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Σύμφωνα με την καταγγελία του ιστοχώρου  Objet Petit A, την Παρασκευή 11 
Ιανουαρίου 2008, στην εκπομπή του Star Channel «Κάθε μέρα καλημέρα» με την Έμυ 
Λιβανίου  και  πλειάδα  συμπαρουσιαστών,  φιλοξενήθηκε  ο  πανελληνίου  φήμης 
σεξολόγος κ. Θάνος Ασκητής  (πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής 
Υγείας, ιατρός νευρολόγος και Ψυχίατρος, δρ στη Κοινωνική Ψυχιατρική, εξειδίκευση 
στην  ανθρώπινη  σεξουαλική  συμπεριφορά  και  στις  σεξουαλικές  δυσλειτουργίες). 
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και αυτό της ομοφυλοφιλίας, με την κ. 
Λιβανίου  να  ρωτά  τον  κ.  Ασκητή  «πώς  να  μη  βγει  το  παιδί  σου  "αδερφή"», 
ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν έχει κανένα πρόβλημα «με αυτούς τους ανθρώπους», 
απλά «θέλει  τα παιδιά της να είναι  κανονικά και  να της κάνουν εγγόνια».  Ο κ. 
Ασκητής, κατά τα άλλα αξιοσέβαστος και μόνο για το γεγονός ότι μέσω της δημόσιας 
εικόνας του οι συζητήσεις γύρω από το σεξ  εν μέρει απενεχοποιήθηκαν, απήντησε 
ότι «δεν φταίνε τα παιδιά» που είναι ομοφυλόφυλα, αλλά οι γονείς που τα δίνουν 
λάθος παιχνίδια να παίξουν,  που τα αφήνουν να κοιμούνται  μαζί  τους,  που δεν 
τονίζουν τον ανδρισμό στα αγόρια τους. Έκλεισε, δε, συμβουλεύοντας το τηλεοπτικό 
κοινό να προσπαθούν να «αποτρέψουν» την πιθανότητα να γίνουν τα παιδιά τους 
ομοφυλόφιλα, ντύνοντας τα αγοράκια με αγορίστικα ρούχα, τονίζοντας τον ανδρισμό 
τους και τον ανδρισμό των γονέων τους.

(Στη γυναικεία ομοφυλοφιλία δεν υπήρξε αναφορά, ούτε βέβαια σ' αυτήν των 
ζώων!)

Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας και το GayWorld.gr εκπλήσσονται και 
λυπούνται πραγματικά, γιατί σε μια εποχή που οι δυτικές κοινωνίες αναγνωρίζουν 
σταδιακά  το  δικαίωμα  στην  ποικιλλομορφία  και  προωθούν  πολιτικές  ανοχής,  μη 
αποκλεισμού και αποδοχής του διαφορετικού, σε μια εποχή που κάθε διάκριση βάσει 
σεξουαλικού προσανατολισμού και/ή ταυτότητας φύλου περιθωριοποιείται νομικά και 
κοινωνικά,  ο  κ.  Ασκητής,  επικαλούμενος  απόψεις  τις  οποίες  θα  μπορούσα  να 
υποστηρίξουν μόνον οι συντηρητικότεροι/-ες των ψυχιάτρων της δεκαετίας του '70, 
δημαγωγεί  (άγει  τον  δήμο,  οδηγεί  τον  λαό)  στην  καταπίεση  των  φυσιολογικών 
σεξουαλικών  ενστίκτων  και  στη  διαστρέβλωση  της  ελεύθερης  σεξουαλικής 
προτιμήσεως, θεμελιώδες στοιχείο της ανάπτυξης της ελεύθερης προσωπικότητας του 
ατόμου, η οποία προστατεύεται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Οι 
συνταγές του είναι αντιεπιστημονικές, ατεκμηρίωτες,  ακραία φαινομενολογικές και 
αναποτελεσματικές για το σκοπό που τις προτείνει.

Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας και το GayWorld.gr επίσης λυπούνται 
(αλλά  δυστυχώς  δεν  εκπλήσσονται)  για  το  ότι  η  παρουσιάστρια  κ.  Λιβανίου, 
δημοσιογράφος στο επάγγελμα, δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
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και να παρουσιάσει ένα θέμα με τρόπο ηθικώς, κοινωνικώς και πολιτικώς ορθό, αλλά 
προσπάθησε να αντλήσει τον φόβο προς το διαφορετικό, την ομοφυλοφοβία, από τις 
ψυχές των ανθρώπων που αποτελούν το κοινό της, και ειδικότερα των γονέων, μιας 
κατηγορίας ανθρώπων εξ ορισμού ανήσυχων για το μέλλον των παιδιών τους. Σ’ αυτή 
την προσπάθειά της χρησιμοποίησε λεξιλόγιο που απάδει από την δημοσιογραφική 
δεοντολογία και οδηγεί από την κυριολεκτική περιγραφή των καταστάσεων προς τον 
στιγματισμό τους. 

Για την Σύμπραξη Κατά της 
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