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ΣΡΙΩΓΙΟ 

Ση γλσξίδνπκε γηα ην πεξίεξγν «πάληξεκα» ηνπ 

θαξλαβαιηνύ κε ηνλ Χξηζηηαληζκό. 

Σνπ Αξρηκαλδξίηε, π. Χξπζόζηνκνπ Σειίδε 

ε ζπλάξηεζε θαη κε ηνπο έληνλνπο ξπζκνύο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο καο, ε ζεκαζία ησλ εκεξώλ πνπ 

δηαλύνπκε γηα λα θηάζνπκε ζην Άγηνλ Πάζρα παξακέλεη 

γηα καο αθαηαλόεηε.  

Πνιινί από εκάο επαλαπαπόκαζηε ζην λα γλσξίδνπκε 

ηελ Σζηθπλνπέκπηε, ηελ Καζαξά Γεπηέξα θαη ηε 

Μεγάιε Δβδνκάδα. Πίζσ, όκσο, από απηή ηελ πεξίνδν 

θξύβεηαη ην κπζηήξην ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηνπ 

Δπαγγειίνπ. 

Γλσξίδνπκε όκσο  πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο 

λεζηείαο; Γλσξίδνπκε όηη ην ηξηώδην θαη ε 

απνθξηά είλαη ιέμεηο πνπ θαζνξίδνπλ-

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, σο 

πεξίνδν εμαγληζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ Μεγάιε 

Σεζαξαθνζηή πνπ πιεζηάδεη; 

Άξαγε κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε ηελ αξραία Διιεληθή 

παξάδνζε, ηα εηδσινιαηξηθά έζηκα, όπσο είλαη ην 

θαξλαβάιη, θαηάινηπν ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο, από 

ηελ λέα xξηζηηαληθή παξάδνζε, πνπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ αλακείρζεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απηό ην 

πεξίεξγν «πάληξεκα» ησλ δύν απηώλ ηεξαζηίσλ 

δπλάκεσλ, ηνπ Διιεληζκνύ θαη ηνπ 

Χξηζηηαληζκνύ; 

Άιισζηε, ην θαξλαβάιη είρε εληαρζεί ζηε δσή καο κόλν 

σο Έιιελεο θαη όρη σο Χξηζηηαλνί. Σώξα από εκάο 

εμαξηάηαη λα πεξάζνπκε ηηο γλώζεηο πνπ πηα έρνπκε σο 

Έιιελεο Χξηζηηαλνί από ην θίιηξν ηεο αιήζεηαο ηνπ 

Οξζόδνμνπ Χξηζηηαληζκνύ, λα δηνξζώζνπκε ηα ιάζε 

ηνπ παξειζόληνο, ρσξίο όκσο λα μερλάκε πσο εκείο ηα 

θάλακε θαη λα εκβαζύλνπκε ζηηο δηδαρέο ηνπ Χξηζηνύ 

πνπ είλαη πάληα ζύγρξνλεο θαη επίθαηξεο. 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ε  Σζηθλνπέκπηε. Πνηα είλαη όκσο 

ε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο; Δίλαη ε κέξα πνπ 

ηξώγεηαη ην θξέαο. Οη ρξηζηηαλνί θάζε 

Σζηθλνπέκπηε, όπσο άιισζηε ζπλεζηδόηαλ θαη ζε 

παιαηόηεξεο επνρέο, θαηαλάισλαλ ό,ηη θξεαηηθό 

ππήξρε ζην ζπηηηθό ηνπο, γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ 

γηα ηελ εβδνκάδα ηεο Σπξηλήο ή ηε ιεγόκελε ιεπθή 

εβδνκάδα. Γειαδή, λεζηεία θαηά ηελ νπνία  

θαηαλαιώλνπκε γαιαθηνθνκηθά, ςάξηα θαη αβγά. 

Η Κπξηαθή πνπ αθνινύζεζε νλνκάδεηαη ηεο Απόθξεσ. 

Ωο ζέκα ηεο έρεη ηε δηθαία θαη απξνζσπόιεπηε θξίζε 

ηνπ Θενύ, ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν Κύξηνο θαηά 

ηελ εκέξα ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο. Καη ε θξίζε ηνπ 

Θενύ πξνο ηνπο αλζξώπνπο δελ είλαη ηίπνηα άιιν από 

ηελ άθξαηε αγάπε Σνπ.                                                           

Καη έηζη θζάλνπκε ζηελ εβδνκάδα ηεο Σπξηλήο, 

κε απνθνξύθσκα ηελ Κπξηαθή ηεο, γηα λα ζπκεζνύκε 

ηελ εμνξία ηνπ πξσηόπιαζηνπ Αδάκ από ηνλ παξάδεηζν 

εμαηηίαο ηεο αλππαθνήο ηνπ, έλα ιάζνο πνπ θαη εκείο 

δηαπξάηηνπκε θαζεκεξηλά ζηελ δσή καο, ιάζνο πνπ 

κπνξεί θαη λα καο ζηεξήζεη ηνλ αηώλην παξάδεηζν γηα 

πάληα. 

Ο Νένο  Ικβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη ζηνπο 

απαληαρνύ Ικβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ, 

λα δηέιζνπκε όινη καο ηελ  πεξίνδν ηεο Μεγάιεο 

αξαθνζηήο, κε πγεία θαη πλεπκαηηθή επξσζηία. 

Καιό αγώλα.  
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Η λεζηεία ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο, είλαη κηα 

πξνεηνηκαζία ζσκαηηθή ή θαη ςπρηθή γηα ηνλ 

άλζξσπν; 

Η πξνεηνηκαζία απηή είλαη ζε δύν επίπεδα, ζην 

ζσκαηηθό θαη ζην ςπρηθό. Ο άλζξσπνο σο 

ςπρνζσκαηηθή νληόηεηα, νπνηαδήπνηε άζθεζε ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ θάλεη, έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα θαη ζηελ 

ςπρή ηνπ. 

 Οπνηνζδήπνηε εμαγληζκόο είλαη ζπλέπεηα ηεο 

θαζαξόηεηαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

αλζξώπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. 

Οη ρξηζηηαλνί λεζηεύνπκε θαζ’ ππαθνήλ πξνο ην 

Δπαγγέιην θαη κηκνύκελνη ηνλ ίδην ην Χξηζηό, ν νπνίνο 

κεηά ηε βάπηηζε Σνπ έθπγε ζηελ έξεκν. ήκεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο ππνδεηθλύεηαη ην αξαληάξην 

ξνο, σο ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ν Χξηζηόο θαηέθπγε γηα 

40 εκέξεο θαη επηδόζεθε ζε πιήξε λεζηεία.            

 Γελ έθαγε, δελ ήπηε θαη ζην ηέινο απηήο ηεο 

λεζηείαο δέρζεθε ηνπο γλσζηνύο ηξεηο 

πεηξαζκνύο. Αθνύ λίθεζε ηνπο πεηξαζκνύο μεθίλεζε 

ην θήξπγκά Σνπ. Άξα ε λεζηεία καο έρεη σο βάζε ηε 

λεζηεία ηνπ ηδίνπ ηνπ Κπξίνπ θαη εκείο, κηκνύκελνη ηνλ 

Κύξην, πξηλ λα θάλνπκε νηηδήπνηε έρνπκε αλάγθε λα 

λεζηέςνπκε. 

Πνηα ε ζεκαζία ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο θαη πνηα 

ιάζε θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηα εδέζκαηα ηεο 

εκέξαο; 

Η Καζαξά Γεπηέξα είλαη ε απαξρή ηεο απζηεξήο 

λεζηείαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, όκσο, όπσο 

παξαηεξνύκε, νη άλζξσπνη ηξώλε σο έδεζκα ηεο 

εκέξαο νζηξαθνεηδή, θηάλεη λα είλαη ςεκέλα ζηα 

θάξβνπλα. Δπίζεο, θαηαλαιώλνπλ θαη άθζνλν 

θξαζί. Απηό όκσο  είλαη ιαλζαζκέλν. Καζαξά 

Γεπηέξα ζεκαίλεη εκέξα πιήξνπο λεζηείαο, εκέξα 

πιήξνπο αζηηίαο, παιαηόηεξα δε αθόκα θαη ηελ Καζαξά 

Σξίηε θαη ηελ Σεηάξηε νη πηζηνί δελ έηξσγαλ θαη δελ 

έπηλαλ ηίπνηε. Ήηαλ εκέξεο απζηεξόηαηεο λεζηείαο. 

Γεληθόηεξα ε πεξίνδνο ηεο κεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο 

είλαη πεξίνδνο απζηεξήο λεζηείαο. Από Γεπηέξα κέρξη 

Παξαζθεπή νη ρξηζηηαλνί, ζύκθσλα κε ηελ Δθθιεζία, 

δελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνπλ ιάδη θαη θξαζί. 

Δπηηξέπνληαη όκσο, κόλν άββαην θαη Κπξηαθή θαζ’ όιε 

ηελ πεξίνδν ηεο Σεζζαξαθνζηήο. Απηέο είλαη νη επηηαγέο 

ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο καο θαη εκείο πξάηηνπκε 

«θαηά ην δνθνύλ» θαη αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο καο.                          

Πνηα ε ζρέζε ηνπ θαξλαβαιηνύ θαη ησλ 

κεηακθηέζεσλ, κε ηελ Δθθιεζία ηνπ Χξηζηνύ;    

Σν θαξλαβάιη δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηό πνπ 

πξεζβεύεη θαη βηώλεη ε Δθθιεζία. Δίλαη παξάμελν πώο 

ζήκεξα, ζην ρώξν ην δηθό καο, έρνπλ ζπλδέζεη ηελ 

έλαξμε ηεο λεζηείαο, ηεο κεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο, ηεο 

πλεπκαηηθόηεξεο πεξηόδνπ ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ έηνπο, 

κε ηα μεθαληώκαηα. Δίλαη ζαλ λα νκνινγνύκε όηη 

δελ έρνπκε θακία ζρέζε κε ην Δπαγγέιην θαη κε 

απηό ην νπνίν καο δηδάζθεη ν Χξηζηόο.                 

Αλ πάκε ζηα παιαηόηεξα ρξόληα, ν Ισάλλεο ν 

Χξπζόζηνκνο ήηαλ έλαο από ηνπο κεγάινπο Παηέξεο θαη 

Αγίνπο ηεο Δθθιεζίαο καο, ν νπνίνο κίιεζε κε ιόγηα 

θαηαπειηηθά ελαληίνλ απηώλ ησλ ηάζεσλ ησλ 

ρξηζηηαλώλ λα κηκνύληαη ηνπο εηδσινιάηξεο θαη 

ηηο θαξλαβαιηθέο ζπλήζεηεο ηνπο, ηελ πεξίνδν 

απηή. 

Σν θαξλαβάιη ππάξρεη ζηε δσή καο σο Έιιελεο θαη όρη 

σο Χξηζηηαλνί. Δκείο δελ είκαζηε όκσο κόλν Χξηζηηαλνί, 

είκαζηε θαη Έιιελεο. Με ηελ αξραία ζεκαζία ηνπ όξνπ, 

δειαδή, πξνεξρόκαζηε από εθείλνπο ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη βίσζαλ ηελ εηδσινιαηξία θαη 

απηή, ζηε ζπλέρεηα, κπήθε ζην ρξηζηηαληζκό κε ην 

γλσζηό θήξπγκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ θαη ησλ 

ππόινηπσλ Απνζηόισλ θαη νύησ θαζ’εμήο. 

Έηζη ν Διιεληζκόο θαη ε εηδσινιαηξία 

εθρξηζηηαλίζηεθαλ, όπσο ε θηινζνθία ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ πνπ πέξαζε κέζα από ην θίιηξν ηεο 

Θενινγίαο ησλ Παηέξσλ. Οπζηαζηηθά θαηαμηώζεθε κε 

απηό ηνλ ηξόπν ε ζσζηή θηινζνθία ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ. Σώξα, σο Έιιελεο ρξηζηηαλνί, θνπβαινύκε 

ζηε δσή καο θαη θαηάινηπα εηδσινιαηξηθά ησλ 

πξνγόλσλ καο, όπσο απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

λεθξώζηκα έζηκα, ηηο κεηακθηέζεηο θαη ηα μέθξελα 

γιέληηα ρσξίο θξαγκνύο. 

Μελ γειηέζηε όκσο, είλαη άιιν πξάγκα  ην 

εηδσινιαηξηθό θαηάινηπν, ην έζηκν θαη ε Διιεληθή 

παξάδνζε θαη άιιν ην νξγαλσκέλν θαξλαβάιη, νη 

παξειάζεηο,  νη μέθξελεο εθδειώζεηο γιεληηνύ θαη νη 

άζεκλεο θαη απξνθάιππηεο παξειάζεηο κε καζθνθόξνπο 

πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Οξζνδνμία καο, παξά κόλν 

κε ην ζύγρξνλν εκπόξην θαη όηη απνξξέεη από απηό.     

Οη Αξρηεξείο καο, νη ηεξείο, νη ζενιόγνη, νη 

θαηερεηέο, αιιά θαη όινη καο, ν θάζε έλαο από ην 

«βήκα» ηνπ, από ηηο Μεηξνπόιεηο, ηηο Δλνξίεο, ηα 

Παλεπεζηήκηα, ηα ρνιεία, από ην ζπίηη ή ηελ 

εξγαζία ηνπ, κε ηνλ ρξηζηηαληθό ιόγν ή αθόκα θαη 

κε ην παξάδεηγκα ηνπ, ζε κηα ζπλνιηθή  

πξνζπάζεηα πξώηα λα κάζνπκε θαη αξγόηεξα λα 

κεηαδώζνπκε ζσζηά ηελ Χξηζηηαληθή 

Θξεζθεία, ρσξίο λα κπνξεί λα παξεξκελεπηεί ή λα 

αιιησζεί από μέλα πξνο απηήλ ζηνηρεία, όπσο είλαη θαη 

ην θαξλαβάιη, πνπ δελ κπνξεί λα ζπλάδεη κε ηελ δσή 

ηνπ Χξηζηηαλνύ. 

Καιό Σξηώδην  

θαη…Καιή αξαθνζηή!!!  

Πεγή:/www.vimaorthodoxias.gr 
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ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ 

Σελ Κπξηαθή 3/2/2019 όπσο είρε αλαθνηλσζεί, έγηλε 

ζηνλ Ναό καο ην θαζηεξσκέλν κλεκόζπλν ππέξ ησλ ελ 

ηε λήζσ Ίκβξν  αξρηεξεηεπζάλησλ, ηεξαηεπζάλησλ, 

 
 θαζώο θαη ησλ δηδαζθάισλ θαη κεγάισλ επεξγεηώλ 

ησλ ζρνιείσλ καο θαη γηα ην ππό αλέγεξζε Γεξνθνκείν 

καο ζηε αιακίλα.  

Αθνινύζσο κεηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία, έγηλε από ηνλ 

εθεκέξην ηνπ Νανύ καο π. ππξίδσλα Καηζηκπξή ην 

θόςηκν ηεο αγηνβαζηιόπηηαο. 

 
Η ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ, ηόζν από ηελ Αζήλα, όζν θαη 

από ηελ αιακίλα ήηαλ κεγάιε. 

 
Μαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ε δήκαξρνο ηεο 

αιακίλαο θαη λπλ ππνςήθηα  θ. Ιζηδώξα Παπαζαλαζίνπ 

– Νάλνπ, ν  αληηδήκαξρνο θ. Ισάλλεο θηαζίηεο  θαη 

ινηπά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπίζεο παξέζηε 

ν πξώελ θαη λπλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο Ισάλλεο 

Σζαβαξήο, πξώελ αληηδήκαξρνο θ. Πέηξνο 

Παππαζεσράξεο  θαη ινηπά κέιε  ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο 

παξάηαμεο ηνπ. Αθόκε παξέζηε ν ππνςήθηνο δήκαξρνο 

Γεκήηξηνο Διεπζηληώηεο, θαζώο θαη ν πξώελ βνπιεπηήο 

ηνπ ΠΑΟΚ  θαη λπλ ππνςήθηνο θ. Γεκήηξεο Λπληδέξεο. 

ην ηέινο ηεο  παξαπάλσ εθδήισζεο θιεξώζεθαλ 

δηάθνξα δώξα, πνπ καο πξνζέθεξαλ θαηά πεξηόδνπο 

δηάθνξνη θίινη θαη παηξηώηεο γηα ελίζρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο. 

Η ηπρεξή ηεο θεηηλήο ρξνληάο ήηαλ ε θ. Ινπιία 

Μπηζηώηε από ηελ αιακίλα. Δπρόκαζηε ζηελ ηπρεξή 

θαη ζε όινπο ηνπο ινηπνύο πνπ παξεπξέζεθαλ λα έρνπλ  

πινύζηα ηελ ράξε ηεο Παλαγίαο καο.        

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Γελλήζεηο  

ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2018 ν άββαο ηαγηάο από ην 

ρνηλνύδη θαη Αλαζηαζία Βηηδειαίνπ από ηα Αγξίδηα 

ηεο Ίκβξνπ απέθηεζαλ ην 2ν θνξηηζάθη ηνπο. 

Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. Καιά βαθηίζηα.   

Βαπηίζεηο 

ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2019 ν Γεώξγηνο 

Καηζηγγηάλεο θαη Ισάλλα Ρνδηά ηνπ Χξήζηνπ (από 

ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) βάπηηζαλ ζηνλ Ιεξό Ναό ηεο 

αγίαο Φσηεηλήο Ν. κύξλεο ην 3ν ηνπο παηδί, θνξίηζη θαη 

ην νλόκαζαλ Φσηεηλή. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. Καιή 

ρξηζηηαλή. 

ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2019 ν πύξνο Παθηνύλνο 

θαη καξάγδα Καξάπαζηα ( θόξε ηεο Διέλεο Ρνδηά 

από ρνηλνύδη  ηεο Ίκβξνπ) βάπηηζαλ ζηνλ Ιεξό Ναό 

αγίαο Βαξβάξαο Αξγπξνύπνιεο ην 1ν ηνπο παηδί αγόξη 

θαη ην νλόκαζαλ  Θενθάλε. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 

Καιόο  ρξηζηηαλόο. 

Θάλαηνη 

ηηο 12 Ννεκβξίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Νόηηα 

Αθξηθή ν Βαζίιεηνο Σδνβειέθεο από ην ρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ ζε ειηθία 77 εηώλ πεξίπνπ. 

 ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε 

Γεσξγία Μνπηδαθά ηνπ σηεξίνπ από ηελ Παλαγία 

ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 93 εηώλ. 

ηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Αδειαΐδα 

ηεο Απζηξαιίαο ν Ισαθείκ Κνπηζνύθνο από ην 

ρνηλνύδη ηεο  Ίκβξνπ ζε ειηθία 86 εηώλ. 

ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Νόηηα 

Αθξηθή ν Γεώξγηνο Νηακπαληδήο από ην Γιπθύ ηεο 

Ίκβξνπ ζε ειηθία 81 εηώλ. 

ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε 

Δπαγγειία ζπδ, Παλαγηώηε Κνθθηλάθε από ηα 

Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 70 εηώλ. 

ηηο 16  Φεβξνπαξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Ίκβξν 

ε νθία Βηγιή ( πξεζβπηέξα π. Νενθύηνπ) από 

ρνηλνύδη ζε ειηθία 92 εηώλ. 

ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε 

ηπιηαλή Λαδά ην (γέλνο Γατηάλε) ζπδ Μαξίλνπ από 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 93 εηώλ. 

Απεβίσζε ην 3ν δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

2019 ζηελ Γξάκα ηεο Μαθεδνλίαο ν Γεκήηξηνο 

νθηαλόο από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 89 

εηώλ. 

Δπρόκαζηε λα έρνπλ όινη ηνπο θαιό Παξάδεηζν θαη λα 

είλαη ε κλήκε ηνπο αησλία.  



4 
 

Ευχαριςτοφμε εκ βαθζων τουσ παρακάτω δωρητζσ. 

Ανϊνυμοσ (για Γθροκ. & Ν.Ι.Παλ.)                                  120,00€                                                 

Χριςτίνα Λαφιατι(για Ν.Ι. Παλμό)                                    20,00€ 

Μουτάφθσ Δθμιτριοσ(για Ν.Ι. Παλμό)                            20,00€  

Μαλακοφνθσ Κων/νοσ (για Ν.Ι. Παλμό)                           20,00€ 

Αςανάκθσ Αντϊνιοσ (για Ν.Ι. Παλμό)                               20,00€ 

Ανϊνυμοσ Σαλαμίνα (για Ν.Ι. Παλμό)                              30,00€ 

Ανϊνυμοσ (για Ν.Ι. Παλμό)                                                15,00€ 

Βεντοφρθσ Παναγιϊτθσ  ( για Ι. Ναό)                               20,00€ 

Αςανάκθσ  Νικόλαοσ  εισ μνιμθ τθσ ςυη. του              

Αγγελικισ  ( για Ι. Ναό & Γθροκ.)                                    100,00€ 

Οικογζνειεσ  Λφρου Στυλιανοφ & Ιωάνου                                           

εισ μνιμθ Ευαγγελίασ Κοκκινάκθ  ( για Ι. Ναό)               50,00€ 

Γιαπτςζ Αικατερίνθ Ν. Αφρικι                                                            

από διάκεςθ θμερολογίων                                              435,50€  

Γιαπτςζ Αικατερίνθ Ν. Αφρικι (για Ν.Ι. Παλμό)            50,00€ 

 Ανϊνυμθ Σαλαμ. (για Γθροκ.)                                          40,00€ 

Θερμζσ ευχαριςτίεσ επίςθσ και όςουσ κοπίαςαν για τθν 

διάκεςθ των θμερολογίων μασ, Γιαπτςζ Αικατερίνθ Ν. 

Αφρικι, Άννα Κουλουτμπάνθ, Αντϊνθ Μπακανιόηο, Ειρινθ 

Γραφιαδζλλθ, Αικατερίνθ Μπουτάλα, Παραςκευι Τςιγκρίτθ. 

και λοιποφσ.  

 
Ο ΆΓΙΟ ΠΑΪΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΡΙΗ 

– Γζροντα, γιατί πζφτω ςυχνά ςτθν κατάκριςθ; 

– Επειδι αςχολείςαι πολφ με τουσ άλλουσ. Περιεργάηεςαι 

τισ αδελφζσ και κζλεισ από περιζργεια να μακαίνεισ τι κάνει 

θ μια, τι κάνει θ άλλθ. Ζτςι μαηεφεισ υλικό, για να ζχει το 

ταγκαλάκι να εργάηεται και να ςε ρίχνει ςτθ κατάκριςθ. 

– Γιατί, Γζροντα, ενϊ πρϊτα δεν ζβλεπα τα ελαττϊματα των 

άλλων, τϊρα τα βλζπω και κατακρίνω; 

– Τϊρα βλζπεισ τα ελαττϊματα των άλλων, γιατί δεν 

βλζπεισ τα δικά ςου. 

– Από ποφ προζρχονται, Γζροντα, οι λογιςμοί κατακρίςεωσ; 

– Από τθν ιδζα που ζχουμε για τον εαυτό μασ- δθλαδι από 

τθν υπερθφάνεια- και από τθν τάςθ να δικαιολογοφμε τον 

εαυτό μασ. 

– Γζροντα, θ κατάκριςθ ζχει ζλλειψθ αγάπθσ; 

– Ζμ, τι ζχει; Και ζλλειψθ αγάπθσ ζχει, και αναίδεια ζχει. 

Όταν δεν ζχεισ αγάπθ, δεν βλζπεισ με επιείκεια τα λάκθ των 

άλλων, οπότε τουσ ταπεινϊνεισ μζςα ςου και τουσ 

κατακρίνεισ. Πάει μετά το ταγκαλάκι και τουσ βάηει να 

κάνουν και άλλο ςφάλμα. Το βλζπεισ εςφ, τουσ κατακρίνεισ 

πάλι και φςτερα ςυμπεριφζρεςαι με αναίδεια. 

– Μερικζσ φορζσ, Γζροντα, με ςτεναχωρεί θ αδελφι με τθν 

οποία ςυνεργάηομαι και τθν κατακρίνω. 

– Ποφ ξζρεισ εςφ με πόςα ταγκαλάκια πολεμάει εκείνθ τθν 

ϊρα θ αδελφι; Μπορεί να τθ πολεμοφςαν πενιντα 

δαίμονεσ, για να τθν ρίξουν, ϊςτε να ςε κάνουν να πεισ: «Ά, 

τζτοια είναι». Ύςτερα, όταν δουν ότι τθν κατζκρινεσ, κα 

ζρκουν πεντακόςιοι δαίμονεσ να τθν ρίξουν πάλι μπροςτά 

ςου, για να τθν κατακρίνεισ ακόμα περιςςότερο. Μπορεί 

λ.χ. να τθσ πεισ: «Αδελφι, μθ βάηεισ αυτό το πράγμα εκεί, 

εδϊ είναι θ κζςθ του». Τθν άλλθ μζρα κα τθν κάνει το 

ταγκαλάκι να ξεχάςει τι τθσ είπεσ και να το βάλει πάλι ςτθν 

ίδια κζςθ. Θα κάνει και καμιά άλλθ αταξία και κα λεσ με το 

λογιςμό ςου: «Μα χκεσ τθσ είπα να προςζξει και ςιμερα το 

ζβαλε πάλι εκεί! Ζκανε κι άλλθ αταξία!». Οπότε τθν 

κατακρίνεισ και δεν μπορείσ να ςυγκρατθκείσ και να μθ 

μιλιςεισ. «Αδελφι, τθσ λεσ, δεν ςου είπα να μθν το βάλεισ 

εκεί; Αυτό είναι ακαταςταςία. Με ζχει ςκανδαλίςει θ 

ςυμπεριφορά ςου!». Αυτό ιταν! Ο διάβολοσ ζκανε τθν 

δουλειά του. Σε ζβαλε να τθν κατακρίνεισ, αλλά και να 

ψυχρανκείσ μαηί τθσ. Και εκείνθ, επειδι δεν ξζρει ότι εςφ 

ιςουν θ αιτία για τθν απροςεξία τθσ, κα νοιϊκει τφψεισ που 

ςε ςκανδάλιςε και κα πζςει ςε λφπθ. Βλζπετε με τι πονθριά 

εργάηεται το ταγκαλάκι κι εμείσ τοακοφμε; 

Γι’ αυτό προςπακιςτε να μθν κρίνετε κανζναν. Να κρίνετε 

μόνον τα ταγκαλάκια που, ενϊ ιταν Άγγελοι, κατάντθςαν 

δαίμονεσ και , αντί να μετανοιςουν, γίνονται πιο πονθροί 

και κακοί και βάλκθκαν με μανία να καταςτρζψουν τα 

πλάςματα του Θεοφ. Ο πονθρόσ δθλαδι παρακινεί τουσ 

ανκρϊπουσ να κάνουν παραξενιζσ και αταξίεσ, και ο ίδιοσ 

πάλι βάηει λογιςμοφσ άλλουσ ανκρϊπουσ, για να κρίνουν 

και να κατακρίνουν, και ζτςι νικάει και τουσ μεν και τουσ δε. 

Και αυτοί μεν που νικοφνται και κάνουν αταξίεσ, 

αιςκάνονται μετά τθν ενοχι τουσ και μετανοοφν, ενϊ οι 

άλλοι που κατακρίνουν δικαιϊνουν τον εαυτό τουσ, 

υπερθφανεφονται και καταλιγουν ςτθν ίδια πτϊςθ με τον 

πονθρό, τθν υπερθφάνεια.  Πθγι:http://www.dogma.gr 

 

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

http://www.dogma.gr/

