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Ευχαριστίες 

θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους με βοήθησαν, ήταν δίπλα μου   

και με στήριξαν στο να υλοποιήσω την πτυχιακή εργασία μου. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους 

καθηγητές μου που μου έδωσαν την δυνατότητα, να πραγματοποιήσω 

την πτυχιακή μου σε θέμα της δικής μου επιλογής, καθώς και την 

ψυχολόγο μου, η οποία με βοήθησε πολύ.

 

Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή, είναι μία βιβλιογραφική μελέτη για την 

ομοφυλοφιλία-διεμφυλικότητα και την θέση αυτής στην σύγχρονη 

κοινωνία. Βασίζεται σε συγγράμματα Ελλήνων και ξένων μελετητών που 

ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Ειδικότερα τα κεφάλαια της εργασίας 

αυτής περιλαμβάνουν τα εξής: 

 1ο Κεφάλαιο: αναφέρεται στο φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας. Πιο 

συγκεκριμένα αναλύει, τον ορισμό, τα αίτια, τους μύθους και τέλος το 

πως αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ένα άτομο αν ο σεξουαλικός του 

προσανατολισμός είναι ομοφυλοφιλικός. 

 2ο Κεφάλαιο:  αναλύει το φαινόμενο ομοφοβία. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ο ορισμός, τα αίτια και το φαινόμενο της ομοφοβίας. 

 3ο Κεφάλαιo:  αφορά την κοινωνική αντιμετώπιση των ομόφυλων 

και διεμφυλικών ατόμων.Πιο αναλυτικά, αναφέρεται στα στερεότυπα και  

στις στάσεις (κοινωνίας, οικογένειας, εκπαίδευσης, εκκλησίας). Στην 

ένταξη των ομόφυλων και διεμφυλικών ατόμων στην εκπαίδευση. Στα 

κοινωνικά-εργασιακά δικαιώματα και στην Νομοθεσία. 
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 4ο Κεφάλαιο: αναφέρεται στο φαινόμενο της διεμφυλικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα αναλύει, τον ορισμό, τα αίτια, τους μύθους και το πως 

αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ένα άτομο αν είναι διεμφυλικό. Επίσης 

αναφέρεται στην οικογένειά, στο σχολικό περιβάλλον και τέλος στην  

νομοθεσία. 

 5ο Κεφάλαιο: αναφέρεται αποκλειστικά στην γνωστοποίηση 

σεξουαλικού προσανατολισμού του ατόμου ή στην ταυτότητα φύλου του. 

ABSTRACT 

This project is a bibliographical study on Homosexuality-Transgenderism 

and the position of these individuals in contemporary society. It is based 

on essays by Greek and foreign researchers who dealt with this issue. 

More specifically, the chapters of this study include the following: 

Chapter 1 refers to the phenomenon of homosexuality, and more 

specifically analyses the definition, the causes, the myths and finally how 

an individual recognizes and realizes if their sexual orientation is 

homosexual. 

Chapter 2 analyses the phenomenon of homophobia and, more 

specifically, the definition, the causes and the phenomenon of 

homophobia are laid out. 

Chapter 3 pertains to the society’s response to homosexual and 

transgendered individuals. More specifically, it refers to the stereotypes, 

the stances(society, family, school, church).Integration of homosexual 

and transgendered individuals in education. Social-occupetional rights as 

well as legislation. 

Chapter 4 refers to the phenomenon of transgenderism. More specifically, 

it analyses the definition, the causes, the myths, how an individual 

recognizes and realizes they are transgendered. Their family and the 

school environment and, finally, legislation. 

Chapter 5 refers exclusive to disclosure on the part of an individual about 

their gender identity. 
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Εισαγωγή 

 Τα τελευταία χρόνια, τείνει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την 

ομοφυλοφιλία  και τους παράγοντες απ’ τους οποίους προέρχεται. Θεωρίες που η ίδια 

η κοινωνία δημιουργεί: πως ομοφυλόφιλος δε γίνεσαι αλλά γεννιέσαι, πως η 

συναισθηματική τους ανάπτυξη διακόπηκε απότομα, πως είναι αδύνατο να 

προσελκύσουν άτομα του αντίθετου φίλου, πως επαναστάτησαν και ξέφυγαν από την 

εμβέλεια της παρούσας κοινωνίας, πως υπέπεσαν θύματα κάποιας τραυματικής 

εμπειρίας. Τους κόλλησαν την ταμπέλα του ανώμαλου και του ψυχικά άρρωστου. 

Αφαίρεσαν και καταπάτησαν τα δικαιώματα τους. Τους χλεύασαν και τους 

υποτίμησαν. Προσπάθησαν να τους τιμωρήσουν κι έπειτα να τους θεραπεύσουν, 

χωρίς όμως να καταφέρουν να τους αλλάξουν. Το να είσαι δηλωμένα ομοφυλόφιλος, 

ποτέ δεν έπαψε να σε φέρνει αντιμέτωπο με την εχθρική αντιμετώπιση της κοινωνίας, 

παρά των οποιωνδήποτε προσπαθειών εξάλειψης αυτού του φαινομένου. 

          Οι ομοφυλόφιλοι, έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τη κοινωνική 

προκατάληψη των υπόλοιπων ανθρώπων, για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

Τα τελευταία χρόνια η ομοφυλοφιλία άρχισε σταδιακά να γίνεται κοινωνικά πιο 

αποδεκτή και οι ομοφυλόφιλοι να αποκτούν περισσότερα δικαιώματα. Παρόλα αυτά, 

οι ομοφοβικές αντιλήψεις και η μη αποδοχή του «διαφορετικού άλλου» ακόμα 

παραμένουν ισχυρές. Οι θεσμοί, τείνουν να αδιαφορούν να καλύψουν τις ανάγκες του 

ομοφυλοφιλικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα οι ομοφοβικές αντιλήψεις και στάσεις 

να ενισχύονται. Μια κοινωνία, μόνο μέσω της σωστής διαπαιδαγώγησης, μάθησης 

και πληροφόρησης, θα καταφέρει να απομακρύνει τέτοιου είδους αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις. Το απληροφόρητο και η μη σωστή εκπαίδευση οδηγούν ολόκληρες  

κοινωνίες να θεωρούν πως ένα φαινόμενο σαν την ομοφυλοφιλία, αποτελεί απειλή 

για τις αξίες της, καθώς και για τους παραδοσιακούς οικογενειακούς θεσμούς της. 

          Ωστόσο, σύμφωνα με βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, η «αορατότητα» του 

σεξουαλικού προσανατολισμού στο τομέα της εκπαίδευσης, οδηγεί πολλές φορές σε 

ομοφοβικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, 

προκύπτει ότι το φαινόμενο της ομοφοβίας δεν απουσιάζει από τις σχολές 

επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. Το εν λόγω γεγονός προκαλεί ιδιαίτερο 

προβληματισμό, καθώς ένας επαγγελματίας υγείας οφείλει κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης του να έχει εξαλείψει τέτοιου είδους προκαταλήψεις. 
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 Σε πολλά μέρη του κόσμου, άτομα που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό (διαφορετικό από την πλειοψηφία) υφίστανται ρατσισμό, που 

μπορεί να επιφέρει πολλών μορφών διακρίσεις εις βάρος τους. Η πρακτική της 

ομοφυλοφιλίας εξακολουθεί να θεωρείται έγκλημα σε πολλές χώρες και σε ορισμένες 

από αυτές τιμωρείται ακόμα και με ποινή θανάτου. Εντός της Ευρώπης, αν και έχει 

σημειωθεί πρόοδος στην αλλαγή της νομοθεσίας, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να 

θεωρούν την ομοφυλοφιλία ως ασθένεια, ψυχολογική διαταραχή ή αφύσικη 

συμπεριφορά. Είναι γεγονός, πως οι ομοφυλόφιλοι αρκετές φορές έρχονται 

αντιμέτωποι με τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις πολλών ανθρώπων. Η στάση 

αυτή, οδηγεί σε λεκτικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον τους, λόγω της διαφοράς 

του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. 

 

Ορισμός: ομοφυλόφιλο είναι, το άτομο που ελκύεται από το άτομο του ίδιου φύλου 

και έχει την θέληση να εκφράσει ερωτικά συναισθήματα και σωματική ικανοποίηση 

σε σύντροφο του ίδιου φύλου. 

 

Αίτια ομοφυλοφιλίας: Σύμφωνα με τις μελέτες, η ομοφυλοφιλία τείνει να είναι 

αποτέλεσμα τριών παραγόντων: ορμονών ,γονιδίων, εγκεφάλου.  

 

Οι ορμόνες 

Οι περισσότερες ορμονικές έρευνες δείχνουν, ότι η μεγάλη πλειονότητα των 

ομοφυλόφιλων ,διαθέτει το ίδιο ποσοστό τεστοστερόνης με τους ετεροφυλόφιλους. 

Σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές, κλίνουν προς την υπόθεση της προγεννητικής 

ενδοκρινικής επιρροής στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Πιστεύουν πως, αν 

υπάρχει ορμονικός προσανατολισμός της συμπεριφοράς, αυτός δημιουργείται στην 

εμβρυική ζωή κατά την στιγμή που οι γεννητικές ορμόνες, επιδρούν στο νευρικό 

σύστημα, καθορίζοντας την <<σεξουαλικότητα>> του.  Μία προγεννητική 

ανδρογονική ανεπάρκεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, οδηγεί σε μερικώς 

θηλυκή διαφοροποίηση του εγκεφάλου και επομένως στην ανδρική ομοφυλοφιλία και 

ότι το πλεόνασμα ανδρογόνων στην ίδια φάση είναι η αιτία της θηλυκής 

ομοφυλοφιλίας (E.badinter,1994). 

Είναι γνωστό ότι οι ορμόνες μπορούν να συντηρήσουν, να δημιουργήσουν ή 

να εξαφανίσουν κάποιους νευρώνες, με αποτέλεσμα να αλλάζει η μορφολογία του 

εγκεφάλου. 
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«Οι γονάδες ξεκινούν να παράγουν τεστοστερόνη ήδη από το πρώτο τρίμηνο 

της κύησης, και οδηγούν στον σχηματισμό των γενετικών οργάνων», λέει ο 

Μπαλταζάρ. Όμως, σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης, ο εγκέφαλος είναι ακόμα πολύ 

ανώριμος, με αποτέλεσμα μετέπειτα ορμονικές επιδράσεις, ίσως στο τελευταίο 

τρίμηνο της κύησης ή ακόμα και στην πρώτη βρεφική ζωή, να μπορούν να 

καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του εμβρύου προς μια πιο τυπικά-αρσενική ή πιο 

τυπικά-θηλυκή κατεύθυνση. Παραδοσιακά, ο εγκέφαλος θεωρείται φυλετικά 

ουδέτερος. Στην πορεία της ανάπτυξής του έρχεται η τεστοστερόνη και τον αλλάζει 

προς μια τυπικά-αρσενική κατεύθυνση. Στην αντίθετη περίπτωση παραμένει τυπικά-

θηλυκός. Ίσως, αυτό το πεδίο να αποτελεί και το πιο ελκυστικό μοντέλο στην μελέτη 

των ορμονών, ότι δηλαδή οι ορμόνες του φύλου που κυκλοφορούν στο έμβρυο 

βοηθούν στην καθοδήγηση της ανάπτυξης του εγκεφάλου. 

Στα μέσα του 20
ου 

αιώνα, κάποια κλινικά στοιχεία που προέκυψαν τυχαία, 

πρόσφεραν τις πρώτες ενδείξεις για μια τέτοια λειτουργία στους ανθρώπους. Μεταξύ 

1939 και 1960, περίπου δύο εκατομμύρια εγκυμονούσες σε Ευρώπη και ΗΠΑ 

δέχτηκαν μια θεραπεία με συνθετικά στεροειδή, όπως για την αποτροπή αποβολής. 

Μεταγενέστερα διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια που γεννήθηκαν είχαν περισσότερες 

πιθανότητες να είναι ομοφυλόφιλα, αφού η θεραπεία φάνηκε να συνδέεται με την 

αρρενοποίηση της αναπαραγωγικής λειτουργίας και συμπεριφοράς(<Η βιολογία της 

ομοφυλοφιλίας> JACQUES BALTHAZART)  

Οι διαφορές στον εγκέφαλο 

Στις αρχές της δεκαετίας τους ’90, ο νευροεπιστήμονας Λεβέυ ήταν ερευνητής 

στο Ινστιτούτο Βιολογικών Σπουδών Salk στην Καλιφόρνια, όπου μελετούσε την 

ανάπτυξη του οπτικού συστήματος. Εκείνη την περίοδο, μια ομάδα από το 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, πραγματοποιώντας πειράματα σε 

ζώα, έδειξε ότι ένα συγκεκριμένο τμήμα του υποθαλάμου  του εγκεφάλου διέφερε 

μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ζώων. Στην έρευνά του χρησιμοποίησε εγκεφάλους 

ανθρώπων που είχαν πεθάνει και τα σώματά τους είχαν δοθεί για αυτοψία. Οι μισοί 

από τους άνδρες του δείγματος ήταν γκέι. Η απαρχαιωμένη τεχνική που 

χρησιμοποίησε, περιλάμβανε το τεμάχισμα των εγκεφάλων σε φέτες και την εξέτασή 

τους κάτω από το μικροσκόπιο. 

Ο Λεβέυ εντόπισε ένα σύνολο νευρικών κυττάρων, μεγέθους κόκκου ρυζιού, 

γνωστό ως ΙΝΑΗ3 (διάμεσος πυρήνας του πρόσθιου υποθαλάμου), που είναι 

συνήθως μεγαλύτερο στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Εκτός από την επιβεβαίωση 

αυτής της υπόθεσης, ο Λεβέυ διαπίστωσε ότι ο όγκος του INAH3 ήταν κατά μέσο 

όρο σημαντικά μικρότερος στους ομοφυλόφιλους άνδρες απ’ ότι στους 

ετεροφυλόφιλους. Συγκεκριμένα, στο δείγμα του δεν υπήρχε καμία διαφορά στο 

μέγεθος του INAH3 των γκέι ανδρών και των γυναικών. Έχει αποδειχτεί 

επιστημονικά ότι οι γκέι άνδρες υπερτερούν των ετεροφυλόφιλων σε γνωσιακές 

δεξιότητες, οι οποίες είναι τυπικές του θηλυκού φύλου, όπως η ευφράδεια λόγου. 

Από την άλλη, οι λεσβίες, σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, φαίνεται 

http://www.salk.edu/
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πειραματικά να έχουν πιο αναπτυγμένες χωρικές δεξιότητες, όπως ο 

προσανατολισμός. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με τον Λεβέυ, δείχνει ότι αυτές οι 

προγεννητικές ορμόνες δεν επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή του 

υποθαλάμου του εγκεφάλου, αλλά πολύ περισσότερες περιοχές που είναι υπεύθυνες 

για διαφορετικές πλευρές του μυαλού μας(<Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας> 

(JACQUES BALTHAZART). 

Γονίδια-χρωμοσώματα 

Την ίδια περίπου περίοδο που ο νευροεπιστήμονας Λεβέυ διαπίστωνε τις 

διαφορές στον εγκέφαλο ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ανδρών, στην 

ανατολική ακτή των ΗΠΑ ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς 

ανακάλυπταν τις πρώτες ενδείξεις για τη γενετική μεταβίβαση της ομοφυλοφιλίας. 

Ήταν ο Nτιν Χέιμερ , ο Τζέρεμυ Νέιθανς και οι συνεργάτες τους, που στις αρχές του 

1990, διαπίστωσαν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των ανδρών μεταβιβάζεται 

από τη μητρική πλευρά. Χρησιμοποιώντας τα γενεαλογικά δέντρα 114 οικογενειών 

με ομοφυλόφιλους γιους, παρατήρησαν ότι είναι πιθανότερο ένας ομοφυλόφιλος 

άνδρας να έχει γκέι προγόνους από την πλευρά της μητέρας του, απ’ ότι από την 

πλευρά του πατέρα του. 

Η διαπίστωση αυτή, δεν άργησε να τους οδηγήσει στο να επικεντρώσουν τις 

έρευνές τους στο χρωμόσωμα Χ, εκείνο που σε έναν γιο μεταφέρεται αποκλειστικά 

από τη μητέρα. Πράγματι, στις 40 οικογένειες που μελέτησαν, ο Χέιμερ και οι 

συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι μια περιοχή στην άκρη του χρωμοσώματος Χ, η 

Χq28, ενδεχομένως να συνδέεται με τον καθορισμό του σεξουαλικού 

προσανατολισμού. Με άλλα λόγια, ένα ή περισσότερα γονίδια που εντοπίζονται σε 

αυτήν την περιοχή του Χ χρωμοσώματος, πιθανώς να προδιαθέτουν κάποιον στο να 

είναι ομοφυλόφιλος. 

 

Από την άλλη, θα μπορούσε κανείς να δει την ανδρική ομοφυλοφιλία ως μια 

υπερβολική έλξη προς το αρσενικό. Εάν γι’ αυτήν την έλξη είναι υπεύθυνο κάποιο 

γονίδιο, τότε αυτό μπορεί να το φέρουν και οι γυναίκες. Έτσι αυτές οι γυναίκες θα 

νιώθουν μεγαλύτερη έλξη για τους άνδρες, οπότε θα αποκτούν μαζί τους και 

περισσότερα παιδιά. Μια τέτοια υπόθεση, διερευνήθηκε επιστημονικά και 

διαπιστώθηκε ότι αληθεύει. Ιταλοί ερευνητές έδειξαν  ότι, οι γυναίκες που έχουν 

συγγενική σχέση με ομοφυλόφιλους αποκτούν περισσότερα παιδιά. Άλλη ερευνητική 

ομάδα διερεύνησε το ίδιο φαινόμενο, από μια διαφορετική σκοπιά. Η υπόθεση αυτή 

τη φορά ήταν ότι οι γυναίκες που έχουν συγγένεια με ομοφυλόφιλους είναι πιο 

ελκυστικές. Και αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε(<Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας> 

(JACQUES BALTHAZART)  

 

 

 

https://web.archive.org/web/20111228014642/http:/ccr.cancer.gov/staff/staff.asp?profileid=5610
http://nathanslab.mbg.jhmi.edu/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2012.02785.x/abstract
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Το ανοσοποιητικό σύστημα 

Η μεταβλητή που φαίνεται μέχρι στιγμής να συνδέεται ισχυρότερα με την 

ανδρική ομοφυλοφιλία, είναι εκείνη που έχει προκαλέσει και την μεγαλύτερη 

έκπληξη στους επιστήμονες. Σύμφωνα με το «φαινόμενο των πρεσβύτερων 

αδερφών», όσο περισσότερους μεγαλύτερους αδερφούς έχει κάποιος από την ίδια 

μητέρα, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι ομοφυλόφιλος. Συγκεκριμένα, Καναδοί 

επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι για κάθε μεγαλύτερο αδερφό από την ίδια μητέρα 

που έχει ένας άνδρας, αυξάνει κατά 33% η πιθανότητα να είναι ομοφυλόφιλος. Αυτό 

βέβαια δεν μεταφράζεται στο ότι μετά από τρεις μεγαλύτερους αδερφούς γεννιέται 

σίγουρα ένα γκέι αγόρι.  Εάν θεωρήσουμε ότι το βασικό ποσοστό των ομοφυλόφιλων 

είναι 10%, ο δεύτερος αδερφός θα έχει πιθανότητα 13,3% (δηλαδή 10 + 33%), ο 

τρίτος 17,6% (13,3 + 33%), ο τέταρτος 23,4% (17,6 + 33%) . Συνεπώς, η πιθανότητα 

το τέταρτο αγόρι μιας οικογένειας να είναι γκέι είναι δύο φορές μεγαλύτερη απ’ ότι 

αυτήν που έχει το πρωτότοκο. 

Η ιδέα που φαίνεται να έχει καθιερωθεί, είναι ότι τα αγόρια παράγουν 

αντισώματα στο σώμα της μητέρας. Είναι γνωστό ότι, ο οργανισμός μιας εγκύου 

“ρίχνει” το ανοσοποιητικό του σύστημα για να φιλοξενήσει το έμβρυο που μεγαλώνει 

μέσα στο σώμα της, μιας και τα μισά γονίδια του εμβρύου είναι ξένα. Επίσης είναι 

γνωστό στους επιστήμονες ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, αντισώματα μπορούν να 

συσσωρευτούν μετά από διαδοχικές εγκυμοσύνες. Η εξήγηση λοιπόν που έχει 

προταθεί είναι ότι, οι μητέρες που έχουν ήδη γεννήσει αγόρια, δημιουργούν 

αντισώματα ενάντια σε κάποιες άγνωστες πρωτεΐνες που παράγουν τα αρσενικά 

έμβρυα. Μετά από διαδοχικές εγκυμοσύνες τα αντισώματα αυτά συσσωρεύονται στη 

μητέρα και επιδρούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζουν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Η επίδραση αυτή 

είναι επιγενετική. Οι περισσότεροι γκέι άνδρες νιώθουνε ότι, έχουνε γεννηθεί με τον 

συγκεκριμένο προσανατολισμό, κι ότι σίγουρα αυτός ούτε αποτελεί επιλογή, ούτε 

είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών επιρροών, αλλά ούτε και συνέπεια του είδους της 

πρώτης σεξουαλικής επαφής.( <Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας> (JACQUES 

BALTHAZART)  

Αγόρια και κορίτσια μπορούν να εντοπίσουν αν ο σεξουαλικός τους 

προσανατολισμός είναι ομοφυλοφιλικός; 

  Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι μια διαταραγμένη 

(abnornal) διαπαιδαγώγηση, σεξουαλική κακοποίηση ή άλλα τραυματικά γεγονότα 

στη ζωή επηρεάζουν τη σεξουαλική κατεύθυνση. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός 

καθορίζεται σε πρώιμη ηλικία (συνήθως στην ηλικία των 6-8 ετών), σύμφωνα με την 

Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, ενώ ενδέχεται να γίνει και αργότερα, κατά την 

εφηβεία ή και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Τα πρότυπα της συναισθηματικής 

και σεξουαλικής έλξης είναι πιθανό να εμφανιστούν χωρίς να έχει προηγηθεί 

οποιαδήποτε σεξουαλική εμπειρία. Ορισμένοι άνθρωποι γνωρίζουν αν είναι 

ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι πριν συνάψουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους, άλλοι 

http://www.paidiatros.com/efivos/psyxologia/educating-adolescents-society
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πάλι εμπλέκονται σε σεξουαλικές δραστηριότητες πριν προσδιορίσουν τη σεξουαλική 

τους ταυτότητα. Ενώ για ορισμένους μια ερωτική έλξη προς κάποιο συγκεκριμένο 

άτομο τους βοηθά να ερμηνεύσουν τα συναισθήματά τους. Φυσικά, υπάρχουν και 

περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ακόμη και μετά τη δημιουργία οικογένειας 

δηλώνουν ότι βρήκαν την πραγματική τους σεξουαλική ταυτότητα στην 

ομοφυλοφιλία.( http://rainbowschool.gr/) 

 

Μύθοι ομοφυλοφιλίας: 

 

Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες νιώθουν γυναίκες και οι ομοφυλόφιλες 

γυναίκες νιώθουν άντρες; 

Προφανώς και όχι. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τις δύο βασικές έννοιες. Άλλο ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός και άλλο η  ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός αφορά το αν ένας άνθρωπος έλκεται ερωτικά από τον 

άλλο η και το ίδιο φύλο. Αντίθετα, η ταυτότητα κοινωνικού φύλου έχει να κάνει με 

την προσωπική αντίληψη του κάθε ανθρώπου για το φύλο του. Παραδείγματος χάριν, 

οι άνδρες που νιώθουν γυναίκες και παίρνουν ορμόνες και κάνουν διόρθωση φύλου, 

το πιο συνηθισμένο είναι να μην έχουν ομοερωτικό σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Δηλαδή, νιώθουν γυναίκες και έλκονται ερωτικά από τους άνδρες. Άρα, είναι 

ετεροφυλόφιλες τράνς γυναίκες. Υπάρχει όμως και η περίπτωση μία τράνς γυναίκα 

να είναι και λεσβία, δηλαδή ομοφυλόφιλη(γεννήθηκε με βιολογικό φύλο άνδρας, 

νιώθει γυναίκα, παίρνει ορμόνες, κάνει διόρθωση φύλου και έλκεται ερωτικά από 

γυναίκες).Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την 

ταυτότητα κοινωνικού φύλου. 

Συμπερασματικά: 

1. Τους ομοφυλόφιλους ανθρώπους, τους αφορά μόνο ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός. 

2. Τους διεμφυλικούς ανθρώπους, τους αφορά η ταυτότητα φύλου αλλά 

ενδεχόμενα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός στην περίπτωση που εκτός 

από διεμφυλικoί είναι και ομοφυλόφιλοι. (http://rainbowschool.gr/) 

 

Είναι η ομοφυλοφιλία μία ανωμαλία; Μία σεξουαλική απόκλιση; 

Μία ψυχική διαταραχή; 

Η ομοφυλοφιλία, παύει να θεωρείται πλέον διανοητική ασθένεια από την 

επιστημονική κοινότητα το 1973, όταν η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση αποσύρει 

τον όρο ομοφυλοφιλία από το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο για τις 

Διανοητικές Διαταραχές(DSM III).Ο λόγος ήταν ότι, μετά από πάρα πολλές μελέτες, 
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δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ομοφυλοφιλία πληρούσε τα κριτήρια 

μιας ψυχολογικής διαταραχής. Έτσι λοιπόν εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια η 

ομοφυλοφιλία θεωρείται μία απόλυτα φυσιολογική ερωτική συμπεριφορά ακόμα και 

από το DSM. Επίσης, έχουν περάσει 26 χρόνια (17 Μαΐου του1992) από τότε που και 

ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον από τον 

κατάλογο των ψυχικών ασθενειών. Δυστυχώς όμως, ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο 

κομμάτι αντιμετωπίζει την ομοφυλοφιλία σαν ταμπού. (http://rainbowschool.gr/) 

                       Ο σεξουαλικός προσανατολισμός θεραπεύεται; 

Ο σεξουαλικός/ερωτικός προσανατολισμός δεν «θεραπεύεται». Άλλωστε δεν 

αποτελεί νοητική, ψυχική ή σωματική ασθένεια. Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί Ψυχικής 

Υγείας έχουν επίσημα εκφράσει ανησυχία για τις «θεραπείες» αλλαγής σεξουαλικού 

προσανατολισμού. Οι «θεραπείες» που προτείνονται από θρησκευτικά (και όχι 

επιστημονικά) ιδρύματα, έχει διαπιστωθεί ότι: 
 

 

 επιτείνουν το κοινωνικό στίγμα και τα αρνητικά στερεότυπα. 

 συμβάλλουν στις διακρίσεις. 
 εδράζονται στην διαμόρφωση αρνητικής αυτοεικόνας και 

αυτοσυναισθήματος. 

 

Ο σεξουαλικός/ερωτικός προσανατολισμός όχι μόνο δεν «θεραπεύεται», αλλά 

στόχος  είναι η αυτοαποδοχή και η ενδυνάμωση του ατόμου. Οι ενδεδειγμένες 

πρακτικές για παροχή βοήθειας από ειδικούς θεραπευτές ψυχικής υγείας σε άτομο 

που έχει επιφυλάξεις ή δυσφορία για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, αφορούν: 
 την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκαταλήψεων εναντίον της 

ομοφυλοφιλίας  του, 
 την επιτυχή επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τις εσωτερικές 

συγκρούσεις του ατόμου, 

 την ενθάρρυνση προς τη διεκδίκηση μιας ευτυχισμένης και 

ικανοποιητικής ζωής του ατόμου. 

 

Η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη, εάν και εφόσον το άτομο δηλώνει 

μπερδεμένο, νιώθει δυσφορία απέναντι στον ομοφυλοφιλικό του προσανατολισμό ή 

θέλει να βρει τρόπους να διαχειριστεί καλύτερα τον εαυτό του και τη σχέση του με 

τους άλλους ανθρώπους.  Ειδικοί και πρακτικές, που υπόσχονται να βάλουν το παιδί 

στον «ίσιο δρόμο» αποτελούν ξεκάθαρα τρόπους εκμετάλλευσης  που ποντάρουν 

στην απελπισία του γονιού και όχι σε έγκυρες επιστημονικές μεθόδους.  

Ενδεχομένως, κάποιοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι να συνεχίζουν να 

αναφέρονται στην ομοφυλοφιλία ως ασθένεια και να προτείνουν «θεραπευτικές» 

λύσεις. Σίγουρα όμως, μιλάμε τη μειοψηφία. Αφού τα εμπειρικά δεδομένα αλλά και η 
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πλειοψηφία των ειδικών, δεν συμφωνούν με την άποψη ότι η ομοφυλοφιλία είναι 

συνδεδεμένη με την ψυχοπαθολογία. Η ψυχική νόσος που μπορεί να αναπτύξει ένας 

ομοφυλόφιλος είναι συνήθως το αποτέλεσμα του στίγματος της ομοφυλοφιλίας και 

της μη αποδοχής. Περαιτέρω ερευνητικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι οι 

ομοφυλόφιλοι είναι πιο «άρρωστοι» ψυχικά από τους ετεροφυλόφιλους, δεν 

υπάρχουν. Σε καμία περίπτωση ένας ομοφυλόφιλος που έχει καταλήξει συνειδητά 

στον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν θα αλλάξει γνώμη μέσα από 

ψυχοθεραπευτική ή άλλου τύπου παρέμβαση. Αυτοί που σίγουρα μπορούν να 

βοηθηθούν μέσα από τη ψυχολογική θεραπεία είναι οι γονείς, προκειμένου να 

καταφέρουν να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα, να ενημερωθούν 

σφαιρικά σε σχέση με την ομοφυλοφιλία και να αποδεχτούν το παιδί τους.( 

http://rainbowschool.gr/) 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός επηρεάζεται από παραδείγματα στο 

περιβάλλον; 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι κάτι που μαθαίνεται. Οι 

περισσότεροι  επιστήμονες σήμερα πιστεύουν ότι τα άτοµα έχουν έμφυτο το 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό όταν γεννιούνται. Οι θεωρίες που αποδίδουν το 

σεξουαλικό προσανατολισμό σε χαρακτηριστικά και συμπεριφορές της οικογένειας, 

είναι πια ξεπερασμένες. Σήμερα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποδίδεται σε 

πολλούς βιολογικούς κυρίως παράγοντες, όπως γονίδια, και άλλα. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δε μαθαίνεται, γιατί η άποψη 

αυτή επηρεάζει τις κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές. Ένα παιδί δεν είναι πιο 

πιθανό να γίνει ομοφυλόφιλο επειδή βλέπει σχέσεις ανάμεσα σε άτοµα ιδίου φύλου, ή 

επειδή μεγαλώνει µε ένα ζευγάρι ατόµων του ιδίου φύλου. Τα παιδιά ομοφυλόφιλων 

γονιών, αναπτύσσουν ετεροφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό στην ίδια 

συχνότητα µε τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονιών. Εξάλλου, όλα τα ομοφυλόφιλα 

άτοµα γεννιούνται από ετεροφυλόφιλους γονείς και μεγαλώνουν σε ετεροφυλόφιλες 

οικογένειες και κοινωνίες. Οι κοινωνικοί κανόνες ούτε διευκολύνουν ούτε 

εμποδίζουν τις ομοφυλοφιλικές τάσεις. Οι ομοφυλοφιλικές κουλτούρες εμφανίζονται 

σε όλες τις κοινωνίες που έχουν αρκετό πληθυσμό. .( <Η βιολογία της 

ομοφυλοφιλίας> (JACQUES BALTHAZART)  

Οι ομοφυλόφιλοι είναι κακοί γονείς; 

 

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες μια νέα μορφή οικογένειας 

αναδύεται και διεκδικεί το δικαίωμα ύπαρξης της. Η οικογένεια με γονείς ίδιου 

φύλου. Σε πολλές από αυτές τις οικογένειες, οι γονείς συνδέονται με δεσμά 

συμβίωσης και όχι γάμου, ακριβώς επειδή αυτός δεν τους έχει αναγνωριστεί ως 

δικαίωμα, άρα δεν μπορεί να αποτελέσει και επιλογή τους. Παράλληλα, πολλά 

ζευγάρια ατόμων ίδιου φύλου συμβιώνουν χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν την 

οικογένεια που επιθυμούν, ακριβώς εξαιτίας αυτής της έλλειψης. Παρόλα αυτά όμως, 

η νέα αυτή μορφή της οικογένειας υφίσταται. Στην απογραφή του 2014 στην Αμερική 
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αναφέρθηκαν, ότι υπάρχουν   4 εκατομμύρια οικογένειες του ιδίου φύλου. Σήμερα, ο 

αριθμός των χωρών που αναγνωρίζει την συμβίωση μεταξύ ατόμων διαφορετικού 

φύλου με τα ανάλογα δικαιώματα αυξάνεται συνεχώς. Η άρνηση της αναγνώρισης 

του δικαιώματος γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου βασίζεται στο σκεπτικό ότι, 

ο γάμος στην σημερινή κοινωνική συνείδηση συνεπάγεται την δημιουργία 

οικογένειας που περιλαμβάνει και την ανατροφή τέκνων. Μεταπηδώντας αυθαίρετα 

σε μια ηθική συλλογιστική, το σκεπτικό αυτό πρεσβεύει ότι οι λεσβίες και οι γκέι δεν 

πρέπει να αναλαμβάνουν την ανατροφή παιδιών, γιατί αυτό θα είχε αρνητικές 

συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά. Τα βασικά επιχειρήματα είναι: 

   Οι λεσβίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένο το μητρικό φίλτρο από ότι 

ετεροφυλόφιλες γυναίκες. 

  Οι σχέσεις των λεσβιών και των γκέι με τους ερωτικούς τους συντρόφους, τους 

αφήνουν λίγο χρόνο για τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. 

 Τα παιδιά πρόκειται να έχουν σύγχυση στην ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου τους 

και στη συμπεριφορά σε σχέση με το φύλο, αφού σε μια ομοερωτική σχέση δεν 

εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα. 

  Τα παιδία που μεγαλώνουν σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, είναι 

περισσότερο ευάλωτα σε ψυχικά τραύματα και παρουσιάζουν προβλήματα 

προσαρμοστικότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

  Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις, ενώ 

στιγματίζονται και υφίστανται παρενοχλήσεις ακόμα και τραυματικές εμπειρίες από 

τους συνομηλίκους τους.  

 Τέλος, συχνά προβάλλεται ο φόβος της σεξουαλικής παρενόχλησης των παιδιών 

από τους ίδιους τους γονείς ή από φίλους και γνωστούς των γονέων. 

(APA policy statement Sexual Orientation, Parents, & Children Adopted by the APA 

Council of Representatives July 28 & 30, 2004 36 Falk, P.J. (1994). Lesbian mothers: 

Psychosocial assumptions in family law. American Psychologist. Patterson, C. J. 

(2001). Lesbian and gay parenting, American Psychological Association Patterson, C. 

J., Fulcher, M., & Wainright, J. (2002). Children of lesbian and gay parents: Research, 

law, and policy. In B. L. Bottoms, M. B. Kovera, and B. D. McAuliff (Eds.), 

Children, Social Science and the Law . New York: Cambridge University Press.) 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα παραπάνω επιχειρήματα ανατρέχοντας στα ανάλογα 

ερευνητικά δεδομένα. Μπορούν οι γκέι και οι λεσβίες να λειτουργήσουν ως γονείς 

και ποια είναι τα κίνητρα γονεϊκότητας που τους χαρακτηρίζουν; Οι γκέι και οι 

λεσβίες στους ρόλους συγγένειας που συμμετέχουν, ως παιδιά, αδελφοί, αδελφές, 

θείοι, θείες κλπ δεν υπολείπονται σε τίποτα (ούτε στα θετικά ούτε και στα αρνητικά, 

εκτός ίσως από το γεγονός ότι όλοι απογοήτευσαν με τον ίδιο τρόπο τους γονείς τους) 

από τους ετεροφυλόφιλους. Χρειάστηκαν όμως ερευνητικά στοιχεία για να 

αποδείξουν ότι η ομοερωτική ταυτότητα δεν επηρεάζει ούτε τον ρόλο τους ως γονέα, 

ο οποίος συνδέεται άμεσα με την αναπαραγωγική, οικονομική, εκπαιδευτική και 

ψυχολογική λειτουργία της οικογένειας. Η αντίληψη ότι, οι λεσβίες και οι γκέι είναι 
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ακατάλληλοι ως γονείς εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού τους δεν έχει 

καμία επιστημονική βάση και δεν έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά. Εξάλλου, πολλές 

λεσβίες και πολλοί γκέι είναι γονείς μέσα σε έναν ετεροφυλόφιλο γάμο, απλά δεν το 

δηλώνουν ανοιχτά. Εδώ όμως, θα ασχοληθούμε μόνο με τους γονείς που 

αυτοπροσδιορίζονται ανοιχτά ως λεσβίες και γκέι και διατηρούν μια ομοερωτική 

σχέση. 

Πολλές μελέτες ασχολήθηκαν με τα κίνητρα για την απόκτηση παιδιού σε 

ομοφυλόφιλες γυναίκες προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα, τι είναι εκείνο 

που τις ωθεί να θέλουν παιδιά. Σε μία από τις μελέτες αυτές συγκρίθηκαν 100 

ομοφυλόφιλες και 100 ετεροφυλόφιλες μητέρες. Μελετήθηκαν η επιθυμία απόκτησης 

παιδιού και τα κίνητρα γονεϊκότητας. Σχετικά με την ιεραρχία των κινήτρων 

γονεϊκότητας δεν διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στα λεσβιακά και στα 

ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Επίσης, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια είχαν αφιερώσει 

περισσότερο χρόνο στη συζήτηση περί απόκτησης παιδιού, ενώ η επιθυμία τους να το 

αποκτήσουν εμφανιζόταν ισχυρότερη από εκείνη των ετερόφυλων ζευγαριών. Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, οι λεσβίες και οι γκέι γονείς είναι ικανοί 

να παρέχουν εξίσου με τους ετεροφυλόφιλους γονείς υποστηρικτικά και υγιή 

περιβάλλοντα για τα παιδιά τους. Όσον αφορά στις λεσβίες μητέρες, τα ερευνητικά 

ευρήματα δεν έδειξαν καμία διαφορά ούτε στην γενικότερη ψυχική υγεία των 

λεσβιών ούτε και στην προσέγγιση τους για την ανατροφή των παιδιών. Επίσης, οι 

ερωτικές ή οι σεξουαλικές σχέσεις των λεσβιών με άλλες γυναίκες δεν επηρέασαν 

στο ελάχιστο την φροντίδα για τα παιδιά τους. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι, 

τα ζευγάρια των λεσβιών που ανατρέφουν παιδιά τείνουν να μοιράζονται τις δουλειές 

του νοικοκυριού καθώς και τα γονεϊκά καθήκοντα ισότιμα , ενώ εμφανίζουν 

ικανοποίηση από την συμβίωση. Παρόμοια αποτελέσματα, έδειξαν μελέτες που 

έγιναν σε ζευγάρια γκέι ανδρών όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση ερευνών 

πάνω σε αυτό το θέμα σε άρθρο των Stacey και Biblarz. Stacey, J. & Biblarz, T. J. 

(2001). (How) Does the sexual orientation of parents matter. American Sociological 

Review.  Ακόμα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι, από τις έρευνες που μελετήθηκαν 

φάνηκε ότι τα παιδιά των λεσβιών και των γκέι έχουν καλύτερη σχέση με τους 

βιολογικούς γονείς, που δεν είναι απαραίτητα και οι κοινωνικοί τους γονείς, από ότι 

τα παιδιά των ετεροφυλόφιλων γονέων. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι, η απόφαση των 

γκέι και λεσβιών γονέων να αναθρέψουν παιδιά είναι πολλές φορές πολύ πιο 

συνειδητή από αυτή των ετεροφυλόφιλων, ακριβώς εξαιτίας των καταστάσεων με τις 

οποίες πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες. Θα μπορούσε λοιπόν να 

πει κανείς ότι από μία άποψη είναι περισσότερο προετοιμασμένοι και 

προετοιμασμένες για τις ευθύνες που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση. 

Μελέτες που έγιναν σε παιδιά που μεγάλωσαν σε ομόφυλες 

οικογένειες. 

Σύμφωνα με την Patterson, σε  έρευνες όπως των Green, Mandel, Hotvedt, Gray & 

Smith, (1986) τρεις όψεις της σεξουαλικής ταυτότητας μελετήθηκαν ερευνητικά: Η 

ταυτότητα γένους, που αφορά στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου ως αρσενικό ή 

θηλυκό, η ταυτότητα ρόλου γένους (ή αλλιώς ταυτότητα κοινωνικού φύλου), που 

αφορά στις συμπεριφορές, επιλογές και δραστηριότητες του ατόμου που 

ερμηνεύονται από την ισχύουσα κουλτούρα ως ανδρικές ή γυναικείες και στον 
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σεξουαλικό προσανατολισμό που μπορεί να είναι ομοερωτικός, ετεροερωτικός, 

αφιερωτικός και αφορά στην επιλογή των σεξουαλικών συντρόφων και των 

Kirkpatrick, Smith &Roy, (1981). Το 1979, ο Rees που έγιναν σε παιδιά μεταξύ 5 και 

14 ετών και χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία προσωπικές συνεντεύξεις 

αλλά και τεχνικές προβολής, δεν απεδείχθη καμία δυσλειτουργία ή δυσκολία στην 

ανάπτυξη της ταυτότητας γένους σε παιδιά λεσβιών μητέρων. Μια πιο ολοκληρωμένη 

έρευνα από άποψη μεθοδολογικών τεχνικών, αυτή των Golomok, Spencer and Rutter 

(1983) είχε τα ίδια αποτελέσματα. Όλα τα παιδιά δήλωσαν πολύ ευχαριστημένα με το 

φύλο τους και δεν έδειξαν να έχουν καμία επιθυμία να ανήκουν στο άλλο φύλο. 

Δυστυχώς για παιδιά που μεγαλώνουν με γκέι γονείς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες. 

Patterson, C. J. (2001). Lesbian and gay parenting, American Psychological 

Association 1995 Patterson, C. J. (2004). Lesbian and gay parents and their children: 

Summary of research findings. In Lesbian and gay parenting: A resource for 

psychologists. Washington, DC: American Psychological Association χρησιμοποίησε 

το Bem Sex Role Inventory σε 24 έφηβους, οι μισοί εκ των οποίων προέρχονταν από 

χωρισμένες λεσβίες μητέρες και οι μισοί από χωρισμένες ετεροφυλόφιλες μητέρες. 

Το Bem Sex Role Inventory, είναι ένας κατάλογος που αποδίδει βαθμολογίες στην 

αρρενωπότητα και την θηλυκότητα σαν ανεξάρτητους παράγοντες, καθώς και 

βαθμολογία στον ανδρογυνισμό ως μια συγκεκριμένη αναλογία των αρσενικών και 

θηλυκών στοιχείων. Τα παιδιά τόσο των λεσβιών όσο και ετεροφυλόφιλων μητέρων 

δεν έδειξαν καμία διαφορά σε σχέση με τα ψυχολογικά στοιχεία της αρρενωπότητας 

ή του ανδρογυνισμού. Τα παιδιά των λεσβιών μητέρων όμως, έδειξαν περισσότερα 

ψυχολογικά στοιχεία θηλυκότητας, από ότι αυτά των ετεροφυλόφιλων μητέρων. 

Αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα βήμα για την κατάρριψη του 

στερεότυπου ότι οι λεσβίες δεν έχουν καμία θηλυκότητα, τόσο στην ίδια τους την 

συμπεριφορά, όσο και σαν πιθανή επιρροή στα παιδιά τους. Αλλά και από τον Green 

και τους συνεργάτες του (1986). Σε έρευνες που έγιναν σε σχέση με τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό η μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών που μεγαλώνουν με γκέι ή 

λεσβίες γονείς περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως ετεροφυλόφιλους/ες. Για 

παράδειγμα στην έρευνα του Huggins (1989) διερευνήθηκε η ταυτότητα φύλου. Σε 

συνεντεύξεις που είχε με 56 παιδιά λεσβιών μητέρων και 48 παιδιά ετεροφυλόφιλων 

μητέρων δεν βρέθηκε καμία διαφορά σχετικά με τα αγαπημένα τους τηλεοπτικά 

προγράμματα, ή τους αγαπημένους τους τηλεοπτικούς ήρωες ή τα παιχνίδια που 

προτιμούν. Μια απόκλιση υπήρχε στα παιδιά λεσβιών μητέρων που έδειξαν μια 

χαμηλότερη προτίμηση σε ως προς το φύλο προσανατολισμένες δραστηριότητες στο 

σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο. Επίσης, οι λεσβίες μητέρες δήλωσαν ότι οι κόρες 

τους συχνά παίρνουν μέρος σε πιο «άγρια» παιχνίδια ή κατά περίπτωση προτιμούν 

πιο αγορίστικα παιχνίδια όπως φορτηγά ή όπλα. Ωστόσο δεν δηλώθηκε το ανάλογο 

για τους γιους τους σε σχέση με κοριτσίστικα παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση και 

στους δύο τύπους οικογενειών η συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με την 

ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου δεν διέφυγε των ορίων που θεωρούνται κανονικά. 

Ευρήματα για παιδιά που μεγαλώνουν με γκέι γονείς δεν υπάρχουν. Έδωσαν 

συνέντευξη 18 έφηβοι με λεσβίες μητέρες και 18 με ετεροφυλόφιλες. Κανένα από τα 

παιδιά των λεσβιών μητέρων δεν δήλωσε γκέι ή λεσβία, ενώ ένα από τα παιδιά των 

ετεροφυλόφιλων δήλωσε γκέι. Στην έρευνα των Bailey (1995) Green, R., Mandel, J. 

B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L. (1986). Lesbian mothers and their children: 

A comparison with solo parent heterosexual mothers and their children. Archives of 
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Sexual Behavior. Huggins, S. L. (1989). A comparative study of self-esteem of 

adolescent children of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers. 

(Journal of Homosexuality) μελετήθηκαν 82 ενήλικες γιοι γκέι γονέων. Πάνω από το 

90% των παιδιών αυτών, δήλωσαν ετεροφυλόφιλοι. Επειδή, τόσο οι ετεροφυλόφιλοι, 

όσο και οι γκέι γιοι πέρασαν περίπου τον ίδιο χρονικό διάστημα με τους γκέι γονείς 

φαίνεται ότι οι επιρροή του σεξουαλικού προσανατολισμού των πατεράδων στον 

σεξουαλικό προσανατολισμό των γιων υπήρξε πολύ μικρή έως αμελητέα. 

       

( Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L. (1986). Lesbian 

mothers and their children: A comparison with solo parent heterosexual mothers and 

their children. Archives of Sexual Behavior,Kirkpatrick. M., Smith, C., & Roy, R. 

(1981). Lesbian mothers and their children: A comparative survey. American Journal 

of Orthopsychiatry. Patterson, C. J. (2001). Lesbian and gay parenting, American 

Psychological Association Bailey, J.M., Bobrow, D.  Wolfe, M., & Mikach, S. (1995). 

Sexual orientation of adult sons of gay fathers. Developmental Psychology. Erich, S., 

Leung, P., Kindle, P., & Carter, S. (2005). Gay and lesbian adoptive families: An 

exploratory study of family functioning, adoptive child's behavior, and familial 

support networks. Journal of Family Social Work. Erich, S., Leung, P., & Kindle, P. 

(2005). A comparative analysis of adoptive family functioning with gay, lesbian, and 

heterosexual parents and their children. Journal of GLBT Family Studies. Herek, G. 

M. (2006). Legal recognition of same-sex relationships in the United States: A social 

science perspective. American Psychologist. Pawelski, J. G., Perrin, E. C., Foy, J. M., 

Allen, C. E., Crawford, J. E., Del Monte, M., ... & Tanner, J. L. (2006). The effects of 

marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of 

children. Pediatrics. Patterson, C. J., & Hastings, P. D. (2007). Socialization in the 

context of family diversity. Handbook of socialization: Theory and research. Farr, R. 

H., Forssell, S. L., & Patterson, C. J. (2010). Parenting and child development in 

adoptive families: Does parental sexual orientation matter? Applied Developmental 

Science. Goldberg, A. E. (2010). Lesbian and gay parents and their children: 

Research on the family life cycle. Washington DC: American Psychological 

Association. Golombok, S. (2014). Parenting: What really counts?. Hove, UK: 

Routledge. Golombok, S., Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F., & Lamb, 

M. E. (2014). Adoptive gay father families: Parent–child relationships and children's 

psychological adjustment. Child Development. Farr, R. H. (2017). Does parental 

sexual orientation matter? A longitudinal follow-up of adoptive families with school-

age children. Developmental Psychology. Miller, B. G., Kors, S., & Macfie, J. (2017). 

No differences? Meta-analytic comparisons of psychological adjustment in children 

of gay fathers and heterosexual parents. Psychology of Sexual Orientation and Gender 

Diversity. Patterson, C. J. (2017). Parents' sexual orientation and children's 

development. Child Development Perspectives. Farr, R. H., Bruun, S. T., Doss, K. M., 

& Patterson, C. J. (2018). Children’s gender-typed behavior from early to middle 

childhood in adoptive families with lesbian, gay, and heterosexual parents. Sex Roles. 
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Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. 

Παρά το μεγάλο εύρος των ερευνών και την ποικιλία των ερευνητικών στόχων (όπως 

καταγραφές προβλημάτων συμπεριφοράς, προσωπικότητα, αυτοπροσδιορισμός, 

εξυπνάδα κ.α.), σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών με γκέι ή 

λεσβίες γονείς, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε δυσκολία 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών αυτών. Κυρίως τα ευρήματα 

αφορούσαν παιδιά με λεσβίες μητέρες. Σε μια αξιολόγηση 21 ερευνών σχετικά με 

παιδιά λεσβιών και γκέι που δημοσιεύθηκε από τους Stacey και Biblarz, όπως 

αναφέρει η Patterson, φάνηκε ότι τα παιδιά αυτά εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο 

στοργής, ευαισθησίας και φροντίδας για μικρότερα παιδιά, ενώ επιδεικνύουν 

εντυπωσιακή ψυχική δύναμη. 

 

( Stacey, J. & Biblarz, T. J. (2001). (How) Does the sexual orientation of parents 

matter. American Sociological Review, 66, 159-183 48Patterson, C. J. (2001). 

Lesbian and gay parenting, American Psychological Association 1995 Patterson, C. J. 

(2004). Lesbian and gay parents and their children: Summary of research findings. In 

Lesbian and gay parenting: A resource for psychologists. Washington, DC: American 

Psychological Association. Erich, S., Leung, P., Kindle, P., & Carter, S. (2005). Gay 

and lesbian adoptive families: An exploratory study of family functioning, adoptive 

child's behavior, and familial support networks. Journal of Family Social Work. Erich, 

S., Leung, P., & Kindle, P. (2005). A comparative analysis of adoptive family 

functioning with gay, lesbian, and heterosexual parents and their children. Journal of 

GLBT Family Studies. Herek, G. M. (2006). Legal recognition of same-sex 

relationships in the United States: A social science perspective. American 

Psychologist. Pawelski, J. G., Perrin, E. C., Foy, J. M., Allen, C. E., Crawford, J. E., 

Del Monte, M., ... & Tanner, J. L. (2006). The effects of marriage, civil union, and 

domestic partnership laws on the health and well-being of children. Pediatrics. 

Patterson, C. J., & Hastings, P. D. (2007). Socialization in the context of family 

diversity. Handbook of socialization: Theory and research. Farr, R. H., Forssell, S. 

L., & Patterson, C. J. (2010). Parenting and child development in adoptive families: 

Does parental sexual orientation matter? Applied Developmental Science. Goldberg, 

A. E. (2010). Lesbian and gay parents and their children: Research on the family life 

cycle. Washington DC: American Psychological Association. Golombok, S. (2014). 

Parenting: What really counts?. Hove, UK: Routledge. Golombok, S., Mellish, L., 

Jennings, S., Casey, P., Tasker, F., & Lamb, M. E. (2014). Adoptive gay father 

families: Parent–child relationships and children's psychological adjustment. Child 

Development. Farr, R. H. (2017). Does parental sexual orientation matter? A 

longitudinal follow-up of adoptive families with school-age children. Developmental 

Psychology. Miller, B. G., Kors, S., & Macfie, J. (2017). No differences? Meta-

analytic comparisons of psychological adjustment in children of gay fathers and 

heterosexual parents. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. 

Patterson, C. J. (2017). Parents' sexual orientation and children's development. Child 

Development Perspectives. Farr, R. H., Bruun, S. T., Doss, K. M., & Patterson, C. J. 

(2018). Children’s gender-typed behavior from early to middle childhood in adoptive 

families with lesbian, gay, and heterosexual parents. Sex Roles.) 
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Κοινωνικές σχέσεις. 

Οι έρευνες που αφορούν στις κοινωνικές σχέσεις παιδιών λεσβιών ή γκέι εστιάζονται 

στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους, όπως αυτές της Golombok και 

συνεργατών της (1983) ή του Green και συνεργατών του (1986) Stacey, J. & Biblarz, 

T. J. (2001). (How) Does the sexual orientation of parents matter. American 

Sociological Review, 66, 159-183 48Patterson, C. J. (2001). Lesbian and gay 

parenting, American Psychological Association 1995 Patterson, C. J. (2004). Lesbian 

and gay parents and their children: Summary of research findings. In Lesbian and gay 

parenting: A resource for psychologists. Washington, DC: American Psychological 

Association ή στις σχέσεις τους με τους ενήλικες όπως θα δούμε παρακάτω. Τα 

ευρήματα αναφέρουν μια κανονική ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών. 

Τα περισσότερα παιδιά, αναφέρουν ως καλύτερο τους φίλο κάποιον ή κάποια με το 

ίδιο με αυτά φύλο ενώ οι παρέες τους απαρτίζονται κυρίως από άτομα του ίδιου 

φίλου. Τόσο οι γονείς, όσο και τα ευρήματα των μελετητών αναφέρουν την ποιότητα 

των σχέσεων με θετικούς όρους. Οι σχέσεις μεταξύ παιδιών γκέι και λεσβιών γονέων 

και άλλων ενηλίκων εμφανίζουν επίσης μια θετική εικόνα. Στην έρευνα του 1983, η 

Golombok και οι συνεργάτες της βρήκαν ότι τα παιδιά διαζευγμένων λεσβιών είχαν 

καλύτερες σχέσεις με του πατεράδες τους από ότι αυτά των διαζευγμένων 

ετεροφυλόφιλων γυναικών. Οι Harris και Turner (1986) Στα παραπάνω πεδία, 

αντίστοιχα αποτελέσματα έδωσε η πρόσφατη έρευνα των Wainright, Russell, και 

Patterson, (2004), εξετάζοντας παιδιά γκέι και λεσβιών διαπίστωσαν μια σημαντική 

διαφορά μεταξύ των γκέι και λεσβιών γονέων και ετεροφυλόφιλων γονέων. Οι 

ετεροφυλόφιλοι γονείς, δήλωσαν ότι η επίσκεψη των παιδιών τους με το άλλο γονέα 

εμφανιζόταν προβληματική για αυτούς. Η σχέση των παιδιών γκέι και λεσβιών με 

άλλους φίλους των γονέων εμφανίζεται επίσης πολύ ομαλή στην έρευνα της 

Golombok και συνεργατών (1983). Όλα τα παιδιά δήλωσαν ότι είχαν καλή επαφή με 

τους ενήλικες φίλους των λεσβιών μητέρων τους, οι οποίοι ήταν τόσο 

ετεροφυλόφιλοι όσο και γκέι και λεσβίες.Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., 

Gray, J., & Smith, L. (1986). Lesbian mothers and their children: A comparison with 

solo parent heterosexual mothers and their children.Archives of Sexual Behavior) στα 

πλαίσια της Εθνικής Διαμήκης Μελέτης Υγείας Εφήβων, τη μεγαλύτερη έρευνα που 

αφορά τους εφήβους στις ΗΠΑ. Στο δείγμα 12.000 εφήβων εντοπίστηκαν 44 έφηβοι 

που ανατρέφονταν από λεσβίες σε σχέσεις που «μοιάζουν με το γάμο». Επειδή 

υπήρχαν μόνο έξι έφηβοι που μεγάλωναν με ζευγάρια γκέι, αυτή η περίπτωση 

αποκλείστηκε από τη μελέτη σαν μη στατιστικά σημαντική. Η νέα αυτή έρευνα 

έδειξε ότι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την ευημερία των παιδιών είναι η 

σχέση τους με τους γονείς τους. «Το σημαντικότερο είναι η ποιότητα της σχέσης» 

σχολιάζουν οι ερευνητές στο περιοδικό Child Development.( Wainright, J. L., 

Russell, S.T. , Patterson, C. J. (2004): Psychosocial Adjustment, School Outcomes, 

and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents , Child 

Development, ( 1886- 1898) 
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Σεξουαλική παρενόχληση. 

Όσον αφορά στην σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών από γονείς ή άλλους 

κοντινούς ενήλικες, φαίνεται ότι η πιθανότητα κινδύνου που διατρέχουν τα παιδιά 

των ετεροφυλόφιλων γονέων από κάτι τέτοιο είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των παιδιών γκέι και λεσβιών. Οι φόβοι ότι τα παιδιά των γκέι και 

λεσβιών γονέων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κακοποίησης δεν τεκμηριώνονται 

ερευνητικά. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία ενηλίκων που 

διαπράττουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι άνδρες. Σπάνιες είναι οι 

περιπτώσεις με γυναίκες δράστες. Επίσης η σεξουαλική παιδική κακοποίηση αφορά 

στις περισσότερες περιπτώσεις άνδρες και μικρά κορίτσια. Δεν υπάρχει κανένα 

στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι γκέι άνδρες θα προβούν με μεγαλύτερες 

πιθανότητες σε κακοποίηση παιδιών από ότι οι ετεροφυλόφιλοι. Σε μία ανάλυση 352 

φακέλων κακοποιημένων παιδιών οι Jenny, Roesler και Poyer (1994), βρήκαν ότι 

μόνο το 1% των παιδιών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από γκέι ή λεσβία. Όπως οι 

ίδιοι δηλώνουν, ο κίνδυνος που διατρέχει ένα παιδί να κακοποιηθεί σεξουαλικά από 

κάποιο γονέα ή συγγενή είναι 100 φορές μεγαλύτερος, εάν ο τελευταίος είναι 

ετεροφυλόφιλος από ότι εάν είναι λεσβία ή γκέι. 

Αναμφισβήτητα τα παιδιά που μεγαλώνουν με λεσβίες ή γκέι γονείς θα 

αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις. Μεγαλώνοντας σε έναν ετεροκεντρικά 

προσανατολισμένο κοινωνικοπολιτισμικό περίγυρο, θα αντιμετωπίσουν τι σημαίνει 

να μην εντάσσεσαι στα πλαίσια του κοινωνικά αναμενόμενου. Είναι αναγκασμένα 

από πολύ νωρίς να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν 

την σκληρότητα του κοινωνικού περίγυρου, την προκατάληψη σε σχέση με τους 

γονείς τους και κατ’ επέκταση και με τους ίδιους ή τις ίδιες. Όσο πιο 

συνειδητοποιημένοι είναι οι γονείς σε σχέση με την δική τους σεξουαλικότητα, τόσο 

πιο εύκολο είναι στα παιδιά να αναπτύξουν τέτοιου είδους δεξιότητες. Δεξιότητες 

που τα παιδιά βρήκαν ότι μόνο το 1% των παιδιών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από 

γκέι ή λεσβία. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, ο κίνδυνος που διατρέχει ένα παιδί να 

κακοποιηθεί σεξουαλικά από κάποιο γονέα ή συγγενή είναι 100 φορές μεγαλύτερος 

εάν ο τελευταίος είναι ετεροφυλόφιλος από ότι εάν είναι λεσβία ή γκέι.( Jenny, C., 

Roesler, T. A., & Poyer, K. L. (1994). Are children at risk for sexual abuse by 

homosexuals? Pediatrics ) 

Συμπερασματικά. 

Κάποιοι εκφράζουν ανησυχίες ότι ακόμα κι αν ο σεξουαλικός προσανατολισμός δε 

μαθαίνεται από την οικογένεια, άτοµα µε ομοφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό 

δεν είναι κατάλληλα για να γίνουν γονείς, γιατί θα προκαλέσουν πολλά άλλα 

ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά τους. Αυτές οι ανησυχίες είναι αβάσιμες. Όσες 

μελέτες έχουν γίνει μέχρι τώρα µε παιδιά που υιοθετήθηκαν και/ή μεγάλωσαν µε 

ζευγάρια του ιδίου φύλου, δείχνουν ότι δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που 

μεγάλωσαν µε γονείς ετεροφυλόφιλους.  Κάποιες μελέτες μάλιστα έχουν διαρκέσει 

αρκετές δεκαετίες, παρακολουθώντας τα παιδιά έως και μετά την εφηβεία, για να 

διερευνηθεί οποιαδήποτε τυχόν βλάβη. Η απάντηση είναι  όχι τα παιδιά δεν 

παθαίνουν καμία μα καμία ζημιά και δεν έχουν καθόλου περισσότερες πιθανότητες 

να βγουν γκέι τα ίδια αν έχουν γκέι γονείς. Εμπειρικά δεδομένα από μελέτες σε 
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ομόφυλες οικογένειες δείχνουν ότι τα παιδιά τους αναπτύσσουν ομαλή ταυτότητα 

φύλου και συμπεριφορά φύλου.  Έχουν μελετηθεί πολλοί παράγοντες, όπως η 

ταυτότητα του φύλου (δηλαδή η αντίληψη ενός παιδιού για το τι σημαίνει να είναι 

κορίτσι ή αγόρι), ψυχική υγεία, σχέσεις µε συνομήλικους και µε ενήλικες, 

προσωπικότητα, ευφυΐα κ.α., δε διαφέρουν ανάμεσα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε 

οικογένειες ομοφυλοφίλων και σε παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες 

ετεροφυλόφιλων γονιών. Αυτό συμβαίνει παρόλο που συχνά τέτοια παιδιά μπορεί να 

αντιμετωπίζουν πιο αρνητικές στάσεις, ή και περιστατικά θυµατοποίησης από το 

περιβάλλον τους, όπως και παιδιά που είναι από διαζευγμένους γονείς και µονογο- 

νεικές οικογένειες(συμπεριλαμβανομένων ανύπανδρων μητέρων Ποσοτικές και 

ποιοτικές μελέτες σταθερά επιβεβαιώνουν ότι η ψυχική υγεία και η καλή ψυχολογία 

των παιδιών εξαρτάται από την οικογενειακή σταθερότητα, την ποιότητα της σχέσης 

γονέα-παιδιού και την αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας και όχι από τη 

μορφή της οικογένειας. 

Ορισμός-Φαινόμενο ομοφοβίας: 

             Σε πολλά μέρη του κόσμου, άτομα που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό (διαφορετικό από την πλειοψηφία) υφίστανται ρατσισμό, που 

μπορεί να επιφέρει πολλών μορφών διακρίσεις εις βάρος τους. Η πρακτική της 

ομοφυλοφιλίας εξακολουθεί να θεωρείται έγκλημα σε πολλές χώρες και σε ορισμένες 

από αυτές τιμωρείται ακόμα και με ποινή θανάτου. Εντός της Ευρώπης, αν και έχει 

σημειωθεί πρόοδος στην αλλαγή της νομοθεσίας, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να 

θεωρούν την ομοφυλοφιλία ως ασθένεια, ψυχολογική διαταραχή ή αφύσικη 

συμπεριφορά. Είναι γεγονός πως οι ομοφυλόφιλοι αρκετές φορές έρχονται 

αντιμέτωποι με τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις πολλών ανθρώπων. Η στάση 

αυτή οδηγεί σε λεκτικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον τους, λόγω της διαφοράς 

των σεξουαλικών τους προτιμήσεων.  

  Ο κλινικός ψυχολόγος Weinberg, αποκάλεσε τη στάση αυτή «ομοφοβία» και 

την όρισε ως «το φόβο του να βρεθεί κανείς κοντά στους ομοφυλόφιλους». 

Επαναχρησιμοποιήθηκε το 1969 από τον ίδιο τον George Weinberg και έγινε γνωστή 

μέσα από το βιβλίο του Society and the Healthy Homosexual το 1971. Η λέξη είναι 

δάνειο από την αγγλική homophobia, που ετυμολογείται από τις ελληνικές λέξεις ομό 

(ίδιος) και φοβία. Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

ομοφοβίας. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε σε ανάμνηση της 17ης Μαΐου του 1990, 

όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον 

κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών. Σε ελληνικό λεξικό ψυχολογίας του 

Παπαδόπουλου (1994) «η ομοφοβία είναι ο παράλογος φόβος για την ομοφυλοφιλία. 

Δηλαδή ο όρος αυτός αναφέρεται στο φόβο του ατόμου για τις ίδιες του τις 

ομοφυλοφιλικές τάσεις, το φόβο προς τα ομοφυλόφιλα άτομα ή το γενικευμένο φόβο 

για την ομοφυλοφιλία». Επιπλέον, στο λεξικό της κοινωνικής εργασίας κατανοείται 

και ως ένα είδος φοβίας, η οποία πιθανόν κάνει το άτομο να αντιτίθεται μέσω 

λεκτικής ή σωματικής βίας (Pierson & Thomas, 2002).  

 Η ομοφοβία ή oμοερωτοφοβία ορίζεται από το Journal of Homosexuality ως  

μια παθολογική έκφραση αρνητικών συναισθημάτων καθώς και συμπεριφορών κατά 

των ομοφυλόφιλων. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτό το φαινόμενο 
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βασίζεται στην προκατάληψη που δημιουργείται από την άγνοια και καταλήγει σε 

διάκριση ενάντια στους ομοφυλόφιλους. Ο Herek (1995), υποστήριξε ότι οι 

προκαταλήψεις απέναντι στους ομοφυλόφιλους δεν αποτελούν φοβία με την κλινική 

έννοια της λέξης, καθώς δεν βασίζονται στον φόβο και αντικαθιστά τον όρο 

ομοφυλοφοβία με τον αυτόν του ετεροσεξισμού. Είναι παραπλήσιος όρος της 

ομοφοβίας και σημαίνει την προνομιακή θέση που έχουν στην κοινωνία η 

ετεροφυλοφιλία και οι ετεροφυλόφιλοι. Παρόμοιος όρος στην queer theory (κουίρ 

θεωρία) είναι η ετεροκανονικότητα, δηλαδή οι συντονισμένες προσπάθειες της 

κοινωνίας να επιβάλουν ένα μοντέλο ετεροφυλοφιλίας ως «κανονικό», καταπνίγοντας 

κάθε τι διαφορετικό. Αν και στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλοί όροι για να 

περιγράψουν το φόβο του ετεροφυλόφιλου απέναντι στον ομοφυλόφιλο επικράτησε ο 

όρος ομοφοβία.  

 Υπάρχουν τέσσερις βασικές μορφές ομοφοβίας: η εσωτερικευμένη, η 

διαπροσωπική, η θεσμική και η ομοφοβία της κουλτούρας. Η «εσωτερικευμένη 

ομοφοβία» (ή εγωδυστονική ομοφοβία), είναι μια μορφή ομοφοβίας η οποία μπορεί 

να οδηγήσει σε ακραία καταπίεση συναισθημάτων και επιθυμιών του εκάστοτε 

ατόμου λόγω των εσωτερικών του συγκρούσεων. Η εσωτερικευμένη ομοφοβία 

δημιουργείται από την προκατάληψη. Δηλαδή, από την πεποίθηση πως ο 

ομοερωτικός ή αμφισεξουαλικός σεξουαλικός προσανατολισμός είναι αμαρτία, 

αρρώστια, δείγμα κατωτερότητας ή σεξουαλικής ανωριμότητας (Πετροπούλου, 

2009). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κίνδυνο στους ομοφυλόφιλους νέους οι οποίοι 

συχνά οδηγούνται σε κατάθλιψη, σκέψεις αυτοκτονίας κλπ. Τέτοιου είδους 

συμπεριφορές παρουσιάζονται κυρίως σε άτομα που έχουν υποστεί θυματοποίηση 

επιθέσεων μίσους. «Διαπροσωπική ομοφοβία» είναι η αποστροφή, το μίσος και ο 

φόβος προς κάθε άνθρωπο με ομοερωτικό ή αμφισεξουαλικό ερωτικό 

προσανατολισμό. Συνήθως εκφράζεται με απλά σχόλια που δείχνουν φτηνό χιούμορ, 

με λεκτική ή σωματική βία και γενικεύεται με συμπεριφορές διακρίσεων. Οι 

ομοφυλόφιλοι γίνονται συχνά αποδέκτες επιθετικής έως και βίαιης συμπεριφοράς με 

μοναδικό αίτιο την ομοφοβία ή τα ομοφοβικά συναισθήματα που τρέφει το άτομο 

που ασκεί αυτή την βία. Ένα απλό παράδειγμα είναι οι συγγενείς που αποφεύγουν 

ηθελημένα τα μέλη της οικογένειας  που έχουν εκδηλώσει ομοερωτικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό ή ασκούν αρνητική κριτική προς το μέρος τους (Πετροπούλου, 

2009). Η «θεσμική ομοφοβία» (ή ετεροσεξισμός) σχετίζεται άμεσα με τις διάφορες 

διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των ΛΟΑΤ1(Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, 

Αμφιφυλόφιλοι, Τράνς, Ιντερσέξ) λόγω του διαφορετικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού που έχουν από το κράτος, την εκκλησία, τις διάφορες κρατικές ή 

δημόσιες υπηρεσίες ή τους κρατικούς φορείς.  

  Τέλος, η «ομοφοβία της κουλτούρας» βασίζεται και αυτή στον ετεροσεξισμό, 

εφόσον θέτει τα κριτήρια και τις νόρμες με τις οποίες προωθεί το μοντέλο της 

ετεροφυλοφιλίας απαξιώνοντας και υποβιβάζοντας κάθε άλλη ερωτική συμπεριφορά. 

Το ετερόφυλο μοντέλο κυριαρχεί παντού και σε καθημερινή βάση. Οι εκπομπές που 

προβάλλονται από την τηλεόραση, οι διαφημίσεις, τα δημοσιεύματα και όλες σχεδόν 

οι δραστηριότητες είναι κατά κανόνα ετερόφυλες. Οι σχέσεις αφορούν μόνο τα 

αντίθετα φύλα και αποφεύγεται η οποιαδήποτε εικόνα ή νύξη της διαφορετικότητας 

(Πετροπούλου, 2009). Παρά τους συνεχόμενους αγώνες των διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων ενάντια στη καταπολέμηση του φαινομένου, η ομοφοβία αποτελεί μια 
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υπαρκτή πραγματικότητα. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα 

«Η ομοφοβία στην Ελλάδα» του Ινστιτούτου για τα δικαιώματα, την ισότητα και την 

ετερότητα η Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα στις πιο ομοφοβικές χώρες στην Ευρώπη. 

(Pavlou, 2009). Το μεγαλύτερο χάσμα από όλα φαίνεται να είναι της ενημέρωσης και 

της επίγνωσης του ευρύτερου κοινού για την ομοφυλοφιλία, την ομοφοβία και τις 

διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις 

των ΛΟΑΤ: “Η άγνοια είναι ο εχθρός”. 

Αίτια ομοφοβίας: 

 Τα αίτιας της ομοφοβικής συμπεριφοράς είναι βαθιά συνυφασμένα με τις 

κοινωνικές πεποιθήσεις και τους θεσμούς που τα ενισχύουν. Οι άνθρωποι συνήθως 

τείνουν να απορρίπτουν ή να βλέπουν με σκεπτικισμό οτιδήποτε διαφορετικό από 

τους ίδιους, ή οτιδήποτε έχει διαφορετική συμπεριφορά από αυτούς, θεωρώντας το 

αφύσικο, υποδεέστερο και επικίνδυνο. Όπως και για κάθε ρατσιστική συμπεριφορά 

τα βασικά αίτια είναι η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη παιδείας-κοινωνικής μόρφωσης 

αλλά και το κοινωνικό χάσμα που συντηρείται από διάφορους θεσμούς. Τα 

στερεότυπα για την ομοφυλοφιλία δεν είναι αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές 

ατομικών εμπειριών, αλλά η ομοφυλοφοβία «μαθαίνεται» κοινωνικά, αναπαράγεται 

και ευνοεί την ανάπτυξη των στερεοτύπων για την ομοφυλοφιλία σε μια κοινωνία, 

που τα περισσότερα ομοφυλόφιλα άτομα είναι αόρατα (Κογκίδου, 2000). 

   Βασική αιτία που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται απειλούμενοι από την 

ομοφυλοφιλία είναι η αβεβαιότητα για το ποιος είναι ομοφυλόφιλος. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι κάποτε στην ζωή τους αναρωτήθηκαν τι σημαίνει ένα βλέμμα ή ένα 

άγγιγμα κάποιου που ανήκει στο ίδιο φύλο μ’ αυτούς. Ίσως τέτοιες σκέψεις είναι 

ενοχλητικές αφού θεωρείται, ότι η ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός 

του κάθε ατόμου είναι αμετάβλητα χαρακτηριστικά (Γιαννέλος, 2000). Σύμφωνα με 

τη Μιχοπούλου (2014) τα αίτια εμφάνισης της συγκεκριμένης φοβίας ποικίλλουν και 

οφείλονται σε διάφορους παράγοντες κατά βάση κοινωνικούς. Ένα αίτιο που ισχύει 

για τα περισσότερα είδη φοβιών είναι η έλλειψη επαφής με τον «άλλο», τον «ξένο», ο 

οποίος θεωρείται «διαφορετικός». Αυτή η εικόνα του «άλλου» ενισχύεται και από 

πολλούς κοινωνικούς θεσμούς όπως την εκκλησία, τα ΜΜΕ, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, τους νόμους κτλ. Η αποδοκιμασία της ομοφυλοφιλίας συνδέεται, επιπλέον, 

με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις. Κάποιοι από τους παράγοντες που επιτείνουν την ομοφοβία είναι το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κοινωνικό στάτους, η θρησκοληψία, η έλλειψη 

επαφής με ομοφυλόφιλους και η έλλειψη παιδείας. 

   Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ενισχύονται από τους κοινωνικούς 

θεσμούς, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη ισχύ στη διαμόρφωση των στάσεων: σύμφωνα 

με τον Herek (1988) «η θρησκεία, η προσκόλληση σε παραδοσιακές ιδεολογίες της 

οικογένειας και του φύλου, αντιλήψεις φίλων με όμοιες στάσεις και παρελθοντικές 

αλληλεπιδράσεις με γκέι άτομα προσδιορίζουν το τι είναι ομοφοβία» (Ben-Ari, 22 

1998). Παράγοντες όπως η πολιτική τοποθέτηση και ο βαθμός επαφής με τη 

θρησκεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ομοφοβικών συμπεριφορών: 

άτομα με συντηρητικές πολιτικές τοποθετήσεις φαίνεται να είναι πιο ομοφοβικοί. Το 
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ίδιο ισχύει και για άτομα που δηλώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη και συχνότερη επαφή 

με την εκκλησία. 

Η ομοφοβία μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως 

μέσω λεκτικών επιθέσεων, εξευτελισμό, διακρίσεις στο χώρο εργασίας, λογοκρισία 

στα Μ.Μ.Ε, ακόμη και με ακραίες μορφές βίας, τα λεγόμενα ομοφοβικά εγκλήματα 

μίσους (εξαιτίας σεξουαλικού προσανατολισμού) όπως σωματικές επιθέσεις, 

ξυλοδαρμούς, ακόμη και φόνο. Τα άτομα που ενεργούν με τέτοιους τρόπους 

χαρακτηρίζονται ως ομοφοβικά. Ο τρόπος εκδήλωσης ομοφοβικών τάσεων ποικίλλει 

ανάλογα με το κάθε άτομο, ωστόσο σύμφωνα με τη θεωρία του Gordon Allport 

(1979) υπάρχει μια τυπική Κλίμακα Προκατάληψης που περιλαμβάνει πέντε βαθμούς 

αρνητικής δράσης, από τη λιγότερο ενεργητική στην περισσότερο:  Αρνητική 

φρασεολογία (λεκτική βία): κατασκευάζουν αστεία ανέκδοτα εις βάρος των 

ομοφυλοφίλων ενώ φαίνεται να εκφράζονται με υποτιμητικές λέξεις για το γκέι 

πληθυσμό (Pierson & Thomas, 2002). Η αρνητική φρασεολογία συμβάλλει επίσης 

στην δημιουργία αρνητικών στερεοτύπων και εικόνων και αποτελεί τη βάση για τα 

επόμενα στάδια.  Αποφυγή : άτομα της πλειονότητας αποφεύγουν ενεργά τη 

συναναστροφή με το γκέι πληθυσμό. Οι φορείς της προκατάληψης δεν προκαλούν 

άμεσα βλάβη, αλλά συντελούν στην απομόνωση και την περιθωριοποίηση των 

ομοφυλοφίλων.  Διακρίσεις : τα ομοφυλόφιλα άτομα υφίστανται κοινωνικές 

διακρίσεις και ρατσισμό στην εύρεση εργασίας τους, στο τομέα της εκπαίδευσης, της  

περίθαλψης ακόμα και της ψυχαγωγίας. Στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα.  

Σωματικές επιθέσεις: Άσκηση ή απειλή άσκησης βίας  Εξολόθρευση: επίθεση με 

σκοπό τη κακοποίηση, ακόμα και μέχρι θανάτου (Μιχοπούλου, 2014).  

 Άτομα που υφίστανται προκατάληψη και εκδηλώσεις ομοφοβίας 

αναπτύσσουν συχνά άμυνες, που μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, ανάλογα με την 

προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Οι άμυνες αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει μηχανισμούς επιθετικούς και εξωστρεφείς που 

εστιάζουν στην πηγή της καταπίεσης, ενώ η δεύτερη πιο εσωστρεφείς μηχανισμούς. 

Στην πρώτη κατηγορία το άτομο κατηγορεί τους εξωγενείς παράγοντες των 

προβλημάτων του ενώ στη δεύτερη είτε κατηγορεί άμεσα τον εαυτό του, είτε 

επιχειρεί να αναλάβει την ευθύνη (χωρίς να του αναλογεί) για να προσαρμοστεί στην 

κατάσταση. Συχνά το ομοφυλόφιλο πρόσωπο καταπιέζει την ερωτική του επιθυμία 

και στερεί από τον εαυτό του τον ομοφυλοφιλικό έρωτα προσπαθώντας να 

διατηρήσει τις άμυνες του απέναντι σε αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες 

(Μιχοπούλου,2014). 

Στερεότυπα: 

 

     «Τα  στερεότυπα  έχουν  οριστεί  ως  η  προκατειλημμένη  στάση  ενός  

ατόμου  ή  μιας  ομάδας  που  γενικεύεται  σε  ολόκληρο  έθνος, φυλή  ή  θρησκεία. 

  
Είναι  ουσιαστικά  υπεραπλουστεύσεις  γεγονότων, όπου  παραβλέπονται  οι  

ατομικές  διαφορές  με  αποτέλεσμα  να  αποδίδονται  χαρακτηριστικά  σε  κάποιο  

μέλος  μιας  ομάδας  που  στην  πραγματικότητα  μπορεί  και  να  μην  έχει (Lum, 
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1992). Ο Axelson (1985) αναφέρει  τα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά  των  

στερεοτύπων: α) τα στερεότυπα είναι «διεισδυτικά». 
  
  Αυτό σημαίνει, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του, προσωπικές «θεωρίες» 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των άλλων, β) τα στερεότυπα που έχει ένα άτομο είναι 

πολύ συχνά αρνητικά, όταν αφορούν σε άτομα ή ομάδες που τα θεωρεί διαφορετικά 

από το ίδιο ή την ομάδα στην οποία ανήκει και γ) τα στερεότυπα εμποδίζουν την 

ικανότητα για ακριβείς αξιολογήσεις, με αποτέλεσμα την ύπαρξη παρερμηνεύσεων 

και παρανοήσεων. 
 

  Συνήθως, ένας άνθρωπος που έχει γίνει αντικείμενο στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και προκαταλήψεων βρίσκεται στη δύσκολη και καταπιεστική θέση να 

έχει δύο κοινωνικές ταυτότητες: α) την πιθανή κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτό 

που έχουν καθορίσει οι άλλοι για αυτόν και β) την πραγματική ταυτότητα, δηλαδή 

αυτή που βιώνει ο ίδιος. 

  
Όσο μεγαλύτερο γίνεται το χάσμα μεταξύ των δύο ταυτοτήτων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η κοινωνική καταπίεση που υφίσταται αυτός ο άνθρωπος και τόσο 

περισσότερο παρεμποδίζεται η επιτυχής και ομαλή προσαρμογή του (Αζίζι- 

Καλαντζή, Ζώνιου-Σιδέρη & Βλάχου, 1996). 

 

 Αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη κατάσταση, ιδίως για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια υφίσταται σημαντικές αλλαγές και καλείται 

να εντάξει στην κοινότητά του διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. 
Η συνειδητοποίηση των προσωπικών αντιλήψεων και των προσωπικών στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων και άδικων ή λανθασμένων στάσεων και πεποιθήσεων αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση, επικοινωνία και προσέγγιση των 

ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς (Norwood & Saldana, 1998). 

  

 Ειδικότερα, στο σχολικό πλαίσιο η συνειδητοποίηση από τους 

εκπαιδευτικούς των προσωπικών τους προκαταλήψεων απέναντι στη διαφορετική 

πολιτισμική ομάδα είναι δυνατό να συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος στην τάξη 

και στην καλύτερη προσαρμογή των αλλοδαπών και  παλιννοστούντων  μαθητών» ( 

Χατζηχρήστου, 2009). 

  
  

Προκατάληψη. 

 

«  Η  προκατάληψη  ορίζεται  ως  μια  αρνητική  στάση  απέναντι  στα  μέλη  

μιας  συγκεκριμένης  κοινωνικής  ομάδας, στάση  η  οποία  βασίζεται  

αποκλειστικά  στη  συμμετοχή  τους  στην  ομάδα  αυτή. Δηλαδή, κάποιος  

που  είναι  προκατειλημμένος  απέναντι  σε  μια  ομάδα  τείνει  να  αξιολογεί  

τα  μέλη  της  με  αρνητικό  τρόπο, απλά  και  μόνο  επειδή  ανήκουν  σε  

αυτή  την  ομάδα. Η  προσωπικότητα, η συμπεριφορά  και  τα  ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά  κάθε  συγκεκριμένου  ατόμου  παίζουν  πολύ  μικρό  ρόλο» ( 

Κοκκινάκη, 2005). 
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Ρατσισμός. 

 

    «  Ο ρατσισμός  είναι  ένα  κοινωνικό  και  πολιτικό  φαινόμενο  που  

υποστηρίζει τη  θεωρία  περί  κατώτερων  και  ανώτερων  φυλών, και  

προσπαθεί  να  διατηρήσει  την  καθαρότητα  μιας  φυλής  έναντι  των  άλλων. 

Είναι  ένα  πλέγμα  αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών  και  

θεσμοθετημένων  μέτρων  που  εξαναγκάζει  ορισμένους  ανθρώπους  σε  

υποτελή  διαβίωση, επειδή  ανήκουν  σε  μια  διακριτή  κατηγορία  

ανθρώπων». Η  αντίληψη  αυτή  μεταδίδεται  από  το  γονιό  στο  παιδί  

πολλές  φορές  ασυνείδητα, και  έτσι  αναπαράγεται  και  διευρύνεται  στο  

χώρο  του  σχολείου. 
  

 Ο  Bryam (1992), αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  τους  Midgley  και Benedict  

τα  παιδιά  αναπτύσσουν  ένα  πολιτισμικό  εγωκεντρισμό  και  δεν  αποδέχονται  

τους  αλλοδαπούς  μαθητές  με  την  απλή  έννοια,  τους  ανθρώπους  που  έχουν  

γεννηθεί  σε  άλλη  χώρα, στο  πλαίσιο  μιας  κοινωνίας  που  θεωρούν  δική  τους ( 

Bryam, 1992). 

 

    Σύμφωνα  με  την  Ντάνου  (2010, 177) « στην  ελληνική  σχολική   

πραγματικότητα  γίνεται  συχνά  η  χρήση  του  όρου  λεκτική  βία  ή  λεκτικός  

εκφοβισμός  ή  λεκτική  ψυχολογική  βία, που  είναι  η  συστηματική  χρήση  βίας  

με  σκοπό  την  προσβολή  και  τον  αποκλεισμό  του  θύματος  από  την  ομάδα. 
  

 Η άσκηση  τέτοιας  μορφής  βίας  παρατηρείται  κυρίως  εναντίον  

αλλοδαπών  μαθητών. Ονομάζεται  λεκτική  ρατσιστική  βία  και  έχει  ως  

αποτέλεσμα  το  στιγματισμό  και  την  περιθωριοποίηση  τους». 

 

Στάση κοινωνίας: 

  Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά κοινωνικά πρότυπα έχουν διαμορφωθεί στη 

ρίζα της πατριαρχικής δομής της οικογένειας. Αυτό συνεπάγεται τη διαμόρφωση της 

πεποίθησης ότι οι άντρες οφείλουν να βρίσκονται στην κορυφή της οικογενειακής 

κλίμακας υποδεικνύοντας περίτρανα τον ανδρισμό τους και τη σεξουαλικότητά τους, 

μην αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω αμφισβήτησης. Αντίστοιχα, και η γυναίκα, 

σύμφωνα πάντα με τις κοινωνικές επιταγές, οφείλει να υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο 

τρόπο σεξουαλικότητας, ομόρροπο με την προτίμηση και την ικανοποίηση του 

ανδρικού φύλου. Η ελληνική κοινωνία ήταν ανέκαθεν αυστηρή, χαρακτηριζόμενη 

από πρότυπα ανισοτήτων και ρόλους που εμφυτεύονται σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα 

απ’τη στιγμή της γέννησής τους. Επέβαλλε τρόπους με βάση τους οποίους πρέπει να 

συμπεριφέρονται τα άτομα που δρουν μέσα στα πλαίσιά της, τρόπους οι οποίοι 

βρίσκουν έρεισμα στη μήτρα των κοινωνικών προτύπων που έχει υιοθετήσει. 

Συνεπώς, οι έννοιες της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, της ανδρικής και της 

γυναικείας σεξουαλικότητας είναι κατασκευασμένες και προκαθορισμένες, γι’αυτό 

διέπονται απ’τους εκάστοτε κοινωνικούς κανόνες. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποια 
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άτομα παρεκκλίνουν από τον κοινωνικό κώδικα της πατριαρχικά οργανωμένης 

ελληνικής κοινωνίας, όταν έχουν διαφορετικές προτιμήσεις που συγκρούονται με το 

κατεστημένο; Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην περίπτωση της ομοφυλοφιλίας, 

δηλαδή την σεξουαλική έλξη μελών της κοινωνίας για άτομα του ιδίου φύλου. Πάνω 

σε αυτό το θέμα, η ελληνική κοινωνία ήταν ανέκαθεν οπισθοδρομική και 

προκατειλημμένη. Η προσήλωση στον φαινομενικό σεβασμό των πατροπαράδοτων 

οικογενειακών ηθών απέτρεπε την αποδοχή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που 

παρέκκλινε και, σε περίπτωση που μια τέτοια συμπεριφορά εκδηλωνόταν, οδηγούσε 

τα εκάστοτε άτομα σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 Κλειστή, έως αρνητική, απέναντι στους ομοφυλόφιλους, είναι η ελληνική 

κοινωνία, ωθώντας τους σε ένα ατέρμονο παιχνίδι κρυφτού. Στην πραγματικότητα, 

τους στερεί κάθε είδος μοναδικότητας κι ελεύθερης βούλησης, θεωρώντας την 

ομοφυλοφιλία «ελάττωμα» ή ακόμα και «αμαρτία». Απότοκο όλων αυτών είναι η 

κοινωνική κατακραυγή, η οποία πηγάζει από τα φαινομενικά καθωσπρέπει του 

ταμπού της συμπεριφοράς των ανδρών και των γυναικών αντίστοιχα. Ωστόσο, 

σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο η 

ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό 

αποδεικνύεται πλέον πιο ανεκτικός και ακολουθεί μια θετική εξέλιξη. Η ελληνική 

κοινωνία γίνεται ανεκτική σε θέματα ομοφυλοφιλίας αν και με εκνευριστικά αργούς 

ρυθμούς συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος ανοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας, ακόμα και 

στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αποδοχή του φαινομένου αυτού κερδίζει σταδιακά 

έδαφος, αν και διστακτικά ακόμα. Η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας βρίσκεται ακόμα σε 

πολύ πρώιμα στάδια, ωστόσο έχουν σημειωθεί βήματα προόδου. Παρατηρείται μια 

σταδιακή αλλαγή της στάσης απέναντι στους ομοφυλόφιλους, επιδεικνύοντας 

μεγαλύτερη ανεκτικότητα, αυτό όμως μεταβάλλεται όταν άτομα που δε 

συμμερίζονται αυτόν τον προσανατολισμό νιώθουν πως απειλούνται, υιοθετώντας 

αμυντική, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις επιθετική στάση. Βέβαια, παρά τη 

σκιώδη, ως επί το πλείστον των περιπτώσεων, αντιμετώπιση των ομοφυλόφιλων, τα 

social media και όχι μόνο τάσσονται υπέρ του αγώνα για αποδοχή της 

διαφορετικότητας, προσφέροντας νέες διεξόδους. Με τη βοήθεια των νέων μέσων, τα 

άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό αισθάνονται πλέον πιο άνετα να 

δηλώσουν ανοιχτά τις προτιμήσεις τους. Σημαντική πηγή ενθάρρυνσης κυρίως των 

νέων ατόμων που ανακαλύπτουν τη διαφορετική σεξουαλική τους ταυτότητα  

αποτελεί το Διαδίκτυο, διότι με την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων υπάρχει η 

δυνατότητα ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής ενημέρωσης πάνω στο συγκεκριμένο 

φαινόμενο. Παράλληλα, οι διαδικτυακές κοινότητες που μάχονται υπέρ των θεσμικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων μελών της κοινωνίας 

πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς και διευρύνουν τις δράσεις τους, 
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καταπολεμώντας την εσωτερικευμένη ομοφοβία και δημιουργώντας την αίσθηση πως 

το ομοφυλόφιλο άτομο ανήκει σε μια ευρεία κοινότητα, πως δεν είναι πλέον μόνο 

του. Η θετική εκπροσώπηση της κοινότητας αυτής μπορεί να έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα στις ζωές πολλών ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ΟΛΚΕ, ή αλλιώς η Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα 

Ελλάδας, με σκοπό την υποστήριξη ατόμων για τη σεξουαλική διαφορετικότητα και 

την ταυτότητα του φύλου. Στα μέλη της κοινότητας αυτής συγκαταλέγονται οι 

ομοφυλόφιλοι, οι λεσβίες, οι αμφισεξουαλικοί και οι τρανσεξουαλικοί πολίτες που 

ζουν στην Ελλάδα. 

 

 

Σε αντίθεση με την περιρρέουσα αδράνεια που επιδεικνύει σε πλήθος 

περιπτώσεων η ελληνική κοινωνία, το μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό αυτό 

σωματείο στοχεύει στην ανάπτυξη αλληλεγγύης και αποδοχής μεταξύ των 

ομοφυλόφιλων ατόμων, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική, πολιτισμική και 

θρησκευτική προέλευση, τη γλώσσα, την ηλικία, την κατάσταση υγείας. 

Δραστηριοποιείται παράλληλα για την προάσπιση και την προώθηση των 

δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του κοινωνικού 

ρατσισμού, ένα φαινόμενο του οποίου η πλειοψηφία των μελών της κοινότητας 

γίνεται κοινωνός. Πέρα από τη δράση της ΟΛΚΕ, μεγάλη πρόοδος για την αποδοχή 

του φαινομένου της ομοφυλοφιλίας σημειώθηκε με την ψήφιση του συμφώνου 

συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια, την προώθηση δηλαδή  της νομικής αναγνώρισης 

του πολιτικού γάμου μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου. Η ψήφιση της απόφασης 

αυτής αποδεικνύει ότι οι οικογένειες που αποτελούνται από ομόφυλα ζευγάρια 

κερδίζουν έδαφος στην αποδοχή της διαφορετικότητας στα πλαίσια της ελληνικής 

κοινωνίας, αν και ο δρόμος προβλέπεται ακόμα μακρύς. 

 

             Η ελληνική κοινωνία με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει κάποια 

ψήγματα πρόοδου στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Ας ελπίσουμε η πρόοδος 

αυτή να συνεχίσει να υφίσταται και να διογκώνεται, καθώς είναι κοινώς γνωστό πως 

οι άνθρωποι που έχουν εξαλείψει κοινωνικά στερεότυπα και καθωσπρέπει 

συμπεριφορές είναι αποδεδειγμένα οι πιο ευτυχισμένοι. Η ζωή με παρωπίδες και 

ανασφάλειες δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. 

 

Στάση οικογένειας: 

 Η στάση της οικογένειας προς την ομοφυλοφιλία δεν θα μπορούσε να 

διαφέρει από την στάση της κοινωνίας, αφού η οικογένεια είναι, ουσιαστικά, 

μικρογραφία της κοινωνίας και δέχεται σημαντικές επιρροές από αυτήν. Η 

αποκάλυψη της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας ενός μέλους της οικογένειας, προξενεί 

ποίκιλα αρνητικά συναισθήματα και έντονες αντιδράσεις. Όταν γίνεται μια τέτοια 
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αποκάλυψη στην οικογένεια προκαλείται μεγάλη αναστάτωση και στεναχώρια. Τα 

συνηθέστερα συναισθήματα που κυριαρχούν όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι θυμός, 

ντροπή, ενοχές, αγωνία, πανικός, αηδία, απογοήτευση, ακόμα και απάρνηση 

(Ασκητής, 1997), (Altemeyer, 2002), (Muller & Hartman, 1998 στο Kissinger et al, 

2009), (Thio, 1998). Η δυσκολία αποδοχής του γεγονότος αυτού, οδηγεί την 

οικογένεια, αρκετές φορές, σε ακραίες αντιδράσεις. Μερικοί γονείς θρηνούν και 

έχουν αντιδράσεις απώλειας (Ben - Ari, 1995 στο Kissinger, 2009). Κάποιοι οδηγούν 

τα ομοφυλόφιλα άτομα σε ψυχιάτρους και άλλους «ειδικούς», με σκοπό να 

καταπνίξουν και να «θεραπεύσουν» τις ομοφυλοφιλικές τάσεις του παιδιού τους. 

Άλλοι θεωρούν κατάλληλες τις απειλές, είτε για κατ’ οίκον περιορισμό, είτε για 

διωγμό από το σπίτι (Ασκητής, 1997, Oksal, 2007), ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που 

ασκείται σωματική βία (Pilkington & D’ Augelli, 1995 στο Kissinger et al, 2009, 

Oksal 2007). Αυτές οι αρνητικές, πολλές φορές ακραίες αντιδράσεις εκ μέρους των 

γονέων, επιτείνουν ακόμη περισσότερο την άσχημη ψυχολογική κατάσταση των 

ομοφυλόφιλων παιδιών τους, μετά την αποκάλυψη της πραγματικής σεξουαλικής 

τους ταυτότητας. 

 Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους οι γονείς δεν 

υποστηρίζουν την εν λόγω συμπεριφορά, τουλάχιστον στην αρχή. Η στάση τους 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, θρησκευτικούς, πολιτικούς, 

κοινωνικοοικονομικούς, κ.α. (Kissinger et al, 2009). Ειδικότερα, η κοινωνία όντας 

ιδιαίτερα ομοφυλοφοβική, επηρεάζει την στάση των γονέων, οι οποίοι δίνουν μεγάλη 

σημασία στη γνώμη που θα σχηματίσουν για την οικογένειά τους, το φιλικό και 

συγγενικό τους περιβάλλον. Πέφτοντας θύματα της αντιομοφυλοφιλικής κουλτούρας 

της κοινωνίας, οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν κρυφή την ομοφυλοφιλία του 

παιδιού τους ακόμη κι αν το ίδιο θέλει να τη κοινοποιήσει. (Thio, 1998). Επιπλέον, οι 

γονείς αντιδρούν αρνητικά στο άκουσμα της ομοφυλοφιλίας και για έναν ακόμη 

λόγο. Το γεγονός της ομοφυλοφιλίας του παιδιού τους καθιστά αδύνατη την 

δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση απογόνων, διαψεύδοντας, με τον χειρότερο 

τρόπο, τις προσδοκίες τους, με αποτέλεσμα να νιώθουν απογοητευμένοι από τα 

παιδιά τους (Ασκητής, 1997, Borhek, 1988). Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, 

γίνεται κατανοητό, ότι είναι πραγματικά δύσκολο για τους γονείς να αποδεχθούν την 

πραγματικότητα και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Παρ’ όλα αυτά, επιβάλλεται η 

προσπάθεια εκ μέρους τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη 

διαφορετικότητα του παιδιού τους, για να το βοηθήσουν να διαχειριστεί την 

κατάστασή του και να την αποδεχτεί και το ίδιο. Είναι απαραίτητο, οι γονείς να 

συμπαραστέκονται στο παιδί τους και να μην το απομακρύνουν από την οικογενειακή 

εστία. Το ομοφυλόφιλο άτομο, με την υποστήριξη και συμπαράσταση της 

οικογένειάς του, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση την 

προκατάληψη και τον στιγματισμό της κοινωνίας. 

Στάση στην εκπαίδευση: 

 Στην Γερμανία, μαθητές της δευτέρας δημοτικού μελετούν το ανθρώπινο 

σώμα. Στην Γαλλία μαθαίνουν το σώμα τους μέσα από εικόνες και σχεδιαγράμματα. 

Στην Ισπανία -ακόμα πιο προχωρημένοι- οι μαθητές μαθαίνουν πως να βάζουν σωστά 

το προφυλακτικό. 
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 Στην Ελλάδα από την άλλη,  συζητούσαμε για το κεφάλαιο της βιολογίας που 

αφορά το σεξ, κι αν αυτό πρέπει να μεταφερθεί από την Α’ στην Β’ γυμνασίου, ώστε 

οι μαθητές να είναι πιο ώριμοι και πιο δεκτικοί σε θέματα σεξ. Πλέον όμως με 

εγκύκλιο για την υλοποίηση «θεματικής εβδομάδας» στα γυμνάσια της χώρας έχει 

στείλει το υπουργείο Παιδείας. Η διοργάνωση έχει τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» και 

έχει στόχο την ενημέρωση των μαθητών εστιάζοντας σε τρεις άξονες: α) διατροφή 

και ποιότητα ζωής, β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, γ) έμφυλες 

ταυτότητες. Η τελευταία ενότητα, που ανοίγει τη συζήτηση για τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό και το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, προκάλεσε την αντίδραση του 

μητροπολίτη Σεραφείμ, που έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Παιδείας 

Κώστα Γαβρόγλου.   Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το υπουργείο προτείνει 

τη διοργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων όπως «εργαστήρια, διαδραστικά 

παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με 

σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα 

βιωματικά εργαστήρια» με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών 

και μαθητριών.   Στην ενότητα των «Έμφυλων Ταυτοτήτων» οι θεματικές για 

μαθητές είναι «Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο, 

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα, Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των 

γυναικών». Προτείνονται επίσης και επιπλέον θεματικές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς: «Φύλο, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία 

και στην κοινωνία, Έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών, 

Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο».  

Οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του 

σχολικού ωρολογίου προγράμματος .Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός 

του σχολείου και απογευματινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στις δράσεις αυτές 

συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί σε εθελοντική βάση. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι 

αφενός οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της 

εβδομάδας αφετέρου ότι κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές/τριες από 

εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας 

κάθε τμήματος είναι υποχρεωτική. Όμως παρά την κίνηση αυτή του υπουργείου 

παιδείας με την υλοποίηση της θεματικής εβδομάδας στα σχολειά δεν υπάρχει ακόμη 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. 

( http://rainbowschool.gr/) 

Ένταξη των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων στην 

εκπαίδευση. 

Πολλές φορές συχνά τα LGBTQ(Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer) άτομα και οι 

ομογονεϊκές οικογένειες υφίστανται μπούλινκ, κακοποίηση και αποκλεισμό στο 

σχολείο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν και να ενημερωθούν 
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για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα: σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου καθώς επίσης και για τις ομογονεϊκές 

οικογένειες. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση 

φύλου αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας ενός ατόμου, όπως άλλωστε 

η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία και η αναπηρία. Σε κάθε σχολική αίθουσα η 

διαφορετικότητα μπορεί να εκφράζεται μέσα από καθένα από τα παραπάνω στοιχεία. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καταλυτικός για τη δημιουργία ενός 

συμπεριληπτικού περιβάλλοντος. Η ομοφοβία και η Τρανσφοβία έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις σε ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Είναι σημαντικό να συζητούνται και να 

αντιμετωπίζονται ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και 

έκφρασης φύλου. Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ παιδιά μέσα στην τάξη, η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι σημαντική προκειμένου τα ίδια τα παιδιά να είναι 

ανοιχτά στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, είναι αποφασιστικής σημασίας να 

ξεκαθαριστεί ότι όλα τα παιδιά γίνονται αποδεκτά για αυτό που είναι, καθώς είναι 

πολύ πιθανόν μέσα στην τάξη να υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ παιδιά που δεν έχουν 

αποκαλύψει τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή την ταυτότητα φύλου τους. Η 

ανάγκη δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης προκύπτει από αρκετές 

ερευνητικές μελέτες. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία στο σχολικό περιβάλλον έχει με 

ξεκάθαρο τρόπο αντίκτυπο στην αίσθηση ασφάλειας του παιδιού. 

   Πολυάριθμες έρευνες αποδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ομοφοβίας 

και τρανσφοβίας σε ΛΟΑΤΚΙ νέες και νέους. Έρευνες ανά την Ευρώπη 

αποκαλύπτουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις στο 

σχολείο σε σταθερή βάση. Οι διακρίσεις αυτές εμφανίζονται με τη μορφή αρνητικών 

σχολίων και λεκτικής βίας, διαδικτυακού εκφοβισμού καθώς και με τη μορφή 

σωματικής και ψυχολογικής παρενόχλησης και βίας. Είναι περιστατικά με μεγάλη 

συχνότητα και προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας στο σχολείο, μειωμένη σχολική 

παρακολούθηση, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (επηρεάζοντας τις μελλοντικές 

επαγγελματικές προοπτικές), τάση για απόκρυψη της ταυτότητας, αλλαγές των 

σχεδίων για μελλοντική εκπαίδευση καθώς και χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, αυτοκαταστροφικότητα ή ακόμα και 

τάσεις αυτοκτονίας. Τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά αισθάνονται συναισθηματικά και κοινωνικά 

απομονωμένα πιο συχνά απ’ ότι τα υπόλοιπα παιδιά και εμφανίζουν υψηλότερα 

ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία 

μπορούν να επηρεάσουν κάθε παιδί ή μέλος του σχολικού προσωπικού, του οποίου η 

συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη με τα στερεότυπα του φύλου και τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις περί θηλυκότητας και αρρενωπότητας. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία 

μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και μη ΛΟΑΤΚΙ άτομα που έχουν όμως ΛΟΑΤΚΙ 

μέλη στην οικογένειά τους, στην παρέα τους ή που προέρχονται από μη 

παραδοσιακές οικογένειες, όπως π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες. Όταν η 

ετεροκανονικότητα παρουσιάζεται ως κάτι ανώτερο, η συμπεριφορά του ατόμου 



ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 29 

περιορίζεται σε αυστηρούς έμφυλους ρόλους, προκαλώντας το στίγμα και τις 

διακρίσεις σε εκείνα τα άτομα που αποκλίνουν από αυτά τα πρότυπα. Ο εκφοβισμός 

βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου υπονομεύει την αίσθηση 

ασφάλειας των παιδιών στο χώρο του σχολείου και επηρεάζει όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του εκφοβισμού, της παρέα τους, των 

ατόμων που ήταν μάρτυρες σε τέτοια περιστατικά άλλα και των θυτών του 

εκφοβισμού. Οι ανισότητες μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποτρέπουν τα παιδιά από 

το να εκφράζονται, δυσχεραίνοντας την ενεργή συμμετοχή τους και ενθαρρύνοντας 

την ανάπτυξη δυσλειτουργικών σχέσεων με τα άλλα παιδιά, το σχολικό προσωπικό 

και την οικογένεια. Επιπλέον, ο κοινωνικός αποκλεισμός νέων ανθρώπων μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον συμβάλλει σε μια γενική αίσθηση αποκλεισμού κατά τη 

μετάβαση στην ευρύτερη κοινότητα εκτός σχολείου. Με βάση τα παραπάνω, η 

καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στο σχολείο θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως πρωταρχικό ζήτημα της συνολικής διαχείρισης της σχολικής 

τάξης. Αυτό συμβάλλει, ώστε όλα τα παιδιά να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους 

στόχους και την προσωπική τους εξέλιξη ανεξαρτήτως σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου. 

 Υπάρχουν πολλά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η 

πλήρης συμμετοχή όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία για να φτάνουν στο 

μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους. Έτσι λοιπόν μια πολιτική του σχολείου ή μια 

εθνική πολιτική, η οποία θα αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά στον ομοφοβικό 

και τρανσφοβικό εκφοβισμό ή στη σεξουαλική και έμφυλη διαφορετικότατα αποτελεί 

σημείο αναφοράς για το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση του εκφοβισμού. Ακόμα και μια γενικού τύπου πολιτική κατά του 

εκφοβισμού που δεν αναφέρεται ρητά σε ομοφοβία και τρανσφοβία μπορεί να φανεί 

χρήσιμη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως βάση προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν 

οι σχετικές αναφορές και σε όλους τους υπόλοιπους τύπους εκφοβισμού. Σε 

περιπτώσεις που δεν ισχύουν πολιτικές σε επίπεδο σχολικού συγκροτήματος, θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί μια πολιτική μηδενικής ανοχής του εκφοβισμού σε επίπεδο 

σχολικής αίθουσας.  

Τα παιδιά θα μπορούσαν να ενημερωθούν μέσω:   

 

 Εκστρατειών στο σχολείο ή τη σχολική τάξη μέσα από τις οποίες τα παιδιά 

μπορούν να μάθουν τα δικαιώματά τους και το πώς να πράξουν αν βρεθούν 

είτε στη θέση του μάρτυρα σε περιστατικό εκφοβισμού είτε στη θέση του 

θύματος.   

 Γενικών συνελεύσεων στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή στο ενδιάμεσο 

παρουσία των  παιδιών, του προσωπικού και των γονέων, στις οποίες θα 

επισημαίνονται οι πρακτικές/πολιτικές του σχολείου για την καταπολέμηση 

του εκφοβισμού. 
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   Σειρά ειδικών μαθήματών ή δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τον εκφοβισμό, 

που θα συντονίζονται είτε από εκπαιδευτικούς είτε από ειδικούς που θα έχουν 

προσκληθεί. 

 Επίσης το να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες, οι γνώμες και η διαφορετικότητα 

όλων των παιδιών λαμβάνονται υπόψη, αποτελεί τη βάση κάθε στρατηγικής για την 

προαγωγή ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού πλαισίου, όπου η διαφορετικότητα 

ως προς το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό θα είναι ευπρόσδεκτη. 

 Για τον λόγο αυτό η μάθηση θα πρέπει να αντανακλά τις εμπειρίες όλων των 

παιδιών. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτική, ώστε 

τα παιδιά να αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται και ότι υπολογίζονται. Ακόμα και 

όταν το εκπαιδευτικό  υλικό δεν περιλαμβάνει θέματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, μπορούμε να εμπλουτίσουμε το 

προκαθορισμένο πλαίσιο διδασκαλίας με  δραστηριότητες. Ας χρησιμοποιείστε 

ευκαιρίες και αφορμές, ώστε να συζητηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από μια 

δραστηριότητα στην τάξη ή μέσα από μια εργασία (π.χ. σχετικά με διάσημα ΛΟΑΤΚΙ 

πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπρέψει στον τομέα τους).  Η μάθηση θα πρέπει να 

αποτελεί το παράθυρο προς τη γνώση για όλα τα παιδιά, παρέχοντας τη δυνατότητα 

να ανακαλύψουν και να θέσουν ερωτήματα πάνω σε θέματα με τα οποία δεν είναι 

εξοικειωμένα. Η γνώση και ενημέρωση των παιδιών σχετικά με θέματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου είναι συχνά ελλιπής και 

ανεπαρκής. Ας δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά μέσα στην τάξη να καλλιεργήσουν 

ανοιχτό και κριτικό πνεύμα χωρίς προκαταλήψεις: 

 

 - χρησιμοποιώντας άτυπες εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά να 

κατανοήσουν τις έννοιες της σεξουαλικότητας και του φύλου.  

- αντιμετωπίζοντας προκαταλήψεις και συμπεριφορές, μεταξύ των οποίων ο 

ομοφοβικός και τρανσφοβικός λόγος. 

 - προσκαλώντας ειδικούς για συζήτηση σχετικά με θέματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης αυτού. 

 - προβάλλοντας ταινίες με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία αντίστοιχες με τις ανάγκες της 

ηλικίας, όπου αυτό είναι δυνατόν.( http://rainbowschool.gr/) 

Ενδεικτική δραστηριότητα: 

 Κατανόηση και ενσυναίσθηση 

Παραμύθι «Η Αλίκη κοιτάζει τον καθρέφτη» ένα μικρό κορίτσι, η Αλίκη, 

όπου μια σωματική αναπηρία την κρατάει στα «αζήτητα» ενός ιδρύματος. Έτσι 
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λοιπόν η Αλίκη υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι γκέι με δύο μπαμπάδες οι οποίοι της 

έδωσαν όλη την στοργή και την αγάπη που ήθελε. 

 Διαβάζουμε στα παιδιά μια ιστορία ενός παραμυθιού  που περιλαμβάνει ένα 

στοιχείο διάκρισης με βάση τη διαφορετικότητα . Κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με 

το παραμύθι που διαβάσαμε και θέτουμε κάποια ερωτήματα.  Χρησιμοποιούμε την 

ιστορία ως αφορμή για να συζητήσουμε το ότι μερικοί άνθρωποι στοχοποιούνται και 

δέχονται επίθεση, επειδή τα χαρακτηριστικά τους δε θεωρούνται «κανονικά». 

Συζητάμε πως υπάρχουν και άλλα είδη οικογενειών όπως με έναν γονιό ή δύο 

μπαμπάδες-μαμάδες Στην συνέχεια διαβάζουμε ένα παραμύθι (το πιο μεγάλο βιβλίο 

για τις οικογένειες )όπου μιλάει για πολλά είδη οικογενειών. Τέλος συζητάμε ότι 

οικογένειες με δυο μπαμπάδες η μαμάδες υπάρχουν και ζουν φυσιολογικά όπως όλοι 

μας.( https://avmag.gr/) (http://ouraniotoksofamilies.blogspot.gr/ ) 

Ο ρόλος της Θρησκείας: Η στάση της Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Εκκλησίας στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων 

ατόμων 

   Ένα ευαίσθητο θέμα για όλες σχεδόν τις σύγχρονες μεγάλες θρησκείες είναι 

αυτό της ομοφυλοφιλίας. Η ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Οι βασικές 

της αρχές «Πατρίς–Θρησκεία–Οικογένεια» δεν επιδέχονται ούτε αμφισβητήσεις ούτε 

και παρεκκλίσεις. Οι άνθρωποι που ξεφεύγουν από τα συγκεκριμένα πρότυπα 

συνήθως περιθωριοποιούνται ή και στιγματίζονται (Σκουτάρη, 2004). Κυρίαρχη 

κοινωνική αξία αποτελούσε ανέκαθεν η αξία της αναπαραγωγής του είδους, με άλλα 

λόγια, η τεκνοποίηση. Βάσει αυτής της αξίας λοιπόν, οι κοινωνίες έμαθαν να 

αποδίδουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην ετεροφυλοφιλία που οδηγούσε στην 

αναπαραγωγή του είδους και υποτιμούσαν, υποβίβαζαν ή ακόμα και κατέκριναν και 

τιμωρούσαν τον έρωτα που δεν οδηγούσε στην αναπαραγωγή του είδους και 

συγκεκριμένα την ομοφυλοφιλία. Έτσι λοιπόν, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα 

κοινωνίες που ολόκληρο το πλέγμα της κουλτούρας τους, η ιδεολογία, η θρησκεία, ο 

τρόπος ζωής, τα ήθη και οι συνήθειες των ανθρώπων ήταν και είναι 

προσανατολισμένα στη «φυσιολογική» ετερόφυλη σεξουαλικότητα της 

αναπαραγωγής του είδους και είτε αγνοούν, είτε παραγνωρίζουν, είτε καταδικάζουν 

και τιμωρούν ακόμα, τις μη «φυσιολογικές» άλλες ερωτικές και σεξουαλικές 

εκφράσεις, ανάμεσά τους και τον ομοερωτισμό. Από την εποχή της επικράτησης 

κάποιων θρησκευμάτων, όπως του ιουδαϊσμού, του χριστιανισμού και του 

ισλαμισμού, ο έρωτας θεωρήθηκε αμαρτία και γινόταν αποδεκτός μόνο στα πλαίσια 

του γάμου και με στόχο την αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους (Σκουτάρη, 2005). 

Σύμφωνα με την ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος) πολλοί 

θεωρούν ότι η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία γιατί αντιτίθεται στην φυσική τάξη, 

καθώς από σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου δεν μπορεί να γεννηθούν παιδιά. Είναι 

https://avmag.gr/
http://ouraniotoksofamilies.blogspot.gr/
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ευρέως γνωστό, ότι η θρησκεία ασχολείται με μεταφυσικά ζητήματα και όχι με την 

φύση.  

 Η μελέτη της φύσης είναι ευθύνη των επιστημόνων (φυσικών, χημικών, 

βιολόγων, γενετιστών, κτλ) και αυτοί έχουν αποφανθεί για την φυσικότητα της 

ομοφυλοφιλίας και την φυσική της κανονικότητα. Επίσης, η αδυναμία απόκτησης 

παιδιών είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και πολλά ετερόφυλα ζευγάρια, ενώ η 

σεξουαλική πράξη για τους περισσότερους ανθρώπους τις περισσότερες φορές δεν 

έχει ως στόχο την αναπαραγωγή. Παγκοσμίως πάντως, το θέμα της ομοφυλοφιλίας 

ως αμαρτία έχει διχάσει πάρα πολλά δόγματα και θα συνεχίσει για πολλές δεκαετίες 

ακόμα. Αξίζει να τονιστεί ότι σε άλλα δόγματα επιτρέπεται να χειροτονούνται ιερείς 

λεσβίες, γκέι και αμφί, ενώ σε άλλα η ομοφυλοφιλία θεωρείται από τις χειρότερες 

αμαρτίες και τιμωρείται με θάνατο. Η θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αρνητική ως προς τους ΛΟΑΤ. 

  Την ίδια περίπου αντίληψη έχουν υιοθετήσει όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

Η ΟΛΚΕ, επισημαίνει πως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιτρέπει στις λεσβίες, τους 

γκέι και τους/τις αμφί να γίνονται μέλη, θεωρεί όμως την ομοφυλοφιλία και την 

αμφισεξουαλικότητα αμαρτία και πιστεύει ότι κάθε σεξουαλική δραστηριότητα εκτός 

γάμου είναι ανήθικη. Για τους ομοφυλόφιλους προτείνει μια ζωή χωρίς σεξουαλική 

δραστηριότητα και καταδικάζει απερίφραστα το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου 

φύλου. Η θρησκευτική προκατάληψη για την ομοφυλοφιλία δεν είναι φαινόμενο 

σημερινό. Για πολλούς αιώνες μετά την γέννηση του Ιησού η ομοφυλοφιλία γινόταν 

ανεκτή και μάλιστα επιτρεπόταν ένα είδος «γάμου» μεταξύ αντρών που λεγόταν 

«αδελφοποίηση». Μετά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και αφού είχαν 

εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό οι αρχαιοελληνικές παραδόσεις, η εκκλησία καταδίκαζε 

απερίφραστα την ομοφυλοφιλία. Στις μέρες μας η στάση της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Εκκλησίας εξακολουθεί να είναι «επιθετική», ειδικά έπειτα από την 

αναγνώριση του σύμφωνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Μια μικρή μερίδα 

ιεραρχών επιχείρησε να δώσει τον τόνο στη δημόσια συζήτηση, απορρίπτοντας εκ 

προοιμίου την ομοφυλοφιλία σαν κάτι μη φυσιολογικό και εξοβελιστέο από τη 

δημόσια ζωή (Αγγελίδης, 2015). Αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν οι δηλώσεις 

των ιερέων της Εκκλησίας, όταν το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης είχε τεθεί 

σε δημόσια διαβούλευση, αναμένοντας την έγκριση του. 

Η δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας και τα δικαιώματα των 

ομοφυλόφιλων ατόμων 

   Οι ομοφυλόφιλοι δεν αποτελούν μια κοινωνική ομάδα με κοινή οικονομική 

βάση ή κοινό κοινωνικό στάτους. Παρόλο που ομοφυλόφιλους και λεσβίες 

βρίσκουμε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλα τα 

επαγγέλματα, σε όλες τις φυλές και τα έθνη, σε όλες τις ιδεολογίες και θρησκείες 

τοποθετούνται στο περιθώριο αναγκασμένοι να κρύβουν τη ταυτότητα τους και να 
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υφίστανται ποικίλες προκαταλήψεις, διακρίσεις, παρενοχλήσεις και καταπατήσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους (Σκουτάρη, 2005). Σύμφωνα με την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Εργασίας (IFSW, 2014) και του 

Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW, 2014) «Η 

Κοινωνική Εργασία ορίζεται ως εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο 

που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 

ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του 

σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία 

θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, 

των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και 

δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την 

ευημερία τους».  

  Η κοινωνική εργασία, αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 

συνοδοιπορούν με τη συλλογική ευθύνη. Ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη 

πειθαρχεί σε ένα επιστημονικό σύστημα, το οποίο βασίστηκε εξαρχής στις αξίες, στις 

αρχές και στους κανόνες που απορρέουν από τα ανθρωπιστικά και δημοκρατικά 

ιδεώδη και από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αξίες αυτές ύστερα από επεξεργασία 

και προσαρμογή έχουν περιληφθεί στους εθνικούς και τους διεθνείς κώδικες 

δεοντολογίας, τους οποίους τηρούν, περιφρουρούν και διαδίδουν οι κοινωνικοί 

λειτουργοί κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Οι εν λόγω κώδικες 

περιλαμβάνουν τις αρχές, τις αξίες και τους κανόνες που ρυθμίζουν τις ιδιαίτερες 

μορφές των δραστηριοτήτων τις οποίες φέρνουν εις πέρας οι κοινωνικοί λειτουργοί, 

καθώς και την αλληλενέργεια, την ειδικευμένη δηλαδή μορφή αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης (Καλλινικάκη, 2011). 31 Στην 

Ελλάδα, ο κώδικας δεοντολογίας της κοινωνικής εργασίας ψηφίστηκε από τη γενική 

συνέλευση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ο διεθνή 

κώδικας υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία την Κοινωνικών Λειτουργών 

(IFSW) και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW) το 

2004. Το υλικό και των δυο κωδικών χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο αφορά τη 

παρουσίαση του επαγγέλματος, ενώ το δεύτερο περιγράφει τους κανόνες 

δεοντολογίας που διέπουν τις ευθύνες και τη σχέση του κοινωνικού λειτουργού με το 

επάγγελμα, τους αποδέκτες, την υπηρεσία όπου εργάζεται και με την κοινότητα. Και 

οι δυο κώδικες έχουν τόνο επιταγής στο περιεχόμενο τους (Καλλινικάκη, 2011). 

Τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται ότι είναι 

ευθύνη των κοινωνικών λειτουργών να προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη τόσο σε 

επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί έχουν ευθύνη να καταπολεμούν τις κοινωνικές διακρίσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τη σωματική επάρκεια, την υγεία, τις πολιτισμικές καταβολές, το 

φύλο, την έγγαμη σχέση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τις πολιτικές 

απόψεις, το χρώμα του δέρματος, τα φυλετικά ή τα σωματικά χαρακτηριστικά, το 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή τα θρησκευτικά πιστεύω (Καρπέτης, 2010). 

   Οι ομοφυλόφιλοι/ες βιώνουν την περιθωριοποίηση και ισοπέδωση στα 

πλαίσια της κοινωνίας απ’ τη στιγμή που είναι αναγκασμένοι/ες να κρύβουν την 

ταυτότητά τους και να υφίστανται ποικίλες προκαταλήψεις, διακρίσεις, 

παρενοχλήσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους (Σκουτάρη, 
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2005). Στις σύγχρονες κοινωνίες προβάλλεται ολοένα και πιο επιτακτικά το αίτημα 

της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των κάθε 

είδους διακρίσεων εις βάρους του ατόμου (Κονσούλη, 2007). Η κοινωνική εργασία 

βασίζεται στο σεβασμό της εγγενούς αξίας και αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, 

του σεβασμού της διαφορετικότητας καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

αυτές τις αξίες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να υποστηρίζουν και να 

υπερασπίζονται τη σωματική, ψυχική (συναισθηματική), πνευματική ακεραιότητα και 

ευημερία των εξυπηρετουμένων (Καρπέτης, 2010). Δεν είναι χρέος μόνο των 

κοινωνικών λειτουργών να προασπίζονται τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων 

ατόμων, είναι χρέος ολόκληρης της πολιτείας. Το ζητούμενο δεν είναι αν οι 

ομοφυλόφιλοι κι οι λεσβίες αποτελούν το 10% ή το 50% ή έστω το 1% μιας 

κοινωνίας αλλά το αν και κατά πόσο στα πλαίσια της κοινωνίας αυτής 

κατοχυρώνονται ίσα δικαιώματα κι ελευθερίες για όλους τους 32 πολίτες ανεξαιρέτως 

και άσχετα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή οποιοδήποτε άλλο γνώρισμα κάθε 

κατηγορίας ανθρώπων. Μια πολιτεία που στηρίζεται στις αρχές της ισονομίας θα 

πρέπει να μεριμνά για τον σεβασμό και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των 

πολιτών της (Σκουτάρη, 2007). 

 Νομοθεσία. 

 

Στην Ελλάδα, έπειτα από πολλές μάχες απέναντι στη νομιμοποίηση των 

δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων ατόμων, εγκρίθηκε το σύμφωνο συμβίωσης για 

ομόφυλα ζευγάρια, στα τέλη του έτους 2015. Το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης 

ομοφυλόφιλων στην Ελλάδα έχει ημερομηνία 25/01/2016, πρώτη ημέρα εφαρμογής 

27 του σχετικού νόμου, το οποίο υπέγραψε συμβολικά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ο 

Δήμαρχος Αθηναίων Καμίνης Γ. για ένα ομόφυλο ζευγάρι , έναν γιατρό και έναν 

εκπαιδευτικό. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι ομόφυλες σχέσεις 

αναγνωρίζονται νομικά και αποκτούν καθεστώς οικογένειας και δικαιώματα ανάλογα 

με αυτά του γάμου (φορολογικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κληρονομικά), με 

σημαντική εξαίρεση τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά των ομόφυλων 

οικογενειών. 

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνονται πλέον και ομόφυλα ζευγάρια οποία 

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου «Μέτρα για 

την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» του υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στην Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι η 

υιοθεσία είναι νομική πράξη κατά την οποία το υιοθετημένο παιδί απολαμβάνει όλα 

τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού και η οικογένεια έχει τις ίδιες 

υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό σαν να ήταν φυσικό παιδί της. Με την πράξη της 

υιοθεσίας αλλάζει η νομική ταυτότητα του παιδιού το οποίο πλέον παίρνει το 

επώνυμο των γονιών που το έχουν υιοθετήσει. Σύμφωνα με τον θεσμό της ανάδοχης 

οικογένειας βρέφη και παιδιά που από έκτακτες ή χρόνιες ανάγκες στερούνται 

οικογενειακών φροντίδων, τοποθετούνται σε οικογένειες που προσφέρονται γι' αυτό 

το σκοπό και που καλούνται ν' αναπληρώσουν την φυσική οικογένεια. Οι ανάδοχες 

οικογένειες λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση. 
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Συμπερασματικά: 

  

- Γνωρίζουμε επιστημονικά και είναι κοινωνικά αποδεκτό ότι η ομοφυλοφιλία δεν 

είναι πάθηση. 

-Δεν είναι μία επιλογή. 

- Δεν είναι διαταραχή της φυλετικής ταυτότητας του ατόμου. 

- Οι γονείς δεν έχουν επηρεάσει τη σεξουαλική κατεύθυνση των παιδιών τους. Η 

ομοφυλοφιλική σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού δεν είναι μια προσωπική αποτυχία 

των γονιών. Δεν είναι αποτέλεσμα λαθών διαπαιδαγώγησης από τους γονείς. 

- Οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι που το γνωρίζουν. 

- Η αποκάλυψη ενός παιδιού ότι είναι ομοφυλόφιλο, δεν είναι “μια φάση που θα 

περάσει”. 

- Τα ομοφυλόφιλα άτομα δεν είναι δυστυχή και αποτυχημένα.  

 

Διεμφυλικότητα 

Ορισμός: Διεμφυλικό (απόδοση του αγγλικού transgender) ονομάζεται ένα άτομο 

του οποίου το κοινωνικό φύλο (εμφάνιση, συμπεριφορά, καταμερισμός εργασίας) 

διαφοροποιείται από το ανατομικό φύλο ή αλλιώς το φύλο που καταγράφηκε νομικά 

κατά τη γέννηση. Ο όρος διεμφυλικός-ή περιλαμβάνει, δηλαδή, όλες τις εκφράσεις 

και ταυτότητες φύλου που διαφέρουν απ’ το καταγεγραμμένο ανατομικό φύλο. Είναι 

όρος – ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει τα πα- ρενδυτικά άτομα, crossdressers, drag 

queens, drag kings, ανθρώπους που βρίσκονται είτε στο στάδιο της μετά- βασης 

(transition) είτε έχουν ολοκληρώσει την μετάβασή τους, είτε έχουν κάνει είτε δεν 

έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Ωστόσο, επειδή ως νεολογισμός ο 

διεμφυλικός-ή είναι δύσχρηστος όρος, προτιμάται ο πιο σύντομος, εύχρηστος και διεθνής 

όρος τρανς, ο οποίος είναι αποδεκτός και αγκαλιάζει όλη την κοινότητα των ανθρώπων που 

η ταυτότητα ή έκφραση φύλου τους διαφοροποιείται από το ανατομικό φύλο.( Ο ορισμός 

του διεμφυλικού ατόμου πρωτοσυναντάται στο βιβλίο: Σεξουαλικότητα : Θεωρίες και 

πολιτικές της ανθρωπολογίας) 
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Αίτια τρανσεξουαλισμού:  

Οι περισσότεροι τρανσέξουαλς, τα άτομα, δηλαδή, που επιθυμούν να 

αλλάξουν φύλο, είναι βιολογικώς φυσιολογικά άτομα με υγιή σεξουαλικά όργανα, 

ανέπαφες εσωτερικές αναπαραγωγικές δομές και τα τυπικά ζευγάρια χρωμοσωμάτων 

ΧΧ ή ΧΥ. Επιπλέον, ο τρανσεξουαλισμός είναι συνήθως μια μεμονωμένη κατάσταση 

και όχι τμήμα γενικότερης ψυχοπαθολογίας, όπως η σχιζοφρένεια ή η κατάθλιψη. 

Αυτό που είναι λιγότερο κατανοητό είναι το γιατί αυτά τα άτομα απορρίπτουν την 

ανατομία τους. 

 Μία αιτία που έχει προταθεί για να εξηγήσει τον τρανσεξουαλισμό είναι ότι 

στο υπόβαθρο βρίσκονται βιολογικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, η προγεννητική 

έκθεση σε μεγάλη ποσότητα ορμονών του άλλου φύλου μπορεί ίσως να προκαλέσει 

ακατάλληλη εγκεφαλική διαφοροποίηση. Κάποια στοιχεία όντως υποδηλώνουν ότι 

στους τρανσέξουαλς η σεξουαλική διαφοροποίηση του εγκεφάλου και των 

γεννητικών οργάνων βρίσκεται σε δυσαρμονία. Έχει επίσης υποστηριχτεί ότι ο 

τρανσεξουαλισμός μπορεί να προκληθεί από αφύσικα επίπεδα σεξουαλικών ορμονών 

στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο αυτή η θεωρία δε φαίνεται να ευσταθεί επειδή οι 

σεξουαλικές ορμόνες στους ενήλικους τρανσέξουαλς φαίνονται να είναι 

φυσιολογικές. 

 Μία άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι, η κοινωνική μάθηση παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του τρανσεξουαλισμού. Σύμφωνα με αυτή, αν ένα παιδί 

ανταμείβεται διαρκώς για συμπεριφορές που παραδοσιακά έρχονται σε αντίθεση με 

το ρόλο του βιολογικού του φύλου, είναι πιθανό το παιδί αυτό να αναπτύξει 

διαφορετική ταυτότητα φύλου. Αν, για παράδειγμα, ένα αγόρι ανταμείβεται 

αποκλειστικά κάθε φορά που συμπεριφέρεται ως κορίτσι, ίσως σιγά σιγά αναπτύξει 

γυναικεία ταυτότητα φύλου και όχι ανδρική. 

 Ωστόσο, παρά τις υπάρχουσες θεωρίες, τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν είναι ακόμα 

αρκετά για να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τα ακριβή αίτια του 

τρανσεξουαλισμού.( .( http://rainbowschool.gr/) 

Αγόρια και κορίτσια μπορούν να εντοπίσουν την διαταραχή στην 

ταυτότητα φύλου τους; 

 Τα συμπτώματα της διαταραχής ταυτότητας φύλου εκδηλώνονται συνήθως 

σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία. Τα παιδιά μπορεί να αρνούνται να φορέσουν αντίστοιχα 

τυπικά αγορίστικα ή κοριτσίστικα ρούχα, να απεχθάνονται να παίρνουν μέρος σε 

τυπικά αγορίστικα ή κοριτσίστικα παιχνίδια και δραστηριότητες. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτό το είδος συμπεριφοράς αποτελεί ένα φυσιολογικό στάδιο 

ανάπτυξης, αλλά στις περιπτώσεις διαταραχής ταυτότητας φύλου η συμπεριφορά 

http://rainbowschool.gr/
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αυτή εξακολουθεί και στη μετέπειτα παιδική και εφηβική ηλικία και κατά την 

ενηλικίωση. 

Τα παιδιά συνήθως εκδηλώνουν: 

i. Έντονη επιθυμία και επιμονή ότι ανήκουν στο άλλο φύλο. 

ii. Τα αγόρια εκδηλώνουν προτίμηση για ένδυση με ρούχα του άλλου φύλου ή 

προσποιούνται ότι φορούν γυναικεία ρούχα. Τα κορίτσια επιμένουν να φορούν μόνο 

στερεότυπα ανδρικά ρούχα. 

iii. Έντονη προτίμηση να έχουν στα φανταστικά ή πραγματικά τους παιχνίδια ρόλους 

του άλλου φύλου ή έχουν έντονες φαντασιώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι 

ανήκουν στο άλλο φύλο. 

v. Έντονη επιθυμία να συμμετέχουν σε στερεότυπα παιχνίδια και τρόπους 

ψυχαγωγίας του άλλου φύλου. 

iv. Έντονη προτίμηση για συμπαίκτες του άλλου φύλου. 

  Οι έφηβοι και οι ενήλικοι συνήθως εκδηλώνουν έντονη επιθυμία να τους 

θεωρούν οι άλλοι άτομα που ανήκουν στο άλλο φύλο, επιθυμία να ζουν και να 

αντιμετωπίζονται από τους άλλους ως άτομα του άλλου φύλου καθώς και πεποίθηση 

ότι διαθέτουν τα τυπικά συναισθήματα και τις αντιδράσεις του άλλου φύλου. 

 Στα παιδιά, η διαταραχή εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως: 

στα αγόρια, με ισχυρισμό ότι το πέος ή οι όρχεις είναι αηδιαστικά και θα 

εξαφανιστούν, ότι θα ήταν καλύτερα να μην έχουν πέος, με αποστροφή για άγρια 

παιχνίδια και απόρριψη των στερεότυπων αγορίστικων παιχνιδιών, αγώνων και 

δραστηριοτήτων. Στα κορίτσια, με απόρριψη της ούρησης σε καθιστή θέση, με 

ισχυρισμό ότι έχει ή ότι θα αναπτύξει πέος ή ότι δεν θέλει να αναπτύξει στήθος ή να 

έχει περίοδο καθώς και με έντονη αποστροφή για το συνηθισμένο θηλυπρεπές 

ντύσιμο. 

 Στους εφήβους και τους ενηλίκους, η διαταραχή εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως η 

έντονη ενασχόληση με την απαλλαγή από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά του φύλου του (π.χ. με αίτημα για λήψη ορμονών, εγχείρηση ή άλλες 

διαδικασίες προκειμένου να αλλάξουν τα σωματικά σεξουαλικά χαρακτηριστικά και 

να θεωρηθούν  μέλος του άλλου φύλου) ή πεποίθηση ότι γεννήθηκε με «λάθος» 

φύλο. .( http://rainbowschool.gr/) 
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Μύθοι διεμφυλικότητας 

Είναι ο τρανσεξουαλισμός μια ψυχική πάθηση; 

 Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού κανείς δεν 

έχει το δικαίωμα να ετεροπροσδιορίσει έναν τρανς άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος ως 

αυτόνομο σώμα είναι ελεύθερος-η να κατατάξει και να αυτοπροσδιορίσει τον εαυτό 

του όπως νομίζει. Παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις, η 

τρανς κατάσταση ορίζεται ως ψυχική διαταραχή στα δύο διεθνή συστήματα 

κατηγοριοποίησης των ψυχικών διαταραχών. Στη ∆ιεθνή Ταξινόμηση ∆ιαταραχών 

(ICD 10) αναφέρεται ως διαταραχή ταυτότητας φύλου και περιλαμβάνεται στις 

διαταραχές συμπεριφοράς. Στο δε ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των 

Ψυχικών ∆ιαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ( DSM- V) ο όρος" 

διαταραχής ταυτότητας φύλου" που υπήρχε στο DSM- IV αντικαταστάθηκε από τον 

όρο "δυσφορία γένους" . Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι λόγω αυτών των ταξινομήσεων 

οι τρανς άνθρωποι θεωρούνται ψυχικά άρρωστοι. Για την αλλαγή της ταυτότητας 

φύλου στη χώρα μας είναι απαραίτητη η ψυχιατρική γνωμάτευση και η επέμβαση 

επαναπροσδιορισμού δημιουργεί μεγάλο θέμα. Οι τρανς άνθρωποι ταλαιπωρούνται 

σε μία μακρόχρονη ψυχιατρική παρακολούθηση χωρίς αξία και υποχρεούνται να 

λάβουν ορμονοθεραπεία και να υποστούν χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες όλοι/ες 

δεν επιθυμούν για να μπορέσουν να αλλάξουν τα στοιχεία στην ταυτότητα τους. 

Γι΄αυτό ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας 

αμφισβητούν αυτού του είδους τις ταξινομήσεις οι οποίες περιθωριοποιούν και 

στιγματίζουν τους τρανς ανθρώπους. Αν ο τρανς άνθρωπος το επιθυμεί τότε η 

θεραπεία θα έπρεπε να αρχίζει με τις φυσικές επεμβάσεις ώστε το σώμα να έρθει σε 

αρμονία με την πνευματική αίσθηση (ψυχολογική -συναισθηματική) της ταυτότητας 

φύλου , παρά τ' αντίστροφο. Οι τρανς άνθρωποι δεν είναι ψυχικά άρρωστοι .Οι τρανς 

είναι μία κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα ανθρώπων που υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις στην εργασία, στην εκπαίδευση και στη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 

<<Οι Ψυχίατροι και Ψυχολόγοι έχουμε καθήκον να αντιμετωπίζουμε τον τρανς 

άνθρωπο ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία 

έτσι και οι τρανς άνθρωποι , δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους μη τρανς ανθρώπους 

και επίσης η "θεραπεία" τους θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

κάθε ανθρώπου ώστε να έχει επιτυχία και τα επιθυμητά αποτελέσματα>>.( Σταύρος 

Μπουφίδης, Ψυχίατρος Ταυτότητα και έκφραση φύλου -Το δικαίωμα στον 

αυτοπροσδιορισμό) 

Ο τρανσεξουαλισμός θεραπεύεται; 

 Η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής ταυτότητας φύλου αποσκοπεί 

στην παροχή βοήθειας στο άτομο, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη «ισορροπία» και 

αίσθηση ευχαρίστησης σχετικά με τη δική του ταυτότητα φύλου. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις η διαδικασία αυτή μπορεί να αφορά απλά το να ντύνεται και να ζει την 

καθημερινότητά του όπως το φύλο το οποίο θα επιθυμούσε να είναι. Σε άλλες 

περιπτώσεις μπορεί να αφορά συστηματική ορμονοθεραπεία και άλλου τύπου 

παρεμβάσεις προς αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης. Τέλος, σε αρκετές 

περιπτώσεις η προσπάθεια αλλαγής μπορεί να αφορά χειρουργική επέμβαση που θα 

αλλάξει μόνιμα και ριζικά το ανατομικό φύλο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 

σημαντική, εκτεταμένη και μακρόχρονη κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική 

υποστήριξη προκειμένου το ίδιο το άτομο να νιώσει ασφαλές και να κατανοήσει το 

βαθμό στον οποίο θέλει να επέλθει η προσωπική του αλλαγή.(Μαρίνα 

Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

Οι τρανς άνθρωποι «γίνονται» τρανς. 

 Η ταυτότητα και έκφραση φύλου που προσδιορίζει με ακρίβεια την τρανς 

κατάσταση είναι εσωτερική και πηγαία αίσθηση του φύλου. Δεν είναι οι διαδικασίες 

μετάβασης (φαρμακολογικές ή χειρουργικές) που καθορίζουν έναν ή μία τρανς 

άνθρωπο, αλλά ο τρόπος αντίληψης του φύλου. Επομένως δε «γίνεται», ήταν και 

είναι, ανεξαρτήτως διαδικασιών μετάβασης.(Μαρίνα Γαλανού:ταυτότητα και 

έκφραση φύλου) 

Οι τρανς γυναίκες «γίνονται» τρανς διότι έλκονται από άντρες. 

Ομοίως για τους τρανς άντρες 

 Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός από την 

ταυτότητα και έκφραση φύλου, αφετέρου,ούτε γίνεται τρανς ένας άνθρωπος γιατί 

απλά ο ίδιος το αποφάσισε.(Μαρίνα Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

Η βιολογία είναι αυτή που καθορίζει τους ανθρώπους, και οι τρανς 

άνθρωποι πηγαίνουν κόντρα στη «φύση» και κόντρα στη βιολογία; 

 Τούτο είναι το πιο σύνηθες στερεότυπο. Είναι αυτό που συχνά κάνει τους 

τρανς ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν σε νεαρή ηλικία πρέπει να διαχειριστούν την 

ταυτότητά τους, να έχουν ενοχές: ότι πηγαίνουν κόντρα στη φύση, ότι είναι «λάθος» 

της φύσης, ότι πρέπει να «διορθώσουν» τον εαυτό τους, ότι είναι κοντολογίς κάποια 

τέρατα που η βιολογία έπαιξε κάποιο δυσάρεστο παιχνίδι με αυτούς/ές. Συχνά 

μάλιστα, λόγω άγνοιας των οικογενειών τους, αναγκάζονται να υποστούν το βάσανο 

κάποιου ψυχίατρου που αγνοεί τα βασικά θέματα ψυχολογίας της τρανς κατάστασης, 

που εν τέλει επιδεινώνει την κατάσταση και συμβάλλει στα πολύ υψηλά ποσοστά 

αυτοκτονιών ανάμεσα στους/στις τρανς εφήβους, όπως συχνά καταγράφονται στις 

διεθνείς στατιστικές. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να σταθούμε με πολλή προσοχή. Το μόνο 

που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι η τρανς υπόσταση καθορίζεται από 
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την ταυτότητα ή έκφραση φύλου του προσώπου. Από το τι νιώθει και πώς 

αυτοπροσδιορίζεται ένας τρανς άνθρωπος. 

 Οι θεωρίες που βασίζονται στην βιολογία ήταν και πάντα είχαν και έχουν 

ρατσιστικό υπόβαθρο (χρώμα δέρματος, φυλή, καταγωγή, αίμα κτλ). Αυτές οι 

ιδεολογικές χρήσεις της βιολογίας δείχνουν ότι η ‘βιολογία’ , ο ορισμός του 

‘βιολογικού’ είναι κοινωνικά και ιστορικά διαμορφωμένη σε αυτό το πλαίσιο και 

ήταν αυτές που οδήγησαν την ανθρωπότητα στις πιο σκοτεινές στιγμές της. Η 

βιολογία δεν είναι αυτή που καθορίζει τους ανθρώπους, και προφανώς όχι τους τρανς 

ανθρώπους. Είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί η τρανς κατάσταση από βιολογικές ή 

ιατρικές θεωρίες, και αυτό άλλωστε είναι ένα από τα κύρια αιτήματα της τρανς 

κοινότητας: η «αποϊατρικοποίηση» της ταυτότητας φύλου και η αποσύνδεσή της από 

τους ταξινομητικούς καταλόγους όπως ο ICD και ο DSM.(Μαρίνα 

Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

Οι τρανς «ολοκληρώνονται» ως τρανς όταν προχωρήσουν σε 

επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού. Όσες/όσοι τρανς δεν προχωρήσουν 

είναι «ανολοκλήρωτες/οι» γυναίκες ή άντρες». 

 Η έννοια της «ολοκλήρωσης» για κάθε άνθρωπο είναι καθαρά υποκειμενική. 

Ενέχει εντελώς προσωπικά κριτήρια. Υπάρχουν τρανς άνθρωποι που είναι γι’ αυτούς 

ζωτική εσωτερική ανάγκη οι χειρουργικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού, 

υπάρχουν όμως και οι τρανς άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν έχουν ανάγκη τις 

επεμβάσεις και είναι ικανοποιημένοι/ες από τον εαυτό τους στο στάδιο της 

μετάβασης που έχουν ή δεν έχουν προχωρήσει. Και εν τέλει δεν είναι η μετάβαση 

αυτή που καθορίζει έναν/μία τρανς άνθρωπο.(Μαρίνα Γαλανού:ταυτότητα και 

έκφραση φύλου) 

Οι τρανς γυναίκες ταυτίζονται με τη σεξουαλική εργασία. 

 Λόγω των πολλαπλών διακρίσεων και των αποκλεισμών από την εργασία 

αρκετές τρανς γυναίκες καταφεύγουν στη σεξουαλική εργασία. Είναι όμως λάθος να 

ταυτίζονται οι τρανς γυναίκες με τη σεξουαλική εργασία, αφενός γιατί αυτό δε 

συμβαίνει με όλες και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τρανς γυναικών που 

αγωνίζονται και έχουν μία δουλειά στο φως της ημέρας, αφετέρου (και κυρίως) γιατί 

η ταύτιση με τη σεξουαλική εργασία γίνεται για να χρωματιστεί αρνητικά και 

ηθικολογικά η τρανς υπόσταση. Τούτο δεν είναι απλά στερεότυπο, αλλά έχει σαφή 

τρανσφοβικά χαρακτηριστικά.(Μαρίνα Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

Οι τρανς άνθρωποι είναι επιθετικές/οί. 

 Είναι αυτό που συνήθως ακούν οι τρανς άνθρωποι όταν διαμαρτύρονται για 

τις διακρίσεις που υφίστανται: «είσαι επιθετική/ός». Πρόκειται, δηλαδή, για τη 
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διαστροφή της πραγματικότητας, το θύμα που βαφτίζεται θύτης. Δεδομένου μάλιστα 

ότι ο τρανς άνθρωπος δε βρίσκεται σε θέση ισοτιμίας, είναι από τα πιο τραγικά 

στερεότυπα, όπου αυτός που βρίσκεται σε θέση ισχύος κρίνει ένα τρανς άτομο ως 

επιθετικό επειδή αυτό διεκδικεί ισότιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση.(Μαρίνα 

Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

«Μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε, όμως μακριά από μένα: δε μου 

αρέσετε αισθητικά» 

 Η αντίληψη αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι στερεοτυπική, αλλά 

τρανσφοβική. «Μου χαλάς την αισθητική», και γιατί συμβαίνει αυτό; Απλά και μόνο 

λόγω αυτού που είσαι, λόγω της ταυτότητάς σου. Πρόκειται για τον ορισμό της 

τρανσφοβικής συμπεριφοράς, που σκοπό έχει συχνά την μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από σοβαρά προβλήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

υφίστανται οι τρανς άνθρωποι, σε ένα υποκειμενικό θέμα που βαφτίζεται 

«αισθητική», η οποία όμως είναι κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένη και 

επομένως αλλάζει ανάλογα με την κοινωνία και την εποχή. Η λογική αυτή 

περιθωριοποιεί τους τρανς ανθρώπους, διότι, αφού «δεν μου αρέσετε αισθητικά», 

πρέπει να φύγετε απ’ το οπτικό πεδίο μου, απ’ το δημόσιο χώρο σε τελική 

ανάλυση.(Μαρίνα Γαλανού:ταυτότητα και έκφραση φύλου) 

Οικογενειακό  περιβάλλον.  

Όπως έξυπνα το θέτει η<< Kate Bornstein>>, είναι απαραίτητο οι γονείς που 

βλέπουν ότι το παιδί τους ξεφεύγει απ’ τις κυρίαρχες νόρμες για το φύλο, που η 

έκφραση του φύλου του (γιατί είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ταυτότητα φύλου 

στην παιδική ηλικία) διαφέρει απ’ τις κυρίαρχες, να του αφήνουν όλα τα δυνατά 

περιθώρια έκφρασης. Ειδικά στην παιδική ηλικία, το παιδί πρέπει να αφήνεται 

ελεύθερο να εκφραστεί σε ένα προστατευμένο περιβάλλον αγάπης και προσοχής. Δεν 

πρέπει το παιδί να περιορίζεται ούτε να του επιβάλλονται συμπεριφορές. Οι γονείς 

πρέπει να δείχνουν κατανόηση, να συζητούν με αγάπη με το παιδί τους, ενώ το 

χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι η απόρριψη που μπορεί να οδηγήσει το παιδί 

στην απομόνωση και στην εσωτερίκευση προκαταλήψεων για το φύλο του. Ακόμη 

έχουν καταγραφεί σε έρευνες περιπτώσεις παιδιών ή εφήβων που λόγω ανοίκειας 

συμπεριφοράς από τους γονείς που δεν τα αποδέχονται, οδηγούνται σε καταθλιπτικές 

συμπεριφορές, ενώ τα ποσοστά αυτοκτονιών ανάμεσά τους είναι ιδιαίτερα 

αυξημένα.(Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us / Kate Bornstein. Vintage; 

Reprint edition (April 25, 1995). Πολλές μελέτες που αναφέρονται σε έρευνα του FRA 

δείχνουν ότι 25 με 33 % των τρανς εφήβων ατόμων έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Σε 

μια έρευνα που διεξήχθη στην Ιρλανδία, το 26% των τρανς ατόμων έχει αποπειραθεί να 

αυτοκτονήσει τουλάχιστον μια φορά («Supporting LGBT Lives), και οι μισοί από τους 

ερωτηθέντες σε μια έρευνα μεγάλης κλίμακας σχετικά με την υγεία των LGBT ατόμων στη 
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Σουηδία είχαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους σκεφτεί να αφαιρέσουν τη ζωή τους – το 

21% είχε όντως αποπειραθεί να το πράξει.  Συνεπώς είναι κεφαλαιώδους σημασίας η 

αποδοχή του παιδιού ή του/ της εφήβου.( Statens Folkshälsoinstitut (2005) 

«Homosexuellas, bisexuellas)  

Σχολικό περιβάλλον. 

 Συχνά τα τρανς παιδιά και έφηβοι αντιμετωπίζουν στο σχολικό περιβάλλον 

στερεοτυπικές συμπεριφορές, διακρίσεις, ακόμη και εκφοβισμό / παρενόχληση, ή και 

απειλές κατά της ζωής τους. Δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητά τους, προσφωνούνται 

στο μη επιθυμητό γένος, ενώ γίνονται αντικείμενα απαξιωτικών συμπεριφορών λόγω 

της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου τους. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή 

τρανς μαθήτριας που αντιμετώπιζε εχθρική συμπεριφορά λόγω της ταυτότητάς της 

από συμμαθητές της. Ο διευθυντής του σχολείου μάλιστα αντί να ελέγξει όσες/όσους 

πρόσβαλλαν την προσωπικότητά της προσπάθησε να την εκδιώξει απ’ το σχολείο, 

και σε περιστατικό όπου συμμαθητής της την περιέλουσε με βενζίνη, με κίνδυνο να 

την κάψει ζωντανή, δεν προέβη σε καμία ενέργεια. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη 

υπόθεση ο Συνήγορος του Πολίτη γνωμοδότησε ότι η διεύθυνση του σχολείου θα 

πρέπει να αποδεχθεί: α) τη χρήση του ονόματος που η ίδια επιθυμεί στις σχέσεις της 

με τους συμμαθητές της και τους εκπαιδευτικούς, β) τις γυναικείες ενδυματολογικές 

της προτιμήσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια ευπρέπειας που ισχύουν για τις 

υπόλοιπες μαθήτριες και γ) τη χρήση της γυναικείας τουαλέτας. Όλα τα παραπάνω 

όπως: 1)η προσφώνηση στο επιθυμητό προς το τρανς πρόσωπο γένος και όνομα, 2)η 

ένδυση που συνάδει με την ταυτότητα φύλου του προσώπου,3) η χρήση της 

τουαλέτας που βρίσκεται σε συμφωνία με την αυτοαντίληψη του φύλου του τρανς 

παιδιού ή εφήβου, αλλά και: πιλοτικές δράσεις σε σχολεία για την κατανόηση της 

ταυτότητας των τρανς ανθρώπων, αλλά και συνεργασία με τις οργανώσεις της 

Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελούν τις ενδεδειγμένες λύσεις και προτάσεις για να 

γίνουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα πιο ασφαλή και απαλλαγμένα 

απ’ τις διακρίσεις, αλλά και τον σχολικό εκφοβισμό / μπούλινκ. (Σχετικό δελτίο τύπου 

ΣΥΔ και ομάδας Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση)  (Σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ 

και ομάδας Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση)  

Νομοθεσία. 

 Μετά την υπερψήφιση του νόμου για την <<νομική αναγνώριση ταυτότητας 

φύλου>>ο νόμος ορίζει, «ως ταυτότητα φύλου ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος 

με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που 

καταχωρήθηκε κατά τη γέννηση του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και 

του τρόπου που το άτομο αντιλαμβάνεται και εξωτερικεύει το φύλο του (κοινωνικό 

φύλο/gender).  Ο νόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν αφορά 

σε κανένα επίπεδο οποιαδήποτε επέμβαση στο σώμα του ατόμου. Αντίθετα, 
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αναφέρεται στη νομική και μόνο διόρθωση διοικητικών εγγράφων. Αυτό αποτελεί 

και την ουσία του καινούργιου νόμου. Ένα άτομο δηλαδή το οποίο αισθάνεται σε 

αναντιστοιχία με το σώμα του σε ότι αφορά το φύλο έχει πλέον δικαίωμα να αλλάξει 

τα διοικητικά έγγραφά του (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο) ώστε αυτά να έρχονται σε 

αντιστοιχία με το πώς το ίδιο το άτομο αισθάνεται και εκφράζει την ταυτότητα του 

φύλου του, χωρίς να υποχρεώνεται σε ιατρικές επεμβάσεις που συχνά περιλαμβάνουν 

ακρωτηριασμό, στείρωση και άλλες, βαθιά επεμβατικές στο σώμα του ατόμου, 

διαδικασίες. Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι άρα πλήρως 

ανεξάρτητη από οποιαδήποτε ιατρική και χειρουργική επέμβαση.  Ο νόμος λοιπόν 

ορίζει ότι ένα άτομο μπορεί να διορθώσει τα ληξιαρχικά καταχωρημένα στοιχεία του 

που αφορούν στο φύλο από τη στιγμή που θα ενηλικιωθεί αυτοβούλως. Στην 

περίπτωση που το άτομο έχει συμπληρώσει τα 17 έτη απαιτείται η συναίνεση των 

γονέων ή των ασκούντων γονική μέριμνα. Από την ηλικία των 15 έως των 17 ετών 

αυτό γίνεται με επιπλέον την θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής επιτροπής στην 

οποία μετέχουν α) ένας παιδοψυχίατρος, β) ένας ψυχίατρος, γ) ένας ενδοκρινολόγος, 

δ) ένας παιδοχειρουργός, ε) ένας ψυχολόγος, στα) ένας κοινωνικός λειτουργός και ζ) 

ένας παιδίατρος (αρ. 3). Σε ότι αφορά λοιπόν τους ανήλικους από 15 ετών, η αλλαγή 

των στοιχείων τους προς τη διοίκηση μπορεί να επέλθει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 

των γονέων αλλά και ιατρικού συμβουλίου.  

Coming out-Γνωστοποίηση. 

Ορισμός 

Το coming out,είναι μια διεθνής έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

την πράξη της γνωστοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της 

ταυτότητας φύλου από ένα LGBTQ* άτομο προς την οικογένεια του, τους φίλους του 

και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (σχολείο, χώρος εργασίας) [ 

*LGBTQ:Lesbian,Gay,Bi,Trans,Queer] Σαν έννοια, το coming out,η «έξοδος από την 

ντουλάπα», είναι μία εύστοχη μεταφορά που εκφράζει την κοινωνική κατάσταση των 

«κρυφών»LGBTQ ατόμων ανά τον κόσμο, και κυρίως τον πόνο και την καταπίεση 

που συνεπάγεται η συνεχής διαβίωση μέσα στο σκοτάδι της κρυψίνοιας. 

Σε τελική ανάλυση, το coming και η αποδοχή και ο σεβασμός προς το άτομο 

που επιλέγει να το κάνει, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού. Η παγκόσμια ημέρα 

coming out είναι αφιερωμένη στην ελευθερία της ανοιχτής έκφρασης του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, θεσπίστηκε το 1988 από 

τον Robert Eichberg .(www.lifo.gr) 
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Σύμφωνα με την Cass (1979), η διαδικασία γνωστοποίησης στον περίγυρο της 

σεξουαλικής ταυτότητας κάποιου ανθρώπου χαρακτηρίζεται από κάποια 

συγκεκριμένα στάδια τα οποία βέβαια δεν ακολουθούν πάντα την ίδια σειρά: 

1) Σύγχυση ταυτότητας. 

Στα αρχικά στάδια της διαπίστωσης ότι κάποιος έλκεται από το ίδιο φύλο, το άτομο 

μπορεί να μην αποδέχεται την ομοφυλοφιλική του ταυτότητα να αισθάνεται 

μπερδεμένο και να ψάχνει παντού επιβεβαίωση ότι είναι ετεροφυλόφιλο. 

Ακόμα κι αν έχει κάποιες εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλου, μπορεί να θεωρεί τον 

εαυτό του ως «straight» που πειραματίζεται ή που έχει κάποιες ομοφυλόφιλες 

φαντασιώσεις. Στην περίοδο αυτή, μπορεί να διεκδικήσει σχέσεις με άτομα του 

αντίθετου φύλου, πιστεύοντας πραγματικά ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. 

2) Σύγκριση ταυτότητας. Σε αυτό το στάδιο, τα άτομα αρχίζουν να αποδέχονται την 

πιθανότητα της ομοφυλοφιλίας τους. Ίσως να προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση σε 

αυτό που τους συμβαίνει ή να προσπαθούν να αρνηθούν ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί 

την κεντρική τους ταυτότητα. Άλλοι ίσως να αποδέχονται την ταυτότητα τους αυτή 

αλλά να προσπαθούν να κοντρολάρουν την έκφραση της με το να παντρεύονται ,για 

παράδειγμα ,κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου. Τέλος κάποιοι, μπορεί να 

προσπαθούν να πιέσουν τους εαυτούς τους να αποκτήσουν μια ετεροφυλόφιλη 

ταυτότητα λόγω συναισθημάτων ενοχής ή ντροπής που βιώνουν. 

3)Ανοχή ταυτότητας. Το άτομο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι 

που νιώθουν έτσι. Αρχίζει να γίνεται πιο δεκτικό σε μια ομοφυλόφιλη ταυτότητα και 

να σπάει την απομόνωση του προσεγγίζοντας άλλους ομοφυλόφιλους. Στο στάδιο 

αυτό, μπορεί ακόμα να συνυπάρχουν συναισθήματα ντροπής ή εσωτερικευμένης 

ομοφοβίας. 

4) Αποδοχή ταυτότητας. Συμβαίνει η μετάβαση από την απλή ανοχή της 

σεξουαλικής ταυτότητας του ατόμου στην αποδοχή. Η ομοφυλόφιλη ταυτότητα 

βιώνεται από το άτομο ως κάτι θετικό παρά ως κάτι το οποίο πρέπει να ανεχτεί. Η 

συναναστροφή με την ομοφυλόφιλη κοινότητα αυξάνεται και το άτομο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει την εσωτερική ένταση που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τα 

«κοινωνικά πρότυπα». Στο στάδιο αυτό, αρχίζει και η επιλεκτική γνωστοποίηση στον 

περίγυρο. Το άτομο ίσως να χρειάζεται βοήθεια στο να αποφασίσει το πώς, πότε και 

σε ποιους να αποκαλύψει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. 

5)Υπερηφάνεια ταυτότητας. Το άτομο αισθάνεται ότι ο περίγυρος του πρέπει να 

μάθει «ποιος πραγματικά είναι». Η συναναστροφή με ετεροφυλόφιλους περιορίζεται 

και το άτομο αγκαλιάζει την «gay κουλτούρα». Πιθανώς να υπάρχει ο διαχωρισμός 

«εμείς» (gay)  και «αυτοί»(straight). 
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6) Σύνθεση/συγχώνευση ταυτότητας. Το άτομο συγχωνεύει τη σεξουαλική του 

ταυτότητα με άλλες πτυχές του εαυτού του. Έτσι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός 

γίνεται μόνο ένα μέρος του εαυτού του παρά ολόκληρη η ταυτότητα του.  Ο 

διαχωρισμός «εμείς» και «αυτοί» καταλύεται. 

 

Γνωστοποίηση στην οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον. 

Η γνωστοποίηση της σεξουαλικής ταυτότητας στην οικογένεια συνήθως δεν 

είναι εύκολη υπόθεση. Το κοινωνικό στίγμα κατά της ομοφυλοφιλίας είναι ακόμα 

αρκετά έντονο στην Ελληνική κοινωνία παρά τις όποιες αλλαγές μπορεί να έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια. 

 

Οι γονείς είναι οι πρώτοι, oι οποίοι αντιλαμβάνονται, ότι ο γιος τους ή η κόρη 

τους είναι “διαφορετικοί”, όμως αποφεύγουν συνήθως να το μοιραστούν με τον  

άλλο γονιό και συχνά το απωθούν από τη σκέψη τους, σε μια προσπάθεια να μην 

χρειαστεί να έλθουν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, η οποία θα τους 

αναστατώσει τη ζωή. Καταληκτικά, είναι μύθος ότι εκπλήσσονται όταν γίνεται η 

αποκάλυψη. Απλά βρίσκονται σε άρνηση. 

  

Όταν το παιδί τους, τους αποκαλυφθεί, τότε κατακλύζονται από έντονα 

συναισθήματα. Τα συναισθήματα αυτά είναι ποικίλα. Αρχικά θα νιώσουν σοκ και 

γρήγορα θα πάθουν πανικό. Συχνά θα ακολουθήσει θυμός, ο οποίος θα έχει 

διάφορους αποδέκτες. Τον άλλο γονιό, τις παρέες, τον ψυχολόγο, ή ακόμα και κάποιο 

περιστατικό, το οποίο αιτιούνται για τη σεξουαλική κατεύθυνση του παιδιού τους κ.α. 

Αισθήματα ενοχής, για το λίγο χρόνο που ο πατέρας έπαιζε ποδόσφαιρο με το γιο 

του, ή γιατί προτιμούσε το γιο αντί την κόρη του. Αισθήματα αποτυχίας βάζουν τους 

γονείς σε κατάσταση μουδιάσματος και θλίψης. Ερωτήματα για το τι είναι 

“φυσιολογικό” και τι “μη φυσιολογικό”  και ένα μεγάλο «γιατί» θέτονται, ψάχνοντας 

για απαντήσεις. Αναζητούν να βρουν λύσεις, που θα σώσουν το “άρρωστο” παιδί. 

  

Γρήγορα εναλλάσσονται τα συναισθήματα και ο φόβος για το μέλλον και 

η ντροπή σε σχέση με τον κοινωνικό στιγματισμό, τα οποία οδηγούν συχνά 

σε απόρριψη και μη αποδοχή της αποκάλυψης καθώς και του ίδιου του παιδιού. 

Οι γονείς μπαίνουν σε μια διαδικασία  θρήνου και απώλειας, νιώθουν ότι 

έχουν «χάσει» το παιδί τους. Τα συναισθήματα αυτά είναι ακριβώς όμοια με αυτά 

http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/good-parent
http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/pateras-theatis-symprotagonistis
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που βιώνουν με τη γέννηση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες ή του θανάτου ενός 

παιδιού. 

  

Όλα τα πιο πάνω αφήνουν το ίδιο το παιδί στο περιθώριο, η δική του 

συναισθηματική διαδικασία παραμελείται. Το παιδί βρίσκεται συχνά μόνο να 

αντιμετωπίσει τους δικούς του φόβους και αγωνίες. Οι γονείς κατακλυσμένοι από τα 

δικά τους έντονα συναισθήματα ξεχνούν το παιδί τους. 

  

Αν όλα τα πιο πάνω δεν μπορέσουν να οδηγήσουν στην αποδοχή της 

αποκάλυψης αλλά και της αποδοχής του παιδιού τους, τότε η σχέση γονιού-παιδιού 

θα διαλυθεί. Η γονεϊκή στάση θα οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο τις σχέσεις του 

παιδιού και γονιών.  Το παιδί θα αναγκάζεται να λέει ψέματα ή απλά θα 

απομακρυνθεί. 

  

Οι γονείς καλούνται με την αυτοαποκάλυψη του παιδιού τους να 

αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, κυρίως 

αυτά της απώλειας και του θρήνου, για να μπορέσουν να σταθούν 

δίπλα στο παιδί τους και να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν γονείς. 

  

Συναισθήματα των παιδιών. 

Στο παρελθόν τα παιδιά προσπαθούσαν να κρύψουν τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό για διάφορους λόγους: 

1. για να αποφύγουν όλα τα έντονα συναισθήματα των γονιών τους, τα οποία θα 

έπρεπε να διαχειριστούν συμπληρωματικά στα δικά τους αισθήματα 

2. από φόβο για την απόρριψη, τον στιγματισμό και τον αποκλεισμό από ντροπή 

Πολλά  παιδιά επιλέγουν τα τελευταία χρόνια να λένε  την αλήθεια. Με την αυτό-

αποκάλυψη τους, ζητούν να έρθουν πιο κοντά στους γονείς τους, αφού είναι βέβαιο 

ότι έχουν ανάγκη την υποστήριξή τους. 

 Τα παιδιά περνούν τον δικό τους κύκλο συναισθημάτων. Θα μπορούσε κάποιος 

να χωρίσει τα συναισθήματα αυτά σε τρεις ομάδες: Τα συναισθήματα κατά τη 

διάρκεια της συνειδητοποίησης του παιδιού ότι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός 

είναι διαφορετικός, αυτά κατά την αυτοαποκάλυψη και αυτά που θα βιώσει μετά, τα 

οποία εξαρτώνται κυρίως, αλλά όχι μόνο, από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος. 

http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/childhood-fears
http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/good-parent
http://www.paidiatros.com/paidi/symberifora/psemata-paidia
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Συνήθως σε μικρή ηλικία, γύρω στα δέκα χρόνια τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν 

και να αντιλαμβάνονται ότι δεν βιώνουν τα ίδια συναισθήματα με τους φίλους/φίλες 

τους, ιδίως όσον αφορά την έλξη προς το αντίθετο φύλο. Αρχικά 

νιώθουν σύγχιση, αμηχανία και φόβο. Τέτοια παιδιά γίνονται συχνά αντικείμενα 

κοροϊδίας και εκφοβισμού, γιατί συχνά δεν τους αρέσουν τα 

αγορίστικα/κοριτσίστικα παιγνίδια, προτιμούν να  κουβεντιάζουν η να δείχνουν 

ενδιαφέρον για  θέματα τα οποία “παραδοσιακά“ δεν είναι τυπικά για το φύλο τους. 

Στην εφηβεία τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και τότε συχνά επιλέγουν την 

απομόνωση, παραμελούν το σχολείο, νιώθουν ντροπή, βιώνουν αγωνία μήπως οι 

άλλοι το καταλάβουν. Κάποια παιδιά νιώθουν θλίψη μέχρι 

και κατάθλιψη. Ομοφυλόφιλοι έφηβοι κρύβουν γενικά αυξημένο κίνδυνο για 

αυτοκτονία, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, προβλήματα στο σχολείο και 

απομόνωση λόγω του εχθρικού περιβάλλοντος, της κακοποίησης και απόρριψης που 

δέχονται από την οικογένεια και τους συνομηλίκους. 
  

Tα παιδιά κατά την αυτό-αποκάλυψη  διακατέχονται από συναισθήματα αγωνίας, 

φόβου αλλά και αποφασιστικότητας. Φόβο και αγωνία για τις πιθανές αντιδράσεις 

των γονιών και φίλων, παράλληλα όμως μια ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση. Έχουν κουραστεί να κρύβονται, να παίζουν θέατρο και να λένε ψέματα. 

  

Μετά από την αποκάλυψη, (τα παιδιά αποκαλύπτουν τον προσανατολισμό τους 

στον στενό τους κύκλο λίγο πριν ή λίγο μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο) τα 

περισσότερα συναισθήματα εξαρτώνται από τις αντιδράσεις του περίγυρου. Αν 

υπάρξει αποδοχή, τότε ανακούφιση και ηρεμία θα ακολουθήσουν μετά από την 

χρόνια αγωνία  και  το άγχος. Αν όχι, τότε θα ακολουθήσει ένας κύκλος 

συναισθημάτων με εναλλαγές λύπης, θλίψης, πανικού, θυμού, 

απόσυρσης, κατάθλιψης κ.α. 

  

Αν οι γονείς δεν μπορέσουν να αποδεχθούν το παιδί τους, τότε ο κίνδυνος για  μη 

ισορροπία στην ψυχοκοινωνική ζωή και τη ψυχική υγεία του παιδιού είναι μεγάλος. 

Με τον ίδιο περίπου τρόπο χωρίζεται σε τρεις φάσεις η αυτοαποκάλυψη, το coming out, 

όπως συνηθίζεται να λέγεται. Η πρώτη φάση είναι η συνειδητοποίηση του ίδιου του 

ατόμου, η δεύτερη είναι η αποκάλυψη σε γονείς, φίλους κ.α. και η τρίτη είναι το να ζεί 

κάποιος ανοικτά σαν ομοφυλόφιλο άτομο.( 

http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/paidi-omofylofilo-omofylofilia) 

 

 

http://www.paidiatros.com/paidi/symberifora/filia-paidia
http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/ekfovismos-bullying
http://www.paidiatros.com/paidi/ygeia/paixnidi-paidi-ela-paixoume
http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/school-help
http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents
http://www.paidiatros.com/efivos/ygeia/adolescence
http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/aggressive-behavior
http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/abuse
http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/thimos-paidi
http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents
http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/paidi-omofylofilo-omofylofilia
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Επίλογος 

Η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι η σύνθεση μιας πληθώρας στοιχείων 

που ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως μέρη της ταυτότητας του. Η έκφραση του 

φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελούν μέρη της ταυτότητας των 

ανθρώπων, κι όταν αυτές οι ταυτότητες αποτελούν αιτία διάκρισης ή απειλούνται με 

τον οποιονδήποτε τρόπο, καλούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί να τις αναγνωρίσουν 

και να τις ενισχύσουν. Η κοινωνική εργασία είναι ένα επάγγελμα που καλείται να 

προστατέψει την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δηλαδή το δικαίωμα του κάθε 

ανθρώπου να αισθάνεται πως όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του κι όχι μόνο κάποια 

κατ’ εξαίρεση είναι σεβαστά. Στη σύγχρονη κοινωνία οι περισσότεροι απ’ τους 

ομοφυλόφιλους βιώνουν περιθωριοποίηση και ρατσισμό για τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό με διαφορετικό τρόπο, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα 

με το κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Το να είναι οι 

κοινωνικοί λειτουργοί ανοιχτοί στην διαφορετικότητα της σεξουαλικής έκφρασης και 

του προσανατολισμού των ανθρώπων λειτουργεί απελευθερωτικά για τους 

ανθρώπους που εξυπηρετούν. Όταν είσαι ανοιχτός στην διαφορετικότητα των 

«άλλων» διαμορφώνεις μια ατμόσφαιρα μέσα στην οποία οι άνθρωποι που έχεις 

απέναντι σου νιώθουν περισσότερη ασφάλεια. Η κριτική κατανόηση των διακρίσεων 

βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό 

των κοινωνικών λειτουργών αλλά και γενικότερα των επαγγελματιών υγείας, 

ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος για την κοινωνική απαξίωση της ομοφυλοφιλίας. Είναι 

σημαντικό να γίνεται συνεχώς προσπάθεια είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά μέσω 

οργανώσεων, να δημιουργείται για τα ομοφυλόφιλα άτομα ένα ασφαλές και φιλικό 

περιβάλλον μέσω του οποίου να υπάρχει θετική αναγνώριση της ταυτότητας τους 

καθώς και η άνευ όρων αποδοχή τους. Τέλος, οι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι 

με το να αγωνίζονται ενάντια στην ομοφοβία δεν στηρίζουν μόνο τα δικαιώματα μιας 

καταπιεσμένης ομάδας, αλλά παράλληλα παλεύουν και για μια καλύτερη και 

δικαιότερη κοινωνία για όλους. 

  

 

 

 

 

 

 



ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 49 

Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών: 

 

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία: 

https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-
kai-dyo-logia ΟΧΙ! (Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι «θα ήταν πρόβλημα» αν οι γκέι άνδρες ένιωθαν γυναίκες. 
Αλλά δε νιώθουν έτσι.) 

Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τις δύο βασικές έννοιες που αποτελούν την… αλφαβήτα για καθετί που 
http://www.cyfamplan.org/famplan/userfiles/documents/mithos_i_pragmatikotita.pdf αφορά τους/τις 
ΛΟΑΤ: Άλλη είναι η φύλου. 

http://www.protagon.gr/epikairotita/kosmos/ti-symvainei-me-ta-paidia-twn-gay-goniwn-44304000000 
xoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logiaject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-
sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logiaosanatolismo- https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-
psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logiakai-dyo-logia 

/https://frapress.gr/2017/01/elliniki-kinonia-ke-omofilofilia-se-pio-vathmo-tin-

apodechete/ 

https://www.vice.com/gr/article/mgq8xb/kovete-to-sex-sta-sxoleia 

http://www.lifo.gr/now/greece/130473 

http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/paidi-omofylofilo-omofylofilia 

https://www.e-psychology.gr/relations-sexual-disorders/628-omofylofilia-coming-

out.html 

 https://frapress.gr/2014/06/omofovia-mia-aorati-morfi-vias/ 

http://homotopia.pblogs.gr/2009/11/535807.html 

http://www.i-red.eu/resources/publications-files/i-red_homophobia_in_greece2009--5.pdf 

 

https://www.efsyn.gr/arthro/meteoro-vima-toy-symfonoy-symviosis-0 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ston_xarti_ton_symfonon_symbiosis_kai_h_ellada-

63925709/  

http://www.kathimerini.gr/847034/article/epikairothta/ellada/premiera-gia-to-symfwno-

symviwshs 

http://www.pontos-news.gr/article/146227/koini-forologiki-dilosi-tha-kanoyn-kai-ta-

omofyla-zeygaria 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/premiera_gia_to_symfono_symbiosis-64321633/ 

https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logia
https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logia
http://www.cyfamplan.org/famplan/userfiles/documents/mithos_i_pragmatikotita.pdf
http://www.protagon.gr/epikairotita/kosmos/ti-symvainei-me-ta-paidia-twn-gay-goniwn-44304000000
https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logiakai-dyo-logia
https://rproject.gr/article/omofylofilia-alitheies-kai-psemata-gia-diaforetiko-sexoyaliko-prosanatolismo-kai-dyo-logiakai-dyo-logia
https://frapress.gr/2017/01/elliniki-kinonia-ke-omofilofilia-se-pio-vathmo-tin-apodechete/
https://frapress.gr/2017/01/elliniki-kinonia-ke-omofilofilia-se-pio-vathmo-tin-apodechete/
https://www.vice.com/gr/article/mgq8xb/kovete-to-sex-sta-sxoleia
http://www.lifo.gr/now/greece/130473
http://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/paidi-omofylofilo-omofylofilia
https://www.e-psychology.gr/relations-sexual-disorders/628-omofylofilia-coming-out.html
https://www.e-psychology.gr/relations-sexual-disorders/628-omofylofilia-coming-out.html
https://frapress.gr/2014/06/omofovia-mia-aorati-morfi-vias/
http://homotopia.pblogs.gr/2009/11/535807.html
http://www.i-red.eu/resources/publications-files/i-red_homophobia_in_greece2009--5.pdf
https://www.efsyn.gr/arthro/meteoro-vima-toy-symfonoy-symviosis-0
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ston_xarti_ton_symfonon_symbiosis_kai_h_ellada-63925709/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ston_xarti_ton_symfonon_symbiosis_kai_h_ellada-63925709/
http://www.kathimerini.gr/847034/article/epikairothta/ellada/premiera-gia-to-symfwno-symviwshs
http://www.kathimerini.gr/847034/article/epikairothta/ellada/premiera-gia-to-symfwno-symviwshs
http://www.pontos-news.gr/article/146227/koini-forologiki-dilosi-tha-kanoyn-kai-ta-omofyla-zeygaria
http://www.pontos-news.gr/article/146227/koini-forologiki-dilosi-tha-kanoyn-kai-ta-omofyla-zeygaria
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/premiera_gia_to_symfono_symbiosis-64321633/


ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 50 

http://www.skai.gr/news/greece/article/283163/upourgeio-dikaiosunis-to-sumfono-

sumviosis-epekteinetai-sta-omofula-zeugaria/ 

http://ikee.lib.auth.gr/record/73932 

https://www.auth.gr/sites/default/files/perilipseis_imeridas.pdf 

http://www.athensvoice.gr/politics/376371_ti-akrivos-simainei-nomiki-anagnorisi-

taytotitas-fyloy 

http://avmag.gr/63889/ta-vivlia-apo-tis-ikogenies-ouranio-toxo/ 

Αγγελίδης, Δ. (2015, 21 Δεκέμβρη). «Βήμα προς την ισονομία». Η Εφημερίδα των 

Συντακτών. Ανακτήθηκε 29 Φλεβάρη, 2016 από 

https://www.efsyn.gr/arthro/meteoro-vima-toy-symfonoy-symviosis-0 

Σκουτάρη, Ρ. (2004) Γυναίκες - Ομοφυλοφιλία - Φεμινισμός. 

http://users.otenet.gr/~scoutari/27may/keimena/omofylofilia.html 

Σκουτάρη, Ρ. (2005) Γυναικεία Ομοφυλοφιλία και διαφορετικότητα / Ομιλία στην ημερίδα 

"Από τη Νέα Ορλεάνη στο Παρίσι", 14 Δεκεμβρίου 2005 

http://www.genderpanteion.gr/gr/other/files/2861843456lofilia%20_2000-2008.pdf 

Σκουτάρη, Ρ. (2007) Στατιστικές για την ομοφυλοφιλία και δικαιώματα λεσβιών κι 

ομοφυλόφιλων http://www.genderpanteion.gr/gr/other/files/2861843456lofilia%20_2000- 

2008.pdf 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφια: 

 

Γιαννέλος, Β. (2000). Τοποθέτηση στο Το Φύλο και η συμπεριφορά του: Ομοφυλοφιλία – 

Ομοφοβία. Επιμέλεια: Θ. Παπαζήση, Ν. Χατζητρύφων και Θ. Κτενίδης. Πρακτικά της 1ης 

Διεπιστημονικής Συνάντησης για την Ομοφυλοφιλία και την ομοφυλοφοβία «Η κατάσταση 

στην Ελλάδα και οι προοπτικές βελτίωσής της», 9-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, σελ 10-20. 

Αθήνα: Επίκεντρο. 

Καλλινικάκη, Θ. (2011) Εισαγωγή στην θεωρία και την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. 

Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος & Θεανώ Καλλινικάκη. 

Καρπέτης, Γ. (2010) Διεθνής κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος. Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας- ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 

 

http://www.skai.gr/news/greece/article/283163/upourgeio-dikaiosunis-to-sumfono-sumviosis-epekteinetai-sta-omofula-zeugaria/
http://www.skai.gr/news/greece/article/283163/upourgeio-dikaiosunis-to-sumfono-sumviosis-epekteinetai-sta-omofula-zeugaria/
http://ikee.lib.auth.gr/record/73932
https://www.auth.gr/sites/default/files/perilipseis_imeridas.pdf
http://www.athensvoice.gr/politics/376371_ti-akrivos-simainei-nomiki-anagnorisi-taytotitas-fyloy
http://www.athensvoice.gr/politics/376371_ti-akrivos-simainei-nomiki-anagnorisi-taytotitas-fyloy
http://avmag.gr/63889/ta-vivlia-apo-tis-ikogenies-ouranio-toxo/
https://www.efsyn.gr/arthro/meteoro-vima-toy-symfonoy-symviosis-0
http://users.otenet.gr/~scoutari/27may/keimena/omofylofilia.html


ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 51 

 

Κογκίδου, Δ. (2000) Φύλο και Σεξουαλικότητα στο Το Φύλο και η συμπεριφορά του: 

Ομοφυλοφιλία – Ομοφοβία. Επιμέλεια: Θ. Παπαζήση, Ν. Χατζητρύφων και Θ. Κτενίδης. 

Πρακτικά της 1ης Διεπιστημονικής Συνάντησης για την ομοφυλοφιλία και την 

ομοφυλοφοβία «Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι προοπτικές βελτίωσής της», 9-10 

Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, σελ 73-95. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Κονσούλη, Σ. (2007) Τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην Ελλάδα: ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου. Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής. 

Μιχοπούλου, Α. (2014) Ομοφοβία. 

Πετροπούλου, Ε. (2009) Η ομοφοβία με λίγα λόγια. 

<Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας> (JACQUES BALTHAZART)  

Ο ορισμός του διεμφυλικού ατόμου πρωτοσυναντάται στο βιβλίο: Σεξουαλικότητα : 

Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας / Συλλογικό έργο, Anne Bolin, Judith Butler, 

Κώστας Γιαννακόπου- λος, Deborah A. Elliston, Roger N. Lancaster, Nicole – Claude Mathieu, 

Esther Newton, Gayle Rubin, Paola Tabet, Carole S. Vance, Jeffrey Weeks, Kath Weston · 

επιμέλεια Κώστας Γιαννακόπουλος · επιμέλεια σειράς Ευθύμιος Παπαταξιάρχης. – 1η έκδ. – 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006. 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 

 

Altemeyer, B. (2002) Changes in attitudes toward homosexuals vol.42:2, pp. 63- 75. HEAL-

Link Consortium [ accessed 11 June 2009]. 

Ben-Ari, A.T. (1998). An experimental attitude change: Social work students and 

homosexuality. Journal of Homosexuality, 36 (2) pp. 59-71. 

Ben-Ari, A. T. (2001) Homosexuality and heterosexism: Views from academics in the helping 

professions. British Journal of Social Work, vol. 3, pp. 119-131. 

http://www.sciencedirect.com [accessed 8 May 2009] 

Brorhek, M.V. (1988) Helping Gay and Lesbian Adolescents and Their Families, Journal of 

Adolescent Health Care, vol. 9, pp. 123-128. http://www.sciencedirect.com [accessed 18 

may 2010] 

Erich, S., Leung, P., & Kindle, P. (2005). A comparative analysis of adoptive family 

functioning with gay, lesbian, and heterosexual parents and their children. Journal of 

GLBT Family Studies. 

 



ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 52 

Farr, R. H. (2017). Does parental sexual orientation matter? A longitudinal follow-up of 

adoptive families with school-age children. Developmental Psychology. 

 Goldberg, A. E. (2010). Lesbian and gay parents and their children: Research on the family 

life cycle. Washington DC: American Psychological Association.  

Golombok, S. (2014). Parenting: What really counts?. Hove, UK: Routledge. Golombok, S., 

Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F., & Lamb, M. E. (2014). Adoptive gay father 

families: Parent–child relationships and children's psychological adjustment. Child 

Development. 

 ( Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L. (1986). Lesbian 

mothers and their children: A comparison with solo parent heterosexual mothers and 

their children. Archives of Sexual Behavior,Kirkpatrick. M., Smith, C., & Roy, R. 

(1981). Lesbian mothers and their children: A comparative survey. American Journal 

of Orthopsychiatry. 

 
Herek, G.M. (1995) Psychological heterosexism in the United States. In A.R. D'Augelli & C.J. 

Patterson (Eds.) Lesbian, gay, and bisexual identities across the lifespan: Psychological 

perspectives. Oxford: University Press. 

Herek, G. M. (2006). Legal recognition of same-sex relationships in the United States: A 

social science perspective. American Psychologist. Pawelski, J. G., Perrin, E. C., Foy, J. M., 

Allen, C. E., Crawford, J. E., Del Monte, M., ... & Tanner, J. L. (2006). The effects of marriage, 

civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children. 

Pediatrics. 

Kissinger, Daniel B., Lee, Sang Min, Twitty, Lisa and Kisner, Harrison (2009) «Impact of Family 

Environment on Future Mental Health Professionals' Attitudes Toward Lesbians and Gay 

Men», Journal of Homosexuality, vol. 56 (7), pp. 894- 920. HEAL-Link Consortium. [accessed 

12 February 2010] 

Miller, B. G., Kors, S., & Macfie, J. (2017). No differences? Meta-analytic comparisons of 

psychological adjustment in children of gay fathers and heterosexual parents. Psychology of 

Sexual Orientation and Gender Diversity.  

Oksal, A. (2007) Turkish Family Members Attitudes Toward Lesbians and Gay Men. Sex Roles, 

Springer, vol 58 p. 514-525. http://www.springerlink.com [accessed 18 may 2010] 

Patterson, C. J. (2001). Lesbian and gay parenting, American Psychological 

Association Bailey, J.M., Bobrow, D.  

Patterson, C. J. (2001). American Psychologist. Lesbian mothers: Psychosocial 

assumptions in family law.  

Patterson, C. J., & Hastings, P. D. (2007). Socialization in the context of family diversity. 

Handbook of socialization: Theory and research. Farr, R. H., Forssell, S. L., & Patterson, C. J. 



ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 53 

(2010). Parenting and child development in adoptive families: Does parental sexual 

orientation matter? Applied Developmental Science. 

L., & Patterson, C. J. (2010). Parenting and child development in adoptive families: 

Does parental sexual orientation matter? Applied Developmental Science. Goldberg, 

A. E. (2010). Lesbian and gay parents and their children: Research on the family life 

cycle. Washington DC: American Psychological Association. Golombok, S. (2014). 

Parenting: What really counts?. Hove, UK: Routledge. Golombok, S., Mellish, L., 

Jennings, S., Casey, P., Tasker, F., & Lamb, M. E. (2014). Adoptive gay father 

families: Parent–child relationships and children's psychological adjustment. Child 

Development. Farr, R. H. (2017). Does parental sexual orientation matter? A 

longitudinal follow-up of adoptive families with school-age children. Developmental 

Psychology.  
 
Patterson, C. J. (2017). Parents' sexual orientation and children's development. Child 

Development Perspectives. Farr, R. H., Bruun, S. T., Doss, K. M., & Patterson, C. J. 

(2018). Children’s gender-typed behavior from early to middle childhood in adoptive 

families with lesbian, gay, and heterosexual parents. Sex Roles. 

 
Pavlou, M. (2009) Homophobia in Greece Love for Equality 

Pierson, J. & Thomas, M. (2002) Dictionary of social work. 1st ed. Glasgow: Collins 

( Stacey, J. & Biblarz, T. J. (2001). (How) Does the sexual orientation of parents matter. 

American Sociological Review. Patterson, C. J. (2001). Lesbian and gay parenting, American 

Psychological Association 1995 Patterson, C. J. (2004). Lesbian and gay parents and their 

children: Summary of research findings. In Lesbian and gay parenting: A resource for 

psychologists. Washington, DC: American Psychological Association. Erich, S., Leung, P., 

Kindle, P., & Carter, S. (2005). 

Thio, A. (1998) Deviant Behavior. United States:Addison’Wesley Educational Publishers Inc 

Weinberg, G. (1972) Society and the health homosexual. New York: Plenum. 

Wolfe, M., & Mikach, S. (1995). Sexual orientation of adult sons of gay fathers. 

Developmental Psychology. Erich, S., Leung, P., Kindle, P., & Carter, S. (2005).  

Gay and lesbian adoptive families: An exploratory study of family functioning, 

adoptive child's behavior, and familial support networks. Journal of Family Social 

Work. 

 
Σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ και ομάδας Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση 

3.12.2012: http://transgendersuppor 

tassociation.wordpress.com/2012/12/03/%CE%BA%CE%B1%CF%8 

4%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE %B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF% CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%BA%CF%86 %CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF% 8D-

%CE%BA/ 



ΦΛΏΡΙΝΑ 2018 
 
 54 

Σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ και ομάδας Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση 

22.11.2013 : http://transgendersupportassociation.wordpress.com/20 1 3 / 1 0 / 2 2 / % C E 

% B 1 % C E % B D % C E % B 1 % C E % B A % C E % 

BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE % B 4 % C E % B 5 % C E % B B % C F % 8 4 

% C E % B 9 % C E % B F - %CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8% 

CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82- %CF%80%CF%81%CE%BF/) 

(«Supporting LGBT Lives: A Study of the Mental Health of Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender People», 2009. Πληροφορί- ες για τις περιπτώσεις αυτοκτονιών διεμφυλικών) 

Statens Folkshälsoinstitut (2005) «Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 

hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI» 

 http://www.psychologia.gr/disorders/sexual%20disorders.htm 

– DSM-III-R: Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (Third  edition revised), 

American Psychiatric Association, USA 1987. 

 

 

 

 

(APA policy statement Sexual Orientation, Parents, & Children Adopted by the APA 

Council of Representatives July 28 & 30, 2004 36 Falk, P.J. (1994).  

Lesbian and gay parenting, American Psychological Association Patterson, C. J., 

Fulcher, M., & Wainright, J. (2002). Children of lesbian and gay parents: Research, 

law, and policy. In B. L. Bottoms, M. B. Kovera, and B. D. McAuliff (Eds.), 

Children, Social Science and the Law . New York: Cambridge University Press.) 

 

 

 
Gay and lesbian adoptive families: An exploratory study of family functioning, adoptive 

child's behavior, and familial support networks. Journal of Family Social Work. Erich, S., 

Leung, P., & Kindle, P. (2005). A comparative analysis of adoptive family functioning with 

gay, lesbian, and heterosexual parents and their children. Journal of GLBT Family Studies.  


