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∆όξα ε]ν υ[ψίστοις Θεω~?, καa ε]πa γη~ς
εDρήνη, ε]ν α]νθρώποις ευ]δοκία

Πως είδαμε την επίσκεψη
του Πάπα στο Φανάρι

υ]ξάνεσθε καa πληθύνεσθε καa πληρώσατε τη`ν
χουμε εκφράσει στο παρελθόν τη γνώμη ότι τα νεοε«Α
γη~ν καa κατακυριεύσατε αυ]τη~ς» (Γεν. α΄ 28), ήταν Έ ποχικά γεγονότα και οι νεοεποχικοί εκσυγχρονισμοί,
η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ένα επιθετικό ρυθμό τέ-

Γνωστή αλήθεια απ’ όλους. Όμως, αντί να πραγματοποιηθεί το θέλημά του, διεστράφη η εντολή και αντί ο άνθρωπος να κυριαρχήσει -σαν έλλογο
ον με σύνεση- στην άλογο φύση,
εκυριάρχησε σαν παράλογο τέρας
επάνω στους συνανθρώπους του.
Οδύνη, κόλαση η ζωή. Πόνος
και οδυρμός βασιλεύει από την
καταπίεση και εκμετάλλευση
των ισχυρότερων προς τους αδυνατότερους.
Ο παντός είδους τρόμος και
θάνατος καιροφυλακτούσε, χωρίς δισταγμό, να μεταβάλλει μικρές και μεγάλες κοινωνίες σε
απάνθρωπα δουλοπάζαρα, εφαρμόζοντας μέσα σ’ αυτές το
νόμο της ζούγκλας! Μέχρι που
«ο[ λαο`ς ο[ καθήμενος ε]ν σκότει
εSδε φω~ς μέγα, καa τοAς καθημένοις ε]ν χώρα? καa σκια~? θανάτου φω~ς α]νέτειλεν αυ]τοAς»
(Ματθ. δ΄ 16).
Ο ανθρώπινος νους και η ανθρώπινη φαντασία θα πρέπει να
έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις, για να ερμηνεύσουν τι
σημαίνει σκιά θανάτου και τι
«φως ανέτειλεν αυτοίς». Η ανασφάλεια του αδυνάτου ανθρώπου ανά πάσα στιγμή έπρεπε να ευρίσκεται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τον άρπαγα και τον τύραννό του,
όπως το ανυπεράσπιστο ζώο τον σαρκοβόρο εχθρό του.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Το «εκσυγχρονισμένο»
βιβλίο ιστορίας
της Στ΄ Δημοτικού
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Δ

εν κρίνεται και τόσο απαραίτητη
η μνήμη του έπους του ’40 από
τους νέους μας -κατά τους συγγραφείς
του βιβλίου-, απ’ ό,τι φαίνεται στο έργο τους. Πολλές σελίδες αφιερώνονται
προηγουμένως σε ιστορικά θέματα
δευτερεύοντα και τριτεύοντα, και στο
κεφαλόσκαλο αυτό του ηρωισμού των
ελλήνων πολεμιστών, που θαυμάστηκαν από φίλους αλλά και εχθρούς ακόμα, μόλις προσφέρεται μία σελίδα!
Μία σελίδα, όχι με πληροφορίες,

τοιο, ώστε η κοινή γνώμη να τους αποδέχεται χωρίς να
προλαβαίνει να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητά τους.
Μέσα σ’ αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εννοήσουμε και την προσπάθεια, που γίνεται τα τελευταία
χρόνια από ορισμένες εκκλησιαστικές κεφαλές, με σκοπό να ενώσουν την Ορθοδοξία με τον παπισμό.
Και βρισκόμαστε αυτή την
ώρα στη φάση όπου το Φανάρι πιεζόμενο ασφυκτικά από την τουρκική μισαλλοδοξία, δέχεται με μεγάλη ανακούφιση την επίσκεψη
του Πάπα Βενέδικτου του 16ου.
Πολύ ορεκτικό το θήραμα για
τον παπισμό, μέχρι του σημείου ο
Πάπας να διακινδυνεύσει και τη
ζωή του αποφασίζοντας αυτή την
επίσκεψη προς χάριν του «αδελφού» του Βαρθολαμαίου! Πραγματικά συγκινητική χειρονομία...
Γι’ αυτό το λόγο, πέρα από τις
γνωστές κακοδοξίες και αιρετικούς δογματισμούς του Ρωμαιοκαθολικισμού, θα ειπούμε τι παρατηρήσαμε στο τηλεοπτικό... υπερθέαμα της «επίσκεψης»!
Εντυπωσιαστήκαμε, περιμένοντας να ιδούμε έναν...
γερμανικής προέλευσης Πάπα, σοβαρό και σκληρό, όπως
τον είχαμε γνωρίσει από παλαιότερές του φωτογραφίες και
λιγόλογες απαντήσεις σε χαριτόβρυτες συγχαρητηρίους

αλλά με κάποιες ερωτήσεις, δύο φωτογραφίες και ένα μικρό απόσπασμα
από το «Άξιον εστί» του Οδυσσέα
Ελύτη.
Δεν κρίθηκε αναγκαίο να πληροφορηθούν οι μαθητές για το Ελληνικό
θαύμα του ’40, την ώρα που καταπτοημένη όλη η Ευρώπη έκλινε γόνυ στον
Άξονα; Φυσικά δεν θέλησαν οι συγγραφείς της ιστορίας να ταπεινώσουν
τους νυν εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε εχθρούς μας,
θυμίζοντάς τους την ήττα τους. Σαν
εταίρους μας, πόσα τους χρωστάμε
σήμερα για την συμπαράστασή τους
στο Κυπριακό, ώστε να τους είμαστε
και υποχρεωμένοι; Προτίμησαν να
στερήσουν τα παιδιά από σελίδες δόξας και Ελληνορθόδοξης αυταπάρνη-

(Συνέχεια στη σελ. 3)

σης μήπως και μάθουν ότι η Ελευθερία κερδίζεται με το αίμα και ότι με
την αποχαύνωση, που βλαστάνει άφθονα σήμερα, προοδεύει η ασυδοσία.
Αυτά, όσον αφορά την εκπληκτική
και θρασύτατη απουσία του ’40 από
το μορφωτικό εξοπλισμό των Ελληνοπαίδων. Μήπως στον καιρό της παγκοσμιοποιούμενης απονεύρωσης των
υποτελών ανθρώπων δεν χρειάζονται
πλέον ηρωικές εξάρσεις;
Και ερχόμαστε τώρα στο «Γλωσσάριο». Δηλαδή στις ερμηνείες που
δίνει το βιβλίο σε κάποιες λέξεις που
ίσως θα είναι άγνωστες στους μαθητές.
Φιλόσοφοι: «Ονομάζονται έτσι οι
φορείς του Διαφωτισμού».

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 2

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

∆όξα ε]ν υ[ψίστοις Θεω~?,
καa ε]πa γη~ς εDρήνη, ε]ν
α]νθρώποις ευ]δοκία
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ο κίνδυνος του βιολογικού θανάτου,
αλλά και του παντός είδους ομοίου
του, δεν ήταν μόνο μια απειλή, αλλά
και η συνηθεστέρα πραγματικότητα
που δεν επέτρεπε ανέμελη στιγμή άνεσης στον συνεχώς διωκόμενο από
τα δαιμονοκίνητα αφεντικά του, ταλαίπωρο άνθρωπο.
Αυτόν ήλθε να λυτρώσει ο Ιησούς
Χριστός!
Δύο χιλιάδες χρόνια μετά την αποκάλυψη της αλήθειας από την ίδια την
ένσαρκο παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος επάνω στη
γη, η βαρβαρότητα των λαών, που εδέχθηκαν το κήρυγμα Του, έχει εν
πολλοίς εκλείψει, όμως στη θέση της
κάποιοι προσπαθούν να εμφυτεύσουν
τις «τεχνικές της εξυπνάδας» ούτως,
ώστε να συνεχίσουν με άλλους τρόπους να «άρχουν των εθνών». «Ως άγγελοι φωτός» πλέον παρουσιαζόμενοι
παίρνοντας της πλειοψηφίας την έγκριση, υβρίζουν κατά πρόσωπο της
αδυναμίας την απόγνωση χωρίς να
νοιάζονται καθόλου, ενώ είναι ήδη
ευδιάκριτες οι δαιμονικές ουρές και τα
κέρατά τους. Κάνουν άνετα τη δουλειά τους, μια και καλύπτονται από
τους πρόθυμους και εύψυχους συμπαραστάτες τους.
Σε λίγο θα συνταξιοδοτηθούν πλέον οι κοπιαστικοί μηχανισμοί της πονηρίας και οι πολύπλοκοι σχεδιασμοί
της, που ευρίσκουν καινούργιους τρόπους εμπαιγμού των ανθρώπων. Ο
βάρβαρος αυθορμητισμός θα τείνει να
βρει και πάλι το θράσος του για να
εκφράζει ξανά με πηγαία ορμή το θέλημά του, και όποιος θέλει ας μην τον
υπακούει... Και πάσχει ο αδύναμος και
απελπίζεται ο αδικημένος μη βρίσκοντας πουθενά ανταπόκριση. Ο «βολεμένος» φορώντας ωτασπίδες, για να
μην ακούει τις κραυγές του πάσχοντος, συνεχίζει να απολαμβάνει την
«πνευματική» του θαλπωρή!
Μέσα όμως σ’ όλη αυτή την ζοφερή κι απόκοσμη μαυρίλα και της ψυχής την ύστατη πνοή, κάποια αρχίζουν
να κινούνται φύλλα και να παίρνει δύναμη και πάλι η ζωή.
Με τα τόσα και τόσα που συμβαίνουν και γίνονται παρ’ ολίγο να ξεχάσουμε ότι έρχονται Χριστούγεννα. Ότι
Χριστός έρχεται επί της γης. Ότι η ελπίδα συνεχώς αναγεννάται και η παρουσία Του διαρκώς ζωογονεί. Και
πάλι θ’ ακουστεί η σθεναρή και αδιάψευστη φωνή τού Προφήτου ανακαλώντας μας στην προτέραν αγωνιστική διάθεση, βοώντας: «5Ισχύσατε,
χεAρες α]νειμέναι καa γόνατα παρα-

λελυμένα1 παρακαλέσατε, καa εFπατε
τοAς ο]λιγοψύχοις τη~? διανοία?1 Dσχύσατε καa μη` φοβεAσθε1 Dδου` ο[ Θεο`ς
η[μω~ν κρίσιν α]νταποδίδωσι καa α]νταποδώσει, αυ]το`ς η{ξει καa σώσει η[μα~ς» (Ησ. λε΄ 3-4).
Και ιδού ο Χριστός, ο προαιώνιος
Θεός, ανάμεσά μας εκ Παρθένου γεννάται, αθόρυβα μέσα στην πολυθόρυβη και σκληροπαθιασμένη ζωή, σαν
γιατρός, να μας θεραπεύσει από τις
χαίνουσες πληγές και τα τραύματά
μας, σαν Βασιλεύς να μας ποιμάνει με
δικαιοσύνη, σαν Διδάσκαλος να μας
αποκαλύψει την αλήθεια. «∆όξα ε]ν
υ[ψίστοις Θεω~,? καa ε]πa γη~ς εDρήνη, ε]ν
α]νθρώποις ευ]δοκία», ουρανίου στρατιάς αγγέλων ο ύμνος προς τον Θεόν
πληροφορεί τον έκθαμβο άνθρωπο για
του γεγονότος το θαυμαστό μήνυμα.
Τώρα, κάποιος ανά πάσα στιγμή
μας καλεί -και ιδιαίτερα αυτές των
Χριστουγέννων τις λαοπροσκύνητες
ώρες-, μέσα από του απρόσιτου σπηλαίου την αφιλόξενη γύμνια, για να
μας ειπεί ότι, αν είμαστε σαν και Αυτόν περιφρονημένοι, καταφρονημένοι
και παραπεταμένοι στης «τύχης» την
ανύπαρκτη στοργή, ας μην φοβόμαστε
καθόλου, γιατί Αυτός ο ίδιος για μας
και μόνο έρχεται. Για να μας περιφρουρήσει και να μας παρηγορήσει! Ο
πλούτος ο πνευματικός δεν θα αργήσει
να κάνει προσκυνητό το λίκνο μας,
όπως και το δικό Του, από τους «μακαρίως» και αδιαφόρως βιούντας, που
μπερδεμένοι αυτή την ώρα, έχουν χάσει το μέτρο της δικαιοσύνης και προσφέρουν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού, πάλι τω Καίσαρι»!!!
Δεν θα χάσουν στη συνέχεια τον
δρόμο τους και οι Τρεις Μάγοι, για να
μας φέρουν τα εγκόσμια αναγκαία,
χρυσούν, λίβανον, σμύρναν. Οι δίκαιοι και σοφοί των ανθρώπων εκπρόσωποι, δεν θ’ ανεχθούν τον ληστεμένο
μισθό των αδυνάτων, την εκμετάλλευση του θρησκευτικού τους συναισθήματος, την στέρηση της σωστής
μόρφωσής τους, με τους παντοίους
σκοτεινούς τρόπους και συμφεροντολογικές μορφές που μηχανεύονται σήμερον.
Δεύτε πάντες προς με οι κοπιόντες
και πεφορτισμένοι και από πάσαν την
ανάγκην αναπαύσω υμάς. Όντα ψυχοσωματικά σας έπλασα, ψυχοσωματικά
μπορώ να σας αποκαταστήσω και από
τούτη τη ζωή ευδαίμονα να σας αναδείξω.
Εάν Εγώ έλαβα σάρκα και οστά
και περπάτησα ανάμεσά σας επάνω σε
τούτη τη γη, και εάν εχόρτασα τους
πεντακισχίλιους, ποιοι είναι αυτοί που
θέλουν να σας πείσουν ότι σας είναι
αχρείαστα τα υλικά αγαθά; Ποιον έχουν δάσκαλό τους και απομυζούν αυτή την ώρα την οικονομική ικμάδα απ’
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όλην την οικουμένη; Μην είναι κάποιοι που θέλουν να συκοφαντήσουν
τον ύμνο των αγγέλων «ε]πa γη~ς
εDρήνη, ε]ν α]νθρώποις ευ]δοκία», για
να αναρωτηθείτε πού είναι επί τέλους
αυτή η ειρήνη εδώ και δύο χιλιάδες
χρόνια που την περιμένουμε; Δεν εκατάλαβαν οι φτωχοί ότι Εγώ είμαι η Ειρήνη και άμα διώχνουν Εμένα ποια
ειρήνη περιμένουν να επικρατήσει στη
γη; Όμως σκληρά παθήματα γίνονται
καλά μαθήματα για πολλούς και η επιστροφή τους γίνεται δεκτή με πανηγυρισμούς και πάλι των ουρανίων
στρατιών ψαλλόντων: «∆όξα ε]ν
υ[ψίστοις Θεω~,? καa ε]πa γη~ς εDρήνη, ε]ν
α]νθρώποις ευ]δοκία».
Μήπως μάταια το αίμα Του και
των Αγίων μαρτύρων Του επότισε την
παθιασμένη γη; Υπάρχει και ο σπόρος
που φυτρώνει, φέρνει καρπό εκατονταπλασίονα και ανακαινίζει την ζωή.
Γ. Σ. Γκεζερλής

Πολυπολιτισμική
ειν’ η τέλεια εντολή

Α

κούραστα τα κύμβαλα
ξέφρενα αλαλάζουν
και όσους βρίσκουν βολικούς
τα φώτα τούς αλλάζουν.

Το νόημα της εποχής
είναι δημοκρατία
κάτω τ’ απαγορευτικά
και η παλιά παιδεία.
Η λεωφόρος άνοιξε
εμπρός να πορευτούμε
να κάνουμε το κέφι μας
όπου κι όπως μπορούμε.
Αχρείαστο το παρελθόν
με τις κακομοιριές του
με τις υποχρεώσεις του
και τις αναποδιές του.
Τώρα π’ αλλάζει η ζωή
λιγάκι στριμωχτείτε
την ευκαιρία αδράξετε
πολυπολιτιστείτε.
Πολιτισμοί πολλών ειδών
εισβάλλουν στην Ελλάδα
άλλοι λατρεύουν τα ουρί
κι άλλοι την αγελάδα.
Όμως μη διαμαρτύρεστε
παρά προσαρμοστείτε
θαυμάστε τους πολιτισμούς
και αποχαυνωθείτε...
ο Παράλογος
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρά 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr
Στείλτε μας το email σας, για να σας
αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πως είδαμε την επίσκεψη Ο αντικριστός χορός
του Πάπα στο Φανάρι
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
προσφωνήσεις Ορθοδόξων επί τη αναρρήσει του στον παπικό θρόνο!
Στην επίσκεψη, είδαμε ένα πρόσωπο
παιδικό, ταπεινό, που ουδεμία στιγμή
άλλαξε έκφραση, όσο ο τηλεοπτικός
φακός εστρέφετο επάνω του! Πώς
μπορεί κανείς να βάλει στο νου του
σκέψη υποψίας για μια τέτοια αθώα
φυσιογνωμία; Η όλη σκηνοθεσία της
«επίσκεψης» ήταν μια παραμυθένια
εκδήλωση πνευματικής αγάπης, που
κάποια ώρα προκάλεσε τα χειροκροτήματα ενθουσιασμού από τους παρευρισκομένους που επευφημούσαν
τον μεγαλόψυχο επισκέπτη!
Βέβαια δεν έλειψαν και μερικά αγκαθάκια, όταν π.χ. ο Πάπας στην αγόρευσή του, υψώνοντας τον τόνο της
φωνής του χαρακτήρισε τον Πέτρο
σαν τον Βράχο της Εκκλησίας, διακινδυνεύοντας από ολίγους να... παρεξηγηθεί, χωρίς όμως αυτή η φράση να
μεταβάλλει την αγαθότητα του ύφους
του...
Ο Πάπας Βενέδικτος, πέρα από τον
αριθμό των καρδιναλίων, απ’ τους οποίους συνοδευόταν, είχε μαζί του και
τον «αρμόδιον επίσκοπον για τις ανατολικές Εκκλησίες, με το καλυμμαύχι
που... ορθοδοξοφέρνει», όπως τον ονόμασε ιδικός ιερωμένος παρουσιαστής, για να μην διαταραχθεί η όλη...
πανηγυρική αρμονία. Δηλαδή τον Ουνίτη Καρδινάλιο και Πατριάρχη της
Συρίας Ιγνάτιο Μούσα Νταούτ, με τον
ο οποίο συλλειτούργησε ο Πάπας στον
καθολικό ναό του Αγίου Πνεύματος
στην Κωνσταντινούπολη. Σημειωτέον
ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε γίνει δεκτό από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο κατά την επίσκεψη του Πάπα
Ιωάννη Παύλου στην Αθήνα.
Ας σημειώσουμε, επίσης, ότι λίγο
προ του θανάτου του ο Πάπας Ιωάννης Παύλος επεχείρησε να ενθρονίσει
στην Ουκρανία Πατριάρχη Ουνίτη,
πράξη που επροκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που τελικά, όπως φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Βεβαίως θα ειπεί κανείς, ανάμεσα
στις τόσες ορδοδοξοπαπικές αβρότητες, πώς μπορεί να συνεχίζονται οι
Ουνιτικές πονηροβαρβαρότητες; Φαίνεται, όμως, πως όλα μπορούν και
κουκουλώνονται με τις κατάλληλες
δυναμικές λέξεις. Έτσι, και για την
προκειμένη περίπτωση, όπως και για
άλλες, έχει ανακαλυφθεί από επινοητικούς ολοκληρωτικούς εγκεφάλους η
φράση: «ποικιλόμορφη ακεραιότητα
της Εκκλησίας»! Έτσι, μπορούν και
καλύπτονται οι πονηριές και βιαιότητες των Ουνιτών, καθώς και όλες οι

- Τουρκίας

Σ

ε κωμωδία έχει εξελιχθεί το θέμα
της εισόδου της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα μικρά παιδιά ακόμα, στις υποθέσεις των μετά
των συνομηλίκων τους, δείχνουν κάποια υπευθυνότητα και αυτοσεβασμό
τηρώντας το λόγο τους και σεβόμενα
τους όρους του παιχνιδιού που παίζουν, χωρίς να υπαναχωρούν όταν χάνουν.
Ομάδα 25 κρατών μεγάλων και μικρών η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς καταδέχεται να περιπαίζεται από την Τουρκία; Τόσο υπέρογκα θα είναι τα οφέλη
της, εάν προστεθεί στο στεφάνι των
αστεριών της και ένα μισοφέγγαρο, ή
μήπως τόσο μεγάλος είναι ο φόβος της
από τους «αγίους» υπερατλαντικούς
προστάτες της;
Επί δύο χρονιές ετέθησαν εις την
Τουρκία αμετάκλητα χρονικά όρια να
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία σαν μέλος της Ε.Ε., διευρύνοντας
την τελωνιακή της σύνδεση, ώστε να
συμπεριληφθούν και οι μελλοντικοί
δια την Τουρκία Κύπριοι εταίροι. Όρος, δηλαδή, της Ε.Ε. που επιβάλλει
στην Τουρκία να ανοίξει τα λιμάνια
της και τα αεροδρόμιά της στο διαμετακομιστικό εμπόριο της Κύπρου από
τώρα, όπως γίνεται και με τα άλλα 24
μέλη της Ε.Ε., ώστε να γίνει και αυτή
προσεχώς το 26ο μέλος.
Εξέλιπε η σοβαρότης της Ε.Ε. και
επί δύο χρόνια καταπίνει την αυστηρότητά της, μη δεχομένης της πολύφερνης νύφης, ναζιάρικα, να προσαρμοστεί!
Υπεύθυνο πρόσωπο της Φινλανδικής κυβέρνησης που προεδρεύει αυτό
το εξάμηνο (Ιούλιο- Δεκέμβριος 2006)
ποικιλόμορφες πράξεις, που σαν μέσα
αγιάζονται για τον καλό σκοπό που
γίνονται! Βέβαια πράξεις βίας και πονηρίας δεν είναι πράξεις μορφής αλλά
ουσίας. Αλλά ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες...
Τελικά η συνάντηση Βατικανού Φαναρίου έληξε με ανταλλαγή πολυτίμων και συμβολικών δώρων. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενεχείρισε εις
τον προκαθήμενο των Ρωμαιοκαθολικών βαρύτιμο Ευαγγέλιο, μήπως και
φροντίσει ακριβέστερα να εντρυφήσει
στην αλήθεια. Ο δε Πάπας, ολόχρυσο
δισκοπότηρο ανυπομονώντας για την
ώρα του «κοινού ποτηρίου»! Αμφότεροι δεν ερώτησαν τη γνώμη του ποιμενομένου λαού τους. Και για μεν τον
Πάπα κάτι τέτοιο είναι φυσικό, για δε
τας Ορθοδόξους οικουμενιστικάς κεφαλάς, βολικό και εκσυγχρονιστικό.
Γ. Σ. Γ.
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στην Ε.Ε., ζήτησε από την Γαλλία και
Γερμανία να μην ξανατεθούν χρονικά
όρια, στο μέλλον, στις Ευρωπαϊκές
απαιτήσεις για την ένταξη της Τουρκίας. Προφανώς, για να μην διαιωνίζεται η διακωμώδηση του Ευρωπαϊκού κύρους.
Όσον αφορά την Ελλάδα, εμείς έχουμε βάλλει το μήνυμά μας στον αυτόματο τηλεφωνητή: «Ό,τι και να
συμβεί, είμαστε υπέρ της εισόδου της
Τουρκίας στην Ε.Ε.», «ό,τι και να
συμβεί, είμαστε υπέρ της εισόδου της
Τουρκίας στην Ε.Ε.», «ό,τι και να
συμβεί...».
Εκεί που έχει φτάσει το πράγμα,
καλό θα είναι να διδαχθούμε και λίγη
σοβαρότητα ακόμα και από τα μικρά
παιδιά. Τόσο παχύ δεν είναι το δάχτυλό μας, ώστε να κρύβουμε πίσω από
αυτό σταθερά και ακλόνητα όλη μας
την ηττοπάθεια, εκτός εαν ο καινούργιος Ευρωπαίος παγκομιοποιούμενος
άνθρωπος χρειάζεται να πάρει γραμμή
με τέτοιους τρόπους, για να αναπλασθεί και εξελιχθεί κατ’ εικόνα και
καθ’ ομοίωσιν των ηγεμονευόντων
υποδειγμάτων του...
Γ. Σ. Γ.

Θαυμαστός ο Θεός εν
τοις «αγίοις» αυτού!
σοι παρακολουθήσαμε την επίΌ
σκεψη του Πάπα Βενέδικτου στο
Φανάρι, μείναμε έκθαμβοι συμμετέ-

χοντας από τηλεοράσεως στην πεμπτουσία αυτή της «αγιότητος». Προσφωνήσεις, τροπάρια, πολυχρόνια,
δοξολογίες και ευλογίες, ελάμπρυναν
το γεγονός, μα πάνω απ’ όλα ξεχώρισε
η «αγία και ταπεινή» μορφή του ποντίφικα, του άκακου αυτού αρνίου...
εν ο ουκ έστι δόλος..., καθώς και η
πλούσια και αμέριστη αγάπη του αγίου Πατριάρχου μας που εξεχύθη άφθονος προς τον «άγιον αδελφό του»
και τους καρδιναλίους αυτού.
Τώρα, θα πρέπει με αγωνία να περιμένουμε και το δεύτερο σημαντικό
γεγονός, την επίσκεψη του αγίου Μακαριοτάτου μας στο Βατικανό, στις 14
Δεκεμβρίου, έτσι ώστε αν πάνε κι εκεί
καλά τα πράγματα, να έχουμε πάρει
διπλή ευλογία από το άκακο αρνίο...
μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Αλήθεια, τόση χάρη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πως να την
αντέξουμε εμείς οι αμαρτωλοί και μετανοούντες;
Β. Γ. Γ.

Ευχόμαστε στους αναγνώστες του
φυλλαδίου «ο Άγιος Ελευθέρι‐
ος», καλά Χριστούγεννα, καλή κι
ευλογημένη χρονιά, ειρηνική και
εν Χριστώ καρποφόρα.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Απεβίωσε
ο Νίκος Ψαρουδάκης

Σ

ε ηλικία 89
ετών απεβίωσε τη Δευτέρα
23-102006, ώρα 5:30
μ.μ. ο Νίκος
Ψαρουδάκης,
νομικός, εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος,
συγγραφέας
και ιδρυτής του Κινήματος ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Η αρθρογραφία του Νίκου Ψαρουδάκη, στη διάρκεια της Απριλιανής
δικτατορίας, στη δεκαπενθήμερη εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», της οποίας
ήταν διευθυντής, εξέφραζε όλο το φάσμα της αντιδικτατορικής αντίστασης.
Ιστορικά υπήρξαν τα άρθρα του:
«ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΛΑΤΕ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ;», με
αφορμή το δημοψήφισμα της Χούντας
για τη βασιλεία.
«ΕΠΕΣΕ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ», αμέσως μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου
και ανατροπή του Παπαδόπουλου από
τον Ιωαννίδη, με συνέπεια το κλείσιμο
της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ» από την ΕΣΑ
και την εξορία του Ν. Ψαρουδάκη στη
Γυάρο.
«ΔΙΑΡΚΕΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΕΣ», μετά την απόφαση του Αρείου
Πάγου που χαρακτήριζε ως «στιγμιαίο» και όχι διαρκές το έγκλημα του
πραξικοπήματος του 1967. Για το άρθρο αυτό καταδικάστηκε σε τρίμηνη
φυλάκιση που εξέτισε στον Κορυδαλλό.
Ο Νίκος Ψαρουδάκης, πρόεδρος,
τότε, της Χ.Δ. εξελέγη βουλευτής Επικρατείας το 1985 συνεργαζόμενος
ως ανεξάρτητος με το ΠΑΣΟΚ.
Είχε συγγράψει δεκάδες βιβλία φιλοσοφικού, κοινωνικού και πολιτικού
περιεχομένου. Είχε λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια υπέρ της Ειρήνης, υπέρ
των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών
και αντιδικτατορικών κινημάτων, εναντίον του ρατσισμού και του διεθνούς
σιωνισμού.
Προσφάτως, στις 8 Ιουνίου 2006,
ετιμήθη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με την υψίστη
διάκριση, «Το Μεγαλόσταυρο του
Αποστόλου Παύλου».
Ο Νίκος Ψαρουδάκης αποτελεί παράδειγμα συνέπειας πίστης και πράξης. Παράδειγμα ασυμβίβαστου και
ανένδοτου αγωνιστή.
Από το Γραφείο Τύπου
της Χ. Δ.

Το «εκσυγχρονισμένο»
βιβλίο ιστορίας
της Στ΄ Δημοτικού
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

- Εξισώνονται, δηλαδή, στο νου
των παιδιών με τον Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κλπ.
Δεισιδαιμονίες: «Ιδέες και πρακτικές των ανθρώπων που είναι αντίθετες
με την λογική».
- Ποια λογική; Τη σύγχρονη που
δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο;
Ορθός λόγος: «Η χρήση τη λογικής
για την ερμηνεία του κόσμου».
- Διαλέξτε και πάρτε... από χιλιάδες ορθούς λόγους που ερμηνεύουν
τον κόσμο!
Παιδομάζωμα:
«Στρατολόγηση
των παίδων των χριστιανών από τους
Οθωμανούς».
- Βίαιη στρατολόγηση των παίδων
των χριστιανών από τους Τούρκους.
Εξισλαμισμός: «Αλλαγή της πίστης
και ασπασμός της ισλαμικής θρησκείας».
- Αίσχος! Αίσχος! Επί ποινή μαρτυρικού θανάτου εγένοντο οι εξισλαμισμοί των χριστιανών και όχι από
έρωτα προς το Κοράνιο και τα πιλάφια του παραδείσου του.
Πασάδες: «Ανώτεροι αξωματικοί
του οθωμανικού στρατού».
-Ανώτεροι αξιωματικοί του Τουρκικού στρατού.
Νεοελληνικός Διαφωτισμός: «Πνευματικό κίνημα που διαδίδει τις ιδέες
της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας».
- Πνευματικό κίνημα που διαδίδει
τις ιδέες της άθεης ευρωπαϊκής «ελευθερίας» και «ανεξαρτησίας».
Εξεγέρσεις: «Ένοπλες μορφές αντίστασης των υπόδουλων εναντίον
των κατακτητών.
- Επαναστάσεις Ελλήνων πατριωτών ενάντια στους Τούρκους κατακτητές.
Θούριος: «Επαναστατικό τραγούδι
του Ρήγα Φεραίου για τον ξεσηκωμό
των υπόδουλων Ελλήνων.
- Επαναστατικό τραγούδι του Ρήγα
για τον ξεσηκωμό πάντων των υπόδουλων Χριστιανών στους Τούρκους.
Δράμαλης: «Διοικητής των οθωμανικών εκστρατευτικών δυνάμεων
για την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης το 1822.
- Τούρκος πασάς που επεχείρησε
να καταστείλει την επανάσταση με
30.000 στρατό. Έπαθε πανωλεθρία και
ο ίδιος απέθανε από τη λύπη του!
Έξοδος του Μεσολογγίου: «Η κίνηση των πολιορκημένων Ελλήνων να
βγουν απ’ το φρούριο του Μεσολογγίου και να λύσουν έτσι την ασφυκτική πολιορκία των Οθωμανών».
- Παντού, σε όλο το βιβλίο, ψόφιες
επιτηδευμένες εκφράσεις για τους Ελληνικούς ηρωισμούς, ώστε να μην
προκαλέσουμε την οργή των Τούρ-
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κων... Έξοδος του Μεσολλογγίου σημαίνει: το αποφασιστικότερο και δραματικότερο γεγονός της Επανάστασης
που συνεκίνησε την παγκόσμια κοινή
γνώμη και ανάγκασε τους Ευρωπαίους
πολιτικούς να σκεφτούν διαφορετικά
για την Ελλάδα!
Ευρωπαϊκή παιδεία: «Είναι η μόρφωση, οι ιδέες και οι τρόποι που έχουν
οι μορφωμένοι Ευρωπαίοι της εποχής».
- Η υποκριτική ευγένεια, η ψυχρότης και η απύθμενη σκληρότητα που
επλήγωσαν βαθύτατα τον ελληνικό
χαρακτήρα.
Αλύτρωτες: «Οι περιοχές που παραμένουν εκτός Ελληνικών συνόρων.
Οι πληθυσμοί τους ονομάζονται αλύτρωτοι και το ζήτημα αλυτρωτισμός».
- Πρώην ελληνικές περιοχές που
δεν έχουν ελευθερωθεί, αλλά... ντρεπόμαστε να το φωνάξουμε μήπως και
παρεξηγηθούμε!!!
Ελληνική ταυτότητα: «Το σύνολο
των στοιχείων που αποτελούν τη φυσιογνωμία του Έλληνα και Ελληνίδας».
- Αοριστολογίες για σοβαρότατο
νόημα. Ελληνική ταυτότητα = Ιστορία, Πολιτισμός, Πίστη.
Σμύρνη: «Πόλη στα παράλια της
Μικράς Ασίας με μεγάλο αριθμό ελληνικού πληθυσμού».
- Ελληνική πόλη που κατεστράφη
από τους Τούρκους.
Κεμάλ Ατατούρκ: «Ο ηγέτης του
απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων και μετέπειτα πρόεδρος της
Τουρκικής Δημοκρατίας».
- Ο σφαγέας των χριστιανών της
Τουρκίας και υπαίτιος της γενοκτονίας των Ποντίων, Αρμενίων και καταστροφής της Σμύρνης.
Μικρασιατική καταστροφή: «Ονομάζεται η ελληνική ήττα στη Μικρά
Ασία».
- Υπεραπλουστευμένη ερμηνεία!
Πολύ πρόθυμοι να δηλώσουμε την ηττοπάθειά μας και να κολακεύσουμε
την παλικαριά των Τούρκων... Απ’
όλη αυτή τη μεγάλη συμφορά, κάτι θα
έπρεπε να διδαχθούν τα παιδιά και όχι
να φανταστούν πως η δειλία μας προκάλεσε την καταστροφή. Να μάθουν
ότι: ο ελληνικός λαός πάνω στην κρίσιμη ώρα, απέσυρε την εμπιστοσύνη
του από τον Βενιζέλο, που είχε προωθήσει το εκστρατευτικό σώμα νικηφόρο κοντά στην Άγκυρα. Εξέλεξε για
ηγέτη του πολιτικό του αντίπαλο, που
η αλαζονεία του οδήγησε την εκστρατεία, στην ήττα και την καταστροφή,
και ανέδειξε τον Κεμάλ σε μεγάλο πολέμαρχο και τους Τούρκους ελευθερωτές...
Καλά θα κάνουμε μαθαίνοντας ιστορία να χαιρόμαστε και να αναπτερώνεται το ηθικό μας με τα κατορθώματα των πατέρων μας, αλλά και να
χύνουμε δάκρυα μετανοίας διδασκόμενοι από την πικρή αλήθεια. Γ.Σ.Γ.

