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Σιω̟ή! Προσεγγίζοντας την ̟ερί̟τωση των µαθητών
̟ου αντιµετω̟ίζονται στο σχολείο ως οµοφυλόφιλοι
Κωνσταντίνος Α. ∆αραής
4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια
Α/θµιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Περίληψη. Η σύνταξη αυτού του άρθρου βασίστηκε στη µελέτη της ̟ερί̟τωσης των
µαθητών ̟ου είναι ή αντιµετω̟ίζονται ως οµοφυλόφιλοι στο σχολικό ̟λαίσιο. Το
ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα, ̟ροκλήθηκε α̟ό την εµ̟ειρική δια̟ίστωση του
συγγραφέα, ως Σχολικού Συµβούλου, ότι στα σχολεία υ̟άρχουν µαθητές ̟ου δέχονται
έντονη ψυχολογική, λεκτική ή σωµατική βία, ε̟ειδή συµ̟εριφέρονται µε τρό̟ους ̟ου
δεν θεωρούνται «συµβατοί» µε το βιολογικό και κοινωνικό τους φύλο. Οι ̟ερι̟τώσεις
αυτών των µαθητών ̟ροκαλούν έντονο ̟ροβληµατισµό και αµηχανία στους
εκ̟αιδευτικούς των σχολείων. Το άρθρο, αξιο̟οιώντας τη συγκεκριµένη βιβλιογραφία,
̟αρουσιάζει το ψυχολογικό ̟ροφίλ αυτών των µαθητών, τους τρό̟ους αντιµετώ̟ισής
τους α̟ό τους συµµαθητές τους, τους εκ̟αιδευτικούς και τις οικογένειές τους, καθώς και
τις ψυχοκοινωνικές και εκ̟αιδευτικές ε̟ι̟τώσεις στη ζωή τους. Τέλος καταλήγει στο
συµ̟έρασµα ότι χρειάζεται να ληφθούν µέτρα στήριξης αυτών µαθητών στο σχολικό
̟λαίσιο για να ̟ροστατευθεί η σωµατική και ψυχική τους υγεία.
Λέξεις κλειδιά: µαθητές, οµοφυλοφιλία, οµοφυλόφιλος, σχολική βία
Summary. The content of this article focuses on the case of students, who are considered
as gay or lesbian. The article presents the psychological status of these students and the
ways their peers, teachers and parents react, approach and treat them. Also it portrays
the negative psychosocial and educational consequences these students experience,
caused by the bias and prejudice against them. Concluding, it points out the necessity for
the schools to take specific and concrete measures to protect and support these young
people and their well-being.
Keywords: students, homosexuality, gay, school violence

Οι µαθητές ̟ου θεωρούνται οµοφυλόφιλοι
Στη σύγχρονη/σχετική βιβλιογραφία υ̟οστηρίζεται ότι στα σχολεία φοιτούν
µαθητές/τριες ̟ου νιώθουν διαφορετικά α̟ό τη συντρι̟τική ̟λειονότητα των συµµαθητών
τους, όσον αφορά το σεξουαλικό τους ̟ροσανατολισµό. Οι µαθητές/τριες αυτοί/ές
συµ̟εριφέρονται µε τρό̟ους ̟ου δεν θεωρούνται τυ̟ικοί για το φύλο τους. Όταν, για
̟αράδειγµα, ένα αγόρι οµιλεί και συµ̟εριφέρεται µε τρό̟ους ̟ου θεωρείται ότι δεν
ταιριάζουν στο ανδρικό φύλο και όταν το αγόρι αυτό ̟ροτιµά να κάνει α̟οκλειστικά ̟αρέα
µε κορίτσια, θεωρείται ότι εµ̟λέκεται σε µη-κανονιστικές ̟ρακτικές του ανδρισµού. Η
εκδήλωση, βέβαια, α̟ό την ̟λευρά ενός µαθητή µη τυ̟ικών για το φύλο του συµ̟εριφορών,
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δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι αυτός ο µαθητής είναι οµοφυλόφιλος ή ότι θα ε̟ιλέξει
α̟αραίτητα στο µέλλον τον οµοφυλοφιλικό ̟ροσανατολισµό. Α̟ό την άλλη, υ̟άρχουν
µαθητές ̟ου, ενώ νιώθουν διαφορετικά α̟ό τους συνοµηλίκους τους του ίδιου φύλου, αυτό
δεν φαίνεται στην εξωτερική τους συµ̟εριφορά. Και ε̟ειδή «η ετεροσεξουαλικότητα, ως
κοινωνική και ̟ολιτισµική κατηγορία, θεωρείται µία φυσιολογική κατάσταση, µια και
βασίζεται στην ̟αραδοχή της κανονικότητας και συνήθως ταυτίζεται µε τη σεξουαλικότητα,
οι µαθητές αυτοί εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη ειδική οµάδα µε µη κανονικές
συµ̟εριφορές, των ο̟οίων ̟ρώτιστο κοινό γενικό χαρακτηριστικό τους είναι η µηετεροσεξουαλικότητα» (Πολίτης, 2005, σελ. 440).
Σύµφωνα µε το Human Rights Watch (2001), υ̟ολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. το
̟οσοστό των µαθητών αυτής της οµάδας, ̟ου εκδηλώνει µη τυ̟ικές σεξουαλικά
συµ̟εριφορές, ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 6% του συνολικού µαθητικού ̟ληθυσµού.
Οι µαθητές αυτοί θεωρούνται «στιγµατισµένοι» µε βάση τη σηµασία ̟ου α̟οδίδει
στον όρο «στίγµα» ο Goffman (2001), ̟ου αναφέρεται σε γνωρίσµατα βαθιά α̟αξιωτικά και
εξευτελιστικά -̟άντα σύµφωνα µε τα ισχύοντα κοινωνικά κριτήρια-, σε ανε̟ιθύµητες
µορφές διαφορετικότητας, τόσο καθοριστικές για το είδος της κοινωνικής ταυτότητας ̟ου
α̟οδίδεται στο υ̟οκείµενο, ώστε αυτό να καθίσταται µη-ανθρώ̟ινο καθώς «εξ ορισµού
̟ιστεύεται ότι ένας στιγµατισµένος δεν είναι εντελώς άνθρω̟ος» (Goffman, 2001, σελ.67).
Ε̟ι̟λέον, οι µαθητές αυτοί α̟οτελούν στόχο διάκρισης όχι µόνο γιατί οι
συµ̟εριφορές τους δεν θεωρούνται «κανονικές», αλλά και γιατί ̟ροκαλούν ανησυχία και
φόβο στους άλλους µή̟ως κι εκείνοι «εµ̟ί̟τουν σε αυτή την κατηγορία» και, συνε̟ώς,
ανήκουν σε αυτή την οµάδα ή διακρίνονται α̟ό τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα δεν είναι
µόνο η υ̟αρκτή ή ενδεχόµενη οµοφυλοφιλία ̟ου α̟οκλειστικά «ερεθίζει και ̟ροκαλεί» την
κοινότητα και τα «κανονικά» της µέλη αλλά και η οµοφοβία (∆εληγιάννη-Κουϊµτζή &
Σακκά, 2005). Και ό̟ως σωστά σχολιάζεται, «οι οµοφυλοφοβικές ε̟ιτελέσεις σηµατοδοτούν
̟ολύ ̟ερισσότερα για τα υ̟οκείµενα ̟ου τις ενεργούν ̟αρά για τα υ̟οκείµενα ̟ρος τα
ο̟οία στρέφονται τέτοιου είδους συµ̟εριφορές» (Πολίτης, 2005, σελ. 442).
Η α̟όκτηση της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας ξεκινάει κατά τη διάρκεια της
̟αιδικής ηλικίας. Τα ̟ερισσότερα αγόρια αυτής της οµάδας αναφέρουν ότι είχαν
«συνείδηση» αυτής τους της ιδιαιτερότητας µέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους, αν και
κά̟οια δηλώνουν ότι αυτό συνέβη α̟ό το δέκατο έτος της ηλικίας τους (D’Augelli &
Hershberger, 1993; D’Augelli, Pilkington, & Hershberger, 2002; Herdt & Boxer, 1996;
Troiden, 1989). Οι ενήλικοι οµοφυλόφιλοι αναφέρουν συχνά ότι ως ̟αιδιά, ένιωθαν
διαφορετικά α̟ό τους συνοµηλίκους τους. Ως αγόρια ήταν ̟ιο ήσυχα, λιγότερο ενεργητικά,
̟ιο ευαίσθητα σε σχέση µε τα υ̟όλοι̟α αγόρια, ενώ τα κορίτσια είχαν ̟ιο έντονη φυσική
δραστηριότητα και ήταν ̟ιο διεκδικητικά. Οι Herdt και Boxer (1996) σε µία µελέτη 200 νέων
µε µη ετεροσεξουαλικό ̟ροσανατολισµό, βρήκαν ότι η συνειδητο̟οίηση της έλξης ̟ρος το
ίδιο φύλο λαµβάνει χώρα κατά µέσο όρο µεταξύ της ηλικίας 11 µε 12 χρονών. Θα µ̟ορούσε
γενικά να υ̟οστηριχτεί ότι η συνειδητο̟οίηση αυτής της ιδιαιτερότητας µ̟ορεί να γίνει στο
διάστηµα µεταξύ της αρχής της µέσης ̟αιδικής ηλικίας µέχρι το αργότερο στην εφηβεία
(Telljohann & Price, 1993). Σύµφωνα µε τον Troiden (1989), έχουµε ένα µοντέλο τεσσάρων
σταδίων ανά̟τυξης της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας: α) το ̟ρώτο στάδιο αφορά µια
̟ερίοδο ευαισθητο̟οίησης ό̟ου ο µαθητής νιώθει ότι είναι διαφορετικός, β) το δεύτερο
στάδιο κατά τη διάρκεια του ο̟οίου συνειδητο̟οιεί ότι ελκύεται α̟ό συνοµηλίκους του
ίδιου φύλου, γ) το τρίτο στάδιο ̟ου λαµβάνει χώρα µεταξύ της µέσης και της ύστερης
εφηβείας, ό̟ου ο νέος αρχίζει να α̟οδέχεται την ιδιαίτερη ταυτότητά του και να την
εκδηλώνει σε άλλα άτοµα ̟ου βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε αυτόν και δ) το στάδιο
της δέσµευσης και της συνέ̟ειας µε την ταυτότητά του ̟ου εκδηλώνεται σε όλες τις ̟λευρές
της ζωής του. «Αυτό ̟ου έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι ο νέος ̟ερνάει τα ̟ρώτα δύο
στάδια εντελώς µόνος του, χωρίς να έχει καµία συµ̟αράσταση ή ψυχολογική στήριξη»
(Hansen, 2008, σελ. 8).
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Η αναγνώριση των µαθητών µε διαφορετικό σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό στο
σχολικό ̟εριβάλλον
Αντιµετώ̟ιση α̟ό συµµαθητές ή συνοµηλίκους
Οι µαθητές ̟ου συµ̟εριφέρονται µε τρό̟ο ή τρό̟ους ̟ου δεν «̟ροσιδιάζουν» στο
φύλο τους ή νιώθουν σεξουαλική έλξη ̟ρος συµµαθητές του ίδιου µε αυτούς φύλου,
α̟οτελούν στόχο χλευασµού, δια̟όµ̟ευσης και ̟αρενόχλησης, µε α̟οτέλεσµα καθηµερινά
να βιώνουν στο σχολείο ένα αρνητικό σε βάρος τους ̟εριβάλλον (Bontempo & D’Augelli,
2002; Busseri, Willoughby, Chalmers, & Bogaert, 2006; Goodenow, Szalacha, & Westheimer,
2006; Jordan, Vaughan, & Woodworth, 1997; Kosciw, 2004; Rivers, 2001; Williams, Connolly,
Pepler, & Craig, 2005). Πολλοί συνοµήλικοί τους τούς κοροϊδεύουν, χρησιµο̟οιώντας
̟αρωνύµια, τους α̟οµονώνουν και δεν τους δέχονται στις ̟αρέες τους, τους γελοιο̟οιούν,
τους κλέβουν και σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις τους ̟αρενοχλούν σεξουαλικά και ασκούν
σωµατική βία σε βάρος τους. Συχνά η άσκηση σωµατικής βίας σε βάρος τους ασκείται όχι
µόνο α̟ό µεµονωµένους συνοµηλίκους τους αλλά και α̟ό οµάδες συµµαθητών τους
(Rivers, 2001).
Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα του Hunter (1990) για την ενδοσχολική βία, στην
ο̟οία το 40% των µαθητών είχαν δηλώσει ότι είχε ασκηθεί σε βάρος τους σωµατική βία. Το
46% αυτού του ̟οσοστού ήταν µαθητές ̟ου θεωρούνταν ή ένιωθαν οµοφυλόφιλοι. Πριν την
άσκηση σωµατικής σε βάρος τους βίας, είχε ̟ροηγηθεί η άσκηση ψυχολογικής βίας µέσω
λεκτικών α̟ειλών, φραστικών ε̟ιθέσεων και συστηµατικού εµ̟αιγµού.

Αντιµετώ̟ιση α̟ό εκ̟αιδευτικούς και εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό
Η συντρι̟τική ̟λειονότητα των εκ̟αιδευτικών θεωρεί ως θέµα ταµ̟ού τη συζήτηση
στο σχολείο θεµάτων σεξουαλικού ̟ροσανατολισµού ̟ου ξε̟ερνούν τα όρια των
ετεροφυλοφιλικών σχέσεων (Goldstein, Collins, & Halder, 2007). Ενώ συζητούν θέµατα ̟ου
σχετίζονται µε το ρατσισµό, τις φυλετικές διακρίσεις και τη διαφορετική
κοινωνικοοικονοµική τάξη των µαθητών, α̟οφεύγουν να συζητήσουν θέµατα σεξουαλικού
̟ροσανατολισµού και οµοφυλοφιλίας (Cook, 1991). Αντιδρούν µόνο ή κυρίως στις
̟ερι̟τώσεις ̟ου ασκείται σωµατική βία σε βάρος των µαθητών ̟ου θεωρούνται
οµοφυλόφιλοι, ενώ δεν ε̟εµβαίνουν στις ̟ερι̟τώσεις λεκτικής βίας, γελοιο̟οίησης ή
χλευασµού σε βάρος τους (Human Rights Watch, 2001). Οι εκ̟αιδευτικοί ̟αρουσιάζονται
ανέτοιµοι ή α̟ρόθυµοι να βοηθήσουν τους συγκεκριµένους µαθητές, λαµβάνοντας µέτρα
̟ου θα καταστήσουν τα σχολεία ̟ιο ασφαλή και φιλόξενα γι’ αυτή την οµάδα ̟αιδιών ή
στην ̟ροσ̟άθειά ανάληψης α̟ό µέρους τους αντιοµοφοβικών δράσεων, αντιµετω̟ίζουν
̟ροσω̟ικές εντάσεις ή εντάσεις µε άλλους εκ̟αιδευτικούς ή µεταξύ εκ̟αιδευτικών και
µαθητών (Goldstein, Collins, & Halder, 2007). Ακόµη και οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου είναι υ̟έρ
της αρχής της διαφορετικότητας είναι δύσκολο να α̟οδεσµευτούν α̟ό την αντίληψη ̟ου
εδράζει στο λόγο ̟ερί φυσιολογικού. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέ̟εια να µην µ̟ορούν να
α̟οσυνδέσουν το βιολογικό φύλο α̟ό το κοινωνικό και να θεωρούν το δεύτερο ως
αντανάκλαση του ̟ρώτου (Πολίτης, 2005, σελ. 466).
Σε έρευνες αναφέρεται ότι το ̟ροσω̟ικό των σχολείων, (εκ̟αιδευτικοί, διευθυντές,
σχολικοί ψυχολόγοι), δεν εµ̟λέκεται και µένει αδιάφορο α̟έναντι στη λεκτική βία ̟ου
ασκείται σε βάρος της συγκεκριµένης οµάδας µαθητών, ενώ, αντίθετα, ε̟ι̟λήττει
αντίστοιχες συµ̟εριφορές, όταν αυτές έχουν ρατσιστικό ̟εριεχόµενο µε τη συµβατική
σηµασία του όρου (Krivascka, Savin-Williams, & Slater, 1992; O’Conor, 1994; Pope, 2000). Ο
Fontaine (1998) µετά α̟ό σχετική µελέτη, υ̟οστηρίζει ότι όσοι εκφοβίζουν και ̟αρενοχλούν
τους µαθητές ̟ου ανήκουν στις λεγόµενες σεξουαλικές µειονότητες, ενθαρρύνονται α̟ό την
αδιαφορία όσων εργάζονται στα σχολεία. Ενώ οι µαθητές αυτοί ακούν καθηµερινά
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α̟αξιωτικούς χαρακτηρισµούς α̟ό συµµαθητές τους, οι εκ̟αιδευτικοί αντιδρούν ̟ολύ
σ̟άνια σε αυτές τις συµ̟εριφορές (Kosciw, 2004; Kosciw & Cullen, 2002).
Στη βιβλιογραφία ε̟ίσης αναφέρεται ότι ̟αρά την ανάγκη για ̟αροχή
συµβουλευτικής υ̟οστήριξης στους εκ̟αιδευτικούς για το συγκεκριµένο θέµα, αυτή δεν
καθίσταται δυνατή λόγω των α̟όψεων της διεύθυνσης του σχολείου, του εκ̟αιδευτικού
̟ροσω̟ικού ή του σχολικού συµβούλου (Sawyer, Lehman, Anderson, & Porter, 2006).
Ό̟ου όµως λαµβάνεται µέριµνα για οργάνωση ̟ρογραµµάτων ε̟ιµόρφωσης των
εκ̟αιδευτικών σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα να
διαφορο̟οιείται (ή̟ια) η στάση τους, να δείχνουν ̟ιο ευαισθητο̟οιηµένοι και να
βρίσκονται σε σχετική εγρήγορση κατά των φαινοµένων βίας σε βάρος των σεξουαλικών
µειονοτήτων (Ben-Ari, 1998; Butler, 1995). Ακόµη και µια α̟λή γνωριµία των εκ̟αιδευτικών
µε κά̟οιο άτοµο µε µη ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό, ε̟ηρεάζει ̟ρος το
θετικότερο τη στάση τους σε αυτά τα ζητήµατα. Αξίζει ε̟ίσης να αναφερθεί ότι ̟αρά το
αρνητικό κλίµα ̟ου ε̟ικρατεί στο σχολείο για τους µαθητές ̟ου είναι ή θεωρούνται
οµοφυλόφιλοι, σε ό̟οιες ̟ερι̟τώσεις αυτοί οι µαθητές ̟εριγράφουν θετικά την εµ̟ειρία
τους α̟ό τη σχολική ζωή, αυτό οφείλεται στην ύ̟αρξη υ̟οστηρικτών εκ̟αιδευτικών , οι
ο̟οίοι συζητούσαν στην τάξη θέµατα α̟οδοχής της διαφορετικότητας (Human Rights
Watch, 2001).
Στην National School Climate Survey (Kosciw & Cullen, 2002) Η.Π.Α., στην ο̟οία
συµµετείχαν 904 µαθητές µε οµοφυλοφιλικό ̟ροσανατολισµό, το 81% των µαθητών
αναφέρει ότι το εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό ̟οτέ δεν ̟αρεµβαίνει, όταν µ̟ροστά του γίνονται
σχόλια σε βάρος µαθητών ̟ου δεν θεωρούνται ετεροφυλόφιλοι. Ο φόβος και η ανασφάλεια
κυριαρχεί σε όλους τους τύ̟ους των σχολείων (δηµόσια ή ιδιωτικά) και δεν ε̟ηρεάζεται α̟ό
τη γεωγραφική ̟εριοχή του σχολείου (αστική 62%, ηµιαστική 70% ή αγροτική 75%). Σε
κά̟οια σχολεία στις Η.Π.Α. υ̟άρχει ̟ρόνοια για τη δηµιουργία «συµµαχίας» µεταξύ
ετεροφυλόφιλων και οµοφυλόφιλων µαθητών ή για τη δηµιουργία «ζωνών ασφαλείας». Η
̟ρωτοβουλία αυτή βοηθάει στη δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας για τους συγκεκριµένους
µαθητές.
Εν κατακλείδι, όταν τα σχολεία και το ̟ροσω̟ικό τους µεριµνούν µέσω της λήψης
κατάλληλων µέτρων για τη δηµιουργία θετικού κλίµατος και ιδιαίτερα της µείωσης της
οµοφοβικού χαρακτήρα ̟αρενόχλησης, οι µαθητές ̟ου είναι οµοφυλόφιλοι ή βιώνουν µια
εσωτερική ̟άλη, ε̟ειδή δεν νιώθουν τόσο αισθητά την ετεροσεξουαλική έλξη, ό̟ως
συµβαίνει µε τη συντρι̟τική ̟λειονότητα των συνοµηλίκων τους, νιώθουν µεγαλύτερη
ασφάλεια, µικρότερη ̟ίεση, µειώνεται η ψυχική τους ένταση και η εµφάνιση συµ̟τωµάτων
κατάθλιψης, δεν α̟οφεύγουν το σχολείο και δεν κάνουν εύκολα χρήση ουσιών ή αλκοόλ
(Birkett, Espelage, & Koenig, 2009).

Αντιµετώ̟ιση α̟ό την οικογένεια
Οι µαθητές ̟ου νιώθουν οµοφυλόφιλοι φοβούνται να εκφράσουν στην οικογένειά
τους το ̟ώς νιώθουν ( Hunter, 1990; McIntyre, 1992; Williams, et al., 2005). Αντιµετω̟ίζουν
την ̟ιθανότητα να εκδιωχθούν α̟ό το σ̟ίτι τους, να ̟ροκαλέσουν ενδοοικογενειακή κρίση
και συνεχή ένταση (Griffin, Wirth, & Wirth, 1996; Kruks, 1991; Savin-Williams & Dube, 1998;
Strommen,1993). Συχνά οι οικογένειες α̟ορρί̟τουν έναν νέο ̟ου εκδηλώνει
οµοφυλοφιλικές ̟ροτιµήσεις, θυµώνουν και νιώθουν τα̟εινωµένες µε αυτή την εξέλιξη
(Cook, 1991; Telljohann & Price, 1993). Πολλοί νέοι ̟ου είναι οµοφυλόφιλοι έχουν δηλώσει
ότι α̟ο̟ειράθηκαν να αυτοκτονήσουν λόγω της αντίδρασης των οικογενειών τους, όταν
αυτές ̟ληροφορήθηκαν το σεξουαλικό τους ̟ροσανατολισµό (Remafedi, Farrow, & Deisher,
1993).
Στο Ηνωµένο Βασίλειο ̟ολλοί α̟ό τους νέους ̟ου είναι οµοφυλόφιλοι ̟αραµένουν
άστεγοι µε ό,τι συνε̟άγεται αυτό για την υγεία τους (Robertson & Monsen, 2001).
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Α̟ό έρευνα του Walker (2001) ̟ροκύ̟τει το συµ̟έρασµα ̟ως, όταν το οικογενειακό
̟εριβάλλον είναι ανοιχτό στη διαφορετικότητα και δεν διακρίνεται α̟ό οµοφοβικές
στάσεις, αρκετοί νέοι συνειδητο̟οιούν σταδιακά και µε τρό̟ο ανώδυνο την ιδιαιτερότητά
τους. Η ̟ιθανότητα οι νέοι αυτής της οµάδας να µιλήσουν στους γονείς τους για την
ιδιαιτερότητά τους, ε̟ηρεάζεται α̟ό τις στάσεις ̟ου έχουν οι γονείς τους α̟έναντι στην
οµοφυλοφιλία (Walker, 2001; Williams et al., 2005). Οι ̟ερισσότεροι νέοι ε̟ιλέγουν να
α̟οκαλύψουν την ιδιαιτερότητά τους σε κά̟οιον ̟ου δεν ̟ρόκειται να τους ̟ληγώσει και
συνήθως α̟οφεύγουν να το εκµυστηρευτούν ̟ρώτα στους γονείς τους.

Οι µαθητές ̟ου θεωρούνται οµοφυλόφιλοι
Οι νέοι ̟ου θεωρούνται ή νιώθουν οµοφυλόφιλοι, είναι εκτεθειµένοι σε ̟ροβλήµατα
σωµατικής ή ψυχικής υγείας (Burton, Marshal, Chisolm, Sucato, & Friedman, 2013;
D’Augelli & Hershberger, 1993; Remafedi, 1987; Safren & Heimberg, 1999; Savin-Williams,
1994).
Η ψυχική ευεξία αυτών των µαθητών βρίσκεται σε ̟ολύ χαµηλό βαθµό σε σχέση µε
τους συµµαθητές τους ̟ου είναι α̟οκλειστικά ετεροφυλόφιλοι (Busseri et al. 2006) και το
αρνητικό σχολικό ̟εριβάλλον τους οδηγεί να µην εκφράζουν αυτό ̟ου αισθάνονται
(Haldeman, 1994). Λόγω της κοινωνικής αντιµετώ̟ισής τους, ̟ολλοί α̟οµονώνονται,
οδηγούνται στην κατάθλιψη (Martin-Storey & Crosnoe, 2012), µ̟ορεί να αντιµετω̟ίσουν
δυσκολίες µάθησης, να οδηγηθούν σε σχολική α̟οτυχία, να εγκαταλείψουν το σχολείο ή την
οικογενειακή τους στέγη ή να οδηγηθούν στην ̟ορνεία (Cramer & Roach, 1988; Griffin,
Wirth, & Wirth, 1996; Grossman & Kerner, 1998; Jordan et al., 1997; Kruks, 1991; SavinWilliams, & Dube, 1998; Savin-Williams, 1994; Strommen, 1993). Κινδυνεύουν να α̟ολέσουν
τους φίλους τους, όταν τους εκµυστηρευτούν ̟ως νιώθουν (Ryan & Futterman, 1997).
Οι Omizo, Omizo και Okamoto (1998) αναφέρουν ότι οι νέοι µε µη ετεροφυλοφιλικό
σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό βρίσκονται σε σύγχυση και νιώθουν φόβο ̟ως δεν θα τους
κατανοήσουν οι άλλοι, φόβο για αρνητικές και βίαιες αντιδράσεις σε βάρος τους, ανησυχία
για το µέλλον τους, χαµηλή αυτο̟ε̟οίθηση, οδηγούνται σε αυτοα̟όρριψη (µισούν τον
εαυτό τους). Ε̟ι̟λέον, λόγω της ̟ίεσης ̟ου τους ασκείται, µ̟ορεί να εκδηλώσουν
υψηλότερο βαθµό ε̟ιθετικότητας, αντίδραση α̟έναντι στις αρχές ή να καταφύγουν στην
κατανάλωση οινο̟νευµατωδών ̟οτών και στη χρήση άλλων ουσιών (Besner & Spungin,
1995; Orenstein, 2001; Rosario, Hunter, & Rotheram-Borus, 1992).
Α̟ό την άλλη, ο βαθµός της εσωτερικής έντασης και ̟άλης µε τον ίδιο τους τον
εαυτό µε σκο̟ό να συµφιλιωθούν µε την ιδιαιτερότητά τους, ε̟ηρεάζεται α̟ό την κοινωνία
στην ο̟οία ζουν, το αξιακό της σύστηµα, τις κυρίαρχες ̟ολιτισµικές αντιλήψεις, τους
συνοµηλίκους τους καθώς και την οικογένειά τους (Pope, 2003). Η κατάσταση είναι ακόµη
̟ιο δύσκολη, όταν τα ̟αιδιά αυτά ̟ροέρχονται ή ζουν σε ιδιαίτερα ̟αραδοσιακές ή
συντηρητικές κοινότητες (Chung & Katayama, 1998). Υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις εφήβων ̟ου
στην ̟ροσ̟άθειά τους να µην ̟αραδεχτούν αυτό ̟ου τους συµβαίνει, ̟ροσ̟αθούν να
συµµορφωθούν µε τα χαρακτηριστικά ̟ου θεωρούνται «κανονικά» ή εµ̟λέκονται σε έντονη
ετεροσεξουαλική δραστηριότητα για να ̟είσουν τον εαυτό τους ότι είναι «φυσιολογικοί».
Ε̟ίσης οι µαθητές αυτοί, σε σχέση µε τον υ̟όλοι̟ο µαθητικό ̟ληθυσµό και λόγω του
α̟οκλεισµού και της γελοιο̟οίησης ̟ου βιώνουν και της χαµηλής τους αυτοεκτίµησης, είναι
̟ιο ̟ιθανό να ε̟ιχειρήσουν να γίνουν αυτόχειρες (D’Augelli & Hershberger, 1993;
Fergusson, Horwood, & Beautrais, 1999; Garofalo, Wolf, Kessel, Palfrey, & DuRant, 1998;
Garofalo, Wolf, Wissow, Woods, & Goodman, 1999; Gibson, 1989; Hunter & Schaecher, 1990;
McDaniel, Purcell, & D’Augelli, 2001; Remafedi et al., 1993; Rotheram-Borus, Hunter, &
Rosario, 1994; Rivers, 2001). Υ̟άρχει βέβαια µια συζήτηση αναφορικά µε το κατά ̟όσο τα
̟οσοστά ̟ου δίνονται για α̟ό̟ειρες αυτοκτονίας είναι έγκυρα. Εξετάζεται το ενδεχόµενο
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κά̟οιοι α̟ό αυτούς τους νέους να ̟ροσ̟αθούν µέσω µιας «α̟ό̟ειρας» όχι τόσο να δώσουν
τέλος στη ζωή τους, αλλά να ε̟ικοινωνήσουν την ιδιαιτερότητά τους και να εκφράσουν τις
σοβαρές δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν ( Savin-Williams, 2001).
Έχει ε̟ίσης σηµασία να αναφερθεί ότι ̟ολλοί µαθητές ̟ου είναι οµοφυλόφιλοι, όταν
̟αρα̟έµ̟ονται σε εκ̟αιδευτικούς ψυχολόγους, αυτό γίνεται όχι λόγω της συγκεκριµένης
τους ιδιαιτερότητας αλλά λόγω δυσκολιών συµ̟εριφοράς, ή συναισθηµατικών δυσκολιών ή
σχολικής α̟οτυχίας (Robertson et al., 2001).
Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι δεν φαίνεται ̟ως όλοι οι νέοι αυτής της οµάδας
βιώνουν ̟ροβλήµατα µειωµένης ψυχολογικής ευεξίας και αυτό οφείλεται κατά ένα µεγάλο
̟οσοστό στις συνθήκες του ̟εριβάλλοντος µέσα στο ο̟οίο οι ίδιοι µεγαλώνουν και δρουν,
καθώς και στην υ̟οστήριξη ̟ου έχουν α̟ό τους σηµαντικούς άλλους γι’ αυτούς (Olson &
King, 1995). Άλλωστε, δεν είναι η οµοφυλοφιλία ̟ου ̟ροκαλεί τον ψυχικό φόρτο στους
συγκεκριµένους νέους, αλλά η βία και η ̟αρενόχληση σε βάρος τους λόγω της
ιδιαιτερότητας τους (Martin-Storey & Crosnoe, 2012).

Συµ̟εράσµατα: Ανάγκη στήριξης των συγκεκριµένων µαθητών
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις ̟ροηγούµενες ενότητες, είναι σαφές ότι οι µαθητές
µε µη ετεροφυλικό σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό ανήκουν σε εκείνες τις οµάδες ̟ου δέχονται
τον υψηλότερο βαθµό ψυχολογικής, συναισθηµατικής και σωµατικής βίας, (Bontempo &
D’Augelli, 2002; Burton et al., 2013; Busseri et al., 2006; Goodenow, Szalacha, & Westheimer,
2006; Jordan et al., 1997; Kosciw, 2004; Kosciw & Cullen, 2002; Malinksy, 1997) και είναι
α̟ολύτως α̟αραίτητο να αναλαµβάνονται ̟ρωτοβουλίες ̟ροστασίας τους στα ̟λαίσια
αντιµετώ̟ισης της ενδοσχολικής βίας (American Counseling Association, 2000; American
School Counselor Association, 2000; Coleman & Remafedi, 1989; Just the Facts Coalition,
2000; Nichols, 1999; Pope, 2000; Pope, Bunch, Szymanski, & Rankins, 2003; Sandhu & Aspy,
2000).
Πρέ̟ει σε αυτή την οµάδα των µαθητών να ̟αρέχεται αντίστοιχη υ̟οστήριξη µε
αυτή ̟ου ̟αρέχεται σε άλλες οµάδες µαθητών ̟ου θεωρούνται µειονότητες (Popeetal. 2003).
Στις Η.Π.Α., α̟ό τα µέσα της δεκαετίας του 1990, υ̟άρχει σχετική νοµοθεσία ̟ου
̟ροστατεύει τους συγκεκριµένους µαθητές α̟ό την άσκηση βίας σε βάρος τους καθώς και
α̟ό τη σεξουαλική ̟αρενόχληση ( Pope, 2003).
Χρειάζεται να αξιο̟οιηθούν οι τεχνικές και οι στρατηγικές ̟αρέµβασης ̟ου έχουν
α̟οδειχθεί α̟οτελεσµατικές για την ̟ροστασία των συγκεκριµένων µαθητών ό̟ως:
•

•

•

•

Η ένταξη της οµάδας των µαθητών ̟ου είναι ή θεωρούνται οµοφυλόφιλοι ή δεν
έχουν ξεκάθαρο σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό στις οµάδες υψηλού κινδύνου για
άσκηση βίας σε βάρος τους, ό̟ως συµβαίνει µε τις ̟ολιτισµικές µειονότητες, ή τις
οµάδες των µαθητών µε συµ̟εριφορικές ή µαθησιακές ιδιαιτερότητες.
Η συµ̟ερίληψη και αυτής της ιδιαιτερότητας στους κανόνες λειτουργίας του
σχολείου ̟ου σχετίζονται µε την ̟ρόληψη και ̟ροστασία των µαθητών α̟ό την
άσκηση βίας σε βάρος τους.
Ο ̟ροσδιορισµός συγκεκριµένων συνε̟ειών για όσους µαθητές ασκούν φυσική ή
λεκτική βία χρησιµο̟οιώντας ̟αρωνύµια του τύ̟ου «gay», «αδελφή», κ.λ̟. σε βάρος
συµµαθητών τους.
Η δηµιουργία ελεύθερων και καλά ελεγχόµενων και ε̟ο̟τευόµενων ζωνών στο χώρο
του σχολείου (µ̟ορεί να είναι µια ειδική αίθουσα µε συγκεκριµένο υλικό και
θεµατική µε εστίαση στην ανοχή του διαφορετικού), ό̟ου θα έχουν ̟ρόσβαση για να
νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια, µαθητές γυµνασίου και λυκείου µε ιδιαιτερότητες
καθώς και οι φίλοι τους.
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Η οργάνωση εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων και δραστηριοτήτων κατά της βίας σε
βάρος µειονοτήτων ή ευάλωτων οµάδων στις ο̟οίες θα ενταχθούν και οι ̟ερι̟τώσεις
των ανθρώ̟ων µε σεξουαλικές ιδιαιτερότητες.
Η οργάνωση εκ̟αιδευτικών δραστηριοτήτων ̟ου αµβλύνουν το αρνητικό κλίµα ή
βελτιώνουν αισθητά το αίσθηµα ασφάλειας αυτών των µαθητών στο σχολικό
̟λαίσιο.
Η δηµιουργία άτυ̟ων συµµαχιών µεταξύ µαθητών µε «τυ̟ικό» και «µη τυ̟ικό»
σεξουαλικό ̟ροσανατολισµό. Αξιο̟οιούνται οι µαθητές µε τυ̟ικό σεξουαλικό
̟ροσανατολισµό ̟ου σέβονται τις ιδιαιτερότητες έκφρασης των συµµαθητών τους.
Η συµ̟ερίληψη στην ύλη των µαθηµάτων (̟.χ. της Ιστορίας, της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής) της ̟ερί̟τωσης της οµοφυλοφιλίας ως µορφής σεξουαλικής
έκφρασης α̟ό την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µε αναφορές σε συγκεκριµένες
ιστορικές ̟εριόδους ̟ου ε̟ικράτησε ο φασισµός και ̟ώς αντιµετώ̟ισε τις
συγκεκριµένες οµάδες ανθρώ̟ων. Ενηµέρωση των µαθητών µέσω του µαθήµατος της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για το νοµικό ̟λαίσιο ̟ροστασίας κατά του
ρατσισµού.
Η ε̟ιστηµονική ενηµέρωση των εκ̟αιδευτικών και η ε̟ιµόρφωσή τους για ζητήµατα
οµοφυλοφιλίας α̟ό ειδικούς ε̟ιστήµονες.
Ο ορισµός συγκεκριµένου εκ̟αιδευτικού ή οµάδας εκ̟αιδευτικών υ̟εύθυνων για
την ενηµέρωση, ̟ρόληψη και υ̟οστήριξη των µαθητών µε αυτή την ιδιαιτερότητα, οι
ο̟οίοι θα µεριµνούν και για τους τρό̟ους ε̟ίβλεψης και λειτουργίας των ελεύθερων
ζωνών.
Η ̟ρόταξη του ̟ροσώ̟ου έναντι κά̟οιας ιδιαιτερότητάς του, είτε αυτή είναι
µαθησιακή, κοινωνική, φυλετική, ̟ολιτισµική, γενετική.

Εν κατακλείδι, η ψυχολογική και κοινωνική υ̟οστήριξη των συγκεκριµένων
µαθητών, ̟ου αντιµετω̟ίζουν µια τόσο ιδιαίτερη ̟ρόκληση σε σχέση µε την ̟λειονότητα
των συνοµηλίκων τους, είναι α̟ολύτως αναγκαία για τους ίδιους, µιας και αναµένεται να
ε̟ηρεάσει ̟ρος το θετικότερο τον τρό̟ο ̟ου αντιµετω̟ίζουν το σχολείο και τους
εκ̟αιδευτικούς (Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson, & Rebus, 2005), τις σχολικές τους
ε̟ιδόσεις τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις (Darling, 2005; Eccles, Barber, Stone, & Hunt,
2003; Mahoney, Cairns, & Farmer, 2003) αλλά και συνολικά την ψυχική και σωµατική τους
υγεία, και κατ’ ε̟έκταση την «υγεία» της ίδιας της ανθρώ̟ινης κοινότητας.
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