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ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστὸς Ἀνέστη!»

Ὅ λοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἑορτάζομεν καὶ ἐφέτος 
χαρμοσύνως τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ψάλλομεν: «Θανά
του ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν 
καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου 
ἀπαρχήν· καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν 
τὸν Αἴτιον» (τροπάριον τοῦ Κανόνος 
τῆς Ἀναστάσεως).. 

Καὶ ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύνως ἑορτά
ζομεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς 
πραγματικότητα ζωῆς καὶ ἐλπίδος, 
πέριξ ἡμῶν, ἐν τῷ κόσμῳ, ἀκούομεν 
τὰς κραυγὰς καὶ τὰς ἀπειλὰς τοῦ 
θανάτου, τὰς ὁποίας ἐκτοξεύουν ἐκ 
πολλῶν σημείων τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι δύνανται νὰ λύσουν τὰς δια
φορὰς τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς θανατώσεως τῶν ἀντι
πάλων, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν μεγα
λυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυναμίας των. Διότι, διὰ τῆς 
προκλήσεως τοῦ θανάτου τοῦ συνανθρώπου, διὰ τῆς 
ἐκδικητικότητος κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, 
δὲν βελτιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε ἐπιλύονται τὰ προ
βλήματα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, ὑπὸ πάντων 
παραδεκτὸν καὶ ἀναγνωριζόμενον, ἰδιαιτέρως δὲ ὑπὸ 
τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς, ὅτι τὸ 

κακὸν νικᾶται διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ οὐδέποτε διὰ τοῦ 
κακοῦ. 

Τὰ προβλήματα ἐπιλύονται ἀληθῶς διὰ τῆς ἀνα
γνωρίσεως καὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου καὶ 
διὰ τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων του. Καὶ ἀντι

στρόφως, τὰ παντὸς εἴδους προβλή
ματα δημιουργοῦνται καὶ ὀξύνονται 
ἐκ τῆς περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρω
πίνου προσώπου καὶ τῆς καταπατή
σεως τῶν δικαίων αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως 
τοῦ ἀδυνάτου, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ 
δύναται νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλὴς καὶ ὁ 
ἰσχυρὸς νὰ εἶναι δίκαιος διὰ νὰ ὑπάρ
ξῃ εἰρήνη. 

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τῶν νε
κρῶν καὶ ἀπέδειξε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν 
τρόπον τὴν ἀδυναμίαν τοῦ θανάτου 
νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ ἐπιφέρῃ στα

θερὰν μεταβολὴν εἰς τὸν κόσμον. Αἱ δημιουργούμεναι 
διὰ τοῦ θανάτου καταστάσεις εἶναι ἀναστρέψιμοι, δι
ότι, παρὰ τὰ φαινόμενα, εἶναι προσωριναί, δὲν ἔχουν 
ρίζαν καὶ ἰκμάδα, ἐνῷ ἀοράτως παρὼν εἶναι ὁ πάντοτε 
νικήσας τὸν θάνατον Χριστός.

Ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα μας εἰς Αὐτόν, πι
στεύομεν ὅτι τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς ἀνήκει εἰς ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις προσφέ
ρονται ὑπὸ τοῦ πατήσαντος τὸν θάνατον καὶ τὴν 
ἰσχύν αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
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εἰς Αὐτὸν μόνον καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν Του ὁ ἄν
θρωπος πρέπει νὰ ἐλπίζῃ. Ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν 
ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν, εἰς τὴν Ἀνάστασιν πάντων 
ἡμῶν, ἡ πίστις καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας Του 
εἰς τὴν ζωήν μας ὁδηγοῦν εἰς τὴν σωτηρίαν πάντων 
ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημά
των μας ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὑπέρβασις αὕτη τῆς 

ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, εἶναι τὸ κήρυγμα τῆς ζωῆς 
ἔναντι τῆς φθορᾶς τοῦ κόσμου καὶ τῆς περιπετείας 
τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ εἰς αὐτὸ προσκαλοῦμεν ἀπὸ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ 
Προκαθήμενος τῆς ἐν ἀληθείᾳ Ὀρθοδόξου ἀγάπης, 
πάντα ἄνθρωπον εἰς γνῶσιν καὶ βίωσιν, φρονοῦντες 
ὅτι μόνον δι᾿ αὐτοῦ θὰ ἐπανευρεθῇ ἡ «κλαπεῖσα» ὑπὸ 

τῆς ἀνθρωπίνης συγχύσεως «ἐλπὶς ἡμῶν» καὶ τοῦ κό
σμου παντός.

Εἴθε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ φωτίζῃ τὰς καρδί
ας ὅλων διὰ νὰ χαίρωνται ὁμοῦ μετὰ τῶν συνανθρώ
πων των ἐν ἀγάπῃ, εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐν τῷ Υἱῷ καὶ 
Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, 
ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

Αὐτῷ μόνῳ, τῷ Ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν Κυρίῳ τῆς 
δόξης, τῷ «ζωῆς κυριεύοντι καὶ θανάτου δεσπόζοντι», 
τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τοῖς «ἐν τοῖς μνήμασι 
ζωὴν χαριζομένῳ», ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία. 
Ἀμήν.

 Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα 
΄
βιε΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης  

πάντων ὑμῶν.

Ἀπό τίς συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέλος τῆς ὁποίας, 
κατ’  αὐτήν τήν περίοδο, εἶναι καί ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος.
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΝΑ ΤΟΥ ΛΕΡΙΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἑόρτασε καί ἐφέτος, μέ λαμ πρότητα καί κατάνυ
ξη, τήν ἐπέτειο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος 

Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου, Πολιούχου τῆς Νήσου Λέρου, τήν 28η Φεβρουαρίου. 
Ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ ἀρτοκλασίας, εἰς 
τόν Ἱ. Ν. τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου Λέρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί Ἀρχιε
ρατικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Ἐπισκόπων, τῶν 
εὐλαβῶς Ἀρχιερατευσάν των, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Ἱερομονάχων, Πρε
σβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Σωφρονίου στά Ἄλιντα.

Œ  ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

Π ιστός στίς παραδόσεις του ὁ Καλυμνιακός λαός, 
γιόρτασε τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς τό ἑσπέρας, 

μέ τόν δικό του τρόπο, στήν πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Κα
θεδρικοῦ Ναοῦ Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας. 
Προηγήθηκε ὁ Παραδοσιακός χορός στήν αὐλή τῆς 
Ἐκκλησίας μέ τά «Ἐννήματα». Μέ τή συνοδεία παρα
δοσιακῶν ὀργάνων, μικροί καί μεγάλοι, ντυμένοι μέ 
στολές, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ὁ Μητρο
πολίτης εὐχήθηκε σέ ὅλους «Καλή Ἁγία Τεσσαρακο
στή» καί συνεχάρη τό Ἐκκλησιαστικό Συμ βούλιο γι’ 
αὐτό τό ὡραῖο πατροπαράδοτο ἔθιμο. Μέ τό χτύπημα 
τῆς καμπάνας ἀπό τόν Δεσπότη ὅλος ὁ κόσμος μπῆκε 

στόν Ναό καί παρηκολούθησε τήν Ἑσπερινό τῆς Συγ
χωρήσεως, ὅπου στό τέλος, ἀσπαζόμενοι τήν Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας, ζήτησαν συγχώρηση ὅλοι ἀπό τόν Μη
τροπολίτη καί τόν ἱερό κλῆρο. Ἀπ’ ἄμβωνος δέ ἀνε
γνώσθη τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διά 
τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Φωτογραφίες:  «ἈλήθειαFM»Νικόλαος Μαμάκας.

Œ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ



4 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 35

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
Ἐπιμέλεια π. Παντελεήμων Kροῦσκος, Ἐφημέριος  Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου

Ἐ   νῶ ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς τοποθετεῖ τήν 
ὑποδοχή τοῦ Κυρίου στόν Ναό (Ὑπαπαντή) 

40 μέρες μετά τήν Γέννηση καί τήν ἄμεση ἀναχώρη
ση τῆς ἁγίας Οἰκογένειας στήν Ναζαρέτ, ὁ Ματθαῖος 
ἀναφέρεται σέ διωγμό ἀπό τόν Ἡρῴδη, προσκύνηση 
Μάγων καί φυγή στήν Αἴγυπτο. Τοποθετεῖ δέ τήν 
ἐγκατάσταση στήν Ναζαρέτ πολύ ἀργότερα. 

Πῶς συμβιβάζονται αὐτά τά γεγονότα 
χρονικά μεταξύ τους;

Πῶς ὁ Χριστός βρίσκεται 40 μέρες 
μετά τήν Γέννηση στόν Ναό τῶν Ἱερο
σολύμων, ἐνῶ κατά τόν Ματθαῖο θά 
ἔπρεπε νά βρίσκεται στήν Αἴγυπτο;

Κατ ἀρχάς νά ποῦμε, πώς δέν 
ὑπάρχει ἀντίθεση, διαφωνία ἤ κάτι τό 
πλαστό στούς δύο εὐαγγελιστές. Εἶ
ναι θέμα οἰκονομίας τῶν εὐαγγελίων 
τους, δηλ. σχεδιασμοῦ καί σκοποῦ ἀπό 
μέρους τους, πού συνέγραψαν τά εὐαγγέ
λιά τους καί ἀξιοποίησαν μόνον ὁρισμένες 
παραδόσεις ὁ καθένας, κατά τό περιεχόμενο 
καί τόν σκοπό τοῦ ἔργου του. Στόν Ματθαῖο, τονί
ζεται ὁ μεσσιανικός χαρακτήρας τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ 
βασιλιάς πού ἀνέμεναν οἱ ἰουδαῖοι, ὁ ὁποῖος προφη
τεύτηκε ἀπό τούς προφῆτες. Γι αὐτό ἀξιοποιεῖ μόνον 
τήν παράδοση καί τά γεγονότα πού ἔχουν νά κάνουν 
μέ τόν μεσσιανικό χαρακτήρα. Τόν Χριστό, τόν βασι
λέα δηλ. τόν προσκυνοῦν οἱ Μάγοι, οἱ βασιλεῖς καί οἱ 
ἔνδοξοι τῆς γῆς καί τοῦ προσφέρουν βασιλικά δῶρα. 
Ἐπίσης, τόν καταδιώκουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου:  ὁ 
σφετεριστής τοῦ μεσσιανικοῦ θρόνου Ἡρῴδης καί οἱ 
Φαρισαῖοι. Ἐπίσης, δέν ἀφήνει χωρίς ἀναφορά τήν 
φυγή στήν Αἴγυπτο καί τήν σφαγή τῶν νηπίων, διότι 
στό Εὐαγγέλιο τοῦ παραθέτει ὅσα γεγονότα προφη
τεύτηκαν. Εἶναι μιά παραπομπή στόν Ὠσηέ καί τόν 
Ἱερεμία, οἱ ὁποῖοι προφήτεψαν τά περί Αἰγύπτου καί 
τά περί σφαγῆς. Ὁ Ματθαῖος ἀναφέρεται σέ ἑβραίους 
Χριστιανούς, προσπαθώντας πάντα νά τούς ἀποδείξει 
πώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι αὐτός ὁ προφητευμένος 
Μεσσίας στήν ΠΔ.

Ὁ Λουκᾶς ἔχει τό δικό του περιεχόμενο καί τούς 
δικούς του σκοπούς καί ἀξιοποιεῖ ἀποκλειστικά κά
ποιες ἄλλες μαρτυρίες. Πρῶτον, τό Εὐαγγέλιο του 
ἀποδίδει στόν Χριστό ἀρχιερατικό ἱλαστήριο χα

ρακτήρα. Γι αὐτό καί δέν μπορεῖ νά μήν ἀναφερθεῖ 
στήν Ὑπαπαντή στόν Ναό, στήν ἀφιέρωση δηλαδή 
τοῦ πρωτοτόκου Ἰησοῦ στόν Ναό. Δεύτερον, ἔχει λει
τουργικό χαρακτήρα. Ἀπό τόν Ναό ξεκινᾶ τό Εὐαγ
γέλιό του, στόν Ναό καταλήγει. Δέν θά μποροῦσε 
νά μήν ἀναφερθεῖ στήν ὠδή τοῦ Συμεών καί σέ μιά 

μυστική ἱερουργία πού τελέστηκε ἐκεῖ. Τρίτον, 
ἀγαπημένοι τοῦ Λουκᾶ δέν εἶναι τόσο οἱ 

βασιλεῖς καί οἱ ἰσχυροί, ὅσον οἱ ταπεινοί 
καί οἱ ἅγιοι. Ἔτσι ζωγραφίζει τόν Συ

μεών καί τήν Ἄννα ὡς πρωταγωνιστές 
σέ μιά εὐαγγελική σκηνή καί ἀνθρώ
πους ἁγίους πού ἀνήκουν στό λεῖμ
μα, στούς ὑπολειπόμενους δηλαδή 
εὐσεβεῖς τῶν ἐσχάτων πού ἀνέμεναν 
τόν Μεσσία. Τέλος, μήν ξεχνᾶμε πώς 
ὁ Λουκᾶς, κατά τήν παράδοση, εἶναι 

ὁ «ζωγράφος τῆς Θεοτόκου», δηλαδή 
ὁ εὐαγγελιστής πού φαίνεται πώς ἀντλεῖ 

ἄγνωστες πληροφορίες ἀπό τήν ἴδια τήν 
Παναγία καί ἀναφέρεται στήν προϊστορία καί 

τά παιδικά χρόνια τοῦ Χριστοῦ.
Πῶς συμβιβάζονται χρονικά τά γεγονότα;
Γνωρίζουμε ἀπό τόν Ματθαῖο, πώς οἱ Μάγοι ἔφτα

σαν στήν Ἰουδαία κάποιον καιρό μετά τήν γέννηση 
(περίπου δύο χρόνια κατά τόν ὑπολογισμό τοῦ Ἡρῴ
δη) καί πώς προσκύνησαν τόν Χριστό ὡς «παιδίον καί 
τήν Μητέρα Αὐτοῦ», ὄχι στήν φάτνη, ἀλλά σέ οἰκία. 
Εἶναι λοιπόν ξεκάθαρο, πώς ἡ Παναγία παρουσία
σε ὄντως τόν Χριστό στόν Ναό 40 μέρες μετά τήν 
γέννηση, ἀφοῦ καί ἡ Βηθλεέμ εἶναι πολύ κοντά στά 
Ἱεροσόλυμα. Μετά βέβαια, ἀφοῦ πέρασε καί ὁ και
ρός τῆς ἀπογραφῆς, βρῆκαν κάποιο κατάλυμα στήν 
Βηθλεέμ. Ἡ παραμονή τους ἐκεῖ ὀφείλεται εἴτε σέ 
λόγους πνευματικούς, ζοῦν δηλαδή ἀκόμα τό θαῦμα 
τῆς Γέννησης, στόν τόπο τῆς ἀποκάλυψης του τόν 
ἱερώτατο ἤ σέ πρακτικούς λόγους: Οἱ τεχνίτες σάν 
τόν Ἰωσήφ καί ἀργότερα τόν Χριστό, ἦταν πλανόδιοι 
καί παρέμεναν ὅπου ἔβρισκαν ἐργασία.

Οἱ Μάγοι βρῆκαν τόν Χριστό στήν οἰκία τῆς Βηθλεέμ 
(;), ὅπου καί τόν προσκύνησαν, κατά Ματθαῖον. Ἐκεῖ 
δέχτηκε τήν εἰδοποίηση ὁ Ἰωσήφ καί ἀπό ἐκεῖ ἀναχώ
ρησε στήν Αἴγυπτο. Ἀκολούθησε ἡ σφαγή τῶν νηπίων 
ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω. Τέλος, ὁ Ἰωσήφ, μετά ἀπό 
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δεύτερο ὅραμα στήν Αἴγυπτο, ἐπιστρέφει στήν Παλαι
στίνη. Καί ἐπειδή πληροφορήθηκε πώς μετά τόν θά
νατο τοῦ Ἡρῴδη, συνεχίζονταν ἡ τυραννία ἀπό τόν 
διάδοχο Ἀρχέλαο, ἐπιλέγει καί πάλι τήν ἀσφαλῆ Να
ζαρέτ τῆς Γαλιλαίας. Μάλιστα, ὁ Ματθαῖος δέν χάνει 
τήν εὐκαιρία ἀκόμα μιά φορά, νά μᾶς πεῖ πώς καί ἡ ἐπι
στροφή ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ἡ ἐγκατάσταση, μόνιμη 
αὐτή τήν φορά, στήν Ναζαρέτ εἶχαν προφητευτεῖ.

Ἡ δέ ἄμεση ἀναφορά τοῦ Λουκᾶ γιά ἐγκατάστα
ση τῆς οἰκογένειας στήν Ναζαρέτ, ἀμέσως μετά τήν 
Ὑπαπαντή, δέν ὀφείλεται σέ κάποιο λάθος ἤ παρανό
ηση, ἀλλά ἐπειδή δέν μπῆκε ὁ ἴδιος στήν διαδικασία 

νά ἀναφερθεῖ στά περί τῶν Μάγων καί φυγῆς, γιά 
λόγους καθαρά οἰκονομίας, ὡς προείπαμε.

Ἄλλωστε καί οἱ δύο εὐαγγελιστές συγκλίνουν καί 
συμφωνοῦν γιά ἐγκατάσταση στήν Ναζαρέτ. Νά ποῦ
με ἐπίσης πώς ὁ Λουκᾶς δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό προ
φητευμένο αὐτοῦ τοῦ γεγονότος (τῆς ἐγκατάστασης 
δηλ στήν Ναζαρέτ), κάνει μιά ἁπλή ἱστορική ἀναφο
ρά ὡς ἱστορικός κατ’ ἐξοχήν. Ἀμέσως, μετά τήν ἐγκα
τάσταση, ἀλλοῦ ρίχνει τό βάρος ἐνδιαφέροντος τῆς 
διήγησης του: στήν πνευματική καί σωματική ἀνά
πτυξη τοῦ παιδίου Ἰησοῦ. Στήν πραγματικότητα δηλ. 
τήν ἱστορική τῆς ἀληθινῆς ἐνανθρώπησης καθ’ ὅλα.

Œ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟ

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
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Œ  ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝῼ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

Μ έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε στό Νησί τῶν σφουγγαρά
δων, ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Θεοφόρου καί θαυματουρ

γοῦ πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ ἀσκήσαντος, 
τήν Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 (Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 
Προσκυνητές ἀπό ὅλο τό Αἰγαῖο 
ἦρθαν στήν Κάλυμνο καί προ
σκύνησαν τό σκήνωμα τοῦ Ὁσί
ου Σάββα. Περίλαμπρος ὁ ἀρχι
ερατικός ἑσπερινός μέ προεξάρ
χοντα τόν Μητροπολίτη Κώου 
κ. Ναθαναήλ. Παροῦσες καί οἱ 
τοπικές ἀρχές.

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ 7ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟ
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Η ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ζΩῌ ΜΑΣ. ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ;
 Ἐπιμέλεια Κέντρου Νεότητος  Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνας Λέρου

Ε   ἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος βιώνει συγκλο
νιστικές στιγμές κατά τήν ἐξομολόγηση. Περ

νᾶ σέ μιά νέα ζωή. Ζεῖ τήν χαρά τῆς συγχώρεσης καί 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ γεύση οὐράνια. Ὅμως γιά τήν 
ὁλοκλήρωση τῆς ἐξομολόγησης δέν ἀρκοῦν μόνο τά 
δάκρυα καί ἡ ὑπεύθυνη ὁμολογία ἐνώπιον τοῦ πνευ
ματικοῦ, οὔτε ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς του μόνο. Ὑπάρχει 
καί μία ἄλλη ἐξομολόγηση πού γίνεται μέ τήν πάροδο 
τῶν χρόνων καί ἀπό αὐτήν ἐξαρτᾶται ἡ ὅλη συγχώρε
ση τῶν δικῶν του ἁμαρτιῶν. Εἶναι 
ἡ ταπείνωση καί ἡ ἐπιείκεια μπρο
στά στήν κακία καί τήν ἀχαριστία 
τῶν συνανθρώπων του. Δέν μπο
ροῦν νά συγχωρεθοῦν οἱ δικές του 
ἁμαρτίες, ἄν προηγουμένως δέν 
ἔχει συγχωρήσει ἐκ βάθους καρδί
ας τούς ἄλλους. Αὐτή εἶναι ἡ δι
δαχή καί ἡ ἀπόλυτη παραγγελία 
τοῦ Κυρίου μας: «Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ 
ὑμῶν ὁ οὐράνιος·».

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὁρίζει 
ὡς ἐξομολόγηση τήν συγχωρητι
κότητα αὐτή. Ἡ καρδιά τοῦ ἀν
θρώπου εἶναι ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἔτσι, τήν ὥρα πού 
ὁ ἄνθρωπος σκληρά πολεμεῖται  
ἀπό τούς ἐχθρούς του μπορεῖ νά ἐξομολογηθεῖ ἐν 
μέσω τοῦ ναοῦ τῆς καρδίας του. Ἀπό τήν μιά νά βάλει 
τά δικά του ἁμαρτήματα καί ἀπό τήν ἄλλη τά ἁμαρ
τήματα τοῦ ἄλλου καί μέ τήν ἀντιπαράθεση αὐτή νά 
δεῖ τό μέγα μέγεθος τῶν δικῶν του καί τά λίγα τῶν 
ἄλλων πρός αὐτόν. Καί στήν μυστική αὐτή ἐξομο
λόγησή του, γιά νά ἐξιλεώσει τόν Θεό, προσφέρει ὡς 
θυσία τήν δική του ἀγάπη καί συγχωρητικότητα καί 
ἔτσι βρίσκει τό θάρρος νά ζητήσει καί τό ἔλεος τῶν 
δικῶν του. Αὐτό ἔκανε ὁ Χριστός πάνω στόν Σταυ
ρό μέ τήν προσωπική του θυσία σήκωσε τίς ἁμαρτίες 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τά βήματά Του ἀκολουθεῖ μέ 
τήν σταύρωση τοῦ ἐγωισμοῦ του καί τήν θυσία τῆς 
ἀγάπης ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ἐκεῖνος πού θυσιάζει τό 
δίκιο του γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ ζεῖ μιά ἀναί
μακτη θυσία, μιά ἔμπρακτη προσευχή γιά τόν ἐχθρό. 

Ἡ ἀγάπη εἶναι ὄντως ἡ ἀνάσταση γιά τούς ἄλλους.
Καί ἐνῶ ἔχουμε ὡς χριστιανοί ἀνοικτό καί εὔκολο 

τόν δρόμο τῆς μετανοίας, ὅμως στήν δύσκολη ὥρα 
τῆς κακίας τῶν ἄλλων ἐπαναστατοῦμε, μᾶς τρώγει τό 
δίκιο καί φερόμαστε μέ πικρία καί ἐκδικητικότητα. Κι 
ἄν δέν ἀπαντήσει ὁ ἄνθρωπος μέ σκληρότητα στόν 
ἐχθρό του, ἐπειδή δέν πρέπει ὡς χριστιανός, ὅμως μό
νιμα κουβαλᾶ ἀμέτρητη πικρία καί μαράζι μέσα του 
καί ἀναστατώνεται μέ ἄθλια νευρικότητα κάθε φορά 

πού τόν βλέπει ἤ τόν σκέφτεται. 
Μ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς 
καρδιᾶς, μέ τήν ὁποία ἐπιτρέπει 
ὁ ἄνθρωπος στόν ἑαυτό του νά 
ζεῖ καί νά δικαιολογεῖται μέ ὅλον 
τόν μαρασμό καί τήν γκρίνια 
πρός τούς ἄλλους, τό μόνο πού 
κάνει εἶναι νά καθυστερεῖ τήν 
συγχώρεση ἤ τό χειρότερο νά 
γυρίζει πάλι πίσω στίς ἁμαρτίες 
πού ὑποτίθεται ὅτι τοῦ συγχω
ρέθηκαν.

Ἡ κακία τῶν ἄλλων γίνεται 
ἀφορμή γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ 
ἁμαρτίες τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώ
που. Ἀπαντώντας στό κακό μέ 
τήν ἀγάπη καί τήν συγχωρητι
κότητα κερδίζει τήν συγχώρεση 
τῶν δικῶν του ἁμαρτιῶν. Σ’ ἐκεῖ

νον πού ἔχει καρδιά, ἡ ἀγάπη αὐτή καί ἡ συγχωρη
τικότητα εἶναι ὁ πιό σύντομος καί εὔκολος δρόμος, 
ἀλλά καί ὁ μονόδρομος γιά τήν συγχώρεση τῶν ἁμαρ
τιῶν. Ἄς δοῦμε τί ὄμορφα πού κηρύττει ὁ Ἱερός Χρυ
σόστομος: «Γιά τήν ἀπαλλαγή τόσων μεγάλων καί 
πολλῶν ἁμαρτημάτων μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός σύντομο καί 
εὔκολο δρόμο καί ἀπαλλαγμένο ἀπό κάθε κόπο. Ποῦ 
εἶναι ὁ κόπος νά συγχωρήσεις αὐτόν πού σέ λύπησε; 
Κόπος βαρύς εἶναι τό νά μήν τόν συγχωρήσεις καί 
νά κρατᾶς μέσα σου τήν ἔχθρα, καθώς ἐπίσης καί τό 
νά διώξεις τόν θυμό ἀπό μέσα σου, καί ἄνεση πολλή 
σοῦ δίνει, καί πολύ εὔκολο εἶναι σέ αὐτόν πού θέλει».

Ἡ κακία καί ἡ ἐκδικητικότητα τό μόνο πού προ
σφέρουν εἶναι μιά ἐσωτερική κόλαση καί συνεχῆ 
ἐσωτερική πικρία πού, τελικά, ὁδηγοῦν σέ ψυχολο
γική ἀπορρύθμιση. Ἡ συγχωρητικότητα καί ἡ ἀγά
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Κυριακή τῶν Βαΐων  Μεγ. Δευτέρα  Μεγ. Τετάρτη

πη εἰρηνεύουν πρῶτα τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί 
κατόπιν ἐπιδροῦν καταπραϋντικά στόν ἐχθρό του. 
Πολλά νοσήματα ψυχικά ἔχουν τήν αἰτία τους στήν 
ἄθλια κακία πού φωλιάζει σάν μιζέρια καί βαρύνει σάν 
ὀγκόλιθος καταθλιπτικότητας τόν ψυχικό του κόσμο. 
Στήν οὐσία δέν συμφέρει τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο νά 
μείνει στήν κακία καί στήν ἐκδικητικότητα του, διότι 
πρῶτα τόν ἑαυτό του βλάπτει μέ ὅλη τήν ψυχική διά
λυση καί τήν πνευματική του ἀναστάτωση. 

Στήν κυριολεξία δέν θά καταφέρει νά βρεῖ τό δίκιο 
του καί νά ἐκδικηθεῖ τόν ἐχθρό του, ἀλλά τό μόνο 
πού θά κάνει εἶναι νά καταστρέψει τόν ἴδιο του τόν 
ἑαυτό. Γι αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει ὅτι ὁ 
μνησίκακος στήν οὐσία μπήγει τό μαχαίρι στόν ἴδιο 
του τόν ἑαυτό. Τόν ἑαυτό του βλάπτει, διότι  ἀπό τήν 
μία μεριά ἐπιτρέπει  νά γίνεται ἡ καρδιά του τόπος 
μεγάλου ἐγωισμοῦ καί μιζέριας καί κακίας καί μόνι
μης θλίψης καί ἀπό τήν ἄλλη χάνει τήν εὐκαιρία μέσα 
ἀπό τά χέρια του γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες 
του. Καί ἀκόμη, ἄν δεῖ τόν ἐχθρό του νά τιμωρεῖται, 
καί πάλι δέν πρόκειται νά ἱκανοποιηθεῖ καί νά ἡσυ

χάσει, διότι μέσα του ζεῖ ἡ φωτιά τῆς κακίας καί τοῦ 
ἀσίγαστου καί ἀχόρταγου πάθους. Ἡ συγχωρητικό
τητα εἶναι ὁ μονόδρομος τῆς ψυχικῆς ἰσορροπίας καί 
ἠρεμίας.

Οἱ ἐχθροί γίνονται οἱ εὐεργέτες, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
κατανοήσει, τί μεγάλη εὐλογία τοῦ προσφέρουν. Τοῦ 
δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συγχωρεθοῦν οἱ δικές του ἁμαρ
τίες. Καί ὅσο πιό πολύ ἀδικήθηκε τόσο πιό πολλά 
ἁμαρτήματά του συγχωροῦνται. Γι’ αὐτό δέν πρέπει 
νά διαμαρτύρεται καί νά γκρινιάζει κάθε φορά πού 
πέφτουν πάνω του οἱ κακίες τοῦ κόσμου. Εἶναι οἱ 
εὐεργέτες του.

Γι’ αὐτό ἄς κλάψουμε καί ἄς θρηνήσουμε καί ἄς 
προσευχηθοῦμε γιά ἐκεῖνον πού ἔκανε τό κακό καί 
ἐμεῖς νά χαιρόμαστε πού γίναμε ὅμοιοι μέ τόν Πατέ
ρα μας τόν Θεό, πού ἀνατέλλει τόν ἥλιο καί γιά τούς 
πονηρούς καί γιά τούς ἀγαθούς.

Ἡ συγχωρητικότητα εἶναι ἕνα ἀνεξόφλητο χρέος 
στόν Θεό. Εἶναι τό λιγότερο πού μπορεῖ νά δώσει ὁ 
ἄνθρωπος στόν Θεό μέσα ἀπό τό πρόσωπο τῶν συ
νανθρώπων του.

Œ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
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Μεγ. Παρασκευή  Περιφορά ἐπιταφίων στήν Κάλυμνο

Μεγ. Παρασκευή  Μεγ. Σάββατο  Κυριακή τοῦ Πάσχα στή Λέρο
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Œ  ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΣΕ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟ
ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΑΠΟ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΛΕΡΟΥ

Σωτῆρος Χριστοῦ

Σωτῆρος Χριστοῦ

Ἁγίων Τεσσαράκοντα Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσ/ντου Ἁγίου Φανουρίου Παναγίας Κάστρου

Εὐαγγελισμοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἁγίου Νικολάου

Παναγίας Κεχαριτωμένης

Εὐαγγελιστρίας

Ἁγίου Στεφάνου

Ἁγίου Χαραλάμπους

Ἁγίου Μάμαντος

Προδρόμου

Παναγίας Καλαμιώτισσας



  ΤΕΥΧΟΣ 35 • ΟΛΚΑΣ • 11

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ 
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)

 Βενέδικτου  Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου,  
Συνοδία Σπυρίδωνος  Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη Ἁγίου  Ὄρους

Μ   ία ἀρχαία καί σταθερή παράδοσις 
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ δέησης 

γιά τούς νεκρούς. Ἡ διήγησις τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου 
γιά τήν Θεία καί φρικτή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου 
παρουσιάζοντας μας τόν Μωυσῆ καί τόν Ἠλία, κα
θώς καί ἡ παραβολή τοῦ Λαζάρου καί τοῦ πλουσίου, 
μᾶς δείχνουν καθαρά ὅτι οἱ νεκροί διαθέτουν τέλεια 
συνείδηση.

Ἡ ζωή περνώντας ἀπό τόν θάνατο συνεχίζεται. 
Αὐτοί πού φεύγουν διατηροῦν τήν πνευματική τους 
ἐπικοινωνία μέ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού βρίσκο
νται στή διά μέσου τῆς κοινῆς ἀγάπης στόν Χριστό. 
Αὐτή ἡ ἀγάπη συνδέει σέ ἕνα σύνολο τούς πιστούς. 
Τούς συνδέει διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί ἔχει κε
φαλή της τόν Χριστό. Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἴμαστε 
ἐμεῖς πού πιστεύουμε καί ξεχωριστά κάθε ἕνα μέλος 
τοῦ σώματος αὐτοῦ.

Ὁ Θάνατος μόνον αἰσθητά ἀλλάζει τίς σχέσεις με
ταξύ ἐκείνων πού πέθαναν καί ζοῦν. «Εἴτε ζοῦμε, εἴτε 
πεθαίνουμε, ἀνήκουμε στόν Κύριο». 

Ἡ Ἐκκλησία διαιρεῖται σέ Θριαμβεύουσα καί Στρα
τευομένη (Ρωμ. 14,78).

Στήν Θριαμβεύουσα ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού τελείω
σαν νικηφόρα τόν ἀγώνα τους στήν ἐπίγεια ζωή καί 
ἀναμένουν τόν στέφανο τῆς δικαιοσύνης «ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ».  

Στήν Στρατευομένη ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού ἀκόμη 
ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας γιά νά φθάσουν 
στήν τελείωση. Τά μέλη τῆς Θριαμβεύουσας καί τῆς 
Στρατευομένης Ἐκκλησίας ἔχουν μία ἄρρηκτη σχέ
ση μεταξύ τους. Ὅσοι βρίσκονται στόν οὐρανό δέν 
ἀδιαφοροῦν γιά ἐκείνους πού βρίσκονται ἀκόμη στήν 
παροῦσα ζωή. «Ὁ ἐπίγειος Θάνατος, ὁ χωρισμός τῆς 
ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, δέν καταστρέφει τήν σχέση τοῦ 
πιστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Δέν τόν ξεχωρίζει ἀπό τά 
ἄλλα ἐν Χριστῷ συμμέλη του».

Ἄλλωστε ἡ ἀγάπη εἶναι αἰωνία ὅπως καί οἱ ψυχές. 
Ἀπό τίς πολλές μαρτυρίες πού ὑπάρχουν στήν Ἁγία 
Γραφή, ἀλλά καί πρό πάντως στήν Ἐκκλησιαστική 
μας Ἱστορία καί Παράδοση, πληροφορούμαστε ὅτι 
ὑπάρχει ἀμοιβαία πνευματική ἐπικοινωνία καί συ

μπαράστασης μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή ὑπέρ 
ἀλλήλων μεταξύ τῶν μελῶν τῆς οὐράνιας καί ἐπίγειας 
Ἐκκλησίας, διότι ὅλοι μαζί ἀποτελοῦμε «μία κοινωνία 
ἁγίων». Ὅσοι ἐξέδυσαν καί ὅσοι ζοῦμε στόν Κόσμο 
αὐτό βρισκόμαστε σέ μυστική καί ὑπερφυσική κοινω
νία ζωῆς, προσευχῆς καί ἀδελφικῆς ἀγάπης μεταξύ 
μας. Μέ τόν δεσμό αὐτό οἱ μέν βοηθοῦν τούς δέ. Ἔτσι 
ὅρισε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θέλοντας ὁ ἕνας νά σωθεῖ μέ 
τήν βοήθεια τοῦ ἄλλου.

Πάνω στή σχέση αὐτή βασίζονται τά μνημόσυνα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ἀνέκαθεν τά ἐπιτελοῦ
σε καί προσευχόταν γιά τούς κεκοιμημένους. Ἄν δέν 
ὠφελοῦσαν, δέν θά τά ἐπιτελοῦσε καί δέν θά ἐδέετο 
γιά τούς κεκοιμημένους.

Χρόνος τελέσεως τῶν μνημοσύνων  Πότε πρέπει 
νά τελοῦνται; 

Οἱ Ἀποστολικές Διαταγές μᾶς ἀναφέρουν ὅτι πρέ
πει νά τελοῦμε μνημόσυνα τήν 3η μέρα, τήν 9η, τήν 
40ή, καί στόν χρόνο.

Ὁ ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἀναφέρει ὅτι τε
λοῦνται τήν τρίτη ἡμέρα εἰς ἀνάμνηση τῆς τριημέρου 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.  Τήν 9η ἡμέρα εἰς τύπων 
τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Τήν 40ήν σύμφωνα μέ τόν 
παλαιῶν τύπων, διότι καί οἱ Ἰουδαῖοι ὅταν ἀπέθανεν 
ὁ Μωυσῆς τόν πένθησαν γιά σαράντα μέρες.

Ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης στά τριήμερα καί στά ἐν
νιάμερα βλέπει ἄλλο συμβολισμό: «Τά τρίτα τελοῦ
νται ὑπέρ τοῦ κεκοιμημένου, διότι ὁ ἄνθρωπος διά 
τῆς ἁγίας Τριάδος ἔλαβε τό εἶναι καί διότι μεταστάς 
θέλει ἀλλοιωθεῖ καί θέλει φανεῖ εἰς τό ἀρχαίων καλ
λώπισμα, εἰς τό ὁποῖον ἦτο πρό τῆς παραβάσεως ἤ 
καί εἰς καλλίτερον ἴσως. Τά ἔνατα διά νά συνταχθεῖ 
τό πνεῦμα του ὡς αὐλόν, καί τῆς ἰδίας φύσεως μετά 
τῶν ἀγγέλων... Τά δέ τεσσαράκοντα διά τήν τοῦ Σω
τῆρος Ἀνάληψιν, ἥτις ἔγινε μετά τήν Ἀνάστασιν μετά 
τόν ἀριθμόν αὐτόν τῶν ἡμερῶν, διά νά ἀναληφθεῖ καί 
αὐτός τότε, ὅταν ἀναστηθεῖ... καί διά νά προϋπαντή
ση τόν Κριτήν...» 

Στήν Ὁμολογία Μητροφάνους τοῦ Κριτοπού
λου ἀναφέρεται, ὅπως εἴπαμε παραπάνω: «Εὐχόμε
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θα ὀνομαστικά γιά ἐκείνους πού ἐκοιμήθησαν, τήν 
Πρώτη ἡμέρα, τήν Τρίτη, τήν ἐνάτη, τήν εἰκοστή, 
τήν τεσσαρακοστή, κατόπι μετά τρεῖς μῆνες, μετά ἕξι 
μῆνες, καί τέλος μετὰ νά χρόνο καί ὅσες φορές θέλουν 
νά τό κάνουν αὐτό οἱ συγγενεῖς ἐκείνου ποῦ ἔφυγε, 
δέν ἐμποδίζονται. Κάθε Σάββατο ὅμως ὅλου τοῦ χρό
νου ἀναφέρονται προσευχές ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά 
ὅλους τούς νεκρούς ποῦ κοιμήθηκαν μέ εὐσέβεια. Καί 
αὐτό γίνεται σέ ὅλους τούς ναούς. Καί κάθε φορά ποῦ 
προσφέρεται ἤ Θεία Λειτουργία, Πάντοτε μνημονεύ
ονται καί αὐτοί».

Τά Ψυχοσάββατα

Ἐκτός ἀπό αὐτά ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καί δυό 
Ψυχοσάββατα στά ὁποῖα μνημονεύονται ὅλοι οἱ χρι
στιανοί ἀπό ἀρχῆς τοῦ κόσμου μέχρις ἐσχάτων.

Τό πρῶτο Ψυχοσάββατο τό ὅρισαν οἱ Πατέρες 
τήν Κυριακή πρό τῆς Κρίσεως (Ἀπόκρεω). Αὐτή τή 
μέρα  ἡ Ἐκκλησία τελεῖ μνημόσυνα γιά τά παιδιά της 
ποῦ πέθαναν σέ ξένη γῆ, εἴτε στή Θάλασσα, εἴτε στήν 
ἔρημο γ’ αὐτούς δέν ἔχουν γίνει κανονικά μνημόσυνα 
καί ἔχουν στερηθεῖ τήν ὠφέλεια τους. 

Τό δεύτερο Ψυχοσάββατο τό τελεῖ ἡ Ἐκκλησία 
μας ἐννέα μέρες μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τό Σάββατο πρό τῆς Πεντη
κοστῆς. Στό μνημόσυνο αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας μνημο
νεύει ὅλους τούς εὐσεβεῖς κοιμηθέντες ἀπό Ἀδάμ μέ
χρι σήμερα. Προσεύχεται γι’ αὐτούς καί ζητᾶ ἀπό τόν 
Χριστό πού ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς καί κάθισε 
στά δεξιά τοῦ Πατρός νά τούς ἀξίωση τήν ὥρα τῆς 
Κρίσεως νά δώσουν καλή ἀπολογία σ’ Αὐτόν πού θά 
κρίνη ὅλη τή γῆ. Νά παρασταθοῦν στά δεξιά Του, στή 
χαρά, μέ τό μέρος τῶν δικαίων καί στήν φωτεινή τάξη 
τῶν ἁγίων. Νά γίνουν ἄξιοι κληρονόμοι τῆς Βασιλείας 
καί δέν εὔχεται μόνο γιά τούς Χριστιανούς, διότι δέν 
ἦταν κανένας χριστιανός ἀπό Ἀδάμ μέχρι Χριστοῦ, 
ἀλλά γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Στό σημεῖο αὐτό 
μπορεῖ νά δεῖ κανείς τήν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας μας 
γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος.

Τά ὑλικά  Τά πιό ἀναγκαῖα γιά τήν τέλεση ἑνός 
μνημόσυνου εἶναι: 

Ἡ προσφορά ἄρτου (τό πρόσφορον), ὁ οἶνος, 
τό Θυμίαμα, τό ἔλαιον (λάδι) καί τό κερί, τά ὁποῖα 
πάντοτε προσέφεραν οἱ πιστοί γιά τήν τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας. Καί ὅλα αὐτά διότι τό μνημόσυνο 
εἶναι στενά συνδεδεμένο μέ τή Θεία Λειτουργία. Ἡ 
ὑπόθεσις τοῦ μνημόσυνου δέν εἶναι μόνον ὑπόθεσις 
ἀνθρώπων, ἀλλά κυρίως τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό ἐκεῖ θά 

ζητήσουμε βοήθεια, καί αὐτή τήν βοήθεια μπορεῖ νά 
τήν προσφέρει μόνον ἡ Θεία Λειτουργία. 

Ἡ παράδοσις τῶν κολύβων συναντᾶται ἀπό τά 
μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος. Μέχρι τότε προσφερόταν, κατά 
τά ἱερά μνημόσυνα, ψωμί καί κρασί μέ ἐλιές ἤ τυρί 
ἤ ρύζι. Ἐκεῖνοι πού ἐδέχοντο αὐτή τήν προσφορά 
ηὔχοντο τό «μακαρία ἡ μνήμη αὐτοῦ». Γι’ αὐτό καί 
ἐλέγοντο «μακαριαί». Ἀπομεινάρια αὐτῶν τῶν ἐκδη
λώσεων εἶναι τά σημερινά ἀρτίδια καί ὁ καφές τά 
ὁποῖα προσφέρονται κατά τά μνημόσυνα ἀπό τούς 
συγγενεῖς τοῦ κοιμηθέντος.  

«Ἀντί μνημοσύνου»

Ὑπάρχουν μερικοί πού ἀντί μνημοσύνου κάνουν 
κάποια δωρεά εἰς μνήμην τοῦ ἀποθανόντος, «ἀντί 
μνημοσύνου». Ἄλλο ὅμως τό μνημόσυνο καί ἄλλο 
ἡ ἐλεημοσύνη πού μπορεῖ νά κάνη κάποιος. Τίπο
τε, καμιά ἐλεημοσύνη δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει 
τήν Θεία Λειτουργία, πού προσφέρεται «ὁ Ἀμνός τοῦ 
Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». Γι’ αὐτό 
προσφέρουμε στήν Ἐκκλησία τό πρόσφορο καί τό 
νάμα, πού μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. 
Ἀπό αὐτό τό πρόσφορο θά βγεῖ καί ἡ μερίδα τοῦ κε
κοιμημένου, πού τοποθετεῖται πάνω στό Δισκάριο, 
δίπλα στίς μερίδες τῶν ἁγίων καί τῶν Δικαίων τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ βρίσκεται καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἡ 
Στρατευομένη καί ἡ Θριαμβεύουσα. 

«Εἶναι μεγάλη τιμή, τονίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, 
νά ἀναφερθεῖ καί τό ὄνομα τοῦ δικοῦ μας ἐκεῖ πού 
βρίσκεται ὁ Χριστός καί ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία. Διότι 
πρόσεχε. Ἀναγγέλλεται τότε τό φρικτό Μυστήριο, 
ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε τόν Ἑαυτό του γιά τή σωτηρία τῆς 
οἰκουμένης...». Ἑπομένως ἡ μεγαλύτερη καί ἡ σπου
δαιότερη βοήθεια πού μπορεῖ νά δοθῆ σέ ἕναν ποῦ 
ἔχει ἀναχωρήσει ἀπό τή ζωή αὐτή, εἶναι αὐτή πού 
προσφέρεται μέ τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος του 
στή Θεία Λειτουργία. 

Αὐτό πού δέν μποροῦν νά τό κάνουν τά ἀγαθά πού 
δίνονται στούς φτωχούς, αὐτό μπορεῖ νά τό κάνη ἡ 
προσευχή ἑνός δικαίου. Πόσο περισσότερο ἡ Θεία 
Λειτουργία! 

Στό ἑπόμενο (δεύτερο μέρος): «Ὠφελοῦν καί πῶς 
τά μνημόσυνα», «Ποιούς ὠφελοῦν καί ποιούς δέν 
ὠφελοῦν», «Ποιά ἡ ὠφέλεια γιά τούς ζῶντες», «Ἡ πε
ρίπτωσις τῶν βαρέως ἁμαρτανόντων».

Ἐπιμέλεια:  Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
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Œ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ὅ πως κατ’ ἔτος, ὁ Μητροπολίτης μας, καί στή 
Λέρο καί στήν Κάλυμνο, ἐτέλεσε Θεία Λειτουρ

γία, ὑπέρ φωτίσεως, εὐοδώσεως καί ἐνισχύσεως τῶν 
μαθητῶν καί μαθητριῶν πού συμμετέχουν στίς πα
νελλήνιες ἐξετάσεις, γιά τά Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα 
Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας. Οἱ νέοι μας μετέλαβαν 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης 
μας εὐχήθηκε σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους εὐόδωση 
τῶν ὁραματισμῶν τους καί συνεχάρη τούς ἐκπαιδευ
τικούς καί τούς γονεῖς γιά τούς κόπους πού κατέβα
λαν γιά τήν προαγωγή τῶν παιδιῶν.

Œ  Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Τ ό Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στήν κατάμεστη ἀπό 
κόσμο, αἴθουσα τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου «Σχο

λή Σοφίας», τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στή Λέρο, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Μητέρας, πραγματοποιή
θηκε ἐκδήλωση πού διοργάνωσαν τά Κέντρα Ξένων 
Γλωσσῶν «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ». Τήν έκδήλωση παρη
κολούθησε καί ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ὁ 
ὁποῖος μέ τούς πατρικούς του λόγους συνεχάρη τήν 
κα Ἄννα Καρανικόλα γι’ αὐτή τήν διοργάνωση τῆς 
ἐκδήλωσης, συνεχάρη τά παιδιά καί τούς γονεῖς τους, 
καί εὐχήθηκε μέ τή σειρά του «Χρόνια Πολλά» στίς 
Μητέρες, γιά τίς ὁποῖες τόνισε ὅτι πρέπει νά ἀκο
λουθοῦν τά βήματα τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία ἦταν 
Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ μας.  Ἐπιμέλεια:  Γ.Ι.Χ.

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τήν γιορτή τῆς Μητέρας,  
ἀπό τά ἐκπαιδευτήρια ξένων γλωσσῶν «Καρανικόλα» 

στό Συνεδριακό Κέντρο «Σχολή Σοφίας» στή Λέρο

Œ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ  
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, στά πλαίσια τῶν ἐπι
σκέψεών του στήν μακρινή Ἀστυπάλαια, τέλεσε τό 

Ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 18.4.2015 Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, 
καί τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ 19.4.2015 Ἀρχιερατι
κή Θεία Λειτουργία, μετά τήν ὁποία ἔλαβε χώρα Ἱερά Λι
τάνευσις τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ. Τήν ἑπομένη, 
Δευτέρα 20.4.2015, ὁ Μητρο
πολίτης ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά 
Μονή Παναγίας Φλεβαριωτίσ
σης, καθώς ἐπίσης καί τίς κτη
ματικές ἐκτάσεις τοῦ ΕΦΤΑ, καί 
ἐνημερώθηκε γιά τά τρέχοντα 
προβλήματα τοῦ Ἱδρύματος.
Ἐπιμέλεια:  Γ.Ι.Χ., Φωτ.:  Γεώργιος Γαμπιέρης

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη 
στήν Ἱ. Μονή 
Παναγίας Φλεβα
ριωτίσσης καί 
στά κτήματα τοῦ 
ΕΦΤΑ.

Ἀπό τόν ἑορτασμό 
τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 Τοῦ Καθ. Ἀθανασίου Ἀβραμίδου, Καρδιολόγου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὁ      «μύθος» τόν ὁποῖο οἱ «σειρῆνες» τῶν ναρκωτι
κῶν ἔχουν πλέξει γύρω ἀπό αὐτά, ἔχει ἀποκα

λυφθεῖ κατά τόν πλέον δραματικό τρόπο. Ὁ «μανδύας 
τῆς μαγείας» τους ἀπεδείχθη ἀπατηλός. Οἱ «τεχνητοί 
παράδεισοι τῶν ἀναπληρωματικῶν ἱκανοποιήσεων» 
ὁδήγησαν σέ μιά «τοξική χαναάν», σέ ἕναν «ἀδηφάγο 
μινώταυρο», σέ ἕνα παιχνίδι πού τό ὄνομά του εἶναι 
«θάνατος», παλεύοντας ἀνάμεσα στή «Σκύλλα» καί τήν 
«Χάρυβδη», μέσα σέ μιά ἀπερίγραπτη δυστυχία «μακρᾶς 
καί ἐπώδυνης αὐτοκτονίας» μέ καταρράκωση κάθε ἀν
θρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Οἱ διαστάσεις τοῦ προβλήματος, παγκοσμίως, εἶναι 
τεράστιες καί συνεχῶς διογκούμενες, ὥστε νά ἀποτελεῖ 
ἕνα ἀπό τά μείζονα κοινωνικά προβλήματα, δυστυχῶς 
καί στή χώρα μας.

Προσπάθειες ἀντιμετωπίσεώς του.
Ὅλες οἱ σχετικές προσπάθειες ἀναφέρονται σέ ἐνέρ

γειες ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀφοῦ τό πρόβλημα ἔχει πλέον 
δημιουργηθεῖ. Ἡ δίωξη, οἱ νόμοι ἤ οἱ θεραπευτικές προ
σπάθειες, ἀκολουθοῦν ... «κατόπιν ἑορτῆς», κατά προ
σφυῆ λαϊκή ἔκφραση.

 Ἡ «ἀποποινικοποίηση» γιά μείωση τῆς «παραβα
τικότητας», ἤ πρός «ὁμαλοποίηση» τοῦ προβλήματος, 
ἀποτελοῦν εἰσαγωγή καί στή χώρα μας ξενόφερτων ἐπι
νοήσεων πρός κάμψη τῶν ἀντιστάσεων, σωστή «κερκό
πορτα» γιά τήν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολή καί στή χώρα μας 
τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν αὐτό 
συμβαίνῃ ἠθελημένα, ἀπερίσκεπτα ἤ ἀπό λανθασμένες 
ἐκτιμήσεις.

 Ἡ διάκριση τῶν ναρκωτικῶν σέ «μαλακά» καί 
«σκληρά» εἶναι παραπλανητική, διότι ἀφορᾶ στό ἠπιό
τερο σύνδρομο στερήσεως καί μόνον τό σωματικό. Ἐνῶ 
τό κύριο πρόβλημα μέ τά ναρκωτικά εἶναι ἡ ψυχική 
ἐξάρτηση καί ἡ ὑποδούλωση τῆς προσωπικότητας τοῦ 
ἀνθρώπου σέ αὐτά. Γιά τοῦτο, ἄλλωστε, ὡς πλέον δόκι
μος θεωρεῖται ὁ ὅρος «ἐξαρτησιογόνες οὐσίες», ἀντί γιά 
«ναρκωτικά». Παράδειγμα ἁπλό αὐτό τῆς κοκαΐνης, πού 
παρουσιάζει ἐπίσης ἤπιο σωματικό στερητικό σύνδρομο.

 Ἀσφαλῶς ἐπίσης πρέπει νά ἀνησυχεῖ τό γεγονός ὅτι 
ἀπό τό 1998 ἤδη τό Διεθνές Παρατηρητήριο Ναρκωτι
κῶν ἀνέφερε 8 ἑκατομμύρια ἐξαρτημένους στήν ἡρωίνη, 
13 ἑκατομμύρια στήν κοκαΐνη καί 140 ἑκατομμύρια στά 
«μαλακά» χασίς καί μαριχουάνα, μέ μεγαλύτερη μάλιστα 
διόγκωση τῶν δεικτῶν ἔκτοτε, ἰδίως σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τά 
τελευταῖα.

 Ἡ χορήγηση ναρκωτικῶν σέ ὅσους –ὅπως λένε– τά 
«ἔχουν ἀνάγκη» ἤ τά «χρειάζονται», ὥστε νά «μειώνεται 
ἡ βλάβη» ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιλέξει αὐτόν 
τόν τρόπο ζωῆς –χωρίς νά ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀπε
ξάρτησή τους– γιά τό πλεῖστο λοιπόν τῶν περιπτώσεων 
σημαίνει ἐγκατάλειψη σέ μιά περιθωριοποίηση ἤ, σέ τελι
κή ἀνάλυση, στούς ἐμπόρους τῶν ναρκωτικῶν, ἐφ’ ὅσον 
ὁ βαθμός τῆς ἐξάρτησης ἀπό τό ναρκωτικό συνεχῶς θά 
αὐξάνεται λόγω καί τῆς ἀναπτυσσομένης περαιτέρω 
ἀντοχῆς στή δράση τῆς οὐσίας, ὡς τή μή ἀναστρέψιμη 
πορεία πρός τόν θάνατο.

 Τά «ὑποκατάστατα» εἶναι οὐσίες πρός ἀντικατά
σταση ἄλλων πού ἀφαιροῦνται. Γιά τήν μορφίνη καί τήν 
ἡρωίνη «ὑποκατάστατα» εἶναι ἡ μεθαδόνη καί τά νεότε
ρα της, μεθαδόλη καί πολαμιδόνη. Εἶναι καί αὐτές ἐξαρ
τησιογόνες, ἀλλά μέ μιά ἠπιότερη ἐξάρτηση. Χρησιμο
ποιοῦνται «θεραπευτικῶς» γιά τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τήν 
μορφινοηρωινομανία ἤ ὡς «θεραπεία συντηρήσεως» 
γιά ὅσους δέν θέλουν ἤ δέν μποροῦν νά ἀπεξαρτηθοῦν. 
Ἡ συμβολή τους στήν ἀντιμετώπιση τῆς βαρειᾶς μορ
φινοηρωινομανίας εἶναι πολύτιμη. Ἀλλά μόνον αὐτῆς. 
Διότι γιά ὅλα τά ἄλλα ναρκωτικά ἤ ἐξαρτησιογόνα δέν 
ὑπάρχουν ὑποκατάστατά τους. Ἀπό τά ἀνωτέρω γίνεται 
ἐμφανές ὅτι τά προτεινόμενα πρός ἀντιμετώπιση τοῦ 
προβλήματος εἶναι εἴτε ἐλλιπῆ, εἴτε ἀτελῆ, εἴτε ἀνεπαρ
κῆ, εἴτε ἀκόμη καί λανθασμένα. Τότε ὅμως, τί ἀπομένει;

Ἡ πρόληψη
Ὁ ἰατρικός «ἀφορισμός» ... «κάλλιον τό προλαμβάνειν 

τοῦ θεραπεύειν» στό θέμα τῶν ναρκωτικῶν σημαίνει καί 
τό νά προλάβεις τόν θάνατο πού καραδοκεῖ μέ κάθε ἑπό
μενη δόση. Δέν ἀρκεῖ μόνον ἡ ἐνημέρωση, στήν ὁποία 
καί μόνον, ἤ κυρίως, περιορίζεται ὁ Ν. 2161, ἄρθρο 8 
γιά τήν πρόληψη. Βεβαίως ναί στήν ἐνημέρωση ἡ ὁποία 
μάλιστα πρέπει νά εἶναι ἡ κατάλληλη, ἀνάλογα μέ τήν 
κάθε ὁμάδα στήν ὁποία ἀπευθύνεται, μέ τήν ἡλικία καί 
τό μορφωτικό της ἐπίπεδο, νά εἶναι εἰλικρινής, ἀκριβής, 
μεθοδική, πλήρης, χωρίς ὑπερβολές, πού δέν θά τρομο
κρατεῖ οὔτε θά ὑποβιβάζει τή σημασία τοῦ προβλήματος 
μέ «ἀθωοποιήσεις», θά ἀπευθύνεται στήν λογική ὥστε νά 
πείθει, χωρίς νά ἐξάπτει τήν φαντασία ἤ νά διεγείρει τήν 
περιέργεια γιά μιά «δοκιμή». Ὅσο ὅμως σωστά καί νά 
γίνεται, ἡ ἐνημέρωση μόνη δέν φθάνει γιά τήν πρόληψη. 
Διότι πρόληψη σημαίνει καί :

• Νά προλάβεις ἤ νά προστατεύσεις κάποιον ἀπό τό 
νά γίνει εὐάλωτος ἤ νά θελήσει νά γίνει χρήστης. 
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• Νά προλάβεις τόν εὐάλωτο ἤ τόν ὑψηλοῦ κινδύνου 
ἀπό τό νά γίνει χρήστης. 

• Νά ἐμποδίσεις τό «βαποράκι» νά μυήσει καί ἄλλους 
στά ναρκωτικά. 

• Ἀκόμη νά προλάβεις τόν τοξικομανή ἀπό τό νά γίνει 
ἐγκληματίας γιά τή δόση του.

• Ἀλλά νά βοηθήσεις καί τόν ἀποθεραπευθέντα ἤ ἀπε
ξαρτηθέντα νά ἐπανενταχθεῖ στήν κοινωνία, διότι δια
φορετικά αὐτός θά ξανακυλίσει. 

Γιά νά ἀποδώσει πάντως ἡ πρόληψη χρειάζεται νά 
ἀντιμετωπίζονται ἀποτελεσματικά οἱ λόγοι καί οἱ πα
ράγοντες, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν στή ροπή ἤ προκαλοῦν 
τήν ψυχική διάθεση γιά χρήση ναρκωτικῶν.

Τά προγράμματα πρόληψης ἀναθεωροῦνται συχνά, 
διότι δέν ἀποδίδουν, ἐφ’ ὅσον δέν δίδεται ἡ δέουσα ση
μασία στόν παράγοντα ἄνθρωπος, στή διαμόρφωση τῆς 
προσωπικότητας ἐκείνης μέ τήν ὀρθή κρίση γιά σωστές 
ἀποφάσεις, ἱκανῆς γιά ἀνάληψη εὐθυνῶν, μέ τά κατάλ
ληλα ἐφόδια γιά τόν ἀγώνα στή ζωή, στήν ὁποία δέν μᾶς 
ἔρχονται ὅλα ὅπως τά θέλουμε ἤ ἐπιθυμοῦμε. Καί πρέπει 
νά μάθουμε καί νά χάνουμε στή ζωή. Χρειάζεται, μέ ἄλλα 
λόγια, ἡ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ νέου ἀν
θρώπου μέ ἐφόδια ψυχικά καί πνευματικά τέτοια ὥστε νά 
ἀντέχει στίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, 
πού δέν θά ἀπογοητεύεται εὔκολα καί δέν θά ὑπάρχει 
καιρός γιά νά στήνει «εὐήκοον οὖς» στίς σειρῆνες τῶν 
ναρκωτικῶν. Προφανής, ἑπομένως, ἐξ αὐτῶν ὁ ρόλος 
τῆς παιδαγωγικῆς καί τοῦ σχολείου.

Ἡ Ἐκκλησία στήν πρόληψη
Ἡ Ἐκκλησία ὡς τρόπος ζωῆς ἐμπνέει τούς ἀνθρώ

πους στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τους μέ ἦθος, 

ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες πού δίνουν νόημα στή ζωή τους, 
μέ ἰδεώδη καί ἰδανικά βάσει τοῦ κοσμοθεωριακοῦ τους 
προσανατολισμοῦ καί τά «πιστεύω» τους στίς Αἰώνιες 
Ἀλήθειες, πού διαθέτουν κύρος καί ἀξιοπιστία, χωρίς 
οὐδέποτε νά ἀπογοητεύουν, διότι «πιστός  ἀξιόπιστος 
 ὁ Θεός». Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, κι ἄν ἀκόμη καμφθοῦν 
στή βιοπάλη, κι ἄν γονατίσουν ἤ καί πέσουν στόν ἀγώ
να τῆς ζωῆς, ἔχουν τό σθένος νά ξανασηκωθοῦν καί νά 
παλαίψουν, νά νικήσουν στή ζωή. Ἀκόμη κι ἄν παρα
στρατήσουν ἔχουν «ὁδόν ἐπιστροφῆς», διότι ἔχουν τό 
«πᾶ στῶ», τό ποῦ νά σταθοῦν γιά νά ὀρθοποδίσουν, 
νά ἀγωνισθοῦν καί νά νικήσουν. Διότι «πιστεύουν» καί 
«πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Διότι καί στήν ὁποια
δήποτε δοκιμασία τους γνωρίζουν ὅτι θά ἔχουν καί τή 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί «σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβα
σιν» Ἀρκεῖ νά μή χάνουν τήν πίστη τους καί τήν ἐλπίδα 
στήν βοήθειά Του.

Εἶναι διαπιστωμένο πάντως τό ὅτι ὅσοι διαπαιδα
γωγήθηκαν μέ τά νάματα τῆς θρησκείας μας καί ζοῦν 
μ’ αὐτά ὡς πυξίδα ζωῆς, ἔχουν γερά «ἀντισώματα». Δυ
ναμώνουν τή θέλησή τους ἀσκούμενοι στήν ἐγκράτεια, 
μαθαίνουν νά λένε «ὄχι» στήν ἱκανοποίηση διαφόρων 
ὀρέξεων καί ἐπιθυμιῶν, ὥστε ἄνετα εἶναι ἱκανοί νά λένε 
ἕνα λεβέντικο «ὄχι» καί στά ναρκωτικά.

Τώρα πλέον ἡ ‘Εκκλησία, σύμφωνα ἄλλωστε καί μέ 
τόν Ν. 2161/93, μπορεῖ καί ἱδρύει «Συμβουλευτικούς 
Σταθμούς» ἀκόμη καί σέ κάθε ἐνορία, ὁπότε μέ τούς 
«Κύκλους Προνοίας» μπορεῖ νά ἐπεκτείνει τό ἔργο τῆς 
ἀγάπης της καί στόν τομέα τῶν ναρκωτικῶν ὡς πρός 
«ἀσθενοῦντες».
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