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1. FAROS: Σύντομη περιγραφή 

 
Το παρόν εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου FAROS. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των 
μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών εγκλημάτων μίσους, διακρίσεων και 
βίας προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες, μέσω 
της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός 
δικτύου ενδιαφερομένων. 

Συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου σχεδίασαν επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε προηγουμένως για τους/τις κρατικούς λειτουργούς (επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, εκπαιδευτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών που εργάζονται στα 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αστυνομικούς και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της 
δικαιοσύνης), που κατέχουν κρίσιμες θέσεις σε βασικές υπηρεσίες.  

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας, βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ήταν η καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την πρόσβασή 
τους σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τη στάση και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών σε δημόσιους φορείς και 
υπηρεσίες προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς και την αναφορά των εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων των 
ομοφοβικών, αμφιφοβικών, ιντερφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και βίας. 

Επίσης, αναπτύσσεται παράλληλα, ένα δίκτυο ενδιαφερομένων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ΛΟΑΤΚΙ+ 
οργανώσεων, ΜΚΟ, ακτιβιστών/-ριών κλπ., το οποίο θα υπογράψει ένα Μνημόνιο Κατανόησης και θα εξετάσει τη 
χρήση μιας ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας καταγραφής εγκλημάτων, περιστατικών διακρίσεων και βίας κατά 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω κινητοποίηση. 

 

2. Εισαγωγή στην εκπαίδευση 

 
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου αποτελούν πυρηνικά κομμάτια 
της ταυτότητας ενός ατόμου και αφορούν το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό.  

Ωστόσο, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπα με διακρίσεις και βία - συμπεριλαμβανομένων 
των δολοφονιών, των βασανιστηρίων, της αυθαίρετης κράτησης και της ευρείας διάκρισης σε πολλούς τομείς της 
κοινωνικής ζωής- λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, έκφρασης ή των χαρακτηριστικών 
φύλου τους-, παρά τη σημαντικά μεγαλύτερη ορατότητα που έχει επιτύχει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέσα στα τελευταία 
χρόνια, αλλά και τη θέσπιση νομοθετημάτων που κατοχυρώνουν ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα σε αρκετές χώρες. Η 
καθημερινότητά τους είναι πολύ δύσκολη και πολύ συχνά διατρέχουν τον κίνδυνο οικονομικού και κοινωνικού 
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αποκλεισμού καθώς η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα δικαιώματα για την υγεία, την εκπαίδευση, 
τη στέγαση και την εργασιακή απασχόληση και θέτει σε αυξημένο κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Οι 
έρευνες δείχνουν ότι η αντιμετώπιση των τρανς ατόμων είναι χειρότερη σε σύγκριση με την αντιμετώπιση των 
ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ατόμων.  

Η βία με στόχο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παραμένει προβληματική στις ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές πηγές- ευρωπαϊκές 
και εθνικές έρευνες- δείχνουν ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θυματοποιείται πιο συχνά από το γενικό πληθυσμό, τα 
θύματα τείνουν να μην καταγγέλλουν τις επιθέσεις και κάποια εγκλήματα μίσους τραυματίζουν περισσότερο τα 
θύματα από παρόμοια εγκλήματα που δεν υποκινούνται από προκατάληψη. 

Διάφορα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η απαγόρευση παρελάσεων 
υπερηφάνειας, οι εκφράσεις μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από λαϊκιστές ηγέτες και οι δηλώσεις 
μισαλλοδοξίας από θρησκευτικούς ηγέτες1- φαινόμενα που προκαλούν φόβο και αναπαράγουν τη μισαλλοδοξία 
χάριν του πολιτικού κέρδους- αποτέλεσαν σήματα συναγερμού και πυροδότησαν νέο διάλογο για την έκταση της 
ομοφοβίας και τις διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς και ίντερσεξ ατόμων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φωνές αυτές τείνουν να είναι πιο ενεργές όπου επικρατεί γενικευμένη ανασφάλεια και 
ανησυχία στον πληθυσμό, όπου ο πολιτικός λόγος εν γένει, όχι μόνο στα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, είναι 
πιο τοξικός και όπου τα λαϊκιστικά κόμματα είναι πιο ενεργά. 

Η ρητορική αυτή εξομαλύνει το μίσος και τις διακρίσεις εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και ενθαρρύνει τα εγκλήματα 
μίσους και τη βία εναντίον τους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον φυσικό κόσμο. Οι συνέπειες είναι επικίνδυνες 
και έχουν δύο όψεις: από τη μία, αυξάνονται οι πιθανότητες να δεχθούν επιθέσεις άτομα εξ αιτίας και μόνο του 
σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών φύλου τους, ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο καθιστά πιο δύσκολη την αναφορά εγκλημάτων μίσους, καθώς 
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν εμπιστεύονται πλέον ότι οι αρχές θα τα αντιμετωπίσουν με σεβασμό ή ότι η υπόθεσή τους 
θα διερευνηθεί σωστά, ακόμη και όταν υπάρχουν υποστηρικτικές πολιτικές και νόμοι. 

Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι/ες/α, ανεξάρτητα από το αν 
αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, πώς να 
αντιδρούν σε αυτά και πώς να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τα θύματα. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα 
μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης, αλλά θα εισαχθεί επίσης μια θετική αφήγηση που στέλνει ένα 
σαφές μήνυμα στα θύματα εγκλημάτων μίσους, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο - τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 
τις/τους συμμάχους και την υπόλοιπη κοινωνία – ότι οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν την ίδια αναγνώριση, σεβασμό και 
ισότητα όπως και όλοι οι άλλοι. 

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συνθέτουν μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που μπορεί να είναι θύματα διακρίσεων για δύο ή 
και περισσότερους λόγους. Οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός μπορεί να επιβαρύνονται και λόγω αναπηρίας, μεγάλης 

                                                

1 Σε δημόσιες δηλώσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ, οι ΛΟΑΤΚΙ συχνά περιγράφονται ως ανώμαλοι, άρρωστοι, παρεκκλίνοντες, εγκληματικά 
και ανήθικα στοιχεία ή στοιχεία αποσταθεροποίησης της κοινωνίας. 
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ηλικίας ή της ιδιότητας του μέλους μιας εθνικής ή θρησκευτικής μειονότητας, σε συνδυασμό με τη ΛΟΑΤΚΙ+ 
ταυτότητα. 

Όμως, κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος για το ποιος είναι και για το ποιον αγαπά. 
Όλοι έχουμε το δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (το οποίο προέβλεψε για πρώτη φορά τα δικαιώματα στα οποία όλοι έχουμε δικαίωμα) προστατεύει 
το δικαίωμα όλων να εκφράζονται ελεύθερα. Ο καθένας, η καθεμία και το καθένα έχει το δικαίωμα στη ζωή, την 
ελευθερία και την ασφάλεια. 

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πρώτη διεθνής πράξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απαγορεύει 
ρητά τις διακρίσεις λόγω «γενετήσιου προσανατολισμού» στο άρθρο 21, παράγραφο 1: «Απαγορεύεται κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι ο πρώτος διεθνής χάρτης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που περιέχει ρητή αναφορά στον όρο «γενετήσιος προσανατολισμός». 

Μολονότι τα εγκλήματα μίσους είναι εγγενή στις ανθρώπινες κοινωνίες, η πολιτειακή και η επιστημονική εστίαση 
σε αυτά είναι σχετικά πρόσφατες. Η αναγωγή των εγκλημάτων μίσους σε αυτόνομο κοινωνικό ζήτημα και διακριτό 
έγκλημα υπήρξε αποτέλεσμα των αντιρατσιστικών κινημάτων καθώς και των εκστρατειών αναφορικά με τα 
δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, των γυναικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (McLaughlin, 2006, σ. 194, από 
Χαλκιά).  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται εδώ και καιρό προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά 
με τη στοχευμένη βία, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών, θρησκευτικών, ομοφοβικών και τρανσφοβικών 
εγκλημάτων αλλά κι εγκλημάτων με βάση το φύλο. Τα βασικά ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως 
επίσης οι συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, αναγνωρίζουν το 
ιδιαίτερο πλήγμα και τις επιπτώσεις των διακρίσεων και των εγκλημάτων εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά και τη 
σημασία της υποστήριξης των θυμάτων, της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, και της κατάρτισης των 
λειτουργών επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι σαφής για τη σημασία της αποκάλυψης του κινήτρου μίσους και του ομοφοβικού 
κινήτρου, ενώ προειδοποιεί για τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης: «εγκλήματα υποκινούμενα από προκαταλήψεις 
αντιμετωπίζονται αναπόφευκτα σε ισότιμη βάση με κοινές υποθέσεις χωρίς τέτοια χαρακτηριστικά, ενώ η 
επακόλουθη αδιαφορία ισοδυναμεί με επίσημη συναίνεση ή ακόμη και συγκάλυψη τέτοιων εγκλημάτων μίσους». 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους βασίζεται στις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκές συμφωνίες. Αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να είναι γενικές και να αναφέρονται σε έννοιες όπως το 
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δικαίωμα στη ζωή ή την απαγόρευση βασανιστηρίων, ή συγκεκριμένες και να αναφέρονται στην έμφυλη βία ή στα 
δικαιώματα θυμάτων εγκλήματος μίσους. 

Η καταπολέμηση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτεί πρωτίστως αταλάντευτη πολιτική 
δέσμευση στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων. Οι πολιτικοί ιθύνοντες σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο έχουν καθήκον να λάβουν ξεκάθαρη θέση κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων σε βάρος 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και να προχωρήσουν στη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών και δράσεων συμβάλοντας με 
αυτό τον τρόπο στη θετική μεταβολή των αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι αρμόδιες αρχές για θέματα ισότητας 
και άλλοι ειδικευμένοι φορείς πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς συλλογής δεδομένων, να προωθήσουν την 
επιστημονική έρευνα και να ενθαρρύνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να βγουν στο προσκήνιο και να καταγγέλλουν τα 
περιστατικά διακρίσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ύπαρξη αποτελεσματικής νομοθεσίας για την ισότητα στην 
απασχόληση ενθαρρύνει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να καταγγέλλουν επίσημα τα περιστατικά διακρίσεων. 

Η συλλογή αντικειμενικών και αξιόπιστων δεδομένων για την ομοφοβία, την τρανσφοβία και τις διακρίσεις έχει 
καθοριστική σημασία για την κατανόηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FAROS αποτελεί σημαντικό θετικό βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση και παρέχει την αναγκαία βοήθεια και πραγματογνωμοσύνη, ούτως ώστε οι εμπλεκόμενες αρχές να 
λάβουν μέτρα και να δράσουν, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, για τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 

Συμπερασματικά, τα εγκλήματα μίσους διασπείρουν το φόβο, το θυμό και το αίσθημα της ευαλωτότητας ανάμεσα 
στα άτομα της κοινότητας. Επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους και αντιλαμβάνονται τη 
δικαιοσύνη. Όταν δεν καταγγέλλεται, η βία που υποκινείται από προκαταλήψεις μπορεί να οδηγήσει σε υψηλού 
επιπέδου κίνδυνο για την ασφάλεια και ένταση εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκλημάτων μίσους είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ευημερίας 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ελεύθερα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους με 
τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα. Η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, ωστόσο, απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από 
ολόκληρη την κοινωνία: από φορείς χάραξης πολιτικής και νομοθέτες/-τριες, από αρχές επιβολής του νόμου και 
άλλες δημόσιες αρχές, από την κοινωνία των πολιτών, εκπαιδευτικούς, δημόσια πρόσωπα και ιδιώτες. Είμαστε 
όλοι/-ες/-α εξίσου υπεύθυνοι/-ες/-α για τη δημιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από το μίσος που προέρχεται 
από προκαταλήψεις. Οι υποστηρικτικές πολιτικές και η νομοθεσία δεν αρκούν εάν δεν συνοδεύονται από την 
κατάλληλη εφαρμογή τους και εάν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συνεχίζουν να στιγματίζονται από την κοινωνία γύρω τους. 
Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των κρατικών λειτουργών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορεί να συμβάλει στη 
μετακίνηση και το χτίσιμο γεφυρών προς μια ισότιμη επικοινωνία και συνύπαρξη. 
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Μέρος Α’ 
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3. Ενότητα 1: Ας γνωριστούμε!  

Θεωρητικό υπόβαθρο  

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  -  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   

Το επίπεδο των γνώσεων και ο βαθμός της κατανόησης του ζητήματος των εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία που θα πρέπει να προηγηθεί από την 
επιμόρφωση είναι η αξιολόγηση αναγκών. Θα είναι χρήσιμη, ώστε οι εκπαιδεύτριες/-τές να μπορέσουν να 
αξιολογήσουν ενδεικτικά το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν τα συμμετέχοντα άτομα. Συνεπώς, συνίσταται να 
αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια, να διαμοιραστεί μέσω του διαδικτύου λίγες μέρες πριν τη 
διεξαγωγή της επιμόρφωσης. Έπειτα, ακολουθεί η μελέτη των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια, ώστε η/ο 
εκπαιδεύτρια/-ής να καταλάβει πόσο εξοικειωμένα είναι τα εκπαιδευόμενα άτομα με το θέμα, να προσαρμόσει τη 
γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει και να προετοιμαστεί για τις αντιστάσεις που πιθανόν να προκύψουν από άτομα 
με μικρή ή καθόλου εξοικείωση.   

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Αναγκών μπορεί να συγκριθεί, επίσης, με τα ευρήματα της έρευνας και τα 
αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης μετά την εκπαίδευση, για να αξιολογηθούν οι μετακινήσεις, η γνώση και 
οι δεξιότητες που απέκτησαν εντωμεταξύ τα επιμορφούμενα άτομα. 

Η αναγνώριση των προκαταλήψεων που έχει κάθε άτομο σε προσωπικό επίπεδο είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
για να γίνει σύμμαχος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Όσο μεγαλύτερη επίγνωση έχει ένα άτομο των προκαταλήψεών 
του και του αντίκτυπου που έχουν στη συμπεριφορά του, τόσο ευκολότερο είναι να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές 
του αντιλήψεις δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την προσπάθειά του να υποστηρίξει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Δεδομένου 
ότι τα εκπαιδευόμενα άτομα πρέπει να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους ετεροκανονικές 
αντιλήψεις καθώς και να σκεφτούν πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, ο σκοπός της αξιολόγησης αναγκών θα πρέπει να 
είναι διττός:  

i. πρώτον, να αξιολογήσει κατά πόσον τα άτομα κατανοούν τον αντίκτυπο της ετεροκανονικότητας στη ζωή 
τους·  

ii. δεύτερον, να αξιολογήσει το επίπεδο της ετοιμότητάς τους να ασχοληθούν με ζητήματα που αφορούν τη 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.  

 
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναγκών θα πρέπει να διανέμεται πριν από κάθε εργαστήριο, ώστε η/ο 
εκπαιδεύτρια/-δευτής να έχει σχηματίσει μία ιδέα για το επίπεδο γνώσης και ετοιμότητας των συμμετεχόντων 
ατόμων πριν παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, τα εκπαιδευόμενα άτομα ενδέχεται να είναι 
προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα μίσους γενικότερα, αλλά όχι τα εγκλήματα μίσους κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ+ συγκεκριμένα και, κατά συνέπεια, να μην είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με 
τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Οι γνώσεις και η στάση των εκπαιδευόμενων ατόμων θα αξιολογηθούν αρχικά πριν την 
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εκπαίδευση (ως σημείο αναφοράς) και αμέσως μετά το Εργαστήριο (ως επακολούθηση), ώστε να καταγραφούν οι 
αλλαγές στις γνώσεις τους και το επίπεδο δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, καθώς και τα επίπεδα ικανοποίησης που 
έλαβαν από την εκπαίδευση. 

3.1.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναγκών 
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο πριν τη συμμετοχή σας στο 
επιμορφωτικό σεμινάριο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου FAROS – Feature a protective environment for 
LGBTI+ persons. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.  

1. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο είδος εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

2. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο είδος εκπαίδευσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

3. Γνωρίζετε για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία κλπ; 
• Ναι, είναι η ειδικότητά μου. 
• Σε μεγάλο βαθμό. 
• Σχεδόν. 
• Γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά όχι και πολλά. 
• Καθόλου. 

 

4. Γνωρίζετε τις – μεταξύ άλλων και – νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην 
σύγχρονη κοινωνία; 
• Ναι, είναι η ειδικότητά μου. 
• Σε μεγάλο βαθμό. 
• Σχεδόν. 
• Γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά όχι και πολλά. 
• Καθόλου. 

 

5. Είστε εξοικειωμένη/-ος/-ο με την έννοια της ετεροκανονικότητας; 
• Ναι, είναι η ειδικότητά μου. 
• Σε μεγάλο βαθμό. 
• Σχεδόν. 
• Γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά όχι και πολλά. 
• Καθόλου. 
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6. Γνωρίζετε πώς να αναφερθείτε σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και θέματα χρησιμοποιώντας κατάλληλη, μη 
κακοποιητική και απαλλαγμένη από διακρίσεις γλώσσα; 
• Ασφαλώς. 
• Ικανοποιητικά. 
• Σχεδόν. 
• Όχι, ιδιαίτερα. 
• Καθόλου. 

 

7. Γνωρίζετε πώς να αναφερθείτε σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ζητήματα χωρίς να αναπαράγετε στερεότυπα και 
προκαταλήψεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας; 
• Ασφαλώς. 
• Ικανοποιητικά. 
• Σχεδόν. 
• Όχι, ιδιαίτερα. 
• Καθόλου. 

 
8. Γνωρίζετε πώς να αντιμετωπίσετε με κατάλληλο τρόπο τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων όταν 

προσέρχονται στην υπηρεσία που εργάζεστε; 
• Ασφαλώς. 
• Ικανοποιητικά. 
• Σχεδόν. 
• Όχι, ιδιαίτερα. 
• Καθόλου. 

 

9. Έχετε ποτέ συμμετάσχει στους εορτασμούς ή στις εκδηλώσεις κάποιου Pride (Παρέλαση Υπερηφάνειας); 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

10. Έχετε ποτέ παρέμβει και διακόψει αρνητικά ή προσβλητικά σχόλια ή διακρίσεις που έγιναν προς ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα, κατά την παρουσία σας; 
• ΝΑΙ 
• ΟΧΙ 
• Δεν υπήρξα ποτέ μάρτυρας αρνητικών ή προσβλητικών σχολίων ή διακρίσεων προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

 

11. Σας είναι οικείοι οι όροι ΛΟΑΤΚΙ+, ίντερσεξ και τρανστζέντερ; 
• Ασφαλώς. 
• Ικανοποιητικά. 
• Σχεδόν. 
• Όχι, ιδιαίτερα. 
• Καθόλου. 
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12. Έχετε κοινωνικές σχέσεις με κάποιο ή περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

13. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να αισθάνονται ασφαλή να δηλώνουν ανοιχτά την 
ταυτότητά τους (εάν το επιθυμούν) όταν προσέρχονται στην υπηρεσία σας; 
• Ναι. 
• Όχι. 
• Δεν είμαι σίγουρη/-ος/-ο. 

 

3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ   

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που διευκολύνει την ανάδυση της προσωπικής εμπειρίας των 
συμμετεχόντων ατόμων, η οποία συνδέει τις παρεχόμενες πληροφορίες με πραγματικές καταστάσεις, αποτελεί 
πηγή γνώσης για το σύνολο της ομάδας και συμβάλλει στη δημιουργία ενσυναίσθησης. Άλλωστε, ο σεβασμός, η 
ανεκτικότητα και οι καλοί τρόποι αποτελούν τον πυρήνα της αγωγής του δημοκρατικού πολίτη. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν τα εκπαιδευόμενα άτομα στον αναστοχασμό που απαιτείται για τη 
μετασχηματιστική μάθηση, χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα συζήτησης, επαρκή χρόνο και 
ένα περιβάλλον αποδοχής, ενσυναίσθησης και εμπιστοσύνης. Όπως καταδεικνύουν αρκετές έρευνες, κύριο 
χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επιμορφώσεων σχετικά με αμφιλεγόμενα ζητήματα2, είναι επίσης και η συν-
δημιουργία και τήρηση θετικών και σαφών βασικών κανόνων συνύπαρξης, οι οποίοι αποτελούν προϊόν 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων και τηρούνται από κοινού και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης. Οι εκπαιδεύτριες/-τές οφείλουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο τα 
επιμορφούμενα άτομα θα τολμούν να πουν ανοιχτά τη γνώμη τους και να μοιραστούν ελεύθερα τις απόψεις, τις 
εμπειρίες και τα συναισθήματά τους. Οι κατάλληλοι κανόνες συνύπαρξης θωρακίζουν τα άτομα από ασεβείς 
συμπεριφορές, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται χώρος για την ανάπτυξη ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή 
απόψεων. Επίσης, με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιμορφούμενων ατόμων που μπορεί να είναι 
ΛΟΑΤΚΙ+.  

Στη συγκεκριμένη επιμόρφωση, λόγω της περιορισμένης διάρκειάς της, θεωρήθηκε σκόπιμο να μην αφιερωθεί 
χρόνος στη συν-δημιουργία των κανόνων συνύπαρξης, αλλά να δοθεί στα επιμορφούμενα άτομα μια λίστα με 
κανόνες. Οι/Τα επιμορφούμενες/-οι/-α διαβάζουν τους κανόνες και στην ολομέλεια προτείνουν αλλαγές, 

                                                

2 Τα αμφιλεγόμενα θέματα ορίζονται ως: «Τα ζητήματα που διεγείρουν έντονα συναισθήματα/αισθήματα και που διχάζουν την κοινή 
γνώμη σε μια κοινωνία». Συνήθως, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα περιγράφονται ως διαφωνίες ή προβλήματα τα οποία είναι επίκαιρα, 
εγείρουν έντονα συναισθήματα, δημιουργούν αντικρουόμενες απόψεις και λύσεις που βασίζονται σε εναλλακτικές πεποιθήσεις ή αξίες 
ή/και ανταγωνιστικά συμφέροντα, και τα οποία, ως εκ τούτου, έχουν την τάση να διχάζουν την κοινωνία. Τέτοια θέματα είναι συχνά 
πολύ περίπλοκα και δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν απλά με την παρουσίαση κάποιων δεδομένων (Teaching controversial 
issues, Council of Europe). 
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προσθέτουν ή αφαιρούν κανόνες ώστε να συμφωνήσουν στο Συμβόλαιο Συνύπαρξης, το οποίο θα ακολουθούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Η λίστα με τους προτεινόμενους κανόνες είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα 1Ι. 

3.3 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ – ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Τα εγκλήματα μίσους είναι ποινικά αδικήματα που προκαλούνται από προκατάληψη προς συγκεκριμένες ομάδες 
ανθρώπων. Ορισμένες κοινότητες είναι δυσανάλογα στοχευμένες, λόγω της φυλής, του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού, του φύλου, της καταγωγής, της γλώσσας, της κοινωνικής τους κατάστασης ή άλλων 
χαρακτηριστικών. Οι αιτίες που κρύβονται πίσω από τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι οι 
αρνητικές απόψεις, τα έμφυλα στερεότυπα, η μισαλλοδοξία και το μίσος προς το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, 
την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου τους.  

Οποιαδήποτε ανάλυση των εγκλημάτων μίσους πρέπει να λαμβάνει υπόψη το νόημα των πράξεων και πώς αυτό το 
νόημα επηρεάζει τις κοινωνικές ταυτότητες. Τα εγκλήματα μίσους δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά εκτός αν 
κάποιος/-α/-ο ακούσει αυτά που λένε, με όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους να μεταφέρουν ένα κοινό μήνυμα. 
Αυτό που εκφράζουν είναι ότι ορισμένα άτομα – είτε τους αρέσει ή όχι - χαρακτηρίζονται ως Χ και ότι τα δικαιώματα 
αυτών των ανθρώπων έχουν μικρότερη σημασία επειδή είναι Χ. Αυτό το μήνυμα είναι τόσο δυσφημιστικό όσο και 
επικίνδυνο για αυτά τα άτομα. 

Τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι εκείνα στα οποία τα θύματα επιλέγονται αποκλειστικά ή 
κυρίως λόγω του πραγματικού ή νομιζόμενου ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, έκφρασης 
ή/και χαρακτηριστικών φύλου τους. Τα περισσότερα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων διαπράττονται 
συνήθως από άτομα (κυρίως νεαρά) που θεωρούν ότι οι πράξεις τους δεν είναι και τόσο λανθασμένες και που 
μερικές φορές πιστεύουν ότι η κοινωνία τους νομιμοποιεί να εμπλακούν σε τέτοιου είδους βία. 

 
3.3.1 Μορφές εγκλημάτων μίσους 
 

Τα εγκλήματα μίσους σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχουν διάφορες μορφές: 

• απειλές 
• εκφοβισμός 
• σωματική βία 
• ανεπιθύμητη επαφή 
• σεξουαλική βία 
• υποκίνηση μίσους 
• εκφοβισμός, παρενόχληση, απειλές 
• βανδαλισμός ή φθορά περιουσίας  
• κλοπή 



 

18 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

• προσβλητικά γράμματα ή μηνύματα 
• λεκτική κακοποίηση (π.χ. κακοποιητικά παρατσούκλια) 
• καταδίωξη (π.χ. συνεχή τηλεφωνήματα ή μηνύματα) 
• δολοφονία 
• οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα στο οποίο το θύμα, οι εγκαταστάσεις ή ο στόχος του αδικήματος 

επελέγησαν εξαιτίας της πραγματικής ή της νομιζόμενης σύνδεσής τους, προσκόλλησής τους, υπαγωγής 
τους, υποστήριξής τους ή συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη ομάδα.  

 
Η λεκτική επίθεση είναι η συνηθέστερη μορφή εκδήλωσης μίσους και παρατηρείται συνήθως σε δημόσιους χώρους. 
Τα νεαρά άτομα είναι θύματα των περισσότερων επιθέσεων σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες 
(συμπεριλαμβανομένου του ομοφοβικού/τρανσφοβικού/αμφιφοβικού/ιντερφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο), οι 
γκέι δέχονται περισσότερες επιθέσεις στο δημόσιο χώρο, ενώ οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες υφίστανται 
τις περισσότερες σεξουαλικές επιθέσεις ή επιθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους ή 
αμφιφυλόφιλους άνδρες. Οι δράστες είναι συνήθως νεαροί άνδρες σε ομάδες.  

Οι επιθέσεις σε χώρους όπου συναθροίζονται ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αποτελούν πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί και εμπρησμοί σε εγκαταστάσεις ΜΚΟ και σε άλλους χώρους συνάθροισης των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή οι πελάτες αυτών των χώρων υπήρξαν θύματα σοβαρού εκφοβισμού ή επιθέσεων. 

Είναι  υψίστης σημασίας να έχουμε υπόψη μας ότι ένα έγκλημα μίσους αφορά την αντιληπτή ταυτότητα του θύματος 
από το επιτιθέμενο άτομο, όχι την πραγματική του ταυτότητα. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε άτομο θα μπορούσε να 
γίνει θύμα εγκλήματος μίσους, εάν θεωρηθεί ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 

Επίσης, καταγράφονται εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές σε βάρος των υπερασπιστών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή όσων ατόμων προωθούν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
στοχοποιούνται λόγω αυτής τους της ιδιότητας3. Επομένως, το θύμα μπορεί να είναι κάποιο άτομο που επελέγη 
εξαιτίας της υποστήριξης που συνέφερε σε αυτή την ομάδα ή το οποίο λανθασμένα θεωρήθηκε μέρος αυτής της 
ομάδας. 

Κάτι ακόμη που χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι το θύμα μπορεί να μη γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα εγκλήματος 
μίσους ή μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την έννοια. Τούτο δεν αντιφάσκει με το γεγονός ότι το περιστατικό μπορεί 
να είναι ένα στιγμιαίο έγκλημα μίσους. 

Τα δύο βασικά συστατικά του εγκλήματος μίσους είναι:  

i. η διαπραχθείσα εγκληματική πράξη να αποτελεί ποινικό αδίκημα και 

                                                

3 Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (6 Μαΐου 2015). «Ετήσια Έκθεση 2014», σελ. 3. Διαθέσιμη 
στην διεύθυνση http://rvrn.org/wp-content/uploads/2015/05/Report_2014gr.pdf  

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2015/05/Report_2014gr.pdf
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ii. το κίνητρο προκατάληψης του δράστη. 

Χωρίς τα δύο παραπάνω συστατικά, ένα περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα μίσους. 

Ποινικό αδίκημα: η πράξη που διαπράττεται πρέπει να συνιστά αδίκημα βάσει του κοινού ποινικού δικαίου. 

Κίνητρο προκατάληψης: η πράξη διαπράττεται λόγω προκατάληψης ενάντια σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 
Δεν είναι απαραίτητο πίσω από ένα έγκλημα μίσους να υπάρχει ακραίο «μίσος» προς το θύμα. Τα περισσότερα 
εγκλήματα μίσους οδηγούνται από πιο καθημερινά συναισθήματα όπως εχθρότητα, δυσαρέσκεια ή ζήλια προς την 
ομάδα-στόχο. Όσον αφορά, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, πρέπει να υφίσταται μια εύλογη υπόνοια ότι το κίνητρο του δράστη 
είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα, η έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου του θύματος. Το 
κίνητρο της προκατάληψης του δράστη αποδίδεται με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν ληφθούν υπόψη ως αποδείξεις οι 
προκατηλλειμένες απόψεις που εκφράστηκαν αμέσως πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος ώστε το κατηγορούμενο άτομο να μην μπορέσει να επικαλεστεί το δικαίωμά του στην ελευθερία της 
έκφρασης. 

Προκατάληψη: Η προκατάληψη είναι μια εκ των προτέρων κρίση, προκαθορισμένη ιδέα ή συμπεριφορά έναντι 
προσώπων ή ομάδων. Οι προκαταλήψεις είναι συχνά αρνητικές και τυπικά βασίζονται σε στερεότυπα, φήμες, 
παραδοχές, αισθήματα και πεποιθήσεις, παρά σε γνώσεις και γεγονότα. Οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τόσο τις 
δράσεις μας όσο και τις ερμηνείες επί των πράξεων των άλλων ατόμων.  

Τα κίνητρα προκατάληψης μπορούν να οριστούν ευρέως ως προκατειλημμένες αρνητικές απόψεις, στερεότυπες 
υποθέσεις, μισαλλοδοξία ή μίσος που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει κοινό χαρακτηριστικό, 
όπως φυλή, καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλο ή οποιοδήποτε άλλο 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό - τα άτομα με αναπηρίες μπορεί επίσης να είναι θύματα εγκλημάτων μίσους. 

Στερεότυπα: Πρόκειται για τις τυποποιημένες και απλουστευμένες θετικές ή αρνητικές αντιλήψεις και σκέψεις που 
συχνά σχηματίζουμε για τα άλλα άτομα. Έτσι λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε ένα στερεότυπο, θεωρούμε ότι ο 
άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας κατέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επειδή θεωρούμε ότι ανήκει σε μία 
συγκεκριμένη ομάδα και έτσι οδηγούμαστε σε αυθαίρετες γενικεύσεις και συμπεράσματα. Αν επικοινωνήσουμε με 
αυτό το άτομο στηριζόμενοι/-ες/-α στο στερεότυπο που έχουμε σχηματίσει, θα είμαστε προκατειλημμένοι/-ες/-α 
απέναντί του και θα δημιουργήσουμε εμπόδια στην επικοινωνία. Τα στερεότυπα μπορούν να οδηγήσουν σε 
προκαταλήψεις ενάντια σε άλλες ομάδες και, σε τελευταίο στάδιο, να προκαλέσουν συμπεριφορές και δράσεις. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο επηρεάζεται η συμπεριφορά μας, όταν λειτουργούμε βάσει στερεοτύπων 
ή προκαταλήψεων, καθώς έχει ως συνέπεια την υπονόμευση της ικανότητάς μας να είμαστε αντικειμενικοί/-ές/-ά, 
δίκαιοι/-ες/-α και να αναπτύξουμε και να συντηρήσουμε μία σχέση. 

Για παράδειγμα, δεν είναι έγκλημα μίσους, αν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, ο ένας οδηγός χτυπήσει τον άλλο 
που τυχαίνει να είναι γκέι αλλά είναι έγκλημα μίσους αν κάποιος χτυπήσει ένα άτομο στο μετρό ενώ παράλληλα του 
απευθύνει και ομοφοβική λεκτική κακοποίηση. Επίσης, δεν είναι έγκλημα μίσους αν μία λεσβία τη χτυπήσει η 
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σύντροφός της κατά τη διάρκεια ενός καυγά μεταξύ τους, αλλά είναι έγκλημα μίσους αν ένας γείτονας της απευθύνει 
ομοφοβικές προσβολές. 

Η «ρητορική μίσους» και τα «εγκλήματα μίσους» είναι όροι που συχνά συγχέονται και χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά. Ενώ και οι δύο απορρέουν από την έλλειψη ανοχής και την προκατάληψη έναντι ομάδων ατόμων που 
ορίζονται από ένα προστατευμένο χαρακτηριστικό, οι δύο έννοιες δεν εγείρουν τις ίδιες ανησυχίες για το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης και για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται με ακρίβεια προκειμένου 
να αναδεικνύονται.  

Η ρητορική μίσους σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αφορούν υβριστικές, προσβλητικές, ή εκφοβιστικές δημόσιες 
εκφράσεις οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν το μίσος, την έχθρα, τις διακρίσεις ή τη βία 
προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, στο δημόσιο και πολιτικό λόγο, σε πολιτικές συζητήσεις 
για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή σε αντιδιαδηλώσεις προς δημόσιες εκδηλώσεις των ΛΟΑΤΚΙ+, όπως 
παρελάσεις υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθως αναμεταδίδουν 
ομοφοβικές δηλώσεις πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων, οι οποίες περιγράφουν συνήθως τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα ως ανώμαλα, άρρωστα, ανήθικα και εγκληματικά άτομα ή ως αποσταθεροποιητικά στοιχεία του κοινωνικού 
ιστού. Οι δηλώσεις μίσους μπορεί να δημιουργήσουν ένα προκατειλημμένο, μη συμπεριληπτικό περιβάλλον και να 
οδηγήσουν σε αποστέρηση των δικαιωμάτων ή/και σε στοχευμένη επιθετικότητα εναντίον μελών τέτοιων ομάδων. 
Οι δράστες της ρητορικής μίσους συχνά κρύβονται πίσω από τον ισχυρισμό ότι το μόνο που κάνουν είναι να 
εκφράζουν τη γνώμη ή την άποψή τους. Ωστόσο, κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται με 
τρόπο που είναι κακοποιητικός απέναντι στους άλλους. Η  Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
προστατεύει τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αρκεί να υπάρχει 
ταυτόχρονα σεβασμός και για  τα δικαιώματα των άλλων. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να προστατεύεται από τις 
διακρίσεις και τη βία. Η χρήση επιθετικής γλώσσας ή η έκφραση επιθετικής γνώμης ή πεποίθησης δεν είναι 
παράνομη, παρά μόνο όταν προκαλεί άγχος και αγωνία, όπως για παράδειγμα, η απειλή βίας. Η ελευθερία της 
έκφρασης επομένως, δεν περιλαμβάνει τη ρητορική και την έκφραση που υποκινεί τη βία, το μίσος ή τις διακρίσεις 
(Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. (97) 20). 

Ρατσιστική βία: Ως ρατσιστική βία θεωρούνται εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές εις βάρος 
ατόμων, τα οποία στοχοποιούνται λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκευτικής προέλευσης, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή αναπηρίας. Καταγράφονται επίσης 
εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές σε βάρος των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δηλαδή όσων ατόμων προωθούν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στοχοποιούνται λόγω αυτής τους 
της ιδιότητας. 

Άμεση διάκριση υφίσταται ένα άτομο ή ομάδα ατόμων όταν γίνεται αντικείμενο μεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής 
λόγω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, σε σχέση με τη μεταχείριση που θα τύγχανε ένα άλλο άτομο σε 
ανάλογη κατάσταση. Παράδειγμα θα ήταν η άρνηση ενός αστυνομικού να καταχωρήσει καταγγελία για εγκληματική 
πράξη επειδή το θύμα είναι τρανς. 
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Έμμεση διάκριση υφίσταται όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη πρακτική, κανόνας ή πολιτική θέτουν ένα άτομο 
ή ομάδα ατόμων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλα άτομα. Η έμμεση 
διάκριση μερικές φορές εντοπίζεται δυσκολότερα από την άμεση διάκριση. Παράδειγμα θα ήταν η μη δυνατότητα 
χορήγησης γονικών αδειών και στα δύο μέλη ομόφυλων ζευγαριών όταν η πολιτική και/ή νομοθεσία δεν 
αναγνωρίζει τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. 

Διάκριση λόγω σχέσης: η λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου λόγω της στενής του σχέσης με πρόσωπο 
ή πρόσωπα που φέρουν ένα ή παραπάνω από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών νοείται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου που εικάζεται 
ότι διαθέτει ένα ή παραπάνω από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Πολλαπλή διάκριση: διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός που βασίζεται σε περισσότερους από έναν λόγους, 
όπως λόγω αναπηρίας, μεγάλης ηλικίας ή της ιδιότητας του μέλους μιας εθνικής ή θρησκευτικής μειονότητας, σε 
συνδυασμό με τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα. 

Θετικές ‘διακρίσεις’: Ονομάζονται έτσι τα θεσμικά κυρίως μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής μιας κοινωνικής ομάδας, την πρόληψη των ανισοτήτων ή την παροχή ευκαιριών για ευκολότερη πρόσβαση 
σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Το νόημα τους δεν είναι η δημιουργία νέων διακρίσεων αλλά η 
αποκατάσταση προηγούμενων αδικιών, τις οποίες ιστορικά έχουν υποστεί κάποιες κοινωνικές ομάδες λόγω φύλου, 
φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κ.α. 

Διαθεματικότητα (Intersectionality): Η διαθεματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε άτομο φέρει πολλαπλές 
ταυτότητες ταυτόχρονα, και μπορεί να καθίσταται θύμα πολλαπλών διακρίσεων, για παράδειγμα, για την καταγωγή 
και τη θρησκεία του, για το σεξουαλικό του προσανατολισμό ή για όλα αυτά μαζί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξημένα επίπεδα εγκλήματος μίσους και αντιμετώπιση πρόσθετων εμποδίων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η 
έννοια της διαθεματικότητας είναι χρήσιμη όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών ενάντια στα εγκλήματα μίσους, 
καθώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διακρίσεις είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο και στο σύνολό τους. 

Παρενόχληση: οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά, που είναι ανεπιθύμητη στο θύμα, η οποία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί επιθετική, προσβλητική, ταπεινωτική, εξευτελιστική ή εκφοβιστική με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή 
της αξιοπρέπειας ενός προσώπου. Μπορεί να περιλαμβάνει προφορικές λέξεις, χειρονομίες ή παραγωγή, εμφάνιση 
και κυκλοφορία γραπτών λέξεων, εικόνων ή άλλου υλικού. Νοείται ως διάκριση όταν σχετίζεται με ένα ή παραπάνω 
από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου 
και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 

Θυματοποίηση: ορίζουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων ενός ατόμου. 



 

22 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Δευτερογενής θυματοποίηση συμβαίνει όταν ο παθών/η παθούσα θυματοποιείται περαιτέρω εξαιτίας της 
μεταχείρισης των αρχών, οργανισμών και ατόμων. Δευτερογενής θυματοποίηση μπορεί να συμβεί εξαιτίας της 
επανάληψης της εξιστόρησης ενός γεγονότος, της χρήσης μη κατάλληλης γλώσσας, των σχολίων περί προσωπικής 
ευθύνης του θύματος που μπορεί να κάνουν επαγγελματίες/άτομα με τους/τις/τα οποίους/-ες/-α έρχεται το θύμα σε 
επαφή, την επαφή του παθόντος με τον δράστη ή/και τις μη κατάλληλες, όχι θυματοκεντρικές διαδικασίες. Ο φόβος 
για δευτερογενή θυματοποίηση και η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας δευτερογενούς θυματοποίησης θεωρούνται 
κάποιοι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να μην καταγγείλουν ένα έγκλημα 
μίσους.  

Συμπερασματικά, τα εγκλήματα μίσους, στην πραγματικότητα, επηρεάζουν τα δικαιώματα των ατόμων σε τρία 
επίπεδα: ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό. Σε ατομικό επίπεδο, τα εγκλήματα μίσους αποτελούν διακρίσεις προς 
συγκεκριμένα άτομα και παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους. Σε επίπεδο ομάδας –ένας όρος που 
χρησιμοποιείται εδώ για να προσδιορίσει άτομα που είναι επιρρεπή σε παρόμοιες πράξεις– τα εγκλήματα μίσους 
έχουν τη δυνατότητα να αντηχήσουν μεταξύ ανθρώπων με τις ίδιες απόψεις/προκαταλήψεις με το δράστη και, ως 
εκ τούτου, να προκαλέσουν παρόμοιες πράξεις και/ή διακρίσεις εξαπλώνοντας το φόβο και τον εκφοβισμό. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα εγκλήματα μίσους θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και γενικεύουν τον 
κίνδυνο για τα μέλη μιας ομάδας να υποστούν εγκλήματα μίσους. Σε κοινωνικό επίπεδο, τα εγκλήματα μίσους 
ενισχύουν τις διακρίσεις και αντιτίθενται στις ιδέες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας και μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας. 

Το Διαδίκτυο ως μέσο δημοσιοποίησης δηλώσεων μίσους είναι ένα πεδίο που δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία. 
Χρησιμοποιείται για την πρόκληση μίσους και οι δράστες είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη 
Δικαιοσύνη.  Η διαδικτυακή ρητορική μίσους αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών 
ομάδων εντός και μεταξύ κοινωνιών. Αποτελεί επίσης, ένα ζωντανό παράδειγμα για τον τρόπο που οι τεχνολογίες 
με δυναμική μετασχηματισμού, όπως το Διαδίκτυο, ενέχουν ευκαιρίες και προκλήσεις και απαιτούν μια περίπλοκη 
εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης 
και της υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους ενάντια σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή 
ομάδες είναι οποιαδήποτε διαδικτυακή επικοινωνία ή έκφραση, η οποία υποστηρίζει, προωθεί ή υποκινεί το μίσος, 
τις διακρίσεις ή τη βία, εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και 
της ταυτότητας/έκφρασης/χαρακτηριστικών φύλου. 

Η διαδικτυακή ρητορική μίσους μπορεί να συμβεί: 
• δημόσια, για παράδειγμα σε δημοσιεύσεις και σχόλια σε δημόσια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους 

και φόρουμ 
• ιδιωτικά, για παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, σε 

εφαρμογές γνωριμιών και email. 

 
Παραδείγματα διαδικτυακής ρητορικής μίσους: 

• απειλές προς άτομα ή ομάδες 
• εχθρικός λόγος 
• διαδικτυακή κακοποίηση και διαδικτυακός εκφοβισμός  
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• λέξεις, εικόνες και βίντεο που υποκινούν ή εξυμνούν τη βία εναντίον μιας ομάδας 
• προτροπή και ενθάρρυνση άλλων ατόμων να είναι προσβλητικοί/-ές/-ά ή βίαιοι/-ες/-α  
• προσπάθεια να πειστούν άλλα άτομα να προβούν σε απειλές 
• εξαιρετικά προσβλητικές δημοσιεύσεις ή σχόλια 
• ψεύτικα σχόλια με στόχο να βλάψουν τη φήμη κάποιου ατόμου 
• τρολλάρισμα (δημοσίευση επιθετικών, ενοχλητικών ή φλεγμονωδών σχολίων στο διαδίκτυο σε μια 

προσπάθεια ενός ατόμου να βλάψει και να προκαλέσει μια απάντηση) 
• ψεύτικες κατηγορίες  
• οικειοποίηση της ταυτότητας ενός άλλου ατόμου 
• δημιουργία προφίλ στο όνομα άλλου ατόμου 
• ηλεκτρονικό σαμποτάζ 
• αποκάλυψη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου (outing) 
• doxxing: δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών για κάποιο άτομο (συμπεριλαμβανομένων βίντεο και 

φωτογραφιών με σεξουαλικό περιεχόμενο - αυτό που μερικές φορές αποκαλείται «revenge porn») 
stalking: επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή, για παράδειγμα με την επιδίωξη διαρκούς επαφής 
μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου 

• εκβιασμός 
• οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή επικοινωνία που θα μπορούσε να προκαλέσει μίσος προς μια 

συγκεκριμένη ομάδα ή άτομο. 

 
Το ιδιωτικό απόρρητο και η αποκάλυψη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας 

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα φύλου τους και αν, πότε και πώς θα επιλέξουν να τα 
αποκαλύψουν. Το outing ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του (και στο διαδίκτυο), αποτελεί μια μορφή βίας κατά 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς παραβιάζει την ιδιώτική τους ζωή και μπορεί να τα θέσει σε άμεσο κίνδυνο βίας ή/και 
διακρίσεων. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν προστεύονται νομικά από το outing, παρά μόνο στην περίπτωση όπου η 
αποκάλυψη της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, ή των χαρακτηριστικών φύλου ενός άλλου 
ατόμου χωρίς τη θέληση του γίνεται με σκοπό την παρενόχληση, τον εκβιασμό ή την απειλή. Για παράδειγμα, εάν 
κάποιο άτομο δημοσιεύει την ταυτότητα ενός ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου διαδικτυακά με σκοπό την απειλή ή υποκίνηση βίας 
ή ως μέρος μιας συνεχιζόμενης παρενόχλησης, τότε αυτό είναι παράνομο. 

Σύνδεση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους και της πραγματικής ζωής 

Στην σύγχρονη εποχή, η διαδικτυακή ζωή εμπλέκεται πολύ με την πραγματική μας ζωή. Μερικές φορές η 
διαδικτυακή ρητορική μίσους είναι μέρος ενός ευρύτερου τρόπου παρενόχλησης και κακοποίησης που συμβαίνει 
σε άλλους τομείς της ζωής ενός ατόμου, για παράδειγμα ένας γείτονας που επιτίθεται στο σπίτι αλλά και στο 
διαδίκτυο. Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο ενδέχεται επίσης να έρθει αντιμέτωπο με πραγματική βία και κακοποίηση 
συναντώντας κάποιο άτομο που γνώρισε διαδικτυακά, για παράδειγμα μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Σε αυτή την 
περίπτωση,  μπορεί να αισθάνεται μεγαλύτερη απροθυμία να το καταγγείλει και να λάβει βοήθεια επειδή φοβάται 
ότι θα γίνει γνωστό  πώς συναντά άτομα για σεξ.  
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3.3.2 Επισημάνσεις για τα εγκλήματα μίσους 
 

Τα εγκλήματα μίσους είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί από τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα εγκλήματα μίσους καταστρέφουν τη ζωή των θυμάτων και ενσταλάζουν τον φόβο 
σε ολόκληρες κοινότητες. Υπονομεύουν τις βασικές αξίες της ΕΕ για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αξίες απορρίπτουν τα μοντέλα αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων 
ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που βασίζεται σε ιδεολογίες αποκλεισμού και διακρίσεων. 

− Σύμφωνα με Έκθεση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις κατά 
ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων: "(…) αποτελούν μια μορφή βίας με βάση το κοινωνικό φύλο, οδηγούμενες από την 
επιθυμία να τιμωρήσουν εκείνους που θεωρούνται ότι αψηφούν νόρμες του κοινωνικού φύλου" (United 
Nations General Assembly, 17 Νοεμβρίου 2011, σελ. 8). Οι άνθρωποι που θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+ μπορούν 
να δεχτούν όχι μόνο "αυθόρμητες επιθέσεις" στο δρόμο, αλλά ακόμα και οργανωμένες, όπως για 
παράδειγμα από νεοναζί, ακραίους εθνικιστές, φονταμενταλιστές και παραστρατιωτικές ομάδες. Επίσης: 
"Τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εκείνα όλων των ηλικιών που φαίνονται να παραβιάζουν κοινωνικούς 
κανόνες κινδυνεύουν να υποστούν βία από την οικογένεια και την κοινότητα. Οι λεσβίες και οι διεμφυλικές 
γυναίκες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της ανισότητας των φύλων και των σχέσεων εξουσίας μέσα 
στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία". 

− Στην Έκθεση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έγινε, επίσης, και η ακόλουθη διαπίστωση αναφορικά με 
την καταγραφή των περιστατικών ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας:"Η ποσοτικοποίηση της ομοφοβικής και 
τρανσφοβικής βίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι λίγα κράτη έχουν συστήματα για την παρακολούθηση, 
την καταγραφή και την αναφορά αυτών των περιστατικών. Ακόμα κι εκεί όπου υπάρχουν συστήματα, τα 
περιστατικά μπορεί να παραμείνουν αδήλωτα ή λανθασμένα αναφερμένα, διότι τα θύματα δεν 
εμπιστεύονται την αστυνομία, φοβούνται αντίποινα ή απειλές στην ιδιωτική ζωή, είναι απρόθυμα να 
αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ ή επειδή οι υπεύθυνοι/-ες για την καταγραφή των περιστατικών 
αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τα κίνητρα των δραστών". 

− Η καταπίεση και οι διακρίσεις που βασίζονται στην ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
καθώς και τη φυλή, την εθνικότητα, την τάξη, το καθεστώς μετανάστευσης, τη θρησκεία, την κατάσταση 
της ψυχικής υγείας, την ικανότητα και την ηλικία αποτελούν ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων 
καταπιέσεων που ενσωματώνονται στον κυρίαρχο πολιτισμό και τους κοινωνικούς θεσμούς με τρόπους 
τόσο διαδεδομένους που είναι συχνά αόρατοι και επηρεάζουν όλα τα άτομα. Όταν οι άνθρωποι  
θυματοποιούνται ως άτομα ή ως ομάδα, για ένα ή περισσότερα στοιχεία της ταυτότητάς τους, 
υποβαθμίζονται γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κόσμος εκεί έξω 
είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος. 

− Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των εγκλημάτων μίσους είναι ότι μπορούν να κλιμακωθούν εάν δεν 
αντιμετωπισθούν. Ο λόγος μίσους που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να εμπλακούν σε 
εγκληματικές πράξεις και/ή πράξεις βίας. Οι συνέπειες μπορούν να κλιμακωθούν από το άτομο στην 
οικογένειά του, στα μέλη της τοπικής κοινότητας και σε όλη την κοινωνία. Είναι, συνεπώς, σημαντικό τα 
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σχολεία, οι κοινότητες, οι κυβερνήσεις και η αστυνομία να επεμβαίνουν, όπου πρέπει, με τον ορθό τρόπο 
για να προλάβουν την κλιμάκωση της διακριτικής συμπεριφοράς. 

− Η ύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων σε ένα άτομο εξηγεί τη μεγάλη ποικιλία εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας και εντός κάθε υποομάδας και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα μεταξύ προνομίων και 
καταπίεσης. Η διαθεματικότητα (intersectionality) επικεντρώνεται στο σταυροδρόμι πολλαπλών 
συστημάτων καταπίεσης και προνομίων. Αυτά δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ούτε 
μπορούν να θεωρηθούν απλά ως πρόσθετα ή ιεραρχικά. Αντ' αυτού, τα νήματα των διακρίσεων και των 
προνομίων συνυφαίνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σύστημα στο οποίο οι ατομικές ταυτότητες 
διαμορφώνονται η μία από την άλλη. Για παράδειγμα, οι επιμέρους ταυτότητες μιας Αφρικανής, σις 
λεσβίας, χωρίς αναπηρία αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν η μία την άλλη. Η συνολική ταυτότητά της δεν 
μπορεί να κατανοηθεί ως το απλό άθροισμα των επιμέρους ταυτοτήτων, της Αφρικανής, της cisgender, 
της λεσβίας και της γυναίκας. Μπορεί να βιώσει ομοφοβία στην ευρύτερη Αφρικανική κοινότητα και 
ρατσισμό στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ενώ εν αγνοία της κινείται και στις δύο αυτές κοινότητες με τα προνόμια 
των μη τρανς ατόμων χωρίς αναπηρία. Άλλο παράδειγμα, είναι ένα θύμα εγκλήματος μίσους που δεν είναι 
μόνο γκέι, αλλά μπορεί να είναι μουσουλμάνος και πρόσφυγας. Στοχοποιείται, δηλαδή, ένα άτομο επειδή 
είναι ή θεωρείται ομοφυλόφιλο αλλά παράλληλα σε αυτό συνυπάρχουν ευαλωτότητες άλλης τάξης οι οποίες 
ενδέχεται να συντείνουν στη θυματοποίησή του. Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω παράδειγμα, ένας 
άνθρωπος που είναι ομοφυλόφιλος, μουσουλμάνος και πρόσφυγας έχει περισσότερες πιθανότητες να 
στοχοποιηθεί έναντι ενός άλλου που είναι ετεροφυλόφιλος, μουσουλμάνος, οικονομικά και κοινωνικά 
ενταγμένος και δεν συχνάζει σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου (πλατείες του κέντρου της πόλης όπου 
συγκεντρώνονται μετανάστες και στοχοποιούνται από άλλες ομάδες). Επομένως, αυτή καθ΄ εαυτή η 
ιδιότητα του ατόμου που προσβάλλεται με το έγκλημα μίσους συμβαίνει να μην είναι αποκομμένη από 
άλλες που συνυπάρχουν και οι οποίες σωρευτικά ωθούν στην εκδήλωση εγκληματικών συμπεριφορών και 
αυξάνουν την πιθανότητα τέλεσής τους. Η καταπίεση των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των φυλετικών 
μειονοτήτων ή άλλων περιθωριοποιημένων πληθυσμών δεν αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα. Η έννοια της 
διαθεματικότητας (intersectionality) εξηγεί ότι κοινωνικές κατηγορίες όπως η φυλή, η τάξη, το φύλο και η 
σεξουαλικότητα αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοεπιδρούν στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της ατομικής 
ζωής. 

− Οι πρόσφυγες/-ισσες που ζητούν άσυλο για να γλυτώσουν το διωγμό στην χώρα καταγωγής τους λόγω του 
ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών του 
φύλου τους, αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες διότι μπορεί να δυσκολεύονται να αποκαλύψουν 
ανοικτά ενώπιον των δημόσιων αρχών αυστηρά προσωπικά, σεξουαλικά ή ευαίσθητα στοιχεία. Οι 
αρμόδιοι/-ες υπάλληλοι και οι μέθοδοι λήψης συνεντεύξεων συχνά δεν αναγνωρίζουν αυτή τη δυσκολία, 
με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μη γίνονται πιστευτά ή, ακόμα χειρότερα, η αίτησή τους απλώς να 
απορρίπτεται επειδή θεωρείται ότι θα μπορούσαν να ζήσουν στη χώρα καταγωγής τους «διακριτικά», έστω 
κι αν η ομοφυλοφιλία θεωρείται έγκλημα στις χώρες από τις οποίες διέφυγαν. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που 
αιτούνται άσυλο και βρίσκονται σε κέντρα προσωρινής στέγασης μεταναστών δε διαθέτουν επαρκή 
πληροφόρηση και πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν κοινωνική απομόνωση και κακοποίηση. 
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− Το προφίλ των δραστών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφές, καθιστώντας δύσκολο για τα συστήματα 
δικαιοσύνης να αποτρέψουν τα ομοφοβικά εγκλήματα μίσους. Κάτι που είναι γνωστό είναι ότι οι δράστες 
στην πλειονότητα των ομοφοβικών/τρανσφοβικών εγκλημάτων μίσους είναι άτομα άγνωστα στο θύμα. Ένα 
μικρό ποσοστό διαπράττονται από κάποιο άτομο γνωστό στο θύμα. 

− Hate Crimes against the LGBT Community in the Commonwealth: A Situational Analysis 
https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/2020-Hate-Crimes-against-the-LGBT-
Community-in-the-Commonwealth_A-Situational-Analysis.pdf  

− Όσον αφορά τα κίνητρα του δράστη, στη βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερα διαφορετικά κίνητρα:  
o Εγκλήματα μίσους που αναζητούν τη συγκίνηση: H επιβολή πόνου σε άλλους ανθρώπους 

προσφέρει σε ομάδες ατόμων σαδιστική συγκίνηση, όπως π.χ. οι έφηβοι μπορεί να διασκεδάζουν, 
καταστρέφοντας ιδιοκτησίες άλλων ή όσων προσλαμβάνουν ως διαφορετικούς.  

o Αντιδραστικά (αμυντικά) εγκλήματα μίσους: Οι δράστες θεωρούν ότι μέσω της συμπεριφοράς 
τους προστατεύουν την κοινότητα ή/και την ευρύτερη κοινωνία από τους «άλλους», οι οποίοι 
αποτελούν κίνδυνο για τη συνοχή, την κανονικότητα της καθημερινότητας και την «καθαρότητα» 
π.χ. του έθνους.  

o Εγκλήματα μίσους με αποστολή: Ο δράστης θεωρεί ότι θα διώξει το «κακό» από τον κόσμο, όπως, 
για παράδειγμα, συμβαίνει με ομάδες όπως οι skinheads ή η Χρυσή Αυγή.  

o Εγκλήματα μίσους ως αντίποινα: Αποτελούν απάντηση στο πλαίσιο της άτυπης κοινωνικής 
αντίδρασης απέναντι σε ένα έγκλημα που είτε συνέβη είτε θεωρήθηκε ότι συνέβη και, συνήθως, 
συμβάλουν σε έναν αέναο κύκλο αναπαραγωγής των εγκλημάτων μίσους. 

−  Αυτό που μοιράζονται οι άνθρωποι που διαπράττουν εγκλήματα μίσους είναι ένα υψηλό επίπεδο 
επιθετικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αν και δεν είναι ψυχωτικοί στις περισσότερες 
περιπτώσεις, είναι συνεχώς πολύ ταραγμένοι, ενοχλημένοι και αποτελούν μέλη της κοινωνίας μας, που 
ενέχουν τεράστιο κίνδυνο για μελλοντική βία. Τα ιστορικά παιδικής ηλικίας αυτών των παραβατών δείχνουν 
υψηλά επίπεδα κακοποίησης από γονείς ή φροντιστές/-στριες και χρήση βίας για την επίλυση 
οικογενειακών προβλημάτων. 

− Δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι ο δράστης μισεί την επιλεγείσα ομάδα. Είναι επαρκές να αποδειχθεί 
ότι το θύμα επιλέχθηκε λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που φέρει (επιλογή κινήτρου). Ο 
δράστης του εγκλήματος μίσους μπορεί να είναι επίσης μέλος της ίδια ομάδας. 

− Αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα μίσους τιμωρούνται για αυτό που εκφράζουν οι πράξεις τους, όχι για 
αυτό που σκέφτονται. Οι σκέψεις ή τα συναισθήματα των παραβατών είναι άσχετα, αρκεί να μη 
μετατραπούν σε πράξεις. Για παράδειγμα, αν το άτομο Α χτυπήσει το Β και ταυτόχρονα φωνάξει, «Σε 
σιχαίνομαι», αυτό αποτελεί επίθεση. Αν όμως το άτομο Α πει, «Σε σιχαίνομαι γιατί είσαι αδελφή», τότε 
αυτό συνιστά έγκλημα μίσους. Στη δεύτερη περίπτωση, το άτομο Α δεν θα τιμωρηθεί πιο αυστηρά γι’ αυτό 
που πιστεύει αλλά γιατί το εξέφρασε δυνατά και ευθαρσώς, όχι δηλαδή για το υποκειμενικό του κίνητρο.  

https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/2020-Hate-Crimes-against-the-LGBT-Community-in-the-Commonwealth_A-Situational-Analysis.pdf
https://www.humandignitytrust.org/wp-content/uploads/resources/2020-Hate-Crimes-against-the-LGBT-Community-in-the-Commonwealth_A-Situational-Analysis.pdf
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− Τα εγκλήματα μίσους αντικατοπτρίζουν τις ενσωματωμένες τάσεις και προδιαθέσεις των κοινωνικών 
δομών. Για αυτόν τον λόγο, θα ήταν παραπλανητικό να παρουσιάζονται οι παραβάτες εγκλημάτων μίσους 
ως ανήκοντες σε «εξτρεμιστικές» ομάδες που υπάρχουν μόνο στο περιθώριο της κοινωνίας. Αντ' αυτού, 
χρειάζεται να επισημανθεί ότι πρόκειται για εγκλήματα που τρέφονται από κοινές προκαταλήψεις που 
έχουν διεισδύσει στον κοινωνικό ιστό και έχουν σταδιακά θεωρηθεί συστατικά της κοινής λογικής και της 
«κανονικότητας». Η «κανονικότητα» πολλών παραβατών είναι εντυπωσιακή, και επίσης εξαιρετικά 
ανησυχητική. 

− Το πρόβλημα των νέων ως δραστών επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα που υπάρχουν για τον 
ομοφοβικό/τρανσφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να αγνοεί τη 
σοβαρότητα του ομοφοβικού/τρανσφοβικού εκφοβισμού και ως εκ τούτου η συμπεριφορά και οι στάσεις 
πίσω από αυτή δεν αντιμετωπίζονται. Το μήνυμα που δίνεται στα νεαρά άτομα είναι ότι οι συμπεριφορές 
αυτές μπορούν να γενικευτούν και εκτός σχολικού πλαισίου και να παραμείνουν ατιμώρητες. 

− Η μη καταγγελία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των εγκλημάτων σε βάρος ομοφυλόφιλων και τρανς 
ατόμων. Υπό αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, το να μένει κανείς στην «αφάνεια» ακόμη και όταν υφίσταται 
κάποια μορφή εγκλήματος μίσους, γίνεται στρατηγική επιβίωσης, εξ αιτίας του κινδύνου να υποστεί 
δευτερογενή θυματοποίηση. Σε αυτό οφείλεται εν μέρει και ο συγκριτικά χαμηλός αριθμός των καταγγελιών 
για εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών 
φύλου στην ΕΕ, σε σύγκριση με τις καταγγελίες διακρίσεων για άλλους λόγους. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν 
αναφέρουν στην αστυνομία σοβαρά περιστατικά εγκλημάτων μίσους, με αποτέλεσμα τα περιορισμένα 
διαθέσιμα δεδομένα για το έγκλημα μίσους να αποκρύπτουν το πρόβλημα και να επιτρέπουν την 
ατιμωρησία των δραστών. Οι λόγοι μη καταγγελίας των θυμάτων στις Αρχές είναι το διάχυτο αίσθημα ότι 
«τίποτα δεν θα γίνει», η πρόσληψη πως τέτοιου είδους εγκλήματα συμβαίνουν συνέχεια, ο φόβος 
αποκάλυψης της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ποινική δικαιοσύνη και στις 
περιπτώσεις προσφύγων/-ισσών, η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων. 

− Η ελλιπής αναφορά αποδίδεται επίσης και στην απροθυμία των περισσότερων ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων να 
αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, επειδή συνήθως οι αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη επιδεικνύουν 
σεξιστικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικές, ιντερφοβικές και αμφιφοβικές συμπεριφορές, δε δείχνουν 
κατανόηση της κατάστασής τους ή/και δεν είναι εκπαιδευμένες να χαρακτηρίζουν και να χειρίζονται 
παρόμοια περιστατικά στηρίζοντας το θύμα. Τα άτομα  ανησυχούν ακόμη για το ενδεχόμενο να γίνουν 
αποδέκτες επιθετικής συμπεριφοράς από τους/τις αστυνομικούς αφού χρειαστεί να κάνουν coming out για 
να καταγγείλουν ένα περιστατικό βίας. 

− Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα αναφοράς παρόμοιων περιστατικών στην 
αστυνομία, όπως έντυπα υποβολής καταγγελίας από το ίδιο το θύμα ή μηχανισμούς καταγγελίας από 
τρίτους ή με τη βοήθεια τρίτων.  Η έλλειψη αναφοράς είναι σοβαρό πρόβλημα, διότι εξαιτίας της οι επίσημες 
στατιστικές δεν καταδεικνύουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη κενών 
στη συλλογή δεδομένων συνεπάγεται επίσης τον κίνδυνο τα δικαιώματα των θυμάτων του εγκλήματος 
μίσους να μην είναι πλήρως σεβαστά και τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν 
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απέναντι στα θύματα. Ενεργό ρόλο στην καταγραφή των σχετικών εγκλημάτων ασκούν Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα, τα οποία δημοσιεύσουν στοιχεία που συλλέγουν με δικά τους μέσα 
ή/και συνεργαζόμενα με άλλες οργανώσεις και φορείς. 

− Συμπερασματικά, για να γίνουν ορατά τα εγκλήματα μίσους και να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των 
θυμάτων συνεπάγεται λήψη δράσης σε τρία επίπεδα: νομοθεσία, πολιτική και πρακτική. Σε επίπεδο 
νομοθεσίας, αυτό σημαίνει σαφής αναγνώριση των εγκλημάτων μίσους, των προκαταλήψεων που τα 
υποκινούν και των συνεπειών πάνω στα θύματα, τόσο στην εθνική νομοθεσία όσο και στην ευρωπαϊκή. Σε 
επίπεδο πολιτικής, αυτό σημαίνει εφαρμογή πολιτικών που θα οδηγήσουν στη συλλογή αξιόπιστων 
δεδομένων για τα εγκλήματα μίσους που θα καταγράφουν, τουλάχιστον, τον αριθμό των περιστατικών που 
καταγγέλλονται από το κοινό και καταγράφεται από τις αρχές, τον αριθμό των περιστατικών που οι 
παραβάτες καταδικάστηκαν, τους λόγους για τους οποίους αυτά τα αδικήματα αποδείχθηκε ότι εισάγουν 
διακρίσεις και τις τιμωρίες που υποβλήθηκαν στους παραβάτες. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει 
δημιουργία μηχανισμών για την ενθάρρυνση των θυμάτων και των μαρτύρων να καταγγείλουν περιστατικά 
εγκλήματος μίσους καθώς επίσης και μηχανισμών που θα δείχνουν ότι οι αρχές τα αντιμετωπίζουν με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όσον αφορά την ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους 
επισημαίνεται ότι η αυστηροποίηση της ποινικής αντίδρασης χωρίς την παράλληλη εφαρμογή κι άλλων 
μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής, δεν επιλύει το πρόβλημα, διότι φαινόμενα βίας δεν σχετίζονται μόνο με 
την ποινική αντιμετώπισή τους αλλά και με τους όρους εμφάνισής τους. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η 
ποινική καταστολή δημιουργεί φόβο στο «μέσο» πολίτη και όχι στους «αποφασισμένους» δράστες, των 
οποίων η συμπεριφορά θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με κοινωνικά μέτρα, με ενδυνάμωση των θεσμών, 
με περισσότερη και ουσιαστική παιδεία. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το «μήνυμα» 
που στέλνει ο νόμος όχι μόνο στον δράστη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, στο πλαίσιο των λειτουργιών 
της ποινής, πως τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. Στο βαθμό, εξάλλου, που οι νόμοι 
εκφράζουν κοινωνικές αξίες δηλώνουν την πολιτειακή αναγνώριση της ισότητας και της έλλειψης 
διακρίσεων και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο ζήτημα και στον 
μετασχηματισμό των κοινωνικών στάσεων. 

 
− Αναφορικά με την επιστημονική κοινότητα, απαραίτητη είναι η συστηματική και εις βάθος ερευνητική 

προσέγγιση του φαινομένου, κυρίως με έρευνες θυματοποίησης, προκειμένου να υπάρξει μια όσο το 
δυνατόν πληρέστερη εικόνα της ποσοτικής διάστασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εγκλημάτων 
μίσους. 

− Ωστόσο, πέρα από όσα κομίζει ο νόμος με σκοπό την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας 
και των εκδηλώσεων μίσους, χρειάζεται να ληφθεί ειδική μέριμνα και σε άλλους τομείς πέραν του ποινικού. 
Η μέριμνα αυτή πρωτίστως αφορά έναν από τους βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης και συγκεκριμένα 
αυτόν της εκπαίδευσης. Ωστόσο, το σύνολο των πιθανών πολιτικών δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αποκλειστικά και μόνο «εκ των άνω». Για την αποτελεσματικότητά τους είναι, εξ αντικειμένου, απαραίτητες 
η σύμπραξη και η συνεργασία του κράτους με τους τοπικούς φορείς, την τοπική κοινότητα και τις ενώσεις 
των πολιτών («κοινωνία των πολιτών»), με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη μακροπρόθεσμη 
επίδρασή τους στην κοινωνία. 
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− Σε γενικότερο επίπεδο, η σταθερή προβολή των δημοκρατικών αξιών τόσο από τους θεσμούς όσο και από 
την κοινωνία των πολιτών αντιμάχεται ανορθολογιστικά σχήματα, προκαταλήψεις, στερεότυπα και 
κοινωνικές ιδεοληψίες. Ένα σύνολο θεσμών, όπως αυτοί της εκπαίδευσης, της οικογένειας και 
οργανισμών/φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ανάχωμα τόσο απέναντι στη ρατσιστική ρητορική όσο και στις πρακτικές βίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς, η συμβολή 
της πανεπιστημιακής κοινότητας και η παράλληλη και επί της ουσίας ενίσχυση μηχανισμών, όπως το 
Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, καθίστανται κομβικές για τη 
μελλοντική διαμόρφωση των κοινωνικών στάσεων. 

− Μια σημαντική φεμινιστική κοινωνιολογική θεωρία, η standpoint theory, εξηγεί ότι το ποιοι/-ες είμαστε στην 
κοινωνία (άντρας, γυναίκα, γκέι, queer, Ρομά, λευκός, πλούσιος, εργάτης κ.λπ.) διαμορφώνει τις 
κοινωνικές μας εμπειρίες και τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι και αυτό με τη σειρά 
του διαμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Αυτό εξηγεί γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες οι 
περισσότεροι λευκοί πιστεύουν ότι η αστυνομία είναι ασφαλής, χρήσιμη και αξιόπιστη, ενώ οι περισσότεροι 
μαύροι βλέπουν την αστυνομία ως διεφθαρμένη, ύποπτη και επικίνδυνη. Οι απόψεις των λευκών και των 
μαύρων για την αστυνομία είναι διαφορετικές επειδή οι κοινότητές τους έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά 
από την αστυνομία. Η θεωρία Standpoint εξηγεί επίσης γιατί πολλοί άνδρες δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν, ακόμη και να πιστέψουν τις εμπειρίες των γυναικών σε σχέση με το φύλο τους: Εάν δεν 
αντιμετωπίζεις καθημερινά μικροεπιθέσεις, εάν δεν χρειάζεται να εξετάζεις συνεχώς τον κίνδυνο έμφυλης 
βίας, εάν δεν έχεις αντιμετωπίσει αυτή την τρομακτική και επικίνδυνη πραγματικότητα από μικρό παιδί, 
μπορεί να είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα για άλλους ανθρώπους. Αυτό 
αποτελεί έναν ακόμη λόγο που είναι τόσο σημαντική η καταγραφή των περιστατικών εγκλημάτων μίσους 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΑΤΚΙ+ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 

Διάφορες κοινωνικές ομάδες υφίστανται διακρίσεις αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν θεσμικά κατοχυρωμένα 
δικαιώματα που μπορεί να παραβιάζονται από την κακή άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, την άσκηση της 
δημόσιας διοίκησης κτλ. Στην περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων, ωστόσο, δεν υπάρχουν θεσμικά 
αναγνωρισμένα δικαιώματα και η δυσμενής διάκριση σε βάρος τους απλώνεται σε όλο το φάσμα των δικών 
τους ατομικών δικαιωμάτων αλλά και των παιδιών τους.  

Μια προσπάθεια ώστε να μπορεί να γίνει συμπεριληπτική η δημόσια διοίκηση θα ερχόταν αντιμέτωπη με 
διακρίσεις που είναι επακόλουθες των νομικών κενών. Για παράδειγμα, στο ληξιαρχείο ο υπάλληλος δεν θα 
μπορούσε να εγγράψει ένα παιδί στην κοινή μερίδα ενός ζευγαριού γυναικών που έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης, ακόμα κι αν αναγνώριζε ότι το ζευγάρι και το παιδί τους υφίσταται διάκριση σε σχέση με ένα 
ετερόφυλο ζευγάρι στην ίδια ακριβώς συνθήκη.  

Η άρνηση από πλευράς της πολιτείας να αλλάξει τη νομοθεσία που δημιουργεί αυτές τις διακρίσεις στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στο επιχείρημα ότι η «κοινωνία δεν είναι έτοιμη». Η μη αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων 
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από ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει άμεση σύνδεση με ένα στέρεο οικοδόμημα από εδραιωμένα στερεότυπα 
και προκαταλήψεις που στηρίζονται σε μύθους. Είναι επομένως σημαντικό να καταγραφούν και να 
αποδομηθούν αυτοί οι μύθοι προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.  

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΑΤΚΙ+ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΜΥΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ:  Δεν υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς:  
Στην Ελλάδα υπήρχαν και υπάρχουν οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς· είτε στο πλαίσιο μονογονεϊκών σχημάτων 
είτε σε οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου είτε σε άλλα οικογενειακά σχήματα. 

ΜΥΘΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν μπορούν να γίνουν καλοί γονείς:  
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει προκύψει πως η 
ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για γονεϊκότητα (Ενδεικτικά: Anderssen, 
Amlie, & Ytteroy, 2002; Brewaeys & van Hall, 1997; Parks, 1998; Patterson, 2000; Patterson & Chan, 1996; 
Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999; Victor & Fish, 1995). Αντιθέτως, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των ερευνών προκύπτει πως τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι εξίσου ικανά με τους ετεροφυλόφιλους 
γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον (Ενδεικτικά: Barret & 
Robinson, 1990; Bigner & Bozett, 1990; Bigner & Jacobsen, 1989a, 1989b; Bos et al., 2003, 2004; Patterson, 
1997; Patterson & Chan, 1996; Tasker & Golombok, 1997; Victor & Fish, 1995; Weston, 1991). 

ΜΥΘΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: Τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα στην 
ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, προβλήματα συμπεριφοράς ή προβλήματα σχολικής προσαρμογής:  
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με την ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της 
προσωπικότητας παιδιών που μεγαλώνουν με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, οι παραπάνω ανησυχίες δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί (Ενδεικτικά: Patterson, 1997, 2000; Parks, 1998; Perrin, 1998, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; 
Tasker, 1999). Πιο συγκεκριμένα, από καμία έρευνα δεν έχει προκύψει πως τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων 
υστερούν κατά κάποιον σημαντικό τρόπο σε σχέση με τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων.  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
Στην Ελλάδα σήμερα δεν αναγνωρίζεται από κοινού γονεϊκότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Στην πράξη, 
αυτό σημαίνει πως, παρότι ένα παιδί μπορεί να ζει και να μεγαλώνει με τους δύο γονείς του, θεσμικά, ενώπιον 
του κράτους, έχει μόνο έναν γονέα, τον βιολογικό. Στην ουσία ο δεύτερος γονέας (συνήθως ο μη βιολογικός) 
δεν έχει κανένα νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα απέναντι στο παιδί ή τα παιδιά του. Αυτό έχει πολλές και 
σημαντικές προεκτάσεις. Ενδεικτικά, ο γονέας αυτός δεν μπορεί να ασφαλίσει ιατροφαρμακευτικά το παιδί 
του· αν ο θεσμικά αναγνωρισμένος γονέας φύγει από τη ζωή, το παιδί ή τα παιδιά μπορεί να καταλήξουν σε 
πιο μακρινούς συγγενείς ή ακόμα και σε κάποιο ίδρυμα· αν το παιδί χρειαστεί περίθαλψη σε νοσοκομείο, ο 
δεύτερος γονέας δεν έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε σημαντική απόφαση το αφορά. 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; 
Αυτό που διεκδικούν οι ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω συνθήκη είναι, μεταξύ άλλων, η 
δυνατότητα της αναγνώρισης μιας από κοινού γονεϊκότητας για ζευγάρια του ίδιου φύλου, δηλαδή η 
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δυνατότητα η/ο σύντροφος να μπορεί να τεκνοθετήσει το παιδί ή τα παιδιά του βιολογικού γονέα. Όσο 
συνεχίζουν να υφίστανται τα θεσμικά κενά, οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν εκ των πραγμάτων περιορισμένα 
περιθώρια δράσης προκειμένου να προστατέψουν τους ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς και τα παιδιά τους από διακρίσεις, 
ωστόσο μια καλή πρακτική που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν είναι η χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ώστε 
οι ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς τουλάχιστον να μην υφίστανται περαιτέρω κακοποίηση. Παράλληλα, κάποια περιθώρια 
δράσης ίσως εξασφαλίζονται με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την 
οποία:  
Αρ. 3: «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά 
όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού».   

Αρ 8: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για 
διατήρηση της ταυτότητάς του, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας του, του ονόματός του και των 
οικογενειακών σχέσεων του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόμο, χωρίς παράνομη ανάμιξη».  

Επίσης, όσο πιο ευαισθητοποιημένοι/-ες/-α και ενημερωμένοι/-ες/-α είναι οι δημόσιοι λειτουργοί, τόσο πιο 
έτοιμοι/-ες/-α θα είναι να εφαρμόσουν με τον βέλτιστο τρόπο όσα προβλέπει ο νόμος όταν κάποια στιγμή 
επιτευχθούν κάποια επίπεδα θεσμικής κατοχύρωσης των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων και των οικογενειών τους. 

ΠΟΙΟΝ ΕΧΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ  
Από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη δημιουργήθηκε ένα οδηγός με τίτλο «Ποιον έχω απέναντί 
μου: Οδηγός διαφορετικότητας για δημόσιους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων», που 
σκοπό έχει να επιμορφώσει, αλλά και να προστατεύσει πολλές ομάδες-κατηγορίες ανθρώπων που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με τις δημοσιές υπηρεσίες του κράτους.  

Ο ΣτΠ ορίστηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, για τις περιπτώσεις που αυτή 
παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες, με το άρθρο 19 παρ. 1 του νόμου 3304/2005. Επιπλέον, με το άρθρο 
20, παρ. 2 του ίδιου νόμου επεκτείνεται η αρμοδιότητα του ΣτΠ και σε ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης 
εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, ενεργώντας «ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού». Ο ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με 
τον νόμο 3304/2005, επισημαίνει ότι «ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκτός από κοινωνικό δεδομένο 
αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και προστατεύεται αυτοτελώς τόσο από την εθνική και 
διεθνή νομοθεσία που δεσμεύει τη χώρα, όσο και από την ίδια τη συνταγματική μας έννομη τάξη, στο πλαίσιο 
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και του σεβασμού της αξίας 
του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγματος)». 

ΠΑΙΔΙΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Γνωρίζουμε πως πολλές/-οί εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμες/-οι να ακούσουν τους γονείς και πως είναι πολύ 
καλές/-οί στο να βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να στηρίζουν κάθε είδους οικογενειακούς σχηματισμούς. 
Επίσης, πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά θα ωφεληθούν από προσεγγίσεις που καταπολεμούν τις διακρίσεις, την 
ομοφοβία και την τρανσφοβία. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε υλικό που αφορά τους ΛΟΑΤΚΙ+ 
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γονείς και τα παιδιά τους σε σχέση με τον σχολικό θεσμό καθώς και την εκδοτική δραστηριότητα των 
Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, που έγινε σε μια προσπάθεια να υπάρχει υλικό για να χρησιμοποιηθεί εντός του 
σχολείου:  
http://www.rainbowfamiliesgreece.com/publishing.html?fbclid=IwAR2iEOg_uV3htS2Zyy3oP4kdHxmQ4BkW
9n51poRhkAnbSvQA1I9jc8bnBv0 
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3.4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ! (30 ΛΕΠΤΑ)  

Περίληψη: Στην 1η Ενότητα θα δοθεί η ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να γνωριστούν μεταξύ τους και με την/τον 
εκπαιδεύτρια/-τή, να εκφράσουν γραπτώς τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα και να συμφωνήσουν σε 
βασικούς κανόνες συνύπαρξης ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να συζητηθούν ευαίσθητα 
κοινωνικά ζητήματα. Επίσης, θα μάθουν για το έργο FAROS και τα εγκλήματα μίσους.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, τα εκπαιδευόμενα άτομα θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοήσουν τις επιμορφωτικές ανάγκες που έχουν, 
• Να εξηγήσουν το σκοπό της επιμόρφωσης, 
• Να κατανοήσουν τι είναι τα εγκλήματα μίσους και τις σχετικές έννοιες, 
• Να κατανοήσουν τη σημασία της απόκτησης γνώσεων και του διαρκούς αναστοχασμού ως επαγγελματικά 

εφόδια, 
• Να συμφωνήσουν σε κοινούς κανόνες συνύπαρξης που θα ακολουθούν κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης. 

https://safetobe.eu/wp-content/uploads/2020/10/safe-to-be-toolkit_UK-GALOP.pdf
https://www.icj.org/yogyakarta-principles/
https://www.nswp.org/sites/default/files/Keeping%20Safe%20-%20Safety%20advice%20for%20sex%20workers%20in%20the%20UK.pdf
https://www.nswp.org/sites/default/files/Keeping%20Safe%20-%20Safety%20advice%20for%20sex%20workers%20in%20the%20UK.pdf
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Δομή Ενότητας: 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας ενότητας θα είναι μισή ώρα. Προσπαθήστε να διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο 
που έχετε στη διάθεσή σας, για να προλάβετε να υλοποιήσετε τους διδακτικούς σας στόχους. Αν μπορέσετε, 
προσθέστε χρόνο στη δραστηριότητα Δ, κατά την οποία θα εισάγετε βασικούς όρους που σχετίζονται με τα 
εγκλήματα μίσους. 

Διάρκεια  Δραστηριότητα  Εκπαιδευτικό υλικό 

5΄ 

 

«Καλωσόρισμα – Ώρα να 
γνωριστούμε καλύτερα!» 

 

5΄ «Προσδοκίες»  
Διαμοιρασμός πίνακα 
καταγραφής 

5΄ «Κανόνες Συνύπαρξης»  
Προβολή οθόνης 
(Παράρτημα 1Ι) 

15΄ 
«Παρουσίαση του έργου FAROS – Τι είναι έγκλημα 
μίσους» 

Προβολή οθόνης 
(Παράρτημα 1II) 

 
 
3.4.1 Ενότητα 1: Α. Καλωσόρισμα – Ώρα να γνωριστούμε καλύτερα! 

 
Μέθοδος διδασκαλίας: συμμετοχική δραστηριότητα 

Περίληψη: Τα συμμετέχοντα άτομα γνωρίζονται μεταξύ τους  

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 5 λεπτά 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Αλληλογνωριμία συμμετεχόντων ατόμων, 

• Ανταλλαγή ορισμένων προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Καλωσορίστε τα συμμετέχοντα άτομα στην επιμόρφωση. 
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2. Συστηθείτε και μοιραστείτε την επαγγελματική σας ιδιότητα. 

3. Ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να μοιραστούν το όνομά τους, τη θέση που έχουν στην εργασία τους 
και κάτι που θεωρούν ότι είναι σημαντικό για τον εαυτό τους. Η «σημαντική» πληροφορία που καλούνται 
να αναφέρουν μπορεί να σχετίζεται με την προσωπική ή την επαγγελματική τους ζωή ή με ένα στοιχείο 
που τα καθιστά «διαφορετικά» σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σημαντικό να γίνει σαφές από 
την/τον εκπαιδεύτρια/-ευτή ότι η «σημαντική» πληροφορία θα δοθεί μόνο με μια πρόταση. 

3.4.2 Ενότητα 1: Β. Προσδοκίες 
Μέθοδος διδασκαλίας: αναστοχαστική δραστηριότητα με γραφή 

Περίληψη: τα συμμετέχοντα άτομα εκφράζουν τις προσδοκίες τους από την επιμόρφωση 

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 5 λεπτά 

Διδακτικοί στόχοι: να στοχαστούν και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από το σεμινάριο. 

Προετοιμασία: Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής ανοίγει πίνακα στην οθόνη της/του τον οποίο και διαμοιράζει, μέσω της 
εφαρμογής ideaboardz ή κάποιου άλλου διαδικτυακού εργαλείου. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Ανοίξτε έναν πίνακα στην οθόνη σας και διαμοιράστε τον. 

2. Στη συνέχεια, ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να καταγράψουν τις προσδοκίες τους στα διαδικτυακά 
post-its – η διαδικασία είναι ανώνυμη και το προτεινόμενο εργαλείο επιτρέπει στους/στις χρήστες/-ριες να 
δείξουν ότι συμφωνούν με όσα αναγράφονται σε κάποιο άλλο post-it. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
εξάγετε τα δεδομένα και αποθηκεύστε την εικόνα για να είναι διαθέσιμη στο τέλος της επιμόρφωσης. Με 
αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει και μια πιο ‘ποιοτική’ (αυτό)αξιολόγηση της εκπαίδευσης.  

3.4.3 Ενότητα 1: Γ. Κανόνες Συνύπαρξης  
Μέθοδος διδασκαλίας: αναστοχαστική δραστηριότητα  

Περίληψη: τα συμμετέχοντα άτομα συμφωνούν σε κοινούς κανόνες 

https://ideaboardz.com/
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Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 5 λεπτά 

Διδακτικοί στόχοι: Διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς που θα συμφωνήσουν από κοινού τα συμμετέχοντα 
άτομα, ώστε να νιώθουν άνετα και να μπορούν να εμπιστευθούν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

Περιγραφή δραστηριότητας: 

• Εξηγείτε στα συμμετέχοντα άτομα ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ικανότητα 
του να μπορείς να κατανοήσεις και να συμμετάσχεις σε διάλογο με άλλα άτομα, των οποίων οι απόψεις 
διαφέρουν από τις δικές σου, κρίνεται ως επιτακτική για τη δημοκρατική ιδιότητα του/της πολίτη/-ισσας και 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία και την ενίσχυση των δημοκρατικών κοινωνιών, αλλά και τη 
δημιουργία μιας κουλτούρας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

• Για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται απαραίτητο, κατά τη διάρκεια κάθε επιμόρφωσης, η ομάδα 
να έχει συμφωνήσει από κοινού σε ορισμένους βασικούς κανόνες. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα 
δραστηριότητα επικεντρώνεται στον καθορισμό και την κοινή αποδοχή ενός κώδικα συμπεριφοράς 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για μάθηση και αναστοχασμό. Σε αυτό το σημείο, 
θα πρέπει να επισημάνετε στα εκπαιδευόμενα άτομα πόσο σημαντικό είναι να έχουν σεβασμό, 
ανεκτικότητα και καλούς τρόπους, όταν συζητούν ευαίσθητα ζητήματα. 

• Εξηγείστε ότι θα τους παρουσιάσετε μία λίστα από κανόνες που έχετε προετοιμάσει και διαμοιράστε την 
οθόνη σας με τη λίστα με τους Προτεινόμενους Βασικούς Κανόνες (βλέπε Παράρτημα 1I).  

• Ζητήστε τους να διαβάσουν προσεκτικά τους Προτεινόμενους Βασικούς Κανόνες. Στη συνέχεια, τους λέτε 
ότι αν διαφωνούν με κάποιον από τους κανόνες μπορούν να το εκφράσουν στην ομάδα. Το ίδιο και αν 
θέλουν να προσθέσουν κάποιον κανόνα που θεωρούν σημαντικό και πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να 
προστεθεί στη λίστα. 

• Αφού συζητηθούν τυχόν διαφωνίες και ολοκληρωθεί η λίστα, εξηγείστε ότι θα πρέπει, σε επίπεδο ομάδας, 
να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς που συμφωνήθηκαν από όλες/-ους/-α, ώσπου να 
ολοκληρωθεί η επιμόρφωση. 

• Στείλτε σε όλες/-ους/-α την αναδιαμορφωμένη λίστα με τους κανόνες. 
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Αν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, κάποιο από τα συμμετέχοντα άτομα παρεκτραπεί, με ευγενικό τρόπο, 
παραπέμψτε το στον κανόνα ή τους κανόνες που αθέτησε και υπενθυμίστε στα υπόλοιπα ότι συμφώνησαν από 
κοινού να τηρούν πιστά τους εν λόγω κανόνες. 

 
3.4.4 Ενότητα 1: Δ. Παρουσίαση του έργου FAROS – Τι είναι έγκλημα μίσους 
 

Μέθοδος διδασκαλίας: γνωστική, αναστοχαστική δραστηριότητα  

Περίληψη: τα συμμετέχοντα άτομα γνωρίζουν τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου FAROS και έρχονται σε πρώτη 
επαφή με τον όρο «έγκλημα μίσους» και με μερικούς άλλους σχετικούς όρους 

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Να κατανοήσουν τα εκπαιδευόμενα άτομα το σκοπό της εκπαίδευσης, 

• Να κατανοήσουν τι είναι τα εγκλήματα μίσους και άλλες σχετικές έννοιες. 
 
Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Διαμοιράστε στην οθόνη σας power point με το περιεχόμενο του Παραρτήματος 1ΙΙ και παρουσιάστε σύντομα 
το έργο FAROS και τους στόχους του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το Θεωρητικό 
υπόβαθρο της 1ης Ενότητας. 

2. Έπειτα δείξτε στην οθόνη τους σύντομους ορισμούς που είναι διαθέσιμοι στο θεωρητικό υπόβαθρο της 
παρούσας ενότητας. Χρησιμοποιώντας τους λεπτομερείς ορισμούς, μπορείτε να αναλύσετε περαιτέρω τους 
όρους που σχετίζονται με τα εγκλήματα μίσους και να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες. 

Σημείωση: Δεν είναι αναγκαίο να δώσετε όλες τις πληροφορίες με μιας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα 
σας δοθούν πολλές ευκαιρίες να προσθέσετε στοιχεία και να διαλευκάνετε περισσότερο τους όρους παρατηρώντας 
και τις ανάγκες των επιμορφούμενων ατόμων. 

3.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
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3.5.1 Παράρτημα 1I 
 

Η συμφωνία σε ένα σύνολο κανόνων σχετικά με το πώς μπορούν οι άνθρωποι να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
συμβάλλει αποφασιστικά σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον μάθησης. 

Προτεινόμενοι κανόνες: 

• Απενεργοποιούμε τον ήχο από τα κινητά μας. 
• Ακούμε με προσοχή και δεν διακόπτουμε. 
• Συμμετέχουμε ενεργά στις δραστηριότητες.  
• Μοιραζόμαστε εμπειρίες και απόψεις. 
• Θεωρούμε όλες τις ερωτήσεις σημαντικές.  
• Είμαστε ανοιχτοί/-ές/-ά σε νέες ιδέες και προτάσεις. 
• Σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων ατόμων. 
• Δεν ασκούμε κριτική στις απόψεις των άλλων ατόμων. Αν διαφωνούμε, λέμε απλώς την άποψή μας όταν 

έρθει η σειρά μας. 
• Πριν εκφράσουμε απόψεις ή συναισθήματα, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε επιλέξει λέξεις και φράσεις που 

δεν πληγώνουν κανένα άτομο ή ομάδα. 
• Οι προσωπικές πληροφορίες και απόψεις που εκφράζονται στην ομάδα είναι εμπιστευτικές και 

παραμένουν εντός της ομάδας.  
• Κάνουμε ειλικρινά σχόλια.  
• Διατηρούμε θετική στάση και διάθεση, συνεισφέροντας σε ένα ευχάριστο κλίμα. 
• Έχουμε συνείδηση του χρόνου που καταλαμβάνουμε με τις παρεμβάσεις μας και συνειδητά αφήνουμε 

χρόνο για όλα τα άτομα που συμμετέχουν. 
• Δεν κάνουμε υποθέσεις για τις εμπειρίες και τις ταυτότητες των άλλων ατόμων. 
• Αποδεχόμαστε την ποικιλομορφία της ανθρώπινης ύπαρξης. 
• Αποδεχόμαστε και αγκαλιάζουμε όλα τα συναισθήματά μας. Είναι φυσικό να νιώθουμε κάπως άβολα ή 

αμήχανα όταν συζητάμε ευαίσθητα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, η σεξουαλικότητα. 

 
 
3.5.2 Παράρτημα 1IΙ  

Παρουσίαση του έργου FAROS 

Παρά τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες που επιδιώκουν να προωθήσουν την αρχή της ισότητας και το δικαίωμα 
όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές 
υπηρεσίες, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας παραμένουν ένα μείζον πρόβλημα 
για τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, το ισχύον πλαίσιο προστασίας δεν προλαμβάνει και 
καταπολεμά τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Συνεπώς, τα ρατσιστικά 
εγκλήματα κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα δεν αναφέρονται επαρκώς, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν 
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γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ούτε έχουν λάβει κάποια 
εκπαίδευση. 

Το έργο FAROS αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, 
παρακολούθησης και πρόληψης και στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, 
αμφιφοβικών, ιντερφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και βίας.  

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω:   
i. της βελτίωσης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών δημοσίων φορέων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και 
ii. της δημιουργίας ενός δικτύου φορέων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών που θα λειτουργεί ως δίχτυ 

ασφαλείας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 
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4. Ενότητα 2: Τόσο κοντά, και τόσο μακριά…  

Θεωρητικό υπόβαθρο  

4.1  ΕΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ   

Οι κοινωνικές νόρμες, οι άγραφοι νόμοι όπως λέγονται συχνά, υπάρχουν σχεδόν παντού, από το τον τρόπο που 
τρώμε, μέχρι το πώς αντιδρούμε σε διαφορετικές καταστάσεις, πώς συμπεριφερόμαστε και τι κάνουμε και σπάνια 
συνειδητοποιούμε ότι εναρμονίζουμε τη συμπεριφορά μας σύμφωνα με αυτές.  

Μας κυβερνούν με την έννοια ότι μας λένε τι να κάνουμε, τι να νιώθουμε και τι να σκεφτόμαστε. Συχνά τις 
υιοθετούμε χωρίς δεύτερη σκέψη επειδή προσδίδουν κύρος, μια κοινωνικά αποδεκτή κοινωνική ταυτότητα αλλά και 
μια εσωτερική συνοχή -είναι βολικό να υπάρχουν και να μας δίνουν μια κατεύθυνση την οποία αλλιώς θα χρειαζόταν 
να την αναζητήσουμε μόνοι/-ες/-α μας, κάτι που είναι προφανώς πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό, αλλά τελικά 
απαραίτητο σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η ανασφάλεια εξηγεί το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αγκιστρώνονται 
στις νόρμες. Αυτό τους βοηθά να καθησυχάσουν τυχόν εσωτερικές συγκρούσεις και να επιβεβαιώσουν ότι η 
ταυτότητά τους έχει μεγαλύτερη αξία από άλλες και είναι πιθανόν να οδηγηθούν να τις τιμωρήσουν επειδή δεν 
συμμορφώνονται προβάλλοντας/αποδίδοντας σε αυτές όλων των ειδών τις αναξιοπρεπείς, επονείδιστες 
συμπεριφορές και χαρακτηριστικά. Πολλές τρέχουσες εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές εντάσεις μπορούν 
επίσης να αποδοθούν σε αυτήν τη διαδικασία. 

Οι νόρμες είναι κοινωνικές κατασκευές που επαναλαμβάνονται και παράγονται σε αναρίθμητα διαφορετικά μέρη. 
Ενισχύονται μέσα από αφηγήσεις, λαϊκές ρήσεις, παιδικά αναγνώσματα, σχολικά βιβλία, τραγούδια, ταινίες, ΜΜΕ 
κ.α. Δεν μπορεί να τις δημιουργήσει ένα άτομο ούτε καν ένα κράτος. Διαβάζοντας τον Γάλλο φιλόσοφο Michel 
Foucault (1978), μπορούμε να πούμε ότι το κράτος και οι νόμοι ενσωματώνουν αυτούς τους κανόνες παρά τους 
δημιουργούν. Η υλοποίησή τους από τους νόμους, τούς κάνει να φαίνονται πιο σταθεροί και αδιαπραγμάτευτοι από 
ό,τι είναι στην πραγματικότητα. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή των νορμών είναι ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να τις ελέγξει. Επαναλαμβάνονται στην 
καθημερινή ζωή, σε οργανώσεις των πολιτών, στις κρατικές υπηρεσίες, στα συνδικάτα, στις εκκλησίες, στα σχολεία, 
στα πανεπιστήμια και σε πολλά άλλα μέρη. Όλοι/-ες/-α συμμετέχουμε λιγότερο ή περισσότερο στη δημιουργία και 
στη διατήρηση τους, επαναλαμβάνοντας τες και υπακούοντας σε αυτές. Αφού το παραδεχτούμε, είναι επίσης 
σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι νόρμες μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι σταθερές. Άλλωστε, πολλές από αυτές 
είναι αντιφατικές και αλληλοακυρώνονται. Όταν αρχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά και να περιθωριοποιούν 
ανθρώπους και ολόκληρες ομάδες, οφείλουμε να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τις 
καταπολεμήσουμε και να τις αλλάξουμε.  

Φαίνεται λοιπόν ότι, στην παρούσα φάση, είναι αναγκαίο να αμφισβητήσουμε τις νόρμες που σχετίζονται με το 
φύλο και τη σεξουαλικότητα αφού δημιουργούν ανισότητες και αποκλεισμούς για τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα και να αναλογιστούμε κατά πόσο το βλέμμα μας είναι αντικειμενικό. Αρχικά, υιοθετώντας μια κριτική, 



 

42 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

διερευνητική προσέγγιση ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση και τις εμπειρίες των ανθρώπων, καθώς 
και τις αλληλεπιδράσεις που αφορούν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, την επιλογή και τις συνθήκες εργασίας, την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και άλλες πτυχές της οργανωμένης κοινωνικής ζωής.  

Παρά το γεγονός ότι εστιάζουμε στα εγκλήματα μίσους, η δουλειά μας θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική 
εάν προσεγγίζαμε το ζήτημα με ένα ευρύτερο όραμα θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις δυσλειτουργικές 
ετεροκανονικές αντιλήψεις. Η κατανόηση της έννοιας της Ετεροκανονικότητας, την οποία εισήγαγε η θεωρία queer 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποδεικνύεται χρήσιμη ως προς αυτόν το στόχο. Σύμφωνα με την 
ετεροκανονικότητα, η ετεροφυλοφιλία είναι ο «κανονικός» σεξουαλικός προσανατολισμός και όλοι οι άλλοι 
προσανατολισμοί αποκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Ως εκ τούτου, ομαλοποιούνται όλες οι συμπεριφορές, αξίες 
και πολιτισμικές πτυχές που σχετίζονται και ενισχύουν την ετεροφυλοφιλία. Επιπλέον, η ετεροκανονικότητα 
αναγνωρίζει την ύπαρξη μόνο δύο φύλων, του αρσενικού και του θηλυκού, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
καθορισμένους ρόλους μέσα στην οικογένεια, το σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία και μας υποχρεώνει να 
επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Η ετεροκανονικότητα λοιπόν, διαιωνίζει την άποψη ότι τα φύλα είναι δύο, 
περιθωριοποιώντας τα άτομα που υπάρχουν εκτός αυτών, αλλά και εκείνα που απορρίπτουν τους παραδοσιακούς, 
πατριαρχικούς ρόλους και τις έμφυλες προσδοκίες. Αυτό γίνεται φανερό, με την εξόντωση που επιχειρείται σε 
άτομα που γεννιούνται ίντερσεξ, κάτι που συμβαίνει ευρέως άλλωστε, μέσω διορθωτικών επεμβάσεων όταν είναι 
νεογέννητα. Το σύστημα προφυλάσσει τις νόρμες του με κάθε κόστος. Πολλοί γιατροί, εκμεταλλευόμενοι/-ες τη 
βιασύνη των γονιών να δώσουν ένα φύλο στο παιδί τους πριν γυρίσουν από το μαιευτήριο στο σπίτι (αγόρι κατά 
προτίμηση), προτείνουν και εκτελούν διορθωτικές επεμβάσεις στο φύλο των ίντερσεξ παιδιών, κάτι που πολύ συχνά 
αποβαίνει καταστροφικό για τη μελλοντική ζωή των ατόμων που τις υπέστησαν χωρίς τα ίδια να είναι σε θέση να 
συναινέσουν. 

Μια ετεροκανονική στάση τοποθετεί επίσης τα άτομα που είναι ετεροφυλόφιλα (στρέιτ) σε μια προνομιακή ομάδα. 
Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι άνδρες ή γυναίκες (ανάλογα με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση), 
εμφανίζουν ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά τους και εκτελούν 
ξεχωριστές λειτουργίες στην κοινωνική ζωή, βάσει του φύλου τους. Αυτά τα άτομα συχνά απολαμβάνουν 
μεγαλύτερο κύρος και προνόμια τα οποία στερούνται τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, τρανς, ίντερσεξ κ.ά. άτομα. 
Αυτά τα προνόμια, σε πολλές περιπτώσεις, εκφράζονται και επιβάλλονται με έμμεσους τρόπους.  

Σύμφωνα με την ετεροκανονικότητα, η πιο επιθυμητή πορεία ζωής για κάθε άτομο είναι συνήθως εκείνη που 
περιλαμβάνει την εύρεση συντρόφου του «αντίθετου» φύλου στην αρχή της ενηλικίωσης, τον γάμο, την απόκτηση 
παιδιών και την ανάληψη παραδοσιακών έμφυλων ρόλων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, είναι εντελώς 
αυθαίρετο να υποθέτουμε ότι όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν κάποια μέρα να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά, 
ή να ρωτάμε μία κοπέλα εάν έχει αγόρι, χωρίς να γνωρίζουμε αν ελκύεται στην πραγματικότητα από τους άνδρες. 
Αυτή η στάση προϋποθέτει περαιτέρω ότι όλοι οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι επιθυμούν να ακολουθούν τις παραδόσεις 
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και τους θεσμούς του στρέιτ πληθυσμού. Πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορεί να επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το 
μονοπάτι, αλλά πολλά άλλα μπορεί να μην το θέλουν, όπως ακριβώς και κάποια ετεροφυλόφιλα άτομα4. 

Ο δυισμός του φύλου, συγκεκριμένα, φαίνεται ότι από πολύ νωρίς στις ανθρώπινες κοινωνίες ήταν σαφώς 
μεροληπτικός προς την πλευρά των ανδρών, πείθοντας ακόμη και τις γυναίκες ότι ήταν κατώτερες. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θεωρούν τον ανδρισμό ανώτερο από τη θηλυκότητα, με αποτέλεσμα οι άνδρες που εμφανίζουν 
«γυναικεία» χαρακτηριστικά ή λειτουργίες να αντιμετωπίζονται με απέχθεια και περιφρόνηση αφού αποποιήθηκαν 
την ισχυρή τους θέση και να ταυτίζονται αυτόματα με την παθητικότητα, την ανηθικότητα και τη διακοπή της 
προόδου. Σύμφωνα με την ίδια οπτική, οι λεσβίες συχνά θεωρούνται ανάξιες, απειλή στο κυρίαρχο σύστημα καθώς 
δεν εξαρτώνται από τους άνδρες και υποφέρουν από διπλή διάκριση, και ως γυναίκες και ως ομοφυλόφιλοι 
άνθρωποι. Αυτά τα παραδείγματα δίνουν μια ιδέα για τη σύνδεση της ετεροκανονικότητας με τον σεξισμό, την 
ομοφοβία, την αμφιφοβία, την τρανσφοβία και την ιντερφοβία και δείχνουν πώς οι κοινωνικές νόρμες και αξίες 
επιβάλλουν μια σεξιστική ηθική, συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις διακρίσεις, επηρεάζοντας τις 
στάσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων εκμηδενίζοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.  

Αλλά και τα ετεροφυλόφιλα άτομα υφίστανται επίσης τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την 
ετεροκανονικότητα. Αγωνίζονται κι αυτά να ανταποκριθούν στις επιταγές της ετεροκανονικότητας θυσιάζοντας 
συχνά τις ιδιαιτερότητες και τα ταλέντα τους και αναλαμβάνουν επιβεβλημένους ρόλους στις συντροφικές σχέσεις. 
Οι επιλογές τους περιορίζονται σημαντικά όσον αφορά τις σπουδές, την εργασία, τις οικιακές υποχρεώσεις και 
πολλές άλλες πτυχές της ζωής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προστριβές και συγκρούσεις στον καταμερισμό 
καθηκόντων στις συντροφικές σχέσεις (π.χ. σχετικά με τις οικιακές δουλειές και την απόκτηση χρημάτων). Η 
συμμόρφωση με έναν κανόνα προκαλεί πίεση και εμποδίζει τους ανθρώπους να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητες 
και την προσωπικότητά τους. Οι άνδρες, για παράδειγμα, μπορεί να αποφεύγουν να διατηρούν στενές φιλίες με 
άλλους άντρες και να αποφεύγουν τη σωματική επαφή μαζί τους για να μην θεωρηθούν θηλυκοποιημένοι ή γκέι. 
Στην προσπάθειά τους να φανούν «αρκετά άνδρες» οδηγούνται σε επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως επικίνδυνη 
οδήγηση, πρόωρη έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής, σεξ χωρίς προφυλάξεις, χρήση ουσιών και αλκοόλ κ.α. Όλα/-
ες/-οι καταδυναστευόμαστε από το αόρατο χέρι της ετεροκανονικότητας που μας κρατά φυλακισμένα/-ες/-ους στα 
κουτιά του φύλου μας περιορίζοντας την οπτική και τις επιλογές μας. 

Η αμφισβήτηση των ετεροκανονικών απόψεων δεν είναι το ίδιο με την αμφισβήτηση της ετεροφυλοφιλίας: η 
σεξουαλικότητα των ετεροφυλόφιλων ανθρώπων είναι εξίσου έγκυρη και σημαντική όπως και των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων. Πρόκειται απλώς για την αμφισβήτηση της άποψης ότι η ετεροφυλοφιλία είναι η μόνη φυσιολογική, φυσική 
ή καλή μορφή σεξουαλικότητας και επιβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι εξίσου υπαρκτά και 
έγκυρα. Εξ αιτίας των ετεροκανονικών απόψεων και πρακτικών, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συχνά περιθωριοποιούνται και 
αντιμετωπίζονται ως κατώτερα, ανώμαλα ή ότι βρίσκονται σε σύγχυση. Η ετεροφυλοφιλία αποτελεί τον 
«φυσιολογικό» σεξουαλικό προσανατολισμό και, ενώ μπορεί να αναγνωρίζεται η ύπαρξη και άλλων σεξουαλικών 
προσανατολισμών, αυτές κατηγοριοποιούνται ως αποκλίσεις από αυτό που θεωρείται κανονικό, αντί να 

                                                

4 Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να έχει ετεροκανονικές απόψεις, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που δεν είναι ετεροφυλόφιλα. 

Επίσης πολλά ετεροφυλόφιλα άτομα αγκαλιάζουν την ποικιλομορφία της σεξουαλικότητας και των έμφυλων ταυτοτήτων. 
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αναγνωρίζεται και να επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι προσανατολισμοί αποτελούν φυσικές εκφράσεις της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας. Ως εκ τούτου, άτομα των οποίων η ταυτότητα φύλου ή η σεξουαλικότητα διαφέρουν από αυτό 
που θεωρείται «φυσιολογικό» συχνά ενθαρρύνονται, ρητά ή υπόρρητα, να ζήσουν τη διαφορετικότητά τους «πίσω 
από κλειστές πόρτες». 

Όταν η σεξουαλικότητα ή το φύλο ενός ατόμου δεν συμμορφώνεται με τα άκαμπτα και κυρίαρχα κοινωνικά ιδανικά, 
αυτό το άτομο μπορεί να γίνει «άλλο», άγνωστο και ανοίκειο και να προκαλέσει ομοφοβικά και τρανσφοβικά 
αισθήματα. Η άποψη ότι τα ΛΑΟΤΚΙ+ άτομα είναι κάπως ελαττωματικά, επικίνδυνα, διαφορετικά από τα 
ετεροφυλόφιλα άτομα, οδηγεί σε ομοφοβία, τρανσφοβία, ιντερφοβία, αμφιφοβία και άλλες μορφές προκατάληψης 
και διάκρισης και έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική και συναισθηματική ευημερία αυτών των ατόμων. Επιπλέον, 
άτομα που δεν συμμορφώνονται με ετεροκανονικά πρότυπα συχνά στερούνται πολλά από τα δικαιώματα και οφέλη 
που αυτονόητα απολαμβάνουν αυτά που θεωρούνται άνδρες ή γυναίκες, ειδικά στο πλαίσιο μιας ετεροφυλόφιλης 
σχέσης. 

Η ετεροκανονικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με κακές προθέσεις. Ακόμα και οι άνθρωποι που επιβεβαιώνουν 
την ύπαρξη όλων των ταυτοτήτων φύλου και των σεξουαλικών προσανατολισμών μπορεί να ενστερνίζονται 
ετεροκανονικές απόψεις. Απόψεις όπως «ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μια “επιλογή” ή ένας “τρόπος 
ζωής”» ή «στα αγόρια αρέσει το μπλε και στα κορίτσια το ροζ» αντανακλούν τις ετεροκανονικές απόψεις, αν και 
αυτές οι πεποιθήσεις μπορεί να εκφράζονται από άτομα που αποδέχονται την ποικιλομορφία.5  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ετεροκανονικές απόψεις και πρακτικές επαναλαμβάνονται διαρκώς σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα από τη στιγμή που γεννιόμαστε, με αποτέλεσμα να μας φαίνονται σταθερές, 
αδιαπραγμάτευτες, φυσικές και αυτονόητες.6  

Ωστόσο, επειδή η νόρμα της ετεροκανονικότητας πιέζει ασύμμετρα τα άτομα, περιορίζει τις δυνατότητές τους και 
οδηγεί σε αδικίες, κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις και τιμωρητικές, κακοποιητικές ή/και βίαιες συμπεριφορές, η 
ανατροπή της καθίσταται αναγκαία εντός ενός δημοκρατικού πλαισίου. (Αυτό δεν κάνουμε άλλωστε με την πολιτική 
και τις ιδεολογίες; Τις αμφισβητούμε και τις αλλάζουμε όταν δεν εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των ανθρώπων. 
Και αυτή είναι η μόνη μας προστασία από φαινόμενα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, όπως οι μαζικοί 
αφανισμοί μειονοτήτων7).  

Η ανατροπή των έμφυλων κανόνων περνάει μέσα από μια μακρά διαδικασία αμφισβήτησης που τους καθιστά 
ασταθείς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ιδιωτική ζωή αλλά και στις στάσεις, συμπεριφορές και ρόλους 

                                                

5 Άλλες απόψεις που βασίζονται στη νόρμα της ετεροκανονικότητας είναι ότι «υπάρχουν παιχνίδια για αγόρια και παιχνίδια για 
κορίτσια», «ο γάμος είναι η κατάληξη κάθε σοβαρής σχέσης», «όλοι οι τρανς άνθρωποι θέλουν να κάνουν εγχείρηση επιβεβαίωσης 
φύλου γιατί μόνο έτσι θα γίνουν «αληθινοί» άνδρες ή «αληθινές» γυναίκες» «η αναπαραγωγική υγεία αφορά μόνο τις γυναίκες και όχι 
τους τρανς άνδρες» (οι τρανς άνδρες επίσης χρειάζονται πρόσβαση στο PAP τεστ, σε ασφαλείς αμβλώσεις και άλλες σχετικές 
υπηρεσίες), «τα αμφιφυλόφιλα άτομα δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι θέλουν» και πολλές άλλες. 
6 Για περισσότερα, βλ. την έννοια της επιτελεστικότητας (performativity), που εισήγαγε η θεωρητικός J. Butler.  
7 Βλ. εκκαθαρίσεις ομοφυλόφιλων στη Ρωσία και την Τσετσενία. 
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που αναλαμβάνουμε στο δημόσιο χώρο, στην πολιτική, στην εργασία και σε κάθε είδους υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους ανθρώπους.8  

Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO κ.α.,  μέσω νομοθετημάτων, διακηρύξεων, συμφωνιών και 
προγραμμάτων τοποθετούν αυτά τα ζητήματα σε πλαίσια συζήτησης και διαπραγμάτευσης.  

4.1.1 Πηγές 
A Feminist Theory Dictionary. (2007). Compulsory heterosexuality. Ανακτήθηκε από: 
http://afeministtheorydictionary.wordpress.com/2007/07/18/compulsory-heterosexuality 

Barker, M., J. (2021). What’s wrong with heteronormativity?. Rewriting the rules. Ανακτήθηκε από: http://rewriting-
the-rules.com/gender/whats-wrong-with-heteronormativity 

International Encyclopedia of the Social Sciences (χ.χ). Heteronormativity. Ανακτήθηκε από:  
http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/heteronormativity 

Tatum, E. (2014). ‘Who’s the man?’: Heteronormativity and queer relationships. Στο Everyday Feminism. 
Ανακτήθηκε από:  http://everydayfeminism.com/2014/04/whos-the-man 

 

4.2  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ   

  
Οι όροι που παρατίθενται παρακάτω είναι βασισμένοι σε αυτούς που χρησιμοποιούνται από τις διεθνείς συνθήκες 
και άλλους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Οι ορισμοί αυτοί έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στις αρχές της Yogyakarta σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου. 

                                                

8 Είναι προφανές ότι οι χώροι εργασίας διαρθρώνονται εντός ενός ετεροκανονικού  πλαισίου, στο οποίο υπονοείται ότι το φύλο και η 
ετεροφυλοφιλία συνδέονται άρρηκτα. 

http://everydayfeminism.com/2014/04/whos-the-man
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Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (σεξουαλικός προσανατολισμός), των τρανς ατόμων 
(ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου), των ίντερσεξ ατόμων (χαρακτηριστικά φύλου), αλλά και όλων των άλλων 
υποκατηγοριών επειδή τα άτομα βιώνουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους το φύλο τους. Ενώ τα βιώματα 
των εμπλεκομένων ατόμων μπορεί να είναι διαφορετικά, οι ομάδες συχνά συγκλίνουν υπό έναν και μοναδικό γενικό 
όρο καθώς έτσι τους δίνεται κατ’ αρχάς, η δυνατότητα να χτίσουν την ταυτότητά τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες 
τους με άλλα άτομα και να γίνουν ορατοί/-ές/-ά στην κοινωνία. Άλλος ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι η επίτευξη 
της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αναφορικά με τα δικαιώματά τους, τα οποία συχνά παραβιάζονται, και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 
Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω ταξινομήσεις, επειδή χρειαζόμαστε κοινώς αποδεκτούς ορισμούς 
ώστε να αναδείξουμε ότι αρκετοί άνθρωποι στιγματίζονται, αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και θανάτωση εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, της έκφρασης ή 
των χαρακτηριστικών του φύλου τους. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να γίνει καμία παραχώρηση στην 
ελευθερία του ατόμου και στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικής του αυτοδιάθεσης. Επίσης, οι 
όροι αυτοί αποτελούν ένα μέσο για να κερδίσουν ορατότητα κι άλλες ταυτότητες, πέρα από τις συνηθισμένες και 
όλοι/-ες/-α να ανακαλύψουμε την ομορφιά της ποικιλομορφίας που μας περιβάλλει.  

H γνώση, η κατανόηση και η σωστή χρήση των όρων που χρησιμοποιούνται από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ορθή αναπαράσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων και διεκδικήσεων. 
Μπορεί να δυσκολεύεστε να τους καταλάβετε ή να τους θυμηθείτε. Αυτό δεν μπορεί να σας εμποδίσει από το να 
σέβεστε τα άτομα και τα δικαιώματά τους.  

Πολύ συχνά, όροι που χρησιμοποιούνται από δημόσιους λειτουργούς, ακόμη και από άτομα που επιθυμούν να 
προσεγγίσουν ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου με καλή πρόθεση, φέρουν ένα 
έντονα αρνητικό φορτίο, έχοντας χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια στιγματιστικά, με στόχο να κακοποιήσουν 
και να περιθωριοποιήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Άλλοι όροι και εκφράσεις φέρουν επίσης και το ιατρικό και 
ψυχιατρικό στίγμα που βάραινε (και συνεχίζει, δυστυχώς, ακόμη να βαραίνει κάποιες φορές) τις ΛΟΑΤΚΙ+ 
ταυτότητες: όροι που χρησιμοποιήθηκαν για να θέσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έξω από τα όρια του "φυσιολογικού", 
του "υγιούς" και του κοινωνικά αποδεκτού. Η χρήση τέτοιων όρων και εκφράσεων είναι τραυματική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα, λειτουργεί όμως και διαβρωτικά σε πολύ περισσότερα επίπεδα, ακυρώνοντας ταυτότητες και βιώματα, και 
συντηρώντας τα ομοφοβικά, αμφιφοβικά, ιντερφοβικά και τρανσφοβικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 

……………………………………………………… 

ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+): Ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για την κοινότητα των Λεσβιών, των Ομοφυλόφιλων, των 
Αμφιφυλόφιλων, των Τρανς, των Koυίρ και των Ίντερσεξ ατόμων. Το σύμβολο «+» αφορά επιπλέον ταυτότητες 
φύλου και σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Το ακρωνύμιο αυτό κωδικοποιήθηκε από το κίνημα που διεκδικεί τα 
δικαιώματα των μη ετεροφυλόφιλων ανθρώπων ή/και εκείνων που το κοινωνικό τους φύλο δεν συμφωνεί με το φύλο 
που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Τα κύρια αιτήματά τους είναι η προώθηση της ισονομίας, της ισότητας και 
της ίσης μεταχείρισης και η κατάργηση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, 
την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον συνολικό πληθυσμό 
είναι περίπου 10%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αυξάνεται όσο οι κοινωνίες είναι περισσότερο ανεκτικές στις 
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ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αυτοπροσδιορίζονται ανοιχτά χωρίς να φοβούνται ότι θα υπάρξουν 
συνέπειες. [Στην αγγλική γλώσσα, LGBTQI+: Lesbian, Gay, Transsexual, Bisexual, Queer, Intersex +]. 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα, η έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου δεν είναι το ίδιο πράγμα. 
Αποτελούν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πλευρές του κάθε ατόμου. Ενώ οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς και οι ίντερσεξ άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, αποτελεί κοινό τους 
στοιχείο το γεγονός ότι συχνά υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, με την αιτιολογία ότι 
δεν εμπίπτουν στα αυστηρά δυαδικά πρότυπα του βιολογικού και κοινωνικού φύλου.  

Βιολογικό φύλο (Sex) ή φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση: Πρόκειται για την ταξινόμηση των ατόμων σε 
αρσενικό ή θηλυκό ή ίντερσεξ. Κατά τη γέννηση, αποδίδεται στα βρέφη ένα φύλο, βασισμένο στα ανατομικά τους 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι παράγοντες που καθορίζουν το φύλο, όπως ορίζεται από τη βιολογία,  είναι γενετικοί, 
βιολογικοί και ορμονικοί. Επομένως, αν ένα άτομο είναι αρσενικό, θηλυκό ή ίντερσεξ εξαρτάται από ένα συνδυασμό 
χαρακτηριστικών όπως: χρωμοσώματα, ορμόνες, εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Τα άτομα των οποίων το βιολογικό φύλο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αρσενικό ή θηλυκό, κατηγοριοποιούνται ως ίντερσεξ. Το βιολογικό φύλο αποτελεί φάσμα και όχι μια ενιαία 
κατηγορία. 

Κοινωνικό φύλο (Gender): Αναφέρεται, παραδοσιακά, στην κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του να είσαι 
άνδρας ή γυναίκα και συμπεριλαμβάνει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που αποδίδονται στους άνδρες και τις 
γυναίκες από την εκάστοτε κοινωνία. Το κοινωνικό  φύλο  είναι  ως  εκ  τούτου  άρρηκτα  συνδεδεμένο με τις 
κοινωνικές προσδοκίες που συνδέονται με το αντιληφθέν ως βιολογικό φύλο των ατόμων. Όλες οι κοινωνίες ορίζουν 
συγκεκριμένα και διαφορετικά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως 
κατάλληλα για το καθένα από τα δύο φύλα. Το κοινωνικό φύλο εμπεριέχει όλες τις κοινωνικές συμπεριφορές και τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά (στάση σώματος, τρόπος ομιλίας, τρόπος σκέψης, περπατήματος, χρήση γλώσσας, 
ντύσιμο, κομμώσεις κ.α.) που θεωρούνται αποκλειστικά ή κυρίαρχα για το κάθε φύλο. Μέχρι σήμερα, με εξαίρεση 
λίγες περιπτώσεις, η διαφορά των φύλων έχει λάβει παντού και πάντα ιεραρχικό πρόσημο, με το αρσενικό να 
θεωρείται ανώτερο από το θηλυκό, πράγμα που έχει επιφέρει διαφόρων ειδών ασυμμετρίες. Μερικά άτομα δεν 
ταυτίζονται με το δίπολο άνδρας/γυναίκα. Το κοινωνικό φύλο υφίσταται ανεξάρτητα από το βιολογικό φύλο και το 
κοινωνικό φύλο ενός ατόμου δεν αντιστοιχεί πάντα με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. 

Έμφυλοι ρόλοι (Ρόλοι των φύλων - Gender roles, Στερεότυπα φύλου): Περιλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές 
συμπεριφορές και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται αποκλειστικά ή κυρίαρχα για το κάθε φύλο, π.χ. 
ότι η γυναίκα πρέπει να είναι τρυφερή, υπομονετική, γλυκιά και λιγομίλητη και ο άνδρας πρέπει να είναι γενναίος, 
στωικός και ισχυρογνώμων. Το τι «θεωρείται» ανδρική ή γυναικεία συμπεριφορά διαμορφώνεται και επιβάλλεται 
στο άτομο από την εκάστοτε κοινωνία και δεν πηγάζει «φυσικά», από το βιολογικό φύλο. Τις τελευταίες δεκαετίες, 
χάρη στο κίνημα του φεμινισμού και τη χειραφέτηση της γυναίκας, αλλά και την πίεση που ασκείται από το κίνημα 
για «ανυπακοή» και μη προσαρμογή στις έμφυλες νόρμες, οι ρόλοι αυτοί αμφισβητούνται, ενώ υπάρχει επίσης 
έντονος διάλογος για το αν οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο φύλα οφείλονται σε έμφυτα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου ή εάν αποκτήθηκαν λόγω της άκριτης επιβολής τους από την 
κοινωνία. 
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Δυαδικότητα του Φύλου (Gender binary): Η αντίληψη και παραδοχή ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα: άνδρας και 
γυναίκα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή δεν μπορούν να υπάρχουν άτομα που αυτοπροσδιορίζονται με ρευστά ή non-
binary φύλα. Ως μοντέλο αποτελεί προϊόν του Δυτικού -κατά κύριο λόγο- πολιτισμού. Άλλοι πολιτισμοί 
χρησιμοποιούν διαφορετικά (περισσότερο ή λιγότερο) μοντέλα για την κατηγοριοποίηση των φύλων. 

Χαρακτηριστικά φύλου (Sex characteristics): Αφορούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά των φύλων. Χωρίζονται σε 
πρωτογενή (χρωμοσώματα, ορμονική δομή, εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα) και δευτερογενή 
(π.χ. τριχοφυΐα, φωνή, σκελετική δομή). 

Ίντερσεξ (Intersex): Ο όρος Ίντερσεξ αντιπροσωπεύει το φάσμα της ποικιλομορφίας των χαρακτηριστικών φύλου 
που φυσιολογικά εμφανίζονται στο ανθρώπινο είδος και δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν αυστηρά ως αρσενικά 
ή θηλυκά ή ανήκουν ταυτόχρονα και στις δύο. Πρόκειται για όρο «ομπρέλα», που περιλαμβάνει το φάσμα των 
ίντερσεξ καταστάσεων που απαντώνται φυσικά στο ανθρώπινο είδος. Μέχρι τώρα είναι γνωστές και περιγράφονται 
περίπου εξήντα διαφορετικές ίντερσεξ καταστάσεις. 

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:  
• Εξωτερικά γεννητικά όργανα που δεν εμπίπτουν στην τυπική ιατρική αντίληψη περί αμιγώς αρσενικού ή 

αμιγώς θηλυκού και άρα ταξινομούνται βάσει αυθαίρετης προσέγγισης  
• Μη τυπική ανάπτυξη των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων  
• Πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών 

οργάνων  
• Διαφοροποιήσεις στο χρωμόσωμα του φύλου  
• Μη τυπική ανάπτυξη των όρχεων ή των ωοθηκών  
• Μη τυπική (υπερβολική ή μειωμένη) παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με το φύλο  
• Μη τυπική ανταπόκριση του σώματος στις ορμόνες που σχετίζονται με το φύλο  

Οι ίντερσεξ καταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν διαφοροποιήσεις των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, των 
εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, των χρωμοσωμάτων φύλου ή των ορμονών που σχετίζονται με το φύλο. 
Επίσης, ο όρος ίντερσεξ δηλώνει την παραδοχή του φυσικού γεγονότος ότι το βιολογικό φύλο αποτελεί φάσμα και 
οι άνθρωποι με ποικιλομορφία χαρακτηριστικών φύλου, πέραν του αρσενικού και του θηλυκού, όντως υπάρχουν. 
Ανάλογα με το πόσο διευρυμένα τις ορίζουμε, οι ίντερσεξ καταστάσεις εμφανίζονται στο γενικό πληθυσμό με 
συχνότητα που κυμαίνεται από 0,05% έως >1,7%. Ακόμα και με τον πιο στενό ορισμό όμως (1 άτομο στα 2.000), 
οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι τόσο κοινοί όσο και οι άνθρωποι με κόκκινα μαλλιά. Η εκτίμηση του >1,7% δείχνει πιο 
κοντά στην πραγματικότητα και έχει αυξητική τάση όσο βελτιώνονται οι απεικονιστικοί γενετικοί έλεγχοι. 

Ένα ίντερσεξ άτομο γεννιέται ίντερσεξ. Μερικές κοινές παραλλαγές ίντερσεξ ατόμων διαγιγνώσκονται 
προγεννητικά μέσω προγεννητικού ελέγχου. Οι ίντερσεξ διαφορές μπορούν να είναι άμεσα ορατές κατά τη 
γέννηση. Κάποια από τα ίντερσεξ χαρακτηριστικά γίνονται εμφανή κατά την εφηβεία ή όταν γίνεται προσπάθεια 
σύλληψης ή τυχαία. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ίντερσεξ χαρακτηριστικά ενδέχεται να ανακαλυφθούν μόνο κατά τη 
διάρκεια αυτοψίας. 
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Πολύ συχνά, ίντερσεξ βρέφη και παιδιά, χειρουργούνται ή υφίστανται ορμονικές παρεμβάσεις για να αποκτήσουν 
πιο «αποδεκτά» από την κοινωνία έμφυλα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές αποτελούν κατάφωρη 
παραβίαση του δικαιώματος στη φυσική ακεραιότητα και αυτονομία και σε πολλές περιπτώσεις υπονομεύουν την 
σεξουαλική απόλαυση και έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για τα ίντερσεξ παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Οι 
επεμβάσεις αυτές θεωρούνται είδος βασανιστηρίου από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
Βασανιστηρίων, ενώ οι ιατρικές έρευνες κατατείνουν στο γεγονός ότι είναι επιβλαβείς και σίγουρα μη αναγκαίες. 
Ολοένα και περισσότερο, οι πρακτικές αυτές αναγνωρίζονται ως παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με δηλώσεις από διεθνή και εθνικά ιδρύματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, βιοηθικής και δεοντολογίας. 

Τα ίντερσεξ άτομα μπορεί να έχουν οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου και έκφραση 
φύλου. 

…………………. 

Ερωτικός/Σεξουαλικός προσανατολισμός: Ο ερωτικός/σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στην ικανότητα 
κάθε ατόμου για βαθιά συναισθηματική, στοργική και σεξουαλική έλξη, στενές και σεξουαλικές σχέσεις με άτομα 
διαφορετικού φύλου (ετεροφυλόφιλο άτομο), ιδίου φύλου (ομοφυλόφιλο άτομο ή γκέι, λεσβία) ή με παραπάνω από 
ένα φύλα (αμφιφυλόφιλο άτομο). Ομοφυλόφιλα, ετεροφυλόφιλα και αμφιφυλόφιλα άτομα βιώνουν αντίστοιχα 
σεξουαλικά και ερωτικά συναισθήματα με τα ετεροφυλόφιλα άτομα και είναι σε θέση να ερωτευτούν να αγαπήσουν 
και να δημιουργήσουν σχέσεις ισότιμες και μακροχρόνιες. 

Το κάθε άτομο από εμάς έχει σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν είναι ξεκάθαρο το ακριβές ποσοστό του πληθυσμού 
που είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. Τα ποσοστά ποικίλουν από μελέτη σε μελέτη, ενώ το ποσοστό 
όσων δηλώνουν ότι έχουν επαφές με άτομα του ίδιου φύλου είναι αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό όσων 
αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. Τα στοιχεία ποικίλουν ανάλογα με τα πολιτιστικά 
πρότυπα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα γενικότερα επίπεδα κοινωνικής αποδοχής. Ενώ δεν υπάρχουν 
ακριβή στοιχεία, γνωρίζουμε ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. 
Σε όλες τις ηπείρους, οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι αντιπροσωπεύουν μία αρκετά υπολογίσιμη 
μειονοτική ομάδα. 

Λεσβία (Lesbian): Ο όρος λεσβία αφορά μια γυναίκα που ελκύεται ρομαντικά, συναισθηματικά, σωματικά και 
σεξουαλικά από άλλες γυναίκες. 

Γκέι (Gay): Ο όρος γκέι αναφέρεται σε έναν άνδρα που ελκύεται ρομαντικά, συναισθηματικά, σωματικά και 
σεξουαλικά από άλλους άνδρες. Ωστόσο, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για να καλύπτει όλους τους γκέι άνδρες και 
γυναίκες.  

Αμφιφυλόφυλο άτομο (Bisexual/Bi): Ένα άτομο το οποίο ελκύεται ρομαντικά, συναισθηματικά, σωματικά και 
σεξουαλικά από πάνω από ένα φύλα. 
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Πανσέξουαλ (Pansexual/Omnisexual): Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν άτομα που έχουν 
ρομαντική, συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική επιθυμία για άτομα ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου. 

Ετερoφυλόφιλο άτομο (Heterosexual, Straight): Ένα άτομο το οποίο ελκύεται ρομαντικά, συναισθηματικά, 
σωματικά και σεξουαλικά από άτομα διαφορετικού φύλου. Ο όρος αυτός βασίζεται στην αποδοχή της δυαδικότητας 
του φύλου, εξ ου και η χρήση του συνθετικού «έτερο-». Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχουν μόνο δύο φύλα, αυτός ο 
όρος είναι ανακριβής. 

Ασέξουαλ (Asexual, Αce): Ως ασέξουαλ άτομο (που μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας, γυναίκα, 
transgender κ.λπ.) θεωρείται κάποιο άτομο που βιώνει μερική, ελάχιστη, ή καμία σεξουαλική έλξη. Η 
ασεξουαλικότητα αποτελεί φάσμα ταυτοτήτων, που αναφέρεται σε άτομα που βιώνουν λίγη έως καθόλου 
σεξουαλική έλξη. Οι ασέξουαλ άνθρωποι έχουν τις ίδιες συναισθηματικές ανάγκες με όλους τους άλλους 
ανθρώπους και είναι το ίδιο ικανοί να σχηματίζουν στενές προσωπικές σχέσεις. Πολλά ασέξουαλ άτομα 
αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, gay, straight, bi ή πανσέξουαλ. Η ασεξουαλικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με 
την αγαμία, που αποτελεί συνειδητή επιλογή και συγκεκριμένη κατάσταση ούτε με την χαμηλή λίμπιντο, η οποία 
μπορεί να προκληθεί από σωματικά ή ψυχικά αίτια. Επιπλέον, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται αυθαίρετα ως 
ασέξουαλ τα άτομα που δεν μπορούν να προβούν σε σεξουαλική πράξη λόγω κάποιας σωματικής αναπηρίας, 
καθώς, όπως προαναφέρθηκε η ασέξουαλ κατάσταση σχετίζεται με την σεξουαλική επιθυμία και όχι με την 
σωματική ικανότητα να προβεί κάποιο άτομο σε σεξουαλική πράξη. 

Questioning: ο όρος αυτός αναφέρεται σε ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία εξερεύνησης και κατανόησης 
του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας ή της έκφρασης φύλου τους. Συνήθως αναζητούν 
πληροφορίες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της ανάπτυξης της ταυτότητας τους. Μερικά 
άτομα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο για να αυτοπροσδιοριστούν μέσα στην ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητα. 

Ομόφυλα ζευγάρια: Καλύπτει σχέσεις ή ζευγάρια που αποτελούνται από δύο άτομα του ιδίου φύλου. 

Οικογένεια «Ουράνιο Τόξο»: Οικογένεια με γονείς που ανήκουν στο ίδιο φύλο ή ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. 
Μπορεί να οριστεί ως οποιοδήποτε άτομο που είναι λεσβία, γκέι, αμφιφυλόφιλο, τρανς, φυλοδιαφορετικό, ίντερσεξ 
ή κουίρ και έχει ή σχεδιάζει να αποκτήσει ένα ή περισσότερα παιδιά μέσω: (γνωστού ή άγνωστου) δωρητή 
σπέρματος, παρένθετης μητρότητας (με ή χωρίς αποζημίωση προς την παρένθετη μητέρα), αναδοχής, τεκνοθεσίας 
(εγχώριας ή διεθνούς), σχέσεων μεταξύ ατόμων διαφορετικής ταυτότητας φύλου, συν-κηδεμονίας ή με άλλους 
τρόπους. 

…………………………………….. 
Ταυτότητα φύλου - Έμφυλη ταυτότητα (Gender Identity): Η έννοια της ταυτότητας είναι έννοια ψυχολογική και 
αναφέρεται στον ατομικό και εσωτερικό τρόπο που βιώνεται το φύλο από κάθε άτομο. 
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Σε ό,τι αφορά τα τρανς άτομα, η δική τους εσωτερική ταυτότητα φύλου δεν συνάδει με το φύλο που τους αποδόθηκε 
κατά τη γέννηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια ταυτότητα φύλου, του άνδρα ή της γυναίκας (ή αγόρι ή 
κορίτσι), αλλά για μερικά άτομα το φύλο δεν ταιριάζει πλήρως σε μία από αυτές τις δύο επιλογές. Ο ΠΟΥ 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) έχει δώσει την εξής οδηγία για το φύλο: «Γεννιόμαστε και ταυτοποιούμαστε σε 
ένα φύλο και με αυτό μας στέλνουν στον κόσμο. Όμως για πολλούς αυτό είναι αιτία εσωτερικής δυσαρμονίας και 
η ταυτότητα που αποδίδει ανεπιτυχής, καθώς το φύλο δεν είναι μόνο έμφυτο και ούτε καθορίζεται αποκλειστικά 
από τη βιολογική διαφορά, αλλά και από παράγοντες κοινωνικούς και πολιτιστικούς». 

Η ταυτότητα του φύλου διαφέρει από τα έμφυλα στερεότυπα - αν αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα, δεν σημαίνει ότι 
θα πρέπει να επιβεβαιώσω τα επικρατούντα κοινωνικά στερεότυπα που σχετίζονται με μια γυναίκα: Μπορώ να είμαι 
ευαίσθητη αλλά και δυναμική και να έχω τεχνικές δεξιότητες. Επίσης, η ταυτότητα του φύλου διαφέρει από τον 
ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό, με τον οποίο συγχέεται συχνά, εξαιτίας των στερεοτύπων. Για παράδειγμα, 
μια αρρενωπή γυναίκα δεν είναι απαραίτητα λεσβία, ούτε ένας θηλυπρεπής άντρας είναι απαραίτητα γκέι. 

Πολλές από τις σύγχρονες σχολές σκέψης και ερμηνείας συμφωνούν ότι η συγκρότηση ταυτότητας φύλου είναι 
καθοριστική για τη συνολική συγκρότηση και αυτοκατανόηση του εαυτού - το «επί μέρους» καθορίζει το Όλον. Με 
άλλα λόγια, δηλαδή, η ελεύθερη, αβίαστη ανάδυση των παραμέτρων του φύλου είναι απαραίτητη για την αυθεντική 
επικοινωνία με το μέσα μας αλλά και το έξω, τους άλλους ανθρώπους.  

Τρανς (Τrans) ή Τρανστζέντερ (Τransgender), διεμφυλικό άτομο: Είναι ένας όρος ομπρέλα για τα άτομα των οποίων 
η ταυτότητα φύλου ή/και η έκφραση φύλου διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή. 
Συμπεριλαμβάνει άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης (transition), άτομα που έχουν ολοκληρώσει την 
μετάβασή τους και άτομα που είτε έχουν, είτε δεν έχουν κάνει επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου. Σε αντίθεση με την 
κοινή αντίληψη, κάποια άτομα αυτής της κατηγορίας μπορεί να αισθάνονται σαν να είναι σε λάθος φύλο, χωρίς 
αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι υπάρχει και η επιθυμία για χειρουργικό ή ορμονικό επαναπροσδιορισμό. 
Περιλαμβάνει πολλαπλές ταυτότητες φύλου, όπως τρανς άνδρας, τρανς γυναίκα, non-binary, agender, 
genderqueer, genderfluid, κ.α.  

Τα τρανς άτομα είναι απολύτως ψυχικά υγιή –πρόσφατα (2019), η διάγνωση της  “Διαταραχής ταυτότητας φύλου”, 
η οποία περιλαμβανόταν στο ICD-10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων 
Υγείας) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αντικαταστάθηκε από τη νέα διάγνωση της “Ασυμφωνίας φύλου” και 
όλες οι σχετικές με την τρανς κατάσταση διαγνώσεις περιλαμβάνονται πλέον σε μια νέα διαγνωστική κατηγορία, 
τις “Καταστάσεις που σχετίζονται με την σεξουαλική υγεία”.  

Τρανς γυναίκα (Trans woman): Τα άτομα των οποίων το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση είναι 
αρσενικό, αλλά αυτοπροσδιορίζονται και ζουν ως γυναίκες. Ενδεχεται να τροποποιούν ή να επιθυμούν να 
τροποποιήσουν το σώμα τους με ιατρικές παρεμβάσεις ώστε να ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου τους, χωρίς αυτό 
να είναι απαραίτητο για την αναγνώρισή τους από την κοινωνία. 

Τρανς άνδρας (Trans man): Τα άτομα των οποίων το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση είναι θηλυκό, 
αλλά αυτοπροσδιορίζονται και ζουν ως άνδρες. Ενδέχεται να τροποποιούν ή να επιθυμούν να τροποποιήσουν το 
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σώμα τους με ιατρικές παρεμβάσεις ώστε να ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου τους, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο 
για την αναγνώρισή τους από την κοινωνία. 

Μερικά άτομα που πραγματοποίησαν μετάβαση από το ένα φύλο στο άλλο, προτιμούν να αναφέρονται ως άνδρες 
ή γυναίκες, παρά ως τρανς άνδρες ή τρανς γυναίκες. 

Τρανσέξουαλ (Transexual): Όρος που αναφέρεται στα τρανς άτομα που προβαίνουν σε διαδικασίες 
επαναπροσδιορισμού φύλου. Ωστόσο είναι όρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον λόγω αρνητικού στιγματισμού, και 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος τρανς. Υπάρχουν τρανς άτομα, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Σημαντικό είναι πάντως να γίνεται σεβαστή η επιθυμία ενός ατόμου να 
αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. 

Μη-δυαδικό άτομο (Non-binary): πρόκειται για ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που δεν είναι αποκλειστικά 
αρρενωπές ή θηλυκές —ταυτότητες που βρίσκονται έξω από το δυαδικό φύλο. Με άλλα λόγια, κάποια άτομα 
ισχυρίζονται ότι δεν αισθάνονται ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, ή ότι είναι και τα δύο φύλα και αυτοπροσδιορίζονται 
ως μη- δυαδικά άτομα. Οι μη δυαδικές ταυτότητες εμπίπτουν στην ομπρέλα των τρανς. Τα μη δυαδικά άτομα 
μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν έχοντας δύο ή περισσότερα φύλα (να είναι bigender/αμφίφυλα ή 
trigender/τρίφυλα), να μην έχουν κανένα φύλο (agender, άφυλο, μη έμφυλο, απελευθερωμένο από το φύλο ή 
ουδέτερο ως προς το φύλο), να «μετακινούνται» ανάμεσα στα φύλα ή αλλιώς να έχουν μία ρευστή ταυτότητα φύλου 
(genderfluid/φυλορευστότητα). 

Agender: Ταυτότητα φύλου κατά την οποία το άτομο αισθάνεται ότι δεν έχει φύλο ή η απουσία ταυτότητας φύλου. 

Genderfluid: Άτομο το οποίο βιώνει την ταυτότητα φύλου του ως ρευστή ή εναλλασσόμενη. 

Φυλοδιαφορετικός/-ή/-ό (Gender Variant): Ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει ένα άτομο 
του οποίου η ταυτότητα φύλου διαφέρει από την τυπική ταυτότητα φύλου και τους έμφυλους ρόλους και νόρμες 
που αποδίδονται κατά τη γέννηση. 

Σις (Cis) ή Σιστζέντερ (Cisgender): Είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα που δεν είναι τρανς, 
δηλαδή τα άτομα των οποίων η ταυτότητα ή/και η έκφραση φύλου τους ταυτίζονται με το φύλο που τους αποδόθηκε 
κατά τη γέννηση. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που το ετεροφυλόφιλος χρησιμοποιείται για το άτομο που δεν 
είναι ομοφυλόφιλο. Cis, είναι όρος που χρησιμοποιείται για να αποστιγματίσει τον όρο τρανς. Όταν παραδέχομαι 
ότι είμαι cis, σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι cis, και συνεπώς δεν αποδίδω 
«φυσιολογικότητα» στη δική μου κατάσταση και απαξίωση στη δική τους. 

Νομική Αναγνώριση Φύλου (Legal gender recognition): Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου «Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη διαδικασία της μεταβολής ονόματος, επωνύμου και φύλου που δηλώνεται 
στα επίσημα (κρατικά) έγγραφα και μητρώα, όπως το πιστοποιητικό γέννησης, η ταυτότητα, το διαβατήριο ή η 
άδεια οδήγησης, προκειμένου να αναγνωριστεί η ταυτότητα του φύλου ενός ανθρώπου και απορρέει, σύμφωνα με 
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το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), από το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτό 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Τα Κράτη μπορούν να 
καθορίσουν το πλαίσιο προϋποθέσεων εντός του οποίου επιτρέπεται σε ένα διεμφυλικό άτομο να προχωρήσει στις 
εν λόγω αλλαγές. Ωστόσο, τα προβλεπόμενα προαπαιτούμενα δεν πρέπει να παραβιάζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του ανθρώπου». Σε ορισμένες χώρες, είναι αδύνατο να αναγνωριστεί το φύλο σου από το νόμο. Σε 
άλλες χώρες, η διαδικασία είναι συχνά μακρά, δύσκολη και ταπεινωτική. 

Επαναπροσδιορισμός Φύλου (Gender Reassignment): Ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας τα 
άτομα επαναπροσδιορίζουν το φύλο με το οποίο ζουν, προκειμένου να εκφράσουν καλύτερα την ταυτότητα φύλου 
τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαμβάνει ιατρική βοήθεια, όπως ορμονικές θεραπείες 
και τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις που τρανς άτομα υποβάλλονται για να ταυτιστεί το σώμα τους με το φύλο τους.  

Φυλομετάβαση (Transition): Περιλαμβάνει μερικά ή όλα τα ακόλουθα κοινωνικά, ιατρικά και νομικά βήματα: να 
μιλήσει το άτομο στην οικογένεια, τους/τις φίλους/-ες και τους/τις συναδέλφους, τη χρήση διαφορετικού ονόματος 
και νέων αντωνυμιών, το διαφορετικό ντύσιμο, την αλλαγή του ονόματος ή/και του φύλου σε νομικά έγγραφα, την 
ορμονοθεραπεία και ενδεχομένως (αν και όχι πάντα) έναν ή περισσότερους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων 
(που αναφέρονται ως επαναπροσδιορισμός φύλου ή χειρουργική επιβεβαίωση φύλου). Τα ακριβή βήματα που 
συνεπάγεται η φυλομετάβαση ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. 

Εγχείρηση επαναπροσδιορισμού ή επιβεβαίωσης φύλου (sex reassignment surgery): Ιατρικός όρος για αυτό που 
τα τρανς άτομα συχνά ονομάζουν εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου που φέρνει τα πρωτεύοντα και δευτερογενή 
χαρακτηριστικά φύλου του σώματος ενός τρανς ατόμου σε ταύτιση με την εσωτερική αυτό-αντίληψή του. Σε καμία  
περίπτωση  δεν  αναφέρουμε την έκφραση «Διόρθωση  ή  Αλλαγή  Φύλου». 

………………………….. 

Έκφραση Φύλου (Gender Expression): Είναι οι εξωτερικές εκδηλώσεις του φύλου, που εκφράζονται μέσα από το 
όνομα ενός ατόμου, τις αντωνυμίες, τα ρούχα, το κούρεμα, τη συμπεριφορά, τη φωνή ή τα χαρακτηριστικά του 
σώματος. Η κοινωνία αναγνωρίζει τα παραπάνω ως αρρενωπά ή θηλυκά, παρόλο που αυτό που θεωρείται 
αρρενωπότητα και θηλυκότητα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και ποικίλλει ανάλογα με τον πολιτισμό. Η 
έκφραση φύλου ενός ατόμου μπορεί να “ταιριάζει” με την ταυτότητα φύλου του (π.χ. ένας άνδρας που έχει μια 
αρρενωπή έκφραση φύλου), αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. 

Χρειάζεται, επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι η έκφραση φύλου δεν ταυτίζεται πάντα με την ταυτότητα φύλου. Για 
παράδειγμα, κάποιο άτομο που κατά τη γέννηση, του έχει αποδοθεί το αρσενικό φύλο μπορεί να 
αυτοπροσδιορίζεται ως θηλυκό, αλλά να μην νοιώθει ότι υπάρχει ασφαλής χώρος για να εκφράσει την γυναικεία 
ταυτότητα φύλου του. Έτσι, μπορεί να ζει στον κοινωνικό ρόλο ως αρσενικό και να παρουσιάζεται ως άνδρας, παρά 
την επιθυμία του. 
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Κρόσντρεσερ (Crossdresser): Το άτομο που φοράει ρούχα που συνήθως σχετίζονται με το “αντίθετο” κοινωνικό 
φύλο (με βάση το μοντέλο δυαδικότητας του φύλου), στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Τα άτομα αυτά 
δεν είναι απαραίτητα τρανς. Μπορεί να είναι άτομα που φοράνε τακτικά ή περιστασιακά τα ρούχα που έχουν 
κοινωνικά εκχωρηθεί σε ένα φύλο που δεν συμπίπτει με το δικό τους. Η λέξη τραβεστί πρέπει να αποφεύγεται γιατί 
έχει χρησιμοποιηθεί κακοποιητικά και λανθασμένα για να χαρακτηρίσει τρανς άτομα. Το ίδιο και ο όρος 
παρενδυτικός λόγω κοινωνικού και ιατρικού στίγματος, καθώς περιέχεται ως διαγνωστική κατηγορία (παρενδυσία, 
transvestism) στα εγχειρίδια ψυχικών διαταραχών. Ο όρος crossdresser δεν εμπίπτει στην ομπρέλα της ταυτότητας 
φύλου. 

Drag King/ Drag Queen: Τα άτομα που ντύνονται με τα ρούχα κάποιου από τα δύο κυρίαρχα φύλα με σκοπό την 
παρωδία της νόρμας των φύλων και της αμφισβήτησης της δυαδικότητας του φύλου, ή/και ως μορφή καλλιτεχνικής 
έκφρασης. 

………………….. 

Κουίρ (Queer): Ο ακαδημαϊκός αυτός όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους σε όλο το φάσμα της 
σεξουαλικότητας και έμφυλης έκφρασης, πλην των ετεροκανονικών ανθρώπων. Η Queer θεωρία αμφισβητεί τις 
ετεροκανονικές κοινωνικές νόρμες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, και ισχυρίζεται ότι οι έμφυλοι ρόλοι 
αποτελούν κοινωνικές κατασκευές. Αναφέρεται, επίσης, σε μια ριζοσπαστική, εναλλακτική θεώρηση του 
σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ως σημαντικών -ψυχικών και αισθητικών- 
πεδίων αυτοπροσδιορισμού. Παραδοσιακά ο όρος “Queer” ήταν κακοποιητικός και ως εκ τούτου για ορισμένους 
εξακολουθεί να έχει αρνητική χροιά. Πολλά ΛΟΑΤΙ+ άτομα, ωστόσο, έχουν επανοικειοποιηθεί τον όρο ως σύμβολο 
υπερηφάνειας. Ο όρος έχει πολιτικό βάθος, καθώς ερμηνεύεται ως μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων με χαρακτηριστικά 
που τους διαφοροποιούν από την ηγεμονική κανονικότητα της κοινωνίας/κουλτούρας στην οποία ζουν. 
Χρησιμοποιείται συχνά από άτομα που δεν αποδέχονται τις παραδοσιακές έννοιες φύλων και σεξουαλικότητας και 
δεν ταυτίζονται/καλύπτονται με κάποιον από τους υπόλοιπους όρους του ακρωνυμίου ΛΟΑΤΙ+ αλλά και ως όρος-
ομπρέλα για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

Coming out: Το «Coming out (...of the closet»)», είναι μια διεθνής έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
την πράξη της γνωστοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου από ένα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομο προς την οικογένειά του, τους/τις φίλους/-ες του και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (σχολείο, χώρος 
εργασίας κτλ). Αρκετά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διστάζουν, ορισμένα επιλέγουν να κρατήσουν τη ταυτότητα τους κρυφή, 
άλλα την γνωστοποιούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ενώ κάποια άλλα αποφασίζουν να τη γνωστοποιήσουν 
ευρύτερα δημόσια. Συνήθως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, εξαιτίας του κινδύνου να αντιμετωπίσουν τυχόν 
αρνητική διάκριση, προκατάληψη ή/και απόρριψη. Η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να μοιραστούν τη ζωή 
τους με την οικογένεια, τους/τις φίλους/-ες και γνωστούς/-ές τους αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικής υποστήριξης 
η οποία είναι σημαντική για τη ψυχική υγεία και τη ψυχολογική ευημερία του ατόμου. Ως έννοια, το coming out, η 
«έξοδος από την ντουλάπα», είναι μια εύστοχη μεταφορά που εκφράζει την κοινωνική κατάσταση των «κρυφών» 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανά τον κόσμο, και κυρίως τον πόνο και την καταπίεση που συνεπάγεται η συνεχής διαβίωση 
μέσα στο σκοτάδι και την (αμυντική) υποκρισία.  
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Outing: Η αγγλική έκφραση “outing” αναφέρεται στην κοινοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου ενός προσώπου όταν γίνεται από τρίτους χωρίς τη συναίνεση του ιδίου του προσώπου (Outing 
σου κάνουν άλλοι/-ες, coming out κάνεις εσύ ο/η/το ίδιος/-α/-ο). Το outing είναι επί της ουσίας μια πράξη βίας 
απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και γίνεται παρά τη θέλησή τους. Συνήθως γίνεται με κακόβουλο τρόπο -ένα είδος 
“ξεμπροστιάσματος”- έχει χαρακτηριστικά κακοποίησης, ενώ παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Ιδιαίτερα στο 
σχολικό περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά, πολλές φορές, εκβίασης και εκφοβισμού είτε του ιδίου του προσώπου, 
είτε των άλλων παιδιών. 

Ασφαλής χώρος (Safe space): Έτσι ονομάζεται οποιοσδήποτε χώρος (πραγματικός ή διαδικτυακός) όπου ως 
προτεραιότητα ορίζεται η σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική ασφάλεια μιας ομάδας ανθρώπων κι έτσι δεν 
γίνονται δεκτά σχόλια ή συμπεριφορές που σκοπό έχουν να βλάψουν την ομάδα αυτή. 

Ομοφοβία (Homophobia):  Eίναι ο φόβος (έως του σημείου της παθολογικής φοβίας), η αποστροφή ή οι διακρίσεις 
για ομοφυλόφιλα άτομα ή τον τρόπο ζωής τους ή τον πολιτισμό γενικά των ατόμων με ομόφυλο σεξουαλικό 
προσανατολισμό και συνήθως οφείλεται σε  προκαταλήψεις και αισθήματα κοινωνικής ανασφάλειας ή από την 
ανάγκη για αυτό-επιβεβαίωση του σεξουαλικού προσανατολισμού. Εκδηλώνεται ως μια διαρκής διαδικασία 
περιπολίας, επιτήρησης, αστυνόμευσης, εξαναγκασμού, “σωφρονισμού” και “επανένταξης”, καθώς τα αγόρια στις 
ετεροκανονικές κοινωνίες συγκροτούν τον ανδρισμό τους μέσα από ένα σύστημα στιγματισμού, το οποίο περιπολεί 
και αστυνομεύει κάθε τι το “μη-ανδρικό”. Η ομοφοβία μπορεί να περιλαμβάνει μίσος, εχθρότητα ή αποδοκιμασία 
των ομοφυλόφιλων ανθρώπων και της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, που συχνά οδηγεί στην 
εκδήλωση μισαλλοδοξίας. Συχνά φτάνει ως το σημείο να εκδηλώνεται πολύ επικίνδυνα, όπως μέσω λεκτικής βίας, 
διάκρισης, αποκλεισμού, προσβολής, εκφοβισμού, κακοποίησης, ρητορικής μίσους, αλλά και με ομοφοβικά 
εγκλήματα μίσους όπως επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, ακόμη και φόνους. Πρόκειται για μια μορφή ρατσισμού που 
οδηγεί το στιγματιζόμενο άτομο στην περιθωριοποίηση. Τα άτομα που ενεργούν με τέτοιους τρόπους 
περιγράφονται ως ομοφοβικά. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία εμφανίζονται ως αποτέλεσμα συμπεριφορών και 
πεποιθήσεων που αποκτούμε από την οικογένεια, το σχολείο, τις παρέες, τις κοινότητές μας, τους θρησκευτικούς 
ηγέτες και από τους/τις διαμορφωτές/-τριες της κοινής γνώμης (πολιτικούς/διασημότητες) και βασίζεται στις 
έμφυλες νόρμες.  Εξαιτίας αυτού, κάθε άτομο που παρεκκλίνει από τους ρόλους του φύλου του μπορεί να δεχτεί 
ομοφοβικές και τρανσφοβικές συμπεριφορές. Η ομοφοβία αφορά όλες, όλα και όλους μας, επειδή αποτελεί επίθεση 
στις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας. Κανένα άτομο δεν μπορεί να υφίσταται διάκριση εξαιτίας της σεξουαλικής 
του ταυτότητας, όπως ακριβώς τονίζεται στις διάφορες συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Αμφιφοβία/Αμφιφυλοφοβία (Biphobia): Ο φόβος, ο παράλογος θυμός, η δυσανεξία ή/και το μίσος προς την 
αμφιφυλοφιλία και τους αμφιφυλόφιλους ανθρώπους. Η φοβία μπορεί να υπάρχει μεταξύ των ετεροφυλόφιλων, των 
γκέι ανδρών, των λεσβιών ή των ίδιων των αμφιφυλόφιλων ατόμων και συχνά σχετίζεται με πολλαπλά αρνητικά 
στερεότυπα για τα αμφιφυλόφιλα άτομα, με πιο συχνή την πεποίθηση ότι η αμφιφυλοφιλία δεν υπάρχει και τη 
γενίκευση ότι τα αμφιφυλόφιλα άτομα είναι σε σύγχυση (ILGA - Europe, 2014). 

Τρανσφοβία (Transphobia): Αναφέρεται σε αρνητικές πολιτισμικές και προσωπικές πεποιθήσεις, γνώμες, στάσεις 
και συμπεριφορές, που βασίζονται σε προκατάληψη, αποστροφή, φόβο ή/και μίσος για τους τρανς ανθρώπους ή 
κατά παραλλαγών ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου. Σήμερα, η τρανσφοβία μπορεί να περιγραφεί ως ένας 
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παράλογος φόβος της μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα φύλου ή της υπέρβασης των φύλων, όπως ο φόβος ή η 
αποστροφή προς τις αρρενωπές γυναίκες, τους θηλυπρεπείς άνδρες, τους κροσντρέσερ, τα ίντερσεξ και τα τρανς 
άτομα και άλλα άτομα που δε συμμορφώνονται με τα υπάρχοντα στερεότυπα φύλου. 

Η ILGA Europe διακρίνει την τρανσφοβία σε “θεσμοποιημένη” και σε “κοινωνική”: “Η θεσμοποιημένη τρανσφοβία 
εκδηλώνεται μέσω νομικών κυρώσεων, παθολογιοποίησης και ανύπαρκτων/ανεπαρκών μηχανισμών για την 
καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων. Η κοινωνική τρανσφοβία εκδηλώνεται με τις μορφές σωματικής και 
άλλων μορφών βίας, ρητορικής μίσους, διάκρισης, απειλών, περιθωριοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, 
εξωτικοποίησης, γελοιοποίησης και προσβολών” (ILGA - Europe, 2014). “Περιλαμβάνει επίσης θεσμοθετημένες 
μορφές διακρίσεων και στιγματισμού, όπως η μεταχείριση των ανθρώπων ως εγκληματίες ή ψυχικά ασθενείς, 
επειδή απλώς είναι τρανς* ή εκφράζουν μια διακύμανση κοινωνικού φύλου” (Transgender Europe - TGEU). 

Επίσης, στην έκθεση του ΟΑΣΕ “Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses” (Εγκλήματα Μίσους 
στις χώρες του ΟΑΣΕ: Περιστατικά και Αντιδράσεις) αναφέρονται τα ακόλουθα: «Τα ομοφοβικά/τρανσφοβικά 
εγκλήματα και οι εκδηλώσεις μίσους χαρακτηρίζονται συνήθως από έντονη αγριότητα και βαναυσότητα. Συχνά 
πρόκειται για βαριές σωματικές κακώσεις, βασανισμό, ακρωτηριασμό, ευνουχισμό, ακόμη και σεξουαλική βία. 
Πολλές μάλιστα περιπτώσεις είναι θανατηφόρες. Τα τρανς άτομα φαίνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο ευάλωτα 
στο εσωτερικό αυτής της κατηγορίας ατόμων». 

Ιντερφοβία (Interfobia): Είναι η έλλειψη γνώσης και αποδοχής σχετικά με τις φυσικές διαφοροποιήσεις που μπορεί 
να εμφανίζουν τα ίντερσεξ άτομα στα (βιολογικά) χαρακτηριστικά του φύλου (πρωτογενή ή δευτερογενή). 
Περιλαμβάνουν την αντιπάθεια, την περιφρόνηση, την αποστροφή, την εχθρική συμπεριφορά, τη λεκτική, 
ψυχολογική και σωματική βία, τις διακρίσεις και φτάνουν μέχρι τον παράλογο φόβο, τη ρητορική ή ακόμη και το 
έγκλημα μίσους. 

Εσωτερικευμένη oμοφοβία/τρανσφοβία (internalised homophobia/transphobia): Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορεί να 
εσωτερικεύσουν την ομοφοβία/τρανσφοβία, προβάλλοντας εσωτερικά τις κοινωνικές πεποιθήσεις. Από την παιδική 
και εφηβική ηλικία βομβαρδίζονται με μηνύματα από την εκκλησία, από τους/τις πολιτικούς, από τις/τους 
εκπαιδευτικούς, από τα συνομήλικα άτομα και από μέλη της οικογένειάς τους ότι το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο είναι 
ηθικά λάθος, αμαρτία και απαγορευμένο και, σε ένα επίπεδο, εσωτερικεύουν αυτό το μήνυμα. Το αίσθημα ντροπής 
και ενοχής είναι τόσο βαθύ που γίνεται μέρος της ταυτότητάς τους. Έτσι, λοιπόν, έχουν μάθει ότι η σεξουαλικότητά 
τους είναι δικό τους σφάλμα και ότι αν το πουν σε κάποιο άτομο θα πάθουν κακό είτε ψυχολογικά είτε σωματικά 
είτε λεκτικά ή συναισθηματικά. Η σιωπή επιβραβεύεται από την κοινωνία μας και το να κρύβεσαι γίνεται τρόπος 
ζωής. Τα αισθήματα ντροπής, φόβου και μυστικοπάθειας που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μπορεί να οδηγήσουν 
στην απομόνωση, στη μοναξιά, στο να νιώθουν αβοήθητα και χωρίς διέξοδο. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που δεν νιώθουν 
άνετα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή/και την ταυτότητα/έκφραση/χαρακτηριστικά φύλου τους 
προσκολλώνται στα κοινωνικά στερεότυπα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αίσθημα απέχθειας του εαυτού, 
χαμηλής αυτοεκτίμησης και κατωτερότητας (ότι είναι κατά κάποιο τρόπο κατώτερα όντα).  

«Μοντέρνα ομοφοβία» ("modern homophobia"): όταν ένα άτομο ισχυρίζεται ότι είναι ανεκτικό προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά σε επιφανειακό επίπεδο. Οι άνθρωποι που είναι "μοντέρνοι 
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ομοφοβικοί" λένε ότι αποδέχονται την ομοφυλοφιλία, αλλά δεν δέχονται συμπεριφορές διαφορετικές από αυτές των 
ετεροφυλόφιλων και τείνουν να κρατούν τα ομοφυλόφιλα άτομα σε απόσταση (π.χ. διαφωνούν με τα Pride, με το 
γάμο των ομοφυλοφίλων, την τεκνοθεσία κ.α.). 

Σύμμαχος (ally): Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον/α που παίρνει θέση εναντίον της καταπίεσης ή 
της διακριτικής μεταχείρισης ενώ δεν είναι μέλος της καταπιεσμένης ομάδας που υποστηρίζει - για παράδειγμα, 
ένας/μία λευκός/-ή που μιλάει κατά του ρατσισμού ή ένα στρέιτ, σις άτομο που εναντιώνεται κατά της ομοφοβίας 
και της τρανσφοβίας. 
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4.3  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ  -  ΤΙ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΤΙ  ΔΕ 
ΛΕΜΕ   

 
4.3.1 Για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες 
 

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα υφίστανται διακρίσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η στέγαση, οι δημόσιες 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και ο εργασιακός στίβος. Μέσα από έρευνες και πολυάριθμες μελέτες γνωρίζουμε 
ότι οι διακρίσεις αυτές εκφράζονται μέσα από λεκτική βία, παρενόχληση ή και σωματική βία, και απαντώνται πολύ 
συχνά. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους, αντίστοιχα, είναι ίσοι και ως ίσοι, πρέπει να χαίρουν ίσης μεταχείρισης από τους 
συνανθρώπους τους και τις αρχές της Πολιτείας. Εντούτοις, αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως καθόλα αυτονόητο, 
διότι θεμελιώνεται σε οικουμενικά αποδεκτές ηθικές αρχές και αξίες, οι οποίες έχουν θεσπιστεί ήδη εδώ και αρκετές 
δεκαετίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και έχουν ήδη κατοχυρωθεί από όλες τις σύγχρονες 
φιλελεύθερες δημοκρατίες.  

Η γλώσσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Εκφράζει νοήματα 
και συναισθήματα, αλλά θέτει και τα όρια της σκέψης μας καθώς σκεφτόμαστε όσα η γλώσσα μας επιτρέπει να 
εκφράσουμε. Γνωρίζουμε ότι οι λέξεις και οι φράσεις είναι φορείς νοημάτων και εκφράζουν βαθύτερες αντιλήψεις, 
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ό,τι κηρύσσεται υποδεέστερο στη γλώσσα, θεωρείται ελάσσονος σημασίας και 
βαθμιαία παίρνει οντολογική ισχύ. Η γλώσσα λοιπόν, αποτελεί μια δυναμική, κοινωνική και όχι ατομική διαδικασία 
και μπορεί να κατασκευάσει αποκλεισμούς αλλά και να απελευθερώσει δημιουργώντας νέα νοήματα και 
πραγματικότητες μειώνοντας τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τον στιγματισμό ομάδων ανθρώπων διευκολύνοντας 
έτσι τη συνάντησή μας με την ποικιλία των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων. 

Το πρώτο βήμα για την αποδοχή και τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων είναι η υιοθέτηση συμπεριληπτικής, 
ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας. H ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος 
καλύπτει τη χρήση μη σεξιστικής, συμπεριληπτικής γλώσσας ή δίκαιης ως προς το φύλο γλώσσας. Σκοπός της 
ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας είναι να αποφεύγονται επιλογές λέξεων στις οποίες μπορεί να αποδοθεί 
χαρακτήρας προκατάληψης, διάκρισης ή απαξίωσης, επειδή υπονοούν ότι ένα βιολογικό ή κοινωνικό φύλο είναι ο 
κανόνας. Η χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας συντελεί επίσης στην μείωση των 
έμφυλων στερεοτύπων, προάγει την κοινωνική αλλαγή και συμβάλλει στην επίτευξη ισότητας των φύλων. Η 
ουδέτερη ή συμπεριληπτική ως προς το φύλο γλώσσα δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτικής ορθότητας.  Η  γλώσσα  
αντανακλά  και επηρεάζει  δυναμικά  νοοτροπίες,  συμπεριφορές  και αντιλήψεις. 

• Όταν απευθυνόμαστε ή αναφερόμαστε σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, είτε μέσω του γραπτού είτε μέσω του 
προφορικού λόγου, οφείλουμε, όπως και για κάθε άλλο άνθρωπο, να προσέχουμε τις λέξεις και τις φράσεις 
που χρησιμοποιούμε. Έτσι, εκτός φυσικά από τις (απροκάλυπτες) ύβρεις και τους διάφορους 
υποτιμητικούς προσδιορισμούς και «παρατσούκλια», λέξεις και φράσεις που ενδεχομένως θεωρούμε 
«αθώες» ή/και «ουδέτερες» - ίσως κι επειδή χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινότητα, στα ΜΜΕ 
κ.λπ. - μπορούν να προσβάλλουν, να θυμώσουν, να πληγώσουν βαθιά τους συνανθρώπους μας, έστω και 
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αν το άτομο που τις εκφέρει δεν είχε την πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Ακόμη περισσότερο, αυτά που λέμε 
μπορούν να (ανά)παράγουν και να διαιωνίζουν αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ακόμα και να 
δικαιολογούν ή να νομιμοποιούν έμμεσα τη βία και τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Αντιθέτως, 
η υιοθέτηση ουδέτερης ή συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας και η χρήση των όρων και των 
αντωνυμιών  που χρησιμοποιούν τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για τους εαυτούς τους, μεταφράζονται ως 
αναγνώριση, σεβασμός και αποδοχή της ταυτότητας/έκφρασης/χαρακτηριστικών φύλου και του 
ερωτικού/σεξουαλικού τους προσανατολισμού συμβάλλοντας στην κοινωνική τους (επαν)ένταξη, 
μεταφέρουν το μήνυμα ότι είμαστε σύμμαχοι και χτίζουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης που διευκολύνει την 
επικοινωνία.  

• Πολλές φορές οι λέξεις, τα άρθρα και οι αντωνυμίες που επιλέγουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για να 
αυτοπροσδιοριστούν μπορεί να ακούγονται ανοίκεια και να καταστρατηγούν τη γραμματική. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η γλώσσα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα στερεότυπα και εφόσον δεν χωράει 
όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις της έμφυλης ταυτότητας και του ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού 
χρειάζονται νέες λέξεις. Ο μοναδικός τρόπος να καταφέρουμε να συνηθίσουμε την queer γλώσσα είναι 
βγαίνοντας έξω από τη «ζώνη ασφάλειάς» μας. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε αν ο σεβασμός για τις 
ταυτότητες είναι πιο σημαντικός από τον σεβασμό για τη γραμματική. 

• Δεν υπάρχει «σεξουαλική ταυτότητα», αλλά «ταυτότητα φύλου», «έκφραση φύλου», «χαρακτηριστικά 
φύλου» και «ερωτικός/σεξουαλικός προσανατολισμός». 

• Αναγνωρίζουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν δύο διακριτές 
έννοιες, που δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται και τις διαχωρίζουμε όταν δουλεύουμε με ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα, η έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου δεν είναι 
το ίδιο πράγμα. Αποτελούν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πλευρές του κάθε ατόμου. 

• Δεν υπάρχουν «ΛΟΑΤΚΙ+ ειδικά δικαιώματα», ούτε «ΛΟΑΤΚΙ+ ατζέντα». Οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι απαιτούν 
ίση μεταχείριση με τους μη ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, απαιτούν σεβασμό και δικαιοσύνη και όχι ειδικά 
προνόμια ή ειδική μεταχείριση, όπως υπονοούν όροι όπως για παράδειγμα «τα δικαιώματα των 
ομοφυλόφιλων». Έτσι, δεν πρέπει να γίνεται λόγος για τα «εργασιακά» ή «στεγαστικά» δικαιώματα των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή για το «δικαίωμα τους στην τεκνοθεσία», αλλά για νομική προστασία από απόλυση ή 
έξωση αντιστοίχως μόνο και μόνο επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και για «φροντίδα», «ανατροφή» παιδιών, 
«παροχή σε αυτά ενός περιβάλλοντος αγάπης, ασφάλειας, σταθερότητας». 

• Αναγνωρίζουμε τις προκαταλήψεις και τις ετεροκανονικές αντιλήψεις που έχουμε εσωτερικεύσει και τις 
αμφισβητούμε διαρκώς. 

• Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εάν γνωρίζουμε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, γνωρίζουμε απλώς ένα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομο, δε θεωρούμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. 
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• Δεν υποθέτουμε ότι σε ένα χώρο δεν υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα επειδή δεν αναγνωρίζουμε κάποια 
εξωτερικά χαρακτηριστικά που υποβάλλονται από τα έμφυλα στερεότυπα. 

• Δε βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα για τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, 
έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου ενός ατόμου σύμφωνα με τα έμφυλα στερεότυπα. Οι άνθρωποι που 
ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους – άλλων η ταυτότητα είναι ορατή 
και άλλων δεν είναι. 

• Αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλομορφία στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου είναι 
φυσιολογική και δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια. 

• Δεν πρέπει να γίνονται αναφορές περί ανθρώπων που ζουν «διακριτικά» ή «χωρίς να προκαλούν» όσον 
αφορά την ταυτότητα φύλου ή/και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 
ανοιχτά και άνθρωποι που, δυστυχώς, αναγκάζονται να κρύβουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό 
ή/και την ταυτότητα φύλου τους ή που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τον προτάσσουν. 

• Όταν κάνουμε ερωτήσεις σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο διερευνώντας τις συνθήκες του εγκλήματος μίσους που 
υπέστη, είναι σημαντικό να περιοριστούμε σε ερωτήσεις που θα διαλευκάνουν την υπόθεση και να μην 
παρασυρόμαστε από τις προκαταλήψεις ή την περιέργειά μας. Ένας ασφαλής τρόπος για να το επιτύχουμε 
είναι να αναρωτιόμαστε διαρκώς αν θα κάναμε τις ίδιες ερωτήσεις σε ένα μη ΛΟΑΤΚΙ+ θύμα εγκλήματος 
μίσους. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαζόμαστε για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, μπορούμε να την 
αναζητήσουμε στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων. 

• Ερωτήσεις που έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν μόνο την περιέργεια μας, δεν μας βοηθούν να έρθουμε 
πιο κοντά στον/στην συνομιλητή/συνομιλήτρια μας και είναι πιθανό να προκαλέσουν εξαιρετικά δυσάρεστα 
αισθήματα σε αυτόν/-ήν. Ο/Η συνομιλητής/συνομιλήτρια μας δεν πρέπει ούτε να ντρέπεται, ούτε να 
«απολογείται» για την ταυτότητα/έκφραση φύλου ή/και τον σεξουαλικό του/της προσανατολισμό, ούτε να 
μας «δικαιολογηθεί», ούτε οφείλει να μας μιλήσει για το παρελθόν του/της, τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις του/της ως προς την ταυτότητα/έκφραση φύλου ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Τον/Την 
αποδεχόμαστε και τον/την σεβόμαστε, ανεξαρτήτως ταυτότητας/έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού 
προσανατολισμού και γι’ αυτό αποφεύγουμε κάθε ερώτηση/κρίση που δεν είναι μόνο άσχετη με το θέμα, 
αλλά είναι κυρίως αδιάκριτη ή/και αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις. Είναι βοηθητικό να 
σκεφτούμε αν θα κάναμε ποτέ αυτές τις ερωτήσεις σε μη ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους. 

• Δε ζητάμε από τα θύματα εγκλημάτων μίσους να επαναλάβουν επώδυνες λεπτομέρειες όπως προσβολές, 
ύβρεις, υποτιμητικές χειρονομίες κ.ά.. Μια φορά είναι αρκετή για την καταγραφή της έκθεσης. 

• Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβεβαιωθεί αν το θύμα ενός εγκλήματος μίσους είναι ΛΟΑΤΚΙ+ ή όχι 
ρωτώντας το για παράδειγμα, «είσαι γκέι;» ή «είσαι τρανς;». Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η 
ταυτότητα φύλου δεν είναι απαραίτητο να αποκαλυφθούν άμεσα εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη 
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να το μάθουμε αυτό. Η ταυτοποίηση ενός εγκλήματος μίσους αφορά τη νομιζόμενη ταυτότητα του θύματος 
η οποία δεν ταυτίζεται πάντα με την πραγματική. 

• Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης ή καταγραφής, είναι απαραίτητο να μιλήσουμε με το 
θύμα και να διερευνήσουμε την πρόθεσή του να αποκαλύψει ευρύτερα τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του. Η 
αποκάλυψη της ταυτότητάς του σε άλλα μέλη του προσωπικού ή άλλους/-ες παρόχους υπηρεσιών, χωρίς 
τη συγκατάθεσή του (outing), δε θεωρείται ενδυνάμωση. Όταν στερούμε από ένα άτομο την επιλογή αυτή 
και παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις αντί για αυτό, διαιωνίζουμε την ίδια χρήση εξουσίας που χρησιμοποίησε 
ο θύτης εναντίον του. Αντ' αυτού, μπορούμε να το ρωτήσουμε αν το ίδιο θέλει να αποκαλύψει τη ΛΟΑΤΚΙ+ 
ταυτότητά του. Εάν το άτομο δεν αισθάνεται ασφαλές να αποκαλυφθεί, τότε δεν το λέμε σε άλλα άτομα. 

• Κάθε άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται στην σεξεργασία, έχει το δικαίωμα να 
ελέγχει τη διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και με άλλα 
ζητήματα που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα, τα χαρακτηριστικά ή την ταυτότητα φύλου του. 

• Προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο μη ετερόφυλος σεξουαλικός 
προσανατολισμός ή η ταυτότητα και η έκφραση φύλου στη σχέση με την οικογένεια καταγωγής, 
ανεξάρτητα από το αν το άτομο έχει προβεί σε coming out, ιδιαίτερα όταν εργαζόμαστε με προσφυγικό 
πληθυσμό. 

• Δεν υποτιμούμε τα θύματα των εγκλημάτων μίσους: 
o Ρωτώντας αν είναι σίγουρα ότι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση εξ αιτίας της ταυτότητάς τους. 
o Ρωτώντας μήπως ο θύτης αστειευόταν. 
o Κάνοντας αναφορά στην ελευθερία της έκφρασης όταν υπάρχει ρητορική μίσους. 
o Κατηγορώντας το θύμα ότι προκάλεσε το έγκλημα μίσους με τα ρούχα του, τον τρόπο 

περπατήματος, ομιλίας ή κάτι άλλο. Ο τρόπος έκφρασης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε 
ανθρώπου. 

o Υπονοώντας ότι θα μπορούσε να το έχει αποφύγει αν ήταν πιο προσεκτικό με τη συμπεριφορά, 
την εμφάνιση, την επιλογή του χώρου που κινείτο κ.ά. 

• Διαμαρτυρόμαστε όταν ένα άτομο κάνει κάποιο ομοφοβικό/τρανσφοβικό/αμφιφοβικό/ιντερφοβικό ή 
ετεροσεξιστικό σχόλιο, τουλάχιστον όταν βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μας. 

• Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο ένα άτομο να ζει με τον διαρκή φόβο ότι θα υποστεί εξευτελισμό, 
διακρίσεις ή/και βία ανά πάσα στιγμή. Η συνειδητοποίηση του προνομίου να αισθάνεσαι καλά με το σώμα 
σου, να μη χρειάζεται να εξηγείς συνεχώς την ταυτότητά σου και να μην κινδυνεύεις εξ αιτίας της, μας 
βοηθά να κατανοήσουμε τα συναισθήματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. 

• Αναγνωρίζουμε πως το στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις, η βία και τα θεσμικά εμπόδια επηρεάζουν 
την υγεία και την ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 
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• Τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν περισσότερες πιθανότητες από τα συνομήλικά τους να υποστούν βία, 
παρενόχληση και διακρίσεις, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στην ενήλικη περίοδο τραυματισμένα από την 
ομοφοβία και την τρανσφοβία που υπέστησαν. 

• Παρέχουμε στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα την ίδια εμπιστοσύνη, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, τον σεβασμό και 
την ευγένεια που θα θέλαμε και για τον εαυτό μας αν βρισκόμασταν σε παρόμοια θέση. 

• Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανεξάρτητα από το αν είναι νομικά 
αναγνωρισμένες ή όχι. 

4.3.2 Για τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό 
 

• Όταν γίνεται αναφορά σε σεξουαλικό προσανατολισμό, ο όρος «ομοφυλόφιλος/-η» - που συχνά θεωρείται 
υποτιμητικός από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα επειδή παραπέμπει σε κλινική ορολογία ή υποδηλώνει (ιστορικά) 
κάποια παθολογία ή εστιάζει αποκλειστικά στην σεξουαλική επαφή - μπορεί να αντικατασταθεί από τους 
πιο συγκεκριμένους, αντιπροσωπευτικούς και αποδεκτούς από την κοινότητα όρους «γκέι» (για 
ομοφυλόφιλα άτομα με ανδρικό κοινωνικό φύλο) και «λεσβία» (για ομοφυλόφιλα άτομα με γυναικείο 
κοινωνικό φύλο). 

• Δεν κάνουμε αστεία με τη λέξη «γκέι» κ.α. Οι λέξεις με τις οποίες αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους 
κάποιοι άνθρωποι δεν μπορεί να αποτελούν αστείο για κάποιους άλλους. 

• Λέξεις όπως, «πούστης», «πούστρα», «αδερφή», «ντιντής», «νεράιδα», «ντιγκιντάγκας», «τοιούτος» κ.α., 
που χρησιμοποιούνται κυρίως ενάντια σε γκέι/αμφιφυλόφιλους/πανσέξουαλ άνδρες μπορεί να είναι 
συνηθισμένες, αλλά είναι κακοποιητικές και προσβλητικές, με σεξιστικό υπόβαθρο.  

• Δε χρησιμοποιούμε τις λέξεις προτίμηση, κλίση, επιλογή ή τρόπος ζωής όταν αναφερόμαστε στον 
ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου οι οποίες υπονοούν ότι είναι κάτι που μπορεί να 
“αλλάξει” ή ακόμα χειρότερα να “θεραπευτεί”. Ο ερωτικός/σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και δεν είναι κάτι που επιλέγουμε. 

• Ακόμα, δεν υπάρχει «ομόφυλος, ομοφυλοφιλικός, λεσβιακός κ.λπ. γάμος» ή «ομόφυλη, ομοφυλοφιλική, 
λεσβιακή κ.λπ. σχέση» ή «ομοφυλοφιλικό, λεσβιακό κ.λπ. σεξ» όπως ακριβώς δεν υπάρχει 
«ετεροφυλοφιλικός γάμος», «ετεροφυλόφιλη σχέση» ή «ετεροφυλοφιλικό σεξ». Υπάρχει απλώς «γάμος», 
«σχέση» και «σεξ». Αν για οποιονδήποτε λόγο χρειάζεται να γίνει κάποια διευκρίνιση, μπορεί να 
αναφερθεί σχέση ή γάμος ομόφυλου ζευγαριού ή σεξουαλική επαφή μεταξύ ανθρώπων του ιδίου 
(κοινωνικού) φύλου. 

• Τέλος, ποτέ κάποιο άτομο δεν «παραδέχτηκε» ή «ομολόγησε» ότι είναι π.χ. γκέι, ούτε ότι είναι 
«δεδηλωμένος» π.χ. γκέι. Η χρήση αυτών των όρων υποδηλώνει ντροπή, διατήρηση μυστικών, ενοχή. 
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Αντιθέτως, μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε ότι κάποιος/-α είναι «ανοιχτά γκέι, λεσβία, αμφιφυλόφιλος/-
η». 

• Φράσεις όπως «δεν σου φαίνεται/νόμιζα ότι είσαι ετεροφυλόφιλος/-η, γκέι, λεσβία κ.ο.κ.», «έχεις κάνει 
ποτέ σεξ με άνδρα, γυναίκα κ.ο.κ;», «πότε κατάλαβες ότι είσαι λεσβία/γκέι;» μπορεί να μην είναι μόνο 
άσχετες με το θέμα συζήτησης, αλλά έχουν σεξιστικό υπόβαθρο και είναι ιδιαίτερα αδιάκριτες και 
προσβλητικές και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται. 

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δηλώνουμε ή να υπονοούμε ότι οι αμφιφυλόφιλοι άνθρωποι είναι 
«αναποφάσιστοι», «μπερδεμένοι», «λεσβίες», «γκέι» ή «πολυγαμικοί», ούτε ότι «δοκιμάζουν» ή 
«πειραματίζονται» με τη σεξουαλικότητά τους. Πρόκειται απλώς για έναν ερωτικό/σεξουαλικό 
προσανατολισμό σαν όλους τους άλλους και τίποτα παραπάνω. 

• Αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλομορφία στον σεξουαλικό προσανατολισμό δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια. Τα 
ομοφυλόφιλα άτομα σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ψυχικά διαταραγμένους ανθρώπους, καθώς οι 
έρευνες αποδεικνύουν πως δεν υφίσταται καμία εγγενής σχέση ανάμεσα στις σεξουαλικές προτιμήσεις και 
την ψυχοπαθολογία. Είναι άξιο αναφοράς ότι το 1990 η ομοφυλοφιλία αποπαθολογιοποιείται πλήρως, 
καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αφαίρεσε από το Διεθνές Στατιστικό Ταξινομικό Εγχειρίδιο 
Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD). Το 1973 είχε προηγηθεί, μετά από ψήφισμα, η αφαίρεσή 
της από την τρίτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM) 
της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Έκτοτε, κανένα έγκυρο ιατρικό εγχειρίδιο (π.χ. το DSM) δεν 
περιγράφει την ομοφυλοφιλία ως «παθολογική» ή ως «αποκλίνουσα» συμπεριφορά. Τόσο η 
ετεροφυλοφιλική όσο και η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά αποτελούν φυσιολογικές πτυχές της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας και έχουν τεκμηριωθεί σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και ιστορικές περιόδους, 
αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, παρά την επιμονή των στερεοτύπων εναντίον των ομοφυλόφιλων ατόμων, η 
κλινική εμπειρία οδηγεί στο συμπέρασμα πως όλοι οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί των ανθρώπων 
συνιστούν συνήθεις μορφές της ανθρώπινης εμπειρίας, φυσιολογικές μορφές των ανθρώπινων δεσμών 
και ως αποτέλεσμα, ουδεμία σχέση έχουν με κάποια πρότερη ψυχική διαταραχή. 

• Οι μεγαλύτεροι διεθνείς επιστημονικοί φορείς χαρακτηρίζουν τις θεραπείες μεταστροφής από 
αναποτελεσματικές και επικίνδυνες μέχρι και είδος βασανιστηρίων (WHO, APA, IRCT), και φυσικά όλες οι 
διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις καταδικάζουν. Παρ' όλα αυτά, οι ψευδοθεραπείες αυτές 
(με την επίκληση της ψυχοθεραπείας, της διάγνωσης άλλων ψυχικών διαταραχών, αλλά και πνευματικών 
και θρησκευτικών αρχών που επικαλούνται ιερείς και πνευματικοί καθοδηγητές) εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται. 

• Το Σύμφωνο Συμβίωσης δεν καλύπτει όλα τα νομικά δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ατόμων. Η αδυναμία 
τέλεσης γάμου καθιστά τους γκέι «ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας». Αλλά πέρα από αυτό, δεν καλύπτει 
την τεκνοθεσία με αποτέλεσμα οι οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η άρνηση του γάμου ομοφύλων συμβάλλει στην καταπίεση και στην προκατάληψη 
ενώ η νομιμοποίηση αποτελεί ένα βήμα για την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρους τους. 
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• Όταν γίνεται αναφορά σε τεκνοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, θα πρέπει να αποφεύγονται όροι όπως 
«ομοφυλόφιλη τεκνοθεσία» ή «τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλο ζευγάρι», όπως δεν υπάρχει αντιστοίχως 
«ετεροφυλόφιλη τεκνοθεσία» ή «τεκνοθεσία από ετεροφυλόφιλο ζευγάρι». Αντιθέτως, να προτιμάται ο 
όρος τεκνοθεσία από γκέι, λεσβίες κ.ο.κ. «γονείς» ή «δύο μαμάδες» ή «δύο μπαμπάδες»: άνθρωποι που 
θα αναθρέψουν με αγάπη και φροντίδα ένα παιδί, μέσα σε ένα σίγουρο, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, 
σε ένα σπιτικό. Τέλος, ο όρος «τεκνοθεσία» ή «παιδοθεσία», είναι πιο δόκιμος και προτιμάται από τον όρο 
«υιοθεσία», ο οποίος έχει ένα «έμφυλο» περιεχόμενο. 

4.3.3 Για την ταυτότητα, έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου 
 

• Απευθυνόμαστε ή αναφερόμαστε στο ΛΟΑΤΚΙ+ συνάνθρωπό μας, χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο 
μας συστήθηκε – και τις αντίστοιχες αντωνυμίες και άρθρα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δεν γνωρίζουμε 
ή/και δεν είμαστε σε θέση να μάθουμε το όνομα με το οποίο συστήνεται, μπορούμε να τον ρωτήσουμε και 
στη συνέχεια, να χρησιμοποιούμε τα άρθρα και τις αντωνυμίες που θα μας πει ότι προτιμά. 

• Όταν μιλάμε με τρανς άτομα, χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες και το όνομα που αυτά επιθυμούν ακόμα κι 
αν αυτό δεν είναι ίδιο με αυτό που υπάρχει στην ταυτότητά τους. Η χρήση ενός ονόματος που δεν 
αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αυτοπροσδιορίζεται το κάνει να αισθάνεται εκτοπισμένο 
και πληγωμένο. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν απόρριψη όταν οι άλλοι αρνούνται να τους αναγνωρίσουν παρά 
μόνο μέσω του ονόματος ή του φύλου που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. 

• Όταν γίνεται αναφορά στην ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, χρησιμοποιούμε πάντα αυτή που επιθυμεί το 
ίδιο: για παράδειγμα, «τρανς άνδρας» ή «άνδρας» ή «τρανς γυναίκα» ή «γυναίκα». 

• Δε λέμε «γεννήθηκε άνδρας/γυναίκα» ή «είσαι βιολογικά άνδρας/γυναίκα». Λέμε «το φύλο που σου 
αποδόθηκε κατά τη γέννησή σου είναι …». 

• Δε χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις «το αντίθετο φύλο» και «τα δύο φύλα». Αντί αυτών, μπορούμε να πούμε 
«όλα τα φύλα». 

• Όσον αφορά ειδικά τους όρους «τρανς» ή «διεμφυλικός/-η/-ές/-οί», χρησιμοποιούνται πάντα ως ένας 
επιθετικός προσδιορισμός και όχι ως ουσιαστικό: για παράδειγμα, «η Θάλεια είναι τρανς γυναίκα» και όχι 
«η Θάλεια είναι τρανς» ή αντί «την παράσταση παρακολούθησαν πολλοί/-ές τρανς» να χρησιμοποιηθεί η 
φράση «την παράσταση παρακολούθησαν πολλοί/-ές τρανς άνθρωποι/άτομα/άνδρες/γυναίκες». 

• Η χρήση όρων όπως «τραβεστί», «τρανσέξουαλ» ή η ελληνική μετάφραση του όρου τρανς, η λέξη 
«διεμφυλικός/-ή/-ό» πρέπει να αποφεύγονται, καθώς είναι άκρως ιατρικοποιημένοι όροι. Ο όρος 
«τρανσέξουαλ» συνδέει την ιδιότητα του τρανς ανθρώπου με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση 
και όχι με το κοινωνικό του φύλο, όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, κάποια άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως 
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τρανσέξουαλ για αυτό το λόγο είναι καλύτερο να ρωτήσετε ποιόν όρο προτιμά ένα άτομο. Αν προτιμάται 
αυτός ο όρος, χρησιμοποιήστε τον ως επίθετο: τρανσέξουαλ γυναίκα ή τρανσέξουαλ άνδρας. 

• Λέμε κρόσντρεσερ και όχι τραβεστί. Ο όρος «τραβεστί» παραπέμπει και σε τρανς ανθρώπους που 
παρέχουν σεξουαλική εργασία και έχει χρησιμοποιηθεί κακοποιητικά στο παρελθόν. 

• Δεν θα πρέπει να γίνονται αναφορές περί «τρίτου φύλου»: δεν υπάρχει ούτε «πρώτο» (πρωταγωνιστικό ή 
κυρίαρχο) φύλο, ούτε δεύτερο (και υποδεέστερο), ούτε, κατ’ επέκταση «τρίτο». 

• Υπάρχουν άτομα που η συνείδηση του εαυτού τους για το φύλο είναι ουδέτερη και ενδεχομένως επιθυμούν 
να αυτοπροσδιορίζονται με το ουδέτερο γένος. Όπως και για κάθε άτομο, έτσι και για τα άτομα που δεν 
ταυτίζονται με κανένα από τα φύλα, ο αυτοπροσδιορισμός τους πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστός 

• Αν κάνουμε κάποιο λάθος στα άρθρα ή στις αντωνυμίες, διορθώνουμε τον εαυτό μας, ζητάμε συγγνώμη 
και προχωράμε. Αποδεχόμαστε ότι μπερδευτήκαμε, δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα και συνεχίζουμε - 
ζητώντας επίμονα συγγνώμη εστιάζουμε στο άλλο άτομο και όχι στον εαυτό μας που έκανε το λάθος. 
Καλύτερα λοιπόν, να εστιάσουμε στο πώς δε θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. 

• Αν κάποιο άλλο άτομο που συμμετέχει στη διερεύνηση περιστατικού εγκλήματος μίσους χρησιμοποιήσει 
λάθος αντωνυμίες, άρθρα ή όνομα, το διορθώνουμε. Ένας έμμεσος τρόπος διόρθωσης είναι να 
συνεχίσουμε τη συζήτηση επιμένοντας να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. 

• Δεν κάνουμε υποθέσεις προσδιορίζοντας αυθαίρετα την ταυτότητα ενός ατόμου ως τρανς. Ένας άνθρωπος 
είναι τρανς, αν και εφόσον αυτοπροσδιορίζεται ο ίδιος έτσι. Κανένας άνθρωπος, όσο ειδικός κι αν είναι σε 
αυτά τα θέματα, δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να ετεροπροσδιορίζει ένα τρανς άτομο, δηλαδή δεν 
μπορεί να πει αν είναι ή δεν είναι τρανς. Μόνο το ίδιο το άτομο μπορεί να ξέρει πώς νοιώθει, γιατί η 
ταυτότητα φύλου είναι ο εσωτερικός τρόπος αντίληψης του φύλου. Γι’ αυτό, μόνο το ίδιο το πρόσωπο 
μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς. 

• Τα τρανς άτομα νιώθουν άνδρες, γυναίκες ή μη δυαδικά άτομα, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το βιολογικό 
τους φύλο, ανεξάρτητα με το αν είναι αρρενωποί/-ές/-ά ή θηλυπρεπείς, όπως επίσης και άσχετα από τον 
σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ενδέχεται να θέλουν να κάνουν πιο ριζικές αλλαγές στο σώμα τους ή 
όχι. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις, τρανς άτομα δεν εκφράζουν την ταυτότητά τους στον κοινωνικό χώρο για να 
αποφύγουν την άνιση μεταχείριση, τις προσβολές, την κακοποίηση και την περιθωριοποίηση. Η επιλογή 
αυτή είναι αναγκαστική και δεν αλλάζει το πώς αισθάνονται τα ίδια τα άτομα. 

• Δε χρησιμοποιούμε φράσεις όπως «ασχολούμαι με την υπόθεση μιας γυναίκας που στην πραγματικότητα 
είναι άνδρας/που δεν είναι αληθινή γυναίκα».  
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• Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Νόμου 4491/2017, για να επέλθει η μεταβολή του καταχωρισμένου 
φύλου, δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
επαναπροσδιορισμού φύλου, αλλά ούτε απαιτείται κάποια άλλη ιατρική εξέταση ή η λήψη φαρμακευτικής 
αγωγής. Συνεπώς, αρκεί και μόνο η βούληση του προσώπου ότι επιθυμεί να μεταβάλει το καταχωρισμένο 
φύλο του. 

• Μετά την διόρθωση των δημοσίων εγγράφων ως προς το στοιχείο του φύλου ενός ατόμου, μόνο υπάλληλοι 
του δημοσίου μπορούν να πληροφορηθούν ότι μεσολάβησε η διόρθωση. Ο νόμος απαγορεύει 
κατηγορηματικά την οποιαδήποτε αναφορά στο ότι μεσολάβησε διόρθωση της Ληξιαρχικής Πράξης 
γέννησης κάποιου προσώπου ως προς το στοιχείο του φύλου. Επομένως, δεν μπορεί να πληροφορηθεί 
κανείς ότι διενεργήθηκε η διαδικασία αυτή, καθώς κανένα δημόσιο έγγραφο δεν αναγράφει πουθενά 
τέτοιου είδους πληροφορία. 

• Σε  καμία  περίπτωση  δεν  αναφέρουμε την έκφραση «Διόρθωση  ή  Αλλαγή  Φύλου» και «ευνουχισμός» 
- που είτε εμφανίζουν την διαδικασία ως μια αρνητικά φορτισμένη, βάναυση «παρέμβαση» είτε ως μια 
«επανορθωτική» παρέμβαση για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης είτε υποβαθμίζουν την 
πολυπλοκότητα της. Θα πρέπει να προτιμάται ο όρος «επαναπροσδιορισμός ή επιβεβαίωση φύλου», που 
περιγράφει τη μακρά διαδικασία της μετάβασης (σε επίπεδο προσωπικό-κοινωνικό, νομικό, ιατρικό) και 
υποδηλώνει έναν πλήρως λειτουργικό άνθρωπο (και όχι «ακρωτηριασμένο»).  

• Δε χρησιμοποιούμε όρους όπως "μη χειρουργημένος/-η" ή "χειρουργημένος/-η", οι οποίοι υποδηλώνουν ότι 
ένα άτομο πρέπει να κάνει επέμβαση για να κάνει φυλομετάβαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν 
επιθυμούν όλα τα τρανς άτομα να προχωρήσουν σε ιατρικές διαδικασίες επαναπροσδιορισμού ή 
επιβεβαίωσης φύλου. Κάποια το επιθυμούν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν τους το 
επιτρέπει η κατάσταση υγείας τους, κάποια προχωρούν μόνο σε αγωγή με ορμόνες και κάποια σε 
χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, ό,τι και να επιλέξει κάποιο τρανς άτομο και σε όποιο στάδιο μετάβασης 
και αν βρίσκεται, δεν πρέπει να θεωρείται «λιγότερο» άνδρας ή γυναίκα ή λιγότερο τρανς. Το φύλο ενός 
ατόμου είναι αληθινό και έγκυρο, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες φυλομετάβασης στις οποίες επιλέγει να 
προβεί. 

• Δεν κάνουμε ερωτήσεις όπως, «πώς ήσουν πριν κάνεις επαναπροσδιορισμό φύλου, χειρουργική 
επέμβαση, αγωγή με ορμόνες κ.ο.κ.;» ή «(γιατί) έχεις κάνει ή πώς είναι/γίνεται (η) ορμονοθεραπεία, 
χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου κ.ο.κ». Ερωτήσεις όπως αυτές μπορεί να μην είναι μόνο άσχετες 
με το θέμα συζήτησης, αλλά και ιδιαίτερα αδιάκριτες και προσβλητικές και γι’ αυτό θα πρέπει να 
αποφεύγονται. 

• Δε ρωτάμε τα τρανς άτομα για το σώμα τους, τα γεννητικά τους όργανα ή τη σεξουαλική τους ζωή όπως 
δε θα ρωτούσαμε έναν cis άνδρα ή γυναίκα για το σώμα τους, τα γεννητικά τους όργανα ή τη σεξουαλική 
τους ζωή.  
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• Το να είναι ένα άτομο τρανς δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή, είναι μια έμφυλη ταυτότητα, όπως και οι 
άλλες. Τα χαρακτηριστικά των ψυχικών διαταραχών στα τρανς άτομα τροφοδοτούνται κυρίως από τον 
στιγματισμό που αντιμετωπίζουν και όχι από την τρανς τους ταυτότητα καθεαυτή. Η διάγνωση 
της  “Διαταραχής ταυτότητας φύλου”, η οποία περιλαμβανόταν στο ICD-10 αντικαταστάθηκε επίσημα 
(2018) από τη νέα διάγνωση της “Ασυμφωνίας φύλου” και όλες οι σχετικές με την τρανς κατάσταση 
διαγνώσεις περιλαμβάνονται πλέον σε μια νέα διαγνωστική κατηγορία, τις “Καταστάσεις που σχετίζονται 
με την σεξουαλική υγεία”. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το σκεπτικό για την συμπερίληψη 
των διαγνώσεων στη νέα αυτή κατηγορία είναι πως, παρότι πλέον είναι ξεκάθαρο πως η τρανς ταυτότητα 
δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή και πως η ταξινόμηση της ως τέτοιας μπορεί να στιγματίζει τα τρανς άτομα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανάγκες υγείας, οι οποίες θα μπορούν να καλυφθούν καλύτερα αν η σχετική 
διάγνωση αποτελεί μέρος του ICD. 

• Τα τρανς άτομα συχνά βιώνουν δυσάρεστες ψυχικές καταστάσεις, όπως άγχος, κατάθλιψη ή συναφείς 
διαταραχές σε υψηλότερα ποσοστά από τα μη τρανς άτομα εξ αιτίας της έλλειψης αποδοχής από την 
κοινωνία, τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις ή επιθέσεις εναντίον τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται γι’ αυτά 
τα άτομα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πρόσβαση στα περισσότερα είδη εργασίας, σε παροχή 
συμβουλευτικής, ορμονικής θεραπείας και ιατρικών διαδικασιών. 

• Είναι σημαντική η συνειδητοποίηση ότι τα τρανς άτομα, στην επικοινωνία μαζί τους, αντιλαμβάνονται, 
όπως και κάθε άλλο άτομο, αν θεωρούμε την ταυτότητά τους μια θετική ταυτότητα και όχι μια νοσηρή ή 
μπερδεμένη κατάσταση, όσο κι αν προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. 

• Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου δεν έχει καμία σχέση με τον 
ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, μία τρανς γυναίκα μπορεί να είναι στρέιτ, 
λεσβία, μπάι, πανσέξουαλ ή ασέξουαλ. 

• Κατά τη διάρκεια καταγραφής εγκλημάτων μίσους δε βάζουμε σε εισαγωγικά το ονόματα, τις αντωνυμίες 
ή τον αυτοπροσδιορισμό ενός τρανς ατόμου. Αυτό εκφράζει την πεποίθηση ότι το όνομα, οι αντωνυμίες ή 
η ταυτότητα με τα οποία αυτοπροσδιορίζεται είναι τελικά άκυρα ή ψευδή. 

• Ο όρος μεσοφυλικός/ή/ό χρησιμοποιείται πολλές φορές λανθασμένα ως συνώνυμο της λέξης ίντερσεξ, 
παρότι αποτελεί υποκατηγορία του ίντερσεξ φάσματος. Αναφέρεται στα ίντερσεξ άτομα που παλαιότερα 
αποκαλούνταν «ερμαφρόδιτα», όρος που πλέον θεωρείται κακοποιητικός, δεν περιγράφει επιστημονικά 
την πραγματικότητα για τους ίντερσεξ ανθρώπους και δημιουργεί συχνά αρνητικούς συνειρμούς περί 
«ασθένειας», «ανωμαλίας», «παραδοξότητας», ενώ εστιάζει αποκλειστικά σε εξωτερικά χαρακτηριστικά. 

•  Οι ίντερσεξ άνθρωποι στερούνται την αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στον 
αυτοπροσδιορισμό, καθώς πολύ συχνά, σε μικρή ηλικία, οι γιατροί, παρόλο που στη συντριπτική 
πλειονότητα δε συντρέχει ιατρική αναγκαιότητα, συμβουλεύουν χειρουργικές και άλλες ιατρικές, μη 
αναστρέψιμες παρεμβάσεις, χωρίς την ενημερωμένη συναίνεσή τους και χωρίς να ενημερώνουν τους 
γονείς για τις μακροχρόνιες, μη αναστρέψιμες και εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες που υφίστανται αυτά τα 
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ίντερσεξ παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τέτοιες, ερήμην, παρεμβάσεις 
ανθρώπινα βασανιστήρια και καλούν στην απαγόρευσή τους9. Ωφέλεια μπορεί να υπάρξει μόνο για 
παρεμβάσεις που θα αποφασίσει το ίδιο το άτομο, όταν ενημερωθεί στην κατάλληλη ηλικία για τις 
παρενέργειες και τις εναλλακτικές και συναινέσει. 

• Η υπάρχουσα ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των ίντερσεξ ανθρώπων, 
που παραμένουν σε νομικό κενό. Τα ανθρώπινα δικαιώματά τους που διακυβεύονται είναι το δικαίωμα στη 
ζωή, η απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα στον 
αυτοπροσδιορισμό και στην σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, της 
μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα σε αποτελεσματική θεραπεία, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, 
καθώς και της ελευθερίας έκφρασης. 

• Τα ίντερσεξ άτομα μπορεί να έχουν μια ταυτότητα φύλου που δεν ταιριάζει με το φύλο που είχε επιβληθεί 
σε αυτά κατά τη γέννηση. Ως εκ τούτου, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τους νομικούς 
μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι στη χώρα τους για να προσαρμόσουν το όνομά τους, το δείκτη φύλου 
ή/και το σώμα τους ώστε να νιώθουν άνετα. Πολύ συχνά οι μόνοι διαθέσιμοι μηχανισμοί είναι εκείνοι που 
υπάρχουν για τα τρανς άτομα. Στην πράξη όμως, ορισμένα ίντερσεξ άτομα μπορεί να εμποδίζονται από 
την πρόσβαση σε αυτούς τους μηχανισμούς, ανάλογα με τις νομικές ή άλλες απαιτήσεις για κάθε ένα από 
αυτά τα βήματα στη χώρα τους. 

4.3.4 Πηγές 
Αγγέλη, Χ., Βερέμης, Δ.,  Βουτσίνου, Μ., Δεμοίρου, Η., Καραγιώργου, Μ., Κουβαριτάκη, Ι., Λεβέντη, Α. Ματανά, 
Α., Μπαλτσιώτης, Λ., Μπαρτζελιώτης, Κ., Μυτιληναίου, Δ., Πανάγου, Α. Παπαδοπούλου, Α., Σταμπουλή, Ε., 
Τσακιράκης, Ε.,  Τσαπόγας, Μ., Χατζή, Χ., Χορμοβίτης, Δ. (2014). Οδηγός Ίσης Μεταχείρισης – Εγχειρίδιο για 
δημοσίους υπαλλήλους. Αθήνα: Συνήγορος του Πολίτη. Ανακτήθηκε από: 
https://www.ekdd.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-
%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%C
F%82-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9/ 

Γκασούκα, Μ., Γεωργαλλίδου Μ. (2014). Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα. Αθήνα: 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ανακτήθηκε από: https://drive.google.com/file/d/1ofaZpMXq2-
I5LUAMkNPAsuH9_8OhOqQp/view  

                                                

9 «…συχνά συνεπάγονται μη αναστρέψιμες συνέπειες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά σωματικά και 
ψυχολογικά δεινά» (Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 

https://www.ekdd.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9/
https://www.ekdd.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9/
https://www.ekdd.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9/
https://www.ekdd.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9/
https://drive.google.com/file/d/1ofaZpMXq2-I5LUAMkNPAsuH9_8OhOqQp/view
https://drive.google.com/file/d/1ofaZpMXq2-I5LUAMkNPAsuH9_8OhOqQp/view
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4.4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΣΟ  ΜΑΚΡΙΑ…  (2 ΩΡΕΣ)  

Περίληψη: Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη διερεύνηση στάσεων απέναντι στην ποικιλομορφία 
του φύλου και της σεξουαλικότητας σε επίπεδο ομάδας. Επίσης, πρόκειται να συμβάλει στην αμφισβήτηση 
ετεροκανονικών στάσεων και να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε θέματα ορολογίας περί σεξουαλικής 
διαφορετικότητας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://colouryouth.gr/wp-content/uploads/2016/06/Omofovia-Transfovia-stin-Ellada-Odigos.pdf
https://www.ethos-project.eu/el/the-outputs-2/
https://www.ethos-project.eu/el/the-outputs-2/
https://www.ethos-project.eu/el/the-outputs-2/
https://www.ethos-project.eu/el/the-outputs-2/
https://www.colouryouth.gr/pes-to-se-emas/
https://gsanetwork.org/
https://www.ilga-europe.org/media/2431
https://www.loftgaycenter.org/
http://www.tnlr.org/
https://lgbtqplus.usc.edu/
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Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, τα εκπαιδευόμενα άτομα θα είναι σε θέση: 
• Να κατανοήσουν ότι οι ετεροκανονικές αντιλήψεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους για τα 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, όπως επίσης και την ικανότητά τους να αντιδρούν και να αντιμετωπίζουν εγκλήματα 
μίσους και περιστατικά διακρίσεων, 

• Να μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις συναδέλφων για θέματα που αφορούν τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, 
• Να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε ομοφοβικές και 

τρανσφοβικές δηλώσεις και πράξεις, 
• Να κατανοήσουν τη σημασία της διαρκούς προσωπικής διερώτησης, αμφισβήτησης για την αποδόμηση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων που αφορούν τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, 
• Να κατανοήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, 

o να ενημερωθούν για το ευρύτερο περιεχόμενο των διακρίσεων που βιώνει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα 
και να κάνουν μια πρώτη σύνδεση με το περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

• Να κατανοήσουν την έννοια της ετεροκανονικότητας, 
• Να αναγνωρίσουν τρόπους που μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής 

κοινωνίας και να διασφαλίσουν ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 
o να γνωρίζουν την ορολογία που σχετίζεται με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες ή/και να ξέρουν σε ποιες 

πηγές να την αναζητήσουν, 
o να αναγνωρίσουν την ανάγκη της χρήσης της κατάλληλης γλώσσας και ορολογίας όταν εργάζονται 

με την πρόληψη ή την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 
o να χρησιμοποιούν μη κακοποιητική/προσβλητική και απαλλαγμένη από διακρίσεις ορολογία όταν 

αναφέρονται σε άτομα/ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή όταν επικοινωνούν απευθείας με 
άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σεβόμενοι/-ες/-α έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και 
χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. 

 
Δομή Ενότητας: 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας ενότητας θα είναι 2 ώρες. Προσπαθήστε να διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο 
που έχετε στη διάθεσή σας, για να προλάβετε να υλοποιήσετε τους διδακτικούς σας στόχους.  

Διάρκεια  Δραστηριότητα  Εκπαιδευτικό υλικό 

  30΄ 

 
Από που προέρχονται οι αντιλήψεις μας Διαμοιρασμός πίνακα καταγραφής 

  90΄ Τι λέμε και τι δε λέμε 
Breakout rooms, διαμοιρασμός 
οθόνης 

 
4.4.1 Ενότητα 2: Α. Από που προέρχονται οι αντιλήψεις μας 

Μέθοδος διδασκαλίας: βιωματική, αναστοχαστική δραστηριότητα 
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Περίληψη: Η δραστηριότητα αυτή βοηθά να κατανοήσουμε από πού προέρχονται οι αντιλήψεις μας περί φύλου και 
σεξουαλικότητας, ενώ παράλληλα προσφέρει μία ευκαιρία για συζήτηση των επιπτώσεων που ασκούν τα κυρίαρχα 
έμφυλα στερεότυπα 

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Να κατανοήσουν τα συμμετέχοντα άτομα την έννοια της ετεροκανονικότητας και των στερεοτύπων, 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ ετεροκανονικότητας και ομοφοβίας/τρανσφοβίας, 

• Να κατανοήσουν ότι η εσωτερίκευση των προκαταλήψεων για τα φύλα και τη σεξουαλικότητα μας αφορά 
όλες/-ους/-α είτε είμαστε ΛΟΑΤΚΙ+ είτε όχι, 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της διαρκούς προσωπικής διερώτησης, αμφισβήτησης και αποδόμησης των 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων που συνδέονται με τα φύλα και τη σεξουαλικότητα. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Πείτε στα συμμετέχοντα άτομα ότι θα προσπαθήσουμε όλοι/-ες/-α μαζί να εντοπίσουμε από πού 
προέρχονται οι αντιλήψεις μας για τα φύλα και τη σεξουαλικότητα. 

2. Ενθαρρύνετέ τα να κλείσουν τα μάτια και να πάνε πίσω στο παρελθόν, στην εποχή εκείνη που ήταν παιδιά 
και οι σημαντικοί άλλοι της ζωής τους προσπαθούσαν με λόγια και πράξεις να τους δείξουν πώς πρέπει να 
είναι ο «σωστός» άνδρας και η «σωστή» γυναίκα. Πείτε τους να θυμηθούν και να καταγράψουν 
προτροπές, συμβουλές, οδηγίες, απαγορεύσεις, όλα αυτά τα μηνύματα που είχαν δεχθεί έμμεσα ή άμεσα 
και αφορούσαν το φύλο και τη σεξουαλικότητά τους. Προτρέψτε τα να συνδέσουν τις φράσεις αυτές με τις 
προσδοκίες που είχαν γι’ αυτά σε σχέση με τη συμπεριφορά, τα ρούχα, τον τρόπο κίνησης και ομιλίας, το 
μελλοντικό επάγγελμα κ.α. Δώστε τους 3 λεπτά. 

3. Πείτε τους να επιλέξουν μία απ’ αυτές τις φράσεις και να τη μοιραστούν με την ολομέλεια. 

4. Μπορείτε να τους δώσετε παραδείγματα από τις παρακάτω φράσεις:  
Ενδεικτικές φράσεις: «Οι άντρες είναι δυνατοί, δε δείχνουν πώς νιώθουν», «Μην κουνιέσαι όταν περπατάς 
-τι είσαι, καμιά αδελφή;», «Τα καλά κορίτσια δε βρίζουν!», «Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά», 
«Κρίμα τόσο ωραίο παιδί και να είναι αδελφή!», «Μην το παίζεις έξυπνη, οι άντρες ξενερώνουν με τις 
έξυπνες». 
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5. Καταγράψτε τις φράσεις σε πίνακα που θα έχετε διαμοιράσει. 

6. Εξηγήστε ότι το σύνολο αυτών των κανόνων/νορμών αποτελούν τον κανόνα της ετεροκανονικότητας 
αντλώντας περισσότερες πληροφορίες από το Θεωρητικό υπόβαθρο της 2ης Ενότητας. (Μπορείτε επίσης 
να βρείτε τους όρους «στερεότυπα» και «προκατάληψη» στο Θεωρητικό υπόβαθρο της 1ης Ενότητας). 
Μπορείτε να κάνετε μία σύντομη συζήτηση για τα κανάλια μέσω των οποίων δεχόμαστε πληροφορίες για 
το κοινωνικό φύλο, π.χ. παραμύθια, αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών σε βιβλία, περιοδικά, μέσα 
μαζικής ενημέρωσης κτλ.  
Εξηγήστε πως τα έμφυλα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία οδηγούν σε μύθους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ανδρών και γυναικών και επηρεάζουν τις επιλογές μας σε πολλούς 
τομείς της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Η δημιουργία δύο αντίθετων, φαινομενικά τελείως 
διαχωρισμένων φύλων, συντελεί στην επιβίωση της ετεροκανονικών αντιλήψεων. Μας υπαγορεύουν για 
παράδειγμα, ποιος/-α/-ο θα πρέπει να πληρώσει για το δείπνο όταν βγαίνουμε έξω και ποιος/-α/-ο θα 
πρέπει να μαγειρέψει όταν είμαστε σπίτι. Επίσης, υπαγορεύουν ότι οι άνδρες θα πρέπει να βγάζουν 
περισσότερα χρήματα, γεγονός που επηρεάζει το ποιος/-α/-ο θα προσληφθεί και πόσο θα αμοίβεται. 
Η ετεροκανονικότητα, λοιπόν, είναι ένα σύστημα που λειτουργεί για να κανονικοποιεί συμπεριφορές και 
κοινωνικές προσδοκίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπόθεση της ετεροφυλοφιλίας και με την 
προσκόλληση σε ένα αυστηρά δυαδικό φύλο. Θυμίστε ότι δεν αμφισβητούμε ή δεν αντιλαμβανόμαστε τις 
διαφορές στις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τους άνδρες και τις γυναίκες γιατί παρουσιάζονται ως 
«κανονικές» και οι μόνες «φυσιολογικές», με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τα ταλέντα, τις επιθυμίες και 
τα όνειρά μας για να προσαρμοστούμε σε αυτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να 
αντιμετωπίζουμε αυτούς τους μύθους ειδικά όταν μπορεί να προκαλέσουν κακοποίηση σε άλλα άτομα. 
Το σύστημα της ετεροκανονικότητας μας ενημερώνει για το τί αναμένουμε από τους άνδρες και τί από τις 
γυναίκες – και διαιωνίζουμε αυτό το σύστημα όταν «αστυνομεύουμε» αυτές τις συμπεριφορές. Αυτή είναι 
η ουσία της ετεροκανονικότητας, το ότι, δηλαδή, όσα άτομα δεν ακολουθούν αυτές τις κανονικοποιημένες 
προσδοκίες, αποκτούν την ταμπέλα της/του «μη φυσιολογικής/-ού» και της/του «αφύσικης/-ου».  Από τη 
στιγμή που συνειδητοποιούμε την ετεροκανονικότητα αρχίζει και η μετακίνησή μας από το σύστημα που 
δημιουργεί. 

 
4.4.2 Ενότητα 2: Β. Τι λέμε και τι δε λέμε 

Μέθοδος διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες, παιχνίδι κατηγοριοποίησης 

Περίληψη: Η δραστηριότητα αυτή βοηθά στη διερεύνηση όρων που σχετίζονται με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και στη 
χρήση κατάλληλης γλώσσας 

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 30 λεπτά 
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Διδακτικοί στόχοι: 
• Να κατανοήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τις βασικές έννοιες του σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, όπως επίσης τους παράγοντες του ακρωνυμίου 
ΛΟΑΤΚΙ+, 

• Να γνωρίσουν τις έννοιες που συνδέονται με αρνητική ή μεροληπτική σκέψη και συμπεριφορά προς τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, όπως η ομοφοβία και η τρανσφοβία, 

• Να περιγράφουν και να κατανοούν την ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία και να εφαρμόζουν την ορολογία τόσο κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου όσο και στην εργασία τους, 

• Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της χρήσης της κατάλληλης γλώσσας και ορολογίας όταν εργάζονται με την 
πρόληψη ή την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 

• Να χρησιμοποιούν μη κακοποιητική/προσβλητική και απαλλαγμένη από διακρίσεις ορολογία όταν 
αναφέρονται σε άτομα/ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή όταν επικοινωνούν απευθείας με άτομα της 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σεβόμενοι/-ες/-α έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και χτίζοντας σχέση 
εμπιστοσύνης μαζί τους. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Εξηγήστε στα συμμετέχοντα άτομα ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα με σκοπό την 
αποσαφήνιση/καλύτερη κατανόηση των όρων που αφορούν το βιολογικό φύλο, την ταυτότητα φύλου, την 
έκφραση φύλου και τον ερωτικό/σεξουαλικό προσδιορισμό (4 πυλώνες).  

2. Ενημερώστε τα πως πρόκειται να χωριστούν σε ομάδες (σε περίπτωση που για την εκπαίδευση 
χρησιμοποιείται η πλατφόρμα zoom, θα χρησιμοποιηθούν τα breakout rooms). 

3. Κάθε ομάδα λαμβάνει σε ξεχωριστό έγγραφο διαφορετικούς όρους που πρέπει να κατηγοριοποιήσει και 
τους 4 πυλώνες στους οποίους πρέπει να τους εντάξει. Δίνεται στην ομάδα χρόνος 5-8΄ να συσκεφθεί και 
να ορίσει το άτομο που θα την επροσωπήσει, το οποίο θα παρουσιάσει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα. 
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων πρέπει να έχετε δημιουργήσει αντίστοιχα έγγραφα χωρίζοντας 
ισόποσα τους όρους που θα βρείτε στο Παράρτημα 2Ι. 

4. Στη συνέχεια όλα τα εκπαιδευόμενα άτομα επιστρέφουν στην ολομέλεια, όπου η/ο/το συντονίστρια/-ή(ς) 
διαμοιράζει την οθόνη (share screen), ώστε να εμφανίζεται η δραστηριότητα που βρίσκεται στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://learningapps.org/watch?v=pdj70q8dj20  

5. Η ολομέλεια κατηγοριοποιεί τους όρους οι οποίοι εμφανίζονται διαδοχικά με το πάτημα ενός κλικ από 
την/το(ν) συντονίστρια/-η. Όταν εμφανίζεται ένας όρος, η ομάδα που τον είχε στη λίστα της και μέσω του 
ατόμου που την εκπροσωπεί, υποδεικνύει σε ποιον από τους 4 πυλώνες ανήκει, σύμφωνα με ό,τι 
αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη των ομάδων.  

https://learningapps.org/watch?v=pdj70q8dj20
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6. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, πατήστε το μπλε κουμπί που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι λανθασμένες απαντήσεις (εφόσον υπάρχουν). Οι λανθασμένες απαντήσεις 
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. 

7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και πριν μεταφέρετε τους όρους που είναι σε λάθος πυλώνα στο σωστό, 
εξηγήστε τη σημασία του κάθε πυλώνα. Μπορείτε να δείξετε στην κοινή οθόνη τον Μονόκερο (Gender 
Unicorn, βλπ. Παράρτημα 2ΙΙ) για να βοηθήσετε τα συμμετέχοντα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις 
έννοιες αυτές. Δώστε αρκετό χρόνο στην επεξήγηση της διαφοράς ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και 
ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού και βεβαιωθείτε ότι όλοι/-ες/-α την έχουν κατανοήσει. Μπορείτε 
να διαμοιράσετε στην οθόνη τους ορισμούς από το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας ενότητας.  

8. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην οθόνη με τους 4 πυλώνες και μεταφέρετε τους λάθους όρους στη σωστή 
θέση, ενθαρρύνοντας τα συμμετέχοντα άτομα να σας υποδείξουν τις σωστές θέσεις ελέγχοντας αν έχουν 
κατανοήσει τους 4 πυλώνες. Παράλληλα, εξηγείτε όλους τους όρους επισημαίνοντας τί πρέπει να λέμε και 
τί όχι, ώστε να δείχνουμε σεβασμό σε όλες τις ταυτότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να δείξετε ένα βίντεο για 
τα Intersex δικαιώματα (TEDx Rinio Simeonidou, 
https://www.ted.com/talks/rinio_simeonidou_ntersex_human_rights), αντί να αναφερθείτε στα intersex 
άτομα μέσω ppt.  

9. Προβάλετε στην οθόνη το παρακάτω σχεδιάγραμμα ώστε να βοηθηθούν τα επιμορφούμενα άτομα να 
εμπεδώσουν τους όρους. 
(https://bubbl.us/NjE4ODUzMC8xMTczODMxMy9hZWUyOWMxYmU2MjBkNjNjMTE1MDkyNjc0MmRm
YWY4Yw==-X). Απαντήστε σε ερωτήσεις και απορίες. Πείτε τους επίσης, ότι στο μέλλον μπορούν να 
αναζητούν πληροφορίες και ορισμούς στις ιστοσελίδες των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων και στον Οδηγό που 
συνοδεύει την εκπαίδευση. 

10. Κλείστε τη δραστηριότητα επισημαίνοντας ότι τώρα είναι περισσότερο προετοιμασμένοι/-ες/-α να 
επικοινωνήσουν με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.  

 

4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2Η Σ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

4.5.1 Παράρτημα 2Ι 
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες και όρους (οι οποίοι εμφανίζονται με τυχαία σειρά) 
(https://learningapps.org/watch?v=pdj70q8dj20): 

A. Φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση - Βιολογικό Φύλο (Gender Assigned At Birth) 
1. Intersex 
2. Αρσενικό 

https://www.ted.com/talks/rinio_simeonidou_ntersex_human_rights
https://bubbl.us/NjE4ODUzMC8xMTczODMxMy9hZWUyOWMxYmU2MjBkNjNjMTE1MDkyNjc0MmRmYWY4Yw==-X
https://bubbl.us/NjE4ODUzMC8xMTczODMxMy9hZWUyOWMxYmU2MjBkNjNjMTE1MDkyNjc0MmRmYWY4Yw==-X
https://learningapps.org/watch?v=pdj70q8dj20
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3. Θηλυκό 

 
B. Σεξουαλικός προσανατολισμός (Sexual Orientation) 

1. Asexual 
2. Bisexual (αμφιφυλόφιλο άτομο) 
3. Gay 
4. Pansexual 
5. Straight 
6. Λεσβία 

 
C. Ταυτότητα Φύλου (Gender Identity) 

1. Agender 
2. Cis-gender/Cis 
3. Cis άνδρας  
4. Cis γυναίκα 
5. Genderfluid 
6. Non binary (μη δυαδικό άτομο) 
7. Trans-gender/Trans 
8. Transexual 
9. Trans άνδρας 
10. Trans γυναίκα 

 
D. Έκφραση φύλου (Gender Expression) 

1. Crossdresser 
2. Αρρενωπότητα 
3. Θηλυπρέπεια 

Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική εκδοχή της διαμοίρασης των όρων σε τρεις (3) ομάδες. 
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4.5.2 Παράρτημα 2ΙΙ 
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5. Ενότητα 3: Πόσο ασφαλές είναι το ασφαλές;  

Θεωρητικό υπόβαθρο  

5.1 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 
Η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου κατασκευάζεται μέσα από την αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Η επιβολή 
ταμπελών και ο στιγματισμός των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αποτελεί εξευτελιστική μεταχείριση, περιορίζει το δικαίωμα 
αυτοπροσδιορισμού και την κοινωνική «ορατότητα», ενώ διαστρεβλώνει την αίσθηση εαυτού. Η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, ως δικαίωμα κάθε ατόμου να αυτο-παρουσιαστεί στην κοινωνία και ως προστασία στη δημιουργία 
προσωπικής ταυτότητας, συνεπάγεται το δικαίωμα να είναι ο «συγγραφέας» της προσωπικότητάς του και την 
αναγκαιότητα προστασίας από εξευτελιστικούς ορισμούς και ταμπέλες που αποδίδονται από άλλους ανθρώπους. 
Ενώ ο νόμος θεωρεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαραβίαστο δικαίωμα, στην πραγματικότητα είναι εύθραυστο 
και επισφαλές, και υπάρχει ανάγκη προστασίας και άμυνας. 

Τα εγκλήματα μίσους έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα μεμονωμένα θύματα, στις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Κάθε έγκλημα μίσους που στοχεύει ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο είναι μια άμεση επίθεση εναντίον της 
ταυτότητάς του και όλων εκείνων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα εγκλήματα μίσους προσβάλλουν την 
ταυτότητα του ατόμου καθ’ εαυτή (φυλή, φύλο, χρώμα, σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.), δηλαδή, την 
υποκειμενική και υπαρξιακή του υπόσταση, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγαλύτερη συναισθηματική και 
ψυχολογική βλάβη συγκριτικά με άλλου είδους εγκλήματα, εφόσον το θύμα δεν είναι δυνατόν να αλλάξει βασικά 
χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του (π.χ. σεξουαλικό προσανατολισμό) ή δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα 
αποκηρύξει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του για τα οποία θυματοποιήθηκε (π.χ. ταυτότητα φύλου, καταγωγή). 

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα θύματα εγκλημάτων μίσους θα επηρεαστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο· υπάρχουν 
πολλοί μεταβλητοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις ενός εγκλήματος. Ωστόσο, τα περισσότερα 
περιστατικά κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δημιουργούν ένα σύνολο προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα 
θύματα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ταυτότητά τους και την εσωτερική τους επίγνωση για το τί σημαίνει η 
ταυτότητά τους για την ευρύτερη κοινωνία. 

Τα εγκλήματα που βασίζονται στην ταυτότητα των ατόμων είναι πιθανό να επηρεάσουν ακόμη και άλλα μέλη της 
κοινότητας/ομάδας που μοιράζονται το ίδιο χαρακτηριστικό με το θύμα, σε πολύ βαθύτερα επίπεδα σε σύγκριση 
με παρόμοια εγκλήματα χωρίς κίνητρο μίσους, γενικεύοντας και κλιμακώνοντας το φόβο θυματοποίησης. 
Εγκλήματα αυτού του είδους, μέσα από την «κανονικοποίησή» τους λόγω της συχνότητας τέλεσης και της 
ανεπαρκούς αντιμετώπισης, επηρεάζουν επίσης την κοινωνία γενικότερα, με κάθε περιστατικό να συμβάλει σε ένα 
εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον που προωθεί την αντιπάθεια κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ενώ υπονομεύονται άμεσα 
η ιδέα της ισότητας μεταξύ των μελών της κοινωνίας, ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της και οι δημοκρατικές 
δεσμεύσεις για αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας, της αξιοπρέπειας, της συμπερίληψης και του 
σεβασμού.  
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(Παρακάτω παρατίθεντα πρώτα συνοπτικά οι συνέπειες των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων ανά τομέα 
ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδεύτριες/-ές κατά την εκπόνηση της τελευταίας δραστηριότητας και στη συνέχεια 
οι συνέπειες ανά τομέα αναλύονται πιο διεξοδικά). 

5.1.1 Συνέπειες για το άτομο: 
• Ψυχολογικές συνέπειες (απόκρυψη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας, μόνιμος φόβος, διαρκής αίσθηση κινδύνου, 

καχυποψία, αίσθημα ευαλωτότητας και ταπείνωσης, μείωση αυτοπεποίθησης, θυμός, θλίψη, αίσθημα 
μοναξιάς, κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, διατροφικές διαταραχές, χρήση ουσιών, αυξημένη 
αυτοκτονικότητα κ.ά.) 

• Συνέπειες στις προσωπικές σχέσεις και στις οικογένειες (διατάραξη των οικογενειακών σχέσεων, 
κοινωνικός αποκλεισμός, απομόνωση, έλλειψη υλικής και ψυχολογικής στήριξης από την οικογένεια, 
προβλήματα στην αναγνώριση του γονεϊκού τους ρόλου στις οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς κ.ά.) 

• Συνέπειες στην εκπαίδευση (μη αποδοχή εγγραφής μαθητών/-τριών σε σχολεία, πρόωρη εγκατάλειψη ή 
αποβολή από το σχολείο, μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, περιορισμός εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών ευκαιριών, ψυχολογική επιβάρυνση, έλλειψη στήριξης από τα συνομήλικα άτομα, 
κοινωνικός αποκλεισμός, απώλεια εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στην εκπαίδευση 
γενικότερα, απόκρυψη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας, αλλαγές στην ένδυση και στην αυτό-έκφραση για την 
αποφυγή επιθέσεων κ.ά.)  

• Συνέπειες στην υγεία (σωματικοί τραυματισμοί, περιορισμοί στην παροχή πληροφοριών, αποφυγή τέλεσης 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, ελλιπής ιατρική παρακολούθηση, περιορισμοί στην παροχή 
πληροφοριών, ιατρικές παρεμβάσεις στα ίντερσεξ άτομα χωρίς τη συναίνεσή τους, μη πρόσβαση σε 
τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.ά.) 

• Οικονομικές συνέπειες (υλικές ζημιές, καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, συχνές μετακομίσεις, έξοδα 
για ψυχολογική υποστήριξη, δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, συχνές άδειες από την εργασία, 
αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις οργανώσεων κ.ά.) 

5.1.2 Συνέπειες για την κοινωνία  
(αρνητικό παράδειγμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αίσθημα ατιμωρησίας, ανασφάλειας, ευαλωτότητας 
και κινδύνου, στέρηση σημαντικών πληροφοριών, εδραίωση 
ομοφοβικών/τρανσφοβικών/ιντερφοβικών/αμφιφοβικών αντιλήψεων, ενίσχυση της ρητορικής μίσους, απώλεια 
εμπιστοσύνης στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη κ.ά.) 

5.1.3 Ανάλυση των συνεπειών 
• Ψυχολογικές συνέπειες 
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Οι διακρίσεις, η ομοφοβία, η ιντερφοβία, η αμφιφοβία και η τρανσφοβία αναγκάζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να 
αποκρύπτουν στοιχεία της ταυτότητάς τους και επηρεάζουν τις ζωές και τις επιλογές τους σε όλους τους τομείς της 
κοινωνικής ζωής. Τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η απόκρυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού μπορεί 
να έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.  

Τα εγκλήματα μίσους συμβαίνουν συχνά στην καθημερινή ζωή των ΛΟΑΤΚΙ+  ανθρώπων. Πάρα πολλοί από αυτούς 
ανησυχούν ότι θα θυματοποιηθούν και αισθάνονται διαρκώς ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, πολλοί περισσότερο από 
άλλες μειονότητες. Τόσο η εμπειρία όσο και ο φόβος των ομοφοβικών/τρανσφοβικών/ιντερφοβικών/αμφιφοβικών 
εγκλημάτων μίσους –αυτή η δυσανάλογη απειλή που δέχονται στη ζωή τους- έχουν δραματική επίδραση στην 
ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, επηρεάζοντας τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας από τα οποία υποφέρουν κάποια από αυτά τα άτομα. 

Αυτές οι επιθέσεις μπορεί να κατευθύνονται σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα επαναλαμβανόμενα 
εγκλήματα μίσους που μένουν ατιμώρητα ανήκουν στις τραυματικές εμπειρίες που επιφέρουν τα σοβαρότερα 
ψυχολογικά συμπτώματα και ψυχικές διαταραχές (π.χ. ομοφοβικός/τρανσφοβικός/ιντερφοβικός/αμφιφοβικός 
εκφοβισμός, επιθέσεις στο δημόσιο χώρο, ιατρική μεροληπτική αντιμετώπιση κλπ.) προσβάλλοντας το αίσθημα 
αξιοπρέπειας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των οικογενειών τους.  

Αυτό συμβαίνει επειδή η προσωπικότητα συγκροτείται αρχικά από τους άλλους μέσω της γλώσσας, και συνεπώς 
οι άνθρωποι παραμένουμε ευάλωτοι στη συμβολική αλληλεπίδραση. Ενώ, λοιπόν, διαμορφώνουμε τις ταυτότητές 
μας μέσω των δικών μας επιλογών και ενεργειών, η διαδικασία αυτή δεν είναι ούτε μονόλογος ούτε ξεκινά από 
μόνη της. Αντ' αυτού, αυτή η διαδικασία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα άλλων, που μας προ(σ)καλούν να δράσουμε, 
να συνεργαστούμε και, συνεπώς, να συγκροτηθούμε ως υπεύθυνα και αυτόνομα άτομα και ως μέλη μιας κοινωνίας 
η οποία ορίζεται από τους κανόνες (νόρμες) και τον πολιτισμό της. Η συγκρότηση του εαυτού είναι το αποτέλεσμα 
της συμβολικής αλληλεπίδρασης μέσα σε ένα κοινωνικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ξεκινά με την αλληλεπίδραση 
του παιδιού με τους/τις φροντιστές/-στριες. Αυτή η διαδικασία δεν σταματά ποτέ, ο εαυτός παραμένει ρευστός και 
«υπό κατασκευή». Σε όλη μας τη ζωή, συμμετέχουμε σε αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν, αμφισβητούν και 
αναδιατυπώνουν τις ταυτότητές μας. 

Επομένως, το να μην αποκηρύσσονται ομοφοβικές/τρανσφοβικές/ιντερφοβικές/αμφιφοβικές φραστικές ή 
σωματικές επιθέσεις είναι μια άλλη μορφή - έμμεσης - κακοποίησης. Για ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, αλλά και για ένα 
οποιοδήποτε κακοποιημένο άτομο, το γεγονός ότι δεν το προστάτευσαν είναι μερικές φορές πιο προσβλητικό και 
πιο μειωτικό από την ίδια την αρχική κακοποίηση. Αυτά τα άτομα εσωτερικεύουν το μήνυμα ότι δεν είναι άξια 
προστασίας και ότι κανείς/καμιά δεν θα τα υπερασπιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουν αόρατα, ότι δεν 
έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν και ότι αν εκφράσουν τον εαυτό τους, θα βιώσουν την απόρριψη και την μοναξιά. 

Το μοντέλο του μειονοτικού στρες (minority stress model) που προκαλείται από τη συνεχή σύγκρουση των 
κοινωνικών προκαταλήψεων με τις προσωπικές ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μας προσφέρει ένα θεωρητικό 
πλαίσιο κατανόησης των συγκεκριμένων δυσκολιών που συναντούν εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού, των 
προσδοκιών απόρριψης, της εσωτερικευμένης ομοφοβίας και των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  
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Οι εξωτερικές προκαταλήψεις αναφέρονται στις οποιεσδήποτε εμπειρίες προκατάληψης είτε από θεσμικά πλαίσια 
(π.χ. εκπαίδευση, νομοθεσία) είτε από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. αναπαραγωγή αρνητικών στερεοτύπων 
από τα ΜΜΕ).  . 

Η εσωτερίκευση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας που αντιμετωπίζουν στην κοινωνία συμβαίνει επειδή τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα, όπως επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες, βομβαρδίζονται με μηνύματα από την εκκλησία, από τους/τις 
πολιτικούς, από τις/τους εκπαιδευτικούς, από τα συνομήλικα άτομα και από μέλη της οικογένειά τους ότι το να είσαι 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο είναι ηθικά λάθος, αμαρτία και απαγορευμένο. Έτσι, λοιπόν, έχουν μάθει ότι η σεξουαλικότητα 
ή/και η ταυτότητα φύλου τους είναι δικό τους σφάλμα και ότι αν το πουν σε κάποιον θα πάθουν κακό ψυχολογικά, 
σωματικά, λεκτικά ή συναισθηματικά. Η σιωπή επιβραβεύεται από την κοινωνία μας και το να κρύβεσαι γίνεται 
τρόπος ζωής. Τα αισθήματα ντροπής, ενοχής, φόβου και μυστικοπάθειας που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μπορεί 
να οδηγήσουν σε απομόνωση, μοναξιά, στο να νιώθουν αβοήθητα και χωρίς διέξοδο. 
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που δεν νιώθουν άνετα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή/και την 
ταυτότητα/έκφραση/χαρακτηριστικά φύλου τους προσκολλώνται στα κοινωνικά στερεότυπα, πολλές φορές 
αλλάζουν τον τρόπο ένδυσης και αυτό-έκφρασης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αίσθημα απέχθειας του εαυτού, 
χαμηλής αυτοεκτίμησης και κατωτερότητας. Ακόμη και ΛΟΑΤΚΙ+ νεαρά άτομα των οποίων οι γονείς και οι φίλοι/-
ες είναι υποστηρικτικοί/-ές πολύ συχνά αναφέρουν ότι βιώνουν έναν βαθμό μειονοτικού στρες.  

Παρά την αυξανόμενη αποδοχή και ορατότητα, πάρα πολλά νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εισέρχονται στην ενηλικίωση 
έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές από την εξωτερική και εσωτερικευμένη ομοφοβία, αμφιφοβία, ιντερφοβία ή 
τρανσφοβία που αντιμετωπίζουν.  

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν, επίσης, 50% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη και άγχος από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό. Ως εκ τούτου, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς και αυτοτραυματισμού από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για παράδειγμα, οι ομοφυλόφιλοι και οι 
αμφιφυλόφιλοι άνδρες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ10, 39% των τρανστζέντερ νεαρών ατόμων είχαν 
«σκεφτεί σοβαρά» την αυτοκτονία τους τελευταίους 12 μήνες.  

Επίσης, υπάρχουν πλέον πολλές μελέτες πάνω στην σχέση εσωτερικευμένης oμοφοβίας/τρανσφοβίας και της 
χρήσης ουσιών στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι οποίες καταδεικνύουν μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εσωτερικευμένη 
oμοφοβία/τρανσφοβία και την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών και προβλημάτων σχετιζόμενων με την χρήση 
αλκοόλ και ουσιών.  

                                                

10 The Trevor Project's National Survey on LGBTQ Youth Mental Health 2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόσφατη έρευνα (συμμετείχαν 

35.000 νεαρά άτομα ηλικίας 13-24) για την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ νεαρών ατόμων. 
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• Συνέπειες στις προσωπικές σχέσεις και στις οικογένειες  

Οι οικογένειες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού 
και της έλλειψης θεσμικής αναγνώρισης των σχέσεών τους. Οι διακρίσεις που αφορούν στην αναγνώριση σχέσεων 
και σε σχετιζόμενες δημόσιες υπηρεσίες/παροχές, όπως η απαγόρευση τέλεσης (πολιτικού) γάμου για τα ομόφυλα 
ζευγάρια έχουν ως αποτέλεσμα τη στέρηση συνταξιοδοτικών, κληρονομικών και άλλων δικαιωμάτων που ισχύουν 
για τα ετερόφυλα ζευγάρια, όπως το δικαίωμα στην τεκνοθεσία και στη δημιουργία ανάδοχης οικογένειας. Το ίδιο 
συμβαίνει και με άλλες διακρίσεις που αφορούν στην αναγνώριση του κοινωνικού φύλου, όπως η αδυναμία αλλαγής 
του ονόματος και του φύλου των τρανς ανθρώπων στα δημόσια έγγραφα και το υποχρεωτικό διαζύγιο (εφόσον το 
τρανς άτομο είναι έγγαμο) για την νομική αναγνώριση του φύλου.  

Οι διακρίσεις που αφορούν την οικογενειακή ζωή, σχετίζονται επίσης με τον εξαναγκασμό ενός ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου 
από την οικογένεια του να παντρευτεί, να ακολουθήσει ψυχιατρική αγωγή, θεραπείες μεταστροφής, να εγκαταλείψει 
το σχολείο κ.λπ., καθώς επίσης να απορριφθεί, να εκδιωχθεί από την οικογενειακή εστία, να αποκληρωθεί ή να 
τιμωρηθεί από αυτήν και να υποστεί ταπεινωτική μεταχείριση ή βία από μέλη της. 

Η αποκάλυψη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας συχνά διαταράσσει, εκτός από τις οικογενειακές σχέσεις, τις φιλικές 
σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό, απομόνωση και αίσθημα μοναξιάς. 

Μια άλλη παράπλευρη συνέπεια είναι η δυσφήμηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός μελών της οικογένειας, φίλων, 
συμμάχων και υπερασπιστών/-στριών των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. 

Ειδικότερα, οι οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων εγκλημάτων μίσους μπορεί να αισθάνονται ένοχες επειδή δεν 
μπόρεσαν να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορεί να 
αισθάνονται απομονωμένες ή αβοήθητες. Μπορεί να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητά τους στην εργασία, στο 
σπίτι ή στο σχολείο. Εάν ο δράστης δεν συλληφθεί και καταδικαστεί, ενδέχεται να χάσουν την πίστη τους στο 
δικαστικό σύστημα. Μια ελαφριά καταδίκη μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω απογοήτευση. Οι δίκες και οι 
εμφανίσεις στο δικαστήριο ενδέχεται να παρατείνουν τη διαδικασία του πένθους. Εάν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα 
ενημέρωσης, μια οικογένεια μπορεί να δει ευαίσθητα προσωπικά της ζητήματα να δημοσιοποιούνται. 

• Συνέπειες στην εκπαίδευση 

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός παίρνει πολλές μορφές όπως υποτιμητικούς 
χαρακτηρισμούς, δημόσια διαπόμπευση, λεκτική και σωματική βία, διάδοση φημών, παρενόχληση στο διαδίκτυο, 
κλοπή ή καταστροφή αντικειμένων, σεξουαλική παρενόχληση και κάθε είδους απειλή, κοινωνική απομόνωση και 
άσκηση πίεσης11. Συνέπειες αυτών είναι η επιβαρυμένη ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ εφήβων, αλλά και οι μειωμένες 

                                                

11 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης μελέτης για τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚ μαθητών/-ριών στην Ελλάδα, την οποία 
πραγματοποίησε η Colour Youth, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών/-ριών έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για άτομα που δεν 
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ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι δυσκολίες κατά την εισαγωγή, την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας 
και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η απροθυμία για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξ αιτίας 
όλων αυτών, πολλοί/-ές μαθητές/-τριες μαθαίνουν ότι είναι πιο ασφαλές να κρύβουν την ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά τους 
στο σχολείο με τις επακόλουθες συνέπειες.12  

Στο ελληνικό σχολείο τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στερούνται επίσης, το δικαίωμά τους στην ενημέρωση καθώς δεν 
παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, έκφραση και τα 
χαρακτηριστικά φύλου (δήθεν για λόγους ηθικής ή ασφάλειας). Τέτοιου είδους απόκρυψη πληροφοριών ευθύνεται 
και για την εξάπλωση του HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. 

Ωστόσο, όλες/-οι οι μαθήτριες/-ες επηρεάζονται από το αποπνικτικό κλίμα που δημιουργεί η ομοφοβία και 
αναγκάζονται να υιοθετούν άκαμπτους έμφυλους ρόλους που εμποδίζουν την προσωπική έκφραση και 
δημιουργικότητα και οδηγούνται σε επικίνδυνες συμπεριφορές (επικίνδυνη οδήγηση, χρήση ουσιών και αλκοόλ, 
απροφύλακτο σεξ κ.α.) μόνο και μόνο για να αποδείξουν την ετεροφυλοφιλία τους και την «κανονικότητά» τους. 
Νέοι άνθρωποι, κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού, συχνά πιέζονται, επίσης, να αρχίσουν πρόωρα τις 
σεξουαλικές σχέσεις, γεγονός που οδηγεί σε εφηβικές εγκυμοσύνες και στη μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων. Κάποιες/-οι από αυτές/-ούς θεωρούν χρέος τους να αστυνομεύουν και να τιμωρούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
με τρόπο απεχθή που αντιτίθεται στην ανθρωπιά και τη συμπόνια. 

• Συνέπειες στην υγεία  

Η γενική κατάσταση της υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Τα διαθέσιμα στοιχεία 
συνδέουν την ομοφοβία, την τρανσφοβία, την παρενόχληση ή την κοινωνική απομόνωση με υποβάθμιση της 

                                                

συμπεριφέρονται με «αρκετά αντρικό τρόπο» (96%) ή, αντίστοιχα, με «αρκετά γυναικείο τρόπο» (86,6%). Ειδικότερα, 3 
στους/στις/στα 4 (74,2%) μαθήτριες-ές-ά απάντησαν πως ακούν ομοφοβικά σχόλια από άλλους/-ες μαθητές/-τριες, ενώ το 58,1% 
ακούει τέτοια σχόλια από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σωματικής παρενόχλησης ή βίας 
λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή λόγω της ταυτότητας φύλου τους και ένα στα τρία ΛΟΑΤΚ παιδιά (33,0%) έχει δεχτεί 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο του σχολείου, γεγονός πολύ ανησυχητικό. Αξίζει, να σημειωθεί πως από τα άτομα που δήλωσαν 
πως έχουν βιώσει βία στο σχολείο, το 27,9% δεν το ανέφερε ποτέ στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ όσα το ανέφεραν, η διαχείριση 
από πλευράς του σχολείου ήταν λίγο (30,8%) ή καθόλου (26,6%) αποτελεσματική. 
Πρώτη Πανελλαδική Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα, Οι εμπειρίες της ΛΟΑΤΚ μαθητικής κοινότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας Αθήνα, 2018 
https://www.colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE
%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf 
   
12 Στην πιο πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΙ  ατόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, 2020a), η οποία συγκέντρωσε ένα δείγμα 139.799 ατόμων τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν ως λεσβίες, 
γκέι, αμφιφυλόφιλα, τρανς ή ίντερσεξ, ανέδειξε τις διακρίσεις που συνεχίζουν να βιώνουν τα ΛΟΑΤΙ άτομα στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 43% των ΛΟΑΤΙ μαθητών στην Ελλάδα, ηλικίας 15 έως 17 ετών, δήλωσαν πως κρύβουν την ΛΟΑΤΙ ταυτότητά 
τους στο σχολείο  (FRA, 2020b). 

https://www.colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf
https://www.colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf
https://www.colouryouth.gr/wpcontent/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf
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ψυχονοητικής και σωματικής τους υγείας. Οι σχετικές έρευνες αναδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά κακής 
ψυχονοητικής υγείας, αυτοκτονιών και χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

Στα νοσοκομεία, όταν αναζητούν ιατροφαρμακευτική θεραπεία για τα ίδια ή για τους/τις συντρόφους τους ή στους 
οίκους μέριμνας ή ευγηρίας σπάνια συναντούν κατανόηση και αναγνώριση των αναγκών τους, αντιμετωπίζουν 
άγνοια, περιορισμένη ευαισθητοποίηση, προβλήματα κοινωνικής απομόνωσης και προκαταλήψεων από το 
προσωπικό και άλλους ενοίκους αυτών των χώρων. Είναι, ωστόσο, δύσκολο να προσδιοριστεί η πραγματική έκταση 
των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, διότι αυτοί συνήθως αποκρύπτουν 
την ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά τους ή αποφεύγουν ακόμα και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας, εξαιτίας της 
αρνητικής στάσης απέναντί τους ή του φόβου τους ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοια συμπεριφορά. 
Επιπλέον, η μη αναγνώριση συντρόφων του ίδιου φύλου ως «στενών συγγενών» δημιουργεί δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη λήψη αποφάσεων για την υγεία και τη θεραπεία καθώς και προβλήματα με 
τις επισκέψεις ασθενών στα νοσοκομεία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην υγεία, είναι ο επιπλέον στιγματισμός, οι 
περιορισμοί στην παροχή πληροφοριών αναφορικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και το φύλο (δήθεν για 
λόγους δημόσιας υγείας, ηθικής ή ασφάλειας), οι συχνές παραβιάσεις του ιατρικού απορρήτου, απαξιωτικές 
συμπεριφορές του προσωπικού, έλλειψη σεβασμού στις ανάγκες τους, χειρουργικές διορθωτικές επεμβάσεις σε 
ίντερσεξ άτομα χωρίς την συναίνεση αυτών ή και των γονέων τους, μη κάλυψη επεμβάσεων επιβεβαίωσης φύλου 
από ασφαλιστικά ταμεία, παραβίαση του δικαιώματος στην πρόσβαση σε τεχνικές υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα 
και τα χαρακτηριστικά φύλου και ίση πρόσβαση στη λύση της παρένθετης μητρότητας δεδομένου ότι σήμερα 
αποτελεί μια παγκόσμια πρακτική. 

Τα άτομα που έχουν υποστεί εγκλήματα μίσους είναι πιθανό να υποφέρουν από μετατραυματικό στρες, μια 
ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άτομο που είχε άμεση εμπειρία ή ήταν μάρτυρας σε 
καταστάσεις που είτε απείλησαν τη δική του ζωή ή εκείνη κάποιου άλλου είτε το τραυμάτισαν ψυχολογικά. Τα άτομα 
που υποφέρουν από μετατραυματικό στρες συχνά έχουν μια αίσθηση επαναβίωσης της εμπειρίας (flashback), 
δυσκολεύονται να κοιμηθούν και νιώθουν αποκομμένα από την πραγματικότητα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι τόσο έντονα και να εμφανίζονται τόσο συχνά, ώστε να έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, 
επαγγελματική ή άλλη σημαντική πτυχή της λειτουργικότητάς τους. 

• Οικονομικές συνέπειες  

Τα εγκλήματα μίσους μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες εξ αιτίας εξόδων για υλικές ζημιές 
(καταστροφή περιουσιακών στοιχείων) και για ψυχολογική υποστήριξη.  

Άλλες οικονομικές διαστάσεις των εγκλημάτων μίσους είναι οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω διακρίσεων, 
οι μειωμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, η απόλυση, οι συχνές άδειες, οι συχνές μετακομίσεις, αυξημένα 
έξοδα μετακίνησης για την αποφυγή των μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α. 
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Όσον αφορά τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε εγκαταστάσεις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, η αντικατάσταση 
σπασμένων παραθύρων ή η εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ασφάλειας κοστίζουν χρόνο και χρήμα που 
διαφορετικά θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε προγραμματικές δραστηριότητες.  

Για την πολιτεία, περισσότερα εγκλήματα μίσους σημαίνει αύξηση του κόστους αστυνόμευσης, δίωξης και 
καταδίκης, καθώς και του κόστους παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης των θυμάτων. 

• Συνέπειες για την κοινωνία  

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς και 
ίντερσεξ ατόμων αποτελούν παγκόσμια ανησυχία. Η ατιμωρησία για πράξεις βίας εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων 
και η νομοθεσία που εισάγει ή επιτρέπει διακρίσεις καθώς και οι κρατικές πρακτικές συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον 
στο οποίο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα περιθωριοποιούνται και αναγκάζονται πολύ συχνά να σιωπούν και να 
αυτολογοκρίνονται- καταστάσεις που αντιτίθενται στις ιδέες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ατομικής 
αυτονομίας και μιας πλουραλιστικής κοινωνίας. 

Τα εγκλήματα μίσους στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έχουν στόχο τη διάδοση του φόβου, του θυμού, της 
ανασφάλειας και του αισθήματος ευαλωτότητας στα μέλη των στοχευμένων κοινοτήτων. Επηρεάζουν αρνητικά την 
ψυχική υγεία, περιορίζουν την κοινωνική ζωή των θυμάτων και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις κοινότητες που 
στοχεύουν. Επίσης, περιορίζουν την ικανότητά τους να διεκδικούν άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως 
το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ειρηνική συνάθροιση, στο συνεταιρίζεσθαι και στη δημοκρατική συμμετοχή. 

Τα ομοφοβικά εγκλήματα μίσους, όπως και τα ρατσιστικά και τα σεξιστικά, συμβαίνουν ανάμεσα σε «εμάς» και 
«αυτούς» και όχι μόνο μεταξύ «εμένα» κι «εσένα». Με αυτόν τον τρόπο, το έγκλημα μίσους «μιλάει» όχι μόνο στο 
άμεσο θύμα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το 
επίπεδο ασφάλειας των κοινοτήτων και των γειτονιών και να οδηγήσουν σε αυξημένη αίσθηση κινδύνου. Εκτός από 
τις κοινότητες που στοχοποιούνται, των οποίων τα μέλη αισθάνονται ευάλωτα και θυμωμένα, όλοι οι άνθρωποι μιας 
κοινωνίας αισθάνονται ότι διατρέχουν κίνδυνο παρόμοιας στοχοποίησης και θυματοποίησης, γιατί κάθε άνθρωπος 
μπορεί να έχει ατομικά χαρακτηριστικά που δεν θεωρούνται κυρίαρχα ή κοινωνικά συμβατά. Οι ανεπαρκείς 
απαντήσεις σε εγκλήματα μίσους συνδέονται επίσης, με χαμηλότερη εμπιστοσύνη προς το σύστημα της ποινικής 
δικαιοσύνης.  

Οι πολιτικές και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και προκαταλήψεις εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων συχνά 
ενισχύουν την περιφρόνηση για τις σεξουαλικές μειονότητες στην κοινωνία και κατά συνέπεια τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
συχνά γίνονται στόχος ρητορικής μίσους. Αυτό συμβαίνει σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, των πολιτικών συζητήσεων και των αντιδιαδηλώσεων σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως στις 
παρελάσεις υπερηφάνειας. Πολύ συχνά, σε αυτές τις δηλώσεις, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα περιγράφονται αρνητικά, για 
παράδειγμα ως «άτομα αφύσικα, νοσούντα, αποκλίνοντα, επιρρεπή σε εγκλήματα, ανήθικα ή αποσταθεροποιητικά 
της κοινωνικής τάξης». 
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Μακροπρόθεσμα, οι διακρίσεις επηρεάζουν γενικά τις αντιλήψεις, εδραιώνουν την 
ομοφοβία/τρανσφοβία/αμφιφοβία/ιντερφοβία και εμποδίζουν τον αυτόνομο αυτοπροσδιορισμό των ατόμων. 
Επίσης, στερούν σε όλους τους ανθρώπους σημαντικές και διαφορετικές πληροφορίες καθώς και την πολυφωνία, 
που προϋποθέτει την ειρηνική συνύπαρξη μιας ποικιλίας κοινωνικών ομάδων, πολιτικών απόψεων και κινημάτων 
και έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιβίωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου. 

Η καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους είναι ένας τρόπος υπονόμευσης των προκαταλήψεων και της καταπίεσης 
εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων και συνδράμει αποφασιστικά στη δημιουργία κοινωνιών που συμπεριλαμβάνουν 
την ποικιλομορφία και επιτρέπει σε όλα τα άτομα να ζήσουν ανοιχτά και ολοκληρωμένα τη ζωή τους.  
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5.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ; – Α. ΚΙ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ; 
-  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ (30 ΛΕΠΤΑ)  

Περίληψη: Στην 3η Ενότητα θα δοθεί η ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να αναστοχαστούν πάνω στις συνέπειες 
των εγκλημάτων μίσους για τα άτομα και τις κοινωνίες μέσα από μαρτυρίες ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
       Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας, τα εκπαιδευόμενα άτομα θα είναι σε θέση: 

• Να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην αναζήτηση υπηρεσιών 
από δημόσιους φορείς μέσα από ιστορίες διακρίσεων & βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 

o Να αναγνωρίζουν τα εμπόδια στην καταγραφή/καταγγελία των περιστατικών εγκλημάτων μίσους 
στις αρμόδιες υπηρεσίες και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα για καταγραφή τους, 

• Να κατανοούν τις συνέπειες των εγκλημάτων μίσους στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και στην κοινωνία γενικότερα, 
• Να αντιλαμβάνονται την έντονη ανάγκη που υπάρχει να αναγνωριστούν, να καταγραφούν και να γίνουν 

ορατές οι εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα 
μίσους εναντίον τους, 

• Να κατανοήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, 
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o Να κατανοήσουν το συνήθη χαρακτήρα των εγκλημάτων μίσους και της βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 

o Να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο (κοινωνικές, ψυχολογικές κλπ.) της 
(ανα)παραγωγής στερεοτύπων, προκαταλήψεων και κακοποιητικού λόγου που προωθεί 
διακρίσεις στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 

• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ενεργή υποστήριξη και ανάληψη δράσης στην υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 

• Να καλλιεργήσουν συναισθήματα ενσυναίσθησης για τη βία, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που 
υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην καθημερινότητά τους, 

• Να οραματιστούν την προσωπική τους συμβολή στην αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων, 
• Να οραματιστούν μια δίκαιη, συμπεριληπτική κοινωνία. 

 
 

Δομή Ενότητας: 
Η συνολική διάρκεια της παρούσας ενότητας θα είναι μισή ώρα. Προσπαθήστε να διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο 
που έχετε στη διάθεσή σας, για να προλάβετε να υλοποιήσετε τους διδακτικούς σας στόχους.  

 
Διάρκεια  Δραστηριότητα  Εκπαιδευτικό υλικό 

  30΄ 

 

«Ιστορίες διακρίσεων & βίας κατά  ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων - 
Συνέπειες των εγκλημάτων μίσους και των 
διακρίσεων» 

Προβολή οθόνης 
Μαρτυρίες 
 

 

5.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Α. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ -  
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  

 
Μέθοδος διδασκαλίας: βιωματική, αναστοχαστική δραστηριότητα 

Περίληψη: Παρουσίαση ιστοριών διακρίσεων & βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και αναστοχασμός πάνω στις 
συνέπειες των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων στην καθημερινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στην 
κοινωνία γενικότερα.  

Ομάδα-στόχου: όλες οι επαγγελματικές ομάδες 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

Διάρκεια: 30 λεπτά 
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Διδακτικοί στόχοι: 
• Να γνωρίσουν τα συμμετέχοντα άτομα από πρώτο χέρι τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ 

άτομα στις δημόσιες υπηρεσίες μέσα από ιστορίες διακρίσεων & βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, 
• Να έρθουν σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που αφορούν την 

επικοινωνία τους με δημόσιους φορείς, 
• Να καλλιεργήσουν συναισθήματα ενσυναίσθησης για τη βία, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που 

υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην καθημερινότητά τους, 
• Να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της ατιμωρησίας των εγκλημάτων μίσους στις δημοκρατικές κοινωνίες, 
• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ενεργή υποστήριξη και ανάληψη δράσης στην υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, 
• Να αντιληφθούν την έντονη ανάγκη που υπάρχει να αναγνωριστούν, να καταγραφούν και να γίνουν ορατές 

οι εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα μίσους 
εναντίον τους. 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

1. Εξηγείστε στα επιμορφούμενα άτομα ότι θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν κάποιες μαρτυρίες που 
συλλέχθησαν, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την παρουσία τους 
σε δομές του δημόσιου τομέα, όπως σχολεία, δομές υγείας, δικαστικό σύστημα, αστυνομία, ή άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, κ.ά.). Η συλλογή των ιστοριών αυτών έγινε μέσα από την 
διαδικτυακή έρευνα και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου 
FAROS και προέρχονται τόσο από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα όσο και από επαγγελματίες που εργάζονται στον 
δημόσιο τομέα. 

2. Προβάλλετε τις μαρτυρίες στην οθόνη και διαμοιράστε την. Δώστε χρόνο στην ανάγνωση των ιστοριών 
από όλες/-ους/-α (εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά).  

Γκέι άτομο, 23 ετών 
(Περιγράφεται η εμπειρία του ατόμου κατά την παρακολούθησή του από ψυχολόγο του πανεπιστημίου που φοιτά. 
Το αίτημά του αφορούσε τον ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό του)  
«Κατά την επίσκεψη μου στη δημόσια δομή ψυχολογικής υποστήριξης του πανεπιστημίου για θέμα σχετικό με τη 
γκέι ταυτότητά μου, δέχτηκα σοβαρή αμφισβήτηση, υποτίμηση, κατηγορίες από την ψυχολόγο. Με επηρέασε για 
μεγάλο διάστημα, και ακόμα με επηρεάζει»  

Τρανς, ίντερσεξ άτομο, 39 ετών 
(Η αφήγηση που μοιράστηκε το άτομο αφορά την αρνητική αντιμετώπιση που δέχτηκε και την άρνηση 
εξυπηρέτησης του στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών που περιλάμβαναν τη διόρθωση του φύλου και του 
ονόματος στα έγγραφα του).  
«Όταν έκανα τα χαρτιά μου για τη διόρθωση του ονόματος μου, ειδικά σε σώματα ασφαλείας με αντιμετώπισαν 
ειρωνικά και σεξιστικά. Επίσης σε υπηρεσία κοινής ωφέλειας αρνήθηκαν να διορθώσουν τα στοιχεία μου, ενώ είχα 
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δικαστική απόφαση. Επίσης, μου απάντησαν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μου στέλνουν το 
λογαριασμό στο όνομα που επιλέγω, αλλά τα στοιχεία θα παραμείνουν τα ίδια στην υπηρεσία» 

Τρανς άντρας, 59 ετών 
(Στην ιστορία αυτή ο τρανς άντρας αναφέρεται στα εμπόδια που υπάρχουν για την διόρθωση των στοιχείων των 
τρανς ατόμων που είναι γονείς, και όσων δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και το μεγάλο οικονομικό κόστος 
της διαδικασίας. Η αναντιστοιχία των στοιχείων του με την ταυτότητα φύλου του έχει ως αποτέλεσμα συνεχώς οι 
υπάλληλοι να αναφέρονται σε αυτόν με λάθος όνομα και φύλο, και να αναγκάζεται να εξηγεί κάθε φορά την 
ταυτότητά του). 
«Μερικά άτομα, σαν κι εμάς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρτιά μας πολύ εύκολα, γιατί, έχουμε γεννήσει 
παιδιά, δεν θέλουμε να ξεχωριστούν από εμάς. Κάποιοι είναι από άλλες χώρες και δεν έχουν τα λεφτά για να το 
κάνουν στη χώρα που γεννηθήκανε ή δεν έχουν τα λεφτά να αλλάξουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αλλά 
γίνονται συνέχεια παρεξηγήσεις. Κι άμα πας να κάνεις εξετάσεις αίματος, για άλλο πρόβλημα υγείας, όπου και να 
πας, πρώτα ο γραμματέας σού λέει «εντάξει, πληρώστε αυτές τις εξετάσεις». Και μετά σε φωνάζει η νοσηλεύτρια 
για να σου πάρει το αίμα και λέει «να έρθει η κυρία». Και εκείνη την ώρα θες να εξαφανιστείς, να φύγεις από κει 
που είναι όλοι οι άλλοι άνθρωποι μέσα. Και κάθε φορά το αντιμετωπίζω αυτό. Κάθε φορά. Γιατί δεν είναι ότι μένω 
μουγγός, πάω, λέω «ποια κυρία λέτε, εγώ είμαι». Και μετά λέει η κοπέλα μια συγνώμη. Λέει ότι δεν ξέρει και το 
εξηγώ μέσα στο ιατρείο, το εξηγώ. Και λέει «ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα». Γιατί δεν είναι ότι είναι 
κακοπροαίρετες... Αλλά την επόμενη φορά που θα πάω για εξετάσεις θα είναι άλλη νοσηλεύτρια. Συνέχεια γίνεται.» 

Λεσβία, 54 ετών 
(Στην παρακάτω ιστορία περιγράφονται οι δυσκολίες στο σύστημα δημόσιας υγείας για ένα ομόφυλο ζευγάρι με τα 
παιδιά τους. Το προσωπικό αρνήθηκε να αναγνωρίσει, έστω και έμμεσα, την ύπαρξη και το ρόλο του δεύτερου 
γονέα).  
«Μπαίνει το ένα παιδί στο νοσοκομείο με πυρετό και καπάκι αρρωσταίνει και το δεύτερο παιδί. Και έρχεται η 
σύντροφός μου με το δεύτερο παιδί με ένα ασθενοφόρο γιατί είχε κάνει πυρετικούς σπασμούς. Κι εμφανίζεται το 
προσωπικό του νοσοκομείου και λέει, «Ποια είστε εσείς; Τι είστε εσείς; Αυτό το παιδί πού το βρήκατε;». Μόνο που 
δεν τους χώσανε φυλακή μέχρι να κατέβω εγώ, να πω εδώ, εγώ, η μάνα, έχω και τα δύο παιδιά. Φέρτε και το άλλο 
εδώ, στο ίδιο δωμάτιο». 

Δικαστής 
(Μια ΛΟΑΤΚΙ+ επαγγελματίας αναφέρεται στην ομοφοβική στάση και συμπεριφορά των συναδέλφων της, και στην 
έντονη δυσκολία που έχει με το να αναγκάζεται να κρατάει κρυφή τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας).  
«Είμαι ΛΟΑΤΚΙ άτομο, και κάθε μέρα σχεδόν ακούω από τους συναδέλφους μου ομοφοβικά αστεία. Σχεδόν ζω μια 
διπλή ζωή και αυτό επειδή χρειάζομαι αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κρύβομαι και να λέω ψέματα για την ταυτότητά 
μου και για τη σχέση μου. Και με πονάει να ακούω να κρίνουν τόσο αρνητικά άλλα ΛΟΑΤΚΙ άτομα». 

Δικαστικός υπάλληλος  
(Αναφέρεται περιστατικό κατά το οποίο τρανς άτομο αναγκάζεται να εξηγήσει πολλάκις σε δικαστική αίθουσα 
ενώπιον κοινού, το λόγο της αναντιστοιχίας μεταξύ των στοιχείων του και της ταυτότητας φύλου του). 
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«Σε έδρα ποινικού δικαστηρίου, κατά την εκφώνησή του ονόματος του άρρενος κατηγορουμένου απάντησε άτομο 
με γυναικεία περιβολή κι εμφάνιση. Ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού ρώτησε μια φορά το πρόσωπο που είπε 
“παρών”, αν πρόκειται όντως για τον κατηγορούμενο (συμβαίνει κάποιες φορές με ερήμην τον κατηγορούμενο να 
λέει εκ μέρους του "παρών" συγγενικό του πρόσωπο, οπότε πρέπει να εξακριβωθεί εκ μέρους των δικαστών με 
ποιον μιλούν). Κι αφού πήρε καταφατική απάντηση, επέμεινε να ρωτά και να απορεί ενώπιον του ακροατηρίου για 
την απόκλιση της εμφάνισης του ατόμου με το αναμενόμενο σε σχέση με το φύλο της ταυτότητάς του». 

Εκπαιδευτικός  
(Η εκπαιδευτικός αναφέρεται σε ένα περιστατικό πρώην μαθητή της, ο οποίος υφίστατο εκφοβισμό με πολλαπλά 
κίνητρα, μεταξύ των οποίων και ομοφοβικά, ο οποίος συνεχίστηκε και σε επόμενες τάξεις, φτάνοντας μέχρι και σε 
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης με ομοφοβικά κίνητρα. Παρά το γεγονός ότι ο μαθητής είχε αναφέρει τα 
περιστατικά αυτά στους εκπαιδευτικούς, δεν είχε υπάρξει κάποια αντίδραση από το σχολείο.)  
«Ήταν ένας μαθητής μου, που τον περιθωριοποιούσαν, δεν τον έκαναν παρέα. Υπήρχαν πολλά στοιχεία στο 
bullying που δεχόταν το παιδί αυτό. Υπήρχε και το κομμάτι το ομοφοβικό για τον θεωρούμενο σεξουαλικό του 
προσανατολισμό, υπήρχε χονδροφοβία, υπήρχαν πολλά. Ο μαθητής συνήθιζε να παίρνει τη μάνα του τηλέφωνο 
για να τον πάρει απ’ το σχολείο, γιατί ισχυριζόταν ότι έχει πονοκέφαλο. Του είχαν κάνει όλες τι εξετάσεις και δεν 
είχε τίποτα. Κάποια στιγμή, επειδή το είχα δει αυτό να συμβαίνει, τον έπιασα και τον ρώτησα, εάν όντως θέλει να 
φύγει επειδή πονάει το κεφάλι του ή εάν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και επειδή είχαμε αναπτύξει μια σχέση όλα αυτά 
τα χρόνια που ήταν στο σχολείο, μου είπε ότι ο λόγος που θέλει να φύγει είναι ότι δεν αντέχει άλλο στο σχολείο. 
Άρχισε να μου λέει ότι πέρα του ότι δεν τον κάνουν παρέα και τον κοροϊδεύουν, του κάνουν πλάκα, εάν "παίζει 
καλό κλαρίνο" και άλλα σεξουαλικά υπονοούμενα. Μετά που έφυγε και πήγε στο Λύκειο, κάποια στιγμή μιλήσαμε 
και μου είπε ότι τον παρενόχλησαν και σεξουαλικά, οι δύο συμμαθητές του στο Λύκειο. Τον ρώτησα τι έκανε μετά 
απ' αυτό, το είπε σε κάποιον εκπαιδευτικό, στον διευθυντή, οπουδήποτε; Μου απάντησε "Το είπα, αλλά δεν έγινε 
τίποτα. Μου είπαν απλά να μη δώσω σημασία". Το θετικό με το παιδί αυτό είναι μόνο ότι ακριβώς είχε τους γονείς 
πίσω οι οποίοι έδιναν σημασία σε αυτά. Γι' άλλη μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής δεν στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν εμπιστοσύνη και δεν μας μιλάνε ποτέ γι’ αυτά». 

3. Αφού τα επιμορφούμενα άτομα διαβάσουν τις ιστορίες, εξηγήστε τους ότι στη συνέχεια θα καταγράψουν 
σε ένα χαρτί τις συνέπειες των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων. Αρκετές από αυτές αναφέρθηκαν 
στις ιστορίες που μόλις διάβασαν.  

4. Διαμοιράστε το δέντρο των συνεπειών στην οθόνη και δείξτε στα επιμορφούμενα άτομα τα πέντε 
διαφορετικά κλαδιά του, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς τομείς της ζωής των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων που επηρεάζονται από τις διακρίσεις και τη βία. Οι συνέπειες στα μη ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και στην 
κοινωνία γενικότερα θα καταγραφούν στο κενό, ολόγυρα στο δέντρο. Μπορείτε να γράψετε ένα 
παράδειγμα σε κάθε κατηγορία. 

5. Στη συνέχεια, εξηγήστε τους ότι θα έχουν έως 5 λεπτά να καταγράψουν σύντομα σε ένα χαρτί τις συνέπειες 
των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για κάθε τομέα που αντιπροσωπεύουν τα 
πέντε κλαδιά του δέντρου, αλλά και τις συνέπειες στα μη ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και στην κοινωνία γενικότερα. 
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Τους υπενθυμίζετε να σκεφτούν όσα αναφέρθηκαν στις ιστορίες που διάβασαν, να ανατρέξουν στις 
εμπειρίες τους από την υπηρεσία που εργάζονται και σε όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα στην επιμόρφωση.  

6. Όταν τελειώσουν, τα επιμορφούμενα άτομα μοιράζονται στην ολομέλεια τις ιδέες τους και τις καταγράφετε 
σύντομα (με λέξεις ή μικρές φράσεις) πάνω στα κλαδιά και στο κενό, ολόγυρα στο δέντρο, ανάλογα με την 
κατηγορία. Συμπληρώστε και αναλύστε περισσότερο τις συνέπειες βοηθώντας τα συμμετέχοντα άτομα να 
κατανοήσουν πώς είναι να ζεις με διακρίσεις και βία σε τόσους σημαντικούς τομείς της ζωής σου και πώς 
αυτή η κατάσταση υπονομεύει τις αξίες και τις αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Δεν είναι τόσο 
απαραίτητο να καταγραφούν όλες οι προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Θεωρητικό υλικό της 3ης 
Ενότητας, όσο να δημιουργηθεί ένα κλίμα κατανόησης και ενσυναίσθησης που θα κινήσει το ενδιαφέρον 
για περισσότερες γνώσεις και επιθυμία για ανάληψη δράσης.  
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Μέρος Β’ 
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Εκπαιδευτικοί  
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαίδευσης, διευθυντές/-ντριες ή στελέχη 
εκπαίδευσης. 

Μέγεθος ομάδας: 10-20 άτομα 

1. Ενότητα 1: Εγκλήματα μίσους και διακρίσεις - Τί συμβαίνει 
στο σχολείο; (60 λεπτά) 

Δομή Ενότητας: 

Διάρκεια  Δραστηριότητα  Διδακτικοί στοίχοι 

30΄ 

 

«Τί είναι και τί 
δεν είναι» 

− Να κατανοήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τι είναι γενικά ο εκφοβισμός και τι είναι 
ειδικά ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός, 

− Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα πειράγματα, τον εκφοβισμό και τις 
διακρίσεις, 

− Να αναγνωρίσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί ο 
ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός και οι διακρίσεις στο σχολείο, 

− Να συνδέσουν τον ομοφοβικό/τρανσφοβικό εκφοβισμό και τις διακρίσεις κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με τη νόρμα της Ετεροκανονικότητας. 

30΄ 
«Οι μαρτυρίες 
και οι έρευνες»  

− Να διερευνήσουν σε βάθος και να αναγνωρίζουν τα συμμετέχοντα άτομα διάφορες 
εκδηλώσεις του Ο/Τ εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, 

− Να προσδιορίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά στο να 
καταγγείλουν περιστατικά Ο/Τ εκφοβισμού, 

− Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα καταγραφής των περιστατικών ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού, 

− Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας, 
παρακολούθησης και πρόληψης των εγκλημάτων μίσους, 

− Να γνωρίσουν τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου FAROS, 

− Να αποκτήσουν αισθήματα ενσυναίσθησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

 

1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Α.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  

Περιγραφή δραστηριότητας:  

1. Καλωσορίστε τα συμμετέχοντα άτομα στο Β΄ Μέρος της επιμόρφωσης και εξηγήστε τους ότι θα 
ασχοληθούμε με τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές και 
εκπαιδευτικοί, καθώς και τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς στο σχολικό περιβάλλον. Πολλές λεσβίες, 
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ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, ίντερσεξ και τρανς μαθήτριες/-ές παλεύουν να βρουν ασφαλείς χώρους, στα 
σχολεία. Η συντριπτική πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευτικών, επίσης, δεν αισθάνονται ασφαλείς να 
αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στην εργασία τους. Οι πιο συνηθισμένες μορφές των εγκλημάτων μίσους 
και διακρίσεων που συναντάμε στο σχολείο είναι ο ομοφοβικός, τρανσφοβικός, αμφιφοβικός και 
ιντερφοβικός εκφοβισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή σε άτομα που 
θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+. 

2. Ρωτήστε τα άτομα αν γνωρίζουν τι είναι γενικά ο σχολικός εκφοβισμός και ποια στοιχεία τον καθορίζουν. 
Ενθαρρύνετε τα άτομα της ομάδας να μοιραστούν τις σκέψεις και τις γνώσεις τους για λίγα λεπτά. Αφού 
ολοκληρωθεί η συζήτηση, δείξτε στην οθόνη τον ορισμό του εκφοβισμού και τα τρία βασικά στοιχεία που 
τον συνιστούν. 

3. Στη συνέχεια, ρωτήστε τα άτομα τί είναι ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός σχολικός εκφοβισμός και σε ποια 
άτομα απευθύνεται. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό τα επιμορφούμενα άτομα να συνειδητοποιήσουν ότι 
ο Ο/Τ εκφοβισμός δεν απευθύνεται μόνο σε ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-τριες, σε παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς και 
ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευτικούς αλλά και στις/στους συγγενείς, τις/τους φίλες/-ους τους και σε άτομα που 
θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+ επειδή δε συμμορφώνονται με τους κανόνες της ετεροκανονικότητας. Αφού 
ολοκληρωθεί η συζήτηση, δείξτε στην οθόνη τον ορισμό του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. 

4. Ρωτήστε τα επιμορφούμενα άτομα σε τι διαφέρει ο εκφοβισμός από το πείραγμα ή τις διακρίσεις. Πείτε 
τους ότι κάτι που θα τους βοηθούσε περισσότερο θα ήταν να διαμορφώσουν μία σαφή εικόνα των εννοιών 
«πείραγμα», «εκφοβισμός» και «διακρίσεις», ώστε να τα αντιμετωπίσουν ατομικά αλλά και ως ομάδα 
(συνάδελφοι, διευθυντής/-ντρια, σχολικός ψυχολόγος κ.α.). Συζητήστε μαζί τους τις διαφορές και πώς 
καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω 
πληροφορίες για να διορθώσετε και να προσθέσετε στις ιδέες τους: 
Το φαινόμενο του εκφοβισμού θεωρείται ως ένα από τα φλέγοντα ζητήματα στις μέρες μας. Ωστόσο, τα 
δήθεν φιλικά πειράγματα, οι αστεϊσμοί και οι κοροϊδίες στο σχολείο συγχέονται εύκολα ή μπορούν να 
εξελιχθούν σε εκφοβισμό ή ακόμη και διακρίσεις. Σύμφωνα με τον ορισμό, ο εκφοβισμός είναι «μία 
επαναλαμβανόμενη, αρνητική συμπεριφορά που εκδηλώνεται σε βάρος ενός ατόμου από άλλο/-α άτομα/-
α». Δύο είναι οι διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ του εκφοβισμού και του πειράγματος. Από τη μία 
πλευρά, η λέξη «πείραγμα» υποδηλώνει ότι δεν γίνεται με κακή πρόθεση και από την άλλη, ότι πρόκειται 
για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί και προσφωνήσεις, όπως «αδερφή» ή 
«αγοροκόριτσο» κ.ά., εκλαμβάνονται συχνά ως αθώοι με το επιχείρημα ότι οι μαθήτριες/-ές δεν έχουν την 
κακόβουλη πρόθεση να κάνουν διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων μαθητριών/-ών που είναι ΛΟΑΤΚΙ+. 
Εκτός από αυτό, μερικοί/-ές εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν τί 
σημαίνουν οι παραπάνω λέξεις και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι «κενές νοήματος». Εντούτοις, 
τέτοιες αντιλήψεις παραγνωρίζουν όχι μόνο τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα σχόλια στις/στους 
ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές ή σε παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, αλλά επίσης, το γεγονός ότι το εν λόγω 
υβρεολόγιο δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχει θετικό περιεχόμενο και άρα, δεν είναι, όπως υποστηρίζουν, 
«κενό νοήματος». 
Σε αντίθεση με τον εκφοβισμό, οι διακρίσεις συχνά στοχεύουν στον στιγματισμό μίας ολόκληρης ομάδας 
ατόμων και όχι ενός συγκεκριμένου ατόμου. Για παράδειγμα, οι ομοφοβικοί υβριστικοί χαρακτηρισμοί 
συνήθως δεν απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά συνιστούν ένα γενικό σχόλιο, όπως «Αυτό 
είναι τόσο αδερφίστικο/γκέι!». Άλλα παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα σπουδών που εισάγουν 
διακρίσεις (π.χ. αρνητικά σχόλια για τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις ή παντελής έλλειψη τέτοιων 
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παραδειγμάτων) και οι διοικητικές ρυθμίσεις που καταλήγουν να γίνονται οδυνηρές εμπειρίες (π.χ. άρνηση 
εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου να προσαρμόσει στα αρχεία της το φύλο μίας/ενός τρανς 
μαθήτριας/-η ή εκπαιδευτικού) παραβλέπονται, επειδή τάχα «δεν επιτρέπεται» αυτού του είδους η 
προσαρμογή ή επειδή «είναι πολύ χρονοβόρα». Διάκριση σημαίνει η «μη δικαιολογημένη άνιση 

μεταχείριση» και υφίσταται όταν είναι σαφές ότι τα θύματα αντιμετωπίζονται αρνητικά λόγω της 

συμμετοχής τους σε μία κοινωνική ομάδα που αποτελεί αντικείμενο στιγματισμού. Αυτή είναι η βασική 
διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τον εκφοβισμό ή το πείραγμα. Οι διακρίσεις είναι μία μορφή αρνητικής 
συμπεριφοράς που εκδηλώνεται απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που στιγματίζονται συστηματικά. Κατά 
συνέπεια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το πείραγμα που εκδηλώνεται στους ανθρώπους που έχουν, 
παραδείγματος χάρη, κόκκινα μαλλιά με τις διακρίσεις που ασκούνται σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+, ΑΜΕΑ ή ατόμων 
με διαφορετικές πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. 
Η συμβουλή που δίνεται συχνά σε ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές και εκπαιδευτικούς είναι «να μην δίνουν 
σημασία στα αρνητικά σχόλια, αλλά να τα αγνοούν» ή ότι «οι βρισιές δεν πληγώνουν». Ωστόσο, είναι 
σημαντικό να αναρωτηθούμε πώς αντιδρούμε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που αναφέρονται σε 
γυναίκες, μαύρους ή άτομα με αναπηρία. Συνήθως, πειράγματα και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί προς 
αυτές τις κατηγορίες, όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτοί, αλλά προκαλούν έντονες αντιδράσεις, σε αντίθεση 
με αυτούς που αναφέρονται στην ποικιλομορφία του φύλου και της σεξουαλικότητας. Για παράδειγμα, 
ελάχιστοι/-ες εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν με μία/έναν μαθήτρια/-ή που θα αποκαλέσει έναν 
συμμαθήτρια/-ή του «gay», ενώ αν την/τον αποκαλέσει «αράπη», «πόρνη» ή «καθυστερημένη/-ο», η 
αντίδραση θα είναι άμεση από τις/τους περισσότερες/-ους. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις το σχολείο προσπαθεί «να βοηθήσει» με λάθος τρόπο μία/έναν 
μαθήτρια/-ή ή μία/έναν εκπαιδευτικό που έχει πέσει θύμα εκφοβισμού απομονώνοντάς την/τον από τα 
αρνητικά σχόλια που εκφράζονται σε βάρος της/του. Για παράδειγμα, δέχονται συμβουλές να μην 
προκαλούν με τη συμπεριφορά, το ντύσιμο ή το περπάτημά τους, τους επιτρέπεται να μένουν μέσα στα 
διαλλείματα ή δίνεται σε μία/έναν εκπαιδευτικό το κλειδί της πίσω πόρτας του σχολείου. 
Αυτού του είδους τα «προστατευτικά» μέτρα αποτελούν διάψευση του ψυχικού πόνου και των παραπόνων 
των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητριών/-ών ή εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνουν την εντύπωση ότι το σχολείο δεν είναι 
πρόθυμο να αντιμετωπίσει αυτό το εχθρικό περιβάλλον. (Σε αυτή τη φάση επικεντρωθείτε στα 
χαρακτηριστικά του εκφοβισμού και των διακρίσεων και όχι στις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται καθώς 
αυτό αποτελεί αντικείμενο της επόμενης δραστηριότητας). 

5. Πριν κλείσετε τη συζήτηση, θυμίστε σύντομα στα συμμετέχοντα άτομα ότι η Ετεροκανονικότητα αποτελεί 
και την κύρια μήτρα μέσω της οποίας το κοινωνικό φύλο κατανοείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, 
καθώς και από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Αυτός ο λόγος περί ετεροκανονικότητας μέσα στον 
οποίο τα αγόρια συγκροτούν τους ανδρισμούς τους είναι άμεσα συνδεδεμένος με λόγους περί ομοφοβίας 
και μισογυνισμού. Έτσι, ο σεξισμός, ο μισογυνισμός και η ομοφοβία/τρανσφοβία που τρέφονται από την 
ετεροκανονικότητα δρουν στο πλαίσιο του σχολείου αφήνοντάς ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης 
στους/στις περισσότερους/-ες μαθητές/μαθήτριες και στους/στις εκπαιδευτικούς. Επισημάνετε ότι εάν 
θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ομοφοβία/τρανσφοβία, θα πρέπει να συζητήσουμε και να 
αποδομήσουμε την ετεροκανονικότητα και το αρνητικό σπιράλ που δημιουργεί. Αν το θεωρήσετε αναγκαίο 
στην παρούσα φάση, μπορείτε να επισημάνετε ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί: 

a. Αμφισβητώντας διαρκώς τις ετεροκανονικές αντιλήψεις μας και προωθώντας ένα όραμα 
ειλικρίνειας, αποδοχής και συμπερίληψης. 
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b. Προσφέροντας άλλες εικόνες, εκτός από τα ετεροφυλοφιλικά πρότυπα. 
c. Δίνοντας χώρο στα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς να τα επικυρώνουμε. Τα αντιμετωπίζουμε ως 

αφορμές για να ανοίξουμε τη συζήτηση. 
d. Συμμετέχοντας σε έναν διάλογο για τις αρνητικές αντιλήψεις/στάσεις/συμπεριφορές και τις 

συνέπειές τους. 
e. Ενισχύοντας την θετική κοινωνική συμπεριφορά, περιορίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

παράλληλα προωθώντας τη συνεργασία. 

 

1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Β.  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  

 
Περιγραφή δραστηριότητας:  

1. Πείτε  στα συμμετέχοντα άτομα ότι θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο video με τίτλο, «Πέντε ιστορίες 
bullying στο κέντρο της Αθήνας», όπου ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μιλούν για τον ομοφοβικό ή τρανσφοβικό 
εκφοβισμό που υπέστησαν στο σχολείο και για τις στάσεις των εκπαιδευτικών, από τον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=__rnrRFSGCM   (7.07΄) 
Ζητήστε τους, όσο διαρκεί το video, να εντοπίσουν και να καταγράψουν όσες μορφές εγκλημάτων μίσους, 
εκφοβισμού και διακρίσεων αναφέρονται από τα άτομα στο video. 

2. Όταν τελειώσει το video, ζητήστε τους να μοιραστούν με την ομάδα ένα συναίσθημα που ένοιωσαν 
βλέποντας το video (με μια λέξη ή με μια σύντομη φράση). 

3. Στη συνέχεια, σχεδιάστε το περίγραμμα μιας ανθρώπινης, άφυλης φιγούρας που θα καταλαμβάνει όλη την 
οθόνη αφήνοντας το εσωτερικό της κενό και πείτε στα συμμετέχοντα άτομα να φανταστούν ότι αυτό το 
άτομο είναι ένας/μία ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητής/-τρια. Πάνω από το ανθρωπάκι γράψτε «Εκδηλώσεις διακρίσεων 
και ομοφοβικού/τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο». Ζητήστε τους να σας πουν όσες μορφές 
εγκλημάτων μίσους, εκφοβισμού και διακρίσεων κατέγραψαν όσο έβλεπαν το video. Τις καταγράφετε γύρω 
από το ανθρωπάκι και στη συνέχεια, τους ενθαρρύνετε να μοιραστούν με την ομάδα όσες άλλες 
εκδηλώσεις διακρίσεων και ομοφοβικού/τρανσφοβικού εκφοβισμού έχουν παρατηρήσει και εντοπίσει στο 
σχολικό περιβάλλον που εργάζονται, τις οποίες, επίσης, καταγράφετε με σύντομο τρόπο ολόγυρα από τη 
φιγούρα. Τους παροτρύνετε να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους αλλά και τις γνώσεις τους.  
Όταν τελειώσουν, προσθέστε όσες μορφές διακρίσεων και ομοφοβικού/τρανσφοβικού εκφοβισμού δεν 
αναφέρθηκαν. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε και κάποιες από τις εκδηλώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού. 

 

Εκδηλώσεις Ο/Τ εκφοβισμού: πειράγματα, ύβρεις, λεκτική βία, αστεία, γκράφιτι, κουτσομπολιό, outing, 
αποκλεισμός, απόρριψη, περιθωριοποίηση, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, σωματική βία, διακρίσεις, 
εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση, προσπάθεια «διόρθωσης» ή «θεραπείας», ρητορική μίσους, ανοχή και 
ενθάρρυνση συμπεριφορών διάκρισης από συναδέλφους/ισσες, προτροπή και ενθάρρυνση άλλων να είναι 
προσβλητικοί ή βίαιοι. 

https://www.youtube.com/watch?v=__rnrRFSGCM
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Εκδηλώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού: εχθρικός λόγος και απειλές, λέξεις, εικόνες και βίντεο που υποκινούν ή 
εξυμνούν τη βία εναντίον μιας ομάδας, εξαιρετικά προσβλητικές δημοσιεύσεις ή σχόλια, ψεύτικα σχόλια, 
τρολλάρισμα, ψεύτικες κατηγορίες, δημιουργία προφίλ στο όνομα άλλου ατόμου, doxxing: δημοσίευση 
προσωπικών πληροφοριών για κάποιο άτομο (συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών με σεξουαλικό 
περιεχόμενο- αυτό που μερικές φορές αποκαλείται  «revenge porn»), εκβιασμός κ.ά. 

Δώστε την απαραίτητη βαρύτητα στον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς πρόκειται για την πιο συνηθισμένη εκδήλωση 
ομοφοβίας/τρανσφοβίας/αμφιφοβίας/ιντερφοβίας στο σχολείο. Όταν σκεφτόμαστε την ομοφοβία και τις διακρίσεις 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, συχνά σκεφτόμαστε κάθε άσεμνη ενέργεια, όπως την εξύβριση ή τη βία. Στην 
πραγματικότητα, η μεγαλύτερη και πιο συνηθισμένη μορφή διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι ο 
κοινωνικός αποκλεισμός. Εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν ή υποθέτουν ότι είσαι γκέι, λεσβία, αμφιφυλόφιλη/-λος ή 
τρανς άτομο, αποφεύγουν γενικά την επαφή μαζί σου ή προσπαθούν να βρουν κάθε πιθανή δικαιολογία για να 
μείνουν μακριά σου. Αυτού του είδους ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι μπορεί να 
αποτελέσει κάλλιστα αιτία άγχους για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: κάθε άνθρωπος χρειάζεται κοινωνικές επαφές. Κάτι άλλο 
που ενδέχεται να συμβεί σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο είναι να κρατάει κρυφά στοιχεία της προσωπικότητάς του και/ή 
την προσωπική του ζωή εξαιτίας του φόβου της απόρριψης, της άρνησης της αγάπης, της απομάκρυνσης/απώλειας 
μελών της οικογένειας, συμμαθητριών/-ών, φίλων, συναδέλφων κ.α. Το άγχος που προκαλείται από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό ονομάζεται και στρες μειονοτήτων.  

4. Όταν τελειώσετε με την καταγραφή των μορφών διακρίσεων και του ομοφοβικού/τρανσφοβικού 
εκφοβισμού, ζητήστε από τα συμμετέχοντα άτομα να μοιραστούν στην ολομέλεια αν τα περιστατικά 
ομοφοβικού/τρανσφοβικού εκφοβισμού καταγγέλλονται και πώς αντιμετωπίζονται στο σχολείο που 
εργάζονται. Αν αναφερθεί ότι απλώς δε συναντούν τέτοια περιστατικά στο σχολείο τους είναι μια καλή 
ευκαιρία να προχωρήσετε στην παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου FAROS αλλά και στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές και εγχώριες 
έρευνες. Αλλιώς, μπορείτε εσείς να αναφέρετε ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί λένε ότι δε συναντούν τέτοια 
περιστατικά στο σχολείο τους και ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας διαψεύδουν περίτρανα αυτούς τους ισχυρισμούς. Προτείνεται να δείξετε κάποια στοιχεία από σχετικές 
έρευνες. (Παράρτημα 1ΙΙ).  

5. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους ποια πιστεύουν ότι είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά 
και έφηβες/-οι να καταγγείλουν ένα περιστατικό και να ζητήσουν στήριξη. Καταγράψτε τις ιδέες τους στο 
εσωτερικό της φιγούρας όπου καταγράψατε πριν τις εκδηλώσεις διακρίσεων και ομοφοβικού/ 
τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο. Προσθέστε ό,τι δεν αναφερθεί από τα συμμετέχοντα άτομα.  
Οι λόγοι που δίνονται από άτομα για μη καταγγελία μπορούν να περιλαμβάνουν: 

• Πιστεύουν ότι το περιστατικό δεν ήταν αρκετά σοβαρό 
• Νιώθουν ότι δεν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 

• Νιώθουν ότι ήταν αναπόφευκτο 

• Δεν είναι σίγουρα αν ήταν έγκλημα 

• Φοβούνται την τιμωρία 

• Ανησυχούν για προκατειλημμένη ανταπόκριση 

• Φοβούνται ότι θα γίνει γνωστή η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά τους στην οικογένεια ή/και στο σχολείο 
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6. Επισημάνετε ότι η μη καταγγελία των περιστατικών Ο/Τ εκφοβισμού και εγκλημάτων μίσους στο σχολικό 
περιβάλλον είναι σοβαρό πρόβλημα, διότι εξαιτίας της οι επίσημες στατιστικές δεν καταδεικνύουν το 
πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Τα περισσότερα σχολεία δε διαθέτουν συγκεκριμένη στρατηγική 
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και δεν έχουν έντυπα υποβολής καταγγελίας. Η 
συνεχιζόμενη ύπαρξη κενών στη συλλογή δεδομένων συνεπάγεται επίσης τον κίνδυνο τα δικαιώματα των 
θυμάτων να μην είναι πλήρως σεβαστά και τα σχολεία να μην τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι 
στα θύματα. Εξηγήστε ότι μπορούν να προτείνουν στο σύλλογο των εκπαιδευτικών και την/τον 
διευθύντρια/-ή του σχολείου τους να καταγράφουν τις καταγγελίες όλων των μορφών του σχολικού 
εκφοβισμού, και του ομοφοβικού και τρανσφοβικού, σε μια φόρμα ώστε στο τέλος της χρονιάς να έχουν 
μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Μπορείτε να δείξετε το πρότυπο της φόρμας από το Παράρτημα 1ΙΙΙ.  

7. Ωστόσο, η αναφορά είναι μόνο το ήμισυ της εικόνας. Είναι επίσης σημαντικό τα άτομα που αποκαλύπτουν 
τα περιστατικά εκφοβισμού ή διάκρισης να λαμβάνουν κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση και 
φροντίδα. 

Επισημάνετε ότι τα θύματα σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε γιατί κρατούν ακόμα κρυφό τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή 
την ταυτότητα φύλου τους, είτε γιατί έχουν ήδη βιώσει την απόρριψη από την οικογένειά τους. Με 
δεδομένο το ότι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται θεσμικά η παροχή στήριξης και ψυχολογικής 
υποστήριξης προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, συχνά τα θύματα ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας νιώθουν 
πως δεν έχουν πού να στραφούν. Ταυτόχρονα, η απουσία νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων απέναντι σε περιστατικά ομοφοβικής και τρανσφοβικής συμπεριφοράς στο 
ενδοσχολικό ή ενδοπανεπιστημιακό περιβάλλον δεν βοηθά τα θύματα να κινηθούν νομικά εναντίον 
των θυτών τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πείτε στα επιμορφούμενα άτομα ότι κοιτάζοντας αυτήν την εικόνα στην 
οθόνη, μπορούν πλέον να φανταστούν την κατάσταση που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, τα παιδιά με 
ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, αλλά και τα παιδιά που θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ+ επειδή δε συμμορφώνονται με τις νόρμες 
της ετεροκανονικότητας. Τους ζητάτε να φανταστούν πώς μπορεί να είναι η καθημερινότητα αυτών των 
παιδιών. Τι μπορεί να συμβεί σ’ ένα παιδί που υβρίζεται, περιφρονείται, κακοποιείται ή απλώς βρίσκεται 
σε κατάσταση φόβου καθημερινά; Αν το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να τους υπενθυμίσετε εν συντομία 
μερικές από τις ψυχολογικές συνέπειες που αναφέρθηκαν στο video από τα ίδια τα θύματα προσθέτοντας 
κάποιες και από το θεωρητικό υπόβαθρο της 3ης Ενότητας, στο Α΄ Μέρος της επιμόρφωσης. Προσθέστε 
ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές που βασίζονται σε προκαταλήψεις και μίσος, δεν έχουν καμία θέση σε 
μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία.  

Σημείωση για την/τον συντονίστρια/συντονιστή:  
Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον εκφοβισμό και στον Ο/Τ εκφοβισμό είναι ότι το άτομο δε δέχεται επίθεση 
μόνο ως ένα άτομο, όπως στα περισσότερα άλλα αδικήματα, αλλά ως μέλος μιας κοινότητας ή ομάδας, όπως 
συμβαίνει γενικότερα με τα εγκλήματα μίσους. Αυτό έχει κάποιες ιδιαίτερα επιβλαβείς συνέπειες: 

− και άλλα μέλη της ίδιας ομάδας ή κοινότητας έχουν την αίσθηση ότι απειλούνται και εκφοβίζονται, επίσης. 
Άρα δεν είναι μόνο ο/η μαθητής/-τρια που δέχεται επίθεση που αισθάνεται ανεπιθύμητος/-η ή 
περιθωριοποιημένος/-η και φοβάται για την ασφάλειά του/της, αλλά όλα τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  
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− επιπλέον, οι προσβλητικές λέξεις και η επιθετική συμπεριφορά κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αποτελούν 
επιθέσεις στην ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους. Αυτό σημαίνει ότι συχνά πληγώνονται πιο βαθιά. 

− οι παραβάτες (θύτες) συχνά υποστηρίζονται από την οικογένειά τους και μέρος της ευρύτερης κοινωνίας 
που συμφωνεί με τις απόψεις τους. Αυτό τους δίνει μια ψευδή αίσθηση της ανωτερότητάς τους. 

− τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά πολύ συχνά δεν έχουν στήριξη ούτε από τις οικογένειές τους ούτε και από τα 
συνομήλικα άτομα και συχνά δεν έχουν κανένα άτομο να στραφούν για στήριξη και βοήθεια. Εσείς μπορεί 
να είστε το μοναδικό τους στήριγμα! 

 

1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

1.3.1 Παράρτημα 1I 
Ορισμός του εκφοβισμού 
«Μία/Ένας μαθήτρια/-ής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού, όταν υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ 
εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από μία/έναν ή περισσότερες/-ους άλλες/-ους μαθήτριες/-ές, και 
δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της/του» (Dan Olweus, 1993). 
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, για να υπάρχει εκφοβιστική συμπεριφορά θα πρέπει να συνυπάρχουν τρία 
βασικά στοιχεία: 

1. Επιθετική συμπεριφορά που περιλαμβάνει απρόκλητες και εσκεμμένες αρνητικές πράξεις, 
2. Συστηματικότητα με επανάληψη της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, και 
3. Ανισορροπία δύναμης ως αποτέλεσμα κατάχρησης δύναμης. 

 
Αντλήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της UNESCO: http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-
notes/definition-bullying   

Ορισμός του ομοφοβικού/τρανσφοβικού/αμφιφοβικού/ιντερφοβικού εκφοβισμού 
Ομοφοβικός/τρανσφοβικός/αμφιφοβικός/ιντερφοβικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται ο εκφοβισμός που οφείλεται σε 
προκαταλήψεις ή αρνητικές στάσεις, πεποιθήσεις ή απόψεις σε βάρος των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των 
αμφιφυλόφιλων, των τρανς και των ίντερσεξ ατόμων. Θύματα αυτού του είδους εκφοβισμού ενδέχεται να είναι 
μαθήτριες/-ές που είτε είναι είτε συνάγεται ότι είναι λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλα, τρανς ή ίντερσεξ άτομα. Εκτός 
από αυτό, η κουλτούρα της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/ιντερφοβίας/αμφιφβίας υποδηλώνει ότι οι λεσβίες, οι γκέι, τα 
αμφιφυλόφιλα, τρανς ή ίντερσεξ άτομα είναι κατώτερα σε σχέση με τα σις ετεροφυλόφιλα άτομα. Επιπλέον, 
ομοφοβικό/τρανσφοβικό/αμφιφοβικό/ιντερφοβικό εκφοβισμό δέχονται συχνά μαθήτριες/-ές που έχουν συγγένεια 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-τριες, τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, οι φίλοι/-ες τους καθώς και 
μαθήτριες/-ές που δεν έχουν κατασταλάξει όσον αφορά την ταυτότητα του φύλου τους, δεν συμμορφώνονται με τα 
έμφυλα στερεότυπα ή που φαίνεται ότι είναι «διαφορετικές/-οί» κατά κάποιον τρόπο. 

 
 “Getting started: a toolkit for preventing and tackling homophobic, biphobic and transphobic bullying in primary 
schools (Stonewall, 2016). Αντλήθηκε από: 
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/getting_started_toolkit_-_primary.pdf   

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-notes/definition-bullying
http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/technical-notes/definition-bullying
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/getting_started_toolkit_-_primary.pdf
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1.3.2 Παράρτημα 1ΙΙ Αποτελέσματα ερευνών 
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός παίρνει πολλές μορφές όπως υποτιμητικούς 
χαρακτηρισμούς, δημόσια διαπόμπευση, λεκτική και σωματική βία, διάδοση φημών, παρενόχληση στο διαδίκτυο, 
κλοπή ή καταστροφή αντικειμένων, σεξουαλική παρενόχληση και κάθε είδους απειλή, κοινωνική απομόνωση και 
άσκηση πίεσης (Aide et al., 2013. Guasp et al., 2012). Συνέπειες αυτών είναι η επιβαρυμένη ψυχική υγεία των 
ΛΟΑΤ+ εφήβων, αλλά και οι μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι δυσκολίες κατά την εισαγωγή, την 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η απροθυμία 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (IGLYO, 2017. FRA, 2016. Ιωάννου, 2018). Στην πρόσφατη έρευνα 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,  43% των ΛΟΑΤΙ μαθητών στην Ελλάδα, ηλικίας 15 έως 17 ετών, 
δήλωσαν πως κρύβουν την ΛΟΑΤΙ ταυτότητά τους στο σχολείο (FRA, 2020b). 

Στη μεγαλύτερη μελέτη για τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚ μαθητών/-ριών στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε η 
Colour Youth, συμμετείχαν περίπου 2000 μαθητές/-ριες που αυτοπροσδιορίζονταν ως ΛΟΑΤΚ. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας ανέδειξαν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για το σχολικό κλίμα γύρω από τα ΛΟΑΤΚ ζητήματα. 
Ειδικότερα, 

− 3 στους/στις/στα 4 (74,2%) μαθήτριες-ές-ά απάντησαν πως ακούν ομοφοβικά σχόλια από άλλους/-ες 
μαθητές/-τριες, ενώ το 58,1% ακούει τέτοια σχόλια από το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

− Τα έμφυλα στερεότυπα φάνηκε πως είναι βαθιά εδραιωμένα στο σχολικό πλαίσιο με τη συντριπτική 
πλειονότητα των μαθητών/-τριών να έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για άτομα που δεν συμπεριφέρονται με 
«αρκετά αντρικό τρόπο» (96%) ή, αντίστοιχα, με «αρκετά γυναικείο τρόπο» (86,6%).  

− Σχετικά με την ταυτότητα φύλου, το 74,4% των μαθητών/-τριών έχει ακούσει τρανσφοβικά σχόλια, έστω 
και σπάνια.  

− Επίσης, ένα στα τρία παιδιά έχει δεχτεί κάποιας μορφής λεκτική παρενόχληση για τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό (32%) ή το φύλο του (31,1%), και ένα στα δύο για την έκφραση φύλου του (50,3%).  

− Περιστατικά σωματικής παρενόχλησης ή βίας λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού αναφέρουν 
τα παιδιά σε ποσοστό 14,6%, λόγω του φύλου σε ποσοστό 12,6%, και 19,3% λόγω της έκφρασης φύλου. 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα πως ένα στα τρία ΛΟΑΤΚ παιδιά (33,0%) έχουν δεχτεί σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο του σχολείου.  

− Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως από τα άτομα που δήλωσαν πως έχουν βιώσει βία στο σχολείο το 27,9% 
δεν το ανέφερε ποτέ στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ για όσα το ανέφεραν η διαχείριση από πλευράς 
του σχολείου ήταν λίγο (30,8%) ή καθόλου (26,6%) αποτελεσματική. 

………………………………………………………………………….. 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου FAROS,  
- 15% των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανέφερε ότι δεχόταν συχνά ή πάντα προσβολές ή εξύβριση από το 

προσωπικό του σχολείου τους, και 14% ότι αυτό συνέβαινε μερικές φορές, ενώ σε αντίστοιχα 
ποσοστά τα άτομα άκουγαν ειρωνικά σχόλια και «αστεία» για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

- Τα άτομα ανέφεραν πως οι εκπαιδευτικοί αντιδρούσαν σπάνια (25%) ή ποτέ (15%). Το 40% ανέφερε 
πως σε περιπτώσεις όπου ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-ριες δέχονταν σωματική ή λεκτική βία, οι εκπαιδευτικοί 
δεν αντιδρούσαν ποτέ ή αντιδρούσαν σπάνια.  
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- Ως προς την εμπειρία τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1 στα 8 άτομα δήλωσε πως δέχεται 
συχνά ή πάντα αρνητική αντιμετώπιση από καθηγητές/-τριες ή διοικητικό προσωπικό στη σχολή του, 
λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας του. 

 
 

1.3.3 Παράρτημα 1ΙΙΙ Φόρμα καταγραφής περιστατικών 
Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ημερομηνία- ώρα: 
………………………………………………………………………. 
Εμπλεκόμενα άτομα - συνολικός αριθμός : 
………………………………………………………… 

Στοιχεία εμπλεκόμενων 
μαθητών/-ριών 

Στοιχεία εμπλεκόμενων μαθητών/-
ριών 

Στοιχεία παρατηρητών/-τριών 

Όνομα Όνομα Ονόματα 

Τάξη Τάξη  

Αγόρι Αγόρι  

Κορίτσι  Κορίτσι   

Άλλο Άλλο  

 

Περιστατικό (σύντομη περιγραφή): 
………………………………………………………… 
Συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω συμπεριφορών (π.χ. μια φορά την εβδομάδα): 
…………………………………………………………. 
Χρονικό διάστημα εμφάνισης των παραπάνω συμπεριφορών (π.χ. από το δεύτερο τετράμηνο): 
………………………………………………………………… 

Χώρος  Αφορμή για το περιστατικό Αναφορά περιστατικού από 

Σχολική αίθουσα  Καταγωγή  Θύμα  

Αίθουσα 
εκδηλώσεων 

 Σεξουαλικός 
προσανατολισμός 

 Θύτη   

Διάδρομος  Ταυτότητα φύλου  Καθηγήτρια/-τή  

Σκάλες  Θρησκευτικές 
πεποιθήσεις 

 Μαθήτρια/-τή  

Τουαλέτες  Οικογένεια  Παρατηρητή/-τρια  

Αυλή εμπρός  Αναπηρία  Γονείς  

Αυλή πίσω  Ειδικές ικανότητες ή 
ταλέντα 

 Βοηθητικό προσωπικό 
σχολείου 

 

Λεωφορείο 
από/προς σχολείο 

 Σχολική επίδοση  Ανώνυμη αναφορά  
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Διαδρομή από/προς 
σχολείο 

 Άλλο  Άλλο  

Άλλο 
 

 

 

Μορφές βίας/εκφοβισμού 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

Χτυπήματα  Χλευασμοί/κοροϊδίες  Κοινωνική απομόνωση  

Κλωτσιές  Χρήση μειονεκτικών 
επιθέτων 

 Διάδοση ψευδών ή επιβλαβών 
φημών 

 

Γροθιές  Βρισιές  Υποτιμητικά σχόλια 
αναγραμμένα σε δημόσια μέρη 

 

Φτύσιμο  Απειλητικά ή 
προσβλητικά 
μηνύματα 

 Έκθεση φωτογραφιών σε 
φυσικό ή ηλεκτρονικό χώρο, 
χωρίς την άδεια ή τη γνώση του 
παιδιού-στόχου 

 

Τρικλοποδιές  Ανάρμοστα 
σεξουαλικά σχόλια 

 Κατάσχεση ή καταστροφή 
προσωπικών αντικειμένων 

 

Σπρωξίματα  Λεκτικές απειλές  Διαγραφή ή αλλοίωση 
προσωπικών ηλεκτρονικών 
πληροφοριών 

 

Ανεπιθύμητα αγγίγματα  Άλλο  Άλλο  

Απειλητικές 
χειρονομίες 
σεξουαλικού 
περιεχομένου 

 

Εξαναγκασμός σε 
σεξουαλικές 
προσβλητικές πράξεις 

 

Άλλο 
 

 

 

Μέτρα που πάρθηκαν 

Συνάντηση-συζήτηση μαθητριών/-τών μεταξύ τους  

Συζήτηση διευθυντή/εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/-τριες που 
ενεπλάκησαν στο περιστατικό  

 

Συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων/-ουσών  

Ομαδική συζήτηση στην τάξη  
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Παιδαγωγική παρέμβαση στο σύνολο της τάξης  

Ενημέρωση υπεύθυνης/-ου τμήματος  

Επιβολή κυρώσεων στους μαθητές/-τριες που εκδήλωσαν συμπεριφορές 
σχολικής βίας 

 

Συζήτηση με τις οικογένειες των μαθητών/-τριών  

Ενημέρωση και παρέμβαση του/της συντονιστή/-ριας εκπαιδευτικού έργου  

Συμβουλευτική συνδρομή ειδικών από υποστηρικτικές δομές  

Συζήτηση με ιδιώτη ειδικό ψυχικής υγείας  

Άλλο  

 

 

2. Ενότητα 2: Δημιουργώντας τοπία ασφάλειας (70 λεπτά) 
Δομή:  

Διάρκεια  Δραστηριότητα  Διδακτικοί στόχοι 

70΄ 

 

«Οι πράξεις 
μιλούν» 

− Να συνειδητοποιήσουν τα συμμετέχοντα άτομα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολικό περιβάλλον, 

− Να αποκτήσουν δεξιότητες άμεσης αντίδρασης σε ομοφοβικά και τρανσφοβικά 
περιστατικά στο σχολείο, 

− Να ενισχύσουν τις ατομικές τους δεξιότητες στον χειρισμό των διακρίσεων, της 
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στο σχολείο, 

− Να αποκτήσουν δεξιότητες ενθάρρυνσης και υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που 
είναι θύματα εγκλημάτων μίσους να αναφέρουν ένα περιστατικό και να ζητήσουν 
στήριξη, 

− Να νοιώσουν την ανάγκη να δημιουργήσουν στην τάξη/στο σχολείο τους ένα ασφαλές, 
συμπεριληπτικό περιβάλλον, 

− Να μειώσουν τις πιθανότητες επανεμφάνισης ομοφοβικών και τρανσφοβικών 
περιστατικών στο σχολείο. 

 
Περιγραφή δραστηριότητας:  

1. Εξηγήστε στα συμμετέχοντα άτομα ότι το να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει πολλά περισσότερα πράγματα 
πέραν της διδασκαλίας και της μετάδοσης γνώσεων στις/στους μαθήτριες/-ές. Εξίσου σημαντική είναι η 
μετάδοση υψηλών αξιών και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και ένας τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι η/ο εκπαιδευτικός να αποτελεί θετικό πρότυπο για τις/τους μαθήτριες/-ές. Σε καθημερινή βάση 
συναντώνται πλευρές της μάθησης που είναι μη τυπικές ή, συχνά, μη συνειδητές, οι οποίες δρουν 
παράλληλα με το «επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα». Πρόκειται για το λεγόμενο «κρυφό ή λανθάνον 
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αναλυτικό πρόγραμμα». Αν η/ο εκπαιδευτικός δεν τους δώσει τη δέουσα προσοχή, ενδέχεται να 
μεταδοθούν ασυνείδητα μηνύματα στις/στους μαθήτριες/-ές.  
Ακόμη και η αδράνεια των εκπαιδευτικών αποτελεί πράξη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να 
διαφυλάττουν την ασφάλεια των παιδιών από κάθε είδους κίνδυνο. Όταν αποφεύγουν να θίξουν 
αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η σεξουαλική ποικιλομορφία, δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα 
θέμα-ταμπού, με αποτέλεσμα να επικρατούν και να διαιωνίζονται ομοφοβικές αντιλήψεις στο σχολείο. Ίσως 
επειδή η αντιμετώπιση του ομοφοβικού και του τρανσφοβικού εκφοβισμού αποτελεί δυσκολότερη υπόθεση 
σε σχέση με την αντιμετώπιση άλλων μορφών εκφοβισμού.  
Εκτός από αυτό, είναι ειρωνεία να πιστεύουμε ότι τα θύματα ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού 
μπορούν μόνα τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Τα θύματα ομοφοβικού και τρανσφοβικού 
εκφοβισμού χρήζουν ειδικής μέριμνας. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται πρώτα να νοιώσουν ότι είναι 
ασφαλές να αναφέρουν το περιστατικό και να ζητήσουν υποστήριξη. Επιπλέον, τα άτομα που ασκούν 
εκφοβισμό έχουν ανάγκη μέριμνας και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Χρειάζονται 
παρακολούθηση για να καλυφθούν οι ψυχολογικές τους ανάγκες και επιμόρφωση σχετικά με τις συνέπειες 
των πράξεών τους. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία στρατηγική απενοχοποίησης των παιδιών 
που εκφοβίζουν, αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε τον αποκλεισμό της πιθανότητας επανεμφάνισης 
ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο. 
Κάποια σχολεία έχουν κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που βασίζεται στην καταγωγή, 
τη θρησκεία ή τις ειδικές ανάγκες, αλλά μόνο λίγα έχουν κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού που βασίζεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, έκφραση και χαρακτηριστικά 
φύλου. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή η έκταση του προβλήματος του ομοφοβικού εκφοβισμού δεν έχει 
αναγνωρισθεί και οι μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισής του δεν είναι ευρέως γνωστές, καθιστώντας 
αυτό το είδος εκφοβισμού στα σχολεία αόρατο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ευρύτερες κοινωνικές στάσεις 
καθιστούν την ομοφυλοφιλία και τη μη παραδοσιακή ταυτότητα φύλου ευαίσθητα θέματα και εμποδίζουν 
την ανάληψη δράσης. 
Ωστόσο, όπως υποδεικνύουν τα διεθνή δεδομένα, ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός έχει 
αντίκτυπο στα θύματα, στους δράστες, στους παρατηρητές και στο σχολείο στο οποίο λαμβάνει χώρα, και 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Ο ομοφοβικός/τρανσφοβικός εκφοβισμός είναι, συνεπώς, ένα 
πρόβλημα στην εκπαίδευση που πρέπει να αντιμετωπισθεί από τον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριμένα, ο εν λόγω τομέας πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, ανεξάρτητα από το αν η 
ομοφυλοφιλία είναι αποδεκτή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, εξαιτίας του αντικτύπου που έχει στο δικαίωμα 
στην εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για Όλους/-ες/-α. Αποτελεί δηλαδή, παραβίαση ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καθώς αποτελεί μία μορφή διακρίσεων και αποκλεισμού, και επειδή παραβιάζει την αρχή 
του ασφαλούς σχολείου. 

2. Εξηγήστε στα επιμορφούμενα άτομα ότι σε αυτή την άσκηση, θα έχουν την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσουν 
πάνω σε συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες θα μπορούσαν να προβούν, ώστε να κάνουν την τάξη τους 
και/ή το περιβάλλον του σχολείου πιο συμπεριληπτικό και ασφαλές. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε 
σε αυτή τη δραστηριότητα ονομάζεται «θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί». 

3. Ζητήστε από 2-3 εθελόντριες/-ές να αναλάβουν τον ρόλο της/του πρωταγωνίστριας/-ή, που θα χρειαστεί 
να αντιδράσει σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που εκδηλώνεται στον χώρο του σχολείου το οποίο θα 
δραματοποιηθεί από άλλα μέλη της ομάδας. (Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επιμορφούμενων 
ατόμων καθώς και άλλους παράγοντες, όπως διαθεσιμότητα, κούραση κ.ά., αποφασίστε πόσα σενάρια θα 
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δραματοποιηθούν. Συστήνεται να δραματοποιηθούν τουλάχιστον 2 σενάρια). Διευκρινίστε ότι ο κοινός μας 
στόχος δεν είναι να κρίνουμε την αντίδραση της/του πρωταγωνίστριας/-ή, αλλά να επισημάνουμε πώς η 
αντίδρασή της/του θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και σύμφωνη με τις αρχές ενός 
συμπεριληπτικού σχολείου και να σκεφτούμε συλλογικά τα επόμενα βήματα που θα μπορούσε να κάνει.  

4. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα breakout rooms, πείτε στα 2-3 αυτά άτομα ότι θα βγουν για λίγο έξω 
από την ολομέλεια. Αφού ορισθούν οι εθελόντριες/-ές, τις/τους βάζετε σε ένα breakout room και 
διαμοιράζετε στην οθόνη τα 2-3 σενάρια που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε από τη λίστα με τα πιθανά σενάρια 
(Παράρτημα 2Ι) ανάλογα με τις ιδιότητες των συμμετεχόντων ατόμων στην ομάδα 
(πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια, εκπαιδευτικοί, διευθύντριες/-ές, στελέχη εκπαίδευσης). Διαβάζουμε τα 
σενάρια και μοιράζουμε τους ρόλους για κάθε σενάριο. Αν υπάρχουν άτομα που δε θέλουν να 
συμμετάσχουν στην δραματοποίηση, σεβόμαστε την επιθυμία τους. Ωστόσο, επιδιώκουμε όλα τα 
συμμετέχοντα άτομα να συμβάλουν στην δραματοποίηση των σεναρίων. 

5. Στη συνέχεια, αφού βγάλετε από την οθόνη τα σενάρια, βάζετε στην ολομέλεια τα 2-3 άτομα που 
βρίσκονται στο breakout room.  

6. Η πρώτη υπο-ομάδα δραματοποιεί το πρώτο σενάριο και η/ο πρώτη/-ος εθελόντρια/-ής αντιδρά σε αυτό 
με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο.   

Όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος αυτοσχεδιασμός, ευχαριστείστε όλα τα άτομα και δώστε συγχαρητήρια 
στην/στον εθελόντρια/-ή για το θάρρος που επέδειξε. (Το ίδιο κάνετε κάθε φορά που τελειώνει μια 
δραματοποίηση). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των δραματοποιήσεων, συζητήστε με την ομάδα 
τις τεχνικές και τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι πρωταγωνίστριες/-ές χωρίς να αναφέρεστε 
σε αυτές/-ούς ονομαστικά ή να τις/τους επικρίνετε σε προσωπικό επίπεδο. Να θυμάστε ότι ο σκοπός 
δεν είναι να τους παράσχετε ανατροφοδότηση. Περισσότερο σας ενδιαφέρει ο ρόλος που ανατέθηκε 
στα συμμετέχοντα άτομα να αποτελέσει το έναυσμα για αυτή την ενημερωτική συζήτηση. Όλοι/-ες/-
α και η/ο συντονίστρια/-ής προσθέτουν τις ιδέες τους προσπαθώντας να βελτιώσουν την αντίδραση 
της/του πρωταγωνίστριας/-ή προς την κατεύθυνση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού σχολείου, χωρίς 
αποκλεισμούς. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όλα τα σενάρια. 
Όταν ολοκληρωθεί ο σχολιασμός όλων των σεναρίων κλείνετε τη συζήτηση αναγνωρίζοντας ότι ίσως 
είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουμε σε ένα περιστατικό ομοφοβίας/τρανσφοβίας, 
κυρίως επειδή τις περισσότερες φορές αιφνιδιαζόμαστε και νιώθουμε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο 
για να το επεξεργαστούμε. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι αναλαμβάνουμε δράση και δεν 
αδιαφορούμε, αποτελεί το πρώτο βήμα που θα συμβάλει, ώστε το σχολικό περιβάλλον να καταστεί 
πιο ασφαλές για τις/τους ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές. Με τις πράξεις μας, στέλνουμε το μήνυμα προς 
όλες/-ους/-α ότι στο σχολείο μας δεν υπάρχει καμία ανοχή ή αποδοχή συμπεριφορών που 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ευνοούν διακρίσεις και προκαλούν πόνο σε άλλους 
ανθρώπους. Αντιδρώντας με ενσυναίσθηση και υιοθετώντας μία μη ενοχοποιητική προσέγγιση με την 
πρόθεση να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ελευθερία έκφρασης και τη 
συμπερίληψη δημιουργούμε ένα σταθερό υπόβαθρο για μία επιτυχημένη παρέμβαση.  
Προσθέστε ότι σε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να λάβετε σημαντική βοήθεια από τις ΛΟΑΤΚΙ+ 
οργανώσεις όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, εκπαιδευτικό και θεωρητικό υλικό και να 
παραπέμψετε τα θύματα να αναζητήσουν πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλές. Στο Παράρτημα 
2ΙΙΙ θα βρείτε τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις στην Ελλάδα, στις οποίες μπορείτε να κάνετε μια σύντομη 
αναφορά. 
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1η Σημείωση για τη/το συντονίστρια/-ή: Συμπληρωματικά παρατίθενται πιο κάτω κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης 
περιστατικών που μπορεί να φανούν χρήσιμες στη συζήτηση (Παράρτημα 2ΙΙ). Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τις ερωτήσεις που προτείνονται στο τέλος της δραστηριότητας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
καθοδηγήσετε τη συζήτηση. Επιλέξτε τις κατάλληλες ανάλογα με το ρόλο που έχουν στο σχολείο τα επιμορφούμενα 
άτομα και με όσα παραλήφθηκαν στις δραματοποιήσεις και θα θέλατε να συζητηθούν. 
2η Σημείωση για τη/το συντονίστρια/-ή: Είναι σημαντικό να υπενθυμίσετε στα συμμετέχοντα άτομα την έννοια της 
διαθεματικότητας καθώς άλλοι παράγοντες ενδεχομένως ενισχύουν την έντασή των διακρίσεων αυξάνοντας το 
ποσοστό εκδήλωσης ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Για παράδειγμα, αν ένας/μια μαθητής/-τρια εκτός 
από ΛΟΑΤΚΙ+ είναι και αλλοδαπός, άτομο με αναπηρία ή αντιμετωπίζει προβλήματα βάρους, πόσο υψηλό κίνδυνο 
διατρέχει να πέσει θύμα εκφοβισμού; Ας μην ξεχνάμε, ότι τα άτομα που έχουν χαρακτηριστικά, όπως τα παραπάνω, 
θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα σε εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε μετά το τέλος της δραματοποίησης των σεναρίων 
• Ποια στοιχεία, κατά τη γνώμη σας, θα έκαναν πιο αποτελεσματικές αυτές τις παρεμβάσεις; Υπάρχει κάτι 

που θα συμπληρώνατε ή θα κάνατε με διαφορετικό τρόπο; 
• Ποια ανθρώπινα δικαιώματα ή δικαιώματα του παιδιού παραβιάστηκαν; 
• Πόσο εύκολο/δύσκολο είναι να αντιδράσει ένα άτομο σε ένα τέτοιο σενάριο; Τι δυσκολίες ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί/το σχολικό προσωπικό όταν θα θελήσουν να παρέμβουν σε ένα παρόμοιο 
περιστατικό; 

• Τι χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη, όταν παρεμβαίνουμε σε τέτοια περιστατικά; 
• Πώς μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο βήμα είναι το πλέον επείγον, όταν παρεμβαίνουμε σε ένα τέτοιο 

περιστατικό; 
• Ποια στοιχεία από τις παρεμβάσεις που παρακολουθήσατε σας φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα; Θεωρείτε ότι 

ορισμένα από αυτά ήταν ιδιαίτερα λειτουργικά και αποτελεσματικά; 
• Ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να εξασφαλίσετε την ουσιαστική δέσμευση του σχολείου 

να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το περιστατικό (π.χ. κοινοί κανόνες θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς); 
• Πώς αισθάνθηκαν τα άτομα που υπέστησαν εκφοβισμό/διακρίσεις μετά από τις παρεμβάσεις που 

παρακολουθήσατε; Με ποιον τρόπο καλύφθηκαν οι ανάγκες που είχαν για ασφάλεια και συμπερίληψη; 
Υπάρχει κάτι άλλο που θα τα έκανε να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια ή συμπερίληψη; 

• Πιστεύετε ότι οι παρεμβάσεις που μόλις παρακολουθήσατε, μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο που 
εργάζεστε; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

• Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να λάβετε υποστήριξη, ώστε το σχολείο σας να γίνει πιο συμπεριληπτικό 
και ασφαλές; 

• Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το περιστατικό εάν δεν υπάρχει σχολική πολιτική για αυτό; 
• Πώς μπορείτε να χειριστείτε το περιστατικό χρησιμοποιώντας μία μη ενοχοποιητική προσέγγιση (no-blame 

approach); Πώς θα μπορούσατε να εμπλέξετε σε αυτή την προσέγγιση τα άτομα που ασκούν εκφοβισμό, 
τα θύματα εκφοβισμού και τις/τους παρευρισκόμενες/-ους στο συγκεκριμένο περιστατικό; 

• Τι ακριβώς κάνετε με τις/τους μαθήτριες/-ές που τηρούν εξαιρετικά αρνητική στάση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα; 

• Θα βάζατε τα άτομα που εκφοβίζουν, τα άτομα που βιώνουν εκφοβισμού και τις/τους παρευρισκόμενες/-
ους να συνεργαστούν από κοινού με στόχο να βελτιώσουν το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους; Πώς 
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θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μια μη ενοχοποιητική στρατηγική σε περιστατικά που εκδηλώνονται σαφείς 
διακρίσεις σε βάρος άλλων; 

• Με ποιον συμβολικό τρόπο μπορείτε να κάνετε τη διαφορετικότητα περισσότερο ορατή στο σχολείο (π.χ. 
στους διαδρόμους, στους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του σχολείου κ.ά.); 

• Πώς μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε το σχολικό προσωπικό, ώστε να δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τον 
ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό; Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες του προσωπικού θεωρείτε ότι είναι 
πιο σημαντικές; Πώς θα βεβαιωθείτε ότι η/ο διευθύντρια/-ής του σχολείου έχει ένα σχέδιο που 
εξασφαλίζει τη δέσμευση εκ μέρους όλου του προσωπικού και ότι αυτό θα εφαρμοστεί; 

• Σε ποια άτομα/φορείς μπορείτε να αναζητήσετε υποστήριξη (π.χ. γονείς, ηγετικά στελέχη της τοπικής 
κοινότητας κτλ.);  

• Ποιες άλλες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες; 

 

2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

2.1.1 Παράρτημα 2Ι Υποθέσεις ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού και διακρίσεων 
στο σχολικό περιβάλλον 

Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
1. Κάθε φορά που η Εριέτα μιλά για την οικογένειά της, αναφέρει ότι έχει δύο μητέρες. Μία μέρα, ένα παιδί 

τη ρωτά: «Δεν έχεις μπαμπά; Έχεις μόνο δύο μαμάδες;». Ένα άλλο παιδί λέει: «Αυτό δε γίνεται!» κι ένα 
άλλο λέει ότι γίνεται. Τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση; 

2. Κατά τη διάρκεια της πρόβας για τη σχολική γιορτή, δύο κορίτσια κοροϊδεύουν το Θωμά (11 χρονών), που 
απαγγέλει ένα ποίημα, για τη φωνή του, χαρακτηρίζοντάς την «λεπτεπίλεπτη» και «κοριτσίστικη». Ένα από 
τα κορίτσια λέει σαρκαστικά «είναι επειδή είναι πολύ ευαισθητούλης!», ενώ το άλλο κορίτσι κάνει μια 
χαρακτηριστική χειρονομία λυγίζοντας τον καρπό της, θέλοντας να υποδείξει ότι ο Θωμάς είναι γκέι. 
Μερικά αγόρια γελούν. Πως θα αντιδρούσατε; 

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λογοτεχνίας, ένας/μία μαθητής/τρια αστειεύεται με τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό του συγγραφέα/ποιητή. Κι άλλες/-οι μαθήτριες/-ές μπαίνουν στη συζήτηση 
κοροϊδεύοντας τον ποιητή με υποτιμητικά σχόλια. Πώς αντιδράτε; 

4. Κάποιο αγόρι που φοιτά στο νηπιαγωγείο σας παίζει καθημερινά με παιχνίδια που δεν συνάδουν 
παραδοσιακά με το φύλο του στις ελεύθερες δραστηριότητες (στο κουκλόσπιτο, στο κομμωτήριο κλπ.), 
ενώ στην γωνιά της μεταμφίεσης ντύνεται πάντα πριγκίπισσα και βάφει τα νύχια του με τους μαρκαδόρους. 
Τι υποθέσεις κάνετε και πως χειρίζεστε αυτή την κατάσταση σε σχέση με το ίδιο το παιδί, τα άλλα παιδιά 
τους γονείς του και τους γονείς των άλλων παιδιών; 

5. Στις πρώτες ατομικές συναντήσεις μια μητέρα σας πληροφορεί ότι μεγαλώνει τα παιδιά της με τη σύντροφό 
της και σας φέρνει βιβλία και υλικό για να μπορέσετε να μιλήσετε για την πολυμορφία των οικογενειακών 
σχηματισμών στην τάξη σας. Πως νιώθετε; Πως ανταποκρίνεστε σε αυτό το αίτημα; Υπάρχουν λόγοι που 
να σας φοβίζουν και να σας αποτρέπουν από το να ανταποκριθείτε στο αίτημα; Υπάρχουν λόγοι που να 
σας ωθούν να ανταποκριθείτε στο αίτημα; 

6. Ένα προνήπιο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων λέει για το ταξίδι του στο εξωτερικό και  μοιράζεται 
τις πληροφορίες του για τις διακοπές του και λέει ότι πήγε στον γάμο του νονού του που παντρεύτηκε με 
τον σύντροφό του. Ένα νήπιο του λέει ότι «είσαι μικρός και δεν ξέρεις! Αυτό δεν γίνεται!» Πως αντιδράτε; 
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Την επόμενη μέρα το προνήπιο φέρνει το τάμπλετ του για να δείξει φωτογραφίες από την τελετή και την 
δεξίωση. Τι κάνετε εσείς; 

7. Σε ένα νηπιαγωγείο η δασκάλα ανακοινώνει τη θεατρική παράσταση της καλοκαιρινής γιορτής που είναι η 
Οδύσσεια. Όταν φτάνει στον μικρό Γιώργο και του δίνει το ρολό του Πάρη, το αγοράκι αρνείται και θέλει 
να πάρει το ρόλο της ωραίας Ελένης, που δεν έχει δοθεί ακόμα. Οι συμμαθητές του τον δείχνουν και γελάνε 
και τον φωνάζουν  κορίτσι. Τι απόφαση θα παίρνατε σε σχέση με το ρολό που θα δοθεί στο παιδί και τι θα 
κάνετε με την αντίδραση των συμμαθητών/-τριών του; 

8. Η Θάλεια είναι μαθήτρια της ΣΤ’ δημοτικού και ανήκει σε μια οικογένεια με δυο μπαμπάδες. Ενώ η ιδία δεν 
φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με αυτό, οι συμμαθητές/-τριές της την περιθωριοποιούν και συνήθως είναι 
μόνη της. Όταν έρχονται οι μπαμπάδες να την πάρουν από το σχολείο, καταλαβαίνει πως οι άλλοι γονείς 
καθώς και κάποιοι εκπαιδευτικοί την κοιτάζουν περίεργα και αυτό την κάνει να νιώθει πολύ άσχημα και 
ζητά από τους γονείς της να πηγαίνει και να φεύγει μόνη της από το σχολείο. Μετά από συζήτηση με τους 
γονείς για τον λόγο που νιώθει άσχημα, οι γονείς απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου 
και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Πως αντιμετωπίζετε το ζήτημα και από τους δυο φορείς; 

9. Ο Πέτρος είναι παιδάκι 4 ετών στο προνήπιο και έχει συχνά ατυχήματα ενούρησης στο σχολείο. Έχει 2 
μαμάδες και αυτό είναι γνωστό στη νηπιαγωγό. Παρόλα αυτά, όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό που αφορά 
το παιδί, η νηπιαγωγός επιλέγει να μιλήσει μόνο στη βιολογική μαμά και δεν αναγνωρίζει τη δεύτερη μαμά 
ως γονέα. Πως θα αντιμετωπίζατε ως Διεύθυνση του σχολείου το θέμα αυτό; Τι θα λέγατε στην 
εκπαιδευτικό; 

10. Σε ένα από τα σχολεία της περιοχής σας, υπάρχει μία μαθήτρια με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς. Οι εκπαιδευτικοί 
παρατήρησαν ότι από τη στιγμή που οι συμμαθήτριές της το ανακάλυψαν, άρχισαν να την απομονώνουν 
εσκεμμένα από την παρέα τους. Αν και δεν της έχουν πει τίποτα για αυτό, είναι σαφές ότι είναι απόμακρες 
απέναντί της και απρόθυμες να συναναστραφούν μαζί της. Η οικογένειά της ανησυχεί πολύ, επειδή είναι 
πολύ στενοχωρημένη και κοντεύει να πάθει κατάθλιψη. Ο/Η διευθυντής/-θύντρια καλεί το σύλλογο 
διδασκόντων του σχολείου για να συζητήσουν το θέμα και κάνει έκκληση σε εσάς για παρέμβαση. Τι θα 
κάνατε σε αυτή την περίπτωση; Τι θα συνιστούσατε να κάνει το σχολείο για να χειριστεί κατάλληλα αυτό 
το περιστατικό; 

11. Στο σχολείο που είστε διευθυντής/-ντρια ένας συνάδελφος που είναι ανοιχτά γκέι αντιμετωπίζει 
προβλήματα με κάποιους μαθητές που γελούν και τον κοιτάζουν με ειρωνικό βλέμμα κάθε φορά που 
βρίσκονται κοντά, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και σε άλλες περιπτώσεις. Κάποιοι κηδεμόνες έχουν 
παραπονεθεί και μερικοί συνάδελφοι του φέρονται εχθρικά ενώ κάποιοι/-ες άλλοι/-ες τον αποφεύγουν. 
Θέλετε να σταματήσετε αυτή την κατάσταση. Τί θα κάνατε; 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
1. Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας του προσωπικού του σχολείου συζητείται η περίπτωση του Άρη, ενός 

τρανς μαθητή που εκφράζει το φύλο του εκτός της αναμενόμενης νόρμας. Οι περισσότεροι συνάδελφοι 
είναι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να αναγκάσουν το άτομο αυτό να συμπεριφέρεται «σύμφωνα με το 
πραγματικό του φύλο». Τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση; 

2. Ενώ οι μαθήτριες/-ές σας συζητούν πώς τα πέρασαν το Σαββατοκύριακο λίγο πριν αρχίσει το μάθημα, 
μία/ένας από αυτές/-ούς λέει ότι πήγε στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (PRIDE). Ξαφνικά, μία/ένας άλλη/-ος 
μαθήτρια/-ής της/του απατά ως εξής: «Προσωπικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις/τους ομοφυλόφιλες/-
ους. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αισθάνονται τόσο περήφανες/-οι για τον εαυτό τους και μάλιστα 
σε σημείο που κάνουν παρέλαση στους δρόμους ίσα-ίσα για να κάνουν φιγούρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει 
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κάτι για το οποίο αξίζει να νιώθεις περήφανη/-ος, όταν είσαι gay. Όλα αυτά μου φαίνονται υπερβολικά». 
Πώς αντιδράτε; 

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λογοτεχνίας, ένας/μία μαθητής/τρια αστειεύεται με τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό του συγγραφέα/ποιητή. Κι άλλες/-οι μαθήτριες/-ές μπαίνουν στη συζήτηση 
κοροϊδεύοντας τον ποιητή με υποτιμητικά σχόλια. Πώς αντιδράτε; 

4. Στο σχολείο που είστε διευθυντής/-ντρια ένας συνάδελφος που είναι ανοιχτά γκέι αντιμετωπίζει 
προβλήματα με κάποιους μαθητές που γελούν και τον κοιτάζουν με ειρωνικό βλέμμα κάθε φορά που 
βρίσκονται κοντά του, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και σε άλλες περιπτώσεις. Κάποιοι κηδεμόνες 
έχουν παραπονεθεί και μερικοί συνάδελφοι του φέρονται εχθρικά ενώ κάποιοι/-ες άλλοι/-ες τον 
αποφεύγουν. Θέλετε να σταματήσετε αυτή την κατάσταση. Τί θα κάνατε; 

5. Σε ένα από τα σχολεία στα οποία εργάζεστε συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό ομοφοβικού εκφοβισμού. 
Ένας δεκαεφτάχρονος μαθητής αποκάλυψε ότι είναι γκέι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί σωματική 
επίθεση από μία ομάδα συμμαθητών του στα αποδυτήρια. Μετά από αυτό το περιστατικό, έχασε τους 
περισσότερους φίλους του και δέχθηκε επιπλέον απειλές μέσω διαδικτύου. Εκτός από αυτό, η κατάσταση 
που επικρατεί στο σπίτι του μαθητή είναι εξίσου δύσκολη. Έχασε τη μητέρα του στην τρυφερή ηλικία των 
5 ετών και ο πατέρας του εργάζεται εδώ και χρόνια σε άλλη πόλη. Με λίγα λόγια, το αγόρι μεγάλωσε με τη 
φροντίδα της ηλικιωμένης γιαγιάς του. Είστε ο/η διευθυντής/-τρια του σχολείου και το παιδί αυτό 
απευθύνεται σε εσάς για να το βοηθήσετε. Τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση ώστε να μεριμνήσετε 
κατάλληλα για τον συγκεκριμένο μαθητή; 

6. Πλησιάζετε μια μαθητριά σας για να την ρωτήσετε γιατί το τελευταίο διάστημα απουσιάζει τόσο συχνά από 
το σχολείο. Σας απαντά ότι εδώ και έναν μήνα δέχεται εκφοβισμό από μία ομάδα συμμαθητών της. Πιο 
συγκεκριμένα, της εκτοξεύουν ομοφοβικούς υβριστικούς χαρακτηρισμούς και μερικές φορές την 
σπρώχνουν. Επίσης, μιλούν γι’ αυτήν και την κουτσομπολεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
μαθήτρια είναι στο προαύλιο μαζί με άλλες δύο φίλες της οι οποίες συμμετέχουν στη συζήτηση, 
επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της και προσθέτουν ότι ταυτόχρονα την κοροϊδεύουν και για το βάρος 
της. Τί θα λέγατε και τί θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση; 

7. Ο Ισίδωρος είναι μαθητής της Α΄ Λυκείου και λατρεύει την τέχνη. Ασχολείται πολύ με τη ζωγραφική, τη 
γλυπτική, τη φωτογραφία και την ποίηση. Τα ποιήματά του συχνά ζητά να τα διαβάζει μέσα στην τάξη, ενώ 
πολλές από τις δημιουργίες του τις χαρίζει σε συμμαθητές/-τριές του και καθηγητές/-τριές του. Του αρέσει 
να περιποιείται τον εαυτό του, να φοράει ρούχα με ανοιχτά χρώματα, ενώ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για 
το ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα για τα οποία συνήθως συζητούν οι συμμαθητές του. Είναι πολύ 
συναισθηματικός και ορισμένες φορές όταν στο σχολείο έγιναν κάποιες προβολές ταινιών κοινωνικού 
περιεχομένου, ο Ισίδωρος φορτίστηκε συναισθηματικά και έκλαψε. Κάποια παιδιά μιλούν άσχημα γι’ αυτόν 
αποκαλώντας τον «λαπά», «χαλβά», «αδερφή», «μαμούχαλο» κ.ά., ενώ κάποια αγόρια αποφεύγουν να 
κάνουν παρέα μαζί του γιατί κρίνουν ότι «δεν είναι πολύ άντρας», ώστε να ταιριάζει μαζί τους. Το χειρότερο 
ήταν ότι δύο αγόρια τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στις τουαλέτες. Είστε υπεύθυνη/-ος του τμήματος του 
Ισίδωρου ή διευθυντής/-ντρια του σχολείου. Πώς θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση; 

8. Η Ειρήνη,  μαθήτρια  Β’ Λυκείου,  έχει σχέση με μια συμμαθήτρια της ανοιχτά στο σχολείο. Ενώ νοιώθουν 
καλά με τη σχέση τους δέχονται λεκτικές απειλές και πειράγματα από τους συμμαθητές τους, με 
αποτέλεσμα να  μην συμμετέχουν σε πολλές δράσεις του σχολειού. Πως αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα ως 
διευθυντής/-ντρια του σχολείου ή ως εκπαιδευτικός; 
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9. Στις τουαλέτες του Λυκείου γράφονται υβριστικά και ρατσιστικά σχόλια για συγκεκριμένους μαθητές/-τριες, 
καθώς και ότι είναι σεξουαλικά διαθέσιμοι/-ες, με το τηλέφωνο τους από κάτω από το όνομα τους. Τι κάνετε 
ως εκπαιδευτικοί όταν το αντιλαμβάνεστε; Πως πλαισιώνετε τους/τις μαθητές/-τριες των οποίων τα ονόματα 
και τα τηλέφωνά ήταν γραμμένα στον τοίχο; Και τι κάνετε σε σχέση με τους δράστες αν αποκαλυφθούν; 

2.1.2 Παράρτημα 2ΙΙ 
Βασικές αρχές διαχείρισης περιστατικών 

• Έχουμε ήδη την κατάλληλη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. 
• Δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με το παιδί (εχεμύθεια, 

επιβεβαίωση, διαθέσιμος χρόνος). 
• Διατρέχει το παιδί οποιοδήποτε κίνδυνο; Υπάρχει ανάγκη να εμπλέκουν άλλα άτομα ή φορείς; 
• Διαβεβαιώνουμε το παιδί ότι το σχολείο παίρνει στα σοβαρά αυτά τα θέματα και θα προβεί σε μέτρα 

αντιμετώπισης. 
• Διερευνούμε κατά πόσο είναι εφικτό να λυθεί το πρόβλημα χωρίς την ανάμειξη άλλων. Ξεκαθαρίζουμε 

όμως ότι σε περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλειά του παιδιού η ανάμειξη άλλων είναι απαραίτητη. 
• Παραπομπή για ψυχολογική στήριξη του/της μαθητή/μαθήτριας. 

 
Ανάγκη για άμεση ανταπόκριση: 

• Αν ένα συμβάν παραβλέπεται, τότε αυτό μπορεί να προσληφθεί ως αποδοχή και ανοχή (no action is an 
action). 

• Δεν είμαστε περίεργοι/-ες. Δεν κάνουμε ερωτήσεις για να ικανοποιήσουμε τη δική μας περιέργεια ή για 
‘κουτσομπολιό’. 

• Επικεντρωνόμαστε σε αυτό που νοιώθει το παιδί και σε αυτό που θέλει εκείνο να μοιραστεί μαζί μας. Δεν 
κάνουμε άσκοπες ερωτήσεις. 

• Πιστεύουμε αυτά που μας λέει: ‘Σε πιστεύω. Ξέρω ότι λες την αλήθεια’. 
• Δεν ‘ακυρώνουμε’ τα συναισθήματά του και αναγνωρίζουμε τη δική του αλήθεια. 
• Αναγνωρίζουμε το θάρρος του να μας μιλήσει. ‘Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν εύκολο για σένα να μοιραστείς 

μαζί μου αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ θαρραλέο αυτό που έκανες. Χαίρομαι που μου μίλησες’. 
 

Βασικές αρχές καλής επικοινωνίας: 
• Καθαρίζουμε το μυαλό μας από άλλες σκέψεις και συγκεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε αυτό που μας λέει 

το παιδί. 
• Δεν διακόπτουμε. Αφήνουμε το παιδί να μιλήσει ελεύθερα. 
• Προσπαθούμε να δώσουμε χώρο στην ‘σιωπή’. Κάποιες φορές μια μεγάλη παύση δίνει την ευκαιρία στο 

παιδί να σκεφτεί και να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις του. Δεν χρειάζεται να ‘γεμίσουμε’ τη σιωπή με τις 
ερωτήσεις ή τις συμβουλές μας. 

• Είμαστε υπομονετικοί/-ές. Δεν βιαζόμαστε 
• Χρησιμοποιούμε την ενεργητική ακρόαση, ώστε το παιδί να ξέρει ότι το ακούμε προσεκτικά π.χ. εκφράσεις 

όπως «uh-huh,» «ναι» ή «καταλαβαίνω». 
• Χρησιμοποιούμε θετική μη-λεκτική επικοινωνία: 

o Κρατάμε μια ‘ανοικτή’ στάση σώματος απέναντί του (αφήνουμε ανοικτά τα χέρια στο πλάι και δεν 
δένουμε τα χέρια μας στο στήθος). 
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o Κουνάμε το κεφάλι καταφατικά. 
o Κρατάμε συχνή και φιλική οπτική επαφή. 
o Παραμένουμε ήρεμοι/-ες και χαλαροί/-ές. 
o Επαναλαμβάνουμε: Επαναδιατυπώνουμε αυτό που μας λέει το παιδί με δικά μας λόγια. 

Παραπομπή 
• Απενεχοποίηση: Διαβεβαιώνουμε το παιδί ότι δεν ευθύνεται εκείνο γι’ αυτό που έγινε. ‘Θέλω να ξέρεις ότι 

δεν προκαλείς εσύ αυτή τη συμπεριφορά’. 
• Αναφέρουμε ότι χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα για τη δική του προστασία. 
• Αν το παιδί είναι σε άμεσο κίνδυνο μπορεί να χρειάζεται να σπάσουμε την εμπιστευτικότητα και να 

αναμειχθούν άλλα άτομα καθώς και οι γονείς. Συζητάμε μαζί του αυτή την εκδοχή. 
• Δεν αναμένεται από εμάς να λειτουργήσουμε ως ο ψυχολόγος του παιδιού. Κάνουμε παραπομπή σε κάποιο 

ειδικό όπως π.χ. στον/στην εκπαιδευτικό ψυχολόγο. 
• Συζητάμε με τα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό.  

o Αναγνωρίζουν ότι διαπράττουν εκφοβισμό; Συχνά δεν αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά τους ως 
τέτοια και επιρρίπτουν την ευθύνη στο θύμα. 

o Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να μη συζητήσει καθόλου το γεγονός αν το άτομο που βιώνει 
εκφοβισμό είναι ομοφυλόφιλο ή αν η συμπεριφορά του είναι εκτός του διπόλου του φύλου. 

o Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου του ατόμου που βιώνει εκφοβισμό δεν 
είναι σχετικός με την παρούσα συζήτηση. 

o Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουν ότι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση προς ένα 
συγκεκριμένο μαθητή-/τρια, επειδή είναι ομοφυλόφιλος/-η ή επειδή νομίζουν ότι είναι 
ομοφυλόφιλος/-η. 

o Να αναγνωρίσουν ότι αποκλείουν και απομονώνουν τον/την μαθητή/-τρια. 
o Να καταλάβουν τί έχει συμβεί και να το παραδεχτούν. 
o Να αναγνωρίσουν το ρόλο που έχουν στον εκφοβισμό. 
o Να αναγνωρίσουν τις συνέπειες των πράξεων τους (πως η συμπεριφορά τους πληγώνει και 

επηρεάζει τον μαθητή/την μαθήτρια που βιώνει τον εκφοβισμό). 
o Οι νταήδες πρέπει να συνδέσουν το γεγονός ότι η ομοφοβία τους αποτελεί μια μορφή εκφοβισμού. 
o Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα ότι το σχολείο παίρνει στα σοβαρά αυτά τα επεισόδια και 

ότι θα υπάρξουν συνέπειες και κυρώσεις. 
o Τους δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία να εξετάσουν πώς μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

τους. 
o Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι αποδεκτή και πρέπει να 

επανορθώσουν. 
• Ζητάμε από τον/την μαθητή/-τρια που υπέστη τον εκφοβισμό να συνεχίσει να συζητά μαζί μας διάφορα 

περιστατικά, ώστε οι νταήδες να ξέρουν ότι παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους. 

 

Πηγή: KMOP, (2019). Curriculum CY, “Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools – HOMBAT”. 
Funded by the European Union’s Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement 
764746. 
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2.1.3 Παράρτημα 2ΙΙΙ 
ΛΟΑΤΚΙ+ Οργανώσεις  

- Πολύχρωμο Σχολείο 
- Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 
- Transcending Youth – Υποστήριξη Νέων Τρανς Ατόμων 
- 11528 Δίπλα Σου – Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων www.11528.gr 
- Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 
- Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος 
- Red Umbrella Athens 
- Υπερήφανοι Γονείς 
- Proud Seniors 
- ΣΥΔ – Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 
- Emantes – International LGBTQIA+ Solidarity 
- ΟΛΚΕ – Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας 
- Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 
- Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης 
- Patras Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος και Σεξουαλικότητας 

Ενάντια στην Καταπίεση και τις Διακρίσεις 
- ΛΟΑΤ ΑμεΑ 

  

http://11528.gr/
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3. Ενότητα 3: Σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς – 
Προσωπική δέσμευση (50 λεπτά) 

Δομή:  

Διάρκεια  Δραστηριότητα  Μαθησιακοί στόχοι 

 

30΄ 

 

Η δική μου στάση   

− Να συνειδητοποιήσουν τα συμμετέχοντα άτομα την υποχρέωσή τους ως 
επαγγελματίες εκπαίδευσης να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, 

− Να δημιουργήσουν ένα προσχέδιο με ατομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να 
κάνουν για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του ομοφοβικού και τρανσφοβικού 
εκφοβισμού μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

− Να σκεφτούν και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα τα βοηθήσει να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που απέκτησαν, ώστε να 
αντιμετωπίσουν και να δράσουν προληπτικά κατά του ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

− Να σκεφτούν και άλλες πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να 
οργανώσουν από πλευράς στόχων του σχολείου, αναλυτικού προγράμματος και 
σχολικής πολιτικής, 

− Να ενισχύσουν την πολιτική του σχολείου στην αντιμετώπιση του σχολικού 
εκφοβισμού, αν υπάρχει,  

− Να οραματιστούν ένα περιβάλλον που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά και 
τις/τους συναδέλφους, στο οποίο θα συμβάλλουν θετικά ως εκπαιδευτικοί και 
υπερασπιστές/-στριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. 

20΄ Αναστοχασμός 

- Να αναστοχαστούν πάνω σε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας,  
- Να εκφράσουν πιθανά ερωτήματα και απορίες, 
- Να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

παρακολούθησαν και τη μαθησιακή τους εμπειρία, 
- Να διερευνήσουν κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες που είχαν από την 

επιμόρφωση. 

 

3.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Α.  Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΤΑΣΗ   

Περιγραφή δραστηριότητας: 
1. Πείτε στα συμμετάχοντα άτομα ότι τα σχολεία έχουν νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν και να 

καταπολεμούν όλες τις μορφές εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο, η αντιμετώπιση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής 
βίας στον τομέα της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πλαίσια στα οποία δεσμεύεται 
κάθε χώρα και να στοχεύει στην εκπλήρωσή τους.  
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2. Ως πρώτο βήμα, προτείνετε την στόχευση στην εκπαίδευση σε μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα που μπορεί να διασφαλίσει το σεβασμό της αξιοπρέπειας και το δικαίωμα βέλτιστης 
ανάπτυξης κάθε παιδιού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων 
και των κοινοτήτων και οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και 
ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Η εκπαιδευτική/παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει τρεις 
διαστάσεις (Προβάλετε τις τρεις αυτές διαστάσεις στην οθόνη: 

• Το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση – στη βάση των ίσων ευκαιριών και χωρίς διακρίσεις 
για κανένα λόγο. 

• Το δικαίωμα για ποιοτική εκπαίδευση – κάθε παιδί να αξιοποιεί τις δυνατότητές του, να 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες εργασίας και να αναπτύσσει δεξιότητες απαραίτητες για την 
καθημερινή ζωή στη βάση ενός ευρέως, σχετικού και συμπεριληπτικού προγράμματος 
εκπαίδευσης και στο πλαίσιο ενός φιλικού για τα παιδιά, ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος. 

• Το δικαίωμα στον σεβασμό εντός του μαθησιακού περιβάλλοντος – σεβασμός σε κάθε παιδί, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την 
έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου και το δικαίωμα συμμετοχής και προστασίας από όλες τις 
μορφές βίας. 

Μια προσέγγιση στην εκπαίδευση βασισμένη στα δικαιώματα αυξάνει την πρόσβαση και την 
συμμετοχή στην σχολική εκπαίδευση, καθώς προωθεί τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα, τις ίσες 
ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Επιπλέον, βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης 
μέσω της προώθησης των μαθητοκεντρικών, συμμετοχικών και βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και 
της δημιουργίας ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, θεμελιώδη στοιχεία της εκπαίδευσης. Ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 
των παιδιών, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, που 
είναι απαραίτητες για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλλιεργεί τον σεβασμό για τη διαφορετικότητα, που είναι ζωτικής 
σημασίας για την πρόληψη της βίας. Μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα οδηγεί 
στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθήτριες/-θητές απολαμβάνουν και επωφελούνται πλήρως από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. Συνεχίστε λέγοντας ότι τα σχολεία συχνά θεσπίζουν πρακτικές ετεροκανονικότητας, οι οποίες εκούσια ή 
ακούσια εμποδίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή τα παιδιά που θεωρούνται 
ΛΟΑΤΚΙ+, να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στο σχολείο και στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις/τους ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευτικούς. Ως εκπαιδευτικοί, μπορούμε να παίξουμε ένα ισχυρό 
ρόλο ώστε τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και οι οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς να νιώθουν ότι είναι αποδεκτά και 
ότι συμπεριλαμβάνονται στην σχολική κοινότητα. Επίσης μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. 

4. Στη συνέχεια, διαμοιράστε στην οθόνη τον ορισμό του συμπεριληπτικού σχολείου (Παράρτημα 3Ι) 
εξηγώντας ότι οι θετικές εμπειρίες και σχέσεις αντανακλούν το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μιας 
συνεχούς διαδικασίας εκ μέρους του σχολικού προσωπικού να εμπλέξει όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας στις προσπάθειες και το διάλογο για τη διασφάλιση ενός δίκαιου, συμπεριληπτικού και 
γεμάτου σεβασμό σχολικού κλίματος. Το αίσθημα της ασφάλειας και της συμπερίληψης είναι ουσιώδες 
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για την αποτελεσματική μάθηση και είναι ο μόνος τρόπος να αισθανθούν τα θύματα του εκφοβισμού 
ασφάλεια ώστε να καταγγείλουν τα περιστατικά. 

Μην ξεχάσετε να τονίσετε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν 
στην αναγνώριση, αμφισβήτηση, και πρόληψη του ομοφοβικού, τρανσφοβικού, ιντερφοβικού και 
αμφιφοβικού εκφοβισμού και στη διασφάλιση ότι οι μαθήτριες/-ές που είναι, θεωρούνται ή ενδέχεται 
να είναι ΛΟΑΤΚΙ+, ή έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή μέλη της οικογένειάς τους, παραμένουν ασφαλείς, 
χαρούμενοι/-ες και νιώθουν ότι συμπεριλαμβάνονται πλήρως στη σχολική ζωή. Όπως είδαμε και στο 
Α΄ Μέρος, παράγοντες όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η θυματοποίηση, οι διακρίσεις, οι 
προκαταλήψεις, το μειονοτικό στρες και η έλλειψη αποδοχής συμβάλλουν στην εμφάνιση αυξημένων 
ποσοστών προβλημάτων ψυχικής υγείας στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και πρέπει να αποτελούν ένα από τα 
πεδία στόχευσης του έργου της πρόληψης, της χάραξης πολιτικής αλλά και όλων όσων συνεργάζονται 
για την υγεία,  την ευημερία  και την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων.  

5. Τέλος, πείτε τους να σχεδιάσουν σε ένα φύλλο χαρτί την πρόσοψη ενός σχολείου στην οποία θα 
καταγράψουν την προσωπική τους δέσμευση, τί θα μπορούσαν να κάνουν άμεσα, μόνες/-οι/-α τους ή σε 
συνεργασίες, αξιοποιώντας τα δυνατά τους στοιχεία ως εκπαιδευτικός, διευθύντρια/-ής ή στέλεχος 
εκπαίδευσης, τις γνώσεις που ήδη είχαν και αυτές που απέκτησαν σήμερα, τις αξίες και αρχές που θα 
ήθελαν να μεταδώσουν στους/στις μαθητές/-τριές τους αλλά και τις διασυνδέσεις τους, ώστε το σχολείο 
να γίνει ένα σχολείο φροντίδας, ασφάλειας και συμπερίληψης της μοναδικότητας όλων. (Αξίες- ενδεικτικά: 
ελευθερία, σεβασμός, αποδοχή, εμπιστοσύνη στη δύναμη της ποικιλομορφίας, ελευθερία, αξιοπρέπεια, 
κριτική σκέψη, συμπόνια, αλληλεγγύη, ισότητα, δικαιοσύνη, αρμονία, συμπερίληψη κ.ά.).  

6. Αφού τις/τους/τα αφήσετε 2-3 λεπτά να αναστοχαστούν, πείτε τους ότι όσο γράφουν, εσείς θα 
διαμοιράσετε στην κοινή οθόνη (Παράρτημα 3ΙΙ) κάποιες ιδέες και συμβουλές που μπορούν να 
συμπεριλάβουν στην προσωπική τους δέσμευση αν θεωρούν ότι είναι επιθυμητές και εφικτές. 

7. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να μοιραστούν σύντομα με την ομάδα, 1 ως 2 από τις πρωταρχικές δεσμεύσεις 
τους. Καταγράψτε συνοπτικά στον πίνακα τις δεσμεύσεις τους (μπορείτε να σχεδιάσετε κι εσείς την 
πρόσοψη ενός σχολείου κι εκεί πάνω να καταγράφετε συνοπτικά με λέξεις-κλειδιά τις ιδέες τους) και τέλος 
πείτε τους ότι αν θέλουν να κρατήσουν στη μνήμη τους αυτή την εικόνα του συμπεριληπτικού σχολείου 
που δημιουργήθηκε συλλογικά από την ομάδα, για να τις/τους/τα εμπνέει στο μέλλον, μπορούν να 
φωτογραφίσουν την οθόνη.  

3.2  ΕΝΟΤΗΤΑ 3 :  Β.  ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  

Περιγραφή δραστηριότητας:  

1. Πείτε στα συμμετέχοντα άτομα ότι η επιμόρφωση φτάνει στο τέλος της και θυμίστε τους ότι στην αρχή του 
Α΄ μέρους κατέγραψαν τις προσδοκίες τους από την επιμόρφωση σε έναν πίνακα. Διαμοιράστε αυτόν τον 
πίνακα και πείτε τους ότι ήρθε η ώρα να δούμε αν αυτές επιτεύχθηκαν. Είναι σημαντικό να μιλήσουν όλες/-
οι/-α και να εκφράσουν ειλικρινά τις σκέψεις τους ώστε να γίνει μια άτυπη αξιολόγηση. Προσκαλέστε τους 
επίσης, να μοιραστούν με την ομάδα αν ένιωσαν ότι κάτι άλλαξε ή μετακινήθηκε μέσα τους, π.χ. μία σκέψη, 
ένα συναίσθημα, μία αντίληψη ή κάτι άλλο. Επίσης, προτρέψτε τους να εκφράσουν τις απορίες τους, αν 
υπάρχουν, αλλά και τις μελλοντικές τους ανάγκες. Κάθε άτομο θα έχει ένα λεπτό (για 20 άτομα) για να 
τοποθετηθεί σε αυτά που προαναφέρθηκαν.  
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2. Καταγράψτε λέξεις-κλειδιά και φράσεις από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων ατόμων και αφού 
τελειώσουν διαβάστε τον σαν ένα κείμενο που θα αποτυπώνει τον απόηχο της επιμόρφωσης. 

3. Κλείστε την επιμόρφωση ευχαριστώντας όλες/-ους/-α για τη συμμετοχή και το μοίρασμα και ενημερώστε 
τους για τη γραπτή αξιολόγηση του προγράμματος με μορφή ερωτηματολογίων που θα τους σταλεί. 

4. Αποχαιρετίστε τα συμμετέχοντα άτομα με την ευχή όλες/-οι/-α να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε η σχολική 
κοινότητα να αποτελεί ένα πλαίσιο ασφάλειας και συμπερίληψης ώστε όλα τα παιδιά να αισθάνονται 
κοινωνική, συναισθηματική, σωματική ασφάλεια και υποστήριξη, όπως οφείλουμε ως επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης. 

 

3.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

3.3.1 Παράρτημα 3Ι 
Η κοινωνική συμπερίληψη της ποικιλομορφίας του φύλου και της σεξουαλικότητας υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι 
που συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα μπορούν να ταυτιστούν και να εκφράσουν ανοιχτά και ορατά τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους, με πλήρη ασφάλεια και ελευθερία. Στο σχολικό 
περιβάλλον, τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, τα παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς ή ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη στην οικογένειά τους 
συμπεριλαμβάνονται όταν: 

• οι συνθήκες τους επιτρέπουν να εκφράσουν πλήρως την ταυτότητά τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
ικανότητές τους, 

• ενθαρρύνονται και έχουν πραγματικές ευκαιρίες να εκφραστούν, να αναπτύξουν ηγετικές 
ικανότητες, να πάρουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν πλήρως στη σχολική ζωή, 

• νιώθουν ότι αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά στο σχολείο, 
• έχουν την αίσθηση του «ανήκειν», και θεωρούν ότι οι ίδιοι/-ες και η οικογένειά τους λαμβάνονται υπόψη 

σε όλες τις δραστηριότητες του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις εξωσχολικές. 
• νιώθουν ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση στο σχολείο, 
• αναγνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες τους, τα βιώματα και οι προσωπικές τους συνθήκες θα 

αντιμετωπίζονται πάντα ως σημαντικά και έγκυρα. 

3.3.2 Παράρτημα 3ΙΙ 
− Το πρώτο βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα είναι η απλή, ειλικρινής αναγνώριση ότι 

υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι και σχέσεις, σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, αυξάνοντας την ορατότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 

− Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να δοθεί ο τόνος συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη. Σε 
συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, θέτονται οι κανόνες συνύπαρξης της τάξης, ώστε όλα τα 
παιδιά να νιώθουν ασφάλεια και συμπερίληψη. Οι μαθήτριες και οι μαθητές καταστούν ο ένας τον άλλο/η, 
η μία την άλλη υπόλογο/-η αυτής της συμφωνίας. 

− Ενισχύουμε την προκοινωνική συμπεριφορά που αφορά το αίσθημα συμπάθειας, ενσυναίσθησης και το 
ενδιαφέρον για τα άλλα άτομα γύρω μας και την ανάγκη να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. 
Χαρακτηρίζεται από μια ανησυχία σχετικά με τα δικαιώματα, τη συμπερίληψη, τα συναισθήματα και την 
ευημερία των άλλων ανθρώπων καθώς και τη συμβολή μας στην κοινότητα. 
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− Ανοίγουμε συζητήσεις για τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα κάθε ατόμου, την αναγνωρίζουμε θετικά 
και την επικυρώνουμε. 

− Προωθούμε τις δημοκρατικές αξίες και την ενεργό πολιτειότητα. 

− Ενθαρρύνουμε την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, το διάλογο, τη διαδραστική συνεργασία και τη 
συνεργατική μάθηση μεταξύ όλων των μαθητών/μαθητριών με στόχο τη δημιουργία ενσυναίσθησης, 
σεβασμού και συμπερίληψης της ποικιλομορφίας. 

− Αμφισβητούμε και επανεξετάζουμε επιβλαβείς ετεροκανονικές «κανονικότητες» και εξερευνούμε τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις. 

− Αμφισβητούμε διαρκώς τη δική μας εσωτερικευμένη ομοφοβία/τρανσφοβία/αμφιφοβία/ιντερφοβία μέσα 
από διαδικασίες προσωπικού αναστοχασμού με στόχο την επαναξιολόγηση, αμφισβήτηση και 
επαναδιατύπωση προσωπικών στερεότυπων, προκαταλήψεων και ταμπού σε σχέση με το φύλο και το 
σεξουαλικό προσανατολισμό. 

− Προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε ενεργά τις ομόφυλες οικογένειες στη σχολική ζωή. 

− Χρησιμοποιούμε συμπεριληπτική γλώσσα ώστε να μην αναπαράγουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις που 
τραυματίζουν και θυματοποιούν περαιτέρω τις/τους μαθήτριες/μαθητές μας. 

− Προσέχουμε ποιες λέξεις χρησιμοποιούν οι μαθήτριες/-ές μας όταν αναφέρονται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Τα 
μικρότερα σε ηλικία παιδιά πιθανότατα χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις χωρίς να αντιλαμβάνονται 
πλήρως τη σημασία τους. Σε αυτήν την περίπτωση, επισημαίνουμε ότι οι λέξεις αυτές συνιστούν προσβολές 
και συγχρόνως ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους. 

− Αμφισβητούμε κάθε ακούσια ή εκούσια χρήση ομοφοβικής, αμφιφοβικής, ιντερφοβικής ή τρανσφοβικής 
γλώσσας στον σχολικό χώρο και την αντιμετωπίζουμε άμεσα και με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σοβαρότητα 
που αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε άλλη ρατσιστική ρητορική. 

− Επιβραβεύουμε τις συμπεριφορές που προωθούν το σεβασμό και τη συμπερίληψη. 

− Παρέχουμε εξηγήσεις ως προς τη σημασία των ΛΟΑΤΚΙ+ όρων χρησιμοποιώντας απλούς, περιγραφικούς 
ορισμούς ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. 

− Ζητάμε να μάθουμε πώς αυτοπροσδιορίζονται και πώς θα ήθελαν να αποκαλούνται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και 
ακολουθούμε τις επιθυμίες τους. 

− Σκεφτόμαστε τι λέμε κι αν νομίζουμε ότι μπορεί να είναι προσβλητικό, δεν το λέμε! 

− Αποτελούμε πρότυπο σεβασμού και συμπερίληψης  για τις/τους μαθήτριές/-ές μας. 

− Αναγνωρίζουμε το καθήκον μας να παρεμβαίνουμε σε ομοφοβικά/τρανσφοβικά/ιντερφοβικά/αμφιφοβικά 
περιστατικά. 

− Καταγράφουμε και παρακολουθούμε όλα τα περιστατικά ομοφοβικού, ιντερφοβικού, αμφιφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού ώστε να έχουμε στατιστικά στοιχεία και να παρακολουθούμε την πρόοδο των 
προσπαθειών μας. 

− Όταν διερευνούμε περιστατικά, δεν κάνουμε πολλές ερωτήσεις, ειδικά προσωπικές. 
− Διασφαλίζουμε πλήρως το δικαίωμα κάθε παιδιού στην ελεύθερη έκφραση και επιλογή. 

− Αντιμετωπίζουμε τις αποκαλύψεις του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου με 
κατανόηση, δεκτικότητα, ενεργητική ακρόαση, αποδοχή, ενσυναίσθηση και εχεμύθεια. 

− Ακούμε με προσοχή τα αιτήματα και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και τους παρέχουμε επαρκή 
στήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να είμαστε το μόνο τους 
στήριγμα. 
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− Αντιμετωπίζουμε τις εκφράσεις οικειότητας μεταξύ ομόφυλων μαθητών/-τριών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
που αντιμετωπίζονται και τα ετερόφυλα ζευγάρια στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες του 
σχολείου, χωρίς να εμπεριέχουν διακρίσεις. 

− Δεν κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το ποιο άτομο είναι λεσβία, γκέι, μπάι, ή τρανς. 

− Συμπεριλαμβάνουμε στα μαθήματά μας εκπαιδευτικό υλικό που να αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες όλων των 
μαθητών/-τριών. Χρησιμοποιούμε θετικές απεικονίσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων καθώς και τη σημαντική 
συμβολή τους στην ιστορία, στην επιστήμη, την τέχνη, την διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ. 

− Αναρτούμε σε εμφανή σημεία διάφορες αφίσες, εικόνες ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ+ 
γονείς. 

− Μιλάμε για τις διάφορες μορφές σχολικού εκφοβισμού. 

− Βεβαιωνόμαστε ότι οι μαθήτριες/-ές μας γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πώς να καταγγέλλουν τις 
διακρίσεις.  

− Αμφισβητούμε τα έμφυλα στερεότυπα σε κάθε ευκαιρία ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία. 

− Αναγνωρίζουμε ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση και το κράτος έχει 
νομική υποχρέωση να την παρέχει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, ανεξάρτητα από τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων επί του θέματος. 

− Παρέχουμε χρήσιμες πηγές και σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθήτριες/-ές, έτσι 
ώστε να τις/τους βοηθήσουμε να κάνουν ασφαλείς επιλογές. 

− Βεβαιωνόμαστε ότι οι μαθήτριες/-ές μας γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

− Συνεργαζόμαστε και επιμορφώνουμε γονείς/κηδεμόνες. 

− Δημιουργούμε μικρές ομάδες συμμάχων στο σχολικό περιβάλλον. 

− Ευαισθητοποιούμε και ενδυναμώνουμε το προσωπικό του σχολείου. Μοιραζόμαστε links, άρθρα, 
μαρτυρίες, έρευνες κ.α. 

− Συμμετέχουμε σε επιμορφώσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. 

− Συμμετέχουμε σε επιμορφώσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
− Συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς, όπως δήμους, οργανισμούς προστασίας ανηλίκων κ.ά. 

  



 

121 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με  άτομα που  
αιτούνται  άσυλο  
Δομή ενότητας  

Ενότητες Δραστηριότητες Μαθησιακοί Στόχοι 
1. Προνόμιο, 
διαθεματικότητα, 
πολιτισμικός 
σχετικισμός και 
coming out  (40’) 

● Παρουσίαση με powerpoint για 
έννοιες/ορισμούς και παραδείγματα 
των εννοιών του κοινωνικού 
προνομίου, της ισχύος και της 
εξουσίας, της διαθεματικότητας 
(intersectionality), του πολιτισμικού 
σχετικισμού (cultural relativism) και 
των σημασιών του coming out.  

● Προβολή βίντεο με εμπειρίες 
ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων 

● Εξοικείωση με την έννοια του κοινωνικού προνομίου ώστε 
να συνειδητοποιήσουν τα συμμετέχοντα άτομα γιατί είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και την όποια 
“εξουσία” τους παραχωρεί η θέση τους για την υποστήριξη 
μειονοτήτων, 

● Εξοικείωση με την έννοια της διαθεματικότητας ώστε να 
αντιλαμβάνονται την πολλαπλότητα διαπλεκόμενων 
ταυτοτήτων και διαφορετικών μορφών καταπίεσης, ώστε να 
κατανοηθεί καλύτερα η συνθετότητα των ταυτοτήτων των 
ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων/-ουσών άσυλο, 

● Εξοικείωση με την έννοια του πολιτισμικού σχετικισμού 
ώστε να αντιληφθούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους βιώνουν, αντιλαμβάνονται, και κοινωνικοποιούνται 
εντός των διαφορετικών φύλων/σεξουαλικών 
προσανατολισμών τα άτομα σε διαφορετικά πολιτισμικά 
πλαίσια, 

● Εξοικείωση με την έννοια του coming out και τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις που αναδύονται στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που 
αιτούνται άσυλο. 

2. Γιατί 
αναγκάζονται τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να 
εγκαταλείψουν τις 
χώρες τους; (20’) 

● Διαδραστική άσκηση multiple choice 
σχετικά με το τί ισχύει σε διαφορετικές 
χώρες 

● Παρουσίαση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που ποινικοποιεί ΛΟΑΤΚΙ+ 
ταυτότητες/ συμπεριφορές στις 
διάφορες χώρες, όπως και μη 
νομοθετημένων αντίστοιχων 
πολιτισμικών πλαισίων. Συμπερίληψη 
μαρτυριών ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων/-
ουσών άσυλο από το 
whereloveisillegal.com  

● “Ασφαλείς” χώρες καταγωγής (βάσει 
ελληνικής νομοθεσίας και ΚΥΑ) και 
κατάσταση ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στις 
χώρες αυτές 

● Εξοικείωση με τα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που 
καταδικάζουν ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες ανά τον κόσμο, 

● Κατανόηση ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι 
διακρίσεις δεν αποτελούν μέρος του νομικού πλαισίου, 
αλλά τα άτομα διώκονται και κινδυνεύουν εξίσου λόγω 
του πολιτισμικού/πολιτικού/θρησκευτικού πλαισίου, 

● Εξοικείωση με το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο των 
“ασφαλών” χωρών καταγωγής σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ 
ταυτότητες. 

Διάλειμμα (15’) 
3. Brainstor
ming - τι 
αντιμετωπίζουν οι 
ΛΟΑΤΚΙ+ 

● Τα συμμετέχοντα άτομα καλούνται να 
σκεφτούν και να καταγράψουν σε 
virtual post-its τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν ειδικά τα ΛΟΑΤΚΙ+ 

● Να σκεφτούν και να αναλογιστούν τα συμμετέχοντα 
άτομα τα ιδιαίτερα ζητήματα, προκλήσεις, εμπόδια, 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντες/-
ούσες άσυλο.  
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αιτούντες/-ούσες/-
α άσυλο; (15’) 
 

άτομα που αιτούνται άσυλο, και που 
αποτελούν προκλήσεις για τους 
δημόσιους λειτουργούς που τα 
εξυπηρετούν. (miro board) 

● Συζήτηση και παρουσίαση 
προκλήσεων και δυσκολιών 

 

4.  Καλές 
πρακτικές (30’) 

● Παρουσίαση powerpoint με καλές 
πρακτικές στην εξυπηρέτηση 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που αιτούνται 
άσυλο.  
Παρουσίαση φορέων όπου μπορεί 
να γίνει καταγραφή περιστατικών 
διάκρισης, βίας και εγκλημάτων 
μίσους 

● Να εξοικειωθούν τα συμμετέχοντα άτομα με καλές 
πρακτικές για την διαχείριση ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που αιτούνται άσυλο 
και οι λειτουργοί που τα εξυπηρετούν. 

5. Σενάρια  ● Χωρισμός σε μικρές ομάδες (break out 
rooms), όπου θα δοθούν σενάρια 
περιστατικών εξυπηρέτησης ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων που αιτούνται άσυλο. Στα 
σενάρια θα υπάρχουν ερωτήματα για 
τη διαχείρισή τους με σκοπό τον 
αναστοχασμό.  
Θα συζητηθούν μετά στην ολομέλεια. 

 

● Να μπορούν τα συμμετέχοντα άτομα να αναστοχαστούν 
σενάρια που αφορούν εξυπηρέτηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 
που αιτούνται άσυλο και να τα διαχειριστούν 
χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία με τα οποία 
έχουν εξοικειωθεί ως τώρα, 

● Να ενεργοποιήσουν διαδικασίες ενσυναίσθησης ώστε 
να αντιληφθούν πώς βιώνει μια κατάσταση ένα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομο που αιτείται άσυλο. 

4. Κλείσιμο 
(15’) 

● Ερωτήσεις, debriefing ● Ανακεφαλαίωση και επίλυση αποριών. 

 

1. Ενότητα 1: Προνόμιο, ισχύς και εξουσία, διαθεματικότητα, 
πολιτισμικός σχετικισμός και coming out  

Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν με powerpoint οι παρακάτω έννοιες:  

Διαθεματικότητα (Intersectionality): Η διαθεματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε άτομο φέρει πολλαπλές 
ταυτότητες ταυτόχρονα, και μπορεί να καθίσταται θύμα πολλαπλών διακρίσεων, για παράδειγμα, για την καταγωγή 
και τη θρησκεία του, για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή για όλα αυτά μαζί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξημένα επίπεδα εγκλήματος μίσους και αντιμετώπιση πρόσθετων εμποδίων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

Η έννοια της διαθεματικότητας είναι χρήσιμη όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών ενάντια στα εγκλήματα 
μίσους καθώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διακρίσεις είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και στο σύνολό τους. 

– Η ύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων σε ένα άτομο εξηγεί τη μεγάλη ποικιλία εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας και εντός κάθε υποομάδας και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα μεταξύ προνομίων και 
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καταπίεσης. Η διαθεματικότητα επικεντρώνεται στο σταυροδρόμι πολλαπλών συστημάτων καταπίεσης και 
προνομίων. Αυτά δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ούτε μπορούν να θεωρηθούν απλά ως 
πρόσθετα ή ιεραρχικά. Αντ' αυτού, τα νήματα των διακρίσεων και των προνομίων συνυφαίνονται για να 
δημιουργήσουν ένα μοναδικό σύστημα στο οποίο οι ατομικές ταυτότητες διαμορφώνονται η μία από την 
άλλη.   

– Μια ετεροκανονική στάση τοποθετεί, επίσης, τα άτομα που είναι ετεροφυλόφιλα (στρέιτ) σε μια 
προνομιακή ομάδα. Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι άνδρες ή γυναίκες (ανάλογα με το φύλο που τους 
αποδόθηκε κατά τη γέννηση), εμφανίζουν ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα ανατομικά 
χαρακτηριστικά τους και εκτελούν ξεχωριστές λειτουργίες στην κοινωνική ζωή, βάσει του φύλου τους. Αυτά 
τα άτομα συχνά απολαμβάνουν μεγαλύτερο κύρος και προνόμια τα οποία στερούνται τα ομοφυλόφιλα, 
αμφιφυλόφιλα, τρανς, ίντερσεξ άτομα κ.ά. Αυτά τα προνόμια, σε πολλές περιπτώσεις, εκφράζονται και 
επιβάλλονται με έμμεσους τρόπους.  

Coming out: Το «Coming out (...of the closet»), είναι μια διεθνής έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την 
πράξη της γνωστοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου από ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο 
προς την οικογένειά του, τους/τις φίλους/-ες του και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (σχολείο, χώρος 
εργασίας κτλ). Αρκετά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διστάζουν, ορισμένα επιλέγουν να κρατήσουν την ταυτότητα τους κρυφή, 
άλλα την γνωστοποιούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις ενώ κάποια άλλα αποφασίζουν να την γνωστοποιήσουν 
ευρύτερα, δημόσια. Συνήθως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, εξαιτίας του κινδύνου να αντιμετωπίσουν τυχόν 
αρνητική διάκριση, προκατάληψη ή/και απόρριψη. Η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να μοιραστούν τη ζωή 
τους με την οικογένεια, τους/τις φίλους/-ες και γνωστούς/-ές τους αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικής υποστήριξης, 
η οποία είναι σημαντική για την ψυχική υγεία και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου. Ως έννοια, το coming out, 
η «έξοδος από την ντουλάπα», είναι μια εύστοχη μεταφορά που εκφράζει την κοινωνική κατάσταση των «κρυφών» 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανά τον κόσμο, και κυρίως τον πόνο και την καταπίεση που συνεπάγεται η συνεχής διαβίωση 
μέσα στο σκοτάδι και την (αμυντική) υποκρισία.  

Outing: Η αγγλική έκφραση “outing” αναφέρεται στην κοινοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου ενός προσώπου όταν γίνεται από τρίτους χωρίς τη συναίνεση του ιδίου του προσώπου (outing 
σου κάνουν άλλοι/-ες, coming out κάνεις εσύ ο/η/το ίδιος/-α/-ο). Το outing είναι επί της ουσίας μια πράξη βίας 
απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και γίνεται παρά τη θέλησή τους. Συνήθως γίνεται με κακόβουλο τρόπο -ένα είδος 
“ξεμπροστιάσματος”-, έχει χαρακτηριστικά κακοποίησης, ενώ παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Ιδιαίτερα στο 
σχολικό περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά, πολλές φορές, εκβίασης και εκφοβισμού είτε του ιδίου του προσώπου, 
είτε των άλλων παιδιών. 
(Από Curriculum Α’ Ενότητας) 

Ισχύς και Εξουσία: Η ισχύς αναφέρεται στη δύναμη που έχει ένα άτομο σε ένα συγκείμενο (π.χ. ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό σύστημα ή κοινωνικό - διαπροσωπικό πλαίσιο), ενώ η εξουσία αναφέρεται στην ισχύ που 
απορρέει/εμπεριέχεται σε μία συγκεκριμένη θέση ή ρόλο που έχει το άτομο (Βασιλείου, 2020).  
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“Οι μετανάστες ΛΟΑΤ στην Ελλάδα βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις, αφού, μέσα σε μία κοινωνία όπου 
πλειοψηφούν οι Έλληνες πολίτες, υφίστανται διπλό στίγμα, ως ΛΟΑΤ και ως «ξένες» και «ξένοι» (ΟΛΚΕ 2006). 
Ταυτόχρονα, κάποια από αυτά τα άτομα δεν έχουν από τους συμπατριώτες τους στήριξη ή συμπαράσταση, 
καθώς η σεξουαλική τους ταυτότητα είναι ακόμη λιγότερο αποδεκτή στις χώρες καταγωγής τους από ό,τι στην 
ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι μετανάστες που έχουν γεννηθεί και/ή έχουν μεγαλώσει στην 
Ελλάδα να κρύβουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό γιατί μπορεί να μη γίνονται αποδεκτοί από τους 
ομοεθνείς τους. Ακόμα, είναι σύνηθες να κρύβουν και την εθνική τους ταυτότητα ακόμα και σε άτομα της 
ΛΟΑΤ κοινότητας, καθώς έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου έχουν υποστεί ρατσιστική αντιμετώπιση, λόγω 
της καταγωγής τους. 

Αναφορικά με την κατάσταση των ΛΟΑΤ μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα, οι επαγγελματίες 
ανέφεραν ότι σε γενικές γραμμές δε διαφέρει από αυτή των υπολοίπων μεταναστών και προσφύγων με την 
έννοια ότι μένουν στους ίδιους καταυλισμούς, υπό τις συνθήκες που ισχύουν για όλους. Ωστόσο, οι ΛΟΑΤ 
πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, λόγω του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού, όπως περιθωριοποίηση, λεκτικές και φυσικές επιθέσεις από τους ομοεθνείς τους και 
αλλοεθνείς, ακόμα και απόπειρες βιασμού στις δομές φιλοξενίας έχουν αναφερθεί.[...] Επίσης, αναφέρθηκε 
ότι είναι σύνηθες οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες και μετανάστες να κρύβουν την σεξουαλική τους ταυτότητα για την 
αποφυγή επιθέσεων ή ακόμα και γιατί είναι διστακτικοί απέναντι στις αρχές.” 
(Πηγή: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Migrant: A European Story of Discrimination and Empowerment - The 
“Epsilon” project (Erasmus+) (2018) - Ελένη Σακελλαρίου, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)) 

Πολιτισμικός σχετικισμός: “Η ιδέα ότι οι νόρμες και οι αξίες γεννιούνται μέσα από συμβάσεις [...]”  (Baghramian, 
2015), η ιδέα ότι “[οι] κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία, και η εμπειρία ερμηνεύεται από κάθε άτομο με όρους της 
δικής του πολιτισμικής διαμόρφωσης” (Herskovits, 1955 σε Baghramian & Carter).  

Υπάρχουν πολιτισμικά πλαίσια όπου το φύλο δεν οργανώνεται βάσει του διπολικού σχήματος άνδρας-γυναίκα, και 
οι τρόποι με τους οποίους οργανώνεται και ερμηνεύεται το φύλο και οι έμφυλοι ρόλοι δεν αντιστοιχούν απαραίτητα 
στις ταυτότητες που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως “cis”, “τρανς”, “non-binary” κ.λπ. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν 
οι mahu στη Χαβάη, οι hijra στην Ινδία, και τα two-spirit άτομα σε Ιθαγενείς φυλές στην Αμερική. 

Οι τρόποι με τους οποίους κατανοούμε, μαθαίνουμε, ερμηνεύουμε, εκφράζουμε και επικοινωνούμε τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση, και τα χαρακτηριστικά φύλου μας διαφέρουν ανάλογα με το 
πολιτισμικό πλαίσιο. Επομένως, ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που ζητά άσυλο στη χώρα μας και προέρχεται από ένα άλλο 
πολιτισμικό πλαίσιο, ενδέχεται να μην χρησιμοποιεί για τον εαυτό του την ίδια ορολογία, ή να μην έκφράζει τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό του ή το φύλο του με τον ίδιο τρόπο, με αυτά που έχουμε μάθει και συνηθίσει. Όσα 
άτομα παρέχουν υπηρεσίες σε αιτούντες/-ούσες άσυλο χρησιμοποιούν κοινούς ορισμούς για τη διευκόλυνση της 
συνεννόησης και της εξυπηρέτησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, όμως αυτοί οι όροι δεν καλύπτουν όλο το εύρος των 
σεξουαλικών εκφράσεων και ταυτοτήτων φύλου ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με 
τα Δυτικά κριτήρια θα εντασσόταν στην κατηγορία “τρανς”, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως γκέι. Επίσης, ένα 
άτομο μπορεί να αποκρύπτει τον σεξουαλικό προσανατολισμό του όχι μόνο για να αποφύγει τον κίνδυνο για τον 
εαυτό του, αλλά και για να προστατεύσει την οικογένειά του από την ατίμωση. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
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αντιλαμβανόμαστε την ευελιξία και την ρευστότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, 
να αποδεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίον το ίδιο το άτομο αυτοπροσδιορίζεται, και να βασιζόμαστε στον τρόπο 
με τον οποίο το ίδιο ερμηνεύει τα πράγματα.  

 Μετά την παρουσίαση των εννοιών θα προβληθούν τα παρακάτω βίντεο: 
● The Complicated Reality Of Being Trans And Indian-American | Perspectives 
https://www.youtube.com/watch?v=j-k1riPzf9c  
● Trailer του Nτοκιμαντέρ Ovil and Usman - Ελλάδα, 2019, Σενάριο, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γέρος 
https://vimeo.com/316254189 
 
 

2. Ενότητα 2: Γιατί αναγκάζονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους; 

Στην αρχή της ενότητας θα δοθούν κάποιες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, για να εισαχθεί το κομμάτι της 
ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων και να διερευνηθούν οι αναπαραστάσεις και οι απόψεις των 
συμμετεχόντων ατόμων.  

1. Σε διάφορες χώρες, οι ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν υπάρξει στόχοι οργανωμένης κακοποίησης από: 
A. Θρησκευτικούς εξτρεμιστές και ακραίους εθνικιστές 
B. Ιατρικούς επαγγελματίες 
C. Κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς, παραστρατιωτικές ομάδες και νεοναζί 
D. Οργανισμούς μέσων ενημέρωσης 
E. Οικογένειες και κοινότητες 

 
2. Οι βίαιες ενέργειες εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+ τείνουν να είναι αποκρουστικά βίαιες. Γιατί μπορεί αυτά τα 

επεισόδια ή/και οι διακρίσεις να μην αναφέρονται από τα άτομα προς εμάς ή προς τις αρμόδιες αρχές; 
A. Τα άτομα μπορεί να αισθάνονται ντροπή για το φύλο, τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή/και την 

ταυτότητα φύλου τους, ή για τα εγκλήματα που έχουν συντελεστεί εναντίον τους. 
B. Τα άτομα μπορεί να μην εμπιστεύονται την αστυνομία ή την κυβέρνηση. 
C. Τα άτομα μπορεί να φοβούνται ότι οι οικογένειές τους ή οι κοινότητες θα ανακαλύψουν το φύλο, τον 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου τους. 
 

3. Νόμοι που ποινικοποιούν την ομόφυλη σεξουαλική επαφή ή την ποικιλομορφία της ταυτότητας φύλου 
υπάρχουν με κρατική ή τοπική ισχύ: 
A. Σε λιγότερες από 15 χώρες, ενώ σε καμία από αυτές δεν ισχύει η θανατική ποινή.  
B. Σε λιγότερες από 35 χώρες, σε 5 από τις οποίες ισχύει η θανατική ποινή είτε σε κρατικό είτε σε τοπικό 

επίπεδο. 
C. Σε περισσότερες από 70 χώρες, σε 11 από τις οποίες ισχύει η θανατική ποινή είτε σε κρατικό είτε σε 

τοπικό επίπεδο. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-k1riPzf9c
https://vimeo.com/316254189
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παρακάτω διαδραστικοί χάρτες και θα επεξηγηθεί το νομικό πλαίσιο που οδηγεί 
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να αιτούνται άσυλο, όπως και το νομικο πλαίσιο των “ασφαλών” χωρών, όπου αιτούνται το 
άσυλο. 

Χάρτης χωρών που ποινικοποιούν τα ΛΟΑΤ άτομα 

 

Χάρτης χωρών που ποινικοποιούν την σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών 
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Χάρτης χωρών που ποινικοποιούν την σεξουαλική επαφή μεταξύ γυναικών 

 

Χάρτης χωρών που ποινικοποιούν την ταυτότητα/έκφραση των τρανς ατόμων 
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Χάρτης χωρών που επιβάλλουν τη θανατική ποινή 

 

 

Χώρες της Κοινοπολιτείας των Εθνών 

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/   

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/
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• 72 χώρες ποινικοποιούν την ιδιωτική, συναινετική, ομόφυλη σεξουαλική δραστηριότητα. Η πλειονότητα 
αυτών των νομοθετικών συστημάτων ποινικοποιούν ξεκάθαρα το σεξ μεταξύ ανδρών μέσω νόμων 
“σοδομείας” και “αφύσικων προσβολών”. Σχεδόν οι μισοί απ’ αυτούς του νόμους είναι κατάλοιπο της 
Κοινοπολιτείας των Εθνών. 

• 44 χώρες ποινικοποιούν την ιδιωτική, συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ γυναικών 
χρησιμοποιώντας νόμους κατά του “λεσβιανισμού”, των “σεξουαλικών σχέσεων με άτομα του ιδίου φύλου”, 
και “προσβολής δημοσίας αιδούς”. Ακόμα και όταν η νομοθεσία δεν ποινικοποεί ξεκάθαρα τις σχέσεις 
μεταξύ γυναικών, λεσβίες και αμφιφυλόφιλες γυναίκες έχουν συλληφθεί ή απειληθεί με σύλληψη. 

• 11 νομοθεσίες επιβάλλουν ή προσφέρουν τη δυνατότητα της θανατικής ποινής για την ιδιωτική, 
συναινετική, ομόφυλη σεξουαλική δραστηριότητα. Σε τουλάχιστον 6 από αυτές η θανατική ποινή 
εφαρμόζεται (Ιράν, Βόρεια Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Σομαλία και Υεμένη) και η θανατική ποινή είναι μια 
νομική δυνατότητα στο Αφγανιστάν, στο Μπρουνέι, στη Μαυριτανία, στο Πακιστάν, στο Κατάρ, και στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

• 15 χώρες ποινικοποιούν την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου των τρανς ατόμων, χρησιμοποιώντας 
τους επονομαζόμενους νόμους “παρενδυσίας”, “πλαστοπροσωπίας” και “μεταμφίεσης”. Σε πολυ 
περισσότερες χώρες τα τρανς άτομα στοχοποιούνται από ένα εύρος νόμων που ποινικοποιούν την 
ομόφυλη σεξουαλική δραστηριότητα, την επαιτεία, τον χουλιγκανισμό και τις προσβολές της δημοσίας 
τάξης. 

(Πηγή: https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/?type_filter=crim_lgbt)  

• Οι θεραπείες μεταστροφής, παρότι αποδεδειγμένα βλαβερές και αναποτελεσματικές, απαγορεύονται από 
το νόμο μόνο σε 4 χώρες (Γερμανία, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Μάλτα). 

• Στο 22% των χωρών του ΟΗΕ υπάρχουν νομικά εμπόδια στην ελευθερία της έκφρασης σχετικά με τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. 

(Πηγή: ILGA State-Sponsored Homophobia Report) 
 
 

Αφγανιστάν 
[...] Ένας νέος Ποινικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Παρότι η νέα νομοθεσία 
καλωσορίστηκε ως ‘ένας ακρογωνιαίος λίθος στον μετασχηματισμό του ποινικού συστήματος της χώρας’, 
ποινικοποιεί ξεκάθαρα την σεξουαλική συνεύρεση ατόμων ίδιου φύλου, αν και η ποινή μειώθηκε. Προηγουμένως, 
το Άρθρο 427 του Ποινικού Κώδικα του 1976 επέβαλε μεγάλη ποινή φυλάκισης για το αδίκημα της “παιδεραστίας”. 
Επιπλέον, κάθε σεξουαλική δραστηριότητα εκτός γάμου τιμωρούνταν εώς και με την θανατική ποινή, ενώ ένας 
Ισλαμιστής λόγιος υψηλού κύρους ανέφερε ότι “υπήρχε μία ευρεία συναίνεση μεταξύ των λογίων ότι η εκτέλεση 
αποτελούσε την κατάλληλη ποινή εάν μπορούσαν να αποδειχθούν ομοφυλοφιλικές πράξεις”. [...] 
(Πηγή: Ramon Mendos, State Sponsored Homophobia 2019) 
 
Καμερούν 
[...] Συλλήψεις και διώξεις στη βάση διατάξεων που ποινικοποιούν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ 
ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στο Καμερούν, σήμερα. Εκτός από την κρατική βία, 
υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο πράξεων σωματικής και ψυχολογικής βίας στο Καμερούν, που κινητοποιείται από 

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/?type_filter=crim_lgbt
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το μίσος ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Ο εκβιασμός και οι απειλές είναι 
μεταξύ των κοινών μορφών επιθετικότητας.  
(Πηγή: Ramon Mendos, State Sponsored Homophobia 2019) 
https://whereloveisillegal.com/naomi-delores-story/ 
 
Ιράν 
“Άρθρο 234. Η τιμωρία hadd για τη σοδομεία (livat) θα είναι η θανατική ποινή για το μέρος που εισχωρεί, εάν έχει 
διαπράξει σοδομεία με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού, ή σε περιπτώσεις που άπτεται τιμωρίας· διαφορετικά, 
καταδικάζεται σε εκατό μαστιγώματα. Η τιμωρία hadd για το άτομο που δέχεται τη σοδομεία, σε κάθε περίπτωση 
(είτε άπτεται, είτε όχι της τιμωρίας) θα είναι η θανατική ποινή.[...]” 
(Πηγή: https://www.scruff.com/de/resources/travel/asia/ir) 
https://whereloveisillegal.com/arkans-story/ 
 
Ιράκ 
“[...] Μετά την πτώση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ μετά τον Δεκέμβριου του 2017, η ILGA World έχει αφαιρέσει 
το Ιράκ από τη λίστα των χωρών που επιβάλλουν τη θανατική ποινή για την σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ 
ατόμων του ίδιου φύλου. Ωστόσο, παρότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη νομική απαγόρευση της σεξουαλικής σχέσης 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, έχουν υπάρξει περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών και ατόμων που έχουν διωχθεί 
γι αυτό στη βάση άλλων ποινικών διατάξεων, όπως “πορνεία” και “δημόσια αιδώς”. Παραμένει ακόμη μια σημαντική 
απειλή βίας κατά ατόμων στη βάση της επιθυμίας τους για το ίδιο φύλο ή την ταυτότητα φύλου—για τα άτομα που 
γίνονται αντιληπτά ως μη-ετεροφυλόφιλα ή άτομα που δεν συμμορφώνονται σύμφωνα με το φύλο—σε όλη τη 
χώρα.” 
(Πηγή: Ramon Mendos, State Sponsored Homophobia 2019) 
https://whereloveisillegal.com/kilian-colin/ 
 
Πακιστάν 
“[...] Τα ΛΟΑΤ άτομα καταγγέλουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντική εχθρικότητα στην Πακιστανική κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και των βίαιων πράξεων εάν αποκαλύψουν τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Συχνά, τα άτομα βιώνουν πίεση και βία από τα μέλη της οικογένειάς τους 
να συμμορφωθούν με τις προσδοκίες της ετεροκανονικότητας ως προς το γάμο. 
Τον Απρίλιο του 2018, άνοιξε στην Λαχώρη το Gender Guardian, ένα σχολείο για την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση των τρανς ατόμων. Τον Μάιο του 2018, η Εθνική Συνέλευση ψήφισε το Νομοσχέδιο για 
τα Τρανστζέντερ Άτομα (Προστασία των Δικαιωμάτων), στοχεύοντας στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των τρανς 
ατόμων. Ο νόμος επιτρέπει στα τρανς άτομα να κάνουν αίτηση για άδεια οδήγησης και διαβατήριο, καθώς και να 
αλλάξουν το φύλο τους στα επίσημα έγγραφα. Οι διακρίσεις και η παρενόχληση κατά των τρανς ατόμων 
απαγορεύεται, επίσης, δια νόμου.” 
(Πηγή: Ramon Mendos, State Sponsored Homophobia 2019) 
 
Συρία 
“Άρθρο 520. Κάθε αφύσικη σεξουαλική συνεύρεση θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια. 

https://whereloveisillegal.com/naomi-delores-story/
https://whereloveisillegal.com/arkans-story/
https://whereloveisillegal.com/kilian-colin/


 

131 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Άρθρο 517. Τα εγκλήματα κατά της δημόσιας αιδούς τιμωρούνται με όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του Άρθρου 208 [κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα σε δημόσιο ή ανοιχτό χώρο που κάποιος μπορεί 
να δει, εκκούσια ή ακούσια, την πράξη] με φυλάκιση από τρεις μήνες έως τρία χρόνια.” 
(Πηγή: Ramon Mendos, State Sponsored Homophobia 2019) 
https://whereloveisillegal.com/nathalie/ 

Λόγοι Διωγμών 

• Διώξεις από κρατικούς ή μη φορείς. 

• Ομοφοβία και τρανσφοβία σε κυβερνητικούς θεσμούς και υπηρεσίες (αστυνομία, φυλακές, εκπαίδευση 
κλπ). 

• Η ομοφοβία και τρανσφοβία στην καθημερινή ζωή (στον δρόμο, στο εργασιακό περιβάλλον, στα σχολεία, 
στο οικογενειακό περιβάλλον). 

• Η -μη- θέληση και η ικανότητα των αρχών να παρέχουν αποτελεσματική προστασία έναντι της ομοφοβικής 
και τρανσφοβικής βίας. 
 

 Γενικά Σημεία 

• Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αντιμετωπίζουν αμέτρητες μορφές καταδίωξης, τόσο στη χώρα προέλευσης, όσο και 
στη χώρα υποδοχής. 

• Η φυγή κάποιου ατόμου από τη χώρα προέλευσης του δε σημαίνει απαραίτητα και παύση των διακρίσεων 
και της καταδίωξης. 

• Η μη ποινικοποίηση δε συνεπάγεται ασφάλεια. 

• Ποινικοί νόμοι που δεν εφαρμόζονται, δεν ισοδυναμούν με ασφάλεια εντός της χώρας. 

• Απόκρυψη της ταυτότητας/ απαίτηση της διακριτικότητας. 

• Εξυπηρετούμε ήδη ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 
 

“Ασφαλείς” Χώρες Καταγωγής και ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 4636/2019), μία αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας κρίνεται 
αβάσιμη όταν το αιτούν άτομο προέρχεται από μία από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην λίστα με τις ασφαλείς 
χώρες καταγωγής, ενώ υποβάλλεται και στην ταχύρρυθμη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου νόμου, 
θα πρέπει το άτομο να “επικαλείται σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής χώρα 
καταγωγής για το ίδιο, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες ευρίσκεται και όσον αφορά την αναγνώρισή 
του, ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας κατά τις κείμενες διατάξεις”. Καθώς σε πολλές από τις χώρες που 
θεωρούνται ασφαλής καταγωγής, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα διώκονται ή/και ΛΟΑΤΚΙ 
ταυτότητες είναι ποινικοποιημένες, θα εξεταστεί το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο των συγκεκριμένων χωρών, 
σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. 

 

3. Ενότητα 3: Τι καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ 
πρόσφυγες/-ισσες 

https://whereloveisillegal.com/nathalie/
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Στο ξεκίνημα αυτής της ενότητας θα δοθεί η διαδραστική άσκηση του να αναλογιστούν τα συμμετέχοντα άτομα τις 
ειδικές προκλήσεις, εμπόδια και δυσκολίες που συναντούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που αιτούνται άσυλο σε διαδικτυακά 
post it μέσω ειδικού προγράμματος.  

Τα post it θα συλλεχθούν, θα υπάρξει συζήτηση, και θα τονιστούν οι παρακάτω δυσκολίες, αν δεν έχουν αναφερθεί 
ήδη:   

• Πολλαπλές διακρίσεις: διπλό στίγμα ως ΛΟΑΤ και “ξένοι/-ες/-α” (ΟΛΚΕ 2006).  

• Έλλειψη στήριξης/συμπαράστασης από συμπατριώτες λόγω στίγματος στο πολιτισμικό πλαίσιο των χωρών 
καταγωγής τους. 

• Ανάγκη απόκρυψης σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητας/χαρακτηριστικών φύλου για να γίνονται 
αποδεκτοί/-ες/-α από τους ομοεθνείς. 

• Ανάγκη απόκρυψης εθνικής ταυτότητας εντός της ΛΟΑΤ κοινότητας για αποφυγή ρατσιστικής 
αντιμετώπισης. 

• Ανάγκη απόκρυψης σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητας/έκφρασης φύλου από αρχές λόγω 
αισθήματος ανασφάλειας. 

• Περιθωριοποίηση, λεκτικές/σωματικές επιθέσεις από ομο-/αλλοεθνείς προστίθενται στις ήδη δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς. 

• Προβλήματα ουσιαστικής επικοινωνίας με επαγγελματίες λόγω πολιτισμικού ή/και γλωσσικού χάσματος. 

• Καχυποψία απέναντι σε διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και διερμηνείς λόγω φόβου ότι φέρουν το 
πολιτισμικό στίγμα απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες. 

• Έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους/στις επαγγελματίες και δυσκολία στην έκφραση και αποκάλυψη της 
ταυτότητας λόγω κακοποίησης που έχουν υποστεί στις χώρες καταγωγής τους, εσωτερικευμένης 
ομο/αμφι/τρανσ/ιντερφοβίας και αισθημάτων φόβου/ντροπής. Η απόκρυψη μπορεί να γίνει ακόμα και 
επιμελής, συστηματική, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να δυσκολεύονται να βοηθήσουν αποτελεσματικά 
τα άτομα. 

• Ο/Η αιτούντας/-ούσα ίσως να μην μπορεί να προσδιορίσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου του/της, ασχέτως του πραγματικού βιώματος του/της, ή μπορεί να φοβάται ότι τα νέα θα 
φτάσουν στα άτομα της κοινότητας του/της, και στη συνέχεια στην οικογένεια του/της που βρίσκεται στη 
χώρα υποδοχής.  

• Είναι πιθανό ο/η αιτών/αιτούσα μόλις να συνειδητοποίησε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου του/της, εντός του κλίματος της χώρας υποδοχής. Ή ακόμη και να μη γνώριζε ότι ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στη 
διαδικασία παροχής ασύλου. 
 

Ζητήματα διερμηνείας 
(Πηγή: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons in Forced Displacement, UNHCR 
2011) 

• Δυσφορία του ωφελούμενου ατόμου λόγω της στάσης του/της διερμηνέα. 

• Δυσφορία του/της διερμηνέα λόγω της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας του ωφελούμενου ατόμου. 
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• Δισταγμός του ωφελούμενου ατόμου να μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες που αφορούν το φύλο/την 
εθνικότητα, εξαιτίας της στάσης του/της διερμηνέα ή εικασίες που κάνει το ωφελούμενο άτομο σχετικά με 
τον/την διερμηνέα. 

• Διάκριτική ή κακοποιητική γλώσσα από τη μεριά του/της διερμηνέα, ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι 
(σωστά) εκπαιδευμένος/-η. 

• Παρεξηγήσεις και λανθασμένο λεξιλόγιο. 

• Παραβίαση του απορρήτου από τον/την διερμηνέα. 

Πώς μπορεί να επηρεάσει το φύλο, η εθνικότητα ή η γλώσσα ενός/μιας διερμηνέα την διερμηνεία; 

• Το φύλο μπορεί να επηρεάσει κατά πόσο το ωφελούμενο άτομο νιώθει άνετα να μοιραστεί ορισμένες 
πληροφορίες ή όχι. 

– ! μην υποθέτετε πως όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα προτιμούν μια γυναίκα διερμηνέα. 
• Τα άτομα μπορεί, επίσης, να αισθάνονται άβολα να αποκαλύπτουν πληροφορίες σε έναν/μία διερμηνέα 

της ίδιας εθνικότητας ή γλωσσικής ομάδας, ιδιαίτερα αν αυτό το άτομο προέρχεται από την ίδια κοινότητα 
με αυτά. 

• Όταν είναι δυνατόν, συνιστάται η χρήση εξωκοινοτικών διερμηνέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα που ανησυχούν αισθάνονται ασφάλεια. 

 

4. Ενότητα 4: Καλές πρακτικές 
Με τη μορφή powerpoint, θα δοθούν οι καλές πρακτικές κατά την εξυπηρέτηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που αιτούνται 
άσυλο. Ενδεικτικά: 

Συμβουλές για καλύτερη επικοινωνία 

• Άκου υπομονετικά. Ακολούθα τη συζήτηση, μην την καθοδηγείς. 
• Βρες έναν ήσυχο χώρο για να μιλήσετε, όπου δε θα σας διακόπτουν. 
• Δείξε ότι έχεις ακούσει το άτομο και την ιστορία του. 
• Ενεργητική ακρόαση: άκου και μετά επανέλαβε αυτά που μόλις ειπώθηκαν για να σιγουρευτείς ότι 

κατάλαβες ακριβώς. 
• Μην υποσχεθείς κάποια υπηρεσία που δεν μπορείς εσύ ως άτομο ή εσείς ως οργάνωση να παρέχετε. 
• Μην υποσχεθείς απόλυτη εμπιστευτικότητα - οι πληροφορίες ενδέχεται να πρέπει να επικοινωνηθούν σε 

άτομα που μπορούν να βοηθήσουν. 
 

Ενεργητική Ακρόαση 
Αναγνώρισε την εμπειρία του ατόμου. Παραδείγματα εκφράσεων: 

• Λυπάμαι πολύ που το ακούω αυτό. 
• Αυτό θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο για εσένα. 
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• Ακούγεται σαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Λυπάμαι. 

Επανάλαβε ό,τι σου είπε το άτομο για να επιβεβαιώσεις ότι κατάλαβες: 
• Αυτό που μου λες δηλαδή είναι… 
• Προσπαθώ να σιγουρευτώ πως έχω καταλάβει σωστά. Αυτό που λες... Με προσοχή και ενσυναίσθηση, 

αποσαφήνισε ό,τι δεν καταλαβαίνεις. 
• Θα μπορούσες να επαναλάβεις…; 
• Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς λέγοντας…; 

Προσοχή!!! Μην ανοίγεις ένα τραύμα, αν δεν γνωρίζεις πως να το διαχειριστείς.  

• Όταν κάποιο άτομο σου λέει ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ+, μπορείς να απαντήσεις λέγοντας «σ’ ευχαριστώ που το 
μοιράστηκες μαζί μου». 

• Σιγουρέψου πως καταλαβαίνεις τί εννοεί κάποιο ωφελούμενο άτομο όταν χρησιμοποιεί ΛΟΑΤΚΙ+ 
ορολογίες, ρωτώντας μετά «τι σημαίνει αυτή η λέξη για σένα;» 

• Να απευθύνεσαι σε ένα τρανς άτομο με το όνομα και τις αντωνυμίες που έχει διαλέξει το ίδιο. Εάν δεν 
είσαι σίγουρος/-η/-ο, μπορείς να ρωτήσεις. Εάν χρησιμοποιήσεις κατά λάθος, λάθος όνομα ή αντωνυμία, 
ζήτα συγγνώμη. 

• Μη ρωτήσεις κανένα άτομο αν είναι ΛΟΑΤΚΙ+. Αντ’ αυτού, φτιάξε ένα ασφαλές πλαίσιο όπου να νιώθει 
άνετα ώστε να το μοιραστεί μόνο του. 
 

Ζητήματα Διερμηνείας 
(Πηγή: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons in Forced Displacement, UNHCR 
2011) 

• Πρέπει να ενημερώσουμε τους/τις διερμηνείς, όταν προσλαμβάνονται, ότι υπάρχει η πιθανότητα να 
εξυπηρετήσουν τον σχετικό πληθυσμό. 

• Θα πρέπει να προσφέρουμε εκπαίδευση στους/στις διερμηνείς σε τακτική βάση, όταν και όπου είναι 
δυνατόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθούν για το θέμα, λαμβάνοντας 
υπόψη σχετικά εγχειρίδια. 

Πρέπει να επιτρέπεται στους/στις διερμηνείς να αρνηθούν διερμηνεία σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο; 

Εάν ένας/μια διερμηνέας είναι μόνιμος/-η υπάλληλος μας, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα 
για να εξυπηρετεί ανθρώπους ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο και η σεξουαλικότητά. 
Ωστόσο, αν ένας/μια διερμηνέας δεν είναι μέλος του προσωπικού μας, ίσως χρειαστεί να του/της επιτρέψετε να 
αρνηθεί να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο άτομο – για όποιο λόγο κι αν συμβαίνει αυτό – καθώς και να σας 
υποδείξει έναν/μία άλλο/-η διερμηνέα. 

Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το άτομο έχει μια σεβαστή και αξιοπρεπή εμπειρία, καθώς προτεραιότητά 
μας θα πρέπει να είναι πάντα η άνεση και η ασφάλεια του ωφελούμενου ατόμου. 
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Ασφαλείς χώροι 
• Ένας ασφαλής χώρος είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος, φυσικός ή διαδικτυακός όπου τα άτομα μπορούν 

να είναι ειλικρινή για το ποια είναι, χωρίς το φόβο ότι θα κριθούν ή θα τιμωρηθούν. 
• Ένα συμπεριληπτικο εργασιακό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι ΛΟΑΤΚΙ+ 

συνεργάτες/-ιδες νιώθουν άνετα να είναι ο εαυτός τους, χωρίς να υπάρχει φόβος για στιγματισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση ή κακοποίηση. 

Τι μπορούμε να κάνουμε, για να νιώθουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πιο ασφαλή; 

• Κατά την πρώτη σας επαφή, αναφέρετε στα άτομα πως είναι ελεύθερα να σας μιλήσουν για οποιοδήποτε 
θέμα επιθυμούν. 

• Διασφαλίστε πως η όποια συνάντηση έχετε, δεν γίνεται υπό καθεστώς βιασύνης. Επίσης, φροντίστε να 
μην υπάρχουν διακοπές. 

• Δώστε στο ωφελούμενο άτομο την πλήρη προσοχή σας και βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε τις ερωτήσεις 
και τις ανησυχίες του. 

• Να είστε διατεθειμένοι/-ες/-α να προσφέρετε προσωπικό άλλου φύλου, όταν αυτό απαιτείται και όταν το 
ζητήσει το ωφελούμενο άτομο. 

Kαλές πρακτικές σε επίπεδο υπηρεσίας 
(Πηγή: Rainbow Response: A Practical Guide to Resettling LGBT Refugees and Asylees, σελ. 63) 

• Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου των αιτούντων ατόμων δεν αποκαλύπτεται σε 
τρίτους -εντός ή εκτός της οργάνωσης- χωρίς την άδεια τους. 

• Τα άτομα που εργάζονται στην υπηρεσία έχουν παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις προκειμένου να υπάρχει 
μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα. 

• Γίνονται προσπάθειες για ομαλή ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων/-ισσών στις μεταναστευτικές 
κοινότητες, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα άτομα δεν απομονώνονται εξαιτίας του αυτοπροσδιορισμού τους 
ή του θεωρούμενου σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, ή χαρακτηριστικών φύλου. 

• Σχεδιάζονται ενημερωτικές δραστηριότητες για ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ισσες και αιτούντες/-ούσες άσυλο 
σχετικά με τα δικαιώματά τους (ως ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-ισσες, αιτούντες/-ούσες άσυλο), καθώς και τη 
νομοθεσία που αφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Η ενημέρωση 
περιλαμβάνει χρόνο που συζητούνται θέματα σε σχέση με την σεξουαλική υγεία και πρακτικές για ασφαλή 
ραντεβού, ενώ πάντα παραμένει συμπεριληπτική για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

• Θεσπίζονται (επίσημες) συνεργασίες με παρόχους ΛΟΑΤΚΙ+ υπηρεσιών, ώστε να προσφέρονται 
συμπεριληπτικές κοινωνικές παροχές, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιατρική περίθαλψη, και οποιαδήποτε 
άλλη σημαντική υποστήριξη. 

• Οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες/-σσες και αιτούντες/-ούσες άσυλο έχουν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Υπάρχει μέριμνα για την υπέρβαση εμποδίων λόγω οικονομικών δυσκολιών, 
μετακίνησης, γλώσσας και πολιτισμικών διαφορών. 
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• Δημιουργούνται οι κατάλληλες επαφές μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων-ισσών / αιτούντων/-ουσών άσυλο και 
παρόχων υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ΛΟΑΤΚΙ+ 
πληθυσμό και είναι ευαισθητοποιημένοι με τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. 

 

Πρώτες Εντυπώσεις 

Όπου είναι δυνατόν, είναι σημαντικό να υπάρχουν “θετικά στοιχεία” στο χώρο, δηλαδή στοιχεία μέσα από τα οποία 
ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μπορεί να καταλάβει πως είστε ενήμεροι/-ες/-α για τα ζητήματα που μπορεί να το απασχολούν. 
Ενδεικτικά σύμβολα είναι οι σημαίες ουράνιου τόξου, ροζ τρίγωνα, ή άλλα σημάδια ασφαλείας. Λάβετε υπόψη ότι 
πολλοί άνθρωποι δεν θα αναγνωρίσουν τις σημαίες ουράνιου τόξου, τα ροζ τρίγωνα ή άλλα σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας, καθως πρόκειται για δυτικοκεντρικά σύμβολα, επομένως σκεφτείτε τη χρήση άλλων αναγνωρίσιμων 
συμβόλων. 

Ζητήστε από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που θα 
τους φαίνονταν πιο χρήσιμες και διασφαλίστε ότι θα μπορούν να τις λάβουν μέσα από την υπηρεσία σας, ακόμα 
και μέσω διασύνδεσης με άλλον φορέα.  

Τελευταίες Σημειώσεις 

Πιθανώς να συναντήσετε άτομα που δεν αποκαλύπτουν ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα 
χαρακτηριστικά φύλου τους σε εσάς. Μπορεί να μην αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ ή μπορεί να μην 
αισθάνονται άνετα να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες. Κάποια άτομα μπορεί να είναι παντρεμένα με άτομο 
άλλου φύλου, αλλά να εξακολουθούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου (είτε για οικονομικούς 
είτε για ρομαντικούς/συναισθηματικούς λόγους). 

Μην κάνετε υποθέσεις με βάση τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ίδιο το άτομο ή η σχέση του. 

Συχνά δεν υπάρχουν αντίστοιχες λέξεις για τους ομοφυλόφιλους, ετεροφυλόφιλους, γκέι, λεσβίες, αμφιφυλόφιλους, 
τρανς, ή ίντερσεξ ανθρώπους σε διάφορες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι λέξεις υπάρχουν αλλά δεν 
είναι ευρέως γνωστές ή δεν χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα μέλη της κοινότητας. Ακόμα, οι σεξουαλικοί 
προσανατολισμοί και οι ταυτότητες και οι εκφράσεις φύλου διαφέρουν σε όλους τους πολιτισμούς και τις 
κοινότητες. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να εκπαιδευτούν σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται, αλλά είναι 
σημαντικό να μην επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις ή προσδοκίες για το πώς πρέπει να φαίνονται ή να ενεργούν 
οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι. Τα συμμετέχοντα άτομα έχουν δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται και να αποφασίζουν για 
τον εαυτό τους πώς και πότε θα αποκαλύψουν τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες. 
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5. Ενότητα 5: Άσκηση με σενάρια 
Σε αυτή την ενότητα θα δοθούν τα παρακάτω σενάρια. Τα άτομα που συμμετέχουν θα χωριστούν σε break out 
rooms και θα κληθούν να δουλέψουν στα σενάρια αυτά. Υστερα, θα επιστρέψουν στην ολομέλεια, όπου θα γίνει 
συζήτηση των απαντήσεων των ομάδων, όπως και άλλες σκέψεις και προβληματισμοί που αναδύθηκαν.  

1ο Σενάριο 
Coming out κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
“Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η αιτούσα ασύλου αναφέρει ότι ένας από τους λόγους που φοβάται να γυρίσει 
στη χώρα της είναι ότι οι γονείς της θέλουν να την εξαναγκάσουν σε έναν γάμο που δεν θέλει, προκειμένου να την 
κάνουν καλά. Έτσι τους καθοδήγησε ο ειδικός της κοινότητάς τους, για να γιατρευτεί η αρρώστια της. Αυτή η 
πληροφορία δεν υπήρχε έως τώρα ούτε στην καταγραφή της, ούτε στα συνοδευτικά/συμπληρωματικά της 
έγγραφα.” 
Ποιά θα ήταν η βέλτιστη διαχείριση;  
Ποιές οι πιθανές ερωτήσεις που θα γίνονταν μετά; 

2ο Σενάριο 
Ομο-τρανσφοβικό περιστατικό στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 
“Στον χώρο αναμονής της Υπηρεσίας Ασύλου προσέρχεται ένα άτομο που τα χαρακτηριστικά του δεν εμπίπτουν 
στις τυπικές νόρμες του φύλου. Αρχικά φαίνεται να τραβάει την προσοχή άλλων ατόμων που περιμένουν στον ίδιο 
χώρο. Μετά από λίγη ώρα φαίνεται να δημιουργείται αναστάτωση μεταξύ τους.” 
Θεωρείτε ότι μπορείτε να παρέμβετε; 
Ποιά θα ήταν η βέλτιστη διαχείριση; 

3ο Σενάριο 
Ζητήματα στη Διερμηνεία 
“Προσέρχεται ένα άτομο με γυναικεία χαρακτηριστικά, προκειμένου να παραδώσει κάποια συμπληρωματικά 
έγγραφα για την υπόθεσή του. Ενώ εξυπηρετείτε το άτομο, ο διερμηνέας φαίνεται να δυσκολεύεται να μεταφράσει, 
αναφέρεται στο άτομο με αντρικό όνομα και αντωνυμίες, όπως επίσης και σε “διαδικασίες μεταμόρφωσης”. 
Τι σκέψεις σας δημιουργεί το παραπάνω περιστατικό; 
Θεωρείτε ότι μπορείτε να παρέμβετε;  

4ο Σενάριο 
Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
“Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται πως ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας ο αιτών, είναι λόγω του ότι είναι bi και φοβάται την καταδίωξη στη χώρα καταγωγής του. Ο χειριστής 
της υπόθεσης τον ρωτάει για το αν είχε σχέση με άντρα και αν έχει κάνει ποτέ σεξ με άντρα, στα οποία ο αιτών 
απαντά αρνητικά. Ο χειριστής τον ρωτάει για ποιο λόγο φοβάται τότε, αφού μπορεί να επιλέξει να ζήσει με μία 
γυναίκα και να μην του δημιουργηθούν ποτέ προβλήματα.” 
Τι σκέψεις σας δημιουργεί το παραπάνω περιστατικό; 
Θα μπορούσαν οι ερωτήσεις να είναι διαφορετικές; Δώστε παραδείγματα. 



 

138 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

6. Ενότητα 6: Κλείσιμο 

Κατά το κλείσιμο θα δοθεί χώρος και χρόνος να εκφράσουν τα άτομα που συμμετείχαν τί παίρνουν/κρατούν από 
αυτήν την ευαισθητοποίηση. Θα υπάρξει, επίσης, η δυνατότητα για σχόλια και ανατροφοδότηση.  
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Επαγγελματίες Υγείας  
Δομή ενότητας 

Διάρκεια  Ενότητα  Δραστηριότητες 

 

20΄ 

 

1. Ενότητα 1: Εισαγωγή 
1.1 Γνωριμία με τον φορέα  
1.2 Διερεύνηση προσδοκιών 

20΄ 
2. Ενότητα 2: Προσωπικές εμπειρίες, 

αντιλήψεις και κατανόηση 
2.1 Live! Δημοσκόπηση μεταξύ συμμετεχόντων ατόμων 
2.2 Αποτελέσματα και σύνδεση με την επόμενη ενότητα  

40’ 

3. Ενότητα 3: Τα εμπόδια για την 
δημιουργία συμπεριληπτικού 
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών 
σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

3.1 Ανισότητες στην Υγεία 
3.2 Εμπόδια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
3.3 Εμπόδια των επαγγελματιών υγείας 
3.4 Εμπόδια σε επίπεδο οργάνωσης φορέα ή υπηρεσίας 

30’ 
4. Ενότητα 4: Μελέτη περιπτώσεων 

(Case Study) 

4.1 Παρουσίαση περιπτώσεων (5) και δημιουργία ομάδων 
εργασίας 
4.2 Break-out rooms και μελέτη περιπτώσεων 
4.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ομάδων και feedback 

50’ 
5. Ενότητα 5: Παροχή υπηρεσιών 

υγείας χωρίς αποκλεισμούς 

5.1 Διαδικασίες φορέα - Από ποιο σημείο αξιολογώ τη 
συμπεριληπτικότητα; 
5.2 Προσωπικά δεδομένα και απόρρητο 
5.3 Καταγραφή και αναφορά περιστατικών - Πώς αξιοποιώ την 
πληροφορία; 

20’ 
6. Ενότητα 6: Αναστοχασμός - Πώς 

φέρνω την αλλαγή αύριο; 

6.1 Η ατομική μου ευθύνη 
6.2 Q&A 
6.3 Κλείσιμο 

 

1. Ενότητα 1: Εισαγωγή 

1.1 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ -  10’ ΛΕΠΤΑ  

Η «Θετική Φωνή» είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε και να 
προωθήσουμε τα δικαιώματα των ατόμων που ζουν με HIV, να περιορίσουμε την επιδημία του HIV και να 
μετριάσουμε τον κοινωνικό και οικονομικό της αντίκτυπο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2009 και αναπτύσσει δράσεις 
και προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
την κοινωνική ένταξη των ατόμων που ζουν με HIV, καθώς και των ευάλωτων ομάδων, όπως ομοφυλόφιλα άτομα, 
τρανς άτομα, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, εργαζόμενα άτομα στο σεξ, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, 
φυλακισμένα άτομα, άπορα άτομα και άστεγα άτομα. 
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Ο Σύλλογος επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της υγείας και των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της 
επιδημίας του HIV, όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι ανισότητες στην πρόσβαση στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις. Στον τομέα της πρόληψης, 
λειτουργούμε τα «Checkpoint» Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης από το 2012 στην Αθήνα και από το 2014 στη 
Θεσσαλονίκη. Και οι δύο δομές μας παρέχουν υπηρεσίες όπως, δωρεάν, ανώνυμο και γρήγορο test για τον HIV 
και τις Ηπατίτιδες B και C, καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες σε θέματα σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικών 
πρακτικών.  

Από το 2012, υλοποιούμε με επιτυχία το «Streetwork Project», προσεγγίζοντας πληθυσμούς με υψηλό κίνδυνο 
έκθεσης στον HIV, που κυρίως ζουν στους δρόμους. Επίσης, από το 2015 έχουμε σε λειτουργεία το Red Umbrella 
Athens, μια κοινοτική δομή και κέντρο ημέρας που παρέχει υπηρεσίες και προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων 
που εργάζονται στο σεξ, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ατόμων. Η Θετική Φωνή μετρά πάνω από 450 
εγγεγραμμένα μέλη, 12 υπαλλήλους και ένα ευρύ δίκτυο άνω των 500 ενεργών εθελοντών σε όλη την Ελλάδα. 

1.2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ  -   10’ ΛΕΠΤΑ  

 

2. Ενότητα 2: Προσωπικές εμπειρίες, αντιλήψεις και κατανόηση 
Μαθησιακοί στόχοι: Η ανάδειξη και η αναγνώριση των ζητημάτων που προκύπτουν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην 
αναζήτηση και λήψη υπηρεσιών υγείας, μέσα από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα των συμμετεχόντων ατόμων. 

2.1 LIVE! ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  -  10’ ΛΕΠΤΑ  

 
Περιγραφή:  

Η ενότητα αυτή αποτελεί μία διαδραστική προσέγγιση στη θεματολόγια, με εργαλείο τη ζωντανή δημοσκόπηση 
(Live! Poll), που θα απευθύνεται στα συμμετέχοντα άτομα. Οι ερωτήσεις θα είναι βασισμένες στις προσωπικές τους 
εμπειρίες, βιώματα και αντιλήψεις, είτε ως λήπτες υπηρεσιών, είτε ως εργαζόμενες/-α/-οι στον φορέα που 
εκπροσωπούν. Η συλλογή των αποτελεσμάτων θα είναι αποκλειστικά ανώνυμη, κάτι που θα επικοινωνηθεί και στην 
αρχή της διαδικασίας, ώστε να εξασφαλισθούν ειλικρινείς απαντήσεις, ενώ τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται 
άμεσα στα συμμετέχοντα άτομα. 

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες ερωτήσεις είναι οι εξής: 

1. Πιστεύετε ότι ο οργανισμός που εργάζεστε προσφέρει τις υπηρεσίες του με συμπεριληπτικό τρόπο προς 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα; (πολλαπλής επιλογής) 
A. Ναι, ο φορέας στον οποίο εργάζομαι έχει σχετικό πρωτόκολλο το οποίο μου έχει επικοινωνηθεί. 
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B. Ναι, αλλά χωρίς να υπάρχουν επίσημες οδηγίες από τη Διοίκηση. 
C. Και ναι, και όχι – έχω εντοπίσει περιπτώσεις διακρίσεων, αλλά δεν είναι συχνές. 
D. Όχι. Εντοπίζω συχνά συμπεριφορές που συνιστούν μη συμπεριληπτικές υπηρεσίες. 

2. Έχετε αντιμετωπίσει περιστατικό/-α ωφελούμενων ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, στα οποία 
δεν γνωρίζατε πώς να τους απευθυνθείτε ή να τους μιλήσετε; (κλειστού τύπου – ναι/όχι)  

2.α. Με ποιες προσωπικές σας σκέψεις, πεποιθήσεις, δυσκολίες ήρθατε αντιμέτωπες/-α/-οι; (ανοιχτού τύπου 
– ατομικές απαντήσεις) 

3. Έχετε βιώσει στιγματιστικές συμπεριφορές (εγκυμοσύνη, φυλή, φύλο, αναπηρία κ.λπ.) από συνάδελφο 
που βρίσκεται είτε σε προϊστάμενη θέση ή όχι στο περιβάλλον εργασίας σας; (κλειστού τύπου – ναι/όχι) 

3.α. Επικοινωνήσατε το περιστατικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε μέσω της Διοίκησης ή/και μέσω 
επίσημων διαδικασιών; (πολλαπλή επιλογής – μοναδικές απαντήσεις) 

A. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο μόνο. 
B. Ναι. Ακολούθησα επίσημη διαδικασία. 
C. Όχι. 

 
3.β. Αν όχι, γιατί; (ανοιχτού τύπου - ατομικές απαντήσεις) 

3.γ. Αν ναι, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε;  Βρήκε ανταπόκριση το αίτημα σας; (ανοιχτού τύπου - ατομικές 
απαντήσεις) 

4. Έχετε λάβει εκπαίδευση σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στον οργανισμό/υπηρεσία όπου εργάζεστε; (κλειστού 
τύπου – ναι/όχι) 

Τεχνικό μέρος 

Για την πραγματοποίηση της δημοσκόπησης, μπορείς να χρησιμοποιηθούν τα σχετικά εργαλεία της πλατφόρμας 
Zoom. Εναλλακτικά, προτείνεται και η εφαρμογή mentimeter.com. 

2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -  10’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 

 
Συζητάμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.  
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3. Ενότητα 3: Τα εμπόδια για την δημιουργία συμπεριληπτικού 
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

Μαθησιακοί στόχοι 
• Στόχος της ενότητας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

στην αναζήτηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
επαγγελματίες υγείας ως εμπόδια κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

• Κατά τη διάρκεια της ενότητας θα επιχειρηθεί η ανάλυση και κατανόηση των εμποδίων με κεντρικό στόχο 
τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διατήρηση συμπεριληπτικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

3.1 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  -  15’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 
– Τεμνόμενες Ταυτότητες. 
– Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας. 

3.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΑ -  15’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 
– Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση. 
– Η ανορίοτη “περιέργεια” των επαγγελματιών υγείας. 
– Έλλειψη αναγνώρισης των αναγκών τους: 

− Μεταχείριση βασισμένη στην υπόθεση της ετεροφυλοφιλίας/ετεροκανονικότητας/αναπαραγωγικής υγείας. 

− Στιγματισμός σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου.  

− Παραβίαση απορρήτου και έννοια του “calling out”. 

− Άρνηση παροχής υπηρεσιών. 
− Κακές εμπειρίες που προέρχονται από αφηγήσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.  

− Κακές εμπειρίες που προέρχονται από αφηγήσεις άλλων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

− Η έννοια της “ντουλάπας”. 

3.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -  15’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 

− Αδυναμία αντιστοίχισης κοινών θεμάτων υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό 
τους. 

− Γενίκευση προκαταλήψεων και στερεοτύπων που απορρέουν από τις προσωπικές εμπειρίες και απόψεις. 
Εκούσιος ή ακούσιος ετεροσεξισμός/ομοφοβία/αμφιφοβία/τρανσφοβία/ιντερφοβία. 

− Έλλειψη σύγχρονης πληροφόρησης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και 
χαρακτηριστικών φύλου καθώς και σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. 
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− Απόρριψη ή/και υποτίμηση των διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών, των ταυτοτήτων κι 
εκφράσεων φύλου.  

− Κακές εμπειρίες με ΛΟΑΤΚΙ+ ασθενείς. 

− Κακές εμπειρίες με ΛΟΑΤΚΙ+ ασθενείς που προκύπτουν από αφηγήσεις συναδέλφων. 

− Η <<ντουλάπα>>. 

3.4 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -  15’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 
– Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για θέματα ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής για ωφελούμενα 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 
– Έλλειψη εποπτείας και ψυχολογικής υποστήριξης για τους/τις επαγγελματίες υγείας. 
– Έλλειψη ενημερωτικού υλικού, πρωτοκόλλου ή άλλων εργαλείων (πληροφορίες, φυλλάδια, σύστημα 

παραπομπών κ.ά.). 

4. Ενότητα 4: Μελέτη περιπτώσεων (Case Study) 

Μαθησιακοί στόχοι:  
• Η ανάδειξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων που μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες μορφές διάκρισης 

από τους/τις επαγγελματίες υγείας έναντι ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, και η κατανόηση της ανάγκης εξάλειψης 
τέτοιων συμπεριφορών που βλάπτουν σοβαρά τον τομέα της υγείας, αλλά και τις/τα/τους 
λήπτριες/λήπτα/λήπτες των υπηρεσιών της. 

• Να διερωτηθούν τί μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες υγείας για να βελτιώσουν την κατάσταση. 

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  5’  
ΛΕΠΤΑ  

Περιγράφη  

Παρουσίαση των 3 περιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στα break-out rooms για τη μελέτη τους.   

Περίπτωση 1η:  Αφορά ένα gay άτομο που είναι και HIV+. Το συγκεκριμένο άτομο διεγνώσθη με σύφιλη και 
απευθύνθηκε σε μια δερματολόγο για την θεραπεία του σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος. Η συγκεκριμένη 
ιατρός δεν δέχτηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο άτομο. Όταν αυτό έγινε αιτία συζήτησης σε διοικητικό 
επίπεδο φάνηκε ότι η δερματολόγος επέλεξε να μην προσφέρει τις υπηρεσίες της, βάσει των δικών της προσωπικών 
ηθικών και κοινωνικών κανόνων, παραβαίνοντας τους κώδικες δεοντολογίας. Μάλιστα, διατήρησε αυτήν την 
τιμωρητική στάση λέγοντας ότι το άτομο αυτό είχε πάει διακοπές στη Μύκονο και είχε συμμετάσχει σε ομαδικό σεξ, 
οπότε καλώς του μεταδόθηκε η σύφιλη. Αυτό το παράδειγμα της δερματολόγου είναι χαρακτηριστικό, όπως 
αναφέρθηκε από το άτομο, καθώς η στάση του ιατρικού προσωπικού μπορεί να μεταβληθεί, καθώς αυτό εξαρτάται 
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και από το ποιον έχουν απέναντί τους, και βάσει των προσωπικών ηθικών πεποιθήσεων. Πως αντιδράς σε αυτό; 
Ποια είναι η γνώμη σου;  

Περίπτωση 2η: Αφήγηση από νοσηλευτικό προσωπικό: «Τη μεγαλύτερη μου δυσκολία την έχω αντιμετωπίσει στο 
δημόσιο νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι τρανς. Εκεί είναι που σίγουρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τους 
νοσηλεύσουμε και πού θα τους νοσηλεύσουμε, και πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος απέναντί τους. Δυστυχώς, έχει 
συμβεί με ανθρώπους τέτοιους, που δεν ξέραμε πώς να τους συμπεριφερθούμε, να έχουμε έναν θάλαμο μονόκλινο, 
γιατί δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε» Ποια είναι η γνώμη σου; Θα αντιδρούσες σε αντίστοιχα κακοποιητικά σχόλια 
των συναδέλφων σου; 

Περίπτωση 3η: Αφήγηση μέλους ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωσης: «Ένα από τα μέλη μας, μια τρανς γυναίκα, μας ζήτησε να 
την βοηθήσουμε να κλείσει ένα ραντεβού για μια ακτινογραφία σώματος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Με την 
παρουσία μου, η ίδια τηλεφώνησε στη γραμματεία του ακτινολογικού τμήματος ώστε να κλείσει το ραντεβού, 
έπρεπε να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει τα έγγραφα της, άρα όλα της τα στοιχεία είναι κατοχυρωμένα με βάση το 
φύλο που της αποδόθηκε στη γέννηση (βιολογικό φύλο)». Πως θα αντιδρούσες σε αυτό; Πως καταγράφεις το 
ραντεβού; Σε ποιες άλλες ενέργειες θα προβείς; 

4.2 BREAK-OUT ROOMS ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ -  20’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 

Χωριζόμαστε σε 5 break-out rooms, ιδανικά κάθε room θα συμπεριλαμβάνει 5 άτομα + 1 άτομο που θα αναλάβει 
τον συντονισμό του κάθε room. Το κάθε room θα έχει στη διάθεση του 20’ λεπτά για τη μελέτη των περιπτώσεων 
που θα αναλάβει.  

4.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ -  
5’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 

Ένα άτομο από κάθε room θα αναλάβει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την μελέτη των περιπτώσεων. 

5. Ενότητα 5: Παροχή υπηρεσιών υγείας χωρίς αποκλεισμούς 
Μαθησιακοί στόχοι:  

• Εξοικείωση με έννοιες για το φύλο και την σεξουαλικότητα, για την αποτροπή κακοποιητικού λόγου έναντι 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αναφορά καλών πρακτικών και δικαιώματα ωφελούμενων ατόμων.  

• Κατανόηση αξιολόγησης συμπεριληπτικότητας κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών. 
• Κατανόηση της σοβαρότητας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διατήρηση του 

απορρήτου σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 
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• Εξοικείωση με τις προσφερόμενες διαδικασίες κατάλληλης καταγραφής μορφών διακρίσεων έναντι 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

• Τρόποι ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης θυμάτων ώστε να καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων. 

Περιγραφή  
1. Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης  
2. Βασικές έννοιες για το φύλο και τη σεξουαλικότητα 
3. Διαδικασίες φορέα – Από ποιο σημείο αξιολογώ τη συμπεριληπτικότητα;  
4. Προσωπικά δεδομένα 
5. Καταγραφή και αναφορά περιστατικών – Πως αξιοποιώ την πληροφορία;  

5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ – ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ; - 20’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή  
Μελέτη περίπτωσης (Case Study): Κέντρα πρόληψης και εξέτασης Chekpoint 

• Εξέταση: δωρεάν, ανώνυμο και γρήγορο τεστ για HIV, Ηπατίτιδες B & C. 
• Ενημέρωση: ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξέτασης, παροχή πληροφοριών σχετικά με τον HIV και 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), απαραίτητη κατά περίπτωση ψυχολογική υποστήριξη. 
• Αρχή λειτουργίας: η ανάληψη δράσεων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας, όπως αυτή ορίζεται από 

το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). 

Βασικές Έννοιες 

• ΛΟΑΤΚΙ+/LGBTQI+: λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλες/-α/-οι, τρανς, κουήρ, ίντερσεξ/lesbian, gay, 
bisexual, trans, queer, intersex. 

• Βιολογικό φύλο (sex): το σύνολο εκείνο των βιολογικών χαρακτηριστικών όπως είναι πρωτογενώς (μεταξύ 
άλλων) οι γονάδες, τα φυλετικά χρωμοσώματα, οι ορμόνες, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά γεννητικά 
όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναθέσουν σε ένα άτομο το φύλο κατά τη γέννηση από την 
ιατρική κοινότητα. 

• Κοινωνικό φύλο/ ταυτότητα φύλου (gender/ gender identity): η κοινωνική κατασκευή που απαρτίζεται από 
ρόλους, συμπεριφορές, νόρμες, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά που η εκάστοτε κοινωνία, κουλτούρα 
ή/και τάξη κάποιας δεδομένης ιστορικής περιόδου αποδίδει ως «τυπικά» της γυναίκας και του άνδρα 
(έχοντας ως βάση το μοντέλο της δυαδικότητας του φύλου). 

• Δεν είναι κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης ‘ρατσισμός’ (μόνο για φυλή). 
• Ομοφοβία: η ψυχολογική και κοινωνική προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο παράλογος φόβος προς τα άτομα 

με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό. 
• Αμφιφοβία: η ψυχολογική και κοινωνική προκατάληψη και οι διακρίσεις κατά των αμφισεξουαλικών 

προσώπων, όπως «Τα bi άτομα είναι αναποφάσιστα» ή «δεν υπάρχουν bi άτομα». 
• Τρανσφοβία: ο παράλογος φόβος και το μίσος για τα τρανς άτομα και όσα άτομα φαίνεται να παραβαίνουν 

τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου, το κοινωνικό φύλο ή/και την έκφραση φύλου. 
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• Ιντερφοβία: η έλλειψη γνώσης και αποδοχής σχετικά με τις φυσικές διαφοροποιήσεις που μπορεί να 
εμφανίζουν τα ίντερσεξ άτομα στα (βιολογικά) χαρακτηριστικά του φύλου (πρωτογενή ή δευτερογενή). 
Περιλαμβάνουν την αντιπάθεια, την περιφρόνηση, την αποστροφή, την εχθρική συμπεριφορά, τη λεκτική, 
ψυχολογική και σωματική βία, τις διακρίσεις και φτάνουν μέχρι τον παράλογο φόβο, τη ρητορική ή ακόμη 
και το έγκλημα μίσους. 

• Σεξισμός: η συστημική διάκριση και καταπίεση που υφίστανται όλα τα άτομα που δεν είναι άνδρες (και 
κυρίως οι γυναίκες και όσα άτομα διαβάζονται ως γυναίκες) με βάση το φύλο ή το σώμα τους και μόνο. 
Τον σεξισμό έχει γεννήσει η πατριαρχική δομή της κοινωνίας που βασίζεται στην ανωτερότητα του άνδρα 
και της αρρενωπότητας. Παράγωγα του σεξισμού αποτελούν η ομοφοβία, η αμφιφοβία και η τρανσφοβία. 

 

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής  
• οι έμφυλες και σεξουαλικές ταυτότητες είναι απεριόριστες και μοναδικές, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν 

ακουστεί ποτέ. 
• η έκφραση φύλου δεν είναι ασφαλές κριτήριο για την απόδοση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας σε ένα 

πρόσωπο (π.χ. αρρενωπή ετεροφυλόφιλη cis γυναίκα). 
• οι ταυτότητες αυτές ποικίλλουν όταν εργαζόμαστε με προσφυγικούς/μεταναστευτικούς πληθυσμούς, οι 

οποίοι εννοιολογούν πολιτισμικά με διαφορετικό τρόπο το φύλο και τη σεξουαλικότητα. 

Μια διεθνώς ακολουθούμενη καλή πρακτική είναι να ρωτάμε τις αντωνυμίες τις οποίες χρησιμοποιεί το ίδιο το άτομο 
και του απευθυνόμαστε με αυτές, όπως επίσης, ρωτάμε σχετικά με τους όρους με τους οποίους αυτοπροσδιορίζεται 
το άτομο, εφόσον υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. 

Από ποιο σημείο αξιολογώ τη συμπεριληπτικότητα; 

Τα δικαιώματα των ωφελούμενων ατόμων: 
• δικαίωμα επιλογής ή απόρριψης της φροντίδας 
• δικαίωμα καθολικής, ισότιμης πρόσβασης σε φροντίδα υγείας (διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα)  
• δικαίωμα στο απόρρητο 
• δικαίωμα επιλογής από το θεραπευόμενο άτομο της ενδεδειγμένης θεραπείας, η οποία βασίζεται στη 

γνώση κατόπιν ενημέρωσης 
• δικαίωμα στη λήψη εξατομικευμένης ολιστικής θεραπείας 
• δικαίωμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
• δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης στη φροντίδα 
• δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου 
• δικαίωμα συμμετοχής των εξαρτημένων στη διαμόρφωση αποφάσεων σχετικά με την πολιτική κατά των 

εξαρτήσεων 
• δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμένο προσωπικό 
• δικαίωμα στην ίση μεταχείριση 
• δικαίωμα στην ισοδυναμία της φροντίδας 
• δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων και του στιγματισμού 
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• δικαίωμα στη σωστή πληροφόρηση: αντιμετωπίζοντας το στίγμα των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων 
• δικαίωμα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής (μείωση της βλάβης) 
• δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος  

 

Κατευθυντήριες αρχές  λειτουργίας μιας μονάδας υγείας: 
• Ασφάλεια 
• Εμπιστευτικότητα 
• Ανωνυμία  
• Σεβασμός 
• Η Αρχή της μη διάκρισης 
• Προσέγγιση με βάση τα Δικαιώματα 
• Κοινοτική προσέγγιση 
• Ανθρωπιστικές αρχές 
• Η προσέγγιση της Μη Πρόκλησης Βλάβης 
• Διασφάλιση του Βέλτιστου συμφέροντος του ωφελούμενου ατόμου 

 

Βασικά Μηνύματα για διακριτική μεταχείριση και αποκλεισμό ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από μονάδες υγείας: 

Οι πράξεις διακριτικής μεταχείρισης, ρητορικής μίσους, ρατσιστικής βίας και αποκλεισμού ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων: 
• παραβιάζουν μια σειρά αρχών που κατοχυρώνονται από διεθνή και περιφερειακά όργανα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τιμωρούνται από το ελληνικό δίκαιο. 
• αυξάνονται σε περιοχές και κοινότητες πληγείσες από συγκρούσεις και πολέμους, στους καταυλισμούς 

προσφύγων/-ισσών και στις άτυπες δομές. 
• έχουν ψυχολογικές, κοινωνικές, ιατρικές και νομικές επιπτώσεις. 
• μπορούν να προληφθούν μέσω ευρύτερων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με την 

πλήρη συμμετοχή της ΛΟΑΤΙΚΙ+ κοινότητας. 

Ακόμη και τα άτομα που επιφορτίζονται με την προστασία και την βοήθεια, π.χ. σώματα ασφαλείας, διερμηνείς, 
προσωπικό υποστήριξης, εθελοντές κ.ά., μπορούν να είναι δράστες. 

Από ποιο σημείο αξιολογώ τη συμπεριληπτικότητα; 

• Ήδη πριν προσέλθει το ωφελούμενο άτομο στην δομή, δηλαδή στα κείμενα και τις αναπαραστάσεις που 
αποτυπώνονται στο ενημερωτικό υλικό και τις διαφημιστικές καμπάνιες. 

• Στο τηλεφώνημα/e-mail μέσω του οποίου το ωφελούμενο άτομο κλείνει ραντεβού ή ζητάει πληροφορίες. 
• Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών υγείας εντός της δομής. 
• Στην πιθανή ανάγκη διασύνδεσης του ωφελούμενου ατόμου με μια πιο αρμόδια δομή ή υπηρεσία. 



 

150 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

5.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ -  20’ ΛΕΠΤΑ  

Προσωπικά δεδομένα και απόρρητο: 
 

• Απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας, ήδη από το στάδιο της πρώτης 
επικοινωνίας των ωφελούμενων ατόμων έως το τελικό στάδιο αξιολόγησης. 

• Κατοχυρώνεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η παραβίαση της τιμωρείται (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ΕΕ/2016/679, αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα). 

• Ειδικά οι πληροφορίες που αφορούν το ιατρικό ιστορικό περιβάλλονται με αυξημένη προστασία σε σχέση 
με άλλες ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αφορά διαγνώσεις, συνταγές , παραπομπές, παραπεμπτικά, 
γνωματεύσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων). 

Η εφαρμογή του GDPR στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών: 

• Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί, εταιρείες και επαγγελματίες συλλέγουν, διαχειρίζονται, 
επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες που περιέχουν «προσωπικά δεδομένα» και ιδιαίτερα 
«ευαίσθητα δεδομένα». 

• Οι οργανισμοί και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης καθώς και 
όλοι/-ες οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας, έχουν αυξημένες υποχρεώσεις από την εφαρμογή του 
Κανονισμού. 

• Αυξημένες υποχρεώσεις έχουν και οι εταιρείες που προμηθεύουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, 
πληροφοριακά συστήματα για την υγεία, υπηρεσίες προς τους ανωτέρω (όπως οι εταιρείες γραμματειακής 
υποστήριξης, φύλαξης & καθαρισμού), οι εταιρείες εκπόνησης «Κλινικών Μελετών» καθώς και οι 
φαρμακευτικές εταιρείες. 

• Αρμόδιος ελεγκτικός φορέας για την τήρηση της άνωθεν νομοθεσίας είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή). 

5.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -  ΠΩΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ; -  10’ ΛΕΠΤΑ  

Καταγραφή και αναφορά περιστατικών: 

Πάντα δίνουμε τη δυνατότητα στο ωφελούμενο άτομο να αξιολογήσει τις υπηρεσίες μας, όπου δίνεται χώρος για 
καταγγελία και καταγραφή περιστατικών διάκρισης (αναστοχαστική βελτίωση των υπηρεσιών): 

• Είτε μέσω αξιολόγησης σε δικό του χρόνο/χώρο ηλεκτρονικά (παράδειγμα Checkpoint) – ανωνυμία.  
• Είτε κατά τη διάρκεια παραμονής και παροχής υπηρεσιών στο ωφελούμενο άτομο εντός της δομής με 

δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος (safe space), με την ύπαρξη έγγραφων φορμών παραπόνων και με 
ενημέρωση περί δυνατότητας καταγγελίας στην αντίστοιχη Αρχή Προστασίας. 
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 Συνηθισμένες πρακτικές αποκλεισμού είναι οι εξής: 
• Διάκριση στην πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 
• Στιγματισμός και διάκριση λόγω πολλαπλών ταυτοτήτων και ιδιοτήτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις 

υπηρεσίες υγείας, όπως για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ζουν με HIV, εργαζόμενες/-α/-ους στο σεξ, χρήστες 
ψυχοδραστικών ουσιών, πρόσφυγες/-ισσες, μετανάστριες/-ες κ.τ.λ. 

• Αποκλεισμός των ομοφυλόφιλων ατόμων από την αιμοδοσία.  
• Λεκτική απαξίωση ή υποτίμηση. 
• Ομοφοβικές, αμφιφοβικές, ιντερφοβικές και τρανσφοβικές προσεγγίσεις από επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. 

6. Ενότητα 6: Αναστοχασμός - Πώς φέρνω την αλλαγή αύριο; 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Στόχος της τελευταίας ενότητας του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της ατομικής ευθύνης των 
συμμετεχόντων ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να τονίσουμε ότι η αλλαγή της κουλτούρας τόσο στο εργασιακό 
περιβάλλον, όσο και στην παροχή υπηρεσιών είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο. Με άλλα λόγια, η 
προσδοκία που πρέπει να έχουν από τον εαυτό τους δεν έγκειται στην αλάνθαστη εφαρμογή της νεοαποκτηθείσας 
γνώσης. Η αλλαγή είναι αποτέλεσμα διαχρονικής προσπάθειας, παρατήρησης, προσωπικής δέσμευσης και δια 
βίου εκπαίδευσης. 

6.1 Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ  -  5’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 
– Διαχρονική εξοικείωση με τα θέματα που αναλύθηκαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του FAROS. 

Προτείνεται η συνεχής παρατήρηση και ο τακτικός αναστοχασμός πάνω στον τρόπο λειτουργίας του 
φορέα, της ομάδας μέσα στην οποία εργάζονται και του ίδιου του ατόμου (αυτό-αξιολόγηση). 

– Να επικοινωνήσω αυτά που έμαθα στην εκπαίδευση με τον φορέα μου, είτε επίσημα, είτε σε προσωπικό 
επίπεδο με τις/τα/τους συναδέλφισες/-α/-ους μου. 

– Να αναζητήσω τους τρόπους αναφοράς/καταγγελίας περιστατικών διάκρισης ή άλλης μη συμπεριληπτικής 
συμπεριφοράς (αφορά τόσο ωφελούμενα άτομα, όσο και συναδέλφους). 

– Να αναζητήσω και να συμμετέχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη συμπεριληπτικότητα. 

6.2 Q&A -   10’ ΛΕΠΤΑ  

Περιγραφή 
Στην υποενότητα αυτή θα δοθεί ο χώρος στα συμμετέχοντα άτομα να θέσουν τις ερωτήσεις που τους 
δημιουργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου. Όλα τα ερωτήματα μαζί με τις απαντήσεις 
που δόθηκαν από τους/τις εκπαιδευτές/-ριες, θα συλλεχθούν για να ανατροφοδοτήσουν το περιεχόμενο των 
σεμιναρίων. 



 

152 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

6.3 ΚΛΕΙΣΙΜΟ -   5’ ΛΕΠΤΑ 

Περιγραφή 
– Έλεγχος προσδοκιών των συμμετεχόντων ατόμων, όπως αυτές τέθηκαν στην αρχή του Β’ μέρους. 
– Καθοδηγούμενος αναστοχασμός – Προσωπική υπόσχεση. 
– Follow-up: Να αποστείλουν στην ομάδα του FAROS μία περιγραφή του επόμενου περιστατικού ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόμου στο οποίο παρείχαν υπηρεσίες (με πλήρη ανωνυμία), πώς το διαχειρίστηκαν και τι έκαναν 
διαφορετικά μετά την επιμόρφωση αυτή. 
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Διοικητικοί Υπάλληλοι  
Δομή ενότητας 

Ενότητα  Δραστηριότητα  Διδακτικοί στοίχοι 

1. Γνωριμία με την 
υπάρχουσα 
κατάσταση 
στην Ελλάδα 
(20’) 

– Ισχύουσα νομοθεσία - ποιοι νόμοι τους 
αφορούν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους 
θεσμικά ως δημόσιοι υπάλληλοι 

– Αναφορά σε αποπαθολογιοποίηση 

− Να εξοικειωθούν τα συμμετέχοντα άτομα με 
την υπάρχουσα νομοθεσία και να γνωρίζουν 
καλά πώς τόσο η ομο/αμφιφυλοφιλία όσο και 
οι τρανς ταυτότητες ΔΕΝ αποτελούν 
διαταραχές. Αναφορά σε δικαιώματα για 
ίντερσεξ άτομα.  

 

2. Καταγγελίες – 
καταγραφές 

(20’) 

– Εισαγωγή με παρουσίαση (powerpoint) στη 
σημασία καταγραφής και καταγγελίας 
περιστατικών. 

– Breakout rooms/ολομέλεια: συζήτηση είτε με 
την ολομέλεια είτε σε ομάδες σχετικά με το 
αν καταγράφουν/καταγγέλλουν περιστατικά 
ή ενθαρρύνουν πολίτες να το κάνουν. 
Παρακινούμε να σκεφτούν 
τρόπους/πλατφόρμες/φορείς όπου μπορεί να 
γίνει κάτι τέτοιο.  

– Powerpoint με 
φορείς/πλατφόρμες/υπηρεσίες που 
προσφέρονται για καταγραφές και 
καταγγελίες. 

 

− Εξοικείωση με τη σημασία και τις 
προσφερόμενες διαδικασίες κατάλληλης 
καταγραφής ομο-αμφι-τρανσ-ιντερφοβικής 
βίας και εγκλημάτων μίσους, 

− Ανίχνευση και εξοικείωση με τρόπους 
ενθάρρυνσης θυμάτων ώστε αυτά να 
καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων/βίας. 

3. Σύντομες 
έννοιες (20’) 

– Σύντομη παρουσίαση με powerpoint 
εννοιών/ορισμών και παραδειγμάτων των 
εννοιών του κοινωνικού προνομίου, της 
διαθεματικότητας, του coming out και του 
outing (στο επίπεδο που δεν υπερκαλύπτεται 
από την Ενότητα Α’ και κυρίως με στόχο τη 
σωστή αντιμετώπιση ΛΟΑΤΚΙ+ συναδέλφων).  

– Συζήτηση για τις δυσκολίες του να είναι 
κανείς “στη ντουλάπα”, συζήτηση περί 
υποστήριξης σε άτομο (π.χ. συνάδελφο) που 
κάνει coming out, συζήτηση περί outing. 

− Εξοικείωση με θεωρητικές έννοιες 
(διαθεματικότητα, προνόμιο, coming out, 
outing) που θα βοηθοήσουν τα 
συμμετέχοντα άτομα να κατανοήσουν γιατί 
καλούνται να ενημερωθούν και να 
αναπτύξουν καλές πρακτικές, ποιος είναι ο 
ρόλος και η θέση τους, όπως 
διαμορφώνεται τόσο από τις αρμοδιότητες, 
όσο και από τα βιώματά τους. 

Διάλειμμα (10’) 
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4. Καλές 
πρακτικές (20’) 

– Δραστηριότητα brainstorming με Miro 
boards για να συγκεντρωθούν 
προτεινόμενες καλές πρακτικές για την 
διαχείριση και την συνεργασία με 
ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες. Να μαζευτούν, 
συμπληρωθούν και πλαισιωθούν με 
powerpoint. Να δοθούν καλές πρακτικές 
με συγκεκριμένα παραδείγματα, π.χ. στην 
εξυπηρέτηση ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων, ΛΟΑΤΚΙ+ 
προσφύγων/-ισσών σε υπηρεσίες εκτός 
υπηρεσίας ασύλου, τρανς ατόμων που 
δεν έχουν αλλάξει τα έγγραφά τους κ.λπ.  

– Αναφορά σημασίας χρήσης διαθέσιμων 
εργαλείων για πίεση με στόχο 
θεσμικές/οργανωσιακές αλλαγές - καλές 
πρακτικές σε επίπεδο policy making - τι 
χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο 
υπηρεσίας; Πώς μπορώ να συμβάλω; 

– Να ενεργοποιήσουν τα συμμετέχοντα 
άτομα διαδικασίες ενσυναίσθησης ώστε  
να αντιληφθούν πώς βιώνει μια 
κατάσταση ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, 

– Να διερωτηθούν τί μπορούν να κάνουν 
τα ίδια για να βελτιώσουν την 
κατάσταση. 

 Ανίχνευση, συγκέντρωση, και εξοικείωση 
με καλές πρακτικές, τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο πίεσης για 
policy making. 

5. Τι πρόκειται να 
αντιμετωπίσω; 

Πώς θα το 
διαχειριστώ; 

(50’) 

– Τα συμμετέχοντα άτομα χωρίζονται σε 
ομάδες, σε breakout rooms, και σε κάθε 
ομάδα δίνεται από ένα σενάριο, για τη 
διαχείριση του οποίου καλούνται να 
συζητήσουν και να συμφωνήσουν. 
Επιστρέφοντας στην ολομέλεια, ένα 
άτομο από κάθε ομάδα παρουσιάζει την 
απόφαση της ομάδας με τη σειρά και 
γίνεται συζήτηση. 

– Γίνεται ξεκάθαρο πως πρόκειται για 
ασφαλή χώρο όπου μπορούν να 
μιλήσουν ελεύθερα με τον σκοπό να 
μάθουν χωρίς να φοβούνται την κριτική 
για όσα λένε/προτείνουν. 

– Να μπορούν τα συμμετέχοντα άτομα να 
διαχειριστούν σενάρια που 
περιλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 
χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία 
με τα οποία έχουν εξοικειωθεί ως τώρα, 

– Να μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες και 
ανατροφοδότηση, 

– Να ενεργοποιήσουν διαδικασίες 
ενσυναίσθησης ώστε να αντιληφθούν πώς 
βιώνει μια κατάσταση ένα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομο, 

– Να μπορούν να αντιδράσουν υπό 
συνθήκες σχετικής χρονικής πίεσης σε 
αντίστοιχες καταστάσεις. 

6. Κλείσιμο (10’) – Ερωτήσεις, debriefing − Ανακεφαλαίωση και επίλυση αποριών. 
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1. Ενότητα 1: Γνωριμία με την υπάρχουσα κατάσταση στην 
Ελλάδα 

Ισχύουσα νομοθεσία 

• Παρόλο που ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι κατοχυρωμένος νομικά, το Σύνταγμα δεν 
προσδιορίζει ετερόφυλα ζευγάρια στις αντίστοιχες διατάξεις, οπότε αφήνει ανοιχτό το νομικό περιθώριο 
για γάμους ομόφυλων ζευγαριών. 

• Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (3304/2005).  

• Αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (3896/2010) - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/54/ΕΚ.  
Άρθρο 3 παρ. 2β: “Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.” 

• Τα τρανς άτομα έχουν το δικαίωμα στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους με μία αίτηση στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο βάσει του εσωτερικού και προσωπικού τρόπου με τον οποίο βιώνουν το φύλο 
τους, και χωρίς ιατρικές/ψυχιατρικές προϋποθέσεις (4491/2017).  

o Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει 
το 17ο έτος της ηλικίας τους, με ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, και τους 
ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική 
γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για 2 έτη. 

o Προϋπόθεση είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο. Τα άτομα που 
επιθυμούν να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγκάζονται να προβούν σε διαζύγιο, με 
αποτέλεσμα να μην προστατεύεται η γονεϊκότητα για τα άτομα που είχαν αποκτήσει παιδιά πριν 
τη μεταβολή των στοιχείων τους, καθώς ο νόμος δεν προβλέπει τη διόρθωση των στοιχείων τους 
στο πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών τους. 

o Δεν προβλέπεται τρίτη ή κενή καταχώριση φύλου για τα non-binary ή ίντερσεξ άτομα. Παρόλα 
αυτά υπήρξε μετέπειτα απόφαση Ειρηνοδικείου που επέτρεψε σε non-binary άτομο να διορθώσει 
το όνομά του, συμπεριλαμβάνοντας ένα “ανδρικό” και ένα “γυναικείο” όνομα. 

o Η αλλαγή των στοιχείων βασίζεται στην διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασάφειες σχετικά με την προσβασιμότητα της διαδικασίας σε 
άτομα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Υπάρχουν, όμως, σχετικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων 
που αναγνώρισαν την ταυτότητα φύλου τρανς προσφυγισσών. 
(Πηγή: Παπάζογλου, Συμπερίληψη και Ανθεκτικότητα, Gutenberg 2020) 

• Άρση του 347 του Π.Κ. το 2015 που τιμωρούσε την “παρά φύση ασέλγεια” μεταξύ αρρένων, εξίσωση 
ηλικιακών ορίων συγκατάθεσης της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. 

• Το Σύμφωνο Συμβίωσης επεκτάθηκε το 2015 ώστε να περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια (4356/2015) 
μετά από καταδίκη της Ελλάδας το 2013 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 
υπόθεση “Βαλλιανάτος και λοιποί κατά Ελλάδας” για τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από τον 
προηγούμενο νόμο.  
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o ΔΕΝ περιλαμβάνει διάταξη για την τεκνοθεσία.  
• Ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν αναγνωρίζεται νομικά. Γάμοι ατόμων του ίδιου φύλου που έχουν 

συναφθεί εντός Ε.Ε. αναγνωρίζονται από το 2018 ως προς το δικαίωμα διαμονής του/της συζύγου λόγω 
απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ν.4285/2014: Τροποποίηση του Ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (Ν. 328). Προστασία από διακρίσεις στην παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών, συμπερίληψη έμμεσης διάκρισης, ρητορικής/εγκλημάτων μίσους, προτροπή σε 
βία. Συμπεριλαμβάνεται σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου.  
«Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την 
άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 
και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε 
χιλιάδων (10.000- 25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3,φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000- 50.000) ευρώ.» 

• Ν. 4443/2016: Μέρος Α’ (Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης), Κεφ. Α’, Άρθρο 1: Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ. Συμπεριλαμβάνονται η 
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, και ο σεξουαλικός προσανατολισμός στην προστασία από 
διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ.  

• Καταψήφιση τροποποίησης Συντάγματος (άρθρο 5&2) για απαγόρευση διακρίσεων, η οποία προέβλεπε 
την ρητή προσθήκη για την ταυτότητα φύλου, χαρακτηριστικά φύλου, και σεξουαλικό προσανατολισμό 
(25/11/2019). 

• Δεν προβλέπεται νομικά η από κοινού τεκνοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια. Δεν προβλέπεται νομικά η 
τεκνοθεσία παιδιού του άλλου συντρόφου σε ομόφυλα ζευγάρια.  

• Επιτρέπεται η αναδοχή τέκνων από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
(4538/2018). 

Αποπαθολογιοποίηση 
o Η ομοφυλοφιλία αποπαθολογιοποιήθηκε από το DSM-II (Diagnostic and Statistical Manual της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας) το 1973. 
o Η τρανς κατάσταση και η παρενδυσία αποπαθολογιοποιήθηκαν μερικώς στο DSM-V το 2013, με την 

αντικατάσταση της διαγνωστικής κατηγορίας “Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου” από τη “Δυσφορία Φύλου”, 
αλλά ταυτόχρονα το εγχειρίδιο αντικατέστησε την κατηγορία της “Φετιχιστικής Παρενδυσίας” από την 
“Παρενδυτική διαταραχή”.  

o Αφαιρέθηκαν από την 11η αναθεώρηση του ICD το 2018 όλοι οι διαγνωστικοί κώδικες που σχετίζονται με 
την έκφραση και την ταυτότητα φύλου, και τον σεξουαλικό προσανατολισμό και περιλαμβάνονταν στο 
κεφάλαιο “Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές”. Συμπεριλήφθη ο όρος “Ασυμφωνία φύλου” στο νέο 
κεφάλαιο “Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία”, αντικαθιστώντας τον όρο “δυσφορία 
φύλου”. Η τρανς κατάσταση δεν θεωρείται, επομένως, παθολογική. 
 

2. Ενότητα 2: Κατεγγελίες - Καταγραφές 
Παραπομπή σε: 
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− Κατάγγειλέ το - ΣΥΔ https://t-zine.gr/katangeile-to/   
− Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας http://rvrn.org/?fbclid=IwAR23-

QXPv0Q31D0iJUM3MPhAEUa4NjtrT6XlDhg2HOxJtIO1wneiKLphyCI  

− Πες το Σ’ Εμάς - Colour Youth https://www.colouryouth.gr/pes-to-se-emas/ 
  

3. Ενότητα 3: Σύντομες Έννοιες 

Διαθεματικότητα (Intersectionality): Η διαθεματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε άτομο φέρει πολλαπλές 
ταυτότητες ταυτόχρονα, και μπορεί να καθίσταται θύμα πολλαπλών διακρίσεων, για παράδειγμα, για την καταγωγή 
και τη θρησκεία του, για το σεξουαλικό του προσανατολισμό ή για όλα αυτά μαζί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξημένα επίπεδα εγκλήματος μίσους και αντιμετώπιση πρόσθετων εμποδίων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η 
έννοια της διαθεματικότητας είναι χρήσιμη όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών ενάντια στα εγκλήματα μίσους, 
καθώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διακρίσεις είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο και στο σύνολό τους. 
Η ύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων σε ένα άτομο εξηγεί τη μεγάλη ποικιλία εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας 
και εντός κάθε υποομάδας και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα μεταξύ προνομίων και καταπίεσης. Η 
διαθεματικότητα επικεντρώνεται στο σταυροδρόμι πολλαπλών συστημάτων καταπίεσης και προνομίων. Αυτά δεν 
λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ούτε μπορούν να θεωρηθούν απλά ως πρόσθετα ή ιεραρχικά. Αντ' 
αυτού, τα νήματα των διακρίσεων και των προνομίων συνυφαίνονται για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σύστημα 
στο οποίο οι ατομικές ταυτότητες διαμορφώνονται η μία από την άλλη.  
Μια ετεροκανονική στάση τοποθετεί, επίσης, τα άτομα που είναι ετεροφυλόφιλα (στρέιτ) σε μια προνομιακή ομάδα. 
Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι άνδρες ή γυναίκες (ανάλογα με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση), 
εμφανίζουν ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά τους και εκτελούν 
ξεχωριστές λειτουργίες στην κοινωνική ζωή, βάσει του φύλου τους. Αυτά τα άτομα συχνά απολαμβάνουν 
μεγαλύτερο κύρος και προνόμια τα οποία στερούνται τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, τρανς, ίντερσεξ κ.ά. άτομα. 
Αυτά τα προνόμια, σε πολλές περιπτώσεις, εκφράζονται και επιβάλλονται με έμμεσους τρόπους.  

Coming out: Το «Coming out (...of the closet»)», είναι μια διεθνής έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
την πράξη της γνωστοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου από ένα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομο προς την οικογένειά του, τους/τις φίλους/-ες του και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (σχολείο, χώρος 
εργασίας κτλ.). Αρκετά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διστάζουν, ορισμένα επιλέγουν να κρατήσουν τη ταυτότητα τους κρυφή, 
άλλα την γνωστοποιούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ενώ κάποια άλλα αποφασίζουν να τη γνωστοποιήσουν 
ευρύτερα, δημόσια. Συνήθως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, εξαιτίας του κινδύνου να αντιμετωπίσουν τυχόν 
αρνητική διάκριση, προκατάληψη ή/και απόρριψη. Η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να μοιραστούν τη ζωή 
τους με την οικογένεια, τους/τις φίλους/-ες και γνωστούς/-ές τους αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικής υποστήριξης 
η οποία είναι σημαντική για τη ψυχική υγεία και τη ψυχολογική ευημερία του ατόμου. Ως έννοια, το coming out, η 
«έξοδος από την ντουλάπα», είναι μια εύστοχη μεταφορά που εκφράζει την κοινωνική κατάσταση των «κρυφών» 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ανά τον κόσμο, και κυρίως τον πόνο και την καταπίεση που συνεπάγεται η συνεχής διαβίωση 
μέσα στο σκοτάδι και την (αμυντική) υποκρισία.  

https://t-zine.gr/katangeile-to/?fbclid=IwAR0cvd2DshjyKMAl_dgrDW9N1XXAkMd6BBINcHZu_6U8qe8E9YY9tOGiUZs
http://rvrn.org/?fbclid=IwAR23-QXPv0Q31D0iJUM3MPhAEUa4NjtrT6XlDhg2HOxJtIO1wneiKLphyCI
http://rvrn.org/?fbclid=IwAR23-QXPv0Q31D0iJUM3MPhAEUa4NjtrT6XlDhg2HOxJtIO1wneiKLphyCI
https://www.colouryouth.gr/pes-to-se-emas/
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Outing: Η αγγλική έκφραση “outing” αναφέρεται στην κοινοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου ενός προσώπου όταν γίνεται από τρίτους χωρίς τη συναίνεση του ιδίου του προσώπου (outing 
σου κάνουν άλλοι/-ες, coming out κάνεις εσύ ο/η/το ίδιος/-α/-ο). Το outing είναι επί της ουσίας μια πράξη βίας 
απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και γίνεται παρά τη θέλησή τους. Συνήθως γίνεται με κακόβουλο τρόπο -ένα είδος 
“ξεμπροστιάσματος”-, έχει χαρακτηριστικά κακοποίησης, ενώ παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Ιδιαίτερα στο 
σχολικό περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά, πολλές φορές, εκβίασης και εκφοβισμού είτε του ιδίου του προσώπου, 
είτε των άλλων παιδιών. 

(Από Curriculum Α’ Ενότητας) 

Βοηθητικά διαγράμματα:  

 

https://www.birmingham.ac.uk/events/black-history-month/2019/Intro-Critical-Theory.aspx  

https://www.birmingham.ac.uk/events/black-history-month/2019/Intro-Critical-Theory.aspx
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www.rebloggy.com 

4. Ενότητα 4: Καλές Πρακτικές 
• Προστατεύουμε την ιδιωτικότητα του ατόμου που εξυπηρετούμε ή του/της συναδέλφου μας, δεν 

μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του, την οικογένειά του, 
και το σεξουαλικό του προσανατολισμό με τρίτα άτομα, εκτός αν πρόκειται για κάποια πληροφορία σχετική 
και απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή του.  

• Δεν υποθέτουμε την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του άλλου ατόμου βασιζόμενοι/-
ες/-α στην εξωτερική του εμφάνιση, στον τρόπο που μιλάει ή κινείται στο χώρο.  

• Παρόλα αυτά, δεν αγνοούμε πλήρως τα συμφραζόμενα, καθώς ούτε η αγνόηση είναι πάντα η ιδανική 
μεταχείριση. Ας πούμε, αν δούμε κάποιο άτομο με εμφάνιση που ξεφεύγει από τις έμφυλες νόρμες και 
μπορεί να δέχεται πειράγματα ή περίεργα βλέμματα στην υπηρεσία, προστατεύουμε την ταυτότητά του, 
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προσφέροντας όσο μεγαλύτερη ιδιωτικότητα είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και 
παρεμβαίνοντας σε τέτοιες συμπεριφορές τρίτων ατόμων.  

• Γνωρίζουμε ότι πολλά τρανς άτομα δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα έγγραφά τους καθώς πρόκειται για μια 
χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία από την οποία πολλοί/-ες/-α αποκλείονται, οπότε υπάρχει πιθανότητα 
το όνομα, το φύλο, και η φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας και άλλων εγγράφων να μη συνάδουν 
με την εμφάνιση και την ταυτότητα που έχουμε μπροστά μας. 

• Αποφεύγουμε έμφυλες προσφωνήσεις όπως “κύριος/κυρία/κοπελιά/νεαρός”, εκτός αν καταλάβουμε από 
τα λεγόμενα του ατόμου τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται. Προσπαθούμε να μη χρησιμοποιούμε, όπου 
είναι εφικτό, έμφυλη γλώσσα που οδηγεί σε υποθέσεις. Π.χ. αντί να ρωτήσουμε “ο σύζυγος/η σύζυγος;” 
μπορούμε να ρωτήσουμε “υπάρχει σύζυγος;”. 

• Αντίστοιχα, προσπαθούμε να αποφεύγουμε έμφυλη γλώσσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες και δεν 
υποθέτουμε το φύλο του ατόμου από τη φωνή του. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν συμπεριληπτική 
γλώσσα και σε επίσημη επικοινωνία, αλληλογραφία, δελτία τύπου κ.λπ., καθώς και όταν αναλαμβάνουμε 
τη διοργάνωση συναντήσεων ή εκδηλώσεων. 

• Αν καταλάβουμε ή μας επικοινωνήσει το άτομο ότι χρησιμοποιεί άλλο όνομα ή/και αντωνυμίες από αυτές 
που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφά του, καταφεύγουμε σε μία λύση που να σέβεται την ταυτότητα 
του ατόμου. Για παράδειγμα, ακολουθούμε τις διαδικασίες όπως προβλέπονται νομικά, χρησιμοποιώντας 
το όνομα και το φύλο που αναγράφονται στην ταυτότητα, αλλά σε εσωτερικά αρχεία της υπηρεσίας 
μπορούμε να σημειώσουμε και το όνομα που χρησιμοποιεί το άτομο, ώστε να του απευθύνονται με τον 
σωστό τρόπο μέχρι την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του. Προσπαθούμε να μην επαναλαμβάνουμε ή 
καλούμε δυνατά το “νεκρό όνομα” ενός τρανς ατόμου.  

• Όταν ένα άτομο μας εξηγεί την ιδιαιτερότητα κάποιας κατάστασης και εκφράζει αυτό που χρειάζεται, του 
δίνουμε χώρο και ακούμε, καθώς κάθε άτομο έχει διαφορετικές νομικές/διοικητικές ανάγκες και 
προβλήματα, και δεν ταιριάζουν πάντα λύσεις “πασπαρτού”. 

• Αν παρατηρήσουμε ομοφοβικές/τρανσφοβικές/αμφιφοβικές/ιντερφοβικές συμπεριφορές από 
συναδέλφους χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για να τους αναδείξουμε πώς θα μπορούσαν να χειριστούν 
την κατάσταση καλύτερα. 

• Αν εξυπηρετούμενα ή συνάδελφα άτομα μας κάνουν coming out σε σχέση με τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους, δεν κοινοποιούμε τις πληροφορίες αυτές 
σε τρίτα άτομα (outing) αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο νιώθουν άνετα. Μπορούμε 
να κάνουμε ερωτήσεις όπως “Σε ποια πλαίσια/άτομα είσαι out;”, “Πώς να σου απευθύνομαι μπροστά σε 
άλλα άτομα;” 

• Λαμβάνουμε υπόψη τις πολλαπλές ταυτότητες που φέρουν τα άτομα και τις πολλαπλές μορφές καταπίεσης 
που αυτές συνεπάγονται, π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγ-ισσ-ες/-α, μετανάστ-ρι-ες/-α, ανάπηροι/-ες/-α, γονείς, 
οροθετικοί/-ές/-ά, όταν καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε κάποιο άτομο. 

• Άλλες καλές πρακτικές για τη σωστή απεύθυνση σε τρανς άτομα: 
o Όταν δεν ξέρουμε τις αντωνυμίες ενός ατόμου περιμένουμε να δούμε ποιες αντωνυμίες χρησιμοποιεί 

το ίδιο για τον εαυτό του, προτιμώντας ως τότε τη χρήση μη έμφυλων εκφράσεων. Αν δεν πάρουμε 
αυτή την πληροφορία, αλλά χρειάζεται για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε έμφυλη γλώσσα, 
μπορούμε να ρωτήσουμε το όνομα που χρησιμοποιεί. Αν το άτομο χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα 
από αυτό των εγγράφων του, λογικά θα μας επισημάνει την ασυμφωνία. 
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o Αν κάποιο άτομο μας επισημάνει ότι κάναμε λάθος, ή αν εμείς το συνειδητοποιήσουμε, το 
αναγνωρίζουμε, ζητάμε συγνώμη, διορθώνουμε, και προχωράμε χωρίς να το κάνουμε μεγαλύτερο 
ζήτημα.  

o Μιλάμε χρησιμοποιώντας τα σωστά ονόματα και αντωνυμίες τόσο μπροστά στα ενδιαφερόμενα άτομα, 
όσο και όταν δεν μας ακούν. 

o Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον/-α/-ό άλλον/-η/-ο όταν χρησιμοποιεί λάθος αντωνυμίες/όνομα 
για τρίτο άτομο, το κάνουμε κατ’ ιδίαν, σεβόμενοι/-ες/-α την ιδιωτικότητα, και προσπαθούμε να το 
κάνουμε με τρόπο όχι δηκτικό, αλλά χρησιμοποιώντας ταύτιση, για παράδειγμα “κι εγώ το έκανα 
συνέχεια λάθος αλλά τώρα που έχω εξασκηθεί παραπάνω παρατηρώ ότι η τάδε νιώθει πιο άνετα γύρω 
μου”.  

o Αν δεν είμαστε οι/τα ίδιοι/-ες/-α διατεθειμένοι/-ες/-α να μιλήσουμε σε κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί 
λάθος αντωνυμίες ή ονόματα, συνεργαζόμαστε και ζητάμε τη βοήθεια κάποιου/-ας άλλου/-ης 
συναδέλφου που πιθανόν μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. 

o Όσον αφορά τη χρήση αντωνυμιών διαφορετικών από αυτές που είχαμε συνηθίσει, βοηθάει η 
προσωπική εξάσκηση όταν είμαστε μόνοι/-ες/-α μας ώστε να εξοικειωθούμε με τη χρήση τους. 

• Αν μπορούμε να επηρεάσουμε τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών, στοχεύουμε στο να 
είναι όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικές για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

• Όταν διορθώνουμε/επισημαίνουμε λάθη σε συναδέλφους, τους δίνουμε το προβάδισμα της αμφιβολίας, 
εκφράζοντας ότι σίγουρα πιστεύουμε πως οι προθέσεις ήταν θετικές και δεν είχαν συνειδητοποιήσει τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει η πράξη τους. Επισημαίνουμε ότι η κριτική που ασκούμε αφορά τις πράξεις 
τους και όχι την ταυτότητά τους ως άτομα, ότι δηλαδή δεν τους κάνουμε προσωπική επίθεση. 

• Διαχωρίζουμε την έννοια της αποδοχής από την έννοια της ευαισθητοποίησης. Μπορεί να είμαστε 
ανοιχτοί/-ες/-α σε κάθε διαφορετική ταυτότητα, αλλά μια διαδικασία ευαισθητοποίησης στοχεύει στο να 
γνωρίσουμε πιο εξειδικευμένα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνικής ομάδας, καθώς και 
καλές πρακτικές που δεν είναι προφανείς χωρίς πρότερη εξοικείωση. 

• Αν έχουμε θέση επίβλεψης/συντονισμού που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες, καθιερώνουμε ένα σύστημα 
επιτήρησης/εσωτερικής αξιολόγησης για τη συνεργασία και τη σωστή συμπεριφορά των υπαλλήλων, ένα 
σύστημα παραπόνων/αξιολόγησης προσβάσιμο στους/στις πολίτες/-ισσες, με σκοπό τη λήψη 
ανατροφοδότησης, διοργανώνουμε επιμορφώσεις ευαισθητοποίησης για το προσωπικό, γνωστοποιούμε 
τη δυνατότητα συζήτησης “δύσκολων” θεμάτων με σκοπό την επίλυσή τους. 

• Στις περιπτώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων/-ισσών ή μεταναστών/-ριών, γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
βιώνουν, αντιλαμβάνονται, περιγράφουν και εκφράζουν την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους, ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια 
ενδέχεται να διαφέρει από όσα γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, οπότε προσέχουμε να μην 
ετεροπροσδιορίζουμε τα άτομα βάσει των δικών μας αντιλήψεων και γνώσεων. 

• Εκπαιδευόμαστε σχετικά με ταυτότητες, η προστασία των δικαιωμάτων των οποίων δεν προβλέπεται 
νομικά, όπως π.χ. τους ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, ή τα non-binary και ίντερσεξ άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα 
για τρίτη/κενή επιλογή φύλου, ώστε να αποφεύγουμε τη χρήση κακοποιητικής γλώσσας και να μπορούμε 
να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά κάθε άτομο βάσει των δικών του αναγκών, εξομαλύνοντας με τη 
συμπεριφορά μας τα αρνητικά βιώματα που προκαλούν τα κενά στη νομοθεσία. 

• Καλές πρακτικές σχετικά με ίντερσεξ ζητήματα: 
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o Χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ακολουθούμε τις γενικότερες καλές πρακτικές σχετικά με τη 
μη υπόθεση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου του ατόμου, τη χρήση σωστών 
αντωνυμιών και την αποφυγή έμφυλων προσδιορισμών αν το άτομο δεν μας έχει δηλώσει το ίδιο 
τον αυτοπροσδιορισμό του. 

o Στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συμπερίληψη ίντερσεξ ζητημάτων στον σχολικό κανονισμό, 
πρόβλεψη για ασφαλή πρόσβαση σε τουαλέτες και αποδυτήρια, διοργάνωση επιμμορφώσεων 
ευαισθητοποίησης για γονείς και προσωπικό· στελέχωση σχολείων με ειδικά καταρτισμένους 
ψυχολόγους σε ΛΟΑΤΚ+ και συγκεκριμένα σε ίντερσεξ ζητήματα για την υποστήριξη των 
μαθητών/-ριών· διευκόλυνση στις διαδικασίες απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών 
καθώς συχνά αποτελεί ένα μη ασφαλές περιβάλλον για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά.  

o Στη διοίκηση της υγείας: παροχή της δυνατότητας στους/στις/στα ασθενείς να νοσηλεύονται σε 
θαλάμους που αντιστοιχούν στο φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται· διαφύλαξη της 
ιδιωτικότητας των ασθενών, μη κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών τους σε τρίτα άτομα 
αν δεν είναι απαραίτητο· διευκόλυνση των ασθενών να επιλέγουν το φύλο του ιατρού τους ώστε 
να νιώθουν ασφαλείς· λήψη πλήρως ενημερωμένης συναίνεσης των γονέων για κάθε διοικητική 
απόφαση που αφορά ίντερσεξ βρέφη. 

• Καλές πρακτικές για αντιμετώπιση θεσμικών κενών που αφορούν τους ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς και τα παιδιά τους:  
o Χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας 
o Λήψη αποφάσεων με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμα του παιδιού για 

διατήρηση της ταυτότητάς του, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας, του ονόματος και των 
οικογενειακών σχέσεών του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον νόμο (Αρ. 3 και 8 Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 

 

Από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη δημιουργήθηκε ένα οδηγός με τίτλο: «Ποιον Έχω 
Απέναντί μου: Οδηγός Διαφορετικότητας για Δημόσιους Υπαλλήλους με Σκοπό την Καταπολέμηση των 
Διακρίσεων», που σκοπό έχει να επιμορφώσει, αλλά και να προστατεύσει πολλές ομάδες-κατηγορίες 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με τις δημοσιές υπηρεσίες του κράτους.  

Ο ΣτΠ ορίστηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, για τις περιπτώσεις που αυτή 
παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες, με το άρθρο 19 παρ. 1 του νόμου 3304/2005. Επιπλέον, με το 
άρθρο 20, παρ. 2 του ίδιου νόμου επεκτείνεται η αρμοδιότητα του ΣτΠ και σε ζητήματα διακριτικής 
μεταχείρισης εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, ενεργώντας «ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.» 

Ο ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τον νόμο 3304/2005, 
επισημαίνει ότι «ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκτός από κοινωνικό δεδομένο αποτελεί στοιχείο της 
προσωπικότητας του ατόμου και προστατεύεται αυτοτελώς τόσο από την εθνική και διεθνή νομοθεσία 
που δεσμεύει τη χώρα, όσο και από την ίδια τη συνταγματική μας έννομη τάξη, στο πλαίσιο της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και του σεβασμού της 
αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγματος)».  
(Οικογένειες Ουράνιο Τόξο) 
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5. Ενότητα 5: Τι πρόκειται να αντιμετωπίσω; Πώς θα το 
διαχειριστώ; 

Σενάρια:  

• Ακούς τη συνάδελφο από το διπλανό γραφείο να συζητά με άλλο συνάδελφο ότι κλήθηκε να εξυπηρετήσει 
ένα άτομο που είναι οροθετικό. Μιλάει με ταραχή και στιγματιστική γλώσσα: “Ήρθε μια αδερφή με AIDS, 
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ποτέ δεν ξέρεις τί έχουν πιάσει πριν τους εξυπηρετήσεις”. Κοροϊδεύουν 
μάλιστα και την εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, που δεν συνάδει με τις έμφυλες νόρμες. Πώς αντιδράς; 

• Συνάδελφος έχει κάνει πρόσφατα coming out ως τρανς σε όλη την υπηρεσία. Ακούς άλλους συναδέλφους 
να μιλούν για αυτόν χρησιμοποιώντας τις λάθος αντωνυμίες και όνομα. Συγκεκριμένα, λένε: “Τώρα ο 
καθένας μπορεί να σου πει ότι είναι ελέφαντας κι εσύ πρέπει να κάνεις ότι τον πιστεύεις. Έρχεται η άλλη 
και περιμένει να τη φωνάζουμε Νίκο. Τι άλλο να περιμένουμε πια;” Πώς αντιδράς; Πώς θα αντιδρούσες αν 
ήξερες πως το άτομο αυτό έχει κάνει coming out σε μερικούς/-ες/-α συναδέλφους, αλλά όχι σε όλους/-ες/-
α; 

• Καλείσαι να εξυπηρετήσεις μία τρανς γυναίκα που δεν έχει αλλάξει τα έγγραφά της. Πρέπει να ελέγξεις ότι 
τα στοιχεία της θα περαστούν σωστά στο σύστημα. Πώς μπορείς να πλοηγηθείς σ’ αυτήν την 
αλληλεπίδραση αποφεύγοντας να την προσβάλλεις και σεβόμενος/-η/-ο την ταυτότητα και την ιδιωτικότητά 
της; 

• Είσαι διοικητικός υπάλληλος σε νοσοκομείο και ακούς συναδέλφους να συζητούν και να αναφέρονται με 
περιέργεια σε άτομο που εξυπηρετήθηκε νωρίτερα ως “ερμαφρόδιτο”. Τι κάνεις; 

• Καλείσαι να εξυπηρετήσεις ένα άτομο με ανδρόγυνη εμφάνιση που χρησιμοποιεί ένα έμφυλα ουδέτερο 
όνομα. Δεν είσαι σίγουρος/-η/-ο για το ποιες αντωνυμίες πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Πώς αντιδράς; 

• Μία συνάδελφος σου κάνει coming out ως τρανς και σου ζητάει να τη βοηθήσεις, με το να ενημερώσεις 
τους υπόλοιπους συναδέλφους, καθώς η ίδια δυσκολεύεται να το κάνει χωρίς υποστήριξη. Πώς αντιδράς; 
Τι της λες; 

• Προτείνεις στην υπηρεσία την οργάνωση/συμμετοχή σε μια επιμόρφωση ευαισθητοποίησης για ΛΟΑΤΚΙ+ 
ζητήματα. Η πρότασή σου συναντά άρνηση και διστακτικότητα. Κάποιος συνάδελφος λέει “Δεν 
χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα εδώ, μια χαρά είμαστε. Ξέρουμε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας.” Πώς 
απαντάς; 

• Δουλεύεις στη γραμματεία δημόσιου νοσοκομείου και δέχεσαι ένα άτομο με τυπικά ανδρική εμφάνιση που 
έχει κλείσει ραντεβού με γυναικολόγο. Πώς αντιδράς; 

• Είσαι σύμβουλος εκπαίδευσης και λαμβάνεις μία καταγγελία από γονέα ίντερσεξ παιδιού το οποίο δέχεται 
μπούλινγκ λόγω της επιθυμίας του να ντύνεται διαφορετικά. Αιτείται, ακόμη, να βρεθεί μια λύση σχετικά με 
την πρόσβαση σε τουαλέτες, καθώς το παιδί δε νιώθει ασφάλεια να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες που 
ταιριάζουν με το δηλωμένο φύλο του, και να γίνει κάποια επιμόρφωση για τους γονείς και το προσωπικό 
σχετικά με ίντερσεξ ζητήματα. Η διεύθυνση του σχολείου δεν ήταν συνεργάσιμη. Τι κάνεις; 

 

Ενθαρρύνουμε τις ομάδες να ακολουθήσουν τα εξής βήματα στην επεξεργασία των σεναρίων: 
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1. Ξεκαθαρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. 
2. Ταυτοποιούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές δράσης ασχέτως από το βαθμό βιωσιμότητάς τους. 
3. Ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής. 
4. Συζητάμε την επιλογή στην οποία καταλήξαμε. Αναλογιζόμαστε πιθανά μελλοντικά εμπόδια/επιπλοκές της 

διαδικασίας, και τον τρόπο που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 

 

(Πηγή: www.thesafezoneproject.com) 
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1. Πόσο εξοικειωμένος/-η/-ο νιώθεις με τις παρακάτω έννοιες; 
a. Λεσβία   -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
b. Ομοφυλόφιλος/-η/-ο  -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
c. Αμφιφυλόφιλος/-η/-ο (bisexual)  -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
d. Τρανς -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
e. Non-binary/άτομο εκτός του διπόλου του φύλου  -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
f. Queer  -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
g. Ιντερσεξ  -  1. Πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 

2. Απ’ όσο γνωρίζεις, έχεις κληθεί να εξυπηρετήσεις κάποιο ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο; 
a. ΛΟΑΤΚ+ πρόσφυγα; - 1. Υποθέτω πως ναι 2. Γνωρίζω σίγουρα πως ναι 3. Δε γνωρίζω 4. Σίγουρα 

όχι 
b. ΛΟΑΤΚ+ γονέα;  - 1. Υποθέτω πως ναι 2. Γνωρίζω σίγουρα πως ναι 3. Δε γνωρίζω 4. Σίγουρα όχι 
c. ΛΟΑΤΚ+ οροθετικό άτομο;  - 1. Υποθέτω πως ναι 2. Γνωρίζω σίγουρα πως ναι 3. Δε γνωρίζω 4. 

Σίγουρα όχι 
d. Ίντερσεξ άτομο;  - 1. Υποθέτω πως ναι 2. Γνωρίζω σίγουρα πως ναι 3. Δε γνωρίζω 4. Σίγουρα όχι 

3. Απ’ όσο γνωρίζεις, έχεις κάποιο/-α/-ο ΛΟΑΤΚΙ+ συναδέλφο;  - 1. Υποθέτω πως ναι 2. Γνωρίζω σίγουρα 
πως ναι 3. Δε γνωρίζω 4. Σίγουρα όχι 

4. Αν απάντησες ναι σε κάποια από τις παραπάνω δύο ερωτήσεις, πώς θα χαρακτήριζες συνολικά τον τρόπο 
που χειρίστηκες τις καταστάσεις αυτές;  
……………………………………………………………………………………………. 

5. Τι πιστεύεις πώς θα σε είχε βοηθήσει αν γνώριζες από πριν; 
……………………………………………………………………………………………. 

6. Τι θα ήθελες να αποκομίσεις από ένα σεμινάριο επιμόρφωσης σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα; 

……………………………………………………………………………………………. 
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Ειδικοί Ψυχικής Υγείας  
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης: 
ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, κοινωνικούς/-ες λειτουργούς, κ.ά. 

Μέγεθος Ομάδας: 10 - 20 άτομα 

Δομή ενότητας 

Διάρκεια  Ενότητα  

20΄ 

 

Κοιτώντας στον καθρέφτη: με τί μάτια βλέπουμε ως επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας; 

50΄ 
Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η πορεία στην 
αποπαθολογιοποίηση και τα δεδομένα στο ICD-11 

20’ Προκλήσεις στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

60’ 
Καλές πρακτικές στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και οικογένειες: βασικές 
κατευθυντήριες οδηγίες 

30’ Ανατροφοδότηση και κλείσιμο 

 

1. Ενότητα 1: Κοιτώντας στον καθρέφτη: με τι μάτια βλέπουμε 
ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας; (20’) 

Περιγραφή: Τα άτομα που συμμετέχουν καλούνται να μοιραστούν, στο βαθμό που νιώθουν άνετα, εμπειρίες που 
μπορεί να σχετίζονται με προνόμια ή περιθωριοποίηση, δική τους ή στις οικογένειες καταγωγής τους. 
Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε διαφορετικές ταυτότητες και εμπειρίες (π.χ. σωματική αναπηρία, μέλος της 
οικογένειας καταδικασμένο σε φυλάκιση στο παρόν ή το παρελθόν, εμπειρία από ανατροφή σε μονογονεϊκή 
οικογένεια, μέλος της οικογένειας με εμπειρία κατάχρησης ουσιών, ανατροφή σε πολυμελή ή ολιγομελή οικογένεια, 
εμπειρία ομόφυλης σχέσης, εμπειρία διαζυγίου, θανάτου γονέα ή συντρόφου, οικονομική δυνατότητα για 
απρόσκοπτες σπουδές, οικονομική δυνατότητα για απόκτηση εμπειρίας μέσα από πρακτική άσκηση ή άμισθη 
εργασία, οικονομική ασφάλεια, κ.ο.κ.). Ακολουθεί συζήτηση για το πώς διαφορετικές εμπειρίες προσφέρουν 
εφόδια ή δημιουργούν εμπόδια και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους εαυτούς τους και τον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη δουλειά τους ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  
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2. Ενότητα 2: Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα: Η πορεία στην αποπαθολογιοποίηση και τα δεδομένα 
στο ICD-11 ( 50’) 

Περιγραφή: Παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με θέματα σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία προς 
την αποπαθολογιοποίηση που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, 
όπως εκφράζονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των 
Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases -ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(World Health Organization). Συγκεκριμένα, στην αφαίρεση όλων των κατηγοριοποιήσεων ως ψυχική ασθένεια για 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Νόσων και των 
Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases -ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(World Health Organization) ψηφίστηκε τον Μάιο 2019 και έκτοτε διανύουμε την περίοδο προσαρμογής, ενώ ξεκινά 
να εφαρμόζεται δεσμευτικά από 1-1-2022 σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στην Ελλάδα. Η ενημέρωση και η 
ενσωμάτωση των νέων επιστημονικών δεδομένων αποτελεί υποχρέωση όλων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 

3. Ενότητα 3: Προκλήσεις στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (20’) 
Περιγραφή: Ζητάμε από τους/τις επαγγελματίες να μοιραστούν ανώνυμα με χρήση της online πλατφόρμας 
jamboard τρεις από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Στη συνέχεια, 
επιστρέφουμε στην ολομέλεια και συζητάμε για τις προκλήσεις αυτές. Η άσκηση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη 
καταγραφή, ώστε να διασφαλιστεί η άνεση των συμμετεχόντων ατόμων να μιλήσουν με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη δουλειά τους με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στην 
ολομέλεια και εντοπίζουμε αν μπορούν αυτές οι προκλήσεις να ομαδοποιηθούν σε ευρύτερες κατηγορίες. Η 
άσκηση αυτή συνιστά εργαλείο κριτικού αναστοχασμού γύρω από τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζονται 
οι επαγγελματίες για την επαρκή άσκηση του επαγγέλματος, ενώ αποτελεί και εισαγωγή στην επόμενη ενότητα.  

4. Ενότητα 4: Καλές πρακτικές στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 
και οικογένειες: βασικές κατευθυντήριες οδηγίες (60’). 

Γενικές αρχές13 
• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις 

και η βία επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

                                                

13 Οι θέσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις Χρηστίδη και Παπαθανασίου στα πλαίσια της δουλειάς τους στο 11528-Δίπλα 
Σου Γραμμή Ψυχολογική Στήριξης για λεσβίες, γκέι, αμφί και τρανς άτομα, τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς και βρίσκονται 
συγκεντρωμένες εδώ: https://orlandolgbt.gr/vasikes-arhes/  

https://orlandolgbt.gr/vasikes-arhes/
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• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας προσπαθούν να αναγνωρίζουν την επίδραση των θεσμικών εμποδίων στις ζωές 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και να βοηθούν στην ανάπτυξη συνθηκών θετικών για τα άτομα αυτά. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας προσπαθούν να κατανοούν ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να σχετίζονται 
ή να μη σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου και τις ψυχολογικές 
επιδράσεις του στρες που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ως μειονοτική ομάδα. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας επιζητούν να προετοιμάζουν εκπαιδευόμενους/-ες/-α στην ψυχολογία ώστε να 
είναι επαρκείς/-ή στη δουλειά τους με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

• Ο ομόφυλος ή ο αμφιφυλόφιλος σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αποτελούν ψυχικές ασθένειες και οι 
προσπάθειες αλλαγής τους έχει αποδειχθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτελεσματικές ή ασφαλείς. 
Για την ακρίβεια, πιθανές προσπάθειες αλλαγής του μπορεί να επιφέρουν σημαντικές βλάβες και δεν είναι 
επιστημονικά έγκυρες. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά γενικά την ψυχική υγεία, ρητά δηλώνεται ότι ο ομόφυλος 
σεξουαλικός προσανατολισμός δεν χρειάζεται να αλλάξει.  

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να προσπαθούν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του στίγματος (δηλαδή 
προκαταλήψεων, διακρίσεων και βίας), καθώς και των ποικίλων εκδηλώσεών τους σε διαφορετικά πλαίσια 
στις ζωές των λεσβιών, γκέι και αμφιφυλόφιλων.  

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας ενθαρρύνονται να αυξάνουν τη γνώση και την κατανόησή τους γύρω από την 
ομοφυλοφιλία και την αμφιφυλοφιλία μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εποπτείας και 
συμβουλευτικής.  

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι οι στάσεις και η γνώση τους για τα θέματα που 
απασχολούν τις λεσβίες, τους γκέι και τα αμφιφυλόφιλα άτομα μπορεί να επηρεάζουν την αξιολόγηση και 
τις υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και να επιζητούν εποπτεία ή κατάλληλες παραπομπές όταν χρειάζεται.  

Ταυτότητα φύλου  

• Η τρανς ταυτότητα δεν συνεπάγεται κανενός είδους έλλειμμα στην κρίση, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, 
ή τις γενικότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ικανότητες.  

• Το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και η ταυτότητα φύλου 
ενός ατόμου μπορεί να μην συμφωνεί με το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση. 

• Οι διακρίσεις και η έλλειψη ισονομίας σε βάρος των τρανς και φυλοδιαφορετικών ατόμων, είναι 
καταστροφικές για την ψυχική τους υγεία. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας κατέχουν βασική και βαρύνουσα 
ευθύνη στην προώθηση κοινωνικής αλλαγής που να μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος στην 
ψυχική υγεία και την ευζωία των τρανς ατόμων, όπως και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους, 
παίρνοντας ρητά δημόσια θέση ως επαγγελματίες ενάντια στις διακρίσεις και την έλλειψη ισονομίας. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας είναι ενήμεροι/-ες/-α για τον τρόπο με τον οποίο οι στάσεις και οι γνώσεις τους 
για την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι 
στα τρανς άτομα και τις οικογένειες τους. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν ότι τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν θετικά 
αποτελέσματα στη ζωή τους, όταν έχουν κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν την 
ταυτότητα φύλου τους. 
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ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες 
Οι διεθνείς εταιρείες ψυχικής υγείας, καθώς και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων υποστηρίζουν την νομική 
αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, την παιδοθεσία, την συν-γονεϊκότητα και την 
από κοινού αναδοχή ή επιμέλεια παιδιών. Επιπλέον: 

• Σύμφωνα με διεθνή ερευνητικά δεδομένα που μελέτησαν παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς, 
δεν παρουσιάζεται διαφορά στην ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και την ψυχική υγεία σε σχέση με 
παιδιά που μεγαλώνουν με ετερόφυλους γονείς.  

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη σημαντικότητα των σχέσεων των 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να κατανοούν τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ 
γονείς. 

• Οι ειδικοί ψυχικής υγείας επιζητούν να κατανοήσουν ότι η γονεϊκότητα και ο σχηματισμός οικογένειας στα 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα μπορεί να πάρει πολλές μορφές. 

• Για πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ένα στενό πλαίσιο κοντινών φίλων μπορεί να αποτελεί μία διαφορετική δομή 
οικογένειας -που να μη βασίζεται σε βιολογικές ή νομικά αναγνωρισμένες σχέσεις. Αυτού του τύπου οι 
οικογένειες από επιλογή, παρέχουν στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κοινωνικούς δεσμούς και ένα οικογενειακό πλαίσιο 
πολλές φορές πιο σημαντικό για τα ίδια από τη βιολογική οικογένειά τους. Τέτοιου είδους οικογενειακές 
δομές μπορούν να μειώσουν τις συνέπειες του στίγματος και της απουσίας θεσμικής ή νομικής 
αναγνώρισης. 

Τι οφείλουμε να κάνουμε 
• Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου 

αποτελούν διακριτές έννοιες, που δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται και τις διαχωρίζουμε όταν 
δουλεύουμε με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

• Κατανοούμε ότι το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και 
ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου μπορεί να μην συμφωνεί με το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση. 

• Αναγνωρίζουμε πως το στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η βία επηρεάζουν την υγεία και την 
ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

• Αναγνωρίζουμε την επίδραση των θεσμικών εμποδίων στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και βοηθάμε στην 
ανάπτυξη συνθηκών θετικών για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

• Αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλομορφία στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου είναι 
φυσιολογική και δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια. 

• Δημιουργούμε υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα άτομα να μπορούν να εξερευνήσουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους.  

• Αναγνωρίζουμε τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις μας, και τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειες τους και 
αναζητούμε συμβουλευτική ή κάνουμε κατάλληλες παραπομπές όταν χρειάζεται. 

• Προσπαθούμε να κατανοούμε ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να σχετίζονται ή να μη σχετίζονται με 
την ταυτότητα φύλου ενός τρανς ατόμου και τις ψυχολογικές επιδράσεις του στρες που βιώνουν ως 
μειονοτική ομάδα. 

• Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την σημαντικότητά τους, ανεξάρτητα 
από το αν είναι νομικά αναγνωρισμένες ή όχι. 
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• Κατανοούμε τις επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές στην ταυτότητα και την έκφραση φύλου στις ρομαντικές 
και σεξουαλικές σχέσεις των τρανς ατόμων. 

• Κατανοούμε τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ως γονείς. 

• Αναγνωρίζουμε ότι οι οικογένειες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορεί να περιλαμβάνουν άτομα που δεν 
συνδέονται νομικά ή βιολογικά και ότι η γονεϊκότητα και ο σχηματισμός οικογένειας μπορούν να πάρουν 
πολλές μορφές. 

• Προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο μη ετερόφυλος σεξουαλικός 
προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου στη σχέση με την οικογένεια καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν το 
άτομο έχει προβεί σε coming out.  

• Λαμβάνουμε υπ’όψιν τις προκλήσεις που συνδέονται με τις πολλαπλές και συχνά συγκρουόμενες 
κανονιστικές αξίες και πεποιθήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και 
εθνικές μειονοτικές ομάδες. 

• Αναλογιζόμαστε τις επιρροές της θρησκείας και της πνευματικότητας στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

• Αναγνωρίζουμε τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και ηλικίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τις 
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα όσο και την ψυχική 
ανθεκτικότητα που μπορεί να αναπτύξουν. 

• Αναγνωρίζουμε τα ειδικά προβλήματα και τους παράγοντες επικινδυνότητας που υπάρχουν για τα νέα 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (π.χ. την έκταση και τις συνέπειες του ομοφοβικού bullying). 

• Λαμβάνουμε υπ’όψιν  τις ειδικές προκλήσεις που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με σωματικές, αισθητηριακές 
και γνωστικο-συναισθηματικές αναπηρίες. 

• Ενημερωνόμαστε για και κατανοούμε τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές και τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων. 

• Αναλογιζόμαστε τις επιπτώσεις του κοινωνικό-οικονομικού επίπεδου στην ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόμων. 

• Αναγνωρίζουμε τα ειδικά εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

• Αυξάνουμε τη γνώση και την κατανόησή για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 
μέσα από συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εποπτεία, και επαγγελματική συμβουλευτική. 

• Στη χρήση και την διάχυση ερευνών σχετικών με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα πλήρως και με ακρίβεια, και λαμβάνουμε υπ’όψιν πιθανή λανθασμένη 
χρήση των ερευνητικών ευρημάτων. 

• Αναγνωρίζουμε τα δυνατά οφέλη από μία διεπιστημονική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών προς τα 
τρανς άτομα, και προσπαθούμε να δουλεύουμε συνεργατικά. 

• Προετοιμάζουμε εκπαιδευόμενους/-ες/-α στην ψυχολογία ώστε να είναι επαρκείς/-ή στη δουλειά τους με 
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.  

• Αναγνωρίζουμε ότι τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στη ζωή τους, όταν 
έχουν κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα φύλου τους. 

• Προωθούμε κοινωνική αλλαγή που μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος στην ψυχική υγεία και 
την ευζωία των τρανς ατόμων. 

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε 

• Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του ατόμου. 

• Δεν θεωρούμε την αμφιφυλοφιλία ως ένδειξη αναποφασιστικότητας ή ως μεταβατικό στάδιο. 
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• Δεν υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα από το ίδιο το άτομο τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου του. 

• Δεν υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί. 

• Δεν υποθέτουμε και δεν ρωτάμε στοιχεία για την ανατομία (βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου) ενός ατόμου. 

• Δεν ερμηνεύουμε, ούτε αναζητούμε στοιχεία που να “αιτιολογούν” τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 
την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου. 

• Δεν θεωρούμε τη διερεύνηση σεξουαλικού προσανατολισμού ή τη ρευστότητα στην ταυτότητα φύλου 
αυτόνομα συμπτώματά διαταραχών ή ένδειξη ψυχοπαθολογίας. 

• Δεν θεωρούμε ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά εντός του διπόλου 
των φύλων. 

• Δεν υποθέτουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου με βάση την 
εξωτερική του εμφάνιση ή την έκφραση του φύλου του. 

• Δεν αντιμετωπίζουμε τη δυσφορία φύλου ως ψυχική διαταραχή και δεν θεωρούμε ότι εκφράζεται ή βιώνεται 
με τον ίδιο τρόπο από όλα τα τρανς άτομα. 

• Δεν συμβουλεύουμε ίντερσεξ άτομα να προβούν σε επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές ενέργειες που δεν είναι 
απαραίτητες για την υγεία τους, εάν δεν το επιθυμούν. 

• Δε συμβουλεύουμε τρανς άτομα να προβούν σε ιατρικές παρεμβάσεις φυλομετάβασης εάν δεν το 
επιθυμούν. Αντίστοιχα δεν τα αποθαρρύνουμε να το πράξουν, εφόσον το επιθυμούν. 

• Δε χρησιμοποιούμε άλλο όνομα ή αντωνυμίες, από αυτά που μας υποδεικνύει ένα τρανς άτομο με τον 
αυτοπροσδιορισμό του. 

• Δεν ερμηνεύουμε τη δομή και μορφή των διαπροσωπικών σχέσεων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, με βάση τα 
ετεροκανονικά και έμφυλα στερεότυπα. 

• Δεν αρνούμαστε, ούτε παραβλέπουμε τον γονεϊκό ρόλο κανενός/καμίας από τους ομόφυλους γονείς ενός 
παιδιού, ανεξάρτητα από το αν έχει νομικά αναγνωρισμένη σχέση με το παιδί του. 

 

5. Ενότητα 5: Ανατροφοδότηση και κλείσιμο (30’) 
Περιγραφή: Συζήτηση στην ολομέλεια για το τί κρατούν οι επαγγελματίες από το σεμινάριο επιμόρφωσης και τις 
αλλαγές που δεσμεύονται να κάνουν στην πρακτική τους.  
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Επαγγελματίες του Τομέα Δικαιοσύνης  
Ομάδα Στόχος: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης: 
δικαστικούς υπάλληλους, δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. 

Μέγεθος Ομάδας: 10 - 20 άτομα. 

Δομή ενότητας 

Διάρκεια  Ενότητα  

20΄ Ενημέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 

20΄ Δυσκολίες στην πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υπηρεσίες   

20’ Καταγγελίες - καταγραφές 

60’ Καλές πρακτικές 

50’ Τι πρόκειται να αντιμετωπίσω; Πώς θα το διαχειριστώ; 

10’ Κλείσιμο 

 

1. Ενότητα 1: Ενημέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση 
στην Ελλάδα 

Ισχύουσα νομοθεσία 
• Παρόλο που ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι κατοχυρωμένος νομικά, το Σύνταγμα δεν 

προσδιορίζει ετερόφυλα ζευγάρια, οπότε αφήνει ανοιχτό το νομικό περιθώριο για γάμους ομόφυλων 
ζευγαριών. 

• Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Ν.3304/2005). 

• Αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (Ν.3896/2010) - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/54/ΕΚ. 
Άρθρο 3 παρ. 2β: “Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.” 

• Τα τρανς άτομα έχουν το δικαίωμα στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους με μία αίτηση στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο βάσει του εσωτερικού και προσωπικού τρόπου, με τον οποίο βιώνουν το φύλο 
τους, και χωρίς ιατρικές/ψυχιατρικές προϋποθέσεις (4491/2017). 

• Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 17ο 
έτος της ηλικίας τους, με ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, και τους ανηλίκους που 
έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση 
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διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας για 
2 έτη. 

o Προϋπόθεση είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο. 
o Δεν προβλέπεται τρίτη επιλογή φύλου. 

• Άρση του 347 του Π.Κ. του 2015 που τιμωρούσε την “παρά φύση ασέλγεια” μεταξύ αρρένων, εξίσωση 
ηλικιακών ορίων συγκατάθεσης της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. 

• Το Σύμφωνο Συμβίωσης επεκτάθηκε το 2015 ώστε να περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια (4356/2015) 
μετά από καταδίκη της Ελλάδας το 2013 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 
υπόθεση “Βαλλιανάτος και λοιποί κατά Ελλάδας” για τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από τον 
προηγούμενο νόμο. 

o ΔΕΝ περιλαμβάνει διάταξη για την τεκνοθεσία. 

• Ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν αναγνωρίζεται νομικά. Γάμοι ατόμων του ίδιου φύλου που έχουν 
συναφθεί εντός Ε.Ε. αναγνωρίζονται από το 2018 ως προς το δικαίωμα διαμονής του/της συζύγου λόγω 
απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ν.4285/2014: Τροποποίηση του Ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (Ν. 328). Προστασία από διακρίσεις στην παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών, συμπερίληψη έμμεσης διάκρισης, ρητορικής/εγκλημάτων μίσους, προτροπή σε 
βία. Συμπεριλαμβάνεται σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου. 
«Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την 
άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 
και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε 
χιλιάδων (10.000- 25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3,φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000- 50.000) ευρώ.» 

• Ν. 4443/2016: Μέρος Α’ (Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης), Κεφ. Α’, Άρθρο 1: Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ. Συμπεριλαμβάνεται η 
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός στην προστασία από 
διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ. 

• Καταψήφιση τροποποίησης Συντάγματος (άρθρο 5&2) για απαγόρευση διακρίσεων η οποία προέβλεπε 
τη ρητή προσθήκη για την ταυτότητα φύλου, χαρακτηριστικά φύλου, και σεξουαλικό προσανατολισμό 
(25/11/2019). 

• Δεν προβλέπεται νομικά η από κοινού τεκνοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια. Δεν προβλέπεται νομικά η 
τεκνοθεσία παιδιού του άλλου συντρόφου σε ομόφυλα ζευγάρια. 

• Επιτρέπεται η αναδοχή τέκνων από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
(4538/2018). 

Το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) υιοθετεί το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (8 Δεκεμβρίου 2020) με παράλληλη προσπάθεια υλοποίησης 
συντονισμού δράσεων για την άμβλυνση ή/και εξάλειψη αυτών των φαινομένων.  

Αποπαθολογιοποίηση 

• Η ομοφυλοφιλία αποπαθολογιοποιήθηκε από το DSM-II (Diagnostic and Statistical Manual της 
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας) το 1973. 

https://moj.gov.gr/wp-content/uploads/2021/01/Ethniko-Sxedio-Drasis-kata-tou-Ratsismou-kai-tis-Misallodoxias_final_cover.pdf
https://moj.gov.gr/wp-content/uploads/2021/01/Ethniko-Sxedio-Drasis-kata-tou-Ratsismou-kai-tis-Misallodoxias_final_cover.pdf
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• Η τρανς κατάσταση και η παρενδυσία αποπαθολογιοποιήθηκαν μερικώς στο DSM-V το 2013, με την 
αντικατάσταση της διαγνωστικής κατηγορίας “Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου” από τη “Δυσφορία Φύλου”, 
αλλά ταυτόχρονα το προαναφερθέν εγχειρίδιο αντικατέστησε την κατηγορία της “Φετιχιστικής 
Παρενδυσίας” από την “Παρενδυτική διαταραχή”. 

• Αφαιρέθηκαν από την 11η αναθεώρηση του ICD, το 2018, όλοι οι διαγνωστικοί κώδικες που σχετίζονται 
με την έκφραση και την ταυτότητα φύλου, και το σεξουαλικό προσανατολισμό και περιλαμβάνονταν στο 
κεφάλαιο “Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές”. Συμπεριλήφθη ο κώδικας “Ασυμφωνία φύλου” στο 
νέο κεφάλαιο “Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία”. 

 

2. Ενότητα 2. Δυσκολίες στην πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 
στις υπηρεσίες  

Ο Μαυρoγιώργος (Αθανασούλα–Ρέππα & Συνεργάτες, 1999: 101) ορίζει την επιµόρφωση ως «το σύνολο των 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται µε τη σύλληψη, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ειδικών 
προγραµµάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εµπλουτισµό, τη βελτίωση, την αναβάθµιση και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών– θεωρητικών ή πρακτικών, επαγγελµατικών και προσωπικών 
ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων». 

Στερεότυπα και διακρίσεις  

Το στερεότυπο είναι μια συμπεριφορά ή πεποίθηση για ένα άτομο ή άτομα βασισμένες σε τάσεις ή χαρακτηριστικά 
που έχουν τα ίδια ή οι ομάδες στις οποίες ανήκουν. Ένας εναλλακτικός ορισμός του στερεότυπου είναι: 
Μια προδικασμένη ή υπεραπλουστευμένη γενίκευση για μια ολόκληρη ομάδα ατόμων χωρίς έμφαση στις ατομικές 
διαφοροποιήσεις τους. 

Παραδείγματα στερεότυπων είναι: 

• Όλες οι λεσβίες είναι αρσενικά. 

• Όλοι οι αστυνομικοί αυθαιρετούν. Κλπ. 

Τα στερεότυπα είναι προκαθορισμένα και καρικατούρες αντιλήψεων, οι οποίες προκύπτουν από την απόδοση των 
ίδιων γενικών χαρακτηριστικών σε όλα τα μέλη ορισμένων ομάδων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά τους 
χαρακτηριστικά. Τα στερεότυπα μπορεί να οδηγήσουν σε προκαταλήψεις ενάντια σε άλλες ομάδες και, σε 
τελευταίο στάδιο, να προκαλέσουν συμπεριφορές και δράσεις. 

Η έννοια της προκατάληψης σχετίζεται με την έννοια του στερεοτύπου. Η προκατάληψη είναι μια εκ των προτέρων 
κρίση και προκαθορισμένη ιδέα ή συμπεριφορά έναντι άλλων προσώπων ή ομάδων. Οι προκαταλήψεις είναι συχνά 
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αρνητικές και τυπικά βασίζονται σε φήμες, παραδοχές, αισθήματα και πεποιθήσεις, παρά σε γνώση και γεγονότα. 
Οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τόσο τις δράσεις μας όσο και τις ερμηνείες επί των πράξεων των άλλων. 

Διάκριση: Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει νομικούς ορισμούς των διακρίσεων. Οι διακρίσεις καλύπτουν 
τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις. Ο ακόλουθος ορισμός των διακρίσεων είναι ευρύτερος και 
αντανακλά τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και άλλων μειονοτικών ομάδων σε πολλές χώρες: 
“Διάκριση υφίσταται όταν μέλη μιας πιο ισχυρής κοινωνικής ομάδας συμπεριφέρονται άδικα ή σκληρά στα μέλη 
μιας λιγότερο ισχυρής κοινωνικής ομάδας. Η διάκριση μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων 
τόσο των ατομικών πράξεων μίσους ή αδικίας όσο και θεσμικών αρνήσεων των προνομίων που χορηγήθηκαν σε 
άλλες ομάδες.” 

Νομικός ορισμός της διάκρισης 
Η Διάκριση ορίζεται νομικά ως αδικαιολόγητη, άνιση μεταχείριση: 

a. Άμεση διάκριση συντρέχει όταν, για έναν λόγο σχετιζόμενο με ένα ή περισσότερα απαγορευμένα πεδία, 
ένα άτομο ή ομάδα ατόμων αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων σε 
σύγκριση με το πώς αντιμετωπίζεται, πώς αντιμετωπίστηκε και πώς θα αντιμετωπιζόταν σε όμοια 
κατάσταση, ή όταν, για λόγο σχετιζόμενο με ένα ή περισσότερα απαγορευμένα πεδία, ένα άτομο ή ομάδα 
ατόμων υπόκειται σε βλάβη. 
Σε απλούστερους όρους: Άμεση διάκριση υφίσταται όταν ένα άτομο ή ομάδα ατόμων γίνεται αντικείμενο 
μεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής από την πλειονότητα του πληθυσμού εξαιτίας της συμμετοχής σε 
μειονοτική ομάδα. 
Παράδειγμα θα ήταν η άρνηση ενός αστυνομικού να καταχωρήσει καταγγελία για εγκληματική πράξη διότι 
το θύμα είναι τρανς γυναίκα Ρομά ή προέρχεται από μειονοτική θρησκευτική κοινότητα. 

b. Έμμεση διάκριση συντρέχει όταν μια διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει άτομα που έχουν καθεστώς ή ένα 
χαρακτηριστικό συνδεδεμένο με ένα ή περισσότερα πεδία (συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού 
προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου) σε συγκεκριμένη μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλα 
άτομα, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό 
σκοπό, και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι κατάλληλα και αναγκαία. 
Με απλά λόγια: Έμμεση διάκριση υφίσταται όταν ορισμένες πρακτικές, κανόνες ή πολιτικές θέτουν ένα 
άτομο ή ομάδα ατόμων σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τα μέλη της πλειονότητας. Η έμμεση διάκριση 
είναι μερικές φορές δυσχερέστερη από την άμεση διάκριση να εντοπιστεί. 
 

3. Ενότητα 3. Καταγγελίες – Καταγραφές 
Ορισμός 
Έγκλημα μίσους: Μία εγκληματική πράξη με κίνητρο προκατάληψης. 
Τα εγκλήματα μίσους περιέχουν εκφοβισμό, απειλές, υλικές ζημιές, επίθεση, δολοφονία ή οποιοδήποτε άλλο 
ποινικό αδίκημα στο οποίο το θύμα, οι εγκαταστάσεις ή ο στόχος του αδικήματος επελέγησαν εξαιτίας της 
πραγματικής ή της εικαζόμενης σύνδεσής τους, προσκόλλησής τους, υπαγωγής τους, υποστήριξής τους ή 
συμμετοχής τους σε προστατευόμενη ομάδα. Τα δύο βασικά συστατικά του εγκλήματος μίσους είναι: 

a) η διαπραχθείσα εγκληματική πράξη και 



 

180 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

b) το κίνητρο προκατάληψης του δράστη. 
Χωρίς τα δύο παραπάνω συστατικά, ένα περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα μίσους. Τα εγκλήματα μίσους 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι εγκληματικές πράξεις με κίνητρο την προκατάληψη. Πρόκειται για εγκλήματα 
μίσους όπου το θύμα, οι εγκαταστάσεις ή ο στόχος του αδικήματος επελέγησαν εξαιτίας της πραγματικής ή της 
εικαζόμενης σύνδεσής τους, προσκόλλησής τους, υπαγωγής τους, υποστήριξής τους ή συμμετοχής τους στη 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Πρέπει να υφίσταται μια εύλογη υπόνοια ότι το κίνητρο του δράστη είναι ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου του θύματος. 

Τα περιστατικά μίσους είναι περιστατικά, πράξεις ή εκφράσεις μη ανοχής με το κίνητρο προκατάληψης, το οποίο 
δεν μπορεί να φθάσει το όριο των εγκλημάτων μίσους, διότι απουσιάζουν επαρκείς αποδείξεις, ενώπιον 
δικαστηρίου, για τη θεμελίωση του ποινικού αδικήματος ή του κινήτρου της προκατάληψης, ή διότι η ίδια η πράξη 
δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα υπό την εθνική νομοθεσία. Το να απευθύνεις φωναχτά σε κάποιον στον δρόμο μια 
τρανσφοβική παρατήρηση μπορεί να είναι περιστατικό μίσους εάν η κραυγή και η συσχετιζόμενη συμπεριφορά δεν 
είναι επαρκείς να δικαιολογήσουν το ποινικό αδίκημα. 

Η ρητορική μίσους αναφέρεται στις δημόσιες εκφράσεις οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν 
την έχθρα, τις διακρίσεις ή τη βία προς μια μειονοτική ομάδα – για παράδειγμα, οι δηλώσεις από πολιτικούς ή 
θρησκευτικούς ηγέτες ή άλλους ηγέτες επιρροής της κοινής γνώμης, οι οποίες κυκλοφορούν από τον τύπο ή το 
διαδίκτυο και στοχεύουν στην υποκίνηση μίσους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, συστήνονται Υπηρεσίες 
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του 132/2012 Π.Δ., όπως 
τροποποιήθηκε με το 178/2014 Π.Δ., ιδρύονται δύο (2) Τμήματα και εξήντα οχτώ (68) Γραφεία Αντιμετώπισης 
Ρατσιστικής Βίας σε όλη την Ελλάδα. 

Σκοπός της ίδρυσης των Υπηρεσιών αυτών είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας που 
εκδηλώνεται κατά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων με ρατσιστικά κίνητρα και υπόβαθρο. 

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το επιτελικό έργο για το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει αναλάβει το 1ο 
Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (πρώην 1ο 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων), που διεύρυνε τις αρμοδιότητές του και επί χειρισμού θεμάτων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Ειδικότερα: 
Συνεργάζεται με συναρμόδιους κρατικούς ή μη φορείς, καθώς και με Υπηρεσίες, Αρχές, Φορείς και Οργανισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών σε πληροφοριακό επίπεδο, για την πληρέστερη αντιμετώπιση του 
ρατσιστικού φαινομένου. 
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Μελετά, αναλύει και αξιοποιεί κατάλληλα τις σχετικές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες και άλλα 
στοιχεία και δεδομένα, προς το σκοπό πληρέστερης αξιολόγησης των ρατσιστικών τάσεων και αντιδράσεων και 
της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου. 

Τηρεί στατιστικά στοιχεία αναφορικά με περιστατικά ρατσιστικής βίας και ασχολείται με τη συλλογή, μελέτη και 
αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τα Τμήματα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. 

Προχωρά στην κατάρτιση και υποβολή στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
κοινοποίηση στον Αρχηγό του Σώματος, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, συνολικής έκθεσης πεπραγμένων, 
αναφορικά με τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας, στις οποίες επελήφθησαν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Εκπροσωπεί την Ελληνική Αστυνομία σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, ημερίδες και 
εκδηλώσεις με αντικείμενο θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως ή εντολής του κ. 
Αρχηγού. 

Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 

Τα δύο Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν τη δυνατότητα της 
διερεύνησης αδικημάτων ρατσιστικής βίας και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας 
Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα. Κυρίως, αν λόγω της βαρύτητας του τρόπου, των μέσων και των ειδικών 
συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το 
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των 
δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, ή πιθανολογείται η 
ανάπτυξη οργανωμένης ρατσιστικής δράσης σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσότερων Αστυνομικών 
Διευθύνσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση μέσω 
των αρμοδίων Υπηρεσιών τους. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού των Τμημάτων 
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας που επιλαμβάνονται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλεται από τον Διευθυντή 
της οικείας Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 
οποία εκτίθενται τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους και κάθε άλλο σχετικό με αυτά 
στοιχείο. 

Αρμοδιότητες 

Τα Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας: 
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– Παρεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη 
διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων η 
ενεργειών  που μπορούν  να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων 
λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας. 

– Συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιοποιούν κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη διάπραξη 
ή την προπαρασκευή αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 

– Τα Τμήματα συντονίζουν και καθοδηγούν τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων 
Ασφαλείας της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. 

– Αναπτύσσουν συνεργασίες με συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς, καθώς και με άλλους κοινωνικούς 
Φορείς και Οργανώσεις, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής τους και της αποτελεσματικότερης 
διαχείρισης περιστατικών ρατσιστικής βίας. 

– Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή παρέχουν συνδρομή σε πρωτοβουλίες άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων 
που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας. 

– Επιτηρούν χώρους και περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ρατσιστικών επιθέσεων. 
– Συνεργάζονται με διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς, καθώς και Φορείς και εκπροσώπους ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων που έχουν δεχθεί ή υπάρχει κίνδυνος να δεχθούν ρατσιστικές επιθέσεις. 
– Τηρούν ειδικό αρχείο καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας, στα οποία επιλαμβάνονται. 
– Ενημερώνουν τα θύματα ή τα άτομα που καταγγέλουν για τα δικαιώματά τους. 
– Μεριμνούν για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η παροχή 

ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή ψυχολογικής υποστήριξης σε θύματα ρατσιστικής 
επίθεσης, καθώς και για την παρουσία διερμηνέα, εφόσον αυτό ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο. 

Παρουσίαση PowerPoint 

Παρουσιάζουμε τους φορείς/πλατφόρμες/υπηρεσίες που προσφέρονται για την καταγραφή περιστατικών 
ρατσιστικής βίας και αναδεικνύουμε την ανάγκη εμπλοκής των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών (οργανώσεις) 
σε αυτό το εγχείρημα, δημιουργώντας ένα safe space για τα άτομα που θα απευθυνθούν σε αυτούς, αλλά και την 
ανάγκη συνεργασίας των φορέων με τις οργανώσεις για την καλύτερη καταγραφή και αντιμετώπιση των 
περιστατικών. 

• ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις μέλη του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας: 
o Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 
o Οικογένειες Ουράνιο Τόξο 
o Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος (ΟΛΚΕ) 
o Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) 

• Συνήγορος του Πολίτη 

• Συνήγορος του Παιδιού 

• Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

• Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
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• Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 

4. Ενότητα 4. Καλές Πρακτικές 

− Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της κατάλληλης καταγραφής της ρατσιστικής βίας και των εγκλημάτων 
μίσους. 

− Συνεργαζόμαστε με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (οργανώσεις) για την καλύτερη καταγραφή και την 
άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους. 

− Αναγνωρίζουμε και εξετάζουμε τρόπους που μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των εμποδίων 
πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες. 

− Ανιχνεύουμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τα θύματα να καταγγείλουν περιστατικά ομοφοβίας, αμφιφοβίας, 
ιντερφοβίας και τρανσφοβίας (και σε οργανώσεις) κατανοώντας τη δυσκολία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να 
καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά με το φόβο μη στιγματιστούν ή κακοποιηθούν περισσότερο. 

− Διερευνούμε τρόπους και πολιτικές εργαζομένων που διασφαλίζουν ένα συμπεριληπτικό εργασιακό 
περιβάλλον. 

− Σεβόμαστε τον αυτοπροσδιορισμό κάθε τρανς ατόμου που δεν έχει αλλάξει ακόμα τα έγγραφά του, καθώς 
πρόκειται για μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία από την οποία πολλές/-ά/-οί αποκλείονται, οπότε 
υπάρχει πιθανότητα το όνομα, το φύλο, και η φωτογραφία που περιέχει η ταυτότητα, αλλά και άλλα 
έγγραφα να μη συνάδουν με την εξωτερική εμφάνιση και ταυτότητα του ατόμου. 

− Δεν υποθέτουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του άλλου ατόμου βασιζόμενες/-
α/-οι στην εξωτερική του εμφάνιση, στον τρόπο που μιλάει ή κινείται στο χώρο. 

− Κατανοούμε τις έννοιες της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, ιντερφοβίας, τρανσφοβίας, αλλά και πώς αυτές 
συσχετίζονται με το ρόλο της/του αστυνομικού. 

− Εκπαιδευόμαστε σχετικά με ταυτότητες, η προστασία των δικαιωμάτων των οποίων δεν προβλέπεται 
νομικά, όπως π.χ. τους ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, ή τα non-binary και ίντερσεξ άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα 
για τρίτη/κενή επιλογή φύλου, ώστε να αποφεύγουμε τη χρήση κακοποιητικής γλώσσας και να μπορούμε 
να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά κάθε άτομο βάσει των δικών του αναγκών, εξομαλύνοντας με τη 
συμπεριφορά μας τα αρνητικά βιώματα που προκαλούν τα κενά στη νομοθεσία. 
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− Αποφεύγουμε έμφυλες προσφωνήσεις όπως “κύριος/κυρία/κοπελιά/νεαρός”, εκτός αν καταλάβουμε από 
τα λεγόμενα του ατόμου τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται. Προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε, όπου 
είναι εφικτό, έμφυλη γλώσσα που οδηγεί σε υποθέσεις. Π.χ. αντί να ρωτήσουμε “ο σύζυγος/η σύζυγος;” 
μπορούμε να ρωτήσουμε “υπάρχει σύζυγος;”. 

− Αντίστοιχα προσπαθούμε να αποφεύγουμε έμφυλη γλώσσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες και δεν υποθέτουμε 
το φύλο του ατόμου από τη φωνή του. 

− Αν παρατηρήσουμε ομοφοβικές, αμφιφοβικές, ιντερφοβικές ή τρανσφοβικές συμπεριφορές από 
συναδέλφους, χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για να τους αναδείξουμε πώς θα μπορούσαν να χειριστούν 
την κατάσταση καλύτερα. 

− Αν καταλάβουμε ή μας επικοινωνήσει το άτομο ότι χρησιμοποιεί άλλο όνομα ή/και αντωνυμίες από αυτές 
που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφά του, καταφεύγουμε σε μία λύση που να σέβεται την ταυτότητα 
του ατόμου. Π.χ. ακολουθούμε τις διαδικασίες όπως προβλέπεται νομικά, χρησιμοποιώντας το όνομα και 
φύλο που αναγράφονται στην ταυτότητα, αλλά του απευθυνόμαστε με το όνομα και την αντωνυμία που 
μας έχει επικοινωνήσει. 

Άλλες καλές πρακτικές για τη σωστή επικοινωνία με τρανς άτομα και για την προσφώνησή τους: 

− Όταν δεν ξέρουμε τις αντωνυμίες ενός ατόμου περιμένουμε να δούμε τί αντωνυμίες χρησιμοποιεί το ίδιο 
για τον εαυτό του, προτιμώντας ως τότε τη χρήση μη έμφυλων εκφράσεων. Αν δεν πάρουμε αυτή την 
πληροφορία αλλά χρειάζεται για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε έμφυλη γλώσσα, μπορούμε να 
ρωτήσουμε το όνομα που χρησιμοποιεί. Αν το άτομο χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα από αυτό των 
εγγράφων του, λογικά θα μας επισημάνει την ασυμφωνία. 

− Αν κάποιο άτομο μας επισημάνει ότι κάναμε λάθος, ή αν εμείς το συνειδητοποιήσουμε, το αναγνωρίζουμε, 
δείχνουμε αποδοχή, διορθώνουμε, και προχωράμε χωρίς να το κάνουμε μεγάλο ζήτημα.  

− Μιλάμε χρησιμοποιώντας τα σωστά ονόματα και αντωνυμίες τόσο μπροστά στα ενδιαφερόμενα άτομα, 
όσο και όταν δεν μας ακούν. 

− Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον/-α/-ό άλλον/-η/-ο όταν χρησιμοποιεί λάθος αντωνυμίες/όνομα για 
τρίτο άτομο, το κάνουμε κατ’ ιδίαν, σεβόμενοι/-ες/-α την ιδιωτικότητα, και προσπαθούμε να το κάνουμε με 
τρόπο όχι δηκτικό, αλλά χρησιμοποιώντας ταύτιση, για παράδειγμα “κι εγώ το έκανα συνέχεια λάθος αλλά 
τώρα που έχω εξασκηθεί παραπάνω παρατηρώ ότι η τάδε νιώθει πιο άνετα γύρω μου”.  

− Αν δεν είμαστε οι/τα ίδιοι/-ες/-α διατεθειμένοι/-ες/-α να μιλήσουμε σε κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί 
λάθος αντωνυμίες ή ονόματα, συνεργαζόμαστε και ζητάμε τη βοήθεια κάποιου/-ας άλλου/-ης συναδέλφου 
που πιθανόν μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. 
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− Όσον αφορά τη χρήση αντωνυμιών διαφορετικών από αυτές που είχαμε συνηθίσει, βοηθάει η προσωπική 
εξάσκηση όταν είμαστε μόνοι/-ες/-α μας, ώστε να εξοικειωθούμε με τη χρήση τους. 

− Προωθούμε πολιτικές συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τη θέσπιση των δικαιωμάτων τους. 

− Λαμβάνουμε υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορεί να φέρουν πολλαπλές ταυτότητες, όπως ΛΟΑΤΚΙ+ 
ανάπηρες/ανάπηρα/ανάπηροι, γονείς, οροθετικές/οροθετικά/οροθετικοί, και κατά συνέπεια να χρήζουν 
πιο ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

− Οργανώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο τη γνώση των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς 
και καλές πρακτικές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν. 

− Αν κάποιος/-α/-ο εξυπηρετούμενος/-η/-ο ή συνάδελφός μας κάνουν coming out σε σχέση με τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου τους, δεν κοινοποιούμε τις 
πληροφορίες αυτές σε τρίτα άτομα (outing), αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο νιώθουν 
άνετα. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις όπως “Σε ποια πλαίσια/άτομα είσαι out;”, “Πώς να σου 
απευθύνομαι μπροστά σε άλλα άτομα;”. 

− Όταν διορθώνουμε/επισημαίνουμε λάθη σε συναδέλφους, τους δίνουμε το προβάδισμα της αμφιβολίας, 
εκφράζοντας ότι σίγουρα πιστεύουμε πως οι προθέσεις ήταν θετικές και δεν είχαν συνειδητοποιήσει τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει η πράξης τους. Επισημαίνουμε ότι η κριτική που ασκούμε αφορά τις πράξεις 
τους και ότι την ταυτότητά τους ως άτομα, ότι δηλαδή δεν τους κάνουμε προσωπική επίθεση. 

5. Ενότητα 5. Τι πρόκειται να αντιμετωπίσω; Πώς θα το 
διαχειριστώ; 

Σενάρια περιπτώσεων 

• Ένα τρανς άτομο επισκέπτεται ένα αστυνομικό τμήμα για μια διαδικασία γνήσιου υπογραφής, απευθύνεται 
σε εσένα με το όνομα του και τον λόγο επίσκεψης του και εσύ ζητάς να σου υποδείξει την ταυτότητα του. 
Παρατηρείς ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητα του δεν συνάδουν με την εμφάνιση ή το 
όνομα το οποίο σου ανέφερε για τον απλούστατο λόγο ότι το άτομο δεν έχει αλλάξει τα έγγραφα του. Πως 
αντιδράς; 

• Καλείσαι να εξυπηρετήσεις μια τρανς γυναίκα ή οποία επιθυμεί να παραλάβει το παράβολο που χρειάζεται 
για τη νομική διαδικασία για την αλλαγή των εγγράφων της. Πως αντιδράς; Πως το διαχειρίζεσαι; 
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• Μία συνάδελφος σου κάνει coming out ως τρανς και σου ζητάει να τη βοηθήσεις με το να ενημερώσεις 
τους/τις υπόλοιπους/-ες συναδέλφους, καθώς η ίδια δυσκολεύεται να το κάνει χωρίς υποστήριξη. Πώς 
αντιδράς; Τι της λες; 

• Δύο λεσβίες μητέρες έχουν ένα παιδί. Αποβιώνει η βιολογική μητέρα και δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι 
συγγενείς για την επιμέλεια του παιδιού, αλλά μόνο η μη βιολογική μητέρα. Πώς θα πρέπει να αποφανθεί 
το Δικαστήριο για την επιμέλεια του παιδιού; Δίνει την προσωρινή επιμέλεια στο κράτος (π.χ. Πρόνοια) ή 
στη μη βιολογική μητέρα; 
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Αξιολόγηση 
1. Ποια είναι τα δύο βασικά συστατικά του εγκλήματος μίσους χωρίς τα οποία ένα περιστατικό δεν μπορεί να 

θεωρηθεί έγκλημα μίσους; 

 
2. Δώστε 3 παραδείγματα εγκλημάτων μίσους 

 
3. Η ετεροκανονικότητα επηρεάζει και τα άτομα που δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ+. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

4. Το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους ρόλους και τις ευθύνες που η κοινωνία αναθέτει στους άνδρες και 
τις γυναίκες. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

5. Η αντίληψη ότι υπάρχουν μόνο δύο βιολογικά φύλα προκαλεί ψυχικά τραύματα στα ίντερσεξ άτομα και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

6. Ένας τρανς άτομο μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα ή να αισθάνεται ότι δεν ανήκει σε κανένα από τα δύο 
φύλα. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

7. Τι μπορεί να αποτελεί μετάβαση (transition) για ένα τρανς άτομο; 
A. Ιατρικές επεμβάσεις με σκοπό την επιβεβαίωση του φύλου του 
B. Αλλαγή του ονόματος και των αντωνυμιών που χρησιμοποιεί για τον εαυτό του  
C. Αλλαγές στην εξωτερική του εμφάνιση 
D. Όλα τα παραπάνω 

8. Ο τρόπος που απευθυνόμαστε στα άτομα -αν δηλαδή χρησιμοποιούμε το αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο 
γένος- πρέπει να είναι σύμφωνος με τον τρόπο που τα ίδια επιθυμούν να αυτοπροσδιορίζονται. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

9. Η εσωτερική αίσθηση του ατόμου ότι είναι αρσενικό, θηλυκό, ή κάτι άλλο αποτελεί...            
A. την ταυτότητα φύλου του 
B. το κοινωνικό φύλο του 
C. την έκφραση φύλου του 
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10. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εξασκεί τη σεξουαλικότητά του απαλλαγμένη από βιαιότητα ή 
εξαναγκασμούς αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

11. Τι σημαίνει διάκριση; 
A. Η έλλειψη ανοχής σε άτομα που είναι διαφορετικά λόγω εθνικότητας, φύλου, χρώματος του 

δέρματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας ή οικογενειακής 
κατάστασης 

B. Η άνιση ή προκατειλημμένη μεταχείριση ανθρώπων λόγω εθνικότητας, φύλου, χρώματος του 
δέρματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας ή οικογενειακής 
κατάστασης 

C. Η μη δικαιολογημένη άνιση μεταχείριση κάποιων ατόμων λόγω εθνικότητας, φύλου, χρώματος του 
δέρματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας ή οικογενειακής 
κατάστασης 

 
12. Τι σημαίνει έμμεση διάκριση; 

A. Όταν η διάκριση γίνεται με τρόπο που φαίνεται ουδέτερος  
B. Όταν κάποιο άτομο δέχεται διάκριση αλλά αυτό δεν το επηρεάζει 
C. Όταν η διάκριση γίνεται πίσω από την πλάτη σου 

 

13. Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να παντρεύονται δεν αλλάζει κάτι στην 
καθημερινότητα αυτών των ζευγαριών και των παιδιών τους. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

14. Τα τρανς και τα Intersex άτομα μπορεί να είναι ετεροφυλόφιλα, ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα ή 
πανσέξουαλ. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 

15. Ο συναισθηματικός αντίκτυπος μιας λεκτικής προσβολής δεν είναι σοβαρός. 
Συμφωνώ   Διαφωνώ 

16. Ο όρος “Outing” αναφέρεται στην αποκάλυψη και πιθανή δημοσιοποίηση του σεξουαλικού 
προσανατολισμού ενός ατόμου από κάποιο άλλο χωρίς τη θέληση του πρώτου. 

Συμφωνώ   Διαφωνώ 
 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 
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