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Η Ανάσταση µε τις κροτίδες, τα
κόκκινα αυγά και τον οβελία

Π

ανηγυρίζει η Ρωµιοσύνη το µέγα θαύµα της Αναστάσεως του Χριστού, ύστερα από τα φρικτά Του πάθη
και τη γεύση του τριήµερου θανάτου Του, όπου δεν κατάφερε να Τον κρατήσει ο Άδης περισσότερο στα σπλάχνα
του, παρά όσο χρειαζόταν, για
να λευτερώσει τα πλήθη των
κρατουµένων ψυχών.
Πατροπαράδοτη χαρά και
δύναµη της Ορθοδοξίας, των πιστών η άγκυρα, το ασάλευτο
θεµέλιο τών εις Χριστόν οικοδοµούντων, το απύθµενο έλεος
των µετανοούντων.
Ανέστη ο Κύριος και ουκέτι
αποθνήσκει. Νικήθηκε ο θάνατος! Το πολυπόθητο όνειρο, ή
µάλλον το πιο απίστευτο, επραγµατοποιήθηκε. Το κεντρί
του θανάτου τσακίστηκε. Του
κάθε θανάτου, της κάθε ανθρώπινης οδύνης και θλίψης το
φαρµάκι διαλύθηκε και ο άλλοτε
ταλαίπωρος άνθρωπος ανακαινισµένος και εν Κυρίω καυχόµενος φωνάζει: «Που~ σου, θάνατε,
το` κέντρον; που~ σου, α{?δη, το`
νAκος;» (Α΄ Κορ. ιε΄ 55).
Τινάχτηκαν τα κλείθρα και
τα µάνταλα του Άδη µε το φως
της Ανάστασης και οι ψυχές των
τεθνεώτων ξεχύθηκαν λευτερωµένες ν’ απολαύσουν την αιώνια
χαρά του Κυρίου των! Και οι
Χριστός
ζώντες επί της γης περιχαρείς,
που διαψεύδονται πλέον του θανάτου τα φόβητρα, µε ευγνωµοσύνη δέχονται τα λάφυρα της µεγάλης νίκης του ∆εσπότου των.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία

Το µήνυµα της Αναστάσεως
Υιός του ανθρώπου είναι η ενσάρκωση του πόνου που
Ο
οδήγησε στο θρίαµβο. Η διαλεκτική ζωής και θανάτου. Από τον Γολγοθά στην Ανάσταση. Χωρίς σταύρωση

δεν έρχεται Ανάσταση. Έπρεπε να υπάρχει αυτός ο πόνος,
αυτή η σταύρωση, διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η σωτηρία του ανθρώπου. Από τον πόνο στην αγάπη. Η αγάπη έρχεται
από ψηλά. Είναι αυτή η σταυρωµένη, που κατεβαίνει στον
Άδη, ανοίγει τους τάφους, ξυπνάει τους νεκρούς, καταργεί
την κατάσταση του χωρισµού,
της εγωπάθειας, της εγωκεντρικής µόνωσης.
Ο κύκλος των παθών του
Κυρίου έκλεισε µε τον τάφο
Του. Ο άδειος τάφος του Χριστού έγινε το ανεξάντλητο κεφαλάρι θείας ζωής και αθανασίας. Από το κενό µνήµα του ανέβλυσε µια καινή ζωή µε νέες εντολές και ηθικές αξίες.
Η χριστιανική ζωή έφερε µαζί της την ανακατάταξη στο σύστηµα και τον πίνακα των αξιών
και στη θέση της δικαιοσύνης
τοποθέτησε την αγάπη.
Η δικαιοσύνη για τους αρχαίους Έλληνες υπήρξε η σπουδαιότερη αρετή. Η αγάπη για
τους Χριστιανούς «αδελφούς εν
Κυρίω» θα γίνει ο γνώµονας
που θα ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων.
Η αγάπη είναι ο θεµελιακός
Ανέστη!
νόµος της ζωής και εκφράζει την ουσία του χριστιανικού
λόγου, την ουσία της νέας θρησκείας µε την οποία ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την ένδεια της ατοµικότητας, µε τη µετάβαση από το άτοµο στο πρόσωπο. Η ζωή
(Συνέχεια στη σελ. 2)

µηση απελευθερωµένων ανθρώπων και
καταξιωµένων σ' όλα τα επίπεδα ζωής.
Οι τηλεοπτικές δηµοσιογραφικές
κάµερες έχουν στραφεί άπειρες φορές
«Η παιδαγωγική των γονέων
τόσο στον πρόεδρο των οµοφυλοφίπρος αποφυγή της οµοφυλοφιλίας» λων, όσο και στα διαφηµιζόµενα µέλη
του νεοσύστατου συλλόγου και φυσιε διάφορες τηλεοπτικές εκπο- κά στις δραστηριότητές τους. Υπενµπές επιχειρείται τα τελευταία θυµίζουµε πολύ συνοπτικά ότι πασχίπέντε - δέκα χρόνια να ισοπε- ζουν να µας περάσουν το µήνυµα ότι
δωθεί κάθε ηθικό κριτήριο κυρίως αυτοί είναι οι υγιέστεροι των ανθρώστην πατρίδα µας, αλλά και γενικά πων, ενώ όσοι δεν ανήκουν στο κλαµπ
στην παγκοσµιοποιούµενη παγκόσµια το δικό τους είναι οι ασθενείς.
κοινότητα. Έντονα προβάλλονται τύΠρο τετραετίας περίπου παρακοποι οµοφυλοφίλων ως δυναµικές κοι- λούθησα µία τηλεοπτική συζήτηση.
νωνικές προσωπικότητες, που µπο- Βασικός προσκεκληµένος ήταν ένας
ρούν να αποτελέσουν πρότυπα προς µί-

Μ

ταλαίπωρος οµοφυλόφιλος, ο οποίος,
όπως εύκολα καταλάβαινε ο µέσος
τηλεθεατής, είχε δελεασθεί από τη διοργανώτρια της τηλεσυζήτησης µε την
υπόσχεση χρηµατικής υποστήριξης.
Στο τραπέζι µετείχαν τέσσερις - πέντε
επιφανείς µορφωµένες κυρίες, λογίου
επιπέδου, που υπέβαλαν επίµονα στον
οµοφυλόφιλο ερωτήσεις µε τις οποίες
επεδίωκαν να εκµαιεύσουν την απάντηση, ότι η ελληνική κοινωνία ήταν

και είναι ρατσιστική, δε δέχεται
την ελεύθερη σεξουαλική επιλογή
τους και επιτέλους θα πρέπει η ελληνική κοινωνία τώρα πια να
(Συνέχεια στη σελ. 3)
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η Ανάσταση µε τις
κροτίδες, τα κόκκινα
αυγά και τον οβελία
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

∆εν οικειοποιήθηκε ο Χριστός µας
του θριάµβου τη ∆όξα κρατώντας για
τον εαυτό του την χαρά της θεωµένης
Του σάρκας, σαν φειδωλός ατοµιστής
ιδιοκτήτης που κέρδισε «περιουσία»
µε προσωπικό του αγώνα και θυσία.
∆ι’ ηµάς τους ανθρώπους έγινε η ενανθρώπισή Του. ∆ι’ ηµάς τους ανθρώπους το µαρτύριο του Γολγοθά.
∆ι’ ηµάς τους ανθρώπους και η Ανάστασή Του. ∆εν αναστήθηκε, για να
απολαµβάνει µόνος του τη χαρά της
νίκης Του, αλλά για να την µοιράζεται
µαζί µας. Αυτή ήταν η µεγάλη έκπληξη που επεφύλαξε στην ανθρωπότητα
η Γενναιοδωρία Του!
Καθένας µας θαυµάζοντας το γεγονός και χαίρων για την Ανάσταση
του ∆ιδασκάλου, µπορεί να περίµενε
την ίδια συµπεριφορά που εκδηλώνουν όλοι οι ηγέτες απολαµβάνοντας
τις δάφνες τους «κατ’ ιδίαν».
Τώρα, έγινε κάτι διαφορετικό. ∆εν
νίκησε ο συνηθισµένος άνθρωπος. Νίκησε ο Νοήµων Θεάνθρωπος που εξηπάτησε τον διάβολο µε την απλότητα του ταπεινού Του ανθρώπινου
παρουσιαστικού, κρύβοντας µέσα Του
της απροσίτου Θεότητος την προαιώνια δόξα!
Γι’ αυτό ντουφεκάµε µ’ ενθουσιασµό και αγαλλίαση των ώρα που ο
παπάς εκφωνεί το Χριστός Ανέστη!
Γι’ αυτό όλη η χαρά και οι ασπασµοί
µεταξύ των ανθρώπων, µε όποιες και
αν έχουν µεταξύ τους ενοχλήσεις και
προβλήµατα. Γιατί νίκησε η ταπείνωση την αλαζονεία της έπαρσης και έστησε αθάνατο τρόπαιο µέσα στη δαιµονοκρατούµενη κοινωνία. Γι’ αυτό
τσουγκρίζουµε τα βαµµένα µε το κόκκινο χρώµα της νίκης αυγά, για να
νιώσουµε την πρόσκληση που κάνει
στον καθένα µας ο Χριστός µας, σαν
την κλώσα που τσακίζει το κέλυφος,
για να λευτερωθεί το πουλάκι κοντά
της. Γι’ αυτό και απολαµβάνουµε το
ψηµένο στη σούβλα αρνί. Μ’ ευγνωµοσύνη δεχόµενοι της θυσίας του Αµνού τις ανεκτίµητες δωρεές!
Αθάνατο της λαϊκής απλότητας,
πανηγύρι! Καρδιακή ανταπόκριση
στου Χριστού σου την ανέσπερη µέρα! Είθε καµιά δύναµη να µην λιγοστέψει την πηγαία χαρά σου, όσο από
κάποιους ακόµα εκφράζεται µε ειλικρίνεια.
Η άµυνά µας στηρίζεται στη λαϊκή
απλότητα που ξέρει να φτιάχνει παραδοσιακά έθιµα που ν’ αντέχουν στο
χρόνο. Φτάνει οι επερχόµενες γενεές
να είναι εις θέση να τα εξηγούν και να

Το µήνυµα της
Αναστάσεως
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

µας δεν είναι ζωή του ερπετού που
σέρνεται στο χώµα και γλείφει λάσπη,
για να συνθλιβεί αργά ή γρήγορα κάτω από το βαρύ πέλµα του πανδαµάτορα χρόνου.
Είναι η ζωή του ουρανοδρόµου αστού, του αναστηµένου πιστού, που
χαίρεται τις φωτόλουστες κορυφές.
Η Ανάσταση του Χριστού έγινε το
κλειδί ερµηνείας της παγκοσµίου ιστορίας, το κριτήριο κατανοήσεως της
ζωής και του κόσµου. Η Ανάσταση
δίνει νόηµα σε όλη την ύπαρξη του
ανθρώπου, προσδιορίζοντας την έννοια της υπάρξεως.
Η Ανάσταση δεν υπήρξε Ελπίδα
που µεταβλήθηκε σε βεβαιότητα, µα
βεβαιότητα από την οποία απέρρευσαν κάθε λογής ελπίδες. Και αυτό επειδή θεωρήθηκε παρέµβαση του Θεού στην Ιστορία.
Η Ανάστασή Του ήρθε ως ζωοποιό
µήνυµα στην ψυχή και το πνεύµα του
ανθρώπου. Ολόκληρη η φύση αλλάζει,
µεταµορφώνεται. Το κάθε τι παίρνει
άλλο νόηµα. Είναι υπερδύναµη. Η φυγάδευση της απελπισίας. Υπάρχει Ελπίδα! Μπορεί να ζούµε σε ζωές δύσκολες και απάνθρωπες. Όµως, αν το
γεγονός της Αναστάσεως το βιώσουµε
επωφελούνται, διαιωνίζοντας έτσι τις
αξίες των.
Παλεύει ο καταναλωτισµός σήµερα
να πνίξει τις εκδηλώσεις του ενθουσιασµού για την Ανάσταση, µε πανδαιµόνιο επικίνδυνων «καταιγιστικών
πυρών», και αντί για Πασχαλιά γιορτάζουµε την καταναλωτική µας µανία.
Τα κόκκινα αυγά, αυτό το λαϊκό
κήρυγµα µε το χρώµα της νίκης και το
νόηµα της ζωής, αρχίζουν να βάφονται παρδαλά, για να µην υστερούµε
σε εθιµικές ευρωπαϊκές εµπνεύσεις...
Με το πατροπαράδοτο αρνί τι γίνεται εφέτος; Κάθε χρόνο και ακριβότερο, αλλά το φετινό σκάνδαλο της ανέντιµης τιµής του ανεξήγητο. Τι πρέπει
να ειπούµε; Ότι έρχεται η ώρα του σιγά - σιγά να περάσει κι αυτό στην ιστορία; Με την οικονοµική ανέχεια
που υπάρχει, πολλοί θα ήσαν αυτοί
που αντί για ολόκληρο, θα περιορισθούν να δοκιµάσουν απλώς τη γεύση
του!
Με όλα τα παραπάνω, δεν σκοπεύουµε να δογµατίσουµε κάποια παραδοσιακά έθιµα. Απλώς είναι ανάγκη
κάποια ώρα να οµολογήσουµε την
σοβαρότητα και την χάρη της Αναστάσιµης λαϊκής µας παράδοσης.
Χριστός Ανέστη!
Γ. Σ. Γκεζερλής
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ως καθαρτήριο - πνευµατικό γεγονός,
τότε τίποτε δεν χάθηκε.
Με το πνεύµα ελεύθερο µπορούµε
να περάσουµε από το σκοτάδι στο
φως. Για έργα ειρήνης και αγάπης.
Τούτο µας διαµηνύει η θυσία του Θεανθρώπου και η Ανάστασή του. «Ειρήνη υµίν», «Εγώ ειµί η Ανάστασις
και η ζωή».
Η Ανάσταση έρχεται, πάντα µέσα
από την καταιγίδα του πάθους και των
παθών. Πάθος, Θάνατος, Ανάσταση.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου πέρα
από τη θρησκευτική µεταφυσική της
έννοια οδηγεί την ανθρώπινη σκέψη
στην πίστη και την ελπίδα.
Κρύβει µέσα της την ανάγκη της
διαρκούς αναβαπτίσεως του καθενός
µας να ξεπεράσει πάθη, δοκιµασίες σε
καιρούς χαλεπούς, γιατί η κοινωνία
µας σήµερα είναι σαφώς κοινωνία «απουσίας», χωρίς στόχους και ιδανικά.
Για µας τους Έλληνες η βαθύτερη
έννοια και εορτή της Αναστάσεως
συνδέθηκε άρρηκτα µε την ανάσταση
του Γένους από τον µακραίωνο σκληρό αγώνα, προσθέτοντας στο Χριστός
Ανέστη, «και η Ελλάς ανέστη».
Και σήµερα είναι η µοναδική άγκυρα σωτηρίας για τους ταραγµένους
και τρικυµισµένους καιρούς για τη διατήρηση της ελληνορθόδοξης κληρονοµιάς µας και το ανέβασµα του Ανθρώπου.
Ο Αναστάς Κύριος γίνεται παρηγορητής και η πηγή της ζωής.
Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσµος
θεµελιώθηκε στη θανάσιµη αγωνία
ενός Εσταυρωµένου.
Και όµως ποτέ ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος, δεν αισθάνθηκε τον εαυτό
του τόσο µόνο, τόσο προβληµατισµένο, τόσο αβοήθητο, όσο στην αλλοτριωµένη εποχή της αδιαφορίας, και
ζητά τη φώτισή του για µια παγκοσµιοποίηση της αγάπης και της ανθρωπιάς, φωτισµένος µέσα στο φως της
Αναστάσεως.
Νίκος Ι. Κωστάρας

Χριστός Ανέστη!
Ευχόµαστε στους αναγνώστες του
φυλλαδίου «ο Άγιος Ελευθέριος»,
ο Αναστάς Κύριος να γεµίζει πάντοτε τις καρδίες όλων µε το Φως της
Αναστάσεώς του!

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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Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία
«Η παιδαγωγική των γονέων
προς αποφυγή της οµοφυλοφιλίας»
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

εκσυγχρονισθεί και να αποδέχεται και
την οµοφυλοφιλία και τούς οµοφυλόφιλους. Από τις αυθόρµητες και ειλικρινείς απαντήσεις του ταλαίπωρου
τηλεοπτικού -και µη δασκαλεµένου,
όπως φαινόταν-, θύµατος δεν εξαγόταν το συµπέρασµα που επεδίωκαν οι
επιφανείς διοργανωτές - ψυχαναλυτές
του θύµατος. Το µόνο που ενδιέφερε
το θύµα ήταν να προκαλέσει τον οίκτο
των τηλεθεατών και να αποσπάσει
κάποια βοηθήµατα, εφόσον προερχόταν από την τάξη των απόρων.
Παρά ταύτα η µάνατζερ της εκποµπής ανακοίνωσε µε ενθουσιασµό εφήβου, ότι η ελληνική κοινωνία θα
πρέπει να ανοίξει τούς ορίζοντές της
και να γίνει φιλανθρωπότερη στους
οµοφυλοφίλους. Αυτό το συµπέρασµα
όµως καθόλου δεν έβγαινε από την
προηγηθείσα συζήτηση, αφού το µόνο
που ενδιέφερε το βασικό πρόσωπο του
οµοφυλοφίλου ήταν η οικονοµική
βοήθεια και όχι η συµµετοχή του σε
εξαγωγή συµπερασµάτων.
Αυτή η νοοτροπία της διαφήµισης
της οµοφυλοφιλίας συνδυάζεται και
ταυτίζεται µε την ανενόχλητη διακίνηση των ναρκωτικών, µε την προώθηση των πορνοπεριοδικών και πορνοταινιών, µε τον αφελληνισµό της
Παιδείας µας και τον ευτελισµό της
γλώσσας µας, της Ελληνικής σηµαίας
και των εθνικών εορτών µας, µε την
πυρετώδη µέριµνα για την αναβίωση
της ειδωλολατρίας µε τούς Ολυµπιακούς αγώνες και µε το συστηµατικό
σπάσιµο όλων των αξιών της ζωής
στην Ελλάδα και ευρύτερα, των αξιών
που έχουν δοµηθεί πάνω στα Θεανθρώπινα βιώµατα που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία µας. Ο στύλος και
το εδραίωµα της αληθείας, που µόνο η
Ορθόδοξη Εκκλησία µας εκφράζει,
σχετικοποιούνται και παζαρεύονται
υπό τα όµµατα όλων των ανθρώπων
της υφηλίου, µέσα στις πανθρησκειακές «εκσυγχρονιστικές» συναντήσεις
των δικών µας και των ξένων θρησκευτικών ηγετών της Οικουµένης.
Οι οµοφυλόφιλοι στις µέρες µας
προβάλλονται, ενώ έχουν προηγουµένως αλλοτριωθεί πνευµατικά. Η αλαζονεία αποτελεί και το βασικότερο κίνητρο, για να προβάλουν την οµοφυλοφιλία τους. «Κύριος όµως υπερηφάνοις αντιτάσσεται», µας λέγει η
Αγία Γραφή. Γι’ αυτό και δεν µπορούν να απαλλαγούν από το φοβερό
αυτό πάθος, αφού συνδυάζεται µε την
ύβρη και κατ' ουσίαν µε την αµετανοησία.
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ

ε προηγούµενο φυλλάδιό µας µηνός Φεβρουαρίου, υπ’ αρ. 111,
παραθέσαµε ανακοίνωση της Ο.Λ.Μ.Ε. (Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), διά της οποίας χαρακτηριζόταν απαράδεκτη η συµπεριφορά αρµοδίας διοικητικής υπαλλήλου, να ζητήσει από εκκλησιαστικούς
λειτουργούς να εξοµολογήσουν µαθητές επί τη ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων.
Ανάµεσα στα διάφορα «αποστοµωτικά» επιχειρήµατα τους οι κύριοι
εκπρόσωποι της Ο.Λ.Μ.Ε., που δεν
ετόλµησαν επί τόσα χρόνια να υψώσουν φωνή διαµαρτυρίας ενάντια στα
εκάστοτε Υπουργεία παιδείας, που
τους υποχρέωναν να ανέχονται τους
µαθητές µε τις πλέον ακραίες «σύγΓι’ αυτό πάντοτε η οµοφυλοφιλία
εθεωρείτο ως διάστροφη ερωτική σχέση µεταξύ ατόµων που ανήκουν στο
ίδιο φύλο, ως ψυχοπαθολογικό φαινόµενο
µε
επιπτώσεις
σοβαρές,
πνευµατικές, ψυχολογικές, κοινωνικές
και βιολογικές - σωµατικές. Μέχρι
σήµερα, και ενώ γίνονται έρευνες από
τούς ειδικούς, ωστόσο δεν έχουν συµφωνήσει ότι ευθύνονται οι γονιδιακοί
παράγοντες γι' αυτή τη διαστροφή.
Καµία στατιστική επίσης δεν είναι δυνατό να µας δώσει τα πραγµατικά, έστω και κατά προσέγγιση ποσοστά
του «τρίτου φύλου» µεταξύ των προηγµένων λαών. Οι φερόµενες πάντως
στατιστικές µιλούν για υψηλά ποσοστά που τεκµαίρονται και από τα αντίστοιχα οικογενειακά, ατοµικά και
κοινωνικά δράµατα, που σχετίζονται
µε την οµοφυλοφιλία.
Ας µας επιτραπεί λοιπόν να καταθέσουµε την ταπεινή εµπειρία µας και
τις παρατηρήσεις µας από τον ευαίσθητο ιερό χώρο της ιεράς εξοµολογήσεως. Μέσα στην ιερότητα του Μυστηρίου η Θεία Χάρη ακυρώνει τα
ανήκουστα αµαρτήµατα γενικώς, και
των οµοφυλοφίλων, και ο πνευµατικός
µαζί µε τον µετανοούντα συγχαίρει
για την άκρα φιλανθρωπία του ∆εσπότου Χριστού. Να γιατί ο εξοµολόγος
δεν καταβάλλεται µολονότι ακούει τα
αίσχιστα, γιατί εισπράττει και τη χαρά
της αφέσεως που δίνει ο ίδιος ο Χριστός δια του πνευµατικού στον ειλικρινώς µετανοήσαντα. Ο Άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι
όπως είναι πολύ ευρύχωρο το ράσο
του ορθόδοξου ιερέως, απέραντα πιο
ευρύχωρη είναι η καρδιά του και ως
εξοµολόγου, γι’ αυτό και πάρα πολλοί
από τούς οµοφυλοφίλους εµπιστεύονται τον ιερέα και µόνο.
Συνεχίζεται
πατρός Σαράντη Σαράντου

Σελίδα 3

χρονές» τους εµφανίσεις και συµπεριφορές, προβάλουν, τώρα, σαν υπερευαίσθητοι, τον πόνο τους για τον κίνδυνο που διατρέχει η «πολυπολιτισµική
µας κοινωνία», από το Μυστήριο της
Εξοµολόγησης!!!
Πάνω που κοντεύαµε να φτιάξουµε
τους νέους µας ουραγκοτάγκους, να
πηδάνε ευτυχισµένοι από κλαδί σε
κλαδί, ακούγεται η φωνή δηµόσιας
λειτουργού που θυµίζει το Μυστήριο
της Εξοµολόγησης, µε κίνδυνο ν’ ακολουθήσουν κι άλλες παρόµοιες φωνές και να ξυπνήσουν την «ωραία κοιµωµένη»!..
Έσπευσαν οι κύριοι εκπρόσωποι
της Ο.Λ.Μ.Ε. να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την νεοσύστατη
«πολυπολιτισµική µας κοινωνία», και
να µας υποδείξουν ότι πρέπει να
σεβόµαστε τις ιδιαιτερότητες των
διαφορετικών θρησκευµάτων εντός
των αιθουσών των σχολικών κτιρίων!
Με άλλα λόγια µαθαίνουµε, τώρα,
ότι τα σύµβολα της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής πίστης µας, τα διδάγµατα του Ευαγγελίου και των Αγίων µας
Πατέρων η αθάνατη κληρονοµιά, δεν
έχει θέση µέσα στα σχολεία! Έπαψαν
να αποτελούν θέµα διδασκαλίας για τα
παιδιά µας. Το άκουσµα ζωογόνων
εκκλησιαστικών αληθειών που διατήρησαν και ανέστησαν τον Ελληνισµό
µέσα από τετρακοσίων ετών φρικτής
σκλαβιάς από αλλοθρήσκους κατακτητές είναι σήµερα ντροπή και ασέβεια να ηχούν µέσα στις «πολυπολιτισµικές σχολικές µας τάξεις»!
Τώρα µέσα στα σχολεία µας έχει
πέσει πολύς πολιτισµός και δεν ξέρουµε τι να τον κάνουµε. Σαν ευγενέστεροι και... µεγαλοψυχότεροι παραιτούµεθα από τις... περιττές και ενοχλητικές, προς τη σύγχρονη ευγένεια,
πολιτιστικές µας πρακτικές, βγαίνουµε
κι εµείς έξω από το σπίτι µας, για να
µην φανούµε ρατσιστές και προπαγανδιστές της πίστης µας στους αλλοδαπούς µετανάστες µας, ώστε να
πραγµατοποιηθεί το λαϊκό γνωµικό
που λέει: «ήρθαν τ’ άγρια να διώξουν
τα ήµερα»! ∆εν είναι και υπερβολή να
οµολογήσουµε ότι ουκ ολίγοι συµπατριώτες µας εκακοποιήθησαν και εσφαγιάσθησαν από αλλοδαπούς χάριν του
πολυπολιτισµικού κοινωνικού ιδεώδους!
«Τα αγαθά», όµως, πάντα «κόποις
κτώνται», πόνοις και θλίψεσι και η
παγκοσµιοποίηση, µε το χαρµάνι των
λαών που φτιάχνει, φυσικά κι αυτή
από την παιδεία πρέπει να ξεκινήσει...
∆εν ζυµώνονται, κύριοι καθηγητές,
εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ τα καρφιά
που καρφώσαν το Χριστό µε όλες τις
άλλες θρησκευτικές ανθρώπινες προσµίξεις που η παγκοσµιοποίηση προσπαθεί σε ένα φύραµα να ανακατέψει.
Ούτε και η Ανάστασή Του µε τον σάπιο θάνατο, µε τον οποίο η «πολυπολιτισµική µας κοινωνία» θέλει να ανακατέψει τη ζωή. (Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 4

Συνεχίζεται ο
«Καρσιλαµάς» στα Ίµια.

Τ

ον αντικριστό χορό χορεύουµε µε
τους Τούρκους στα Ίµια!
Για δεύτερη φορά η περιοχή των Ιµίων νησίδων έγινε αφορµή σοβαρής εθνικής ταπείνωσης, µάλιστα επάνω στην
ώρα που ο Υπουργός µας των Εξωτερικών µετά του Τούρκου οµολόγου του
«προσπαθούσαν» να οικοδοµήσουν µέτρα εµπιστοσύνης!
Την πρώτη φορά, µε την επικίνδυνη
κρίση του 1996, οπότε «ανακρούσαµε
πρύµναν», κατεβάζοντας την σηµαία µας
από την βραχονησίδα και παραιτούµενοι
από τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα επί
της περιοχής, για να λυθεί το αδιέξοδο µε
τον χαρακτηρισµό των Ιµίων ως «ντε
φάκτο» αµφισβητήσιµης περιοχής (Γκρίζα ζώνη).
Τον µεζέ αυτόν, που προσφέραµε τότε στους µερακλήδες γείτονές µας, δεν
κατάφεραν µε τίποτα να ξεχάσουν και
δεν χάνουν ευκαιρία να διεκδικήσουν
από τότε τα «δικαιώµατά» τους επί του
Αιγαίου.
Όπως είναι γνωστό, από την 13 Απριλίου επί 26 ώρες, τουρκική ακταιωρός
περιέπλεε συνεχώς την εν λόγω βραχονησίδα διατάσσοντας επίµονα Ελληνικό
αλιευτικό που ψάρευε στην περιοχή ν’
αποχωρήσει από τα... Τουρκικά χωρικά
ύδατα! Ελληνική ακταιωρός, που στη
συνέχεια παρενέβη, µε κανένα τρόπο δεν
κατόρθωσε να πείσει το τουρκικό πλοίο
να φύγει.
Στο σηµείο αυτό δηµιουργήθηκε για
δεύτερη φορά σοβαρό αδιέξοδο! ∆εν κατεβάσαµε φυσικά καµιά σηµαία, αφού
ήταν ήδη κατεβασµένη από το 1996, αλλά κάναµε µια υποχώρηση παρεµφερή
µε αυτή του παρελθόντος. Συµφώνησαν
οι ενοχληθέντες από το γεγονός Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας,
που συζητούσαν στην Άγκυρα, να διατάξουν τα πλοία, που χόρευαν επί ώρες τον
«αντικριστό χορό» στα Ίµια, να αναχωρήσουν ταυτοχρόνως!
Έτσι, για δεύτερη φορά λύθηκε το αδιέξοδο και πάλι, αφού αποδεχθήκαµε
πιεζόµενοι ότι τα Ίµια ανήκουν σε αµφισβητούµενη περιοχή!
Ευτυχώς, διότι, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Υπουργούς µας, µ’ αυτή τη
διέξοδο γλιτώσαµε τα χειρότερα από διπλωµατικής πλευράς!
Και ο Καρσιλαµάς συνεχίζεται στον
θαλάσσιο και πολύ περισσότερο στον
εναέριο πάνω από το Αιγαίο χώρο, µε
πρόγραµµα, φυσικά, στο απώτερο µέλλον το ενδιαφέρον των γειτόνων µας να
εντοπιστεί και στον κάτωθεν του εναερίου ευρισκόµενον επίγειον χώρον µας!
Από την άλλη πλευρά υπεξαιρείται
θρασύτατα η ιστορική µας κληρονοµιά
από βορείους γείτονές µας που λαχταρούν να καµαρώσουν σαν απόγονοι του
Μ. Αλεξάνδρου, και... πάει λέγοντας η
υπόθεση µέχρι του σηµείου που να φο-
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Όσο κι αν υποχωρούµε
Στο πλήρωµα Καιρού
την τιµή µας διατηρούµε! γοργά την τρίτη χιλιετία

Π

ροσέξετε µη χαλάσουµε
τα µέτρα εµπιστοσύνης
που στο Αιγαίο οικοδοµούν
µε αίσθηµα ευθύνης.

Σ

Να περπατούµε ανάλαφρα
στις µύτες των ποδιών µας
να µην ξυπνήσει ο δράκοντας
κι αρχίσει ο παιδεµός µας.

Μ’ εκπρόσωπους Προτεσταντών
και Πάπα απεσταλµένους
φορείς πίστης ερµηνειών
κοσµικοποιηµένους

Είκοσι χρόνια φτιάνουµε
του Αιγαίου το γεφύρι
µε τον σκοπό ν’ ανοίξουµε
φιλίας παραθύρι.

Αλλ’ όποια αυταρχαναρχική,
ως λέγει ο Αριστοτέλης,
η διδαχή δεν ηµπορεί
ενότητα να φέρει.

Είκοσι χρόνια υποµονή
και πάλι ξεκινάµε
δεν µας τροµάζει η κούραση
κεφάτοι τραγουδάµε.

Αγάπης αρµονιστικός
σύνδεσµος Θείου βίου
που µας φανέρωσε ο Χριστός
λύτης ειν’ µυστηρίου.

Καρσιλαµά χορεύουµε
µάτι να µην µας πιάσει
και κουµπαριές ανοίξαµε
κάθε εχθρός να σκάσει.

Πλανών, παθών κι εγωισµών
που καταργεί δουλεία
και κρατοθρησκονοθειών
και κάθε αυταναρχία.

Είµαστε αξιοζήλευτοι
δεν θα το παινευτούµε
όσο κι αν µας προσβάλουνε
χαζοχαµογελούµε.

Ορθοδοξοεπιγνωστικός
προβιβασµός ως φτάνει
που θ’ αφανίσει ολικώς
λαών γης κάθε πλάνη.

Είναι πολιτική γραµµή
σωστή, δοκιµασµένη
κι αν την ουσία χάνουµε
το όνοµα µάς µένει.

Με τρίαρχη εφαρµογή
Κράτους, Ναού, Παιδείας,
ως κάνει ανθρώπινη ζωή
αγγέλων να ’ναι οµοία.

ο Παράλογος

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

τον Άγιο Αντρέα Αττικής
εννιά του µήνα Μάη
σύναξη θα ’ρθει Εκκλησιών
συνέδριο να κάνει.

Σε πλήρωµα καιρού γοργά
την τρίτη χιλιετία
που Ορθοδοξοκαθολικά
κάµνει Γη ποίµνη Μία.
πατρός ∆ηµ. ∆εσκέ

Σεβόµαστε τους αγαπητούς µας
κατατρεγµένους µετανάστες πολύ περισσότερο απ’ ό,τι µας υπολογίζουν
αυτοί, καθώς και τις θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις. Όµως, φυσικά, µε
κάποια διάκριση τους περιθάλπουµε.
∆εν τα ξεπουλάµε όλα για όλα για χάρης τους.
Ασχοληθήκαµε µε την επίµαχο ανακοίνωσή σας σε προηγούµενη φυλλάδιό µας, όπως αναφέρουµε στην αρχή της παρούσης απάντησής µας, χωρίς να σχολιάσουµε ευρύτερα το κείµενό σας. Όµως, συνταρακτικό γεγονός που συνέβη στην περιοχή µας, µας
αναγκάζει να επανέλθουµε περιφραστικότεροι.
∆εκαπενταετής έφηβος αυτοκτόνησε, επειδή απεβλήθη επί τριήµερο
από το σχολείο του! Γι’ αυτό το δραµατικό συµβάν οι πάντες φέρουµε την
βόµαστε ότι κάποια µέρα θα γράψει η ιστορία πως κερδίσαµε την ελευθερία µας
µε το σπαθί και την χάσαµε µε τα λόγια...
Γ. Σ. Γ.

ευθύνη, που έχουµε επιτρέψει η νεολαία µας να έχει σκοτισθεί τόσο από
τις ξενόδουλες προπαγάνδες, ώστε να
µην ξεχωρίζει την ζωή από το θάνατο!
Ιδιαίτερη όµως ευθύνη για το ακραίο
αυτό γεγονός που συνετάραξε το πανελλήνιο, θα πρέπει να χρεωθεί σ’ εκείνα τα αδηφάγα τηλεοπτικά κανάλια
που κατασπαράσσουν αδιάκριτα κάθε
τι το ανθρώπινο. Όµως, µερίδιο απ’
αυτή την τροµερή ευθύνη θα πρέπει
να καταλογισθεί και σε σας, κύριοι
εκπρόσωποι, των καθηγητών µέσης
εκπαιδεύσεως, που ανέχεσθε, αντί να
διδάσκετε, «να διδάσκεσθε» από τους
µαθητές σας την νεοποχική χαοτική
ξετσιπωσιά.
Καλά κάνετε, µέχρι ενός ορίου, και
σέβεσθε των αλλοδαπών τα παιδιά,
αλλά σεβαστείτε και λίγο τα δικά µας,
γιατί στην «πολυπολιτισµική κοινωνία» που ζούµε, δεν έχει την οικονοµική
δυνατότητα ο κάθε γονιός να στέλνει
τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία,
για να γλιτώσουν από την ευγένεια και
την διακριτικής σας δεινότητα!
Γ.Σ.Γ.

