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■ Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! ... (δ’)

Ἡ πλήρης διάλυσι τῆς θεόσδοτης Οἰκογενείας
ἀπὸ τὴν καλπάζουσα ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. ● Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015, 
παραμονὲς Χριστουγέννων (10/23.12.2015), ὁπότε ψη-
φίσθηκε τὸ ἀνθρωποκτόνο καὶ ἐθνοκτόνο «Σύμφωνο Συμ-
βίωσης» ἀνεξαρτήτως φύλου, ἕνα «τσουνάμι» πλήττει καὶ 
ἀποδομεῖ τὴν θεόσδοτη καὶ θεοΐ δρυτη Οἰκογένεια στὴν Πα-
τρίδα μας. ● Ἐπακολούθησαν τὰ ἐπαίσχυντα «Φεστιβὰλ 
῾Υπερηφάνειας» τῆς Κοινότητος τῶν «Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. / 
L.G.B.T.Q.I.» (Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων, Ἀμφιφυλοφί-
λων, Τρανσέξουαλ, Κουήρ, Ἰντερσέξουαλ), στὴν Ἀθήνα 
(29.5.2016), στὴν Πάτρα (17-18.6.2016), στὴν Θεσ-
σαλονίκη (24-25.6.2016), στὸ Ρέθυμνο τῆς Κρήτης (9-
10.7.2016), ἡ «9η Διεθνὴς Γυμνὴ Ποδηλατοδρομία» στὴν 
Θεσσαλονίκη (3.6.2016), ἡ ὁποία ἐστήριξε τὴν «Ἀνοιχτὴ 
Συνέλευση γιὰ ἕνα αὐτο-οργανωμένο Thessaloniki Pride» 
καὶ ἡ Δικαστικὴ Ἀπόφασις τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία 
«ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα μεταβολῆς ληξιαρχικῶν στοιχείων 
φύλου καὶ ὀνοματεπωνύμου» καὶ «αὐτο-προσδιορισμοῦ» γιὰ 
τὴν «ταυτότητα φύλου» τῶν λεγομένων «τρὰνς ἀνθρώπων» 
(Newroom ΔΟΛ - 11.7.2016). ● Εἶχε προηγηθῆ ἡ εἴδη-
σις, ὅτι στὶς Η.Π.Α. ὁ J.S. ἦταν «ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ 
πλέον καὶ νομικά, δὲν εἶναι ἄνδρας, οὔτε γυναίκα», «κέρδισε 
καὶ νομικὰ τὸ δικαίωμα νὰ μὴν προσδιορίζεται μὲ κανένα ἀπὸ 
τὰ δύο φύλα», ὁ ὁποῖος προηγουμένως «ζοῦσε “ἀνάμεσα” στὰ 
δύο φύλα» καὶ «ἤθελα μία ἄλλη ἐπιλογή, μία τρίτη ταξι-
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νόμηση» (http://www.lito.gr-17.6.2016). ● Εἶναι λοιπὸν 
σαφέστατο, ὅτι «μὲ ρυθμοὺς ἐπιδημίας ἁπλώνεται παγκο-
σμίως ὁ σοδομισμός», εἴμεθα μάρτυρες μιᾶς «παγκόσμιας 
παράκρουσης», ἑνὸς «οἴστρου σοδομισμοῦ», μιᾶς καλπά-
ζουσας «ὁμοφυλόφιλης ρινοκερίτιδας», ἡ ὁποία προσχεδια-
σμένως ὁδηγεῖ στὸν «ἐκφυλισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος» καὶ τὴν 
πλήρη μεταστοιχείωσι καὶ διάλυσι τῆς θεόσδοτης Οἰκογενείας. 
● Διευκρινίζουμε καὶ τεκμηριώνουμε τὸ «προσχεδιασμένως»: 
«Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ (ΠΟΦ), ποὺ ἔχει 
ἕδρα τὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας καὶ ἐκεῖ συζητεῖται τὸ μέλλον 
τοῦ Πλανήτη μας, προωθεῖ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων! 
Στρατηγικοὶ ἑταίροι (strategic partners) σ᾿ αὐτὸ εἶναι ἑκατὸ 
ἑταιρεῖες, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων στὸν κόσμο. Μεταξὺ ἄλλων 
οἱ: Bank of America, General Motors, Nestle, Coca 
Cola, Pepsico, BΡ, Microsoft, Rockefeller Foundation, 
Unilever καὶ Volkswagen, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
στηρίζουν οἰκονομικὰ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο» (τὰ πλήρη στοιχεῖα, σὲ ἑπόμενο σχετικὸ ἄρθρο 
μας). ● Ὁ θεοείκελος Ἄνθρωπος καὶ ἡ θεοΐ δρυτη Οἰκογένεια 
πλήττονται ἀνελέητα ἀπὸ τὸν «ἀνθρωποκτόνο» διάβολο σὲ 
μία προσπάθεια κορυφώσεως τῆς Ἀποστασίας: «Γρηγορεῖτε 
καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθετε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. 
κϚ΄ 41). ● Στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμές, εἶναι ὠφέλιμο καὶ 
ἐνισχυτικὸ νὰ ἐνθυμούμεθα τὸ «Ἀπόφθεγμα» τοῦ Γεροντι-
κοῦ, τὸν λόγο τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος προεφήτευσε 
γιὰ τὶς ἔσχατες ἡμέρες, ὅτι «ὁ κόσμος θὰ τρελλαθεῖ, καὶ ὅταν 
βλέπουν κάποιον λογικό, θὰ τοῦ λένε εἶσαι τρελλός». 

● Στὶς ἡμέρες αὐτὲς πλέον ζοῦμε. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν θὰ συ-
σχηματιζώμεθα μὲ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸν φόβο νὰ μὴ μᾶς ὀνει-
δίζουν. Θὰ συνεχίσουμε νὰ σωφρονοῦμε καὶ νὰ διαλαλοῦμε τὸ 
ἀληθές, τὴν ἐν Χριστῷ πνευματικὴ ὑγεία, τὴν Ἀλήθεια, ὅτι 
ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν Ἄνθρωπον κατ ᾿ εἰκόνα καὶ καθ ᾿ ὁμοίωσιν 
Αὐτοῦ, Ἄρσεν καὶ Θῆλυ ἐποίησεν Αὐτόν-Αὐτούς, ἔστω κι ἂν 
ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», μᾶς θεωρῆ 
παράφρονες. 

† ὁ  Ὠ. κῺ Φ. Κ., 17.12.2016 ἐκ. ἡμ., 
†  Ἁγίων Τριῶν Παίδων καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου

* * *
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Ἡ Οἰκογένεια 
στὸ ἀπόσπασμα γιὰ ἐκτέλεση*

Γιὰ τὸ «Σύμφωνο Συμβίωσης» 
καὶ τὴν δυστοπία τοῦ Ὄργουελ

Ἡ τραγωδία τῆς Ἑλλάδος ἐξελίσσεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. 
Στόχος ἡ μετάλλαξή της σὲ μιὰ χώρα μὲ ἰθαγενεῖς κατοί-

κους χωρὶς ἰδιοπροσωπία, ποὺ δὲν θὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς 
ἐπήλυδες καὶ θὰ εἶναι παρίες τῶν «προοδευμένων» χωρῶν 
τῆς ὑπόλοιπης Εὐρώπης καὶ τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς. 

Κεντρικὸ ρόλο στὴν τραγωδία κατέχει ἡ Οἰκογένεια, ἡ 
ὁποία μὲ τὸ «Σύμφωνο Συμβίωσης» τῶν ὁμοφύλων, μὲ συν-
οπτικὲς διαδικασίες, καταδικάστηκε σὲ θάνατο καὶ ὁδηγεῖται 
στὸ ἀπόσπασμα. 

Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 ξεκινάει ἡ πολεμικὴ σὲ βάρος 
τῆς Παραδοσιακῆς Οἰκογένειας. 

Ἀπὸ τότε, καὶ χάρη στὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κας Μάρ-
γκαρετ Παπανδρέου, οἱ Ἕλληνες ὁδηγούμεθα νὰ λησμονή-
σουμε τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες μας, 
καὶ νὰ γίνουμε «μοντέρνοι» καὶ «προοδευτικοί». 

Ἀπὸ τότε, ἐπιδιώκεται νὰ ὑποστοῦμε ψυχικὴ καὶ σωμα-
τικὴ μετάλλαξη καὶ νὰ γίνουμε σὰν τοὺς «προοδευμένους» 
Ὁλλανδοὺς λ.χ.

Τὸ «Σύμφωνο Συμβίωσης» τῶν ὁμοφύλων ψηφίστηκε πα-
ραμονὲς Χριστουγέννων τοῦ 2015 (προφανῶς συμβολικὰ) 
στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. 

Οἱ ἰσχυροὶ τῆς Γῆς καὶ τῆς Ἑλλάδας, ποὺ αὐτοχαρακτηρί-
ζονται «προοδευμένοι», μὲ τὸ ζόρι ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς πεί-
σουν ὅτι δῆθεν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι κάτι τὸ φυσικό. 

Ἐπιχείρημά τους; Αὐτοὶ ἔτσι πιστεύουν καὶ ἔτσι ζοῦν…
Ὁ Ντοστογιέφσκι περιγρά-

φει ἄψογα στὸ Ἡμερολόγιο του 
(Dostoїevski «Journal d᾿un écrivain», 
Gallimard, 11ème édition, 1951, p. 282), 
τὴν ψυχολογία τῶν λαῶν τῆς βό-
ρειας καὶ κεντρικῆς Εὐρώπης σὲ 
σχέση μὲ αὐτὴ τῶν Ρώσων: 
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«Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι μεταξὺ τῶν συμ-
πατριωτῶν μου ὁ ἀχρεῖος εἶναι ἕτοιμος νὰ ὁμο-
λογήση πὼς εἶναι ἀχρεῖος, [ἐνῶ] στοὺς ἄλλους 
λαοὺς τῆς Εὐρώπης ὁ ἀχρεῖος προβάλλει τὴν 
ἀχρειότητά του, καυχιέται γι᾿ αὐτήν, τὴν ἀνυ-
ψώνει σὲ ἀρχή, διαβεβαιώνει πὼς ἔτσι διαφυ-
λάσσει τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ὁ δυστυχὴς 
ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ νὰ πιστεύση στὰ σοβαρὰ 
πὼς γίνεται φορέας τῆς Τάξης καὶ τῆς Προ-
όδου…».

Αὐτὸ ποὺ περιγράφει ὁ Ντοστογιέφσκι ζοῦμε σήμερα καὶ 
ἐμεῖς. Ἀφοῦ στὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων οἱ Ὁλλανδοὶ λ.χ. 
ὀνόμασαν τὴν ὁμοφυλοφιλία «πρόοδο» καὶ «ἐξέλιξη» καὶ θέ-
λουν νὰ τὴν ἐπιβάλουν καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς «ὑπανάπτυκτους». 

Ξένοι καὶ Ἕλληνες ἐξουσιαστές, ἐπιχειρώντας νὰ μᾶς ἐπι-
βάλουν νὰ δεχθοῦμε πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι δῆθεν κάτι τὸ 
φυσικό, μᾶς κάνουν νὰ βιώσουμε τὴν δυστοπία τοῦ Ὄργου-
ελ, ὅπως τὴν περιγράφει στὸ μυθιστόρημά του «1984», ποὺ οἱ 
κάτοικοί της ὑποχρεώνονταν νὰ «πεισθοῦν» ὅτι 2+2 = 5.

* * *
Ἡ δυσμένεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔναντι τῆς Παραδο-

σιακῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας ἄρχισε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνά-
ληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1980, καὶ κορυφώνεται μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ 
τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν σύμπραξη τῶν ΑΝΕΛ καὶ μὲ τὴν συμ-
παράταξη πολλῶν τέως ἡγετικῶν στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ἡ Καθηγήτρια τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου κα Λουκία 
Μ. Μουσούρου, τὸ 1984, μετὰ τὶς τότε ἀλλαγὲς στὸ Οἰκογε-
νειακὸ Δίκαιο –αὐτόματο διαζύγιο καὶ καθιέρωση πολιτικοῦ 
γάμου – στὸ βιβλίο της «Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια» (Ἐκδ. Ἵδρ. 

Πολιτικὸς λεγόμενος γάμος (ἀριστερά).  Ἐκκλησιαστικὸς Γάμος (δεξιά).
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Γουλανδρῆ - Χόρν, Ἀθῆναι 1984), θέτει τὸ 
ἐρώτημα:

● πόσο ἡ μεταβολὴ τοῦ νομικοῦ 
θεσμοῦ ποὺ τότε ψηφίστηκε ἀντα-
ποκρινόταν σὲ μιὰ κοινωνικὴ πραγ-
ματικότητα καὶ πόσο ἀποτελεῖ ἕνα «μέσο κοινωνικῆς ἀλ-
λαγῆς», ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖο γιὰ τὴν τεχνητὴ μεταβολὴ τῆς 
κοινωνικῆς πραγματικότητας γιὰ τὸν «ἐκσυγχρονισμὸ» 
(Σημ. Τὰ εἰσαγωγικὰ στὸ πρωτότυπο) τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἡ Καθηγήτρια κα Μουσούρου θέτει καὶ τὸ ζήτημα κατὰ 
πόσο οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν τὴν ἀπώλεια τῆς 
αὐτοσυνειδησίας τους μὲ τὴν ἀποδοχὴ ξένων προτύπων 
καὶ ξένων δικαιακῶν πραγματικοτήτων στὸ θέμα τῆς 
Οἰκογένειας.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μὲ δεδομένη καὶ ἀναπόφευκτη τὴν 
ἐπιδίωξη ἑνοποίησης τοῦ Δικαίου τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν 
καὶ ἐπίσης δεδομένη τὴν σχεδὸν χωρὶς ἐνδοιασμοὺς ἀποδοχὴ 
τοῦ μοντέλου τῆς «σύγχρονης ἀνεπτυγμένης βιομηχανικῆς -
ἀστεακῆς κοινωνίας», διερωτᾶται: 

«Μποροῦμε σοβαρὰ νὰ συζητᾶμε γιὰ ἰδιοπροσωπία τῆς 
ἑλληνικῆς οἰκογένειας σὲ σχέση πρὸς τὸ νομικὸ πλαίσιο 
ἢ καὶ νὰ ἀναφέρουμε κἂν τὸν ὅρο ἰδιοπροσωπία ;»…

Ἡ κα Μουσούρου τὸ 1984 ἐπισήμανε ὅτι, λόγῳ τῆς ἐφησυ-
χασμένης στὴν βεβαιότητα, τῆς ἐξασφαλισμένης, ἀναγνωρι-
σμένης, ἐπισημοποιημένης «πίστης», ἡ θρησκευτικὴ συνεί-
δηση τῶν Ἑλλήνων ὑπέστη ἀναμφίβολα τὶς συνέπειες τοῦ 
ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς σύγχυσης ποὺ αὐτὸς δημιούργησε. 

Ἀποτέλεσμα: νὰ ὑπονομευθεῖ ὁ παραδοσιακὸς θεσμὸς τῆς 
Οἰκογένειας καὶ τὸ νόημα ποὺ δίνει στὸν Γάμο ἡ Ὀρθόδοξη 
Χριστιανικὴ Πίστη…

* * *
Ἡ σαρωτικὴ ἐπικράτηση τῆς ἀτομικότητας καὶ τοῦ 

ὀρθολογισμοῦ ἐκτόπισε τὴν ὑπέρβαση τῆς ἀτομικότη-
τας, ποὺ βιώνεται μέσα ἀπὸ τὸν Γάμο καὶ τὴν Οἰκογένεια.



(*) Ἐφημερ. «Ἑστία», 6 -7.2 . 2016. Τοῦ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 
Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


