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Προς  το GayWorld.gr (διαχειριστές: Ανδρέας Ιωαννίδης, Γιώργος Τσιτιρίδης)

και προς την Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας (υπεύθυνος τύπου: Νίκος Θεοδώρου)

Αγαπητοί κύριοι,

Με έκπληξη και με έντονη δυσαρέσκεια έρχομαι να σας γνωρίσω την αλήθεια και τον 
στόχο  που  με  την  επιστολή  μου  αυτή  απαντώ  στους  άδικους  και  ανυπόστατους 
χαρακτηρισμούς  σας  ως  προς  την  ιατρική  μου  κατάρτιση  και  δεοντολογία  για  την 
ομοφυλοφιλία.  

Συγκεκριμένα,  όπως  υποστηρίζετε  δια  μέσου  της  ιστοσελίδας  σας,  επικαλέστηκα 
απόψεις συντηρητικών ψυχιάτρων της δεκαετίας του ’70 με δημαγωγικό χαρακτήρα που 
διαστρεβλώνουν  την  ελεύθερη  σεξουαλική  προτίμηση  και  τη  θεμελιώδη  ανάπτυξη  της 
ελεύθερης προσωπικότητας του ατόμου. Καταλήγετε μάλιστα, στην άποψη ότι «οι συνταγές 
του  είναι  αντιεπιστημονικές,  ατεκμηρίωτες,  ακραία  φαινομενολογικές  και 
αναποτελεσματικές».

Αναφέρεστε βέβαια στη πρωινή εκπομπή του Star Channel «Κάθε μέρα καλημέρα» με 
την Εμυ Λιβανίου, που μεταδόθηκε την Παρασκευή 11/01/2008, όπου ως φιλοξενούμενός της 
απάντησα σε ερωτήσεις που η ίδια μου υπέβαλλε σε σχέση με την ομοφυλοφιλία. Όπως 
διαπιστώσατε, εάν πράγματι παρακολουθήσατε την εκπομπή, στην αρχή της ομιλίας μου, 
είπα ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι ψυχική ασθένεια και νόσος και ότι είναι μια σεξουαλική 
συμπεριφορά ενός ανθρώπου που μάλιστα στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 10-12%. Στη 
συνέχεια της συνέντευξης αναφέρθηκα στην ισχυροποίηση της ταυτότητας του φύλου, που 
όπως όλες οι επιστημονικές επισημάνσεις καθορίζουν, ως απόρροια ενίσχυσης του γονεϊκού 
προτύπου του ομόφυλου γονέα. Θεωρώ μάλιστα σημαντικό, ένας γονιός να γνωρίζει πως 
μπορεί να ενισχύσει την ταυτότητα του παιδιού του, αντίστοιχα αγοριού και κοριτσιού, μέσα 
από τη δική του στάση προκειμένου το άτομο μεγαλώνοντας να έχει συνειδησιακή έκφραση 
της  ψυχολογικής  και  βιολογικής  ταυτότητας  του  φύλου  του.  Γνωστό  σε  όλους  τους 
ψυχολόγους και ψυχιάτρους, πως η διαταραχή της ταυτότητας του φύλου συσχετίζεται με 
σοβαρά προβλήματα παθολογίας μεταξύ του ψυχικού και του σωματικού εγώ, οδηγώντας 
ένα άτομο στην συμπεριφορά  transsexual και  πολλές  φορές στην ανάγκη επέμβασης με 
χειρουργικό τρόπο προκειμένου να εναρμονιστεί η ψυχική και η σωματική συναισθηματική 
ολοκλήρωση του ατόμου. 

Αυτό κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μου συνέντευξης το απέδωσα πλήρως στο 
τηλεοπτικό κοινό, χωρίς να εστιάσω στην ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, που ως γνωστόν, 
ένας ομοφυλόφιλος έχει γνώση της ταυτότητας του φύλου του και δεν εμφανίζει διαταραχές 
φυλετικής ταυτότητας. Εσείς αυτό το παρερμηνεύσατε και αποδώσατε με στείρο τρόπο ότι 
εγώ χρεώνω την ομοφυλοφιλία ως συσχέτιση αυτής της κατάστασης. Συγκεκριμένα, για την 
ομοφυλοφιλία  ανέφερα ότι  είναι  μία  σεξουαλική  συμπεριφορά αποδεκτή  στις  σύγχρονες 
κοινωνίες  χωρίς  σαφέστατα  να  θεωρώ  ότι  ένας  ομοφυλόφιλος  χρήζει  φαρμακευτικής  ή 
ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, διότι έχει ομοφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η πικρία μου είναι δικαιολογημένη, διότι αν γνωρίζατε το επιστημονικό μου έργο τα 
τελευταία 20 χρόνια στην Ελληνική κοινωνία, θα καταλαβαίνατε με σαφήνεια ότι είμαι ο 
μόνος γιατρός που μέσα από τις τηλεοπτικές μου εκπομπές, τα βιβλία μου, τις διαλέξεις και 



τα  άρθρα  μου,  έχω  υποστηρίξει  δημόσια  την  ομοφυλοφιλική  σεξουαλικότητα  ως  μία 
διαφορετική σεξουαλική συμπεριφορά, σεβαστή και με όλα τα δικαιώματα του ατόμου που 
δεν υστερεί και δεν πρέπει να διαχωρίζεται και να διακρίνεται από αυτό, σε σχέση με την 
ετεροφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά. Και μάλιστα ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 
2000 έως το 2003, υποστήριξα δημόσια και σε συνεντεύξεις μου στις εφημερίδες το γάμο 
μεταξύ των ομοφυλοφίλων ως μία θετική στάση μιας κοινωνίας που δεν απομονώνει και 
κατηγοριοποιεί  τους  ανθρώπους  από  τη  σεξουαλική  τους  συμπεριφορά,  δεχόμενος  την 
επιθετικότητα και την αρνητική κριτική της εκκλησίας. Αυτό εξακολουθώ να το πιστεύω 
και  σήμερα,  θεωρώντας  ότι  ένα  ομοφυλοφιλικό  ζευγάρι  μπορεί  να  συμβιώσει  και  να 
εισπράξει τα νομικά δικαιώματα του γάμου όπως ορίζει για αυτά η πολιτεία. 

Λυπάμαι  για  τους  χαρακτηρισμούς  σας  στην  ιατρική  μου  ταυτότητα,  οι  οποίοι 
ασφαλώς  και  δεν  με  θίγουν  ως  επιστήμονα  που  έχω  δώσει  τις  εξετάσεις  μου  στην 
επιστημονική  μου  κοινότητα,  αλλά  με  ενοχλούν  ως   υπεύθυνο  άνθρωπο  και  γιατρό  οι 
αφορισμοί σας, όταν μιλάω καθημερινά με γονείς που έχουν έρθει με τα παιδιά τους στο 
Ινστιτούτο Ψυχικής κ’  Σεξουαλικής Υγείας που έχω τη τιμή να είμαι  πρόεδρος,  έχοντας 
ομοφυλοφιλική σεξουαλική επικράτηση, όπου υποστηρίζω ανοιχτά την συμπεριφορά των 
παιδιών τους, ως μία κατάσταση που δεν χρήζει καμιάς θεραπείας, προκαλώντας σημαντική 
ανακούφιση στο ίδιο το άτομο που αισθάνεται ενοχοποιημένο από τους γονείς του αλλά και 
στους ίδιους που οφείλουν να στηρίξουν το παιδί τους συναισθηματικά και λειτουργικά. 

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχω αναλάβει να θεραπεύσω και να αλλάξω ποτέ και κανέναν 
ομοφυλόφιλο,  γνωρίζοντας  ότι  δεν  μπορεί  να  διαφοροποιηθεί,  έχω  όμως  υποστηρίξει 
ανθρώπους να αποδεχτούν την ομοφυλοφιλία τους ως μια συμπεριφορά αποδεκτή που δεν 
κρύβει  ασθένεια  ή ψυχικό  πρόβλημα,  όταν  οι  ίδιοι  έχουν  άγχος,  φοβία  και  αγωνία του 
κοινωνικού κόστους και της μη αποδοχής τους από το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Στο βιβλίο μου «Η σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας» στο κεφάλαιο για την ομοφυλοφιλία, 
γράφω με ξεκάθαρα μηνύματα την ανάγκη υποστήριξης των γονιών, που ασφαλώς και δεν 
μπορούν εύκολα να αποδεχτούν την ομοφυλοφιλική σεξουαλικότητα του παιδιού τους, ως 
μία κατάσταση που πρέπει να την στηρίξουν και όχι να φτάσουν σε ρήξεις και συγκρούσεις 
με  τα  παιδιά  τους,  κόβοντας  την  επικοινωνία  μαζί  τους.  Μάλιστα,  κατηγορώ  τους 
ετεροφυλόφιλους  που  έχουν  σεξουαλική  συμπεριφορά  ενάντια  στον  αυτοσεβασμό  και 
ετεροσεβασμό  και  υποστηρίζω  ακράδαντα  ότι  η  σεξουαλική  ζωή  ενός  ατόμου  είναι 
προσωπικό  του  δικαίωμα  σεβαστό  και  αναγνωρισμένο  από  όλους  τους  ανθρώπους  της 
σύγχρονης κοινωνίας. 

Τελειώνοντας την επιστολή διαμαρτυρίας μου και προς αποκατάσταση της αλήθειας, 
θέλω να σας  ενημερώσω ότι  ως γιατρός  και  ως  άνθρωπος  υποστηρίζω και  ενισχύω τη 
σεξουαλική επιλογή του καθενός μας,  που σέβεται τον εαυτό του και  τον ερωτικό του 
σύντροφο ανεξαρτήτως ετεροφυλοφιλικού ή ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού.

Με τιμή,

Θάνος Ε. Ασκητής,

Νευρολόγος–Ψυχίατρος

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής κ΄ Σεξουαλικής Υγείας


