόσο στὸ σημεῖο αὐτὸ χρειάζεται με-
γάλη προσοχὴ γιατί ἡ κρίση ἐνὸς δογματι-
κοῦ κειμένου καὶ ἡ διαπίστωση ἐνὸς δογ-
ματικοῦ σφάλματος δὲν εἶναι τοῦ καθενός. 

Πολλὲς φορὲς ἕνας ποὺ δὲν ἔχει σωστὴ θε-
ολογικὴ παιδεία ἢ καὶ ἀκόμη σωστὴ κρίση 
μπορεῖ νὰ βρίσκει σφάλματα ἐκεῖ ποὺ δὲν 
ὑπάρχουν. 

Βλέπουμε ὅτι μέσα στὰ τόσα ποὺ εἶπαν 
οἱ ἀββάδες μας γιὰ νὰ καταδικάσουν τὴν 
ὀλέθρια συνήθεια τῆς κατακρίσεως, ἐλάχι-
στες μόνο φορὲς ἔκαναν λόγο γιὰ τὶς πε-
ριπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ἡ κρίση καὶ ἡ ἀνα-
κοίνωσή της σὲ ἄλλους ἐπιτρέπεται. Αὐτό 
μᾶς διδάσκει τὸ πόσο προσεκτικὸς πρέπει 
νὰ εἶναι κανείς, ὅταν δίνει στὸν ἑαυτὸ του 
τὸ δικαίωμα νὰ κρίνει κάποιον ἄλλο καὶ 
πόσο πρέπει νὰ ἐλέγχει προηγουμένως τὰ 
κίνητρά του. Πάντως, γιὰ ἐκείνους ποὺ 
βρίσκονται στὴν ἀρχὴ τοῦ δρόμου τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς τὸ πιὸ ἀσφαλὲς εἶναι νὰ 
προσπαθοῦν νὰ ἀποφεύγουν ἐντελῶς τὴν 
κρίση.

2. Πῶς γίνεται ἡ διόρθωση ἀπὸ τὰ πά-
θη τῆς κατακρίσεως καὶ τῆς καταλαλιᾶς

Ἂς δοῦμε τώρα τί πρέπει νὰ προσέξει ὁ 
Χριστιανὸς στὸν ἀγῶνα του ἐναντίον τῆς 
καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατακρίσεως.

Πρέπει ἀρχικὰ νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ θε-
ραπεία ἀπὸ τὰ πάθη εἶναι θέμα ἀποφάσε-
ως καὶ ἀσκήσεως. Οἱ Πατέρες προτείνουν 
γενικὰ δυὸ τρόπους γιὰ τὴν καταπολέμησί 
τους. Ὁ πρῶτος εἶναι ἀρνητικός, δηλαδὴ τὸ 
πῶς πρέπει νὰ τὶς ἀποφεύγει, καὶ ὁ δεύτε-
ρος ὁ θετικός, δηλαδὴ τὸ τί πρέπει νὰ κάνει 
κανεὶς γιὰ νὰ τὶς νικήσει.

α. Ὁ ἀρνητικὸς τρόπος
Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ κο-

ντά μας τοῦ κατάλαλου. Ἡ σύσταση αὐτὴ 
δὲ γίνεται γιὰ νὰ προφυλάξει μόνο τοὺς 
καταλάλους ἀπὸ ἕνα παράπτωμα, ἀλλὰ 
καὶ ἐμᾶς ποὺ τοὺς ἀκοῦμε. Ἄλλωστε, αὐτοὶ 

ποὺ καταλαλοῦν, μιλᾶνε ἀνάλογα μὲ τὴ δι-
άθεση ποὺ ἔχουνε αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀκοῦνε. 
Πάνω σ' αὐτό μᾶς λέει τὰ ἑξῆς ὁ ὅσιος 
Ἀντίοχος τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα: «Ἂν 
ἀκούσουμε νὰ μᾶς λένε λόγια κατὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ, νὰ μὴ κατηγορήσουμε αὐτὸν ποὺ 
τὰ λέει, ἀλλά ἐμᾶς. Γιατὶ αὐτοὶ συμμορφώ-
νονται πρὸς τὴ διάθεσή μας».

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας εἶναι 
πολύ ἀποφασιστικός. Συνιστᾶ νὰ διακό-
πτουμε τὸν καταλάλο: «Ποτὲ νὰ μὴν ντρα-
πεῖς αὐτόν, πού σοῦ καταλαλεῖ τὸν πλησίον 
σου. Ἀντίθετα μάλιστα νὰ τοῦ λές· Πάψε 
ἀδελφέ. Τὰ παραπτώματα ποὺ κάνω καθη-
μερινὰ εἶναι χειρότερα ἀπ' αὐτά. Πῶς, λοι-
πόν, μπορῶ ἐγὼ νὰ τὸν κατακρίνω; Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ θὰ κερδίσεις δυὸ πράγματα· 
γιατί μὲ ἕνα ἔμπλαστρο καὶ τὸν ἑαυτό σου 
θὰ γιατρέψεις καὶ τὸ διπλανό σου».

Τὸ δεύτερο μέρος σχετίζεται μὲ τὴν 
ἀπαίτηση νὰ μὴν εἴμαστε περίεργοι καὶ νὰ 
μὴν ἐρευνᾶμε τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων. Στὰ Ἀπο-
φθέγματα τῶν Πατέρων διδάσκει ὁ ἀββᾶς 
Μωυσῆς ἕναν ἀδελφό: «Ἄν μᾶς ἀφήσουν 
νὰ κοιτάξουμε τὶς ἁμαρτίες μας, δὲ θὰ ἔχου-
με καιρὸ νὰ δοῦμε τὶς ἁμαρτίες τοῦ διπλα-
νοῦ μας. Δὲν εἶναι ἄραγε ἀνόητος ἐκεῖνος 
ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἀφήνει τὸ δικό του νεκρὸ 
γιὰ νὰ πάει νὰ κλάψει τὸν πεθαμένο τοῦ δι-
πλανοῦ του;». 

Ἀντίθετα, ὅποιος δὲν ἀσχολεῖται μὲ 
τοὺς ἄλλους, δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ 
κρίνει καὶ νὰ κατακρίνει καὶ ἔτσι ἀμείβε-
ται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ σῴζεται. Ἄς ἀκούσου-
με πάνω σ' αὐτὸ τὸν ὅσιο Ἀναστάσιο τὸ 
Σιναίτη μέσα ἀπὸ ἕνα ὡραῖο ἀνέκδοτο: 
«Κάποτε ἕνας μεγαλόσχημος μοναχός, ποὺ 
ἔζησε ὅλο του τὸ βίο μὲ ἀμέλεια καὶ πνευ-
ματικὴ τεμπελιά, ἀρρώστησε βαριά. Παρ' 
ὅλο ὅμως ποὺ βρισκόταν στὰ τελευταῖα 

του, δὲ φαινόταν νὰ φοβᾶται καθόλου τὸ 
θάνατο. Ἀντίθετα μάλιστα τὸν περίμενε μὲ 
χαρὰ καὶ προθυμία. Ἕνας σεβάσμιος πατέ-
ρας, ἀπ' αὐτοὺς ποὺ τὸν παράστεκαν στὶς 
τελευταῖες του στιγμές, τοῦ εἲπε: Ἀδελφέ 
μου, πίστεψέ μας, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κα-
ταλάβουμε πῶς εἶσαι τὴν ὥρα αὐτὴ τόσο 
ἀμέριμνος.. Νομίζαμε, ὅτι ὅλη σου τὴ ζωὴ 
τὴν πέρασες μὲ ἀμέλεια καὶ τεμπελιά. Τότε 
ὁ ἀδελφὸς ἀπάντησε: Εἶναι ἀλήθεια, σεβά-
σμιοι πατέρες, ὅτι πέρασα ὅλο μου τὸ βίο, 
ὅπως ἀκριβῶς νομίζατε γιὰ μένα. Τώρα 
δὰ μόλις οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ μοῦ ἔφεραν 
τὸ χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ μοῦ 
διάβασαν τὰ ἀμαρτήματα, ποὺ ἔκανα ἀπὸ 
τὸν καιρὸ ποὺ ἔγινα μοναχός. Μὲ ρώτησαν 
μάλιστα ἂν τὰ θυμᾶμαι, κι ἐγὼ ἀπάντησα 
ὅτι τὰ ξέρω. Συμπλήρωσα ὅμως ὅτι ἀπὸ τὸν 
καιρό, ποὺ ἔγινα μοναχός, δὲν ἔκρινα κανέ-
ναν ἄνθρωπο, οὔτε πάλι ἔδειξα μνησικακία 
σὲ κανένα. Παρακάλεσα στὴ συνέχεια νὰ 
ἰσχύσει καὶ γιὰ μένα ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ εἶπε "Μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε" 
καὶ «Ἄφές, καὶ ἀφεθήσεται ὑμίν». Γέροντές 
μου, ὅταν εἶπα αὐτὰ στοὺς ἀγγέλους, ἔσχι-
σαν ἀμέσως τὸ χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν 
μου. Τώρα πηγαίνω στὸ Χριστὸ μὲ πολλὴ 
χαρὰ καὶ ἀμέριμνος. Καὶ καθὼς ἔλεγε αὐτὰ 
ὁ ἀδελφὸς στοὺς πατέρες, παρέδωσε τὸ 
πνεῦμα του στὸν Κύριο μὲ εἰρήνη, ἐνῷ ταυ-
τόχρονα ἔγινε ἀφορμὴ νὰ ὠφεληθοῦν ὅλοι 
ὅσοι τὸν παρέστεκαν».

Αὐτὸς ἦταν ὁ ἀρνητικὸς τρόπος. Ἄς 
δοῦμε καὶ τὸν θετικὸ τρόπο:

β. Ὁ θετικὸς τρόπος
Πρῶτα πρέπει νὰ ἐργάζεται κανεὶς 

πάνω στὸν ἑαυτό του.
Ἡ ἐργασία αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ἔχει ὡς 

στόχο μόνο τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν μεγά-
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λων ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν πιὸ μικρῶν. 
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ μικρὰ ἔρχονται τὰ μεγάλα. 

Σημαντικό, λοιπόν, εἶναι νὰ προσέχει 
κανεὶς τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κοιτᾶ τὶς ἁμαρ-
τίες του. Ὁ ὅσιος Νεῖλος λέει: «Σ' αὐτοὺς 
ποὺ σφάλλουν νὰ μὴν ξεσηκώνεσαι ὡς 
δικαστὴς γεμάτος ἀπὸ λογισμοὺς ἀλαζο-
νικούς, ἀλλὰ νὰ προσέχεις τὸν ἑαυτό σου 
καὶ τὶς πράξεις σου μὲ ἄγρυπνο μυαλό. Ἂν 
ἔκανες κάποιο σφάλμα νὰ στενάζεις, κι ἂν 
κατόρθωσες κάτι νὰ μὴν καμαρώνεις. Ἂν 
μέχρι τώρα δὲν σὲ κατηγόρησαν, νὰ μὴν 
ὑπερηφανεύεσαι».

Ἐκτός ἀπὸ αὐτά καλὸ εἶναι νὰ μὴ δίνει 
προσοχὴ καὶ στὶς ἀφορμὲς τῆς καταλαλιᾶς 
καὶ τῆς κατακρίσεως. Τέτοιες εἶναι τὰ αὐτιά 
του καὶ τὰ μάτια του. Ὁ Ἠσαΐας διδάσκει: 
«Ἂν ἀκούσεις κάπου λόγους καταλαλιᾶς, 
νὰ μὴν τοὺς συγκρατήσεις καὶ τοὺς πεῖς 
σὲ ἄλλον. Ἂν φυλάξεις τὰ αὐτιά σου, δὲ θὰ 
ἁμαρτήσει ἡ γλώσσα σου». 

Κι ἂν κάποιος μᾶς κατακρίνει ἕναν ποὺ 
μᾶς ἔκανε κακό; Νὰ τί λέει ὁ Ἠσαΐας: «Ἂν 
ἕνας ἀδελφός σοῦ κάνει κακό, καὶ μετὰ 
ἔρθει κάποιος καὶ καταλαλήσει ἐναντίον 
του, φύλαξε τὴν καρδιά σου, γιὰ νὰ μὴν ξα-
ναφουντώσει μέσα σου ἡ κακία. Θυμήσου, 
ὅτι θέλεις νὰ σοῦ συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτί-
ες, καὶ ἀπόφυγε νὰ ἐκδικηθεῖς τὸ διπλανό 
σου».

Ἡ ἐργασία ὅμως πάνω στὸν ἑαυτό μας 
πρέπει νὰ βαθύνει ἀκόμα περισσότερο. 

Ἔτσι φτάνουμε στὸ δεύτερο μέρος τοῦ 
θετικοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεως τῆς κατα-
κρίσεως ποὺ εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ προϋπό-
θεση γιὰ κάθε ἀρετή. 

Αἰτία τῆς καταλαλιᾶς καὶ τῆς κατακρί-
σεως εἴπαμε ὅτι εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Ἔτσι 
ἡ καλλιέργεια τῆς ταπεινώσεως χτυπᾶ τὸ 
κακὸ στὴ ρίζα του. Ἐπαναλαμβάνουμε τὰ 

λόγια του Εὐάγριου ἀπὸ τὸν Πόντο: «Ἂν ὁ 
ἄνθρωπος πρῶτα ἀπὸ ὅλα δὲν ταπεινώνε-
ται, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει στὴν ἄσκηση, 
γιατί ὅ,τι πετυχαίνει τὸ θεωρεῖ σὰν δικό του 
κατόρθωμα. Τότε περιφρονεῖ τοὺς ἄλλους 
καὶ λέει “ἐργάστηκα περισσότερο ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους”».

Παράλληλα μὲ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν πρό-
οδο στὴν ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως προτεί-
νουν οἱ γέροντές μας νὰ δείχνει κανείς ἐνδι-
αφέρον, καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ γίνη προ-
σπάθεια ἀναθεωρήσεως τοῦ τρόπου, ποὺ 
κοιτᾶμε τοὺς ἄλλους. Ὁ ἔγκλειστος ὅσιος 
Ἰωάννης, λέγοντας: «Δὲν θὰ ἦταν προτιμό-
τερο νὰ σκεφτεῖτε καλὰ πράγματα γιὰ τοὺς 
ἀδελφούς σας, ὥστε νὰ ὠφεληθεῖτε, ὅπως 
π.χ. ὅτι ἐμεῖς δείχνουμε ἀμέλεια ἐνῷ οἱ 
ἀδελφοί μας ἀσκοῦνται στὴν ἐγκράτεια;».

Ἕνα βῆμα ἀκόμη στὴν ἐκδήλωση τοῦ 
ἐνδιαφέροντός μας γιὰ τὸν ἄλλο εἶναι τὸ 
νὰ συμπάσχουμε μαζί του. Ξεκάθαρα μᾶς 
τὸ λέει ὁ ὅσιος Νεῖλος Ἄγκυρας: «Ὅταν 
ἁμαρτάνει ὁ διπλανός σου νὰ στενάξεις, 
ὥστε νὰ μπορέσεις νὰ στενάξεις καὶ γιὰ 
τὸν ἑαυτό σου. Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ 
τὴν ἁμαρτία».

Μιὰ πιὸ προχωρημένη μορφὴ ἐνδιαφέ-
ροντος γιὰ τοὺς ἄλλους εἶναι ἡ προσευχή. 
Ὁ Ἰσαὰκ ὁ Σύρος μᾶς λέει: «Νὰ μὴ μισήσεις 
τὸν ἀμαρτωλό. Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι. 
Νὰ μισήσεις καλύτερα τὶς ἁμαρτίες του καὶ 
νὰ προσευχηθεῖς γι' αὐτόν, ὥστε νὰ μοιά-
σεις τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν ἀγανακτοῦσε 
ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν ἀλλὰ προσευχό-
ταν γι' αὐτούς».

3. Ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς κακολογοῦν
Ἡ διδασκαλία τῶν καθηγητῶν τῆς ἐρή-

μου δὲν περιορίζεται μόνο στὴν καταδίκη 

τῶν μεγάλων αὐτῶν ἁμαρτημάτων ἢ στὴν 
ἐνημέρωση τῶν χριστιανῶν γιὰ τὸν τρόπο 
τῆς ἀποφυγῆς τους, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ σὲ 
συμβουλὲς γιὰ τὸ πῶς θὰ μπορέσει κανεὶς 
νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει, ὅταν αὐτὸς γίνει ἀντι-
κείμενο τῆς κατακρίσεως.

Προειδοποιοῦν τὸ χριστιανό, ὅτι στὸ 
στάδιο ποὺ βρίσκεται τὸν διακρίνει συ-
νήθως μιὰ ζωηρὴ εὐαισθησία. Αὐτὴ τὸν 
κάνει πολλὲς φορὲς νὰ ὑποψιάζεται ὅτι οἱ 
ἄλλοι ἀσχολοῦνται μαζί του καὶ τὸν κρί-
νουν. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐντελῶς ἄσχετο ἀπὸ 
τὸ φρόνημα τῆς ὑπερηφάνειας. 

Ἕνα ξεκαθάρισμα πάνω στὴ θλίψη, ποὺ 
δοκιμάζει κανείς, ὅταν τὸν κατακρίνουν 
μᾶς δίνει ὁ ὅσιος Ἠσαΐας. Ὁ ἀββᾶς ἐξηγεῖ, 
ὅτι ὁ πόνος, ποὺ δοκιμάζει κανεὶς στὴν 
περίπτωση αὐτὴ, εἶναι δημιούργημα τοῦ 
ἐγωισμοῦ. Νὰ τί λέει ὁ Ἠσαΐας: «Ἂν κανεὶς 
σὲ κατηγορήσει καὶ πονέσεις, τὸ πένθος 
σου δὲν εἶναι ἀληθινό... Ἂν ποῦν ἐναντίον 
σου κανένα λόγο, ποὺ δὲν κρύβει ἀλήθεια, 
καὶ σὺ ταραχτεῖς, σ' αὐτή σου τὴν ταραχὴ 
δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ... Ὅλες αὐτὲς οἱ 
ἀντιδράσεις φανερώνουν, ὅτι ὁ παλαιὸς 
ἄνθρωπος ζεῖ καὶ βασιλεύει».

Τὸ γεγονὸς τῆς ἐνεαντίο μας κατακρί-
σεως μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ἐκδήλωση 
εὐγνωμοσύνης ἀπέναντι στὸ Θεό, ποὺ δὲν 
ξεσκεπάζει ὅλες τὶς ἁμαρτίες μας. Ἔτσι μᾶς 
λέει ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας πολὺ ἐπιγραμματικά: 
«Ἀλλοίμονό μας, ἐνῷ ἐπιθυμοῦμε τὶς βρω-
μιὲς καὶ τὶς ἀκαθαρσίες, ἀπαιτοῦμε νὰ μᾶς 
τιμοῦν σὰν ἁγίους».

✴✴✴
Μέχρι τώρα οἱ ἀσκητές μας φρόντισαν 

νὰ μᾶς βοηθήσουν στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα 
ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε ἐνάντια στὸν ἑαυ-
τό μας, ὅταν γινόμαστε ἀντικείμενο κατα-
λαλιᾶς.

Ὅταν ὅμως κανείς ἔχη κάποια ὑπεύθυ-
νη θέσι καὶ ἄδικα συκοφαντεῖται, τότε τὶ 
πρέπει νὰ κάνη; Γιατὶ ἂν εἶναι ἕνας ἁπλός 
μοναχὸς ἤ χριστιανός, μπορεῖ εὔκολα νὰ 
ξεπεράση τὴν κατάστασι χωρὶς καμμία 
βλάβη. Ὅταν ὅμως εἶναι δημόσιο πρόσωπο 
καὶ κατασυκοφαντεῖται τότε εἶναι ὑποχρε-
ωμένος νὰ λάβη κάποια θέσι, διότι ὑπάρχει 
περίπτωσι α) σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν 
καὶ β) αὐξήσεως τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησί-
ας. Πρὶν ὅμως ξεκινήσει νὰ ἀποκαταστήσει 
τήν ἀλήθεια πρέπει νὰ ζυγοσταθμίσει τὰ 
πράγματα. Νὰ ἐλέγξει τὰ ἐλατήρια του. Νὰ 
ἐρευνήσει ἂν τὰ κίνητρά του περικλείουν 
ἐγωισμὸ ἢ θυμὸ ἢ ἐκδικητικότητα ὥστε ἡ 
ἐνέργεια, ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ κάνει, νὰ μὴν 
προσθέσει νέο τραῦμα στὸ τραῦμα του. 
Στὴν περίπτωση ὅμως ποὺ διαπιστώνει 
ὅτι στὰ κίνητρά του κρύβεται πάθος, εἶναι 
ἴσως καλύτερα νὰ σιωπᾶ καὶ νὰ ἀφήνει στὸ 
Θεὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας. Γιατί 
μία ἐμπαθὴς ἀπάντηση, ἀντὶ νὰ διορθώσει 
τὸ κακό, τὸ κάνει χειρότερο ζημιώνοντας 
καὶ αὐτὸν ποὺ διατυπώνει τὴν ἀπάντηση κι 
αὐτὸν στὸν ὁποῖο ἀπευθύνεται καὶ στοὺς 
τρίτους ποὺ τὴν πληροφοροῦνται.

Ἐπειδὴ πάνω στὸ θέμα αὐτὸ ποὺ ἐξε-
τάζουμε ὁ Μ. Βασίλειος, μὲ τὴ διπλὴ ἰδι-
ότητά του ὡς χριστιανοῦ καὶ ὡς ὑπεύθυ-
νου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη, δείχνει καὶ μὲ 
τὰ λόγια του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔργα του τὸ 
σωστὸ δρόμο. Θὰ ἦταν πολὺ χρήσιμο γιὰ 
μᾶς νὰ τὸν ἀκούσουμε.

Σὲ μιὰ περίπτωση γράφει στοὺς μονα-
χούς τῆς ἐπαρχίας μία μεγάλη ἐπιστολὴ γιὰ 
νὰ ἀποκαταστήσει τὴν τάξη. «...Τὸ ψέμα 
προφέρεται δίχως φόβο καὶ ἡ ἀλήθεια κα-
λύπτεται. Ὅσοι κατηγοροῦνται, καταδι-
κάζονται χωρὶς νὰ κριθοῦν. Ὅταν ἄκουσα, 
ὅτι ἀπὸ παλιὰ κυκλοφοροῦν γράμματα 
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ἐναντίον μου, ποὺ μὲ κατηγοροῦν… ἀπο-
φάσισα νὰ σιωπήσω. Καὶ τὸ ἔκαμα αὐτό. 
Ἐφέτος εἶναι ὁ τρίτος χρόνος πού, ἐνῷ 
συκοφαντοῦμαι, ὑποφέρω τὶς κατηγορίες. 
Μοῦ ἀρκεῖ ὅτι ἔχω τὸν Κύριο, ποὺ ξέρει τὶς 
κρυφὲς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων, ὡς μάρ-
τυρα ἐναντίον τῆς συκοφαντίας… Παρα-
καλῶ, νὰ μὴ δεχτείτε τὶς ἐναντίον μου κα-
τηγορίες…». Στὴ συνέχεια ὁ Μ. Βασίλειος 
ἀνασκευάζει τὶς κατηγορίες ποὺ διατυπώ-
θηκαν ἐναντίον του.

Παρατηροῦμε, ὅτι ὁ ἅγιος Ἱεράρχης, ὡς 
πρόσωπο, δὲν εἶχε δυσκολία νὰ ἀντιμετω-
πίσει τὶς ἐναντίον του κατηγορίες μὲ σιω-
πή. Τὸ μόνο ποὺ τὸν παρακίνησε νὰ διακό-
ψει τὴ σιωπὴ τοῦ ἦταν ἡ ἔγνοιά του γιὰ νὰ 
προστατέψει τοὺς ἄλλους. Ἡ διάθεσή του 
νὰ ἀντιπαρέρχεται τὶς ἐναντίον του κατη-
γορίες μὲ σιωπή, γίνεται ἰδιαίτερα φανερὴ 
σὲ μία περίπτωση, ποὺ ὁ κατήγορός του 
ἦταν μία αἱρετικὴ γυναῖκα, ἡ Σιμπλικία. Νὰ 
τί τῆς γράφει: «Ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι ἀθέλη-
τα μισοῦν τοὺς καλύτερους, γι' αὐτὸ κρατῶ 
τὴ γλῶσσα μου, πνίγοντας μέσα στὴ σιωπὴ 
τὴ ντροπὴ πού μοῦ προξένησαν οἱ βρισιές 
σου. Προτιμῶ ἀπὸ τοὺς γήινους δικαστὲς 
νὰ περιμένω τὸν οὐράνιο Δικαστή, ὁ 
ὁποῖος ξέρει νὰ ὑπερασπίζεται κάθε εἴδους 
ἀδικία καλλίτερα ἀπὸ ὁποιονδήποτε». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ἂν ἤθελε κανεὶς νὰ συνοψίση ὅλα ὅσα 

λέχθηκαν ἀπόψε γιὰ τὸ ὀλέθριο πάθος τῆς 
κατακρίσεως καὶ καταλαλιᾶς θὰ μποροῦσε 
νὰ ἐπαναλάβει τὰ πάρα κάτω λόγια τοῦ 
ὁσίου Ἰσίδωρου τοῦ Πηλουσιώτη: «Μοῦ 

κάνει πραγματικὰ μεγάλη ἐντύπωση, ὅτι 
ἐνῷ γιὰ τὶς ἀταξίες καὶ τὰ ἁμαρτήματα τῶν 
ἄλλων γινόμαστε ἀνάλγητοι δικαστές, πα-
ραβλέπουμε τὰ δικά μας παραπτώματα, 
ποὺ συχνὰ χρειάζονται μεγαλύτερη συγ-
χώρηση. Γιὰ τὰ δικά μας ἁμαρτήματα εἴμα-
στε τυφλοί, γιὰ τῶν διπλανῶν μας ἔχουμε 
ὀξύτατη ὅραση. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μὲ 
τὰ κατορθώματα. Τὰ δικά μας, κι ἂν εἶναι 
μικρὰ, φαίνονται μεγάλα. Τῶν διπλανῶν 
μας, κι ἂν εἶναι μεγάλα, τὰ νομίζουμε τιπο-
τένια».

Μὲ τὰ πάρα πάνω λόγια θὰ μπορούσα-
με νὰ κλείσουμε τὸ θέμα μας. Ἲσως ὅμως 
ὑπάρχει μία εὔλογη ἀπορία. Εἶναι δυνατὸ 
ὁ ἄνθρωπος νὰ φτάσει αὐτὲς τὶς βουνο-
κορφὲς τῆς ἀποφυγῆς κάθε κατακρίσεως; 
Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι καινούργιο.

Ἡ ἀπάντηση ἔχει δοθεῖ πολλὲς φορές. 
Ἄς καταφύγουμε σ' ἕναν ἔμπειρο, τὸν Ἰσί-
δωρο τὸν Πηλουσιώτη: «Εἶναι μεγάλο 
πρᾶγμα, ποὺ ξεπερνᾶ τὴ δύναμή μου, νὰ 
ἀντέχει κανεὶς ἀπὸ τὴ μία μεριὰ τὶς βρισιὲς 
καὶ τὴν ἀδικία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ μπορεῖ 
προσεύχεται μὲ καθαρὴ καρδιὰ γιὰ κάθε 
ἕναν ποὺ τὸν βλάπτει. Εἶναι ὅμως ἀκόμη 
πιὸ βαρύ, ὅταν αὐτοὶ ποὺ σὲ βλάπτουν ὄχι 
μόνο δὲ θέλουν νὰ μετανοήσουν, ἀλλὰ σὲ 
κοροϊδεύουν κι ἀπὸ πάνω, ἐπειδὴ προσεύ-
χεσαι γι' αὐτούς. Δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι μερι-
κοὶ ἀνέβηκαν σὲ τόσο μεγάλα ὕψη ἀρετῆς. 
Χαίρομαι καὶ εὔχομαι νὰ φθάσω στὴν τε-
λειότητα αὐτή. Δὲ θέλω νὰ πέσω στὸ ἐλάτ-
τωμα τῶν πολλῶν, πού, ὅταν δὲν μποροῦν 
νὰ κατακτήσουν μίαν ἀρετή, βρίσκουν χί-
λιες δυὸ δικαιολογίες…».

Ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
τοῦ κ. Κυριάκου Παπακυριάκου, θεολόγου καθηγητῆ

1. Ποιός εἶναι ὁ συκοφάντης;
Συκοφάντης εἶναι αὐτός, πού 

ψευδῶς κατηγορεῖ, διαβάλλει 
καί δυσφημίζει κάποιον. Εἶναι μέ 
ἄλλες λέξεις ὁ ψεύτης, ὁ διαβολέ-
ας, ὁ ραδιοῦργος, πού ἀποδίδει σέ 
κάποιον κακές πράξεις πού ποτέ 
δέν διέπραξε. Ἡ συκοφαντία εἶναι γέννημα 
τῆς ζηλοφθονίας, τοῦ μίσους, τοῦ φθόνου 
καί γενικά μιᾶς διεφθαρμένης ἀπό τίς κακί-
ες ψυχῆς. Κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο ὁ συ-
κοφάντης τρώγει τίς σάρκες τοῦ ἀδελφοῦ 
του, γιατί τραυματίζει τήν ὑπόληψή του καί 
προξενεῖ μύρια ἄλλα κακά. Δέν μπῆγει τά 
δόντια του στή σάρκα τοῦ συκοφαντημέ-
νου, ἀλλά στήν ψυχή του, πληγώνοντας 
βαθιά τήν ὑπόληψή του μέ τήν κακή φήμη 
πού διαδίδει. «Ὁ κατηγορῶν ἀδελφικά 
κρέα ἔφαγε, τήν σάρκα τοῦ πλησίον ἔδα-
κε. Οὐκ ἐνέπτυξας τῇ σαρκί τούς ὀδόντας, 
ἀλλά ἀνέπτυξας τῇ ψυχῇ τήν κατηγορίαν, 
τήν πονηράν ὑπόληψιν ἔτρωσας, μύρια 
εἰργάσω κακά καί σαυτόν, καί ἐκεῖνον καί 
ἑτέρους πλείονας: καί γάρ τόν ἀκούσαντα 
χείρονα εἰργάσω, διαβάλλων τόν πλησί-
ον» (Χρυσοστόμου, Γ΄ περιστατική ὁμιλία, 
Ε.Π.Ε. 32, σελ. 34 στ. 5-10).

2. Ἡ ψυχολογία τοῦ συκοφάντη καί 
ἐνέργειες αὐτοῦ

Ὁ συκοφάντης νομίζει πώς οἱ ἄλλοι τόν 
ἀδικοῦν καί γι’ αὐτό ἐπιτίθεται μέ πλαστές 
κατηγορίες ἐναντίον ἀθώων ἀνθρώπων.

Ψυχολογικά βρίσκεται σέ ἕνα λαβύ-
ρινθο παθῶν καί κακίας. Ἀποκτᾶ ψεύτικη 
ἀντίληψη γιά τούς συνανθρώπους του. 

Κατασκευάζει μέ τή φαντασία 
του ψεύτικες ὑποθέσεις. Στό θο-
λωμένο μυαλό του ὅλα τά βλέπει 
συσκοτισμένα, μέ ἀποτέλεσμα νά 
αὐξάνει μέσα του ἡ περιέργεια καί 
ἡ καχυποψία.

Παρακολουθεῖ καί κατασκο-
πεύει τά θύματά του σέ ὅλες τίς ἐνέργειες 
τῆς ζωῆς τους, στίς πράξεις, στά λόγια, στό 
ντύσιμο, στό φαγητό, στίς συναναστρο-
φές, στή δουλειά, στά οἰκονομικά (ἔσοδα, 
ἔξοδα) καί γενικά σ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις 
τους. Ἕνα ἀθῶο χαιρετισμό τόν παρου-
σιάζει ὡς παρεξηγήσιμη συνάντηση, τήν 
εὐπρεπή ἐμφάνιση καί εὐγενή συμπερι-
φορά τῶν ἄλλων ὡς κοσμικότητα καί μο-
ντερνισμό, τήν ἁγνή ψυχαγωγία τους ὡς 
ἁμαρτωλό ξεφάντωμα, τήν εὐγενή συνο-
μιλία καί ἐπίσκεψη σέ κάποιον ὡς πονη-
ρή καί ὕποπτη ἐπικοινωνία, γράφει ὁ ἀεί-
μνηστος Κολιτσάρας. ( Ἕνα ἀσυγκράτητο 
κακό, σελ. 107).

Ἡ μυθομανία στό συκοφάντη ἐξελίσσε-
ται σέ εἶδος διαστροφῆς ἀπό τίς καχυποψί-
ες καί τίς ὑπόνοιες. Ἐπειδή εἶναι κενός ἀπό 
ἀγάπη καί ἀνώτερα συναισθήματα, ὅλα τά 
παρεξηγεῖ καί τά διαβάλλει. Ἐξ ἰδίων κρίνει 
τά ἀλλότρια. Ὅ,τι θά ἔκανε ἐκεῖνος σ’ αὐτές 
τίς περιπτώσεις, αὐτές τίς ἀνύπαρκτες πρά-
ξεις, σκηνές, γεγονότα καί ὀλισθήματα τά 
ἐπινοεῖ  καί τά ἀποδίδει μέ τή νοσηρή καί 
ἐμπαθή φαντασία του καί τήν ψυχοπαθή 
μυθομανία του σέ βάρος τῶν ἄλλων πού 
συκοφαντεῖ.

Γιά νά συκοφαντήσει τούς ἄλλους καί 
γιά νά ἐξαπατήσει τούς ἀκροατές του, ὥστε 
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νά πιστέψουν στά λεγόμενά του, ἀναπτύσ-
σει διαβολικές ἱκανότητες.

Παρακολουθεῖ τήν κάθε κίνηση τῶν 
ἄλλων καί παρεξηγεῖ τίς πιό θεάρεστες 
ἐνέργειές τους. Μέ τό θολωμένο ἀπό τήν 
κακία καί καχυποψία μυαλό του μεταβάλ-
λει καί τίς πιό ἀθῶες, ἀγαθές καί ἐνάρετες 
πράξεις σέ πονηρές καί ἀνήθικες. Κρίνει ἐξ 
ἰδίων τούς ἄλλους.

Κάποιος κύριος, μέ ἄψογο ἦθος, ἀνέ-
λαβε μέ τίς καλύτερες ἀγαθές προθέσεις 
νά συμπαρασταθεῖ στήν οἰκογένεια τοῦ 
ἀποθανόντος φίλου του. Φρόντισε σάν 
πατέρας γιά τή σύνταξη, τά ἐπιδόματα 
τῶν παιδιῶν, γιά τή φοίτηση καί τήν ἀπό-
δοσή τους στά σχολεῖα τους, καί γιά ὅλα 
τά θέματα τῆς οἰκογένειας, στίς δύσκολες 
μέρες μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα τους. 
Τούς ἐπισκέφθηκε μερικές φορές, γιά νά 
συζητήσουν μέ τή μητέρα τά οἰκογενεια-
κά αὐτά προβλήματα. Οἱ φιλοκατήγορες 
γειτόνισσες, μέ τή νοσηρή φαντασία τους 
καί τή μεγάλη τους καχυποψία, διέστρεψαν 
καί τίς πιό ἁγνές φιλάνθρωπες προθέσεις, 
ἐνέργειες καί πράξεις τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ 
καί διέδωσαν συκοφαντίες σέ βάρος του 
γιά δῆθεν πράξεις ἀνηθικότητας. Ὁ Θεός 
νά τούς συγχωρέσει. Ἐξ ἰδίων ἔκριναν τίς 
πράξεις τῶν ἄλλων.

Ἐξ αἰτίας τῶν συκοφαντιῶν βρίσκεται 
κανείς πρό διλήμματος, μέ ποιό τρόπο νά 
ἐνεργήσει, γιά νά ἐπιτελέσει τό καθῆκον 
τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί τῆς συμπα-
ραστάσεως στούς ἔχοντες ἀνάγκη πονεμέ-
νους καί δυστυχισμένους συνανθρώπους 
του, χωρίς νά παρεξηγηθοῦν καί οἱ πιό θεά-
ρεστες ἀνθρωπιστικές πράξεις του.

Οἱ συκοφάντες, πού συνεργάζονται μέ 
τό διάβολο, διαστρέφουν τήν ἀλήθεια καί 
παρουσιάζουν στό κοινό καί τίς καλύτερες 

ἐνέργειες τῶν συνανθρώπων τους ὡς πρά-
ξεις ἁμαρτίας.

Εἶναι συνήθως καχύποπτοι, φθονεροί, 
κακεντρεχεῖς, μισάδελφοι. Ἡ καρδιά τους 
εἶναι γεμάτη χολή καί δηλητήριο. Λυ-
ποῦνται γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τῶν 
ἄλλων καί ἐπιδιώκουν νά ἀμαυρώσουν τή 
φήμη τους, πλάθοντας μέ τήν ἀρρωστημέ-
νη φαντασία τους ψευδεῖς ἱστορίες σέ βά-
ρος τῶν ἐργαζομένων τό ἀγαθό.

Εἶναι ἀδύνατο νά συγκρατήσουν τή μο-
χθηρία καί τήν κακία τους, γιά νά περιορί-
σουν τή γλώσσα τους, ὅσο ἀδιάβλητος καί 
ἄν εἶναι ἐκεῖνος πού μισοῦν. Ὡς ὄργανα τοῦ 
διαβόλου ἔχουν τήν ἱκανότητα νά ἐπινοοῦν 
κάθε εἴδους συκοφαντία, προκειμένου νά 
σπιλώσουν τήν ὑπόληψη αὐτοῦ πού ζηλεύ-
ουν καί φθονοῦν.

Ὅπως ὁ διάβολος ὅταν ζήλεψε τήν 
εὐτυχία τῶν πρωτοπλάστων καί θέλησε νά 
τούς καταστρέψει συκοφάντησε καί τό Θεό 
ἀκόμη σ’ αὐτούς, γιά νά τούς προσελκύσει 
καί νά τούς ἐπηρεάσει, τό ἴδιο κάνει καί ὁ 
συκοφάντης. Ἐπιδιώκει νά καταστρέψει 
τήν εὐτυχία τῶν συνανθρώπων του, βάζο-
ντας ὑπόνοιες στούς συναναστρεφομένους 
μ’ αὐτούς.

Ὁ συκοφάντης ἐπιδιώκει νά ἐνσπείρει 
τήν καχυποψία, τήν ἔλλειψη ἀμοιβαίας 
ἐμπιστοσύνης καί τή διχόνοια στά ἀνδρό-
γυνα, στά ἀδέλφια, στούς συγγενεῖς, στούς 
φίλους, στούς γείτονες, στούς συνανα-
στρεφομένους μας γενικά καί ὅπου ἀλλοῦ 
μπορεῖ νά εἰσχωρήσει. Ἐπιδιώκει τό κακό 
μας, ἀνεξάρτητα ἄν ὑπόσχεται ὅτι φρο-
ντίζει γιά τό καλό μας. Στή συκοφαντία 
ἐπαναλαμβάνεται ὁ ὕπουλος διάλογος καί 
ἐνέργειες τοῦ διαβόλου πρός τήν Εὔα στόν 
κῆπο τῆς Ἐδέμ.

Συνεχίζεται

Ἐδῶ καί πολ-
λούς μῆνες 

ἔνιωθα ὅτι ἤθε-
λα νά γράψω 
κάτι στόν τοπι-
κό τύπο γιά νά 
ἐκφράσω τήν 
ἀντιπαράθεσή 
μου σέ ὅσα γί-
νονται, τήν ἀγα-
νάκτηση καί τήν 
ὀργή μου. Ὑπάρ-
χουν ὅμως τόσα πολλά ἀνοιχτά θέματα, 
τόσες χαίνουσες πληγές, ἡ οἰκονομία, ἡ 
πατρίδα, ὁ λαός, ἡ περηφάνια καί ἡ ἀξι-
οπρέπειά μας.

Ὅλα τραυματισμένα… Εἶναι ἀλήθεια 
πώς δέν ἤξερα ἀπό ποῦ νά ξεκινήσω. Ἕνα 
ζεστό ἀνοιξιάτικο ἀπόγευμα τοῦ Μάη, 
λίγες μέρες πρίν, βρέθηκα στό κέντρο 
τῆς πόλης μας καί ἀφήνοντας τό βλέμμα 
μου τριγύρω, ἔνιωσα ξαφνικά πώς βρῆκα 
τό ἀντικείμενο τοῦ ἄρθρου ἀλλά καί τήν 
πραγματική πηγή τῆς ἀνησυχίας μου.

Ἔσφυζε τό κέντρο καί οἱ γύρω πε-
ριοχές ἀπό τά παιδιά μας, τούς ἐφή-
βους μας πού περιφέρονταν μέ τσάντες 
στήν πλάτη, βιβλία στά χέρια, μέ ἔνδυ-
ση ἰδιαίτερη, πολύχρωμη, ἐκκεντρική 
καί πρόσωπα φρέσκα, βλέμμα καθαρό 
ἀλλά ἀνήσυχο.

Διάβασα στά μάτια τους τόν φόβο 

Εἶναι ὅλα τους παιδιά μας
Τῆς κ. Βίκυς Κόλλια

Φιλολόγου

γιά τό αὔριο. 
Τό ἄκουσα ἐφέ-
τος πολλές φο-
ρές αὐτό νά τό 
ἐκφράζουν καί 
οἱ μαθητές μου 
στό Γενικό Λύ-
κειο  Σούδας. 
Ἔφθασαν στιγ-
μές πού ἔνιωσα 
πώς τώρα πιό 
πολύ ἀπό ποτέ, 

ὀφείλουμε ἐμεῖς οἱ ἐκπαιδευτικοί νά 
στηρίξουμε τά παιδιά, τούς ἐφήβους 
μας. Νά τηρήσουμε τόν ὅρκο πού δώ-
σαμε πώς στίς δύσκολες –ὄχι στίς εὔκο-
λες– στιγμές, στίς φουρτοῦνες φαίνεται 
ὁ καλός καπετάνιος καί ὁ ἐκπαιδευτι-
κός - λειτουργός. Καί γνωρίζω καλά 
πώς ὅλοι ἐμεῖς δίνουμε τόν ἀγῶνα μας 
πλάι τους, ἐκφράζοντας τήν ἀμέριστη 
συμπαράσταση καί ὑποστήριξη στούς 
μαθητές μας μέ κάθε εὐκαιρία.

Προσπαθῶ νά φανταστῶ τήν πόλη 
μας χωρίς αὐτές τίς δροσερές, δυναμι-
κές παρουσίες, τά παιδιά μας. Καί βουρ-
κώνω. Γράφω σέ μιά στιγμή πού καί τό 
δικό μου παιδί ἀγωνίζεται γιά τό μέλ-
λον του. Δέν τό διαχωρίζω ἀπό ὅλα τά 
ὑπόλοιπα. Γιά ἕναν ἐκπαιδευτικό ὅλα 
τά παιδιά, βιολογικά καί πνευματικά, σέ 
τέτοιες στιγμές εἶναι τό ἴδιο.
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Ἡ ἀγάπη μας καί ἡ ἔγνοιά μας πρέπει 
νά μοιράζονται ἰσότιμα, ἀκριβοδίκαια.

Γράφω γιά τά παιδιά μας γιά τούς φε-
τινούς ὑποψήφιους τῶν πανελλαδικῶν 
ἐξετάσεων γιατί θεωρῶ πώς βρέθηκαν 
φέτος αἰφνίδια καί ἄδικα νά ἐπωμίζο-
νται ἕνα σωρό εὐθύνες πού δέν τούς 
ἀναλογοῦσαν καί δέν τούς ἀναλογοῦν. 
Ἁμαρτίες γονέων…

Βρέθηκαν στό μάτι τοῦ κυκλώνα…
Ἀντί νά διαβάζουν ἤρεμα, δίχως τίς 

ἔγνοιες καί τά ἄγχη τῶν μεγάλων, ἔφτα-
σαν νά ἀνησυχοῦν ἄν θά ἔχουν ἐργασία 
οἱ γονεῖς τους, ἄν θά μποροῦν τά ἴδια 
νά σπουδάσουν ἄν θά ὑπάρχει κυβέρ-
νηση, τί πρέπει νά ψηφίσουν… Εἶναι 
μιά γενιά πού βιώνει ἕνα σοβαρό οἰκο-
νομικό, πολιτικό καί ἐθνικό μεταίχμιο.

Τό παράπονό τους; «Δέν θέλουμε 
νά ἀναγκαστοῦμε νά φύγουμε ἀπό τήν 
Ἑλλάδα, ὅμως ἴσως θά πρέπει».

Εἶναι σπαραχτική αὐτή ἡ κραυ-
γή τους πού δέν συλλαμβάνεται ἀπό 

Εὑρισκόμενος στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς 
Λέσβου, γιά λειτουργική πράξη καί γιά 

πνευματικό ἀνεφοδιασμό, Πολυσέβαστε καί 
Ἀγαπημένε Ἀδελφέ καί Γέροντα π. Μάρκε, μέ 
βαθειά ὀδύνη καί λύπη, ἀλλά καί μέ στήριξη 
ἀναστάσιμης δύναμης καί ἐλπίδας, πληροφο-
ρήθηκα τήν εἰς Κύριο ἐκδημία σου, πού ἔγινε 
σέ Ἡμέρα Ἀναστάσιμη, δύο φορές μάλιστα: Κυ-
ριακῆς καί Περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου. Αὐτό 
δέ ζητοῦσες πάντοτε;

Φαίνεται σεβαστέ μου Γέροντα, πού μέ κρά-
τησες 42 χρόνια στήν πνευματική σου εὐθύνη, 
φαίνεται, λέγω, ὅτι ἄν καί πολλές δεκαετίες, 
τέλεσες τήν Ἀνάσταση, ὅτι τοῦτο τό χρόνο πώ-
θησες νά συναντήσεις «πρόσωπον πρός πρό-
σωπον» τόν Ἀναστημένον Θεό, γιά νά δεχθεῖ 
τόν Κυριακό ἀσπασμόν Τόν καί νά τοῦ δώσει τό 
ἀνυπέρβλητης ἀξίας Δῶρο, Τόν, τό δικαίωμα καί 
τή βράβευση, νά κατοικεῖς πλέον μαζί Του μέσα 
στό Ἀναστάσιμο Φῶς του.

Ἐσύ, Γέροντα, πού ὑπῆρξες, καί ὡς Ἄνθρω-
πος καί ὡς Λειτουργός τοῦ Θεοῦ, ἕνα Λαμπρό 
Ἀστέρι στόν νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας, 
ἔσπευσες νά συναντηθεῖς Ἐκεῖ μέ τόν Ἴδιο τόν 
Ἥλιο, τόν ἀνέσπερο καί τόν αἰώνιο γιά νά λάβεις 
ἀκόμη λαμπρότερο φῶς καί παντοτινό, στό δικό 
του Φῶς πού εἶχες. Ἀξίζει τήν τιμή αὐτή, γιατί 
χρόνια καί δεκαετίες ὑπηρέτησες καί Λάτρεψες 
τό θριαμβευτή Κύριο, ἀφοῦ καί στό πρόσω-
πο κάθε ἀνθρώπου, πού μόνο καί πάντα ἀγα-
ποῦσες, πρόσβλεπες στό Πρόσωπο ΕΚΕΙΝΟΥ.

Προσπάθησα, μόλις ἔμαθα τήν ἔξοδό σου 
ἀπό τό φθαρτό κόσμο, ἀλλά δέν κατόρθωσα, 
νά φαντασθῶ τό μεγαλεῖο τῆς ἀνόδου σου στόν 
Οὐρανό καί τῆς ὑποδοχῆς, πού σοῦ ἐπιφυλά-
χθηκε, ὄχι μόνο, ἀπό τοῦ Θείου Προσώπου ἀλλά 
καί ἀπό τίς χιλιάδες σωσμένες μέ τή δική σου 
πατρική καί πνευματική παρέμβαση καί στοργή, 
Ψυχές. 

Γιατί αὐτό ἔκανες, παράλληλα μέ τό λειτουρ-
γικό καί κοινωνικό σου ἔργο: παρέδιδες καθα-

Λόγος ἀγάπης καί σεβασμοῦ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναίου

ρές, ἐξιλεωμένες καί ἁγιασμένες Ψυχές, στόν 
Οὐρανό, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός δέν λογίζεται.

Ἔτσι βρέθηκα καί Ἐγώ Γέροντα κοντά σου, 
ἀναζητώντας τήν ἀνακαίνιση τῆς Ψυχῆς μου, 
τήν παραμονή τῆς χειροτονίας μου στό Βαθμό 
τοῦ Πρεσβυτέρου, στίς 30 Μαΐου τοῦ 1970 καί 
ἀπό τότε δέν ἔφυγα ποτέ ἀπό κοντά σου. Ἄλλω-
στε τό «νερό» ἀπό τήν πνευματική σου βρύση 
ἦταν πάντοτε δροσερό, ὑγιεινό καί καθάρσιο.

Μέ τήν ἔξοδό σου ἀπό τοῦτο τόν Κόσμο, ἡ 
στρατευόμενη Ἐκκλησία στερεῖται ἀπό τήν ὀσι-
ακή καί ἁγιοπνευματοφόρα παρουσία σου, τήν 
τόσο εὐεργετική, ἀλλά ταυτόχρονα ἀπέκτησε 
πρεσβευτή στό θρόνο τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί 
τῆς δικαιοσύνης. Ἔτσι πλέον θά σ΄ἔχουμε ἀπό 
σήμερα. Τότε, πού ἤσουν κοντά μας ὁλόκληρος, 
μᾶς χάριζες ἀγάπη, στοργή, προσευχή καί διδα-
χή. Τώρα, πιστεύομε, ὅλοι ἐμεῖς, τ’ ἀναρίθμητα 
πνευματικά σου παιδιά, ὅτι μαζί μέ ὅλα τά παρα-
πάνω, πού τώρα πλέον σέ μεγαλύτερο βαθμό θά 
μᾶς χαρίζεις, ταυτόχρονα ὅμως θά μᾶς προσφέ-
ρεις τοῦ Οὐρανοῦ τή δροσιά, τήν προστασία καί 
τό φωτισμό.

Συνέχισε λοιπόν ἅγιε Γέροντα, μέ τήν ἴδια Ἱε-
ροσύνη σου, μέ τήν ὁποία συμμετέχεις Ἐκεῖ στήν 
ἀτελείωτη καί λαμπρότερη Λειτουργία, τή σχέ-
ση σου, μ’ ὅλα σου τά πνευματικά παιδιά, πού 
ἄφησες ὀρφανά ἐδῶ στή Γῆ.

Ἡ βεβαιότητά μας γιά τήν παρουσία σου στή 
ζωή μας, μᾶς γεμίζει μέ προσμονή καί ἐλπίδα.

Λυποῦμαι βαθύτατα γιά τήν ἀθέλητη ἀπου-
σία μου στή παροῦσα ἱερή καί κατανυκτική ἐξό-
δια πράξη, πού γίνεται γιά Ἐσένα ἀξιαγάπητε καί 
ἀξιοσέβαστε ἀδελφέ καί πατέρα, παρηγοροῦμαι 
ὅμως, γιατί βρίσκομαι σέ Τόπο ἁγιάσματος, χά-
ριτος καί εὐλογίας.

Συλλυποῦμαι τήν κατά κόσμο Οἰκογένειά 
σου, ἀλλά καί μαζί χαίρομαι γιατί γνωρίζω ὅτι 
καί μέ τόν νέο τρόπο τῆς ζωῆς σου θά παραμέ-
νεις ἀναπόσπαστο μέλος αὐτῆς. Χριστός Ἀνέστη 
Γέροντα καί εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τό χέρι σου.

ὅλους, μόνο ἀπό τά εὐαίσθητα ὦτα 
γονιῶν καί ἐκπαιδευτικῶν. Κάποιοι τά 
βομβαρδίζουν μέ τό μήνυμα ὅτι δέν χω-
ροῦν πιά ἐδῶ. Ὅτι τό ξενοδοχεῖον «Ἡ 
Ἑλλάς» εἶναι ὑπερπλῆρες. Κάποιοι γιά 
κάποιο λόγο…

Εἶναι χρέος μας, εἶναι εὐθύνη μας νά 
μήν νιώσουν περιττά αὐτά τά παιδιά, οἱ 
νέοι μας στήν πατρίδα τους. Εἶναι ἄδι-
κο νά φορτώνονται ἐκεῖνοι τά δικά μας 
σφάλματα, οἰκονομικά καί ἠθικά.

Είναι εὐθύνη δική μας νά ἐπανα-
προσδιορίσουμε τήν ἔννοια τοῦ χρέους 
μέσα μας καί ἀπέναντί τους. Χρέος δέν 
εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική ὀφειλή. Εἶναι 
καί ἡ ἠθική ὑποχρέωση. Ἡ ὑποχρέω-
ση στά παιδιά αὐτά πού δέν εἶναι μόνο 
δικά μου καί δικά σας. Εἶναι παιδιά 
ὅλων μας.

Ἡ σκέψη μας καί ἡ ἀγάπη μας εἶναι 
μαζί τους.
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Ἐπικήδειος λόγος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σισανίου & Σιατίστης κ.κ. Παύλου 

γιά τήν μακαριστή Χανιώτισσα Μοναχή Εἰρήνη
«Ὡς τῷ Κυρίῳ ἐδοξεν 

οὕτω και ἐγένετο. Εἴη 
το ὄνομα Κυρίου εὐλο-
γημένον». Αὐτός εἶναι 
ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησί-
ας γι’ αὐτήν τήν ἡμέρα. 
Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ἡ χώρα τῶν ζώντων, 
στήν ὁποία δέν κυριεύ-
ει ὁ θάνατος. Γιατί δέν 
ὑπάρχει γιά τούς δού-
λους τοῦ Θεοῦ θάνα-
τος, ἀλλά μετάστασης 
ἀπό «λυπητερότερων 
ἐπί τά θυμηδέστερα καί 
εὐφρόσυνα» καί μετάστασης καί χαρά. 
Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀναστάσιμη 
ζωή τοῦ Χριστοῦ πού προσφέρθηκε 
καί προσφέρεται ἀδιάκοπα σέ ὅλους 
ἐμᾶς κι ἔτσι πλέον χάρη σ’ αὐτήν τήν 
ἀλήθεια καί τό γεγονός αὐτή ἡ ἐξόδιος 
ἀκολουθία γίνεται ἑόρτιος ἀκολουθία. 
Καί ὄντως τά τροπάρια, τό περιεχόμε-
νο τῶν ὕμνων, ὁ τρόπος τῆς ψαλμωδί-
ας δείχνουν μᾶλλον νά πανηγυρίζου-
με παρά νά πενθοῦμε. Ἀλλά γιατί νά 
πενθήσουμε; Γιά τίς ἁμαρτίες μας; Ναί. 
Γιά τήν ἀδελφή μας; Ὄχι. Γιατί ἡ ἀδελ-
φή μας σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει τό 
δικό της Πάσχα. Γι’ αὐτήν τήν ὥρα ἔζη-
σε μιά ζωή ἡ ἀδερφή μας. Γιά νά φθάσει 
καί νά προπεμφθεῖ ἀπ’ ὅλους. Γιά νά 
συναντήσει τόν Οὐράνιο Νυμφίο της. 
Νά εἰσέλθει στή χαρά τῶν γάμων της. 
Γιατί ἡ ἀδελφή μας ἔζησε μέ τήν προσ-
δοκία αὐτῆς τῆς ὥρας καί μέ τήν βεβαι-

ότητα ὅτι ἡ ἔξοδος 
ἀπ’ τήν σκηνή αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου θά εἶναι 
εἴσοδος στή δόξα 
καί στή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Πρίν ἀπ’ 
τό κοινό ὅλων μας 
Πάσχα, ὁ Θεός τήν 
κάλεσε νά γιορτά-
σει τό δικό της Πά-
σχα. Τό πέρασμα ἀπ’ 
τό θάνατο στή ζωή 
καί ἀπ’ τή γῆ στόν 
οὐρανό. Αὐτό ζοῦμε. 
Αὐτή τήν μετάστα-

ση, τήν κίνηση τή δική της «ἀπό τῆς 
γῆς εἰς τά ἄνω». Χθές πρωί-πρωί πρίν 
χτυπήσει τό τάλαντο γιά νά μαζευτοῦν 
οἱ ἀδερφές στό ναό τοῦ Θεοῦ, χτύπησε 
ὁ ἄγγελος τό ἄλλο τάλαντο, πού σή-
μανε τή δική της εἴσοδο στό ναό, στήν 
ἄνω Ἰερουσαλήμ. Στήν Ἐκκλησιά τῶν 
πρωτοτόκων «τῶν ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανοῖς». Κι ἐκείνη ἔκλεινε τά γό-
νατα καί τόν αὐχένα καί εἶπε σιωπηλά: 
«Λάλει Κύριε κι ὁ δούλος σου ἀκούει. 
Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά 
τό ρῆμά σου». Καί ἡ ἀδελφή μας ἐβάδι-
σε τήν μακαρία ὁδό καί εἶναι μακαρία 
ἡ ὁδός, τήν ὁποία ἐπορεύτηκε καί πο-
ρεύεται, γιατί γι’ αὐτήν ἔχει ἑτοιμαστεῖ 
τόπος ἀναπαύσεως.

Αὐτή εἶναι ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλη-
σία. Εἶναι ἡ ζωή τῆς νίκης ἀπέναντι στό 
θάνατο καί γι’ αὐτό ὁ πιστός ἄνθρω-
πος ζῶντας στήν Ἐκκλησία δέ φοβᾶται 

αὐτός τό θάνατο, γίνεται αὐτός φοβε-
ρός γιά τό θάνατο καί μετατρέπεται 
αὐτή ἡ πένθιμη συνάντηση σέ μιά συ-
νάντηση χαρούμενη, εὐλογημένη. Σάν 
ἄνθρωποι μπορεῖ νά στερούμεθα, ἀλλά 
εἶναι μιά στέρηση πού προϋποθέτει τή 
χαρά καί τή δόξα τοῦ ἄλλου. 

Σήμερα αὐτό τό μοναστήρι στέλνει 
τήν πρώτη ἀδερφή στό οὐράνιο με-
τόχι της. Σήμερα ἡ Γερόντισσα καί οἱ 
ἀδερφές αὐτῆς τῆς Μονῆς ἀποκτοῦν 
ἕναν ἰσχυρό πρέσβη γιά νά μποροῦν 
νά ἀντιμετωπίζουν ἀκόμη καλύτερα τά 
προβλήματα τῆς παρούσης ζωῆς. Σήμε-
ρα μετέστη ἀπό τή γῆ καί ἀπό 
τή συγγένειά μας, ἀλλά 
παραμένει στήν Ἐκκλη-
σία καί θά μποροῦμε 
πάντοτε νά εἴμαστε 
μαζί της τελώντας 
τό μυστήριο τῆς 
κοινῆς παρουσίας 
οὐρανοῦ καί γῆς ἤ τή 
Θεία Εὐχαριστία. Σή-
μερα καί φέτος αὐτό τό 
μοναστήρι θά γιορτάσει 
ἀκόμη καλύτερα τήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ, γιατί θά νιώθει ἀκόμη 
καλύτερα τί χαίρεται καί τί γιορτάζει. 
Γιατί ἄν δέν ὑπῆρχε αὐτή ἡ Ἀνάσταση, 
τότε τό πένθος θά ἦταν ὄντως ἀβάστα-
χτο. Τότε ὁ θρῆνος ἀτέλειωτος, ἀλλά 
τότε καί τό πένθος καί ὁ θρῆνος δέ 
θά εἶχαν ἀπολύτως κανένα νόημα. Τέ-
τοιες ὧρες σάν κι αὐτή μποροῦμε νά 
νιώσουμε τήν εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πού 
ἦρθε στό δικό μας τόν κόσμο, πού πέ-
ρασε στή δική μας τή ζωή. Σέ λίγο θά 
κατεβάσουμε τήν ἀδερφή μας σ’ ἕναν 
τάφο. Πρόλαβε πρίν ἀπό αὐτήν ὅμως 

καί μπῆκε ὁ Χριστός καί μετέτρεψε τόν 
τάφο ἀπό τέρμα σέ πόρτα. Σέ πόρτα 
πού εἰσοδεύει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτή τήν Ἀλήθεια ζοῦμε στήν Ἐκκλη-
σία. Αὐτή τή χαρά ζοῦμε στήν Ἐκκλη-
σία. Γι’ αὐτό τό λόγο εἴμαστε Ἐκκλησία. 
Γι’ αὐτό τό λόγο ὁ Χριστός μᾶς ἔκανε 
Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό τό λόγο ἡ Ἐκκλησία 
διαφέρει ἀπό τόν κόσμο, γιατί ὁ κόσμος 
ὑπόκειται στή φθορά καί στό θάνατο, 
ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ζεῖ «διά τοῦ θανάτου 
εἰς τήν ζωήν». 

Σεβαστή μου Γερόντισσα, ἐχθές μοῦ 
εἴπατε κάτι. Μοῦ εἴπατε: «Νιώθω νά τε-

μαχίζομαι». Τό νιώθω ἀπόλυτα. 
Σαράντα πέντε χρόνια κοινή 

ζωή σας. Ἀληθινός ὁ λό-
γος, ἀλλά ἀληθινότερος 
ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας 
ὅτι μέσα στήν Ἐκκλη-
σία τεμαχιζόμαστε, 
ἀλλά δέ διαιρούμεθα. 
Ἀποχωριζόμαστε, ἀλλά 

μένουμε πάντοτε μαζί.
Ἀγαπητές ἀδερφές, 

ξαφνιαστήκαμε ὅλοι μας 
ἐχθές. Ἡ δική μου αἴσθηση ὅμως 

ἐτούτη τήν ὥρα εἶναι ὥρα ἱλαρότη-
τας. Δέν εἶναι ὥρα πένθους. Εἶναι ὥρα 
«γλυκείας μεθέξεως». Ἐκεῖ μᾶς ὁδήγησε 
αὐτή ἡ ἀκολουθία. Τό νά νιώθουμε ἀπό 
τούτη τήν ὥρα καί ἀπό αὐτό τό ναό τή 
δόξα τῆς οὐρανίου Ἰερουσαλήμ. Φαίνε-
ται νά φεύγει ἡ ἀδερφή ἀπό κοντά σας. 
Νά εἶστε σίγουρες ὅτι θά εἶναι πολύ 
πιό κοντά σας ἐν ἐτέρα ἀλλά καί πλέον 
ἀποτελεσματικότερη μορφή. Αὐτό εἶναι 
τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι λόγια 
ἀνθρώπινα. Εἶναι ἡ πραγματικότητα 
τῆς Ἐκκλησίας. Καί γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία 
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εἶναι τό μοναδικό «ἄλλο» μέσα στόν 
κόσμο καί μέσα στήν ἱστορία.

Ποιά εἶναι ἡ ἀδ. Εἰρήνη πού σήμε-
ρα μᾶς σύναξε ἐδῶ γύρω της τόσους 
καί τόσους ἀνθρώπους; Ἀπό ὅλο τόν 
τόπο αὐτό; Ἀπό μακριά καί ἀπό κο-
ντά. Ἄρχοντες, ἀρχόμενοι, μοναχούς, 
μοναχές, κληρικούς, ἐπισκόπους. Ἕνας 
ἄνθρωπος πού πόθησε τό Θεό. Εἶναι 
ἄνθρωπος πού πῆρε στά σοβαρά τή 
ζωή της ἀπό τή νεανική της ἡλικία. 
Ἕνας ἄνθρωπος πού δέν μπερδεύτη-
κε στή ζωή της, ἀλλά εἶδε ἀπό πολύ 
μικρή καθαρά. Καί εἶδε τό οὐσιῶδες. 
Ποιό εἶναι τό οὐσιῶδες; Αὐτό πού νικᾶ 
τό θάνατο. Αὐτό πόθησε. Ἀγάπησε τό 
Χριστό μέ ὅλη τή δύναμη τῆς νεανικῆς 
της ψυχῆς. Καί παρέμεινε σ’ αὐτή τήν 
ἀγάπη μέχρι τέλους. Τώρα λοιπόν ἀπό-
κειται «ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος». 
Τώρα γι’ αὐτό εἶπα ὅτι ζεῖ τή χαρά της, 
γιατί συναντᾶ Ἐκεῖνον «ὧν ἐπόθησε» ἡ 
ψυχή της. Ἐκεῖνον γιά Τόν ὁποῖον ἔζη-
σε. Ἐκεῖνον γιά Τόν ὁποῖον ἔγινε μονα-
χή. Ἐκεῖνον γιά Τόν ὁποῖον ἡ ζωή της 
ἦταν τό νόημα. Αὐτός ἦταν τό νόημα 
τῆς ζωῆς της. Ὁ Χριστός. Καί ἀγω-
νίστηκε νά ὡραιωθεῖ στήν ψυχή. Νά 
ὡραιωθεῖ χάριτι Χριστοῦ. Καί γι’ αὐτό 
ἀκριβῶς ἡ καρδιά της ἀκτινοβολοῦσε 
αὐτή τή Χάρη, αὐτή τήν ἀγάπη, αὐτή 
τήν καλοσύνη. Ὅλα αὐτά εἶναι καρ-
ποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν εἶναι 
ἀνθρώπινα κατασκευάσματα. Καί ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ταπεινά ἐκδέχεται τήν πα-
ρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή 
του, τότε χαριτώνεται μέ ὅλες τίς χάρες 
καί ὅλα τά χαρίσματα. Μοναχή, ἀλλά 
μαζί μέ ὅλους. Μοναχή, ἀλλά μέ ἔννοια 
γιά τούς ἀνθρώπους. Μέ τήν προσευ-

χή, μέ τήν καρδιά, μέ τή ζωή ὁλόκληρη. 
Ἡ ἀδ. Εἰρήνη ἦταν ἕνας ἄνθρωπος 

ἐλεήμων. Ἕνας ἄνθρωπος πού νοιαζό-
ταν γιά τούς ἄλλους. Δέν ἔμεινε ἐδῶ 
στό μοναστήρι, ἀλλά ἀντίθετα φανέ-
ρωνε τό ἦθος τοῦ ὀρθόδοξου μονα-
στηριοῦ πού εἶναι οὐσιαστικά «καύ-
σης καρδίας ὑπέρ ὅλων». Ποιός εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος πού χτύπησε τήν πόρτα καί 
δέν βρῆκε κατανόηση, βοήθεια καί συ-
μπαράσταση; Χτές λίγο πρίν τήν καλέ-
σει ὁ Θεός ποιό σκοπό εἶχε; Νά πάει νά 
ψωνίσει γιατί εἶχαν τελειώσει αὐτά πού 
τό μοναστήρι προσφέρει ὡς εὐλογία 
στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη. 
Καί δέν ἤθελε νά χτυπήσει κάποιος τήν 
πόρτα καί νά μήν ἔχει κάτι νά τοῦ δώ-
σει. Καί τόσα. Καί τόσα. Καί τόσα. Πού 
ἴσως λέγοντάς τα θά προσκρούσω σέ 
κάποια πράγματα. 

Ἀλλά πῶς γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἔτσι; 
Ὅταν γίνεται ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ. 
Αὐτή τήν ὥρα ἔχει τά χέρια της σταυ-
ρωμένα. Μέσα στό κέντρο τῆς Ἐκκλη-
σιᾶς, τῆς Ἐκκλησιᾶς τήν ὁποία διη-
κόνησε μέ ἀφοσίωση θυσιαστική, τῆς 
Ἐκκλησιᾶς πού ἦταν πάντοτε παροῦσα 
καί διακονοῦσε καί εἶχε μέριμνα τά πά-
ντα νά γίνονται κατά τάξιν καί καλῶς 
καί νά μήν ξεστρατίσει τίποτα ἀπό τό 
τυπικό τῆς Ἐκκλησίας. Φαντάζομαι ὅτι 
σήμερα καί αὐτήν τήν ὥρα χαίρεται, 
γιατί κάναμε τό τυπικό τῆς νεκρώσιμης 
ἀκολουθίας ὅπως θά μᾶς τό εἶχε διδάξει 
ἡ ἴδια. Καί τώρα χαίρεται καί εὐφραίνε-
ται γιατί ἱκανοποιήσαμε καί σ’ αὐτό τήν 
ἐπιθυμία της.

Ἀδερφή Εἰρήνη, μοναχές ἀπό πα-
ντοῦ καί ἀδελφοί ἦρθαν νά σοῦ ψάλ-

λουν. Ἦλθαν νά σέ προπέμψουν μαζί 
μας. Μέσα σέ μιά εὐφρόσυνη ἀτμό-
σφαιρα, καθώς εἶσαι ὁ πρῶτος καρπός 
αὐτῆς τῆς Μονῆς πού εἰσοδεύει τίς πύ-
λες τῶν οὐρανῶν. Καί νά σέ παρακαλέ-
σουμε ἄν καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά συ-
νεχίσεις νά φροντίζεις καί νά νοιάζεσαι 
γιά ὅλους μας. Θέλουμε αὐτή τήν ὥρα 
νά εὐχαριστήσουμε καί τήν κατά σάρκα 
οἰκογένειά σου. Πρῶτον, γιατί σέ σεβά-
στηκε. Δεύτερον, γιατί τή σεβάστηκες 
καί τήν τίμησες 
κι ἐσύ. 

Ναί, ἀγαπητοί 
ἀδελφοί, νά δο-
ξάζουμε κι ἐσεῖς 
κι ἐμεῖς καί ὅλοι 
μας τό Θεό πού 
μᾶς χάρισε τήν 
ἀδ. Εἰρήνη. Ἕνα 
δῶρο τοῦ Θεοῦ 
σέ ὅλους μας, στό 
πατρικό της σπίτι 
καί στό πνευμα-
τικό της σπίτι καί 
στήν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ καί 
σ’ ὅλη τήν πε-
ριοχή αὐτή. Κι 
ἔτσι θά πρέπει νά 
τή θυμόμαστε. Νά μή λυπόμαστε γιατί 
τή χάσαμε, γιατί δέν τή χάσαμε καί νά 
δοξάζουμε τό Θεό, γιατί ὁ Θεός μᾶς τή 
χάρισε. Ἕνα πολύτιμο δῶρο. Κι ἐμεῖς 
τώρα ἀντίδωρο τήν προσφέρουμε στό 
Θεό. Γιατί «τά σά ἐκ τῶν σῶν» πάντοτε 
σέ Ἐκεῖνον προσφέρουμε.

Γι’ αὐτό ἀκριβῶς, ἐνῶ ἀνθρώπινα 
φαίνεται νά στερηθοῦμε τήν ἄμεση πα-
ρουσία της, ὅμως θεανρθώπινα ζοῦμε 

μαζί της μέσα στή χαρά τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ.

Θά ἤθελα Σεβασμιότατοι Ἅγιοι 
Ἀρχιερεῖς νά σᾶς εὐχαριστήσω. Καί σεῖς 
σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί 
μοναχοί καί μοναχές, ἀδελφοί ἄρχοντες 
καί ἀρχόμενοι, γιατί ἡ παρουσία ἐδῶ 
δείχνει ὅτι ἐκτιμήσατε αὐτόν τόν λα-
μπρόν ἀδάμαντα πού ἐφυλάσσετο στό 
μοναστήρι αὐτό. Πιστεύω ὅτι ὅλοι μας 

σήμερα πήραμε 
εὐλογία. Πήρα-
με Χάρη ἀπ’ τό 
Θεό. Νιώθουμε 
πιό εἰρηνευμένοι. 
Νιώθουμε κι ἐμεῖς 
νά μή φοβόμαστε 
τό θάνατο. Ἄν 
μπορεῖ ὁ θάνα-
τος νά γίνει πα-
νηγύρι καί χαρά, 
ἡ ἀδελφή μᾶς τό 
δίδαξε. Ἐμεῖς ἄς 
τό διδαχθοῦμε, 
ἄς τό μάθουμε 
καί ἄς εὐχηθοῦμε 
ὅπως αὐτή τήν 
ὥρα εἴμαστε ὅλοι 
μαζί ἐδῶ κάτω 

ἀπ’ τό βλέμμα τοῦ Παντοκράτορα, νά 
παρακαλέσουμε νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός 
νά συνευρεθοῦμε στή δόξα καί στή 
Βασιλεία Του. Ἐκεῖ πού «τῶν ἑορταζό-
ντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος και ἡ ἀπέ-
ραντος χαρά» ἐκείνων πού ἀντικρίζουν 
τό ἀνέκφραστο κάλλος τοῦ προσώπου 
τοῦ Κυρίου. Θά τελειώσω μέ τά ἴδια τά 
λόγια «Εἴη το ὄνομα Κυρίου εὐλογημέ-
νον».
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Σεβασμιώτατοι καί Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
Πολυσέβαστοι Ἅγιοι 
Πατέρες τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς 

μας, καί ὅσοι ἀπό Βορρά καί Νότο κατα-
φθάσατε

Σεβάσμιοι Γέροντες καί Γερόντισσες
Προσφιλεῖς Μοναχοί καί Μοναχές
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί πατέ-

ρες μας.
Λείπει ὁ νηφάλιος νοῦς, ἡ γαληνιῶσα 

καρδία, ἡ δεινότητα τῆς γλώσσης, γιά νά 
συνθέσω λόγο ἐγκωμιαστικό, λόγο πνευ-
ματικό, λόγο θεολογικό, ἀκόμα καί δοξο-
λογικό στόν ἅγιο Θεό ἁρμόδιο στήν πα-
ροῦσα ὥρα.

Ἀλλά ἡ μητρική μου καρδιά μέ παρακι-
νεῖ ἀνυποχώρητα.

Ἐγνώρισα τήν νῦν προπεμπομένη Μο-
ναχή Εἰρήνη, καί κατά κόσμον Δέσποινα 
Σταθάκη, στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐνῶ ἦταν μαθήτρια ἀκόμη Γυμνασίου. Ἡ 
οἰκογενειακή της ἀνατροφή τήν ὁδήγησε 
παιδιόθεν στήν Ἐκκλησία. Ἔκτοτε ἐμπι-
στεύθηκε στήν ταπεινότητά μου τήν χρι-
στιανική της ἐξέλιξη.

Ὑπό τήν ἐμπνευσμένη κατεύθυνση τοῦ 
σεβαστοῦ μας Γέροντος π. Πολυκάρπου 
Ματζάρογλου κατευθύνθηκε στήν Ἑσπε-
ρία καί σπούδασε τήν Θεολογική Ἐπιστήμη 
στό Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο Ἁγίου Σεργίου 
στό Παρίσι. Ὅμως ἡ σπουδή αὐτή σημάδε-
ψε τή ζωή της, ἔστω καί ἄν δέν συνέχισε, 
γιατί σέ ὅλη τήν μοναχική της διαδρομή 
τήν ἐνδιέφεραν τά θεολογικά θέματα καί 
σ᾽ αὐτό ὀφείλεται καί ἡ εὐαίσθητη ἐκκλη-
σιαστική της συνείδηση.

Πιστεύοντας ἀκλόνητα στή γνησιότητα 
τῶν πνευματικῶν μου στόχων ἀκολούθησε 
τά βήματά μου στή Μοναχική μου πορεία 
καί ἡ ἀφοσίωσή της ὑπῆρξε ὑποδειγματική.

Ἡ ἐγκατάστασή μας στήν παλαίφατη 
αὐτή Μονή τῆς Παναγίας ὑπῆρξε στάδιο 
πνευματικοῦ ἀγῶνα καί πρόκληση ἀναδη-
μιουργίας αὐτοῦ τοῦ χώρου. Ὑπό τό ποι-
μαντικό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀπαράμιλλη 
ἀνιδιοτέλεια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου μας καί ἀσκητοῦ Ἀρχιερέα, κυροῦ 
Ἀντωνίου, τόν ὁποῖο ἡ Ἀδ. Εἰρήνη ὑπερα-
γάπησε καί μάλιστα ἔσπευδε νά περιποιηθῆ 
«τόν Δεσπότη πού δέν χόρτασε τό ψωμί 
του σ᾽αὐτή τή ζωή», ὅπως ἔλεγε, καί μέ τήν 
ἀθόρυβη καί πατρική στοργή τοῦ ὁσιωτά-
του π. Στεφάνου, τοῦ ὁποίου ἡ ταπεινοφρο-
σύνη προσέφυγε καί στήν ἐξ Ἁγίου Ὄρους 
πνευματική συναρωγή ἐκ μέρους τοῦ σεβα-
στοῦ Γέροντος Γρηγορίου Χατζηεμμανουήλ, 
πού σήμερα παραβρίσκεται ἀνάμεσά μας, 
ἔγιναν πολλές ἐργασίες ἀσύλληπτες γιά τά 
μικρά μας δεδομένα. Ἀλλά ἡ Κυρία Θεοτό-
κος, ἡ Ἔφορος καί τροφός τῆς Μονῆς μας 
κατεύθυνε τά νήματα. Ἄνθρωποι εὐσεβεῖς 
τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀνεξαρτήτου πολι-
τικῆς παράταξης, ὑψηλά καί χαμηλά ἱστά-
μενοι, συνέδραμον ποικιλοτρόπως. Ἔλεγε 
πάντα: «τόσο καλοί ἄνθρωποι σάν αὐτούς 
στό Νομό Κοζάνης, δέν ὑπάρχουν πουθε-
νά». Κάτω ἀπό κάθε πέτρα καί κάθε κεραμι-
κό κρύβεται καί ἡ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἀδ. 
Εἰρήνης. Γιατί δέν ἦταν μόνον ὑποτακτική· 
ἦταν πολύτιμος σύμβουλος καί συνεργά-
της. Ἐργάστηκε ὑπομονετικά, συνεργάστη-
κε διακριτικά. Ἐπιφορτισμένη μέ πολλές 

ὑπευθυνότητες προτιμοῦσε πάντα νά χρη-
σιμοποιεῖ συνεργεῖα μαστόρων τῆς περι-
οχῆς, γιά νά ἀναδείξει καί τήν τέχνη τους.

Φιλακόλουθη στό ἔπακρον, μέ ἀκρίβεια 
στά Τυπικά τῆς Ἐκκλησίας, φίλεργος μέ-
λισσα, εὐσυνείδητη οἰκονόμος τῆς Μονῆς, 
φειδωλή στή χρήση τοῦ ἱεροῦ χρήματος 
καί τοῦ ταμείου τῆς Παναγίας.

Ἐλεήμων καρδία, ὑπερασπιστής πτωχῶν 
καί ὀρφανῶν, μυστικός χορηγός πενήτων 
φοιτητῶν.

Τό σεβαστό εἰσόδημα πού κληρονόμησε 
ἀπό τούς γονεῖς της, καί τό ὁποῖο ἡ φιλά-
δελφος εὐγένεια τῶν κατά σάρκα ἀδελφῶν 
της εἰς τό ἐλάχιστο δέν ἐμείωσε, οὐδέποτε τό 
θεώρησε δικό της, ἀλλά τό διέθετε ἐξ ὅλης 
καρδίας στίς ἀνάγκες τῆς Ἀδελφότητος.

Τολμῶ νά πῶ πώς ἄν ἦταν ἀνάμεσά μας 
ὁ μέγας Ἀπόστολος Πέτρος, ἴσως θά ὑπέκυ-
πτε πάλι στίς παρακλήσεις τῶν χηρῶν καί 
ὀρφανῶν, ὅσων τή φροντίδα εἶχε «ἔτι ζῶσα» 
ἡ ταπεινή διακονήτρια τῆς Ἰόππης, ἡ Ταβι-
θά, καί θά ἀνάσταινε τήν Ἀδελφή μας γιά 
νά συνεχίσει τό φιλανθρωπικό της ἔργο. Δι-
ότι καθώς ἐκείνη, ἡ Ἀδελφή Εἰρήνη ὑπῆρξε 
«πλήρης καλῶν ἔργων καί ἐλεημοσυνῶν».

Χαρακτηριστικό της γνώρισμα ὁ πόθος 
νά ἑνώνει τά διεστῶτα καί ἡ εὐκολία στό 
νά ζητάει συγγνώμη καί ἀπό τήν μικρότερη 
Ἀδελφή. 

Ἡ μεγάλη στιγμή τή βρῆκε πάλι στό 
καθῆκον. Ἐνῶ ἄρχισε νά πονάει, ἐκείνη 
ἠγέρθη τοῦ ὕπνου γιά νά χτυπήσει τό τά-
λαντο νά ξυπνήσουν οἱ Ἀδελφές γιά τήν 
Ἀκολουθία. Ἀλλά πρίν τό χτυπήσει συνά-
ντησε τούς Ἀρχαγγέλους, πού κάθε Δευ-
τέρα τιμάει ἡ Ἐκκλησία, μας. Ὁ οὐρανός 
ἔκανε εἰσβολή στή γῆ ἤ καλύτερα ὅπως 
προσφυέστατα τό εἶπε ὁ κήρυκας τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ ἀδελφός Ἀναστάσιος Δάρ-
δας «ἡρπάγη» ὑπό τῶν Ἀγγέλων.Ὄντως 

«ἡρπάγη μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτῆς».
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πατέρα μας θά τε-

λειώσω. Ἡ ὀδύνη τῆς καρδίας μου μέ πιέζει.
Ἡ Ἀδελφή μας Εἰρήνη πορεύεται τήν 

ὁδό πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ὡς 
νύμφη πολύφερνη. Μέ τίς νηστεῖες, τίς 
προσευχές, τίς ἀσκήσεις, τά ἔργα ἀγάπης 
καί μετανοίας.

Εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς Ἀδελφότητός μας. 
Τήν προπέμπουμε μέ ὀδύνη ψυχῆς, ἀλλά 
μέ ἰσχυρή ἐλπίδα, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός μας, ὅν ἐκ παιδός ἠγάπησε, ὅν 
διά βίου διηκόνησεν, δι᾽ὅν τόν πενθήρη 
χιτώνα τοῦ Μονήρους βίου μετά πάσης 
χαρᾶς ἐνεδύθη, θέλει ὑποδεχθῆ αὐτήν εἰς 
νυμφῶνα τόν οὐράνιον καί θέλει κατατά-
ξει αὐτήν μετά τῶν φρονίμων Παρθένων, 
λαμπαδηφοροῦσα.Διότι καί ἡ Ἀδελφή 
ἡμῶν«κατέπαυσε ἀπό τῶν ἔργων αὐτῆς» 
καί εἰσέρχεται εἰς τήν ἐν οὐρανῷ κατάπαυ-
σιν καί τόν αἰώνιον Σαββατισμόν μετά πά-
ντων τῶν ἁγίων καί μετά τῶν κεκοιμημέ-
νων εὐσεβῶν γονέων της, Ἐμμανουήλ καί 
Εἰρήνης, διά νά ἀπολαύσει τήν εἰρήνην τοῦ 
Θεοῦ, «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν».

Ἄς εἶναι «μακαρία ἡ ὁδός ἥν πορεύει 
σήμερον», Ἀδελφή μας.

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου μας καί 
ἐμεῖς θά σοῦ εἴμαστε πάντοτε εὐγνώμονες.

Καλή Ἀνάσταση, Ἀδελφή μας.

Εὐλογεῖτε.

Ἐπικήδειος Λόγος τῆς Γερόντισσας Θεολογίας
Καθηγουμένης τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Μικροκάστρου

γιά τήν μακαριστή Μοναχή Εἰρήνη
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Ἐπιμέλεια: Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ.  π. Δαμασκηνός Λιονάκης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ἐκδημίες σεβαστῶν Κληρικῶν 

Ἐκδημίες μελῶν ἱερατικῶν οἰκογενειῶν

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου μέ 
πόνο ψυχῆς κατευόδωσε στήν οὐράνια μακαριότητα 
τρεῖς περίλαμπρους, εὐλογημένους καί πολύκαρπους 
κληρικούς τοῦ ἀμπελῶνος Της. Πρόκειται διά τούς: α) 
Αἰδ. Πρωτ. Ἰωάννην Θυμιανόν, πρώην ἐφημέριον Ἁγί-
ου Νικολάου Πάνω Σούδας ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στίς 17 
Μαρτίου μετά ἀπό χειρουργική ἐπέμβαση σέ ἡλικία 80 
ἐτῶν. Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ὁ ὁποῖος 

ἐξῆρε τήν ἀδαμάντινη προσφορά καί τήν πνευματική προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ 
γνωστοῦ γέροντος τῆς κωμοπόλεως τῆς Σούδας.

Β) Ἀρχ. Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἐμμανουήλ Σπανουδά-
κης, πρώην ἐφημέριος Βαρυπέτρου Κυδωνίας ὁ ὁποῖος μετά 
ἀπό μακρά δοκιμασία ἄφησε τήν τελευταία του πνοή στίς 19 
Μαρτίου σέ ἡλικία 82 ἐτῶν. Κατά τήν πάνδημη νεκρώσιμη 
ἀκολουθία του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε 
διά τόν καθαρό, ἁπλό καί συνειδητό κληρικό πού τίμησε μέ 
καρτερία καί ὑπομονή τίς δοκιμασίες πού τοῦ ἐπέτρεψε ἡ ζωή. 

Γ) Αἰδ. Πρωτ. π. Μάρκον Πα-
παδάκην πρώην ἐφημέριος Ἁγ. Νε-
κταρίου Παχιανῶν ὁ ὁποῖος μετά 
ἀπό πολυετή καί ἔντονη πνευμα-
τική καί λειτουργική ζωή ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια γιά τά 
ὑπερκόσμια σέ ἡλικία 92 ἐτῶν στίς 29 Ἀπριλίου. Τῆς νεκρω-
σίμου ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κισσάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος, ἐνῶ παρέστη πλησίον 
τῆς σοροῦ τοῦ μακαριστοῦ καί σεβαστοῦ γέροντος, τό πνευ-
ματικό του παιδί καί Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Δαμα-
σκηνός. 

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰώνια καί ἄληκτος.

Μενέλαος Γ. Πετράκης
Ἰδιαίτερο πλήγμα γιά τήν ἱερατική οἰκογένειά μας ἀποτέ-

λεσε ἡ ξαφνική ἐκδημία τοῦ 39χρονου Μενέλαου Γ. Πετράκη, 
υἱοῦ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Πετράκη καί ἀδελφοῦ τοῦ Πρεσβ. 
π. Εὐτυχίου Πετράκη μετά ἀπό τροχαῖο δυστύχημα. Χιλιάδες 
κόσμου βρέθηκαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Χανίων γιά νά 
ἀποχαιρετήσουν τόν ἄξιο ταγματάρχη τοῦ ἑλληνικοῦ πεζικοῦ 
ὁ ὁποῖος τίμησε τήν πατρίδα καί τήν ἱερατική οἰκογένειά του.

Στήν νεκρώσιμη ἀκολουθία παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖος, 
Κισάμου καί Σελίνου κ.κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός καθώς καί ὅλες οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας.

Πρεσβυτέρα Χαρίκλεια Γ. Μαραμπουτάκη
Μετά ἀπό πολυετή ἀσθένεια καί πολλές δοκιμασίες ἐξέπνευ-

σε ἡ πρεσβυτέρα Χαρίκλεια ἱερέως Γεωργίου Μαραμπουτάκη τήν 
Κυριακή 18 Μαρτίου καί κηδεύτηκε στόν Πλατανιά Κυδωνίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στόν ἐπικήδειο λόγο του 
ὁμίλησε διά τό ἦθος, τήν συνέπεια καί τήν καλοσύνη τῆς μακα-
ριστῆς ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὑπόδειγμα πρεσβυτέρας.
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Οἱ Κατανυκτικοί ἑσπερινοί τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) στίς 

4 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας 
Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρος χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ 
Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Ν. Χώρας καί στήν συνέχεια στό Πνευμα-
τικό Κέντρο «Κωνσταντινουπολειάδα» πραγματοποιήθηκε 
ὡραιότατη καί συγκινητικότατη ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρου 
μέ θέμα «Τό ἔργον τῆς Ἱεραποστολῆς». Τόν Σεβασμιώτατο 
προσφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δα-
μασκηνός ὁ ὁποῖος ἀνακοίνωσε ὅτι τό ἱεραποστολικό κλι-
μάκιο τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνέλαβε ἕνα ἔργον πνοῆς διά τήν Θεολογική Σχολή τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου στήν Κινσάσα τό ὁποῖο εἶναι ἡ δημιουργία τοπικῆς 
γεώτρησης ἀξίας 60.000 €. Οἱ ὁμιλίες ἔκλεισαν μέ προβολή DVD ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου στήν καρδιά τῆς Ζούγκλας.

Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
Τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), 11 Μαρτίου, ὁ Σε-

βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ 
Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελίστριας Χαλέπας καί στήν συνέχεια 
ἀκολούθησε ὁμιλία ἐνώπιον πολυάριθμου ἀκροατηρίου πιστῶν ὑπό τοῦ Ὁσιολογιωτά-
του Γέροντος Ἰλαρίωνος ἐκ τῆς Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ θέμα «Ἡ δύναμη τῆς 
προσευχῆς».

Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
Τή Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) 18 Μαρτίου, ὁ Σεβα-

σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Κα-
τανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου Χανίων. Ἀκολούθησε 
ὠφέλιμη ὁμιλία μέ θέμα «Ἡ σημασία τοῦ Σταυροῦ στήν ζωή τῶν Χριστιανῶν» ὑπό τοῦ 
Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἀρτεμίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
Τή Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) 25 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώ-

τατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποδόσεως 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Χαλέπας. 

Ἐκδήλωση στό Θέρισο

Στό ἱστορικό χωριό τοῦ Θερίσου βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός τό Σάββατο 1 Μαρτίου καί πραγματοποίησε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία καί μνημόσυνο μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς ἐπανάστασης τοῦ Θερίσου ἐνῶ 
ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τῶν πεσόντων.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ὑπό τοῦ λογίου καί πολυγραφότατου 
Πανοσιολογιοτάτου Γέροντος Ἀρχ. Βενεδίκτου ἐκ τῆς Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ 
θέμα «Ἡ Παναγία εἰς τό Ἅγιον Ὄρος». 

Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
Τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 1 Ἀπριλίου 

στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου ὁλοκληρώθηκαν οἱ κατανυ-
κτικοί ἑσπερινοί καί οἱ ἐπίκαιρες πνευματικές 
ὁμιλίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας 
καί Ἀποκορώνου. Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν 
ὁ ἐρημίτης καί Ὁσιολογιώτατος Γέροντας π. 
Πατάπιος ἐκ τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ θέμα «Λυτρωτική 
πορεία πρός τό Πάσχα».
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Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν

Μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί ἱερά κατάνυξη 
ἑορτάσθηκε ἡ πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν νίκη τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἐναντίον τῆς Εἰκονομαχίας καί ὅλων τῶν αἱρέ-
σεων, στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν 
Ἀκρωτηρίου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρου. 

Κατά τήν μακραίωνη πα-
ράδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
πραγματοποιεῖται λιτάνευ-
ση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων εἰς 
ἀνάμνηση τῆς Ἀναστηλώ-
σεως τῶν ἱερῶν καί σεπτῶν 
εἰκόνων στήν Βασιλεύουσα 
ἀπό τή Αὐτοκράτειρα Θεο-
δώρα καί Ἱερόν Μνημόσυνο 
ὑπέρ τῶν Βυζαντινῶν Αὐτο-
κρατόρων.

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἰδι-
αίτερα συγκινητική λόγω 
τῆς παρουσίας τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρου ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδι-
αίτερα ἀγαπητός καί σεβαστός στήν Ἱερά Μητρόπολή 
μας. 

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος ὁ Δ. Ἀβραμόπουλος

Τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγ. 
Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἐπισκέφτηκε τήν Τετάρτη 
7 Μαρτίου ὁ π. Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Δημήτρι-
ος Ἀβραμόπουλος (νῦν Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν). Τόν κ. 
Ἀβραμόπουλο συνόδευαν ὁ 
Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. 
Κωσταράκος, ὁ Ἀρχηγός ΓΕΝ 
Ἀντιναύαρχος Α. Τσαντηρά-
κης, Διοικητής ΑΣΔΕΝ Ἀντι-
στράτηγος Ἀντ. Γ. Σοφιανίδης 

καί πλῆθος στρατιωτικῶν διοικητῶν μονάδων τῆς Κρήτης. 
Ὁ κ. Ἀβραμόπουλος συνδέεται φιλικά μέ τήν Ἱερά Μονή 

Ἁγίας Τριάδος καί ἐπί τῆς Ὑπουργίας του στήν Κυβέρνηση 
Καραμανλῆ χρηματοδότησε τό σημερινό κειμηλιαρχεῖο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς.
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Ἡμέρα τῆς γυναίκας

Τήν Τετάρτη 7 Μαρτίου πραγματοποιήθη-
κε μεγαλειώδης ἐκδήλωση μέ ἀφορμή τήν πα-
γκόσμια ἡμέρα τῆς γυναίκας, στήν κατάμεστη 
αἴθουσα τοῦ Κ.Α.Μ τοῦ Δήμου Χανίων.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ χαιρετισμούς ἀπό 
τόν Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολής 
μας Ἀρχ. Δαμασκηνό Λιονάκη, τόν δήμαρχο 
Χανίων κ. Ἐμμανουήλ Σκουλάκη καί τό μέλος 
τῆς Περιφερειακῆς Ἐπιτροπῆς Ἰσότητας Κρή-
της κ. Ἀμαλία Μπασιᾶ.

Στή συνέχεια ἀκολούθησαν προβολή ντο-
κιμαντέρ παραγωγῆς ΕΡΤ γιά τήν πορεία τοῦ 
γυναικείου κινήματος καί ὁμιλίες ἀπό τίς κυ-
ρίες α) Ζαχαρένια Σηνμανδηράκη – ἱστορικό 
μέ θέμα: Ἡ πρόταση χειραφέτησης τῆς γυναί-
κας στήν Κρητική Βουλή (1901) β) Δήμητρα Κωνσταντάρα- ἐκπρόσωπο τῆς Γενικῆς 

Γραμματείας Ἰσότητας τῶν φύλων μέ θέμα 
«Δράσεις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότη-
τας» καί γ) Νεκταρίας Πατεράκη - Καστρι-
νάκη – πτυχ. Ψυχολογίας - Ψυχοθεραπεύ-
τρια μέ θέμα «ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στήν 
οἰκονομική καί κοινωνική δράση».

Τελετή Ἁγιασμοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου

Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ἄνοιξε τίς πύλες του τό κοινωνικό παντοπωλεῖο τοῦ Δή-
μου Χανίων στό ὁποῖο τελέσθηκε ἁγιασμός τήν Πέμπτη 15 Μαρτίου ὑπό τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος συνεχάρη τήν Ἱερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου γιά τήν παραχώρηση τοῦ χώ-
ρου. 

Μνημόσυνο Βενιζέλων

Τήν Κυριακή 18 
Μαρτίου πραγματοποι-
ήθηκε στούς τάφους 
τῶν Βενιζέλων, στόν 
Προφήτη Ἠλία Χανίων, 
τό ἐτήσιο πολιτικό μνη-
μόσυνο τῶν Ἐλευθε-
ρίου καί Σοφοκλῆ Βε-
νιζέλου προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναίου. 

Προηγουμένως τε-
λέσθηκε Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ἱε-

ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ.
Στό μνημόσυνο παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου καί Σελίνου 

κ.κ. Ἀμφιλόχιος, κλῆρος καί ὅλες οἱ ἀρχές τοῦ τόπου μας, ἐνῶ ὁμιλητής ἦταν ὁ Δήμαρ-
χος Ἑρμούπολης Σύρου, κ. Ἰωάννης Δεκαβάλλας.
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Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί με-
γάλη συμμετοχή πιστῶν καθώς καί τῶν ἐκπρο-
σώπων τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν ἑορτάσθηκε τήν 
Κυριακή 25 Μαρτίου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου στόν μεγαλοπρεπή Ἱερό Ἐνορια-
κό Ναό τῆς Εὐαγγελίστριας Χαλέπας. Στήν ἀκο-
λουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς 
μίλησε ἐπίκαιρα γιά τό κοσμοσωτήριο ἄγγελμα 
πρός τήν Παναγία ὁ Παν. Πρωτοσύγκελος Ἀρχ. 
Δαμασκηνός Λιονάκης.

Τήν κυριώνυ-
μο ἡμέρα τῆς 

ἑορτῆς ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός ἱερούρ-
γησε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό καί ὁμίλησε μέ γλαφυ-
ρότητα στό πολυάριθμο ἐκκλησίασμα. 

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ κινηματογραφική ὁμάδα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀνέβασε πατριωτική ταινία μέ 
τίτλο «Χατζή Ὀσμάν Πασάς ὁ πνιγάρης» στό Πολιτιστικό 
Κέντρο τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου.

«Ἀσφαλής πλοήγηση στό διαδίκτυο γιά τά παιδιά»

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία διεξήχθη ἡ 
ὁμιλία τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Σφακιανάκη, 
Διευθυντοῦ τῆς  Ὑπηρεσίας δίωξης  
Ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τήν Κυριακή  
1 Ἀπριλίου στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο 
αἴθουσα τοῦ Νεώριου τοῦ Μόρου μετά 
ἀπό πρωτοβουλία τῶν ἐκπαιδευτηρίων 

Θεοδωροπούλου.
Τήν ὁμιλία παρακολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος 

Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός ἀλλά καί πολλοί 
ἄνθρωποι καί νέοι τῆς πόλεώς μας.
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Ἐκδήλωση γιά τήν Κρητική φορεσιά

Τήν παραδοσιακή ἐκδήλωση μέ θέμα 
«Ἡ φορεσιά στήν Κρήτη: Παρελθόν-
Παρόν-Μέλλον» φιλοξένησε τό Πολιτι-
στικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας καί Ἀποκορώνου. Στήν ἐκδήλωση 
παρουσιάσθηκαν ἡ ἀνδρική καί ἡ γυναι-
κεία φορεσιά ἀπό τήν ράπτρια κυρία Δή-
μητρα Καρκάνη-Κτιστάκη. Ἡ ἱστορία τοῦ 
καλεμιστοῦ μαχαιριοῦ ἀπό τόν κ. Χρῆστο 
Μπονάτο. Ἀναφορά στούς τεχνίτες τῆς 
Κρητικῆς φορεσιᾶς ἀπό τόν κ. Ἀντώνιο 
Μπουζάκη καί τέλος ὁμιλία γιά τά χειρο-
ποίητα στιβάνια ἀπό τόν κ. Γεώργιο Πατε-
ράκη.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε ἐκ μέρους τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Πρωτοσύγκελός μας Ἀρχ. Δαμασκη-
νός Λιονάκης.

Τηλεμαραθώνιος ἀλληλεγγύης γιά τό κεντρικό συσσίτιο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ ἀνάγκη γιά οἰκονομι-
κή ἐνίσχυση τοῦ συσσιτίου 
ἀγάπης, ὁδήγησε τήν Ἱερά 
Μητρόπολή μας νά διορ-
γανώσει μέ τήν ὑποστήρι-
ξη τῆς Νέας Τηλεόρασης 
Κρήτης Τηλεμαραθώνιο 
καί ραδιομαραθώνιο τήν 
Παρασκευή 6 Ἀπριλίου. 
Τό προϊόν πού συγκεντρώ-
θηκε ἐκ τοῦ τηλεμαραθω-
νίου ἦταν 53.000,00€ ἐνῶ 
ὁ Πρόεδρος τῶν Ι.Ν.Κ.Α. 
Χανίων κ. Ἀπόστολος 
Ἀλεξάκης προχώρησε σέ ἀγορά νέων ἐπαγγελματικῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν ἀξίας 
30.000,00€ προκειμένου νά ἐξασφαλισθοῦν οἱ αὐξανόμενες ἀνάγκες τοῦ κεντρικοῦ 
συσσιτίου.
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Ἡ Μεγάλη Παρασκευή στίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Εὐαγγελίστρια στήν Πλάκα Ἀποκορώνου

Τό Ἅγιο Φῶς στά Χανιά

Μέ ἰδιαίτερες τιμές κατέφθασε στόν ἀερολιμένα 
Χανίων τό Ἅγιο Φῶς πού γιά μία ἀκόμη φορά μεταλα-
μπαδεύτηκε ἀπό τό Πανάγιο Τάφο σέ ὅλα τά μέρη τῆς 
Πατρίδας μας.

Τό Ἅγιο Φῶς μετέφερε μέ εἰδική πτήση ἀπό τήν 
Ἀθήνα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πα-
νάρετος Ψαραύτης καί τό ὑποδέχθηκαν πλῆθος ἱερέων 
καί πιστῶν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας κ.κ. Δαμασκηνοῦ ὁ ὁποῖος τέλεσε δέηση 
ὑπέρ ὑγείας τοῦ σύμπαντος κόσμου καί ἐξαιρέτως τοῦ 
ἀερολιμενάρχου καί τῶν ἐργαζομένων στόν ἀερολιμέ-
να Χανίων. 

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορακιῶν

Τήν Κυριακή τοῦ 
Πάσχα ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 
μας κ.κ. Δαμασκη-
νό ς  χορ ο στάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ 
ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγά-
πης στήν Ἱερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου 
Κορακιῶν περιστοιχι-
ζόμενος ἀπό πολλούς 
κληρικούς οἱ ὁποῖοι 
ἀνέγνωσαν τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σέ ὀκτώ ξέ-
νες γλῶσσες (Γαλλικά, Ρωσικά, Ἰταλικά, Σερβικά, 
Ἀγγλικά, Ἰσπανικά, Ἀλβανικά, Ρουμανικά καί Λατι-
νικά).

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀντάλλαξε τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί μοίρα-
σε Πασχαλινές εὐλογίες σέ ὅλους τούς πιστούς πού κατέφθασαν στό γραφικό μοναστή-
ρι τῶν Κορακιῶν.

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 

(ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)

Ἡ πιό κατανυκτική ἡμέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 
εἶναι ἀναμφίβολα ἡ Μεγάλη Παρασκευή. Εἶναι ἡμέρα 
πένθους γιά τήν Ὀρθοδοξία πού καί στίς ἐκκλησίες τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἤχησαν πένθιμα οἱ καμπάνες 
σηματοδοτώντας τήν κορύφωση τοῦ Θείου δράματος.

Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη παρακολούθησαν οἱ πιστοί 
σέ ὅλες τίς ἐνορίες καί τά μοναστήρια μας τίς ἀκολου-
θίες τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν, τόν Ἑσπερινό 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τόν  Ἐπιτάφιο Θρῆνο.

Oἱ φωτογραφίες ἀπό τόν δημοσιογράφο Ἰωάννη Κάκανο 
τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε.
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Ἱερά Μονή Ἁγ. Ραφαήλ Σπηλίου

Στόν μεθέορτο ἑσπερινό τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου καί Εἰρήνης βρέθηκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. 
Δαμασκηνός συνοδευόμενος ἀπό 
τόν Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας Ἀρχ. Δαμασκηνό 
Λιονάκη προσκεκλημένοι τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Λά-
μπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. 
Εἰρηναίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας ἔγινε δεκτός μέ περισσή ἀγά-
πη ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς καί παρακάθισε σέ δεῖπνον 
πλαισιούμενους ἀπό τούς Σεβα-

σμιωτάτους Μητροπολίτες Λάμπης, 
Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο 
καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου 
κ.κ. Εὐγένειο, καθώς κι ἀπό πλῆθος 
κληρικῶν καί πιστῶν στήν φιλόξενη 
τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἱερά Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
καί Εἰρήνης στά Περβόλια

Μέ τή δέουσα λαμπρότητα καί ἐπισημό-
τητα πραγματοποιήθηκε ἡ πανήγυρις τῆς 
Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί 
Εἰρήνης Περιβολίων. Τό ἀπόγευμα τῆς πα-
ραμονῆς τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισα-
ριανῆς, Βύρωνος 
καί Ὑμηττοῦ κ.κ. 
Δανιήλ ὁ ὁποῖος 
προσεκλήθη κα-
τόπιν ἐπιθυμίας 
τοῦ παλαιοῦ φί-

λου του καί ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Πρωτ. π. Σπυρίδωνος Κου-
φοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός κα-
λωσορίζοντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δανιήλ 
τόν εὐχαρίστησε διά τήν παρουσία του καί τόν παρακάλεσε 
νά ὁμιλήσει καί νά εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας. 

Τό πρωί τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δανιήλ μέ τήν συμμετοχή ἀρκετῶν ἱερέων 
καί πλῆθος κόσμου.
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Μακεδόνες τίμησαν τήν Κρήτη μέ τό σύλλογό τους 
«Ἀτρόμητοι ἱππεῖς»

Τήν Τρίτη 24 Ἀπριλίου στό πλαίσιο τῶν ἐκδη-
λώσεων γιά τήν ἑκατονταετηρίδα ἀπό τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Μακεδονίας τό 1912 «ὄργωσαν» 
τήν Κρήτη στή μνήμη τῶν Μακεδονομάχων 
μέλη τοῦ Συλλόγου «Ἀτρόμητοι Ἱππεῖς».

Στό ἱστορικό χωριό Λάκκοι ἔγινε θερμή ὑπο-
δοχή τῶν ἱππέων ἀπό τούς κατοίκους τοῦ ὀρει-
νοῦ χωριοῦ καί στόν κεντρικό καί περικαλλή 
ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τελέσθηκε δέηση 
ὑπέρ ὑγείας τῶν ἐκπροσώπων τῶν Μακεδόνων 
ἱππέων ἐνῶ στό μνημεῖο τῆς ἐνορίας ἐψάλλει 
ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες κατά 
τόν Μακεδονικό ἀγῶνα Λακκιῶτες.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ἐκ τῶν 
ἱππέων, τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ καί ἄλλων παρα-
γόντων.

Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας προσφώνησε ὁ Πανοσιολογιότατος Πρωτο-

σύγκελός μας ὁ ποιός ἀνέφερε «καλωσορίζουμε ἐσᾶς τούς νέους Μακεδονομάχους πού 
ἀντιστέκεστε στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν πού θέλουν νά μᾶς κάνουν νά ξεχνοῦμε τήν 
ἱστορία μας καί τήν πολυτιμότατη κληρονομιά μας. Στό πρόσωπό σας βλέπουμε τούς 
νέους σταυροφόρους τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἐλπίδας ὅτι αὐτό τό ἀθάνατο 
ἑλληνορθόδοξο γένος δέν θά σβήσει ποτέ ὅσο καί ἄν κάποιοι τό ἐπιθυμοῦν…».

Ἡ Ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς

Μέ ἀναστάσιμη λαμπρότη-
τα καί μέ προσέλευση χιλιά-
δων πιστῶν πανηγύρισε τήν 
Παρασκευή τῆς Διακαινησί-
μου ἡ Ἱερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγή Χρυσοπηγῆς τήν ἐτήσια 
ἑορτή τῆς Μονῆς.

Στόν Πανηγυρικό Πασχά-
λιο Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς, 

χοροστάτησε καί κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποινενάρχης μας 
κ.κ. Δαμασκηνός περιστοιχούμενος ὑπό πολλῶν Κληρικῶν.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος χοροστάτησε 
στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στήν συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο.

Τήν Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τίμησαν μέ τήν παρου-
σία τους πολλές Ἀρχές τοῦ τόπου μας οἱ ὁποῖες παρακάθη-
σαν καί στό ἑόρτιο γεῦμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Συνάντηση Στελεχῶν Κατασκήνωσης

Μετά τόν ἑόρτιο Ἑσπερινό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς στό ἀρχονταρίκι τῆς 
Μονῆς ἀκολούθησε συνάντηση τῶν στελεχῶν τῆς Κατασκήνωσης «Ἅγιος Παῦλος» μέ 
σκοπό τήν ὀργάνωση καί τήν λειτουργία της γιά τό ἐπερχόμενο θέρος, πού σκοπό ἔχει 
νά φιλοξενήσει καί γιά ἐφέτος πάνω ἀπό 400 παιδιά δίνοντάς τους τήν εὐκαιρία τῆς 
κατασκηνωτικῆς ὁμαδικῆς ἐμπειρίας.

Στήν συνάντηση παραβρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Δαμασκηνός 
καί ἡ Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Μοναχή Θεοξένη πού μέ τήν συνοδεία 
της, ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας καί τοῦ συ-
ντονισμοῦ τῆς Κατασκήνωσης.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Α΄	 2-13	ΙΟΥΛΙΟΥ:	 ΚΟΡΙΤΣΙΑ	(Δ΄,	Ε΄,	ΣΤ΄,	ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Β΄	 13-24	ΙΟΥΛΙΟΥ:	 ΑΓΟΡΙΑ	(ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ)

Γ΄	 24	ΙΟΥΛΙΟΥ-4	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:	 ΚΟΡΙΤΣΙΑ	(ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ)

Δ΄	 16-27	ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:	 ΑΓΟΡΙΑ	(Δ΄,	Ε΄,	ΣΤ΄,	ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
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Βιβλιοπωλεῖο «ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Ἕνας χῶρος ὅπου 
δια σώζεται ἡ ἀλήθεια 
μέσα ἀπό ἐκλεκτά βι-
βλία πού εἶναι θεολο-

γικοῦ ἀλλά καί εὐρύτερου περιεχομένου 
καί ἐνδιαφέροντος.

Πλατεία Μητροπόλεως
Ὑπεύθυνος: κ. Ἰωάννης Σκαλιδάκης

Τηλ.: 28210-27819

«Θεοχαρίδειον –Κέντρον Κοινωνικῆς συμπαράστασης Νέων»
 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου

Τό "Θεοχαρίδειο - Κέντρο Κοινωνικῆς Συ-
μπαράστασης Νέων" λειτουργεῖ ὡς συμβουλευ-
τικός φορέας ἀνθρώπων πού, λόγω ποικίλων δυ-
σχερειῶν, χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη.

Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στεγάζεται σέ οἴκη-
μα, τό ὁποῖο κληροδότησε στήν Ἱερά Μητρόπο-
λη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ὁ Κωνσταντῖνος 
Θεοχαρίδης καί τό ὁποῖο ἀνακαινίστηκε μέ τήν 
εὐγενῆ χορηγία δωρήτριας ἀπό τά Χανιά, πού 
ζεῖ στήν Ἐλβετία, μέσω τῆς ἐλβετικῆς φιλαν-
θρωπικῆς ὀργάνωσης Limmat Stiftung. Ἐγκαι-
νιάστηκε τό 1999, στήν ὁδό Ἀρχοντάκη 4, στό 
κέντρο τῶν Χανίων, ἀπό τόν τέως Μητροπολίτη 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, νῦν Ἀρχιεπίσκοπο 
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.

Ὁ χῶρος τοῦ "Κέντρου Κοινωνικῆς Συ-
μπαράστασης Νέων" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ἔχει διαμορφωθεῖ 
μέ ζεστασιά καί δέχεται μέ ἀγάπη καί στοργή 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό στή-
ριξη καί συμπαράσταση. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν 
προσώπων πού καταφεύγουν στό Θεοχαρίδειο 
γίνεται μέ ἐνδιαφέρον καί διακριτικότητα, καί ἡ 
κάθε περίπτωση παρακολουθεῖται γιά ὅσο χρό-

νο χρειάζεται, ἀνάλογα μέ τήν ἰδιαιτερότητά της 
καί λαμβάνεται μέριμνα, ὥστε νά βρεθεῖ διέξο-
δος καί λύση στή δυσκολία πού ἀντιμετωπίζει.

Στά πλαίσια τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Κέντρου 
περιλαμβάνονται:
➢  Παροχή ἀτομικῆς καί ὁμαδικῆς ψυχοθερα-

πείας ἤ συμβουλευτικῆς
➢  Λειτουργία Νυχτερινῆς Γραμμῆς τηλεφω-

νικῆς συμπαράστασης (28210-45046)
➢  Παροχή συμβουλευτικῆς ὑποστήριξης μέσω 

διαδικτύου (φόρουμ ἀλληλοβοήθειας καί 
ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο στήν ἱστοσελίδα  
www.help-net.gr)

Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Κέντρου παρέχονται 
δωρεάν.

Τό Θεοχαρίδειο Κέντρο στελεχώνεται ἀπό 
ψυχολόγους, καθώς καί ἀπό ἐθελοντές - ἐπαγ-
γελματίες ψυχικῆς ὑγείας καί μή. 

Γιά πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε: 
Ἀρχοντάκη 4, τηλ. 28210 28488, καί 

theocharidio@imka.gr 
mail@help-net.gr 

Ἡ σελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας 

www.imka.gr
ἀνανεώθηκε, μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό 
& δραστηριότητες ἀπό τήν Μητρόπολή μας. 
Στήν σελίδα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα σύνδεσης  

μέ τόν ραδιοφωνικό σταθμό 

Μαρτυρία 95.5 fm
συναξάριον, πνευματικό ὑλικό, καθώς καί  

ἡ φόρμα ἐπικοινωνίας! 
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κατασκευῆς τοῦ τρούλου καί τῶν κα-
μπαναριῶν ἀνατέθηκε στόν ἀρχιτέκτονα 
Ἀναστάσιο Λογοθέτη ἀπό τή Σύρο πού 
εἶχε μυηθεῖ, στό ἐξωτερικό, στά μυστικά 
του τότε νεοεμφανιζόμενου μπετόν. Ἔτσι 
ἡ ἀναδομή καί τό τέμπλο ἔγιναν ἀπό τσι-
μέντο, ὑλικό πού χρησιμοποιήθηκε τότε 
γιά πρώτη φορά στήν Κρήτη. 

Στίς 12 Αὐγούστου 1923 ἡ ἐκκλησία 
τῆς Εὐαγγελίστριας Φακωθιανῶν στή 
Χαλέπα ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο 
Χανιῶν Ἀγαθάγγελο Νινολάκη.

Β. Ποιμαντικό ἔργο
Στήν Ἐνορία μας καί στό Πολιτιστικό 

μας κέντρο λειτουργοῦν διάφορα τμήμα-
τα καί προγράμματα δραστηριοτήτων καί 
ἀπασχόλησης παιδιῶν, νέων καί ἐνηλίκων 
μέ τή συμμετοχή ἄνω τῶν 400 ἀτόμων:

➢  Τμήματα Ξένων Γλωσσῶν: Ἀγγλικά - 
Γαλλικά - Ἱσπανικά 

➢ Σχολή Ἁγιογραφίας
➢ Τμῆμα ἐκμάθησης Ἠλ. Ὑπολογιστῶν
➢ Μικτή Τετράφωνη χορωδία 
➢  Τμῆμα παραδοσιακῶν χορῶν παιδιῶν 

καί ἐνηλίκων
➢ Χορευτική ὁμάδα νέων τῆς ἐνορίας
➢ Τμῆμα χειροποίητου κοσμήματος
➢  Τμήματα ἐκμάθησης κιθάρας - πιάνου 

- λύρας
➢ Κατηχητικό μικρῶν παιδιῶν
➢ Σύναξη νέων καί ἐνηλίκων
➢  Στό πολιτιστικό μας κέντρο στεγάζεται 

ἐπίσης καί ἐκκλησιαστικό - Λαϊκό μου-
σεῖο καθώς καί ὁ Βρεφονηπιακός Παιδι-
κός Σταθμός πού θά λειτουργήσει ἀπό 
τόν ἐρχόμενο Σεπτέμβρη. 

Α. Ἱστορική Ἀναφορά
Ὁ χῶρος ὅπου οἰκο-

δομήθηκε ἡ ἐκκλησία 
τῆς Εὐαγγελίστριας 
ἦταν ἀνοικτός καί στά 
νότιά του βρισκόταν ὁ 
στάβλος τοῦ τουρκικοῦ 
ἱππικοῦ, «ὁ κισλᾶς», 
πού μετά τήν ἀναχώρη-
ση τῶν Τούρκων στέ-
γαζε τή Ρωσική Χωρο-
φυλακή. Τό οἰκόπεδο 
παραχωρήθηκε ἀπό τήν 
Κρητική Πολιτεία γιά τήν ἀνέγερση ἑνός 
μεγάλου ἐνοριακοῦ ναοῦ πού θά ἐξυπη-
ρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῆς περιοχῆς τῶν 
Φακωθιανῶν. Ἡ Κρητική Πολιτεία παρα-
χώρησε μέν τό χῶρο ἀλλά δέν μποροῦσε 
νά διαθέσει οὔτε δραχμή γιά τήν ἀνέγερ-
ση τοῦ ναοῦ. Μέ ἐράνους, λαχεία καί δι-
άφορες δωρεές συγκεντρώνεται ἕνα ἱκα-
νό ποσόν καί ὁ μηχανικός τοῦ Δημοσίου 
Μιλτιάδης Μυλωνάς δωρίζει τά ἀπαιτού-
μενα σχέδια γιά τήν ἀνέγερσή του. 

Στίς 8 Ὀκτωβρίου 1908, μέ τήν πα-
ρουσία τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη, θεμελιώ-
νεται ἡ ἐκκλησία τῆς Εὐαγγελίστριας καί 
προχωρεῖ ἡ ἀνέγερση μέχρι τή στέψη τῆς 
πρόσοψης. Ἀρχίζει πλέον τό δυσκολότε-
ρο μέρος τοῦ ἔργου, ἡ στέγαση καί τά κα-
μπαναριά πού ἀπαιτοῦν καί πολλά χρή-
ματα. Τότε γίνεται ἡ σκέψη νά ἐπεκταθεῖ 
ὁ ἔρανος στό ἐξωτερικό καί κυρίως στίς 
ὀρθόδοξες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί στήν 
Ἀμερική ὅπου ἔχουν ἀρχίσει νά ριζώνουν 

Ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας Χαλέπας

τοῦ πρεσβυτέρου Φανουρίου Πάππα

οἱ πρῶτοι Κρῆτες μετανάστες. Γι’ αὐτό ὁ 
Χαλεπιανός Γεώργιος Παπαδογιαννά-
κης, ἀφοῦ ἐφοδιάστηκε μέ τά κατάλληλα 
ἔγγραφα ξεκίνησε γιά τή Ρωσία καί τίς 
ἄλλες χριστιανικές χῶρες τῆς Εὐρώπης. 

Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐξόρμη-
σης ὑπῆρξαν καταπληκτικά. Ἐκτός ἀπό 
χρήματα ὁ Παπαδογιαννάκης ἔφερε καί 
ὡραιότατα ἐκκλησιαστικά εἴδη, κυρίως 
ἀπό τή Ρωσία, ὅπως τό μεγάλο κεντρικό 
πολυέλαιο, τή μεγάλη καμπάνα, τόν ἐπι-
τάφιο καί ἄλλα πολύτιμα σκεύη. Ἡ κατα-
σκευή συνεχίστηκε ὕστερα ἀπό μετάβαση 
τοῦ Παπαδογιαννάκη καί στήν Ἀμερική 
γιά τή συγκέντρωση τῶν χρημάτων. Ὁ 
Ναός τῆς Εὐαγγελίστριας εἶναι ἀπό τούς 
μεγαλύτερους τῶν Χανίων, κτίστηκε σέ 
σταυροειδή μορφή μέ τροῦλο καί ἔχει 
ἔντονο τό νεοκλασικό στοιχεῖο. 

Οἱ τοῖχοι φτιάχτηκαν ἀπό λαξευτή 
πέτρα μέ διακοσμητικά ἀρχιτεκτονικά 
στοιχεῖα. Ἡ μελέτη καί ἡ ἐπίβλεψη τῆς 

Γ. Διατελέσαντες  Ἐφημέριοι 

Αἰδ. Ἐμμανουήλ Παπαδάκης 1910-1923
Αἰδ. Ἐμμανουήλ Τσουχλαράκης 1923-1937
Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Σιδέρης 1937-1940
Αἰδ. Γεώργιος Βουρλάκης 1940-1942
Αἰδ. Ζαχαρίας Τσομπανάκης 1942-1954
Αἰδ. Στέφανος Μαυριδάκης 1954-1959
Αἰδ. Ζαχαρίας Τσομπανάκης 1959-1967
Αἰδ. Ἄγγελος Ψιλάκης 1964-1968
Αἰδ. Μάρκος Παπαδάκης 1968
Αἰδ. Στέφανος Μαυριδάκης 1969
Πρώτ. Νικόλαος Ἀρετάκης 1981-2006
Πρώτ. Ἀναστάσιος Σπινθουράκης 1969-2011
Αἰδ. Ἐμμανουήλ Μπανασάκης 2009-Παρόν
Αἰδ. Φανούριος Πάππας 2011-Παρόν
Ἱεροδ. Δημήτριος Δερμιτζάκης 2011-Παρόν
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Δ. Φωτογραφικό Παράρτημα




