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Καινούργιος Χρόνος
με ανακαινισμένες δυνάμεις

Ο

ι γιορτές του δωδεκαημέρου έρχονται και φεύγουν
προσφέροντάς μας κάθε φορά τα δυναμικά εορταστικά τους μηνύματα, ανάλογα με τη δεκτικότητά μας, ώστε
να επανέλθουμε στον αγώνα της καθημερινότητας ενισχυμένοι, αισιόδοξοι και πλέον αποφασιστικοί.
Αυτή την επιθυμητή εξέλιξη
θα την έχουμε φυσικά όσοι δεν
παραδοθήκαμε ασυλλόγιστα στις
σειρήνες του καταναλωτισμού
και δεν θόλωσε ο νους μας από
τα πολύχρωμα λαμπάκια.
Αναλαμπές χρόνο με το χρόνο δέχεται ο νους μας συνειδητοποιώντας την εν χρόνω γέννηση του προαιώνιου Λόγου του
Θεού, όπου ο ακατάδεχτος κοσμικόχνωτος άνθρωπος δεν του
παραχώρησε ούτε μια καλύβα
«αξιοπρεπώς» για να γεννηθεί,
αλλά τον απώθησε στου σπηλαίου την απρόσιτη στέγη να
φιλοξενηθεί!
Δεδομένου ότι αυτή η συμπεριφορά των συμπατριωτών
του Χριστού συνεχίστηκε καθ’
όλην την επίγειό Του ζωή, μέχρι
και του Σταυρικού Του θανάτου,
και συνεχίζεται, από τους ομοίους των, οπλίζεται ο νους μας
ανακαινιζόμενος με αγωνιστικότητα ενάντια εις «πα~ν υ{ψωμα
ε]παιρόμενον κατα` τη~ς γνώσεως του~ Θεου~» και υψούμενο
κατά των απλών ανθρώπων που αποτελούν την Εκκλησία
Του! Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να βλέπουμε την χώρα μας, την ποτισμένη με αίμα μαρτύρων και ηρώων, να
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΤΟ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ

Ο

ι θάλασσες που πάντα αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και των
λαών, δεν ήσαν πάντα όλες πλεύσιμες
ούτε και είναι μέχρι σήμερα. Άλλες
γιατί το έχουν συνήθειο, συχνά, να είναι φουρτουνιασμένες και άλλες γιατί
το θεωρούν καθήκον τους να είναι
τους χειμερινούς μήνες παγωμένες.
Τις δεύτερες, δεν τις ενδιαφέρει καθόλου που η παγερή συμπεριφορά τους
προξενεί -για πολλούς μήνες- δυσάρεστες συνέπειες στις επικοινωνίες των

Η Υπαπαντή του Κυρίου

Σ

αράντα μέρες μετά τα Χριστούγεννα, οι ενορίες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας γιορτάζουν την Υπαπαντή του
Κυρίου. Όμως επειδή συνήθως η γιορτή πέφτει σε εργάσιμη μέρα, έχει σχεδόν μισοξεχαστεί. Παρ’ όλα αυτά έρχεται
όταν η Εκκλησία ολοκληρώνει «το χρόνο των Χριστουγέννων», αποκαλύπτοντας και συγκεφαλαιώνοντας το νόημα
των Χριστουγέννων σ’ ένα ρεύμα καθαρής και βαθιάς χαράς. Η
εορτή αναφέρεται σ’ ένα γεγονός
που καταγράφεται στο ευαγγέλιο
του αποστόλου Λουκά. Σαράντα
μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ, ο
Ιωσήφ και η Μαρία, ακολουθώντας τη θρησκευτική συνήθεια
της εποχής, «ἀνήγαγον αὐτὸν
εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι
τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται
ἐν νόμῳ Κυρίου…» (Λουκ. Β΄
22-23).
Πόσο εκπληκτική και όμορφη είναι η εικόνα, ο πρεσβύτερος
να κρατά στην αγκαλιά του το
βρέφος, και πόσο παράξενα τα
λόγια του: «ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλ‐
μοί μου τὸ σωτήριόν σου…».
Συλλογισμένοι αυτά τα λόγια
αρχίζουμε να εκτιμούμε το βάθος αυτού του γεγονότος και τη
σχέση που έχει με μας, με μένα,
με την πίστη μας. Υπάρχει στον
κόσμο κάτι πιο χαρούμενο από
μια συνάντηση, μια «υπαπαντή»
με κάποιον που αγαπάς; Είναι αλήθεια πως το να ζεις σημαίνει να περιμένεις, να αποβλέπεις σε μια συνάντηση. Δεν
είναι άραγε η υπερβολική και όμορφη προσδοκία του Συμεών το σύμβολό της; Δεν είναι η πολύχρονη ζωή του
(Συνέχεια στη σελ. 3)

ανθρώπων. Ανυποχώρητες, με πείσμα
απλώνουν παντού τα αδάμαστα «λευκά τους απαγορευτικά», μέχρι κάποια
ώρα που θα ωριμάσει της υπομονής ο
πανίσχυρος ήλιος και με τις ζωογόνες
ακτίνες του θα τα δαμάσει.
Έτσι μόλις έρθει η άνοιξη, οι θάλασσες του βορρά θα σπάσουν το
πρώτο τους χαμόγελο που όμως δεν
θα είναι και τόσο καλοδεχούμενο από
του ανθρώπους, γιατί ολόκληρη την
χειμερινή περίοδο δεν είδαν έστω μία
μικρή περίοδο χάριτος.
Είδαν και απόειδαν οι αποκλεισμένοι κάτοικοι του Νότου που είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του βορρά και κατασκεύα-

σαν ένα ογκώδες πλεούμενο που θα
έσπαγε τους πάγους και θα αποκαθιστούσε την πολυπόθητη επικοινωνία
χωρίς να περιμένουν να λήξουν οι ατελείωτες βαρυχειμωνιές.
Σήμερα που ζούμε στην εποχή του
«θερμοκηπίου» που λιώνει τους φυσικούς πάγους πιο βιαστικά, άλλου είδους πάγοι και παγετώνες εμφανίζονται σ’ ανατολή, στη δύση στο νότο
και στο βορρά που δυσκολεύουν πολύ
την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ακόμα κι αν ευρίσκονται στη ίδια
φαμελιά!
Κρυάδα. Πρόσωπα απρόσιτα. Φυσιογνωμίες με «κατεβασμένα τα ρολά»,
(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 2
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Καινούργιος Χρόνος
με ανακαινισμένες
δυνάμεις
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

εξελίσσεται σε στίβο αρπαγής και αναλγησίας και σε χωματερή πολιτιστικών υποπροϊόντων.
Δεν μπορούμε να την βλέπουμε αδιαμαρτύρητα και αμαχητί να παραδίδεται στις έρπουσες «νεοεποχικές δυνάμεις που επιχειρούν να αφαιρέσουν
από τον νου και τη ζωή μας αυταπόδεικτες αλήθειες που μας έχουν ζωογονήσει γενεές γενεών!
Εφθάσαμε στο σημείο, υπουργικές
αποφάσεις να στηρίζουν επίμονα και
αναίσχυντα την διατήρηση σχολικού
βιβλίου της ιστορίας του Δημοτικού,
με σκοπό τη διανοητική παραμόρφωση των μελλοντικών Ελληνορθοδόξων
γενεών. Φυσικά καθ’ υπαγόρευση
των... εμπνευσμένων νεοπλανητικών
οραματισμών!
Δοξασμένος να είναι ο Θεός, που η
ωμότατη αυτή επίθεση, την οποία κατά μέτωπο εδέχθη ο Ελληνισμός, απεκρούσθη, και τα υπεύθυνα πολιτικά
πρόσωπα αυτής της παρεκτροπής, διά
σωφρόνων ψήφων απεμονώθησαν.
Όμως ο πόλεμος αυτός που στόχο
έχει την Ελληνορθόδοξη ζωή συνεχίζεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους και με υπουργικές «εκσυγχρονιστικές» και «μεταρρυθμιστικές» αποφάσεις! Κατάργηση εξομολόγησης
στα σχολεία, επικείμενη ολοκληρωτική κατάργηση προσευχής και αφαίρεση των εικόνων, για να μην σκανδαλίζονται οι αλλοδαποί μαθητές!
Κάποιοι πολυπολιτισμικόνοες ευγενέστατοι συμπατριώτες μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι τους φιλοξενούμενους στο σπίτι μας πρέπει
να τους κάνουμε αφεντικά, με όλη τη
σημασία της λέξης, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να δειχθούμε ρατσιστές!
Κορυφαίος καθηγητής της Θεολογίας του Πανεπιστημίου κατήγγειλε:
«Μου ανετέθη η συγγραφή βιβλίου
θρησκευτικών της 1ης Λυκείου, όπου
άλλα έγραψα και άλλα εξετυπώθησαν
με την υπογραφή μου!»...
Αυτή την ώρα που ο γράφων αναφέρει τα παραπάνω, τα Μ.Μ.Ε. πληροφορούν ότι ιερωμένος ενορίας περιοχής Πηλίου, τιμωρείται με φυλάκιση
70 ημερών, με τριετή αναστολή, διότι
η καμπάνα του ναού του ενοχλούσε ιδιοκτήτη και πελάτες κάποιου ξενοδοχείου!
Μετά τους «εκσυγχρονισμούς»,
που μετάλλαξαν τη ζωή μας με τις
ταυτότητες και μετά τις πειραματικές
οικονομικές «μεταρρυθμίσεις» που
την μεταλλάσσουν τώρα, καραδοκούν
στη συνέχεια βαρύτατες ευροδουλοπρεπείς αποφάσεις, όπως χωρισμός

Εκκλησίας από Κράτος, με όλες του
τις ψυχροκοινωνικές συνέπειες και
λοιπές εξελίξεις. Αυτή την ευκαιρία
περιμένουν αρκετοί πολιτικοί μας παράγοντες, για να απελευθερωθούν από
το φάσμα οιουδήποτε μεταφυσικού
ελέγχου! «Όταν δεν υπάρχει Θεός,
γιατί να μην τα κάνουμε όλα...» (Ντοστογιέφσκυ).
Μήπως με όλα τα θρασύτατα νεοεποχικά έργα και μεταβολές που συμβαίνουν στη χώρα μας θα πρέπει να
ομολογήσουμε ότι είναι καιρός να κατέλθουμε ο λαός από τους θρόνους της
«μεγαλοψυχίας» μας και συστηματικά
να αρχίσουμε να δίνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις όπου δει, κατά τον
τρόπο που εδόθη, δόξα τω Θεώ, η κατάλληλη απάντηση στους αρμόδιους
ή αναρμόδιους για την πλαστογράφηση της Ιστορίας;
Τέτοιες απαντήσεις μπορούν να
δώσουν φορείς και ομάδες που διακρίνονται για τον ζήλο τους περί της
αληθείας και προ πάντων εκκλησιαστικές ενορίες. Μολονότι η νεοεποχική πολεμική στόχο έχει το πρόσωπο
του Χριστού και του Ελληνισμού τον
ενταφιασμό, οι «εκλεκτοί» όμως από
τέτοιες μικροπρεπείς προτάσεις δεν
συγκινούνται. Οι συνοδεύοντες τον
Χριστό «ενθουσιωδώς», όπως στην
περίπτωση του τυφλού της Ιεριχούς
(Λουκ. ιδ΄ 35-43) φροντίζουν να επιβάλουν τη σιγή στις κραυγές αγωνίας
των πασχόντων και διαμαρτυρομένων,
για να μην ενοχληθεί ο Διδάσκαλος
και να μην ταραχθεί ο θρησκευτικός
τους καθωσπρεπισμός. Οι κραυγές
όμως, όλο και δυνατότερα ακούγονται
και εάν δεν τις ακούει η ευαισθησία
της «ευσέβειας» θα τις δεχθεί τελικά
του «λείμματος» η προθυμία.
Σε όλες τις εποχές προνοεί ο Θεός
να απομείνει ένας αριθμός προσώπων
με ανθρώπινη καρδιά, έστω και αν αυτός προέρχεται εκ του γένους των
«Σαμαρειτών», ώστε να μπορέσει να
συνεχιστεί η ζωή.
Στην εποχή του Ηλία, όπου ο Ζηλωτής Προφήτης παραπονέθηκε ότι
έμεινε μόνος, έλαβε την απάντηση:
«Καταλείψεις ε]ν 5Ισραήλ, ε[πτα` χιλιάδας α]νδρω~ν, πάντα γόνατα, α\ ου]κ
ω}κλασαν γόνυ τω~? Βάαλ, καa πα~ν
στόμα, ο\ ου] προσεκύνησε αυ]τω?»~
(Βασ. Γ΄ 18).
Το λείμμα είναι η μαγιά που λέει ο
μεγάλος Μακρυγιάννης και προορίζεται να δώσει πάλι ζωή με ανακαινισμένες δυνάμεις.
«Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και
ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να
μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε
από μας και μένει και μαγιά».
Ο ανακαινισμένος νους, η ανακαινισμένη καρδιά και η ανακαινισμένη
συνείδηση, είναι απαραίτητα στον
Χριστιανό, για να μπορεί να ελέγχει

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Όσα και να μουρμουράμε
την παράδοση τιμάμε...

Π

όσα να βλέπει ο άγρυπνος
της Δίκης οφθαλμός
ευρώ να φτερουγίζουνε
απ’ του φτωχού το βιος.
Πόσα γλιστράνε φανερά
βροντούν και κουδουνίζουν
και προκαλούν τους πένητες
και τους κρυφοεξοργίζουν.
Η αδικία κρύβεται
σεμνά ενδεδυμένη
όμως σαν έρθει η ώρα της
αμέσως εμφανίζεται
παρδαλοφορεμένη.
Ας μην αιφνιδιαζόμαστε
μ’ όσα μας βομβαρδίζουν,
δικά μας χέρια φύτεψαν
δικά μας και θερίζουν.
Μετανοιωμένοι σοβαροί
στο δρόμο προχωράμε
π’ ανοίξαν οι πατούσες μας
και στραβοπερπατάμε.
Πάλι δεν θα την πάθουμε
δεν θα εξαπατηθούμε
όσο κι αν μας πλευρίσουνε
δεν θα παραδοθούμε.
Πλατύναν τα χαμόγελα
βροχή οι υποσχέσεις
πάλι μας πήρε ο χείμαρρος
κρατήσου να μην πέσεις.
ο Παράλογος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχίζονται οι ομιλίες της
Ομάδας, που εκδίδει το φυλλάδιο «ο Άγιος Ελευθέριος», εις
το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Πεύκης, κάθε Σάββατο και
ώρα 8-9 μ.μ.
και να γνωρίζει τι αρέσει στον Κύριο.
Μόνο με ανανεωμένο νου, καρδιά και
συνείδηση ο Χριστιανός γνωρίζει τι
είναι ευάρεστο στο Θεό» (Ιουστίνου
Πόποβιτς, «προς Εφεσίους επιστολή
Παύλου», σελ. 270).
Ας ανακαινίσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας συν Θεώ, με την ευκαιρία
του καινούργιου χρόνου, όσοι αισθανόμαστε τα κενά και τα χάσματα της
σύγχρονης πραγματικότητας και όχι
μόνο να εξαπτόμαστε προσωρινά, απ’
άκρη σε άκρη πυρπολούμενοι, και αδικούμενοι και εμπαιζόμενοι και παντοιοτρόπως ταπεινούμενοι.
Πράξεις είναι ανάγκη να δώσουν
την διέξοδο.
Γ. Σ. Γκεζερλής
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«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ»

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

αθώα ιδιαιτερότητα και προτίμηση,
αλλιώς θα τους αποδοθή η «ρετσινιά»
του ρατσιστή! Κάτω από τον όρο «ρατσισμός» γίνεται τα τελευταία χρόνια
προσπάθεια να δικαιωθούν και να διαφημισθούν όλες οι διαστροφές και οι
ψυχικές ανωμαλίες, που σαν άλλος
καρκίνος κακοποιούν τον νου, την
καρδιά και τις ψυχές των ανθρώπων,
που ζουν μακριά από τον Χριστό και
τις οδηγίες Του.
Η νέα αυτή ερμηνεία του όρου έχει

Σελίδα 3

Η Υπαπαντή
του Κυρίου*
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

σύμβολο της προσδοκίας, αυτός ο
το υπ’ αριθμ. 110 φυλλάδιο του
«πρεσβύτης» που περνά ολόκληρη τη
«Αγίου Ελευθερίου», μηνός Ιαζωή του περιμένοντας το φως που φωνουαρίου 2005, γράψαμε για τις οδητίζει τους πάντες και τη χαρά που
γίες 2000/43 και 2000/78 της Ε.Ε. που
πληρώνει τα πάντα; Πόσο δε απροσήλθαν στη χώρα μας και αφορούσαν
δόκητο, πόσο άρρητα όμορφο είναι το
«κάθε διάκριση λόγω φυλετικής ή εότι το πολυαναμενόμενο φως και η
θνοτικής καταγωγής, καθώς και
χαρά έρχεται στον πρεσβύτη Συλόγω θρησκευτικών ή άλλων πεμεών με ένα παιδί! Φανταστείτε
Ευχόμεθα ολόψυχα ο Πανάγαθος
ποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
τα τρεμάμενα χέρια του γέροντα
και σεξουαλικού προσανατολιΘεός να συγχωρήσει και να αναπαύσει
Συμεών καθώς παίρνει στην ασμού στον τομέα εργασίας και ατην ψυχή του Αρχιεπισκόπου Χριστόγκαλιά του το σαρανταήμερο
πασχόλησης».
δουλου που με ηρωϊσμό υπέμεινε την
βρέφος τόσο τρυφερά και προσεΜέσω του «Ορθόδοξου Τύκτικά,
ατενίζοντας το μικρό πλάτραγικότητα
της
ασθένειάς
του
και
που» της 11-1-08 πληροφορούμεσμα,
και
πλημμυρίζοντας από δοτην κάθετο λήξη της σταδιοδρομίας
θα ότι ενοριακό περιοδικό υπό τον
ξολογία:
«νῦν ἀπολύεις τὸν
του.
τίτλο «Ενοριακή Ευλογία», δημοδοῦλον
σου,
δέσποτα, κατὰ τὸ
σιεύει άρθρο που γνωστοποιεί ότι
Ελπίζουμε και διακαώς παρακαρῆμα
σου
ἐν
εἰρήνῃ∙
ὅτι εἶδον οἱ
οι παραπάνω οδηγίες ψηφίστηκαν
λούμε, να μην λογισθεί Κύριος την αὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου».
νόμος από την Κυβέρνησή μας το
κραία έκφραση της κοινωνικότητάς
2005 που ορίζει: «Ρατσισμός είναι
Ο Συμεών περίμενε. Περίμενε σε
του που τον οδήγησε να εναγκαλισθεί
κάθε διάκριση λόγω φυλετικής ή
ολόκληρη τη ζωή του, και είναι
τον Παπικό ολοκληρωτισμό και να την
εθνοτικής καταγωγής ή άλλων πεβέβαιο πως στοχαζόταν, προσευποιθήσεων..., ή γενετήσιου προκαταστήσει παράδειγμα προς αποφυχόταν και βάθαινε καθώς περίμενε
σανατολισμού».
έτσι, ώστε στο τέλος ολόκληρη η
γήν στο διάδοχό του.
Ξεκινώντας το κείμενό του το
ζωή του να είναι μια συνεχής
Είθε κεκαθαρμένος και εξιλεωμένος
εν λόγω σώφρον ενοριακό περιο«Παραμονή» της χαρούμενης συυπό της θλίψεως της μεγάλης που υπέδικό μας λέει: «Πολλά πνευματικά
νάντησης.
στη, να παραμείνει στη μνήμη μας, ως
θέματα περιμένουν την σειρά
Δεν είναι καιρός να αναρωτη«ο Χριστόδουλός μας».
τους, για να αναπτυχθούν από τις
θούμε τι περιμένουμε; Τι επιμένει
στήλες του περιοδικού μας, αλλά
η καρδιά μας να μας υπενθυμίζει
τώρα τελευταία όλο και κάτι επισυνεχώς; Μεταμορφώνεται βαθκίνδυνο παρουσιάζεται στην καμιαία η ζωή μας σε μια αναμονή,
θημερινή μας ζωή, το οποίο μας
καθώς περιμένουμε να συναντηαναγκάζει να αλλάξουμε σειρά,
θούμε με τα ουσιώδη; Αυτά είναι
γιατί κρίνουμε πως η συζήτηση
τα ερωτήματα που θέτει η Υπαπααμερικανική προέλευση, ευρωπαϊκή
γύρω απ’ αυτό το έκτακτο έχει κατε- επεξεργασία και ελληνικό κατάντημα! ντή. Εδώ, σ’ αυτή τη γιορτή η ζωή του
πείγουσα προτεραιότητα.
Βλέπετε, οι κυβερνήτες μας φροντί- ανθρώπου αποκαλύπτεται ως ανυπέρΗ υπογράμμιση είναι δική μας και ζουν να υιοθετούν, να λανσάρουν και βλητη ομορφιά μιας ώριμης ψυχής,
εις μάτην καλούμε τους αγαπητούς να επιβάλουν κάθε παγκόσμιο ιδεολο- που έχει απελευθερωθεί, βαθύνει και
συνανθρώπους και εν Χριστώ αδελ- γικό σκουπίδι και αφήνουν επί πολλά καθαριστεί από κάθετι το μικρόψυχο,
φούς μας, από έτη και έτη να στρέ- χρόνια άλυτα και μπερδεμένα τα κοι- το ανόητο και τυχαίο. Ακόμη και τα
ψουν την προσοχή τους σ’ αυτές τις νωνικά προβλήματα, αδιαφορώντας γηρατειά και ο θάνατος, η γήινη μοίρα
κατεπείγουσες προτεραιότητες.
παντελώς για τις καθημερινές ζωτικές που όλοι μας μοιραζόμαστε, παρουΟ «αντιρατσιστικός» αυτός νόμος, ανάγκες του λαού μας, που είναι η σιάζονται εδώ τόσο απλά και πειστικά
για τον οποίο μας ενημερώνει το αγα- κατ’ εξοχήν δουλειά τους.
ως ανάπτυξη και άνοδος προς εκείνη
πητό περιοδικό, διαμορφώθηκε καΔεν προλάβαμε να χαρούμε με την τη στιγμή, όταν με όλη μου την καρτάλληλα από το Υπουργείο Παιδείας απόσυρση του ύποπτου βιβλίου της διά, στην πληρότητα της ευχαριστίας,
σε ένα ερωτηματολόγιο και εστάλη ιστορίας και μας ήρθε νέο χτύπημα, θα πω: «νυν απολύεις». Είδα το φως
στα σχολεία!
πιο σκληρό, με το φυλλάδιο αυτό, από να διαπερνά τον κόσμο. Είδα το «ΠαιΕλπίζουμε στο επόμενο φυλλάδιο το οποίο μεταφέρουμε χαρακτηριστι- δίον», που φέρνει στον κόσμο τόση
του «Αγίου Ελευθερίου» να έχουμε κά αποσπάσματα, ώστε ο καθένας να θεϊκή αγάπη, και που παραδίδεται σε
την ευκαιρία -Θεού θέλοντος- να σχο- καταλάβη πως το απροχώρητο στην μένα. Τίποτε δεν προκαλεί φόβο, τίπολιάσουμε κι εμείς το κείμενο του Υ- κατάσταση των σχολείων έχει ήδη τε δεν είναι άγνωστο, όλα τώρα είναι
πουργείου, όπου μας αφορά. Για την σημάνει. Διαβάζουμε:
ειρήνη, ευχαριστία, αγάπη. Αυτά φέρώρα παραθέτουμε χαρακτηριστικά α“...Οι Έλληνες (σύμφωνα με το νει η Υπαπαντή του Κυρίου. Εορτάζει
ποσπάσματα που επιλέγει η «Ενορια- Ευροβαρόμετρο) είναι από τους λιγό- τη συνάντηση της ψυχής με την Αγάκή Ευλογία».
τερο ανεκτικούς Ευρωπαίους σε θέμα- πη, τη συνάντηση μ’ αυτόν που μας
«Πρόκειται για ένα καινούργιο τα ομοφυλοφιλίας και ιδιαίτερου σε- έδωσε τη ζωή, και που μου έδωσε το
φυλλάδιο που κυκλοφορήθηκε από το ξουαλικού προσανατολισμού. Ακόμα κουράγιο να τη μεταμορφώσω σε αΥπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχο- και όσοι έχουν διαφορετικά θρησκευ- ναμονή. (π. Αλεξάνρδου Σμέμαν,
λεία, μέσα στο οποίο απερίφραστα τικά πιστεύω, συχνά αντιμετωπίζουν
«Εορτολόγιο» σελ. 85-88)
καλούνται οι μαθητές να απαρνηθούν προκαταλήψεις. Αυτές τις προκαταλή- * Ο πατήρ Αλέξανδρος έγραψε αυτή την
το Ευαγγέλιο και να δεχθούν αδιαμαρομιλία μόλις δύο εβδομάδες πριν από το
(Συνέχεια στη σελ. 4) θάνατό του.
τύρητα την ομοφυλοφιλία σαν μία

Σ

Σελίδα 4

ΖακχαAε, σπεύσας
κατάβηθι

Σ

αν αγριόγατος σκαρφάλωσε ο
Ζακχαίος στη συκομουριά διακαιόμενος από την επιθυμία να ιδεί
τον Ιησού ποιος είναι.
Δεν τον ενδιέφερε καθόλου η περιέργεια του ασφυκτικού πλήθους που
τον περιέζωνε και είχε στραμμένο το
βλέμμα του επάνω του γελώντας και
καγχάζοντας ηχηρά, βλέποντας ένα
σπάνιο και ασυνήθιστο φαινόμενο,
έναν αξιοπρεπή κύριο, αρχιτελώνη, να
υποβάλει τον εαυτό του σε κωμικές
κινήσεις που δεν είχαν προηγούμενο,
μόνο και μόνο για να ιδεί τον Χριστό!
Διασκεδαστικές για το πλήθος εικόνες που όμως διαφορετικά αξιολογήθηκαν από τον Διδάσκαλο. Του όχλου οι φαιδροί χαρακτηρισμοί μερικές φορές προσκρούουν στην πραγματικότητα της αντιρρήσεως. «ΖακχαAε,
σπεύσας κατάβηθι1 σήμερον γα`ρ ε]ν
τω~? οFκω? σου δεA με μεAναι» (Λουκ.
ιθ΄ 5).
Τόσος λαός τριγύρω. Ποικιλία
προσώπων. Άνθρωποι φτωχοί, «ταπεινοί», αξιόλογοι και ασήμαντοι. Τον
ζάπλουτο αρχιτελώνη, τον σκληρό και
εκβιαστή διάλεξε ο Χριστός να τιμήσει με επίσκεψη στο σπίτι του;
Ακατανόητη η συμπεριφορά του
Διδασκάλου για τους Ιουδαίους! Δεν
έμενε παρά να του προσάψουν και τον
χαρακτηρισμό ο «φίλος τελωνών και
πορνών»! Δεν τους άρεσε κάποια γενικότερη έκφραση που να συμπεριλαμβάνει όλους του ανθρώπους. Άφησαν τους εαυτούς τους απ’ έξω, μη
πορνεύοντες και μη όντες φιλοχρήματοι παρά γνήσια τέκνα του Αβραάμ!!!
Η ιστορία του Ζακχαίου στη συνέχεια είναι σε όλους μας γνωστή. Πως
το φιλότιμο τον οδήγησε να απεκδυθεί
την περιουσία του, που είχε αποκτήσει
με παράνομους τρόπους, γνωρίζοντας
πλησιέστερα και βαθύτερα τον Χριστό
μέσα εις τον οίκο του. Δεν αρκέστηκε
μόνο στην εξωτερική θέα Του, όπως
ήταν αρχικά η επιθυμία του αλλά υπερέβη κάθε εμπόδιο και φραγμό, ώστε
να Τον πλησιάσει εγγύτερα και ν’ ακούσει από το στόμα του Άρχοντος
της Ζωής: «σήμερον σωτηρία τω~?
οFκω? τούτω? ε]γένετο, καθότι καa
αυ]το`ς υdο`ς 5Αβραάμ ε]στιν» (Λουκ.
ιθ΄ 9).
Το θαυμαστό δεν είναι ότι κάποτε
ο Χριστός επεσκεύθη το σπίτι του
Ζακχαίου μ’ αυτόν τον «ακατανόητο»
για τους Ιουδαίους τρόπο, αλλά το ότι
πάντας τους Ζακχαίους όλων των εποχών επισκέπτεται εις τον «νευματικόν» οίκον τους! Αρκεί με έμπρακτο
ζήλο να επιθυμήσουν να ιδούν το
Πρόσωπό Του.
Γ.Σ.Γ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΟ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

σοβαρές, παγερές, σίγουρες πως δε σ’
έχουν ανάγκη. Τέλεια ανεξάρτητες και
αυτάρκεις! Βέβαια όταν έλθουν απέναντι σου πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να σε καλημερίσουν, με μια πνιγμένη όμως σκαιά φωνή, μην τυχόν και
μερικά ηχητικά ρινίσματα εγκαρδιότητας τους ξεφύγουν και ξεθαρρέψει η
ασημαντότητά σου, εξ αιτίας της επιείκειάς τους!
Ψυχολογικοί παγετώνες που έχουν
δημιουργηθεί από ακραίες θερμοπολεμικές και ψυχροπολεμικές συρράξεις.
Κατάλοιπα, αλλά και εκσυγχρονισμένα όπλα οικονομικής και «πολιτισμένης» ανθρωποσφαγής! «∆ια` το` πληθυνθη~ναι τη`ν α]νομίαν ψυγήσεται η[
α]γάπη τω~ν πολλω~ν» (Μτθ. κδ΄ 12).
Η κρύα συμπεριφορά και η επιφυλακτικότης αρχίζει να επηρεάζει και
τα άδολα και αυθόρμητα πρόσωπα,
ενώ στους… ξεθαρρεμένους πλέον,
δυναμικούς πολίτες ξεχειλίζει η ζωντάνια και οι κυκλοθυμικές διαθέσεις,
για να καμαρώνει τα έργα της η ανομία, έχοντας αποκτήσει την βεβαιότητα ότι αυτή είναι καμία άλλη!...
Με οίκτο και περιφρόνηση απομονώνονται όσοι δεν κατάφεραν να εμπνευστούν από τους μοντέρνους ξέφραγους ρυθμούς, αποτελώντας πλέον
κλασσικά παραδείγματα προς αποφυγήν για τους πολλούς.
Η κρυάδα, τέλος, και η αδιαφορία
είναι οι ανύπαρκτοι αρμοί προσέγγισης με τον συνάνθρωπο που βασιλεύουν μέσα στο λάκκο της δογματικής
παγερότητας. Πλην όμως η εξωτερική

«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ»
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

ψεις πρέπει να ξεπεράσει η κοινωνία
μας -ή τουλάχιστον η γενιά μας. Ας
σκεφτούμε ότι ακόμα και κάθε φορά
που αναπαράγουμε με ευκολία κάποιο
αρνητικό στερεότυπο, αδικούμε, μειώνουμε και προσβάλουμε κάποιους
ανθρώπους χωρίς κανένα απολύτως
λόγο”.
Κατά το Υπ. Παιδείας δεν είναι
σοβαρός λόγος το Ευαγγέλιο, για να
το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας! Ωστόσο, μέσα στο σχολείο μπορεί άνετα ένας μαθητής να εκτοξεύη “αρνητικά στερεότυπα” εναντίον εκείνων,
που πιστεύουν στον Θεό και στην Εκκλησία, αρκεί να προσέξει να μη θίξει
συμμαθητές του της παραπάνω συνομοταξίας, δηλαδή εκείνους με τις ευαίσθητες ιδιαιτερότητες...»
Με άλλα λόγια, γενικεύεται υπό
του νόμου η προστασία της ανομίας!
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θεατρική εικόνα της ψύξης όταν συναντάει τα συμφέροντα είναι συναρπαστική!!!
Αχνίζει από ζεστασιά και κολακευτικές τρυφερότητες που θαυμάζει κανείς το τάλαντο που μεταλλάσει με
τόση τελειότητα ανθρώπινες συμπεριφορές!
Οι «δημόσιες σχέσεις» καλούνται
παντού να καλύψουν την έκταση της
κάθε ανειλικρίνειας, κοροϊδίας και
απάτης! Το κρύο θέλει θέρμανση κι οι
παγετώνες λάβα!..
Θεατρικές παραστάσεις υψηλόβαθμων θερμοκρασιών Κελσίου αγωνίζονται να πείσουν το θύμα τους για
την αγάπη και εκτίμηση που τρέφουν
για το πρόσωπό του και την αμέριστη
«φιλολογική» συμπαράσταση για τις
περιστάσεις που τυχόν το πολιορκούν!
Μ’ αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται
πάσα… φάραγξ και βουνός, κάθε
κρυάδα και κατάψυξη. Οδεύουμε πλέον με ενθουσιασμό εις οδόν μεταλλαγμένης τελειότητας! Κανένα κενό!
Κανένα λάθος! Ανύπαρκτη η τύπτουσα συνείδηση, διότι δεν έχει λόγο να
υπάρχει!
Από την ώρα που βρέθηκε η μηχανή που μεταλλάσει τις Ερινύες σε Ευμενίδες, το υποκριτικό χαμόγελο μπορεί ν’ ανθίσει παντού, έστω κι αν ορισμένοι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται
για «σαρδόνιο».
Όσοι καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της κατάστασης μάλλον θα
πρέπει να συμμετάσχουμε σε εκστρατεία αναθέρμανσης της παγερής κοινωνικής ατμοσφαίρας, καίοντας κατά
δύναμη τους ατμολέβητες της εις Χριστόν πίστεως, μήπως και γίνει το περιβάλλον του καθενός μας λιγότερο
παγερό.
Μήπως και δώσουμε στο μέλλον
μια σκυτάλη λίγο διαφορετική απ’ αυτή των παγερών «συμφερόντων» που
κρατάμε σφικτά στα χέρια μας, και λίγο ανασάνει η ζωή.
Το να κάνει κανείς ένα τόσο κοπιαστικό έργο περιμένοντας μικρά αποτελέσματα είναι μεγάλο κατόρθωμα, και επειδή δεν είμαστε άνθρωποι
των μεγάλων κατορθωμάτων, ας παρακαλέσουμε με ειλικρίνεια και θέρμη
τον Δυνάμενον σώζειν εκ θανάτου τας
ψυχάς και την χώραν ημών και ας
πράξουμε αναλόγως.
Γ. Σ. Γκεζερλής
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr
Στείλτε μας το email σας, για να σας
αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα www.pigizois.gr

