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Αξιότιμε κ. Υπουργζ,
Ωσ γονείσ κι γνωρίηοντασ τθ μόρφωςθ και τθν ευαιςκθςία ςασ κα κζλαμε να ςασ
γνωρίςουμε τθν ανθςυχία μασ για το παρακάτω κζμα. Πλθροφορθκικαμε ότι αποςτείλατε
τθν υπ’ αρικμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 Εγκφκλιο με κζμα: «Υλοποίθςθ ςτο
Γυμνάςιο Θεματικισ Εβδομάδασ και Ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ηθτιματα Διατροφισ, ΕκιςμοφΕξαρτιςεων και Εμφφλων Ταυτοτιτων» κατά το Σχολικό ζτοσ 2016-2017». Στθν ενότθτα
«Ζμφυλεσ Ταυτότθτεσ» οι επιμζρουσ κεματικζσ αναφζρονται : «1. Σωματικζσ αλλαγζσ ςτθν
Εφθβεία, 2. Βιολογικό και Κοινωνικό φφλο, 3. Αποδομϊντασ τα ζμφυλα ςτερεότυπα και 4.
Ανκρϊπινα δικαιϊματα και δικαιϊματα των γυναικϊν». Στισ κεματικζσ που αφοροφν γονείσ
και εκπαιδευτικοφσ, αναφζρονται εκτόσ των άλλων και οι κεματικζσ: «ςεξουαλικόσ
προςανατολιςμόσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα», «θ ομοφοβία και θ τρανςφοβία ςτθν
κοινωνία και το ςχολείο» [1].
Κατά τον κεματικό αυτό άξονα καλοφνται τα παιδιά μασ να «αποδομιςουν τα
ζμφυλα ςτερεότυπα», να προβλθματιςτοφν
ίςωσ και αυτά με τον «ςεξουαλικό
προςανατολιςμό τουσ» όπωσ προςτάηουν τα «ανκρϊπινα δικαιϊματα» ϊςτε να πάψει
τάχα θ «ομοφοβία και θ τρανςφοβία ςτθν κοινωνία και ςτο ςχολείο.»
Σεβόμενοι όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, άρα και εκείνουσ με διαφορετικό ςεξουαλικό
προςανατολιςμό, διδάςκουμε και ςτα παιδιά μασ το ςεβαςμό ςτθν ελεφκερθ επιλογι
(ςωςτι ι μθ) του κάκε ανκρϊπου. Ωςτόςο αντιτικζμεκα ςτθν διαφιμιςθ τθσ πρόωρθσ
ζναρξθσ ςεξουαλικϊν ςχζςεων κακϊσ και των διαφορετικϊν ςεξουαλικϊν προτιμιςεων
που μπορεί να μπερδζψει ι να αποπροςανατολίςει τα παιδιά μασ.
Η ωσ τϊρα ευκαιριακι εφαρμογι τθσ ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ από Φορείσ
ςτα ςχολεία ζχει δείξει ότι ςυχνά οι «ειδικοί» ςτισ παρουςιάςεισ τουσ, κεωροφν τισ
προγαμιαίεσ ςχζςεισ ωσ δεδομζνο για τα παιδιά του Γυμναςίου και τθν εγκράτεια ωσ κάτι
το μθ εφικτό – μθ ςεβόμενοι, ζτςι, τα πιο ςυγκρατθμζνα παιδιά και ωκϊντασ τα ζμμεςα
ςτο να δοκιμάςουν πρόωρα κάτι για το οποίο δεν είναι ακόμα ζτοιμα ι προςκροφει ςτισ
θκικζσ τουσ αξίεσ. Τα πολφ ςθμαντικά αλλά ςυγχρόνωσ δφςκολα και ευαίςκθτα κζματα που
άπτονται τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ δεν είναι ςωςτό οφτε και αποτελεςματικό, να
παρουςιάηονται ςε ζνα μεγάλο και ανομοιογενζσ ακροατιριο, όπωσ π.χ. ζνα τμιμα
ςχολείου ι -ακόμα χειρότερα- ςε περιςςότερα τμιματα ταυτόχρονα. Τα άτομα που
απαρτίηουν αυτό το ακροατιριο είναι παιδιά διαφορετικϊν φφλων, με διαφορετικά
επίπεδα ωριμότθτασ, διαφορετικϊν ιδεολογικϊν και θκικϊν αντιλιψεων, και με άλλο
βακμό ςεξουαλικϊν εμπειριϊν. Tα παιδιά του Γυμναςίου είναι βιολογικά και ψυχολογικά
ανϊριμα και αυτό τα κακιςτά ευάλωτα ςτθν επικίνδυνθ περιζργεια παρά τισ
προειδοποιιςεισ για τον κίνδυνο των αφροδίςιων νοςθμάτων. Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ
ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ -παρά τισ καλζσ προκζςεισ- δεν ζχει τα αναμενόμενα
αποτελζςματα [2]: Δεν μειϊνονται οι εφθβικζσ εγκυμοςφνεσ [3] και παράλλθλα -ςαν
αποτζλεςμα τθσ «διαφιμιςθσ» χριςθσ των προφυλακτικϊν ζναντι τθσ αποχισ- ο μζςοσ
όροσ τθσ θλικίασ ζναρξθσ τθσ ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ γίνεται όλο και χαμθλότεροσ [4].
Ειδικά όςον αφορά τθν ομοφυλοφιλία, οφείλουμε να τονίςουμε επιπλζον και τουσ
κινδφνουσ που εγκυμονεί. Πρόςφατεσ ζρευνεσ ζχουν επιβεβαιϊςει ότι οι
ομοφυλόφιλοι παρουςιάηουν πολφ ςυχνότερα κατάκλιψθ, απόπειρεσ αυτοκτονίασ,

γενικευμζνθ αγχϊδθ διαταραχι, διαταραχι διαγωγισ, χριςθ ουςιϊν και αλκοολιςμό. Τα
προβλιματα αυτά είναι πολφ πιο ζντονα ςτα αμφιςεξουαλικά άτομα. Επίςθσ οι
ομοφυλόφιλοι άνδρεσ παρουςιάηουν αυξθμζνο κίνδυνο για μεταδιδόμενα νοςιματα,
όπωσ ςφφιλθ, γονόρροια, θπατίτιδα B και C, ζρπθτα γεννθτικϊν οργάνων και AIDS, κακϊσ
και οριςμζνουσ τφπουσ καρκινωμάτων. Οι πρϊτεσ περιπτϊςεισ HIV/AIDS αναφζρκθκαν το
1981 ςε νζουσ άνδρεσ ομοφυλοφίλουσ. Στισ ανεπτυγμζνεσ δυτικζσ κοινωνίεσ, θ πλειοψθφία
των νοςοφντων και των φορζων, είναι άνδρεσ ομοφυλόφιλοι [5]. Για κανζνα λόγο λοιπόν
δεν πρζπει θ ομοφυλοφιλία να ςυηθτιζται μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ωσ εναλλακτικόσ
τρόποσ ςεξουαλικότθτασ.
Μπορεί θ κοινότθτα των ομοφυλοφίλων να χαιρετίηει και να ςυγχαίρει τθν
«καινοτομία» τθσ εγκυκλίου [6], εμείσ όμωσ οι γονείσ αντιτικζμεκα. Εν μζςω θκικισ,
κοινωνικισ και οικονομικισ κρίςεωσ επιμζνουμε να κρατάμε τισ αξίεσ και τα ιδανικά μασ.
Δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζναν «προοδευτικό» να ενκαρρφνει τισ προγαμιαίεσ ςχζςεισ και
να προπαγανδίςει τθ διαςτροφι τθσ ςεξουαλικότθτασ. Δεν κα δεχτοφμε πειραματιςμοφσ
και πρωτοβουλίεσ εισ βάροσ των παιδιϊν μασ.
Εμείσ οι γονείσ εμπιςτευόμαςτε κακθμερινά τα παιδιά μασ, που είναι ότι
πολυτιμότερο ζχουμε, ςτα ςχολεία, τουσ κεματοφφλακεσ τθσ παιδείασ, και περιμζνουμε να
λάβουν «τθν θκικι, πνευματικι, επαγγελματικι και φυςικι αγωγι, τθν ανάπτυξθ τθσ
εκνικισ και κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ
πολίτεσ.» όπωσ ακριβϊσ αναγράφεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 16του Συντάγματοσ.
Όμωσ θ εφαρμογι τθσ εν λόγω εγκυκλίου, καταπατϊντασ ευκζωσ το Σφνταγμα, βάηει τουσ
φφλακεσ τθσ παιδείασ να ειςθγοφνται τθν θκικι, πνευματικι και φυςικι αποδόμθςθ, που
ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν θκικι, και κρθςκευτικι μασ ςυνείδθςθ και μετατρζπει τα
παιδιά μασ ςε χειραγωγοφμενα όντα.
Εξάλλου, το . .
–
που κφρωςε τθν υρωπαϊκι φμβαςθ για τα
ικαιώματα του νκρώπου (  ι φμβαςθ τθσ Ρώμθσ) και ςφμφωνα με το άρκρο του
Προςκζτου Πρωτοκόλλου αυτισ " ικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ" ορίηει ότι :
«Ουδείσ δφναται να ςτερθκι του δικαιώματοσ όπωσ εκπαιδευκι. Παν ράτοσ εν τθ αςκιςει
των αναλαμβανομζνων υπ' αυτοφ κακθκόντων επί του πεδίου τθσ μορφώςεωσ και τθσ
εκπαιδεφςεωσ κα ςζβεται το δικαίωμα των γονζων όπωσ εξαςφαλίηωςι τθν μόρφωςιν και
εκπαίδευςιν ταφτθν ςυμφώνωσ προσ τασ ιδίασ αυτών κρθςκευτικάσ και φιλοςοφικάσ
πεποικιςεισ». Βάςθ του νόμου αυτοφ, δεν ζχετε το δικαίωμα να ειςάγετε ςτα ςχολεία με
αυτόν τον αυταρχικό και αντιδθμοκρατικό τρόπο, κζματα αςφμφωνα με τισ πεποικιςεισ
μασ και εριμθν μασ!
Όςον αφορά ςτο κζμα τθσ Σεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ, οι Ειδικοί προτείνουν
πλζον τθν εξατομικευμζνθ ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ (Tailor-made sex education)
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε παιδιοφ και ςε ςυνεργαςία πάντα με τουσ γονείσ [7]. Τθν
εξατομικευμζνθ αυτι διαπαιδαγϊγθςθ αρμόδιοι να τθν κάνουμε είμαςτε εμείσ. Η κζςθ μασ
είναι ότι εμείσ οι γονείσ είμαςτε αυτοί που πρζπει να ενθμερωνόμαςτε από αρμόδιουσ
ιατρικοφσ φορείσ, και ςτθ ςυνζχεια εμείσ - γνωρίηοντασ τθν ψυχοςφνκεςθ και το επίπεδο
ωριμότθτασ των παιδιϊν μασ- να τουσ προςφζρουμε τθν εξατομικευμζνθ ςεξουαλικι
διαπαιδαγϊγθςθ που ζχουν ανάγκθ.
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ΑΝ ΤΜΦΩΝΕΙΣΕ ΜΕ ΣΟ ΑΝΩΣΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΕΣΕ
ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΝΔΕΜΟ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRVzUOAIOSmX0kGopDtmtZccAy44
yh6Gc_9n8H6nZFk_5QDQ/viewform

Βιβλιογραφικές Πηγές:
[1] Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, «Υλοποίθςθ ςτο Γυμνάςιο
Θεματικισ Εβδομάδασ Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ηθτιματα Διατροφισ,
Εκιςμοφ-Εξαρτιςεων και Ζμφυλων Ταυτοτιτων κατά το Σχολικό Ζτοσ 2016-2017»,
Εγκφκλιοσ με Αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2 /23-12-2016.
[2] Wight, Daniel (Leader of the Sexual Health and Families programme at the MRC Social
and Public Health Sciences Unit, Glasgow) “The effectiveness of school-based sex education:
What do rigorous evaluations in Britain tell us?”, Education and Health journal, Vol.29 No. 4,
2011
[3] Sabia, Joseph J., “Does sex education affect adolescent sexual behaviors and health?,”
Journal of Policy Analysis and Management, 6 September 2006.
[4] Oettinger, Gerald S. (University of Texas at Austin) « The Effects of Sex Education on Teen
Sexual Activity and Teen Pregnancy», Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 3, June
1999.
[5] Προκοπάκθ Καλλιόπθ (Ψυχιάτροσ παιδιϊν και εφιβων), «Ιατρικά Δεδομζνα για τθν
Ομοφυλοφυλία», εκδόςεισ «Λυχνία», 2008.
[6] ColourYouth – Κοινότθτα LGBTQ Νζων Ακινασ, «Περί των αντιδράςεων ςτθν εγκφκλιο
του Υπουργείου Παιδείασ για τισ Ζμφυλεσ Ταυτότθτεσ», διακζςιμο από
http://colouryouth.gr/2017/01/21/peri_ton_antidraseon_stin_egkiklio_tou_upourgeiou_pai
deias_gia_tis_emfiles_tautotites/ 21 Ιανουαρίου 2017.
[7] Paton, David (κακθγθτισ ςτο Nottingham University), “Compulsory sex education won’t
reduce rates of teenage pregnancy”, The Conversation, October 24, 2014.

