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Πρόλογος 

 

 

Ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα µε αυτό το θέµα είναι το ενδιαφέρον µου 

να ενηµερωθώ περισσότερο για το φλέγον ζήτηµα της οµοσεξουαλικότητας, το οποίο 

απασχόλησε και απασχολεί ακόµα και σήµερα την ανθρωπότητα αλλά και ειδικότερα 

την επιστήµη της ψυχολογίας. Η πρώτη γνωριµία µε το θέµα της 

οµοσεξουαλικότητας ήταν στα πλαίσια ενός εργαστηρίου κοινωνικής-κλινικής 

ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε θέµα την οικογένεια. Η καθηγήτρια κ. 

Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα εκτός από κάποια άλλα θέµατα που πρότεινε ως εργασία 

για τους φοιτητές του εργαστηρίου, έθεσε και το θέµα της οµόφυλης οικογένειας. Ο 

παρών φοιτητής καθώς και κάποιοι άλλοι φοιτητές ψυχολογίας δείξαµε ενδιαφέρον 

να ασχοληθούµε µε το θέµα αυτό και συστήσαµε µια οµάδα όπου κάθε φοιτητής 

ολοκλήρωσε και ένα κοµµάτι της τελικής εργασίας. Το κοµµάτι που µου ανατέθηκε 

από την οµάδα ήταν η στάση της κοινωνίας απέναντι στις οµόφυλες οικογένειες. 

 

Οι γνώσεις και οι πληροφορίες που αποκόµισα αναζητώντας στοιχεία για να 

ολοκληρώσω την εργασία µου, µου διέγειραν το ενδιαφέρον να ασχοληθώ 

περισσότερο κάποια στιγµή στο µέλλον µε τις καταστάσεις που αντιµετώπιζαν και 

αντιµετωπίζουν τα οµοσεξουαλικά άτοµα, τα στερεότυπα τις κοινωνίας, την 

διαφορετικότητα της αντιµετώπισης από κοινωνία σε κοινωνία αλλά και από 

πολιτισµό σε πολιτισµό. Η ευκαιρία αυτή µου δόθηκε από την καθηγήτρια 

Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, η οποία δέχθηκε να αναλάβω µαζί της την οργάνωση και 

διεκπεραίωση της πτυχιακής µου εργασίας στην κοινωνική-κλινική ψυχολογία, µε 

θέµα την Ιστορικότητα της οµοσεξουαλικότητας. 
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Ευχαριστίες: 

 

Για την βοήθεια και συµπαράσταση τους στην ολοκλήρωση αυτής της 

εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά, κατ’ αρχήν την καθηγήτρια µου 

Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, η οποία µε κατεύθυνε και µου παρείχε πληροφορίες-

βιβλιογραφικές πηγές, για την ορθότερη και πληρέστερη στοιχειοθέτηση της 

εργασίας αυτής. 

 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά το Ίδρυµα Ανδρέα Λεντάκη και 

προσωπικά την πρόεδρο και σύζυγο του αείµνηστου Ανδρέα Λεντάκη για την 

βοήθεια τους στην παροχή βιβλιογραφικών πηγών του ιδρύµατος καθώς και στον 

χρόνο που µου αφιέρωσαν τόσο όσον αφορά στην παροχή και επεξήγηση 

πληροφοριών και στοιχείων που αφορούσαν την εργασία, όσο και στην παραχώρηση 

χώρου του ιδρύµατος για την µελέτη του βιβλιογραφικού υλικού που µου 

παρεχώρησαν. 
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Εισαγωγή. 

 

 

Ο άνθρωπος, σε ότι αφορά τη σεξουαλική λειτουργία, παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφορές από τα άλλα ανώτερα ζώα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

σεξουαλική επαφή δεν πραγµατοποιείται µόνο από ένστικτο (ενόρµηση), ως 

αντανακλαστικό σε οπτικά και οσφρητικά ερεθίσµατα όπως στα ζώα, αλλά απαιτεί 

και τη συµµετοχή του ατόµου µέσα από µαθησιακούς παράγοντες και την εφαρµογή 

τεχνικών οι οποίες τελειοποιούνται µε την πάροδο του χρόνου.  

 

Η σεξουαλικότητα αναπτύσσεται αµέσως µετά την γέννηση του ανθρώπου και 

αποτελεί µια πτυχή της προσωπικότητάς του, η οποία ολοκληρώνεται µέσα από τη 

διανοητική, κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξή του και 

περιλαµβάνει το σύνολο των βιολογικών ενορµήσεων που έχουν σκοπό την 

αναπαραγωγική λειτουργία του ανθρώπου. (Γ.Κρεατσάς, 2003). 

 

Ο Freud αναφέρει ότι η οµαλή σεξουαλική συµπεριφορά είναι δυνατόν να 

ενέχει και ένστικτα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά των διαστροφών, σε διαφορετικό 

όµως βαθµό από ότι τα εκδηλώνει κάποιος µε διαστροφική σεξουαλική συµπεριφορά. 

Επίσης διακρίνει τις διαταραχές της σεξουαλικής συµπεριφοράς σε τρεις κατηγορίες: 

α) σε αυτές που επηρεάζουν το ποιόν της σεξουαλικής ενόρµησης, β) σε αυτές που 

επηρεάζουν το βαθµό της σεξουαλικής επιθυµίας και γ) σε αυτές που έχουν σχέση µε 

το «αντικείµενό» της. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν µεταξύ άλλων η παιδοφιλία και 

η οµοσεξουαλικότητα. Η οµοσεξουαλικότητα συνδέεται µε την ιδιοσυγκρασία του 

ατόµου και έχει σχέση µε την εξελικτική πορεία της προσωπικότητας από τη βρεφική 

µέχρι την εφηβική ηλικία. Είναι η πιο πολυσυζητηµένη διαταραχή της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς και αυτό γιατί επηρεάζει την κοινωνικότητα του ατόµου (Γ. Κρεατσάς, 

2003). 
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Ορισµός Οµοσεξουαλικότητας. 

 

 

Ο όρος οµοσεξουαλικότητα, που εµφανίζεται στις δυτικές κοινωνίες του 19ου 

αιώνα, παραπέµπει σε έναν συγκεκριµένο εννοιολογικό προσδιορισµό της 

σεξουαλικότητας, σύµφωνα µε τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες ταξινοµούνται και 

διαχωρίζονται ως προς τη σεξουαλική τους συµπεριφορά σε «οµοσεξουαλικούς» και 

«ετεροσεξουαλικούς» µε βάση την κατηγορία του σεξουαλικού προσανατολισµού, ο 

οποίος συνδέεται µε την επιλογή του φύλου του σεξουαλικού συντρόφου. Έτσι, οι 

σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ατόµων του ίδίου φύλου αρχίζουν πλέον να αντιστοιχούν 

και σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων, τους οµοσεξουαλικούς (Κουκουτσάκη, 

2002).  

 

Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της οµοσεξουαλικότητας, όπως προείπαµε, 

αναφέρεται στο σεξουαλικό προσανατολισµό και συγκεκριµένα στην έλξη ή 

σεξουαλική επιθυµία ενός ατόµου προς άτοµα του ιδίου φύλου (Λαγουµιδου, 1995). 

Ένας άλλος ορισµός αναφέρει ότι η οµοσεξουαλικότητα, είναι η ερωτική έλξη προς 

άτοµα του ιδίου φύλου και ερωτικές πράξεις µε άτοµα του ιδίου φύλου και ορίζει ότι 

οµοσεξουαλικό είναι το άτοµο που έλκεται ερωτικά από άτοµα του ιδίου φύλου 

(Μ.Α.Ατταλίδης, 1982). Για τον άνδρα ο όρος οµοσεξουαλικός παραµένει ως έχει, 

ενώ για την γυναίκα χρησιµοποιείται συνήθως ο όρος λεσβία. Οι οµοσεξουαλικοί, 

όµως, έχουν σεξουαλική συµπεριφορά που ποικίλει: α) µπορεί να είναι «απόλυτοι», 

δηλαδή να έλκονται αποκλειστικά από το ίδιο φύλο, ή µπορεί β) να είναι 

«αµφισεξουαλικοί», δηλαδή να έλκονται σεξουαλικά και από τα δύο φύλα (Γ. 

Κρεατσάς, 2003). 

 

Σήµερα αρκετά άτοµα που έχουν σεξουαλικό προσανατολισµό προς άτοµα 

του ιδίου φύλου προτιµούν τον ξενικό όρο «gay». Ο John Boswell αναφέρει ότι ο 

όρος «gay» χρησιµοποιήθηκε το 13ο και 14ο αιώνα όταν η λογοτεχνία ήθελε να 

προσδιορίσει τον έρωτα των χωρικών. Τον χρησιµοποίησαν επίσης οι Καταλανοί 

συσχετίζοντάς τον τόσο µε την ερωτική ποίηση, όσο και µε άτοµα µε οµοσεξουαλικές 

επιθυµίες. Αργότερα χρησιµοποιήθηκε στη Ν. Γαλλία, στην ποίηση των 

τροβαδούρων, αναφερόµενος πάλι στους έρωτες οµοσεξουαλικών ανδρών. Από την 

αρχή του 20ου αιώνα, η λέξη «gay» ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη στην Αγγλία στις 
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οµοσεξουαλικές µικροκοινωνίες, αποτελώντας µέρος της υποκουλτούρας τους. Η 

πρώτη δηµόσια χρήση του όρου στις Η.Π.Α. σε ταινία για το «ευρύ» κοινό ήταν στο 

έργο «Μεγαλώνοντας ένα παιδί» (Λαγουµίδου, 1995).  

 

Για την κοινωνιολογία, η οµοσεξουαλικότητα είναι ένα πολυσύνθετο 

φαινόµενο γιατί η κοινωνική έννοια του οµοσεξουαλικού προσανατολισµού ή της 

οµοσεξουαλικής πράξης µπορεί να διαφέρει πολύ από µια κοινωνία ή ιστορική 

περίοδο σε άλλη και από ένα κοινωνικό περιβάλλον σε άλλο στην ίδια κοινωνία. Σαν 

φαινόµενο όµως, η κοινωνία ως ένα ενιαίο σύνολο θα παρουσιάζεται θετική, 

αρνητική ή αδιάφορη απέναντί του (Μ.Α.Ατταλιδη, 1982). 

 

Η οµοσεξουαλικότητα στην πορεία της ιστορίας κάποτε εγκωµιάστηκε και 

έγινε αποδεκτή σαν ολότελα φυσικό φαινόµενο της κοινωνίας. Πιο πολύ όµως, σε 

όλες τις εποχές οι οµοσεξουαλικοί παρενοχλήθηκαν από το νόµο και την κοινωνία. Οι 

ίδιοι οι οµοσεξουαλικοί και οι οργανώσεις τους µέµφονται και κατηγορούν την 

ιατρική, την ψυχολογία και την ψυχιατρική σαν υπεύθυνες για την κοινωνική τους 

καταπίεση και το διωγµό τους (Παγκύπρια Εταιρία Ψυχικής Υγιεινής, 1982). Η 

απαγόρευση των οµοσεξουαλικών σχέσεων µεταξύ ανδρών έχει µια ιστορία 2.000 

περίπου χρονών. Αρχικά θεωρήθηκαν ως αµάρτηµα, στη συνέχεια ως έγκληµα και 

τέλος ως ασθένεια.  

 

Με βάση δε τις µέχρι τώρα έρευνες, γίνεται κατανοητό πως η εκάστοτε 

θεώρηση της οµοφυλοφιλίας καθόριζε και το είδος του ασκούµενου κοινωνικού 

ελέγχου. Οι οµοσεξουαλικές σχέσεις δεν αποτέλεσαν αντικείµενο αρνητικής 

αξιολόγησης σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες, κατά συνέπεια ο 

χαρακτηρισµός τους ως σεξουαλικής παρέκκλισης δεν είναι διαχρονικός. Είναι 

πολλές οι ιστορικές αναφορές στην αντιµετώπιση της οµοσεξουαλικότητας ως 

συµπεριφοράς απόλυτα εναρµονισµένης µε τα σεξουαλικά ήθη και τις γενικότερες 

αξίες πολλών κοινωνιών, ενώ συχνά αποτελούσε µέρος της τελετουργίας µύησης των 

εφήβων. Όµως και σε κοινωνίες όπου οι σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ατόµων του 

ιδίου φύλου ήταν καταδικαστέες, δεν µπορούµε να µιλάµε για την οµοσεξουαλική 

σεξουαλικότητα µε όρους ιδιαίτερης, διακριτής κατηγορίας. Ιστορικά, δηλαδή, οι 

οµοσεξουαλικές συµπεριφορές δεν συνεπάγονταν αναγκαία και µια οµοσεξουαλική 

ταυτότητα, καθώς η σχέση µεταξύ σεξουαλικών πρακτικών και ταυτότητας 
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διαµορφώνεται ανάλογα µε τα εκάστοτε πολιτισµικά και ιστορικά συµφραζόµενα. Με 

άλλα λόγια, είναι ιστορικά και πολιτισµικά προσδιορισµένη η εµφάνιση της 

οµοσεξουαλικότητας ως κατηγορίας είτε σεξουαλικής παρέκκλισης είτε ως 

αντικείµενο ποινικών ρυθµίσεων είτε κοινωνικά αποδεκτής συµπεριφοράς 

(Κουκουτσάκη, 2002). 

 

Στα επόµενα κεφάλαια θα αναφερθούµε στο πως αντιµετωπιζόταν το 

φαινόµενο της οµοσεξουαλικότητας κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, στα 

πλαίσια του εκάστοτε πάντα πολιτισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

Η Οµοσεξουαλικότητα Στις Αρχαίες Κοινωνίες. 

 

 

Η Αρχαία Ελλάδα και η οµοσεξουαλικότητα 

 

Το παράδειγµα της Αρχαίας Ελλάδας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί είναι 

µια ευρωπαϊκή κοινωνία που ανέπτυξε ψηλό επίπεδο πολιτισµού και όπου η 

οικογένεια είχε ακόµη µεγαλύτερη σηµασία σαν βάση κοινωνικής οργάνωσης από ότι 

έχει στις σηµερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

 

Το χάσµα ανάµεσα σε µας και τους αρχαίους Έλληνες είναι τόσο δική µας 

κατασκευή, όσο και προϊόν της ασυνήθιστης ζωής των Ελλήνων. Ένα µέρος του 

προβλήµατος είναι ότι η οµοσεξουαλικότητα, σύγχρονη και αρχαία, δεν είναι εύκολα 

κατανοητή σε µας όπως και στους αρχαίους Έλληνες. Μια από τις δυσκολίες που 

συναντάµε όταν διαβάζουµε για την αρχαία Ελλάδα, είναι ότι η ευρύτερα 

τεκµηριωµένη εκδήλωση οµοσεξουαλικότητας αναφέρεται στην παιδεραστία, στην 

ηµι-τελετουργική, προσωρινή, φυσική και πνευµατική σχέση µεταξύ ενός ενήλικα 

άνδρα και ενός ανήλικου έφηβου, µια δραστηριότητα που εµείς θεωρούµε 

εγκληµατική. Πολύ λίγες είναι οι µαρτυρίες που σώζονται, αν σώζονται καν, από την 

αρχαία Ελλάδα οι οποίες δείχνουν ενήλικους άνδρες ή γυναίκες ως ζευγάρια που 

επιδίδονται σε µια συνεχή, αµοιβαία σεξουαλική και συναισθηµατική σχέση στην 

οποία το σεξ µε άνδρες ή γυναίκες είναι σιωπηλό, όπως υποστηρίζουν οι 

M.C.Nussbaum και J.Sihvola(2002) και η διαφορά ηλικίας δεν είναι πιο σηµαντική 

από όσο στις ετεροσεξουαλικές σχέσεις. Έτσι οι σχετικές µαρτυρίες από την αρχαία 

Ελλάδα αναφέρονται είτε στην οµοσεξουαλικότητα άνδρα-νέου ή στον επακριβώς 

ορισµένο παθητικό οµοσεξουαλικό ή κίναιδο.  

 

Αλλά το µεγαλύτερο πρόβληµα εστιάζεται στον ίδιο τον όρο της 

οµοσεξουαλικότητας, ο οποίος φέρεται να είναι ο ίδιος προβληµατικός όταν 

προσπαθούµε να τον εντάξουµε σε αρχαίους πολιτισµούς, όπως ο Ελληνικός ή ο 

Ρωµαϊκός, οι οποίοι δεν εµπεριέχουν κάποια λέξη που να έχει το ίδιο νόηµα ή και 

εύρος µε την σύγχρονη αντίληψη. 
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Από µια πρώτη µατιά φαίνεται πιο πιθανόν ότι η οµοσεξουαλικότητα κάθε 

είδους περιοριζόταν στους εύπορους και αριστοκράτες. Η πλειοψηφία των πολιτών 

λίγο επηρεαζόταν από τέτοιου είδους συνήθειες τις οποίες µάλλον αποδοκίµαζαν (R. 

Flacefiere, 1962). Σε πολλές πολιτείες η οµοσεξουαλικότητα ήταν απαγορευµένη από 

το νόµο, αλλά η πράξη της φαίνεται ότι πέρασε τόσο στα ήθη και στις συνήθειες, που 

έγινε αντικείµενο υµνολογίας από ποιητές και φιλοσόφους Φαίνεται ότι στην Αρχαία 

Ελλάδα οι οµοσεξουαλικές σχέσεις ήταν τόσο διαδεδοµένες που οι Ρωµαίοι 

αποκαλούσαν την οµοσεξουαλικότητα «ελληνική συνήθεια» (Μ. Α. Ατταλίδη, 1982).  

Σε καµία βέβαια, ελληνική πολιτεία δεν ήταν η οµοσεξουαλικότητα έκφραση 

ανεξέλεγκτης σεξουαλικότητας, αλλά µάλλον ο οµοσεξουαλικός ερωτισµός 

θεσµοποιήθηκε για να εξυπηρετεί τα ιδανικά της εποχής. Οι σχέσεις µεταξύ ώριµων 

ανδρών και εφήβων φαίνεται ότι είχαν την κοινωνική λειτουργία της διδασκαλίας, 

της πολεµικής γενναιότητας και της φιλοσοφικής σκέψης. Έτσι στην Αθήνα υπήρχαν 

και αυστηροί περιορισµοί των οµοσεξουαλικών σχέσεων. Η σχέση µεταξύ σκλάβου 

και πολίτη απαγορευόταν, ενώ η πορνεία από πολίτη οδηγούσε στην αποστέρηση 

όλων των πολιτικών του δικαιωµάτων. Επίσης την προσβολή ελεύθερου παιδιού-

παιδεραστία µπορεί να την τιµωρούσαν και µε την θανατική καταδίκη. Ο πρώτος που 

προσπάθησε να επιβάλλει κάποιους νόµους γύρω από την παιδεραστία ήταν ο Σόλων 

(R.Flacefiere, 1962). Στόχευε, µεταξύ άλλων, να κρατήσει τους άνδρες εραστές έξω 

από τα σχολεία και τις αρένες εξάσκησης, αλλά οι νόµοι µπορούν να κάνουν λίγα 

απέναντι σε τόσο διαδεδοµένες και ριζωµένες συνήθειες. 

 

Ως ελληνικό έρωτα ο J.Z.Eglinton (1964) εννοεί τον έρωτα µεταξύ ενός 

ενήλικου άνδρα ή µερικές φορές ενός µεγαλύτερου έφηβου, και ενός νεαρού αγοριού, 

ηλικίας µεταξύ δώδεκα και δεκαέξι ή δεκαεπτά ετών. Για πρώτη φορά συναντάµε 

αυτό το ιδιόµορφο έρωτα ως ουσιαστικό στοιχείο της δωρικής αριστοκρατίας. Πολλοί 

µελετητές (A.Ντόκας, 1991) µιλάνε για δωρική παιδεραστία, εφόσον αυτή ήταν 

σχεδόν ξένη στον ιωνικό και αθηναϊκό λαό. Στους ∆ωριείς είχε αναγνωριστεί από το 

κράτος και είχε επιτραπεί από τη θρησκεία. Ο εραστής ονοµαζόταν «εισπνήλας» και 

«φιλήτωρ» ενώ  ο ερωµένος «αϊτας» και «κλεινός». 

 

Ο όρος παιδεραστία περιέχει τις δύο έννοιες «παις» (παιδί) και «εραν» (ποθώ, 

ερωτεύοµαι). Ενώ ο όρος «παις» σηµαίνει γενικά τόσο το αρσενικό όσο και το 
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θηλυκό παιδί, εντούτοις σε τούτη την περίπτωση αναφέρεται µόνο στο αγόρι. 

Βεβαίως η παιδεραστία δεν αναφερόταν σε όλα τα αγόρια, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

αλλά µόνο στα µεγαλύτερα, δηλαδή σε εκείνους τους νεαρούς, οι οποίοι βρίσκονταν 

στην τελευταία φάση της παιδικότητας, την οποία άφηναν πίσω τους µε το τέλος της 

εφηβείας. Τότε άρχιζε η ηλικία των εφήβων. 

 

Με τη λέξη «παις» δεν χαρακτηριζόταν µόνο µια βαθµίδα της ηλικίας, αλλά 

και κάποιος, ο οποίος βρισκόταν σε κοινωνική εξάρτηση όπως ένα παιδί. Η φυσική 

κατωτερότητα του παιδιού µεταφερόταν έτσι στην κοινωνική. Έτσι για παράδειγµα, 

και ο σκλάβος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ονοµαζόταν «παις». Στον οµοσεξουαλικό 

σύνδεσµο ο «παις» σύµφωνα µε αυτά δεν ήταν µόνο ο κατά την ηλικία νεότερος, 

αλλά και ανάλογα µε το ρόλο του συντρόφου ήταν ο νεότερος, ο υποκείµενος, το 

παθητικό µέρος. Αυτό το νοηµατικό επίπεδο της έννοιας έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στις 

ερωτικές σχέσεις µεταξύ δύο συνοµηλίκων, οι οποίοι βρίσκονταν ακόµη στη φάση 

του «παιδος». Εδώ ο νεότερος, το αγόρι, το οποίο βρισκόταν στην αρχή της νεανικής 

ηλικίας, ήταν ο «παις» του µεγαλύτερου, του νεαρού, ο οποίος ήδη είχε σχεδόν 

ξεφύγει από την ηλικία αυτή. Απέναντι σε έναν ώριµο άνδρα ωστόσο και ο νεαρός 

ήταν ακόµη «παις».  

 

Η παιδεραστία λοιπόν αποσκοπούσε σε έναν «παίδα» υπό αυτή τη διπλή 

έννοια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης ήταν η ένωση ενός ώριµου 

άνδρα µε το νεαρό ή ενός νεαρού µε έναν παίδα. Σηµαντική προϋπόθεση ήταν η 

ψυχική και πνευµατική ανισότητα των δύο ερωτικών συντρόφων, η οποία 

προσδιοριζόταν από την ηλικία. Αν αυτή η ανισότητα εξαφανιζόταν µε την 

ενηλικίωση του αγοριού, τότε ένας τέτοιος οµοσεξουαλικός έρωτας µεταξύ δύο 

ανδρών γινόταν σκανδαλώδης. Με βάση αυτήν την άποψη, µια σεβαστή 

παιδεραστική σχέση µπορούσε να διαρκέσει τόσο πολύ, δηλαδή να παραµείνει 

σεξουαλικά χρωµατισµένη, όσο ο «παίς» δεν είχε υπερβεί την αντίστοιχη ηλικία. Η 

δεύτερη προϋπόθεση νόµιµης παιδεραστίας ήταν ο απαραίτητα µονόπλευρος 

ερωτικός πόθος, ο οποίος βρισκόταν µόνον στην πλευρά του µεγαλύτερου, ενώ ο 

«παίς» δεν ανταποκρινόταν. Αντίθετα ο νεαρός αντιπρόσφερε στον ερωτευµένο 

άνδρα µόνον φιλική συµπάθεια, η οποία στηριζόταν επάνω σε βαθιά εκτίµηση και 

θαυµασµό. Η συµπάθεια του δεν ήταν σεξουαλικής φύσεως, αλλά βασιζόταν στα 

γνωρίσµατα του χαρακτήρα του µεγαλύτερου, αλλά και στην ικανότητά του να είναι 
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πρότυπο ανθρώπου και πολίτη. Έτσι ο ενεργητικά ερωτευµένος ήταν µόνο ο ώριµος 

άνδρας, ενώ αντίθετα ο «παίς» αφοσιωνόταν σε αυτές τις ερωτικές διαβεβαιώσεις 

χωρίς σεξουαλικό δεσµό. Αυτή η διανοµή των ρόλων και η σχέση της πρωτοβουλίας 

προκύπτει σαφέστατα από την ονοµασία των δύο συντρόφων. Ενώ ο ώριµος άνδρας 

ονοµαζόταν «εραστής», χαρακτήριζαν τον «παίδα» ως «ερωµένον», δηλαδή 

αγαπηµένο.  

 

Όσο διαρκούσε, λοιπόν, η κατάσταση του ερωµένου, αυτός µπορούσε ως 

νεαρός άνδρας να έχει και ο ίδιος ερωµένο, δηλαδή, µπορούσε στη µια σχέση να είναι 

ερωµένος, ενώ στην άλλη εραστής. Στο τέλος της φάσης της νεότητας, λίγο προτού 

φτάσει στην κατάσταση του άνδρα, ο ένας ή ο άλλος ερωτευόταν έναν νεότερο 

συνοµήλικό του.(C.Reinsberg, 1993). 

 

Ένα µεταχριστιανικό επίγραµµα από τη Στράτωνα των Σαρδεών του 2ου αιώνα 

µ.χ., περιγράφει πως αυξανόταν η ελκτική δύναµη του νέου παράλληλα προς την 

αύξηση της ωριµότητας του: «Αν το αγόρι είναι δώδεκα ετών, τότε µου κάνει µια 

χαρά, και αν βρίσκεται στα δεκατρία του, µε τραβάει ακόµη ισχυρότερα. Κι όµως στα 

δεκατέσσερά του είναι η γλυκύτερη ακµή του έρωτα, όταν αρχίζει το δέκατο πέµπτο, 

προσφέρει ακόµη οµορφότερη ηδονή. Οι δεκαεξάρηδες είναι για όλους τους θεούς. 

Με τα δεκαεφτά δεν τους αναζητώ πια, γιατί ανήκουν στο ∆ια. Εάν σε ερεθίζουν 

αγόρια ακόµη µεγαλύτερα, αυτό σίγουρα τότε δεν είναι παιγνίδι, αλλά τον ζητάς και 

σου αποκρίνεται» (C. Reinsberg, 1993). 

 

Για τους εραστές, οι οποίοι µάλιστα ήταν ενήλικοι άνδρες, δεν υπήρχε ως 

προς τη φύση κανένα όριο ηλικίας. Αυτό είχε ως συνέπεια, ότι η σχέση των αριθµών 

ανάµεσα στους εραστές και τους ερωµένους ήταν πολύ αστάθµητη. Στη µικρή οµάδα 

των δωδεκάρηδων και δεκαοχτάρηδων συνωστιζόταν η µάζα των ενήλικων πολιτών 

της Αθήνας. Οξύτερη γινόταν η ασυµµετρία αυτή µε την απαίτηση για οµορφιά, η 

οποία παραταύτα δεν καθιστούσε πολυπόθητα όλα τα αγόρια αυτής της ηλικίας, τα 

οποία προορίζονταν για την παιδεραστία. Έτσι η αριθµητική υπεροχή των 

ενδιαφερόµενων εραστών εξηγεί το φαινόµενο ότι ένας όµορφος νεαρός π.χ. 

εµφανιζόταν στο γυµναστήριο µε ένα µεγάλο σµήνος θαυµαστών του γύρω του, οι 

οποίοι ερωτοτροπούσαν µαζί του. Μια τέτοια κατάσταση δεν περιγράφεται συχνά 
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µόνο στην ελληνική γραµµατεία αλλά είναι αντικείµενο και της αγγειογραφίας (C. 

Reinsberg, 1993). 

 

Η αρχική λοιπόν καταγωγή της οµοσεξουαλικότητας και της παιδεραστίας 

αποδίδεται στους ∆ωριείς, στους πιο πολεµοχαρείς Έλληνες, όπως οι Σπαρτιάτες, οι 

οποίοι λέγεται ότι σάρωσαν κυριολεκτικά την Ελλάδα προς το τέλος της δεύτερης 

χιλιετίας και κατέλαβαν τελικά το µεγαλύτερο µέρος της Πελοποννήσου και της 

Κρήτης. Στην φαντασία των Αθηναίων, οι ∆ωριείς και οι Σπαρτιάτες ήταν φανατικοί 

του σοδοµισµού. Η αυστηρά στρατοκρατική και ως εκ τούτου ανδρική φύση της 

σπαρτιάτικης κοινωνίας περιέθαλψε την οµοσεξουαλικότητα, ειδικά την παιδεραστία, 

µορφή έρωτα των στρατιωτικών καταυλισµών. 

 

Οι Κρήτες είναι σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις οι πρώτοι 

Έλληνες που αγαπούσαν ερωτικά τα παιδιά. Σύµφωνα µε µια µαρτυρία του 

Αριστοτέλη, η παιδοφιλία στην Κρήτη δεν ήταν µόνο ανεκτή, αλλά και επιβαλλόταν 

για να αποσοβηθεί ένας ενδεχόµενος υπερπληθυσµός. Ήταν σύνηθες το φαινόµενο ο 

ενήλικος εραστής να αρπάζει τον ανήλικο ερωµένο του. Ο εραστής, τρεις ή τέσσερις 

µέρες πριν, γνωστοποιούσε στους φίλους του την απόφαση του να αρπάξει το παιδί. 

Οι συγγενείς δεν έκρυβαν το παιδί, επειδή θεωρούσαν ότι αυτό θα ήταν αισχρό και θα 

απαξιούσαν το παιδί. Αν ο εραστής άνηκε σε κατώτερη τάξη, έπαιρναν το παιδί πίσω 

µε τη βία, ενώ αν ήταν ισότιµος ή ανώτερος, προσποιούνταν ότι τον καταδίωκαν, 

στην πραγµατικότητα όµως τον άφηναν να φύγει. Μετά το παιδί έπαιρνε δώρα από 

τον «φίλο» και τον ακολουθούσε όπου αυτός ήθελε. Όµως µαζί πήγαιναν και οι 

µάρτυρες της αρπαγής, γινόταν ένα εορταστικό συµπόσιο και µετά επέστρεφαν στην 

πόλη. Μετά την πάροδο δύο µηνών ο εραστής οδηγεί το παιδί πάλι στην πόλη 

φορτωµένο µε δώρα. Παίρνει σύµφωνα µε τον νόµο καθορισµένα δώρα: ένα 

πολεµικό εξοπλισµό, ένα κύπελλο και ένα βόδι, το οποίο θα το θυσίαζε στον ∆ία. 

 

Η οικογένεια θεωρούσε ως ατιµία το γεγονός ότι ένα ωραίο αγόρι δεν έχει 

εραστή. Από την άλλη πλευρά τα αγόρια καυχιόνταν γι’ αυτή τη σχέση, για την οποία 

τους τιµούσαν ιδιαίτερα. Στους χορούς και στους αγώνες έπαιρναν τις καλύτερες 

θέσεις ενώ όταν µεγάλωναν καµάρωναν για την πολεµική στολή που τους είχαν κάνει 

δώρο(Α. Ντόκας, 1991).  
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Ο οµοσεξουαλικός έρωτας όπως και ο ετεροσεξουαλικός, επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό το µυαλό του εραστή, αν ο συναισθηµατικός δεσµός είναι ισχυρός. 

Ασκούσε στον ερωµένο επίµονο φλερτ ενώ τα πολλά δώρα που του έκανε, µπορεί να 

τον κατέστρεφαν. Τέτοια συµπεριφορά ήταν γνωστή ως το «κυνήγι» του έρωτα. Ο 

εραστής ακολουθούσε σχεδόν παντού τον αγαπηµένο του, µερικές φορές περνούσε 

και ολόκληρες νύχτες έξω από το σπίτι του κάνοντάς του ένα είδους «σερενάτα» µε 

στίχους και τραγούδια που έχει συνθέσει προς τιµήν του, σκάλιζε το όνοµα του σε 

τοίχους, πόρτες και δένδρα, κρέµαγε στεφάνια και γιρλάντες από φύλλα και 

λουλούδια, όπως σε θρησκευτική προσφορά, στη βεράντα του και του έστελνε κάθε 

είδους δώρα, όπως φρούτα, έναν κόκορα, ένα λαγό ή ένα σκύλο καθώς επίσης και 

ζωγραφισµένα βάζα, στα οποία ο καλλιτέχνης είχε την εντολή να χαράξει το όνοµα 

του αγοριού ακολουθούµενο από το επίθετο «κάλος» (R.Flacefiere, 1962). 

   

Όταν δύο οι περισσότεροι εραστές ερωτοτροπούσαν µε το ίδιο αγόρι, ένιωθαν 

την ίδια ζήλια όπως και στην περίπτωση που θα ήταν εραστές ενός κοριτσιού. Ο 

ερωµένος όµως, µπορεί να είναι το ίδιο ζηλιάρης µε τον εραστή του. Πολλά 

εγκλήµατα πάθους έχουν διαπραχθεί ως συνέπεια οµοσεξουαλικών σχέσεων. Λίγες 

µπορούν να αποδοθούν ως πράξεις ηρωισµού. Πολλοί Έλληνες τύραννοι έχουν 

δολοφονηθεί από νεαρούς τους οποίους είχαν αποπλανήσει και µετέπειτα τους 

εγκατέλειψαν. 

 

Αν και οι µελετητές των κλασικών χρόνων διαφωνούν σχετικά µε την 

προέλευση της παιδεραστίας, ωστόσο οι περισσότεροι πιστεύουν πως ήρθε στην 

Αθήνα από τη γειτονική Σπάρτη, όπου η στρατιωτική οργάνωση και οι διακρίσεις 

των φύλων την είχαν αναγάγει σε κάτι το συνηθισµένο. Πράγµατι δε χρειαζόταν παρά 

να εισαχθεί ο σπόρος της ιδέας, καθώς η πολιτική και κοινωνική δοµή της αρχαίας 

Αθήνας ευνοούσε τη γρήγορη εξάπλωση κάθε καινούργιας µόδας στις ανώτερες 

τάξεις. Σε µια τόσο µικρή κοινωνία, περίπου τριάντα χιλιάδες Έλληνες πολίτες, όπου 

ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλον και όλοι οι διακεκριµένοι πολίτες ήταν γνωστά 

πρόσωπα, έφτανε να κυκλοφορήσουν ένας ή δύο επιφανείς πολίτες µε συντροφιά 

έναν νέο και ωραίο µαθητή για να διαδοθεί η συνήθεια. Η διευθέτηση αυτή, 

εξυπηρετούσε και τα δύο µέρη. Όσο πιο ωραίος ήταν ο µαθητής, τόσο πιο ευγενές 

ήταν το πνεύµα του και τόσο πιο µεγάλη η αυταρέσκεια του άνδρα που είχε επιλέξει 

ως δάσκαλό του. Παροµοίως, όσο πιο διακεκριµένος ήταν ο άνδρας, τόσο πιο µεγάλη 
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η φιλοφρόνηση στο αγόρι που ετοιµαζόταν να δεχτεί ως µαθητή του. Η µαταιοδοξία 

ήταν ένας παράγοντας που χαρακτήριζε και τις δύο πλευρές. 

 

∆εν υπάρχει επίσης αµφιβολία (R.Flacefiere, 1962).  ότι η περαιτέρω διάδοση 

της οµοσεξουαλικότητας-παιδεραστίας, σχετίζεται µε την άνθιση των γυµναστηρίων 

και αρένων, στις οποίες τα αγόρια εξασκούνταν, στο παγκράτιο και στις ασκήσεις του 

πένταθλου, που περιελάµβανε την πάλη, τον αγώνα δρόµου, τη δισκοβολία, τον 

ακοντισµό και το άλµα µε εµπόδια. Οι διαγωνιζόµενοι ήταν πάντα γυµνοί και 

παρακολουθούνταν από γοητευµένους θεατές. Στα περισσότερα γυµναστήρια υπήρχε 

εκτός από το άγαλµα του Ερµή και ένα του Έρωτα. Το παιδεραστικό περιβάλλον του 

γυµναστηρίου (B.S.Thorton, 1980), όπου οι νεαροί εξασκούνταν γυµνοί, εθεωρείτο 

σπαρτιατική επινόηση, όπως και η καινοτοµία να αλείφουν µε ελαιόλαδο τα κορµιά 

τους πριν από την εξάσκηση, για να προστατέψουν το δέρµα αλλά και αναµφίβολα 

για να αυξήσουν τα ερωτικά θέλγητρα του αθλητή. 

 

Στις ∆ωρικές πολιτείες η οµοσεξουαλικότητα εµφανιζόταν πιο απροκάλυπτα 

από ότι στην Αθήνα. Ο λόγος είναι εύκολο να κατανοηθεί αν αποδεχθούµε την 

θεωρία ότι η παιδεραστία αναπτύσσεται µέσα στην συντροφικότητα των στρατιωτών, 

όπου από µικρά παιδιά περνούν τις περισσότερες στιγµές τις ζωής τους σε 

στρατόπεδα εξάσκησης, συµβιώνοντας ουσιαστικά µε άλλα παιδιά αλλά και τους 

εκπαιδευτές τους. Στη Σπάρτη, στην Εύβοια και στην πόλη της Θήβας, συσχετιζόταν 

άµεσα µε την επιτυχή έκβαση του πολέµου. Ο Πλάτωνας είπε ότι στις µάχες που µια 

χούφτα εραστών και ερωµένων, ο ένας στο πλευρό του άλλου θα µπορούσαν να 

κατατροπώσουν ολόκληρο τον κόσµο. ∆ιότι ένας ερωτευµένος θα ανεχόταν πολύ 

λιγότερο να τον δει ο αγαπηµένος του, είτε να λιποτακτεί είτε να πετά τα όπλα, παρά 

να τον δει όλος ο κόσµος. Θεωρούσαν ότι ο έρωτας µπορούσε να γεµίσει θεία δύναµη 

και γενναιότητα, ώστε να αναδειχθεί όµοιος προς τον εκ φύσεως γενναιότατο. Τον 

περίφηµο Ιερό Λόχο των Θηβών συγκροτούσαν, εξ’ ολοκλήρου, ζευγάρια εραστών. 

Ύστερα από τριάντα τρία χρόνια δόξας, ο λόχος αποδεκατίστηκε τελικά στη µάχη της 

Χαιρώνειας, αλλά χρειάστηκαν οι ενωµένες δυνάµεις του Φιλίππου και του 

Αλεξάνδρου για να το επιτύχουν. Στη διάρκεια της µάχης και οι τριακόσιοι άνδρες 

σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν βαριά (R.Tannahill, 1998). 
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Οι µελετητές διαφωνούν επίσης, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτηµα 

αν η ελληνική παιδεραστία περιέκλειε τον έρωτα για το πνεύµα µόνο ή και για το 

σώµα. Όσοι αποδέχονται τη βιβλική άποψη περί οµοσεξουαλικότητας προτιµούν να 

πιστεύουν πως ήταν καθαρά πνευµατική αγάπη και πως οι «γήινες» δηλώσεις των 

φιλοσόφων έπρεπε να κατανοούνται σε µεταφορικό επίπεδο (R.Tannahill, 1998). 

 

Σύµφωνα µε την C.Reinsberg(1993), ο µόνος αληθινός έρωτας ήταν ο έρωτας 

προς τα αγόρια. Ο έρωτας αυτός ήταν η µοναδική σεξουαλική σχέση, για την οποία 

ήταν απολύτως αναγκαίος ο πνευµατικός και ψυχικός δεσµός, ενώ η σεξουαλική 

επαφή παρέµενε δευτερεύουσα και κατά τις περιστάσεις περιοριζόταν σε πολύ λεπτές 

εκδηλώσεις αισθησιακής επιθυµίας και ερωτικής προσέγγισης. Η σεξουαλική 

χαλιναγώγηση ήταν, τουλάχιστον κατά την υστεροκλασική εποχή, το ιδεώδες που 

απαιτούσε η Ηθική. Η συµπάθεια και η οµοφωνία για τον έρωτα προς τις γυναίκες 

θεωρούνταν βέβαια και στο πλαίσιο του γάµου ως ιδανική, αλλά δεν ήταν ουσιώδεις 

προϋπόθεσή του. Αντίθετα η παιδεραστία βασιζόταν επάνω σε µια αµοιβαία κλίση, 

που διακρινόταν για την ανθρώπινη ηθική, µετά από µια αρχική παιδεραστική φάση 

οδηγούσε σε µια ισόβια φιλία. Αυτή η ερωτικά χρωµατισµένη ιδιότητα του Μέντορα, 

την οποία είχε ένας ενήλικας, ο οποίος έβρισκε ανταπόκριση στο θαυµασµό και στην 

ευγνωµοσύνη του αναπτυσσόµενου, µεταβαλλόταν µόνη της µέσω της ηθικής της 

αξίωσης σε κείνη την σεβαστή σχέση µεταξύ νέου και άνδρα, η οποία χωρίς τον 

παιδαγωγικό έρωτα ήταν βλαπτική πορνεία ή και παρά φύσιν ασέλγεια. 

 

Κατά την αρχαιότητα η παιδεραστία συγκρινόταν συχνά µε τον έρωτα προς 

τις γυναίκες και όχι σπάνια ήταν προτιµότερη από αυτήν. Οι οµιλίες για τον έρωτα 

στο Συµπόσιο του Πλάτωνος απαιτούν και τα δύο είδη του έρωτα, αλλά οπωσδήποτε 

την προτεραιότητα έχει η παιδεραστία. Αντίθετα στο Συµπόσιο του Ξενοφώντος ο 

έρωτας προς τη γυναίκα σύζυγο βρίσκεται στην πρώτη γραµµή. Με αυτόν τον έρωτα 

συντάσσεται στενά και ο Σωκράτης. Ο παραλληλισµός συζυγικού έρωτα και 

παιδεραστίας αφήνει να φανεί ότι και µέσα στο σύστηµα των κοινωνικών αξιών 

τάσσονται και τα δύο πλάι-πλάι και είχαν γίνει αποδεκτά στο ίδιο µέτρο. Η 

παιδεραστία ως τρόπος οµοερωτικής συµπεριφοράς δεν ήταν µε κανέναν τρόπο 

κατακριτέα ή λόγος για να ντρέπεται κανείς και να την κρύβει. Η εκτίµηση και των 

δύο τρόπον του έρωτα στην ελληνική γραµµατεία, ξεκαθαρίζει τη συνύπαρξη 

οµοσεξουαλικής και ετεροσεξουαλικής ερωτικής πράξης µέσα σε ένα και το αυτό 
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πρόσωπο. Η εκλογή του ενός ή του άλλου είδους έρωτα δεν ήταν κανένα πρόβληµα 

ατοµικής κλίσης, αλλά µιας κοινωνικής συµβατικότητας, εξαρτηµένης από την ηλικία 

και την κοινωνική θέση. 

 

Εκτός αυτού, η παιδεραστία ήταν ένας τρόπος κοινωνικής συµπεριφοράς, µε 

αυστηρούς κανόνες, του οποίου οι ανωµαλίες παρέµεναν µάλλον στην κρυφή σφαίρα 

της ιδιωτικής ζωής. Ήταν µια ιδιαίτερη µορφή οµοσεξουαλικής δραστηριότητας. Το 

αν πρέπει να χαρακτηριστεί ως οµοσεξουαλικότητα, αυτό είναι έντονα 

αµφισβητήσιµο (C.Reinsberg, 1993). 

 

Το αγόρι-ερωµένος, λοιπόν, δεν αποτελούσε προσωπική ευχαρίστηση ή 

σχέση, αλλά ήταν µέρος της κοινωνικής δοµής της πόλης, µια από τις «τεχνολογίες» 

της για τον έλεγχο της ισχυρής δύναµης του έρωτα. Ο έρωτας στην αρχαία ελληνική 

σκέψη, αν εξαιρέσουµε ορισµένους φιλοσόφους, είναι «πολύµορφα διεστραµµένος» 

και ρέει προς κάθε πράγµα. Εάν αυτά τα «πράγµατα» είναι αγόρια ή άνδρες πολίτες, 

τότε οι κίνδυνοι από τον έρωτα µεγαλώνουν, γιατί, ο πολίτης που υπόκειται σε 

πρωκτική διακόρευση διαθέτει την ψυχή του σε µια καταναγκαστική επιθυµία που 

είναι καταστροφική για την κοινωνική και πολιτική τάξη, η οποία ενσαρκώνεται και 

τηρείται από τους άνδρες πολίτες. Έτσι η γνήσια σεξουαλική έλξη για τα αγόρια από 

αυτούς που ανήκουν στην κυβερνητική ελίτ είναι περισσότερο ασταθής από τον 

ετεροσεξουαλικό έρωτα. Η σύζυγος-πολίτης η οποία διαφθείρεται δεν παραβιάζει την 

γυναικεία φύση. Βρίσκεται υπό την επήρεια του αλόγιστου πάθους. Αλλά ο άνδρας 

αναµένεται να είναι περισσότερο ορθολογιστής, να ελέγχει περισσότερο τις επιθυµίες 

του. Η «τεχνολογία» του αγοριού-ερωµένου, τότε, απαιτεί µια λεπτή ισορροπία 

µεταξύ της παραδοχής του οµοσεξουαλικού έρωτα χωρίς να διαφθείρεται το αγόρι 

που είναι το αντικείµενο του εν λόγω έρωτα και να µετατρέπεται σε απεχθή κίναιδο. 

Τα παραπάνω εξηγούν τους πολυάριθµους, σχεδόν µυσταγωγικούς ελέγχους που 

περιβάλλουν και οργανώνουν τον έρωτα των αγοριών και τις εναγώνιες προφυλάξεις 

µε τις οποίες τον πραγµατεύονται οι αρχαίες πηγές (BS.Thorton,1998). 

 

Η C.Reinsberg (1993), υποστηρίζει ότι η ουσιαστική έννοια και αξία της 

παιδεραστίας βρισκόταν προφανώς στην παιδαγωγικής της λειτουργία. Η ερωτική 

έλξη του άνδρα από το αγόρι ήταν στην περίπτωση αυτή η κινητήρια δύναµη, ο 
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«παιδαγωγικός έρωτας», ενώ η σεξουαλική επαφή, στη καλύτερη περίπτωση, ήταν 

συµπληρωµατική επίδρασή του.  

 

Σύµφωνα µε πληροφορίες (R.Flacefiere, 1962), υπεύθυνοι για την 

επιµόρφωση των Ελλήνων κατά το δεύτερο µισό του τετάρτου αιώνα, ήταν οι 

σοφιστές που ταξίδευαν από πόλη σε πόλη ακολουθούµενοι από τους µαθητές που 

είχαν προσελκύσει. ∆ίδασκαν υψηλά επίπεδα γνώσης και ανάπτυξης της 

προσωπικότητας. Αλλά τα µαθήµατά τους ήταν πολύ ακριβά και συχνά 

απογοητευτικά. Η οικογένεια δεν µπορούσε να προσφέρει πολλά σε αυτό το επίπεδο. 

Ο παιδαγωγός που αναλάµβανε τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες ήταν συνήθως 

σκλάβος και ελάχιστα θα µπορούσε να προσφέρει. Αυτό το σηµαντικό κενό στο 

Αθηναϊκό στερέωµα ήρθαν, αν µπορούµε να το πούµε έτσι, να συµπληρώσουν, οι 

παιδεραστές. 

 

Ο ενήλικος εραστής όφειλε να διδάσκει στο αγαπηµένο του αγόρι πρότυπα 

συµπεριφοράς και να του δίνει µέτρα αξιών για το δρόµο της ζωής του. Έπρεπε να 

φέρει κοντά στο αγόρι το κοινωνικό ιδεώδες της καλοκαγαθίας και να τον 

παιδαγωγεί, για να γίνει “καλός”, και “καγαθός”, που σηµαίνει όµορφος και καλός 

άνθρωπος. Ο όρος “καλοκαγαθία” (να είναι ωραίος και καλός) αποτελούσε την 

οδηγητική έννοια για την ικανότητα του άνδρα να είναι πρότυπο αρετής. 

Περιελάµβανε σωµατική οµορφιά και δραστηριότητες όπως επίσης και τη µετάδοση 

όλων όσον γνώριζε και που θα βοηθούσαν το αγόρι να αναπτυχθεί πνευµατικά και να 

αποκτήσει ηθικές αξίες.  

 

Στη Σπάρτη οι ευθύνες του εραστή για την συµπεριφορά του ερωµένου του 

ήταν ηθικά µεγαλύτερες. Τα αγόρια που είχαν φτάσει στην ηλικία των δώδεκα ετών 

και είχαν καλή φήµη αποκτούσαν και πιστούς εραστές, οι οποίοι µοιράζονταν την 

καλή ή κακή γνώµη που υπήρχε για τα παιδιά. Λέγεται ότι σε µια περίπτωση, όταν 

ένα αγόρι περιέπεσε σε χυδαία έκφραση, ο ερωµένος του και όχι αυτό, τιµωρήθηκε 

από τους δικαστές (R.Flacefiere, 1962). 

 

Έχει προταθεί επίσης, ότι η παιδεραστία άρχισε ως µια «κοινότητα 

πολεµιστών». Με βάση αυτήν την άποψη είναι ευνόητο ότι οι αρχαίοι είδαν το 

φαινόµενο αυτό ως ενθαρρυντικό της ανδρεία, της γενναιότητας και της αντοχής 
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ακόµα και σε περιόδους ειρήνης, όπως για παράδειγµα όταν πρόκειται να 

απαλλαγούν από κάποιον τύραννο. Γι’ αυτό το λόγο ο τύραννος Πολυκράτης της 

Σάµου, κατέστρεψε όλες τις αρένες εξάσκησης, πιστεύοντας ότι αποτελούν φρούρια 

συντρόφων-εραστών που µπορούσαν να απειλήσουν την εξουσία του. Μάλιστα την 

κλασική εποχή παρατηρείται µια έξαρση δολοφονιών. Τα κίνητρα µπορεί να µην 

ήταν ανιδιοτελή, όµως εξαιτίας του γεγονότος πως οι δολοφονηµένοι ήταν όλοι 

τύραννοι, η παιδεραστία απόκτησε το κύρος µιας πολιτικής «επιχείρησης», καθώς και 

την ανύψωσαν στα µάτια των Αθηναίων. Από πλευράς θάρρους επίσης, ήταν µια 

πράξη αξιοθαύµαστη (R.Tannahill, 1998).  

 

Ο εραστής που διατηρούσε παιδεραστική σχέση πέρα από τα επιτρεπτά όρια 

ηλικίας, δοκίµαζε χλεύη και περιφρόνηση. Έτσι περιέπαιζαν π.χ. τον Σωκράτη, του 

οποίου η ερωτική σχέση προς τον Αλκιβιάδη, σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, ήταν 

αγνή, µε την παρατήρηση ότι ο Αλκιβιάδης ήταν µεν ακόµη ωραίος άνδρας, αλλά 

οπωσδήποτε ήδη άνδρας ήταν εκείνος που στο πρόσωπό του φύτρωνε πλούσια 

γενειάδα. 

 

Ενώ το πρώτο χνούδι των παρειών δεν σκανδάλιζε καθόλου, η αγκαθωτή 

τριχοφυΐα στα σκέλη και στην έδρα ενός ερωµένου ήταν αηδιαστική. Όποιος 

συναναστρεφόταν µε τον κάτοχο τέτοιου «µαλλιαρού πρωκτού», σήµαινε ότι του 

άρεσε να χαρακτηρίζεται αυτός ο έρωτάς του ως πορνεία και ο ερωµένος του να 

υβρίζεται ως πόρνος (C. Reinsberg, 1993). Αυτό δηλαδή που είναι επιθυµητό στο 

αγόρι είναι αηδιαστικό στον ενήλικα που έχει τον παθητικό ρόλο στην ερωτική πράξη 

και επιδεικνύει τον ρόλο αυτό µε τη θηλυπρεπή εµφάνιση και τον χαρακτήρα του. Εξ 

ου και η καθολική αποστροφή για άνδρες που διακορεύονται από άλλους άνδρες 

(B.S.Thorton, 1998). 

 

Οι άνδρες αυτοί ονοµάζονταν κίναιδοι, δηλαδή άνδρες που εκδίδονταν µε 

ευχαρίστηση και τη θέλησή τους και οι οποίοι θεωρούνταν από τους ενάρετους 

ανθρώπους ελεεινοί και απόβλητα. Άνθρωποι που δεν εµπνέουν εµπιστοσύνη, δεν 

ντρέπονται και δεν είναι άξιοι για φιλία, αλλά παρόλα αυτά τους ανέχονταν 

(Α.Ντόκα, 1991) Ο κίναιδος όµως για τους David M.Halperin, John J. Winkler και 

Froma I. Zeitlin(1990) δεν είναι οµοσεξουαλικός, αλλά ούτε ένας συνηθισµένος 

τύπος ανθρώπου ο οποίος αποφασίζει να κάνει µια αποτρόπαιη πράξη. Η αντίληψη 
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της έννοιας του κίναιδου πρέπει να ιδωθεί από την πλευρά του ότι ήταν ένας άνδρας 

κοινωνικά απροσάρµοστος σε όλη του την ύπαρξη, του οποίου η παρέκκλιση ήταν 

τόσο εµφανής στην συµπεριφορά, που παραβίαζε ή ερχόταν σε αντιπαράθεση µε το 

κυρίαρχο κοινωνικό καθεστώς της αρρενωπότητας.  

 

Ο κίναιδος µπορεί να θεωρηθεί (B.S.Thorton, 1998) ως ο παθητικός 

οµοσεξουαλικός ο οποίος έχει αφοµοιώσει τον ρόλο της γυναίκας, στοιχείο που 

εξηγεί και την παραδοσιακή εχθρότητα µεταξύ γυναικών και κίναιδων- αφού οι 

τελευταίοι γίνονταν λαθροθήρες στις περιοχές της θηλυκής δικαιοδοσίας. Τους 

οµοσεξουαλικούς τους θεωρούσαν όπως ήταν φυσικό, ως επικίνδυνους ανταγωνιστές 

και οι εταίρες. Ένα σατυρικό ποίηµα της ανθολογίας λέει για τους κίναιδους: «Αυτοί 

δεν θέλουν να είναι άνδρες, ωστόσο δεν γεννήθηκαν ως γυναίκες, δεν είναι επίσης 

άνδρες, αφήνουν να τους µεταχειρίζονται ως γυναίκες. ∆εν είναι επίσης γυναίκες 

αφού έχουν τα διακριτικά του ανδρικού φύλου: είναι άνδρες των γυναικών και 

γυναίκες των ανδρών». Στην κωµωδία τέτοιοι κίναιδοι αναφέρονται µε ονόµατα 

γυναικών (Α.Ντόκας, 1991). 

 

Έτσι µια από τις µεγαλύτερες προσβολές που µπορεί κάποιος να κάνει σε 

άνδρα είναι να τον κατηγορήσει για θηλυπρέπεια, κάτι που υποδηλώνει ότι αυτός 

επιτρέπει στον εαυτό του να διακορεύεται από άλλους άνδρες (B.S.Thorton, 1998). Η 

κατηγορία για οµοσεξουαλικές σχέσεις ήταν επίσης µια πρόφαση για να διώξουν 

ενοχλητικούς εραστές ή και πολιτικούς αντιπάλους (Α.Ντόκας, 1991). 

 

Αυτή η προτίµηση στον ερωτικό ρόλο της γυναίκας οδηγεί τον κίναιδο στην 

προσπάθεια αντιγραφής και της γυναικείας εµφάνισης. Έτσι ο θηλυπρεπής 

περιγράφεται πάντοτε ως “καλοξυρισµένος” και “αποτριχωµένος”, 

συµπεριλαµβανοµένου και του πρωκτού του, και “απαλόχροος” σαν τα θηλυπρεπή 

αγόρια. Αντιστρόφως, το να έχει κανείς “δασύτριχο πισινό” και να είναι “τραχύς”, 

αποτελεί σηµάδι ανδρισµού. Ανδρισµός σηµαίνει να κρατάς τον ενεργητικό ρόλο του 

επιβήτορα στο σεξ. Ένας ποιητής του 5ου π.χ. αιώνα, λέει πως ο άνδρας που είναι 

ξυρισµένος ή αποτριχωµένος µε πίσσα, σχεδιάζει να κάνει πράγµατα που δεν 

ταιριάζουν µε τα γένια, δηλαδή, µε τον ενεργητικό ερωτικό ρόλο του άνδρα. Ο 

Αριστοφάνης επανειληµµένα εκµεταλλεύεται τη σχέση της έλλειψης τριχών και της 

απαλότητας του δέρµατος µε τη θηλυπρέπεια και πάντοτε µε το υπονοούµενο πως 
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ένας τέτοιος άνδρας είναι παθητικά οµοσεξουαλικός. Επίσης στο έργο του, Νεφέλες, 

καταδικάζει ως σηµάδι του διεφθαρµένου παρόντος τα νεαρά αγόρια που κάνουν τη 

φωνή τους µαλακή για τους θαυµαστές τους, ένα επίθετο που χρησιµοποιείται 

χαρακτηριστικά για να περιγράψει την ηθική «µαλθακότητα» και την ερωτική έκλυση 

(B.S.Thorton, 1998). 

 

Την αντιπάθεια των αρχαίων Ελλήνων για τον διακορευµένο κίναιδο, 

µπορούµε να την διαπιστώσουµε επίσης και στο πλούσιο λεξιλόγιο που στρέφεται 

γύρω από τον σοδοµισµό και περιλαµβάνει τη σταθερή σύνδεση της παθητικής 

οµοφυλοφιλίας µε την ντροπή και την προσβολή. Ο αρχαίος Έλληνας έχει πολλά 

προσβλητικά επίθετα που αντλούν τη δύναµή τους από την απέχθεια που αισθάνεται 

για κείνους που επιδίδονται σε σοδοµισµό. Πράγµατι µια κοινωνία η οποία εθεωρείτο 

ανεκτική απέναντι σε ένα ευρύ φάσµα σεξουαλικής συµπεριφοράς, οι αρχαίοι 

Έλληνες είχαν ένα ευρύτερο δηµόσιο λεξιλόγιο για τη δυσφήµιση των 

οµοσεξουαλικών από αυτό που διαθέτει για παράδειγµα µια υπερσυντηρητική 

Αµερική. Σε όποια περίπτωση και αν χρησιµοποιούνταν αυτές οι λέξεις, είναι 

προσβλητικές, επειδή συνδέουν την ακραία καταστροφική συµπεριφορά µε αυτό που 

θεωρήθηκε το αρχέτυπο του εκφυλισµού, δηλαδή τον κίναιδο (B.S. Thorton, 1998). 

 

Σε µια εποχή κατά την οποία ο οµοσεξουαλικός ανδρικός έρωτας, όπως 

είδαµε, ήταν όχι απλώς ανεκτός αλλά και θεσµικά επιτρεπτός, στα περισσότερα και 

µεγαλύτερα ελληνικά κράτη, σε µιαν εποχή που από τους διανοούµενους και την 

αριστοκρατία, τουλάχιστον ο παιδεραστικός έρωτας και όχι ο ετεροσεξουαλικός, 

θεωρούνταν ως ο κατεξοχήν έρωτας, είναι επόµενο η ανδρική πορνεία να έχει 

ευρύτατη διάδοση. ∆εν γνωρίζουµε πότε άρχισε η ανδρική πορνεία, αλλά υπήρχαν 

στις µεγάλες πόλεις και κυρίως στα λιµάνια όπου κατέφθαναν ξένοι και ναυτικοί, 

καθώς και σε κακόφηµες συνοικίες, ενώ από την εποχή των διαδόχων του 

Αλεξάνδρου και στα χρόνια της ρωµαϊκής κυριαρχίας, η ανδρική πορνεία πήρε 

µεγάλη έκταση. Η πορνεία, γυναικεία και ανδρική, αποτελούσε την περίοδο εκείνη, 

ένα προσοδοφόρο επάγγελµα και οι πορνοβοσκοί αποχαλινώθηκαν κι έστηναν τα 

πορνεία τους σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους των πόλεων, δίπλα σε δηµόσια 

κτίρια, ακόµη και πλάι σε ναούς (Λεντάκης, 1997). 
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Μερικοί ήταν κινούµενοι και έβγαιναν προς άγρα πελατών στους δρόµους και 

στις διασταυρώσεις και έβαζαν τα δυνατά τους για να προσελκύσουν την προσοχή, 

φορώντας ωραία φορέµατα και κοσµήµατα, σε µια προσπάθεια να δείχνουν ωραίοι, 

αλλά ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν πιο µαλθακοί-θηλυπρεπείς. ήταν τόσο 

απροκάλυπτοι που ένα επίκαιρο απόφθεγµα έλεγε ότι «είναι πιο εύκολο να κρύψει 

κάποιος πέντε ελέφαντες στις µασχάλες του παρά έναν οµοσεξουαλικό» 

(R.Flacefiere, 1962, R.Tannahill, 1998)). 

 

Οι νεαροί αυτοί θα ακολουθούσαν τον πελάτη στο σπίτι του ή θα 

υποτάσσονταν στα χάδια του την νύχτα σε κάποιο ερηµωµένο σοκάκι της πόλης, σε 

κάποιο λόφο ή ακόµα και στο κέντρο της πόλης. Αντίθετα, ιδιαίτερα οι νέοι και 

όµορφοι σκλάβοι, κρατούνταν σε πορνεία από τους αφέντες τους, τα οποία πλήρωναν 

έναν επίσηµο φόρο στο συµβούλιο της πόλης (R.Flacefiere, 1962). 

 

Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη για την ερωτική φιλία των αρχαίων 

ελλήνων. Σύµφωνα µε τον Γ. Γουδέλη (1992), η λέξη έρως έχει δεχθεί στους αιώνες 

πολλές σηµασίες, κι εµείς πρέπει να διαλέξουµε εκείνη που εξέφρασε τον πνευµατικό 

και ψυχικό δεσµό δυο ανδρών στην αρχαία Ελληνική κοινωνία. Πολύ σωστά ο Ι. 

Συκουτρής, αν και το αναιρεί πιο κάτω, εξηγεί: 

 

«Ήτον ο έρως προς τον νέον, ένα αίσθηµα τεκνογονίας πνευµατικής, ή 

επιθυµία να φέρης εις τον κόσµον παιδιά της ψυχής σου οµοιώµατα του 

ανώτερου σου εγώ».  

   

Όσον αφορά τον όρο ερωτική φιλία, όπως την ονοµάζουµε, κάνουµε αµέσως 

τη ρητή δήλωση πως αυτή, όχι δεν ήταν διαστρεβλωτική (οµοσεξουαλική), αλλά 

αντίθετα επιδίωκε να ενώσει, κατά ζεύγη, τις δηµιουργικές δυνάµεις να αντιπαλέψουν 

στη ζωή. Ήταν φιλία ερρωµένη=δυνατή. Οι λέξεις αλλάζουν νοήµατα. Εµάς αυτό που 

µας ενδιαφέρει είναι στις περιπτώσεις των αρχαίων Ελλήνων, ποια ήταν η σηµασία 

που αποδιδόταν στη λέξη εραστής και ερωµένος (Γ. Γουδέλη, 1992). Ο Ι. Συκουτρής 

µέσα στην µετάφραση του πλατωνικού κειµένου τονίζει µερικές του παρατηρήσεις 

σχετικές µε τις επίµαχες λέξεις: 

 

«Εταίρον (όχι διδάσκαλον) ωνόµαζαν οι µαθηταί τον Σωκράτη, 
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φίλον τον ονοµάζει ο ίδιος ο Πλάτων. 

Οι ίδιοι ελέγοντο ερασταί, δηλαδή θαυµασταί». 

 

Σε άλλη υποσηµείωση, στο λόγο του Παυσανία, που αναφέρεται σε διάφορες 

θυσίες, ο Ι. Συκουτρής, παρατηρεί (Γ. Γουδέλη, 1992): 

 

 «Αν ήτο κάτι κακόν, θα εγίνετο κρυφά και θα κατεδικάζετο αυστηρότερα των 

εκλεκτών η παραπλάνησις. Άλλ’ ίσα-ίσα ο έρως προς τους εκλεκτούς θεωρείται ως 

απόδειξις ότι το αίσθηµ’ αυτό στρέφεται προς κάτι υψηλότερον παρά την σαρκικήν 

απόλαυσιν».  

 

 Ο Γ. Γουδέλης, αναφερόµενος στο «Συµπόσιο», όπου συζητείται ο έρωτας, 

τονίζει ότι σε αυτό το Συµπόσιο δεν συνουσιάζονταν οι συµπότες αλλά συζητούσαν, 

αλλιώς θα έπρεπε να λέγεται όργιο. Αναφέρει επίσης τι είπε ο Πλάτωνας, ΄ταν στα 

τέλη της ζωής του, τον ρώτησαν ποια είναι η ευτυχία του ανθρώπου και ο πλάτωνας 

απάντησε «ευάν µετά των φίλων» (δηλαδή η συναναστροφή µε τους φίλους). Η 

υψηλότερη βαθµίδα. Η κλίµακα που οδηγεί, διευθύνει και κατευθύνει προς την 

απόλυτη τελειότητα (Γ. Γουδέλη, 1992). 

 

 

 

Η Αρχαία Ρώµη και η οµοσεξουαλικότητα 

 

 

Στην αρχαία Ρώµη η στάση προς την οµοσεξουαλικότητα φαίνεται πως ήταν 

διαφορετική από αυτή στην αρχαία Ελλάδα. Αν και δεν τιµωρούνταν, θεωρούνταν 

ανάρµοστη συµπεριφορά για ένα πραγµατικό Ρωµαίο. Αυτό δεν σηµαίνει πως το 

φαινόµενο δεν ήταν διαδεδοµένο και αναφέρεται πως τρεις τουλάχιστον 

αυτοκράτορες εµφάνιζαν οµοσεξουαλική συµπεριφορά (Μ.Α.Ατταλίδης, 1982). 

Επίσης δεν ενθαρρύνονταν από την πολιτισµική κληρονοµιά τους να 

κατηγοριοποιούν, ή πολύ περισσότερο να κρίνουν ή να αξιολογούν, σεξουαλικές 

πράξεις, στις οποίες εµπλέκονται µόνο άνδρες ή άνδρες και γυναίκες.  
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Οι αρχαίοι Ρωµαίοι έδιναν µεγάλη σηµασία στο «ίχνος του αίµατος», στο 

οποίο στηρίζεται η ερωτική ηθική των χρόνων εκείνων και αποτελούσε θεµέλιο λίθο 

του γάµου.. Το ίχνος του αίµατος γίνεται για πρώτη φορά γνωστό από την ιστορία της 

Λουκρητίας, η οποία µετά τον βιασµό της αυτοκτόνησε πιστεύοντας ότι το σώµα της 

ατιµάστηκε και το αίµα της µολύνθηκε. Έτσι το σώµα αυτό έπρεπε να πεθάνει και το 

αίµα να χυθεί, έστω και αν η ψυχή παρέµενε αγνή. Η αντίδραση αυτή εξηγείται από 

τη βαθιά πεποίθηση ότι το «λάθος» αυτό είναι µια υλική, άσβηστη κηλίδα που την 

χωρίζει για πάντα από τον άνδρα της και την καθιστά ανάξια να ξαναγυρίσει πίσω 

στον προηγούµενο έγγαµο βίο της (P.Grimal, 1990).   

 

Μάλιστα ένας άνδρας ρωµαίος, µπορεί επίσης να κολλήσει αυτόν τον «ρύπο 

αίµατος», αν αρνηθεί την ανδρική λειτουργία και υπόκειται σαν γυναίκα στην 

επιθυµία ενός άλλου άνδρα. Και το γεγονός αυτό θέτει το όλο πρόβληµα της 

παιδεραστίας. Αντίθετα µε τα ελληνικά ήθη, η ρωµαϊκή ηθική ήταν αυστηρή µε το 

θέµα αυτό. Η αυστηρότητα αυτή όµως δε χτυπάει όλους τους έρωτες των ανδρών 

µεταξύ τους. Ακόµα και στους παλαιούς χρόνους, κανένας δεν σκεφτόταν να 

σκανδαλιστεί µε το να αισθανθεί πάθος για νεαρό δούλο. Για παράδειγµα όταν ένας 

ρωµαίος, ο οποίος ήταν ερωτευµένος µε ένα δούλο του και θέλοντας να τον 

καλοπιάσει, έσφαξε για να φάει ο δούλος ένα βόδι οργώµατος, πράγµα που 

απαγορευόταν από τους νόµους, αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει το δικαστήριο γιατί 

φόνευσε βόδι που δούλευε ακόµα στα χωράφια και όχι για παρά φύση έρωτες 

(P.Grimal, 1990). 

 

Η ανοχή τελείωνε αν ο αγαπηµένος σκλάβος ήταν ρωµαϊκού αίµατος και αυτό 

γιατί έπρεπε να διαφυλαχθεί «η καθαρότητα του ρωµαϊκού αίµατος», σε οποιαδήποτε 

κατάσταση και αν βρίσκεται το απειλούµενο πρόσωπο. Στο στρατό το πρόβληµα 

ετίθετο αρκετά συχνά καθώς η αυστηρότητα της πειθαρχίας και η αποµόνωση, η ίδια 

η συναδέλφωση, προκαλούσαν  παρόµοιους έρωτες. Αλλά επειδή οι έρωτες αυτοί 

έθεταν σε κίνδυνο τη «καθαρότητα του ρωµαϊκού αίµατος», οι ένοχοι τιµωρούνταν 

µε θάνατο. Αυτό δεν εµπόδιζε τις οµοσεξουαλικές σχέσεις, αλλά έµεναν µυστικές και 

αν το σκάνδαλο φανερωνόταν, ο διαφθορέας δεν µπορούσε να υπολογίσει σε καµία 

επιείκεια. 
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Εκτός όµως από τις δικές του σκλάβες ή σκλάβους, ένας ρωµαίος µπορούσε 

να καταφύγει σε άτοµα, συνήθως σκλάβες-σκλάβους που ασκούσαν το αρχαιότερο 

επάγγελµα. Τα άτοµα αυτά άνηκαν σε άλλους ρωµαίους, οι οποίοι οργάνωναν ένα 

οίκο ανοχής για να πλουτίζουν από τις υπηρεσίες που παρείχαν οι σκλάβοι τους. 

Ανάµεσα σε αυτά τα άτοµα όµως τύχαινε καµιά φορά να αναφέρονται και 

περιπτώσεις ρωµαίων που είτε κατέφυγαν σε αυτό το επάγγελµα για να ζήσουν είτε 

τους είχαν απαγάγει από παιδιά. Μάλιστα σε µια επιγραφή αναφέρεται ότι στις 25 

Απριλίου ήταν η γιορτή-τιµητική µέρα των ανδρών που εκπορνεύονταν, µιας και την 

προηγούµενη γιόρταζαν οι γυναίκες πόρνες (C.A.Williams, 1999).   

 

 

Η  Αρχαία Ινδία και η οµοσεξουαλικότητα 

 

 

Για να µάθουµε αν η οµοσεξουαλικότητα υπήρξε στην Ινδία και σε ποια 

µορφή, πρέπει να στραφούµε σε τρεις πηγές πληροφοριών: τις απεικονίσεις στους 

τοίχους των ναών, ιερά διηγήµατα και αρχαία νοµικά βιβλία. 

 

Η κατασκευή των Ινδουιστικών ναών µε πέτρα ξεκίνησε περίπου τον 6ο µ.χ. 

αιώνα. Στους τοίχους και στις πύλες αυτών των καταπληκτικών κατασκευών 

µπορούµε να βρούµε µια πληθώρα αναπαραστάσεων: θεών, δαιµόνων, πολεµιστών, 

εραστών, ιερέων, φυτών, ζώων κ.α. Το εύρος των ερωτικών ανάγλυφων είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο: από αξιοπρεπή ζευγάρια που ανταλλάσσουν ερωτικά βλέµµατα 

µέχρι άγρια όργια όπου συµµετέχουν πολεµιστές, σοφοί και εταίρες. Μπορεί επίσης 

κάποιος να βρει εικόνες που αναπαριστούν κτηνοβασία, πλαισιωµένες µε ρούχο-

στολισµένα ζώα που ερωτοτροπούν. Που και που, κρυµµένα σε κάποιες γωνίες 

υπάρχουν εικόνες µε γυναίκες που δείχνουν τα γεννητικά τους όργανα σε άλλες 

γυναίκες καθώς και άνδρες να επιδεικνύουν τα δικά τους γεννητικά όργανα σε 

άλλους άνδρες, που είναι και η πιο συνηθισµένη εικόνα, από αυτού του είδους τις 

αναπαραστάσεις. 

 

Στα Ινδικά έποι και ιστορικά χρονικά, υπάρχουν αρκετές αναφορές για 

οµοσεξουαλικές σχέσεις. Για παράδειγµα υπάρχει η ιστορία ενός βασιλιά που πέθανε 

πριν µπορέσει να δώσει στις δύο γυναίκες του να πιουν το µαγικό υγρό µε το οποίο 
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θα τις καθιστούσε εγκύους. Απελπισµένες για να κυοφορήσουν το παιδί του, οι χήρες 

ήπιαν το υγρό, έκαναν έρωτα η µία στην άλλη (η µια συµπεριφερόταν σαν άνδρας, η 

άλλη σαν γυναίκα) και συνέλαβαν παιδί. ∆υστυχώς, επειδή συµµετείχαν στη 

γενετήσια πράξη δύο γυναίκες, το παιδί γεννήθηκε χωρίς κόκαλα ή εγκέφαλο 

(σύµφωνα µε τα αρχαία πιστεύω, η µητέρα δίνει στο έµβρυο την σάρκα και το αίµα, 

ενώ ο πατέρας δίνει τα κόκαλα και τον εγκέφαλο. 

 

Πιο συνηθισµένες είναι οι ιστορίες γυναικών που µεταµορφώνονται σε άνδρες 

και άνδρες που µεταµορφώνονται σε γυναίκες. Για παράδειγµα σε πολλές 

τοιχογραφίες, υπάρχουν θεϊκές οντότητες, οι οποίες µπορούν να αλλάξουν φύλο 

όποτε αυτές το επιθυµούν. Παρόλα αυτά οι πιστοί δεν αποδέχονται ούτε την υπόθεση 

ύπαρξης οµοσεξουαλικότητας σε αυτές τις πράξεις. Για αυτούς, αυτή η σεξουαλική 

µεταµόρφωση είναι σχεδόν αναγκαία, για τη διατήρηση της κοσµικής ισορροπίας. 

Σύµφωνα µε την παράδοση: «όποιος µείνει µαγεµένος από την µορφή της Mohini 

(γυναικεία µεταµόρφωση-µορφή του Ινδού θεού Vishnu) παραµένει παγιδευµένος 

στον υλικό κόσµο. Όποιος καταλάβει την ουσία της Mohini (ότι δηλ. είναι ο Vishnu) 

επιτυγχάνει την ελευθερία. 

 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τοιχογραφίες µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

οι άνδρες που «δεν είναι σαν τους άλλους άνδρες», που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να 

κάνουν έρωτα µε γυναίκα, στερούνταν την αρρενωπότητα τους και αναµενόταν να 

ζήσουν σαν γυναίκες, ντυµένοι σαν σκλάβες, στις αυλές αριστοκρατικών 

οικογενειών. Ίσως αυτό εξηγεί την ύπαρξη της κοινότητας «Hijra». Οι κοινότητες 

αυτές αποτελούνταν από άνδρες που δήλωναν γυναίκες. Είναι ένα µείγµα 

τρανσεξουαλικών, τραβεστών, οµοσεξουαλικών, ερµαφρόδιτων και ευνούχων. Η 

ύπαρξη ανδρών που δεν είναι άνδρες ούτε γυναίκες ήταν γνωστή στην Ινδία από 

έγγραφα του 8ου π.χ. αιώνα. 

 

Οι γραφές αποκαλύπτουν ότι: «ο πιο αµαρτωλός είναι αυτός που χύνει το 

σπέρµα του σε µη-κόλπο, σε αυτούς που δεν έχουν αιδοίο και στις µήτρες ζώων…», 

περιγράφοντας στην συνέχεια τιµωρίες που µπορούν να επιφέρουν αυτές οι πράξεις, 

όπως το να πέσει σε πηγάδι µε λίπος για αρκετές µέρες, µε µοναδική τροφή σπέρµα. 

Τα βιβλία µε τους νόµους των Ινδών καταφρονούν την γυναικεία οµοσεξουαλικότητα 

πιο πολύ από την ανδρική. Σύµφωνα µε τους νόµους: αν ένα κορίτσι κάνει έρωτα σε 
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ένα άλλο κορίτσι, πρέπει να της επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο, να πληρώσει την 

διπλάσια προίκα για το κορίτσι και να δεχθεί δέκα µαστιγώµατα. Αλλά αν µια ώριµη 

γυναίκα το κάνει σε ένα κορίτσι, θα πρέπει να τις ξυρίσουν αµέσως το κεφάλι ή να τις 

κόψουν δύο δάχτυλα και να καβαλήσει ένα γάιδαρο. Εάν ένας άνδρας πράξει 

σεξουαλική ένωση µε έναν άλλο άνδρα, λέγεται παραδοσιακά ότι χάνει την «κάστα». 

Και αν ένας άνδρας εκχύσει το σπέρµα του σε µη ανθρώπινα θηλυκά, µέσα σε άνδρα, 

σε οτιδήποτε άλλο εκτός από κόλπο ή στο νερό θα πρέπει να βγάλει εις πέρας ένα 

«τάµα». Το τάµα περιλαµβάνει ούρα και κοπριά αγελάδας, γάλα, γιαούρτι, λιωµένο 

βούτυρο, εκχύλισµα νερού βρασµένο µε ιερά βότανα και νηστεία µιας νύχτας. 

Επιπλέον εάν ένας «διπλά γεννηµένος» άνδρας ενωθεί σεξουαλικά µε έναν άλλο 

άνδρα ή µε γυναίκα σε ένα κάρο που το τραβάει αγελάδα ή στο νερό, πρέπει να 

πλυθεί µε τα ρούχα του. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχουν απειλές «αιώνιας 

κόλασης» καθώς τίποτα δεν είναι µόνιµο στον κόσµο των Ινδών και πάντα υπάρχει 

µια άλλη ζωή µια άλλη ευκαιρία. 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι υπήρχαν, σε κάποια µορφή, οµοσεξουαλικές 

δραστηριότητες στην αρχαία Ινδία. Αν και δεν ανήκαν στο κύριο ρεύµα της εποχής, η 

ύπαρξη τους ήταν γνωστή αλλά δεν την ενέκριναν. Υπήρχε µόνο ένα είδους ανοχής 

όταν η πράξη εκδηλωνόταν µε ετεροσεξουαλικούς όρους, όταν δηλαδή ένας άνδρας 

«γινόταν γυναίκα» στην επιθυµία του για άλλους άνδρες όπως γίνεται µε την ιστορία 

των «Hijra» (www.gbwebbie.com).  

 

 

Η οµοσεξουαλικότητα την εποχή των Βίκινγκς 

 

 

Η Gunnora Hallakarva στις έρευνές της για την οµοσεξουαλικότητα την εποχή 

των Βίκινγκς, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Βίκινγκς είχαν λέξεις-και εποµένως γνωστικά 

σχήµατα και αντιλήψεις- για την οµοσεξουαλική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, 

εφόσον οι ανάγκες της αγροτικής ζωής συνδέονται στενά µε την αναπαραγωγή, όχι 

µόνο για εργατικά χέρια στις φάρµες, αλλά και για την παροχή φροντίδας στους 

γερασµένους γονείς.  
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∆εν υπάρχουν καταγεγραµµένες αποδείξεις ύπαρξης οµοσεξουαλικών 

ζευγαριών. Επίσης, η ιδέα του να ζει κάποιος ως αποκλειστικά οµοσεξουαλικό άτοµο, 

δεν υπήρχε όπως υπάρχει σήµερα στις δυτικές κοινωνίες. Οι ερωτικοί σύντροφοι ενός 

άνδρα, λίγο µετρούν, εφόσον κάποιος είναι παντρεµένος, έχει παιδιά και εκπληρεί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που του επιβάλλουν οι κοινωνικές νόρµες, έτσι ώστε να µην 

ενοχλεί την κοινότητα. Οι Σκανδιναβοί που απέφευγαν τον γάµο λόγω της 

σεξουαλικότητας τους, ήταν υπόλογοι στο νόµο. Ο άνδρας που δεν ήθελε να 

παντρευτεί ονοµαζόταν «fuoflogy», που σηµαίνει, ο άνδρας που αποφεύγει το 

γυναικείο σεξουαλικό όργανο, ενώ η γυναίκα που απέφευγε το γάµο ονοµαζόταν 

«flannfluga», που σηµαίνει η γυναίκα που αποφεύγει το ανδρικό σεξουαλικό όργανο. 

Η λέξη που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι σκανδιναβοί από το νόµο και την λογοτεχνία 

για την προσβολή είναι «nio», όρος που µπορεί να αποδοθεί ως: λίβελος, 

περιφρόνηση, δειλία, ανοµία, σεξουαλική διαστροφή, οµοσεξουαλικότητα.  

 

Η οµοσεξουαλικότητα δεν αποτελούσε για τους Βίκινγκς κακό, διαστροφή, 

πράξη εναντίον του νόµου της φύσης. Θεωρούσαν ότι, ένας άνδρας που υπέβαλε τον 

εαυτό του (παθητικός) σε ερωτικές πράξεις, µε έναν άλλο άνδρα, θα έκανε το ίδιο 

όπως και σε άλλα µέρη, θα ήταν ακόλουθος και όχι αρχηγός και θα άφηνε τους 

άλλους να σκέπτονται και να µάχονται γι’ αυτόν. Εποµένως η οµοσεξουαλική πράξη 

δεν ήταν η ίδια κάθε αυτή που ήταν κατακριτέα, αλλά η αποτυχία ενός ατόµου και 

ιδίως άνδρα, να στηρίζεται στον εαυτό του και να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, να 

πολεµήσει τις δικές του µάχες, γεγονός που αντιτίθεται στον τρόπο ζωής και σκέψης 

των αρχαίων σκανδιναβών. Το να «χρησιµοποιείται» κάποιος οµοσεξουαλικά 

αντιστοιχούσε σε δειλία εξαιτίας του εθίµου της σεξουαλικής κακοποίησης των 

εχθρών. Οι Βίκινγκς συνήθιζαν να βιάζουν άνδρες και γυναίκες που έπιαναν 

αιχµαλώτους ως ένα µέσο σεξουαλικής γελοιοποίησης του εχθρού. ∆εν υπάρχουν 

πληροφορίες για το κατά πόσο ήταν διαδεδοµένο το φαινόµενο του βιασµού, 

ανάµεσα στις διάφορες φυλές, αλλά σε συγκεκριµένες οµάδες όπου µετρούσε πολύ η 

απόδειξη τις αρρενωπότητας και επιθετικότητας που απόρρεε από αυτήν, ο βιασµός 

του εχθρικού πολεµιστή ήταν απαραίτητος. Επιπρόσθετα µε τον βιασµό, συχνά 

ευνούχιζαν τους αιχµαλώτους. 

 

Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αναφέρουν την οµοσεξουαλικότητα, ως 

ένα είδος προσβολής, στην καθηµερινή ζωή των Βίκινγκς. Εάν κάποιος έµπαινε σε 
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ένα οινοποτείο και αποκαλούσε έναν άνδρα «αδελφή», το αποτέλεσµα θα ήταν να 

βρεθεί µε ένα τσεκούρι στο κεφάλι. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται το 

«nio» ως κατηγορία, κανένας δεν πίστευε στα σοβαρά ότι ο κατηγορούµενος ήταν 

στην πραγµατικότητα οµοσεξουαλικός. Η κατηγορία είναι συµβολική, περισσότερο 

ένα είδους πρόκληση για καυγά ή µάχη. Γι’ αυτό και οι νόµοι περιείχαν µια λίστα από 

λέξεις που απαγορεύονταν, για την αποφυγή εµφύλιων σκοτωµών. 

 

Υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές στις βιβλιογραφικές και άλλες πηγές, για την 

γυναικεία οµοσεξουαλικότητα την εποχή των Βίκινγκς. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

οφείλεται στο ότι οι γυναίκες ήταν πολύ λίγες σε αριθµό καθώς εκτίθονταν πιο 

εύκολα στις κακουχίες και τις ασθένειες. Οι γονείς προστάτευαν και φρόντιζαν 

περισσότερο τα αγόρια, τους µελλοντικούς πολεµιστές. Οι γυναίκες πολλές φορές 

αναγκάζονταν να παντρευτούν τουλάχιστον µε έναν άνδρα στην διάρκεια της ζωής 

τους.  

 

Ο περιορισµένος τους αριθµός, τους έδινε και ένα είδος δύναµης εναντίον των 

ανδρών καθώς µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να τους χωρίσουν. Επίσης όταν οι άνδρες 

ήταν σε θέση να συντηρούν και ερωµένες, χαµηλότερης τάξης, µέσα στο σπίτι, 

δηµιουργώντας ένα είδος χαρεµιού, η γυναίκα, που ήθελε να παραµείνει πιστή στον 

άνδρα της, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει οµοσεξουαλικές σχέσεις µε τις άλλες 

γυναίκες, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της, σεξουαλικές και συναισθηµατικές, 

ειδικότερα σε µέρη του σπιτιού όπου δεν επιτρεπόταν να µπουν άνδρες, καθώς θα 

χαρακτηρίζονταν ως «oni». Ακόµα και αν ο άνδρας ανακάλυπτε την οµοσεξουαλική 

δραστηριότητα της γυναίκας του δεν θα µπορούσε να κάνει κάτι, εφόσον αυτή 

µπορούσε να τον χωρίσει αν παραπονιόταν (www.peoplewithahistory.com). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 

Η Οµοσεξουαλικότητα Στο Βυζάντιο. 

 

 

Οι οµοσεξουαλικές σχέσεις εισέρχονται στον κόσµο του Βυζαντίου και της 

εκκλησίας εξ αρχής βεβαρηµένες, µε δεδοµένη την θεία καταδίκη, όπως εκφράζεται 

αυθεντικά σε πολυάριθµα χωρία της Αγίας Γραφής και εποµένως για την πίστη της 

εκκλησίας και των Βυζαντινών κατά τρόπο θεόπνευστο, αλάθητο και ανέκκλητο. 

Φυσικά υπάρχει πάντα και το παράδειγµα της τιµωρίας των Σοδόµων, αν και οι 

παλαιότεροι ερµηνευτές φαίνεται να αποδίδουν την τιµωρία των Σοδόµων µάλλον 

στην κακία των ανθρώπων, παρά στις οµοσεξουαλικές συνήθειές τους. 

 

Αυτή είναι η κληρονοµιά που παραλαµβάνει το Βυζάντιο από τις χριστιανικές 

ρίζες του. Συγχρόνως όµως από τις ελληνιστικές και ρωµαϊκές ρίζες του 

παραλαµβάνει µια παράδοση που κυµαίνεται, κατά τόπους και περιόδους, µεταξύ της 

απλής ανοχής της οµοσεξουαλικότητας και της ανοιχτής, συνήθης, πρακτικής της.  

 

Αυτές είναι σε γενικές γραµµές, από άποψη θρησκευτικών και ιδεολογικών 

αρχών, κοινωνικής πρακτικής και δικαίου, οι παραδόσεις για την οµοσεξουαλικότητα 

που κληρονοµεί η χριστιανική Βυζαντινή αυτοκρατορία. Βέβαια θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη µας, ότι την περίοδο εκείνη εκκλησία και κοσµικό κράτος δεν ήταν 

τελείως ανεξάρτητα και ότι η χριστιανική πίστη έπαιζε σηµαντικό ρόλο στις 

αποφάσεις του κράτους. 

 

Το παλαιότερο νοµοθέτηµα που αντιµετωπίζει ποινικά την 

οµοσεξουαλικότητα στην χριστιανική πλέον αυτοκρατορία είναι µια διάταξη των 

αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Κώνσταντος του έτους 342, που προβλέπει τον 

θάνατο ως ποινή της οµοσεξουαλικότητας. Η διάταξη αποδόθηκε, ίσως κάπως 

υπερβολικά, σε εκκλησιαστική, όχι απλώς επίδραση, αλλά υπαγόρευση. Παρόλα 

αυτά, ούτε το πνεύµα κάθε αυτό της διάταξης, ούτε το φραστικό της είναι γνήσια 

εκκλησιαστικό, αν και κάποια λεκτικά σχήµατα µπορούµε να τα δούµε και σε 

χριστιανικούς συγγραφείς. 
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Μια δεύτερη διάταξη, που επαναλαµβάνει στην ουσία την ποινική πρόβλεψη 

της προηγούµενης, εκδίδεται µετά από µισό αιώνα, το 390, επί αυτοκρατόρων 

Βαλεντιανού, Θεοδοσίου και Αρκαδίου. Η διάταξη µε αρκετή νοµική ρητορεία, 

προσδιορίζει αυτή τη φορά και τον τρόπο εκτέλεσης της ποινής: «θα εξιλεώσουν ένα 

τέτοιο έγκληµα µε την εκδίκηση της φλόγας, ενώπιον του λαού. Είναι όµως πιθανόν 

(Α. Μαλτέζου, 1993), το νοµοθέτηµα αυτό να συνδέεται, ως αφορµή ή ως συνέπεια, 

µε ένα πασίγνωστο ιστορικό γεγονός που συνέβη την ίδια ακριβώς χρονιά και στην 

τελική έκβαση του οποίου, γνωρίζουµε ότι είχε ανάµειξη. Πρόκειται για την σφαγή 

στον ιππόδροµο της Θεσσαλονίκης, που διατάχθηκε από τον Θεοδόσιο Ά, ύστερα 

από µια τοπική εξέγερση κατά την οποία σκοτώθηκε ένας Γότθος στρατιωτικός 

διοικητής. Τα βαθύτερα αίτια της εξεγέρσεως των Θεσσαλονικέων µπορούν να 

αναζητηθούν στην δυσαρέσκεια των πολιτών για την εγκατάσταση στρατού στην 

πόλη ή στην αντίθεσή τους για την φιλογοτθική πολιτική του Θεοδόσιου Ά. Αλλά οι 

συγγραφείς συµφωνούν ότι αφορµή της υπήρξε η σύλληψη για οµοσεξουαλικές 

δραστηριότητες ενός εξαιρετικά δηµοφιλούς ηνίοχου του ιπποδρόµου και η άρνηση 

του στρατιωτικού διοικητή να τον απελευθερώσει για να αγωνιστεί. 

 

Από τον συνδυασµό των κειµένων των δύο προ-Ιουστινιανού νοµοθετηµάτων, 

µπορούµε να εντοπίσουµε ότι κύριο χαρακτηριστικό των ρυθµίσεων αυτών δεν είναι 

ακριβώς η οµοσεξουαλικότητα εν γένει, αλλά η παθητική οµοσεξουαλικότητα. Το 

έγκληµα τελούν, όπως λένε τα κείµενα, οι άνδρες που έχουν γενετήσια ζωή «δίκην 

γυναικός», που υποτάσσουν το ανδρικό σώµα παραδίδοντάς το σε άλλον, ως 

γυναικείο. Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι το προστατευόµενο αγαθό 

είναι ο ανδρισµός, η αξία του ανδρός που στηρίζει την πολιτεία και που οδήγησε την 

Ρώµη στην δόξα και την ανέδειξε µητέρα των αρετών, όπως αναφέρεται στο αρχικό 

κείµενο της διατάξεως του 390. 

 

Ο πιθανόν, άµεσος σκοπός των νοµοθετηµάτων αυτών να ήταν η 

καταπολέµηση της ανδρικής πορνείας, φαινόµενο που την εποχή εκείνη είχε πάρει 

τεράστιες διαστάσεις. Το θέµα της ανδρικής πορνείας είναι το κατ’ εξοχήν θέµα που 

θίγουν, σε σχέση µε την οµοσεξουαλικότητα οι εθνικοί και χριστιανοί συγγραφείς. 

Την δυσκολία να εντοπίσουµε σε ποιο βαθµό κάθε µαρτυρία αναφέρεται σε τυχόν 

επαγγελµατική άσκηση πορνείας, επιτείνει η γνωστή παράλληλη χρήση της λέξεως 
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«πορνεία» στα νοµικά, κανονικά και πατερικά κείµενα ως τεχνικού όρου, µε την 

έννοια της εκτός γάµου συνευρέσεως (Α. Μαλτέζου, 1993).  

 

Ένα ειδικό θέµα που απασχόλησε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο, είναι ο 

εξαναγκασµός των δούλων σε ασελγείς πράξεις, συµπεριλαµβανοµένης και της 

οµοσεξουαλικής µεταχείρισης, µε ελάχιστους περιορισµούς, κυρίως στο δικαίωµα 

του κυρίου να εκδίδει τον δούλο σε πορνεία. Οι Άγιοι Πατέρες της εκκλησίας 

αντιµετώπισαν την οµοσεξουαλικότητα, όπως µετέπειτα όλη η βυζαντινή θεώρηση, 

ως παραβίαση των φυσικών και θείων νόµων, της θείας τάξεως των πραγµάτων: ως 

παρά φύση. Ο Χρυσόστοµος, για ποιµαντικούς λόγους κατέφυγε στην σύγκριση 

µεταξύ του οµοσεξουαλικού και του ετεροσεξουαλικού έρωτα και στην πρόκριση ως 

«µη χείρονος κακού», του δεύτερου, ακόµη και στην καταδικαζόµενη από την 

εκκλησία εξώγαµη µορφή του. Ο εκκλησιαστικός πατέρας σε ένα ακόµη 

τολµηρότερο κείµενό του, θα προχωρήσει σε µια υλικότερη ακόµη θεµελίωση της 

απαξίας της οµοσεξουαλικότητας: ο ετεροσεξουαλικός έρωτας δεν είναι µόνον ηθικά 

προτιµότερος, είναι στο κάτω-κάτω πολύ πιο ευχάριστος. Το θέµα της πρόκρισης του 

ετεροσεξουαλικού έρωτα, όχι µόνο για ηθικούς, αλλά και για αισθητικούς και 

αισθησιακούς λόγους, θα χρησιµοποιηθεί αρκετά στα µετέπειτα βυζαντινά αντι-

οµοσεξουαλικά κείµενα. Επίσης εδώ ο Χρυσόστοµος χρησιµοποιεί την στενή 

σύνδεση και κοινή, όπως έχουµε αναφέρει, αντιµετώπιση των δύο κατ’ εξοχήν 

θεωρούµενων «παρά φύση» δραστηριοτήτων του γενετήσιου βίου: της 

οµοσεξουαλικότητας και της κτηνοβασίας. Η σύνδεση αυτή, εκτός των άλλων, 

προσδίδει πιθανώς και µια «µειωτική» σηµασία στην οµοσεξουαλικότητα (Α. 

Μαλτέζου, 1993).  

 

Όπως είναι γνωστό, οι Αποστολικές ∆ιαταγές δεν αποτέλεσαν τµήµα του 

«επίσηµου» κανονικού δίκαιου. Είναι όµως χρήσιµες γιατί επιβεβαιώνουν την 

αντίληψη του κανονικού νοµοθέτη ως προς το προστατευόµενο έννοµο αγαθό, που 

δεν είναι ο ανδρισµός, όπως είδαµε, αλλά η φυσική τάξη όπως την θέλησε ο 

∆ηµιουργός, το «κατά φύση επιχειρείν» και βέβαια η διασφάλιση της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας. 

 

Η διαφορετική θεώρηση του φαινοµένου της οµοσεξουαλικότητας µεταξύ 

κοσµικού και εκκλησιαστικού δικαίου, µας οδηγεί στην επισήµανση ότι όπως 
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συµβαίνει ευρύτατα και στις νεότερες ποινικές νοµοθεσίες, η οµοσεξουαλικότητα η 

οποία απασχολεί τον πολιτειακό νοµοθέτη είναι αποκλειστικά η ανδρική, ενώ η 

γυναικεία είναι κατά κανόνα αδιάφορη. Για την εξήγηση του φαινοµένου µπορούν να 

προταθούν λόγοι πρακτικοί και θεωρητικοί, ιδεολογικοί, κοινωνιολογικοί, ηθικοί, 

νοµικοί, θρησκευτικοί. Φαίνεται ότι η γυναικεία οµοσεξουαλικότητα είναι λιγότερο 

εµφανής και κοινωνικά λιγότερο προκλητική και ενοχλητική από την ανδρική. Θα 

πρέπει να σκεφθούµε ότι για την σκέψη των ανδρών νοµοθετών είναι 

«φυσιολογικότερη» ή λιγότερο «ανώµαλη» η εκδήλωση οµοσεξουαλικών τάσεων 

µεταξύ γυναικών, που θεωρούνται πλάσµατα από την φύση τους τρυφερά, 

εκδηλωτικά ή επιρρεπή σε συναισθηµατικές προσκολλήσεις. Από αυτήν την πλευρά 

δεν φαίνεται σαν καθ’ εαυτό διαστροφή και θεωρείται ότι προσβάλλει προφανώς 

λιγότερο και την φυσική και την δηµόσια και κοινωνική τάξη η επίδοση σε κάποιες 

περίεργες πρακτικές των γυναικών π.χ. στον γυναικωνίτη, από ότι οι παρεκκλίσεις 

στην ερωτική ζωή των ανδρών, που µετέχουν στον δηµόσιο βίο και ορίζουν την 

κοινωνική ζωή και τις τύχες της πολιτείας. Ή θα πρέπει να πούµε ότι απλώς ο 

νοµοθέτης δεν έχει λόγο, την εποχή εκείνη, να ενδιαφέρεται για το τι κάνουν στην 

«ασήµαντη» προσωπική τους ζωή άτοµα που κατέχουν δευτερεύουσα θέση στον 

κοινωνικό βίο και που αντιµετωπίζονται µάλλον ως αντικείµενα παρά ως υποκείµενα 

της ερωτικής ζωής. 

 

Αλλά κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού συντελείτε η µεγάλη ιδεολογική 

και νοµοθετική τοµή στην αντιµετώπιση της οµοσεξουαλικότητας στο Βυζάντιο. Ήδη 

κατά τους πρώτους χρόνους της βασιλείας του (528 ή 529) µαθαίνουµε από τους 

ιστορικούς ότι ο Ιουστινιανός εξαπολύει έναν άνευ προηγουµένου διωγµό κατά των 

οµοσεξουαλικών. Υποτίθεται ότι την αφορµή παρέχουν ορισµένες κατηγορίες κατά 

αρχιερέων από διάφορες περιοχές. Το γεγονός της τιµωρίας δύο εξ’ αυτών, του ενός 

µε κοπή του πέους και διαπόµπευση, γίνεται η αφορµή για ένα πραγµατικό κύµα 

τροµοκρατίας κατά των οµοσεξουαλικών. Η επιβαλλόµενη ποινή είναι γενικά, η κοπή 

του πέους. Η ποινή συνοδεύεται από διαπόµπευση, ενώ ενίοτε µετριάζεται µε την 

χρήση άλλων βασανιστικών µεθόδων. 

 

Οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ το πλαίσιο της ποινικής καταστολής και 

επεκτείνονται στην ιδεολογία της εποχής. Το θέµα της οµοσεξουαλικότητας γίνεται 

«ταµπού» και στον χώρο της λογοτεχνίας. Στα πλαίσια µάλιστα της νέας γραµµής και 
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για την εξυπηρέτησή της, επιστρατεύονται επιγράµµατα που στρέφονται πλέον κατά 

του παιδικού έρωτα. Η αποσιώπηση φαίνεται να επεκτείνεται και στις ιστορικές 

πηγές, όπου οι µαρτυρίες για την οµοσεξουαλικότητα, χωρίς να εκλείπουν εντελώς, 

περιορίζονται σηµαντικά. 

 

Η οµοσεξουαλικότητα που αναφέρουν οι διάφορες πηγές, συνήθως 

περιορίζεται στις σχέσεις µεταξύ ανδρών. Μια πηγή που αναφέρεται σε λεσβίες, 

περιγράφει το φαινόµενο ως γυναικοµανία, όπου η γυναικεία οµοσεξουαλικότητα 

παρουσιάζεται µε νεαρές κοπέλες που µοιράζονται το ίδιο κρεβάτι (Liz James, 1999).  

 

Έκτοτε η θανατική ποινή είναι η προβλεπόµενη σταθερά για το έγκληµα της 

οµοσεξουαλικότητας στο βυζαντινό δίκαιο και θεωρητικά τουλάχιστον, έως την 

κατάλυση της αυτοκρατορία. Η κοπή του πέους θα παραµείνει ως η τυπική ποινή για 

την κτηνοβασία ενώ η ποινή του θανάτου για την οµοσεξουαλικότητα προβλέπεται 

ρητά πλέον και για τον ενεργητικό και για τον παθητικό δράστη. ∆εν έχουµε 

πληροφορίες για επανάληψη του διωγµού από τον Ιουστινιανό στους µετέπειτα 

αιώνες και επίσης δεν υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής της ποινικής 

προβλέψεως (Α. Μαλτέζου, 1993).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

 

Η Οµοσεξουαλικότητα Στο Μεσαίωνα. 

 

 

Ο οµοσεξουαλικός έρωτας ήταν διαδεδοµένος στο µεσαίωνα και υπάρχουν 

πολλές πληροφορίες για το πώς αντιµετωπιζόταν, από εκκλησιαστικούς συγγραφείς 

και λαϊκούς νοµοθέτες τις εποχής. 

 

 

Αρχές Μεσαίωνα 

 

Η απόφαση των Χριστιανών αυτοκρατόρων ότι η οµοσεξουαλικότητα 

αποτελεί έγκληµα, σταµάτησε να εφαρµόζεται όταν οι «βάρβαροι» κατέλαβαν την 

δυτική αυτοκρατορία. Με τον καιρό οι κώδικες των γερµανικών φύλων 

αντικατέστησαν τον ρωµαϊκό νόµο εκεί. Υπό χριστιανική αιγίδα παρέµεινε µόνο η 

Ισπανία των Βησιγότθων.  

 

Η χριστιανική ηγεσία τότε και ειδικότερα ο Πάπας, ενίσχυσαν τις αποστολές 

προσηλυτισµού των «βαρβάρων» ώστε να εφαρµοστούν και πάλι οι ηθικές αξίες που 

επέβαλε τότε η χριστιανική πίστη. Μόλις η εκκλησία αναδιοργανώθηκε, επιφανής 

κληρικοί αποκήρυξαν τους σοδοµιστές. Το 1501, ένας από τους αναθεωρητές, 

συνεργάτης του Πάπα, διακήρυξε ότι η ανδρική οµοσεξουαλικότητα, ειδικά µέσα στις 

τάξεις των κληρικών, κατεδαφίζει τα θεµέλια τις ιερής Ιερουσαλήµ και ξαναχτίζει 

τους τοίχους των κατεστραµµένων Σοδόµων. Ο Πάπας όµως δεν αποδέχτηκε τις 

θέσεις και πράξεις του κληρικού αυτού, γνωρίζοντας µάλλον και ο ίδιος ότι ένας 

αγώνας, την περίοδο εκείνη, εναντίον των οµοσεξουαλικών κληρικών, θα κατέληγε 

τελικά εις βάρος της εκκλησίας. 

 

Μια νέα φάση στην εξέλιξη των στάσεων απέναντι στην σεξουαλικότητα, 

άρχισε µε τον Γρηγόριο VII, 1073-1085, τον πιο επαναστατικό από όλους τους πάπες, 

ο οποίος απαίτησε την αγαµία του κλήρου. Αν και δεν εκτελέστηκε πλήρως, η κίνηση 

αυτή έδωσε το έναυσµα για µια εκστρατεία υπέρ τις ηθικής αρετής. Οι ιεροί κανόνες , 
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οι οποίοι τα προηγούµενα χρόνια είχαν µείνει ανενεργοί, επανεργοποιήθηκαν  

οµοφοβικά µετά το 1000µ.χ. καθώς θεωρήθηκε ότι το σεξ και άλλες ευχάριστες 

απολαύσεις είναι µολυσµατικές πράξεις που υποκινούνται από το κακό, την πηγή 

όλων των αµαρτιών (V.L.Bullough&J.A.Brundage, 1996). 

 

 

Μεσαίωνας 

 

Ως µια βολική πολιτική ύβρης που εφάρµοζαν οι πάπες εναντίον των 

διαφωνούντων, ο σοδοµισµός συχνά συνδεόταν µε αιρέσεις. Ειδικότερα µετά το 

1232µ.χ. η Ιερά Εξέταση σε ορισµένες περιοχές, επέκτειναν την δικαιοδοσία τους για 

να συµπεριλάβουν και τους σοδοµιστές, υπό το πρίσµα ότι είναι σύµµαχοι δαιµόνων, 

του διαβόλου και µάγοι. Οι ένοχοι εκτελούνταν αφού πρώτα τους βασάνιζαν για να 

οµολογήσουν την ενοχή τους, ενώ πολλές φορές έκαιγαν µαζί µε τους ενόχους και τα 

πρακτικά των δικών.  

 

Ένα άλλο όπλο της εκκλησίας ήταν ο δηµόσιος όνειδος-εξευτελισµός. Ήταν 

ένας τρόπος να τιµωρούν αυτούς που είχαν παραβιάσει κάποιο ιερό κανόνα, που στην 

περίπτωση των σοδοµιστών ήταν ο ισόβιος αποκλεισµός τους από την χριστιανική 

κοινότητα. Όσοι κρίνονταν ένοχοι ή και θεωρούνταν ύποπτοι ακόµα, τους οδηγούσαν 

σε ένα είδους κοινωνικού θανάτου. Ακόµα και αν δεν διώκονταν επίσηµα, αυτοί και η 

οικογένεια τους µπορούσαν να µείνουν τελείως αποκοµµένοι κοινωνικά  και να 

πολεµούνται οικονοµικά. Μπορούσε κάποιος να τους επιτεθεί και να τους 

δολοφονήσει και να µην τιµωρηθεί από τις αρχές.  

 

Ανάµεσα στις λιγοστές πηγές για την ύπαρξη οµοσεξουαλικών γυναικών τον 

Μεσαίωνα, είναι οι εκκλησιαστικές και οι θεολογικές, οι οποίες καταδικάζουν 

τέτοιου είδους σχέσεις και πρακτικές. Τα γράµµατα του Αποστόλου Παύλου προς 

τους ρωµαίους παρείχαν τα θεµέλια για τους µεταγενέστερους συγγραφείς. Σε ένα 

από τα γράµµατά του, ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός 

απαρνήθηκε τα µιερά πάθη. Οι γυναίκες ανταλλάσσανε τις φυσικές  σχέσεις µε 

αφύσικες και οι άνδρες, οµοίως, άφησαν τις φυσικές σχέσεις µε γυναίκες και 

αναλώθηκαν σε πάθη µεταξύ τους, άνδρες που διαπράττουν αναίσχυντες µε άνδρες 

και οι οποίοι δέχονται στο δικό τους πρόσωπο τη δέουσα τιµωρία για το λάθος τους. 
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Η αναφορά αυτή σε «αφύσικες» σχέσεις, ερµηνεύτηκε ότι απευθυνόταν στην 

γυναικεία οµοσεξουαλικότητα και αποτελεί την µοναδική συζήτηση για λεσβιακή 

δραστηριότητα στις µέχρι τότε χριστιανικές γραφές. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος 

απευθυνόµενος και αυτός προς τους ρωµαίους τόνισε ότι «είναι ακόµα πιο µεγάλη 

ντροπή που οι γυναίκες αναζητούν αυτού του είδους τις επαφές, ενώ οφείλουν να 

έχουν περισσότερη σεµνότητα από τους άνδρες». Ο Αυγουστίνος, επίσης, καταδίκασε 

την γυναικεία οµοσεξουαλικότητα απευθυνόµενος µε γράµµα του προς µια κοινότητα 

καλογραιών ότι «η αγάπη µεταξύ σας οφείλει να µην είναι γήινη αλλά πνευµατική, τα 

πράγµατα τα οποία αναίσχυντες γυναίκες κάνουν σε άλλες γυναίκες µε άσχηµα 

αστεία και παιχνίδια θα πρέπει να αποφεύγονται όχι µόνο από τις χήρες και αυτές που 

έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Χριστό, ζώντας κάτω από τους ιερούς κανόνες της 

ζωής, αλλά επίσης από όλες τις νυµφευµένες γυναίκες και παρθένες που προορίζονται 

για γάµο. Αυτό το γράµµα µπορεί να αποτελεί µια από τις πρώτες πηγές που 

διαχωρίζουν την οµοσεξουαλική από την οµοκοινωνική σχέση-µεταξύ γυναικών-η 

οποία µπορεί να γίνει περισσότερο αποδεκτή. 

 

Τα περισσότερα από τα γραπτά που αναφέρονται στην οµοσεξουαλικότητα, 

τονίζουν το φαλλοκρατικό σηµείο αναφοράς της σεξουαλικότητας, την εποχή εκείνη. 

Ήταν δύσκολο για τους άνδρες συγγραφείς να αποδεχθούν συνουσία χωρίς την 

ύπαρξη του πέους. Στην απουσία του πέους, οι άνδρες συγγραφείς υπέθεταν ότι οι 

γυναίκες χρησιµοποιούσαν υποκατάστατα και ότι µε αυτό9 τον τρόπο παραβίαζαν 

την ιερότητα της φύσης όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις. Στην απουσία πέους 

και αντικατάστατου, η σοβαρότητα της αµαρτίας µετριαζόταν. Έτσι η πιθανότητα οι 

γυναίκες να εµπλέκονται σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς άνδρες, δεν τραβούσε πολύ 

προσοχή εκ µέρους των µεταγενέστερων αναµορφωτών εφόσον ήταν δέσµιοι της 

φαλλοκρατικό θεωρίας. 

  

Η λεσβιακή δραστηριότητα συνέχιζε να αγνοείται, αν και σταδιακά, από το 

13ο µ.χ. αιώνα, συµπεριλήφθηκε στην ευρεία κατηγορία του σοδοµισµού, που 

περιλάµβανε όλου του είδους τις «αφύσικες» σεξουαλικές πράξεις, ετεροσεξουαλικές 

και οµοσεξουαλικές. Μερικές φορές οι κατηγορίες εναντίον των λεσβιών 

συνοδεύονταν και από κατηγορίες για µαγεία ή αίρεσης. Ο συνδετικός κρίκος µεταξύ 
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αυτών ήταν ότι η σεξουαλική απόκλιση όπως και η πνευµατική, αποτελούν 

ηθεληµένες προκλήσεις της φυσικής νοµιµότητας που εγκαθιδρύθηκε από το Θεό. 

 

Η γυναικεία οµοσεξουαλικότητα όµως συνέχιζε να µην διώκεται, καθώς 

θεωρήθηκε ότι η µορφή αυτή, της σεξουαλικότητας, δεν απειλούσε την οικογένεια µε 

την γέννηση µη νοµίµων παιδιών ή διάλυση. Αυτό εξηγεί και σε κάποιο βαθµό την 

σχετική «σιωπή» των λαϊκών δικαστηρίων στην Ευρώπη καθώς η επικρατούσα 

άποψη ήταν ότι οι γυναίκες είναι σεξουαλικά παθητικές ενώ ο φαλλοκρατικό 

προσανατολισµός της κοινωνίας είτε δεν επέτρεπε είτε δεν λάµβανε σοβαρά την 

πιθανότητα σεξουαλικών σχέσεων χωρίς την συµµετοχή ενός ενεργού αρσενικού. Η 

σχετική αυτή όµως «σιωπή» δεν πρέπει να λαµβάνεται ως απουσία καθώς υπάρχουν, 

σχετικά σπάνιες βέβαια αναφορές δικαστηρίων, όπου λεσβίες έχουν υποπέσει στην 

αντίληψη των αρχών και τους επιβλήθηκαν σκληρές τιµωρίες 

(V.L.Bulloygh&J.A.Brundage, 1996, K.Lochrie, P.M.Cracken&J.A.Shultz, 1997).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

Η Οµοσεξουαλικότητα Στην Ευρώπη Της Αναγέννησης Και Του ∆ιαφωτισµού.   

 

Ισπανία 

 

Σύµφωνα µε διάφορες αναφορές από έγγραφα που έχουν διασωθεί, εβδοµήντα 

ένα άνδρες κάηκαν στην πυρά στην Σεβίλλη της Ισπανίας µεταξύ 1567 και 1616 

κατηγορούµενοι για αισχρή αµαρτία. Το αδίκηµα αυτό περιλαµβάνει την πρωκτική 

συνουσία και την συνουσία µε ζώα. Ακόµα και σε αυτήν την πόλη όπου οι 

αποκλίσεις γνώριζαν άνθιση και η εγκληµατικότητα ήταν κάτι το συνηθισµένο, οι 

προσβολές αυτές θεωρούνταν τόσο σοβαρές που απαιτούσαν την πιο στυγνή τιµωρία. 

Καθώς οι άλλοι εγκληµατίες µαστιγώνονταν, εξορίζονταν ή τους κρέµαγαν, οι αρχές 

κράτησαν την υπέρτατη τιµωρία, θάνατο στη πυρά, για ανθρώπους που 

καταδικάζονταν για αποτρόπαιες αµαρτίες και για όσους η Ιερά Εξέταση έβρισκε 

ενόχους ως αιρετικούς και αποστάτες. 

 

Η σχέση µεταξύ θρησκευτικών παρεκκλίσεων και σεξουαλικών εγκληµάτων 

κατά της φύσης θα πρέπει να τονιστεί, ειδικά στη Σεβίλλη όπου ήταν εγκατεστηµένος 

ο επίσηµος εκπρόσωπος του Πάπα και αποτελούσε κέντρο της καθολικής 

θρησκοληψίας στην Ισπανία. Οι πολίτες γνώριζαν καλά τους κινδύνους της αίρεσης 

και της αµαρτίας: «η αίρεση βεβηλώνει την αλήθεια του Θεού που αποκαλύφθηκε 

στο εκκλησίασµά του και οι αποτρόπαιες αµαρτίες βεβηλώνουν την τάξη του Θεού 

που αποκαλύφθηκε στη φύση».  

 

Οι εκτελέσεις σοδοµιστών στην Σεβίλλη, σύµφωνα µε την Mary Elizabeth 

Perry (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989) µετατρέπονται σε ένα παιχνίδι ηθικής περί 

την τάξη του Θεού στη φύση και την ατέλεια του ανθρώπινου είδους. Οργανωµένες 

ως θέαµα για το κοινό, παρουσιάζουν την κλίµακα ενός αγώνα µεταξύ 

πρωταγωνιστών που παίζουν γνωστούς ρόλους. Οι Αρχές δρουν ως καταστολείς, 

εξεταστές, δικαστές και τιµωροί προκατειληµµένων σεξουαλικών πράξεων. Στους 

κατηγορούµενους πέφτει ο ρόλος του παραβάτη, του θύµατος, του βέβηλου του 

ατόµου που αποπλανάει άλλους.  
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Οι νόµοι εκείνης της εποχής παρέχουν πολλές πληροφορίες για το πώς 

οριζόταν τότε η φυσιολογική σεξουαλικότητα. Το 13ο αιώνα προσδιορίστηκε ο γάµος 

ως αναγκαία κατάσταση για την αποφευχθούν διαµάχες, αυτοκτονίες, προσβολές, βία 

και άλλες πολλές λανθασµένες πράξεις που θα γίνονταν εις βάρος τον γυναικών εάν 

δεν υπήρχε ο γάµος. Από αυτήν την άποψη ο γάµος µπορούσε να περικλείει µια 

ασφαλή σεξουαλική έκφραση που αλλιώς θα είχε στραφεί προς την βία και την 

αντικοινωνική συµπεριφορά. 

 

Οι εκτός γάµου σεξουαλικές δραστηριότητες απειλούσαν την επιβαλλόµενη 

τάξη, αλλά οι σεξουαλικές πράξεις µέσα στον γάµο αποτελούσαν µια τίµια και 

ειλικρινή πράξη για τους καθολικούς και παραγωγή πολιτών για την πολιτική και 

οικονοµική τάξη. Αυτό που προβληµάτιζε περισσότερο κληρικούς και αρχές ήταν οι 

οµοσεξουαλικότητα. Η συνήθης τιµωρία για πράξεις παρά φύση ήταν η θανατική 

ποινή που επιβαλλόταν από το λαϊκό δικαστήριο, εκτός από αυτούς που διέπραξαν το 

αδίκηµα αυτό χωρίς την θέληση τους ή είναι παιδιά µικρότερα των δεκατεσσάρων 

ετών. Αντίθετα η Ιερά Εξέταση επέβαλλε µαστίγωµα, εξορία ή καθαίρεση. Έτσι οι 

«παραβάτες» προτιµούσαν να εξεταστούν από την Ιερά Εξέταση παρά από το λαϊκό 

δικαστήριο.  

 

Η πιθανότητα λεσβιακών πράξεων δεν ήταν ένα γεγονός που του αποδιδόταν 

µεγάλη σηµασία εκείνη την εποχή. Αντίθετα η ανδρική οµοσεξουαλικότητα θεωρείτο 

τόσο επικίνδυνη που οι άνδρες αυτοί κρατούνταν αποµονωµένοι στις φυλακές και η 

απόκλιση τους πήρε την φήµη µεταδοτικής ασθένειας που µπορούσε να µολύνει και 

άλλους. Οι ιερείς και ηθικολόγοι προειδοποιούσαν για τις αδυναµίες του σοδοµισµού, 

τους πειρασµούς να επιτρέψει κάποιος σε έναν άνδρα να µοιραστεί µαζί του το 

κρεβάτι καθώς και τον κίνδυνο που απορρέει από άνδρες αφήνουν τα µαλλιά τους να 

µεγαλώσουν πολύ και ντύνονται υπερβολικά στη µόδα. 

 

Παρόλα αυτά ένα κοινά αποδεκτό νοµικό έγγραφο του 16ου αιώνα κατά 

«πράξεων παρά φύση», γνωστοποιεί ότι απαγορεύονται οι σεξουαλικές πράξεις 

µεταξύ γυναικών όπως και των ανδρών. Η ερµηνεία του νόµου όµως κατέδειξε πιο 

ελαφρά τιµωρία όταν η σεξουαλική πράξη δεν περιλάµβανε την χρήση αντικειµένου 

ή εργαλείου προς εισχώρηση. Η ανησυχία περί εργαλείου εισχώρησης, υπονοεί µια 

αντίληψη του σώµατος που εµµένει στην ακεραιότητά του ως όλο και τον κίνδυνο 
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εµπλοκής σε απαγορευµένα µονοπάτια. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι υπάρχουν 

µόνο δύο αναφορές γυναικείας οµοσεξουαλικότητας που περιλάµβαναν την χρήση 

ψεύτικου πέους.  

 

Με µια εξαίρεση, όλες οι αναφορές για αποτρόπαιες πράξεις αφορούσαν 

άνδρες. Το 1612 ένας σαραντάχρονος κληρικός, οµολόγησε στην Ιερά Εξέταση ότι 

διέπραξε τρεις φορές αποτρόπαιη πράξη µε µια γυναίκα που ήταν φίλη του. 

Τιµωρήθηκε µε επίπληξη, εξορία, ένα χρόνο εγκλεισµό σε µοναστήρι και αφαίρεση 

του προνοµίου να ακούει εξοµολογήσεις. Επειδή καµία άλλη υπόθεση δε 

περιλάµβανε γυναίκες, φαίνεται ότι ο ετεροσεξουαλικός σοδοµισµός δεν θεωρείτο 

τόσο σοβαρό αδίκηµα όσο η οµοσεξουαλική εισχώρηση. Αυτό υπονοεί ότι το 

πραγµατικό αδίκηµα του σοδοµισµού δεν ήταν η µη τεκνοποιητική εκσπερµάτιση, 

ούτε η χρήση του πρωκτού, αλλά η βεβήλωση ή εισβολή στο σώµα του αποδέκτη 

άνδρα.  

 

Υπάρχουν επίσης αναφορές για αποτρόπαιες αµαρτίες που αφορούν 

σοδοµισµό µεταξύ νεαρών αγοριών και µεγαλύτερων ανδρών, όπως και ενός Γάλλου 

δεκαοχτάχρονου που κάηκε στην πυρά το 1588, αν και ήταν λίγο µεγαλύτερος από το 

νεαρό συνεργό του. Η παιδεραστία πρέπει να αποτελούσε ένα σεβαστό ποσοστό των 

οµοσεξουαλικών πράξεων εκείνη την εποχή αλλά τα στοιχεία είναι ελλιπή. Οι 

υποθέσεις που αφορούσαν παιδιά ήταν πιο εύκολο να δηµοσιοποιηθούν επειδή ήταν 

και πιο καταδικαστέες. Αν και οι ιστορικές πηγές δεν αναφέρουν γιατί ήταν πιο 

καταδικαστέες, υπάρχει η αντίληψη ότι τα παιδιά αποτελούσαν αθώα µη σεξουαλικά 

όντα, τα οποία ήταν εκτεθειµένα στην αποπλάνηση των ενηλίκων που τους 

προσέφεραν χρήµατα, δώρα και ένα µέρος να κοιµηθούν. 

 

Είναι πιθανόν ότι τα παιδιά εκµεταλλεύονταν τους απλόχερους (δώρα, στέγη 

κ.α.) ενήλικους, αν και τις περισσότερες φορές περιγράφονταν ως θύµατα. Ίσως οι 

αρχές δίστασαν να δουν τα παιδιά ως υποκινητές επειδή αυτό θα σήµαινε ότι η 

γνωστή σχέση ισχύος ενήλικα-παιδιού θα ανατρεπόταν. Στην πραγµατικότητα κάποια 

παιδιά µπορεί να ήταν υπεύθυνα για την έναρξη µια οµοσεξουαλικής επαφής. Είναι 

επίσης πιθανό ότι οι σχέσεις µεταξύ ανδρών και νεαρών αγοριών αντανακλούσαν τις 

ανθρώπινες ανάγκες τον πολλών ορφανών και αστέγων, κληρικών και γυναικών που 

είχαν ορκιστεί άγαµο βίο (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989).  
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Πορτογαλία   

 

Η Πορτογαλία του 17ου αιώνα φαίνεται ότι ήταν η «πρώτη» στην 

οµοσεξουαλική ιστορία. Αρχικά η µεσαιωνική Πορτογαλία ανέπτυξε µια παράδοση 

λυρικών ποιηµάτων µε µουσική, µε το πιο γνωστό να είναι το «Τραγούδια στο φίλο 

µου», όπου οι σχέσεις µεταξύ ανδρών αναφέρονται αρκετές φορές µε το πιο φυσικό 

τρόπο. Ένα δεύτερο επιχείρηµα είναι ότι η Πορτογαλία φαίνεται να ήταν σχετικά 

ανεκτική απέναντι στις οµοσεξουαλικές πράξεις στα µέσα του 17ου αιώνα. Ήταν 

σχετικά γνωστό ότι θηλυπρεπείς οµοσεξουαλικοί κανόνιζαν συναντήσεις σε ένα σπίτι 

µε αρκετά δωµάτια δίπλα στο παλάτι της Ιεράς Εξέτασης. Μάλιστα σε µια περιοχή 

κοντά στο κέντρο της Λισσαβόνας, έλαβε µέρος ένας χορός οµοσεξουαλικών 

ανδρών, µε αγόρια ντυµένα ως γυναίκες. Πολλοί Πορτογάλοι εξέφρασαν την 

οµοσεξουαλικές τους προτιµήσεις χρησιµοποιώντας παρατσούκλια µε θηλυκή 

απόχρωση. Τα δικαστικά αρχεία της Ιεράς Εξέτασης φανερώνουν ότι συνέβησαν 

οµοσεξουαλικές πράξεις ακόµα και στις φυλακές της, µε την συµµετοχή και δικών 

της αξιωµατούχων. Επιπλέον, ο Βασιλιάς της Πορτογαλίας D.Affonso VI (1656-

1683), ήταν ο ίδιος γνωστός οµοσεξουαλικός (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989).  

 

Γαλλία 

 

Το 1671, υπό τη βασιλεία του Louis XIV’s, ο πρώτος αρχηγός της αστυνοµίας 

του Παρισιού, µε επιστολή του ζητά να αναλάβει αποκλειστικά την διατήρηση της 

νοµιµότητας ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές στο µέλλον. Στη συνέχεια 

προχώρησε στην ανάθεση της τότε γινόµενης αστυνοµίας την πρόληψη των 

διαταραχών. Ο διάδοχός του ενστερνίστηκε αυτό το ρόλο µε την αύξηση του αριθµού 

των αστυνοµικών κατασκόπων και πληροφοριοδοτών και συλλέγοντας λεπτοµερείς 

πληροφορίες για τις ιδιωτικές ζωές πολλών Παριζιάνων. 

 

Μέχρι το 1715, δύο αξιωµατικοί εργάζονταν εξολοκλήρου προσπαθώντας να 

εντοπίσουν Παριζιάνους σοδοµιστές. Από αναφορές των εκάστοτε αξιωµατικών 

υπολογίζεται ότι το 1725 ο αριθµός των Παριζιάνων σοδοµιστών ήταν περίπου 

20.000, ενώ το 1780 ένας αξιωµατικός φέρεται ότι έδειξε στους φίλους του ένα 

τεράστιο βιβλίο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι ήταν εγγεγραµµένα 40.000 ονόµατα 

Παριζιάνων σοδοµιστών. Ακόµα και αν αυτά τα στοιχεία είναι υπερβολικά, δίνουν 
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την εντύπωση ότι υπήρχε ένα είδος φόβου τυχόν εισβολής. Μπορούµε να 

αναρωτηθούµε, την τύχη που περίµενε όλους αυτούς τους άνδρες, προφανώς 

πολυάριθµους, που δεν είχαν καεί. 

 

Παρότι η θανατική ποινή παρέµενε στα χαρτιά µέχρι την Επανάσταση (1791), 

τον 18ο αιώνα η καύση των σοδοµιστών δεν θεωρείτο πλέον ως κατάλληλος τρόπος 

για την καταπολέµηση του εγκλήµατος του σοδοµισµού. Υπήρξαν βέβαια κάποιες 

ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες αποτελούσαν παράδειγµα προς τους υπόλοιπους και 

κυρίως για τα νεαρά αγόρια ως το προς τι δεν έπρεπε να µάθουν, αν και οι εκτελέσεις 

αυτές δεν ανακοινώθηκαν δηµόσια, για την αποφυγή δηµοσιοποίησης του ονόµατος 

και του εγκλήµατος.  

 

Εκτός από την καύση στην πυρά, η άλλη πιο βαριά ποινή ήταν η εξορία στις 

δυτικές αποικίες των ακτών της Αµερικής. Ο γενικός κανόνας για τις απλές 

υποθέσεις, αυτές που δεν περιλάµβαναν πορνεία, βλαστήµια ή βία, ήταν ο 

διαχωρισµός µεταξύ των ατόµων που ήταν «αδύναµοι», αυτών που είχαν διαπράξει 

κάποιο λάθος για πρώτη φορά, αλλά που µπορούσαν να επανέλθουν στην κοινωνία 

και τα βαριά εγκλήµατα που ενείχαν τον κίνδυνο διάδοσης του κακού και γι’ αυτό το 

λόγο έπρεπε να κρατηθούν µακριά από το Παρίσι.  

 

Όλοι αυτοί που ήταν ύποπτοι για περαιτέρω διάδοση της αµαρτίας στέλνονταν 

σε ένα γενικό νοσοκοµείο στο , έξω από το Παρίσι και αυτοί που ήταν ευκατάστατοι 

πλήρωναν την διαµονή τους εκεί. Μπορούσαν απελευθερωθούν µόνο αν έδειχναν 

σηµάδια ειλικρινούς µετάνοιας. Η πλειοψηφία αυτών που συλλαµβάνονταν, εκτός 

των άνω τάξεων καθώς και τα πολύ νεαρά αγόρια, ήταν υποχρεωµένοι να 

υπηρετήσουν τους όρους φυλάκισης εν κρυπτό. Επίσηµα δεν ήταν κάποια ποινή, 

αλλά µια αναγκαιότητα για να ελεγχθεί η ταυτότητα και το κατά πόσο το άτοµο αυτό 

είχε υποπέσει στο παρελθόν σε τέτοιο αδίκηµα. Οι ευγενείς δεν φυλακίζονταν ποτέ 

αν και γνώριζαν ότι ρίσκαραν πολλά αν οι πράξεις τους γίνονταν γνωστές, όπως οι 

αφαίρεση των προνοµίων, την εξορία από την αυλή όπως και µακριά πληρωµή της 

οικογένειάς τους για τυχόν εγκλεισµό τους στην Bicetre. Πολλές οικογένειες 

χαµηλότερου επιπέδου απαιτούσαν τον εγκλεισµό των γιων τους για να αποφύγουν 

την ατίµωση καθώς ο σοδοµισµός θεωρείτο ατιµωτικός-εξευτελισµός. Στις 
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αστυνοµικές αναφορές οι σοδοµιστές συχνά κατονοµάζονταν ως «πρόστυχοι», αυτοί 

που εκπορνεύουν το αρσενικό κορµί τους (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989).  

 

Πρωσία 

 

Τα µόνα έγγραφα που αναφέρονται στον σοδοµισµό στην Πρωσία ήταν ενός 

φυσικού, που εξέδωσε µια έρευνα το 1930 γύρω από τις κατηγορίες που είχαν 

απαγγελθεί τότε για σοδοµισµό. Εξετάζοντας τα δικαστικά αρχεία και τις βασιλικές 

αποφάσεις κατά τη περίοδο 1700-1730 βλέπουµε ότι γύρω στα σαράντα άτοµα είχαν 

κατηγορηθεί για οµοσεξουαλικότητα οι περισσότεροι από τους οποίους κατάφεραν 

να γλιτώσουν λόγω του νεαρού της ηλικίας ή λόγω έλλειψης στοιχείων. Ο Βασιλιάς 

Frederic William I, που παρακολουθούσε τις δίκες αυτές απαιτούσε την υπέρτατη 

ποινή για το αδίκηµα του σοδοµισµού Η ποινή για όσους βρίσκονταν ένοχοι είναι 

αποκεφαλισµός και µετά καύση του πτώµατος στη πυρά. Βέβαια και ο ίδιος ο 

Βασιλιάς κατηγορήθηκε ως οµοσεξουαλικός αλλά όπως και για άλλους αριστοκράτες 

δεν υπήρξαν ποτέ αρκετά στοιχεία (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989).  

 

∆ανία 

 

Αυτό που χαρακτηρίζει την ιστορία της οµοσεξουαλικότητας στην ∆ανία είναι 

η παντελής έλλειψη θυµάτων. Ο σοδοµισµός βέβαια, ήταν ένα έγκληµα που 

τιµωρούνταν µε θάνατο στην πυρά, αλλά κανένας ∆ανός δεν εκτελέστηκε ποτέ επειδή 

είχε διαπράξει αυτό το αδίκηµα σε έναν άλλο άνδρα. Πολύ λίγοι δικάστηκαν και ένας 

ή δύο έλαβαν ελαφρές ποινές. Ήταν µετά το 1835 που άρχισαν να γίνονται πιο συχνές 

οι δίκες για σοδοµισµό και απόπειρα σοδοµισµού. Παρόλα αυτά παραµένει το 

ερώτηµα, γιατί δεν υπήρχε στην πράξη έγκληµα στην ∆ανία, για σοδοµισµό µεταξύ 

ανδρών για πάνω από διακόσα χρόνια. 

 

Στην ∆ανία το θεωρητικό πλαίσιο για το σοδοµισµό δεν διέφερε από την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Οι νόµοι και ο πουριτανισµός ήταν σχεδόν οι ίδιοι, βέβαια η Ιερά 

Εξέταση δεν είχε δικαιοδοσία στα εκκλησιαστικά θέµατα της ∆ανίας. Και ενώ ο 

νόµος που ίσχυε στην υπόλοιπη Ευρώπη για την καταπολέµηση του σοδοµισµού 

εφαρµοζόταν µέχρι το 1526, η ανοικοδόµηση που επακολούθησε εξαφάνισε και το 

νόµο αυτό και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, αφήνοντας το κενό στα λαϊκά 
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δικαστήρια και έναν αριθµό νοµικών, που δεν έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον για το 

σοδοµισµό. Μετά το 1683 η ∆ανία εξέδωσε τον πρώτο λαϊκό και νοµικό νόµο για τον 

σοδοµισµό: «Η συνουσία που είναι αντίθετη στη φύση τιµωρείται µε θάνατο στη 

πυρά». Ένας αριθµός εκτελέσεων για σοδοµισµό µε ζώα κατά τη διάρκεια του 

πρώτου µισού το 17ου αιώνα, δείχνει ότι η απουσία ενός σαφή νόµου κατά του 

σοδοµισµού, δεν σηµαίνει ότι τον ανέχονταν. Οι υποθέσεις αυτές βέβαια αναφέρονται 

σε κτηνοβασία υπάρχει όµως η υποψία ότι µερικές υποθέσεις εκτελέσεων στην πυρά 

µπορεί να υπέκρυπταν περιπτώσεις σοδοµισµού ανδρών. 

 

Ο κύριος λόγος παρόλα αυτά, για την έλλειψη υποθέσεων σοδοµισµού µεταξύ 

ανδρών πιθανόν να βρίσκεται στο κοινωνική διαστρωµάτωση της ∆ανίας εκείνη την 

περίοδο. Η ∆ανία ήταν µια αγροτική κοινωνία από µικρές πόλεις και στα τέλη του 

18ου αιώνα τα τρία τέταρτα του πληθυσµού ζούσαν στην ύπαιθρο. Όπως είδαµε το 

έγκληµα αυτό µεταξύ ανδρών, ένα έγκληµα που παρουσιαζόταν στις πόλεις, στις 

περιοχές τις υπαίθρου, το ενδιαφέρον για τα σαρκικά-σεξουαλικά θέµατα στρεφόταν 

προς την κτηνοβασία (Kent Gerard&Gert Hekma, 1989). 

 

 

Κάτω Χώρες 

 

 

Το κατηγορητήριο για το έγκληµα του σοδοµισµού στις Κάτω Χώρες την 

περίοδο 1600-1690 διέφερε σηµαντικά από τις µεταγενέστερες περιόδους. Τον 7ο 

αιώνα, οι πληροφορίες για τον σοδοµισµό αφορούσαν δίκες περιπτώσεων που ενείχαν 

υποψία ή πρόκληση πρωκτικής εισχώρησης. Από νοµικής πλευράς, το χαΐδεµα ενός 

άνδρα από έναν άλλο, ο αυνανισµός, το φιλί ή η πρόσκληση ενός άνδρα σε έναν άλλο 

για ερωτική επαφή δεν συνάδει δικαστηρίου. Ούτε οι σοβαρές υποψίες 

επανειληµµένης πρωκτικής διείσδυσης µε νεαρό υπηρέτη σε συνιστούσαν αδίκηµα 

που να οδηγεί κάποιον στο δικαστήριο. Εάν όµως οι άνδρες οµολογούσαν ότι 

συµµετείχαν σε σοδοµιτική πράξη καταδικάζονταν σε θάνατο. Η θανατική ποινή δεν 

ήταν η καύση στην πυρά, όπως συνηθιζόταν τον Μεσαίωνα, αλλά η κρεµάλα. 

 

Σύµφωνα µε την τότε νοµοθεσία, σοδοµισµός ήταν η πρωκτική διείσδυση 

µεταξύ ανδρών ή αγοριών. Επίσης και η πρωκτική διείσδυση γυναίκας από άνδρα 
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στοιχειοθετούσε σοδοµιτική πράξη. Ειδικά την περίοδο 1600- 1725, υπάρχουν πολύ 

λίγες αναφορές για σοδοµιτικές πράξεις, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι οι 

επίσηµες αρχές δεν είχαν ανεξάρτητο ρόλο στο να εντοπίζουν και να συλλαµβάνουν 

εγκληµατικές πράξεις. ∆ρούσαν κυρίως κατά από την πίεση του κόσµου. Όσοι 

συλλαµβάνονταν για σοδοµισµό ήταν κυρίως µετά από κατηγορίες άλλων πολιτών 

και όπου µετά και από διερεύνηση των αρχών, δεν ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούνταν 

στο δικαστήριο.   

 

Την ίδια περίοδο, µόνο οι γυναίκες που συγκατοικούσαν σε µια σχέση που 

έµοιαζε µε γάµο και όπου η µια γυναίκα έπαιζε το ρόλο του άνδρα ή ακόµα φορούσε 

ανδρικά ρούχα, οδηγούνταν στο δικαστήριο. Υπάρχει αναφορά ότι ένα τέτοιο ζευγάρι 

κατάφερε να αποσπάσει την συγκατάθεση των τοπικών αρχών για να παντρευτούν. 

Οι αναφορές µας δείχνουν ότι άλλες παρόµοιες περιπτώσεις γυναικών δεν ήταν 

τυχερές. Τον σοδοµισµός δεν τον τιµωρούσαν, αντίθετα µε άλλες πράξεις όπως η 

προσποίηση φυσιολογικής σχέσης και ψεύτικου γάµου. 

Η λαϊκά γνώµη όσον αφορά το θέµα του σοδοµισµού ήταν πολύ πιο ευνοϊκή στις 

αρχές του 18ου αιώνα από ότι κατά τη διάρκεια των µαζικών δικών που 

επακολούθησαν το 1730. Αλλά και οι επίσηµες αρχές δεν αντιµετώπιζαν τους 

σοδοµιστές µε σκληρό τρόπο. Ακόµα και η συγκέντρωση ενοχοποιητικών στοιχείων 

δεν είχε ως συνέπεια την δίκη του σοδοµιστή, ακόµα και αν τα στοιχεία ήταν 

ιδιαίτερα σοβαρά. Αυτό το γεγονός εξηγεί γιατί ο σοδοµισµός, ένα από τα πιο σοβαρά 

αδικήµατα, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του 17ο αιώνα, σπάνια οδηγούσε σε δίκη. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι όταν συλλαµβάνονταν, οι αρχές δεν το έκαναν στηριζόµενοι 

µόνο στο σοδοµισµό αλλά επειδή υπήρχαν και άλλες κατηγορίες όπως βιασµός, 

τραβεστί ή διγαµία.  

 

Την περίοδο 1690-1725, συνέβησαν πολλές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο 

που αντιµετώπιζαν τα δικαστήρια το φαινόµενο του σοδοµισµού και του τρόπου που 

το αντιµετώπιζαν. Την ίδια χρονική στιγµή, αναπτύχθηκαν σοδοµιτικές συµπεριφορές 

θα µπορούσαµε να τις περιγράψουµε ως υποκουλτούρα, δηλαδή οι δραστηριότητες 

των σοδοµιστών περιλάµβαναν συγκεκριµένες περιοχές και οι άνδρες που 

συµµετείχαν δηµιούργησαν ένα κώδικα για να αναγνωρίζονται και διοργάνωναν 

ειδικές συναντήσεις για να έρθουν σε «επαφή».  
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Τα πρώτα βήµατα αυτού του είδους υποκουλτούρας διαφαίνονται σε δίκες 

που έγιναν στο Άµστερνταµ το 1689 για εκβιασµό. Κι αυτό γιατί δηµιουργούνταν 

σπείρες ανθρώπων που λειτουργούσαν µέρη όπου συναντιόνταν οι σοδοµιστές και 

που πολλές φορές τους εκβίαζαν αποσπώντας τους χρηµατικά ποσά. Οι αρχηγοί 

αυτών των οργανώσεων καταδικάζονταν σε θάνατο ενώ οι συνένοχοι σε εγκλεισµό-

φυλάκιση. Το 1717 µάλιστα λειτουργούσε ένα πανδοχείο στη Χάγη όπου µπορούσε 

κάποιος να περάσει µια νύχτα στο κρεβάτι µε ένα άτοµο του ιδίου φίλου, γεγονός που 

επιτρεπόταν από το πανδοχέα, ο οποίος λεγόταν ότι ήταν «από αυτού του είδους τους 

ανθρώπους» ο ίδιος. Οι υποκουλτούρες αυτές εµφανίστηκαν και σε άλλες µικρότερες 

πόλεις όπου περιορίζονταν κυρίως στα δηµόσια ουρητήρια.  

 

Επίσης µέχρι το 1730 είχαν εµφανιστεί, ακόµα και σε πολύ µικρές πόλεις, 

πολλές περιπτώσεις σοδοµιστών, που επέλεγαν το σπίτι ενός εξ αυτών όπου 

συγκεντρώνονταν για να έρθουν σε σεξουαλική επαφή. Μέσα στα πλαίσια αυτά 

αναπτύχθηκαν και πιο στενές σχέσεις ανδρών που γνωρίζονταν, ή γνωρίστηκαν πολύ 

καλά. Μερικοί άνδρες ζούσαν µαζί και ήταν εραστές για πολλά χρόνια. Πιο 

αποκλειστική ήταν η συµφωνία γάµου που έκαναν δύο νεαροί στην Χάγη και οι 

οποίοι συµφώνησαν ότι θα µπορούν να έχουν σεξουαλική επαφή µε τρίτο, µόνο εάν 

είχε ενηµερωθεί πρώτα ο άλλος σύντροφος για τέτοιες πρόθεση. Σε µια άλλη πόλη, 

τέτοιου είδους σχέσεις βασίζονταν σε αυστηρή µονογαµία. Μια λέξη που σήµαινε 

«εξαδέλφη» σηµατοδοτούσε ότι οι δύο αυτοί άνδρες ήταν µαζί. Τέτοιες εκφράσεις 

χρησιµοποιούνταν σε πολλά µέρη, είχαν τοπικό χαρακτήρα συνήθως και ο υπόλοιπος 

κόσµος αγνοούσε την ύπαρξη και την σηµασία αυτών των λέξεων (Kent 

Gerard&Gert Hekma, 1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

 

Η Οµοσεξουαλικότητα Στην Γερµανία, Πριν Και Μετά Την Εµφάνιση Των 

Ναζί. 

 

Ένα ροζ τρίγωνο, δύο και τρεις ίντσες ψηλό, φορεµένο στην αριστερή πλευρά 

του σακακιού και στην δεξιά πλευρά του παντελονιού, ήταν το σύµβολο που 

διαχώριζε τους οµοσεξουαλικούς εγκλείστους των στρατοπέδων συγκέντρωσης των 

Ναζί. Οι πιο πολλοί από αυτούς χάθηκαν. Ένας µη οµοσεξουαλικός επιζών 

περιγράφει την κατάσταση λέγοντας «Είδα έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων µε ροζ 

τρίγωνα. ∆εν ξέρω πως σκοτώθηκαν στην πορεία… Μια µέρα απλώς έλειπαν». Ποια 

είναι όµως τα αίτια που οδήγησαν τους Ναζί στην καταδίωξη των οµοσεξουαλικών 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης; 

 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Γερµανία ήταν µια χαλαρή οµοσπονδία από 

ανεξάρτητα χωρισµένες πολιτείες και η οµοσεξουαλικότητα ήταν νόµιµη σε όλες 

εκτός του βασιλείου της Βαυαρίας. Αλλά µετά τον Γάλλο-Πρωσικό πόλεµο, ο 

Βασιλιάς Wilhelm καθιέρωσε το ∆εύτερο Ράιχ το 1871 υιοθετώντας τον σκληρό 

κώδικα των Βαυαρών για ολόκληρο το έθνος. Ο αντί-οµοσεξουαλικός νόµος κάνει 

λόγο για «έκφυλη και αφύσική συµπεριφορά» και ορίζει φυλάκιση από µια µέρα έως 

πέντε χρόνια. 

 

Η υιοθέτηση του νόµου αυτού ήταν ένα σηµαντικό πισωγύρισµα στην 

προσπάθεια του πρώτου πιο γνωστού αγωνιστή για τα δικαιώµατα των 

οµοσεξουαλικών Karl Heinrich Ulrichs (1825-95). Ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

οµοσεξουαλικότητα είναι τόσο φυσική όσο η αριστεροχειρία και ότι οι 

οµοσεξουαλικοί θα έπρεπε να απολαµβάνουν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα 

περιλαµβανοµένου και του γάµου. Το 1871 εξαναγκάστηκε να σταµατήσει την 

έκδοση των φυλλαδίων του και αυτοεξορίστηκε. Το έργο του συνεχίστηκε από 

άλλους όπως ο Adolf Brand, ο οποίος το 1891 δηµοσίευσε το πρώτο γκέι περιοδικό 

και τον Magnus Hirschfeld. Οι δύο αυτοί άνδρες µαζί µε τον Max Spohr ίδρυσαν το 

1897 τον πρώτο οργανισµό για την διεκδίκηση των οµοσεξουαλικών δικαιωµάτων, 

που απαριθµούσε µέχρι το 1900, εβδοµήντα µέλη και κατάφερε να εκδώσει 23 βιβλία 

για την οµοσεξουαλικότητα. 
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Η οµοσεξουαλικότητα στην Γερµανία άκµαζε παρά το γεγονός ότι περίπου 

200-300 άνδρες οδηγούνταν στην φυλακή για παραβίαση του νόµου. Το Βερολίνο το 

1895, µε πληθυσµό 2.5 εκατοµµύρια  απαριθµούσε 40 γκέι µπαρ και περίπου 2000 

οµοσεξουαλικούς, σύµφωνα µε πηγές της αστυνοµίας.  

 

Ένα µεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε το 1907, όταν ο πρίγκιπας Philip zu 

Eulenburg και άλλοι επιφανείς άνδρες των κυβερνητικών κύκλων ενεπλάκησαν σε 

οµοσεξουαλικές πράξεις. Τότε άρχισε ένας κύκλος δικών, δυσφηµιστικών αγωγών, 

αυτοκτονιών και µείωσης του αριθµού των µελών των οµοσεξουαλικών οργανώσεων. 

Το 1910 η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει εκτός νόµου τις λεσβιακές πράξεις. Όµως 

η πρόταση δεν πέρασε και έγινε αφορµή να ενισχυθούν οι δεσµοί µεταξύ των 

οµοσεξουαλικών οργανώσεων και των γυναικείων κινηµάτων. Το 1919 ο Hirschfeld, 

οργάνωσε το «Institute for Sexual Science» στο Βερολίνο που παρείχε 

συµβουλευτική σε οµοσεξουαλικούς και συνέβαλε στην κοινωνική ενηµέρωση. 

 

Όµως ο φασισµός άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του µε διάφορες 

επιθέσεις το 1920. Σε µια τέτοια επίθεση, που έγινε κατά την διάρκεια προβολής της 

πρώτης ταινίας µε οµοσεξουαλικά µηνύµατα του Hirschfeld, πυροβόλησαν και 

τραυµάτισαν πολλούς θεατές. Το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόµµα, εξέδωσε την επίσηµη 

άποψη του για την οµοσεξουαλικότητα το 1928:   

 

«∆εν είναι αναγκαίο να ζήσεις εσύ ή να ζήσω εγώ, αλλά είναι αναγκαίο να 

ζήσει ο Γερµανικός λαός. Και µπορεί να ζήσει αν µπορεί να παλέψει, γιατί η 

ζωή σηµαίνει πάλη. Και µπορεί να πολεµήσει µόνο αν διατηρεί την 

αρρενωπότητα του. Μπορεί να διατηρήσει την αρρενωπότητά του εάν εξασκεί 

την πειθαρχεία, ειδικά σε θέµατα αγάπης. Ο ελεύθερος έρωτας και η απόκλιση 

είναι µη-πειθαρχηµένα. Για αυτό και σας απορρίπτουµε, όπως θα 

απορρίπταµε οτιδήποτε βλάπτει το λαό µας». 

«Οποιοσδήποτε σκεφτεί ακόµα, οµοσεξουαλικό έρωτα είναι εχθρός µας». 

 

Μερικοί από τους Ναζί ήταν φυσικά οµοσεξουαλικοί οι ίδιοι αλλά θα ήταν 

επικίνδυνα αφελές να πιστέψει κάποιος ότι οι Ναζί ανέχονταν ποτέ την 

οµοσεξουαλικότητα. Ο Χίτλερ διέταξε την αποµάκρυνση από τον στρατό όλων τον 
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οµοσεξουαλικών, υπό το φόβο µιας µυστικής οργάνωσης του τρίτου φύλου, ενώ 

ανώτεροι αξιωµατικοί δολοφονήθηκαν. Παρότι η 30η του Ιούνη του 1934 σηµάδεψε 

την απαρχή των σφαγών των οµοσεξουαλικών, η ενεργή καταδίωξη είχε αρχίσει ένα 

χρόνο νωρίτερα, το 1933, όταν ο Χίτλερ έγινε η υπέρτατη νοµική εξουσία του Τρίτου 

Ράιχ και πέρασε νόµο που απαιτούσε την στείρωση όλων των οµοσεξουαλικών, 

σχιζοφρενών κ.α. Στην πραγµατικότητα οι οµοσεξουαλικοί ευνουχίζονταν εντελώς. 

 

Οι Ναζί πίστευαν τόσο πολύ στον µύθο του «µητρικού ενστίκτου» σε όλες τις 

γυναίκες και έτσι οι λεσβίες, παρότι αντιµετωπίζονταν µε περιφρόνηση, δεν 

διώχτηκαν και δεν εστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι λεσβίες, πίστευαν, 

ότι θα παραδίδονταν στο φυσικό τους ένστικτο της µητρότητας εάν τους δινόταν µισή 

ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση θα µπορούσαν να εξαναγκαστούν να µείνουν έγκυες, 

αν ήταν απαραίτητο. 

 

Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι οµοσεξουαλικοί υποβάλλονταν σε 

σκληρότερη εργασία, λιγότερο φαγητό και αυστηρότερη επιτήρηση από τους άλλους 

κρατούµενους. Όταν αισθάνονταν άρρωστοι δεν επιτρεπόταν να τους παρασχεθεί 

ιατρική βοήθεια και τους άφηναν να πεθάνουν ή τους σκότωναν µε υπερβολικές 

εναίσιµες δόσεις µορφίνης. 

 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, πολύ δύσκολα κάποιος από τους 

οµοσεξουαλικούς κρατούµενους επέζησε. Τα «ροζ τρίγωνα» απωθούνταν 

περιφρονητικά από τις άλλες οµάδες κρατουµένων, ενώ οι περισσότεροι µη-

οµοσεξουαλικοί κρατούµενοι που επέζησαν, ακόµα και σήµερα αρνούνται ότι 

γνώριζαν για τους οµοσεξουαλικούς συγκρατούµενούς τους.  

 

Μετά τον πόλεµο, οι οµοσεξουαλικοί αρνήθηκαν τις αποζηµιώσεις από την 

Γερµανική κυβέρνηση που δόθηκε στις άλλες οµάδες, καθώς θεωρούνταν ακόµα ως 

εγκληµατίες από τον Γερµανικό νόµο. Μπορούσαν να τους φυλακίσουν για 

«επαναλαµβανόµενες προσβολές» γι’ αυτό και τους είχαν καταγεγραµµένους σε 

«µοντέρνες» λίστες (www.infort.demon.co.uk/nazi.htm, ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  

 

Η Ιστορία Της Οµοσεξουαλικότητας Στην Ρωσία 

 

 

 Η µεσαιωνική Ρωσία φαίνεται ότι ήταν πολύ ανεκτική απέναντι στην 

οµοσεξουαλικότητα. Υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν οµοσεξουαλικά ζευγάρια στο 

Κίεβο, που χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα. Οι οµοσεξουαλικές πράξεις 

αντιµετωπίζονταν ως αµάρτηµα από την Ορθόδοξη εκκλησία, αλλά δεν υπήρχε 

κάποιος νοµικός φραγµός την εποχή εκείνη, ενώ και οι ίδιοι οι ιερείς φαίνονταν να 

ενοχλούνται µόνο από την οµοσεξουαλικότητα στα µοναστήρια. Ξένοι επισκέπτες 

στην µοσχοβίτικη Ρωσία του 16ου και 17ου αιώνα, επανειληµµένα εξέφραζαν την 

έκπληξη τους για το πόσο ανοιχτά εµφανιζόταν η οµοσεξουαλική έλξη µεταξύ 

ανδρών από όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

  

Οι πρώτοι νόµοι κατά των οµοσεξουαλικών πράξεων εµφανίστηκαν τον 18ο 

αιώνα, κατά την κυριαρχία του Μεγάλου Πέτρου., αλλά περιορίζονταν µόνο στα 

πλαίσια του στρατεύµατος και αφορούσαν µόνο τους στρατιώτες. Μέχρι το 1832 δεν 

υπήρχε κάποιος ποινικός νόµος. Την χρονιά όµως εκείνη, τέθηκε σε ισχύ το Άρθρο 

995, µε βάση το οποίο η «muzhelozhstvo» (δηλαδή οι άνδρες που ξαπλώνουν µε 

άλλους άνδρες, πράξη την οποία το δικαστικό σώµα θεωρούσε ως πρωκτική 

συνουσία) ήταν εγκληµατική πράξη, η οποία τιµωρείτο µε εξορία στην Σιβηρία µέχρι 

και 5 έτη. Παρόλα αυτά, ο νόµος εφαρµοζόταν σπάνια, ειδικά µεταξύ των άνω 

κοινωνικών τάξεων. Πολλοί επιφανείς διανοούµενοι του 19ου αιώνα επέδειξαν µια 

οµοσεξουαλική η αµφισεξουαλική ζωή όπως ο Peter Tchaikovsky.  

 

Στην αυγή του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε µια χαλάρωση στην εφαρµογή των 

νόµων σε συνδυασµό µε µια αύξηση της ανοχής και δηµόσιας προβολής. Η περίοδος 

µεταξύ 1905 και 1917, µεταξύ των επαναστάσεων, µπορούµε να πούµε ότι ήταν η 

ασηµένια εποχή της Ρωσικής λογοτεχνίας και η χρυσή εποχή για τους ρώσους 

οµοσεξουαλικούς. Πολύ σηµαντικές προσωπικότητας ζούσαν ανοιχτά την 

οµοσεξουαλική ζωή τους, συµπεριλαµβανοµένων και αρκετών µελών του 

Αυτοκρατορικού ∆ικαστηρίου.  
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Οι µελετητές διαφωνούν για την επίδραση της επανάστασης των µπολσεβίκων 

στα οµοσεξουαλικά δικαιώµατα.. µερικοί υποστηρίζουν ότι οι Σοβιετικοί ήταν 

πρωτεργάτες στην από-εγκληµατοποίηση του οµοσεξουαλικού έρωτα. Άλλοι ότι ο 

ασχετοσύνη των µπολσεβίκων και η αποστασιοποίηση τους από κάθε είδους ερωτική 

πράξη, συνέβαλε στην οπισθοδρόµηση του κινήµατος των οµοσεξουαλικών 

δικαιωµάτων. 

 

Στην πραγµατικότητα η Οκτωβριανή Επανάσταση διέγραψε όλο το ποινικό 

κώδικα και ο νέος Σοβιετικός Ποινικός Κώδικας του 1922 και 1926 αναίρεσε το 

άρθρο περί «muzhelozhstvo». Παρόλα αυτά οι νέες αυτές διατάξεις δεν σήµαναν και 

το τέλος των «διώξεων». Η τάση των Σοβιετικών για τις επιστήµες, σήµαινε ότι τώρα, 

τα οµοσεξουαλικά άτοµα έχριζαν ιατρικής και ψυχιατρικής παρακολούθησης, καθώς 

ήταν άρρωστα και έπρεπε να θεραπευτούν. 

 

Η σεξουαλική απελευθέρωση που ακολούθησε την Επανάσταση, κράτησε για 

πολύ λίγο. Και αυτό γιατί στις αρχές του 1930, άρχισε να εφαρµόζεται η Σταλινική 

πολιτική για την οικογένεια. Η οµοσεξουαλικότητα επανήλθε ως έγκληµα στα τέλη 

του 1933. χρησιµοποιήθηκε επίσης ως προπαγάνδα για το Σταλινικό καθεστώς, 

καθώς συνδέθηκε µε το Ναζισµό όταν οι σχέσεις Γερµανίας-Ρωσίας ήταν τεταµένες. 

Ο Gorgy γράφει: «εξολοθρεύστε τους οµοσεξουαλικούς και ο φασισµός θα 

εξαφανιστεί». 

 

Το νέο Άρθρο 121, το οποίο τιµωρούσε την «muzhelozhstvo» µε φυλάκιση 

έως 5 έτη, ακολουθήθηκε από διώξεις και φυλακίσεις. Ο αριθµός των ανδρών που 

συνελήφθησαν δεν είναι γνωστός, αλλά µέχρι το 1980 υπήρξαν περίπου 1000 

συλλήψεις κάθε χρόνο. Το άρθρο αυτό χρησιµοποιήθηκε επίσης από τους 

Σοβιετικούς, για να επεκταθεί η φυλάκιση κάποιων ατόµων και για τον έλεγχο των 

αντικαθεστωτικών. Η απειλή της προσαγωγής και φυλάκισης χρησιµοποιήθηκε 

επίσης από την αστυνοµία και την KGB, για τον εκβιασµό οµοσεξουαλικών ατόµων. 

Μια άλλη απειλή, κατά την περίοδο του1980, ήταν ορισµένες συµµορίες που είχαν ως 

δράση τους, να ληστεύουν και να δέρνουν οµοσεξουαλικούς άνδρες, συχνά µε την 

παραίνεση της αστυνοµίας. Γνώριζαν ότι αν τους έφερναν ενώπιον δικαστηρίου, θα 

φυλακίζονταν τα θύµατα όχι αυτοί.  
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Το 1984 µια χούφτα οµοσεξουαλικών ανδρών στο Λένινγκραντ, 

προσπάθησαν να δηµιουργήσουν την πρώτη οργάνωση οµοσεξουαλικών ανδρών, 

αλλά σύντοµα έπεσαν στα χέρια της KGB. Η πρώτη οργάνωση δηµιουργήθηκε το 

1989-90, επί Gorbachev. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επιτάχυνε την 

ανάπτυξη των οµοσεξουαλικών οργανώσεων. Σιγά, σιγά δηµιουργήθηκαν οι πρώτες 

ντίσκο οµοσεξουαλικών ατόµων και εµφανίστηκαν περισσότερες οµοσεξουαλικές 

εκδόσεις. Το 1993 ο νέος Ρωσικός Ποινικός Κώδικας, δεν περιείχε άρθρο όπως το 

121. οι άνδρες που είχαν φυλακιστεί υπό αυτό το άρθρο, άρχισαν να 

απελευθερώνονται. Ενώ η ζωή στην περιφέρεια παραµένει σκληρή για τους 

οµοσεξουαλικούς άνδρες, οι οµοσεξουαλικοί στις πόλεις αρχίζουν να δηµιουργούν 

µια κοινότητα (www.russiangayculture.com).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο   

 

Το Λεξιλόγιο Των Οµοσεξουαλικών Στην Ελλάδα Του 60’ Και 70’ 

 

  

Οι οµοσεξουαλικοί έχουν την ιδιαίτερη γλώσσα τους, µια συνθηµατική 

διάλεκτο, που διέπεται από τους ειδικούς κανόνες όλων των συνθηµατικών 

διαλέκτων. Η καλιαρντή, αν και είναι κάτι σαν τεχνητή γλώσσα, δεν δηµιουργήθηκε 

σε µια στιγµή. Πρόκειται για µια διάλεκτο, που µετατρέπει την τάξη των 

οµοσεξουαλικών σε ερµητική κάστα. Και πρόκειται για έναν απολύτως αµυντικό 

τρόπο έκφρασης, µε δικό του λεξιλόγιο, ιδιάζουσα ορθοφωνία και προφορά και 

επιπλέον ταχύτατη οµιλία. Φυσικά, η καλιαρντή ακολουθεί την γραµµατική και το 

συντακτικό της κοινής νεοελληνικής. Αυτό όµως δεν εµποδίζει την καλιαρντή από το 

να είναι µια «έξυπνη» και ιδιαίτερα πλαστική γλώσσα. Έχει ένα χαρακτηριστικό 

θέλγητρο, καθώς είναι µια γλώσσα που σε κάνει να χαµογελάς άθελά σου. Και αυτός 

είναι ο στόχος των οµοσεξουαλικών: προσπαθούν να αφοπλίσουν τον συνοµιλητή, 

γυρίζοντας την κουβέντα στο ευτράπελο. 

  

Από όσα γνωρίζουµε, η καλιαρντή τότε, δεν είχε µια ενιαία όψη, αλλά 

εµφανιζόταν σαν ένα σύνολο σε δύο επίπεδα: την απλή καλιαρντή και την λιαρντώ (ή 

ντούρα λιάρντα). Την πρώτη την χρησιµοποιούσαν λίγο πολύ όλοι οι 

οµοσεξουαλικοί, ενώ η δεύτερη ήταν σαν ένα είδος καθαρεύουσας και την 

χειρίζονταν ελάχιστοι. Το γεγονός µάλιστα ότι η γλώσσα αυτή οµιλείται µε 

ταχύτατους ρυθµούς, συντελεί στο ότι αν δεν είναι κάποιος οµοσεξουαλικό άτοµο, 

αδυνατεί να προφέρει σωστά τις λέξεις, που πάντα συνοδεύονται από κατάλληλες 

εύγλωττες χειρονοµίες, µορφασµούς και «γυναικωτές» στάσεις του κορµιού. 

 

Τα οµοσεξουαλικά άτοµα συνήθως χρησιµοποιούν ουσιαστικά και επίθετα 

θηλυκού γένους, όπου αρέσκονται να δίνουν ψευτολαϊκές ή ψευτοξενικές καταλήξεις. 

Μάλιστα, συχνά τα επίθετα έχουν µόνον θηλυκό γένος, που χρησιµοποιείται και αντί 

του αρσενικού. 

 

Επίσης τα άτοµα αυτά, σαν ωραιοπαθείς, έχουν άφθονες λέξεις για την 

οµορφιά ή την ασχήµια των ανθρώπων. Χαρακτηριστική είναι η σκληρότητα των 
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οµοσεξουαλικών ατόµων έναντι των ηλικιωµένων π.χ. σκελοσάλιαγκας, πουροζελές 

κ.α. 

 

Επίσης τα άτοµα αυτά έχουν ψευδώνυµα στην καλιαρντή, µερικά από τα 

οποία τα δίνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους και άλλα τους τα κολλάνε σαν παρατσούκλι. 

Συνήθως το κάθε όνοµα δηµιουργεί συνειρµό µε τον κάτοχο και τις ιδιότητές του, µε 

αποτέλεσµα να αναπολεί κανείς, ευθύς, το περί ου ο λόγος πρόσωπο π.χ. Οµηρία η 

βρώµη (επειδή εργάζεται στον ιππόδροµο), Μανόλια η κρι-κρι (γιατί είναι κρητικός), 

Ντίνα η ούχου (γιατί κολλάει σαν την γνωστή κόλλα UHU) κ.α.   

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι µειονότητες έχουν ανάγκη από τα στοιχεία που 

θα τους επιτρέψουν να υπάρχουν, να ξεχωρίζουν. Είναι ζήτηµα ταυτότ6ητας. Η 

γλώσσα προστατεύει. Είναι δική τους, µοναδική και αδιαπέραστη, όπως τα ρούχα 

τους ή τα φερσίµατά τους. Αυτή είναι µια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες που 

επιτελεί. Στα στενά δροµάκια περιοχών ή στα κακόφηµα µπαρ, η γλώσσα 

προσδιορίζει τα όρια και καθορίζει την κοινότητα. Προδιαγράφει την ασφάλεια και 

επισηµαίνει τον κίνδυνο. Η ερώτηση «µπενάβεις τα καλιαρντά;» που σηµαίνει οµιλείς 

τα καλιαρντά, είναι το σύνθηµα και η απάντηση «τζινάβω και µπενάβω» 

(=καταλαβαίνω και οµιλώ), είναι το παρασύνθηµα, που κατοχυρώνει την ασφάλεια 

του «στρατοπέδου». 

 

Τα καλιαρντά είναι µια γλώσσα του δρόµου, µια προφορική γλώσσα µε 

χιλιάδες λέξεις (οι καταγεγραµµένες φτάνουν τις τρεις χιλιάδες), ένα κοινωνικό 

φαινόµενο το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και δεν θα ήταν απορίας άξιον αν υπήρχε 

και στις µέρες µας, υπό άλλη µορφή ή τροποποιηµένη για να συνάδει µε τις 

σύγχρονες καταστάσεις (Η. Πετρόπουλος, 1993).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  

 

Το Ισλάµ και η Οµοσεξουαλικότητα 

 

 

Τι λέει το Ισλάµ για την οµοσεξουαλικότητα 

 

Ο προφήτης Μωάµεθ είχε ήδη µιλήσει για τα σηµάδια προσέγγισης της 

Τελευταίας Ηµέρας όπως η επέκταση της παράνοµης σεξουαλικής επαφής και η 

µείωση του αριθµού των ανδρών, ενώ ο αριθµός των γυναικών θα αυξηθεί µέχρι για 

κάθε άνδρα να αντιστοιχούν 50 γυναίκες, καθώς επίσης και η εξάπλωση των 

ασθενειών όταν οι άνθρωποι συµµετέχουν σε ασέλγεια. Σε µια άλλη γραφική 

δήλωση, ο προφήτης του Ισλάµ αναφέρεται να έχει πει:  «εάν ένας από αυτούς ήταν 

να έρθει σε σεξουαλική επαφή µε τη µητέρα του, θα το έκανες;» 

 
Το Ισλάµ διδάσκει ότι οι οµοφυλοφιλικές πράξεις είναι αµαρτωλές και 

τιµωρητέες από το Θεό. Αυτή η διδασκαλία προέρχεται όχι από τα ανθρώπινα όντα, 

αλλά από το δηµιουργό όλων των ανθρώπων. Ο Θεός µας λέει στις λέξεις του πώς 

τιµώρησε τους ανθρώπους του Λότ για την οµοσεξουαλική τους συµπεριφορά.   

 
Η ιστορία του προφήτη Λότ αναφέρεται σε διάφορα κορανικά κείµενα, ειδικά 

στο κεφάλαιο 26:160175 που λέει:   

 

«Οι άνθρωποι του Λότ απέρριψαν τους αποστόλους. Μπροστά σε όλους, ο 

αδελφός Λότ τους είπε: «∆εν θα φοβόµαστε (Το Θεό); Είµαι για εσάς ένας 

απόστολος αντάξιος πλήρης εµπιστοσύνης. Έτσι φοβηθείτε το Θεό και 

υπακούστε µε. Καµία ανταµοιβή δεν ζητώ από εσάς: η ανταµοιβή µου 

προέρχεται µόνο από τον Άρχοντα των κόσµων. Από όλα τα πλάσµατα στον 

κόσµο, εµείς θα πλησιάσουµε τα αρσενικά και θα αφήσουµε εκείνα που ο 

Θεός έχει δηµιουργήσει, για να είναι οι σύντροφοί µας;… Απεχθάνοµαι να 

κάνω σαν εσάς…».  

 

Από αυτά τα κείµενα, µαθαίνουµε ότι στο τέλος, ο Θεός έσωσε τον Λότ και το 

δίκαιο, της οικογένειάς του και έβρεξε στους υπόλοιπους ένα ντους θειαφιού. Αυτό 
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αναφέρεται στο κοράνι όχι µόνο χάριν των πληροφοριών, αλλά κυρίως για να 

χρησιµεύσει ως µια προειδοποίηση σε όποιον τολµά να επαναλάβει τέτοιες πράξεις. 

 

Οι µουσουλµάνοι θεωρούν ότι κάθε ανθρώπινη δράση έχει συνέπειες. Οι 

καλές ενέργειες συνεπάγονται καλά αποτελέσµατα και οι κακές ενέργειες 

συνεπάγονται κακές συνέπειες. Η ανθρώπινη εµπειρία µας έχει διδάξει ότι µια πηγή 

ανώτερης γνώσης µπορεί να έχει τεράστιο όφελος στους ανθρώπους. Ο Θεός, η πηγή 

όλης της γνώσης, µας προειδοποιεί για την τιµωρία του, εάν οι άνθρωποι διαπράξουν 

οµοφυλοφιλικές πράξεις. Έτσι προτείνεται να εστιάσουν την προσοχή τους και να 

µάθουν µε τον εύκολο τρόπο.  

 

Τέλος, τα σώµατα, µας δίνονται µε εµπιστοσύνη από το Θεό. Κανένας δεν 

πρέπει να χρησιµοποιήσει το σώµα του/της αντίθετα από ότι επιτρέπει ο δηµιουργός 

του. Οι συγκατατιθέµενοι ενήλικοι χρειάζονται επίσης τη συγκατάθεση του Θεού.  

 

 

Η Ισλαµική άποψη σχετικά µε την οµοσεξουαλικότητα 

 
 

Το Ισλάµ θεωρεί την οµοσεξουαλικότητα, ως σεξουαλική απόκλιση που 

οδηγεί σε µια διεστραµµένη πράξη που πηγαίνει ενάντια στη φυσική τάξη του Αλλάχ 

προοριζόµενος για την ανθρωπότητα. Είναι µια δωροδοκία της ανθρώπινης 

σεξουαλικότητας και ένα έγκληµα ενάντια στο αντίθετο φύλο. Εποµένως, το 

ισλαµικό shari'ah απαγορεύει αυστηρά την πρακτική αυτής της διεστραµµένης 

πράξης. Αυτό αναφέρεται σε πολλά κείµενα του ιερού κορανίου. 

 

Εποµένως, το οµοσεξουαλικό άτοµο, ως πρόσωπο που έχει αυτήν την 

σεξουαλική ώθηση δεν πρέπει να την ικανοποιήσει. Προκειµένου να διατηρηθεί η 

αγνότητα της µουσουλµανικής κοινωνίας, οι περισσότεροι µουσουλµάνοι 

διανοούµενοι αποφάσισαν ότι η τιµωρία για αυτήν την πράξη πρέπει να είναι: εκατό 

χτυπήµατα στο λαιµό για το άτοµο που δεν έχει παντρευτεί ποτέ και θάνατος δια 

λιθοβολισµού για το παντρεµένο άτοµο. Ακόµη, µερικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

είναι θάνατος και για τους δύο συνεργάτες, επειδή ο προφήτης, sallallaahu alayhe wa 

sallam, είπε:  «Θάνατο στον πράτων και σ’ αυτόν στον οποίον έγινε». 
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Είναι σηµαντικό να ειπωθεί, ότι η επιβολή των ισλαµικών τιµωριών είναι 

νόµιµη, µόνο για τον ισλαµιστή κυβερνήτη, στα ισλαµικά εδάφη αφού έχει 

εκπληρωθεί η οφειλόµενη διαδικασία του νόµου. ∆εν επιτρέπεται σε κανέναν, χωρίς 

την έγκριση του κυβερνήτη, να εφαρµόσει τέτοια µέτρα ακόµη και σε µια ισλαµική 

χώρα, πόσο µάλλον να τα εφαρµόσει σε άλλα κράτη. 

 
 
 
Η Θέση του Ισλάµ για την οµοσεξουαλικότητα  

 

 
 

Στη δύση, σήµερα, η οµοσεξουαλικότητα και ο λεσβιασµός έχουν 

µεταγλωττιστεί σε «εναλλακτικούς τρόπους ζωής», σε «προσωπική προτίµηση», «µια 

φυσική παραλλαγή» κ.α.. Όπου η ένωση των ψυχιάτρων θεώρησε την 

οµοσεξουαλικότητα µια ασθένεια, που συνέχεια αφαιρείται από τον κατάλογο και 

αντικαθίσταται από την οµοφοβία (η απέχθεια για τους οµοσεξουαλικούς και την 

οµοσεξουαλικότητα). Συνεπώς, το Ισλάµ και οι µουσουλµάνοι θεωρούνται 

αδιάλλακτοι και προκαταλαµβάνονται λόγω της συνεχούς αντίθεσής τους. Τα 

επιχειρήµατα υπέρ της ανοχής των οµοσεξουαλικών ατόµων είναι βασισµένα στην 

υπόθεση ότι η οµοσεξουαλική συµπεριφορά είναι βιολογικά βασισµένη και όχι 

µαθηµένη µόνο από την κοινωνία. 

 

Το Ισλάµ όµως θεωρεί ότι ένα τέτοιο επιχείρηµα δεν στέκει γιατί ο θεός δεν 

επιτρέπει τέτοιες πράξεις. Θα ήταν να αδιανόητο, για τους µουσουλµάνους, να 

σκεφθούν ότι ο Θεός δηµιούργησε τους οµοσεξουαλικούς ανθρώπους και στη 

συνέχεια καταδίκασε τις πράξεις τους. Γι’ αυτό, ο ισλαµικός νόµος καθοδηγεί τους 

γονείς να χωρίζουν τα παιδιά στα κρεβάτια τους από την ηλικία των δέκα 

προκειµένου να αποφευχθεί η σεξουαλική εµπειρία που µπορεί να προκύψει από τον 

πειραµατισµό της παιδικής ηλικίας. Τέτοια εµπειρία µπορεί να ενισχυθεί από επαφές 

στο σχολεία και µέσω της κακοποίησης από ενήλικο. Επίσης οι διακρίσεις µεταξύ του 

αρσενικού και του θηλυκού είναι πιο έντονες στις ισλαµικές διδασκαλίες. Ο 

προφήτης αναθεµάτισε τους άνδρες που µιµήθηκαν τις γυναίκες και τις γυναίκες που 

µιµήθηκαν τους άνδρες. Οµοσεξουαλικοί που έχουν τον έλεγχο της δυτικής 
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βιοµηχανίας µόδας προσπαθούν να θολώσουν τη διάκριση µεταξύ των αρσενικών και 

των θηλυκών προκειµένου να γίνει η συµπεριφορά τους πιο αποδεκτή. Συνεπώς, η 

µόδα των ανδρών έχει γίνει πιο θηλυκή στο ύφος και το χρώµα και οι γυναίκες 

φορούν τώρα κοστούµια, γραβάτες, καπέλα και παπούτσια που παραδοσιακά φορούν 

οι άνδρες. Αυτές οι διακρίσεις µπορεί να είναι σχετικές και να ποικίλουν από 

κοινωνία σε κοινωνία. Για παράδειγµα στην Σκοτία οι άνδρες φορούν την 

παραδοσιακή σκοτσέζικη φούστα. Στην Σκοτία όµως το γεγονός αυτό δεν αποτελεί 

µίµηση του θηλυκού, όπως σε άλλες χώρες, όπου µόνο οι γυναίκες φορούν τέτοιου 

είδους ενδύµατα.  

  
Θα πρέπει να είµαστε αφελείς, για να θεωρήσουµε ότι η κατάσταση που 

περιγράφεται ανωτέρω δεν θα έχει καµία επίδραση επάνω στο Ισλάµ και στους 

µουσουλµάνους, ειδικά για εκείνους που ζουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν εκθέσεις µουσουλµανικών οµοσεξουαλικών ενώσεων που έχουν αρχίσει 

µαζικά, να απαιτούν την καθιέρωση «οµοσεξουαλικών µουσουλµανικών τεµενών» 

στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Επίσης υπάρχει µια οµάδα που καθιέρωσε έναν ιστοχώρο 

και ένα δωµάτιο συνοµιλίας όπου ο πρόεδρος αυτής, έδωσε ένα αντίγραφο του 

κορανίου στον πρώτο ανοιχτά οµοσεξουαλικό αντιπρόσωπο του αµερικανικού 

κονγκρέσσου (www.islamic-paths.org, 2004). 

 

 

Το Hadith και η οµοσεξουαλικότητα 

 

 

Το Hadith είναι συλλογές ρητών που αποδίδονται στον Μωάµεθ. Στα Hadiths 

(ahadith) η σεξουαλική επαφή µεταξύ των αρσενικών καλείται «liwat». Ως 

παραδείγµατα αναφέρονται τα εξής: 

 

«Όταν ένας άνδρας επιβαίνει έναν άλλο άνδρα, ο θρόνος του Θεού τρέµει»   

 

Υπάρχει τουλάχιστον µια αναφορά λεσβιακής συµπεριφοράς που αναφέρεται στο 

Hadith:   
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«Η Sihaq (λεσβιακή σεξουαλική δραστηριότητα) των γυναικών είναι zina (παράνοµη 

σεξουαλική επαφή) µεταξύ τους» 

 

 

Προσκολληµένοι στις παραδόσεις, οι ορθόδοξοι µουσουλµάνοι γενικά υποστηρίζουν 

ότι τα κείµενα Hadith περιέχουν τα αυθεντικά ρητά του Μωάµεθ. Πολλοί 

φιλελεύθεροι µουσουλµάνοι αµφιβάλλουν για την αυθεντικότητα, τουλάχιστον 

µερικοί από τους.   

 

 

 Η µεταχείριση των οµοσεξουαλικών ατόµων στις ισλαµικές χώρες 

 

 

Σύµφωνα µε ένα τεύχος που παράγεται από την Al-Fatiha,  υπάρχει µια 

συναίνεση µεταξύ των ισλαµιστών µελετητών, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως 

ετεροσεξουαλικοί. Η οµοσεξουαλικότητα για τους µελετητές φαίνεται να είναι µια 

αµαρτωλή και διεστραµµένη απόκλιση από τον κανόνα. Όλα τα ισλαµικά σχολεία της 

σκέψης και της νοµολογίας θεωρούν τις οµοσεξουαλικές πράξεις παράνοµες. 

∆ιαφέρουν µόνον από την άποψη της ποινικής ρήτρας:   

 

Το  σχολείο Hanafite (που απαντάται αυτήν την περίοδο κυρίως στο νότο και την 

ανατολική Ασία) διδάσκει ότι καµία φυσική τιµωρία δεν επιτρέπεται  

 

Το Hanabalites, (που ακολουθείται ευρέως στον αραβικό κόσµο) διδάσκει ότι η 

αυστηρή τιµωρία επιτρέπεται  

 

Το Sha'fischool   της σκέψης (που απαντάται επίσης στον αραβικό κόσµο) απαιτεί 

ένα ελάχιστο αριθµό, 4 ενήλικων αρσενικών µαρτύρων προτού να κριθεί ένα 

πρόσωπο, ένοχο για οµοσεξουαλική πράξη. 

 

Η Αl-Fatiha υπολογίζει ότι 4.000 οµοσεξουαλικά άτοµα, έχουν εκτελεσθεί στο Ιράν 

από την επανάστασή του 1979. Επίσης έχουν καταγραφεί 10 δηµόσιες εκτελέσεις 

οµοσεξουαλικών ατόµων στο Αφγανιστάν από το στρατό των Ταλιµπάν. 
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∆ήλωση της  ισλαµικής κοινωνίας της Βόρειας Αµερικής (ISNA): 

 

Ο ∆ρ Muzammil Siddiqi του ISNA είπε:  «Η οµοσεξουαλικότητα είναι µια ηθική 

αναταραχή. Είναι µια ηθική ασθένεια, µια αµαρτία και µια διαφθορά...Κανένα άτοµο 

δεν είναι γεννηµένο οµοσεξουαλικό, ακριβώς όπως κανένα δεν γεννιέται κλέφτης, 

ψεύτης ή δολοφόνος. Οι άνθρωποι αποκτούν αυτές τις κακές συνήθειες λόγω της 

έλλειψης κατάλληλης καθοδήγησης και εκπαίδευσης».  

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι απαγορευµένο στο Ισλάµ. Η 

οµοσεξουαλικότητα είναι επικίνδυνη για την υγεία των ατόµων και για την κοινωνία. 

Είναι κύρια αιτία για τις επιβλαβέστερες και πιο µοιραίες ασθένειες. Είναι ατιµωτικό 

και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Υποβιβάζει ένα πρόσωπο. Το Ισλάµ 

διδάσκει ότι οι άνδρες πρέπει να είναι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να είναι 

γυναίκες. Η οµοσεξουαλικότητα στερεί έναν άνδρα από την ανδρική του ηλικία και 

µια γυναίκα από τη γυναικεία φύση της. Είναι ο πιο αφύσικος τρόπος ζωής. Η 

οµοσεξουαλικότητα οδηγεί στην καταστροφή της οικογενειακής ζωής».  

 

 

Πεποιθήσεις της ιστοσελίδας  www.islamic.org.uk: 

 

Έχουν απόψεις που είναι πολύ παρόµοιες µε εκείνες που έχει ο συντηρητικός 

χριστιανισµός:  

 

Η οµοσεξουαλικότητα θεωρείται αµάρτηµα στο Ισλάµ.  

Η οµοσεξουαλικότητα είναι ένα βαθύ λάθος.  

Οι άνθρωποι είναι όλοι εκ φύσεως ετεροσεξουαλικοί.  

Η οµοσεξουαλικότητα προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, ιδιαίτερα 

κοντά στο χρόνο της εφηβείας.  

Οι άνθρωποι µπορούν να ελέγξουν τις σκέψεις τους και να οδηγηθούν µακριά από 

την οµοσεξουαλικότητα.  

Η οµοσεξουαλικότητα είναι ένας επιλεγµένος σεξουαλικός προσανατολισµός.  

Οποιοσδήποτε οµοσεξουαλικός άνθρωπος, µπορεί να γίνει ετεροσεξουαλικός. 
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Οι θέσεις της Βρετανικής  µουσουλµανικής οµάδας - Muhajiroun 

 

 

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα RainbowNetwork.com, η βρετανική µουσουλµανική 

οµάδα  Al- Muhajiroun εξέδωσε µια καταδίκη σε θάνατο (θρησκευτικό διάταγµα) την 

16 Ιουλίου του 2001,  ενάντια σε µια µουσουλµανική οµοσεξουαλική οµάδα 

δικαιωµάτων, την Al- Fatiha . Η υποτιθέµενη καταδίκη σε θάνατο ανέφερε:   

 

«Η ίδια η ύπαρξη της Al- Fatiha είναι παράνοµη και τα µέλη αυτής της 

οργάνωσης είναι αποστάτες. ∆εν θα ανεχτεί ποτέ µια τέτοια οργάνωση το Ισλάµ και 

ποτέ µια τέτοια ασθένεια δεν θα συνδεθεί µε µια αληθινά ισλαµική κοινωνία ή άτοµο. 

Η ισλαµική απόφαση για τέτοιες πράξεις είναι θάνατος. Είναι ένα καθήκον των 

µουσουλµάνων να αποτρέψουν την έκφραση τέτοιων αντιλήψεων σε δηµόσιο ή 

ιδιωτικό χώρο»(www.religioustolerance.org, 2002, RainbowNetwork.com,2002, 

www.islamic.org.uk, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  

 

Η Ιστορικότητα Της Οµοσεξουαλικότητας Στην Ψυχολογία. 

 

 

Θεωρίες Για Την Οµοσεξουαλικότητα. 

 

Αν και πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί, δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί 

επιστηµονικά από τι καθορίζεται ο σεξουαλικός προσανατολισµός κάθε ατόµου. Ποια 

είναι τα αίτια που ένα άτοµο αισθάνεται άνδρας ή γυναίκα, αισθάνεται 

ετεροσεξουαλικός (εάν έλκεται σεξουαλικά από το άλλο φύλο), οµοσεξουαλικός (εάν 

έλκεται από το ίδιο φύλο) ή αµφισεξουαλικός (εάν έλκεται και από τα δύο φύλα); 

 

Οι περισσότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί µέχρι σήµερα προσεγγίζουν 

το θέµα, αποδίδοντας την οµοσεξουαλική προτίµηση σε ελλιπή ή ανάστροφη 

ταυτοποίηση του παιδιού µε τα γονεϊκά κυρίως πρότυπα, όπως θα δούµε παρακάτω. 

Έρευνες σε παιδιά αναθρεµµένα από οµοσεξουαλικούς γονείς έδειξαν ότι δεν 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες έκφρασης οµοσεξουαλικής προτίµησης από 

τα παιδιά µε ετεροσεξουαλικούς γονείς. Πιθανότατα, δηλαδή, η ανατροφή σε ένα 

τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον δεν επηρεάζει το σεξουαλικό προσανατολισµό του 

παιδιού διαφορετικά από ότι ένα παραδοσιακό. 

 

Υπάρχουν, επίσης, αρκετά παραδείγµατα που δείχνουν ότι µερικά άτοµα δε 

διατηρούν τον ίδιο αναγκαστικά σεξουαλικό προσανατολισµό για µεγάλη περίοδο της 

ζωής τους και έπειτα µε ή χωρίς τη συµβολή άλλων παραγόντων εµπλέκονται 

εκουσίως σε σχέσεις µε άτοµα του άλλου φύλου ή µπορεί να συµβεί και το αντίθετο. 

Η διάρκεια βέβαια και η µονιµότητα αυτής της αλλαγής προσανατολισµού εξαρτάται 

από το βάθος και την ισχύ των προηγούµενων εµπειριών και αυτήν των παρόντων και 

µελλοντικών εµπειριών. Φαίνεται πάντως ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός δεν 

καθορίζεται απόλυτα από τα χρωµοσώµατα και τα γονίδια και δεν είναι 

προκαθορισµένος από τον προγεννητικό ορµονικό «εµπλουτισµό» του εγκεφάλου. 

Επηρεάζεται επίσης και εξαρτάται σε σηµαντικό ποσοστό από τη µεταγεννητική 

κοινωνικοποίηση (Λαγουµίδου, 1996). 
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Ο Freud, υπέθετε ότι οµοσεξουαλικότητα και ναρκισσισµός είναι 

συνδεδεµένα, συγκεκριµένα έλεγε ότι: «Το ναρκισσιστικό αντικείµενο είναι το κλειδί 

για τον ψυχολογικό µηχανισµό αιτιολογίας της συγκεκριµένης σεξουαλικότητας 

(οµοσεξουαλικότητας)» (Freud, 1991). Είναι αποδεδειγµένο ότι το αγόρι στην 

προεφηβική ηλικία θεωρεί τον εαυτό του ως σεξουαλικό αντικείµενο που µπορεί να 

το αγαπήσει ερωτικά. Αργότερα, ψάχνει για κάποιο άλλο αντικείµενο αγάπης, όπως 

εκείνο, έτσι ώστε να το αγαπήσει, όπως αγάπησε αυτόν η µητέρα του (Λαγουµίδου, 

1996). 

 

 

Η Κλίµακα Του Kinsey. 

 

 

Ο Kinsey και οι συνεργάτες του, ασχολούµενοι µε την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα σε δηµοσίευση το 1948 υποστήριξαν ότι οι τύποι σεξουαλικής έλξης 

µπορούν να τοποθετηθούν σε µια συνεχή κλίµακα (ετερο-οµοσεξουαλική). Κατά την 

άποψη του ετεροσεξουαλικές και οµοσεξουαλικές τάσεις είναι ταυτόχρονα παρούσες 

στην πλειοψηφία των ανθρώπων και διαφέρουν µόνο στις σχετικές τους αναλογίες 

από άτοµο σε άτοµο. 

 

Με βάση αυτή τη λογική θεώρησε ότι µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων ήταν 

ετεροσεξουαλική κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα και/ή µόνο στη σεξουαλική της 

πρακτική, µια µικρή οµάδα ήταν αποκλειστικά οµοσεξουαλική και οι υπόλοιποι 

εµφάνιζαν διαφορές µεταξύ τους σχετικές αναλογίες ετερο-οµοσεξουαλικών τάσεων 

και πρακτικών. Η κλίµακα των επτά µονάδων (0-6) που χρησιµοποιήθηκε από τον 

Kinsey έχει αναφερθεί και χρησιµοποιηθεί σε αµέτρητα άρθρα, βιβλία και 

ανακοινώσεις, αλλά φαίνεται ότι ακόµη µπορεί και λειτουργεί ως εργαλείο της 

επιστήµης για την σεξουαλικότητα, σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Η κλίµακα έχει ως εξής (Λαγουµίδου, 1996): 

 

0. ∆εν υπάρχει καµία φυσική επαφή ή ερωτική επιθυµία ούτε έλξη για άτοµα του 

ιδίου φύλου. Η κοινωνικο-σεξουαλική ενεργοποίηση γίνεται αποκλειστικά µε άτοµα 

του αντίθετου φύλου. 
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1. Το άτοµο έχει λίγες και ευκαιριακές οµοσεξουαλικές επαφές, οι οποίες 

περιλαµβάνουν φυσική ή ψυχική επιδοκιµασία ή ευκαιριακή ψυχική έλξη χωρίς 

ψυχική επαφή. Τέτοιες οµοσεξουαλικές εµπειρίες βιώνονται µόνο µια φορά, δύο ή 

τουλάχιστον πολύ λίγες και είναι συγκρουόµενες µε τις ετεροφυλικές εµπειρίες. 

Μερικές φορές οι οµοσεξουαλικές «ενέργειες», στις οποίες λαµβάνει µέρος, έχουν 

σαν κίνητρο την περιέργεια ή µπορεί έµµεσα ή άµεσα να ξεκινάνε από άλλους στη 

διάρκεια του ύπνου, σε κατάσταση µέθης, ή κάτω από ειδικές συνθήκες. 

2. Τα άτοµα δεν έχουν απλώς ευκαιριακές οµοσεξουαλικές εµπειρίες, αλλά, 

παράλληλα, «απαντούν» µάλλον θετικά στην οµοσεξουαλική διέγερση. Οι 

ετεροσεξουαλικές εµπειρίες και/ή αντιδράσεις είναι περισσότερες από τις 

οµοσεξουαλικές εµπειρίες και/ή αντιδράσεις. Αυτή η περίπτωση είναι πιο συχνή 

µεταξύ νεότερων ανδρών, οι οποίοι δεν έχουν ακόµη αρκετές ευκαιρίες για 

ετεροσεξουαλικές εµπειρίες, ενώ ο προσανατολισµός τους είναι κατά κύριο λόγο 

ετεροσεξουαλικός. 

3. Τα άτοµα αυτής της οµάδας βρίσκονται στη µέση, µεταξύ οµοσεξουαλικού και 

ετεροσεξουαλικού προσανατολισµού και είναι σε «ίσο βαθµό» οµοσεξουαλικοί και 

ετεροσεξουαλικοί στην εµπειρία και/ή ψυχική αντίδραση. Γενικά, δέχονται, και 

εξίσου επιδιώκουν και τα δύο είδη επαφών και δεν έχουν έντονη προτίµηση σε 

κάποιο από τα δύο. «Μέλη» αυτής της οµάδας µπορεί να έχουν περισσότερες 

εµπειρίες του ενός είδους, αλλά να «απαντούν» θετικά στην ψυχική επαφή µε 

συντρόφους και από τα δύο φύλα. Απαντώνται περισσότερο µεταξύ άγαµων ανδρών, 

γιατί οι επαφές µε άνδρες είναι συχνά πιο εύκολες από ότι οι επαφές µε γυναίκες. Οι 

έγγαµοι άνδρες αυτής της οµάδας θεωρούν συχνά, ευκολότερη τη σχέση µε τη 

σύζυγό τους, ακόµα και αν µερικοί επιθυµούν εξίσου κάποια σχέση µε άτοµα του 

ιδίου φύλου. 

4. Άτοµα που εµφανίζουν περισσότερες δραστηριότητες και/ή ψυχική αντίδραση σε 

οµοσεξουαλικές σχέσεις, αλλά διατηρούν επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό 

ετεροσεξουαλικών δραστηριοτήτων και/ή «απαντούν» µάλλον θετικά στην 

ετεροσεξουαλική διέγερση. 

5. Σχεδόν αποκλειστικά οµοσεξουαλικοί, που έχουν ευκαιριακές εµπειρίες µε το 

αντίθετο φύλο. 

6. Άτοµα αποκλειστικά οµοσεξουαλικά και ως προς τις εµπειρίες τους και ως προς τις 

ψυχικές τους αντιδράσεις. 
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Στην προαναφερθείσα κλίµακα βασίστηκαν πολλοί ερευνητές που 

εργάστηκαν µετά το 1948. οι ερευνητές του Kinsey Institute  δίνουν έµφαση στη 

σηµασία της κλίµακας σαν µέσο κατανόησης της έννοιας της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς και των σεξουαλικών επιλογών του ατόµου. Σύµφωνα µε τον Kinsey 

οι άνδρες δεν αντιπροσωπεύουν δύο πληθυσµούς, ετεροσεξουαλικό και 

οµοσεξουαλικό και ότι δεν είναι όλα µαύρα και άσπρα. Βασικό στοιχείο στην 

ταξινόµηση αυτή είναι ότι η φύση σπάνια καθορίζει ακριβείς κατηγορίες, όπως κάνει 

µόνο ο άνθρωπος που τις ανακαλύπτει και προσπαθεί να τοποθετήσει τα γεγονότα σε 

χωριστά καλούπια. Ο Kinsey συνεχίζει λέγοντας ότι ο κόσµος έχει συνέχεια και 

συνάφεια και ότι όσο πιο γρήγορα το καταλάβουµε αυτό τόσο ευκολότερη θα γίνει η 

κατανόηση της σεξουαλικής και της ψυχικής ζωής του ανθρώπου (Λαγουµίδου, 

1996). 

 

Γεγονός είναι ότι η ιδιαιτερότητα των σεξουαλικών επιλογών κάθε ατόµου 

εµπεριέχει ή προσδίδει µια «ταυτότητα» ικανή να το εντάξει σε κοινωνικές οµάδες ή 

κατηγορίες, περιθωριακές ή µη. Ωστόσο η έµφαση του Kinsey στην ερωτική εµπειρία 

και δραστηριότητα τονίζει µόνο ένα κοµµάτι του θέµατος. Το 1986 µια οµάδα 

ερευνητών που συγκρότησε το Ινστιτούτο Kinsey, συµφώνησαν ότι η κλίµακα, παρά 

το ότι είναι ακόµη πολύ χρήσιµη, υποτιµά την αξία της αγάπης, του σεξουαλικού 

γοήτρου, της φαντασίας και της αυτό-αξιολόγησης του ατόµου, γιατί δε θέτει µε βάση 

και αυτά τα χαρακτηριστικά τα άτοµα σε διαφορετικές βαθµίδες της κλίµακας.  Για 

παράδειγµα, ένα άτοµο το οποίο έχει σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε άτοµα του 

αντίθετου φύλου, αλλά φαντάζεται πως έχει σεξουαλικές σχέσεις µε άτοµα του ίδιου 

φύλου, αυτός ή αυτή κατατάσσεται στην κλίµακα 0. Σε µια πιο περίπλοκη κλίµακα το 

άτοµο αυτό θα αντιπροσωπευόταν από το βαθµό 0 της κλίµακας µόνο ως προς το 

σεξουαλικό του σύντροφο, αλλά στο 1 έως 5 της κλίµακας ως προς το επίπεδο της 

φαντασίας του, σε σχέση µε το ποσοστό των σχετικών φαντασιώσεων. Στην 

πραγµατικότητα, οι ερευνητές υπαινίσσονται ότι µια από τις συνηθισµένες 

σεξουαλικές φαντασιώσεις των ετεροσεξουαλικών είναι η οµοσεξουαλική πράξη 

(Λαγουµίδου, 1996). 
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Παράγοντες Εµφάνισης Οµοσεξουαλικότητας. 

  

Κοινωνικές-πολιτισµικές Επιρροές. 

 

Αν και έχουν αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια κοινωνικο-πολιτισµικές 

συµπεριφορές που επέβαλλαν ή χρησιµοποιούσαν τις οµοσεξουαλικές σχέσεις για την 

επίτευξη διαφόρων στόχων και σκοπών, δεν αναφέρεται από τους µελετητές 

συσχέτιση των κοινωνικά επιβαλλόµενων οµοσεξουαλικών επαφών µε την υιοθέτηση 

σαφούς και µόνιµης οµοσεξουαλικής προτίµησης. 

 

Φαίνεται δε ότι, παρόλη την αναµφισβήτητη επιρροή του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, τόσο στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου όσο και στη 

διαµόρφωση και εδραίωση της ταυτότητας και του ρόλου 5του γένους, το ποσοστό 

ατόµων µε µόνιµο οµοσεξουαλικό προσανατολισµό παραµένει σταθερό. Βέβαια 

αλλάζει η δυνατότητα εκδήλωσης-έκφρασης ή µη, του προσανατολισµού αυτού. 

Όπως αναφέρει ο κοινωνιολόγος F. Whitam, που µελέτησε από κοντά και για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα οµοσεξουαλικές κοινότητες σε πολλές χώρες του κόσµου 

(Λαγουµίδου, 1996): 

 

α) Οι κοινωνικές νόρµες και κανόνες δε διευκολύνουν αλλά ούτε εµποδίζουν τις 

οµοσεξουαλικές τάσεις. 

β) Οµοσεξουαλικά άτοµα εµφανίζονται σε όλες τις κοινωνίες σεβαστού µεγέθους και 

µάλιστα σε ποσοστό σχεδόν ίδιο και σταθερό σε σχέση µε την κοινωνία και την 

εποχή. 

γ) Οµοσεξουαλικές υποκουλτούρες εµφανίζονται σε κάθε κοινωνία µε αρκετό 

πληθυσµό 

δ) Οµοσεξουαλικά άτοµα από διαφορετικές κοινωνίες εµφανίζουν µεταξύ τους 

αρκετές οµοιότητες στα ενδιαφέροντα και τη συµπεριφορά 

ε) Σε όλες τις κοινωνίες παρατηρείται ένα ανάλογο συνεχές µεταξύ «αρρενωπών» και 

«θηλυπρεπών» οµοσεξουαλικών. 

 

 

 

 

 68



Οικογενειακές επιρροές και σχετικές θεωρίες 

 

α) Ο ρόλος του πατέρα 

 

Σύµφωνα µε τον Joseph Nicolosi (1991), η οµοσεξουαλικότητα είναι ένα 

αναπτυξιακό πρόβληµα που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε προβληµατικές 

οικογενειακές σχέσεις, κυρίως µεταξύ πατέρα και γιου. Έτσι το αγόρι δεν ενσαρκώνει 

πλήρως την ανδρική ταυτότητα και αναπτύσσει την οµοσεξουαλικότητα. Μια από τις 

πιο σηµαντικές αποστολές του πατέρα είναι να διαφυλάξει το παιδί ενάντια στην 

τάση της µητέρας να παρατείνει την σχέση µητέρας-βρέφους. Η σχέση αυτή µεταξύ 

µητέρας και παιδιού είναι τόσο πρωτογενής, ολοκληρωτική και αποκλειστική που η 

παρουσία του πατέρα µπορεί να χρειαστεί να γίνει «τραυµατική» για να την 

εξαλείψει. Κατά αυτόν τον τρόπο ο πατέρας υποδεικνύει στον γιο του ότι µπορεί να 

διατηρήσει µια στενή αλλά αυτόνοµη σχέση µε την µητέρα του.  

 

Η αποτυχία φυλετικής ταυτοποίησης µε τον πατέρα µπορεί να οφείλονται σε 

πολλούς παράγοντας, συµπεριλαµβανοµένων των εξής (Joseph Nicolosi, 1991): 

1) Πιο ανταποδοτική η σχέση µε την µητέρα. Η θεωρία της µάθησης µας δείχνει ότι οι 

αµοιβές (π.χ. φροντίδα και θετική ενίσχυση) παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στη 

διαδικασία ταυτοποίησης. Μπορούµε να δούµε πως το αγόρι µπορεί να είναι 

διστακτικό να αποχωριστεί την ταύτιση µε την µητέρα όταν ο πατέρας προσφέρει 

λιγότερες ανταµοιβές. 

2) Έλλειψη ενός εξέχοντα πατέρα. Η ικανότητα του πατέρα να προωθεί την αρσενική 

ταύτιση στο γιο του εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον η παρουσία του ως 

δυναµικής επιρροής µέσα στο σπίτι και δεύτερον, η ζεστασιά του, η διαθεσιµότητα 

του και η συµπόνια. Ίσως η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό το 

συνδυασµό ικανοτήτων είναι «εξέχοντα» 

3) Αποτυχία ενθάρρυνσης της αυτονοµίας. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει δύο 

τοµείς: την διαµόρφωση αυτόνοµης ταυτότητας (µαζί µε την ανάπτυξη µιας αίσθησης 

προσωπικής δυναµικής) και την ταύτιση µε το βιολογικό φύλο. 

4) Απουσία του πατέρα. Ένας αριθµός µελετών δείχνει ότι η απουσία του πατέρα 

µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στην εξάρτηση, έλλειψη διεκδικητικότητας  και/ή 

ασθενή ανδρική ταυτότητα. Σε µια έρευνα δεκαοχτώ παιδιών Νορβηγών ναυτικών 

που ήταν µακριά από το σπίτι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, τα αγόρια έδειξαν µια 
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γενική ανωριµότητα, φτωχή προσαρµογή σε σχέση µε τους συνοµηλίκους και 

δυνατότερη αντίσταση απέναντι στην ταύτιση µε τον πατέρα. 

 

Παρότι οι ετεροσεξουαλικοί άνδρες µπορεί να περιγράφουν τον πατέρα τους 

ως µη συµπαθητικό, οι οµοσεξουαλικοί είναι πιο αποφασιστικοί στην απόρριψη του 

πατέρα ως πρότυπο. Η πλειοψηφία των οµοσεξουαλικών ανδρών αναφέρει ότι στη 

διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας ένιωθαν τον πατέρα τους «απόµακρο». Σύµφωνα 

µε τον Joseph Nokolosi (1991), κανένας οµοσεξουαλικός πελάτης του δε είχε ποτέ 

σωµατική φιλονικία µε τον πατέρα του. Συνήθως η επιθετικότητά τους εκφράζεται 

έµµεσα ως µνησικακία, σιγοβράζουσα έχθρα, αδύναµο θυµό και µια αίσθηση 

ανωτερότητας. Εκτός από κάποια ξεσπάσµατα ο οµοσεξουαλικός γιος είναι µάλλον 

απίθανο να εκφράσει έναν ανυπόκριτο, «πλήρη» θυµό απέναντι στον πατέρα του. 

 

β) Ο ρόλος της µητέρας 

 

Οι οµοσεξουαλικοί έχει για καιρό υποστηριχθεί ότι έχουν µητέρες που είναι 

υπερπροστατευτικές και δυναµικές. Η επιρροή της µητέρας πάντως, δεν φαίνεται να 

υπονοµεύει την σχέση πατέρα-γιου και να σαµποτάρει την αυτονοµία του αγοριού, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αυτονοµίας του φύλου. Η µητέρα µέσα από έρευνες 

που έχουν γίνει φαίνεται ότι παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο µεταξύ 2 και 5 ετών του 

αγοριού. 

 

Παράγοντες όπως η άσχηµη ψυχολογική κατάσταση κατά την εγκυµοσύνη, 

όπως επίσης και κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών, οι ανωµαλίες στην 

ταυτότητα του γένους, οι κρίσεις στον γάµο, το διαζύγιο ή η εγκατάλειψη από τον 

σύζυγο, είναι µερικοί από τους οποίους µπορούν να διαταράξουν την σχέση της 

µητέρας µε το γιο της. 

 

Οι γυναίκες αυτές, συχνά περιγράφουν τους του γιους τους ως πολύ 

καλύτερους από άλλα αγόρια, ευγενικούς, λιγότερο επιθετικούς, µε φαντασία, 

έξυπνους και ευαίσθητους. Θεωρώντας τα υπόλοιπα αγόρια επιθετικά, ζωηρά και ότι 

προκαλούν προβλήµατα, ακολουθούν µια δικιά τους λογική, απαγορεύοντας στους 

γιους τους να παίζουν µε άλλα αγόρια της ηλικίας τους. Ανίκανες να διαχωρίσουν το 
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επικίνδυνο παιχνίδι από το απλώς ζωηρό, επιθετικό φτάνουν στο σηµείο να κρίνουν 

και να υποτιµούν τα άλλα αγόρια ακόµη και µπροστά στους γιους τους. 

 

Επίσης έχει αναφερθεί ότι πολλές αυτές της µητέρες εκφράζονται συχνά µε 

επιθετικότητα για τους άνδρες, δείχνοντας ένα καλυµµένο και ανοιχτό φόβο-άγχος 

για τους άνδρες, όπως επίσης και περιφρόνηση για τον εαυτό τους. Έχει παρατηρηθεί, 

σε έρευνα της Sonia Marantz το 1984, ότι διπλάσιες τουλάχιστον µητέρες 

οµοσεξουαλικών, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, εκφράζονταν αρνητικά, τόσο για 

τον πατέρα τους όσο και για τον άνδρα τους, χρησιµοποιώντας µάλιστα τις ίδιες 

περίπου λέξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις,  που αναφέρθηκαν, οι µητέρες περιγράφονται 

από τη S. Marantz ως: 1) εξαρτηµένες από το γιο, 2) µε δυσκολίες στο χωρισµό, 3) µη 

αποδεχόµενες τις σχέσεις του γιου µε άλλους ανθρώπους και 4) ως άτοµα αυταρχικά, 

καταπιεστικά, 5) δύσκολα αποδεχόµενες το δικαίωµα του γιου τους να έχει 

διαφορετική από αυτές διάθεση. Τα πέντε αυτά στοιχεία συµπεριφοράς (διαφορετικά 

από την οµάδα ελέγχου) δίνουν την εικόνα µιας µητέρας που άµεσα και έµµεσα 

ελαττώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ανεξάρτητης προσωπικότητας του γιου της 

(Λαγουµίδου, 1996). 

 

γ) Το τριαδικό σύστηµα 

 

Ο Winnicot (J. Nicolosi, 1991), υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα, 

όπως βρέφος» αλλά στην πραγµατικότητα είναι «µητέρα, πατέρας και βρέφος, όπου 

όλοι ζουν µαζί». Το «τριαδικό σύστηµα», που καθιερώθηκε στην έρευνα για την 

οµοσεξουαλικότητα από τον Bieber (1962), περιγράφει την θεωρία ότι η µητέρα, ο 

πατέρας και ο γιος µαζί συµβάλλουν στην οµοσεξουαλική ανάπτυξη. Αναφέρεται σε 

µια έντονα συναισθηµατική, δυναµική, κτητική µητέρα σε συνδυασµό µε έναν 

απόµακρο, ασυναίσθητο και απορριπτικό πατέρα. Υπάρχουν πληθώρα συνδυασµών 

του βασικού τριαδικού συστήµατος. Μερικές από τις εκδοχές του τριαδικού 

συστήµατος που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα τις οµοσεξουαλικότητας είναι οι 

εξής (Bieber, 1962, J. Nicoloci, 1991): 

 

α) Η µητέρα πολύ στοργική και ο πατέρας είναι απών ή συναισθηµατικά απόµακρος. 

β) Η µητέρα πολύ ελεγκτική και στενά δεµένη, ενώ ο πατέρας είναι αποκοµµένος και 

απορριπτικός. 
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γ) Η µητέρα είναι κυρίαρχη, ο πατέρας παθητικός ή απών. 

δ) Η µητέρα υπερπροστατευτική ή κτητική και οι σχέσεις µε τον πατέρα είναι φτωχές 

ή αδιάφορες. 

ε) Μη φυσιολογικά έντονη σχέση µε την µητέρα και µη ικανοποιητική σχέση µε τον 

πατέρα. 

 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι µια µητέρα που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 

ή ακόµα χειραγωγεί το παιδί µπορεί να µην είναι κυριαρχικός-επιβλητικός τύπος 

προσωπικότητας. Πολλές µητέρες οµοσεξουαλικών ανθρώπων, ήταν ευαίσθητες, 

αγχώδεις και θα µπορούσαµε να πούµε ότι η προσωπικότητά τους είναι «αδύναµη», 

αλλά ως συνέπεια της αδυναµίας τους, επιβάλλουν µια δυνατή επιρροή χειραγώγησης 

στους γιους τους. 

 

Βιολογικές Θεωρίες  

 

Πολλοί διακεκριµένοι σεξολόγοι κατά την τελευταία εκατονταετία πίστευαν 

ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός έχει βιολογική ή γενετική βάση. Την άποψη 

αυτή συµµερίστηκε ο von Kraft-Ebing το 1901, ο Ellis το 1922, ο  Hirschfeld το 1936 

και ο Freud το 1959. Ο Ellis υποστήριζε ότι όποια θεωρία αιτιολόγησης της 

οµοσεξουαλικότητας αφήνει απέξω τον κληρονοµικό παράγοντα, δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτή (R.P.Cabaj&T.S.Stein, 1996). Το 1962 ο Dorner, εκτέλεσε την πειραµατική 

οµοσεξουαλικότητα σε ζώα, από την οποία αντλούµε ορισµένα ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα: 

 

«Υπάρχει το κέντρο αρσενικής συµπεριφοράς και το κέντρο θηλυκής 

συµπεριφοράς στο ίδιο ζώο, ανεξάρτητα φύλου. Και τα δύο κέντρα ερεθίζονται και 

από τις δύο γεννητικές ορµόνες, δηλαδή τα οιστρογόνα και τα ανδρογόνα. Η 

ανατοµική θέση των κέντρων αυτών έχει καθοριστεί µε µεγάλη ακρίβεια και 

βρίσκονται σε δύο διαφορετικά σηµεία του υποθαλάµου. Αυτή η διπλή 

αντιπροσώπευση επιτρέπει σε κάθε ζώο, θηλυκό ή αρσενικό, να πραγµατοποιεί τη µια 

ή την άλλη σεξουαλική συµπεριφορά. Παραµένει όµως άγνωστο γιατί η αρσενική 

συµπεριφορά είναι πιο εύκολη στο αρσενικό ζώο και η θηλυκή πιο εύκολη στο 

θηλυκό ζώο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το νευρικό σύστηµα του αρσενικού είναι 

λιγότερο ευαίσθητο στις θηλυκές ορµόνες από το νευρικό σύστηµα του θηλυκού. Η 
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ευαισθησία του νευρικού συστήµατος του αρσενικού ζώου στα οιστρογόνα αυξάνεται 

κατά πολύ αν ευνουχιστεί κατά τις πρώτες µέρες της ζωής του, έτσι ώστε να 

παραµείνει ο εγκέφαλος χωρίς ανδρογονική επίδραση» (Χ. Κιτροµηλίδου-Ζήρα, 

1982).  

 

Οι κοινωνιοβιολόγοι από την άλλη προτείνουν µια αναπτυξιακή-γενετική 

εξήγηση της οµοσεξουαλικότητας. Αυτή η υπόθεση υπονοεί ότι ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός είναι περισσότερο χαρακτηρισµός παρά έκφραση των γενετικών 

σεξουαλικών και αισθηµατικών κινήτρων.  

 

Οι κοινωνιοβιολόγοι διακηρύσσοντας τη «νέα σύνθεση» µε πρωτεργάτη των 

E. O. Wilson, το 1975 έδωσαν µια πιθανή εξήγηση για την κατανόηση και την 

ανάπτυξη της διαπροσωπικής συµπεριφοράς ανάµεσα σε όλα τα κοινωνικά ζώα και 

ειδικότερα τον άνθρωπο. Στο περιοδικό On Human Nature το 1978, ο Wilson, 

εκφράζει την άποψη ότι η οµοσεξουαλικότητα ίσως είναι ένα βιολογικά 

«φυσιολογικός» χαρακτήρας που έχει τη ρίζα του σε ένα σηµαντικό γεγονός στην 

αρχή της κοινωνικής ένταξης του ανθρώπου. Ο ίδιος µας αναφέρει ότι «οι 

οµοσεξουαλικοί ίσως είναι οι γενετικοί φορείς µερικών ανθρώπινων σπάνιων 

ορµών». Οι Wilson, Weinrich και Ruse, ασχολούµενοι µε την έρευνα του «πως 

καθορίζεται ο σεξουαλικός προσανατολισµός», θεώρησαν την ανθρώπινη 

οµοσεξουαλική συµπεριφορά ως αντίδραση µε αναπτυσσόµενο χαρακτήρα. Η πρώτη 

υπόθεση προϋποθέτει µια γενετική βάση. Η δεύτερη προϋποθέτει πλεονεκτήµατα 

προσδόκιµης επιβίωσης, καθώς και δυνατότητες ανακύκλωσης αυτών των 

χαρακτηριστικών (Λαγουµίδου, 1995).  

 

 

Ψυχαναλυτικές Θεωρίες 

 

 

Επειδή ο Freud δεν έγραψε κάποιο έργο που να ασχολείται εξ’  ολοκλήρου µε 

την ανδρική οµοσεξουαλικότητα, κάποιος πρέπει να ανατρέξει σε πολλές εργασίες 

για να βρει µια ολοκληρωµένη άποψη για αυτό το θέµα. Ο Lewes το 1998 έκανε µια 

τέτοια εργασία και πρότεινε ότι ο Freud είχε τέσσερις θεωρίες για την ανδρική 

οµοσεξουαλικότητα, δύο από τις οποίες θα παρουσιαστούν εδώ. 
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Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, το νεαρό αγόρι έχει µια φυσιολογικό δεσµό 

µε την µητέρα του, αλλά αυτή εµπλέκεται πολύ µε αυτό. Αυτή η στενή σχέση είναι 

υπερεθιστική για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού και οδηγεί σε µια υπερ-

λιµπιτική «επένδυση» στα γεννητικά του όργανα, το οποίο έχει ως συνέπεια να 

υπεραξιολογήσει το πέος του. Επειδή υπέθετε ότι και η µητέρα του έχει πέος, 

φοβάται ότι θα χάσει το δικό του όταν µαθαίνει ότι η µητέρα του δεν έχει. Η σκέψη 

της µητέρας χωρίς πέος του προκαλεί το άγχος του ευνουχισµού. Το γεγονός αυτό 

προκαλεί ακόµα πιο σοβαρό δέσιµο µε την µητέρα και στη συνέχεια αναζητεί µια 

συµβιβαστική λύση στο ερωτικό του αντικείµενο: ένα αγόρι µε θηλυπρεπή εµφάνιση. 

Έτσι ο οµοσεξουαλικός άνδρας προσπαθεί να βρει την µητέρα που πίστευε ότι 

κάποτε είχε πέος, για να µειώσει το άγχος ευνουχισµού. 

 

Η δεύτερη θεωρία προϋποθέτει την απουσία του πατέρα ή έναν απρόσιτο 

πατέρα. Υπάρχει και εδώ ένας πολύ στενός δεσµός µε την µητέρα που οδηγεί σε 

υπερεκτίµηση των γεννητικών οργάνων του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση όµως 

δεν υπάρχει σύνδεση του ερωτικού δεσµού µε το άγχος ευνουχισµού. Λόγω της 

υπερεµπλοκής της µητέρας, αρνείται να εγκαταλείψει τον ερωτικό δεσµό µαζί της 

όπως θα περίµενε κάποιος σε ένα ετεροσεξουαλικό παιδί. Το ετεροσεξουαλικό παιδί 

θα εγκατέλειπε το δέσιµο µε τη µητέρα , θα ταυτιζόταν µε τον πατέρα και θα 

αναζητούσε ένα ερωτικό αντικείµενο σαν τη µητέρα. Για να διατηρήσει, λοιπόν, την 

σχέση αυτή µε τη µητέρα, το µελλοντικά οµοσεξουαλικό αγόρι, ασυνείδητα 

ταυτίζεται µαζί της και επιλέγει σεξουαλικά αντικείµενα που να του µοιάζουν. Αυτή 

είναι η εξήγηση του Freud για την οµοσεξουαλικότητα του da Vinci’s. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ο Freud συνέδεσε την οµοσεξουαλικότητα µε τον ναρκισσισµό (R. P. 

Cabaj, T. S. Stein, 1996). 

 

Ο Freud δεν θεωρούσε ότι η έκδηλη οµοσεξουαλικότητα είναι ασθένεια και 

αυτό γιατί δεν εµπλεκόταν κάποια εσωτερική σύγκρουση ενώ ήταν επίσης 

απαισιόδοξος για την θεραπεία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απόψεις και άλλων 

υποστηρικτών την ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης στην οµοσεξουαλικότητα. 

 

Ο Abraham, για παράδειγµα, περιέγραψε την οµοσεξουαλικότητα ως µια 

προσπάθεια να αντισταθµιστεί η αποτυχία στην υπερπήδηση του Οιδιπόδειου 
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συµπλέγµατος, υποκαθιστώντας τον πατέρα µε ερωτικό αντικείµενο. Ο Ernest Jones 

τόνισε δύο πλευρές: έναν ασυνήθιστα δυνατό στοµατικό ερωτισµό και µια 

ασυνήθιστη τάση σαδισµού. Η Anna Freud επικεντρώθηκε στην σύγκρουση µεταξύ 

των επιθυµιών για ενεργητικούς και παθητικούς ρόλους, ως τον κύριο παράγοντα για 

τους µηχανισµούς ταυτοποίησης. 

 

Η Melanie Klein, της οποίας την γνώµη συµµερίζεται και ο Bergler, κατέδειξε 

το στοµατικό στάδιο ως το πιο καθοριστικό για την ανάπτυξη οµοσεξουαλικής 

συµπεριφοράς. Στην ανάλυση της µε παιδιά βρήκε ότι το στοµατικό στάδιο επηρεάζει 

όλα τα επόµενα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, όχι από την άποψη ότι 

προσφέρει λίγα στοιχεία για το φαλλικό στάδιο, αλλά ότι καθορίζει την ίδια την φύση 

της γενετήσιας οργάνωσης. Για παράδειγµα, οι στοµατικές δυσανασχετήσεις του 

νήπιου είναι αποτέλεσµα των καννιβαλιστικών φαντασιώσεων προς το στήθος της 

µητέρας αλλά και προς την ίδια την µητέρα ως άτοµο. Επειδή τα παιδιά προβάλλουν 

τα συναισθήµατά τους και τις φαντασιώσεις τους, έτσι βλέπουν και τον εξωτερικό 

κόσµο ως «κανιβαλικό» και αναπτύσσει φόβους για αντικείµενα που βρίσκονται στον 

κόσµο αυτό. Ο κόλπος που ασυνείδητα εξισώνεται µε το στόµα, έρχεται να 

αναπαραστήσει το ευνουχισµένο όργανο. Τέτοιες προλήψεις έχουν ως συνέπεια την 

αποφυγή του ετεροσεξουαλικού αντικειµένου και µόνο µια σχέση µε έναν άνδρα, του 

οποίου τα γεννητικά όργανα αναπαριστούν το στήθος, είναι κατάλληλη ως 

σεξουαλικό αντικείµενο. Οι καθοριστικοί παράγοντες ήταν έτσι ανεπτυγµένοι από 

την Klein, σε προγενέστερα επίπεδα από ότι ο είχε αντιληφθεί ο Freud. 

 

Ο Harry Stack Sullivan είχε µια παρόµοια αντίληψη. Έγραψε ότι η στοµατική 

περιοχή εµπλέκεται σε πληθώρα λειτουργιών, στον βαθµό που είναι ίσως η κεντρική 

δεξαµενή, η κύρια οδός της εξέλιξης του εαυτού. 

 

Ο Bychowsky αποδίδει την οµοσεξουαλικότητα ως το αποτέλεσµα, όχι µόνο 

της σεξουαλικής ανάπτυξης, αλλά και στην ανάπτυξη του εγώ και του υπερεγώ, τα 

οποία αντιπροσωπεύουν τις ατοµικές εµπειρίες µε την πραγµατικότητα και µε τους 

γονείς σε µη σεξουαλικά επίπεδα. 

 

Η Karen Horney, εστίασε την προσοχή της στην σηµασία των µη 

σεξουαλικών αναγκών στην σεξουαλική δραστηριότητα. Οι παρατηρήσεις τις πάνω 
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στην οµοσεξουαλικότητα, βασίστηκαν στην παρακολούθηση αµφισεξουαλικών 

ατόµων, στα οποία βρήκε την ύπαρξη αναγκών για κατάκτηση και υποταγή, ή 

ανάγκες να ευχαριστήσουν, σε τέτοιο βαθµό, που το σεξ µε τον σύντροφο γίνεται ένα 

ασήµαντο θέµα.. τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια γίνονται µέρος της οµοσεξουαλικής 

προσωπικότητας. Επιπρόσθετα, η Horney, σκέφτηκε ότι ο οµοσεξουαλικός έχει 

τέτοιο φόβο µη τραυµατιστεί η νευρωτική του υπερηφάνειά που αποσύρεται από τον 

ανταγωνισµό µε κάποιον ισότιµό του και αναχαιτίζει µια ετεροσεξουαλική γοητεία. 

 

Η Clara Thomson, που συµµεριζόταν την άποψη του Sullivan, παροµοίασε 

τον όρο οµοσεξουαλικότητα µε ένα καλάθι απορριµµάτων στο οποίο συναθροίζονται 

όλα τα φιλικά και εχθρικά συναισθήµατα προς άτοµα του ιδίου φύλου. Θεώρησε ότι 

η οµοσεξουαλικότητα δεν είναι µια συγκεκριµένη έννοια αλλά ένα σύµπτωµα 

προβλήµατος του χαρακτήρα. ∆ηλαδή υποστηρίζει ότι η οµοσεξουαλικότητα είναι 

µια συνέπεια της εξάρτησης, της εχθρότητας, των συµπεριφορών απέναντι σε φιλικά 

ή άλλου είδους πρόσωπα, όλα καµουφλαρισµένα και εκφρασµένα σε οµοσεξουαλικές 

σχέσεις και επίσης ότι η οµοσεξουαλικότητα εξαφανίζεται καθώς λύνονται τα γενικά 

προβλήµατα του χαρακτήρα. 

 

Η αντίληψη του Silverberg, για την «αληθινή» οµοσεξουαλικότητα είναι ίδια 

µε του Freud, ότι είναι δηλαδή συνέπεια του Οιδιπόδειου συµπλέγµατος. Η 

οµοσεξουαλικότητα από την πλευρά του Silverberg είναι µια ασυνείδητη 

«µανούβρα» για να χωριστούν οι γονείς και να δεθεί µε τον πατέρα συµβολικά, στην 

οµοσεξουαλική σχέση και έτσι να µην είναι ο πατέρας διαθέσιµος για τη µητέρα. 

Αυτή η σεξουαλική λύση επιλέγεται λόγω της ασυνείδητης ιδέας ότι η γονική 

σεξουαλικότητα καθορίζεται από τον πατέρα και την επιµονή του για φαλλική 

ικανοποίηση. Ο οµοσεξουαλικός από την πλευρά του προσφέρει τον εαυτό του στον 

συµβολικό πατέρα ως ένα υποκατάστατο για την µητέρα και έτσι να παρέµβει στην 

σεξουαλική σχέση των γονέων (Irving Bieber, 1962). 
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Οι Μελέτες Της J. C. Smirgel Για Την Γυναικεία Οµοσεξουαλικότητα 

 

 

Στις κλινικές τις µελέτες, η Smirgel (1991), αναλύει περιπτώσεις «παθητικής» 

γυναικείας οµοσεξουαλικότητας µέσω του ψυχαναλυτικού προτύπου εστιάζοντας 

στις αναπαραστάσεις πρωτίστως του πατέρα και µετέπειτα της µητέρας, θεωρώντας 

την σχέση πατέρα-κόρης ως το θεµέλιο λίθο για την επιδίωξη οµοσεξουαλικών 

σχέσεων από µια γυναίκα. 

 

Στο κλινικό υλικό που είχε συγκεντρώσει ανακάλυψε ότι στις γυναίκες αυτές 

ο πατέρας δεν είναι ούτε εξιδανικευµένος ούτε επιθυµητός: είναι απεχθής. 

Περιγράφεται ως άτοµο απωθητικό, θορυβώδες, χυδαίο και βίαιο. Αµφισβητούνται 

επίσης οι φαλλικές του ιδιότητες καθώς περιγράφεται ως ανεπαρκής και ανίκανος ως 

άνδρας. Επίσης η πατρική µορφή προξενεί αισθήµατα φόβου, δίνοντας την εντύπωση 

ότι πρόκειται για µικρά κορίτσια που ζούνε µε το φόβο µήπως τους επιτεθεί ή µήπως 

διεισδύσει µέσα τους ο πατέρας. Εποµένως το κορίτσι δεν επιθυµεί πλέον το φαλλό 

του πατέρα και του προσάπτει όλα τα χαρακτηριστικά της «κακής» µητέρας.  

 

Η µητέρα λοιπόν ανάγεται σε ένα µη συγκρουσιακό αντικείµενο. 

Περιγράφεται µε υπερβολικά εξιδανικευµένο τρόπο και συνήθως θεωρείται όµορφη 

προικισµένη και σαγηνευτική. Έτσι, πολύ σύντοµα βιώνεται σαν να είναι αυτό που 

δεν είναι η κόρη της- κατάσταση ανισότητας που γίνεται παραδεκτή χωρίς 

αµφισβήτηση. ∆εν υπάρχει φθόνος απέναντί της. Εξάλλου σκιαγραφείται ως µορφή 

που προσφέρει πλήρη ασφάλεια απέναντι στους κινδύνους που µπορούν να 

απειλήσουν την κόρη. Συγχρόνως, η ίδια η µητέρα βιώνεται σαν να είναι εκτεθειµένη 

σε κίνδυνο.  

 

Σε καµία από τις περιπτώσεις η Smirgel δεν παρατήρησε το παραµικρό 

συνειδητό συναίσθηµα, εκ µέρους του κοριτσιού, ότι η µητέρα µπορεί να 

ολοκληρωθεί κατέχοντας τον πατέρα ως αντικείµενο αγάπης. Από την άλλη πλευρά, 

η συνειδητή επιθυµία θα µπορούσε να αναχθεί σε µια ευχή ριζικής εξάλειψης του 

πατέρα αλλά και κάθε άνδρα και στην εγκαθίδρυση µιας τρυφερής και διαρκούς 

σχέσης µεταξύ µητέρας και κόρης. Αυτή η σχέση µπορεί να εστιάζει αποκλειστικά 
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στην µητέρα και άλλες φορές να µετατίθεται σε γυναίκες σεξουαλικούς συντρόφους 

που λειτουργούν ως µητρικό υποκατάστατο (J. C. Smirgel, 1991).  

 

 

Η Ιστορία Της διάγνωσης Και Θεραπείας Της Οµοσεξουαλικότητας. 

 

 

Για πολλά χρόνια, η οµοσεξουαλικότητα και η αµφισεξουαλικότητα 

υποτίθεται ότι ήταν ψυχικές ασθένειες. Η µελέτη της Hooker (1957) ήταν η πρώτη 

που εξέτασε αυτήν την υπόθεση. ∆εν βρήκε καµία διαφορά µεταξύ των µη κλινικών 

δειγµάτων των ετεροφυλόφιλων και οµοφυλοφιλικών ατόµων στις απαντήσεις των 

προβολικών τεστ. Οι µεταγενέστερες µελέτες δεν παρουσίασαν καµία διαφορά 

µεταξύ των ετεροσεξουαλικών και των οµοσεξουαλικών οµάδων στις µετρήσεις των 

γνωστικών ικανοτήτων, της ψυχικής υγείας και του αυτοσεβασµού.  Επίσης η 

Fox(1996) δεν βρήκε κανένα στοιχείο ψυχοπαθολογίας στις µη κλινικές µελέτες των 

αµφισεξουαλικών ανδρών και γυναικών. Περαιτέρω, έχει προκύψει ένας εκτενής 

όγκος βιβλιογραφίας που προσδιορίζει λίγες σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

ετεροσεξουαλικών, οµοσεξουαλικών και αµφισεξουαλικών ανθρώπων σε ένα ευρύ 

φάσµα µεταβλητών που συνδέονται µε τη γενική ψυχολογική λειτουργία. Όταν οι 

µελέτες έβρισκαν διαφορές µεταξύ των οµοσεξουαλικών και ετεροσεξουαλικών όσον 

αφορά την ψυχολογική λειτουργία, αυτές οι διαφορές έχουν αποδοθεί στα 

αποτελέσµατα της πίεσης-στρες σχετικά µε το στιγµατισµό του σεξουαλικού τους 

προσανατολισµού. Αυτό το στρες µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένο κίνδυνο 

αποπειρών αυτοκτονίας, κατάχρησης ουσιών και συναισθηµατικών διαταραχών.  

  

H βιβλιογραφία, που ταξινοµεί την οµοσεξουαλικότητα και την 

αµφισεξουαλικότητα ως ψυχική ασθένεια, έχει βρεθεί ότι είναι µεθοδολογικά 

ασθενείς. Ο Gonsiorek (1991) αναθεώρησε αυτήν την βιβλιογραφία και βρήκε 

σοβαρές µεθοδολογικές αδυναµίες, συµπεριλαµβανοµένου του ασαφούς καθορισµού 

των όρων, ανακριβής ταξινόµηση των θεµάτων, ακατάλληλη σύγκριση των οµάδων, 

ανακόλουθες διαδικασίες δειγµατοληψίας, άγνοια των συγχεόµενων κοινωνικών 

παραγόντων και αµφισβητούµενα αποτελέσµατα µετρήσεων. Τα αποτελέσµατα από 

αυτές τις εσφαλµένες µελέτες έχουν χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις θεωρίες 

της οµοσεξουαλικότητας ως ψυχικής ασθένεια ή/και να σταµατήσει /αναχαιτιστεί η 
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ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη. Αν και αυτές οι µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

η οµοσεξουαλικότητα είναι µια ψυχική νόσος, δεν έχουν καµία έγκυρη εµπειρική 

υποστήριξη και χρησιµεύουν ως βάση για τις πεποιθήσεις που οδηγούν σε ανακριβείς 

αναπαραστάσεις των λεσβιών, των οµοσεξουαλικών και αµφισεξουαλικών ανθρώπων 

(www.apa.com).  

 

 

Η θετική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία µε τους οµοσεξουαλικούς ανθρώπους   

 

 

Ο σχηµατισµός των οµοσεξουαλικών συµβουλευτικών κέντρων υπήρξε ένα 

από τα σηµαντικότερα βήµατα προς την παροχή µιας εναλλακτικής µορφής 

προσέγγισης των οµοσεξουαλικών ανθρώπων.  Στις αρχές της δεκαετίας του '70, τα 

οµοσεξουαλικά συµβουλευτικά κέντρα διαµορφώθηκαν στη Νέα Υόρκη, τη 

Φιλαδέλφεια, το Πίτσµπουργκ, τη Βοστόνη, το Σιάτλ και τη Μινεάπολη. Παρείχαν 

χαµηλού κόστους υπηρεσία στους οµοσεξουαλικούς ανθρώπους που δοκίµαζαν το 

συναισθηµατικό κίνδυνο αλλά δεν θέλησαν να αλλάξουν το σεξουαλικό 

προσανατολισµό τους. Κατά συνέπεια, αυτές οι υπηρεσίες κλινικών διακρίθηκαν από 

την παθολογία-ψυχοθεραπεία που προσφέρθηκε σε άλλες κλινικές. Εκτιµώντας ότι 

προηγουµένως η επαγγελµατική κοινότητα ήταν βασανισµένη µε την αιτιολογία και 

τη θεραπεία της οµοσεξουαλικότητας, τα οµοσεξουαλικά συµβουλευτικά κέντρα 

αγνόησαν αυτά τα ζητήµατα και θεράπευσαν το πρόσωπο. Σύµφωνα µε τον Malyon, 

η εύθυµος-καταφατική ψυχοθεραπεία, που εφαρµόζεται στα κέντρα αυτά, προσπαθεί 

να οδηγήσει το άτοµο να δεχτεί την οµοσεξουαλικότητα ως σταθερή ανθρώπινη 

δυνατότητα και να ανακουφίσει τα επιβλαβή αποτελέσµατα της εσωτερικοποιηµένης 

οµοφοβίας. Τα κέντρα αυτά παρείχαν επίσης στους οµοσεξουαλικούς επαγγελµατίες 

την ευκαιρία να µάθουν περισσότερα, για τα συναισθηµατικά προβλήµατα των 

οµοσεξουαλικών ανθρώπων και να συναντηθούν µε άλλους οµοσεξουαλικούς 

επαγγελµατίες.  

 

Τα θεµέλια για αυτά τα οµοσεξουαλικά συµβουλευτικά κέντρα προήλθαν 

από δύο πηγές. Ο πρώτος ήταν η οµοσεξουαλική κίνηση απελευθέρωσης. Η 

δεύτερη και σηµαντικότερη πηγή για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου ήταν η 

άνοδος της έρευνας των φύλων ως επιστηµονικός κλάδος, όπως αντιπροσωπεύεται 
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από την εργασία του Kinsey και των συναδέλφων του. Το ίδρυµα Kinsey παρείχε 

τις πρώτες σηµαντικές µελέτες της σεξουαλικής συµπεριφοράς που ολοκληρώ-

θηκαν, πάντα στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε την τεκµηρίωση πραγµατικής 

σεξουαλικής εµπειρίας ανδρών και γυναικών. Αυτοί οι ερευνητές δηµοσίευσαν το 

υλικό τους σε µια χορωδία «θυµού» από τις παραδοσιακές θρησκευτικές και 

ψυχιατρικές οµάδες, οι οποίες αντέδρασαν, παραδείγµατος χάριν, στα 

συµπεράσµατα όπως το ότι ένα τρίτο του ενήλικου ανδρικού πληθυσµού είχαν 

αναπτύξει κάποια οµοσεξουαλική δραστηριότητα από την εφηβεία. 

 

Η βιβλιογραφία στην ψυχοθεραπεία µε τους οµοσεξουαλικούς ανθρώπους 

από την αφαίρεση της οµοσεξουαλικότητας από το κατάλογο διαγνώσεων των 

ψυχικών ασθενειών το 1973 µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιοχές. Ο πρώτος 

ενδιαφέρεται για την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων άγχους. Αυτοί οι 

παράγοντες άγχους περιλαµβάνουν την οµοφοβία, τις σχέσεις στις οικογένειες, τα 

παιδιά που εξαρτώνται ακόµα από τους γονείς, τα αστικά  και νόµιµα  δικαιώµατα, 

το «βγαίνοντας», τα προβλήµατα των εφήβων, τα εµπόδια στην επιτυχή διάκριση των 

σχέσεων αγάπης και την πρόσφατη επιδηµία του επίκτητου συνδρόµου ανεπάρκειας 

αντισωµάτων (AIDS). Αυτό το υλικό καθορίζει τις διάφορες πηγές πίεσης και 

προτείνει τους τρόπους να ανακουφιστεί.  

 

Η αντιµετώπιση ενός µεροληπτικού κόσµου είναι το κεντρικό θέµα σε όλη 

την βιβλιογραφία που αναφέρεται ανωτέρω και ο ρόλος του θεράποντος είναι συχνά 

αυτός ενός συνηγόρου. Ο οµοφυλοφιλικός ή λεσβιακός θεράπων µπορεί να είναι 

ανοικτός για τη σεξουαλική ταυτότητά του/της πιστεύοντας ότι το να βγει είναι ένα 

σηµαντικό µέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και για το θεράποντα και για τον 

ασθενή. Υπάρχουν, ωστόσο διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 

ο θεράπων πρέπει να είναι ανοικτός για τη ζωή του/της, συµπεριλαµβανοµένου του 

σεξουαλικού προσανατολισµού. Εκείνοι οι επαγγελµατίες που απασχολούνται σε 

δηµόσιους οργανισµούς σωστά ανησυχούν ότι οι κοινοποιήσεις του σεξουαλικού 

προσανατολισµού τους θα οδηγήσουν στη διάκριση, από το εποπτικό προσωπικό. 

 

Σε µια δεύτερη περιοχή της βιβλιογραφίας, οι προσπάθειες εστιάζονται στο να 

καθοριστούν οι εσωτερικές ψυχολογικές διαδικασίες που συνδέονται µε το 

συναισθηµατικό πόνο των οµοσεξουαλικών ανθρώπων και αρσενικό και θηλυκό. Οι 
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µεγαλύτεροι αριθµοί εγγράφων που δηµοσιεύονται σε αυτήν την περιοχή είναι για τα 

αποτελέσµατα της χαµηλών πωλώ-εκτίµησης και του πωλώ-µίσους, ή τι έχει κληθεί 

«εσωτερικοποιηµένη οµοφοβία». Άλλα θέµατα περιλαµβάνουν τις συναισθηµατικές 

διαταραχές, τα σεξουαλικά προβλήµατα, τη προσχώρηση σε λεσβιακή σχέση, το 

σχηµατισµό ταυτότητας και τους όρους των διαχωριστικών γραµµών 

(www.apa.com).  

 

 

Στάση Της Αµερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας Απέναντι Στην 

Οµοσεξουαλικότητα Και Αµφισεξουαλικότητα. 

  

 

Όλες οι σηµαντικές Αµερικανικές ενώσεις ψυχικής υγείας έχουν βεβαιώσει 

ότι η οµοσεξουαλικότητα δεν είναι ψυχική ασθένεια. Το 1975, η Αµερικανική 

Ψυχολογική Εταιρεία (APA) ώθησε όλους τους ψυχολόγους «να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες στην αφαίρεση του στίγµατος που συνδέθηκε µε τον οµοσεξουαλικό 

προσανατολισµό». Στη συνέχεια, η APA και όλες οι άλλες σηµαντικές ενώσεις 

ψυχικής υγείας εξέδωσαν διάφορα ψηφίσµατα και πολιτικές δηλώσεις που 

βασίστηκαν σε αυτήν την βασική αρχή, η οποία έχει ενσωµατωθεί επίσης στους 

ηθικούς τους κώδικές.  

  

Κατά συνέπεια, οι ψυχολόγοι βεβαιώνουν ότι ο οµοσεξουαλικός ή ο 

αµφισεξουαλικός προσανατολισµός δεν είναι µια ψυχική νόσος (APA, 1998). «Στις 

σχετικές µε την εργασία δραστηριότητές τους, οι ψυχολόγοι δεν συµµετέχουν στην 

άδικη διάκριση βασισµένη... στο σεξουαλικό προσανατολισµό...» (APA, 1992). 

Επιπλέον, οι ψυχολόγοι βοηθούν τους πελάτες στην υπερνίκηση των αποτελεσµάτων 

του στιγµατισµού που µπορούν να οδηγήσουν σε συναισθηµατικό στρες.  
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Οδηγίες για την ψυχοθεραπεία µε τη λεσβία, τον οµοσεξουαλικό και τον 

αµφισεξουαλικό πελάτη 

  

 

Το 1975, η Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) ενέκρινε ένα ψήφισµα 

δηλώνοντας ότι «η οµοσεξουαλικότητα δεν υπονοεί αυτό καθ' εαυτό καµία 

εξασθένιση στην κρίση, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, ή τις γενικές κοινωνικές ή 

επαγγελµατικές ικανότητες» µετά από µια αυστηρή απόφασης του 1973, της 

Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας να αφαιρέσει την οµοσεξουαλικότητα από τον 

κατάλογο ψυχικών διαταραχών του (Αµερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1974). Πάνω 

από 25 έτη αργότερα οι επιπτώσεις αυτού του ψηφίσµατος πρέπει ακόµα να 

εφαρµοστούν πλήρως στην πράξη. Πολλοί από αυτούς τους συντάκτες προτείνουν ότι 

υπάρχει ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελµατιών ψυχικής 

υγείας σε αυτήν την περιοχή. Το παρόν έγγραφο προορίζεται να βοηθήσει τους 

ψυχολόγους στην επιδίωξη και χρησιµοποίηση της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στη µεταχείρισή των πελατών τους που είναι λεσβίες, οµοσεξουαλικοί 

και αµφισεξουαλικοί. 

 

Οι συγκεκριµένοι στόχοι αυτών των οδηγιών είναι να παρασχεθούν στους 

επαγγελµατίες  (1) ένα πλαίσιο αναφοράς για τη µεταχείριση της λεσβίας, του 

οµοσεξουαλικού και του αµφισεξουαλικού πελάτη και (2) οι βασικές πληροφορίες 

και συµπληρωµατικές αναφορές στους τοµείς της αξιολόγησης, της επέµβασης, της 

ταυτότητας, των σχέσεων και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ψυχολόγων. 

Αυτές οι οδηγίες στηρίζονται στις ηθικές αρχές της Αµερικανικής Ψυχολογικής 

Εταιρείας των ψυχολόγων (APA, 1992), τον κώδικα δεοντολογίας  και άλλες 

πολιτικές της APA και πολιτικές άλλων οργανώσεων ψυχικής υγείας.  

  

Ο όρος «οδηγίες» αναφέρεται στις δηλώσεις, τις δηλώσεις, ή τις δηλώσεις που 

προτείνουν ή συστήνουν συγκεκριµένη επαγγελµατική συµπεριφορά, προσπαθούν ή 

διευθύνουν τους ψυχολόγους. Οι οδηγίες διαφέρουν από τα πρότυπα δεδοµένου ότι 

τα πρότυπα είναι υποχρεωτικά και µπορούν να συνοδευτούν από έναν µηχανισµό 

επιβολής. Κατά συνέπεια, αυτές οι οδηγίες είναι εθελοντικές στην πρόθεση. 

Προορίζονται να διευκολύνουν τη συνεχή και συστηµατική ανάπτυξη του 

επαγγέλµατος και να βοηθήσουν στην θεµελίωση ενός υψηλού επίπεδου 
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επαγγελµατικής πρακτικής από τους ψυχολόγους. Αυτές οι οδηγίες δεν προορίζονται 

για υποχρεωτικές ούτε είναι εξαντλητικές και µπορεί να µην ισχύουν για κάθε 

κλινική κατάσταση. ∆εν πρέπει να ιδωθούν  σαν οριστικοί και δεν προορίζονται για 

να προηγηθούν της κρίσης των ψυχολόγων.  

 

Αυτές οι οδηγίες έχουν οργανωθεί σε τέσσερα τµήµατα: (1) Στάση απέναντι 

στην οµοσεξουαλικότητα και αµφισεξουαλικότητα, (2) σχέσεων και οικογενειών, (3) 

ζητηµάτων ποικιλοµορφίας και (4) εκπαίδευσης. Οι οδηγίες λοιπόν είναι οι εξής:   

 

Στάση απέναντι στην οµοσεξουαλικότητα και αµφισεξουαλικότητα 

 

Οδηγία 1. Οι ψυχολόγοι καταλαβαίνουν ότι η οµοσεξουαλικότητα και η 

αµφισεξουαλικότητα δεν είναι ενδεικτικές της ψυχικής ασθένειας.  

Οδηγία 2. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν πώς οι τοποθετήσεις και η 

γνώση τους για λεσβιακά, οµοσεξουαλικά και αµφισεξουαλικά ζητήµατα µπορούν να 

συσχετίζονται µε την αξιολόγηση και την επεξεργασία και να επιδιώξουν συµβουλές 

ή να κάνουν τις κατάλληλες παραποµπές όταν χρειάζεται.   

Οδηγία 3. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν τους τρόπους µε τους οποίους ο 

κοινωνικός στιγµατισµός (δηλ., προκατάληψη, διάκριση και βία) θέτει τους 

κινδύνους για τη ψυχική υγεία και την ευηµερία της λεσβίας, του οµοσεξουαλικού 

και του αµφισεξουαλικού πελάτη.   

Οδηγία 4. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς οι ανακριβείς ή επιβλαβείς 

απόψεις για την οµοσεξουαλικότητα ή την αµφισεξουαλικότητα µπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στην πορεία του πελάτη κατά την θεραπεία και τη θεραπευτική 

διαδικασία.  

 

Σχέσεις και Οικογένειες 

 

Οδηγία 5. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να είναι γνώστες και να σέβονται τη σηµασία 

των λεσβιακών, οµοσεξουαλικών και αµφισεξουαλικών σχέσεων.   

Οδηγία 6. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν τις ιδιαίτερες περιστάσεις και 

τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι γονείς που είναι λεσβίες, οµοσεξουαλικοί και 

τους αµφισεξουαλικοί.   
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Οδηγία 7. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι οι οικογένειες λεσβιών, οµοσεξουαλικών 

και αµφισεξουαλικών ανθρώπων µπορεί να περιλαµβάνουν ανθρώπους που δεν 

συνδέονται νόµιµα ή βιολογικά.   

Οδηγία 8. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς ο οµοσεξουαλικός ή 

αµφισεξουαλικός προσανατολισµός ενός προσώπου µπορεί να ασκήσει επίδραση 

στην οικογένειά προέλευσης του/της και σχέσης του/της  µε την οικογένεια 

προέλευσης του/της.  

 

Ζητήµατα Ποικιλοµορφίας. 

 

Οδηγία 9. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ζητήµατα ή τις 

προκλήσεις ζωής που βιώνονται από τη λεσβία, τον οµοσεξουαλικό και τον 

αµφισεξουαλικό που είναι µέλη φυλετικών και εθνικών µειονοτήτων που 

συσχετίζονται µε πολλαπλάσιους και συχνά συγκρουόµενους πολιτιστικούς κανόνες, 

αξίες και πεποιθήσεις.   

Οδηγία 10. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις 

που βιώνονται από τα αµφισεξουαλικά άτοµα.   

Οδηγία 11.Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να καταλάβουν τα ειδικά προβλήµατα και τους 

κινδύνους που υπάρχουν για τη λεσβία, τον οµοσεξουαλικό και τον αµφισεξουαλικό 

στη νεολαία.   

Οδηγία 12. Οι ψυχολόγοι εξετάζουν τις γενεαλογικές διαφορές µέσα στον πληθυσµό 

των λεσβιών, των οµοσεξουαλικών και των αµφισεξουαλικών και τις ιδιαίτερες 

προκλήσεις που µπορούν να βιωθούν από τους παλαιότερους ενηλίκους που είναι 

λεσβίες, οµοσεξουαλικοί και αµφισεξουαλικοί.  

Οδηγία 13. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις 

που βιώνονται από τις λεσβίες, τους οµοσεξουαλικούς και τα αµφισεξουαλικά άτοµα 

µε φυσικές, αισθητηριακές, ή/και γνωστικές/συναισθηµατικές ειδικές ανάγκες.  

 

Εκπαίδευση. 

 

Οδηγία 14. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν την παροχή επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για ζητήµατα που αφορούν τις λεσβίες, τους οµοσεξουαλικούς και τα 

αµφισεξουαλικά άτοµα.   
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Οδηγία 15.Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αυξάνουν τη γνώση και την κατανόηση 

τους για την οµοσεξουαλικότητα και την αµφισεξουαλικότητα µέσω της 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισής, επίβλεψης και διαβουλεύσεων.   

Οδηγία 16. Οι ψυχολόγοι καταβάλλουν λογικές προσπάθειες να εξοικειωθούν µε τη 

σχετική-για τη λεσβία, τον οµοσεξουαλικό και τον αµφισεξουαλικό-ψυχική υγεία, 

εκπαιδευτικούς και κοινοτικούς πόρους (www.apa.com). 

 

Κλείνοντας, ο Κώδικας ηθικής ζητά από τους ψυχολόγους «... προσπαθήστε 

να γνωρίζετε τις πεποιθήσεις σας, τις αξίες, τις ανάγκες, τα όρια σας και την επίδραση 

αυτών, στην εργασία σας» (APA, 1992). Αυτή η αρχή απεικονίζεται στα 

επιµορφωτικά προγράµµατα και το εκπαιδευτικό υλικό για τους ψυχολόγους. 

Περαιτέρω οι ψυχολόγοι ωθούνται από τον Κώδικα ηθικής να αξιολογήσουν τις 

ικανότητές τους και τους περιορισµούς της πείρας τους- ειδικά στην µεταχείριση των 

οµάδων που έχουν αυτά τα διακριτικά χαρακτηριστικά. Χωρίς ένα υψηλό επίπεδο 

συνειδητοποίησης για τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις ανάγκες και τους περιορισµούς 

τους, οι ψυχολόγοι µπορεί να εµποδίσουν την πρόοδο ενός πελάτη στην 

ψυχοθεραπεία. Η αξιολόγηση και η µεταχείριση της λεσβίας, του οµοσεξουαλικού 

και των αµφισεξουαλικών πελατών µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από τις ρητές ή 

υπονοούµενες αρνητικές στάσεις των θεραπευτών (www.apa.com) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 85



Επίλογος 

 

 

Κατά την πορεία της ιστορίας, βλέπουµε λοιπόν, ότι υπήρξαν διάφορες 

αντιδράσεις έναντι του φαινοµένου της οµοσεξουαλικότητας. Οι αντιδράσεις αυτές 

εκτός από την διαχρονική τους διαφοροποίηση, διαφέρουν και από πολιτισµό σε 

πολιτισµό ή ακόµα και από κοινωνία σε κοινωνία. Συµπεραίνουµε ότι οι 

οµοσεξουαλικοί άνθρωποι κρίνονταν ανάλογα µε τις αξίες και τα πιστεύω της 

εκάστοτε κοινωνίας που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, συµπεριλαµβανοµένης και 

της θρησκείας. 

 

Το γεγονός είναι ότι η οµοσεξουαλικότητα αποτελεί διαχρονικό φαινόµενο, 

που φαίνεται να έχει τις ρίζες του στην προϊστορία του ανθρώπου και εν γένει στην 

ίδια την φύση. Εποµένως κανένας δεν µπορεί να απορρίψει αυτούς τους ανθρώπους 

λόγω της ιδιαιτερότητας του σεξουαλικού τους προσανατολισµού, αν αυτό είναι 

ιδιαιτερότητα και δεν αποτελεί κάτι «φυσιολογικό», µέσα στην µακροχρόνια εξέλιξη 

της φύσης. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η φύση έχει δηµιουργήσει 

αρρώστιες, καταστροφές και πλάσµατα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ποιος όµως 

δεν µας διαβεβαιώνει ότι η φύση εξελίσσεται και δηµιουργεί όπως η ίδια 

δηµιουργήθηκε για να κάνει. 

 

Ποιος είναι αυτός που θα µπορούσε να κρίνει «αντικειµενικά», αν δεχθούµε 

ότι υφίσταται αυτός ο όρος για το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης ή και για το ζωικό 

βασίλειο, καθώς παρατηρούνται και εκεί οµοσεξουαλικά φαινόµενα, τι είναι 

«φυσιολογικό» και τι όχι. Το πιστεύω µου είναι ότι όλοι έχουν δικαίωµα και 

δικαιώµατα στη ζωή. 
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