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Ρωτούσανε οι Μαθητές
τον Μέγα Δάσκαλό τους

Π

ες μας, Χριστέ, πώς έζησες τρεις μέρες μες στον Άδη;
Πώς άντεξες, Εσύ το Φως, μες στο πηχτό σκοτάδι;

Σε ξένη χώρα κι άχαρη
πήγες να κατοικήσεις;
Κι άλλους καρπούς της
κόλασης επήγες να τρυγήσεις;
Δεν χόρτασαν τα σπλάγχνα
Σου φαρμακερή κακία
οδύνες, εξευτελισμούς,
απάνθρωπη μανία;
Σου δώσανε στη δίψα σου
να πιεις με σπόγγο ξύδι,
μα Εσύ διψούσες χορτασμό
στης θλίψης το ποτήρι!
Τόση αγάπη γι’ άνθρωπο
καρδιά δεν έχει νοιώσει
να λιώνει μες στο θάνατο
ζωή για να του δώσει.
Και να διψά και να ποθεί
κι άλλα πολλά να πάθει
να μην βρεθεί ποτέ κανείς
άδικα που εχάθη.
-Τον Άδη σαν αντίκρισα,
αυτόν τον άδειο κόσμο
από χαρά και νόημα
έκφραση και ζωντάνια
Ξεμακρυσμένο από ζωή τέλεια απομονωμένο
μέσα σε χώρο πένθιμο ασύλητα κλεισμένο,
Τι καταδίκη φοβερή π’ ανθρώπους περιμένει
με τ’ άδικο πάνω στη γη που είναι σφικτά δεμένοι,
(Συνέχεια στη σελ. 2)

Από το διαδίκτυο

περί ομοφυλοφίλων ο λόγος

Π

αραθέτουμε, ως έχει, από του διαδικτύου, υπόδειξη της Εθνικής
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προς την Κυβέρνηση, για να
μην αγνοηθούν στο υπό σύνταξη νομοσχέδιο και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια!
Δικαιολογημένος ο πόνος της Εθνικής μας Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μην τυχόν και
ξεφύγουμε από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εκτεθούμε σε βασικό πολιτιστικό επίπεδο!
Αφού ήδη η εν λόγω Επιτροπή έχει
θριαμβεύσει αγωνιζόμενη για τους αγνοούμενους της Κύπρου και τους ε-

ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Θ

εμελιώδης αρχή και πρωταρχικός νόμος μέσα στο απέραντο σύμπαν είναι η κίνηση. Μία έννοια κεφαλαιώδους σημασίας που ενυπάρχει σε κάθε στοιχείο ζωής,
αλλά και στοιχειοθετεί, ορίζει
και αποδεικνύει την ίδια τη
ζωή. Τίποτα δεν υπάρχει σ’
όλη την δημιουργία που να
μην υφίσταται την δύναμη αυτή. Ο άνθρωπος, τα ζώα τα
φυτά, ακόμα και η άψυχη ύλη
που φαντάζει ακίνητη (οι πέτρες, οι βράχοι τα βουνά), υπόκεινται στην δύναμη της κίνησης και της αλλαγής.
Ο Σωκράτης (Θεαίτητος)
βλέπει στην κίνηση δύο δυνάμεις, και την ορίζει ως μετατόπιση και ως μεταβολή. Και
ως μετατόπιση νοούμε την
κίνηση εκείνη που δέχεται ένα
σώμα -είτε από εσωτερική είτε
από εξωτερική δύναμη- και
του προκαλεί αλλαγή στη θέση, οπότε κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο χώρος-τόπος.
Ως μεταβολή δε, την κίνηση
εκείνη που διέπει ένα σώμα
και του προκαλεί μεταβολήαλλοίωση στη μορφή ή την
ουσία του, οπότε κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο χρόνος.
Η κίνηση λοιπόν που λαμβάνει χώρα εν τόπω και χρόνω
κυλάει σ’ όλα τα σώματα ως ωστική και ζωογόνος δύναμις.
«Τα` πάντα ρ[εA» (όλα ρέουν, κινούνται) θα πει κι ο Ηράκλειτος και θα δώσει το στίγμα της δύναμης αυτής που συνέχει τα σύμπαντα.

νταφιασμένους της... ελληνικής ευημερίας, τώρα δικαιούται να βάλει ψηλά τον πήχη επιδιώκουσα το ευροκαθομοίωσιν!
Παρόλα της τα κατορθώματα, απ’
ό,τι φαίνεται, το αρμόδιο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, μάλλον δείχνει να κάμπτεται στις αξιοπρεπείς, αξιοσέβαστες
και εκσυγχρονισμένες επιδιώξεις της!
Επιτέλους, σε κάτι πρέπει να δικαιωθεί αυτός ο έρμος άνθρωπος, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ιδρυθεί επιτροπή για την στήριξη των δικαιωμάτων
της «Επιτροπής των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου».
«Σύμφωνο και στα ομόφυλα
ζευγάρια»
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώ-

(Συνέχεια στη σελ. 2)
ματα του Ανθρώπου υποδεικνύει στην
κυβέρνηση ότι ο αποκλεισμός από το
νομοσχέδιο ζευγαριών του ιδίου φύλου αποτελεί δυσμενή διάκριση σε
βάρος τους, η οποία είναι αντίθετη σε
διεθνείς συνθήκες
Την επέκταση των ρυθμίσεων για
το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης
και στα ζευγάρια του ιδίου φύλου υποδεικνύει στην κυβέρνηση η Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε
θέματα σεβασμού και παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Παρεμβαίνοντας στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας,
(Συνέχεια στη σελ. 3)

Σελίδα 2

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ρωτούσανε οι Μαθητές
τον Μέγα Δάσκαλό τους
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Με κύκλωσαν παντού ψυχές
μυριάδες, σαν μελίσσια
σμήνη σαν τ’ άστρα τ’ ουρανού
με προσμονή περίσσια
Που έτρεφε η ελπίδα τους
θαμπά σαν το καντήλι
που λιγοστό το λάδι του
καίει και τρεμοσβήνει.
Τι ήταν αυτό που μάζευε
όλους σαν την κηρύθρα;
Τριγύρω μου, συνωστισμός
συγκέντρωση μεγάλη.
Ήταν του πόνου η σκιά
της φρίκης μου η ζάλη
που νοιώσανε τα έγκατα
και δεν ξανάγιν’ άλλη.
Σαν άρχισε ο λόγος μου
να στάζει αγάλι - αγάλι
παρηγοριά μες στις ψυχές
κάτι που δεν τολμούσαν
Να το πιστέψουν, γεγονός
που αιώνες εποθούσαν.
Φωτίστηκαν τα πρόσωπα
Σκιρτήσανε τα βράχια
Που ’χαν πετρώσει τις καρδιές
πολλές χιλιάδες χρόνια
και κίνησε ένας ποταμός
ψυχών λευτερωμένων
Ψάχνοντας για την έξοδο
την πικροσφραγισμένη.
Η τρίτη μέρα ήτανε
της τριήμερης ταφής μου,
όταν ο Άδης σείστηκε
απ’ την Ανάστασή μου.
Τέτοια ανταρσία γίνηκε
χαμός μες στο σκοτάδι
φωτοβολήσαν οι πυρσοί
δονήθηκαν τα βάθη.
Κι ακούστηκε σαν προσευχή
ύμνος δοξολογίας
και του θανάτου η φυλακή
λούστηκε σ’ ευλογία.
«Λαμπρός πάλι ανέτειλες
Ήλιε Δικαιοσύνης
και Συ πρωτότοκε νεκρέ
το χέρι σου μας δίνεις.
Χριστέ, ανέστης δόξα Σοι
Μεγάλο τ’ όνομά Σου
Δεν άντεξε τη θλίψη μας
ούτε η Θεότητά Σου!
Κεντήθηκε και άστραψε
επίκρανε τον Άδη
το φως της το αιώνιο
έδιωξε το σκοτάδι.
Τα κλείθρα και τα μάνταλα
σκορπίσαν στον αέρα

ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Η κίνηση λοιπόν ορίζει την ζωή, και η
κίνηση είναι η ίδια η ζωή, και η ζωή
είναι κίνηση. Ό,τι μένει ακίνητο
σκουριάζει, αλλοιώνεται, φθείρεται,
νεκρώνεται και αποσυντίθεται. Την
ακινησία ορίζει η φθορά και ο θάνατος. Τα αναπόδραστα δεσμά του Άδου, που καθηλώνουν στο σταυρό των
παθών και των θλίψεων την ψυχή του
ανθρώπου, «μη` δυναμένην α]νακύψαι
εDς το` παντελές». Ο άνθρωπος αδρανοποιείται, παραλύει, στενάζει υπό το
βάρος του ζυγού και τα σπλάγχνα του
σπαράσσονται στην ορμή και τη βία
των αρπακτικών θλίψεων. Μόνη του
ελπίδα ο ημίθεος αθλητής του δύσβατου δρόμου της Αρετής.
«ΕF τις θέλει ο]πίσω μου ε]λθεAν,
α]παρνησάσθω ε[αυτο`ν καa α]ράτω το`ν
σταυρο`ν αυ]του~ καa α]κολουθείτω
μοι», θα πει ο Χριστός και καλεί τον
άνθρωπο να τεθεί σε κίνηση απαρνούμενος τον ακίνητο, νωθρό και υπέρβαρο εαυτό του που τον καθηλώνει
στη νοσηρή, λιμνάζουσα και αραχνιασμένη καθημερινότητα. Καλείται ο
άνθρωπος ν’ αφήσει την αγαλμάτινη,
στατική (statua) αίγλη του και να πορευθεί στα βήματα του Θεανθρώπου,
«ο{που α|ν υ[πάγη?». Κι είναι αυτός δρόμος μακρύς, δύσβατος, δρόμος αρετής, πολύπαθος, δρόμος ανηφορικός,
σταυρώσιμος, οδός στενή και τεθλιμμένη, μα με πατημασιές αδρές χαραγμένη, ίχνη που δεν σβήνουν από καμιά
νεροποντή ή κακοκαιρία, μα που μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, φανερά
και στον πιο άπειρο ανιχνευτή.
Είναι ο δρόμος που χάραξε με τη
σταυρική του θυσία πρώτος ο Θεάνθρωπος Χριστός και που τώρα προσκαλεί αβίαστα και ελεύθερα, όποιον
θέλει, να μπει στην ίδια πορεία. Μια
πορεία δύσκολη, με εμπόδια και κακουχίες. Μια πορεία που ζητάει απ’
τον οδοιπόρο αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, πίστη, ελπίδα και υπομονή,
ώσπου να βγει σε διέξοδο, να εξέλθει
νικητής στο φως της ημέρας. Ένα ταξίδι αλλιώτικο, που χαρίζει στον άνθρωπο γνώσεις και εμπειρίες, μα που
δεν τον αφήνει διψασμένο σαν πατήσει της πατρίδος του το χώμα. Γιατί
και το ταξίδι τον γεμίζει, και πλούτος
ανεξάντλητος αρχίζει ν’ αναβλύζει,
«υ{δωρ α[λλόμενον εDς ζωη`ν αDώνιον»,
κι ελευθερία υπηρετούν
και όχι πια φοβέρα.
Κεντήθηκε και άστραψε,
Χριστέ, η Θεότητά Σου
χάρις στον πόνο
που ’νοιωσε για μας
η ανθρωπότητά Σου.
ο Παράλογος
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δρόσος λαμπροφόρου Αναστάσεως,
σαν φτάσει μ’ ανακούφιση στον προορισμό του.
Δεν βαδίζει ο άνθρωπος πίσω από
άνθρωπο άπειρο, που δεν γνωρίζει που
πηγαίνει. Έχει στο ταξίδι του οδηγό
που ξέρει την πορεία. «5Εν ω#? γα`ρ πέπονθεν αυ]το`ς πειρασθείς, δύναται
τοAς πειραζομένοις βοηθη~σαι» (εφόσον έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, μπορεί και όλους τους δοκιμαζόμενους να
βοηθήσει). Ξέρει τα κατατόπια, τους
κρημνούς και τις παγίδες, τα δύσβατα
και όλους τους κινδύνους και ανά πάσα στιγμή δίνει τη λύση στ’ αδιέξοδα.
Σε όλη αυτή την πορεία, σ’ αυτό το
θεοβάδιστο δρόμο ο άνθρωπος ακολουθεί τα χνάρια του Χριστού. Ζει με
το Χριστό και ζει το Χριστό. «Ζω~ δε`
ου]κέτι ε]γώ, ζη~? δε` ε]ν ε]μοa Χριστός»,
θα πει ο Απ. Παύλος και θα δείξει την
έμπρακτη βίωση της ζωής του Χριστού. Τα πάθη, το Σταυρό και την Ανάσταση. Γεγονότα που βιώνει ο κάθε
άνθρωπος συσταυρούμενος και συνανιστάμενος. «Χθε`ς συνεθαπτόμην
σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον
α]ναστάντι σοι», ακούμε όλη την πασχάλιο περίοδο. Βιώνουμε τα πάθη
και το Σταυρό Του και εξερχόμαστε
μαζί Του νικητές πατώντας τις πύλες
του Άδου, για μια καινούργια αρχή,
για μια καινούργια ζωή. «Θανάτου
ε[ορτάζομεν νέκρωσιν, 6Α?δου τη`ν
καθαίρεσιν, α}λλης βιοτη~ς, τη~ς αDωνίου α]παρχήν».
Δοξάζουμε το Χριστό που σταυρώθηκε, ανεστήθη και ανίσταται εις
το διηνεκές μέσα σε κάθε καρδιά που
βλέπει και βιώνει προσωπικά το γεγονός της Αναστάσεως. Δεν αρκείται ο
Χριστός να τον μάθουμε από τρίτους.
Θέλει και επιθυμεί την προσωπική επαφή, σαν κι αυτή που είχε με τους
Αποστόλους, τους φίλους Του. «4ΥμεAς φίλοι μού ε]στε». Είναι φίλοι Του
όλοι οι πονεμένοι, οι καταπιεσμένοι,
οι υποδουλωμένοι, οι αδικημένοι, οι
δεδιωγμένοι και περιφρονημένοι. Είναι φίλοι Του οι χήρες και τα ορφανά,
οι άρρωστοι, οι φτωχοί, οι απολυμένοι
εργάτες, οι καταπιεσμένοι εργαζόμενοι, οι ανασφάλιστοι, οι λιμοκτονούντες συνταξιούχοι, οι μαθητές οι εμπεσόντες στους υλιστές, οι κατασπαρασσόμενοι από τις ύαινες δανειζόμενοι, οι πεινώντες, οι διψώντες, οι εν
φυλακή, οι άστεγοι, οι παρά τας οδούς
και φραγμούς. Είναι φίλοι Του. Χωρίς
να τον γνωρίζουν. Είναι ομοιοπαθείς
κι αυτό αρκεί για να τους θεωρεί και
αδελφούς Του. Κι έχει και για αυτούς
κρυμμένη στο μανίκι Του την Ανάστασή τους, χωρίς να το γνωρίζουν,
χωρίς να το προσμένουν, χωρίς καν να
το φαντάζονται.
Στους πάντες δίνει την Ανάσταση
νυν και αεί. Τώρα και για πάντα.
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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Από το διαδίκτυο

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ξαρχής σημείο αδυναμίας του όλου
εγχειρήματος, καθώς επιλέγει αφενός
να μη θεραπεύσει πραγματικές και διαπιστωμένες εκκρεμότητες αστικής
και οικογενειακής φύσης, και αφετέρου να μη συμμορφωθεί με σειρά δεσμευτικών και για τη χώρα μας ρυθμίσεων, που απαγορεύουν τις διακρίσεις
με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό».

Σελίδα 3

του κ.Χατζηγάκη προς τον Πρόεδρο
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώπερί ομοφυλοφίλων ο λόγος
ματα του Ανθρώπου κ. Κωστή Πα(Συνέχεια από τη σελ. 1)
παϊωάννου.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποδέκυρίως, και παρακάμπτοντας τις αχτηκε
την πρόταση για σύσταση Ομάκραίες θέσεις περί πορνείας, η ΕΕΔΑ
δας Εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοτονίζει ότι ο αποκλεισμός από το νοσύνης για τη μελέτη όλων των πλευμοσχέδιο των ζευγαριών του ιδίου φύρών της συμβιωτικής σχέσης των ατόλου αποτελεί δυσμενή διάκριση σε
μων του ιδίου φύλου. Ο κ. Σωτήρης
βάρος τους, αντίθετη σε διεθνείς συνΧατζηγάκης απέστειλε στον
θήκες που δεν επιτρέπουν
κ. Παπαϊωάννου, την ακόΟ
Αθανάσιος
Διάκος
και
οι
ομοφυλόφιλοι
διακρίσεις με βάση τον
λουθη
επιστολή:
σεξουαλικό προσανατλισμό.
Η επισήμανση αυτή είναι
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η
Έλαβα και διάβασα με
ΕΕΔΑ είναι επιφορτισμένη
προσοχή
και ενδιαφέρον τις
από τον νόμο να γνωμοδοτεί
απόψεις
σας,
τις οποίες είγια κάθε νομοσχέδιο που
χατε την καλοσύνη να μου
αφορά δικαιώματα.
αποστείλετε. Όπως έχω επαΈτσι, ενώ η κυβέρνηση
νειλημμένα δηλώσει στο νοδέχεται την πίεση της Εκμοσχέδιο
για το Σύμφωνο
κλησίας και κάποιων βουΕλεύθερης Συμβίωσης περιλευτικών και δικαστικών
λαμβάνονται διατάξεις μόνο
κύκλων, για να μην προωγια τα ετερόφυλα ζευγάρια.
θήσει το νομοσχέδιο, ο υΔεν υπάρχει ουδεμία
πουργός Δικαιοσύνης δέχεπρόθεση του Υπουργείου Διται κριτική από την άλλη
καιοσύνης να συμπεριφερθεί
πλευρά, στη λογική ότι οι
βάση αποκλεισμούς και
με
ρυθμίσεις του είναι άτολμες,
διακρίσεις
προς οποιαδήποτε
προσβάλλοντας την αρχή της
κοινωνική ομάδα, για οποιοισότητας.
δήποτε λόγο. Μάλιστα θέλω
Μάλιστα, η ΕΕΔΑ είχε
ζητήσει από το 2004 επί Πίνακας φιλοτεχνηθείς προ τριακονταετίας με τη λεζάντα: να σας γνωστοποιήσω ότι
στις άμεσες νομοθετικές
προεδρίας Αλ. Γιωτοπούλου
«νόμος περί ομοφυλοφίλων».
πρωτοβουλίες του Υπουργεί-Μαραγκοπούλου να ρυθΠροτάσεις
ου Δικαιοσύνης είναι η θέσπιση νομομιστούν αυτά τα ζητήματα που έχουν
δημιουργήσει μια κοινωνική πραγμα- Παράλληλα, η ΕΕΔΑ σημειώνει ότι θετικά διατάξεων κατά της ρατσιστιτικότητα που χρειάζεται λύσεις νομο- ήδη από το 2004 είχε τοποθετηθεί για κής βίας και νοοτροπίας προς οποιαθέματα που αφορούν τις συγκεκριμέ- δήποτε κοινωνική κατηγορία, ομάδα η
θετικές.
Η ΕΕΔΑ, που λειτουργεί ως συμ- νες διακρίσεις, καταθέτοντας σειρά άτομο, η οποία εκδηλώνεται μέσω του
βουλευτικό όργανο του πρωθυπουρ- προτάσεων, από τις οποίες η πρώτη Διαδικτύου δυστυχώς με αυξανόμενη
γού υπό τον πρόεδρό της Κωστή Πα- αφορά τη νομική αναγνώριση της συχνότητα.
Το θέμα της συμβίωσης των ατόπαϊωάννου (εκπροσωπεί το ελληνικό συμβιωτικής σχέσης μεταξύ ατόμων
τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας), «κα- του ιδίου φύλου. Προτείνοντας τη σύ- μων του ιδίου φύλου και της νομικής
λεί την πολιτεία να επανεξετάσει τις σταση ειδικής ομάδας εργασίας στο του ρύθμισης είναι πολυδιάστατο και
προτεινόμενες ρυθμίσεις στο πνεύμα υπουργείο Δικαιοσύνης για να διερευ- αφορά σε ένα πλήθος ζητημάτων τα
της σκοπούμενης ισοπολιτείας και όχι νήσει όλες τις πτυχές του ζητήματος, η οποία και εσείς ορθώς επισημαίνετε
της εκτός τόπου και χρόνου ηθικολο- ΕΕΔΑ είχε υποστηρίξει ανοιχτά «τη (κληρονομικά, φορολογικά, ασφαλιγίας, που δεν θα πρέπει να σταθεί ε- νομική αναγνώριση της πραγματικής στικά, υγειονομικά, συνταξιοδοτικά,
μπόδιο στην πραγματική εναρμόνιση συμβιωτικής σχέσης μεταξύ ατόμων προνοιακά, εργασιακά κλπ,) τα οποία
της ελληνικής έννομης τάξης με τις του ιδίου φύλου, ούτως ώστε να αρ- χρειάζονται συνθετική μελέτη και είδιαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές θούν οι δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος ναι αρμοδιότητος πολλών άλλων υανάγκες».
τους σε κληρονομικό, φορολογικό, πουργείων.
Αποδέχομαι την πρότασή σας να
Έτσι επικρίνονται οι δηλώσεις του ασφαλιστικό, υγειονομικό, συνταξιοσυσταθεί
ομάδα εργασίας στο Υπουρυπουργού Δικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκη δοτικό, προνοιακό και εργασιακό επίγείο Δικαιοσύνης η οποία θα διερευπου πρόσφατα διαβεβαίωσε ότι οι πεδο».
νήσει όλες τις όψεις αυτές, την διεθνή
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα εφαρΑπό το «Έθνος»
πρακτική και το υφιστάμενο εγχώριο
μοστούν μόνο για τα ετερόφυλα ζευΠαρασκευή, 28 Μαρτίου 2008
νομικό
και κοινωνικό πλαίσιο.
γάρια, ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι η Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ασχοΘα χαρώ ιδιαιτέρως να συζητήσω
γνωμοδότησή της για το νομοθέτημα
ληθεί και με τα ομόφυλα ζευγάρια
μαζί σας και με άλλα μέλη της ΕΕΔΑ
θα είναι αρνητική, εφόσον η κυβέρνηTo Υπουργείο Δικαιοσύνης τολμά την πρόταση αυτή στις λεπτομέρειες της.
ση επιμείνει στον αποκλεισμό των ο- και κάνει το πιο κρίσιμο βήμα που θα
Σας ευχαριστώ πολύ για την αναμοφυλοφίλων.
προκαλέσει τις αντοχές της ΕκκλησίΣημειώνοντας ότι παρακολουθεί με ας. Όπως φαίνεται η κυβέρνηση είναι γνώριση ότι η νέα νομοθετική πρωτοέντονο ενδιαφέρον τη συνεχιζόμενη αποφασισμένη να προχωρήσει στη βουλία ρυθμίζει δικαιώματα και υποδημόσια συζήτηση για το Σύμφωνο νομοθετική ρύθμιση της συμβίωσης χρεώσεις της ελεύθερης συμβίωσης,
Ελεύθερης Συμβίωσης, υπογραμμίζει των ομοφυλοφίλων και γι αυτό προ- απηχεί ρεαλιστικές κοινωνικές ανάότι «ενώ αυτό σαφώς απαντά σε ρεα- χωρά στη μελέτη όλων των πτυχών γκες και είναι πράγματι ευπρόσδεκτη.
Με εκτίμηση
λιστικές κοινωνικές ανάγκες, η μη συ- του θέματος της συμβίωσης ομόφυΟ
Υπουργός
Δικαιοσύνης
μπερίληψη των ζευγαριών του ιδίου λων ζευγαριών, σύμφωνα με επιστολή
Σωτήρης
Χατζηγάκης
φύλου στις ρυθμίσεις του, συνιστά ε-
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ευχαριστούμε
Ελλάδα...

ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 2)

Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν ήλθε μόνο για την άλλη ζωή. Η Ανάσταση δεν
είναι παρηγοριά μελλοντική. Είναι
δώρο που χαρίζεται απ’ αυτή τη ζωή
σ’ όλους όσους είναι φίλοι κι αδελφοί
Του. Γιατί πονάει με κάθε πονεμένο,
πάσχει με κάθε αναξιοπαθούντα, αγωνιά με κάθε συντετριμμένο, τους οποίους οι άνθρωποι οι υψηλόφρονες δεν
καταδέχονται ούτε να τους κοιτάξουν.
Και προσμένει, και περιμένει πότε θα
κινηθούμε, πότε θα ενεργοποιηθούμε,
πότε μαζί Του θα συνεργασθούμε, κινώντας κι εμείς τα χέρια και τα πόδια
μας, για ν’ αναστηθούν όλοι οι απονεκρωμένοι.
Ανάσταση για τους πονεμένους είναι η ανακούφιση. Ανάσταση για τους
καταπιεσμένους είναι η ανάταση. Ανάσταση για τους υποδουλωμένους είναι η ελευθερία. Ανάσταση για τους
αδικημένους είναι η δικαιοσύνη. Ανάσταση για τους διωγμένους και τους
περιφρονημένους είναι η αγάπη. Ανάσταση για τις χήρες και τα ορφανά είναι η φροντίδα. Ανάσταση για τους
αρρώστους είναι η θεραπεία. Ανάσταση για τους φτωχούς είναι τα υλικά
αγαθά. Ανάσταση για τους απολυμένους εργάτες, είναι η εργασία. Ανάσταση για τους ανασφάλιστους είναι η
ασφάλεια. Ανάσταση για τους συνταξιούχους είναι ο άξιος μισθός. Ανάσταση για τους σακατεμένους μαθητές
είναι η υγιής παιδεία. Ανάσταση για
τους δανειζόμενους είναι η πάταξη της
τοκογλυφίας. Ανάσταση για τους πεινώντες είναι ο χορτασμός. Ανάσταση
για τους διψώντες είναι το ξεδίψασμα.
Ανάσταση για τους φυλακισμένους είναι η απελευθέρωση. Ανάσταση για
τους άστεγους είναι η στέγη. Ανάσταση είναι η κάλυψη των αναγκών. Ανάσταση είναι το γέμισμα των κενών.
Ανάσταση είναι ο Χριστός, που ως
Θεάνθρωπος νοιάζεται και για τον υλικό και για τον πνευματικό άνθρωπο.
Συμπάσχει, είναι κοντά του. Είναι φίλος κι αδελφός Του. Η απόσταση του
θεού ταιριάζει σε άλλους θεούς φτιαχτούς, ανθρώπινους, όχι ζώντες και
αληθινούς. «8Ο α]κηκόαμεν, ο\ ε]θεασάμεθα καa αd χεAρες η[μω~ν ε]ψηλάφησαν», αυτόν που ακούσαμε, που είδαμε και τον ψηλάφισαν τα χέρια μας,
θα πει ο Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος κι ο
λόγος του γίνεται προσευχή κι άπλετα
σαν χαρμόσυνη καμπάνα αντηχεί:
«5Ανάστασιν Χριστου~ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν α{γιον Κύριον 5Ιησου~ν το`ν μόνον α]ναμάρτητον. Το`ν
σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνου~μεν
καa τη`ν α[γίαν σου 5Ανάστασιν υ[μνου~μεν καa δοξάζομεν».
Είναι η προσευχή της Ανάστασης.
Είναι η προσευχή της Εξόδου από τον

«Ε

υχαριστούμε Ελλάδα», αντηχούσε ηχηρά η «ευγνώμων»
φωνή του έχοντος το γενικό πρόσταγμα των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, κυρίου Ζακ Ρονγκ. Και φυσικά
άξια ευγνωμοσύνης υπήρξε η Ελλάδα
που καταξοδεύτηκε και καπεσπαταλήθη για να επιδειχθεί το όνομά της και
να μη μπορεί να ορθοποδήσει οικονομικά μέχρι σήμερα!
Όμως, και για κάποιον άλλο ακόμα
λόγο ήταν άξια «ευγνωμοσύνης και
ευχαριστιών» η Ελλάς, καθώς δεν
διέφυγε τότε της προσοχής λαϊκού
πλήθους παρακολουθούντος τους αγώνες, που στη δεδομένη στιγμή εβόησε σθεναρά από τις κερκίδες, «Κεντέρης, Κεντέρης», χωρίς φυσικά να
δώσουν σημασία οι ακλόνητοι και
υψηλά ιστάμενοι οργανωτές.
Ερώτηση κάνουμε, δεν έχουμε υποψίες... Μήπως οι ευχαριστίες του κ.
Ζακ Ρονγκ εξεδηλώθησαν με τόση
έμφαση, επειδή με τόση προθυμία σαν υπεύθυνα πρόσωπα- κατάπιαμε
χωρίς νερό το χάπι φοβερού λαϊκού
χτυπήματος;
Αθλητικά ινδάλματα του ελληνικού λαού αποτελούσαν τότε ο Κεντέρης και η Θάνου και εξείχαν σαν πρόσωπα που έτρεφαν τις μεγάλες προσδοκίες του. Γι’ αυτό έπρεπε να κτυπηθούν! Για να μην αναπτερώνεται το
Άδη και η πορεία προς το φως. Το πέρασμα προς τη Ζωή. Ο δρόμος προς
την Ανάσταση. Η Οδός της Αναστάσεως με αρχή και τέλος. Οδός Αναστάσεως με αρχή την Αίγυπτο και τέλος την Ιερουσαλήμ. Οδός Αναστάσεως με αρχή την Αίγυπτο των παθών
και της σκλαβιάς και τέλος την Άνω
Ιερουσαλήμ. Οδός Αναστάσεως με
αρχή τον τύραννο Άδη και χωρίς τέλος τον Ελευθερωτή Παράδεισο. Οδός
Αναστάσεως με αρχή το θάνατο και
χωρίς τέλος τη Ζωή. Οδός Αναστάσεως με αρχή τον άνθρωπο και χωρίς τέλος τον Θεάνθρωπο. Οδός Αναστάσεως με αρχή τον πιστό και χωρίς τέλος
το Χριστό. Οδός Αναστάσεως. Εκεί
που μένουν οι ζωντανοί. Εκεί που μένουν οι υπομείναντες εις τέλος. Εκεί
που μένουν οι πτωχοί τω πνεύματι, οι
ελεήμονες και οι πραείς. Εκεί που μένουν οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Εκεί που μένουν οι νυν κλαίοντες. Εκεί που μένουν οι αεί χαίροντες. Ένθα εστί ευφραινομένων η κατοικία. Οδός Αναστάσεως. Εκεί που
είναι το πατρικό μας σπίτι. Οδός Κοινή. Οδός Καινή. Παγκόσμιος Οδός. Η
Οδός η Αλήθεια και η Ζωή.
Ιωάννης Γκεζερλής
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ελληνικό λαϊκό ηθικό μια και αρκετά
ετυράννησε το διεθνές κατεστημένο
με τις προηγηθείσες εκπληκτικές νίκες
της εθνικής του ομάδος στην Πορτογαλία!
Θα ειπεί βέβαια κανείς, ευλόγως
αναρωτούμενος, ύστερα από τέσσερα
χρόνια θυμηθήκαμε να γράψουμε για
το γεγονός και αφήσαμε να πάει χαμένη η ευκαιρία τότε, που ήταν ζεστό το
θέμα; Γράφουμε σήμερα, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται με τα «προεόρτια» των Ολυμπιακών Αγώνων του
Πεκίνου! Χτυπιέται κατάκαρδα πάλι
η προσδοκία των λαϊκών αθλητικών
ελπίδων, μια και, δυστυχώς, σ’ αυτή
την εποχή του ξεπεσμού που ζούμε, σ’
αυτές τις ελπιδοφόρες νησίδες έχει
παραμείνει ακόμα ζώσα κάποια εθνική
μας ελληνική υπερηφάνεια και φροντίζουν οι «ευχαριστούντες Ελλάδα»
και εκεί να την απονεκρώσουν, μια
και ευρεθήκαμε τόσο «σώφρονες» κατά το 2004 και επλαισιωθήκαμε από
δημοσιογράφους τόσο πρόθυμους να
μας σπρώξουν σε εσωστρέφεια και
αυτοκριτική!
Αν παρακολούθησε λίγο κανείς τις
πρόσφατες έρευνες του αθλητικού
ντοπαρίσματος, θα καταλάβει με ευκολία ότι έχει δημιουργηθεί τόση σύγχυση με τις νόμιμες και παράνομες
ουσίες που περιέχουν τα διάφορα αναβολικά, ώστε όποιον αθλητή θέλουν
τον βγάζουν απ’ τη μέση οι επιτήδειοι
και όποιον θέλουν τον προωθούν.
Μακάριοι οι κατέχοντες!
Οργανωμένη η δουλειά, ώστε χωρίς πολλούς κόπους να επιτρέπει την
επέμβαση του «δικαίου» και να λάμπει η «αλήθεια»! Καημένε Ιακώβου
που εδόξασες την Ελλάδα και πληρώνεσαι καταλλήλως για το έργο σου.
Που ανύψωσες το λαϊκό φρόνημα σε
μια ώρα εσχάτης ταπείνωσης συνοδευόμενης από τον αδιάφορο ρόγχο
καθευδόντων.
Εκεί που μας έμεινε λιγάκι ελληνικό φιλότιμο, εκεί σπεύδουν να μας το
εξαφανίσουν.
Είναι
τόσο διακριτικοί και
αξιοθαύμαστοι «οι θεωρούντες μας αφ’ υψηλού», ώστε δεν τους
διαφεύγει ίχνος αναζωπύρωσης της οντότητάς μας, που να μην σπεύσουν να
το απονεκρώσουν, οπουδήποτε κι αν
αυτό εκδηλωθεί!
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

