
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2004 
 
Προς: 
 

κο Πέτρο Ευθυµίου 
Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 
 

 
Θέµα: Εκπαιδευτικά προβλήµατα οµοφυλοφίλων 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιµετώπιση κάθε µορφής διακρίσεως εις βάρος πολιτών, 
σε όποιο χώρο και αν εµφανίζεται, έχω ξεκινήσει σειρά επαφών µε οργανώσεις που 
εκπροσωπούν την κοινότητα LGBT (Lesbian, Gay, Bysexual, Transexual) στην Ελλάδα µε 
στόχο την ανάδειξη των προβληµάτων της κοινότητας και την αντιµετώπισή τους. Με την 
παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε και να δώσετε λύση σε 
ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συµπολίτες µας µέλη της 
κοινότητας ΛΟΑΤ. 
 
α) Εισαγωγή µαθήµατος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία 
 
Οι διακρίσεις µε βάση το σεξουαλικό προσανατολισµό εδραιώνονται σε προκαταλήψεις και 
παρανοήσεις, που αντανακλούν την άγνοια της κοινωνίας µας γύρω από το ζήτηµα των 
διαφορετικών σεξουαλικών προτιµήσεων. Η µόνη αντίδραση απέναντι στην άγνοια είναι η 
γνώση, η ενηµέρωση των πολιτών για τη φύση της διαφορετικότητας. Μόνο µέσα από τη 
γνώση µπορεί να γίνει κοινή πεποίθηση πως οι διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους (βάσει 
του φύλου, της θρησκείας, της φυλής, του σεξουαλικού προσανατολισµού) δε µπορούν να 
δικαιολογήσουν καµία διάκριση εις βάρος του «διαφορετικού». 
 
Πιστεύω πως είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Παιδείας για την 
εκπαίδευση των µαθητών, από νεαρή ηλικία, στη σεξουαλική αγωγή, κατά προτίµηση µέσω 
της εισαγωγής µαθήµατος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Η συζήτηση µε τους 
εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινότητας LGBT κατέδειξε, για πολλοστή φορά, την 
ελλιπέστατη πληροφόρηση των νέων για σοβαρές διαστάσεις της σεξουαλικής τους υγείας, 
µε αποτέλεσµα να γίνονται εύκολα θύµατα των σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται, επίσης, στην ανάγκη καταπολέµησης φαινοµένων ρατσισµού 
και διακρίσεων εις βάρος των οµοφυλοφίλων, µέσω της ενηµέρωσης των νέων στο πλαίσιο 
της σχολικής εκπαίδευσης Υπενθυµίζω και προηγούµενες προτάσεις µου επί του θέµατος, µε 
την από 21 Ιουλίου επιστολή µου. 
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β) Σεξουαλική ελευθερία καθηγητών 
 
Ένα από τα βασικά προβλήµατα που ετέθησαν από τους εκπροσώπους των οργανώσεων 
LGBT είναι ο φόβος υπό τον οποίο τελούν οµοφυλόφιλοι καθηγητές της δηµόσιας 
εκπαίδευσης απέναντι στην απειλή να ασκηθεί καταγγελία εις βάρος τους για τις σεξουαλικές 
τους προτιµήσεις. Ιδιαίτερα στην επαρχία, η πρακτική αυτή είναι προσφιλής, µε το σκεπτικό 
πως οι καθηγητές και καθηγήτριες έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν στους µαθητές τους 
ιδέες και αντιλήψεις που δεν είναι επιθυµητές. 
 
Αποτέλεσµα αυτού είναι να χρησιµοποιείται η εν λόγω απειλή ως µέσο χειραγώγησης των 
καθηγητών, οι οποίοι υπό το καθεστώς τρόµου αναγκάζονται να κρύβουν ή να θέτουν σε 
δεύτερη µοίρα την ιδιωτική τους ζωή. Τέτοιες πρακτικές δεν ταιριάζουν σε ένα ευρωπαϊκό 
κράτος, το οποίο οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών 
του. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του 
Υπουργείου Παιδείας, ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόµενα και να υποχρεωθούν και οι 
πλέον κακόπιστοι να σεβαστούν το δικαίωµα των συµπολιτών τους στον ιδιωτικό βίο. 
 
γ) Προβλήµατα των τρανσέξουαλ στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
 
Μια ιδιαίτερη κατηγορία πολιτών είναι οι τραβεστί-τρανσέξουαλ, οι οποίοι έχουν συνδεθεί 
στην κοινή συνείδηση µε παραβατικές και περιθωριακές συµπεριφορές (πορνεία, χρήση 
ναρκωτικών ουσιών κλπ). ∆εν εξετάζεται, όµως, σε καµία περίπτωση ποιές προϋποθέσεις 
έχει δηµιουργήσει η κοινωνία µας για την οµαλή ενσωµάτωση αυτού του τµήµατος του 
πληθυσµού, που µετρά σήµερα γύρω στα 3.000 άτοµα. 
 
Πρόσφατα, ήρθε στο φως της δηµοσιότητας η περίπτωση τριών τραβεστί που, επιθυµώντας 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο Γυµνάσιο, επιχείρησαν, το Σεπτέµβριο του 2002, να 
εγγραφούν στο Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Η αρνητική 
απάντηση του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου βασίστηκε στο επιχείρηµα ότι το σχολείο ήταν 
πλήρες. Αλλά και η δεύτερη πρόσπάθειά τους να βρουν σχολείο (Εσπερινό στα Κάτω 
Πατήσια) δεν είχε αποτέλεσµα, αφού η απάντηση ήταν, για µια ακόµη φορά, πως το σχολείο 
είναι πλήρες. 
 
Το περιστατικό δεν είναι µοναδικό. Σε άλλη περίπτωση, τραβεστί επεχείρησαν να εγγραφούν 
σε ιδιωτική σχολή κοµµωτικής, σε µια προσπάθεια να εγκαταλείψουν την πορνεία. Και αυτή 
η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής, καθώς η Σχολή αρνήθηκε την εγγραφή τους. 
 
Καθίσταται προφανές από τα παραπάνω, πως οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
τρανσέξουαλ στην Ελλάδα είναι τέτοιες ώστε δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να 
αποφύγουν το περιθώριο. Εφόσον δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές 
γραµµατικές γνώσεις, να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση ή να έχουν πρόσβαση 
στην επαγγελµατική εκπαίδευση, πώς θα µπορέσουν να αναζητήσουν άλλη δουλειά εκτός 
από την πορνεία; Χωρίς εκπαίδευση, χωρίς καµία υποστήριξη ούτε καν από την οικογένεια, η 
εύρεση εργασίας είναι αδύνατη και η πορνεία αποτελεί τη µοναδική λύση. 
 
Το Σύνταγµα της Ελλάδος, στο άρθρο 16, παρ.4, κατοχυρώνει το δικαίωµα όλων των 
Ελλήνων στη δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το ίδιο 
άρθρο τονίζει την υποχρέωση του Kράτoυς να ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ έχoυν ανάγκη 
από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα µε τις ικανότητές τoυς. Οι τραβεστί εντάσσονται 
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ακριβώς σε αυτή την κατηγορία των σπουδαστών, αφού είναι απαραίτητη η προστασία τους 
από τις αντιδράσεις που συναντούν στην προσπάθειά τους να µορφωθούν και, γενικότερα, να 
ενταχθούν ως ισότιµα µέλη στο κοινωνικό σύνολο.  
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Στον αγώνα για την επίτευξη µιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους, οι ρήξεις µε 
κατεστηµένα συµφέροντα και αντιλήψεις είναι αναπόφευκτη. Η προσπάθειά µας θα πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να στοχεύει στην καταπολέµηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, οι 
οποίες συνιστούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τόπου µας. Η εκπαίδευση των νέων, χωρίς 
διακρίσεις, αποτελεί το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την αντιµετώπιση των οπισθοδροµικών 
αντιλήψεων στη φάση ακριβώς που διαµορφώνονται, κατά τη νεαρή ηλικία. 
 
Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, 
 
Με βαθύτατη εκτίµηση, 
 
 
 
 
Άννα Καραµάνου 


