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

Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ 
προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία *

« Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 
ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ 
καὶ κοινωνικά, ἄριστα ὀργανωμένοι 
στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Δύσης 

καὶ ἀλαζονικὰ διεκδικητικοὶ »

Τ ὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ (Π.Ο.Φ.), ποὺ ἔχει 
ἕδρα τὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας καὶ ἐκεῖ συζητεῖται τὸ 

μέλλον τοῦ Πλανήτη μας, προωθεῖ τὸ κίνημα τῶν ὁμο-
φυλοφίλων. 

Στρατηγικοὶ ἑταῖροι (strategic partners) σ᾿ αὐτὸ εἶναι ἑκατὸ 
ἑταιρεῖες, ἐκ τῶν μεταλυτέρων στὸν κόσμο.

Μεταξὺ ἄλλων οἱ: Bank of America, General Motors, Nestlé, 
Coca Cola, Pepsico, BP, Microsoft, Rockefeller Foundation, 
Unilever καὶ Volkswagen, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
στηρίζουν οἰκονομικὰ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο.

Ἐνδεικτικὸ τῆς ὑποστήριξης τοῦ «Π.Ο.Φ.» στὸ κίνημα τῶν 
ὁμοφυλοφίλων εἶναι πὼς τὶς ἡμέρες αὐτὲς ποὺ διεξάγεται 

ἡ παγκόσμια συνδιάσκεψη, στὴν ἐπί-
σημη ἱστοσελίδα του εἶναι καταχω-
ρημένα δύο ἄρθρα τοῦ Ἑλβετο-Αμε-
ρικανοῦ Donald Armbrecht, ὁ ὁποῖος 
θεωρεῖται ὁ γκουροῦ τῶν μέσων κοι-
νωνικῆς δικτύωσης.
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● Τὸ πρῶτο εἶναι τῆς 14ης Ἰανουαρίου 
2016 καὶ ἔχει τίτλο «Δέκα τρόποι γιὰ νὰ 
βελτιωθοῦν τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ 
(Λεσβιῶν, Ὁμοφυλοφίλων, Ἀμφιφυλο-
φίλων καὶ Διεμφυλικῶν - Τρανσέξουαλ) 
στὴν Εὐρώπη».

● Μεταξὺ τῶν προτάσεων: ἡ «νομοθετικὴ ἐνίσχυσή τους 
στὴν ΕΕ», ἡ «ὑποστήριξη τῶν ΛΟΑΤ στὶς χῶρες περιοχῶν 
κλειδιῶν γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὑπέρ τους πολιτικῆς» καὶ ἡ 
«οἰκονομικὴ ὑποστήριξη στὰ σχέδια τῶν ΛΟΑΤ»...

Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἤδη ὑλοποιοῦνται στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν 
Εὐρώπη κυρίως...

● Τὸ δεύτερο ἄρθρο - ρεπορτὰζ τοῦ κ. Armbrecht ἔχει τίτ-
λο «Ἡ κατάσταση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤ σήμερα» καὶ 
ἔχει ἴδια ἡμερομηνία μὲ τὸ προηγούμενο, 4 Ἰανουαρίου 2016.

● Τὸ ἄρθρο ξεκινᾶ μὲ θριαμβευτικὸ τόνο: «Τὸν περασμέ-
νο χρόνο (2015) μία σειρὰ νικῶν ὑπῆρξαν γιὰ τὴν κοινότη-
τα τῶν ΛΟΑΤ, καὶ στὶς δύο περιοχές, στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν 
Εὐρώπη».

Τελευταία νίκη τους αὐτὴ στὴν Ὀρθόδοξη καὶ παραδοσι-
ακὴ Ἑλλάδα, ὅπου νομοθετήθηκε τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ 
στοὺς ὁμόφυλους... 

● Ὁ κ. Τσίπρας, εὑρισκόμενος στὸ Νταβός, μπορεῖ μὲν νὰ 
τὰ βρίσκει δύσκολα στὸν ἀπολογισμό του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ 
τοῦ Μνημονίου ποὺ ἔχει ὑπογράψει, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ὑπερη-
φανεύεται στοὺς συνομιλητές του ὅτι «ἐκσυγχρόνισε τὴν 
Ἑλλάδα» μὲ τὸ νὰ περάσει σὲ Νόμο τὴν νομιμοποίηση τῆς 
σχέσης τῶν ὁμοφύλων...

* * *
Σημειώνεται, ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 

2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά, 
ἄριστα ὀργανωμένοι στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Δύσης 
καὶ ἀλαζονικὰ διεκδικητικοί.

● Στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ὡς πρόσωπα, ἀπολαμβάνουν, 
ὅπως ὅλοι οἱ πολῖτες, πλήρη δικαιώματα καὶ ὅμως ἰσχυρίζον-
ται, ὅτι αἰσθάνονται καταπιεσμένοι, ἐπειδὴ δὲν ἐπιβάλλουν 
ὅλα ὅσα θεωροῦν ὅτι δικαιοῦνται.

● Ἐπιβάλλουν ἀκόμη ὅτι, κατὰ τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου, 
ὡς «τρίτο φύλο», ἀποτελοῦν τὸ σύγχρονο «ἐξελιγμένο» 
εἶδος ἀνθρώπου (Homo sapiens sapiens)! ...
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Στὶς ΗΠΑ μέσα σὲ δέκα χρόνια 
τὸ πᾶν ἄλλαξε στὸ θέμα τῶν ὁμο-
φυλοφίλων. 

● Τὸ 2005, οἱ πλεῖστες Πολιτεῖες 
καὶ φυσικὰ ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυ-
βέρνηση οὔτε κἂν συζητοῦσαν τὴν 
ὁποιαδήποτε νομικὴ ἀναγνώριση 

στὴν σχέση τῶν ὁμοφυλοφίλων.
● Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας, 

μὲ ἰσχνὴ πλειονοψηφία πέντε πρὸς τέσσερα, ἔλαβε τὴν ἀπό-
φαση ὅτι, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητας, ὁ γάμος μεταξὺ ὁμοφύ-
λων εἶναι συνταγματικός...

* * *
Ὅπως προελέχθη, τῆς συγκεκριμένης ἀπόφασης προηγή-

θηκε ἰσχυρότατη οἰκονομικὴ ὑποστήριξη στὶς ἑνώσεις τῶν 
ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, ἐπιστη-
μονικὴ ἀπὸ παναμερικανικὲς ἐπιστημονικὲς ἑταιρεῖες, ἐπι-
κοινωνιακὴ ἀπὸ τὰ παγκόσμια βεληνεκοῦς ΜΜΕ (CNN λ.χ.) 
καὶ τὰ μεγάλα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης (τύπου Google) 
καὶ πολιτικὴ ἀπὸ μεγάλου εἰδικοῦ βάρους πολιτικούς, ὅπως 
ὁ σημερινὸς Πρόεδρος Ὀμπάμα καὶ οἱ προηγούμενοι Κάρτερ 
καὶ Κλίντον. 

Ὁ κ. Κάρτερ μάλιστα ὑποστήριξε πὼς «ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
θὰ ὑποστήριζε τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων...». 

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἡλικιωμένο πρώην Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ 
ἐξηρτῶντο γιὰ τέσσερα χρόνια οἱ τύχες τοῦ κόσμου...



(*) Περιοδ. «Θεοδρομία», Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2016. Τοῦ Δημοσιο-
γράφου - Συγγραφέως Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 



Τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ παιδικὸ βιβλίο 
γιὰ τὶς «ΛΟΑΤ» οἰκογένειες.
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Ἡ  Ἑλλάδα εἶναι 15η στὴν λίστα, 
μὲ τὴν Μάλτα, τὸ Βέλγιο, καὶ τὸ  Ἡνωμένο 

Βασίλειο νὰ εἶναι στὶς τρεῖς πρώτες χώρες ποὺ 
σέβονται δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες 

τῆς «ΛΟΑΤ» κοινότητας, καὶ τὴν Ἀρμενία, 
τὴν Ρωσία καὶ τὸ Ἀζερμπάϊτζαν 

νὰ εἶναι οἱ πιὸ σκληρὲς καὶ δύσκολες 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἐκεῖ.



Χώρες ποὺ σέβονται δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες τῆς «ΛΟΑΤ» κοινότητας



Γάμος ὁμόφυλων ζευγαριῶν.  
  
Ὁ γάμος ἀναγνωρίζεται ἀλλὰ δὲν ἐκτελεῖται.  

Ἀστικὴ ἕνωση ἢ σύμφωνο συμβίωσης. 

Μὴ καταχωρισμένη συμβίωση.  

Νόμοι σχετικὰ μὲ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις καὶ ἐκφράσεις ἀνὰ τὸν κόσμο.

Δὲν ἀναγνωρίζονται ὁμόφυλα ζευγάρια.  

Νόμοι περιορίζουν τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.

Παράνομη ἡ ἐπαφὴ ὁμοφύλων, παρόλα αὐτὰ 
δὲν ἔχουν γίνει συλλήψεις τὰ τελευταία τρία 
χρόνια (χρεοστάσιο).
 

Φυλάκιση.

Ἰσόβια φυλάκιση.

Θανατικὴ ποινή.
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