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Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ομοφυλόφιλων Γυναικών και 

Ανδρών ILGA

Ανοικτή επιστολή προς τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Θεσσαλονίκη, 11/12/2007

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α της 16-10-2007, με το οποίο το κόμμα σας 
τάσσεται υπέρ της ισχύος του Πολιτικού Γάμου και για ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζουμε την 
ικανοποίηση του σωματείου μας.

Αναμένουμε ότι θα προγραμματίσετε συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση αυτής 
της ρύθμισης, προκειμένου αυτή να βρει στήριξη και από άλλες πολιτικές δυνάμεις και να 
υλοποιηθεί. Το σωματείο μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για το σκοπό αυτό και αναμένουμε 
σχετική ενημέρωσή μας. 

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να εντοπίσουμε μια αντίφαση στο Δελτίο Τύπου σας: 
Εάν  όντως  εννοείτε  ότι  το  ισχύον  καθεστώς  για  τον  πολιτικό  γάμο  πρέπει  να 

εφαρμοστεί και για τα ομόφυλα ζευγάρια, τότε δεν απαιτείται καμία επιπλέον ρύθμιση για 
την υιοθεσία (την οποία μνημονεύετε), επειδή η υιοθεσία ήδη ρυθμίζεται από τον ισχύοντα 
νόμο. 

Εάν όμως εννοείτε την ψήφιση άλλου νόμου με περιεχόμενο όμοιο με τον ισχύοντα για 
τον πολιτικό γάμο, δηλαδή εάν εννοείτε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος «συμβίωσης», τότε 
βέβαια χρειάζεται ιδιαίτερη μνεία στην υιοθεσία. Στην περίπτωση αυτή επιθυμούμε να σας 
υπενθυμίσουμε,  ότι  όλες  οι  οργανώσεις  των  ομοφυλόφιλων/  αμφιφυλόφιλων πολιτών της 
χώρας μας τάσσονται υπέρ της εφαρμογής του ισχύοντα νόμου για τον πολιτικό γάμο και όχι 
υπέρ  ενός  άλλου  νόμου  όμοιου  περιεχόμενου.  Υπενθυμίζουμε,  ότι  το  θέμα  της  σύναψης 
οικογένειας  από  ομόφυλα  ζευγάρια,  υπήρξε  αντικείμενο  ομώνυμου  διεπιστημονικού 
συνεδρίου, το οποίο διεξάχθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004.

Τέλος, ας σας ενημερώσουμε, ότι προωθώντας στην ομοφυλοφιλική κοινότητα το Δελτίο 
Τύπου που μας στείλατε, λάβαμε σχόλια που αφορούσαν την άτυπη μορφή του (έλλειψη 
κεφαλίδας,  έλλειψη  υπογραφής/  αναφοράς  αρμόδιου,  τίτλο  του  κόμματός  σας  μόνον  σε 
συντομογραφία κ.ά.), τα οποία βέβαια δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε, ούτε άλλωστε είχαμε 
αρμοδιότητα.
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