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 το σύμφωνο 
σύμβίωσησ 

μέσα από τα 
μάτίά των 
ελληνων 

βούλεύτων

1  Ιστορίες αγάπης στις ΗΠΑ: το κίνημα και 
ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, Μιγάδα, 
τεύχος 12, Καλοκαίρι ‘15.
2 Το Βήμα, 7/11/2013,  Σύμφωνο 
Συμβίωσης: Παράνομος ο αποκλεισμός 
ομόφυλων ζευγαριών: Καταδίκη της 
Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

OΌπΌιΌς 
δεν θελει 

να ζυμώςει 
δεκα 

μερες 
κΌςκινιζει

στο τεύχος 12 του περιοδικού είπαμε συνοπτικά την ιστορία για τη θέσπιση 
του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια στις ΗΠΑ1 και το πώς το κίνημα έφτασε 
μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι περιμέναμε την κα-
τάθεση του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης στην ελλάδα, η οποία 

τελικά δεν ήρθε, και έτσι αντ’ αυτού, ασχοληθήκαμε με τις ΗΠΑ. Στάθηκε πολύ χρήσι-
μη όμως η ανασκόπηση στην ιστορία των ΗΠΑ. Γιατί καταλάβαμε ότι ο γάμος θεσμο-
θετήθηκε μια ολόκληρη γενιά (δηλαδή 30 χρόνια) μετά την οπισθοχώρηση των κινη-
μάτων του ‘60 και του ‘70: ουσιαστικά επρόκειτο πια για την ικανοποίηση ενός αιτήμα-
τος των διαμεσολαβητών της κοινότητας των ομοφυλόφιλων, των ΜΚΟ, και μια προ-
σπάθεια του αμερικανικού κράτους να ξεμπερδέψει με την επί δεκαετιών μουρμού-
ρα ορισμένων που τόσο αγαπούσε η ομοφοβική αμερικανική κοινωνία. Αντίστοιχα 
και στην ελλάδα, το σύμφωνο συμβίωσης θεσμοθετήθηκε μια γενιά αργότερα από το 
μαχητικό κίνημα ενάντια στην ποινικοποίηση των ομοφυλόφιλων η οποία ξεκίνησε 
με τη βούλα του κράτους μετά τη χούντα. Σε κάθε περίπτωση, από το Δεκέμβρη που 
μας πέρασε, μπορούμε να σταθούμε απέναντι στο κράτος ισότιμα με τα στρέιτ ζευγά-
ρια με βάση έναν αριθμό ρυθμίσεων που πριν πολύ απλά απουσίαζαν. Συνεχίζουν να 
υπάρχουν βέβαια βασικά δικαιώματα που φαντάζουν αδιανόητα, κυρίως σε ό,τι αφο-
ρά το δικαίωμά μας στη γονεϊκότητα, τα οποία η "πρώτη φορά αριστερά" φυσικά και 
έκανε γαργάρα.

Η πρόσφατη ιστορία με το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια στην ελλά-
δα (και εδώ μιλάμε για τη θεσμική ιστορία και όχι την κινηματική, η οποία αφορά τα τέλη 
του ‘70 με αρχές ‘80) ξεκινά από το ΠΑΣΟΚ (όπως άλλωστε όλα τα προοδευτικά πράγ-
ματα στον τόπο μας). Το καλοκαίρι του 2008, δύο ομόφυλα ζευγάρια, ο Δημήτρης Τσα-
μπρούνης με τον Θεμιστοκλή Κατσαγιάννη (ΟΛΚΕ) και η Ευαγγελία Βλάμη με την Όλγα, 
παντρεύτηκαν στην Τήλο από τον πασόκο Δήμαρχο Τάσο Αλφιέρη. Επρόκειτο για μια 
συντονισμένη προσπάθεια. Το επόμενο καλοκαίρι, του 2009, το ΠΑΣΟΚ ως τότε αντι-
πολίτευση, κατέθεσε πρόταση νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης, επί Υπουργού Δικαι-
οσύνης Νίκου Δένδια, πριν τις πρόωρες εκλογές. Το σύμφωνο που ψηφίστηκε τότε α-
φορούσε μόνο τα ετερόφυλα ζευγάρια. Έτσι, το 2013 η ελλάδα καταδικάστηκε από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από καταγγελία που έκανε ο Γρηγόρης 
Βαλλιανάτος (πρώην πασοκ, πριν υποστηρίξει δημόσια ότι τα σκόπια πρέπει να ονομά-
ζονται μακεδονία) ο Νικόλας Μυλωνάς  (Οικολόγοι Πράσινοι) και άλλοι2. Ε, προκειμένου 
να μην πληρώσει το διόλου αμελητέο πρόστιμο που προβλέπεται σε περιπτώσεις κα-
ταδίκης μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε., και μετά από αργοπορίες επειδή “είμαστε μια χώρα 
η οποία σέβεται τις παραδόσεις, σέβεται τη φύση του ανθρώπου» (δήλωση Αθανασίου, Υ-
πουργού Δικαιοσύνης επί ΝΔ), το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια έφτα-
σε στη βουλή το Δεκέμβρη που μόλις μας πέρασε. Πριν από αυτό είχε προηγηθεί δη-
μόσια διαβούλευση με συμμετοχή χιλιάδων πολιτών η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ από 
τότε που το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση στο opengov.
gr. Έγιναν εξαίρετα σχόλια. Παραθέτουμε ένα από τα πιο συγκινητικά:

Ώς νέος άνθρωπος και πραγματικά προοδευτικός δηλώνω την πλήρη αντίθεσή 
μου στο απαράδεκτο αυτό μόρφωμα που προσπαθεί να νομιμοποιήσει την α-
νωμαλία ως φυσιολογική. Ρωτήστε και σοβαρά ομοφυλόφιλα άτομα και θα δείτε 
ότι και αυτοί παραδέχονται ότι η σεξουαλική αυτή προτίμησή τους είναι ανωμα-
λία. Μισούμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό, τον οποίο αγαπούμε όπως όλους 
τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα κλαίμε και συμπονουμε για την πτώση τους. 
Γι’ αυτό και είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί αντιτίθεται στην ανθρώπινη φύση. Αν 
τυχόν ψηφιστεί, θα το καταργήσουμε στην πράξη!!! 

Δημήτριος Αναστασιάδης, Πτυχιούχος θεολογίας κ βυζαντινής μουσικής, Σκύδρα

Στη συνέχεια διαβάσαμε τα 750σέλιδα πρακτικά της συζήτησης στην Ολομέλια της Βου-
λής το βράδυ που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Οι θέσεις των κομμάτων και των επιμέ-
ρους πολιτικών στελεχών απέναντι στο ζήτημα φωτίζουν την ημιμάθεια, το ρατσισμό, 
το μίσος και την βαθιά υποτίμηση που απευθύνει η ελληνική κοινωνία προς τους ομο-
φυλόφιλους. Ακόμη και αυτοί που ψηφίζουν “υπέρ” του συμφώνου μιλούν υποτιμητικά 
και με λύπηση για εμάς. Αυτό που προκύπτει λοιπόν, δεν είναι συζήτηση, αλλά “χίλιοι και 
ένας λόγοι γιατί το ελληνικό κράτος δε θέλει να νομιμοποιήσει τις ομόφυλες σχέσεις”. Ή 
αλλιώς, “χίλιοι και ένας τρόποι να προστατευτούν τα συμφέροντα της ελληνικής οικογέ-
νειας”. Ή αλλιώς, “χίλιες και μία αποψάρες για το τι είναι ομοφυλόφιλος”. 

Άποψη πρώτη: Οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. 
Τι εννοεί ο ποιητής; Από μόνοι μας ότι έχουμε κολλήσει μια ασθένεια και δεν είμαστε 
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πια γόνιμοι; Ή μήπως εννοεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά αναμεταξύ μας; 
Αυτή είναι, αν μη τι άλλο, μια επιστημονικά ορθή θέση! Σε κάθε περίπτωση τεκμηρι-
ώνεται και από τον Νίκο  Νικολόπουλο (πρώην ΑΝ.ΕΛ.) και τον Χρήστο Παππά (Χρυ-
σή Αυγή), αντίστοιχα: 

“Εναντιωνόμεθα λοιπόν στη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης γιατί πι-
στεύουμε ότι ως ένα έθνος γερασμένο και με οξύ δημογραφικό πρόβλημα –
όπως το δικό μας- πρέπει στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση να κινηθεί, δηλα-
δή στην ενίσχυση της οικογένειας που στηρίζεται στην αρμονική συζυγία αν-
δρός και γυναικός, η οποία και φέρνει στη ζωή και στην κοινωνία τους γλυκείς 
καρπούς της παιδοποιίας.”
“Το άρθρο 21 [ενν. του Συντάγματος] προβλέπει ότι οικογένεια ήταν και είναι ο 
κοινωνικός δεσμός -να προσθέσω εγώ και το θρησκευτικό μυστήριο- ο οποίος 
πρώτον συντηρεί και δεύτερον προάγει τη συνέχεια του έθνους των Ελλήνων 
μέσα από τη μητρότητα. Η δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών προάγεται και 
έχει ακόμα ισχυρότερη φροντίδα από το κράτος.”

Διακρίνουμε μια ανησυχία για την διαιώνιση του έθνους. Μάλλον θα έχει σχέση με το 
ότι “οι εισβολείς, οι παράνομοι μετανάστες ή οι συμπαθείς πρόσφυγες μουσουλμά-
νοι, εξακολουθούν να γεννούν πάρα πολλά παιδιά”, όπως αναφέρει ο κος Νικολόπου-
λος στη συνέχεια. Όσο για τους πολύτεκνους για τους οποίους τόσο πολύ κόπτεται ο 
χρυσαυγίτης Παππάς, είμαστε σίγουρες ότι απολαμβάνουν κάτι παραπάνω από την 
“ισχυρή φροντίδα του κράτους” όταν με ανακοίνωσή της η Ανώτατη Συνομοσπονδία 
Πολυτέκνων Ελλάδος δηλώνει τα εξής:

“Το σύμφωνο είναι προσπάθεια να υποκατασταθεί ο ιερός θεσμός του γάμου 
με νομικές προβλέψεις που αντιμετωπίζουν την ισχύουσα κακοδαιμονία του 
νομικού πλαισίου. Η ΑΣΠΕ δεν απορρίπτει από την κοινωνία τα άτομα εκείνα 
που η μη-ομαλή φυσιολογία τους και ενδεχομένως και διάφορες κοινωνικές 
συνθήκες, τα οδήγησαν σε πορεία ζωής διαφορετική από αυτή των φυσιολογι-
κών ανθρώπων, εξαιτίας της γεννετήσιας διαστροφής τους.”

Τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα: η καταστροφή του έθνους προκύπτει από το δη-
μογραφικό “πρόβλημα”, που προκύπτει από την έλλειψη πολύτεκνων ελλήνων, που 
προκύπτει από το μεταναστευτικό “πρόβλημα”, που θα λύσουν οι φασίστες. Ε, οι ομο-
φυλόφιλοι τι μας πείραξαν βρε παιδιά;

ΕκλΕπτυσμΕνη Εκδοχη τησ πρώτησ Άποψησ: Οι ομοφυλόφιλοι δεν πρέπει 
να κάνουν παιδιά. 
Εδώ η επιστήμη δεν έχει αποφανθεί. Το ΚΚΕ, το οποίο στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι 
η ομοφυλοφιλία είναι προϊόν του καπιταλισμού, μας εξηγεί (αν και όλα τα κόμματα 
πλην του Ποταμιού συμφωνούν):

“Γι’ αυτό το θέμα υπάρχει συζήτηση και στην επιστημονική κοινότητα, χωρίς ενιαία 
πρόταση ή άποψη για το θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά των συμβιούντων 
ομόφυλων ζευγαριών. […] Η δική μας θέση είναι ότι και το αντρικό-πατρικό και το 
γυναικείο-μητρικό πρότυπο, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτά πηγάζουν από 
τη φυσιολογία του ανθρώπου και είναι απαραίτητα για την ομαλή ψυχοσωματική 
και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.”

Αν υπάρχει ένα πράγμα λοιπόν στο οποίο σχεδόν όλοι συμφωνούν, είναι η απαγόρευση 
της αναπαραγωγής μας. Επιτρέπεται να μοιραζόμαστε την κληρονομιά, να έχουμε κοι-
νή φορολογική δήλωση, πράγματα τα οποία αναρωτιόμαστε πραγματικά εάν έχουν υ-
λικό αντίκρυσμα την εποχή που διανύουμε. Δε μπορούμε παρόλα αυτά να έχουμε από 
κοινού επιμέλεια ενός παιδιού, γεγονός που  στοιχίζει υλικά και συναισθηματικά στο 
παιδί. Δεν μπορούμε να παιδοθετήσουμε, γιατί προφανώς  είναι καλύτερα τα παιδιά να 
μένουν σε ιδρύματα παρά να έχουν “άρρωστους” γονείς. Η συζήτηση γύρω από την α-
παγόρευση παιδοθεσίας και της από κοινού επιμέλειας ενός παιδιού αφορά τον έμφυ-
λο καταμερισμό της εργασίας στον καπιταλισμό. Οι ομόφυλες σχέσεις απειλούν τον κα-
ταμερισμό αυτό- σωστά φοβούνται. Γεννιέται έτσι ο φόβος ότι θα εξαλειφθεί η κυριαρ-
χία του άντρα και η εξάρτηση της γυναίκας από αυτόν. Γι’ αυτό η ανοχή του κράτους τε-
λειώνει εκεί που αρχίζει η αναπαραγωγή των υπηκόων του: επειδή η σχέση μεταξύ άν-
δρα και γυναίκας είναι βιολογικά ικανή, θεωρείται και κοινωνικά καταλληλότερη να α-
ναλάβει τις ευθύνες της αναπαραγωγής απέναντι στο κράτος. Αυτό που αποσιωπάται 
όμως είναι τα τέρατα που γεννά ο έμφυλος αυτός καταμερισμός.

Άποψη δΕυτΕρη: Η ομοφυλοφιλία δεν είναι επιλογή. Έτσι γεννήθηκες ή, και να μη γεν-
νήθηκες έτσι, δεν μπορείς κατά τη διάρκεια της ζωής σου να το αποφύγεις. 
Ενθουσιώδης υποστηρίκτρια της άποψης αυτής ήταν η κυρία Κατριβάνου (ΣΥΡΙΖΑ) 
η οποία και εισηγήθηκε το νομοσχέδιο: “Η ομοφυλοφιλία δεν είναι επιλογή. Ακούστη-
κε πάρα πολλές φορές η φράση «αν επιλέξουν». Δεν είναι επιλογή, είναι σεξουαλικός προ-
σανατολισμός, είναι κομμάτι της φύσης του ατόμου και έκφραση της σεξουαλικότητάς 
του. Δεν το επιλέγει. Κανείς δεν επιλέγει να ζει στο δύσκολο βίο.” Η αλήθεια είναι ότι αυτό 
δε το έβγαλε από την κούτρα της. Η γκέι, λεσβιακή και τρανς κοινότητα χρησιμοποι-
εί αυτό το επιχείρημα πολύ συχνά. Η Στέλλα Μπελιά, για παράδειγμα, από το σύλλο-
γο “Οικογένειες Ουράνιο Τόξο” κλήθηκε στη βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχε-
δίου και εξήγησε σχετικά με αυτό το θέμα στους βουλευτές:

“Στην πρώτη ερώτηση που έκανε η κα Κατριβάνου εάν επιλέγουμε να είμαστε 
γκέι ή λεσβίες, να πω ότι εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχω κάνει μετα-
πτυχιακό, εκκρεμεί ένα διδακτορικό, θεωρώ ότι είμαι ένας αρκετά έξυπνος άν-
θρωπος. Φανταστείτε τι ηλίθια θα ήμουν να επιλέξω να είμαι μέλος μιας κατά-
πτυστης κοινότητας, της λεσβιακής κοινότητας, και να το έχω κάνει συνειδητά.”

Αν και η τοποθέτηση των “Οικογενειών Ουράνιο Τόξο” ήταν η πλέον αξιοπρεπής και 
σε ευθεία αντιπαράθεση με τα όσα ακούστηκαν στη βουλή κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου, δυστυχώς, σύμφωνα με την παραπάνω άποψη (εκτός από το ότι όσοι 
δεν πάνε πανεπιστήμιο πιθανώς να είναι ηλίθιοι), δεν είμαστε προϊόντα των κοινωνι-
ών μας, καθώς μόνο γεννιόμαστε λεσβίες, δεν γινόμαστε. Αυτό σαφώς και μπορεί να 
ισχύει για πολλές γυναίκες. Παρόλα αυτά η επικράτηση αυτής της αφήγησης υπονο-
εί ότι η μη-επιλογή είναι και η μόνη αποδεκτή κατάσταση, από την οποία θα πρέπει 
να απορρέει φυσικά και το δικαίωμά μας στη βασική αστική ισονομία. Δεν είναι όμως 
έτσι. Η ισονομία θα πρέπει να απορρέει από το αναφαίρετο δικαίωμά μας να συνά-
πτουμε σεξουαλικές σχέσεις με όποια/ον και σε όποιο στάδιο της ζωής μας επιθυ-
μούμε: διεκδικούμε δηλαδή οι σεξουαλικές σχέσεις να μην αποτελούν πεδίο ρυθμί-
σεων και ελέγχου από το κράτος. 

Ας μη ξεχνάμε ότι λεσβίες έγιναν (δεν ήταν) και χιλιάδες γυναίκες τις δεκαετίες του 
‘60 και ‘70 ως άρνηση στον οικογενειακό εγκλεισμό και την υποταγή στον άντρα. Σε 
αυτή την πολιτική επιλογή δεν αντιστοιχούν δικαιώματα; Η ιστορία δείχνει ότι όχι. Ο 
γάμος ομόφυλων ζευγαριών στις ΗΠΑ δεν κατοχυρώθηκε τις δεκαετίες που ο σεξου-
αλικός προσανατολισμός αποτελούσε πολιτική θέση με περιεχόμενα (από τη γέννη-
ση ή από επιλογή δεν έχει σημασία). Κατοχυρώθηκε μεταγενέστερα, όταν επικράτη-
σε η άποψη ότι ένα παιδί γεννιέται ομοφυλόφιλο, παρότι η επιστήμη ακόμη δεν ξέρει 
γιατί (σίγουρα κάτι θα έχει να κάνει με τις ορμόνες). Κατοχυρώθηκε δηλαδή όταν η βι-
ολογία και η επιστήμη νίκησαν την αντίληψη ότι οι τρόποι που οργανώνονται οι κοι-
νωνίες (πχ. ετεροφυλοφιλία) είναι πολιτικές του κράτους, πολιτικές διαχείρισής μας. 
Έχει, λοιπόν, αξία να λέμε εμείς οι λεσβίες ότι γεννηθήκαμε “έτσι”, γιατί βέβαια δεν υ-
πάρχει τίποτα το μη-φυσικό στον σεξουαλικό προσανατολισμό μας. Όμως είναι άλλο 
αυτό και άλλο να υπονοείται ότι το κράτος πρέπει να δείξει κατανόηση γιατί έτσι γεν-
νηθήκαμε, σαν να πρέπει να διευθετήσει ένα πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά 
και την άλλη πλευρά του νομίσματος για εμάς που γεννηθήκαμε “έτσι” ή “καταλήξαμε 
έτσι”. Ότι απο γεννησιμιού μας εκπαιδευόμαστε στο να μας αρέσει το “αντίθετο φύλο”, 
η ζωή μας οργανώνεται γύρω από αυτή τη σχέση με τους άντρες. Ξέρουμε ότι πάρα 
πολλές από εμάς υπομένουμε αυτή την κοινωνική διευθέτηση για μιά ζωή, από ντρο-
πή και φόβο για υποτίμηση.

Όταν η Κατριβάνου μιλάει για τη μη-επιλογή του ομόφυλου σεξουαλικού προσα-
νατολισμού στους συνάδελφους βουλευτές της δεν εννοεί λοιπόν το ίδιο με εμάς. Α-
ντίθετα, εγκαλεί τον ανθρωπισμό τους, την κατανόησή τους για μια κοινωνική ομάδα 
που δεν έχει άλλη επιλογή και άρα πρέπει κάπως να διευθετηθεί.

Γλωσσόφιλα στα θεωρεία της Βουλής. Γλωσσόφιλα και έξω από τη Μητρόπολη. Εδώ τα 
πράγματα δεν ήταν τόσο ομαλά όσο στο παραπάνω γλωσσόφιλο. Ήρθαν καμιά 25 άντρες 
και τους σπρωξοέβρισαν. Αμ, τα είπε το ΚΚΕ ότι είναι ιδιωτική υπόθεση και εσείς δεν 
ακούσατε.
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Άποψή τριτή: Η ομοφιλοφυλία είναι ιδωτική υπόθεση (η κομμουνιστική όψη του “να 
τους πάρετε σπίτια σας”).
Βασικός οπαδός αυτής της άποψης είναι το ΚΚΕ, το οποίο και την εισήγαγε στη Βου-
λή με εισηγητή τον εύγλωττο κύριο Γκιόκα:

“Είναι απόλυτα σεβαστή η σεξουαλική επιλογή ή η έκφραση σεξουαλικότητας 
που είπε η κ. Κατριβάνου. Είναι, όμως, ατομική, ιδιωτική υπόθεση, ενώ η 
οικογένεια είναι κοινωνική σχέση και βασικά θεσμός προστασίας των παιδιών. 
[…] Όμως, θεωρούμε ότι ο ομόφυλος σεξουαλικός προσανατολισμός ή η συμ-
βίωση από μόνη της, δεν γεννά κοινωνικά δικαιώματα τα οποία ανάγονται στην 
οικογένεια και κυρίως στην προστασία των παιδιών.” 

Γιατί; Η Αλέκα το λέει πιο φιλοσοφημένα και, θα λέγαμε, σταράτα:

“Εμείς δεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές μορφές συμβίωσης αλλά δεν 
δεχόμαστε να θεωρείται οικογένεια -γιατί εκεί πάμε- με βάση τη σεξουαλικότη-
τα. Δεν τα αντιμετωπίζουμε με ένα πνεύμα ηθικίστικο αλλά πρέπει να τα δεις ως 
κοινωνική σχέση. Δεν μπορεί οι μορφές συμβίωσης να καθορίζονται έτσι. Αύριο 
μπορεί να ζουν σε κοινοβιακές μορφές, να ζουν δεκαπέντε μαζί ως κοινόβιο. 
Να γίνουν αλλαγές που να εξασφαλίζουν ατομικά δικαιώματα -ποιος θα με κη-
δεύσει, ποιος δεν θα με κηδεύσει, σε ποιον μπορώ να αφήσω την περιουσία 
μου [...]. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ισοτιμία όλων των μορ-
φών συμβίωσης. Πρέπει να είναι κάποιο κριτήριο και το κριτήριο στην κοινωνία 
που ζούμε είναι αυτό. Τα ετερόφυλα ζευγάρια με το στόχο για αναπαραγωγή- 
γιατί δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πετυχαίνει στην αναπαραγωγή.”

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι κομμουνισμός είναι να καθόμαστε σπίτι μας- εκεί μπορούμε 
να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί, ως γνωστόν, ουδεμία σχέση έχουν οι χώροι εργασίας 
(οι μόνοι δημόσιοι χώροι που αναγνωρίζει το ΚΚΕ) με την ιδιωτική σφαίρα του νοικο-
κυριού. Εάν τυχόν τώρα βγούμε έξω, πρέπει να έχουμε στόχο την αναπαραγωγή του 
λαού. Βασικά, η μόνη κοινωνική σχέση που αξίζει νομιμότητας είναι αυτή που φρο-
ντίζει την αναπαραγωγή του εργάτη (τα περί άρνησης της μητρότητας να τα ξεχάσετε 
συντρόφισσες!). Αλλά και παιδί να θέλουμε, σύμφωνα πάντα με το ΚΚΕ, η αναπαρα-
γωγή της εργατικής δύναμης γίνεται μόνο μέσα από τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις και 
δεν προκύπτει από καμιά άλλη μορφή συμβίωσης. Το ξέραμε ότι το ΚΚΕ δεν συμφω-
νούσε με τις θεωρίες μας περί κοινωνικού εργοστασίου, αλλά εδώ το παρατράβηξε.
 
Άποψη τΕτΆρτη: Η πλειοψηφία των ομοφιλόφυλων είναι πλούσιοι ή, τουλάχιστον, με 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
…Οπότε μάλλον δεν είναι ηλίθιοι για να έχουν επιλέξει να είναι ομοφυλόφιλοι συνειδη-
τά, όπως άστοχα κατά τη γνώμη μας υπονοήθηκε από την τοποθέτηση των “Οικογένει-
ες Ουράνιο Τόξο” στη βουλή. Η κα Κατριβάνου από την άλλη έχει λεσβίες φίλες, αλλά… 
έχουν διδακτορικά: “Στην Αμερική για τρία χρόνια ζούσα με ένα ζευγάρι γκέι, λεσβιών γυ-
ναικών, που είχαν ένα παιδί. Ήταν καθηγήτριες στο Πανεπιστήμιο, το Portland State Univer-
sity. Η αγάπη, η δημιουργικότητα και το περιβάλλον, όπως το έζησα, που είχε το παιδί, είναι 
αξιοζήλευτα”. Εδώ υπάρχει ένα εκφραστικό πρόβλημα: είναι αξιοζήλευτα επειδή ήταν 
πανεπιστημιακές; Ή επειδή ήταν λεσβίες; (Σίγουρα θα εννοεί το δεύτερο.)

Το ακούμε τόσο συχνά αυτό από την αριστερά, ότι οι γκέι είναι κάποιας κοινωνικής 
τάξης, και όχι χαμηλά στην ταξική διαστρωμάτωση. Κλασικό παράδειγμα: αριστεροί 
και δεξιοί εχθροί των ομοφυλόφιλων συχνά ισχυρίζονται ότι είμαστε φιγούρες της 
τηλεόρασης. Ότι δηλαδή φλερτάρουμε με το θέαμα, την επίδειξη και ότι δεν είμαστε 
“κοινοί άνθρωποι” (σαν αυτούς;). Αυτή η άποψη αποκρύπτει ότι τα περισσότερα μέλη 
της κοινωνίας μας που βρίσκονται σε αναβαθμισμένη ταξική θέση δε θα ρισκάρουν 
ποτέ να υποτιμηθούν υλικά και κοινωνικά, και θα προτιμήσουν την ετεροφιλοφυλία 
και την κοινωνική αξίωση που έρχεται πακέτο μέσα από την “κανονική οικογένεια”. Α-
ποσιωπάται όμως επίσης και η τεράστια υλική υποτίμηση των λεσβιών, γκέι και τρανς 
που είναι τέτοιοι ανοιχτά. Ο διωγμός από την οικογένεια, η αποκλήρωση, η κατα-
στροφή οποιονδήποτε δεσμών υλικής ή ψυχικής στήριξης από την πυρηνική μονάδα 
της ελληνικής κοινωνίας κάνουν την κοινότητά μας ταξικά ακόμη πιο ευάλωτη. Όμως, 
δυστυχώς, η ίδια άποψη έχουμε παρατηρήσει ότι επιστρατεύεται και από ορισμένα 
κομμάτια της γκέι κοινότητας, η οποία επικαλείται το ταξικό προνόμιο έτσι ώστε να 
αρθεί ο κοινωνικός στιγματισμός μας ως ανώμαλων και μη-αναπαραγωγικών. Πρό-
κειται δηλαδή για μια προσπάθεια ενσωμάτωσής μας σε κοινωνικές θέσεις που το 
κράτος και η ελληνική κοινωνία δε λογίζουν ως απειλητικές. 

Άποψη πΕμπτη: Οι ομοφυλόφιλοι είναι ζώα.
Αν και λιγότερο διαδεδομένη, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και του Ποταμιού πα-
ρέπεμψαν τη συζήτηση στο ζωικό βασίλειο. Εκδεικτική του επιστημονικού προβλη-
ματισμού τους είναι η απάντηση του Αμυρά (Ποτάμι) στον Κιτσίκη (ΑΝΕΛ): «Όσο δε 
για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον κ. Καμμένο και το εξαπτέρυγό του, τον κ. Κατσίκη, που συ-
νέδεσαν την ομοφυλοφιλία με την κτηνοβασία και με παρεκτρεπόμενες πράξεις έχουν 
ένα δίκιο! Αν ένας γκέι συνευρεθεί ερωτικά με τον Κατσίκη, επί τη βάσει της κοινής συναί-
νεσης τότε ενδεχομένως ο γκέι να κατηγορηθεί για κτηνοβασία…» 

Αλλά, υπάρχει και ο κος Λαγός (Χρυσή Αυγή) που το εννοεί στα σοβαρά: 
“Αν έρθει ένας φίλος από την Ολλανδία, τη Γερμανία και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, 

από κάποια άλλη χώρα, από το Πακιστάν, που αγαπάνε τις κατσίκες τους και τα ζώα τους, 
τι θα γίνει εκεί πέρα, με τους κτηνοβάτες; Θα το δεχθούμε και αυτό;”

Το σύμφωνο συμβίωσης ανέβασε το επίπεδο ποιότητας στις συζητήσεις στη Βου-
λή! Και αυτό γιατί το πολιτικό κατεστημένο, πλήρως συντονισμένο καθώς είναι με την 
ελληνική κοινωνία, ήταν έτοιμο να υπερασπιστεί τις ομόφυλες σχέσεις, οι οποίες α-
φορούν πάνω από το 10% του πληθυσμού της χώρας

τελικΆ τι ΆλλΆξε;
Από τα παραπάνω καταλάβατε ποιος ψήφισε τι; Θα σας πούμε: το ΠΑΣΟΚ το Ποτάμι  
και η Ένωση Κεντρώων υπέρ. Στη ΝΔ κάποιοι υπέρ-κάποιοι κατά. Το ΚΚΕ και η Χρυ-
σή Αυγή κατά. Από την ψηφοφορία έλειψαν κεντρικά πολιτικά πρόσωπα και αρχη-
γοί κομμάτων, όπως ο Σαμαράς, η (γνωστό ότι είναι λεσβία) Κανέλλη, ο Μεϊμαράκης, 
η Γεννηματά, ο Καραμανλής, ο Γεωργιάδης και Καμμένος. Ο καθένας για τους δικούς 
του λόγους, αλλά το σίγουρο είναι ότι το υπό ψήφιση θέμα ενείχε ένα ρίσκο για την 
πολιτική τους καριέρα, την παρούσα αλλά και μελλοντική. Είπαμε, το νομοσχέδιο α-
ποφάσιζε για την τύχη του Έθνους, σχεδόν σαν το ασφαλιστικό- και με τέτοια μεγάλα 
πράγματα δεν είναι για να ρισκάρεις. Έτσι και έγινε.

Το νέο λοιπόν σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, που γίνεται σε συμ-
βολαιογράφο, θεσμοθετεί κοινές φορολογικές δηλώσεις και εξισώνει τα εξ’ αδιαιρέ-
του κληρονομικά δικαιώματα των συντρόφων με αυτά των ετερόφυλων ζευγαριών. 
Εκτός αυτών των βασικών, όλα τα υπόλοιπα είναι στον αέρα. Το άνοιγμα οικογενεια-
κής μερίδας στο ληξιαρχείο δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο και έτσι εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου το αν θα δημιουργήσει πρόβλημα στις συντά-
ξεις και τα κληρονομικά. Για “αργότερα” παραπέμπονται και πολλά από τα ασφαλι-
στικά, εργατικά και φορολογικά δικαιώματα, γιατί στο άρθρο 12 ο νόμος λέει ότι θα 
εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που όλα αυτά θα τα διευκρινίζει. Οποιοσδήποτε που 
γνωρίζει ελάχιστα για το πώς λειτουργεί το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, καταλαβαί-
νει ότι με μια αλλαγή κυβέρνησης (ή ακόμη και χωρίς αλλαγή) το μελλοντικό διάταγ-
μα έχει κάνει φτερά. Για παιδοθεσία δε συζητάμε, ούτε στο εκατοστό τέταρτο όνει-
ρό μας. Ο νέος νόμος ούτε καν αφήνει να αναγνωριστεί ο ένας σύντροφος ως γονέ-
ας του παιδιού που έχει αποκτήσει ο έτερος σύντροφος. Δηλαδή, αν ένας από τους 
δύο αποκτήσει βιολογικό παιδί, ο άλλος σύντροφος δεν έχει απολύτως κανένα δικαί-
ωμα πάνω σε αυτό. Τέλος, ενδιαφέρον έχει ότι μπορεί να γίνει σύμφωνο συμβίωσης 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έστω και εάν ό ένας ή η μία δεν έχει την ελληνική ι-
θαγένεια. Όμως το άτομο που δεν έχει ιθαγένεια δε μπορεί να πάρει άδεια παραμο-
νής μέσω του συμφώνου συμβίωσης. Οι ομοφυλόφιλοι του διπλωματικού σώματος 
εξαιρούνται (γιατί ως γνωστόν δεν αποτελούν με την κλασσική έννοια αλλοδαπούς). 

Ουσιαστικά ο νέος νόμος μας λέει ότι ως λεσβίες μπορούμε να κάνουμε κοινές φο-
ρολογικές δηλώσεις, ότι δικαιούμαστε 50%-50% την κληρονομιά η μίας της άλλης 
και ίσως αργότερα να δικαιούμαστε επιδόματα ή συνυπηρέτηση στην ίδια πόλη και 
άλλα προνόμια των ετερόφυλων ζευγαριών. Ουσιαστικά, αναβάλει για αργότερα τις 
υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους προς τα όργανα της Ε.Ε. κλωτσώντας το μπα-
λάκι προς τις επόμενες κυβερνήσεις για τις "δύσκολες" αποφάσεις που αφορούν την 
πραγματική ισότητα μεταξύ των ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών. Παράλληλα, 
έχει καταφέρει η γκέι και λεσβιακή κοινότητα να πανηγυρίζει έξω από τη Βουλή για 
τα ψίχουλα που μας έδωσαν και τους δεξιούς να μην έχουν προσβληθεί. Όλα καλά. Ο 
ιστορικός διαμεσολαβητικός ρόλος της αριστεράς στα καλύτερά της! 
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