Νεανική Περιοδική Έκδοση. Αριθ. φύλλου 111, Έτος 11ο, Φεβρουάριος 2005

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Αρχή Τριωδίου - αρχή µετανοίας

το προηγούµενο φύλλο µας υπ’ αρ. 110 και στο κείµενό µας υπό τον απλοϊκό τίτλο «Ο καµένος στο χυλό ας
µην ντραπεί να φυσήξει και το γιαούρτι», τολµήσαµε να φυσήξουµε το αθώο γαλακτοκοµικό προϊόν και -όπως δείχνουν τα πράγµατα- απεδείχθη πιο καυτό από τον ζέοντα
χυλό!
Βαδίζουµε λοιπόν σαν Κράτος πειθαρχικά προς εκτέλεση των Οδηγιών 2000/43 και 2000/78 της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, ώστε να διασφαλίζεται, όπως διευκρινίζει η εφηµερίδα «Καθηµερινή» µε
άρθρο της την 24-10-04, «η
αρχή της ίσης µεταχείρισης
των µεταναστών. Καταρτιζόµενο νοµοσχέδιο εισάγει νοµικά µέσα προστασίας και προβλέπει αποτελεσµατικές κυρώσεις, ώστε να αποτραπεί κάθε
διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς
και λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισµού στον τοµέα εργασίας και απασχόλησης».
Βάσει των παραπάνω Οδηγιών της Ε.Ε. υποχρεούµεθα
διά νόµου να απαλείψουµε
κάθε έννοµη διάκριση που
µπορεί µέχρι τώρα να απαγορεύει σε όλους τους εργαζοµένους των παραπάνω κατηγοριών να καταλαµβάνουν και
τις πλέον ευαίσθητες θέσεις του ∆ηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, εφ’ όσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα!
Από την άλλη µεριά οι εν λόγω Οδηγίες ζητούν, το κρά-

φτασε κι εφέτος το ευλογηµένο Τριώδιο, η πλούσια σε
Έ νοήµατα
αυτή περίοδος της εκκλησιαστικής µας ζωής,

Σ

(Συνέχεια στην σελ. 1)

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ «ΙΣΧΥΡΩΝ»

«6Ω

σπερ γα`ρ η[ α]στραπη`
ε]ξέρχεται α]πο` α]νατολω~ν
καa φαίνεται ε{ως δυσµω~ν, ου{τως
ε}σται καa η[ παρουσία του~ υdου~ του~
α]νθρώπου» (Ματθ. κδ΄ 27). Το ίδιο
γνώρισµα έχει και η κάθε αλήθεια που
φωτίζει τον νου µας. Σαν αστραπή κι
αυτή στιγµιαία λάµπει δίνοντάς µας
µια ιδιαίτερα αδιαµφισβήτητη βεβαιότητα για το περιεχόµενό της.
Μέσα απ’ αυτή την καταιγίδα που
ξέσπασε τελευταία µέσα στους κόλπους της ∆ικαιοσύνης και στη συνέ-

µα και σε βιώµατα και πνευµατικές εµπειρίες για πολλούς
πιστούς χριστιανούς που την παίρνουν στα σοβαρά και την
ζούνε εν αληθεία και αγάπη.
Μόλις από την αρχή του το Τριώδιο, από την πρώτη
Κυριακή, δηλαδή, «του Τελώνου και του Φαρισαίου, µας
εισάγει σιγά-σιγά στα βαθειά νοήµατα της Ορθοδόξου πίστεώς µας που αποτελούν τα
θεµέλια του εκκλησιαστικού
µας βιώµατος.
Στην γνωστή σε όλους µας
παραβολή δύο άνθρωποι στάθηκαν απέναντι στον Θεό για
να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο µεν πρώτος προσευχήθηκε στον Θεό µε πολύ σιγουριά για τον δίκαιο εαυτό
του, υπερηφανευόµενος για
τις καλές του πράξεις και για
την αναµάρτητη ζωή του που
δεν είχε καµία σχέση µε την
κατακριτέα αµαρτωλή ζωή,
τόσο του συµπροσευχοµένου
του τελώνη, όσο και των υπόλοιπων ανθρώπων. Ο δε έτερος, µε ειλικρίνεια και ταπείνωση, µε αλήθεια και αγάπη,
ζητούσε από τον Θεό την συγχώρεση και την δικαίωση.
Τελικά η γνωστή παραβολή καταλήγει µε την δικαίωση
από τον Ιησού Χριστό του ταπεινού τελώνη και την αποστροφή Αυτού προς τον υπερήφανο Φαρισαίο.
Αν κάναµε την προσπάθεια να ερµηνεύσουµε την παρα-

χεια βρήκε διέξοδο κατευθυνόµενη σε
αποδοτικότερο για τα κανάλια στόχο,
την Εκκλησία. Μέσα απ’ όλη αυτή
την «βαβούρα» των παθιασµένων κριτών που... ετηλεθεασάµεθα, µια γνώµη κατ’ αρχή θα µπορούσαµε να εκφράσουµε µε βεβαιότητα. Την σχέση
κοινωνίας που υπάρχει, αλληλοκατανόησης και αλληλοσυµπαράστασης
µεταξύ των «ισχυρών».
Όσο κι αν έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις και αρµοδιότητες τα πρόσωπα αυτά, που κατοικούν στο κοινωνικό ρετιρέ, το «υπεράνω παντός νόµου», συγγενεύουν µεταξύ τους και
αλληλοϋποστηρίζονται κατά τέτοιον

(Συνέχεια στη σελ. 4)

τρόπο -µέσω της «ισχύος» τους- που
είναι «αξιοθαύµαστος» και εκπληκτικός για τον αποµονωµένο και κατακερµατισµένο λαό.
Άνετοι, καλοσυνάτοι, µειλίχιοι και
πλήρεις βεβαιότητος οι δικτυωµένοι
αυτοί συγγενείς, καλό δεν µπορούν να
κάνουν σε άνθρωπο αν δεν ικανοποιείται πρώτα το συµφέρον τους. Όταν
στραβοπατήσουν δεν τρέχει τίποτα και
όταν το παρακάνουν, θα πέσουν στα
µαλακά!
∆εν συγκρίνεται η χάρη τους µε
αυτή την αγχώδη ζωή του πολίτη που
υπόκειται σε όλων των ειδών τα «απα-

(Συνέχεια στην σελ. 3)
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τος µας να µην διακρίνει αναµέσον ετεροφύλων και οµοφυλοφίλων, αφού
η «δηµοκρατικότητα» και η «αεπιβάλει ο άνθρωπος να διορθώνει το φύλο
που του έδωσε η φύση και να επιλέγει
ο ίδιος φύλο, πιο κουνιστό και ταλαντευόµενο!
Πώς θα µπορούν στο µέλλον κάποιοι ∆ήµαρχοί µας να τελούν γάµους
οµοφυλοφίλων, όπως συµβαίνει σε
άλλες προηγµένες χώρες, έχοντας αναχρονιστικές απόψεις για τα «φλέγοντα» την προοδευτική Ευρώπη προβλήµατα;
Πώς είναι δυνατόν τέτοιες αλλαγές
να γίνουν στη χώρα µας που το Σύνταγµά της ξεκινάει µε την επίκληση
του ονόµατος της Αγίας Τριάδος και
την δήλωση ότι πιστεύουµε εις την
θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού;
Απέναντι σε ένα πολυεθνοτικό
και... πολυβιτσιόζικο κράτος, στο οποίο εµµέσως πιεζόµαστε από την
Ε.Ε. να µετασχηµατιστούµε, είναι ανάγκη να παραιτηθούµε συνταγµατικά
από το πιστεύω µας, όπως άλλοτε έχει
αποχρωµατιστεί και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, στην οποία ανήκουµε µέσω
του συντάγµατός της, και να καταλήξουµε στον χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας!
Εφ’ όσον έτσι έχουν τα πράγµατα
και πρέπει κατ’ αυτόν τον τρόπο να
διαµορφωθεί το εργασιακό µας καθεστώς, κατ’ ανάγκη οδηγούµεθα στο
συµπέρασµα ότι ο οδοστρωτήρας της
παγκοσµιοποίησης ήδη κυλάει ουσιαστικά εντός συνόρων της χώρας µας
ισοπεδώνοντας τις παραδοσιακές µας
αξίες και δολώνοντας το απαξιωτικό
του αυτό έργο µε κάποια εργασιακά
δοσίµατα!
Μεγάλη δύναµη η πίστη! Ζωντάνια
η Ορθοδοξία, πάντα αχώνευτη για την
Ευρώπη η Ελληνορθόδοξη παράδοση
και αταίριαστη τώρα µε το νεογέννητο
χωρίς Χριστό εµπορολάγνο Σύνταγµά
της. Πιέζει τα κράτη µέλη της να εξοµοιωθούν µαζί της για να ζήσουν την
νέα εποχή των παγετώνων, µακριά
από του Ήλιου το φως!
Όπως δείχνουν τα πράγµατα, όχι
µόνο αδιάφορη παρουσιάζεται η Ε.Ε.
προς τις Ελληνορθόδοξές µας παραδόσεις αλλά και πολέµιος, αφού επίσηµα, άλλωστε, έχει εκφραστεί ότι η
ιστορία της αρχίζει από την εποχή του
Καρλοµάγνου. Τον Η΄, δηλαδή, αιώνα, περιφρονώντας, έτσι, Ελληνορθό-

δοξο πνευµατικό πλούτο τριών χιλιετηρίδων που την έχει θρέψει! Μας ζητάει τώρα ουσιαστικά δια των παραπάνω «Οδηγιών» να µετασχηµατιστούµε σε άθρησκο Κράτος µια και
δεν έχουµε τώρα µόνο πολίτες που πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, αφού έχουν εισρεύσει µέσα στην χώρα µας
1.000.000 µετανάστες αλλόθρησκοι!
Έτσι έχουν συνηθίσει να λύνουν τα
προβλήµατά τους οι Ευρωπαίοι µε την
καρµανιόλα!
Ούτως λοιπόν εχόντων των πραγµάτων... και προγραµµάτων υπαρχόντων, κατά πως φαίνεται, για χωρισµόν του Κράτους από της Εκκλησίας... άρχεται ο πόλεµος κάποιων δηµοσιογράφων εναντίων της σαν «πρόβα τζενεράλε», για να ιδούµε κατά
πόσον ο Ελληνικός λαός θα ευαρεστηθεί µε κάτι τέτοιο!
Αφορµές πάντοτε υπάρχουν για
όλους και για όλα, οπότε δεν χάνουµε
τον καιρό µας παρά αρχίζουµε ν’ ανοίγουµε κάποιες «κονσέρβες» που είναι αποθηκεµένες για ώρα ανάγκης...
Έτσι ακολουθούν οι διάφορες δηµοσιογραφικές αποκαλύψεις που επισηµαίνουν επίµονα και ανελέητα τα
διάφορα ηθικά αποστήµατα Αρχιερέων ζητώντας να γίνει «κάθαρση εις
την Εκκλησία» χωρίς να προσδιορίζουν αν αυτή η κάθαρση θα πρέπει να
είναι παρόµοια µε αυτή που υπάρχει
στο περιβάλλον τους και τα κανάλια
που υπηρετούν...
Κάποιοι κατάλαβαν ότι οι καιροί
είναι ώριµοι για να κατεβάσουν σαν
δήµιοι την µάχαιρα αυτού του χωρισµού.
Γενική πρόβα γίνεται µε προβλέψεις και δηµοσκοπήσεις για να αποκαλυφθεί πως θ’ αντιδράσει ο λαός
απέναντι σ’ ένα τέτοιο εγχείρηµα.
Έτσι, καταβάλλεται κάθε «φιλότιµη» προσπάθεια εκ µέρους των
Μ.Μ.Ε., που εν τω µεταξύ έχουν συντελέσει τα µέγιστα για την «εξύψωση» του ήθους του Ελληνικού λαού,
να ξεσκεπάσουν τις απίστευτες πράξεις κάποιων ιερωµένων, ώστε να χαρακτηριστεί ανωφελής πλέον για την
ωριµότητά µας η νόµιµος ύπαρξη της
Εκκλησίας δίπλα στο Κράτος.
Μεγάλες κοινωνικές τοµές και βαριά ένοχες πράξεις συντελούνται µε
την συναίνεση ακόµα πολλών εκλεκτών χριστιανών, που µε αυτοπεποίθηση, εµµέσως και εν αγνοία τους τις
εγκρίνουν µη έχοντας σχηµατίσει µέχρι σήµερα σφαιρική γνώµη των προς
την κοινωνία καθηκόντων τους!
Όµως µέσα σ’ αυτήν την «κοσµοχαλασιά» που συµβαίνει και την αιφνίδια ανταρσία µέσα στη χώρα µας, ας
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Παρηγορήστε τα ορφανά
να µην λιγοψυχήσουν
και χάσουµε τη χάρη τους
και δεν µας ευλογήσουν

Μ

ην κλαίτε που µας πήρανε
µακριά τον άνθρωπό µας,
τα ορφανά που άφησε
κλαίτε και λυπηθείτε.

Ήτανε σπαραγµός ψυχής
η εγκατάλειψή τους,
να µείνουν απροστάτευτα
έρµα στους πέντε δρόµους.
Ν’ αποζητούν τον κύρη τους
όλα συγκεντρωµένα
και να µην αγροικά κανείς
τον µαυροσπαραγµό τους.
Άσπλαχνε κόσµε δεν µπορείς
τον διπλανό να νοιώσεις
και για χατίρι ορφανών
να τόνε αθωώσεις.
Πού να βρουν στήριγµα ξανά
τα µαυροφορεµένα
κι ανάπαυση πνευµατική
τα καλοβολεµένα;
Ποτέ µην απελπίζεστε,
µην δυσανασχετείτε,
µε τα προσόντα που ’χετε
πάλι θα βολευτείτε.
Πάλι θα έρθει η Άνοιξη
θα βγάλει η γη χορτάρι
να βόσκουνε τα πρόβατα
κι όποιον ο Χάρος πάρει.
ο Παράλογος
µην λυπούµαστε, ας µην στεναχωρούµαστε, αλλά αντίθετα να χαιρόµαστε
κι εµείς µε κάποιους που ανασταίνονται!
Ας χαιρόµαστε και ας ανασταινόµαστε κι εµείς µαζί µ’ εκείνον τον απλό πιστό λαό που είναι ισοπεδωµένος
από τον «εκκλησιαστικό δεσποτισµό».
Από τον µεσαιωνικό δεσποτισµό που
τώρα βάλλεται κατά παραχώρηση
Θεού από τον δεσποτισµό των δηµοσιογράφων, που κάποια ώρα θα έρθει
κι η σειρά του. Ας χαιρόµαστε µαζί µ’
εκείνο τον ταλαίπωρο λαό που αυτή
την ώρα φωνάζει ανασταινόµενος: Ζει
Κύριος ο Θεός και «η[ α]γάπη ου]δέποτε ε]κπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 8). Η
αγάπη που δεν χαίρεται µε την αδικία
«συγχαίρει δε` τη~? α]ληθεία?» (Α΄
Κορ. ιγ΄ 6).

Γ. Σ. Γκεζερλής
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ «ΙΣΧΥΡΩΝ»
(Συνέχεια από την σελ. 1)

γορευτικά» και τις «αδέκαστες» αποφάσεις!
Θα έπρεπε ο νόµος να ισχύει το ίδιο για όλους τους πολίτες και όχι κάποιοι ν’ απολαµβάνουν της αιθρίας το
απυρόβλητο και να µην διστάζουν να
«φορτώνουν φορτία δυσβάστακτα επί
των ώµων των ανθρώπων».
Πόσο να φορτωθεί ο αδύνατος άνθρωπος; Πόσο να φορτωθεί ο εξουθενωµένος άνεργος που εξαντλητικά
κραυγάζει µπροστά σε αδιάφορους
τοίχους; Πόσο να φορτωθεί ο συνταξιούχος που εξέρχεται ανά τας οδούς
διαµαρτυρόµενος, ο αχάριστος, για τις
πλουσιοπάροχες αυξήσεις κι όχι για
τις πενιχρές αποδοχές; Πόσο να φορτωθεί ο ειλικρινής καλλιεργητής της
γης; Το θύµα αυτό των καλοβολεµένων συναδέλφων του και των επιτυχηµένων ηγετών του, που απ’ τη µια
τον βγάζουν σαν επαναστάτη να κλείσει τους δρόµους και απ’ την άλλη τον
επιστρέφουν «νικητή» και ουδέποτε
δικαιωµένο;
Πόσο ο ένας, πόσο ο άλλος να αντέξει φορτωµένος, πόσο ο κατώτερος
κλήρος και πιστός λαός να αντέξει τον
δεσποτισµό, που δεν επιτρέπει εις τον
Ι. Ναό να γίνει ζώσα ενορία χωρίς να
πάρει πρώτα την παχυλή «ευλογία»!
Αυτή η «ευλογία» από χάρη, δύναµη κι ελευθερία εκατάντησε εν πολλοίς δικτατορία, που αυταρχικά ή έντεχνα καθηλώνει τους πιστούς στην
παιδική, ανεύθυνη, ανώριµη κι ακίνδυνη για τους εκκλησιαστικούς «ισχυρούς» ηλικία.
Αν δεν έχει «ευλογία» ο κατώτερος
κληρικός ή ο απλός πιστός για µια οφθαλµοφανώς δίκαιη πρωτοβουλία από
την κορυφή της πυραµίδας, κατά φυσική ακολουθία στερείται της εµπιστοσύνης των οργάνων της και γίνεται
άξιος της στυγνής περιφρόνησής των.
Ουσιαστικά δηλαδή καταντάει ΑΠΟΣΥΝΑΓΩΓΟΣ!
Αυτό είναι το «θαύµα» που επιτελεί ο δεσποτισµός για να µπορεί να
στέκεται όρθιος στα πόδια του και αδιαφορώντας να διατηρεί ένα νοσηρό
και ανελεύθερο καθεστώς µέσα στην
Εκκλησία.
Όσοι έχουµε επισηµάνει την υπάρχουσα αυτή ασθένεια που ταλαιπωρεί
και µηδενίζει την καλοπροαίρετη λαϊκή προθυµία για ανόρθωση των εκ-
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κλησιαστικών πραγµάτων, ας µην χαιρόµαστε αυτή την ώρα πιστεύοντας
ότι κάποια πρόσωπα ιερωµένων βάλλονται µε σκοπό ο ∆εσποτισµός να
καταπολεµηθεί. Απλώς κάποιοι «δεσποτάδες» της δηµοσιογραφίας έχουν
πάρει εντολή να εκθέσουν, όχι βέβαια
άνευ λόγου, δύο, τρία πρόσωπα ιερωµένων προκειµένου κάποιος στόχος να
επιτευχθεί. Και αυτός όπως ήδη φαίνεται είναι ο χωρισµός του Κράτους
από την Εκκλησία!
Ας µην «ανησυχούµε» λοιπόν. Οποιαδήποτε µεταβολή κι αν γίνει µέσα
στην διοίκηση της Εκκλησίας κανείς
δεν έχει σκοπό να θίξει τον δεσποτισµό κάποιου ευάριθµου πλήθους αυταρχικών επισκόπων ή και κάποιων
µεµονωµένων κληρικών. Η κοινωνία
των «ισχυρών» πάσης ειδικότητας,
πολιτικών, δηµοσιογράφων, δικαστικών, πλουτοκρατών, και τηλεδιαφθορέων του Ελληνικού λαού, δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. ∆εν µπορούν να
εξουδετερώσουν τα «αδέλφια» τους,
γιατί µετά θα πρέπει να περιµένουν
την σειρά τους!
Ας χαιρόµαστε όµως, ας αισιοδοξούµε που γίνεται µια αρχή και ας δοξάσουµε τον Θεό που στην ανάγκη
παραχωρεί να αποκαλυφθούν µ’ αυτόν
τον σκληρό και ανελέητο τρόπο, τα
πυορροούντα έλκη µέσα στην Εκκλησία, επειδή εµείς ο εκκλησιαζόµενος
λαός της, όχι µόνο δεν αποφασίσαµε
να τα χειρουργήσουµε, αλλά από την
δειλία ή την πολλή «ευσέβειά» µας,
δεν τολµήσαµε ούτε να ψιθυρίσουµε
την ύπαρξή τους!
Αφυπνιζόµενοι τώρα από την νηπιώδη κατάσταση που µας διατηρούσαν, µια και η υγιώς έχουσα ιεραρχία
µάς βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις αυτές δεν ήσαν όνειρο ή ψευδαισθήσεις,
είναι ανάγκη µέσα σε όλα τα άλλα
πνευµατικά µας καθήκοντα να συµπεριλάβουµε και την αγάπη µας προς
την Εκκλησία. Να σταµατήσουµε τα
αδιάκριτα χειροφιλήµατα και τις δουλοπρεπείς υποκλίσεις, αρνούµενοι στο
µέλλον να γινόµαστε τροφή του ρασοφόρου δεσποτισµού, του πολιτικού
επαγγελµατισµού, αλλά και του δηµοσιογραφικού κανιβαλισµού!
Γ. Σ. Γ.
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
∆ιεύθ: Σκρά 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124
Τηλ: 210 6195766,
Ε-mail: vgezer@cc.uoa.gr
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Α

ρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε
στην εκπαιδευτική κοινότητα η
απόφαση της Προϊσταµένης του 3ου
Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας να ζητήσει να
αποσταλούν ιερείς στα σχολεία αρµοδιότητάς της, µε την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, για εξοµολόγηση των µαθητών.
Πέρα από τα προβλήµατα που δηµιουργούν τέτοιες ενέργειες στην οµαλή λειτουργία του σχολείου, παραµένει ως βασικό πρόβληµα ο έµµεσος
εξαναγκασµός των µαθητών και µαθητριών των σχολείων να συµµετάσχουν στο µυστήριο της εξοµολόγησης.
Θεωρούµε ότι το σχολείο πρέπει
να αντιµετωπίζει µε σεβασµό τις όποιες θρησκευτικές πεποιθήσεις των µαθητών και των γονέων τους, οι οποίες είναι φυσικό να διαφέρουν µεταξύ
τους σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, και να αποφεύγει κάθε ενέργεια
που θα µπορούσε να εκληφθεί από
τους µαθητές ως προσπάθεια άµεσου
ή έµµεσου προσηλυτισµού ή ως υποχρέωση συµµετοχής τους σε τελετές
µιας συγκεκριµένης θρησκείας.
Το σχολείο, κατά την άποψή µας,
είναι χώρος που προϋποθέτει την αποδοχή του «διαφορετικού», αποστρέφεται το δογµατισµό, καλλιεργεί την απροκατάληπτη γνώση και την αναζήτηση της αλήθειας, προάγει τον πλουραλισµό των ιδεών και απορρίπτει τη
µισαλλοδοξία και τις διακρίσεις.
Είναι τόσο δύσκολο, άραγε, να
αποδεχτεί και να σεβαστεί η ελληνική
πολιτεία αυτό που, κατά τα άλλα, διεκδικούσαµε και εξακολουθούµε να
διεκδικούµε επί πολλά χρόνια για τα
Ελληνόπουλα της διασποράς, δηλαδή,
την πλήρη και έµπρακτη εφαρµογή
των δικαιωµάτων του παιδιού, όπως
αυτά καταγράφονται στις διεθνείς διακηρύξεις και συµβάσεις;
Επειδή δε ζούµε σε κάποιο θεοκρατικό καθεστώς και το Σύνταγµα
καθιερώνει την ανεξιθρησκία και την
ελευθερία της συνείδησης, απαιτούµε
να απαλλαγεί το ελληνικό σχολείο από
τέτοιες παρεµβάσεις και να γίνει σεβαστή από όλους η αυτονοµία του εκπαιδευτικού έργου και η θρησκευτική
ελευθερία των µαθητών. Εκτιµούµε
ότι απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό

(Συνέχεια στην σελ. 4)
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αρχή Τριωδίου αρχή µετανοίας
(Συνέχεια από την σελ. 1)

βολή αυτή και να εµβαθύνουµε στα
πλούσια και σωτήρια νοήµατά της, σίγουρα λίγα
θα
καταφέρναµε να
πούµε, άνευ
του κατάλληλου φωτισµού και
βιώµατος.
Εν τούτοις θα προσπαθήσουµε να αγγίξουµε ένα µόνο σηµείο της που νοµίζουµε πως είναι επίκαιρο και αναγκαίο για την µετέπειτα πορεία µας ως
µελών της Εκκλησίας του Χριστού.
Σε κάποιο άλλο σηµείο στο Ευαγγέλιο ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός
αναφερόµενος στην Σαµαρείτιδα της
λεεί: «Πνευ~µα ο[ Θεός, καa του`ς

προσκυνου~ντας αυ]το`ν ε]ν πνεύµατι
καa α]ληθεία? δεA προσκυνεAν» (Ιωαν.

δ΄ 24). Αυτό, δηλαδή, που χαρακτηρίζει τον αληθινό προσκυνητή, τον αληθινά προσευχόµενο, τον αληθινό και
πραγµατικό χριστιανό, είναι η αληθινή
και ειλικρινής στάση που έχει τόσο
απέναντι στον Θεό όσο και απέναντι
στον «αδελφό του Θεού τον ελάχιστο», τον συνάνθρωπό του. Και τι σηµαίνει αληθινή σχέση µε τον Θεό και
µε τον συνάνθρωπο;
Αυτό ακριβώς µας το δείχνει πρακτικά ο Χριστός µας στην παραπάνω
παραβολή. Ο Φαρισαίος δηλαδή, ζούσε σε έναν φανταστικό ψεύτικο κόσµο
που ο ίδιος είχε µε τα χρόνια πλάσει
µέσα του, σε έναν κόσµο ηθικισµού
και όχι ηθικής, σε έναν κόσµο τύπου
και όχι ουσίας, σε έναν κόσµο ψεύδους και όχι αληθείας. Μέσα από το
πρίσµα αυτό ο µεν Θεός του ήταν ουσιαστικά αχρείαστος µια που ο ίδιος
«δεν είχε ανάγκη ιατρού», ο δε συνάνθρωπός του ήταν γι’ αυτόν το κατακριτέον παράδειγµα προς αποφυγήν.
Αντίθετα, ο τελώνης συναισθανόµενος το βάρος των πολλών όντως
αµαρτιών του, µε ταπείνωση ζητούσε
την βοήθεια και την συγχώρεση από
τον Θεό, καταθέτοντας εν αληθεία το
αµαυρωµένο από την αµαρτία κατ’ εικόνα του, ενώ µε κανέναν τρόπο δεν
αποστράφηκε τον συνάνθρωπο του,
σαν αυτός να είναι καλύτερος.
Αυτός είναι ο πραγµατικός, αληθινός προσκυνητής και προσευχόµενος,
γι’ αυτό και ο Χριστός µας τον δικαιώνει. Σοφότατα, λοιπόν, η παραβολή αυτή, διαβάζεται στην αρχή της
περιόδου του Τριωδίου, όπως το έχουν
θεσπίσει οι άγιοι Πατέρες µας, διότι
µας βάζει το πιο βασικό θεµέλιο
µπροστά στα µάτια µας. Την αληθινή
εκκλησιαστική ζωή, την αληθινή σχέ-

ση µας µε τον Θεό και τον συνάνθρωπό µας.
Μας ζητάει λοιπόν ο Θεός να αποβάλουµε τον ψευδή εαυτό µας, τον
ψευδή κόσµο µας, και να ενδυθούµε
τον γνήσιο, τον αληθινό. Γνωρίζει η
συνείδησή µας το τι είναι ψευδές µέσα
µας, και το αν είµαστε πραγµατικά
αληθινοί χριστιανοί. Αν ζούµε την
Εκκλησιαστική ζωή ως «σώµα Χριστού», ως «µέλη εκ µέρους».
Όσον αφορά λοιπόν, τις προσωπικές µας αµαρτίες, δηλαδή, τον προσωπικό µας ψευδή εαυτό, οφείλει ο
κάθε ένας µας να προσπαθήσει µε τα
µυστήρια της Εκκλησίας µας, την εξοµολόγηση και την Θεία Κοινωνία,
να τα αποβάλει ως ξένα σώµατα, που
δεν ταιριάζουν µε το αληθές και το
γνήσιο της ανθρωπίνης υπάρξεως µας.
Πέρα όµως από τις προσωπικές
αµαρτίες, που λίγο ή πολύ, οι περισσότεροι χριστιανοί ζώντας σε µια διαρκή και ανακαινιστική διαδικασία
κάθαρσης και µετανοίας, προσπαθούµε να τις αποβάλουµε, υπάρχουν και
οι συλλογικές αµαρτίες, αυτές δηλαδή
που διαπράττουµε ως σώµα, ως σύνολο µέσα στην Εκκλησία. Και η σηµαντικότερη απ’ αυτές δεν είναι άλλη
από το ψευδές εκκλησιαστικό βίωµά
µας, που είναι γέννηµα του ∆εσποτισµού που στις µέρες µας έδειξε πλέον
και το πραγµατικό του πρόσωπο.
Ζούµε τόσα χρόνια σε µια ψευδή
εκκλησιαστική κατάσταση, που ορισµένοι από τους επισκόπους της Εκκλησίας µας, ως ∆ΕΣΠΟΤΕΣ φερόµενοι, αποστασιοποιούνται από τους απλούς κληρικούς και τον λαό του
Θεού, και αντί να είναι διάκονοί του,
κατά πως τους θέλει ο Θεός, γίνονται
εκείνοι που κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν αυτόν.
Από την άλλη µεριά, έχουµε δηµιουργήσει και εµείς ο λαός και ο απλός
κλήρος ένα φανταστικό «πνευµατικό»
εκκλησιαστικό περιβάλλον, στο οποίο
κανείς δεν αντιδρά, κανείς δεν «κρίνει» κανέναν, παρά µόνο όλοι έχοντας
την αρετή της «σιωπής» και της «ταπείνωσης» συµβάλουµε εποικοδοµητικά στο να ευδοκιµούν τέτοιες ψευδείς
καταστάσεις µέσα στην εκκλησία µας,
που πλέον έφτασαν στο απροχώρητο.
Καλούµαστε λοιπόν ως Εκκλησία,
ως σώµα Χριστού, µετανοούντες, να
αποβάλουµε κάθε τι το ψευδές, κάθε
τι που δεν ταιριάζει µε την αληθινή
ζωή του Χριστού µας. Και πρώτ’ απ’
όλα οι επίσκοποι και ο κλήρος τον
∆εσποτισµό τους, όπου αυτός υπάρχει
και εκφράζεται και βιώνεται, ο δε λαός του Θεού και ο απλός κλήρος να
πάψει να κολακεύει, να συντηρεί και
να γιγαντώνει µε την αδιαφορία του
αρρωστηµένες δεσποτικές καταστάσεις, όπως αυτή των ηµερών µας.
Αυτή είναι η µετάνοια που πρέπει
να κάνουµε ως Εκκλησία, ώστε να
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αποβάλουµε τον κύριο «όγκο» από το
σώµα της. Η δε «ευπερίστατος αµαρτία» κατά τον Απ. Παύλο, εντάσσεται
στην προσωπική πνευµατική εργασία
και µετάνοια του καθενός.
Εν όψει, λοιπόν της έναρξης του
Τριωδίου, και λαµβάνοντας υπόψη τα
συνταρακτικά εκκλησιαστικά γεγονότα, τα σχετικά µε την διαφθορά, ας
κάνουµε σοβαρά την αυτοκριτική µας,
ως εκκλησία, και ας στραφούµε προς
την παράδοση των αγίων πατέρων µας
που τόσο σοφά και εµπεριστατωµένα
εδίδαξαν και έδειξαν µε το παράδειγµά τους.
Μόνον έτσι θα αποβάλουµε το
«Ψευτορωµαίικο» από την πατρίδα
µας και την Εκκλησίας µας, που προφήτεψε ο άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και
θα επανέλθουµε στο πραγµατικό
«Ρωµαίικο», στο αληθινά ορθόδοξο
Εκκλησιαστικό βίωµα.
Β. Γ. Γ.

ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ
ΣΤΟ... ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
(Συνέχεια από την σελ. 3)

είναι ο χωρισµός της Εκκλησίας από
το Κράτος (η υπογράµµιση δική µας).
Καλούµε όλους τους θεσµικούς
φορείς και τους εκπαιδευτικούς παράγοντες να περιφρουρήσουν µε κάθε
τρόπο την παιδαγωγική διαδικασία
στα σχολεία από οποιαδήποτε απόπειρα ιδεολογικού καταναγκασµού και
χειραγώγησης.
Καλούµε, τέλος, την ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ να ανακαλέσει όλες τις εγκυκλίους που επιτρέπουν να γίνονται
παρεµβάσεις όπως αυτή της Προϊσταµένης του 3ου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.
(Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ)
Σ.Σ. Το σχολείο θα πρέπει να σέβεται πάνω απ’ όλα την Αλήθεια και
να µην την θυσιάζει προκειµένου να
δείξει συµπάθεια στις όποιες άλλες
θρησκευτικές πεποιθήσεις. ∆ιαφορετικές συµπεριφορές δεν συνιστούν µορφωτικό επίπεδο διδασκόντων, αλλά
πνευµατική δυσκαµψία και τη βολική
λύση του «οδοστρωτήρα».
Αν έχει πεισθεί η εκπαιδευτική
κοινότητα ότι η Αλήθεια την ελευθέρωσε µέσω των Ελληνορθόδοξων
Μαρτύρων και Αγωνιστών, ευχόµαστε
να µην παραστεί η ανάγκη να µετεκπαιδευτεί και αυτή κάποια ώρα, όπως
«µετεκπαιδεύεται» σήµερα και η διοίκηση της Εκκλησίας...
Όσον αφορά τον χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας, αυτό είναι το
καινούργιο σύνθηµα που εκφράζεται
από κάποιες κοινωνικές οµάδες και
επώνυµα πρόσωπα, και δεν είναι Ελληνικής έµπνευσης, αλλά Ελληνικής
εργολαβικής προθυµίας...

