
στὴν ἱστορία, εἶναι ἀπὸ τὸ θάρρος ποὺ 
εἶχαν νὰ κάνουν δηµόσια ὁµολογία τῆς 
ἐνοχῆς τους. Ὁ ∆αυὶδ µὲ τὸν πεντηκο-
στὸ ψαλµὸ καὶ ὁ Αὐγουστίνος µὲ τὶς 
«ἐξοµολογήσεις» του συγκινοῦν τὴν 
ἀνθρωπότητα αἰῶνες τώρα. Λυτρώθη-
καν ,  ἀφοῦ  ὁµολόγησαν .  Ὅλοι  µας  
µποροῦµε νὰ λυτρωθοῦµε, ἀφοῦ ὅλοι 
µας µποροῦµε νὰ ὁµολογοῦµε τὴν ἐνο-
χή µας. Εἴθε νὰ τὸ κάνουµε πάντοτε, 
γιὰ νὰ εἰρηνεύουµε καὶ νὰ προοδεύου-
µε ἀληθινὰ στὴ ζωή µας. 
 

∆ΕΝ  ΕΙΜΑΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  
 

Ἐπῆγαν µερικοὶ ἄνθρωποι στὸν γέρο-
ντα Ἀγάθωνα, ἐπειδὴ εἶχαν ἀκούσει 
ὅτι ἔχει µεγάλη δύναµη, καὶ θέλοντας 
νὰ δοκιµάσουν ἂν ὀργίζεται, τοῦ λέ-
γουν: Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκούσαµε 
γιὰ σένα ὅτι εἶσαι πόρνος καὶ ὑπερή-
φανος. Αὐτὸς δέ, εἶπε: Ναί, ἔτσι εἶναι. 
Καὶ τοῦ λέγουν. Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων 
ὁ φλύαρος καὶ κατάλαλος; Αὐτὸς δέ, 
εἶπε. Ἐγὼ εἶµαι. Λέγουν πάλι. Ἐσὺ εἶ-
σαι ὁ Ἀγάθων ὁ αἱρετικός; Καὶ ἀποκρί-
θηκε. Ἃ ὄχι, αἱρετικὸς δὲν εἶµαι. Καὶ 
τὸν ρώτησαν, παρακαλώντας: Πές µας, 
γιατί τόσα σου εἴπαµε καὶ τὰ κατά-
δέχτηκες, τοῦτον ὅµως τὸ λόγο δὲν τὸ 
ἐβάστασες; Τοὺς λέγει. Τὰ πρῶτα τὰ 
ἐπιγράφω στὸν ἑαυτό µου, διότι ἡ 
ἀποδοχὴ τοὺς εἶναι ὄφελος στὴν ψυχή 
µου. Τὸ νὰ εἶναι ὅµως κανεὶς αἱρετικὸς 
ἀποτελεῖ χωρισµὸ ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ ἐγὼ 
δὲν θέλω νὰ χωρισθῶ ἀπὸ τὸ Θεό . 
Ἐκεῖνοι δέ, ἀκούοντας τὴν ἀπάντησή 
του, θαύµασαν τὴ διάκρισή του καὶ 
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ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Ε Σ  
ΣΤΟΝ  Α Γ ΙΟ  ΡΑΦΑΗΛ  

 

Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθ

ἔφυγαν ὠφεληµένοι. 
 

ΚΡ Ι Σ Ι Σ   
Ή  ΕΠ ΙΘΑΝΑΤ ΙΟ Σ  ΡΟΓΧΟΣ  

 

Χαίρεσαι νὰ διαβάζεις κείµενα καὶ 
ἄρθρα τοῦ φιλολόγου – ἱστορικοῦ καὶ 
στοχαστὴ Σαράντου Καργάκου, διαν-
θισµένα µὲ ἕνα αὐθόρµητο, γνήσιο, 
διδακτικὸ χιοῦµορ. Ἂν καὶ τὰ κείµενά 
του δὲν πρέπει νὰ ψαλιδίζονται ἢ νὰ 
λαµβάνονται ἀποσπασµατικῶς, ἐντού-
τοις, ἄς µας ἐπιτραπεῖ, γιὰ κάποιον 
χρήσιµο σχολιασµό, νὰ ἀποσπάσουµε 
µερικὲς σκέψεις του. Γράφει εἰς τὸ τε-
λευταῖο κείµενό του (τῆς 7/1/2011): 
«Μοῦ ζητήθηκε τηλεφωνικῶς ἀπὸ ρα-
διοφωνικὸ σταθµὸ τῶν Ἀθηνῶν νὰ 
ἀπαντήσω στὴ σχετικὴ ἔρευνα, ἂν 
ὑπάρχει κρίση στὴν παιδεία. Ἀποκρί-
θηκα λακωνικῶς: ∆ὲν ὑπάρχει κρίση 
στὴν παιδεία, ὑπάρχει ἐπιθανάτιος 
ρόγχος. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαία ἡ 
παρέµβαση τῆς Ἐκκλησίας: νὰ τὴν ἐξο-
µολογήσει, νὰ τῆς δώσει ἄφεση ἁµαρ-
τιῶν, νὰ τὴν κοινωνήσει καὶ ἀκολού-
θως νὰ ψάλλει τὸ «Ἄµωµοι ἐν ὀδῷ 
ἀλληλούια». Ἡ παιδεία µας ἀπὸ πολ-
λῶν ἐτῶν θυµίζει πτῶµα. Τὸ πνευµα-
τικὸ σκοτάδι ἔγινε χρόνια περιρρέ-
ουσα ἀτµόσφαιρα στὸν τόπο µας… Τί 
ἦταν µέχρι σήµερα ἡ ἐκπαιδευτική µας 
πολιτική; Ὁδήγηση µὲ ἁµάξι χωρὶς 
φρένα καὶ µὲ ὁδηγὸ ἀτζαµή… ὅσο γιὰ 
τὰ  θρησκευτικὰ  θὰ  διδάσκεται  ὁ 
«κώδικας Ντὰ Βίντσι» παρὰ ἡ ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ὁµιλία». (Ὀρθόδ. Τύπος, 28-1-
2011) 
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Ε Ν Ο Χ Η  –  ΟΜΟ Λ Ο Γ Ι Α  
 

Κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος, κατὰ 
περιόδους τουλάχιστο, νιώθει αἰσθήµα-
τα ἐνοχῆς. Οἱ συνέπειες τῆς διάσπασης 
ἀπὸ τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ φύ-
ση µας ἀκολουθοῦν σὲ κάθε µας βῆµα. 
Τὸ αἴσθηµα ἐνοχῆς εἶναι τὸ πιὸ συγκλο-
νιστικὸ αἴσθηµα ποὺ µπορεῖ νὰ νιώσει 
ἕνας ἄνθρωπος. Αὐτό µας τὸ φανερώ-
νουν καὶ ὅλα τὰ µεγάλα ἔργα τῆς ἀν-
θρωπότητας. Ἀπὸ τὴν 
ποίηση ὡς τὴν ἀρχιτε-
κτονική, ὅλα µιλοῦν 
γιὰ ἐνοχή. Ἀπὸ τὸν Ὅ-
µηρο ὡς τὸν Ντοστο-
γιέφσκι ἔχουµε δραµα-
τικὲς περιγραφὲς τοῦ 
ἐλέγχου τῆς συνείδη-
σης. Ἡ ψυχολογία λέει 
ὅτι ἀπὸ ὁποιαδήποτε 
ἄλλη θύελλα µπορεῖ νὰ 
γλιτώσει κανείς, ἀπὸ τὴ 
θύελλα ὅµως τοῦ ἐλέγ-
χου τῆς συν ίδησης πο-
τέ. Αὐτὴ σὲ καταδιώκει 
µέρα - νύχτα. Εἶναι χα-
ρακτηριστικὸ τὸ γεγο-
νὸς τοῦ Βυζαντινοῦ αὐ-
τοκράτορα ποὺ σκότω-
σε τὸν ἀδελφό του, γιὰ 
νὰ τοῦ πάρει τὸ θρόνο. Μετὰ δὲν µπο-
ροῦσε νὰ σταθεῖ ἥσυχος πουθενά. Ἔ-
βλεπε µπροστά του συνέχεια ἐφιάλτες. 
Παρουσιαζότανε ὁ ἀδελφός του µ’ ἕνα 
ποτήρι αἷµα καὶ τοῦ ἔλεγε «ἀδελφέ, 
πιές». Ὁ ἔλεγχος τῆς συνείδησης εἶναι 
καταπέλτης. Ὁ κόσµος πῶς ἀντιµετωπί-
ζει τὸν ἔλεγχο τῆς συνείδησης; ∆υστυ-

χῶς ἄσχηµα. Τὸν ἀποφεύγει καὶ τὸν 
µεταθέτει. Ὁ Ἀδάµ, µόλις ἁµάρτησε, 
κρύφτηκε. Καὶ ὅταν ὁ Θεὸς τοῦ ζήτησε 
εὐθύνες γιὰ τὴν παράβαση, ἀµέσως τὶς 
µετέθεσε στὴν Εὕα. ∆ὲν εἶχε τὸν ἀν-
δρισµὸ ν’ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του. Ἔ-
τσι, ἔχασε τὴν κυριαρχία του καὶ τὸν 
παράδεισό του. Ὅποιος ἀρνεῖται τὶς εὐ-
θύνες του χάνει τὴν ἀληθινὴ ἐξουσία 

του. Ὁδηγεῖται στὴν ἀ-
ποτυχία. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
βαθύτερη αἰτία πολλῶν 
ἀσθενειῶν. Σχιζοφρένει-
ες ἕως ἕλκη τοῦ στο-
µάχου, ὅπ  µας βεβαι-
ώνουν καὶ οἱ ψυχιατρι-
κὲς ἔρευνες, ὀφείλονται, 
πολλὲς φορές, στὸν ἄ-
µεσο ἢ ἔµµεσο ἔλεγχο 
τῆς  σης .  Καὶ  
ποιὰ εἶναι ἡ λύση τοῦ 
δράµατος τῆς ἐνοχῆς; 
Μᾶς τὴν ἔδειξε ὁ ἄσω-
τός της παραβολῆς τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἡ συναί-
σθηση καὶ ἡ ὁµολογία 
τῆς ἐνοχῆς. Τὸ «Ἥµαρ-
τον εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ ἐνώπιόν σου» τὸν 

ἀποκατέστησε καὶ τὸν ἔσωσε. Αὐτὴ ἡ 
ὁµολογία ἔσωσε τὸν ληστή, τὸν τελώ-
νη, τὸν Πέτρο, καὶ ὅλους τους Ἁγίους. 
Ὅποιος ἔχει δύναµη νὰ ζεῖ καὶ νὰ ὁµο-
λογεῖ ἀληθινά, συνειδησιακὰ καὶ ὄχι 
µόνο συναισθηµατικὰ τὴν ἐνοχή του, 
λυτρώνεται. Σώζεται. Γίνεται σωστὸς …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

ε  

ως

συνείδη

ρος - Λειτουργία 7.30 - 10.30 π.µ. 
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ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΛΕΝΗ ΣΙΝΩΠΗΣ 
 

 
 

Μαρτύρησε τὸν 18ο αἰώνα. Κα-
ταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Σινώπη τοῦ Πό-
ντου καὶ ἦταν κόρη τῆς εὐσεβοῦς οἰκο-
γένειας Μπεκιάρη. Ἦταν 15 ἐτῶν καὶ 
πολὺ ὄµορφη καὶ ἀφοσιωµένη στὸ Χρι-
στό. Μιὰ µέρα, ἡ µητέρα της τὴν ἔστειλε 
ν’ ἀγοράσει νήµατα γιὰ τὸ κέντηµα. 
Στὸ δρόµο της ἦταν τὸ σπίτι τοῦ πασᾶ, 
ὁ ὁποῖος ἦταν στὸ παράθυρο ἐκείνη 
τὴν ὥρα, καὶ τὴν εἶδε ὅταν περνοῦσε. 
Ἡ ὀµορφιά της τὸν τάραξε καὶ διέταξε 
νὰ τοῦ τὴν φέρουν µπροστά του. Ὅπως 
καὶ ἔγινε. Αὐτός, τότε, προσπάθησε 
πολλὲς φορὲς νὰ τὴ βιάσει, ἀλλὰ χωρὶς 
ἀποτέλεσµα. Ὁ πασὰς µὴ µπορώντας 
νὰ ἱκανοποιήσει τὸ σκοπό του ἀπὸ τὴν 
ἀντίσταση τῆς Ἑλένης, ἡ ὁποία συνε-
χῶς προσευχόταν, ἔγινε ἔξω φρενῶν 
καὶ ἀφοῦ τὴ βασάνισε σκληρά, τελικὰ 
τὴν ἀποκεφάλισε. Στὴν συνέχεια ἔριξαν 
τὸ λείψανό της στὴ θάλασσα, ὅπου τὸ 
βρῆκαν ὅµως Ἕλληνες ναυτικοὶ καὶ τὸ 
µετέφεραν στὴν Σινώπη. Τὸ 1924 ἡ κά-
ρα τῆς Ἁγίας µεταφέρθηκε στὴν Ἐκ-
κλησία τῆς Ἁγίας Μαρίνας, Ἄνω Του-
µπας Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ φυλάσ-
σεται. 
 

ΤΙ  ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ   
ΟΤΑΝ  ΚΑΠΟΙΟΣ  ΛΕΕΙ   

ΟΤΙ  ∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΘΕΟΣ  
 

Κάνεις λάθος φίλε µου! Λάθος 
διακηρύττεις ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Ὁ 
Θεὸς ὑπάρχει! Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει! 

Ἀλλά, ὅταν κάτι δὲν τὸ ἔχεις ἐσὺ καὶ 
δὲν τὸ γνωρίζεις ἐσύ, δὲν σηµαίνει ὅτι 
δὲν ὑπάρχει πουθενὰ κι’ ὅτι δὲν τὸ ἔχει 
κανείς! Ποιός σου ἔδωσε τὸ δικαίωµα 
νὰ µιλᾶς ἐκ µέρους ὅλου τοῦ κόσµου; 
Ὀρθότερο θὰ ἦταν ἂν ἔλεγες: «Ἐγὼ δὲν 
ἔχω Θεό». ∆ιότι τὸ βλέπεις ὅτι ὑπάρ-
χουν τόσοι ἄνθρωποι γύρω σου, ποὺ ἔ-
χουν Θεὸ καὶ γι’ αὐτὸ διακηρύττουν ὅτι 
ὑπάρχει Θεός. Λοιπὸν µὴ λές: «∆ὲν ὑ-
πάρχει Θεός! Περιορίσου νὰ λές: «Ἐγὼ 
δὲν ἔχω Θεό»! 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸν 
ἄρρωστο, ποὺ λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει 
πουθενὰ ὑγεία! 

Κάνεις λάθος! Μοιάζεις µὲ τὸν 
τυφλὸ ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει φῶς στὸν 
κόσµο». Ὅµως φῶς ὑπάρχει. Καὶ εἶναι 
διάχυτο παντοῦ. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς δὲν 
ἔχει τὸ φῶς του. Καὶ θὰ µιλοῦσε σωστὰ 
ἂν ἔλεγε: Ἐγὼ δὲν ἔχω µάτια καὶ δὲν 
βλέπω φῶς». 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸ 
ζητιάνο, ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει χρυσά-
φι στὴ γῆ». Μὰ χρυσάφι ὑπάρχει. Καὶ 
ἐπάνω στὴ γῆ! καὶ µέσα στὴ γῆ! Αὐτὸς 
δὲν ἔχει χρυσάφι. Τὸ σωστὸ θὰ ἦταν νὰ 
ἔλεγε: «Ἐγὼ δὲν ἔχω χρυσό»! 

Κάνεις λάθος! Μοιάζεις µὲ τὸν 
παλιάνθρωπο ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει 
καλοσύνη στὸν κόσµο». Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε 
νὰ πεῖ: «Ἐγὼ δὲν ἔχω ἴχνος καλοσύνης 
µέσα µου»! 

Ἀδελφὲ µὴν σιωπᾶς. Ἀπάντησε 
στοὺς ἀθέους καὶ στοὺς ἀπίστους. 
 

Η  Π Τ Ω Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  
ΚΟΜΜΟΥΝ Ι Σ Τ ΙΚΟΥ   

ΑΘΕ Ϊ ΣΜΟΥ  
 

Μιὰ εἰκοσαετία ἀπὸ τότε. 1990 – 2010. 
Ὁ µέγας θρίαµβος τοῦ Χριστιανισµοῦ. 
Ἡ πτῶσις τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος. 
Τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖον συγκλόνισε τὸν 
κόσµο. Οἱ δικτάτορες ἔπεσαν. Τὰ στρα-
τόπεδα Γκουλάγκ, οἱ φυλακὲς καὶ οἱ 
ψυχιατρικὲς κλινικές της κολάσεως τῶν 
βασανιστηρίων ἔκλεισαν. Οἱ ἱεροὶ χρι-
στιανικοὶ ναοὶ ἄνοιξαν εἰς ὁλόκληρη 
τὴν χώρα καὶ εἰς ὅλες τὶς ὁµοιοπαθεῖς 
χῶρες. Οἱ Ἱερὲς Μονές, καὶ αὐτὲς ἀπο-  
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κτοῦν τὴν ἀναγέννησή τους. Οἱ καµπά-
νες τῶν Ἱερῶν Ναῶν οἱ ὁποῖες σίγησαν 
ἐπὶ 72 ἔτη, ἠχοῦν καὶ πάλι χαρµόσυνα. 
Οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς Σχο-
λὲς στὴ ∆ηµοτικὴ καὶ Μέση ἐκπαίδευση 
ξαναρχίζουν τὴν Χριστιανικὴ Κατήχη-
ση. Τὰ Ἱερὰ Λείψανα ἐπαναφέρονται 
θριαµβευτικῶς καὶ λιτανεύονται εἰς ἅ-
πασαν τὴν Ρωσία καὶ τὶς ἄλλες ὁµο-
δόξους Ἐκκλησίες. Εἰδικῶς, ἡ µεγάλη 
λειψανοθήκη, ἡ περιέχουσα τὸ λείψανο 
τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶµ τοῦ Σαρώφ, ἀπω-
λεσθεῖσα ἐπὶ τόσα πολλὰ ἔτη, ἀνευρί-
σκεται πεταµένη εἰς τὸ ἀθεϊστικὸ µου-
σεῖο καὶ λιτανεύεται εἰς πάσαν τὴν 
χώρα, ὡς ὁ ὕψιστος θρίαµβος τῆς εὐσε-
βείας τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Τὰ κατηχη-
τικὰ σχολεῖα εἶχαν καὶ αὐτὰ καταργη-
θεῖ. Ἄλλωστε, τὸ 1947, τὸ ἐπιτελεῖο τῶν 
ρωσικῶν κοµµουνιστικῶν νεολαιῶν εἶ-
χε ἐκδώσει δεκάλογο, τοῦ ὁποίου ἄρ-
θρο ἔλεγε ὅτι: «ἂν δὲν εἶσαι ἐν πεποιθή-
σει ἄθεος, δὲν µπορεῖς νὰ εἶσαι καλὸς 
κοµµουνιστής». Καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρ-
χε οὔτε ἕνας µαθητὴς τοῦ κατηχητικοῦ 
σχολείου, τώρα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας δηλώνει ὅτι ὑπάρ-
χουν καὶ λειτουργοῦν 11.000 κατηχητι-
κὰ σχολεῖα. Ποῦ εἶναι λοιπὸν οἱ νέοι 
πολέµιοι καὶ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Ἁγίας Τοῦ Ἐκκλησίας; Ποῦ εἶναι ὁ 
Μάρξ, ὁ Λένιν, ὁ Στάλιν, ὁ Κρουσ-
τσώφ, ὁ Μπρέζνιεφ; «Σκληρὸν πρὸς 
κέντρα λακτίζειν»… Ἡ ἀθεΐα σκλήρυνε 
καὶ νοῦν καὶ καρδία. Τοὺς µεταποίησε 
εἰς υἱοὺς τῆς κολάσεως. ∆ὲν ἔµαθαν ὅτι 
«ἡ Ἐκκλησία πολεµουµένη νικᾶ. Ὑβρι-
ζοµένη, λαµπροτέρα καθίσταται. Κλυ-
δωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται. 
Παλαίει, ἀλλ’ οὒχ ἡττᾶται». Ὁ Ἰησοῦς 
«ἦλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήσει» (Ἀποκ. 
ΣΤ΄, 2) 
 

Η  ΑΛΗΘ ΙΝΗ  Ι Σ ΤΟ Ρ Ι Α  
ΤΗΣ  ΨΩΡΟΚΩΣΤΑ Ι ΝΑΣ  

 

Συχνὰ πυκνὰ χρησιµοποιοῦµε ὅλοι µας 
τὸν χαρακτηρισµὸ τῆς «ψωροκώσται-
νας», προκειµένου νὰ µιλήσουµε γιὰ 
τὴν µιζέρια τῆς Πατρίδος µας. Μὲ τὸν 
χαρακτηρισµὸ αὐτὸ ἀδικοῦµε τὴν ἀλή-

θεια, τὴν ἱστορία µας καὶ τὴν πραγµα-
τικότητα. Ποιὰ εἶναι, ὅµως, ἡ πραγµα-
τικότητα; Ἡ ψωροκώσταινα εἶναι πρό-
σωπο ὑπαρκτό, µιὰ σπουδαία γυναι-
κεία φυσιογνωµία καὶ µιὰ ἄξια Ἑλλη-
νίδα. Ὅταν τὸ 1821 καταστράφηκε ἡ 
πόλις τῶν Κυδωνιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
µετὰ ἀπὸ τὴν ἀποτυχηµένη ἐπαναστα-
τικὴ κίνηση ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες, ὁ πληθυσµός της πνίγηκε στὸ 
αἷµα. Τὸν ἄνδρα της Κώστα Ἀϊβαλιώ-
τη, πλούσιο ἔµπορο, καὶ τὰ παιδιά της, 
τὰ κατακρεουργήσανε Τοῦρκοι µπρο-
στὰ στὰ µάτια της. Ἡ Πανωραία Ἀϊβα-
λιώτου σώθηκε καὶ κατέληξε στὰ Ψα-
ρά. Στὴ θέση τῶν παιδιῶν της µάζεψε 
ὀρφανὰ καὶ δουλεύοντας ἐκείνη καὶ 
ζητιανεύοντας, τὰ ἔτρεφε, τὰ συντηροῦ-
σε καὶ τὰ µεγάλωνε. Πολὺ σύντοµα ἡ 
χήρα Χατζηκώσταινα (δηλαδὴ ἡ χήρα 
τοῦ χατζῆ-Κώστα, τοῦ Κώστα ποὺ εἶχε 
προσκυνήσει στοὺς Ἁγίους Τόπους) 
βρέθηκε στὸ Ναύπλιο. Ἐκεῖ συνέχισε τὸ 
ἴδιο ἔργο. Εὐτέλιζε τὸν ἑαυτό της, γιὰ 
νὰ θρέψει ὀρφανὰ καὶ τὰ παιδιὰ τὴν 
φώναζαν ψωροκώσταινα. Τὸ 1826, στὸ 
Ναύπλιο, ἔγινε ἔρανος, γιὰ νὰ βοηθή-
σουν τὸ χειµαζόµενο Μεσολόγγι. Σ’ αὐ-
τὸν τὸν ἔρανο ἡ Ψωροκώσταινα, ποὺ 
δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν Πανωραία 
Ἀϊβαλιώτου, πρόσφερε τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι της καὶ ἕνα γρόσι «∆ὲν ἔχω τι-
ποτα ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι κι’ αὐτὸ τὸ γρόσι. Αὐτὰ τὰ τι-
ποτένια προσφέρω στὸ µαρτυρικὸ Με-
σολόγγι», εἶπε. Ἡ κίνησις αὐτὴ τῆς Ψω-
ροκώσταινας συγκίνησε πολλοὺς καὶ 
ἄνοιξαν τὰ πουγγιά τους καὶ προσέφε-
ραν ὅ,τι περισσότερο µποροῦσαν στὸν 
ἀγώνα. Καὶ ἔτσι, ἡ κίνησις τῆς Πανω-
ραίας, ἡ ὁποία ἐχάρισε τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι της καὶ ἕνα γρόσι, ἔβγαλε τὸ 
Μεσολόγγι ἀπὸ τὴν δεινὴ κατάσταση, 
στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει. 
 

Ε Ν Ο Χ Η  –  ΟΜΟ Λ Ο Γ Ι Α  
(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 

 

… ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος ὁµολογεῖ 
καὶ ὁ Θεὸς λυτρώνει. Ὁ ∆αυὶδ καὶ ὁ 
Αὐγουστίνος, ἂν εἶναι τόσο γνωστοὶ 
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ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΛΕΝΗ ΣΙΝΩΠΗΣ 
 

 
 

Μαρτύρησε τὸν 18ο αἰώνα. Κα-
ταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Σινώπη τοῦ Πό-
ντου καὶ ἦταν κόρη τῆς εὐσεβοῦς οἰκο-
γένειας Μπεκιάρη. Ἦταν 15 ἐτῶν καὶ 
πολὺ ὄµορφη καὶ ἀφοσιωµένη στὸ Χρι-
στό. Μιὰ µέρα, ἡ µητέρα της τὴν ἔστειλε 
ν’ ἀγοράσει νήµατα γιὰ τὸ κέντηµα. 
Στὸ δρόµο της ἦταν τὸ σπίτι τοῦ πασᾶ, 
ὁ ὁποῖος ἦταν στὸ παράθυρο ἐκείνη 
τὴν ὥρα, καὶ τὴν εἶδε ὅταν περνοῦσε. 
Ἡ ὀµορφιά της τὸν τάραξε καὶ διέταξε 
νὰ τοῦ τὴν φέρουν µπροστά του. Ὅπως 
καὶ ἔγινε. Αὐτός, τότε, προσπάθησε 
πολλὲς φορὲς νὰ τὴ βιάσει, ἀλλὰ χωρὶς 
ἀποτέλεσµα. Ὁ πασὰς µὴ µπορώντας 
νὰ ἱκανοποιήσει τὸ σκοπό του ἀπὸ τὴν 
ἀντίσταση τῆς Ἑλένης, ἡ ὁποία συνε-
χῶς προσευχόταν, ἔγινε ἔξω φρενῶν 
καὶ ἀφοῦ τὴ βασάνισε σκληρά, τελικὰ 
τὴν ἀποκεφάλισε. Στὴν συνέχεια ἔριξαν 
τὸ λείψανό της στὴ θάλασσα, ὅπου τὸ 
βρῆκαν ὅµως Ἕλληνες ναυτικοὶ καὶ τὸ 
µετέφεραν στὴν Σινώπη. Τὸ 1924 ἡ κά-
ρα τῆς Ἁγίας µεταφέρθηκε στὴν Ἐκ-
κλησία τῆς Ἁγίας Μαρίνας, Ἄνω Του-
µπας Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ φυλάσ-
σεται. 
 

ΤΙ  ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ   
ΟΤΑΝ  ΚΑΠΟΙΟΣ  ΛΕΕΙ   

ΟΤΙ  ∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΘΕΟΣ  
 

Κάνεις λάθος φίλε µου! Λάθος 
διακηρύττεις ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Ὁ 
Θεὸς ὑπάρχει! Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει! 

Ἀλλά, ὅταν κάτι δὲν τὸ ἔχεις ἐσὺ καὶ 
δὲν τὸ γνωρίζεις ἐσύ, δὲν σηµαίνει ὅτι 
δὲν ὑπάρχει πουθενὰ κι’ ὅτι δὲν τὸ ἔχει 
κανείς! Ποιός σου ἔδωσε τὸ δικαίωµα 
νὰ µιλᾶς ἐκ µέρους ὅλου τοῦ κόσµου; 
Ὀρθότερο θὰ ἦταν ἂν ἔλεγες: «Ἐγὼ δὲν 
ἔχω Θεό». ∆ιότι τὸ βλέπεις ὅτι ὑπάρ-
χουν τόσοι ἄνθρωποι γύρω σου, ποὺ ἔ-
χουν Θεὸ καὶ γι’ αὐτὸ διακηρύττουν ὅτι 
ὑπάρχει Θεός. Λοιπὸν µὴ λές: «∆ὲν ὑ-
πάρχει Θεός! Περιορίσου νὰ λές: «Ἐγὼ 
δὲν ἔχω Θεό»! 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸν 
ἄρρωστο, ποὺ λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει 
πουθενὰ ὑγεία! 

Κάνεις λάθος! Μοιάζεις µὲ τὸν 
τυφλὸ ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει φῶς στὸν 
κόσµο». Ὅµως φῶς ὑπάρχει. Καὶ εἶναι 
διάχυτο παντοῦ. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς δὲν 
ἔχει τὸ φῶς του. Καὶ θὰ µιλοῦσε σωστὰ 
ἂν ἔλεγε: Ἐγὼ δὲν ἔχω µάτια καὶ δὲν 
βλέπω φῶς». 

Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸ 
ζητιάνο, ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει χρυσά-
φι στὴ γῆ». Μὰ χρυσάφι ὑπάρχει. Καὶ 
ἐπάνω στὴ γῆ! καὶ µέσα στὴ γῆ! Αὐτὸς 
δὲν ἔχει χρυσάφι. Τὸ σωστὸ θὰ ἦταν νὰ 
ἔλεγε: «Ἐγὼ δὲν ἔχω χρυσό»! 

Κάνεις λάθος! Μοιάζεις µὲ τὸν 
παλιάνθρωπο ποὺ λέει: «∆ὲν ὑπάρχει 
καλοσύνη στὸν κόσµο». Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε 
νὰ πεῖ: «Ἐγὼ δὲν ἔχω ἴχνος καλοσύνης 
µέσα µου»! 

Ἀδελφὲ µὴν σιωπᾶς. Ἀπάντησε 
στοὺς ἀθέους καὶ στοὺς ἀπίστους. 
 

Η  Π Τ Ω Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  
ΚΟΜΜΟΥΝ Ι Σ Τ ΙΚΟΥ   

ΑΘΕ Ϊ ΣΜΟΥ  
 

Μιὰ εἰκοσαετία ἀπὸ τότε. 1990 – 2010. 
Ὁ µέγας θρίαµβος τοῦ Χριστιανισµοῦ. 
Ἡ πτῶσις τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος. 
Τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖον συγκλόνισε τὸν 
κόσµο. Οἱ δικτάτορες ἔπεσαν. Τὰ στρα-
τόπεδα Γκουλάγκ, οἱ φυλακὲς καὶ οἱ 
ψυχιατρικὲς κλινικές της κολάσεως τῶν 
βασανιστηρίων ἔκλεισαν. Οἱ ἱεροὶ χρι-
στιανικοὶ ναοὶ ἄνοιξαν εἰς ὁλόκληρη 
τὴν χώρα καὶ εἰς ὅλες τὶς ὁµοιοπαθεῖς 
χῶρες. Οἱ Ἱερὲς Μονές, καὶ αὐτὲς ἀπο-  
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κτοῦν τὴν ἀναγέννησή τους. Οἱ καµπά-
νες τῶν Ἱερῶν Ναῶν οἱ ὁποῖες σίγησαν 
ἐπὶ 72 ἔτη, ἠχοῦν καὶ πάλι χαρµόσυνα. 
Οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς Σχο-
λὲς στὴ ∆ηµοτικὴ καὶ Μέση ἐκπαίδευση 
ξαναρχίζουν τὴν Χριστιανικὴ Κατήχη-
ση. Τὰ Ἱερὰ Λείψανα ἐπαναφέρονται 
θριαµβευτικῶς καὶ λιτανεύονται εἰς ἅ-
πασαν τὴν Ρωσία καὶ τὶς ἄλλες ὁµο-
δόξους Ἐκκλησίες. Εἰδικῶς, ἡ µεγάλη 
λειψανοθήκη, ἡ περιέχουσα τὸ λείψανο 
τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶµ τοῦ Σαρώφ, ἀπω-
λεσθεῖσα ἐπὶ τόσα πολλὰ ἔτη, ἀνευρί-
σκεται πεταµένη εἰς τὸ ἀθεϊστικὸ µου-
σεῖο καὶ λιτανεύεται εἰς πάσαν τὴν 
χώρα, ὡς ὁ ὕψιστος θρίαµβος τῆς εὐσε-
βείας τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Τὰ κατηχη-
τικὰ σχολεῖα εἶχαν καὶ αὐτὰ καταργη-
θεῖ. Ἄλλωστε, τὸ 1947, τὸ ἐπιτελεῖο τῶν 
ρωσικῶν κοµµουνιστικῶν νεολαιῶν εἶ-
χε ἐκδώσει δεκάλογο, τοῦ ὁποίου ἄρ-
θρο ἔλεγε ὅτι: «ἂν δὲν εἶσαι ἐν πεποιθή-
σει ἄθεος, δὲν µπορεῖς νὰ εἶσαι καλὸς 
κοµµουνιστής». Καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρ-
χε οὔτε ἕνας µαθητὴς τοῦ κατηχητικοῦ 
σχολείου, τώρα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας δηλώνει ὅτι ὑπάρ-
χουν καὶ λειτουργοῦν 11.000 κατηχητι-
κὰ σχολεῖα. Ποῦ εἶναι λοιπὸν οἱ νέοι 
πολέµιοι καὶ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Ἁγίας Τοῦ Ἐκκλησίας; Ποῦ εἶναι ὁ 
Μάρξ, ὁ Λένιν, ὁ Στάλιν, ὁ Κρουσ-
τσώφ, ὁ Μπρέζνιεφ; «Σκληρὸν πρὸς 
κέντρα λακτίζειν»… Ἡ ἀθεΐα σκλήρυνε 
καὶ νοῦν καὶ καρδία. Τοὺς µεταποίησε 
εἰς υἱοὺς τῆς κολάσεως. ∆ὲν ἔµαθαν ὅτι 
«ἡ Ἐκκλησία πολεµουµένη νικᾶ. Ὑβρι-
ζοµένη, λαµπροτέρα καθίσταται. Κλυ-
δωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται. 
Παλαίει, ἀλλ’ οὒχ ἡττᾶται». Ὁ Ἰησοῦς 
«ἦλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήσει» (Ἀποκ. 
ΣΤ΄, 2) 
 

Η  ΑΛΗΘ ΙΝΗ  Ι Σ ΤΟ Ρ Ι Α  
ΤΗΣ  ΨΩΡΟΚΩΣΤΑ Ι ΝΑΣ  

 

Συχνὰ πυκνὰ χρησιµοποιοῦµε ὅλοι µας 
τὸν χαρακτηρισµὸ τῆς «ψωροκώσται-
νας», προκειµένου νὰ µιλήσουµε γιὰ 
τὴν µιζέρια τῆς Πατρίδος µας. Μὲ τὸν 
χαρακτηρισµὸ αὐτὸ ἀδικοῦµε τὴν ἀλή-

θεια, τὴν ἱστορία µας καὶ τὴν πραγµα-
τικότητα. Ποιὰ εἶναι, ὅµως, ἡ πραγµα-
τικότητα; Ἡ ψωροκώσταινα εἶναι πρό-
σωπο ὑπαρκτό, µιὰ σπουδαία γυναι-
κεία φυσιογνωµία καὶ µιὰ ἄξια Ἑλλη-
νίδα. Ὅταν τὸ 1821 καταστράφηκε ἡ 
πόλις τῶν Κυδωνιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
µετὰ ἀπὸ τὴν ἀποτυχηµένη ἐπαναστα-
τικὴ κίνηση ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες, ὁ πληθυσµός της πνίγηκε στὸ 
αἷµα. Τὸν ἄνδρα της Κώστα Ἀϊβαλιώ-
τη, πλούσιο ἔµπορο, καὶ τὰ παιδιά της, 
τὰ κατακρεουργήσανε Τοῦρκοι µπρο-
στὰ στὰ µάτια της. Ἡ Πανωραία Ἀϊβα-
λιώτου σώθηκε καὶ κατέληξε στὰ Ψα-
ρά. Στὴ θέση τῶν παιδιῶν της µάζεψε 
ὀρφανὰ καὶ δουλεύοντας ἐκείνη καὶ 
ζητιανεύοντας, τὰ ἔτρεφε, τὰ συντηροῦ-
σε καὶ τὰ µεγάλωνε. Πολὺ σύντοµα ἡ 
χήρα Χατζηκώσταινα (δηλαδὴ ἡ χήρα 
τοῦ χατζῆ-Κώστα, τοῦ Κώστα ποὺ εἶχε 
προσκυνήσει στοὺς Ἁγίους Τόπους) 
βρέθηκε στὸ Ναύπλιο. Ἐκεῖ συνέχισε τὸ 
ἴδιο ἔργο. Εὐτέλιζε τὸν ἑαυτό της, γιὰ 
νὰ θρέψει ὀρφανὰ καὶ τὰ παιδιὰ τὴν 
φώναζαν ψωροκώσταινα. Τὸ 1826, στὸ 
Ναύπλιο, ἔγινε ἔρανος, γιὰ νὰ βοηθή-
σουν τὸ χειµαζόµενο Μεσολόγγι. Σ’ αὐ-
τὸν τὸν ἔρανο ἡ Ψωροκώσταινα, ποὺ 
δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν Πανωραία 
Ἀϊβαλιώτου, πρόσφερε τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι της καὶ ἕνα γρόσι «∆ὲν ἔχω τι-
ποτα ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι κι’ αὐτὸ τὸ γρόσι. Αὐτὰ τὰ τι-
ποτένια προσφέρω στὸ µαρτυρικὸ Με-
σολόγγι», εἶπε. Ἡ κίνησις αὐτὴ τῆς Ψω-
ροκώσταινας συγκίνησε πολλοὺς καὶ 
ἄνοιξαν τὰ πουγγιά τους καὶ προσέφε-
ραν ὅ,τι περισσότερο µποροῦσαν στὸν 
ἀγώνα. Καὶ ἔτσι, ἡ κίνησις τῆς Πανω-
ραίας, ἡ ὁποία ἐχάρισε τὸ ἀσηµένιο δα-
χτυλίδι της καὶ ἕνα γρόσι, ἔβγαλε τὸ 
Μεσολόγγι ἀπὸ τὴν δεινὴ κατάσταση, 
στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει. 
 

Ε Ν Ο Χ Η  –  ΟΜΟ Λ Ο Γ Ι Α  
(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 

 

… ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος ὁµολογεῖ 
καὶ ὁ Θεὸς λυτρώνει. Ὁ ∆αυὶδ καὶ ὁ 
Αὐγουστίνος, ἂν εἶναι τόσο γνωστοὶ 
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στὴν ἱστορία, εἶναι ἀπὸ τὸ θάρρος ποὺ 
εἶχαν νὰ κάνουν δηµόσια ὁµολογία τῆς 
ἐνοχῆς τους. Ὁ ∆αυὶδ µὲ τὸν πεντηκο-
στὸ ψαλµὸ καὶ ὁ Αὐγουστίνος µὲ τὶς 
«ἐξοµολογήσεις» του συγκινοῦν τὴν 
ἀνθρωπότητα αἰῶνες τώρα. Λυτρώθη-
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µποροῦµε νὰ λυτρωθοῦµε, ἀφοῦ ὅλοι 
µας µποροῦµε νὰ ὁµολογοῦµε τὴν ἐνο-
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∆ΕΝ  ΕΙΜΑΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  
 

Ἐπῆγαν µερικοὶ ἄνθρωποι στὸν γέρο-
ντα Ἀγάθωνα, ἐπειδὴ εἶχαν ἀκούσει 
ὅτι ἔχει µεγάλη δύναµη, καὶ θέλοντας 
νὰ δοκιµάσουν ἂν ὀργίζεται, τοῦ λέ-
γουν: Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκούσαµε 
γιὰ σένα ὅτι εἶσαι πόρνος καὶ ὑπερή-
φανος. Αὐτὸς δέ, εἶπε: Ναί, ἔτσι εἶναι. 
Καὶ τοῦ λέγουν. Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων 
ὁ φλύαρος καὶ κατάλαλος; Αὐτὸς δέ, 
εἶπε. Ἐγὼ εἶµαι. Λέγουν πάλι. Ἐσὺ εἶ-
σαι ὁ Ἀγάθων ὁ αἱρετικός; Καὶ ἀποκρί-
θηκε. Ἃ ὄχι, αἱρετικὸς δὲν εἶµαι. Καὶ 
τὸν ρώτησαν, παρακαλώντας: Πές µας, 
γιατί τόσα σου εἴπαµε καὶ τὰ κατά-
δέχτηκες, τοῦτον ὅµως τὸ λόγο δὲν τὸ 
ἐβάστασες; Τοὺς λέγει. Τὰ πρῶτα τὰ 
ἐπιγράφω στὸν ἑαυτό µου, διότι ἡ 
ἀποδοχὴ τοὺς εἶναι ὄφελος στὴν ψυχή 
µου. Τὸ νὰ εἶναι ὅµως κανεὶς αἱρετικὸς 
ἀποτελεῖ χωρισµὸ ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ ἐγὼ 
δὲν θέλω νὰ χωρισθῶ ἀπὸ τὸ Θεό . 
Ἐκεῖνοι δέ, ἀκούοντας τὴν ἀπάντησή 
του, θαύµασαν τὴ διάκρισή του καὶ 
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Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθ

ἔφυγαν ὠφεληµένοι. 
 

ΚΡ Ι Σ Ι Σ   
Ή  ΕΠ ΙΘΑΝΑΤ ΙΟ Σ  ΡΟΓΧΟΣ  

 

Χαίρεσαι νὰ διαβάζεις κείµενα καὶ 
ἄρθρα τοῦ φιλολόγου – ἱστορικοῦ καὶ 
στοχαστὴ Σαράντου Καργάκου, διαν-
θισµένα µὲ ἕνα αὐθόρµητο, γνήσιο, 
διδακτικὸ χιοῦµορ. Ἂν καὶ τὰ κείµενά 
του δὲν πρέπει νὰ ψαλιδίζονται ἢ νὰ 
λαµβάνονται ἀποσπασµατικῶς, ἐντού-
τοις, ἄς µας ἐπιτραπεῖ, γιὰ κάποιον 
χρήσιµο σχολιασµό, νὰ ἀποσπάσουµε 
µερικὲς σκέψεις του. Γράφει εἰς τὸ τε-
λευταῖο κείµενό του (τῆς 7/1/2011): 
«Μοῦ ζητήθηκε τηλεφωνικῶς ἀπὸ ρα-
διοφωνικὸ σταθµὸ τῶν Ἀθηνῶν νὰ 
ἀπαντήσω στὴ σχετικὴ ἔρευνα, ἂν 
ὑπάρχει κρίση στὴν παιδεία. Ἀποκρί-
θηκα λακωνικῶς: ∆ὲν ὑπάρχει κρίση 
στὴν παιδεία, ὑπάρχει ἐπιθανάτιος 
ρόγχος. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαία ἡ 
παρέµβαση τῆς Ἐκκλησίας: νὰ τὴν ἐξο-
µολογήσει, νὰ τῆς δώσει ἄφεση ἁµαρ-
τιῶν, νὰ τὴν κοινωνήσει καὶ ἀκολού-
θως νὰ ψάλλει τὸ «Ἄµωµοι ἐν ὀδῷ 
ἀλληλούια». Ἡ παιδεία µας ἀπὸ πολ-
λῶν ἐτῶν θυµίζει πτῶµα. Τὸ πνευµα-
τικὸ σκοτάδι ἔγινε χρόνια περιρρέ-
ουσα ἀτµόσφαιρα στὸν τόπο µας… Τί 
ἦταν µέχρι σήµερα ἡ ἐκπαιδευτική µας 
πολιτική; Ὁδήγηση µὲ ἁµάξι χωρὶς 
φρένα καὶ µὲ ὁδηγὸ ἀτζαµή… ὅσο γιὰ 
τὰ  θρησκευτικὰ  θὰ  διδάσκεται  ὁ 
«κώδικας Ντὰ Βίντσι» παρὰ ἡ ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ὁµιλία». (Ὀρθόδ. Τύπος, 28-1-
2011) 
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Ε Ν Ο Χ Η  –  ΟΜΟ Λ Ο Γ Ι Α  
 

Κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος, κατὰ 
περιόδους τουλάχιστο, νιώθει αἰσθήµα-
τα ἐνοχῆς. Οἱ συνέπειες τῆς διάσπασης 
ἀπὸ τὸ Θεό, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ φύ-
ση µας ἀκολουθοῦν σὲ κάθε µας βῆµα. 
Τὸ αἴσθηµα ἐνοχῆς εἶναι τὸ πιὸ συγκλο-
νιστικὸ αἴσθηµα ποὺ µπορεῖ νὰ νιώσει 
ἕνας ἄνθρωπος. Αὐτό µας τὸ φανερώ-
νουν καὶ ὅλα τὰ µεγάλα ἔργα τῆς ἀν-
θρωπότητας. Ἀπὸ τὴν 
ποίηση ὡς τὴν ἀρχιτε-
κτονική, ὅλα µιλοῦν 
γιὰ ἐνοχή. Ἀπὸ τὸν Ὅ-
µηρο ὡς τὸν Ντοστο-
γιέφσκι ἔχουµε δραµα-
τικὲς περιγραφὲς τοῦ 
ἐλέγχου τῆς συνείδη-
σης. Ἡ ψυχολογία λέει 
ὅτι ἀπὸ ὁποιαδήποτε 
ἄλλη θύελλα µπορεῖ νὰ 
γλιτώσει κανείς, ἀπὸ τὴ 
θύελλα ὅµως τοῦ ἐλέγ-
χου τῆς συν ίδησης πο-
τέ. Αὐτὴ σὲ καταδιώκει 
µέρα - νύχτα. Εἶναι χα-
ρακτηριστικὸ τὸ γεγο-
νὸς τοῦ Βυζαντινοῦ αὐ-
τοκράτορα ποὺ σκότω-
σε τὸν ἀδελφό του, γιὰ 
νὰ τοῦ πάρει τὸ θρόνο. Μετὰ δὲν µπο-
ροῦσε νὰ σταθεῖ ἥσυχος πουθενά. Ἔ-
βλεπε µπροστά του συνέχεια ἐφιάλτες. 
Παρουσιαζότανε ὁ ἀδελφός του µ’ ἕνα 
ποτήρι αἷµα καὶ τοῦ ἔλεγε «ἀδελφέ, 
πιές». Ὁ ἔλεγχος τῆς συνείδησης εἶναι 
καταπέλτης. Ὁ κόσµος πῶς ἀντιµετωπί-
ζει τὸν ἔλεγχο τῆς συνείδησης; ∆υστυ-

χῶς ἄσχηµα. Τὸν ἀποφεύγει καὶ τὸν 
µεταθέτει. Ὁ Ἀδάµ, µόλις ἁµάρτησε, 
κρύφτηκε. Καὶ ὅταν ὁ Θεὸς τοῦ ζήτησε 
εὐθύνες γιὰ τὴν παράβαση, ἀµέσως τὶς 
µετέθεσε στὴν Εὕα. ∆ὲν εἶχε τὸν ἀν-
δρισµὸ ν’ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του. Ἔ-
τσι, ἔχασε τὴν κυριαρχία του καὶ τὸν 
παράδεισό του. Ὅποιος ἀρνεῖται τὶς εὐ-
θύνες του χάνει τὴν ἀληθινὴ ἐξουσία 

του. Ὁδηγεῖται στὴν ἀ-
ποτυχία. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
βαθύτερη αἰτία πολλῶν 
ἀσθενειῶν. Σχιζοφρένει-
ες ἕως ἕλκη τοῦ στο-
µάχου, ὅπ  µας βεβαι-
ώνουν καὶ οἱ ψυχιατρι-
κὲς ἔρευνες, ὀφείλονται, 
πολλὲς φορές, στὸν ἄ-
µεσο ἢ ἔµµεσο ἔλεγχο 
τῆς  σης .  Καὶ  
ποιὰ εἶναι ἡ λύση τοῦ 
δράµατος τῆς ἐνοχῆς; 
Μᾶς τὴν ἔδειξε ὁ ἄσω-
τός της παραβολῆς τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἡ συναί-
σθηση καὶ ἡ ὁµολογία 
τῆς ἐνοχῆς. Τὸ «Ἥµαρ-
τον εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ ἐνώπιόν σου» τὸν 

ἀποκατέστησε καὶ τὸν ἔσωσε. Αὐτὴ ἡ 
ὁµολογία ἔσωσε τὸν ληστή, τὸν τελώ-
νη, τὸν Πέτρο, καὶ ὅλους τους Ἁγίους. 
Ὅποιος ἔχει δύναµη νὰ ζεῖ καὶ νὰ ὁµο-
λογεῖ ἀληθινά, συνειδησιακὰ καὶ ὄχι 
µόνο συναισθηµατικὰ τὴν ἐνοχή του, 
λυτρώνεται. Σώζεται. Γίνεται σωστὸς …  

(Συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 

ε  

ως

συνείδη

ρος - Λειτουργία 7.30 - 10.30 π.µ. 
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