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Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας, ως μέλος της ορθοδόξου Εκκλησίας
και ως ελληνίδα πολίτις και μητέρα με τέσσερα παιδιά, εκφράζω τη
βαθιά μου ανησυχία και την αντίθεσή μου (που εξ’ όσων γνωρίζω αποτελεί
πραγματική ανησυχία και αντίθεση και πολλών άλλων) για την επιχειρούμενη
επικείμενη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου για τη
νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, επειδή με το παραπάνω σχέδιο
νόμου:
1. Kαταστρατηγείται ο νόμος του Θεού στην Αγία Γραφή «και εποίησεν ο
θεός τον άνθρωπον, κατ΄εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ
εποίησεν αυτούς» (Γεν. Α,27) και αναιρείται η διδασκαλία των αγίων
Πατέρων και του Κανονικού Δικαίου της Εκκλησίας για τον γάμο και την
οικογένεια.
2. Δέχεται ένα ακόμα χτύπημα ο γάμος ως εκκλησιαστικό γεγονός
σταθερής αγαπητικής σχέσης και κοινωνίας ενός άνδρα με μια γυναίκα και
υπονομεύεται η οικογένεια ως συνεκτικό διαχρονικά στοιχείο της
ελληνικής κοινωνίας στη βάση του σχήματος πατέρας-άνδρας/μητέραγυναίκα/παιδιά, αγόρια-κορίτσια.
3. Αναιρείται στην πράξη η έννοια του προσώπου ως μοναδικού και
ανεπανάληπτου τρόπου υπάρξεως του παιδιού.
4. Αναιρείται η αλήθεια ότι το φύλο, ως σημαντικό στοιχείο
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

εξατομικεύσεως του ανθρώπου, διέπεται από την αρχή της μη ελεύθερης
επιλογής, της σταθερότητας και της μη μεταβλητότητας με βάση τα οποία το
φύλο ούτε επιλέγεται ελεύθερα, ούτε και μεταβάλλεται ελεύθερα.
Εισάγεται το παράδοξο, να έχει το άτομο το δικαίωμα στην αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου (με δικαίωμα αλλαγής και 2η φορά), όπως την
αισθάνεται ανεξάρτητα από το βιολογικό φύλο, ενώ είναι γνωστό ότι
φύλο χωρίς αναφορά σε βιολογικά γνωρίσματα δεν υπάρχει.
Δεν υπολογίζονται οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την
αγωγή των παιδιών τα οποία θα βιώνουν τη σύγχυση φύλου όταν τα ίδια
θα αλλάζουν φύλο, αλλά και όταν αργότερα θα γίνουν τα ίδια γονείς και θα
διαχέουν στα παιδιά τους την ίδια σύγχυση φύλου.
Παρακάμπτεται η δυνατότητα συμβολής της ιατρικής
επιστήμης στην επίλυση προβλημάτων που συναρτώνται με το θέμα αυτό
κάτι που αντίκειται στη λογική και δε συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες.
Επιδεικνύεται μια προφανής έλλειψη υπευθυνότητας όταν το
δικαίωμα αλλαγής φύλου θα δίνεται σε παιδιά για τα οποία σε άλλα θέματα ο
νόμος αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του ανηλίκου ή της μετεφηβικής ηλικίας
όταν προκύπτουν πράξεις που έγιναν με απουσία κριτικής σκέψης ή
επιπολαιότητας.
Πλήττεται η ασφάλεια δικαίουκαι η βεβαιότητα ότι πρόκειται για το
ίδιο πρόσωπο που πράττει, συναλλάσσεται, επικοινωνεί, συνάπτει σχέσεις
μέσω διαδικτύου, επισκέπτεται χώρους αβάτου όπως το Άγιο Όρος ή
παρανομεί.
Δημιουργούνται με τη μεγάλη μυστικότητα που καθιερώνεται στο
θέμα αυτό, κίνδυνοι αποφυγής εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του ατόμου
που αλλάζει φύλο και απόκρυψης σημαντικού στοιχείου της προσωπικότητας
που μπορεί να επηρεάσει τις διανθρώπινες σχέσεις σε πλαίσιο έλλειψης
διαφάνειας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την απόσυρση του παραπάνω νομοσχεδίου.

Πάτρα 6/10/2017
Σοφία Ριζογιάννη
Μητέρα με τέσσερα παιδιά
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***
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υπογράψει και το σχετικό Ψήφισμα διαμαρτυρίας
για το Σχέδιο Νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
ΕΔΩ
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