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ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γράφει η Νίκη Καλτσόγια 
Οµότιµη Καθηγήτρια

Η κατάθεση στη Βουλή του νο-
µοσχεδίου του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης για τη «νοµική 
αναγνώριση της ταυτότητας 

φύλου» και η συζήτηση που έχει αρ-
χίσει  παρουσιάζει  ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, γιατί αγγίζει πολλές πλευ-
ρές  όχι µόνο  για την προστασία 
της προσωπικότητας ατόµων που 
ζητούν την αναγνώριση άλλου  φύ-
λου  απ’  αυτό που αναγράφεται στα 
δελτία ταυτότητάς τους.  Αναγραφή 
που κατά γενικά αρχή απεικονίζει το  
βιολογικό τους φύλο.  Οι συζητήσεις 
στη Βουλή έχουν πάρει πολιτικές δι-
αστάσεις, µε δύο βασικές όψεις. Συ-
ζητήσεις που επιδιώκουν τη δικαί-
ωση των αιτούντων για τη νοµική  
αναγνώριση  του φύλου στο οποίο 
υποστηρίζουν ότι ανήκουν  και στα 
επιχειρήµατα υπέρ του βιολογικού 
φύλου, ως του µόνου στοιχείου της 
προσωπικότητας των ατόµων. Το  
αίτηµα αυτό  αφορά µικρή οµάδα 
ατόµων. Όµως αυτό δε σηµαίνει ότι 
η πολιτεία δεν πρέπει να σταθεί  στα 
αιτήµατα πολιτών της για το σεβα-

σµό της προσωπικότητάς τους. 
Η φύση προσδιόρισε το ρόλο των 
δύο φύλων, άνδρα και γυναίκας, 
για τη διαιώνιση του ανθρώπινου 
είδους, όπως για κάθε άλλο είδος 
ζωής στον πλανήτη. Αυτές  τις δι-
απιστώσεις επιβεβαιώνει κατηγο-
ρηµατικά η ιατρική επιστήµη κατά 
τρόπο απόλυτο. Σε µια δηµόσια 
συζήτηση σε βραδινή εκποµπή της 
ΝΕΤ προ καιρού, διακεκριµένος 
΄Ελληνας καθηγητής της Ιατρικής 
είπε χαρακτηριστικά πάνω στο θέµα 
αυτό: «Όχι µόνο το σώµα της γυναί-
κας είναι πλασµένο να φέρνει το νέο 
άνθρωπο στον κόσµο, αλλά από την 
ίδια τη  στιγµή της σύλληψης αρ-
χίζουν αλλαγές όχι µόνο στο σώµα 
αλλά ακόµα και στα αισθήµατα για 
να µπορέσει η γυναίκα να δεχτεί το 
µεγάλο βάρος –αλλά και θαύµα- να 
φέρει νέα ζωή στον κόσµο». Αλλά 
και  σε επιστολή του στην εφηµερίδα 
Καθηµερινή (3.10) ο γιατρός Θεοδ. 
∆όσιος,   γράφει µεταξύ άλλων: 
«Ζούµε στον αιώνα της απόλυτης 
ελευθερίας του ατόµου και ως φιλε-
λεύθεροι πιστεύουµε ότι οι ενήλικοι 
είναι απολύτως ελεύθεροι να επιλέ-
γουν τον ή τη σεξουαλικό(κή) τους 
σύντροφο, ακόµα και από το ίδιο 

φύλο. Ωστόσο αυτή η επιλογή του 
συνιστά απλώς αλλαγή σεξουαλικής 
συµπεριφοράς. Σε καµιά περίπτωση 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί αλλα-
γή της ταυτότητας φύλου. ∆ηλαδή 
ένα άτοµο  που φέρει ζεύγος χρωµα-
τοσωµάτων xy ανήκει πάντοτε στο 
ανδρικό φύλο, ανεξάρτητα από τις 
σεξουαλικές του προτιµήσεις.» 
Όµως αυτά τα εκ φύσεως χαρακτηρι-
στικά  οι κοινωνίες των ανθρώπων, 
στην ιστορική τους εξέλιξη, τα πλαι-
σίωσαν  µε αντιλήψεις και θεωρίες 
που οδήγησαν στην  περιθωριοποί-
ηση των γυναικών. Οι αγώνες τους  
για την αναγνώριση των δικαιωµά-
των τους υπήρξαν µακροχρόνιοι και 
καταγράφονται στη νεώτερη ιστορία 
ως  φεµινιστικό κίνηµα. Η θεωρία 
της Σιµόν ντε Μποβουάρ «γυναίκα 
δε γεννιέσαι, γίνεσαι», κυριάρχησε 
στους αγώνες των γυναικών.. 
 Το θέµα της ταυτότητας του 
φύλου δεν είναι ασήµαντο,  επειδή 
αφορά τα  δικαιώµατα µικρής µειο-
ψηφίας  ανθρώπων. Η Ιερά Σύνο-
δος της Εκκλησίας σε πλήρη σύνθε-
ση της Ιεραρχίας της Ελλάδος, υπό 
την προεδρία του αρχιεπισκόπου κ. 
Ιερωνύµου, εξαπέλυσε δριµύ «κα-
τηγορώ» και ζήτησε την απόσυρση 
του νοµοσχεδίου για την ταυτότη-
τα φύλου, µε το αιτιολογικό ότι «το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο προκαλεί 
το αίσθηµα της κοινωνίας και τορ-
πιλισµό του ιερού θεσµού της οι-
κογένειας». (εφ.Καθηµερινή, 6.10). 
Απόλυτα τεκµηριωµένο είναι το άρ-
θρο στην εφηµερίδα Ριζοσπάστης  
της 1ης τρέχοντος µηνός, µε τίτλο: 
«Η θέση του ΚΚΕ για την «ταυτότητα 
φύλου» και οι ανορθολογικές θεω-
ρίες της κυβέρνησης» (σελ. 27, υπο-
γράφει Ευ. Χ.). Ασφαλώς δεν πρέ-
πει να υποτιµήσει κανείς εκτός από 
τις ανθρωπολογικές διαστάσεις του 
προβλήµατος και τις πολιτικές του 
διαστάσεις και αυτές αναδεικνύει το 
άρθρο αυτό του Ριζοσπάστη: «Η ου-
σία των απόψεων του κυβερνώντος 
ΣΥΡΙΖΑ  δεν περιορίζεται στον τρό-
πο που αντιλαµβάνονται το φύλο. 
Βρίσκεται στην απολυτοποίηση της 
ατοµικής εµπειρίας ως αφετηρίας 
και πηγής προέλευσης της γνώσης, 
σε βάρος της κοινωνικής εµπειρίας, 
σε βάρος τελικά της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας. Βάζει µε τον τρό-
πο αυτό το λιθαράκι του να εµπεδώ-
νεται στη συνείδηση και τον τρόπο 
ζωής η αναζήτηση «ατοµικής λύσης» 
στα κοινωνικά προβλήµατα, στα 
αδιέξοδα για τα οποία ευθύνεται η 
σηµερινή κοινωνία.»
 Η συζήτηση ειδικά του νο-
µοσχεδίου αυτού στη Βουλή έχει 
αναµφισβήτητα µεγάλο ενδιαφέ-
ρον. Είναι µια ακόµα καταγραφή 
του συγκρουσιακού χαρακτήρα λει-
τουργίας  του ελληνικού πολιτικού 
συστήµατος, όπου τα κοµµατικά  
συµφέροντα  Κυβέρνησης και αντι-
πολίτευσης αντικαθιστούν τον υπεύ-

θυνο πολιτικά λόγο µέσα στις αρχές 
της ∆ηµοκρατίας, του Κράτους ∆ι-
καίου και του σεβασµού των δικαι-
ωµάτων των πολιτών και βέβαια στα 
πλαίσια των αξιών του πολιτισµού 
µας. «Η µόδα είναι µε το µέρος του 
φύλου των Αγγέλων. Αρθρώνει τη 
γλώσσα των φύλων που δεν έχουν 
φύλο. Κι’  εδώ µιλάω στην κυριολε-
ξία. Στις πασαρέλες, το πρότυπο της 
οµορφιάς λογοκρίνει τα χαρακτηρι-
στικά του φύλου, όπως λογοκρίνει 
και το παραµικρό ίχνος ερωτισµού. 
… Αν δεν υπάρχει φύλο  βιολογι-
κό, αν δεν υπάρχει φύση, τότε γιατί 
χρειάζεται να παρέµβεις στη φύση 
για να αλλάξεις το βιολογικό σου 
φύλο;» γράφει στο άρθρο του στην 
εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 2ας 
του µηνός, ο Τάκης Θεοδωρόπου-
λος, µε τίτλο: «Τα φύλα δεν έχουν 
φύλο». 
Εκείνο που δεν  έθιξαν οι οµιλητές 
στη Βουλή και οι αρθρογράφοι  εί-
ναι ότι τελικά στο όνοµα της µετανε-
ωτερικότητας  δεν µηδενίζουµε απλά 
βασικές αξίες του πολιτισµού µας, 
που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο 
και την ανάπτυξη της προσωπικό-
τητάς του. Αντίθετα µε κάθε τρόπο, 
στο όνοµα µιας δήθεν απελευθέρω-
σης, τον καθιστούµε εχθρό της ίδιας 
της κοινωνίας, αλλά και έρµαιο στις 
βουλήσεις της αγοράς, αυτής που 
στο όνοµα µιας ιδεολογίας απελευ-
θέρωσης, δήθεν ανθρωπιστικής ή 
ριζοσπαστικής, τον  ρίχνουµε βορά 
σε µια άναρχη κοινωνία, που µόνη 
αξία της είναι το χρήµα και η εκµε-
τάλλευση του ανθρώπου. 
 Και ένα τελευταίο ερώτηµα: 
Ποιες είναι ο θέσεις στο θέµα αυτό 
του σηµερινού φεµινισµού; Φαίνε-
ται ότι  πλέον το έχει παρασύρει κι’  
αυτό η µετανεωτερικότητα. Αποδέ-
χεται ή και πρωτοστατεί σε κάθε αί-
τηµα κοινωνικής οµάδας, στο όνο-
µα της απελευθέρωσης του ατόµου. 
Είναι το «µεταφεµινιστικό κίνηµα».. 
Κι’  όµως το φεµινιστικό κίνηµα στις 
σηµερινές πολυπολιτισµικές κοινω-
νίες θα είχε ένα τεράστιο ρόλο να 
παίξει για τη θέση  των γυναικών 
στον κόσµο.  Ίσως γιατί πίστεψε ότι 
η απελευθέρωση της γυναίκας έχει 
επιτευχθεί, τουλάχιστον στη ∆ύση. 
Πόση άγνοια για τις νέες µορφές 
υποδούλωσης  του ατόµου εξαιτίας 
της πίστης του σ’  έναν ακραίο ατο-
µικισµό που υπηρετεί ασύστολα τα 
συµφέροντα της αγοράς, απώλειας 
της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας 
τελικά του ατόµου. Κι’  ακόµα πόση 
αδιαφορία για τη θέση των γυναι-
κών στον µουσουλµανικό κόσµο, 
αλλά και στα εκατοµµύρια γυναικών 
προσφύγων που κατακλύζουν τις 
χώρες της Ευρώπης. 
Σ’ ένα παλαιότερο άρθρο µου κα-
τέληγα ότι «ζούµε  σε ά-φιλες και 
ά-φυλες κοινωνίες» κι’ αυτός είναι 
ένας µεγάλος εφιάλτης στην εποχή 
µας. 
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ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ
Σάββατο  11 Νοεμβρίου  2017 

@ 7.30 μμ
Για την Εορταστική Επέτειο των 105 Χρόνων 

από την Απελευθέρωση της Λέσβου 1912 – 2017
&

την 35η Επέτειο από την ίδρυση  
του “Μυτιληναϊκού Σπιτιού”

Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα «Παράδεισος» 

Θα τιμηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της χρονιάς 1982 
καθώς και οι πρώην πρόεδροι της Αδελφότητας. 

Είσοδος μετά φαγητού και ποτού 
$65 για μεγάλους και $20 για παιδιά

Όλοι ευπρόσδεκτοι
Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

Παναγιώτης Ψωμάς: 0402207 546
Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420 996 377
Ανδρέας Τσούνης 0401 268 888




