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Τά ὅσα ἀποφάσισαν βουλευτές κυρίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ Ποταμιοῦ,
πρέπει νά βροῦν τή δυναμική ἀντίστασι τῶν λοιπῶν βουλευτῶν, ἀλλα
καί ὅλου τοῦ λαοῦ. Ἐπικεφαλῆς στήν ἀντίστασι εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Πολλοί Μητροπολίτες, κατ᾽ ἰδίαν, ἀπέστειλαν κείμενα διαμαρτυρίας.
Ἀλλά καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ πρώτου
δεκαημέρου τοῦ Ὀκτωβρίου, προέβη σέ ἐκτενῆ διαμαρτυρία. Τονίζει στό
κείμενό της τίς βασικές θέσεις, γιά τίς ὁποίες εἶναι ἀπαράδεκτο τό
νομοσχέδιο γιά τή «νομική ἀναγνώρισι τοῦ φύλου ἀπό τά 15»:
«Τό φῦλο στόν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἱερή παρακαταθήκη καί ὑπηρετεῖ
στή βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας τό μυστήριο τῆς
ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, δέν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλά
ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στόν ἄνθρωπο, πού πρέπει αὐτός νά
ἀξιοποιήσει γιά τόν ἁγιασμό του.
Ἡ Ἱεραρχία θεωρεῖ, ὅτι ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων τῆς πατρίδος
μας καλύπτει, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, ὑφιστάμενα προβλήματα, μέ τό
δεδομένο, ὅτι τό φῦλο οὔτε ἐπιλέγεται ἐλεύθερα οὔτε καί μεταβάλλεται
κατά βούλησιν... Ὁ νόμος δέν μπορεῖ νά ἀρκεῖται ἁπλῶς στήν
ἐπιστημονικά ἀτεκμηρίωτη δήλωση τοῦ πολίτη, πού ἐνδεχομένως
ἀργότερα δύναται νά μεταβληθεῖ.
Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο προκαλεῖ τό αἴσθημα τῆς κοινωνίας,
τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά
χρηστά ἤθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν
ἄνθρωπο».
Ὁ λαὸς ἀναμένει ἀπό τήν Ἐκκλησία νά προβῆ καί σέ πιό δυναμικές
ἐνέργειες. Ὁ Μητροπολίτης Αἰγιαλείας π. Ἀμβρόσιος καί ὁ κλῆρος
του, συναποφάσισαν νά κτυποῦν κατά διαστήματα πένθιμα οἱ καμπάνες.
Κάτι μεγάλο πεθαίνει σ' αὐτό τόν τόπο! Ἤ μᾶλλον, ὅλος ὁ τόπος
ψυχορραγεῖ!
Γιά τό ἐκτρωματικό νομοσχέδιο διαμαρτυρήθηκαν σύσσωμα καί ὅλα
τά μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Στήν ἐπιστολή τους πρός τούς
ἁρμοδίους ὑπουργούς σημειώνουν μεταξύ ἄλλων: «Παιδιά 15 ἐτῶν θά
προβαίνουν σέ ἀλλαγή τοῦ "καταχωρισμένου φύλου" τους μέ μιά ἁπλή
αἴτησι. Εἶναι δυνατόν διά νόμου νά καταστρατηγῆται ἀπροκαλύπτως
εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; "Καί ἐποίησεν ὁ Θεός
τόν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ
ἐποίησεν αὐτούς"».
Κάθε φυσιολογικός ἄνθρωπος ἀγανακτεῖ, ὅταν βλέπη τήν ἀνωμαλία νά
σηκώνη θρασύ το κεφάλι. Μία μικρή μειονοψηφία διεστραμμένων,
ἐπειδή ἔχει τή στήριξι (ποιός ξέρει γιατί;) κυβερνητικῶν παραγόντων,
θέλει σώνει καί καλά νά ἐπιβληθῆ στή μεγίστη πλειονοψηφία τῶν
σωστῶν ἀνθρώπων! Κινδυνεύεις ἐσύ νά κατηγορηθῆς ὡς ρατσιστής,
ὅταν τήν ὁμοφυλοφιλία τήν ὀνομάζης ἀρρώστια καί παρά φύσιν
ἐνέργεια, ὅπως καί εἶναι!
Ἐντύπωσι ἔκανε καί ἡ παρέμβασις ἑνός παλαιοῦ ποδοσφαιριστή, τοῦ

κ. Βασιλείου Τσιάρτα: «Γιά μένα ζευγάρι εἶναι μόνο ἕνας ἄντρας καί
μιά γυναίκα, οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἁπλα μαζί. Ὅσες παρελάσεις καί
ὅ,τιδήποτε ἄλλο κάνουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια, δέν πρόκειται τό
φαινόμενό τους νά τό δεχθῶ ὡς φυσιολογικό... Καί αὐτά τά ὅτι ὅποιος
δέν συμφωνεῖ εἶναι ρατσιστής καί διάφορες τέτοιες ἀηδίες, νά πᾶνε νά
τά ποῦν ἀλλοῦ! Ὑπάρχει πέρα ἀπ᾽ τήν αἰσθητική τοῦ κάθε ἀνθρώπου
καί ἡ ἀξιοπρέπεια. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδὰμ καὶ τήν Εὕα. Τά ὑπόλοιπα
κατασκευάστηκαν γιά κατανάλωση... Εὔχομαι οἱ πρῶτες ἀλλαγές φύλου
νά γίνουν στά παιδιά αὐτῶν πού ψήφισαν αὐτό τό αἶσχος. Νά δῶ μέ τί
καμάρι θά κυκλοφορήσουν».
Τό φρικαλέο καί αἰσχρότατο νομοσχέδιο, τό καταδίκασε καί ὁ πλέον
ἁρμόδιος φορέας. Πρόκειται γιά τήν Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία
Ἑλλάδος (Ἕνωση Ψυχιάτρων Παιδιῶν καί Ἐφήβων), πού εἶναι τό
ἐπίσημο θεσμικό ὄργανο τῶν Ἑλλήνων Ψυχιάτρων Παιδιοῦ καί Ἐφήβου.
Σέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης (4.10.2017) τονίζει καί τά
ἑξῆς:
«Θεωροῦμε καθῆκον μας νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας γιά τήν
ἐπέκταση τῆς δυνατότητας ἀλλαγῆς φύλου σέ ἄτομα αὐτῆς τῆς ἡλικίας
(15 μέχρι τήν ἐνηλικίωση), ἡλικίας ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό
ρευστότητα τῆς διαμορφουμένης ταυτότητας φύλου, καθώς καί τίς
ἀνησυχίες μας, ὅτι ἡ ἐμπλοκή τῶν ἐν λόγῳ νέων στή διαδικασία θά
ἐπιβαρύνει, παρά θά βελτιώσει τήν ψυχική τους κατάσταση».

