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■ Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας ! (Ϛ’)

Δέκα Ἐπιστήμονες καταδικάζουν 
τὶς Θεωρίες Ταυτότητας Φύλου 
καὶ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα...*

«Θέμα ποὺ θίγει καὶ ἀμφισβητεῖ τὴν ὑπόσταση τοῦ 
ἀνθρώπινου προσώπου, τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία» 

῾Η «Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση» συζητᾶ σχετικὰ μὲ 
τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» μὲ 10 

Ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τοῦ σχετικοῦ ἐπιστημονικοῦ 
χώρου: Παιδαγωγικό, Ψυχοπαιδαγωγικό, Ἰατρικό, Ψυχιατρι-
κό, Νομικό, Κοινωνιολογικὸ καὶ Θεολογικό.

* * *
«Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση»

23 Δεκεμβρίου 2016 τὸ Ὑπουργειο Παιδείας ἀποστέλλει 
Ἐγκύκλιο μὲ τὴν ἔνδειξη «ἐξαιρετικὰ ἐπεῖγον» καὶ ἀνακοι-
νώνει τὴν ὑλοποίηση στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μας Θεματικὴ 
Ἑβδομάδα μὲ τίτλο, «Σῶμα καὶ Ταυτότητα», ἑστιάζοντας σὲ 
τρεῖς βασικοὺς ἄξονες: τὴν διατροφὴ καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς, 
τὴν πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τὶς ἐξαρτήσεις, καὶ τρίτον, τὶς 
ἔμφυλες ταυτότητες. 

Οἱ δύο πρῶτοι ἄξονες ἀποτελοῦν θέματα ποὺ ἤδη διδά-
σκονται οἱ μαθητές, ὁ τρίτος ὅμως εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου νέος, 
καὶ μόνο ὁ νεοσύστατος ὅρος «ἔμφυλες ταυτότητες» ποὺ τὸν 
χαρακτηρίζει, δημιουργεῖ εὔλογες ἀπορίες καὶ ἐρωτηματικά.

Τί ζητᾶ τελικὰ τὸ Ὑπουργεῖο;
Ἡ Ἐγκύκλιος ἀναλύει τὸν τρίτο ἄξονα σὲ θεματικὲς ποὺ 
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προκαλοῦν ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνησυχία. Τὰ παιδιὰ κα-
λοῦνται νὰ διδαχθοῦν θεωρίες γιὰ «βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ 
φύλο» καὶ νὰ «ἀποδομήσουν τὰ ἔμφυλα στερεότυπα». Ἐνῶ 
οἱ γονεῖς, θὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ θέματα ὅπως «φύλο», «σεξου-
αλικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ 
«ὁμοφοβία καὶ τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο».

Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλές. Ἐκπαιδευτικοὶ ἀρνοῦνται νὰ 
συμμετάσχουν στὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα. Συνδικαλιστικὲς 
ὀργανώσεις Ἐκπαιδευτικῶν καταγγέλλουν τὸ Ὑπουργεῖο 
γιὰ προχειρότητα καὶ αἰφνιδιασμό. Γονεῖς ζητοῦν ἀπαλλαγὴ 
τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ θέματα τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας. 
Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ὑψώνουν ἔντονη τὴν διαμαρτυ-
ρία γιὰ τὸ γκρέμισμα τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ἀκόμη καὶ μέσα στὸ 
σχολεῖο.

Ἡ «Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση», ἀντιλαμβανόμενη τὴν 
κρισιμότητα τοῦ θέματος, θεώρησε χρέος της νὰ παρέμβει 
στὸν διάλογο ποὺ ἔχει ἀνοίξει, συναντώντας εἰδικοὺς ἀπὸ 
ὅλο τὸ φάσμα τοῦ ἐπιστημονικοῦ χώρου: Παιδαγωγικό, Ψυχο-
παιδαγωγικό, Ἰατρικό, Ψυχιατρικό, Κοινωνιολογικὸ καὶ Θεο-
λογικό. 

Εἶναι ἔγκυρη ἐπιστημονικὰ ἡ διδασκαλία σχετικὰ μὲ τὴν 
ταυτότητα τοῦ φύλου ὅπως προτείνεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο; 
Εἶναι τὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς ἡλικίας ὥριμα γιὰ νὰ διδαχθοῦν 
μία τέτοια θεματική, ἀλλὰ καὶ οἱ Kαθηγητὲς ἕτοιμοι νὰ τὴν 
διδάξουν; Ἔχουν δικαίωμα οἱ γονεῖς νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγὴ 
τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μάθημα;

* * *
Παναγιώτης Γρηγορίου

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Κέντρο Ψυχικῆς Ὑγείας Γ.Ν. «Γ. Γεννηματᾶς»

Θὰ πρέπει νὰ σεβαστοῦμε αὐτὰ τὰ παιδάκια σ᾿ αὐτὴν 
τὴν ἡλικία, τὰ ὁποῖα ἀγωνίζονται καὶ προσπαθοῦν νὰ δη-
μιουργήσουν τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου τους. Δὲν εἶναι κάτι 
δεδομένο ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου, εἶναι 
δεδομένο σὰν ἀπαρχή, εἶναι δεδομένο 
σὰν μία τάση, ἀλλὰ μέσα στὴν κοινω-
νία τὸ ἀγόρι προσπαθεῖ νὰ ἀποκτήσει 
τέτοια χαρακτηριστικὰ κοινωνικά, ὥστε 
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νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν κοινωνία, 
καὶ εἰδικὰ ἀπ᾿ τοὺς ἄντρες, ὡς ἄντρας. 
Καὶ τὸ κοριτσάκι ἀντιστοίχως, καὶ αὐτὸ 
θέλει νὰ ἀποκτήσει κάποια χαρακτηρι-
στικά, ὥστε νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὸν 
κόσμο τῶν γυναικῶν καὶ νὰ τὸ θεωρή-
σουν καὶ οἱ γυναῖκες σὰν γυναῖκα. Διότι, 

ἂν τὸ ἀπορρίψουν οἱ γυναῖκες, τὸ κοριτσάκι –μὲ τὰ ἀγόρια 
δὲν μπορεῖ νὰ ταυτιστεῖ ἔχει διαφορετικὸ βιολογικὸ φύλο– 
θὰ εἶναι ἕρμαιο.

Ὅλοι θέλουμε νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι ἀνήκουμε κάπου, σὲ 
μία ἀπὸ τὶς βασικές, ἀρχέγονες, πρωτόγονες θὰ ἔλεγα ἀρχε-
τυπικὲς κατηγορίες, ποὺ εἶναι τὰ δύο φύλα στὴν ζωή. Τὸ 
παιδάκι πρέπει νὰ τὸ βοηθήσουμε ὄχι νὰ τὸ μπερδέψουμε σ᾿ 
αὐτὴν τὴν ἡλικία, νὰ μὴν ξέρει ποὺ ἀνήκει.

* * *
Ἀναστάσιος Ματσόπουλος

Ἐπίκ. Καθηγητὴς Σχολικῆς Ψυχολογίας
Παιδαγωγικὸ Τμῆμα – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ἀλλὰ γιὰ νὰ προάγουμε τὴν ψυχικὴ ὑγεία, θεωρῶ τὸ ὅτι 
πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μὲ ἕναν συγκεκριμένο τρόπο καὶ ἂν 
μὴ τὶ ἄλλο νὰ μὴν συγχύζουμε τὰ παιδιά. Δὲν προάγουμε 
τὴν ψυχικὴ ὑγεία συγχύζοντας κάποιον. Νὰ σπάσουμε τὰ 
στερεότυπα ἀντρικῶν, γυναικείων ρόλων κτλ., συμφωνοῦμε 
σ᾿ αὐτὸ καὶ μιλᾶμε γιὰ ἰσότητα φύλων ὁπότε ὅλοι τὸ ὑπο-
στηρίζουμε αὐτὸ τὸ κομμάτι καὶ δὲν τίθεται θέμα γιατὶ κά-
ποια παιδιὰ πρέπει νὰ παίζουνε μόνο μὲ ὁρισμένα παιχνί-
δια [καὶ] κάποια ἄλλα νὰ μὴν παίζουνε μὲ κάποια ἄλλα, γιὰ 
παράδειγμα ὅτι τὰ ἀγόρια παίζουνε μὲ στρατιωτάκια καὶ τὰ 
κορίτσια παίζουνε μὲ κούκλες. Ἐντάξει. Ἔτσι εἶναι ἕνα κομ-
μάτι τῆς ἀνατροφῆς τους, τῆς κουλτούρας τους, ἴσως τῆς ἰδιο-
συγκρασίας τους. Τὸ θέμα δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ θέμα εἶναι ὅταν 
γίνεται βαθύτερη προσέγγιση ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν κα-
τανόηση τοῦ παιδιοῦ ὡς πρὸς τὸ πῶς αἰσθάνεται τὸν ἑαυ-
τό του. Καὶ πᾶμε σὲ θέματα τὰ ὁποῖα δὲν ξέρω ἂν ὅλα τὰ 
παιδιὰ εἶναι ἐκεῖ, ἔχουνε προβληματιστεῖ, καὶ ἂν τὸ χρονικὸ 
περιθώριο, ποὺ τώρα τὰ συζητᾶμε αὐτὰ τὰ πράγματα, εἶναι 
τὸ καλύτερο. Ὁπότε ἔχω μία ἐπιφύλαξη γιατὶ ἀνοίγοντας 
τέτοια θέματα μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ καὶ σύγχυση. Πρέπει 
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νὰ γίνει μὲ ἕνα συγκεκριμένο τρόπο. Μπο-
ρεῖ, μία πρόταση εἶναι, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὴ τὴν 
χρονιὰ θὰ γίνει πιλοτικά, τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας νὰ λάβει –γιατὶ ἀπ᾿ ὅ,τι κατά-
λαβα θὰ ... κάνουν κάποια ἀποτίμηση τῆς 
προσπάθειας αὐτῆς– νὰ δοῦνε πῶς ἔγινε 
δεκτὴ ἀπὸ τοὺς Καθηγητὲς καὶ ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ ὁπότε νὰ 
δοῦνε τὶ περαιτέρω πρέπει νὰ κάνουνε γιὰ νὰ χτίσουνε ὅλες 
τὶς θεματικές. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι, ἂν εἶχα νὰ προβλέψω, θὰ 
ἔχουνε ἀρκετὲς δυσκολίες στὴν τρίτη θεματική, ὁπότε ἐκεῖ 
νὰ τὸ βελτιώσουνε καὶ νὰ τὸ κάνουνε ἔτσι πιὸ δομημένα καὶ 
πιὸ σωστά. Καὶ σᾶς εἶπα, ἡ δικιά μου ἐμπειρία καὶ ἡ πρόβλε-
ψη εἶναι, ὅτι πολλοὶ Καθηγητὲς δὲν θὰ τὴν κάνουνε κἄν, θὰ 
τὴν ἀποφύγουνε γιὰ τοὺς λόγους ποὺ μόλις εἴπαμε. Ὁπότε 
ἐκεῖ νομίζω ὅτι χρειάζεται καλύτερη μελέτη ἀπὸ πλευρᾶς 
Ὑπουργείου.

* * * Σοφία Τσέκου
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

2ο Γυμνάσιο Κορίνθου

Γιὰ λόγους παιδαγωγικοὺς καταρχὰς δημιουργοῦνται 
πολλὰ προβλήματα κυρίως γιὰ τὴν τρίτη θεματικὴ ἑνότητα. 
Εἶναι πάρα πολὺ ἀνώριμα τὰ παιδιὰ ἡλικιακά, δὲν μποροῦνε 
νὰ ἐπεξεργαστοῦν στοιχεῖα γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες. Μὲ 
λίγα λόγια ζητᾶνε τί; Νὰ σκεφτοῦν τὰ παιδιά, νὰ ἀρχίζουν 
νὰ ἐπεξεργάζονται τὴν ἰδέα ὅτι δὲν εἶναι μόνο δύο τὰ φύλα. 
Τὸ βιολογικὸ φύλο εἶναι τὸ ἀντρικὸ καὶ τὸ γυναικεῖο. Καὶ οἱ 
μαθητὲς νὰ μποῦν σὲ διαδικασίες καὶ μέσα ἀπὸ διάφορες 
ἐφαρμογὲς καὶ βιωματικὲς δράσεις νὰ σκεφτοῦν, ὅτι κάποια 
στιγμὴ στὴ ζωή τους μπορεῖ καὶ νὰ ἀλλάξουν κοινωνικὸ 
φύλο. Αὐτὸ λοιπὸν σ᾿ αὐτὲς τὶς ἀνώριμες καὶ τρυφερὲς ἡλικί-
ες τῆς προ-εφηβείας καὶ τῆς ἐφηβείας εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ 
γίνεται καὶ μέσα στὸ χῶρο τῆς θεσμοποιημένης ... ἐκπαίδευ-
σης. Εἶναι ἔννοιες πάρα πολὺ λεπτές, εἶναι ἔννοιες ἐπικίνδυ-
νες γιὰ νὰ εἰσαγάγουμε τὰ παιδιά μας σὲ τέτοιες εὐαίσθητες 
θεματολογίες. Μὲ λίγα λόγια τὰ παιδιὰ γίνονται ἀντικείμενο 
προπαγάνδας. Εἶναι τόσο ἀνώριμα γιὰ νὰ σκεφτοῦν τέτοιες 
διαδικασίες καὶ μπορεῖ νὰ ἔχουμε καὶ τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα 
ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα. Δηλαδή, νὰ ἀντιμετω-
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πίζουμε φαινόμενα ποὺ μπορεῖ νὰ κυ-
μαίνονται ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ χαριτόλογα 
ἀστεῖα τῶν παιδιῶν καὶ νὰ φτάσουμε 
μέχρι τὸ μπούλινγκ καὶ μέχρι τὰ πολὺ 
σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα. 
Δὲν εἶναι καθόλου ἁπλᾶ τὰ πράγμα-

τα, ὅταν μάλιστα καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ δὲν ἔχει 
καὶ τὴν κατάλληλη ἐπιμόρφωση καὶ τὴν κατάλληλη ἂν θέ-
λετε ἐπεξεργασία τέτοιων ἐννοιῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἡ τρίτη ἑνότητα 
εἶναι ἐκείνη ποὺ δυναμιτίζει τὶς ἀντιδράσεις γιὰ τὴ Θεματικὴ 
Ἑβδομάδα.

* * *
Ἀλέξανδρος Κακαβούλης

Καθηγητὴς Ἀναπτυξιακῆς Ψυχολογίας καὶ Ἀγωγῆς
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ἡ ἀναφορὰ θεμάτων ὁμοφυλοφιλίας στὴν σχολικὴ αἴθου-
σα εἶναι γενικὰ ἀντιπαιδαγωγικὴ γιατὶ γίνεται λόγος γιὰ 
ἀρνητικὰ συμπτώματα ἑνὸς σπανίου βιολογικοῦ φαινομένου, 
αἰνίγματος conundrum, κατὰ τὴν ὀρολογία τῆς βιολογικῆς 
ἀνθρωπολογίας. Οἱ σχετικὲς πληροφορίες δὲν προσφέρονται 
γιὰ νὰ γίνουν σχολικὲς γνώσεις, ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα μαθήματα 
τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος, οὔτε καὶ γιὰ βιολογική, ψυχο-
λογικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια τῶν μαθητῶν. Πρόκειται 
περισσότερο γιὰ εἰδικὰ προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ προσεγγί-
ζονται συμβουλευτικὰ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς καὶ γονεῖς, πάντα μὲ 
σεβασμὸ στὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ στὴν διαφορετι-
κότητά του.

Ἔτσι χαλαρώνει ἡ ἠθικὴ τοῦ φύλου, ὅταν γίνεται ἀντι-
κείμενο διδασκαλίας, δημόσιας διδασκαλίας. Ἐπικαλοῦνται 
οἱ ἁρμόδιοι ποὺ θέλουνε νὰ εἰσαγάγουν αὐτὰ τὰ θέματα ... 
ἔμφυλες ταυτότητες ... ἐπικαλοῦνται ξένα μοντέλα. Καταρ-
χήν, δὲν εἶναι ὑποχρεωμένο τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας νὰ τὰ ἀντιγράψει, γιατὶ ἔχουμε ἄλλη ἀφετηρία, ἔχου-
με ἄλλες βάσεις, ἄλλες ρίζες ἐμεῖς. Ἔχουμε τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία εἶναι κυρίαρχη θρησκευτικὴ παρου-
σία στὸν Ἑλληνικὸ χώρο. Δὲν μποροῦμε λοιπὸν νὰ τὰ ἀγνο-
ήσουμε αὐτά. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε ἀκόμη καὶ τὴν 
ἀνάγκη νὰ τεθοῦν θεμέλια καλῆς οἰκογένειας.

* * *
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Ἀναστασία Μωραϊτάκη
Ψυχολόγος - Συστημικὴ Ψυχοθεραπεύτρια

Κέντρο Παιδοψυχικῆς Ὑγιεινῆς Ἀθηνῶν

Λέω λοιπὸν ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἕνα ἄρτια καταρτισμέ-
νο πρόγραμμα σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ κομμάτι τῆς πληροφόρησης, 
ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἕνα ἀντίστοιχο βίωμα καὶ τὸ βίωμα εἶναι 
ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδὴ ἕνα κομμάτι εἶναι 
τῆς ἐνημέρωσης, τὸ ὁποῖο εἶναι καλὸ νὰ δοθεῖ ἀπὸ τὸ σχολεῖο 
γιατὶ θὰ δοθεῖ μὲ ἕναν τρόπο ἔγκυρο, εἰδάλλως τὰ παιδιὰ θὰ 
τὸ ἀναζητήσουν καὶ θὰ τὸ ἀναζητήσουν ἐνδεχομένως καὶ σὲ 
λιγότερο ἀξιόπιστους χώρους. Ὑπάρχει τώρα καὶ τὸ διαδί-
κτυο, τὸ ὁποῖο προσφέρει πακτωλὸ πληροφοριῶν. Ἄρα χρειά-
ζεται αὐτὸ τὸ κομμάτι. Ταυτόχρονα ὅμως αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδι-
αφέρει καὶ αὐτὸ ποὺ κυρίως χτίζει ποιοτικὲς σχέσεις εἶναι τὸ 
ὑγιὲς βίωμα. Τὸ πῶς βλέπω ἐγὼ μέσα στὴν οἰκογένειά μου 
τοὺς γονεῖς μου νὰ ζοῦν τὴν μεταξύ τους σχέση. Ἐπιτρέπε-
ται ἡ θηλυκότητα; Ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὸν πατέρα μου ἡ θη-
λυκότητα τῆς μητέρας μου; Ἀναδεικνύεται ὁ ἀνδρισμὸς τοῦ 
πατέρα μου ἀπὸ τὴν μητέρα μου; Αὐτοὶ οἱ δύο μεταξύ τους, 
ἐπιτρέπουν νὰ ἐκδηλώνεται ἡ τρυφερότητά τους; Πολὺ ση-
μαντικὰ θέματα καὶ ἀντίστοιχα αὐτὰ ἀφοροῦν καὶ τὸν χῶρο 
τοῦ σχολείου, γιατὶ πάλι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ πέρα ἀπὸ τὸ τὶ θὰ 
ποῦν εἶναι καὶ τὸ τὶ δείχνουν.

Ἡ παρουσία ἑνὸς γονέα, ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ, ποὺ χαίρεται 
αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὡς ἄνθρωπος καὶ ἀπολαμβάνει καὶ τὴν 
σχέση του μὲ τὸν σύντροφό του, εἶναι τὸ καλύτερο μάθημα.

* * *
Ἀπόστολος Νικολαΐδης

Καθηγητὴς Κοινωνιολογίας 
τῆς Θρησκείας καὶ Κοινωνικῆς Ἠθικῶς

Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Ὅλα τὰ συστήματα δύο πράγ-
ματα φοβοῦνται: τὴν Οἰκογένεια 
καὶ δεύτερον τὸ Πρόσωπο. Δη-
λαδὴ ἡ Οἰκογένεια, ἐπειδὴ ἀποτε-
λεῖ τὸ πρῶτο κύτταρο, στὸ ὁποῖο 
ἐνυπάρχουν ὅλες οἱ δομὲς καὶ οἱ 
κοινωνικὲς λειτουργίες. Ἐκεῖ οἱ 
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γονεῖς μποροῦνε νὰ περάσουν ἐκεῖνες τὶς ἀξίες ποὺ θέλουν, 
οἱ ὁποῖες δὲν συμφέρουν μία κοινωνία, ἡ ὁποία θέλει νὰ 
ἐκκοσμικευθεῖ περαιτέρω ἢ νὰ ἀλλάξει τὰ πράγματα ἴσως 
καὶ γρηγορότερα ἀπ᾿ ὅτι οἱ θεσμοὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξουν ἀπὸ 
μόνοι τους. Καὶ βέβαια ἡ Οἰκογένεια ἔχει τὴν δυνατότητα, 
ὅπως καὶ ἡ Κοινότητα, ἡ θρησκευτικὴ Κοινότητα ἀργότερα, 
νὰ δημιουργήσει ἰσχυρὲς προσωπικότητες.

Ἡ ἀνισότητα θὰ ἔλεγα ὅτι ὑπάρχει ὀντολογικὰ καὶ θὰ ἔπρε-
πε νὰ τὸ καταλάβουμε λιγάκι καὶ ἠθικά. Θὰ σᾶς κάνει ἐντύ-
πωση ὅτι ἔχουνε περάσει δισεκατομμύρια ἀνθρώπων, καὶ θὰ 
περάσουν καὶ ἄλλα τόσα, καὶ κανεῖς δὲν ταυτίζεται μὲ καν-
έναν. Ποὺ σημαίνει, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός. 
Αὐτὴν τὴν μοναδικότητα δὲν μπορεῖς μὲ ἰσοπεδωτικὲς μεθό-
δους ... τοῦ «κοινωνικοῦ φύλου» ... νὰ τὴν ἀλλάξεις, νὰ τὴν 
καταστρέψεις.

Ἡ τάση νὰ ἐπιβάλω τὸ μέχρι τοῦδε ἀφύσικο ὡς φυσικό, καὶ 
μάλιστα νὰ θέλω νὰ τὸ ἐπιβάλω αὐτό, εἶναι ἐπιλήψιμο. Ὅπως 
ἡ τάση νὰ συμπεριφερθῶ σ᾿ αὐτὰ τὰ θέματα, ὅπως συμ-
περιφέρομαι ἂς ποῦμε στὸ κεφάλαιο τῆς ἐνδυμασίας, ὅπου 
περιμένω τὴν μόδα νὰ μοῦ πεῖ τὶ θὰ φορέσω φέτος. Αὐτὸ γιὰ 
μένα εἶναι μία ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία κι ἐγὼ προσωπικὰ 
εἶμαι ἐναντίον κάθε τέτοιας νοοτροπίας καὶ ὁλοκληροκρα-
τίας καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ. Καὶ νομίζω, ὅτι ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀξία 
τῆς Οἰκογένειας καὶ τῶν γονέων, νὰ φτιάξουν ἰσχυρὲς προσ-
ωπικότητες ἔτσι ὥστε νὰ μὴν περιμένουν τὶ θὰ τοὺς ποῦν οἱ 

ἄλλοι γιὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἴδι-
οι. Ἄρα λοιπόν, ἐὰν ὅλο αὐτὸ τὸ σύστη-
μα εἶναι μία μόδα ἢ ἕνας τρόπος διασά-
λευσης τῆς κοινωνικῆς καὶ βιολογικῆς 
εὐταξίας τῶν πραγμάτων, ἐκεῖ νομίζω 
ὅτι χρειάζεται κανεὶς νὰ ἀντισταθεί.

* * * Καλλιρόη Παντελίδου
Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οἱ γονεῖς ἔχουν δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση νὰ ἀσκοῦν τὴν 
λεγόμενη γονικὴ μέριμνα. Μὲ ἁπλᾶ λόγια τὴν φροντίδα γιὰ 
τὸ παιδί, ποὺ περιλαμβάνει: τὴν ἐπιμέλεια τοῦ προσώπου
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τοῦ παιδιοῦ –αὐτὸ εἶναι τὸ σπου-
δαιότερο τμῆμα τῆς γονικῆς μέρι-
μνας– τὴν διοίκηση τῆς περιουσί-
ας του καὶ τὴν ἐκπροσώπηση τοῦ 
παιδιοῦ. Σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς 
ἐπιμέλειας εἶναι καὶ ἡ σχολικὴ 
ἐκπαίδευση τοῦ παιδιοῦ καὶ στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς σχολικῆς 
ἐκπαίδευσης βεβαίως συνεργάζονται μὲ τὸ σχολεῖο. Κανο-
νικὰ ὑπάρχει συνεργασία καὶ ὄχι ἀντιπαλότητα. Ὅταν ὅμως 
τὸ σχολεῖο ποὺ ὑπηρετεῖ κατὰ τὸ Σύνταγμα τὴν ἐθνικὴ καὶ 
πνευματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν καλλι-
έργεια τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διά-
πλαση τοῦ παιδιοῦ σὲ ἐλεύθερο καὶ ὑπεύθυνο πολίτη, ἔρχε-
ται σὲ τόσο σοβαρὰ ζητήματα σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ 
οἱ γονεῖς ἀκολουθοῦν, νομίζω ὅτι οἱ γονεῖς ἔχουν δικαίωμα 
νὰ ζητήσουν τὴν μὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τους. Ἐφ᾿ ὅσον 
μὲ αἰτιολογημένη δήλωση μποροῦν νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγὴ 
ἀπὸ ὁλόκληρο μάθημα, κατὰ μείζονα λόγο καὶ πάντοτε βέ-
βαια μὲ φειδώ, μποροῦν νὰ ἀπαιτήσουν καὶ μία πολὺ πιὸ πε-
ριορισμένη σὲ ἔκταση ἀπαλλαγή. Μία μερικὴ ἀπαλλαγὴ θὰ 
τὴν ὀνόμαζα.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψτε νὰ διευκρινίσω ὅτι ἄλλο πρᾶγμα εἶναι 
ὁ σεβασμὸς στὶς ἐπιλογὲς τοῦ ἄλλου καὶ ἄλλο ἂν πρέπει νὰ 
δοθεῖ καὶ νομικὴ δέσμευση στὶς ἐπιλογὲς αὐτές.

* * * Νικήτας Ἀλιμπράντης
Ὁμότ. Καθηγητὴς Κοινωνικοῦ Δικαίου

Πανεπιστήμιο Στρασβούργου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου λέει 
στὸ Πρωτόκολλο Ἄρθρο 2, ὅτι ἐὰν ἡ διδασκαλία στὸ σχολεῖο 
εἶναι ἀντίθετη μὲ τὶς πεποιθήσεις τῶν γονέων, θρησκευτικὲς 
ἢ φιλοσοφικές, μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγή. 
Ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία θεωρητικὴ ἰδεολογία, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀντίθετη μὲ τὸν σύνολο Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ βεβαίως μὲ 
τὶς προσωπικὲς πεποιθήσεις πλείστων γονέων –γιὰ νὰ μὴν 
πῶ τῆς τεράστιας πλειοψηφίας– καὶ ἑπομένως μποροῦν νὰ 
ζητήσουν ἀπαλλαγή.

Ἐὰν δὲν ὑπάρξει ἀπαλλαγή, δὲν δοθεῖ ἀπαλλαγή, τότε θὰ 
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μποροῦμε νὰ πᾶμε δικαστικὰ καὶ νὰ ζητήσουμε καὶ μάλιστα 
τὴν ἄμεση ἐφαρμοστικότητα τῶν ἀποφάσεων τοῦ δικαστηρίου.

Ἐγὼ προσωπικὰ θεωρῶ, ὅτι ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἡ Ἐγκύκλιος 
αὐτὴ προσκρούει στὸ Ἄρθρο 8 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δι-
καιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, πρέπει νὰ ζητηθεῖ δικαστικὰ ἡ 
ἀνάκλησή της.

* * * Ἐμμανουὴλ Παναγόπουλος
Ἐπίκ. Καθηγητῆς Χειρουργικῆς
τ. Συντονιστὴς Διευθυντὴς ΕΣΥ

Νομίζω, ὅτι δὲν εἶναι ζήτημα προτεραι-
ότητος καὶ νομίζω εἶναι μία κακὴ ἐπιλογὴ 
γιατὶ στὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου, δηλαδὴ 12 
ἕως 15 χρονῶν ποὺ ξεκινᾶνε τὴν ἐφηβεία 
τους, ποὺ ἔχουν ἤδη μία σύγχυση περὶ τῶν 

φύλων, ἐρχόμαστε ἐμεῖς νὰ τοὺς ποῦμε γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς 
παραλλαγὲς καὶ ... γιὰ τὸ τὶ μπορεῖ νὰ κάνει, νὰ τοὺς μιλή-
σουμε γιὰ τὴν ρευστότητα τοῦ φύλου. Νομίζω, ὅτι δὲν τὰ βο-
ηθοῦμε τὰ παιδιά. Πέραν αὐτοῦ ὅμως εἶναι, ποιός καὶ τί θὰ 
πεῖ στὰ παιδιά. Εἶναι οἱ Καθηγηταὶ ἕτοιμοι νὰ διαχειριστοῦν 
ἕνα τέτοιο θέμα;

* * *
Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς

κ. Νικόλαος
Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ὅσο δὲ γιὰ τὸ πῶς μπῆκε, μπῆκε μὲ τὸν χαρακτῆρα μιᾶς 
«ἐπείγουσας ἐγκυκλίου» ἀπ᾿ ὅ,τι ξέρω. Κανεὶς δὲν ἤξερε τί-
ποτε, ἐντελῶς ξαφνικὰ σὰν μία πολὺ μεγάλη ἀλλαγή. Τὸ με-
γάλο γίνεται μεθοδικά, γίνεται μὲ μία προετοιμασία, γίνεται 
μὲ μία διαφάνεια. Ἐμφανίζεται λοιπὸν τώρα κάτι πολὺ με-
γάλο, τὸ ὁποῖο γίνεται ὡς «ἐπανάσταση». Ἐγὼ ἔχω ὑποψία 
ὅτι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν ἔχει καθαρὴ σκοπιμότητα ἀλλὰ ἔχει 
μία σκοπιμότητα, ἡ ὁποία εἶναι κρυμμένη καὶ ἡ ὁποία στὴν 
οὐσία βασικὰ ἀποδομεῖ τὸν ἄνθρωπο.

Δές τε τώρα ὅμως τὴν εἰρωνεία τοῦ πράγματος. Ἐρχόμα-
στε στὸ σχολεῖο, τὸ σχολεῖο δὲν θέλει Θρησκευτικὰ μὲ Κατή-
χηση, θέλει θρησκευτικὰ μὲ πληροφόρηση. Σ᾿ αὐτὸ τὸ μάθη-
μα [ἐνν. «Θεματικὴ Ἑβδομάδα»] γίνεται Κατήχηση. Περνάει 
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ἰδεολογία. Αὐτὸ γιατί νὰ τὸ κάνει ἡ 
Πολιτεία ποὺ εἶναι τόσο εὐαίσθητη 
στὴν κατήχηση; Μὲ ἀποτέλεσμα, ὁ 
κάθε διδάσκων, μὴ ἐκπαιδευμένος, 
μὴ εἰδικὸς νὰ περάσει ἰδεολογία. Δι-
ότι τὸ θέμα αὐτὸ τῆς ὁμοφυλοφιλί-
ας καὶ τῶν φύλων κτλ. ἔχει παγκόσμια ἰδεολογικοποιηθεῖ. 
Αὐτὸ λοιπὸν ἐπίσης μὲ φοβίζει, διότι τελικὰ ἀντὶ νὰ κάνουμε 
κάτι καλὸ ποὺ θὰ ἐξυγιάνουμε τὴν ψυχὴ τὴν παιδική, τί θὰ 
γίνει; Θὰ τῆς δημιουργήσουμε μέσα, πιθανότατα –δὲν μπο-
ροῦμε νὰ τὸ ἐλέγξουμε– θὰ τῆς δημιουργήσουμε μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πᾶμε νὰ ἐπιλύσουμε. Γι᾿ αὐτὸ 
θέλει πολὺ ὡριμότητα γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Θέλει 
πολὺ σεβασμὸ καὶ θέλει βαθιὰ συστολὴ γιὰ νὰ τὸ κάνεις. 
Ἐδῶ λοιπὸν δὲν ὑπάρχει συστολή, ὑπάρχει θράσος, καμμιὰ 
ὡριμότητα καὶ ὑπάρχει μιὰ ἐπιθετική, ἐπαναστατική, ξαφ-
νική, αἰφνιδιαστικὴ ἐπιβολὴ ἑνὸς συστήματος ἀγωγῆς στὴν 
εὐαίσθητη ἡλικία τῶν παιδιῶν τοῦ Γυμνασίου, σὲ μία τόσο 
εὐαίσθητη ἐποχή.

Εἴπατε ἐπίσης καὶ τὸ ἑξῆς, αὐτὸ ποὺ προανέφερα κι ἐγώ, 
ὅτι ὁ ἕνας νὰ ἀρχίσει νὰ χρησιμοποιεῖ τρόπους τοῦ ἄλλου 
φύλου, ἕνα ἀγόρι ἑνὸς κοριτσιοῦ καὶ οὕτω καθεξῆς. Γιατί 
νὰ τὸ κάνει αὐτό; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πάει νὰ γίνει κάτι ποὺ 
δὲν εἶναι. Ἐμεῖς στὴν Ἐκκλησία θέλουμε νὰ βοηθήσουμε τὸν 
κάθε ἄνθρωπο νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶναι.

«Μὴ μείνωμεν ὅπερ ἐσμέν, ἀλλ᾿ ὅπερ ἦμεν γενώμεθα».
Αὐτὸ τί σημαίνει; Νὰ μὴν ἀρκεστεῖ κανεὶς σὲ αὐτὸ ποὺ 

τώρα εἶναι, ἀλλὰ νὰ ἀνακαλύψει αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶναι. Τὴν 
κρυμμένη δυναμική του. Θὰ μοῦ ἄρεσε πάρα πολὺ ἕνα μάθη-
μα, μία θεματικὴ ἑβδομάδα ἢ ἐνέσεις σὲ διάφορα μαθήματα 
τέτοιου φρονήματος. Αὐτὸ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο, ὅλο τὸ 
ἄλλο τὸν σκλαβώνει.

* * *
«Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση»

Τὸ θέμα τοῦ τρίτου ἄξονα τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας ποὺ 
ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ πραγματοποιεῖται στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας 
μας, ἀποδεικνύεται λοιπόν, ὅτι εἶναι ἂν μὴ τὶ ἄλλο πολὺ λεπτὸ 
καὶ εὐαίσθητο θέμα ποὺ θίγει καὶ ἀμφισβητεῖ τὴν ὑπόσταση 
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τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τὴν ἀνθρώ-
πινη ὀντολογία. Ποὺ ἐπηρεάζει πολύ-
πλευρα τὴν κοινωνία καὶ πλήττει καίρια 
τὰ ἤθη καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Πατρίδας 
μας. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ δὲν πρέπει καν-

έναν μας νὰ μᾶς ἀφήσει ἀδιάφορο.


(*) Βλ. http://aktines.blogspot.gr/2017/04/blog-post_493.html. Ἀπομαγνη-
τοφώνηση Φαίη γιὰ τὸ ΑΒΕΡΩΦ. Πηγὴ βίντεο «Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δρά-
ση». ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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