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Εισαγωγή 

 

     Ζούµε σε µια κοινωνία, όπου ο διαχωρισµός των ατόµων µε κριτήριο τον 

σεξουαλικό τους προσανατολισµό αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειµένου να 

ενισχύσει την επικράτηση της κυρίαρχης ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής ταυτότητας. 

Παρόλα αυτά, ακόµη κι αν η κοινωνία ήταν διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

διαχωρισµός αυτός να µην υπήρχε, και η οµοφυλοφιλία έχαιρε ίσης και θετικής 

αντιµετώπισης, ίσως να εξακολουθούσε να αναδύεται η ανάγκη για διαφοροποίηση 

και ανάληψη της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας (Markowe, 2002). Στην ελληνική 

κοινωνία, δυστυχώς, δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες και δεν υπάρχουν εµπειρικά 

δεδοµένα αναφορικά µε το ζήτηµα της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας, αλλά και 

γενικότερα, αναφορικά µε θέµατα που αφορούν στην κοινότητα των οµοφυλόφιλων, 

των λεσβιών, των αµφιφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ. Ωστόσο, όπως τονίζει η 

Markowe (2002), το εγχείρηµα του διαχωρισµού της ευρωπαïκής οµοφυλοφιλικής 

ταυτότητας από τη βορειοαµερικανική είναι σχετικά δύσκολο, καθώς η επιρροές που 

δέχονται οι ευρωπαίοι οµοφυλόφιλοι από τη Βόρεια Αµερική είναι συνεχείς (µέσα 

από το διαδίκτυο και την υπάρχουσα βιβλιογραφία) και καταλυτικές στη διαµόρφωση 

της ταυτότητάς τους. Φυσικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη 

ευρωπαïκή χώρα, πέρα από τις προαναφερθείσες επιρροές, η ανάληψη της 

οµοφυλοφιλικής ταυτότητας εξαρτάται από το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτισµικό υπόβαθρο της χώρας αυτής καθαυτής.  

     Ένα από τα σηµαντικότερα εφόδια σε εργασίες που πραγµατεύονται τέτοιου 

είδους θέµατα είναι και η δυνατότητα που δίνεται τόσο στους ερευνητές όσο και 

στους συµµετέχοντες για αναστοχαστική σκέψη. Μέσα από την αφήγηση και τη 

δυνατότητα αναστοχασµού που αυτή προσφέρει, µπορούµε να κατανοήσουµε 

καλύτερα τόσο τον εαυτό µας όσο και τους άλλους, ο καθένας µας ξεχωριστά έχει την 

ευκαιρία να αναγνωρίσει την εµπλοκή αρνητικών παραγόντων στην προσπάθειά του 

για επίλυση ενός προβλήµατος και του προσφέρεται η ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί 

προκειµένου να δράσει ατοµικά και συλλογικά, µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία 

ενός καλύτερου κόσµου (Risner, 2002). Συνακόλουθα, η εξιστόρηση αυτή των 

προσωπικών σκέψεων, συναισθηµάτων ή γεγονότων πραγµατοποιείται σε τρία 

βήµατα σύµφωνα µε τον Watson (1998): αρχικά, ανακτάται το γεγονός και 

εξιστορείται είτε µέσα από τον λόγο είτε, παραδείγµατος χάρη, µέσα από 

εικονογραφηµένο υλικό. Έπειτα, πραγµατοποιείται µία προσπάθεια να γίνουν 
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διακριτές οι λεπτοµέρειες στο υλικό µέσα από µια πιο εξονυχιστική µατιά. Στη 

συνέχεια, το υλικό εξετάζεται πιο σφαιρικά, ώστε να συνδυαστεί µε το πλαίσιο στο 

οποίο αναφέρεται και να ανακύψουν οι σηµαντικότερες θεµατικές που το άτοµο 

προσπαθεί να προβάλλει.  

     Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θεώρησα πως µια φαινοµενολογική προσέγγιση και 

ανάλυση θα µπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιµο, θεωρητικό, µεθοδολογικό 

εργαλείο, σε συνδυασµό µε τις τεχνικές ποιοτικής έρευνας που χρησιµοποιήθηκαν, 

προκειµένου  να απαντήσει στο ερευνητικό ερωτήµα που είχα θέσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Το ερώτηµα αυτό ήταν το εξής: Ποιο είναι το νόηµα, η δοµή και η 

ουσία του βιώµατος της σεξουαλικότητας (ουσιαστικά, της οµοφυλοφιλίας) από τους 

συµµετέχοντες της έρευνας; 

     Ουσιαστικά, η φαινοµενολογία δίνει έµφαση στη νοηµατοδότηση των εµπειριών 

από την πλευρά των ατόµων, ώστε να αποκτήσουν µια µορφή κοινής, συλλογικής 

συνείδησης. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή και απαιτεί προσεκτική 

καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται ένα φαινόµενο, που 

το περιγράφουν, που ασκούν κριτική, το πώς αισθάνονται γι’ αυτό. Για να γίνει αυτό, 

οι πληροφορίες πρέπει να ληφθούν από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, αυτούς που 

«βίωσαν την εµπειρία» («lived experience») (Patton, 2002).  

     Το φαινόµενο που εξετάζεται, σύµφωνα µε τον Patton (2002), µπορεί να έχει 

οποιαδήποτε µορφή. Στην προκειµένη περίπτωση, πρόκειται για το βίωµα της 

αφηρηµένης έννοιας  της σεξουαλικότητας. Η περιγραφή και ερµηνεία του 

φαινοµένου αποτελούν δύο αδιάσπαστα στοιχεία, όπου η ερµηνεία βοηθάει στην 

κατανόηση της εµπειρίας, η οποία µε τη σειρά της, συµπεριλαµβάνει την ερµηνεία. Η 

υποκειµενική εµπειρία συµπεριλαµβάνει αντικειµενικά στοιχεία, ωθώντας το άτοµο 

στην κατασκευή της πραγµατικότητας και του κόσµου του. 

     Αναφορικά µε την διαδικασία της φαινοµενολογικής ανάλυσης, αυτή είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αναστοχαστική σκέψη και πραγµατοποιείται σε 

πέντε στάδια (Patton, 2002): 

• Εντοπισµός, εντός της προσωπικής εµπειρίας ή αφήγησης, φράσεων-κλειδιών 

και σχολίων τα οποία απευθύνονται άµεσα στο προς µελέτη φαινόµενο 

• Ερµηνεία του νοήµατος αυτών των φράσεων από την πλευρά του ερευνητή 

(ως ενηµερωµένου αναγνώστη) 
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• Ο ερευνητής λαµβάνει υπόψη τις ερµηνείες των υποκειµένων γι’ αυτές τις 

φράσεις 

• Επιθεώρηση του νοήµατος κάθε φράσης σχετικά µε αυτό που αποκαλύπτει 

αναφορικά µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του φαινοµένου προς µελέτη 

• Προσπάθεια να αποδωθεί ένας αρχικός σχολιασµός ή ορισµός του προς 

µελέτη φαινοµένου µε βάση την αναγνώριση των βασικών του 

χαρακτηριστικών.  

     Στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσω να εξετάσω τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται, σκέφτονται και βιώνουν τη σεξουαλικότητά τους οι συµµετέχοντες 

της έρευνας µέσα από τη φωτογραφία και την αφήγηση, στοχεύοντας πρωτίστως 

στην ανάδειξη από την πλευρά τους των στοιχείων εκείνων που µαρτυρούν 

σηµαντικές πληροφορίες για τη σεξουαλικότητάς τους. ∆ε θα ασχοληθώ, δηλαδή, µε 

την έννοια της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας άµεσα, αλλά, αντίθετα, θα εξετάσω τις 

αναπαραστάσεις που έχουν τα άτοµα αυτά αναφορικά µε τη σεξουαλικότητά τους και 

οι οποίες λειτουργούν ως µεσολαβητικοί παράγοντες στην ανάληψη ή έκφραση της 

οµοφυλοφιλικής ταυτότητας. 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Photovoice και Αφηγηµατική Τεχνική 

     Προκειµένου να εξετάσω τα ερωτήµατα που είχα θέσει χρησιµοποιώντας ποιοτική 

µεθοδολογία, θεώρησα πως ο συνδυασµός δύο µεθόδων θα διευκόλυνε τη συλλογή 

των στοιχείων που θα αντανακλούσαν  τον πλούτο των εµπειριών στις οποίες 

απέβλεπε η έρευνα, ενώ, παράλληλα, αυτές οι δύο µέθοδοι θα λειτουργούσαν 

συµπληρωµατικά η µία για την άλλη. Αρχικά, χρησιµοποίησα ως βασικό 

µεθοδολογικό εργαλείο το photovoice, το οποίο, σύµφωνα µε τους Wang & Barris 

(1997), πρεσβεύει τη συµµετοχική δράση, συνήθως των µελών που ανήκουν σε µία 

καταπιεσµένη κοινωνικά µειονοτική οµάδα, τα οποία καλούνται να τραβήξουν 

φωτογραφίες αναφορικά µε ένα ζήτηµα που τα αφορά και τα προβληµατίζει, και τις 

οποίες, στη συνέχεια αναλαµβάνουν να σχολιάσουν στα πλαίσια οµαδικών 

συζητήσεων. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις ενθαρρύνεται η αυτο-αποκάλυψη και ο 

κριτικός διάλογος από την πλευρά των µελών, µε απώτερο σκοπό να αναδειχθούν 
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προσωπικοί και συλλογικοί προβληµατισµοί και να επιδιώξουν την ενδυνάµωσή τους 

ως οµάδα µέσα από δράσεις κοινοτικής φύσης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

αποκτήσουν κριτική συνείδηση-η οποία είναι συνυφασµένη µε την πραγµατικότητα 

κατά τον Freire (2005)-και να αναλογιστούν στην προκειµένη περίπτωση τις 

αντιλήψεις τους αναφορικά µε τη σεξουαλικότητα σε µια εµπειρική βάση. 

     Επιπλέον, αποφάσισα να χρησιµοποιήσω την αφηγηµατική τεχνική, µέσα από την 

οποία οι συµµετέχοντες της συγκεκριµένης έρευνας καλούνται να οργανώσουν τα 

γεγονότα και τις προσωπικές τους εµπειρίες όσον αφορά στην αντίληψη της 

σεξουαλικότητάς τους, προκειµένου να κατανοήσουν τη ζωή τους µε έναν καλύτερο 

και πιο αποτελεσµατικό τρόπο (Gil, 2007). Η αφήγηση έχει στόχο να παρακινήσει τα 

άτοµα να αποδώσουν νόηµα στα βιώµατά τους, στη συµπεριφορά και τις σκέψεις 

τους. Εν προκειµένω, η αφήγηση προσφέρει στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να 

αναστοχαστούν µε βάση τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει και να αποδώσουν 

νόηµα σε εκείνες τις πλευρές της σεξουαλικότητάς τους που θεωρούν πιο σηµαντικές. 

 

 

Συµµετέχοντες και ∆ιαδικασία 

      Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος έξι οµοφυλόφιλοι άνδρες, τους οποίους είτε 

προσκάλεσα προσωπικά επειδή άνηκαν στον φιλικό µου κύκλο είτε ανταποκρίθηκαν 

στις ανακοινώσεις που είχα αναρτήσει σε διάφορα κεντρικά σηµεία του campus του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε έδρα το Ρέθυµνο. Κατά βάση, χρησιµοποίησα 

δειγµατοληψία κρίσης ή σκοπιµότητας (purposeful sampling), σύµφωνα µε την οποία 

τα άτοµα επιλέγονται µε κριτήριο τη δυνατότητά τους να προσφέρουν σηµαντικές 

πληροφορίες αναφορικά µε το φαινόµενο προς µελέτη. Το δείγµα, λοιπόν, συµβάλλει 

στη βαθειά γνώση ενός φαινοµένου και όχι στη γενίκευση των αποτελεσµάτων σε 

κάποιον ευρύτερο πληθυσµό (Patton, 2002). Οι τέσσερις από τους έξι αυτούς 

συµµετέχοντες φοιτούσαν στη Φιλοσοφική Σχολή, ένας ήταν φοιτητής του ΑΤΕΙ 

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, ενώ ένας ήταν εργαζόµενος. Επίσης, οι 

τέσσερις εντάσσονταν ηλικιακά ανάµεσα στα 20-25 έτη, ενώ οι υπόλοιποι δύο ήταν 

άνω των τριάντα ετών. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι πέντε από τους έξι ήταν 

δεσµευµένοι µε άτοµα του ίδιου φύλου, ενώ, αναφορικά µε το χρονικό διάστηµα 

κατά τη διάρκεια του οποίου συνειδητοποίησαν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, οι 

µισοί συµµετέχοντες είχαν αρχίσει ήδη να αισθάνονται ότι η σεξουαλικότητά τους 

διαφέρει στις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, ενώ οι άλλοι µισοί το 
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συνειδητοποίησαν στην πρώιµη εφηβική ηλικία, κατά τη µετάβασή τους από το 

δηµοτικό σχολείο στο γυµνάσιο. Μετά την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους για 

συµµετοχή στην έρευνα, φρόντισα να τους ενηµερώσω σχετικά µε τον σκοπό και τη 

διαδικασία και να αποσπάσω την ενηµερωµένη συγκατάθεσή τους. 

     Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπισα στην πρώτη φάση της έρευνας ήταν 

ότι δεν είχα τη δυνατότητα (εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων,κυρίως) να 

ακολουθήσω πιστά το πρωτόκολλο του photovoice, όπως στις υπόλοιπες δράσεις που 

έχει χρησιµοποιηθεί. Ειδικότερα, δε µπορούσα να χρησιµοποιήσω επαγγελµατικές 

φωτογραφικές µηχανές ούτε, συνακόλουθα, να διεξάγω σεµινάρια εκπαίδευσης στη 

χρήση τους από την πλευρά των συµµετεχόντων. Συµφέρουσα οικονοµικά λύση στο 

παραπάνω πρόβληµα αποτέλεσε η αγορά φωτογραφικών µηχανών µιας χρήσης (µε 

φιλµ 27 λήψεων), τις οποίες φρόντισα να µοιράσω στη δεύτερη συνάντησή µου µε 

κάθε συµµετέχοντα. Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης, τους εξήγησα ότι η 

αποστολή τους ήταν να τραβήξουν όσες φωτογραφίες επιθυµούσαν, αρκεί αυτές να 

αντανακλούσαν τον τρόπο µε τον οποίο βίωναν, αντιλαµβάνονταν ή αισθάνονταν τη 

σεξουαλικότητά τους. 

     Άλλο ένα σηµείο στο οποίο διαφοροποιήθηκα από την συνήθη εφαρµογή του 

photovoice ήταν η απουσία οµάδας ή οµαδικών συναντήσεων. Εξαιτίας της 

δυσφορίας που είχε δηµιουργήσει σε κάποιους από τους συµµετέχοντες η ενδεχόµενη 

αποκάλυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας στα πλαίσια των οµαδικών 

συναντήσεων, αποφάσισα να διεξάγω ατοµικές, µη κατευθυντικές συνεντεύξεις, 

χρησιµοποιώντας την αφηγηµατική τεχνική. Από τη στιγµή που όλοι οι 

συµµετέχοντες είχαν ολοκληρώσει τη δοκιµασία της λήψης φωτογραφιών, µου 

επέστρεψαν τις φωτογραφικές µηχανές µε σκοπό να εµφανίσω τις φωτογραφίες και 

οργανώσαµε ατοµικές συναντήσεις όπου ο καθένας τους επέλεξε τις φωτογραφίες για 

τις οποίες επιθυµούσε να συζητήσει και, µέσα από τη διαδικασία της αφήγησης, 

επιχείρησε να τις νοηµατοδοτήσει και να ανεδείξει τα στοιχεία που εκείνος θεωρούσε 

σηµαντικά (αναφορικά µε τη σεξουαλικότητά του). Ειδικότερα,από την πλευρά µου, 

ζητούσα από τον κάθε συµµετέχοντα να µου περιγράψει την κάθε φωτογραφία και να 

µου εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο την τράβηξε και τι αντιπροσωπεύει αναφορικά 

µε τη σεξουαλικότητά του (Wang & Pies, 2004; Hussey, 2006). Προσπάθησα να µην 

παρεµβαίνω στον ειρµό των συµµετεχόντων υιοθετώντας µια µη κατευθυντική 

στάση, ενώ φρόντισα να καταγράψω τις αφηγήσεις µε ένα ψηφιακό µαγνητόφωνο. 
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Όσον αφορά στη διάρκεια των συνεντεύξεων, αυτή ποίκιλλε και κυµαινόταν από 12-

30 λεπτά. 

 

Ανάλυση των αποτελεσµάτων 

     Προκειµένου να επεξεργαστώ το αφηγηµατικό υλικό που αντιστοιχούσε σε κάθε 

φωτογραφία, χρειάστηκε να το αποµαγνητοφωνήσω ώστε να αποκτήσει µορφή 

ηλεκτρονικού κειµένου. Στη συνέχεια, προβαίνοντας σε ανάλυση περιεχοµένου, 

επιδίωξα να καταγράψω τόσο το κυρίαρχο θέµα που αναδυόταν σε κάθε αφήγηση 

όσο και τα δευτερεύοντα µοτίβα. Έπειτα, προσπάθησα να εξετάσω συγκριτικά τις 

αφηγήσεις, προκειµένου να ελέγξω τα κοινά στοιχεία και να ταυτοποιήσω τις 

ευρύτερες θεµατικές κατηγορίες (triangulation of sources). Το αποτέλεσµα ήταν να 

δηµιουργήσω ενότητες εννοιών, την κάθε µία από τις οποίες  αντιπροσώπευε ένας 

διαφορετικός αριθµός φωτογραφιών και οι οποίες συνολικά συγκροτούσαν ένα 

πλαίσιο, µέσα στο οποίο οι συµµετέχοντες της έρευνας φαίνονταν να αναπτύσσουν 

ένα συγκλίνων τρόπο αντίληψης της σεξουαλικότητάς τους. 

     Επιπλέον, και προκειµένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, την ίδια 

διαδικασία ακολούθησε και η επόπτριά µου, µε την οποία διασταυρώσαµε τα 

δεδοµένα  (κυρίαρχες θεµατικές και µοτίβα) που είχαν προκύψει, ενώ ζητήσαµε και 

από άλλους δύο ανεξάρτητους κριτές, οι οποίοι δε γνώριζαν τίποτα για τη διεξαγωγή 

της συγκεκριµένης έρευνας (ψυχολόγοι µε εµπειρία στις ποιοτικές µεθόδους 

έρευνας), να κάνουν το ίδιο. Εν τέλει, διαπιστώσαµε ότι οι ξεχωριστές αναλύσεις 

συνέπιπταν σε αρκετά µεγάλο βαθµό, ενώ οι διαφορές που παρατηρήθηκαν 

σχετίζονται κυρίως µε το πόσο ευρείες ή πόσο ειδικές είναι κάποιες από τις θεµατικές 

που προέκυψαν και µε το κάτα πόσο µία θεµατική µπορεί να σταθεί ανεξάρτητα ή 

εάν πρέπει να συγχωνευτεί µε κάποια άλλη.  Ουσιαστικά, αυτό που επιδιώξαµε µέσω 

της παραπάνω διαδικασίας ήταν να ανασκοπήσουµε τα ευρήµατά µας 

χρησιµοποιώντας µια µορφή της τεχνικής της τριγωνοποίησης (analyst triangulation) 

προκειµένου να ενισχύσουµε την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 

τις διαφορετικές αναλύσεις (Patton, 2002). 

 

Ευρήµατα και Συζήτηση 

     Αναφορικά µε τα ευρήµατα που προέκυψαν µετά την ολοκλήρωση της 

µεθοδολογικής διαδικασίας, αυτά συνοψίζονται σε τρεις κύριες θεµατικές ενότητες 

µε συγκεκριµένες υποενότητες η κάθε µία. Το πώς βιώνουν, δηλαδή, τη 
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σεξουαλικότητά τους οι συµµετέχοντες της έρευνας αντανακλάται µέσα από τις εξής 

κατηγορίες: 

• Πώς αντιλαµβάνονται την επίδραση που το κοινωνικό-πολιτισµικό 

περιβάλλον ασκεί στην αντίληψη της σεξουαλικότητάς τους 

• Πώς ερµηνεύουν τις σεξουαλικές τους σχέσεις στα πλαίσια αυτού του 

περιβάλλοντος 

• Πώς επιλέγουν, εν τέλει, να αναδείξουν και να υπερασπιστούν ή να 

αποσιωπήσουν τη σεξουαλικότητά τους στο συγκεκριµένο πλαίσιο 

      

Κοινωνία και Σεξουαλικότητα 

     Τόσο η κοινωνία όσο ο πολιτισµός και το ιστορικό πλαίσιο µέσα στον οποίο 

εκδηλώνεται η σεξουαλικότητα µε κάθε της µορφή, ασκούν την επίδρασή τους σε 

αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν είναι παγκόσµια και αµετάβλητη (Hammack, 

2005).Ένας από τους τρόπους µε τον οποίο η κοινωνία επιδιώκει να στηλιτεύσει τη 

σεξουαλικότητα είναι και η θρησκεία. Η θρησκεία, σύµφωνα µε τους Wagner et al. 

(1994), αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους παράγοντες επιρροής στη διαµόρφωση 

της υποκειµενικής ταυτότητας ενός ατόµου, βοηθώντας το να διατηρήσει την ευεξία 

του και να µειώσει τις επιπτώσεις της εσωτερικευµένης οµοφοβίας, συµβάλλοντας 

στη γρηγορότερη και πιο οµαλή υιοθέτηση της οµοφυλοφιλικής ταυτότητας. Βέβαια, 

η έρευνα αυτή βασίστηκε σε καθολικούς Αµερικανούς και δε θα µπορούσε να 

γενικευθεί προκειµένου να χαρακτηρίσει τα ελληνικά δεδοµένα, για τα οποία, 

δυστυχώς, δεν έχουν δηµοσιευθεί σχετικές έρευνες και δεν υπάρχουν στοιχεία. 

     Στη φωτογραφία ενός από τους συµµετέχοντες όπου απεικονίζεται ένα 

εκκλησιαστικό κτίσµα, εκείνος αναφέρει τα εξής: «η θρησκεία σε διώχνει απ’ τη φύση 

σου-εγώ πιστεύω ότι είναι φύση αυτό το πράγµα. Σε διώχνει, ρε παιδί µου, δε σου 

επιτρέπει να είσαι ο εαυτός σου και θέλει να σε βάλει σε ένα άλλο καλούπι για 

οποιονδήποτε λόγο, ο οποίος δε µε ενδιαφέρει ιδιαίτερα να τον ψάξω, τέλος 

πάντων…Ναι, ενώ, ας πούµε, σαν θρησκεία ο Χριστιανισµός που είµαστε εµείς εδώ 

πέρα, τέλος πάντων, έχει ωραίες ιδέες, δηλαδή, σου λέει να είσαι καλός άνθρωπος, να 

αγαπάς τον άλλο όπως και να είναι και να τον δέχεσαι και να δίνεις απ’ τα πράγµατά 

σου και, και, και…πολύ ωραία πράγµατα…σου πετάει ξαφνικά «µην τυχόν και πας µε 

άλλον άνδρα, γιατί θα καείς στην κόλαση», υπονοώντας ότι η οµοφυλοφιλία είναι κάτι 

το εγγενές και το οποίο η εκκλησία απορρίπτει διαρκώς ως αντίθετο στο κυρίαρχο 
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δόγµα και προσπαθεί να το καταπολεµήσει. Συνεχίζοντας, ο ίδιος συµµετέχοντας 

αναφέρει ότι «είναι άδικο, τέλος πάντων, να διώχνεις κάποιον άνθρωπο απ’ τον Θεό, 

εάν θέλει εκείνος να είναι κοντά στον Θεό, γι’ αυτόν τον λόγο. ∆εν έχεις το 

δικαίωµα...», ενώ έµµεσα αντιτίθεται στην εικόνα της «επιλεκτικής» θρησκείας που 

κάνει διακρίσεις µεταξύ των πιστών µε κριτήριο τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισµό. Στη συνέχεια της αφήγησής του δηλώνει «(η θρησκεία) µου έχει 

δηµιουργήσει πάρα πολλές ενοχές στο παρελθόν που ήµουνα…ήµουνα θρήσκος χωρίς 

λόγο, τέλος πάντων, απλά έτσι µεγάλωνα, και µου δηµιούργησε πρόβληµα αυτό το 

πράγµα, ας πούµε, είχε ειπωθεί κάποτε µια κουβέντα ότι «όποιος άντρας πάει µε έναν 

άντρα, καίγεται στην κόλαση», κι εγώ, έχοντας κάποιες εµπειρίες, θεώρησα ότι είµαι 

στιγµατισµένος, ρε παιδάκι µου, προβληµατικός, κακός και βρώµικος», φανερώνοντας 

την εσωτερίκευση του στίγµατος που υφίστανται οι οµοφυλόφιλοι από την εκκλησία 

επειδή δεν ακολουθούν τα χριστιανικά πρότυπα που ενστερνίζεται το κύριο ρεύµα 

των πιστών µέσα στην κοινωνία. Ολοκληρώνοντας, εκφράζει την πεποίθησή του ότι 

«µία κοινωνία, µέσω της θρησκείας δηµιουργεί είτε στερεότυπα είτε κάποια-τώρα, 

«κλισέ». 

     Ένας άλλος συµµετέχων, υιοθετεί την άποψη ότι το περιβάλλον είναι αυτό που 

καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιδιώξει κάποιος να εκφράσει τη 

σεξουαλικότητά του, αναγκάζοντας τους οµοφυλόφιλους να υποµένουν τις πιέσεις 

της κοινωνίας και να υποτάσσονται στα πρότυπα «του µέσου ανθρώπου […] ότι θα 

κάνει οικογένεια, θα κάνει παιδιά». Επιπλέον, η a priori θεώρηση ότι η οµοφυλοφιλία 

ισούται µε ισόβια µοναξιά και δυστυχία («Και τι θα γίνει µε σένα, πώς θα είσαι 

ευτυχισµένος στη ζωή σου…εεε…ποιός θα σου φέρει ένα ποτήρι νερό όταν γεράσεις») 

ενισχύει την πεποίθηση από την πλευρά των οµοφυλοφίλων για τις κοινωνικές 

επιπτώσεις που πρόκειται να έχει στη ζωή τους («πώς θα βρω δουλειά»), ενώ ο ίδιος 

αναφέρει ότι «µπορεί να ζούµε σε δηµοκρατία, οπότε έχουµε ελευθερίες, αλλά πόσο 

ελεύθεροι είµαστε τελικά µέσα σε µια τέτοια δηµοκρατία», φράση κατά την οποία το 

δηµοκρατικό πολίτευµα έρχεται σε αντιδιαστολή µε τις αρχές που πρεσβεύει, 

καταδικάζοντας µεροληπτικά τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των οµοφυλόφιλων 

ατόµων.  



 10 

 
Φωτογραφία 1.  …ήµουν σε κάποια φάση κι έπαιζα µε τα παιχνίδια του αδερφού µου, κάτι παλιά 
παιχνίδια, τα έχει µαζέψει όλα σε µια στίβα, και είδα ξαφνικά κάποιους Action-Man που είχε 
µαζεµένους-εγώ δε έπαιζα ποτέ µε τέτοιου είδους παιχνίδια-και λέω «να ένα ενδιαφέρον θέµα»… 
 
      

     Η στερεοτυποποίηση των οµοφυλοφίλων επέρχεται και µέσα από τους ρόλους και, 

συνακόλουθα, τις συµπεριφορές που εκδηλώνουν οι ίδιοι και οι οποίες δεν 

χαρακτηρίζονται από την κοινωνία ως τυπικές του φύλου τους. Σύµφωνα µε τον 

Herek (1986), η κυρίαρχη ιδεολογική κουλτούρα που επικρατεί αναφορικά µε την 

«τυπικότητα» της ετεροφυλοφιλίας, σχετίζεται µε την πεποίθηση ότι τόσο η 

αρρενωπότητα όσο και η θηλυκότητα βρίσκονται στα δύο άκρα ενός διπόλου, 

αντανακλώντας αντίστοιχες συµπεριφορές, χαρακτηριστικά και κοινωνικούς ρόλους. 

Συνεχίζοντας, αναφέρει πως η πόλωση των δύο φύλων ξεκινά ήδη από τη γέννηση 

και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, µέσα από µια διαδικασία 

αξιολόγησης κάποιων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των ανδρών ως περισσότερο 

κοινωνικά αποτελεσµατικών και ανταµειβόµενων έναντι παθητικών συµπεριφορών 

τυπικών του γυναικείου φύλου. Όπως δηλώνει και η παραπάνω φωτογραφία, ακόµη 

και τα παιχνίδια των µικρών παιδιών υπόκεινται σε λογοκρισία, προκειµένου η 

σεξουαλικότητα να ακολουθήσει µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, χαρακτηριστικό της 

οποίας-στην περίπτωση των ανδρών-είναι η υιοθέτηση ενός αρρενωπού προτύπου, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα. Ένας από τους συµµετέχοντες ο οποίος 
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ασχολείται µε τον χορό και, ειδικότερα, µε το µπαλέτο-το οποίο θεωρείται ασχολία 

τυπική του άλλου φύλου-αναφέρει πως το στερεότυπο και η προκατάληψη 

επισκιάζουν την πτυχή του ως χορευτή καθιστώντας τον έρµαιο της αρνητικής 

κριτικής εξαιτίας της σεξουαλικότητάς του.  

 
Φωτογραφία 2. ∆είχνει έναν εξωτερικό, αντρικό εαυτό µε το ένα το παππούτσι που είναι το…ένα 
κλασικό, µαύρο, αντρικό παππούτσι…εεε…που η κάλτσα, ξέρω ‘γω,είναι πολύχρωµη, είναι ένα πιο 
εσωτερικό κοµµάτι, πιο ευαίσθητο να το πω…Ενώ, το άλλο πόδι είναι ένα πιο θηλυκό…έχει ένα πιο 
θηλυκό στοιχείο, είναι µια πουέντ, ξέρω ‘γω…Άκρως θηλυκό, θα’ λεγα…και ταυτόχρονα δείχνει 
τόσο το θηλυκό στοιχείο, εν γένει, και την…το ενδιαφέρον µου, που είναι ο χορός. 
 
     Όσον αφορά στην επίδραση του πολιτισµού, «οτιδήποτε δεν είναι παραγωγικό 

το…ο πολιτισµός το…το διώκει…εεε…η σχέση ανάµεσα σε δύο άνδρες και σε δύο 

γυναίκες δεν είναι παραγωγική, δεν υπάρχει…δεν υπάρχει η γονιµοποίηση, δεν είναι 

αυτός ο σκοπός αυτή της σχέσης. Ίσως, βέβαια, να είναι και µία πιο ειλικρινής σχέση, 

ακριβώς επειδή βασίζεται σε πιο…είτε σε ένστικτα, στη λίµπιντο, για παράδειγµα, είτε 

στον έρωτα και στην αγάπη, δηλαδή, δεν…δεν αποσκοπείς σε τίποτα άλλο πέρα από 

αυτό…εεε…και…και ενώ θέλω να είναι παραγωγική µια τέτοια σχέση, είναι αυτό που 

την κάνει επικίνδυνη για το όλο σύστηµα που…που υπάρχει πίσω από τον πολιτισµό, 

ότι…ο πολιτισµός στηρίζεται πάνω στο ανθρώπινο δυναµικό και, γενικότερα, στην 

παραγωγή…εεε…Οτιδήποτε µη παραγωγικό, πρέπει να διώκεται, πρέπει να αφανίζεται 

ή πρέπει, µε κάποιο τρόπο, να…να παίρνει µια τέτοια µορφή έτσι ώστε να το εντάξουµε 

κι αυτό µέσα. Το βλέπουµε, ας πούµε, στην τηλεόραση, στους…οι οµοφυλόφιλοι ως 
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καρικατούρες έχουν…έχουν τοποθετηθεί στο πάνθεον του πολιτισµού µας, του 

σύγχρονου πολιτισµού, όπως κι αν είναι αυτός…αν είναι πολιτισµός…». Αυτό σηµαίνει 

ότι η οµοφυλοφιλία, ταυτιζόµενη µε την έκδηλη θυληπρέπεια, δεν αποτελεί  ένδειξη 

απειλής και αντικείµενο χλευασµού σε ειδικές περιστάσεις (όπως είναι, 

παραδείγµατος χάρη, τα τηλεοπτικά προγράµµατα), ωστόσο, στα πλαίσια των 

καθηµερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ενώπιον της κοινής γνώµης 

επιδέχεται πολύ σκληρή κριτική. Στην καθηµερινή ζωή, δηλαδή, «δε µπορείς να 

εκτεθείς στο κοινό τόσο εύκολα, δηλαδή, δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς να δεχτούν 

κάποιες πτυχές της σεξουαλικότητάς σου», µε αποτέλεσµα η οµοφυλοφιλία να 

αποτελεί ένα είδος ρόλου, µέσα από τον οποίο επέρχεται ο κοινωνικός καθορισµός 

και το κοινωνικό στίγµα κι όχι µια συνηθισµένη φυσιολογική πτυχή ενός ατόµου.  

     Το ζήτηµα της ετεροκανονικότητας θίγεται από όλους σχεδόν τους συµµετέχοντες 

και σχετίζεται µε την ανάδειξη της ετεροφυλοφιλίας ως προτύπου και µέτρου 

σύγκρισης, σύµφωνα µε το οποίο η οµοφυλοφιλία θεωρείται αποκλίνουσα και µη 

φυσιολογική (Ferfolja, 2007), ανακάζοντας τους οµοφυλόφιλους να «προσπαθούν να 

πείσουνε τους εαυτούς τους περισσότερο ότι δεν…δε φαίνεται». 

 
Φωτογραφία 3. Έχω σκεφτεί γενικότερα ότι, ίσως, έχουµε ελάχιστα πρότυπα […]για το πώς  θα 
πρέπει να είµαστε 
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Συνακόλουθα, υποκύπτουµε στις δεσµεύσεις και τα πρότυπα που επιβάλλει η 

κοινωνία, ενώ η προσωπική επιθυµία φαίνεται να καταπνίγεται. Αυτό φαίνεται να 

ισχύει και για τα ετεροφυλόφιλα άτοµα, τα οποία «µπαίνουν στη διαδικασία, 

ουσιαστικά να…να ακολουθήσουν ένα πρότυπο το οποίο έχει δηµιουργηθεί για πολλούς 

διαφορετικούς λόγους, στην κοινωνία. ∆ηλαδή, ένας άντρας και µία γυναίκα οι οποίοι 

παντρεύονται και κάνουν παιδιά,πρέπει να παντρευτούν διότι…αυτό µπορεί να θέλει 

και η πολιτεία». Ο γάµος, δηλαδή, ως επίσηµη θρησκευτική τελετή, αποτελεί έναν 

θεσµό-κατασκεύασµα της κοινωνίας µε βάση τα πρότυπα της ετεροκανονικότητας, 

ενώ αρκετοί οµοφυλόφιλοι-παρότι διεκδικούν ίσα δικαιώµατα-δεν είναι φιλικά 

προσκείµενοι απέναντι σε αυτόν, κι αυτό φαίνεται και µέσα από τη µεταφορά που 

χρησιµοποιεί ένας από τους συµµετέχοντες: «∆ε µπορώ να ακούω ανθρώπους να λένε 

«θα πάω να παντρευτώ», όχι επειδή το θεωρώ κακό, δηλαδή, δεν το θεωρώ ούτε 

προκλητικό, εάν γουστάρει να το κάνει, µπορεί να το κάνει, αλλά βασίζεται σε ένα 

µοντέλο το οποίο δεν είναι γι’ αυτόν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Είναι, εγώ τώρα, 

ξαφνικά…εεε…να φοράω ρούχα rapper και να πηγαίνω σε µαγαζιά που υπάρχουν 

µόνο µαύροι, ας πούµε. Το οποίο µπορεί να το γουστάρω, αλλά εγώ δεν είµαι µαύρος. 

Οπότε, γιατί να…αυτό».  

 

Σεξουαλικές σχέσεις και Οµοφυλοφιλία 

     Είναι κοινός τόπος ότι η έννοια της οµοφυλοφιλίας συνυφαίνεται πολύ συχνά µε 

τη σεξουαλική ασυδοσία (και, κατ’ επέκταση, µε την εξάπλωση του ιού HIV) και την 

αδυναµία σύναψης ερωτικών δεσµών, ενώ κάποιοι οµοφυλόφιλοι τείνουν να 

διαιωνίζουν αυτό το στερεότυπο υποπίπτοντας και οι ίδιοι σε έναν φαύλο κύκλο: 

«Τώρα έχω πάει πιο πολύ προς το σεξουαλικό κοµµάτι. Βέβαια, βαθιά µέσα µου, καµιά 

φορά τώρα που το σκέφτοµαι, ίσως να ήθελα, ξέρεις, πάλι να…να κάνω µία σχέση, να 

ερωτευτώ, δε ξέρω τι, αλλά…δε ξέρω…νοµίζω, δεν αφήνω τον…τον εαυτό µου πλέον 

να αφεθώ…να αφεθώ εύκολα και…το ‘χω πάει, σου λέω τώρα, πιο πολύ προς το 

σεξουαλικό». Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι για τους οµοφυλόφιλους άνδρες, η 

ελκυστική εξωτερική εµφάνιση και η ερωτική επιθυµία είναι πρωτίστης σηµασίας 

στην καθηµερινή τους ζωή («…είµαι πολύ σεξουαλικό άτοµο. Μου αρέσει να κάνω, να 

έχω επαφές όσο πιο…πιο συχνά γίνεται. Αυτό…σεξουαλισµός 

µεγάλος…οµορφιά…οµορφιά, γιατί σου είπα, µου αρέσει πάρα πολύ σαν 

εικόνα…αυτά…Και αισθησιασµός…»). Ένας από τους συµµετέχοντες, εκθειάζοντας 

το ανδρικό µόριο, µιλάει γι’ αυτό σαν να πρόκειται για πρόσωπο «…έχω µεγάλη 
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αγάπη στο πέος[…] το πέος µου αρέσει γιατί έχει αυτό, είναι αυτό, είναι δύναµη…», 

ενώ ένας άλλος, σχολίζοντας τη φωτογραφία στην οποία ένας φίλος του µε ωραίο 

σώµα µόλις έχει βγει από τη θάλασσα, τονίζει την απεγνωσµένη ανάγκη για σαρκική 

έλξη και τη σπουδαιότητα της εµφάνισης στα πλαίσια των οµοφυλοφιλικών 

γνωριµιών: «Έχει να κάνει καθαρά µε το σεξ, νοµίζω, και µε το…Η έλξη αυτή και τα 

συναισθήµατα που σου δηµιουργεί είναι καθαρά σαρκικά, κατά την άποψή µου, ας 

πούµε, κι έχει να κάνει µε το…µε το σεξ και την ηδονή και την ικανοποίηση και το να 

θέλεις να έρθεις σε επαφή µε έναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρείς 

ελκυστικό[…] λειτουργώ πάρα πολύ µε το ερέθισµα της εικόνας και µου δηµιουργεί 

αυτά τα συναισθήµατα και την επιθυµία, την ερωτική επιθυµία, η οποία ερωτική 

επιθυµία θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο τµήµα της σεξουαλικότητάς µας…». 

     Ένα από τα κυρίαρχα µοτίβα σε αρκετές από τις φωτογραφίες των 

συµµετεχόντων, ήταν και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως µέσο γνωριµιών και 

αναζήτησης σεξουαλικών επαφών. Από τη στιγµή που η κοινωνία καταδικάζει την 

ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας, µοιραία ωθεί τους οµοφυλόφιλους (αλλά 

και αρκετούς ετεροφυλόφιλους) στη χρήση του διαδικτύου ως µέσου που παρέχει 

γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στην ανεύρεση ερωτικών συντρόφων, 

µετασχηµατίζοντάς τη σεξουαλικότητα-σε σχέση µε τις ισοδύναµες κοινωνικές 

σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις-στην απόλυτη αποµάκρυνση από την αναπαραγωγική 

διαδικασία (Ross, 2005). Αν και αυτό παραπέµπει κυρίως στον ετεροφυλόφιλο 

πληθυσµό (καθώς οι οµοφυλόφιλοι δε συµβάλλουν άµεσα στην αναπαραγωγική 

διαδικασία), παρόλα αυτά ο ερωτικός διαδικτυακός διάλογος ανάµεσα στους 

οµοφυλόφιλους ενδέχεται να επεκταθεί σε φυσική σχέση εκτός διαδικτύου. 

     Το διαδίκτυο είναι «ένα όργανο το οποίο το έχουν χρησιµοποιήσει πολύ οι 

οµοφυλόφιλοι, και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί…γιατί είσαι ανώνυµος, 

γιατί…φαινοµενικά, τουλάχιστον, δε φαίνεται ότι σε ελέγχει κάποιος, άσχετα µε το τι 

συµβαίνει, και…γιατί, κυρίως, µπορείς να έρθεις σε επαφή µε άλλους ανθρώπους οι 

οποίοι βρίσκονται, ίσως, στην ίδια κατάσταση µε σένα». Ειδικότερα, όπως τονίζει και 

ο Ross (2005), το διαδίκτυο προσφέρει ανωνυµία, τεράστια αποθέµατα πιθανών 

συντρόφων µε τον καθένα από τους οποίους µπορεί κάποιος να διακρίνει έναν βαθµό 

συµβατότητας εκ του ασφαλούς (αφού το εικονικό σεξ αντικαθιστά το πραγµατικό 

από το πρώτο κιόλας ραντεβού), ελλείψει κοινωνικών περιορισµών ή πιέσεων και 

έχοντας την ευκαιρία για coming-out. Παρόλα αυτά, η ανωνυµία και η ανεξέλεγκτη 

δράση που προσφέρει το διαδίκτυο αποτελούν µία «παρακινδυνευµένη εύκολη λύση», 
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η οποία, αν και έχει τη γοητεία της, ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους, όπως είναι η 

πίκρα και η µοναξιά της εξαπάτησης και της απόρριψης.  

 
Φωτογραφία 4. … αισθάνοµαι πάρα πολλές φορές, ρε παιδί µου, ότι όλο αυτό είναι ένα µεγάλο 
κρεοπωλείο, χωρίς συναισθήµατα… 
 
     Μέσα από την παραπάνω φωτογραφία, ο συµµετέχων επιχείρησε να τονίσει την 

αγοραία πλευρά της οµοφυλοφιλίας και την εµπορευµατοποίηση του εαυτού µέσα 

από το διαδίκτυο, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι οµοφυλόφιλοι έχουν εγκλωβιστεί σε 

ένα πρότυπο-στερεότυπο-το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό της σεξουαλικότητάς 

τους. Πάνω σε αυτό το ζήτηµα ο Giddens (1992) αναφέρει ότι από τη στιγµή που η 

σεξουαλικότητα δηµιουργεί απόλαυση και η απόλαυση (ή, τουλάχιστον, η υπόσχεση 

αυτής) παρέχει µια αποδοτική αύξηση στην προώθηση των αγαθών της 

καπιταλιστικής κοινωνίας, η χρήση του διαδικτύου για την εξασφάλιση του σεξ 

ανάγεται σε καταναλωτικό φαινόµενο αναπόφευκτα. ∆εδοµένων, συνακόλουθα, των 

κοινωνικών συνθηκών, οι οµοφυλόφιλοι φαίνεται να είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό το 

παζάρι της ηδονής. Παρόλα αυτά όµως, σύµφωνα µε έναν άλλο συµµετέχοντα, οι 

γνωριµίες βασίζονται σε δύο παράγοντες: «Και η έλξη η σαρκική είναι…το µισό[…]Το 

άλλο µισό έρχεται µετά µε την επικοινωνία και µε το τι συναισθήµατα σου δηµιουργεί ο 

άλλος ως προσωπικότητα, πέρα από της εικόνας, δηλαδή, που είναι και η πρώτη 

προσέγγιση που θα σου δώσει κάποιος. Πρώτα θα τον δεις, δηλαδή, και θα σου 

κερδίσει το ενδιαφέρον η εικόνα και έπειτα θα θελήσεις να τον γνωρίσεις περαιτέρω, να 
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δεις αν θα εντυπωσιαστείς από τον χαρακτήρα του. Και αυτό είναι, λοιπόν, το άλλο 

µισό. Το µισό είναι η εικόνα και το άλλο µισό είναι το πνεύµα».  

 
Φωτογραφία 5. …η οικεία πλευρά του πράγµατος κι η αγαπηµένη, ας πούµε, η τρυφερή… 
 

     Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι 

πέντε από τους έξι συµµετέχοντες ήταν δεσµευµένοι στα πλαίσια οµόφυλων σχέσεων. 

Αυτό το γεγονός από µόνο του αποτελεί ένδειξη ότι και οι οµοφυλόφιλοι µπορούν να 

συνάψουν ισχυρούς δεσµούς, οι οποίοι-όσον αφορά στην ποιόητά τους-δε διαφέρουν 

σε τίποτα από τους αντίστοιχους ετεροφυλοφιλικούς. Επίσης, και οι πέντε αυτοί 

συµµετέχοντες είχαν καταφέρει να γνωρίσουν τους συντρόφους τους µέσω 

διαδικτύου. Όπως επισηµαίνει και η Blair (1998), σε πολλές περιπτώσεις η φυσική 

σύζευξη δύο ατόµων επιτυγχάνεται αφού έχει ήδη προηγηθεί η διαδικτυακή επαφή. 

Αρκετοί από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το να «κρύβονται» πίσω από την 

οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αναζητώντας έναν σύντροφο δεν είναι 

ικανοποιητικό «γιατί θα έπρεπε να είµαστε έξω και να το κάνουµε 

φυσιολογικά[…]Είναι σπαστικό που δε µπορούν τα πράγµατα να γίνουν φυσιολογικά, 

ρε παιδί µου, δηλαδή, να βγεις έξω ένα βράδυ, να πιεις ένα ποτό, να δεις κάποιον που 

σ’ αρέσει, να αρχίσετε να µιλάτε και µετά, εάν γίνει κάτι, έγινε. ∆ηλαδή, αυτό…το ότι 

πάω κατευθείαν στο ψαχνό, ας πούµε, είναι λίγο ενοχλητικό». Αυτού του είδους οι 

δηλώσεις και η γενικότερη στάση-από την πλευρά, τουλάχιστον, των συµµετεχόντων 
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της έρευνας-υποδηλώνει ότι «πέραν του σεξουαλικού και της ωµότητας και της 

επιφάνειας, υπάρχουν και τα συναισθήµατα στους  οµοφυλόφιλους». Το πρόβληµα 

είναι ότι αυτά τα συναισθήµατα θα πρέπει να περιορίζονται και να αποµονώνονται 

µέσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, µετατρέποντας ακόµη και τα πιο απλά 

βήµατα µιας αποδεκτής ετεροφυλοφιλικής γνωριµίας, σε σοβαρά εµπόδια για ένα 

ζευγάρι οµοφυλόφιλων. Φυσικά, σύµφωνα µε την Blair (1998), είναι πιο εύκολο να 

ωραιοποιήσει κάποιος τις συνθήκες που επικρατούν στην πραγµατική ζωή και να 

προβάλλει ένα φανταστικό σενάριο µε τη βοήθεια του διαδικτύου.  

     Βέβαια, µήπως τελικά είναι θετικό το γεγονός ότι οι οµοφυλόφιλοι ωθούνται στη 

χρήση του διαδικτύου; Μπορεί οι ίδιοι οι συµµετέχοντες να τόνισαν κυρίως τα 

αρνητικά στοιχεία της χρήσης του διαδικτύου, ωστόσο, όπως αναφέραµε 

προηγουµένως, µέσω αυτής της χρήσης γνώρισαν τους συντρόφους τους και σύναψαν 

επιτυχηµένους δεσµούς µε αυτούς. Επιπλέον, τους δόθηκε η ευκαιρία µέσω του 

διαδικτύου να πειραµατιστούν µέσα από την αλληλεπίδραση µε άλλους 

οµοφυλόφιλους και να κατανοήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γνωσίες που διέθεταν 

αναφορικά µε τη σεξουαλικότητά τους (McKeena, Green, & Smith, 2001). Επιπλέον, 

είχαν τη δυνατότητα να «εκπολιτιστούν», απορροφώντας τις θέσεις ή υιοθετώντας τις 

απόψεις της gay κουλτούρας, ενώ ήταν ασφαλείς και απαλλαγµένοι από δεσµεύσεις, 

έκθεση, στιγµατισµό, ύβρις-ελεύθεροι να να διεκδικήσουν σε πρώτο στάδιο την 

οµοφυλοφιλική τους ταυτότητα(Ross et al., 1995).  

     Το ζητούµενο είναι όµως, όπως δήλωσε και ο συµµετέχοντας στον οποίο ανήκει η 

παραπάνω φωτογραφία, να επιδιώξουµε να κατακτήσουµε µια σεξουαλικότητα και, 

ιδιαίτερα, µια στενή σχέση η οποία θα προβάλλεται ως εξής: «Είναι ένα σπίτι που έχει 

δώσει πολλή θαλπωρή, µου έχει δώσει πολλή ζεστασιά, κατανόηση, αγάπη, µε έχει 

βοηθήσει σε δύσκολες στιγµές…Είναι ο τόπος, ρε παιδί µου, που…ξέρεις…αισθάνοµαι 

όντως ότι είµαι σπίτι. Για το σπίτι τι…τι άλλο µπορείς να πεις; Και σκαµπανεβάσµατα 

πολλά…και δυσκολίες…». 
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Αναδεικνύοντας και ∆ιεκδικώντας τη Σεξουαλικότητα 

 
Φωτογραφία 6. Νοµίζω ότι ο κόσµος θα ήταν καλύτερος χωρίς 4Χ4[…]αυτό που αντιπροσωπεύει 
το 4Χ4, στην Κρήτη… 
 
     Το να αναδείξεις και να υπερασπιστείς τη σεξουαλικότητά σου στα πλαίσια της 

σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας ενέχει πολλές δυσκολίες. Ειδικότερα, σε µία από τις 

φωτογραφίες όπου απεικονίζεται µία µάσκα, ο συµµετέχων σχολιάζει «η µάσκα σου 

δίνει µια ασφάλεια…εεε…είναι ένα σύµβολο πίσω από το οποίο µπορείς να κρύψεις 

πράγµατα και καλώς ή κακώς…εεε…διαλέγοντας τη συγκεκριµένη…έχοντας τη 

συγκεκριµένη σεξουαλικότητα, τέλος πάντων, αναγκάζεσαι κάποιες φορές να κρύψεις 

πολλά πράγµατα…και αυτό το συναίσθηµα µου βγάζει η µάσκα…εεε…την 

ασφάλεια…και φόβο, ίσως, ταυτόχρονα. Άγχος, ίσως…Ταυτόχρονα θετικά 

συναισθήµατα, αλλά και αρνητικά, αγχωτικά». Σε αυτό φαίνεται να συµφωνούν και οι 

υπόλοιποι συµµετέχοντες. Έχοντας αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά τους, αναφέρουν 

ότι πάντα θα υπάρχει ένας περιορισµός στην έκφρασή της. Το συµπέρασµα που 

εξάγουµε από το παραπάνω απόσπασµα είναι ότι τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

συναισθήµατα ενυπάρχουν, ενώ, αν και κάποιες φορές σου δίνεται η δυνατότητα να 

κρύψεις τη σεξουαλικότητά σου, κάποιες άλλες είσαι αναγκασµένος να το κάνεις. 

Ένας άλλος συµµετέχων δηλώνει «αισθανόµαστε ότι κάτι µας περιορίζει[…] η 

σεξουαλικότητά σου δεν εκφράζεται µόνο σε τέσσερις τοίχους. Την κουβαλάς µαζί σου 

όλη την ηµέρα, στη δουλειά σου, στο Πανεπιστήµιο, όταν είσαι έξω…Οπότε, από εκεί κι 
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έπειτα, φυσικά κι έχει δηµόσιο χαρακτήρα και προβάλλεται και τη βλέπουν και οι 

άλλοι[…] και οι ετεροφυλόφιλοι εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους δηµοσίως και, 

µάλιστα, έχουµε συνηθίσει πια…έχουµε µπουχτίσει από σεξιστικές διαφηµίσεις». Μέσα 

από αυτή η δήλωση φαίνεται και ο αντίκτυπος της ετεροκανονικότητας στην 

οµοφυλοφιλία, όπως επίσης και η ανάγκη να καταρριφθούν τα στερεότυπα και να 

αναγνωριστεί η σεξουαλικότητα των οµοφυλόφιλων όχι ως «υποπροïόν» 

σεξουαλικότητας, αλλά ως µια υπαρκτή πραγµατικότητα, εξίσου φυσιολογική µε 

αυτή των ετεροφυλόφιλων.  

     Βέβαια, τα προβλήµατα εξακολοθούν να υφίστανται και να αποκτούν τεράστιες 

διαστάσεις όταν υπάρχουν οµοφυλόφιλοι οι οποίοι είτε δεν αποδέχονται τη φύση 

τους είτε το υπάρχον κοινωνικό-πολιτισµικό σύστηµα µέσα στο οποίο ζουν δεν 

επιτρέπει την ανάληψη µιας τέτοιου είδους ταυτότητας. Επιπλέον, αν και ο 

µεγαλύτερος εχθρός της οµοφυλοφιλίας είναι η οµοφοβία, ως φόβος, µίσος και οργή 

που εκδηλώνεται από την πλευρά των ετεροφυλόφιλων προς άτοµα τα οποία δεν είναι 

ετεροφυλόφυλα (Kitzinger, 1996), το κόστος είναι µεγαλύτερο όταν αυτή 

εκδηλώνεται από τους ίδιους τους οµοφυλόφιλους υπό τη µορφή της 

εσωτερικευµένης οµοφοβίας (Kitzinger, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στην 

οµοφοβία η οποία εκδηλώνεται από τους ετεροφυλόφιλους, ο Herek (1986) τονίζει 

πως πολλοί από αυτούς αισθάνονται άγχος για την εκπλήρωση των προσδοκιών της 

κοινωνίας σχετικά µε το φύλο τους. Προκειµένου, λοιπόν, να επιβεβαιώσουν την 

αίσθηση αρρενωπότητας του φύλου τους, διοχετεύουν το άγχος που τους έχει 

δηµιουργηθεί σε συµπεριφορές απόρριψης των οµοφυλοφίλων. Αυτή η αµυντική 

λειτουργία της οµοφοβίας βοηθάει τους ετεροφυλόφιλους να κατανοήσουν ποιοι είναι 

µέσα από τον ετεροκαθορισµό του ποιοι δεν πρέπει να είναι (Herek, 1987). 

     Σχολιάζοντας τη φωτογραφία µε το αγροτικό αυτοκίνητο (το οποίο απεικονίζει το 

αρρενωπό, ετεροφυλοφιλικό «περιτύλιγµα» που επικαλούνται πολλοί οµοφυλόφιλοι 

προκειµένου να αποσιωπήσουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό), ένας από 

τους συµµετέχοντες δήλωσε «…εκνευρίζοµαι πάρα πολύ γιατί υπάρχουν αρκετοί οι 

οποίοι είναι οµοφυλόφιλοι, ας πούµε, αλλά, φυσικά, δεν…ούτε το λένε, κι είναι αυτοί 

που κράζουν και πιο πολύ. Και…δεν…δε µπορώ, δηλαδή, είναι πάρα πολύ αδιάκριτοι 

και το βλέµµα τους…πάντα. ∆εν τους µπορώ, θέλω να πάρω ένα µαγικό ραβδάκι να 

τους εξαφανίσω[…]Με τσατίζει και µε φοβίζει…εεε…τους φοβάµαι λίγο, να σου πω 

την αλήθεια, γιατί δε ξέρεις πώς αντιδράνε, δηλαδή…είτε εάν είναι straight πώς θα 
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αντιδράσουνε ή αν είναι οµοφυλόφιλοι οι οποίοι κρύβονται, οι οποίοι αντιδράνε 

τελείως…τελείως άσχηµα…».  

 
Φωτογραφία 7. … όλοι οι gay, τέλος πάντων, είµαστε η µικρή µπάµπουσκα[…]νοιώθουµε πιο 
ευάλωτοι… 
 
     Αντίστοιχα, ένας άλλος συµµετέχων, σχολιάζοντας τη φωτογραφία µε τις 

µπάµπουσκες, ταυτίζει τη µικροσκοπική µπάµπουσκα η οποία βρίσκεται στο κέντρο 

του κύκλου, περιτριγυρισµένη από τις µεγαλύτερες, µε τους οµοφυλόφιλους και 

προσπαθεί µε τη χρήση µιας µεταφοράς να δείξει ότι οι οµοφυλόφιλοι, ως 

µειονότητα, δέχονται τις οµοφοβικές πιέσεις τόσο των ετεροφυλόφιλων όσο και την 

υποκρισία των οµοφυλόφιλων εκείνων που δεν τολµούν να διεκδικήσουν τη 

σεξουαλικότητά τους, προτιµώντας να ακολουθήσουν τις επιταγές της νόρµας. 

Σύµφωνα µε τους Allen & Oleson (1999), η εσωτερικευµένη οµοφοβία ορίζεται ως η 

προκατάληψη των ίδιων των οµοφυλοφίλων απέναντι σε άλλους οµοφυλόφιλους, ενώ 

θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια κατά τη διαδικασία ανάληψης µιας 

θετικής οµοφυλοφιλικής ταυτότητας (Cass, 1979). Ακόµη, οι Ross & Rosser (1996) 

προσδιόρισαν τέσσερις διαστάσεις που σχετίζονται µε την εσωτερικευµένη 

οµοφοβία: α) αγωνία σχετικά µε τη δηµόσια αναγνώριση κάποιου ως οµοφυλόφιλου, 

β) αγωνία η οποία σχετίζεται µε το στίγµα του να είναι κάποιος οµοφυλόφιλος πέρα 

από την οµοφυλοφιλική κοινότητα, γ) πόσο άνετα αισθάνεται ένας οµοφυλόφιλος 

όταν βρίσκεται µαζί µε άλλους οµοφυλόφιλους, δ) η ηθική και θρησκευτική αποδοχή 



 21 

του να είναι κάποιος οµοφυλόφιλος. Ο συγκεκριµένος συµµετέχων είναι ένας 

άνθρωπος που τολµά να υπερασπιστεί ανοιχτά τη σεξουαλικότητά του, έτοιµος να 

αντιµετωπίσει τις συνέπειες αυτής του της επιλογής, ωστόσο, όταν τον ρώτησα τι 

συναισθήµατα αντανακλά αυτή η φωτογραφία, η απάντησή του ήταν «Θα έλεγα 

«φόβος»…«ανασφάλεια»…εεε…«θλίψη»…». Επίσης, κι άλλοι συµµετέχοντες µέσα 

από τις φωτογραφίες τους µίλησαν για «πόνο» για «φοβερή ανασφάλεια» και για ένα 

συναίσθηµα «επικείµενου κινδύνου». 

     Βέβαια, όπως αναφέρθηκε ήδη, τόσο θετικά όσο και αρνητικά συναιθήµατα 

εµφανίζονται από την πλευρά ενός οµοφυλόφιλου ατόµου, στην προσπάθεια να 

αναδείξει τη σεξουαλικότητά του. Οι συµµετέχοντες της έρευνας ήταν άτοµα τα 

οποία διεκδικούσαν ενεργά τη σεξουαλικότητά τους µε πολλούς τρόπους: «…ο 

κύκλος µας, µας υποδέχτηκε µια χαρά, δεν είχαµε κανένα πρόβληµα[…]Είναι ότι εάν 

το παρουσιάσεις µε απόλυτο θάρρος και πυγµή, δεν έχει τον λόγο κάποιος να…να σ’ 

αρνηθεί και να µη σ’ αποδεχτεί. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, νοµίζω». Ακόµη, όλοι 

είχαν φτάσει στο σηµείο να υιοθετήσουν µε επιτυχία την ταυτότητα του 

οµοφυλόφιλου άνδρα, όπως συνοψίζει και η φράση «…αυτό είναι η σεξουαλικότητα, 

είναι ένα ζήτηµα άνεσης[…]Αισθάνοµαι άνετα». Η δυσκολία που όλοι τους 

αντιµετωπίζουν προέρχεται από τη δυσφορία που επικρατεί στο κοινωνικό 

κατεστηµένο απέναντι στην οµοφυλοφιλία και, εν γένει, τη διαφορετικότητα. Παρόλα 

αυτά, θα συνεχίσουν να ελπίζουν και να µάχονται για τη σεξουαλικότητά τους, όπως 

υποδηλώνουν κάποιες από τις φωτογραφίες τους, οι οποίες αντανακλούν «έρωτα… 

αυτοπεποίθηση… οικειότητα…επιθυµία». 
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Συµπεράσµατα 

 

     Η συγκεκριµένη έρευνα αποτέλεσε µια προσπάθεια να διαπιστωθεί σε ποιες 

πτυχές της σεξουαλικότητάς τους δίνουν ιδιαίτερη έµφαση έξι οµοφυλόφιλοι άνδρες. 

Μέσα από το φωτογραφικό υλικό και τις αφηγήσεις που βασίστηκαν σε αυτό, 

φαίνεται να αναδύθηκαν τρεις κύριες θεµατικές, στις οποίες αναφέρθηκαν σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό όλοι οι συµµετέχοντες. Αυτές οι θεµατικές αφορούν 

κυρίως στις κοινωνικές προεκτάσεις της οµοφυλοφιλίας, ως ταυτότητας που 

αντιτίθεται στην ετεροφυλοφιλική νόρµα, σε φαινόµενα όπως είναι η οµοφοβία, αλλά 

και στις πιέσεις της κουλτούρας και της θρησκείας στη διαµόρφωση ή εκδήλωση 

ταυτοτήτων που αποκλίνουν από τη νόρµα αυτή. Παράλληλα, οι συµµετέχοντες 

έθιξαν το θέµα των γνωριµιών και των σχέσεων ως συστατικά στοιχεία της 

σεξουαλικότητάς τους, ενώ αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια να αναδείξουν και να 

υπερασπιστούν τη διαφορετικότητά τους. 

     Η έρευνα αυτή υπόκειται σε πληθώρα περιορισµών, όπως, για παράδειγµα, το 

περιορισµένο δείγµα. Ίσως, εάν είχαν συµµετάσχει περισσότερα άτοµα, οι θεµατικές 

που θα ανέκυπταν να ήταν περισσότερες και αρκετά διαφοροποιηµένες από τις ήδη 

υπάρχουσες. Επίσης, το δείγµα αποτέλεσαν κυρίως φοιτητές της µικρής επαρχιακής 

πόλης του Ρεθύµνου. Θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθεί µια παρόµοια έρευνα και σε 

ένα µεγάλο αστικό κέντρο (όπως είναι, παραδείγµατος χάρη, η  Αθήνα), όπου η 

οµοφυλοφιλική κοινότητα είναι περισσότερο συσπειρωµένη και, ίσως, υπάρχουν 

περισσότερες ευκαιρίες να βιώνει ένας οµοφυλόφιλος µια καθηµερινότητα µη 

διαφοροποιηµένη από αυτή των ετεροφυλόφιλων, όπου οι γνωριµίες ίσως 

ακολουθούν άλλα πρότυπα και η έκφραση της σεξουαλικότητάς του δεν αποτελεί 

πρόκληση. Επιπλέον, καλό θα ήταν να υπάρξει και µια παρόµοια µελέτη η οποία θα 

πραγµατεύεται το ίδιο ζήτηµα, αλλά από την πλευρά των λεσβιών, ώστε να µπορούµε 

να εντοπίσουµε τόσο τα κοινά όσο και τα διαφοροποιητικά στοιχεία ανάµεσα στα δύο 

φύλα. 

     Ολοκληρώνοντας, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη για πραγµατοποίηση ερευνών στην 

Ελλάδα αναφορικά µε ζητήµατα που πρόσκεινται στην οµοφυλοφιλική κοινότητα. Η 

εργασία αυτή, αποτέλεσε µία προσπάθεια να ακουστεί η φωνή µιας κοινότητας που 

υφίσταται δυναµικά και η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να καταπιέζεται, να 

περιφρονείται και να αγνοούνται οι ανάγκες και τα δικαιώµατά της. Μελλοντικά, οι 

προβληµατισµοί και οι δυναµικές που ανέκυψαν µέσα από αυτή την εργασία, θα 
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µπορούσαν να αποτελέσουν τροφή για σκέψη σε επίπεδο παρέµβασης, προκειµένου 

να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των οµοφυλόφιλων ατόµων, ως ισότιµων µελών της 

ελληνικής κοινωνίας και όχι ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας. 
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