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ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Mιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν ἕνας 
καλός βασιλιάς, πού κυβερνοῦσε 

τήν πιό ὄμορφη χώρα τοῦ κόσμου.
Ὁ καλός αὐτός βασιλιάς εἶχε καί φί-

λους καί συνεργάτες, βοηθούς καί ὑπουρ-
γούς, φύλακες καί βιγλάτορες, γιά νά 
ἀγρυπνοῦν πάνω στίς σκοπιές τους καί 
νά βλέπουν ἀπό μακριά τόν ἐχθρό, τούς 
λύκους καί τούς κλέφτες.

Μιά μέρα, κάποιοι ἀπό τούς κλέφτες 
καί τούς λύκους, πού παρουσιάζονταν 
τώρα μέ ἀρνίσιες προβιές καί πρότειναν 
ὡραῖα «μέτρα γιά τήν εἰρηνική συμβίωση 
λύκων καί προβάτων», εἶπαν σέ μερικούς 
ἀπό τούς φύλακες: Δέν εἶναι καλύτερα γιά 
ὅλους μας νά ζοῦμε εἰρηνικά καί σεῖς νά 
μήν κουράζεστε ἐπί σκοπόν ἀγραυλοῦντες;

Μερικοί φύλακες πίστεψαν στίς δια-

βεβαιώσεις αὐτές. Τί θά γινόταν ὅμως μ᾽ 
αὐτούς ἀπό τούς τσομπάνηδες-φύλακες, 
τά σκυλιά καί τά πρόβατα, πού θά δια-
τηροῦσαν σοβαρές ἐπιφυλάξεις γιά τήν 
εἰλικρίνεια τῶν χαμογελαστῶν καί κου-
στουμαρισμένων λύκων; Ἡ πρόταση τῶν 
εἰρηνικῶν λύκων πρός τούς εὔπιστους 
βιγλάτορες ἦταν νά ἀπομονωθοῦν οἱ ἀπό-
ψεις αὐτές ὡς «ἀκραῖες» καί «ρατσιστικές».

Οἱ εἰρηνι κοί λύκοι πρότειναν μάλιστα 
νά ψηφισθεῖ νόμος, πού θά ἐπέσυρε βα-
ριές ποινές γιά ὅσους θά ἀμφισβητοῦσαν 
τό νέο μοντέλο συνύπαρξης λύκων καί 
προβάτων στή νέα «πολυπολιτισμική» 
κοινωνία, πού πρότειναν. Πρός τόν σκο-
πό αὐτόν ἐπιστράτευσαν καί ὅλη τήν ἐ-
πιχειρηματολογία, πού εἶχε τά τελευταῖα 
χρόνια ἀναπτυχθεῖ γύρω ἀπό τά λεγόμενα 
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3. Οἱ λόγοι τῆς ἀντιδράσεως
Ἂς δοῦμε ὅμως τώρα σύντομα καὶ ἁ-

πλᾶ γιατὶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἀντίδραση, ἡ 
ὑγιὴς καὶ δικαιολογημένη, ἐναντίον τοῦ 
δῆθεν ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, τὸ 
ὁποῖο οὐσιαστικὰ εἶναι ρατσιστικό, ἀντι-
δημοκρατικό, ἀνελεύθερο, ἀντιχριστιανικό. 
Γι᾽ αὐτὸ προηγουμένως στὴν περίπτωση 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἔθεσα 
τὸ ἐρώτημα: Ποιός ὑποκινοῦσε τὸ μῖσος 
καὶ τὴν ἐχθροπάθεια; Ὁ Ἅγιος ποὺ δι-

καιολογημένα ἤλεγχε τοὺς ἰσχυροὺς μὲ 
τὸν λόγο ἢ οἱ ἰσχυροὶ ποὺ μὲ τὶς πρά-
ξεις τους τὸν ἔστειλαν στὴν ἐξορία μέχρι 
θανάτου; Ποιόν ἐδικαίωσε ἡ ἱστορία; Τὸν 
δικαίως ἐλέγχοντα μὲ τοὺς λόγους ἢ τοὺς 
μισοῦντας μὲ νόμους καὶ διατάγματα καὶ 
ποινές, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τοὺς ἐλέγχους; 
Νὰ δοῦμε ἐπίσης γιατί, ἐνῶ σοβαροὶ καὶ 
συγκροτημένοι ἀρχιερεῖς, χριστιανικὰ σω-
ματεῖα, ἀκαδημαϊκοὶ δάσκαλοι καὶ πλῆθος 
πιστῶν μὲ ἐπιστολὲς καὶ ἀναρτήσεις στὸ 

* Ἀπό τό κήρυγμα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση τήν Κυριακή, 31 Αὐγούστου 2014, στήν Ἱ. 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Γιαννιτσῶν. Δημοσιεύουμε ἐδῶ —ἐλλείψει 
χώρου— κάποια ἀποσπάσματα.

Σημ. «Π»: Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

βασικά δικαιώματα. Ἕνα ἀπό αὐτά ἦταν, 
ὅπως ὑποστή ριζαν, καί τό δικαίωμα τοῦ 
λύκου νά μπαίνει στό μαντρί ἐλεύθερα. 
Αὐτό τό «δημοκρατικό δικαίωμα» διεκδι-
κοῦσαν ἐδῶ καί χρόνια καί οἱ ἀλεποῦδες. 
Νά μπαίνουν, δηλαδή, ἐλεύθερα στό κοτέ-
τσι, γιά νά δημιουργήσουν, ὅπως ἔλεγαν,  
μιά ἀνοιχτή «πολυπολιτισμική» κοινωνία 
ὀρνίθων καί ἀλεπούδων.

Οἱ ἴδιες βαριές ποινές θά προβλέπο-
νταν καί γιά ὅσους θά ἐπέμεναν νά θυ-
μοῦνται καί νά διηγοῦνται στά νεώτερα 
πρόβατα καί τσομπανόσκυλα τίς παλιές 
ἐκεῖνες ἡρωϊκές ἱστορίες αὐτοθυ σίας τῶν 
ποιμένων καί τῶν σκυλιῶν, γιά νά σώσουν 
τό κοπάδι ἀπό τούς λύκους.

Ὡστόσο, ἡ μύτη τῶν περισσοτέρων 
ἐκπαιδευμένων σκυλιῶν «ἔπιανε» ὅτι στό 
βάθος κάτι δέν πήγαινε καλά σ᾽ αὐτή τήν 
ἱστορία. Αὐτοί ὅμως, πού ἔκαναν κουμά-

ντο ἀπό πάνω, ἄλλοτε τούς διαβεβαίωναν 
νά μή φοβοῦνται, διότι «ἔχουσι γνῶσιν οἱ 
φύλακες», καί ἄλλοτε ἄφηναν καί καμμιά 
ἀδιόρατη ἤ σαφῆ ἀπειλή, ὅτι δέν θά γίνουν 
δεκτές «συμπεριφορές διασπαστικές». Ἔ-
πρεπε πάσῃ θυσίᾳ νά διαφυλαχθεῖ, ὅπως 
ἔλεγαν, «ἡ ἑνότης τοῦ σώματος».

Ἔτσι εἶχαν, μέχρι προσφάτως, τά 
πράγματα στή χώρα τοῦ καλοῦ βασιλιᾶ, 
ὁ ὁποῖος παρακολουθοῦσε μέν ἄγρυπνα 
τά πάντα, ἤθελε ὅμως νά δεῖ πῶς θά δια- 
χειρισθοῦν τήν κατάσταση οἱ φίλοι του 
(ἔτσι τούς ὀνόμαζε) ποιμένες, τά σκυλιά 
καί τά πρόβατα, γιατί τούς εἶχε κάνει 
ὅλους ἐλεύθερους καί ἡ μεγάλη του χαρά 
ἦταν νά τούς βλέπει νά ἀξιοποιοῦν σωστά 
αὐτό τό μεγάλο του δῶρο.

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω καί ὁ 
νοῶν νοήτω. 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΤΟ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ*

τοῦ Πρωτοπρεσβ. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
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Διαδίκτυο ἀντέδρασαν καὶ ἀντιδροῦν, ἀ-
ντίθετα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συμμαχοῦσα μὲ 
τοὺς πολιτικοὺς ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ 
στηρίξει καὶ νὰ ἐπαινέσει τὸ νομοσχέδιο, 
πλὴν τῶν ὀλίγων ἱεραρχῶν, τοὺς ὁποίους 
ἐμνημονεύσαμε. Μήπως ἰσχύει ἐπακριβῶς 
καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση αὐτὸ 
ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: 
«Οὐδένα δέδοικα, ὡς τοὺς ἐπισκόπους, 
πλὴν ὀλίγων»;

Ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια πληρο-
φορηθήκαμε τὸ περιεχόμενο τοῦ μεσαι-
ωνικοῦ καὶ δικτατορικοῦ αὐτοῦ νόμου, ὁ 
ὁποῖος ποινικοποιεῖ τὴν ἐλευθερία τῆς 
γνώμης καὶ τῆς ἔκφρασης, καὶ οὐσιαστικὰ 
καταργεῖ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ δημοκρατικοῦ 
πολιτεύματος, ἤμουν αἰσιόδοξος ὅτι οἱ τῆς 
Ἐκκλησίας δὲν ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦμε, 
διότι θὰ ἀντιδράσουν τὰ πολιτικὰ κόμματα 
καὶ ἡ ἀριστερὴ διανόηση. Τόσοι ἀγῶνες 
ἔγιναν γιὰ νὰ καταργηθεῖ ὁ αὐταρχικὸς 
καὶ ἀπολυταρχικὸς χαρακτήρας τῶν τυ-
ραννικῶν καθεστώτων ὅλων τῶν ἐποχῶν, 
ἰδιαίτερα τοῦ Μεσαίωνα, ἡ παντοδυναμία 
καὶ τὸ ἀνεξέλεγκτο τῶν μοναρχῶν καὶ τῶν 
φεουδαρχῶν, ἡ καταπίεση τῶν λαῶν καὶ 
ἡ φίμωση τοῦ λόγου, νά θεσμοθετηθοῦν 
ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τοῦ τύπου, 
καὶ τώρα θὰ ἐπανέλθουμε καὶ πάλι στὰ 
ἴδια; Αὐτὰ ποὺ ἔγιναν μὲ τὸν ῞Αγιο Ἰω-
άννη τὸν Πρόδρομο, ποὺ τοῦ ἔκοψαν 
τὸ κεφάλι, γιατὶ ἤλεγξε ὡς μοιχοὺς τὸν 
Ἡρώδη καὶ τὴν Ἡρωδιάδα, μὲ τὸν ἴδιο 
τὸν Θεάνθρωπο Κύριο, τὸν Ὁποῖο πολι-
τικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐξουσία, ἰδιαίτερα 
ἡ δεύτερη, Τὸν κατεδίκασαν σὲ σταυρικὸ 
θάνατο, γιατὶ ἤλεγχε τοὺς Γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαίους μὲ ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ «οὐαί» 
καὶ ἄλλες ἀπαξιωτικὲς ἐκφράσεις, τὸν 
πρωτομάρτυρα Στέφανο γιὰ τοὺς ἴδιους 
λόγους, τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, πολ-
λοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὅπως τὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη Χρυσόστομο, ποὺ μνημονεύσαμε, 

καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος 
πολεμοῦσε τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς ἤλεγχε, 
γιατὶ κατήργησαν τὴν Κυριακὴ ἀργία, ἀλλὰ 
καὶ γιατὶ ἐκφράζονταν ὑβριστικὰ γιὰ τὸν 
Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, ὅλα τὰ θύματα 
τῆς παπικῆς Ἱερᾶς ἐξέτασης, ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὴν ὀρθὴ γνώμη τους σὲ ἐπιστημονικὰ 
θέματα, αὐτὰ λοιπὸν θὰ ἐπαναφέρουμε 
καὶ στοὺς καιρούς μας; Θὰ στέλνουμε 
στὶς φυλακὲς ὅσους ὁμιλοῦν, ἐλέγχουν 
καὶ ἐκφράζουν τὴν γνώμη τους;

Αὐτὴν τὴν νέα δικτατορία καὶ τυ-
ραννία, ποὺ ὑποκρύπτει ὁ δῆθεν ἀντι-
ρατσιστικὸς νόμος, λίγοι πολιτικοὶ καὶ 
ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες τὴν ἀντελήφθησαν. 
Ἡ πλειοψηφία, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν 
ἀγνοίᾳ, ὑποκύπτει στὰ κελεύσματα 
τῆς Νέας Ἐποχῆς τῶν Ἑβραιομασό-
νων, τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης τοῦ 
Ἀντιχρίστου. Σὲ πολλοὺς, ἀκόμη καὶ στὸν 
ὁμιλοῦντα, ἐφαίνοντο αὐτὰ ὡς σενάρια 
συνωμοσίας, ὡς φαντασιοπληξίες καὶ 
συνωμοσιολογίες· ὑπάρχουν ὅμως τώρα, 
ὄχι ἁπλὲς ἐνδείξεις, ἀλλὰ ἀποδείξεις ὅτι 
τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας ἤδη ἐνεργεῖται. 
Καὶ αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς προσκυ-
νημένους πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστι-
κοὺς ἡγέτες δὲν εἶναι τόσο ἡ ἐλευθερία 
τοῦ πολιτικοῦ λόγου, ὅσο ἡ ἐλευθερία 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου, διότι ἡ μόνη 
ἀκατανίκητη δύναμη εἶναι ἡ Ἐκκλησία 
καὶ οἱ ἄξιοι ποιμένες της. Λίγοι κατά-
λαβαν ὅτι τὸ κέντρο βάρους τοῦ νόμου, 
ἡ βασικὴ ἐπιδίωξη, εἶναι νὰ φιμώσει 
τὸν ἐλεγκτικὸ καὶ πατερικὸ λόγο τῆς 
Ἐκκλησίας· αὐτὸν φοβοῦνται οἱ Ἑβραι-
ομασόνοι· εἶναι οὐσιαστικὰ ρατσιστικὸς ὁ 
νόμος, γιατὶ στρέφεται ἐναντίον τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
καὶ ζωῆς, στὴ θέση τῶν ὁποίων θέλουν νὰ 
βάλουν τὴ βρώμικη, τὴ σιχαμερὴ ζωὴ τῶν 
πόρνων, τῶν μοιχῶν, τῶν ὁμοφυλοφίλων, 
ἀλλὰ καὶ τὴν πλάνη τῆς πανθρησκείας 
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τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς 
Μασονίας, ὅπου δικαιολογοῦνται καὶ ἐν-
θαρρύνονται οἱ ἠθικὲς παρεκτροπές.

4. Γιατὶ συμφώνησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος;
Καὶ γεννᾶται ἀμέσως τὸ ἐρώτημα. 

Καλά, ἂν εἶναι ἔτσι, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πῶς 
συμμαχεῖ καὶ συμπορεύεται; Ὅπως συμ-
μάχησε τὸ ἰουδαϊκὸ ἱερατεῖο στὴν κατα-
δίκη τοῦ Χριστοῦ ἢ μᾶλλον πρωτοστά-
τησε· ὅπως συμμάχησαν οἱ ἐπίσκοποι μὲ 
τὴν Εὐδοξία στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ 
συνοδικὴ ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάνου Χρυσοστόμου καὶ πολλὲς ἄλλες 
σύνοδοι ἐναντίον Ἁγίων, ὅπως τοῦ Μ. 
Ἀθανασίου καὶ τοῦ ̔Αγίου Θεοδώρου τοῦ 
Στουδίτου, ὁ ὁποῖος ἤλεγξε τὴν μοιχοζευ-
ξία τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τὴν αἵρεση τῆς 
εἰκονομαχίας.

Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς 
ἱερεῖς ἐλέγχουν σήμερα τὰ μεγάλα ἁμαρ-
τήματα τῶν ἀρχόντων, τὶς ἀδικίες καὶ τὶς 
παρανομίες των, αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν 
—φαντασθῆτε!— τὴν σιχαμερὴ ὁμοφυλοφι-
λία; Πόσοι ἐλέγχουν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς 
ἡγέτες ποὺ προωθοῦν τὴν παναίρεση τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ; Ἐλάχιστοι. Καὶ δὲν φθάνει 
ποὺ δὲν ἐλέγχουν· ἐνοχλοῦνται καὶ θυ-
μώνουν ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἐλέγχουν, 
διότι φαίνεται ὅτι ἐλέγχονται οἱ ἴδιοι καὶ 
νιώθουν ἐνοχές.

Δέχθηκαν λοιπὸν ἀσμένως οἱ συνεργα-
ζόμενοι μὲ τοὺς Νεοεποχίτες πολιτικοὺς 
κληρικοὶ καὶ θεολόγοι τὸ νομοσχέδιο, 
γιατὶ θεώρησαν κατάλληλη τὴν εὐκαιρία 
νὰ φιμώσουν καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ 
χῶρο τὶς φωνὲς ὅσων ὁμιλοῦν ἐναντίον 
τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ, 
ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἄλ-
λων ἐκτροπῶν καὶ αἱρέσεων καὶ νὰ τοὺς 
παρουσιάσουν ὅτι ἔχουν μῖσος, ὅτι ὑποκι-
νοῦν ἐχθροπάθειες, εἶναι ἀκραῖοι, φανατι-
κοί, δὲν ἔχουν τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ 

Χριστοῦ. Ἀναιρέσαμε πολλὲς φορὲς καὶ 
δείξαμε πόσο ψεύτικη καὶ ἀντιευαγγελι-
κὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὅτι ὁ ἔλεγχος 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς αἱρέσεως γίνεται 
ἀπὸ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ ἀποτελεῖ βασικὸ 
στοιχεῖο τῆς Εὐαγγελικῆς Διδασκαλίας 
καὶ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως.

Ἔχομε ἄλλωστε πολλὰ δείγματα αὐτῆς 
τῆς συμμαχίας καὶ τῆς συμπορεύσεως τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλων ἐπισκόπων 
σὲ συγκεκριμένες ἐπιδιώξεις τῶν Ἑβραι-
ομασόνων: στὸν χωρισμὸ ἐκκλησίας καὶ 
πολιτείας, στὴν μεταβολὴ τοῦ ὀρθοδόξου 
θρησκευτικοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολο-
γικό, στὴν καθιέρωση ἰσλαμικῶν σπουδῶν 
στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, γιὰ 
νὰ ἀναθρέψουμε καὶ μέσα στὴν αὐλή μας 
τζιχαντιστὲς τοῦ Κορανίου, στὴν ἀνέγερση 
καὶ ἀνακαίνιση τζαμιῶν στὴν Ἀθήνα καὶ 
στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τοὺς δημάρχους 
τῶν δύο μεγαλυτέρων πόλεων, τῆς πρω-
τεύουσας καὶ τῆς συμπρωτεύουσας, οἱ 
ὁποῖοι βάλθηκαν νὰ μᾶς πείσουν καὶ νὰ 
περάσουν καὶ στὸν νόμο ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ οἱ Πατέρες, ποὺ καταδικάζουν τὴν 
ὁμοφυλοφιλία ὡς τὸ πιὸ σιχαμερὸ  καὶ 
βρωμερὸ πάθος, ἐμπνέονται ἀπὸ ρατσισμό, 
γι᾽ αὐτὸ πρέπει σιγά—σιγὰ νὰ δεχθεῖ ἡ 
πολιτεία καὶ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων 
καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ζευγάρια 
ὁμοφυλοφίλων, ὅπως τὸ ἔκαναν ἤδη στὴν 
«προοδευμένη» Εὐρώπη. Καὶ πρὸ παντὸς 
συμπόρευση στὴν προώθηση τῆς παναί-
ρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τέκνου γνήσιου 
τῆς Μασονίας.

Καὶ πῶς συμφώνησαν μὲ αὐτὰ οἱ συ-
νοδικοί; Δὲν πληροφορήθηκαν τὶς ἀντιδρά-
σεις τῶν ἑπτὰ ἀρχιερέων ποὺ κατέκριναν 
τὸ νομοσχέδιο; Ἡ ἀπάντηση γιὰ μερικοὺς 
βρίσκεται στὸ ὅτι δὲν ἔχουν ἀγωνία καὶ 
ἀνησυχία γιὰ τὰ τεκταινόμενα, τὰ ἀγνοοῦν 
καὶ ἀρκοῦνται στὶς τιμὲς καὶ στὶς ἀνέσεις 
τους· ἄλλοι ἀκολουθοῦν τὸν ἀρχιεπίσκο-



IOY§IOC - AV°OY™TOC 2014

5

πο καὶ τοὺς μεμυημένους στὰ δρώμενα 
τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιὰ νὰ προωθήσουν 
σὲ θέσεις ἐπισκόπων «πνευματικά» τους 
παιδιὰ καὶ γιὰ ἄλλες ἐξυπηρετήσεις.

Ἐμεῖς πρέπει νὰ συγχαροῦμε ὅσους 
ἀντέδρασαν καὶ ἀντιδροῦν στὸ ρατσιστικὸ 
αὐτὸ νομοσχέδιο, ποὺ εἶναι φίμωτρο τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ λόγου, κατ᾽ ἐξοχὴν τοῦ 
ἐλεγκτικοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτὸς 
τῶν ὀλίγων ἐπισκόπων ποὺ ἐφάνησαν 
ἄξιοι τῆς ἀρχιερωσύνης, νὰ συγχαροῦμε 
ἰδιαίτερα τὸν ἀνεξάρτητο βουλευτή τῆς 
Ἀχαΐας Ν. Νικολόπουλο, ποὺ ἤλεγξε μὲ 

πολλὴ δύναμη τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ 
Λουξεμβούργου, ὁ ὁποῖος ἐξήγγειλε μὲ 
καμάρι τὸν γάμο του μὲ τὸν ἀγαπημένο 
του ἄνδρα· δυνατὰ εἶπε ὁ Ἕλληνας καὶ 
Χριστιανὸς βουλευτής, ποὺ καταξίωσε τὴν 
ψῆφο ὅσων τὸν ἐψήφισαν, ὅτι ἡ Εὐρώπη 
τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν γίνεται Εὐρώπη 
τῶν κιναίδων, δεχθεὶς γι᾽ αὐτὸ τὶς ὕβρεις 
καὶ τὶς εἰρωνεῖες δημοσιογράφων καὶ 
δημοσιογραφίσκων ἀπὸ τὰ νεοταξικὰ κα-
νάλια, ποὺ εἶναι στρατευμένα στὴν ἀπο-
χριστιάνιση καὶ διαστροφὴ τῆς κοινωνίας 
καὶ τῶν νέων.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ*
τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη,

Δρ Θεολογίας — Πτ. Φιλοσοφίας

* Ὁμιλία στή Σύναξη διαμαρτυρίας, πού πραγματοποιήθηκε στίς 20 Ἰουνίου 2014 στόν 
προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐνα-
ντίον τῶν ἐκδηλώσεων ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφανείας» (gay pride).

Β´ Μέρος

Ἄς ἔρθουμε τώρα στήν προσέγ γι ση 
τοῦ θέματος «ὁμοφυλοφιλία» ἀπό μιά 
σκοπιά κοινωνική καί πολιτική μέ τήν 
εὐρύτερη ἔννοια. Καί βέβαια πάντοτε μέ 
βάση τήν ἀξιολό γηση τῶν συμβαινόντων 
ὑπό τό πρῖσμα τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, 
 διότι διδαχθήκαμε νά μήν ἀγνοοῦμε τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐργάζεται τό κακό 
στόν κόσμο.

Ἔνταξη τῆς ὁμοφυλοφιλίας στό 
εὐρύτερο πλαίσιο τῆς λεγομένης Νέας 
Ἐποχῆς καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμά-
των» — Στρατηγικοί στόχοι τῆς «Νέας 
Τάξης».

Ἡ προώθηση τῆς ὁμοφυλοφι λίας καί 
τῶν συναφῶν σεξουαλι κῶν παρεκκλίσε-
ων ἀποτελεῖ τυπι κό παρά δειγμα τῶν 
στοχεύσεων καί τοῦ τρόπου δράσεως 
τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς καί τῆς 
συνυφασμένης μέ αὐτήν «Νέας Τάξε-
ως Πρα γμά των». Δέν εἶναι τυχαία καί 
ἡ σημαία μέ τά χρώματα τῆς ἴριδος (τοῦ 
οὐρά νιου τόξου), πού ἔχει ὡς ἔμβλη μα ἡ 
κίνηση τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τό οὐ ράνιο 
τόξο εἶναι τό κατ᾽ ἐξοχήν σύμ βολο τῆς 
κίνησης τῆς «Νέας Ἐπο χῆς».

Ἡ προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας πη-
γαίνει παράλληλα μέ τήν  προβολή τοῦ 
ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς μαγείας, καί αὐτό 
φάνηκε καθαρά καί στήν πρόσφατη 
Eurovision. Ἡ ἐξήγηση τῆς παράλληλης 
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προβολῆς καί διαφήμισης εἶναι εὔκολη, 
ἀφοῦ καί οἱ δύο αὐτές παρεκτροπές (ἡ 
ὁμοφυλοφιλία καί ἡ μαγεία) ἀποτελοῦν 
ξεκάθαρη καί αὐτοπροαίρετη, δηλαδή συ-
νειδητή, ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 
τό θέλημα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ἡ λεγομένη Νέα Ἐποχή ἐπιδιώ κει 
ἐδῶ καί χρόνια νά γκρεμίσει τά σύνορα 
μεταξύ τῶν κρατῶν, μέ τελικό στόχο τήν 
ἐπιβολή μιᾶς  παγκό σμιας κυβέρνησης ἤ 
 διακυβέρνησης, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀλήστου 
μνήμης πρώην πρωθυπουργός Γιῶργος 
Παπαν δρέου.

Μιά παγκόσμια κυβέρνηση (στήν πραγ-
ματικότητα μιά παγκόσμια δικτατορία) μέ 
ἐπικεφαλῆς ἕναν παγκόσμιο κυβερνήτη. 
Γιά νά  ἐπιτύχουν αὐτόν τόν στόχο, πού 
προωθοῦν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, δέν θέ-
λουν κοινωνία μέ συνοχή. Δέν θέλουν 
ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες, ἀλλ᾽ 
ἕνα ζαλισμένο κοπάδι —ὁ ἐπιτυχής ὅρος 
ἀνήκει σέ σύγχρονο ξένο κοινωνιολόγο— 
τό ὁποῖο ζαλισμέ νο ἀνθρώπινο κοπάδι 
θά τό καθοδηγοῦν οἱ ἰνστρούχτορες τῆς 
 «Νέας Ἐπο χῆς». Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέσῳ 
τῆς διανοητικῆς χ ειραγώγησης, μέσῳ τῆς 
πλύσης ἐγκεφάλου, πού γίνεται κυρίως 
μέσα ἀπό τά λεγόμενα ΜΜΕ καί κυρίως 
τήν τηλεόραση.

Τό ἦθος καί οἱ ἰδέες τοῦ σύγ χρονου 
ἀνθρώπου— καταναλωτῆ διαμορφώνο-
νται ἀπό τήν κατευθυ νόμενη τηλεόραση. 
Αὐτή εἶναι, δυσ τυ χῶς, ἡ ἀλήθεια. Καί τά 
βοθρο κάναλα, ὅπως ἔχουν ὀνομασθεῖ, 
γεμίζουν μέ σκουπίδια τό μυαλό καί τήν 
καρδιά ὅσων τά βλέπουν. Οἱ  ἐξαιρέσεις 
—πού ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα— εἶναι, 
δυστυχῶς, ἐλάχιστες.  Βομβαρδίζει, λοιπόν, 
ἡ τηλεόραση ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσε-
ως μέ τό  τρίπτυχο σέξ, βία καί μαγεία. 
Δέν εἶναι  τυχαῖο ὅτι σπάνια βρίσκει κα-
νείς στίς  μέρες μας τηλεοπτικές σειρές 
καί ἐκπομπές, ὅπου νά μή διαφημίζεται 

ἡ διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί νά 
μή χτυπιοῦνται οἱ ἀξίες πού  κρατοῦν ὄρ-
θια τήν κοινωνία. Χτυπιοῦνται οἱ ρίζες. 
Χτυπιέται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί 
ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας. Δυσ τυχῶς τά 
ἴδια αὐτά καταστροφικά μηνύματα περ-
νοῦν ὅλο καί περισ σότερο καί μέσα ἀπό 
τά σχολικά βιβλία, δηλητηριάζοντας καί 
δια στρέφοντας τίς εὐαίσθητες παι δικές 
ψυχές, τό μέλλον τοῦ Ἔ θνους.

Καί γιατί τό κάνουν αὐτό; Γιατί χτυ-
ποῦν τίς ρίζες; Διότι ἄνθρωποι χωρίς ρί-
ζες, χωρίς ἀξίες καί ἰδανι κά, χωρίς ἠθική 
προσωπικότητα καί ἠθικές ἀντιστάσεις 
ἀπέναντι στό πολύμορφο κακό, στή δια-
φθορά καί στή διαστροφή εἶναι ἕνα ἄμορ-
φο ὑλικό, μιά μάζα εὔκολα χειραγωγή σιμη 
καί διαχειρίσιμη ἀπό τούς πο νηρούς καί 
δόλιους συνωμότες τῆς παγκόσμιας δι-
κτατορίας τῶν ἀγο ρῶν. Γιά τούς ἴδιους 
λόγους χτυ πιοῦνται παγκοσμίως οἱ κοινω-
νίες καί οἱ  λαοί μέ τήν κατασκευασμένη 
οἰ κονομική κρίση. Αὐτό τό ξέρουμε πολύ 
καλά καί τό ζεῖ ὁ ἑλληνικός λαός στό  πετσί 
του. Ἑπτά χιλιάδες αὐτοκτονίες μέσα σέ 
τέσσερα χρόνια ἀπό τήν ἀπελπισία τῆς 
οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης.

Ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση ὅμως ἀπό 
μόνη της δέν μπορεῖ νά γκρεμί σει τήν κοι-
νωνία, ὅταν ὑπάρχουν ὑγιῆ ἀντανακλαστι-
κά, ἀξίες καί ἀρ χές πού νά δίνουν συνοχή 
στήν  κοι νωνία. Γι᾽ αὐτό καί σύμφωνα μέ 
τή γνωστή δήλωση Κίσσινγκερ τοῦ 1994 
οἱ Ἕλ ληνες πρέπει νά χτυπη θοῦν στίς 
ρίζες τους, στή γλώσσα καί στήν  πίστη.

Μέσα σ᾽ αὐτό τό πλαίσιο προσ παθοῦν 
νά γκρεμίσουν τά ὅρια μετα ξύ ἀλήθειας 
καί πλάνης. Προω θοῦν τή ρωσσική σαλάτα 
τοῦ διαχρι στια νικοῦ καί διαθρησκειακοῦ 
συγκρη τισμοῦ· προωθοῦν δηλαδή, μέ 
ἁπλᾶ λόγια, τόν οἰκουμενισμό, προσ πα-
θώντας νά δημιουργήσουν μία δαι μονική 
πανθρησκεία στήν ὁποία θέ λουν νά βά-
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λουν ὅλες τίς θρησκεῖες ἑνώνοντας μέσα 
ἐκεῖ ἀλήθεια καί πλάνη.

Ἔτσι τό νά ἀγαπᾶς τόν Χριστό, τήν 
πατρίδα, τίς ἀξίες, πού μᾶς κρά τησαν 
ὄρθιους ὡς Γένος τρεῖς  χιλιά δες καί πε-
ρισσότερα χρόνια, συκο φαντεῖται τώρα 
ὡς φανατι σμός,  προσκόλληση σέ πράγ-
ματα  ξεπερα σμέ να, ρατσισμός κ.ο.κ. Οἱ 
ἰνστρούχτο ρες τῆς Νέας Ἐποχῆς κάνουν 
 καλά τή δουλειά τους.

Ἕνα ἐργαλεῖο πού χρησιμο ποιεῖ ἡ Νέα 
Ἐποχή καί ἡ Νέα Τάξη, γιά νά φτιάξει τόν 
παγκόσμιο χυλό τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκο-
σμιοποίησης, εἶναι καί τά λεγόμενα δικαι-
ώματα τῶν μειονοτήτων. Μειονοτήτων 
ἐ θνικῶν, θρησκευτικῶν, ἀκόμη καί μέ βάση 
τόν σεξουαλικό προσα νατολισμό. Αὐτές 
οἱ μειονότητες πρα γματικές ἤ κατασκευ-
ασμένες —τό εἴδαμε αὐτό στό Κόσσοβο 
καί ἀλλοῦ— χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργα λεῖο 
γιά τό γκρέμισμα τῆς Παλαιᾶς καί γιά τό 
στήσιμο τῆς Νέας Τάξεως Πρα γμάτων, 
ἡ ὁποία στήν πραγμα τικότητα εἶναι μιά 
μεγάλη ἀ-ταξία καί ἀ-νομία.

Τό ἐνδιαφέρον γιά τά  δικαιώματα αὐτά 
εἶναι συνήθως ὑποκριτικό, πλασματικό 
καί προσχηματικό, προκειμένου νά προ-
ωθηθοῦν τά γεωπολιτικά καί στρατηγι-
κά συμ φέρον τα τῶν ἰσχυρῶν. Ἔτσι οἱ 
«εὐ αίσθη τοι» αὐτοί ὑπερασπιστές τῶν 
 δικαιω μάτων κλαψουρίζουν ὑπο κριτικά ὅτι 
παραβιάζονται τά δικαιώ ματα τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων, ἐπειδή π.χ. δέν τούς ἐπέτρεψε 
ἡ ρωσσική  κυβέρνηση νά παρελάσουν 
στή Μόσχα, ἀλλά καταπίνουν τή γλώσσα 
τους, ὅταν π.χ. οἱ προστα τευόμενοί τους 
ἰσλαμοφασίστες τζιχαντιστές  μισθοφόροι 
ἀντάρτες κόβουν κεφάλια χριστιανῶν στή 
Συρία, ὅταν τό Ἰσραήλ σκοτώνει ἀμάχους 
Παλαιστινίους στή λωρίδα τῆς Γάζας.

Ὅλοι αὐτοί οἱ στόχοι τῆς Νέας Τάξης 
προωθοῦνται μέ ἄφθονο χρῆ μα, μέ νομο-
θετικές ρυθμίσεις σέ παγκόσμιο —εἰ δυνα-

τόν— ἐ πίπεδο, μέσῳ Μ.Κ.Ο. (Μή Κυβερνη-
τικῶν Ὀργανώσεων) καί μέ  χειραγώγηση 
τῆς κοινῆς γνώμης τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρίως 
λαῶν, ὥστε νά συναινέσουν στήν κατα-
στροφή τους, μέσῳ κυρίως τῆς ἠθικῆς 
διαφθορᾶς καί τῆς δημο γραφικῆς τους 
ἀλλοίωσης, λόγῳ τῆς ἀνεξέλεγκτης καί 
μάλιστα προωθούμενης ἀπό τά ἴδια αὐτά 
σκοτεινά κέντρα λαθρομετανάστευσης. 
Ἔτσι —ἐάν δέν ξυπνήσουμε καί δέν ἀν-
τιδράσουμε— μετά ἀπό 20—30 χρόνια ἡ 
Ἑλλάδα καί ἡ Εὐρώπη δέν θά ἔ χουν καμ-
μία σχέση μ᾽ αὐτό πού ἦταν μέχρι σήμερα.

Εἴπαμε γιά νομοθετικές ρυθμί σεις σέ 
εὐρωπαϊκό καί παγκόσμιο, εἰ δυ νατόν, 
ἐπίπεδο. Φέρνω δύο μό νο παραδείγματα. 
Τό ἕνα εἶναι ἡ προώ θηση παντοῦ τῶν 
λεγομένων ἀντι ρατσιστικῶν νομοσχεδίων 
—αὐτό γίνεται καί στήν Ἑλλάδα, ὅπου 
τό νομοσχέδιο εἶναι πρός ψήφιση στή 
Βουλή. Στήν πραγματικότητα τό «ἀντι-
ρατσιστικό» νομοσχέδιο δέν εἶναι τίποτε 
ἄλλο παρά προσπάθεια φίμωσης τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί τῶν φυσιολο-
γικῶν ἀνθρώπων. Διαμαρτύρεσαι γιά τήν 
βάσει προ γράμματος ἅλωση τῆς πατρίδας 
σου; Πᾶς κατηγορούμενος γιά ρατσιστής. 
Ψάλλεις τή Μεγάλη Ἑβδομάδα τά τροπά-
ρια πού χαρακτηρίζουν τούς Ἑβραίους, 
πού σταύρωσαν τόν Χρι στό, «λαό δυσσε-
βῆ καί παράνο μο»; Πᾶς κατηγορούμενος 
«γιά ὑπο κίνηση θρησκευτικοῦ μίσους». 
 Βγαίνει ὁ ἱεροκήρυκας καί λέγει ὅ τι τό 
πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶ ναι βδελυκτό 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τό σιχαί νεται ὁ Θεός; 
Κινδυνεύει νά  μηνυθεῖ ἀπό τούς ὁμοφυ-
λόφιλους μέ βάση πάλι τό «ἀντι—ρατσι-
στικό»  νομοσχέδιο.

Τό ἄλλο εἶναι αὐτό, πού πρόσ φατα 
διαβάσαμε, ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, γιά 
νά δώσει οἰκονομική βοήθεια σέ χῶρες 
τῆς Ἀφρικῆς, ἔθεσε ὡς ὅρο τήν ψήφιση 
καί ἐκεῖ νόμων ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, 
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σάν κι αὐτόν πού ψηφίσθηκε τήν  ἄνοιξη 
στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἄς  σημειω θεῖ ὅτι 
τόν ἐπαίσχυντο νόμο ψήφισαν καί ὅλοι 
οἱ παρευρεθέντες ἐκεῖ Ἕλληνες εὐρω-
βουλευτές. 

Μέχρι στιγμῆς μιλήσαμε γιά τή στρα-
τηγική τῆς Νέας Τάξης. Σ᾽ αὐτή τή στρα-
τηγική ἐντάσσεται καί ἡ κοινωνική καί 
θεσμική νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλί-
ας ἀλλά —γιατί ὄχι;— καί ἡ νομιμοποίη-
ση αὔριο—μεθαύριο καί ἄλλων νοσηρῶν 
 φαινομένων καί κοινωνικῶν μαστίγων. 
Παραδεί γματος χάριν στήν Ὁλλανδία ἐ-
δῶ καί δύο—τρία χρόνια λειτουργεῖ νόμι-
μα πολιτικό κόμμα, πού εἶναι ὑπέρ τῆς 
παιδεραστίας. Στή Γερ μανία, ἀπό πέρυ-
σι, λειτουργοῦν νό μιμα οἶκοι ἀνοχῆς γιά 
κτηνοβάτες. Ὅσο γιά τή νομιμοποίηση 
τῶν ναρ κωτικῶν, ἤδη στήν Ὁλλανδία κυ-
κλοφοροῦν ἐλεύθερα τά λεγόμενα μαλακά 
ναρκωτικά (χασίς κ.ἄ.), ἐνῶ στίς Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες συζητεῖται πολύ σοβαρά πρό-
ταση, πού ἔφεραν ἄνθρωποι τοῦ γνωστοῦ 
Σκοπιανοῦ (Οὐγ γροεβραϊκῆς καταγωγῆς) 
 κερδοσκό που Σόρος, γιά νομιμο ποίηση τῶν 
ναρκωτικῶν. Ἀλλά γιατί νά πηγαίνουμε 
μακριά; Ὁ πρώην πρωθυπουργός Γιῶργος 
Παπαν δρέου εἶχε προτείνει, ὡς γνωστόν, 
τήν καλλιέρ γεια χασίς γιά ἰδιωτική χρήση 
σέ γλάστρες!

Ἡ τακτική
Ἄς ἔρθουμε ὅμως, μετά τήν στρατηγι-

κή, στήν τακτική τῆς Νέας  Τάξης γιά τήν 
προώθηση τῶν στρα τηγικῶν της στόχων.

1) Μιά γενική ἀρχή τακτικῆς τῆς Νέας 
Τάξης εἶναι τό δόγμα Ἡ κα λύτερη ἄμυνα 
εἶναι ἡ ἐπίθεση. Φω νάζει ὁ κλέφτης γιά 
νά φύγει ὁ νοι κοκύρης, λέγει ὁ λαός μας. 
Αὐτό τό ἐφαρμόζουν καί ὅλες οἱ νεοε-
ποχίτικες σέκτες, μέ πρώτη τήν διαβόητη 
παγκοσμίως Σαϊεντολογία.

2) Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τακτικῆς εἶναι 

ἡ σταδιακή προώθηση τῶν στόχων. Εἶναι 
ἡ γνωστή «μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ». Τό 
σαλάμι τό κόβουν φέτα—φέτα.

Ἔτσι διαφημίζεται δολίως ἡ ἀ
νεκτικότητα προκειμένου νά ἀπε νεργο—
ποιηθοῦν καί τελικῶς νά νε κρωθοῦν τά 
ὑγιῆ ἀντανακλαστικά αὐτοπροστασίας 
στούς ἀνθρώπους καί στήν κοινωνία.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ βράβευση τοῦ 
ἄνδρα—γυναίκα Αὐστριακοῦ Κοντσίτα 
ἀπό τή Γιουροβίζιον τόν Μάϊο πανηγυ-
ρίσθηκε καί διαφη μίσθηκε ὡς «νίκη τῆς 
ἀνεκτικότητας καί τῆς διαφορετικότητας».

Ἔτσι ἀπό τούς διαμορφωτές γνώ-
μης, ἀπό τούς ἰνστρούχτορες τῆς «Νέ-
ας Ἐποχῆς», τά ἄτομα καί οἱ κοινωνίες 
σπρώχνονται σέ ὅλο καί μεγαλύτερες 
ὑποχωρήσεις ἀπέναντι στό κακό, στήν 
ἀνομία, στή διαστροφή, μέ βάση τήν ψευ-
δεπίγραφη ἀρετή τῆς ἀνεκτικότη τας, μέ-
χρι πού ἡ κατάσταση πλέον γίνεται μή 
ἀναστρέψιμη. Ἐάν δέν σταματήσεις ἀπ᾽ 
τήν ἀρχή τό ξήλω μα μιᾶς ζακέτας, σέ λίγο 
θά ἔχει ξη λωθεῖ ὁλόκληρη. Ἐκφραστικό 
παράδειγμα αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἶναι 
αὐτό πού παθαί νει κανείς, ὁ ὁποῖος ἀπό 
συμπόνοια βάζει κάποιον σ᾽ ἕνα δωμάτιο 
τοῦ σπιτιοῦ του, γιά νά μήν παγώσει ἀ πό 
τό κρύο, καί μετά αὐτός φέρνει καί τήν 
οἰκογέ νειά του καί βγάζουν τόν νοικοκύ-
ρη ἀπό τό σπίτι του. Γι᾽ αὐτό χρειάζεται 
ἐξ ἀρχῆς μία σθεναρή καί ἀνυπο χώρητη 
στάση — ἀντίσταση ἀπέναντι στό κακό, 
πού θέλει νά προχωρήσει.

Οἱ πονηροί καί δόλιοι αὐτοί χει ραγωγοί 
τῆς κοινῆς γνώμης μέσα σέ μιά κοινωνία 
προσπαθοῦν, ὅπως εἴπαμε, νά νεκρώσουν 
τά ὑγιῆ ἀντα να κλαστικά τῶν φυσιολογι-
κῶν ἀν θρώ πων ἀπέναντι στή διαστροφή. 
Προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν σ᾽ αὐτούς 
μιά «μουδιασμένη συνείδη ση». 

Αὐτή ἡ συμπεριφορά «μουδια σμένης 
συνείδησης» ὑπαγορεύεται ἀπό τήν λε-
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γομένη «πολιτική ὀρ θότητα», τήν ὁποία 
κυρίως στίς Η.Π.Α. καί στήν Εὐρώπη πέ-
τυχε τό  σύστημα πού προωθεῖ τή Νέα 
Τάξη.  Πέτυχε, δηλαδή, οἱ ἄνθρωποι νά 
αὐτο—λογοκρίνονται μέσῳ ἑνός ἤ πιου ἐκ-
φοβισμοῦ. Διότι ἡ «πολιτι κή  ὀρθότητα», 
προτιμᾶ, ἐφ᾽ ὅσον μπορεῖ, νά  ἐπιτυγ χάνει 
αὐτό πού θέλει δι᾽ ἐμμέσων ὑποδείξεων 
(συναι νετικά) καί ὄχι δι᾽ ἀπαγο ρεύσεων. 
Τό κάνει κι αὐτό βέβαια, ἀλλά προ τιμᾶ 
τό πρῶτο. Ὅπως ἔλεγε ὁ Γέρον τας Παΐ-
σιος, ὁ ̓Αντίχριστος θά εἶναι « εὐγενικός»! 
Ὅλη ἡ ὑπό θεση εἶναι πῶς θά κερδίσει τή 
συναίνεση. Αὐτό γίνεται συνήθως μέ τήν 
πλύση ἐγκεφάλου. Κλασσικό παράδειγ-
μα τοῦ τί ἔχει ἐ πιτύχει αὐτή ἡ «πολιτική 
 ὀρθότητα» εἶναι ἡ εἰσαγωγή πού κάνουν 
οἱ περισ σότεροι, φοβούμενοι μή χαρακτη-
ρισθοῦν ρατσιστές, ἄν ποῦν ξεκά θαρα ὅτι 
ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους. Ἔτσι ξεκινοῦν 
λέγον τας: «Δέν εἶμαι ρατσιστής, ἀλλά...».

Αὐτά πού λέμε τώρα εἶναι ση μαντικά 
βήματα γιά τή δημιουργία τῆς κοινωνίας 
ἀπολύτου ἐλέγχου, τῆς κοινωνίας τοῦ 
Big Brother (τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ), 
ὅπου ὅλοι αὐτο—λογοκρίνονται. Μήν ξε-
χνοῦμε ὅτι στίς δίκες τῆς Πράγας, μετά 
τό ξεσήκωμα τῶν Τσεχοσλοβάκων ἐνα-
ντίον τῶν Σοβιετικῶν κομμου νιστῶν τό 
1968 καί τήν καταστολή τῆς ἐξέγερσης, 
στίς δίκες πού ἀ κολούθησαν, οἱ κατηγο-
ρούμενοι, πρώην κορυφαῖα στελέχη τοῦ 
ἐκεῖ  Κομμου νιστικοῦ Κόμματος, ἀφοῦ 
εἶχαν ὑποστεῖ «ἐπαναπρογραμματισμό» 
μέσῳ διανοητικῆς χειρα γώγησης (mind 
control — πλύση ἐγκε φάλου), ζητοῦ σαν 
ἀπό τό δικα στήριο πιό  αὐστηρές ποινές 
εἰς βά ρος τους ἀπ᾽ αὐτές πού ζητοῦσε ὁ 
εἰσαγγελέας!

3) Μέσα στήν τακτική τοῦ σαλα μιοῦ 
εἶναι καί ἡ ἀπενοχοποίηση τῆς διαστρο-
φῆς. Προσπαθοῦν νά πα ρουσιάσουν τήν 
ὁμοφυλοφιλία ὡς ἐναλλακτική πρόταση 

σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ὡς μιά 
νόμιμη διαφορετικότητα, ἐξίσου καλή καί 
νόμιμη μέ τήν ἐντός εἰσαγωγικῶν φυσιο-
λογική, διότι πλέον τήν φυσιο λογική τήν 
βάζουν ἐντός εἰσαγω γικῶν, ἀφοῦ καί ἡ 
ἄλλη συμ περιφορά (ἡ ἀνώμαλη) θέλει νά 
πα ρου σιάζεται ἀπό αὐτούς ὡς φυσιο-
λογική.

Σημειώνουμε ἐδῶ ὅτι μέχρι καί πρίν 
ἀπό εἴκοσι περίπου χρόνια ἡ ὁμοφυλοφι-
λία ἐθεωρεῖτο παρέκκλι ση καί διαστροφή 
σύμφωνα καί μέ τό «Διαγνωστικό καί Στα-
τιστικό Ἐγχειρίδιο» (τό γνωστό ὡς DSM) 
τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑ ταιρείας. 
Ἀκόμη καί ὁ Φρόυντ καί ὁ Γιούνγκ καί ὁ 
Βίλχελμ Ράιχ χα ρακτηρίζουν τήν ὁμοφυ-
λοφιλία ὡς παρέκκλιση καί διαστροφή. 
Ση μειωτέον ὅτι, σύμφωνα μέ τούς εἰ-
δικούς, ἡ διεθνής σύγχρονη προσ πάθεια 
ἀ ποχαρακτηρισμοῦ τῆς ὁ μοφυλοφιλίας 
ὡς παρέκκλισης καί νομιμοποίησής της 
ὡς φυσιολογι κῆς πρακτικῆς δέν βασίζεται 
σέ ἐπιστημονικά ἰατρικά δεδομένα, ἀλλά 
σέ «φιλοσοφικά—κοινωνικά» καί ἰσχυρές 
πολιτικές πιέσεις (βλ. Καλλιόπης Προκο-
πάκη, παιδοψυ χιάτρου, Ἰατρικά δεδομέ-
να γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, στήν ἀρχή τῆς 
πα ραγράφου μέ τίτλο «Συχνότητα», ἐν 
alopsis).

Καί προσέξτε τή δολιότητα· ἐνῶ ἀπε-
νοχοποιοῦν τή διαστροφή συγ χρόνως 
ἐνοχοποιοῦν τούς φυσιολο γικούς ἀν-
θρώπους, ὅτι εἶναι «φοβι κοί» —ὅπως 
λένε— ἀπέναντι στό «δια φορετικό». 
Αὐτό κι ἄν εἶναι νεοτα ξικό τερτίπι πού 
στοχεύει στήν κα τεδάφιση μέσῳ τῆς «κουλ-
τούρας τῆς διαφορετικότητας» — διά τῆς 
προώθησης στανικῶς τοῦ μοντέλου τῶν 
πολυθρησκευτικῶν, πολυεθνικῶν καί πο-
λυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν.

Μέ ἄλλα λόγια καλλιεργοῦν ἐ νοχές 
στούς φυσιολογικούς, στούς normal ἀν-
θρώπους, ἐπειδή δέν εἶναι καί αὐτοί ἀν—
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ώμαλοι (α στερητικό καί ὁμαλός).
Καιρός ὅμως νά ποῦμε περισ σό  τερα 

καί γι᾽ αὐτή τήν περιβόητη «φο  βικότητα 
ἀπέναντι στό διαφο ρε  τικό», μιά τερά-
στιας ἔκτασης προ πα  γάνδα τῆς ὁμοφυ-
λοφιλικῆς κοι νό τητας καί εὐρύτερα τῆς 
νεοταξί τι κης μεθόδευσης γιά φίμωση καί 
ἐξου δετέρωση κάθε φωνῆς πού ἀ σκεῖ κρι-
τική ἐναντίον τους καί  κάθε παρουσίας 
πού τούς δυσκο λεύει.

Χαρακτηρίζουν ἐν τέλει «φοβι κή» κά-
θε προσπάθεια —ἀκόμη καί σκέψη— γιά 
ἄμυνα πνευματική, νομική κ.ο.κ. καί γιά 
αὐτο-προστασία.

Ἡ ἐκ τοῦ πονηροῦ παράλογη λογι-
κή τους λέγει περίπου τά ἑξῆς (ὄχι μόνο 
στό θέμα τῆς ὁμοφυλο φιλίας ἀλλά καί 
σέ ἄλλα, ὅπου  προσπαθοῦν νά κάμψουν 
ἀντιδρά σεις καί νά γκρεμίσουν). Λένε: 
«Ὁ Χριστός εἶναι ἀγάπη». Ἄρα ὅποιος 
ἀντιδρᾶ στό γκρέμισμα, πού προωθοῦν, 
δέν ἔχει ἀγάπη!

Ἤ, λένε: «Ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη 
ἀπό προστάτες». Ἄρα μήν ἀντιδρᾶτε σέ 
ὁποιαδήποτε πράξη προσβολῆς ἤ βεβήλω-
σής Του μέσῳ μιᾶς ὑποτιθέμενης τέχνης 
ἤ μέ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο.

Ἀλλά ἄς ἔλθουμε στήν π ερίφημη «φο-
βικότητα» καί τήν «ὁμοφοβία».

Ἔχουν δημιουργήσει νέες  λέξεις ἐ-
φαρμόζοντας αὐτό πού λέγει ὁ Τζώρτζ 
Ὄργουελ στό κλασσικό βιβλίο του «1984», 
ὅτι «Ὅποιος ἐλέγχει τή γλώσσα ἑνός 
ἀνθρώπου, ἐλέγχει τίς σκέψεις του». Δα-
νείζομαι ἐδῶ κάποιες σκέψεις γιά τήν 
«ἰσλα μοφοβία» καί «ὁμοφοβία» ἀπό ἄρθρο 
πού δημοσιεύεται στό πε ριοδικό Παρα-
καταθήκη (τ. 95) καί εἶναι παρμένο ἀπό 
τό διαδίκτυο.

«Λέξεις πού φαίνονται ἑλληνι κές, 
καί πού ἀκόμα καί ξένοι τίς χρησιμο-
ποιοῦν ἔτσι (῾῾xenophobia᾽᾽, ̔ ῾homophobia᾽᾽, 
῾῾islamophobia᾽᾽) ἀλλά δέν γεννήθηκαν στήν 

Ἑλλά δα! Μάλιστα οἱ Ἕλληνες  οὐδέποτε 
τίς ἐφηῦ ραν, οὐδέποτε τίς χρησιμο-
ποίησαν, οὐδέποτε τίς γνώριζαν. Ἀπό 
τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.

» Ἀλήθεια, δέν σᾶς προκαλεῖ ἀπο-
ρία πώς ὅλα τά ῾῾κακά᾽᾽ μέ τίς  λέξεις 
πού τελειώνουν σέ ῾῾—φοβία᾽᾽ ἔχουν 
στόχο ἕναν συγκεκριμένο τύπο ἀν
θρώπου; Τόν γηγενῆ δυτικό μέσο πολίτη, 
πού ἀγαπάει τόν τόπο του, τόν λαό του, 
τήν ἱστορία του, τήν κουλτούρα καί τίς 
παραδόσεις τοῦ λαοῦ του. Μέ λίγα λόγια 
τόν ̔ ῾ἀνησυ χοῦντα᾽᾽ χριστιανό Εὐρωπαῖο. 
(Κατ᾽ αὐτούς ῾῾συντηρητικό᾽᾽ καί σίγουρα 
῾῾μή πολιτικά ὀρθό᾽᾽).

» Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση πώς τόσοι 
αἰῶνες διωγμῶν χριστιανῶν στίς χῶρες 
τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλά καί στίς χῶρες πού 
κατέκτησε τό Ἰσλάμ, ἀπό τήν ἀρχή πού 
πρόβαλε τό σπαθί τοῦ ῾῾προφήτη᾽᾽ μέχρι 
σήμερα, καί δέν βρέθηκε ἕνας λεξιπλάστης 
νά μᾶς πεῖ τήν λέξη ῾῾χριστιανοφοβία᾽᾽;

» Αὐτός πού σφάζει χριστιανούς ΔΕΝ 
εἶναι ῾῾χριστιανοφοβικός᾽᾽. Δέν ὑπάρχει 
τέτοια λέξη. Ἐκεῖνος πού θέλει νά συ-
νεχίσει νά ζεῖ, ὅπως ζοῦσε, μέσα στόν 
τόπο του καί δέν μπορεῖ νά βλέπει νά 
μετατρέπεται ἡ χώρα του σέ ἕνα ἰσλαμι-
κό κράτος, εἶναι ῾῾ἰσλαμοφοβικός᾽᾽!» (blog 
redskywar ning, ἄρθρο γιά ἰσλαμοφοβία 
— ὁμο φοβία).

Ἔτσι καί γιά τήν «ὁμοφοβία».
Ἡ λέξη «ὁμοφοβία» κατασκευά στηκε 

καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ὁμοφυλό-
φιλους ἀκτιβιστές παγκο σμίως, ὡς ἕνα 
σημασιολογικό ὅπλο στόν πολιτιστικό 
πόλεμο.

«Ὁμοφοβία» σημαίνει, γι᾽ αὐτούς, τόν 
παράλογο φόβο, πού ἀναπτύσσουν οἱ 
normal ἄνθρωποι μπροστά στήν ἀγάπη 
τῶν ὁμοφυλόφιλων πρός τό ἴδιο φύλο. Καί 
παρεμπιπτόντως: Οἱ gay, ὁμοφυλόφιλοι, 
λεσβίες κ.λπ. δέν ἔχουν ἑτερο—φοβία;;; 
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Γιατί αὐτοί δέν εἶναι ἑτεροφοβικοί καί 
 εἴμαστε ἐμεῖς ὁμοφοβικοί; 

Γιά τούς ὁμοφυλόφιλους ἀκτιβι
στές, ἡ ἠθική ἀντίθεση στήν ὁμοφυ
λοφιλία εἶναι μιά «φοβία».  Ἀκόμη καί 
μιά ψυχική ἀσθένεια. Ἀλήθεια, αὐτό 
δέν εἶναι «ρατσισμός» καί φα σισμός 
στή σκέψη (γιά νά χρησιμο ποιήσουμε 
τή δική τους ὁρολογία); Ποῦ εἶναι ἡ 
ἐλευθερία στήν ἔκφραση γιά τήν ὁ-
ποία φωνασκοῦν; Καί, προσέξτε, τήν 
ἀντιστροφή πού πᾶνε νά ἐπιβάλουν. 
Ἐκεῖ πού θεωροῦν ταν παρέκκλιση καί 
ψυχική διαταραχή ἡ ὁμοφυλοφιλία, τώ-
ρα πᾶνε νά πα ρουσιάσουν ὡς ψυχική 
ἀσθένεια τήν ἀντίθεση τῶν normal 
 ἀν θρώπων στό πάθος τους!

Ὅσοι ὅμως —δόξα τῷ Θεῷ— δέν ἤπιαμε, 
οὔτε θά πιοῦμε ἀπό τό τρελλό νερό, γιά 
τό ὁποῖο λέγει ὁ  Φώτης Κόντογλου, καί 
συνεπῶς ἔχουμε τό μυαλό μας στή θέση 
του καί τό φρό νημά μας δέν ἔχει ἀλλοιωθεῖ 
οὔτε διαστραφεῖ ἀπό τήν νεοεποχίτικη καί 
νεοταξική προπαγάνδα, συνειδητοποιοῦμε 
ὅτι «Ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός δέν 
ἀποτελεῖ μιά ποιότητα συγκρίσιμη μέ τή 
φυλή, τήν ἐθνοτική προέλευση κ.λπ. σέ 
σχέση μέ τήν ἐξάλειψη τῶν διακρί σεων. 
Σέ ἀντίθεση μέ αὐτά, ὁ ὁμοφυ λοφιλικός 
προσανατολισμός ἀποτελεῖ μιά ἀντικειμε-
νική διαταραχή καί προκαλεῖ ἠθική ἀνη-
συχία». (βλ. Παρακαταθήκη, τ. 95, σ. 9)

Ἐπίσης καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἐκ τοῦ 
πονηροῦ παράλογες  ἀξιώσεις τῶν ὁμο-
φυλοφίλων ἀκτιβιστῶν, πού διεκδικοῦν 
ἀνύπαρκτα  δικαιώματα, θά δημιουργήσουν 
καταστάσεις ὀ ξύμωρες, ὅπου ἐν τέλει τά 
«δικαιώ ματα» τῆς ἐσχάτης μειοψηφίας 
μέσα στήν κοινωνία (τῆς μειοψηφίας τῶν 
ὁμοφυλοφίλων) θά παραβιάζουν κατά-
φωρα τά πραγματικά δικαιώ ματα τῆς 
συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν normal 
ἀνθρώπων.

Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές οἱ ὁ   μο-
φυλόφιλοι, τοὐλάχιστον στίς Η.Π.Α., εἶναι 
μία ἐλάχιστη  μειοψηφία τοῦ 1,3% γιά τίς 
γυναῖκες καί τοῦ 2,7% γιά τούς ἄνδρες 
(βλ. Καλλιό πης Προκοπάκη, ἔνθ᾽ ἀνωτ.). 
Καί μιά καί ὁ λόγος γιά σ τατιστικές, νά 
ποῦ με ἐπίσης ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἴ δια 
ἔρευνα στίς Η.Π.Α.  ἀνάμεσα σέ ἄτομα 
πού σύχναζαν σέ χώρους δια   σκέδασης 
ὁμοφυλοφίλων τό 72% τῶν ὁμοφυλοφίλων 
ἀνδρῶν  ἀνέφε ραν πάνω ἀπό 100 ἐρω-
τικούς συν τρό  φους, τό 41% πάνω ἀπό 
500 καί τό 27% πάνω 1000! Ἐνῶ τό 74% 
ἀνέ φερε ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς 
μισούς ἐρωτικοί σύντροφοι, τούς ἦταν 
ἄγνωστοι (βλ.  Προκοπά κη, ἔνθ᾽ ἀνωτ.). 
Τά λέμε αὐτά γιά νά φανεῖ ἀκόμη πιό 
ἔντονα ὁ χαρα   κτη  ρισμός τοῦ βδελυκτοῦ, 
πού  δώ  σαμε ἀπό τήν ἀρχή γιά τό πάθος 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὁ   χαρακτηρι σμός δέν 
εἶναι μόνο δικός μας ἀλλά τῶν Ἁγίων.

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμε στίς  συν έπειες 
τῶν παραλογισμῶν γιά «δικαιώματα», πού 
διεκδικοῦν ὡς «μειο νότητα» οἱ ὁμοφυλό-
φιλοι παγ κοσμίως καί ἐδῶ. Ἄς δοῦμε τί 
γίνεται στίς Η.Π.Α. Ὅπως διαβάζουμε, 
ἐ κεῖ, βάσει τῆς νομοθεσίας γιά ἐξά λειψη 
τῶν διακρίσεων, οἱ ἐ ργοδότες θά προτι-
μοῦσαν νά ἀπολύσουν ἀπό τή δουλειά 
ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐκτός ἀπό ὁμοφυ-
λόφιλους —τό ἴδιο περίπου ἰσχύει καί 
γιά τούς ἔγχρω μους—, διότι οἱ ὁμοφυλό-
φιλοι θά ἰσχυρίζονταν ὅτι ἔπεσαν θύμα-
τα  διακρί σεων καί ἔτσι ὁ ἐργοδότης θά 
εὕρισκε τόν μπελά του! Ὁπότε ὁ ὁμοφυ-
λοφιλικός προσανατολισμός  γίνεται πηγή 
«θετικῶν δικαιωμάτων» ὑπέρ αὐτοῦ. Τοῦτο 
ὅμως σημαίνει ὅτι πλέον περνᾶμε σέ μία 
φάση κραυγαλέας ἀνισότητας εἰς βάρος 
τώρα τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων! Ἤ 
μπορεῖ νά φθάσουμε στό σημεῖο νά δηλώ-
νει κάποιος «ὁμοφυλόφιλος», γιά νά βρεῖ 
δουλειά, ἀφοῦ θά ὑπο χρεοῦται ὁ ἐργοδό-
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της νά  προσλάβει ἄτομα, σέ συγκεκριμένο 
ποσοστό, καί ἀπό μειονότητες, ἔστω καί 
ἄν οἱ προσλαμβανόμενοι δέν ἔχουν ἀν-
τικειμενικά τά προσόντα γιά τή δουλειά 
στήν ὁποία προσλαμ βάνονται!

Οἱ ἀντιφάσεις τῶν ψευδο—προο-
δευτικῶν

Ἀλλά ἄς δοῦμε καί μία ἄλλη διάσταση 
τοῦ θέματος, εἰδικά ὡς πρός τίς ἐκδη-
λώσεις τῆς λεγομένης «ὁμοφυλοφιλικῆς 
ὑπερηφάνειας» καί τῆς ἐπαίσχυντης πα-
ρέλασης. Ἄς δοῦμε τίς ἀντιφάσεις τῶν 
ψευδο—προοδευτικῶν.

α) Ὑπερηφάνεια γιά ποιό πράγμα; Γιά 
τήν πτώση, τήν ἁμαρτία, τή διαστροφή, 
γιά τίς «πομπές», δη λαδή τά αἴσχη! Λέ-
νε στήν Κέρκυρα: «Βγῆκε ἡ πομπή στό 
δρόμο». Ἀκριβῶς περί αὐτοῦ πρόκειται. 

Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπου-
τάρης θά ἀνοίξει τήν ἐδῶ πα ρέλαση τῆς 
ντροπῆς, καί εἶναι  φυσικό, ἀφοῦ ὁ ἴδιος 
εἶχε δηλώσει παλαιό τερα ὅτι: «Φυσικά 
καί ἔχω gay φί λους. Κατανοῶ ἔμφυτα 
τή διαφορε τικότητα, γιατί ἀπό ἕνα ση-
μεῖο καί ἔπειτα καί ἐγώ ἐγκατέλειψα τήν 
πεπατημένη [σημ. δική μας:  δηλαδή τίς 
φυσιολογικές σαρκικές σχέσεις] καί γνώ-
ρισα τίς χαρές καί τίς δυσ κολίες αὐτῆς 
τῆς ἐπιλογῆς» [δηλ. τῆς ὁμοφυλοφιλίας] 
[ἀπό συνέντευξή του στό περιοδικό Screw, 
τήν ὁποία ἀποκαλύπτει τό ὀρθόδοξο ἐπι-
στημονικό περιοδικό Θεοδρομία (ΙΕ´, τ. 
2, Ἀπρ.—Ἰούνιος 2013, σ.166)]. Στηρίζει, 
λοιπόν, προβάλλει καί χρηματοδοτεῖ ἀπό 
τόν προϋπολογι σμό τοῦ Δήμου Θεσσαλονί-
κης (δηλ. μέ χρήματα τῶν Θεσσαλονικέων) 
τήν ἐκδήλωση, πού ντροπιάζει τήν πόλη 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Δεῖτε ὅμως τήν κραυγαλέα ἐκ τοῦ 
πονηροῦ ἀντίφαση.  «Παρέλαση —λέγει— 
ὑπερηφάνειας». Ἄν δηλώσεις ὅτι εἶσαι ὑ-
περήφανος γιά τήν πατρίδα σου, οἱ ἐντός 

εἰσαγωγικῶν προο δευτικοί θά σέ ὀνομά-
σουν ἐθνικιστή, ρατσιστή καί τόσα ἄλλα.

Ἄν πεῖς ὅτι εἶσαι ὑπερήφανος πού 
εἶσαι ὀρθόδοξος, θά σέ χαρακτη ρίσουν 
μέ τόσα καί ἄλλα τόσα ἐπίθετα.

Αὐτοί ὅμως πού δαιμονικά ὑπε-
ρηφανεύονται γιά τό σιχαμερό πά θος 
τους δέν εἶναι «ρατσιστές» ἀλλά «προο-
δευτικοί» καί «ἀπελευθε ρω μένοι». Εἴπαμε 
νωρίτερα γιά τή «νέα γλώσσα» (newspeak) 
τῆς Νέας Τάξης, πού ἀλλάζει τό νόημα 
τῶν λέξεων.

β) Καί ἐπιπλέον, ἀφοῦ ὑπερηφα νεύ-
ονται, γι᾽ αὐτό πού εἶναι καί γι᾽ αὐτό πού  
κάνουν, γιατί ἄραγε κά ποιους θά τούς 
πείραζε, ἄν τούς ὀ νομάσει κανείς μέ τή 
γνωστή λέξη πού χρησιμοποιεῖ ὁ λαός 
μας γιά τό πάθος τους; Φαντασθεῖτε νά 
χαρα κτηρίσει κάποιος σ᾽ ἕνα ἄρθρο μ᾽αὐτή 
τή λέξη π.χ. τούς τοπικούς  ἄρχοντες, 
πού ἐδῶ καί στήν Ἀθήνα τούς ἔχουν ὑπό 
τήν ὑψηλή τους προστασία καί χρημα-
τοδότηση. Τήν ἄλλη μέρα θά τοῦ κάνουν 
δέκα μηνύσες καί ἀγωγές καί θά ζητοῦν 
ἑκατομμύρια γιά ἀποζημίωση. Δέν εἶναι 
ἀντίφαση αὐτό;

γ) Προσέξτε καί μία ἄλλη ἀντί φαση 
τῶν ψευδο—προοδευτικῶν. Γιά τίς παρε-
λάσεις, πού γίνονται στίς ἐθνικές ἐπετεί-
ους 28ης  Ὀκτωβρίου καί 25ης Μαρτίου, τί 
δηλητήριο χύνουν! Ἐκεῖνες οἱ παρελάσεις 
εἶναι «κακές». Ἐδῶ γιατί εἶναι ὑπέρ τῶν 
παρελάσεων;  Γιατί αὐτές εἶναι «κα λές»; 
Ἄν ἦταν συνεπεῖς πρός τόν ἑαυτό τους, 
θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐναν τίον ὅλων τῶν 
παρελάσεων καί ὄχι ἐπιλεκτικά τίς μέν νά 
πολεμοῦν, ἐνῶ αὐτές ἐδῶ, τίς παρελάσεις 
τῆς ντρο πῆς, νά χειροκροτοῦν.

δ) Οἱ «εὐαίσθητοι» στήν προστα  σία 
τῶν «εὐαίσθητων  προσωπι κῶν δεδομέ-
νων» —θυμᾶστε τούς Σταθό  πουλο καί 
Δαφέρμο καί τήν ἀπαγό  ρευση ἀναγραφῆς 
τοῦ θρησκεύμα τος στίς ταυτότητες, πού 
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ἀπο φασί σθηκε ἐπί κυβερνήσεως Σημίτη, 
γιά νά μήν παραβιάζονται —λέγει— τά 
εὐαίσθητα προσωπικά  δεδομένα — γιατί 
ἐδῶ δέν διαμαρτύρονται; Ποῦ πῆγε τώ-
ρα ἡ «εὐαισθη σία» τους; Γιατί οἱ ὁμοφυ-
λόφιλοι  ἀποκα  λύπτουν, καί μάλιστα μέ 
 τόσο  θορυ  βώδη καί προκλητικό τρόπο, 
τά εὐαίσθητα προσωπικά  δεδομένα τοῦ 
σεξουαλικοῦ τους προσανατολισμοῦ;

ε) Οἱ «εὐαίσθητοι» (ὅπως  βλέπετε, 
ἔχουμε γεμίσει μέ «εὐαίσθητους») στήν 
πάταξη τῆς παιδικῆς πορνογραφίας, —καί 
καλά κάνουν— ἐδῶ γιατί σιωποῦν; Πῶς 
ὅμως νά ἔρθουν σέ ἀντίθεση μέ τόν ἴδιο 
τους τόν ἑαυτό; Διότι αὐτοί, πού κλα-
ψουρίζουν ὑποκριτικά γιά τήν ἔξαρση 
τῆς παιδικῆς πορνογραφίας, εἶναι αὐτοί 
οἱ ἴδιοι πού προωθοῦν μέσῳ τηλεόρασης, 
διαφήμισης κλπ. ὅλη αὐτή τήν κατάσταση 
τοῦ ἐκφυλισμοῦ. Διότι, διαφημίζοντας τήν 
ὁμοφυλο φιλία, προωθεῖς ἐμμέσως πλήν 
σαφῶς καί τήν παιδεραστία ἤ παιδοφιλία, 
ὅπως τή λένε τώρα.

στ) Οἱ ψευδο—προοδευτικοί κό πτονται 
γιά τό περιβάλλον καί τήν προστασία 
του —καί ἐμεῖς συμφω νοῦμε στήν προ-
στασία τοῦ περιβάλ λον τος— οἱ ἴδιοι ὅ-
μως μολύνουν  συν ειδητά τό πνευματικό 
περιβάλλον, δηλαδή τίς ἀξίες, τούς ὑγιεῖς 
θεσμούς καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα χρειάζο-
νται γιά νά ζήσουν τά παιδιά μας καί οἱ 
ἑπόμενες  γενιές.

ζ) Αὐτοί οἱ ἴδιοι, πού φωνασκοῦν γιά 
τή δημοκρατία καί τήν  ἐλευθερία ἔκφρα-
σης, (ἐκεῖ μόνο πού συμφω νοῦν ἤ τούς 
συμφέρει), ἐφαρμόζουν τόν πιό «καραμπι-
νάτο» φασισμό, τή φίμωση τῆς ἐλεύθερης 
ἔκφρασης καί τήν πνευματική τρομοκρατία 
ἐ κεῖ πού διαφωνοῦν. ῾Ωραία δημο κρατία!

Τό παράδειγμα εἶναι ζεστό καί ἔχει 
σχέση μέ τήν ἐκδήλωσή μας. Κατέβα-
σαν τήν ἴδια μέρα ἀπό τό You Tube τό 
βίντεο πού καλοῦσε ὅλους ἐσᾶς στήν 

ἀποψινή μας ἐκδήλωση. Ἡ αἰτιολογία 
—μνημεῖο πρα γματικοῦ φασισμοῦ— ἦταν 
ἡ ἑξῆς: «Αὐτό τό βίντεο ἔχει καταργηθεῖ 
ἐ ξαιτίας παραβίασης τῆς πολιτικῆς τοῦ 
You Tube, πού ἀπαγορεύει τή ρητορική 
μίσους». Ἐάν λοιπόν αὐτό πού διδάσκει 
ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτό πού ἀσπάζονται 
οἱ τίμιοι,  νουνεχεῖς, ὁμαλοί ἄνθρωποι, 
οἰκογενειάρχες καί νοικοκυραῖοι εἶναι 
«ρητορική μίσους», τότε ὁ φανατισμός, 
ἡ μή ἀνοχή τῆς ἄλλης ἄποψης καί ἡ ἀ-
κραία ἐπιθετικότητα τῆς ἀνωμαλίας πού 
παρελαύνει, τί εἶναι;

Ἀπαντήσεις σέ πιθανές ἐνστάσεις — 
ἐρωτήσεις

1) Ἡ Ὁμοφυλοφιλία —λένε— ἦταν 
διαδεδομένη καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα

Ἀπάντηση: α) Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα δέν 
ἐγνώριζε τόν ἀληθινό Θεό καί β) Αὐτό πού 
δέν λένε, ὅσοι ἀναφέ ρουν τό παραπάνω 
ψευδο—ἐπιχεί ρημα, εἶναι ὅτι στήν Ἀρχαία 
Ἑλ λάδα οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐστεροῦντο τῶν 
πολιτικῶν τους δικαιωμάτων. Τό ξέρατε 
αὐτό; Γιατί ἄραγε τούς ἀφαιροῦσαν τά 
πολιτικά τους δικαιώματα, ἐάν ἐνέκριναν 
τή συμπεριφορά τους;

2) Ὑπάρχει —λένε—  ὁμοφυλοφιλία 
καί στά ζῶα· ἄρα εἶναι «φυσιολογικό»

Ἀπάντηση: Πέραν τοῦ ὅτι ὁ ἰσχυρισμός 
αὐτός δέν εἶναι ἀληθής, ἔχουμε νά ποῦμε 
ὅτι τά καημένα τά ζῶα ζοῦν σύμφωνα μέ 
τό ἔνστικτό τους, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος μέ τά 
πάθη «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς 
ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 
48,13). Ἐπίσης, σέ μερικά ζῶα ὑπάρχει 
καί ἡ παιδοκτονία. Θά τήν υἱοθετήσουμε 
καί αὐτήν ὡς φυσιο λογική;

3) Λένε κάποιοι: Καί μέσα στόν 
κλῆρο ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Ἐδῶ ἀπαντοῦμε ὅτι ἡ  Ἐκκλησία ἐκ-
φράζεται αὐθεντικά ἀπό τούς Ἁγίους. 
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Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας. Καί εἴπαμε στήν ἀρχή τῆς 
ὁμιλίας μας ποιά εἶναι ἡ ξεκάθαρη θέση 
τῆς Ἐκκλησίας πάνω σ᾽ αὐτό τό θέμα. 
Τήν Ἐκ κλησία δέν τήν ἐκφράζουν αὐτοί 
πού τήν προδίδουν ἤ τήν ντρο πιάζουν. Οἱ 
περιπτώσεις αὐτές, ἐφ᾽ ὅ σον ὑπάρχουν 
μέσα στόν κλῆρο, θά πρέπει νά ἀντιμε-
τωπισθοῦν  δεόντως. Αὐτό σημαίνει, μέ 
βάση τούς ἱερούς κανόνες, νά ἀφήσουν 
οἱ ἔκφυλοι τήν ἱερωσύνη καί νά πᾶνε νά 
μετα νοήσουν.

Ἀλλά ἄς ὁδηγήσουμε τόν λόγο μας 
πρός τό τέλος του.

Σεβαστοί μου πατέρες καί ἀγα πητοί 
Θεσσαλονικεῖς,

Ὅπως φάνηκε, πιστεύω, ἀπό τίς ἀνα-
λύσεις, πού προηγήθηκαν, ἐδῶ ἔχουμε νά 
κάνουμε μέ ἕνα ἐξόχως ἐπικίνδυνο νεο–
ταξικό παιχνίδι, πού στοχεύει στή διά-
λυση τῆς  κοινωνίας. Ὅταν τό συχαμερό 
γιά τόν Θεό πά θος τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
προβάλ λεται τόσο ἔντονα καί συντονι-
σμένα καί ἔχει τόσο ὑψηλούς προστάτες, 
ἔ, τό τε δέν πρόκειται μόνο γιά ἕνα θέμα 
ἠθικῆς μέ τή στενή ἔννοια τῆς λέξης, ἀλλά 
καί γιά ἕνα θέμα πολι τικῆς. Νά θυμίσω ὅτι 
τήν  παρέλαση τῆς ντροπῆς πέρυσι στήν 
Ἀθήνα τήν προέβαλε σκανδαλωδῶς μέσῳ 
Δελ τίων Τύπου καί e—mails ἡ Ἀμερικα-
νική πρεσβεία, παρακαλῶ, ἐνῶ ἐ φέτος, 
πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα, ἡ παρέλαση στήν 
Ἀθήνα ἐκτός ἀπό τήν ἀπαράδεκτη στή-
ριξη Καμίνη, Δούρου (ἐδῶ Μπουτάρη) 
καί «προο δευτικῶν» δυνάμεων ἀπό τόν 
χῶρο τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν σχη-
ματισμῶν, εἶχε καί τήν  ἐπίσημη στήριξη 
ἕνδεκα (11), παρακαλῶ, πρεσβειῶν (δηλα-
δή τῶν κυβερνή σεών τους) στήν Ἀθήνα 
καί ὄχι τυ χαίων: Τῶν πρεσβειῶν Η.Π.Α., 
Κα ναδᾶ, Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ὁλ λανδίας, 
Βελγίου, Ἰρλανδίας, Νορ βη γίας, Σουηδίας, 

Φινλανδίας καί Δα νίας! Δέν σᾶς προβλη-
ματίζει τό γιατί;

Τί πρέπει νά γίνει — Ἐπίλογος
Καί φθάσαμε στό τέλος τοῦ λόγου, 

πού πρέπει ὅμως νά  ἀποτελέσει ἀρχή γιά 
συγκεκριμένες ἀποφάσεις καί πράξεις.

1) Πρέπει πρῶτα—πρῶτα νά κα-
ταγγελθοῦν τά νεοταξικά  παιχνίδια ἀ-
ποδόμησης πού παίζονται μέ ἐργα λεῖο 
τό μισόθεο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, 
σημάδι καί χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν 
ἐσχάτων καιρῶν.

2) Ἐπειδή ἐδῶ ἔχουμε κατάφωρη πα-
ραβίαση καί τῶν νόμων, πού προσ τατεύουν 
τή δημοσία αἰδῶ καί τήν εὐαίσθητη παι-
δική ἡλικία, θά πρέπει νά κινηθοῦν πά-
ραυτα καί ἀπό τόν εἰσαγγελέα οἱ ἀνά-
λογες διώξεις.

3)  Πρέπει νά καταγγελθοῦν εὐ θέως 
ὅλα τά νεοταξικά γιουσου φάκια, οἱ ὀρντι-
νάντσες καί οἱ πά τρωνές τους. Δύο πράγ-
ματα διαφη μίζον ται σκανδαλωδῶς στή 
Δύση  σήμερα: Τό ἰσλάμ καί ἡ ὁμοφυλο
φιλία! Ἡ προβολή τοῦ Ἰσλάμ πηγαί νει 
 παράλ ληλα μέ τή διαφήμιση, μέ κάθε 
 τρόπο, τῆς διαστροφῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
καί τήν προπετῆ διεκδίκηση  ἐξωφρε νικῶν 
«δικαιω μάτων», ὅπως ὁ  γάμος ὁμοφυλοφί-
λων καί ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ζευγάρια 
ὁμοφυλοφίλων. Ἡ ἀπο στατημένη Δύση 
ἔχει  ξεφύγει τόσο πολύ, ὥστε ἔφθασαν 
στό  σημεῖο Ἀγγλικανοί καί Προτεστάντες 
νά χειροτονοῦν ὁμοφυλόφιλους ἄνδρες 
καί γυναῖκες, πάστορες καί παστο ρίνες, 
ἐπισκόπους καί ἐπισκοπίνες. Τό λεγόμε-
νο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν 
(Π.Σ.Ε.) ἤ πιό σωστά τῶν αἱρέσεων, κάνει 
τά τελευταῖα χρόνια στά ἐπίσημα κείμενά 
του προσπάθεια θεολογικῆς κατοχύρω σης 
(!) τοῦ δικαιώματος στήν ὁμοφυλοφιλία. 

Στούς παπικούς πάλι εἶναι γνωστά 
τά καθημερινά σκάνδαλα παιδοφι λίας 
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μέ πρωταγωνιστές παπικούς κληρικούς.
Ὁ πάπας, πρίν πάει στά Ἱερο σόλυμα, 

στό τέλος τοῦ παρελθόν τος Μαΐου, ὅπου 
συναντήθηκε μέ τόν Οἰκουμενικό Πατρι-
άρχη,  (συνάντη ση, πού δικαιολογημένα 
σκανδάλι σε τούς Ὀρθοδόξους, μέ ὅσα 
ἀπαράδεκτα ἐλέχθησαν καί  ἐπράχθησαν 
ἐκεῖ), ἀσπάσθηκε στήν Ἰταλία τό χέρι 
ἑνός γνωστοῦ ὁμοφυλόφιλου ἀκτιβιστῆ 
παπικοῦ παπᾶ καί  συλλει τούργησε μαζί 
του. Ἡ ἀποστασία ἐν πλήρει δράσει. Καί 
δυστυχῶς καί οἱ δικοί μας συνεργοῦν στήν 
ἀποστασία τῆς Δύσης μέ ἀπαράδεκτες 
οἰκουμενι στικές δηλώσεις καί συμπρο-
σευχές.

4) Πρέπει ὅλοι νά συνειδητο ποιήσουν 
ὅτι ἡ μισόθεη λαίλαπα τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
διώχνει ὅσο τίποτε ἄλλο τήν εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τίς κοινωνίες 
καί τότε ἔρχεται ἡ ἐρήμωση (πνευματική 
καί φυσική) καί ἡ κατάρα, πού φέρνει ὁ 
ἀνθρωποκτόνος καί μισόκαλος διάβολος. 
Αὐτό ἔγινε στά Σόδομα καί στά Γόμορρα. 
Αὐτό θά γίνει μέ  μαθη ματική ἀκρίβεια 
καί στά σύγχρονα Σόδομα καί Γόμορρα, 
ἄν δέν ὑπάρξει στροφή 180 μοιρῶν. Τά 
 Σόδομα καί τά Γόμορρα πλήρωσαν μέ τήν 
καταστροφή τους τό ἐντός εἰσαγωγικῶν 
δικαίωμα στή διαφορετικότητα, ὅπως θέ-
λουν νά τό ὀνομάζουν σήμερα.

«Οὐ μή ἐμμείνῃ τό πνεῦμα μου ἐν τοῖς 
ἀνθρώποις τούτοις διά τό εἶναι αὐτούς 
σάρκας», λέγει ἡ Ἁγία Γραφή στό κεφά-
λαιο πού ἀναφέρεται στήν καταστροφή 

τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων. Δηλαδή ἡ 
ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στά σαρκικά 
πάθη, καί μάλιστα στό βδελυκτό πάθος 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας, διώχνει περισσό τερο 
ἀπό κάθε τι ἄλλο τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία. Καί 
μή σπεύσουν κάποιοι νά ποῦν γιά τιμωρό 
Θεό, γιατί ὁ ἄνθρωπος αὐτο—παραδίδεται 
στήν καταστροφή, πού τοῦ ἐπιφυλάσσει 
ὁ διάβολος, ὅταν συνειδητά ἀποστα τεῖ 
ἀπό τόν ἀληθινό Θεό.

Γι᾽ αὐτό τώρα —σήμερα καί ὄχι αὔριο—, 
ἄν δέν ἀλλάξουμε γραμμή ὡς κοινωνία, ἄν 
δέν  μετανοήσουμε καί ἄν δέν ἀντιδράσου-
με στήν προ κλητική ἐπέλαση τῆς ἀνομίας 
καί τῆς διαστροφῆς, μήν παραπονούμα-
στε αὔριο, ἄν ζητοῦν οἱ διεφθαρ μένοι 
καί πονηροί νά «μορφώσουν», σύμ φωνα 
μέ τό δικό τους «κουσούρι» καί τά δικά 
μας παιδιά καί ὁλόκλη ρη τήν κοινωνία· 
γιατί αὐτό θά  γίνει, ἄν τούς ἀναγνωρισθεῖ, 
ὅπως  πιέζουν, καί δικαίωμα γάμου καί 
υἱοθεσίας παιδιῶν.

Ἄς δώσουμε, λοιπόν σήμερα τήν καλή 
μας μαρτυρία (τή μαρτυρία πού εὐλογεῖ 
ὁ Θεός) τῆς  ἐναντίωσης στό ἔργο τῆς 
καταστροφῆς, γιά νά ἐξασφαλίσουμε στά 
παιδιά μας, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἕνα 
ὑγιές πνευμα τικό περιβάλλον καί στήν 
πατρί δα μας, τή χώρα τῶν ἀναρίθμητων 
ἁ γίων, μαρτύρων καί ἡρώων, ἕνα μέλλον 
ἀντάξιο τῆς Ἱστορίας της.

Σᾶς εὐχαριστῶ. Καλόν ἀγώνα!

«Οὐδέποτε θά ἐπιτρέψω εἰς τόν ἑαυτόν μου νά βελτιώσω τήν τροφήν μου, 
ἀλλά μόνον τότε, ὅταν θά εἶμαι βέβαιος, ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἑλληνόπου-
λον, πού νά πεινᾶ...»

(Ἀπάντησις Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια πρός τόν ἰατρό του, πού τοῦ συνι-
στοῦσε νά αὐξήσει τήν τροφή του γιά λόγους ὑγείας)

Ἀπό τό περιοδικό Φωτεινή Γραμμή, τεῦχος 59, Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2014.
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* Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, τ. Ε´, Πάθη καί ἀρετές,  ἔκδ. Ἱερόν 
Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2006, σσ. 146—148.

1. Ψαλμ. 129,6

— Ὅταν, Γέροντα, βλέπω μέσα μου ὑ-
πολείμματα ἀπό ἕνα πάθος, στενοχωριέμαι.

— Πές: «Δόξα σοι ὁ Θεός, πού ἔφυγαν 
τά πολλά!». Ἄν ἤμουν ἐγώ στήν θέση σου, 
θά ἔβλεπα τίς ὁλοφάνερες μεγάλες δωρε-
ές τοῦ Θεοῦ καί «ἀπό φυλακῆς πρωΐας 
μέχρι νυκτός»1 θά ἔλεγα τό «δόξα σοι ὁ 
Θεός». Ἄν θέλης νά ζῆς παραδεισένια ἀπό 
αὐτήν τήν ζωή, δές κι ἐσύ τίς εὐεργεσίες 
καί τίς πλούσιες δωρεές πού σοῦ δίνει ὁ 
Θεός καί ἄρχισε τό «δόξα σοι ὁ Θεός». 
Νά δοξάζετε τόν Θεό, γιατί σᾶς βοήθη-
σε καί προοδεύσατε ἔστω καί λίγο, εἴτε 
ἐπειδή ἐσεῖς κοπιάσατε, εἴτε ἐπειδή σᾶς 
βοήθησαν οἱ ἄλλοι. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος λέη 
«δόξα σοι ὁ Θεός», βοηθάει ὁ Θεός, γιατί ἡ 
εὐγνωμοσύνη μέ τό ταπεινό φρόνημα καί 
μέ τόν φιλότιμο ἀγώνα τραβάει συνέχεια 
οὐράνιες δυνάμεις καί εὐλογίες θεϊκές.

— Καί ὅταν, Γέροντα, ξέρω ὅτι θά 
ξαναπέσω;

— Δέν ξέρεις· ἀπό φοβία σκέφτεσαι 
ἔτσι. Μήν ἔχετε φοβία μήπως ξανακάνετε 
τό ἴδιο σφάλμα, γιατί ἔτσι κλονίζεται ἡ 
πίστη σας στόν Θεό. Μήν τά σκαλίζετε 
τόσο πολύ. Ὅταν σᾶς λέη ὁ λογισμός ὅτι 
δέν πρόκειται νά διορθωθῆτε καί διαλύε-
σθε ἀπό τήν λύπη, χρειάζεται νά δώσετε 
ἕνα ψεύτικο κουράγιο στόν ἑαυτό σας. 
«Δόξα σοι ὁ Θεός, νά πῆτε, σήμερα εἶμαι 
καλύτερα ἀπό χθές. Δόξα σοι ὁ Θεός χί-
λιες φορές...». Ἄν καί φαίνεται ψεύτικο 
αὐτό τό κουράγιο, μέσα του ὅμως κρύβει 
μιά μεγάλη δύναμη, τήν ἐλπίδα στόν Θεό. 
Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό εἶναι ὁ μοχλός πού 
ἀναποδογυρίζει τήν ἀπελπισία, ἐλευθερώ-

νει τήν ψυχή ἀπό τήν λύπη καί τό ἄγχος 
καί τονώνει σιγά-σιγά τίς πνευματικές 
δυνάμεις μέ τήν θεία ζωντάνια πού δίνει.

— Γέροντα, στενοχωριέμαι γιατί ἔχω 
πολλά προβλήματα ὑγείας.

— Ὅλα νά τά δέχεσαι σάν μεγάλα δῶρα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν εἶναι ἄδικος. Στόν 
Οὐρανό θά ἔχης πολλά νά ἀπολαύσης· θά 
ἔχης σύνταξη μεγάλη, ἐάν δέν τήν μειώσης 
μόνη σου μέ τόν γογγυσμό.

— Πῶς, Γέροντα, ἀφοῦ τώρα δέν νιώ-
θω μέσα μου τόν Οὐρανό;

— Δέν νιώθεις τόν Οὐρανό, γιατί δέν 
δοξολογεῖς τόν Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
κινῆται στόν χῶρο τῆς δοξολογίας, χαίρε-
ται μέ ὅλα. Ὑπάρχουν κοσμικοί ἄνθρωποι 
πού θά μᾶς κρίνουν ἐμᾶς τούς μοναχούς. 
Νά δῆτε οἱ Βεδουΐνοι τί ταλαιπωρία περ-
νοῦν, ἀλλά εὐχαριστοῦν τόν Θεό καί εἶναι 
χαρούμενοι. Τό σιτάρι δέν τό καθαρίζουν, 
γιά νά βγάλουν τήν πέτρα, ἀλλά τό ἀλέ-
θουν ὅπως εἶναι, καί τό ψωμί τους εἶναι 
ὅλο πέτρα! Καί οἱ τροφές τους, φαίνε-
ται, δέν ἔχουν τά ἀπαραίτητα συστατικά, 
ἀσβέστιο κ.λπ., ὁπότε τά δόντια τους 
καταστρέφονται τελείως. Καί βλέπεις 
Βεδουΐνους νά ἔχουν μόνον ἕνα δόντι 
καί νά χαίρωνται σάν νά εἶναι τό δόντι 
μαργαριταρένιο. Καί ἄλλος τοῦ λείπει ἕνα 
δόντι καί αἰσθάνεται μειονεκτικά. Μέ ὅλα 
αὐτά πού ἀκοῦτε, νά κινῆσθε συνέχεια 
στήν δοξολογία· νά δοξάζετε μέρα-νύχτα 
τόν Θεό γιά τίς εὐεργεσίες Του.

Μοῦ ἔλεγε κάποιος ἐπίσκοπος ὅτι σέ 
ἕναν ναό, τήν ὥρα πού ὁ διάκος διάβαζε 
τό Εὐαγγέλιο τῆς θεραπείας τῶν δαιμονι-

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ*
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ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ; ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ;

σμένων τῶν Γεργεσηνῶν2, ἕνας ἄνθρωπος 
πολύ ἁπλός στεκόταν πίσω ἀπό τό δε-
σποτικό καί ἔλεγε συνέχεια «δόξα σοι ὁ 
Θεός». Ἀρχίζει ὁ διάκος: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τήν χώραν τῶν Γερ-
γεσηνῶν», «δόξα σοι ὁ Θεός», λέει ἐκεῖνος, 
«ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι», 
«δόξα σοι ὁ Θεός»· «χαλεποί λίαν», «δόξα 
σοι ὁ Θεός»· «καί ἰδού ὥρμησε πᾶσα ἡ 
ἀγέλη τῶν χοίρων... εἰς τήν θάλασσαν», 
«δόξα σοι ὁ Θεός». «Κατάλαβα, μοῦ εἶπε 
ὕστερα ὁ ἐπίσκοπος, ὅτι εἶχε δίκαιο αὐτός 
ὁ ἁπλός ἄνθρωπος πού ἔλεγε ῾῾δόξα σοι 
ὁ Θεός᾽᾽, γιατί τό ̔ ῾δόξα σοι ὁ Θεός᾽᾽ ρίχνει 

τούς δαιμόνες στήν θάλασσα». Κι ἐσεῖς 
πάντα νά λέτε «δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα 
σοι ὁ Θεός», μέχρι νά ὁρμήση ἡ ἀγέλη 
στήν θάλασσα...

Ἡ δοξολογία ἁγιάζει τά πάντα. Μέ 
τήν δοξολογία διαλύεται ὁ ἄνθρωπος ἀ-
πό εὐγνωμοσύνη, παλαβώνει μέ τήν καλή 
ἔννοια, πανηγυρίζει τά πάντα. Καί ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος εὐχαριστῆ τόν Θεό ἀκόμη καί 
γιά τά λίγα, ἔρχεται μετά τόσο πλούσια ἡ 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού δέν μπορεῖ νά τήν 
ἀντέξη· καί τότε ὁ διάβολος δέν μπορεῖ 
πιά νά σταθῆ καί φεύγει.

               

2. Ματθ. 8, 28-34.

Μεταφέρουμε ἀπό τό μπλόγκ Ρωμαί-
ϊκο Ὁδοιπορικό:

Μᾶς ἀναφέρει ὁ ἁγιασμένος Γέροντας 
Παΐσιος στὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε τὸν Βίο 
τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, 
γιὰ τήν παλληκαριὰ καὶ τὴν τόλμη, ποὺ 
εἶχαν οἱ Ἕλληνες, ἰδιαιτέρως στὰ Φάρασα 
τῆς Καππαδοκίας, ἀπέναντι στὸν κίνδυνο 
τῶν Τσετῶν, ἤτοι σημερινῶν Τζιχαντιστῶν 
(συμμορία τοῦ σχοινιοῦ καὶ τοῦ παλουκιοῦ, 
ὅπως λέει ὁ Κόντογλου), ποὺ καθημερινὰ 
ἀντιμετώπιζαν καὶ στὸ χωριὸ τους ἀλλὰ 
καὶ ἔξω στὰ χωράφια, ὅταν  πήγαιναν 
μόνοι τους γιὰ νὰ δουλέψουν.

Μάλιστα εἶχαν συμβεῖ καὶ πολλὲς 
σφαγὲς Ἑλλήνων ἀπό  τούς  Τζιχαντιστὲς 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος 
Ἀρσένιος εἶχε τάξει εἰδικὰ τὸν Ψαλμὸ 73 
γιὰ αὐτὴν τὴν ἀπευκταία περίπτωση.

Κάποτε λοιπὸν, ὅπως ἀναφέρει ὁ πα-
τέρας τοῦ π. Παϊσίου, ὁ μακαριστὸς Πρό-

δρομος Ἐζνεπίδης, ποὺ ἦταν ὁ φόβος καὶ 
ὁ τρόμος τῶν Τζιχαντιστῶν, «εἶχαν πάει 
πάλι πολλοὶ Τοῦρκοι Τσέτες) γιὰ νὰ πα-
τήσουν τὰ Φάρασα. Στὸ χωριὸ οἱ ἄνδρες 
ἔλειπαν, ἄλλοι στὰ μακρινὰ κτήματα καὶ 
ἄλλοι στὰ ταξίδια.

» Ἀναγκάστηκε τότε νὰ μαζέψει τὰ 
μικρὰ παιδιά, μόνο γιὰ νὰ δείξουν στόχο 
γύρω ἀπὸ τὸ Κάστρο ὅτι εἶναι πολλοί, 
καὶ μετὰ τὰ ἔδιωξε, γιὰ νὰ κρυφθοῦν.

» Μερικοὶ γέροι ποὺ ἦταν, καὶ αὐτοὶ 
σκόρπισαν, καὶ τελικὰ ἔμεινε μόνος του 
μὲ τὴν ἀπόφαση νὰ σκοτωθῆ καλύτερα 
παρὰ νὰ ἰδῆ τούς Τσέτες στὸ χωριό. Εἶχαν 
τελειώσει ὅμως οἱ σφαῖρες του καὶ μετὰ 
τὸν ἔπιασαν ζωντανὸ οἱ Τοῦρκοι. Ἀφοῦ 
τὸν ἔδεσαν γερά, τὸν πῆγαν στὸ σπίτι του 
καὶ τὸν ἀνέβασαν στὸ δῶμα (ταράτσα), 
ὅπου εἶχαν στήσει τὴν κρεμάλα του. Ἐκεῖ 
τὸν βασάνιζαν, γιὰ νὰ τοὺς δώσει ὅ,τι εἶχε 
καὶ μετὰ νὰ τὸν τελειώσουν. Ἐκείνη τὴν 
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στιγμὴ ποὺ τὸν βασάνιζαν, δὲν ξέρει πῶς 
τοῦ ἦρθε, εἶπε στούς Τούρκους:

῾῾Ὅ,τι ἔχω, τὰ ἔχω στὸν Χατζεφεντῆ᾽᾽.
» Οἱ Τοῦρκοι δὲν χασομεροῦν καὶ τὸν 

πηγαίνουν στὸν Πατέρα Ἀρσένιο.
» Ὅταν ἄνοιξε τὴν πόρτα του ὁ Πατὴρ 

καὶ εἶδε αὐτὴ τὴ σκηνή, πολὺ πληγώθηκε, 
καὶ μάλιστα μάλωσε τοὺς Τούρκους, ποὺ 
τὸν εἶχαν δεμένο, γιὰ νὰ τὸν ἐλευθερώ-
σουν γρήγορα, καὶ μάλιστα τοὺς εἶπε καὶ 
«παλιότουρκους». Ὁ ἀρχηγὸς τους θύμωσε 
καὶ τράβηξε τὸ χατζάρι του, γιὰ νὰ κόψη 
τὸν Χατζεφεντῆ. Ὁ Χατζεφεντῆς τότε 
λέγει στὸν Τοῦρκο Καπετάνιο: ῾῾Γρήγορα 
κατέβασε τὸ χέρι σου κάτω ξερό᾽᾽.

» Ὢ τοῦ θαύματος! Τὸ χέρι τοῦ Τούρ-

κου κατέβηκε ξερὸ κάτω ἀγκυλωμένο καὶ 
τὸ χατζάρι του ἔπεσε καταγῆς. Ὅταν 
εἶδαν αὐτὸ οἱ ἄλλοι Τοῦρκοι τῆς συμμο-
ρίας, ἄρχισαν νὰ τρέμουν ἀπὸ φόβο καὶ 
ὁ ἀρχηγὸς μὲ κλάματα νὰ παρακαλῆ νὰ 
τοῦ κάνη καλὰ τὸ χέρι του. Ὁ Πατὴρ 
Ἀρσένιος τότε τοῦ σταύρωσε τὸ χέρι του 
καὶ τὸ θεράπευσε. Καὶ ἀφοῦ ἔλυσαν καὶ 
τὸν Πρόεδρο, τοὺς μάλωσε, γιὰ νὰ μὴν 
ξαναπατήσουν στὸ χωριό. Πράγματι ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν συμμορία δὲν εἶχε ξαναπατήσει 
κανεὶς στὰ Φάρασα».

(Τό ἐντός τῶν εἰσαγωγικῶν κείμενο εἶναι ἀπό 
τό βιβλίο Ὁ Ἅγιος ̓Αρσένιος ὁ Καππαδόκης, ἔκδ. 
Ἱ. Ἡσυχ. «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 302013, σσ. 99-101)

Παρεμβάσεις ἀξίων Μητροπολιτῶν
ἐναντίον τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ»

νομοσχεδίου

Ἐν ὄψει τῆς ὁριστικῆς πλέον συζη-
τήσεως τοῦ ἐπαίσχυντου δῆθεν ἀντιρα-
τσιστικοῦ νομοσχεδίου στό θερινό Τμῆμα 
Διακοπῶν τῆς Βουλῆς (τόσο πολύ βιά-
ζονται) στό τέλος Αὐγούστου 2014, ἄξιοι 
Μητροπολίτες ἔκαναν παρεμβάσεις μέ 
ἐπιστολές τους στόν Πρωθυπουργό, ζη-
τώντας τήν ἀπόσυρση τοῦ νομοσχεδίου. 
Ἀλλ᾽ εἰς μάτην.

Στόν ἀντίποδα, δυστυχῶς, τῶν θαρρα-
λέων Ἱεραρχῶν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος 
ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, μέ 
μία ἀπογοητευτική Ἀνακοίνωσή της (26 
Αὐγούστου 2014), λίγες ἡμέρες πρίν λήξει 
ἡ θητεία της, συντάσσεται οὐσιαστικά μέ 
τήν Νέα Τάξη.

Σταχυολογοῦμε κατ᾽ ἀλφαβητική σειρά 
χαρακτηριστικά σημεῖα ἀπό τίς ἐπιστολές 

τῶν ἑπτά Μητροπολιτῶν:
• Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς 

ἀπό κοινοῦ μέ  Κυθήρων κ. Σεραφείμ: 
«Μή θελήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, νά 
ταυτίσετε τό ὄνομά σας μέ τήν ποινικο-
ποίησι τῆς σκέψης καί τῆς ἔκφρασης στήν 
Ἑλλάδα, πατρίδα τῆς ἐλεύθερης σκέψης 
καί τῆς δημοκρατίας».

• Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱε-
ρεμίας: «Ἄθλιο καί ἐλεεινό τό λεγόμενο 
ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο...Στήν ἐπαρχία 
μου εἶναι ὅλοι ὀργισμένοι ἐναντίον σας...».

• Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας: «Τό ̔ ῾πονηρό᾽᾽ αὐτό 
νομοσχέδιο πρέπει νά ἀποσυρθεῖ».

• Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος: «Θά εἶναι κρίμα γι᾽ αὐτήν τήν 
κυβέρνηση, ὡς τελευταία πράξη πρίν 
ἀπό τήν αὐτοκτονία της, νά μᾶς ἀφήνει 
ὡς νομοθετημένη πλέον κληρονομιά τά 
ἐπίχειρα τοῦ ἠθικοῦ παραλογισμοῦ της».

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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• Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: «Ἐλπίζω νά 
συνειδητοποιήσετε ὅτι ἐμμένοντας στό 
ἄθλιο αὐτό νομοθέτημα πωλεῖτε σέ τιμή 
εὐκαιρίας τήν ψυχή Σας γιά μερικούς 
ἀκόμη μῆνες Πρωθυπουργίας!»

• Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας 
κ. Θεόκλητος: Ζητεῖ «διασφάλιση τοῦ 
δικαιώματος τῶν ποιμένων γιά τήν ἀνε-
μπόδιστο κήρυξη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
καί τοῦ Εὐαγγελίου».

❖❖❖

Θά ἀσκεῖτο στόν Θεάνθρωπο
ποινική δίωξη;

«Πολύ θά ἤθελα οἱ Ἅγιοι Πατέρες νά 
μοῦ διευκρινίσουν, ἄν ἐρχόταν τώρα ὁ 
Χριστός καί ξαναφώναζε δημόσια καί μέ 
πρόθεση ἀποδοκιμασίας τά «οὐαί ὑμῖν, 
οὐαί ὑποκριταί» στήν ὁμάδα τῶν Φαρι-
σαίων καί Γραμματέων, ἄν τούς ἀποκα-
λοῦσε «ὄφεις καί γεννήματα ἐχιδνῶν» καί 
ἡ συμπεριφορά Του στρεφόταν ἐναντίον 
τους, ἐνέχοντας ἐξύβριση καί ἀπειλή, θά 
ἀσκεῖτο στόν Θεάνθρωπο ποινική δίωξη; 
Θά πλήρωνε ὁ Χριστός πρόστιμο; Θά 
κρατεῖτο ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου κατηγο-
ρούμενος ὡς ρατσιστής, ἔγκλειστος σέ 
φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας;».

(Ἀπό κείμενο τῆς κ. Σοφίας Τσέκου μέ 
τίτλο: «Περί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου», πού ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο)

❖❖❖

Διαμαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τά οἰκουμε-
νιστικά ἀνοίγματα τοῦ Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου

Ὅπως διαβάζουμε στό μπλόγκ Ἁγιο-
ρειτικό Βῆμα (4 Αὐγ. 2014) 

«Ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο 

ἔστειλε ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
μετά ἀπό ὅσα διαδραματίσθηκαν κατά 
τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στά Ἱερο-
σόλυμα καί τό Κοινό Ἀνακοινωθέν μέ τόν 
Πάπα, καθώς καί γιά τήν παρουσία του 
στήν Ρώμη καί τήν συμπροσευχή του μέ 
τόν Πάπα καί τούς ἡγέτες τῶν Ἑβραίων 
καί τῶν Παλαιστινίων.

» Στήν ἐπιστολή τους οἱ Ἀντιπρό-
σωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐκφράζουν τήν 
ἀντίδραση τῶν Ἁγιορειτῶν γιά τίς πα-
ραπάνω ἐνέργειες καί κάνουν ἔκκληση 
πρός τόν Πατριάρχη γιά τή διαφύλαξη 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας στήν Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία.

» Μάλιστα κάνουν ἰδιαίτερη ἀναφορά 
στά γεγονότα τῆς δεκαετίας τοῦ ̓60, ὅταν 
οἱ ῾Αγιορεῖτες διέκοψαν τό ῾῾μνημόσυνο᾽᾽ 
τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, μετά τά ῾῾ἀ-
νοίγματά᾽᾽ του πρός τούς παπικούς.

Ἀναμένεται μέ ἐνδιαφέρον ἡ ἀπάντηση 
τοῦ Πατριάρχου καί ἡ θέση του ἀπέναντι 
στόν Οἰκουμενισμό»

❖❖❖

Ἀξιέπαινη κίνηση ἱερομονάχου

Ὁ ἱερομόναχος Εὐθύμιος Χαραλαμπί-
δης, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου 
στήν Ἄνδρο, μέ ἐπιστολή του (Ἰούλιος 
2014) πρός τόν Μητροπολίτη Σύρου κ. 
Δωρόθεο, τοῦ διαμηνύει ὅτι «ἄχρι καιροῦ 
διακόπτει τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός 
του», λόγῳ τῆς ἀπαράδεκτης οἰκουμενι-
στικῆς του συμπεριφορᾶς, ἰδιαίτερα κατά 
τήν χειροτονία παπικοῦ ἐπισκόπου στή 
Σύρο, στόν ὁποῖο ὁ κ. Δωρόθεος ἐχάρισε 
ἐπισκοπική μίτρα καί ἀνεφώνησε «ἄξιος» 
(βλ. σχετικό σχόλιο στήν προηγούμενη 
«Π»). Ὄντως ἀνδρεῖος ὁ ἐξ Ἄνδρου ἱε-
ρομόναχος.

❖❖❖
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Κατασκεύασμα τοῦ Ἰσραήλ
τό «Ἰσλαμικό κράτος»

Ὅπως διαβάζουμε στό blog greeknation 
(15 Αὐγ. 2014), ἀνδρείκελο τῶν Ἀμερικα-
νοσιωνιστῶν εἶναι ὁ ἐπίδοξος χαλίφης 
— ἡγέτης τοῦ ῾῾Ἰσλαμικοῦ κράτους᾽᾽ τῶν 
τζιχαντιστῶν, πού κόβουν κεφάλια.

Συγκεκριμένα τό δημοσίευμα ἔχει ὡς 
ἑξῆς:

«Ὁ πρώην πράκτορας τῆς CIA, Edward 
Snowden, ἐξέφρασε πάλι τή θέση, ὅτι ὁ 
ἡγέτης τοῦ ̔ ῾Ἰσλαμικοῦ Κράτους᾽᾽, Ἀμπού 
Μπάκρ ἄλ Μπαγκνάντι, ἔχει ἐκπαιδευθεῖ 
ἀπό τό Ἰσραήλ.

» ̔Ο Snowden πρόσθεσε ὅτι ἡ Κεντρι-
κή Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α. 
— CIA, μαζί μέ τίς βρετανικές μυστικές 
ὑπηρεσίες καί τήν ἰσραηλινή Mossad ἔχουν 
σχηματίσει τήν τρομοκρατική ὀργάνωση 
῾῾Ἰσλαμικό Κράτος τοῦ Ἰράκ καί τοῦ Λε-
βάντε᾽᾽ (ISIS) πού στοχεύει στή συγκέ-
ντρωση καί ἐκμετάλλευση τῶν ἰσλαμιστῶν 

ἐξτρεμιστῶν σέ ἕναν συγκεκριμένο χῶρο.
» Ἡ δημιουργία καί ὁ ἐξοπλισμός τῆς 

ὀργάνωσης ἐξυπηρετεῖ τήν ἀποσταθερο-
ποίηση τῶν ἀραβικῶν χωρῶν μέ κύριο 
ὅπλο τή θρησκεία».

❖❖❖

Νασράλλα: «Ἡ Τουρκία θά πλη-
ρώσει τό τίμημα τῆς στήριξης τῆς 

ISIS»

Ἀπό συνέντευξη τοῦ ἡγέτη τῆς σιιτικῆς 
λιβανέζικης Χεζμπολλάχ στό Haber.org, 
ἔτσι ὅπως μᾶς τή δίνει τό blog tourkikanea–
Hellasforce (15.8.2014).

(Ἡ «Π» ἔκανε κάποιες παρεμβάσεις 
γιά τήν καλύτερη κατανόηση τοῦ κειμένου 
ἀπό τόν Ἕλληνα ἀναγνώστη).

Ὁ ἡγέτης τῆς Χεζμπολλάχ (πού τα-
πείνωσε τήν ἰσραηλινή ἀλαζονεία κατά τή 
σύγκρουσή της μέ τό πανίσχυρο Ἰσραήλ 
πρό πενταετίας) δήλωσε πώς ἡ ISIS («Ἰ-
σλαμικό κράτος» τῶν τζιχαντιστῶν, πού 

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ 
δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος 
ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς δύο 
τραπεζικούς λογαριασμούς, πού ἀναγράφονται κατωτέρω:

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374—15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815—002101—039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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κόβουν κεφάλια) εἶναι μιά ὀργάνωση—τέ-
ρας πού ἀπειλεῖ ὅλη τήν περιοχή καί ἡ 
ὁποία πρέπει ὁπωσδήποτε νά νικηθεῖ. 
Ἀνέφερε πώς στή γιγάντωση τῆς ISIS συ-
νέβαλαν οἱ ΗΠΑ, οἱ ἀραβικές χῶρες τοῦ 
Κόλπου καί ἡ Τουρκία, προσθέτοντας πώς 
καί αὐτές οἱ χῶρες δέν εἶναι στό ἀπυρό-
βλητο ἀπό τούς  σουνίτες τζιχαντιστές.

Ὁ Νασράλλα τόνισε πώς ἡ συμμετοχή 
τῆς Χεζμπολλάχ στόν πόλεμο στήν Συρία, 
δέν αἴρει τά ἐθνικά χαρακτηριστικά τῆς 
ὀργάνωσης, πώς στό Κουσέϊρ διαφύλλαξαν 
τήν ἴδια τους τή χώρα καί πώς ἐμπόδι-
σαν τίς ἔνοπλες ὁμάδες νά μποῦνε στήν 
βόρεια κοιλάδα Μπεκάα καί στό Χέμελ.

Ὁ ἡγέτης τῆς Χεζμπολλάχ εἶπε πώς 
ἡ ISIS ἀποτελεῖ μιά πολύ σοβαρή ἀπειλή 
γιά ὅλη τήν περιοχή, ἡ ὁποία ἀρχίζει νά 
ἐπηρεάζει καί τά συμφέροντα τῶν μεγά-
λων παγκόσμιων δυνάμεων. Ὁ Νασράλλα 
προσέθεσε πώς ὅλοι πρέπει νά προστα-
τεύσουν τόν Λίβανο, τήν Συρία, τό Ἰράκ, 
τήν Παλαιστίνη καί ὅλη τήν περιοχή καί 
πρόσθεσε πώς ἡ ISIS συνιστᾶ ἀπειλή 
γιά σουνίτες, σιίτες, μουσουλμάνους, χρι-
στιανούς, δρούζους, γεζίντι, Ἄραβες καί 
Κούρδους. Ὁ Νασράλλα χαρακτήρισε τήν 
ISIS ὡς τέρας τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, δέν 
κάνει διαχωρισμούς ἀνάμεσα σέ φίλους καί 
ἐχθρούς, καί δέν ἔχει κανέναν περιορισμό.

Στήν συνέντευξή του κατηγόρησε ἐ-
πίσης τήν Τουρκία πώς στηρίζει τήν ISIS. 
Εἶπε: Παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν ὁπαδοί τῆς 
λογικῆς τοῦ διαχωρισμοῦ σέ πιστούς καί 
ἀπίστους, δημιουργεῖται πρόσφορο ἔδα-
φος γιά τήν ISIS. Αὐτό τό ἔδαφος ὑπάρχει 
στήν Ἰορδανία, στήν Σαουδική Ἀραβία καί 
σέ ἄλλες χῶρες τοῦ Κόλπου. Ὅταν ἔρθει 
ἡ ὥρα κανένα ἀπό αὐτά τά κράτη δέν θά 
εἶναι ἀσφαλές ἀπέναντι στήν ISIS, ἔστω 
καί ἄν τήν βοήθησαν ἤ προσπάθησαν 
νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὐτήν. Ἡ Τουρκία 
βρίσκεται σέ παρόμοια κατάσταση. Ἐν 

τέλει ἡ ISIS δέν ἔπεσε μέ ἀλεξίπτωτο 
ἀπό τόν οὐρανό. Αὐτοί οἱ μαχητές τῆς 
ISIS, πού ἔρχονται ἀπό διάφορα μέρη 
τοῦ κόσμου, ὅλοι γνωρίζουν ποιά σύνο-
ρα χρησιμοποίησαν γιά νά εἰσέλθουν καί 
ποιοί τούς ἐξασφάλισαν βοήθεια, χρήμα-
τα, ὅπλα καί ἐκπαίδευση. Ἀπό τήν ἀρχή 
πιστέψαμε πώς καί οἱ ἴδιοι (οἱ Τοῦρκοι) 
θά γευτοῦνε τό δηλητήριό τους. Αὐτό τό 
φίδι οἱ ἴδιοι τό δημιούργησαν καί τώρα 
στρέφεται ἐναντίον τους, ἐνάντια στούς 
Ἀμερικανούς, τούς Τούρκους καί ἐνάντια 
στίς χῶρες τοῦ Κόλπου.

❖❖❖

Ἑβραῖος καί ὁ Νταβούτογλου;

Σέ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ τουρκολό-
γου δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη 
(enromiosini.gr) διαβάζουμε ὅτι ὁ μέχρι 
πρότινος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρ-
κίας καί νῦν Πρωθυπουργός Ἀχμέτ Ντα-
βούτογλου εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἀπό 
τούς λεγομένους Καραΐτες τοῦ Καυκάσου, 
ὅπως καί ἡ σύζυγος τοῦ νῦν Προέδρου 
Ταγίπ Ἐρντογάν.

❖❖❖

Προδότες ἤ ἠλίθιοι;

Ὅπως διαβάζουμε στό defencenet.gr 
(24.7.2014):

«Ἐν κρυπτῷ καί μέ ἁπλῆ ὑπουργική 
ἀπόφαση πού ὑπογράφουν οἱ ὑπουρ-
γοί Δημόσιας Τάξης καί Προστασίας τοῦ 
Πολίτη Νίκος Δένδιας, ὁ ὑπουργός Δι-
καιοσύνης Χαράλαμπος Ἀθανασίου, ὁ 
ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Λε-
ωνίδας Γρηγοράκος καί ὁ ὑφυπουργός 
Ἐργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, καί ἡ 
ὁποία δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ Β´ 1453 
τῆς 05/06/2014, ὅποιος λαθρομετανάστης 
καταγγέλλει ρατσιστική συμπεριφορά σέ 
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βάρος του, ἔστω καί λεκτική, καθώς καί 
οἱ οὐσιώδεις μάρτυρες, πού θά προτείνει 
ὁ λαθρομετανάστης, δικαιοῦνται αὐτόμα-
τα ἄδεια παραμονῆς ἑνός ἔτους μέχρι τήν 
ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης!

» Ἀφ᾽ ὅτου πέρασε αὐτό τό ΦΕΚ, 
αὐτόματα ἄρχισαν ὅλοι οἱ λαθρομετανά-
στες, κατάλληλα ἐνημερωμένοι ἀπό τούς 
Τούρκους, μέ τό πού πατοῦσαν τό πόδι 
τους σέ ἑλληνικό ἔδαφος νά καταθέτουν 
μηνύσεις κατά τῶν στελεχῶν τῆς Ἀκτοφυ-
λακῆς καί νά κατονομάζουν ὡς μάρτυρες 
ὅλους τούς συντρόφους τους!».

❖❖❖

Ὑπόμνημα
40 Ἀκαδημαϊκῶν Δασκάλων

Ἀξιέπαινη καί θαρραλέα ἡ παρέμβαση 
40 Ἀκαδημαϊκῶν Δασκάλων, οἱ ὁποῖοι μέ 
ἐκτενές Ὑπόμνημά τους πρός τόν Πρόεδρο 
τῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τούς 
Ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν καί Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, Βουλευτές, Εὐρωβουλευ-
τές καί Δικαστικούς  λένε τά αὐτονόητα 
γιά τό ἰσλαμικό τέμενος, τή λαθρομετα-
νάστευση καί τό «ἀντιρατσιστικό» νομο-
σχέδιο, ζητώντας νά ληφθοῦν ἐπειγόντως 
μέτρα.

Ὁλόκληρο τό κείμενο εὑρίσκεται ἀνηρ-
τημένο σέ ἱστοσελίδες καί μπλόγκς τοῦ 
διαδικτύου.

Ἐλλείψει χώρου, ἡ «Π» δημοσιεύει 
τήν Περίληψη τοῦ Ὑπομνήματος καί τά 
προτεινόμενα μέτρα.

Περίληψη: «Ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἀ-
νέγερση τοῦ τεμένους στό Βοτανικό πρέ-
πει νά ἐπανεξεταστεῖ, διότι ὀξύνει τό 
πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης, ἐ-
πιβραβεύοντας τήν παρανομία, καί δημι-
ουργεῖ τεράστια προβλήματα ἀσφάλειας 
καί κοινωνικῆς συνοχῆς στή χώρα μας. 
Παράλληλα, τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέ-

διο, ὅπως ἔχει, περιορίζει τά δικαιώματα 
τῶν Ἑλλήνων, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ 
λόγου, καί γίνεται κίνητρο πού εὐνοεῖ τή 
λαθρομετανάστευση. Πρωταρχικό μέλημα 
τῆς Πολιτείας εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ 
ἐποικισμοῦ τῆς χώρας μας μέ μέτρα ἄμεσα 
καί ἀποτελεσματικά».

«Καλοῦμε τήν Πολιτεία:
1) Νά ἀντιμετωπίσει ἄμεσα τή μάστιγα 

τῆς εἰσβολῆς—ἐποίκησης ἀποκαθιστώντας 
τήν ὑπό πλήρη κατάρρευση πληθυσμιακή 
συνοχή ἀλλά καί τήν ἀσφάλεια τῆς χώ-
ρας, ὅπως ἔχει ὑποχρέωση καί καθῆκον, 
ὡς ἑξῆς:

α) Καταγγέλλοντας καί καταργώντας 
τούς ἐθνοκτόνους Κανονισμούς «Δουβλί-
νο ΙΙ καί ΙΙΙ» πού πλήττουν τό ἐθνικό 
συμφέρον.

β) Ἐντοπίζοντας ὅλους τούς ἀλλο-
δαπούς πού εἰσῆλθαν παράνομα στήν 
Ἑλλάδα καί ἀπελαύνοντάς τους ἄμεσα, 
μέ χρέωση τῶν ἐξόδων ἀπέλασης στίς 
Πρεσβεῖες τους.

γ) Ἐπαναφέροντας τά προσφάτως κα-
ταργηθέντα ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα 
μέ τά ὁποῖα προβλέπονταν τό μέτρο τῆς 
διοικητικῆς ἀπέλασης ἀλλοδαπῶν μέ τήν 
διάπραξη πλημμελήματος.

δ) Περιορίζοντας δραστικά τό θεσμό 
τοῦ πολιτικοῦ ἀσύλου, δεδομένου ὅτι ὁ 
θεσμός αὐτός καταστρατηγεῖται συστη-
ματικά γιά νά διευκολύνει τήν εἴσοδο τῶν 
ἀλλοδαπῶν στή χώρα.

2) Νά ἀναβάλει τήν ἀπόφαση γιά τήν 
ἵδρυση τεμένους στό Βοτανικό ἤ ἀλλοῦ 
στήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, μέχρι νά ὁλο-
κληρωθεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἀπέλασης τῶν 
παράνομων ἀλλοδαπῶν.

3) Νά ἀποσύρει τό κριθέν ὡς ἀντι-
συνταγματικό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο 
πού, ὅπως ἔχει, καταρρακώνει τό ἀναφαί-
ρετο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.

» Τέλος, καλοῦμε τούς Ἕλληνες βου-
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λευτές νά συνειδητοποιήσουν τούς ἐθνι-
κούς κινδύνους, πού ἐπισημαίνονται πα-
ραπάνω, καί νά πράξουν τά δέοντα στίς 
ἐπερχόμενες ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς». 
(Ἀκολουθοῦν οἱ 40 ὑπογραφές).

❖❖❖

Νά πῶς μιλοῦν ἄλλοι ἡγέτες
γιά τίς μειονότητες

Ὅπως διαβάζουμε στό blog olympia 
(25.9.2013) «Ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν παρου-
σιάστηκε τόν Μάιο τοῦ 2013 στή Δούμα 
(τό ρωσσικό Κοινοβούλιο) καί ἔκανε μιά 
ὁμιλία γιά τίς ἐντάσεις μέ τίς μειονότητες 
στή Ρωσσία. Εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Στή Ρωσσία ζοῦν Ρῶσσοι. Ὁποια-
δήποτε μειονότητα ἀπό ὁπουδήποτε, ἄν 
θέλει νά ζεῖ στή Ρωσσία, νά ἐργάζεται 
καί νά τρώει στή Ρωσσία, θά πρέπει νά 
μιλάει ρωσσικά καί νά σέβεται τούς ρωσ-
σικούς νόμους. Ἄν ἐπιθυμοῦν τόν νόμο 
τῆς Σαρίας, τούς συμβουλεύουμε νά πᾶνε 
σέ ἐκεῖνα τά μέρη, πού εἶναι νόμος τοῦ 
κράτους τους ἡ Σαρία.

Ἡ Ρωσσία δέν χρειάζεται μειονότητες. 
Οἱ μειονότητες χρειάζονται τή Ρωσσία καί 
δέν θά τούς χορηγήσουμε εἰδικά προνόμια 
οὔτε θά προσπαθήσουμε νά ἀλλάξουμε 
τούς νόμους μας, ἔτσι ὥστε νά ταιριάζουν 
στίς ἐπιθυμίες τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ 
πόσο δυνατά θά φωνάζουν περί δακρίσε-
ων. Ἐμεῖς μαθαίνουμε καλύτερα ἀπό τίς 
αὐτοκτονίες στήν Ἀμερική, τήν Ἀγγλία, 
τήν Ὁλλανδία καί τήν Γαλλία, ἄν πρόκει-
ται νά ἐπιζήσουμε ὡς ἔθνος.

Τά ρωσσικά ἔθιμα καί οἱ παραδόσεις 
δέν εἶναι συμβατά μέ τήν ἔλλειψη κουλ-
τούρας ἤ τόν πρωτόγονο τρόπο ζωῆς τῶν 
περισσοτέρων μειονοτήτων.

Ὅταν αὐτό τό ἀξιότιμο Νομοθετικό 
Σῶμα σκεφτεῖ νά δημιουργήσει νέους νό-
μους (νά νομοθετήσει), θά πρέπει νά ἔχει 

ὑπόψη του πρῶτα τό ἐθνικό συμφέρον 
παρατηρώντας ὅτι οἱ μειονότητες δέν εἶ-
ναι Ρῶσσοι».

Τό δημοσίευμα κλείνει μέ τήν πλη-
ροφορία ὅτι: «Οἱ πολιτικοί στή Δούμα 
ἐπευφήμησαν ὄρθιοι τόν Πούτιν γιά πέ-
ντε λεπτά».

❖❖❖

Ὁ Μπουτάρης ὁρκίστηκε δήμαρχος 
φορώντας στό πέτο τή σημαία τοῦ 

Ἰσραήλ!

Οἱ Ἕλληνες ψευδο-προοδευτικοί, μό-
νοι αὐτοί σέ ὅλο τόν πλανήτη, ζοῦν στόν 
δικό τους κόσμο. Ἐνῶ ὅλη ἡ οἰκουμένη 
εἶναι σοκαρισμένη ἀπό τούς βομβαρδι-
σμούς καί τίς δολοφονίες ἀμάχων Παλαι-
στινίων, στίς ὁποῖες ἐπιδίδεται ἐν ψυχρῷ 
ἐδῶ καί σχεδόν δύο μῆνες ὁ παγκόσμιος 
τρομοκράτης στή λωρίδα τῆς Γάζας, ὁ ἰ-
διόρρυθμος δήμαρχος, τόν ὁποῖο γιά ἄλλη 
μία τετραετία θά ὑποστεῖ ἡ Θεσσαλονίκη, 
ὁρκίστηκε μέ ἕνα ἄστρο τοῦ Δαβίδ (σημαία 
τοῦ Ἰσραήλ) στό πέτο τοῦ σακακιοῦ του, 
διαστάσεων περίπου 10x10 ἑκ. Τό ἔκανε, 
λέγει, γιά νά διαμαρτυρηθεῖ γιά τήν πα-
ρουσία Χρυσαυγιτῶν στήν αἴθουσα τοῦ 
Δημαρχείου ἐκείνη τήν ὥρα.

❖❖❖

Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν πρός Ἱερά 
Κοινότητα γιά Μπουτάρη

Οἱ Ἁγιορεῖτες κελλιῶτες ἐξέφρασαν 
καί πάλι τό φρόνημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Μέ ἐπιστολή τους πρός τήν Ἱερά Κοινό-
τητα (5 Ἰουνίου 2014) ζητοῦν νά διακόψει 
αὐτή «κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν κ. Δήμαρχο 
(Θεσσαλονίκης), εἰς ἔνδειξι διαμαρτυρίας, 
μέχρι νά καταργηθεῖ τό ῾῾αἶσχος ἰδέσθαι᾽᾽ 
τῶν διονυσιακῶν πανηγύρεων» (ἐννοοῦν 
τήν παρέλαση ὁμοφυλοφίλων). Τήν ἐπι-
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στολή ὑπογράφουν γνωστοί κελλιῶτες, 
μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Γέρων Γαβριήλ ἀπό 
τό Ἱερόν Κελλίον τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου 
καί οἱ πατέρες τοῦ παρακειμένου Κελλίου 
τῆς Παναγούδας, ὅπου ἀσκήτευσε ὁ ὅσιος 
Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

❖❖❖

Στή «λούμπα» τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ

Βλέπουμε μετά λύπης μας ὅτι καί οἱ 
πολέμιοι τοῦ ρατσιστικοῦ (εἰς βάρος τῶν 
Ἑλλήνων) νομοσχεδίου ἐπικεντρώνουν 
τήν προσπάθειά τους στό νά «πείσουν» 
τήν κυβέρνηση νά συμπεριλάβει μαζί μέ 
τήν ποινικοποίηση τῆς ἄρνησης τοῦ Ὁλο-
καυτώματος τῶν Ἑβραίων καί τήν ποινι-

κοποίηση τῆς ἄρνησης τῆς Γενοκτονίας 
Ποντίων, Μικρασιατῶν καί ̓Αρμενίων ἀπό 
τούς Τούρκους.

Καί δέν καταλαβαίνουν ὅτι ἔτσι πέ-
φτουν στή «λούμπα» τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. 
Δηλαδή, ἄν κάποιος ἱστορικός γράψει π.χ. 
ὅτι τά θύματα τοῦ ὁλοκαυτώματος δέν 
ἦταν ἕξι ἑκατομμύρια (ὅπως ἰσχυρίζονται 
οἱ Ἑβραῖοι) ἀλλά δύο, θά πηγαίνει κατη-
γορούμενος γιά ποινικό ἀδίκημα! Αὐτό ἤδη 
γίνεται στό ἐξωτερικό, κυρίως στίς Η.Π.Α.

Ἀντί νά καταγγείλουμε, λοιπόν, αὐτή 
τήν ἀστυνόμευση τῆς σκέψης καί τῆς 
ἐλεύθερης ἔκφρασης, καί νά ἐπιμείνουμε 
στήν κατάργησή της, ἄθελά μας ζητοῦμε 
νά τή διευρύνουμε, ἐντάσσοντας σ᾽ αὐτήν 
καί τίς εἰς βάρος μας Γενοκτονίες!
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