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■ Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας ! ( θ´)

Τὰ 58 φῦλα * 

Σχέση νεο-μαρξισμοῦ 
καὶ ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος

Τὸ μεγαλύτερο λάθος ποὺ διέπραξε ποτὲ ὁ Δυτικὸς καὶ 
πολιτισμένος κόσμος ἦταν νὰ πιστέψει πὼς ὁ Κομμου-

νισμὸς ἐτάφη μὲ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ. 
Ὁ νεο-μαρξισμός, ἤδη πρὶν τὴν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ 

Σοσιαλισμοῦ, ξεπετάχτηκε μέσα ἀπὸ τὶς καπιταλιστικὲς 
χῶρες τῆς Δύσης. 

Τὸ πιὸ ἠχηρὸ ἀπὸ τὰ κινήματα τῶν δικαιωματιστῶν ἦταν 
τὸ κίνημα τῶν Ὁμοφυλοφίλων, ποὺ βρέθηκε σὲ πλήρη ἀνά-
πτυξη τὴν δεκαετία τοῦ ᾿90. 

Ὁ πρῶτος στόχος τοῦ κινήματος αὐτοῦ ἦταν οἱ Ὁμοφυλό-
φιλοι νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς τὸ τρίτο φῦλο, ἀποκτώντας ἴσα 
δικαιώματα μὲ τὰ ἄλλα δύο. 

Στὴν συνέχεια, θέλησαν νὰ ἀναγνωριστεῖ ὁ γάμος τῶν 
ὁμόφυλων ζευγαριῶν, καὶ φυσικὰ νὰ δύνανται εἴτε νὰ υἱοθε-
τοῦν παιδιὰ εἴτε νὰ ἀποκτοῦν βιολογικά, μέσῳ παρένθετης 
μητέρας ἢ παρένθετου πατέρα.

* * *
Τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ κινήματος εἶναι τὸ 

πῶς λειτούργησε καὶ ἀναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τὶς τα-
κτικὲς τοῦ νεο-μαρξισμοῦ. 

Κατ᾿ ἀρχάς, δημιούργησε ἕνα φιλοσοφικό-ἠθικὸ ὑπόβα-
θρο. Τὰ κύρια ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμοποίησε βρίσκονται 



2

στὴν ἠθικὴ φιλοσοφία τοῦ νεο-μαρξιστὴ Λουὶ Ἀλτουσέρ. 
Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὑπεστήριζε πὼς οἱ ἔμφυλες ταυτότητες 

εἶναι ἕνα κοινωνικὸ κατασκεύασμα ποὺ ἀναπαράγει τὰ στε-
ρεότυπα τοῦ «ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀνθρώπου». Στὸ παιδί, 
ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γέννησής του, ἀπευθύνονται μὲ τὸ «ὁ» 
καὶ τὸ «ἡ», μεταφέροντάς του ὅλες ἐκεῖνες τὶς «στερεοτυ-
πικὲς» ἀντιλήψεις ποὺ ἔχουν μεταδοθεῖ αἰῶνες τώρα.

Αὐτὴ ἡ νεο-μαρξιστικὴ θεωρία, ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρ-
ξη τῆς βιολογικῆς πραγματικότητας, ἐπὶ τῆς οὐσίας χρησιμο-
ποιήθηκε ἀπὸ τὸ ὁμοφυλοφυλικὸ κίνημα, γιὰ νὰ λειτουργήσει 
εὐθέως ἀνταγωνιστικὰ ἀπέναντι στὴν κλασσική, πυρηνικὴ 
οἰκογένεια. 

Ὁμοφυλόφιλοι κατέλαβαν θέσεις καί, ἐν τέλει, ἐπέτυχαν 
ὁ γάμος τους νὰ ἀναγνωρίζεται σὲ διάφορες χῶρες ποὺ τελε-
ολογικὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν υἱοθεσία ἢ βιολογικὴ ἀπόκτη-
ση παιδιῶν. 

Πλέον, ὅποιος ἀνθίσταται στὸν γάμο τους ἢ στὴν ἀπόκτη-
ση ἐκ μέρους τους παιδιῶν, τὸ λιγότερο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπο-
στεῖ εἶναι νὰ χαρακτηρισθεῖ ὁμοφοβικὸς ἢ ἀκόμα χειρότερα 
νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν δουλειά του.

Στὴν Σουηδία, σχολεῖα μὲ ἐπιδοτήσεις ἀπευθύνονται σὲ 
παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ μὲ μία ἀντωνυμία οὐδετέρου γένους, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διπλασιαστοῦν ἤδη ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 6 
ἐτῶν τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ δηλώνουν ὅτι εἶναι παγιδευμένα 
σὲ λάθος σῶμα. 
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Στὴν Ἀμερική, φοῦρνοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ φτιάξουν τούρ-
τες γιὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, λόγῳ πολιτικῶν ἢ θρησκευ-
τικῶν πεποιθήσεων, ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ τὰ δικαστήρια βα-
ριὰ πρόστιμα ἢ ἀκόμα καὶ κίνδυνο φυλακίσεως. 

Βέβαια, ἐὰν ἀντιστοίχως κάποιος Μουσουλμᾶνος ἠρνεῖτο, 
θὰ προστατευόταν ἡ θρησκευτική του ἐλευθερία. 

* * *
Τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα, χρησιμοποιώντας τὶς τεχνικὲς 

τοῦ νεο-μαρξισμοῦ ἔχει καταφέρει νὰ ἀποκτήσει μέσῳ τοῦ 
κράτους τὴν ἰσχύ, ὥστε νὰ ἐξαλείψει ὅλους τοὺς διαφω-
νοῦντες, καίτοι ὑποτίθεται ὅτι ζοῦμε σὲ μία «ἐλεύθερη» καὶ 
«ἀνοιχτὴ» κοινωνία. 

Πλέον, ἀπὸ διαφόρους ὀργανι-
σμούς, ἀναγνωρίζονται ἀκόμα καὶ 58 
φῦλα, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ «οὐδε-
τερόφυλοι», οἱ «ἄφυλοι» καὶ «τραν-
στζέντερ». 

Ἀντιλαμβάνεστε, λοιπὸν, ὅτι ὁ Μαρ-
ξισμὸς μπορεῖ νὰ μὴν κέρδισε διὰ τῶν ὅπλων, ἀλλὰ σίγουρα 
θριάμβευσε διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ μέσῳ τῶν ἰδεῶν. 

Ἡ Δύση, ἐν συνόλῳ, χρειάζεται μία σοβαρή, στιβαρὴ συν-
τηρητικὴ ἰδεολογικὴ ἀντεπανάσταση μὲ ἐπιχειρήματα. 

Ἀλλιῶς, πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἐσωτερικὸς ἐχθρὸς εἶναι πολὺ 
ἰσχυρότερος ἀπὸ τὴν Καρχηδόνα, ὅπως σοφὰ φώναζε τότε ὁ 
Κάτων ὁ Τιμητής. 



(*) Ἐφημερ. «Ἑστία», ἀριθμ. 40782/20.6.2017. Τοῦ Ραφαὴλ Ἀ. Καλυβιώτη, 
Προέδρου Δικτύου Ἑλλήνων Συντηρητικῶν. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.


