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Πατριαρχείο Μόσχας

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας αντιπαρέβαλε τους
νόμους περί αυτοπροσδιορισμού του φύλου με το
παραμύθι για τον γυμνό βασιλιά

Σε μερικά ήδη ευρωπαϊκά κράτη καταβάλλονται προσπάθειες να ψηφισθούν νόμοι περί του
αυτοπροσδιορισμού του φύλου, οι οποίοι θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο απλώς κατόπιν
δηλώσεως να αλλάξει την ταυτότητα του φύλου του στα δικαιολογητικά του. Σε περίπτωση
υπερψηφίσεως παρόμοιας νομοθετικής πράξεως, για να αναγνωρισθεί π.χ. ένας άνδρας ως
γυναίκα, δεν θα χρειάζονται ούτε καν οι σχετικές χειρουργικές επεμβάσεις ή ορμονική θεραπεία.

Σχολιάζοντας την διαφαινόμενη τάση κατά παράκληση της παρουσιάστριας της τηλεοπτικής
εκπομπής «Εκκλησία και κόσμος» Αι. Γκρατσιόβα ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας
επεσήμανε ότι οι κάτοικοι της Ρωσίας ενίοτε δεν έχουν επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος,
το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η δυτική κοινωνία.

«Η λεγόμενη αλλαγή φύλου, η οποία γίνεται σήμερα με ποικίλους τρόπους, στην ουσία είναι μια

απάτη», τόνισε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας και συνέχισε: «Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να
αλλάξει το φύλο του: είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει αλλαγές στην εξωτερική του εμφάνιση, να
αλλάξει τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όμως ουδέποτε θα μπορέσει ο άνδρας να
μετατραπεί σε ολοκληρωμένη γυναίκα, η οποία λ.χ. θα μπορούσε να συλλάβει και να γεννήσει ένα
παιδί και ουδέποτε η γυναίκα θα μετατραπεί σε ολοκληρωμένο άνδρα».
Επομένως, οιεσδήποτε χειραγωγήσεις, που αφορούν στη λεγόμενη αλλαγή φύλου «είναι απάτη
από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα μια απάτη υψηλού κόστους, η οποία παραμορφώνει τους
ανθρώπους», συνόψισε ο ιεράρχης. Θεωρεί τεράστια τραγωδία το γεγονός ότι σε πολλές χώρες
παρόμοιες χειραγωγήσεις γίνονται προσιτές σε πολύ νέους ανθρώπους, ακόμη και σε παιδιά.
Τώρα σε νομοθετικό επίπεδο προτείνεται πλέον να υπάρξει και η δυνατότητα «να μετατρέπεται»
κανείς από άνδρα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άνδρα δι᾽ απλής αλλαγής της ταυτότητας,
επεσήμανε ο ιεράρχης.
Κατά τη γνώμη του, αυτό θυμίζει ένα γνωστό παραμύθι για τον γυμνό βασιλιά, τον οποίο έπειθαν
ότι ήταν ντυμένος όμορφα, ενώ ήταν γυμνός, αλλά υποχρέωση όλων των γύρω του συνίστατο στο
να πείθουν τον βασιλιά πόσο όμορφος είναι με τη «βασιλική του στολή». «Κάτι παρόμοιο συμβαίνει
σήμερα στη Δύση. Ο άνθρωπος μπορεί, ακόμη και χωρίς να προχωρήσει σε κάποια χειρουργική
παρέμβαση, χωρίς να αλλάξει την εξωτερική του εμφάνιση, απλώς με μια δήλωση να πει ότι
«μετατράπηκε» από άνδρα σε γυναίκα ή από γυναίκα σε άνδρα» και όλοι γύρω του θα είναι
υποχρεωμένοι να προσποιούνται ότι πράγματι αυτό συνέβη».
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87430/
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