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                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
         
         Στην παρούσα πτυχιακή εργασία , θα προσπαθήσω να αναλύσω την 

έννοια της σεξουαλικότητας καθώς και την λειτουργία της ανθρώπινης 

σεξουαλικής συμπεριφοράς, έτσι όπως διατυπώθηκε από διάφορους 

θεωρητικούς, πώς αυτή διαμορφώνεται, από τι επηρεάζεται, για να καταλήξω 

στο πώς τελικά ορισμένα άτομα αναπτύσσουν σεξουαλικά παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά και πώς αυτή έχει αντιμετωπιστεί κατά την διάρκεια της 

ιστορίας, από πολιτισμούς, θρησκείες και πολιτικά καθεστώτα. 

       Για την ανάλυση της έννοιας της σεξουαλικότητας αλλά και των 

σεξουαλικών διαστροφών θα βασιστώ κυρίως στην ψυχαναλυτική θεωρία, 

έτσι όπως διατυπώθηκε από τον  Freud στις αρχές του 20 αιώνα. Θα γίνει 

εκτενής αναφορά στις ορμές και συγκεκριμένα στην σεξουαλική ορμή της 

«λίμπιντο», η οποία ωθεί το άτομο για σεξουαλική δράση , στα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του παιδιού, μέσα από τα οποία καθορίζεται το 

σεξουαλικό αντικείμενο του και στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα που σύμφωνα με 

τον Freud, είναι η πηγή όλων των σεξουαλικών παραφιλιών και νευρώσεων. 

Στην συνέχεια, έχοντας κατανοήσει την δομή και την λειτουργία της 

φυσιολογικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, θα εντρυφήσουμε στην έννοια των 

διαστροφών, εμβαθαίνοντας στην ανάλυση και κατανόηση διαφόρων τέτοιων 

σεξουαλικών πρακτικών όπως είναι η ομοφυλοφιλία, ο σαδομαζοχισμός, ο 

φετιχισμός κ.α. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις ανθρώπινες 

σεξουαλικές ορμές , κυρίως τις παρεκκλίνουσες με πρώτη την ομοφυλοφιλία, 

μέσα στην ευρύτερη ιστορική προοπτική τους, εξετάζοντας τα ήθη, τα έθιμα 

και τις συμπεριφορές των σπουδαιότερων πολιτισμών του κόσμου από την 

αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. 

     Σκοπός μας, εν ολίγης, είναι ο καθορισμός των εννοιών της φυσιολογικής 

και μη σεξουαλικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, η κατανόηση των 

λειτουργιών και των δομών τους μέσα από ένα πλήθος αλληλεπιδρώντων 

παραγόντων και η αξιολόγηση τους σε διάφορες εποχές και κοινωνίες.         

 

                                                                                  Πετροπούλου Μαριλένα. 
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Κεφάλαιο πρώτο. 
 

                  1.   «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» 
 
•  Εισαγωγή 

  
          Η σεξουαλικότητα είναι, ίσως, η πιο πολύτιμη και πιο προσωπική 

πλευρά του κάθε ανθρώπου. Αποτελεί μία βασική προϋπόθεση της 

ανθρώπινης ύπαρξης, που επηρεάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις 

πράξεις και τις σχέσεις μας, δρα μέσω του ψυχικού και σωματικού μας 

κόσμου. Η υγιής και χωρίς συμπλέγματα σεξουαλική δραστηριότητα  είναι 

βασικό δικαίωμα όλων μας και όσο πιο πολύ απασχολούμαστε με αυτήν, σε 

κάθε επίπεδο που την επηρεάζει και διαμορφώνει, γνωρίζουμε καλύτερα τον 

σεξουαλικό μας κόσμο και έτσι, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση ώστε να 

λύσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε 

άνθρωπος βιώνει αυτό το κομμάτι του εαυτού του, επηρεάζει την αυτοεκτίμισή 

του, καθώς και όλους τους τομείς της ζωή του γενικότερα. Η γνώση της 

σεξουαλικής μας συμπεριφοράς είναι σημαντική για την ευτυχία και την 

ολοκλήρωση του κάθε ατόμου.  

           Οι πρώτοι μελετητές που ύψωσαν την φωνή τους και τόλμησαν να 

μιλήσουν για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, σε μία εποχή όπου το πολιτικό 

και θρησκευτικό σύστημα προσπαθούσε μανιωδώς να αποσιωπήσει ήταν ο 

Haveloc Ellis, Sigmund Freud, ο Krafft Ebing  και αργότερα ο Alfred Kinsey με 

τα βιβλία του «Sexual behavior in the human male» και «Sexual behavior in 

the human female» , όπου μελέτησε συστηματικά την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα. Όπως ανάφερα και πιο πάνω, στην παρούσα εργασία θα 

αναφερθούμε κυρίως στις απόψεις του  S. Freud για την ανάλυση της 

ανθρώπινης σεξουαλικότητας.  
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                   1.1       «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ» 
      - Θεωρητικές προσεγγίσεις - 

 

 
• «Το σεξ είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. ‘Η, εάν αυτό φαίνεται 

υπερβολικό, το σεξ είναι ένα από τα τρία τέσσερα σημαντικότερα πράγματα στον 

κόσμο. Τρώμε, αφοδεύουμε, γαμάμε, κοιμόμαστε». 

                                                                [ Mc Nair, 2002 ] 

 

 Με τον όρο σεξουαλική συμπεριφορά εννοούμε τις ενέργειες των 

ανθρώπων που σκοπό έχουν την σεξουαλική ένωση των δυο φύλων, δηλαδή 

του άντρα και της γυναίκας. «Η θεμελιώδης σεξουαλική πράξη του ανθρώπου 

είναι εκείνη που σημειώνεται μεταξύ ενός αρσενικού και ενός θηλυκού και 

απαιτεί τη διείσδυση του πέους στον κόλπο και την εκσπερμάτωση που 

οδηγεί στη γονιμοποίηση του ωαρίου του θηλυκού». [ Mc Nair, 2002 ]. Η 

σεξουαλικότητα αναφέρεται στην έκφραση της ψυχικής και βιολογικής 

λειτουργίας που στοχεύει στη σωματική ικανοποίηση και συναισθηματική 

πληρότητα δια μέσου της ηδονής. Είναι μια έννοια πολυδιάστατη, που 

καθορίζεται από πλήθος αλληλεπιδρώντων παραγόντων και μπορεί να 

εξεταστεί από πολλές οπτικές και σε διάφορα επίπεδα. 

 Πρώτος ο Freud υποστήριξε ότι η ανθρώπινη σεξουαλικότητα δεν είναι 

ένα στοιχείο που ενυπάρχει από την γέννηση του ανθρώπου, μα 

δημιουργείται καθώς το υποκείμενο αναπτύσσεται. «Η ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα αποτελεί ένα είδος αρμού, ανάμεσα στο βιολογικό κορμί και 

το ψυχικό σώμα» [Μ’ uzan 1994]. Αναδύεται μέσα από μια ολόκληρη σειρά 

σωματικών διεργασιών και αλληλεπιδρά με την προσωπικότητα του κάθε 

ατόμου, το φύλο του, τα αναπτυξιακά του βιώματα, τις βιολογικές του βάσεις 

και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός του. 

 Εξετάζοντας τη σεξουαλικότητα βιολογικά, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι πρόκειται για μια λειτουργία η οποία στηρίζεται πάνω σε μια συγκεκριμένη 

νευροφυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. «Κάτω από αυτό το πρίσμα η 

σεξουαλική συμπεριφορά, όμοια με άλλες ανθρώπινες λειτουργίες όπως η 

πείνα, η δίψα και η ομοιόσταση εξυπηρετεί την ατομική επιβίωση» [Kaplan, 

1995]. Έχει καταδειχθεί ότι υπάρχουν κέντρα, που ρυθμίζουν την σεξουαλική 
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συμπεριφορά και ελέγχουν την ερωτική απόλαυση στον εγκέφαλο. Οι 

αισθήσεις δηλαδή της πείνας, της δίψας, της ζέστης, του κρύου, καθώς επίσης 

και της σεξουαλικής επιθυμίας βασίζονται στη δραστηριότητα εγκεφαλικών 

περιοχών όπως είναι ο θάλαμος, ο υποθάλαμος και ο μέσος εγκέφαλος. «Αν 

αυτές οι δομές, που καλούνται ως «σεξουαλικά  κέντρα», δεν είναι ενεργές, 

είναι αδύνατον να προκληθεί σεξουαλική συμπεριφορά ή ακόμα και 

σεξουαλική απόλαυση» [Kaplan, 1995]. Έτσι λοιπόν, ο εγκέφαλος αποτελεί 

τον κύριο ρυθμιστή της σεξουαλικής συμπεριφοράς και η περιοχή που 

εμπλέκεται περισσότερο είναι ο υποθάλαμος. 

 Σύμφωνα με τον Βαϊδάκη, ο υποθάλαμος απελευθερώνει ορμόνες που 

διεγείρουν την πρόσθια υπόφυση, η οποία, με τη σειρά της, απελευθερώνει 

ορμόνες που επιδρούν στα γεννητικά όργανα και, συγκεκριμένα, στις ωοθήκες 

για την έκκριση οιστρογόνων και στους όρχεις για έκκριση τεστοστερόνης. Οι 

σεξουαλικές αυτές ορμόνες δρουν στον θάλαμο και στον υποθάλαμο 

πυροδοτώντας τη σεξουαλική συμπεριφορά. 

 Ένα άλλο επίπεδο συζήτησης είναι ο ρόλος των ορμονών. Οι ορμόνες 

εκτός του ότι καθορίζουν την γενετική ταυτότητα του κάθε φύλου κατά την 

κρίσιμη περίοδο της κύησης, ρυθμίζουν και συγκεκριμένες κατηγορίες 

σεξουαλικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Kalat, «ορμόνη» χαρακτηρίζεται 

η ουσία που εκκρίνεται από κάποιο αδένα και μεταφέρεται μέσω του 

κυκλοφοριακού συστήματος προς τα όργανα των οποίων την λειτουργία 

επηρεάζει. Οι ανδρικές ορμόνες, που σχετίζονται με την αρσενική σεξουαλική 

συμπεριφορά καλούνται «ανδρογόνα» και παράγονται από το αντρικό 

γεννητικό όργανο, τους όρχεις, ενώ οι γυναικείες ορμόνες καλούνται 

οιστρογόνα και παράγονται από το αντίστοιχο γυναικείο όργανο, τις ωοθήκες. 

«Και οι όρχεις και οι ωοθήκες είναι οι κύριοι ενδοκρινείς αδένες του 

ανθρώπινου σώματος» [Levay, 1999]. Τα ανδρογόνα, με κύριο εκπρόσωπο 

τη τεστοστερόνη, είναι υπεύθυνα για την παραγωγή σπέρματος, την αύξηση 

της τριχοφυΐας του εφηβαίου και την ανάπτυξη ανδρικών σεξουαλικών 

χαρακτηριστικών, ενώ αντίθετα τα οιστρογόνα, με κύριο εκπρόσωπο την 

οιστραδιόλη επάγουν την εμφάνιση γυναικείων σεξουαλικών 

χαρακτηριστικών. 

 Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και οι δυο κατηγορίες στεροειδών 

ορμονών, ανδρογόνων και οιστρογόνων, εντοπίζονται και στα δυο φύλα. Τα 
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ποσοστά, βέβαια, των οιστρογόνων είναι περισσότερα στα θηλυκά άτομα ενώ 

τα ανδρογόνα, αντίστοιχα, κυριαρχούν στα αρσενικά. Επίσης, τα οιστρογόνα 

δεσμεύονται από περισσότερους υποδοχείς σε ορισμένες περιοχές του 

εγκεφάλου των θηλυκών ατόμων και τα ανδρογόνα σε άλλες. Έτσι, κάθε 

ορμόνη, επηρεάζει διαφορετικό πληθυσμό νευρώνων και επομένως 

διαφορετικές κατηγορίες συμπεριφορών. 

 Η έκκριση των ορμονών αυτών, όπως έχω ήδη προαναφέρει ελέγχεται 

από το σεξουαλικό κέντρο του εγκεφάλου, τον υποθάλαμο. Η σεξουαλική 

συμπεριφορά προϋποθέτει την έκκριση ενός επιπέδου ορμονών για να 

ενεργοποιηθεί. Η μείωση των επιπέδων στεροειδών ορμονών, σε γενικές 

γραμμές, μειώνει τη σεξουαλική δραστηριότητα. «Μετά τον ευνουχισμό, οι 

περισσότεροι άνδρες – αν όχι όλοι – αναφέρουν μείωση στο σεξουαλικό τους 

ενδιαφέρον και στη σεξουαλική τους δραστηριότητα» [Durand,2001]. Το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρείται και στις γυναίκες καθώς σύμφωνα με τον LeVay, 

όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων βρίσκονται στο ύψιστο σημείο κατά την 15η 

μέρα πριν την έμμηνο ρύση η σεξουαλική τους δραστηριότητα είναι αυξημένη. 

 Η βιολογική βάση της σεξουαλικής συμπεριφοράς περικλείει τα 

γεννητικά όργανα, τα χρωμοσώματα, τις ορμόνες, τα νεύρα και τα εγκεφαλικά 

κέντρα. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες συμμετέχει σε διαφορετικό 

βαθμό στην τελική διαμόρφωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς του ατόμου. 

            Αν οι βιολογικές εξηγήσεις της σεξουαλικότητας ήταν αρκετά 

ικανοποιητικές δεν θα χρειαζόταν να επεκταθούμε σε άλλους τομείς. Επειδή 

όμως είναι ελλιπείς πρέπει να ερευνήσουμε και άλλους παράγοντες που 

επηρεάζουν την σεξουαλική συμπεριφορά.   

          Συζητώντας τώρα, τις ψυχολογικές ορίζουσες της σεξουαλικότητας θα 

αναφερθούμε κυρίως στην ψυχαναλυτική ερμηνεία της, όπως αυτή 

διατυπώθηκε από τον Freud.                          

νθρώπου.  «Ο Freud παραχωρεί στη σεξουαλικότητα τη πρώτη θέση στην 

κοινωνική και ατομική ψυχική ζωή του ανθρώπου, θέση που δικαιολογείται 

απόλυτα αν διασαφηνίσουμε πως η σεξουαλικότητα εγγράφεται στα πλαίσια 

του ασυνείδητου ψυχισμού και μιας επέκτασης της σεξουαλικότητας σε 

επίπεδα φαινομενικά και παραδοσιακά θεωρούμενα σαν μη σεξουαλικά»   

[Pesch, 1978]. 
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 Σε αντίθεση με τις προφροϋδικές αντιλήψεις περί σεξουαλικότητας, οι 

οποίες αναγνώριζαν την τεκνοποιία ως την βασική λειτουργία της 

φυσιολογικής σεξουαλικής συμπεριφοράς εμπερικλείοντας σε αυτήν 

οτιδήποτε εξυπηρετεί, έστω και εμμέσως αυτήν την λειτουργία, ο Freud 

υποστήριξε ότι: «η φυσιολογικότητα στη σεξουαλικότητα είναι μια 

εξιδανικευμένη μυθοπλασία». [Kaplan and Sadock’s, 1996]. Ο Freud θέλησε 

να διαχωρίσει τις έννοιες «γενετήσιος» και «σεξουαλικός», όπως και την 

ταύτιση της σεξουαλικότητας με την τεκνοποίηση. 

 Η σεξουαλικότητα σύμφωνα με τον Freud είναι μια ευρύτερη έννοια, η 

οποία συμπεριλαμβάνει: τη φυσιολογική σεξουαλικότητα, σκοπός της οποίας 

είναι η τεκνοποιία, τις διαστροφές δηλ. εκείνες τις σεξουαλικές πρακτικές που 

αποκλίνουν από τον φυσιολογικό σεξουαλικό στόχο, την παιδική 

σεξουαλικότητα και τέλος την πλειονότητα διαφόρων νευρωτικών 

συμπτωμάτων. «Τα νευρωτικά συμπτώματα περιλαμβάνονται καθώς ένα 

νευρωτικό σύμπτωμα είναι αποτέλεσμα της απωθημένης, ανικανοποίητης 

λίμπιντο και το υποκατάστατο μιας σεξουαλικής πράξης, στην οποία ο 

νευρωτικός αναγκάστηκε να αρνηθεί για κάποιον λόγω τον εαυτό του [Reich, 

1977]. 

 Ο Freud ενσωματώνει στην έννοια της σεξουαλικότητας ένα μεγάλο 

αριθμό δραστηριοτήτων που ως τότε θεωρούνταν μη σεξουαλικές, 

ξεφεύγοντας κατά πολύ από την συσχέτιση της σεξουαλικότητας με την 

αναπαραγωγή. Σύμφωνα με τον Freud, η γονεϊκή αγάπη, η συντροφικότητα 

και η φιλία πηγάζουν, στην πραγματικότητα, από τη σεξουαλικότητα. «Οι 

σχέσεις που ενώνουν τη μητέρα με το παιδί, το δάσκαλο με τους μαθητές του, 

καθώς και όλες, γενικά οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων, αποτελούν 

ερωτικούς δεσμούς, απ’ τη φύση είτε απ’ την καταγωγή τους» 

[Βαμβάλης,2000]. 

 Αναμφίβολα, σεξουαλικά στοιχεία ή στοιχειά που συνδέονται με τη 

σεξουαλικότητα, μπορούμε να δούμε σε καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως 

ποιήματα, λογοτεχνήματα, θεατρικά ή εικαστικά. Ο Freud υποστήριξε ότι 

τέτοιες δραστηριότητες δεν συνιστούν οι ίδιες σεξουαλικά στοιχεία αλλά ότι 

προέρχονται από σεξουαλικές ορμές, καθώς η λίμπιντο μπορεί να 

μεταμορφωθεί, να διοχετευτεί πέρα από τη σεξουαλική πράξη. Έτσι λοιπόν, ο 

Freud προεκτείνει τον όρο της σεξουαλικότητας και τον εξηγεί ως εξής: «Ο 
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πυρήνας αυτού που ονομάζουμε έρωτα συνίσταται σ’ αυτό που ξέρουμε κοινά 

σαν έρωτα και υμνείται από τους ποιητές, δηλ. απ’ το σεξουαλικό έρωτα, όρος 

συνεπάγεται τη σεξουαλική ένωση. Δεν ξεχωρίζουμε όμως απ’ αυτόν όλες τις 

άλλες ερωτικές ποικιλίες, όπως είναι η αγάπη προς τον εαυτό, η αγάπη που 

νιώθουμε για τους γονείς και τα παιδιά, η φιλία, η αγάπη για τους ανθρώπους 

γενικά, όπως δεν ξεχωρίζουμε και την προσκόλληση σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα και σε αφηρημένες ιδέες. Για να δικαιολογήσουμε την επέκταση 

που δίνουμε στον όρο «έρωτα», μπορούμε να παραθέσουμε το αποτέλεσμα 

που μας αποκάλυψε η ψυχαναλυτική έρευνα, δηλ. πως όλες αυτές οι ποικιλίες 

του έρωτα είναι εκφράσεις ενός και του ίδιου συνόλου τάσεων, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις, προσκαλούν σε σεξουαλική ένωση…» [Freud, 2005]. 

          Η  σεξουαλικότητα επίσης, καθορίζεται και από το κοινωνικό περιβάλλον 

του κάθε ατόμου και πιο συγκεκριμένα από την οικογένεια του, το σχολείο,τις 

παρέες του, αλλά κυρίως από τους θεσμούς και τους νόμους της κοινωνίας 

στην οποία ζει. Η κοινωνική ταυτότητα του κάθε ατόμου αφορά τις 

συμπεριφορές που θεωρούνται αποδεκτές από την κοινωνική  του ομάδα. 

Αυτές πηγάζουν από τα πρότυπα σωστής σεξουαλικής συμπεριφοράς των 

δύο φύλων. Σύμφωνα με τον Marcuse, τα πρότυπα του «ιδανικού» άνδρα και 

της «ιδανικής» γυναίκας. Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται σταδιακά με 

την πάροδο της ηλικίας και επηρεάζεται από πολιτισμικά καθορισμένες 

στάσεις και σχήματα συμπεριφοράς δηλαδή από τον πολιτισμό. Ο Freud 

υποστηρίζει, ότι ο πολιτισμός βασίζεται πάνω στην μόνιμη καθυπόταξη των 

σεξουαλικών ορμών. Η ελεύθερη ικανοποίηση των  σεξουαλικών ορμών του 

ανθρώπου είναι ασυμβίβαστη με την πολιτισμένη κοινωνία. « Η απάρνηση και 

η καθυστέρηση μέσα στην ικανοποίηση είναι οι προϋποθέσεις της 

προόδου.»[Freud,1974] Έτσι, η συγκρότηση της σεξουαλική πρακτικής 

τοποθετείτε στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής και γίνετε αυτόματα, 

αντικείμενο αποδοχής ή απόρριψης. Η κάθε σεξουαλική πράξη, 

συμπεριφορά, τάση ακόμα και ερωτική έκφραση πρέπει να συμβαδίζει με τις 

κυρίαρχες αξίες κάθε κοινωνίας  προκειμένου να γίνει κοινωνικά αποδεκτή και 

να μην περάσει στο κοινωνικό περιθώριο.              

        Tι είναι όμως αυτό, που σύμφωνα με τον Freud μας ωθεί σε μια από τις 

παραπάνω σεξουαλικές συμπεριφορές;                  
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                  1.2     «ΟΡΜΕΣ-ΟΡΜΙΚΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ» 
 
 
   «Οι διεργασίες που παρωθούν ή υποκινούν τον  
   ψυχισμό σε δράση ονομάζονται ορμές» [………] 
 

 Σύμφωνα με τον Freud, η ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά 

στηρίζεται κυρίως στις ορμές, και συγκεκριμένα στην σεξουαλική ορμή της 

λίμπιντο που κάτω από την διακυβέρνηση της αρχής της ηδονής ελέγχει την 

σεξουαλική συμπεριφορά. «Η λίμπιντο είναι η ενέργεια των τάσεων που 

συνδέονται μ’ αυτό που συνοψίζουμε με την λέξη έρωτας» [Freud,1974]. Ο 

Wilhelm Reich υποστηρίζει ότι η λίμπιντο – πόθος ηδονής – είναι η ψυχική 

ενέργεια, που συνδέεται με την σεξουαλική ορμή ή ένστικτο της ζωής. Με την 

στενή έννοια, σημαίνει ερωτική διάθεση, ενώ με την ευρεία, περιλαμβάνει και 

την αναζήτηση ευχαρίστησης και ερωτικού αντικειμένου. 

 Για να διασαφηνίσουμε καλύτερα την έννοια της λίμπιντο είναι αναγκαίο 

να αναφερθούμε, εν συντομία, στην θεωρία των ορμών σύμφωνα πάντα με 

την ψυχοδυναμική θεωρία. 

 Με τον όρο ορμή, ο Freud δηλώνει ένα ψυχικό ερέθισμα. Στον όρο 

αυτό, δεν περικλείει ούτε τα βιολογικά ένστικτα, ούτε τα εξωτερικά ερεθίσματα. 

«Η ορμή εμφανίζεται τότε σαν μια έννοια – όριο ανάμεσα στο ψυχικό και 

σωματικό, σαν ένας ψυχικός αντιπρόσωπος των διεγέρσεων που έφτασαν 

στην ψυχή προερχόμενες απ’ το εσωτερικό του σώματος σαν ο βαθμός 

εργασίας, που επιβάλλεται στο ψυχικό ένεκα του δεσμού του με το 

σωματικό». [Freud,1996]. H oρμή δηλαδή, σύμφωνα με τον Cabbard, δεν 

είναι σαν ένα ερέθισμα προερχόμενο από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο 

αποφεύγεται μέσω της μυϊκής δραστηριότητας αλλά είναι προερχόμενο από 

το εσωτερικό του οργανισμού, επενεργεί διαφορετικά στο ψυχισμό και για την 

εξουδετέρωσή του απαιτεί άλλων ειδών δράση. Ο Reich υποστηρίζει ότι η 

ορμή χαρακτηρίζεται από: α) την εσωτερική της προέλευση, β) την 

ανικανότητά της να εκτονωθεί μέσω της μυϊκής ψυχής και γ) την σταθερότητα 

της δύναμής της. 
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 Από βιολογικής πλευράς, οι ορμές, καθώς δεν θα μπορούσαν να μην 

επηρεάζουν τον οργανισμό, παρ’ ότι έχουν ψυχική βάση ζητούν και αυτές 

όπως τα ερεθίσματα τρόπο εκτόνωσης. Η εκτόνωση δεν γίνεται μυϊκά όπως 

για ένα ερέθισμα αλλά μέσω του νευρικού συστήματος. Το νευρικό σύστημα, 

τώρα, λειτουργεί με βάση την αρχή της σταθερότητας – αρχή της νιρβάνας – 

δηλ. την εξουδετέρωση των ερεθισμών. Οι ορμές μην μπορώντας να 

εκτονωθούν μυϊκά απαιτούν από το νευρικό σύστημα ικανοποίηση, ωθώντας 

το σε πολύπλοκες, αλληλένδετες ενέργειες, στερνά συνδεδεμένα με το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

 Η πρώτη αρχή που σύμφωνα με τον Freud, συμμετέχει στο μηχανισμό 

αυτό είναι η αρχή της νιρβάνα. Έτσι, ο ψυχικός μηχανισμός έχει την τάση να 

αποφορτίζεται από τα διάφορα ερεθίσματα και να διατηρεί την ποσότητα 

διέγερσής του, όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Επιδιώκει λοιπόν, την 

ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ερεθισμάτων για 

την επίτευξη της φυσικής ομοιόστασης του οργανισμού. Η δεύτερη τώρα 

αρχή, με την οποία λειτουργούν οι ορμές είναι η αρχή της ηδονής. Σύμφωνα 

με την αρχή αυτή, κάθε ορμή έχει ως τελικό αποτέλεσμά της, την μείωση της 

έντασή της, την αποφυγή δυσαρέσκειας και την δημιουργία ηδονής. Καθώς 

λοιπόν, οι ορμές λειτουργώντας με βάση την ικανοποίησή τους πιέζουν τον 

ψυχικό μηχανισμό, ο οποίος κατευθυνόμενος από την αρχή της νιρβάνας, 

επιδιώκει την πλήρη ικανοποίησή τους. Για τον λόγω αυτό, «η ορμή ορίζεται 

ως μια οριακή έννοια ανάμεσα στο σωματικό και στο ψυχικό μηχανισμό» 

[Κρανάκη,2000]. 

 Σύμφωνα με τον Reich, η ορμή έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 

την ώση, τον στόχο, το αντικείμενο και την πηγή. Η ώση είναι το πόσο της 

έντασης της ορμής. «Υπό τον όρο ώση μιας ορμής εννοούμε την κινητική της 

ροπή, το άθροισμα της δύναμης ή τον βαθμό εργασιακών απαιτήσεων που 

αυτή αντιπροσωπεύει» [Freud, 2005]. 

 Ο στόχος είναι η οποιαδήποτε πράξη εκφόρτισης της έντασης ή 

επίτευξη της ικανοποίησης. «Στόχος μιας ορμής είναι πάντοτε η ικανοποίηση, 

η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την άρση της κατάστασης 

ερεθισμού στην πηγή της ορμής» [Freud, 2005], ενώ το αντικείμενό της «είναι 

εκείνο πάνω στο οποίο ή μέσω του οποίου η ορμή μπορεί να φτάσει στον 
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στόχο της» ενώ η πηγή «νοείται η σωματική διεργασία σε ένα όργανο ή μέρος 

του σώματος» [Freud, 1996]. 

 Έχοντας καλύψει την θεωρία περί ορμών και έχοντας κατανοήσει την 

θέση και την λειτουργία τους στο ψυχικό μηχανισμό, θα αναλύσουμε την 

έννοια της σεξουαλικής ορμής, τη «λίμπιντο» και πως αυτή καθορίζει την 

μετέπειτα σεξουαλική ζωή του κάθε ατόμου. 
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                                 1.3   « ΛΙΜΠΙΝΤΟ» 
 
 

• «Η δύναμη μέσω της οποίας τα σεξουαλικά ένστικτα αντιπροσωπεύονται μέσα στον 

ψυχισμό». 

                                    [Kaplan and Sadock’s, 1996]  

 

 O Reich υποστηρίζει ότι η λίμπιντο είναι η ψυχική ενέργεια που 

συνδέεται με την σεξουαλική ορμή, σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη της 

ηδονής, η χαλάρωση της σεξουαλικής ορμής και αναπτύσσεται προοδευτικά 

καθώς το υποκείμενο οργανώνεται. Ο Freud διακρίνει την λίμπιντο από 

οποιαδήποτε ενέργεια περιέχεται στις ψυχικές διαδικασίες. «Η διάκριση αυτή 

αντιστοιχεί στις ιδιαίτερες ρίζες της λίμπιντο: Της προσδίδουμε έτσι, εκτός από 

τον ποσοτικό χαρακτήρα της, κι έναν ποιοτικό χαρακτήρα. Διακρίνοντας την 

ενέργεια της λίμπιντο από κάθε άλλη ψυχική ενέργεια» [Freud,1991]. 

 Η ανάπτυξή της, τώρα, περνάει από δυο κύρια στάδια: μια προ-

γενετήσια φάση η οποία λήγει στα 5 με 6 χρόνια του παιδιού και στην 

γενετήσια φάση που αρχίζει στην εφηβεία. Ανάμεσα στις δυο αυτές φάσεις 

παρεμβάλλεται μια περίοδος «λανθάνουσας» σεξουαλικότητας. «Είναι μια 

περίοδος στασιμότητας και οπισθοχώρησης της σεξουαλικής ανάπτυξης» 

[Reich,2006]. Η λίμπιντο, κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 

μετουσιώνεται, δηλ. σύμφωνα με τον Freud αποκλίνει υπό τον άμεσο στόχο 

της για να στραφεί προς άλλα, πιο αποδεκτά υποκατάστατα. «Η μετουσίωση 

είναι ένας ασυνείδητος αμυντικός μηχανισμός στον οποίο η μη συνδεόμενη με 

αποδεκτές ορμές ενέργεια διοχετεύεται σε πρόσωπα και κοινωνικά αποδεκτά 

κανάλια». [Heiden,1997]. Η μετουσίωση σύμφωνα με τον Freud, είναι ένα από 

τα τέσσερα ορμικά πεπρωμένα που μπορεί να ακολουθήσει μια ορμή 

ανάμεσα στην μετατροπή, την αντιστροφή και την απώθηση. 

 Μέσα σε αυτή την λανθάνουσα περίοδο της σεξουαλικής ανάπτυξης, 

πριν η σεξουαλική συμπεριφορά πάρει την τελική της μορφή αρχίζουν να 

σχηματίζονται διάφοροι φραγμοί που διαμορφώνουν την σεξουαλική ορμή της 

λίμπιντο. 

 Σύμφωνα με τον Freud, η ψυχική αντιπροσώπευση της λίμπιντο 

ονομάζεται «λίμπιντο του Εγώ», η οποία όμως γίνεται κατανοητή και προσιτή 
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όταν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή όταν επενδυθεί σε κάποιο αντικείμενο, γίνει εν 

ολίγης «λίμπιντο του αντικειμένου». «Το άτομο κατευθύνει εκουσίως τις 

σεξουαλικές δραστηριότητες του προς καθαρώς σεξουαλικά αντικείμενα και 

στην πραγματικότητα, προικίζει ασεξουαλικά ενδιαφέροντα με λιμπιντικά 

πλεονάσματα» [Mc Dougall,2001]. 

 Για την καλύτερη ανάλυση της σεξουαλικής συμπεριφοράς και σχετικά 

με το πώς αυτή δημιουργείται και διαμορφώνεται, από τι επηρεάζεται και πως 

τελικά φτάνει στον τελικό της στόχο, μέσα από την ανάπτυξη της λίμπιντο. Θα 

αναφερθώ στην περιγραφή της παιδικής σεξουαλικότητας για να μπορέσουμε 

και πιο κάτω να διασαφηνίσουμε το αίτιο των διαστροφών. 
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                   1.4   « ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ» 
 
 

• » «Κάτω από μια επιφάνεια νευρωτικό-φυσιολογική, διατηρούμε όλα τα κατάλοιπα 

ενός πολύμορφα διεστραμμένου παιδιού 
                                        [Mc Dougall, 1994] 

 

 Ο Freud έθεσε τα θεμέλια της θεωρίας για την παιδική σεξουαλικότητα. 

Η παιδική σεξουαλική συμπεριφορά εκτείνεται από την περίοδο των πρώτων 

σεξουαλικών εκδηλώσεων, λίγο μετά την γέννηση, μέχρι την εφηβεία. «Είναι 

γενικά παραδεκτό πως η σεξουαλική ορμή λείπει στην παιδική ηλικία και 

ξυπνάει μόλις στην περίοδο της εφηβείας. Πρόκειται εδώ για ένα λάθος, βαρύ 

σε συνέπειες αφού σ’ αυτό οφείλουμε την άγνοια που μας περιβάλλει για τους 

θεμελιώδεις όρους της σεξουαλικής ζωής. Αν εμβαθύνουμε στις σεξουαλικές 

εκδηλώσεις του παιδιού, θ’ ανακαλύπταμε ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

σεξουαλικού ενστίκτου». [Freud, 1991]. 

 Ο Freud διαπίστωσε ότι τα παιδιά είναι ικανά για ερωτική 

δραστηριότητα ήδη από την γέννησή τους. Οι πρώιμες αυτές σεξουαλικές 

εκδηλώσεις είναι κατά βάση «μη σεξουαλικές». Συνδέονται κυρίως με 

σωματικές λειτουργίες, όπως είναι η διατροφή και η αφόδευση. Σύμφωνα με 

την Heiden, η λίμπιντο επενδύεται διαδοχικά στη στοματική, μετά στην 

πρωκτική και στη συνέχεια στη φαλλική ζώνη ορίζοντας έτσι κάθε φορά και 

ένα αντίστοιχο αναπτυξιακό στάδιο. 

 Οι δυο κύριες αναπτυξιακές φάσεις της σεξουαλικής ορμής, της 

λίμπιντο, όπως έχω ήδη αναφέρει είναι η προγενετίσια και η γενετήσια. 

 Στην προ-γενετήσια φάση, η πηγή της λίμπιντο συνδέεται άμεσα με μια 

φυσιολογική λειτουργία όπως είναι η λήψη τροφής και η λειτουργία των 

εντέρων και της κύστης. «Η αφοδευτική ευεργετική κίνηση των μυών είναι μια 

ανάγκη του παιδιού, από την ικανοποίηση της οποίας αντλεί ηδονή» [Freud, 

1991]. Αντικείμενο της ορμής κατά την προ-γενετήσια φάση της σεξουαλικής 

ανάπτυξης δεν υπάρχει. Είναι αυτό-ερωτική. Σύμφωνα με τον Havelock Ellis, 

η ορμή δεν κατευθύνεται προς άλλα άτομα. Ικανοποιείται στο σώμα του ίδιου 

του δρώντος, είναι αυτό-ερωτική. Ο αυτό-ερωτισμός μεγαλώνει εξ’ αιτίας του 
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ότι το παιδί αφιερώνει μεγαλύτερη προσοχή στις λειτουργίες εκείνων των 

επιμέρους τμημάτων του σώματός του, από τα οποία αντλεί ηδονή. Ενώ, ο 

στόχος επιτυγχάνεται από τον ερεθισμό εκείνου του μέρους του σώματος, το 

οποίο αποτελεί, σε κάθε στάδιο, την ερωτογενής ζώνη. «Η παιδική 

σεξουαλικότητα αυτής της μορφής στηρίζεται σε μια σωματική λειτουργία 

ζωτικής σημασίας, δεν γνωρίζει ακόμα σεξουαλικό αντικείμενο, είναι αυτό-

ερωτική και ο σεξουαλικός της στόχος βρίσκεται υπό την κυριαρχία μιας 

ερωτογενούς ζώνης» [Freud, 1991]. 

 Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την παιδική φάση μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε κάποιες πρώιμες μορφές οργάνωσης της λίμπιντο. 

 Το πρώτο προγενετικό στάδιο της σεξουαλικής ανάπτυξης είναι το 

λεγόμενο «στοματικό». Είναι το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της παιδικής 

σεξουαλικότητας, κατά την διάρκεια του οποίου η λίμπιντο συγκεντρώνεται 

στην ερωτογενή ζώνη του στόματος. Αναπτύσσεται στους 18 πρώτους μήνες 

της ζωής και ο σεξουαλικός του στόχος είναι η λήψη τροφής. «Αντικειμενικοί 

του στόχοι είναι  να εγκατασταθεί μια σχέση εξάρτησης και εμπιστοσύνης με 

τα αντικείμενα που παρέχουν τροφή, φροντίδα και στήριξη· να εδραιωθεί η 

άνετη έκφραση και η ικανοποίηση των στοματικών λιβιδικών αναγκών χωρίς 

υπερβολικές συγκρούσεις ή υπερβολική αμφιθυμία εξ’ αιτίας στοματικών 

σαδιστικών επιθυμιών» [Kaplan,1995]. Πολλοί νεότεροι μελετητές του Freud  

υποστηρίζουν ότι οι υπερβολικές στοματικές ικανοποιήσεις ή στερήσεις 

αντίθετα, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα λιβιδικές καθηλώσεις, οι οποίες 

ως γνωστό συμβάλλουν στη δημιουργία παθολογικών γνωρισμάτων. 

 Το δεύτερο προγενετικό στάδιο είναι το λεγόμενο «σαδοπρωκτικό» και 

στηρίζεται στην λειτουργία της αφόδευσης, με κέντρο την ερωτογενή ζώνη του 

πρωκτού. «Παιδιά που εκμεταλλεύονται την ερωτική διεγερσιμότητα της 

πρωκτικής ζώνης, το κάνουν αυτό συγκρατώντας τα κόπρανα οπότε με τη 

συσσώρευσή τους μπορούν να προκαλέσουν σφοδρές συστολές και κατά τη 

διέλευση μέσω του πρωκτού να ερεθίσουν έντονα τον βλεννογόνο υμένα. Και 

τότε ασφαλώς παράλληλα με την αίσθηση του πόνου υπάρχει και αυτή της 

ηδονής». [Freud, 1991].  Σύμφωνα με τον Cabbard, είναι το στάδιο της 

σεξουαλικής ανάπτυξης του οποίου η εμφάνιση προκαλείται από την 

ωρίμανση του νευρομυϊκού ελέγχου πάνω στους σφιγκτήρες, ιδιαίτερα του 

πρωκτού. Ο στόχος εδώ, είναι ο ηδονικός ερεθισμός των εσωτερικών 



 18

τοιχωμάτων του πρωκτού, που γίνεται με τα κόπρανα. Η περίοδος που 

καλύπτει η πρωκτική φάση εκτείνεται από το πρώτο έως τον τρίτο χρόνο ζωής  

και χαρακτηρίζεται «ανάμικτες λιβιδικές συνιστώσες και σαδιστικές 

παρορμήσεις» [Μαδιανός,2006]. Σύμφωνα με τον Freud, στο στάδιο αυτό 

διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στο ενεργητικό και το παθητικό. «Η 

απόκτηση εκουσίου σφιγκτηριακού ελέγχου συνδέεται με μια όλο και 

μεγαλύτερη μετατόπιση από την παθητικότητα στην ενεργητικότητα» 

[Kaplan,1995]. Εν ολίγοις το παιδί αποκτά ανεξαρτησία και έλεγχο της 

αφοδευτικής του λειτουργίας. 

 Το τρίτο τώρα στάδιο της σεξουαλικής ανάπτυξης είναι το λεγόμενο 

«φαλλικό» και ξεκινάει περίπου τον 3ο χρόνο της ζωής και συνεχίζεται μέχρι 

το τέλος του πέμπτου χρόνου. Η ερωτογενής ζώνη είναι πια τα γεννητικά 

όργανα. Σύμφωνα με την Heiden, το όργανο του κυρίου ενδιαφέροντος είναι 

το πέος για το αγόρι, ενώ η έλλειψή του στο θηλυκό εκλαμβάνεται ως 

απόδειξη ευνουχισμού. Στο φαλλικό στάδιο αναπτύσσεται η αυνανιστική 

διαδικασία και όπως αναφέρει ο Freud, συνδέεται με ασυνείδητες 

φαντασιώσεις σεξουαλικής εμπλοκής με τον γονέα του αντίθετου φύλου. Κατά 

την διάρκεια του σταδίου αυτού εγκαθίστανται και σταθεροποιούνται η 

οιδιπόδεια εμπλοκή και η οιδιπόδεια σύγκρουση. «Οι πρωτογενείς 

ενστικτώδεις συγκρούσεις επικεντρώνονται γύρω από το οιδιπόδειο 

σύμπλεγμα ή σύμπλεγμα της Ηλέκτρας» [Wolman,1977]. Ο στόχος αυτού του 

σταδίου είναι ο εστιασμός του ερωτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή και στην 

λειτουργία των γεννητικών οργάνων. Σύμφωνα με τον Kaplan and Sadock’s, η 

διαδικασία αυτή βάζει τα θεμέλια της ταυτότητας του γένους και βοηθά στην 

δημιουργία ενός γεννητικού σεξουαλικού προσανατολισμού, με την 

διαλεύκανση των υπολειμμάτων των προηγούμενων σταδίων. Τέλος, η 

εδραίωση του Οιδιπόδειου συμπλέγματος είναι βασική για την προαγωγή των 

μελλοντικών ταυτίσεων για την οργάνωση του χαρακτήρα. 

 Το στάδιο αυτό, είναι ένα από τα σημαντικότερα στην πορεία 

ανάπτυξης της σεξουαλικότητας. Είναι το στάδιο όπου το παιδί επιλέγει 

ερωτικό αντικείμενο και τερματίζει τον αυτοερωτισμό του. Στην περίοδο αυτή 

καθορίζεται το ερωτικό αντικείμενο που θα έχει το παιδί στην μετέπειτα ζωή 

του. Τα περισσότερα συμπλέγματα έχουν τις ρίζες τους σ’ αυτή την περίοδο. 
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 Τα δυο επόμενα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης είναι αυτό της 

«λανθάνουσας» σεξουαλικότητας και το τελικό γεννητικό στάδιο. 

 Το πρώτο από αυτά τα στάδια χαρακτηρίζεται από μια σχετική 

ανάπαυλα και αδράνεια της σεξουαλικής ορμής. Χρονικά εκτείνεται από το 6ο 

μέχρι περίπου το 11ο με 13ο χρόνο της ζωής. Σύμφωνα με τον Freud, είναι μια 

περίοδος στασιμότητας και οπισθοχώρησης της σεξουαλικής ανάπτυξης, 

όπου το αντικείμενο της ορμής μετουσιώνεται προς άλλες δραστηριότητες. Ο 

βασικός στόχος αυτής της περιόδου είναι «η απαρτίωση των οιδιπόδειων 

ταυτίσεων και η σταθεροποίηση των σεξουαλικών ρόλων». [Reich,1985} 

 Και τέλος το γεννητικό στάδιο, το οποίο ξεκινάει από τον 13ο χρόνο έως 

το τέλος της εφηβείας. Στο στάδιο αυτό «το άτομο μπορεί να επιτύχει την 

σεξουαλική ικανοποίηση μέσω της συνουσίας με άτομο του άλλου φύλλου, 

καθώς επίσης και να δημιουργήσει μια ώριμη συναισθηματική σχέση με αυτό» 

[Pervin,2001]. Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι η τελική απαλλαγή από την γονεϊκή 

φροντίδα και η εδραίωση ώριμων, μη αιμομικτικών σχέσεων αντικειμένου. 

 Αναλύοντας τα στάδια της σεξουαλικής ανάπτυξης, θα ασχοληθούμε με 

το πρώτο ερωτικό αντικείμενο του παιδιού και πως αυτό επηρεάζει την 

μετέπειτα φυσιολογική σεξουαλική του ταυτότητα. Το αντικείμενο της επιλογής 

του συνήθως είναι ο ετερόφυλος γονέας. 
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                         1.5   «ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ» 
 
 
   «Ο γιος επιθυμεί να πάρει την θέση του πατέρα και 
    να παντρευτεί την μητέρα του, ενώ η κόρη επιθυμεί  

   να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας και να αποκτήσει  

   παιδιά από τον πατέρα της». 

        [Reich, 2006] 

 

 H προσκόλληση στον γονέα του αντίθετου φύλου και οτιδήποτε 

συνδέεται με αυτό, ο Freud το ονόμασε οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Tα στοιχεία 

που απαρτίζουν το σύμπλεγμα αυτό είναι η αιμομιξία με την μητέρα και η 

πατροκτονία με τον πατέρα. «Το αγόρι προσκολλάται συναισθηματικά προς 

την μητέρα και κυριαρχείται από συναισθήματα ζηλοτυπίας, αντιπαλότητας, 

αυτοδικίας και μίσους προς τον πατέρα, τον οποίο ανταγωνίζεται για να γίνει 

το μόνο αντικείμενο αγάπης, της μητέρας, ενώ το κορίτσι κατηγορεί και 

εχθρεύεται την μητέρα, από την οποία απομακρύνεται συναισθηματικά, για να 

προσκολληθεί στον πατέρα». [Reich,1985]. Σύμφωνα με τον Freud, στο 

οιδιπόδειο σύμπλεγμα κυριαρχούν αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στον 

γονέα του ίδιου φύλου. Ταύτιση μαζί του αλλά και εχθρικά συναισθήματα μαζί. 

«Έτσι, το νεαρό αγόρι αγαπά τον πατέρα του, τον οποίο θεωρεί, ασυνείδητα, 

σαν αντίζηλο. Ταυτόχρονα όμως, θαυμάζει τη δύναμη, τη σοφία του πατέρα, 

και μόλις διαμορφωθεί μέσα του η ηθική συνείδηση θα κατηγορεί έντονα τον 

εαυτό του γι’ αυτά τα εχθρικά κι επιθετικά αισθήματα» [Freud, 1978]. 

 Για την ομαλή ανάπτυξη της σεξουαλικότητας το οιδιπόδειο σύμπλεγμα 

πρέπει να ξεπεραστεί γιατί διαφορετικά το παιδί κινδυνεύει να δημιουργήσει 

παρεκκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά ή κάποια νεύρωση. Πως όμως, 

αυτό, διαλύεται; Απαιτεί – όπως υποστηρίζουν οι ψυχαναλυτές – κάτι 

περισσότερο από μια απλή απώθηση των σχετικών ορμών, αλλιώς ο 

κίνδυνος κάποιας ασυνείδητης επιθυμίας παραμένει. Η διάλυση των 

αιμομικτικών αυτών ορμών στηρίζεται στο άγχος του ευνουχισμού, αν 

πρόκειται για αγόρι και στο φθόνο του πέους αν είναι κορίτσι. 

 Σύμφωνα με τον Freud, το αγόρι, που διεκδικεί την αποκλειστική 

αγάπη της μητέρας του και επιδιώκει την απομάκρυνση ή ακόμα και τον 
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θάνατο του πατέρα του, διακατέχεται από το φόβο ότι ο πατέρας του θα τον 

εκδικηθεί, αφαιρώντας του τα γεννητικά όργανα. «Στο σύμπλεγμα του 

ευνουχισμού ο πατέρας παίζει τον ίδιο ρόλο με το οιδιπόδειο. είναι ο φοβερός 

εχθρός των σεξουαλικών ενδιαφερόντων της παιδικής ηλικίας. Η τιμωρία είναι 

ο ευνουχισμός ή το υποκατάστατό του, η τύφλωση» [Freud, 1978]. Φυσικά, η 

μόνη απασχόληση του αγοριού, κατά την διάρκεια του φαλλικού σταδίου με το 

πέος του και η παρέμβαση του περιβάλλοντός του στις αυνανιστικές του 

τάσεις, ερμηνεύεται και το παιδί σαν απειλή ευνουχισμού. 

 Μπροστά τώρα, στην απειλή του ευνουχισμού από το τοτεμικό ζώο, 

τον πατέρα, το παιδί αναγκάζεται να παραιτηθεί από την ικανοποίηση των 

οιδιπόδειων πόθων του. Υπερισχύει το ναρκισσιστικό του ενδιαφέρον για την 

σωματική του ακεραιότητα. 

 Όσον αφορά τώρα, την επίλυση του γυναικείου οιδιπόδειου 

συμπλέγματος – σύμπλεγμα Ηλέκτρας – o Freud υποστηρίζει ότι το κορίτσι, 

αντίθετα, με το αγόρι δεν αντιμετωπίζει το άγχος του ευνουχισμού αλλά το 

φθόνο του πέους καθώς και εκείνη θα επιθυμούσε να έχει φαλλό. «Το κορίτσι 

θεωρεί την κλειτορίδα του σαν ένα μικρό πέος που θα μεγαλώσει. Όταν όμως 

συνειδητοποιεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πέος παθαίνει ένα σοβαρό 

ναρκισσιστικό τραύμα που εκφράζεται με το φθόνο του πέους.»[Mc Dougall, 

1994] Η διάλυσή του επιτελείται με την αλλαγή ερωτικού αντικειμένου και την 

αλλαγή ερωτογενούς ζώνης. «Το κορίτσι αφού υποχρεώθηκε ν’ απαρνηθεί 

τον πατέρα σαν αντικείμενο ερωτικής ροπής, αναγάγει την αρσενικότητα σε 

ιδεώδες και ταυτίζεται όχι με την μητέρα, αλλά με τον πατέρα, με το 

αντικείμενο δηλ. που έχασε την αγάπη του» [Freud,1996]. Έτσι, σύμφωνα με 

τον Freud, προετοιμάζεται για το μελλοντικό σεξουαλικό της ρόλο κι ο φθόνος 

του πέους ικανοποιείται όταν αποκτήσει παιδί. 

 Η διάλυση του οιδιπόδειου συμπλέγματος εγκαινιάζει μια νέα 

οργάνωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Το αγόρι παύει να επιθυμεί 

ερωτικά την μητέρα του, παύει δηλαδή να αποτελεί αυτή το ερωτικό του 

αντικείμενο και ταυτίζεται με τον πατέρα του και το κορίτσι αντίστοιχα. Η 

ταύτιση αυτή βοηθάει το παιδί να σταθεροποιήσει τα χαρακτηριστικά του 

φύλου του και να προσαρμοστεί σύμφωνα με το πρότυπό τους, πράγμα που 

το βοηθά στην οριστική εκλογή αντικειμένου. 
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 Οι ψυχαναλυτές, υποστηρίζουν ότι η λύση του οιδιπόδειου 

συμπλέγματος εγγυάται την ομαλή πορεία της περαιτέρω ψυχοσεξουαλικής 

εξέλιξης του ατόμου. Αντίθετα, η αποτυχία της επίλυσής του, γνωστή ως 

οιδιπόδεια καθήλωση αποτελεί την κύρια αιτία της παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς. 

 Έχοντας αναλύσει την έννοια της σεξουαλικής συμπεριφοράς όπως 

την διατύπωσε ο Freud, έχοντας κατανοήσει εκτός από την βιολογική της 

ερμηνεία και τους κοινωνικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι 

την συνθέτουν και την επηρεάζουν, τώρα πια είμαστε σε θέση να αναλύσουμε 

πως διαμορφώνεται η παρεκκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά, οι λεγόμενες 

διαστροφές. 

 Πριν από αυτό όμως, θεωρώ αναγκαίο να πούμε συμπερασματικά ότι 

κατανοώντας την εσωτερική σεξουαλική ορμή της λίμπιντο και των 

λειτουργιών της, αποδεικνύεται ότι ο σκοπός της σεξουαλικότητας δεν είναι η 

αναπαραγωγή όπως θεωρούνταν κατά το παρελθόν. Σκοπός της κάθε 

σεξουαλικής πράξης είτε αυτή συμβαίνει μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας 

είτε όχι, είναι η επίτευξη της ηδονής. Ο Freud μίλησε για μια πολύμορφη 

διαστροφή που χαρακτηρίζει όλη την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το ομαλό 

και το ανώμαλο δεν διαχωρίζονται και μόνο η ένταση της ορμής και ο στόχος 

που η κάθε μια επιδιώκει διαφέρουν.  

              Κι εδώ αρχίζει για μας η διερεύνηση των διαστροφών. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο. 
 
 
                                 2.   « ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ» 

 
• Εισαγωγή 
 
          Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε διεξοδικά την έννοια και την 

λειτουργία της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Σε αυτό, σκοπός μας 

είναι να  παρουσιάσουμε της πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της σεξουαλικά 

παραφιλικής λειτουργίας. Αλήθεια, τι είναι παρέκκλιση σε ό,τι αφορά τις 

σεξουαλικές μας πράξεις και τις σχέσεις με τα γεννητικά μας όργανα; Πριν 

απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή, ας αναλογιστούμε λίγο το γιατί υπάρχουν 

διαστροφές; Γιατί η σεξουαλικότητα πρέπει να χωρίζεται σε «κανονική» και 

«μη»; Θα μπορούσαμε να εκφράζουμε όλοι την σεξουαλικότητα μας, χωρίς 

κοινωνικές απαγορεύσεις και στιγματισμούς; Την πηγή αυτής της 

απαγόρευσης ο Freud την ονόμασε «πολιτισμό». Είναι ξεκάθαρο ότι 

ορισμένες σεξουαλικές πρακτικές έχουν περάσει στο περιθώριο επειδή δεν 

προωθούν τα  συμφέροντα του πολιτισμού και της κοινωνίας. Η διαστροφή 

είναι μία έννοια κοινωνικά δημιουργημένη, μέσα στην οποία εντάσσεται ό,τι 

δεν ακολουθεί τις κοινωνικές και πολιτικές απαιτήσεις.  Οι κοινωνικές 

απαγορεύσεις διαμορφώνουν ερωτικές επιθυμίες, αν συμβιβαστείς βαπτίζεσαι 

φυσιολογικός αν όχι έρχεσαι αντιμέτωπος με το κοινωνικό σύνολο. Το «γιατί» 

και το «πώς» επιβλήθηκε η σεξουαλική καταστολή θα το αναλύσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο. Το θέμα που μας αφορά τώρα είναι η ψυχική δομή των 

σεξουαλικών παραφιλιών. 
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                2.1  «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΦΙΛΙΕΣ» 

                                     
 

 

• «..αυτές οι ευνουχισμένες επιθυμίες, που τις συνοδεύουν έντονα άγχη, 

παρεμποδίζονται από μια καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά, η οποία παίρνει 

τη μορφή μιας θεατρικής παράστασης ή μάλλον ενός παιχνιδιού, με αυστηρούς 

κανόνες και οδηγεί σε ένα τύπο σχέσης με το αντικείμενο, που κυριαρχείται από τους 

ίδιους μηχανισμούς άμυνας: διάψευση, άρνηση, διχοτόμηση». 

                                         [M’ Uzan, 1994]  

 

 Όπως ανέλυσα στο προηγούμενο κεφάλαιο η «φυσιολογική» 

σεξουαλική συμπεριφορά, που ακολουθεί τον κανονικό λιμπιντικό σκοπό 

θεωρείται πως είναι η ένωση των γεννητικών οργάνων των δυο φύλων κατά 

την διάρκεια της συνουσίας και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 

σεξουαλικής έντασης και την επίτευξη της ηδονής. Ωστόσο, εκτός από τη 

«φυσιολογική» σεξουαλική λειτουργία διαφαίνονται και ορισμένες ιδιαίτερες 

συμπεριφορές οι οποίες επιδιώκουν πρόκληση οργασμού με μεθόδους, 

άλλες, εκτός συνουσίας, τις οποίες ονομάζουμε «διαστροφές». 

 «Διαστροφή λέγεται ότι υπάρχει, όταν ο οργασμός επιτυγχάνεται με 

άλλα σεξουαλικά αντικείμενα (ομοφυλοφιλία, παιδοφιλία, ζωοφιλία) ή μέσω 

άλλων περιοχών του σώματος (πρωκτική συνουσία) ή όταν ο οργανισμός 

υπόκειται σε ορισμένες εξωτερικές καταστάσεις που μπορεί να είναι μόνες 

τους αρκετές να δώσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση (φετιχισμός, 

παρενδυσία, ηδονοβλεψία, επιδειξιομανία, σαδομαζοχισμός). Σε πιο 

καταληπτό τρόπο η διαστροφή περιέχει τη σεξουαλική συμπεριφορά, που 

συνοδεύει τέτοιους άτυπους τρόπους σεξουαλικής ικανοποίησης» [ 

Lemperiere και Feline, 2004]. 

 Όμως, η πολυμορφία της «φυσιολογικής» σεξουαλικής συμπεριφοράς 

δημιουργεί κάποια προβλήματα στην διερεύνηση του τι είναι και τι δεν είναι 

διαστροφή στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα δεν μπορεί 

κατά την πραγμάτωσή της να περιοριστεί σε προκαθορισμένα σχήματα και 

πρότυπα αλλά παρουσιάζεται ανεξάντλητη από ετερόδοξα σενάρια. Έτσι, 
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σύμφωνα με τον Γιωτάκο, η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων που εκφράζουν 

την δυναμική του έρωτα, οι οποίες απαιτούνται, για να επιτευχθεί η 

σεξουαλική ηδονή καθιστούν ασαφή τα σύνορα ανάμεσα στη λεγόμενη 

«φυσιολογική» και «εκτρεπόμενη», «διαστροφική», σεξουαλικότητα. «Η 

εμπειρία έχει δείξει ότι οι περισσότερες από αυτές τις εκτροπές, τουλάχιστον 

και οι λιγότερο σοβαρές, σπάνια απουσιάζουν από τη σεξουαλική ζωή των 

φυσιολογικών ατόμων που τις θεωρούν απλά και μόνο σαν «ιδιοτροπίες» της 

ιδιαίτερης ζωής τους» [Freud,1991]. 

 Ο Freud αποκαλεί τις διαστροφές ως το «αρνητικό των νευρώσεων». 

Αυτό γιατί και στις δυο περιπτώσεις, η πηγή και η προέλευσή τους εντοπίζεται 

στην σεξουαλική ορμή της λίμπιντο και στην ανάπτυξη της σεξουαλικότητας. 

Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο νευρωτικός απωθεί την λίμπιντό του και τις 

φαντασιώσεις του ενώ ο σεξουαλικά παρεκκλίνων τις ικανοποιεί, κάνοντάς τες 

πράξη. «Στις νευρώσεις οι ενορμητικές απαιτήσεις και η οικονομική τους 

διευθέτηση επιτυγχάνονται μέσα από συμβιβασμούς και μετατροπές των 

ενορμήσεων σε συμπτώματα. Στις διαστροφές το Εγώ ανταποκρίνεται άμεσα 

στην επιθυμία της ενόρμησης, γίνεται συνένοχός της και δεν συναντά εμπόδια 

και λογοκρισία παρά μόνο στο επίπεδο των κοινωνικών θεσμών» [Lemperiere 

and Feline, 2004]. 

 Είναι αλήθεια ότι δεν έχει εντοπιστεί και καταγραφεί μια σταθερή 

ψυχική δομή, που να αποτελεί θεμέλιο των διαστροφών, όπως συμβαίνει με 

τις νευρώσεις. Σύμφωνα με τον Freud, η παρεκκλίνουσα σεξουαλικότητα 

εκφράζεται μέσα από ένα σύνολο πράξεων που έχουν καταναγκαστικό και 

άκαμπτο χαρακτήρα. «Το άτομο, του οποίου η σεξουαλική δομή 

επικεντρώνεται σε μια πρόδηλη και οργανωμένη διαστροφή, παρουσιάζει μια, 

ιδιαίτερα, φτωχή φαντασιωτική ζωή, ενώ η υπερεγωτική του δομή δεν του 

επιτρέπει να φαντάζεται σεξουαλικές σχέσεις, παρά μόνο σε περιορισμένο 

βαθμό» [Μc Dougall,2001]. Ο σεξουαλικά παρεκκλίνων παρουσιάζει πολύ 

μικρή ελευθερία ερωτικής έκφρασης τόσο στον τομέα των πράξεων, όσο και 

σε εκείνο των φαντασιώσεων. «Προσπαθεί να συνθέσει ένα φανταστικό 

σκηνικό, μια νέα, σχεδόν μαγική, πραγματικότητα και ένα σύνολο πρακτικών 

αναγκών, ώστε να υπηρετήσει τη ναρκισσιστική ομοιόσταση και την 

επανόρθωση της ακρωτηριασμένης, συχνά νεκρικής εικόνας του σώματος, 

που βιώνετε γεμάτη ρήγματα και απογυμνωμένη από πρωκτικούς και 
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φαλλικούς θησαυρούς» [Mc Dougall 1994]. Έτσι, ο σεξουαλικά παρεκκλίνων 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άτομο χωρίς ποικιλία σεξουαλικής 

έκφρασης. Σύμφωνα με τον Mc Dougall, το καταναγκαστικό στοιχείο στη 

σεξουαλική απόκλιση αποτυπώνεται στη σχέση αντικειμένου, καθώς το κάθε 

φορά σεξουαλικό αντικείμενο καλείται να εκπληρώσει ένα ρόλο καθορισμένο 

και αυστηρά ελεγχόμενο. 

 Η βάση τώρα της σεξουαλικής διαστροφής φαίνεται να βρίσκεται στο 

οιδιπόδειο σύμπλεγμα και στα γονεϊκά πρότυπα. Έτσι, όταν ένα παιδί δεν 

καταφέρνει να ξεπεράσει ομαλά το οιδιπόδειο σύμπλεγμα κατά την διάρκεια 

της φαλλικής φάσης της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης και ο φόβος του 

ευνουχισμού δεν αφομειώνεται, η ανάπτυξη αλλάζει πορεία προς το 

«φυσιολογικό» αντικείμενό της και η εμφάνιση μιας παθογόνου κατάστασης 

είναι πιθανή. Σύμφωνα με τον Cabbard, όταν το παιδί αδυνατεί να βρει μέσον 

επίλυσης των προβλημάτων αυτών, καταφεύγει στην άρνηση, στη διάψευση 

και στην απώθησή τους, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φυσιολογική του 

ανάπτυξη. Η λίμπιντο δεν εξελίσσεται ώστε να επιτευχθεί η σωστή εκλογή 

αντικειμένου και παλινδρομεί ή καθηλώνεται σε κάποιο πρώιμο στάδιο της 

σεξουαλικής ανάπτυξης. 

 Το παιδί, λόγω της ρήξης των φυσιολογικών ταυτίσεων, μεταθέτει την 

λίμπιντό του προς άλλα αντικείμενα, σκοπούς και ζώνες. «Το σκηνικό, οι 

ερμηνευτές και τα αντικείμενα, ποικίλλουν, αλλά το θέμα παραμένει 

αναλλοίωτο: είναι το θέμα του ευνουχισμού και αποσκοπεί να ελέγξει το 

άγχος, που τον χαρακτηρίζει» [Mc Dougall, 1994]. 

 Καθώς λοιπόν, στις λεγόμενες διαστροφές παρουσιάζονται ποικίλες 

διαφοροποιήσεις ως προς την μορφή τους, το αντικείμενο τους και τον στόχο 

τους, ο Freud τις διακρίνει: σε αποκλίσεις ως προς το φυσιολογικό αντικείμενο 

και αποκλίσεις ως προς τον φυσιολογικό σκοπό. 

 Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις εκείνες, κατά 

τις οποίες το αντικείμενο δεν περιορίζεται στο «φυσιολογικό» σεξουαλικό 

αντικείμενο, το οποίο είναι ένα άτομο του αντίθετου φύλου αλλά κάποιο άτομο 

του ίδιου φύλου. «Υπάρχουν άντρες, για τους οποίους όχι η γυναίκα, αλλά ο 

άντρας, και γυναίκες, για τις οποίες όχι ο άντρας, αλλά η γυναίκα, αποτελούν 

το σεξουαλικό αντικείμενο» [Freud, 1991] ή ακόμα και άλλα αντικείμενα όπως 

μικρά παιδιά και ζώα. «Η σεξουαλική επιμιξία με ζώα ισχύει, ιδιαίτερα για τον 
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αγροτικό πληθυσμό, όχι σπάνια, όπου η ενδεχόμενη σεξουαλική έλξη αγνοεί 

τον επιβαλλόμενο από το είδος περιορισμό» [Freud, 1991]. Κοντολογίς, αυτή 

η κατηγορία περιλαμβάνει την ομοφυλοφιλία, την παιδοφιλία και την 

ζωολαγνεία. 

 Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σύμφωνα με 

τις οποίες, το αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί σωστά αλλά ο στόχος της 

σεξουαλικής ενέργειας δεν είναι η ένωση των γεννητικών οργάνων, αλλά 

διαφέρει. Λόγω της ποικιλίας των αποκλίσεων από τον κανονικό στόχο, η 

κατηγορία αυτή υποδιαιρείται σε δυο επιμέρους μέρη: «α) ανατομικές 

υπερβάσεις των προορισμένων για τη σεξουαλική ένωση περιοχών του 

σώματος και β) εμμονές στις ενδιάμεσες σχέσεις προς το σεξουαλικό 

αντικείμενο» [Freud, 1991]. Κοινό στοιχείο και των δυο αυτών υποκατηγοριών 

είναι ότι ο στόχος της σεξουαλικής ορμής δεν περιορίζεται στα γεννητικά 

όργανα αλλά απλώνεται σε ολόκληρο το σώμα. «Η υπερτίμηση εκτείνεται σε 

ολόκληρο το ψυχικό πεδίο και εμφανίζεται ως τύφλωση του λογικού μπροστά 

στις ψυχικές αρετές και τα τέλεια χαρίσματα του σεξουαλικού αντικειμένου» 

[Freud, 1991]. 

 Σύμφωνα με τον Freud, στις ανατομικές υπερβάσεις υπάγονται η 

χρήση του χειλικού και στοματικού βλεννογόνου με σκοπό τον πεοθηλασμό, η 

χρήση του πρωκτού, των μαλλιών, των ποδιών και οποιουδήποτε άλλου 

μέρους του σώματος, ακόμα και άψυχων αντικειμένων για την επίτευξη του 

σεξουαλικού στόχου. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσεται ο φετιχισμός κατά 

τον οποίο ο σεξουαλικός στόχος δεν μπορεί να εκπληρωθεί αν το σεξουαλικό 

αντικείμενο δεν συμβαδίζει με τον κάθε φορά φετιχιστικό όρο». Πρόκειται 

δηλαδή για μια σεξουαλική υπερτίμηση κατά την οποία τα γεννητικά όργανα 

εγκαταλείπονται ως σεξουαλικός στόχος» [Reich,1985] 

 Η άλλη απόκλιση απ’ τον ομαλό σεξουαλικό στόχο περιλαμβάνει τις 

διάφορες μορφές εμμονής και καθηλώσεις σε διάφορες πρακτικές όπως η 

ψηλάφηση, η θέαση και η επίδειξη των γεννητικών οργάνων. Οι πρακτικές 

αυτές εμφανίζονται στις διαστροφές όπως η ηδονοβλεψία και η επιδεξιομανία. 

«Η ηδονοβλεψία καταλήγει σε διαστροφή, α) όταν περιορίζεται αποκλειστικά 

στα γεννητικά όργανα, β) όταν συνδυάζεται με την υπερνίκηση της αιδίας, γ) 

όταν εκτοπίζει τον ομαλό σεξουαλικό στόχο αντί να τον προετοιμάζει» [Freud, 

1991]. Η αιδία είναι η κινητήριος δύναμη, κατά τον Freud, όπως και η αιδώς 
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για να μην παρεκκλίνει το υποκείμενο από τον σεξουαλικό στόχο. Όταν οι 

δυνάμεις αυτές υπερισχύουν έναντι της σεξουαλικής ορμής της λίμπιντο, το 

υποκείμενο υποτάσσεται σε αυτές και δεν αναπτύσσει σεξουαλικές πρακτικές, 

οι οποίες το θίγουν. 

 Ο Freud, στην υποκατηγορία αυτή εντάσσει και τον σαδομαζοχισμό, 

καθώς ο σεξουαλικός στόχος εμφανίζεται σε διπλή εκδοχή, σε μορφή τόσο 

ευεργετική – σαδισμός – όσο και παθητική – μαζοχισμός. «Η τάση να 

προξενείτε πόνος στο σεξουαλικό αντικείμενο, καθώς και το αντίθετό της, 

αυτή η πιο συχνή και πιο σημαντική από όλες τις διαστροφές, χαρακτηρίστηκε 

στις δυο μορφές της, την ενεργητική και την παθητική, από τον von Krafft 

Ebing ως σαδισμός και μαζοχισμός» [Freud, 1991]. 

 Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην έννοια της διαστροφής γενικά. Η 

διαμόρφωση της οποίας οφείλεται σε καθηλώσεις της λίμπιντο σε κάποιο από 

τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, πρόκειται να 

αναλύσουμε μερικές από τις βασικότερες μορφές της. Μερικές από αυτές, 

όπως για παράδειγμα η ομοφυλοφιλία δεν χαρακτηρίζονται πια ως 

σεξουαλικά παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. Για τον λόγω αυτό, ίσως ο 

σωστότερος χαρακτηρισμός είναι σεξουαλικές ετερότητες. Ας δούμε λοιπόν, 

κάποιες «εναλλακτικές» σεξουαλικές πρακτικές. 
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                           2.2 «ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ» 

 
 

 

• «Όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να διαλέξουν ένα ομοφυλόφιλο αντικείμενο και έχουν 

κάποτε διαλέξει, τουλάχιστον ασυνείδητα»  

                                                               [Freud, 1996]. 

 

 Η ομοφυλοφιλία, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, θεωρείται πια, 

μετά από έντονες διαμάχες και προσπάθειες εξάλειψής της, ως μια έκφραση 

της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η ομοφυλοφιλία από το 1973 και μετά 

έπαψε να θεωρείται «διαστροφή» και απομακρύνθηκε επίσημα από την λίστα 

των σεξουαλικών διαταραχών στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των 

Ψυχικών Διαταραχών (DSM), της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης. 

Χαρακτηρίζεται πια σεξουαλική ετερότητα κατά την οποία, ένα άτομο δεν 

επιλέγει την «φυσιολογική» σεξουαλική συμπεριφορά αλλά ελκύεται ερωτικά 

προς άτομα του ίδιου φύλου. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, η ομοφυλοφιλία ορίζεται ως: «Ο ομοφυλοφιλικός 

προσανατολισμός δείχνει ότι ένα άτομο ωθείται ψυχολογικά πιο πολύ να 

αναπτύξει μια σωματική και συναισθηματική σχέση με ένα άτομο του ίδιου 

φύλου, παρά με ένα άτομο του αντίθετου φύλου. Η ψυχολογική έλξη, 

συνήθως αλλ’ όχι αναγκαστικά, περιλαμβάνει και σωματική έκφραση» [ ICD-

10,2003] 

 Ετυμολογικά η λέξη «ομοφυλοφιλία» είναι σύνθετη. Το πρώτο 

συνθετικό είναι η λέξη – ομόφυλος – που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει του 

ίδιου φύλου και το δεύτερη η λέξη – φιλία -. Έτσι, η ομοφυλοφιλία αναφέρεται 

σε κάθε σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αντίθετα, 

η λέξη «λεσβιασμός» συνήθως προσδιορίζει τη γυναικεία ομοφυλοφιλία. Οι 

όροι «gay» και «straight» είναι πολύ μεταγενέστεροι. Χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως από τους ίδιους τους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι με τον τρόπo αυτό 

θέλησαν να αυτοπροσδιορίζονται. «Σήμερα, οι όροι ετεροφυλόφιλος (straight), 

ομοφυλόφιλος (gay & lesbian) και αμφιφυλόφιλος (ή διφυλόφιλος) (bisexual) 

είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι για να περιγράψουν σεξουαλικούς 

προσανατολισμούς». [Βαϊδάκης, 2005]. 
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 O Havelock Ellis, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς για τη 

σεξουαλικότητα ορίζει την ομοφυλοφιλία ως: «το σεξουαλικό ένστικτο που 

έμφυτα στρέφεται ανώμαλο προς πρόσωπα του ίδιου φύλου». [Ellis, 1932].  

Ενώ, ο Krafft  Ebing υποστηρίζει ότι, ο καθοριστικός παράγοντας για την 

ομοφυλοφιλία είναι η έκφραση έντονων συναισθημάτων προς τα άτομα του 

ίδιου φύλου και όχι η σεξουαλική πράξη αυτή καθ’ αυτή. Τέλος, ο Alfred 

Kinsey, αρχικά καθηγητής εντομολογίας ασχολήθηκε με την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα και μέσα από πολύμηνες έρευνες έδειξε ότι το 10-15% του 

πληθυσμού είναι ομοφυλόφιλοι. Κατά την άποψή του, ετεροφυλοφιλικές και 

ομοφυλοφιλικές τάσεις είναι ταυτόχρονα παρούσες στην πλειοψηφία των 

ανθρώπων και διαφέρουν μόνο στις σχετικές τους αναλογίες από άτομο σε 

άτομο. Ο Kinsey δημιούργησε την πρώτη κλίμακα κατηγοριοποίησης της 

ετερο-ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς. Η λεγόμενη «Κλίμακα Kinsey» 

περιλαμβάνει επτά βαθμίδες σεξουαλικής προτίμησης που κυμαίνονται από 

το 0 (απόλυτα ετεροφυλόφιλοι) έως το 6 (απόλυτα ομοφυλόφιλοι). Σύμφωνα 

με τον Βαϊδάκη, ο Kinsey χρησιμοποιεί τον όρο «ομοφυλοφιλία για τις 

σεξουαλικές σχέσεις, όχι μόνο τις έμπρακτες αλλά και για τις καθαρά 

ψυχολογικές, ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου. «Οι άνδρες δεν 

αντιπροσωπεύουν δυο πληθυσμούς, ετεροφυλόφιλο και ομοφυλόφιλο. Ο 

κόσμος δεν χωρίζεται σε πρόβατα και λύκους. Δεν είναι όλα μαύρα και 

άσπρα. Βασικό στοιχείο στην ταξινόμηση αυτή είναι ότι η φύση σπάνια 

καθορίζει ακριβείς κατηγορίες. Μόνο ο ανθρώπινος νους ανακαλύπτει 

κατηγορίες και προσπαθεί να τοποθετήσει τα γεγονότα σε χωριστές «θήκες». 

Ο κόσμος έχει συνέχεια, έχει συνάφεια. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε 

αυτό, τόσο ευκολότερη θα γίνει η κατανόηση της σεξουαλικής και της ψυχικής 

ζωής του ανθρώπου. [Wollman,1977]. Ποια όμως είναι η αιτία της; 

 Γενικά, έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για την εξήγηση της 

ομοφυλοφιλίας. Σύμφωνα με την Corazze, οι περισσότερες θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα προσεγγίζουν το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, 

αποδίδοντας την αιτία της σε ελλιπή ή αναστροφή ταυτοποίηση του παιδιού 

με τα γονεϊκά πρότυπα λόγω απόκλισης από τα φυσιολογικά γνωστικά 

πλαίσια. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί και θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες η 

αιτία της ομοφυλοφιλίας εξηγείται κάτω από βιολογενετικό πρίσμα. 
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Αναλύοντας πάντα τις πιο βασικές θα καταλήξουμε στην ψυχαναλυτική 

θεωρία. 

 Με βάση την βιολογενετική θεωρία, η αιτία της ομοφυλοφιλίας μπορεί 

να βασίζεται είτε σε γενετική ή ορμονική δράση είτε στην ανατομία του 

εγκεφάλου. 

 Σύμφωνα με την γενετική άποψη, ορισμένα γονίδια αυξάνουν την 

ανάπτυξη ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού. Όπως αναφέρει η Λαγουμίδου, 

αυτή η θεωρία βασίστηκε σε έρευνες κυρίως του Kallman, ο οποίος 

παρατήρησε ότι η πιθανότητα εμφάνισης ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς είναι 

υψηλότερη στους μονοζυγωτικούς διδύμους του ομοφυλοφιλικού ατόμου και 

μικρότερη στους διζυγωτικούς. «Ο Kallman (1953) ερευνώντας 40 

μονοζυγωτικούς διδύμους, από τους οποίους ο ένας είχε όλα τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του ομοφυλόφιλου υπέδειξε ότι και ο άλλος μονοζυγώτης 

αδελφός ήταν ομοφυλόφιλος. Η ταύτιση στους μονοζυγώτες ήταν 100% ενώ 

στους διζυγώτες μόλις 11,5% [Λαγουμίδου,1996]. Το γεγονός αυτό 

πιθανολογεί και την ύπαρξη γονιδίου το οποίο καθορίζει την ομοφυλοφιλική 

σεξουαλική συμπεριφορά. Πως μπορούν όμως, να επιβιώσουν τα γονίδια για 

την ομοφυλοφιλία εφόσον οι ομοφυλόφιλοι δεν αποκτούν συχνά απογόνους; 

Σύμφωνα με τον Βαϊδάκη, ένα τέτοιο φαινόμενο θα έπρεπε να οδηγούσε την 

ομοφυλοφιλία σε αφανισμό. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι 

υπάρχει ένα γονίδιο με πολλές εκφράσεις (pleiotropic) το οποίο δρα 

διαφορετικά από άτομο σε άτομο κι έτσι η ομοφυλοφιλία καταφέρνει και 

επιβιώνει. 

 Η θεωρία τώρα, της ορμονικής δράσης, μπορεί να βασιστεί μόνο στα 

επίπεδα των ορμονών του φύλου – ανδρογόνα και οιστρογόνα – που 

υπάρχουν στον εγκέφαλο κατά την διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου της 

ανάπτυξης του ατόμου, καθώς από μελέτες που έχουν γίνει τα επίπεδα των 

ορμονών αυτών βρίσκονται στα ίδια επίπεδα και των ομοφυλόφιλων ατόμων 

και των ετεροφυλόφιλων αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Kalat, σε μελέτη που 

έχουν γίνει σε αρσενικά ζώα, τα οποία εκτέθηκαν σε πολύ μειωμένα επίπεδα 

τεστοστερόνης στην πρώιμη φάση της ανάπτυξής τους επιδεικνύουν κατά την 

ενήλικη ζωή τους σεξουαλικό ενδιαφέρον προς άλλα αρσενικά ενώ θηλυκά 

ζώα που εκτέθηκαν σε υπερβολικές ποσότητες τεστοστερόνης επιβαίνουν 

στους σεξουαλικούς, τους συντρόφους με τρόπο που τυπικά χρησιμοποιείται 
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από τα αρσενικά. Όπως είναι φυσικό η σχέση του ευρήματος αυτού με την 

αιτία της ανθρώπινης ομοφυλοφιλίας δεν μπορεί απλά να είναι υποθετική.  

 Ακόμα, η θεωρία περί ανατομίας του εγκεφάλου βασίζεται σε έρευνα 

σύμφωνα με την οποία ορισμένα τμήματα των εγκεφάλων των ομοφυλόφιλων 

είναι μικρότερα από εκείνα των ετεροφυλόφιλων. Σύμφωνα με τον Levay, ο 

πρόσθιος σύνδεσμος είναι κατά μέσον όρο μεγαλύτερος στις γυναίκες από ότι 

στους ετεροφυλόφιλους άνδρες. Στους ομοφυλόφιλους τώρα, έχει 

τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με αυτό των γυναικών, ίσως και ελαφρώς 

μεγαλύτερο. 

 Είναι βασικό να αναφέρουμε ότι όλες αυτές οι θεωρίες ακόμα 

αναπτύσσονται και μπορούν μόνο να ληφθούν υπόψη κάτω από υποθετική 

βάση. Οι γενετιστές, βιολόγοι και ενδοκρινολόγοι δεν έχουν αποδείξει με 

σιγουριά αν αυτές οι θεωρίες είναι απόλυτες βάσιμες για την εξήγηση της 

ομοφυλοφιλίας. 

 Ο Freud, αντίθετα, δεν έβλεπε την ομοφυλοφιλία ως μια σεξουαλική 

διαστροφή και η ψυχαναλυτική θεωρία είναι αντίθετη στην οποιαδήποτε 

προσπάθεια διαχωρισμού των ομοφυλόφιλων από όλους τους υπόλοιπους, 

σαν μια ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 Με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία, οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες αναλόγως με την συμπεριφορά που 

παρουσιάζουν. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους «απόλυτα» 

ομοφυλόφιλους, οι οποίοι επιλέγουν ως σεξουαλικό αντικείμενο, αποκλειστικά 

ένα άτομο του ίδιου φύλου ενώ το αντίθετο φύλο τους αφήνει παντελώς 

αδιάφορους, ή τους προκαλεί ακόμα και σεξουαλική αποστροφή. Στην 

δεύτερη κατηγορία τοποθετούνται οι αμφίφυλοι «ψυχοσεξουαλικά 

ερμαφρόδιτοι – το σεξουαλικό αντικείμενό τους μπορεί δηλαδή να ανήκει τόσο 

στο δικό τους όσο και στο άλλο φύλο· η ομοφυλοφιλία τους δεν έχει 

αποκλειστικό χαρακτήρα» [Freud, 1991]. Και τέλος, η τρίτη κατηγορία, δηλαδή 

οι ευκαιριακά ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι παρουσιάζουν ομοφυλοφιλικές τάσεις 

μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες και μόνο με ορισμένα άτομα. Εδώ, 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα ομοφυλόφιλα άτομα σε οποιαδήποτε κατηγορία 

και αν ανήκουν μπορεί να αντιμετωπίζουν την ομοφυλοφιλία τους είτε ως 

αυτονόητη δηλαδή σαν κάτι φυσιολογικό είτε ως κάτι αφύσικο το οποίο τους 
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προκαλεί λειτουργικά και κοινωνικά προβλήματα, συναισθήματα άγχους και 

κατάθλιψη. 

 Έτσι λοιπόν, το σεξουαλικό αντικείμενο των ομοφυλόφιλων είναι ένα 

άτομο του ίδιου φύλου. «Ο ομοφυλόφιλος άντρας υπόκειται όπως η γυναίκα 

στη γοητεία που εκπέμπεται από τις ανδρικές ιδιότητες του σώματος και της 

ψυχής, αισθάνεται ο ίδιος σαν γυναίκα και αναζητά τον άντρα» [Freud, 1991], 

ενώ ο σεξουαλικός τους στόχος είναι η επίτευξη της ηδονής και 

πραγματοποιείται μέσω του πρωκτού «όπου συχνά παρουσιάζεται σαν 

υποκατάστατο του γυναικείου γεννητικού οργάνου» [Κρανάκη, 2000] ή μέσω 

του αυνανισμού. 

 Η αιτία της ομοφυλοφιλικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, σύμφωνα 

πάντα με την φροϋδική προσέγγιση μπορεί να εξηγηθεί ως μια παλινδρόμηση 

στο πρωκτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον 

Βαμβάλη, ο Freud θεωρεί ότι η σεξουαλική ορμή της λίμπιντο στα 

ομοφυλόφιλα άτομα, διοχετεύεται και ικανοποιείται στοματικά ή πρωκτικά και 

είναι πρωτόγονη ή λιγότερο αναπτυγμένη. «Σαν αποτέλεσμα η ομοφυλοφιλία 

πιστεύεται ότι προκαλείται από μια καθήλωση της λίμπιντο (το άτομο έχει 

αποτύχει να φτάσει στο τελικό ψυχοσεξουαλικό στάδιο αλλά εξαιτίας ενός 

τραύματος επανέρχεται στο πρωκτικό ή στοματικό στάδιο». [Reich,2006]. Η 

ουσία του προβλήματος έγκειται στο ότι η ομοφυλοφιλία χαρακτηρίζεται από 

μια ανώριμη σεξουαλική ορμή η οποία δεν κατάφερε να φτάσει στο τελικό της 

στάδιο. Που οφείλεται όμως αυτή η παλινδρόμηση ή καθήλωση; 

 Αρχικά ο Freud είχε προτείνει την αμφιφυλία ως εξήγηση της 

ομοφυλοφιλίας, απορρίπτοντας έτσι, τον εκφυλισμό και την θέση ότι είναι 

επίκτητη ή έμφυτη. «Έτσι η ομοφυλοφιλία στις διάφορες ποικιλίες της μπορεί 

να εννοηθεί ως έκφραση ενός ψυχικού ερμαφροδιτισμού» [Freud, 1991]. Η 

αμφιφυλία θεωρείται η ύπαρξη δυο σεξουαλικών πόλων, ανδρικού – θηλυκού, 

στο ίδιο άτομο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον 

ερμαφροδιτισμό. Η αμφιφυλία σύμφωνα με τον Freud παρουσιάζεται σε 

ομοφυλόφιλα άτομα όταν υπερισχύουν ψυχικά χαρακτηριστικά του αντίθετου 

φύλου στον χαρακτήρα τους. 

 Η παλινδρόμηση της λίμπιντο δεν εξηγείται μόνο μέσω της αμφιφιλίας. 

Σύμφωνα με την Κρανάκη, κρίσιμα λιμπιντικά στοιχεία είναι εξίσου η εκλογή 

ναρκισσιστικού αντικειμένου αλλά και το απωθημένο άγχος του ευνουχισμού 
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δηλ. το γεγονός ότι η διάλυση του Οιδιπόδειου Συμπλέγματος δεν έχει 

συντελεστεί ικανοποιητικά και τα παθογόνα στοιχεία έχουν εξελιχθεί. 

 Κατά την πρώτη υπόθεση, το παιδί επιλέγει ένα ναρκισσιστικό 

σεξουαλικό αντικείμενο δηλαδή ένα αντικείμενο όμοιο με τον εαυτό του.  

 Σύμφωνα με τον Mc  η Dougall, ανακάλυψη του πέους συνεπάγεται με 

υπερτίμηση αυτού του οργάνου, αναζήτησή του στους συντρόφους του ίδιου 

φύλου και υποτίμηση για τη γυναίκα που δεν το έχει. Αυτό δείχνει σεξουαλική 

υπερτίμηση, η οποία προέρχεται από τον πρωταρχικό ναρκισσισμό του 

παιδιού. Ο Freud υποστηρίζει ότι ο πλήρης έρωτας προς το αντικείμενο 

σύμφωνα με τον ανακλητικό τύπο είναι χαρακτηριστικός κυρίως στον άντρα. 

 Αναλύοντας την δεύτερη υπόθεση, το άτομο δεν κατάφερε να 

ξεπεράσει το άγχος του ευνουχισμού κατά την διάρκεια του οιδιπόδειου 

συμπλέγματος. Ο Freud υποστηρίζει ότι το αγόρι τριών έως έξι ετών 

εσωτερικεύει την ανδρική συμπεριφορά πιεζόμενο να ταυτιστεί με τον πατέρα 

του, να αποκηρύξει τις αιμομικτικές επιθυμίες του προς την μητέρα, 

μειώνοντας έτσι το άγχος του ευνουχισμού με αποτέλεσμα την λύση του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος. Η λύση αυτή, όμως, δεν επιτυγχάνεται, όταν για 

κάποιο λόγω το παιδί δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον γονέα του ίδιου φύλου 

και ταυτοποιείται με αυτόν του αντίθετου. Tο νεαρό αγόρι θεωρεί ότι έχει ένα 

φυσιολογικό ερωτικό δεσμό με την μητέρα. Αυτό συχνά συμβαίνει από την 

συνεχή απουσία του πατέρα από το οικογενειακό περιβάλλον. ΄΄Προκαλεί 

κατάπληξη το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μπόρεσαν να νομίσουν, ότι ήταν «οι 

μικροί συνοδοί της μαμάς». Η οργή και το άγχος που γεννά η καταστροφή της 

αυταπάτης, δεν επανέρχεται στην μνήμη, παρά αργά και με μεγάλη δυσκολία, 

κατά την διάρκεια της ανάλυσης και αυτό δεν είναι παρά μόνη η αρχή΄΄. 

[Law&O’Donohue,1997]. Όταν το παιδί ανακαλύπτει ότι δεν είναι το 

σεξουαλικό αντικείμενο της μαμάς και ότι εκείνη δεν έχει φαλλό, γίνεται φοβικό 

στο να μην χάσει το δικό του από τον πατέρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ένα 

αυστηρό δέσιμο με την μητέρα, και έτσι το παιδί αναζητάει ένα συμβολικό 

ερωτικό αντικείμενο δηλ. ένα αγόρι με γυναικεία χαρακτηριστικά. «Για τον 

λόγο αυτό οι ομοφυλόφιλοι άντρες δημιουργούν σχέσεις με άντρες 

αναζητώντας έτσι μια μητέρα με πέος που θα τους μειώσει έτσι το δικό τους 

άγχος του ευνουχισμού». [ Κρανάκη,2000]. 
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 Νεότεροι ψυχαναλυτές τώρα, διαφωνούν με τον Freud στο μοντέλο του 

για την εξήγηση της ομοφυλοφιλίας. Σύμφωνα με τον Isay, ο Rado αναγάγει 

το θέμα της ομοφυλοφιλίας σε οικογενειακή υπόθεση. Το γεγονός, λέει, ότι οι 

γονείς απαγορεύουν στο παιδί τους να εκφράσει την σεξουαλικότητά του, έχει 

ως αποτέλεσμα το αρσενικό όταν βλέπει το γυναικείο όργανο να θυμάται μια 

τιμωρία που δεν είχε διέξοδο. Όταν λοιπόν, ο φόβος γίνεται για το αντίθετο 

φύλο, ανυπέρβλητος το αντικείμενο μπορεί να διαφύγει στην ομοφυλοφιλία. 

Ένας άλλος ψυχαναλυτής ο Bieber υποστηρίζει ότι η εγκατάλειψη ενός γιου 

μόνο στην μητέρα του, η οποία τον χρησιμοποιεί για να καλύψει δικές της 

προσωπικές ανάγκες αλλά και μέσω αυτού να προσπαθεί να επιβληθεί του 

συζύγου της, μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο παιδί. Ενώ 

ένας άλλος ψυχαναλυτής, ο Socarides θέλησε να ξαναορίσει την 

ομοφυλοφιλία ως ασθένεια, θεωρώντας πως έχει υπόβαθρο νευρωτικό, ότι το 

ασυνείδητο μεταμφιέζεται ώστε να κάνει πράξη κάποια απωθημένη επιθυμία  

και ότι η μόνη λύση επέρχεται με ψυχοθεραπεία ώστε το πραγματικό 

περιεχόμενο της ασυνείδητης πράξης να έρθει στο φως. Τέλος, ένας άλλος 

μεγάλος ψυχαναλυτής ο Isay μετά από πολλές συνεδρίες με ομοφυλόφιλους 

νεαρούς, δίνοντας βάση στις αναμνήσεις που εκείνοι είχαν από τον πατέρα 

τους, υποστήριξε ότι η άσχημη σχέση με αυτόν, ίσως, να είναι αποτέλεσμα και 

όχι αιτία της ομοφυλοφιλίας. «Έχω εντυπωσιαστεί από την ομοιότητα μεταξύ 

των αναμνήσεων που έχουν οι ομοφυλόφιλοι για τους πατεράδες τους και οι 

ετεροφυλόφιλοι για την μητέρα τους. Φαίνεται ότι οι αναμνήσεις των gay για 

τους πατέρες τους, όπως και αυτές των ετεροφυλόφιλων για τις μητέρες τους, 

συχνά προκαλούνται από τις αμυντικές διαστροφές απορρέουσες από το 

άγχος τους ενήλικου για την ερωτική έλξη που αισθάνονται για κάποιο γονέα. 

Οι ομοφυλόφιλοι απομακρύνουν τους εαυτούς τους από τον πατέρα τους, με 

σκοπό να αποφύγουν την ανάμνηση της ερωτικής έλξης μαζί του». 

[Isay,1989]        Ακόμα υποστήριξε ότι, πολλοί πατέρες αντιλαμβανόμενοι την 

διαφορετικότητα του παιδιού τους απομακρύνονται από αυτό. «Πολλοί 

πατέρες ομοφυλόφιλων αγοριών είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα αναγνωρίζουν 

ότι ο γιος τους έχει κλειστό χαρακτήρα αλλά και ένα ερωτικό δέσιμο μαζί τους. 

Αυτοί οι πατέρες μπορεί να απομακρύνονται λόγω του άγχος που προξενείτε 

από την δικιά τους ομοφυλοφιλική επιθυμία η οποία συχνά τους είναι 

άγνωστη». [Isay, 1989]. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, 
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σύμφωνα με τον Isay, η διαστρέβλωση της ανάμνησης του πατέρα συμβαίνει 

είτε από την ανάγκη για διάστρεψη της μνήμης εξαιτίας της ερωτικής 

σύνδεσης με τον πατέρα είτε λόγω της απομάκρυνσης του πατέρα από τον 

ομοφυλόφιλο γιο του, λόγω της διαφορετικότητας του γιου ή λόγω του άγχους 

για την δέσμευση του γιου του από αυτόν. 

 Αναλύσαμε ίσως, τις σημαντικότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί 

για να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί γίνεται κάποιος ομοφυλόφιλος και σε 

ποια χρονική στιγμή εντοπίζεται αυτού του είδους ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός. Ο βασικότερος εκπρόσωπος είναι ο Freud που 

υποστηρίζει ότι η ομοφυλοφιλική επιθυμία, που συναντάμε σε όλους τους 

ανθρώπους, αναπτύσσεται σε αυτούς που παρουσιάζουν μια διακοπή της 

ψυχοσεξουαλικής τους ανάπτυξης. 

 Έχοντας αναλύσει την ομοφυλοφιλία, θα περάσουμε στην διερεύνηση 

μιας άλλης σεξουαλικής παρέκκλισης, τον σαδομαζοχισμό. 
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                        2.3   «Σαδομαζοχισμός» 
                      (Sexual Sadomasochism) 

 
 

• “Το δεξί στήθος έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί, έχει καεί με πυρωμένο σίδερο, έχει 

διαπεραστεί με βελόνες κι έχει ξεριζωθεί. Το μικρό δάκτυλο του δεξιού ποδιού έλειπε, 

θα πρέπει να είχε ακρωτηριαστεί από τον ίδιο τον ασθενή με σιδεροπρίονο …» 

[M’Uzan 1994]  
 

Ανάμεσα στις ποικίλες σεξουαλικές διαστροφές, ο σαδομαζοχισμός 

συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το παράδοξο γεγονός ότι η πρόκληση 

σωματικού πόνου προκαλεί ευχαρίστηση. Όπως αναφέρει ο Freud, η ύπαρξη 

της μαζοχιστικής τάσης στην ορμική ζωή του κάθε ανθρώπου μπορεί 

δικαιολογημένα να χαρακτηριστεί «οικονομικά αινιγματική», καθώς το 

φαινόμενο αυτό δεν συμβαδίζει με την επικρατούσα θεωρία, ότι όλοι οι 

οργανισμοί προσδοκούν ηδονή και αποφεύγουν τον πόνο και τη δυσαρέσκεια. 

Αν η αρχή της ηδονής εξουσιάζει τις ψυχικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο, 

ώστε η αποσόβηση της δυσαρέσκειας και η απόκτηση ηδονής να είναι ο 

άμεσος στόχος τους, τότε ο μαζοχισμός είναι ακατανόητος”. [Freud 1991]. Για 

τον λόγο αυτό, ο Freud συνέδεσε την διαστροφή αυτή με το ένστικτο του 

θανάτου και διατύπωσε την άποψη, ότι ο σαδισμός και ο μαζοχισμός 

συνδέονται στενά μεταξύ τους καθώς συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο, 

αποτελώντας δύο αντίθετους πόλους – θετικό και αρνητικό – της ίδιας 

διαστροφής. Ενώ η αιτία της αφορά καθηλώσεις που σύμφωνα με τον 

Γιωτάκο, δημιουργούνται στο σαδο-πρωτικό στάδιο όπου εγκαθίσταται το 

λιβιδικό ζεύγος της ενεργητικότητας και της παθητικότητας.  

Ας αναλύσουμε τώρα ξεχωριστά τις δύο αυτές αλληλοσυμπληρούμενες 

σεξουαλικές παρεκκλίσεις.  

Ο «σαδισμός» είναι ένας όρος, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Krafft – 

Ebing για να περιγράψει την επιθυμία του να προκαλείς πόνο στα ερωτικά 

σου αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Law&O’Donohue, ο όρος οφείλει το όνομά 

του στον Marquis de Sade, συγγραφέα διηγημάτων που περιγράφουν κυρίως 

σκηνές βασανισμού και έντονης βίας με σκοπό τον ερωτισμό.  
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Η σαδιστική σεξουαλική επιθυμία εκπληρώνεται, κάνοντας το ερωτικό 

αντικείμενο να υποφέρει σωματικά και ψυχικά. Η επίτευξη της επιθυμίας 

αυτής προϋποθέτει ένα σκηνοθετημένο σενάριο, που σύμφωνα με τον Mc 

Dougall, είναι περισσότερο ή λιγότερο στερεότυπο και απαιτεί διάφορα 

όργανα βασανισμού όπως βελόνες, καρφιά, μαστίγια και συμπεριφορές όπως 

τσιμπήματα, δαγκώματα, στραγγαλισμούς, βιασμούς, οι οποίες εκτός από 

σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να επιφέρουν ακόμα και τον θάνατο. Ο 

Krafft – Ebing ξεχώρισε διάφορες σεξουαλικές σαδιστικές συμπεριφορές 

όπως περιπτώσεις όπου η σεξουαλική διέγερση συνδέεται με τον φόνο και 

τον κανιβαλισμό, με κακοποίηση πτώματος ή νεκροφιλία, με σοδομισμό 

γυναικών, με κακοποίηση γυναικών με συμβολικό χαρακτήρα όπως κόψιμο 

μαλλιών του θύματος και τέλος πράξης διέγερσης με άλλα αντικείμενα όπως 

παιδιά ή ζώα. Η σεξουαλική αυτή παρέκκλιση απαντάται κυρίως σε άνδρες, 

χωρίς όμως αυτό να είναι αποκλειστικό. «Τα κακοποιημένα αγόρια έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ταυτιστούν με το επιτιθέμενο πρόσωπο και να 

εξελιχθούν ακολουθώντας μια σαδιστική κατεύθυνση». [Mc Williams, 2000]  

Η διάγνωση του σεξουαλικού σαδισμού, σύμφωνα με το DSM – IV 

δίνεται όταν ένα άτομο παρουσιάζει για τουλάχιστον 6 μήνες 

επαναλαμβανόμενες σκέψεις, φαντασιώσεις ή συμπεριφορές που αφορούν 

την πρόκληση πόνου ή τον εξευτελισμό κάποιου άλλου ατόμου. Για να δοθεί η 

διάγνωση πρέπει να συνυπάρχει αυτή η συμπεριφορά με δυσφορία ή μείωση 

της κοινωνικότητας του ατόμου ή σημαντική έκπτωση σε κάποιο τομέα της 

ζωής του.  

Ο Freud, για να εξηγήσει τόσο τον σαδισμό όσο και τον μαζοχισμό 

θεώρησε τη σχέση επιθετικότητας και σεξουαλικότητας σαν συνδυασμό 

ψυχικών ορμών». Η λίμπιντο συναντά στα έμβυα όντα την εκεί κυρίαρχη ορμή 

του θανάτου ή της καταστροφικότητας, η οποία θα ήθελε να αποσυνθέσει 

αυτό το κυτταρικό ον και να μεταφέρει κάθε επιμέρους στοιχειώδη οργανισμό 

στην κατάσταση της ανόργανης σταθερότητας. [Freud, 1991]  

Έτσι, η λίμπιντο προσπαθεί να εξουδετερώσει αυτή την ορμή, ωθώντας 

την προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω του μυικού συστήματος. Ένα μέρος 

αυτής της καταστροφικής ορμής σύμφωνα με τον Freud, γίνεται θέληση για 

εξουσία, καθυπόταξη ή επιθετικότητα ενώ ένα άλλο τίθεται υπό την υπηρεσία 

της σεξουαλικής λειτουργίας και αποτελεί τον σαδισμό.  
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Ο σεξουαλικός μαζοχισμός τώρα, που οφείλει το όνομά του στον 

Leopold con Sacher – Masoch, ένα αυστριακό συγγραφέα, του οποίου οι 

λογοτεχνικοί ήρωες απολάμβαναν αυξημένη σεξουαλική ευχαρίστηση με το να 

ταπεινώνονται ή να κακοποιούνται από γυναίκες, ορίζεται ως η σεξουαλική 

παρέκκλιση κατά την οποία το άτομο επιθυμεί να βιώσει έντονο πόνο και 

εξευτελισμό προκειμένου να έρθει σε ερωτική έξαρση «Στην αρχή πονάω, 

μετά έρχεται η στύση. Συνεχίζουμε, πάμε πιο μακριά, η ευχαρίστηση το 

καταφέρνει. Η εκσπερμάτιση γινόταν τη στιγμή, που ο πόνος ήταν στο 

οξύτερο σημείο. [Μ’Uzan, 1994] 

Όπως αναφέρει ο Βαιδάκη, ο μαζοχισμός έχει τρία βασικά στοιχεία τον 

πόνο, την απώλεια ελέγχου και την ταπείνωση. Ο πόνος είναι το κεντρικό 

σημείο του μαζοχισμού και προκαλείται από ποικίλες τακτικές. «Ο πόνος 

αυτός καθαυτός, αποτελεί πηγή ηδονής (αλγολαγνεία) [Reich,2006] Οι 

πρακτικές αυτές μπορεί να προκαλέσουν στα άτομα που εφαρμόζονται πολύ 

σοβαρά και μόνιμα προβλήματα υγείας ακόμα και θάνατο. Η στέρηση ελέγχου 

πραγματοποιείται κυρίως με το δέσιμο και δημιουργεί την αίσθηση του 

αβοήθητου, ενώ η ταπείνωση, ο εξευτελισμός και η ντροπή διεγείρουν 

περισσότερο τον μαζοχιστή. «Η φανερή αναζήτηση εξευτελισμού, που είναι, 

στην πραγματικότητα, η κάλυψη μιας βαθύτερης στάσης προς τον άλλο, που 

τη χαρακτηρίζει η αλαζονεία και η περιφρόνηση. Οι δύο αυτές στάσεις 

συναρθρώνονται μεταξύ τους, με την πρόδηλη επιβεβαίωση μιας ολικής 

απόρριψης κάθε θέλησης. [Γιωτάκος,2004]  

Γενικά, ο Freud θεώρησε τον μαζοχισμό ως το αντίθετο του σαδισμού. Ο 

σαδισμός κινεί την καταστροφική ενέργεια προς τον εξωτερικό κόσμο ενώ ο 

μαζοχισμός δεν ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση η ενέργεια παραμένει στον 

οργανισμό προσπαθώντας να τον βλάψει. «Πρόκειται για τον πρωτογενής 

μαζοχισμό που στρέφεται άμεσα κατά του ίδιου του ατόμου: είναι το ένστικτο 

του θανάτου». [ Kρανάκη 2000] Η καταστροφική ενέργεια μένει μέσα στον ίδιο 

τον οργανισμό και βρίσκει ένα νέο αντικείμενο που είναι το ίδιο το άτομο. Αυτό 

όμως συμβαίνει γιατί; Ο Freud, για τα ακριβή αίτια, τον διακρίνει σε 

ερωτογενή, θηλυκό και ηθικό μαζοχισμό.  

Ο ερωτογενής μαζοχισμός που είναι παράγωγο του ενστίκτου του 

θανάτου θεμελιώνει τις άλλες δύο μορφές του μαζοχισμού. Ο θηλυκός 

μαζοχισμός επιτελείται μέσα από φαντασιωτικές σκηνές, είναι εύκολα 
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παρατηρήσιμος ενώ τα άτομα τα οποία συμμετέχουν είναι συχνά ανίκανα και 

συμπεριφέρονται παθητικά σαν γυναίκες. Αυτή η συμπεριφορά έχει τις ρίζες 

της στην παιδική ηλικία, από μια τιμωρία η οποία δημιούργησε μια αίσθηση 

ηδονής. Κατά τον Freud μια τέτοια συμπεριφορά οδηγεί σε θηλυκότητα και 

σημαίνει υποβολή σε ευνουχισμό ή συνουσία. Όλα τα στοιχεία του θηλυκού 

μαζοχισμού, παραπέμπουν στην νηπιακή ηλικία και στον νηπιακό αυνανισμό. 

Ενώ ο ηθικός μαζοχισμός οφείλεται σε ένα «ασυνείδητο αίσθημα ενοχής». 

Δεν έχει συγκεκριμένο σεξουαλικό αντικείμενο αλλά σκοπός του είναι μόνο ο 

πόνος και η ταλαιπωρία. Αυτή την τακτική ο ηθικός μαζοχιστής την εκλαμβάνει 

ως αυτοτιμωρία σε κάτι που έκανε. Σύμφωνα με τον Freud, ο Υπερεγώ σε 

αυτή την περίπτωση λειτουργεί ως φορέας ηθικής συνείδησης, ενώ το Εγώ 

κυριεύεται από ενοχή και φόβο ότι υπολείπεται στο Υπερεγώ. Στην 

περίπτωση του ηθικού μαζοχισμού το Υπερεγώ είναι σαδιστικά ηθικό ενώ το 

Εγώ ασυνείδητα μαζοχιστικό. Αν αναλογιστούμε ότι η ηθική συνείδηση 

δημιουργείται στο παιδί με την λύση του οιδιπόδειου συμπλέγματος «με τον 

ηθικό μαζοχισμό η ηθική ανασεξουαλικοποιείται, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα 

αναζωογονείται και διαγράφεται μια επαναστροφή από την ηθική στο 

οιδιπόδειο σύμπλεγμα. [Freud, 1991]. Έτσι το μαζοχιστικό εγώ ζητάει τιμωρία 

για κάποιες επαίσχυντες πράξεις που αντιδιαστέλλονται της ηθικής. Νεότερες 

ψυχαναλυτικές θεωρίες υποστηρίζουν σύμφωνα με την McWilliams και τον 

M’Uzan ότι ο μαζοχισμός και συγκεκριμένα ο ηθικός μαζοχισμός μπορεί να 

εξηγηθεί από την ανάγκη για προσοχή. Αυτό πηγάζει από την παιδική ηλικία 

όπου απόμακροι γονείς έδιναν σημασία στο παιδί μόνο μετά από αρρώστια ή 

τραυματισμό και έτσι μόνο μέσα από τον πόνο πιστεύει ότι θα την κερδίσει και 

στην ενήλικη ζωή του. Ενώ, μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι οι μαζοχιστές 

κερδίζουν δύναμη μέσω του πόνου, γεγονός που τους κάνει να δείχνουν πιο 

δυνατοί. Σ’ αυτήν την τόσο καλά καμουφλαρισμένη επιβεβαίωση 

παντοδυναμίας, αντιστοιχούσε μια τεράστια αλαζονεία, η οποία διαφαινόταν, 

όταν ο Μ. αναπολούσε τα τρομερά βασανιστήρια που είχε υποστεί. Ήταν 

σχεδόν μοναδικός. Δεν είχε ακούσει να μιλούν παρά για έναν άλλον πιο 

δυνατό απ’ αυτόν και ο οποίος ζούσε μέσα σ’ ένα κλουβί με καρφιά. [Μ’Uzan, 

1994]. Αφού αναλύσαμε και τον σαδομαζοχισμό, ακολουθούν διάφορες άλλες 

μορφές παραφιλικής σεξουαλικής συμπεριφοράς. 
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                         2.4  «Άλλες παραφιλίες» 
 

• «Το κλειδί για την διάγνωση της διαστροφής δεν είναι η πράξη αυτή καθ’ αυτή, 

αλλά η όλη προσωπικότητα του ατόμου και το αρχικό κίνητρο που ωθεί σ’ 

αυτήν» [Havelock, 1932] 

 

 Θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι σε ορισμένα στοιχεία κάποιων 

σεξουαλικών παραφιλιών που αποτελούν ξεχωριστές διαγνωστικές ενότητες 

στο DSM IV. Κατά την περιγραφή τους θα εξετάσουμε τους τόπους 

συμπεριφοράς τους ως επιθυμίες για γεννητική σεξουαλική ηδονή. Μερικές 

από αυτές τις συμπεριφορές είναι ο φετιχισμός, η επιδειξιομανία, η 

ηδονοβλεψία κ.τ.λ.  

 

2.4.1  «Φετιχισμός (fetishism)» 
  

Στον φετιχισμό η σεξουαλική διέγερση και ικανοποίηση περιστρέφεται 

γύρω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εκτροπή του σεξουαλικού 

ενστίκτου προς ένα υλικό αντικείμενο, «ένα πράγμα», που είναι το μόνο ικανό 

να ικανοποιήσει διαδικασία οργασμού, άλλοτε αυτοερωτικού και άλλοτε με 

επουσιώδη συμμετοχή του ερωτικού συντρόφου. [Law&O’Donohue,1997] Το 

αντικείμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε, από συγκεκριμένα σημεία του σώματος 

μέχρι άψυχα αντικείμενα που δεν σχετίζονται άμεσα με την σεξουαλική 

δραστηριότητα. «Ο φετιχιστής προσανατολίζεται προς ένα μέρος του 

σώματος, τα μαλλιά το χέρι και πιο συχνά το πόδι. Η αισθητηριακή συμμετοχή 

της αφής και της όσφρησης συντελεί στον ερωτικό ερεθισμό. [Lemperiere and 

Feline, 2004].  Ενώ το άψυχο αντικείμενο είναι συνήθως κάτι που μπορεί 

κανείς να το μεταχειριστεί, όπως είδη ρουχισμού – γάντια, ζώνη, παπούτσια 

και εσώρουχα ή αντικείμενα, με ιδιαίτερη υφή όπως μετάξι, βελούδο γούνα 

ακόμα και κάποια τελείως ασυνήθιστα τα οποία να έχουν όμως μια 

χαρακτηριστική συμβολική λειτουργία. Η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να 

κατευθύνεται άμεσα στο φετιχιστικό αντικείμενο π.χ. αυνανισμός μέσα στο 

παπούτσι – φετίχ, ή μπορεί να γίνεται η συνουσία αλλά να είναι απαραίτητο το 



 42

φετιχιστικό αντικείμενο να φοριέται από την ερωτική σύντροφο 

[Γιωτάκος,2004]  

Η έμμονη παρουσία του φετίχ τόσο σε φαντασιακό όσο και σε 

σεξουαλικό υποδηλώνει την έντονη ανάγκη να χρησιμοποιείται με 

συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να βιώνεται σεξουαλική ευχαρίστηση.  

Σύμφωνα με τον Βαιδάκη, ο όρος «φετίχ» πρωτοχρησιμοποιήθηκε από 

τον Γάλλο ανθρωπολόγο Charles Brosses για να περιγράψει κάποιες 

σκαλισμένες σε ξύλο εικόνες και πέτρινα αντικείμενα, στα οποία οι ιθαγενείς 

της Δυτικής Αφρικής απέδιδαν μαζικές ικανότητες. Η λέξη “fetish” τώρα, 

προέρχεται από την πορτογαλική “fetico” που σημαίνει «γαλλικό φυλακτό». 

Αργότερα, ο όρος “fetishism” χρησιμοποιήθηκε από τον Krafft – Ebing για το 

χαρακτηρισμό ειδικών σεξουαλικών συμπεριφορών.  

Τα φετίχ επιλέγονται κυρίως για την λαμπρότητά τους, την υφή τους, το 

σχήμα και τη μυρωδιά τους. Σύμφωνα με τον Law&O’Donohue, υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση των φετίχ με την μητέρα καθώς και με άλλα σημαντικά 

πρόσωπα των φετιχιστών. Ακόμα, φαίνεται ότι κατά την διάρκεια του 19ου 

αιώνα, το πιο δημοφιλές φετίχ ήταν το βελούδο και το μετάξι ενώ στις μέρες 

μας έχει αντικατασταθεί με το λάστιχο και το δέρμα.  

Σύμφωνα με την φροϋδική άποψη, το φετίχ είναι ένα φαλλικό 

υποκατάστατο που μειώνει το άγχος του ευνουχισμού. «Όχι το υποκατάστατο 

ενός οποιοδήποτε πέους το φετίχ είναι το υποκατάστατο του φαλλού της 

γυναίκας (μητέρας), στο οποίο το αγόρι πίστεψε και από το οποίο δεν θέλει 

ξέρουμε γιατί – να παραιτηθεί.»[Freud 1991]. Το παιδί όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με την ιδέα ότι η μητέρα του δεν έχει φαλλό, μη μπορώντας να 

αναγνωρίσει ότι η μητέρα δεν είναι ευνουχισμένη, θεωρεί ότι απειλείται και το 

δικό του πέος. Απωθεί την εικόνα αυτή και αντικαταστά τον φόβο και το άγχος 

του με το φετίχ.  

 
2.4.2  «Επιδειξιομανία (exhibitionism)»  
 

Αυτή η σεξουαλική παρεκκλίνουσα συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την 

έκθεση των γεννητικών οργάνων σε ακατάλληλες συνθήκες και σε άγνωστα 
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πρόσωπα. Είναι η επαναλαμβανόμενη έντονη τάση επίδειξης των γεννητικών 

οργάνων σε μία άγνωστη και ανυποψίαστη γυναίκα [Βαιδάκης 2005]  

Τα άτομα με την διαστροφή αυτή είναι συνήθως άντρες. Εκθέτουν τα πέη 

τους αυνανιζόμενοι, διαλέγοντας συνήθως ιδιαίτερους χώρους όπως πάρκα, 

σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και αναζητούν ένα συγκεκριμένο τύπο 

θυμάτων όπως παιδιά και γυναίκες. «Η σεξουαλική διέγερση προκύπτει από 

την επίδειξη καθ’ αυτή ή από την έκπληξη, τον τρόμο ή την αιδία του ατόμου 

που παρατηρεί. [Γιωτάκος,2004]. Η εκσπερμάτωση μπορεί να συμβαίνει την 

στιγμή του περιστατικού ή αργότερα, καθώς το άτομο ανακαλεί το επεισόδιο.  

Σύμφωνα με διάφορες ψυχαναλυτικές απόψεις, η επιδειξιομανία έχει 

άμεση σχέση με το οιδιπόδειο σύμπλεγμα και το άγχος του ευνουχισμού, ενώ 

η σχέση του παιδιού με την μητέρα έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία. Όπως 

αναφέρει ο Μαδιανός, η επιδειξιομανία είναι προερχόμενη από την 

αλληλεπίδραση του παιδιού με τη μητέρα που θέλει να επιβάλλει τον έλεγχο. 

Παράλληλα, ο πατέρας περιγράφεται ως απών ή ανίκανος να επιβληθεί. Η 

επιδειξιομανία λοιπόν, προβάλλεται σαν άμυνα απέναντι στο άγχος του 

ευνουχισμού από μια καταπιεστική μητέρα. Η αντίδραση του θύματος είναι η 

απόδειξη του επιδειξιομανή ότι το πέος του υπάρχει. «Όταν δείχνει το πέος 

του, ο επιδειξιομανής είναι σαν να θέλει να πει: ο φόβος που βλέπω στα μάτια 

σας με καθησυχάζει για την ύπαρξη του πέους μου» και «σας δείχνω αυτό 

που θα επιθυμούσα να μου δείξετε». [ Lemperiere and Feline,2004]  

 

2.4.3   «Ηδονοβλεψία (Voyeurism)»  
 

Η ηδονοβλεψία χαρακτηρίζεται από την σεξουαλική διέγερση και 

ευχαρίστηση που προκύπτει από την παρακολούθηση ανυποψίαστων 

ατόμων. «Eίναι η παθολογική τάση που οδηγεί ορισμένα άτομα να 

παρακολουθούν κρυμμένα είτε μια σεξουαλική πράξη είτε ιδιωτικές 

δραστηριότητες άλλων ατόμων, όπως ατομική διέγερση.» 

[Law&O’Donohue,1997]. Σύμφωνα με την Χριστοπούλου, τα θύματα είναι 

συνήθως γυναίκες ή ζευγάρια. Ο ηδονοβλεψίας συχνά αυνανίζεται κατά την 

διάρκεια της παρακολούθηση η αργότερα ενώ ανακαλεί το γεγονός. Συνήθως 

ο ηδονοβλεψίας δεν επιζητά σεξουαλική επαφή με το παρακολουθούμενο 



 44

άτομο. Κυρίως, υπάρχει η φαντασίωση της σεξουαλικής πράξης με το 

παρατηρούμενο άτομο, αλλά αυτό σπάνια καταλήγει να συμβεί. Σύμφωνα με 

τον Μαδιανό , η ηδονοβλεψία προκύπτει από ανεπίλυτες συγκρούσεις στη 

διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Το αντικείμενο επιλέγεται έτσι, 

ώστε να διευκολυνθεί η υποκατάσταση της μητέρας ως αντίδραση στο άγχος 

του ευνουχισμού ή αποχωρισμού. «Ο ηδονοβλεψίας παρακολουθεί τη 

γυναίκα για να αντιληφθεί την ακριβή θέση των γεννητικών οργάνων της και 

να ταυτιστεί μαζί της. Κατόπιν, επιβεβαιώνει τον εαυτό του, μέσω του 

αυνανισμού διαπιστώνοντας ότι το πέος του είναι άθικτο.»[ 

Χριστοπούλου,2008]  

 
2.4.4  «Παιδοφιλία ( Pedophilia )»  
 

Ο όρος παιδοφιλία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρόθεση ή 

διάθεση σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών. «Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 

επίσημα για πρώτη φορά στην κατάταξη της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας το 1980 (DSM III) για να περιγράψει μια ειδική κατηγορία ατόμων 

που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά (child molesters)». [Βαιδάκης, 2005]  

Σύμφωνα με τον Γιωτάκος, ο παιδόφιλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 

την εμπιστοσύνη του παιδιού και να το πείσει για σεξουαλική επαφή. Μπορεί 

να αυνανίζεται κρυφά ή φανερά ενώ χαϊδεύει το παιδί να το γδύνει και να το 

κοιτάζει, να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα ή να εκθέτει τα δικά του σε αυτό, 

να βάζει το παιδί να τον διεγείρει στοματικά ή να αποπειράται διείσδυση με 

κάποιο τρόπο ή σεξουαλική επαφή.  

Η διάγνωση της παιδοφιλίας, σύμφωνα με το DSM-IV δίνεται όταν ένα 

άτομο έχει επαναλαμβανόμενες και επίμονες σεξουαλικέ τάσεις, φαντασιώσεις 

ή συμπεριφορές που περιλαμβάνουν σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά 

μικρότερα των 13 ετών, αυτές οι τάσεις να προκαλούν σημαντική προσωπική 

ενόχληση ή έκπτωση σε κάποιο τομέα της λειτουργικότητας του ατόμου, ενώ 

η διαφορά ηλικίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χρονών ανάμεσα στο δράστη 

και το παιδί και επίσης ο παιδόφιλος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών.  

Ο Γιωτάκος υποστηρίζει ότι ο κάθε παιδόφιλος συνήθως ελκύεται από 

παιδιά ενός συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους και με συγκεκριμένα σωματικά 
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χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά τα άτομα επιλέγουν εργασίες που 

σχετίζονται άμεσα μαζί του και τα δωροδοκούν ή τα εκφοβίζουν για να μην 

μιλήσουν για το περιστατικό.  

Τα αίτια της παιδοφιλίας συνήθως εντοπίζονται σε καθήλωση της 

λίμπιντο σε κάποιο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον              

, το παιδί μπορεί να μην καταφέρει να προσδεθεί με τους γονείς του λόγω 

κάποιας αιτίας, γεγονός το οποίο να είχε ως τελικό αποτέλεσμα μια στροφή 

του ατόμου προς τα παιδιά. «Ανιχνεύθηκαν διαταραγμένες σχέσεις στην 

παιδική ηλικία, μεταξύ του δράστη και των γονέων του, γεγονός που 

προδιαθέτει σε ανεπιτυχή πρότυπα για μελλοντικές 

σχέσεις.»[Law&O’Donohue, 1997]. Οι παιδόφιλοι είναι συνήθως άτομα 

αντικοινωνικά, ανώριμα με καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και με πολλές 

δυσκολίες στις κοινωνικές και επαγγελματικές τους σχέσεις. Οι περισσότεροι 

έχουν υποστεί και οι ίδιοι σεξουαλική κακοποίηση στα παιδικά τους χρόνια 

είτε από τον γονέα, είτε από κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Τα ποσοστά της 

πρώιμης κακοποίησης των δραστών κυμαίνονται από 0% έως 67% ανάλογα 

με τον ορισμό της σεξουαλικής κακοποίησης. [Hadfield,1991] 

  

2.4.5  «Εφαψιμανία (Frotteurism)» 
  

Η εφαψιμανία είναι η σεξουαλική παρέκκλιση που χαρακτηρίζεται από το 

άγγιγμα ερωτογενών περιοχών ενός άγνωστου ατόμου σε μέρη όπου υπάρχει 

πολυκοσμία. «Ο εφαψίας είναι συνήθως ένας άντρας που τρίβει το πέος του 

στα οπίσθια ή σε άλλο μέρος του σώματος μιας γυναίκας». [ Μαδιανός,2006]            

Η συμπεριφορά αυτή στοχεύει στη σεξουαλική διέγερση και ευχαρίστηση του 

δράστη.  

Σύμφωνα με τον Hadfield, ο Krafft – Ebing θεώρησε την εφαψιμανία σαν 

μια μορφή επιδειξιομανίας, ενώ ο Freud πρόσθεσε το όρο «scoptophilia» για 

να τονίσει την σχέση ανάμεσα στην επιδειξιομανία, ηδονοβλεψία και 

εφαψιμανία. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη συννοσηρότητα 

μεταξύ αυτών των τριών παραφιλιών. Οι Kaplan and Sadock’s, περιγράφουν 

τέτοια άτομα ως πολύ κλειστά ντροπαλά και παθητικά.  
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Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για την αιτία της εφαψιμανίας αλλά 

καμία δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτή. Η ψυχανάλυση θεωρεί ότι η εμφάνισή της, 

ίσως, να οφείλεται σε κάποια καθήλωση ή παλινδρόμηση της λίμπιντο.  

 
2.4.6   «Ζωοφιλία – Κτηνοβασία (zoophilia)» 
  

Η συμπεριφορά αυτή, αφορά σεξουαλικές επαφές με ζώα. Σύμφωνα με 

τον Law&O’Donohue, το ζώο που επιλέγεται είναι συνήθως κάποιο με το 

οποίο το άτομο ήταν σε στενή σχέση κατά την παιδική του ηλικία, όπως ζώο 

φάρμας ή κατοικίδιο. Είναι αρκετά συχνή σε αγροτικές περιοχές και δεν 

διακρίνεται από την κτηνοβασία (bestiality) η οποία θεωρείται παροδική 

σεξουαλική δραστηριότητα με κάποιο ζώο και είναι συνήθως αποτέλεσμα 

περιέργειας ή απουσίας ερωτικού συντρόφου. Σε έρευνες που διεξίχθησαν 

«Τα ποσοστά ήταν υψηλότερα στον αγροτικό πληθυσμό, το 40% του οποίου 

διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται σε αυτό ενώ το 17% φθάνει σε οργασμό κατά 

την διάρκεια της πράξης».  

 
2.4.7  «Kλυσματοφιλία (klismatophilia)»  
 

Στη διαταραχή αυτή, το παραφιλικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην 

εφαρμογή κλύσματος. Σύμφωνα με τον Βαιδάκη, ο όρος προέρχεται από τις 

ελληνικές λέξεις «κλύσμα» και «φιλία». Συναντάται και στα δύο φύλα, αν και ο 

Kinsey αναφέρει ότι συναντάται κυρίως σε γυναίκες. Πολλά άτομα 

χρησιμοποιούν ζεστό νερό, ενώ άλλοι κάνουν χρήση καφέ, γιαουρτιού, αέρα 

ουίσκι ακόμα και ναρκωτικών ουσιών όπως είναι η κοκαΐνη. «Η απορρόφηση 

των ουσιών από τον βλεννογόνο του ορθού φαίνεται να είναι ταχύτατη, 

έχοντας τις ίδιες επιδράσεις μιας ενδοφλέβιας ένεσης.» [ Μαδιανός,2006] 
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2.4.8  «Υποξυφιλία (hypoxiphilia)»  
 

          Η σεξουαλική αυτή διαστροφή χαρακτηρίζεται από τη μείωση του 

οξυγόνου στον εγκέφαλο. «Μπορεί να αναφερθεί και ως «ασφυξιοφιλία» 

σεξουαλική ασφυξία ή αυτοερωτική ασφυξία. Σύμφωνα με τον Βαιδάκη, η 

υποξυφιλία χαρακτηρίζεται από επίτευξη ή αύξηση της σεξουαλικής διέγερσης 

λόγω της μειωμένης παροχής αρτηριακού αίματος, η οποία προκαλεί έλλειψη 

οξυγόνου και αύξηση διοξειδίου του άνθρακα.  

Η έλλειψη οξυγόνου επιτυγχάνεται με ποικίλες μεθόδους όπως η πίεση 

στο στήθος, πλαστική σακούλα και με χημικές ουσίες 

διχλωροδιφθοριομεθάνιο και υποδείξιο του αζώτου.  

Σύμφωνα με τον Law&O’Donohue, περιστατικά υποξυφιλίας έχουν 

αναφερθεί στις ΗΠΑ, Αφρική, Ευρώπη και Ασία. «Στα πορνεία της Αγγλίας 

(Hanged Men’s Club) παρείχαν υπηρεσίες ασφυξιοφιλίας με ελεγχόμενο 

σφίξιμο του λαιμού για την αύξηση της σεξουαλικής διέγερσης.» 

[Law&O’Donohue, 1997] Ακόμα, ο Μαρκήσιος de Sade, στην νουβέλα του 

“Justine” περιγράφει άντρες που έσφιγγαν τον λαιμό τους με στόχο την 

επίτευξη της σεξουαλικής διέγερσης. Τέλος έχουν αναφερθεί περιστατικά που 

εκτελέστηκαν με απαγχονισμό και τα οποία είχαν οργασμό λίγο πριν το 

θάνατό τους.  

Ο  Lemperiere and Feline, αναφέρουν ότι στις ΗΠΑ το 1972 

υπολογίστηκαν 50 θάνατοι από υποξυφιλία ενώ το 1978 αυξήθηκαν στους 

250. Από το 1982, 500 – 1000 άτομα χάνουν την ζωή τους ανά έτος εξαιτίας 

τέτοιων πρακτικών.  

Κλείνοντας, άλλες παραφιλίες που έχουν αναφερθεί είναι η 

κοπρολαγνεία, ουρολαγνεία, νεκροφιλία, τηλεφωνική αισχρολογία και ο 

παρενδιμικός φετιχισμός.  

        Έτσι, σεξουαλικά παρεκκλίνουσα συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί 

εκείνη, η οποία διαφέρει απ΄αυτό που ορίζεται ως φυσιολογική  και 

αναμενόμενη, που δεν παρεκκλίνει από τον στόχο και το αντικείμενό της και 

είναι αποδεκτή στα πλαίσια μιας κοινωνίας, σε μία δεδομένη ιστορική 

περίοδο. Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει θα δούμε, ότι ο χαρακτηρισμός 

της σεξουαλικής διαστροφής δεν συμπίπτει με όλες τις παραπάνω 
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σεξουαλικές συμπεριφορές. Είναι πολλές οι ιστορικές αναφορές, κατά τις 

οποίες η ομοφυλοφιλία, ο σαδομαζοχισμός ή η παιδοφιλία αντιμετωπίζονταν 

ως συμπεριφορές απόλυτα εναρμονιζόμενες με τα σεξουαλικά ήθη και τις 

γενικότερες αξίες πολλών κοινωνιών. Συνεπώς, ο όρος της σεξουαλικής 

παρεκκλίσεις δεν είναι διαχρονικός για τέτοιες συμπεριφορές. Θα αναλύσουμε 

όμως, και άλλες χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η καταστολή δεν ήταν 

σκληρή μόνο για αυτές στις ιδιάζουσες ερωτικές συνήθειες αλλά ακόμα και για 

την πληθώρα των φυσιολογικών σεξουαλικών παιχνιδιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 
 

3   «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ  

         ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» 
 
• Εισαγωγή 
 
         Κατά τον Freud, η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της 

απώθησής του. Μια τέτοια ιστορία πρόκειται να εξετάσουμε και εμείς, 

την ιστορία του σαρκικού έρωτα που άνθισε κατά την αρχαιότητα και 

αποσιωπήθηκε  μετά την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού.  

        Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι αλλά και όλοι οι λαοί της 

ανατολής διατηρούσαν μια φιλελεύθερη στάση απέναντι στην 

σεξουαλικότητα, θεοποιώντας την, απολαμβάνοντας κάθε καρπό της. 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εντάξει την ομοφυλοφιλία στο παιδαγωγικό 

τους σύστημα ενώ οι Ρωμαίοι επιδίδονταν σε όργια που έμειναν 

γνωστά στην ιστορία και τέλος, οι Ινδοί για την μεγιστοποίηση της 

απόλαυσής τους είχαν εφεύρει το πρώτο ερωτικό εγχειρίδιο που 

διαβάζεται ως τις μέρες μας. Ακολουθεί, όμως, περίοδος σκληρών 

αναστολών και αποσιώπησης του έρωτα και των ερωτικών 

πρακτικών. Στα νέα μέτρα που επιβλήκαν, η χριστιανική εκκλησία 

καθορίζει τις σεξουαλικές πρακτικές, χωρίζοντάς τες σε αποδεκτές και 

μη, επιβάλλοντας  μια ηθική λογοκρισία σε κάθε ηδονιστική 

φαντασίωση και σε κάθε ερωτική σκέψη. Η ανάγκη ελέγχου της 

σεξουαλικότητας συνδέεται με την θέληση για ανάπτυξη του κράτους 

οικονομικά και πληθυσμιακά. Λιγότερο σεξ, περισσότερη παραγωγή, 

που ισούται με διόγκωση της μισθωτής εργασίας και αύξηση του 

κέρδους. Αλλά, και περισσότερα παιδιά για «πρώτη ύλη» σε περίοδο 
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πολέμου, καθώς η σεξουαλικότητα συνδέθηκε με την αναπαραγωγή  

και τον θεσμό της οικογένειας. Έτσι, πρακτικές που εναντιώνονταν 

από το «φυσιολογικό» σεξουαλικό αντικείμενο δεν ήταν καθόλου 

χρήσιμες και για παραδειγματισμό των υπολοίπων τιμωρούνταν με 

θάνατο. Το σκηνικό αλλάζει μετά το κίνημα της απελευθέρωσης των 

“gay”, για να έρθουμε στο σήμερα στης απόλυτης ελευθερίας αλλά 

συνάμα και ομοφοβίας. Αλήθεια, πόσο έχουμε απελευθερωθεί σε 

αυτό το θέμα;  

               

 
 
                3.1   «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Είναι γλυκό το αγόρι, εξαίσιο τ’ όνομά του μού 
ηχεί, Μυίσκος κι είναι χαριτωμένο. Να μη το 
φιλήσω; Και πώς; Όμορφο, μα την Κυπρίδα, απ’ 
την κορφή ως τα νύχια. Κακότροπο; Ο Έρωτας 
ανακάτεψε την πίκρα με το μέλι» (Alexandrian, 
1997). 
 

 
 

 

Οι διάφορες σεξουαλικές πρακτικές, αλλά κυρίως οι 

ομοφυλοφιλικές σχέσεις δεν αποτελούσαν σε όλες τις εποχές και σε 

όλες τις κοινωνίες αντικείμενο αρνητικής αξιολόγησης. Στην αρχαία 

Ελλάδα, πρακτικές όπως η νυμφομανία, η παιδεραστία, η 

σατυρίαση, και χαρακτηρισμοί όπως αμφισεξουαλικός, 

ομοφυλόφιλος, ανδρόγυνος, αφροδισιακός αφορούσαν 

δραστηριότητες της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τον Dover, ήταν 
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συμπεριφορές απόλυτα εναρμονισμένες με τα σεξουαλικά ήθη και 

τις γενικότερες αξίες κυρίως της αρχαίας Αθήνας του 5ου και του 

4ουαι.π.Χ. Η παιδεραστία, όχι μόνο δεν ήταν καταδικαστέα, αλλά 

της προσδιδόταν και παιδαγωγικός χαρακτήρας, καθώς 

αποτελούσε μέρος της τελετουργίας σεξουαλικής μύησης των 

εφήβων. 

Στη σύγχρονη εκδοχή της, η παιδεραστία εκφράζει σεξουαλική 

έλξη ενός ενήλικου προς ένα παιδί και είναι απολύτως κατακριτέα 

και διώκεται ποινικά. Για τους αρχαίους Έλληνες όμως σημαίνει την 

αγάπη ενός άνδρα προς ένα αγόρι που είχε περάσει την εφηβεία, 

αλλά δεν ήταν ακόμη ενήλικο. «Ο ανθός ενός δωδεκάχρονου 

αγοριού, είπε ο Στράτων, είναι επιθυμητός, όμως στα δεκατρία είναι 

πιο απολαυστικός. Ακόμα πιο γλυκό είναι το λουλούδι της αγάπης 

του που ανθίζει στα δεκατέσσερα, και η γοητεία του αυξάνει στα 

δεκαπέντε. Τα δεκαέξι είναι η θεία ηλικία» (Tannahill, 1998). 

Κατά τον Foucault, η σύγχρονη διαίρεση της σεξουαλικότητας 

σε ετεροφυλοφιλία και ομοφυλοφιλία δεν ισχύει στον αρχαίο κόσμο. 

Οι δύο αυτές ερωτικές τάσεις μπορούσαν κάλλιστα να 

συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο χωρίς να θεωρούνται διαφορετικές ή 

ανταγωνιστικές. Η «αμφισεξουαλικότητά» τους βασιζόταν στην 

ελεύθερη επιλογή τους μεταξύ των δύο φύλων. Θεωρούσαν ότι ο 

πόθος για μία γυναίκα ή για έναν άνδρα πήγαζε από τη φυσική 

επιθυμία για εκείνους που ήταν ωραίοι ανεξάρτητα από το φύλο 

τους. 

Κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων –από τις αρχές του 6ου ως τις 

αρχές του 4ουαι. π.Χ.– ο Crompton υποστηρίζει ότι η παιδεραστία 

αποτελούσε «κλάδο» της ανώτερης εκπαίδευσης. Θεωρητικά τα 

πράγματα είχαν ως εξής: όταν ένα αγόρι τελείωνε τις βασικές 

σπουδές του, το αναλάμβανε υπό την προστασία του ένας ενήλικος 

περίπου 30 ετών, ο οποίος είχε πλέον την ευθύνη για την 
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πνευματική του ανάπτυξη, στο οποίο έπρεπε να συμπεριφέρεται 

ευγενικά, να του προσφέρει αγάπη που θα οδηγούσε στην 

καλλιέργεια του πνεύματος. «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» (Tannahill, 1998). 

Ως παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε ένα περιστατικό που 

αναφέρεται στο βιβλίο του Flaceliere όπου ο νεαρός Αλκιβιάδης, 

μαθητής του Σωκράτη, φτάνοντας σε κάποιο συμπόσιο και 

βλέποντας το δάσκαλό του να συνομιλεί με τον οικοδεσπότη είπε: 

«“βέβαια” είπε θυμωμένα ο νεαρός άνδρας. “Είχες δεν είχες τα 

κατάφερες να καθίσεις στο πλευρό του ομορφότερου άνδρα!” 

Εκνευρισμένος ο Σωκράτης στράφηκε στον οικοδεσπότη: “ο έρωτας 

αυτού του άνδρα έχει καταντήσει για μένα βάσανο, όχι μικρό. Από 

τον καιρό δηλαδή που τον ερωτεύτηκα, δεν έχω πλέον δικαίωμα 

μήτε το βλέμμα μου να στρέψω, μήτε το λόγο να απευθύνω σε 

κάποιον απολύτως νεαρό άνδρα αλλιώς, από ζηλοτυπία και φθόνο 

μού δημιουργεί απίστευτα πράγματα και, με βρίζει και μόλις 

συγκρατείται να μη με ξυλοκοπήσει. Έχε το νου σου μήπως και 

τώρα μου επιτεθεί”!» (Flaceliere, 1991). 

Ορισμένοι μελετητές, βέβαια, όπως ο Cohen, διαφωνούν 

προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα αν η ελληνική 

παιδεραστία περιέκλειε τον έρωτα για το πνεύμα μόνο ή και για το 

σώμα. Αυτός ο νατουραλιστικός διάλογος επιτρέπει –μόλις– μια 

μεταφορική ερμηνεία. Μερικοί επιχειρηματολογούν ότι ο Σωκράτης 

καταδίκαζε το σαρκικό έρωτα, ότι ο Πλάτων δεν κήρυξε ποτέ άλλη 

αγάπη από την πνευματική, ενώ ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η 

παιδεραστία ήταν διαφθορά. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημάνουμε πως η 

διαφορετική σημασία που έχουν ενδεχομένως στην εποχή μας 

έννοιες όπως «καλός», «παις», «χαρίζεσθαι» κ.τ.λ. και, εν πάσει 
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περιπτώσει, ο διαφορετικός τρόπος μετάφρασής τους από το 

πρωτότυπα κείμενα οδήγησε στη διατύπωση διαφορετικών 

προσεγγίσεων σχετικά με το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας στην 

αρχαία Ελλάδα. Ο Dover υποστηρίζει ότι η λέξη «καλός» σημαίνει 

ωραίος, όμορφος, ελκυστικός όταν αναφέρεται σε άνθρωπο. Οι 

Έλληνες δεν αποκαλούσαν κάποιον «ωραίο» με αφορμή τα 

πνευματικά του χαρίσματα, αλλά βάσει της εξωτερικής του 

εμφάνισης. Η λέξη «παις» χρησιμοποιείται με την έννοια του 

«ερωμένου» στην περιγραφή μιας ομοφυλοφιλικής σχέσης, ενώ η 

λέξη «εραν» από τον Dover μεταφράζεται ως «είμαι ερωτευμένος», 

ενώ από τον Davidson μεταφράζεται ως «θαυμάζω» και, κατά την 

άποψή του επουδενί δεν παραπέμπει σε ερωτική σχέση. «Οι 

άνθρωποι δε θα σε αγαπούσαν (φιλειν) απλώς, θα ήταν 

ερωτευμένοι (εραν) μαζί σου˙ και δε θα είχες ανάγκη να 

προσπαθείς (πειραν) για τους όμορφους –το πρόβλημά σου θα 

ήταν πώς να τα βγάλεις πέρα από τις απόπειρές τους να σε 

κατακτήσουν!» (Dover, 1990). 

Διάφοροι μελετητές των κλασικών χρόνων, όπως οι Crompton 

και Hubbard, υποστηρίζουν ότι, αν και το φαινόμενο της 

παιδαρεστίας άνθισε στην Αθήνα, η προέλευσή του τοποθετείται 

στη γειτονική Σπάρτη όπου η στρατιωτική οργάνωση και οι 

διακρίσεις των δύο φύλων την είχαν αναγάγει σε κάτι το 

συνηθισμένο. Η παιδεραστία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και σε 

άλλες δωρικές πόλεις. Στην Κρήτη, μάλιστα, υπήρχε ολόκληρη 

ιεροτελεστία, όπου ο νεαρός εραστής απήγαγε τον ερωμένο του και 

τον οδηγούσε στα βουνά. «Οι Κρήτες θεωρούσαν ντροπή για ένα 

αγόρι από καλή οικογένεια να μην είχε βρει έναν εραστή. Αντίθετα 

εκείνος που είχε απαχθεί απολάμβανε αργότερα μεγάλες τιμές» 

(Flaceliere, 1991). Αντίθετα, οι Ίωνες ήταν επιφυλακτικοί απέναντι 

σε τέτοιου είδους έθιμα. Είχαν δε, θεσπίσει νόμους που 
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τιμωρούσαν την παιδεραστία, την ομοφυλοφιλία και την άνομη 

εκπόρνευση. 

Ο Foucault μαζί με άλλους ερευνητές –όπως ο Porter και ο 

Dover που υποστήριζαν ότι η ομοφυλοφιλία μεταξύ δύο 

συνομηλίκων ενηλίκων σπανίως πιστοποιείται στην Αρχαία Αθήνα– 

θεωρούσε ότι ο έρωτας ενός άνδρα προσανατολίζεται μόνο προς 

τα «παιδικά», δηλαδή νεαρούς ερωμένους. Ο έρωτας αυτός ήταν 

μία ελεύθερη πρακτική, όχι μόνο επιτρεπτή από τους νόμους, αλλά 

και αποδεκτή από την κοινή γνώμη. Ανθούσε σε διάφορα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως στο στρατό και στο σχολείο. Οι 

Αθηναίοι ενθάρρυναν αυτή τη γενική συνήθεια να 

συναναστρέφονται σε χώρους όπως τα Γυμνάσια όπου τα αγόρια 

γυμνά –εκτός από το λάδι που άλειβαν το σώμα τους και τις μικρές 

λωρίδες που κάλυπταν προσεκτικά την άκρη του πέους τους– 

επιδίδονταν στο δίσκο, στο ακόντιο, στην πάλη, στο τρέξιμο ή στο 

άλμα. Η ομοφυλοφιλία μεταξύ των εφήβων ήταν κοινό φαινόμενο 

ακόμα και σε κοινωνίες όπου αφθονούσαν νεαρές σκλάβες και 

ιερόδουλες, οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο, αντικαθιστούσαν τις 

κόρες των αξιοσέβαστων πολιτών. Επιπλέον, το φαινόμενο 

λάμβανε και θρησκευτικές διαστάσεις, καθώς στις ιεροτελεστίες και 

στις γιορτές γίνονταν επικλήσεις στους θεούς που προστάτευαν την 

ομοφυλοφιλία. 

Το φαινόμενο παρά ταύτα ήταν ιδιαίτερα σύνθετο, όσον αφορά 

την ανοχή του και τη μη ανοχή του. Σύμφωνα με τον Porter, οι 

αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ενεργητική ομοφυλοφιλία 

απολύτως φυσιολογική, θεωρώντας δε, ανεπίτρεπτο σε ενήλικες να 

υιοθετούν παθητικό ρόλο. Επιπροσθέτως, περιφρόνηση υπήρχε και 

για τους υπερβολικά «εύκολους» νέους, καθώς, όπως αναφέρει και 

ο Foucault, η διατήρηση της τιμής του αγοριού εξασφαλιζόταν μόνο 

αν ο άνδρας που τον συνόδευε είχε κοινωνικό κύρος και μπορούσε 
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κάτι να του προσφέρει. Ήταν ατίμωση για ένα αγόρι να δέχεται τον 

πρώτο τυχόντα να περνάει από χέρι σε χέρι και να ικανοποιεί μόνο 

σωματικές ηδονές. Εξευτελιστικά συμπεριφέρονταν, όμως, και 

στους θηλυπρεπείς άνδρες. Οι Αθηναίοι έλεγαν μία παροιμία για 

αυτούς που φορούσαν γυναικεία ρούχα και ήταν ιδιαίτερα 

περιποιημένοι –«ευκολότερα να κρύψει κάποιος πέντε ελέφαντες 

στη μασχάλη του, παρά ένα τέτοιο παιδί» (Tannahill, 1998)– το 

θεωρούσαν επαίσχυντο. 

Επίσης, η σεξουαλική επαφή με ένα αγόρι που δεν είχε περάσει 

την εφηβεία ήταν το ίδιο παράνομη στην Αθήνα όπως και στους 

περισσότερους πολιτισμούς. Ο νομοθέτης Σόλων, παιδεραστής και 

ο ίδιος, είχε ορίσει τη θανατική ποινή για όποιον ενήλικο ασελγούσε 

εις βάρος ενός ανήλικου αγοριού. Ενώ όποιον έπιαναν να 

προσπαθεί να προσηλυτίσει κάποιο νεαρό αγόρι, τον τιμωρούσαν 

με ισόβια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

Ο Αριστοφάνης και άλλοι κωμωδιογράφοι κορόιδευαν τέτοιες 

λιγότερο ευυπόληπτες παραλλαγές, όπως εκείνη των Κίναιδων –

αυτοί που «κινούν» φέρουν αιδώ ή ντροπή– ως απόδειξη πως κάθε 

απόλαυση δεν μπορούσε να είναι χρηστή ή έντιμη. Στους Όρνιθες 

έγραψε: «ωραία τα κατάφερες, κακούργε! Συναντάς το γιο μου 

καθώς βγαίνει από τα λουτρά, φρέσκος-φρέσκος από το μπάνιο και 

δεν το φιλάς, κουβέντα δεν του λες, δεν τον σφιχταγκαλιάζεις, δεν 

του χαϊδεύεις τ’ αρχίδια και υποτίθεται πως είσαι και φίλος μας» 

(Alexandrian, 1997). 

Οι ομοφυλοφιλικές πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων δεν μας 

είναι γνωστές μόνο από τα διάφορα σωζόμενα κείμενα. Στην 

ελληνική αγγειοπλαστική όπου απεικονίζονται τα ήθη και έθιμα της 

κάθε πόλης-κράτους, καθώς και απλές καθημερινές 

δραστηριότητες, οι ομοφυλοφιλικές πρακτικές δεν σπανίζουν. 

Σύμφωνα με τον Dover, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις στα αγγεία 
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απεικονίζονται κυρίως με δύο τρόπους. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα πρωκτικής σεξουαλικής επαφής, ωστόσο, πιο συχνά 

απεικονίζεται η ενδομηριαία επαφή δηλαδή η τοποθέτηση του 

πέους ενός άντρα ανάμεσα στους μηρούς ενός άλλου. Εκείνος που 

σύμφωνα με τις εικόνες των αγγείων παίρνει συνήθως την 

πρωτοβουλία είναι ο μεγαλύτερος σύντροφος, ο οποίο στέκεται με 

σκυμμένο το κεφάλι και τους ώμους, δίνοντας την εντύπωση ότι 

φέρεται δουλοπρεπώς και παρακαλεί. Αντιθέτως, ο νεότερος 

σύντροφος στέκεται όρθιος και μερικές φορές μοιάζει σαν να 

απωθεί το μεγαλύτερο άνδρα. 

Τα σεξουαλικά ήθη των αρχαίων Ελλήνων δεν απέκλειαν ούτε 

τον αυνανισμό ως διαστροφή. Το θεωρούσαν περισσότερο ως 

δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή εγκυμοσύνης, παρά σαν 

κατακριτέα συμπεριφορά. Ο αυνανισμός αφορούσε και τους άνδρες 

και τις γυναίκες. Σύμφωνα με την Tannahill, η Μίλητος, μια πλούσια 

εμπορική πόλη στα παράλια της Μ. Ασίας, ήταν κέντρο παραγωγής 

«ολίσβου», όπως το αποκαλούσαν οι Έλληνες, ή «didlo», δηλαδή 

«υποκατάστατο πέους». Η απομίμηση του πέους φτιαχνόταν είτε 

από ξύλο, είτε από φουσκωμένο δέρμα και έπρεπε να αλειφθεί με 

λάδι ελιάς. Το υποκατάστατο του πέους δεν το χρησιμοποιούσαν οι 

γυναίκες μόνο για τη μοναχική αυτο-ικανοποίησή τους, αλλά και τις 

ομοφυλοφιλικές τους σχέσεις, τις οποίες οι Έλληνες αποκαλούσαν 

με τον όρο «τριβαδισμό». 

Το επίκεντρο του τριβαδισμού, σύμφωνα με τον Halperin, στον 

αρχαίο κόσμο ήταν το ελληνικό νησί της Λέσβου όπου έζησε η 

ποιήτρια Σαπφώ. Η Λέσβος ήταν πιο αναπτυγμένη από την Αθήνα 

και τις άλλες πόλεις-κράτη ως προς το θέμα της γυναικείας 

μόρφωσης, λόγω της ποιήτριας, η οποία διηύθυνε με ξεχωριστή 

επιτυχία μία ακαδημία μόνο για γυναίκες. Η σχέση της Σαπφούς και 
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των νεαρών μαθητριών της φαίνεται να είναι η ίδια με αυτήν του 

δασκάλου και του μαθητή στην Αθήνα: 

 
«Όταν σε κοιτάζω, έστω και για λίγο, δεν 
μπορώ ούτε να μιλήσω. Η γλώσσα μου 
σωπαίνει, μια σιγανή φωτιά γλιστράει κάτω 
από το δέρμα μου, δεν βλέπουν τα μάτια 
μου, βουίζουν τα αφτιά μου, με λούζει κρύος 
ιδρώτας, ρίγος με κυριεύει, πιο πράσινη και 
από χορτάρι, φαίνομαι να απέχω ένα βήμα 
από το θάνατο» (Blackburn, 2005). 

Είτε ήταν, λοιπόν, τριβάδα η Σαπφώ, είτε όχι, με το πέρασμα 

του χρόνου το όνομά της και το όνομα του νησιού στο οποίο έζησε, 

άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και οι Έλληνες έπαψαν να 

χρησιμοποιούν τη λέξη «τριβαδισμό», για να περιγράψουν τη 

γυναικεία ομοφυλοφιλία, υιοθετώντας αντ’ αυτής τον όρο 

«λεσβιακός έρωτας». 

Η βασικότερη ίσως δυσκολία για την ομοφυλοφιλία έγκειται 

στην αδυναμία διάκρισης της γνήσιας σχέσης ανάμεσα στο μαθητή 

και στο δάσκαλο. Στο βιβλίο του The Greeks and the Greek Love ο 

James Davidson, αναφέρει ότι δεν υπάρχει ζήτημα ομοφυλοφιλίας 

στην αρχαία Ελλάδα, αμφισβητώντας έντονα τόσο την άποψη του 

Dover, όσο και του Foucault. Θεωρεί τη σχέση μεταξύ των ανδρών, 

σχέσεις αποκλειστικά πλατωνικές, οι οποίες είχαν στόχο το 

θαυμασμό και όχι τη σεξουαλική συνεύρεση. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό, κρίνουμε αναγκαίο να εστιάσουμε 

στη μειωμένη καταπίεση της σεξουαλικής ελευθερίας στην αρχαία 

Ελλάδα. Οι Έλληνες εκείνης της εποχής αποδέχονταν ορισμένες 

σεξουαλικές συμπεριφορές πολύ πιο εύκολα από τους χριστιανούς 

του Μεσαίωνα ή τους Ευρωπαίους της σύγχρονης εποχής. Τα 

διάφορα σεξουαλικά παραπτώματα προκαλούσαν, τότε, λιγότερο 

αυστηρές ποινές. Από την στιγμή μάλιστα που κανείς θεσμός δεν 

πιστοποιούσε με ακρίβεια ποιο ήταν απολύτως επιτρεπτό και ποιο 

όχι, ποιο ήταν φυσιολογικό και ποιο δεν ήταν, αντιμετωπίζονταν 
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κυρίως μάλλον ως «σκάνδαλο». Έτσι, θα μπορούσαμε, ίσως, να 

πούμε, εν γένει, πως χαρακτηριστικό γνώρισμα του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού ήταν και η κοινωνική ανοχή απέναντι σε 

σεξουαλικά ζητήματα, και ιδίως της ομοφυλοφιλίας. Ακόμη και οι 

φιλόσοφοι που οικοδομούσαν μια ηθική αποχή με σκοπό την 

επίτευξη της εγκράτειας και της σωφροσύνης δε θεωρούσαν τη 

σεξουαλική ομοφυλοφιλική απόλαυση κακή. Στην αρχαία Ελλάδα 

δεν απαγορευόταν να είναι ένας έφηβος ο σεξουαλικός σύντροφος 

ενός άνδρα: «οι Έλληνες δεν κληρονόμησαν τη δοξασία ότι μία 

θεϊκή δύναμη αποκάλυψε στην ανθρωπότητα έναν κώδικα νόμων 

που ρύθμιζαν τη σεξουαλική συμπεριφορά και οι ίδιοι δε φρόντισαν 

για κάτι τέτοιο. Ούτε και διέθεταν κάποιο θεσμικό όργανο που να 

έχει τη δύναμη να κάνει σεβαστές τις σεξουαλικές απολαύσεις […] 

οι Έλληνες αισθάνθηκαν ελεύθεροι να επιλέξουν, να αναπτύξουν 

και κυρίως να καινοτομήσουν» (Dover, 1990). 

                                           



 59

               3.2   «ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ» 
 

 
«Είθε οι θεοί να σε ξαναφέρουν στα συγκαλά 
σου. Φιλένη, εσένα που νομίζεις ότι 
γλείφοντας ένα μουνί , πάει να πει πως είσαι 
άντρας!» (Alexandrian, 1997) 
 
 

Όταν οι Ρωμαίοι αναφέρονταν στην ομοφυλοφιλική συνεύρεση 

την αποκαλούσαν «ελληνικό έρωτα». Η ομοφυλοφιλία για τους 

ίδιους δεν είχε παιδευτικό χαρακτήρα, ούτε ήταν ιδιαίτερα 

καλοδεχούμενη παρά όνο απλά αποδεκτή. Παρ’ όλα αυτά πολλοί 

διακεκριμένοι άνδρες Ρωμαίοι –ποιητές, λογοτέχνες, πολιτικοί και 

άλλοι– ήταν γνωστοί για τις ιδιαίτερες σεξουαλικές τους 

προτιμήσεις (ομοφυλοφιλία, παιδεραστία). Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτά του αμφισεξουαλικού Ιουλίου Καίσαρα, του 

αιμομίκτη Καλιγούλα και των ποιητών Ορατίου, Πετρωνίου και 

Μαρτιάδη. «Όταν ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν στο ύψος της δημόσιας 

επιρροής του, ένας γερουσιαστής αναφερόμενος στις γνωστές 

ομοφυλοφιλικές ροπές του, του είπε κατά πρόσωπο ότι ήταν 

γυναίκα. Και ο Ιούλιος Καίσαρας απάντησε: “Ήδη η Σεμίραμις είχε 

βασιλεύσει επιτυχώς στη Συρία, καθώς και οι Αμαζόνες είχαν 

κυριαρχήσει σε μια σημαντική έκταση της Ασίας”» (Crompton, 

2003). 

Ο Πετρώνιος στο έργο του Σατυρικόν, γνωστό εγχειρίδιο της 

λατινικής ακολασίας, περιγράφει τον ηθικό ξεπεσμό και τις 

διαστροφές δύο νεαρών ρητόρων, του Ασκύλου και του 

Ευγκολπίου, οι οποίοι κλεισμένοι μέσα σε ένα καπηλειό 

εκπληρώνουν τις κάθε είδους διαστροφές τους με ένα 

δεκαεξάχρονο αγόρι το Γείτονα. Ο Μαρτιάλης ήταν ακόμα μία 

περίπτωση ποιητή, στο έργο του οποίου συναντάμε πλήθος 

αναφορών σε γλωσσομανία, πρωκτομανία, κοπρολαγνεία,  
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ουρολαγνεία και άλλα. «Όταν του αγοριού τού πονάει το πουλί και 

εσένα Νέβολε ο κώλος δεν χρειάζεται να είναι θεός για να ξέρω τι 

έχεις κάνει» (Alexandrian, 1997). 

Σύμφωνα με τον Hubbard, βασικές αξίες της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας ήταν η πειθαρχία, η λιτότητα, η υπευθυνότητα, ο 

σεβασμός της ατομικής ιδιοκτησίας (τουλάχιστον μίας τάξης 

πολιτών) καθώς και η προσήλωση στο στρατιωτικό και πατριωτικό 

καθήκον. Παράλληλα, όμως, φαίνεται να υπάρχει μια αυξημένη 

ελευθερία στα σεξουαλικά ήθη τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε στους 

άνδρες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με όσες 

γυναίκες επιθυμούσαν. «Έχουμε ταίρι για την ευχαρίστησή μας, 

παλλακίδες για τις καθημερινές μας ανάγκες και συζύγους για να 

μας κάνουν νόμιμα παιδιά και να φροντίζουν το νοικοκυριό» 

(Grimal, 1990). 

Στην αρχαία Ρώμη η γυναίκα-σύζυγος περνούσε απευθείας από 

την κατοχή του πατέρα της στην κατοχή του συζύγου της και δεν 

είχε δημόσια δικαιώματα. Ήταν υπεύθυνη για τις δουλειές του 

σπιτιού και για τον καλλωπισμό της. «Η σύζυγος σηκωνόταν ό,τι 

ώρα ήθελε, στο δωμάτιό της γιατί μόνο οι πρόστυχες μοιράζονταν 

το ίδιο κρεβάτι με τους άνδρες τους, φορούσε τη ρόμπα της πάνω 

από τα εσώρουχά της, έπινε ένα ποτήρι νερό και ήταν έτοιμη να 

αντιμετωπίσει το σπίτι της, τις υπηρέτριες και τα πολυάριθμα 

βαζάκια με τα καλλυντικά της» (Tannahill, 1998). Εν αντιθέσει με 

τις γυναίκες-συζύγους, οι εταίρες ήταν γυναίκες επιτυχημένες με 

περισσότερα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και τη 

συμμετοχή στα κοινά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση της θρησκείας με τη 

σεξουαλικότητα στη Ρώμη με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους 

εορτασμούς του θεού Διονύσου, του Βάκχου, όπως τον ονόμαζαν 

οι Ρωμαίοι, θεού του ποτού και της μέθης. Κατά τη διάρκεια των 
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εορτασμών άνδρες και γυναίκες, παραμερίζοντας κάθε αναστολή 

υπάκουαν μόνο στα προστάγματα της ηδονής. «Οι γυναίκες 

φρενιασμένες ουρλιάζοντας με τα μαλλιά λυτά, έτρεχαν στις όχθες 

του Τίβερη και άντρες αποχαυνωμένοι, παραληρώντας χωρίς 

κανέναν έλεγχο στα μέλη του σώματός τους κυνηγούσαν τους 

νεοφώτιστους –νεαρά αγόρια είκοσι ετών– στους οποίους βιαίως 

ασελγούσαν» (Tannahill, 1998). 

Οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν απαγόρευαν πρακτικές 

όπως η αντισύλληψη. Χρησιμοποιούσαν για το λόγο αυτόν 

διάφορες μεθόδους όπως ήταν η αποφυγή εκσπερμάτωσης εντός 

του κόλπου κατά τις πρώτες πέντε μέρες μετά την εμμηνόρροια 

«σύμφωνα με τη θεωρία της ασφαλούς περιόδου» (Tannahill, 

1998). Ακόμα τοποθετούσαν κομμάτια από μάλλινο ύφασμα στη 

μήτρα, τα οποία απορροφούσαν το σπέρμα. Πρώτοι οι Ρωμαίοι 

είχαν επινοήσει το προφυλακτικό, χρησιμοποιώντας μια κατσικίσια 

ουροδόχο κύστη, για να καλύπτουν το πέος τους. 

Στην αρχαία Ρώμη, όπως και στην αρχαία Αθήνα, ο έρωτας 

ήταν απόλυτα σύμφυτος με την απόλαυση, η οποία δεν είχε 

κανέναν περιορισμό στο βαθμό που δεν προσέβαλε τη δημόσια 

αιδώ. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες απαγορεύσεις στη σεξουαλική 

συμπεριφορά και στις σεξουαλικές προτιμήσεις με μοναδικές 

εξαιρέσεις τις γυναίκες και τους δούλους.  
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            3.3   «ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ» 
 

«Κατηγοριοποίηση σχεδόν οντολογική 
ανδρών και γυναικών σύμφωνα με τις 
διαστάσεις του γενετικού τους οργάνου, 
τεχνικές προσέγγισης, προκαταρτικά και 
ερεθιστικές προετοιμασίες, διεγέρσεις, 
στάσεις ευνοϊκές και περίπλοκες, μικρές και 
μεγάλες διαστροφές, σαδομαζοχιστικές τεχνικές 
βεδιστικής επινόησης, τοπικές ερωτικές 
συνήθειες, επιδέξιες πεολειξίες και 
παρεκκλίσεις μεταμφιεσμένων ευνούχων, 
ερωτικοί καβγάδες. Η αρματωσία είναι 
πλούσια και ψυχαγωγικότατη» (Vâtsyâyana, 
2007) 

 

Μετατοπίζοντας το αντικείμενο της έρευνάς μας Ανατολικά, 

συναντάμε περιπτώσεις πολιτισμών, οι οποίοι παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα σεξουαλικά τους ήθη. Η 

γονιμότητα και η αναπαραγωγή ενδιέφεραν εξίσου, όπως και στον 

ελληνορωμαϊκό κόσμο, τις τοπικές θρησκείες και τις ενθάρρυναν με 

ένα πλήθος σεξουαλικών πρακτικών. Η σεξουαλική επαφή ήταν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτισμών της 

Ανατολής και θεωρούσαν μάλιστα ότι συνέβαλε στην πνευματική 

ανάπτυξη. Οι σεξουαλικές πρακτικές δε συνδέονταν τόσο με την 

ηδονή και τη λαγνεία, όσο με την πνευματικότητα. Ο ταοϊσμός στην 

Κίνα, και ο ταντρισμός στην Ινδία στήριζαν τη σεξουαλική 

πειθαρχία. Τόσο οι Κινέζοι, όσο και οι Ινδοί, αλλά και οι Άραβες 

ήταν λαοί πολυγαμικοί, όπως άλλωστε όριζε και η θρησκεία τους: 

«με όσες περισσότερες γυναίκες έρχεται ένας άντρας στη 

σεξουαλική επαφή, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος που θα 

αποκομίσει είπε κάποιος, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: αν μπορεί 

μέσα σε μια νύχτα να έρθει σε σεξουαλική επαφή πάνω από δέκα 

γυναίκες, είναι ό,τι καλύτερο» (Tannahill, 1998). Η πολυγαμία ήταν 

ένα από τα δόγματα της κινέζικης φιλοσοφίας του Τάο, δηλαδή του 

«δρόμου». 
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Το κύριο χαρακτηριστικό της κινέζικης ταοϊστικής φιλοσοφίας 

ήταν η κίνηση (ενέργεια), η οποία κυριαρχεί σε όλα τα στοιχεία της 

φύσης. Αυτή η συνεχιζόμενη και αδιάκοπη κίνηση είναι γνωστή ως 

«chỉ» -η ζωτική ουσία που οδηγεί, σύμφωνα με τον ταοϊσμό, στο 

«Ύψιστο Μονοπάτι», δηλαδή στο «Τάο» που είναι ο τελικός στόχος 

για όλα τα έμβια όντα. Το «chỉ» λοιπόν είναι η κίνηση ανάμεσα σε 

όλα τα αντιθετικά στοιχεία μέσα στη φύση. Από τα δύο αυτά 

στοιχεία (ενεργητικό) ονομάζεται «yang», ενώ το άλλο (παθητικό) 

«yin». Οι ταοϊστές στην Κίνα θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι μπορούν 

να ζήσουν σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, αποβλέποντας σε μία 

ίσια αλληλεπίδραση ανάμεσα στο «yin» και στο «yang» που 

οδηγούσε στο «chỉ». Οι αντίθετες, αλλά συμπληρωματικές αυτές 

δυνάμεις ήταν παντού. 

Σύμφωνα με τον Crompton, στο σεξουαλικό παραλληλισμό της 

φιλοσοφίας αυτής, η γυναίκα είναι το yin και ο άντρας το yang. 

Κατά τη σαρκική επαφή ο γυναικείος κόλπος είναι το yin και το 

ανδρικό μόριο το yang. Έτσι, μέσα από τη σεξουαλική επαφή 

μπορούσε να φτάσεις στην εναρμόνιση, άρα στο chỉ. Από την 

στιγμή, λοιπόν, που για τους Κινέζους σεξουαλική πράξη ήταν ένας 

ακόμα δρόμος για την επίτευξη της ολοκλήρωσης, δεν καταπίεζαν 

τις ορμές τους, αλλά τις ενίσχυαν με κάθε τρόπο. 

Για την καλύτερη ένωση του γυναικείου yin και του ανδρικού 

yang που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αρμονία μεταξύ τους, οι 

Κινέζοι δημιούργησαν τα πρώτα σεξουαλικά εγχειρίδια. Τα 

εγχειρίδια αυτά είχαν σκοπό να βελτιώσουν την καθημερινή 

ερωτική ζωή των πολιτών, εμπλουτίζοντάς την με πλήθος πιθανών 

στάσεων και πολλών προκαταρτικών. Τα ερωτικά παιχνίδια πριν τη 

διείσδυση προετοίμαζαν όσο καλύτερα γινόταν και τους δύο 

συντρόφους –το Νεφρίτινο βλαστό (φαλλός) και την Κυνναβαρινή 

Πύλη (αιδοίο) (Tannahill, 1998). Οι στάσεις ήταν πολλές και όλες 
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ήταν επιτρεπτές. Κάθε μία, αλλά και ο συνδυασμός όλων μαζί, 

βοηθούσε τους άνδρες να ανταπεξέλθουν καλύτερα στα 

πολυγαμικά τους καθήκοντα, αλλά και τις γυναίκες, ώστε να 

σαγηνεύσουν ακόμα πιο πολύ το ανδρικό φύλο. Η φαντασία, αλλά 

και η ποικιλία στη σεξουαλική επαφή ήταν απαραίτητη, αλλά και 

πολύ αποτελεσματική. Σύμφωνα με τα εγχειρίδια, «το ιδανικό ήταν 

να δώσει ο άνδρας στην πράξη όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάρκεια 

μπορούσε, όσο πιο πολύ έμενε μέσα στη γυναίκα, τόσο 

περισσότερη ουσία yin θα αφομοίωνε» (Vâtsyâyana, 2007). Η 

επίτευξη του στόχου όλων αυτών των ερωτικών παιχνιδιών ήταν να 

έρθουν σε οργασμό και οι δύο σύντροφοι. 

Παρ’ όλα αυτά, τα κινέζικα εγχειρίδια συμβούλευαν τους άνδρες 

να μην εκσπερματώνουν κάθε φορά που είχαν σεξουαλική επαφή. 

Η ουσία yang (σπέρμα) δεν ήταν ανεξάντλητη όπως η γυναικεία yin 

(κολπικά υγρά) και τους ήταν απαραίτητη για την υγεία τους. Μία 

καλή και αποτελεσματική τακτική για την αποφυγή οργασμού που 

αναφέρεται στο βιβλίο της Tannahill ήταν όταν κάποιος άνδρας 

κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής ήταν έτοιμος να 

εκσπερματώσει έπρεπε με το δείκτη του και το μεσαίο του δάκτυλο 

να πιέσει την περιοχή μεταξύ του όρχεος και του πρωκτού 

εισπνέοντας συγχρόνως βαθιά και τρίβοντας τα δόντια του αν ήταν 

αναγκαίο. Έτσι, το σπέρμα δε θα εκχυνόταν, αλλά θα επέστρεφε 

στον εγκέφαλο  

Όσον αφορά, τώρα, συμπληρωματικές σεξουαλικές 

δραστηριότητες, όπως η πεολειξία και η πρωκτική επαφή, ο 

Crompton υποστηρίζει ότι επιτρεπόταν, εφόσον η ουσία yang δε θα 

χανόταν, λόγω πρόωρης εκσπερμάτωσης. Η αιδοιολειξία 

επιτρεπόταν, καθώς προετοίμαζε τη γυναίκα για τη σεξουαλική 

επαφή, αλλά και άφηνε στον άνδρα άφθονη ουσία yin. Ο 

αυνανισμός για τις γυναίκες ήταν επιτρεπτός, έως και αδιάφορος, 
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καθώς η ουσία τους ήταν ανεξάντλητη, ενώ για τον άνδρα 

απαγορευόταν, καθώς σπαταλούσε ενέργεια. Η ομοφυλοφιλία 

σπανίως αποδοκιμαζόταν, καθώς η ένωση δύο ανδρών δηλαδή δύο 

στοιχείων yang, δεν ήταν καταστροφική, αλλά όχι τόσο ωφέλιμη, 

όσο η ένωση δύο αντιθέτων. Η ανδρική ομοφυλοφιλία ήταν γνωστή 

ως «lung-yang», ενώ ο λεσβιασμός ήταν ένα φαινόμενο, το οποίο 

θεωρείται ότι δημιουργήθηκε, λόγω των πολλών συζύγων και 

παλλακίδων που ζούσαν στα παλάτια και ονομάστηκε φαινόμενο 

του «χαρεμιού». 

Επίσης, τα υποκατάστατα πέους, καθώς και τα αφροδισιακά δεν 

απουσίαζαν από τις σελίδες των σεξουαλικών εγχειριδίων. Τα 

πρώτα, η χρήση των οποίων γινόταν κυρίως από γυναίκες ήταν 

φτιαγμένα είτε από ξύλο, είτε από φίλντισι, αλλά η εφαρμογή τους 

συνιστούσε προσοχή, καθώς μπορούσε να προκαλέσουν 

τραυματισμό στους ιστούς. Η χρήση των αφροδισιακών γινόταν 

λόγω μειωμένης διέγερσης της επιθυμίας ή εξάντλησης. 

Χρησιμοποιούσαν κυρίως ρίζες, βότανα και άλλα ζωικά στοιχεία, σε 

αντίθεση με τους Έλληνες που έτρωγαν αβγά, κρεμμύδια, μέλι, 

μύδια, καβούρια και σαλιγκάρια. Το πιο γνωστό αφροδισιακό ήταν 

το φάρμακο της «φαλακρής κότας», το οποίο πήρε το όνομά του ως 

εξής: «ένας άνδρας χρησιμοποιούσε το σκεύασμα καθημερινά, και 

απέκτησε τρεις γιους μετά τα εβδομήντα, αλλά είχε τόσες 

απαιτήσεις από τη γυναίκα του που τελικά εκείνη δεν μπορούσε 

ούτε να καθίσει, ούτε να ξαπλώσει. Κάποια στιγμή ο άνδρας 

εκσπερμάτωσε στον αχυρώνα όπου κατάπιε το σπέρμα του ένας 

κόκορας που με τη σειρά του καβάλησε μια κότα και ζευγάρωνε 

αδιάκοπα μαζί της κάμποσες μέρες τσιμπώντας την στο κεφάλι, 

μέχρι που δύστυχο πουλί έμεινε φαλακρό» (Tannahill, 1998). 

Το Kamasutra ήταν το πιο φημισμένο σεξουαλικό εγχειρίδιο, και 

δημιουργήθηκε στην Ινδία. Αποδίδεται στο σοφό Vâtsyâyana, ο 
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οποίος βασίστηκε κυρίως στον Ινδουισμό, αλλά και στη φιλοσοφία 

του Τάο. Το κοινωνικό θρησκευτικό σύστημα των Ινδών στηριζόταν 

στη φιλοσοφία του Κάρμα, δηλαδή στη μετανάστευση των ψυχών. 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, κάτι το ζωντανό, δηλαδή 

άνθρωπος, ζώο, έντομο, πτηνό που είχε ζήσει τη ζωή του σωστά, 

θα μετενσαρκωνόταν σε κάτι το ανώτερο, ενώ αν είχε ζήσει 

εσφαλμένα σε κάτι κατώτερο. Το ανώτερο επίπεδο που μπορούσε 

να φτάσει κανείς ήταν να ενωθεί με το Κάρμα, να σταματήσει 

δηλαδή τις συνεχείς μετενσαρκώσεις και να πάει στον Παράδεισο. 

Για το λόγο αυτό, η σωστή συμπεριφορά ήταν το βασικότερο για 

τους Ινδούς, για να κλείσουν τον κύκλο των αναγεννήσεων. 

Στο Kamasutra αναφέρονται οι Τέσσερις Στόχοι που συνδέονται 

άρρηκτα με την έννοια της «σωστής συμπεριφοράς». Ο πρώτος 

Στόχος ήταν το dharma, δηλαδή η εκπλήρωση των θρησκευτικών 

και κοινωνικών υποχρεώσεων. Ο δεύτερος ήταν το artha που 

σχετιζόταν με τον πλούτο και την απόκτηση αγαθών, ενώ ο τρίτος 

ήταν το kama, δηλαδή η ικανοποίηση των αισθήσεων. Οι Στόχοι 

αυτοί αποσκοπούσαν στην ολοκλήρωση του τέταρτου στόχου που 

ήταν το karma. Το Kamasutra ασχολήθηκε κυρίως με τον στόχο του 

kama. 

«Η αίσθηση της απόλαυσης που γεννιέται από τη σύμπτωση 

μεταξύ των αντικειμένων και των αισθήσεων και του οργάνου που 

της προσλαμβάνει ονομάζεται “kama”» (Vâtsyâyana, 2007). Στις 

περισσότερες σελίδες του το εγχειρίδιο αναφερόταν στο τι θα 

γινόταν ή στο τι θα μπορούσε να συμβεί στην κρεβατοκάμαρα των 

Ινδών, ώστε να επιτευχθεί η ανώτερη ένωση. Επικεντρωνόταν στην 

ερωτική επαφή, δηλαδή στις τέσσερις μορφές του έρωτα, οι οποίες 

σχετίζονται με το μέγεθος των γεννητικών οργάνων «ο άνδρας είναι 

λαγός, ταύρος ή άλογο» και η γυναίκα «αντιλόπη, φοράδα ή 

ελεφαντίνα» (Vâtsyâyana, 2007), στο είδος της αγάπης και του 
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πόθου των δύο εραστών, στην αναζήτηση του συζύγου και στη 

σύζυγο, στους μοιχούς εραστές, στην τέχνη της εταίρας και τέλος 

στα μυστικά της μαγείας, δηλαδή στα διάφορα αφροδισιακά. Το 

Kamasutra ήταν ένας πλήρης οδηγός της σεξουαλικής επαφής και 

ήταν στενά συνδεδεμένος με τα ήθη και τα έθιμα των Ινδών. 

Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε σε πολιτισμούς με μάλλον 

«χαλαρά» σεξουαλικά ήθη. Η διαμόρφωση αυτών των ηθών 

οφειλόταν κυρίως (τουλάχιστον όσον αφορά τους πολιτισμούς της 

Ανατολής) στις επίσημες θρησκείες, οι οποίες επέτρεπαν διάφορες 

σεξουαλικές πρακτικές. Στη συνέχεια, πρόκειται να αναφερθούμε 

σε μία εντελώς διαφορετική περίπτωση στην περίπτωση του 

χριστιανισμού. 
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                    3.4   «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
 

«ΦΙΛΙ. Παραβάτες κάτω των είκοσι ετών: 
ΑΠΛΟ ΦΙΛΙ. Έξι ειδικές νηστείες. 
ΈΚΦΥΛΟ ΦΙΛΙ χωρίς εκσπερμάτωση: οκτώ 
ειδικές νηστείες.                                Φιλί με 
εκσπερμάτωση ή με εναγκαλισμό, δέκα 
ειδικές νηστείες. 
ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ: Άντρες άνω των 
είκοσι: Μετάνοια είκοσι ή σαράντα ημερών. 
Εκατό μέρες για δεύτερη παράβαση. 
ΕΝΔΟΜΗΡΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ (εισαγωγή του πέους 
ανάμεσα στους μηρούς του παθητικού 
συντρόφου): Μετάνοια δύο ετών. 
ΠΕΟΛΕΙΞΙΑ (στοματικός έρωτας): Μετάνοια 
τεσσάρων ετών. 
ΣΟΔΟΜΙΑ (πρωκτική σεξουαλική επαφή): 
Μετάνοια επτά ετών» (Tannahill, 1998). 

 

Μετά την εγκαθίδρυση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία 

της παρακμασμένης πλέον Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και του 

ευρύτερου ευρωπαϊκού κόσμου αρχίζει και μια περίοδος σκληρής 

καταστολής στα ήδη ισχύοντα σεξουαλικά ήθη. Η 

ιουδαιοχριστιανική αντίληψη για τη σεξουαλικότητα ήταν πολύ πιο 

διαφορετική, αλλά κυρίως πολύ πιο κατασταλτική από εκείνη των 

ρωμαϊκών χρόνων. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν 

στη Μετά Χριστών εποχή δεν εκθείαζαν πια τις διάφορες 

σεξουαλικές πρακτικές που κατά το παρελθόν άλλες θρησκείες 

όπως ο παγανισμός κ.ά. τις συνέδεαν με την πνευματικότητα και 

την αρετή, αλλά τις καταδίκαζε ως απολαύσεις της, κατώτερες του 

πνεύματος σάρκας που οδηγούσαν στην αμαρτία. «Άλλες δυτικές 

κοινωνίες είχαν καταδικάσει, από μικρό έως υπερβολικό βαθμό, τη 

μοιχεία (συνήθως), την αντισύλληψη (σπανίως), την έκτρωση 

(μερικές φορές), την ομοφυλοφιλία (μερικές φορές), τη ζωολαγνεία 

(μερικές φορές) και τον αυνανισμό (ποτέ). Η εκκλησία τα 

απαγόρευε όλα» (Tannahill, 1998). Ο χριστιανισμός θεωρούσε τη 

σεξουαλική αποχή, την αποκήρυξη του σεξ και των ηδονών του 

σώματος ως απόδειξη αρετής και σωτηρίας του πνεύματος. Μόνο ο 
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ενάρετος άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από σαρκικές 

απολαύσεις και από πειρασμούς, μπορούσε να σωθεί και να πάει 

στον Παράδεισο: «“πας ο βλέπων γυναίκα”, λέγει ο Κύριος, “προς 

το επιθυμείσαι αυτήν ήδη εμοίχευσε εν τη καρδία αυτού”» 

(Blackburn, 2005). 

Ο χριστιανισμός μετά την κατάλυση της Ρώμης βρήκε 

πρόσφορο έδαφος και επικράτησε στο δυτικό κόσμο. Η πλήρης 

αδυναμία του κράτους να επιβάλει την τάξη, αλλά και η εξαφάνιση 

της μόρφωσης τόσο της δημόσιας, όσο και της ιδιωτικής κατά την 

περίοδο του Μεσαίωνα ήταν δύο κύριοι λόγοι για την επικράτηση 

του χριστιανισμού και την επιβολή μιας τόσο κατασταλτικής ηθικής 

σε ένα μέχρι πριν πιο φιλελεύθερο κόσμο. Έτσι, η Εκκλησία 

εκμεταλλευόμενη την κοινωνική αστάθεια, την παρακμή των 

παλαιών δογμάτων και την έλλειψη παιδείας επέβαλε την ηθική της, 

η οποία ήταν βασισμένη στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ως 

τον πλέον κατάλληλο δρόμο που θα οδηγούσε στη σωτηρία. Εκείνη 

αποφάσισε τι θα έπρεπε να γραφεί ή να διαβαστεί και ό,τι 

παρεκκλίνον ήταν διαβολικό και οδηγούσε τον άνθρωπο στην 

αιώνια τιμωρία της πυράς στην κόλαση. 

Για τη χριστιανική εκκλησία λοιπόν η σεξουαλικότητα συνδέθηκε 

με την αμαρτία και αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο του 

δόγματος του προπατορικού αμαρτήματος που ταλαιπωρεί την 

ανθρωπότητα τη διαστροφή, την ανεξαρτησία των γενετικών 

οργάνων και την ανυπότακτη φύση της σαρκικής παρόρμησης. «Η 

πτώση του Αδάμ και της Εύας ξεκινάει από την ανακάλυψη της 

σεξουαλικότητάς τους. Η τελευταία αυτή μεταβάλλεται έτσι σε 

αμάρτημα και η αφομοίωση αυτής της έννοιας γεννάει ισχυρά 

αισθήματα ενοχής και ντροπής που συνδέονται με τη γνώση της 

σεξουαλικής απόλαυσης» (Altman, 1980). 
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Σύμφωνα με το καθολικό δόγμα η λαγνεία (ασέλγεια) δηλαδή «η 

προσδοκία των ηδονών της σεξουαλικής δραστηριότητας» 

(Blackburn, 2005) ήταν ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα μαζί 

με την οκνηρία, την απληστία, την οργή, το φθόνο, τη λαιμαργία και 

την αλαζονεία. Η λαγνεία που στα λατινικά αναφέρεται ως «luxuria» 

δηλαδή «τρυφή» παρέσυρε τον άνθρωπο μακριά από τη σωτηρία 

του πνεύματος και επέφερε σοβαρή τιμωρία. Έτσι, λοιπόν, αφού η 

ερωτική ηδονή ήταν αμαρτία, μόνο το σεξ δίχως ερωτισμό και 

ανεξέλεγκτες αντιδράσεις, δίχως έκταση και πόθο και που 

αποσκοπούσε καθαρά στην αναπαραγωγή ήταν επιτρεπτό. Και 

φυσικά, όχι σε οποιαδήποτε στάση παρά μόνο η στάση του άνδρα-

επιβήτορα ήταν αποδεκτή. «Ο άνδρας που κυριευμένος από 

υπέρμετρο έρωτα έχει σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του, με 

τόση φλόγα προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος του, έστω κι αν 

ήταν σύζυγός του, θα ευχόταν να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί 

της, διαπράττει αμαρτία» (Mort, 2000). 

Μετά τη σαρκική απόλαυση, ακόμη μία «παραχώρηση» από την 

πλευρά της χριστιανικής εκκλησίας στην ανθρώπινη αδυναμία ήταν 

και ο γάμος. Οι πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπιζαν το θεσμό 

αυτόν με ιδιαίτερη περιφρόνηση. Θεωρούσαν, σαφώς, την αγαμία 

ανώτερη, ενώ το γάμο έναν ανιαρό τρόπο ζωής που σε 

απομάκρυνε από το δρόμο του Θεού. Ο γάμος θεσπίστηκε ως θείο 

μυστήριο το 12οαι. και εννοείται ότι δεν είχε το δικαίωμα της 

απόλαυσης του έρωτα. Το χριστιανικό δόγμα απαγόρευε τη 

σεξουαλική επαφή: «κάθε Πέμπτη “εις μνήμη της σύλληψης του 

Χριστού”, κάθε Παρασκευή “εις μνήμη του θανάτου Του”, κάθε 

Σάββατο “προς τιμή της Παρθένου Μαρίας”, κάθε Κυριακή ”προς 

τιμή της Αναστάσεως”, και κάθε Δευτέρα ”εις μνήμη της Αναλήψεως 

στους ουρανούς”» (Tannahill, 1998). Επιτρεπόταν μόνο κάθε Τρίτη 

και Τετάρτη, εκτός φυσικά κατά τη διάρκεια νηστειών και πριν από 
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τη Θεία Κοινωνία. Καθώς λοιπόν η αγνότητα ήταν απαραίτητη για 

την ιεροσύνη, ο γάμος απαγορεύτηκε για τους κληρικούς, οι οποίοι 

έπρεπε να βρίσκονται μακριά από κάθε πειρασμό και να είναι 

απόλυτα προσηλωμένοι στο Λόγο του Θεού. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γενική αρχή του χριστιανικού δόγματος 

για το σεξ, η σεξουαλική πράξη επιτρεπόταν μόνο στα πλαίσια του 

γάμου και μόνο αν αποσκοπούσε στην τεκνοποίηση. Οποιαδήποτε 

παραλλαγή θα μπορούσε να τιμωρηθεί με νηστεία και μετάνοια 

μέχρι και θάνατο. Παραδείγματος χάριν η εκσπερμάτωση 

αντιμετωπιζόταν μόνο με επτά μέρες νηστεία (ψωμί και νερό) ενώ 

αν γινόταν από κάποιο κληρικό-επίσκοπο έφτανε τις τριάντα με 

πενήντα μέρες. Ο αυνανισμός ή αλλιώς κατά τον Foucault «coitus 

interruptus» επέφερε νηστεία διάρκειας από δύο έως δέκα χρόνια 

(αναλόγως την περίπτωση) μαζί με αυτομαστίγωμα για τους 

κληρικούς και μαστίγωμα από τον ιερέα της εκκλησίας για τους 

απλούς πολίτες. Η αντισύλληψη ήταν πολύ πιο σοβαρό αμάρτημα, 

ιδίως υπό τη μορφή πρωκτικού ή στοματικού έρωτα, και η εξιλέωση 

απαιτούσε νηστεία και προσευχή τριών έως δεκαπέντε χρόνων. 

«Ένας άνδρας που –έστω και ακουσίως –εκσπερμάτωνε τη νύχτα, 

έπρεπε να σηκωθεί αμέσως και να απαγγείλει επτά ψαλμούς που 

τους ακολουθούσαν το επόμενο πρωί άλλοι τριάντα» (Palmer, 

2006). Η ζωολαγνεία, κυρίως στην Ισπανία, επέφερε την ποινή του 

θανάτου μαζί με την ομοφυλοφιλία. Και τέλος, όπως έχω ήδη 

αναφέρει, η επιτρεπόμενη στάση σεξουαλικής επαφής ήταν μόνο 

μία, του άνδρα ξαπλωμένου πάνω από τη γυναίκα. «Οι θεολόγοι 

αναγνώριζαν μόνο μια φυσική στάση σεξουαλικής επαφής. Οι άλλες 

ήταν αφύσικες, επειδή παρουσίαζαν τον άνδρα σαν να 

συνουσιαζόταν με ζώο, επειδή ανέστρεφαν τη φύση αρσενικού-

θηλυκού ή επειδή θεωρούνταν ότι εμπόδιζαν τη σύλληψη» 

(Tannahill, 1998). 
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Η λέξη «σοδομισμός» χρησιμοποιήθηκε από τους Πατέρες της 

Εκκλησίας για το χαρακτηρισμό της ομοφυλοφιλίας. Σύμφωνα με 

τον Altman, η πρώτη ρητή καταδίκη ενάντια της ομοφυλοφιλίας 

περιέχεται στην Ιστορία του Λωτ στο βιβλίο της Γένεσης στο οποίο 

η πόλη των Σόδομων και των Γόμορων καταστρέφονται 

ολοκληρωτικά από την οργή του Θεού για τις ομοφυλοφιλικές 

πρακτικές τους και όχι μόνο. Από εκεί, λοιπόν, και για πολλά 

χρόνια αργότερα οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ των ανδρών ορίζονταν 

ως σοδομισμός και θεωρήθηκαν ως «παρά φύσιν διαστροφές» 

(Altman, 1980). 

Η ομοφυλοφιλία δε διώχτηκε ποινικά από την αρχή της 

επικράτησης του χριστιανισμού, καθώς ήταν ένα φαινόμενο 

ιδιαίτερα διαδεδομένο στον αρχαίο κόσμο. Αργότερα, όμως, με την 

πλήρη εφαρμογή της χριστιανικής ηθικής οι ποινές που 

επιβλήθηκαν ήταν εξοντωτικές με κυρίαρχη την ποινή του θανάτου. 

«Όποιος προορίζεται να είναι σοδομιστής θα χάσει τους όρχεις 

τους, αν το κάνει δεύτερη φορά θα χάσει το πέος του και αν το 

κάνει τρίτη θα καεί» (Crompton, 2003). 

Βέβαια, κάθε χώρα διαφοροποιούσε λίγο την αυστηρότητα της 

ποινής. Στο Βυζάντιο μετά την επιβολή των νόμων του 

Ιουστινιανού, η ομοφυλοφιλία ετιμωρείτο με ευνουχισμό και 

διαπόμπευση του παραβάτη. Θεωρούσαν τους ομοφυλόφιλους 

δαιμονοπληκτικούς και τους απέδιδαν όλα τα κακά της 

Αυτοκρατορίας, όπως πείνα, αρουραίους, σεισμούς, λοιμούς και 

εισβολές των Σαρακηνών (Crompton, 2003). Στην Ισπανία οι 

ομοφυλόφιλοι τιμωρούνταν με ευνουχισμό και θανάτωση δια 

λιθοβολισμού, ενώ στην Αγγλία ήταν ο θάνατος στην πυρά. «Το 

1558 στη Σαραγόσα το δικαστήριο έκαψε σύμφωνα με την “auto da 

fé” δηλαδή πράξη πίστεως τέσσερις σοδομιστές εκ των οποίων 

ένας δικαστής, δύο παπάδες και ένας Γάλλος […]. Μέχρι το 1570 
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δικάστηκαν πάνω από εκατό άνδρες για σοδομία, εκτελέστηκαν 

τριάντα έξι κυρίως για κτηνοβασία» (Crompton, 2003). 

Υπεύθυνος για τη σκληρή στάση της Εκκλησίας απέναντι στην 

ομοφυλοφιλία θεωρήθηκε ο Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης, θεολόγος και 

φιλόσοφος του 13ουαι. Οι ομοφυλοφιλικές πρακτικές από εκεί και 

πέρα θεωρήθηκαν σατανικές και για εκατοντάδες χρόνια τα 

εκκλησιαστικά δικαστήρια καταδίκαζαν τους ομοφυλόφιλους σε 

θάνατο. Ο τελευταίος ομοφυλόφιλος που θανατώθηκε ήταν στο 

Παρίσι το 18οαι. (θάνατος στην πυρά). Υπάρχουν πολλοί τρόποι 

εξήγησης για την εμφάνιση μιας τέτοιας σεξουαλικής καταστολής. Ο 

σημαντικότερος είναι εκείνος που την αποδίδει στην ανάγκη 

παραγωγής πολλών παιδιών για πολεμικούς και οικονομικούς 

λόγους. Σύμφωνα με τον Μαρκούζε, η σεξουαλική καταστολή 

συνδέεται με την οικονομική υποταγή και ωθεί τους νέους να 

αφιερώνουν την ενέργειά τους σε μια δυσάρεστη μεν, αλλά 

αναγκαία δραστηριότητα (εργασία). Με λίγα λόγια η Εκκλησία δεν 

ενδιαφερόταν τόσο να επιβάλει το Λόγο του Θεού για τη σωτηρία 

του κόσμου, αλλά το χρησιμοποιούσε πολλές φορές 

διαστρεβλώνοντάς τον για να ασκεί έλεγχο με σκοπό την κοινωνική 

σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερος χρόνος 

για εργασία, λιγότερος για απολαύσεις, οι οποίες δεν έπρεπε να 

αποσκοπούν στην ηδονή, αλλά στην παραγωγή παιδιών για 

ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού. Αυτό εξηγεί γιατί η 

ομοφυλοφιλία, αλλά και άλλες σεξουαλικές πρακτικές 

καταδικάστηκαν στο όνομα της αναπαραγωγής, από μία κοινωνία 

οργανωμένη πάνω στη βάση της πατριαρχικής οικογένειας. 

Η αλλαγή του σκηνικού άρχισε με τους ορθολογιστές 

αντικληρικούς φιλοσόφους της Γαλλικής Επανάστασης, όπως ήταν 

ο Βολταίρος και ο Μοντεσκιέ. Πράξεις που θεωρούνταν αμαρτήματα 



 74

από την Εκκλησία έπρεπε να αφεθούν στην ατομική συνείδηση του 

καθένα. 
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                               3.5  «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» 
 

                                   «Κα Ντε Σαιντ-Ανζ:…και εσύ Ευγενία κοίτα  
                               με προσεκτικά, παρακολούθησέ με μέσα στη  
                                   διαστροφή μου, έλα να μάθεις από το παράδειγμά  
                                  μου, να την γευτείς παράφορα, να την απολαύσεις  
                                  με χαρά…Δες άγγελέ μου, δες όλα αυτά που  
                                 διαπράττω συγχρόνως: σκάνδαλο, αποπλάνηση,  
                                 αιμομιξία ,μοιχεία, σοδομία…πρόσφερε στην  
                                 καρδιά μου καινούργιες όψεις και θα δεις πώς 
                                 θα βυθιστώ μέσα τους». [Sade,1985]  
 

Η στάση της χριστιανικής εκκλησίας απέναντι όχι μόνο στις 

σεξουαλικές αποκλίσεις, αλλά και στις φυσιολογικές σεξουαλικές 

πρακτικές εξακολουθούσε να είναι σκληρή. Οι Ευρωπαίοι όχι μόνο 

συνέχιζαν να τιμωρούν το σοδομισμό με απαγχονισμό, ευνουχισμό 

και κάψιμο στην πυρά, αλλά μετέφεραν τη χριστιανική ηθική και 

στους κατοίκους του Νέου Κόσμου, μετά την ανακάλυψη της 

Αμερικής. Τους κατηγόρησαν για σοδομισμό, αιμομιξία και 

κανιβαλισμό. «Οι Μάγιας συγκαταλέγονταν μεταξύ εκείνων που 

αποδέχονταν την ομοφυλοφιλία κατά την εφηβεία και, πράγματι, 

την προτιμούσαν από την ετεροφυλοφιλία» και τους αποδεκάτισαν 

(Tannahill, 1998). «Κοιτάξτε σε ποιο βαθμό καυχιούνται για μια 

τέτοια ενοχή […] τη φορούν σαν κόσμημα από ανάγλυφο χρυσό. 

Παριστάνει έναν άνδρα που ανεβαίνει πάνω σε έναν άλλον σε μια 

διαβολική και αισχρή σοδομία» (Crompton, 2003). Ακόμα συνέχιζαν 

να καταδικάζουν τη βλασφημία, την πορνεία, την αντισύλληψη, τη 

μοιχεία, τη μαγεία και τον αυνανισμό. Η κάποια αλλαγή του 

σκηνικού χρονολογείται την εποχή του Διαφωτισμού όπου το γενικό 

αποτέλεσμα της όλης πνευματικής ζύμωσης ήταν μία σημαντική 

εξασθένιση της θέσης του Θεού στην κοινωνία.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης Ιστορίας ο τρόπος με 

τον οποίο ο λαός αντιλαμβανόταν τον κόσμο, εκτός από κάποιους 

ελάχιστους μορφωμένους και απελευθερωμένους ανθρώπους, ήταν 

μέσα από τη θρησκεία. Ένας διαδεδομένος αποχριστιανισμός που 
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ανήκει στις εκλεπτυσμένες και μορφωμένες τάξεις, άρχιζε να 

εμφανίζεται στο τέλος του 17ου με αρχές 18ουαι. Αυτή η νέα 

πνευματική εξέλιξη δεν άγγιξε καθόλου τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα. Η αγροτιά παρέμενε προσκολλημένη στο Λόγο του 

Θεού, άρα στο Λόγο της χριστιανικής εκκλησίας. Οι διαφωτιστές 

άρχισαν να αμφισβητούν για πρώτη φορά το Θεό ως δημιουργό 

όλων των αξιών που καθιστούσε την κοινωνική ζωή δυνατή. 

Αμφισβήτησαν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία 

χρησιμοποιούσε την ιδέα του Θεού, ώστε να χειραγωγεί το λαό 

προς όφελός της. Να ασκεί πλήρη έλεγχο σε ατομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο. «Δώσε μου έναν λαό που τα μεγάλα πάθη και η 

απληστία του κατασιγανόνται από την πίστη, την ελπίδα, την 

ευσπλαχνία. Ένα λαό που διδάχτηκε να θαυμάζει και να σέβεται με 

πνεύμα χριστιανικού ηρωισμού» (Hobsbawm, 2000). 

Οι διαφωτιστές για να εξαλείψουν το πεδίο δράσης της Θείας 

αυθαιρεσίας επεδίωξαν να αναγάγουν σε φυσικές αίτιες ό,τι έως 

τότε φαινόταν να καθορίζεται από το Θεό. «Βιολογικοί, γεωλογικοί 

και κοινωνικο-ιστορικοί παράγοντες καλούνται από εδώ και πέρα 

να εξηγήσουν την ιδιοσυγκρασία, το φρόνημα και τη δράση των 

ανθρώπων» (Κονδύλης, 2004). 

Ο Λόγος του Θεού αντικαθίσταται με τη φιλοσοφία της λογικής. 

Η ιδεολογία τους αυτή ταίριαξε και αφομοιώθηκε από την 

ανερχόμενη αστική τάξη, η οποία δημιουργήθηκε με τη Γαλλική 

Επανάσταση καταρρίπτοντας τη φεουδαρχία. Η Εκκλησία χάνει 

έδαφος, παραμένει ωστόσο ισχυρή, καθώς στηρίζεται στο λαό και 

τους ευγενείς, αλλά οι ιδέες του Διαφωτισμού βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος μέσω της αστικής τάξης, ώστε να αναπτυχθούν εναντίον 

της θεολογίας και των παλιών μορφών κυριαρχίας (φεουδαρχία). 

Μέσα στο γενικό αυτό κλίμα, του σκεπτικισμού, της 

ορθολογικής αναζήτησης πολλά από τα ισχύοντα σεξουαλικά μέτρα 
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άλλαξαν. Η παρθενία δεν πια τόσο επιθυμητή, η εγκράτεια απέναντι 

στις σεξουαλικές απολαύσεις περιορίστηκε μόνο στους ανώτερους 

κληρικούς, ενώ το σεξ δεν ισοδυναμούσε μόνο πια με την αμαρτία 

(όσο φυσικά περιοριζόταν στα πλαίσια της οικογένειας). Μετά τη 

μείωση της ισχύος της χριστιανικής εκκλησίας παρουσιάστηκε 

έξαρση σε φαινόμενα όπως η πολυγαμία, η πορνεία και άλλων 

σεξουαλικών πρακτικών. «Στο άλλοτε πουριτανικό χωριό Νόριτς για 

παράδειγμα υπήρξε έκρηξη ηδονοβλεψίας, ομαδικού σεξ, 

ανταλλαγής συντρόφων, κοπής του τριχώματος του εφηβαίου και 

εκτελεσμένη αμφιλοφιλική μαστίγωση» (Palmer, 2006). 

Από το Διαφωτισμό και μετά, πλήθος στοχαστών εκφράζουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους, όπως ο Μολιέρος στο έργο του Δον 

Ζουάν. Περιγράφει όχι μόνο ένα κλίμα αθεϊσμού, αλλά και 

σεξουαλικής ελευθερίας εναντίον της φρίκης του καθωσπρεπισμού 

των ευγενών της εποχής (Hobsbawm, 2000). Ενώ ο Βολταίρος 

έλεγε ότι: «η παντοδυναμία του Θεού είναι μονάχα η άλλη όψη της 

κακίας του» (Κονδύλης, 2004). 

Αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος αποτύπωσε τις σεξουαλικές 

πρακτικές κατά τρόπο θα λέγαμε πιο παραβατικό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της εποχής είναι ο ποιητής και λογοτέχνης από την 

Προβηγκία, Marquis de Sade, από το όνομα του οποίου προέκυψε 

και ο όρος «σαδισμός». Το έργο του Sade, δεν είχε σκοπό τόσο να 

διεγείρει όσο να σοκάρει και να υπονομεύσει τους ηθικούς κώδικες 

και τις συμβάσεις της Γαλλίας του 18ουαι. «Ο Sade προώθησε μια 

φιλοσοφία σεξουαλικής ελευθεριότητας, στην οποία είχε σημασία 

μόνο η αισθησιακή ικανοποίηση του εγώ» (McNair, 2005). Ο 

κατάλογος των διαστροφών του ήταν μια επίθεση στις 

διεφθαρμένες τάξεις της φεουδαρχικής Γαλλίας, μια άγρια κριτική 

στην αριστοκρατία. Σύμφωνα με τον Κονδύλη, ο Sade δεν 

αντιπαρέρχεται μόνο στις παραδοσιακές ιεραρχίες, αλλά επιχειρεί 
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πεισματικά να τις αναποδογυρίσει. Για τον Sade, η ηδονή δεν 

μπαίνει σε καλούπι, είναι πέραν του καλού και του κακού, πέραν 

των αναστολών που δημιούργησε τεχνικά η σκληρή σχολή του 

ασκητισμού. Η ηδονή δεν έχει καμία σχέση με την αρετή. 

Αντιθέτως, η πλήρης απόλαυσή της επιτυγχάνεται με την άρνηση 

κάθε ενάρετης πράξης. Η αρετή είναι τεχνητή, ενώ η ηδονή είναι 

φυσική. Επομένως, η επιδίωξη της σε συνειδητή αντίθεση προς την 

αρετή ισοδυναμεί με τη διεκδίκηση των αρχέγονων φυσικών 

δικαιωμάτων. «Τίποτα δεν είναι εγκληματικό όταν σε κάνει να 

καυλώνεις. Το μόνο έγκλημα που υπάρχει στον κόσμο είναι να 

αρνιέσαι κάτι που σε κάνει να χύσεις» (Sade, 1997). 

Μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό κλίμα της εποχής εμφανίστηκε 

μία νέα τάση: να θεωρούνται τα σεξουαλικά βασανιστήρια πηγή 

ηδονής τόσο για τα θύματα, όσο και τους θύτες. Ο Λεοπόλδος ντε 

Ζάχερ-Μαζόχ ήταν ένας άνδρας που ερεθιζόταν μόνο αν 

μαστιγωνόταν και ταπεινωνόταν από τη γυναίκα που ποθούσε. «Ο 

πόθος έλιωνε στα δάκρυα και ήταν ηδονή ο θάνατος ανακατευόταν 

με αίμα και ήταν ζωή» (Alexandrian, 1997). 

Σύμφωνα με τον Porter, από το Μαζόχ προέκυψε ο όρος 

«μαζοχισμός», δηλαδή η διαστροφή που οδηγεί ορισμένους 

ανθρώπους να αισθάνονται απόλαυση με τον πόνο και την 

ταπείνωση, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Krafft-Ebing στο έργο 

του Psychopathia Sexualis. Ο Μαζόχ, γεννημένος το 1836 στη 

Γαλλία, έγραψε το Venus in Furs (Η Αφροδίτη με τη Γούνα) και 

καθιέρωσε για πάντα τα βασικά αξεσουάρ του μαζοχισμού. Σκληρές 

γυναίκες με γούνες και μαστίγια που ταπεινώνουν και δυναστεύουν 

τους άνδρες που επιθυμούσαν, ήταν το βασικό θέμα του έργου του. 

«Η ωραία γυναίκα […] πήρε από το τραπεζάκι της ένα μαστίγιο, ένα 

μακρύ δερμάτινο λουρί δεμένο σε κοντή λαβή. ”Το θες” είπε. “Τότε, 

θα σε μαστιγώσω”. Ο εραστής της, γονατιστός στο πάτωμα, 
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αναφώνησε: “Μαστίγωσέ με! Σε εκλιπαρώ!”» (Tannahill, 1998). 

Ακόμα στην εποχή εκείνη εγχειρίδια μαστιγώματος έκαναν την 

εμφάνισή τους σε διάφορα πορνεία της Ευρώπης. Ο πελάτης 

επέλεγε τον τρόπο μαστιγώματος της αρεσκείας του και η κοπέλα 

το εκτελούσε για την πλήρη ικανοποίησή του. Σύμφωνα με τον M’ 

Uzan, βέργες βουτηγμένες στο νερό, δερμάτινα μαστίγια, σανίδες 

με εκατοντάδες καρφιά ήταν μερικά από τα όργανα που 

χρησιμοποιούσαν. Με ασημένιους κρίκους περασμένους σε όλο 

τους το σώμα, δεμένοι ή κρεμασμένοι με κάθε τρόπο και κάθε 

συνδυασμό πετύχαιναν την απόλυτη ηδονή. 

Από το Διαφωτισμό και μετά, η ομοφυλοφιλία (κυρίως η 

αντρική) που επί αιώνες καταδικαζόταν σε αποκεφαλισμό, σε 

απαγχονισμό και θανάτωση στην πυρά –«στην πλατεία Γκρεβ, 

θανατώθηκαν πάνω στην πυρά ένα μαθητευόμενος ξυλουργός κι 

ένας αλλαντοπώλη που είχαν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από τη 

νυχτερινή περίπολο να διαπράττουν σοδομία στο δρόμο 

(Alexandrian, 1997)»– έλαβε ευνοϊκότερη μεταχείριση. Σύμφωνα με 

τον Όκενγκεμ, φιλόσοφοι και στοχαστές της εποχής, όπως ο 

Βολταίρος και ο Κοντορσέ είχαν ταχθεί υπέρ της ομοφυλοφιλίας. 

Καρπός της Γαλλικής Επανάστασης ήταν ο «Ναπολεόντειος 

Κώδικας» ο οποίος νομιμοποιούσε το 1810 για πρώτη φορά στα 

χρονικά της Νεότερης Ιστορίας την ομοφυλοφιλία, εφόσον βέβαια οι 

συμμετέχοντες ήταν και οι δύο άνω των είκοσι ενός ετών και δεν 

πρόσβαλλαν τη δημόσια αιδώ. Δυστυχώς, ο νόμος δεν ίσχυσε για 

πολύ. Με την αλλαγή σκηνικού η ομοφυλοφιλία θεωρήθηκε ως 

έγκλημα που επέφερε την ποινή της φυλάκισης. 
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                     3.6   «ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» 
 

 
«Όποιος πραγματοποιεί το σιχαμερό 
έγκλημα ενάντια στη φύση με το να έχει 
σαρκική επαφή με άνθρωπο ή κτήνος, ή, 
όποιος άνδρας έχει πρωκτική σεξουαλική 
επαφή με άνδρα ή γυναίκα και όποιος 
ξελογιάζει, σαγηνεύει, υποκινεί οποιοδήποτε 
άνθρωπο κάτω από την ηλικία των είκοσι 
ενός ετών κατηγορείται για σοδομία και 
καταδικάζεται σε φυλάκιση όχι παραπάνω 
από δέκα τέσσερα, αλλά ούτε λιγότερο από 
δύο χρόνια» (Greenberg, 1990) 
 

 

Παρά την ανοχή των Βικτοριανών απέναντι στις σεξουαλικές 

απολαύσεις μετά την άνοδο της αστικής τάξης, η καταστολή της 

ομοφυλοφιλίας συνεχίστηκε. Οι καταδίκες προερχόμενες από τη 

χριστιανική εκκλησία, από «αμάρτημα κατά της φύσης» 

μετατράπηκαν σε «έγκλημα κατά της φύσης». Το κράτος πια 

καταδίκαζε την ομοφυλοφιλία σε ποινή φυλάκισης από μερικά 

χρόνια έως και ισόβια. 

Μετά την κατάργηση του «Ναπολεόντειου Κώδικα» το 1885 

πολλά κράτη που είχαν αποποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία την 

επαναποινικοποίησαν. Η Γαλλία μετά την τροποποίηση του 

ποινικού νόμου καταδίκαζε την ομοφυλοφιλία με τρία έως και πέντε 

έτη φυλάκισης. Σύμφωνα με τον Όκενγκεμ, το 1870 ψηφίστηκε στη 

Γερμανία το άρθρο 175 του ποινικού κώδικα, το οποίο επέφερε 

ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνια για τις σεξουαλικές σχέσεις 

που ήταν ενάντια στη φύση μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Στην 

Αγγλία, την ίδια περίοδο, καταργείται ο παλιός νόμος περί 

σοδομίας και παιδεραστίας που οδηγούσε στην πυρά στη θέση του 

ψηφίζεται νέος αντι-ομοσεξουαλικός νόμος που προσδιόριζε την 

κάθε ομοφυλοφιλική επαφή ως απρέπεια. «Κάθε άντρας, ο οποίος 

σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο διαπράττει ή συμμετέχει στη διάπραξη 
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ή αποπειράται να διαπράξει ή και να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε 

χυδαία, απάδουσα της αξιοπρέπειας πράξη με κάποιον άλλο 

άντρα» (Greenberg, 1990) θα καταδικαζόταν σε φυλάκιση μέχρι και 

δύο ετών, με ή χωρίς καταναγκαστικά έργα, –«ο νόμος ίσχυε μέχρι 

το 1967»– (Όκενγκεμ, 1985). Η πιο γνωστή, ίσως, δίκη της εποχής 

στην Αγγλία ήταν η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ. 

Ο Ουάιλντ ήταν ένας ουρανιστής ποιητής-λογοτέχνης και 

υπήρξε ένας «εστέτ» του ομοφυλοφιλικού έρωτα. Γεννημένος στο 

Δουβλίνο το 1855 από μια εκκεντρική ποιήτρια και έναν άσωτο 

γιατρό, εκκεντρικός και προκλητικός «περιφερόταν στο Πικαντίλι, με 

ένα ηλιοτρόπιο στην μπουτουνιέρα και μ’ ένα μπαστούνι με χρυσή 

λαβή στο χέρι» (Alexandrian, 1997). Ο Ουάιλντ σύχναζε σε οίκους 

ανοχής για να συναντά εκεί αγόρια που εκδίδονταν. Ήταν επίσης 

θαμώνες του καφέ Ρουαγιάλ, περιτριγυρισμένος από πολλούς 

νεαρούς θαυμαστές, τους οποίους σαγήνευε με τις αφηγήσεις του. 

Έκανε άσωτη ζωή και προκαλούσε συνεχώς το δημόσιο αίσθημα 

του βρετανικού πουριτανισμού. Ο Ουάιλντ, με βάση τον αγγλικό 

νόμο περί σοδομίας, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης με 

καταναγκαστικά έργα, λόγω κυρίως της προκλητικής συμπεριφοράς 

του και της αναίδειάς του προς το δικαστήριο. «Όταν τον ρώτησαν 

αν είχε φιλήσει κάποιον υπηρέτη του, εκείνος απάντησε: “Όχι, το 

αγόρι αυτό παραήταν άσχημο”» (Alexandrian, 1997). 

Η λέξη «ουρανιστής», που ανέφερα παραπάνω, προέρχεται 

από τον Κ. Χ. Ούλριχ. Σύμφωνα με τον Όκενγκεμ, ο Ούλριχ, που 

ήταν γεννημένος το 1825 στη Γερμανία, επινόησε τη λέξη 

«ουρανιστής», η οποία αναφερόταν στους ομοφυλόφιλους. «Ο 

όρος “ουρανιστής” προέρχεται από το Συμπόσιο του Πλάτωνα, από 

την Ουράνια Αφροδίτη που είναι η προστάτιδα των ερώτων μεταξύ 

των αντρών» (Greenberg, 1990). 
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Ο Ούλριχ, θερμός υποστηρικτής των ομοφυλοφίλων στο κύριο 

έργο του Η σεξουαλική φύση του ανδρικού ουρανισμού 

προσδιορίζει τον ουρανισμό σαν ένα «πνεύμα γυναίκας στο μυαλό 

ενός άνδρα» (Όκενγκεμ, 1985). Τον όρο δανείστηκαν διάφοροι 

ποιητές και λογοτέχνες της Αγγλίας, οι επονομαζόμενοι 

«ουρανιστές». Οι ουρανιστές αντιπροσώπευαν την ελίτ των 

ομοφυλοφίλων. Ήταν μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, λάτρεις του 

ωραίου, με ζωηρό ενδιαφέρον για την εξωτερική τους εμφάνιση, 

παραδομένοι στη λαγνεία και στα πάθη τους. «Πολλοί μιμητές του 

Ουάιλντ κυκλοφορούσαν στο δρόμο ιδιαίτερα περιποιημένοι με 

βαμμένα μαλλιά και πασπαλισμένοι με χρύση πούδρα» 

(Alexandrian, 1997). Οι ουρανιστές δημιουργούσαν σχέση με 

αγόρια της εργατικής τάξης, τα οποία έπαιρναν υπό την προστασία 

τους, τα βοηθούσαν και τα καθοδηγούσαν. Οι στενές φαινομενικά 

φιλικές σχέσεις μεταξύ των αγοριών ήταν πολύ διαδεδομένες. 

«Στην Αγγλία μάλιστα είχε δημιουργηθεί μία δραστήρια 

αδελφότητα, άσημων ποιητών-ουρανιστών, οι οποίοι ευνοούσαν 

την ελληνική παραδοσιακή παιδεραστία» (Tannahill, 1998). 

Ουρανιστές και μη, ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, σαδιστές και 

μαζοχιστές, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, 

μετά την νέα απομάκρυνσή τους από τις κοινωνικές νόρμες, 

προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον 

Houlbrook, στο Λονδίνο εμφανίστηκαν τα «underground» κλαμπ 

των «Mollies» που είναι η πρώτη οργάνωση διαστροφής, η οποία 

μας καθιστά γνωστό των ιδιαίτερο κώδικα «ψωνιστηρίου» και 

τόπου συνάντησής τους. Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στο 

Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, ακόμη και στη Νέα Υόρκη, 

είχε δημιουργηθεί ένας τύπος διαστροφής του δρόμου. «Κάθε πόλη 

είχε ένα ορισμένο αριθμό από μπαρ, λουτρά, λέσχες, πάρκα, 

ακρογιαλιές, δρόμους και δημόσιες τουαλέτες όπου οι 
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ομοφυλόφιλοι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και 

ορισμένες φορές να έχουν σεξουαλικές σχέσεις» (Altman, 1980). 

Στη Νέα Υόρκη ανήθικα στέκια βρίσκονταν στη δυτική 3η οδό όπου 

«σε απομονωμένα δωμάτια περίμεναν αρκετοί νεαροί με μούτρα 

μπογιατισμένα, τσιριχτές φωνές, θηλυπρεπείς τρόπους και 

γυναικεία ονόματα, έτοιμα να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία» 

(Tannahill, 1998). 

Η απαγόρευση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, κυρίως μεταξύ 

των ανδρών, κάτω από κάθε είδους ασκούμενου κοινωνικού 

ελέγχου, αριθμεί πολλούς αιώνες ιστορίας. Αρχικά θεωρήθηκε ως 

αμάρτημα, στη συνέχεια ως έγκλημα και στις αρχές του 20ουαι. πια 

ως ασθένεια. 
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3.7 «Η ΙΑΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ» 
 

«Θα σκοτώσουμε χωρίς αμφιβολία μερικούς, 
αλλά θα θεραπεύσουμε άλλους […]. Και 
χιλιάδες από αυτούς που ζουν σήμερα μέσα 
στα σκοτάδια της ανωμαλίας, θα μπορούν να 
αποσπαστούν από την ανυπαρξία της 
σημερινής τους ζωής» (Όκενγκεμ, 1985) 

 

Η ιατρικοποίηση της ομοφυλοφιλίας αρχίζει ήδη από το 18οαι. 

Δεν κατονομάζεται, φυσικά, ακόμα ως ασθένεια. Μα αυτή και 

οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πρακτική, η οποία παρεκκλίνει από 

τα όρια του φυσιολογικού και χαρακτηρίζεται ως αφύσικη, θεωρείται 

ότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. Με τον 

τρόπο αυτό, η κοινωνική ηθική ενισχύεται και με το ενδεχόμενο των 

βιολογικών επιπτώσεων της συμπεριφοράς. «Ήταν η στιγμή που οι 

πιο παράδοξες ηδονές καλούνταν να πουν γι’ αυτές τις ίδιες ένα 

Λόγο αλήθειας που έπρεπε να διαρθρωθεί όχι πια με βάση τον 

Λόγο που μιλάει για την αμαρτία και τη σωτηρία, για το θάνατο και 

την αιωνιότητα, αλλά με βάση εκείνον που μιλά για το σώμα και τη 

ζωή –με βάση το Λόγο της επιστήμης» (Foucault, 2005). 

Σύμφωνα με τον Greenberg, ο Ούγγρος γιατρός, Κάρολι Μαρία 

Μπένκερτ, επινόησε το 1869 τον όρο «ομοφυλοφιλία» για να 

κατονομάσει τους σεξουαλικά παρεκκλίνοντες άντρες και 

αντικατέστησε έτσι τον προγενέστερο όρο του «σοδομισμού». Από 

το 19οαι. και μετά η ομοφυλοφιλία –κυρίως μέσα σε ιατρικό 

πλαίσιο– κατηγοριοποιείται ως σεξουαλική διαστροφή και κάτω από 

αυτή τη νέα βάση καθίσταται ως αντικείμενο ιατρικής μελέτης. 

Καταχωρείται, λοιπόν, ως ασθένεια, αίτιο της οποίας αρχικά 

θεωρήθηκε ο εκ γενετής κληρονομικός εκφυλισμός του εγκεφάλου. 

Κοντολογίς, οι ομοφυλόφιλοι πια, μετά από τόσους αιώνες 

καταστολής, καταπίεσης και τιμωρίας συνδυάζουν και αρρώστια και 

ανηθικότητα. 
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Καθώς, λοιπόν, ο χαρακτηρισμός της ομοφυλοφιλίας ως 

ασθένεια αρχίζει να παγιώνεται, ο ιατρικός κλάδος επιχειρεί να 

καταστείλει τις διώξεις των ομοφυλόφιλων από τη δικαστική 

εξουσία, η οποία τους καταδίκαζε, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

θεραπείας για αυτούς. «Η σεξουαλικότητα ορίστηκε πως είναι 

“φύσει”: ένας χώρος ευάλωτος σε παθολογικές διαδικασίες, και που 

κατά συνέπεια απαιτεί παρεμβάσεις θεραπευτικές ή 

ομαλοποιητικές» (Foucault, 2005). 

Πρωτοπόροι γιατροί, οι οποίοι θέλησαν κυρίως να 

αποποινικοποιήσουν και να μελετήσουν την ομοφυλοφιλία παρά να 

την θεραπεύσουν, ήταν ο γιατρός Μπένκερτ και ο Δρ. Μάγκνους 

Χίρσφελντ. Σύμφωνα με τον Όκενγκεμ, ο Χίρσφελντ, συγγραφέας 

ενός σύντομου δοκιμίου, του Σαπφώ και Σωκράτης, το οποίο 

αναφερόταν στην ομοφυλοφιλία, υποστήριξε ότι η ομοφυλοφιλία 

αποτελεί φυσιολογική μορφή σεξουαλικότητας. Τη θέση του αυτή 

την τεκμηρίωσε με τη θεωρία των «μεταβατικών σταδίων», 

σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε απόλυτα αρσενικό ή θηλυκό 

φύλο. 

Ο Χίρσφελντ, όμως, ήταν η λαμπρή εξαίρεση μέσα στο πλήθος 

των επιστημόνων και γιατρών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την 

ομοφυλοφιλία ως παθολογία. Βασίστηκαν κυρίως στην αναζήτηση 

βιολογικών ερμηνειών για τη θεραπεία της. Προσπάθησαν να τη 

συνδέσουν με κληρονομικούς παράγοντες, χρωμοσώματα και 

ορμονικές ανωμαλίες. Σύμφωνα με τον Greenberg, αναζήτησαν 

ακόμα διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ομοσεξουαλικών 

αντρών όπως ήταν το μικρό ανάστημα, οι στενοί ώμοι, η φαρδιά 

λεκάνη, το παιδικό πρόσωπο και το λεπτό δέρμα. 

Μια νέα διάσταση της ιατρικής ερμηνείας της ομοφυλοφιλίας 

δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ουαι. με το έργο τού Σ. Φρόιντ. Ο 

Φρόιντ άφησε πίσω τη θεωρία περί κληρονομικότητας και 
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βιολογικού εκφυλισμού και στη θέση τους ανέπτυξε μια 

ψυχογενετική θεωρία για την ομοφυλοφιλία. «Η ουσία της 

ομοφυλοφιλίας δεν εξηγείται ούτε με την υπόθεση ότι είναι έμφυτη, 

ούτε με την άλλη ότι είναι επίκτητη» (Freud, 2001). Σύμφωνα με το 

Φρόιντ, η ομοφυλοφιλία είναι αποτέλεσμα μιας ανολοκλήρωτης, 

ανώριμης ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου, οι ρίζες της 

οποίας βρίσκονται στις συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιού 

στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξής του. Κάτω από αυτή την έννοια, 

η ομοφυλοφιλία δε θεωρήθηκε ως ασθένεια ή διαστροφή, αλλά ως 

παραλλαγή της σεξουαλικής λειτουργίας. 

Η ψυχαναλυτική θεραπεία, είχε ως απώτερο στόχο, όχι τόσο να 

θεραπεύσει τους ομοφυλόφιλους, στρέφοντάς τους προς την 

ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή, αλλά να εξαλείψει την 

οποιαδήποτε νεύρωση που τυχόν τους δημιουργεί αυτή η 

κατάσταση. Χαρακτηριστικό το γράμμα που είχε στείλει ο Φρόιντ σε 

μια αμερικανίδα μητέρα που του ζητούσε βοήθεια για τον 

ομοφυλόφιλο γιο της: «Με το να με ρωτάτε αν μπορώ να σας 

βοηθήσω, εννοείτε υποθέτω, αν μπορώ να εξαλείψω την 

ομοφυλοφιλία και να την αντικαταστήσω με φυσιολογική 

ετεροφυλοφιλία. Η απάντηση είναι σε γενικές γραμμές, ότι δεν 

μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα το κατορθώσουμε […]. Το 

αποτέλεσμα της θεραπείας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Είναι 

διαφορετικό θέμα όμως πόσο μπορεί να βοηθήσει η ψυχανάλυση 

το γιο σας. Αν είναι δυστυχισμένος, νευρωτικός, με αναστολές στην 

κοινωνική του ζωή, η ψυχανάλυση μπορεί να του δώσει αρμονία, 

ηρεμία πνεύματος, αυτάρκεια, είτε παραμένει ομοφυλόφιλος, είτε 

αλλάξει» (Isay, 1989). 

Μέχρι το Φρόιντ, η ιατρική επιστήμη υποταγμένη στα 

προστάγματα της ηθικής αντιμετώπισε το ζήτημα της 

ομοφυλοφιλίας βασιζόμενη κυρίως στην παθολογία του, αλλά ποτέ 
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στην ουσία του. Αυτή η συμβατική ηθική της εποχής ελλοχεύει κάτω 

από την επιστημονική και ιατρική άποψη περί σεξουαλικών 

διαστροφών και αναδημιουργείται κάτω από επιστημονική βάση. Η 

ιατρική επιστήμη στιγματίζει τους ομοφυλόφιλους ως παθολογικά 

έκφυλους και προτείνει θεραπευτική μεταχείριση. Οι ίδιοι οι 

ομοφυλόφιλοι τώρα, με βάση τα νέα ιατρικά δεδομένα, και υπό την 

πίεση της κοινωνίας υποβλήθηκαν σε πάσης φύσης θεραπευτικές 

μεθόδους, προκειμένου να αλλάξουν το σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό. «Είναι πραγματικά πολύ άδικο που ο Ουάιλντ 

γεννήθηκε τριάντα ή σαράντα χρόνια νωρίτερα. Αν ζούσε στις μέρες 

μας θα μπορούσαμε πολλά να κάνουμε για τη θεραπεία του. Θα 

μπορούσαμε να εκθέσουμε το θυρεοειδή του αδένα […] στις ακτίνες 

Χ, να κάνουμε να ατροφήσει έτσι αυτός ο αδένας, αιτία βασική της 

σεξουαλικής ανωμαλίας του Ουάιλντ» (Όκενγκεμ, 1985). 

Από το 19οαι. μέχρι σήμερα, έχουν εφαρμοστεί πολλά είδη 

θεραπείας για την ομοφυλοφιλία, με βάση τη διάγνωση που έκανε ο 

εκάστοτε ιατρός. Σύμφωνα με τον Όκενγκεμ, εφαρμόστηκαν: 

χειρουργικές μέθοδοι όπως η λοβοτομή, ο ευνουχισμός, η 

αφαίρεση ωοθηκών και κλειτορίδας, η ατροφία του θυρεοειδούς 

αδένα με ακτίνες Χ, η μέθοδος του Παυλόφ για τη δημιουργία 

αποστροφής του ατόμου προς το ίδιο φύλο που γινόταν κυρίως με 

χορήγηση Εμετίνης και Απομορφίνης, η μέθοδος της υποβολής, η 

οποία γινόταν κυρίως με ύπνωση για την πρόκληση αποχής από τις 

ομοφυλοφιλικές σχέσεις, διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας και 

ψυχανάλυσης. Τέλος, χημικές θεραπείες που γίνονταν με τη 

χορήγηση ψυχοφαρμάκων και ορμονών. Στο πλαίσιο αυτού του 

είδους των θεραπειών χρησιμοποιήθηκε ακόμα και L.S.D. 

Παρατηρούσε, λοιπόν, ότι η εφαρμογή των μεθόδων αυτών 

κυρίως των σκληρότερων όπως ήταν οι χειρουργικές επεμβάσεις 

δεν υπολείπονται σε βαναυσότητα από τις ποινικές εφαρμογές του 
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κοινωνικού δικαίου. Πολλές από τις θεραπείες αυτές, αντί για 

ευεργετικά αποτελέσματα, είχαν τραγικές συνέπειες για τον 

«ασθενή». Η μέθοδος της λοβοτομής προκαλούσε σοβαρότατες 

ψυχικές διαταραχές στα άτομα που εφαρμόστηκε, ενώ άλλες 

οδήγησαν ακόμα και στο θάνατο. Εν ολίγοις η ομοφυλοφιλία μόνο 

φαινομενικά έλαβε καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης από το 

παρελθόν. Με την έναρξη του Β΄ Π.Π. ξεκίνησε για αυτούς νέος 

κύκλος αιματοχυσίας και εξωφρενικής βαναυσότητας γκρεμίζονται, 

προς το παρόν, ότι μέχρι τότε είχε επιτευχθεί. 
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                             3.8      «ΝΑΖΙΣΜΟΣ» 
 

 
«Τα τρίγωνα που φόραγαν οι ομοφυλόφιλοι 
στη στολή στρατοπέδου ήταν δύο: ένα στην 
αριστερή πλευρά του σακακιού –όπως όλοι– 
και ένα στο δεξί μπατζάκι του παντελονιού, 
για να τους εκθέτουν έτσι περισσότερο» 
[Όκενγκεμ, 1985] 

 

Μετά την κατάληψη της Γερμανίας από τους Ναζιστές, δε 

διώχτηκαν μόνο οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές και οι αντι-

εξουσιαστές, αλλά και όλο οι «διαφθορείς» του λαού (Όκενγκεμ, 

1985) σύμφωνα με την πολιτική του ναζισμού. Ένας πρώτος 

βασικός λόγος για τον οποίοι οι Ναζί συμπεριέλαβαν τους 

ομοφυλόφιλους στην κατηγορία αυτή, ήταν η φυλετική πολιτική του 

Χίτλερ για τη δημιουργία της Άριας φυλής. 

Σύμφωνα με τον Όκενγκεμ, ο Χίτλερ για τη διατήρηση και 

επέκταση της Άριας Φυλής δημιούργησε τους νόμους της 

Νυρεμβέργης. Οι νόμοι αυτοί απαγόρευαν τη συμβίωση των Αρίων, 

δηλαδή των Γερμανών, με κατώτερους πολίτες επιδιώκοντας με 

αυτόν τον τρόπο την προστασία τους. 

Ο Χίτλερ δεν ενδιαφερόταν μόνο για τη διατήρηση της 

καθαρότητας της Άριας Φυλής, αλλά κυρίως για την επέκτασή της, 

κατεξοχήν για στρατιωτικούς λόγους. Οτιδήποτε δεν αποσκοπούσε 

ή εμπόδιζε την αναπαραγωγή απαγορεύτηκε. Την περίοδο εκείνη, η 

πώληση των προφυλακτικών σταμάτησε, οι οίκοι ανοχών έκλεισαν 

και οι εκτρώσεις περιορίστηκαν μόνο για προβληματικά έμβρυα. Η 

δίωξη, επομένως, των ομοφυλοφίλων ως μη αναπαραγωγικά άτομα 

αποτελούσε ένα μέρος του σχεδίου περί «ηθικής κάθαρσης και 

εξυγίανσης» της Άριας φυλής (Όκενγκεμ, 1985). Παρουσιάζονταν 

ως «δειλοί, ψεύτες, πηγή εγκληματικότητας και προδότες της 

πατρίδας, αποτελούσαν ένα κλειστό κύκλωμα, δεν 
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ανταποκρίνονταν στα πρότυπα της αποδοτικής κοινωνίας και ήταν 

στην πλειονότητά τους ειρηνιστές» (Heger, 2000). 

Ένας δεύτερος λόγος ήταν η γραμμή που ακολούθησε το 

κομμουνιστικό κόμμα στη Σοβιετική Ένωση για να μειώσει την ισχύ 

του ναζισμού, ότι οι ναζιστές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 

«ομοφυλόφιλους σαδιστές μιας εκφυλισμένης φασιστικής 

μπουρζουαζίας» (Όκενγκεμ, 1985). Αυτό προέκυψε φυσικά από τη 

μεγάλη και ενεργή δράση των ομοφυλόφιλων στη Γερμανία. 

Σύμφωνα με τον Greenberg, ο γιατρός Χίρσφελντ μαζί με άλλους 

στρατευμένους ομοφυλόφιλους είχαν δημιουργήσει την πρώτη 

ομοφυλόφιλη οργάνωση στον κόσμο την «ανθρωπιστική και 

επιστημονική επιτροπή» (W.H.K.), ενώ είχε αρχίσει να εκδίδεται και 

η πρώτη ομοφυλοφιλική εφημερίδα από τον Max Spor, η Der 

Eigene που στα γερμανικά σημαίνει «Ο Ιδιαίτερος». Τέλος, πολλοί 

γιατροί, αγωνιστές, ομοφυλόφιλοι, αλλά και πολύς κόσμος είχαν 

υπογράψει το αίτημα του Χίρσφελντ για την κατάργηση της 

παραγράφου 175, με την οποία καταδικαζόταν η ομοφυλοφιλία σε 

φυλάκιση. Έτσι, οι ναζιστές έπρεπε, μέσω της δίωξης των 

ομοφυλοφίλων, να αποδυναμώσουν κάθε κατηγορία που τους 

επέρριπταν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι. 

Σύμφωνα με τον Herger, από το 1933 και μετά, υπολογίζεται ότι 

πάνω από 15.000 άντρες οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης με την κατηγορία της παραγράφου 175 περί 

σοδομισμού, όπου βασανίστηκαν, εξευτελίστηκαν, ταπεινώθηκαν 

και τέλος, θανατώθηκαν κάτω από τις πιο τραγικές και φρικαλέες 

συνθήκες που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους μόνο και 

μόνο για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Πρώτοι φυσικά 

διώχθηκαν όλοι όσοι είχαν συμμετάσχει στις οργανώσεις υπέρ των 

δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Το Μάη του 1933, το Ινστιτούτο 

του Χίρσφελντ λεηλατήθηκε από τη ναζιστική νεολαία και οι 
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ασθενείς του συνελήφθησαν. Ορισμένοι αναγκάστηκαν, για να 

γλιτώσουν από την παράλογη αυτή ναζιστική πολιτική, να 

προσχωρήσουν σε γάμους με λεσβίες, προκειμένου να 

αποκρύψουν την ταυτότητά τους. 

Οι γυναίκες με ομοφυλοφιλικές προτιμήσεις, δε διώχτηκαν τόσο 

σκληρά, κυρίως, αν ήταν από τη Γερμανία. Ο λόγος ήταν η 

γενικότερη αντίληψη των Ναζί «ότι η θέση της γυναίκας δεν ήταν 

τίποτα άλλο από μηχανή παραγωγής παιδιών» (Όκενγκεμ, 1985). 

Μια λεσβία, παρά τον εκφυλισμό της, δεν έχανε ποτέ την 

αναπαραγωγή της ιδιότητα. Έτσι, ήταν πάντα χρήσιμη σύμφωνα με 

τη θεωρία περί Άριας Φυλής. 

Οι ομοφυλόφιλοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

στιγματίστηκαν με την ονομασία: «τα ροζ τρίγωνα. Το κόκκινο είχαν 

οι πολιτικοί κρατούμενοι, το πράσινο οι εγκληματίες, το κίτρινο οι 

Εβραίοι και το ροζ οι ομοφυλόφιλοι» (Herger, 2000). Τα τρίγωνα 

ήταν «διακριτικά», για να ξεχωρίζουν οι φύλακες, και όχι μόνο, το 

λόγο που ο κάθε κρατούμενος ήταν στο στρατόπεδο. 

Μετά από την απάνθρωπη καταστροφή της ομοφυλοφιλίας, 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. σιγά-σιγά οδηγούμαστε στην 

απελευθέρωσή τους. 
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3.9  «ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ» 

 

 
«Να αποκαλύψεις τον εαυτό σου, σημαίνει 
να γυρίσεις τα νώτα σου στις πιο θεμελιακές 
και στις πιο βαθιά ριζωμένες νόρμες μιας 
κοινωνίας που θέλει να βασίζεται 
αποκλειστικά στην έννοια της 
ετεροφυλόφιλης οικογένειας» [Altman, 1980] 

 

Η απάνθρωπη καταστολή της ομοφυλοφιλίας στη διάρκεια της 

ιστορίας ανάγκασε τους ομοφυλόφιλους να κρατούν κρυφή τη 

σεξουαλική τους προτίμηση. Ο κοινωνικός εξοστρακισμός, η 

άρνηση της αμφισεξουαλικότητας, η καταπίεση της σεξουαλικής 

έκφρασης σε κάθε επίπεδο οδήγησε τους ομοφυλόφιλους στο 

κοινωνικό περιθώριο και στη δημιουργία υποπολιτισμικής ομάδας. 

Η δημιουργία γκέτο ενίσχυε την στερεότυπη εικόνα του 

διαφορετικού, του αφύσικου επιβεβαιώνοντας την ομαλότητα της 

ετεροφυλοφιλίας ως τη μοναδική φυσιολογική εκδοχή της 

σεξουαλικότητας. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως υποστηρίζει ο Γιαννακόπουλος, ήταν ένα 

φαινόμενο απόλυτα αναγκαίο για τους ίδιους, καθώς έτσι 

επεδίωκαν ελεύθερη σεξουαλική έκφραση, γνωρίζονταν μεταξύ 

τους και ενίσχυαν τη συνοχή της ομάδας τους. Ο φόβος για μια 

πιθανή αποκάλυψη των σεξουαλικών τους προτιμήσεων ήτανε 

μεγάλος και έπαιρνε συχνά διαστάσεις πανικού, οδηγώντας πολλές 

φορές σε διάφορες μορφές ψυχικών διαταραχών όπως νευρώσεις 

και κατάθλιψης. Για τους ομοφυλόφιλους, λοιπόν, οι οποίοι 

προσδοκούσαν, έστω και για λίγο ελεύθερη έκφραση των 

σεξουαλικών τους προτιμήσεων, οι διάφορες αυτές 

«υποπολιτισμικές» ομάδες υπήρξαν μία κάποια λύση. «Ήταν 

δύσκολη δουλειά, γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις […] να σου πουν τι 
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να κάνεις και πού να πας. Συνήθιζα να πηγαίνω στο Λονδίνο […] με 

ασυνήθιστη συμπεριφορά […] ότι το μόνο που έπρεπε να κάνω 

ήταν να μπω μέσα και να αφήσω να μου συμβεί το οτιδήποτε» 

(Houlbrook, 2003). 

Ο αποστιγματισμός και η κοινωνική αλλαγή της αντιμετώπισης 

της ομοφυλοφιλίας ήταν οι κύριοι στόχοι των πρώτων 

ομοφυλοφιλικών οργανώσεων. Οι οργανώσεις αυτές, μετά τη 

διεύρυνση των ορίων της κοινωνικής αλλαγής, εμφανίστηκαν όχι 

πια ως κλειστές υποπολιτισμικές ομάδες, καλά κρυμμένες από το 

εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά ομάδες οργανωμένες και 

επιθετικές απέναντι στην κοινωνική απόρριψη διεκδικώντας και 

υπερασπίζοντας άρση των διακρίσεων και ίσα κοινωνικά 

δικαιώματα απέναντι σε όλους τους σεξουαλικά παρεκκλίνοντες. Η 

Keit Millet ορίζει τη σεξουαλική επανάσταση ως εξής: «θα 

απαιτούσε, πριν απ’ όλα ίσως, το τέλος των απαγορεύσεων και των 

παραδεδομένων ταμπού, ιδιαίτερα εκείνων που απειλούν 

περισσότερο τον πατριαρχικό μονογαμικό γάμο. Σκοπός της 

επανάστασης θα ήταν μία σεξουαλική ελευθερία που δε θα 

διεφθαρόταν από τη χυδαία οικονομική εκμετάλλευση που 

βρίσκεται στη βάση των παραδοσιακών σεξουαλικών ενώσεων. 

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την ένωση των διάφορων χωριστών 

μορφών υποκουλτούρας και το τέλος των διακρίσεων» (Altman, 

1980). 

Η πρώτη οργάνωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

ομοφυλόφιλων που δημιουργήθηκε στον κόσμο, όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν η ανθρωπιστική και επιστημονική επιτροπή 

στη Γερμανία το 1897. Η οργάνωση αυτή άνθισε το 1903 και 

πραγματοποίησε την πρώτη εθνική έρευνα για την ομοφυλοφιλία. 

Σύμφωνα με τον McNair, η επόμενη περίοδος άνθισης των 

ομοφυλοφίλων τοποθετείται στις Η.Π.Α. στα τέλη του 1940. Η 
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πρώτη πιο σημαντική ομοφυλόφιλη ομάδα της Αμερικής ήταν η 

Mattachine Society, που ιδρύθηκε το 1948 στο Λος Άντζελες. 

«Έλαβε το όνομά της από την ιταλική λέξη “Mattachino”: ο 

γελωτοποιός που είναι ο μόνος που τολμά να πει την αλήθεια στο 

βασιλιά. Αυτή με τη σειρά της προέρχεται από την αραβική λέξη 

που σημαίνει μασκαρεμένος, όπως μασκαρεμένοι και στη δημόσια 

ζωή τους ήταν και οι ομοφυλόφιλοι» (McNair, 2005). 

Η πρώτη δε, γυναικεία οργάνωση για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των γυναικών ομοφυλόφιλων εμφανίζεται λίγα χρόνια 

αργότερα το 1955 και ονομάστηκε Daughets of Bilits. Η δράση 

αυτών των πρώτων οργανωμένων ομάδων των ομοφυλόφιλων ήταν 

η ενημέρωση αναφορικά με θέματα ομοφυλοφιλίας, η στήριξη των 

ομοφυλόφιλων και η ενσωμάτωσή τους ως ισότιμα μέλη. Οι πρώτες 

αυτές οργανώσεις έθεσαν τα θεμέλια για το κίνημα της 

απελευθέρωσης των ομοφυλόφιλων της δεκαετίας του 1970. 

Από το 1970 τα γκέι στέκια γίνονταν όλο και περισσότερα –η 

χρήση των όρων «γκέι» και «λεσβία» άρχισε να χρησιμοποιείται 

από τους ίδιους τους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι θέλησαν με τον 

τρόπο αυτό να αυτοπροσδιορίσουν τη δικιά τους ομοφυλόφιλη 

ταυτότητα, αντικαθιστώντας έτσι τον όρο «ομοφυλόφιλος-η» που 

παρέπεμπε σε ιατρική παρέκκλιση, ασθένεια (Γιαννακόπολος, 

2006)– η αποποινικοποίηση φαινόταν πολύ κοντά και το 

φεμινιστικό κίνημα ασκούσε έντονη κριτική στην πατριαρχία, η 

ομοφυλοφιλία μέσα στην ελευθεριακή σεξουαλική κουλτούρα της 

εποχής αρχίζει να προβάλλεται ως διακριτή πολιτιστική οντότητα. 

Σύμφωνα με τον Greenberg, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 

1968, και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου, η αστυνομία έκανε έφοδο 

στο γκέι μπαρ Stonewall Inn με το πρόσχημα της παραβίασης του 

νόμου για οινοπνευματώδη ποτά αντιδρώντας έτσι περισσότερο 

στη νέα αυτή τάση και συνέλαβε τους θαμώνες. 
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Οι πελάτες, όμως, αντί να διαφύγουν όπως γινόταν έως τότε 

αντιστάθηκαν και δήλωναν με υπερηφάνεια πως ήταν 

ομοφυλόφιλοι. Η αγωνιστική διάθεση που προκάλεσε αναταραχές 

στο Stonewall, όπως υποστηρίζει ο Altman, οδήγησε στο 

σχηματισμό του Μετώπου Απελευθέρωσης των Ομοφυλοφίλων 

(Gay Liberation Front) της Νέας Υόρκης και το Νοέμβρη του ίδιου 

χρόνου στην γκέι εφημερίδα Come out. 

Η απευλευθερωτική αντίληψη του κινήματος αυτού εκφράστηκε 

στο μανιφέστο του, που δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του Come 

out: «Είμαστε μια ομοφυλόφιλη επαναστατική ομάδα ανδρών και 

γυναικών που γεννήθηκε από την επίδραση ότι η σεξουαλική 

απελευθέρωση για όλους δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί παρά με 

την κατάλυση των υφιστάμενων κοινωνικών θεσμών. Αρνιόμαστε 

την προσπάθεια της κοινωνίας να μας επιβάλει σεξουαλικούς 

ρόλους και να μας καθορίσει τη φύση μας. Απορρίπτουμε αυτούς 

τους ρόλους και τους απλοϊκούς μύθους που τους συνοδεύουν. 

Εννοούμε να είμαστε, αυτό που είμαστε. Ταυτόχρονα, 

δημιουργούμε καινούργιες μορφές κοινωνικών σχέσεων που 

βασίζονται στην αδελφοσύνη, τη συνεργασία και την ανθρώπινη 

αγάπη και τη χωρίς συμπλέγματα σεξουαλικότητα» (Altman, 1980). 

Από τα επεισόδια στο γκέι μπαρ Stonewall και μετά, άλλα δύο 

γεγονότα έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη στο τέλος του καλοκαιριού 

του 1970, λόγω των αυξανόμενων διώξεων των ομοφυλοφίλων από 

τους αστυνομικούς. Τα προσχήματα ήταν πολλά, οι επιδρομές σε 

μπαρ συχνές με πολλές συλλήψεις, δήθεν για αλητεία, ανάρμοστη 

συμπεριφορά, παράνομη αμφίεση και προσηλυτισμό. Κύριος 

υπαίτιος όλων αυτών ήταν ο τότε δήμαρχος της πόλης Τζων 

Λίντσεϋ. 

Σύμφωνα με τον Altman, συνέπεια των γεγονότων αυτών ήταν 

συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας των ομοφυλοφίλων στο 
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Billag, η οποία κατέληξε σε φασαρίες. Στην πορεία έλαβαν μέρος 

περισσότερα από 150 άτομα, άνδρες και γυναίκες. Η πορεία είχε 

ως τερματισμό την πλατεία Ουάσιγκτον όπου το συγκεντρωμένο 

πλήθος αποδοκίμασε έντονα το δήμαρχο. 

Συγκεντρώσεις και πορείες την ίδια πραγματοποιήθηκαν και στο 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων φοιτητών. Όπως αναφέρει ο 

Altman, η φοιτητική ομοφυλόφιλη λίγκα του πανεπιστημίου 

αντιτάχθηκε στην απόφαση της διεύθυνσης για την ακύρωση της 

πραγματοποίησης της χορευτικής βραδιάς των γκέι φοιτητών. Το 

πανεπιστήμιο αρνήθηκε με το πρόσχημα «ότι η ομοφυλοφιλία δεν 

ήταν ένας έγκυρος τρόπος ζωής» (Altman, 1980). 

Οι φοιτητές της οργάνωσης με τη βοήθεια του  Gay Liberation 

Front κατέλαβαν το υπόγειο του κτιρίου μετά την άρνηση του 

πρυτανείου μαζί με πολλούς συμπαθούντες σπουδαστές. Η 

κατάληψη τελείωσε άδοξα με την εμπλοκή της αστυνομίας, για την 

απομάκρυνση των κατεληφθέντων φοιτητών. Οι οργανωτές της 

κατάληψης αποσύρθηκαν από το πανεπιστήμιο και 

ανασυντάχθηκαν στους δρόμους. Πραγματοποίησαν πορεία στην 

Κρίστοφερ Στρήτ, για συμβολικούς λόγους, καθώς εκεί τον 

προηγούμενο χρόνο είχαν πραγματοποιηθεί τα επεισόδια στο 

Stonewall μπαρ. Η πορεία πέρασε από την 8η και 6η οδό με τους 

διαδηλωτές να φωνάζουν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

τους, αγνοώντας τα επικριτικά βλέμματα διάφορων περαστικών, 

καθώς και της αστυνομίας. Ενώθηκαν με πλήθος κόσμου και 

κατέληξαν στην αφετηρία τους χωρίς επεισόδια. 

Η φοιτητική ομοφυλοφιλική λίγκα του πανεπιστημίου κατάφερε 

τελικά, όχι μόνο να πραγματοποιήσει τη χορευτική βραδιά, αλλά και 

να ενταχθεί στο πανεπιστήμιο ειδικό πρόγραμμα για τη μελέτη της 

ομοφυλοφιλίας. Η άρνηση μιας απλής χορευτικής βραδιάς 
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λειτούργησε ως καταλύτης, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η 

σεξουαλική καταπίεση τροφοδοτείται από τις διάφορες κοινωνικές 

δομές, μεταξύ των οποίων και του πανεπιστημίου. 

Ένας σημαντικός σταθμός στην πορεία προς την 

απελευθέρωση, ήταν η απόφαση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας να αντικαταστήσει, το 1974, στο επίσημο διαγνωστικό της 

εγχειρίδιο(D.S.M.) τον όρο ομοφυλοφιλία από «διαστροφή» με τον 

όρο «διαταραχές του σεξουαλικού προσανατολισμού».Ο νέος αυτός 

όρος αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η ομοφυλοφιλία 

δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στο άτομο. Έτσι, η 

ομοφυλοφιλική συμπεριφορά δεν θεωρείται πια ως ασθένεια.  

Θα μπορούσαμε εν γένει να πούμε ότι το ουσιαστικότερο 

χαρακτηριστικό του κινήματος απελευθέρωσης των ομοφυλοφίλων 

βρίσκεται στην άρνηση της ντροπής και της ενοχής που επί αιώνες 

συνδεόταν με το να είναι κανείς ομοφυλόφιλος. Η επίδραση υπήρξε 

καταλυτική στο επίπεδο της ίδιας της ομοφυλόφιλης κοινότητας, η 

οποία πέρασε από την ανοχή στην αποδοχή και οδηγήθηκε σε μία 

νέα συλλογική ταυτότητα. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

              3.10    «Εμπορευματοποίηση» 
                                 
 

         Στο κεφάλαιο για την «εμπορευματοποίηση του σεξ», θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη μας ορισμένες βασικές παραμέτρους  της σχετικής 

συζήτησης. Συνεχίζοντας από το προηγούμενο κεφάλαιο για την 

απελευθέρωση των ομοφυλοφίλων οφείλουμε να εντάξουμε το 

φαινόμενο στο χρόνο όπου διαπιστώνουμε πως αποτελεί 

συμπτώματα των καιρών δηλαδή της εμφάνισης μικρών ομάδων 

συμφερόντων, της κατά Jameson πολιτικής μικράς κλίμακας κυρίως 

στη δεκαετία του 1960. Οι ομάδες αυτές – με έντονα μεταμοντέρνα 

χαρακτηριστικά τόσο στα αιτήματα όσο και στην ιδεολογική τους 

συγκρότηση δεν είναι εν τω συνόλω τέκνα της δεκαετίας του ΄60 αλλά 

τότε, μέσα στα πλαίσια της δομικής κρίσης της αστικής φιλελεύθερης 

ιδεολογίας έτσι όπως ήταν βιωμένη τουλάχιστον μέχρι εκείνη την 

εποχή, βρήκαν γόνιμο έδαφος για τις δικές τους διεκδικήσεις. Πέρα 

όμως από τη σφαίρα της ιδεολογίας, θα πρέπει να σταθούμε και σε 

ορισμένες άλλες παραμέτρους που συνδέονται με την 

«εμπορευματοποίηση» η οποία μας ενδιαφέρει εδώ.  

        Ο όρος «εμπορευματοποίηση», αν ληφθεί στην ονομαστική του 

αξία, σημαίνει τη μετατροπή ενός πράγματος, ενός υλικού ή 

πνευματικού προϊόντος σε εμπόρευμα, δηλαδή την ένταξη του στο 

μηχανισμό της αγοράς. Θα αποφύγουμε συνειδητά της μακροσκελείς 

αναλύσεις σχετικά με την δομή και την λειτουργία της αγοράς. 

Άλλωστε,  στην εποχή του ασύδοτου ανταγωνισμού και των 

χρηματιστηριακών παιγνίων οποιαδήποτε προσπάθεια ανάλυσης θα 

είχε σημαντικές ελλείψεις. Γι’αυτό το λόγο, θα χρησιμοποιήσουμε τον 

Γάλλο θεωρητικό Jean Baudrillard και το έργο του «Η καταναλωτική 

κοινωνία». 
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        Για τον Baudrillard, «στην πανοπλία της κατανάλωσης υπάρχει 

ένα αντικείμενο πιο ωραίο, πιο πολύτιμο, πιο εντυπωσιακό απ’όλα: 

είναι το Σώμα. Η «επανακάλυψη»  του, έπειτα από μια χιλιετία 

πουριτανισμού, κάτω από το σημείο της σωματικής και σεξουαλικής 

απελευθέρωσης, η πανταχού παρουσία του στη διαφήμιση, στη μόδα, 

στην μαζική κουλτούρα[…] όλα σήμερα μαρτυρούν ότι το σώμα έχει 

γίνει αντικείμενο σωτηρίας. Έχει κυριολεκτικά αντικαταστήσει την 

ψυχή σ‘αυτήν την ηθική και ιδεολογική λειτουργία»[ Baudrillard,2005] 

Αυτό που ενδιαφέρει τον Baudrillard είναι να δείξει ότι οι σύγχρονες 

του δομές της παραγωγής και της κατανάλωσης επάγουν στο 

υποκείμενο μια διπλή πρακτική η οποία συνδέεται με μια όχι ενιαία 

αλλά αλληλένδετη παράσταση του σώματός του: του σώματος ως 

κεφαλαίου (δομικό γνώρισμα του καπιταλισμού) και του σώματος ως 

φετίχ, δηλαδή του καταναλωτικού αντικειμένου. 

        Στην εποχή μας,  όπως σωστά επισημαίνει ο Baudrillard, ούτε 

ένα χιλιοστό ερωτογενούς ζώνης δεν έχει αφεθεί ανεκμετάλλευτο. 

Γίνεται συνεχώς λόγος για μια «σεξουαλική έκρηξη», για μια 

«κλιμάκωση του ερωτισμού», ενώ η σεξουαλικότητα είναι 

«πρωτοσέλιδη» στην καταναλωτική κοινωνία και υπερκαθορίζει 

θεαματικά όλο το σημαίνον πεδίο των μαζικών επικοινωνιών – στο 

ρόλο των οποίων ο   Baudrillard δίνει ιδιαίτερη έμφαση .Ό,τι 

προσφέρεται για να δούμε και να ακούσουμε , αποκτά – όπως 

επισημαίνει- περίβλεπτα τον σεξουαλικό παλμό. Ό,τι προσφέρεται για 

να καταναλωθεί έχει επηρεαστεί από τον σεξουαλικό εκθέτη. 

Συγχρόνως, βέβαια, προσφέρεται για κατανάλωση η ίδια η 

σεξουαλικότητα.   

        Φυσικά, τα αίτια του φαινόμενου αυτού είναι καθαρά εμπορικά 

και οικονομικά. Η πολιτισμική αγορά, στο βωμό του χρήματος, μετά 

την ανακάλυψη ότι το σεξ πουλάει, θυσιάζει αξίες και ηθική, που είναι 

βαθιά ιδεολογικά ριζωμένες στην αστική κοινωνία προκειμένου να 
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κερδίσει χρήματα. «Ο καπιταλισμός μπορεί να βγάλει κέρδος από κάτι 

που αντιτίθεται στην αστική κοινωνία όσο και από κάτι που την 

στηρίζει.» [McNair,2005]  

        Tο μέσο, τώρα, της «εμπορευματοποίησης του σεξ» είναι η 

τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πλέον σαφές, 

πώς και αυτά λειτουργούν κάτω από τις απαιτήσεις του καπιταλισμού 

και της αστικής τάξης και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένας 

καταπιεστικός ιδεολογικός μηχανισμός που σταθερά στηρίζει μια 

«άχρωμη» σεξουαλικότητα, πατριαρχικές ετεροφυλοφιλικές αξίες και 

καλλιεργεί αρνητικά στερεότυπα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πια, 

άρχισαν να συνεισφέρουν σε μία σταδιακή προοδευτική αλλαγή στη 

σεξουαλική κουλτούρα. Έτσι, σεξουαλικές συμπεριφορές όπως η 

ομοφυλοφιλία προβλήθηκαν πιο ανοιχτά και σιγά σιγά άρχισαν να 

γίνονται πιο αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο.  

        Σύμφωνα με τον McNair, η ομοφυλοφιλία εντάσσεται στην 

κυρίαρχη κουλτούρα, δειλά στην αρχή, με μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα στη συνέχεια κατά την δεκαετία του ’60 και ύστερα. 

Τότε, δημιουργούνται οι πρώτες ταινίες με ομοφυλοφιλικό 

περιεχόμενο όπως το «Midnight Cowboy» το 1969 και το «The Boys 

in the Band» το 1970, εμφανίζεται το «glam rock» ως είδος μουσικής 

που υποστηρίζεται κυρίως από ομοφυλόφιλους και τέλος, 

παρουσιάζονται διάφοροι άλλοι ομοφυλόφιλοι καλλιτέχνες που όχι 

μόνο δεν αποσιωπούνται αλλά επηρεάζουν και επηρεάζονται από το 

κλίμα της εποχής. 

        Κάπως έτσι, οι ομοφυλόφιλοι αρχίζουν να εντάσσονται στο 

κοινωνικό σύνολο και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους έναντι ενός 

κατά το παρελθόν εχθρικού περιβάλλοντος. Οι ομοφυλόφιλοι εν έτη 

2008 είναι απόλυτα ελεύθεροι να εκφράσουν την σεξουαλική τους 

προτίμηση ανοιχτά και χωρίς φόβο. Το κοινωνικό σύνολο τους έχει 

αποδεχτεί ως ισότιμα μέλη του και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις 
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αντιμετωπίζονται με εχθρότητα, προκατάληψη ή φοβία. Η 

ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα αποποινικοποιήθηκε το 1977. 

 

 

Συμπεράσματα 
 
       Μέσα από τις σελίδες της παρούσας πτυχιακής εργασίας, μας 

δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το ζήτημα της σεξουαλικότητας 

και της ιστορική της καταστολής στο πέρας της ιστορίας. 

         Κοιτάζοντας τα όσα προηγήθηκαν μπορούμε να πούμε ότι η 

ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά είναι μία από τις βασικότερες 

ανθρώπινες λειτουργίες. Κατά το παρελθόν συνδέθηκε με την 

αναπαραγωγή αλλά γρήγορα αποκαταστάθηκε ο βασικότερος σκοπός 

της, που είναι η επίτευξη της ηδονής. Οι άνθρωποι κάνουν σεξ για να 

ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ορμές και όχι για να αποκτήσουν 

απογόνους. Ακόμα, για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού οι 

δυνατότητες, οι συνδυασμοί, τα σενάρια είναι απεριόριστα, αναλόγως 

με τα γούστα, και δεν περιορίζονται στην σύζευξη του αρσενικού και 

του θηλυκού. Η ανεξάντλητη ποικιλία της καθορίζεται φυσικά, και από 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Διαμορφώνεται μέσα από μια 

ολόκληρη σειρά σωματικών διεργασιών και ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων οι οποίοι καθορίζουν το σεξουαλικό πεπρωμένο του 

κάθε ανθρώπου. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες, του 

καθορισμού αυτής της σεξουαλικής έκφρασης είναι το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Αυτό διαμορφώνει έναν πολύ βασικό τομέα της 

σεξουαλικής μας συμπεριφοράς. Το κοινωνικό μας περιβάλλον 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκφράσουμε την 

ερωτική μας ενέργεια, απέναντι σε ποιόν πρέπει να την εκφράσουμε, 

πως οφείλει να γίνεται κάτι τέτοιο, καταδικάζοντας οτιδήποτε 

διαφορετικό με την κατηγορία «ανώμαλο», «διεστραμμένο», 
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«σατανικό» και «άρρωστο». Αν τύχει να επιλέξεις τις δικές σου 

ατομικές επιθυμίες, διακινδυνεύεις να βρεθείς στο περιθώριο. 

Αλήθεια, ο διαχωρισμός της σεξουαλικότητας σε «φυσιολογική» και 

«ανώμαλη» πόσο έχει προσφέρει; Η σεξουαλική συμπεριφορά  κατά 

την διάρκεια της ιστορίας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τη μία 

κοινωνία στην άλλη. Κατά την αρχαιότητα τα σεξουαλικά ήθη ήταν 

ελεύθερα και οι άνθρωποι απολάμβαναν τις ορμές τους όπως εκείνοι 

ήθελαν. Τα πράγματα άλλαξαν μετά τον Χριστιανισμό και η 

φιλελευθεριότητα έδωσε την θέση της στον πουριτανισμό και την 

καταστολή. Οτιδήποτε δεν συμβάδιζε με τις παρούσες νόρμες, 

δηλαδή ήταν «ανώμαλο», έπρεπε οπωσδήποτε να εξαφανιστεί. Και 

όλο αυτό εννοείται όχι για το κοινό καλό αλλά για τον έλεγχο του λαού 

προς όφελος των λίγων και ισχυρών. Με τον φόβο της πυράς στην 

κόλαση και της αιώνιας τιμωρίας της ψυχής επέβαλλαν πειθαρχεία 

στις σεξουαλικές σχέσεις για να μπορέσουν να ελέγξουν την 

οικογένεια, η οποία συνέβαλλε με πολλούς τρόπους στην 

σταθερότητα της πολιτείας. 

            Στις μέρες μας, μετά την άνοδο του καπιταλισμού, το σεξ 

πρωταγωνιστεί παντού. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Όλα θυσιάζονται για 

παραγωγή και για χρήματα. Όλα έχουν απενοχοποιηθεί γιατί 

πουλάνε, δεν είναι πλέον ηθικά επιζήμια. Έτσι, πολλές σεξουαλικές 

πρακτικές όπως η ομοφυλοφιλία δεν θεωρούνται πλέον σεξουαλικές 

διαταραχές. 

            Ο στιγματισμός όμως, η κακή συμπεριφορά και η βία δεν 

αποφεύγονται πάντα, καθώς η βαθιά ριζωμένη βεβαιότητα του 

σύγχρονού ανθρώπου για την καταδίκη τέτοιων συμπεριφορών 

δημιουργεί ακόμα συμπεριφορές εχθρικές έναντι του διαφορετικού.                 

Ίσως κάποια μέρα εξαλειφθούν τέτοιες συμπεριφορές και δεχτεί ο 

ένας τον άλλο με την διαφορετικότητά του.                                    
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