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1. Εισαγωγή 

 

 Μία εμβάθυνση ή ακόμη και μία «περιήγηση» στα θεωρητικά οικοδομήματα 

που επιχειρούν να εξηγήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία και να εντοπίσουν τις 

κανονιστικές εκείνες νόρμες της οργάνωσης σε συναισθηματικά, γνωστικά, 

συμπεριφορικά ή όπως αλλιώς νοούμενα στάδια ή φάσεις της διαμόρφωσης 

ταυτότητας ομοφυλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού σε άνδρες και σε 

γυναίκες, οδηγεί στην αναγνώριση πολλών εννοιών ετερόκλιτων επιστημονικών 

καταβολών. Τα μοντέλα που εδώ και δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί με αντικείμενο τη 

διερεύνηση που προσδιορίστηκε πριν, επί της ουσίας αποτελούν απόρροιες του 

εντοπισμού κοινών παρονομαστών στην πορεία των ομοφυλοφίλων προς την 

απόκτηση της σεξουαλικής τους ταυτότητας και την ενσωμάτωση αυτής στη 

συνολική- σύνθετη ταυτότητα του εαυτού. Οι βασικές κοινές αυτές ορίζουσες, όπως 

διαπιστώνεται στη συνέχεια, αφορούν σε πρώτο επίπεδο στην θεώρηση του 

ομοφυλόφιλου ατόμου ως αναπτυσσόμενου ψυχολογικά και κοινωνικά οργανισμού, η 

αναπτυξιακή πορεία στην οποία εμπλέκεται μάλιστα, αποτελεί μία κατά βάση 

αναδιαμορφωτική της πρότερης σεξουαλικής ταυτότητας διαδικασία, που -μέσω 

σαρωτικών και ψυχοφθόρων πολλές φορές διεργασιών- οδηγεί στην αποκάλυψη -αν 

και όχι για όλα τα μοντέλα-, και σίγουρα στην αυτοαποκάλυψη των ομοφυλόφιλων 

αισθημάτων. Στη συνέχεια αναγνωρίζεται πως η ούτως ή άλλως καταλυτική 

διαδικασία του να ανακαλύπτει κανείς τον εαυτό του ξανά, να τον επαναπροσδιορίζει 

και να τον ανασυνθέτει τρόπω τινά, εντείνεται ψυχολογικά, καθώς το άτομο 

αποδεχόμενο σε όποιο βαθμό τα ομοφυλόφιλα συναισθήματα του, αντιτίθεται σε (και 

δέχεται) επιθέσεις από εσωτερικευμένες αλλά και εκπορευόμενες από το κοινωνικό 

πλαίσιο ομοφοβικές και επικριτικές στάσεις. Τέλος κοινή παραδοχή αποτελεί πως 

στην ομοφυλοφιλία, ως κομμάτι του εαυτού ατόμων, που με κριτήριο αυτό ακριβώς 

το χαρακτηριστικό καταπιέζονται ή τίθενται στο περιθώριο της ετεροφυλοφιλικής 

κοινωνίας, μπορεί να αποδοθεί ο ρόλος του κοινού παρονομαστή, του σημείου 

αναφοράς μίας κοινωνικής, μειονοτικής ομάδας, τα μέλη μάλιστα των οποίων έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να μελετηθούν, 

όπως προαναφέρθηκε, σε φάσεις ή στάδια. 

 Προσεγγίζοντας λοιπόν, τις σχετικές με τα παραπάνω θεωρήσεις και 

εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της διαμόρφωσης της ταυτότητας ως μίας 
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ψυχολογικής έντασης αναμορφωτικής διαδικασίας, η παρούσα μελέτη επιχειρεί 

αρχικά τον προσδιορισμό των ψυχολογικών διεργασιών που την αφορούν, 

ανασκοπώντας τις θεωρητικές και ερευνητικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων 

μοντέλων. Εμβαθύνοντας στα μοντέλα αυτά, στέκεται στην αποδοχή καθολικά της 

άποψης πως η ομοφυλοφιλική ταυτότητα αποτελεί το ζητούμενο μίας «ελεγχόμενης» 

θεωρητικά, μέσω φάσεων πορείας ανάπτυξης αλλά και πως αυτά τα σαφώς ορισμένα 

πλαίσια δεν ξεπερνούν την προσωπική τάση, φύση, διαμόρφωση του χαρακτήρα του 

ιδίου του ομοφυλόφιλου ατόμου. Όπως όλες οι ψυχικής έντασης καταστάσεις, η 

διαμόρφωση σεξουαλικής ταυτότητας επιδρά επί του εαυτού, επιφέρει αλλαγές σε 

αυτόν και ενδεχομένως σε βασικά σχήματά του, χωρίς αυτό να αναιρεί την 

επενέργεια του εαυτού επί της διαδικασίας, ο οποίος θα την σχηματοποιήσει, θα την 

προσαρμόσει σε ένα βαθμό και θα πορευτεί τέλος μέσω αυτής βάσει των προσωπικών 

του χαρακτηριστικών, της δικής του προσωπικότητας. 

 Η τελευταία αυτή διαπίστωση είναι που υπέδειξε την προοπτική, την 

δυνατότητα και την οδό για τη διερεύνηση της σύνδεσης της θεωρίας του δεσμού με 

τη διαμόρφωση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, όπως αυτή σχηματοποιείται μέσω 

των μοντέλων ανάπτυξης. Το σκεπτικό είναι σχετικά απλό και μάλλον λογικό αλλά η 

ίδια η διερεύνηση, όπως εύκολα προκύπτει μελετώντας τις παρακάτω ενότητες, 

πολύπλοκη. Η διαδραστική φύση της ανάπτυξης ταυτότητας ανάμεσα στον εαυτό και 

το κοινωνικό πλαίσιο, που επισημαίνεται κατά κόρον σε θεωρητικές και ερευνητικές 

τοποθετήσεις, δεν είναι δυνατό να μην εμπεριέχει την αντανακλώμενη επί της ουσίας 

του συγκεκριμένου θέματος διαδραστική σχέση ανάμεσα στον εαυτό και τους 

άλλους, σε επίπεδο αυτή τη φορά διαπροσωπικών δεσμών με άτομα που αφορούν και 

επηρεάζουν τη ζωή του ατόμου καθημερινά(γονείς, ερωτικοί σύντροφοι, φίλοι 

κ.ο.κ.). Ο συλλογισμός αυτός παραπέμπει στην τοποθέτηση του Bowlby σχετικά με 

το άτομο ως ψυχολογικό και βιολογικό οργανισμό, που υφίσταται, αναπτύσσεται και 

κινείται σε ένα πλαίσιο-δίκτυο ατέρμονων, συνεχώς μεταβαλλόμενων και ικανών να 

λειτουργούν ως κίνητρα και αναχαιτίσεις σε συναισθηματικές, γνωστικές και 

συμπεριφορικές  διαδικασίες, διαπροσωπικών σχέσεων (Καφέτσιος, 2005), ενώ 

συγχρόνως αποτελεί το εφαλτήριο, αρχικά για την αναζήτηση μελετών που 

επιδιώκουν αυτή τη σύζευξη των δύο πεδίων και στη συνέχεια την οργάνωση και 

διεξαγωγή της ερευνητικής μελέτης που παρουσιάζεται στο τέλος. 
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  Η θεωρία δεσμού αποτέλεσε με τη στοιχειοθέτηση και εισήγησή της μία 

πρωτοποριακή θεώρηση του ατόμου, με εφαρμογές επί θεωρητικών ερευνητικών και 

θεραπευτικών πεδίων. Ο τρόπος με τον οποίο συζευγνύει συναισθηματικών, 

γνωστικών και συμπεριφορικών καταβολών διεργασίες, καταστάσεις και δεξιότητες 

υπό το πρίσμα νοητικών σχημάτων, που έχουν τη βάση τους σε αυτή καθαυτή τη 

σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων καθ’ όλη την πορεία της ζωής ως συνιστωσών 

των σχημάτων αυτών ή ως περιοχές για την επενέργεια και εκδήλωση τους, είναι που 

της αποδίδει τον πρωτοποριακό και άμεσο ως προς την επικοινωνία του 

εννοιολογικού περιεχομένου της χαρακτήρα. Στα πλαίσια της θεωρίας δεσμού 

επιτυγχάνεται ο συγκερασμός αρκετών θεωρητικών τοποθετήσεων σχετικά με τον 

εαυτό και τη διαμόρφωση του, και εκπληρώνονται προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

του ετερόκλιτου επιστημονικού προσανατολισμού επιτρέποντας έτσι την ευελιξία και 

μεγάλη εφαρμογή της, τόσο σε ερευνητικά όσο και θεραπευτικά πεδία της ψυχικής 

υγείας. Η στροφή λοιπόν, σε μία βασισμένη στη θεωρία δεσμού παρατήρηση και 

πλαισίωση της διαμόρφωσης ταυτότητας, φαίνεται μία κίνηση λογική όσο λογική 

είναι και η προσδοκία πολλών και ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων από αυτήν. Αυτό 

επιχειρεί και η παρούσα μελέτη τόσο θεωρητικά, όσο και ερευνητικά, συναντώντας 

όμως κάποιες δυσκολίες. 

 Η βιβλιογραφία και σύγχρονη αρθρογραφία κάνει εκτενέστατη αναφορά -με 

μία πραγματικά εντυπωσιακή ανταπόκριση αποτελεσμάτων σε σχετική αναζήτηση- 

στην σχεδόν με κάθε κατεύθυνση και αφορώντας κάθε σχεδόν παράγοντα της πορείας 

της ζωής του ατόμου, μελέτη και εφαρμογή της θεωρίας δεσμού. Η παραπάνω 

διαπίστωση βέβαια, αφορά κυρίως σε ετεροφυλόφιλα άτομα ή εν πάση περιπτώσει 

δεν ισχύει όταν αναζητά κανείς ευθείες συνδέσεις ανάμεσα στη θεωρία δεσμού και 

στις αναφορές για τη διαμόρφωση της ανδρική και γυναικείας ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας. Το γεγονός αυτό ήταν που καθόρισε και τον τρόπο με τον οποίο 

στοιχειοθετήθηκε η παρούσα προσπάθεια. 

 Ενδεχομένως λοιπόν, ευθείες συσχετίσεις να μην συγκεντρώνουν το 

επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά η σύνδεση είναι δυνατή μέσω «πλαγίων» οδών- αν 

μπορούμε να ονομάσουμε έτσι την αναζήτηση των κοινών παρονομαστών για την 

επίδραση του τύπου δεσμού και αυτήν της ανάπτυξης σεξουαλικής ταυτότητας στους 

ομοφυλοφίλους μέσω των αποτελεσμάτων τους και των μεσολαβουσών τους στην 

ψυχική κατάσταση του ατόμου, με όλο το πιθανό εννοιολογικό περιεχόμενο αυτής. 
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Αυτό επιδιώκεται στο πρώτο θεωρητικό μέρος, ενώ μια ερευνητική προσπάθεια 

ανάλογου προσανατολισμού παρουσιάζεται στο τέλος. Η προσπάθεια αυτή σε καμία 

περίπτωση δεν επιχειρεί να καλύψει κενά, όπως αυτά που εντοπίζονται παραπάνω, 

ενώ πρέπει να εκτιμηθεί ως υποστηρικτική, εμπειρική συνέχεια της θεωρητικής 

τοποθέτησης του πρώτου μέρους (μόνο έτσι άλλωστε μπορεί να αξιολογηθεί και η 

ερμηνευτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων της), που στην πιο αισιόδοξη 

περίπτωση αποκαλύπτει τις δυνατότητες για ευθείς συσχετισμούς  και τοποθετείται 

ως προς τον τρόπο προσέγγισης αυτών αλλά και των ερμηνειών τους. 

  

 

2. Η ταυτότητα του φύλου  

 

 Για την  παρούσα μελέτη, που φιλοδοξεί να προσεγγίσει, αρχικά τουλάχιστον, 

την έννοια, τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται σε 

θεωρητικά πλαίσια η διαμόρφωση της ανδρικής και γυναικείας ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας, η ταυτότητα του φύλου δεν αποτελεί ένα θέμα στο οποίο επιδιώκει να 

τοποθετηθεί και συνεπώς με τις παρακάτω αναφορές δεν προσανατολίζεται προς μία 

τέτοια κατεύθυνση. Παρόλαυτα, η επιγραμματική παράθεση βασικών θεωρήσεων 

σχετικών με την ανάπτυξή αυτής, καθώς και των σχετικών με το ρόλο της 

συμπεριφορών αποτελεί μία  παραπεμπτική σε βασικές διαστάσεις του θέματος που 

μας απασχολεί, ευκαιρία. Η σκέψη αυτή οφείλεται σε πρώτο επίπεδο στο ότι, όπως θα 

αναλυθεί σε άλλες ενότητες, η σεξουαλική ταυτότητα νοείται ως αναπόσπαστο μέρος 

της συνθέτης/συνολικής ταυτότητας ή τουλάχιστον -και αυτό αναφέρεται στους 

ομοφυλόφιλους για λόγους που θα διερευνηθούν διεξοδικά- μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

μόνο ολοκληρώνεται. Προχωρώντας στην επόμενη ενότητα μας δίνεται η ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε ετερόκλιτες τοποθετήσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 

συναπαρτίσματος της ενιαίας ταυτότητας, αυτήν του φύλου. Επιπλέον, η πολύπλοκη 

κάποιες φορές αναπτυξιακή πορεία που περιγράφεται για την ταυτότητα από 

διάφορες θεωρήσεις, μας βοηθά -ως μέτρο σύγκρισης τρόπω τινά – να αντιληφθούμε 

σε ένα βαθμό, τόσο την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης της ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας -σε άλλα φυσικά πλαίσια- και κυρίως το βάρος της τοποθέτησης που 

επισημαίνει την επιπλέον επιβάρυνση με την οποία επιφορτίζονται οι ομοφυλόφιλοι, 

ως ειδική μειονοτική ομάδα, που μέσα σε μία ετεροφυλοφιλική και πολλές φορές 
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φέρουσα ομοφοβικές και επικριτικές ως προς τους ομοφυλόφιλους στάσεις, κοινωνία, 

περνούν δια μέσω  ούτως ή άλλως σαρωτικών και αναδιαμορφωτικών διαδικασιών, 

προχωρώντας στις αναπτυξιακές φάσεις ή στάδια της σεξουαλικής τους ταυτότητας. 

Τέλος, η επιλογή της αναφοράς στην ταυτότητα του φύλου και τις σχετικές με το 

ρόλο του συμπεριφορές συγκεκριμένα, βασίστηκε και στην ιδιαίτερη σημασία που 

αυτή έχει καθ’ όλη την πορεία της ζωής, σε επίπεδο καθημερινότητας.(Goldenberg & 

Goldenberg, 2000). 

 

 

3. Η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου και του ρόλου του φύλου υπό το 

πρίσμα βασικών θεωρήσεων 

 

3.1. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση 

 

Επιχειρώντας κανείς να προσεγγίσει την φροϋδική εξήγηση του θέματος της 

ανάπτυξης της ταυτότητας, συναντά ένα θεωρητικό οικοδόμημα, το οποίο 

θεμελιώνεται από τις εσωτερικές συγκρούσεις  που προκύπτουν στο νεαρό παιδί  και 

τα συνακόλουθα αυτών συναισθήματα ενοχών και φόβου, ενώ, ανεγείρεται σε σαφώς 

διαχωρισμένα στάδια, στα πλαίσια των οποίων λαμβάνουν χώρα διάφορες 

ψυχολογικές διαδικασίες. Η βασική διαδικασία που περιγράφει ο  Freud, είναι αυτή 

της ταύτισης, η οποία μάλιστα εμφανίζεται διαφοροποιημένη ανάμεσα στα δύο φύλα, 

βάσει κριτηρίων που δεν αφορούν τόσο στα χρονικά σημεία πραγμάτωσής της, αλλά 

στο τελικό αντικείμενο της προσκόλλησης του παιδιού. Έτσι, εντοπίζεται η 

πρωτογενής ταύτιση του αγοριού –στην βρεφική  ακόμη ηλικία – με τη μητέρα, ως 

απόρροια του φυσικού δεσμού τους λόγω της ύπαρξης και κάλυψης βασικών 

αναγκών. Από την πρωτογενή ταύτιση και μέσω του φαλλικού σταδίου και του 

Οιδιπόδειου συμπλέγματος, το αγόρι διαφοροποιείται από το αρχικό αντικείμενο 

προσκόλλησης και ταυτίζεται με τον πατέρα. Η διαφοροποίηση αυτή συμπίπτει με 

την αρχική ικανότητα του βρέφους να αναγνωρίζει πως κάποια εξωτερικά του εαυτού 

αντικείμενα του μοιάζουν και συνεπώς να τα μιμείται, καθώς και την μεταγενέστερη 

τάση του νεαρού παιδιού να δημιουργήσει έναν εαυτό σύμφωνα με κάποιο 

πρότυπο.(Freud, 1921/1949, 1933/1964 in Cole & Cole2001). 
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Στην περίπτωση των γυναικών η τελική ταύτιση με το άτομο του ίδιου φύλου 

δεν προκύπτει μέσω διαφοροποίησης, αλλά μέσω προσεταιρισμού. Οι εσωτερικές 

συγκρούσεις προκύπτουν εξαιτίας του ανταγωνισμού με τη μητέρα και την αρνητικής 

έκβασης σύγκριση με τα αγόρια επιφέροντας αισθήματα ενοχής και φόβου. Σύμφωνα 

με τη φροϋδική ματιά, αυτή η ίδια διαδικασία είναι που εξηγεί αρκετές αδυναμίες και 

ψυχολογικά ελλείμματα των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες, μία εκτίμηση η 

οποία επέφερε αντιδράσεις και επικρίσεις. 

Μεταγενέστερες αναδιαπραγματεύσεις της ανάπτυξης του φύλου ανάλογου 

προσανατολισμού, επισήμαναν το αμφίδρομο της διαδικασίας της ταύτισης με τους 

γονείς (Chodorrow,1974 in Cole & Cole 2001). Στα πλαίσια  της ανακατασκευής 

αυτής, τέθηκαν και διαφορετικά χρονικά όρια των βασικών για την ψυχαναλυτική 

προσέγγιση διεργασιών τοποθετώντας την εκκίνηση τους στην βρεφική ηλικία. Ο 

Oren Gozlan, με μια πιο σύγχρονη ματιά, εκτιμά πως η κατάκτηση της ταυτότητας 

του φύλου αποτελεί ένα τραύμα επί της ουσίας αφού στην πραγματικότητα αφορά σε 

μία επιλογή που κάνει το άτομο προκείμενου να εφησυχάσει την έντονη και επώδυνη 

συντριβή του εαυτού από τις επιθυμίες και τις ορμές του. (Oren Gozlan, 2008). 

 

3.2. Ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλλου μέσω παρατήρησης και μάθησης 

 

Υπό το πρίσμα αυτής της προσέγγισης, η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου 

αποδεσμεύεται πλήρως από τις πολύπλοκες εσωτερικές συγκρούσεις και διεργασίες 

τη ψυχαναλυτικής θεωρίας, ενώ γνωσιακές διαδικασίες παρουσιάζονται να την 

καθορίζουν. Η άμεση παρατήρηση και ενίσχυση αποτελούν, για τους θεωρητικούς 

της κοινωνικής μάθησης, τα θεμέλια της κατάκτησης τόσο της ανδρικής όσο και της 

γυναικείας ταυτότητας. Ο Bandura, επισημαίνει τη σημασία των εντυπώσεων που 

δημιουργούνται  στα παιδιά για τους ρόλους και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

πραγματώνονται στα δύο φύλα, καθώς και την συμμετοχή του περιβάλλοντος στην 

κατάληξη του ατόμου να ταυτίζεται με ένα από τα δύο φύλα.(Cole & Cole, 2001) 

Τα παιδιά παρατηρούν το περιβάλλον τους και μπαίνουν στη διαδικασία να 

μιμηθούν τα άτομα του ιδίου με το δικό τους φύλου. Η θετική ή αρνητική στάση του 

περιβάλλοντος απέναντι στη μίμηση των «σωστών» ή «λάθος» προτύπων 

σχηματοποιεί τις εντυπώσεις των παιδιών για τον ανδρικό και το γυναικείο ρόλο, ενώ 

διασαφηνίζει τις προσδοκίες του περιβάλλοντος σε σχέση με το παιδί. Προκειμένου 
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επομένως να επιτευχθεί η μάθηση προϋποτίθεται η διαδικασία της μίμησης, η οποία 

με τη σειρά της εξαρτάται από την εκπλήρωση πέντε σημαντικών παραγόντων: της 

διαθεσιμότητας της προς μάθηση συμπεριφοράς, της προσοχής στο μοντέλο που την 

εκπληρώνει, της μνήμης των μαθημένων συμπεριφορών, της διεργασίας κινητικής 

αναπαραγωγής και τέλος του κινήτρου στο οποίο προσβλέπει το παιδί. (Bandura, 

1969 in Cole & Cole, 2001). Η σημασία της ενίσχυσης από το περιβάλλον 

εντοπίζεται στην παρατήρηση της καθημερινότητας των παιδιών, γεγονός που εξάρει 

τη σημασία της. (Fagot, 1978a, 1978b in Cole & Cole, 1999). 

 

3.3. Γνωστική- Αναπτυξιακή θεωρία 

 

Η αναπτυξιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του φύλου και των αντίστοιχων με 

το ρόλο του συμπεριφορών, αποκηρύσσει τόσο την σημασία των έντονων 

ψυχολογικών συγκρούσεων της φροϋδικής ματιάς, όσο και την παθητικότητα του 

αναπτυσσόμενου «υπό όρους» κοινωνικής μάθησης παιδιού. Ο βασικός εκφραστής 

της συγκεκριμένης θεωρίας εστίασε και υπογράμμισε για πρώτη φορά τη σημασία 

της αντίληψης και στάσης του ίδιου του παιδιού απέναντι στο φύλο του ( Kohlberg, 

1966 in Cole & Cole, 2001). Με βάση τη συλλογιστική του  Kohlberg, η προσοχή του 

μελετητή της ανάπτυξης της ταυτότητας πρέπει να στραφεί στην εννοιολογική 

ανάπτυξη. Η αναγνώριση του εαυτού ως ατόμου του ενός από τα δύο φύλα, η 

αποδοχή του επί της ουσίας εννοιολογικού πλαισίου της πραγματικότητας αυτής, 

καθώς και της σταθερότητας και μονιμότητάς της, αντιπαραβάλλεται στην απλή 

μίμηση μοντέλων και την περιβαλλοντική ενίσχυση.(Kohlberg, 1966 in Cole & Cole, 

2001) 

Αυτό που μοιάζει να καθορίζει την ανάπτυξη και υιοθέτηση της ταυτότητας 

του φύλου είναι οι δύο βασικές έννοιες της μονιμότητας και σταθερότητας. Ειδικά η 

σταθερότητα του φύλου προσδιορίζεται ως η προϋποτιθέμενη εκείνη ορίζουσα που 

επιτρέπει την μεταγωγή στο επόμενο στάδιο της μονιμότητας και της συνακόλουθής 

της αποδοχής της ταυτότητας. Το περιβάλλον συμμετέχει ενισχύοντας ή 

απορρίπτοντας συμπεριφορές στην κατανόηση και αποδοχή του εννοιολογικού 

περιεχομένου του κάθε βήματος.  

Παρόλαυτα, η αδυναμία να υποστηριχθούν τα θεωρητικά δεδομένα 

ερευνητικά, οδήγησαν σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με το χρονικό σημείο έναρξης 
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των διεργασιών τοποθετώντας την σε μικρότερη της αρχικής ηλικίας.(Bem, 1989; 

Frey & Ruble; Slaby & Frey, 1975 in Bussey & Bandura, 1999). 

 

3.4. Η θεωρία του σχήματος του φύλου- Η σχέση της έννοιας των Ε.Μ.Δ. με την 

έννοια του σχήματος μέσω του παραδείγματος του νοητικού σχήματος για το 

φύλο 

 

Η συμμετοχή του περιβάλλοντος στη  διαμόρφωση της ταυτότητας δρα επίσης 

έμμεσα, για τους θεωρητικούς του σχήματος του φύλου. Ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματώνεται η επιρροή αυτή, αποκαλύπτεται μέσω ενός νοητικού σχήματος, μιας 

γνωστικής δομής. (Cole & Cole,1999). Η θεωρία για το σχηματισμό και την 

εγκαθίδρυση νοητικών σχημάτων αφορά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και 

εξηγεί την διαμόρφωσή τους σε συγκεκριμένα πλαίσια και με συγκεκριμένους 

κανόνες. Στην περίπτωση της ταυτότητας του φύλου έχουμε την διαμόρφωση ενός 

νοητικού μοντέλου που περιέχει και διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικές με το φύλο 

και τα χαρακτηριστικά του. Η δομή αυτή παραμένει ενεργή και παρεμβαίνει στον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και ανακαλούνται οι σχετικές με το περιεχόμενο 

της πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προκειμένου να αρχίσει η ανάπτυξη 

της ταυτότητας, σύμφωνα με τη θεωρία του σχήματος, προϋποτίθεται η κατάκτηση 

της γνώσης του ανήκειν σε μία ομάδα που την καθορίζει το χαρακτηριστικό του 

φύλου, αλλά και της γνώσης πως και οι άλλοι ανήκουν σε μία από τις ομάδες των 

ανδρών ή των γυναικών. Αυτοί οι δύο όροι και όταν αυτοί πληρούνται, είναι που 

φέρνουν το παιδί στην πλεονεκτική θέση να διευρύνει το νοητικό σχήμα που 

διαμόρφωσε για το φύλο, συμπεριλαμβάνοντας  ποικιλόμορφες πληροφορίες που 

σχετίζονται με το ανδρικό και το γυναικείο φύλλο με μεγαλύτερη ελευθερία και 

ασφάλεια. (Levy & Firush, 1993; Martin, 1995; Martin & Halverson, 1988 in Bussey 

& Bandura, 1999)Η κατηγοριοποίηση ή καλύτερα η οργάνωση εννοιολογικά 

φορτισμένων πληροφοριών σε νοητικά σχήματα αποτελεί από μόνη της το κίνητρο 

για την ανάπτυξη της ταυτότητας, καθώς παροτρύνει το παιδί - προκειμένου το ίδιο 

το  σχήμα να εκπληρωθεί – να επιθυμεί να ανήκει αλλά και να διεκπεραιώνει 

συμπεριφορές και στάσεις που αφορούν στο φύλο του.  Επομένως, μπορεί κανείς να 

προβεί στην διατύπωση, πως όσο πιο σταθερά δομημένο εμφανίζεται ένα νοητικό 
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σχήμα, τόσο πιο διευρυμένο και ανοιχτό σε πληροφορίες αναμένεται να είναι, 

εκπληρώνοντας έτσι με μεγαλύτερη επιτυχία τον εκάστοτε αναπτυξιακό του στόχο. 

Παρατηρώντας τη συλλογιστική που ορίζει τα πλαίσια στα οποία 

σχηματοποιείται και νοείται ένα νοητικό σχήμα, είναι δύσκολο να παραβλέψει κανείς 

τους συσχετισμούς των συγκεκριμένων εννοιολογικών μοντέλων με τα ενεργά 

μοντέλα δεσμού. Το παράδειγμα του σχήματος για την ταυτότητα του φύλου 

αποτελεί μία ευκαιρία να μελετηθεί η ενδιαφέρουσα συνάφεια της έννοιας των 

ενεργών μοντέλων δεσμού από την έννοια του σχήματος. Tο νοητικό σχήμα για την 

ταυτότητα το φύλου αποτελεί μία δομή που συντίθεται μέσω γνωστικών- γνωσιακών 

διεργασιών, νοείται μέσω γνωστικών –γνωσιακών διεργασιών και αντικατοπτρίζονται 

-με τη μορφή δράσεων πολλές φορές - επί γνωστικών- γνωσιακών διεργασιών. 

Ανάλογη χροιά λοιπόν, είναι λογικό να παίρνει και η προσέγγιση των 

συναισθηματικών εμπειριών και εκφράσεων υπό την  ισχύ  νοητικών σχημάτων. Το 

σχήμα της ταυτότητας του φύλου δεν αγνοεί τις συναισθηματικές αντιδράσεις ή 

εμπειρίες αλλά αντιθέτως επιχειρεί να τις συμπεριλάβει και να τις εξηγήσει στα 

πλαίσια του οικοδομήματος που αφορά στις γνωστικές λειτουργίες. Τα ενεργά 

μοντέλα δεσμού διαφοροποιούνται σε αυτό το σημείο. Έτσι εντοπίζεται πως τα 

ενεργά μοντέλα δεσμού αποτελούν τις πολυδιάστατες απεικονίσεις του εαυτού, των 

άλλων και των σχέσεων που προκύπτουν και πλαισιώνονται από συναισθηματικές 

διεργασίες (Καφέτσιος, 2005). Αυτό το γεγονός τους αποδίδει την ιδιότητα να είναι 

δυναμικά, καλύπτοντας ως σημεία αναφοράς ένα μεγάλο φάσμα διεργασιών. Ο 

Bowlby, ως εισηγητής του όρου συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία των 

συναισθηματικών διεργασιών επί όλων των εκφάνσεων των κατά τα άλλα γνωστικά 

νοούμενων για τον ίδιο, ενεργών μοντέλων δεσμού.(Καφέτσιος, 2005 ). Το αν οι 

συναισθηματικές αυτές διεργασίες ή αντιδράσεις είναι συνειδητές ή ασυνείδητες και 

το κατά πόσο και με ποιο τρόπο λειτουργούν στα ενεργά μοντέλα δεσμού είναι 

θέματα που προσεγγίζονται από θεωρητικούς είτε του χώρου των συναισθημάτων, 

είτε της γνωστικής ψυχολογίας, προκειμένου όμως να γίνουν κατανοητά τα ενεργά 

μοντέλα δεσμού είναι απαραίτητη μία θεώρηση τους και από τους δύο αυτούς 

θεωρητικούς και ερευνητικούς χώρους.   
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3.5. Κοινωνική- Γνωστική θεωρία 

 

Προκειμένου να εξηγηθεί και να σχηματοποιηθεί η ανάπτυξη της ταυτότητας 

του φύλου, αλλά και οι σχετιζόμενες με το ρόλο του αντιδράσεις, οι διαφορετικές 

θεωρήσεις στάθηκαν σε κάποια κομβικά για τη διαδικασία αυτή σημεία. Οι 

κοινωνική-γνωστική προσέγγιση διερεύνησε και διατύπωσε απόψεις, αρκετά 

διαφοροποιημένες από τις υπόλοιπες θεωρήσεις, όσον αφορά στις τρεις -όπως 

αριθμούνται από τον Bandura (1999)-   διαστάσεις της ανάπτυξης της ταυτότητας 

ανδρικού και γυναικείου φύλου. (Bussey & Bandura, 1999) 

Ως πρώτο επίπεδο ή διάσταση ανάλυσης του θέματος της ανάπτυξης 

ταυτότητας, οι διαφορετικών κατευθύνσεων θεωρητικοί υποδεικνύουν τις ορίζουσες 

εκείνες, που καθορίζουν, σχηματοποιούν, τροφοδοτούν τη διαδικασία ανάπτυξης 

ταυτότητας του φύλου, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της και τον τρόπο που 

αυτή εμφανίζεται να δρα. Η κοινωνική-γνωστική ματιά ανέδειξε τις 

κοινωνικοσυγκροτούμενες δομές, την κατανόηση και τη στάση του ατόμου απέναντί 

τους, ως τους καθοριστικούς για την ανάπτυξη ταυτότητας φύλου και της 

πραγμάτωσης του ρόλου του παράγοντες Στη δεύτερη διάσταση η κοινωνική 

γνωστική θεωρία επιχειρεί την ενοποίηση των ψυχολογικών και κοινωνικών 

οριζουσών σε ένα ενιαίο αντιληπτικό σύστημα – πλαίσιο. Με βάση αυτή τη 

συλλογιστική παρουσιάζεται ένα πολυδιάστατο, κοινωνικά τροφοδοτούμενο μοντέλο. 

Το τρίτο επίπεδο ενδιαφέροντος και διάστασης των θεωριών σχετικά με την 

ανάπτυξη ταυτότητας αφορά στο χρόνο που αυτή πραγματώνεται - ό,τι κι αν σημαίνει 

και περιλαμβάνει αυτό. Η κοινωνική-γνωστική θεώρηση αντιλαμβάνεται τη 

διαδικασία της ανάπτυξης ανδρικής ή γυναικείας ταυτότητας και των συμπεριφορών 

που προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο ρόλο, ως διαρκώς επαναδιαπραγματεύσιμες 

και επαναπροσδιοριζόμενες στην πορεία της ζωής έννοιες. Προτείνει διαφορετικά 

πως η διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου δεν αφορά σε ένα φαινόμενο της 

παιδικής ηλικίας που ολοκληρώνεται σε κάποιο σημείο ή με το πέρας αυτής, άλλα σε 

έναν ενεργό σε όλη την πορεία της ζωής μηχανισμό (Bussey & Bandura, 1999).  
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4. Η ανάπτυξη της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας 

 

Η προηγούμενη ενότητα παρουσιάζει επιγραμματικά θέσεις και σκέψεις, 

διαφορετικού θεωρητικού προσανατολισμού, σχετικές με τη διαμόρφωση του φύλου 

στα ετεροφυλόφιλα άτομα. Το εγχείρημα αυτό επιχειρείται ξανά στην ενότητα που 

ακολουθεί, εστιάζοντας στις θεωρητικές αναφορές στην ομοφυλόφιλη σεξουαλική 

ταυτότητα αυτή τη φορά. Ο διαχωρισμός με κριτήριο το σεξουαλικό προσανατολισμό 

δεν πρέπει να γενικευτεί ούτε να οριστικοποιηθεί. Γεγονός είναι πως αν το θέμα της 

ανάπτυξης της ταυτότητας αναλυθεί διεξοδικά, πλήθος φαινομένων που αφορούν 

στην ομοφυλόφιλη ταυτότητα εξηγείται, ενώ κατά κάποιο ο μελετητής θα 

διαπιστώσει το ενιαίου του θέματος, που όμως χρίζει διευκρινήσεων στην περίπτωση 

των ομοφυλοφίλων, ως ομάδα αναπτυσσόμενων ως προς την σεξουαλική τους 

ταυτότητα άτομων.  

 

4.1. Κεντρικοί άξονες των θεωριών για τη διαμόρφωση της ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας 

 

Η σχετική με την ανάπτυξη της ομοφυλόφιλης ταυτότητας αρθρογραφία και 

βιβλιογραφία αναφέρεται και επανέρχεται συχνά στο όνομα της Vivienne Cass, 

εισηγήτριας του μοντέλου για τη διαμόρφωση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας 

(Homosexual Identity Formation model, -Cass, 1979). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

πρωτοπαρουσιάστηκε το 1979 και έκτοτε αναθεωρήθηκε από την ίδια την Cass, αλλά 

και αποτέλεσε σημείο αναφοράς, τόσο για την επαναδιαπραγμάτευση παλαιότερων 

εργαλείων για τη «μέτρηση» της ανάπτυξης ταυτότητας, όσο και της νοοτροπίας που 

χαρακτήριζε την επιστημονική αυτή περιοχή. Το θεωρητικό μοντέλο διαμόρφωσης 

ταυτότητας,  όπως και άλλες θεωρητικές, αρχικά, κατασκευές σηματοδοτούν τη 

μεταστροφή του κλίματος και της φορτισμένης ηθικολογικά επιστημονικής 

προσέγγισης, όταν μελετούνταν φαινόμενα σχετικά με την ομοφυλοφιλία. Εδώ και 

κάποιες δεκαετίες λοιπόν, εγκαταλείπεται σταδιακά η προσπάθεια να δοθούν αιτιακές 

εξηγήσεις για την ομοφυλοφιλία, καθώς και η θεώρηση των ομοφυλοφίλων ως 

ατόμων που χρήζουν βοήθειας όσον αφορά στην προσαρμογή τους ή ακόμη και στην 

αποκατάσταση τους, αφού βρουν φυσικά λύση σε υποτιθέμενα ή πραγματικά 

προβλήματά τους. Σε αντιπαραβολή όλων των παραπάνω, τα μοντέλα ανάπτυξης -
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διαμόρφωσης  της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας και οι περιβάλλουσες  αυτών θεωρίες, 

εστίασαν στην εμπειρία της ομοφυλοφιλίας όπως αυτή βιώνεται  από τα ίδια τα 

άτομα και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η σεξουαλική τους 

ταυτότητα. 

Στα πλαίσιά τους η διαμόρφωση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας –και αυτό 

αφορά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες – εξισώνεται με τις έννοιες της 

αναπροσαρμογής της κοινωνικής ταυτότητας, τη διαδικασία της αποκάλυψης και 

αποδοχής της σεξουαλικής ταυτότητας (όπως μάλλον αποδίδεται ο όρος coming out) 

και την απόκτηση σεξουαλικής ταυτότητας (Troiden, 1989). Οι έννοιες αυτές από τη 

φύση τους υπονοούν την αδυναμία να προσδιοριστούν τα ηλικιακά πλαίσια στα οποία 

λαμβάνουν χώρα οι διάφορες διεργασίες που τις απαρτίζουν ή τις χαρακτηρίζουν, 

καθώς και την μοναδική ανά άτομο βίωση τους. Αυτή η πραγματικότητα της 

μοναδικής για το κάθε ομοφυλόφιλο άτομο πορείας –όχι μόνο ως προς την χρονική 

στιγμή εκκίνησης και πραγμάτωσης της ταυτότητας όπου αυτή προκύπτει, αλλά και 

ως προς ποικίλες άλλες συνιστώσες – είναι που ανέδειξε την ανάγκη για τη σύσταση 

ενός μοντέλου-κανόνα  που να προσεγγίζει και να οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο 

εννοείται αυτή η πορεία, κάτι που επιχειρήθηκε και πραγματοποιήθηκε από αρκετούς 

θεωρητικούς σχετικούς με το θέμα (Cass, 1984; Troiden, 1989; Marszalek, Cashwell, 

Dunn&Jones, 2004; Fassinger, 1996 ) . Έτσι αφενός τα μοντέλα διαμόρφωσης, 

ουσιαστικά διαφοροποιούν την ομοφυλοφιλική ταυτότητα από αυτήν του φύλου, 

θεωρώντας την επί της ουσίας ανακατασκευή εκφάνσεων της δεύτερης και αφετέρου 

αναζητούν τους  κοινούς παρονομαστές στις κατά τα άλλα μάλλον ξεχωριστές- 

μοναδικές πορείες των ομοφυλόφιλων ατόμων προς την απόκτηση της σεξουαλικής 

τους ταυτότητας.  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αναδιαρθρωτική -ως προς την ταυτότητα 

του φύλου- φύση της αναπτυξιακής πορείας της ομοφυλόφιλης ταυτότητας, είναι 

αναγκαίο να προσδιοριστεί η βασική μονάδα κατασκευής της συνολικής ταυτότητας, 

αυτή της αυτοεικόνας ή αναπαράστασης του εαυτού. Η αντίληψη του ατόμου για τον 

εαυτό και την ταυτότητά του θεωρείται πως χαρακτηρίζεται και οργανώνεται από 

γνωστικές δομές και ερμηνείες. Οι εικόνες, πεποιθήσεις, αναπαραστάσεις, στάσεις 

για τον εαυτό εντοπίζονται ως τα συναπαρτίσματα της συνολικής αντίληψης για 

αυτόν. Οι αυτοεικόνες αποτελούν συνεκδοχικά τις θεμελιώδεις μονάδες της 

κατασκευής της ταυτότητας. Στην ουσία πρόκειται για εσωτερικευμένες εικόνες των 
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διαφόρων εκφάνσεων του εαυτού, οι οποίες μάλιστα νοούνται και ερμηνεύονται 

μοναδικά από το κάθε άτομο. Η ομοφυλόφιλη αυτοεικόνα δεν είναι στην ουσία παρά 

η εικόνα που διατηρεί το άτομο σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, ενώ 

συνδυαζόμενη με την εντύπωση του ατόμου για την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι 

γι’ αυτό, περνά στο φάσμα των τυπολογικών ταυτοτήτων. 

Η τυπολογική ταυτότητα ανακύπτει από τη σύζευξη μίας αυτοεικόνας 

(αντίληψη για μία πτυχή, πλευρά του εαυτού) και των απόψεων που σχηματίζει το 

άτομο για το πώς οι άλλοι πιστεύει πως αντιλαμβάνονται αυτήν την έκφανση του 

εαυτού του. Στην ουσία πρόκειται επομένως, για σύνολα αυτοεικόνων και των 

συνδεόμενων με αυτές συναισθημάτων αναφορικά με κάποια κοινωνική κατηγορία ή 

κοινωνικό τύπο- είδος. Στο παράδειγμα τυπολογικής ταυτότητας που μας αφορά, 

αυτό της ομοφυλόφιλης ταυτότητας, παρατηρούμε πως η οπτική-άποψη του ατόμου 

για τον εαυτό ως ομοφυλόφιλο, γίνεται αντικείμενο γνωστικής επεξεργασίας με τις 

εικόνες για τη σεξουαλική του προτίμηση που πιστεύει, αυτή τη φορά, πως διατηρούν 

οι άλλοι. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στην περίπτωση που αυτά τα δύο είδη 

εικόνων επιδρούν σε αρμονία επί του ατόμου και δεν συγκρούονται , η ταυτότητα 

μπορεί να υφίσταται. Σε αυτά τα πλαίσια και με της ίδιας συλλογιστικής αναγωγή στο 

επόμενο επίπεδο, προκύπτει πως η σύνθετη ταυτότητα, η ταυτότητα στην ολότητα της 

δηλαδή, αποτελεί τη θεωρία του ατόμου για τις ποικίλες εκφάνσεις του εαυτού 

αναφορικά με τις κοινωνικές συνθήκες και καταστάσεις υπό το πρίσμα της 

καταλυτικής σημασίας αλληλεπίδραση με άλλους. Υπό αυτή την έννοια η σύνθετη 

ταυτότητα συμπεριλαμβάνει τυπολογικές ταυτότητες. ( Cass, 1984; Marszalek, 

Caswell, Dunn & Jones, 2004) 

Η πλέον σημαντική και ενδιαφέρουσα διεργασία που εμπλέκεται στην 

απόκτηση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας είναι μάλλον αυτή της «αλλαγής». Ήδη 

προαναφέρθηκε η ανακατασκευή της ταυτότητας του φύλου προκειμένου να 

πραγματωθεί η ομοφυλόφιλη ταυτότητα. Η έννοια της αλλαγής αφορά στην ουσία, 

την διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο διατηρεί μία εικόνα για το σεξουαλικό του 

προσανατολισμό, την οποία και αντικαθιστά με μία ομοφυλόφιλη ταυτότητα. Η 

αλλαγή αυτή αποτελεί μάλλον κοινό τόπο στα βιώματα των ομοφυλοφίλων τα οποία 

κατά τα άλλα εμφανίζονται με μοναδικά χαρακτηριστικά. Φυσικό επόμενο αυτής της 

διαπίστωσης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος οργάνωσης αυτής της αλλαγής. Προτού 

όμως εξετάσει κανείς το πέρασμα στη νέα ταυτότητα, είναι τουλάχιστον ενδιαφέρον 
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να επιχειρήσει μία ματιά στην ταυτότητα του ατόμου πριν τις γνωστικές 

αναδιαρθρωτικές διεργασίες. Το εγχείρημα αυτό αποκαλύπτει, χωρίς φυσικά να είναι 

εφικτή η ασφαλής γενίκευση του, πως η πρότερη ταυτότητα είναι πολλές φορές μία 

ταυτότητα ετεροφυλοφιλική. Η σύμπτωση αυτή του αρχικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού, δεν προκύπτει απλώς από την εύλογη υπερίσχυση του 

ετεροφυλοφιλικού μοτίβου ταυτότητας, αλλά όπως η Cass υποθέτει, από την 

αναγωγή αυτού του μοτίβου και των ανάλογων με το ρόλο του συμπεριφορών σε 

βασική ορίζουσα της κοινωνικοποίησης των ατόμων στις σύγχρονες κοινωνίες(Cass, 

1984). 

Πέρα από τις γνωστικές διεργασίες που αποτελούν  σημείο αναφοράς για όλες 

σχεδόν τις προσεγγίσεις της διαμόρφωσης ομοφυλόφιλης ταυτότητας, 

συμπεριλαμβάνονται και συναισθηματικές και συμπεριφορικές συνιστώσες. Οι 

διάφορες προσπάθειες να ταξινομηθεί και να παρουσιαστεί η ανάπτυξη ή αλλαγή που 

σημειώνεται στους τρεις αυτούς τομείς καθώς το άτομο οδεύει προς την απόκτηση 

της ομοφυλόφιλης ταυτότητας του προσδιόρισαν τέσσερις βασικούς δείκτες για την 

πρόοδο αυτή. Έτσι, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται: στην διαρκώς αυξανόμενη 

αποδοχή από πλευράς του ίδιου του ατόμου του χαρακτηρισμού «ομοφυλόφιλος» ως 

περιγραφή του εαυτού, στην ανάπτυξη μίας θετικής στάσης απέναντι στην 

νεοσύστατη ταυτότητα, στη διάθεση και αυξανόμενη επιθυμία να αποκαλυφθεί η νέα 

ταυτότητα τόσο στο ομοφυλόφιλο όσο και στο ετεροφυλόφιλο περιβάλλον και τέλος 

στην αυξανόμενη επιθυμία για συναναστροφή με ομοφυλόφιλα άτομα. Τα τέσσερα 

αυτά κριτήρια, υποδεικνύουν την πρόοδο σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, αναφορικά με 

τις τρεις συνιστώσες της ανάπτυξης ταυτότητας όπως προαναφέρονται. 

 

4.2. Το μοντέλο της Cass για τη διαμόρφωση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας 

 

Το 1990, η Vivienne Cass παρουσίασε την αναθεωρημένη έκδοση του 

μοντέλου της για την διαμόρφωση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Η τοποθέτησή της  

αφορά τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες ομοφυλόφιλους και θεωρεί την 

ανάπτυξη της ταυτότητας τους ως μία ακολουθία διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε 

έξι στάδια. Στα πλαίσια του κάθε σταδίου περιλαμβάνονται και ταξινομούνται 

διαδικασίες που εφάπτονται σε κάποια από τις διαστάσεις του τρίπτυχου: γνωστικές 

διεργασίες, συναισθήματα και συμπεριφορά. Ανάλογα με το στάδιο η κάθε διάσταση 
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διαδραματίζει λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. Η Cass επιχείρησε να διαφοροποιηθεί από συναφή αλλά μάλλον αόριστα 

και ανακριβή μοντέλα της εποχής, μελετώντας σφαιρικά το θέμα της ανάπτυξης της 

ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Στα πλαίσια αυτά επεσήμανε τη σημασία του 

περιβάλλοντος στην πραγμάτωση της ταυτότητας, ενώ αντιτέθηκε στην αντίληψη πως 

οι ομοφυλόφιλοι ή καλύτερα τα άτομα που βιώνουν την αλλαγή της σεξουαλικής 

τους ταυτότητας διατηρούν μία μάλλον αρνητική στάση απέναντι στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, καθώς και ανάλογα με αυτήν τη στάση αρνητικά συναισθήματα.  (Cass, 

1984, Cass in Marszalek, Cashwell, Dunn, & Jones, 2004) 

Το πρώτο στάδιο αφορά σε πρωτόγνωρες γνωστικές συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαδικασίες. Το άτομο για πρώτη φορά πιστεύει  ή αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται το ενδεχόμενο οι ενέργειες οι σκέψεις τα συναισθήματά του κ.ο.κ. να 

θεωρηθούν ομοφυλοφιλικές, γεγονός που το φέρνει μπροστά στο δίλημμα της 

επιλογής ή του αποκλεισμού της νεοσχηματιζόμενης ταυτότητας τουλάχιστον μέχρι 

το επόμενο βήμα. 

Η αποδοχή τη πιθανότητας να ισχύει το ενδεχόμενο που παρουσιάζεται στο 

πρώτο στάδιο επιφέρει στο άτομο το αίσθημα της αποξένωσης από την ταυτότητα 

αλλά και από τους ετεροφυλόφιλους άλλους. Το αίσθημα αυτό έχει τη βάση του στον 

εντοπισμό της διαφοροποίησης του από τους ετεροφυλόφιλους. Το δεύτερο στάδιο 

λοιπόν, φέρνει ξανά το άτομο αντιμέτωπο με την ανάγκη για επιλογή του επόμενου 

βήματος ή πλήρη απόρριψη της πιθανότητας της ομοφυλοφιλίας. Η κατεύθυνση της 

απόρριψης, μάλιστα, προκειμένου να ανακουφίσει από τα αισθήματα αποξένωσης -

που θα επιμείνουν- δίνει την πιθανή διέξοδο της κοινωνικής επαφής με 

ομοφυλόφιλους που ίσως εξισορροπήσει την κατάσταση. 

Στο τρίτο στάδιο, αυτό της ανοχής της ταυτότητας, τα δεδομένα αλλάζουν 

κατά πολύ. Το βήμα αυτό χαρακτηρίζεται από μία ολοένα και αυξανόμενη αφιέρωση-

δέσμευση του ατόμου στην ομοφυλοφιλική του ταυτότητα, κάτι που αποδεικνύεται 

από την συχνή του κοινωνική επαφή με ομοφυλόφιλους. Από τη στιγμή όμως, που 

εδώ μιλούμε για ανοχή και όχι επιλογή ή αποδοχή της ταυτότητας, οι επαφές αυτές 

παρουσιάζονται ως αναγκαίες ή τυχαίες και όχι ως επιδίωξη του ατόμου.  Σε ένα 

βαθμό η στάση αυτή ανακουφίζει από την πίεση των ραγδαίων και καταλυτικών 

ψυχολογικών αλλαγών, ενώ υποδεικνύει, ανάλογα με τις προεκτάσεις της, κάτι από 

την επιλογή που θα κάνει το άτομο αναφορικά με το δίλημμα που του προκύπτει σε 
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αυτό το στάδιο. Ο πλήρης αποκλεισμός της ομοφυλοφιλικής πλευράς της ταυτότητας 

είναι μάλλον ανέφικτος σε αυτό το βήμα, οπότε εντοπίζονται οι εξής επιλογές: στην 

περίπτωση θετικής προς την ομοφυλοφιλική ταυτότητα στάσης, του βηματισμού προς 

την αποκάλυψη της ταυτότητας στους άλλους και την αποδοχή της με το πέρασμα 

στο επόμενο στάδιο, ενώ στην περίπτωση της αρνητικής στάσης, η επιλογή της  

διαμόρφωσης δύο μάλλον ελλιπών ταυτοτήτων της δημόσιας και της προσωπικής. Η 

δημόσια ταυτότητα καλεί το άτομο να ανταποκριθεί αλλά και να «υποδυθεί» τον 

ετεροφυλόφιλο ρόλο του ενώ η προσωπική –που πραγματώνεται σε συναναστροφές 

με ομοφυλόφιλους - του επιτρέπει την ομοφυλόφιλη στάση και συμπεριφορά.    

Το στάδιο της αποδοχής αντικατοπτρίζει μία μάλλον ήρεμη περίοδο για το 

αναπτυσσόμενο ως προς την ταυτότητα του άτομο. Οι βασικές ανησυχίες του σχετικά 

με το αν ανήκει ή όχι στην ομοφυλοφιλική κοινότητα έχουν μάλλον βρει θετική 

απάντηση με αποτέλεσμα τις σταθερές επαφές με ομοφυλόφιλους. Η αποφυγή των 

συγκρούσεων είναι μία προτεραιότητα του σταδίου αυτού, με αποτέλεσμα το άτομο 

να κρύβει την ταυτότητα του, όπου και όποτε το θεωρεί σκόπιμο. Η επιλογή αυτή 

αποτελεί την κύρια αναπτυξιακή στρατηγική αυτού του σταδίου, ενώ η έκταση που 

θα πάρει η εφαρμογή της αφορά στην εικόνα που έχει το άτομο για τις στάσεις των 

άλλων απέναντι στους ομοφυλόφιλους. 

Το πέμπτο αναπτυξιακό στάδιο, αυτό της υπερηφάνειας για την ταυτότητα, 

αποτελεί τη σκιαγράφηση μίας ταραγμένης περιόδου και διαδικασίας. Το άτομο που 

έχει κάνει διακριτικά και διερευνητικά βήματα ως εδώ, έρχεται αντιμέτωπο με την 

εσωτερικώς επιβαλλόμενη ανάγκη να διαλέξει «στρατόπεδο», πράγμα που κάνει με 

παρρησία και απολυτότητα υπέρ των ομοφυλοφίλων. Τα ετεροφυλόφιλα άτομα 

συνδέονται στο σύνολό τους με την καταπίεση και απαξιώνονται με ελάχιστες 

εξαιρέσεις που δύσκολα γίνονται. Η αποκαθαίρεση αυτή των ετεροφυλοφίλων βοηθά 

στην αποδοχή της ομάδας των ομοφυλοφίλων ως ατόμων άξιων για σεβασμό και 

εκτίμηση και τελικώς δικαιολογεί την προσχώρηση του αναπτυσσόμενου ατόμου σε 

αυτήν. Παρόλαυτα η ετεροφυλόφιλη κοινωνία, αν και σε απόρριψη, εξακολουθεί να 

θέτει κατά κάποιο τρόπο τα όρια και τους περιορισμούς της, αφού η εντύπωση που 

έχει το άτομο για τη στάση της απέναντι στους ομοφυλόφιλους εξακολουθεί να είναι 

το κριτήριο για την πραγμάτωση της ταυτότητας που προκύπτει με την προσχώρηση 

στο τελευταίο στάδιο, ή τον αναπτυξιακό αποκλεισμό σε αυτό το στάδιο της 

δυσαρμονίας και της απολυτότητας. 
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Το στάδιο της σύνθεσης αποτελεί την περάτωση της αναπτυξιακής πορείας 

του ατόμου προς την απόκτηση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας του. Στο σημείο αυτό 

οι συνθήκες και τα γεγονότα αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ψυχραιμία και 

ωριμότητα. Κάποιες αρνητικές στάσεις απέναντι στους ετεροφυλόφιλους ίσως 

διατηρούνται αλλά το σίγουρο είναι πως το άτομο εμφανίζεται απαλλαγμένο από τα 

έντονα συναισθήματα θύμου ή απογοήτευσης. Η ολοκλήρωση των εσωτερικών 

διεργασιών επιφέρουν συναισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας, ενώ το άτομο 

κατανοεί πως η σεξουαλική ταυτότητα δεν αποτελεί παρά μόνο μία έκφανση της 

πολυσύνθετης και πολυδιάστατης δομής που ονομάζουμε εαυτό. 

 

4.3. Το περιεκτικό μοντέλο για την διαμόρφωση της ταυτότητας σεξουαλικών 

μειονοτήτων 

 

Ο σχετικά πρόσφατα ανερχόμενος επιστημονικός κλάδος που μελετά θέματα 

σχετικά με την ομοφυλοφιλία, αποτελεί στην ουσία μία αλληλουχία αναθεωρήσεων 

και αναδιαπραγματεύσεων, ειδικά όταν πρόκειται για την διαμόρφωση της 

ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Η αλυσίδα αυτή των θεωρητικών προσεγγίσεων στην 

ουσία αντικατοπτρίζει την επίσης σχετικά πρόσφατη τάση, σε επίπεδο κοινωνικό, να 

σταθούμε με μία διαφορετική διάθεση απέναντι στο θέμα της ομοφυλοφιλίας. Η 

σύντομη περιήγησή μας στις περιρρέουσες των μοντέλων θεωρίες αποκαλύπτει πως η 

επιστημονική προσέγγιση αυτής της  εξαιρετικά φορτισμένης περιοχής, δεν μπορεί να 

υφίσταται παρά μόνο στα πλαίσια ενός αποπροσανατολιστικού πολλές φορές 

παιχνιδιού ισορροπίας. Την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές συνθήκες-ακόμη και με την 

πολιτισμική και ιστορική τους έννοια- είναι αδύνατο να μη ληφθούν υπόψη στη 

διαδικασία τόσο της διαμόρφωσης της αυτοεικόνας και της εικόνας για τους άλλους-

ομοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους, όσο και στη διαχείριση των σχετικών με αυτές 

διεργασιών, αναζητείται ένας κανόνας για να κατηγοριοποιηθεί η αναπτυξιακή 

διαδικασία, κανόνας που θα υπερκαλύπτει και θα υπερισχύει των συνθηκών. Τα 

αναπτυσσόμενα ως προς την σεξουαλική τους ταυτότητα άτομα τυγχάνουν μίας 

μάλλον απόλυτης και άκαμπτης αντιμετώπισης από τα μοντέλα. Το γεγονός αυτό 

είναι που προβλημάτισε την  Fassinger ωθώντας την στην σύσταση του δικού της 

θεωρητικού μοντέλου για την ανάπτυξη ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, καθώς και του 
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αντίστοιχου εργαλείου μέτρησης της σε γυναικείο και ανδρικό ομοφυλόφιλο 

πληθυσμό  ξεχωριστά(Fassinger &Miller, 1996; McCarn & Fassinger, 1996). 

Επεξεργαζόμενη τις προτάσεις των Gonsiorek και Rudolph για την ανάπτυξη 

της ταυτότητας (συνολικής εδώ) σε καταπιεσμένες κοινωνικά, ιστορικά, οικονομικά 

κ.ο.κ. ομάδες, διαπίστωσε σε πρώτο επίπεδο την ανάγκη να προσεγγιστούν τα θέματα 

των ομοφυλοφίλων ως θέματα μίας τέτοιας κοινωνικά αποστερημένης, αν όχι 

αποκλεισμένης, ομάδας που φέρει ένα επιπλέον «βάρος», καταβάλλει μία επιπλέον 

προσπάθεια. Το βάρος αυτό αφορά στο ότι τα μέλη της στιγματισμένης ομάδας των 

ομοφυλοφίλων, εκτός από την ιδιάζουσα διαδικασία του να αναπτύξουν τη σύνθετη 

συνολική τους ταυτότητα( εξαιτίας του περιθωριοποιημένου χώρου όπου τους 

κατατάσσει η κοινωνία), επιβάλλεται, τόσο από τις εσωτερικές τους ανάγκες όσο και 

από τις προϋποθέσεις για την κοινωνικοποίησή τους, να μπουν στη διαδικασία 

ανάπτυξης της σεξουαλικής τους ταυτότητας (Fassinger & Miller, 1996). 

Η μελέτη όμως, των θεωρήσεων για την ανάπτυξη ταυτότητας στις με 

οποιοδήποτε κριτήριο καταπιεσμένες ομάδες, οδήγησε την Fassinger στον εντοπισμό 

και άλλων σημείων αδυναμίας των θεωρήσεων αυτών, τις οποίες και αναζήτησε στα 

μοντέλα διαμόρφωσης σεξουαλικής ταυτότητας. Η συλλογιστική της υπογράμμισε 

πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται οι δύο, όπως τις αρίθμησε 

πλευρές, της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Ο όρος αυτός τέθηκε μετά την 

παρατήρηση πως τα μοντέλα για την ταυτότητα -όπως κι αν νοείται αυτή ή όποια 

έκφανση της κι αν μελετάται- τείνουν να αγνοούν, να παραγκωνίζουν το σαφή 

διαχωρισμό της κοινωνικής και της προσωπικής ταυτότητας. Η παράλειψη αυτή –που 

ενδεχομένως διευκολύνει τον προσδιορισμό των σταδίων ανάπτυξης και των 

κανόνων που τα διέπουν-, αποπροσανατολίζει την προσέγγιση της εμπειρίας της 

αναπτυξιακής διαδικασίας όπως αυτή βιώνεται από τους ομοφυλόφιλους ή καλύτερα 

τα άτομα που αναπτύσσουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν, μελετά δυο σαφώς διαχωρισμένους 

κλάδους της ταυτότητας που όμως νοούνται στα πλαίσια της ίδιας αναπτυξιακής 

συνέχειας. Ο πρώτος κλάδος αφορά στην διαδικασία ανάπτυξης ατομικής ταυτότητας 

κατά την οποία το άτομο αναγνωρίζει και αποδέχεται τις ομοφυλοφιλικές του τάσεις 

ερωτικές και κοινωνικές, ενώ ο δεύτερος στην ανάπτυξη της ιδιότητας του μέλους 

μίας ομάδας, κατά την οποία το άτομο αποκαλύπτει ή καταπιέζει την υπόστασή του 

ως μέλος της ομάδας των ομοφυλοφίλων. Προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν τα 
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φαινόμενα του κάθε αναπτυξιακού βήματος, χρησιμοποιείται ο όρος φάση αντί για 

στάδιο εξαιτίας της κυκλικότητας και της ευελιξίας που αυτός προσδίδει. Οι 

αναπτυξιακές φάσεις είναι τέσσερις για τον κάθε κλάδο και μελετώνται με βάση τρεις 

περιοχές στάσεων: απέναντι στον εαυτό, τους ομοφυλόφιλους και τους 

ετεροφυλόφιλους. Οι φάσεις είναι ίδιες και για τους δύο κλάδους και αφορούν στην 

επίγνωση, την εξερεύνηση, την εμβάθυνση και την εσωτερίκευση.   

Τέλος το συγκεκριμένο μοντέλο -και σε αυτό το σημείο αποδίδεται μεγάλη 

σημασία από την ίδια την εισηγήτριά του- δεν θεωρεί τις συμπεριφορές αποκάλυψης 

ή τις τάσεις για συγκάλυψη της ομοφυλοφιλίας ως δείκτη για το αναπτυξιακό στάδιο- 

φάση στην οποία βρίσκεται αφού κάτι τέτοιο για την ίδια αποτελεί μία επιπλέον 

επιβάρυνση στο άτομο που επαναπροσδιορίζεται. Στα πλαίσια της ετεροφυλοφιλικής 

και ομοφοβικής σε πολλές περιπτώσεις κοινωνίας οι συνθήκες για τέτοιες 

συμπεριφορές αποκάλυψης ως αποτέλεσμα λογικής και υγιούς επιλογής είναι πολλές 

φορές εξαιρετικά αντίξοες και συνεπώς, η αναγωγή των συμπεριφορών αυτών σε 

κριτήριο για το πόσο καλά προσαρμοσμένος είναι κάποιος στην ταυτότητα του 

μπορεί να νοηθεί ως μία επιβολή στα ίδια τα αποκλεισμένα άτομα  να αναλάβουν την 

ευθύνη της ίδιας τους της θυματοποίησης (McCarn & Fassinger, 1996). 

    

 

5. Συνδέοντας τη θεωρία δεσμού με τις διαδικασίες της διαμόρφωσης της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας 

 

Η αναζήτηση στη βιβλιογραφία θεωρητικών και ερευνητικών συσχετίσεων 

ανάμεσα στους τύπους δεσμού και στην διαμόρφωση της ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας δεν φέρνει πολλά αποτελέσματα, καθώς το επιστημονικό ενδιαφέρον 

εστιάζει μεν στην μελέτη της σύνδεσης ανάμεσα στον τύπο δεσμού και στην 

ανάπτυξη της συνολικής ταυτότητας στο γενικό πληθυσμό, αλλά δεν επιχειρεί συχνά 

το ίδιο και για τους ομοφυλόφιλους. Η Elizur & Mintzer σε μελέτη τους που 

δημοσιεύτηκε το 2001 προβαίνουν σε μία τέτοια διερεύνηση, την οποία μάλιστα 

υποστηρίζουν και θεωρητικά. Η γνώμη τους είναι πως ο συσχετισμός όχι απλώς 

ισχύει, αλλά κατά πολλούς τρόπους εντοπίζεται στην ίδια τη φύση των αναπτυξιακών 

διαδικασιών που αφορούν στην ανάπτυξη της ομοφυλόφιλης ταυτότητας. 

Παρακολουθώντας και περιγράφοντας το σκεπτικό τους διευκολύνεται η ανάλογη 
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προσπάθεια της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί τη θεωρητική βάση της 

ερευνητικής μελέτης που παρουσιάζεται σε επόμενες ενότητες και παρέχει στοιχεία-

ενδείξεις για τη σχέση, μεταξύ άλλων, και του τύπου δεσμού με τις φάσεις τις 

διαμόρφωσης της ταυτότητας όπως τις προσδιόρισε η Fassinger. Φυσικά το σκεπτικό 

των μελετητών που προαναφέρθησαν, διαφοροποιείται από μία κατηγοριοποιημένη 

σε στάδια προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας, αλλά αφενός, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η Fassinger επιδίωξε την εφαρμογή 

με το μοντέλο του ενός πιο «ανοιχτού» θεωρητικού πλαισίου για την ταυτότητα και 

αφετέρου στις ενότητες που ακολουθούν μελετάται η σύνδεση με τον τύπο δεσμού 

και όχι τα μοντέλα που αφορούν στην ταυτότητα.  

 

5.1. Οι αναπτυξιακές διαδικασίες της απόκτησης ομοφυλόφιλης ταυτότητας και 

ο τύπος δεσμού ως προστατευτικοί ή παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία 

και ευημερία: Στοιχεία ερευνητικών και κλινικών μελετών 

 

Μία πρώτη προσέγγιση του τύπου δεσμού ως παράγοντα συνδεόμενου με την 

διαδικασία διαμόρφωσης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας μπορεί να στοιχειοθετηθεί 

βασιζόμενη στην πληθώρα των ερευνητικών και κλινικών αποτελεσμάτων που 

υπογραμμίζουν το ρόλο του στην ψυχική υγεία του ατόμου (Καφέτσιος, 2005). Οι 

αναπτυξιακές διαδικασίες (tasks) στις οποίες εμπλέκονται οι ομοφυλόφιλοι κατά την 

πορεία τους προς την απόκτηση της σεξουαλικής τους ταυτότητας και την 

ενσωμάτωση αυτής στο οικοδόμημα της σύνθετης-συνολικής τους ταυτότητας, όταν 

διερευνούνται με ανάλογο της παραπάνω για τον τύπο δεσμού διαπίστωσης, 

εμφανίζουν επίσης συσχετίσεις με την ψυχική υγεία (Carlson & Steuer, 1985; 

Hammersmith & Weinberg, 1973; in Elizur & Mintzer, 2001)(Savin - Williams, 

1990). Τα θεωρητικά υποστυλώματα των ερευνητικών και κλινικών αυτών μελετών 

για αρκετές περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση 

της ψυχικής ευημερίας, εστιάζουν στις επενέργειες που έχουν οι απεικονίσεις - 

μοτίβα που διατηρούν τα άτομα για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις τους, στους 

τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται γνωστικές, συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές πληροφορίες για τον εαυτό και τους άλλους. Με ανάλογο τρόπο 

κινήθηκε η διερεύνηση για τις διαταραχές καταθλιπτικής βάσης, η οποία και 

αποκάλυψε την διαστρέβλωση  πληροφοριών που ανήκουν στο παραπάνω τρίπτυχο, 
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ως προβλεπτικό παράγοντα δυσκολιών στην αλληλεπίδραση και στήριξη από το 

περιβάλλον (διαπροσωπικό επίπεδο) αλλά και δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης 

(ενδοατομικό επίπεδο). Η αντίληψη του εαυτού και των προσδοκιών για βοήθεια και 

στήριξη από τους άλλους με αρνητικούς όρους εντοπίζεται στις μελέτες θεωρητικών 

του δεσμού σε καταθλιπτικά άτομα ή άτομα με τέτοιες τάσεις.(Teasdale, Taylor& 

Fogarty1980 in Καφέτσιος, 2005). Οι ενδείξεις αυτές αφορούν, επί της ουσίας, 

διαφοροποιήσεις στην αυτοπεποίθηση και στις ικανότητες τις σχετιζόμενες με 

διαπροσωπικές σχέσεις ως επενέργειες του τύπου δεσμού(Bartholomew in 

Καφέτσιος, 2005). Σύγχρονες μελέτες εστιάζουν στην διάκριση ανάμεσα στους 

ανασφαλείς δεσμούς εκείνων που αποτελούν, συναποτελούν παράγοντα, ή με 

οποιονδήποτε τρόπο προβλέπουν την ροπή προς διαταραχές του συναισθήματος και 

της κατάθλιψης. Σε αυτήν τη λογική παρακολουθούμε να κινείται η μελέτη των 

Bifulko, Moran, Ball, &Bernazzani το 2002. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, η σχέση 

της κατάθλιψης με τους ανασφαλείς τύπους δεσμού θεωρείται δεδομένη, ενώ με 

σημείο αναφοράς την διατύπωση του Bowlby για τον δυσλειτουργικό θυμό στις 

σχέσεις ως διάθεση εκδίκησης και εξουσίας σκιαγραφείται και η σύνδεση ενός 

τέτοιου τύπου δεσμού με την κατάθλιψη. Ο δυσλειτουργικός θυμός στα πλαίσια της 

ερωτικής σχέσης εντείνει ή καλύτερα υποστυλώνει, ενισχύει τα συναισθήματα ενοχής 

και αβοηθησίας. 

Στη μονογραφία του Καφέτσιου το 2005 παρατίθενται στοιχεία και για τις 

συσχετίσεις των διαταραχών άγχους με τους τύπους δεσμού. Σημειώνεται πως αν και 

οι μελέτες κινούνται υπό το καθεστώς της επιβεβλημένης επιφύλαξης από την 

δυσκολία που συναντάται στον καθορισμό της αιτιολογίας των αγχωδών 

καταστάσεων και ενός κανόνα για τις συσχετίσεις που προκύπτουν ανάμεσα στην 

κάθε μία και συναισθηματικές και γνωστικές διεργασίες, υποδεικνύουν σχέσεις των 

καταστάσεων αυτών με τους τύπους δεσμού. Πιο ξεκάθαρες εμφανίζονται οι 

συνδέσεις ανάμεσα στους έμμονους τύπους δεσμού σε σχέση με αυτές των ασφαλών 

και τους απορριπτικών τύπων με το άγχος, βάσει μελετών που πραγματοποιήθηκαν 

και σε μεγάλο ελληνικό δείγμα. (Kafetsios & Sideridis in Καφέτσιος 2005). 

 Τα άτομα με διαμορφωμένους τύπους δεσμού που εμπίπτουν στις διαστάσεις 

αρνητικής θεώρησης του εαυτού, τείνουν να παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στο 

άγχος και τις αγχογόνες καταστάσεις. Η αυξημένη ευαισθησία στο άγχος συνοψίζει 

ως έννοια την κατάσταση τη σχετιζόμενη με φόβο για σχετικά με το άγχος αισθήματα 
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για τα οποία το άτομο διατηρεί την πεποίθηση πως είναι επιβλαβή, απειλητικά για τον 

εαυτό.(Watt, McWilliams & Campbell 2004). Η συνολική θεώρηση των ευρημάτων 

αυτών υποδεικνύει μία κοινή βάση στην επίδραση του δεσμού στην ψυχική υγεία και 

ευημερία, αυτή της ρύθμισης του συναισθήματος. Η καταπίεση των συναισθημάτων 

και οι αδυναμίες στην έκφραση τους, οι οποίες εδραιώνονται στα άτομα με 

ανασφαλείς τύπους δεσμού-και πιο συγκεκριμένα εμμονής- φοβικούς- επιτείνουν την 

δυσφορία υπό τις αγχογόνες καταστάσεις αλλά και τα σωματικώς και ψυχικώς 

εκδηλούμενα αποτελέσματά τους.(Καφετσιος 2005) 

 Ο προσανατολισμός της μελέτης της διαμόρφωσης της ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας, ανεξάρτητα με το αν αυτή νοείται ως μία αναπτυξιακή διαδικασία 

οργανωμένη σε σαφώς διαχωρισμένα βάσει διαδικασιών- οροσήμων στάδια ή ως μία 

γραμμική πορεία διαμέσου ενδοατομικών και διαπροσωπικών διεργασιών, στην 

σχέση της με την ψυχική ευημερία, συνδέει επίσης την ολοκλήρωση της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας και την ενσωμάτωσή της με την σύνθετη ταυτότητα με 

την διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας. Μελέτες που 

συμπίπτουν χρονικά με την ίδια τη στροφή του επιστημονικού ενδιαφέροντος στην 

θεωρητική προσέγγιση της ανάπτυξης της σεξουαλικής ταυτότητας των 

ομοφυλοφίλων αλλά και πλέον πρόσφατες, παραθέτουν στοιχεία για τη σύνδεση 

αυτή, ενώ οι συνιστώσες αυτής της πραγματικότητας εξακολουθούν να βρίσκονται 

υπό διερεύνηση.  

Σε πρώτο επίπεδο, μία σειρά ερευνών παρουσιάζουν την ροπή που 

εμφανίζουν ως ομάδα οι νέοι ομοφυλόφιλοι  για εμφάνιση κατάθλιψης, γενικευμένης 

αγχώδους διαταραχής, κατάχρηση ουσιών, αυτοκτονικές συμπεριφορές και άλλες 

διαταραχές και προβλήματα(Fergusson et al, 1999;Lock & Steiner,1999 in Elizur & 

Mintzer, 2001). Μία ομάδα ερευνητών, το 1999, διαπιστώνει την αυξημένη 

επικινδυνότητα  για αυτοκτονικές συμπεριφορές και τάσεις σε ομοφυλόφιλους έναντι 

των ετεροφυλόφιλων, ενώ σημειώνει πως οι λόγοι και οι διαδικασίες που οδηγούν ή 

στοιχειοθετούν την καταγραφή αυτή πρέπει να αναζητηθούν και πέραν του χώρου 

των ψυχικών διαταραχών και της κατάχρησης ουσιών (Herrell, Goldberg, True, 

Ramakrishnan, Lyons, Eisen & Tsuang et all, 1999). Συνάφεια με αυτήν την 

παρατήρηση παρουσιάζει η συσχέτιση των αυτοκτονικών συμπεριφορών με την 

αυτοαναφορά γενικά αρνητικών συναισθημάτων σε ομοφυλόφιλο δείγμα(Abelson, 

Lambevski, Crawford, Bartos, & Kippax 2006). Σύμφωνα με την ανάλογη έρευνα τα 
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γενικά αρνητικά συναισθήματα - η γενικά κακή διάθεση που αναφέρουν τόσο 

ομοφυλόφιλοι όσο και οι ετεροφυλόφιλοι ερωτώμενοι, δείχνουν να αλληλεπιδρούν 

έντονα με τις περιπτώσεις ατόμων των οποίων η σεξουαλική ταυτότητα 

προσανατολίζεται στο ίδιο φύλο. Η συνθήκη αυτή οδηγεί πολύ πιο άμεσα – 

εννοώντας και το χρονικό επίπεδο εκδήλωσης- των αυτοκτονικών συμπεριφορών 

στους ομοφυλόφιλους. Η ομοφυλοφιλική ταυτότητα σύμφωνα με τα στοιχεία και 

πάλι της ίδιας έρευνας ενισχύει ή τουλάχιστον εμφανίζει ενισχυμένη την εγγύτητα 

της γενικά κακής διάθεσης με την αυτοκτονική διάθεση. Επιπλέον στα πλαίσια της 

ίδιας αναφοράς διευκρινίζεται πως αν και τα ομοφυλόφιλα άτομα ρέπουν βάσει 

μελετών στον άγαμο βίο και εμφανίζουν ως ομάδα συμπεριφορές επικινδυνότητας ως 

προς την υγεία και τη ζωή-στοιχεία που δείχνουν προς την αυτοκτονική διάθεση σε 

επίπεδο γενικού πληθυσμού-, η αυτοκτονική διάθεση στην περίπτωσή τους δεν  

συσχετίζεται με αυτούς τους δύο παράγοντες. 

Σε σχέση με τις αγχώδεις διαταραχές η αξιολόγηση της εξίσου υψηλής 

επικινδυνότητας εμφάνισή τους στους ομοφυλόφιλους, από σχετικούς με το θέμα 

ερευνητές, επιτρέπει μία πιο άμεση σύνδεση αυτών των τύπων διαταραχών και 

παρεμποδίσεων της ψυχικής ευημερίας με αυτές καθαυτές τις αναπτυξιακές 

διαδικασίες διαμόρφωσης ταυτότητας, καθώς και με τις διαμεσολαβούσες μεταβλητές 

ανάμεσα στις διαδικασίες αυτές και την ψυχική ευημερία. Η κοινωνική φοβία 

συνοψίζει στο εννοιολογικό περιεχόμενό της, τις καταστάσεις εκείνες όπου το άτομο 

κυριεύεται από φόβους για απόρριψη και αρνητικής έκβασης για τον εαυτό 

αξιολογήσεις από τους άλλους, στις περιπτώσεις κοινωνικών συναναστροφών και 

αλληλεπιδράσεων.(Amir & Foa 2001; Chambless & Hope 1996; Clark & Wells 1995; 

Heinberg, Liebowitz, Hope & Schneier 1995; Leare 2001 in Pachankis & Marvin 

2006). Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης τους οι Pachankis & Marvin 

(2006) επιβεβαιώνουν την αυξημένη επικινδυνότητα για εμφάνιση της διαταραχής 

στους ομοφυλόφιλους νέους, ενώ προβαίνουν και στη συσχέτισή τους με βασικές 

διαδικασίες της ανάπτυξης ταυτότητας -όπως τις έχουμε προσδιορίσει στα πλαίσια 

περιγραφής των μοντέλων για τη διαμόρφωση ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Οι 

συγκεκριμένοι μελετητές δεν κάνουν ευθέως λόγο για φάσεις ή οποιοδήποτε άλλο 

αναπτυξιακού περιεχομένου σύστημα, αλλά μιλούν για τη διαδικασία της αποδοχής 

και αποκάλυψης της σεξουαλικής ταυτότητας που προσανατολίζεται στο ίδιο φύλο, 

επισημαίνοντας μάλιστα την αλληλεπίδραση των διαδικασιών αυτών με την 



 

 

26

αυτοεκτίμηση και άλλες συναφείς με την διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής 

σταθερότητας και υγείας ψυχολογικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την τοποθέτησή 

τους, τα άτομα που προσανατολίζονται σεξουαλικά στο ίδιο φύλο τείνουν να 

εμφανίζονται περισσότερο φοβικά-έμμονα απέναντι σε επικρίσεις των άλλων και 

καταστάσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους 

συνομηλίκους τους, αφού εστιάζουν στο ενδεχόμενο του ανά πάσα στιγμής 

στιγματισμού τους για θέματα που αφορούν στη σεξουαλικότητά τους. Η  

διαπίστωση αυτή συνδέεται με ανάλογες παρατηρήσεις μειονοτικών ομάδων που 

στιγματίζονται βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικό(Smart & Wegner, 1999). Η 

στάση αυτή αναπτύσσει έναν αμοιβαίο συσχετισμό με την αποκάλυψη τόσο της ίδιας 

της σεξουαλικής ταυτότητας, όσο και στοιχείων της σύνθετης ταυτότητας του 

ατόμου, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη ενδοατομικών μηχανισμών αλλά και 

διαπροσωπικών μηχανισμών στήριξης. Τα αποτελέσματα της εδραίωσης του 

δυσλειτουργικού αυτού οικοδομήματος βρίσκονται στη βάση των αυτοαναφορών για 

έντονη συναισθηματική δυσφορία αλλά και την «ατροφία» ή την μη ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των σχετικών με την αναζήτηση βοήθειας, μέσω διαδικασιών όπως είναι 

η κοινωνική στήριξη και η δημιουργία ειλικρινών και υγειών σχέσεων. Σύνοδες 

καταστάσεις της αλληλουχίας αυτής μπορεί να είναι οι διαταραχές καταθλιπτικού 

τύπου. 

 Με αφορμή την παραπάνω διατύπωση για την κοινωνική στήριξη και άλλες 

διαμεσολαβούσες διαδικασίες σχετιζόμενες τόσο με τον τύπο δεσμού όσο και με την 

διαμόρφωση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, στη συνέχεια θα προβούμε σε ένα 

διευκρινιστικό βήμα σχετικά με τη σύνδεση του τύπου δεσμού με την ανάπτυξη της 

ταυτότητας. Η επόμενη ενότητα φιλοδοξεί να αποσαφηνίσει το γεγονός πως τα 

παραπάνω στοιχεία για την ψυχική ευημερία και υγεία δεν τυχαίνει να συμπίπτουν 

απλά για τα δύο πεδία που εξετάζουμε και επιχειρούμε να συνδέσουμε, αλλά 

αποτελούν ενδείξεις κοινών και πολλές φορές αλληλοεπηρεαζόμενων σε αυτά 

διαδικασιών. 

 

5.2. Ψυχολογικές και διαπροσωπικές διαδικασίες ως μεσολαβούσες στην 

επίδραση διαδικασιών που σχετίζονται με την Ανάπτυξη Ταυτότητας και τον 

Τύπο Δεσμού σε ενδοατομικές και διαπροσωπικές καταστάσεις 
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Προκειμένου να παρατεθούν, να προσδιοριστούν και να ερμηνευτούν οι 

συσχετίσεις ανάμεσα είτε στους τύπους δεσμού, είτε στις αναπτυξιακές διαδικασίες 

της διαμόρφωσης ταυτότητας και τις ψυχικές και διαπροσωπικές δυσλειτουργίες 

επιβάλλεται ο προσδιορισμός, η συμπερίληψη, αξιολόγηση και εκτίμηση 

συγκεκριμένων ενδοατομικών και διαπροσωπικών παραγόντων. Μία υπό αυτό το 

πρίσμα θεώρηση των ερευνητικών μελετών και των αποτελεσμάτων αυτών που 

παρατίθενται στην προηγούμενη ενότητα αποκαλύπτει πως, επί της ουσίας, οι 

συσχετίσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στα πεδία που μας ενδιαφέρουν διέπονται 

στο σύνολό τους από την επίδρασή ή τη μεταβολή (σε κάποιες περιπτώσεις 

συμμεταβολή αφού δέχονται και ασκούν επιδράσεις) ψυχολογικών καταστάσεων ή 

κατακτήσεων όπως είναι η αυτοεκτίμηση, ο αυτοπροσδιορισμός, η ρύθμιση του 

συναισθήματος, η συναισθηματική ευελιξία και προσαρμογή, η αίσθηση ελέγχου, οι 

ικανότητες που σχετίζονται με τη συναισθηματική επεξεργασία αντίστοιχου τύπου 

πληροφοριών, αλλά και παραγόντων που υφίστανται στο πλαίσιο των διαπροσωπικών 

σχέσεων όπως είναι οι δεξιότητες που αφορούν σε τέτοιες σχέσεις, η παροχή και 

αναζήτηση στήριξης, η δημιουργία ειλικρινών και υγειών δεσμών με τους άλλους. 

Αυτοί οι παράγοντες έχουν διαφορετική ισχύ, λειτουργούν και αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο, παρουσιάζουν ποικίλες μορφές εκδηλώσεων και κυρίως νοούνται 

μέσα στα πλαίσια σαφώς διαχωρισμένων εννοιολογικών δομών που εμπίπτουν στο 

τρίπτυχο των συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών διεργασιών και 

αποκτούν συγκεκριμένη σημασία όταν συζητούνται από τους θεωρητικούς του 

δεσμού. Το σημείο όμως, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης 

μελέτης είναι πως αναμφισβήτητα αποτελούν κοινό παρονομαστή για την κατανόηση 

τόσο των ατομικών διαφορών στο δεσμό, όσο και την αναπτυξιακή διαδικασία της 

διαμόρφωσης ταυτότητας και των επιδράσεων τους σε διαπροσωπικά και 

ενδοατομικά νοούμενες συνιστώσες του εαυτού. Με άλλα λόγια αποτελούν το κλειδί 

για την στοιχειοθέτηση μιας τοποθέτησης που θέλει τις δύο αυτές περιοχές να 

συνδέονται στενά και επί της ουσίας. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και μία αντίστοιχη οπτική για τις δύο περιοχές που 

επιχειρούμε να συνδέσουμε είναι μάλλον που οδήγησε τους Elizur& Mintzer (2001) 

να προσδιορίσουν την αποδοχή του εαυτού, τον αυτοπροσδιορισμό και την 

αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού προς το ίδιο φύλο ως τις βασικές 

ορίζουσες της διαδικασίας της διαμόρφωσης ταυτότητας, διαφοροποιώντας έτσι την 
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οπτική τους από αυτή των μοντέλων σταδίων. Παρατηρώντας το θεωρητικό και 

εμπειρικό συσχετισμό των οριζουσών αυτών με τον τύπο δεσμού, αλλά και το 

γεγονός πως οι αναφορές για την εκτίμηση και θεώρηση του εαυτού, η αίσθηση για 

το ενιαίο του εαυτού αλλά και η αποκάλυψη των ομοφυλοφιλικών αισθημάτων 

εμφανίζονται ενισχυμένες όσο το αναπτυσσόμενο ως προς την ταυτότητά του άτομο 

προχωρά προς την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής της και την ενσωμάτωση της στην 

σύνθετη ταυτότητά του, στοιχειοθετούν μία ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Στα πλαίσιά 

της, καταρχήν, προτείνεται πως η επιτυχής ενσωμάτωση της ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας στη συνολική ταυτότητα του εαυτού συνδέεται με την διαμόρφωση και 

εδραίωση ασφαλών τύπων δεσμού. Ο μηχανισμός που εισηγείται αυτή η σχέση  

προβλέπεται να λειτουργεί ως τροφοδότης μίας πιο θετικής θεώρησης του 

εαυτού(κάτι αντίστοιχο με την ανάπτυξη ταυτότητας στο γενικό πληθυσμό). Στη 

συνέχεια (για αυτό το σημείο συνηγορούν και τα στοιχεία των συσχετισμών για την 

ψυχική υγεία) σημειώνοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης βάσει του τύπου δεσμού της 

σταθερότητας και ικανοποίησης από τις σχέσεις, καθώς και την επίδραση της 

ανάπτυξης της ομοφυλόφιλης ταυτότητας στην ψυχική ευημερία, ο παραπάνω 

μηχανισμός μπορεί να νοηθεί ως ένα αυτοδύναμος παράγοντας κινδύνου ή 

προστασίας για την ψυχική ευημερία των ομοφυλοφίλων που αναπτύσσουν τη 

σεξουαλική τους ταυτότητα, καθώς και την αλληλοεπηρεαζόμενη με αυτήν 

διατήρηση σταθερών δεσμών. 

Πράγματι τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της μελέτης τους 

υποστήριξαν τη βασιμότητα  των παραπάνω προτάσεων-υποθέσεων. Παρατηρώντας 

το θετικό συσχετισμό των τριών βασικών διαδικασιών, που οι Elizur&Mintzer θέλουν 

να ορίζουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας των ομοφυλοφίλων(self-definition, self-

acceptance, disclosure) με τον τύπο δεσμού και προφανώς λαμβάνοντας υπόψη την 

επενέργεια του δεσμού προς ενδοατομικές και διαπροσωπικές κατευθύνσεις ή 

καλύτερα τις δύο διαστάσεις του (θετική ή αρνητική στάση προς τον εαυτό και 

αντίστοιχης ποιότητας προς τους άλλους ) καταλήγουμε σε ένα κοινής θεώρησης για 

τον τύπο δεσμού και τη διαμόρφωση ταυτότητας συμπέρασμα. Βάσει αυτού, λοιπόν, 

τα αναπτυσσόμενα ως προς την ταυτότητα τη σεξουαλική άτομα περιγράφονται ως 

εμπλεκόμενα σε ψυχοφθόρες και καταλυτικές αναπτυξιακές διαδικασίες, οι οποίες 

ενεργούν επί παραγόντων σχετιζόμενων με τον τύπο δεσμού. Συγχρόνως εντοπίζεται 

η αντίστοιχη επενέργεια του τύπου δεσμού μέσω μεταβλητών όπως είναι η 
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αυτοεκτίμηση, και οι γενικές δεξιότητες για τις διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες και 

καθορίζουν την «ποιότητα» και την έκβαση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Σε αυτό 

το σημείο αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση βάσει ερευνητικών απορροιών των 

Wells & Hansen (2003) συγκεκριμένα για δείγμα ομοφυλόφιλων γυναικών, που 

θέλουν την θετικής ή αρνητικής ποιότητας αισθημάτων προς και για τον εαυτό να 

εμφανίζουν συσχετίσεις με αντίστοιχα επιτυχή ή ανεπιτυχή ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης ταυτότητας. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό της ολοκλήρωσης της 

σεξουαλικής ταυτότητας ως θετική ή αρνητική ορίζεται η τελική ενσωμάτωσή της και 

η θεώρησή της ως ένα αναπόσπαστο μεν, κομμάτι δε της προσωπικότητας του 

ατόμου -σε αντίθεση με την θεώρηση της ταυτότητας ως κέντρο του εαυτού.(Wells & 

Hansen, 2003). Η θετική θεώρηση του εαυτού, αναμφίβολα σημαντικού παράγοντα 

για τη διαμόρφωση και τελική ενσωμάτωση της ομοφυλόφιλης ταυτότητας, εμφανίζει 

μία ιδιαίτερη θετική συσχέτιση με τον ασφαλή τύπο δεσμού. Η ιδιαιτερότητα αυτού 

του συσχετισμού έγκειται στο ότι, επί της ουσίας, ξεπερνά την απλή σύνδεση του 

τύπου δεσμού με την γενική διαμόρφωση της ταυτότητας και υποδεικνύει την βαθιά 

συσχέτιση του τύπου δεσμού με την ανάπτυξη συγκεκριμένα της ομοφυλοφιλικής και 

μάλιστα, μέσω ενός σημαντικού και ευρείου πεδίου διαμεσολαβουσών διαδικασιών. 

Κλείνοντας την προσπάθεια για διασαφήνιση του πρίσματος υπό του οποίου νοείται η 

σύνδεση του τύπου δεσμού με την διαμόρφωση της ταυτότητας στα ομοφυλόφιλα 

άτομα, η επόμενη ενότητα εστιάζει στη σχέση των σχετιζόμενων με το δεσμό 

διαδικασιών και την αποκάλυψη της ταυτότητας. Ο παράγοντας που φαίνεται να 

συναινεί- διευκολύνει το άτομο να πάρει την απόφαση και τελικώς να αποκαλύψει το 

σεξουαλικό προσανατολισμό του, είναι η διαπροσωπικώς νοούμενη συναισθηματική 

διαδικασία της κοινωνικής στήριξης και η συνεισφορά του στην κατεύθυνση που 

περιγράψαμε τόσο εμφανής που κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί σε διαφορετικό του 

προηγούμενου πλαισίου. 

 

5.3. Κοινωνική Στήριξη, Τύπος Δεσμού και αποκάλυψη της Ταυτότητας 

 

Πριν παρατεθούν τα ερευνητικά στοιχεία που δικαιολογούν την επιλογή του 

τίτλου της ενότητας, υπενθυμίζεται πως το θέμα της αποκάλυψης, στο κοινωνικό 

περιβάλλον, των σεξουαλικών αισθημάτων που προσανατολίζονται σε ομοφύλους 

αποτελεί σημείο αναφοράς σημαντικών διαφοροποιήσεων των θεωρητικών που 
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μελετούν το θέμα της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η τοποθέτηση της  Fassinger, η οποία και διαχώρισε εντελώς τη θέση της,  

διατυπώνοντας επικριτικές απόψεις για την θεώρηση της ως κριτηρίου αναγνώρισης 

των σταδίων της πορείας της ανάπτυξης ταυτότητας, ενώ επαναδιαπραγματεύτηκε 

και  προσδιόρισε διαφορετικά το ρόλο της στα πλαίσια του δικού της μοντέλου. Σε 

γενικές γραμμές η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι ένα θέμα που 

απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και την αξιολόγηση πολλών παραγόντων ως προς την 

μελέτη της. 

Σε σχέση με την κοινωνική στήριξη τοποθετούνται μελέτες που εστιάζουν 

στην προσέγγιση της ψυχικής υγείας υπό το πρίσμα των διαπροσωπικών και 

κοινωνικών σχέσεων του ατόμου. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της κοινωνικής 

στήριξης περιλαμβάνει το βαθμό υποστήριξης που το άτομο βιώνει στα πλαίσια των 

σχέσεων που αναπτύσσει, αλλά και το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνεται ότι 

απολαμβάνει της στήριξης των άλλων μέσω διαπροσωπικών σχέσεων. Η κατάσταση 

της στήριξης και υποστήριξης εδώ νοείται σε ψυχολογικά πλαίσια και επηρεάζει 

επίσης ψυχολογικές συνιστώσες όπως είναι η αυτοεκτίμηση, το άγχος και διάφορες 

συναισθηματικές και γνωστικές διεργασίες. Σε γενικές γραμμές η κοινωνική στήριξη 

δρα συνδυαστικά με τον τύπο δεσμού σε άτομα που αντιμετωπίζουν μία ευρεία 

γκάμα συναισθηματικών και γνωστικών δυσκολιών, τόσο σε ενδοατομικό όσο και σε 

διαπροσωπικό επίπεδο. Στα πλαίσια του συσχετισμού των δύο περιοχών, ο τύπος 

δεσμού παρουσιάζεται να ενεργεί επί των ικανοτήτων του ατόμου να τροφοδοτείται 

ψυχικά με θετικές απόρροιες από τις κοινωνικές σχέσεις(West et al., 1986 in 

Καφέτσιος. 2005). Η κοινωνική στήριξη μπορεί, όπως προαναφέρεται, να 

συμπεριληφθεί στην κατηγορία -άρα και στην ενότητα- των διαμεσολαβουσών 

μεταβλητών που εντοπίζονται ανάμεσα στον τύπο δεσμού και την ψυχική υγεία, οι 

επενέργειές της όμως στη διαδικασία της αποκάλυψης ταυτότητας συγκεκριμένα, 

είναι που υποδεικνύουν την ανάγκη για ξεχωριστή από των υπολοίπων διαδικασιών 

μελέτη. 

Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης της σεξουαλικής τους ταυτότητας, τα 

ομοφυλόφιλα άτομα δέχονται μία ποικιλία αποθαρρυντικών ή ενθαρρυντικών 

πληροφοριών από το περιβάλλον τους ως προς την αποκάλυψη της ταυτότητας αυτής. 

Η επεξεργασία των μηνυμάτων που προκύπτει με συναισθηματικές συμπεριφορικές 

και γνωστικές συνιστώσες, υφίσταται υπό την επιρροή ή καλύτερα πραγματοποιείται 
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μέσω του φίλτρου του τύπου δεσμού και οδηγεί στη λήψη της απόφασης για την 

γνωστοποίηση ή απόκρυψη των ομοφυλοφιλικών τάσεων. 

Οι πληροφορίες που προαναφέρονται, εμπίπτουν στο εννοιολογικό 

περιεχόμενο της κοινωνικής στήριξης, αναφορικά όμως με το συγκεκριμένο στόχο 

της αποκάλυψης, όπως και αν γίνεται αντιληπτός αυτός -στα πλαίσια της 

αναπτυξιακής διαδικασίας ή εκτός αυτών. Η στήριξη, η φροντίδα κ.ο.κ. αλλά και η 

έλλειψή τους μπορεί να εντοπίζεται είτε στα στενά οικογενειακά πλαίσια, είτε εκτός 

αυτών στο δίκτυο των φιλικών σχέσεων, είτε να προέρχεται  συνδυαστικά από τις δύο 

περιοχές. Οι φίλοι, ως φορέας στήριξης κατά την δύσκολη και αναδιαρθρωτική 

περίοδο της διαμόρφωσης της σεξουαλικής ταυτότητας, αναφέρονται συχνότερα από 

την οικογένεια. Σε γενικές γραμμές η υποστήριξη από το φιλικό περιβάλλον τείνει να 

εμφανίζεται συχνότερα από την οικογενειακή, ιδιαίτερα στην αρχή της αναπτυξιακής 

διαδικασίας που το άτομο δεν είναι σίγουρο για τα αισθήματά του και συνεπώς δεν 

μπαίνει στη διαδικασία να τα ανακοινώσει στο οικογενειακό του περιβάλλον. Καθώς 

προχωρά η -είτε εννοούμενη σε στάδια και φάσεις, είτε καθοριζόμενη από 

ψυχολογικές κατακτήσεις- αναπτυξιακή διαδικασία, οι φίλοι ως δίκτυο στήριξης 

εξακολουθούν να παίζουν συχνά τον πρώτο ρόλο, έναντι της οικογένειας, καθώς η 

δυναμική αυτή έχει πια εδραιωθεί. Στο κομμάτι που αφορά την οικογένεια η στήριξη, 

αλλά και η πιθανότητα για την αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας παρουσιάζουν 

συσχετίσεις με τα εσωτερικευμένα αισθήματα που οδηγούν σε διακρίσεις έναντι των 

ομοφυλοφίλων (heterosexism) από την πλευρά των μελών της οικογένειας, όσο και 

του ίδιου του ατόμου.(Elizur & Mintzer, 2001).  

Η κοινωνική στήριξη αποτελεί άλλο ένα δείκτη συσχετισμού του τύπου 

δεσμού με την διαμόρφωση- ανάπτυξη της ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Η τοποθέτηση 

αυτή στοιχειοθετείται βάσει της  διαπίστωσης  που θέλει, αρχικά, τον τύπο δεσμού να 

αποτελεί το πρίσμα, μέσω του οποίου  το άτομο επεξεργάζεται και αντιλαμβάνεται 

πληροφορίες (που εμπίπτουν στο τρίπτυχο των συναισθηματικών γνωστικών και 

συμπεριφορικά εκδηλούμενων διαδικασιών) και στη συνέχεια, το άτομο που 

διαμορφώνει την σεξουαλική ταυτότητά του να αποτελεί τον αποδέκτη μηνυμάτων 

και στάσεων σχετικά με αυτήν, από το περιβάλλον του. Σε σύμπνοια με το σκεπτικό 

αυτό η έρευνα των Jellison & McConnell το 2003 αναδεικνύει τη θετική συσχέτιση 

των ασφαλής διαμόρφωσης τύπων δεσμού με τα θετικά συναισθήματα για τον εαυτό, 

αλλά και την θετική συναισθηματική ανατροφοδότηση από τους άλλους, ως 
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προϋποθέσεις για την υιοθέτηση στάσεων που προωθούν την αποκάλυψη της 

ταυτότητας. Στην ίδια έρευνα αναδεικνύεται και μία ενδιαφέρουσα θέση που συχνά 

υπονοείται στις τοποθετήσεις των ειδικών σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Στα πλαίσια της, η ικανότητα για αναζήτηση 

υποστήριξης από τις σχέσεις και το περιβάλλον ορίζεται ως ένα αναπόσπαστο και 

μεγάλης σημασίας κομμάτι-παράγοντας της διαδικασίας της αποκάλυψης ως 

αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο ρόλος αυτός επιβάλλεται από τις απαιτήσεις για 

επαναδιαπραγμάτευση, αναδιάρθρωση και αναδιαμόρφωση ως τότε (πριν την έναρξη 

της διαδικασίας διαμόρφωσης ταυτότητας ) εδραιωμένων στάσεων, συμπεριφορών, 

διαθέσεων κ.ο.κ του ατόμου, που χαρακτηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία της 

απόκτησης -και αποκάλυψης και ενσωμάτωσης στη συνολική- σεξουαλικής 

ομοφυλοφιλικής πια ταυτότητας. Οι Elizur & Mintzer προβλέπουν, μέσω της 

ερμηνείας των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, την αποκάλυψη της ταυτότητας 

από την ικανότητα του ατόμου να αυτοπροσδιορίζεται ως ομοφυλόφιλος και την 

στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους. Οι στάσεις της οικογένειας απέναντι 

στην ομοφυλοφιλία γενικά, είναι που διαμεσολαβεί την επενέργεια αυτή της στήριξης 

στην αποκάλυψη της ταυτότητας. 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο, το οποίο και κλείνει, με την αναφορά στην 

κοινωνική στήριξη και τις διαμεσολαβούσες αυτής γνωστικές και συναισθηματικές 

διεργασίες,  την προσπάθεια συσχέτισης των τύπων δεσμού με την ανάπτυξη της 

ομοφυλόφιλης ταυτότητας, ίσως οφείλει μία διευκρίνιση σε σχέση με την εδραίωση 

των ατομικών διαφορών που εντοπίζονται στους δεσμούς ενηλίκων, ο εντοπισμός 

των οποίων δημιούργησε την ανάγκη και στη συνέχεια καθόρισε την 

κατηγοριοποίηση των τύπων δεσμού σε δύο διαστάσεις- ασφαλείς τύποι και 

ανασφαλείς τύποι. Σύντομες αναφορές έχουν ήδη γίνει στη σημασία των ενεργών 

μοντέλων δεσμού, ως εσωτερικοποημένες αναπαραστάσεις διαπροσωπικών σχέσεων 

και των συνιστωσών τους βάσει των βιωμάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, 

όπως την ανέδειξαν οι θεωρήσεις που αντιμετωπίζουν τον τύπο δεσμού ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (traits) αλλά και ως συνοπτικό όρο που 

περικλείει και υπονοεί όλες τις συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές 

διαδικασίες που εμπλέκονται και ευθύνονται για τις ατομικές διαφορές στο δεσμό . 

Το μικρό κεφάλαιο που ακολουθεί αφορά στις ορίζουσες των αναπαραστάσεων 

αυτών σχέσεις με τους γονείς ή τους παρέχοντες φροντίδα κατά την παιδική ηλικία, 
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τις οποίες προσεγγίζει με τη λογική των εργαλείων για τη μέτρησή τους όπως είναι η 

Κλίμακα για τις Σχέσεις με τούς Γονείς (parental bonding instrument). Τα δεδομένα 

που παρουσιάζονται αποτελούν απόρροιες μελετών που διερεύνησαν το δέσιμο με 

τους γονείς τόσο σε ομοφυλόφιλα, όσο και σε ετεροφυλόφιλα δείγματα, ενώ 

αποκαλύπτουν την επενέργεια του δεσίματος αυτού στους ατομικούς τύπους δεσμού 

αλλά και σε άλλα ψυχολογικά «σχήματα» και διαδικασίες.  

 

 

6. Δέσιμο με τους γονείς και Ενεργά Μοντέλα Δεσμού 

 

Η κεντρική ιδέα της θεωρίας δεσμού συνοψίζεται ή καλύτερα αποδίδεται με 

τον όρο των ενεργών μοντέλων δεσμού. Ο Bowlby, προκειμένου να εξηγήσει 

συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στην παιδική ηλικία, εστίασε στις σχέσεις των 

βρεφών με τους γονείς τους οποίους και αξιολόγησε ως μοντέλα ή πρότυπα. 

Εισηγούμενος τη θεωρία του για τα ενεργά μοντέλα δεσμού προχώρησε στη 

διατύπωση της ιδέας πως οι εμπειρίες, τα βιώματα των πρώτων και πρωταρχικών 

αυτών αλληλεπιδράσεων με τους γονείς εσωτερικεύονται και προσδιορίζουν ή 

επηρεάζουν όλο το φάσμα των σχέσεων της ζωής του ατόμου. Στη βάση των 

εσωτερικευμένων μοντέλων για τη δημιουργία δεσμών και λειτουργικότητα μέσα σε 

στενές διαπροσωπικές σχέσεις εντοπίζεται η αναπαράσταση του πόσο προσιτός είναι 

ο γονέας, ενώ αυτά καθαυτά τα μοντέλα προκύπτουν από το σύστημα δεσμού του 

βρέφους σε αλληλεπίδραση με τις συμπεριφορές δεσμού του γονέα. Η αντίληψη των 

ενεργών μοντέλων δεσμού ως σχετικά σταθερές δομές που προσδιορίζουν ή 

επηρεάζουν τις ενήλικες σχέσεις είναι γενικά αποδεκτή, ενώ μέσω σύγχρονων 

ερευνών αποσαφηνίζεται και η συμπερίληψη γνωστικών και συναισθηματικών 

διαδικασιών, στην λειτουργία και επενέργεια των ενεργών μοντέλων δεσμού στις 

μετέπειτα σχέσεις, κάτι που υπονοούσε πως ισχύει στα πλαίσια  του όρου και ο 

Bowlby. (Καφέτσιος, 2005 ). 

Σε προηγούμενες ενότητες έχει ήδη υπογραμμιστεί ο ρόλος της στάσης των 

γονιών απέναντι στο παιδί, ως βασική ορίζουσα ή παράμετρος της ανάπτυξης 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όσο και μηχανισμών αυτής αναφορικά με την 

επεξεργασία συναισθηματικών και γνωστικών πληροφοριών, τη ρύθμιση των 

συναισθημάτων και τη σύναψη υγειών δεσμών. Η απεικόνιση αυτής της στάσης είναι 
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που αναζητείται μέσω εργαλείων αυτοαναφοράς για τις σχέσεις με τους γονείς, 

χαρακτηριστικό δείγμα των οποίων είναι η Κλίμακα Σχέσεων με τους Γονείς  

(Parental Bonding Instument). Η κλίμακα αναφέρεται σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη 

των δεκαέξι χρόνων και αποτελεί ένα εργαλείο αυτοαναφοράς των σχέσεων με τους 

γονείς και του βαθμού στον οποίο ήταν προσιτοί αυτοί, όπως τους θυμούνται οι 

ερωτώμενοι, δίνοντας έτσι έμφαση στην νόηση των αναφορών ως αναπαραστάσεις 

των προς μέτρηση παραγόντων και επομένως επισημαίνοντας την διαφοροποίηση 

των πραγματικών σχέσεων από αυτές που αναφέρονται και υφίστανται υπό το πρίσμα 

ψυχολογικών διεργασιών. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται και στην 

έρευνα που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, οπότε και θα γίνει εκτενέστερη αναφορά 

στον τρόπο που αυτό οργανώνεται σε δύο βασικές διαστάσεις με αρνητικούς και 

θετικούς πόλους(φροντίδα -έλεγχος.) 

 Σε πρόσφατή τους ερευνητική μελέτη οι Καφέτσιος & Σιδερίδης (2008) 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των ανακλήσεων των γονικών 

σχέσεων και των χαρακτηριστικών τους με τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα 

προσεγγίζουν και ανταποκρίνονται σε καταστάσεις αξιολόγησης στο σχολείο. Η 

έρευνα αυτή, αν και εστιάζει σε αντικείμενα διερεύνησης πολύ διαφορετικά, τόσο ως 

προς το δείγμα των ατόμων που προσεγγίζει, όσο και ως προς τις διαδικασίες στις 

οποίες αυτά εμπλέκονται, αποτελεί μία ευκαιρία για την παρούσα μελέτη να 

προσεγγίσει τις δυναμικές που αναπτύσσονται ανάμεσα στις αναπαραστάσεις για το 

δέσιμο με τους γονείς και διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις. 

Η συγκεκριμένη έρευνα κινήθηκε επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην 

αναζήτηση της εξήγησης του άγχους και των επιδόσεων στο σχολείο, μέσω των 

αναπαραστάσεων σε νοητικά σχήματα των σχέσεων με τους γονείς και των 

χαρακτηριστικών τους. Τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται εναρμονισμένα με 

αυτά προηγούμενων μελετών, υποδεικνύοντας την  προώθηση συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών διαδικασιών που ευνοούν την προσαρμογή από στοργικούς γονείς 

και την εμφάνιση μη δημιουργικού άγχους και χαμηλών επιδόσεων από 

υπερπροστατευτικούς γονείς. Τα στοιχεία όμως, που παρουσιάζουν πραγματικό 

ενδιαφέρον είναι, σε πρώτο επίπεδο, η ξεκάθαρη θετική συσχέτιση της 

υπερπροστασίας από την πλευρά των γονιών με την κατάθλιψη και, σε δεύτερο, οι 

διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν τα αποτελέσματα των τύπων γονικής συμπεριφοράς 

ανάλογα με το φύλο του γονιού. Σχετικά με την κατάθλιψη, που εδώ απερίφραστα σε 
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αντίθεση με δεδομένα άλλων ερευνών συσχετίζεται με τις σχέσεις με τους γονείς, οι 

ερευνητές υποδεικνύουν ως διέξοδο στην ασυμφωνία που προκύπτει, την εξήγηση 

μέσω διαμεσολαβουσών διαδικασιών. Προτείνουν δηλαδή, πως η θετική συσχέτιση 

της υπερπροστατευτικής στάσης των γονιών επενεργεί στις ήδη δοκιμαζόμενες από 

καταθλιπτικού τύπου τάσεις ικανότητες για αναζήτηση υποστήριξης και  

αυτοαποκάλυψης των ατόμων που συνηγόρησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε 

σχέση με το φύλο του γονιού αποκαλύπτεται η θετική σχέση ανάμεσα στην πατρική 

φροντίδα και τις επιδόσεις στο σχολείο. Αντίθετα αρνητική συσχέτιση παρουσίασε η 

πατρική φροντίδα –ακόμη και αν εκλαμβάνεται στο άκρο της υπερπροστασίας-με τις 

εκδηλώσεις του άγχους, σε επίπεδο φυσιολογίας και τον φόβο για αποτυχία . Όσον 

αφορά στην υπερπροστασία από την πλευρά της μητέρας, αυτή προβλέπει θετικά την 

υπερευαισθησία στο άγχος και τις σωματικές αντιδράσεις στο άγχος. Τέλος η 

φροντίδα από την μητέρα παρουσιάζεται να προβλέπει θετικά την αφύπνιση, του 

μαθητή απέναντι σε δοκιμασίες σχολικών επιδόσεων, να τον κινητοποιεί ως ενός 

είδους κίνητρο. Προκειμένου να προσδιοριστεί το εννοιολογικό περιεχόμενο των 

παραπάνω δεδομένων, οι ερευνητές επισημαίνουν το ρόλο των σχέσεων με τους 

γονείς όσον αφορά σε ψυχολογικές καταστάσεις που ευνοούν την 

προσαρμοστικότητα του ατόμου σε αγχογόνες καταστάσεις, όπως είναι η 

αυτοεκτίμηση αλλά και τη συμμετοχή του θετικού οικογενειακού κλίματος στην 

θεώρηση των δοκιμασιών αξιολόγησης ως ευκαιρία για επιβεβαίωση του εαυτού. 

Στην περίπτωση αρνητικού κλίματος οι δοκιμασίες αυτές απειλούν το άτομο με την 

πιθανότητα αποτυχίας -και της συνακόλουθης της ματαίωσης- και προτιμάται η 

αποφυγή τους.(Sideridis & Kafetsios, 2008). 

Η διαφοροποίηση των επενεργειών των σχέσεων με τους γονείς με κριτήριο 

το φύλο αυτών, αποτελεί μία κατεύθυνση εξαιρετικού ενδιαφέροντος για πολλές 

μελέτες που φιλοδοξούν να εξηγήσουν ψυχολογικά φαινόμενα διευκρινίζοντας τη 

συμμετοχή του καθένα εκ των δύο γονιών ή φροντιστών ξεχωριστά. Με αυτή τη 

λογική, παρακολουθούμε να αποκαλύπτονται οι συσχετισμοί των χαρακτηριστικών 

αντικοινωνικής προσωπικότητας σε άνδρες με δείκτες ελλιπούς φροντίδας και 

υψηλού ελέγχου από τις μητέρες τους. Στην περίπτωση των γυναικών οι ανάλογες 

δυσλειτουργίες προκύπτουν αναφορικά με την ελλιπή πατρική, αυτή τη φορά, 

φροντίδα, καθώς και την άρνηση από πλευράς της μητέρας για ψυχολογική 

αυτονομία (Reti., Samuels, Eaton, Bienvenu, Costa & Nestadt 2002). 
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7. Απεικονίσεις αρνητικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία, ως προβλεπτικοί 

παράγοντες για τους ανασφαλείς τύπους δεσμού και διαδικασίες σχετιζόμενες με 

αυτούς 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσεται κατ’ αναλογία με το προηγούμενο 

που αφορούσε στο δέσιμο με τους γονείς, επιδιώκοντας αυτήν τη φορά την 

προσέγγιση του συσχετισμού των προκεκλημένων στο οικογενειακό περιβάλλον 

τραυμάτων, που ανιχνεύονται μέσω αυτοαναφορών, με τους ανασφαλείς τύπους 

δεσμού. Σε αρμονία με την προσπάθεια του προηγούμενου κεφαλαίου δεν 

επιχειρείται η διεξοδική ανάλυση των φαινομένων κακοποίησης, των συνθηκών που 

τα πλαισιώνουν ή των επιπτώσεων τους, αλλά μία σύζευξη των εμπειριών αυτών με 

τους τύπους δεσμού που εκδηλώνονται ή διαμορφώνονται σε σχέση με αυτές καθώς 

και κάποιες διαπιστώσεις που στηρίζουν την επιλογή να χρησιμοποιηθεί ερευνητικά 

ένα εργαλείο μέτρησης ανάλογων απεικονίσεων σε μία μελέτη που συζευγνύει τη 

θεωρία δεσμού με την ανάπτυξη σεξουαλικής ταυτότητας στους ομοφυλόφιλους. 

Η κλίμακα για τα τραύματα στην παιδική ηλικία-Child Abuse and Trauma 

Scale- συστάθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός μέσω αυτοαναφορών 

τέτοιων εμπειριών στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όπως και στην 

περίπτωση της διερεύνησης του δεσίματος με τους γονείς έτσι και εδώ η διερεύνηση 

προσανατολίζεται στις προσλαμβάνουσες εντυπώσεις για τις εμπειρίες αυτές, 

υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βαρύνουσα σημασία του νοήματος που 

αποδίδεται στις αρνητικές εμπειρίες από το ίδιο το παιδί ως αποδέκτη αυτών. Μία 

πληθώρα ερευνητικών μελετών επιχειρεί με τη χρήση του συγκεκριμένου αλλά και 

ανάλογου προσανατολισμού εργαλείων να προσεγγίσουν τις επενέργειες  αρνητικών 

εμπειριών σε συναισθηματικές και γνωστικές διεργασίες, αλλά και στη διαμόρφωση 

και λειτουργία μέσα σε στενούς δεσμούς αναφορικά με τους αποδέκτες τους. 

Η μελέτη των Cloitre, Stovall-McClough, Zorbas & Charuvastra το 2008 

επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο των αρνητικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία 

ως μεσολαβούντος της διαμόρφωσης ανασφαλών δεσμών παράγοντα, τοποθετούμενη 

σε μία έκφανση του θέματος της προσλαμβάνουσας αρνητικής εμπειρίας κατά την 

παιδική ηλικία που μάλλον στερείται της προσοχής του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους οι εκ των πραγμάτων σχετιζόμενες με 

την ψυχική υγεία διαστάσεις του δεσμού ενηλίκων, αναμένεται να διαμεσολαβούνται 

από τις εμπειρίες κακοποίησης που ενδεχομένως έχει βιώσει κάποιος κατά την 
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παιδική του ηλικία. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους μελέτης προέκυψαν από 

τη διαχείριση δεδομένων αυτοαναφοράς από ένα πληθυσμό γυναικών με 

διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές και ιστορικό κακοποίησης κατά την παιδική 

ηλικία. Η επενέργεια ή -αποδίδοντας με μεγαλύτερη συνέπεια την έκβαση της 

έρευνας- ο συσχετισμός των ανασφαλών δεσμών με τις ψυχικές διαταραχές 

επιβεβαιώθηκε  μέσω των δυσκολιών που αυτοαναφέρθηκαν ως προς την κοινωνική 

στήριξη -ο όρος αναλύεται διεξοδικά στην ανάλογη ειδική ενότητα- τις προσδοκίες 

για ανταπόκριση του περιβάλλοντος σε σχέση με αυτήν, καθώς και μέσω των 

αδυναμιών που αναφέρθηκαν ως προς τη ρύθμιση του αρνητικού συναισθήματος. Οι 

εμπειρίες κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία εμφανίστηκαν να αποτελούν 

παράγοντες που συνηγορούν στην παγίωση αυτών των δυσκολιών και αδυναμιών, 

ενισχύοντας την διαμόρφωση ανασφαλών δεσμών και αλληλεπιδρώντας ως 

απεικονίσεις με αυτούς τους τύπους δεσμού ενηλίκων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

ενισχύουν με τη σειρά τους τις δυσκολίες στους τομείς της ρύθμισης συναισθήματος 

και κοινωνικής στήριξης αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των τραυμάτων όπως 

επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί από τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Αναζητώντας στοιχεία για το γενικό ρόλο των εμπειριών κακοποίησης κατά 

την παιδική ηλικία ως παραγόντων που επενεργούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

εντοπίζεται η αρνητική επίδραση των ψυχικών τραυμάτων στην ικανότητα του 

ατόμου να αναπτύξει υγιείς μηχανισμούς επίλυσης των συγκρούσεων στα πλαίσια 

των στενών σχέσεων. Εστιάζοντας στη διερεύνηση του θέματος αυτού σχετική 

έρευνα αποκαλύπτει την άμεση σχέση των αναφορών για κακοποίηση στην παιδική 

ηλικία με τις δυσκολίες στις συμπεριφορές επίλυσης συγκρούσεων και την απουσία 

ανάλογης συσχέτισης με τους ανασφαλείς τύπους δεσμού. (Styroff, Janoff-Bylman, 

1997).  

Οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζονται ως ενδεικτικές του ενδιαφέροντος που 

συγκεντρώνει η κακοποίηση ψυχολογική και σωματική κατά την παιδική ηλικία ως 

εφαλτήριο αρνητικών ψυχολογικών δυναμικών. Η ερευνητική προσπάθεια που 

αναπτύσσεται στις επόμενες ενότητες, προκειμένου να υποστηριχθεί η θεωρητική 

τοποθέτηση για μία πλαισιωμένη από τη θεωρία δεσμού προσέγγιση των 

ψυχολογικών και διαπροσωπικών εμπειριών της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας, συμπεριλαμβάνει τις αυτοαναφορές για τα παιδικά τραύματα επειδή 

ακριβώς αυτές  νοούνται ως τέτοια εφαλτήρια. Η διερεύνηση των προβλεπτικών τους 
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ρόλων σε μία εκ φύσεως καταλυτική ψυχολογική διαδικασία λειτουργεί όπως θα 

δούμε διευκρινιστικά πολλές φορές αναφορικά με τις επενέργειες του τύπου δεσμού 

αλλά κυρίως αναφορικά με τα πεδία μέσω των οποίων αυτός εκδηλώνεται ή από τα 

οποία τροφοδοτείται, ενισχύεται ως προς τη διαμόρφωση του και διαμεσολαβείται.  

Η παρούσα ενότητα σε συνδυασμό με τη σχετικά λεπτομερή παρουσίαση της 

μελέτης των Sideridis & Kafetsios, παρά τον όπως ήδη αναφέραμε διαφορετικό 

προσανατολισμό τους από τα θέματα της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας που 

απασχόλησαν την παρούσα εργασία ως τώρα, επισημαίνοντας τη σημασία του τύπου 

των γονικών σχέσεων και των αρνητικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία σε μία 

ποικιλία ψυχολογικών καταστάσεων και διαδικασιών, αποτελεί το τελικό 

παραπεμπτικό βήμα προς την κατεύθυνση της έρευνας που λαμβάνει χώρα στις 

παρακάτω ενότητες. Στα πλαίσιά της θα αναζητηθούν μεταξύ άλλων και η σημασία 

του φύλου του γονιού στην επίδραση των γονικών σχέσεων στην ανάπτυξη της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. 

 

 

8. Έρευνα 

 

8.1. Σκοπός της έρευνας 

 

Η ερευνητική μελέτη που παρουσιάζεται στη συνέχεια παρακινείται από τον 

προσανατολισμό ετερόκλιτων ίσως ως προς το θεωρητικό τους πλαίσιο- ερευνών που 

επιχειρούν να προσεγγίσουν, να εξηγήσουν ή να κατηγοριοποιήσουν τρόπο τινά τις 

διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται τα αναπτυσσόμενα ως προς την σεξουαλική τους 

ταυτότητα ομοφυλόφιλα άτομα. Η ίδια,  επιχειρεί τη διερεύνηση των συσχετίσεων 

που προκύπτουν ανάμεσα στις φάσεις των δύο όψεων ή κλάδων, όπως 

προσδιορίζονται από την Fassinger, της διαμόρφωσης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας 

και α) τους τύπους δεσμού ενηλίκων, β) τις γενικευμένες νοητικές αναπαραστάσεις 

των γονικών σχέσεων, γ) τους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας, δ) τις 

αυτοαναφορές για τραύματα στο οικογενειακό κλίμα. Η προηγούμενη περιήγηση 

μας- άλλοτε διεξοδική και άλλοτε όχι- στα αποτελέσματα σχετικών με τα παραπάνω 

θέματα καθώς και στα θεωρητικά τους υποστηρίγματα, στοιχειοθετεί αρχικά τις 

γενικές-γενικόλογες υποθέσεις πως: α) σημαντικές διαφοροποιήσεις θα σημειωθούν 
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ανάμεσα στις δύο διαστάσεις ανασφαλώς διαμορφωμένων δεσμών ως προς την 

κατεύθυνση της συσχέτισης όπου αυτή προκύψει, αλλά και στα στάδια όπου 

συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες συσχετίσεις. β) Οι αναπαραστάσεις των σχέσεων με 

τους γονείς όπως αναφέρονται από τα άτομα που βρίσκονται σε κάποια συγκεκριμένη 

φάση της διαμόρφωσης της σεξουαλικής τους ταυτότητας θα παρουσιάζουν 

συσχετίσεις με τη δεδομένη αναπτυξιακή φάση, διαφοροποιούμενες ανάλογα με το 

φύλο του γονιού. γ) Ο τρόπος των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών της κάθε 

κλίμακας ξεχωριστά με τις φάσεις ανάπτυξης θα είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπεται 

ερμηνευτικά η αναγωγή σε συμπεράσματα ανάλογα με αυτά τα θεωρητικής φύσης 

που προέκυψαν σε προηγούμενη ενότητα για τις διαμεσολαβούσες διαδικασίες του 

δεσμού και της διαμόρφωσης ταυτότητας. Στη συνέχεια, πιο συγκεκριμένα -και με τις 

μετέπειτα ερμηνευτικές ορίζουσες να αποδίδονται στον έλεγχο και εξήγηση της ισχύς 

των πιο πάνω υποθέσεων-, αναμένεται: 1) η έμμονη/φοβική διάσταση του δεσμού 

ενηλίκων να συνδέεται θετικά με μεγαλύτερη σαφήνεια έναντι της διάστασης 

αποφυγής με τις αγχογόνες ψυχολογικές εμπειρίες της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας, καθώς και με τις συμπεριφορικά εκδηλούμενες προεκτάσεις τους τόσο 

στην περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών. 2) Η θετικής ποιότητας 

απεικόνιση για το δέσιμο με τους γονείς να συνδέεται αρνητικά με τις ίδιες εμπειρίες 

όπως προσδιορίζονται παραπάνω, μόνο στο δείγμα των ανδρών. 3) Η 

υπερπροστατευτικότητα, η προερχόμενη από τη μητέρα, να συνδέεται θετικά, ειδικά 

στην περίπτωση των ανδρών με την ψυχολογική ένταση που χαρακτηρίζει τις φάσεις 

ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας ενώ από τον πατέρα να μην αποτελεί 

παράγοντα πρόβλεψης. 4) Στην περίπτωση των γυναικών οι ψυχολογικά σαρωτικές 

εμπειρίες να μην εξηγούνται από το δέσιμο με τους γονείς. Οι συγκεκριμένες αυτές 

υποθέσεις στοιχειοθετούνται βάσει εκβάσεων συγκεκριμένων μελετών, οι οποίες και 

αναφέρονται στη Συζήτηση. Σε γενικές γραμμές και από τη στιγμή που δεν μπορούμε 

να συγκρίνουμε ή να παραπέμψουμε σε ακριβώς αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες, για 

όλο το φάσμα των διερευνήσεων κυρίως προσδοκάται η, με οποιονδήποτε τρόπο 

εκδηλούμενη, ένδειξη για την υποστήριξη της υπόστασης σύνδεσης της θεωρίας 

δεσμού άμεσα με τις αναπτυξιακές φάσεις διαμόρφωσης ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας.  
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8.2 Μέθοδος 

 

8.2.1. Δείγμα 

 

Οι κλίμακες αυτοαναφοράς για τις πέντε διαφορετικές περιοχές που μας 

απασχόλησαν χορηγήθηκαν με τη μορφή ενιαίου ερωτηματολογίου σε εβδομηνταδύο 

(72) άτομα εκ των οποίων σαράντα (40) άνδρες και τριανταδύο (32) γυναίκες. Ο 

μέσος όρος των ηλικιών που απάντησε στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε ήταν 

23,9 έτη με επικρατούσα ηλικία αυτή των 24 χρόνων. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν 

εθελοντική και αφορούσε στην συμπλήρωση ενός ενιαίου ερωτηματολογίου τα 

συναπαρτίσματα του οποίου αναλύονται στην ενότητα που αναφέρεται στα εργαλεία. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από 10 διαφορετικές ελληνικές πόλεις 

(με τους περισσότερους να κατοικούν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα) και ως εκ 

τούτου η χορήγηση του ερωτηματολογίου σε κάποιες περιπτώσεις διευκολύνθηκε 

από τη χρήση του διαδικτύου .Οι ερωτηθέντες ήταν εκ των προτέρων ενημερωμένοι 

για τον προσανατολισμό της έρευνας και επομένως δήλωναν τρόπω τινά με την 

αποδοχή τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την σεξουαλική τους προτίμηση.  

 

8.2.2. Εργαλεία 

 

Το ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη της ανδρικής ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας. Το ερωτηματολόγιο για την ανάπτυξη της γυναικείας 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας.( Gay Identity Questionnaire - Lesbian Identity 

Questionnaire, Fassinger R. E. 2001 -revised). 

 Η κλίμακα για την γυναικεία και ανδρική ομοφυλόφιλη ταυτότητα βασίζεται 

στο περιεκτικό μοντέλο της Fassinger για την διαμόρφωση της ταυτότητας 

σεξουαλικής μειονοτικής ομάδας και αποτέλεσε αρχικά ένα εργαλείο για τη μέτρηση 

σε δύο κλάδους τεσσάρων φάσεων (επίγνωση, εξερεύνηση, εμβάθυνση/δέσμευση, 

εσωτερίκευση/ σύνθεση ) της λεσβιακής ταυτότητας. Εν  συνεχεία διαπιστώθηκε η 

εγκυρότητά του σε δείγμα ανδρών αποδίδοντας όμως χαμηλή συνοχή. Πρόκειται για 

μία επτάβαθμη κλίμακα(1=διαφωνώ απόλυτα έως 7= συμφωνώ απόλυτα) βάσει της 

οποίας οι ερωτώμενοι βαθμολογούν σε μία  φόρμα σαράντα ερωτήσεων προτάσεις 

που αφορούν σε συναισθήματα και απόψεις σχετικών με τη σεξουαλικότητα τη 
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συγκεκριμένη αποκλειστικά χρονική στιγμή. Οι στάσεις που διερευνούνται μέσω των 

ερωτημάτων αφορούν τρεις κατευθύνσεις: προς τον εαυτό, τους ομοφυλόφιλους 

άλλους και τους μη ομοφυλόφιλους άλλους. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιείται η αναθεωρημένη έκδοση των ερωτηματολογίων όπως προκύπτουν 

από  συμπερίληψή τους σε έρευνα στο πανεπιστήμιο του Maryland.(Fassinger, 1996; 

Lynch, 2005). 

 

Το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας  (Ten Item Personality Inventory-

TIPI, Swann&Rentfrow, 2001 ). 

Το Τεστ Χαρακτηριστικών της προσωπικότητας συνιστά ένα όργανο 

μέτρησης που προκύπτει από το μοντέλο για τους πέντε παράγοντες της 

προσωπικότητας.  Με τη δημιουργία και τη χρήση του επιδιώκεται η μέτρηση της 

εξωστρέφειας (α= .54), του νευρωτισμού (α= .34), της δεκτικότητας (α= .22) , της 

προσήνειας (α= .22). και της ευσυνειδησίας (α= .41). στην ουσία αποτελείται από 

δέκα ζεύγη χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, το κάθε ένα από τα οποία ο 

ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει βάσει μίας επτάβαθμης κλίμακας(1=διαφωνώ 

απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα.). Ο μικρός αυτός  αριθμός των ζευγών που 

χρησιμοποιούνται, συνοψίζοντας εννοιολογικά τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, είναι που εξηγεί και τη χαμηλή συνοχή που χαρακτηρίζει το 

συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης έναντι άλλων τεστ για τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Παρά την παραδοχή αυτή όμως, το Τεστ Χαρακτηριστικών της 

Προσωπικότητας αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο διευκολύνοντας 

τις ερευνητικές διαδικασίες με την μικρή του έκταση και τον συνακόλουθο μικρό 

χρόνο που απαιτεί η ολοκλήρωσή του από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά του αντισταθμίζουν τις διαρροές που προκύπτουν με τη 

χρήση μεγάλης έκτασης αν και μεγαλύτερης συνοχής τεστ. (Gosling et al., 2003)  

 

Η Κλίμακα Βιωμάτων στις Διαπροσωπικές Σχέσεις(ΕΕΔΣ ECR Brennan, Clark 

& Shaver,1998) - (Μεταφορά στα ελληνικά Καφέτσιος Κ. 1998). 

Η δημιουργία της συγκεκριμένης κλίμακας αποσκοπούσε στη μέτρηση των 

τύπων δεσμού ενηλίκων βάσει των δύο διαστάσεων : ασφάλεια-ανασφάλεια και 

άγχος-μη άγχος. Οι απαντήσεις στα 36 ερωτήματα του τεστ κωδικοποιούνται σε δύο 

διαστάσεις τύπων δεσμού οι οποίες αν συνδυαστούν αποδίδουν τέσσερις τύπους. 
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Προκειμένου να βαθμολογηθεί απαιτείται η αντιστροφή των αρνητικά διατυπωμένων 

ερωτημάτων και η άθροιση εκείνων που αντιστοιχούν στην κάθεμία εκ των δύο 

διαστάσεων. Το 2002 ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της κλίμακας σε 

ελληνικά δείγματα(Καφέτσιος,  2002). Οι ίδιες έρευνες ανέδειξαν την ικανοποιητική 

αξιοπιστία της κλίμακας, καθώς και τη συνάφεια των συσχετίσεων με άλλες κλίμακες 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η συσχέτιση των δύο διαστάσεων των τύπων δεσμού 

προσδιορίστηκε στο r=0,17 p<0,001. 

 

Η κλίμακα Σχέσεων με τους Γονείς (parental bonding instrument Parker et al. 

1979) μεταφορά στα ελληνικά Καφέτσιος Κ. και Σιδερίδης Γ. 

Η κλίμακα σχέσεων με τους γονείς σχεδιάστηκε ώστε να μετρά και να 

αποσαφηνίζει τη συνεισφορά των γονιών μέσω των αναπαραστάσεων και των 

αναφορών για αυτές στην διαμόρφωση τόσο της υγιούς όσο και της δυσλειτουργικής 

προσωπικότητας του ατόμου. Οργανώνεται σε δύο φόρμες των 25 ερωτήσεων, 

διαφοροποιούμενη έτσι, ως προς το φύλο του γονιού. Στην ουσία αφορά σε μία 

τετράβαθμη κλίμακα(διαφωνώ απόλυτα έως συμφωνώ απόλυτα) βάσει της οποίας ο 

ερωτηθείς καλείται να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της σχέσης του με τους 

γονείς του. Η φροντίδα και η υπερπροστασία- έλεγχος αποτελούν τις δύο διαστάσεις 

των χαρακτηριστικών της σχέσης αυτής.(Parker, 1990) 

 

Το ερωτηματολόγιο για τις τραυματικές εμπειρίες (The Child Abuse and 

Trauma Scale- CATS, Sanders & Becker Laussen, 1995). 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά στη μέτρηση των τραυματικών και 

αρνητικών εμπειριών στην παιδική και εφηβική ηλικία, παρέχοντας πληροφορίες για 

τη συχνότητα και την έκτασή τους. Τα 38 ερωτήματα της κλίμακας αφορούν σε 

παιδικές και εφηβικές εμπειρίες σεξουαλικής ή σωματικής κακοποίησης, τιμωρίας, 

ψυχολογικής κακομεταχείρισης συναισθηματικής παραμέλησης και γενικότερου 

αρνητικού οικογενειακού κλίματος. Στην ουσία το ερωτηματολόγιο διερευνά τις 

τρέχουσες αντιλήψεις του ατόμου για τα όποια τραύματα έλαβαν χώρα κατά την 

παιδική ή εφηβική του ηλικία. Η ερμηνεία του ερωτηματολογίου βασίζεται στις εξής  

τέσσερις υποκλίμακες : παραμέληση (α =.76), τιμωρία (α =..70), σεξουαλική 

κακοποίηση(α =..47), αρνητικές εμπειρίες (α =.86). H υποκλίμακα της σεξουαλικής 

κακοποίησης απέδωσε κατ’εξαίρεση πολύ χαμηλό δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας. 
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8.3. Αποτελέσματα 

 

 Η συγκεκριμένη έρευνα προσανατολίσθηκε αρχικά στην διερεύνηση των 

συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές που αποδίδουν τις δύο εκφάνσεις –κλάδους 

της ταυτότητας του ομοφυλόφιλου ατόμου – σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο για την 

ταυτότητα του ομοφυλόφιλου ατόμου της Fassinger : η ανάπτυξη της ταυτότητας και 

η ανάπτυξη της ιδιότητας του μέλους στην ομάδα των ομοφυλοφίλων - και στις 

υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας. Ουσιαστικά δηλαδή, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός 

των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι συσχετίζονται με την τάση του δείγματος – και 

κατ’επέκταση του γενικότερου ομοφυλόφιλου πληθυσμού όπου η αναγωγή είναι 

δυνατή- να «ανήκει», να φέρει τα χαρακτηριστικά ή καλύτερα να βιώνει αντίστοιχες 

ψυχολογικές και διαπροσωπικές εμπειρίες με εκείνες που εμφανίζονται να βιώνουν τα 

άτομα που βρίσκονται σε κάποια από τις τέσσερις φάσεις οι οποίες αφορούν στον 

κάθε κλάδο, παρέχοντας μας πληροφορίες για την ανάπτυξη της προσωπικής 

σεξουαλικής ταυτότητας καθώς και για την αίσθηση ταύτισης του με άλλα 

ομοφυλόφιλα άτομα. Επιπλέον συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την κατεύθυνση 

των ενδεχομένων συσχετισμών. Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί και παρουσιαστεί στα 

πλαίσια της  παραπάνω θεωρητικής ενότητας δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν οι 

συσχετισμοί –ερμηνευτικά κυρίως - των υπολοίπων μεταβλητών μεταξύ τους. Η 

διερεύνηση αυτή επιτεύχθηκε με τη χρήση του συντελεστή Pearson r, του δείκτη του 

μεγέθους της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών. Στη συνέχεια 

 Η έρευνα διαχειρίστηκε δεδομένα από τη συμμετοχή εβδομήνταδύο (72) 

ατόμων εκ των οποίων σαράντα (40) άνδρες και τριάνταδύο (32) γυναίκες. Εφόσον 

το ερωτηματολόγιο της ομοφυλόφιλης ταυτότητας διαφοροποιείτο, απευθυνόμενο σε 

άνδρες και γυναίκες κάθε φορά, ήταν επόμενο η διαδικασία να κινηθεί αναζητώντας 

ξεχωριστά τους συσχετισμούς στο κομμάτι των ανδρών από αυτό των γυναικών. Οι 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα πρώτα για τους άνδρες και 

έπειτα για τις γυναίκες. Η διαδοχική παρουσίαση πινάκων που αφορούν στο ανδρικό 

και γυναικείο φύλο εξυπηρετεί την σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα όπου τα 

αποτελέσματα το επιβάλουν. 
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Πίνακας 1. Συσχετίσεις Pearson r ανάμεσα στις μεταβλητές για τους τύπους 

δεσμού ( αγχώδης και αποφυγής) και  τους δύο κλάδους της ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας. (Φάση 1-Επίγνωση, Φάση 2-Εξερεύνηση, Φάση 3-

Εμβάθυνση/Δέσμευση και για τους δύο κλάδους, Φάση 4-

Εσωτερίκευση/Σύνθεση).  

  

α) για τους άνδρες  

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας      Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους   
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 

Αγχώδης   .43** .48** .43** .16 .45** .57** .55** .49** Τύπος 
Δεσμού Αποφυγής   .23 .15 .11 .21 .23 .15 .23 .09 

β) για τις γυναίκες 

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 

Αγχώδης   .40* .30 .40* -.06 .29 .37 .36* .31 Τύπος 
Δεσμού Αποφυγής   .23 .15 .35 -.20 ..29 .37 .25 -.05 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1α παρατηρείται σημαντική θετική συσχέτιση του 

δείκτη αγχώδους δεσμού με όλες σχεδόν τις φάσεις τόσο της ανάπτυξης ταυτότητας 

όσο και με αυτές της συμμετοχής στην ομάδα . Αντιστοίχως, εξαιρουμένης της 

φάσεως τέσσερα (4) της ανάπτυξης της ταυτότητας η οποία δεν φαίνεται να 

συσχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον δείκτη αγχώδους δεσμού έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα: (r = .43, p<.01 ۟r = .48, p<.01۟ r = .43, p<.01۟ r = 45, p<01۟ r=57, p<01 ۟ r= 

55, p<.01 ۟ r= 49 p<.01.) 

Στον πίνακα 1β, για τις γυναίκες  εμφανίζεται επίσης συσχετισμός αλλά όχι 

τόσο ισχυρός αυτή τη φορά του δείκτη του αγχώδους δεσμού με τη φάση ένα (1) (r = 

.40, p<.05) και τη φάση τρία (3) (r = .37, p<.05) της ανάπτυξης σεξουαλικής 

ταυτότητας. Ακόμη παρατηρείται θετική συσχέτιση του δείκτη αγχώδους δεσμού με 

την φάση δύο (2) της συμμετοχής στην ομάδα(r = .36, p<.05)  καθώς και την φάση 

τρία (3) (r =.36, p< .05).  

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μία εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίον 

αναπτύσσονται τα αποτελέσματα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. 

αναδεικνύεται η ανάγκη για ανάγνωση των αποτελεσμάτων συνδυάζοντας 
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πληροφορίες από τον χώρο του δεσμού  αλλά και του πρίσματος υπό το οποίο 

δημιουργήθηκε η κλίμακα που μας αφορά. Έτσι, ως πρώτο σχόλιο σημειώνεται η 

αποχή του δεσμού αποφυγής και η θετική συσχέτιση του αγχώδους αναφορικά με την 

αναδιαρθρωτική φύση σε επίπεδο τόσο ενδοατομικό όσο διαπροσωπικό αυτής 

καθαυτής της διαμόρφωσης της σεξουαλικής ταυτότητας, υπονοώντας επί της ουσίας 

τη σχέση που παρατηρούμε σε πλήθος ερευνών ανάμεσα στον τύπο δεσμού και την 

δυσκολία να ανταποκριθεί κανείς σε διαδικασίες που ευνοούν την προσαρμογή ή 

απαιτούν δεξιότητες σχετικές με αυτήν. (βλ. Συζήτηση σελ.58) 

 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις Pearson r μεταξύ των δύο παραγόντων για την 

ομοφυλόφιλη ταυτότητα (ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας: 4 φάσεις και 

συμμετοχή στην ομάδα: 4 φάσεις) και τις μεταβλητές για το δεσμό με τους 

γονείς.  (Φάση 1-Επίγνωση, Φάση 2-Εξερεύνηση, Φάση 3-Εμβάθυνση/Δέσμευση, 

Φάση 4-Εσωτερίκευση/Σύνθεση και για τους δύο κλάδους).  

 

α) για τους άνδρες  

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1  Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4

Φροντίδα από 
την μητέρα 

-.19 -.25 -.33* -.16 -.22 -.29 -.37* -.42** 

Φροντίδα από 
τον πατέρα 

-.33* -.38* -.32* .04 -.39* -.39* -.51** -.31 

Υπερπροστασία 
από την μητέρα

.27 .35* .34* .15 .36* .36* .47* .43** 

 
 

Δεσμός 
με 
τους  
γονείς 

Υπερπροστασία 
από τον πατέρα

.17 .24 .22 .02 .20 .24 .29 .30 

β) για τις γυναίκες 

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1  Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4

Φροντίδα από 
την μητέρα 

-.06 -.03 -.12 -.13 -.11 -.22 -.12 -.09 

Φροντίδα από 
τον πατέρα 

-.15 -.17 -.01 .08 -.02 -.05 -.07 -.04 

Υπερπροστασία 
από την μητέρα

-.15 .17 .02 .06 -.03 -.07 -.08 -.09 

 
 

Δεσμός 
με 
τους  
γονείς 

Υπερπροστασία 
από τον πατέρα 

-.15 -.19 -.06 -.04 .00 -.06 -.06 .02 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 2 και στο σημείο όπου αυτός αναφέρεται στους 

άνδρες εντοπίζουμε αρνητική συσχέτιση μέτριας ισχύος του δείκτη για τη φροντίδα 

από τη μητέρα με τη φάση 2 της ανάπτυξης σεξουαλικής ταυτότητας ( r = -330,               

p <.05). Αναφορικά με τον παράγοντα της συμμετοχής στην ομάδα ο δείκτης της 

φροντίδας από τη μητέρα εμφανίζει συσχέτιση με τη φάση 3 ( r = -37, p< .05) και τη 

φάση 4 ( r = -42, p<.01 ). Ο δείκτης υπερπροστατευτικότητας από την πλευρά της 

μητέρας δείχνει να συσχετίζεται με τη φάση 2 της ανάπτυξης ταυτότητας (r = .36, 

p<.05), τη φάση 3 (r = .34, p<.05), καθώς και με όλες τις φάσεις του παράγοντα της 

συμμετοχής στην ομάδα (r = .36, p< .05 ۟ r = .36, p<.05 ۟ r=.47, p<.01 ۟ r= .43, p<.01 

αντιστοίχως). Οι πιο σημαντικές στατιστικώς συσχετίσεις εμφανίζονται στις φάσεις 3 

και 4 του παράγοντα συμμετοχής σε ομάδα. Ο δείκτης για τη φροντίδα από τον 

πατέρα συσχετίζεται αρνητικά με τη φάση 1 της ανάπτυξης προσωπικής σεξουαλικής 

ταυτότητας (r = -.33, p< .05), τη φάση 2 του ίδιου παράγοντα  (r = -.38, p< .05) 

καθώς και τη φάση 3(r = - .32, p<.05). επιπλέον εμφανίζει επίσης αρνητική 

συσχέτιση με τη φάση 1 της συμμετοχής στην ομάδα(r = -39, p<.05) , με τη φάση 

2(r= - 39 p< .05 ) και τη φάση 3του ίδιου παράγοντα , συσχέτιση η οποία εμφανίζεται 

πιο ενισχυμένη από τις προηγούμενες(r = -52, p<.01). Τέλος στον πίνακα 2α 

παρατηρούμε πως η υπερπροστασία από την πλευρά του πατέρα δεν εμφανίζεται να 

συσχετίζεται με καμία από τις φάσεις, ουδενός εκ των δύο παραγόντων της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. 

 Ο πίνακας 2β παρουσιάζει την απουσία ανάλογων συσχετίσεων ανάμεσα στην 

φροντίδα ή την υπερπροστασία των γονιών και στους δύο παράγοντες της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, στην περίπτωση των γυναικών. Τα παραπάνω      

αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν η μελέτη τους εστιάζει στις 

διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως και θα συμβεί στη Συζήτηση. Μία πρώτη 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών δεν αφορά στο πως και κατά πόσο οι απόψεις 

για τις σχέσεις με τους γονείς επενεργούν ή διαμεσολαβούνται στις φάσεις της 

ανάπτυξης της ομοφυλόφιλης ταυτότητας αλλά στο ότι οι συσχετίσεις κινούνται με 

κάποια σταθερότητα ως προς την κατεύθυνση με αυτές που παρουσιάζονται στους 

πίνακες για τον τύπο δεσμού τουλάχιστον στο δείγμα των ανδρών. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη αξία, τουλάχιστον για την παρούσα έρευνα, αφού εκλαμβάνεται σαν μία 

επιβεβαιωτική ένδειξη για την προηγούμενη θεώρηση των συσχετίσεων ανάμεσα στις 

φάσης ανάπτυξης με τον τύπο δεσμού, υπό το πρίσμα της ικανότητας για 
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προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση και των σχετικών συναισθηματικών και γνωστικών 

παραγόντων στα δύο επίπεδα που αυτοί νοούνται, υφίστανται αξιοποιούνται και 

αξιολογούνται –ενδοατομικό και διαπροσωπικό. Η περαιτέρω ανάλυση αναπτύσσεται 

στη Συζήτηση όπου και εκτιμάται η διαφορά των αποτελεσμάτων με κριτήριο το 

φύλο. Αυτό που επισημαίνεται εδώ ως πιθανή αιτία αυτής είναι η υστέρηση του 

γυναικείου δείγματος έναντι του ανδρικού. (βλ. Συζήτηση σελ.59). 

 

Πίνακας 3. συσχετίσεις Pearson r ανάμεσα στις μεταβλητές για τα τραύματα και 

στους δύο παράγοντες της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας (4 φάσεις για την 

ανάπτυξη προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας και 4 φάσεις για την συμμετοχή 

στην ομάδα) (Φάση 1-Επίγνωση, Φάση 2-Εξερεύνηση, Φάση 3-

Εμβάθυνση/Δέσμευση, Φάση 4-Εσωτερίκευση/Σύνθεση και για τους δύο 

κλάδους).  

 

α) για τους άνδρες  

    Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 

Παραμέληση .59** .60** .56** .20 .53** .60** 61** .35** 
Σεξουαλική 
κακοποίηση 

.15 .32* .08 - .01 .02 .17 .16 .28 

Τιμωρία .06 .04 - .05 -.09 .04 - .04 - .05 .11 
Ψυχολογική 
κακοποίηση 

.54** .46** .42** .21 ..40* .46** .55** .38* 

Γενικά κακό 
οικογενειακό 

κλίμα 

.55** .55** .46** .17 .44** .52** .57** .39* 

β) για τις γυναίκες 

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 

Παραμέληση .37* .26 .62** - .010 .29 .27 .37* .21 
Σεξουαλική 
Κακοποίηση 

.44* .32 .27 .07 .53** .62** .43* .09 

Τιμωρία - .41* - .34 - .42* -.26 - .44* - .39* - .44* - .00 
Ψυχολογική 
κακοποίηση 

.58** .57** .71** .15 .36* .46** .58** .12 

Γενικά κακό 
οικογενειακό 

κλίμα 

.42* .35* .62** - .02 .29 .34 .41* .20 
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Ο πίνακας 3α παρουσιάζει σημαντικές θετικές συσχετίσεις της παραμέλησης 

με τη φάση 1 της ανάπτυξης προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας (r = .59, p< .01), 

τη φάση 2 του ίδιου πεδίου (r= .61, p<.01) καθώς και τη φάση 3( r = .56, p< .01). η 

ίδια μεταβλητή φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με τις φάσεις 1, 2, 3 και 4 του 

παράγοντα της συμμετοχής στην ομάδα(r= .53, p< .01۟ r = .60 p<.01۟ r = .62, p<.01και 

r = .35, p< 05) Η σεξουαλική κακοποίηση εμφανίζεται να συσχετίζεται θετικά, 

αποκλειστικά  με την δεύτερη φάση της ανάπτυξης ταυτότητας (r = .32, p<.05) Η 

περιοχή της τιμωρίας δεν εμφανίζει συσχετισμούς με κανέναν από τους παράγοντες 

της ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Η ψυχολογική κακομεταχείριση συσχετίζεται θετικά 

με την πρώτη φάση της ανάπτυξης ταυτότητας (r = .54,p< .01), τη φάση 2(r = .46, p< 

.01)και τη φάση 3(r = .42, p< .01) του ίδιου παράγοντα. Το γενικά βεβαρημένο 

οικογενειακό κλίμα εμφανίζει σημαντικές θετικές συσχετίσεις με τις τρεις πρώτες 

φάσεις του πεδίου για την ανάπτυξη προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας (r = .55, 

p<.01 ۟ r = .54, p<.01۟ r = .46, p<.01 αντιστοίχως) και όλες τις φάσεις του πεδίου για τη 

συμμετοχή στην ομάδα ( r= .44, p<.01۟ r = .52, p<.01۟ r = .57, p<.01۟ r = .40, p<.05 

αντίστοιχα). 

 Στην περίπτωση των γυναικών η παραμέληση εμφανίζεται να συσχετίζεται με 

την συνειδητοποίηση όσον αφορά στην ανάπτυξη ταυτότητας (r = .37, p<.05), τη 

δέσμευση για τον ίδιο παράγοντα (r = .62**, p<.01), μία συσχέτιση σημαντική 

στατιστικά και τέλος με τη δέσμευση στο πεδίο συμμετοχή στην ομάδα ( r =37, 

p<.05). Η περιοχή της σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζει συσχέτιση με την 

πρώτη φάση της ανάπτυξης ταυτότητας(r = 44, p<.05). Όσον αφορά στον παράγοντα 

της συμμετοχής στην ομάδα η συνειδητοποίηση, η εξερεύνηση και η δέσμευση 

συσχετίζονται θετικά με το δείκτη της μεταβλητής που εξετάζουμε (r = .53**, p<.01 ۟  

r = 62**, p<.01 ۟ r = 43*, p<.05 αντιστοίχως). Η τιμωρία συσχετίζεται αρνητικά με 

την συνειδητοποίηση στο πρώτο πεδίο της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας (r = -.41*, 

p<.05), όπως και με την περιοχή της δέσμευσης (r = -.42*, p<.05). επίσης αρνητικά 

συσχετίζεται ο δείκτης για την τιμωρία και με την πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάση του 

παράγοντα συμμετοχή στην ομάδα (r = - .44*, p< .05 ۟۟۟۟ r = - .39*, p<.05 ۟ και  r = - 

.44*, p<.05 αντίστοιχα). Ο δείκτης για την ψυχολογική κακοποίηση, σύμφωνα με τον 

πίνακα 3β, παρουσιάζει σημαντική θετική συσχετίζεται με τις τρεις πρώτες φάσεις 

του πεδίου που αναφέρεται στην ανάπτυξη της ταυτότητας ( r = .58**, p<.01۟ r = 

.57**, p< .01 και r = .71**, p< .01 αντίστοιχα). Ο ίδιος δείκτης συσχετίζεται θετικά 



 

 

49

με τη συνειδητοποίηση (r = .36*, p<.05), την εξερεύνηση (r = .46**, p<.01) και τη 

δέσμευση(r = .58**, p<.01). Οι δύο τελευταίες συσχετίσεις εμφανίζονται ενισχυμένες 

σε σχέση με της πρώτη. Τέλος όσον αφορά στο γενικά κακό οικογενειακό κλίμα 

έχουμε τα εξής  αποτελέσματα: θετική συσχέτιση με την πρώτη φάση της ανάπτυξης 

ταυτότητας (r = .42*, p< .05), επίσης θετική συσχέτιση ανάλογης ισχύος με την 

δεύτερη φάση( r= .35*,p<.05) και θετική συσχέτιση ενισχυμένη όμως στατιστικώς με 

την τρίτη φάση του ίδιου πεδίου( r= .62**, p< .01). στο δεύτερο πεδίο, αυτό της 

συμμετοχής στην ομάδα εντοπίζεται η θετική συσχέτιση του δείκτη που εξετάζουμε 

με την φάση της δέσμευσης( r = .41*, p< .05). 

 Η κλίμακα για τα τραύματα στην παιδική ηλικία στα πλαίσια του 

οικογενειακού περιβάλλοντος χορηγήθηκε ως ένα εργαλείο, που παρέχοντας 

πληροφορίες για τις απεικονίσεις αρνητικών ή τραυματικών εμπειριών στην παιδική 

ηλικία, λειτουργεί συμπληρωματικά για την προσπάθειά μας να διερευνήσουμε την 

ευρύτερη συσχέτιση του τύπου δεσμού με την περιοχή της ανάπτυξης σεξουαλικής 

ταυτότητας και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3 θα 

ερμηνευτούν σε σχέση με τον κοινό αυτό παρονομαστή της ερευνητικής μας 

προσπάθειας. (βλ. Συζήτηση σελ.61). 

 

Πίνακας Α4. συσχετίσεις Pearson ανάμεσα στους Πέντε Παράγοντες της 

Προσωπικότητας και στους δύο παράγοντες της Ομοφυλοφιλικής Ταυτότητας 

(Ανάπτυξη ταυτότητας:4 φάσεις και Συμμετοχή στην ομάδα: 4 φάσεις). (Φάση 

1-Επίγνωση, Φάση 2-Εξερεύνηση, Φάση 3-Εμβάθυνση/Δέσμευση, Φάση 4-

Εσωτερίκευση/Σύνθεση και για τους δύο κλάδους).  

 

α) για τους άνδρες  

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4

Εξωστρέφεια  .05 - .04 .11 .42** - .12 - .16 - .03 .12 
Προσήνεια - .60** - .56** - .55** -. 46** - .41** - .53** - .57** - .24 
Νευρωτισμός -.41** - .52** - .51** -.39* - .35* - .40** - .48** - .52**
Δεκτικότητα .55** .59** .62** .37* .29 .37* .46** .09 
Ευσυνειδησία - .27 - .31 - .32* - .37* - .11 -.16 -.31  -.26 
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β) για τις γυναίκες 

Ανάπτυξη προσωπ. ταυτότητας Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους  
Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4 Φάση1 Φάση2 Φάση3 Φάση4

Εξωστρέφεια  - .05 - .00 .13 .22 .09 - .12 .26 .11 
Προσήνεια  -.19 -.08 - .20 .20 -. 27 -.21 -.12 .09 
Νευρωτισμός -.15 -.11 -.22 .39* - .52** - .42* - .12 .20 
Δεκτικότητα  -.02 -.10 .07 -.14 -.03 -.22 .05 .15 
Ευσυνειδησία - .52** -. 42* - .44* - .11 -.44* -.62** -.52** .13 

 

 Σύμφωνα με τον πίνακα 4α για την περίπτωση των ανδρών, η εξωστρέφεια ως 

ένας από τους πέντε παράγοντες προσωπικότητας συσχετίζεται μόνο με τη φάση 4 

στο πεδίο της ανάπτυξης ταυτότητας (r = 42**, p<.01). όσον αφορά στο πεδίο της 

συμμετοχής στην ομάδα δεν εντοπίζονται συσχετισμοί με το δείκτη της 

συγκεκριμένης μεταβλητής. 

 Ο παράγοντας της προσήνειας εμφανίζει σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις με 

τη συνειδητοποίηση (r = -.60**, p<.01), την εξερεύνηση (r = -.56**, p<.01), την 

δέσμευση (r = -.55**, p<.01) και τέλος την εσωτερίκευση (r = -.46**, p<.01) του 

πεδίου της ανάπτυξης της ταυτότητας. Στο πεδίο της συμμετοχής στην ομάδα 

εντοπίζονται επίσης σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις του παράγοντα της 

προσήνειας με την πρώτη(r = -.41**, p< .01) , δεύτερη(r = -. 53**,p<.01) και την 

τρίτη φάση (r = -57**p<.01). 

 Ο νευρωτισμός παρουσιάζεται να συσχετίζεται αρνητικά με την 

συνειδητοποίηση (r = -.41**, p<.01), την εξερεύνηση (r = -.52**, p<.01), την 

δέσμευση (r = -. 51**, p<.01),και την εσωτερίκευση (r = -.39*, p<.05) του πρώτου 

πεδίου της ομοφυλόφιλης ταυτότητας. Οι τρεις πρώτες συσχετίσεις εμφανίζονται πιο 

ενισχυμένες από την τελευταία. Στο πεδίο της συμμετοχής στην ομάδα παρατηρείται 

μία ανάλογη κατάσταση συσχετισμών : με την πρώτη φάση(r = -. 35*, p<.05), με τη 

δεύτερη(r = -.40**, p< .01), με την τρίτη(r = -.48**, p<.01) και με την τέταρτη(r = -

.51**, p< .01). Εδώ οι τρεις τελευταίες συσχετίσεις είναι στατιστικώς πιο σημαντικές 

από την πρώτη. 

  Η περιοχή της δεκτικότητας συσχετίζεται θετικά με τη συνειδητοποίηση(r = 

.55**, p<.01), την εξερεύνηση(r = .58**, p<.01), τη δέσμευση(r = .62**, p< .01), και 

τέλος την εσωτερίκευση (r = .37*, p<.01) της ανάπτυξης ταυτότητας. Στο δεύτερο 
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πεδίο της ομοφυλόφιλης ταυτότητας η δεκτικότητα συσχετίζεται θετικά με την 

εξερεύνηση(r = .37*, p<.05) και τη δέσμευση(r =.46**, p< .01 ). 

 Ολοκληρώνοντας με τους πέντε παράγοντες τις προσωπικότητας, αλλά και με 

τα αποτελέσματα της στατιστικής διερεύνησης των συσχετίσεων των μεταβλητών της 

μελέτης εντοπίζουμε αρνητικές συσχετίσεις της ευσυνειδησίας με την τρίτη(r = -. 

32*, p<.05) και την τέταρτη φάση(r = -. 37*, .05) της ανάπτυξης ταυτότητας, ενώ 

καμία συσχέτιση δεν παρουσιάζεται στο πεδίο της συμμετοχής στην ομάδα. 

 Βάσει των πινάκων αυτών επανέρχεται η εμφάνιση της διαφοροποίησης 

ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες συμμετέχοντες. Χαρακτηριστικό είναι πως η 

δεκτικότητα, που δεν εμφανίζει καμία συσχέτιση στην περίπτωση των γυναικών, 

αποτελεί θετικά συσχετιζόμενο δείκτη με όλες τις φάσεις τις προσωπικής ανάπτυξης 

και κάποιες από την ανάπτυξη της ιδιότητας του μέλους. Το στοιχείο αυτό ως 

παράγοντας της προσωπικότητας ίσως καθιστά τον ομοφυλόφιλο άνδρα περισσότερο 

ανοιχτό τόσο στις αναδιαρθρωτικές διαδικασίες  στις οποίες εμπλέκεται με όλα τα 

συναισθηματικά, γνωστικά αλλά και συμπεριφορικού τύπου χαρακτηριστικά. Ο 

παράγοντας αυτός μοιάζει να σχετίζεται με την ανάπτυξη και των δύο κλάδων της 

ομοφυλόφιλης ταυτότητας, υποδεικνύοντας πιθανώς, πως η δεκτικότητα στην 

περίπτωσή μας μπορεί να νοηθεί και ως ενός τύπου έκθεσης σε καταστάσεις, 

συνθήκες, συναισθηματικές διεργασίες που εντείνουν τη συναισθηματική 

τουλάχιστον φόρτιση των φάσεων ειδικά στο προσωπικό κομμάτι της 

ανάπτυξης.(βλ.Συζήτηση σελ.63). 

Για άλλη μία φορά, στο σημείο αυτό, επισημαίνεται το μικρό μέγεθος του 

δείγματος και ειδικά για περίπτωση των γυναικών. Είναι πιθανόν οι συσχετίσεις να 

προέκυπταν διαφορετικά στην περίπτωση που διαχειριζόταν κανείς στοιχεία από 

μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού πράγμα θα λειτουργούσε ελεγκτικά και 

αποσαφηνιστικά για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Παρόλαυτα 

εστιάζοντας στις διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δρομολογείται μία 

ερμηνευτική προσέγγιση που επισημαίνει την παράλληλη πολλές φορές πορεία των 

ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών σε μία κατά τα αλλά κοινού παρονομαστή 

αναπτυξιακή διαδικασία. Η διαφοροποίηση μπορεί να περιβληθεί και να 

υποστηριχθεί θεωρητικά με τις οπτικές που θέλουν την κοινωνική στάση απέναντι 

στους ομοφυλόφιλους να σχηματοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες για το 

ρόλο του φύλου. Ο κοινός παρονομαστής στην άλλη όψη του αναπτυξιακού 



 

 

52

οικοδομήματος προς την απόκτηση και ενσωμάτωση της προσωπικής ταυτότητας 

έγκειται στην προσαρμογή με όλες τις διεργασίες, ικανότητες, δεξιότητες, και 

ορόσημα που εμπλέκονται σε αυτήν, απαιτούνται, αναπτύσσονται-αξιοποιούνται και 

χαρακτηρίζουν αυτήν αντίστοιχα. 

  

Ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόμησης σε τέσσερα βήματα 

Οι πίνακες Β1 και Β2 που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

ιεραρχικής παλινδρόμησης σε τέσσερα βήματα αναφορικά με την ανάπτυξη 

προσωπικής ταυτότητας και την ανάπτυξη της ιδιότητας μέλους μειονοτικής 

σεξουαλικής ομάδας αντίστοιχα. Εστιάζοντας στον πρώτο παρατηρούμε τις 

μεταβλητές για το φύλο, για τρεις από τις περιοχές της κλίμακας για τις αρνητικές 

εμπειρίες της παιδικής ηλικίας στο οικογενειακό περιβάλλον(τιμωρία, παραμέληση, 

σεξουαλική κακοποίηση) -βήμα 1- για την υπερπροστασία από την πλευρά της 

μητέρας -προστίθεται στο βήμα 2- και του πατέρα -προστίθεται στο βήμα 3- και 

τέλος των διαστάσεων για το δεσμό ενηλίκων (άγχος και αποφυγής) -προστίθενται 

στο τελικό βήμα 4- να εξηγούν το 34,6% του ποσοστού της διακύμανσης για την 

πρώτη φάση της ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας. Η μεταβλητή της παραμέλησης 

αποτέλεσε σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα όταν εισήχθηκε στο μοντέλο (βήμα 1), 

ενώ συνέχισε να εμφανίζει σημαντική θετική συσχέτιση και μετά την προσθήκη των 

αρνητικών διαστάσεων της κλίμακας για το δέσιμο με τους γονείς: υπερπροστασία 

από τη μητέρα και τον πατέρα(βήματα 2 και 3)(beta= 0.48, 0.49, 0.48 αντιστοίχως 

p<0.001). Οι διαστάσεις για το δεσμό με την προσθήκη τους εξήγησαν άλλο ένα 

8.2% (F2,62=3.868, p<.05) στο 26.5% της εξήγησης του ποσοστού της διακύμανσης 

όπως υπολογίστηκε στο τρίτο βήμα. 

 Συνεχίζοντας την διερεύνηση των προβλεπτικών σχέσεων για την περίπτωση 

της δεύτερης φάσης παρατηρούμε τις μεταβλητές που προστέθηκαν αρχικά-φύλο, 

τιμωρία, παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση- να είναι υπεύθυνες για το 27.4% του 

ποσοστού της διακύμανσης (F4,66=6.234 p<0.001). η παραμέληση και για αυτήν τη 

φάση ανάπτυξης αποδείχθηκε ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας καθ’όλα 

τα βήματα της διαδικασίας (beta=0.44, 0.44, 0.43 p<0.001 μοντέλο 1,2,3 

αντιστοίχως). Η σεξουαλική κακοποίηση εμφάνισε επίσης μία θετική αλλα όχι τόσο 

σημαντική συσχέτιση στο πρώτο(beta=0.19, p<0.10) και τρίτο μοντέλο(beta=0.19, 
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p<0.10). Ο αγχώδης τύπος δεσμού προστέθηκε στο τελευταίο μοντέλο και εμφάνισε 

θετική συσχέτιση (beta=0.24, p< 0.10). 

 Προχωρώντας στην φάση της δέσμευσης, η προσθήκη των μεταβλητών για τα 

τραύματα και εξήγησε το 37.1% της διακύμανσης ενώ οι μεταβλητές των αρνητικών 

διαστάσεων του δεσίματος με τους γονείς αλλά και των διαστάσεων του δεσμού 

ενηλίκων δεν έδειξαν να επηρεάζουν σημαντικά τη διακύμανση.(F1,65=0.426, 

p=0.52. F1,64=0.323, p=0.57. F2,62=2.334, p=0.105). Οι σημαντικότεροι 

προβλεπτικοί της εμβάθυνσης/δέσμευσης παράγοντες δείχνουν να είναι όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις οι μεταβλητές για την παραμέληση αλλά και η μεταβλητή 

της τιμωρίας που εμφανίζουν μία αν και όχι τόσο σημαντική συσχέτιση. Αντίστοιχα 

για τη μεταβλητή της τιμωρίας σε κάθε μοντέλο έχουμε: beta=0.20, p<.05. beta=0.20, 

p<.10. beta=0.21, p<.05. beta=0.20, p<.10. Ο τύπος δεσμού άγχους εμφάνισε θετική 

συσχέτιση beta=0.25, p<.05. 

 Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των αποτελεσμάτων του πίνακα 

Β1εστιάζουμε στην περιοχή της εσωτερίκευσης/σύνθεσης. Οι μεταβλητές που 

εισήχθησαν στο πρώτο βήμα δείχνουν να είναι υπεύθυνες για το 13,7% του ποσοστού 

της διακύμανσης (F4,66=2.629, p<.05). Τα επόμενα μοντέλα δεν εμφανίστηκαν να 

προσθέτουν κάτι σε αυτό το ποσοστό (F1,65=0.396, p=.531. F1,64=2.755, p=.102. 

F2,62=0.236, p=.791). Η μεταβλητή για το φύλο εμφανίζεται ως η σημαντικότερη 

μεταβλητή πρόβλεψης και στα τέσσερα μοντέλα (beta=0.36,  0.35, 0.37, 0.38 και 

p<0.01 αντιστοίχως και για κάθε περίπτωση). 

 Ο πίνακας Β2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ιεραρχικής πολλαπλής 

παλινδρόμησης σε τέσσερα βήματα για τις φάσεις στις οποίες «οργανώνεται» η 

ανάπτυξη της ιδιότητας μέλους μειονοτικής ομάδας.  Για την περίπτωση της πρώτης 

φάσης παρατηρούμε τις μεταβλητές που μας απασχόλησαν και στην προηγούμενη 

παλινδρόμηση να εξηγούν το 31,9% της διακύμανσης (F2,62=2,906, p< 0.10). H 

περιοχή της παραμέλησης εμφανίζεται ως ο πιο σημαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας(beta=0.45, p<0.00. beta=0.43, p<0.001. beta=0.43, p<0.01 beta=0.26 

p<0.10). O τύπος δεσμού άγχους εμφάνισε θετική συσχέτιση beta=0.31, p< .05. 

 Για τη φάση της εξερεύνησης οι μεταβλητές που εισήχθησαν στο πρώτο 

μοντέλο εξήγησαν το 31,8% της συνολικής διακύμανσης F4,66=7.678 p< 0.001. Οι 

αρνητικές διαστάσεις του δεσίματος με τους γονείς που προστέθηκαν στα επόμενα 

δύο βήματα δεν εμφανίστηκαν να επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης, 
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ενώ η προσθήκη των διαστάσεων του δεσμού ενηλίκων απέδωσε ποσοστό 9,6% στην 

εξήγηση της διακύμανσης (F2,62=5.145, p<0.01). Η περιοχή της παραμέλησης 

εμφανίζει την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση(beta= 0.48, p<.001 .beta=0.47 ,p<.001. 

beta=0.46, p<.001. beta=0.26, p<.05). Θετική συσχέτιση παρουσιάζει και ο αγχώδης 

τύπος δεσμού (beta=0.41, p<.01). 

 Στην περίπτωση της εμβάθυνσης/δέσμευσης για την ανάπτυξη της ιδιότητας 

μέλους προστέθηκαν αρχικά οι μεταβλητές για το φύλο και τα τραύματα 

(παραμέληση, σεξουαλική κακοποίηση, τιμωρία) οι οποίες και παρουσιάζονται να 

εξηγούν το 32.4% του ποσοστού της διακύμανσης (F4,66=7.911, p< .001). Η 

προσθήκη της μεταβλητής για την υπερπροστασία από τη μητέρα και στη συνέχεια 

από τον πατέρα δεν επέδωσαν ποσοστά στην εξήγηση της τρίτης φάσης της ιδιότητας 

μέλους μειονοτικής ομάδας, αλλά με την πρόσθεση των διαστάσεων για το δεσμό 

ενηλίκων επιδόθηκε άλλο ένα 10.6% επιρροής στη διακύμανση(F2,62=5,997, p<.01). 

Για τη φάση αυτή, οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες δείχνουν να είναι οι 

μεταβλητές για την παραμέληση (beta=0.53, p<.001. beta=0.51, p<.001. beta=0.50, 

p<.001. beta=0.29, p<.05), αλλά και το φύλο(beta=0.29, p<.01. beta=0.27, p<.05. 

beta= 0.28, p<.05. beta=0.34, p<.01).Τέλος οι διαστάσεις για τον τύπο δεσμού 

εμφανίζουν επίσης θετικές συσχετίσεις(beta=0.23, p< .05 για τον αποφυγής και  

beta=0.40, p<.01 για τον αγχώδη). 

 Τέλος η διακύμανση για την εσωτερίκευση/σύνθεση εξηγείται σε ποσοστό 

25.4% από το τελικό μοντέλο εμπεριέχει όλες τις μεταβλητές που μας απασχόλησαν 

στην παλινδρόμηση (F2,62=0.24, p<.05). Μεγαλύτερη επιρροή στη διακύμανση 

δείχνει να έχει αυτή τη φορά ο παράγοντας του αγχώδους τύπου δεσμού (beta=0.40, 

p<.01). επίσης θετικές συσχετίσεις παρουσιάζει ο παράγοντας της παραμέλησης 

(beta=0.26, p< .05. beta=0.24, p<.10. beta=0.25, p<.10 στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο 

βήμα αντίστοιχα). 

 Στη Συζήτηση και συγκεκριμένα στο ειδικό κομμάτι που αναπτύσσεται στο 

τέλος αυτής, επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων των 

παλινδρομήσεων αλλά και η διερεύνηση του βαθύτερου νοήματος της απουσίας 

αυτών σε κάποιες περιπτώσεις. 
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πίνακας Β1 

σημείωση:  ^p<.10,  *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001         

 

 

                                                                   Ανάπτυξη προσωπικής ομοφυλοφιλικής ταυτότητας  
                 Επίγνωση                   Εξερεύνηση          Εμβάθυνση/δέσμευση       Εσωτερίκευση/σύνθεση  
 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 
Φύλο 0.13 0.135 0.14 0.18 0.07 0.06 0.08 0.11 0.09 0.08 0.09 0.12 0.36** 0.35** 0.37** 0.38** 
Τιμωρία -0.11 -0.11 -.011 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.20* -0.20^ -0.21* -0.20^ -0.13 -0.13 -0.16 -0.15 
Παραμέληση 0.48*** 0.49*** 0.48*** 0.30* 0.44*** 0.44*** 0.43*** 0.30* 0.61*** 0.60*** 0.60*** 0.46*** 0.14 0.13 0.10 0.04 
Σεξ. 
κακοποίηση 

0.11 0.12 0.12 0.09 0.19^ 0.19 0.19^ 0.16 -0.04 -0.49 -0.05 -0.07 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 

Υπερπρο-
στασία από 
την μητέρα 

 -0.06 -0.01 -0.07  0.01 0.16 0.12  0.07 0.17 0.13  0.07 0.42^ 0.41^ 

Υπερπρο-
στασία από 
τον πατέρα 

  -0.5 -0.05   -0.18 -0.18   -0.12 -0.16   -0.40 -0.40 

Τύπος 
δεσμού 
αποφυγής 

   0,25*    0.16    0.16    0.08 

Τύπος 
δεσμού 
άγχους  

   0.32*    0.24^    0.25*    0.07 

R² 0.26 0.26 0.26 0.36 0.27 0.27 0.28 0.32 0.37 0.37 0.38 0.42 0.14 0.14 0.18 0.18 
R²change  0.01 0.01 0.08 0.27 0.01 0.01 0.04  0.01 0.01 0.04 0.14 0.01 0.03 0.01 
F change 5.8** 0.3 0.05 3.9* 6.23*** 0.01 0.67 1.9 9.72** 0.43 0.32 2.31 2,63* 0.40 2.75 0.24 
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πίνακας Β2 

                                                                   Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους μειονοτικής σεξουαλικής ομάδας  
                 Επίγνωση                   Εξερεύνηση          Εμβάθυνση/δέσμευση                 Εσωτερίκευση  
 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 Βήμα1 Βήμα2 Βήμα3 Βήμα4 
Φύλο -0.04 -0.06 -0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 0.29** 0.27* 0.28* 0.34** 0.18 0.15 0.15 0.21^ 
Τιμωρία -0.13 -0.13 -0.14 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.08 -0.08 -0.9 -0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 
Παραμέληση 0.45*** 0.43*** 0.43** 0.26^ 0.48*** 0.47*** 0.46*** 0.26* 0.53*** 0.51*** 0.50*** 0.29* 0.26* 0.24^ 0.25^ 0.07 
Σεξ. 
κακοποίηση 

0.03 0.02 -0.2 -0.18 0.15 0.15 0.15 0.09 0.11 0.08 0.09 0.04 0.18 0.16 0.16 0.10 

Υπερπρο-
στασία από 
την μητέρα 

 0.11 0.21 0.16  0.07 0.17 0.11  0.13 0.25 0.18  0.16 0.09 0.03 

Υπερπρο-
στασία από 
τον πατέρα 

  -0.12 -0.12   -0.12 -0.10   -0.14 -0.13   0.08 0.11 

Τύπος 
δεσμού 
αποφυγής 

   0.12    0.16    0.23*    0.08 

Τύπος 
δεσμού 
άγχους  

   0.31*    0.41**    0.40**    0.40** 

R² 0.24 0.25 0.25 0.32 0.32 0.32 0.32 0.42 0.32 0.34 0.34 0.45 0.13 0.16 0.16 0.25 
R²change 0.24 0.01 0.01 0.06 0.32 0.01 0.01 0.10 0.32 0.02 0.01 0.11 0.13 0.02 0.01 0.09 
F change 5.24 0.94 0.29 2.91^ 7.68 0.42 0.30 5.14** 7.91*** 1.56 0.41 6.00** 2.54* 1.84 0.12 4.00* 

σημείωση:  ^p<.10,  *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001 
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8.4. Συζήτηση 

 

  Η πληθώρα των μοντέλων που αναπτύχθηκαν αποδίδοντας εργαλεία 

μέτρησης ή θεωρητικές περιστοιχίσεις για την κατανόηση της ανάπτυξης της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, αποτέλεσε την έκφραση ή αντανάκλαση μίας γενικής 

μεταστροφής του κλίματος που περίβαλε και καθόριζε την διαπραγμάτευση θεμάτων 

σχετικών με την  ομοφυλοφιλία, αλλά και την αντιμετώπιση αυτών των ιδίων των 

ομοφυλοφίλων σε επίπεδο κοινωνικό και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι 

προγενέστερες αυτής της μεταστροφής τοποθετήσεις σε κοινωνικό επίπεδο έθεταν τα 

άτομα που προσανατολίζονταν σεξουαλικά προς το ίδιο φύλο σε περιθώριο, όχι μόνο 

εκδηλώνοντας αρνητικές προς αυτά στάσεις αλλά κινούμενες από πεποιθήσεις που 

προεξοφλούσαν τη μη φυσιολογική και κυρίως χρήζουσας παρέμβασης και θεραπείας 

φύση των ατόμων αυτών. Ο εκ των πραγμάτων αλληλένδετος βηματισμός κοινωνίας 

και επιστημοσύνης εξηγεί την για αρκετά χρόνια ενασχόληση των επιστημόνων 

ψυχικής υγείας με την προσπάθεια κατανόησης αλλά και προσδιορισμού οδών 

θεραπευτικής προσέγγισης των ομοφυλοφίλων ανταποκρινόμενοι σε μία ευρέως 

ομολογουμένης ανάγκη της εποχής. 

 Αναλύοντας την θεώρηση της Fassinger, που τοποθετούμενη πάνω στο θέμα 

προχώρησε στη σύσταση του εργαλείου που χρησιμοποιεί η παρούσα έρευνα, στην 

ουσία παρακολουθούμε τον επαναπροσδιορισμό του ενδιαφέροντος της 

επιστημονικής κοινότητας ως ανταπόκριση αυτή τη φορά σε μία 

αναπροσανατολισμένη συνισταμένη της ιστορικής, πολιτικής, κοινωνικής και 

πολιτισμικής πραγματικότητας. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη οπτική δεν 

αποστασιοποιείται απλώς από την αντιμετώπιση των σχετικών με την ομοφυλοφιλία 

με όρους θεραπείας ψυχοπαθολογικών καταστάσεων (κάτι που ούτως ή άλλως 

χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα μετά τη δεκαετία του 70) αλλά τονίζει την ανάγκη 

αναπλαισίωσης της ήδη αναθεωρημένης ματιάς των σύγχρονων μοντέλων. 

 Σε γενικές γραμμές οι θεωρήσεις για την ανάπτυξη της ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας δεν παραλείπουν να συμπεριλάβουν τις κοινωνικές επιρροές, 

εμφανίζοντας, μάλιστα, μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τον προσδιορισμό, την 

προέλευση, την επενέργεια των κοινωνικών παραγόντων. Σε δεύτερο επίπεδο, η 

αναπτυξιακή αυτή διαδικασία, ανεξάρτητα με τα χρονικά, συναισθηματικά., 

γνωστικά, συμπεριφορικά ή οποιουδήποτε άλλου τύπου ορόσημα θέτει σε σχέση με 
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την περιγραφή της η κάθε προσέγγιση, συνηθίζεται να μελετάται αναφορικά πάντα με 

την υπονοούμενη ή εκφρασμένη στόχευσή της στην ωριμότητα της ταυτότητας του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και την ενσωμάτωσή της στην συνολική, τη σύνθετη 

ταυτότητα του ατόμου με επιτυχία. Ο δείκτης, το ορόσημο -ανάλογο των οροσήμων 

των σταδίων της ανάπτυξης- για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται τόσο η 

ευρύτερη ψυχική ισορροπία αλλά και η αποκάλυψη της διαμορφωμένης πια 

σεξουαλικής ταυτότητας σε ομοφυλοφιλική. Οι σταθερές αυτές που διέπουν την 

οργάνωση των μοντέλων σταδίων αποτελούν το σημείο διαφοροποίησης της οπτικής 

του θεωρητικού μοντέλου της Fassinger (1996), καθώς και των ερωτηματολογίων για 

τη γυναικεία και ανδρική ομοφυλόφιλη ταυτότητα που προέκυψαν από αυτό. 

 Σε πρώτο επίπεδο, η θεώρηση που διαπραγματευόμαστε τονίζει την τάση των 

μοντέλων να συγχέουν δύο σαφώς διαφορετικές, παράλληλες, αν και αμοιβαίες και 

εξίσου ίσως καταλυτικές πορείες που διαγράφουν τα ομοφυλόφιλα άτομα κατά την 

αναπτυξιακή διαδικασία που σχετίζεται με την σεξουαλική τους ταυτότητα. Στα 

πλαίσια της τοποθέτησης του Fassinger, αυτές προσδιορίζονται ως α) η ανάπτυξη της 

προσωπικής ταυτότητας, που αφορά στην προσωπική αναγνώριση και αποδοχή 

ομοφυλόφιλου προσανατολισμού συναισθημάτων και β)στην ανάπτυξη της ιδιότητας 

του μέλους μειονοτικής ομάδας, που περικλείει την εναντίωση - αντιμετώπιση 

καταπιεστικών συμπεριφορών από το κοινωνικό πλαίσιο και την αποδοχή της 

υπόστασης του ίδιου στα πλαίσια μίας ομάδας- δέκτη τέτοιων καταπιεστικών 

συμπεριφορών. Σε δεύτερο επίπεδο, επαναπροσδιορίζεται η σημασία των 

συμπεριφορών αποκάλυψης ως προς τη σεξουαλική ταυτότητα, λαμβάνοντας την 

υπόψη αλλά αποκαθαίροντας την από την αναζήτησή της στα πλαίσια ερευνητικού 

εργαλείου ως του πλέον χαρακτηριστικού δείκτη της αναπτυξιακής ωρίμανσης. 

Θεωρείται δε η συνισταμένη πολλών προσωπικών και διαπροσωπικών προϋποθέσεων 

με σχετικές με αυτήν συμπεριφορές να προκύπτουν αλλά να μην προεξοφλούνται 

ανάλογα με τη φάση όπου εμπίπτει το άτομο. 

 Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε επιχειρεί την κανονιστική διαχείριση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της διαμόρφωσης ταυτότητας απευθύνοντας ερωτήματα 

αναφορικά με τρεις κατευθύνσεις στάσεων: προς τον εαυτό, προς άλλους 

ομοφυλόφιλους και προς μη ομοφυλόφιλους. Η ξεχωριστή δημιουργία κλιμάκων με 

κριτήριο το φύλο προέκυψε με τη διαπίστωση διαφοροποιήσεων των διεργασιών στις 

οποίες εμπλέκονται οι ομοφυλόφιλοι-ες. Οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται 
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περισσότερο στις φάσεις της ανάπτυξης παρά στη συνολική διαδικασία που το 

μοντέλο επιχειρεί να περιγράψει και κατά συνέπεια εκδηλώνονται στα ερωτήματα της 

κλίμακας. Τέλος επισημαίνεται η σημασία που δίνεται στην εσωτερικευμένων 

φοβικών και επικριτικών στάσεων και συναισθημάτων προς τους ομοφυλόφιλους στα 

ίδια τα άτομα, κατάσταση που δρα επί των διαδικασιών της ανάπτυξης.(Fassinger, 

1996) 

Όλες οι παραπάνω διευκρινήσεις σημειώνονται προκειμένου να επιχειρηθεί η 

συσχέτιση της θεωρίας δεσμού ακολουθώντας μία διαφορετική οδό. Στα πλαίσιά 

τους, αν μη τι άλλο εντοπίζονται οι ενδείξεις για την πιθανότητα της επενέργειας 

νοητικών μοντέλων για τους δεσμούς και κυρίως των διεργασιών που σχετίζονται με 

αυτά. Προς στοιχειοθέτηση αυτής της παρατήρησης, μπορεί κανείς να εστιάσει στην 

προσωπική νόηση της ανάπτυξης ομοφυλόφιλης ταυτότητας, με την έννοια αυτή τη 

φορά πως οι συναισθηματικά γνωστικά και συμπεριφορικά νοούμενες  διαδικασίες 

που την διέπουν αποτελούν μία ένδειξη για αυτήν την ίδια τη διαφοροποίηση του 

κάθε ατόμου, βάσει της ικανότητας για προσαρμογή, της αυτοεκτίμησης, του 

αυτοπροσδιορισμού, της ρύθμισης του συναισθήματος, τη διαχείριση του άγχους, των 

δεξιοτήτων για διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, της ικανότητας για αναζήτηση 

στήριξης, της κοινωνικής στήριξης με την διαδραστική έννοια που της δίνεται υπό το 

πρίσμα της θεωρίας δεσμού, των ανάπτυξη συμπεριφορών αυτοαποκάλυψης (όχι σε 

σχέση με την σεξουαλικότητα μόνο), της ικανότητας για τη σύναψη τέλος υγειών, 

ειλικρινών δεσμών και την άντληση ικανοποίησης από αυτούς, χωρίς φόβους για την 

αίσθηση εξάρτησης, απόρριψης ή δέσμευσης που ενδεχομένως αυτοί ενέχουν. 

Σε αυτά τα πλαίσια οι φάσεις της ανάπτυξης ταυτότητας -και αφού σε 

προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η επιπλέον ψυχολογική επιβάρυνση των 

ομοφυλοφίλων σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους με μία επιπλέον της διαδικασίας 

διαμόρφωση συνολικής αίσθησης του εαυτού, αναπτυξιακή δοκιμασία- δεν μπορούν 

παρά να διέπονται από την επενέργεια του τύπου δεσμού τόσο ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (trait), όσο και ως δυναμικής απεικόνισης του σχετίζεσθαι με τους 

άλλους, η οποία μάλιστα διαμεσολαβείται από εύρος διαδικασιών και εκδηλώνεται σε 

συναισθήματα, συμπεριφορές και γνωστικές ικανότητες. Υπό αυτό το πρίσμα τα 

ευρήματα της επιτυγχάνουν σε ένα βαθμό και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και 

διευκρινήσεις να επιβεβαιώσουν κάποια δεδομένα από αυτά που αναμενόταν. 
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Επιπλέον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις με κριτήριο το φύλο, στις οποίες και 

αποδίδεται συγκεκριμένη αν και με περιορισμούς σημασία. 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 

γυναίκες αποδίδουν θετική σχέση στον αγχώδη τύπο δεσμού και σχεδόν όλες τις 

φάσεις διαμόρφωσης ταυτότητας, διαφοροποιούμενες όμως ως προς την 

σημαντικότητα. Από τη στιγμή που ο αγχώδης τύπος δεσμού χαρακτηρίζεται από 

δυσλειτουργίες ενδοατομικού και διαπροσωπικού επιπέδου αναμενόταν η αποτύπωση 

μέσω του θετικού συσχετισμού του επίπονου περάσματος από την σαρωτική πολλές 

φορές διαδικασία αναδιαμόρφωσης της σεξουαλικής ταυτότητας σε ομοφυλοφιλική. 

Ενδεικτικό στοιχείο για μία τέτοια ερμηνεία αποτελεί η πολύ σημαντική θετική 

συσχέτιση του αγχώδους δεσμού στις φάσεις 2και 3 της ανάπτυξης ιδιότητας μέλους 

στον πίνακα των ανδρών(Πίνακας 1α). Αυτές οι φάσεις – εκτός της εκ των 

πραγμάτων προεξόφλησης της σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων που υπονοούν - 

διέπονται από μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, αρχικά, εξαιτίας των  ενδοατομικών 

συγκρούσεων που επιφέρει η εξερεύνηση των προσωπικών στάσεων απέναντι στην 

ομοφυλοφιλία και η πιθανότητα εν μέσω αυτής της ενδοσκόπησης να συμπεριληφθεί 

ως μέλος στην καταπιεσμένη κοινωνικά αυτή ομάδα- ο χαρακτηρισμός 

‘καταπιεσμένη’, ίσως εδώ έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε, αφού αποτελεί  

ένα επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο για το ήδη δοκιμαζόμενο άτομο, ενώ εκβιάζει την 

αναγνώριση του ιδίου του εαυτού ως φέροντα στάσεις επικριτικές προς τους 

ομοφυλόφιλους. Ο θυμός, το άγχος και η ενοχή επιτείνονται και αποτελούν το λόγο 

που αναμενόταν η θετική συσχέτιση με τον αγχώδη τύπο δεσμού.  (Φάση 2-

Εξερεύνησης στην ανάπτυξη ιδιότητας μέλους, Πίνακας 1α ). Συνεχίζοντας ο 

αγχώδης τύπος δεσμού συσχετίζεται θετικά με την φάση που χαρακτηρίζεται από την 

αυξανόμενη δέσμευση του ατόμου ως εμπλεκόμενου στην ομάδα, με σύνοδη την 

αυξανόμενη αναγνώριση, συνειδητοποίηση των συνεπειών της. Πιθανή είναι η 

απόρριψη της γενικής ομάδας των ετεροφυλόφιλων ως  σημείο αναφοράς καταπίεσης 

και την ταύτιση με τους ομοφυλόφιλους. Σχετιζόμενα συναισθήματα και πάλι ο 

θυμός και το άγχος που βάσει των αποτελεσμάτων αυξάνονται, όσο αυξάνεται ο 

δείκτης για τον τύπο δεσμού άγχους/εμμονής.(φάση εμβάθυνσης/δέσμευσης στην 

ανάπτυξη ιδιότητας μέλους, Πίνακας 1α). Συνεχίζοντας για τον τύπο δεσμού 

παρατηρούμε την απουσία συσχετίσεων με τον τύπο δεσμού που προσανατολίζεται 

στην αποφυγή. Η παρατήρηση αυτή αφορά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες 
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και αν και μάλλον οφείλεται στο μέγεθος του δείγματος, ενδέχεται να υπονοεί την 

αποστασιοποίηση που χαρακτηρίζει τον τύπο δεσμού αποφυγής και την καταλυτική 

του επίδραση στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη- σε σχέση με τον τύπο εμμονής 

που επιδέχεται αλλαγές στη δυσλειτουργική του διαμόρφωση- και να αντανακλάται 

με την απουσία συναισθηματικής εμπλοκής του ατόμου στις αναδιαρθρωτικές φάσεις 

της ανάπτυξης.(Καφέτσιος, 2005) 

Η κλίμακα για τις σχέσεις με τους γονείς στην περίπτωσή μας, στοχεύει στην 

συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων για τη διευκόλυνση ή παρεμπόδιση των 

αναπτυξιακής διαδικασίας της διαμόρφωσης σεξουαλικής ταυτότητας στους 

ομοφυλόφιλους-ες από συναισθηματικές διεργασίες και διαπροσωπικές δεξιότητες(οι 

όροι εδώ αφορούν σε όλες τις διαδικασίες, καταστάσεις κ.ο.κ. που σχετίζονται και με 

τον τύπο δεσμού και λειτουργούν ως διαμεσολαβητές αυτού σε ενδοατομικό και 

διαπροσωπικό επίπεδο ). Κατ’ αναλογία, τα αποτελέσματα που προκύπτουν θεωρείται 

πως αφορούν σε δείκτες των συσχετίσεων  ανάμεσα σε πιθανές, βάσει ερευνών, 

επενέργειες των απεικονίσεων για τις σχέσεις με τους γονείς με τις συναισθηματικά 

γνωστικά και συμπεριφορικά επιφορτισμένες δοκιμασίες, που διέπουν τόσο την 

ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας όσο και την ανάπτυξη της ιδιότητας του μέλους. 

Καταρχήν, σημειώνεται η απουσία σημαντικών συσχετίσεων στο δείγμα των 

γυναικών σε αντίθεση με των ανδρών που δίνει αρκετά αποτελέσματα από τα οποία 

στη συνέχεια αξιολογούνται τα στατιστικώς σημαντικότερα. (Πίνακας 2 α-β)Το 

εύρημα που πριν από όλα χρήζει ερμηνείας στο δείγμα των ανδρών είναι η αλλαγή 

πρόσημου στους δείκτες συσχέτισης. Με τις επιφυλάξεις –οι οποίες απαριθμούνται 

και αναλύονται στην επόμενη ενότητα- που περιβάλουν μία τέτοια αναγωγή, μπορεί 

κανείς να θεωρήσει αυτήν την εξέλιξη ως επιβεβαίωση για τον τρόπο που 

προσεγγίστηκαν τα δεδομένα για τις συσχετίσεις με τον τύπο δεσμού. Έτσι, η 

αρνητική συσχέτιση της φροντίδας από τους γονείς και ειδικότερα του πατέρα με 

όλες σχεδόν τις φάσεις ανάπτυξης, αξιολογείται, αναφορικά με έρευνες που 

αναγάγουν τη θετική απεικόνιση των σχέσεων με τους γονείς να προβλέπει μειωμένο 

άγχος και αρνητικό συναίσθημα, καθώς και τη θετικότερη αυτοεικόνα με προεκτάσεις 

στην αυτοεκτίμηση και τις διαπροσωπικές δεξιότητες. Μέσα στα πλαίσια αυτής της 

ερμηνείας παρατηρείται ακόμη ένα σημαντικό δεδομένο. Τόσο στην περίπτωση της 

φροντίδας από τον πατέρα όσο και από την μητέρα στο δείγμα των ανδρών οι 

σημαντικότερες τιμές συσχέτισης, αρνητικές πάντα, εντοπίζονται με τις τελικές 
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φάσεις του κλάδου της ανάπτυξης ιδιότητας μέλους.(Πίνακας 2α) Η τρίτη φάση της 

έκφανσης αυτής της ταυτότητας είδαμε ήδη να συσχετίζεται θετικά με τον αγχώδη 

τύπο δεσμού, μία εκ των δύο μεγαλύτερων από τις σημαντικές συσχετίσεις που 

εμφανίζονται στον ανάλογο πίνακα( Πίνακας 1α, Φάση 3 ανάπτυξης της ιδιότητας 

μέλους ομάδας – Εμβάθυνση/Δέσμευση). Η τέταρτη φάση του ίδιου κλάδου, που 

εμφανίζεται να συσχετίζεται αρνητικά με την μητρική φροντίδα, αφορά στο 

αναπτυξιακό πλαίσιο που περικλείει τις διαδικασίες που χαρακτηρίζονται με τον 

γενικό όρο εσωτερικοποίηση/σύνθεση (Πίνακας 2α Φάση 4). Στα όρια αυτής της 

φάσης παρατηρείται η ενσωμάτωση της αποδεκτής πια ταυτότητας του ατόμου ως 

μέλος ομάδας στην συνολική-σύνθετη ταυτότητα του ατόμου. Συναισθήματα 

πληρότητας, ανακούφισης, αποφόρτισης του άγχους ασφάλειας είναι που απορρέουν 

από αυτήν την ενοποίηση ενώ αναπτύσσεται  και παγιώνεται ως ικανότητα η 

διατήρηση της σταθερότητας της αίσθησης του εαυτού ως ομοφυλόφιλου άνδρα(το 

ίδιο ισχύει και για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες) ανεξαρτήτου του πλαισίου στο οποίο 

αυτός τοποθετείται. Η αποκάλυψη της ταυτότητας δεν προεξοφλείται, ούτε 

αναμένεται καθολικά, αλλά κάποιες σχετιζόμενες με αυτήν συμπεριφορές είναι 

πιθανόν να προκύπτουν. Η συνεισφορά θετικών απεικονίσεων των σχέσεων με τους 

γονείς σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν είναι που μπορεί να εκφράζεται μέσω των 

συσχετίσεων που εντοπίζονται αφού βάσει ερευνών αυτή προβλέπει και τις 

συμπεριφορές αυτοαποκάλυψης όχι απαραίτητα περιεχομένου σεξουαλικής 

ταυτότητας αλλά αναφορικά  με στοιχεία του εαυτού γενικά. 

Συνεχίζοντας εντοπίζουμε την υπερπροστασία της μητέρας να συσχετίζεται με 

την δεύτερη και τρίτη φάση της ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, καθώς και με 

όλες τις φάσεις της ανάπτυξης ταυτότητας φέροντος την ιδιότητα μέλους ομάδας. Η 

συσχέτιση εμφανίζεται αρνητικά, ενώ μιλάμε πάντα για τους άνδρες. Αυτό το εύρημα 

έχει ιδιαίτερη σημασία θεωρούμενο υπό το πρίσμα μελετών, που υποδεικνύουν τόσο 

την υπερπροστασία από τον γονέα του αντίθετου φύλου, σε κάποιες περιπτώσεις, ως 

ανασταλτικό για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παράγοντα όσο και την 

υπερπροστασία συγκεκριμένα της μητέρας προς τους γιούς της ως προβλεπτικό 

παράγοντα υπερευαισθησίας στο άγχος και ανάπτυξης δυσλειτουργικών νοητικών 

μοντέλων για τις διαπροσωπικές σχέσεις (Otani, Suzuki, Matsumoto, Kamata, 2009). 

Η απουσία τέλος αντίστοιχων ή γενικά συσχετίσεων της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας στο δείγμα των γυναικών, ειδικά αν ληφθεί υπόψη σε πρώτο επίπεδο, η 
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ξεκάθαρη σύνδεση των σχέσεων με τους γονείς και η απεικόνιση αυτών όχι ως 

αναμνήσεις, αλλά ως γνωστικά- συναισθηματικά επεξεργασμένες νοητικές ‘εικόνες’ 

και στο επίπεδο της παρούσας έρευνας η θετική συσχέτιση του αγχώδους δεσμού με 

την ανάπτυξη της λεσβιακής ταυτότητας σε δύο κλάδους, μπορεί κανείς να οδηγηθεί 

σε ένα –υπό περιορισμούς πάντα- συμπέρασμα για το άγχος, την αρνητική εικόνα του 

εαυτού και την χαμηλή αυτοεκτίμηση ως συνισταμένη τους, στους άνδρες και τις 

γυναίκες, τουλάχιστον, της μελέτης.  Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως ο αγχώδης 

τύπος δεσμού λειτουργεί ως παράγοντας για δημιουργία συναισθημάτων άγχους, 

αλλά και ως δείκτης για την πρόβλεψη της δυσλειτουργικής συναισθηματικής  

αντίδρασης σε αγχογόνες καταστάσεις και της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αυτό 

προκύπτει ως στοιχείο ερευνών γενικά. Στην περίπτωσή μας για τους άνδρες το άγχος 

αυτό -κοινός παρονομαστής των διαδικασιών της ανάπτυξης και του τύπου δεσμού -

διαμεσολαβείται από τη σχέση με τους γονείς ή καλύτερα φιλτράρεται ως 

αυτοαναφορά από τις απεικονίσεις για τις σχέσεις αυτές. Στην περίπτωση τώρα των 

γυναικών κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Η σχέση με τους γονείς, δεν λειτουργεί ως 

καθρέφτης του σχήματος αγχώδους δεσμού- φάσης ανάπτυξης που συσχετίζεται 

θετικά με τα συναισθήματα άγχους σε γενικό επίπεδο, αλλά και συγκεκριμένα ως 

απόρροιες μίας ούτως ή άλλως καταλυτικής διαδικασίας, όπως αυτή της ανάπτυξης 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, εκφράζονται ευθέως στα αποτελέσματα για τον  τύπο 

δεσμού. Η συλλογιστική αυτή μας παραπέμπει σε τρόπω τινά συναφή έρευνα που 

υπογραμμίζει την απουσία συσχετισμού ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση λεσβιακού 

δείγματος και την αποδοχή του σεξουαλικού προσανατολισμού από τους γονείς και 

τις σχέσεις μαζί τους, σε αντίθεση με την περίπτωση των ανδρών που οι παράγοντες 

αυτοί συσχετίζονται σίγουρα με την αυτοεκτίμησή τους.(Savin - Williams, 1989). 

(Πίνακας 1α και Πίνακας 1β). 

Η κλίμακα για τα τραύματα στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι δυνατό να 

θεωρηθεί επίσης γενικά ως ένα εργαλείο μέτρησης πρόβλεψης ή σύνδεσης 

συγκεκριμένων δυσλειτουργιών σε ενδοατομικό επίπεδο και διαπροσωπικό επίπεδο. 

Αν και οι διαπιστώσεις αυτές δεν παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έρευνα, η 

κακοποίηση στην παιδική ηλικία εμφανίζεται σε αρκετές ερευνητικές μελέτες να 

προβλέπει ένα εύρος δυσλειτουργιών στην αντίληψη, κατανόηση και έκφραση του 

συναισθήματος. Στα αποτελέσματα του Πίνακα 3  α  παρουσιάζεται η θετική 

συσχέτιση όλων σχεδόν των περιοχών της κακοποίησης με επίσης όλες σχεδόν τις 
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φάσεις και των δύο κλάδων ανάπτυξης, για την περίπτωση των ανδρών. Οι 

συσχετίσεις μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται αρκετά υψηλές. Εξαίρεση 

στην γενικευμένη αυτή εικόνα αποτελεί η περιοχή της τιμωρίας και της σεξουαλικής 

κακοποίησης εκ των οποίων η πρώτη δεν εμφανίζει καθόλου συσχετίσεις που να 

αξιολογούνται, ενώ η δεύτερη εμφανίζει μόνο μία θετική συσχέτιση με τη φάση 2 της 

ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας. Ο κλάδος της προσωπικής ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση της ταυτότητας που σχετίζεται με την 

αναγνώριση και αποδοχή των ομοφυλοφιλικών συναισθημάτων από το ίδιο το άτομο. 

Οι φάσεις ανάπτυξης είναι αντίστοιχες με αυτές της ανάπτυξης της ιδιότητας μέλους, 

με τη διαφορά ότι οι διεργασίες συναισθηματικού και γνωστικού τύπου έχουν 

ενδοατομικές ορίζουσες, κατεύθυνση και σημείο αναφοράς. Τα συναισθήματα που 

προκύπτουν και σε αυτές τις φάσεις αφορούν στη σύγχυση, το φόβο, έκπληξη και 

αμηχανία για την φάση συνειδητοποίηση, στην περιέργεια την προσμονή και την 

έντονη επιθυμία στην φάση εξερεύνησης, στο θυμό, τη θλίψη αλλά και την ασφάλεια 

και το αίσθημα αποκρυστάλλωσης του αυτοπροσδιορισμού κατά τη φάση 

εμβάθυνσης/δέσμευσης, όπου εμβαθύνεται η σεξουαλική και συναισθηματική 

αυτογνωσία και τέλος αισθήματα εσωτερικής σταθερότητας και απροθυμία 

αντίδραση στην περίπτωση αλλαγής συναισθηματικών επιλογών. Ολοκληρώνοντας 

με τα αποτελέσματα με τους άνδρες σημειώνεται ένα σχόλιο πάνω στη σημαντική 

συσχέτιση της περιοχής της παραμέλησης και με τις δύο εκφάνσεις της ανάπτυξης 

πλην της φάσεως 4 της προσωπικής ταυτότητας. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί αναφορικά και με τον πίνακα που αφορά στις απεικονίσεις των σχέσεων 

με τους γονείς και ειδικά με το σημείο της φροντίδας από τους γονείς. Εκεί 

παρατηρήσαμε τη συσχέτιση των φάσεων με αυτό το σημείο, εξηγώντας την 

αρνητική κατεύθυνση της και εδώ, με την αντίθετης κατεύθυνσης συσχέτιση με την 

περιοχή της παραμέλησης, έχουμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε- όσο αυτό είναι 

δυνατό στα πλαίσια της μελέτης- τη βασιμότητα του ερμηνευτικού μας σκεπτικού(βλ. 

σελ.57)  

Στον πίνακα για το δείγμα των γυναικών(Πίνακας 3β) παρατηρούνται επίσης 

συσχετίσεις με αρκετές φάσεις και ειδικά με αυτές της ψυχολογικής κακοποίησης, 

όπου οι συσχετίσεις με τις τρεις πρώτες φάσεις είναι αρκετά σημαντικές, ενώ 

εξαιρείται η τελευταία φάση τόσο στην  προσωπική έκφανση της ταυτότητας, όσο και 

σε αυτήν της ανάπτυξης της ιδιότητας μέλους καταπιεσμένης ομάδας. Το 
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αξιοσημείωτο είναι πως συσχετίσεις παρατηρούμε και με την τιμωρία και μάλιστα 

αρνητικές. Όσον αφορά στην ψυχολογική κακοποίηση, μπορεί να υποθέσει κανείς 

πώς πρόκειται για τον εντοπισμό τελικά της οδού μέσω της οποίας οι γυναίκες 

ομοφυλόφιλες απεικονίζουν, αποδίδουν, ή κατανοούν το άγχος και την ενοχή που 

προκύπτει από τη σαφή συσχέτιση του τύπου δεσμού με τις συναισθηματικά αλλά και 

γνωστικά φορτισμένες φάσεις της ανάπτυξης ταυτότητας. Γενικεύοντας αυτήν την 

επαγωγή δικαιολογούνται και τα υπόλοιπα θετικής συσχέτισης αποτελέσματα του 

Πίνακα 3β που αφορούν στους δείκτες για την παραμέληση, τη σωματική και 

σεξουαλική κακοποίηση και το γενικά κακό οικογενειακό κλίμα εξαιρουμένης της 

τιμωρίας η οποία συσχετίζεται αρνητικά. Οι συσχετίσεις με αυτήν συγκεκριμένα την 

περιοχή δεν εμφανίζονται τόσο σημαντικές αλλά παρόλαυτα δεν θα έπρεπε να 

αγνοηθούν, αφού πιθανώς αφορούν στην επεξεργασία την οποία υφίστανται τέτοιου 

είδους εμπειρίες  από τους αποδέκτες τους και στις απόρροιες τους ως δυναμικών 

συναισθηματικά βιωμάτων- εννοώντας εδώ τις επενέργειές τους σε συναισθηματικές- 

γνωστικές ικανότητες, διεργασίες, καταστάσεις. Είναι πιθανό τα βιώματα αυτά να 

οδηγούν σε κάποιου τύπου ψυχολογικής «οχύρωσης» απέναντι στις μη ελεγχόμενες 

επιθέσεις που δέχεται το άτομο ειδικά από το ετεροφυλόφιλο περιβάλλον στην 

περίπτωση της ανάπτυξης της ιδιότητας μέλους της ομοφυλοφιλικής ομάδας, αλλά 

και τα συναισθήματα ενοχής από εσωτερικευμένα φοβικά για την ομοφυλοφιλία 

συναισθήματα και τις επίσης εσωτερικευμένες επικριτικές στάσεις, απέναντι πάλι 

στην ομοφυλοφιλία, στην περίπτωση της ανάπτυξης της προσωπικής ταυτότητας. 

Σημειώνεται εδώ πως με τον δείκτη για την τιμωρία συνυπολογίζονται οι σχετικές με 

αυτήν συμπεριφορές των γονιών το περιεχόμενο και την αιτία εκδήλωσης των οποίων 

όμως ο ερωτώμενος ως παιδί δεν κατανόησε ούτε φυσικά θεώρησε επαρκή. 

Ολοκληρώνοντας με τα αποτελέσματα, ο Πίνακας 4α συσχετίζει τους πέντε 

παράγοντες για την προσωπικότητα με τις φάσεις που χαρακτηρίζουν τους δύο 

κλάδους της ανάπτυξης της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας ξεχωριστά. Πριν γίνει 

οποιαδήποτε αναφορά παρατίθεται μία υπενθύμιση και μία διευκρίνιση: Καταρχήν 

έχει ήδη διασαφηνιστεί πως η οποιουδήποτε τύπου επενέργεια του τύπου δεσμού 

μπορεί να μελετηθεί βάσει διαμεσολαβουσών μεταβλητών(και  αναλόγως μέσω 

τρίτων είναι δυνατόν να αναζητηθεί η εκδήλωσή τους) πράγμα που θεωρητικά 

επιχειρήθηκε σε προηγούμενες ενότητες. Όλες οι σχέσεις που διερευνήθηκαν ως 

τώρα προσεγγίστηκαν προκειμένου να ερμηνευτούν με σημείο αναφοράς το 
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παραπάνω σκεπτικό και άρα όσο ήταν δυνατόν αυτή η προϋπόθεση εκπληρώθηκε.. 

Για την περίπτωση όμως της συγκεκριμένης ομάδας απαιτείται κάτι το διαφορετικό. 

Διευκρινίζεται λοιπόν εδώ, πως τα πέντε Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας –και 

κατ’ επέκταση το εργαλείο που χρησιμοποιούμε- δεν αφορούν σε αναφορές σε 

πεποιθήσεις ή απεικονίσεις (όπως αυτές των άλλων εργαλείων για τους στενούς 

δεσμούς με ενηλίκους, για τις σχέσεις με τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον 

ως χώρο κακοποίησης αντίστοιχα), αλλά έναν ευθύ, συνοπτικό χαρακτηρισμό του 

ίδιου του ατόμου για τη συναισθηματική ή όπως αλλιώς νοούμενη κατάσταση –

συγκρότηση του εαυτού. Επομένως, οι ερωτώμενοι εδώ καλούνται να χαρακτηρίσουν 

τον εαυτό τους κάτι- που ως δείκτης της αντίστοιχης κλίμακας- συσχετίζεται με τις 

φορτισμένες από τη φύση τους πορείες ή κλάδους της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής 

ταυτότητας ευθέως. Η ερμηνεία άρα των πιθανών συσχετισμών δεν αναπτύσσεται 

ανατρέχοντας σε αποδεκτά επιστημονικώς συμπεράσματα για το τι προκύπτει από 

ένα βίωμα και τη σημασία του γενικά ώστε να μιλήσουμε για τα αναπτυσσόμενα ως 

προς την ταυτότητά τους ομοφυλόφιλα άτομα, αλλά μιλώντας ευθέως για αυτήν 

καθαυτήν την εμφάνιση του συσχετισμού στοιχείου προσωπικότητας -φάσης κλάδου 

ανάπτυξης. 

 Στο δείγμα των  ανδρών ομοφυλοφίλων για την Προσήνεια, το Νευρωτισμός 

και την Ευσυνειδησία -με όχι σημαντικές συσχετίσεις- εμφανίζεται η τάση να 

αυξάνεται η αυτοαναφορά για συναισθηματική εμπλοκή του ατόμου, στα πλαίσια 

αρκετών από τις φάσεις, όσο μειώνεται ο εντοπισμός των παραγόντων αυτών ως 

στοιχεία της προσωπικότητας. Αντίθετα η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα 

συσχετίζονται θετικά με δείκτες που, στην περίπτωση της πρώτης αφορούν 

αποκλειστικά στην τέταρτη φάση της ανάπτυξης της προσωπικής ταυτότητας και 

στην περίπτωση της ευσυνειδησίας όχι και τόσο σημαντικές στατιστικά συσχετίσεις 

με την τρίτη και τέταρτη φάση της του ίδιου κλάδου. Αναφορικά με την εξωστρέφεια 

μπορεί κανείς να υποθέσει, επιχειρώντας μία ερμηνεία για τη συσχέτισή της με την 

φάση που αφορά σε θετικά κατά κύριο λόγο συναισθήματα, όπως η ολοκλήρωση και 

εσωτερίκευση της αποδοχής των ομοφυλόφιλων συναισθημάτων, καθώς και της 

εσωτερικής σταθερότητας και συνοχής -αφού η προσωπική σεξουαλική ταυτότητα ως 

ομοφυλόφιλου πια ανδρός νοείται ως αναπόσπαστο και λειτουργικό κομμάτι της 

σύνθετης-συνολικής ταυτότητας του ατόμου-, πως σε πρώτο επίπεδο αυτή είναι 

αναμενόμενη. Σε δεύτερο επίπεδο μπορεί κανείς να προβεί στην ερμηνευτική 
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πρόταση πως η εξωστρέφεια λειτουργεί ως στοιχείο προσωπικότητας, θετικά για τη 

φάση αυτή, ενισχύοντας διεργασίες και συμπεριφορές αυτοαποκάλυψης αλλά και 

αποκάλυψης της ταυτότητας. Ο συλλογισμός αυτός προκύπτει ως σχόλιο, αρχικά 

αναφορικά με το αποτέλεσμα αυτό καθαυτό, στην απουσία άλλης περίπτωσης 

οποιουδήποτε άλλου στοιχείου συσχέτισης από τις κλίμακες που χορηγήθηκαν και 

μάλιστα τόσο σημαντική με την συγκεκριμένη φάση, καθώς και αναφορικά με το 

θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου ανάπτυξης στην όχι σίγουρη αλλά φυσική τάση του 

ολοκληρωμένου πια ομοφυλόφιλου ατόμου σε αυτήν τη φάση να επιδιώκει 

συμπεριφορές αποκάλυψης και να αισθάνεται σίγουρο για την ταυτότητα του στις 

συναναστροφές ομοφυλόφιλα και ετεροφυλόφιλα άτομα, αποποιούμενο τις ενοχές 

άλλων φάσεων.  

Η δεκτικότητα επίσης θετικώς συσχετιζόμενη με όλες όμως τις φάσεις της 

ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας και τις φάσεις 2 και 3 του άλλου κλάδου, 

αποτελεί ένα σημείο προβληματισμού. Από τη στιγμή που οι φάσεις της συσχέτισης 

περιλαμβάνουν φορτισμένες συναισθηματικά διεργασίες θα αναμενόταν μία 

διαφορετικής κατεύθυνσης συσχέτιση, πράγμα που ισχύει και για το Nευρωτισμό ως 

αντίθετο της συναισθηματικής σταθερότητας χαρακτηριστικό. Αυτή η δυσαρμονία 

μπορεί να κατανοηθεί ίσως με τη βοήθεια της διευκρίνησης της προηγούμενης 

παραγράφου αφού πιθανόν εδώ στην ουσία να καταγράφεται η θετική συσχέτιση της 

ούτως ή άλλως ανοιχτής σε εμπειρίες προσωπικότητας με το πέρασμα από τα 

πρωτόγνωρα και αναδιαμορφωτικά βιώματα και συναισθηματικές εμπειρίες των 

κλάδων ανάπτυξης. Οι αναφορές για τον Nευρωτισμό, που συνοψίζει πληθώρα 

αρνητικών συναισθημάτων αντιτιθέμενος στη συναισθηματική σταθερότητα, 

αυξάνονται όσο μειώνονται οι αναφορές σύμπτωσης του δείγματος με όλες της 

φάσεις κάτι που υποδεικνύει ίσως την επιβάρυνση της ούτως ή άλλως δοκιμαζόμενης 

προσωπικότητας, από τις φάσεις ανάπτυξης και την αδυναμία να προβεί στα 

αναπτυξιακά βήματα. Στο δείγμα των γυναικών εμφανίζονται αρνητικές συσχετίσεις, 

αρκετά σημαντικές, με τις τρεις πρώτες φάσεις του δεύτερου κλάδου. Η τάση αυτή 

ίσως ερμηνεύεται, εστιάζοντας στην έντονη ανάγκη και σημασία στη συμμόρφωση 

στους κοινωνικούς κανόνες που εμπεριέχεται στον όρο της ευσυνειδησίας, όταν 

πρόκειται για το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, με την άρνηση να προβεί 

κανείς όπως και για το Νευρωτισμό των ανδρών στα αναπτυξιακά βήματα. 

Ακολουθώντας μία διαφορετική ερμηνευτική οδό όμως καταρχήν επισημαίνεται η 
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πολυπλοκότητα της έννοιας του Νευρωτισμού που καθιστά επισφαλή μία προσέγγιση 

τέτοιου τύπου αποτελεσμάτων τα οποία και παρέχουν πληροφορίες μόνο για 

συσχετίσεις μεταβλητών. Έτσι σημειώνεται η τοποθέτηση της μελέτης του, η οποία, 

διακρίνοντας της διαστάσεις του Νευρωτισμού, έδειξε πως ενώ κάποιες εκφάνσεις 

του λειτουργούν όπως είναι αναμενόμενο αρνητικά για τις στενές σχέσεις, κάποιες 

άλλες αποτελούν δείκτη υψηλής δέσμευσης σε αυτές από ενοχές ή και φόβο για τις 

ψυχολογικές συνέπειες του αποχωρισμού. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε περαιτέρω 

πληροφορίες, όπως στη μελέτη που ως παράδειγμα αναφέραμε, είναι αδύνατο να 

ελέγξουμε έστω και με τη σχετική ακρίβεια των προηγούμενων ερμηνειών τι 

συμβαίνει στη σχέση αυτή.(Kurdek, 1997) 

 

Ιεραρχικές παλινδρομήσεις-Συζήτηση 

 Προτού επισημανθεί και αναλυθεί οποιοδήποτε «εξειδικευμένο» αποτέλεσμα 

που αφορά στους προβλεπτικούς παράγοντες όπως διερευνούνται και αναδεικνύονται 

από τις παλινδρομήσεις, θεωρείται σκόπιμο να σταθούμε στην ομοιότητα των δύο 

πινάκων που αφορούν στην ανάπτυξη προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας και σε 

αυτήν της ανάπτυξης της ιδιότητας μέλους μειονοτικής σεξουαλικής ομάδας. Αυτό 

που στην ουσία βρίσκει την έκφρασή του στην εικόνα αυτή είναι η θεωρητική 

εκτίμηση για τη σχέση ανάμεσα στους δύο κλάδους της ανάπτυξης της ομοφυλόφιλης 

ταυτότητας. Σε γενικές γραμμές και με αρκετές αφορμές έχει διευκρινισθεί πως η 

ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και η ανάπτυξη της ιδιότητας του μέλους μίας 

ομάδας που καταπιέζεται ως προς την σεξουαλική του ταυτότητα ή καλύτερα με 

κριτήριο-στόχο αυτήν δεν προεξοφλεί η μία την άλλη. Προσεγγίζοντας την παραπάνω 

θέση διαφορετικά, επί της ουσίας εντοπίζεται η παραδοχή πως προκειμένου κάποιος 

να προχωρήσει σε έναν από τους δύο κλάδους δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει 

μία αντίστοιχη -πόσο μάλλον προϋποτιθέμενη- πορεία κατάκτησης και του άλλου 

κλάδου. Σε προηγούμενα κεφάλαια επισημαίνεται η σημασία της διάκρισης ανάμεσα 

στους δύο κλάδους της διαμόρφωσης της ταυτότητας των ομοφυλοφίλων, όπως 

επιδιώχθηκε από το μοντέλο -θεωρητικό και ερευνητικό- της Fassinger, προκειμένου 

να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της διερεύνησης και εκτίμησης εμπειριών ψυχικών και 

διαπροσωπικών των ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες που μας απασχολούν 

ο οποίος και προκύπτει όταν αυτές νοούνται ως κριτήρια-προυποθέσεις για την 

χάραξη μίας ευθείας αναπτυξιακής πορείας. Παρόλαυτά οι πίνακες που συστάθηκαν 
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για τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων που αφορούν στις δύο εκφάνσεις της 

ταυτότητας ξεχωριστά υποδεικνύουν κατά κάποιο τρόπο την άλλη όψη ή καλύτερα 

μία διευκρίνιση σχετικά με αυτήν την παραδοχή. Καθώς παρακολουθούμε την 

εξήγηση της διακύμανσης να αποδίδεται σε συγκεκριμένους παράγοντες, αλλά και τα 

ποσοστά της επιρροής τους να αναπτύσσονται αρμονικά για τις δύο περιπτώσεις 

γίνεται αντιληπτή η φυσική σχέση των δύο κλάδων της διαμόρφωσης 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Η διαμόρφωση της προσωπικής σεξουαλικής 

ταυτότητας και εκείνη που αφορά στην αποδοχή του ρόλου του μέλους μίας 

μειονοτικής ομάδας στους ομοφυλόφιλους, επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες 

και εξηγούνται σε γενικές γραμμές από τις ίδιες μεταβλητές. Στα πλαίσια 

τουλάχιστον του συγκεκριμένου δείγματος δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές, 

γεγονός που συνηγορεί στην παραδοχή πως αν και η προσχώρηση και κατάκτηση της 

όποιας φάσης ενός από τους δύο κλάδους -με την έννοια της εσωτερικής ισορροπίας 

και σταθερότητας στα πλαίσιά της- δεν συνιστά απόδειξη για την κατάκτηση 

προηγούμενων ή αντίστοιχων στον άλλο κλάδο φάσεων, υπονοεί όμως μία σχέση 

ανάμεσά τους. Η διαπίστωση αυτή αφορά επί της ουσίας την ίδια τη φύση των 

κλάδων και των φάσεών τους. Παρατηρώντας, λοιπόν, την αρμονική ανάπτυξη τους 

δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε 

συστάδες εμπειριών ψυχικών και διαπροσωπικών, οι οποίες δεν μπορεί παρά να 

νοούνται ως αναπτυξιακές διαδικασίες που προκύπτουν σε παράλληλες μεν, 

αναφορικά με το ίδιο άτομο όμως, πορείες, το οποίο άτομο δεν είναι δυνατόν να 

κατακτά ολοκληρωτικά ή φάσεις ενός κλάδου χωρίς μία σχετική αντιστοιχία στην 

πορεία του σε σχέση με τον άλλον κλάδο. Η παραδοχή αυτή πολλές φορές, πέραν του 

ότι «απλώς ισχύει» στην ουσία της ενέχει έναν αιτιακών προεκτάσεων -και ο όρος 

εδώ χρησιμοποιείται διστακτικά και χωρίς να αναιρεί προηγούμενες διατυπώσεις- 

συσχετισμό. Έτσι, αναλογιζόμενος κανείς αυτήν καθαυτή την βίωση των 

διαμορφωτικών διαδικασιών, είναι δύσκολο να φανταστεί ένα άτομο που κατορθώνει 

να αναπτύξει πλήρως την προσωπική σεξουαλική του ταυτότητα χωρίς να κάνει 

κάποιο βήμα σε σχέση με το ρόλο του και την αποδοχή αυτού ως μέλους της ομάδας 

των ομοφυλοφίλων, όπως δύσκολο φαντάζει να εντοπιστεί η καταλυτική επιρροή 

κάποιου παράγοντα σε κάποιον από τους κλάδους χωρίς αυτός να επενεργεί και στην 

άλλη έκφανση της διαμόρφωσης ταυτότητας. 
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 Συνεχίζοντας την ανάγνωση των αποτελεσμάτων εντοπίζουμε την περιοχή της 

παραμέλησης να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητα σημαντικότερο προβλεπτικό 

παράγοντα για όλες σχεδόν τις φάσεις και των δύο κλάδων διαμόρφωσης της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε και σε προηγούμενα 

σημεία της συζήτησης όπου και επισημάνθηκε ο ρόλος της παραμέλησης και άλλων 

περιοχών της κακοποίησης ως πεδίο εντοπισμού της μεσολάβησης αλλά και 

διαμόρφωσης του αγχώδους τύπου δεσμού, τόσο στους άνδρες αλλά και στις 

γυναίκες -οι οποίες υπενθυμίζεται εδώ πως δεν εμφανίστηκαν να τονίζουν με τις 

αυτοαναφορές τους την σημασία του δεσίματος με τους γονείς. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα επί της ουσίας αφορά στην λειτουργία της παραμέλησης ως παράγοντα 

ανασταλτικού για την ανάπτυξη θετικών εικόνων για τον εαυτό αλλά και μηχανισμών 

διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων ως διαδικασίες άμεσα σχετιζόμενες με τις 

αρνητικές διαστάσεις του δεσμού ενηλίκων. 

 Στο σημείο αυτό και αφού σχολιάστηκε ο ρόλος της παραμέλησης 

παρατίθεται ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει από τις παλινδρομήσεις. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, τη θέση αυτή κατέχει η απουσία και όχι η 

ανάδειξη ενός προβλεπτικού παράγοντα. Έτσι, στο σημείο αυτό επισημαίνεται η 

ανάγκη να επιχειρηθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τις αρνητικές διαστάσεις 

του δεσίματος με τους γονείς, της υπερπροστασίας από την πλευρά του πατέρα και 

της μητέρας. Αν υπήρχε η δυνατότητα με ένα μεγαλύτερο δείγμα να διερευνηθούν οι 

προβλεπτικές σχέσεις ξεχωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες ίσως ο ρόλος της 

υπερπροστασίας να αποδεικνυόταν διαφορετικός. Στα συγκεκριμένα πλαίσια όμως, 

το αποτέλεσμα αυτό παραπέμπει σε μία συλλογιστική αναφορικά με την ίδια την 

αντίληψη της υπερπροστασίας από τους συμμετέχοντες. Από τη στιγμή που 

συγκεκριμένα για τους άνδρες έχει υπογραμμισθεί η σημασία της φροντίδας σε 

προηγούμενη ενότητα και –εδώ το σκεπτικό αναπτύσσεται συσχετίζοντας δύο 

διαφορετικής «προέλευσης» έννοιες και επισημαίνεται το ενδεχόμενο μία τέτοια 

κίνηση να είναι επισφαλής- συνολικά για τους άνδρες και γυναίκες αναδεικνύεται η 

προβλεπτική φύση της παραμέλησης, εστιάζοντας στην απουσία αναφορών για την 

υπερπροστασία προκύπτει το ενδεχόμενο στην ουσία να παρακολουθούμε την 

απεικόνιση μίας αδυναμίας στο δείγμα να εντοπίσει με σαφήνεια τα όρια ανάμεσα 

στην φροντίδα και την υπερπροστασία από τους γονείς. Βάσει αυτής της τοποθέτησης 

είναι πιθανό είτε η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων να δέχθηκαν διφορούμενης 
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ερμηνείας συμπεριφορές φροντίδας που δεν επέτρεψαν την αποκρυστάλλωση του 

εννοιολογικού πλαισίου του όρου, αλλά ούτε και την ανάπτυξη της δυνατότητας-

ικανότητας να γίνει αντιληπτή η διάκριση των συμπεριφορών αυτών από εκείνες που 

αναστέλλουν ή απαγορεύουν την ψυχολογική ανεξαρτησία και αυτονομία και 

αποτυπώνονται στα ερωτήματα που ελέγχουν τις αυτοαναφορές για την 

υπερπροστασία.       

   

8.5. Περιορισμοί  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, παρά υπό το πρίσμα αρκετών 

περιορισμών. Έτσι αρχικά αναφέρεται η διαχείριση δεδομένων από ένα μικρό δείγμα 

ατόμων -72 ήταν οι συμμετέχοντες – η οποία μάλιστα κινήθηκε διαχωρίζοντάς το με 

κριτήριο το φύλο καταλήγοντας σε 32 γυναίκες και 40 άνδρες , διαφορά που σε ένα 

τόσο μικρό δείγμα πιθανόν επηρεάζει τις αναλύσεις και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

ειδικά όταν αυτά εστιάζουν στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Συνεχίζοντας 

εντοπίζεται η αποκλειστική χρήση τεστ αυτοαναφοράς, εκ των οποίων το τεστ για τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τη μικρή συνοχή που παρουσιάζει. Επιπλέον 

πρέπει να αναφερθεί το μακροσκελές ενιαίο ερωτηματολόγιο όπου 

συμπεριελήφθησαν όλες οι κλίμακες και πιθανόν ήταν αρκετά κουραστικό ως προς 

την συμπλήρωσή του. Ίσως όχι ως περιορισμός ακριβώς, αλλά ως μία προς συζήτηση 

παρατήρηση,  αναφέρεται το γεγονός πως το ερωτηματολόγιο λογικά χορηγήθηκε σε 

άτομα με κριτήριο αυτόν καθαυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Αν και δεν 

ήρθαν πάντοτε σε επαφή με την ερευνήτρια, δεν παύει η αποδοχή και συνεργασία 

τους να ενέχει την τρόπω τινά ένδειξη, πρώτον, πως τα άτομα αυτά έχουν πλήρη 

επίγνωση για τα ομοφυλόφιλα συναισθήματά και βιώματά τους και δεύτερον, πως 

πιθανόν είναι πρόθυμα να τα συζητούν έστω και μέσω μίας τέτοια συμμετοχής. Η 

παραπάνω σκέψη καταγράφεται και ως απορία για το τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων σε αυτήν αλλά και άλλες έρευνες που πιθανόν αναφέρονται σε 

μεγαλύτερα ή σίγουρα τυχαία δείγματα αλλά δεν παύουν να συγκεντρώνουν στοιχεία 

από άτομα που εκ των προτέρων δηλώνουν τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και 

πιθανόν χαρακτηρίζονται από λιγότερο αρνητικά συναισθήματα γι’ αυτές σε σχέση 

με κάποιον που κλίθηκε να συμμετάσχει και αρνήθηκε.    
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Τέλος και ως όρος που διέπει την ανάγνωση και κυρίως ερμηνεία όλων των 

αποτελεσμάτων σημειώνεται πως από τη στοιχειοθέτηση του μοντέλου για την 

ανάπτυξη της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας από τον Fassinger και την ακόλουθή 

δημιουργία του εργαλείου για τη μέτρησή της σημειώνεται ο εντοπισμός των 

διαφοροποιήσεων των δειγμάτων ανδρών και γυναικών στα παρακάτω σημεία: 

καταρχήν στους άνδρες παρατηρείται η φάση της επίγνωσης ως προς ομοφυλοφιλικά 

συναισθήματα και εμπειρίες να προκύπτει σε νεαρότερες ηλικίες σε σχέση με των 

γυναικών που προσέρχονται στην ίδια φάση. Αυτό πιθανολογείται πως αφορά στην 

αφύπνιση των ερωτικών ομοφυλόφιλων τάσεων νωρίτερα στο ανδρικό φύλο, ως 

απόρροια της έντονου σεξουαλικού περιεχομένου πλαισίωσης που αποδίδεται στο 

ρόλο του φύλου των αγοριών μέσω της κοινωνικοποίησης  τους όπως αυτή νοείται 

από την κοινωνία.  Σε δεύτερο επίπεδο παρατηρείται η τάση των γυναικών να 

επιδίδονται σε συμπεριφορές αποκάλυψης όταν -και αυτό είναι αποκλειστικό – 

βρίσκονται στα πλαίσια μίας στενής διαπροσωπικής σχέσης κάτι που δεν ισχύει για 

τους άνδρες ομοφυλόφιλους. Τέλος επισημαίνεται η επίδειξη γενικά από πλευράς 

κοινωνικού συνόλου, μεγαλύτερης ανοχής αναφορικά με μη τυπικές αλλά 

σχετιζόμενες με το φύλο συμπεριφορές γυναικών έναντι των ανδρών. (Fassinger & 

Miller1996) 

 

8.6. Συμπεράσματα 

 

 Η παρούσα εργασία δεν ενέμεινε σε καμία από τις επιμέρους υποθέσεις για 

τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα αποτελέσματα των συσχετίσεων, στις οποίες 

προέβη, όσο ενέμεινε -επιχειρώντας την μάλιστα εκτενώς σε επίπεδο θεωρητικής 

πλαισίωσης - στην διερεύνηση αυτής καθαυτής της σχέσης δύο, ως προς την 

ανάπτυξή και το αντικείμενό τους διαφορετικών, επιστημονικών πεδίων. Τα 

ευρήματα και κυρίως η ερμηνεία τους- η οποία χρήζει αναμφισβήτητα μία δεύτερη 

ανάγνωση που πιθανώς θα αποκαλύψει παρερμηνείες ή ελλείψεις- σε γενικές γραμμές 

εκτιμάται πως κατορθώνουν να στηρίξουν την θεωρητική τοποθέτηση της μελέτης. 

Απαραίτητη για την στοιχειοθέτηση της ερμηνευτικής προσέγγισης αποδείχθηκε η εκ 

των προτέρων διευκρίνιση των συμπερασμάτων για τις εκάστοτε δύο μεταβλητές που 

συσχετίζονται πως αυτές εμπεριέχουν ένα σαφές συναισθηματικού και γνωστικού 

τύπου περιεχόμενο. Έτσι, στην ουσία θεωρούμε τις φάσεις ανάπτυξης ως 
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συναπαρτιζόμενες από μεγάλης έντασης συναισθηματικές διαδικασίες που 

προκύπτουν και κατευθύνονται σε ενδοατομικά  και διαπροσωπικά πλαίσια τα οποία 

και συναπαρτίσματα αυτά παρατηρούμε να συσχετίζονται με επίσης συναισθηματικές 

και γνωστικές έννοιες που διαμεσολαβούν τον τύπο δεσμού είτε ως συνιστώσες της 

διαμόρφωσής του είτε ως επενέργειές του. Τα δεδομένα από την κλίμακα για τις 

απεικονίσεις των σχέσεων με τους γονείς και αυτή για τα τραύματα στο οικογενειακό 

περιβάλλον (οι οποίες απεικονίσεις κατά κόρον συνδέονται από ερευνητικά δεδομένα 

με διεργασίες διαδικασίες και καταστάσεις κοινές με αυτές που διαμορφώνουν ή 

αποτελούν επενέργειες του τύπου δεσμού) συσχετιζόμενα με τις φάσεις ανάπτυξης 

αποδίδουν ευρήματα που επιβεβαιώνουν την εμπλοκή, επενέργεια ή γενικά τη σχέση 

του τύπου δεσμού με την ανάπτυξη ομοφυλοφιλικής ταυτότητας στους άνδρες και τις 

γυναίκες συμμετέχοντες, επιτρέποντας μάλιστα την αναγωγή του εντοπισμού της 

σχέσης αυτής στο γενικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης με τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας τέλος αποτελούν κυρίως μία ευκαιρία να ελεγχθεί 

μία ευθεία συσχέτιση ψυχολογικών παραγόντων και του εννοιολογικού τους 

περιεχομένου με τις συναισθηματικά φορτισμένες φάσεις της ανάπτυξης 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναζήτηση και 

αναγωγή των συμπερασμάτων ως προς την ερμηνεία τους σε επίπεδο 

διαμεσολαβουσών του δεσμού διαδικασιών και εννοιών αφού τα άτομα αναφέρουν 

ευθέως στοιχεία για την τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση. Οι συσχετίσεις και 

εδώ επιβεβαιώνουν σε ένα βαθμό τη λογική της ερμηνευτικής προσέγγισης. Κάποια 

από τα βασικότερα ίσως στοιχεία που εντοπίζονται είναι: η θετική συσχέτιση του 

δεσμού τύπου άγχους/εμμονής με όλες σχεδόν τις φάσεις για τους άνδρες και κάποιες 

για τις γυναίκες, η αναφορά για καλές σχέσεις με τους γονείς ως αρνητικά 

σχετιζόμενου παράγοντα με τις σαρωτικές και ψυχοφθόρες πολλές φορές διαδικασίες 

που περιλαμβάνονται στις φάσεις ανάπτυξης και της μητρικής υπερπροστασίας ως 

θετικά σχετιζόμενης με αυτές αποκλειστικά στο δείγμα των ανδρών και οι 

αυτοαναφορές για τραυματικές εμπειρίες στο οικογενειακό περιβάλλον ως θετικά 

σχετιζόμενες με την ίδια μεταβλητή που συνιστά και την ένδειξη της οδού 

διαμεσολάβησης του σχετιζόμενου με το δεσμό αρνητικό συναίσθημα,  για το δείγμα 

των γυναικών.  

 Βάσει της αναμφισβήτητης σύνδεσης σε θεωρητικό επίπεδο και της μέσω 

πλαγίων οδών αλλά σαφώς υπαρκτής υποστήριξης των ερευνητικών δεδομένων 
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αρκετών ερευνών, η παρούσα έρευνα υποδεικνύει αν μη τι άλλο τη δυνατότητα για 

ευθείες αναζητήσεις των επενεργειών του τύπου δεσμού στις από την 

αναδιαρθρωτική και επαναπροσδιοριστική τους φύση συναισθηματικά γνωστικά και 

συμπεριφορικά φορτισμένες εκφάνσεις της διαμόρφωσης της ανδρικής και γυναικείας 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας, ανεξαρτήτου του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο οι 

εκφάνσεις αυτές νοούνται και οργανώνονται. Σε αυτό το σημείο τονίζεται η ελλιπής 

συγκέντρωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος σε αυτήν την κατεύθυνση και 

σημειώνεται η ανάγκη για μία αλλαγή του σκηνικού αυτού, καθώς η θεώρηση της 

ιδιάζουσας αυτής αναπτυξιακής διαδικασίας υπό το πρίσμα της θεωρίας δεσμού 

εκτιμάται να οδηγήσει τόσο στην θεωρητική επαναπροσέγγισή της όσο -και το 

σημείο αυτό είναι ίσως το βασικότερο- να αποτελέσει καταλυτικά ενισχυτικό 

παράγοντα στην προσπάθεια εύρεσης λύσεων στα προβλήματα των ομοφυλοφίλων 

και των θεραπευτικών εφαρμογών τους. 

 

 

9. Επίλογος  

 

Από τη στιγμή που στα πλαίσια των δυνατοτήτων της η παρούσα εργασία έχει 

ήδη τοποθετηθεί, διατυπώνοντας τα θεωρητικών συλλογισμών και ερευνητικών 

αποτελεσμάτων συμπεράσματά της και αφού έθεσε σε αυτά περιορισμούς και 

εισηγήθηκε των προεκτάσεών τους, μέσω άλλων και πολύ πιθανόν καλύτερα 

οργανωμένων μελετών, θεωρείται σκόπιμο στον σύντομο αυτό επίλογο να γίνει 

απλώς ένα σχόλιο. Η δεδομένη μελέτη, όπως είναι λογικό να συμβαίνει προχώρησε 

στην παράθεση στοιχείων και συλλογισμών ακολουθώντας και αυτή μία 

‘αναπτυξιακή’ πορεία προκειμένου να προσεγγίσει το στόχο της, να μπορεί δηλαδή 

να συζητά από μία πιο ώριμη πια θέση το ενδεχόμενο και τις ενδείξεις για την 

πλαισίωση της διαμόρφωσης σεξουαλικής ταυτότητας που προσανατολίζεται στο ίδιο 

φύλο από τη θεωρία δεσμού. Σε προηγούμενες ενότητες έχουν αναλυθεί όλες οι 

συνιστώσες μίας τέτοιας προοπτικής και αυτό που σημειώνεται εδώ είναι πως μέσω 

της διερεύνησης των παραπάνω στοιχείων κυρίως της συλλογιστικής της προέκυψε 

και κάτι ακόμη. Σε αυτά τα πλαίσια η διαμόρφωση ταυτότητας αποτελεί ένα πεδίο- 

περιοχή που ακριβώς επειδή δεν προσεγγίζεται πρωτίστως από θεωρητικούς του 

δεσμού, κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτει τις δυναμικές του. Προτού υπεισέλθουμε σε 
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αναλύσεις τέτοιου προσανατολισμού και όταν ακόμη αναφερόμασταν στο θέμα της 

ανάπτυξης ταυτότητας, τρόπω τινά, αλλά και επί της ουσίας, κάναμε λόγο για 

διαδικασίες, καταστάσεις, διεργασίες έως και επιδράσεις του κοινωνικού πλαισίου με 

τη γενική αλλά και τη στενή, διαπροσωπική έννοια, όλες τους καταστάσεις-

παράγοντες που αναλύονται και αποτελούν θέματα βασικών τοποθετήσεων για τη 

θεωρία δεσμού. Η συζήτηση μας θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά, να μην 

πραγματευόμασταν τα θέματα που μελετήσαμε και να στοχεύαμε σε κάτι εντελώς 

διαφορετικό χωρίς ούτε μία αναφορά στο δεσμό. Η απεικόνιση αυτή μας οδηγεί στη 

σκέψη πως κανένα σχεδόν πεδίο –άρα και στο παράδειγμά μας ούτε η διαμόρφωση 

σεξουαλικής ταυτότητας- δεν μπορεί να αποκοπεί από την υπόστασή της σε πλαίσια 

συμβατά προς τη θεωρία δεσμού. Αυτή η διαπίστωση δεν αφορά σε μία αόριστη 

σύνδεση που προκύπτει και σε άλλων θεωριών περιπτώσεις. Η αναφορά της θεωρίας 

δεσμού σε ενδοατομικές, διαπροσωπικές διαδικασίες, με τρόπο μάλιστα άμεσο και 

εφαρμόσιμο στην διερεύνηση καθημερινών συμπεριφορών είναι που προεξοφλεί πως 

πολλές προσεγγίσεις γίνονται με τους δικούς της όρους ανεξάρτητα με το αν κάτι 

τέτοιο επιδιώκεται.  
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