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«Αγαπθτοί γονείσ, 

Είναι ςίγουρο ότι υπάρχουν μεταξφ μασ διάφορεσ απόψεισ για το κζμα τθσ ομοφυλοφιλίασ, 

ανάλογα με τισ ιδζεσ, τθν κοςμοκεωρία, τισ κρθςκευτικζσ μασ πεποικιςεισ. Ενδεχομζνωσ 

λοιπόν κάποιεσ/κάποιοι να διαφωνείτε με τθν προςζγγιςθ που κα ςασ παρουςιάςω.  

Ωςτόςο, και αυτό που κα πω κα ςασ κακθςυχάςει, μθν ξεχνάτε ότι τθν  μεγαλφτερθ 

δυνατότθτα επιρροισ, τον τόνο και τθν τελικι ευκφνθ για τθν ανατροφι και τθ διαμόρφωςθ 

του κάκε παιδιοφ τθν ζχει θ οικογζνειά του. Αν λοιπόν ακοφςει το παιδί ςασ κάποια γνϊμθ ι 

προςζγγιςθ με τθν οποία εςείσ διαφωνείτε, δεν χάλαςε ο κόςμοσ! Εςείσ, θ οικογζνεια, οι γονείσ 

κα βάλετε τθ ςφραγίδα ςτθν ανατροφι του παιδιοφ ςασ! Και το παιδί ςασ, που είναι μια 

αυτόνομθ προςωπικότθτα, κα πρζπει να διαβάςει, να ακοφςει, να ςυηθτιςει (πρϊτα απ’ όλα 

μαηί ςασ), να ςκεφτεί και μεγαλϊνοντασ να διαμορφϊςει τθν δικι του άποψθ – γι’ αυτό το 

κζμα και για όλα τα κζματα! 

ε ό,τι αφορά τθν ομοφυλοφιλία κεωροφςαμε κάποτε ότι είναι αρρϊςτια, ψυχικι νόςοσ. Και οι 

γονείσ ζτρεχαν τα παιδιά τουσ ςε ψυχολόγουσ και ψυχίατρουσ για να τα κεραπεφςουν, να τα 

αλλάξουν. Εδϊ και 50 χρόνια ωςτόςο ξζρουμε καλά ότι θ ομοφυλοφιλία δεν είναι αρρϊςτια! Η 

Αμερικάνικθ ψυχιατρικι εταιρία (θ μεγαλφτερθ ςτον κόςμο) ζχει αφαιρζςει από το 1970 τθν 

ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικϊν νόςων που περιλαμβάνονται ςε ζναν χοντρό 

τόμο που εκδίδει κάκε λίγα χρόνια, το περίφθμο DSM. Σο ίδιο και θ κορυφαία οργάνωςθ των 

ιατρικϊν ςυλλόγων όλων των χωρϊν,  θ Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ (θ ίδια που δίνει ς’ όλο 

τον κόςμο τισ οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ γρίπθσ, τθσ νόςου των πτθνϊν, κτλ.) λζει 

επίςθμα από τα τζλθ του περαςμζνου αιϊνα ότι θ ομοφυλοφιλία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΙΑ! Οι 

γονείσ λοιπόν που, τότε, οδθγοφςαν τα παιδιά τουσ ςε ψυχίατρουσ και ψυχολόγουσ, το μόνο 

που πετφχαιναν ςυνικωσ ιταν να τςακίηουν τα παιδιά και να καταςτρζφουν τισ ηωζσ τουσ. Και 

μιλάμε για εκατομμφρια νζων ανκρϊπων ς’ όλο τον κόςμο… 

Οι περιςςότεροι/περιςςότερεσ από μασ ερωτευόμαςτε με άτομα του αντίκετου φφλου: τα 

αγόρια με κορίτςια και τα κορίτςια με αγόρια. Ωςτόςο υπάρχει και ζνα ποςοςτό ςυνανκρϊπων 

μασ γφρω ςτο 8 - 10%, που τα αγόρια ερωτεφονται αγόρια και τα κορίτςια ερωτεφονται 

κορίτςια. 10% ςθμαίνει ότι ςε μια τάξθ 20 παιδιϊν, ασ ποφμε ςτθν τάξθ των παιδιϊν ςασ, ζνα – 

δφο παιδιά μεγαλϊνοντασ λίγο περιςςότερο, ςτο γυμνάςιο, ςτο λφκειο κα καταλάβουν τθ 

διαφορετικότθτά τουσ ςτον ζρωτα. Αυτοί οι άνκρωποι, αυτά τα παιδιά δεν ιρκαν από τον Άρθ! 

Είναι τα παιδιά μασ, είναι τα αδζλφια μασ, είναι οι φίλεσ και οι φίλοι μασ, οι μακθτζσ και οι 

μακιτριζσ μασ. 

Πϊσ γίνεται κανείσ ομοφυλόφιλοσ/θ; Οφτε το ξζρω οφτε κι ζχει καμιά ςθμαςία για αυτό που 

ςυηθτάμε. Σο μόνο ςίγουρο είναι ότι δεν το διαλζγει κανείσ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ του. Ο 

κακζνασ, θ κακεμία είναι αυτό που είναι και δεν αλλάηει. Ακόμθ κι αν δοκιμάςει διάφορεσ 

ςχζςεισ, ακόμθ κι αν πειραματιςτεί με τον ερωτιςμό του, ακόμθ κι αν του κάνουν ι τθσ κάνουν 

βαςανιςτιρια για να αλλάξει! (Και υπάρχει πλζον και ςτα ελλθνικά από τισ εγκυρότατεσ 

Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ ςε μετάφραςθ του Λφο Καλοβυρνά, το βιβλίο «Η βιολογία 



τθσ ομοφυλοφιλίασ» ενόσ κορυφαίου ειδικοφ ςτο χϊρο των νευροεπιςτθμϊν, του κακθγθτι 

Jacques Baltazart, που παρουςιάηει και τεκμθριϊνει αυτό ακριβϊσ, που αποτελεί και τθν 

κρατοφςα άποψθ ςτον χϊρο των ειδικϊν, ότι θ ομοφυλοφιλία δεν είναι επιλογι του ατόμου).  

Πόςο ςπουδαίο είναι λοιπόν όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ και κυρίωσ αυτά τα παιδιά που ςίγουρα 

κα παλεφουν με τον εαυτό τουσ ςυνειδθτοποιϊντασ τθν διαφορετικότθτά τουσ ςε ςχζςθ με 

τουσ πολλοφσ, πόςο ςπουδαίο είναι να ακοφςουν από το ςτόμα ανκρϊπων ςθμαντικϊν για τθν 

ηωι τουσ (των γονιϊν τουσ, του δαςκάλου, τθσ κακθγιτριασ τουσ, του ςχολικοφ ςυμβοφλου…) 

ότι δεν είναι «τζρατα», δεν είναι «ανϊμαλεσ», δεν είναι «λάκθ τθσ φφςθσ» αλλά ότι αυτό που 

τουσ ςυμβαίνει είναι κάτι που υπάρχει (και που πάντα υπιρχε!) μζςα ςτθ ηωι και ςτθ φφςθ, 

ότι είναι ο πλοφτοσ και θ ομορφιά τθσ ποικιλομορφίασ ςτθ ηωι και τθν δθμιουργία, ότι είναι 

λοιπόν κάτι το φυςικό και κακόλου ανθςυχθτικό και εν τζλει κανονικό. Άλλοι/άλλεσ είναι 

φτιαγμζνεσ ζτςι, άλλεσ/άλλοι είναι φτιαγμζνοι αλλιϊσ. Εμζνα μου αρζςει το τςάι, εςζνα ςου 

αρζςει ο καφζσ. Σόςο απλό! Ο κόςμοσ είναι όμορφοσ και ενδιαφζρων γιατί είναι πολφχρωμοσ. 

Είναι ωραίο ζνα λιβάδι με μαργαρίτεσ αλλά είναι ακόμθ πιο ωραίο όταν ζχει και παπαροφνεσ 

και υάκινκουσ και βιολζτεσ και ανεμϊνεσ! 

 

Λοιπόν, μπορεί αφριο το παιδί ςασ, ςτθν θλικία των 18 ετϊν, να ςασ πει: «μπαμπά, μαμά, 

καθίςτε κάτω, θζλω να ςασ πω κάτι ςπουδαίο: είμαι γκζι, είμαι λεςβία». Κςωσ για 

κάποιεσ/κάποιουσ γονείσ αυτι θ ανακοίνωςθ να είναι ζνα ιςχυρό ςοκ. Κςωσ να αιςκάνονται ότι 

«ζχαςαν τον κόςμο» κάτω από τα πόδια τουσ. Αλλά μετά το πρϊτο ςοκ, τι κα κάνετε, 

αγαπθτζσ/αγαπθτοί γονείσ; Θα κλείςετε τθν πόρτα ςτο παιδί ςασ, κα χάςετε το παιδί ςασ; Ή κα 

το ςτθρίξετε και κα το αγκαλιάςετε όπωσ πάντα; Και επειδι, μετά τα πρϊτα (ενδεχόμενα) 

κλάματα, είναι ςίγουρο ότι κα κάνετε το δεφτερο, ίςωσ τότε οδθγθκείτε να ςκεφτείτε (να 

ςκεφτοφμε όλεσ/όλοι μασ!): ςε τι κόςμο κζλουμε να ηιςουν τα παιδιά μασ; ε τι κοινωνία; 

Πρζπει για κάτι που είναι φυςικό και ανκρϊπινο να φοβοφνται; Πρζπει να ντρζπονται; Πρζπει 

να υφίςτανται όλων των ειδϊν τισ διακρίςεισ, από τα μιςόλογα και τα γελάκια πίςω από τθν 

πλάτθ τουσ μζχρι τθν βία ςτο δρόμο από τον κάκε τραμποφκο και ρατςιςτι όταν τουσ δει  χζρι-

χζρι με τον άνκρωπό τουσ; 

Κςωσ κάποιοι/κάποιεσ από ςασ να ςκζφτονται καλοπροαίρετα: «ασ κάνουν οι ομοφυλόφιλοι ό,τι 

θζλουν ςτην κρεβατοκάμαρα τουσ, είναι δικαίωμά τουσ. Αλλά ασ μην προκαλοφν… ζξω…». 

Δθλαδι πρζπει να κρφβονται αυτά τα παιδιά μασ ς’ όλθ τουσ τθ ηωι; κεφτείτε το λίγο. Ζνα 

ποςοςτό ομοφυλόφιλων 10% ςτον πλθκυςμό ςθμαίνει ότι ςε κάκε ςφλλογο διδαςκόντων ενόσ 

ςχολείου με 40 άτομα μπορεί να υπάρχουν ςτατιςτικά 3 ι 4 εκπαιδευτικοί ομοφυλόφιλοι/εσ.  

Είναι οι δάςκαλοι, οι δαςκάλεσ των παιδιϊν ςασ. Η ηωι τουσ είναι μόνο θ κρεβατοκάμαρά 

τουσ; Δεν ζχουν το δικαίωμα να μείνουν ςτθν πολυκατοικία με τον άνκρωπό τουσ; Μποροφν να 

βγουν βόλτα αγκαλιαςμζνοι μαηί του; Να τον καλζςουν ςτθ γιορτι του ςχολείου και να τον 

ςυςτιςουν ςτουσ ςυναδζλφουσ; Να πάνε ςινεμά; Να βγουν για φαγθτό; Να πάνε διακοπζσ με 

μια παρζα φίλων; Όλα αυτά δεν είναι θ ηωι όλων μασ; Η κακθμερινότθτά μασ; Η ηωι μασ 

κυλάει μόνο ςτθν κρεβατοκάμαρά μασ; Λοιπόν τι κζλουμε, τι κα κζλατε για το παιδί ςασ; Να 

κρφβεται πάντα, να υποκρίνεται, να φοβάται μιπωσ μακευτεί κάτι που δεν ενδιαφζρει, (δεν 

πρζπει να ενδιαφζρει!) παρά μόνο το ίδιο, κάτι τόςο προςωπικό όςο και ςθμαντικό και ωραίο, 

όπωσ είναι ο ζρωτασ και οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ;  



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ, αγαπθτοί γονείσ. Είναι θ μαγικι  λζξθ. Κοιτάξτε, μπορεί να διαφωνοφμε ςε όλα τα 

παραπάνω. Αλλά υπάρχει κάτι ςτο οποίο δεν μποροφμε παρά να ςυμφωνιςουμε, κάτι 

αδιαπραγμάτευτο, κάτι για το οποίο το ςχολείο πατάει (πατάμε όλοι/όλεσ!) ςε ςτζρεο ζδαφοσ, 

αυτό των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Και το πρϊτο και κεμελιωδζςτερο δικαίωμα είναι αυτό 

ςτθν ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ. Όλεσ/όλοι μασ ζχουμε το δικαίωμα να είμαςτε ο εαυτόσ μασ και οι πάντεσ 

ζχουν τθν υποχρζωςθ να το ςεβαςτοφν. Με άλλα λόγια κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να μασ 

προςβάλλει και να μασ κάνει να νιϊςουμε άςχθμα γι’ αυτό που είμαςτε: για τθν γλϊςςα μασ, 

τθν καταγωγι μασ, τθν πατρίδα μασ, τθν εμφάνιςι μασ, τθν κρθςκευτικι μασ πίςτθ, και (ίςωσ 

το πιο κακοριςτικό, βακφ και μφχιο, ςτον εςϊτατο πυρινα τθσ προςωπικότθτάσ μασ), τον 

τρόπο που ερωτευόμαςτε. Αγαπθτζσ/αγαπθτοί γονείσ, ιδίωσ εςείσ που είςτε από άλλεσ χϊρεσ 

και ίςωσ ζχετε ηιςει τον ρατςιςμό ςτο πετςί ςασ, ςκεφτείτε το λίγο: θ ταυτότθτά μασ είναι όλα 

αυτά, δεν είναι μόνο θ χϊρα καταγωγισ μασ. Και ο ρατςιςμόσ ζχει πολλά πρόςωπα… Και είναι 

ςίγουρο ότι αυτόσ ο ρατςιςμόσ που αφορά τθν ςεξουαλικι ταυτότθτα είναι πιο ςκλθρόσ και 

πικρόσ από τουσ άλλουσ. Γιατί το μικρό μεταναςτόπουλο που το λοιδϊρθςαν και το πίκραναν 

κα καταφφγει μετά ςτθν αγκαλιά τθσ μάνασ του και των δικϊν του. Σο ομοφυλόφιλο ι τρανσ 

αγόρι ι κορίτςι μπορεί να μθν ζχει να καταφφγει πουκενά, γιατί οι δικοί του άνκρωποι, θ 

οικογζνειά του δεν μπορεί να καταλάβει και να το ςτθρίξει… Γιατί όλο το χωριό μπορεί να 

γελάει, και να κοροϊδεφει, και να αποκλείει… Από άγνοια, και ςτερεότυπα και ςτενομυαλιά. 

Λοιπόν, ασ ςκεφτοφμε όλεσ/όλοι μασ: ςε τι κόςμο τελικά κζλουμε να ηιςουν τα παιδιά μασ; Δεν 

τουσ αξίηει μια πολφχρωμθ κοινωνία κατανόθςθσ, αλλθλεγγφθσ, ςεβαςμοφ, αδερφοςφνθσ και 

ιςότθτασ για όλουσ και όλεσ; Η χαρά και ο ζρωτασ δεν είναι δικαίωμα όλων; Σο ςχολείο πάντωσ 

δεν μπορεί να κάνει αλλιϊσ παρά να εργαςτεί για διδάξει και να προωκιςει τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. Για το καλό όλων των παιδιϊν μασ και του κακενόσ ξεχωριςτά. 

Αγαπθτοί/αγαπθτζσ γονείσ, 

Κλείνοντασ κα ικελα να ςασ ρωτιςω:  ανεξάρτθτα από τισ ενδεχομζνωσ διαφορετικζσ απόψεισ 

ορςμζνων από μασ για τθν ομοφυλοφιλία, υπάρχει κάποιο ςθμείο ςτο οποίο διαφωνοφμε, ς’ 

αυτι τθν τελευταία προςζγγιςθ για τθν ςθμαςία και τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ των 

δικαιωμάτων του ανκρϊπου;» 

Χάρης Παπαδόπουλος 

χολικόσ φμβουλοσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ 

Αττικισ 


