
Ἡ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα»
 μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» 

Ἡ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ ῾Υπουργείου Παιδεί-
ας (23.12.2016), προεκάλεσε δικαίως πανελλήνιο σάλο γιὰ τὸν τρίτο 
ἄξονά της « Ἔμφυλες Ταυτότητες», ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ οὐσίαν ἐπιχειρεῖται 
ἀποδόμηση τῆς ὀντολογικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου...

Ἀγαπητοὶ Κύριοι τῆς Κυβέρνησης, ἀγαπητοὶ Συνάδελφοι τοῦ ῾Υπουρ-
γείου Παιδείας καὶ τοῦ « Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς» 
( Ἰ. Ἐ.Π.), δὲν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ μέγεθος τῆς διαστροφῆς; 

Ἄλλο σεβασμὸς τῆς προσωπικότητας καὶ ἄλλο ἀσυδοσία... 
Ἀντὶ νὰ βοηθοῦμε διακριτικὰ τοὺς νέους νὰ παλαίψουν καὶ νὰ δημι-

ουργήσουν, θεραπεύοντας καὶ ἀναδεικνύοντας τὸ ἐκ φύσεως φύλο 
τους, ἐνθαρρύνουμε τὴν στείρωση, καταργοῦμε τὴν ἔμφυλη δημιουρ-
γία, προκαλώντας προσωπικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀδιέξοδα.

Ἀπὸ χριστιανικὴ ἄποψη, κάθε ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα ὅσοι πέφτουν 
θύματα τῆς κοινωνικῆς παρέκκλισης, ἀξίζει τὸ ἐνδιαφέρον μας, τὴν 
συμπαράστασή μας, τὴν ἀγάπη μας, μὲ σκοπὸ αὐτοὶ νὰ κατακτήσουν 
τὴν ὑπέρβαση τῶν ἀδυναμιῶν τους καὶ ὄχι νὰ τὶς ἐπιδεινώσουν. 

Τότε, τί χρειάζεται ἡ Παιδεία;
● «Παιδεία εἶναι ἡ κατορθωμένη φύση», κατὰ 

τὸν Ἀριστοτέλη, καὶ ὄχι ἡ ἀνεστραμμένη φύση.
Βέβαια, σὲ κάθε κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο, 

εἶναι αὐτονόητο, ὅτι δὲν ἐπιτρέπονται οἱ ἀτομι-
κοὶ ἢ ὁμαδικοὶ στιγματισμοί.

Τὸ παιδαγωγικὸ σχολεῖο τῆς φωτισμένης γνώσης καὶ τῆς δημιουργίας, 
τῶν ὁμαδικῶν δράσεων καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, δὲν ἐπιτρέπεται, σὲ καμ-
μία ἀπολύτως περίπτωση, νὰ προκαλεῖ τὸν κοινωνικὸ καννιβαλισμό... 

Ὅμως, τὰ ἰδιαίτερα προβλήματα ὁμοφυλόφιλης τάσης δὲν θὰ τὰ 
στρώσουμε ἀναρμοδίως σὲ μία ἰσοπεδωτικὴ συζήτηση, ποὺ ἐκ τῶν 
προτέρων ἐπιβάλλει μία καταπιεστικὴ θεωρία γνωστῆς προελεύσεως, 
ὅτι μποροῦμε ἀνώδυνα γιὰ τὸ μέλλον τῶν νέων μας, νὰ ἐπιλέξουμε 
«τεχνητὰ φύλα» γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τόν... προοδευτικὸ χαρακτηρι-
σμὸ τοῦ «ὁμοφοβικοῦ». 

Δὲν θὰ πᾶμε ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο. Ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη κα-
ταδίκη τοῦ παρελθόντος (ἕως καὶ ἀποκλεισμοὺς τῶν ὁμοφυλοφίλων 
καὶ θανάτους μὲ πυρὰ καὶ στοὺς ναζιστικοὺς θαλάμους τῶν ἀερίων...), 
στὴν μανιώδη ἀνάδειξη ἑνὸς κατὰ κανόνα «παρὰ φύσιν» ἢ παθολο-
γικοῦ, πάντως, χαρακτηριστικοῦ...

Μήπως τελικὰ ἡ Δημόσια Ἐκπαίδευση κατάντησε Κομματικὸ Φέουδο;...
Φοβόμαστε, ὅτι νέοι Φεουδάρχες ἐπελαύνουν ἀκάθεκτοι ... 
● Καὶ νὰ μὴν λησμονοῦμε: Τὸ 2015, παραμονὲς Χριστουγέννων, ὡς 

κατεπεῖγον θέμα, ψηφίσθηκε ὁ λεγόμενος γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων... 
Τὸ 2016, παραμονὴ Χριστουγέννων, ὡς «ἐξαιρετικὰ ἐπεῖγον», προ-
ωθεῖται ἡ ἀποδόμησι τῶν φύλων...
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