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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πινπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ, ζην νπνίν θνίηεζα σο ζπκκεηέρνπζα ζην Πξφγξακκα Erasmus+. Γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, ππήξμε θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή νξηζκέλσλ αηφκσλ, ηα νπνία 

ζα ήζεια λα αλαθέξσ θαη λα επραξηζηήζσ.  

Θα ήζεια, ινηπφλ, λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ, θπξία Διέλε Αζαλαζίνπ, Λέθηνξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηελ ππνκνλή, ηε ζπλέπεηα θαη ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε κε ηελ νπνία κε αληηκεηψπηζε θαζψο θαη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Δπαλζία Παπαζάββα, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, θαη ηελ θπξία Αλλίηα Κνλή, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 

ακθφηεξεο κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, γηα ηα ρξήζηκα ζρφιηά ηνπο θαη ηε 

ζπλνιηθφηεξε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Αθφκε, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην Γηάγθν Ιγγιέζε, Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο 

Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο 

Γπηηθήο Διιάδαο, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νπνίνπ ε 

ζπκκεηνρή κνπ ζην πξφγξακκα Erasmus+ ζα ήηαλ ακθίβνιε.  

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλά κνπ γηα ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ πξφζθιεζή κνπ θαη γηα ηα εξεζίζκαηα 

πνπ κνπ παξείραλ κέζσ ησλ ζπδεηήζεψλ καο γηα πεξαηηέξσ ζθέςε ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ. 

http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/181/dep/0/c_id/31
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο αλαηξνθήο παηδηψλ απφ 

νκφθπια δεπγάξηα κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαζψο θαη εξεπλεηηθά, 

κειεηψληαο ηηο ζηάζεηο θαζεγεηψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν γηα ην 

δήηεκα. Βαζηθά ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη είλαη ε απνπζία αξλεηηθήο επίδξαζεο 

ηνπ νκφθπινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ γνλέσλ ζηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη ζπλαθφινπζα, ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ κειψλ ησλ 

νκφθπισλ δεπγαξηψλ λα γίλνληαη απφ θνηλνχ γνλείο. Σνλίδεηαη κάιηζηα φηη ε κε 

αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζπληζηά δηάθξηζε βάζεη ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. ην πιαίζην απηφ, ζε κία θνηλσλία φπσο ε θππξηαθή, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά ζπληεξεηηθή απέλαληη ζηα κε εηεξνθπιφθηια άηνκα, 

επαγγεικαηίεο φπσο νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, άμνλαο δξάζεο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

θνηλσληθή αιιαγή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θαινχληαη λα 

ιάβνπλ ελεξγφ ξφιν.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο αλαηξνθήο παηδηψλ 

απφ νκφθπια δεπγάξηα, κία δπλαηφηεηα πνπ ζήκεξα παξέρνπλ ειάρηζηεο ρψξεο 

παγθνζκίσο. Ο φξνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο είλαη νκνγνλετθόηεηα, έλαο φξνο πνπ επηλνήζεθε ην 1996 

απφ ηνλ γαιιηθφ χιινγν Οκνθπιφθηισλ θαη Λεζβηψλ Γνλέσλ (Association des 

Parents Gays et Lesbiens) (Boisson, 2009). Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έλαλ φξν πνπ 

είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο, φπσο άιισζηε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα.  

Αλ θαη ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο δελ έρεη απαζρνιήζεη αθφκε έληνλα 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ θππξηαθή, 

εθηηκάηαη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα θιεζνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ, ιφγσ ηεο 

δηεπξπλφκελεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο γηα ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ζέηεη 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε ην δηθαίσκα έλαληη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ 

απφ ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα. ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

Κνηλσληθή Δξγαζία, ππφ ην πξίζκα ηεο νπνίαο εθπνλείηαη ε εξγαζία, θαζψο σο 

θιάδνο πνπ πξεζβεχεη ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θαιείηαη λα πάξεη ζέζε. 

 Η ζχλδεζε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο θαη ε 

πξνζσπηθή επηζπκία γηα ηελ εκβάζπλζε ζε απηφ, νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Παξάιιεια, ζην πιαίζην 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, ε δηελέξγεηα ζρεηηθήο έξεπλαο ζηελ Κχπξν, φπνπ ε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ κε εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελ γέλεη βξίζθεηαη 
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αθφκε ζηα ζπάξγαλα, εθηηκήζεθε φηη ίζσο λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα γφληκν 

πξνβιεκαηηζκφ.  

 Ο θχξηνο θνξκφο ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο 

γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο. ην 

δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, 

κε ζέκα ηηο ζηάζεηο αθαδεκατθψλ ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηελ νκνγνλετθφηεηα.  

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην 

πξψην απφ απηά παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκνθπινθηιία, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην κεηαμχ γξάθνπζαο θαη 

αλαγλψζηε. Αθνχ παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην «ηη 

είλαη» ε νκνθπινθηιία θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηε δηακνξθψλνπλ,  ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε κε εηεξφθπιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε έκθαζε ζηα νκνθπιφθηια άηνκα. Ξερσξηζηή 

αλαθνξά γίλεηαη ζηελ Κχπξν, εθηηκψληαο φηη, αθνχ ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε ζηελ Κχπξν, είλαη ζεκαληηθφ ν αλαγλψζηεο λα 

ελεκεξσζεί πεξαηηέξσ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα αιιά θαη λα 

δηαπηζηψζεη ηε ζχγθιηζή ηεο κε ή ηελ απφθιηζή ηεο απφ άιιεο ρψξεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη πην επηζηακέλα ε αληηκεηψπηζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο ζηελ Κχπξν, κέζσ ηεο παξάζεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε κε εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηεο δηαηχπσζεο νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη ηεο 

παξνπζίαζεο νξηζκέλσλ θνξέσλ δηεθδίθεζεο - πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

Έρνληαο παξαζέζεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ ζην πξψην θεθάιαην, ζην ηξίην θεθάιαην 
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επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ κε ηε γνλετθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζπγγνλετθφηεηαο ζηα νκφθπια δεπγάξηα, εζηηάδνληαο ζηε ζρέζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ γνλέσλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηεο νκνγνλετθφηεηαο κε ηελ 

Κνηλσληθή Δξγαζία. Δηδηθφηεξα, ην θεθάιαην πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ δχν άμνλεο: 

Αξρηθά ζθηαγξαθείηαη ε ζχλδεζε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ κε εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ ζην ζχλνιφ ηεο. Έπεηηα, ε πξνζνρή 

ζηξέθεηαη ζηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο ζηελ Κχπξν. Αλ θαη ν ξφινο απηφο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

απφιπηε ζαθήλεηα, κηαο θαη ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ έρεη απαζρνιήζεη αθφκε έληνλα 

ηελ θππξηαθή θνηλσλία, ψζηε λα είλαη γλσζηέο νη δηαζηάζεηο θαη νη πξνεθηάζεηο ηνπ, 

ε θηινζνθία ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ππνδεηθλχεη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, φηαλ θιεζνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ.  

ην πέκπην θεθάιαην, πνπ απνηειεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο,  

παξνπζηάδεηαη ε πξναλαθεξζείζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο αθαδεκατθψλ ζηελ 

Κχπξν γηα ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα. Πξφθεηηαη γηα κία πνηνηηθή 

έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ θαη πην ζηνρεπκέλε εκβάζπλζε ζην δήηεκα ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο, ζε ζχλδεζε κε φζα παξαηίζεληαη γη’ απηφ ζην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. 

  



4 
 

ΜΕΡΟ Α΄: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ 

  

1.1. ΠΔΡΗ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ 

  

1.1.1. Οξίδνληαο θαη Υαξαθηεξίδνληαο ηελ Οκνθπινθηιία 

  

Η ιέμε νκνθπινθηιία δειψλεη ηε ζεμνπαιηθή έιμε γηα άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

Απηή ε έιμε κπνξεί λα παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ θαληαζηαθνχ, λα εθδειψλεηαη σο 

ζπκπεξηθνξά ή θαη λα πηνζεηείηαη σο ηαπηφηεηα απφ ην άηνκν 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Αλάινγα κε ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζε απηφ ζπλζήθεο 

θαη αληηιήςεηο, ε νκνθπινθηιία έρεη ζεσξεζεί πνηθηινηξφπσο θαη έρεη ιάβεη 

δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνχο: Ακαξηία, σο ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δελ 

απνζθνπεί ζηελ αλαπαξαγσγή, αλψηεξε κνξθή «εξσηθνχ έξσηα», πνπ μεπεξλά 

απηφλ κεηαμχ ελφο άλδξα θαη κίαο γπλαίθαο, ηειεηνπξγία ελειηθίσζεο γηα ηα αγφξηα, 

πνηληθφ αδίθεκα, δηαζηξνθή, ςπρηθή αζζέλεηα θ.ά. (Scasta, 1998. Sullivan, 2003). 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ιίγν κεηά ηελ έθδνζε ηεο 5εο θαη πιένλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V - DSM V)
1
, ε Ακεξηθάληθε 

Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ζε επίζεκε δήισζή ηεο αλέθεξε φηη «ε ζεμνπαιηθή έιμε γηα ην  

                                                           
1
Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην εθδίδεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία θαη απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο γηα δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ απαζρνινχλ αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

φπσο ε Κνηλσληθή Δξγαζία. Η νκνθπινθηιία σο per se ςπρηθή δηαηαξαρή αθαηξέζεθε απφ απηφ, ην 

1973, ελ φςεη ηεο 2εο έθδνζήο ηνπ (DSM II) (Silverstein, 2009). 
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ίδην θχιν [...] δελ είλαη εμ νξηζκνχ δεισηηθή δπζιεηηνπξγίαο ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο ή ησλ γεληθψλ θνηλσληθψλ ή 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ» θαζψο θαη φηη «ν νκφθπινο ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο δελ ζπληζηάηαη νχηε ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζεί [...]» 

(American Psychiatric Association, 2013, ρσξίο ζειίδα). 

Γηα ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νκνθπινθηιία, απνγπκλσκέλε 

απφ ηνλ καλδχα ηεο αζζέλεηαο, ηεο εζηθήο θιπ., είλαη δεισηηθή κφλν ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αηφκνπ, ν νπνίνο δελ ζεσξείηαη κνλνδηάζηαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη LeVay, Baldwin θαη Baldwin (2009), ζηo πλεχκα πξνγελέζηεξσλ 

κειεηεηψλ, φπσο ν A. Kinsey, ηνπνζεηνχλ ηελ νκνθπινθηιία ζην έλα άθξν ελφο 

επξένο θάζκαηνο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηνχλ ηελ εηεξνθπινθηιία (ζεμνπαιηθή έιμε γηα άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ), 

ελψ αλάκεζά ηνπο εληνπίδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο ακθηζεμνπαιηθφηεηαο (ζεμνπαιηθή 

έιμε γηα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ). 

 

1.1.2. Παξάγνληεο πνπ Γηακνξθώλνπλ ηνλ Οκόθπιν εμνπαιηθό Πξνζαλαηνιηζκό 

  

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη νη επηθξαηέζηεξεο ζήκεξα ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ νκφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Η κε 

αλαθνξά ζε «αίηηα» ηεο νκνθπινθηιίαο ή ζε παξάγνληεο πνπ «πξνθαινχλ» ηελ 

νκνθπινθηιία είλαη απφιπηα ζπλεηδεηή: Μία αληίζηνηρε δηαηχπσζε ελδερνκέλσο 

παξαπέκπεη ζε κία θαηάζηαζε πνπ είλαη «πξνβιεκαηηθή», επνκέλσο εχινγα 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη ή θαιφ ζα ήηαλ, αθνχ εμεγεζεί, λα δηνξζσζεί. ε 

ζπλάξηεζε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο. 
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Η αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ νκφθπιν ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θξίλεηαη ζεκαληηθή ζηελ παξνχζα εξγαζία, ππφ ην πξίζκα 

πξφζθαηεο κειέηεο ησλ Frias-Navarro, Monterde-i-Bort, Pascual-Soler θαη Badenes-

Ribera (2013) γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ 

παξάγνληεο ζηε ζηάζε πνπ πηνζεηείηαη απέλαληη ζην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, επηβεβαηψλνληαο ηα επξήκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, έδεημαλ φηη φηαλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη ε νκνθπινθηιία 

είλαη απνηέιεζκα γελεηηθψλ επηδξάζεσλ -άξα «κε ειεγρφκελε»-, ηείλνπλ λα 

πηνζεηνχλ επλντθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην δηθαίσκα ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζηε 

γνλετθφηεηα απφ φ,ηη φηαλ ζεσξνχλ φηη ε νκνθπινθηιία είλαη απνηέιεζκα 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ -άξα «ειεγρφκελε» θαη ίζσο επηδεθηηθή αιιαγήο-. 

Οη πην δηαδεδνκέλεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε βηνινγηθέο - 

γελεηηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο δχν θαηεγνξίεο 

ζεσξηψλ είλαη ε εθ γελεηήο ή ε χζηεξε δηακφξθσζε ηνπ νκφθπινπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.  

χκθσλα κε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο βηνινγηθέο ζεσξίεο, ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν θαη είλαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ βαζκνχ ηεο έθζεζεο ηνπ εκβξπτθνχ εγθεθάινπ ζηηο αλδξηθέο 

γελλεηηθέο νξκφλεο (αλδξνγφλα) ζε κία θξίζηκε πεξίνδν ηεο αλάπηπμήο ηνπ: 

Μεησκέλε έθζεζε ησλ αξξέλσλ εκβξχσλ θαη απμεκέλε έθζεζε ησλ ζειέσλ εκβξχσλ 

ζηα αλδξνγφλα, ίζσο νδεγνχλ ζε νκφθπιε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε (LeVay et 

al., 2009).                               

Άιια εξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ επηζεκάλεη ηελ ελδερφκελε ζεκαζία κίαο 

ηδηαίηεξεο πεξηνρήο ζηνλ ππνζάιακν ηνπ εγθεθάινπ, δειαδή ζην ηκήκα ηνπ 
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εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεμνπαιηθέο αληηδξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ 

ιφγσ πεξηνρή, ε νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ έιμε γηα γπλαίθεο, έρεη βξεζεί 

λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο απφ φ,ηη ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 

νκνθπιφθηινπο άλδξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαθνξά δελ είλαη ζεκαληηθή (LeVay et 

al., 2009). 

χκθσλα κε επξήκαηα απφ ηνλ θιάδν ηεο γελεηηθήο, πηζαλφλ λα ππάξρεη κία 

ππνθείκελε γελεηηθή πξνδηάζεζε πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη, νη νπνίνη έρνπλ 

παλνκνηφηππν γελεηηθφ πιηθφ, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θνηλνχ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνδπγσηηθνχο δηδχκνπο (LeVay 

et al., 2009). 

εκαληηθφ κέξνο ησλ ςπρνινγηθώλ ζεσξηώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ νκφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

εθθηλνχλ απφ ηε θξνυδηθή ζεσξία πεξί ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο. Ο Freud,  

κειεηψληαο αξθεηά ηε θχζε ηεο νκνθπινθηιίαο, εληφπηζε ηε γέλεζή ηεο ζηε θάζε 

ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο: Μία έληνλε θαζήισζε ζηε θάζε απηή έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε νκνεξσηηθήο επηζπκίαο. Σνλίδεηαη, πάλησο, φηη ν Freud δελ 

ζεσξνχζε ηελ νκνθπινθηιία παζνινγηθή θαηάζηαζε, επνκέλσο δελ ζπληζηνχζε ηελ 

ππνβνιή ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ ζε ζεξαπεία, παξά κφλν αλ ηα ίδηα  

αηζζάλνληαλ έληνλε δπζθνξία ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ (Freud, 

1925/1991). 

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ηξαπκαηηθέο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο (π.ρ. βηαζκφο) θαηά 

ηελ παηδηθή ή ηελ εθεβηθή ειηθία, ελδερνκέλσο λα ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε 

νκφθπιεο ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο (LeVay et al., 2009). 
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Παξά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ εθπξνζψπνπο δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ νκφθπινπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, νξηζηηθέο απαληήζεηο δελ έρνπλ αθφκε δνζεί, θαζψο ηα φπνηα 

επξήκαηα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έιεγρν. Οινθιεξψλνληαο, πάλησο, ην παξφλ 

ππνθεθάιαην, ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο ίζσο λα ζπκππθλψλεηαη ζηε ζέζε ηνπ  

Mondimore, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε νκνθπινθηιία «αλαπηχζζεηαη φπσο ηα 

πεξηζζφηεξα άιια ζχλζεηα θαηλφκελα ζπκπεξηθνξάο, κέζσ κίαο πεξίπινθεο θαη 

αξθεηά επθξηλνχο αλζξψπηλεο αλάκεημεο πνιιψλ παξαγφλησλ, βηνινγηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ. [...] θάζε απφπεηξα θαηαλφεζεο πνπ βαζίδεηαη 

ππεξβνιηθά κφλν ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη απιψο αηειήο» 

(Mondimore, 1996, πξφινγνο - xii). 

 

1.2. ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΔΗΑ: ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΑΡΝΖΖ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΑ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΑ ΑΣΟΜΑ 

   

1.2.1. Παξάγνληεο πνπ πκβάιινπλ ζηελ Παξαρώξεζε Γηθαησκάησλ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα ηα λνκνζεηηθά θείκελα ηξνπνπνηνχληαη, πεξηιακβάλνληαο δηαηάμεηο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε κε 

εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ιεζβίεο, νκνθπιφθηινη άλδξεο, 

ακθηθπιφθηια θαη ηξαλζέμνπαι άηνκα, ελ ζπληνκία ΛΟΑΣ
2
). Οη ηξνπνπνηήζεηο 

                                                           
2
Η Γηάλλνπ (2012) ππνζηεξίδεη φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ σο ΛΟΑΣ είλαη 

πξνβιεκαηηθή, θαζψο ππνλνεί θάπνηα νκνηνγέλεηα, αλ θαη ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη φηη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε πνπ φια ηνπο πθίζηαληαη, ηνπο ελνπνηεί ηειηθά ζε κία νκάδα.  
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απηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο 

(Φπρηαηξηθή, Κνηλσληνινγία, Ννκηθή θ.ά.), νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ άξζε 

ζηεξεφηππσλ θαη παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, φζν θαη κε ηε δξάζε θηλεκάησλ 

δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ. Πξνο επίξξσζε ηνπ πξψηνπ 

ζθέινπο ηεο ζέζεο απηήο, κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπνπ ε 

αλδξηθή νκνθπινθηιία κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα εδηψθεην πνηληθά. Σν 1950, 

φκσο, αθαηξέζεθε απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, επεηδή, φπσο επηζεκαίλνπλ νη 

Πεληαξάθε, Καλδεηξάθε θαη Παλαγηψηνπ (2009), ζεσξήζεθε αζζέλεηα
3
.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα θηλήκαηα 

δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ, ηα νπνία ζπρλά επηθαινχληαη θαη 

ηηο επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηελ Οιιαλδία, ε θαηνρχξσζε ησλ ζπκβηψζεσλ ησλ νκφθπισλ 

δεπγαξηψλ έγηλε ην 1997, σο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο πνπ αζθήζεθε απφ 2 ιεζβίεο πνπ 

δηεθδηθνχζαλ ζρεηηθφ δηθαίσκα (Παπαδήζε, 2007). Υσξίο λα πξφθεηηαη γηα 

παξαρψξεζε θάπνηνπ δηθαηψκαηνο, δεισηηθή ηεο αμίαο ηεο αθηηβηζηηθήο δξάζεο 

είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο αθαίξεζεο ηεο νκνθπινθηιίαο απφ ην DSM ΙΙ (βι. 

παξαπάλσ), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή πίεζε πνπ άζθεζαλ 

νξηζκέλεο νξγαλψζεηο νκνθπιφθηισλ αθηηβηζηψλ (Silverstein, 2009)
4
. Πάλησο, 

αθφκε θαη φηαλ ην εθάζηνηε αίηεκα δελ ηθαλνπνηείηαη, ε αθηηβηζηηθή δξάζε είλαη 

ζεκαληηθή, γηαηί πεηπραίλεη λα ην αλαδείμεη, ζέηνληάο ην παξάιιεια ππφ ζπδήηεζε 

θαη πξνβιεκαηηζκφ (Παπαδνπνχινπ, 2007). 

                                                           
3
Αλ θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε δελ είλαη εχζηνρε, ήηαλ απνδεθηή ηελ 

επνρή εθείλε.      

4
To ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, σζηφζν, εγείξεη εξσηεκαηηθά γηα ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά εληάζζεηαη ή φρη ζε κία ιίζηα δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ: Δίλαη ακηγψο 

 επηζηεκνληθά ή, ζε έλαλ βαζκφ, θαη πνιηηηθά;                                                                                                                
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ε γεληθέο γξακκέο, νη δηεθδηθήζεηο ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ ζηνρεχνπλ ζε δχν 

ζεκεία: ηoλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζή 

ηνπο κε ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα (Πεληαξάθε, Καλδεηξάθε & Παλαγηψηνπ, 2009). 

Γηεθδηθνχλ, δειαδή, ηελ αλαγλψξηζε ηφζν ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο φζν θαη ηεο 

ηζφηεηάο ηνπο κε ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ δεχηεξνπ, παξά ηελ 

παξαδνρή ηνπ πξψηνπ. 

Σέινο, ε Παπαδνπνχινπ (2007), παξαηεξψληαο φηη λνκνζεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα επέιζνπλ θαη φηαλ νη λεσηεξηζκνί ηείλνπλ πιένλ λα 

εδξαησζνχλ, ππνδεηθλχεη έλαλ αθφκε ηξφπν παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ ζηα ΛΟΑΣ 

άηνκα. Η ίδηα, αλαθεξφκελε ζηελ πεξίπησζε ηεο κε αλαγλψξηζεο ησλ νκφθπισλ 

δεπγαξηψλ σο νηθνγέλεηα, ζεκεηψλεη ζρεηηθά: «ην βαζκφ [...] πνπ ζα εκθαλίδνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο de facto νηθνγέλεηεο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θιαζηθήο 

νηθνγέλεηαο, πιελ ηεο δηαθνξάο ησλ θχισλ ησλ ζπδχγσλ, ην δίθαην ζα αλαγθαζηεί, 

γηα λα κελ θαηαζηεί παξσρεκέλν, λα αλαγλσξίζεη ηε λέα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα» (Παπαδνπνχινπ, 2007, ζ. 47). 

 

1.2.2. Δπίζεκεο Γηαθεξύμεηο θαη Δπίζεκεο Πξαθηηθέο 

 

Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ νξίδεη φηη:  

Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο 

ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο 

δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο 
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ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή 

θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θαηάζηαζε (Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 1948, Άξζξν 2).  

Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε θξάζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ δίλεη ηε «ιχζε» ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάιεηςε. Δηθάδεηαη δε φηη ε ελ 

ιφγσ παξάιεηςε ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν πνπ ππνγξάθεθε ε δηαθήξπμε (πιένλ ν 

Οξγαληζκφο ηάζζεηαη ξεηά ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο βάζεη ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ), θαηά ηελ νπνία ηα θηλήκαηα δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε κε εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ δελ ήηαλ αθφκε ηδηαίηεξα 

δπλακηθά. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ε πξψηε ζρεηηθή νξγάλσζε είρε ζπζηαζεί ήδε, 

ζην Βεξνιίλν, ην 1897 (LeVay et al., 2009).  

Παξά θαη πέξα απφ ηε Γηαθήξπμε, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζε 78 ρψξεο
5
 

παγθνζκίσο, νη ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ είλαη παξάλνκεο. 

Κακία απφ απηέο ηηο ρψξεο δελ βξίζθεηαη ζηελ Δπξψπε
6
: Οη πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαη 

ζηελ Αθξηθή, αξθεηέο είλαη ζηελ Αζία θαη νξηζκέλεο ζηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή/Καξατβηθή θαη ηελ Χθεαλία. Μάιηζηα ζε 5 απφ απηέο (Μαπξηηαλία, νπδάλ, 

Ιξάλ, ανπδηθή Αξαβία, Τεκέλε) θαζψο θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Νηγεξίαο θαη ηεο 

νκαιίαο, νη ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ ηηκσξνχληαη κε 

ζαλαηηθή πνηλή, ελψ ζε 4 άιιεο (Ιξάθ, Καηάξ, Μπξνπλέη, Παθηζηάλ), αλ θαη 

                                                           
5
Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο 4 παξαγξάθνπο είλαη κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.  

6
Η ηειεπηαία επξσπατθή πεξηνρή ζηελ νπνία νη ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ 

εζεσξνχλην παξάλνκεο ήηαλ ην θαηερφκελν απφ ηελ Σνπξθία ηκήκα ηεο Κχπξνπ, φπνπ 

απνπνηληθνπνηήζεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 (International Lesbian, Gay, Trans and Intersex 

Association, 2014).  
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πξνβιέπεηαη ε ζαλαηηθή πνηλή, δελ είλαη ζαθέο αλ εθαξκφδεηαη (International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 2014).  

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα γίλεη κία επηζήκαλζε, ζε ζχλδεζε κε φζα 

ππνζηεξίρηεθαλ λσξίηεξα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ ζηε 

ζεψξεζε ηεο νκνθπινθηιίαο: Οη ρξνλνινγίεο πνπ νη δηάθνξεο ρψξεο 

απνπνηληθνπνίεζαλ ηηο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ ελίνηε 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία νη ελ ιφγσ 

ζεμνπαιηθέο πξάμεηο είραλ απνπνηληθνπνηεζεί απφ ην 1791, ελ κέζσ ηεο Γαιιηθήο 

επαλάζηαζεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα ζηε γεηηνληθή ηεο Γεξκαλία απνπνηληθνπνηήζεθαλ 

ηε δηεηία 1968 - 1969 (ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ην 1968 θαη ζηε Γπηηθή Γεξκαλία 

ην 1969), πεξίπνπ 20 ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο λαδηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία 

ηα νκνθπιφθηια άηνκα απνηέιεζαλ βαζηθνχο ζηφρνπο εμφλησζεο (International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 2014).  

Χο πξνο ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, απηέο 

απαγνξεχνληαη βάζεη πληάγκαηνο ζε κφιηο 6 ρψξεο (Νφηηα Αθξηθή, Διβεηία, 

Κφζζνβν, Πνξηνγαιία, νπεδία θαη ηκήκαηα ηεο Γεξκαλίαο). Λίγν πεξηζζφηεξεο 

(27) είλαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα εγθιήκαηα κίζνπο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζπληζηνχλ «επηβαξπληηθή πεξίζηαζε». Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα, 4 

θξάηε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 2 επξσπατθά 

(Ληζνπαλία θαη Ρσζία), έζεζαλ ζε ηζρχ λφκνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

«νκνθπιφθηιεο πξνπαγάλδαο», κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ «ρξεζηψλ εζψλ», 

θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηα παηδηά (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association, 2014). 
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Αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ, ν γάκνο 

κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ αλαγλσξίδεηαη ζε 14 ρψξεο θαη ζε ηκήκαηα 3 αθφκε 

ρσξψλ
7
. ε 11 ρψξεο θαη ζε ηκήκαηα 3 αθφκε ρσξψλ ηα νκφθπια δεπγάξηα 

απνιακβάλνπλ φια ή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ γάκνπ (π.ρ. 

αζθαιηζηηθά, θνξνινγηθά, θιεξνλνκηθά, δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο) κέζσ 

πξαθηηθψλ, φπσο ε θαηνρπξσκέλε ζπκβίσζε, ελψ ζε 8 ρψξεο θαη ζε ηκήκαηα 2 αθφκε 

ρσξψλ, κεξηθά απφ ηα δηθαηψκαηα απηά (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

and Intersex Association, 2014). 

Δπξσπατθή Έλσζε 

Αληίζεηα κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ν 

πην πξφζθαηνο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
8
. Δηδηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ θεηκέλνπ, «Απαγνξεχεηαη θάζε 

δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, 

πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ» (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 18 Γεθεκβξίνπ 2000). 

                                                           
7
Σελ πεξίνδν πνπ πινπνηείην ε εξγαζία, ε Φηλιαλδία πξνζηέζεθε ζηηο ρψξεο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα 

γάκνπ φπσο θαη πηνζεζίαο ζηα νκφθπια δεπγάξηα, εγθξίλνληαο ζρεηηθφ λνκνζρέδην («Φηλιαλδία: 

Ννκηκνπνίεζε ησλ γάκσλ», 2014). 

8
Σφζν ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα φζν θαη ν Υάξηεο Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο θαη φρη λνκηθά δεζκεπηηθά 

θείκελα, επνκέλσο δελ ηζρχνπλ απφιπηα γηα ηηο ρψξεο πνπ ηα έρνπλ ππνγξάςεη. Δληνχηνηο, έρνπλ 

απνθηήζεη ραξαθηήξα εζηκηθνχ δηθαίνπ. 
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Πέξα απφ ην πξναλαθεξζέλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπληάμεη θαη άιια 

θείκελα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2 

Γεθεκβξίνπ 2000). 

 

1.2.3. Ζ Πξαγκαηηθόηεηα ησλ ΛΟΑΣ Αηόκσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην 2012 ν Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα ΛΟΑΣ άηνκα 

ιφγσ ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ, θάλεθε φηη, παξά ηα φπνηα επίζεκα 

θείκελα, ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ, έηζη φπσο ηε βηψλνπλ ηα ίδηα, 

παξνπζηάδεη αθφκε κειαλά ζεκεία (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2013). 

Η έξεπλα έδεημε φηη ηα ΛΟΑΣ άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (93.079 

άηνκα, θάηνηθνη ησλ 27 -ηφηε- θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Κξναηίαο
9
) ζεσξνχζαλ φηη πθίζηαληαη ζρεηηθέο δηαθξίζεηο. πλνιηθά, 1 ζηνπο 3 

ζπκκεηέρνληεο δήισζε πσο, ηε ρξνληά πνπ πξνεγήζεθε ηεο έξεπλαο, είρε αηζζαλζεί 

φηη ππέζηε δηάθξηζε ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: ηέγαζε, θξνληίδα πγείαο, εθπαίδεπζε, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2013). 

                                                           
9
Η Κξναηία αλαθέξεηαη ρσξηζηά, γηαηί ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα δελ απνηεινχζε κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η έληαμή ηεο ζε απηήλ έγηλε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013. 

http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/en
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ηαρπνινγψληαο νξηζκέλα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, κε βαζηθφ θξηηήξην 

ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηελ παξνχζα εξγαζία, ζε εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο 

εηο βάξνο ηνπο δηάθξηζεο ή παξελφριεζεο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ πνπ απάληεζε ζεηηθά ήηαλ 47%. Γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζηελ  Κχπξν
10

, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 56%, ελψ 

κφιηο 3 ρψξεο είραλ πςειφηεξα πνζνζηά. ηελ εξψηεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο εηο βάξνπο ηνπο δηάθξηζεο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ή ζηελ εξγαζία, ην πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζε ζεηηθά ήηαλ 20%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζηελ Κχπξν ήηαλ 30%. εκεηψλεηαη φηη επξφθεηην γηα ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2013). 

Δζηηάδνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο - θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο ιεζβίεο θαη ηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο, παξαηίζεληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο: ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εχξνο ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα πνπ θαηνηθνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ιεζβηψλ, ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ θαη ησλ ακθηζεμνπαιηθψλ 

αηφκσλ, 49% ησλ ιεζβηψλ απάληεζε φηη είλαη πνιχ κηθξφ θαη 2% πνιχ κεγάιν, ελψ 

ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο ήηαλ 50% θαη 1%. ηελ 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δνπλ πην άλεηα σο ΛΟΑΣ άηνκα ζηε ρψξα πνπ θαηνηθνχλ, 71% ησλ ιεζβηψλ θαη 79% 

ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ ζπκθψλεζαλ φηη ζα ζπλέβαιε ε πξνψζεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηηο εζληθέο αξρέο, 76% ησλ ιεζβηψλ θαη 84% ησλ 

                                                           
10

Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε έξεπλα αθνξνχζε κφλν ην ηκήκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή αλ 

ζπκπεξηειάκβαλε θαη ην θαηερφκελν απφ ηελ Σνπξθία ηκήκα ηεο Κχπξνπ. 

http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/en
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νκνθπιφθηισλ αλδξψλ ε εθπαίδεπζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη 76% ησλ ιεζβηψλ θαη 78% ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ ε 

κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ 

ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο. Αθφκε, 85% ησλ ιεζβηψλ θαη 84% ησλ νκνθπιφθηισλ 

αλδξψλ ζπκθψλεζαλ φηη ζα ζπλέβαιε ε δπλαηφηεηα λα παληξεπηνχλ θαη/ή λα 

αλαγλσξηζηεί ε ζρέζε ηνπο, ελψ 80% ησλ ιεζβηψλ θαη 63% ησλ νκνθπιφθηισλ 

αλδξψλ ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αλάδνρνη/ζεηνί γνλείο. Σέινο, φηαλ θιήζεθαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε πξνζβιεηηθήο 

γιψζζαο γηα ηα ΛΟΑΣ άηνκα  απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ, 32% 

ησλ ιεζβηψλ θαη 30% ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ απάληεζε πνιχ εθηεηακέλε θαη 

34% ησλ ιεζβηψλ θαη 29% ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ αξθεηά εθηεηακέλε (European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2013). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηθφλα πνπ κεηέθεξαλ νη ΛΟΑΣ ζπκκεηέρνληεο - 

θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ ζηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα ζπκπίπηεη κε ηα επξήκαηα έηεξεο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο, ε νπνία δηεμήρζε ην 2012, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δξσηεζέληεο 

ζρεηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο - θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ, ζε πνζνζηφ 77% απάληεζαλ φηη νη 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ νκνθπιφθηισλ θαη ησλ ακθηθπιφθηισλ αηφκσλ είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλεο ζηελ Κχπξν (ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ 46%) (Eurobarometer, 2012). 

  

http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/en
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

2.1. ΛΟΑΣ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην θάλεθε φηη ηα ΛΟΑΣ άηνκα ζηελ Κχπξν 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο πξνηίκεζεο. Καηαγξάθνληαο, 

φκσο, ηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο έξεπλεο θαη κε 

δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νη έξεπλεο ζπρλά ζπλεπάγνληαη (π.ρ. ε έξεπλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηεμήρζε 

ειεθηξνληθά, επνκέλσο άηνκα ρσξίο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ήηαλ αδχλαην λα 

ζπκκεηάζρνπλ), ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ηα ζηνηρεία δελ αληαπνθξίλνληαη 

απαξαίηεηα -ηνπιάρηζηνλ φρη απφιπηα- ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η αθφινπζε 

παξνπζίαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Κχπξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζή ηνπο κε ηα άηνκα κε εηεξφθπιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αλακέλεηαη λα παξέρεη κία ζαθέζηεξε θαη δχζθνια 

ακθηζβεηήζηκε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο.  

εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν πνπ ε Κχπξνο αληηκεησπίδεη ηα ΛΟΑΣ 

άηνκα άξρηζαλ λα παξαηεξνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

1998 νη ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ έπαςαλ λα είλαη αμηφπνηλεο 

θαη λα επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο. εκεηψλεηαη φηη ην αμηφπνηλν ησλ 

πξάμεσλ απηψλ ήηαλ θαηάινηπν ηεο βηθηνξηαλήο λνκνζεζίαο, απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο, θαη ελφο λφκνπ πνπ ςεθίζηεθε ην 1885. Αθφκε, ε 

λνκνζεζία αθνξνχζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κφλν κεηαμχ αλδξψλ, απφξξνηα φρη 

θάπνηαο δηαθνξεηηθήο - πξννδεπηηθήο ζεψξεζεο ηεο γπλαηθείαο νκνθπινθηιίαο, αιιά 

αγλφεζήο ηεο, φπσο θαη ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο ελ γέλεη, ηνπιάρηζηνλ απφ 
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ηνλ λνκνζέηε (Καξαγηάλλεο, 2010). Σν 2002 εμηζψζεθε ην θαηψηαην ειηθηαθφ φξην 

ζπλαηλεηηθψλ ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κεηαμχ νκφθπισλ θαη εηεξφθπισλ αηφκσλ θαη 2 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 2004, ζεζκνζεηήζεθε ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association, 2014).  

Οη πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο πξνέθπςαλ ελ κέξεη σο απνηέιεζκα 

επξσπατθψλ πηέζεσλ: Η θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ πξνζθπγή Κχπξηνπ πνιίηε (Αιέθνο Μνδηλφο)  γηα 

ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο αλδξηθήο νκνθπινθηιίαο, ην 1993, αιιά θαη ε επηθείκελε 

έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, νδήγεζαλ ζε ξπζκίζεηο 

ζχκθσλεο κε ηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο (Καξαγηάλλεο, 2010). ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ην θίλεηξν γηα ηηο ξπζκίζεηο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο 

αληαλαθιά κία ηάζε ζπκκφξθσζεο απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο (πξέπεη λα 

ζεζκνζεηεζεί θάηη, αθφκε θαη αλ νπζηαζηηθά δελ αλαγλσξίδεηαη), ηάζε πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη απαξαίηεηα κε ηελ σξίκαλζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ελφο 

ηφπνπ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο αιιαγέο (αλαγλσξίδεηαη θάηη θαη πξέπεη λα 

ζεζκνζεηεζεί). 

ήκεξα, ζην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ 

αλεμαξηήησο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλακέλεηαη ε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 10/10/2013, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν πνηληθνπνηνχληαη θαη ηηκσξνχληαη νη εκπξφζεηεο πξάμεηο βίαο θαη κίζνπο θαηά 

πξνζψπσλ βάζεη ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

ηνπο (Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, 2014). 

Χο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζηελ Κχπξν λα 

ζπλππάξμνπλ ζε θάπνην νηθνγελεηαθφ ή/θαη ζπκβησηηθφ ζρήκα, δελ παξέρεηαη 
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θαλελφο είδνπο λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ νκφθπισλ ζρέζεσλ. Έλα βήκα πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα επηρεηξείηαη κε λνκνζρέδην πνπ ζπληάρζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2014 γηα ζθνπνχο ξχζκηζεο ησλ εθηφο γάκνπ ζπκβηψζεσλ θαη 

θαηνρχξσζε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην 

ζύκθσλν ζπκβίσζεο αλαθέξεηαη ζηελ έγγξαθε ζχκβαζε ηεο ζπκβίσζεο κεηαμχ δχν 

ελήιηθσλ πξνζψπσλ, είηε εηεξφθπισλ είηε νκφθπισλ (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

2014). Σέινο, ηα νκφθπια δεπγάξηα ζηελ Κχπξν δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπγγνλετθφηεηαο: Έλα νκνθπιφθηιν άηνκν κπνξεί λα είλαη ή λα γίλεη γνλέαο, φκσο 

ην ηέθλν απηνχ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ/ηε ζχληξνθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ, 

κε δεδνκέλε ηε κε αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο, είλαη κάιινλ αλακελφκελν.  

 

2.2. ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ ΣΖΝ  

ΚΤΠΡΟ: ΠΗΘΑΝΔ ΑΗΣΗΔ   

 

Δμεηάδνληαο νξηζκέλεο πηζαλέο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ε Κχπξνο δελ έρεη 

παξαρσξήζεη δηθαηψκαηα πνπ άιιεο ρψξεο έρνπλ παξαρσξήζεη ζηα νκνθπιφθηια 

άηνκα, εθθξάδνληαο έηζη θάπνηεο αληηζηάζεηο απέλαληη ζην δήηεκα, θξίλεηαη ζθφπηκε 

ε αλαθνξά ζε κία ζεσξία γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα, πνπ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ 

Κχπξν νχηε κφλν ηελ πεξίπησζε ηεο νκνθπινθηιίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεφκελε κε ηε δεκηνπξγία ζηεξεφηππσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

απνηειείηαη «απφ εθείλεο ηηο φςεηο ηεο απην-εηθφλαο (self - concept) ελφο αηφκνπ νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζεσξεί φηη αλήθεη» 

(Tajfel & Turner, 1986, ζην Κνθθηλάθε, 2006, ζ. 238). Η θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, ζπκβάιινληαο ζηελ πςειή ή ηε ρακειή 
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απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, αληίζηνηρα. Η αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 

(ζεηηθή ή αξλεηηθή) δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηηο ζπγθξίζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμχ 

ηεο ελδννκάδαο (νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν) θαη ησλ ζρεηηθψλ εμσνκάδσλ 

(νκάδεο ζηηο νπνίεο δελ αλήθεη ην άηνκν), κε ην επλντθφ γηα ηελ ελδννκάδα 

απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ην δπζκελέο ζε αξλεηηθή. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα επηδηψθνπλ έλα επλντθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ελδννκάδα, 

ελίνηε εηο βάξνο ησλ εμσνκάδσλ (Κνθθηλάθε, 2006). ε απηφ ην ζπιινγηζηηθφ 

πιαίζην, ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ εηεξνθπιφθηισλ, ζε κία πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ίζσο θαηαθεχγνπλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο νκάδαο ησλ 

νκνθπιφθηισλ, δειαδή ηεο εμσνκάδαο.  

πλερίδνληαο θαη εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, αμίδεη λα γίλεη 

επηζθφπεζε ηνπ πξνθίι ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο 

(Onoufriou, 2009. Trimikliniotis & Karayanni, 2008), ε θππξηαθή θνηλσλία θαίλεηαη 

λα είλαη ζπληεξεηηθή ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο θαη νη Κχπξηνη θέξνληαη λα 

πηνζεηνχλ «παξαδνζηαθέο» αληηιήςεηο ζε ζρεηηθά δεηήκαηα. Απηέο νη αληηιήςεηο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξνθπινθηιίαο 

σο κνλαδηθήο «θπζηνινγηθήο» θαη άξα, επηζπκεηήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπνκέλσο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Καξαγηάλλεο (2010), ζηελ Κχπξν «ε 

νκνθπινθηιία [....] καζηίδεη ηελ θαξδηά απηνχ πνπ ζεσξείηαη γλψξηκν θαη νηθείν» (ζ. 

164). ην πιαίζην απηφ, ακθηζβεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είζηζηαη λα 

πξνζιακβάλεηαη ε ζεμνπαιηθφηεηα, ε νκνθπινθηιία ίζσο είλαη αλακελφκελν λα 

ζπλαληά αληηζηάζεηο. 

Δπηπιένλ, ε ζεψξεζε ηεο νκνθπινθηιίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ 

ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο είλαη ζεκειηψδεο ζηελ Κχπξν. Ο φξνο νηθνγέλεηα 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζην ζρήκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ γάκν δχν 
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εηεξφθπισλ αηφκσλ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή. Η δεκηνπξγία 

νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα είλαη πςειφο ζηφρνο γηα ηνπο Κχπξηνπο (Onoufriou, 2009), 

κεηαμχ άιισλ, γηαηί απνηειεί βαζηθφ δίθηπν πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη γηαηί 

κέζσ απηήο αλακέλεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ νη αμίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ζηηο 

επφκελεο γελεέο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε, έλα νκνθπιφθηιν άηνκν, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην νηθνγελεηαθφ ζρήκα πνπ πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ (ηνπιάρηζηνλ αλ επηιέμεη λα «ππεξαζπηζηεί» ηελ ηαπηφηεηά ηνπ), απεηιεί 

ηνλ ζεζκφ θαη, ηειηθά, ηε δηαηήξεζε ησλ αμηψλ ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο. 

Πξνρσξψληαο ζηελ παξάζεζε ησλ πηζαλψλ αηηηψλ αληίζηαζεο ζηελ 

νκνθπινθηιία ζηελ Κχπξν, είλαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζηε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο 

απέλαληη ζην ζέκα. Η ζηάζε ελφο θνξέα, φπσο ε Δθθιεζία, κπνξεί λα είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, αλάινγα κε ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θνξέα. χκθσλα 

κε ηνλ Καξαγηάλλε (2010, ζ. 160), νη (Διιελν)Κχπξηνη «[...] έρνπλ κάζεη λα 

ππνθιίλνληαη ζηελ Δθθιεζία σο ηνλ αδηακθηζβήηεην θχιαθα ηνπ εζηθνχ ηζηνχ ηνπ 

λεζηνχ[...]». Οη ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο, πέξα απφ ηα εζηθά, εθηείλνληαη θαη ζε 

πνιηηηθά δεηήκαηα: «Η Δθθιεζία εδψ είλαη πεξηζζφηεξν έλα πνιηηηθφ, παξά 

ζξεζθεπηηθφ ζψκα» (Καξαγηάλλεο, 2010, ζ. 160). Η ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη ε 

εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ Δθθιεζία δελ ππνδειψλεη απμεκέλε επίδξαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ζέζεηο πνπ πξφζθαηα δηαηχπσζε θαίλεηαη λα είλαη 

αθξαίεο θαη ελδερνκέλσο παξαπιαλεηηθέο. 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, κε αθνξκή ηελ 1ε Παξέιαζε Τπεξεθάλεηαο ησλ ΛΟΑΣ 

αηφκσλ ζηελ Κχπξν (ζηε Λεπθσζία, ζηηο 31/05/2014), ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κχπξνπ, 

κε επίζεκε αλαθνίλσζή ηεο, ηάρζεθε ελαληίνλ ηεο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ ησλ 
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νκνθπιφθηισλ αηφκσλ αιιά θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ελ γέλεη (Ιεξά Αξρηεπηζθνπή 

Κχπξνπ, 2014). Η αλαθνίλσζε μεθηλνχζε εθθξάδνληαο «αλεζπρία» θαη «ζιίςε» γηα 

ηα ηεθηαηλφκελα, ππνλνψληαο εμαξρήο ηελ αληίζεζε ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο κε 

απηά. Έπεηηα, ε δξάζε ησλ ΛΟΑΣ ηεο Κχπξνπ απνδηδφηαλ ζε επείζαθηεο επηδξάζεηο 

(κία άιιε δηάζηαζε ηνπ «θηαίλε νη μέλνη») ή θαη ζηε ζνισκέλε θξίζε ηνπο (θαη φρη 

ζηε ζέζε ηνπο φηη δελ αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο). 

 Αθνινπζνχζε ε παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ ρξηζηηαληθέο πεγέο, πνπ, θαηά 

ηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή, επηβεβαίσλαλ ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε ηεο νκνθπινθηιίαο. 

Σηο ρξηζηηαληθέο πεγέο (επίθιεζε ζην ζείν - ζηελ απζεληία) ζπκπιήξσλε ε επηζηήκε 

(επίθιεζε ζηε ινγηθή). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, Δθθιεζία 

θαη επηζηήκε «ζεσξνῦ λ ηὴ λ ὁ κνθπινθηιία πηψζε θαὶ  ἀ ζζέλεηα ηνῦ  ἀ λζξσπίλνπ 

πξνζψπνπ» θαη «ζπληζηνῦ λ ζσζηὴ  ἀ ληηκεηψπηζε θαὶ  ζεξαπεία». Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, φκσο, ηνπιάρηζηνλ νη επίζεκεο θσλέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηήκσλ έρνπλ εγθαηαιείςεη εδψ θαη ρξφληα ηε ζέζε απηή. 

ηε ζπλέρεηα, ε αλαθνίλσζε αλαθεξφηαλ ζηα «ηξαγηθὰ  ἀ πνηειέζκαηα ηῆ ο 

ὁ κνθπινθηιίαο», φπσο παηδεξαζηία, AIDS, έμαξζε δηαδπγίσλ θαη δηάιπζε 

νηθνγελεηψλ
11

, αθχζηθε πηνζεζία θ.ά. Δμεηάδνληαο ζπλνπηηθά ηα ζεκεία απηά, κε 

εμαίξεζε ην δήηεκα ηεο παηδεξαζηίαο θαη ηεο αθχζηθεο πηνζεζίαο πνπ ζίγνληαη ζε επφκελν 

θεθάιαην, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ειιεληθνχ Κέληξνπ 

Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (2014), ην 2013 θαηαγξάθεθαλ 920 λένη θνξείο 

ηνπ ηνχ HIV ζηελ Διιάδα. Αλ θαη ε πην επάισηε νκάδα ήηαλ απηή ησλ αλδξψλ πνπ 

                                                           
11

Η αλαθνξά ζηελ έμαξζε ησλ δηαδπγίσλ θαη ηε δηάιπζε νηθνγελεηψλ εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε 

ξεηνξηθή πεξί θξίζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηε ζχγρξνλε επνρή. Δληνχηνηο, φπσο παξαηεξεί ν Νηθνιφπνπινο 

(2011),  απηφ πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή ακθηζβεηείηαη δελ είλαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζπιιήβδελ, 

αιιά ε «παξαδνζηαθή ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα». Γηα παξάδεηγκα, νη νκνθπιφθηινη πνπ επηζπκνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα, πξνθαλψο ζηεξίδνπλ ηνλ ζεζκφ, ζε κία λεσηεξηθή, φκσο, κνξθή ηνπ. 
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είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (ζπλνιηθά 307 πεξηπηψζεηο), ππήξρε επίζεο έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ είραλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ κέζσ ζεμνπαιηθψλ 

επαθψλ κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ (122 πεξηπηψζεηο). Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ 

φηη ν ηφο δελ πξνζβάιιεη κφλν ηα νκνθπιφθηια άηνκα. Σα απμεκέλα πνζνζηά 

εκθάληζήο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο, ε αλάιπζε ησλ 

νπνίσλ δελ εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φκσο, απηφο θαζαπηφο ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο δελ απνηειεί έλαλ απφ απηνχο.  

ε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο νκνθπινθηιίαο ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ην 2012, ζηελ Οιιαλδία, ηελ πξψηε ρψξα πνπ ζεζκνζέηεζε ηνλ 

γάκν κεηαμχ νκφθπισλ αηφκσλ, ην  αθαζάξηζην πνζνζηφ δηαδπγίσλ (ν ιφγνο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ πξνο ηνλ κέζν πιεζπζκφ, εθθξαζκέλνο αλά ρίιηνπο 

θαηνίθνπο) ήηαλ 2,1, ελψ ζηελ Κχπξν, φπνπ αλάινγνη γάκνη δελ επηηξέπνληαη, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 2,4. Δπηπιένλ, ζπγθξηηηθά κε ην 2001, νπφηε θαη 

ζεζκνζεηήζεθαλ νη ελ ιφγσ γάκνη ζηελ Οιιαλδία, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

παξνπζηαδφηαλ κεησκέλν (απφ 2,3 ζε 2,1). Αληίζεηα, ζηελ Κχπξν γηα ην ίδην 

δηάζηεκα παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ (απφ 1,7 ζε 2,4) (Eurostat, 2014). Δλ 

θαηαθιείδη, δηάθνξνη παξάγνληεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά 

(π.ρ. ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηε ιήςε 

δηαδπγίνπ), αιιά ε ζχλαςε γάκσλ κεηαμχ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ κάιινλ δελ είλαη 

έλαο απφ απηνχο.  

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κχπξνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη, αθνχ δηεπθξίληδε φηη δελ θαηαδηθάδεηαη ην νκνθπιφθηιν άηνκν (θάηη 

ηέηνην, άιισζηε, ζα μέληδε, αθνχ λνείηαη σο αζζελήο), αιιά νη πξάμεηο ηνπ θαη φηη ην 

νκνθπιφθηιν άηνκν είλαη εππξφζδεθην ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο, έθιεηλε κε κία 

παξάγξαθν πνπ εκπεξηείρε ην αμηαθφ ζρήκα Παηξίο - Θξεζθεία - Οηθνγέλεηα, κε 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Crude_birth_rate
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αλαθνξέο φπσο «ιαὸ ο ζηὴ λ Κχπξν», «ρξηζηεπψλπκν πιήξσκα ηῆ ο Ἐ θθιεζίαο» θαη 

«νἰ θνγελεηαθὸ  […] πεξηβάιινλ». 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξάζεζε ησλ πηζαλψλ αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αληηζηάζεηο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία ζηελ Κχπξν, εθηηκάηαη φηη εηδηθά ε 

ζεψξεζε ηεο αλδξηθήο νκνθπινθηιίαο επεξεάδεηαη θαη απφ ην εζληθφ πξφβιεκα ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ ηφπνπ: Ο Κχπξηνο άλδξαο θαιείηαη λα είλαη ξσκαιένο θαη αλδξείνο, 

ιφγσ κίαο ελδερφκελεο ηνπξθηθήο απεηιήο (Καξαγηάλλεο, 2010). χκθσλα κε ηε 

ζηεξενηππηθή ζεψξεζή ηνπ, ν νκνθπιφθηινο άλδξαο δελ πιεξνί ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. ε απηφ ην ζπιινγηζηηθφ πιαίζην, ινηπφλ, ν νκνθπιφθηινο Κχπξηνο 

άλδξαο ίζσο ζεσξείηαη φηη απνηειεί θίλδπλν θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ έζλνπο. 

 

2.3. Ζ «ΑΛΛΖ» ΦΧΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

ηελ πξνζπάζεηα λα πάςεη ε θππξηαθή θνηλσλία λα είλαη ζπληεξεηηθή ζην 

δήηεκα ηνπ κε εηεξφθπινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, νξηζκέλεο νκάδεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ. Αλ θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δξάζεο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ, απψηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο θνηλσλίαο ηζφηηκεο γηα φια 

ηα κέιε ηεο. Αληίζηνηρα, νξγαλψζεηο θαη θνξείο πνπ, ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηεο ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο, πξεζβεχνπλ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, είλαη ζπρλά αξσγνί θαη ππνζηεξηθηέο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ νκάδσλ. 

Η πην δπλακηθή νξγάλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ ζηε 

ζχγρξνλε Κχπξν, θξίλνληαο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηεί, θαίλεηαη λα είλαη ε  accept 

- Λεζβίεο, Οκνθπιόθηινη, Ακθηζεμνπαιηθνί, Σξαλο (ΛΟΑΣ) Κύπξνπ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν, ην νπνίν ζπζηάζεθε ην 2010, κε έδξα ηε 
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Λεπθσζία. Πξσηαξρηθνί ζθνπνί ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ, είλαη (Accept - Λεζβίεο, Οκνθπιφθηινη, Ακθηζεμνπαιηθνί, Σξαλο 

(ΛΟΑΣ) Κχπξνπ, 2010, ζ. 3): 

 Η ελεκέξσζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 Η πξφιεςε ηεο αλάπηπμεο νκνθνβηθψλ ηάζεσλ, ε θαηαπνιέκεζε ηέηνησλ 

θαηλφκελσλ, ε δηαθχιαμε ηνπ πινπξαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε 

ελζσκάησζε απηνχ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

 Η επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, φζνλ αθνξά ζηo ζεβαζκφ ησλ πξνζσπηθψλ 

ζεμνπαιηθψλ επηινγψλ. 

 Η πιηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε (ΛΟΑΣ) αηφκσλ θαη αηφκσλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηνχο θαζψο θαη ε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε φζνλ αθνξά 

απηνχο. 

 Η δηεθδίθεζε βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε 

πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ. 

Δπηπξφζζεηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ απνηεινχλ ε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο, 

ε πξνψζεζε εξεπλψλ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη ε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 

εθδειψζεσλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζσκαηείν θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Παξά ηε ζρεηηθά πξφζθαηε ίδξπζή ηνπ, ην ζσκαηείν έρεη θάλεη ηδηαίηεξα 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ, κε δξάζεηο φπσο ε πξναλαθεξζείζα δηνξγάλσζε ηεο 1εο 

Παξέιαζεο Τπεξεθάλεηαο ζηελ Κχπξν, ε νπνία ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 4.000 

άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ρψξα, Κχπξηνη 

επξσβνπιεπηέο,  βνπιεπηέο, μέλνη πξέζβεηο, εθπξφζσπνη θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ 

θ.ά. Απφ ηελ εθδήισζε, σζηφζν, δελ έιεηςαλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, πνπ 
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πξνήιζαλ θπξίσο απφ ην Παγθχπξην Υξηζηηαληθφ Οξζφδνμν Κίλεκα («Πάλσ απφ 

4.000 θφζκνπ», ρ.ρ.). 

Σνπ ζσκαηείνπ accept - Λεζβίεο, Οκνθπιόθηινη, Ακθηζεμνπαιηθνί, Σξαλο 

(ΛΟΑΣ) Κύπξνπ πξνυπήξμε ην Απειεπζεξσηηθό Κίλεκα Οκνθπιόθηισλ Κύπξνπ 

(ΑΚΟΚ), ην νπνίν ζπζηάζεθε ην 1987, σο ε πξψηε ζρεηηθή νξγάλσζε ζηελ Κχπξν, 

κε ηδξπηή θαη πξφεδξν ηνλ Αιέθν Μνδηλφ. Αλ θαη ε δξάζε ηνπ είλαη πιένλ 

πεξηνξηζκέλε, ζην παξειζφλ άζθεζε ζεκαληηθή πίεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ (βι. απνπνηληθνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ κεηαμχ 

νκφθπισλ αηφκσλ, παξαπάλσ). ήκεξα, ππάξρεη επίζεο ε Rainbow Youth Cyprus κία 

αλεπίζεκε νκάδα, πνπ απαξηίδεηαη απφ λεαξά άηνκα (ειηθίαο σο 35 εηψλ), κε 

ζηφρνπο πνπ ζηεξίδνπλ ην φξακα γηα κία πην δίθαηε θαη απαιιαγκέλε απφ δηαθξίζεηο 

θνηλσλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απαιιαγκέλε απφ δηαθξίζεηο βάζεη ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ. Σέινο, ζην θαηερφκελν απφ ηελ Σνπξθία 

ηκήκα ηεο Κχπξνπ εδξεχεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ε Queer Cyprus Association, πνπ 

ζπζηάζεθε ην 2007 σο Initiative Against Homophobia θαη έιαβε ηε ζεκεξηλή ηεο 

νλνκαζία ην 2012.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ 

  

    3.1. ΠΔΡΗ ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ 

 

3.1.1. Γνλετθόηεηα - Αλαηξνθή - Γνλετθνί Ρόινη 

 

χκθσλα κε ηηο Ribbens McCarthy θαη Edwards (2011), ν φξνο γνλετθόηεηα 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ελήιηθα
12

 

άηνκα (γνλείο) πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ζπγθεθξηκέλα παηδηά, 

κε ζπλαθείο πξνζδνθίεο γηα ηε θξνληίδα ηνπο (αλαηξνθή) θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. Η γνλετθόηεηα θαη ε αλαηξνθή είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο (δελ είλαη ηπραίν 

φηη νη ζρεηηθέο ιέμεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη νκφξξηδεο -parenthood θαη 

parenting, αληίζηνηρα-), κε ηελ πξψηε λα αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ν ξφινο ηνπ γνλέα είλαη ζεζκνζεηεκέλνο σο θνηλσληθή κνξθή θαη ηε δεχηεξε λα 

αλαθέξεηαη γεληθά ζε έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γνλέα ζηε 

ζρέζε κε ην/ηα παηδί/ά ηνπ.  

ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο ζεσξείηαη φηη ε εμέιημε 

θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο παηδηνχ ζρεηίδνληαη αθελφο κε έκθπηνπο 

παξάγνληεο αθεηέξνπ κε ηελ αλαηξνθή ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ 

                                                           
12

Αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ζπλδέεη ηε γνλετθφηεηα κε ηελ ελειηθίσζε, επηζεκαίλεηαη φηη απηφ 

δελ είλαη απφιπην θαη ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ γίλνληαη γνλείο φληεο αλήιηθνη. Η 

εζηίαζε ζηα ελήιηθα άηνκα ίζσο γίλεηαη επεηδή ν νξηζκφο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζρέζε 

γνλέα - παηδηνχ είλαη ζεζκνζεηεκέλε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, αλ θαη δελ απνθιείεηαη λα πξφθεηηαη γηα 

αδπλακία ηνπ. 
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αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμή ηνπ 

(ζσκαηηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή, εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη γισζζηθή), είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

«θαηάιιειεο» αλαηξνθήο αιιά θαη ηελ αζθνχκελε νηθνγελεηαθή θνηλσληθή πνιηηηθή 

(Ribbens McCarthy & Edwards, 2011). Η αλαηξνθή αμηνινγείηαη κε θξηηήξηα ηε 

δέζκεπζε, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ νη 

γνλείο (Boisson, 2009). 

Οη ξφινη ησλ γνλέσλ, ινηπφλ, φηαλ δελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηνπο γελλήηνξεο 

(βηνινγηθνί γνλείο) ελφο παηδηνχ, πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε θξνληίδα ηνπ. Αλ θαη ε 

θξνληίδα ζπρλά ζεσξείηαη σο ζηνηρείν ζπλπθαζκέλν κε ηε ζειπθή θχζε, κε 

απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα εκπιέθνληαη πην άκεζα θαη πην ελεξγά ζηελ αλαηξνθή ηνπ 

παηδηνχ, ζηε ζχγρξνλε επνρή ε αληίζηνηρε εκπινθή ησλ αλδξψλ θαίλεηαη λα έρεη 

απμεζεί (Ribbens McCarthy & Edwards, 2011). Απφ ηελ άιιε, ε ζπλερηδφκελε 

παξαδνρή, έζησ θαη ζησπεξή, ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έλα ή ην άιιν βηνινγηθφ θχιν δηαθαίλεηαη ζηε ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε έθθξαζε αληηζηξνθή ησλ ξόισλ (π.ρ. φηαλ νη γπλαίθεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ θαη νη άλδξεο ηελ θάιπςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ). Υαξαθηεξηδφκελνη σο αληεζηξακκέλνη, νη λένη ξφινη 

πνπ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ππνδειψλνπλ κία λέα ζπλζήθε, ε νπνία 

αλαηξεί ηελ «θαλνληθή». Πάλησο, ε αιιαγή απηή δείρλεη φηη νη ξφινη ησλ δχν θχισλ 

δελ είλαη βηνινγηθά θαζνξηζκέλνη (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζειαζκνχ), αιιά 

κεηαζρεκαηίδνληαη βάζεη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηφζν νη 

γπλαίθεο φζν θαη νη άλδξεο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνί λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ. 
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3.1.2.   Δπηζπκία Γνλετθόηεηαο ζηα Οκνθπιόθηια Άηνκα 

 

  Αλ ζε πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ε νκνθπινθηιία θαη ε γνλετθφηεηα ή αθφκε θαη ε 

επηζπκία γνλετθφηεηαο έκνηαδαλ αζχκβαηεο έλλνηεο, ζήκεξα θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη, 

ηνπιάρηζηνλ φρη απφιπηα. Παξάγνληεο φπσο α) ε απνζχλδεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο απφ ηελ αλαπαξαγσγή (ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ ηφζν ε ρξήζε κεζφδσλ 

αληηζχιιεςεο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο αλαπαξαγσγήο, φζν θαη ε ρξήζε κεζφδσλ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, γηα ηνλ αθξηβψο αληίζεην ζθνπφ) πνπ έθεξε πην 

θνληά ηελ εηεξφθπιε κε ηελ νκφθπιε ζεμνπαιηθφηεηα, β) ε απνζχλδεζε ηεο 

εηεξφθπιεο ζπδπγηθφηεηαο απφ ηε γνλετθφηεηα κέζα απφ ηελ εκθάληζε λέσλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ (θπξίσο ησλ κνλνγνλετθψλ) θαη γ) ε -κεξηθή- ακθηζβήηεζε 

ησλ απζηεξά θαζνξηζκέλσλ ξφισλ ησλ γνλέσλ βάζεη ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχινπ, 

θαιιηέξγεζαλ ην έδαθνο, ψζηε ηα νκνθπιφθηια άηνκα λα εθθξάζνπλ θαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ γνλείο 

(Gratton, 2004).    

Αλαθεξφκελε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα νκνθπιφθηια άηνκα 

επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο, ε Perrin ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Committee on 

Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002) ππνζηεξίδεη φηη πνιινί απφ 

απηνχο είλαη θνηλνί κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην επηζπκνχλ θαη ηα 

εηεξνθπιφθηια άηνκα: Η ηθαλνπνίεζε ηνπ ελζηίθηνπ γηα αλαπαξαγσγή, ε 

ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο λα αθήζνπλ ην «απνηχπσκά» ηνπο ζηελ ηζηνξία ή λα 

ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ε αλάγθε λα 

δψζνπλ θαη λα ιάβνπλ αγάπε θαη θξνληίδα αιιά θαη ε ειπίδα γηα ζηήξημή ηνπο ζε 

πξνρσξεκέλε ειηθία.  
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Αληίζηνηρα, θνηλά είλαη θαη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηα νκνθπιφθηια θαη ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο: 

Ο ρξφλνο πνπ δχλαληαη λα δηαζέζνπλ ζε έλα παηδί, νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αλαηξνθή ηνπ θαη νη γεληθφηεξεο επζχλεο ηεο γνλετθφηεηαο (κέξηκλα 

γηα ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θιπ.). Αθφκε, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα 

επεξεαζηεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ/ηε ζχληξνθφ ηνπο απφ ηελ έιεπζε ελφο παηδηνχ, ε 

πξνζσπηθή ηνπο πγεία, σο πξνυπφζεζε γηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ελφο παηδηνχ, 

θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ελαξκνλίζνπλ ηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν κε ηνπο 

ππφινηπνπο ξφινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη σο ελήιηθα άηνκα (επαγγεικαηηθνχο, 

θνηλσληθνχο θ.ά.) (Perrin & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family 

Health, 2002). Οη νκνηφηεηεο απηέο απνξξένπλ απφ ην γεγνλφο φηη, ηειηθά, ζε κία 

θνηλσλία «νη αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ελλνηνινγήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο κεηέρνπλ ζε θαη 

αληινχλ απφ ηα ίδηα πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα» (Καληζά, 2007, ζ. 145), 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε ην θπξίαξρν νηθνγελεηαθφ 

κνληέιν.  

αθψο, δελ επηζπκνχλ φια ηα νκνθπιφθηια άηνκα λα γίλνπλ γνλείο, φπσο δελ 

ην επηζπκνχλ θαη φια ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίαο ή φρη, φκσο, ε αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο 

απνηειεί πιένλ δεηνχκελν γηα ηα νκνθπιφθηια άηνκα, ζην πιαίζην ηεο άξζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπο
13

. Γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο νκφθπιεο γνλετθφηεηαο, 

                                                           
13

χκθσλα κε ηνλ Gratton (2004), νξηζκέλνη νκνθπιφθηινη άλδξεο πηνζεηνχλ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γχξσ απφ ηε ζρεηηθή επηζπκία. Σελ αληηιακβάλνληαη σο κία ηάζε «ζπκκφξθσζεο» ζηελ 

εηεξνθπινθηιία θαη άξλεζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο πνπ ζπλεπάγεηαη ε νκνθπινθηιία. Αληίζεηα, άιινη 

ζεσξνχλ ηελ έθθξαζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζήο ηεο σο αληηδξαζηηθή ηάζε απέλαληη ζηελ 

αληίιεςε πεξί αζπκβαηφηεηαο νκνθπινθηιίαο θαη επηζπκίαο παηξφηεηαο. Αληίζηνηρε δηρνγλσκία 

πθίζηαηαη ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά ε ζεζκνζέηεζε ησλ νκφθπισλ γάκσλ: Ακθηζβήηεζε ηεο 



31 
 

κάιηζηα, έρνπλ ζπζηαζεί θαη μερσξηζηέο νξγαλψζεηο, εζληθέο θαη δηεζλείο 

(Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens ζηε Γαιιία, Οηθνγέλεηεο 

Οπξάλην Σόμν ζηελ Διιάδα, Network of European LGBT Families Associations ζηελ 

Δπξψπε, Family Equality Council ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θιπ.).  

 

3.1.3.   Από ηελ Δπηζπκία ζηελ Πξάμε 

 

ήκεξα, ε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ λα γίλνληαη 

γνλείο θαη λα αλαηξέθνπλ απφ θνηλνχ παηδηά αλαγλσξίδεηαη λνκηθά ζε ιίγεο ρψξεο 

παγθνζκίσο. Όπσο θαη αλαθνξηθά κε άιια δηθαηψκαηα (π.ρ. δηθαηψκαηα γάκνπ γηα ηα 

νκφθπια δεπγάξηα), νη λνκνζεζίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επηιέμνπλ λα γίλνπλ γνλείο θαη λα 

αλαζξέςνπλ έλα παηδί ηα κέιε ελφο νκφθπινπ δεπγαξηνχ εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ 

παξαγφλησλ (πξνζσπηθέο επηζπκίεο, νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θ.ά.), θαη απφ ηηο 

θείκελεο λνκνζεζίεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

Σα κέιε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ γνλείο απφ θνηλνχ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο (Clarke, 2001): Μέζσ πηνζεζίαο/αλαδνρήο, είηε απφ θνηλνχ είηε 

φηαλ ην έλα κέινο ηνπ δεπγαξηνχ πηνζεηεί ην βηνινγηθφ -ζπλήζσο απφ πξφηεξε 

εηεξφθπιε ζρέζε- ή ην ζεηφ παηδί ηνπ έηεξνπ κέινπο, κέζσ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο (γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε λεζβιών, κε ηε γνληκνπνίεζε σαξίσλ 

ηεο κίαο εθ ησλ δχν κε ζπέξκα δφηε ή κέζσ παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, νπφηε ε κία 

ζχληξνθνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ην σάξην πνπ γνληκνπνηείηαη κε ζπέξκα θάπνηνπ 

δφηε θαη ε άιιε λα θπνθνξήζεη ην γνληκνπνηεκέλν σάξην, θαη ζε πεξίπησζε 

                                                                                                                                                                      
εηεξνθαλνληθφηεηαο ή «ζξίακβν» ησλ εηεξνζεμνπαιηθψλ πξνηχπσλ (Ribbens McCarthy & Edwards, 

2011); 
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ομοθσλόθιλων ανδρών, κέζσ παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, νπφηε θάπνηα γπλαίθα 

θπνθνξεί έλα σάξην -ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο μέλν, φρη δηθφ ηεο- πνπ 

γνληκνπνηήζεθε απφ ζπεξκαηνδσάξην ελφο απφ ηνπο δχν ζπληξφθνπο in vitro) θ.ά.  

ηελ Δπξψπε, ιηγφηεξεο απφ ην έλα ηξίην ησλ ρσξψλ επηηξέπνπλ θαη ζηα δχν 

κέιε ελφο νκφθπινπ δεπγαξηνχ λα απνηεινχλ λφκηκνπο γνλείο ελφο παηδηνχ. ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ απηψλ, επξχηεξα αλαγλσξηζκέλε πξαθηηθή είλαη ε πηνζεζία 

«δεχηεξνπ γνλέα»
14

 (λφκηκε ζε 14 ρψξεο). Αθνινπζνχλ ε ππνβνεζνχκελε 

αλαπαξαγσγή γηα δεπγάξηα (λφκηκε ζε 11 ρψξεο), ε θνηλή πηνζεζία (λφκηκε ζε 10 

ρψξεο) θαη ηέινο ε απηφκαηε αλαγλψξηζε ζπγγνλετθφηεηαο
15

 (λφκηκε ζε 5 ρψξεο). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο αλαγλσξίδνληαη φιεο απηέο νη πξαθηηθέο (π.ρ. 

Γαλία), ελψ ζε άιιεο, κεξηθέο (π.ρ. Βέιγην) ή κία (π.ρ. ινβελία) (International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - Europe, 2014). 

Όζεο ρψξεο έρνπλ παξαρσξήζεη δηθαηψκαηα ζπγγνλετθφηεηαο ζηα νκφθπια 

δεπγάξηα παξέρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λνκηκνπνίεζεο ηεο ζρέζεο ηνπο (κέζσ ηνπ 

γάκνπ ή/θαη θάπνηαο άιιεο πξαθηηθήο)
16

. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ηπραίν φηη, γηα παξάδεηγκα, ε Οιιαλδία, ε πξψηε ρψξα παγθνζκίσο πνπ επέηξεςε 

ηελ θνηλή πηνζεζία ζηα νκφθπια δεπγάξηα ην 2001, ηελ ίδηα ρξνληά λνκηκνπνίεζε 

ηνπο γάκνπο κεηαμχ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ. Όκνηα, ην γεγνλφο φηη ζηελ Κχπξν ηα 

                                                           
14

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαμχ 2 νκφθπισλ ζπληξφθσλ ν έλαο/ε κία απνηειεί βηνινγηθφ ή 

ζεηφ γνλέα ηνπ παηδηνχ θαη ν άιινο/ε άιιε πηνζεηεί ην παηδί, ρσξίο ν «αξρηθφο γνλέαο» λα ράλεη 

θάπνην απφ ηα γνλετθά ηνπ δηθαηψκαηα, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα απνθηά 2 λφκηκνπο γνλείο.  

15
Η λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο δχν αηφκσλ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ 

ηνπ ελφο απφ ην άιιν. 

16
Απηφ, πάλησο, δελ ηζρχεη θαη αληίζηξνθα, θαζψο δελ παξέρνπλ δπλαηφηεηα ζπγγνλετθφηεηαο ζηα 

κέιε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ φιεο νη ρψξεο πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο 

(π.ρ. Αλδφξα) (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - Europe, 2014). 
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νκφθπια δεπγάξηα δελ έρνπλ δηθαίσκα απφ θνηλνχ αλαηξνθήο παηδηψλ βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζχλδεζε, θαηά κία έλλνηα αηηηνινγηθή, κε ηελ απνπζία θάζε είδνπο λνκηθήο 

αλαγλψξηζεο γηα ηα δεπγάξηα απηά. ρνιηάδνληαο ηε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, επηζεκαίλεηαη φηη, ρσξίο λα απνηειεί 

ηνλ απνθιεηζηηθφ δείθηε, «ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, απνηειεί έλα δείθηε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

πνιηηηζκφ κηαο θνηλσλίαο» (Κνγθίδνπ, 2007, ζ. 130).                                                                                                              

Η κε αλαγλψξηζε ηεο ζπγγνλετθφηεηαο ζηα νκφθπια δεπγάξηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεπγάξηα πνπ 

αλαηξέθνπλ απφ θνηλνχ έλα παηδί, αιιά κφλν ην έλα κέινο απνηειεί λφκηκν γνλέα, ην 

άιιν δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γνλείο (π.ρ. άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ ή δηεπθνιχλζεηο κεησκέλνπ 

σξαξίνπ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα γνλετθά θαζήθνληα πνπ άηππα κελ, 

νπζηαζηηθά δε, έρεη αλαιάβεη. Αθφκε, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Chamberlain, 

Miller θαη Bornstein (2008), ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρέζε ελφο νκφθπινπ δεπγαξηνχ 

ιήμεη, αλ θαη ηα δχν κέιε δελ αλαγλσξίδνληαη σο λφκηκνη γνλείο, κπνξεί λα ηεζεί 

ζέκα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε αλαγλσξηζκέλνπ γνλέα ζηε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί 

(π.ρ. ππνρξέσζε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο). Σέινο, ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηνπ κελχκαηνο 

πνπ ιακβάλεη ην παηδί πνπ αλαηξέθεηαη απφ έλα νκφθπιν δεπγάξη, ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ απνηεινχλ γηα ην παηδί ηνπο «γνλείο ηνπ», φηαλ απηνί ζηεξνχληαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ ηα εηεξφθπια δεπγάξηα γνλέσλ, θαζψο θξίλνληαη 

«αθαηάιιεινη» ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Sullivan & Baques, 2000). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, παξά ηηο νκνηφηεηεο, νη πεξηπηψζεηο ησλ 

νκνθπιφθηισλ θαη ησλ εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο 

παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο 



34 
 

πνπ είλαη επηβαξπληηθνί γηα ηνπο πξψηνπο. Σα νκνθπιφθηια άηνκα ρξεηάδεηαη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο, λα επεμεξγαζηνχλ θαη ζπρλά λα επηιχζνπλ επηπξφζζεηα 

δεηήκαηα, δηαδηθαζηηθά/λνκηθά (π.ρ. πηνζεζία ή ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή;) θαη 

κε, θαζψο ζπλήζσο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη ηελ θνηλσληθή επηθχιαμε, 

ακθηζβήηεζε, ή αθφκε θαη απνδνθηκαζία ησλ πξνζέζεψλ ηνπο (Perrin & Committee 

on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 2002. Tasker, 2010). Σν 

γεγνλφο φηη, παξά ηηο δπζθνιίεο απηέο, ηα νκνθπιφθηια άηνκα επηδηψθνπλ λα γίλνπλ 

γνλείο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπλεπάγεηαη φηη ην επηιέγνπλ πην ζπλεηδεηά απφ φ,ηη 

ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα (ρσξίο απηφ, βέβαηα, λα ζεκαίλεη φηη ηα εηεξνθπιφθηια 

άηνκα ιεηηνπξγνχλ επηπφιαηα) (Γακάζθνο, 2007. Tasker, 2010). 

 

3.2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ: ΘΔΜΔΛΗΧΖ  

ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

  

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ηα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα φζσλ ελαληηψλνληαη ή 

εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί ζην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο, είηε πξφθεηηαη γηα 

επίζεκνπο θνξείο είηε γηα φζνπο εθθξάδνπλ ηε ιεγφκελε «θνηλή γλψκε»
17

. 

Αμηνινγνχληαη σο ηα «βαζηθφηεξα» επηρεηξήκαηα, κε ην ζθεπηηθφ φηη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, γχξσ απφ απηά πεξηζηξέθνληαη ηα ζρεηηθά άξζξα γηα ηελ νκνγνλετθφηεηα 

(π.ρ. Clarke, 2001. Perrin & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family 

Health, 2002. Tasker, 2005 θ.ά.). 

Παξάιιεια κε ηα επηρεηξήκαηα, παξαηίζεληαη θαη αλάινγα επξήκαηα απφ 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νκνθπιφθηινη θαη εηεξνθπιφθηινη 

                                                           
17

Η θνηλή γλψκε, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, έρεη μερσξηζηή ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο, ελψ, θαηά πεξίπησζε, επίζεκεο απνθάζεηο θαη θνηλή γλψκε αιιειεπηδξνχλ. 
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γνλείο, ηα παηδηά απηψλ ή/θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ παηδηψλ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα 

βνεζεζεί λα αληηιεθζεί ηελ νξζφηεηα ή ηελ αβαζηκφηεηα ηνπ θάζε επηρεηξήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αδπλακίεο: Μηθξφ δείγκα ζπκκεηερφλησλ, ππεξεθπξνζψπεζε 

ιεζβηψλ έλαληη νκνθπιφθηισλ αλδξψλ
18

, ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο - κηθξή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα δείγκαηνο, θ.ά. (Tasker, 2005). Οη αδπλακίεο ησλ εξεπλψλ δελ 

θαζηζηνχλ απνξξηπηέα ηα επξήκαηά ηνπο, αιιά επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ θαη ζρνιαζηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

 

3.2.1. Φύζε ησλ Δπηρεηξεκάησλ 

 

Σα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο νκνγνλετθφηεηαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 

απηά πνπ πξνηάζζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νκνγνλετθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε 

ελφο παηδηνχ (ηα πεξηζζφηεξα) θαη ζε εθείλα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ «αλήζηθν» ή 

«αθχζηθν» ραξαθηήξα ηεο νκνγνλετθφηεηαο (Clarke, 2001). Ο δηαρσξηζκφο απηφο 

δελ ζπλεπάγεηαη φηη ηα επηρεηξήκαηα δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο: Αληίζεηα, κπνξεί 

λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελψ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ελδερνκέλσο λα  

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην θαη λα ππνιαλζάλεη θάπνην άιιν. 

Σα επηρεηξήκαηα πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο ζηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ ζρεηίδνληαη κε ην επνλνκαδφκελν  

βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ. Η έθθξαζε απαληάηαη ζε δηάθνξα θείκελα θαη 

                                                           
18

H ππεξεθπξνζψπεζε ησλ ιεζβηψλ έλαληη ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη πξαθηηθά είλαη επθνιφηεξν γηα εθείλεο λα γίλνπλ γνλείο (Chamberlain, Miller & Bornstein, 

2008) αιιά θαη ηελ θπξίαξρε ηδέα πεξί κεηξφηεηαο θαη κεηξηθνχ ελζηίθηνπ πνπ ίζσο ζπληειεί ζε 

επκελέζηεξεο αμηνινγήζεηο ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα αλαηξνθή ελφο παηδηνχ. 
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απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ησλ επίζεκσλ αξρψλ φηαλ ρεηξίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε παηδηά θαη ζπλαθφινπζα, βαζηθφ γλψκνλα κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο (π.ρ. ζέζπηζε λφκσλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, απνθάζεηο 

δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο, γλσκνδνηηθέο εθζέζεηο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο παηδηνχ ζε ζεηή ή αλάδνρε 

νηθνγέλεηα). Αλαθεξφκελνη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθαζηψλ πνπ θαινχληαη λα 

απνθαζίζνπλ γηα δεηήκαηα γνληθήο κέξηκλαο, νη Chamberlain et al. (2008) 

αλαθέξνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο είλαη νη νηθνλνκηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

γνλέσλ, νη επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. 

Όπσο παξαηεξνχλ, φκσο, ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ δελ είλαη εχθνιν λα 

νξηζηεί θαη δελ εξκελεχεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Με άιια ιφγηα, παξά νξηζκέλεο 

θνηλέο παξαδνρέο (π.ρ. ε ζρνιηθή θνίηεζε ζεσξείηαη -ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο- φηη εμππεξεηεί ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ), ε εξκελεία ηνπ θαη 

θπξίσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ ην δηαζθαιίδνπλ εκπεξηέρεη ηελ 

ππνθεηκεληθή θξίζε. 

 

3.2.2. Δπηρεηξήκαηα Καηά ηεο Οκνγνλετθόηεηαο 

  

Οκνγνλετθφηεηα θαη ηαπηφηεηα θχινπ ησλ παηδηψλ 

χκθσλα κε έλα ζχλεζεο επηρείξεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ, ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε νκνθπιφθηινπο γνλείο δελ ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια πξφηππα ξφισλ, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνπλ δηαζηξεβισκέλε 

ηαπηφηεηα θχινπ. Κεληξηθφ άμνλα ηνπ ελ ιφγσ επηρεηξήκαηνο απνηειεί ε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ A. Bandura. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ε απφθηεζε 
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θαη ε δηαηήξεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ηε κίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πξφηππσλ κνληέισλ θαη ηελ ελίζρπζε πνπ αθνινπζεί ηε κίκεζε 

(Κνθθηλάθε, 2006). ην πιαίζην απηφ, ηα παηδηά, παξαηεξψληαο θαη κηκνχκελα ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, θεληξηθή ζην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα είλαη ε έλλνηα ηεο 

ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, δειαδή ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ γηα ην θχιν ηνπ, ε 

νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη απφ ηε γέλλεζή 

ηνπ σο αξζεληθφ ή ζειπθφ θαη απφ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ 

απνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο νπνίαο απνηειεί κέινο, αλάινγα κε ην βηνινγηθφ 

ηνπ θχιν. Σα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηνχλ ην θνηλσληθό 

θύιν, φξνο ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηηο ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ή ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απνδίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηα δχν βηνινγηθά θχια, αξζεληθφ θαη 

ζειπθφ (Turner, 1999). Δλ νιίγνηο, άλδξεο θαη γπλαίθεο αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθξηηέο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα θιπ. θαη λα επηηεινχλ δηαθξηηνχο ξφινπο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη «αλδξηθά» θαη «γπλαηθεία», αληίζηνηρα. Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη 

κεγαιψλνληαο κε άηνκα ηνπ ελφο βηνινγηθνχ θχινπ, ηα παηδηά δελ ιακβάλνπλ 

εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ην αληίζεην θχιν, γεγνλφο πνπ απνηειεί πξφβιεκα, εηδηθά 

φηαλ πξφθεηηαη γηα δχν γπλαίθεο πνπ αλαηξέθνπλ έλα αγφξη ή δχν άλδξεο πνπ 

αλαηξέθνπλ έλα θνξίηζη, θαζψο απνπζηάδεη ην βηνινγηθφ θχιν νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

νπνίνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα κίκεζεο.  

Η ζέζε απηή παξαβιέπεη ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά (γεληθά), 

εθηφο απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη άιια ελήιηθα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, 

ζπγγεληθά θαη κε (παππνχδεο/γηαγηάδεο, ζείνη/εο, εθπαηδεπηηθνί θιπ.), νη νκάδεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σηο 

επηδξάζεηο απηέο, κάιηζηα, θαίλεηαη λα ελζαξξχλνπλ νη νκνθπιφθηινη γνλείο, ψζηε 
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λα πξνβάιινπλ ζηα παηδηά ηνπο δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πξφηππα 

(Tasker, 2010). Η Clarke (2001) ζρνιηάδεη ζρεηηθά φηη ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα 

ζηεξίδεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ αληίιεςε νξηζκέλσλ φηη ηα νκνθπιφθηια άηνκα φρη 

κφλν έιθνληαη απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ, αιιά επηιέγνπλ θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη 

απνθιεηζηηθά κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ, αληίιεςε ε νπνία είλαη ιαλζαζκέλε. 

Δπηπιένλ, ην επηρείξεκα ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην θνηλσληθφ θχιν 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Clarke, 2001). 

χκθσλα κε ηελ πεπνίζεζε απηή, ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βηνινγηθφ ηνπο θχιν είλαη 

αιινησκέλα, κε απνηέιεζκα λα πζηεξνχλ ζε αλδξηζκφ ή ζειπθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

εηεξνθπιφθηια άηνκα. πλαθφινπζα, ζεσξείηαη φηη σο γνλείο αδπλαηνχλ λα 

εκθπζήζνπλ ζην παηδί ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην βηνινγηθφ ηνπ 

θχιν, αθνχ νη ίδηνη σο νκνθπιφθηια άηνκα δελ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε 

απηνχο. 

Δληνχηνηο, πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη ηα πηνζεηεκέλα παηδηά ησλ 

νκνθπιφθηισλ θαη ησλ εηεξνθπιφθηισλ γνλέσλ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, δελ δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ (Farr, Forssell & Patterson, 

2010). Η ελ ιφγσ έξεπλα επηβεβαηψλεη θαη ηελ ηερληθή αλαθνξά ησλ Perrin θαη 

Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ πνπ 

αλαηξέθνληαη απφ 1 ή 2 νκνθπιφθηινπο γνλείο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηα παηρλίδηα 

πνπ παίδνπλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδίδνληαη, ζηα ξνχρα πνπ θνξνχλ, ζηηο 

θηιίεο ηνπο θιπ. ζπλάδεη κε ηα θνηλσληθψο αλακελφκελα γηα ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν 

θαη δελ παξνπζηάδεη δηαθνξέο απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ πνπ 

αλαηξέθνληαη απφ εηεξνθπιφθηινπο γνλείο. 
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Οκνγνλετθφηεηα θαη ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παηδηψλ 

χκθσλα κε έλα άιιν επηρείξεκα πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε νκνθπιφθηινπο γνλείο γίλνληαη 

νκνθπιφθηια. Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα έρεη 2 βαζηθά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

πξνζνρήο: Καη’ αξράο, ππνλνεί φηη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γνλέσλ 

θαζνξίδεη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ, παξαβιέπνληαο ηελ 

επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

(Clarke, 2001). ε απηφ ην πιαίζην, φκσο, ζα αλακελφηαλ νη εηεξνθπιφθηινη  γνλείο 

λα αλαηξέθνπλ απνθιεηζηηθά εηεξνθπιφθηια παηδηά, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη. 

Αθνινχζσο, ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εηεξνζεμηζηηθή: 

Τπνζηεξίδνληαο φηη νη νκνθπιφθηινη γνλείο «δεκηνπξγνχλ» νκνθπιφθηια παηδηά θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη γνλείο, ππνλνεί φηη έλα νκνθπιφθηιν 

παηδί είλαη κε επηζπκεηφ. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα κία ζέζε, πνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά, ππνζηεξίδεη ηελ αλσηεξφηεηα 

ηνπ εηεξφθπινπ έλαληη ηνπ νκφθπινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεσξψληαο 

ηνπο θπζηθή ηάζε θαη απνηέιεζκα «δηαβξσηηθήο» επίδξαζεο, αληίζηνηρα, θαη απηή 

είλαη κάιινλ ε ζεκαληηθφηεξε αδπλακία ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ηερληθή αλαθνξά πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα (Perrin & Committee on 

Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 2002), δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ 1 ή 2 νκνθπιφθηισλ γνλέσλ ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ εηεξνθπιφθηισλ γνλέσλ. ηελ 

αλαθνξά ζεκεηψλεηαη φηη θάπνηνη κειεηεηέο βξήθαλ φηη νη λεαξνί ελήιηθεο (άλδξεο 

θαη γπλαίθεο) κε ιεζβίεο κεηέξεο είραλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ζθεθηεί ην 

ελδερφκελν λα εκπιαθνχλ αιιά θαη λα έρνπλ εκπιαθεί ζε ηνπιάρηζηνλ κία ζχληνκεο 
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δηάξθεηαο ζρέζε κε νκφθπιν άηνκν, φκσο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο σο νκνθπιφθηινπο δελ δηέθεξε απφ εθείλνλ ησλ λεαξψλ ελειίθσλ 

κε εηεξνθπιφθηιεο κεηέξεο (Perrin & Committee on Psychosocial Aspects of Child 

and Family Health, 2002). Αλάινγα επξήκαηα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

κηθξφηεξε δηζηαθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ νκνθπιφθηισλ γνλέσλ λα δειψζνπλ ηπρφλ 

νκνθπινθηιηθέο θαληαζηψζεηο/ζθέςεηο, ζπκπεξηθνξέο ή αθφκε θαη ηαπηφηεηεο, 

επεηδή ζην πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ αλαηξαθεί απηά είλαη πην απνδεθηά απφ φ,ηη ζε έλα 

πεξηβάιινλ εηεξνθπιφθηισλ γνλέσλ (Chambelain et. al, 2008). 

Οκνγνλετθφηεηα θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ  

χκθσλα κε έλα ηξίην επηρείξεκα θαηά ηεο νκνγνλετθφηεηαο, ηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κε νκνθπιφθηινπο γνλείο πθίζηαληαη θνηλσληθή απνδνθηκαζία ή/θαη 

απνκφλσζε. Σν ελ ιφγσ επηρείξεκα δηαθέξεη απφ ηα δχν πξνεγνχκελα, θαζψο 

επηβεβαηψλεηαη εξεπλεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κε 1 ή πεξηζζφηεξα νκνθπιφθηια άηνκα βηψλνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν γεληθφ/ζεζκηθφ (π.ρ. 

δηθαζηέο, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί), νηθνγελεηαθφ (ν 

εηεξνθπιφθηινο γνλέαο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί γελλήζεθε ζε πξφηεξε 

εηεξφθπιε ζεμνπαιηθή ζρέζε ηνπ νκνθπιφθηινπ γνλέα, θαη κέιε ηνπ επξχηεξνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο) θαη ζε επίπεδν ζπλνκειίθσλ/θίισλ θαη άιισλ γνλέσλ 

(Fairtlough, 2008. Titlestad & Pooley, 2014). 

Σν γεγνλφο φηη, εξεπλεηηθά, θαίλεηαη πξάγκαηη λα ππάξρνπλ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο ηα παηδηά ησλ νκνθπιφθηισλ γνλέσλ λα γίλνπλ δέθηεο αξλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, δελ ζπλεπάγεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθδειψλνληαη αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο, ζα πξέπεη λα εθιείςνπλ ηα άηνκα πνπ ηηο πθίζηαληαη (νπζηαζηηθά, ηα 

ζχκαηα). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ επηιχνληαη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα πξνβιήκαηα, 
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αληίζεηα, ζπληεξνχληαη κέρξη λα βξεζεί έλαο άιινο «ζηφρνο» απέλαληη ζηνλ νπνίν ζα 

εθθξαζηνχλ. Καη’ αλαινγία, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη γηα παξάδεηγκα νη 

δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ «ζηφρν» γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

επνκέλσο, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ, δελ ζα πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεηαη λα θνηηνχλ ζηε 

γεληθή ηάμε. Αληίζεηα, φκσο, νη ελδεηθλπφκελεο πξαθηηθέο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα κάζνπλ λα 

ζέβνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Παξάιιεια, ζπληζηάηαη ηα παηδηά 

πνπ πθίζηαληαη ηηο φπνηεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο λα δηδάζθνληαη πψο λα ηηο 

ρεηξίδνληαη επνηθνδνκεηηθά, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ αλεμάξηεηε ζθέςε θαη δχλακε 

γηα λα ππεξαζπίδνληαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο (Sullivan & Baques, 2000). 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ Clarke (2001), ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κε αλαθνξά ζηελ θνηλσλία πνπ ζηηγκαηίδεη, πεξηζσξηνπνηεί 

θιπ. θαη ηα άηνκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ εμαηξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, λα κεηαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο πξνθαηάιεςε ζε 

ηξίηνπο, εθθξάδνληαο παξάιιεια -θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ- ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

Οκνγνλετθφηεηα θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε - δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ 

ην ίδην πλεχκα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ 

πνπ κεγαιψλνπλ κε νκνθπιφθηινπο γνλείο. Δληνχηνηο, ζρεηηθέο έξεπλεο (Erich,  

Leung & Kindle, 2005. Farr et al., 2010) δελ έδεημαλ δηαθνξέο ζηελ εθδήισζε 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, είηε εμσηεξηθεπκέλσλ είηε εζσηεξηθεπκέλσλ, 

κεηαμχ ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ απφ νκφθπια θαη εηεξφθπια δεπγάξηα, 

απνξξίπηνληαο ηελ ππφζεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κε ηνλ 
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ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, αλ θαη ηα πνζνζηά 

εθδήισζεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ελέπηπηαλ ζηα 

φξηα ηνπ «θαλνληθνχ» εχξνπο, ηα παηδηά ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ θάλεθε λα 

εθδειψλνπλ ιηγφηεξεο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηα παηδηά ησλ εηεξφθπισλ 

δεπγαξηψλ. Χζηφζν δελ επξφθεηην γηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Όκνηα, επηζθνπήζεηο άιισλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ εκθάληζε 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ κε 

νκνθπιφθηινπο γνλείο θαη ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ κε εηεξνθπιφθηινπο γνλείο, 

ελψ αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά πνπ αλαηξέθνληαη απφ νκνθπιφθηινπο γνλείο 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη είλαη πην ζηνξγηθά κε ηα 

κηθξφηεξα παηδηά (Perrin  & the  Committee  on Psychosocial  Aspects of  Child and  

Family Health, 2002).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε έξεπλα ηεο Fairtlough (2008) κε λεαξά άηνκα πνπ 

κεγάισζαλ κε 1 ή 2 νκνθπιφθηινπο ελήιηθεο, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ηα 

φπνηα πξνβιήκαηά ηνπο πξνέθπςαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηε θχζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη φρη απφ 

ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο. Αθφκε, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γνλέα ηνπο αηζζάλζεθαλ ζπκφ θαη ζιίςε: 

Δπξφθεηην θπξίσο γηα πεξηπηψζεηο παηδηψλ ηα νπνία αλαηξέθνληαλ απφ εηεξφθπινπο, 

ζπδεπγκέλνπο γνλείο θαη θάπνηα ζηηγκή ν έλαο απνθάιπςε ηελ νκνθπιφθηιε 

ηαπηφηεηά ηνπ, ηελ νπνία αθνινχζεζε ε ιήςε δηαδπγίνπ, επνκέλσο ε αιιαγή ζηε 

δσή ηνπο ήηαλ έληνλε θαη ξηδηθή.             
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Οκνγνλετθφηεηα θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ   

Έλα άιιν επηρείξεκα πνπ επηθαινχληαη νξηζκέλνη θαηά ηεο νκνγνλετθφηεηαο 

είλαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

επηρείξεκα εδξεχεη ζηε ζχλδεζε ηεο νκνθπινθηιίαο κε ηελ παηδνθηιία, ρσξίο, 

σζηφζν, λα εμεγείηαη πψο κπνξεί λα ζπλδένληαη. Αληίζεηα, θακία επηζηεκνληθή 

έξεπλα δελ ζπλδέεη ηελ νκνθπινθηιία κε ηελ παηδνθηιία θαη ε πηζαλφηεηα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απφ γνλείο ή άιινπο, θνληηλνχο ελήιηθεο είλαη 

κεγαιχηεξε γηα ηα παηδηά ησλ εηεξνθπιφθηισλ γνλέσλ (Γακάζθνο, 2007). 

Οκνγνλετθφηεηα θαη εζηθή  

χκθσλα κε έλα άιιν επηρείξεκα, ην νπνίν, ζε αληίζεζε κε ηα 

πξναλαθεξζέληα, δελ επηθεληξψλεηαη ζην παηδί, ε νκνγνλετθφηεηα είλαη «ακαξηία». 

Πξφθεηηαη γηα επηρείξεκα πνπ επηθαινχληαη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζξεζθεπηηθνχο (θπξίσο ρξηζηηαληθνχο) θχθινπο. 

Η Clarke (2001) ραξαθηεξίδεη ηελ άπνςε πεξί ακαξησινχ ραξαθηήξα ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο απιή θαη ηαπηφρξνλα ηζρπξή. Σν ζηνηρείν πνπ ηελ ηζρπξνπνηεί 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, αλ θαη δελ απνδεηθλχεηαη επηζηεκνληθά, δελ κπνξεί θαη λα 

απνξξηθζεί επηζηεκνληθά, θαζψο επηθαιείηαη ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ, πνπ δελ 

ππφθεηηαη ζε επηζηεκνληθφ έιεγρν. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη απηφ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνθαηαιήςεσλ (δελ ζηεξίδνληαη ζε απνδείμεηο).  

Οκνγνλετθφηεηα θαη θχζε 

Σέινο, νξηζκέλνη ζεσξνχλ ηελ νκνγνλετθφηεηα «αθχζηθε», επηρείξεκα ην 

νπνίν, φπσο θαη ην ακέζσο πξνεγνχκελν, δελ επηθεληξψλεηαη ζην παηδί. Η 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε πεξί ακαξησινχ ραξαθηήξα ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο, εηδηθά απφ φζνπο ππνζηεξίδνπλ φηη θάζε ηη θπζηθφ νξίδεηαη απφ 
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ηνλ Θεφ (Clarke, 2001). Οχησο ή άιισο θαη νη δχν απφςεηο, νπζηαζηηθά, εθθηλνχλ κε 

αμησκαηηθή ηελ αληίιεςε πεξί εηεξνθαλνληθφηεηαο. 

Χο πξνο ηελ άπνςε πεξί αθχζηθνπ ραξαθηήξα ηεο νκνγνλετθφηεηαο, αλ θαη 

εγείξνληαη δηάθνξα δεηήκαηα (π.ρ. απνδνθηκάδεηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ή 

ζεσξείηαη «αθχζηθν» έλα δεπγάξη πνπ δελ κπνξεί λα ηεθλνπνηήζεη κέζσ ηεο 

ζεμνπαιηθήο πξάμεο θαη θαηαθεχγεη ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή θαη 

ζπλαθφινπζα, «αθχζηθν» ην παηδί πνπ γελληέηαη κέζσ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο;), ν βαζηθφο αληίινγνο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ε θχζε «νξίδεη» φηη 

κφλν δχν εηεξφθπια άηνκα κπνξνχλ λα ηεθλνπνηήζνπλ (γελλήηνξεο), δελ νξίδεη πφζα 

ή ηη θχινπ ζα είλαη ηα άηνκα πνπ ζα αλαζξέςνπλ έλα παηδί.  

 

3.2.3. Σα Δξεπλεηηθά Δπξήκαηα σο Δπηρεηξήκαηα Τπέξ ηεο Οκνγνλετθόηεηαο 

 

πλνςίδνληαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα δηάθνξσλ κειεηψλ δελ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, φηαλ 

απηφ αλαηξέθεηαη απφ νκνθπιφθηια άηνκα, σο απνηέιεζκα ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Δμάιινπ, ην ζεκείν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο είλαη φηη ε θχζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

κίαο νηθνγέλεηαο είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ απφ φ,ηη 

ε δνκή ηεο (Perrin & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family 

Health, 2002. Sullivan & Baques 2000. Titlestad & Pooley, 2014 θ.ά.).  

ην πιαίζην απηφ, παξάγνληεο φπσο νη πξαθηηθέο αλαηξνθήο πνπ αθνινπζνχλ 

νη γνλείο (π.ρ. πξαθηηθέο νξηνζέηεζεο), νη γνλετθέο δεμηφηεηεο πνπ επηδεηθλχνπλ θαη ε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο, ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε 

ζπληξνθηθή ζρέζε, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο θιπ. επεξεάδνπλ ηελ αλαηξνθή θαη 
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ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Perrin & Committee on  Psychosocial Aspects of Child 

and Family Health, 2002). Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ, κε απνηέιεζκα νη 

νκνθπιφθηινη γνλείο λα κε δηαθέξνπλ απφ ηνπο εηεξνθπιφθηινπο (Fairtlough, 2008; 

Farr et. al., 2010).  

Δλ ηέιεη, ηα παηδηά ησλ νκνθπιφθηισλ γνλέσλ αλαπηχζζνληαη θαη κπνξνχλ 

λα επεκεξνχλ φπσο ηα παηδηά ησλ εηεξνθπιφθηισλ γνλέσλ, φρη παξά ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπο, αιιά ελίνηε θαη ιφγσ απηνχ, γηα παξάδεηγκα 

αλαπηχζζνληαο απμεκέλε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ (Titlestad & Pooley, 2014). Όπσο 

ζεκεηψλνπλ νη Allen θαη Burrell (1997, ζ. 31), επηθαινχκελνη ηνλ Basile, ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ εμαζθαιίδεηαη απφ «έλαλ ζηνξγηθφ γνλέα, φρη απφ έλαλ 

εηεξνθπιφθηιν ή έλαλ νκνθπιφθηιν γνλέα».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

    4.1. ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

4.1.1.  Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία ζην Πιεπξό ησλ ΛΟΑΣ Αηόκσλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξηζκφ ηνπ Δπαγγέικαηνο ηεο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ θαη ηε Γηεζλή Έλσζε ρνιψλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνλ Ινχιην ηνπ 2014 

(International Federation of Social Workers, 2014a),: 

Η θνηλσληθή εξγαζία είλαη έλα εθαξκνζκέλν επάγγεικα θαζψο θαη έλα 

αθαδεκατθφ πεδίν πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη αλάπηπμε, 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη απειεπζέξσζε ησλ 

αλζξψπσλ. Οη αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη θεληξηθέο ζηελ θνηλσληθή εξγαζία. Θεκειησκέλε απφ 

ηηο ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηε γεγελή γλψζε, ε θνηλσληθή εξγαζία 

εκπιέθεη αλζξψπνπο θαη δνκέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

δσήο αιιά θαη λα εληζρχζεη ηελ επεκεξία ηνπο. 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο  κπνξεί λα δηεπξπλζεί  ζε εζληθφ θαη/ή ζε πεξηθεξεηαθφ  

επίπεδν. 

Πεξηιακβάλνληαο έλλνηεο φπσο ε θνηλσληθή αιιαγή, σο έλαλ βαζηθφ άμνλα 

δξάζεο θαη παξέκβαζεο ηεο Kνηλσληθήο Eξγαζίαο, αιιά θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε, 
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ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ν ζεβαζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο σο βαζηθέο αξρέο 

άζθεζήο ηεο, ν νξηζκφο απηφο θαηαδεηθλχεη ηελ επαγγεικαηηθή δέζκεπζε ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θάζε αηφκνπ απφ φπνηα θνηλσληθή νκάδα θαη αλ 

πξνέξρεηαη. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαινχληαη λα κεξηκλήζνπλ 

γηα ηελ απνθπγή ή/θαη ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ. Σν γεγνλφο φηη ζηα εξκελεπηηθά ζρφιηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, σο 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αληζφηεηεο, δηαθξίζεηο, 

εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε, επηβεβαηψλεη ηελ ηζρχ ηεο πξφηαζεο απηήο. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινηπφλ, θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα άηνκα κε κε 

εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ δελ ζηεξνχληαη δηθαησκάησλ πνπ ζα 

απνιάκβαλαλ αλ ν ζεμνπαιηθφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ εηεξφθπινο θαη φηη ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο ελ γέλεη δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

παγθνζκίσο ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή, ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο πνπ 

πθίζηαληαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ HIV/AIDS θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λεαξψλ ΛΟΑΣ αηφκσλ 

ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (International Federation of Social 

Workers, 2014b).  

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία 

Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα ησλ ΛΟΑΣ 
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αηφκσλ λα ζπλάπηνπλ ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα ζρεκαηίδνπλ νηθνγέλεηεο 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα επηιέγνπλ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεθλνπνίεζεο θαη αλαηξνθήο παηδηψλ ζε ίζε βάζε 

κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο ζπληξφθνπο. Δπηπιένλ, ζπληζηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηα ΛΟΑΣ άηνκα λα γίλνληαη αλάδνρνη γνλείο ή λα 

πηνζεηνχλ παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε νηθνγέλεηαο φπσο θαη εθείλσλ πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ πηνζεζία δεχηεξνπ γνλέα φηαλ νη γάκνη δελ αλαγλσξίδνληαη λνκηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ φπσο θαη ε 

δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ γνλέσλ ηνπο (International Federation of Social Workers, 

2014b).  

 

4.1.2.  Πξνηεηλόκελνη ηόρνη γηα ηνπο Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο 

 

Θεσξψληαο σο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηα ΛΟΑΣ άηνκα 

επάισηα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηελ έιιεηςε νξαηφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

νκνθνβία, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνηείλεη ε Γηάλλνπ (2012) γηα ηνπο 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο είλαη: 

α) Ζ δεκηνπξγία αζθαινύο θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηα ΛΟΑΣ άηνκα ζηα 

πιαίζηα πνπ αζθείηαη ε Κνηλσληθή Δξγαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη, κεηαμχ άιισλ, κέζσ 

ηεο γλψζεο γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο απηέο. Υξεηάδεηαη πξνζνρή, φκσο, ψζηε θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ λα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πνιιά θαη φρη σο ην κνλαδηθφ ή 

ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ αηφκνπ), 
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δηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα παξαβιέπνληαη αλάγθεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

απηφλ. 

β) Ζ ελίζρπζε ηεο θσλήο ηεο ΛΟΑΣ θνηλόηεηαο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ αθηηβηζηηθή δξάζε ησλ ζρεηηθψλ θηλεκάησλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο επθαηξηψλ, ψζηε λα δηαδνζνχλ ηα κελχκαηά ηνπο (π.ρ. αλάπηπμε δξάζεσλ 

θαη ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο), ηεο πξνψζεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο κε 

νξγαληζκνχο (θξαηηθνχο θαη κε) θ.ά. Βαζηθφ ζηφρν ζα πξέπεη λα απνηειεί ε 

πξναγσγή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο χπαξμεο ησλ ΛΟΑΣ αηφκσλ απφ ην επξχ θνηλφ, 

θαζψο ε παξακνλή ηνπο ζηελ αθάλεηα, κεηαμχ άιισλ, ζπληεξεί ηελ αληίιεςε πεξί 

εηεξνθαλνληθφηεηαο. 

γ) Ζ ελίζρπζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο. Η ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ κε 

εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έλαο ηξφπνο λα ζπκβεί απηφ είλαη ε επαθή 

κεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην νπνίν 

απηή εθθξάδεηαη, δειαδή ην νκνθπιφθηιν άηνκν, θαζψο ε επαθή ηνπο, θαζηζηψληαο 

νηθείν ην αλνίθεην, ζα ζπληειέζεη ζηελ απνδφκεζε ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ νκνθπινθηιία. Παξάιιεια, ε επαθή απηή ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

φμπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδενινγηθή 

βάζε ησλ πξνθαηαιήςεψλ ηνπο θαη λα αληηιεθζνχλ ην πψο απηέο πεξηνξίδνπλ φρη 

κφλν ηα ΛΟΑΣ αιιά θαη ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα (π.ρ. εληζρχνληαο ηελ αλάγθε ηνπο 

λα δνπλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θαλνληζηηθά πξφηππα). 

δ) Ζ δεκηνπξγία/ζπκκεηνρή ζε ζπκκαρηθέο νκάδεο γηα ηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Η ζπκκαρία ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ησλ ζσκαηείσλ 

ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, φπσο θαη άιισλ θιάδσλ (π.ρ. ςπρνιφγσλ), κε ηε ΛΟΑΣ 
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θνηλφηεηα κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα. ε πξαθηηθφ 

επίπεδν νη ζπκκαρίεο απηέο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε ηξφπνπο φπσο ε δεκφζηα 

ζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ελάληηα ζηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηελ θαηαπίεζε, πνπ, έρνληαο ζπγγεληθφ ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζπρλά 

αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 

εληνπίδνληαο ηε ξίδα ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 

ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αδηθία θαη φρη ζηα ίδηα ηα άηνκα, πεξηιακβάλνπλ αξρέο 

φπσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αδηθίαο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηεο 

δχλακεο ζε κία θνηλσλία θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ γηα 

φινπο (Γεκνπνχινπ - Λαγσλίθα, Σαπιαξίδνπ - Καινχηζε & Μνπδαθίηεο, 2011).  

 

    4.2. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΓΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ 

ΣΑ ΜΔΛΖ ΟΜΟΦΤΛΧΝ ΕΔΤΓΑΡΗΧΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

4.2.1.  Οη Πνηθίινη Ρόινη ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ 

 

  Δζηηάδνληαο ζην δήηεκα ηεο νκφθπιεο ζπγγνλετθφηεηαο, ζπλδπαζηηθά κε ηηο 

επηζηεκνληθέο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ απνπζία ζχλδεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί θαινχληαη λα δξάζνπλ ππέξ απηήο. Με δεδνκέλνπο ηνπο πνηθίινπο ξφινπο 

πνπ δχλαληαη λα επηηειέζνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ελ γέλεη, φπσο 

απηφο ηνπ ζπλεγφξνπ, ηνπ εκςπρσηή, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζηή θ.ά. 

(Καιιηληθάθε, 1998), ην πεδίν δξάζεο ηνπο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη 

αξθεηά επξχ. 
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ην πιαίζην απηφ, νη πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο ηεο Γηάλλνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο ξφινπο πνπ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

ζηελ Κχπξν, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηα νκφθπια δεπγάξηα πνπ ελδερνκέλσο 

επηζπκνχλ λα αλαζξέςνπλ απφ θνηλνχ έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζπλεγνξία θαη λα απνηειέζνπλ θνηλσληθνύο αθηηβηζηέο γηα ηελ 

πξναγσγή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ κειψλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ λα γίλνληαη απφ 

θνηλνχ γνλείο. Αθφκε, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αλππαξμία θηλδχλνπ απφ ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ 

νκφθπια δεπγάξηα θαη ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ  

εκςύρσζε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ κε 

νκφθπινπο γνλείο, ψζηε λα ελδπλακψλνληαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη 

δπζκελείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. πηζαλέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο). Αθφκε, κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ξπζκίζεσλ γηα ηελ νκφθπιε 

ζπγγνλετθφηεηα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ  

ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ πίεζε γηα ηε ιήςε κέηξσλ, λα πξνηείλνπλ κέηξα, λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θ.ά. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

αλζίζηαληαη ζηε ζεζκηθή νκνθνβία πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ην θξάηνο, ε νπνία, 

ζχκθσλα κε ηε Γηάλλνπ (2012), εθθξάδεηαη κε πνιηηηθέο πνπ επλννχλ ηηο δηαθξίζεηο 

βάζεη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αξλνχληαη ή πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ. 

Δπίζεο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θαηάξηηζε  

επαγγεικαηηψλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθνί), ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ή λα αληηκεησπίδνληαη 



52 
 

θαηλφκελα ζηηγκαηηζκνχ απέλαληη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ κε νκφθπινπο γνλείο. 

Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ έξεπλεο, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη αλάγθεο ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή απνδνρή 

θαη εδξαίσζή ηνπο. Σέινο, ε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο νκφθπιεο ζπγγνλετθφηεηαο, 

πηζαλφηαηα ζα ζεκάλεη ηελ αμηνιόγεζε αηηεκάησλ ππνςήθησλ ζεηψλ ή αλάδνρσλ 

γνλέσλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αμηνιφγεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη νιηζηηθή θαη ην απνηέιεζκά ηεο λα κελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν δξάζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο εθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα 

παξέκβαζεο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο: Κνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα/νηθνγέλεηεο 

(π.ρ. γηα ηελ ελδπλάκσζή ηνπο), θνηλσληθή εξγαζία κε νκάδεο (π.ρ. γηα ηελ θαηάξηηζε 

επαγγεικαηηψλ), θνηλσληθή εξγαζία κε θνηλφηεηα (π.ρ. γηα ηελ ελεκέξσζε - 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο) θαζψο θαη ζηα πεδία ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απνπζία ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη επηζηακέλεο 

ελαζρφιεζεο κε ην δήηεκα ζηελ Κχπξν, ε πνιπεπίπεδε δξάζε γηα ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο είλαη κάιινλ αλακελφκελε, φπσο αλακελφκελεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο, αθελφο γηαηί δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο δξάζεο, 

αθεηέξνπ γηαηί, φπσο έρεη πεξηγξαθεί λσξίηεξα, ε θππξηαθή θνηλσλία παξνπζηάδεηαη 

ζπληεξεηηθή ζην δήηεκα ηνπ κε εηεξφθπινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, φκσο, ε θαηάζηαζε απηή απνηειεί πξφθιεζε θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο εθθνιαπηφκελνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ζε 

δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο άιισλ θιάδσλ (π.ρ. λνκηθνχο), λα 

είλαη δεκηνπξγηθνί, ζεκαηνδνηψληαο κία λέα επνρή γηα ηελ Κχπξν. 
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4.2.2.  Αμηνιόγεζε Οκόθπισλ Εεπγαξηώλ - Τπνςήθησλ Θεηώλ ή Αλάδνρσλ Γνλέσλ 

 

Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ - 

ππνςήθησλ ζεηψλ ή αλάδνρσλ γνλέσλ, νη εκπεηξίεο ρσξψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πηνζεζία θαη ηελ αλαδνρή ζηα δεπγάξηα απηά επηζεκαίλνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ αζρνινχληαη (ή πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζνχλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ) κε ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

Η νπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζεκάλζεσλ έγθεηηαη ζην φηη νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα κελ εζηηάδνπλ ππεξβνιηθά αιιά θαη λα κελ αγλννχλ ην ζέκα 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Brooks & Goldberg, 2001.  Mallon, 2007. 

Matthews & Cramer, 2006): Δζηηάδνληαο ππεξβνιηθά ζηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, κε ην ζθεπηηθφ φηη θαζνξίδεη ηε γνλετθή ηθαλφηεηα, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα παξαβιεθζνχλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αληαπφθξηζεο ζηα γνλετθά θαζήθνληα θαη, θπξίσο, νη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Αληίζεηα, 

αγλνψληαο ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νπζηαζηηθά αγλνείηαη έλα ζηνηρείν ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη παξαβιέπνληαη νη πηζαλέο πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα ζε θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο θπξηαξρεί ε 

εηεξνθαλνληθφηεηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί λα ζπδεηνχλ κε ηα κέιε 

ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ζεκεηψλεηαη φηη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη, φρη κφλν λα 

κελ δηαθαηέρνληαη απφ πξνθαηαιήςεηο θαη νκνθνβηθέο αληηιήςεηο, αιιά θαη λα 

αηζζάλνληαη άλεηα λα ζπδεηνχλ κε ηα άηνκα ζρεηηθά κε ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ (Brooks & Goldberg, 2001). Δπίζεο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα 

πξέπεη λα εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα, λα ρξεζηκνπνηνχλ νξνινγία πνπ δελ παξαπέκπεη 
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ζε εηεξφθπιεο ζρέζεηο θαη λα αθήλνπλ λα δηαθαλεί φηη δελ αληηηίζεληαη ζηελ ηδέα ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ρξεηάδεηαη λα θαζηζηνχλ 

ζαθέο φηη απηφο θαζαπηφο ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο δελ απνηειεί θξηηήξην 

απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ελφο νκφθπινπ δεπγαξηνχ γηα πηνζεζία ή αλαδνρή, ψζηε νη 

ππνςήθηνη γνλείο λα κελ αηζζάλνληαη θαρππνςία γηα ηε ζπδήηεζε πεξί ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη λα  κπνξέζνπλ λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ηνπο (Brooks & Goldberg, 2001. Mallon, 2007). 

ην πιαίζην απηφ, ζηηο επαθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηα κέιε ησλ 

νκφθπισλ δεπγαξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζεηνί ή αλάδνρνη γνλείο, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ε εκπεηξία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηόηεηαο γηα ην θάζε 

κέινο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα γη’ απηή (ηθαλνπνίεζε, απηνπεπνίζεζε ή 

ζπκφο, κεηνλεμία θ.ά.) θαη ε απνθάιπςε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο, θαζψο απνηεινχλ 

ζεκαληηθά γεγνλφηα δσήο γηα πνιιά κε εηεξνθπιφθηια άηνκα (Mallon, 2007). 

Δηδηθφηεξα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα κέιε ελφο νκφθπινπ δεπγαξηνχ αηζζάλνληαη 

άλεηα κε ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή αληίζεηα λα 

πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε φηαλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο, θαζψο ε απνθάιπςε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο καξηπξά ζπλήζσο ηε «ζπκθηιίσζή» ηνπο κε απηήλ, ελψ ε απφθξπςή 

ηεο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην παηδί πνπ ζα δήζεη καδί ηνπο ζα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο 

κπζηηθφηεηαο. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Mallon (2007), ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί ν 

αληίθηππνο ηεο απνθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

(νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ) θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πεξηβάιινλ ηνπο ζηεξίδεη 

ηελ απφθαζή ηνπο λα αλαζξέςνπλ έλα παηδί. Σα ζηνηρεία απηά ζθηαγξαθνχλ ην 

επξχηεξν ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα εληαρζεί έλα παηδί θαη ηελ χπαξμε 

πηζαλψλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ θαηά ηελ αλαηξνθή ηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
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δηεξεπλεζεί ην πψο ε νκνθνβία επεξεάδεη ηε δσή ησλ κειψλ ηνπ νκφθπινπ 

δεπγαξηνχ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηε ρεηξίδνληαη, φπσο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλα παηδί λα εληαρζεί ζε πεξηβάιινληα 

φπνπ θπξηαξρεί ε εηεξνθαλνληθφηεηα (π.ρ. ζρνιείν) θαη λα αληηκεησπίζεη θαηλφκελα 

ζηηγκαηηζκνχ. Όπσο αλαθέξνπλ νη Brooks θαη Goldberg (2001), ε δηαρείξηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο γηα ηα παηδηά ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο ε αλαηξνθή ηνπο απφ κε εηεξφθπινπο γνλείο 

ελδερνκέλσο λα εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ήδε έρνπλ, σο 

παηδηά πνπ δελ αλαηξέθνληαη απφ ηνπο βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο. 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε αμηνιφγεζε ησλ νκφθπισλ θαη ησλ 

εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ πεξηιακβάλεη θαη πνιιά θνηλά ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη 

λα  δίλνπλ ηελ ίδηα πξνζνρή θαη ζηα δχν κέιε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ, ρσξίο, 

σζηφζν, λα αλαδεηνχλ πνην κέινο ζα έρεη ηνλ ξφιν «ηνπ παηέξα» θαη πνην ηνλ ξφιν 

«ηεο κεηέξαο», θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαπαξάγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν, 

εηεξνθαλνληζηηθφ πξφηππν γνλετθνχ δεπγαξηνχ. Όκνηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

νκφθπισλ δεπγαξηψλ, εμεηάδνληαο δεηήκαηα φπσο ε ζηήξημε πνπ παξέρεη ην έλα 

κέινο ζην άιιν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ηηο δπζθνιίεο, πψο ζα επεξεάζεη 

ηε ζρέζε ηνπο ε παξνπζία ελφο παηδηνχ, πψο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

θιπ. (Mallon, 2007). 

Οη Brooks θαη Goldberg (2001) ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε χπαξμεο επίζεκσλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πηνζεζία θαη ηελ αλαδνρή απφ νκφθπια δεπγάξηα, ψζηε λα ππάξρεη 

έλα πιαίζην πνπ ζα θαζνδεγεί ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππνςήθησλ 
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γνλέσλ φηαλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηνπνζεηήζεηο παηδηψλ ζε νηθνγέλεηεο. Οη 

Matthews θαη Cramer (2006) ζπκπιεξψλνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο πνιηηηθέο απηέο. Οη ίδηνη (Matthews & Cramer, 2006) 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ νκφθπια δεπγάξηα κε 

ηελ παηδηθή αλάπηπμε θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο μερσξηζηέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νκνθπιφθηινη γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ πνπ επηζπκνχλ 

λα γίλνπλ γνλείο, βαζηθφο εμππεξεηνχκελνο είλαη ην παηδί θαη ζην επίθεληξν ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, 

θάζε απφθαζε ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ελφο παηδηνχ θαη ηελ εθηηκψκελε ηθαλφηεηα ηεο ππνςήθηαο ζεηήο ή 

αλάδνρεο νηθνγέλεηαο λα αλαπηχμεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηέο ηηο αλάγθεο, βάζεη ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο. ην πιαίζην 

απηφ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο 

γνλείο. Χο πξνο ην είδνο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ, δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο 

παξάγνληαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα πηνζεζία 

ή αλαδνρή ελψ ε ηθαλφηεηα αλαηξνθήο θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

γνλέσλ ρξεηάδεηαη λα κελ ζπγρένληαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σέινο, ην 

δεηνχκελν δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλ ηα νκνθπιφθηια άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πηνζεηήζνπλ, θαζψο φια ηα άηνκα ρξήδνπλ ίζεο αληηκεηψπηζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα. Δμάιινπ, ε πηνζεζία ή ε αλαδνρή είλαη θαη’ νπζίαλ πξνλφκην πνπ παξέρεηαη 

ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο (Sullivan, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Mallon, 2007).  
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ΜΕΡΟ Β΄: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΟΜΟΓΟΝΔΨΚΟΣΖΣΑ: ΣΑΔΗ (ΚΑΗ 

ΔΝΣΑΔΗ;) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ - Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

 

    5.1. ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΗ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ήηαλ ε κειέηε ησλ 

ζηάζεσλ παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ησλ 

Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ γηα ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο, κε 

εζηίαζε ζηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα, θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ζεκείσλ πνπ νη ζηάζεηο απηέο ζπγθιίλνπλ ή/θαη απνθιίλνπλ.  

Η επηθέληξσζε ζε θαζεγεηέο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έγηλε ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθνχλ, κέζσ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ίζσο θιεζνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην 

δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο ζηελ Κχπξν, φηαλ ην ελ ιφγσ δήηεκα ηεζεί επηηαθηηθά 

ζηε ρψξα. Η επηινγή ησλ θαζεγεηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ βαζίζηεθε ζην 

ζθεπηηθφ φηη, εθφζνλ ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο είλαη νπζηαζηηθά 

θνηλσληθνπνιηηηθφ, εκπίπηεη πεξηζζφηεξν ζε αληίζηνηρνπο θιάδνπο ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ -απμεκέλεο πηζαλφηεηεο πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ αλάινγα δεηήκαηα- 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν -απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εκπινθήο φηαλ ηίζεληαη 

αλάινγα δεηήκαηα-. Χζηφζν, δελ αλαηξείηαη ε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ζηάζεηο ησλ 

ππφινηπσλ αηφκσλ, θαζψο θάζε θνηλσληθνπνιηηηθφ δήηεκα είλαη, ηειηθά, ππφζεζε 

φισλ ησλ πνιηηψλ κίαο θνηλσλίαο. Σέινο, ε κειέηε ηεο ζχγθιηζεο ή/θαη ηεο 

απφθιηζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ θξίζεθε φηη είλαη ρξήζηκε 
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ζην πιαίζην ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη ε νινθιεξσκέλε 

επεμεξγαζία ηνπ δεηήκαηνο ηεο νκνγνλετθφηεηαο. 

Δπηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ε εμέηαζε α) ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη ηε γνλετθφηεηα, β) ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηείηαη ε άπνςή ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια 

δεπγάξηα ζε ζρέζε κε ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ εηεξφθπια δεπγάξηα θαη γ) ησλ 

ζθέςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ γηα νηθνγελεηαθή δσή, κε έκθαζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ 

απψηεξνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ζπλδεφκελα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ήηαλ ηα εμήο: 

 Πψο αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηε γνλετθφηεηα, κέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ 

ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο επηζπκεί λα γίλεη γνλέαο, ησλ γνλετθψλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ επηηέιεζε 

ησλ γνλετθψλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη αλ ζε φια απηά ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο 

ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 Πνηεο ζεηηθέο ή/θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ νκφθπινπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ εληνπίδνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο 

 Πψο ηνπνζεηνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο απέλαληη ζην δήηεκα ηεο λνκηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ νκφθπισλ ζρέζεσλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ νκφθπισλ 

δεπγαξηψλ λα αλαηξέθνπλ απφ θνηλνχ παηδηά, κε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ, θαη γηαηί ηνπνζεηνχληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θάπνηεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαηξνθή παηδηψλ  
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απφ νκφθπια δεπγάξηα ππεηζέξρνληαη ζηνλ ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ, είηε σο 

αληηιήςεηο πνπ ελζηεξλίδνληαη είηε σο αληηιήςεηο ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ 

γλσξίδνπλ, αιιά δελ απνδέρνληαη ή/θαη απνδνθηκάδνπλ 

 Αλ θαη πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη  

 

     5.2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

  

5.2.1.  Δίδνο ηεο Έξεπλαο 

 

Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζνξίζηεθε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, 

απφ ηνλ ζθνπφ απηήο. Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη απηφ πνπ επηρεηξήζεθε ήηαλ ε 

θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο πξνηηκήζεθε ε πνηνηηθή (έλαληη ηεο πνζνηηθήο) κέζνδνο έξεπλαο. Η 

πνηνηηθή κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηνλ Ισζεθίδε (2008), εθαξκφδεηαη φηαλ βαζηθφ 

ζηφρν ηνπ εξεπλεηή απνηειεί ε «δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη 

δηαδηθαζίεο» (ζ. 21).  

 

5.2.2.  Γείγκα (πκκεηέρνληεο)  

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 5 άηνκα. Γηα ηελ επηινγή ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζθόπηκε δεηγκαηνιεςία. Με άιια ιφγηα, νη ζπκκεηέρνληεο 

επειέγεζαλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηεζεί ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο (Ισζεθίδεο, 2008. Μαληδνχθαο, 2007). ην πιαίζην απηφ, ηα 
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άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ θαζεγεηέο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Κχπξν, κε εηδίθεπζε ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ησλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη απαζρνινχκελνη ζε ζρεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, 

θαζψο θαη κε επαγγεικαηηθή ή εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

νκνγνλετθφηεηαο (νηθνγέλεηα, αλάπηπμε παηδηνχ, ζεμνπαιηθφηεηα θ.ά.). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνέξρνληαλ απφ ηνπο εμήο θιάδνπο: 

Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Κνηλσληθή Δξγαζία, Κνηλσληνινγία, Πνιηηηζκηθέο 

πνπδέο (Cultural Studies) θαη Φπρνινγία. 

Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ν κε αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο 

επηινγήο ηνπο δελ θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γεληθεχζηκα ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ, σζηφζν, εθπνλψληαο κία πνηνηηθή έξεπλα, απηφ δελ ήηαλ εμαξρήο 

δεηνχκελν. Αληίζεηα, επηδηψθνληαο λα θαηαγξαθεί φρη «ην γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ, 

αιιά ην εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν» (Μαληδνχθαο, 2007, ζ. 93), ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θξίζεθε φηη ήηαλ επαξθήο. 

Υσξίο λα απνηειέζεη επηδίσμε θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο θάπνηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

έξεπλα έιαβαλ κέξνο 4 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα. Δπίζεο, 2 απφ ηα άηνκα απηά 

βξίζθνληαλ ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 30 - 39 εηψλ, 2 ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 40 - 49 

εηψλ θαη 1 ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 50 - 59 εηψλ. Σέινο, 2 ήηαλ έγγακα κε αλήιηθν/α 

παηδί/ά, 1 ήηαλ έγγακν ρσξίο παηδηά, θαη 2 ήηαλ άγακα ρσξίο παηδηά. 

 

5.2.3.  Σερληθή πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Η ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο, κία ηερληθή πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηε «ζπιινγή, 
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φζν ην δπλαηφλ πινπζηφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ» (Ισζεθίδεο, 2008, ζ. 112).  

Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κε απζηεξή δφκεζε θαη ζρεηηθή επειημία, 

απνζθνπψληαο ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ ππφ κειέηε δεηήκαηνο, 

παξάιιεια, φκσο, αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα ηελ αλάδεημε λέσλ ζεκάησλ (Ισζεθίδεο, 

2008). Δλ νιίγνηο, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλέληεπμεο επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο 

επηθνηλσλίαο βάζεη ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη λέσλ, κε 

πξνθαζνξηζκέλσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 

Δηδηθφηεξα, ην έληππν ζπλέληεπμεο (παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα) 

πεξηειάκβαλε 4 πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο, ζρεηηθέο κε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαη 7 εξσηήζεηο γλώκεο αλνηρηνχ ηχπνπ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ 

νδεγφ ζπλέληεπμεο, δειαδή ζηνλ θαηάινγν ησλ ππφ κειέηε ζεκάησλ, πξνρσξψληαο 

απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Οη 7 εξσηήζεηο πνπ θάιππηαλ ηα ππφ κειέηε ζέκαηα 

ηέζεθαλ κε ηελ ίδηα ζεηξά ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ, φκσο, λα είλαη ραιαξή, αθνινπζψληαο ηε θπζηθή ξνή ηνπ ιφγνπ. Σέινο, 

ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ζπλέληεπμεο επλφεζε ηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ απνζαθήληζεο 

γηα ηε ζαθέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ ησλ εξσηψκελσλ θαζψο θαη εξσηήζεσλ 

επεμεξγαζίαο ηφζν γηα ηελ παξάζεζε ιεπηνκεξψλ απαληήζεσλ φζν θαη γηα ηελ 

αλάδεημε - επεμεξγαζία λέσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο (Ισζεθίδεο, 2008), 

δηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην εξέζηζκα γηα ηε δηεμαγσγή θαη 

λέσλ εξεπλψλ.  
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5.2.4.  Σόπνο θαη Υξόλνο ησλ πλεληεύμεσλ  

 

Οη ζπλεληεχμεηο δηελεξγήζεθαλ πξφζσπν κε πξφζσπν, ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (εγθαηαζηάζεηο παλεπηζηεκίνπ), κε εμαίξεζε 1 ζπλέληεπμε πνπ 

έιαβε ρψξα ζην αλαςπθηήξην θάπνηαο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο, ρσξίο ηελ 

παξνπζία άιισλ ζακψλσλ ή ζνξχβσλ πνπ ίζσο λα παξεκπφδηδαλ ηε δηαδηθαζία (π.ρ. 

κνπζηθή).  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 κέρξη 

ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2015, κε κία δηαθνπή 2 εβδνκάδσλ ηελ πεξίνδν ησλ γηνξηψλ 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ/Πξσηνρξνληάο, φηαλ, δειαδή, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ήηαλ 

θιεηζηά. 

  

5.2.5.  Γηαδηθαζία ηεο πλέληεπμεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζθιήζεθαλ ζε ζπλέληεπμε χζηεξα απφ ηειεθσληθή ή 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, θαηά ηελ νπνία ελεκεξψζεθαλ ζπλνπηηθά γηα ηελ έξεπλα 

θαη ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο (πηπρηαθή εξγαζία). Ξεθηλψληαο ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη ζπκκεηέρνληεο δηάβαζαλ έλα έληππν (παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα), 

ην νπνίν επεμεγνχζε ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ. Αθνινχζεζε ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

ερνγξαθήζεθαλ κέζσ ελφο θαζεηνθψλνπ εγγξαθήο (SONY, TCM-200DV). Η 

δηάξθεηα θάζε ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε ζηα 30 - 40 ιεπηά. 
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5.2.6.  Εεηήκαηα Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

 

Η έξεπλα δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ 

δηέπνπλ ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε αθνχ πξνεγήζεθε ε πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, πνπ είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εζηθφ θαη δενληνινγηθφ δήηεκα, φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Ισζεθίδεο (2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο, αθνχ 

έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα (π.ρ. ζθνπφο έξεπλαο), δήισζαλ ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ, ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ 

ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ πξναλαθέξζεθε.  

Με ην ίδην έληππν νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλώλπκε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

(απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο), κεηαμχ άιισλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ζαθήο ε απνπζία θηλδύλνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηήλ. Η απαξέγθιηηε ηήξεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηέιεζε ζεκέιην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, επηθπξψλνληαο ηελ εληηκόηεηα πνπ νθείιεη λα επηδεηθλχεη ν 

εξεπλεηήο απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε έξεπλα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμχ ηνπο (Ισζεθίδεο, 2008).  

 

5.2.7.  Μεζνδνινγηθέο θαη Πξαθηηθέο Γπζθνιίεο ζηε πιινγή Γεδνκέλσλ  

 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο έγθεηην ζηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ε αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ 



64 
 

ηεηξακήλνπ. Δληνχηνηο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο είρε σο απνηέιεζκα ε έξεπλα λα 

δηελεξγεζεί ππφ ζπλζήθεο πςειφηεξεο πίεζεο θαη φρη ρσξίο ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Μία άιιε δπζθνιία απνηέιεζε ε πξφζβαζε ζε ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο 

απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο ησλ αθαδεκατθψλ ζπλδπαζηηθά κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη ε πξνζσπηθή αίζζεζε φηη νη 

γλψζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο δελ ήηαλ νη απαηηνχκελεο 

(αίζζεζε πνπ νδήγεζε ζε πξνζσπηθή δηζηαθηηθφηεηα, φρη απφξξηςε απφ ηε κεξηά ηεο 

εξεπλήηξηαο) ήηαλ νη ιφγνη πνπ ε ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο αθαδεκατθνχο δελ 

θαηέζηε εθηθηή.  

Σέινο, ε πξνζσπηθή επαθή πνπ ππάξρεη ζε κία ζπλέληεπμε κεηαμχ εξεπλεηή 

θαη εξσηψκελνπ θαζηζηά πηζαλφ ηνλ επεξεαζκφ ησλ απαληήζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ, 

κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο απνζηνιήο κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

εξεπλεηή (π.ρ. ζπγθαηαβαηηθφ ρακφγειν ζε πεξηπηψζεηο ζπκθσλίαο κε ηα ιεγφκελα 

ηνπ εξσηψκελνπ). ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

θαηεβιήζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα απνθεπρζεί θάηη αλάινγν. Απηφ, σζηφζν, δελ 

ζεκαίλεη φηη απνπζίαζε ε ζπλεηδεηή ρξήζε κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ (π.ρ. γλέςηκν 

θεθαιηνχ φρη σο έλδεημε ζπκθσλίαο, αιιά σο έλδεημε πξνζνρήο ζηα ιεγφκελα ηνπ 

εξσηψκελνπ ή γηα ηελ παξαθίλεζή ηνπ ψζηε λα ζπλερίζεη λα κηιά). Όκνηα, ζην 

πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο επαθήο, ζεκαληηθφ ξφιν ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίζεη θαη ε 

επηζπµία ηνπ εξσηψµελνπ λα απαληά κε ηξφπν ηέηνην πνπ ζεσξεί φηη ζα 

«επραξηζηήζεη» ηνλ εξεπλεηή, ψζηε λα γίλεηαη (ν εξσηψκελνο) ζπκπαζήο. Χο πξνο ην 

δήηεκα απηφ, νη γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα αλάινγα «επαίζζεηα» 

ζεκεία θαηά ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ θαη ε ελδερφκελε απηνπεπνίζεζή ηνπο ιφγσ 

ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ, εθηηκάηαη φηη ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα ηελ απνηξνπή ζρεηηθνχ 

ελδερφκελνπ. 
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5.2.8.  Απνκαγλεηνθώλεζε ησλ Γεδνκέλσλ  

 

Σε ζπιινγή ησλ ερνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε 

απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο. Όπσο αλαθέξεη ν Gibbs (2007), ε απνκαγλεηνθψλεζε 

είλαη κία απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία εκπεξηέρεη θάπνηνλ θίλδπλν 

αιινίσζεο ή απψιεηαο δεδνκέλσλ γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: Δίηε επεηδή ν εξεπλεηήο 

δελ άθνπζε θάηη ζσζηά θαηά ηελ αθξφαζε ηνπ πιηθνχ είηε επεηδή ζηνηρεία φπσο ν 

ξπζκφο νκηιίαο, νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ θιπ. δελ απνηππψλνληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξψηνπ δεηήκαηνο έγηλε 

επαλαιακβαλφκελε αθξφαζε ηνπ πιηθνχ, πνπ ζπλέβαιε θαη ζηε κεγαιχηεξε 

εμνηθείσζε κε ην ζπιιερζέλ πιηθφ, ελψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεχηεξνπ 

δεηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζεκεηψζεηο πεδίνπ.  

Δπίζεο, επηδηψρζεθε ε θαηά ην δπλαηφλ πηζηφηεξε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ 

ιφγνπ ησλ εξσηψκελσλ, κε ηε ζπκπεξίιεςε παξαηεηακέλσλ θζφγγσλ, 

επαλαιακβαλφκελσλ ιέμεσλ - θξάζεσλ, παχζεσλ (κε ηε ρξήζε ζρεηηθνχ ζπκβφινπ) 

θιπ., θαζψο ζεσξήζεθε φηη ηα ζηνηρεία απηά ίζσο εκπεξηέρνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Σα κφλα ζεκεία πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ ήηαλ νξηζκέλα απφ ηα ζεκεία 

πνπ νη εξσηψκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θππξηαθή δηάιεθην (π.ρ. «ηνπ ιέσ» αληί 

«ιέσ ηνπ»), θαζψο ε απηνχζηα απνηχπσζή ηνπο εθηηκήζεθε φηη ίζσο λα 

δεκηνπξγνχζε θάπνηα ζχγρπζε θαηά ηε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ.  

 

5.2.9.  Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ  

 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαηά ην νπνίν γίλεηαη 

«απφδνζε λνήκαηνο ζηα εκπεηξηθά πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέζσ 
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ησλ ζπλεληεχμεσλ» (Ισζεθίδεο, 2008, ζ. 123). Ο Gibbs (2007) επηζεκαίλεη ην 

ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζηάδην απηφ, θαζψο αληηζηνηρεί 

ζηελ εξκελεία ηνπ εξεπλεηή ζε φζα ιέλε νη εξσηψκελνη. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε αλάιπζε βαζίζηεθε ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ δεδνκέλσλ, πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ισζεθίδε (2008), 

αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ, επνκέλσο ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηκεκαηνπνίεζή ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε θσδηθνπνίεζε μεθίλεζε κε ρξήζε 

πεξηγξαθηθψλ θσδηθψλ θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, ε θσδηθνπνίεζε μεθίλεζε βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

πνπ είραλ ηεζεί ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο θαη ζπλερίζηεθε ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ ζηελ πνξεία ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

 

    5.3. ΔΤΡΖΜΑΣΑ  

 

Γνλετθφηεηα 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα 

άηνκν επηζπκεί λα γίλεη γνλέαο είλαη δηάθνξνη. Οη ιφγνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε α) βηνινγηθνύο, φπσο ην έλζηηθην ηεο δηαηψληζεο ηνπ είδνπο θαη ε 

κεηαβίβαζε ησλ γνληδίσλ ζε επφκελε γεληά, β) ςπρνζπλαηζζεκαηηθνύο, φπσο ε 

επηζπκία εμέιημεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ε αλάγθε 

γηα θξνληίδα ζε πξνρσξεκέλε ειηθία, θαη γ) θνηλσληθνύο, θαζψο ππνζηεξίρηεθε φηη 

ελίνηε ηα άηνκα γίλνληαη γνλείο (θαη παληξεχνληαη), αθνινπζψληαο πξφηππα πνπ 

άκεζα ή έκκεζα επηβάιιεη ε θνηλσλία. Παξάιιεια, φκσο, επηζεκάλζεθε φηη νη ιφγνη 

απηνί κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν, αιιά θαη βάζεη θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ.  
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Η αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, θαηά ηνπο εξσηψκελνπο, πεξηιακβάλεη θαζήθνληα 

πνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε βαζηθώλ 

βηνινγηθώλ αλαγθώλ (π.ρ. εμαζθάιηζε θαγεηνχ, πξνζηαζία απφ εμσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο), πλεπκαηηθώλ αλαγθώλ (π.ρ. κφξθσζε) θαη ςπρνθνηλσληθώλ αλαγθώλ. 

Μεγαιχηεξε έκθαζε απφ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο δφζεθε ζηελ θάιπςε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ, ζηηο νπνίεο εληφπηζαλ ην θαζήθνλ ηνπ γνλέα λα αγαπά ην 

παηδί ηνπ άλεπ φξσλ, λα ηνπ παξέρεη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, λα ην 

αληηκεησπίδεη ζαλ μερσξηζηφ άηνκν θαη φρη ζαλ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

ζεβφκελνο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θ.ά. ην πιαίζην απηφ 

αλαθέξζεθαλ νξηζκέλεο «θαιέο πξαθηηθέο», φπσο ε απνπζία άζθεζεο βίαο, ε 

νξηνζέηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε, ε επηθνηλσλία κε ην παηδί, ε 

δηαπαηδαγψγεζε πνπ ζα επηηξέςεη ζην παηδί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο («εάλ ηνπ δίλνπλ πνιιά θαη ην παξαρατδέςνπλ [...], ηφηε ζα 

δπζθνιεχεηαη λα επηβηψζεη κφλν ηνπ, εάλ δελ ηνπ παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα, πάιη ζα 

δπζθνιεπηεί λα επηβηψζεη ιφγσ ηνπ ζπλαγσληζκνχ», άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο 

Κνηλσληνινγίαο) θ.ά. Δθθξάζηεθε, σζηφζν, ε άπνςε φηη ηα θαζήθνληα απηά δελ ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαζνιηθά, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε γνλέα - παηδηνχ εληφο 

απηνχ αιιά θαη βάζεη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ θάζε γνλέα, εληφο ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ, πάλησο, δηεπθξηλίζηεθε φηη ππάξρνπλ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, πνπ θαζηζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα θνηλά απνδεθηά απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, ελψ ζα έπξεπε λα ηζρχνπλ θαη θάπνηνη γεληθνί θαλφλεο πεξί νξίσλ.  

Η επηηέιεζε ησλ γνλετθψλ θαζεθφλησλ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο 

εξσηψκελνπο, αθφκε θαη εθείλνπο πνπ δελ είλαη γνλείο, θάηη πνπ ηφληζαλ νη ίδηνη, 

είλαη κία απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε, «είλαη κεγάιε 
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ηέρλε θάπνηνο ζήκεξα λα είλαη γνληφο» (άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο). Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ βνεζνχλ ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ζρεηίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο φπσο ε ππνκνλή, ε θαηαλφεζε, ε 

απνδνρή γηα ηνλ άιινλ, ε έιιεηςε εγσηζκνχ, ε ηθαλφηεηα λα δηδάζθεηαη θαλείο απφ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο θ.ά. Οξηζκέλνη εξσηψκελνη αλέδεημαλ 

θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλζήθεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνύ, πνπ 

επεξεάδνπλ θαη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα, φπσο ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ηνπ γνλέα, ε ειηθία ηνπ, ε ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ 

ηε ζπληξνθηθή ζρέζε, αιιά θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη θάπνηνο γνλέαο. 

Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίρηεθε φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλεηδεηή θαη πξνζσπηθή επηινγή 

θαη φρη γηα θνηλσληθή επηηαγή (βι. παξαπάλσ), απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα 

αληαπνθξηζεί θαλείο ηθαλνπνηεηηθά ζηα γνλετθά ηνπ θαζήθνληα. Μάιηζηα, ε 

ζπλεηδεηή επηινγή θαη ε ζπλδεδεκέλε κε απηήλ δηάζεζε ησλ ππνςήθησλ ζεηψλ 

γνλέσλ λα ππνβιεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πηνζεζίαο ήηαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

νξηζκέλνη εξσηψκελνη ηζρπξίζηεθαλ φηη νη ζεηνί γνλείο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

«θαιχηεξνη» απφ ηνπο βηνινγηθνχο. Σέινο, έγηλε αλαθνξά ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη 

γλψζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ παηδηθή αλάπηπμε, ηα γνλετθά πξφηππα ησλ αηφκσλ απφ 

ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο θαη ε ζχκεζε ηεο δηθήο ηνπο παηδηθήο ειηθίαο. 

ηηο απαληήζεηο νξηζκέλσλ εξσηψκελσλ ππήξμαλ πεξηγξαθέο πνπ 

αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηνλ γάκν, ηελ απφθηεζε παηδηψλ θαη ηελ νηθνγέλεηα. χκθσλα κε απηέο, ζηελ 

Κχπξν, έλα άηνκν αλακέλεηαη λα παληξεπηεί κε άηνκν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ζε 

ζρεηηθά λεαξή ειηθία (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ), λα ζπδήζνπλ θαη λα αλαζξέςνπλ 

1 ή 2 παηδηά. Δπίζεο, νη γνλείο παξέρνπλ έλα ηζρπξφ δίθηπν πξνζηαζίαο ζηα παηδηά 
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ηνπο, ηζρπξφηεξν απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο, αθφκε θαη φηαλ ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ηηο 

δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. 

εμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γνλέσλ θαη αλάπηπμε παηδηψλ 

ε γεληθέο γξακκέο, νη απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ βαζίζηεθε ζε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γχξσ απφ αλάινγα δεηήκαηα, αλ θαη επηζεκάλζεθε ε αλάγθε αθελφο γηα 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθεηέξνπ γηα ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Δπίζεο, κε εμαίξεζε ην άηνκν απφ ηνλ θιάδν ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, φινη νη 

εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ ζηε ζχλδεζε πνπ είζηζηαη λα γίλεηαη αλάκεζα ζηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ νκνθπιφθηισλ γνλέσλ θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ηνπνζεηήζεηο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

βαζίζηεθαλ ζηελ άπνςή ηνπο γηα ηε θχζε ηεο νκνθπινθηιίαο (έκθπηε ή επίθηεηε). 

Δηδηθφηεξα, 3 απφ ηνπο 4 εξσηψκελνπο ππνζηήξημαλ φηη πξφθεηηαη γηα έκθπην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παηδηψλ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ. Χζηφζν, έλα παηδί 

δελ απνθιείεηαη λα εθδειψζεη νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, είηε σο έλα «ζηάδην» 

(άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληνινγίαο) είηε σο απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο 

πξνηξνπήο ησλ γνλέσλ, φπσο π.ρ. θάπνηνο εηεξνθπιφθηινο γνλέαο κπνξεί λα 

επηρεηξεί λα σζήζεη ην παηδί ηνπ ζηελ εηεξνθπινθηιία (άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο). Ο ηέηαξηνο εξσηψκελνο (άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο), αλ θαη πξνβιεκαηηζκέλνο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο, ππνζηήξημε φηη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ γνλέα δελ 

επεξεάδεη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παηδηνχ. 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίρηεθε φηη ηα παηδηά ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ κπνξεί είλαη 

πην «αλνηθηά» ζηηο απφςεηο ηνπο, ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαηξέθνληαη. 
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Παξάιιεια, φκσο, έγηλαλ αλαθνξέο ζηηο αξλεηηθέο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθαιεί ε δνκή ελφο αλάινγνπ νηθνγελεηαθνχ ζρήκαηνο θαη ηνλ αξλεηηθφ ηνπο 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δλ θαηαθιείδη, πάλησο, ε ζπλνιηθφηεξε 

εθηίκεζε ήηαλ φηη έλα νκφθπιν δεπγάξη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ελφο 

παηδηνχ «Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κπνξεί θαη έλα straight δεπγάξη» (άηνκν απφ ηνλ 

θιάδν ηεο Φπρνινγίαο) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε πνηφηεηα ηεο αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ δελ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπ. 

Παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζηα νκφθπια δεπγάξηα 

Όινη νη εξσηψκελνη ήηαλ ζεηηθνί ηφζν γηα ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

νκφθπισλ ζρέζεσλ φζν θαη γηα ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα ζηελ 

Κχπξν. Διαθξψο πην ζπγθξαηεκέλνη θάλεθαλ φζνη, θαηά δήισζή ηνπο, δελ ήηαλ 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζρεηηθά δεηήκαηα.  

Χο πξνο ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ νκφθπισλ ζρέζεσλ, νη έλλνηεο πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηα επηρεηξήκαηα ησλ εξσηψκελσλ ππέξ απηήο ήηαλ ην ζρεηηθφ 

δηθαίσκα ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηζόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζηελ θνηλσλία κεηαμχ νκφθπισλ θαη εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ. εκεηψλεηαη 

φηη νη εξσηψκελνη απφ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηνλ θιάδν ησλ 

Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα λνκηθά θαηνρπξσκέλεο ζπκβίσζεο, 

θάπνηεο θνξέο έθαλαλ ιφγν γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ λα 

ζπλάπηνπλ γάκν, ρσξίο, σζηφζν, λα ζηαζνχλ ζε απηφ, ψζηε λα είλαη ζαθέο αλ 

εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ.  

Οη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

νκφθπια δεπγάξηα δηεθδηθνχλ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπο βαζίζηεθαλ ελ κέξεη 

ζηνλ ίδην άμνλα κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ππέξ απηήο. Μίιεζαλ, δειαδή, γηα ηελ 

επηζπκία ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηα 
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εηεξνθπιφθηια άηνκα. Οξηζκέλνη εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ θαη ζηα πξαθηηθά νθέιε 

(αζθαιηζηηθά, νηθνλνκηθά θ.ά.) πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ελφο 

δεπγαξηνχ σο θίλεηξα δηεθδηθήζεσλ. Δλδηαθέξνλ είραλ θαη νη απφςεηο δχν εθ ησλ 

εξσηψκελσλ, αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθε ζηε 

δηεθδίθεζε ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηελ θνηλσλία (άηνκν απφ ηνλ 

θιάδν ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο) θαη ν άιινο ζηελ απηναπνδνρή ησλ 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπληειέζεη ε αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηελ πνιηηεία (άηνκν απφ ηνλ θιάδν ησλ Πνιηηηζκηθψλ 

πνπδψλ). Η επηζπκία αλαηξνθήο παηδηνχ δελ αλαθέξζεθε απφ θαλέλαλ εξσηψκελν, 

αλ θαη φινη ζπκθψλεζαλ φηη ελδερνκέλσο λα απνηειεί ιφγν δηεθδίθεζεο ηεο λνκηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ (σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαηξνθή παηδηνχ), φηαλ ξσηήζεθαλ ζρεηηθά. 

Η έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο/ηεο ηζφηεηαο ζπλδπαζηηθά κε ηελ πεπνίζεζε φηη ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γνλέσλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ ήηαλ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίρηεθαλ νη εξσηψκελνη γηα 

λα ηεθκεξηψζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια 

δεπγάξηα. Δπηπξφζζεηα, ην άηνκν απφ ηνλ θιάδν ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ 

εληφπηζε ζηε ζπλζήθε απηή ηε δπλαηφηεηα επεκεξίαο παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζε 

ηδξχκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη λα πηνζεηεζνχλ απφ νκφθπια δεπγάξηα: «είλαη άδηθν 

φρη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο πνπ ζέινπλ λα πηνζεηήζνπλ, είλαη άδηθν θαη γηα φια ηα 

παηδηά πνπ λνκίδσ ζα ήηαλ επηπρηζκέλα λα αλήθνπλ ζε έλα ζπίηη». Αθφκε, φπσο 

επεζήκαλαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο, νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο 

πνπ ζα πξνθαιέζεη ε αλαηξνθή παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε, φρη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαρψξεζε ζρεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο, αιιά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, ην 
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άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληνινγίαο ππνζηήξημε φηη ε δπλαηφηεηα 

ζπγγνλετθφηεηαο ζηα νκφθπια δεπγάξηα ζα ιεηηνπξγήζεη καθξνπξφζεζκα σο κνριφο 

αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη αληηζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ κε εηεξφθπιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο ιεθζείζεο απαληήζεηο 

θπξηάξρεζε ε πηνζεζία σο ηξφπνο απφθηεζεο ηεο γνλετθήο ηδηφηεηαο, ρσξίο, φκσο, νη 

εξσηψκελνη λα είλαη αξλεηηθνί απέλαληη ζε θάζε άιιν ελδερφκελν. 

Οη εξσηψκελνη αλέθεξαλ ηελ Δθθιεζία σο βαζηθή πεγή αληηδξάζεσλ ζηελ 

παξαρψξεζε ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε, «ε 

Δθθιεζία απνξξίπηεη απηά ηα άηνκα θαη φρη κφλν απνξξίπηεη, αιιά ζηήλεη νιφθιεξεο 

εθζηξαηείεο ελάληηα ζε απηά ηα άηνκα» (άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο).  

Σέινο, ζε γεληθέο γξακκέο, νη εξσηψκελνη άθεζαλ λα ελλνεζεί φηη νη φπνηεο 

ζρεηηθέο αιιαγέο θαη δηεπζεηήζεηο ζηελ Κχπξν δελ ζα επέιζνπλ άκεζα. 

Δπηρεηξεκαηνινγψληαο ζρεηηθά, ην άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο 

αλαθέξζεθε ζηνλ «ξαηζηζκφ» ησλ Κππξίσλ, ζηα «ηακπνχ» θαη ζηηο «παξαλνήζεηο» 

πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαζψο θαη ζην έληνλν ζξεζθεπηηθφ αίζζεκά 

ηνπο, ζπλδπαζηηθά κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο. Χο ηξφπν αιιαγήο 

ηεο θαηάζηαζεο πξφηεηλε ηε κφξθσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα μεθηλά 

απφ κηθξή ειηθία. ην πιαίζην απηφ ππήξμαλ θαη άιιεο αλαθνξέο γηα ηελ αλάγθε 

απνδνρήο δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ απφ ηελ θνηλσλία. 

χγθιηζε - απφθιηζε ζηάζεσλ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ζην ζχλνιφ ηνπο, νη ζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπλέθιηλαλ. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη αλάινγα κε ηνλ θιάδν απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρνληαλ, νη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ επηπξφζζεηεο δηαζηάζεηο ηνπ 

δεηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν απφ ηνλ θιάδν ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηε ζπδήηεζε πεξί 
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γνλετθφηεηαο: «ε ζρέζε γνληψλ θαη παηδηψλ, αλ ην δνχκε δηαπνιηηηζκηθά, δελ είλαη 

ζηαζεξή, δελ είλαη ίδηα θαη άξα πνηεο ππνρξεψζεηο έρεη έλαο γνληφο απέλαληη ζε έλα 

παηδί, ζίγνπξα δηαθέξνπλ». 

 

5.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

φηη ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ κε αξθεηέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαηέζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (πεξί γνλετθφηεηαο, αληηζηάζεσλ 

απέλαληη ζηνλ κε εηεξφθπιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Κχπξν θ.ά.).  

Πξνρσξψληαο ζε επηκέξνπο επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη ζρεηηθέο κε ηε 

γνλετθφηεηα έλλνηεο πνπ εμεηάζηεθαλ (επηζπκία γνλετθφηεηαο, γνλετθά θαζήθνληα 

θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηέιεζή ηνπο) δελ ζπλδέζεθαλ κε ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ζπλαθφινπζε θαίλεηαη ε άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φηη νη νκνθπιφθηινη θαη νη εηεξνθπιφθηινη γνλείο κπνξεί λα είλαη 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί ζηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ.  

Δμεηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ γελλνχλ ηελ επηζπκία γνλετθφηεηαο, έλα 

ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηζπκία ζα πξέπεη λα είλαη 

«γλήζηα», κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπλεηδεηήο επηινγήο. ην πιαίζην απηφ 

ππνζηεξίρζεθε φηη ηα νκφθπια δεπγάξηα ίζσο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα 

ηθαλνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, θαζψο, ιφγσ ησλ ηακπνχ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ νκνθπιφθηιε επηζπκία γνλετθφηεηαο, θαζηζηψληαο 

ηελ εθπιήξσζή ηεο δχζθνιε, ζα επηδηψμνπλ λα γίλνπλ γνλείο κφλν αλ ην επηζπκνχλ 

πξαγκαηηθά. Έλα πηζαλφ αληεπηρείξεκα ζηε ζέζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ζηε 

δηεθδίθεζε ηεο γνλετθφηεηαο απφ ηα νκφθπια δεπγάξηα ππνιαλζάλεη θπξίσο ε 
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επηζπκία εμίζσζήο ηνπο κε ηα εηεξφθπια δεπγάξηα, κέζσ ηεο άξζεο φζσλ ζηνηρείσλ 

«παξαδνζηαθά» ζπλδένληαη κε φ,ηη δηαθνξνπνηεί εηεξνθπιφθηια θαη νκνθπιφθηια 

άηνκα, δειαδή ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δληνχηνηο, φζν δχζθνιε -ίζσο θαη 

αλέθηθηε- θαη αλ είλαη ε αμηνιφγεζε κίαο επηζπκίαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα αλαηξνθήο παηδηψλ απφ νκφθπια δεπγάξηα 

δείρλνπλ φηη ην δεηνχκελν γηα ηνπο ελ ιφγσ γνλείο είλαη ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θαη φρη ην δηθφ ηνπο.   

ρεηηθά κε ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ νκφθπισλ ζρέζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ λα αλαηξέθνπλ παηδηά απφ θνηλνχ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

εθθξάζηεθαλ ζεηηθά, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο νκφθπισλ θαη 

εηεξφθπισλ δεπγαξηψλ απφ ηελ πνιηηεία. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν είραλ αζρνιεζεί κε ην 

ζέκα ηεο νκνθπινθηιίαο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθθξάζηεθαλ, επεξεάδνληαο ην χθνο ηνπο (πην ζπγθξαηεκέλνη φζνη είραλ αζρνιεζεί 

ιηγφηεξν) θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

λνκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ νκφθπισλ ζρέζεσλ, φινη κίιεζαλ γηα ίζα δηθαηψκαηα 

αλεμαξηήησο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, σζηφζν εθείλνη πνπ είραλ αζρνιεζεί 

ιηγφηεξν κε αλάινγα δεηήκαηα, θαηά δήισζή ηνπο, αλαθέξζεθαλ πην ζεσξεηηθά 

ζηελ ηδέα ηνπ δηθαηψκαηνο, ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ ζε ζέζε λα πνπλ ηη ζπλεπάγεηαη ε 

αλαγλψξηζε θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (π.ρ. ζπδπγηθά πξνλφκηα).  

Χο επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ηεο αλαηξνθήο παηδηψλ απφ 

νκφθπια δεπγάξηα, αλαθέξζεθε κνλάρα ε επίδξαζε ησλ νκνθπιφθηισλ γνλέσλ ζηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο θάλεθε λα 

εληνπίδνπλ ζε απηφ κία ιαλζαζκέλε ζηεξεφηππε αληίιεςε, θαζψο, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ππνζηήξημαλ φηη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαζνξίδεηαη εθ γελεηήο. 

Η άπνςε γηα ηνλ έκθπην ραξαθηήξα ηεο νκνθπινθηιίαο ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε 
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ζεηηθψλ ζηάζεσλ ππέξ ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ νκνθπιφθηισλ θαη 

εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ. Η ζχλδεζε απηή ζέηεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη, ηειηθά, ε απάληεζε ζην δίιεκκα έκθπηνο ή πεξηβαιινληηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

νκνθπινθηιίαο φρη ζην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, 

αιιά σο θξηηήξην γηα λα ηαρζεί θαλείο ππέξ ή θαηά ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ.  

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηηο αξλεηηθέο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο απέλαληη ζηα παηδηά ησλ νκφθπισλ γνλέσλ, φρη, φκσο σο επηρείξεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ηεο αλαγλψξηζεο ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Αληίζεηα, ζε απηέο 

δηέθξηλαλ ηελ αλάγθε νη φπνηεο δηεπζεηήζεηο λα είλαη κειεηεκέλεο ζε βάζνο θαη 

θπξίσο ηελ αλάγθε γηα απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηνηρείν πνπ απνπζηάδεη απφ 

ηελ θππξηαθή θνηλσλία. ην ζεκείν απηφ, ηίζεηαη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηεο νκφθπιεο ζπγγνλετθφηεηαο, ή αλ 

πξνέρεη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, θαζψο ην αληίζεην θαζηζηά ηελ 

Κχπξν κία ρψξα πνπ ζπληεξεί ηηο δηαθξίζεηο βάζεη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Με δεδνκέλν, σζηφζν, φηη αλάινγν αίηεκα δελ έρεη ηεζεί αθφκε πηεζηηθά ζηελ 

Κχπξν ζπλδπαζηηθά κε ην γεγνλφο φηη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θαιιηεξγείηαη ζηαδηαθά, ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζε επίπεδν 

ζεζκηθφ θαη παξάιιεια λα πξναρζεί ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σν γεγνλφο δε φηη 

ε δηαθνξεηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (αιιά θαη εμειίζζεηαη, θαζψο 

ην «δηαθνξεηηθφ» παίξλεη δηαξθψο λέεο κνξθέο) ζπλεπάγεηαη φηη ε απνδνρή ηεο ζα 

ζπληειέζεη ζηελ νκαιή ζπλχπαξμε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, αλεμαξηήησο 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (εζληθφηεηαο, 

ζξεζθεχκαηνο θ.ά.). 
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ε ζπλέρεηα φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε θνηλή 

παξαδνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη νη φπνηεο ξπζκίζεηο γηα ην δηθαίσκα ησλ κε 

εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή είλαη αθαλζψδεο δήηεκα γηα ηελ 

θππξηαθή θνηλσλία, ζηεξίρηεθε ζηα ηακπνχ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ κε εηεξφθπιν 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζρήκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη δχν ζπδεπγκέλα ζε λεαξή ειηθία εηεξφθπια άηνκα θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Η παξαδνρή απηή δεκηνπξγεί κία πξφθιεζε γηα φζνπο επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ. Με δεδνκέλν φηη ζηελ επίηεπμε 

αλάινγσλ αιιαγψλ ζπκβάιινπλ ηφζν νη θηλεκαηηθέο δηεθδηθήζεηο φζν θαη νη 

επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο, ε ζπλεξγαζία ησλ θηλεκάησλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ΛΟΑΣ 

αηφκσλ θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ίζσο νδεγήζεη πην άκεζα θαη πην νκαιά ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ζπκπεξίιεςε ζρεηηθψλ 

ζεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία ζηα Παλεπηζηεκηαθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα κπνξεί λα 

ζπλδξάκεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε κίαο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηεο 

λέαο γεληάο, δπλεηηθνχ ξπζκηζηή ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ
19

. 

Σέινο, ε ζχγθιηζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ 

ειαθξψο δηαθνξεηηθή νπηηθή απφ ηελ νπνία πξνζέγγηζαλ ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ 

νκφθπια δεπγάξηα, αλάινγα θαη κε ηνλ θιάδν πξνέιεπζήο ηνπο, ζεσξείηαη 

ελζαξξπληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο, ε ζχλζεηε θχζε ηνπ νπνίνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εκπινθή επαγγεικαηηψλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ. Οη θνηλέο αξρέο 

απνηεινχλ βάζε γηα ηελ θνηλή ζηνρνζεζία, ελψ παξάιιεια, ε θάζε δηαθνξεηηθή 

                                                           
19

Η αλαθνξά ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Δπηζεκαίλεηαη, 

σζηφζν, φηη ε ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε γηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αθνξά φια 

ηα κέιε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη νη πξνζπάζεηεο πινπνίεζήο ηεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

βάζεη ειηθίαο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θιπ. ηεο εθάζηνηε πιεζπζκηαθήο νκάδαο. 
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νπηηθή κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ πιεξέζηεξε επεμεξγαζία ηνπ δεηήκαηνο. ην 

πλεχκα απηφ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, ζπκβνιηθά, ε δηαθνξεηηθφηεηα 

αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο. 

 

    5.5. ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 ην παξφλ ππνθεθάιαην παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζπλνπηηθά 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νκνγνλετθφηεηαο ζηελ Κχπξν, φπσο απηέο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε αιιά θαη απφ έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. ηηο πξνηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη:  

Α) Σν άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο πεξί νκνγνλετθφηεηαο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη ε 

παξάιιειε εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο. 

Βαζηθά ζεκεία ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ: 

Β1) Η θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, φπσο θαη αλ εθθξάδεηαη (ζε 

θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, ζεμνπαιηθφ ή άιιν επίπεδν). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θέξλνπλ ζε επαθή πιεζπζκνχο κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βησκαηηθέο αζθήζεηο ζηα ζρνιεία θιπ. 

Β2) Η εθπαίδεπζε - επαηζζεηνπνίεζε ζε δεηήκαηα φπσο ν κε εηεξφθπινο 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε απνπζία θηλδχλνπ θαηά ηελ αλαηξνθή παηδηψλ απφ 

νκφθπια δεπγάξηα, ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθιήζεσλ θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο 

ηνπο θιπ. Η εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα έρεη πην εηδηθφ ή πην γεληθφ ραξαθηήξα, 

αλάινγα κε ηελ νκάδα ηελ νπνία αθνξά, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 
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 ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα νκφθπια δεπγάξηα 

(π.ρ. θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο), ψζηε λα κπνξνχλ κε ζαθή επηρεηξήκαηα, κε 

ζηγνπξηά θαη βέβαηα ρσξίο πξνθαηαιήςεηο λα ζηεξίδνπλ ηα δεπγάξηα απηά  

 ηνπο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, κέζσ 

ηεο ζπκπεξίιεςεο ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία ζηα Παλεπηζηεκηαθά 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, θαζψο είλαη εθείλνη πνπ δπλεηηθά ζα θιεζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πην επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο ζην κέιινλ  

 θάζε κέινο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο, βάζεη ειηθίαο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θιπ., 

κέζσ δηαιέμεσλ θαη αλνηρηψλ ζπδεηήζεσλ -ζηηο νπνίεο ζα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθή ε 

ζπκκεηνρή πξνζψπσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο-, θηλεκαηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ 

θιπ., ζην πιαίζην ηεο άξζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηα κε εηεξνθπιφθηια 

άηνκα. ε αλαθνξά κε απηήλ ηελ νκάδα, ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

ζα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. 

Β3) Η αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ εθπξνζψπσλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

γηα ηε ζθαηξηθή θάιπςε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νκνγνλετθφηεηαο θαη επνκέλσο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπ. 

Β4) Ο ζρεδηαζκφο νδεγνχ δξάζεο γηα φζνπο επαγγεικαηίεο ζα ζπλεξγαζηνχλ πην 

ζηελά κε ηα νκνθπιφθηια άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο (π.ρ. θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί), πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα ππάξρεη κία θνηλή γξακκή πιεχζεο γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο απηνχο θαη λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα κεξνιεπηηθψλ θξίζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζαθέο φηη απηφο θαζαπηφο ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γνλέσλ δελ επεξεάδεη ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ, επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνχ ησλ νκνθπιφθηισλ 

αηφκσλ απφ ηε γνλετθφηεηα. 
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Γ) Η ζπλεγνξία εθπξνζψπσλ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ζηα 

κε εηεξνθπιφθηια άηνκα θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο θαη ε δηνξγάλσζε ζπκκαρηθψλ 

δξάζεσλ, ψζηε νη δξάζεηο απηέο λα είλαη πην δπλακηθέο (ελίζρπζε ηεο θσλήο ηεο 

ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο απφ ηε θσλή ηεο επηζηήκεο) αιιά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο. Γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία, ε πξφηαζε 

απηή αληηζηνηρεί ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εμππεξεηνχκελν γηα ηνλ 

εμππεξεηνχκελν. 

Γ) Η απαγθίζηξσζε απφ ην δίιεκκα έκθπηνο ή πεξηβαιινληηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

νκνθπινθηιίαο σο θξηηήξην πνπ επεξεάδεη ηε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζηάζε απέλαληη 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ κε εηεξνθπιφθηισλ αηφκσλ. 
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ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

 

 Κιείλνληαο, κε ηε ρξήζε ηεο έθθξαζεο «Αληί Δπηιφγνπ» έλαληη ηνπ 

«Δπηιφγνπ» επηρεηξείηαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε κε ην 

δήηεκα ηεο νκνγνλετθφηεηαο. Αλ θαη ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ίζσο είλαη 

λσξίο γηα θάηη ηέηνην ζηελ Κχπξν, ζεκεηψλεηαη φηη βαζηθφ ζεκείν ηνπ δεηήκαηνο 

απνηειεί ε αλάγθε απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ, φπσο επεζήκαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε. Η απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, κία απφ ηηο 

ζεκειηαθέο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή 

ζπλχπαξμε ζηηο ζχγρξνλεο, πνιπζπιιεθηηθέο θνηλσλίεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 

απνδνρήο ρξεηάδεηαη θαλείο λα γλσξίζεη ην δηαθνξεηηθφ, λα εληνπίζεη ηα αίηηα πνπ 

γελλνχλ ηελ απφξξηςε ή ηνλ θφβν απέλαληί ηνπ θιπ. Πξσηίζησο, φκσο, ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίζεη θαη λα απνδερηεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ 

 

Αμηφηηκε/ε, 

 

Ολνκάδνκαη Γέζπνηλα Παπαθψζηα θαη είκαη ηειεηφθνηηε ζπνπδάζηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Αλψηαην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο 

Διιάδαο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδψλ κνπ εθπνλψ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν 

«Οκνγνλετθφηεηα: ηάζεηο (θαη Δλζηάζεηο;) ζηελ Κχπξν», ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Αλ θαη ε αλαηξνθή παηδηψλ απφ 

νκνθπιφθηινπο γνλείο είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ 

θππξηαθή θνηλσλία, απνηειεί πξνέθηαζε ηεο επίθαηξεο ζπδήηεζεο πεξί κε 

εηεξφθπινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλάο κνπ είλαη ε 

κειέηε ησλ απφςεσλ αθαδεκατθψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ζεκείσλ πνπ απηέο ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλά κνπ κέζσ ζπλέληεπμεο ζα είλαη 

ηδηαίηεξα βνεζεηηθή. Η ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή. Η ζπλέληεπμε ζα 

αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εξγαζία κνπ αλψλπκα, κε αλαθνξά κφλν ζηνλ θιάδν απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρεζηε. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα κελ απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο πνπ δελ 

επηζπκείηε θαη κπνξείηε λα απνζπξζείηε απφ ηε δηαδηθαζία αλά πάζα ζηηγκή. Δθφζνλ 

ππάξμεη ε ζπγθαηάζεζή ζαο, ε ζπλέληεπμε ζα καγλεηνθσλεζεί. 

 

Παξαθαιψ φπσο ππνγξάςεηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο, ψζηε λα επηβεβαηψζεηε 

φηη ελεκεξσζήθαηε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη φηη ζπκθσλείηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Δπραξηζηψ γηα ηνλ ρξφλν ζαο θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

Με εθηίκεζε,                                                                                                             

Γέζπνηλα Παπαθψζηα                                                                                                                                       

Τπνγξαθή                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Πξνθίι εξσηψκελνπ 

Φχιν: 

Κιάδνο: 

Ηιηθία: 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 

Δξσηήζεηο 

1. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη έλα άηνκν επηζπκεί λα γίλεη γνλέαο; 

2. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα «θαζήθνληα» ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά;  

3. Πνηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο γνλέα 

πηζηεχεηε φηη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επηηειεί ηα θαζήθνληα απηά; 

4. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο γηα ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ζπκβίσζεο ησλ 

νκφθπισλ δεπγαξηψλ ζηελ Κχπξν; 

5. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη ηα νκνθπιφθηια άηνκα δηεθδηθνχλ ηε λνκηθή 

αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο;  

6. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη νκνθπιφθηινη γνλείο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο; 

7. Πνηα ζα ήηαλ ε ζέζε ζαο ζε ελδερφκελν αίηεκα ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ 

ζηελ Κχπξν λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα γνλετθφηεηαο κε ηα εηεξφθπια 

δεπγάξηα; 

 


