
Από «Στύλος Ὀρθοδοξίας»: Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους - Ἔρχονται πολλά δεινά στήν πατρίδα μας. 

Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα τῆς ἔκθεσης τῆς παιδοψυχίατρου Καλλιόπης Προκοπάκη 
για την ομοφυλοφιλία ως ψυχική διαταραχή. 

... 
Παρουσιάζουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα τῆς ἔκθεσης τῆς παιδοψυχίατρου 

Καλλιόπης Προκοπάκη, (πού πρῶτος πρίν ἀπό μία σχεδόν δεκαετία δημοσίευσε ἐξ 
ὁλοκλήρου ὁ «Στύλος Ὀρθοδοξίας»), γιά νά διαπιστώσετε τό πῶς ἡ ἐκλαμβανόμενη ὡς 
ψυχασθένεια ἐδῶ καί 4000 ἔτη κατέστη ἀνθρώπινο δικαίωμα καί σεξουαλική 
διαφορετικότητα! 

«Ἡ ὁμοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε ὡς ψυχιατρική διαταραχή (κοινωνικοπαθητική 
διαταραχή προσωπικότητας) στήν πρώτη ἔκδοση τοῦ ∆ιαγνωστικοῦ καί Στατιστικοῦ 
Ἐγχειριδίου τῶν Ψυχιατρικῶν ∆ιαταραχῶν (DSM-I) τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς 
Ἑταιρείας, τό 1952. Στήν δεύτερη ἔκδοση (DSM-II) τό 1968, ἡ ὁμοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε 
στίς σεξουαλικές ἀποκλίσεις (πού δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποκαταστήσουν τήν φυσιολογική 
συμπεριφορά).  

Τό 1973, μετά ἀπό μεγάλες πιέσεις ἀπό τό κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀποφασίστηκε μέ 
ψηφοφορία στήν Ἀμερικανική Ψυχιατρική Ἑταιρεία καί 58% πλειοψηφία (περίπου 10.000 ψῆφοι) 
νά μήν θεωρεῖται πλέον ἡ ὁμοφυλοφιλία  ψυχιατρική διαταραχή. Ἔτσι, ἡ τρίτη ἔκδοση τοῦ 
∆ιαγνωστικοῦ καί Στατιστικοῦ ἐγχειριδίου τῶν Ψυχιατρικῶν ∆ιαταραχῶν (DSM-III) τό 1980 
περιελάμβανε μόνο τόν ὅρο «ἐγω-δυστονική» ὁμοφυλοφιλία, στήν γενική κατηγορία τῶν 
«ψυχοσεξουαλικῶν διαταραχῶν», ἐννοώντας ὅτι ἐφ’ ὅσον τό ἄτομο δέν ἐνοχλεῖται ἀπό 
τήν ὁμοφυλοφιλία του, δέν συνιστᾶ αὐτή ψυχιατρική διαταραχή. 

Στήν ἑπόμενη ἀναθεωρημένη ἔκδοση (DSM-III-R) τo 1987 καί ὁ ὅρος «ἐγω-δυστονική 
ὁμοφυλοφιλία» παύει νά ὑφίσταται. Γίνεται μόνο μία ἀναφορά σέ «σημαντική καί ἐπίμονη 
δυσφορία ὡς πρός τόν σεξουαλικό προσανατολισμό».  

To 1992 ἡ κατηγορία «ὁμοφυλοφιλία» ἀφαιρεῖται καί ἀπό τήν ∆ιεθνῆ Ταξινόμηση τῶν 
Ἀσθενειῶν (ICD-10), τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (WHO). Τό 1997 ἡ Ἀμερικανική 
Ψυχολογική Ἑταιρεία ὑποστήριξε τό δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων γάμων (!!!).  

Τό 1998 καί τό 2000, ἡ Ἀμερικανική Ψυχιατρική Ἑταιρεία, μετά ἀπό πρόταση τῶν 
ὁμοφυλοφίλων καί ἀμφισεξουαλικῶν ψυχιάτρων τῆς ἑταιρείας, δημοσίευσε τήν ἀντίθεσή της σέ 
θεραπεῖες πού ἔχουν στόχο νά ἀλλάξουν τίς σεξουαλικές προτιμήσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων, 
ἀποδεχόμενη ὅμως ὅτι σέ ὁρισμένες περιπτώσεις αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο. Ὁρισμένοι ψυχίατροι 
φθάνουν στό σημεῖο ν’ ἀρνοῦνται τήν θεραπεία ἀκόμη καί ὅταν τούς ζητεῖται. Ἀντίθετα, 
μεγάλη μερίδα ψυχιάτρων θεωρεῖ τήν ἄρνηση αὐτή ἀνήθικη καί ἀντιδεοντολογική...» 

http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1931&obcatid=1 


