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

Οἱ ρινόκεροι*

ἢ περὶ τῆς ὁμοφυλόφιλης ρινοκερίτιδας

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. ● Τὸ Σάββατο, 29η Μαΐου 2016 
ἐκ. ἡμ., † Μνήμη Ἀλώσεως-Ἡμέρα Πένθους γιὰ τὴν Ρω-
μηοσύνη, ἕνα δεύτερο πένθος πλάκωσε τὴν καρδιὰ κάθε Ὀρθο-
δόξου Ἕλληνος: πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα, στὴν Πλατεῖα 
Κλαυθμῶνος, μὲ κεντρικὸ σύνθημα: «ΓΥΝΑΙΚΑ δὲν γεννιέσαι 
ΓΙΝΕΣΑΙ - ΑΝΔΡΑΣ δὲν γεννιέσαι ΓΙΝΕΣΑΙ», τὸ 12ο 
Athens Pride, τὸ ἐτήσιο Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας τῆς Κοινό-
τητος τῶν Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. (Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων, Ἀμφι-
φυλοφίλων, Τρανσέξουαλ, Κουήρ, Ἰντερσέξουαλ/Διεμφυ-
λικῶν κ.ἄ. ἀτόμων). ● Ἐν τῷ μεταξύ, ἔχουν προγραμματισθῆ 
παρόμοια Φεστιβὰλ στὴν Πάτρα (17-18 Ἰουνίου, τὸ 1ο) καὶ 
στὴν Θεσσαλονίκη (24-25 Ἰουνίου, τὸ 5ο), τὰ ὁποῖα προσελ-
κύουν ὅλο καὶ περισσότερα Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. ἄτομα (Ἀθήνα: στὸ 
1ο-2005/περίπου 500 ἄτομα· στὸ 11ο-30.000 καὶ πλέον 
ἄτομα) καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ψήφισι τοῦ «Νέου Συμφώνου 
Συμβίωσης» (Δεκέμβριος 2015). ● Τὸ 12ο Athens Pride 
στηρίχθηκε πλήρως ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸ κυβερνῶν Κόμμα καὶ ἀπὸ 
τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ «Ποταμιοῦ»· ἐτέθη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς 

Περιφέρειας Ἀττικῆς (ἐστήριξε 
«πολλαπλὰ τὴν πρωτοβουλία»· 
στόχος: «πλήρης σεβασμὸς τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλων 
τῶν πολιτῶν, χωρὶς διακρίσεις 
λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατο-
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λισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου»)· ἐπίσης, 
«χαιρετισμὸ ἀπηύθυναν Πρέσβεις, ποὺ 
ἀνέβηκαν στὴ σκηνὴ μαζὶ μὲ τὸν σύντρο-
φό τους, ἐκπροσωπώντας τὶς Διπλωμα-
τικὲς Ἀντιπροσωπεῖες τῶν χωρῶν, ποὺ 
στηρίζουν τὸ Athens Pride». ● Πα-
ραλλήλως, δραστηρίως καὶ μὲ ταχεῖς 
ρυθμούς, «ἑτοιμάζεται ἡ νομοθετικὴ κα-
τοχύρωση ταυτότητας φύλου», «σύμ-
φωνα μὲ τὶς συστάσεις Διεθνῶν Ὀργα-
νισμῶν»: ἀλλαγὴ ὀνόματος καὶ φύλου ὅσων τὸ ἐπιθυμοῦν, 
νομικὴ ἀναγνώρισις τῶν παιδιῶν τῶν ὁμοφύλων οἰκογενειῶν, 
ἡ ἰσότιμος ἀναφορὰ τῶν ὁμοφύλων οἰκογενειῶν στὰ σχολικὰ 
βιβλία (σχολικὸ πρόγραμμα σεξουαλικοῦ προγραμματισμοῦ, 
καταπολέμησις τῆς ὁμοφοβίας καὶ τρανσοφοβίας...). ● Καὶ ἡ 
«ΑΔΕΔΥ» ἐστήριξε μὲ ἔμφασι τὸ 12ο Athens Pride, διό-
τι «τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ συνδέονται μὲ τοὺς ἀγῶνες 
τῆς ἐργατικῆς τάξης» καὶ «ἐπειδὴ ἀφοροῦν τὸν συνολικότερο 
ἀγῶνα ἐνάντια στὴν καταπίεση, τὸν ρατσισμὸ καὶ τὸν φασι-
σμό». ● Καὶ ὅλα αὐτά, διότι δῆθεν: «Εἶναι δικαίωμα ὅλων νὰ 
διεκδικοῦν τὴν διαφορετικότητά τους... Εἶναι δικαίωμα ὅλων ὁ 
αὐτοπροσδιορισμός», «γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τοῦ Φύλου καὶ 
τῆς Σεξουαλικότητας ἐνάντια στὴν Καταπίεση καὶ τὶς Διακρί-
σεις», «ἀποδομώντας καὶ ἐπαναπροσδιορίζοντας ἔννοιες ὅπως 
“κανονικότητα”, “σωστὴ/λάθος συμπεριφορά”, “ἄνδρας/
γυναίκα”, “φυσιολογικὸ καὶ μή”...».
 Λοιπόν, στὴν Ἑλλάδα μας ἡ παραβίασις τῆς θεοπλασθείσης 

ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ ἡ βιαία μετάλλαξις τῆς κοινωνίας μας 
ἀποτελοῦν πλέον ἕνα δυναμικὸ ἰδεολογικὸ κίνημα: ὁ ἄνθρωπος 
μεταλλάσσεται σὲ ζῶο καὶ ἡ κοινωνία μεταλλάσσεται σὲ ζούγ-
κλα. ● Μὲ δεδομένη τὴν ἀπόφασί μας, Χάριτι Θεοῦ, νὰ μὴν 
ἀποδεχθοῦμε τὴν οὐρανομήκη αὐτὴν Ὕβριν καὶ νὰ διασώσουμε 
ἀλώβητο τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, δημοσιεύουμε 
τὸ ἐν συνεχείᾳ ἄρθρο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μίαν ὄντως προφητικὴν 
φωνήν. ● Ὅμως, ὁ γνήσιος ἐκκλησιαστικὸς θεολογικὸς λόγος 
ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται σὲ ἐγρήγορσι, σὲ ἑτοιμότητα Ὀρθοπραξί-
ας καὶ Ἁγιότητος· δὲν ὠφελεῖ ἡ βιαστικὴ μόνο ἀποτίμησις καὶ 
ἀποστροφή, ὁ στεῖρος στιγματισμός, ἡ ἀπαξίωσις καὶ ἡ πε-
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ριθωριοποίησις, διότι ἀπαιτεῖται: βαθεῖα αὐτοκριτική, ταπεινὴ 
αὐτομεμψία, ἔξοδος ἀπὸ μία ἰδεολογικοποιημένη ὀρθοδοξία, 
βίωσις τῆς διαρκοῦς Πεντηκοστῆς, φανέρωσις τῆς ἐμπειρίας τοῦ 
Θεοῦ, ἀγάπη ἔμπονος πρὸς τοὺς Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. ὡς Ἀδελφούς 
μας «ἐμπεσόντας εἰς τοὺς ληστάς», ἀναζήτησις τῶν «ἀπολω-
λότων προβάτων» εἰς τοὺς κρημνοὺς τῆς φιληδονίας καὶ τοῦ 
ἐγωκεντρισμοῦ...

«Καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι...» (Ἀποκαλ. κβ΄ 11). 

† ὁ  Ὠ. κῺ Φ. Κ., 31.5.2016 ἐκ. ἡμ., Δευτέρα πρὸ τῆς † Πεντηκοστῆς

* * *

m ία Κυριακὴ μεσημέρι δυὸ φίλοι, ὁ Ζὰν καὶ ὁ Μπερανζὲ 
σὲ μία μικρὴ ἐπαρχιακὴ πόλη τῆς Γαλλίας κάθονται σὲ 

ἕνα συνοικιακὸ καφενεῖο καὶ συζητοῦν, ὅπως λέμε, «περὶ 
ἀνέμων καὶ ὑδάτων».

Κάποια στιγμὴ φοβερὴ βουή, μουγκρητὸ ἄγριου θηρίου δια-
κόπτει τὴν συζήτησή τους. Σὲ λίγο τὸ θηρίο περνάει ἀστρα-
πιαῖα ἀπὸ μπροστά τους, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης. Μό-
λις ποὺ προλαβαίνουν νὰ τὸ δοῦν μέσα στὴν σκόνη. Εἶναι 
ἕνας ρινόκερος...

Ἄνθρωποι τρομαγμένοι μπαίνουν μέσα στὸ καφενεῖο σχο-
λιάζοντας μὲ φόβο καὶ ἀποτροπιασμὸ τὸ γεγονός. Ὅλοι ἀπο-
ροῦν γιὰ τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ ἀστυ-
νομία νὰ ἀφήνουν ἕναν ρινόκερο νὰ κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα 
μέσα στὴν πόλη... Κάποιοι ἄλλοι ποὺ δὲν εἶχαν δεῖ τὸ θη-
ρίο, θεωροῦν ὅλη τὴν ὑπόθεση δημιούργημα τῆς φαντασίας 
αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ εἶδαν. Ὡστὸσο σὲ λίγο ὁ ρινό-
κερος ξαναφαίνεται ἀπὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση διαλύον-
τας τὶς ἀμφιβολίες.

Τὴν ἄλλη μέρα καὶ ἄλλοι ρινόκεροι ἐμφανίζονται στὴν 
πόλη. Τελικὰ οἱ δυὸ φίλοι διαπι-
στώνουν ὅτι πρόκειται γιὰ μία 
παράξενη μετάλλαξη. 

Οἱ ρινόκεροι δὲν προέρχονται
ἀπὸ κάποια ζούγκλα. Εἶναι ἄν-
θρωποι τῆς πόλεως ποὺ μεταλ-
λάσονται καὶ γίνονται ρινόκεροι. 
Μία γυναίκα βλέπει τὸν ἄνδρα 
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της νὰ γίνεται ρινόκερος καὶ σὲ λίγο καὶ ἡ 
ἴδια ἀρχίζει νὰ μεταλλάσεται. Ἕνα καρού-
μπαλο ἐμφανίζεται στὸ μέτωπό της ποὺ με-
γαλώνει καὶ γίνεται κέρατο.

Ἔπειτα ἀπὸ κάμποση ὥρα οἱ δύο φίλοι 
ἔντρομοι διαπιστώνουν ὅτι ὁλόκληρα κο-
πάδια ρινόκερων κυκλοφοροῦν στὴν πόλη. 

Ὁ Ζὰν ἀρχίζει νὰ ἐξοικιώνεται μὲ τὸ θέα-
μα καὶ νὰ ἐλκύεται ἀπὸ αὐτό. Τὸ βρίσκει «φυσικὸ» νὰ γίνεται 
κάποιος ρινόκερος. 

Λέει: «Ἐγὼ δὲν τὸ βρίσκω καὶ τόσο τρομακτικὸ νὰ γίνεις ρι-
νόκερος... Πλασματάκια τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ οἱ ρινόκεροι σὰν 
καὶ μᾶς κι ἔχουνε κι αὐτοὶ τὰ ἴδια δικαιώματα ποὺ ἔχουμε 
ἐμεῖς...». 

«Ἐμεῖς ἔχουμε διαφορετικὴ νοοτροπία...», τοῦ ἀντιτείνει 
ὁ Μπερανζέ. «Καὶ ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ἡ δική μας νοοτροπία 
εἶναι σωστή;...», ἀπαντάει ὁ Ζάν, ποὺ σὲ λίγο μεταλλάσσεται 
καὶ αὐτὸς σὲ ρινόκερο. 

Στὸ τέλος μένει ὁ Μπερανζὲ μόνος του. Ὅλοι οἱ ἄλλοι 
ἔχουν γίνει ρινόκεροι. Περνάει μία κρίση. Ἀρχίζει νὰ ἀμφι-
βάλλει γιὰ τὴν στάση του. Ὅλοι ἔχουν κέρατα, λέει, ἐγὼ οὔτε 
γιὰ δεῖγμα. Προσπαθεῖ νὰ μιμηθεῖ τοὺς ρινόκερους μὰ δὲν τὰ 
καταφέρνει. 

Κάποια στιγμὴ συνέρχεται, βρίσκει τὸ θάρρος του καὶ φωνάζει:
«Ἔ, λοιπόν, τόσο τὸ χειρότερο!... Θὰ πολεμήσω ἐνάντια σ᾿ 

ὅλο τὸν κόσμο... Ἡ καραμπίνα μου, ποῦ εἶναι ἡ καραμπίνα 
μου;... (Γυρίζει πρὸς τὸ μέρος τοῦ τοίχου ποὺ φαίνονται πάν-
τα τὰ κεφάλια τῶν ρινόκερων καὶ οὐρλιάζει μὲ ὅλη του τὴν 
δύναμη): Ἐνάντια σ᾿ ὅλον τὸν κόσμο!... Θὰ ὑπερασπίσω τὸν 
ἑαυτό μου ἐνάντια σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο... Δὲν θὰ καθίσω μὲ σταυ-
ρωμένα χέρια, θὰ πολεμή-
σω... Εἶμαι ὁ τελευταῖος 
ἄνθρωπος... Καὶ μέχρι νά᾿ 
ρθεῖ τὸ τέλος θὰ παραμεί-
νω ἄνθρωπος!... Ὄχι, δὲν 
θὰ συνθηκολογήσω!... ΔΕΝ
ΘΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ!...».

* * *
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Αὐτὴ εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς ἡ ὑπό-
θεση τοῦ ἔργου «Ρινόκερος» ποὺ συν-
έγραψε ὁ κορυφαῖος Ρουμάνος θεα-
τρικὸς συγγραφέας Εὐγένιος Ἰονέσκο 
(† 28.3.1994), κύριος ἐκπρόσωπος τοῦ λε-
γόμενου «θεάτρου τοῦ παραλόγου».

Τὸ νόημα τοῦ ἔργου εἶναι φανερό. Κάποια ἰδέα ποὺ στὴν 
ἀρχὴ φαίνεται παράλογη καὶ προκαλεῖ ἀποτροπιασμό, μπο-
ρεῖ νὰ παρασύρει ὁλόκληρη τὴν κοινωνία καὶ νὰ τὴν ὁδηγή-
σει σὲ ζωώδη κατάσταση. Χρέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι 
νὰ ἀντισταθεῖ στὴν γενικευμένη ρινοκερίτιδα, ἔστω κι ἂν στὸ 
τέλος μείνει τελείως μόνος.

Στὶς μέρες μας, στὸν κόσμο μας καὶ στὴν ἴδια τὴν Πατρίδα 
μας ἡ ρινοκερίτιδα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐξαπλώνεται μὲ τα-
χύτητα ἀσιατικῆς γρίππης.

Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ἐφημερίδες, κάθε μέσο ἐνημερώ-
σεως οὐρλιάζει πὼς ἡ διαστροφή, ἡ παραβίαση τῆς φύσης μας, 
εἶναι πρόοδος, πὼς εἶναι φυσικὴ κατάσταση. Καὶ ἡ ρινόκερη 
βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἐνέκρινε τὸ ἄθλιο νομοθέτημα, τὸ λεγό-
μενο Σύμφωνο Συμβίωσης ὁμοφύλων ζευγαριῶν, νομιμοποι-
ώντας τὴν διαστροφὴ καὶ ἐμμέσως παρακινώντας σὲ βίαιη 
μετάλλαξη τὴν κοινωνία μας. Μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
ζῶο, τῆς κοινωνίας σὲ ζούγκλα.

* * *
Μπροστὰ στὴν γενικευόμενη αὐτὴ νοοτροπία ὀφείλουμε 

οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ νὰ ἀντισταθοῦμε. Ὅσο ἡ ὁμοφυλόφιλη 
ρινοκερίτιδα ἐξαπλώνεται, τόσο ἀποφασιστικότερα νὰ ἀντι-
στεκόμαστε. 

Δὲν ἔχει σημασία ἂν τὰ ξενοκίνητα μέσα ἐνημερώσεως κά-
νουν διαρκὴ πλύση ἐγκεφάλου· δὲν ἔχει σημασία ἂν βουλευ-
τές, ὑπουργοί, πρωθυπουργοί, ἐπιστήμονες προπαγανδίζουν 
τὴν ζωώδη διαστροφὴ ὡς φυσιολογική. 

Ὅσο ἐκεῖνοι ρινοκερίζουν, τόσο ἐμεῖς νὰ ὑπογραμμίζουμε 
τὴν φρίκη τῆς ἀρρωστημένης διαστροφῆς, τόσο ἀπεχθοῦς 
στὸν Θεό, ποὺ κάποτε τὴν ἐτιμώρησε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι.

Ὁ κόσμος μας μὲ τὴν νομιμοποιούμενη διαστροφὴ κινδυ-
νεύει νὰ ἔχει τὴν τύχη τῶν Σοδόμων, νὰ καταλήξει σὲ νεκρὰ 
θάλασσα. 
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Μὴ μᾶς ἀποθαρρύνει ἡ καυχη-
σιολόγος προπαγάνδα. Μὴ γίνει 
καὶ ἡ δική μας σκέψη ρινόκερη. 

Νὰ θυμόμαστε τὰ προφητικὰ 
λόγια τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, 
τὰ ὁποῖα πραγματοποιοῦνται 
στὶς ἡμέρες μας. 

Εἶπε ὁ ἀσυμβίβαστος Ἀθλητὴς τῆς Ἐρήμου: 
«Ἔρχεται καιρὸς ἵνα οἱ ἄνθρωποι μανῶσιν. Ἐπὰν δὲ ἴδω-

σί τινα μὴ μαινόμενον, ἐπαναστήσονται αὐτῷ λέγοντες· σὺ 
μαίνῃ· διὰ τὸ μὴ εἶναι ὅμοιον αὐτοῖς». 

Θὰ ἔρθει ἐποχὴ ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελαθοῦν. Κι ὅταν 
δοῦν κάποιον ποὺ δὲν ἔχει τρελαθεῖ, θὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ 
πάνω του λέγοντας: ἐσὺ εἶσαι τρελός! (Θὰ τὸ λένε) ἐπειδὴ 
δὲν εἶναι ὅμοιός τους. 

* * *
Ὄχι, λοιπόν, δὲν θὰ τρελαθοῦμε, θὰ πολεμήσουμε τὴν 

ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα. 
Κι ὅ,τι κι ἂν μᾶς κοστίσει, θὰ φωνάξουμε:

Ὅσους νόμους καὶ ἂν ψηφίσετε, ὅση λάσπη κι 
ἂν ρίξετε, ὅση προπαγάνδα κι ἂν ἐπινοήσετε, ὅσες 
ἀπειλὲς κι ἂν ἐκστομίσετε, ὅσες εἰρωνεῖες κι ἂν 
μᾶς ἀπευθύνετε, ὅσους χλευασμοὺς, ὅσες περι-
φρονήσεις, ὅσες φοβέρες, ἐμεῖς δὲν θὰ ὑποκύψου-
με... Δὲν θὰ γίνουμε ρινόκεροι... Ἐμεῖς θὰ μείνουμε 
Ἄνθρωποι... Τὸ ἀκοῦτε;... Ἄνθρωποι!... Ἄνθρωποι!... 
Ἄνθρωποι!...



(*) Περιοδ. «Ἡ Δράση μας», τεῦχος 537 / Μάρτιος 2016, σελ. 126-127.  Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


