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Ν
α ξεχάσουµε τα γλυκύτερα ονόµατα του κό-
σµου, του «µπαµπά» και ιδιαίτερα της «µα-
µάς», τα πρώτα που βγαίνουν από τα χείλη 
των νηπίων και να τα αντικαταστήσουµε 

στο µέλλον µε αριθµούς για να µη νιώθουν άβουλα 
τα «τέκνα» των οµόφυλων ζευγαριών µας προτρέ-
πει το παγκόσµιας πρωτοτυπίας νοµοσχέδιο που 
εισήχθη προς ψήφιση στη Γαλλική Βουλή.
Mε τη νέα τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο 
Πρωθυπουργός Εµµανουέλ Μακρόν στο εξής στις 
αιτήσεις εγγραφής στα σχολεία, στις εξουσιοδοτή-
σεις, τους µαθητικούς καταλόγους και γενικά σε 
κάθε δηµόσιο έγγραφο που αφορά παιδιά στις θέ-
σεις των ονοµάτων πατέρα και µητέρα θα αναγρά-
φεται «γονέας Nο 1 και γονέας Νο 2». Στόχος του 
νοµοθετήµατος είναι, κατά την εισηγήτρια Υπουρ-
γό Βαλερί Πετί, ο περιορισµός των διακρίσεων εις 
βάρος οµοφυλόφιλων γονέων και των «παιδιών» 
τους µε τον εκσυγχρονισµό του παλιοµοδίτικου µο-
ντέλου της παραδοσιακής οικογένειας, που διακρί-
νει τους γονείς σε πατέρα και µητέρα.
Το παραπάνω νοµοθέτηµα έρχεται ως επακόλουθο 
της προηγηθείσης τροπολογίας του Οικογενεια-
κού ∆ικαίου της Γαλλίας που θέσπισε επίσηµα τον 
γάµο µεταξύ οµοφύλων καθώς και την δυνατότητα 
υιοθεσίας τέκνων εκ µέρους των. Αντιλαµβανόµε-
νη τώρα η Κυβέρνηση τα δυσάρεστα αποτελέσµα-
τα των «παρά φύση» αυτών γάµων και υιοθεσιών, 
που δηµιουργούν όντως σοβαρά ψυχολογικά προ-
βλήµατα στα αξιολύπητα αυτά παιδιά όταν βρί-
σκονται στο συντριπτικό σύνολο των παιδιών που 
έχουν κανονικούς γονείς, προσπαθεί να αµβλύνει 
τα επακόλουθα της προοδευτικότητας µε εµβαλω-
µατικές λύσεις.
Και είναι να λυπάται κανείς τα αθώα αυτά παιδιά, 
που παρά την θέληση τους βρέθηκαν να µεγαλώ-
νουν µέσα σε ένα «οικογενειακό» περιβάλλον µε 
γονείς δυό άτοµα του ίδιου φύλου, των οποίων 

ο τρόπος διαβίωσης και ιδιαίτερα οι σεξουαλικές 
τους ιδιαιτερότητες καταγράφονται στο υποσυνεί-
δητό τους και σηµατοδοτούν την µελλοντική τους 
ανέλιξη και κοινωνική συµπεριφορά τους. 
Η διαταραγµένη αυτή µορφή συµβίωσης, που ικα-
νοποιεί τα καπρίτσια και τις εγωιστικές επιθυµίες 
µιας µειοψηφίας σεξουαλικά ιδιόµορφων ανθρώ-
πων,  τείνει µε την «προοδευτική» προστατευτική 
νοµοθεσία κάποιων κρατών να αχθεί από εξαίρε-
ση σε κανόνα, δηµιουργώντας στο εγγύς µέλλον 
σοβαρά δηµογραφικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Ατυχώς και στη χώρα µας, που επαίρεται για την 
διατήρηση του παραδοσιακού και συνεκτικού της 
κοινωνίας θεσµού της οικογένειας, άρχισαν να 
εµφανίζονται φυγόκεντρες τάσεις νόθευσης και 
αποσύνθεσης της µε την καθιέρωση του συµφώ-
νου συµβίωσης για τα οµόφυλα ζευγάρια και την 

απαίτηση κάποιων Ευρωλάγνων προοδευτικών 
οµάδων για την θεσµοθέτηση του γάµου των οµο-
φύλων και της υιοθεσίας τέκνων από αυτούς. 
Προφανώς, σύντοµα θα εισηγηθούν και την καθιέ-
ρωση του «Γονέας Νο 1 και Νο 2». Και ενώ η χώρα 
αντιµετωπίζει µέγα δηµογραφικό πρόβληµα µε την 
ολονέν αυξανόµενη υπογεννητικότητα, η νοµοθετι-
κή επισηµοποίηση τέτοιων εκτρωµατικών µορφών 
συµβίωσης, που εξευτελίζουν το θεσµό του γάµου 
ως  «Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνίας» 
θα επαυξήσει τραγικά το πρόβληµα, αφού δεν θα 
υπάρχουν γεννήσεις από τα οµόφυλα ζευγάρια. 
Επακόλουθο της ανεύθυνης αυτής τάσεως και πο-
λιτικής θα είναι να καταδικασθεί σε µαρασµό και 
περαιτέρω συρρίκνωση η ήδη φθίνουσα ηθικά και 
πληθυσµιακά  Ελληνική κοινωνία.

«Γονέας No 1 και Γονέας No 2”
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Από πέρυσι το καλοκαίρι που έµεινε άστεγος, ο 
68χρονος κ. Λεωνίδας άρχισε να συλλέγει βιβλία 
από τα σκουπίδια και να τα πουλάει για να βγάλει 
λιγοστά λεφτά για φαγητό. Σήµερα, µαζί µε έναν-
δυο άλλους, ετοιµάζονται να στήσουν ένα αυτοορ-
γανωµένο παλαιοπωλείο.
Τα έβλεπε πεταµένα στα σκουπίδια κάθε τόσο. 
Και µερικές φορές τα µάζευε κιόλας, τα πήγαινε 
στο Μοναστηράκι και τα πουλούσε, έτσι για να 
παίρνει ένα σουβλάκι να φάει.
Αλλωστε ίσως τα βιβλία, γιατί για αυτά µιλάµε, 
να είναι και το πεπρωµένο του κ. Λεωνίδα, αφού 
είχε συνεργαστεί µε πολλούς εκδοτικούς οίκους 
και η κυρίως επαγγελµατική του δραστηριότητα 
ήταν διαχειριστής στην εκδοτική παραγωγή του 
εργοστασίου ενός συγκροτήµατος.
Μετά άρχισαν οι απολύσεις, η κρίση και ήρθε και 
η σειρά του. Ανεργος. «Και το πρόβληµα ήταν η 
ντροπή, πως αν και ήµασταν πολλοί σε αυτήν την 
κατάσταση, δεν µιλάγαµε. Κι αποφάσισα να µι-
λήσω. Και µετά είναι και η µοναξιά, το τεράστιο 
κενό, η παντελής αδιαφορία από γνωστούς όταν 
ζητούσες µια δουλειά, έστω ένα µεροκάµατο». Η 

εγκατάλειψη στα δύσκολα.
Οταν σώθηκαν τα λεφτά και δεν έφταναν ούτε για 
νοίκι πια, πέρσι το καλοκαίρι, έµεινε άστεγος. 
«Και σκεφτόµουν καθώς περπάταγα, γιατί είχα 
πολύ χρόνο για περιπλάνηση, να ζητήσω από κά-
να-δυο ανθρώπους που ήταν στην ίδια µοίρα να 
τα µαζέψουµε τα βιβλία και να στήσουµε σε έναν 
χώρο ένα παλαιοπωλείο όπου θα µπορούσαµε να 
δουλεύουµε περιοδικά».
Οι κάνα-δυο άνθρωποι βρέθηκαν, «γιατί δεν θέ-
λει και πολύ, ένα τραγικό διαζύγιο του ενός, ένα 
λουκέτο στην επιχείρηση του άλλου και οι άνθρω-
ποι έµειναν να την κουτσοβγάζουν µε µεροκάµατα 
και να κοιµούνται πότε εδώ και πότε εκεί».
Ευτυχώς έµεινε µόνο για µερικούς µήνες άστεγος, 
γιατί µια «ευγενεστάτη γνωστή» τού παραχώρησε 
µια αποθήκη στην οποία θα µπορούσε να συγκε-
ντρώνει τα βιβλία αλλά και να ζει προσωρινά. 
«Βέβαια, επειδή δόξα τω Θεώ είµαι γερός, έκανα 
ό,τι δουλειά µπορείς να φανταστείς...».
Οµως αποφάσισε να βάλει τη σκέψη του σε εφαρ-
µογή, άρχισαν να µαζεύουν τα βιβλία που έβρι-
σκαν και έκανε µια ανάρτηση σε µια σελίδα που 
έχει στο φέισµπουκ. Μετά από δύο µέρες επικοι-
νώνησε µαζί του ένας «συνάδελφός σας» και µέσα 

σε έναν µήνα, αυτόν που προηγήθηκε, «αυτό που 
έγινε δεν το περίµενα, ήταν αναπάντεχη η προ-
σφορά των ανθρώπων...».
Σήµερα έχει καταµετρήσει περισσότερα από 
2.200 βιβλία και σκέφτεται µαζί µε τους φίλους 
του να κάνουν κι ένα παζάρι για να φύγουν κά-
ποια βιβλία και να έχουν και ένα έσοδο, ώστε 
να νοικιάσουν έναν χώρο για να ξεκινήσουν το 
εγχείρηµά τους, το οποίο οραµατίζονται να είναι 
ένα αυτοοργανωµένο παλαιοπωλείο, κυρίως βι-
βλίων, που θα αποτελέσει τη βάση για τη δηµι-
ουργία ενός συνεργατικού δικτύου για άστεγους, 
«επειδή ο καθένας θα µπορούσε να στήσει κάτι 
παρόµοιο στη γειτονιά του».
Και ήδη, όπως µας πληροφορεί, υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από µια οµάδα στη Θεσσαλονίκη που σκέφτε-
ται να προχωρήσει σε µια ανάλογη προσπάθεια 
και βρίσκονται σε επικοινωνία, «προσπαθώντας 
να λύσουµε κυρίως πρακτικά ζητήµατα».
Ο κ. Λεωνίδας, στα 68 του, είναι πλέον αισιόδο-
ξος ότι θα καταφέρουν όχι µόνο να το στήσουν 
και να το δουλέψουν για να βγάζουν τα προς το 
ζην, αλλά και να εξασφαλίσουν έναν χώρο για 
να ζουν.

Το όραµα ενός αστέγου για ένα βιβλιοπωλείο 




