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1. Τι σημαίνει καταλαλιά και τι κατάκριση  
 

Στην παράγραφο αυτήν δεν πρόκειται να εξαντληθεί το 
θέμα για το νόημα, που έχουν αυτές οι δύο λέξεις. Κάτι τέτοιο 
θα έβγαινε από τα πλαίσια του σκοπού μας. Έτσι δεν θα γίνει ι-
στορική αναδρομή στην αρχαία ελληνική γλώσσα για να ανα-
ζητηθεί το αρχικό τους νόημα. Ούτε πάλι θα επιχειρηθεί η πα-
ρακολούθηση της εξελίξεώς τους μέσα στα χριστιανικά κείμε-
να από την Αγία Γραφή και τους αρχαίους εκκλησιαστικούς 
συγγραφείς μέχρι τους Πατέρες της Εκκλησίας. Εδώ θα περιο-
ριστούμε μόνο στο να δούμε τι μας λένε για την «κατάκριση» 
και την «καταλαλιά» τα ασκητικά κείμενα. Αλλά και η προ-
σπάθεια αυτή δεν αποβλέπει σε επιστημονική πληρότητα, μια 
και το ενδιαφέρον της είναι πρωταρχικά άλλο. 

 
Ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του «Ὅροι κατ᾿ ἐπιτο-

μὴν» απαντά στο ερώτημα «Τί ἐστι καταλαλιά». Αφού εξηγή-
σει προηγουμένως πότε επιτρέπεται σε κάποιον να ανακοινώσει 
το αμάρτημα του αδελφού, λέει: «Έξω από αυτή την ανάγκη, 
κάθε   ένας,   που   λέει   εναντίον   ενός   άλλου   κάτι,  με  σκοπό  να  τον  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4) 
 

    ᾽Αδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 
Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα 
τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐ-
σχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀ-
σελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ· ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ 
ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογι-
σμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 
Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐ-
σθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ 
κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσε-
ται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.  
 

 

διαβάλει ή να τον ειρωνευτεί, είναι καταλάλος, ακόμη κι αν τα 
λεγόμενά του είναι αληθινά». Ο όσιος Αντίοχος της Μονής του 
αγίου Σάββα επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια: «Δεν πρέπει, ό-
ταν ο αδελφός απουσιάζει, να λέμε κάτι εναντίον του με σκοπό 
να τον διαβάλουμε, έστω κι αν τα λεγόμενά μας είναι αληθινά. 
Αυτό είναι καταλαλιά». 

 
 Κάποιος υπέβαλε στον μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο († 
γύρω στα 540) το εξής ερώτημα: «Πες μου πάτερ· βλέπω κά-
ποιον να κάνει κάτι κι εγώ το διηγούμαι σε έναν τρίτο. Λέγω α-
πό μέσα μου ότι δεν τον κατακρίνω, αλλά ότι μόνο το κουβε-
ντιάζω. Μήπως όμως η πράξη αυτή μέσα στο μυαλό μου είναι 
καταλαλιά;». Και η απάντηση: «Αν το κίνητρο της κουβέντας 
σου είναι εμπαθές, τότε είναι καταλαλιά. Αν το κάνεις δίχως 
πάθος, δεν είναι καταλαλιά, αλλά γίνεται για να μη μεγαλώσει 
το κακό». 
 
 Ο    όσιος   Ιωάννης   της   Κλίμακας   έχει   αφιερώσει   ένα   ολό- 
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    Αδελφοί, τώρα είναι πλησιέστερα σ’ εμάς η σωτηρία παρά τότε που 
επιστέψαμε. Η νύχτα επροχώρησε· η ημέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε 
λοιπόν τα έργα του σκότους και ας οπλισθούμε με τα όπλα του φωτός. 
Ας είναι η συμπεριφορά μας σεμνή, όπως όταν είναι ημέρα, όχι συμπό-
σια και μεθύσια, όχι ακολασίες και ασέλγειες, όχι έριδες και ζηλοτυ-
πίες, αλλ’ ενδυθήτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε διά 
την σάρκα διά να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας της. Εκείνον που είναι 
ασθενής κατά την πίστιν, να τον δέχεσθε, αλλ’ όχι διά συζητήσεις γνω-
μών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα, αλλ’ ο ασθενής 
τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονή εκείνον που δεν 
τρώγει, και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνη εκείνον που τρώγει, 
διότι ο Θεός τον έχει δεχθή. Ποιος είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέ-
την; Το αν θα σταθή ή θα πέση αφορά τον δικόν του κύριον, θα σταθή 
όμως, διότι ο Θεός έχει την δύναμιν να τον κάνη να σταθή.  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

 

κληρο λόγο του στην καταλαλιά. Γράφει λοιπόν: «Η καταλαλιά 
είναι γέννημα του μίσους, μια λεπτή αρρώστεια και μια παχιά 
βδέλλα στο σώμα της αγάπης. Η καταλαλιά είναι ακόμη υπο-
κρισία της αγάπης, εξαφάνιση της αγνείας και λέρωμα και βά-
ρος στην καρδιά». 
 
 Τέλος ο Δωρόθεος Γάζης λέει: «Άλλο πράγμα είναι η 
καταλαλιά κι άλλο η κατάκριση… Η καταλαλιά είναι να πεις ε-
ναντίον κάποιου, ότι π.χ. είπε ψέματα ή ότι εθύμωσε ή ότι ε-
πόρνευσε ή κάτι τέτοιο. Με αυτά που είπες τον καταλάλησες, 
μ’ άλλα λόγια λάλησες εναντίον του, φανέρωσες, δηλαδή, με 
κακό κίνητρο το αμάρτημά του. Η κατάκριση πάλι είναι να 
πεις, ότι π.χ. ο τάδε είναι ψεύτης ή θυμώδης ή πόρνος. Στην πε-
ρίπτωση αυτή κατέκρινες αυτή την ίδια την διάθεση της ψυχής 
του κι έτσι έβγαλες απόφαση για όλη τη συμπεριφορά του και 
τη ζωή του. Λέγοντας, λοιπόν, ότι αυτός είναι τέτοιος, τον κα-
τεδίκασες ως τέτοιον». 
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Αν θελήσουμε από τα παραπάνω να βγάλουμε ένα συ-
μπέρασμα για το τι είναι καταλαλιά και τι είναι κατάκριση, θα 
μπορούσαμε να πούμε τα εξής: Καταλαλιά είναι, όταν κανείς, 
κινούμενος από όχι γνήσια ελατήρια, ανακοινώνει σε κάποιον 
άλλον το παράπτωμα ενός αδελφού, αδιάφορα αν το περιεχόμε-
νο των λόγων του είναι ψεύτικο ή αληθινό. Κατάκριση είναι, ό-
ταν κανείς εκφράζει σε κάποιον άλλον ή διατυπώνει στον ίδιο 
του τον εαυτό καταδικαστική κρίση όχι για την κακή πράξη ε-
νός αδελφού, αλλά για το ίδιο του το πρόσωπο. 
Ηλία Αντ. Βουλγαράκη, από το βιβλίο «ΣΥ ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛ-
ΦΟΝ ΣΟΥ», σελ. 17-19, στ΄ έκδοση, Αθήνα 2001, εκδόσεις Παπαδημητρίου 
 

◩  ◪  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                    ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ  
Σήμερα, Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 στον Εσπερινό της Συγχωρή-
σεως, που θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 
2)                                    ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται στο Ναό μας τις 
καθημερινές το πρωί μετά την ακολουθία και το απόγευμα της Πέμπτης 
μετά τις 4:30 μ.μ.  
3)  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    
                      Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ & Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, πρωί (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία). 
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, πρωί (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία) 
                                                  & απόγευμα 7:00 μ.μ. (Α΄ Χαιρετισμοί). 
4)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στην Ιερά Γυναικεία Μονή Παναγίας Παντανάσσης Κερα-
τέας για το Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρησης 4:30 μ.μ. από τον Ά-
γιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
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