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Με αφορμή την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει το μάθημα της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα δημοτικά σχολεία από την επόμενη διδακτική
χρονιά, αναδημοσιεύουμε σήμερα σχετικό απόσπασμα του κεφαλαίουΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ από το βιβλίο του
π. Θεοδώρου Ζήση (πρωτοδημοσιευμένο στις 20 Απριλίου 2006) "Ηθικά κεφάλαια".

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Ενδιαφέροντα είναι και όσα λέγει (ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος) για την
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, τα οποία βεβαίως βρίσκονται σε
αντίθεση προς όσα η σημερινή ελευθεριάζουσα και αχαλίνωτη βιοθεωρία
και παιδαγωγική προβάλει. Η σαρκική επιθυμία από το δέκατο πέμπτο
έτος της ηλικίας επιτίθεται με σφοδρότητα και η χαλιναγώγησή της είναι
πολύ δύσκολη. Συνιστά να αποφεύγονται τα αισχρά θεάματα και
ακούσματα, που διεγείρουν την επιθυμία. Ως αντιστάθμισμα για την
απώλεια αυτής της ψυχαγωγίας συνιστά τη στροφή του ενδιαφέροντος
των νέων προς άλλες κατευθύνσεις· σε εκδρομές, επισκέψεις πόλεων και
μουσείων, συναναστροφές με πνευματικούς και αγίους ανθρώπους.
Στην εποχή μας η κατάσταση σχετικά με το θέμα αυτό ευρίσκεται πλέον
εκτός ελέγχου. Δεν αρκεί ο καταιγισμός των εντυπώσεων και των
ερεθισμών που δέχονται τα παιδιά από την αναίσχυντη εμφάνιση και την
προκλητική γύμνια ανδρών και γυναικών, που τείνει να γίνει θεσμός, ως
και από την πορνογραφική υστερία ιδιαίτερα των καναλιών της
τηλεοράσεως, οι σοφοί παιδαγωγοί των καιρών μας, ουσιαστικά όμως
καταστροφείς της νεολαίας, προγραμματίζουν την εισαγωγή στα σχολεία
και τη διδασκαλία του μαθήματος της «σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». Η
σοφή παιδαγωγική παράδοση των Πατέρων μας στο θέμα αυτό προσπαθεί
να ελέγξει τους ερεθισμούς και τις εντυπώσεις, ώστε οι νέοι κατά το
δυνατόν ήρεμοι και απερίσπαστοι να ασχοληθούν δημιουργικά με την
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παιδεία και την μάθηση αφ' ενός, και αφ' ετέρου να γευθούν τις χαρές
αυτής της περιοχής μέσα στον ευλογημένο θεσμό του γάμου, ο οποίος έτσι
και σε φυσικό επίπεδο παραμένει πηγή χαράς και ευφροσύνης. Οι
σημερινοί απαίδευτοι παιδαγωγοί δεν αφήνουν ήσυχους τους νέους ούτε
μέσα στο σχολείο, όπου θα έπρεπε να είχαν αποκλεισθή οι πειρασμοί και οι
ερεθισμοί, για να λειτουργεί η παιδεία ως ευγενική διέξοδος και κατάλληλος εργαστηριακός χώρος για τη σπουδή και τη μάθηση. Πόσοι από τους
εκπαιδευτικούς είναι πρόσωπα ηθικά και πνευματικά καλλιεργημένα,
ώστε να αναλάβουν με σοβαρότητα και ευθύνη το έργο αυτό; Και πόσοι
από τους γονείς θα δέχονταν ευχαρίστως αυτή η κατ' εξοχήν ιερή και
προσωπική περιοχή των παιδιών τους να κακοποιηθεί και να διαστραφεί
στα χείλη και στη διδασκαλία του οποιουδήποτε δασκάλου, ο οποίος
μπορεί να κουβαλάει στο θέμα αυτό τις δικές του κακές εμπειρίες και
γνώμες, ακόμη και διαστροφές; Και τί θα απομείνει να μάθουν και να
γευθούν οι νέοι μέσα στο γάμο, όταν τα μαθαίνουν και τα γεύονται έξω
από αυτόν; Γι' αυτό ο γάμος και η οικογένεια έχουν χάσει στις ημέρες μας
κάθε γοητεία και έλξη, αφού τελικώς αυτός ο ιερός και μοναδικός και
προσωπικός δεσμός δύο ανθρώπων ετερόφυλων κατήντησε ένας από τους
πολλούς δεσμούς που είχαν πριν απ' αυτόν άνδρας και γυναίκα,
συγκριτικά μάλιστα σε χειρότερη θέση, αφού συνδέεται με τα προβλήματα
της αναγκαστικής συμβίωσης και των ποικίλων δεσμεύσεων.
Δεν χρειάζεται διδασκαλία εις τα του γάμου. Είναι αυτάρκης διδάσκαλος
η φύση. Ακριβώς όπως δεν χρειάζεται να μάθουμε πώς θα φάμε, και πώς
θα πιούμε και πώς θα κοιμηθούμε. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
Γενεές γενεών ανθρώπων έκαναν γάμους και οικογένειες, και μάλιστα
ευτυχισμένες και σταθερές, χωρίς σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία
αποτελεί μία ακόμη τορπίλη στα θεμέλια της παιδείας και της
οικογενείας. Τελικώς πιστεύει ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι ο γάμος
σε νεαρή ηλικία είναι από τα προσφορότερα μέσα όχι μόνον για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής επιθυμίας αλλά και για
την ευτυχία μέσα στο γάμο.
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