
Κοινό δελτίο τύπου: Εκπομπή «Άσπρο μαύρο»

Tην Παρασκευή 2/11 στις 00:30 (ημερολογιακά, Σάββατο 3/11) μεταδόθηκε 

από την  ΕΤ3 η εκπομπή  «Άσπρο  Mαύρο»,  με  θέμα  το γάμο  ατόμων  του  ίδιου 

φύλου. Η εκπομπή αυτή, με δύο παρουσιαστές και δύο ομάδες καλεσμένων, εξετάζει 

κάθε φορά ένα θέμα αναλύοντας την άποψη υπέρ του θέματος («άσπρο») και την 

άποψη εναντίον του θέματος («μαύρο»). 

Υπέρ  του  «άσπρου»  μίλησαν,  αλφαβητικά,  ο  δημοσιογράφος  και  μέλος  της 

Εθνικής  Αντιπροσωπίας  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  Γρηγόρης  Βαλλιανάτος,  ο  καθηγητής 

Ιατρικής Α.Π.Θ. και βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τάσος Κουράκης, η καθηγήτρια του 

Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεοφανώ Παπαζήση και το μέλος της Σύμπραξης Κατά 

της  Ομοφυλοφοβίας  Νίκος  Χατζητρύφων,  ενώ  υπέρ  του  «μαύρου»  μίλησε  ο 

χριστιανός  ορθόδοξος  ιερέας  Ιωάννης  Νευροκόλπης,  μια  δικηγόρος  και  ένας 

δημοσιογράφος. Το κοινό που παρακολουθούσε, ανήκε τόσο στους υποστηρικτές όσο 

και  στους  πολέμιους.  Επίσης  σε  βίντεο  παρουσιάστηκαν  οι  τοποθετήσεις  όσων 

κομμάτων θέλησαν να εκφράσουν άποψη, καθώς και η αρνητική τοποθέτηση του 

ιερέα Μεταλλινού και της παστόρισσας της Γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της 

Θεσσαλονίκης κας Ντοροτέας Βακάλη, η οποία ανέπτυξε το σκεπτικό, σύμφωνα με 

το οποίο η Εκκλησία της ευλογεί τα ομόφυλα ζευγάρια.

Από  την  πλευρά  του  «άσπρου»  τονίστηκαν:  η  σύσταση  οικογένειας  ως 

ανθρώπινο δικαίωμα στη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στην 

ευρωπαϊκή  συνταγματική  συνθήκη,  η  μη  θρησκευτική  διάσταση  του  πολιτικού 

γάμου, η κατάσταση των ομόφυλων ζευγαριών στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27, ενώ απορρίφθηκαν οι ενστάσεις εναντίον της ομογονεϊκότητας, με 

την  παράθεση  επιστημονικών  ερευνών  που  αποδεικνύουν  ότι  τα  παιδιά  που 



μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες δεν έχουν καμιά υστέρηση, συγκριτικά προς 

αυτά που μεγαλώνουν σε ετερόφυλες οικογένειες. 

Επίσης, το  σκεπτικό  που  τάσσεται  κατά  του  πολιτικού  γάμου  μεταξύ 

ομόφυλων ατόμων, επειδή δήθεν «η κοινωνία δεν είναι έτοιμη», καταρρίφθηκε με το 

επιχείρημα  ότι  η  υλοποίηση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  δεν  αποτελεί  θέμα 

πλειοψηφικής  τοποθέτησης  και  υπενθυμίστηκε,  ότι  όταν  το  1952  δόθηκε 

συνταγματικά το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και όταν το 1982 ψηφίστηκε νόμος 

για πολιτικό γάμο, καλώς δεν ρωτήθηκε η κοινωνία (με δημοψήφισμα ή με άλλο 

τρόπο), ενώ τότε μεγάλα κομμάτια της αντιτάσσονταν σ’ αυτές τις εξελίξεις.

Από την  πλευρά του «μαύρου» ακούστηκαν  οι  γνωστές  τρομαγμένες  θέσεις 

περί  μη ετοιμότητας  της  κοινωνίας,  περί  μη συμβατότητας  της  ομοφυλοφιλικής 

οικογένειας με τις ορθόδοξες χριστιανικές θέσεις, περί «αφύσικου». Θέσεις καθ' όλα 

σεβαστές  (και  καθ'  όλα  αναμενόμενες)  πλην  όμως  καθόλου  σωστές.  Οι  αντι-

ομοφυλοφιλικές  απόψεις  (εκφρασμένες  κυρίως  από  τον  ορθόδοξο  ιερέα)  δεν 

εξέπεμπαν  αγάπη  για  το  ομοφυλόφιλο  άτομο  ούτε  πρόθεση  για  προστασία  της 

συντροφικότητας και αγάπης που βιώνει ένα ομόφυλο ζευγάρι.

Το σπουδαίο  είναι  ότι  η χθεσινή εκπομπή  είναι  μια από  τις  λίγες,  όπου η 

συζήτηση κρατήθηκε γενικά σε ένα πλαίσιο σοβαρής πληροφόρησης, λειτούργησε η 

δημοκρατική αρχή της ισηγορίας και  δόθηκε  η δυνατότητα  στην  πλευρά μας να 

απαντήσει  με  σαφήνεια  στις  αντι-ομοφυλοφιλικές  θέσεις. Γι'  αυτό  το  λόγο  το 

GayWorld.gr και  η  Σύμπραξη  Κατά  της  Ομοφυλοφοβίας  επιθυμούν  να 

ευχαριστήσουν την ΕΤ3 και τους συντελεστές της εκπομπής, και να ελπίσουν ότι 

αυτό το καλό παράδειγμα θα ακολουθήσουν ζώνες μεγαλύτερης ακροαματικότητας 

και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί.
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