
  Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ υπέρ του «γάμου» των ομοφυλοφίλων. 
  Ποιοι είναι οι 19 βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση και τι ισχυρίζονται σ' αυτήν.  
  (24/11/2008 17:04)  
 

   Ως «δεκανίκι» στο περιβόητο νομοσχέδιο περί του Συμφώνου 
Συμβίωσης του υπουργείου Δικαιοσύνης αποσκοπεί να 
λειτουργήσει η πρόταση νόμου που κατέθεσαν δεκαεννέα βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ υπέρ της νομιμοποίησης της συμβίωσης των 
λεγομένων αρχαία ελληνιστί ραπανόπρωκτων ή χαυνόπρωκτων και 
εξευμενισμένα σήμερα ομοφυλοφίλων!  
  Και αυτό διότι η επέκταση του «συμφώνου συμβίωσης 

ετεροφύλων» καθίσταται εφικτή διά της πλαγίας οδού και για τους ομοφυλόφιλους. Δια του 
τρόπου αυτού οι πρωταγωνιστές πολιτικοί αποκτούν ευρωπαϊκά εύσημα, τα οποία κατά κόρον 
χρησιμοποιούν για να ανέλθουν στα κοσμικά αξιώματα και στις εφήμερες εξουσίες.  
  Με το πρόσχημα αποδοχής και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες αριθμούν με την 
πρόταση που κατέθεσαν στις 4 Νοεμβρίου, προτείνουν να αποδεχθεί και η Ελλάδα τον «βούρκο 
της ανωμαλίας» και τα νέα ήθη που επιβάλλουν με την επίκληση μιας δαιμονικής ελευθερίας και 
ανοχής τα γνωστά –άγνωστα κέντρα ανομίας. Το θέμα είναι ότι οι δεκαεννέα αυτοί πολιτικοί και 
οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κόμματα δεν έχουν όπως αποδεικνύεται καθόλου τσίπα, όπως 
λέγει ο σοφός λαός μας. Αλλά πως να έχουν τσίπα, αφού για την εξασφάλιση μερικών ψήφων ή 
και μύχιων προνομίων αποδέχονται με ευκολία την νομιμοποίηση της ανωμαλίας, την οποία 
βαπτίζουν ως διαφορετικότητα; Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια αύριο να αναμένετε πως θα 
αποδεχτούν την κτηνοβασία, την παιδεραστία κ.ο.κ. ως δήθεν εναλλακτικές μορφές σεξουαλικής 
συμπεριφοράς. Για να τους ενισχύσουμε στο νοσηρό –ανόητο και φθηνό αυτό σκεπτικό τους 
υπογραμμίζουμε ότι ήδη Δανία, Νορβηγία και Ολλανδία έχουν προβεί σε ανάλογες νομοθεσίες 
περί των τελευταίων θεμάτων!!! 
  «Η καθυστέρηση του Έλληνα νομοθέτη να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες φαίνεται 
ακόμη περισσότε¬ρο αν αναλογισθεί κανείς ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση την 
Ιταλία, όλοι ανεξαίρετα οι κοινοτι¬κοί εταίροι μας έχουν ψηφίσει νόμους για την αναγνώρι¬ση 
των δικαιωμάτων των συμβιούντων σε ελεύθερες ενώσεις και των σεξουαλικά διαφορετικών: 
μετά την Ολ¬λανδία (2001) και το Βέλγιο (2002), τον (πολιτικό βεβαί¬ως) γάμο προσώπων που 
ανήκουν στο ίδιο φύλο ανα¬γνώρισε πρόσφατα και η (βαθύτατα καθολική) Ισπανία (2005). 
Μετά τη Σουηδία (1994) και τα άλλα σκανδιναβι¬κά κράτη, τη συμβίωση ομόφυλων και 
ετερόφυλων ζευ¬γαριών έχει αναγνωρίσει η Γαλλία από το 1999, καθώς και τα περισσότερα 
γερμανικά κρατίδια, ενώ πρόσφατα ψή¬φισε σχετικό νόμο η (επίσης θρησκευτικά 
συντηρητικότατη) Ιρλανδία (2004) και η Μεγάλη Βρετανία (2005). Εξάλλου, με 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις που εξέδωσαν τα τελευταία χρόνια, τα Συνταγματικά Δικαστήρια 
της Γαλλίας και της Γερμανίας επικύρωσαν τις νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες, προς τις 
οποίες, όπως ήταν φυσικό, πέραν της Εκκλησίας, είχαν αντιταχθεί και ποικιλώνυμοι 
συντηρητι¬κοί κύκλοι. 
  Σκοπός της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να θέσει τέρμα στις δυσμενείς διακρίσεις και 
να αποκαταστήσει την ισοπολιτεία στο πεδίο των ελεύθερων ενώσεων ετερόφυλων και 
ομόφυλων ζευγαριών... Όσο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, επελέγη η λύση της καθιέρωσης και 
γι' αυτούς του συμφώνου συμβιώσεως, με πλήρη εξομοίωση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων τους με εκείνα των συζύγων από γάμο». Αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 
στην αιτιολογική έκθεση που προηγείται της προτάσεως νόμου. 
  Βλέπετε λοιπόν με πόση ευκολία οι κύκλοι της ανομίας και τα πολιτικά τους πιόνια 
επιβάλλουν την σκακιέρα της ανωμαλίας και των νέων ηθών στην ελληνική κοινωνία μας 
θέτοντας το νόμο του Εωσφόρου αντικείμενο ιδεολογικής συμπεριφοράς (βλ. διαχωρισμό 
συντηρητικών και προοδευτικών κύκλων).  
  Για την ιστορία σημειώστε καλά στη μνήμη σας τα ονόματα των Ελλήνων βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ που υπογράφουν την πρόταση νόμου ερχόμενοι συνειδητά αντίθετοι στο νόμο του 
τριαδικού μας Θεού. Μάλιστα μεταξύ αυτών υπογράφει και μία βουλευτής κόρη ορθοδόξου 
ιερέως…  



  Και προπαντός να τα σημειώσουν οι ρασοφόροι μας για να πάψουν να συναναστρέ-
φονται με ανθρώπους υποτελείς στα κέντρα ανομίας και του παραλογισμού...  
  Την πρόταση λοιπόν υπογράφουν οι: Θεοδώρα Τζάκρη, Ιωάννης Αμοιρίδης, Χρύσα 
Αράπογλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιχάλης Καρχιμάκης, Χαράλαμπος Καστανίδης, Ιωάννης 
Κουτσούκος, Γεώργιος Νικητιάδης, Γεώργιος Ντόλιος, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Γεώργιος 
Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Πεταλωτής, Φίλιππος Πετσάλνικος, 
Δημήτριος Ρέππας, Παναγιώτης Ρήγας, Κωνσταντίνος Ρόβλιας, Μαρία Σκραφνάκη, Τηλέμαχος 
Χυτήρης. 
 
 
 
Λεζάντα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανήκει στους 19 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψαν την 
πρόταση νόμου.  
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