
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΣΟΔΟΝΙΩΝ;

'¼πωò τü καλü, Þ Üγιüτηò καß Þ ÜρετÞ τþν Üν-
θρþπων Ýχουν διαβαθμßσειò καß Üνοδο Ýωò τÞν Ü-
τελεýτητη κορυφÞ τÞò θεþσεωò, Ýτσι καß τü κακü
Üκολουθεß τÞν ßδικÞ του πτþσι εßò τÞν κλßμακα
τÞò Üμαρτßαò Ýωò αßωνßαò κολÜσεωò.

Τü Üρχικü Ýπßπεδο τÞò Üμαρτßαò εßναι üταν Þ
Üμαρτßα ÝνεργÞται Ýν κρυπτþ καß παραβýστφ. '¼-
ταν δηλαδÞ οß Üνθρωποι νικþνται Üπü τÜ πÜθη
καß τßò Üδυναμßεò των καß μÝ τÞν θÝλησß των
ποιοδν τÞν Üμαρτßα κρυφÜ Üπü τοýò Üλλουò Üν-
θρþπουò (οýδÝποτε üμωò κρυφÜ Üπü τüν Θεüν),
αýτü γßνεται διüτι γνωρßζουν üτι οß πρÜξειò των
Ýρχονται σÝ Üμεση Üντßθεσι πρüò τüν νüμο τοý
Θεοδ καß πρüò τÜ χρηστÜ Þθη τÞò κοινωνßαò.

Τü Üμαρτωλü αýτü Ýπßπεδο ýφßσταται σÝ üλεò
τßò κοινωνßεò γι' αýτü καß üταν σÝ μßα κοινüτητα
Þ σÝ Ýνα Ýθνοò ýπÜρχη κÜποιο ýγιÝò πνευματικü
Ýπßπεδο Ýκεß περιφρουρεßται Þ δημοσßα ÞθικÞ
καß γßνεται λüγοò περß «αßδοýò» καß μÜλιστα προ-
στατεýεται αýτÞ Þ αßδþò δι' αýστηρþν νüμων Ü-
πü τÞν ßδßα τÞν πολιτεßα.

Οß περισσüτεροι τþν Üνθρþπων εßò τÞν πρþ-
τη αýτÞ τþν περιπτþσεων, παρÜ τßò Üδυναμßεò, Ü-
ποδÝχονται τÞν πßστι στüν Θεü καß τÞν Ýφαρμο-
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γÞ τþν Ýντολþν Του καß υßοθετοýν γενικþò τßò
ÜρχÝò καß τÞν ÞθικÞ οß üποßεò Ýπικρατοýν εßò
τÞν κοινωνßα.

Τü δεýτερο τþρα σκαλοπÜτι εßò τÞν κλßμακα
τÞò κοινωνικÞò διαφθορÜò, εßναι Ýκεßνο εßò τü ü-
ποßο οß Üνθρωποι Ýχουν «ýπερβÞ τÜ ÝσκαμμÝνα»,
Ýχουν δηλαδÞ ξεφýγει Üπü τÜ üρια τοδ κοινωνι-
κοý σεβασμοý καß εýπρεπισμοδ, μÝ ÜποτÝλεσμα
νÜ μÞ τοýò Ýγγßζη πλÝον ü στιγματισμüò τþν συ-
νετþν Üνθρþπων καß Þ κατακραυγÞ τþν εýýπολÞ-
πτων πολιτþν.

Αýτοß οß Üνθρωποι Ýχουν Ýξοστρακßσει Üπü
τÞν ζωÞ καß τÞν κοινωνßα τουò κÜθε ßχνοò Ýντρο-
πÞò, ÜλλÜ, πρßν Üπ'üλα, τÞν πßστι καß τüν σεβα-
σμü πρüò τüν Θεüν.

¶ποτÝλεσμα τþρα τÞò καταστÜσεωò αýτÞò εß-
ναι Þ γÝνεσιò καß Þ ÝμφÜνισιò τοý πολυμüρφου
κακοý καß τþν ποικßλων ÜμαρτημÜτων μÝσα εßò
τÜ üποßα οß Üνθρωποι αýτοß διανýουν τüν βßον
τουò, μÜλιστα δÝ μÝ πρþτα Ýκεßνα τÜ ÜμαρτÞματα
τÜ üποßα Ýχουν σχÝσι μÝ τÜ «πÜθη τÞò Üτιμßαò»
(Ρωμ. Α'26). Τü κακü, λοιπüν, δημοσßψ καß προ-
κλητικþ τþ τρüπω, κÜνει Ýτσι τÞν ÝμφÜνισß του.

Καß οß μÝν διαπρÜττουν ÜνερυθριÜστωò καß
κατÜ τρüπον κτηνþδη ü,τι Üνομο καß ÜνÞθικο Ý-
πιθυμοδν καß Þμποροýν, οß δÝ üχι Üπλþò ÜποδÝ-
χονται τü δημüσιο σκÜνδαλο καß τÞν Üνηθικüτη-
τα, ÜλλÜ ÜνοÞτωò καß χωρßò φüβο Θεοý καταν-
τοýν νÜ τü ÜνÝχωνται, νÜ τü καμαρþνουν καß νÜ
τü χειροκροτοýν!
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'¼ταν üμωò Ýναò Üνθρωποò, μßα οßκογÝνεια,
μßα κοινωνßα, Ýνα Ýθνοò, παρουσιÜζουν τÝτοια
κροýσματα ÜποδοχÞò καß «στεφανþματοò» τοδ
κακοý, τüτε Þδη Ýχει ξεκινÞσει τü κατρακýλισμα
στÞν üλισθηρÞ üδü τοδ üλÝθρου.

¶λλÜ ýπÜρχει καß τü τρßτο καß χειρüτερο Ýπß-
πεδο εßò τÞν κλßμακα πρüò τüν πυθμÝνα τοý φδου,
üταν οß παρÜ φýσιν καταστÜσειò νομιμοποιοýν-
ται. "Ερχεται δηλαδÞ Þ νομοθετικÞ, Þ Ýκτελεστι-
κÞ, καß Þ δικαστικÞ Ýξουσßα καß Üντß νÜ καταδι-
κÜζουν τü κακü καß νÜ προστατεýουν τü κοινωνι-
κü σýνολο διÜ τþν ÜποφÜσεþν των, Üλλοßμονον,
νομοθετοδν καß νομιμοποιοýν τÞν Üμαρτßα τþν
ποικßλων διαστροφþν διÜ τÞò δÞθεν ÝλευθÝραò
ÝκφρÜσεωò καß συμπεριφορÜò τþν Üνθρþπων,
κλπ. Διασφαλßζονταò δηλαδÞ τü παρÜ φýσιν,
προσβÜλλουν τü κατÜ φýσιν καß οýσιαστικþò Ü-
πορρßπτουν τü ýπÝρ φýσιν.

Εßò αýτÞν τÞν τρßτην περßπτωσιν τοδ κακοδ,
Þδη ü üλεθροò, ü προσωπικüò, ü οßκογενειακüò,
ü κοινωνικüò, ü Ýθνικüò καß ü παγκüσμιοò, ÝÜν
βεβαßωò δÝν Üρχßσουν νÜ σημειþνωνται σθεναρÝò
ÜντιδρÜσειò, ü üλεθροò εýρßσκεται üχι Üπλþò
«Ýντüò τþν τειχþν», ÜλλÜ τÜ θανατηφüρα μικρü-
βια καß οß βÜκιλοι τÞò κολÜσεωò Ýχουν Þδη κα-
ταφÜγει τßò σÜρκεò καß Ýχουν φθÜσει Ýωò μυελοý
τþν üστÝων τÞò κοινωνικÞò ÜποσυνθÝσεωò.

¾πÜρχει Üραγε Üντßρρησιò Üπü τοýò «νοýν Ý-
χονταò» καß ßδßωò Üπü τοýò εßò Θεüν πιστεýον-
ταò, πþò Þδη εýρισκüμεθα Ýντüò αýτÞò τÞò ζοφε-
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ρÜò καταστÜσεωò; ¾φßσταται Üντßρρησιò, üτι Þ
δυσωδßα τÞò διαστροφÞò Ýχει ÝξαπλωθÞ εßò τüν
κüσμο καß πþò ü üροò «Üνθρþπινα δικαιþματα»
Ýχει ÜπεκδυθÞ πλÝον τÞν ýψηλÞ του Üξßα Üπü
τÞò στιγμÞò ποý Þ διαστροφÞ περιθριγκοýται (Ý-

χει περιφραγÞ) μÝ τÞν ßσχýν τοδ νüμου;
"Ετσι λοιπüν «Θεüν μÞ φοβοýμενοι καß Üν-

θρωπον μÞ Ýντρεπüμενοι», üσοι δουλεýουν εßò τÜ
Üνομολüγητα πÜθη τÞò διαστροφÞò, τfr βλακþδη
ÜνοχÞ τþν φυσιολογικþν Üνθρþπων καß ßδßωò τÞ
Ýνüχω σιωπÞ Þμþν τþν Χριστιανþν, κατþρθω-
σαν þστε νÜ Üναγνωρισθοýν, üχι μüνον Þ üμοφυ-
λοφιλßα, ÜλλÜ καß διÜφορα Üλλα θÝματα ÞθικÞò
þò δÞθεν φυσιολογικÜ, Üν üχι þò ÝπαινετÜ.

Κατþρθωσαν δυστυχþò νÜ κÜνουν τßò ÜρχÝò
καß Ýξουσßεò νÜ ýποκýψουν εßò τÜ θεÞλατα πÜθη
τουò Ýξευτελßζονταò τοýò θεσμοýò. "Ετσι, τü Ýνα
κρÜτοò κατüπιν τοδ Üλλου (μÞ τυχüν καß θεωρη-
θοýν πþò ýστεροýν εßò τßò ποικßλεò «δημοκρατι-
κÝò» κατακτÞσειò) μÝσφ νομοθετικοý πλαισßου,
Üναγνωρßζουν δικαιþματα σÝ Ýκεßνουò ποý θÜ Ý-
πρεπε νÜ Üποτελοýν τü üνειδοò μιÜò ýγιοδò κοι-
νωνßαò.

¸νεφανßσθη μÜλιστα καß ü πλανητÜρχηò
(προφανþò γιÜ νÜ προσθÝση εßò τÞν Ýτυμολογßα
τοý τßτλου του «πλανητÜρχηò» üτι, πλÞν τþν Üλ-
λων, κατÝχει καß τÜ σκÞπτρα τÞò ÜνÜ τÞν ýφÞ-
λιον «πλÜνηò»), Ýνεφανßσθη λοιπüν ü Üρχων τοý
πλανÞτου καß ÝκÞρυξε πþò Þ üμοφυλοφιλßα Üπο-
τελεΤ Üναφαßρετο δικαßωμα τþν Üνθρþπων. ΛÝò
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καß δÝν τü Ýγνωρßζαμε. ΔÝν Ýγνωρßζαμε δηλαδÞ,
üτι ü κÜθε Üνθρωποò Ýχει τÞν δυνατüτητα καß τü
δικαßωμα, εßτε νÜ φθÜση καß νÜ ξεπερÜση καß αý-
τοýò Üκüμη τοýò ÜγγÝλουò, εßτε νÜ καταντÞση
χειρüτεροò τþν δαιμüνων, Þ καß αýτþν τþν κτη-
νþν, üπωò συμβαßνει μÝ τÞν συνειδητÞ ÝπιλογÞ
τÞò Üνωμαλßαò καß τÞò διαστροφÞò, þò Ýν προκει-
μÝνφ.

¶νÞλθε λοιπüν ü πλανητÜρχηò εßò τü βÞμα
τÞò Ýξουσßαò γιÜ νÜ ýποστηρßξη «δημοκρατικþ
τ{ι τρüπω» τÜ δικαιþματα καß τÞν ÝλευθÝρα Ýκ-
φρασι τÞò σεξουαλικÞò ÝπιλογÞò. Βεβαßωò, γιÜ ü-
σουò «παροικοýν Ýν ºερουσαλÞμ» καß γιÜ üσουò
ÜπολαμβÜνουν τÞν Üστερüεσσα ÜσφÜλεια καß Ý-
λευθερßα, αýτü Þταν κÜτι τü Üναμενüμενο καß οý-
δüλωò κÜτι τü διαφορετικü Üπü τßò Üπü καιροδ
εßò καιρüν «μαýρεò καß σκοτεινÝò» τφ üντι δηλþ-
σειò τοý «Λευκοδ Οßκου».

Καß οß δηλþσειò αýτÝò περß ÝλευθÝραò Ýπιλο-
γÞò καß δÞ καυχÞσεωò αýτÞò, Ýν τþ Üμα καß «Ýπß
πτερýγων ÜνÝμων» Ýκαναν τüν γýρο τοý κüσμου
καß ξεσÞκωσαν üλα τÜ «φτερÜ καß τüν κονιορτü
τÞò διαστροφÞò». Ξεκßνησαν δÝ μÝ τÞν σειρÜ
τουò üλα τÜ διατεταγμÝνα παπαγαλÜκια νÜ παπα-
γαλßζουν τÜ δικαιþματα αýτÜ καß τßò Üνομολüγη-
τεò διαστροφÝò. ¶νÝλαβαν εßò τÞν συνÝχεια Ýρ-

γολαβικþò, üλα τÜ ΜΜΕ καß τÜ δημοσιογραφικÜ
συγκροτÞματα, τü «Üδελφικüν καθÞκον)» νÜ Üνα-
παρÜγουν τßò δηλþσειò καß νÜ παρουσιÜζουν τßò
ÝκθÝσειò τþν «εßδημüνων». Καß τοýτο, διüτι Þ-
σθÜνοντο τÞν ÜνÜγκην νομοθετικÞò καλýψεωò
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τÞò συμβιþσεωò τþν Üτüμων τοý ßδßου φýλου καß
βεβαßωò τοδ «γÜμου» üσων ÜνÞκουν εßò τü λüμπυ
τþν ßδιαζüντωò ßδιαιτÝρων αýτþν χþρων. Μαζß δÝ
μÝ üλουò αýτοýò παρÞλασε καß üλüκληροò ü συρ-
φετüò τþν «ÜπελευθερωμÝνων» σκλÜβων.

ΕýρÝθησαν μÜλιστα καß κοινοβοýλια, τÜ ü-
ποßα ýπεστÞριξαν τÜ «Üνθρþπινα δικαιþματα»
τÞò διαστροφÞò, üπωò καß αýτü τü Εýρωπαßκü
Κοινοβοýλιο, εßò τü üποßο μÜλιστα ÝψÞφισαν θε-
τικþò καß οß "Ελληνεò εýρωβουλευτÝò. "Ετσι, τþ-
ρα, οýδεßò θÜ Ýχη Ýρεßσματα εßò τü νÜ μÜò κατη-
γορÞση þò πνευματικþò ýπανÜπτυκτουò καß üμο-
φοβικοýò. Τß κατÜντια, πρÜγματι, γιÜ τοýò Ýκπρο-
σþπουò τÞò πατρßδοò μαò; Οß φυσιολογικοß Üν-
θρωποι, οß ¼ρθüδοξοι "Ελληνεò, Ýνοιωσαν τÝ-
τοια ντροπÞ καß τüση Üηδßα Üπü τÞν ψÞφο τουò
αýτÞ καß αßσθÜνθησαν τÝτοια ÜγανÜκτησι ποý
δÝν περιγρÜφεται. ΔÝν βρÝθηκε δυστυχþò οýτε Ý-
ναò Ýλληνüψυχοò, οýτε Ýναò πιστüò ¼ρθüδοξοò
εýρωβουλευτÞò νÜ ÝγερθÞ, καß νÜ üρθοτομÞση;
ΔÝν ÝσκÝφθησαν νÜ κρατÞσουν τÞν Ýλληνοχρι-
στιανικÞ μαò ÜξιοπρÝπεια καß, ÝÜν ÝχρειÜζετο Ü-
κüμη καß νÜ παραιτηθÞ κÜποιοò, Üò τü Ýπραττε,
þστε Þ πρÜξιò του αýτÞ νÜ μεßνη φωτεινü παρÜ-
δειγμα εßò τßò σελßδεò τÞò ÝθνικÞò οý μÞν ÜλλÜ
καß τÞò εýρωπαßκÞò μαò ßστορßαò;

¶λÞθεια, πþò "Ελληνεò ýπÝγραψαν τÝτοιο
κεßμενο; ΤÝτοιουò νüμουò δÝν μπορεß νÜ τοýò ý-
ποστηρßζη νηφÜλιοò νοýò καß καρδιÜ ποý σÝβε-
ται καß ÜγαπÜ τüν Θεü.

,7

ΔÝν μÝνει τþρα, μετÜ Üπü τÞν ψÞφισι δÝσμηò
νüμων περß τÞò συμβιþσεωò τþν üμοφýλων ζευ-
γαριþν, νÜ ψηφισθÞ καß τοιοδτοò περß υßοθεσßαò
τÝκνων Üπü τÜ «ζευγÜρια αýτÜ». ¶λλÜ περß ποßαò
υßοθεσßαò μπορεß νÜ γßνη λüγοò, üταν αýτÞ Þ ßδßα
Þ φýσιò ÜποστρÝφεται τÞν ÜηδιαστικÞ τοýτη
συμβßωσι (δÝν τÞν üνομÜζομε κτηνþδη, Ýνεκεν
ζωοφιλßαò) καß Üπü τÞν üποßα ÜπουσιÜζει ü εýλο-
γημÝνοò «καρπüò κοιλßαò»;

Καß ποιÜ θÜ εßναι τÜ ταλαßπωρα Ýκεßνα παιδÜ-
κια, τÜ θýματα δηλαδÞ, τÜ üποßα θÜ πÝσουν εßò
τÜ χÝρια τþν «Üνθρþπων» αýτþν γιÜ νÜ τÜ καταν-
τÞσουν «υßοýò γεÝννηò διπλüτερον αýτþν»; ΠοιÜ
μÜνα καß ποιüò πατÝραò θÜ μπορÝση ποτÝ νÜ Þσυ-
χÜση Üπü τßò Ýρινýεò, üταν κατανοÞση üτι τü
σπλÜχνο του εýρßσκεται ζωντανü εßò τü παρÜρτη-
μα τÞò κολÜσεωò καß μεγαλþνει μÝσα εßò τüν Ýμε-
το τÞò διαστροφÞò;

¶λλÜ Ýπεται καß συνÝχεια, ποý θÜ βραχυκυ-
κλþση τοýò φυσιολογικοýò γονεßò, ÝÜν αýτοß δÝν
Üφυπνßζωνται καß δÝν συνεχßσουν τüν «δημο-
κρατικü τουò ýπνο». Διüτι, τß καß μÝ τß τρüπο θÜ
Üπαντοýν εßò τÜ παιδιÜ τουò, üταν θÜ δÝχωνται Ü-
πορßεò οß üποßεò θÜ προκýπτουν Üπü τÞν συνανα-
στροφÞ τουò μÝ τÜ συγκεκριμÝνα υßοθετημÝνα
παιδÜκια;

¶λλÜ, τß νÜ πÞ κανεßò, üταν βλÝπη νÜ καθιε-
ρþνουν παρελÜσειò-Ýκδηλþσειò γι' αýτÝò τßò συμ-
περιφορÝò καß γι' αýτÜ τÜ θÝματα μÝ τÞν κÜλυψι
καß τÞν ýποστÞριξι τÞò πολιτεßαò;
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¸φεξÞò, Ýκτüò τþν Üμαρτωλþν καρναβαλικþν
Ýκδηλþσεων, ποý δυστυχþò Ýχουν Ýπß Ýτη καθιε-

ρωθÞ, θÜ Ýχωμε καß ÜνοικτÞ πασσαρÝλα üπου θÜ

Ýμφανßζωνται Üκüμη καß τÝρατα. ΔηλαδÞ, «Üν-

θρωποι»>, ποý δÝν θÜ εßναι οýτε Üνδρεò, οýτε γυ-
ναßκεò.

Τþρα, Üò μεθýσουν θιασþτεò καß πρωταγωνι-
στÝò τÞò μισητÞò Üμαρτßαò Üπü ««τοý ποτηρßου
τοδ χρυσοý τü γÝμον βδελυγμÜτων καß τÜ ÜκÜ-
θαρτα τÞò πορνεßαò τÞò γÞò» (¶ποκ. ΙΖ',4).

Τþρα, τüν λüγο Ýπ' αýτþν τþν θεμÜτων Ýχει
«Þ Βαβυλþν Þ μεγÜλη, Þ μÞτηρ τþν πορνþν καß
τþν βδελυγμÜτων τÞò γÞò» (¶ποκ. ΙΖ',5).

¼ Ýχων þτα Üκοýειν, ÜκουÝτω.

¸Üν μÜò Ýχουν Üπομεßνει λßγεò σταλαγματιÝò
δακρýων, Üò γονατßσωμε καß Üò δεηθþμεν ýπÝρ ü-
λου τοý κüσμου καß ßδßωò ýπÝρ τþν Üθþων παι-
διþν. "Ιλεωò γενοδ Þμßυ, Κýριε...
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