ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΚΔΟΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 06 ΣΕΤΧΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ – ΜΑΪΟΤ - ΙΟΤΝΙΟΤ 2019
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ Πρωτοπρεςβύτεροσ Νικόλαοσ Κόντασ

Το διαβολικό πάθος της συκοφαντίας …
Η ςυκοφαντία είναι ψευδισ κατθγορία … είναι διαβολι. Και είναι βζβαιο ότι ο διάβολοσ είναι
εφευρζτθσ τθσ ςυκοφαντίασ, ωσ πατζρασ του ψεφδουσ, εφόςον ο ςυκοφάντθσ είναι εκείνοσ που
κατεξοχιν ψεφδεται. Σο να ςθκϊςει ο άνκρωποσ τθ ςυκοφαντία είναι μεγάλοσ άκλοσ.
Και τον ςθκϊνει μόνο εκείνοσ που
προςβλζπει προσ τον Κφριο Ιθςοφ, ο οποίοσ
όταν «ενθνκρϊπθςε» και ιλκε ςτθ γθ,
ςικωςε τον ταυρό τθσ ςυκοφαντίασ και
οδθγικθκε ωσ τον ατιμωτικό κάνατο.
Η ςυκοφαντία είναι μζγασ άκλοσ για τον
ςυκοφαντοφμενο και φοβερι δοκιμαςία για
τθν πνευματικι του υπόςταςθ. «Ουκ εςτίν»,
μασ λζει ο Ιερόσ Χρυςόςτομοσ, «ουδζν
αφορυτότερον τοισ οδυνωμενοισ λόγον
δυνάμενον δακείν ψυχι». Δεν υπάρχει δθλαδι τίποτε πιο αφόρθτο για όςουσ υφίςτανται τθν
οδφνθ τθσ ςυκοφαντίασ, γιατί θ ςυκοφαντία είναι πραγματικά δάγκωμα για τθν ψυχι. Γι αυτό
και ο προφιτθσ Δαβίδ ζλεγε προσ τον Κφριο: «Λφτρωςε με από τισ ςυκοφαντίεσ των ανκρϊπων
και φυλάξω τισ εντολζσ ςου».
Σί είναι όμωσ εκείνο που κινεί τον άνκρωπο ςτο να ςυκοφαντεί τον ςυνάνκρωπο του και να λζει
ψζματα εναντίον του;
Η αςκθτικι εμπειρία μασ ζχει υποδείξει ότι τα κίνθτρα του ςυκοφάντθ ςυνικωσ είναι θ ηιλεια,
ο φκόνοσ, θ μνθςικακία, θ υπερθφάνεια και τα ςαρκικά πάκθ. Γι αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι θ κατάκριςθ, θ κακολογία, και πολφ περιςςότερο θ ςυκοφαντία, είναι επιςφράγιςμα και
ενεργοποίθςθ άλλων πακϊν, τα οποία λερϊνουν τθν ψυχι και τθσ προκαλοφν ανεπανόρκωτθ
βλάβθ.
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Μασ λζει ο όςιοσ Θαλάςςιοσ: «Η ψυχι του κακόγλωςςου και του ςυκοφάντθ ζχει πολφ κακι
γλϊςςα. Ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ βλάπτει τον εαυτό του, αυτόν που τον ακοφει και καμιά φορά
και αυτόν που ςυκοφαντεί».
Επίςθσ αυτόσ που εξευτελίηει και ςυκοφαντεί τον πλθςίον του εξοργίηει τον Θεό και οι ςυνζπειεσ
για τθ ςτάςθ του αυτι είναι πολφ βαριζσ, διότι ζχει ωσ αποτζλεςμα να εγκαταλειφτεί από τθ
Χάρθ του Θεοφ. Ο αββάσ Ηςαΐασ λζει ότι «αυτόσ που κατθγορεί και εξουκενϊνει τον αδελφό
του, αποξενϊνει τον εαυτό του από το ζλεοσ που απολαμβάνουν οι Άγιοι». Και ο Νικιτασ
τθκάτοσ μασ υπογραμμίηει ότι θ εγκατάλειψθ τθσ Χάρθσ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν πτϊςθ ι ςε
παράπτωμα ςαρκικό ι ςε παράπτωμα γλϊςςασ ι λογιςμοφ . Και θ πτϊςθ αυτι, αν δεν επαρκεί
θ μετάνοια, ϊςτε να αποκαταςτακεί θ ςχζςθ με τον Θεό και τον αδελφό, «είναι κάνατοσ τθσ
ψυχισ», δθλαδι βίωμα κόλαςθσ πριν από τθν επικείμενθ κόλαςθ.
Οι Άγιοι ςκζπαηαν τα αμαρτιματα του πλθςίον, για να μασ υποδείξουν τθν αγάπθ και τθ
ςυγχωρετικότθτα και το ότι πρζπει να αςκιςουμε τον εαυτό μασ ςτο να μθν κακολογοφμε και
να μθ λζμε ψζματα εναντίον του αδελφοφ μασ.
Αναφζρει το Γεροντικό ότι κάποιοσ από τουσ Πατζρεσ είδε ζναν αδελφό να αμαρτάνει … Ζκλαψε
τότε πικρά και είπε: «Αυτόσ ςιμερα, εγϊ αφριο!», κζλοντασ να δείξει πόςο τρεπτι είναι θ
ανκρϊπινθ φφςθ και πόςο όλοι είμαςτε επιρρεπείσ προσ τθν αμαρτία.
υνικωσ βζβαια οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν τθν εντφπωςθ ότι δεν κακολογοφν και δεν
ςυκοφαντοφν κανζναν, αλλά ότι εκείνοι υφίςτανται κατθγορίεσ και ςυκοφαντίεσ από το
περιβάλλον τουσ. Όμωσ και οι ανακρίβειεσ, οι υπερβολζσ, οι εφκολεσ κρίςεισ και κατακρίςεισ,
που τόςο πολφ αςφςτολα ςιμερα διατυπϊνονται από μερικοφσ από μασ για οποιονδιποτε
ικελε πζςει ςτθν κριτικι μασ, είναι ςυχνά δυςφθμιςτικζσ και ςυκοφαντικζσ για το πρόςωπο του
πλθςίον.
Όλοι ζχουμε δοκιμάςει τθν πικρότθτα και το φαρμάκι τθσ ςυκοφαντίασ. Κι αυτό γιατί άλλα
κίνθτρα είχαμε εμείσ ςε κάποια κίνθςθ μασ και άλλα κίνθτρα μασ απζδωςαν οι άνκρωποι του
περιβάλλοντοσ μασ. Και ςυχνά μπορεί αυτοί να είναι και φίλοι μασ οι ςυγγενείσ μασ οι και
πνευματικοί αδελφοί μασ, οπότε ο πόνοσ μασ γίνεται μεγαλφτεροσ και περιςςότερο
απαράκλθτοσ.
Ασ προςζχουμε λοιπόν να μθν ζχουμε ςτο ςτόμα μασ δολιότθτα για τον αδελφό μασ. Γιατί θ
ςυκοφαντία είναι εξουκενωτικι για τον κάκε άνκρωπο, «ακόμθ και τον πιο ςυνετό τον κάνει να
παραφζρεται και να χάςει τθν ευγζνεια του» .
Εκτόσ όμωσ απϋ αυτά θ πείρα ζχει δείξει ότι ο Κφριοσ «ταπεινϊνει τον ςυκοφάντθ» ο οποίοσ με
τθ μοχκθρία του αυξάνει πάρα πολφ τισ ςυμφορζσ του και πζφτει τελικά ςτο λάκκο που ανοίγει
για τον πλθςίον του.
Η κακολογία και θ ςυκοφαντία δείχνουν ότι ο άνκρωποσ που τισ ζχει εγκολπωκεί νοςεί και
χρειάηεται κεραπεία θ ψυχι του. Και θ κεραπεία επζρχεται με το να «ζλκουμε ςτον εαυτό μασ»,
να δοφμε τα δικά μασ πάκθ και να κεωριςουμε ότι όλοι είμαςτε ςυνυπεφκυνοι για τισ αμαρτίεσ
και τα λάκθ που γίνονται ςτο χϊρο μασ και ανάμεςα μασ. Θα πρζπει να αρχίςουμε να
αμφιβάλλουμε για τθν κρίςθ μασ, διότι αυτι δεν είναι πάντα αςφαλισ. Σα κριτιρια μασ ςυχνά
κάνουν λάκοσ. Δεν γνωρίηουμε τθν πρόκεςθ του άλλου, γι αυτό ερμθνεφουμε λανκαςμζνα τθν
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ςυμπεριφορά του. Άλλωςτε δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα να κρίνουμε τον άλλο, γιατί δεν
μποροφμε να μποφμε ςτθν ψυχι του. Η κρίςθ είναι ζργο μόνο του Θεοφ.
Και ςε τελευταία ανάλυςθ, τί ωφελεί το να ςυκοφαντιςουμε τον ςυνάνκρωπο μασ ι το να
παρουςιάηουμε το τυχόν ςφάλμα του, ζςτω κι αν ακόμθ είναι αλθκινό;
Αν το ςκεφτοφμε ϊριμα, και δοφμε ότι αυτι θ ενζργεια μασ εξυπθρετεί μόνο τθν εμπάκεια μασ.
Πϊσ όμωσ κα αντιμετωπίςουμε τουσ άλλουσ όταν εμείσ οι ίδιοι είμαςτε κφματα τθσ
ςυκοφαντίασ τουσ;
Ο άνκρωποσ ο οποίοσ κζλει να διατθριςει αλϊβθτθ τθ ςχζςθ του με τον Κφριο Ιθςοφ Χριςτό και
τον αδελφό, που είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για να μθ χάςει το πρόςωπο του, αφενόσ μεν
φροντίηει να υπομείνει τθν αδικία τθσ ςυκοφαντίασ με ςιωπι, ταπείνωςθ και προςευχι, χωρίσ
να καλλιεργεί πάκοσ και εκδικθτικότθτα για τον ςυκοφάντθ, και αφετζρου φροντίηει με τθ
ςτάςθ του να βοθκιςει και τον άνκρωπο που τον αδικεί, να καταλάβει το ςφάλμα του και να
διορκωκεί. Εκείνο δε που τον παρθγορεί και τον κάνει να πάρει δφναμθ είναι το ότι ζχει ωσ
ςτόχο του τθν Κρίςθ του Πανάγιου και Δικαιοκριτι Θεοφ, κακϊσ το λζει και ο Μ. Βαςίλειοσ προσ
τθ ιμπλικία, μια αιρετικι γυναίκα που τον κατθγόρθςε και τον ςυκοφάντθςε πολφ προκλθτικά:
«Προτιμϊ», τθσ λζει, «από τουσ γιινουσ δικαςτζσ, να περιμζνω τον Ουράνιο Δικαςτι, ο Οποίοσ
ξζρει να υπεραςπίηεται κάκε είδουσ αδικία καλφτερα από τον κακζνα» .
Άλλωςτε αυτόσ που μασ ςυκοφαντεί γίνεται αίτιοσ να λάβουμε μεγάλθ Χάρθ. Μασ το
παραγγζλλει κι ο Κφριοσ μασ, όταν λζει: «Μακάριοι είςτε όταν ςασ μιςιςουν οι άνκρωποι… και
ςασ χλευάςουν και δυςφθμίςουν το όνομά ςασ εξαιτίασ του Τιοφ του ανκρϊπου. Να χαίρεςτε
και να αγάλλεςτε όταν ςυμβεί αυτό, γιατί κα είναι μεγάλοσ ο μιςκόσ ςασ, μεγάλθ δθλαδι θ
Χάρθ, που κα λάβετε ςτον Ουρανό».
Ο ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΒ΄ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΑΝΗΓΤΡΙΖΕΙ ΣΗΝ 29Η & 30Η
ΙΟΤΝΙΟΤ ΚΑΙ ΖΗΣΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΟΤ ΣΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ
ΣΑ ΑΝΘΗ , ΣΟΤ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΩ …

Χρήσιμες Ενημερώσεις για την Λειτοσργική Ζωή τοσ Ιερού Ναού :
 03/04/2019 Σετάρτθ (εςπζρασ) Ακολουκία Θϋ ϊρασ -Ακολουκία Εςπερινόσ &
ΠΡΟΗΓΙΑΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΙΟΤ ΙΑΚΩΒΟΤ … 5.30μμ.
 12/04/2019 Παραςκευι ΑΓΡΤΠΝΙΑ ΕΠΙ ΣΗ ΕΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΕΝ ΚΑΛΤΜΝΩ
ΣΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΙΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤ … 9.30μμ.
 Θεια Κοινωνία ςτουσ αςκενείσ ενορίτεσ μασ, δια τθν εορτι του Πάςχα, κα πραγματοποιθκεί
ςτισ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019 θμζρα Πζμπτθ από τισ 8.00πμ.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ
ΔΟΘΕΙ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019
 Οι Παρακλιςεισ μασ κα ξεκινιςουν ςτισ 8 Μαΐου θμζρα Σετάρτθ
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Με τθ Χάρθ του Θεοφ, τισ ευλογίεσ των Αγίων ΙΒ Αποςτόλων , αλλά και του Οςίου Πατρόσ θμϊν
Πορφυρίου του Καυςοκαλυβίτου, τθν Κυριακι 13 Ιανουαρίου ςτισ
5.30 το απόγευμα απολαφςαμε τον κο. Γανωτι Κωνςταντίνο ςτθν
ομιλία που ζκανε ςτθν αίκουςα του Ιεροφ Ναοφ.
Ο κοσ. Γανωτισ μασ μετζφερε τισ πνευματικζσ διδαχζσ και εμπειρίεσ
που είχε δίπλα ςτον Άγιο Πορφφριο και αυτζσ αποτελοφν
παιδαγωγικό εν Χριςτό οδθγό.
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Η ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΙ 5 ΜΑΪΟΤ
ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΘΩΜΑ
ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΠΟ ΣΙ 10.00 ΜΕΧΡΙ 13.00

Σο κζμα είναι Σι να κάνουμε τϊρα;
Να ςυνεχιςτεί Ανζνδοτοσ ο Μακεδονικόσ Αγϊνασ αντίςταςθσ, μζχρι τζλουσ. Σι και αν
143 χϊρεσ, από τισ 194 του ΟΗΕ, ζχουν αναγνωρίςει τουσ λάβουσ γείτονζσ μασ ωσ
Μακεδόνεσ, εμείσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να κάνουμε πίςω, να υποχωριςουμε.
Κοντολογίσ, ασ
αναλάβουμε όλοι
τον ςταυρό που μασ
αποκζτει το
πατριωτικό
κακικον .Είμαςτε
δυνατοί, γιατί
είμαςτε αλθκινοί.
«Ουκ εάλω θ
βαςιλεφουςα ψυχι
των Ελλινων».
Όλθ θ πλειοψθφία
των Ελλινων να ςυςτρατευτεί για τθ Μακεδονία μασ, να ςυςτρατευτεί για τθν Ελλάδα
μασ. Σοφτθ τθν Πατρίδα τθν ζχουμε όλοι μαηί, όλοι οι ΕΛΛΗΝΕ !!!!
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