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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Αηζζάλνµαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε 

φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, κε ζέκα νη 

νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ απηέο ιακβάλνπλ απφ ην παξειζφλ 

κέρξη ηελ ζχγρξνε επνρή, ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Πξψηα απφ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ Κ. Ησάλλε 

Νέζηνξνο πνπ  κνπ  έδσζε  ηε  δπλαηφηεηα  λα  αζρνιεζψ  κε  έλα  ηφζν ελδηαθέξνλ 

θαη δηαρξνληθφ ζέκα. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζεκαληηθή ηνπο βνήζεηα, ππνκνλή θαη 

ππνζηήξημε φια απηφ ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ, δελ ζα είρα ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηηο νινθιεξψζσ ρσξίο απηνχο.  ε απηνχο, πνπ κε ηελ θαζεκεξηή ηνπο 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ζεηηθή ηνπο ζθέςε, ηδηαίηεξα ζε ηέηνηεο απνρέο, ζπλέβαιαλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ κνπ, αθηεξψλεηαη ε εξγαζία απηή. 
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Δηζαγσγή 

Ζ δηακφξθσζε θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ ραξαθηήξα - θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο 

παηδηνχ - είλαη αξθεηά ζνβαξή αιιά θαη δχζθνιε ππφζεζε. Κπξίσο είλαη θάηη γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρνπλ πξφηππα λα αθνινπζήζνπλ νη γνλείο, νχηε θάπνηεο ξεηέο 

ζπκβνπιέο λα εθαξκφζνπλ. Γηα ηνλ θάζε γνληφ ε ζηάζε, πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα 

δηαπαηδαγσγήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα παηδηά ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηηο εζηθέο 

αξρέο κε ηηο φπνηεο έρεη κεγαιψζεη θαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη 

ε ζηάζε απηή πξέπεη λα ειίζζεηαη θαη λα ελαιιάζζεηαη αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαζψο θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 Αξθεηά θξάηε αξλνχληαη ζηα νκφθπια δεπγάξηα ην δηθαίσκα ηνπ γακήιηνπ δεζκνχ. 

Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζε θξάηε κε ηζρπξέο Δθθιεζίεο πνπ ειέγρνπλ ην γάκν θαη 

πνπ δελ απνδέρνληαη ηνπο νκνθπιφθηινπο. ε νξηζκέλα θξάηε έρεη ζεζπηζζεί λνκηθά 

θάπνην είδνο αζηηθήο ζχκβαζεο ή ζπκθσλεηηθνχ πξνζσπηθήο έλσζεο κεηαμχ 

νκνθπινθίισλ κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ γάκνπ, ζε άιια θξάηε 

θάπνηα κνξθή λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο ζπκβίσζεο κε πην πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα, 

ελψ άιια θξάηε αλαγλσξίδνπλ φια ηα δεπγάξηα πνπ ζπγθαηνηθνχλ καθξνπξφζεζκα 

θαη ηνπο πξνζθέξνπλ πξνλφκηα ππνζηήξημεο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ην είδνο 

ηεο ζρέζεο ηνπο.  

 Απφ πνιινχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδερζνχλ νη θνηλσλίεο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο νκνθπινθηιίαο θαη λα πάςνπλ λα ζηεξνχλ απφ ηνπο 

νκνθπιφθηινπο βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απφ ηηο 17 Μαΐνπ 1990, ε 

νκνθπινθηιία έπαςε λα ζεσξείηαη αζζέλεηα απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο.                      

 Οη ρψξεο νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηζφηηκα θαηά ην 2013 ηνλ γάκν κεηαμχ 

νκνθπινθίισλ είλαη ε Νφηηα Αθξηθή, ε Οιιαλδία, ν Καλαδάο, ην Βέιγην, ε Ηζπαλία, 

ε Πνξηνγαιία, ε Γαιιία, ε Αξγεληηλή, ε Οπξνπγνπάε, ε νπεδία, ε Γαλία, ε 

Ηζιαλδία θαη ε Νέα Εειαλδία. ηελ Διιάδα, ν Αζηηθφο Κψδηθαο δελ απαηηεί ξεηά ην 

δεπγάξη λα είλαη δηαθνξεηηθνχ θχινπ, πιελ φκσο ν λφκνο εξκελεχεηαη, θαηά 

νξηζκέλνπο λνκηθνχο θχθινπο, απζαίξεηα θαη απνθιείεη ηα νκφθπια δεπγάξηα. Σέινο, 

ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο πνπ ζεζπίζηεθε ην 2008 απνθιείεη ξεηά ηα 

δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 
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Να ζεκεηψζνπκε πσο  εθηφο απφ ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ, ζε αξθεηέο ρψξεο έρεη ήδε 

αλαγλσξηζηεί λνκνζεηηθά ε ζπκβίσζε κεηαμχ νκνθχισλ (Γαλία 1989, νπεδία 1994, 

Οιιαλδία 1998, Γαιιία 1999, Γεξκαλία 2000, Φηλιαλδία 2001, Λνπμεκβνχξγν 2004, 

Ηξιαλδία 2005, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Σζερία θαη ινβελία 2005). Δπηζεκνπνίεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ νκφθπισλ ρσξίο γάκν ζπληειείηαη κε ην γλσζηφ «ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο». 

 

ιεο νη ρψξεο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο γάκνπο δεπγαξηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ (ζήκεξα ην 

Βέιγην, νη Κάησ Υψξεο,ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε νπεδία) αλαγλσξίδνπλ θαη 

ηα ζχκθσλα ζπκβίσζεο ηέηνησλ δεπγαξηψλ, πνπ ζπλάπηνληαη ζε άιιεο ρψξεο. ε 

ρψξεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηνπο γάκνπο δεπγαξηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ, αιιά έρνπλ 

ζεζπίζεη θάπνηαο κνξθήο ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ν γάκνο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ 

θχινπ ζην εμσηεξηθφ εμαζθαιίδεη γεληθά ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ην 

θαζεζηψοθαηαρσξηζκέλεο ζπκβίσζεο. Σν ζχκθσλν απηφ απνηειεί κηα λνκηθή 

δέζκεπζε, κε βάζε ηελ νπνία γελλψληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε δεπγάξηα 

πνπηεινχλ ζε καθξνρξφληα ζρέζε ή ζπγθαηνίθεζε, φζνλ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία, ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή θαη ηελ θαηαβνιή δηαηξνθήο ζε πεξίπησζε 

ρσξηζκνχ. 

  

Χζηφζν, ηα αηηήκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ γηα ίζε κεηαρείξηζε δελ ζηακαηνχλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζχλαςε γάκσλ κεηαμχ νκφθπισλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε παξφκνησλ κε απηνχο ζεζκψλ. Γηαηππψλεηαη πεξαηηέξσ ε επηζπκία γηα 

παξνρή απφ ηελ πνιηηεία ηεο δπλαηφηεηαο λα  απνθηήζνπλ παηδηά ηα νκφθπια 

δεπγάξηα. Απηφ ην αίηεκα δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ην λφκν θαηάθαλφλα, εμαηξνπκέλσλ 

θάπνησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα, ελψ ζπλαληάέληνλεο 

αληηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. Βέβαηα, αθφκα θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρεη ζε θάπνην βαζκφ ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξννπηηθήο 

χπαξμεο νηθνγέλεηαο κε γνλείο νκφθπια δεπγάξηα, ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δηαβηψλεη θαλείο, ηελειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο. Οη 

αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ θαίλεηαη πσο 

επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην δηαβίσζεο, ηα επίπεδα αλεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηε 
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δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. 

  

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ απφ νκφθπια 

δεπγάξηα θαηαδεηθλχνπλ πσο, ζπλνιηθά, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ απφ εθείλα πνπ δηαπαηδαγσγνχληαη ζηα πιαίζηα κίαο 

ηππηθήο κνξθήο νηθνγέλεηαο. Σα επξήκαηα φκσο απηά γελλνχλ πνιιά εξσηήκαηα πνπ 

έρνπλ σο βάζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζε κηα 

θνηλσλία. Να ηνληζηεί πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κεγάινο αξηζκφο νκνθπιφθηισλ 

αηφκσλ άξρηζε λα δεκηνπξγεί ηδηφηππεο κνξθέο νηθνγελεηψλ θάλνληαο ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε πηνζεζία, ε δσξεά ζπέξκαηνο θαη ε εγθπκνζχλε κε 

ζπεξκαηέγρπζε, ε παξέλζεηε κεηξφηεηα (Weston,1997). 

 

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ φξν νκνθπινθηιία, γηα ηα πηζαλά αίηηά ηεο θαη 

ζηελ ηζηνξηθή ηεο αλαδξνκή. ην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηπρφλ 

δηαηαξαρέο ησλ νκνθπιφθηισλ ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζηελ πγεία ηνπο αιιά θαη ζηελ 

ςπρνινγία ηνπο. Σέινο, ζα εμεηαζηεί ην δήηεκα απφθηεζεο παηδηψλ απφ νκφθπια 

δεπγάξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ 

1.1. ΟΡΗΜΟ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ ΚΑΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

Πνιινί άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε γηα ην ηη είλαη ε νκνθπινθηιία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ νκνθπιφθηισλ σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο 

νκνθπινθηιίαο. Ο Lawrence J. Hatter, ζπγγξαθέαο ηνπ “Changing Homosexuality in 

the Male”, έδσζε ηνλ νξηζκφ απηφ: «Κάπνηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη, ζηελ ελήιηθε δσή, 

απφ ζαθή εξσηηθή έιμε πξνο ηα κέιε ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ν νπνίνο ζπλήζσο, αιιά 

φρη απαξαίηεηα, ζπλάπηεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο» (Hatterer, 1970). Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απηφ είλαη έλαο πνιχ θαιφο νξηζκφο, αλ θαη κηα πιήξεο 

εμήγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νκνθπινθηιίαο πεγαίλεη πνιχ πην βαζηά. 

Ο φξνο νκνθπινθηιία είλαη λεφηεξν, ιφγην κεηαθξαζηηθφ δάλεην. Πιάζηεθε ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαηά ηνλ 19ν αη. σο απφδνζε ηεο γεξκαληθήο ιέμεο. 

«Homosexualität». Σνλ γεξκαληθφ φξν είρε πιάζεη ν Απζηξηαθφο λεπξνιφγνο-

ςπρίαηξνο Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), ν νπνίνο κειέηεζε ζπζηεκαηηθά 

ηηο ζεμνπαιηθέο απνθιίζεηο. Σν εζηθφ ηνπ επηρείξεκα θαηά ηεο νκνθπινθηιίαο ήηαλ 

πσο απνηεινχζε κηα πξάμε ηνπ ζεμ ρσξίο δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη, επνκέλσο, 

ζε αληίζεζε κε ηε θχζε. Ο Krafft-Ebing ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν εηεξνθπιφθηινο γηα 

λα αλαθεξζεί ζε πεξηπηψζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ αζθνχλ ην ζεμ, φηαλ, ιφγσ 

αληηζχιιεςεο, ειηθίαο, ή άιισλ ζπλζεθψλ, ππήξμε κηθξή ή θαη θακία πηζαλφηεηα 

αλαπαξαγσγήο θαη, επνκέλσο, αληίζεηα κε ηε θχζε. 

ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ «Psychopathia Sexualis»  ν Krafft-Ebing ππνζηήξημε φηη ε 

νκνθπινθηιηθή θαηάζηαζε ήηαλ απιψο κία απφ ηηο πνιιέο πηζαλέο εθδειψζεηο ηεο 

ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη φρη, απφ κφλε ηεο, ελδεηθηηθφ ηεο ςπρηθήο λφζνπ. 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ, ε νκνθπιφθηιε επηζπκία άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη σο θαηεγνξία 

ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Με άιια ιφγηα, ε ίδηα ε ζεμνπαιηθή πξάμε ήηαλ 

αλεμάξηεηε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Έπεηηα, έγηλε γλσζηφ πσο ε επηζπκία ηνπ ηδίνπ 

θχινπ πξνεγείηαη ή θαη πξνθαιεί ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (Ebing,2005). 

Δπηπξφζζεηα, ε αγάπε θαη ε ζηνξγή κεηαμχ ζπληξφθσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ θέξεη ίζε 

εζηθή αμία κε απηή κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σέινο, μεθαζαξίζηεθε πσο νη 
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νκνθπιφθηινη άλδξεο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ζειππξεπή ή λα έρνπλ 

άιια εηδηθά ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Hunnicutt,1840-1902.) 

Ζ γεξκαληθή ιέμε είλαη, ελ κέξεη, ειιελνγελήο, σο πξνο ην ιεμηθφ πξφζεκα Homo-, 

ην νπνίν αλάγεηαη ζην αξρ. επίζεην ὁ κφο «θνηλφο, ν ίδηνο». πλεπψο, ε ειιεληθή 

ιέμε, απνδίδνληαο ηε γεξκαληθή, πιάζηεθε απφ ην ιεμηθφ πξφζεκα νκν- (< επίζ. 

ὁ κφο), ην νπζηαζηηθφ «θχινλ» θαη ην ιεμηθφ επίζεκα -θηιία, γλσζηφ απφ ηελ ήδε 

αξρ. νκνθπιία «θνηλή θαηαγσγή». Σν νπζηαζηηθφ νκνθπιφθηινο πιάζηεθε αξγφηεξα 

σο ππνρσξεηηθφο ζρεκαηηζκφο απφ ηε ιέμε νκνθπινθηιία. Οκνθπιφθηινο < ὁ κφο + 

θχινλ + θηιία. 

ήκεξα αξθεηά άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο άηνκα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ πξνηηκνχλ ηνλ φξν «gay».  

Ζ ιέμε «gay» έθζαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 12νπ αηψλα απφ ηελ παιηά γαιιηθή 

«gai», πηζαλφηαηα πξνεξρφκελε ηειηθά απφ κηα 

γεξκαληθή πεγή. Γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηα αγγιηθά, ε 

πξσηνγελή έλλνηα ηεο ιέμεο ήηαλ «ραξνχκελνο», 

«αλέκεινο», «ιακπξφ θαη επηδεηθηηθφο», θαη ε ιέμε 

απηή ρξεζηκνπνηνχληαλ πνιχ ζπρλά κε απηή ηελ 

έλλνηα ζηε ινγνηερλία. Γηα παξάδεηγκα, νη αηζηφδνμνη 

ηνπ 1890 εμαθνινπζνχλ λα αλαθέξνληαη ζπρλά σο  

Gay ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα. Ο ηίηινο ηνπ 

γαιιηθνχ κπαιέηνπ Gaîté Parisienne ην 1938, ην νπνίν 

έγηλε ηαηλία απφ ηνπο αδεξθνχο Warner ην 1941, «The Gay Parisian», απεηθνλίδεη 

επίζεο απηή ηελ έλλνηα. Ήηαλ πξνθαλψο πην πξηλ απφ ηνλ 20ν αηψλα φηαλ ε ιέμε 

άξρηζε  λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ νκνθπινθηιία, παξφιν πνπ είρε 

απνθηήζεη λσξίηεξα ηε ζεμνπαιηθή ρξνηά.  

Σν παξάγσγν αθεξεκέλν νπζηαζηηθφ «επζπκία» παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ρσξίο 

ζεμνπαιηθή ρξνηά, θαη έρεη, θαηά ην παξειζφλ, ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα νλφκαηα ησλ 

ηφπσλ δηαζθέδαζεο. Γηα παξάδεηγκα ν WB Yeats είρε αθνχζεη ηνλ Oscar Wilde ζε 

δηάιεμή ηνπ ζην «Gaiety Theatre» ζην Γνπβιίλν (Liammóir,1961). 
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Ζ ιέμε κπνξεί λα είρε αξρίζεη λα απνθηά ζρέζε κε ηελ αλεζηθφηεηα ήδε απφ ηνλ 14ν 

αηψλα θαη κέρξη ηνλ 17ν. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα είρε απνθηήζεη ηελ εηδηθή 

έλλνηα ηνπ «εζηζκέλνπ ζε ραξέο θαη απνιαχζεηο». Μηα γθέη γπλαίθα ήηαλ κηα πφξλε, 

έλαο νκνθπιφθηινο άλδξαο γπλαηθάο θαη έλα νκνθπιφθηιν ζπίηη έλα πνξλείν.  

Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο γθέη λα ζεκαίλεη «νκνθπιφθηινο» ήηαλ ζηελ θαηαγσγή απιψο κηα 

επέθηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο ρξνηάο ηεο ιέμεο «αλέκεινο», ε νπνία ζπλεπάγεηαη κηα 

πξνζπκία λα αγλνήζεη ηα ζεβαζηά ζεμνπαιηθά ήζε. Σέηνηα ρξήζε είλαη 

ηεθκεξησκέλε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, θαη ππάξρνπλ απνδείμεηο γη 'απηφ πξηλ 

απφ ηνλ 20ν αηψλα, αλ θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ πην ζπρλά γηα λα απνδψζεη ηνλ 

εηεξνθπιηθφ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηξφπν δσήο, φπσο άιινηε ε θνηλή θξάζε "gay 

Lothario", ή ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο ηαηλίαο “The Gay Falcon” (1941), ε νπνία 

αθνξά γπλαηθάο ληεηέθηηβ ηεο νπνίαο ην φλνκα είλαη "Gay" (Rowe). 

Ο φξνο νκνθπινθηιία ζρεκαηίζζεθε θαη θαζηεξψζεθε απφ ηνλ K.M.Benkerk, ην 

1869 (Λαγνπκίδνπ,1996). Ο John Boswell (1980) αλαθέξεη φηη ν φξνο «gay» 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην 13ν θαη 14ν αηψλα, φηαλ ε ινγνηερλία ήζειε λα πξνζδηνξίζεη 

ηνλ έξσηα  ησλ ρσξηθψλ.O φξνο gay ρξεζηκνπνηήζεθε γα λα πεξηγξάςεη κηα  

πνιηηηθή ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζηελ ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ (Pierson & 

Martin,2002). 

Να ζεκεηψζνπκε πσο ε νκνθπινθηιία έπαςε λα απνηειεί δηάγλσζε ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο θαη επίζεκα κεηά απφ ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ 

πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν (φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο 

Δηαηξείαο ην 1973).  

Πξηλ απφ ην 1952 ζηα  δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα ε νκνθπινθηιία θαηαηαζζφηαλ ζηηο 

«Φπρνπαζεηηθέο Γηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηαο» θαη αξγφηεξα ζηηο 

«Κνηλσληθνπαζεηηθέο Γηαηαξαρέο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο». Μεηά ην 1968 εληάρζεθαλ 

ζηελ γεληθφηεξε νκάδα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Ζ American Psychological Association νξίδεη νξίδεη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

σο «έλα κφληκν κνηίβν ζπλαηζζεκαηηθήο, ξνκαληηθήο, θαη / ή ζεμνπαιηθήο έιμεο γηα 

ηνπο άλδξεο, ηηο γπλαίθεο, ή θαη ηα δχν θχια, «θπκαηλφκελε»  θαηά κήθνο ελφο 

ζπλερνχο, απφ ηελ απνθιεηζηηθή έιμε γηα ην άιιν θχιν ζηελ απνθιεηζηηθή έιμε γηα 

ην ηδίν θχιν». Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί επίζεο λα "ζπδεηεζεί ζε 
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ζρέζε κε ηξεηο θαηεγνξίεο : εηεξνθπιφθηισλ (έρνληαο ζπλαηζζεκαηηθή, ξνκαληηθή ή 

ζεμνπαιηθή έιμε ζε κέιε ηνπ άιινπ θχινπ), νκνθπιφθηισλ/ιεζβηψλ (έρνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθή , ξνκαληηθή ή ζεμνπαιηθή έιμε ζηα κέιε ηνπ ηδίνπ θχινπ ελφο 

αηφκνπ), θαη ακθηθπιφθηισλ (έρνληαο ζπλαηζζεκαηηθή , ξνκαληηθή ή ζεμνπαιηθή 

έιμε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο)» (Martin, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Rosario, Schrimshaw, Hunte, Braun (2006), «ε αλάπηπμε 

ιεζβηαθψλ, νκνθπινθηιηθψλ ή ακθηζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ,  είλαη κηα πνιχπινθε 

θαη ζπρλά δχζθνιε δηαδηθαζία. ε αληίζεζε κε ηα κέιε ησλ άιισλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. , εζλνηηθέο θαη θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο), νη πεξηζζφηεξνη LGB (Lesbians, 

Gay,Bisexuals) δελ κεγαιψλνπλ ζε κηα θνηλφηεηα κε νκνίνπο ηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα κάζνπλ γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη νη νπνίνη εληζρχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

απηήλ ηελ ηαπηφηεηα. Αληίζεηα, απηά ηα άηνκα ζπρλά κεγαιψλνπλ ζε θνηλφηεηεο πνπ 

είηε ηα αγλννχλ είηε είλαη εκθαλψο ερζξηθά απέλαληη ζηελλ νκνθπινθηιία» (Rosario 

et al.,2006). 

Ο βξεηαλφο γθέη αθηηβηζηήο Peter Tatchell ππνζηήξημε φηη ν φξνο gay είλαη απιψο κηα 

πνιηηηζηηθή έθθξαζε πνπ αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο νκνθπινθηιίαο 

κέζα ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία, ππνζηεξίδνληαο φηη «Γθέη, νκνθπιφθηινο ... ζε 

καθξνπξφζεζκε άπνςε , είλαη φια κφλν πξνζσξηλέο ηαπηφηεηεο. Μηα κέξα, δελ ζα ηα 

ρξεηάδνληαη θαζφινπ» (Tatchell,2006). 

Δάλ έλα άηνκν επηδίδεηαη ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζχληξνθν ηνπ ηδίνπ 

θχινπ, αιιά δελ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο γθέη, ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ θξπθνχ θαη ηνπ 

δηαθξηηηθνχ. Αληίζεηα, έλα άηνκν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο gay ρσξίο λα έρεη 

ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν ηνπ ηδίνπ θχινπ.  

Κάπνηνη απνξξίπηνπλ ηνλ φξν νκνθπιφθηισλ σο κηα ηαπηφηεηα, επεηδή ην βξίζθνπλ 

πνιχ επηζηεκνληθφ – θιηληθφ ζην άθνπζκα. πγθεθξηκέλα πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ 

επηθεληξσκέλνο ζηηο θπζηθέο πξάμεηο θαη φρη ζηνλ ξνκαληηζκφ ή ηελ έιμε, θαζψο 

επίζεο ζπκίδεη ηελ επνρή πνπ ε νκνθπινθηιία ζεσξνχληαλ ςπρηθή αζζέλεηα. 

Αληίζεηα, νξηζκέλνη απνξξίπηνπλ ηνλ φξν gay σο ηαπηφηεηα, επεηδή αληηιακβάλνληαη 

ηελ αλεπηζπκεηε πνιηηηζηηθή ρξνηά ηεο ιέμεο (Martin, 2000). 

Οδεγνί ζρεηηθνί κε ηνλ ηξφπν δσήο, φπσο ν παξαθάησ απφ ην Associated Press, 

ππνζηεξίδεη ηνλ φξν γθέη ζε ζρέζε κε ηνλ νκνθπιφθηιν: 
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Γθέη: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ έιθνληαη 

απφ ην ίδην θχιν, αλ θαη ν φξνο ιεζβίεο είλαη ν πην θνηλφο γηα ηηο γπλαίθεο. 

Πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηνλ νκνθπιφθηιν, έμσ απφ ηα θιηληθά πιαίζηα ή ηηο 

αλαθνξέο ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (Creager, 2010) 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην American Psychological Association, δίλνληαη νη αθφινπζνη 

νξηζκνί: 

 Βιολογικό Φύλο: αλαθέξεηαη ζηε βηνινγηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ πνπ 

αλήθεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο σο αξζεληθφ, ζειπθφ, ή εξκαθξφδηην (δειαδή, 

άηππνπο ζπλδπαζκνχο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ζπλήζσο άλδξεο απφ 

γπλαίθεο). Τπάξρεη έλαο αξηζκφο ησλ δεηθηψλ ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ,  πνπ 

πεξηιακβάλεη θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα, εζσηεξηθά αλαπαξαγσγηθά φξγαλα, 

θαη εμσηεξηθά γελλεηηθά νξγάλα. 

 

 Κοινυνικό – πολιηιζμικό θύλο: αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ν εθάζηνηε πνιηηηζκφο ζπζρεηίδεη κε ην βηνινγηθφ 

θχιν ηνπ αηφκνπ. πκπεξηθνξά πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηηο πνιηηηζηηθέο 

πξνζδνθίεο αλαθέξεηαη σο θχιν θαλνληζηηθά. πκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη 

αζπκβίβαζηεο κε απηέο ηηο πξνζδνθίεο απνηεινχλ θχιν κε ζπκκφξθσζεο, κε 

απνδεθηφ. 

 

 Φςλεηική ηαςηόηηηα: αλαθέξεηαη ζηε αίζζεζε θάπνηνπ σο άλδξα, γπλαίθα ή 

ηξαλζέμνπαι (APA 2006). ηαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπ θαη ην βηνινγηθφ 

θχιν δελ είλαη ζχκθσλεο, ην άηνκν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ηξαβεζηί ή 

ηξαλζέμνπαι ή θάπνηα άιιε θαηεγνξία. 

 

 Φςλεηική έκθπαζη: αλαθέξεηαη ζηνλ «... ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα πξφζσπν 

ελεξγεί γηα ζπλδέζεη ην θχιν κε έλα δεδνκέλν πνιηηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, 

φζνλ αθνξά ηα πξφηππα έλδπζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ελδηαθεξνλησλ. Ζ 

έθθξαζε ηνπ θχινπ ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα είλαη ή κπνξεί λα κελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο θνηλσληθά πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, θαη 
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κπνξεί ή δελ κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θχινπ ηνπ/ηεο» 

(Stinson et al., 2010). 

 

 εξοςαλικόηηηα: Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο αλαθέξεηαη ζην θχιν 

ησλ αηφκσλ κε ηνπο νπνίνπο  θάπνηνο έιθεηαη ζεμνπαιηθά θαη ξνκαληηθά. Οη 

θαηεγνξίεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζπλήζσο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη 

ηελ έιμε γηα ηα κέιε ηνπ ηδίνπ θχινπ ελφο αηφκνπ (νκνθπιφθηινη άλδξεο θαη 

ιεζβίεο),  έιμε πξνο ηα κέιε ηνπ άιινπ θχινπ (εηεξνθπιφθηισλ), θαη έιμεο 

γηα ηα κέιε θαη ησλ δχν θχισλ (ακθηζεμνπαιηθνί). Δλψ νη θαηεγνξίεο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, ε έξεπλα πξφηεηλε φηη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα δελ εκθαλίδεηαη πάληα ζε ηέηνηεοζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αιιά εκθαλίδεηαη ζαλ έλα ζπλερέο (Klein, Sepekoff & Wolf, 1985). Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη επκεηάβιεηε γηα 

θάπνηνπο αλζξψπνπο. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο 

(Diamond, 2007). 

 

1.2  ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ 

Ακέηξεηεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα λα απνδείμνπλ φηη ε νκνθπινθηιία έρεη 

γελεηηθά αίηηα. Οη ππέξκαρνη ηεο νκνθπινθηιίαο αξέζθνληαη ζε απηφ ην επηρείξεκα 

αθνχ ππνζηεξίδνπλ φηη: «Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα, απηφο  είλαη ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφ καο. Γελλεζήθακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν!» (Frame, 

1996). 

Οπζηαζηηθά, κπνξνχλ λα ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ραξθηεξηζηηθφ, γηα ην 

νπνίν δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα θαη έηζη πξνθαινχλ ηε ζπκπφληα ησλ άιισλ, 

ελψ πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ έδαθνο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηα αηηία ηεο 

νκνθπινθηιίαο, δεδνκέλνπ φηη πηζηεχνπλ φηη νη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ηνπο είλαη 

θιεξνλνκηθέο. πλεπψο, πνηνο θηαίεη; Με ηελ πξψηε καηηά, ε «επηζηήκε» θαίλεηαη 

πεηζηηθή. ηηο κέξεο καο, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αξπάμεη πξσηνζέιηδα ζε φιν ηνλ 

θφζκν, πνπ ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ ηελ «απφδεημε» γηα ην φηη ε νκνθπινθηιία είλαη 

έκθπηε. Σα ζηνηρεία θαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξά θαη νη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα είλαη 

αμηφπηζηνη. Χζηφζν κηα βαζχηεξε κειέηε απνθαιχπηεη ηελ αιήζεηα. Παξαθάησ ζα 
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παξνπζηάζνπκε ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε θάπνηεο κειέηεο γηα λα 

εμεγήζνπλ ηα αίηηα ηεο νκνθπινθηιίαο. 

Ο Γξ. Jeffrey Satinover, γηαηξφο θαη πξψελ κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παηδηθήο 

ςπρηαηξηθήο ζηνYale University, εμέηαζε πξνζεθηηθά ηξεηο κειέηεο, πνπ δελ 

θαηέιεμαλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Μηα πην ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηνπ 

γηαηξνχ, δηαπίζησζε ηηο αθφινπζεο ειιείςεηο: 

 Ανεπάπκεια 1: Ζ δομή ηος εγκεθάλος. Σν πεξηνδηθφ Science ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1991, ν Simon LeVay, ηνπ Salk Institute ζην αλ Νηηέγθν, δεκνζίεπζε 

κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ηεο δνκή ηνπ εγθεθάινπ κεηαμχ ησλ 

νκνθπινθίισλ θαη εηεξνθπιφθηισλ. Ζ έξεπλα δηαπίζησζε φηη νη 

νκνθπιφθηινη άλδξεο είραλ κηθξφηεξν ππνζάιακν απφ ηνπο εηεξνθπιφθηινπο 

(LeVay, 1991). 

 

Ζ κειέηε είρε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνθαλείο αηέιεηεο: 

 Βαζίζηεθε ζε κηα κηθξή νκάδα 41 πησκάησλ αλδξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

19 νκνθπιφθηισλ. ινη νη νκνθπιφθηινη άλδξεο είραλ πεζάλεη απφ AIDS, 

γεγνλφο, πνπ ζχκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

ζπκβάιινπζα αηηία ζηηο δηαθνξέο πνπ ελησπίζηεθαλ (ζην εγθεθαιηθφ 

ζηέιερνο). 

 Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα θαζνξηζηεί εάλ έλαο κηθξφο ππνζάιακνο είλαη 

ε αηηία ή ην απνηέιεζκα ηεο νκνθπινθηιηθήο ζπκπεξηθνξάο (LeVay, 1992). 

 Σν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ν LeVay κέηξεζε (ε INAH3) ήηαλ αξθεηά 

κηθξφ, αθφκε θαη απφ κηα ληθάδα ρηνληνχ, ζχκθσλα κε ζπλεληεχμεηο ησλ 

επηζηεκφλσλ. Οη ζπλάδειθνί ηνπ ζηηο λεπξνεπηζηήκεο, δελ κπφξεζαλ λα 

ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε INAH3 ζα πξέπεη λα κεηξάηαη αλάινγα κε 

ην κέγεζνο θαη ηνλ φγθν ηεο, ή ηνλ αξηζκφ ησλ λεπξψλσλ (Gelman, 1991). 

 

2. Ανεπάπκεια 2 : Σα δίδςμα. Σν 1991, ζε κηα άιιε κειέηε, ν ςπρνιφγνο 

Michael Bailey ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Northwestern θαη ν ςπρίαηξνο Richard 

Pillard ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηψλεο πξνζπάζεζαλ 
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λα δείμνπλ φηη ε νκνθπινθηιία παξνπζηάδνληαλ πην ζπρλά κεηαμχ 

παλνκνηφηππσλ δηδχκσλ απφ φηη κεηαμχ δηδπγσηηθψλ (Bailey &. Pillard, 

1991). κσο ε κειέηε ηνπο είρε κηα ζεκειηψδε έιιεηςε : ια ηα δίδπκα 

κεγάισζαλ καδί. Μηα απφ ηηο αδπλακίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε 

απνπζία κηαο νκάδαο ειέγρνπ ησλ δηδχκσλ πνπ κεγάισζαλ μερσξηζηά, κε ηελ 

νπνία ζα έπξεπε λα έρνπλ ζπγθξηζεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο .  Αλ είραλ θάλεη 

απηφ, ζα είραλ βξεζεί άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηδχκσλ, φπσο ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. 

Δπηπιένλ , κφλν ην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ παλνκνηφηππσλ δηδχκσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ θαη νη δχν νκνθπιφθηινη. Δάλ ε κειέηε ηεο νκνθπινθηιίαο 

κεηαμχ ησλ δηδχκσλ ζα έδεηρλε φηη απηφ είλαη θαζαξά γελεηηθφ, ηφηε θαη νη 

δχν δίδπκνη ζα έπξεπε λα είλαη  νκνθπιφθηινη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

3. Ανεπάπκεια 3: Σο Υ σπυμόζυμα. Σέινο, πέληε εξεπλεηέο κε επηθεθαιήο ηνλ 

Dean Hamer ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηνλ Καξθίλν δεκνζίεπζε κηα 

κειέηε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993, ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο ήηαλ ε ζχλδεζε ηεο 

αληξηθήο νκνθπινθηιίαο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ ηνπ 

ρξσκνζψκαηνο Υ (Hamer, et al., 1993). χκθσλα κε ηνλ Υάκεξ: «Απηή είλαη 

ε ηζρπξφηεξε απφδεημε πνπ έρνπκε κέρξη ηψξα, φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

γελεηηθή ζπληζηψζα ζην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ"( Recer, 1993). 

 

Γελ είλαη αιήζεηα, είπαλ άιινη εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα: "Τπάξρνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα κε ηε κειέηε ηνπ Hamer. Πξψηνλ, κηα θαλαδηθή 

εξεπλεηηθή νκάδα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επαλαιάβεη ηα επξήκαηα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνίεζε έλα ζπγθξίζηκν πεηξακαηηθφ ζρέδην (Rice, 

Anderson, Risch, Ebers, 1995). 

 

Γεχηεξνλ, ν Hamer πεξηφξηζε ηελ αλαδήηεζή ηνπ ζην Υ ρξσκφζσκα, πνπ 

βαζίδεηαη ζπλεληεχμεηο κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ πξνθαλψο δπζαλάινγα 

κεγάιν αξηζκφ αλδξψλ νκνθπιφθηισλ, πξνεξρφκελσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο (Balaban, 1996). 
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Δπίζεο , έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Hamer έρεη εθθξάζεη ηελ αλεζπρία 

ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο (Marshall, 1995). 

 

Σέινο , ππάξρνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Hamer, έρνληαο εξκελεπηεί ζσζηά, είλαη ζηαηηζηηθά νξζά. Σα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπο βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ην πνζνζηφ ηεο νκνθπινθηιίαο ζηνλ 

πιεζπζκφ, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη ην 2%. Αλ ην πνζνζηφ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πςειφηεξν, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Hamer δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά νξζά (Risch & Keats, 1993). 

Απηά είλαη κφλν ηξία παξαδείγκαηα δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ 

δηέδσζε έιιεηςε επηζηεκνληθήο απζηεξφηεηαο. Γελ είλαη κειέηεο αμηφπηζηεο 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ αθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο αξρέο γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ππάξρεη έιιεηςε ζαθήλεηαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ 

εξεπλεηή, ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο είλαη ιαλζαζκέλε ή αγλννχληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο επηζηήκεο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ιηγφηεξν ζνβαξέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

απνηχρεη λα απνδείμνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Σέηνηεο κειέηεο είλαη απηέο πνπ 

έιαβαλ πξφζθαηα δεκνζηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ν Γξ. Robert Spitzer , ν νπνίνο ην 

1973 ήηαλ έλαο απφ εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία 

λα εμαιείςεη ηελ νκνθπινθηιία απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

αλαγλψξηζε φηη νξηζκέλνη νκνθπιφθηινη κπνξνχλ λα γίλνπλ εηεξνθπιφθηινη. ε κηα 

ζπλέληεπμε ζε έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν ζην Γηαδίθηπν, ην CitizenLink,  ν Spitzer , 

δήισζε : «Οη επηθξηηέο απηνχ ηνπ είδνπο ηεο ζεξαπείαο (γηα λα αιιάμνπκε ηελ 

νκνθπινθηιία ) ππνζηεξίδνπλ φηη φρη κφλν είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ζπάληα, αιιά φηη 

πνηέ δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή» (Winn, 2000). 

Γεληθφηεξα, δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη 

νη άλζξσπνη γελληνχληαη νκνθπιφθηινη (Worthen, 1993). 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε πσο νη θαζνξηζηηθνί γελλεηηθνί παξάγνληεο 

έρνπλ επίζεο πξνηαζεί γηα ηνλ αιθννιηζκφ ή ηελ θαηάζιηςε . Οχηε ν αιθννιηζκφο 

νχηε ε θαηάζιηςε ζεσξήζεθαλ σο πγηή. Αλη 'απηνχ , πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε 

ηα άηνκα κε απηέο ηηο ηάζεηο, ψζηε λα βειηησζνχλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ (Davies & 

Rentzel, 1993). 
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Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νκνθπινθηιία . Απφ ηε ζχιιεςε, νη άλδξεο δηαθέξνπλ απφ 

ηηο γπλαίθεο. ια ηα θχηηαξα ηνπ αλδξηθνχ ζψκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα 

θχηηαξα ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο . Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζε άλδξεο θαη 

γπλαίθεο ηηο νπνίεο επί ηνπ παξφληνο ηα Μ.Μ.Δ. αγλννχλ. Ο Γξ. Joseph Nicolosi, 

πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ νκνθπινθηιία (NARTH), 

δήισζε: «Δίκαζηε φινη εηεξνθπιφθηινη. Κάπνηνη εηεξνθπιφθηινη έρνπλ 

νκνθπινθηιηθά πξνβιήκαηα , αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

αλζξάπσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ» (Nicolosi, 2000). 

ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ δηάγνπλ απνθιεηζηηθά εηεξνθπιφθηιε δσή, αλ 

θαη ζην παξειζφλ είραλ νκνθπινθηιηθέο εκπεηξίεο. Άιινη έρνπλ αιιάμεη κέζσ ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο καζεηείαο. 

Ζ αλδξηθή νκνθπινθηιία είλαη έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο , θαη ζρεδφλ πάληα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα κεηαμχ παηέξα θαη γηνπ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε νκνθπινθηιία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε πνιιαπιέο αηηίεο. Οη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα είλαη νη εμήο: 

 Βηαζκφο ή ζεμνπαιηθφο πεηξακαηηζκφο κε ηνπο άλδξεο ή αγφξηα 

 Ζ αηκνκημία ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

 Ζ έθζεζε ζηελ πνξλνγξαθία 

 Αξλεηηθέο πλεπκαηηθέο επηξξνέο 

 Δπίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

 Ηδηνζπγθξαζία πξνζσπηθφηεηαο 

 

 Αξλεηηθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο 

 Παξαηζνχθιηα πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, γηα παξελφριεζε ή 

απνμέλσζε 

 Ο θφβνο ή ε αδπλακία λα ζρεηίδνληαη κε ην αληίζεην θχιν (Nicolosi, 1991). 
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1.3 ΑΝΑΓΡΟΜΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΗΣΟΡΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ε νκνθπινθηιία απνηειεί 

πξσηαξρηθά έλα «κνληέξλν» θαηλφκελν θαη είλαη απνηέιεζκα «πηψζεο ησλ εζψλ». 

Χζηφζν, ελδείμεηο νκνθπινθηιίαο ππάξρνπλ ζε φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο. Οη 

πξφγνλνί καο έρνπλ παξαδψζεη  κία πιεζψξα δεηγκάησλ, ινγνηερληθψλ θαη φρη κφλν, 

ηα νπνία θάλνπλ ιφγν γηα  νκνθπινθηιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά, αλά ηνπο 

αηψλεο. Σα δείγκαηα απηά αλαθέξνπλ φηη ε νκνθπινθηιηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 

επξέσο αλαγλσξηζκέλε, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηεινχζε έλα θπζηνινγηθφ 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Ζ ηζηνξία ησλ νδφκσλ, απ‟ φπνπ πξνέξρεηαη θαη ε ιέμε ζνδνκηζκφο, δείρλεη φηη  

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ γλσζηή ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2000 π.Υ.. Αξραίνη  

πνιηηηζκνί φπσο ν αηγππηηαθφο, ν πεξζηθφο, ν εηξνπζθηθφο αλαγλψξηδαλ ηελ 

νκνθπινθηιηθή  δξαζηεξηφηεηα.  

ηελ Αξραία Διιάδα ε ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο ήηαλ 

θίλαηδνο δειαδή ν «θαηαπχγσλ, ν αηζρξφο θαθνήζεο άλζξσπνο». ηνπο Νφκνπο ηνπ 

φισλνο πνπ ίζρπαλ ζηελ αξραία Αζήλα αλαθέξεηαη φηη αλ θάπνηνο Αζελαίνο 

πνιίηεο ζπλάςεη εξσηηθή ζρέζε κε άιινλ έραλε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη αλ 

δελ ππάθνπε ζηνλ λφκν θαηαδηθαδφηαλ ζε Θάλαην (φισλ, 2002: λφκνη άξζξν 332). 

Γηα ηελ πάξηε αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο «ν ςπρηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ λέσλ δελ είρε 

θακία ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο επαθέο θαη φηη εζηεξείην ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα 

δπλάκεη λφκνπ φπνηνο πξνζπαζνχζε λα αζειγήζεη εηο βάξνο άιινπ» (David, 2005). 

 

 

ηελ αξραία Αζήλα ζεσξείηαη θνκκάηη ηνπ «παηδαγσγηθνχ έξσηνο», θαηά ηνλ νπνίν 

ν δάζθαινο δελ είρε κφλν πλεπκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή. Γηαδεδνκέλε είλαη 

θαη ε αληίιεςε φηη κεγαιχηεξεο ειηθίαο Αζελαίνη πήγαηλαλ ζηα γπκλαζηήξηα, φπνπ 

νη έθεβνη γπκλάδνληαλ γπκλνί (εμ νπ θαη ε ιέμε), γηα λα ηνπο ζαπκάζνπλ θαη λα 

βξνπλ εξαζηέο.  

 ηε πάξηε θαη ζηηο δσξηθέο θνηλσλίεο πηζηεχεηαη φηη ήηαλ ηκήκα ηεο δσήο ησλ 

ζηξαηησηψλ θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θνηλνηηθήο δσήο. Ζ νκνθπινθηιία ζηελ 
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αξραία Διιάδα δελ ήηαλ «ειεχζεξε», αιιά θσδηθνπνηεκέλε ζχκθσλα κε απζηεξνχο 

θαλφλεο, πνπ απέθιεηαλ φρη κφλν ηελ έλσζε κεηαμχ δνχισλ θαη ειεχζεξσλ, αιιά 

επίζεο ηελ παζεηηθή εδνλή θαη ηελ πνξλεία, θαζψο θαη θάζε ζρέζε πνπ ζηεξηδφηαλ 

κφλν ζηελ εδνλή θαη δελ είρε παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα . Οη πεξηνξηζκνί απηνί σζηφζν 

εγγξαθφηαλ ζην πιαίζην ησλ αζηηθψλ λφκσλ, δελ ακθηζβεηνχζαλ ηνλ «θπζηθφ» 

ραξαθηήξα ηεο νκνθπινθηιίαο, εμέθξαδαλ αληίζεηα ηελ πξφζεζε λα επηβιεζνχλ φξηα 

ζηελ εμάπισζε ελφο ελζηίθηνπ πνπ ζεσξνχληαλ «επηθίλδπλα θπζηθφ» θαη έπξεπε λα 

ηεζεί ζε ζνβαξφ έιεγρν, πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ. Οη Έιιελεο δελ αλαδήηεζαλ πνηέ 

«αηηίεο» γηα ηελ νκνθπινθηιία, νχηε πνηέ θαηέβαιαλ θακία πξνζπάζεηα γηα λα ηελ 

εμεγήζνπλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηε ζεσξνχζαλ, φπσο ν Αξηζηνθάλεο, ηφζν ιίγν 

παξάμελε φζν θαη ηελ επηζπκία λα πίλεη θαλείο, λα ηξψεη θαη λα γειάεη (Fernandez 

1995). 

 ηνλ νκνθπινθηιηθφ δεζκφ, ν «παίο» δελ ήηαλ κφλν ν θαηά ειηθία λεφηεξνο,  

θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζε θνηλσληθή εμάξηεζε, αιιά θαη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ 

ζπληξφθνπ ήηαλ ν λεφηεξνο, ην παζεηηθφ κέξνο (Reinseberg, 1999). 

Χζηφζν, ζηνλ βαζκφ πνπ ππήξρε ζαξθηθή ζρέζε κεηαμχ εξαζηή θαη εξσκέλνπ ην 

πξσθηηθφ ζεμ ήηαλ απαγνξεπκέλν.  Ζ αγνξαία παηδεξαζηία δησθφηαλ, φπσο θαη ε 

δηαηψληζή ηεο έμσ  απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηππηθφ. Παξφια ηαχηα ηα εξσηηθά 

εγθιήκαηα κεηαμχ νκνθπιφθηισλ  ήηαλ ζπρλά, κε πην γλσζηφ ηελ δνινθνλία ηνπ 

Ίππαξρνπ ην 514 π.Υ. απφ ηνπο  ηπξαλλνθηφλνπο Αξκφδην θαη Αξηζηνγείηνλα.  

 

ηα πξνρξηζηηαληθά ρξφληα, ε νκνθπινθηιία άλζηζε ζηε Ρψκε: ν Νέξσλαο θαη ν  

Καιηγνχιαο είλαη γλσζηνί γηα ηηο νκνθπινθηιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ν Πεηξψληνο 

ηηο αλαθέξεη ζηα «αηπξηθά» ηνπ . 

ηα επαγγειηθά θείκελα δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ νκνθπινθηιία θαη ζχκθσλα κε 

απηά, ν Υξηζηφο δελ κίιεζε πνηέ γηα ην ζέκα απηφ. Αιιά θαζψο δελ έπαςε λα 

δηαθεξχζζεη ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Μσζατθφ Νφκν ζε φ, ηη αθνξά ηελ εζηθή, εχινγα 

κπνξεί λα ζθεθζεί θάπνηνο φηη ζα ηνλ αθνινπζνχζε επίζεο θαη ζ‟ απηφ ην δήηεκα, 

ζπληζηψληαο φκσο επηείθεηα πξνο ηνπο «ελφρνπο» (Lever & Maurice, 2005). 
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Σν δήηεκα ηεο απνδνρήο ηεο νκνθπινθηιίαο πήξε εληειψο αξλεηηθή ηξνπή απφ ηνλ 

3ν αηψλα κΥ. θαη κεηά, φηαλ ζεζπίζηεθαλ λφκνη ελαληίνλ ησλ νκνθπινθίισλ κε 

πνηλή ηνλ ζάλαην. Ζ δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ έθεξε ηνπο νκνθπιφθηινπο 

αληηκέησπνπο κε ζθιεξέο δηψμεηο. Σν πξψην λνκνζέηεκα θαηά ηεο νκνθπινθηιίαο 

ηεο ρξηζηηαληθήο επνρήο, είλαη κηα δηάηαμε ησλ απηνθξαηφξσλ Κσλζηαληίλνπ θαη 

Κψλζηαληνπ (342 κ.Υ.). Μηζφ αηψλα αξγφηεξα, ε Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία 

έθαλε έλα απνθαζηζηηθφ βήκα ζηνλ δξφκν ηνπ δησγκνχ. Με δηάηαμε ηεο 6εο 

Απγνχζηνπ 390, ν Θενδφζηνο ν Μέγαο θαηαδίθαδε ηνπο  νκνθπιφθηινπο ζηνλ δηα 

ππξά ζάλαην. Σνλ 6ν αηψλα, ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο θάιεζε ηνπο 

νκνθπιφθηινπο γηα δεκφζηα κεηάλνηα. Μέρξη ηνλ 11ν αηψλα, νη θαζνιηθνί επέβαιιαλ 

ζθιεξέο ηηκσξίεο ζηνπο  νκνθπιφθηινχο ηεξείο θαη κνλαρνχο. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην  βηβιίν «Γάκνη κεηαμχ αλδξψλ» ηνπ ηζηνξηθνχ Σδνλ 

Μπφδγνπει, αλαθέξεη φηη ην αξραηφηεξν ειιεληθφ ρεηξφγξαθν «Δπρνιφγην», ην 

Μπαξπεξίλη, πνπ γξάθηεθε πεξίπνπ ηνλ 8ν αηψλα ζηελ Ηηαιία, πεξηέρεη ηέζζεξηο 

ηειεηέο ηεξψλ κπζηεξίσλ: κία γηα αξξαβψλα εηεξνθπιφθηισλ, δχν δηαθνξεηηθέο 

ηειεηέο κε ηνλ ηίηιν «επρή εηο γάκνπο» θαη κία παξφκνηα «επρή» γηα ηελ έλσζε δχν 

αλδξψλ. Οη πξνζεπρέο γηα ηελ έλσζε νκνθχισλ έθαλαλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζε  

δεχγε αγίσλ φπσο ζηνπο Αγίνπο έξγην θαη Βάθρν, νη νπνίνη ήηαλ αρψξηζηνη θίινη 

θαη καξηχξεζαλ γηα ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε ηνπο (Μπφζγνπει, 2004). 

Ζ ηειεηή έλσζεο νκνθχισλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Μπαξπεξίλη 336 νλνκάδεηαη 

«επρή εηο αδειθνπνίεζηλ» θαη ζεκεηψλεηαη ζην βηβιίν «Γάκνη κεηαμχ αλδξψλ» φηη νη 

ιέμεηο «αδειθφο» θαη «αδειθή» άιινηε αλαθέξνληαη ζηελ πλεπκαηηθή ζρέζε, άιινηε 

ζηελ βηνινγηθή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ εξσηηθή. χκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη άιινπο εξεπλεηέο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ άιια έμη 

ρεηξφγξαθα κε εθδνρέο παξφκνησλ ηειεηψλ, πξηλ απφ ηνλ 12ν αηψλα. Υεηξφγξαθα ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ κε ρξηζηηαληθέο ηειεηέο έλσζεο νκνθχισλ θπιάζζνληαη ζην Άγην 

φξνο θαη ζηε κνλή ηεο Πάηκνπ. 

 Ζ ηειεηή έλσζεο νκνθχισλ ήηαλ ζρεδφλ παλνκνηφηππε κε ηνλ γάκν εηεξφθπισλ θαη 

απαγνξεπφηαλ, κε απνθάζεηο ηεο Δθθιεζίαο, ζηνπο κνλαρνχο. Μεηά ηνλ 14ν αηψλα, 

νη ηειεηέο έλσζεο νκνθχισλ άξρηζαλ λα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά θαζψο ηελ επνρή 
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εθείλε ζηε Γπηηθή Δπξψπε θπξηάξρεζε κηα επηζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο, πνπ ζεσξήζεθε σο έλα απφ ηα ρεηξφηεξα ακαξηήκαηα.  

Σνλ 16ν αηψλα, ζεζπίζηεθε ε θαηάζρεζε γεο θαη αγαζψλ, αθφκα θαη ν ζάλαηνο σο 

πνηλή γηα ηελ νκνθπινθηιία. Ζ πξψηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε έγηλε κε ην 

Ναπνιεφληεην Κψδηθα, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1804. χκθσλα κε απηφλ, νη 

νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο λνκηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ελειίθνπο. Μεξηθέο ρψξεο 

αθνινχζεζαλ απηή ηε λνκνζεζία, αιιά νη ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

δηαηήξεζαλ ηηο θαηαπηεζηηθέο ηνπο ζέζεηο, κε αλάινγνπο λφκνπο. Οη πεξηζζφηεξνη, 

φκσο, ζεζκνί αθνξνχζαλ ζην αμηφπνηλν ηεο αληξηθήο νκνθπινθηιίαο. Ζ γπλαηθεία 

νκνθπινθηιία δελ αλαγλσξηδφηαλ ζε πνιιέο ρψξεο θαη ε βαζίιηζζα Βηθηνξία 

αξλήζεθε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ ιεζβηαζκνχ, φηαλ ηεο δεηήζεθε λα ππνγξάςεη 

ζρεηηθφ έγγξαθν. 

ηελ Ακεξηθή, παξά ην κεγάιν πνζνζηφ νκνθπινθίισλ, ε λνκνζεζία ηνπο  

θαηαπηέδεη πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ζε άιιεο ρψξεο. Οη νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο δελ 

ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζηε Γαιιία, ηε θαλδηλαβία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Ηζπαλία, ην Μεμηθφ, ηε Βξαδηιία θαη ηελ Αγγιία, αιιά ζηηο Ζ.Π.Α. ππάξρνπλ 

απζηεξνί λφκνη, ηδηαίηεξα ελαληίνλ ησλ αλδξψλ νκνθπιφθηισλ (Αλησλνπνχινπ, 

1997). 

 

 Παξφιν πνπ δηαθξίζεηο θαηά ησλ ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαζεκεξηλά, κφλν 13 πνιηηείεο απφ ηηο ζπλνιηθά 50 θαη κφλν 15 δήκνη θαη θνκεηείεο 

ησλ Ζ.Π.Α. έρνπλ ζεζπίζεη λφκνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

νκνθπιφθηισλ (Jesdale, et al., 2002). 

    ηηο κέξεο καο, ην θξάηνο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, επεκβαίλεη ζε  

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, θπξίσο κέζσ ησλ λφκσλ πνπ ζεζπίδεη νη 

νπνίνη  ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Έλαο  απφ απηνχο 

ηνπο ηνκείο είλαη ε εξσηηθή – ζεμνπαιηθή δσή ησλ αλζξψπσλ θαη νη ζεμνπαιηθέο  

επηινγέο ηνπο θαη, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ην πψο ε θξαηηθή εμνπζία απνδέρεηαη, 

ξπζκίδεη  θαη ελ ηέιεη επεκβαίλεη ζηελ εξσηηθή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ελ γέλεη ησλ 

αλζξψπσλ πνπ  «εμνπζηάδεη». 



 

22 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ 

2.1. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Αξρηθά, λα μεθαζαξίζνπκε ην ηη ζεκαίλεη θχιν. Σν θχιν ηνπ θάζε αηφκνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα ρξσκαηνζψκαηα ηνπ θχινπ (Υ θαη Τ), πνπ είλαη δχν απφ ηα 46 

ρξσκαηνζψκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ. Ο ηχπνο 46ΥΤ θαζνξίδεη ην 

αξζεληθφ θχιν θαη ν ηχπνο 46ΥΥ ην ζειπθφ. ε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ε κνξθή 

θαη ε ιεηηνπξγία ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη αδέλσλ (πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θχινπ) είλαη αληίζηνηρα κε ην θχιν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ρξσκαηνζψκαηα. Σα 

δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ (ζηήζνο, θαηαλνκή ηξηρνθπίαο θιπ) 

εκθαλίδνληαη ζηελ εθεβεία θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ νξκνλψλ ησλ 

ψξηκσλ γελλεηηθψλ αδέλσλ. H ιεηηνπξγία ησλ γελλεηηθψλ αδέλσλ θαη ζηα δχν θχια 

ξπζκίδεηαη απφ ηηο γελλεηηθέο νξκφλεο ηεο ππφθπζεο (γνλαδνηξνπίλεο), πνπ 

ξπζκίδνληαη θαη απηέο απφ αλψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα θαη ηνλ ππνζάιακν. Σα δχν 

θχιια δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν έθθξηζεο ησλ γνλαδνηξνπηλψλ: ζηνπο άλδξεο 

εθθξίλνληαη κε ζπλερή θαη ζηαζεξφ ηξφπν, ελψ ζηηο γπλαίθεο κε θπθιηθφ ηξφπν, πνπ 

νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ (Grumbac & Puberty, 

1992). 

Ο ρξφλνο έλαξμεο ησλ αιιαγψλ ηεο εθεβείαο θαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη, δηαθέξεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο 

φπσο ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ δηαηξνθή, ή ηνλ ηφπν δηακνλήο. Οη ζσκαηηθέο 

αιιαγέο ζπλήζσο μεθηλνχλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ θαη ε ζσκαηηθή αλάπηπμε 

νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 17-18 εηψλ. Οη ςπρηθέο θαη λνεηηθέο 

αιιαγέο αξρίδνπλ ιίγν αξγφηεξα. Σελ ίδηα πεξίνδν αξρίδεη ζηαδηαθά λα αλαπηχζζεηαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ξνκαληηθέο θαη εξσηηθέο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. 

Να ηνλίζνπκε πσο απφ ηελ ηαηξηθή έξεπλα δελ έρεη πξνθχςεη θακία ζχλδεζε κεηαμχ 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο νκνθπινθηιίαο (Gooren, 2006). 

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ αλαθέξεηαη ζηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ. ε 

πεξίπησζε θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ καδί κε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ γέλνπο ζρεκαηίδνπλ κία «ζπλεθηηθή δνκή» ζηγνπξεχνληαο ην άηνκν γηα ην θχιν 

ηνπ.Σαπηφηεηα ηνπ θχινπ είλαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ην θχιν 

ηνπ, ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ σο αξζεληθνχ ή ζειπθνχ. Απνηειεί θπξίαξρν θαη ζεκαληηθφ 
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ηκήκα ηεο απηνεηθφλαο καο, πνπ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ζεσξνχλ φηη δελ επηδέρεηαη 

αιιαγέο (Lips, 1997). 

χγρξνλεο εκβξπνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη φια ηα ζειαζηηθά έκβξπα, ηα 

γελεηηθά άξξελα θαη ηα γελεηηθά ζήιεα, είλαη αλαηνκηθά ζήιεα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ πξψηκσλ ζηαδίσλ ηεο εκβξπτθήο δσήο. Ζ δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ εκβξπτθψλ αλδξνγφλσλ. Ζ δξάζε ηνπο αξρίδεη γχξσ 

ζηελ έθηε εβδνκάδα ηεο εκβξπτθήο δσήο θαη νινθιεξψλεηαη κε ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ 

κήλα. 

Ζ δηρνηνκία πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία αλαγθάδεη ηα άηνκα κε αζαθή, κε –ηππηθή 

ηαπηφηεηα θχινπ, λα κελ ηαηξηάδνπλ πνπζελά. Ζ πξφζθαηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηεγνξίαο “trangenderism” κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη απηή ηελ «κηθηή» ηαπηφηεηα 

θχινπ, άηνκα πνπ δελ ληψζνπλ θαιά κε ην θχιν ηνπο θαη πεηξακαηίδνληαη. Καηά ηνπο 

Tiefer and Kring, θνηλφ ζηνηρείν απηψλ ησλ κνξθψλ ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο είλαη 

ζρεηηθή ζχγρπζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ θαη ε αλάγθε λα ληπζνχλ κε ξνχρα 

πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ην άιιν θχιν (Tiefer, 1995). 

χγρπζε φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα, θαζψο ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, έηζη ψζηε λα θηλεηνπνηεί ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Anshelmil & Law, 2000). 

Γειαδή, νξηζκέλα άηνκα επηδεηνχλ έλα ζψκα πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θχινπ ηνπο (εγρείξεζε αιιαγήο θχινπ), άιια άηνκα αλαπηχζζνπλ κηα 

δηαζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα (transgendered) πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ζπκπεξηθνξέο θαη 

απφ ηα δχν θχια ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο φξνο «δηαζεμνπαιηθφο» 

(transgendered) ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο φξνο – «νκπξέια» πνπ πεξηθιείεη θαη 

πεξηγξάθεη έλα κεγάιν εχξνο ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ (Cianciotto & 

Cahill,2003). 

ζνλ αθνξά ηελ «ηαπηφηεηα ηνπ γέλνπο», απηή αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο 

“αξξελσπφηεηαο” θαη ηεο “ζειπθφηεηαο” ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα 

αλάπηπμή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Robert Stoller θαη ηνπο Green & Money ε ηαπηφηεηα 

ηνπ γέλνπο «ππνδειψλεη ηηο ςπρνινγηθέο φςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ  ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αξξελσπφηεηα θαη ηελ ζειπθφηεηα» Σν γέλνο ζεσξείηαη θνηλσληθφ  
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ραξαθηεξηζηηθφ, δειαδή ην άηνκν καζαίλεη φηη «είλαη αγφξη» ή «είλαη θνξίηζη», ελψ 

ην θχιν  είλαη βηνινγηθφ, δειαδή πξνυπάξρεη. Κάηη ηέηνηνη είλαη φκσο ζρεηηθφ. Οη 

άλδξεο, ζπλήζσο  ηείλνπλ λα «είλαη αξξελσπνί» θαη νη γπλαίθεο «κε ζειπθφηεηα», 

νξηνζεηψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Χζηφζν, ην θχιν θαη 

ην γέλνο δχλαληαη λα  αλαπηπρζνχλ ζε ζπγθξνπφκελεο ή αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. «Ζ  

ηαπηφηεηα ηνπ γέλνπο είλαη ην απνηέιεζκα πνιιαπιψλ πνιηηηζκηθψλ επηδξάζεσλ θαη  

εηδηθφηεξα κηαο ζρεδφλ αηέξκνλεο ζεηξάο ηαπηίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ κε ην 

πεξηβάιινλ, π.ρ.  κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο θίινπο ή ηνπο 

ζπλαδέιθνπο» (Herdt, 1981). 

H νπζηαζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ γέλνπο εκθαλίδεηαη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ θαζνξίδεηαη βηνινγηθά 

κε απιφ, άκεζν ηξφπν, αιιά ζρεκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο  κάζεζεο. «Αιιά 

νη άλδξεο, ζρεδφλ πάληα, αλαπηχζζνπλ κία αίζζεζε φηη είλαη “αξζεληθνί” θαη ηα 

θνξίηζηα “ζειπθά”, αθφκα θαη αλ ςπρνινγηθά είλαη παξαπαίνληεο». Σν γεγνλφο φηη νη 

άλδξεο νκνθπιφθηινη παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηηο γπλαίθεο ζηελ 

εκθάληζε θαη / ή ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν 

ζηεξεφηππν (Tavris, 1977). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ  αλδξψλ νκνθπιφθηισλ έρνπλ 

«ζειππξεπή» ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Saghir & Robins, ην 1973, ην 

ηνπνζεηνχλ ζην 15%. Δλψ ππάξρεη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη έλαο 

νκνθπιφθηινο άλδξαο κπνξεί εχθνια λα αλαγλσξηζζεί απφ ηελ εκθάληζή ηνπ, ζηελ  

πξαγκαηηθφηεηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ κπνξεί λα εληνπηζζεί 

απφ ηελ δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε (Weinberg & Williams, 1974) 

Χζηφζν, ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ γέλνπο έρεη γίλεη αξθεηά  

πεξίπινθν δήηεκα. Οη ζεσξεηηθνί ηνλίδνπλ φηη ηελ αλάγθε λα δνχκε ηνλ φξν «γέλνο» 

σο δνκή πάληα ζε ζρέζε κε άιια δεηήκαηα ζεκαληηθά γηα ην άηνκν, φπσο ηελ θπιή, 

ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ. Ο φξνο «γέλνο» 

απνηειεί ζεκειηψδεο δήηεκα ζε φιεο ηηο θνηλσληνινγηθέο – αλζξσπηζηηθέο αλαιχζεηο, 

φρη σο  αλαπφζπαζην θνκκάηη αιιά πάληα ζε ζρέζε κε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ ην δήηεκα απηφ 
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πάληα ζε ζρέζε κε άιια δεηήκαηα φπσο ε ειηθία, ε εζληθφηεηα θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα ελφο αηφκνπ. 

Καζψο ν αλδξηζκφο απνηειεί αμία κε πςειφ θχξνο ζηελ θνηλσλία καο, ππάξρεη  

κεγάιε πξνθαηάιεςε γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο, πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνλ ξφιν 

ηνπο (Lewis, Derlega, Griffin,& Krowinski, 2003). Οη νκνθπιφθηινη άλδξεο είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθά απαμησκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο, θάηη πνπ 

έρεη θαηαγξαθεί ζε αξθεηέο έξεπλεο θαη νθείιεηαη ζηελ ζχλδεζε ηεο νκνθπινθηιίαο 

ησλ αλδξψλ κε ηελ ζειπθφηεηα (Storms, 1978). 

 

2.2 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ (ΝΟΖΜΑΣΑ) 

Οη γθέη αληηκεησπίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα πγείαο, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο, 

ζρεηηδφκελα άκεζα κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο αιιά θαη κε ηηο 

δηαθξίζεηο απηέο θαζ‟ απηέο. Οη ειιείςεηο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ γθέη, 

αλάγθεο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο,  απνηεινχλ έλαλ αθφκα επηβαξπληηθφ παξάγνληα 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (King & Smith, 2005). 

Αο δνχκε κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

υμαηική βλάβη. Οκνθπιφθηινη άλδξεο πνπ αζρνινχληαη κε ην πξσθηηθφ ζεμ είλαη 

ζε ζεκαληηθά πςειφ θίλδπλν γηα πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ πςεινχ θηλδχλνπ 

θχζε ηνπ πξσθηηθνχ ζεμ είλαη απιή: ην νξζφ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε ζεμνπαιηθή 

επαθή . χκθσλα κε ηελ amfAR , "ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θφιπν, ν ηζηφο ηνπ νξζνχ 

είλαη πνιχ πην επάισηνο ζε ζρίζηκν θαηά ηε ζπλνπζία θαη ε κεγαιχηεξε επηθάλεηα 

ηνπ νξζνχ / παρένο εληέξνπ παξέρεη κεγαιχηεξε επθαηξία γηα ηελ δηείζδπζε ηνπ ηνχ 

θαη ηελ κφιπλζε». 

ην βηβιίν ηεο, «Δπηδεκία», ε Γξ. Meg Meeker, κηα παηδίαηξνο, γξάθεη: «Σφζν ν 

πξσθηφο φζν θαη ην νξζφ έρεη πινχζηα απνζέκαηα αίκαηνο, θαη ηα ηνηρψκαηά  ηνπο, 

είλαη ιεπηφηεξα απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ θφιπνπ θαη θαηαζηξέθεηαη εχθνια. ηαλ ε 

δηείζδπζε ζπκβαίλεη, είλαη πην εχθνιν λα ζρηζηνχλ ηα αηκνθφξα αγγεία, ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ινίκσμεο ... " (Meeker & Meg, 2002). 
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σκαηηθά ηξαχκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην πξσθηηθφ ζεμ 

πεξηιακβάλνπλ: αηκνξξαγία, ξήμεηο, θαη δηαηξήζεηο ηνπ νξζνχ ή πξσθηηθνχ 

ζθηγθηήξα. Μφιηο ζπκβεί απηή ε βιάβε, αλνίγνπλ πιεγέο θαη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ αηκνξξνΐδεο ηνπ πξσθηνχ (Klamecki & Bernard, 1999). 

Σν πξσθηηθφ ζεμ επίζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ γαζηξεληεξηθέο 

ινηκψμεηο, φπσο ε πξσθηίηηδα θαη ε εληεξίηηδα. 

Καπκίνορ ηος ππυκηού. Οκνθπιφθηινη άλδξεο δηαηξέρνπλ επίζεο απμεκέλν θίλδπλν 

γηα θαξθίλν ηνπ πξσθηνχ. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, 

ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πξσθηνχ πεξηιακβάλνληαη: ηφο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ (HPV), νη πνιιαπινί ζεμνπαιηθνί ζχληξνθνη θαη  θπζηθά ε 

πξσθηηθή επαθή (GLMA, 2000) . Λφγσ ησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ 

πξσθηνχ , νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζπληζηνχλ πιένλ πξσθηηθφ ηεζη 

Παπαληθνιάνπ γηα εμνπαιηθψλ Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (American Cancer 

Society). 

εξοςαλικώρ Μεηαδιδόμενα Νοζήμαηα. ε ζχγθξηζε κε εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο, 

νη νκνθπιφθηινη βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα κηα ζεηξά απφ επηθίλδπλα 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ HIV / AIDS 

(Strachan, et al., 2007) .χκθσλα κε ηελ GLMA , ηα ΜΝ πεξηιακβάλνπλ : 

νπξεζξίηηδα, πξσθηίηηδα, θαξπγγίηηδα, πξνζηαηίηηδα, επαηίηηδα Α θαη Β , ε ζχθηιε , 

ε γνλφξξνηα , ριακχδηα , ν έξπεο, θνλδπιψκαηα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ν 

HIV». 

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νξηζκέλα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, 

φπσο ε βιελλφξξνηα θαη ε ζχθηιε, απμάλνληαη κεηαμχ ησλ νκνθπιφθηισλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε βιελλφξξνηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο  απμήζεθε απφ 4% ην 1988 ζε 

20,2 %  ην 2004 , ζχκθσλα κε ην CDC.  Σν πνζνζηφ ηεο ζχθηιεο κεηαμχ ησλ MSM 

έρεη επίζεο απμεζεί ζε πφιεηο φπσο ην ηθάγν , ηε Νέα Τφξθε θαη ην ηάηι .  

 

Αθνχ έθαζε ζηε ρακειφηεξε ηηκή ην 2000, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο ζχθηιεο έρεη απμεζεί γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά , θπξίσο κεηαμχ 
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ησλ αλδξψλ. χκθσλα κε ην CDC, απμεκέλα πνζνζηά ηεο ζχθηιεο κεηαμχ ησλ 

νκνθπιφθηισλ κπνξεί λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλα γη 'απηφ.  

Σν CDC ππνινγίδεη φηη πάλσ απφ ην ήκηζπ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

ζχθηιεο ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ νκνθπινθίισλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Οη νκνθπιφθηινη έρνπλ επίζεο πςειφηεξν θίλδπλν λα πξνζβιεζνχλ απφ ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδφκελσλ λνζήκαηα πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο ηνπ ήπαηνο. χκθσλα κε ην CD , 

επαηηθέο αζζέλεηεο φπσο ε επαηίηηδα Α θαη Β «πιήηηνπλ δπζαλάινγα ηνπο άλδξεο 

πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξεο». Πεξίπνπ ην 10% φισλ ησλ ινηκψμεσλ  

ηεο επαηίηηδαο Α ( HAV ) ζηηο ΖΠΑ είλαη κεηαμχ νκνθπινθίισλ. Σν CDC αλαθέξεη 

φηη ε HAV θπξίσο κεηαδίδεηαη «κέζσ θνπξάλσλ-ζηφκαηνο, κέζσ ζηελήο επαθήο 

πξφζσπν-κε - πξφζσπν, ζην ζπίηη ή κε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα κνιπζκέλν άηνκν».  

χκθσλα κε ην CDC, ε επαηίηηδα Β ( HBV ), ε νπνία κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ 

κνιπζκέλνπ αίκαην , είλαη επίζεο πςειφηεξε ζηνπο MSM , πνπ βηψλνπλ 15-20% 

φισλ ησλ λέσλ κνιχλζεσλ απφ ηνλ HBV. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ HBV γηα ηνπο 

MSM πεξηιακβάλνπλ: πνιιαπινχο ζπληξφθνπο, πξσθηηθφ ζεμ ρσξίο πξνθπιάμεηο, 

ηελ πξντζηνξία άιισλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, θαζψο θαη ηε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ. 

HIV / AIDS. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απφ γθέη αθηηβηζηέο λα δηαρσξίζνπλ ηελ 

νκνθπινθηιία απφ ηελ εμάπισζε ηνπ AIDS, ε νκνθπινθηιηθήζπκπεξηθνξά, ηδίσο 

ζηνπο άλδξεο , ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν ηνπ ηνχ HIV. Παξφηη ην HIV κπνξεί 

λα κεηαδνζεί κέζσ θνιπηθήο θαη πξσθηηθήο επαθήο, ην πξσθηηθφ ζεμ ρσξίο 

πξνθπιαθηηθφ είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο πην επηθίλδπλν γηα ηνλ ηφ HIV απφ ην 

θνιπηθφ ζεμ ρσξίο πξνθπιαθηηθφ , ζχκθσλα κε ην amfAR.  

 

Γελ απνηειεί έθπιεμε, φηη νη νκνθπιφθηινη έρνπλ δηαγλσζηεί πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

HIV / AIDS. χκθσλα κε ην CDC, νη MSM αληηπξνζψπεπαλ ην 72%φισλ ησλ 

κνιχλζεσλ απφ ηνλ HIV κεηαμχ ησλ αλδξψλ ην 2005 (απηφ πεξηιακβάλεη άλδξεο πνπ 

έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξεο θαη ελέζηκε ρξήζε λαξθσηηθψλ). Αλάκεζα ζε 

φια ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ηνλ ηφ HIV / AIDS ην 2005, νη MSM 

αληηπξνζψπεπαλ ην 53% ησλ πεξηπηψζεσλ.  
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Πξφζθαηεο κειέηεο ζε πφιεηο ζε φιε ηελ ΖΠΑ δείρλνπλ κηα αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο 

HIV ινίκσμεο κεηαμχ ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ, ηδηαίηεξα ζε λέεο ειηθίεο. Σν CDC 

αλαθέξεη φηη ν αξηζκφο ησλ HIV / AIDS ινηκψμεσλ γηα ηνπο MSM 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MSM πνπ είλαη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ) 

απμήζεθαλ θαηά 13%  απφ ην 2001 έσο ην 2005. 

Σνλ Μάην ηνπ 2007, ε ακεξηθαληθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ( FDA ) 

αλαλέσζε ηελ 15εηή πνιηηηθή ηεο πνπ απαγνξεχεη ζηνπο άλδξεο πνπ είραλ 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξεο , αλά πάζα ζηηγκή απφ ην 1977, ηελ αηκνδνζία. Ζ 

εμήγεζε ηεο FDA γηα ηελ πνιηηηθή ηεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεί : 

«Οη άλδξεο πνπ είραλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξεο απφ ην 1977 έρνπλ επηπνιαζκφ 

ηνπ ηνχ HIV 60 θνξέο πςειφηεξν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, 800 θνξέο πςειφηεξν 

απφ φηη νη αηκνδφηεο πξψηεο θνξάο , θαη 8000 θνξέο πςειφηεξν απφ φ, ηη νη ρξφληνη 

αηκνδφηεο». 

«Οη MSM έρνπλ επίζεο έλα απμεκέλν θίλδπλν λα έρνπλ άιιεο ινηκψμεηο πνπ 

κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζε άιινπο, κε κεηάγγηζε αίκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κφιπλζε κε ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β είλαη πεξίπνπ πέληε έσο έμη θνξέο πην ζπρλή θαη 

νη κνιχλζεηο ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο C είλαη πεξίπνπ δχν θνξέο πην ζπρλή ζε άλδξεο 

πνπ θάλνπλ ζεμ κε άλδξεο απφ φ, ηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ» (Levine, Nardi & 

Gagnon,  (1997). 
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2.3 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αθνξά άκεζα ηελ πγεία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ησλ 

γθέη είλαη, φηη α ηειεπηαία ρξφληα, ε ζρέζε κεηαμχ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο θαη ε ζρέζε θαγεηνχ – δηαζηξεβισκέλε εηθφλα 

ζψκαηνο έρεη «θεξδίζεη» ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ.ε δείγκαηα πιεζπζκνχ, νη 

νκνθπιφθηινη άλδξεο εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν ζπκπηψκαηα δηαηξνθηθψλ  

δηαηαξαρψλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπ εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο. Οη νκνθπιφθηινη άλδξεο 

ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επεπεξέαζηνη ζε «πξφηππα ζσκάησλ» (body image), 

πξνβαιιφκελα απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη επηδέρνληαη θνηλσληθή πίεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

εηθφλα ζψκαηνο πνπ πξέπεη λα έρνπλ (Kaminski,Chapman, Haynes,2005). 

Δπηπξφζζεηα, νη γθέη ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ εηθφλα 

ηνπ ζψκαηφο  ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν εθδήισζεο ζπκπησκάησλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Kaminski et al. (2004), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα Male 

Eating Behavior and Body Image Evaluation (MEBBIE), έλα εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηδφκελεο κε 

ηελ δηαηξνθή, ηελ άζθεζε θαη ηελ εηθφλα ζψκαηνο, βξέζεθε φηη νη νκνθπιφθηινη 

άλδξεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο, θάλνπλ πην ζπρλά δίαηηα, εθδειψλνπλ 

θνβίεο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπο θαη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ 

γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο.  

Σέινο, έρεη εθδεισζεί ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε κεηαμχ νκνθπινθηιίαο θαη θηλδχλνπ 

απηνθηνλίαο. Ζ απηνθηνλία απνηειεί ηελ ηξίηε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζηνπο έθεβνπο 

ειηθίαο 15-24 θαη ε δεχηεξε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε άηνκα ειηθίαο 25 –34 

(Fitzpatrick, et al., 2005). 

Ζ νκνθπινθηιία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εθδήισζε απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, 

απνπεηξψλ απηνθηνλίαο θαη ελ ηέιεη επηηπρεκέλεο απηνθηνλίαο, ηδηαίηεξα ζε  έθεβνπο 

γθέη, νη νπνίνη είλαη 2-6 θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα επηρεηξήζνπλ λα 
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απηνθηνλήζνπλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο νκφηηκνπο ηνπο (Munoz, Quinn, 

Rounds, 2002). 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Safren & Heimberg ην 30% ησλ γθέη αλέθεξαλ απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο ζπγθξηηηθά κε ην 13% ησλ εηεξνθπιφθηισλ αλδξψλ, ελψ ην 20% ησλ 

γθέη δήισζαλ φηη ζθέθηνληαη ηελ απηνθηνλία ζπρλά ή πνιχ ζπρλά, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο εηεξνθπιφθηινπο νκφηηκνπο ηνπο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ππνζηεξηθηέο ηεο νκνθπινθηιίαο αξλνχληαη φηη νη 

νκνθπιφθηινη έρνπλ ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, ή απνδίδνπλ θάζε ςπρηθφ πξφβιεκα 

ησλ νκνθπινθίισλ ζηελ πίεζε πνπ ηνπο αζθείηαη θαη ζηελ απφξξηςε πνπ 

εηζπξάηηνπλ απφ ηελ θνηλσλία (Drescher, Stein & Byne, 2004).Απηή είλαη κία 

ππφζεζε, πνπ δελ έρεη αθφκε απνδεηρζεί. Τπάξρνπλ θαη άιιεο επηζηεκνληθά 

δηαηππσκέλεο ππνζέζεηο, φπσο φηη ε νκνθπινθηιία απνηειεί απφθιηζε απφ ηελ 

θπζηνινγηθή εμέιημε, θαη ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο απνθιίζεηο ζηελ αλάπηπμε, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ςπρηθή δηαηαξαρή (Bailey, 1999). 

Υξεηάδεηαη φκσο λα γίλνπλ παξαπάλσ έξεπλεο πάλσ ζε απηέο ηηο ππνζέζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΟΜΟΦΤΛΑ ΕΔΤΓΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ 

3.1. ΑΠΟΚΣΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ηαλ νη γνλείο αλήθνπλ ζε ζεμνπαιηθή κεηνλφηεηα, ζπάληα νη νηθνγέλεηεο 

αληαπνθξίλνληαη ζην ηππηθφ κνληέιν ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο, φπνπ δηακέλνπλ νη 

δχν βηνινγηθνί γνλείο θαη ηα ηέθλα ηνπο. Φπζηθά, ζηελ πξάμε, αθφκα θαη νη 

νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ θαη' αξράο ζε έλαλ θιαζηθφ ηχπν νηθνγέλεηαο κε δχν 

εηεξφθπινπο γνλείο, είλαη δπλαηφ λα δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά θαη ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα 

δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπο: δηαδχγηα, ζάλαηνο γνλέα, εγθαηάιεηςε ζπδπγηθήο εζηίαο θαη 

νηθνγέλεηεο πνπ θαηαιήγνπλ κνλνγνλετθέο, εμαηηίαο απηψλ θαη άιισλ αηηίσλ, δίλνπλ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνηχπνπ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νκφθπισλ δεπγαξηψλ σο γνλέσλ, ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ γνλείο θαη παηδηά είλαη ηδηαίηεξε. Οη Ryan θαη Martin επηζεκαίλνπλ: 

Πξψηα απ' φια, επηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ βηνινγηθνί γνλείο πνπ δελ είλαη νη θαηά 

λφκν γνλείο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ κε θαλέλα ηξφπν ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, φπσο 

είλαη νη δφηεο ζπέξκαηνο, νη παξέλζεηεο κεηέξεο ή νη βηνινγηθνί γνλείο πνπ δίλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο γηα πηνζεζία. Πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε νηθνγέλεηεο, ζηηο νπνίεο ην ξφιν 

ησλ γνλέσλ έρνπλ νκφθπια δεπγάξηα θαη νη νπνίεο απνθηνχλ παηδηά κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ ζεηψλ νηθνγελεηψλ θαη ηεο πηνζεζίαο ( Ryan & Martin, 2000). 

 

Δπηπιένλ, πνιχ ζπρλά ζπλαληψληαη πεξηπηψζεηο γνλέσλ πνπ δελ έρνπλ απφ ην 

λφκνηε γνλετθή ηδηφηεηα νχηε θαη άιιε βηνινγηθή ζρέζε κε ηα παηδηά, φκσο 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε σο γνλείο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηνπο/ ηηο 

ζπληξφθνπο γνλέσλ πνπ είλαη νηβηνινγηθνί γνλείο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, ηπγράλεη λα 

επηκεινχληαη θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηα παηδηά πεξηζζφηεξνη/εο ησλ δχν αλζξψπσλ ζην 

ξφιν ησλ γνλέσλ, φπσο επί παξαδείγκαηη πξψελ ζχληξνθνη πνπ αλήθνπλ ζην ίδην 

θχιν θαη εμαθνινπζνχλ λα θξνληίδνπλ απν θνηλνχ γηα ηελαλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

αθφκα θαη κεηά ην ρσξηζκφ.  

 

πλήζσο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζπκβαίλεη λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά κε ηνπο 

βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο ζην ξφιν ησλ γνλέσλ θαη παξάιιεια λααλαγλσξίδνπλ θαη σο 
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γνλείο ηνπο ζπληξφθνπο ησλ γνλέσλ ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλήθνπλ ζην ίδην θχιν. 

Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε θάπνηνλ σο γνλέα ελφο παηδηνχ, άζρεηα απφ ην λφκν, είλαη ν 

αθφινπζνο νξηζκφο: γνλέαο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ πξψηα απ΄φια έρεη ηελ πξφζεζε λα 

είλαη γνλέαο θαη λα ιεηηνπξγεί σο γνλέαο θαη θαηά δεχηεξνλ αλαιακβάλεη ζηελ πξάμε 

φιεο εθείλεο ηηο θξνληίδεο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε 

ην γνλετθφ ξφιν. Απαηηείηαη, δειαδή, ηφζν ε πεπνίζεζε φηη θάπνηνο ελεξγεί σο 

γνλέαο φζν θαη ε ίδηα ε ελέξγεηα/πξάμε. 

 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο, ζε αληίζεζε κε ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν 

θιαζηθφο θαη παξαδνζηαθφο νξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο ε βηνινγηθή ζπγγέλεηα θαη 

ε λνκηθά θαηνρπξσκέλε κέζσ ηνπ γάκνπ γνλετθή ηδηφηεηα, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα 

νκφθπινπο γνλείο παηδηψλ, πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα πην πάλσ 

πεξηγξαθέληα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ παξαπέκπνπλ ζε νπζηαζηηθφ θαη φρη ηππηθφ κνλν 

ξφιν ηνπ γνλέα. 

 

Σα παηδηά έρνπλ πξσηίζησο αλάγθε απφ νηθεία ζε απηά πξφζσπα ηα νπνία ηα 

αγαπνχλ, θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην εγγπεζεί ε έληαμε ζην βηνινγηθφ θχιν πνπ 

επηηάζζνπλ νη θνηλσληθέο λφξκεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ε δηάζεζε θαη ε 

εηνηκφηεηα ηνπ ελ δπλάκεη γνλέα, λα αθηεξψζεη εαπηφλ/ήλ ζηα παηδηά θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο (Vescio & Biernat, 2003). 

 

3.2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

χκθσλα κε ηηο αξρέο πξνζηαζίαο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ 

επηβάιινληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ηφζν απφ ηα Δζληθά πληάγκαηα φζν θαη απφ 

Γηεζλείο πλζήθεο,πξνθχπηεη πσο απνηειεί αλαθαίξεην, αλζξψπηλν δηθαίσκα ε 

απφθηεζε ηέθλσλ. Δίλαη επλφεην φηη ηα νκφθπια δεπγάξηα είλαη δπλαηφ λα έρνπλ απφ 

θνηλνχ ηέθλα ρσξίο αλάγθε γηα επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο ηδφηεηάο ηνπο απφ ηελ 

πνιηηεία (Wood & Bartkowski, 2004). 

 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ν θαηά λφκν γνλέαο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα δχν 

άηνκα, ελψ ην άιιν δελ έρεη απφ ηελ πνιηηεία ζεζκηθά αλαγλσξηζκέλνπο δεζκνχο κε 

ην παηδί, ην νπνίν κπνξεί ζηελ πξάμε λα αλαηξέθεη σο δηθφ ηνπ. Δπνκέλσο, φηαλ ηα 

θηλήκαηα ησλνκνθπιφθηισλ κηινχλ γηα απφθηεζε ηέθλσλ, ζηελ νπζία γίλεηαη ιφγνο 
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γηα ηε δπλαηφηεηα λνκηθήο αλαγλψξηζεο ηεο γνλετθήο ηδηφηεηαο ζε δχν άηνκα ηνπ 

ίδηνπ θχινπ, εθφζνλ απηά ην επηζπκνχλ, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ επίζεκε 

θαηαρψξηζε ηεο νηθνγέλεηαο, κε γνλείο έλα νκφθπιν δεπγάξη, σο ηχπνπ νηθνγέλεηαο 

ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ κε ηνλ θιαζηθφ, φπνπ γνλείο είλαη έλα δεπγάξη εηεξφθπισλ. 

Γηα πνην ιφγν φκσο λα επηζπκνχλ θάηη ηέηνην; 

  

Οη νκνθπιφθηινη είλαη κία θνηλσληθή νκάδα πνπ κέλεη ζπλήζσο αφξαηε ζηα πιαίζηα 

ηεο θνηλσλίαο. Ζ λνκνζεηηθή αλαγλψξηζε θαη θαη' επέθηαζε πξνζηαζία απφ ην λφκν 

κίαο θαηάζηαζεο πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ, δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

επηβεβαίσζεοηεο νληφηεηάο ηεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο απφ ην ζχλνιν. Απηφ έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε θαηζηελ ςπρνινγία ηεο δεδνκέλεο νκάδαο, αθνχ ληψζεη πσο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δεη θαη δελ βηψλεη 

αηζζήκαηα απφξξηςεο απφ ην ζχζηεκα, ηα νπνία ηξέθνπλ,εληζρχνπλ θαη 

αλαθπθιψλνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, ηάζεηο γηα παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά,επηζεηηθφηεηα (Lewis,2006). 

 

 

Θα πξέπεη, αθφκα, λα γίλεη δεθηφ φηη ε λνκηκνπνίεζε ελφο ηχπνπ νηθνγέλεηαο, ζηελ 

νπνία νη δχν γνλείο αλήθνπλ ζην ίδην βηνινγηθφ θχιν, αλαπφθεπθηα επηθέξεη 

επλντθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Δίλαη αλαπφθεπθην, πσο ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ αλαγλσξίδεη κία νηθνγέλεηα κε 

γνλείο νκφθπινπο, ζπλεπάγεηαη θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε κίαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο 

κε ηε κνξθή πνπ έρεη. Απηφ έρεη θαη σο απνηέιεζκα λα κελ ζεσξνχληαη παηδηά 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ηαπαηδηά πνπ έρνπλ δχν νκφθπινπο γνλείο, αιιά παηδηά 

νηθνγελεηψλ κε δχν γνλείο (Lee & Forthofer, 2006). 

 

 πσο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί ν Herek, νη φπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζε νκφθπια θαη 

εηεξφθπια δεπγάξηα απνδίδνληαη ελδερνκέλσο ζηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 

αηηηνιφγεζε απηή φκσο δελ είλαη αζθαιήο, αθνχ ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

εηεξφθπια δεπγάξηα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε παληξεκέλα θαη κε δεπγάξηα. Ο 

γάκνο απνηειεί έλα θξηηήξην πνπδηαθνξνπνηεί ηα επίπεδα δέζκεπζεο, ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε ζρέζε, επηπρίαο θαη πλεπκαηηθήο πγείαοζηηο εηεξνθπινθπιηθέο ζρέζεηο. Σα 

νκφθπια δεπγάξηα, σζηφζν, εληνπίδνληαη εθηφο γάκνπ, θαη άξα δελ κπνξεί ζηελ 
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κειέηε ηνπο λα ζπκπεξηιεθζεί απηφο ν παξάγνληαο θαη λα θξηζνχλ νη επηπηψζεηοηνπ 

ζηε ζρέζε θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ γάκσλ 

κεηαμχ νκφθπισλ δεπγαξηψλ αλακέλεηαη λα σθειήζεη κε πνιινχο θαη πνηθίινπο 

ηξφπνπο, ηφζν ηα ίδηα ηαδεπγάξηα, φζν θαη ηα παηδηά πνπ απνθηνχλ απηά ζηα πιαίζηα 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ (Herek & Gonzalez-Rivera, 2006).  

  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη νηθνγέλεηεο κε νκφθπινπο γνλείο ππάξρνπλ, θαη κάιηζηα 

πιεζαίλνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο έρεη ζηγά ζηγά ηάζεηο απμεηηθέο, είλαη αλακθηζβήηεην φηη 

ε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηε λνκνζεζία θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ γάκνπ 

κεηαμχ νκφθπισλ ζα απνβεί πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ. 

 

 

3.3. ΟΜΟΦΟΒΗΑ 

Ζ νκνθνβία αξρηθά νξίδεηαη απφ ηνλ Weinberg (1972) σο «ν θφβνο ηνπ λα βξεζεί  

θαλείο θνληά ζηνπο νκνθπινθίινπο» (Raja & Stokes, 1998). ηε ζπλέρεηα, νη Morin 

& Garfinkle φξηζαλ ηελ  νκνθνβία, «νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ, ην νπνίν 

ζηεξίδεη αξλεηηθνχο κχζνπο θαη  ζηεξεφηππα γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο»(Morin & 

Garfinkle, 1978).Ο νκνθνβηθφο πηζηεχεη  φηη νη νκνθπιφθηινη άληξεο (γθέη), νη 

νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο (ιεζβίεο), νη ακθηθπινθηινί θαη νη ηξαλζέμνπαι είλαη 

«άξξσζηνη, αλήζηθνη, ή θαηψηεξνη απφ ηνπο εηεξνθπιφθηινπο» (Tate, et al., 2004). 

 Δπίζεο, ν παξάγνληαο ζξεζθεία έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κε απνδνρή ηεο 

νκνθπινθηιίαο. Ζ ζπληεξεηηθή ζεξαπεπηηθή ηδενινγία πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ξφινπο ζηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα. Ο έξσηαο έρεη ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή. Ζ 

νκνθπινθηιία παξέπεκπε σο θαηλφκελν ζηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα, παξαπέκπνληαο 

ζηελ ηηκσξία, δειαδή ζηελ θφιαζε. ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ζξεζθεπφκελσλ θαη νκνθνβηθψλ  ζπκπεξηθνξψλ, βξέζεθε φηη ε ζρέζε απηή 

είλαη πνιχπινθε θη φηη αιιειεπηδξνχλ κηα ζεηξά απφ γλσζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο ( Richmond, Janice, McKenna & Hugh, 

1998). 
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πσο αλαθέξεη ν θνηλσληνιφγνο F. Whitam (1933-2009) πνπ κειέηεζε απφ θνληά 

θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νκνθπινθηιηθέο θνηλφηεηεο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ (Vasey, Bartlett, 2011:  Vol. 40, Iss. 4; p. 671.) 

 Οη θνηλσληθέο θφξκεο θαη θαλφλεο δε δηεπθνιχλνπλ αιιά νχηε εκπνδίδνπλ ηηο 

νκνθπινθηιηθέο ηάζεηο. 

 Οκνθπιφθηια άηνκα εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο ζεβαζηνχ κεγέζνπο, 

θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ ζρεδφλ ίδην θαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

επνρή. 

 Οκνθπιφθηιεο ππνθνπιηνχξεο εκθαλίδνληαη ζε θάζε θνηλσλία κε αξθεηφ 

πιεζπζκφ. 

 Οκνθπιφθηια άηνκα απφ δηάθνξεο θνηλσλίεο εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο 

αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

 ε φιεο ηηο θνηλσλίεο παξαηεξείηαη έλα αλάινγν ζπλερέο κεηαμχ 

«αξξελσπψλ» θαη «ζειππξεπψλ» νκνθπιφθηισλ. 

 ηελ απνγξαθή πνπ έγηλε ην 1976 απφ ηνπο Μπξνπλ θαη Γθξελ θαηακεηξήζεθαλ 42 

θνηλσλίεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία. Σα απνηειέζκαηα βεβαηψλνπλ φηη: 

 Σν 67,1% απφ απηέο έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο απηήλ 

 Σν 40,9% ηελ απνδνθηκάδνπλ έληνλα ή θαη ηελ θαηαδηθάδνπλ 

 Σν 21,4% ηε δέρνληαη ή ηελ αγλννχλ 

    Ζ ζπρλφηεηα ηεο νκνθπινθηιίαο παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε θαηαλνκή. 

 ην 41, 4% ησλ θνηλσληψλ ε νκνθπινθηιία ππάξρεη, αιιά είλαη αζπλήζηζηε. 

 ην 58,6% είλαη απνχζα ή ζπάληα 

Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο (Pinel, 

1999).γηα ηελ νκνθπινθηιία, φπσο απηή εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία θαη πξαθηηθή αιιά θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 
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Οη Richmond & McKenna (1998) ζπλνςίδνπλ ηηο εμήο ζπλέπεηεο απφ ηελ νκνθνβία 

θαη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο: 

 Οη εηεξνθπιφθηινη απνθεχγνπλ ηνπο νκνθπιφθηινπο (Wright, Adams & 

Bernat, 1999). 

 Ο ζπλερήο θφβνο ησλ εηεξνθπιφθηισλ γηα θνηλσληθή επαθή ή 

αιιειεπίδξαζε κε 

 νκνθπινθίινπο.  

 Ζ απνζηξνθή ησλ εηεξνθπιφθηισλ, φηαλ ζεσξνχλ ή βιέπνπλ κηα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά (Poteat & Espelage, 2007). 

 Άγρνο θαη αλεζπρία ησλ εηεξνθπιφθηισλ φηαλ πξέπεη λα έξζνπλ ζε 

αιιειεπίδξαζε ή θνηλσληθή επαθή κε νκνθπινθίινπο.  

 Ο αηνκηθφο, θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο ζηηγκαηηζκφο, ε απνκφλσζε, ε 

απφξξηςε θαη ε δηάθξηζε ελάληηα ζηνπο νκνθπινθίινπο απφ ηνλ 

εηεξνθπιφθηιν πιεζπζκφ.  

 Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηάθξηζεο κπνξεί λα είλαη αληη-νκνθπινθηιηθέο 

δηακαξηπξίεο θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ε άζθεζε βίαο (Roderick, 

McCammon., Long & Allred, 1998). 

 Ζ εζσηεξηθεπκέλε θαηαπίεζε ηνπ νκνθπιφθηινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κε  

απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ, ζηε ληξνπή, ζηελ ελνρή θαη ζε αθξαίεο  

πεξηπηψζεηο λα ηνλ νδεγήζεη αθφκε θαη ζηελ απηνθηνλία» (Ricketts& 

Hudson, 1998). 

πκπεξαζκαηηθά, νη νκνθπιφθηινη δέρνληαη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο νκνθνβηθψλ 

(Williamson,1998) θη έηζη νη νκνθπιφθηινη ζπλερίδνπλ λα δνπλ σο θαηαπηεζκέλε 

θνηλσληθή νκάδα ζ‟ έλα εηεξνζεμνπαιηθά θαηεπζπλφκελν θνηλσληθφ ζχζηεκα, ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο αξλεηηθήο δηάζεζεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηεξνθπιφθηισλ( 

Hajek, & Howard, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ 

Ζ ζξεζθεία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε πςειά πνζνζηά νκνθνβίαο θαη εηεξνζεμηζκνχ 

(Pinnel, 1999). Αλαιχνληαο θαη εξκελεχνληαο ηα θείκελα ηεο Παιαηάο θαη Καηλήο 

Γηαζήθεο, ε  Οξζφδνμε Δθθιεζία ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο εθείλσλ ησλ 

Υξηζηηαλψλ, νκνθπιφθηισλ ή εηεξνθπιφθηισλ, νη νπνίνη βιέπνπλ ηνλ 

νκνθπινθηιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ σο δηαηαξαρή θαη αζζέλεηα, θαη νη νπνίνη επνκέλσο 

ζεσξνχλ ηηο νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο ακαξησιέο θαη θαηαζηξνθηθέο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Δάλ έλαο άλδξαο θνηκεζεί κε έλαλ άληξα φπσο κε κηα γπλαίθα, θαη νη δχν 

έρνπλ δηαπξάμεη βδέιπγκα … (Λεπηηηθφ θ΄ 13) 

 Γη‟ απηφ ην ιφγν (δει. γηα ηελ άξλεζή ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ, λα 

επραξηζηήζνπλ θαη λα δνμάζνπλ ην Θεφ) ν Θεφο ηνπο παξέδσζε ζε 

επαίζρπληα πάζε. Οη γπλαίθεο ηνπο αληάιιαμαλ ηηο θπζηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

παξα θχζε, θαη παξνκνίσο νη άλδξεο άθεζαλ ηηο θπζηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

γπλαίθεο θαη θάεθαλ κε θιφγα αθξάηεηεο επηζπκίαο κεηαμχ ηνπο, 

δηαπξάηηνληαο άλδξαο κε άλδξα επαίζρπληεο πξάμεηο θαη ιακβάλνληαο έηζη 

απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ην κηζζφ πνπ ηνπο άμηδε γηα ηελ πιάλε ηνπο (Ρσκ. 

α΄ 26-27). 

 Μελ πιαλάζζε! Οχηε νη πφξλνη, νχηε νη εηδσινιάηξεο, νχηε νη κνηρνί, νχηνη 

εθζειπκέλνη, νχηε νη αξζελνθνίηεο (δει. ζνδνκίηεο, απηνί πνπ θνηκνχληαη κε 

άληξεο), νχηε νη πιενλέθηεο, νχηε νη θιέθηεο, νχηε νη κέζπζνη, νχηε νη 

πβξηζηέο, νχηε νη άξπαγεο δελ πξφθεηηαη λα θιεξνλνκήζνπλ ηε βαζηιεία ηνπ 

Θενχ. Καη ηέηνηνη ήζαζηαλ θάπνηνη απφ ζαο. Αιιά πιπζήθαηε, αιιά 

αγηαζζήθαηε, αιιά δηθαησζήθαηε κε ηελ επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Κπξίνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη κε ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Α΄ Κνξ. ζη΄ 9-11) 

Rowatt, et al., 2006). 

πσο ζπκβαίλεη κε φινπο ηνπο πεηξαζκνχο, ηα πάζε θαη ηηο ακαξηίεο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη βαζηά, θαη πνιιέο θνξέο θαηλνκεληθά 

αλεμάιεηπηα ελζσκαησκέλεο ζηε θχζε καο ιφγσ ηεο ζιηβεξήο θιεξνλνκηάο καο – ε 

Οξζνδνμία ζεσξεί φηη ν νκνθπινθηιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί θαη 
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νη νκνθπινθηιηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα πάςνπλ. Με ην Θεφ φια ηα πξάγκαηα είλαη 

δπλαηά.  

ηαλ νη νκνθπιφθηινη Υξηζηηαλνί είλαη πξφζπκνη λα αγσληζηνχλ, θαη φηαλ 

ιακβάλνπλ ππνκνλεηηθή, ζπκπνλεηηθή θαη απζεληηθά αγαπεηηθή βνήζεηα απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο ηνπο – θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αγσλίδεηαη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ πεηξαζκνχο θαη ηηο ακαξηίεο, γηαηί θαλέλαο δε κέλεη ρσξίο απηφ ηνλ 

αγψλα, ππφ θάπνηα κνξθή, θαη θαλέλαο δελ είλαη αλακάξηεηνο παξά κφλν ν Θεφο – ν 

Κχξηνο εγγπάηαη ηε λίθε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ Απηφο γλσξίδεη.  

Ζ λίθε, σζηφζν, αλήθεη κφλν ζηηο ζαξξαιέεο ςπρέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο, 

νκνινγνχλ ηηο ακαξηίεο ηνπο, ζπγρσξνχλ φζνπο ηνπο πξνζβάιινπλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ πάληνηε ησλ γνλέσλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο), θαη απιψλνπλ ην 

ρέξη ηνπο γηα βνήζεηα κε αιεζηλή δηάζεζε λα ζεξαπεπηνχλ. Ο ίδηνο ν Ηεζνχο 

ππφζρεηαη φηη νη άγηνη ήξσεο πνπ “ππνκέλνπλ κέρξη ηέινπο” θαηά κήθνο απηνχ ηνπ 

“δχζθνινπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηε δσή” ζίγνπξα “ζα ζσζνχλ” (Μαηζ. δ΄ 13, θδ΄ 13). 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ νκνθπινθηιία, αλ θαη δελ θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηηο ηαηξηθέο δηαηαξαρέο, παξακέλεη 

κία θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο  ςπρηαηξηθέο θαη ηαηξηθέο 

επηπηψζεηο. Σν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην θαη νη αθξφηεηεο δελ βνεζνχλ ζηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα. Ζ επηζεηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ νκνθπινθίισλ 

πνπ ζεσξεί ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ «θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ» είλαη απαξάδεθηε θαη αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηεο δηαθχιαμεο ηεο πγείαο, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζε θάζε ηαηξνχ. 

Σί είδνπο θνηλσλία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο 

νκνθπινθηιίαο σο ηζφηηκεο θαη θπζηνινγηθήο εξσηηθήο πξαθηηθήο θαη κνξθήο 

νηθνγέλεηαο;  

Αθφκε δελ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα ηη θάλεη έλα άηνκν νκνθπιφθηιν. 

Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηελ αηηηνινγία, αλαθχεηαη έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πξνο ην 

νπνίν νθείινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ φινη νη αξκφδηνη: Μπνξεί θαη πξέπεη ε θνηλσλία λα 

αιιάμεη δνκηθά ηεο ζηνηρεία φπσο είλαη νηθνγέλεηα, πξνο ράξηλ ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ 

ησλ κειψλ ηεο; Σί ζα ζπλέβαηλε εάλ έπξαηηε ην ίδην γηα ηηο πάκπνιιεο ηαηξηθέο θαη 

κε δηαηαξαρέο θαη απνθιίζεηο (π.ρ. γελεηηθά ζχλδξνκα, ραξηνπαημία, βία θιπ); 

Οη επηζηήκνλεο ζα πξέπεη κε επηζηεκνληθφηεηα θαη εηιηθξίλεηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηελ θνηλσλία. Ζ κέρξη ηψξα επηζηεκνληθή γλψζε καο πξνεηδνπνηεί φηη ε θαηαπάηεζε 

ησλ θπζηθψλ λφκσλ έρεη ζπλέπεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο. 

πσο θαη λα έρεη, ε νκνθπινθηιία ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ αηνκηθή θαη 

δεκφζηα πγεία θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε νξζφηεξε ελεκέξσζε πάλσ ζε απηά ηα 

ζέκαηα. Ζ δηαηψληζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θινλίδεη ηα ζεκέιηα 

θαη ηηο ιηγνζηέο αξρέο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ θνηλσλία καο. Ζ νκνθπινθηιία είλαη 

θάηη πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα ζεκειησζεί κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα γελλεηηθή ππνςία νκνθπινθηιίαο, απηή απφ κφλε 

ηεο δελ αξθεί γηα λα γίλεη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, αιιά απαηηείηαη ζπλδπαζκφο 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη θαιιηεξγνχληαη θαη ηξέθνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ. ίγνπξα ζε ιίγα ρξφληα ζα έρνπκε αλαθαιχςεη ηα αίηηα ηεο 

νκνθπινθηιίαο θαη ηφηε ζα καο έρνπλ ιπζεί πνιιέο απνξίεο. 
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