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Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου θά ἤθελα νά Σᾶς καταθέσω ὁρισμένες 

σκέψεις καί προβληματισμούς, σχετικά μέ τό «ἀναρτηθέν πρός 

διαβούλευσιν» (2 Μαΐου 2017) σχέδιο νόμου «περί τῆς ἀρχικῆς νομικῆς 

ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητος φύλου» τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Τό σχέδιον τοῦ συγκεκριμένου νόμου ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ ἄρθρα καί 

περιγράφει τήν διαδικασία ἐκείνη κατά τήν ὁποίαν κάθε ἕλληνας πολίτης 

δύναται νά αὐτοπροσδιορίζεται ὅπως ὁ ἴδιος θέλει καί ἐπιθυμεῖ  ὡς πρός 

τό φύλο του καί ὄχι σύμφωνα μέ ὅ,τι ἔχει καταγραφεῖ κατά τή γέννησή 

του στό ληξιαρχεῖο. 

 

Ἡ παροῦσα διάταξη ἱκανοποιεῖ παλαιότερο αἴτημα μιᾶς ὁμάδας πολιτῶν, 

τῶν λεγομένων διεμφυλικῶν ἀτόμων, τά ὁποῖα στά πλαίσια τοῦ 

σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπαιτοῦσαν τή δυνατότητα 

ὕπαρξης προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου τους διαφορετικοῦ ἀπό αὐτό τό ὁποῖο 

ἀποτυπώνεται στή ληξιαρχική πράξη γέννησής τους καί δηλοῦνται μέ τά 

πρωτογενῆ καί δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου τους.  

 






Στόν εὐρωπαϊκό χῶρο μόνο ἡ Μεγ. Βρεταννία ἔχει υἱοθετήσει, ἀπό τό ἔτος 

2004, μία ἀντίστοιχη νομοθεσία. 

 

Μέ τήν παροῦσα λοιπόν νομοθετική διάταξη : 

 

α) Ἀπολυτοποιεῖται ἡ ἔννοια τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος, ὡς στοιχείου 

ἀποκλειστικά καί μόνο τοῦ ἴδιου τοῦ ἀτόμου, τό ὁποῖο καί τελικά τό 

διαχειρίζεται στήν ὅλη ζωή του, χωρίς νά λαμβάνει ὑπόψη καί τήν 

ἀναφορική σχέση τοῦ κάθε ἀτομικοῦ δικαιώματος πρός τό λοιπό 

περιβάλλον τοῦ κάθε ἀτόμου, ὡς μέλους μιᾶς ἀνθρώπινης κοινωνίας 

(ἄρθρο 1). 

 

β) Ἀποϊεροποιεῖται καί σχετικοποιεῖται ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί 

μέ τόν τρόπο ὁδηγούμεθα σέ μία ἰδεολογοποίηση τῆς ἀνθρώπινης 

προσωπικότητας στά ὅρια τοῦ δημοσίου βίου ἀκόμη καί στό ἐπίπεδο τῶν 

«διεμφυλικῶν» σχέσεων. 

 

γ) Ἐξατομικεύεται ὁ τρόπος διαχείρισης καί ἀντιμετώπισης τῆς ἴδιας τῆς 

ἀνθρώπινης φύσης, ἀκόμη καί στίς φυσικές καί βιολογικές λειτουργίες 

της.    

 

δ)  Διαφοροποιεῖται ἡ βιολογική ταυτότητα τοῦ φύλου, ὡς 

χαρακτηριστικοῦ στοιχείου τῆς προσωπικότητος τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί 

ὡς προσδιοριστικοῦ τῶν διαπροσωπικῶν, διανθρώπινων καί διαφυλικῶν 

σχέσεων, ἀπό τήν ἴδια τή βούληση τοῦ ἀνθρώπου (§ 1 ἄρθρο 2), ἡ ὁποία 






καθίσταται πλέον κριτήριο καθορισμοῦ τοῦ φύλου, ἀκόμη καί ἄν αὐτή ἡ 

βούληση κινεῖται ἀντιθετικά πρός τή λοιπή  βιολογική λειτουργικότητα 

τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τή  «διόρθωση» τοῦ φύλου «δέν ἀπαιτεῖται νά 

βεβαιώνεται ὅτι τό πρόσωπο ἔχει ὑποβληθεῖ σέ ὁποιαδήποτε 

προηγούμενη ἰατρική ἐπέμβαση...» (§ 4 ἄρθρο 3). Ἡ παροῦσα 

διαφοροποίηση ἐπιβεβαιώνει τήν κατάσταση τῆς πλήρους διάστασης 

μεταξύ τῆς βιολογικῆς φύσης καί τῆς βούλησης ἤ τοῦ θελήματος τοῦ κάθε 

ἀνθρώπου. 

 

ε)  Σημαντικό ζήτημα εἶναι, ὅτι ἡ ἴδια ἡ «διόρθωση» τοῦ φύλου καί τό ὡς 

ἄνω σχέδιο νόμου δημιουργεῖ πλήρη δικαιοπρακτική ἱκανότητα στά 

συγκεκριμένα ἄτομα μέ συγκεκριμένες συνέπειες (βλ. ἄρθρο 5) ἐνῶ 

ἔμμεσα πλήν σαφῶς δίνει καί τό δικαίωμα τῆς υἱοθεσίας, ὅπως 

συνεσκιασμένα δηλώνεται στή § 2 τοῦ ἄρθρου 5. 

 

στ. Ἡ παροῦσα νομοθετικήν ρύθμιση θεσμοποιεῖ τήν πρακτική τῶν 

ἀτομικῶν δικαιωμάτων ὡς μία ἀφετηριακή κατασφάλιση τῶν 

συντελεστῶν πού δομοῦν τήν κοινωνία τῶν σχέσεων.   


