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 Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Να προφυλάξουμε ως
κόρη οφθαλμού τη σχέση 
μεταξύ Εκκλησίας και έθνους»

 Σταύρος Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης

«Η κυβέρνηση σέβεται
το διαφορετικό και θωρακίζει
τα ανθρώπινα δικαιώματα»

 ΗχΗρό μΗνυμα στέλνει ο Αρχι-
επίσκοπος Ιερώνυμος, όπως αποκαλύ-
πτει η Realnews. Μιλώντας σε συνερ-
γάτες του ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να 
προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τη 
σχέση μεταξύ Εκκλησίας και έθνους. 
Ολοι μας οφείλουμε, ο καθένας όπου 
διαφωνεί, να αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά τα σοβαρότατα προβλήμα-
τα που μαστίζουν την κοινωνία και τον 
λαό μας, μακριά από κάθε φύσης ιδεο-
ληψίες και προκαταλήψεις και πάντα με 
πνεύμα σύνεσης, ειλικρίνειας και εθνι-
κής συναίνεσης». 

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για 
την ταυτότητα φύλου, ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς Συνόδου Χάρης Κονιδάρης 
δήλωσε στην «R»: «Η Εκκλησία και ο 
Αρχιεπίσκοπος απηύθυναν ύστατη έκ-
κληση στο σύνολο του πολιτικού κό-
σμου της χώρας για απόσυρση του νο-
μοσχεδίου, γιατί προκαλεί το αίσθημα 
της κοινωνίας, τορπιλίζει τον θεσμό της 
οικογένειας και εξουθενώνει το ανθρώ-
πινο πρόσωπο». «Η Ορθόδοξη Εκκλη-

σία αντιλαμβάνεται και κατανοεί τη δι-
αφορετικότητα κάθε προσώπου, σέβε-
ται την ελευθερία των επιλογών του και 
στηρίζει όλους τους ανθρώπους ανεξαι-
ρέτως, χωρίς την παραμικρή διάκριση. 
Αλλο όμως είναι αυτό και άλλο η ιδεο-
λογική προβολή διά νόμου της διαφο-
ρετικότητας, ως θέσφατο, η νομοθετι-
κή έγκριση, πανηγυρικώ τω τρόπω, μιας 
παρέκκλισης ως πρότυπης συμπεριφο-
ράς για την κοινωνία», κατέληξε ο Χ. Κο-
νιδάρης. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση 
του Γιάννη Ραγκούση περί ομοφυλό-
φιλων εκπροσώπων της Εκκλησίας που 
το κρύβουν, ο Χ. Κονιδάρης κάνει λόγο 
για «αγοραίο και χυδαίο παραλήρημα 
αντικληρητισμού, υπό το προσωπείο 
του προοδευτισμού». «Προς άγραν ψή-
φων ο εν λόγω υποψήφιος για την ηγε-
σίας της Κεντροαριστεράς δεν διστάζει 
,χωρίς αιδώ, χωρίς ίχνος ευπρέπειας, 
να επινοεί και να διακινεί ένα βαρύτα-
τα συκοφαντικό για την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία και τους κληρικούς της αφήγη-
μα», σημειώνει ο Χ. Κονιδάρης.

 «Τό νόμόσχέδιό για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ολοκλή-
ρωσε τον κύκλο των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό της Βουλής συζητήσεων 
στις Επιτροπές και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο 
Δευτέρα. Πρόκειται για προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και για ένα πάγιο αί-
τημα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μετά την ψήφισή του, όπως και την επέκταση του 
συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και τον νόμο για την ίση μεταχεί-
ριση, τίποτα δεν είναι πια ίδιο στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για νομοθετή-
ματα-τομές με στόχο την απελευθέρωση και τη χειραφέτηση της κοινωνίας, που 
αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η κυβέρνηση δεν ανέχεται απλά, αλλά σέβεται το 
διαφορετικό και θωρακίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι συγκυριακών πλει-
οψηφιών και μειοψηφιών.  Η τελική διαμόρφωσή του είναι το αποτέλεσμα ευ-
ρύτατης και πολύμηνης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, την κοι-
νωνία των πολιτών και την επιστημονική κοινότητα, καθώς και παρακολούθησης 
των εξελίξεων της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των κειμένων των διεθνών οργανισμών. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα μιας προοδευτικής κυβέρνησης και ανα-
μένουμε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο στην Ολομέλεια, μακριά από 
μικροπολιτικά παιχνίδια και εξωθεσμικές παρεμβάσεις που θυμίζουν εποχές που 
η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει για πάντα πίσω της».
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Του ΗλΙα ΜπενεΚου

Μ
ε τον… εφιάλτη της ονομαστικής ψηφο-
φορίας, στις κρίσιμες κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες για την έγκριση του νομο-

σχεδίου για την ταυτότητα φύλου, αλλά και την 
τροπολογία για την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης», 
ζουν τα κόμματα, καθώς οι φόβοι για διαφορο-
ποιήσεις και «απώλειες» είναι υπαρκτές και προ-
καλούν ανησυχία στα επιτελεία. Κατά συνέπεια 
τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Βουλή και 
στη συζήτηση που ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, 
με στόχο η ψηφοφορία να διεξαχθεί την Τρίτη, 
ενώ δεν αποκλείεται να μιλήσουν τόσο ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Μέχρι την τελευταία στιγμή, πάντως, και 
στα δύο στρατόπεδα σε πλήρη εξέλιξη θα βρί-
σκονται παρασκηνιακές επαφές και ζυμώσεις με 
στόχο να ξεπεραστεί ο κάβος με τις μικρότερες 
δυνατές απώλειες.

Οι αντιδράσεις κυβερνητικών βουλευτών -ιδί-
ως από τους κόλπους των ΑΝΕΛ- που με δηλώ-
σεις τους στη Realnews επιβεβαιώνουν την πρό-
θεσή τους να μην παράσχουν θετική ψήφο στη 
Βουλή, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο 
Μαξίμου. Εκτός, όμως, από όσους εκφράζουν 
δημοσίως τη διαφωνία τους, δεν αποκλείεται 
ο αριθμός εκείνων που θα διαφοροποιηθούν 

στην ψηφοφορία να είναι πολύ μεγαλύτερος, 
γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό, ενώ 
δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα κομματικής 
πειθαρχίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ανώ-
τατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν ότι δεν 
υπάρχει κανένα ενδεχόμενο απόσυρσης των νο-
μοθετημάτων.

Ειδικότερα, η διάταξη που δίνει υπό προϋπο-
θέσεις τη δυνατότητα διόρθωσης φύλου στα 15 
αντί στα 17 έτη είναι, όπως όλα δείχνουν, εκείνη 
που εξελίσσεται στο μεγάλο αγκάθι και προκα-
λεί τις περισσότερες αντιδράσεις, με χαρακτηρι-
στικότερη εκείνη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Γε-
ωργίας Γεννιά, που έχει ξεκαθαρίσει πως αν δεν 
υπάρξουν αλλαγές, δεν πρόκειται να υπερψηφί-
σει. «Γκρίνια» καταγράφεται και για την τροπολο-
γία που αφορά την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης», 
με τις μεγαλύτερες ενστάσεις να υπάρχουν από 
τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Νίνα 
Κασιμάτη, η οποία εκτιμά πως δεν υπήρξε επαρ-
κής διάλογος, ούτε προηγήθηκε ευρεία συζήτηση 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αντίστοιχη άπο-
ψη εκφράζουν και άλλοι βουλευτές που εκτιμούν 
πως «η συγκεκριμένη τροπολογία δύσκολα μπο-
ρεί να βελτιωθεί». 

Μεγαλύτερες είναι οι ενστάσεις, όμως, και για 
τα δύο αυτά θέματα στους κόλπους των ΑΝΕΛ. 
Για το μεν ζήτημα της ταυτότητας φύλου οι περισ-
σότεροι βουλευτές του κόμματος εκτιμούν πως 
αφήνει παράθυρο για γάμο και τεκνοθεσία από 
ομόφυλα ζευγάρια, ενώ για την τροπολογία που 

Μάχη στη Βουλή
με το βλέμμα
στους… αντάρτες
Πυρετός σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση
για την έγκριση του νομοσχεδίου για την 
ταυτότητα φύλου, αλλά και την τροπολογία
για την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης»
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Κόκκινες γραµµές
από τους βουλευτές

 Γεωργία Γεννιά, βουλευτής Α’ Πειραιώς ΣΥΡΙΖΑ

 Κώστας Κατσίκης, βουλευτής Αττικής ΑΝΕΛ

 ∆ηµήτρης Καµµένος, βουλευτής Β’ Πειραιώς ΑΝΕΛ

 Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής Λάρισας ΑΝΕΛ

 «ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στο νοµοσχέδιο για 
την αλλαγή ταυτότητας του φύλου, είναι 
σταθερή η θέση µου και αποτελεί κόκκι-
νη γραµµή το θέµα της ηλικίας, δηλαδή το 
15ο έτος. Η προχειρότητα µε την οποία θε-
ωρώ ότι έχει συνταχθεί το σχέδιο νόµου 
και η χρονική περίοδος στην οποία κατατί-
θεται µε οδηγούν στην απόφαση να ψηφί-
σω επί της αρχής, αλλά να εξετάσω προσε-
κτικά τις διατάξεις που αφορούν στην αλ-
λαγή ταυτότητας φύλου, και σε κάθε περί-
πτωση τη διάταξη για το όριο ηλικίας, που 

δεν θα ψηφίσω εάν δεν αλλάξει. Αλλωστε, 
ο κ. Κοντονής αρχικά ήταν κάθετος στο θέ-
µα της ηλικίας, το οποίο όριζε στα 17 έτη 
συµπληρωµένα. Σήµερα, το σχέδιο νόµου 
κατεβαίνει µε το όριο των 15 ετών, όταν 
η επιστηµονική κοινότητα αλλά και η λογι-
κή λένε ότι ο εγκέφαλος ενός ατόµου ανα-
πτύσσεται µέχρι τα είκοσι και πλέον χρό-
νια. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό µέχρι 
τότε το άτοµο να αλλάξει τις προτιµήσεις 
του, τους επαγγελµατικούς ορίζοντες, αλ-
λά και τις συναισθηµατικές επιλογές του».

 «Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την “Τουρκική 
Ενωση Ξάνθης” απεσύρθη και δεν επανήλ-
θε. Θέλουµε να δούµε εγγράφως τις βελ-
τιώσεις, οι οποίες λέγεται ότι θα γίνουν, 
προκειµένου να αποφανθούµε. Αν επα-
νέλθει στην ίδια µορφή, βεβαίως θα εκ-
δηλώσουµε την ίδια αντίδραση, µη απο-
δεχόµενοι να υπερψηφίσουµε ένα τέτοιο 
νοµοθέτηµα. ∆ιαφωνούµε κάθετα και µε 
τη νοµική αναγνώριση ταυτότητας φύλου 
µε µια απλή διόρθωση, που θα γίνεται µε 
δήλωση εκείνου που θέλει να διορθώσει 
το φύλο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Εκεί-
νος που θα έχει το δικαίωµα να προβαί-

νει σε διόρθωση φύλου µε µια απλή δή-
λωση, υπό την αιτιολογία ότι νιώθει απλά 
και µόνο τη δυσφορία του γένους -χωρίς 
όµως να κάνει απολύτως τίποτα προκει-
µένου να αλλάξει τα φυλετικά του χαρα-
κτηριστικά- θα µπορεί να συνάπτει σχέ-
ση µε οµόφυλό του δηλώνοντας ότι είναι 
του αντίθετου φύλου. Στην ουσία θα µπο-
ρεί να δηµιουργεί οµοφυλοφιλική σχέση, 
η οποία νοµικά αναγνωρίζεται ως ετερο-
φυλοφιλική και η οποία θα εµπίπτει στις δι-
ατάξεις του Αστικού Κώδικα που προβλέ-
πει τον γάµο και θα αποτελεί την προϋπό-
θεση για την τεκνοθεσία».

 «ΕΜΜΕΝΩ στην αρνητική ψήφο σε ό,τι αφορά την τροπολογία για την “Τουρκική 
Ενωση Ξάνθης” και επιµένω στο να προστεθεί στη µεταβατική διάταξη η πρόβλεψη ότι 
θα απορρίπτεται κάθε αίτηση ανάκλησης ή µεταρρύθµισης, όταν δηµιουργείται κίνδυ-
νος διατάραξης της δηµόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, ή απειλούνται µε κατα-
στρατήγηση οι διεθνείς συνθήκες της χώρας, όπως η Συνθήκη της Λωζάνης. Ο Ερντο-
γάν ονειρεύεται αλλαγή συνόρων, εµείς θα του το κάνουµε εφιάλτη. Σαφής αρνητική 
ψήφος και στο νοµοσχέδιο για το φύλο, διότι µετά την ψήφισή του θα επιτραπεί και 
επίσηµα η τεκνοθεσία στα οµόφυλα ζευγάρια, τα οποία µε µία απλή δήλωση θα κατα-
στούν ετερόφυλα, καθώς επίσης -για τον ίδιο λόγο- και ο γάµος οµόφυλων ζευγαριών. 
Θεωρώ απαράδεκτο το να πέσει η ηλικία επιλογής φύλου στα 15 έτη, ενώ είναι ανε-
παρκής µέχρι και σήµερα η επιστηµονική τεκµηρίωση από τους αρµόδιους φορείς».

 «ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΩ τις διατάξεις που αφορούν την αλλαγή φύλου µε απλή δήλω-
ση, διότι η νοµική διαδικασία που περιγράφεται είναι πολύ απλή για ένα τόσο σύν-
θετο νοµικό θέµα, ενώ θα έπρεπε να τίθενται περισσότερα κριτήρια. Το βασικότερο, 
όµως, είναι ότι ανοίγει η πόρτα για υιοθεσία από οµόφυλα ζευγάρια, κάτι το οποίο εί-
ναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή συνθήκη για τα δικαιώµατα του παιδιού, στον Αστικό 
Κώδικα, αλλά και στα επικρατούντα χρηστά ήθη που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο,  
Για την τροπολογία για την “Τουρκική Ενωση Ξάνθης” δεν πρόκειται να ψηφίσω αν 
δεν υπάρξουν βελτιώσεις στη διατύπωση. Θα περιµένω για να τοποθετηθώ όταν αυ-
τή έρθει στη Βουλή». 

ΤΙ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ «R»

αφορά την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης» υποστηρί-
ζουν πως µέχρι στιγµής δεν έχουν «δει» ακόµη τις 
απαραίτητες βελτιώσεις και κατά συνέπεια αν αυ-
τές δεν υπάρξουν, δεν πρόκειται να δώσουν θετι-
κή ψήφο. Τις θέσεις αυτές επιβεβαιώνουν µε δη-
λώσεις τους στην «R» οι βουλευτές των ΑΝΕΛ ∆η-
µήτρης Καµµένος, Κώστας Κατσίκης και Βασί-
λης Κόκκαλης. 

Την ίδια ώρα, όµως, προβληµατισµός υπάρχει 
και στην Πειραιώς, που αναζητεί «έξοδο κινδύνου», 
καθώς βλέπει ότι η ρύθµιση προκαλεί τριγµούς και 
αναταράξεις και στο δικό της γήπεδο, λόγω των δι-
αφορετικών απόψεων που διατυπώνονται στους 
κόλπους της. Το Μοσχάτο αναµένεται να καταθέ-
σει τη δική του πρόταση για την αλλαγή φύλου, 
ευελπιστώντας πως αυτό θα είναι το «κλειδί» για 
να ξεπεράσει η ηγεσία τις αντιδράσεις που υπάρ-
χουν και στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Οµάδα. 

Ενδεικτική η περίπτωση του Γιώργου Κασαπίδη, 
ο οποίος, µιλώντας στην «R», ξεκαθάρισε ότι δεν 
πρόκειται να ψηφίσει το νοµοσχέδιο, σηµειώνο-
ντας ότι «είναι αντίθετο µε τις αρχές και τις αξίες µε 
τις οποίες µεγάλωσα. ∆εν είναι επιστηµονικά απο-
δεκτό και δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικά». Αξίζει 
να σηµειωθεί, πάντως, ότι συνάδελφοί του, ειδικά 
της επαρχίας, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους εκφρά-
ζουν αντίστοιχες απόψεις και έχουν µεταφέρει το 
µήνυµα και στην Πειραιώς. Σε πολλές περιπτώσεις, 
δε, ασκείται περαιτέρω πίεση προς τους βουλευ-
τές και από τις τοπικές περιοχές όπου εκλέγονται.

«Παρενέργειες», πάντως, από τον «ιερό πόλεµο» 
εντοπίζονται και στον χώρο της Κεντροαριστεράς, 
µε ενδεικτική την κόντρα του Γιάννη Ραγκούση µε 
την Εκκλησία, λόγω των δηλώσεών του περί οµοφυ-
λόφιλων ιερέων που το κρύβουν. Τη στήριξή τους 
στο πρόσωπό του, πάντως, έσπευσαν να δηλώσουν 
ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιώργος Καµίνης.

Μετωπική κυβέρνησης-Εκκλησίας 
∆εν είναι, όµως, µόνο οι αντοχές των Κοινοβουλευ-
τικών Οµάδων που δοκιµάζονται, αφού η νοµοθε-
τική πρωτοβουλία για τη νοµική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου έχει ήδη δηµιουργήσει µετωπι-
κή µεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας. Ειδικότερα, 
από την κυβέρνηση, αν και δηλώνουν πάντα ανοι-
χτοί σε διάλογο, εµφανίζονται αποφασισµένοι να 
προχωρήσουν µέχρι τέλους στην ψήφιση του νο-
µοσχεδίου, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις της 
∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, καθώς εκτιµούν πως µε 
αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται η πάγια θέση για 
προώθηση προοδευτικών τοµών µε στόχο την προ-
στασία των ατοµικών δικαιωµάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ
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προβληµατι-
σµό, ενώ δεν 
αποκλείεται να 
τεθεί και θέµα 
κοµµατικής 
πειθαρχίας. Σε 
κάθε περίπτω-
ση, πάντως, 
ανώτατες 
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κές πηγές 
διαβεβαίωναν 
ότι δεν υπάρ-
χει κανένα 
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απόσυρσης 
των νοµοθετη-
µάτων


