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ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,

Ντρέπομαι ὡς Ἕλληνας καί ἀγανακτῶ ὡς Ἱεράρχης τοῦ εὐσεβοῦς μάλιστα καί
ἡρωικοῦ λαοῦ τῆς Ἀρκαδίας καί πονῶ ὡς τέκνον ἥρωος Ἀλβανικῶν ὀρέων, γιατί στήν
ἔνδοξη καί ἁγιασμένη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα ψηφίστηκε πιά ἕνας νόμος περί
ἀλλαγῆς φύλου, νόμος αἴσχους καί ντροπῆς. Ἀγωνιστήκαμε ὅσο μπορούσαμε, φωνάξαμε, βραχνιάσαμε φωνάζοντας, ἀλλά τίποτα δέν ἔγινε. Ὅμως ὁ λαός μας, παρά τά
ἁμαρτήματά του, εἶναι ἁγνός καί φιλότιμος καί ἀποστρέφεται τήν αἰσχρότητα καί τήν
ἀνηθικότητα. Πῶς λοιπόν οἱ ἄρχοντές μας ἔρχονται καί ἐπιβάλλουν ἕναν βρώμικο
νόμο, ἀφοῦ ὁ λαός μας ἐδήλωσε τήν ἀποστροφή του σ᾽ αὐτόν; Δέν εἶναι αὐτό δικτατορία; Γιά ἕνα τέτοιο νόμο, νόμο πού προσβάλλει τήν ὑψηλή προσωπικότητα τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ἴδια τήν φύση του, θά ἔπρεπε νά γίνει δημοψήφισμα. Καί ἀπό το
δημοψήφισμα αὐτό θά φαινόταν ἡ χρηστότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, στούς ὁποίους
τώρα ἐτσιθελικά μερικοί ἀφεντάδες ἐπέβαλαν πρόστυχο νόμο.
Τό κακό, χριστιανοί μου, ἔγινε, ὁ νόμος ψηφίστηκε καί μέ τοιούτους νόμους φαίνεται ὅτι καί τό ἑλληνικό κράτος συμπορεύεται καί αὐτό στήν διαφθορά τῶν ἄλλων
ἐθνῶν. Ἔτσι φαίνεται, ἀλλά δέν θά εἶναι ἔτσι. Γιατί ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἀρκάδες, ἀλλά καί
ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες πατριῶτες μας, θά πορευόμαστε, σάν χριστιανοί, τήν ὁδό
πού χάραξε ὁ Χριστός μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιό του. Καί θά πορευόμαστε ἀκόμη μέ τά
ἤθη, μέ τά ὁποῖα μεγαλούργησε καί δοξάστηκε ἡ φυλή μας. Γι᾽ αὐτό, ὄχι μόνο δέν θά
ἐφαρμοστεῖ ὁ νόμος αὐτός στήν ἁγιασμένη γωνιά τῆς Ἀρκαδίας μας καί στήν πατρίδα
μας ὅλη, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἰερεῖς σας καί ὅλοι σεῖς μαζί θά συνεχίσουμε νά φωνάζουμε
καί νά διαμαρτυρόμαστε καί νά ἀγανακτοῦμε γιά τόν ὑπάρχοντα πιά αὐτόν νόμο. Καί
ἐγώ ὁ ἐπίσκοπός σας, χριστιανοί μου, θά μείνω πιστός στήν ὑπόσχεση πού σᾶς ἔδωσα
ὅτι δέν θά προσφέρω τιμή πολιτικοῦ ἄρχοντος σέ ὅσους ψήφισαν τόν νόμο καί ἐπισκεφτοῦν τόν τόπο μας.
Εἴμαστε, ἀδέλφια μου, σέ χρόνια πού ἡ ἁμαρτία εἶναι στό προχωρημένο στάδιό της
καί ἀνέβηκε στόν θρόνο καί κυβερνᾶ. Μή μᾶς παραξενεύει λοιπόν τό σατανικό φαινόμενο τό ὅτι ψηφίστηκε ἀπό τούς κρατοῦντες ὁ νόμος περί ἀλλαγῆς φύλου. Συμβαίνει αὐτό πού μοῦ λέγουν οἱ παποῦδες καί οἰ γιαγιάδες τοῦ τόπου μας, ὅτι εἴμαστε
σέ χρόνια Ἀντιχρίστου. Ναί, ζοῦμε, ἄν ὄχι ἀκριβῶς στά χρόνια Ἀντιχρίστου, ζοῦμε τά
προδρομικά χρόνια τοῦ θηρίου τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τά δέκα κέρατα καί
τά ἑπτά κεφάλια. Ἀλλά, μή φοβᾶστε χριστιανοί! Ἡ ἴδια ἡ Ἀποκάλυψη μᾶς λέγει ὅτι τήν
νίκη τῆς μάχης δέν θά τήν ἔχει τό ἑπτακέφαλο θηρίο, ἀλλά τό Ἀρνίον, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ ἁγία Του Ἐκκλησία.
Ἐμεῖς λοιπόν νά εἴμαστε σταθεροί στήν πίστη μας καί τήν ἀγάπη μας στόν Ἰησοῦ
Χριστό, στίς «Παρακλήσεις» μας καί στούς «Χαιρετισμούς» στήν Παναγία Δέσποινά
μας καί τήν τιμή μας σέ ὅλους τούς Ἁγίους. Ἄσε, χριστιανέ, τόν κόσμο μέ τούς βρώμικους νόμους του καί τά ἄνομα θεσπίσματά του. Ὅσο γι᾽ αὐτούς πού ἐψήφισαν τόν
νόμο αὐτόν περί ἀλλαγῆς φύλου,γιά τόν ὁποῖον μιλᾶμε, ἐγώ ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ τόπου
αὐτοῦ τούς λέγω «ντροπή τους» καί «αἶσχος τους»!..Πολλές φορές αἶσχος τους!...

Ἀλλά, ἀφοῦ τέλος πάντων «φαγώθηκαν» νά τόν ψηφίσουν, ἄς τόν ἐφαρμόσουν οἱ
ἴδιοι πρῶτοι στήν οἰκογένειά τους καί στά δικά τους παιδιά! Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί Ἕλληνες, στήν δική μας οἰκογένεια πού λέγεται Ἑλλάδα, δέν θά τόν ἐφαρμόσουμε.
Μέ τιμή καί ἀγάπη σέ ὅλους
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

