Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Η υποστήριξη κάποιων “προοδευτικών” προς την ομοφυλοφιλία υπάρχει, παρόλο που οι στατιστικές
από την εκτροπή αυτή είναι περισσότερο από ανησυχητικές. Σύμφωνα με πηγές του Διεθνούς Οργανισμού
«International Organization of Heterosexual Rights» και άλλες επισήμων διαδικτυακών τόπων:
• Οι ομοφυλόφιλοι στις ΗΠΑ κατέχουν το 60% των περιστατικών σίφυλης και 3-4% της γονόρροιας
ενώ αριθμούν μόνο το 2% περίπου του πληθυσμού1. Από έρευνα του 2004 περισσότερα του 60% των
νέων μολύνσεων από P&S syphilis διαγνώστηκαν σε άνδρες που είχαν επαφή με άνδρα2.
Επίσης από νεώτερη μελέτη για 26 πόλεις στις ΗΠΑ, (Gonococcal Isolate Surveillance Project), αναφέρθηκε
ότι από το 1994 έως το 1999 η αναλογία των περιπτώσεων γονόρροιας μεταδομένης από άνδρα σε
άνδρα, υπερδιπλασιάστηκε από 6 σε 13%5. Και σύμφωνα με εξειδικευμένη κλινική της Washington D.C.,
οι περιπτώσεις αυτής της ασθένειας αυξήθηκαν μεταξύ των ετών 1993 έως 1996 κατά 93%, εκ των
οποίων το 82% μεταξύ ομοφυλοφίλων ανδρών5.
• Το 25-33% από τους ομοφυλοφίλους είναι αλκοολικοί3.
• Το 78% έχουν μολυνθεί με σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (STDs)4. Σύμφωνα με νεώτερη
έρευνα οι ομοφυλόφιλοι κατέχουν το 60% όλων των νέων μολύνσεων με HIV μεταξύ ανδρών5.
• Κατά μέσο όρο ένας ομοφυλόφιλος έχει, σύμφωνα με μελέτη του 1980, μεταξύ 20 και 106
συντρόφους ανά έτος, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για ένα μη ομοφυλόφιλο είναι, κατά μέσο όρο, 8
σύντροφοι για ολόκληρη τη ζωή6.
• Σύμφωνα με άλλη μελέτη7 το 70% των ομοφυλοφίλων έχει σεξ μόνο μια φορά με τους μισούς από
τους συντρόφους του. Το 79% των ομοφυλοφίλων που ρωτήθηκαν υποστηρίζει ότι οι μισοί από τους
συντρόφους του υπήρξαν εντελώς άγνωστοι, ή όπως είπε κάποιος απ΄ αυτούς στο φιλμ "The Castro", ήταν
«ενός λεπτού περιστατικά».3
• Σύμφωνα με τον δικαστή του κακουργοδικείου της Ν. Υόρκης John Martaugh οι ομοφυλόφιλοι
ευθύνονται για τις μισές δολοφονίες στις μεγάλες πόλεις8.
• Ο επί κεφαλής William Riddle της αστυνομίας του Los Angeles λέει ότι 30.000 σεξουαλικά
κακοποιημένα παιδιά στην πόλη, υπήρξαν θύματα ομοφυλόφιλων8, ενώ σε παν-Αμερικανικό
επίπεδο το 33% των περιπτώσεων κακοποίησης οφείλεται στους ομοφυλόφιλους, δηλ. είναι περ.
25 φορές πιο επιθετικοί από τους ετεροφυλόφιλους.
• 50% των αυτοκτονιών μπορούν να αποδοθούν στους ομοφυλόφιλους8.
• Είναι υπεύθυνοι για πάνω από τo 50% των περιπτώσεων AIDS9, οπότε καταλαβαίνετε που
σκαρφαλώνει η δαπάνη για την Υγεία, όταν το κόστος ανά νοσηλεία ανέρχεται σε 300.000 $.
• Είναι δυσανάλογα άρρωστοι από ηπατίτιδα: 70-80% απ’ αυτούς στο San Francisco, 29% στο Denver,
66% στη New York City, 56% στο Toronto, 42% στο Montreal, and 26% στη Melbourne10.
• Ο μέσος χρόνος ζωής των ομοφυλοφίλων ανδρών είναι 42 έτη. Μόνο το 9% από αυτούς ξεπερνάει τα
65. Ο μέσος όρος ζωής ενός παντρεμένου φυσιολογικού άνδρα είναι 75 έτη8.
• Οι λεσβίες αντίστοιχα ζουν κατά μέσο όρο 45 έτη, ενώ ο μέσος όρος ζωής μιας παντρεμένης
γυναίκας (στις ΗΠΑ) είναι 79 έτη10.
• Οι ομοφυλόφιλοι έχουν 100 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να δολοφονηθούν, συνήθως από όμοιό
τους, και 25 φορές περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν σε αυτοκτονία10.
• Οι λεσβίες κατά 21% πεθαίνουν από δολοφονία ή αυτοκτονία ή ατύχημα. Τα αντίστοιχα ποσοστά
σε φυσιολογικές γυναίκες 25-44 ετών είναι 534 φορές χαμηλότερα10!
• Οι ομοφυλόφιλοι είναι ιδιαίτερα θρασείς, και κατάφεραν με επιδρομή στην Αμερικανική Ψυχιατρική
Ένωση (APA)11, από τη δεκαετία του 1970 να σβήσουν την ομοφυλοφιλία από τις διανοητικές
παθήσεις, οπότε οι ψυχίατροι αναγκάστηκαν να σβήσουν και την παιδοφιλία12…
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• Οργανώνονται για να υπερασπίσουν τις ανωμαλίες τους, που αποκαλούν “αγάπες” όπως στην
περίπτωση της οργάνωσής τους NAMBLA, που υποστηρίζει παιδεραστία ανδρών με μικρά παιδιά
(American Man and Boy Love Association), με σύνθημά τους «sex πριν τα 8 πριν να είναι πολύ
αργά»! Λέτε να καταστραφούν τα νέα Σόδομα και να μην προλάβουν; Και για όλα αυτά ζητάνε
να τους δείχνουμε αγάπη, που την εννοούν να αποδεχόμαστε όχι τους ίδιους μόνο, αλλά και
κάθε διεστραμμένη και εγληματική συμπεριφορά τους σαν ορθή και αξιαγάπητη!
• Όταν όμως παίρνουν θάρρος επεκτείνονται προς πάσα κατεύθυνση. Ανησύχησε ιδιαίτερα τις ΗΠΑ
το αντίστοιχο της NAMBLA, που εμφανίσθηκε να προπαγανδίζει τώρα σχέσεις μεταξύ γυναικών –
μικρών κοριτσιών! Βλ. και «Meet 'Women's Auxiliary of NAMBLA'. Website celebrates sex
between adult women, young girls». July 22, 2002 1:00 a.m. Eastern, WorldNetDaily.com.
Και μάλλον τα πιο πάνω αποδεικνύουν ότι ο κατήφορος δεν έχει τέλος, αν δεν τον σταματήσει
ο Θεός εννοείται, και ότι η Κόλαση ορθά χαρακτηρίζεται και σαν Άβυσσος δηλ. χωρίς βυθό!
Ας δούμε όμως κάποια λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με το θέμα αυτό,
από το βιβλίο «Χρυσοστομικός άμβων Γ’. Ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματα τους»:

1) Τα ζώα δεν ανατρέπουν τους νόμους της φύσεως.
«Υπάρχει σε μερικά από τα άλογα ζώα μεγάλη γενετήσια ορμή και ασυγκράτητη επιθυμία,
που δε διαφέρει καθόλου από την τρέλα. Αλλ’ όμως δε γνωρίζουν τον έρωτα αυτό του αρσενικού
προς το αρσενικό, αλλά σταματούν στα όρια που έθεσε η φύση. Και αν ακόμη χιλιάδες φορές
βράζει μέσα τους το πάθος, όμως δεν ανατρέπουν τους νόμους της φύσεως.
Οι δήθεν όμως λογικοί, που γνώρισαν τη θεία διδασκαλία.. τα αποτολμούν όλα με τόση
μανία, σαν να μην υπάρχουν άνθρωποι, ούτε να υπάρχει η πρόνοια του Θεού, που τιμωρεί τις
παρανομίες, αλλά σαν να τα καταπλάκωσε όλα κάποιο σκοτάδι και κανένας πλέον δεν βλέπει
ούτε ακούει».
2) Χειρότεροι από τους δολοφόνους.
«Αυτούς εγώ τους λέγω ότι είναι χειρότεροι από τους δολοφόνους. Διότι είναι καλλίτερα να
πεθάνει κάποιος παρά να ζει και να προσβάλλεται έτσι. Διότι ο δολοφόνος απέσπασε την
ψυχή από το σώμα, ενώ αυτός κατέστρεψε την ψυχή μαζί με το σώμα. Και όποιο αμάρτημα
κι αν πεις, δεν θα πεις κανένα ίσο με την παρανομία αυτή. Και αν εκείνοι που παθαίνουν αυτά
το αισθάνονταν, θα δέχονταν άπειρους θανάτους προκειμένου να μην πάθουν αυτό».
3) Η χειρότερη προσβολή.
«Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ανόητο και φοβερό πράγμα από την προσβολή
αυτή. Διότι αν ο Παύλος όταν μιλούσε για την πορνεία έλεγε ότι «κάθε αμάρτημα που θα
μπορούσε να πράξει άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος, αυτός δε που πορνεύει, στο δικό του
σώμα αμαρτάνει»13, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη μανία αυτή, που είναι χειρότερη από
την πορνεία τόσο που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε; Διότι δεν λέγω μόνο αυτό, ότι
δηλαδή έγινες γυναίκα, αλλά ότι έχασες και την ιδιότητα του άνδρα, και ούτε απέκτησες αυτή τη
φύση, ούτε διατήρησες εκείνην που είχες, αλλ’ έγινες κοινός προδότης κάθε φύσεως, και
άξιος να καταδιώκεσαι και να λιθοβολείσαι από άνδρες και γυναίκες, επειδή αδίκησες και
τα δύο φύλα».
5) Προέλευση του πάθους.
«Τέτοια ήταν η σαρκική σχέση των ανδρών της περιοχής των Σοδόμων… Πω, πω
μανία! Πω, πω παραφροσύνη! Από πού ήλθε η επιθυμία αυτή, που προξένησε στην ανθρώπινη
φύση τα κακά των εχθρών (δαιμόνων), ή μάλλον και χειρότερα από αυτά τόσο όσο και η ψυχή
είναι ανώτερη από το σώμα; Πόσο πιο ανόητοι είσθε σεις από τα άλογα ζώα και πιο αναιδείς από
τους σκύλους! Διότι πουθενά δεν υπάρχει σε αυτά τέτοια σχέση, αλλά γνωρίζει καλά η φύση τους
δικούς της νόμους. Εσείς όμως με το να φέρεστε υβριστικά κάνατε το δικό σας φύλο πιο ατιμωτικό
και από τα ζώα. Από πού λοιπόν γεννήθηκαν αυτά τα κακά; Από τις απολαύσεις, από το ότι
δεν γνώριζαν το Θεό. Διότι όταν μερικοί απομακρύνουν το φόβο του Θεού, φεύγουν στη
συνέχεια όλα τα καλά».
Αν σ’ όλα αυτά προστεθεί και ο νομιμοποιημένος στη Δύση σατανισμός, για τον οποίο
κατάγγειλε η Dr. Reina Michaelson (αριστερά) εργαζόμενη μέχρι τώρα υπό τον
ΟΗΕ, και στην προστασία από σεξουλικές κακοποιήσεις των μικρών παιδιών
(Executive Director of the Child Sexual Abuse Prevention Program, CSAPP) ότι τα
«τυπικά του» ορίζουν φάγωμα σαρκών, θυσίες παιδιών, δολοφονίες, βιασμούς,
και αχαλίνωτο αδιάντροπο έρωτα, όπως τους μαθαίνει ένα βιβλίο τους “The
book of the law”, καταλαβαίνετε σε τι ύψος πολιτισμού φτάσαμε! -Λεόντιος Μ.Δ.
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σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει».

