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Η ΟΜΟΦΤΛΟΦΙΛIΑ ΑΠΌ ΙΑΣΡΙΚH, ΝΟΜΙKH ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΨΕΩ.
“ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ ΚΟΠΙΜΗ ΤΓΧΤΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΦΤΛΩΝ”

ΣΑΝΣΗΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΟΜΟΣΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΦΩΝΗΗ
εβαςμιότατε Μθτροπολίτα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Ιεριςςοφ Αγίου Όρουσ και
Αρδαμερίου κκ Θεόκλθτε.
Πανοςιολογιότατε Αρχιμανδρίτα και Πρωτοςφγκελλε τθσ ιδίασ Μθτροπόλεωσ π.
Χρυςόςτομε.
Άγιε γζροντα τθσ ςυνοδείασ πυρίδωνοσ νζασ κιτθσ π. Βενζδικτε.
εβαςτοί πατζρεσ.
Οςιότατοι μοναχοί και μοναχζσ.
Κφριε διμαρχε και λοιποί εκπρόςωποι των δθμοςίων αρχϊν πολιτικϊν και
ςτρατιωτικϊν
Αγαπθτοί μου Χριςτιανοί
Αρχικά κα ικελα να ςυγχαρϊ τουσ δφο ςυλλόγουσ, τθν πρωτοβουλία γονζων “Η
Ελλθνορκόδοξθ Οικογζνεια” και τον ςφνδεςμο ορκοδόξων νζων “Αγία
νεομάρτυσ Ακυλίνα” για τθν επιλογι του κζματοσ “Ανκρϊπινο πρόςωπο και
ζμφυλεσ ταυτότθτεσ” ςιμερα που γιορτάηουμε τθν μνιμθ του αγίου Ιωάννου
του Χρυςοςτόμου. Ζνα κζμα, για το οποίο αγωνίςτθκε, διϊχκθκε, εξορίςτθκε και
μαρτφρθςε ο άγιοσ, για τθν κάκαρςθ τθσ Εκκλθςίασ και γενικότερα τθσ
κοινωνίασ.
Ευχαριςτϊ για τθν τιμθτικι πρόςκλθςθ ςτο πρόςωπό μου να ςυμμετάςχω ςτθν
πολφ ενδιαφζρουςα εκδιλωςι ςασ ωσ ειςθγθτισ, και να κατακζςω τθν
επιςτθμονικι απάντθςθ πάνω ςτθν ςκόπιμθ ςφγχυςθ των δφο φφλων.
ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο άνκρωποσ είναι το τελειότερο δθμιοφργθμα του Θεοφ. Ενϊ για όλα τα
δθμιουργιματα ο Θεόσ “Είπε και εγεννικθςαν” , μόνο δθλαδι με ζνα λόγο Σου
ζγιναν, για τον άνκρωπο ωσ κορωνίδα τθσ δθμιουργίασ, θ αγία Σριάσ είπε: “
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Ποιιςωμεν άνκρωπον κατ' εικόνα θμετζραν και κακ' ομοίωςιν” και ζτςι ζπλαςε
τον Αδάμ με χϊμα, και ςτθ ςυνζχεια ο Πατιρ Θεόσ ενεφφςθςε ςτον Αδάμ
πνεφμα ηωισ. Αργότερα δθμιουργεί μζςα ςτον παράδειςο τθν Εφα από τθν
πλευρά του Αδάμ, αφοφ πρϊτα τον φπνωςε, και πράγματι ιταν θ Εφα το
ωραιότερο πλάςμα του κόςμου, που ζκανε τον Αδάμ να αναφωνιςει γεμάτοσ
καυμαςμό “τοφτο είναι οςτοφν εκ των οςτζων μου και ςάρξ εκ τθσ ςαρκόσ μου”.
Πλαςτικαμε άνκρωποι . Είμαςτε ανϊτεροι από τα ηϊα . Βριςκόμαςτε ωσ όντα ςε
λίγο κατϊτερθ κζςθ από τουσ αγγζλουσ.
“θλάττωςασ αυτόν βραχφ τι παρ' αγγζλουσ, δόξθ και τιμι εςτεφάνωςασ αυτόν “
ψαλ.8,6.
Μασ τίμθςε ο Θεόσ με τθ δθμιουργία
Μασ υπερτίμθςε με τον Χριςτό.
Κι εμείσ; Τποτιμάμε τον εαυτό μασ . Από άνκρωποι γινόμαςτε απάνκρωποι.
Μιςάνκρωποι
Κτθνάνκρωποι
Ανκρωποκτόνοι.
Ο τιμθμζνοσ άνκρωποσ, μόνοσ του υποτιμάται. Σο επιςθμαίνει ο Δαυίδ: “
Άνκρωποσ εν τιμι ων ου ςυνικε, παραςυνεβλικθ τοισ κτινεςι τοισ ανοιτοισ και
ωμοιϊκθ αυτοίσ” ψαλ.12.
Η ψυχικι νζκρωςθ, θ ςωματικι εξαχρείωςθ, ο ξεπεςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ
αξίασ, το ξεποφλθμα κάκε υψθλοφ δικαιϊματοσ και το ξεχαρβάλωμα, οδθγοφν τον
άνκρωπο ςτο κατρακφλιςμα, το βφκιςμα και τον καταποντιςμό.
Πολλζσ φορζσ, όπωσ λζει ο Ιερόσ Χρυςόςτομοσ ο άνκρωποσ ξεπερνά και
αυτά τα ηϊα ςε κακότθτα και ςε αρικμό πακϊν. Ασ δοφμε τι λζει :
Πωσ να ςε ονομάςω άνκρωπο;
Κλωτςάσ ςαν το γαϊδοφρι.
Οργιάηεισ ςαν τον Σαφρο.
Σρελαίνεςαι για γυναίκεσ ςαν άλογο.
Είςαι γαςτρίμαργοσ ςαν αρκοφδα.
Παχαίνεισ ςτο ςϊμα ςα μουλάρι.
Κρατάσ κακία ςαν τθν καμιλα.
Αρπάηεισ ςαν το λφκο.
Οργίηεςαι ςαν φίδι.
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Δαγκϊνεισ ςα ςκορπιόσ.
Είςαι ϋφπουλοσ ςαν τθν αλεποφ.
Ζχεισ δθλθτιριο κακότθτασ ςαν τθν κόμπρα και τθν οχιά.
Εχκρεφεςαι τουσ αδερφοφσ ςου όπωσ ο διάβολοσ.
Πωσ να ςε κατατάξω με τουσ ανκρϊπουσ;
Δεν βλζπω πάνω ςου χαρακτθριςτικά ανκρωπίνθσ φφςεωσ.
Πριν δφο χρόνια ψθφίςτθκε το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ και για τα ομόφυλα ηευγάρια
(Ν.4356/2015) ςτισ 22 Δεκεμβρίου του 2015, και πριν ζναν μινα ψθφίςκθκε το
νομοςχζδιο αναγνϊριςθσ ταυτότθτασ φφλου, το πρϊτο με 194 ψιφουσ υπζρ και 55
ψιφουσ κατά, αλλά και 51 απόντεσ βουλευτζσ, και το δεφτερο με οριακι
πλειοψθφία, 148 υπζρ, 137 κατά και 15 απόντεσ.
Η Διαρκισ Ιερά φνοδοσ τθσ εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, πριν ακόμθ ψθφιςκεί ο
νόμοσ , εξζδωςε ανακοίνωςθ που καταδικάηει τθν ενζργεια τθσ πολιτείασ και είπε
ότι : “ Ο πολιτικόσ γάμοσ, θ μονογονεϊκι οικογζνεια, θ ελεφκερθ ςυμβίωςθ και ο
λεγόμενοσ “γάμοσ” ομοφυλοφίλων, αποτελοφν “ φαινόμενα – εκτροπζσ” εξαιρετικά
επίκαιρα και για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα.
Ο Πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ κοσ Αλ. Σςίπρασ, δίχωσ ντροπι, υποςτιριξε ότι θ
ψιφιςθ του νομοςχεδίου “κλείνει ζνα κφκλο οπιςκοδρόμθςθσ και ντροπισ για το
ελλθνικό κράτοσ”. θμείωςε μάλιςτα, ότι αντί πανθγυριςμϊν απαιτείται θ
“ςυγνϊμθ προσ χιλιάδεσ ςυμπολίτεσ μασ για τθν κακυςτζρθςθ”, ενϊ πρόςκεςε ότι
“ςιμερα είμαςτε υπεριφανοι, γιατί με τθν ψιφιςθ κα αλλάξουμε προσ το
καλφτερο τισ ηωζσ χιλιάδων ςυμπολιτϊν μασ”. Αλίμονο! Η νομοκζτθςθ τθσ ανομίασ
είναι για τουσ πολιτικοφσ μασ λόγοσ υπερθφάνειασ! Τπιρξαν βζβαια αντιδράςεισ
από πολλοφσ επιςκόπουσ και από τθν Αγιορείτικθ κοινότθτα.
Δυςτυχϊσ όμωσ δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που υποςτθρίηουν τουσ
ομοφυλόφιλουσ. Ο πάπασ Φραγκίςκοσ, απαντϊντασ ςτισ ερωτιςεισ των
δθμοςιογράφων, κατά τθ πτιςθ επιςτροφισ από το Γιερεβάν τθσ Αρμενίασ προσ
τθν Ρϊμθ διλωςε: “ Πιςτεφω ότι θ εκκλθςία πρζπει να ηθτιςει ςυγνϊμθ από τουσ
ομοφυλόφιλουσ” και ςυνζχιςε ότι κατιχθςθ τθσ κακολικισ εκκλθςίασ είναι, ότι οι
ομοφυλόφιλοι δεν πρζπει να είναι κφματα διακρίςεων, πρζπει να τουσ ςεβόμαςτε
και μποροφμε να τουσ ςυνοδεφςουμε με τθ ποιμαντικι μασ δράςθ”. Ο πάπασ
βζβαια μπορεί να λζει και να δθλϊνει ό,τι κζλει. Δεν ςθμαίνει όμωσ ότι αυτά που
λζει ευςτακοφν. Άλλωςτε είναι όχι απλϊσ αιρετικόσ αλλά αιρεςιάρχθσ. Και εδϊ ο
πάπασ περιπλζκει τα πράγματα. Η ςυμπάκεια του όπωσ τθν εξζφραςε προσ τουσ
ομοφυλόφιλουσ δεν ιταν θ πρζπουςα. Ζκανε λάκοσ ο “αλάκθτοσ”. Ζπρεπε με
πατρικά λόγια να τουσ καλζςει ςε μετάνοια, να ανοίξει τθν αγκαλιά του και να τουσ
δεχτεί κοντά του. Να τουσ πει τι ζπακαν οι όμοιοι τουσ ςτα όδομα και τα Γόμορρα.
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Αυτό ςθμαίνει πραγματικόσ ςεβαςμόσ προσ τον άλλον. Αγάπθ ειλικρινισ και
ενδιαφζρον για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ του.
Η ψυχίατροσ παιδιϊν και εφιβων κα Καλλιόπθ Προκοπάκθ αναφζρει : Η
Διεκνισ ςφγχρονθ προςπάκεια νομιμοποίθςθσ τθσ ομοφυλοφιλίασ, ωσ
“φυςιολογικισ” πρακτικισ, δεν βαςίηεται ςε επιςτθμονικά – ιατρικά δεδομζνα,
αλλά ςε “φιλοςοφικά-κοινωνικά” ιδεολογιματα. Προωκείται μεκοδικά εδϊ και
πολλά χρόνια, από το ομοφυλοφιλικό λόπμυ, με τθν βοικεια των πολιτικϊν και των
ΜΜΕ, αλλά και τθσ βιομθχανίασ του κεάματοσ (πχ. Hollywood).
Σα αποτελζςματα τθσ κεϊρθςθσ τθσ ομοφυλοφιλίασ ωσ φυςιολογικισ και ιςότιμθσ
ςυμπεριφοράσ και θ νομοκζτθςθ πρακτικϊν, όπωσ ο “γάμοσ” μεταξφ
ομοφυλοφίλων και θ δυνατότθτα υιοκζτθςθσ παιδιϊν, μακροπρόκεςμα κα ζχουν
ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτθ δομι τθσ κοινωνίασ και ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.
Και πάλι, πριν ψθφιςτεί ο νζοσ νόμοσ για τθν αλλαγι φφλου από τα 15, θ
Ιεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτισ 5 Οκτωβρίου 2017, εξζδωςε ανακοίνωςθ
που διαμαρτφρεται για τον νζο νόμο περί ταυτότθτασ φφλου.
Και θ Αγιορείτικθ κοινότθτα και πολλοί επίςκοποι και χριςτιανικζσ αδελφότθτεσ,
επίςθσ διαμαρτυρικθκαν εντόνωσ.
οκ προκάλεςε θ ςκλθρι επιςτολι τθσ παιδοψυχιατρικισ εταιρείασ Ελλάδοσζνωςθ ψυχιάτρων παιδιϊν και εφιβων, για το εγχείρθμα τθσ κυβζρνθςθσ, να
επιτραπεί θ αλλαγι θ φφλου ςε παιδιά θλικίασ 15 ετϊν.
θμειωτζον, ότι θ εταιρεία αυτι ενϊ είναι θ πλζον αρμόδια για το ςυηθτοφμενο
νομοςχζδιο δεν εκκλικει ςτισ ςυνεδριάςεισ του υπουργείου, προφανϊσ διότι
εγνϊριηαν τισ αντίκετεσ κζςεισ των παιδοψυχιάτρων.

ΟΜΟΦΤΛΟΦΙΛΙΑ
Με τον όρο ομοφυλοφιλία, αναφερόμαςτε ςτθν ερωτικι ζλξθ και πρακτικζσ που
απευκφνονται ςυνειδθτά και αποκλειςτικά ςε άτομα του ίδιου φφλου.
Ομοφυλοφιλικι ςυμπεριφορά μπορεί να υπάρχει παράλλθλα με ερωτικι ζλξθ και
πρακτικζσ προσ το αντίκετο φφλο, ι οι δφο μορφζσ ερωτικισ ςυμπεριφοράσ να
εναλλάςςονται κατά τθ διάρκεια τθ ηωισ του ατόμου (αμφιςεξουαλικι
ςυμπεριφορά)
Ο όροσ ομοφυλοφιλία επινοικθκε από τον Οφγγρο ιατρό Benker (υπό το
ψευδϊνυμο Kerterny) και αντικατζςτθςε τουσ μζχρι τότε χαρακτθριςμοφσ που
ευκζωσ παρζπεμπαν ςτθν ςεξουαλικι αςυδοςία, αςζλγεια, ακολαςία, λαγνεία,
αιςχρότθτα, ανωμαλία, διαςτροφι. τθν ελλθνικι γλϊςςα από τθν αρχαιότθτα ζωσ
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πρόςφατα αλλά και μζςα από τθν Αγία Γραφι, χρθςιμοποιοφνταν οι οριςμοί
κίναιδοσ και αρςενοκοίτθσ.

ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΟΦΤΛΟΦΙΛΙΑ
1952: Η ομοφυλοφιλία ςυμπεριλιφκθκε ωσ ψυχιατρικι διαταραχι, (
Κοινωνιοπακθτικι διαταραχι προςωπικότθτασ), ςτθν αϋ ζκδοςθ του
διαγνωςτικοφ και ςτατιςτικοφ εγχειριδίου των ψυχιατρικϊν διαταραχϊν τθσ
αμερικανικισ ψυχιατρικισ εταιρίασ, για να αποφφγουν το μίαςμα τθσ
ανθκικότθτασ.
1968: υμπεριλιφκθκε ςτισ ςεξουαλικζσ αποκλίςεισ.
1973: Μετά από μεγάλεσ πιζςεισ από το κίνθμα των ομοφυλοφίλων, με ποςοςτό
58% (ψιφιςαν 10.000 ψυχίατροι), αποφαςίςτθκε να μθν κεωρείται πλζον θ
ομοφυλοφιλία ψυχιατρικι διαταραχι.
1980: Κακιερϊκθκε μόνο ο όροσ «εγϊ-δυςτονικι» ομοφυλοφιλία και ανικει ςτθν
κατθγορία των «ψυχοςεξουαλικϊν διαταραχϊν».
1987: Καταργείται ο προθγοφμενοσ όροσ και αναφζρεται ωσ ςθμαντικι και
επίμονθ
δυςφορία ωσ προσ το ςεξουαλικό προςανατολιςμό.
1992: Η κατθγορία «Ομοφυλοφιλία» αφαιρείται και από τθ διεκνι ταξινόμθςθ των
αςκενειϊν.
1997: Η Αμερικανικι ψυχολογικι εταιρία υποςτιριξε το δικαίωμα των ομόφυλων
γάμων.
1998 και 2000: Η Αμερικανικι ψυχιατρικι εταιρία μετά από πρόταςθ των
ομοφυλοφίλων και αμφιςεξουαλικϊν ψυχιάτρων τθσ εταιρίασ, αντιτίκεται
ςε
κεραπείεσ που ζχουν ςτόχο να αλλάξουν τισ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ των
ομοφυλοφίλων.
2004: Πρόςφατθ ζκδοςθ του γνωςτοφ βιβλίου ψυχιατρικισ των Kaplan & Sandock ,
αφιερϊνει διπλάςιο χϊρο από προθγοφμενεσ εκδόςεισ ςτθ ομοφυλοφιλία
(παρά το ότι δε κατατάςςεται πλζον ςτισ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ),
αναπτφςςοντασ τθν άποψθ περί «φυςιολογικότθτασ» τθσ ομοφυλοφιλίασ.
Χαρακτθριςτικά αναφζρει : «Οι περιςςότερεσ κεωρίεσ κατά το πρϊτο μιςό
του 20ου αιϊνα αντιμετϊπιηαν τθν ομοφυλοφιλία ςαν μια μορφι
ψυχοπακολογίασ ι ζνα ςταμάτθμα τθσ ανάπτυξθσ. Κατά το 2ο μιςό του 20
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αιϊνα κεωρίεσ ζξω από τθν Ιατρικι και τθν ψυχιατρικι, διαμόρφωςαν τθν
«μοντζρνα άποψθ» περί τθσ ομοφυλοφιλίασ, ωσ φυςιολογικισ παραλλαγισ
τθσ ςεξουαλικότθτασ».

Η άποψθ αυτι βαςίςτθκε ςε «φιλοςοφικά, κοινωνιολογικά και πολιτικά
δεδομζνα». Τποςτθρίχκθκε
από τα κινιματα για τα δικαιϊματα των
ομοφυλοφίλων μζςα ςε ζνα κλίμα ζντονθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ. Οι πολιτικζσ
και θκικζσ διαμάχεσ γφρω από το κζμα αυτό ζφταςαν ςε άκρα, εμποδίηοντασ και
ςυςκοτίηοντασ κάκε προςπάκεια αντικειμενικισ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ. Από τθ
μια πλευρά, οι ομοφυλόφιλοι ςυχνά αντιμετωπίςτθκαν ςαν πολίτεσ 2θσ κατθγορίασ,
που άξιηαν το μίςοσ, τθν απομόνωςθ και τθν περιφρόνθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά,
οι υποςτθρικτζσ τθσ ομοφυλοφιλίασ κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςφγχρονουσ
διαφωτιςτζσ και αποκλειςτικοφσ εκπροςϊπουσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και
χαρακτθρίηουν κάκε ζνα με διαφορετικι άποψθ, ωσ καταπιεςτι , καταπατθτι των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, οπιςκοδρομικό και ομοφοβικό. το βιβλίο που
προαναφζραμε ςυνιςτάται ςτουσ γιατροφσ να μθν δείχνουν με κανζνα τρόπο, ότι
κεωροφν φυςιολογικζσ τισ ςχζςεισ μόνο μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, να
επιβεβαιϊνουν τισ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ των αςκενϊν τουσ, κακϊσ επίςθσ, να
ζχουν ςτθν αίκουςα αναμονισ, περιοδικά φιλικά προσ τθν ομοφυλοφιλία. Είναι
απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό να ςφρεται θ ιατρικι επιςτιμθ πίςω από άλλεσ
ςκοπιμότθτεσ και αντί να ωφελεί, να βλάπτει.
ΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΜΟΦΤΛΟΦΙΛΙΑ
Δεν είναι ςαφισ, ενοχοποιικθκαν :
1.Η επίδραςθ βλαπτικϊν παραγόντων κατά τθν κφθςθ
2.Γενετικοί μθχανιςμοί .
3.Μελζτεσ τθσ ανατομίασ και φυςιολογίασ του εγκεφάλου
Γεγονόσ είναι ότι μζχρι ςτιγμήσ δεν ζχει εντοπιςτεί κάποιοσ βιολογικόσ
παράγοντασ (ορμονικόσ, ανατομικόσ, χημικόσ, γενετικόσ), που να προκαλεί
άμεςα ή ζμμεςα την ομοφυλοφιλία.
Είναι θζμα ορμονϊν;
Η διαμόρφωςθ του Νευρικοφ υςτιματοσ δεν επθρεάηεται από τθ λιψθ ορμονϊν
κατά τθν κφθςθ , οφτε θ ερωτικι ςυμπεριφορά. Η χοριγθςθ αντρικϊν ι γυναικείων
ορμονϊν μπορεί να αυξιςει ι να μειϊςει τθν ερωτικι διάκεςθ, δεν αλλάηει όμωσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ επικυμίασ ωσ προσ το φφλο.
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Α) Ο καθοριςμόσ υπό του εγκεφάλου των ψυχικϊν και ςωματικϊν χαρακτήρων
του φφλου (ταφροσ Μπαλογιάννησ Ομοτ. Κακθγθτισ Νευρολογίασ Α.Π.Θ.)
Ο κ. Κακθγθτισ τόνιςε πωσ τα χαρακτθριςτικά του φφλου ενόσ ανκρϊπου είναι
εγγεγραμμζνα πζραν του γονιδιϊματοσ ςτον εγκζφαλο.
“Τπάρχουν πολλζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο φφλων. Ζνασ νευροεπιςτιμων,
παίρνοντασ ςτα χζρια του ζναν εγκζφαλο, μπορεί να καταλάβει αν είναι εγκζφαλοσ
ανδρόσ ι εγκζφαλοσ γυναικόσ, (...).
1. Διαφζρει το πάχοσ του φλοιοφ των εγκεφαλικϊν θμιςφαιρίων. Η διαφορά
αυτι ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν λειτουργικϊν κζντρων, τα
οποία λειτουργοφντα κα δϊςουν διαφορετικζσ δυνατότθτεσ και προεκτάςεισ
ςτθν ζκφραςθ αυτισ τθσ προςωπικότθτοσ.
2. Τπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν κυτταρικι ςφνκεςθ, ςτα νευρωνικά
δίκτυα, ςε περιοχζσ ςε ςχζςθ με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά (...) ςτθν
επικοινωνία των νευρωνικϊν δικτφων μεταξφ του.
3. Τπάρχουν διαφορζσ ςε πυρινεσ οι οποίοι κακορίηουν τα βιολογικά
ωρολόγια”.
4. Η πιο ςθμαντικι διαφορά, που αρχίηει από τθν ενδομιτρια ηωι, από τθ
ςτιγμι τθσ οργανογενζςεωσ του εγκεφάλου, τον τζταρτο εμβρυϊκό μινα,
είναι ςτον καλοφμενο αμυγδαλοειδι πυρινα. Εκεί χαράςςονται οι διαφορζσ
των δφο φφλων, ο χαρακτιρασ του ανδρόσ, ο χαρακτιρασ τθσ γυναικόσ. Και
εξιγθςε πωσ ο αμυγδαλοειδισ πυρινασ είναι θ περιοχι εκείνθ του
εγκεφάλου, θ οποία ουςιαςτικά κακορίηει το ςυναίςκθμα του ανκρϊπου, τθ
ςυμπεριφορά του, τθν επικοινωνία με τον ίδιο του τον εαυτό και τθν
κοινωνικι του ζκφραςθ.
Ζτςι εξθγείται και γιατί το ςυναίςκθμα των γυναικϊν είναι ςαφϊσ πιο ανεπτυγμζνο
από εκείνο των ανδρϊν, γιατί τα μικρά κορίτςια ζχουν τθ δυνατότθτα να μιλιςουν
πιο νωρίσ από τα αγόρια θ να μάκουν εφκολα κάποια ξζνθ γλϊςςα, ενϊ οι
επιδόςεισ των ανδρϊν είναι καλφτερεσ ςτθν πολυγλωςςία. Επίςθσ υπάρχει
διαφορετικι αντίδραςθ των δφο φφλων ςτο ψυχολογικό ςτρεσ, ςτθ διαφορετικοφ
τφπου μνιμθ τουσ, κακϊσ και ςτθν επίδραςθ των ορμονϊν ςτον εγκζφαλο, τελείωσ
διαφορετικι ςτον άνδρα και ςτθ γυναίκα. “ Από τθ γζννθςθ μζχρι το κάνατο αυτζσ
οι διαφορζσ παραμζνουν αναλλοίωτεσ και δεν μεταβάλλονται”.
Β) Διαταραχζσ ωσ προσ την ταυτότητα του φφλου
(Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατροσ παιδιϊν και εφιβων)
τθ Διαταραχι Σαυτότθτασ φφλου κυρίωσ εςτίαςε με τθν ειςιγθςι τθσ θ κ.
Προκοπάκθ και ςτισ διαφορετικζσ κεωριςεισ του φαινομζνου αυτοφ. υγκεκριμζνα
είπε:
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“ Σα ΛΟΑΣΚΙ (ς.ς. Ομοφυλοφιλικά κ.α.) κινιματα υποςτθρίηουν ότι θ Διαταραχι
Σαυτότθτασ Φφλου (ΔΣΦ) αποτελεί φυςιολογικι παραλλαγι και όχι ψυχιατρικι
διαταραχι. Πρόςφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο απαίτθςε από τθν Ευρωπαϊκι
επιτροπι και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ να αποςυρκεί θ διάγνωςθ ΔΣΦ από
το κεφάλαιο των ψυχικϊν διαταραχϊν και διαταραχϊν ςυμπεριφοράσ”

Εντοφτοισ ανζφερε πωσ ςφμφωνα με τα δεδομζνα δφο ετϊν λειτουργίασ ειδικοφ
πανεπιςτθμιακοφ κζντρου αλλαγισ φφλου για εφιβουσ ςτθ Φιλανδία, “ ςτθν
πλειοψθφία των περιπτϊςεων ι δυςφορία φφλου παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο
ευρφτερθσ ςφγχυςθσ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ, ςοβαρότατθσ ψυχοπακολογίασ
και ςθμαντικϊν δυςκολιϊν ςτθν ανάπτυξθ των εφιβων (π.χ. 27% αυτιςμό, 57%
αυτοκτονικότθτα και αυτοτραυματιςμό, 13% ψυχωτικά ςυμπτϊματα)”.Για τον λόγο
αυτό και “θ Αμερικανικι Εταιρεία Ψυχιατρικισ Παίδων και Εφιβων (American
Psychiatric Assosiation) δθμοςίευςε κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, όπου χαρακτθρίηει τισ
κεραπείεσ τθσ δυςφορίασ φφλου αςτιρικτεσ επιςτθμονικά και πικανά επικίνδυνεσ”.
Η ζγκριτθ ψυχίατροσ κατζδειξε με τθν ειςιγθςι τθσ ωσ μόνεσ ενδεδειγμζνεσ
κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςε παιδιά με δυςφορία φφλου αυτζσ που ενιςχφουν το
βιολογικό τουσ φφλο. Προσ τοφτο ςφμμαχοσ ζρχεται και θ θλικία τθσ εφθβείασ με
τισ εκκρίςεισ των αναλόγων ορμονϊν τθσ εφθβείασ ςτο αγόρι και το κορίτςι, που
ενιςχφουν τθ φαινοτυπικι μορφι του φφλου τουσ. Γιϋαυτό και θ ΔΣΦ ςυνικωσ
υποχωρεί ςτθν εφθβεία. Διαφορετικά, τυχόν χειρουργικζσ επεμβάςεισ για αλλαγι
φφλου ςυνεπάγονται εκτόσ των άλλων και μόνιμθ ςτειρότθτα.
“φαγή” παιδιϊν ςε κλινικζσ φφλου.
Η είδθςθ είναι ανατριχιαςτικι: “ε κλινικζσ φφλου οδθγοφνται χιλιάδεσ παιδιά (ς.ς
ςε όλθ τθν Ευρϊπθ), ζπειτα από τθν πλφςθ εγκεφάλου που λαμβάνει χϊρα ςτα
ςχολεία ςε ςχζςθ με τον τρανςεξουαλιςμό. Οι ειδικοί προειδοποιοφν πωσ υπάρχει
ραγδαία άυξθςθ και αυτό οφείλεται ςτθν προϊκθςθ των κεμάτων του
τρανςεξουαλιςμοφ(=μεταβλθτοφ φφλου) με τθ μορφι ςεμιναρίων ςτα ςχολεία.
Όπωσ τονίηεται, το γεγονόσ αυτό ζχει προκαλζςει αναςτάτωςθ ςτο μυαλό των
παιδιϊν, τα οποία αναρωτιοφνται για τθ φυλετικι ταυτότθτά τουσ, θ οποία
ςφμφωνα με τθ νζα ιδεολογικι τάςθ δεν κεωρείται βιολογικι”.
Η είδθςθ αναφζρει πωσ μόνο ςτθν Αγγλία το περαςμζνο ζτοσ 165 παιδιά θλικίασ
κάτω των 10 ετϊν οδθγικθκαν ςτθν Τπθρεςία Φυλετικισ Σαυτότθτασ (GIDS) (ς.ς.
Πρόκειται για ειδικι κλινικι φφλου), ενϊ το 2012-13 ιταν 36. υνολικά ο αρικμόσ
των παιδιϊν θλικίασ 3-18 ετϊν που επιςκζφκθκαν τθν εν λόγω κλινικι λόγω
νοθτικισ αναςτάςτωςθσ μετά τα ςχετικά ςχολικά μακιματα ζφκαςε τα 2016
παιδιά.
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“Σρομακτικι πίεςθ”! Ποιοσ είναι αυτόσ ο δυνάςτθσ , ο ςτυγνόσ εγκλθματίασ, που
προβαίνει ςϋαυτιν τθν άδθλθ τρομοκρατία ςε όλο τον κόςμο; Και ποια ςχζδια
υπθρετεί; Δεν είναι δφςκολθ θ απάντθςθ. Σα ςχζδια τθσ “Νζασ Σάξθσ Πραγμάτων”,
τα οποία προωκοφνται από πανίςχυρα οικονομικά κζντρα που αςκοφν τεράςτιεσ
πιζςεισ ςτισ εκνικζσ κυβερνιςεισ των λαϊν. Είναι τα ίδια κζντρα που παράλλθλα
προωκοφν ςε παγκόςμιο επίπεδο τθ διάλυςθ τθσ οικογζνειασ, τθν πανκρθςκεία,
τθν επιμειξία των λαϊν και τθν κατάργθςθ των εκνικϊν ςυνόρων.
Τπήρχε πάντα ςτην Ανθρϊπινη κοινωνία.
Πολλζσ καταςτάςεισ υπιρχαν από παλιά ςτθν ανκρωπότθτα χωρίσ θ μακροβιότθτα
τουσ να αποτελεί επιχείρθμα για τθ φυςιολογικότθτα τουσ, όπωσ πχ θ μυωπία , ο
ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ , οι αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ , θ παιδεραςτία κα.
Ομοφυλοφιλικζσ πρακτικζσ ζχουν αναφερκεί από παλιά ςτθν ανκρϊπινθ
κοινωνία, όμωσ θ ομοφυλοφιλία ποτζ δεν ζγινε αποδεκτι ωσ ιςότιμθ και
φυςιολογικι πρακτικι ςτουσ ενθλίκουσ. Ο ωκράτθσ, ςφμφωνα με τον Πλάτων
ανζφερε ότι «Ο των κίναιδων βίοσ δεινόσ και αιςχρόσ και άκλιοσ εςτίν».
Οι ομοφυλόφιλοι ςτθν αρχαία Ελλάδα εςτεροφντο πολιτικϊν δικαιωμάτων και τουσ
επιβάλλονταν βαριζσ ποινζσ.
ΤΧΝΟΣΗΣΑ
Η ομοφυλοφιλία είναι μια ςπάνια κατάςταςθ που αφορά ςτο 1,3% των
γυναικϊν και 2,7% των ανδρϊν. Μζςθ θλικία ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ
ομοφυλόφιλουσ είναι τα 12,5 χρόνια (3 χρόνια νωρίτερα από τουσ φυςιολογικοφσ).
Σο 72% των ομοφυλόφιλων αντρϊν είχε πάνω από 100 ερωτικοφσ
ςυντρόφουσ. Σο 41% αυτϊν πάνω από 500 και το 27% πάνω από 1000. Σο 74%
ανζφερε ότι οι περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ερωτικοφσ ςυντρόφουσ, τουσ ιταν
άγνωςτοι.
ΨΤΧΙΚΉ ΤΓΕΙΆ
Η ομοφυλοφιλία ςχετίηεται με ςθμαντικι ψυχιατρικι νοςθρότθτα. Πολλζσ
πρόςφατεσ ζρευνεσ ζχουν επιβεβαιϊςει ότι οι ομοφυλόφιλοι παρουςιάηουν πολφ
ςυχνότερα κατάκλιψθ, απόπειρεσ αυτοκτονίασ, γενικευμζνθ αγχϊδθ διαταραχι,
διαταραχι διαγωγισ, χριςθ ουςιϊν και αλκοολιςμό.
Οι ομοφυλόφιλοι αρνοφνται τα ανωτζρω και υποςτθρίηουν ότι αυτά
οφείλονται ςτθν πίεςθ που τουσ αςκείται και ςτθν απόρριψθ τθσ κοινωνίασ.
ΕΞΟΤΑΛΙΚΉ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΪΓΗΗ
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1.Αυτι να μθν περιλαμβάνει μόνο τθν ενθμζρωςθ για τθν ανατομία και
λειτουργία του γενετικοφ ςυςτιματοσ
2.Όχι μόνο για τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα
3.Πρζπει να μάκει ο νζοσ για τισ υποχρεϊςεισ που δθμιουργεί μια μόνιμθ
ςχζςθ και ο γάμοσ
4.Να μάκει πωσ μπορεί θ δικι του ςεξουαλικι ηωι να επθρεάςει τθ ηωι των
άλλων
5.Να μάκει ότι και ςτθ ςεξουαλικι ςυμπεριφορά υπάρχουν περιοριςμοί.
Οι ζφθβοι ζχουν μεγάλθ άγνοια ωσ προσ τα ςεξουαλικά μεταδιδόμενα
νοςιματα.
Η αποχι πριν το γάμο και θ μονογαμικι ςχζςθ αποτελεί το πιο
αποτελεςματικό μζτρο πρόλθψθσ των ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων
που αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ αιτία απϊλειασ τθσ υγείασ ςε πολλζσ χϊρεσ
και ζχει υιοκετθκεί ωσ πρόγραμμα πρόλθψθσ από τισ ΗΠΑ.
Σο υπουργείο παιδείασ εξζδωςε φυλλάδιο που προτρζπει τα παιδιά να
αποδεχτοφν τθν ομοφυλοφιλία ωσ ιςότιμθ εκδοχι τθσ ςεξουαλικότθτασ
χαρακτθρίηοντασ κάκε αντίκετθ ςτάςθ «ομοφοβικι» και «ρατςιςτικι».
Η Ελλάδα ζχει βακφτατα ριηωμζνεσ και παγκόςμια αναγνωριςμζνεσ αξίεσ
ιςότθτασ, ανεκτικότθτασ, ανκρωπιςμοφ, πνευματικότθτασ, λογικισ αλλά και
κρθςκευτικότθτασ.
Παράλλθλα προωκοφνται από τουσ υποςτθρικτζσ τθσ ομοφυλοφιλίασ και
άλλα ςχετικά ηθτιματα, (γάμοσ ομοφυλοφίλων, υιοκεςία παιδιϊν, απόκτθςθ
παιδιϊν με νζεσ μεκόδουσ αναπαραγωγισ).
Η Αμερικανικι παιδιατρικι εταιρεία ζχει ιδθ πάρει κζςθ υπζρ τθσ υιοκεςίασ
παιδιϊν από ομοφυλόφιλα ηευγάρια.
Τπουργόσ δικαιοςφνθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ είχε πει « Η Ελλθνικι
κοινωνία δεν είναι ακόμα ζτοιμθ να δεχκεί τζτοιεσ αλλαγζσ».
Ο G. Hertd., ζνασ κεωρθτικόσ τθσ ομοφυλοφιλίασ είπε: Ασ περιμζνουμε τισ
μαηικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ που κα οδθγιςουν ςε αλλαγι των παραδοςιακϊν
ςεξουαλικϊν προτφπων και αξιϊν. Προφανϊσ οι κυβερνϊντεσ με τθν ψιφιςθ
των νομοςχεδίων ζκριναν ότι ιλκε ο καιρόσ για να εφαρμόςουν ςτθν ορκόδοξθ
χριςτιανικι Ελλάδα αυτά που γίνονται ςτθν Ευρϊπθ.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
1.Η ομοφυλοφιλία αν και δεν κατατάςςεται ςτισ ιατρικζσ διαταραχζσ
παραμζνει μια κατάςταςθ που ςυνοδεφεται με ςθμαντικι ψυχιατρικι και
ιατρικι νοςθρότθτα.
2.Η επικετικι ςτάςθ οριςμζνων ομοφυλοφίλων που κεωροφν καταπάτθςθ
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν διερεφνθςθ των προβλθμάτων τουσ,
είναι απαράδεκτθ.
3.Αντίςτοιχθ πορεία αποχαρακτθριςμοφ τθσ ωσ ψυχιατρικισ διαταραχισ
ακολουκεί θ παιδοφιλία και θ διαταραχι ταυτότθτασ φφλου.
4.Τπάρχει προβλθματιςμόσ και ανθςυχία για ζνα τζτοιο αυκαίρετο οριςμό
του φυςιολογικοφ. Μζςα ςε ζνα τζτοιο κλίμα, θ επιςτθμονικι αμερολθψία
ζχει χακεί, ενϊ παράλλθλα αναφφονται ςοβαρά ηθτιματα ιατρικισ
δεοντολογίασ.
5.Σι είδουσ κοινωνία κα μποροφςε να προκφψει από τθν νομιμοποίθςθ τθσ
ομοφυλοφιλίασ ωσ ιςότιμθσ και φυςιολογικισ ερωτικισ πρακτικισ και
μορφισ οικογζνειασ ;
6.Μπορεί και πρζπει θ κοινωνία να αλλάξει δομικά τθσ ςτοιχεία όπωσ είναι
θ οικογζνεια, προσ χάριν ενόσ μικροφ ποςοςτοφ των μελϊν τθσ; (1,3-2,7%).
7.ΟΙ επιςτιμονεσ κα πρζπει με επιςτθμονικότθτα και ειλικρίνεια να
περιγράψουν τισ ςυνζπειεσ για τον ανκρϊπινο ψυχιςμό, τισ διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ, τθν οικογζνεια και τθν κοινωνία. Η μζχρι τϊρα επιςτθμονικι γνϊςθ,
μασ προειδοποιεί ότι θ καταπάτθςθ των φυςικϊν νόμων ζχει ςυνζπειεσ ςε
όλουσ τουσ τομείσ τθσ υγείασ.
Προκαλεί ενδιαφζρον, πωσ δφο ςφγχρονοι άγιοι τθσ Εκκλθςίασ μασ, ο όςιοσ
Παίςιοσ και ο άγιοσ Πρφφριοσ, ερωτθκζντεσ να εκφραςτοφν για τουσ
ομοφυλόφιλουσ, απάντθςαν, όπωσ ιταν φυςικό με τα λόγια τθσ Αγίασ Γραφισ και
εξζφραςαν τισ ίδιεσ απόψεισ που διετφπωςε θ παιδοψυχιατρικι εταιρεία Ελλάδοσ.
Ο Ιερόσ Χρυςόςτομοσ ζλεγε “κανζνασ από αυτοφσ που ζχουν τθν κόλαςθ
μπροςτά ςτα ματιά τουσ δεν κα πζςει ςτθν κόλαςθ. Κανζνασ από αυτοφσ που
περιφρονοφν τθν κόλαςθ, δε κα ξεφφγει από τθν κόλαςθ. Θα μποροφςαμε και μεισ
να ποφμε πωσ : κανζνασ από αυτοφσ που ζχουν τθν ομοφυλοφιλία ωσ κόλαςθ
μπροςτά ςτα ματιά τουσ δεν κα πεςει ςτθν κόλαςθ. Και κανζνασ από αυτοφσ που
περιφρονοφν τθν ομοφυλοφιλία και τθν δζχονται ωσ μια φυςιολογικι κατάςταςθ
και όχι ωσ κόλαςθ, δε κα ξεφφγει από αυτι.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Ο κόςμοσ μασ και θ ηωι του κακενόσ μασ, δζρνονται από κφματα προβλθμάτων,
όπου ςυχνά δείχνουν να είναι άλυτα, να φτάνουν ςε αδιζξοδο. Σισ ϊρεσ αυτζσ
πολλοί κινδυνεφουμε να λυγίςουμε να χάςουμε τα κάρροσ μασ, να εγκαταλείψουμε
τον αγϊνα, ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ και ςυχνά αδιζξοδεσ ϊρεσ, θ λφςθ βρίςκεται ςτο
να ςτρζφουμε τα μάτια μασ προσ τα άνω,ςτον ουρανό, ςτο Δθμιουργό μασ, ζτςι
όπωσ ςε πολλά ςθμεία τθσ Αγίασ Γραφισ Εκείνοσ μασ διδάςκει.
Η διατροφι των πεντακιςχιλίων και θ καυμαςτι διάβαςθ τθσ Ερυκράσ
καλάςςθσ , μασ διδάςκουν να μθν αποκάμουμε μπροςτά και ςτα πλζον διςεπίλυτα
προβλιματα που αντιμετωπίηουμε, να μθν τα χάνουμε ςτα αδιζξοδα. Να
γνωρίηουμε ότι τα δικά μασ αδιζξοδα είναι θ ευκαιρία του Θεοφ. Ο Κφριοσ είπε:
“Εάν ζχετε πίςτιν ωσ κόκκον ςυνάπεωσ, ερείτε τω όρει τοφτο, μετάβθκι εντεφκεν
εκεί και μεταβιςεται, και ουδζν αδυνατιςει υμίν” (Ματκ.17,20)
Όταν ορκϊνονται μπροςτά μασ οι ογκόλικοι των προβλθμάτων και μασ
δθμιουργοφν αδιζξοδα, ασ ανυψϊνουμε τθν καρδιά μασ με κερμι προςευχι προσ
τα άνω, προσ τον ουρανό με βεβαιότθτα. Διότι ο Θεόσ είναι παντοδφναμοσ,
πάνςοφοσ και πανάγακοσ
“ 'Εκοσ τοισ ναυτιλλομζνοισ προσ ουρανόν αναβλζπειν, κακείκεν λαμβάνειν
τθν οδθγίαν του πλοφ, εν θμζρα μεν από του θλίου, εν νυκτί δε από τθσ Άρκτου ι
τινόσ άλλου των αειφανϊν αςτζρων. Και τοφτοισ αει τεκμαίρεςκε τθν ευκφτθτα. Και
ςυ τοίνυν προσ ουρανό ζχε το όμμα” (Ομιλία Μ.Βαςιλείου είσ τθν αρχι των
παροιμιϊν).
Και όλοι μασ λοιπόν εκεί, ςτον ουρανό , ςτο κεό να ζχουμε ςτραμμζνα τα
μάτια τθσ ψυχισ μασ. Μπροςτά ςτα προςωπικά μασ αλλά και ςτα γενικότερα
προβλιματα, μπροςτά ςτα αδιζξοδα, ο κακζνασ ασ ακοφει και ασ προτρζπουμε ο
ζνασ τον άλλον : “Προσ ουρανόν ζχε το όμμα”.
Ακριβϊσ, όπωσ μασ λζει ζνασ φμνοσ :
“τρζψε τα μάτια ςου ψθλά ςτον ουρανό,
ϋ Εκείνον που για χάρθ ςου το αίμα Σου ζχυςε.
Δίχωσ Θεό, δίχωσ ωτιρα , δίχωσ Λυτρωτι
ποτζ δε κα 'χεισ μια ηωι αλθκινι.

