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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ενχκε ζε κία πεξίνδν, φπνπ ε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη σο ζπλέπεηα ε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξα καο βξίζθνληαη ζε κηα πεξίνδν θξίζεο, κε ζπλερείο 

αιιαγέο ζπρλά φρη πξνο ην θαιχηεξν. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο, δεηήκαηα δηαθξίζεσλ θαη 

ίζσλ δηθαησκάησλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα παξαβιέπνληαη θαη λα ζεσξνχληαη δεπηεξεπνχζεο 

ζεκαζίαο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ην βιέκκα φισλ πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν ζηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο.  ε ηέηνηεο, αθξηβψο πεξηφδνπο, δεηήκαηα πηζαλψλ δηαθξίζεσλ 

θαη κνξθψλ παξελφριεζεο, εηδηθά ζε ηνκείο ηεο εξγαζίαο, ζπλερψο πιεζαίλνπλ θαη γηα 

ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ειέγρνληαη, λα απνηππψλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα. 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δηαθξίζεηο, αλαθεξφκαζηε ζε ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο θαη 

αληηιήςεηο πνπ ζπληζηνχλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εηο βάξνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αλζξψπσλ ιφγσ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πνπ ηνπο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ απφ ηελ 

πιεηνςεθία. ηε ρψξα καο, γηα παξάδεηγκα, δηαθξίζεηο ζηελ εξγαζία πθίζηαληαη θπξίσο 

νη κεηαλάζηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά αιιά θαη νη λένη 

εξγαδφκελνη, ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, θαζψο θαη ηα άηνκα 

κε κε εηεξνθπινθηιηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη δηαθξίζεηο απηέο, κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπο γηα ηελ εξγαζία, ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο, ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο παξνρέο πνπ δηθαηνχληαη ή ηηο πηζαλφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο. Μπνξεί λα αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο 

εξγαδφκελνπο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, απφ ηελ άληζε πιεξσκή θαη αληηκεηψπηζή ηνπο 

ζην ρψξν, κέρξη ηελ άληζε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο (Καξαθηνπιάθε, 2014). 

ηαλ κηιάκε γηα παξελφριεζε, αλαθεξφκαζηε ζε πξαθηηθέο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πξνζβάινπλ ηελ αμηνπξέπεηα ελφο αηφκνπ κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν. Οη πιεζπζκνί 

πνπ πιήηηνληαη απφ ηέηνηα πεξηζηαηηθά είλαη επίζεο νη πξναλαθεξζέληεο θαη νη κνξθέο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θαηλφκελν είλαη πνηθίιεο. Απφ αξλεηηθά ή ριεπαζηηθά ζρφιηα, 

ιεθηηθέο επηζέζεηο, πξνζβνιέο, κέρξη θαη απεηιέο. Ζ άζρεκε ζπκπεξηθνξά, ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, ε δεκηνπξγία άζρεκνπ πεξηβάιινληνο γηα ηα άηνκα απηά, απνηεινχλ 

επίζεο κνξθέο παξελφριεζεο, κε ηηο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο λα θηάλνπλ ζε ζσκαηηθέο 

απεηιέο ή επηζέζεηο, θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο ηνπ ζχκαηνο ή θαη ζεμνπαιηθέο κνξθέο 

παξελφριεζεο. Κακία κνξθή ηεο δελ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή θαη θαλέλα πεξηζηαηηθφ 
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δελ πξέπεη λα είλαη απνδεθηφ θαη λα απνζησπάηε. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, άιισζηε, 

ζπρλά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζχκαηα, αιιά εμαπιψλνληαη ηφζν ζηελ επηρείξεζε θαη ηνλ 

νξγαληζκφ, φζν θαη ζηελ θνηλσλία νιφθιεξε (Καξαθηνπιάθε, 2014). 

Ζ έλλνηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηηο παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηελ 

άληζε κεηαρείξηζε πνπ κπνξεί λα πθίζηαληαη άηνκα πνπ θαηαγγέινπλ κνξθέο δηάθξηζεο 

θαη παξελφριεζεο, ελψ φηαλ κηιάκε γηα ζηηγκαηηζκφ, κηιάκε γηα φηαλ έλα άηνκν 

αλαγλσξίδεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο δηαθνξεηηθφ απφ ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλα κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλαγλσξίδεηαη σο ην θπξίαξρν γηα ηα 

άηνκα απηά θαη ζηαδηαθά νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε θαη βηψλνπλ πνηθίια πεξηζηαηηθά 

δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο (Bernoit, Shumka & Barlee, 2010). 

ια ηα θαηλφκελα πνπ αλαθέξακε θαίλνληαη λα ζεξηεχνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θαη έηζη 

δφζεθε ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

νκάδεο πνπ απνηειεί ζηφρν δηαθξίζεσλ θαη παξελφριεζεο είλαη νη νκνθπιφθηινη. 

χκθσλα, κάιηζηα, κε ην επξσβαξφκεηξν ηνπ 2012, ζηε ρψξα καο, νη δηαθξίζεηο κε 

βάζε ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην δηαδεδνκέλε κνξθή 

δηάθξηζεο. Οη δηάθξηζεο θαη νη κνξθέο παξελφριεζεο απέλαληί ηνπο, είλαη πνηθίιεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Έηζη, αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πάλσ ζην ζέκα ηεο 

νκνθπινθηιίαο, ησλ δηαθξίζεσλ ζε γεληθφηεξν πιαίζην, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, έγηλε έπεηηα πξνζπάζεηα λα απεπζπλζνχκε ζε νκνθπιφθηια άηνκα θαη 

λα αθνχζνπκε ηε δηθή ηνπο άπνςε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο 

παξελφριεζεο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζα απφ δψδεθα ζπλεληεχμεηο κε νκνθπιφθηινπο άλδξεο δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. 

Αξρηθά, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Πνιινί απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο δελ είραλ γλσζηνπνηήζεη φηη 

είλαη νκνθπιφθηινη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη έηζη ξσηήζεθαλ γηα ηνπο ιφγνπο απηήο 

ηνπο ηεο απφθαζεο, αιιά θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Αληίζηνηρα, 

φζνη έρνπλ κηιήζεη γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, ξσηήζεθαλ γηα ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλαληήζεη, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ. 
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ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε πηζαλά πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο πνπ 

έρνπλ βηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηνλ νπνηνδήπνηε ηνκέα, απφ ηε 

πξφζιεςε κέρξη ηελ πξναγσγή ή ηελ απφιπζε. Δθεί, δφζεθε επίζεο βάξνο ζηνλ ηξφπν 

αληίδξαζεο ηνπ θάζε αηφκνπ, αιιά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηα 

πεξηζηαηηθά απηά. 

Έπεηηα, ε εζηίαζε πεξλάεη ζην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ θάπνηα επαγγέικαηα κε πεξηβάιινλ 

πεξηζζφηεξν θηιηθφ πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο, θαη άιια κε ιηγφηεξν. 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, δίλεηαη βάξνο ηφζν ζηηο άκεζεο απαληήζεηο 

ησλ εξσηψκελσλ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ απηνί νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

δηάθξηζεο θαη νκνθνβίαο. Έηζη, ζηελ εξγαζία απηή, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπλ θαη αληηιακβάλνληαη  νη ίδηνη νη νκνθπιφθηινη ηα πεξηζηαηηθά απηά, θαζψο θαη 

ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη νκνθπιφθηινη 

άλδξεο βηψλνπλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα, θαζψο θαη ην ραξαθηήξα απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειιηπή βηβιηνγξαθία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηε ρψξα καο, ζε κηα 

πεξίνδν ζπλερψλ αιιαγψλ.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1 εμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη νκνθπινθηιία 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Ακεξηθάλσλ Φπρνιφγσλ (2008), ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο αλαθέξεηαη ζε έλα «δηαρξνληθφ κνηίβν ζπλαηζζεκαηηθήο, ξνκαληηθήο 

θαη/ή ζεμνπαιηθήο έιμεο πξνο ηνπο άλδξεο, ηηο γπλαίθεο ή θαη ηα δχν θχια. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ βαζηδφκελε ζε απηέο ηηο έιμεηο, 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα 

πνπ απνηειείηαη απφ άιια άηνκα κε θνηλέο απηέο ηηο έιμεηο». Ο ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζεσξείηαη πσο θαιχπηεη έλα πνιχ επξχ θάζκα πξνηηκήζεσλ, θαη 

θπκαίλεηαη ζε έλα επξχ ζπλερέο, φπνπ ζηε κία ηνπ άθξε έρνπκε ηελ έιμε απνθιεηζηηθά 

απφ ην ίδην θχιν, θαη ζηελ άιιε ηελ έιμε απνθιεηζηηθά απφ ην αληίζεην θχιν. Γηα 

πνιινχο ιφγνπο, φκσο, απφ θνηλσληθνχο εψο εξεπλεηηθνχο, νη πην ζπρλέο αλαθνξέο ζην 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γίλνληαη κε βάζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Οκνθπιφθηινο, 

εηεξνθπιφθηινο θαη ακθηθπιφθηινο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. (ΑPA, 2008) ηνλ 

πξψην, κε ηνλ νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία, ην άηνκν ληψζεη 

ζπλαηζζεκαηηθή, ξνκαληηθή θαη/ή ζεμνπαιηθή έιμε γηα άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

Θεσξείηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη  απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε έρεη πνιιά 

πξνβιήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ ην γεγνλφο φηη δε ιακβάλεη ππφςηλ φιεο ηηο ππάξρνπζεο 

ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηελ αζεμνπαιηθφηεηα, πνπ, ελψ θάπνηνη 

κπνξεί λα ηελ θαηαηάμνπλ ζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, πνιινί εξεπλεηέο ηελ 

ζεσξνχλ σο απηφλνκε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (Bogaert, 2006). 

Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ άιιεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο είλαη ην βηνινγηθφ θχιν, ε ηαπηφηεηα θχινπ 

θαη ην θνηλσληθφ θχιν. Έηζη θαη ε νκνθπινθηιία δε πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα 

κεκνλσκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αλζξψπνπ, αθνχ νξίδεηαη κε βάζε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο θαη πεξηθιείεη ζπκπεξηθνξέο, αλάγθεο θαη ζπλαηζζήκαηα, φπσο είλαη ην θηιί θαη 

ην θξάηεκα ησλ ρεξηψλ, κέρξη θαη ηελ αλάγθε γηα έξσηα, νηθεηφηεηα, ακνηβαία 

ππνζηήξημε, δέζκεπζε, αγάπε, ζέζπηζε θνηλψλ ζηφρσλ, θαη πνιιά άιια (APA, 2008). 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, ινηπφλ, φηη νη ζεμνπαιηθέο έιμεηο ησλ αλζξψπσλ, κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ζσκαηηθέο έιμεηο, φπνπ θχξηνο ζθνπφο είλαη ε ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή 
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επαθή, θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο έιμεηο, φπνπ ζθνπφο είλαη ε πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

έλσζε ησλ αλζξψπσλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, ρσξίο απαξαίηεηα λα εκπεξηέρνπλ 

ζεμνπαιηθή επαθή (LeVay, 2010). 

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία είλαη αξθεηά 

πνιχπινθν γηα πνιινχο ιφγνπο. Κάζε θνηλσλία δεκηνπξγεί θνηλσληθέο θαηεγνξίεο γηα λα 

νξίζεη ηηο κηθξφηεξεο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ. Σέηνηεο θαηεγνξίεο κπνξεί αλ 

είλαη ε ηάμε, ε θπιή, θαη πνιιά αθφκε, αλάκεζά ηνπο θαη ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Έηζη, ζε θνηλσλίεο φπνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα πξνζαξκνδφηαλ αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πνιιέο θπιέο ζηε Νέα Γνπηλέα, φπνπ ηα 

αγφξηα ζηελ εθεβεία ζπκκεηείραλ γηα ρξφληα απνθιεηζηηθά ζε νκνθπιφθηιεο ζρέζεηο σο 

κέξνο ελφο ηειεηνπξγηθνχ κχεζεο, θαη ζαλ ελήιηθνη ζπκκεηείραλ ζε εηεξνθπιφθηιεο 

ζρέζεηο) είλαη άζθνπν λα πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε ηα άηνκα ζαλ νκνθπιφθηινπο, 

εηεξνθπιφθηινπο ή ακθηθπιφθηινπο (Herek, 1984). Γηα ην ιφγν απηφ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απνθχγνπκε ηέηνηεο ηακπέιεο θαη ζα εζηηάζνπκε ζην ζεκαληηθφηεξν 

γεγνλφο, φηη πνιιέο θνηλσλίεο ζεσξνχζαλ ηελ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά απφιπηα 

θπζηνινγηθή. Απφ αξραίεο θπιέο ζηνλ Δηξεληθφ (φπνπ ζε θάπνηεο ε εηθφλα ηνπ απφιπηνπ 

αλδξηζκνχ έζεηε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα έρεη ππάξμεη πεξίνδνο απνθιεηζηηθά 

νκνθπιφθηιεο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο) (Λαγνπκίδνπ, 1996), κέρξη ηελ αξραία Διιάδα, 

φπνπ ν έξσηαο κεηαμχ αλδξψλ έρεη απνηππσζεί θαη εμηδαληθεπηεί νπθ νιίγεο θνξέο κέζα 

ζηελ ειιεληθή πνίεζε θαη ηέρλε. Μχζνη, ζξχινη, θείκελα θαη ηξαγνχδηα, είλαη γεκάηα 

απφ ηζηνξίεο νκνθπινθηιηθνχ θαη ιεζβηαθνχ έξσηα πνπ καο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε φηη 

ε νκνθπινθηιία ήηαλ κία εληειψο απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ηφζν ζηελ αξραία Διιάδα, 

φζν θαη αλάκεζα ζηνπο Ρσκαίνπο (Υάιηθαμ, 1993). Με ηελ εκθάληζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, 

φκσο, πνιιά άιιαμαλ, θαζψο κέρξη θαη ζήκεξα νη νκνθπιφθηινη έρνπλ βηψζεη απφ 

θαηαπίεζε, ζηηγκαηηζκφ θαη δηαθξίζεηο, κέρξη επηζέζεηο, ζαλαηηθέο θαηαδίθεο θαη 

δησγκνχο (Boswell, 2004). 

Θεηηθή αιιαγή ζηε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο άξρηζε λα 

ιακβάλεη ρψξα έπεηηα απφ ηξία ζεκαληηθά γεγνλφηα. Σν πξψην έιαβε ρψξα ην 1948, 

φηαλ ν Kinsey θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ππνζηήξημαλ φηη ε ζεμνπαιηθή έιμε κπνξεί λα 
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ηνπνζεηεζεί ζε κία θιίκαθα απφ ην 0 εψο ην 6, θαη πσο νκνθπινθηιηθέο θαη 

εηεξνθπινθηιηθέο ηάζεηο είλαη παξνχζεο ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ζ 

θιίκαθα απηή θξχβεη πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο ηελ ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αγάπεο, ηεο 

θαληαζίαο, ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ, θαη πνιιψλ άιισλ ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ δελ ζπλππνινγίδεη. Θεσξείηαη κηα μεπεξαζκέλε θιίκαθα, πνπ φκσο 

νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη άλνημε ζέκαηα ζπδήηεζεο, πξνθάιεζε πεξαηηέξσ 

έξεπλεο θαη ακθηζβήηεζε ηελ άπνςε ηνπ δίπνινπ εηεξνθπιφθηινη- νκνθπιφθηινη 

(Λαγνπκίδνπ, 1996).  

Σν δεχηεξν ζπλέβε ην 1973, φπνπ ε Έλσζε Ακεξηθάλσλ Φπρνιφγσλ χζηεξα απφ 

ςεθνθνξία, πήξε ηελ απφθαζε λα αθαηξέζεη ηελ νκνθπινθηιία απφ ην δηαγλσζηηθφ ηεο 

εγρεηξίδην ¨Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)¨, κε ηελ 

αηηηνινγία πσο ε νκνθπινθηιία δε ζρεηίδεηαη εθ θχζεσο κε θάπνηα κνξθή 

ςπρνπαζνινγίαο. Ζ νκνθπινθηιία βξηζθφηαλ ζην πξναλαθεξζέλ εγρεηξίδην απφ ηελ 

πξψηε ηνπ έθδνζε, ην 1952 (Herek, 2004). Ζ απφθαζε λα αθαηξεζεί, φπσο ζα ήηαλ 

αλακελφκελν, δε πάξζεθε νκφθσλα, θαζψο ςεθίζηεθε απφ ην 58% ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θέξλνληαο έλα θιίκα δηραζκνχ. Απηφ ην θιίκα δηραζκνχ, θαζψο θαη ε έληνλε δηαθσλία 

πνιιψλ, κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ηηο απφπεηξεο πνπ έγηλαλ αξγφηεξα λα μαλακπεί κε 

θάπνην ηξφπν ε νκνθπινθηιία ζην εγρεηξίδην, ρξεζηκνπνηψληαο απιά λέεο δηαθνξεηηθέο 

ιέμεηο γηα απηή, φπσο νκνδηζθηιία (homodysphilia) θαη δπζνκνθπιία (dyshomophilia) 

(Porter, 1989). Οη απφπεηξεο απηέο ήηαλ κάηαηεο, θαζψο κηα ηέηνηα πξνζζήθε θξίζεθε κε 

απαξαίηεηε θαη ε ηδέεο πνπ έθξπβε απφ πίζσ ηεο αλαρξνληζηηθέο. ζν θαη λα 

πξνζπαζνχζε κία κεξίδα ςπρηάηξσλ, ε ηδέα ηεο ηζφηεηαο απφ ηνπο ππφινηπνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ, θάλεθε πην ηζρπξή (Decker, 2013). 

 Σν ηξίην ζεκαληηθφ γεγνλφο, ζπλέβε έλα ρξφλν λσξίηεξα, ην 1972, θαη ήηαλ ε έθδνζε 

ηνπ βηβιίνπ ¨Society and the Healthy Homosexual¨, απφ ηνλ ςπρνιφγν George Weinberg, 

ζην νπνίν θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ έλαο φξνο πνπ ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηξφπν 

ζθέςεο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο, απηφο ηεο νκνθνβίαο. Ζ άζρεκε κεηαρείξηζε 

απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ παξαηεξείηαη θαη 

δηαηππψλεηαη, αιιά κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ είλαη απφ ηηο πξψηεο θνξέο πνπ ζα 

επηηεπρζεί ζεκαληηθή δηάδνζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γίλνληαο έλα φλνκα ζην πξφβιεκα δε 
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θαηάθεξε απιά λα ην γλσζηνπνηήζεη, αιιά θαιιηέξγεζε ην έδαθνο ψζηε λα ππάξμεη 

έξεπλα θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο γηα απηφ. πσο ν ίδηνο αλέθεξε «Δπηλφεζα ηνλ φξν 

νκνθνβία λα ζεκαίλεη πσο ήηαλ κηα θνβία απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο… ήηαλ έλαο 

θφβνο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο πνπ θαηλφηαλ λα ζρεηίδεηαη κε ην θφβν ηεο 

κεηάδνζεο, έλαο θφβνο ηεο κείσζεο ησλ πξαγκάησλ πνπ θάπνηνο πάιεςε γηα απηά, ην 

ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα. Ήηαλ έλαο ζξεζθεπηηθφο θφβνο πνπ νδήγεζε ζε απίζηεπηε 

ζθιεξφηεηα, φπσο πάληα θάλεη ν θφβνο» (Weinberg, 1998; Herek, 2004).  

Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη, νη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο 

νκνθπιφθηινπο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη. Αθφκε θαη ζήκεξα, ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ππάξρνπλ 78 ρψξεο φπνπ ε νκνθπινθηιία ζεσξείηαη παξάλνκε θαη νη πνηλέο γηα απηήλ 

είλαη απφ δέθα ρξφληα θπιάθηζεο εψο θαη ζαλαηηθή πνηλή. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο ρψξεο 

ζηνρνπνηείηαη κέρξη θαη ν ζηελφο θχθινο ησλ νκνθπιφθηισλ, αθνχ φζνη γλσξίδνπλ 

άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεμνπαιηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ θαη δελ ην αλαθέξνπλ ζηηο 

αξρέο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε βαξηέο πνηλέο, φπσο ηξία ρξφληα θπιάθηζεο (Clark, 

2014). 

2.3 ηάζεηο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία: Οκνθνβία θαη εηεξνζεμηζκόο 

Ζ νκνθνβία ζεσξείηαη ε βαζηθή αηηία δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο απέλαληη ζηνπο 

νκνθπιφθηινπο. Δξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζε απηή είηε ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκελν, είηε ζα 

ζπκπεξηθνξηθφ κνηίβν, είηε ζα δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ θνηλσληθή νκνθνβία 

ζθνπεχεη ζηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη δηαθξηηψλ ξφισλ αλάκεζα ζηα θχια. 

ηε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζακε λα ηελ νξίζνπκε ζαλ ην ζχλνιν ησλ ζηαζεξψλ 

αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζην νκνθπιφθηια άηνκα. α δηάζηαζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απζηεξφηεηα, ηελ αθακςία ησλ απφςεσλ, ηνλ 

ζπληεξεηηζκφ, ηε κε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ζπρλά κε ηελ απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά. Μία αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηνπο εξεπλεηέο είλαη απηή 

ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία, φπνπ ζηελ πξψηε αλαθεξφκαζηε ζηηο 

θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο εηο βάξνο ησλ νκνθπιφθηισλ, ελψ ζηε δεχηεξε, ζηελ 

εζσηεξηθεπκέλε ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, πνπ θάλνπλ νη ίδηνη νη νκνθπιφθηινη (Fyfe, 

1983). 
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Ζ θνηλσλία καο είλαη γεκάηε ζηεξεφηππα, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ 

αλζξψπσλ ψζηε λα δηακνξθψζεη λννηξνπίεο. Σα ζηεξεφηππα απηά, φκσο, πνιιέο θνξέο 

είλαη ιαλζαζκέλα, θαη έηζη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ζπρλά 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή θαη ζεζκηθή δχλακε ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, 

εληζρχνπλ έληνλα ηηο πξνθαηαιήςεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη ζεζκηθή δχλακε, κεηαθξάδεηαη ζε ξαηζηζκφ. ηελ 

ίδηα ινγηθή, νη ζεμηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, καδί κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη ζεζκηθή δχλακε 

πνπ ηηο εληζρχνπλ, γίλνληαη ζεμηζκφο. Οη νκνθνβηθέο πξνθαηαιήςεηο κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζεζκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δχλακεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ εηεξνζεμηζκφ, ηε 

πεπνίζεζε ζηελ έκθπηε αλσηεξφηεηα ηεο εηεξνθπινθηιίαο, άξα θαη ζην δηθαίσκά ηεο λα 

θπξηαξρεί, έλαληη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζεμνπαιηθήο θαηεχζπλζήο. Ζ νκνθνβία θαη ν 

εηεξνζεμηζκφο είλαη εκθαλή ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα, απφ θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ, κέρξη πξνζσπηθφ. Πεξλνχλ κέζα απφ ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ θαη εθδειψλνληαη ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο αμίεο, 

λφξκεο, κχζνπο θαη ζηεξεφηππα. Γελνχλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηελ παξελφριεζε ελαληίνλ 

ησλ νκνθπιφθηισλ αλζξψπσλ θαη βξίζθνληαη πάληα εθεί, λα ηηο δηθαηνινγνχλ θαη λα ηηο 

ππνζάιπηνπλ (Obear, 1991). 

Γελ είλαη ιίγα ηα δεδνκέλα πνπ εληνπίδνπλ ηελ νκνθνβία ζην αμηαθφ καο ζχζηεκα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ καο. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά πσο ζε έξεπλα ζε θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ 

ζηελ Ακεξηθή, πάλσ απφ ην 50% απηψλ, έθξηλε ηελ νκνθπινθηιία σο θάηη πεξηζζφηεξν 

απνθιίλνλ θαη θαηαθξηηέν, ηφζν απφ ηνλ εζηζκφ ζηα λαξθσηηθά, φζν θαη απφ ηνλ θφλν 

(Obear, 1991). 

Ζ πξνθαηάιεςε πνπ ππάξρεη απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια άηνκα, έρεη νξηζζεί κε πνιιά 

νλφκαηα πέξαλ ηεο νκνθνβίαο θαη ηνπ εηεξνζεμηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςηλ πνιιαπιέο 

ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο θαη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο νκνεξσηνθνβία, νκνζεμνθνβία 

θαη νκνζεμηζκφο. Έρεη γίλεη επίζεο πξνζπάζεηα, φια απηά ηα νλφκαηα λα κπνπλ θάησ 

απφ έλαλ φξν- νκπξέια, απηφλ ηνπ νκναξλεηηζκνχ, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε επηηπρία, 

θαζψο ζαλ ιέμε θέξεη επίζεο πνιιέο αδπλακίεο, κε βαζηθή απηή ηεο εζηίαζεο 

απνθιεηζηηθά ζηηο αξλεηηθέο λννηξνπίεο (Herek, 1984). 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε νκνθνβία, είλαη θξφληκν 

λα ειέγμνπκε θαηά πφζν ππάξρνπλ φλησο αληηδξάζεηο θφβνπ ζηε θπζηνινγία ησλ 

αλζξψπσλ κε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο. Δμεηάζεηο πνπ έγηλαλ ζε 

αξθεηά νκνθνβηθνχο αλζξψπνπο έδεημαλ φηη ππάξρεη αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ ξπζκψλ θαη 

αλαηαξαρή, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε εηθφλεο νκνθπιφθηισλ αλδξψλ. Σν εχξεκα 

απηφ δελ είλαη θαζνιηθφ, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ θνβηθνχ ζηνηρείνπ ζε άηνκα 

κε έληνλεο αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο. Μάιηζηα, φζν πην 

πξνζθνιιεκέλνη είλαη νη άλζξσπνη ζηελ ηδέα ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ θχισλ θαη 

ζε παξαδνζηαθέο εζηθέο αμίεο, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα εκθαλίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

θνβηθή αληίδξαζε (Shields & Harriman, 1984). 

Πέξαλ απφ απηή ηε πξνζθφιιεζε, ππάξρνπλ θαη άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εθθξάδνπλ νκνθνβηθέο αληηιήςεηο. Σα άηνκα απηά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα έρνπλ ή λα είραλ πνηέ θάπνηα πξνζσπηθή επαθή κε νκνθπιφθηια άηνκα, έρνπλ 

ιηγφηεξν αλεθηηθή ζεμνπαιηθφηεηα θαη εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξεο ηχςεηο θαη αξλεηηζκφ 

ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηφζν ηε δηθή ηνπο φζν θαη ζε γεληθφ πιαίζην, ζπλήζσο 

έρνπλ ηζρπξά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ, παξεπξίζθνληαη ηαθηηθά ζηελ εθθιεζία θαη 

αθνινπζνχλ κηα ζπληεξεηηθή ζξεζθεπηηθή ηδενινγία θαη θαηνηθνχλ ζπλήζσο ζε 

πεξηνρέο φπνπ ν αξλεηηζκφο πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο είλαη κηα απνδεθηή ζηάζε. 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα έρνπλ εκπιαθεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε νκνθπινθηιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, λα είλαη ζπρλά επηζεηηθνί πξνο ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο θαη λα έρνπλ κηα 

πην αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Σέινο, ζπλήζσο είλαη άηνκα 

κεγάιεο ειηθίαο θαη κε κηθξφ επίπεδν κφξθσζεο, φπνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

εθδειψζνπλ πςειά επίπεδα  απνιπηαξρηζκνχ, αιιά λα έρνπλ θαη άιια ραξαθηεξίζηεθα 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απηαξρηθφηεηα. Μία αθφκε ελδηαθέξνπζα 

παξαηήξεζε είλαη φηη νη εηεξνθπιφθηινη ηείλνπλ λα θξίλνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

νκνθπιφθηια άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ηνπο ίδηνπο, παξά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, κε ηε 

κεγαιχηεξε εθδήισζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα παξαηεξείηαη απφ ηνπο 

εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο (Herek, 1984). 

Μπνξεί λα γίλεη, ινηπφλ, θάηη, ψζηε ηα άηνκα απηά λα κεηψζνπλ ηνλ αξλεηηζκφ πνπ 

έρνπλ πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο; Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη, θαηά θχξην ιφγν, νη 
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αξλεηηθέο απηέο ζηάζεηο έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζε ζηεξεφηππα θαη ιαλζαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο. Πνιινί άλζξσπνη κε νκνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο πηζηεχνπλ, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη κηα πξνζσπηθή επηινγή πνπ θάπνηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλα πάζα 

ζηηγκή. Αθφκα απφ πνιινχο πηζηεχεηαη φηη είλαη θάηη απεηιεηηθφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

“θνιιήζνπλ” ή φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηνπο 

ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απφ απηή ηελ παξαπιεξνθφξεζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

θαη θάπνηεο φρη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νκνθνβίαο έλαληη ησλ νκνθπιφθηισλ, απφ 

αλζξψπνπο πνπ ηνπο βιέπνπλ ζαλ λα έρνπλ θάπνηα ςπρηαηξηθή ή γελεηηθή δηαηαξαρή.  

Έηζη, ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη φπσο ζηα άηνκα κε θάπνηα ζνβαξή εηδηθή αλάγθε. Ζ 

ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα εδψ, πνπ θάλεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά πξντφλ νκννθνβίαο θαη 

άξα φρη επηζπκεηή, είλαη ε εληχπσζε φηη ην νκνθπιφθηιν άηνκν δελ είλαη θαη δε ζα γίλεη 

θπζηνινγηθφ, αιιά είλαη απιά έλα άηνκν ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλαλ 

θπζηνινγηθφ θφζκν (Aguero, Bloch & Byrne, 1984). Μέζα ζε απηήλ ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε θαη ηα ιαλζαζκέλα ζηεξεφηππα, θξχβεηαη θαη κία απφ ηηο ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα ηεο νκνθνβίαο θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζσζηή 

ελεκέξσζε. πσο έρεη απνδεηρηεί θαη πεηξακαηηθά, ζηελ έξεπλα ηνπ Serdahely θαη ησλ 

ζπλ. ηνπ (1984), θνηηεηέο κε πςειά επίπεδα νκνθνβίαο, αθνχ παξαθνινχζεζαλ έλα 

εμάκελν καζήκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζην παλεπηζηήκηφ, ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

είραλ κεηψζεη ηα επίπεδα απηά ζε εληππσζηαθφ βαζκφ. Δπίζεο θνηηεηέο κε ρακειά 

επίπεδα νκνθνβίαο, πέηπραλ θαη απηνί θάπνηα κείσζε, φρη βέβαηα ζηα ίδηα πνζνζηά. 

Αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηψλ δελ παξαηεξήζεθε ζε θαλέλα θνηηεηή. Δίλαη ινηπφλ 

θαλεξφ φηη ε ζσζηή εθπαίδεπζή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αμηνζεκείσηε αιιαγή 

(Serdahely & Ziemba, 1984). Πιελ ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φζνπο αλαθέξακε πσο έρνπλ θαη 

θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο θνβηθνχ ηχπνπ απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο, πηζαλφλ λα 

πξέπεη λα ππάξμεη θαη θάπνηαο κνξθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξάζνπλ απηέο ηηο αληηδξάζεηο. Γλσξίδνληαο νκνθπιφθηια άηνκα, βιέπνληαο γχξσ 

ηνπο πεξηζζφηεξα νκνθπιφθηια δεπγάξηα θαη απνδνκψληαο ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα 

ηνπ θχινπ, φπνπ ζέινπλ ηνπο άλδξεο λα κελ εθθξάδνπλ ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα, λα κελ 

αγγίδνπλ, αγαιιηάδνπλ ή λα έξρνληαη πνιχ θνληά κε άιινπο άληξεο (είηε είλαη 

νηθνγέλεηα, είηε εξαζηέο, είηε θίινη), ζπλδπάδνληαο δειαδή εθπαίδεπζε θαη 

απεπαηζζεηνπνίεζε, δε ζα αιιάμεη κφλν ε θαηάζηαζε γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, αιιά θαη 
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νη ίδηνη νη νκνθνβηθνί άλδξεο ζα αλαθνπθηζηνχλ απφ ην θφβν θαη ζα δήζνπλ πην γεκάηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δσέο, ειεχζεξνη απφ ηα άθακπηα θαη ζζελαξά φξηα ηνπ θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπ αλδξηθνχ ξφινπ (Shields & Harriman, 1984). 

2.4 Δπηπηώζεηο ηεο νκνθνβίαο 

Δίλαη θξφληκν λα δψζνπκε ην απαξαίηεην βάξνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκνθνβίαο, αιιά 

επίζεο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη απηή ζηε δσή ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, θαζψο 

φπσο είδακε, δελ πξφθεηηαη γηα κία απιά αξλεηηθή ζηάζε, αιιά θάηη πνιχ παξαπάλσ. 

πσο καο δείρλεη ε έξεπλα ηνπ Bernat θαη ησλ ζπλ. ηνπ (2001), νη νκνθνβηθέο 

πεπνηζήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ επηθίλδπλεο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ειέγρζεθε ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο απηέο θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζε νκνθπιφθηινπο 

άληξεο. Ζ ζρέζε απηή απνδείρηεθε ηζρπξή, θαζψο έγηλε θαλεξφ πσο άηνκα κε ηέηνηεο 

πεπνηζήζεηο, ηείλνπλ λα είλαη πξαγκαηηθά επηζεηηθά πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο άληξεο 

(Bernat, Calhoun, Adams & Zeichner, 2001). 

Οη επηζέζεηο, ιεθηηθέο ή ζσκαηηθέο, έλαληη νκνθπιφθηισλ, δελ είλαη έλα ζπάλην 

θαηλφκελν, κε ηα πνζνζηά κάιηζηα λα θπκαίλνληαη πνιιέο θνξέο πάλσ απφ 90% γηα ηηο 

ιεθηηθέο επηζέζεηο, θαη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο γηα ηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο. 

Γηαβάδνληαο απηά ηα λνχκεξα, ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη κεγάινο αξηζκφο 

ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεσλ, κε αίηην ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δελ θαηαγγέιινληαη 

πνηέ ζηελ αζηπλνκία. Σα ζχκαηα ζπρλά δελ αλαθέξνπλ απηά ηα πεξηζηαηηθά, νπφηε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία κπνξνχλ λα απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Herek, 1989). 

Δπηζέζεηο κε αηηία ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είλαη αθφκε πην ηξαπκαηηθέο γηα ηα 

ζχκαηα, θαζψο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο, θαζψο θαη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη ζπκνχ, ζε ζρέζε κε ζχκαηα επηζέζεσλ κε 

δηαθνξεηηθή αηηηνινγία. Σα ζχκαηα ηέηνησλ επηζέζεσλ ζρεκαηίδνπλ κηα πην αξλεηηθή 

άπνςε γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ θφζκν, επεξεάδνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπο θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα αλαξξψζνπλ (Herek, Gillis & Cogan, 1999). 

Σν ξίζθν ζπκαηνπνίεζεο γηα εγθιήκαηα κίζνπο είλαη πςειφηεξν γηα ηνπο άλδξεο πνπ 

αλαθέξνπλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηνί ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ. πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη ζπγθεθξηκέλεο επηζέζεηο, έρνπλ ιηγφηεξεο 
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πηζαλφηεηεο λα θαηαγγειζνχλ ζηελ αζηπλνκία, ζε ζρέζε κε φπνηνπ άιινπ είδνπο 

επηζέζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα ηα ζχκαηα επηιέγνπλ λα κελ κηιήζνπλ νχηε ζην πεξίγπξφ 

ηνπο, θξαηψληαο απηά ηα πεξηζηαηηθά θξπθά κέρξη θαη απφ ηα θνληηλά ηνπο άηνκα 

(Herek, Gillis & Cogan, 1999). 

Οη επηζέζεηο δελ είλαη ην κφλν πνπ απεηιεί ηελ ςπρηθή πγεία ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, 

θαζψο ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηηζκφο πνπ βηψλνπλ, ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

παξνπζία κεγάισλ πνζνζηψλ ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε 

ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, άηνκα ηα νπνία έρνπλ 

βηψλνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο, είλαη δχν κε ηξεηο θνξέο πην πηζαλφ λα 

εκθαλίζνπλ θάπνην ςπρηαηξηθφ πξφβιεκα (McLaughlin, Hatzenbuehler & Keyes, 2010). 

Δπηπξνζζέησο, έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ θσηνγξαθίδεη ηε δπζθνιία πνπ βηψλνπλ νη 

νκνθπιφθηινη λένη είλαη απμεκέλεο απηνθηνληθέο ζθέςεηο απηψλ, φπσο θαη ην φηη 

πξνρσξνχλ πνιχ πην ζπρλά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απφπεηξα απηνθηνλίαο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο λένπο (Stone, 2014).  

Ζ θαηαπίεζε θαη ε ζπκαηνπνίεζε πνπ βηψλνπλ εθηείλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο θαη απεηιεί φινπο ηνπο ηνκείο απηήο, απφ ην ζεμνπαιηθφ θαη ην ζσκαηηθφ, κέρξη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ. Οη νκνθπιφθηινη λένη αλαθέξνπλ κεγάια επίπεδα ςπρνινγηθήο θαη 

ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, ηφζν απφ θίινπο, ζπκκαζεηέο θαη γείηνλεο, φζν θαη απφ άηνκα 

ηα νπνία ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ, φπσο νη ζπγγελείο, νη θαζεγεηέο θαη νη γνλείο. 

Σα πνζνζηά παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, είλαη επίζεο πνιχ πςειφηεξα ζηνπο 

νκνθπιφθηινπο λένπο, απφ φηη ζηνπο εηεξνθπιφθηινπο, ζρεδφλ ζε ηξηπιάζηα επίπεδα 

(Balsam, Rothblum & Beauchaine, 2005). Έλα αθφκε αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη πσο νη 

κε εηεξνθπιφθηινη έθεβνη βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα θαηαιήμνπλ άζηεγνη. 

πγθξηηηθά κε ην 3% ησλ εηεξνθπιφθηισλ, νη νκνθπιφθηινη ζεκεηψλνπλ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 25%. Ζ θαθνκεηαρείξηζε απφ ηελ νηθνγέλεηα πνπ νδεγεί έλα παηδί λα 

θχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ, θαζψο θαη νη γνλείο πνπ δηψρλνπλ θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπο 

κφιηο κάζνπλ γηα ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ζεσξνχληαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ γηαηί πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ άζηεγσλ καζεηψλ αλήθνπλ ζε 

κία ζεμνπαιηθή κεηνλφηεηα (Corliss, Goodenow, Nichols & Austin, 2011). 
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Καη ν θίλδπλνο δελ ζηακαηάεη ζε λεαξή ειηθία, θαζψο θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε, ηα 

πνζνζηά θαθνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθά πςειά, θαζψο νη νκνθπιφθηινη άλδξεο 

αλαθέξεηαη πσο ζεκεηψλνπλ πεληαπιάζηα πνζνζηά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

βηαζκψλ σο ελήιηθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο (Balsam, Rothblum & 

Beauchaine, 2005). 

2.5 Tν δίιιεκα γλωζηνπνίεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

Ζ δηαδηθαζία απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε άιια άηνκα, είλαη θάπνηεο 

θνξέο κηα δχζθνιε ππφζεζε, πφζν κάιινλ φηαλ πεξηιακβάλεη έθπιεμε θαη ζπρλά 

ζηηγκαηηζκφ εμαηηίαο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, γελληέηαη έλα δίιιεκα γηα ηελ 

απνθάιπςή ηνπο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη έλα αδίθεκα, κία 

θπιάθηζε, κία απηζηία, νη πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θάπνηνπ, νηηδήπνηε ζα 

νδεγνχζε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ λα ηνλ απνκνλψζνπλ, λα ηνλ θξίλνπλ, λα ηνλ 

απνξξίςνπλ. Μία ηέηνηα πιεξνθνξία είλαη θαη ν κε εηεξνζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ελφο αηφκνπ, φπνπ ζπρλά κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, 

δηαθξίζεηο, ζαξθαζκφ, παξελνριήζεηο θαη βία (Herek, 1996).  

Αλ ε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο, φκσο, είλαη έλα ηφζν δχζθνιν γεγνλφο, γηα πνην ιφγν 

νη νκνθπιφθηινη επηιέγνπλ λα αλνηρηνχλ θαη δελ πξνηηκνχλ λα θξχβνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο πιεξνθνξίεο; ε απηή ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο είλαη πνηθίιεο. 

Αξρηθά θξαηψληαο θξπθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ ζπγγελείο, θίινπο θαη 

ζπλεξγάηεο δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ νπνηαδήπνηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε. 

Άηνκα ηα νπνία κνηξάδνληαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ληψζνπλ πεξηζζφηεξν θαιά κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ πην ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηα άηνκα γχξσ ηνπο, 

ζηεξηδφκελνη ζηελ εκπηζηνζχλε. Σν άηνκν ληψζεη πην απζεληηθφ θαη θνηλσληθφ θαη 

παξνπζηάδεη ιηγφηεξα επίπεδα ζηξεο θαζψο θαη ιηγφηεξα ςπρνγελή πξνβιήκαηα. 

Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ δελ κνηξάδνληαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο, απμεκέλε έληαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαζψο θαη απμεκέλε ςπρνινγηθή δπζθνξία 

(Herek, 1996).  Δπίζεο, ζπρλά εκθαλίδνπλ θαη έληνλε ζσκαηηθή δπζθνξία, πνπ κπνξεί 

λα θηάλεη ζε ζεκείν λα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ή πνιιψλ άιισλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, απφ πλεπκνλία θαη βξνγρίηηδα, κέρξη ηγκνξίηηδα θαη 
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θπκαηίσζε (Cole, Kemeny, Taylor & Visscher, 1996). Δκθαλίδνπλ, επίζεο, κηθξφηεξε 

επραξίζηεζε ζηε δνπιεηά ηνπο, κεησκέλα πνζνζηά δέζκεπζεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ πνπ 

δνπιεχνπλ, κε ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη αθεληηθά, θαζψο θαη ζπρλέο 

δηακάρεο (Day & Schoenrade, 1997). 

Σέινο, ε παξαδνρή απηή, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα θαζαξά πνιηηηθή πξάμε, πνπ ζθνπφ 

έρεη ηελ αιιαγή ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ, κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

φζσλ βξίζθνληαη ζηελ άγλνηα γηα ζρεηηθά δεηήκαηα, κηα πξάμε ε νπνία ζπρλά δείρλεη λα 

έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Herek, 1996). Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, απηφ, φηαλ 

αλαινγηζηνχκε φηη αλ έλα άηνκν είλαη νκνθπιφθηιν, απηή ε πιεξνθνξία ζεσξείηαη απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο, αλ φρη ε ζεκαληηθφηεξε, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπλ γηα απηφλ (Becker, 1966). Καζψο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ζρεκαηίζεη ηελ νπνηαδήπνηε αληίιεςε γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο 

απφ ηελ πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ζρέζεηο, θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βαζίζηεθε 

ζε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

ζηάζεηο ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν επλντθέο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, 

φζν πεξηζζφηεξνη αλνίγνληαη γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζε θίινπο, γλσζηνχο θαη 

ζπλεξγάηεο (Herek, 1984).  

Μεηά απφ απηά ηα δεδνκέλα, θάπνηνο ίζσο ζα έθηαλε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λα είλαη 

θάπνηνο αλνηρηά νκνθπιφθηινο, κπνξεί λα έιπλε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηελ θνηλσλία καο. ίγνπξα, φπσο αλαθέξακε, ην λα κελ είλαη αλνηρηφο κε 

ην ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη θάηη πνιχ δχζθνιν. Φαίλεηαη, φκσο, φηη ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα είλαη δίθνπν καραίξη. Σα άηνκα πνπ δελ είλαη αλνηρηά 

σο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, δελ είλαη πξάγκαηη πην αζθαιή. Ζ έξεπλα ηνπ Waldo 

(1999), έδεημε φηη παξ‟ φηη απηά ηα άηνκα δέρνληαη ιηγφηεξεο άκεζεο κνξθέο δηάθξηζεο 

θαη νκνθνβίαο, είλαη παξάιιεια δέθηεο πεξηζζφηεξσλ έκκεζσλ κνξθψλ, φπσο είλαη ε 

δηαξθή ζθέςε λα θέξνληαη φπσο νη εηεξνθπιφθηινη, ν θφβνο, ην άγρνο, ε αίζζεζε πσο 

πξέπεη λα ειέγρνπλ φηη ιέλε θαη θάλνπλ, θ,ά. Οη κνξθέο απηέο κπνξνχλ ζην κέιινλ λα 

απνδεηρζνχλ ην ίδην ή θαη ρεηξφηεξν επηβιαβείο, ιφγσ ηνπο ζπζζσξεπηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα πνπ κπνξνχλ αλ νδεγήζνπλ ζε ςπρνινγηθά, ςπρηαηξηθά θαη ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα (Waldo, 1999). 
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2.6 Η γλωζηνπνίεζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη νη πηζαλέο δηαθξίζεηο πνπ ηε 

ζπλνδεύνπλ  

Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηηο δηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαλ ηελ άδηθε θαη 

αξλεηηθή κεηαρείξηζε θάπνηνπ αηφκνπ, κε βάζε πξνζσπηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία δε 

ζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξφπν κε ηελ εξγαζία. Γηα λα απνθχγνπλ ηηο δηαθξίζεηο απηέο, 

νξηζκέλνη νκνθπιφθηινη θαηαθεχγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο. Μία απφ απηέο 

είλαη λα πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα αζθήζεη 

θάπνηα κνξθή δηάθξηζεο ζε απηνχο. Μία άιιε είλαη λα εληνπίζνπλ εηαηξίεο πνπ είηε 

αλήθνπλ ζε νκνθπιφθηια άηνκα, είηε είλαη γλσζηέο γηα ην ζεβαζκφ ηνπο ζηα δηθαηψκαηα 

ησλ νκνθπιφθηισλ (Chung, 2001). ηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη, κπνξεί λα 

θαηαθχγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη. Έηζη, θάπνηνη 

επηιέγνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ςεχηηθε εηεξνθπιφθηιε ηαπηφηεηα θαη λα κελ 

απνθαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, ελψ άιινη απνθεχγνπλ λα ζπδεηήζνπλ 

ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο εληειψο (Button, 2004). Ζ ππεξβνιηθή απηή πξνζπάζεηα, 

φκσο, λα θξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα 

φπσο ιηγφηεξε επραξίζηεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο, πίεζε, άγρνο, θαη λα ηνπο νδεγήζεη 

ηειηθά ζηελ παξαίηεζε (Williamson, 1993). ζνη δελ επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα 

νιφθιεξε ςεχηηθε ηαπηφηεηα κπνξεί λα θαηαθχγνπλ ζην λα αθήλνπλ ζθφξπηεο 

πιεξνθνξίεο, κε ηηο νπνίεο νη ζπλάδειθνί ηνπο ζα ζεσξήζνπλ φηη είλαη εηεξνθπιφθηινη 

(γηα παξάδεηγκα λα αιιάδνπλ ην γέλνο ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα ξαληεβνχ 

ηνπο). Μηα άιιε ηαθηηθή είλαη λα απνθξχπηνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο δσή.  Κάπνηνη, είλαη απφιπηα εηιηθξηλείο, θαη 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ρσξίο φκσο λα βάδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θάπνηα ηακπέια, θαη 

αθήλνπλ ηνλ θαζέλα λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, ε πην ηνικεξή 

ζηξαηεγηθή, φπνπ ην άηνκν αλνηρηά αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ νκνθπιφθηιν, είηε 

ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, είηε ζε κία κεξίδα απηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

παξνπζηάδνπλ κηα πξννδεπηηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηα πην θιεηζηά άηνκα, πξνο ηα 

πεξηζζφηεξν αλνηρηά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (Chung, 2001). Σα άηνκα είλαη αλνηρηά 

κε ην ζέκα απηφ ζηε δνπιεηά ηνπο, είλαη πην αθνζησκέλα ζηελ εξγαζία ηνπο, ιακβάλνπλ 

κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ απηήλ, είλαη πην ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο 
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ηθαλφηεηέο ηνπο, ληψζνπλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία δνπιεχνπλ 

θαη έρνπλ ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο ζηε δνπιεηά θαη ζην ζπίηη (Day & Schoenrade, 1997).  

Παξά ηηο ζεηηθέο απηέο επηπηψζεηο, πνιινί επηιέγνπλ λα κελ αλνηρηνχλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνπλ είλαη ν θφβνο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, γηα λα 

κελ απνξξηθζνχλ απφ θάπνηα πξναγσγή ή λα κελ απνιπζνχλ, ε έιιεηςε νκνθπιφθηισλ 

πθηζηάκελσλ, πξνεγνχκελεο άζρεκεο εκπεηξίεο πνπ είηε έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη, είηε έρνπλ 

δεη λα ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ε 

ηδενινγία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν δνπιεχνπλ, θαζψο θαη νη ζπκπεξηθνξά ησλ 

αξζεληθψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη κφιηο απνθαιπθζνχλ, δελ ππάξρεη 

γπξηζκφο, είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, πνπ καδί κε ηνλ ηζρπξφ θφβν φηη ζα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ην επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ, ηνπο νδεγεί ζηε ζησπή (Colgan, 

Creegan, McKearney & Wright, 2007). Ο θφβνο απηφ δελ είλαη θαζφινπ παξάινγνο, 

αθνχ νη δηαθξίζεηο θαη ε θαθνκεηαρείξηζε πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο νκνθπιφθηινπο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο είλαη ζπρλέο θαη πνηθίιεο. Σξία απφ ηα πην ζπρλά παξαδείγκαηα είλαη 

ε άζρεκε γιψζζα απέλαληη ζε απηνχο θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, ε γειηνπνίεζε θαη ηα 

αζηεία ελαληίνλ ηνπο. Αθφκα πνιιέο είλαη νη αλαθνξέο γηα απεηιέο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο 

αθεξαηφηεηα, είηε ηειεθσληθψο είηε κπξνζηά ηνπο, ζεμνπαιηθέο απεηιέο, θζνξά ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο, κέρξη θαη απεηιέο γηα ηε δσή ηνπο. Σα πνζνζηά νκνθπιφθηισλ φπνπ 

δειψλνπλ πεξηζηαηηθά ηαπείλσζεο, εμεπηειηζκνχ θαη απεηιψλ είλαη εμαηξεηηθά πςειά 

θαη πξνθαινχλ αλεζπρία (Barrett, Lewis & Dwyer, 2011). Έηζη ε γλσζηνπνίεζε ηεο κε 

εηεξνζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαίλεηαη λα είλαη έλα δίιιεκα γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο, ζην νπνίν φπνηα απφθαζε θαη λα πάξνπλ ζα έρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο λα 

αληηκεησπίζνπλ. 

2.7 Οκνθπινθηιία θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

Μπνξεί ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο λα επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ θάζε αηφκνπ; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα, ρξεηάδεηαη λα ζθεθηνχκε ηη 

αθξηβψο ζπλεπάγεηαη θάπνηνο λα είλαη νκνθπιφθηινο. πσο είδακε ζε δεθάδεο έξεπλεο 

νη νκνθπιφθηινη λένη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα παξελφριεζεο θαη εθθνβηζκνχ, ηφζν 

ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν, απφ γνλείο θαη ζπγγελείο, φζν θαη ζε ζρνιηθφ, απφ ζπκκαζεηέο 

ή θαζεγεηέο. πσο είλαη αλακελφκελν, απηφ ζπρλά επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη σο επαθφινπζν ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

ησλ λέσλ απηψλ (Dunne, Prendergast & Telford, 2002). Αο ζηαζνχκε, φκσο, ιίγν 

παξαπάλσ ζε απηφ, λα δνχκε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζε απηήλ ηελ θξίζηκε ειηθία θαη πσο 

απηφ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ κειινληηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ.  

Οη έθεβνη, αλεμαξηήησο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

ζεηξά απφ δνθηκαζίεο φπσο ε κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηελ ελειηθίσζε, ηελ 

αιιαγή ησλ αηφκσλ αλαθνξάο ζπρλά απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηνπο θίινπο, θαζψο θαη ην λα 

πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Γηαδηθαζίεο 

θαζφινπ απιέο, αλ αλαινγηζηνχκε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ ίδηα 

ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπξνζζέησο ζε φια απηά, νη νκνθπιφθηινη έθεβνη βξίζθνληαη ζε κία 

αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο ζρεηηθήο κε ν ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο αξρίδεη κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο πνιιέο θνξέο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε, ή ζπρλά 

κέρξη θαη αξγφηεξα απφ απηήλ. Σα ηππηθά ζηάδηα απηήο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

πεξηιακβάλνπλ: α) αξρηθά αηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο, β) ζχγρπζε 

ηαπηφηεηαο, πνπ επέξρεηαη κε ηελ επίγλσζε ηεο χπαξμεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δηακάρεο πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα απφ απηή, καδί κε επηπιένλ 

ζπλαηζζήκαηα απνμέλσζεο θαη κνλαμηάο, γ) ζχγθξηζε ηαπηφηεηαο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφο, πνπ ζπρλά πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ή απφπεηξεο 

επηδηφξζσζεο ψζηε λα δηψμνπλ καθξηά θάζε ίρλνο νκνθπινθηιηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ή 

ζπκπεξηθνξάο, δ) παξαδνρή ηαπηφηεηαο ή αλνρή, φπνπ ην άηνκν αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηνλ απνδέρεηαη, ε) απνδνρή ηαπηφηεηαο, κε 

θχξηα ραξαθηεξίζηεθα ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ δηαπξνζσπηθή επαθή 

κε άηνκα ηνπ ίδηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζη) πεξεθάληα ηαπηφηεηαο, φπνπ ην 

άηνκν αλαγλσξίδεη πιήξσο ηελ νκνθπιφθηιε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ εηεξνθπιφθηιε θνηλφηεηα, θαη δ) ζχλζεζε ηαπηφηεηαο 

ή δέζκεπζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ σο 

θνκκάηη ηνπ γεληθφηεξνπ εαπηνχ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ σο κέινο κίαο 

επξχηεξεο θνπιηνχξαο (Morrow, 1997). 
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Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα θαη έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε έλα 

πιαίζην φπσο ην ζρνιείν, φπνπ γηα ηνπο λένπο είλαη ν βαζηθφο ρψξνο θνηλσληθφο 

αιιειεπηδξάζεσλ. Έλα ζρνιείν, φκσο, πνπ φρη απιά δε βνεζάεη απηά ηα άηνκα, αιιά 

ππνζθάπηεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απηή ηε δηαδηθαζία. Οη δηαθξίζεηο θαη ε 

παξελφριεζε, ε έιιεηςε νκνθπιφθηισλ πξνηχπσλ, ν εηεξνζεμηζκφο πνπ θξχβεηαη ηφζν 

ζηα ζρνιηθά βηβιία, φζν θαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

είηε απφ θφβν, είηε απφ άγλνηα, είηε θάπνηεο θνξέο θαη απφ ηελ ίδηα ηε δηθηά ηνπο 

νκνθνβία, δείρλνπλ απξνζπκία λα ζηαζνχλ δίπια ζηνπο καζεηέο πνπ ηνπο έρνπλ αλάγθε 

θαη λα θάλνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο αιιαγέο, απνηεινχλ κηα 

θαζεκεξηλφηεηα πνπ ππνβαζκίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη νκνθπιφθηινη λένη. ια απηά, ε έιιεηςε απνδνρήο απφ ηνλ πεξίγπξν θαη 

νη παξελνριήζεηο, νδεγνχλ ζην γεγνλφο νη νκνθπιφθηινη λα απνηεινχλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπλ ζεκεηψλνπλ πιεζψξα απνπζηψλ ή αθφκα παξαηνχλ εληειψο ην 

ζρνιείν. Αλακελφκελα, νη λένη απηνί δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα ίζε επθαηξία 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη σο επαθφινπζν, ζε έλα αζθαιέο νηθνλνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

κέιινλ. Έηζη είλαη δπλαηφ λα θαηαθχγνπλ ζε επαγγέικαηα πνπ είηε δελ ηνπο 

επραξηζηνχλ, είηε ηνπο βιάπηνπλ φηαλ ηα αζθνχλ ιφγσ έιιεηςεο άιισλ επηινγψλ (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε πνξλεία). Αθφκε θαη λα παξακείλνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ν 

εθθνβηζκφο πνπ βηψλνπλ αθήλεη ζεκαληηθά θαηάινηπα, φπσο αίζζεκα αλαζθάιεηαο, 

ρακειή απηνεθηίκεζε, κεηαηξαπκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη πνιιά αθφκε, ηα νπνία 

ζπκβάινπλ αξλεηηθά ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Morrow, 1997). 

Σα ζηάδηα πνπ παξνπζηάζακε ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιηθή ηαπηφηεηά, δελ είλαη 

εχθνια θαη ρξεηάδνληαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηα άηνκα πνπ ηα βηψλνπλ. πλεπψο, 

πνιιέο θνξέο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο επαγγεικαηηθήο 

θαξηέξαο, θαζψο ηελ θαζπζηεξνχλ θαη ηε βάδνπλ ζε δεχηεξε κνίξα. Μεγάιν κέξνο ηεο 

ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπ, θαη έηζη νη ζρνιηθέο επηδψζεηο, νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη φιεο νη άιιεο 

αζρνιίεο ηνπ εθήβνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο κηα θαιήο γηα απηφλ 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, αξρίδνπλ λα αγλννχληαη. ε κηα ηέηνηα ειηθία, ν έθεβνο 

δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμηζνξξνπήζεη φια απηά πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ, 

θαζψο νη αιιαγέο απηέο είλαη ηεξάζηηεο θαη πξσηφγλσξεο. Έηζη αλαγθάδεηαη λα δηαιέμεη 
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είηε ην έλα, είηε ην άιιν. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ην βάξνο δνζεί ζηελ 

επηινγή ελφο θαινχ επαγγέικαηνο θαη φρη ζηελ εμεξεχλεζε ηεο νκνθπινθηιηθήο 

ηαπηφηεηαο, έξεπλεο δείρλνπλ πσο ην άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαιέμεη κηα 

πξνζνδνθφξα γηα απηφλ δνπιεηά, κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν ηεο πιήξνπο θαηαλφεζεο 

ηεο νινθιεξσκέλεο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο θαη ηαπηφηεηαο (Morrow, 1997). 

Σν επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ επεξεάδεηαη ζπρλά θαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο 

φηη ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, δε ζα έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ 

εξγαζία ζε θάπνηνπο ηνκείο. Έλαο απφ απηνχο είλαη πεξηβάιινληα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

κηθξά παηδηά. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο Ακεξηθάλνπο, ζεσξνχλ φηη ε 

ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ είλαη εληειψο ιάζνο, θαη ην 43% απηψλ 

ππνζηεξίδεη φηη νη νκνθπιφθηινη δε πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη σο δάζθαινη ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία (Fassinger, 2008). Έλαο άιινο ηνκέαο είλαη απηφο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επαγγεικάησλ, ζηα νπνία ε απφξξηςε, νη δηαθξίζεηο, ν ριεπαζκφο, ε θαθνκεηαρείξηζε 

θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε είλαη θαλεξά ζε κεγάιν βαζκφ. (Βorch, 2010) Ή θαηάζηαζε έρεη 

βειηησζεί ζε έλα βαζκφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά δελ έρεη θηάζεη αθφκε ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, φπνπ θακία δηάθξηζε δε ζα ιακβάλεη ρψξα. Ο ζηξαηφο θαίλεηαη 

λα είλαη απφ ηνπο πην δχζθνινπο ζηελ ελζσκάησζε λέσλ ηδεψλ επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο, φπνπ αθφκα θαίλεηαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο νκνθπιφθηινπο σο απεηιή ζηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο, παξά σο ηζάμηα κέιε (Herek, 1993).  

Έηζη, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, δπζθνιεχνληαη λα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά ζε 

θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη κε αίηην ηα ίδηα ζηεξεφηππα, παξαθηλνχληαη λα 

αζρνιεζνχλ κε επαγγέικαηα πνπ ε θνηλσλία καο ζεσξεί πην θαηάιιεια γηα 

νκνθπιφθηινπο, φπσο δηαθνζκεηήο, λνζνθφκνο, θνκκσηήο, θσηνγξάθνο, θ.ά. 

Δπαγγέικαηα πνπ θαίλνληαη πην αλνηρηά θαη θηιηθά πξνο απηνχο, είλαη ζπρλά ε πξψηε 

ηνπο επηινγή. Γελ πξνηηκνχλ ζπλήζσο αζρνιίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηνλ έιεγρν κεγάισλ 

βαξηψλ κεραλεκάησλ ή ζσκαηηθή βία (Chung, 1995). Αληίζεηα θαηεπζχλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνο ηα θαιιηηερληθά, φπσο βιέπνπκε ζηελ έξεπλα ηνπ Whitam θαη ησλ 

ζπλ. (1983), φπνπ ην 40 κε 50% ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ επέιεμε σο ην ηδαληθφ ηνπ 

επάγγεικα θάπνην ζρεηηθφ κε ηελ ςπραγσγία θαη ηηο ηέρλεο, έλαληη ζην 2 κε 10% ησλ 

εηεξνθπιφθηισλ αλδξψλ φπνπ επέιεμαλ θάηη παξφκνην (Donovan, 1987). 
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Ζ έιιεηςε νκνθπιφθηισλ πξνηχπσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, ηνπο θάλεη πνιιέο 

θνξέο λα πηνζεηνχλ πην εχθνια απηά ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη φλησο λα 

θαηεπζχλνληαη πξνο παξφκνηα επαγγέικαηα. Έηζη, παξαηεξνχκε φηη, παξά ηελ 

απνζάξξπλζε ησλ γνλέσλ πνπ παίδεη θαη απηή ζεκαληηθφ ξφιν, ηα νκνθπιφθηια αγφξηα 

επηιέγνπλ εξγαζίεο πνπ δελ ζεσξνχληαη ηππηθέο γηα ηνπο άλδξεο (Morrow, 1997). 

Μία άιιε κεηαβιεηή πνπ αζθεί επηξξνή ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ κεγαιψλεη ν θαζέλαο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ παίξλεη. ε κηα θιεηζηή 

θνηλσλία, γηα παξάδεηγκα, ζηελ νπνία ε είδεζε φηη ν δάζθαινο ηεο πεξηνρήο είλαη 

νκνθπιφθηινο, ζα πέζεη ζαλ θεξαπλφο ελ αηζξία θαη ζα ζρνιηαζηεί έληνλα, είλαη ινγηθφ 

πσο ν νκνθπιφθηινο έθεβνο ζα απνζαξξπλζεί απφ ην λα αζρνιεζεί ζην κέιινλ κε ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Morrow, 1997). 

Αθφκε, δε πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκνθπιφθηισλ, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί πνπ ηνπο 

παξέρνπλ βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάδνληαη βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Έηζη, λένη πνπ ρξεηάδνληαη απηή ηε βνήζεηα, παηδηά κε ζνβαξά νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα, αιιά θαη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ κηθξέο πεξηνρέο, ρσξίο νξαηή 

παξνπζία άιισλ νκνθπιφθηισλ αλζξψπσλ ή νκάδσλ ζα επηδηψμνπλ λα αλαδεηήζνπλ 

εξγαζία ζε κεγαιχηεξεο πφιεηο, φπνπ ζα αηζζάλνληαη πην αζθαιείο (Dunne, Prendergast 

& Telford, 2002).  

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη πσο επαγγέικαηα πνπ είλαη πην θηιηθά πξνο νκνθπιφθηινπο, 

επηιέγνληαη ζπρλά απφ απηνχο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ θαζελφο, 

είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο επηινγήο θαξηέξαο. Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

αμίεο, φκσο θάπνηεο θνηλέο παξαηεξνχληαη ζε νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο 

νκνθπιφθηινπο, πνπ δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, είηε κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο (ζπγγξαθείο, δσγξάθνη θαη ινηπά), 

είηε λα ηελ εθθξάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (έρνληαο, γηα παξάδεηγκα, κηα 

θσηνγξαθία ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο ζην γξαθείν ηνπο). Έηζη, νη νκνθπιφθηινη θαίλεηαη λα 

δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηφ. Αληίζεηα, νη εηεξνθπιφθηινη ζεσξνχλ ηελ έθθξαζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο σο θάηη ην δεδνκέλν, άξα δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επηινγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο κέιινληνο. Αληίζηνηρα, νη θιεηζηά νκνθπιφθηινη, ζα 
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θαηαθχγνπλ ζε επαγγέικαηα ηππηθά γηα ην θχιν ηνπο, πνπ φκσο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

θαη κηα δηέμνδν ζρεηηθή κε νκνθπιφθηια άηνκα (γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξία ζε κεγάιε 

πφιε πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδεη αλσλπκία) (Chung, 1995). 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ νκνθπιφθηισλ πξνο κε ηππηθά γηα ην θχιν ηνπο επαγγέικαηα, ζπρλά 

ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε έλα δίιιεκα, πνπ δε θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα ζσζηή 

απάληεζε. Έηζη, φζνη απφ απηνχο απνθαζίδνπλ λα θπλεγήζνπλ απηφ πνπ επηζπκνχλ, κηα 

θαξηέξα ζε έλαλ φρη παξαδνζηαθφ ρψξν γηα άλδξεο, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

ζηηγκαηηζκφ, πηζαλφλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο, θαζψο θαη ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο απνθάιπςήο ηνπο σο νκνθπιφθηια άηνκα. ζνη απφ ηελ άιιε 

απνθαζίδνπλ λα θηλεζνχλ ζε άιια επαγγέικαηα, πην παξαδνζηαθά γηα ηνπο άλδξεο, ζα 

έξζνπλ αληηκέησπνη κε αξλεηηθέο ζηάζεηο απφ ηνπο πην παξαδνζηαθνχο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα έρνπλ θάπνηα ππνζηήξημε ιφγσ ηεο έιιεηςεο νκνθπιφθηισλ ζε 

απηνχο ηνπο θιάδνπο (Chung, 1995). 

Πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ αλ επεξεάζνπλ ηελ επηινγή φπσο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, είλαη ε αζθάιεηα ηεο θάζε δνπιεηάο, θαζψο νξηζκέλνη κπνξνχλ λα 

θνβνχληαη γηα ηπρφλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο ή παξελφριεζεο ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εξγαζία, ζπλππνινγίδνληαο 

ηε ζηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία, αιιά θαη ηελ 

ππάξρνπζα gay θνπιηνχξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Chung, 1995). 

2.8 Γηαθξίζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο 

Καζψο ηα ρξφληα πεξλνχλ νη θνηλσλίεο γίλνληαη πην αλεθηηθέο ή απιά θαίλνληαη; 

Γπζηπρψο ελψ ζα ζεσξνχζακε πσο γίλνληαη κεγάια θαη ζεκαληηθά βήκαηα ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ, θαη πσο ηα πξάγκαηα έρνπλ θηάζεη ζε έλα θαιφ ζεκείν ζε 

ζρέζε κε ηελ ηζφηεηα ησλ νκνθπιφθηισλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ε πξαγκαηηθφηεηα καο 

δηαςεχδεη. Αιιαγή θαίλεηαη λα ππάξρεη, αιιά φρη ε επηδησθφκελε. ηελ κειέηε ηεο Hebl 

θαη ζπλ (2002), βιέπνπκε λα εξεπλάηε ε δηάθξηζε νκνθπιφθηισλ αλζξψπσλ ζε δχν 

ηνκείο, ζε έλαλ ηππηθφ θαη ζε έλαλ δηαπξνζσπηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εχξεζεο εξγαζίαο, φπνπ θάπνηα άηνκα αλαδήηεζαλ δνπιεηά ελψ ζηηγκαηίζηεθαλ σο 

νκνθπιφθηια θαη θάπνηα άιια φρη. ηνλ πξψην ηνκέα, ηνλ ηππηθφ, δελ παξαηεξείηαη 

θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί σο 
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νκνθπιφθηια έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Πξνρσξψληαο ζηνλ δεχηεξν ηνκέα, φκσο, ε 

δηάθξηζε είλαη θαλεξή θαη ηζρπξή. Οη ππάιιεινη ησλ καγαδηψλ ζηα νπνία αλαδήηεζαλ 

δνπιεηά νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί κε ηνπο „‟νκνθπιφθηινπο‟ , 

μφδεπαλ ιηγφηεξν ρξφλν καδί ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξεο ιέμεηο φηαλ ηνπο 

κηινχζαλ. Δπίζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν λεπξηθνί, ερζξηθνί, ιηγφηεξν βνεζεηηθνί καδί ηνπο 

θαη απέθεπγαλ ηελ επαθή κε ηα κάηηα (Hebl, Foster, Mannix & Dovidio, 2002). 

Οη δπζθνιίεο ζηε δνπιεηά, ινηπφλ, βιέπνπκε φηη μεθηλάλε απφ ηελ αξρή γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο, αθνχ κέρξη θαη ε πξφζιεςε είλαη κηα δηαδηθαζία πην πεξίπινθε απφ φηη 

γηα ηνπο εηεξνθπιφθηινπο. ηελ έξεπλα ησλ Horvath θαη Ryan (2003) θνηηεηέο 

θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ βηνγξαθηθά, ζηα νπνία φια ηα πξνζφληα ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα παξέκελαλ ζηαζεξά, θαη ην κφλν πνπ άιιαδε ήηαλ ην θχιν, ε ζειπθφηεηα θαη 

αξξελσπφηεηα, θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έςαρλαλ γηα 

δνπιεηά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη θνηηεηέο λα βαζκνινγήζνπλ πην αξλεηηθά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ νκνθπιφθηινη θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα ιηγφηεξν ζεηηθή εηθφλα 

γηα απηνχο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα εξγαζηαθά πξνζφληα ήηαλ ίδηα κε απηά ησλ 

εηεξνθπιφθηισλ αλδξψλ (Horvath & Ryan, 2003). 

Γηαθξίζεηο έλαληη ησλ νκνθπιφθηισλ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Πνηθίιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο ησλ νκνθπιφθηισλ αλδξψλ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο ζπλάδειθνχο ηνπο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Badgett 

(1995), νη νκνθπιφθηινη άλδξεο πιεξψλνληαη απφ 11 εψο 27% ιηγφηεξν απφ ηνπο 

εηεξνθπιφθηινπο, αζθψληαο ην ίδην επάγγεικα θαη έρνληαο παξφκνηα ηφζν πξνυπεξεζία, 

εθπαίδεπζε, ηθαλφηεηεο φζν θαη ηφπν θαηνηθίαο θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Βadgett, 

1995). Οη νκνθπιφθηινη πιεξψλνληαη ιηγφηεξν ηφζν ζπγθξίλνληαο ηνπο σξηαίνπο ή ηνπο 

εηήζηνπο κηζζνχο φζν θαη ηηο απνδεκηψζεηο. Δλδηαθέξνλ έρεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ελψ 

απηή ε δηάθξηζε ππάξρεη ζε φια ηα επαγγέικαηα, ζε θάπνηα είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή. 

ε επαγγέικαηα φπσο νηθνδνκή, θαζαξηζκφο θαη επηζθεπέο, θαηαζθεπέο θαη εμαγσγέο, 

θαη γεληθφηεξα ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο φπνπ ζεσξείηαη φηη εθηεινχληαη ζπλήζσο απφ 

εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο θαη δελ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε επαθή κε ηνπο πειάηεο, νη 

δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο είλαη αξθεηά κεγάιεο. ε επαγγέικαηα φπσο νη κεηαθνξέο, φπνπ 

ε επαθή κε ηνλ πειάηε απμάλεηαη, ε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο κηζζνχο κεηψλεηαη. ηελ ίδηα 
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ινγηθή, επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πσιήζεηο, 

ζέξβηο θαη πξνεηνηκαζία θαγεηνχ θαη άιια πνπ έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία θαη επαθή κε 

ηνπο πειάηεο, είλαη απηά ζηα νπνία ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

κηζζνχο (Δlmslie & Tebaldi, 2007).  

Σα πνζνζηά ζπρλά αιιάδνπλ, θαζψο πνιιέο κεηαβιεηέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ 

δηάθξηζε, φκσο, δελ ζηακαηάεη λα ππάξρεη. Έηζη ζε πην πξφζθαηεο έξεπλεο, βιέπνπκε φηη 

θαη ε ρψξα ζηελ νπνία εξγάδεηαη ην άηνκν είλαη κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή, αθνχ 

αλάινγα κε ηε ρψξα δηακνλήο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε δηαθνξά ηνπ κηζζνχ 

νκνθπιφθηισλ έλαληη εηεξνθπιφθηισλ ππαιιήισλ. Κνηηψληαο γηα παξάδεηγκα ηελ 

έξεπλα ηνπ Badgett θαη ζπλ. (2007), βιέπνπκε ηα πνζνζηά απηά λα αλεβαίλνπλ θαηά 

πνιχ, θηάλνληαο ζε νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, κέρξη θαη ην 32%, 

δηαθνξάο ζηνπο κηζζνχο ησλ νκνθπιφθηισλ (Badgett, Lau, Sears & Ho, 2007). 

Οι διακρίςεισ μποροφν να πάρουν πολλζσ μορφζσ, όπωσ για παράδειγμα τθσ επιβολισ τθσ 

ετεροκανονικότθτασ. Όταν ζνασ ομοφυλόφιλοσ δεν τθρεί πλιρωσ τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ για 

το πωσ πρζπει να είναι και να ντφνεται ζνασ άνδρασ, γίνεται προςπάκεια ςτο χώρο εργαςίασ 

τουσ αυτό να ελεγχκεί και να ρυκμιςτεί. Στο επόμενο ςτάδιο μπορεί να ζρκει θ απόλυςθ ι θ 

απομόνωςθ. Η αποφυγι φυςικισ επαφισ με τουσ ομοφυλόφιλουσ, ακόμθ κι αν κρίνεται 

απαραίτθτο λόγω τθσ δουλειάσ, θ μθ παροχι βοικειασ και υποςτιριξθσ, θ άρνθςθ ςυνεργαςία 

μαηί τουσ, είναι όλα κακθμερινζσ ςυμπεριφορζσ ομοφοβίασ που λαμβάνουν χώρα ςε 

επαγγελματικά πλαίςια (Skidmore, 2004). 

2.9 Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

Αο εζηηάζνπκε ηψξα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ φπσο είλαη αλακελφκελν ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί έλαλ ιφγν δηάθξηζεο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα, παξά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ην απαγνξεχεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, εδψ θαη ιηγφηεξν 

απφ δχν ρξφληα, έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ζηε ρψξα καο ν λφκνο λ.927/1979, ν νπνίνο ζην άξζξν 

1 πξνβιέπεη ηελ ππεξάζπηζε θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ελαληίνλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάθξηζεο ή παξελφριεζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο 

«φπνηνο µε πξφζεζε, δεκφζηα, πξνθνξηθά ή δηα ηνπ ηχπνπ, µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή µε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή ηξφπν, ππνθηλεί, πξνθαιεί, δηεγείξεη ή πξνηξέπεη ζε πξάμεηο ή 

ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, µίζνο ή βία θαηά πξνζψπνπ ή 
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νκάδαο πξνζψπσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη µε βάζε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηηο 

γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ή ηελ αλαπεξία, θαηά ηξφπν πνπ εθζέηεη ζε 

θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ή ελέρεη απεηιή γηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ησλ σο άλσ πξνζψπσλ, ηηκσξείηαη µε θπιάθηζε ηξηψλ (3) κελψλ έσο ηξηψλ 

(3) εηψλ θαη µε ρξεκαηηθή πνηλή πέληε έσο είθνζη ρηιηάδσλ (5.000 − 20.000) επξψ». ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηα 

νκφθπια δεπγάξηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζην 2015, δίλεηαη ε εηθφλα κίαο 

θνηλσλίαο πνπ θάλεη πξνζπάζεηεο λα θαηαπνιεκεζεί ε νκνθνβία θαη θάζε κνξθήο 

δηάθξηζεο. ζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ εξγαζία, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ πξνζηαηεχνληαη απφ δχν ζεκαληηθέο επξσπατθέο νδεγίεο, τθν Οδεγία 

2000/43/ΔΚ ηνπ 2000 πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ 

αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο θαη ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ 2000 

γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, φπνπ ζπκπιεξψλεη ηελ 

πξψηε θάλνληαο αλαθνξά θαη ζε άιινπο ιφγνπο δηάθξηζεο (φπσο ε ζξεζθεία ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο, εηδηθέο αλάγθεο, ειηθία ή ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο). Οη νδεγίεο απηέο 

αλαθέξνληαη πξνο ηελ εξγαζία ζηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ 

απηναπαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη 

ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναγσγψλ), ζηελ πξφζβαζε 

ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο, ζηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απνιχζεσλ θαη ησλ ακνηβψλ θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα 

νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο 

αζθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηεο νξγαλψζεηο. Οη δχν απηέο νδεγίεο, απνηεινχλ πιένλ κέξνο θαη 

ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, χζηεξα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3304/2005. Έηζη, νξίδνληαη 

θαη εηζάγνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη νξηζκνί βαζηθψλ κνξθψλ δηάθξηζεο, 

πξνζηαηεχνληαη ηα ζχκαηα δηάθξηζεο, δεκηνπξγνχληαη λένη θνξείο θαη δηεπξχλεηαη ην 
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πεδίν παξέκβαζεο ήδε ππαξρφλησλ θνξέσλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζην δηάινγν θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο.  

πκβαίλεη, φκσο, ε επηζπκεηή αιιαγή θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ νκάδσλ απηψλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ νκνθπιφθηισλ; Ή, παξά ηνπο λφκνπο πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα λα ηνπο 

πξνζηαηεχνπλ, νη δηαθξίζεηο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη; Κη φκσο, ε ειιεληθή αγνξά 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεη λα πηνζεηεί ηέηνηεο πξνθαηαιήςεηο. Οη αλνηρηά νκνθπιφθηινη 

άλδξεο θαίλεηαη λα αδηθνχληαη ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ, φζν θαη ζε απηφλ ησλ 

πιεξσκψλ, αθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο άλδξεο, απαηηείηαη λα 

αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα δηαζθαιίζνπλ κία ζπλέληεπμε, ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζε 

απηή. Αθφκα νη απνιαβέο ηνπο είλαη ζπρλά αηζζεηά κηθξφηεξεο, εηδηθά φηαλ ν 

ζπλεληεπμηαζηήο ή ην αθεληηθφ είλαη θαη απηφο άλδξαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ 

πξνθαινχλ έθπιεμε, φκσο, άκα ζθεθηνχκε φηη ε άπνςε πνπ έρνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο 

γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο είλαη αηζζεηά ρεηξφηεξε απφ απηή ηνπ κέζνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε 

(Drydakis, 2007). Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ επξσβαξφκεηξνπ 

γηα ην 2012, φπνπ νη Έιιελεο πνιίηεο έρνπλ απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε αξθεηά πην 

αξλεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Ζ πιεηνςεθία, αλαγλσξίδεη φηη ηα 

νκνθπιφθηια άηνκα πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα δηαθξίζεσλ (απνηειψληαο ζπγθεθξηκέλα ηε 

δεχηεξε πην δηαδεδνκέλε κνξθή δηάθξηζεο) θαη πηζηεχεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

απμήζεηο ηα πεξηζηαηηθά απηά. Σαπηφρξνλα, έλα κεγάιν πνζνζηφ, παξαδέρεηαη φηη δε ζα 

ήζειε έλαλ νκνθπιφθηιν σο εθιεγκέλν πνιηηηθφ ζηελ Διιάδα θαη αλαγλσξίδεη φηη ν 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζα απνηεινχζε αηηία δηάθξηζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, 

αλάκεζα ζε δχν ππνςεθίνπο κε ηηο ίδηεο αθξηβψο ηθαλφηεηεο (Δπξσβαξφκεηξν, 2012). 

2.10 Σξόπνη δηαρείξηζεο ηεο δηάθξηζεο ζε εξγαζηαθνύο ρώξνπο 

Οη δηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο είδακε, κπνξνχλ λα πάξνπλ πνιιέο κνξθέο. 

Μπνξνχλ λα αθνξνχλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο (δηαθξίζεηο φπσο άξλεζε πξφζιεςεο ή 

πξνζθνξά ρακειφηεξνπ κηζζνχ πξφζιεςεο) ή κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ αηφκνπ αθνχ πξνζιεθζεί (άξλεζε πξναγσγήο, αχμεζεο, θ.ά.) (Brown & Ford, 

1977). Δπίζεο, κπνξεί αλ είλαη επίζεκεο (φπσο νη απνθάζεηο πξφζιεςεηο, πξναγσγήο, 
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θά) ή αλεπίζεκεο (φπσο ην θιίκα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε δνπιεηά, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, έιιεηςε ζεβαζκνχ, ερζξηθφηεηα, αγέλεηα) (Chung, 2001). Έρνπκε αλαθέξεη 

παξαδείγκαηα φισλ απηψλ ησλ κνξθψλ. Πψο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ νη νκνθπιφθηινη, 

φκσο, ζε απηά; 

Πψο δηαρεηξίδνληαη, φκσο, νη νκνθπιφθηινη απηέο ηηο δηαθξίζεηο; χκθσλα κε ηνλ Chung 

(2001), ηέζζεξηο είλαη νη ζηξαηεγηθέο φπνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ. Ζ πξψηε είλαη απηή 

ηεο παξαίηεζεο, ρσξίο κάιηζηα λα αλαθέξνπλ ηε δηάθξηζε πνπ ππέζηεζαλ σο ην ιφγν 

γηα απηή ηνπο ηε πξάμε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν δελ κπνξεί λα αληέμεη πιένλ 

απηφ πνπ βηψλεη, αιιά ηαπηφρξνλα δε ζέιεη λα δψζεη ζπλέρεηα, γηα πξνζσπηθνχο ηνπ 

ιφγνπο. Ζ δεχηεξε ηαθηηθή είλαη απηή ηεο ζησπήο. ηαλ ην άηνκν πέθηεη ζχκα 

δηάθξηζεο, επηιέγεη λα κελ θάλεη θάηη γηα απηφ, νχηε λα ην κνηξαζηεί κε θάπνηνλ. 

Αληίζεηα, ην θξαηάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη επηιέγεη λα ζπλερίζεη λα βηψλεη απηή ηε 

θαηάζηαζε ρσξίο λα αληηδξά. Έπεηηα, ππάξρεη ε ηαθηηθή ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

Δδψ, ην άηνκν παίξλεη ηελ απφθαζε λα κνηξαζηεί ηηο άζρεκεο εκπεηξίεο ηνπ κε θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζεσξεί θαηάιιεινπο, είηε είλαη ζπλάδειθνη θαη θίινη, είηε νηθνγέλεηα ή 

θάπνηνο εηδηθφο. Ζ πξάμε ηνπ απηή γίλεηαη κε ζηφρν λα πάξεη δχλακε θαη λα θεξδίζεη 

ππνζηήξημε απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ ψζηε λα αληέμεη ηηο κνξθέο δηάθξηζεο πνπ βηψλεη. Ζ 

ηειεπηαία ηαθηηθή είλαη απηή ηεο αληηκεηψπηζήο, φπνπ ν νκνθπιφθηινο εξγαδφκελνο 

πξνζπαζεί αλ δηαρεηξηζηεί ην ζέκα πνπ πξνέθπςε είηε κε ην ίδηα ην άηνκν πνπ ην 

πξνθαιεί, είηε κε ηνλ πθηζηάκελφ ηνπ, ή θαη κε ηνπο δχν. Ζ ηαθηηθή απηή κπνξεί λα 

πάξεη πνιιέο κνξθέο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηηκάεη λα δξάζεη ην θάζε άηνκν. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί απιά λα αληηθξνχζεη θάπνην ζρφιην ή λα δεηήζεη απφ ην ζπλάδειθν 

πνπ ην έθαλε λα απνινγεζεί, ή κπνξεί λα παξαπνλεζεί ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ, λα 

αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ δηάθξηζεο θαη λα δεηήζεη λα επηιεθζνχλ πξνο απηφ, αθφκε θαη 

λα ιάβεη λφκηκεο δξάζεηο.  

Οη ηαθηηθέο απηέο έρνπλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ην θάζε άηνκν κπνξεί λα αθνινπζεί 

πάλσ απφ κία θάζε θνξά, ή λα μεθηλήζεη κε θάπνηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη 

θάπνηα άιιε (Chung, 2001). 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ε πνηνηηθή. Κξίζεθε σο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο πξνζέγγηζεο γηα ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεχηεθε, ζε κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο, κε ιεπηνκέξεηεο, δίλνληαο 

ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ θάζε μερσξηζηή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μφλν κε 

ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπεηξηψλ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ έλα 

ηφζν ζχλζεην θνηλσληθφ πξφβιεκα. Δπίζεο, ε ακεζφηεηα θαη ε επειημία πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη, ήηαλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, δίλνληαο ην πιενλέθηεκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα επεθηείλνληαη φζν ρξεηάδεηαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο, θαη σο ζπλέπεηα 

λα ηεζνχλ πεξεηαίξσ ζεκαηηθέο απφ απηέο πνπ ππήξραλ εμ αξρήο. 

3.1 Γενληνινγία 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Πξσηνχ μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία, δηαβάζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο, ην νπνίν ηνπο 

ελεκέξσλε γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνπο ππελζχκηδε φηη ε 

δηαδηθαζία ζα καγλεηνζθνπείηαη, δηαζθάιηδε ηελ αλσλπκία ηνπο θαη ηνπο ηφληδε ην 

δηθαίσκα λα κελ απαληήζνπλ θάπνηα εξψηεζε, λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο ή θαη λα 

ζηακαηήζνπλ ηε δηαδηθαζία φπνηε απηνί επηζπκνχζαλ. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ έλα ςεπδψλπκν ηεο αξεζθείαο ηνπ. πλεπψο, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα 

νλφκαηά ηνπο δελ αλαθέξνληαη, αιιά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα ςεπδψλπκα πνπ 

επηιέρζεθαλ. 

3.2 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλωλ  

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία έρνπλ ζπιιερζεί 

κε ηε κέζνδν ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο  θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο , κε εξσηήκαηα πνπ επηιέρζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο. Οη αξρηθέο εξσηήζεηο ήηαλε θνηλέο γηα φινπο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε γεληθά πιαίζηα. Οη εξσηήζεηο απηέο βνεζνχζαλ ζηε γλσξηκία θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπμηαζηή θαη ηνπ 
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ζπλεληεπμηαδφκελνπ. ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο επί 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο, δειαδή ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε θαη ηε παξελφριεζε 

νκνθπιφθηισλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Αξρηθά ήηαλ θνηλέο γηα φινπο θαη έπεηηα πνιιέο 

πξνζαξκφδνληαλ αλάινγα ηα βηψκαηα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη ρσξίδνληαλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, κε βάζε ην αλ ν εθάζηνηε ζπλεληεπμηαδφκελνο ήηαλ αλνηρηά 

νκνθπιφθηινο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ή φρη.   

3.3 Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

Αξρηθά, ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα ήηαλ ε θνηλνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζθνπνχ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

ζειίδεο πνπ αζρνινχληαη κε ΛΟΑΣ (Λεζβίεο, Οκνθπιφθηινη, Ακθηθπιφθηινη, 

Σξαλζέμνπαι) δεηήκαηα θαη απεπζχλνληαη ζην αληίζηνηρν θνηλφ. Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ 

ειάρηζηε, αθνχ κέζα ζηε πάξνδν 2 κελψλ, πξνζπκνπνηήζεθαλ εμαηξεηηθά ιίγα άηνκα, 

απφ ηα απφ ηα νπνία κφλν 2 πξνρψξεζαλ ζηε ζπλάληεζε θαη ζηελ παξαρψξεζε 

ζπλέληεπμεο. Πνιιά άηνκα εκθαλίζηεθαλ δηζηαθηηθά θαη θνβηζκέλα θαη απνθάζηζαλ, 

παξά ηελ αλσλπκία θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξείρε ε δηαδηθαζία, λα κε ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηήλ. πλεπψο, κεηά ηελ εχξεζε ησλ πξψησλ 2 ζπκκεηερφλησλ, πνπ απνηέιεζαλ ηνλ 

βαζηθφ άμνλα, επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο, γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

δείγκαηνο γηα ηελ έξεπλα. 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρξφλν θαη ρψξν πνπ επέιεγαλ 

θάζε θνξά νη ζπκκεηέρνληεο, κε ζθνπφ λα ληψζνπλ άλεηα λα κηιήζνπλ γηα έλα ηφζν 

επαίζζεην ζέκα. Οη ρψξνη απηνί ήηαλ είηε ην ζπίηη ηνπο, είηε ν εξγαζηαθφο ηνπο ρψξνο 

θαη δχν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζε δεκφζην κέξνο ζην θέληξν ηεο πφιεο, κε 

πεξηνξηζκέλε ζπγθέληξσζε θφζκνπ. θνπφο ήηαλ λα βξεζεί έλα ζρεηηθά απνκνλσκέλν 

κέξνο, ζην νπνίν ζα έλησζαλ αζθάιεηα θαη άλεζε, καθξηά απφ νπνηνδήπνηε ζφξπβν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα παξεκπνδίζεη ή λα δπζρεξάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα 

απνζπάζεη ηε πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή 

θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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3.4 Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλωλ  

Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ κηζή ψξα, θαη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν, κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδνληαη, αλαιχνληαη θαη αλαθέξνληαη κνηίβα θαη ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ. Πξφθεηηαη γηα κηα επέιηθηε θαη πνιπδηάζηαηε κέζνδν, πνπ θξίζεθε σο ε 

πην θαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Braun & Clarke, 2006). 

Αξρηθά, κεηά απφ πνιιέο αλαγλψζεηο ησλ απνκαγλεηνθσλήζεσλ, άξρηζαλ λα 

ηνπνζεηνχληαη κηθξνί ηίηινη κε βάζε ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  ηε ζπλέρεηα, νη 

θσδηθνί απηνί κειεηήζεθαλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα, ηε ζπλάθεηα θαη ηελ ζεκαληηθφηεηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αθνχ πξνεγήζεθε επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

 Ζ πξψηε απφ απηέο, ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ή κε ηεο ζεμνπαιηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο 

ψζεζαλ ζηνλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ή λα απνθξχςνπλ ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απνθάιπςεο ή κε. 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζε ηπρφλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζε θαη 

παξελφριεζεο πνπ έρνπλ βηψζεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

 Ζ ηξίηε ζεκαηηθή, εμεηάδεη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

ζπγθεθξηκέλα, θαη ην πσο ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ νη νκνθπιφθηινη εξγαδφκελνη. 

 Σέινο, ε ηέηαξηε ζεκαηηθή, ε νπνία πξνέθπςε κεηά ηε ζπιινγή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, αλαιχεη ην πσο νη ζπκκεηέρνληεο βιέπνπλ νη ίδηνη ην ζεμνπαιηθφ 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ έθθξαζή ηνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ εξγάδνληαη.  

 

3.5 πκκεηέρνληεο 

ηελ έξεπλά καο ζπκκεηείραλ δψδεθα άηνκα, φινη ηνπο νκνθπιφθηινη άλδξεο, ειηθίαο 

21 εψο 44 εηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 29 έηε, πνπ εξγάδνληαη ή εξγάζηεθαλ θάπνηα 



32 
 

ζηηγκή ζηνλ Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Σνκέα. Έγηλε πξνζπάζεηα νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα επί ηνπ ζέκαηνο. Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ην 

ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, θαη θάπνηνη γηα ιφγνπο πνπ 

εμεγνχλ, επέιεμαλ λα κε ην θάλνπλ. 

3.6. Θεκαηηθέο ελόηεηεο 

3.6.Α Γλωζηνπνίεζε ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ –Αίηηα θαη ζπλέπεηεο ηεο 

ζπόθαζεο 

Γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, ην αλ ζα απνθαιχςνπλ ην ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ ζα ηνπο επηθέξεη ηφζν ζεηηθέο 

φζν θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή, είλαη κηα επηινγή πνπ κπνξνχλ λα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, θαη ζπρλά πξέπεη λα γίλεη 

επαλεηιεκκέλα δηφηη ελδέρεηαη νη ζπλάδειθνη ή νη πθηζηάκελνη λα αιιάμνπλ (Sloan & 

Gustavsson, 1998). Αληίζεηα απφ άιιεο κεηνλφηεηεο, φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηνλ λα θξπθηνχλ, φπσο ε θπιή ή ην θχιν, ζηνπο νκνθπιφθηινπο δίλεηαη ε 

επηινγή ηεο γλσζηνπνίεζεο ή φρη, κε φ,ηη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη  

(Gonsiorek, 1993). Απφ ηνπο 12 ζπκκεηέρνληέο καο, νη νρηψ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ 

απνθάιπςε ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπο ζηνπο ρψξνπο φπνπ εξγάδνληαη. Γηα πνηνπο ιφγνπο, 

φκσο, έρνπλ θάλεη απηή ηελ επηινγή; Ο θφβνο ηεο δηάθξηζεο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεηαη. Απηφο ν θφβνο κπνξεί λα αθνξά ην θιίκα 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε, 

αθφκε θαη κηα ελδερφκελε απφιπζε.  

πσο καο αλαθέξεη ν Μαλψιεο (24 εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο 

πεξηνρήο), έλαο απφ ηνπο θφβνπο ηνπ είλαη πσο: «ζα κε θαηαθξίλαλε θαη δε μέξσ κεηά 

πσο ζα αληηδξνύζαλε. Γε μέξσ. Μπνξεί λα κε θάλαλε ζηελ άθξε, λα κελ είρα θαιό θιίκα 

κέζα ζηε δνπιεηά, θαη λα κε επεξέαδε όιν απηό ζηε δνπιεηά κνπ». 

Αληίζηνηρα, ν πχξνο (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. «Μπνξεί λα ην πάξεη „‟νθ, δε κε 
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λνηάδεη‟‟, όκσο ν άιινο κπνξεί λα ην ζρνιηάζεη θαη κεηά λα πάεη θαη πεξαηηέξσ θαη λα ζε 

αθνινπζάεη ζε όιε ηε πνξεία ζνπ». 

ηελ ίδηα ινγηθή, ν Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

θνβάηαη γηα ελδερφκελα νκνθνβηθά πεξηζηαηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ: «Σηε ρώξα καο 

ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιόθηινο, δελ είλαη, σο επί ην πιείζησλ απνδεθηό, από πνιινύο 

αλζξώπνπο. Δηδηθά εδώ ζην (όλνκα πεξηνρήο), είλαη πνιύ θιεηζηή θνηλσλία ώζηε λα 

εθθξάζεηο ηε ζεμνπαιηθόηεηα ζνπ ηόζν ειεύζεξα, ρσξίο λα έρεηο ηνλ παξακηθξό 

ελδνηαζκό. Απηό ήηαλ θπξίσο πνπ κε θξαηνύζε πίζσ. (…) έρσ δερηεί νκνθνβηθέο 

επηζέζεηο, ηηο νπνίεο εληάμεη, έρσ αληηκεησπίζεη, αιιά δε ζα ήζεια θάηη ηέηνην λα ζπκβεί 

ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο». 

Έηζη βιέπνπκε φηη ην άγρνο γηα ελδερφκελεο δηαθξίζεηο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηε κε 

γλσζηνπνίεζε ηεο νκνθπινθηιίαο. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ πνηθίιεο έξεπλεο, 

θαζψο ν δηαξθήο θφβνο φηη ηα νη θαηαζηάζεηο ζα γίλνπλ πην δπζρεξείο γηα απηνχο, άκα ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηά γίλεη αληηιεπηή, ζεκεηψλεηαη ζπρλά σο ν βαζηθφο 

παξάγνληαο απφθξπςεο ηεο νκνθπινθηιίαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (Croteau, 1996). 

Πέξαλ απφ ηηο δηαθξίζεηο, ε παξελφριεζε πνπ βηψλνπλ νη νκνθπιφθηινη είλαη αθφκε κηα 

κεηαβιεηή πνπ αλαινγίδνληαη θαη ηνπο σζεί ζηε ζησπή. Ο εκπαηγκφο, νη απεηιέο, ε 

γειηνπνίεζε, απνηεινχλ κηα θαζεκεξηλφηεηα γηα πνιινχο νκνθπιφθηινπο είλαη φια 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο (Barrett, Lewis & Dwyer, 

2011). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξεη ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο 

πεξηνρήο): «Απιά κπνξεί λα ζθέθηνκαη, μέξεηο, άκα πνύκε θάηη λα γειάζνπκε, θαη πεηάμεη 

έλαο έλα ππνλννύκελν απηνί, όηη ίζσο ην είπαλε γηα εκέλα. Καη δε ζέισ ηώξα λα κπαίλσ 

ζε δηαδηθαζία λα αγρώλνκαη γηα ηέηνηα πξάγκαηα. Δπηιέγσ λα κε ην μέξεη θαλείο θαη λα 

έρσ θαη εγώ ην θεθάιη κνπ ήζπρν». 

Ο θφβνο ηφζν ηεο δηάθξηζεο, φζν θαη ηεο παξελφριεζεο, γίλεηαη θαλεξφο ζηελ απάληεζε 

θαη ηνπ Κσζηαληίλνπ (32 εηψλ, δεκνζηνγξάθνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): «Θα 

έθαλαλ πιάθα καδί κνπ. Μπνξεί θαη λα κε κε πξνζιάκβαλαλ. Ννκίδσ όηη ζσζηά έρσ θάλεη 

θαη δελ ην έρσ πεη». 
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Πέξαλ απφ ην θφβν δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο, ππάξρνπλ πνιιέο αθφκε αηηίεο πνπ 

νδεγνχλ ηνπο νκνθπιφθηινπο ζηελ απφθξπςε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Μπνξεί λα είλαη πνιηηηθνί ιφγνη, ηδενινγηθνί ή πξνζσπηθνί (φηη δελ έρεη ην ζάξξνο λα 

πξνρσξήζεη ζε κία ηέηνηα πξάμε), κπνξεί λα ζεσξείηαη κηα κνξθή ζεβαζκνχ (πξνο ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ αηφκνπ), ίζσο λα πξνθαιείηαη απφ ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ νπζηαζηηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη γηα ιφγνπο αθαηαιιειφηεηαο. 

Οη ιφγνη αθαηαιιειφηεηαο κπνξεί λα είλαη φηαλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη ε απνθάιπςε ζα 

είλαη θάηη αρξείαζην θαη κε ζρεηηθφ κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Ή αθφκα φηαλ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε έλαλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη παξ‟ φιν πνπ 

δνπιεχνπλ κε θάπνηα άηνκα γηα πνιιέο ψξεο θάζε κέξα, ην ηη ζπκβαίλεη ζπίηη ηνπο, δε 

ζπδεηηέηαη πνηέ ζηε δνπιεηά. Δίλαη ηα άηνκα πνπ ζπρλά ζα δηαηππψζνπλ ηδέεο φπσο φηη 

θάλνπλ ζηε πξνζσπηθή ηνπο δσή δελ αθνξά θαλέλαλ θαη ε δνπιεηά είλαη δνπιεηά (Cain, 

1991).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φζσλ αλαθέξακε είλαη ε απάληεζε ηνπ Μάλζνπ (43 εηψλ, 

ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): «Θεσξώ όηη νη ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζελόο, δελ έρνπλε θακία ζρέζε κε ην αλ πξέπεη λα ην πσ ζηνλ άιινλ ή όρη. Δγώ πάλσ 

ζην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο είκαη αλνηρηόο ζηελ έλλνηα όηη, αλ κε ξσηήζεη θάπνηνο, ν 

νπνίνο βέβαηα λα είλαη δηθόο κνπ άλζξσπνο θαη λα ζεσξώ όηη έρσ ππνρξέσζε λα ηνπ ην 

πσ, ζα ηνπ ην πσ. Ξέξσ όηη πνιινί γηα κέλα μέξνπλε. Ίζσο επεηδή, όκσο, κ‟ αγαπάλε, ίζσο 

κπνξεί λα ζεσξνύλ όηη ζα ηνπο πιεγώζσ… ζα πιεγσζώ αλ κνπ πνπλ θάηη, κέλεη εθεί. Καη 

δε κπαίλσ θαη ζηε δηαδηθαζία εγώ λα ην ζπλερίζσ. Γειαδή κέλσ εθεί. Δγώ απηό είκαη, 

απηό κνπ αξέζεη, αιιά δελ ην ζπδεηώ. Ίζσο γηαηί δελ έρεη θάηζεη θάπνηνο λα ην… από ην 

δηθό κνπ πεξηβάιινλ λα κνπ πεη „‟έια λα ην ζπδεηήζνπκε‟ (…) Τν λα πάσ εγώ λα θάλσ 

θάηη κε θάπνηνλ, είλαη πξνζσπηθό κνπ ζέκα, ζα ην θάλσ γηαηί ην γνπζηάξεη θη ν άιινο θαη 

ηειείσζε. Καη θιείλεη εθεί ην ζέκα (…) δελ έρσ ιόγν λα κνηξαζηώ έλα θνκκάηη ηεο δσήο 

κνπ κε θάπνηνλ. Δίηε είλαη ζπλεξγάηεο, είηε είλαη θίινο κνπ.  Δάλ ζέιεη λα ην κνηξαζηώ, ζα 

ην κνηξαζηώ. Αλ δε ην ζειήζεη, δε ζα ην κνηξαζηώ. Γελ ππάξρεη ιόγνο δειαδή. Γειαδή ηνλ 

άιινλ δε ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ηνλ έρεηο θίιν, ή λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ γηαηί πξέπεη λα 

μέξεηο ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Απηό είλαη δηθό ηνπ ζέκα». 
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ηελ απάληεζή ηνπ δηαθξίλνπκε πνιιά απφ ηα αίηηα πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Έρεη 

επηιέμεη λα κελ αλνηρηεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, επεηδή φπσο ιέεη δελ έρεη ππνρξέσζε 

λα ζπδεηήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή. Δπίζεο αλαθέξεηαη θαη ε ζθέςε γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπ, φπσο ηα 

αληηιακβάλνληαη νη ππφινηπνη. 

Έηζη, παξαηεξνχκαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ καο, έρνληαο ην θφβν σο 

θπξίαξρν ζπλαίζζεκα, έρεη νδεγεζεί ζην δηαρσξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη επηιέγνπλ ηε απνζηψπεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ε πξάμε απηή επηθέξεη. Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε, ζην ζεκείν απηφ, αλ 

κε ηελ επηινγή ηνπο απηή, εμαζθαιίδνληαη ηα φζα πηζηεχνπλ φηη πξνζηαηεχνπλ κε ηε 

ζησπή ηνπο. Έλαο απφ ηνπο θφβνπο ησλ νκνθπιφθηισλ είλαη φηη άκα αλνηρηνχλ ζηνλ 

πεξίγπξφ ηνπο, ηφηε ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζα θινληζηεί. Δίλαη 

έλα γεγνλφο φηη πνιινί αλνηρηά νκνθπιφθηινη αλαθέξνπλ φηη νη εηεξνθπιφθηινη 

ζπλάδειθνί ηνπο κπνξεί λα αξλνχληαη ή λα απνθεχγνπλ  λα έρνπλ άκεζε επαθή ή λα 

κηιάλε κε καδί ηνπο ή αθφκα λα αξλνχληαη λα κνηξάδνληαη εγθαηαζηάζεηο, θνηλά κπάληα 

ή θνηλή δηακνλή (Skidmore, 2004). εκαίλεη, φκσο, απηφ φηη ε απφθξπςε ζπκβάιεη 

ζεηηθά ζηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

χκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Μαλψιε (24 εηψλ, βνεζφ γεσπφλνπ, θάηνηθν εκηαζηηθήο 

πεξηνρήο), ζπκβαίλεη ην αληίζεην: «Αλ ην ήμεξαλ θαη άιια άηνκα, ζα ηνπο έιεγα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κε απαζρνινύλε, ζα κνπ δίλαλ ζπκβνπιέο, ζα ήκνπλ θαη πην άλεηνο καδί 

ηνπο. Ναη. Τελ επεξεάδεη (ζ.ζ ηελ πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο). Θα κπνξνύζα 

θαη κε απηά ηα άηνκα από ηε δνπιεηά λα βγαίλνπκε θαη παξα έμσ από ηε δνπιεηά, λα 

θάλακε πεξηζζόηεξε παξέα. Γελ θάλνπκε, ιόγσ απηνύ». 

Πξαγκαηηθά, ην λα θξαηάο θξπθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ ζπγγελείο θαη 

ζπλεξγάηεο, δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε απηά 

ηα άηνκα. Δγείξεη ππνςίεο, θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ράλνπλ ηε 

δηάζεζε πξνζέγγηζεο θαη δεκηνπξγίαο κηαο νπνηαζδήπνηε ζρέζεο. Κάλνπλ ηα άηνκα λα 

θαίλνληαη πην απφκαθξα θαη ιηγφηεξν θνηλσληθά (Herek, 1996).  

Σελ θαηάζηαζε απηή ηελ πεξηγξάθεη αξθεηά θαηαλνεηά ν Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, 

θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): «Κπξίσο ζε δηαιείκκαηα ζηε δνπιεηά, πνπ εληάμεη ζα 
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γίλνπλ θαη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο. Αλ έρεηο κηα ώξα δηάιεηκκα, ζα θάηζεηο λα θαο, λα 

μεθνπξαζηείο, ή δελ έρεη αλνίμεη αθόκε ην καγαδί θαη πξέπεη λα θάλεηο ηελ πξνεηνηκαζία, 

ζα κηιάο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. Πνιιέο θνξέο έρσ δερηεί εξσηήζεηο γηα ηε πξνζσπηθή 

κνπ δσή πνπ δελ κπνξνύζα λα απαληήζσ θαη δεκηνπξγνύζα εξσηεκαηηθά. Πνιιέο θνξέο 

κε έθεξλαλ ζε δύζθνιε ζέζε». 

Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζην λνπ καο, φηη θξαηψληαο κπζηηθφ ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, δε ζεκαίλεη φηη θξχβεηαη κία κφλν πιεξνθνξία, αιιά νηηδήπνηε απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Έηζη, νη θιεηζηά νκνθπιφθηινη, δελ κνηξάδνληαη νχηε ηηο ραξέο θαη ηηο 

ιχπεο πνπ έρεη κηα ξνκαληηθή ζρέζε, ηελ αγσλία γηα θάπνην ξαληεβνχ, ηνλ ελζνπζηαζκφ 

ηνπ έξσηα, ηελ απνγνήηεπζε, ην ζπλαίζζεκα ηνπ λα ληψζεηο γεκάηνο απφ αγάπε, ηε 

ζιίςε ηεο κνλαμηάο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εκπεηξία ή ζεκαληηθή ζηηγκή κε ην 

ζχληξνθφ ηνπο (Herek, 1996). Πφζν αιεζηλή θαη θαιή, ινηπφλ, κπνξεί αλ είλαη κία 

ηέηνηα ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο; Δπηηπγράλεηαη ην φκνξθν θιίκα πνπ επηδηψθνπλ ζαλ 

ζπλέπεηα ηεο κε γλσζηνπνίεζεο; πσο πνιινί ζπκκεηέρνληεο παξαδέρνληαη, φρη 

ηδηαίηεξα.  

πσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξεη ν πχξνο (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο 

αζηηθήο πεξηνρήο), ζε εξψηεζε γηα ην αλ ζα απνθάιππηε ην ζεμνπαιηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ: «Πξνο ην παξόλ όρη. Μπνξεί κεηά, κεηά από 

θάπνηα δηάξθεηα, πνπ ζα ηα γλσξίδσ πεξαηηέξσ, θάπνηα άηνκα από απηά, κπνξεί λαη, 

κπνξεί θαη λαη, όρη ζε όινπο όκσο. Αιιά θαη πάιη ζπάληα. Γε λνκίδσ. Απνθεύγσ γεληθά λα 

θάλσ παξέεο από ηε δνπιεηά γηα απηό ην ιόγν» 

ηελ απάληεζε απηή βιέπνπκε ην εμήο παξάδνμν, ν ζπκκεηέρνληάο καο ηζρπξίδεηαη φηη ν 

κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθαιχςεη ηελ νκνθπινθηιία ηνπ είλαη λα γλσξίζεη θαιχηεξα 

θάπνηα άηνκα απφ ηε δνπιεηά θαη λα αηζζαλζεί άλεηα καδί ηνπο, ελψ ζηελ ίδηα απάληεζε 

παξαδέρεηαη φηη ν ίδηνο απνθεχγεη λα θάλεη παξέεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν, γηα λα 

κε ρξεηαζηεί λα ηνπο κηιήζεη. Δζθεκκέλα δειαδή απνθεχγεη ηε κνλαδηθή ιχζε, 

θάλνληαο θαλεξφ φηη ν θφβνο πνπ αηζζάλεηαη ππεξληθά ηελ επηζπκία λα αλνηρηεί.  

Ο θφβνο είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα (Lerner & Dacher, 2001). Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα 

αλαθεξζεί φηη ε κε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δελ είλαη κηα 
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απφθαζε πνπ θέξλεη εξεκία ζηνπο νκνθπιφθηινπο, αιιά πεξηζζφηεξν αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ έλα αλαγθαίν θαθφ. Ζ πιεηνςεθία, άιισζηε ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη φηη ζα 

ήζειαλ λα είλαη αλνηρηνί κε απηφ ην ζέκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη ζπλζήθεο, φκσο, 

δε ηνπο αθήλνπλ.  

«Αλ ήκαζηαλ ζε κηα άιιε θνηλσλία θαη κπνξνύζα λα ην θάλσ, ζα ην έθαλα», παξαδέρεηαη 

ν Μαλψιεο (24 εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ελψ ν Αλδξέαο 

(28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), ζηελ εξψηεζε αλ ζα ήζειε λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, ζπκπιεξψλεη: «Ναη, ζα ην ήζεια. 

Παληνύ.  Αιιά ηώξα απηό ζπλεπάγεηε αιιαγέο εθαηνληαεηίαο, ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πνιίηε». 

Μεηά απφ απηέο ηηο καξηπξίεο, κία ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ είλαη αλνηρηά 

νκνθπιφθηια είλαη αλαπφθεπθηε. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληέο καο, νη ηξεηο είλαη αλνηρηά 

νκνθπιφθηινη θαη ν έλαο έρεη κηιήζεη ζην αθεληηθφ ηνπ, πνπ είλαη επίζεο έλαο 

νκνθπιφθηινο άλδξαο. Πνηα είλαη ε ζρέζε απηψλ, ινηπφλ, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο; 

Έρεη επεξεαζηεί κε άζρεκν ηξφπν, φπσο ε πιεηνςεθία θνβάηαη;  

«Καζόινπ. Αληηζέησο. Πιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρή πνπ είρα πάεη θαη δελ ήμεξαλ ηίπνηα, 

κηα απιή ζπλαδειθηθή ζρέζε, θαη ηώξα είλαη ιίγν πην θνληά», αλαθέξεη ν Αλδξέαο (28 

εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο). Οη ππφινηπνη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, 

έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ θαη δειψλνπλ φηη ε ζρέζεηο ηνπο δελ επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά 

ιφγσ ηεο απνθάιπςεο.  

Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θάλεη ηνπο νκνθπιφθηινπο λα αηζζάλνληαη πην 

ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη δεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο πνπ νδεγεί 

ζε πην εηιηθξηλείο θαη αλζεθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Drydakis, 2011). 

«Καηαιάβαηλα όηη κπνξεί λα ππάξρεη ξε παηδί κνπ κηα πξνθαηάιεςε γεληθή, αιιά απέλαληη 

ζε εκέλα, πνπ ήκνπλα επζύο απέλαληί ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ νκνθπινθηιία κνπ θαη δελ ήηαλ 

θάηη ακθηζβεηήζηκν ή απξνζδηόξηζην, αδηόξαην. ηαλ βιέπαλ ηελ επζύηεηα, ηε 

ζεβόληνπζαλ πάληα, απηό ήηαλ ην ζπκπέξαζκά κνπ θαη απηό πνπ κε ελζάξξπλε λα είκαη 

αλνηρηόο ζε ζρέζε κε ηελ νκνθπινθηιία κνπ δειαδή», καο νκνινγεί ν Γηψξγνο (28 εηψλ, 

μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), επηβεβαηψλνληαο ηα κέρξη ηψξα επξήκαηα. Ο 

Ζιίαο (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο) ζπκθσλεί ιέγνληαο: «Ίζσο ζε 

θάπνηα δεηήκαηα λα ηελ επεξέαζε. Αιιά μέξεηο όηαλ γλσξηζηείο κεηά θαιά κε θάπνηνπο θαη 
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δνπλ ηη ραξαθηήξαο είζαη θαη δεηο θη εζύ ηη ραξαθηήξαο είλαη ν άιινο, εθεί πιένλ κπαίλνπλ 

άιια δεηήκαηα αλ ζα επεξεάδεηαη ε ζρέζε ζνπ. Γε λνκίδσ όηη απηό επεξεάδεη ζε βάζνο 

ρξόλνπ ηόζν πνιύ». 

Σα πξάγκαηα δελ είλαη πάληα ξφδηλα, θπζηθά, γηα φζνπο έρνπλ κηιήζεη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, αθνχ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο άιιαμε 

πξνο ην ρεηξφηεξν. πσο αλαθέξεη ν Άγγεινο (29 εηψλ, κάγεηξαο, θάηνηθνο αγξνηηθήο 

πεξηνρήο), κφιηο καζεχηεθε ζηε δνπιεηά ηνπ φηη είλαη νκνθπιφθηινο: «Σαλ λα ήηαλ απηνί 

από ηε κία θαη εγώ από ηελ άιιε. Δηδηθά κε ηα δύν αγόξηα πνπ δνύιεπαλ εθεί. Οη ζρέζεηο 

κε ην πνπ ην έκαζαλ θόπεθαλ». Έηζη, ε αιήζεηα θαίλεηαη λα θξχβεηαη θάπνπ ζηε κέζε. 

πσο καο καξηπξάεη ν Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): 

«Έρεη ηύρεη άιια άηνκα λα ζπζθηρζνύλ νη ζρέζεηο ζαο… νη ζρέζεηο καο κέζα από απηό, 

γηαηί ηνπο εκπηζηεύηεθα θαη… θνιιήζακε πεξηζζόηεξν ζαλ παξέα θαη ζαλ άλζξσπνη. Με 

άιινπο έγηλε αθξηβώο ην αληίζεην». Οη ζπλζήθεο, ηα άηνκα πνπ ζα γλσξίζεηο, νη ηδέεο πνπ 

ζα έρνπλ, φια παίδνπλ ην ξφιν ηνπο θαη γηα απηφ θαηαλννχκε αθφκε κία θνξά ηε 

δπζθνιία πνπ θξχβεη ε απφθαζε γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.. 

Ζ πνηφηεηα ρξφλνπ θαη ε επραξίζηεζε πνπ αληινχλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο, είλαη επίζεο 

δχν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε γλσζηνπνίεζε ή κε ηεο ζεμνπαιηθήο 

ηαπηφηεηαο. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

νκνθπιφθηινη φηαλ ζέινπλ λα κελ κηιήζνπλ γηα απηφ ην ζέκα. ιεο απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο απαηηνχλ πξνζπάζεηα, ρξφλν θαη ελέξγεηα απφ κέξνπο ηνπο. Δίλαη 

αλακελφκελν, ινηπφλ, ε έιιεηςή ηνπο λα ζπλεπάγεηαη άλνδν ζηελ επραξίζηεζε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην επάγγεικά ηνπο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πην πνηνηηθή ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, λα πξνσζείηαη έλα πην επράξηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Griffith & Hebl, 

2002) 

Ο Μηράιεο (26 εηψλ, ππάιιεινο supermarket, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ζε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε γλσζηνπνίεζε επεξέαζε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ρξφλνπ ζηε δνπιεηά ηνπο, επαιεζεχεη απηή ηε ζεσξία: «Τελ πνηόηεηα ηνπ ρξόλνπ λαη, 

ζίγνπξα. Γηαηί όηαλ ληώζεηο νηθεία ζε έλα πεξηβάιινλ, παο θαη ρσξίο λα έρεηο δνπιεηά γηα 

λα δεηο ην θίιν ζνπ πνπ δνπιεύεη εθεί πέξα θαη λα ηα πείηε, κπίξη κπίξη, κπίξη κπίξη… Αλ 
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ήκνπλ πην ζθηγκέλνο, απιά δε ζα πέξλαγα  λα θάηζσ κε ηα παηδηά πνπ δνπιεύνπλ εθεί θαη 

λα ηα πνύκε. Ναη, θαη ηελ επραξίζηεζε επεξέαζε. Δθόζνλ ληώζσ πην νηθεία θαη πην 

άλεηα».  

Βιέπνπκε, ινηπφλ, πφζν επίπνλε θαη ηξνκαθηηθή δηαδηθαζία είλαη ε γλσζηνπνίεζε ελφο 

πξνζσπηθνχ ζέκαηνο, ην νπνίν ζα θέξεη ζπλέπεηεο ζηηγκαηηζκνχ θαη θηλδχλνπ. Δίλαη κηα 

απφθαζε πνπ γηα θάπνηνπο ζεσξείηαη πσο δελ έρεη ζσζηή απάληεζε. Φαίλεηαη, φκσο, φηη 

ζπρλά, ε ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή άζρεκσλ εκπεηξηψλ, γίλεηαη απφ κφλε 

ηεο κία επηβιαβήο θαη άζρεκε εκπεηξία, πνπ γελλά ηα πξνβιήκαηα απηά. Ο θάζε 

άλζξσπνο δηαρεηξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απηή ηε θαηάζηαζε, ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηεο θαη ησλ ζχλζεησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη.  

3.6.Β Πηζαλά πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη παξελόριεζεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

Έρνπκε θάλεη ήδε αλαθνξά ζην άξζξν 1 ηνπ λ.927/1979  θαη ζην λ. 3304/2005 πνπ 

ζεζπίζηεθαλ ζηε ρψξα καο, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη θαη ηα νκνθπιφθηια άηνκα, απφ 

πηζαλά πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Ο ζηφρνο απηφο, 

φκσο, επηηεπρζεί, ή παξά ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ζηε λνκνζεζία, ε πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλερίδεη λα είλαη δχζθνιε γηα ηα άηνκα απηά, κε ηηο δηαθξίζεηο λα εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη παξνχζεο θαη ηζρπξέο; 

Έρνληαο σο επίθεληξν ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα μεθηλήζνπκε εμεηάδνληαο ηε ρξνλνινγηθά 

πξψηε δηαδηθαζία, απηή ηεο εχξεζεο εξγαζίαο. ε παγθφζκην επίπεδν νη έξεπλεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμεο, αθνχ δείρλνπλ φηη νη νκνθπιφθηινη άλδξεο αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία απηή, κε ηνπο εξγνδφηεο λα κελ ηνπο πξνζιακβάλνπλ ελψ 

δηαζέηνπλ αθξηβψο ηα ίδηα πξνζφληα κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο. πρλά δελ δέρνληαη νχηε 

λα πξνβνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αιιά αθφκε θαη αλ ην θάλνπλ, νη 

πηζαλφηεηεο λα πξνζιεθζεί έλαο νκνθπιφθηινο έλαληη ελφο εηεξνθπιφθηινπ, κε ηηο ίδηεο 

ηθαλφηεηεο, είλαη κεδακηλέο. Οη αλνηρηά νκνθπιφθηινη, ινηπφλ, θαίλεηαη λα βξίζθνληαη 

έλα βήκα πίζσ απφ ηελ αξρή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, παξά ηε πξνζπάζεηα ίζσο επθαηξηψλ 

(Tilcsik, 2011). 

Ο Μηράιεο (26 εηψλ, ππάιιεινο supermarket, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ είλαη πην δχζθνιν γηα έλαλ νκνθπιφθηιν λα βξεη δνπιεηά, 
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επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα απηά θαη γηα ηε ρψξαο καο: «Γπζηπρώο, θαη ιέσ δπζηπρώο, αλ 

ε νκνθπινθηιία θαίλεηαη, ηόηε λαη. Γειαδή αλ είλαη ζειππξεπήο ή αλ ληύλεηε πην έμαια 

από ηα ζηεξεόηππα πνπ επηθξαηνύλ. Κπξίσο ζηελ Διιάδα, γηαηί γηα ηελ Διιάδα κηιάκε». 

Σν κέξνο πνπ ζα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά, είλαη επίζεο έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα 

αλαινγηζηνχλ. Οη δηαθξίζεηο πνπ δέρνληαη κπνξνχλ λα πιεζχλνπλ ή λα κεησζνχλ ζε 

αξηζκφ, κε βάζε ηε πεξηνρή πνπ αλαδεηνχλ δνπιεηά. Δίλαη κία αιήζεηα φηη ζε αγξνηηθέο 

θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο, ε θαηάζηαζε είλαη πην δχζθνιε γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, 

σζψληαο πνιινχο λα θαηαθχγνπλ ζηε ιχζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην ζπίηη θαη λα 

αλαδεηήζνπλ δνπιεηά ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ή ζε θάπνην αζηηθφ θέληξν (Bell & 

Valentine, 1995). Σνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληέο καο, αλαθέξνπλ φηη ν 

ζεμνπαιηθφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ πνπ αλαδήηεζαλ 

εξγαζία.  

πσο επηβεβαηψλεη ν Άγγεινο (29 εηψλ, κάγεηξαο, θάηνηθνο αγξνηηθή πεξηνρή): «Βαζηθά 

δελ είλαη όηη απνθάζηζα λα πάσ θάπνπ ιόγσ απηνύ. Αιιά απνθάζηζα λα κε κείλσ θάπνπ. 

Σπίηη. Γε ζα έκελα ζηε πόιε κνπ. ινη γλσζηνί, ζπγγελείο… πνηέ. Γε… δε κε ρώξαγε πηα ν 

ηόπνο εθεί». 

Ο Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), επίζεο, παξαδέρεηαη 

επζέσο φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ κεηαθφκηζε ζε αζηηθφ θέληξν κφληκα 

κεηά ηηο ζπνπδέο ήηαλ απηφο. Γελ είλαη εχθνιε ε δσή ζηελ επαξρία. Ο Γηψξγνο (28 εηψλ, 

μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) ιέεη γηα απηφ: «Σηηο κηθξέο πόιεηο, νη Gay είλαη 

πνιύ πεξηζζόηεξν θιεηζηνί. Οπόηε ζα ήηαλ πνιύ πην δύζθνιν λα έρσ γλσξίζεη θάπνηνλ θαη 

λα ηνλ είρα εξσηεπζεί δώληαο ζηελ πεξηνρή κνπ». πλερίδνληαο, βιέπνπκε πσο αθφκε θαη 

ν Μαλψιεο (24 εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ν νπνίνο έρεη 

κείλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ, εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ λα θχγεη, θαζψο εθεί δε κπνξεί λα 

έρεη ηε δσή πνπ ζέιεη: «Αλ είρα επηινγή, ζα έθεπγα ηειείσο από ηελ πεξηνρή κνπ. Θα 

πήγαηλα αιινύ γηα λα κπνξώ λα δήζσ όπσο ζέισ». 

Μία αξθεηά ελδηαθέξνπζα καξηπξία είλαη απηή ηνπ Γηψξγνπ (28 εηψλ, μελαγφο, 

θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), έλαο απφ ηνπο ιίγνπο αλνηρηά νκνθπιφθηινπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ πφιε ηνπ, φπνπ ε κεηέξα ηνπ, θνβνχκελε θάπνηα ελδερφκελε 

δηάθξηζε, ηνπ δήηεζε λα θξχςεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα απφ ηε δνπιεηά ηνπ. 
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Δπηβεβαηψλεηαη έηζη, φηη νη κηθξέο θνηλσλίεο είλαη ιηγφηεξν αλεθηηθέο πξνο ην ζέκα απηφ 

θαη ην άγρνο ηεο δηάθξηζεο ππάξρεη ζε φια ηα κέιε ηνπο. «Μνπ έρεη δεηεζεί από ηε 

κεηέξα κνπ λα πσ ςέκαηα, ζηε δνπιεηά. Σηε εξγαζία κνπ ζηε πόιε κνπ. Γηαηί κία από 

απηέο ηηο δνπιεηέο ήηαλε ζε κηθξή πόιε θαη είρε επαθή πνιύ κε ην θνηλό, νπόηε θνβήζεθε 

όηη ν εξγνδόηεο κνπ κπνξεί λα κελ είλαη ζεηηθόο απέλαληη ζε απηό», ζπκάηαη ν Γηψξγνο 

(28 εηψλ, μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο). 

Οη καξηπξίεο απηέο, πηζηνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, πνπ ζέιεη ηηο 

ζεμνπαιηθέο κεηνλφηεηεο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πφιε θαηαγσγήο ηνπο θαη λα 

θαηεπζχλνληαη πξνο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρεη νξαηή θνηλφηεηα πνπ δξα θαη 

πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Δθεί κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

ειεχζεξα, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα εξσηεπηνχλ, λα θάλνπλ θίινπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, 

λα δηεθδηθήζνπλ απηά πνπ ηνπο αμίδνπλ (Dunne, Prendergast & Telford, 2002). 

Καηά θχξην ιφγν, φηαλ κηιάκε γηα παξελφριεζε ζε ρψξν εξγαζίαο, αλαθεξφκαζηε ζε 

κία επαλαιακβαλφκελε πξάμε ή ηαθηηθή, πνπ απεπζχλεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ππαιιήινπο θαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζθεκκέλε ή κε πξφζεζε ηνπ ζχηε, πξνθαιεί ζε 

απηνχο πνπ απεπζχλεηαη αηζζήκαηα ληξνπήο, ζιίςεο, πξνζβνιήο θαη δπζθνξίαο. Έρνπλ, 

ζρεδφλ πάληα, σο ζπλέπηα ηε δεκηνπξγία ελφο άζρεκνπ θαη κε παξαγσγηθνχ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2011), κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ίδηνπ θαη δηαθνξεηηθνχ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, θαη κπνξεί λα 

απεπζχλεηαη επίζεο πξνο ηνλ νπνηνδήπνηε, αλεμάξηεηα ηεο πςειήο ή ρακειήο ζέζεο πνπ 

θαηέρεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία (Salin, 2001). Σν ζχλεζεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ αηφκσλ πνπ δέρνληαη απηέο ηηο κνξθέο παξελφριεζεο είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα. Σν 

λα κελ είζαη ίδηνο κε ηελ πιεηνςεθία, κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπρλά ζηνρνπνηείηαη. 

Οη ιφγνη πνηθίινη θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνιπάξηζκεο (Vartia, 1996). ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ινηπφλ, είλαη αλακελφκελν φηη 

επηθέξεη πνιχκνξθεο θαη επάξηζκεο κνξθέο παξελφριεζεο. Μία απφ απηέο είλαη ηα 

νκνθνβηθά ζρφιηα, πνπ ππνηηκνχλ θαη πξνζβάινπλ ηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ζεσξνχληαη 

κία απφ ηηο πην θνηλέο κνξθέο παξελφριεζεο (Skidmore, 2004). 

Σα ζρφιηα απηά κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη 

11 απφ ηνπο 12 ζπκκεηέρνληέο καο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ αθνχζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 
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θνξά, παξφκνηα ππνηηκεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηνπο νκνθπιφθηινπο ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο. Δίηε είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινη, είηε φρη, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά 

ζηε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ ζρνιίσλ. Μία κεηαβιεηή πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάδεη είλαη 

ν αξηζκφο ησλ νκνθπιφθηισλ πνπ βξίζθνληαη ζε κία δνπιεηά. πσο καο αλαθέξεη ν 

Ζιίαο (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο), έρεη αθνχζεη ζε φιεο ηνπο ηηο 

δνπιεηέο νκνθνβηθά ζρφιηα, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ηα ζπλάληεζε: «εθεί πνπ ήηαλε θαη ν 

άιινο ζπλάδειθνο νκνθπιόθηινο». 

Αο δνχκε ηψξα, ιίγν πην αλαιπηηθά, θάπνηα ελδεηθηηθά ζρφιηα θαη ηε κνξθή πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Κάπνηα απφ απηά, κπνξεί λα είλαη μεθάζαξα 

πξνζβιεηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο πβξηζηηθή γιψζζα, θαη θάλνληαο επζέσο επίζεζε ζε 

άηνκα κε νκνθπιφθηιν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. πσο καξηπξάεη ν Μαλψιεο (24 

εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), πνπ δελ είλαη αλνηρηά 

νκνθπιφθηινο, πνιιέο θνξέο έρεη αθνχζεη λα ζρνιηάδνπλ «ηη…νη “πνπζηάξεο“ , αο 

πνύκε “πάλε θαη θάλνπλ ην έλα θαη ην άιιν“. “Πάλε θαη γακηνύληαη, απηό δελ είλαη 

θπζηνινγηθό“, ην έλα, ην άιιν. Ξέξεηο ηώξα πσο είλαη ε θνηλσλία καο, απηά ηα ζρόιηα». 

ηελ ίδηα ινγηθή ν Γηψξγνο (28 εηψλ, μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), πνπ είλαη 

αλνηρηά νκνθπιφθηινο,  αλαθέξεη φηη έρεη αθνχζεη παξφκνηα ζρφιηα: «Γεληθά αο πνύκε 

γηα ην όηη “πσ πσ, ηη πξάγκαηα είλαη απηά” θαη „‟δελ είλαη θπζηνινγηθά‟‟ θαη „‟πώο ηα 

αλερόκαζηε‟‟ θαη „‟πνπ πάεη ν θόζκνο‟‟, μέξεηο… απηά ηα θιαζζηθά ηα ζπληεξεηηθά». 

Κάπνηα ζρφιηα, κπνξνχλ λα είλαη επηζεηηθά πξνο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, 

ζρνιηάδνληαο θαη ραξαθηεξίδνληαο ηελ νκνθπινθηιία ηνπο, φρη επζέσο κπξνζηά ηνπο, 

αιιά ελ άγλνηά ηνπο. Αο δνχκε ελδεηθηηθά δχν απφ απηά, γηα παξάδεηγκα, φπσο δειψλεη 

ν Μάλζνο (43 εηψλ, ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): «Έρεη ηύρεη πεξίπησζε αο 

πνύκε, λα είκαη ζε δνπιεηά, λα έξζεη άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη gay, λα θύγεη ινηπόλ απηόο 

γηαηί έγηλε κηα εμππεξέηεζε, εμππεξεηήζεθε αο πνύκε ν άλζξσπνο, θη όηαλ έθπγε λα 

θνπβεληηάδνπκε αο πνύκε γηα κηζή ώξα άζρεκα γηα απηόλ» θαη αληίζηνηρα, φπσο αλαθέξεη 

ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο): «Υπήξμαλ θνξέο,  πνπ 

εξρόηαλ έλαο ζείνο λα πάξεη ην παηδί ηνπ, όρη ν κπακπάο θαη ε κακά, ε, θαη ηνλ θξάδαλε 

όινη εθεί κέζα όηη είλαη πνύζηεο ξε παηδί κνπ, όηη είλαη gay». 
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Άιια, κπνξεί λα είλαη πην άκεζα, φηαλ ην άηνκν είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινο, έρνληαο ηε 

πξφζεζε επίζεζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, βξίζθνληαο φκσο ζαλ βάζε ηε ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο 

αζηηθήο πεξηνρήο) έγηλε ζχηεο κηαο ηέηνηα ιεθηηθήο επίζεζεο, φηαλ θάπνηνο πθηζηάκελνο 

είρε ηελ αθφινπζε αληίδξαζε: «Μνπ είπε όηη “εδώ”, κνπ ιέεη, “ε δσή ζνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη όηη έρεηο άιιεο, ηειείσο άιιεο πεπνηζήζεηο κε όηη έρνπκε εκείο νη 

ππόινηπνη, πόζν κάιινλ κε ηε δνπιεηά ζνπ, ηη κπνξείο λα θάλεηο;”». 

Ζ ηέηαξηε κνξθή ζρνιίσλ, είλαη ε πην δηαδεδνκέλε, ε πην θαηλνκεληθά αζψα θαη γηα ην 

ιφγν απηφ, κία απφ ηηο πην επηθίλδπλεο. Σα νκνθνβηθά αζηεία, ηα αξλεηηθά θαη 

πξνζβιεηηθά ζρφιηα, πνπ θνξάλε ηνλ καλδχα ηνπ ρηνχκνξ θαη πεξλάλε απφ πνιινχο 

απαξαηήξεηα, αιιά πνηέ απφ ηα άηνκα πνπ ζηνρνπνηνχλ. Σν νκνθνβηθφ ρηνχκνξ 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο απφ ηνπο εηεξνθπιφθηινπο γηα λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα 

ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο δεκηνπξγψληαο κία θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ζσκαηηθή απφζηαζε απφ ηνπο ίδηνπο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ζεσξνχλ σο “φρη ηφζν 

άλδξεο”. πρλά ηα αζηεία απηήο ηεο ινγηθήο, ιεηηνπξγνχλ ζαλ θχιαθεο ησλ νξίσλ, πνπ 

θξαηνχλ εθηφο ηεο νκάδαο ηα ιηγφηεξν επηζπκεηά άηνκα (McCan, Plummer & 

Minichiello, 2010).  

Απηή ε θαηάζηαζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Ζιία (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο 

αγξνηηθήο πεξηνρήο): «Οη άλζξσπνη ηα ζπδεηάλε απηά κεηαμύ ηνπο. Κάλνπλε πεγαδάθηα 

θαη παξέεο θαη ζε έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγνύληαη νκάδεο. Αιιά έηζη ζηα 

αλνηρηά κόλν αζηεηάθηα θαη πιάθεο». 

 Σν νκνθνβηθφ ρηνχκνξ είλαη έλα είδνο θπξηαξρίαο πνπ κε ην αζψν παξνπζηαζηηθφ πνπ 

δηαζέηεη,  πιάζεη απφςεηο, ζπλήζεηεο θαη αληηιήςεηο εηξνθαλνληθφηεηαο, εθθξάδνληαο 

ηδέεο πνπ θάπνηνο δε ζα εμσηεξίθεπε επζέσο,  θάλνληαο ηελ νκνθπινθηιία βνξά ζην 

ριεπαζκφ.  Πεξηέρνπλ πξνζβνιέο, αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα 

έληαζεο θαη ππνηίκεζεο πξνο ην δηαθνξεηηθφ, πνπ ην παξνπζηάδνπλ σο θαηψηεξν θαη 

άμην ριεπαζκνχ (McCan, Plummer & Minichiello, 2010).  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε απηή ηελ έξεπλα, αλαθέξνπλ φηη αθνχλε αζηεία 

ζρεηηθά κε ηνπο νκνθπιφθηινπο ζηνπο ρψξνπο φπνπ εξγάδνληαη. Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρεη 

ε δήισζε ηνπ ηνπ Κσζηαληίλνπ  (32 εηψλ, δεκνζηνγξάθνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο 
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πεξηνρήο), φηη αθνχεη ηέηνηα ζρφιηα, αιιά: «Γε ζεσξώ όηη είλαη θάηη παξαπάλσ ηνπ 

θαλνληθνύ. Πέξα από, έηζη, θάπνηα ζρόιηα, κέζα ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα». ηαλ 

ξσηήζεθε πνηα είλαη γηα απηφλ ηα θπζηνινγηθά πιαίζηα, απνθξίζεθε: «Φπζηνινγηθά, 

δειαδή, γηα απηνύο πνπ θάλνπλ αζηεία κε απηό ην ζέκα». Γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, 

δειαδή, ηα πξνζβιεηηθά αζηεία, είλαη κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, θάηη πνπ δελ είλαη 

άμην αληίδξαζεο. Μηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, φκσο, ζεκαίλεη φηη δελ ζα έπξεπε λα 

επεξεάδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θάπνην ηξφπν. Ο Ζιίαο (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο 

αγξνηηθήο πεξηνρήο), έρνληαο ηελ ίδηα άπνςε θαη βιέπνληαο ηα αζηεία απηά, ζαλ ρηνχκνξ 

θαη ζαλ κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ηνλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά, 

παξαδέρεηαη: «Ίζσο, αιιά επεηδή εγώ είκαη θαη άλζξσπνο πνπ δελ αθήλσ λα κε 

επεξεάδνπλ απηά, ηα πξνζπεξλάσ δειαδή πνιύ… δε δίλσ ζεκαζία. Γελ αθήλσ λα κε 

επεξεάζνπλε. Αιιά ην όηη ππάξρνπλε θάπνηεο ζηηγκέο απηνύ ηνπ είδνπο, θαη πάιη ζνπ 

επαλαιακβάλσ ζε ζηπι αζηείνπ θαη πεηξάγκαηνο, λαη ππάξρνπλε». Γίλεηαη έθδειε ζε απηή 

ηελ απάληεζε, ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα κελ ππνθχςεη ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ζηεξηδφκελνο ζην ραξαθηήξα ηνπ. Κάπνηεο θνξέο, παξ‟ φια απηά. Γελ ηα θαηαθέξλεη, 

θαη νη πξνζβνιέο «ζε ζηπι αζηείνπ θαη πεηξάγκαηνο», πνπ αλαθέξεη, ηνλ θαηαβάινπλ.  

Απηή ε κνξθή παξελφριεζεο, δελ αμίδεη λα πξνζπεξλάηαη ρσξίο ηε ζεκαζία πνπ ηεο 

αλαινγεί. Σν ρηνχκνξ έρεη ζπλδπαζηεί κε κεγάια νθέιε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηέο, κπνξεί αλ γίλεη φπιν γηα ην αληίζεην. 

πλαληάηαη απφ ζρνιηθά πεξηβάιινληα, κέρξη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζνιψλνληαο ηα φξηα κεηαμχ αζηείνπ, πεηξάγκαηνο, 

παξελφριεζεο θαη βίαο. Οη επηπηψζεηο απηψλ ησλ αζηείσλ, είλαη ίδηεο κε φιεο ηηο άιιεο 

κνξθέο ιεθηηθήο παξελφριεζεο. Δπεξεάδεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

δέθηεο ησλ πξνζβνιψλ, δεκηνπξγεί θιίκα έληαζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαηάζιηςεο, δπζρεξαίλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ηξνθνδνηεί αηζζήκαηα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί πιήζνο 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, αθνχ ηνπο θάλεη απφκαθξνπο, θαζψο θαη 

λα κελ ππνινγίδνπλ ηελ πγεία ηνπο ζε αλεζπρεηηθφ βαζκφ (McCan, Plummer & 

Minichiello, 2010). 
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Πψο νη ζπκκεηέρνληέο καο, φκσο, έρνπλ αληηκεησπίζεη ηα ζρφιηα απηά; Σν λα πςψζεηο 

ην αλάζηεκά ζνπ θαη λα απαληήζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνζβνιέο κπνξεί λα είλαη απφ 

δχζθνιν εψο επηθίλδπλν θαη ζπρλά κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ κνίξα ζνπ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν (McCan, Plummer & Minichiello, 2010). Οη 

ζπκκεηέρνληέο καο ρσξίζηεθαλ εδψ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. ε απηνχο πνπ 

απνθάζηζαλ λα κε δψζνπλ ζπλέρεηα, θαη επέιεμαλ ηε ζησπή θαη ζε απηνχο πνπ 

απάληεζαλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλαθέξνπλ ηελ ηάμε. ηνπο πξψηνπο αλήθνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηειεί ν Μαλψιεο (24 εηψλ, 

βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο). ηαλ άθνπζε ηα ζρφιηα απηά 

αηζζάλζεθε: «Μεηνλεθηηθά. Γηαηί εγώ ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ ηζάμην κε όινπο, δε ζεσξώ όηη 

είκαη θάηη μερσξηζηό». Παξ‟ φια απηά δελ ππεξαζπίζηεθε ηνλ εαπηφ ηνπ. «Τν αγλόεζα 

θαη έκεηλα ζησπειόο». ηε ζπλέρεηα αηηηνινγεί ηε ζηάζε ηνπ απηή: «Γελ ήζεια λα πάξσ 

ζέζε γηαηί θνβόκνπλ κε θαηαιάβνπλ ηίπνηα θαη γηα κέλα, κελ θαηαιάβνπλ ηελ ηαπηόηεηά 

κνπ, γηα απηό θξάηεζα κηα νπδέηεξε ζέζε».  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ θπξίσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλνηρηεί γηα ην ζεμνπαιηθφ 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Ζιίαο (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, 

θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο). «Δπεηδή εγώ, όπσο ζνπ είπα θαη πξηλ, είκαη αλνηρηόο 

γεληθά άλζξσπνο θαη εθόζνλ ήδε είρα απνθηήζεη κία ζρέζε νηθεηόηεηαο κε απηόλ πνπ 

έθαλε ην αξλεηηθό ζρόιην, ηνπ ηε ιέσ».  

Βέβαηα, απηέο νη δχν θαηεγνξίεο δελ είλαη ρσξίο εμαηξέζεηο. Τπήξμαλ ζπκκεηέρνληεο κε 

γλσζηή ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πνπ είηε επεηδή ζεψξεζαλ ηα ζρφιηα απηά σο 

θάηη θπζηνινγηθφ, είηε επεηδή δε ζέιεζαλ λα δψζνπλ ζπλέρεηα, απνθάζηζαλ λα ηα 

αγλνήζνπλ. πσο θαη λα έρεη, βιέπνπκε φηη νη αληηδξάζεηο πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη 

απφ ην άηνκν θαη ην πσο αληηιακβάλεηαη ηα ζρφιηα απηά, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπο πξνθαινχληαη (McCan, Plummer & Minichiello, 2010). 

πλερίδνληαο, κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεθηηθή 

παξελφριεζε, είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλαθέξνπλ απηά ηα πεξηζηαηηθά. 

Δίλαη νη 11 ζηνπο 12. Σν αλ είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινη, αλ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη κε 

ηνλ εαπηφ ηνπο, αλ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην είδνο ηνπ 
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επαγγέικαηνο, φια απηά δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ. Ση δηαθνξεηηθφ, ινηπφλ, ππάξρεη 

ζηνλ έλα ζπκκεηέρνληα πνπ δειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζρφιηα ζηελ εξγαζία ηνπ; 

Ζ κνλαδηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο ήηαλ ν γεγνλφο φηη ην 

αθεληηθφ ηνπ είλαη επίζεο νκνθπιφθηιν. πλεηδεηνπνηνχκαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο νκνθπιφθηισλ πξνηχπσλ θαη πθηζηακέλσλ ζε έλαλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν, ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ απηνί παξέρνπλ θαη ην ζεηηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ θιίκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη (Chung, 1995). Δπίζεο επηζεκαίλεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ν θάζε ρψξνο λα δηαζέηεη κηα επίζεκε πνιηηηθή κε δηάθξηζεο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ζα εθθξάδεηαη απφ φινπο θαη πξσηίζησο απφ ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαη ζα έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη σο 

επαθφινπζν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο (Chojnacki & Gelberg, 1994). 

Γηθαηνινγείηαη, έηζη, απφιπηα, ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ αηζζάλνληαη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνί καο, φηαλ έρνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο θαη άιια νκνθπιφθηια άηνκα. 

Δίηε δελ είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινη, φπσο ν Μαλψιεο (24 εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, 

θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) , ε ζρέζε κε ηνπο άιινπο νκνθπιφθηινπο δειψλεη πσο 

είλαη: «Αθόκε θαιύηεξα, ήκαζηαλ πην άλεηα, πην δεκέλνη, κνηξαδόκαζηαλ ηα πάληα, ιέγακε 

ηα πάληα», είηε είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινη, φπσο ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, 

θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) θαη αλαθέξεη φηη αηζζάλεηαη πην άλεηα κε νκνθπιφθηινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη δειψλεη πσο ζαθψο ζα ήζειε πεξηζζφηεξνπο. Αληίζηνηρα, ν Μηράιεο 

(26 εηψλ, ππάιιεινο supermarket, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) δειψλεη φηη ην 

γεγνλφο πσο ν ηδηνθηήηεο έρεη ηνλ ίδην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε απηφλ, έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα επράξηζην θαη άλεην θιίκα, πνπ ηνλ έρεη βνεζήζεη πνιχ.  

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη νη κνξθέο δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο, πνιιέο θνξέο κπνξνχλ 

λα μεπεξάζνπλ ηα ζρφιηα, ηα αζηεία θαη ηηο ιεθηηθέο επηζέζεηο, κεηψλνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο πξφζιεςεο, επεξεάδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη βάδνληαο ζε 

θίλδπλν ηελ επαγγεικαηηθή παξνπζία ηνπ θάζε αηφκνπ, νδεγψληαο ζηελ απφιπζε ή ζηελ 

αλαγθαζηηθή παξαίηεζε (Skidmore, 2004; Carpenter, 2008; Smith, 1993). Πεξηζηαηηθά 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηα επξήκαηα απηά, είλαη ηα αθφινπζα. 

Ο Άγγεινο (29 εηψλ, κάγεηξαο, θάηνηθνο αγξνηηθή πεξηνρή), καο πεξηγξάθεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, φηαλ έκαζαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπ 
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πξνζαλαηνιηζκφ. «Σαλ λα ήηαλ απηνί από ηε κία θαη εγώ από ηελ άιιε. Δηδηθά κε ηα δύν 

αγόξηα πνπ δνύιεπαλ εθεί. Οη ζρέζεηο κε ην πνπ ην έκαζαλ θόπεθαλ. πνηε έθαλα 

ζπδήηεζε δε βγήθε θάηη. Πξνζπάζεζα, δειαδή λα θάλσ ηα πξάγκαηα όπσο πξηλ, αιιά 

κάηαηα. Σηα ιόγηα θαλείο δελ είρε πξόβιεκα. ια ήηαλ ζην κπαιό κνπ έιεγαλ. Αιιά δελ 

ήηαλ αιήζεηα. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθή. Δλώ ζηελ αξρή όια ήηαλ κηα ραξά. 

Καη πεγαίλακε θαη γηα θακηα κπύξα κεηά ηε δνπιεηά, θαη ιέγακε θαη ηα αζηεία καο θαη όια, 

κεηά πνπ έκαζαλ, όια απηά θόπεθαλ. Καη δελ ήηαλ ζην κπαιό κνπ, δειαδή,  όπσο κνπ 

έιεγαλ. Δ, ηνλ ηειεπηαίν κήλα απηό κεηαθέξζεθε θαη ζηε δνπιεηά. Η γθξίληα, ην πώο κε 

αληηκεηώπηδαλ. Ξέξεηο… βαζηθά ελώ ήκνπλ πην πάλσ από απηνύο, κνπ κίιαγαλ… ζαλ ην 

ηειεπηαίν ηξνρό ηεο ακάμεο». ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καο παξνπζηάδεηαη πσο ε 

απνθάιπςε ηεο νκνθπινθηιίαο ηνπ θιφληζε ηε ζρέζε πνπ είρε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Ζ ζηάζε ηνπο άιιαμε, ν ζεβαζκφο ράζεθε θαη ην θιίκα απηφ είρε ζνβαξφ αληίθηππν ζηε 

δνπιεηά ηνπ. Ο επαγγεικαηηθφο ρψξνο ππνηίζεηαη φηη είλαη έλα αζθαιέο κέξνο, αιιά γηα 

ηνλ Άγγειν απηφ δελ ίζρπε πηα. «Πεξίκελα ηε κέξα λα ζεθσζώ λα θύγσ. Πεξίκελα πόηε 

ζα ηειεηώζεη ε δνπιεηά λα εξεκίζσ». 

πσο είδακε ν Άγγεινο, εμαηηίαο απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, πεξίκελε ελαγσλίσο λα 

ηειεηψζεη ε δνπιεηά ηνπ. Ο Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), 

φκσο, έπεηηα απφ αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά, πξνηίκεζε ηελ παξαίηεζε. «Δπεηδή κία 

ζπλάδειθόο κνπ ήζειε λα ρσξίζεη έλα δεπγάξη, (…) έξημε ην θηαίμηκν ζε εκέλα (…) επεηδή 

ήηαλ θαη ληόπηα από εθεί πέξα, πνηνλ ζα πηζηέςνπλ; Δκέλα; Τνλ ληόπην ζα πηζηέςνπλε. 

Καη κεηά απνθαιύθζεθε όηη είκαη νκνθπιόθηινο θαη κνπ ην ρηππάγαλε ζαλ “κηιάο θαη εζύ 

πνπ είζαη πνπζηάξα;” . Τη λα πεηο… Σεθώζεθα θη έθπγα». Βιέπνπκε, ινηπφλ, έλα 

πεξηζηαηηθφ φπνπ ε νκνθνβία θαη νη ιεθηηθέο επηζέζεηο, νδήγεζαλ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα 

αθήζεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα αλαδεηήζεη έλα άιιν πεξηβάιινλ. 

Πξνρσξψληαο, ν Κσζηαληίλνο (32 εηψλ, δεκνζηνγξάθνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο 

πεξηνρήο), καο καξηπξάεη φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα, είλαη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ έλαλαληη άιινπ νκνθπιφθηινπ, θαζψο θαη ε ελδερφκελε απφιπζε, 

φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλάδειθνο. «Έβιεπα θαη ην άιιν νκνθπιόθηιν άηνκν όηη ηνπ 

θεξόληνπζαλ άζρεκα. Γε ζα ήζεια λα έρσ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Πεξηπαηθηηθά, ηνλ 
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θνξόηδεπαλ (…) πέξζη, έθπγαλ ηξία άηνκα από ην ζηαζκό. Ο έλαο είλαη νκνθπιόθηινο 

αλνηρηά, ν άιινο είλαη από ηελ Αιβαλία θαη ν άιινο είλαη ζηνλ πνιύ αξηζηεξό ρώξν. Δ, δε 

ζεσξώ ηπραίν όηη έθπγαλ απηά ηα ηξία άηνκα. Δλώ ζα έιεγε θάπνηνο όηη ζε απηήλ ηε 

δνπιεηά, άλζξσπνη κε ηδηαηηεξόηεηεο δηαπξέπνπλ θαη όηη είλαη πνιινί θαη πιεηνςεθία, ίζσο 

λα γίλεηαη ζηελ Αζήλα ή ζε ινηπέο επξσπατθέο ρώξεο, αιιά ζηελ πεξηθέξεηα δε λνκίδσ όηη 

είλαη έηζη ηα πξάγκαηα». 

Έρνπκε αθνχζεη κέρξη ζηηγκήο καξηπξίεο κε ηηο παξελνριήζεηο λα νδεγνχλ ζε δπζρεξέο 

πεξηβάιινλ, ζε παξαίηεζε θαη ζε απνκάθξπλζε απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Έηζη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), έλα 

νκνθνβηθφ θαη ηζαλζθνβηθφ πεξηζηαηηθφ νδήγεζε ζηελ άζρεκε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ 

ην αθεληηθφ θαη ζηελ άκεζε απφιπζή ηνπ. «Δίρε ηύρεη, ζην ξαθάδηθν πνπ δνύιεπα ηελ 

θαινθαηξηλή ζεδόλ, λα έξρνληαη πάξα πνιινί θίινη κνπ θαη γλσζηνί κνπ, επεηδή… ηηο 

κέξεο πνπ δνύιεπα λα είλαη εθεί, λα κνπ θάλνπλ παξέα... Δεε, πνιινί από απηνύο, ή 

αξθεηνί από απηνύο, ήηαλε gay, ή αθόκε θαη Trans, άληξεο πνπ έρνπλ αιιάμεη θύιν. Ήηαλε 

θαη θαινθαηξηλή πεξίνδνο, νπόηε εδώ είλαη ηνπξηζηηθή πόιε, θαη έρσ θαη πνιιέο γλσξηκίεο 

από ην εμσηεξηθό, θαη εηδηθά ζην ζθεληθό όηαλ είρε έξζεη κηα Trans θίιε κνπ ζην καγαδί… 

Δληάμεη, ην αθεληηθό κνπ θαηαιάβαηλε θάπνηα αγγιηθά,  κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη. 

ηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε ηη έγηλε, έδησμε όιε ηελ παξέα κνπ, νη νπνίνη είραλ έξζεη θαη άιιεο 

θνξέο ζην καγαδί θαη ηνπ είραλ αθήζεη αξθεηό θέξδνο γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο καγαδί. Καη 

κε έπηαζε θαη κνπ κίιεζε όρη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πνπ κπνξεί αλ κηιήζεη έλαο εξγνδόηεο 

ζε έλαλ ππάιιειό ηνπ. Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ απνιύζεθα». 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε ειιεληθή θνηλσλία, παξά ηα βήκαηα πνπ κπνξεί αλ θάλεη, δελ 

έρεη θηάζεη αθφκε ζην ζεκείν πνπ πξέπεη ζρεηηθά κε ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ αλζξψπσλ. Οη αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ 

νκνθπινθηιία ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ θαλφλα θαη φρη εμαίξεζε θαη απηφ δηνρεηεχεηαη 

έληνλα ζηα θαζεκεξηλά βηψκαηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, παίξλνληαο κνξθέο δηάθξηζεο 

απφ ηελ πξφζιεςε κέρξη ηελ απφιπζε θαη κνξθέο παξελφριεζεο, απφ ιεθηηθή βία κέρξη 

νκνθνβηθέο επηζέζεηο (Drydakis, 2007; Skidmore, 2004). 
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3.6.Γ πζρέηηζε είδνπο επαγγέικαηνο θαη αλνρήο ζηνπο νκνθπιόθηινπο 

εξγαδόκελνπο 

Δίδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο φηη νη νκνθπιφθηινη ζπλαληάλε ζπρλά νκνθνβηθά 

πεξηζηαηηθά ζην ρψξν πνπ εξγάδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιινί επηιέγνπλ αλ κελ 

θνηλνπνηήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ή άιιεο θνξέο λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα 

επάγγεικα ζην νπνίν δε ζα έρνπλ ζπλαδέιθνπο ή αθεληηθά, λα αλνίμνπλ δειαδή κία δηθή 

ηνπο επηρείξεζε. Μία επηπιένλ ελαιιαθηηθή, είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ ή έλα επάγγεικα πνπ ζεσξείηαη πην θηιηθφ πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σέηνηα 

πεξηβάιινληα αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ νκνθπιφθηισλ ππαιιήισλ (Seidman, 2002). Δίλαη 

πξάγκαηη απηά ηα πεξηβάιινληα ε ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ; Φαίλεηαη πσο φρη, θαζψο νκνθπιφθηινη ππάιιεινη ζε 

θηιηθέο πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο εξγαζίεο, ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά 

δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο, φπσο αζηεία, πξνζβνιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο (Ratti, Dellinger & Williams, 2008). Παξά ηα επξήκαηα απηά, ε 

πεπνίζεζε φηη θάπνηα επαγγέικαηα είλαη πην θηιηθά πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο έλαληη 

άιισλ, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

είλαη ε κνλαδηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθψλεζαλ, ρσξίο νχηε έλαο λα δηαθσλεί. Καη νη 12 πηζηεχνπλ φηη ζε θάπνηεο εξγαζίεο 

νη νκνθπιφθηινη έρνπλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο ρεηξφηεξε.  

Παξά ηε ζπκθσλία ηνπο απηή, δελ ρσξίδνπλ ηα θηιηθά θαη κε θηιηθά επαγγέικαηα κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ν Μαλψιεο (24 εηψλ, βνεζφο γεσπφλνπ, θάηνηθνο 

εκηαζηηθήο πεξηνρήο), δίλεη ην βάξνο ζηε ζνβαξφηεηα θαη ην επίζεκν πξνθίι ηνπ θάζε 

επαγγέικαηνο θαη ζεσξεί φηη: «Αο πνύκε, ζε κηα θαθεηέξηα δε ζα είραλ θαλέλα ζέκα, 

πηζηεύσ. Δλώ ζε κηα πνιπεζληθή, ζα είραλε θάπνην θόκπιεμ». Απφ ηελ άιιε, ν Γηψξγνο 

(28 εηψλ, μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην ηελ 

ζσκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηεί ε θάζε δνπιεηά, θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

θφζκν: «Δπαγγέικαηα ζηα νπνία ππάξρεη θάπνηα πξνθαηάιεςε, πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο 

είηε κε ζσκαηηθή ηθαλόηεηα, πνπ καο ζεσξνύλ ιίγν πην αλάπεξνπο ξε παηδί κνπ ηνπο gay, 

είηε κε επαθή κε ην θνηλό, πνπ απαηηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόηππν λα αθνινπζείο 
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αξξελσπόηεηαο, έθθξαζεο, μέξεηο… ζηηβαξόηεηαο αληξηθήο. Τέηνηνπ είδνπο. Γειαδή γηα 

παξάδεηγκα..ηη λα ζνπ πσ.. εθδνξέαο.  Γειαδή έλα παηδί ην νπνίν ζα πήγαηλε λα θάλεη 

πξαθηηθή ζε έλα…. ρη πξαθηηθή… Να πήγαηλε λα δνπιέςεη θάπνπ πνπ λα κεηαθέξεη 

πξάγκαηα αο πνύκε, θαη ζα ηνπ πνύλε μέξσ γσ „‟είζαη πνύζηεο, δε κπνξείο λα ζεθώζεηο‟‟. 

Πνπ θαη πάιη βέβαηα από ηελ πξάμε, αλ κπνξείο λα ζεθώζεηο, κπνξείο λα ζεθώζεηο, μέξσ 

γσ… είηε είζαη πνύζηεο, είηε είζαη straight, είηε είζαη ηξαλο, είηε είζαη νηηδήπνηε». Ο 

Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), νξίδεη ζαλ αηηία ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ νκνθπιφθηισλ θαη μερσξίζεη ηηο δνπιεηέο πνπ απεπζχλνληαη ζην 

νκνθπιφθηιν θνηλφ: «Φπζηθά (ζ.ζ. ζε θάπνηα επαγγέικαηα είλαη πην εύθνιν). Σε δνπιεηέο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηόλ ηνλ θόζκν, ησλ νκνθπιόθηισλ. Γηαηί από ηε κία όινη νη 

νκνθπιόθηινη ζέινπλ λα γίλνπλ απνδεθηνί από ηελ θνηλσλία, αιιά από ηελ άιιε, όηαλ 

θιείλνληαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή ζε ζπγθεθξηκέλα καγαδηά, απνκνλώλνπλ ηνλ εαπηό 

ηνπο. Οπόηε… είλαη αλάινγα πάιη ζην ηη πεξηβάιινλ εξγαζηαθό ζα έρεηο ηελ εθάζηνηε 

θνξά». Αληίζηνηρα, ν Μάλζνο (43 εηψλ, ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

θηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηνλ Βαζίιε, αιιά ζε πην επξχ πεδίν, θαζψο βάδεη κέζα ζηε 

ζθέςε ηνπ θαη ηα επαγγέικαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο: «Κάπνηνο κπνξεί λα ζνπ 

πεη, όηη “εγώ, αο πνύκε, πνπιάσ ξνύρα, εκέλα κε βνήζεζε”. Αλ ζα πήγαηλα, αο πνύκε, λα 

δνύιεπα ζε έλα θνκκσηήξην, ην λα είκαη νκνθπιόθηινο ζα βνεζνύζε. Γηαηί ζα είρα λα 

θάλσ κε έλα θόζκνο, αο πνύκε, πνπ ζα ήηαλ γπλαίθεο. Τν λα πάσ, αο πνύκε, ζε κία 

νηθνδνκή, δε ζα κε βνεζνύζε». πλερίδνληαο, ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο 

αζηηθήο πεξηνρήο) βάδεη θαη έλαλ αθφκε παξάγνληα, κηιψληαο γηα ηα επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε παηδηά: «Σε πξάγκαηα πην ιεπηά κε ηελ έλλνηα όηη, αλ θεξ εηπείλ είλαη έλαο 

παηδηθόο ζηαζκόο, δε ζα είλαη ηόζν εύθνιν λα επηιέμνπλ έλαλ νκνθπιόθηιν, από κία 

γπλαίθα ή έλαλ straight. Γηαηί ζα πνπλ όηη “ηνπ πάσ ην παηδί κνπ πνπ είλαη κσξό. Τη ζα 

ηνπ θάλεη; Θα ηνλ κπήζεη”, πνιινί ζα ιέλε. Υπάξρεη πνιύ απηόο ν ξαηζηζκόο». Οη 

πνιχκνξθεο απηέο απαληήζεηο, ζπλαληηνχληαη θαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο 

εθθξάδνπλ γεληθφηεξεο απφςεηο, φιεο κε κία δφζε αιήζεηαο, κε βάζε ζην πνπ επηιέγεηαη 

λα γίλεη ε εζηίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Fassinger, 2008; Chung, 1995; Whitam, 1983). 

Παξαηεξνχκε φηη κεηά απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πξάγκαηα 

αξρίδνπλ λα γίλνληαη πην πεξίπινθα, φηαλ βάδνπκε επηπιένλ κεηαβιεηέο θαη φηαλ δεηάκε 

εμήγεζε ηεο απάληεζήο ηνπο. Γεγνλφο πνπ είλαη απφιπηα ινγηθφ, θαζψο απφ εθεί θαη 
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πέξα πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν θαη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη κία 

ζσζηή απάληεζε. Κάπνηα επαγγέικαηα θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο 

νκνθπιφθηινπο, αιιά είλαη απηφ αιήζεηα; Ή απιά έρνπλ πεξηζζφηεξνπο αλνηρηά 

νκνθπιφθηινπο; Καη ε πεξηπηψζεηο απηέο είλαη θαζνιηθέο ή επεξεάδνληαη απφ ηε πφιε, 

ηε ρψξα, ή θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν; Καη αθφκε θαη ζε απηά ηα επαγγέικαηα, ζεκαίλεη 

φλησο απηφ φηη ην πεξηβάιινλ είλαη πην θηιηθφ; Ήδε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

παξαζέζακε ηε καξηπξία ηνπ Ζιία (44 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο), 

φπνπ δήισλε πσο ηα νκνθνβηθά ζρφιηα ήηαλε πεξηζζφηεξα ζηελ εξγαζία φπνπ ππήξραλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαο νκνθπιφθηινο. Άξα θαηαλννχκε ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη πνηθίιεο κεηαβιεηέο (Elliott, 1993; Chung, 

1995; Prince, 1995). 

Αο αξρίζνπκε λα επεμεξγαδφκαζηε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ιίγν πην αλαιπηηθά. Ζ 

πξψηε άπνςε, απηή ηνπ Μαλψιε (24 εηψλ, βνεζφ γεσπφλνπ, θάηνηθν εκηαζηηθήο 

πεξηνρήο), κε ηελ νπνία ήηαλ ζχκθσλνη θαη άιινη ζπλεληεπμηαδφκελνη, ήζειε ηνπο 

ζεξβηηφξνπο λα είλαη έλα επάγγεικα πην επλνεκέλν απφ ηα ππφινηπα. Πνηα είλαη, φκσο, 

ε γλψκε ηνπ Βαζίιε (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) πνπ έρεη 

αζθήζεη απηφ ην επάγγεικα; «ηαλ πεγαίλεηο λα ζνπ πάξνπλ ζπλέληεπμε, λα κηιήζεηο γηα 

ην ηη άιιεο δνπιεηέο έρεηο θάλεη, ηη μέλεο γιώζζεο μέξεηο, αλ αλέθεξεο θάηη ηέηνην (ζ.ζ. όηη 

είζαη νκνθπιόθηινο), πηζηεύσ όηη ζα έραλεο ηε δνπιεηά». Ζ δήισζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπκκεηέρνληαο έρεη ζην ηζηνξηθφ ηνπ θαη κία απφιπζε ιφγσ 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, μεθαζαξίδεη φηη ηειηθά θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη.  

Ο Βαζίιεο (21 εηψλ, ζεξβηηφξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) καο αλέθεξε φηη ηα 

επαγγέικαηα πνπ απεπζχλνληαη ζην νκνθπιφθηιν θνηλφ είλαη πην επλντθά. Ζ άπνςε 

απηή έρεη κηα κεγάιε δφζε αιήζεηαο, γηα απηφ θαη νη νκνθπιφθηινη ζπρλά θαηαθεχγνπλ 

ζε ηέηνηα επαγγέικαηα, φπσο είλαη ηα gay bar (Taub, 1982), νη ζάνπλεο γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο (Tewksbury, 2001), θαζψο θαη πνιιά αθφκε κέξε πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκεία ζπλάληεζεο θαη ζπλαλαζηξνθήο θπξίσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Καη ηα κέξε 

απηά, φκσο, θαίλεηαη λα κελ είλαη ν παξάδεηζνο πνπ πνιινί πηζηεχνπλ, θαζψο 

εξγαδφκελνη εθεί αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο, ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 
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ζηηγκαηηζκνχ, αιιά θαη παιαηφηεξα ερζξηθέο επηζέζεηο ή θαη παξελφριεζε απφ 

αζηπλνκηθνχο (Taub, 1982; D‟Emilio, 1983). 

Ο Μάλζνο (43 εηψλ, ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) εμέθξαζε ηε γλψκε 

πνιιψλ αθφκε, φηαλ απάληεζε πσο ζε δνπιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γπλαηθείν θχιν, 

φπσο πσιεηήο ξνχρσλ, ηα πξάγκαηα ζα είλαη πην εχθνια. ηελ παξαηήξεζε απηή, 

ειέγρνπκε ηα ιεγφκελα ηνπ Γηψξγνπ (28 εηψλ, μελαγφο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), 

πνπ είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινο θαη αλαθέξεη φηη ζε φιε ηνπ ηε δσή, ε κνλαδηθή θνξά 

πνπ ππήξμε ζαλ ζνβαξφ ζέκα ζην επάγγεικά ηνπ ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ήηαλ 

ζηε δνπιεηά πσιεηή ξνχρσλ θαη κάιηζηα ζε κεγάιε αιπζίδα: «Με εμαίξεζε (όλνκα 

θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ) πνπ δνύιεπα ζην νπνίν… εθεί ίζσο ζα κπνξνύζεο λα ην πεηο ελόο 

είδνπο νκνθνβία, ιόγσ ηνπ όηη είλαη ζην ρώξν ηεο κόδαο θαη όινη λνκίδνπλ όηη είλαη 

επλντθό ζηνηρείν γηα ζέλα, δνπιεύνληαο ζην ρώξν ηεο κόδαο, ην λα είζαη νκνθπιόθηινο. 

Δθεί ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά, ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξεί λα ζε θξαηάλε όρη επεηδή είζαη 

θαιόο ζηε δνπιεηά ζνπ, αιιά επεηδή είζαη gay, θαη ηα παο θαιά κε ηα ξνύρα θαη ηαηξηάδεηο 

ζην όιν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο». Ζ πεπνίζεζε απηή, δειαδή, πνπ έρνπλ πνιινί 

ζπλεληεπμηαδφκελνη, είλαη θαη ν ππξήλαο νκνθνβηθήο αληηκεηψπηζεο ζην ρψξν απηφ. 

Τπνηηκψληαο ηελ αμία ηνπ ππαιιήινπ, ζηέθνληαη ζηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

θαηαθξίλνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα ιηγφηεξν επλντθφ πεξηβάιινλ απφ φηη ε θνηλή γλψκε 

ζεσξεί.  

Ο Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), έζεζε ην ζέκα ησλ 

παηδηψλ θαη ηεο δπζθνιίαο ζε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. „λησο, κεγάινο 

αξηζκφο εηεξνθπιφθηισλ εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ ζε επαγγέικαηα φπσο δάζθαινο ή λεπηαγσγφο  (Fassinger, 

2008). Ζ καξηπξία ηνπ Αλδξέα (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), ηα 

επηβεβαηψλεη: «Δίλαη πνιύ πην δύζθνιν (ζ.ζ. λα είζαη νκνθπιόθηινο ζην επάγγεικα ηνπ 

λεπηαγσγνύ). Γηαηί νπζηαζηηθά, ηα παηδηά πνπ δηαπαηδαγσγνύκε εκείο, από 0 εώο 6, ηόηε 

μεθηλάλε ηα πξόηππα γηα απηά. Γειαδή είλαη ε εηθόλα ηνπ ζώκαηνο, γηα ηα ίδηα, ε νπνία 

δηακνξθώλεηαη κέρξη ηα έμη. Γε ζα είλαη κεηά απνδερηό από ηνπο γνλείο, λα ζε απνδερηνύλ 

εζέλα ζαλ εξγαδόκελν, πνπ ζα είζαη νκνθπιόθηινο θαη ζα έρεηο ην παηδί κνπ λα ην 

δηαπαηδαγσγείο. Γηα έλα ρξόλν, ή γηα ηέζζεξα, ή γηα όζν… ζα είλαη ην παηδί θαη εζύ», θαη 
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ζπλερίδεη αλαθέξνληαο ηη ζα ζπλέβαηλε αλ παξαδερόηαλ ηε ζεμνπαιηθόηεηά ζνπ ζε απηό ην 

ρώξν, «ζα ππήξρε θαη δηάθξηζε από ηελ πξντζηακέλε, θαζώο εθείλε απνθαζίδεη πνηνο ζα 

είλαη ν ππεύζπλνο ηεο ηάμεο. Καζώο δνπιεύνπκε έλαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη κηα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δγώ σο ηερλνινγηθήο δηθαηνύκαη απηήλ ηελ άηππε ζέζε 

επζύλεο ζε ζρέζε κε ηελ δεπηεξνβάζκηαο. Αιιά παξόια απηά πηζηεύσ όηη αλ ήμεξε γηα ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα ε πξντζηακέλε κνπ ζα ελεξγνύζε ελαληίνλ κνπ αθόκα θ ζ απηόλ ηνλ 

βαζκό... μέξεηο γηα λα κελ είκαη εγώ ε εηθόλα ησλ παηδαγσγώλ θ θαηά ζπλέπεηα ηνπ 

παηδηνύ ζηαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο. θαζώο ν ππεύζπλνο ηεο ηάμεο είλαη εθείλνο πνπ 

επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο». 

Μία απφ ηηο πην θπξίαξρεο απφςεηο θαη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο δηαρσξηζκνχο ζε 

ζρέζε κε ην είδνο ησλ επαγγεικάησλ, ήηαλ ην δίπνιν θαιιηηερληθά (εζνπνηνί, 

δεκνζηνγξάθνη, παξνπζηαζηέο) έλαληη ησλ έλζηνισλ επαγγεικάησλ (αζηπλνκηθνί, 

ππξνζβέζηεο, ζηξαηησηηθνί). Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καο ηζρπξίζηεθαλ φηη έλαο 

εζνπνηφο ή δεκνζηνγξάθνο ζα έρεη πεξηζζφηεξν επλντθή αληηκεηψπηζε ζηε δνπιεηά ηνπ 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα, ελψ αληίζεηα έλαο αζηπλνκηθφο ή ππξνζβέζηεο, ζα 

έρεη ρεηξφηεξα βηψκαηα.  

Σα θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θεκίδνληαη γηα ηελ ειεπζεξία πλεχκαηνο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απαζρνινχλ. Ζ άπνςε φηη είλαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα αλεθηηθά πξνο ηνπο 

νκνθπιφθηινπο είλαη δηθαηνινγεκέλε, είλαη, φκσο, νξζή;  Σελ γλψκε απηή εθθξάδεη θαη 

ν Άγγεινο (29 εηψλ, κάγεηξαο, θάηνηθνο αγξνηηθή πεξηνρή), αιιά ιίγν κεηά αλαξσηηέηαη: 

«Σίγνπξα αλ είζαη δηάζεκνο εζνπνηόο ή ηξαγνπδηζηήο ίζσο είλαη πην εύθνιν. Αιιά θη εθεί 

δελ είκαη ζίγνπξνο. Θέισ λα πσ, πόζνπο ιέκε όηη είλαη gay θαη θαλείο δε ην παξαδέρεηαη. 

Αλ είλαη εύθνιν εθεί γηαηί απιά δε ην παξαδέρνληαη;».  

Μαξηπξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη νκνθπιφθηινη αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Έλαο κε εηεξνθπιφθηινο εζνπνηφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά απφ ην μεθίλεκά ηνπ, ηε δηαδηθαζία αθξφαζεο, φπνπ έρεη πνιχ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί γηα έλαλ ξφιν. Οη πηζαλφηεηεο απμάλνληαη, άκα θξχςεη ηελ 

νκνθπινθηιία ηνπ, αιιά κεηψλνληαη πάιη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή γίλεη αληηιεπηή. 

Αθφκε θη αλ ν ξφινο αλαθέξεηαη ζε θάπνην νκνθπιφθηιν ραξαθηήξα, ζα πξνηηκεζεί απφ 

ηνπο ζθελνζέηεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο έλαο εηεξνθπιφθηινο εζνπνηφο. Οη απφςεηο πνπ 



54 
 

ππάξρνπλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, επηθξαηνχλ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάκαηνο, θαη ηα 

πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη νκνθνβίαο είλαη κηα θαζεκεξηλφηεηα γηα ηνπο εζνπνηνχο, 

ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο παξνπζηαζηέο (O‟Connell, 2012). Απηή είλαη θαη ε άπνςε 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Κσζηαληίλνπ (32 εηψλ, δεκνζηνγξάθνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο 

πεξηνρήο), πνπ επηβεβαηψλεη: «Δλώ ζα έιεγε θάπνηνο όηη ζε απηήλ ηε δνπιεηά, άλζξσπνη 

κε ηδηαηηεξόηεηεο δηαπξέπνπλ θαη όηη είλαη πνιινί θαη πιεηνςεθία, ίζσο λα γίλεηαη ζηελ 

Αζήλα ή ζε ινηπέο επξσπατθέο ρώξεο, αιιά ζηελ πεξηθέξεηα δε λνκίδσ όηη είλαη έηζη ηα 

πξάγκαηα», θαη έπεηηα ζπκπιεξψλεη «Υπνηίζεηαη όηη ζε απηό ην επάγγεικα ππάξρνπλ 

αξθεηνί. Τώξα γηαηί ζπκβαίλεη, δε μέξσ. Αιιά ην εδώ λα ζε σθειήζεη, δελ ππάξρεη. 

Μάιινλ ζε δπζθνιεύεη θαη ην θξύβεηο θαλνληθόηαηα, όπσο θαη ζην ππόινηπν ηεο 

θνηλσλίαο». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ ε θνηλή γλψκε ζεσξεί σο πην 

ερζξηθά γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σα επαγγέικαηα απηά, φπσο παξαηεξεί θαη ν Μηράιεο 

(26 εηψλ, ππάιιεινο supermarket, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), είλαη: «ππξνζβέζηεο 

ή αζηπλνκηθφο ή ζηξαηησηηθφο, έλζηνινη θπξίσο». Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ε επηινγή 

ηνπ επαγγέικαηνο ελφο αηφκνπ, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε ηηο πεπνηζήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο γηα ην ηη ζα έπξεπε λα επηιέμεη ην άηνκν απηφ (Fassinger, 2008), εηδηθά ζην 

θνκκάηη ησλ έλζηνισλ επαγγεικάησλ, κε ην ηζηνξηθφ δηαθξίζεσλ θαη παξελφριεζεο πνπ 

ηα ζπλνδεχεη (Βorch, 2010; Herek, 1993). Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο καο εμνκνινγείηαη ν 

Μάλζνο (43 εηψλ, ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ελψ ηνπ παξνπζηάζηεθε 

θάπνηα ζηηγκή ε επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ελψ 

ήηαλ θάηη πνπ ήζειε, απνθάζηζε λα ην απνξξίςεη. «Δλαο εθπαηδεπηήο  πνπ εθπαίδεπε ηα 

παηδηά γηα λα κπνπλ ζηε ζρνιή, απηή ε ζρνιή ήηαλ ζηνλ Πόξν, έκελε κε ηελ αδεξθή κνπ 

καδί ζην δηπιαλό ζπίηη θαη γλσξίδνληαλ, είραλε πάξα πνιύ θαιέο ζρέζεηο. Δίρε κηιήζεη, 

ινηπόλ, ηόηε ξε παηδί κνπ, όηη αλ έρεηο θάπνην παηδί, αο πνύκε, πνπ ζέιεη… Γηαηί εθεί πέξα, 

κε ην πνπ ζα έκπαηλεο ζηε ζρνιή πιεξσλόζνπλ θηόιαο. Γειαδή εγώ αλ έκπαηλα ηόηε ζηε 

ζρνιή, ηώξα ζα ήκνπλα ζπληαμηνύρνο. Δίρε θάλεη, ινηπόλ, πξόηαζε ε αδεξθή κνπ, λα γίλεη 

απηό. Δγώ, ινηπόλ, ιόγσ ηνπ όηη, ηεο ηδηαηηεξόηεηάο κνπ, ζεσξνύζα όηη δε ζα κπνξνύζα 

πνηέ λα πάσ ζε θάπνην επάγγεικα πνπ λα ήηαλε ζηξαηησηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Γειαδή ήηαλ 

ε κόλε δνπιεηά πνπ πηζηεύσ όηη δελ πήγα ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηάο κνπ. Έηζη ην πίζηεπα 

ηνπιάρηζηνλ. Ήηαλε ιάζνο, βέβαηα, ε αληίιεςε απηή. Αιιά εγώ απηό πίζηεπα όκσο».  
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Βιέπνπκε, δειαδή, φηη ε δηάθξηζε, κπνξεί λα πάξεη θαη κνξθέο πέξαλ ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ. Δίλαη πηζαλφ, φρη απιά λα απνξξηθζεί θάπνηνο νκνθπιφθηινο γηα θάπνηα 

εξγαζία, ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, αιιά ε νκνθνβία θαη ηα ζηεξεφηππα 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία καο, λα νδεγήζνπλ ην άηνκν απηφ ζην λα απνξξίςεη 

επαγγέικαηα πνπ ζα επηζπκνχζε λα εμαζθήζεη θαη ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ έλα θαιχηεξν 

κέιινλ, βαζηδφκελνο ζην θφβν θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ νκνθπινθηιία ηνπο ζαλ κηα 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν πνπ ζα ήζειαλ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνο εξγαζηαθνί ρψξνη, ιεηηνπξγνχλ κε κία θνπιηνχξα ζρεηηθά 

δηαθνξεηηθή απφ ηα άιια επαγγέικαηα, πνπ δχζθνια αιιάδεη ή ακθηζβεηείηαη θαη 

νξίδεηαη απφ θαζνξηζκέλεο αμίεο πνπ ζπλερψο αλαπαξάγεηαη ζηα κέιε ηεο. Μέζα ζε 

απηνχο, ηνλίδεηαη θαη εληζρχεηαη κε θάζε ηξφπν, ην πξφηππν ηνπ ιεπθνχ, 

εηεξνθπιφθηινπ, ππεξβνιηθά αξξελσπνχ άληξα. Χο ζπλέπεηα, ηα άηνκα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε απηφ ην πξφηππν πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπο ζε απηφλ, θαζψο θαη γηα φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αζηπλνκία, ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ έλα επάγγεικα, αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ έλαο ηξφπνο δσήο. Οη νκνθπιφθηινη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη εππξφζδεθηνη 

ζε απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο, αλ κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο, φηη ν νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, έρνπλ πνιιάθηο ιεηηνπξγήζεη ζαλ κέζσ θαηαπίεζεο πξνο 

ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα (Couto, 2014). Αθφκε θη αλ νη νκνθπιφθηινη αζηπλνκηθνί 

πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ην ζψκα, φπσο αθνζίσζε ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο, πίζηε ζην αζηπλνκηθφ επάγγεικα, θαη θαηαβνιή κεγάιεο 

πξνζπάζεηαο ψζηε λα γίλνπλ ηθαλά θαη ηζφηηκα κέιε, ε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

κπνξεί λα ηνπο θαηαζηήζεη παξείζαθηνπο θαη λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ (Miller, Forest & Jurik, 2003). Ζ ίδηα ινγηθή επηθξαηεί θαη 

ζην ρψξν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο, φπνπ νη νκνθπιφθηινη επηιέγνπλ λα κελ 

αλνηρηνχλ, θαζψο ε θχζε ηεο εξγαζίαο ζεσξνχλ φηη ζα απνδνθίκαδε ην ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ. Μπνξεί ζε ηππηθφ επίπεδν νη δηαθξίζεηο λα κελ είλαη επηηξεπηέο, αιιά 

ζε άηππν, φπσο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή νη ζπκπεξηθνξέο απέλαληί ηνπο, 

απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη κηα πεγή θφβνπ γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σν 

ππξνζβεζηηθφ ζψκα, είλαη έλαο απφ ηνπο ρψξνπο, φπνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 
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ζεσξείηαη απφ ηα κεγαιχηεξα ηακπνχ (Ward & Winstanley, 2006). Απηφ, κπνξεί λα 

θαλεί θαη απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ πχξνπ (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο 

πεξηνρήο), φπνπ ήηαλ ν κνλαδηθφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζηελ εξψηεζε αλ έρνπλ 

ζπδεηεζεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζέκαηα φπσο ε νκνθπινθηιία θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ νκνθπιφθηισλ, απάληεζε θαηεγνξεκαηηθά: «ρη, δελ έρνπκε ζπδεηήζεη, δελ έρνπκε 

κπεη πνηέ ζε απηό ην θνκκάηη…». 

Ο πχξνο (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) ήηαλ εμ αξρήο απφ ηνπο 

πην δηζηαθηηθνχο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, θαη ε ακεραλία ηνπ γηα ην ζέκα πνπ αθνξνχζε 

ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ήηαλ έθδειε θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο. Δπίζεο, ζην θνκκάηη γηα ηελ άπνςε πνπ ζεσξεί φηη έρνπλ νη 

ζπλάδειθνί ηνπ γηα ηελ νκνθπινθηιία, ελψ νη άιινη ζπκκεηέρνληεο απαληνχζαλ ηφζν 

ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθέο απφςεηο, ν πχξνο αλαθέξεη: «Κάπνηνη από ην ρώξν εξγαζίαο 

δε ηνπο ελδηαθέξεη, θάπνηνη είλαη, ηνπο λνηάδεη, δειαδή, γηα πνην ιόγν λα ππάξρεη απηό. 

Καη θαιά δελ είλαη θπζηνινγηθό». Γειαδή απφςεηο, είηε αδηαθνξίαο, είηε απνδνθηκαζίαο.  

Οη απαληήζεηο ηνπ ήηαλ πάληα ζχληνκεο, θάπνηεο κνλνιεθηηθέο, θαη θάλεθε λα είλαη 

απξφζπκνο λα κπαίλεη ζε ιεπηνκέξεηεο, αθνχ έδηλε ηελ εηθφλα ελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηνλ πην απζηεξφ δηαρσξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ δσή. «Απνθεύγσ γεληθά λα θάλσ παξέεο από ηε δνπιεηά γηα απηό ην ιόγν», αλαθέξεη, 

θαη ζηε ζπλέρεηα: «Δπεηδή δελ έρσ θαη παξέεο, δελ μέξνπλ γηα κέλα πνιιά πξάγκαηα…». 

Βιέπνπκε δειαδή, φηη ν ίδηνο πξνθαιεί κία απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε κε γλσζηνπνίεζε 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δελ έρεη ζθνπφ λα ην αιιάμεη ζχληνκα.  

Δλδηαθέξνλ, αθφκα, παξνπζηάδνπλ θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, φπνπ θαίλεηαη λα 

θάζθεη θαη λα αληηθάζθεη. Δλδεηθηηθή, είλαη ε απφθξηζή ηνπ ζην αλ είλαη πην δχζθνιν 

ζηε δνπιεηά ηνπ ππξνζβέζηε ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, ζε ζρέζε κε άιια 

επαγγέικαηα. Με αξθεηή ζηγνπξηά ηζρπξίδεηαη πσο δελ είλαη, ιέγνληαο: «Γηαηί λα είλαη 

πην δύζθνιν; Τη έρεη λα θάλεη; ρη. Δζύ είζαη ζσζηόο κε ηε δνπιεηά ζνπ θαη απηό πνπ παο 

λα θάλεηο, είζαη θαζαξόο ζηε δνπιεηά ζνπ θαη έρεηο θάπνην ζθνπό, έλα ζηόρν ζηε δνπιεηά 

ζνπ, λα ηελ θάλεηο θαη λα ηειεηώζεηο». Μία εξψηεζε κεηά, φκσο, φηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη 

ε ζχγθξηζε ησλ θαιιηηερληθψλ επαγγεικάησλ, κε απηά ησλ έλζηνισλ, θαίλεηαη λα 

αιιάδεη γλψκε: «ρη, δε ζα είλαη ίδηα ε αληηκεηώπηζε. Ίζα ίζα… ζην θνκκάηη ην 
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θαιιηηερληθό ζα είλαη πνιύ θαιύηεξε ε αληηκεηώπηζε ζε ζρέζε κε ην θνκκάηη ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο ή ηνπ ζηξαηνύ. Γηαηί είλαη θαη θαιά πεηζαξρεία θαη πξέπεη λα είζαη “άληξαο” 

θαη θαιά».  

Δίδακε, ινηπφλ, φηη ελψ ε πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ επαγγέικαηα θηιηθά πξνο ηνπο 

νκνθπιφθηινπο είλαη δηαδεδνκέλε, φζν πεξηζζφηεξν αλαιχεηαη ην ζέκα, γίλεηαη θαλεξή 

ε πνιππινθφηεηά ηνπ. Αθφκε θαη ζε απηά ηα θηιηθά επαγγέικαηα, νη καξηπξίεο γηα 

δηαθξίζεηο θαη κνξθέο παξελφριεζεο είλαη ζπρλέο. Δίλαη, επίζεο, ελδηαθέξνλ, φηη ελψ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη δήισζαλ φηη ππάξρεη απηφο ν δηαρσξηζκφο, φινη ηνπο πηζηεχνπλ φηη 

ην επάγγεικα πνπ εμαζθνχλ δελ είλαη ζηα επλντθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο, δηαςεχδνληαο 

έηζη ηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο ησλ ππφινηπσλ. Παξάιιεια, αλ θαη βιέπνπκε φηη θαλέλαλ 

επάγγεικα δελ παξνπζηάδεηαη λα είλαη πην θηιηθφ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα έλζηνια 

επαγγέικαηα έρνπλ κηα πην αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πξνο ηηο ζεμνπαιηθέο κεηνλφηεηεο, 

δεκηνπξγψληαο έλα πην δπζρεξέο θαη πηεζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα άηνκα απηά.  

3.6.Γ Η νκνθπινθηιία κέζα από ηα κάηηα ηωλ νκνθπιόθηιωλ 

Έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ εχξεκα, πνπ πξνέθπςε κεηά ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, είλαη ην πσο νη ίδηνη νη νκνθπιφθηινη αληηιακβάλνληαη ηελ νκνθπινθηιία 

ηνπο θαη ηελ έθθαλζή ηεο ζηα επαγγεικαηηθά πιαίζηα, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δηαθξίζεηο 

πνπ δέρνληαη ιφγσ απηήο.  

Έρεη παξαηεξεζεί, φηη κέιε κηαο νκάδαο φπνπ δέρεηαη δηάθνξεο κνξθέο δηάθξηζεο, 

αλαγλσξίδνπλ απηέο ηηο κνξθέο θαη ηηο αλαθέξνπλ φηαλ κηιάλε γηα ηελ νκάδα ζαλ 

ζχλνιν, αιιά δελ αλαγλσξίδνπλ απηέο ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ φηαλ αλαθέξνληαη 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φπνπ ζπλήζσο ηηο ειαηηψλνπλ θαη ηηο ππνηηκνχλ. Απηή είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ δε γίλεηαη ζπλεηδεηά απφ ηα άηνκα θαη έρεη ζθνπφ ηεο  λα πξνζηαηεχζεη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο απηνεθηίκεζε θαη λα δηαηεξήζεη αλέπαθε ηελ αληίιεςε ειέγρνπ πνπ 

ζεσξνχλ πσο έρνπλ. Καηεγνξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ απνηπρία θαη αγλνψληαο ηε 

κνξθή δηάθξηζεο ή παξελφριεζεο πνπ κπνξεί λα δέρνληαη, ίζσο βιάπηεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο απηνεθηίκεζε, αιιά δηαηεξεί ζην κπαιφ ηνπο θαίξηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία, γεγνλφο πνπ έρεη απνδεηρηεί ςπρνινγηθά επηθεξδέο (Ruggiero & Taylor, 1997). 

Αθφκα, κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απξαμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, απέλαληη ζηα 

πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο (Quinn, Roese, Pennington & Olson, 1999). Σν θαηλφκελν απηφ 
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νλνκάδεηαη αζπκθσλία αηνκηθήο/νκαδηθήο δηάθξηζεο (Ruggiero, Mitchell, Krieger, Marx 

& Lorenzo, 2000). 

Έηζη, εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη πνιινί εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζηελ εξψηεζε αλ 

έρνπλ δερηεί θάπνηα δηάθξηζε ή παξελφριεζε ζηελ εξγαζία ηνπο, έρνπλ απαληήζεη φρη. 

ζν ε ζπλέληεπμε εμειηζζφηαλ, φκσο πξνέθππηαλ πεξηζηαηηθά θαη ησλ δχν θχζεσλ. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα απηνχ καο ην δίλεη ν Θσκάο (29 εηψλ, 

πσιεηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο). ε εξψηεζε γηα ην αλ έρεη πέζεη ζχκα 

νκνθνβηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπο, ε απάληεζε πνπ δίλεη είλαη 

θάζεηε: «ρη, δελ είρα θάηη ηέηνην». Καζψο εμειίζζεηαη ε ζπδήηεζε, φκσο, καο αλαθέξεη 

ην αθφινπζν πεξηζηαηηθφ: «Μία ζπλάδειθόο κνπ ήζειε λα ρσξίζεη έλα δεπγάξη (…), έξημε 

ην θηαίμηκν ζε εκέλα (…) Καη κεηά απνθαιύθζεθε όηη είκαη νκνθπιόθηινο θαη κνπ ην 

ρηππάγαλε ζαλ “κηιάο θαη εζύ πνπ είζαη πνπζηάξα;”. Τη λα πεηο… Σεθώζεθα θη έθπγα». 

Έλα πεξηζηαηηθφ δειαδή, φπνπ δέρηεθε μεθάζαξε ιεθηηθή νκνθνβηθή επίζεζε ζε ζεκείν 

λα πξνηηκήζεη λα αθήζεη ηε δνπιεηά ηνπ. 

Αληίζηνηρα ν πχξνο (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), ζηελ εξψηεζε 

αλ έρεη αληηκεησπίζεη θάπνηα δπζθνιία ζηε δνπιεηά ηνπ ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

νκνθπιφθηινο, απαληάεη κε ζηγνπξηά: «Γηα κέλα δελ έρεη λα θάλεη λνκίδσ. Δγώ 

πξνζσπηθά δελ έρσ αληηκεησπίζεη θάηη». Δλδηαθέξνπζα δήισζε φηαλ ζηελ ίδηα 

ζπλέληεπμε έρεη αλαθέξεη πσο δελ είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινο δηφηη θνβάηαη ηελ 

αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, θνβάηαη επίζεο γηα ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπ, ήηαλ 

παξφλ ζε νκνθνβηθά ζρφιηα θαη πεξηζηαηηθά, απνθεχγεη λα θάλεη παξέεο θαη θίινπο γηα 

ην ιφγν απηφ θαη αλαθέξεη πσο ζην επάγγεικά ηνπ «Δίλαη θαη θαιά πεηζαξρεία θαη πξέπεη 

λα είζαη „‟άληξαο‟‟ θαη θαιά». 

Σν θαηλφκελν αζπκθσλίαο πξνζσπηθήο/αηνκηθήο δηάθξηζεο, κπνξεί επίζεο λα εμεγήζεη 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ θαη αληηιακβάλνληαη πνιινί ζπλεληεπμηαδφκελνη ηα 

νκνθνβηθά ζρφιηα ή πεξηζηαηηθά. Σα αληηκεηψπηζαλ φρη ζαλ κνξθή παξελφριεζεο, αιιά 

ζαλ θάηη θπζηνινγηθφ. πσο αλαθέξεη ν Κσζηαληίλνο (32 εηψλ, δεκνζηνγξάθνο, 

θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ζηελ εξψηεζε αλ έρεη αθνχζεη θάπνηα νκνθνβηθά ζρφιηα 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ: «Ναη, αιιά.. δε ζεσξώ όηη είλαη θάηη παξαπάλσ ηνπ θαλνληθνύ. 

Πέξα από, έηζη, θάπνηα ζρόιηα, κέζα ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα». Οπφηε, ζχκθσλα κε ηνλ 
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Κσζηαληίλν, ηα νκνθνβηθά ζρφιηα θαη αζηεία, είλαη θπζηνινγηθφ λα ππάξρνπλ ζε έλα 

βαζκφ θαη δελ ζεσξείηαη κηα κνξθή παξελφριεζεο, αιιά λννχληαη ζαλ θάηη απνδεθηφ.  

πλερίδνληαο, ζα πεξάζνπκε ζηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, πνπ γηα θάπνηνπο είλαη 

έλα πνιχ απιφ δήηεκα, αιιά φπσο θαίλεηαη γηα πνιινχο απνηειεί κεγάιν ηακπνχ. Γηα 

ηνπο εηεξνθπιφθηινπο είλαη θάηη απηνλφεην. Σν λα θξαηήζεηο ην ρέξη ηεο αγαπεκέλεο 

ζνπ, λα έρεηο ηε θσηνγξαθία ηεο ζην γξαθείν ζνπ, λα κηιήζεηο γηα απηήλ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ, είλαη φια θαζεκεξηλά γεγνλφηα, πνπ δε ηξαβάλε ηελ πξνζνρή θαλελφο 

(Chung, 1995). ηαλ πεξλάκε ζηνπο νκνθπιφθηινπο, φκσο, ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. 

ια απηά ηα απιά θαη θαζεκεξηλά γεγνλφηα, παχνπλ λα είλαη απηνλφεηα. Καη θάπσο 

έηζη, εκθαλίδεηαη κηα ιέμε, πνπ ζπλερψο πξέθππηε ζηε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

κε ην θάζε ζπκκεηέρνληα λα ηεο δίλεη κία δηθή ηνπ ρξνηά. Ζ ιέμε πξνθαιψ. Καηά θχξην 

ιφγν, νη ζπλεληεπμηαδφκελνί καο ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα 

ζπκπεξηθνξά κάιινλ άζρεκε θαη θαηαθξηηέα, πνπ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο εληππψζεηο θαη 

ίζσο ην ελδερφκελν θάπνηαο δηακάρεο. Πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη, φκσο, απηέο πην 

ζπγθεθξηκέλα;  

πσο καο ιέεη ν Θσκάο (29 εηψλ, πσιεηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο): «Τν ηη θάλεη 

πέξα από απηό, αλ δε πξνθαιεί κέζα ζην καγαδί ή νπνπδήπνηε είλαη, είλαη θαζαξά ζέκα 

δηθό ηνπ κεηά. Γε κπνξώ εγώ λα θέξσ ην γθόκελό κνπ θαη λα κπσ κέζα ζην καγαδί ρέξη 

ρέξη. Θα κνπ πνπλ “α, κπξάβν πνπ ήξζεο κε ην γθόκελό ζνπ ρέξη ρέξη ζην καγαδί”; Γε ζα 

ρηππήζεη θαιά». Σν λα θξαηεζεί ρέξη κε ρέξη κε ηε ζρέζε ηνπ, ή λα ηνλ θέξεη ζην κέξνο 

πνπ εξγάδεηαη, ζεσξεί φηη είλαη κηα πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ θαη ν ίδηνο 

αλαγλσξίδεη φηη δελ είλαη απνδεθηή. Θα είρε, άξαγε, ηελ ίδηα ζθέςε, άκα κηινχζακε γηα 

κία εηεξνθπιφθηιε ζρέζε;  

Απφ ηελ άιιε ν Αλδξέαο (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), ζεσξεί φηη 

νη νκνθπιφθηινη πξνθαινχλ φηαλ είλαη «Πνιύ ζειππξεπείο. Κνπληέηαη ν άιινο ζην δξόκν 

θαη ηνλ θνξντδεύνπλ. Καη κηιάκε λαη… γηα πνιύ έληνλε θνξντδία». Άξα θάπνηνο, πνπ 

μεθεχγεη απφ ηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη, λα 

κηιάεη θαη λα θηλείηε έλαο άλζξσπνο κε βάζε ην θχιν ηνπ, είλαη έλαο πξνθιεηηθφο 

άλζξσπνο, πνπ γίλεηαη δέθηεο θνξντδίαο θαη ριεπαζκνχ.  
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Ζ άπνςε ηνπ πχξνπ (25 εηψλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο), είλαη αθφκε 

πην ηδηαίηεξε. ηαλ έγηλε κάξηπξαο νκνθνβηθψλ ζρνιίσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν 

ελαληίνλ άιινπ νκνθπιφθηινπ θαη ξσηήζεθε αλ ελνριήζεθε απφ απηφ, ε απάληεζή ηνπ 

ήηαλ: «ρη ηδηαίηεξα. Γε κε πείξαμε, γηαηί θη εκέλα δε κνπ αξέζεη γεληθά λα δείρλσ έμσ, λα 

πξνθαιώ δειαδή, ην ηη είκαη». χκθσλα κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, δειαδή, ην αλ 

δείρλεηο κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν φηη είζαη νκνθπιφθηινο, ην λα δείρλεηο ην πνηνο είζαη, 

φπσο ιέεη ραξαθηεξίζηεθα, είλαη θάηη ην πξνθιεηηθφ, ην νπνίν δελ ηνλ ελνριεί πνπ 

ζηνρνπνείηαη. αλ νκνθπιφθηινο άλδξαο, βξίζθεη ηε ζπκπεξηθνξά απηή δηθαηνινγεκέλε, 

θαη ζεσξεί πγηέο θαη ζσζηφ ην λα κε δείρλεη κε θαλέλα ηξφπν ην πνηνο πξαγκαηηθά είλαη.  

Μηα ηδέα, πνπ θαίλεηαη λα βξίζθεη ζχκθσλν θαη ηνλ Θσκά (29 εηψλ, πσιεηήο, θάηνηθνο 

εκηαζηηθήο πεξηνρήο), ν νπνίνο δήισλε πεξήθαλνο πνπ δελ εμσηεξηθεχεη ην πνηνο 

πξαγκαηηθά είλαη «…αθνύ δε βγάδσ, ζην καγαδί ηνπ, δε βγάδσ απηό ην πξάγκα. Γε ην 

δείρλσ, δε ην εμσηεξηθεύσ έμσ. Να βγαίλσ θαη λα ην θσλάδσ ηη είκαη». 

Εψληαο ζε έλαλ θφζκν πνπ ζεσξείηαη αθφκε ερζξηθφο πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο, κε ηηο 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη ην ζηηγκαηηζκφ λα έρνπλ θπξίαξρν ξφιν, είλαη ζπρλά 

αλαπφθεπθην γεγνλφο νη νκνθπιφθηινη λα εζσηεξηθεχνπλ ηηο πεπνηζήζεηο απηέο θαη ηα 

ζηεξεφηππα πνπ ηηο ζηεξίδνπλ. Σν απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία, 

πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ζαλ ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο θαη 

ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ελαληίνλ ησλ νκνθπιφθηισλ αλζξψπσλ. πλδέεηαη 

κε ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο (Allen & Oleson, 1999) θαη 

ζεσξείηαη πεγή κφληκνπ άγρνπο θαη πνιιψλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Meyer & Dean, 

1998). 

Σέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληάκε έληνλα ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Θσκά (29 εηψλ, πσιεηήο, 

θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο), πνπ φζνλ αθνξά ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ επηιέγνπλ νη 

νκνθπιφθηινη δειψλεη: «Γειαδή δε κπνξνύλ όινη νη νκνθπιόθηινη λα πάλε λα δνπιέςνπλ 

ζε κία νηθνδνκή. Σαθώο. Οη κηζνί ζα ζεσξήζνπλ όηη ηη ληεθαληάλο, θαη ην ηξηάληα ηηο 

εθαηό ζα ιέεη “απαπα, εγώ δελ κπνξώ λα ην θάλσ απηό ην πξάγκα”» Αλαπαξάγεη, 

δειαδή, κηα θαζαξά ζηεξενηππηθή άπνςε γηα ηελ νκνθπινθηιία, φπνπ ζέιεη ηνπο 

νκνθπιφθηινπο λα κελ ζρεηίδνληαη κε πην παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, θαη κε επίζεο 

ζηεξενηππηθέο θαη εηξσληθέο εθθξάζεηο.  ε άιιε εξψηεζε, αλαθέξεη: «ηαλ είζαη 
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άληξαο νκνθπιόθηινο, πξνθαλώο έρεηο θαη ηα δύν ζηνηρεία κέζα ζνπ, θαιώο ή θαθώο. 

Οπόηε ζνπ βγαίλεη… δειαδή ην αο ην πνύκε γπλαηθείν θνκκάηη, πνπ παιηόηεξα 

αζρνινύληνπζαλ κόλν γπλαίθεο κε design θαη ζρεδηαζκό θαη ρξώκαηα θαη όια απηά, ζνπ 

βγαίλεη ζε αληξηθό». Οπφηε ζχκθσλα κε ην ζπλεληεπμηαδφκελφ καο, ην λα είλαη θάπνηνο 

νκνθπιφθηινο, ζεκαίλεη φηη έρεη κέζα ηνπ έλα γπλαηθείν θνκκάηη, αιιά ζε αληξηθφ 

ζψκα. Μία αθφκε δηαδεδνκέλε ζηεξενηππηθή άπνςε πνπ ζέιεη ηνπο νκνθπιφθηινπο λα 

έρνπλ έληνλα θάπνηα ραξαθηεξίζηεθα πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ην γπλαηθείν θχιν, 

γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη λα κελ είλαη φζν άληξεο είλαη νη εηεξνθπιφθηινη. Πεξλψληαο, 

έπεηηα, ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δνπιεηά ηνπ, πεξηγξάθεη: «Έλαο straight αο ην πνύκε 

άλζξσπνο, δε κπνξεί λα βγάιεη όιε απηή ηε θαινζύλε, ηε ραξά αο ην πνύκε έηζη, πνπ 

βγάδνπκε εκείο νη νκνθπιόθηινη. (…) όινη πξνηηκνύλ εκέλα. Τν ραξνύκελν, ην 

ρακνγειαζηό παηδί. Καη όρη θάπνηνλ, straight (…), πνπ απιά θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη 

ηίπνηα άιιν». Θεσξεί δειαδή, φηη ην λα είζαη εηεξνθπιφθηινο ζπλεπάγεηαη πσο είζαη 

ζνβαξφο θαη ηππηθφο, ελψ ην λα είζαη νκνθπιφθηινο ζεκαίλεη πσο είζαη ραξνχκελνο θαη 

ρακνγειαζηφο.  

Έρνπκε αλαθέξεη φηη νη επηπηψζεηο ηεο νκνθνβίαο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο είλαη πνιιέο 

θαη ζεκαληηθέο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, φζν θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

πγείαο. Έηζη, ην θαηλφκελν αζπκθσλίαο πξνζσπηθήο/αηνκηθήο δηάθξηζεο, καδί κε ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία, νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αζπίδα, 

πξνζπαζψληαο ηα άηνκα λα βγάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο θαη λα 

πηζηέςνπλ φηη φζα αθνχλε θαη βηψλνπλ δελ απεπζχλνληαη ζε απηνχο. Παξάδεηγκα απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη ε δήισζε ηνπ Αλδξέα (28 εηψλ, λεπηαγσγφο, θάηνηθνο αζηηθήο 

πεξηνρήο): «Απηό πνπ βιέπσ είλαη όηη θνξντδεύνπλ ηηο θξαγκέλεο, εγώ ζεσξώ όηη δελ 

είκαη, νπόηε δελ αηζζάλνκαη όηη θνξντδεύνπλ εκέλα». Γηθαηνινγεί ηα νκνθνβηθά ζρφιηα, 

ζεσξψληαο φηη απεπζχλνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ θαη φρη ζην ζχλνιν 

ηνλ νκνθπιφθηισλ. Γηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ απηή ηελ νκάδα, νπφηε πηζηεχεη φηη 

δελ απεπζχλνληαη ζε απηφλ θαη έηζη αηζζάλεηαη πην αζθαιήο.  

Δίδακε, ινηπφλ, φηη νη νκνθπιφθηινη, κεγαιψλνληαο ζε έλαλ εηεξνθαλνληθφ θφζκν, δε 

κπνξνχλ λα κείλνπλ εληειψο αλεπεξέαζηνη απφ ηηο πεπνηζήζεηο απηέο. Έηζη, ζπρλά 

εζσηεξηθεχνπλ απηέο ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη αηζζήκαηα γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, 
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ρσξίο θαη νη ίδηνη πνιιέο θνξέο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ, κε φηη απνηειέζκαηα απηφ 

ζπλεπάγεηαη (Russell & Bohan, 2006). ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ έλαλ 

θαηλνκεληθφ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο ρσξίο ην βάξνο πνπ 

θέξνπλ ε ζηνρνπνίεζε θαη νη δηαθξίζεηο πνπ δέρνληαη, αλαπηχζζνπλ ακπληηθέο ηερληθέο, 

κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην θαηλφκελν αζπκθσλίαο αηνκηθήο/νκαδηθήο δηάθξηζεο.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ ζεζπηζηεί ηφζν ζε επξσπατθφ πιαίζην, φζν θαη εζληθφ, λφκνη 

θαη νδεγίεο φπνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο πνιίηεο απφ πηζαλά πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο θαη 

παξελφριεζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. Έηζη, δίλεηαη ζηα άηνκα απηά, κηα λνκηθή αζπίδα 

ελάληηαο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη έρνπλ πιένλ έλαλ ηξφπν αληίδξαζεο. Οη δηαθξίζεηο, 

φκσο, δε κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ απιά κε ηε ζέζπηζε θάπνηνπ λφκνπ. Αληίζεηα, είλαη 

κηα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Δηδηθά ζε κία ρψξα φπσο ε Διιάδα, φπνπ ηα 

πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά.  

Μία απφ ηηο νκάδεο πνπ δέρεηαη απηέο ηηο δηαθξίζεηο είλαη νη νκνθπιφθηινη, πνπ ελψ 

απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή νκάδα δηαθξίζεσλ, είλαη θαη απφ ηηο ιηγφηεξν 

κειεηεκέλεο, θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ιεηςά. Με ηε παξνχζα κειέηε, έγηλε πξνζπάζεηα λα αθνπζηνχλ ηα άηνκα απηά θαη λα 

κειεηεζνχλ νη εκπεηξίεο θαη νη ζθέςεηο ηνπο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Έηζη, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δψδεθα ζπλεληεχμεηο ζε νκνθπιφθηινπο άλδξεο δηαθφξσλ 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη ειηθηψλ.  

Αξρηθά εμεηάζακε ηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Απφ ηνπο δψδεθα ζπλεληεπμηαδφκελνπο, νη νρηψ δελ ήηαλ 

αλνηρηά νκνθπιφθηινη ζηε δνπιεηά ηνπο, θαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ αλέθεξαλ γηα απηφ ήηαλ 

ν θφβνο γηα πηζαλέο δηαθξίζεηο απέλαληί ηνπο θαη γηα ην κέιινλ ηεο θαξηέξαο ηνπο, 

θαζψο θαη ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζα έρνπλ απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ο ριεπαζκφο, ε γειηνπνίεζε, ε πεξηζσξηνπνίεζε, είλαη φια 

δηθαηνινγεκέλα ελδερφκελα ζην κπαιφ ηνπο, πνπ ηνπο θξαηνχλ απφ ην λα κηιήζνπλ 

αλνηρηά γηα ηελ νκνθπινθηιία ηνπο. Δίδακε, φκσο, φηη ε απφθαζε απηή είλαη έλα δίθνπν 

καραίξη γηα απηνχο, θαζψο λαη κελ εμαζθαιίδνπλ έλα θιίκα αζθάιεηαο, ηαπηφρξνλα 

φκσο δεκηνπξγεί πνιιά άιια πξνβιήκαηα, φπσο ηππηθέο θαη επηθαλεηαθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κφληκν άγρνο γηα ελδερφκελε απνθάιπςε, άζρεκν θιίκα ζηελ 

εξγαζία, θαη άιια. Απφ ηελ άιιε, φζα άηνκα έρνπλ κηιήζεη γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ, αλαθέξνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ρξφλνπ θαη πςειά επίπεδα 



64 
 

επραξίζηεζεο, παξάιιεια είλαη πην πηζαλφ λα πέζνπλ ζχκαηα θάπνηαο άκεζεο ή έκκεζεο 

κνξθήο δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο.  

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηεπηήθακε ην δήηεκα ησλ πεξηζηαηηθψλ δηάθξηζεο θαη 

παξελφριεζεο, πνπ είδακε φηη βξίζθνληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο εξγαζίαο, μεθηλψληαο απφ 

ηελ πξφζιεςε πνπ γίλεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, κε παξάγνληεο λα ηελ 

επεξεάδνπλ κέρξη θαη ηε πφιε πνπ ζα αλαδεηήζεη θάπνηνο δνπιεηά. Σα πεξηζηαηηθά 

παξελφριεζεο είλαη πνηθίια θαη αλαθέξνληαη απφ ζρεδφλ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο, κε φιεο ηηο κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ, απφ ην ριεπαζκφ, ηα 

ζρφιηα, ηα αζηεία θαη ηηο νκνθνβηθέο ιεθηηθέο επηζέζεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο πξφζιεςεο, λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, φπσο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο θαη λα βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ επαγγεικαηηθή παξνπζία ηνπ θάζε 

αηφκνπ, νδεγψληαο ηνπο ζηελ απφιπζε ή ζηελ αλαγθαζηηθή παξαίηεζε. 

ζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ είδνπο ηνπ επαγγέικαηνο, κε ην πφζν θηιηθφ είλαη 

πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο, απηή είλαη κηα άπνςε πνπ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη θαζνιηθά 

απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Παξ‟ φια απηά, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θηάζακε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θάπνην επάγγεικα 

φπνπ ε νκνθπινθηιία λα είλαη απνδεθηή ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

έηζη ε απφιπηε ηζφηεηα κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα, φκσο, θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ θάπνηα επαγγέικαηα, πνπ ιφγσ ηεο απζηεξήο θαη ζπληεξεηηθήο ηνπο θχζεο, 

ηεο ηζηνξίαο ηνπο ζηηο δηαθξίζεηο έλαληη ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ θαζψο θαη ηεο 

εζθεκκέλεο άξλεζήο ηνπο γηα γξήγνξα βήκαηα πξνφδνπ, απνηεινχλ έλα πην δχζθνιν θαη 

πηεζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο πνπ ζα αλαδεηήζνπλ εθεί δνπιεηά.  

Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ελψ νη ίδηνη νη νκνθπιφθηινη αληηιακβάλνληαλ φηη πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ζαλ ζχλνιν, νη ίδηνη ζπρλά δελ αλαγλψξηδαλ φηη δέρνληαη θαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν απηέο ηηο δηαθξίζεηο. Μάιηζηα, ηα πεξηζηαηηθά απηά, ηα ζεσξνχλ σο θάηη 

θπζηνινγηθφ θαη απνδεθηφ θαη δελ ηνπο θάλνπλ θάπνηα εληχπσζε, νχηε εγείξνπλ θάπνηα 

αληίδξαζε. Μεγαιψλνληαο ζε έλαλ εηεξνθαλνληθφ θφζκν, έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν λα 

ζεσξνχλ σο θάηη ζσζηφ ηα πεξηζηαηηθά παξελφριεζεο πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο ζέηνληαη, ζε ζεκείν λα ηνπο ζέηνπλ πιένλ νη ίδηνη ζηνπο εαπηνχο 

ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελαξκνληζηνχλ κε ην ζχλνιν θαη λα κελ “πξνθαιέζνπλ”. 
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Έγηλε, επίζεο θαλεξφ, πσο θάπνηνη έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν, φρη απιά λα ζεσξνχλ ζσζηά 

θάπνηα νκνθνβηθά πεξηζηαηηθά, ζρφιηα θαη αζηεία, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, 

νδεγνχκελε απφ ηελ εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία θαη λα αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα θαη 

κχζνπο ρσξίο θάπνηα ππφζηαζε, ζε κηα κε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ελαξκνληζηνχλ κε 

ην πεξηβάιινλ, λα δηθαηνινγήζνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Σα φζα είπαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, έξρνληαλ ζε ζπκθσλία κε ηελ ήδε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία θαη επηβεβαηψλνπλ πσο νη κνξθέο δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο ππάξρνπλ 

ζηε ρψξα καο ζε κεγάιν βαζκφ, κε πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φπσο παξνπζηάζακε. 

Απφ ηα επξήκαηα απηά, θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηελ Διιάδα, έρνπκε αθφκε πνιχ θαηξφ 

κέρξη αλ θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο εμάιεηςεο ησλ κνξθψλ απηψλ 

δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο. Με πνην ηξφπν, φκσο, ζα κπνξνχζε λα αξρίζεη λα 

βειηηψλεηαη αηζζεηά ε θαηάζηαζε; πσο είδακε, ην πην επράξηζην θαη ελντθφ 

πεξηβάιινλ, ππήξρε ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν φπνπ ην αθεληηθφ ηνπ, είρε ηνλ ίδην 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε απηφλ. Απηφ ην παξείρε αζθάιεηα, ειεπζεξία θαη 

δεκηνπξγνχζε έλα ζεηηθφ θιίκα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Κξίλεηαη θξφληκν, ινηπφλ, λα 

ζεσξήζνπκε φηη ζεκαληηθή αιιαγή ζα ππάξμεη φηαλ αξρίζνπλ λα πιεζαίλνπλ ηα αλνηρηά 

νκνθπιφθηια άηνκα ζε εγεηηθέο ζέζεηο, ή έζησ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 

απηέο, λα πηνζεηήζνπλ ηδέεο θηιηθέο πξνο ηηο νκάδεο πνπ δέρνληαη ζπρλά δηαθξίζεηο θαη 

λα πξνσζήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο απηέο ζην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ν θάζε 

νξγαληζκφο ή εηαηξία, ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ, 

θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ νκνθπιφθηισλ (θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ) θαη λα 

πηνζεηήζεη ηαθηηθέο ππεξάζπηζεο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ηηκσξίαο γηα 

ηνπο ζχηεο νπνηαδήπνηε κνξθήο παξελφριεζεο. Απηφ άιισζηε, δε ζα επλννχζε κφλνλ 

ηνπο νκνθπιφθηινπο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ εηαηξία ζαλ ζχλνιν.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζα ήηαλ, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζηα 

άηνκα απηά, είηε γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνδήπνηε 

πεξηζηαηηθφ ηέηνηαο θχζεο ηνπο ζπκβεί, είηε γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη 

κε αζθάιεηα ζηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, είηε γηα φπνηνλ άιιν ιφγν θξίλνπλ 

απαξαίηεην.  
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Δπηπξνζζέησο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζσζηή ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηε ρψξα καο γηα λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ, ψζηε 

λα μέξνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα γλσξίδνπλ φηη έρνπλ πιένλ ηξφπνπο αληίδξαζεο θαη 

πξνζηαζίαο έλαληη ηεο νπνηαδήπνηε αδηθίαο κε βάζε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ) 

εκείσζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ππήξμαλ απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε νλφκαηα 

πεξηνρψλ, αλζξψπσλ θαη θαηαζηεκάησλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, ηα νλφκαηα 

απηά, φπνπ ήηαλ  δπλαηφλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ςεπδψλπκα, θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο δηαγξάθηεθαλ εληειψο.  

Άγγεινο (29 εηώλ, κάγεηξαο, θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο) 

-Πνιχ σξαία. Με ηη αζρνιείζαη; 

-Δίκαη κάγεηξαο. Γνπιεχσ θπξίσο επνρηαθά, ζε μελνδνρεία…. Έρσ θάλεη δηάθνξεο 

δνπιεηέο, αιιά παιηφηεξα. Πιένλ… ηα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, είκαη ζηε θνπδίλα. 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα ην επάγγεικά ζνπ; Αο πνχκε… είζαη επραξηζηεκέλνο 

απφ απηφ; 

-Ναη, πνιχ. Έρεη ηα θαιά, έρεη θαη ηα θαθά ηνπ, φπσο φια. Αιιά αλ ζνπ αξέζεη λνκίδσ… 

βαζηθά είλαη ηη ζέιεη ν θαζέλαο. Δγψ απφ κηθξφο… δελ είλαη φηη ην είρα φλεηξν ή θάηη 

ηέηνην. Ήκνπλ θαιφο φκσο ζηε θνπδίλα. Καη φηαλ είζαη θαιφο ζε θάηη ζνπ αξέζεη. Έηζη 

θη εγψ. Ξέξεηο… θάλε θάλε… έκαζα θαη πιένλ κνπ αξέζεη.  

-Γε ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο θάηη άιιν δειαδή; 

-Ση άιιν; 

-Οηηδήπνηε, θάπνην άιιν επάγγεικα. 

-ρη… φπσο ζνπ είπα έρσ θάλεη θη άιια. Γνπιεηέο… μέξεηο. εξβηηφξνο, ζε bar, 

delivery, ζε βελδηλάδηθν… αιιά φρη. Μνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλσ ηψξα.  

-Μάιηζηα. Τπάξρεη θάηη πνπ ζα άιιαδεο ζηε ησξηλή ζνπ δνπιεηά; 

-Να άιιαδα; Γε μέξσ… φηη ζέισ; Κάηη ζα άιιαδα. Θα άιιαδα ίζσο ηε πίεζε πνπ έρεη ε 

δνπιεηά απηή θάπνηεο θνξέο. Σν πνιχ άγρνο λα βγνπλ φια φζα πξέπεη, ηηο θσλέο θαη ηε 

γθξίληα πνπ βγαίλνπλ ζπρλά. Αιιά ηα ζπλεζίδεηο θη απηά. 

-Με ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο; Δίλαη θαιή;  
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-Με ηνπο ηψξα ελλνείο; Γηαηί αιιάδσ ζπρλά… Αο πνχκε κε ηνπο ηψξα, είκαη πεξίπνπ 2 

κήλεο καδί… Με ηνπο πξνεγνχκελνπο ήκνπλα 6… 

-Πεο κνπ γηα ηνπο ησξηλνχο γηα αξρή.  

-Δ, κε απηνχο θαιά είλαη. Δληάμεη παηδηά. Γελ έρνπκε θαη πνιιά πνιιά κε θαληαζηείο. 

Αιιά θαιά.  

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ απηή ηε ζρέζε; Θα πξνηηκνχζεο λα είλαη δηαθνξεηηθή; 

-Κνίηα, έρσ δνπιέςεη κε άηνκα πξηλ ρξφληα πνπ έρνπκε θξαηήζεη επαθέο θαη ζήκεξα. 

Σφζν θαιά. Καη έρσ δνπιέςεη κε άηνκα πνπ πέξαλ ηεο δνπιεηάο δελ αιιάδακε θνπβέληα. 

Άξα ην ησξηλφ είλαη εληάμεη… μέξεηο… Βαζηθά βγαίλεη ε δνπιεηά θαιά. Άξα λαη. 

Σππηθά. Δίκαη επραξηζηεκέλνο, δε ςάρλσ θίινπο. Αθνχ ιεηηνπξγεί έηζη, είκαη κηα ραξά.  

-Καηάιαβα. Οη ζπλάδειθνί ζνπ μέξνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Οη ησξηλνί;  

-Ναη. 

-ρη .  

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη γλσξίδεηο άιια άηνκα πνπ λα είλαη νκνθπιφθηια; 

-πσο ζνπ είπα, είκαη εθεί 2 κήλεο ηψξα… Δίλαη έλα παηδί πνπ λνκίδσ είλαη gay. Αιιά 

δελ είκαη ζίγνπξνο. Γεληθά… βαζηθά δε μέξσ. 

-Μάιηζηα. Καη πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ καδί ηνπ; 

-Με ην παηδί απηφ; 

-Ναη. Δλλνψ είζαη ίζσο πην άλεηα καδί ηνπ; Δίζαη φπσο κε φινπο; 

-Γελ ηνλ μέξσ θαη θαιά λα ζνπ πσ… φρη.. φρη.. αλ φινπο. Ναη, ζαλ φινπο.  

- Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην, ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-ηελ ησξηλή φρη θάηη ζνβαξφ. Κάπνηα αζηεία γεληθά… Κάπνηα γηα άηνκα ζηε 

ηειεφξαζε θαη ινηπά .  
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-Αζηεία ζρεηηθά κε νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Ναη, γηα άηνκα πνπ ιίγν πνιχ θαίλεηαη λα είλαη Gay αιιά πνηέ δε ην έρνπλ παξαδερηεί. 

Γηάθνξα, βαζηθά έρσ πξνηηκήζεη λα κελ αζρνινχκαη κε απηά. Δγψ άιισζηε δε θαίλνκαη 

ηφζν, δε πξνθαιψ ζε ηέηνην βαζκφ . 

-Μάιηζηα. Μνπ είπεο ζηελ ησξηλή δνπιεηά φρη. ε θάπνηα πξνεγνχκελε; 

-ηελ πξνεγνχκελε πνπ ήκνπλ… Απηφ είλαη ζέκα. Κνίηα… γεληθά ζηελ πξνεγνχκελε 

ήκνπλ πην αλνηρηφο, πην ραιαξφο. Φαίλνληαλ θαη φινη κηα ραξά εθεί, θαη έηζη είρα 

κηιήζεη ζε θάπνηα άηνκα γηα κέλα. Αιιά δε βγήθε. Γηα απηφ θαη ηψξα είκαη πην 

καδεκέλνο. Γε ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ γηα ζέλα παξαπάλσ πξάγκαηα πέξαλ ηνπ φηη είζαη 

θαιφο ζηε δνπιεηά ζνπ.  

-Ση ελλνείο δε βγήθε; Τπήξμε θάπνηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ζνπ, θάπνην ζρφιην;  

-Βαζηθά… άζρεκε. Γε μέξσ άζρεκε. ρη. Δίλαη… ήηαλ δηαθνξεηηθή. Ξέξεηο, ζαλ λα 

ήηαλ απηνί απφ ηε κία θαη εγψ απφ ηελ άιιε. Δηδηθά κε ηα δχν αγφξηα πνπ δνχιεπαλ 

εθεί. Οη ζρέζεηο κε ην πνπ ην έκαζαλ θφπεθαλ. πνηε έθαλα ζπδήηεζε δε βγήθε θάηη. 

Πξνζπάζεζα, δειαδή λα θάλσ ηα πξάγκαηα φπσο πξηλ, αιιά κάηαηα. ηα ιφγηα θαλείο 

δελ είρε πξφβιεκα. ια ήηαλ ζην κπαιφ κνπ έιεγαλ. Αιιά δελ ήηαλ αιήζεηα. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθή .  

-Θέιεηο κήπσο λα κνπ θέξεηο θάπνην παξάδεηγκα;  

-Βαζηθά απηφ πνπ ζνπ είπα. Δλψ ζηελ αξρή φια ήηαλ κηα ραξά. Καη πεγαίλακε θαη γηα 

θακηα κπχξα κεηά ηε δνπιεηά, θαη ιέγακε θαη ηα αζηεία καο θαη φια, κεηά πνπ έκαζαλ, 

φια απηά θφπεθαλ. Καη δελ ήηαλ ζην κπαιφ κνπ, δειαδή,  φπσο κνπ έιεγαλ. Δ, ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα απηφ κεηαθέξζεθε θαη ζηε δνπιεηά. Ζ γθξίληα, ην πψο κε αληηκεηψπηδαλ. 

Ξέξεηο… βαζηθά ελψ ήκνπλ πην πάλσ απφ απηνχο, κνπ κίιαγαλ… ζαλ ην ηειεπηαίν 

ηξνρφ ηεο ακάμεο.  

-Δζχ πψο ην αληηκεηψπηζεο απηφ; 

-Πξνζπάζεζα λα ην αγλνήζσ. Δγψ είκαη θαιφο ζηε δνπιεηά κνπ. Αλ είραλ απηνί 

πξφβιεκα αο ην έιπλαλ. Αιιά ηψξα μεθηλάσ αιιηψο. Σν θιίκα απηφ δε ζα ην 

μαλαθηηάμσ εδψ. Δδψ πνπ είκαη ηψξα. ε δνπιεηά δνπιεηά θαη ηέινο .  
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-Μάιηζηα. Έρεηο κήπσο ζπδεηήζεη πνηέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ 

νκνθπινθηιία γεληά;  

-ρη. Γελ έηπρε.  

-Πνηα πηζηεχεηο φηη ζα ήηαλ ε άπνςή ηνπο πάλσ ζην ζέκα; 

-Οη.. απηνί ηψξα, δε μέξσ. Γε μέξσ. Οη άιινη, ζα έιεγα φηη ζα ήηαλ θαηά. 

-Μάιηζηα. Πηζηεχεηο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-Ση ελλνείο λα είλαη δηαθνξεηηθφ; 

-Δλλνψ αλ είλαη ην ίδην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο ζαλ κάγεηξαο θαη ζαλ… θάπνην 

άιιν επάγγεικα. Αλ δειαδή… 

-Ξέξσ.. μέξσ… Βαζηθά λνκίδσ φηη είλαη ην ίδην. ε φια ηα επαγγέικαηα. Ναη, θαιά… ζε 

φια. ίγνπξα αλ είζαη δηάζεκνο εζνπνηφο ή ηξαγνπδηζηήο ίζσο είλαη πην εχθνιν. Αιιά θη 

εθεί δελ είκαη ζίγνπξνο. Θέισ λα πσ, πφζνπο ιέκε φηη είλαη gay θαη θαλείο δε ην 

παξαδέρεηαη. Αλ είλαη εχθνιν εθεί γηαηί απιά δε ην παξαδέρνληαη;  Γε μέξσ… ίζσο είλαη 

θαη ην ίδην. Πάλησο θαη ζε έλα επάγγεικα ζαλ ην δηθφ κνπ δελ είλαη εχθνιν. Πξέπεη λα 

έρεηο ζζέλνο, λα θεξδίδεηο ην ζεβαζκφ ησλ άιισλ, λα ζε αθνχλε, λα ζε πξνζέρνπλ, λα… 

λα…. Αιιά φηαλ ιέεη ν άιινο „‟α, απηφο είλαη αδεξθή‟‟, ην ράλεηο ην παηρλίδη. Θέιεη 

δηπιή πξνζπάζεηα κεηά θαη πάιη δχζθνιν .  

-Πηζηεχεηο δειαδή φηη είλαη δχζθνιν ζε φια ηα επαγγέικαηα, απιά ίζσο ιίγν πην εχθνιν 

ζηα θαιιηηερληθά;  

-Καιιηηερληθά… λαη.  

-Τπάξρνπλ πηζηεχεηο θαη επαγγέικαηα πνπ λα είλαη πην δχζθνιν απφ άιια; 

-Γε μέξσ. Γε ζθέθηνκαη θάπνπ πνπ λα είλαη θαη πξνηέξεκα, άξα ζηα άιια δχζθνιν ζα 

είλαη.  

-Μάιηζηα. Άξα δε πηζηεχεηο φηη ζε θάπνην επάγγεικα νη ζπλζήθεο είλαη πην απζηεξέο γηα 

ηνπο νκνθπιφθηινπο; 
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-Αζηπλνκία ίζσο… μέξεηο, εθεί ζηξαηνχο, ππξνζβέζηεο θαη ινηπά… φινη απηνί κε ηε 

ζηνιή. Απηνί πνπ φηαλ έξρνληαη εθινγέο δίλνπλ ζηε Υξπζή Απγή ην 8%.  

-Καηάιαβα. Θεσξείο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε;  

-Δμέιημε… λα πάεη κπξνζηά δειαδή; Βαζηθά απηφ πνπ είπα… απηφ επεξεάδεη. Γελ είλαη 

εχθνιν επάγγεικα. Δίλαη απφ ηα πην δχζθνια πηζηεχσ. Καη αλ έρεηο απέλαληί ζνπ απηνχο 

πνπ ζα έπξεπε λα έρεηο δίπια ζνπ… άζηα. Δπεξεάδεη. Ξέξεηο… 

- Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ 

απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-Υψξνπ; ρη. 

- Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε ηελ ηνπνζεζία πνπ απνθάζηζεο λα 

αλαδεηήζεηο δνπιεηά; 

-Καη λαη θαη φρη. Βαζηθά δελ είλαη φηη απνθάζηζα λα πάσ θάπνπ ιφγσ απηνχ. Αιιά 

απνθάζηζα λα κε κείλσ θάπνπ. πίηη. Γε ζα έκελα ζηε πφιε κνπ. ινη γλσζηνί, 

ζπγγελείο… πνηέ. Γε… δε κε ρψξαγε πηα ν ηφπνο εθεί .  

-Άξα επεξέαζε. Θέισ λα πσ, δε ζθέθηεθεο λα κείλεηο ζηε πφιε ζνπ, ιφγσ ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, θάηη πνπ ππν άιιεο ζπλζήθεο ίζσο λα έθαλεο.  

-Ναη.  

-Μάιηζηα. Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο, ήηαλ κηα εχθνιε ή δχζθνιε ππφζεζε γηα 

ζέλα; Τπάξρεη θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε; Κάηη πνπ ζε δηεπθφιπλε; 

-Kαη γηα πνηνλ δελ είλαη δχζθνιε; Δηδηθά ζηηο κέξεο καο… φινη δνπιεηά ςάρλνπλ. 

Φάρλνπλ θαη δε βξίζθνπλ. Δγψ δελ έρσ κείλεη κεγάιεο πεξηφδνπο ρσξίο δνπιεηά. Γηαηί 

πάληα είρα θαη ελαιιαθηηθέο. Αλ δελ έβξηζθα απηφ πνπ ήζεια, έςαρλα άιιν. Αιιά ηψξα 

είκαη θαιά. ηη θαη λα ιέλε, ν ηνπξηζκφο δνπιεχεη αθφκε γεξά. Οπφηε είκαη θαιά.  

- Πηζηεχεηο πσο ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε κε θάπνηνλ ηξφπν απηή 

ηε δηαδηθαζία; 

-Να βξσ δνπιεηά; ρη. Αθνχ δε ην μέξνπλ. Γε ην γξάθσ θαη ζην βηνγξαθηθφ. 
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-Καηάιαβα. Μνπ είπεο φηη ζηε πξνεγνχκελε δνπιεηά ζνπ ήζνπλ πην ραιαξφο, ελψ ζε 

απηή δελ έρεηο κηιήζεη ζε θαλέλαλ γηα ζέλα. Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ απνθάζηζεο λα 

θξχςεηο πσο είζαη νκνθπιφθηινο απφ ηα ππφινηπα άηνκα ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-νπ είπα. Καη ζηελ πξνεγνχκελε αλ κπνξνχζα ηψξα δε ζα ην έιεγα. Πάιεπα κεηά λα 

θεξδίζσ θάηη πνπ πξηλ ήηαλ δεδνκέλν θαη πιένλ δε θεξδίδνηαλ πίζσ.  Γε ζέισ λα 

μαλαδήζσ ην ίδην, γηα απηφ. Γε κνπ έθαλαλ θαη θαςψληα, ζηγά. Αιιά μέξεηο… θάηη 

ράιαζε. Αθφκε δε μέξσ πσο, γηαηί. Αιιά ράιαζε. Πεξίκελα ηε κέξα λα ζεθσζψ λα 

θχγσ. Πεξίκελα πφηε ζα ηειεηψζεη ε δνπιεηά λα εξεκίζσ .  

-Έλησζεο πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ δειαδή; 

-Ναη..λαη, λαη. Απηφ. Ήηαλ κηα δπν θνπέιεο, επγεληθέο, αιιά κέρξη εθεί.  

-Τπάξρεη θάηη ίζσο πην ζπγθεθξηκέλν, θάπνην πεξηζηαηηθφ, πνπ λα δείρλεη απηφ πνπ κνπ 

ιεο πην θαηαλνεηά; 

-Πεξηζηαηηθφ… δε κπνξψ λα ζθεθηψ. Γελ ήηαλ..ζνπ είπα. Γελ  είλαη φηη κνπ έθαλαλ 

θαςψληα. Δίλαη φηη απιά δελ ήκνπλ έλαο απφ απηνχο. Απηφ είλαη… Βαζηθά λαη.   Καη ζην 

ηέινο, απηφ δελ έθαλαλ θαλ ην θφπν λα ην θξχβνπλ. Μηινχζαλ κε αγέλεηα, απφηνκα, φρη 

κεηαμχ ηνπο, πξνο ηα εκέλα. Ήηαλ άβνια, γηαηί ήζειαλ λα ην θάλνπλ άβνιν.  

- Πνηα πηζηεχεηο φηη ζα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ ζηελ δνπιεηά ζνπ ηψξα, 

αλ ηνπο έιεγεο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 

-Απηφ δε ην μέξσ. Αιιά δε κε απαζρνιεί θηφιαο.  

- Πηζηεχεηο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα άιιαδε απέλαληί ζνπ; 

-ηαλ θαείο απφ ην ρπιφ ιέλε, θπζάο θαη ην γηανχξηη. νπ είπα φηη δε μέξσ γηα απηνχο. 

Μπνξεί λα είλαη ηα πην cool άηνκα. Σν ζέκα είλαη αλ εγψ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ην 

κάζσ. Καη φρη… απηή είλαη ε απάληεζε. ρη. Γε ην ξηζθάξεηο. Ζ δνπιεηά δνπιεηά. Έηζη.  

- Θα πξνηηκνχζεο λα είζαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα ζηακαηνχζεο λα ηνλ θξχβεηο; 

-Ναη, ζα ην πξνηηκνχζα. Αιιά κφλν αλ θαη νη άιινη ην πξνηηκνχζαλ. Αλ ήηαλ θαη απηνί 

θνκπιέ. Αλ είλαη λα είραλ πξφβιεκα, φρη .  
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- Έρεηο πνηέ ζθεθηεί λα κνηξαζηείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ην φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 

-Σψξα φρη. Γε ρξεηάδεηαη.  

- Αλ απνθάζηδεο λα ην θάλεηο, πνηνπο ζα εκπηζηεπφζνπλ πξψηα θαη γηα πην ιφγν; 

-Γε λνκίδσ φηη ζα ην έθαλα ζε θάπνηνλ. Οθ, αλ ηψξα κεηά απφ θαηξφ έβιεπα φηη θάπνην 

άηνκν είλαη απφιπηα εληάμεη κε απηφ. Καη κνπ έβγαδε… μέξεηο. Καη ήηαλ θαιά ξε παηδί 

κνπ. Μνπ έβγαδε φηη „‟λα, κίια, φια θαιά‟‟. Σφηε ίζσο ζε απηφ. Αιιά κέρξη ηψξα δε κνπ 

ην έρεη βγάιεη θαλείο εδψ .  

- Πηζηεχεηο φηη ην λα θξχβεηο ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επίδνζή πνπ έρεηο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-ρη. ηαλ είζαη θαιφο, είζαη θαιφο.  

- Νηψζεηο πσο ην λα κε κνηξάδεζαη ην φηη είζαη νκνθπιφθηινο κε ηα άηνκα ζηε δνπιεηά 

ζνπ, έρεη θάπνηα επηξξνή ζηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείο απφ ηε δνπιεηά ζνπ; 

-ρη. Δπηξξνή ζε απηφ έρεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ην θιίκα γχξσ κνπ. Αλ ην λα κε ην 

κνηξάδνκαη βνεζάεη απηφ ην θιίκα, ηφηε… Σφηε κηα ραξά .  

- Θεσξείο φηη ην λα θξχβεηο πσο είζαη νκνθπιφθηινο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, έρεη 

θάπνηεο επηπηψζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή; 

-Γε μέξσ. ρη ζα έιεγα. 

-Μάιηζηα. Άξα ζα ιέγακε φηη ε εκπεηξία απφ ηε πξνεγνχκελε δνπιεηά ζνπ, έρεη αιιάμεη 

αξθεηά ην πψο βιέπεηο ηα πξάγκαηα. Ήζνπλ φπσο είπεο πην ραιαξφο κε ην ζεμνπαιηθφ 

ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά ηψξα φρη ηφζν. 

-ρη, κε ην ζεμνπαιηθφ κνπ πξνζαλαηνιηζκφ κηα ραξά είκαη. Ξέξσ πνηνο είκαη, ηη είκαη, 

θαη είκαη κηα ραξά κε απηφ.  Μηα ραξά. Απιά θαηάιαβα φηη δε ρξεηάδεηαη λα δίλεηο 

αλαθνξά ζε θαλέλαλ. πσο ζηε δνπιεηά αο πνχκε. Γηαηί λα ην μέξνπλ; Καιχηεξα έηζη, 

θαη θνηκάζαη ήζπρνο. 

-Ναη, θαηάιαβα ηη ελλνείο. Πέξαλ απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληί ζνπ, είρεο δεη θαη 

θάηη άιιν, ή αθνχζεη θάπνην άιιν ζρφιην ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία ή ηα 

νκνθπιφθηιά άηνκα; 
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-Βαζηθά… φρη. Βαζηθά απηφ πνπ ζνπ είπα. Ξέξεηο αζηεηάθηα, θαη ν gay ην έλα, θαη πσο 

είλαη έηζη απηφο ζα πνχζηεο, ν gay ην άιιν. Απηά ηα ραδά. Αιιά δε λνκίδσ λα ήηαλ απφ 

θαθία. ρη φια .  

-Καη εζχ πσο αληηδξνχζεο ζε απηά; 

-Σα αγλννχζα. Καη αθφκε απηφ θάλσ βαζηθά. Πέξαλ απφ ηε πξνεγνχκελε δνπιεηά, πνπ 

μέξαλε, νπφηε πηζηεχσ φηη πνιιά ήηαλ ζηνρεπφκελα, ηψξα δε κε λνηάδνπλ. Θέισ λα πσ, 

έηζη είλαη ε θνηλσλία καο, ηη λα θάλεηο; Παληνχ έηζη είλαη. θαη ζην δξφκν, θαη ζην ζπίηη. 

Βιέπεηο παηδηά πνπ κηιάλε έηζη, δε ζα κηιάκε νη κεγάινη; Δίλαη.. μέξεηο. Δίλαη ιππεξφ. 

Αιιά ηη λα θάλεηο ;  

-Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη θάηη, πνπ αλ άιιαδε, ζα ζε έθαλε λα μαλαγίλεηο ραιαξφο θαη λα 

αλνηρηείο θαη ζηνπο ησξηλνχο ζνπ ζπλαδέιθνπο; 

-Ση λα άιιαδε; 

-Γε μέξσ..θάηη, ζε ζέκα πνιηηείαο, ζε ζέκα θνηλσλίαο, ζε ζέκα λνκνζεζίαο, θάηη 

νπνπδήπνηε. 

-Α, ηψξα κηιάο γηα κεγάια πξάγκαηα. Διιαδηζηάλ κέλνπκε. ηγά κε πεξηκέλσ λφκνπο. 

Ναη, πνιιά ζα άιιαδαλ κε ηε θαηάιιειε λνκνζεζία, κε ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε 

ησλ gay θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ. Αιιά πνπ; Οχηε… φρη. Μπα… Ζ θνηλσλία, ηα κπαιά 

ζα άιιαδαλ, κηιάκε γηα ην ηδαληθφ ζρεδφλ. Έρνπκε ζηακαηήζεη λα πεξηκέλνπκε ηέηνηα.  

-Καηάιαβα. Βαζηθά ζρεδφλ ηειεηψζακε. Ήζεια λα ζε ξσηήζσ, ζαλ γεληθφ ζρφιην, ζα 

έιεγεο φηη ππάξρεη δηάθξηζε ή παξελφριεζε γηα έλαλ νκνθπιφθηιν ζην ρψξν εξγαζίαο 

ελφο ζεθ; 

-πσο θαη ζε θάζε δνπιεηά, έρεη λα θάλεη κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ζνπ. Αλ πέζεηο ζε 

θαινχο, ζα πεξάζεηο θαιά. Οχηε δηάθξηζε, νχηε ηίπνηα. Αλ πέζεηο ζε ζθαηφςπρνπο, είηε 

είζαη αζηξνλαχηεο, είηε ζεθ, δε ζα πεξάζεηο θαιά.  

-Με βάζε ηελ εκπεηξία ζνπ, ηη ζα καο έιεγεο; 

-Θα έιεγα πσο λαη, ππάξρεη. Γηαηί ππάξρνπλ αθφκε… μέξεηο…  θνιιεκέλα κπαιά. 

Τπάξρνπλ άηνκα πνπ ζα ζνπ δπζθνιέςνπλ ηε δσή ρσξίο ιφγν. Γε ζα κπνξέζεηο λα 
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επηβιεζείο, δε ζα κπνξέζεηο λα ηνπο θεξδίζεηο αλ είζαη gay, φρη φπσο ζα κπνξνχζεο αλ 

ήζνπλ straight. Καη απφ άπνςε αθεληηθνχ βέβαηα. Αιιηψο ζε αληηκεησπίδεη. Αιιηψο 

κηιάλε φηαλ λνκίδνπλ φηη κηιάλε ζε έλα straight θαη αιιηψο ζε εκέλα. Άξα γηαηί αλ 

βάιεηο θαη απηφ ην πξφβιεκα ζην θεθάιη ζνπ; 

-Καηάιαβα… Ννκίδσ πσο… λαη, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν 

ζνπ. 

 

Αιέμαλδξνο (28 εηώλ, πωιεηήο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) 

-Δξγάδεζαη θάπνπ απηή ηελ πεξίνδν; 

-Νν. Αλεξγία. 

-Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ αζρνιήζεθεο κε θάηη, ηη ήηαλ απηφ; 

-Πσιήζεηο. Πσιήζεηο… ρνλδξεκπφξην ελ πάζεη πεξηπηψζεη.  

-Γηα πφζν θαηξφ εξγάζηεθεο εθεί; 

-7-8 κήλεο.  

-Θεο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα παξαπάλσ γηα απηφ; 

-πσο; 

-Ση αθξηβψο έθαλεο; Αλ δνχιεπεο κε αξθεηφ θφζκν; 

-Λνηπφλ, νπζηαζηηθά, είρα απφ ηξφθηκα κέρξη θαη θφιιεο ζηηγκήο. Ναη, δελ μέξσ πσο 

ζπλδπάδνληαη απηά, αιιά ελ πάζεη πεξηπηψζεη, είρε επξεία γθάκα ν ηχπνο, ην αθεληηθφ 

κνπ. Σέινο πάλησλ, εγψ ήκνπλα ζην θνκκάηη ηνπ λα θιείλσ δνπιεηέο κε καγαδηά, φπνπ 

κπνξνχζαλ λα πνπιεζνχλ ηα πξντφληα ηνπ. Οπφηε κε είραλε θάεη νη δξφκνη.  

-Γνχιεπεο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο κφλνο ζνπ, ή είρεο θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο; 

-Πάληα κφλνο κνπ. 

-Μάιηζηα. Άιιεο δνπιεηέο πνπ έρεηο θάλεη; 
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-Έρσ θάλεη πσιήζεηο βηβιίσλ, έρσ θάλεη πσιήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Καη κεηά θάηη 

πξαθηηθέο κε ηε ζρνιή, αιιά δε λνκίδσ λα πηάλνληαη. Πηάλνληαη; 

-Δληάμεη, πψο θαηξφ είρεο κείλεη εθεί; 

-Σξίκελα. 

-Δ, ηφηε θαη απηφ θάηη είλαη. ηηο πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο απφ φηη αθνχσ ήζνπλα κφλνο 

ζνπ, δελ είρεο ζπλαδέιθνπο ζε απηέο ηηο δνπιεηέο.  

-Ναη, ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή, είλαη αξρηθά κνλαρηθφ. Βαζηθά κνλαρηθφ επάγγεικα 

είλαη. 

-Γηαηί επέιεμεο απηφ ην επάγγεικα; 

-Γελ έβξηζθα θάηη άιιν; 

-Λφγσ επθνιίαο δειαδή; 

-ηη βξέζεθε ην πήξα. 

-Τπάξρεη θάπνηα δνπιεηά απφ απηέο, πνπ κπνξείο λα πεηο φηη ζπλεξγάζηεθεο θάπσο θαη 

κε άιια άηνκα; 

-πλεξγαζία ππήξρε παληνχ. πλεξγαζία κε θάπνην ζπλάδειθν πνπ ζε εθπαηδεχεη, 

ζπλεξγαζία κε ην αθεληηθφ ζνπ. Κνίηα λα δεηο, πέξαλ απφ… Ήηαλ θαηά βάζε κνλαρηθέο, 

πέξαλ απφ κία ζε έλα ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο πνπ έρσ θάλεη, πνπ εθεί ίζσο ππήξρε 

κηα παξαπάλσ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θνηλσληνιφγνπο. Καηά ηα άιια… 

-Καηά ηα άιια, ηα άηνκα πνπ ππήξραλ ζηε δνπιεηά ζνπ, ήηαλ ην αθεληηθφ ζνπ, πνπ 

ζπλαλαζηξεθφζνπλα θαη… 

-Ή θαη άιια παηδηά ηα νπνία εθπαίδεπα εγψ, είηε εθπαίδεπαλ εκέλα. 

-Καη ε ζρέζε ζνπ κε απηά ηα άηνκα, πνηα ήηαλε ζπλήζσο; 

-Αλάινγα ηηο πεξηπηψζεηο. ηελ ηειεπηαία δνπιεηά ήκαζηαλ κφλν εγψ, ην αθεληηθφ κνπ, 

ε γξακκαηέαο θαη έλαο ηχπνο ν νπνίνο είρε δπν ηξία ρξφληα πξηλ απφ εκέλα, νπφηε είρε 

θαη ηελ εκπεηξία. Απφ φινπο απηνχο, κπνξψ λα πσ φηη ίζσο ιίγν πην ζπκπαζεηηθή ήηαλ ε 

γξακκαηέαο. 
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-Γειαδή ε ζρέζε ζαο δελ ήηαλ θαη εμαηξεηηθέο.  

-ρη. Ήηαλε… ηππηθέο. Καη δε ζα κπνξνχζαλε λα είλαη αιιηψο, γηαηί… εληάμεη. Βέβαηα 

ην αθεληηθφ κνπ ήηαλε… έηπρε λα έρνπκε θνηλή θαηαγσγή. Οπφηε νη ζπδεηήζεηο καο 

πάληνηε ήηαλε γχξσ ζην επίπεδν ηεο θνηλήο καο θαηαγσγήο.  

-Καηάιαβα. Σα άηνκα απηά γλψξηδαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Απφ πνηα δνπιεηά; 

-Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ ηειεπηαία. 

-ρη. 

-ε θάπνηα άιιε, πξνεγνχκελε; 

-Λνηπφλ, θνίηα λα δεηο. ε θάζε πεξίπησζε, θαιά απηφ ην θάλσ θαη ζηελ θαζεκεξηλή κνπ 

δσή, αιιά θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν φπνηε βξέζεθα αο πνχκε, δε ρξεηάζηεθε άκεζα λα 

πσ φηη είκαη νκνθπιφθηινο, αιιά έθαλα ην θνκκάηη κνπ. Με ηελ έλλνηα φηη φπνηε 

εξρφηαλ ζπδήηεζε ε νπνία κνπ θαηλφηαλ ιίγν νκνθνβηθή ή νηηδήπνηε, εγψ έβαδα ηε 

ζέζε κνπ αο πνχκε, απηφ ην νπνίν πίζηεπα. Καη κε ηθαλνπνίεζε, αο πνχκε, έβιεπα φηη… 

εληάμεη, εμαηξείηαη ε ηειεπηαία δνπιεηά γηαηί δε ηνπο έβιεπα θαη πνιχ ζπρλά, αιιά φπνηε 

ηνπο έβιεπα ζηελ εθπαίδεπζε, εηδηθά ηνλ ηχπν, είρα θάεη πξήμηκν, γηαηί ηχραηλε λα ηνπ 

αξέζνπλ φιεο νη γπλαίθεο ζην δξφκν, νπφηε εγψ αλαγθαδφκνπλ λα ηξψσ ζηε κάπα ην 

„‟πσ, ηη γθνκελάθη είλαη απηφ‟‟, „‟ηη θαηαπιεθηηθή γθφκελα είλαη απηή, πσπσ‟‟, „‟πσ, 

milfάξα ηξειή‟‟. Σέινο πάλησλ, νπφηε δελ ππήξρε άιιε ζπδήηεζε κεηαμχ καο πέξαλ 

απηνχ. Πσ… ηη βαξεηά! Σέινο πάλησλ, ζε πξνεγνχκελεο δνπιεηέο κνπ, φκσο, έρεη ηχρεη 

λα θάλσ θαιέο ζπδεηήζεηο. Έρεη ηχρεη λα κε ζεβαζηεί ην αθεληηθφ κνπ γηα ηηο απφςεηο 

πνπ έρσ αθφκε θαη γηα ην ζέκα ηεο νκνθπινθηιίαο, θαη λα θάλεη πίζσ. Ναη, κηθξέο 

ζηηγκέο πεξεθάληεο.  

-Άξα ζεσξείο φηη κεηά απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, γλσξίδαλε γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Μνπ είλαη αδηάθνξν. Γε μέξσ, δε κπνξψ λα ππνζέζσ. Λνγηθά φρη. Με ηελ έλλνηα φηη.. 

εληάμεη. ηελ ηειηθή θαη ζειππξεπήο λα είζαη, πψο κπνξεί ν άιινο λα είλαη ζίγνπξνο 

πνηα είλαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ζνπ; Αιιά ζηε δηθή κνπ πεξίπησζε, εληάμεη, ζπλήζσο απφ 
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απηά πνπ ιέσ κπνξεί λα θαλεί, δε κπνξψ λα είκαη ζίγνπξνο ηη πηζηεχαλε, δε κε 

ελδηαθέξεη ηη πηζηεχαλε. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο ήηαλε κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηα ζέλα; 

-Πνηέ δελ είλαη. 

-Ση ζεσξείο φηη ζε δπζθφιεςε; 

-Έρσ ζπνπδάζεη θάηη ην νπνίν δελ έρεη αληίθξηζκα ζηελ παξνχζα θνηλσλία. Γειαδή ν 

δηθφο καο ν ρψξνο αο πνχκε, εξγαζηαθά αιιά θαη επηζηεκνληθά, ζέιεη λα πξνζθέξεη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Γελ ππάξρεη πεξηζψξην, φκσο, γηα θάηη ηέηνην. Πψο λα ην πνχκε; 

Δίλαη αληηεκπνξηθφ λα είζαη θνηλσληνιφγνο. Θα κπνξνχζεο λα πεηο γεληθά φηη είκαζηε 

πνιχ θφληξα ζηε ινγηθή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γελ έρεηο άκεζε.. άκεζν θέξδνο απφ κηα 

θνηλσληθή παξνρή.  

-Θεσξείο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ή επεξεάδεη κε 

θάπνηνλ ηξφπν απηή ηε δηαδηθαζία; 

-Σεο εχξεζε εξγαζίαο; ρη. 

-Πηζηεχεηο φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά, είλαη δπζθνιφηεξν ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, 

άκα είλαη νκνθπιφθηινο;  

-Φεχγνληαο απφ ην γεληθφ, γηαηί δε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γεληθά, είλαη θαηά 

πεξίπησζε. Τπάξρνπλ θάπνηεο δνπιεηέο, νη νπνίεο είλαη θνξεζκέλεο απφ άηνκα ηεο δηθήο 

καο… ηνπ δηθνχ καο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ελ πάζεη πεξηπηψζεη. Κάπνηνη άιινη 

ρψξνη είλαη πην.. δειαδή αο πνχκε ηψξα αο ην βάινπκε επη ηάπεηνο, αλ παο λα δνπιέςεηο 

ζε έλα ρψξν, θεξ εηπείλ… λα πσ φλνκα; 

-Ναη. 

-Αλ παο λα δνπιέςεηο ζην (φλνκα αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ξνχρσλ), αλ παο κάιινλ εθεί 

θαη αθήζεηο βηνγξαθηθφ, κπνξεί θαη λα αηζζαλζείο ηθαλνπνηεκέλνο, γηαηί ε πιεηνςεθία 

ησλ αλδξψλ εθεί κέζα είλαη νκνθπιφθηινη. Αλ παο, φκσο, λα δνπιέςεηο ζε έλα 

ζπλεξγείν, ή ζε έλα ρψξν αο πνχκε, ν νπνίνο, νθ, δελ είλαη θη ε πξψηε επηινγή γηα έλαλ 

νκνθπιφθηιν, μεπεξλψληαο ηε γελίθεπζε, γηαηί δελ ηζρχνπλε ηέηνηνπ είδνπο ηακπέιεο, 



90 
 

κπνξεί λα ζπλαληήζεηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Καη πάιη, φκσο, είλαη ζέκα αηφκσλ, 

ζέκα πνηφλ άλζξσπν ζα πεηχρεηο ζηνλ δξφκν ζνπ.  

-Άξα ζεσξείο φηη ην επάγγεικα επεξεάδεη κε θάπνηνλ ηξφπν; 

-ρη. Ναη. Γηα λα ζε βνεζήζσ θαιχηεξα… ππάξρνπλε θάπνηα επαγγέικαηα ηα νπνία 

επηιέγνληαη απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. 

πλήζσο, αιιά φρη πάληα. Γειαδή, δελ ππάξρεη ην απφιπην, φηη άκα είζαη κεραληθφο 

απηνθηλήησλ, είζαη πάληα straight αο πνχκε. Ή άκα είζαη εκπνξνυπάιιεινο ζε 

θαηάζηεκα γπλαηθείσλ ξνχρσλ είζαη πάληα gay. 

-Άξα ζεσξείο φηη θάπνηνη ρψξνη έρνπλ πεξηζζφηεξα νκνθπιφθηια άηνκα απφ θάπνηνπο 

άιινπο, θπξίσο ιφγσ ηεο επηινγήο πνπ θάλνπλ νη νκνθπιφθηινη; 

-Πηζαλφλ. Ναη. Δληάμεη… 

-Γειαδή είλαη επηινγή ησλ νκνθπιφθηισλ λα ηείλνπλ απιά ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο, δε ζεσξείο φηη ππάξρνπλε επαγγέικαηα ηα νπνία γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη 

πην θηιηθά απέλαληί ηνπο, θαη θάπνηα πνπ είλαη ιηγφηεξν; 

-Κνίηα λα δεηο, παίξλεηο φινπο ηνπο παξάγνληεο. Γελ είλαη ζέκα επηινγήο κφλν. Γειαδή 

δελ ζα επηιέμεη θάπνηνο, κπνξεί λα αηζζαλζεί άλεηα γηαηί κπνξεί λα.. ζαλ άηνκν πάληνηε, 

αηνκηθά, ζαλ αηνκηθφηεηα λα πηζηεχεη φηη είλαη πην θαιφο ζην λα επηιέγεη, αο πνχκε, 

ξνχρα θαη λα ζπλδπάδεη ξνχρα, ή… αιιά θαη πάιη. Δγψ, αο πνχκε, δελ ην έρσ κε ηα 

ξνχρα. Δκέλα ίζσο λα κνπ ήηαλε κηα δνπιεηά ζε έλα ζπλεξγείν πνιχ πην εχθνιε απφ φηη 

λα δνπιέςσ ζε έλα καγαδί κε ξνχρα. Σψξα αλ θάπνηνη ρψξνη είλαη πην επλντθνί, επί ηνπ 

πξαθηένπ ππάξρεη απηφ. Τπάξρεη, ζπκβαίλεη. Αιιά δε κπνξείο λα βάιεηο έλα θαλφλα.  

-Μηιάκε πάληα κε απηά ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ κνπ αλέθεξεο; 

-Θέιεηο λα βάισ θαη άιια παξαδείγκαηα; 

-ρη, κφλν άκα έρεηο εζχ θάηη άιιν ππφςηλ ζνπ. 

-Καη δελ έρσ θαη εηδηθφ παξάδεηγκα, αο πνχκε, γηα ρψξν πνπ δε ζα ήηαλ επλντθφο γηα 

νκνθπιφθηινπο. Σψξα, δε κνπ έξρεηαη ηίπνηα ζην κπαιφ. Γηαηί πιένλ, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ή κάιινλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ θφζκνπ, εληάμεη, πιένλ έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ ηδέα. 
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Μεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη κεηά απφ πνιχ κπια κπια θαη πνιινχο αγψλεο, 

αξθεηφο θφζκνο πιένλ έρεη αιιάμεη λννηξνπία. Απηφ, ηνπιάρηζηνλ, ζπλαληάσ εγψ ζην 

δξφκν κνπ. 

-Μνπ είπεο φηη έρεηο ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ. Πνηα ήηαλ ζπλήζσο ε άπνςή ηνπο πάλσ ζην 

ζέκα; 

-Μία θνηλφηππε, ζπλεζηζκέλε άπνςε, πνπ έρνπλ φινη, φζνη ζπλαληάσ εγψ ηνπιάρηζηνλ 

ζην δξφκν κνπ. Γειαδή, ζα θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζην φηη ε νκνθπινθηιία είλαη βίηζην, ή 

ζηξέβισζε, ή φηη νη νκνθπιφθηινη θαηαθιχδνπλ ηελ ηειεφξαζε, νπφηε επηβάιινπλε ηελ 

νκνθπινθηιία. Πάληα ζηε ινγηθή φηη ε νκνθπινθηιία ζε κεγάιν βαζκφ είλαη θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, νπφηε γίλεζαη, δελ είζαη. Ναη, εληάμεη, δε κπνξψ λα θαηαιάβσ ζε πνην 

βαζκφ, αο πνχκε, ελλννχλ ηελ επήξεηα, ηελ.. ην πφζν επηξξεπήο κπνξείο λα είζαη ζε απηφ 

ην ζέκα, αιιά ελ πάζεη πεξηπηψζεη… νθ. Να ζνπ πσ θη άιιεο απφςεηο πνπ ζπκάκαη λα 

έρσ πεηχρεη. Υκκκ… δε βνεζάεη. Δ, άκα ζπκεζψ ζα ζνπ πσ. 

-Δληάμεη, κελ αγρψλεζαη. Δζχ απηέο ηηο απφςεηο, πψο ηηο αληηκεηψπηδεο ζπλήζσο; 

-Θα ην πάξνπκε θαηά πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε, αο πνχκε, πνπ ζα κνπ έιεγαλ φηη ε 

νκνθπινθηιία επηβάιιεηαη, θαη κνπ έρεη γίλεη κάιηζηα ηέηνηα ζπδήηεζε θαη απφ 

νκνθπιφθηιν, πνπ ηπραίλεη λα είλαη εζνπνηφο, θαη κνπ έιεγε φηη… Απηνί βέβαηα είλαη 

εηδηθή θαηεγνξία, γηαηί ππνηίζεηαη, λα, πνπ ιέγακε γηα ρψξνπο πνπ είλαη πην… πην 

πνιππιεζείο νη νκνθπιφθηινη. Ο ίδηνο, ινηπφλ, θαη κνπ έθαλε ηξνκεξή εληχπσζε, 

ππνζηεξίδεη φηη ν ρψξνο ν θαιιηηερληθφο, ν ρψξνο ησλ εζνπνηψλ είλαη έλαο ρψξνο ν 

νπνίνο δηνηθείηαη απφ νκνθπιφθηινπο, νη νπνίνη απαηηνχλε λα ηνπο θάηζεηο γηα λα θάλεηο 

θαξηέξα. ζν ζηεξεφηππν θαη λα αθνχγεηαη, εληάμεη ζε έλα βαζκφ κπνξεί λα ηζρχεη, 

αιιά δε κπνξψ λα πηζηέςσ πξνζσπηθά, αο πνχκε, φηη έρνπλ κφλν έλα ραξαθηήξα φινη, 

θαη κία ζπκπεξηθνξά φινη. Δίλαη αλάινγα ζηνλ άλζξσπν θαη αλάινγα ην άηνκν. Οχηε 

φινη είλαη πνχζηεδεο, φπσο ην έιεγε. Καη ν ίδηνο είλαη νκνθπιφθηινο. Πξνθαλψο, φκσο, 

ν θαθνκνίξεο, πξέπεη λα έρεη πεξάζεη αξθεηά γηα λα ην ιέεη απηφ. Καη δελ είρε θαη 

θαζφινπ εχθνιε δσή. Αιιά ζέισ λα ζνπ πσ, αο πνχκε, πφζν κνπ έθαλε άζρεκα φηη 

έβγαιε θάηη ην πνιχ.. κηα απηνιχπεζε φιν απηφ. Ζ δηθή ηνπ ε πεξίπησζε. Ναη, ηψξα 

πάκε πίζσ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πψο αληηκεηψπηδα ινηπφλ. ηαλ κνπ ιέγαλε φηη 
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επηβάιιεηαη ε νκνθπινθηιία κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, εληάμεη, θαη απφ ην δηθφ κνπ 

κεηεξίδη επηζηεκνληθά, κπνξνχζα, αο πνχκε, λα ηνπο απαληήζσ φηη είλαη κηα εηθφλα, αο 

πνχκε, έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νκνθπιφθηινπ ν νπνίνο είλαη πην ζειππξεπήο, ν 

νπνίνο ηπραίλεη λα είλαη ζηελ ηειεφξαζε θακηα θνξά, ν νπνία θηφιαο πνιιέο θνξέο δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ κέζν νκνθπιφθηιν. Γειαδή δελ είλαη απαξαίηεην λα είζαη 

ζειππξεπήο γηα λα είζαη νκνθπιφθηινο. Ναη, ηνπο έθαλε ιίγν εληχπσζε, γηαηί μέξεηο 

είλαη θάηη πνιχ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη παγησκέλν απηφ πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηαλ 

ζθέθηνληαη νκνθπιφθηινπο. Αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, θαη κε άηνκα πνπ 

εγψ ζέβνκαη, πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, πνπ έρνπλ ζηηγκαηίζεη ηελ επνρή ηνπο 

θαη δελ κπνξεί θαλείο λα θαηαξξίςεη ηελ αμία ηνπο ζαλ άηνκα θαη ζαλ πξνζσπηθφηεηεο, 

κπνξνχζα, αο πνχκε, λα ηνπο βάισ έλα επηρείξεκα ην νπνίν ζα ηνπο άιιαδε ιίγν ηελ 

εηθφλα ησλ πξαγκάησλ. Σψξα ζε άιινπ είδνπο απφςεηο, φπσο θνπζνχξηα θαη 

ζηξεβιψζεηο θαη ινηπά, εθεί μεθηλά κηα νιφθιεξε ζπδήηεζε ε νπνία είλαη κεγάιε, γηα ην 

δήηεκα ησλ ελζηίθησλ, γηα ην δήηεκα ησλ.. ηεο.. ρσξίο λα θζάλνπκε βέβαηα ζε 

ζεσξήζεηο θαη ηα ινηπά, αιιά, εληάμεη, πξνζπαζείο φηαλ ζπλαληάο έλαλ άλζξσπν, ν 

νπνίνο έρεη κηα ηέηνηα παγησκέλε άπνςε, λα ηνπ πεηο φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη θαηά 

βάζε έλα ξεπζηφ πξάγκα. Δλλνείηαη φηη φηαλ έρεηο κηα θαηεχζπλζε πξνο ην αληίζεην 

θχιν, θαλείο δε ζα ζε απεηιήζεη. Δλλνψ φηη δελ έξρεηαη ν άιινο, ν νπνίνο είλαη 

νκνθπιφθηινο λα ζνπ επηβάιιεη ηελ νκνθπινθηιία ηνπ. Να ζέιεη λα ζε αιιάμεη εζέλα. 

Καη κεηά μεθηλάλε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ηνπ ζηπι „‟λα, εκέλα κνπ ηελ είρε πέζεη ν έλαο‟‟, 

κνπ βάδεη ν θαζέλαο δηάθνξα παξαδείγκαηα, „‟Καη δε ζεβάζηεθε φηη εγψ είκαη 

εηεξνθπιφθηινο‟‟. Υσξίο λα είλαη ακπληηθή ε απάληεζε πνπ έδηλα εγψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ζηηο εξσηήζεηο απηέο κάιινλ, θαη ζηηο απφςεηο απηέο, ηνπο έιεγα ην εμήο, φηη 

„‟δπζηπρψο ή επηπρψο, θαη κεγάιν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο, αλεμαξηήηνπ ζεμνπαιηθήο 

θαηεχζπλζεο, αιιά θαη εηδηθά νη νκνθπιφθηινη έρνπλ αξθεηά άιπηα δεηήκαηα. Οπφηε 

θαληάζνπ φηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζνπ κπνξεί λα έρεηο πξφβιεκα κε ηελ δνπιεηά ζνπ, 

πξφβιεκα κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ, πξφβιεκα νηθνλνκηθφ, πξφβιεκα ρίιηα δπν. Φαληάζνπ 

λα έρεηο θαη έλα επηπιένλ δήηεκα. Σν πσο ζα κπνξέζεηο θαζεκεξηλά λα δείμεηο φηη, νθ, 

ηπραίλεη λα κνπ αξέζεη ην ίδην θχιν. Σίπνηα ην ηδηαίηεξν δελ έρεη απηφ. Καη δελ είλαη θαη 

ηφζν ηξνκαθηηθφ, θαη ηφζν θνβεξφ, θαη ηφζν απίζηεπην φζν κπνξεί λα αθνχγεηαη. Ή φζν 

κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο παγησκέλεο άπνςεο πνπ έρεηο πηνζεηήζεη θαιψο ή 



93 
 

θαθψο ή θαη αζέιεηα, γηαηί δελ έρεηο κειεηήζεη, δελ ην έρεηο ςάμεη, δελ έρεηο δηθφ ζνπ 

άλζξσπν λα είλαη, άξα δελ έρεηο εκπεηξία‟‟. 

-Άξα νπζηαζηηθά, έκπαηλεο ζηε δηαδηθαζία λα πξνζπαζήζεηο κε επηρεηξήκαηα θαη 

παξαδείγκαηα λα ηνπο αιιάμεηο άπνςε πάλσ ζην ζέκα. 

-Ναη. Δπηπρψο πνπ ην ιεο ελ ζπληνκία. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ζνπ έδσζα θαιά 

παξαδείγκαηα θαη δε ζπκάκαη αθξηβψο φιεο ηηο ζπδεηήζεηο. Αιιά δελ έρεη ζεκαζία, 

ρνληξηθά, φκσο, έλα θιίκα, κία αίζζεζε ηελ πήξεο. 

-Ναη, θαηάιαβα ηη ελλνείο.  

-ε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ εξγάζηεθεο είρεο ζπλεξγαζηεί κε άιια 

νκνθπιφθηια άηνκα;  

-Γηα λα δνχκε. Τπήξρε κφλν κία πεξίπησζε κηαο θνπέιαο, πνπ είρε ηχρεη λα θάλεη έλα 

κήλα ζρέζε κε γπλαίθα. Ζ νπνία, φκσο, θαηά βάζε είλαη εηεξνθπιφθηιε. Γελ κπνξψ λα 

βγάισ ζπκπέξαζκα θαη νχηε κε ελδηαθέξεη. Γηαηί ήηαλε ιίγν έηζη.. ιίγν αθξαία 

πεξίπησζε. Γειαδή απφ ηε κία έρεηο θάλεη ζρέζε κε γπλαίθα, απφ ηελ άιιε πξνηηκάο 

εηδηθά ηνο ληαιηθέξεδεο ηνπο άληξεο. Δληάμεη, δε κνπ θάλεθε πνιχ μεθάζαξν άηνκν. 

Μνπ θάλεθε ιίγν κπεξδεκέλε, ππεξβνιηθά. Αιιά ηέινο πάλησλ, λαη, απηά.  

-ε θάπνηα απφ ηηο δνπιεηέο ζνπ, έρεηο αθνχζεη θάπνην άζρεκν ζρφιην ή παξαηεξήζεη 

θάπνηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Ναη. Κνίηα λα δεηο, ζην πιαίζην ην θαζεκεξηλφ, ηνπ ζρνιηαζκνχ. Αλ πεξάζεη, αο πνχκε, 

έλαο νκνθπιφθηινο ζην δξφκν, ν νπνίνο έρεη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, άζρεηα αλ θάλεη 

θαη ν ίδηνο θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπ θακηά θνξά, αιιά απηφ είλαη άιιν ζέκα ζπδήηεζεο, 

πξέπεη λα έρεη ππάξμεη ζίγνπξα πεξίπησζε λα κνπ έρνπλε πεη „‟λα ε πνπζηάξα‟‟, „‟α, λα 

ν έλαο, λα ν άιινο‟‟. Δθείλε ηελ ψξα εγψ, αο πνχκε, ζα κπσ ζε δηαδηθαζία λα ηνλ 

ππεξαζπηζηψ, παξ‟ φιν πνπ ζα πξνηηκνχζα λα κπνξεί θαη ν ίδηνο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Δθηφο θη αλ πξαγκαηηθά απηφ ην νπνίν δείρλεη, είλαη θαη απηφ πνπ είλαη. Γηαηί 

πνιιέο θνξέο αληηδξάο ζε κηα θαηάζηαζε κε ην λα πξνθαιείο, θαη δελ είζαη έηνηκνο λα 

αληηκεησπίζεηο ηηο ζπλέπεηεο. Αιιά ηέινο πάλησλ. Αθφκε, δειαδή, θαη ζε πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο γίλνληαη πεξίγεινο, πξνζπαζψ αθφκα θη εθεί πέξα λα ππεξαζπηζηψ ην 
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νκνθπιφθηιν δήηεκα, ελ πάζεη πεξηπηψζεη. Αιιά λαη,  θαη ε απάληεζε πνπ ηνπο δίλσ 

είλαη κία. ηη ζα είλαη θαιφ, επεηδή δε μέξεη ην άιιν ην άηνκν, θαη επεηδή.. εληάμεη, θαη 

γηα ιφγνπο ηαθη ηέινο πάλησλ, λα κελ πξνβαίλεηο ζε ραξαθηεξηζκνχο. Οπφηε ηψξα 

ηειεπηαία, πνπ έρεη γίλεη θαη πνιχ ηεο κφδαο, αλ πεηάμεηο ηε ιέμε νκνθνβηθφο, αο πνχκε, 

ή αθφκε θαιχηεξα, πέξαλ απφ ην θηλεκαηηθφ, ην πην απιφ, ηε ιέμε κηζαιιφδνμνο, ή ηε 

ιέμε ξαηζηζηήο, πνπ κέζα ζηηο άθξεο, πάλσ θάησ θνιιάεη θαη ζην δήηεκα, ηνλ βάδεηο 

ζηε ζέζε ηνπ θαη παγψλεη. Γειαδή, ππάξρεη ηξφπνο γηα λα βγάιεηο ζεβαζκφ. 

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-ηαλ ιεο επάγγεικα, ελλνείο απηά ηα επαγγέικαηα ηα νπνία έρσ εθηειέζεη, ή ζην 

αληηθείκελφ κνπ; 

-Καη ζηα δχν. 

-Λνηπφλ… μαλαθάλε κνπ ιίγν ηελ εξψηεζε. 

-Φπζηθά. Αλ ζην επάγγεικα ζηνπο ρψξνπο πνπ έρεηο δνπιέςεη, αιιά θαη ζε απηφ πνπ 

έρεηο ζπνπδάζεη θαη ζα ήζειεο λα αζρνιεζείο, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο 

ζεσξείο φηη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα. Δίηε πην εχθνιν, είηε πην 

δχζθνιν, είηε δηαθνξεηηθφ κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν, φηη ην επεξεάδεη θάπσο… 

-Αλ κηιάκε ζαλ αηνκηθφηεηα, ηε δηθή κνπ αηνκηθφηεηα, φρη. Σψξα γεληθά δελ κπνξψ λα 

είκαη ζίγνπξνο. Αλάινγα, πάιη, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Γηα απηφ είρα αλαθέξεη 

πξηλ απφ ιίγν, φηη ππάξρνπλε θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη, ίζσο θαη ζε κηθξφηεξεο 

ειηθίεο πάιη, λα είλαη πην νξγηζκέλνη. Οπφηε ε νξγή θέξλεη κηα αληίδξαζε. Απηφ δε μέξσ 

πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Αλάινγα. Αλάινγα ζε πνηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είζαη. ηα επαγγέικαηα πνπ έρσ θάλεη εγψ, αλ ην πάξνπκε ζην θαζαξά 

θνηλσληνινγηθφ θνκκάηη, είηε ζα είκαη ραξηνγηαθάο ζε θάπνην θέληξν εξεπλψλ αο πνχκε, 

πνπ εθεί πέξα δελ έρεη θακία ζεκαζία πνηα είλαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ζνπ, ζε έλα ζρνιείν 

βέβαηα, επίζεο δε ζα έρεη θάπνηα δηαθνξά…πηζηεχσ. Ναη. ε γεληθέο γξακκέο πηζηεχσ, 

φηη ζην επάγγεικα ηνπ θνηλσληνιφγνπ,  θαη γεληθφηεξα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε 

εθπαηδεπηηθφ θαη κε θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηα ινηπά, δε λνκίδσ λα αληηκεησπίζεη 

θάπνηνο, νχηε εγψ, πξφβιεκα εχξεζεο δνπιεηάο, ή ξαηζηζηηθήο, γηαηί θαη πάληνηε, ιφγσ 
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αθξηβψο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ζνπ, έρεηο ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

βάινπλ ηνλ άιινλ ζε ζθέςε, ή λα ηνπ κεηξηάζνπλ θάπσο ην πάζνο ηνπ. Σψξα, ζηηο 

δνπιεηέο πνπ έρσ θάλεη, αο πνχκε, πέξαλ απφ ηηο πξαθηηθέο ηηο θνηλσληνινγηθέο, ζηηο 

πσιήζεηο, λνκίδσ φηη θαη πάιη δελ έρεη θάπνηα δηαθνξά. 

-Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, πηζηεχεηο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ 

ρψξνπ πνπ έρεηο απνθαζίζεη λα εξγαζηείο; 

-Γε λνκίδσ φηη έρεη θάπνηα ζρέζε. 

-Θεσξείο κήπσο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ φπνπ έρεηο απνθαζίζεη λα 

αλαδεηήζεηο εξγαζία; 

-Γε ην λνκίδσ. 

-Θεσξείο φηη αλ ήζνπλ πεξηζζφηεξν αλνηρηφο ζηνλ ηνκέα ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ζνπ, 

δειαδή άκα έιεγεο εμ αξρήο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή ζνπ ηαπηφηεηα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ, ε ζηάζε πνπ έρνπλ απέλαληί ζνπ ζα άιιαδε κε θάπνηνλ ηξφπν; 

-Απηφ είλαη κηα πνιχ σξαία εξψηεζε. Λνηπφλ.. εγψ πηζηεχσ φηη εθεί πνπ ζα ρξεηαζηεί, 

ζα ην πεηο. Καη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί θαλ λα ην πεηο. Μπνξεί, αο πνχκε, 

λα γλσξίζνπλ ηε ζρέζε ζνπ. Ή ην αθεληηθφ ζνπ ή θάπνηνο ζπλάδειθφο ζνπ. Πξαγκαηηθά 

δε κπνξεί λα ζνπ θάλεη θάηη, εθηφο αλ είλαη ρξπζαπγίηεο, ή αλ είλαη, αο πνχκε, θάπνηνο 

αθξαίνο ξαηζηζηήο. Πνπ ππάξρεη, δπζηπρψο, πνιχ ζηηο κέξεο καο απηφ. Δίκαη ηεο άπνςεο 

φηη θακηα θνξά, εηδηθά ζε θάπνηνπο… φηαλ είζαη ζηνλ εξγαζηαθφ ζνπ ρψξν, πνιιέο 

θνξέο δε ζεο λα μέξνπλ ηίπνηα γηα ζέλα νη ζπλάδειθνί ζνπ. Πφζν κάιινλ, φηαλ έρεηο θαη 

ηελ ειάρηζηε επαθή. Γπζηπρψο ν εξγαζηαθφο ρψξνο, είλαη αδεθάγν… είλαη αδεθάγα 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εθεί πέξα κέζα. Απηφ πνπ κνπ είραλε πεη ζηνλ ηειεπηαίν κνπ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ήηαλε ην εμήο: Πνηέ κελ εκπηζηεχεζαη ζπλάδειθφ ζνπ. Οπφηε, 

νηηδήπνηε κπνξεί λα βξεζεί γηα λα ζηξαθεί ελαληίνλ ζνπ. Δγψ βεβαίσο είκαη εληειψο 

δηαθνξεηηθήο ηδενινγίαο θαη εληειψο δηαθνξεηηθήο άπνςεο. Καη ήκαζηαλ θαη 

απεηξνειάρηζηα άηνκα πνπ δνπιεχακε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απηφ. Οπφηε φηαλ έρσ λα 

αληηκεησπίζσ έλαλ άλζξσπν πνπ κνπ ιέεη απηή ηελ άπνςε, θαη ζπληαπηίδεηαη ηφζν πνιχ 

κε ην αθεληηθφ ηνπ, εγψ δελ αμίδεη θαλ λα αζρνιεζψ, λα ηνπ πσ θάηη γηα κέλα. Γελ αμίδεη 

θαλ ζαλ άηνκν. 
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-ηηο δνπιεηέο πνπ έρεηο θάλεη, κε πνην άηνκν ζα κπνξνχζεο λα κνηξαζηείο θάηη ηέηνην 

πην ειεχζεξα καδί ηνπ; Γηα πνην ιφγν, δειαδή, ζα ην έιεγεο ζε θάπνηνλ θαη ζα ην 

κνηξαδφζνπλα; 

-Μφλν άκα ην εθηηκνχζα ζαλ άηνκν. Μφλν δειαδή αλ…. θάηζε λα ην ζθεθηψ ιίγν. 

Γεληθά εγψ είκαη απζφξκεηνο άλζξσπνο. Έρσ πηζηεχσ ηελ ηάζε λα θάλσ ηνλ άιινλ λα 

αηζζάλεηαη άλεηα θαη λα κε ζπκπαζεί. Οπφηε θαη ζην πιαίζην ηνπ απζνξκεηηζκνχ, 

ππήξρε πεξίπησζε λα κίιαγα θαη ζην αθεληηθφ κνπ θαη λα ην έιεγα, θαη ζε θάπνην 

ζπλάδειθν, θαη ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθείλε ηελ ψξα. Αλάινγα ηα θέθηα ελ πάζεη 

πεξηπηψζεη. Αιιά αλ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο πνπ ζα κπνξνχζα λα ην πσ, κφλν 

αλ κε ελδηέθεξε, αο πνχκε, ζαλ άηνκν. Μφλν , ίζσο πηζαλψο αο πνχκε, αλ θαζαξά γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ήζεια θαη ηελ απνδνρή ηνπ.  

-Έρεηο αηζζαλζείο πνηέ ζε θάπνηα απφ ηηο δνπιεηέο ζνπ φηη έρεη ρξεηαζηεί λα θξχςεηο ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ γηα θάπνην ιφγν; 

-Ναη. ηελ ηειεπηαία δνπιεηά κνπ πνπ πεξηέγξαςα, αο πνχκε, κε ηνλ ζπλάδειθν, ν 

νπνίνο φιε ηελ ψξα έιεγε, αο πνχκε, αληηκεηψπηδε ηηο γπλαίθεο ζαλ θξέαο, δελ πίζηεπα 

φηη ππήξρε επλντθφ πεξηβάιινλ λα θάηζσ λα θάλσ κηα εμηζηφξεζε ηεο δηθήο κνπ 

ζεμνπαιηθήο πεξίπησζεο. Γηα ηνλ πνιχ απιφ ιφγν, φηη δελ άμηδε ηνλ θφπν ζαλ άηνκν. 

Οπφηε ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, γηα πνην ιφγν λα πεηο θάηη ηφζν πξνζσπηθφ θαη δηθφ 

ζνπ; Γηα αθηηβηζηηθνχο ιφγνπο; Με ηελ έλλνηα, ηη ζα θεξδίζεηο, αο πνχκε; Δίλαη έλα 

άηνκν ην νπνίν είλαη απαξάδεθηνο, αο πνχκε. 

-Έρεηο αθνχζεη ζην επάγγεικά ζνπ θάπνην πεξηζηαηηθφ απέλαληη ζε νκνθπιφθηιά 

άηνκα… θάπνην νκνθνβηθφ πεξηζηαηηθφ βαζηθά; 

-Γηα λα ζθεθηψ… Γε κπνξψ λα ζπκεζψ θάηη. Αιιά έρε ππφςε ζνπ ην εμήο. Γε κνπ έρεη 

ηχρεη, επηπρψο, πεξίπησζε απφιπζεο ιφγσ νκνθπινθηιίαο. νπ ιέσ, πξέπεη λα είλαη 

πνιχ αθξαία πεξίπησζε λνκίδσ ην αθεληηθφ. Γηαηί δελ ηνπο παίξλεη πιένλ λα θάλνπλ 

εχθνια θάηη ηέηνην. Αιιά, πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ ζπλαδέιθνπ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ 

πνιιά. Γηαηί φπσο είπακε, ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη καραηξψλνληαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. ηαλ εηδηθά δελ έρεηο θακία αιιειεγγχε κε ηνλ ζπλάδειθφ ζνπ, 

ζπληαπηίδεζαη θαηεπζείαλ κε ηελ εξγνδνζία… 
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-Καη ηψξα, ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, ζεσξείο φηη ππάξρεη θάπνηα δηάθξηζε απέλαληη ζηνπο 

νκνθπιφθηινπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα; 

-ζν δηαθξίζεηο ππάξρνπλε θαη εθηφο επαγγεικαηηθνχ ηνκέα, εθηφο αγνξά εξγαζίαο. Ίδην 

πξάγκα είλαη. ην πνιχ ηνπ, ή ζην ιηγφηεξφ ηνπ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

-Άξα ζεσξείο φηη ππάξρεη; 

-Βεβαίσο. Ο εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη ε θνηλσλία. Οπφηε ζην πιαίζην απηήο ηεο θνηλσλίαο 

ππάξρνπλ πνιιά αθφκα λα ιπζνχλ. 

-Παξ‟ φια απηά, εζχ δελ έρεηο θάπνηα ηέηνηα εκπεηξία, αιιά είζαη ζίγνπξνο φηη ππάξρεη; 

-Βεβαίσο. Γελ είλαη θάηη μεθνκκέλν ν εξγαζηαθφο ρψξνο απφ ηελ θνηλσλία, νπφηε γηαηί 

λα κελ ππάξρεη; Αιιά ζνπ εμήγεζα. πλήζσο είλαη δηαθξηηηθνί, χπνπινη. Θα 

καραηξψζνπλ πίζσ απφ ηελ πιάηε. ην θνκκάηη ηνπ… αλ θαη βέβαηα επεηδή πεξηπηψζεηο 

εηδηθέο δε μέξσ γηα απφιπζε ιφγσ νκνθπινθηιίαο, ππάξρνπλ φκσο. Έρσ δηαβάζεη γηα 

απηέο. 

-Γε κηιάκε κφλν γηα απφιπζε, κηιάκε γηα ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο. 

-Ναη, λαη.. αθφκα θαη λα ζνπ ζπκπεξηθεξζνχλε άζρεκα, αο πνχκε. Με ηα ιφγηα, δε 

ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ. Ννκίδσ φηη πηζαλψλ λα είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 

Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, δηφηη ππάξρνπλ πνιχ παγησκέλεο απφςεηο αθφκα, έηζη 

ζηεξεφηππεο θαη ηειενπηηθέο, ζην πιαίζην φινπ ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, απφ ηελ εθθιεζία κέρξη ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηδενινγία πνπ ππάξρεη θαηά 

πιεηνςεθία ζηε ρψξα καο. Οπφηε ζηα πιαίζηα απηά, ππάξρεη απηφ ην ζηεξεφηππν. 

Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ηνλ νκνθπιφθηιν πνπ θαιιηεξγείηαη. Καη έηζη, 

ζίγνπξα ζα βηψλεη ν θαζέλαο καο δηάθνξα πεξηζηαηηθά, θαη πσο αθήλεη λα ηνλ 

επεξεάδνπλ θαη ηνλ ίδην. 

-Καηάιαβα. Καιψο, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο, επραξηζηψ πνιχ. Γε μέξσ αλ ζέιεηο εζχ λα 

πξνζζέζεηο θάηη… 

-ρη, φρη… 
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Αλδξέαο (28 εηώλ, λεπηαγωγόο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) 

-Ση έρεηο ζπνπδάζεη; 

-TΔΗ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο.  

-Θέιεηο λα κνπ πεη ιίγα ιφγηα γηα ην επάγγεικά ζνπ; 

-Δίλαη έλα επάγγεικα ην νπνίν δνπιεχνπκε ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, είκαζηε νη 

εξγαδφκελνη ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Γνπιεχνπκε εθεί κε παηδηά απφ 0 εψο 6 ρξνλψλ. 

-Πφζν θαηξφ θάλεηο απηφ ην επάγγεικα; 

-Δ, ην 2010 ηειείσζα θαη σο ηψξα, ην 2015, δνπιεχσ, αιιά φρη ζπλερφκελα. Γνπιεχσ κε 

ζπαζηά, κε ζπκβάζεηο. Οη ζπκβάζεηο είλαη εληεθάκελεο, νρηάκελεο… 

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ ην επάγγεικά ζνπ; 

-Πάξα πνιχ. Καη πξηλ ηε θξίζε πεξηζζφηεξν γηαηί δελ ππήξρε αλεξγία. Σψξα κεηά ηε 

θξίζε ππάξρεη αλεξγία θαη πξέπεη έλα ρξφλν λα θάζεζαη θαη έλα ρξφλν αλ δνπιεχεηο. 

-Αλ κπνξνχζεο λα αιιάμεηο θάηη ζε απηφ, ζην επάγγεικά ζνπ, ζα ην έθαλεο; 

-ρη. Να αιιάμσ ηη ελλνείο; 

-Κάπνηα πηπρή ηνπ επαγγέικαηφο ζνπ πνπ λα κελ είζαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο. 

-Ναη, φρη γηα λα θάλσ θάηη άιιν. 

-Ναη, πάλσ ζε απηφ ην επάγγεικα.  

-Ναη, ελλνείηε, γηαηί είκαη θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ παλειιήλην ζσκαηείν καο. 

-Πνιχ ελδηαθέξνλ. Ση ζα άιιαδεο ινηπφλ; 

-Αιιάδνπκε. Γελ είλαη ηη „‟ζα‟‟… ήδε έρνπκε αιιάμεη. Γηα παξάδεηγκα ηψξα ππήξμαλ 

πξνβιήκαηα κε ηηο εγθπκνζχλεο ζε ζρέζε κε ην φηη ν λφκνο γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, νη 

νπνίνη είλαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηνπο έρεη κεησκέλα δηθαηψκαηα γηα ηελ 
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εγθπκνζχλε, ηψξα παξάδεηγκα ζνπ ιέσ. Μεησκέλα δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ είλαη κφληκα, ή ανξίζηνπ. Γελ ηνπο δίλνπλ ηηο ίδηεο εκέξεο άδεηαο γηα 

ηελ εγθπκνζχλε, ή κεηά, άδεηα ινρείαο θαη ζειαζκνχ. Δίλαη άιια… γηα παξάδεηγκα νη 

κφληκνη έρνπλ 9 κήλεο άδεηα κεηά ηνλ ηνθεηφ, ελψ νη νξηζκέλνπ έρνπλ κφλν πελήληα έμη 

κέξεο. Οπφηε ήδε έρνπκε κηιήζεη κε ηα ππνπξγία, έρνπκε θάλεη…. Έρνπκε ελεκεξψζεη 

ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηνπο δεηάκε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Να κελ 

ππάξρνπλ δηαθξίζεηο δειαδή.  

-Πνιχ σξαία. 

-Καη άιια πξνβιήκαηα ζηνλ θιάδν καο ηα ιχλνπκε γηαηί είκαζηε, ζνπ ιέσ, δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη… νπφηε είκαη δειαδή απφ ηελ πςειή βαζκίδα ηνπ θιάδνπ κνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ αιιαγή.  

-Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο πθηζηάκελνχο ζνπ είλαη θαιή; 

-Απηφ εμαξηάηαη. Αλ κνπ κηιάο γηα ηψξα είλαη ηέιεηα, αλ κνπ κηιά γεληθά ζηε δσή κνπ, 

είλαη αλάινγα ηνλ άλζξσπν. Δγψ γεληθά είκαη πνιχ θνηλσληθφο, νπφηε δελ έρνπκε 

ζέκαηα. Καη είκαη θαη ν κνλαδηθφο άληξαο ζην θιάδν… κνλαδηθφο, ελλνψ πνιινί ιίγνη. 

Γειαδή ζην ΣΔΗ, νη άληξεο είκαζηε έλαο-δπν ζηα ηέζζεξα ρξφληα, πνπ είλαη έλαο 

νιφθιεξνο θχθινο. 

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο δειαδή εζχ, απφ ηε ζρέζε πνπ έρεηο καδί ηνπο; 

-Ναη, απφιπηα. 

-Γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ρη. Δθηφο απφ κηα θίιε, πνπ ηελ είρα ζε πξνεγνχκελε παηδηθφ ζηαζκφ, θαη έκαζε κεηά, 

αθφηνπ ηειεηψζακε ηε δνπιεηά. Γηαηί είρα θάπνηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο, πάιη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ηφηε αλαγθάζηεθα ζε εηζαγσγηθά, λα ηεο ην πσ. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, γλσξίδεηο άιια άηνκα πνπ λα είλαη νκνθπιφθηια; 

-Ναη, έρσ γλσξίζεη.  

-Καη πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ καδί ηνπο; 
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-Δ, γλσξηζηήθακε σο… σο fuck buddies ξε παηδί κνπ. Καη κεηά είδακε φηη δνπιεχνπκε 

ζηνλ ίδην θνξέα. Απηφ. Αιιά δελ έρνπκε ζρέζε. Δίλαη θαη ζε άιιν θηήξην, δελ είλαη ζην 

ίδην ην δηθφ κνπ. 

-Άξα, έρεηε κηα ηππηθή ζρέζε φπσο ζα είρεο θαη κε θάπνηνλ άιινλ; 

-Ναη, ηππηθή, ηππηθή. 

-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην, ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Δληάμεη, σο γεληθφ status ηεο θνηλσλίαο κπνξψ λα πσ, δε κπνξψ λα πσ θάηη ηδηαίηεξν. 

Γειαδή φπσο ε θνηλσλία ε ειιεληθή δε δέρεηαη ηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ηα ινηπά, έηζη 

θαη ζηε δνπιεηά ππάξρεη κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Έηζη θαη αιιηψο νη εξγαδφκελεο 

πνπ είκαη καδί ηνπο, είλαη ζαξαληάξεο – πελεληάξεο, πνπ δελ είλαη open minded, φπσο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα ηξηαληάρξνλε. 

-Απηφ γηαηί ην ιεο; Έρεηο αθνχζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν δειαδή; 

-Σψξα δε κνπ έξρεηαη θάηη ζην κπαιφ, αιιά γεληθφηεξα μέξσ φηη είλαη κε απνδεθηνί. 

-Σν μέξεηο επεηδή ην ππνπηεχεζαη, ή ην μέξεηο επεηδή έρεηο δεη θάηη, έρεηο αθνχζεη θάηη, 

έρεηο αθνχζεη θάπνηα ζπδήηεζε..; 

-Έρνπκε θάλεη θαη ζπδήηεζε… Γηα παξάδεηγκα, ππήξμαλ θνξέο,  πνπ εξρφηαλ έλαο ζείνο 

λα πάξεη ην παηδί ηνπ, φρη ν κπακπάο θαη ε κακά, ε, θαη ηνλ θξάδαλε φινη εθεί κέζα φηη 

είλαη πνχζηεο ξε παηδί κνπ, φηη είλαη gay. Γηαηί; Γηαηί ήηαλε πνιχ θξαγκέλε. Ήηαλε πνιχ 

εθδεισηηθή, πνιχ ζπινπξεπήο ξε παηδί κνπ. 

-Καη απηφ ην ζρνιίαζαλ αξλεηηθά; 

-Ναη, αθνχ ζνπ ιέσ ην ζπγθεθξηκέλν ηνλ έθξαδαλ φινη γηα βδνκάδεο. Καη θάζε θνξά 

πνπ εξρφηαλ ξε παηδί κνπ, πάιη ζρνιηάδαλε. Καη εγψ αλαγθαζηηθά, δελ… νχηε έιεγα λαη, 

νχηε έιεγα φρη. Απιά ην άθνπγα θαη γέιαγα. Γειαδή νπζηαζηηθά ζπκκεηείρα θη εγψ 

ζαλ… πσο ιέγεηαη; Ζζηθφο απηνπξγφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

-Έρεηο ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 
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-ρη. Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο φρη. Δ, ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ είλαη θαη ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσλία. Γε πηζηεχσ εγψ φηη ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ. Απηά 

είλαη δηθαηψκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο. 

-Ναη, είλαη. αιιά νη νκνθπιφθηινη ζηεξνχληαη θάπνηα. Δλλνψ ην γάκν κεηαμχ 

νκνθπιφθηισλ, ηελ παηδνζεζία… 

-Α, απηφ ελλνείο, ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο. Με εξγαδφκελνπο, φρη, δελ έρσ κηιήζεη, κε 

θίινπο κνπ λαη. 

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε έλα άιιν επάγγεικα; 

-Ναη, πάξα πνιχ. 

-Πην εχθνιν; Πην δχζθνιν; 

-Πνιχ πην δχζθνιν. Γηαηί νπζηαζηηθά, ηα παηδηά πνπ δηαπαηδαγσγνχκε εκείο, απφ 0 εψο 

6, ηφηε μεθηλάλε ηα πξφηππα γηα απηά. Γειαδή είλαη ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, γηα ηα ίδηα, ε 

νπνία δηακνξθψλεηαη κέρξη ηα έμη. Οπφηε φηαλ ην παηδί…. Γε ζα είλαη κεηά απνδερηφ 

απφ ηνπο γνλείο, λα ζε απνδερηνχλ εζέλα ζαλ εξγαδφκελν, πνπ ζα είζαη νκνθπιφθηινο 

θαη ζα έρεηο ην παηδί κνπ λα ην δηαπαηδαγσγείο. Γηα έλα ρξφλν, ή γηα ηέζζεξα, ή γηα 

φζν… ζα είλαη ην παηδί θαη εζχ. Μεηά, ζα κφληκνο ηψξα ζνπ κηιάσ.   

-Μάιηζηα. 

-Δίλαη πνιχ δχζθνιν, γηαηί ηψξα ν γνληφο ζα ζνπ ηελ πεη θαη γηα απηφ ην πξάγκα. Φηάλεη 

δειαδή πνπ ζνπ ηε ιέεη γηα ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο, πνπ είλαη ε κέξα κε ηε λχρηα. Ζ 

κέξα είλαη ε ζεσξεία πνπ έρνπκε κάζεη θαη κία ζάιηζα ησλ γνληψλ είλαη ε λχρηα. Οη 

νπνία πάιη δε ζε απνδέρνληαη θαη γηα ιφγνπο ειηθίαο. Γειαδή εγψ είρα πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη ζε ζρέζε κε ην πνπ είκαη. Δδψ πνπ ήκνπλ ηψξα (φλνκα πεξηνρήο), είρα 

πνιιά πξνβιήκαηα κε γνλείο φηη δε θάλσ θαιά ηε δνπιεηά κνπ. Έηζη αθξηβψο 

ζπκπεξηθεξφκνπλ θαη πέξζη πνπ ήκνπλ ζε άιιε πεξηνρή, θαη κε ηνπο γνλείο, αθφκε θαη 

θέηνο πνπ πήγα ζε κηα εθδήισζε, γηα ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή, αγθαιηέο θηιηά. Πνιχ 

απνδεθηφο εθεί. Καη ίζα ίζα πνπ πέξζη ήκνπλ θαη έλα ρξφλν πην άπεηξνο, θέηνο πνπ έρσ 

πην πνιχ εκπεηξία. Γειαδή θαη αληηθεηκεληθά λα ην δεηο, δελ είλαη φηη άιιαμε ε 
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ζπκπεξηθνξά κνπ. Ίζα ίζα θαιχηεξε έγηλε, είρα φκσο πνιιά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηεο πεξηνρήο πνπ ήκνπλ. 

-Έρεηο αθνχζεη θάπνην ηέηνην πεξηζηαηηθφ, ζαλ απηά πνπ κνπ είπεο πξηλ κε ηνπο γνλείο, ή 

απηά είλαη ζθέςεηο δηθέο ζνπ, φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί; 

-ρη, ζθέςεηο. 

-Άξα δελ έρεηο νχηε εζχ, νχηε έρεηο αθνχζεη θάπνηνο ζπλάδειθφο ζνπ λα έρεη θάπνην 

ηέηνην πξφβιεκα; 

-ρη. 

-Χξαία… ην επάγγεικά ζνπ, πηζηεχεηο φηη ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο κπνξεί αλ 

επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε; 

-ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λαη, ζην δεκφζην πνπ δνπιεχσ, φρη. Γελ επεξεάδνκαη, γηαηί ζην 

δεκφζην κπαίλνπκε κέζσ ΑΔΠ, κφξηα ηνπ ΑΔΠ, άξα δε κπνξείο λα θξίλεηο θάπνηνλ. 

-ηνλ ηδησηηθφ πψο ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί; 

-ηνλ ηδησηηθφ γηαηί δε ζα ζε επέιεγε ν ηδηνθηήηεο.  

-Άξα πηζηεχεηο φηη είλαη ιφγνο λα κε ζε επηιέμεη ν ηδηνθηήηεο απηφο; 

-Ναη. Δίλαη ιφγνο. Απφ άπνςε πξνηχπσλ πξνο ηα παηδηά, φρη γηα άιιν ιφγν. 

-Καηαιαβαίλσ ηη ελλνείο. Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, πηζηεχεηο φηη έρεη 

επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-ρη. ρη, εγψ νχησο ή άιισο, ην απνθάζηζα φηαλ ήκνπλα Σξίηε ιπθείνπ, πνπ κέρξη ηφηε 

ήζεια λα γίλσ δάζθαινο δεκνηηθήο, παηδαγσγηθφ. Καη φηαλ είρα πάεη ζην ΚΔΤΠ ηφηε, 

απηά ηα επαγγέικαηα πνπ είδα πσο ήηαλε πιεζηέζηεξα ζην δάζθαιν, ήηαλε ηα πξνο ηα 

θάησ, λεπηαγσγφο θαη βξεθνθφκνο, θαη εγψ επέιεμα απηφ. Σν ΣΔΗ.  

-κνξθα. Πηζηεχεηο κήπσο ην φηη είζαη νκνθπιφθηινο επεξέαζε ην κέξνο πνπ 

απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; Αο πνχκε ην γεγνλφο φηη επέιεμεο λα κεηαθνκίζεηο ζε κία 

αζηηθή πεξηνρή θαη λα κε κείλεηο ζηε πφιε ζνπ; 

-Ναη, απηφ θπξίσο. 
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-Γειαδή, αλ δελ ήζνπλ νκνθπιφθηινο ζεσξείο φηη ζα κπνξνχζεο λα κείλεηο ζηε πφιε 

ζνπ; 

-Ναη. Θα ήζεια λα παληξεπηψ θηφιαο θαη ηα ινηπά. Γε ζα ήζεια λα θάλσ… φηη θάλσ. 

Έπαημε ξφιν ζην λα απνθαζίζσ λα κείλσ ζε κία αζηηθή πεξηνρή, φρη γηα ζπνπδέο, αιιά 

κεηά, κεηά ην 2010. Γειαδή κεηά ην θαληαξηθφ, έιεγα „‟ηψξα ηη θάλσ;‟‟. Καη έκεηλα…. 

Βαζηθά απηφο ήηαλ ν δεχηεξνο ιφγνο. Ο πξψηνο ήηαλε ηα ζπλδηθαιηζηηθά. Γηαηί απφ ην 

ΣΔΗ αζρνιηφκνπλα κε ηα θνηλά, απφ ην ΣΔΗ ήκνπλ εθπξφζσπνο, νπφηε είδα φηη κνπ 

άξεζε λα ζπλεηζθέξσ έηζη, γηαηί φια απηά είλαη αθηινθεξδψο, εζεινληηθά ηα θάλνπκε, 

ζηα ζσκαηεία δε πιεξσλφκαζηε, θαη έηζη απνθάζηζα κεηά εγψ θαη κε ηνλ θνιιεηφ κνπ, 

ν νπνίνο είλαη straight, δε μέξεη γηα κέλα, αιιά παξ‟ φια απηά ζπλεξγαδφκαζηε απφ ηελ 

πξψηε… απφ ηφηε πνπ ήκνπλα 19-18 ρξνλψλ. 

-Μάιηζηα. Ζ επηινγή εχξεζεο εξγαζίαο ήηαλε εχθνιε ππφζεζε γηα ζέλα;  

-Ναη, είλαη εχθνιε. Γηαηί ζνπ ιέσ, είλαη κέζσ πξνθεξχμεσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Γήκσλ, 

θαη θάλεηο ηα ραξηηά ζνπ, ζε επηιέγνπλε, θαη φηαλ έρεηο πνιιά κφξηα, γηα παξάδεηγκα 

ηψξα ε αλεξγία ζνπ δίλεη πνιιά κφξηα, κπνξείο λα παο εχθνια ζηελ θαηάηαμε, γηαηί 

εκείο πάκε κέζσ θαηαηάμεσλ. Με ζεηξά. 

-Πηζηεχεηο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ε δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζία επεξεάδεηαη 

απφ ην αλ είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο; 

-ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πηζηεχσ πσο λαη. Αιιά θαη πάιη είλαη ζρεηηθφ, γηαηί θαη λα ζνπ πεη 

λαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ φηη ζα δνπιέςεηο, απιά δε ζα ην πεηο. ηη δειαδή 

θάλνπκε θαη ηψξα, αιιά ππν ζπκθσλία. Καη φρη ηφζν γηα ηα παηδηά πνπ 

δηαπαηδαγσγνχκαη, αιιά φζν γηα ηνπο γνλείο. Γηαηί εκείο εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηνπο 

γνλείο θάζε κέξα, θαη ην πξσί θαη ην βξάδπ, ην απφγεπκα πνπ ηα παίξλνπλε.  

-Άξα, εζχ πνπ είζαη ζην δεκφζην, πνηνο ζα έιεγεο φηη είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ 

απνθάζηζεο λα θξχςεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ φηη είζαη νκνθπιφθηινο;  

-Απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο… γεληθά. Γηα εκέλα ην μέξνπλ ειάρηζηνη. Ζ αδεξθή κνπ θαη δπν 

θίιεο κνπ. Ζ κία απφ ηε δνπιεηά θαη ε άιιε ε θνιιεηή κνπ, ε θίιε κνπ απφ ην ζρνιείν. 

ινη νη ππφινηπνη δε ην μέξνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, θαη κέζα ζε απηνχο είλαη νη 



104 
 

ζπλάδειθνί κνπ απφ ηε δνπιεηά.  Δίλαη πξψηνλ ν εκπαηγκφο, πνπ πάληα βιέπσ φηη 

θνξντδεχνπλ ηνπο νκνθπιφθηινπο. Αιιά θπξίσο απηφ πνπ βιέπσ είλαη φηη θνξντδεχνπλ 

ηηο θξαγκέλεο, εγψ ζεσξψ φηη δελ είκαη, νπφηε δελ αηζζάλνκαη φηη θνξντδεχνπλ εκέλα. 

Καη απφ ηελ άιιε δε ζέισ λα ηνπο ην πσ γηαηί πηζηεχσ φηη ζα ηνπο κπεη ε ηδέα… απηφ. 

Θα κνπ κπεη εκέλα βαζηθά ε ηδέα φηη ζα κε θνξντδεχνπλ. Ή ηνπιάρηζηνλ… θαη δε ηνπο 

εκπηζηεχνκαη φηη ζα ην θξαηήζνπλ θαη κπζηηθφ. ηη κπνξεί… γηαηί εγψ γηα παξάδεηγκα 

κε ηνπο θίινπο κνπ ζηε πφιε κνπ, έρσ πάξα πνιχ θαιέο επαθέο θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο, 

πνπ έρνπλ καγαδηά εθεί θαη θάζε θνξά πνπ θαηεβαίλσ ζηελ πφιε κνπ ηνπο βιέπσ βξε 

παηδί κνπ. Δ, ηψξα, θαη λα ηνπο ην πσ απηνλψλ, πνπ πηζηεχσ φηη ζα κε απνδερηνχλε δε 

ζα κνπ ηε πνπλ, ή δε ζα κε θνξντδεχνπλ, αιιά απφ ηελ άιιε ζα ην πνπλ ζηνπο γνλείο 

ηνπο πνπ εγψ κεηά ζα ληξέπνκαη λα πεγαίλσ εθεί πέξα λα ηνπο βιέπσ. Απφ απηή ηελ 

άπνςε δειαδή. Γειαδή θαη γηα ηνπο θίινπο θαη γηα ηε δνπιεηά. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

δειαδή. 

-Άξα ζεσξείο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ ζα αιιάμεη θάπσο; 

-Δ, πηζηεχσ εληάμεη, 50-50, αλάινγα θαη ηη ζρέζε έρεηο κε ηνλ άιινλ. νπ ιέσ άκα είλαη 

ηξειή ε άιιε θαη έρεηο επίζεζε, ζα ζνπ θάλεη επίζεζε θαη ζε απηφ. Γειαδή ζνπ θάλεη 

επίζεζε γηα φια ηα άιια, ζα ζνπ θάλεη θαη γηα ην ζεμνπαιηθφ. Σψξα κε εξγαδφκελνπο 

πνπ έρσ πνιχ θαιή ζρέζε, δε πηζηεχσ φηη ζα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά, απιά κπνξεί λα 

ζθέθηνκαη, μέξεηο, άκα πνχκε θάηη λα γειάζνπκε, θαη πεηάμεη έλαο έλα ππνλννχκελν 

απηνί, φηη ίζσο ην είπαλε γηα εκέλα. Καη δε ζέισ ηψξα λα κπαίλσ ζε δηαδηθαζία λα 

αγρψλνκαη γηα ηέηνηα πξάγκαηα. Δπηιέγσ λα κε ην μέξεη θαλείο θαη λα έρσ θαη εγψ ην 

θεθάιη κνπ ήζπρν.  

-Θα πξνηηκνχζεο, παξ‟ φια απηά, λα είζαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο θαη αλνηρηφο ζην ζέκα 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ  ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-Ναη, ζα ην ήζεια. Παληνχ. 

-Θα πξνηηκνχζεο λα ην μέξνπλ δειαδή; 

-Ναη. Αιιά ηψξα απηφ ζπλεπάγεηε αιιαγέο εθαηνληαεηίαο, ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πνιίηε. 

Απφ θνηλσληνινγηθήο απφςεσο δειαδή ζνπ κηιάσ. 
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-Έρεηο πνηέ ζθεθηεί λα ην κνηξαζηείο καδί ηνπο; 

-Σν έρσ ζθεθηεί κφλν ζε πεξηφδνπο πνπ έρσ ζρέζε. Μφλν ηφηε. Γηαηί ηφηε κνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία γεληθφηεξα δελ ηα έρσ ζηε δσή κνπ. Γειαδή 

ζέισ λα θάλσ ζεμ θαη ζέισ. Αιιά φηαλ κπσ ζηε δηαδηθαζία λα εξσηεπηψ, ηφηε 

αηζζάλνκαη ηφζν ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ, γηα ηελ επηινγή κνπ ηελ νκνθπινθηιηθή, 

πνπ ζέισ λα ην κάζνπλ κέρξη θαη νη γνλείο κνπ, πνπ είλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα ήζεια λα 

ην κάζνπλ. Πφζν πεξηζζφηεξν νη ζπλάδειθνη.   

-Αλ απνθάζηδεο λα ηνπο ην πεηο, ππάξρνπλ  θάπνηα άηνκα πνπ ζα ηνπο ην έιεγεο πξψηα; 

-Απφ ηε δνπιεηά ηψξα αλαθέξεζαη; 

-Ναη. 

-Δ, ζηνλ θνιιεηφ κνπ, πνπ είκαζηε ζπλάδειθνη ρξφληα. 

-Δπεηδή έρεηο θαιχηεξε ζρέζε καδί ηνπ; 

Ναη, ιφγσ ζρέζεο. Καη πιένλ ηνπ έρσ απνδείμεη πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ θαη ηη 

ηθαλφηεηεο έρσ, νπφηε α) απνθιείεηαη λα κε έθαλε πέξα, θαη β) απνθιείεηαη λα κε 

δνχιεπε. Γηαηί ζνπ ιέσ θαη απηφο, απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη, έρνπκε κηιήζεη 

πάξα πνιιέο θνξέο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, πνπ είλαη ζνπ ιέσ ζπλάδειθνο απφ ηε 

δνπιεηά κνπ, θαη ην ζηπι ηνπ πνπ είλαη θαη straight παληξεκέλνο θηφιαο είλαη φηη είλαη 

πξνζσπηθφ δεδνκέλν ηνπ θαζελφο πσο πεξλάεη ζην θξεβάηη ηνπ. Καη κνπ έρεη πεη θαη ηελ 

αηάθα φηη „‟ θνίηαμε λα δεηο‟‟, ιέεη, γηαηί ε θνπέια ηνπ είλαη πνιχ θάζεηε, ηνπο βξίδεη, 

δελ ηνπο ζέιεη θαη ηα ινηπά, θαη καιψλνπλ ζε εηζαγσγηθά κεηαμχ ηνπο, φηη ιέεη „‟γηαηί 

κσξέ, πξέπεη λα μέξνπκε αλ ν άιινο είλαη Gay;‟‟. Κάηη κε ξψηαγε κηα θίιε κνπ, αλ είκαη 

ή δελ είκαη. Καη εγψ λα ηεο απαληάσ γεληθφινγα θαη δηάθνξα αησξνχκελα πξάγκαηα. 

Καη ν Βαζίιεο κεηά λα ιέεη „‟δελ είλαη ην ζέκα αλ είλαη ν άιινο, γηαηί ξσηάο θάηη 

πξνζσπηθφ ηνλ θαζέλα. πσο θαη ζηνλ straight ζα ήηαλ πνιχ πξνζσπηθφ λα ηνλ 

ξσηήζεηο αλ ζνπ αξέζεη ην ζαδνκαδνρηζηηθφ. Δίλαη κηα ιεπηνκέξεηα πνπ δε ρξεηάδεηαη λα 

ηε ζπδεηάο κε θάπνηνλ‟‟. Απηφ. πσο ην straight δειαδή, δελ ζα ηνλ ξσηήζεηο πσο ηνπ 

αξέζεη λα θάλεη ζεμ, έηζη θαη έλαλ άληξα, ηνλ νπνηνδήπνηε, δε ζα ηνλ ξσηήζεηο αλ ηνπ 

αξέζνπλ νη άληξεο. 
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-Μάιηζηα. Πηζηεχεηο φηη ην γεγνλφο, φηη δελ έρεηο κηιήζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ, 

επεξεάδεη θάπσο ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηά ζνπ; 

-ρη. 

-Πηζηεχεηο, κήπσο, φηη επεξεάδεη ηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείο απφ ηε δνπιεηά ζνπ; 

-ρη, δε κνπ ηελ επεξεάδεη. Μηα ραξά θαη ζηα δηαιεηκκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

έρνπκε επηθνηλσλία κηα ραξά είκαζηε. Πνιχ γέιην… δε λνκίδσ φηη είκαη πίζσ ζε απηφ ην 

θνκκάηη.  

-Θεσξείο φηη ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλάο ζηε δνπιεηά ζνπ αλ 

ήζνπλ αλνηρηφο πξνο απηή ηε πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ζνπ; 

-ρη, γηαηί ηνλ πην πνιχ ρξφλν ηνλ πεξλάσ κε ηα παηδηά. Γελ πεξλάσ πνιχ ρξφλν κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα λα κπνξψ λα πσ φηη κνπ θφβνπλ θάηη απφ ην δηάινγν πνπ ζα κπνξνχζα 

λα έρσ καδί ηνπο, ηελ επηθνηλσλία δειαδή. 

-Πηζηεχεηο φηη ην λα θξχβεηο ην λα είζαη νκνθπιφθηινο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή. 

-ρη, ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή. Γε κεηαθέξσ ηε δνπιεηά κνπ ή … κεηά ην ζρφιαζκα. 

Οπφηε ζηε πξνζσπηθή κνπ δσή, πνπ έρσ θάλεη θίιεο αο πνχκε απφ ηε δνπιεηά, ε κία εμ 

απηψλ ην μέξεη. Οπφηε… λαη, κεηά αλνίρηεθα γεληθά γηαηί κπνξνχζα λα  ιέσ ζε έλαλ 

άλζξσπν καθξηλφ κνπ, θίιν δειαδή, ηα πξνβιήκαηά κνπ, ζε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη.  

-Μάιηζηα. Άξα ζα ιέγακε φηη ζην επάγγεικά ζνπ, απηφ πνπ ζεσξείο βαζηθφ πξφβιεκα 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη νη γνλείο. 

-Οη γνλείο, λαη. Πσο ζα ην δνπλ νη γνλείο, ζαλ πξφηππν ησλ παηδηψλ ηνπο. 

-Τπάξρεη θάηη ην νπνίν ζα ζε έθαλε λα αηζζάλεζαη πην αζθαιήο, πνπ ζα ζε έθαλε λα 

κηιήζεηο, πνπ αλ άιιαδε ζα ζε έθαλε λα κηιήζεηο ζηνπο ζπλάδειθνχο ζνπ θαη λα 

αλνηρηείο γηα ηελ νκνθπινθηιία ζνπ; 

-Ναη, αλ ζα έθαλα κηα ζρέζε φπνπ ζα ιέγακε θαη νη δχν φηη ζα θξαηήζεη γηα πάληα. Καη 

ην ελλννχζακε ηέινο πάλησλ. 

-Καηάιαβα. Κάηη ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην, θάηη πνπ λα αθνξά ηελ πνιηηεία ίζσο; 
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-Δ, εληάμεη, φηη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλε, γηα ηα ίζα δηθαηψκαηα πνπ είπακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, δειαδή γηα ην γάκν θαη γηα ηα ινηπά, λαη ζα έπξεπε λα ππάξμνπλε. Απιά 

είκαζηε ζην 2015.. απηά… 

-Δλλνείο φηη ζα είρε επηξξνή θαη ζηε δνπιεηά ζνπ θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ζνπ 

εθεί; 

-Δ, απηφ… άθνπ λα δεηο. Αλ μεθηλνχζε έλαο λφκνο, ζα μεθηλνχζε θαη ε θνηλσλία λα ην 

απνδέρεηαη ζηγά ζηγά. Καη κεηά απφ ρξφληα ζα κπνξνχζεο λα ην πεηο θαη ζηε δνπιεηά 

ζνπ, αθφκα θαη ζηε δνπιεηά ηε δηθή κνπ δειαδή. Γηαηί ήδε φιε ε θνηλσλία ζα 

απνηεινχηαλ απφ άηνκα πνπ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλα. Straight ή νκνθπιφθηια, 

αλεμάξηεηα. Γηαηί φινη είλαη κέζα ζηε θνηλσλία θαη φινη δηαπαηδαγσγνχλ, θαη φινη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ καο. 

-Μνπ είπεο „‟εηδηθά θαη ζηε δνπιεηά ηε δηθή κνπ‟‟. Θεσξείο φηη ππάξρνπλ επαγγέικαηα 

πνπ είλαη πην εχθνιν λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο θαη άιια πνπ είλαη πην δχζθνιν; 

-Ναη, λνκίδσ λαη. 

-ε πνηα επαγγέικαηα δειαδή ζα έιεγεο φηη ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο δελ έρεη 

ζεκαζία ή φηη… 

-Σα θαιιηηερληθά. Απηφ, ην θιαζζηθφ. Σειεφξαζε θαη ηα ινηπά. Θέαηξν.  

-Ζζνπνηφο δειαδή; 

-Ναη. 

-Καη ππάξρνπλ επαγγέικαηα ηα νπνία ζεσξείο φηη είλαη πνιχ ρεηξφηεξν ην λα είζαη… 

-Δ, ν ζηξαηφο ξε παηδί κνπ. Αιιά θαη πάιη ζνπ ιέσ είλαη ζέκα θνηλσλίαο ειιεληθήο. 

Γηαηί μέξσ πνιιά άηνκα, ιφγσ θαη ηεο έληνλεο ζεμνπαιηθήο κνπ δσήο, ηα νπνία 

δνπιεχνπλ ζην ζηξαηφ. Αιιά φρη ζηνλ ειιεληθφ. ηνλ ακεξηθάληθν. Κάησ ζηε νχδα. 

Απφ ηε βάζε. Καη εθεί φηαλ θάλακε ζπδήηεζε θαη ηνπ ιέσ „΄είζαη ζην ζηξαηφ;‟‟, κνπ 

ιέεη „‟λαη‟‟. Σνπ ιέσ „‟άξα απνθιείεηαη αλ ην μέξνπλ‟‟, „‟φρη‟‟, κνπ ιέεη, „‟είλαη open 

minded, δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα‟‟. Καη μέξνπλ φινη νη ζπλάδειθνη ηνπ φηη είλαη 

νκνθπιφθηινο. Δίλαη πνιχ ζνθαξηζηηθφ λα είζαη εζχ έιιελαο, θαη λα μέξεηο φηη δε 
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κπνξείο αλ ην πεηο ζηε κάλα ζνπ θαη ζηνλ παηέξα ζνπ θαη ν άιινο λα ην έρεη πεη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, γηαηί έρεη ακεξηθαληθή λννηξνπία. 

-Άξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζεσξείο φηη ππάξρεη απηφο ν δηαρσξηζκφο ζε θάπνηα 

επαγγέικαηα; 

-Ναη, ζε φια ππάξρεη, απιά είλαη θαη θάπνηα πνπ δε δίλνπλ πνιχ ζεκαζία. πσο ζνπ 

πξναλέθεξα, έλαλ εζνπνηφ, έλαλ cameraman…. Ξεξσ γσ. Πνπ θαη εθεί πηζηεχσ είλαη 

δχζθνιν. ρη, φρη, κφλν γηα άηνκα θαιιηηερληθά.  

-Μνπ είρεο πεη φηη έρεηο απηφ ην θφβν γηα ηνπο γνλείο, θαη αλεζπρείο φηη θαη νη 

ζπλάδειθνί ζνπ κπνξεί αλ πνπλ θάηη, ή βιέπεηο πσο αληηκεησπίδνπλ θαη θάπνηνπο 

άιινπο νκνθπιφθηινπο θαη έρεηο απηφ ην βαζηθφ πξφβιεκα κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. 

Παξ‟ φια απηά δελ έρεηο θακία εκπεηξία ή θάηη αθνχζεη ζρεηηθά κε παξελφριεζε πάλσ 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ελψ παξαηεξψ φηη ε ε αλεζπρία ζνπ είλαη πνιχ κεγάιε. 

-Ναη, έρεη πξνθιεζεί απφ ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο. Γελ έρσ αθνχζεη θάηη γηα 

νκνθπιφθηιν θαη παξελφριεζε… φρη.  

-Οπφηε κεηά απφ ηφζν θαηξφ, πσο παξακέλεηο ηφζν θάζεηνο ζε απηή ζνπ ηελ πεπνίζεζε, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ δε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη αθφκε. Έρεηο πνηέ ζθεθηεί φηη ίζσο λα 

είλαη θάπνηα θνβία πνπ λα κελ έρεη απφιπηα ινγηθή ππφζηαζε; 

-ρη, γηαηί έρσ δεη δείγκαηα πσο ζπκπεξηθέξνληαη απηά ηα άηνκα ζε άιινπο 

νκνθπιφθηινπο. Δίλαη απηφ πνπ ζνπ είπα, φηη θνξντδεχνπλ ηηο θξαγκέλεο. Πάξα πνιχ. 

Σηο πνιχ ζειππξεπείο. Κνπληέηαη ν άιινο ζην δξφκν θαη ηνλ θνξντδεχνπλ. Καη κηιάκε 

λαη… γηα πνιχ έληνλε θνξντδία.  

-Δζχ κνπ είπεο, φκσο, φηη αθνχ δελ είζαη πνιχ ζειππξεπήο, δελ έρεη ιφγν θάπνηνο λα ζε 

θνξντδέςεη.  

-Ναη. Δληάμεη. Δθεί δε λνκίδσ πσο έρεηο άδηθν. νπ ιέσ… 

-Γελ ππνζηεξίδσ θάπνηα άπνςε. Απιά ζε ξσηάσ γηαηί ζα ήζεια λα κάζσ πσο ζθέθηεζαη 

εζχ πάλσ ζην ζέκα απηφ. 
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-Καηαιαβαίλσ ηη ελλνείο, λαη. ρη, φρη, δε ζέισ λα κπσ ζηε δηαδηθαζία, φηη ζα κε 

θνξντδεχνπλε πίζσ απφ ηε πιάηε κνπ. 

-Δίλαη πιήξσο θαηαλνεηφ. Ξέξσ ηη ελλνείο. Άξα γηα λα θιείζνπκε ζηγά ζηγά απηή ηε 

ζπλέληεπμε,  γεληθά ζα έιεγεο φηη ππάξρεη δηάθξηζε ή παξελφριεζε γηα έλαλ 

νκνθπιφθηιν ζην ρψξν εξγαζίαο ελφο λεπηαγσγνχ; 

-Ναη πηζηεχσ φηη ζα ππήξρε θ δηάθξηζε θ παξελφριεζε αλ ήμεξαλ φινη ηελ ζεμνπαιηθή 

κνπ ηαπηφηεηα. Αθελφο ζα ππήξρε παξελφριεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ φρη κπξνζηά 

κνπ αιιά πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ. φπσο αθξηβψο ζνπ είπα πξηλ κε ην ζείν ελφο παηδηνχ 

πνπ ήηαλ ζειππξεπήο θαη ηνλ θνξφηδεπαλ κεηαμχ ηνπο. Καη επίζεο, ζα ππήξρε θαη 

δηάθξηζε απφ ηελ πξντζηακέλε, θαζψο εθείλε απνθαζίδεη πνηνο ζα είλαη ν ππεχζπλνο ηεο 

ηάμεο. Καζψο δνπιεχνπκε έλαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη κηα δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Δγψ σο ηερλνινγηθήο δηθαηνχκαη απηήλ ηελ άηππε ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε 

κε ηελ δεπηεξνβάζκηαο. Αιιά παξφια απηά πηζηεχσ φηη αλ ήμεξε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ε πξντζηακέλε κνπ ζα ελεξγνχζε ελαληίνλ κνπ αθφκα θ ζ απηφλ ηνλ βαζκφ... μέξεηο γηα 

λα κελ είκαη εγψ ε εηθφλα ησλ παηδαγσγψλ θ θαηά ζπλέπεηα ηνπ παηδηνχ ζηαζκνχ πξνο 

ηνπο γνλείο. θαζψο ν ππεχζπλνο ηεο ηάμεο είλαη εθείλνο πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο 

-Μάιηζηα. Λνηπφλ, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο. ε επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζνπ.  

 

 

Βαζίιεο (21 εηώλ, ζεξβηηόξνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

-Χξαία. Αζρνιείζαη κε θάηη επαγγεικαηηθά απηή ηε πεξίνδν; 

-ρη, ζπνπδάδσ. 

-Σέιεηα. Ζ ηειεπηαία δνπιεηά πνπ έθαλεο πνηα ήηαλ; 

-Γνχιεπα ζε έλα club.  

-Χξαία. Κάπνηεο άιιεο δνπιεηέο πνπ ίζσο έρεηο θάλεη; 

-Κπξίσο ζε λπρηεξηλά καγαδηά, σο ζεξβηηφξνο ή δεκφζηεο ζρέζεηο.  
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-Γηα πφζν θαηξφ… Πφηε μεθίλεζεο αο πνχκε; Πφηε ήηαλε ε πξψηε ζνπ δνπιεηά; 

-Ζ πξψηε κνπ δνπιεηά ήηαλε ζηα δεθαεθηά. Γνχιεπα σο ζεξβηηφξνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκφζηεο ζρέζεηο. 

-Άξα θπξίσο… πεξηζζφηεξν κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεηο δνπιέςεη σο ζεξβηηφξνο; 

-Ναη. 

-Χξαία. Θέιεηο λα κνπ πεηο γηα απηή ηε δνπιεηά ιίγα πξάγκαηα; Ση έρεη ρξεηαζηεί λα 

θάλεηο, αλ ζνπ άξεζε, ή αλ ηελ έθαλεο γηα θάπνην άιιν ιφγν; 

-Δίλαη αλάινγα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ είζαη θάζε θνξά. Γηαηί ππάξρνπλ άιιεο 

δνπιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα είζαη απνιχησο ηππηθφο ζην πξφγξακκα θαη ζε απηά… θαη 

είλαη θαη άιιεο δνπιεηέο πνπ ζα ππάξρνπλε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη.. εληφο 

εηζαγσγηθψλ ραξνχκελα δηαιείκκαηα, φπνπ ε δνπιεηά θαη ηα πξάγκαηα πνπ έρεηο λα 

θάλεηο, ζα πεξλάλε νη ψξεο πην εχθνια… εη ψξεο εξγαζίαο. Ή αλάινγα ην ηη πφζην έρεηο 

θαη ην πνπ βξίζθεζαη. 

-Δίλαη κηα δνπιεηά πνπ ηελ έρεηο θάλεη αξθεηέο θνξέο βέβαηα. 

-Ναη. 

-Γηα πνην ιφγν ηελ έρεηο επηιέμεη ηφζεο θνξέο; 

-Γηαηί γηα θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ είλαη ν πην άκεζνο ηξφπνο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο.  

-Χξαία. Γεληθά, ζηηο δνπιεηέο απηέο, πνπ έρεηο πεξάζεη, ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ ήηαλε θαιή; 

-Οη πεξηζζφηεξεο λαη, κεξηθέο φρη. 

-ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ, ζπλήζσο γλσζηνπνηείο γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Απφ ηελ αξρή δελ έρσ γλσζηνπνηήζεη ζε θαλέλαλ. ε κεξηθνχο ζπλαδέιθνπο κνπ έρσ 

κηιήζεη, επεηδή έρσ θαηαιάβεη φηη θαη απηνί έρνπλ ηνλ ίδην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ζε άιινπο επεηδή ηνπο εθηίκεζα σο αλζξψπνπο . 
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-Θεσξείο φηη απηφ έρεη επεξεάζεη ηε ζρέζε ζνπ καδί ηνπο; 

-Μεξηθέο θνξέο λαη, ζε άιιεο θνξέο φρη. 

-Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ηελ έρεη επεξεάζεη αο πνχκε; 

-Έρεη ηχρεη άιια άηνκα λα ζπζθηρηνχλ νη ζρέζεηο ζαο… νη ζρέζεηο καο κέζα απφ απηφ, 

γηαηί ηνπο εκπηζηεχηεθα θαη… θνιιήζακε πεξηζζφηεξν ζαλ παξέα θαη ζαλ άλζξσπνη. 

Με άιινπο έγηλε αθξηβψο ην αληίζεην. 

-Άξα θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα βειηίσζε ηε ζρέζε, θάπνηεο λα ηελ έθαλε ίζσο ιίγν 

ρεηξφηεξε. 

-Ναη, βέβαηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα δελ γλψξηδαλ. 

-Μάιηζηα. Έρεηο ληψζεη πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ 

ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ; Καη κε θάπνηνπο ίζσο ιφγσ ηνπ φηη δελ ην 

έρεηο κνηξαζηεί καδί ηνπο; 

-Ναη. Κπξίσο ζε δηαιείκκαηα ζηε δνπιεηά, πνπ εληάμεη ζα γίλνπλ θαη πξνζσπηθέο 

ζπδεηήζεηο. Αλ έρεηο κηα ψξα δηάιεηκκα, ζα θάηζεηο λα θαο, λα μεθνπξαζηείο, ή δελ έρεη 

αλνίμεη αθφκε ην καγαδί θαη πξέπεη λα θάλεηο ηελ πξνεηνηκαζία, ζα κηιάο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζνπ. Πνιιέο θνξέο έρσ δερηεί εξσηήζεηο γηα ηε πξνζσπηθή κνπ δσή πνπ 

δελ κπνξνχζα λα απαληήζσ θαη δεκηνπξγνχζα εξσηεκαηηθά. Πνιιέο θνξέο κε έθεξλαλ 

ζε δχζθνιε ζέζε .  

-Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ απαληνχζεο; Πνπ δελ αλνηγφζνπλ, αο πνχκε, ζηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα; 

-ηε ρψξα καο ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, δελ είλαη, σο επη ην πιείζηνλ 

απνδεθηφ, απφ πνιινχο αλζξψπνπο. Δηδηθά εδψ, είλαη πνιχ θιεηζηή θνηλσλία ψζηε λα 

εθθξάζεηο ηε ζεμνπαιηθφηεηα ζνπ ηφζν ειεχζεξα, ρσξίο λα έρεηο ηνλ παξακηθξφ 

ελδνηαζκφ. Απηφ ήηαλ θπξίσο πνπ κε θξαηνχζε πίζσ . 

-Δίλαη θάηη ζπγθεθξηκέλν πνπ θνβάζαη; Κάηη πνπ ζε αγρψλεη; 

-Δληάμεη, έρσ δερηεί νκνθνβηθέο επηζέζεηο, ηηο νπνίεο εληάμεη, έρσ αληηκεησπίζεη, αιιά 

δε ζα ήζεια θάηη ηέηνην λα ζπκβεί ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
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-ε έρεη θάλεη πνηέ θάπνηνο, κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν, λα αηζζαλζείο άζρεκα γηα ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

-Άζρεκα δελ έρσ αηζζαλζεί πνηέ, γηαηί έρσ απνδερηεί ηε ζεμνπαιηθφηεηά κνπ θαη είκαη 

θαιά κε ηνλ εαπηφ κνπ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Έρσ εθλεπξηζηεί. Δθλεπξίδνκαη θάζε 

θνξά πνπ ζπλαληάσ έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη παξσπίδεο κπξνζηά ηνπ θαη θνηηάδεη έλα 

θαηεζηεκέλν θαη βαζίδεη φιε ηνπ ηε δσή πάλσ ζε απηφ θαη δε κπνξεί λα δεη αξηζηεξά θαη 

δεμηά ηνπ ηη γίλεηαη. 

-Δίρε πνηέ θάπνηνο κηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ζνπ, ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

-Ναη. 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο θάηη παξαπάλσ γηα απηφ; 

-Έρεη ηχρεη ζην ξαθάδηθν πνπ δνχιεπα ηελ θαινθαηξηλή ζεδφλ, λα έξρνληαη πάξα πνιινί 

θίινη κνπ θαη γλσζηνί κνπ, επεηδή… ηηο κέξεο πνπ δνχιεπα λα είλαη εθεί, λα κνπ θάλνπλ 

παξέα... Δεε, πνιινί απφ απηνχο, ή αξθεηνί απφ απηνχο, ήηαλε gay, ή αθφκε θαη Trans, 

άληξεο πνπ έρνπλ αιιάμεη θχιν. Ήηαλε θαη θαινθαηξηλή πεξίνδνο, νπφηε εδψ είλαη 

ηνπξηζηηθή πφιε, θαη έρσ θαη πνιιέο γλσξηκίεο απφ ην εμσηεξηθφ, θαη εηδηθά ζην 

ζθεληθφ φηαλ είρε έξζεη κηα Trans θίιε κνπ ζην καγαδί… Δληάμεη, ην αθεληηθφ κνπ 

θαηαιάβαηλε θάπνηα αγγιηθά,  κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη. ηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηη έγηλε, έδησμε φιε ηελ παξέα κνπ, νη νπνίνη είραλ έξζεη θαη άιιεο θνξέο ζην καγαδί θαη 

ηνπ είραλ αθήζεη αξθεηφ θέξδνο γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο καγαδί. Καη κε έπηαζε θαη κνπ 

κίιεζε φρη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πνπ κπνξεί αλ κηιήζεη έλαο εξγνδφηεο ζε έλαλ 

ππάιιειφ ηνπ . 

-Καη εζχ πψο αληέδξαζεο ζε απηφ; 

-Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ απνιχζεθα.  

-ε απέιπζε δειαδή; 

-Ναη . 

-Μάιηζηα… Δεε, δψζε κνπ κηζφ ιεπηφ.. Με βάζε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεηο δεη, 

πηζηεχεηο φηη ζηε δνπιεηά ηνπ ζεξβηηφξνπ παίδεη ξφιν αλ είλαη νκνθπιφθηινο ή φρη; 
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-Αλάινγα ζε ηη είδνπο καγαδί ζα δνπιέςεη θάπνηνο. ε καγαδηά θαη θαθεηέξηεο, θαη 

λπρηεξηλά καγαδηά, πνπ είλαη Gay friendly, ή πνπ ζπρλάδεη απιά Gay θφζκνο, ή πνπ 

πνιιέο θνξέο θαη ν ηδηνθηήηεο ηπραίλεη λα είλαη νκνθπιφθηινο ή φινη νη πειάηεο κπνξεί 

αλ είλαη, νπφηε δεηάλε ηέηνηνπ είδνπο πξνζσπηθφ. ηε πφιε πνπ κέλσ ηψξα δε λνκίδσ 

φηη ππάξρεη θάπνην ηέηνηνπ είδνπο καγαδί, δε δίλνπλ βάζε ζε θάηη ηέηνην, αιιά πηζηεχσ 

φηη αλ, φηαλ πεγαίλεηο λα ζνπ πάξνπλ ζπλέληεπμε, λα κηιήζεηο γηα ην ηη άιιεο δνπιεηέο 

έρεηο θάλεη, ηη μέλεο γιψζζεο μέξεηο, αλ αλέθεξεο θάηη ηέηνην, πηζηεχσ φηη ζα έραλεο ηε 

δνπιεηά. 

-Άξα ζεσξείο φηη ε δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο εδψ κπνξεί λα είλαη πην δχζθνιε 

θάπνηεο θνξέο αλ έλα άηνκν είλαη νκνθπιφθηιν; 

-Ναη. Δθφζνλ εθθξάζεη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ . 

-Δζχ έρεηο ζθεθηεί φηη θάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα θξχςεηο ηε ζεμνπαιηθφηεηά ζνπ, 

νπησο ψζηε λα βξεηο θάπνηα δνπιεηά, θαη λα ην έρεηο θάλεη; 

-Πξνθαλψο. ε φιεο ηηο δνπιεηέο εδψ ζην Ρέζπκλν. Γηαηί, φπσο ζνπ είπα, είλαη κηα πνιχ 

θιεηζηή θνηλσλία θαη δε κπνξεί ν κέζνο άλζξσπνο εδψ πέξα λα θαηαιάβεη..φρη λα 

απνδερηεί, νχηε θαλ λα δερηεί ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο . 

-Θεσξείο φηη απηφ αιιάδεη ζε άιια επαγγέικαηα; ηη ππάξρνπλε δνπιεηέο πνπ ην λα 

είζαη νκνθπιφθηινο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαθξηηέν, θαη άιιεο πνπ δελ είλαη ηφζν ή 

κπνξεί αλ είλαη θαη θάηη ππεξ ηνπ αηφκνπ; 

-Φπζηθά. ε δνπιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηφλ ηνλ θφζκν, ησλ νκνθπιφθηισλ. 

Γηαηί απφ  ηε κία φινη νη νκνθπιφθηινη ζέινπλ λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ θνηλσλία, 

αιιά απφ ηελ άιιε, φηαλ θιείλνληαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή ζε ζπγθεθξηκέλα καγαδηά, 

απνκνλψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οπφηε… είλαη αλάινγα πάιη ζην ηη πεξηβάιινλ εξγαζηαθφ 

ζα έρεηο ηελ εθάζηνηε θνξά. 

-Μάιηζηα. Θεσξείο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο δνπιεηέο πνπ έλαο νκνθπιφθηινο δελ επηιέγεη, 

ή δε ζα ήζειε θαζφινπ λα θάλεη; 

-Γε λνκίδσ φηη θάηη ηέηνην ηζρχεη. 
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-Πηζηεχεηο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη ην ρψξν πνπ έρεηο 

επηιέμεη λα εξγαζηείο; 

-Γε ζα έιεγα φηη ηζρχεη θάηη ηέηνην. 

-Θεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη κήπσο ην κέξνο ζην νπνίν έρεηο απνθαζίζεη λα αλαδεηήζεηο 

δνπιεηά; 

-ρη πξνο ην παξφλ, γηαηί βξίζθνκαη αθφκε ζε έλα ζηάδην πνπ… έρσ δνπιέςεη ζε ζηνλ 

ηφπν πνπ θαηάγνκαη θαη κφληκεο δηακνλήο θαη ζηνλ ηφπν πνπ ζπνπδάδσ. Οπφηε ζε απηέο 

ηηο πφιεηο αλαδήηεζα δνπιεηά. Αξγφηεξα ζα δνχκε… 

-Θα πξνηηκνχζεο λα είζαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα κε ρξεηαδφηαλ λα ην θξχβεηο; 

-Σψξα απηή ε εξψηεζε είλαη πεξίεξγε. Να είκαη πην ειεχζεξνο… είκαη ειεχζεξνο. ηα 

άηνκα πνπ έρσ θνληά κνπ, είκαη ειεχζεξνο, μέξνπλ γηα κέλα, γηαηί είλαη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ απνδερηεί απηφ πνπ είκαη θαη δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα κε απηφ. Οη απφςεηο 

ηξίησλ έρνπλ πάςεη πιένλ λα κε λνηάδνπλ. Οπφηε..λα είκαη πην ειεχζεξνο…..; 

-Έρεηο ζθεθηεί πνηέ, ζε θάπνηα δνπιεηά, αλ ην θέξεη ε ζπδήηεζε ελλνείηαη, λα ιεο 

ειεχζεξα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ρη. Απηφ δε ζα ην έθαλα ηφζν εχθνια. Αλ κηιάο ζε απηφ λα ήκνπλ πην ειεχζεξνο, λαη 

ζα ην ήζεια.  

-Γε ζα ην έθαλεο θπξίσο ιφγσ πφιεο, πεξηνρήο ή γεληθφηεξα; 

-Γεληθφηεξα, φηαλ κπαίλσ ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, δε ζα πάσ λα 

ζπζηεζψ ζηνλ άιινλ θαη λα πσ „‟θαιεζπέξα, είκαη ν Βαζίιεο θαη είκαη νκνθπιφθηινο‟‟. 

-Θεσξείο φηη ην λα θξχβεηο ηνλ ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επίδνζε πνπ έρεηο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Αλ αθήλεηο πξνζσπηθά 

πξάγκαηά ζνπ, λα ζε επεξεάδνπλ ζηε δνπιεηά, ηφηε λαη, ζα ζε επεξεάδεη απηφ. Γηαηί 

κπνξεί λα ζθέθηεζαη ηελ ψξα πνπ δνπιεχεηο πξνζσπηθά ζνπ πξνβιήκαηα, ή φηη δελ έρεηο 
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κηιήζεη, ή λα αθνχζεηο θάηη νκνθνβηθφ ηξηγχξσ θαη λα ζε ελνριήζεη. Οπφηε λα πέζνπλ 

νη επηδφζεηο ζνπ. Δάλ απνβάιιεηο απηά, ηφηε δε λνκίδσ φηη κπνξεί λα ζε επεξεάζεη θάηη. 

-ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζνπ εζχ, έρεηο αθνχζεη θάπνην ζρφιην, ή έρεηο δεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά άζρεκε απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά;  

-Απέλαληη ζε θάπνην άηνκν, απηφ θαζ εαπηφ, φρη. Έρσ αθνχζεη ζπδεηήζεηο λα… Πνπ λα 

ιέλε πνιιά νκνθνβηθά θαη ζεμηζηηθά ζρφιηα . 

-Έρεηο θάλεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία ή ίζσο 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ πνηέ; 

-Ναη, κε πάξα πνιιά άηνκα. Άιινη ην ζεσξνχλ θάηη ηειείσο ην ιάζνο, ηειείσο αλψκαιν, 

φηη δελ είλαη θάηη θπζηθφ θαη θπζηνινγηθφ θαη φηη απηφ ην θαηαθξίλεη θαη ε ζξεζθεία. 

Άιινη κε θνίηαδαλ ζαλ αλ είκαη εμσγήηλνο εληφο εηζαγσγηθψλ, θαη είραλ πάξα πνιιέο 

εξσηήζεηο λα θάλνπλε. Άιινη θξάηεζαλ κηα πην δηαθξηηηθή ζηάζε, δελ κπήθαλ ζε πνιιέο 

πξνζσπηθέο εξσηήζεηο, αιιά έδεημαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηη θάηη ηέηνην δελ ηνπο 

επεξεάδεη, δελ άιιαμαλ θαζφινπ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είραλ απέλαληί κνπ θαη.. φζνλ 

αθνξά ηα δηθαηψκαηα, έρεη ηχρεη ζπλάδειθφο κνπ, λα κάζεη γηα ην πξψην θεζηηβάι 

ππεξεθάλεηαο πνπ έγηλε πέξζη ζην Ζξάθιεην, θαη λα κνπ πξνηείλεη κφλε ηεο λα έξζεη λα 

πάκε παξέα ζην Ζξάθιεην.  

-Αιιά έρεηο αθνχζεηο θαη θάπνηα νκνθνβηθά ζρφιηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζνπ φπσο 

κνπ είπεο.  

-Ναη. 

-Δζέλα απηφ ζε επεξέαζε κε θάπνην ηξφπν; 

-Σν αλέθεξα θαη πξηλ απηφ. ηη έρνπλ πάςεη λα κε επεξεάδνπλ ζρφιηα ηξίησλ… 

-Πηζηεχεηο φηη ην λα κελ είζαη απφιπηα αλνηρηφο ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ζνπ 

δσή; 

-Θα επαλέξζσ πάιη ζην ζθεληθφ πνπ ζνπ πεξηέγξαςα ζηελ αξρή. ηα δηαιείκκαηα πνπ 

θάλακε ζηε δνπιεηά. ηαλ κε ξσηνχζαλ πξάγκαηα γηα ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή, αλ έρσ 
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θάπνηα ζρέζε θαη ηέηνηα πξάγκαηα, θαη δελ έδεηρλα πξφζπκνο λα απαληήζσ, 

δεκηνπξγνχζα ζνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πνιιά εξσηεκαηηθά, πνπ απηά κεηαθέξνληαλ θαη 

έμσ απφ ηε δνπιεηά. Γηαηί εδψ είλαη κηα κηθξή πφιε, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξε πφιε, γηαηί 

κε πνιινχο απφ απηνχο ήκνπλα ζε θνηλέο παξέεο. Καη απηά πνιιέο θνξέο έρσ θαζίζεη 

θαη ηα έρσ ζθεθηεί κφλνο κνπ, θαη ληψζσ φηη δέρνκαη κηα πίεζε πάλσ ζε απηφ. Γηαηί 

αθφκε θαη straight λα ήκνπλα, ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα κε κηιήζεη γηα ηε πξνζσπηθή 

ηνπ δσή, γηα απηφ ιέγεηαη θαη πξνζσπηθή δσή. Πνιινί άλζξσπνη βέβαηα, δε ην 

θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη βγάδνπλε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

-Μάιηζηα. Έρεηο θάλεη αξθεηέο δνπιεηέο κνπ είπεο, ζε κία κάιηζηα απνιχζεθεο θηφιαο 

ιφγσ απηνχ ηνπ ζθεληθνχ πνπ κνπ πεξηέγξαςεο, έρεη ππάξρεη θάπνην άιιν έηζη έληνλν ή 

άζρεκν πεξηζηαηηθφ πνπ λα έρεη λα θάλεη κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ε πεξηβάιινλ εξγαζίαο; 

-Ναη. 

-Ννκίδσ φρη, δελ έρεη ππάξρεη θάπνην άιιν ηέηνην πεξηζηαηηθφ.  

-Χξαία. Απηά ήζεια λα ζε ξσηήζσ εγψ… δε μέξσ αλ ζέιεηο εζχ λα ζπκπιεξψζεηο θάηη. 

-ρη, δελ έρσ θάηη άιιν λα ζπκπιεξψζσ εγψ. 

-Σέιεηα, ζε επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζνπ. 

 

 

Γηώξγνο (28 εηώλ, μελαγόο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

- Απηήλ ηελ πεξίνδν αζρνιείζαη κε θάηη; 

-Απηή ηελ πεξίνδν ηειεηψλσ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ θαη παξάιιεια δνπιεχσ σο μελαγφο. 

-Χξαία… Θέιεηο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα ην επάγγεικά ζνπ; Πφζν θαηξφ, γηα 

παξάδεηγκα, αζρνιείζαη κε απηφ; 

-Με ην ζπγθεθξηκέλν δελ αζρνινχκαη αξθεηφ θαηξφ, αιιά γεληθά αζρνινχκαη θαηξφ κε 

επαγγέικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπλαλαζηξνθή κε θφζκν. 
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-Ση άιια επαγγέικαηα; 

-Έρσ δνπιέςεη σο πσιεηήο ζε door-to-door πσιήζεηο, πνπ αλαγθαζηηθά εθεί 

ζπλαλαζηξέθεζαη κε πάξα πνιχ θφζκν, ζε θαηάζηεκα κε ξνχρα, έρσ δνπιέςεη ζε 

γξαθείν κε ελαιιαθηηθά project ελέξγεηαο, έρσ δνπιέςεη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

εθεί έθαλα ηελ πξαθηηθή κνπ. Έρσ αιιάμεη θαη θάπνηα άιια επαγγέικαηα… ηψξα 

μέξεηο, φηαλ ήκνπλα κηθξφο ζεξβηηφξνο, bar θαη ηέηνηα… 

-Έρεηο θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Χξαία, θαιφ απηφ… ην επάγγεικα πνπ απαζρνιείζαη 

ηψξα, είζαη επραξηζηεκέλνο απφ απηφ; 

-Αξθεηά… αξθεηά. 

-Δίλαη θάηη… είλαη απηφ πνπ ήζειεο; Θα πξνηηκνχζεο θάηη άιιν; 

-Δ, θνίηα, είλαη κηα ηδαληθή απαζρφιεζε γηα ηηο δηαθνπέο θαη γηα… ζε ζρέζε κε ην 

πξφγξακκά κνπ θαη ιφγσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, γηαηί πιεξψλεηαη θαιά θαη δελ απαηηεί 

πάξα πνιιέο εκέξεο εξγαζίαο γηα λα έρεηο έλα βαζηθφ κηζζφ. 

-Σέιεηα. Αλ κπνξνχζεο λα αιιάμεηο θάηη ζε απηφ, ζα ην έθαλεο; 

-Δεε… λαη. 

-Ση ζα άιιαδεο; 

-Ίζσο λα άιιαδα ηερληθά… ηερληθά ζηνηρεία, ή θάπνηνπο πξννξηζκνχο, ή ηέηνηεο 

ιεπηνκέξεηεο, ή ην θαηά πφζν είκαζηε καδί κε ηα άηνκα ηα νπνία μελαγνχκε, ή ηα 

αθήλνπκε κφλα ηνπο. Σέηνηα πξάγκαηα. 

-Σέιεηα, θαηάιαβα. Γνπιεχεηο κφλνο ζνπ ή έρεηο θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο; 

-Ναη, έρσ ζπλαδέιθνπο. „Έρσ κηα ζπλάδειθν ε νπνία θάλεη ηηο κεηαθξάζεηο ζηα 

ξψζηθα, ηνλ νδεγφ πνπ καο κεηαθέξεη, θαη παξάιιεια ζπλεξγαδφκαζηε, εηδηθά φηαλ 

πεγαίλνπκε ζε θαξάγγηα, ζηε ακαξηά, ζηελ Ίκβξν θαη άιια ηέηνηα. πλεξγαδφκαζηε 

θαη κε ηνπο ππφινηπνπο μελαγνχο γηαηί φινη έρνπκε ππφςε καο ηα άηνκα πνπ είλαη κέζα, 

λα είλαη ππφ ηελ επνπηεία καο. Οπφηε αλαγθαζηηθά έρνπκε επαθή κε φια ηα ππφινηπα 

γξαθεία πνπ έξρνληαη, γηαηί ν πειάηεο πνπ ζα ρηππήζεη, κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε… 
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αλ ηπρφλ θάπνηνο πάζεη θάηη. Καη επίζεο, γηαηί εληάμεη, είλαη πνιχ πην επράξηζην λα 

είζαη… είλαη πην επράξηζην θνηλσληθά. 

- Καηάιαβα. Πνιχ σξαία… Δίζαη επραξηζηεκέλνο κε ηε ζρέζε πνπ έρεηο κε ηνπο 

ζπλάδειθνπο ζνπ; 

-Ναη.  

-Σέιεηα. Γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζνπ; 

-Δεεε, ζε απηή ηε δνπιεηά, επεηδή είλαη αξθεηά ζχληνκα, δε λνκίδσ πσο φινη. Μία θίιε 

κνπ, απηή πνπ κε πξφηεηλε ζηε δνπιεηά, είλαη επίζεο ιεζβία θαη γηα απηήλ μέξσ φηη 

γλσξίδνπλ. Αιιά ηηο πξνάιιεο, γηα παξάδεηγκα, πξνέθπςε κηα ζπδήηεζε ζε έλα ηξαπέδη 

πνπ θαζφκαζηαλ, καδί κε μελαγνχο απφ άιια γξαθεία φκσο, πνπ μέξεηο.. ηνπο βιέπσ 

θάζε κέξα, είλαη αλαγθαζηηθά ζην πεξηβάιινλ κνπ ζέισ λα πσ, δελ είλαη μέλνη… 

-Ναη… 

-Μπνξεί λα κελ είκαζηε ζηελ ίδηα εηαηξία ζπλάδειθνη, είκαζηε ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ, 

νπφηε κε απηή ηελ έλλνηα δνπιεχνπκε καδί θαη έρνπκε θαζεκεξηλή επαθή. Καη πξνέθπςε 

λα αλαθέξσ θάηη, ην θχιν ηνπ αηφκνπ κε ην νπνίν κπνξεί λα ζπζρεηίδνκαη εξσηηθά. Ναη, 

πξνέθπςε, νπφηε κάζαλε θάπνηνη απφ απηνχο, φζνη ήηαλε παξφληεο. Αιιά μέξεηο δελ 

έθαλα θάπνηα κεγάιε δηαθήξπμε αο πνχκε.. 

-Ναη.. θαιά ζίγνπξα. Καηάιαβα. Καη ζεσξείο πσο ην γεγνλφο φηη ηψξα γλσξίδνπλε έρεη 

επεξεάζεη θάπσο ηε ζρέζε πνπ έρεηε; 

-ρη. Γελ έρσ δεη ηίπνηα. Γελ έρσ δηαπηζηψζεη ηίπνηα. Σίπνηα. 

-Χξαία. ε απηή ή ζηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ζνπ… 

-Ζ πξνεγνχκελε… νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε; 

-Ναη, λαη… ζεσξείο φηη ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία ζε έρνπλ αληηκεησπίζεη δηαθνξεηηθά 

επεηδή είζαη νκνθπιφθηινο; 

-Δεε, ηψξα δε μέξσ αλ απηή ε εξψηεζε… Γεληθά πηζηεχσ φηη ζε αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθά, αλεμάξηεηα απφ ην ηη είζαη. Γειαδή δελ αληηκεησπίδνπλ φινπο ην ίδην. 
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-Ναη, ζίγνπξα. 

-Οθ, ηψξα δε κπνξψ λα πσ θαηά πφζν κία ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθή πξνο εκέ, είλαη 

εμαηηίαο ηεο νκνθπινθηιίαο κνπ. Σεο γλσζηήο νκνθπινθηιίαο κνπ. Με αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθά απφ φηη αληηκεησπίδνπλ άιινπο, αιιά θαλέλαλ δελ ηνλ αληηκεησπίδνπλ ην 

ίδην έηζη θη αιιηψο. Καηάιαβεο; Οπφηε δε κπνξψ λα πσ φηη είλαη επεηδή… εμαηηίαο 

απηνχ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ζπγθεθξηκέλα. Γε κνπ έρεη αλαθέξεη, φκσο, θαλείο 

ζπγθεθξηκέλνο ζρφιην φηη γηα παξάδεηγκα „‟Ναη, ινγηθφ μέξσ γσ πνπ αξγείο ζηε 

δνπιεηά, έηζη θάλεηε φινη νη πνχζηεδεο‟‟. ρη, δε κνπ ην έρεη πεη θαλείο.. 

-Γειαδή δελ έρεηο αθνχζεη θάπνην άζρεκν ζρφιην ή ππνηηκεηηθφ ζρεηηθά κε ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ.  

-Δεεε.. 

-ηε δνπιεηά πάληα. 

-Δεε, φρη. ηε δνπιεηά πάλσ δελ έρεη ηχρεη. Γε μέξσ. Απεπζείαο ζε κέλα φρη. Γελ έρσ 

αθνχζεη θάηη. Σψξα θαηά πφζν κπνξεί λα ην ζρνιηάδνπλ αξλεηηθά κεηαμχ ηνπο, δελ είλαη 

θάηη πνπ έρεη θηάζεη ζηα απηηά κνπ γηα λα κπνξψ λα ην μέξσ. 

-Καηάιαβα. 

-Γεληθά, φκσο, ππάξρεη… ζπγγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ. Γεληθά, φκσο, απφ φηη έρσ 

θαηαιάβεη, ππάξρεη ζηα πεξηβάιινληα πνπ έρεη ηχρεη λα δνπιέςσ εγψ, ππάξρεη έλα 

policy ηνπ φηη δε ζρνιηάδνπκε ππνηηκεηηθά ζπλαδέιθνπο καο, κφλνη καο. Γειαδή δε 

θάλνπκε κηα θιίθα, πνπ λα ζάβνπκε ηνπο ππφινηπνπο. ην πιαίζην ηνπ „δε κηιάκε 

αξλεηηθά, γεληθά εδψ κέζα‟. Γε μέξσ, ίζσο έρεη ηχρεη ζηα πεξηβάιινληα πνπ είκαη εγψ… 

-Απηφ είλαη πνιχ θαιφ. 

-Ναη… δελ είλαη απαξαίηεηα πνιχ θαιφ, γηαηί φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, γηαηί 

δελ γίλεηαη, νη ζρέζεηο έρνπλ πάληα πξνβιήκαηα, εηδηθά νη επαγγεικαηηθέο, μέξεηο 

δηαθπβεχνληαη εληφο εηζαγσγηθψλ ηα ιεθηά ζνπ εθεί, δεκηνπξγνχληαη πάληα πξνζηξηβέο 

θαη ζέκαηα. Οπφηε ην λα κε ζπδεηάο απηά ηα ζέκαηα, σο κέξνο ελφο policy ηνπ φηη „δε 

κηιάκε, δε ζρνιηάδνπκε‟, δελ είλαη πάληα πγηέο. 
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-Ναη, είλαη δηαθνξεηηθφ φηη δε ζρνιηάδνπκε ππνηηκεηηθά θάπνηνλ θαη δηαθνξεηηθφ φηη δε 

κηιάκε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλε.  

-Ναη, απιά φηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλε ζρεηίδνληαη κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ άιινπ ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ, φπσο αο πνχκε ε ηεκπειηά, ή φπσο ην φηη ν άιινο 

κπνξεί λα είλαη ζηνλ θφζκνο ηνπ, ή φπσο ην λα κελ είλαη πνιχ ζπγθεληξσκέλνο, 

νηηδήπνηε… είλαη αξλεηηθά ζηνηρεία απηά. Γε γίλεηαη φκσο, φηαλ είλαη κέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα κελ ηα αλαθέξεηο, ζίγνπξα ε νκνθπινθηιία δελ είλαη πηζαλφ κέξνο ελφο 

επαγγεικαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Δθηφο αλ ηχρεη λα ζπλαλαζηξαθείο κε έλαλ νκνθνβηθφ 

πειάηε, πνπ αο πνχκε κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη θάηη γηα ζέλα θαη λα πεηο „‟αρ, ηνλ ράζακε 

απηφλ ηνλ πειάηε, γηαηί έρνπκε ην Γηψξγν πνπ θαίλεηαη φηη είλαη πνχζηεο‟‟, γηα 

παξάδεηγκα. Καηάιαβεο; Οπφηε εθεί δε μέξσ θαηά πφζν ζα κε πείξαδε έλα ηέηνην ζρφιην. 

Καηαιαβαίλεηο ηη ιέσ; 

-Ναη ακέ.. 

-Γηαηί δελ είλαη κεησηηθφ απέλαληί κνπ. Θα ζρνιηαδφηαλ ε νκνθπινθηιία κνπ κελ, αιιά 

δε ζα ήηαλ αξλεηηθφ απέλαληί κνπ. 

-Ναη, θαηάιαβα ηη ελλνείο. Οπφηε δε ζνπ έρεη επηηεζεί θαλείο ιεθηηθά ή ζσκαηηθά ζην 

ρψξν εξγαζία ζνπ? 

-ρη, πνηέ, πνηέ, πνηέ.. Οχηε θαηά δηάλνηα.  

-Έρεηο ληψζεη πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο ίζσο απφ θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ιφγσ 

ηνπ φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 

-ρη… Πξνζπαζψ λα ζθεθηψ, θάπνην πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα ζπλέβε θάηη ηέηνην, 

αιιά φρη, πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ην φηη κπνξεί απιά λα κελ θνιιάσ κε 

θάπνηνλ θαη λα κελ θάλσ παξέα καδί ηνπ.. 

-Ναη, γηα νπνηαδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ δειαδή..λα κε ηαηξηάδνπλ νη 

πξνζσπηθφηεηεο. 

-Ναη. Γηα θάπνην ηέηνην ιφγν ζα ήηαλ πνιχ πην πηζαλφ… απφ ηελ νκνθπινθηιία δειαδή. 
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-Καη νχηε ζε έρεη θάλεη θάπνηνο, κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν λα αηζζαλζείο άζρεκα γηα ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ησξηλή ή ζε θάπνηα πξνεγνχκελε δνπιεηά ζνπ; 

-ρη..γεληθά δελ έρεη ππάξμεη σο issue. Με εμαίξεζε ηα (φλνκα θαηαζηήκαηνο ξνχρσλ) 

πνπ δνχιεπα ζην νπνίν… ρκκκ, εθεί ίζσο ζα κπνξνχζεο λα ην πεηο ελφο είδνπο 

νκνθνβία, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ζην ρψξν ηεο κφδαο θαη φινη λνκίδνπλ φηη είλαη επλντθφ 

ζηνηρείν γηα ζέλα, δνπιεχνληαο ζην ρψξν ηεο κφδαο, ην λα είζαη νκνθπιφθηινο. Δθεί 

ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ζε θξαηάλε φρη επεηδή είζαη θαιφο 

ζηε δνπιεηά ζνπ, αιιά επεηδή είζαη gay, θαη ηα παο θαιά κε ηα ξνχρα θαη ηαηξηάδεηο ζην 

φιν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο. 

-Απφ πνηνλ ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά; Απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο άιισλ θαηαζηεκάησλ. ηη „‟έια κσξέ, εληάμεη ηψξα, εζχ επεηδή 

είζαη Gay θαη είζαη θαη σξαίν αγνξάθη, κπνξεί λα ζε γνπζηάξεη θαη ν δηεπζπληήο πνπ 

είλαη επίζεο gay, θαη φινη νη Gay είλαη θιίθα ζην ρψξν ηεο κφδαο, νπφηε γηα απηφ ζε 

θξαηάλε, αθφκε θη αλ δελ είζαη πνιχ γξήγνξνο ή πνιχ θαιφο, ή πνιχ νηηδήπνηε‟‟. 

-Οπφηε είραλ ππάξμεη θάπνηα ηέηνηα ζρφιηα.. 

-Ναη, ζρφιηα γεληθά, φκσο, απέλαληη ζηνπο Gay, φρη.. 

-ρη πξνζσπηθά γηα ζέλα. 

-ρη απέλαληη πξνζσπηθά ζε κέλα ζπγθεθξηκέλα. Γελ ήηαλ κε επίζεζε, ήηαλ έλα 

νκνθνβηθφ ζρφιην γεληθφ δειαδή, φρη πνπ απεπζπλφηαλ ζε κέλα, θαη κφλν ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά έηζη;  

-Καη απηφ επεξέαζε θάπσο ην θιίκα ζηε δνπιεηά ζνπ εθεί, εθείλε ηελ πεξίνδν; 

-ρη. 

-ε έθαλε λα αηζζαλζείο πεξίεξγα ίζσο; 

-ρη, δε κε έθαλε γηαηί δε πίζηεπα φηη είρε ηζρχ απηφ πνπ είπε, νπφηε.. 

-Οπφηε δε ζε επεξέαζε… Χξαία... Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο ήηαλ κηα εχθνιε ή 

δχζθνιε ππφζεζε γηα ζέλα; Τπάξρεη θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε; 
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- Δλλνείηαη. Τπάξρεη θάηη πνπ κε δπζθφιεςε… φινπο. 

-Γειαδή; 

- Γειαδή κφλν θαη κφλν ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα βάιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ έλα πξντφλ πξνο 

πψιεζε. Ξεθάζαξα. Καη πξέπεη λα παο ζηνλ άιιν θαη λα ην πεηο ηη ζεηηθά έρεη ην πξντφλ 

ζνπ, λα βγάιεηο νπνηαδήπνηε αξλεηηθά… ή κάιινλ λα ηνπ πεηο ηα πξάγκαηα ηα νπνία ν 

ίδηνο ζεσξεί ζεηηθά, θαη λα ηα αλαδείμεηο, λα ηα πιαζάξεηο, λα ζε πνπιήζεηο γεληθά. ιν 

απηφ ην πξάγκα είλαη πξνβιεκαηηθφ, δελ ηαηξηάδεη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο θαη λα 

ην θάλνπκε. Οπφηε ήηαλ ινγηθφ λα κνπ θέξεη πξφβιεκα ζην πσο ζα πιαζάξσ ηνλ εαπηφ 

κνπ. Τπάξρνπλ θάπνηεο ζηάληαξ ηερληθέο πνπ αθνινπζνχκε φινη, αιιά κφλν θαη κφλν ην 

φηη αλαγθάδεζαη λα αληηκεησπίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ έηζη, ην ζεσξψ ςηιν-απάλζξσπν. 

Οπφηε λαη, ε εχξεζε εξγαζίαο κνπ δεκηνχξγεζε πξψηα απηφ ην πξφβιεκα. 

-Πηζηεχεηο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν 

απηή ηε δηαδηθαζία; 

- Δπεξέαζε; 

-Δίηε αξλεηηθά, είηε ζεηηθά… κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

- Υκ, δελ ην είρα ζθεθηεί πνηέ. Ίζσο επεξέαζε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ έςαρλα. 

Γειαδή ζα έςαρλα ζίγνπξα κηα εξγαζία ζηελ νπνία ε νκνθπινθηιία… ην γεγνλφο φηη 

είκαη νκνθπιφθηινο δελ ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα. Καηαιαβαίλεηο ηη ελλνψ.. 

-Ναη, λαη, απφιπηα. 

-Γειαδή πνπ ζα είρε λα θάλεη κε έλα θχθιν αλζξψπσλ πνπ ζα ήηαλ αλεθηηθνί ζηελ 

νκνθπινθηιία. 

-Μάιηζηα. Θεσξείο φηη έρεηο ζηεξεζεί θάπνηα ζέζε εξγαζίαο, επεηδή είζαη 

νκνθπιφθηινο; 

-ρη. 

- Πηζηεχεηο, κήπσο, φηη ην λα βξεη θάπνηνο… 

-Κάπνηα πνπ λα ήζεια..φρη.  
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-Κάπνηα δνπιεηά ζηελ νπνία λα απεπζχλζεθεο… 

-Πνπ λα ήζεια εγψ λα πάσ..λαη, λα απεπζχλζεθα θαη λα κε απέξξηςαλ γηα απηφ ην ιφγν, 

φρη. νπ ιέσ, δελ είκαη αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, αιιά εληάμεη.  

-Ναη, ηηο δηθέο ζνπ εκπεηξίεο ζα ήζεια… Γεληθά ζεσξείο φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά 

είλαη πην εχθνιν αλ είλαη νκνθπιφθηινο; 

-Γε ζεσξψ φηη δηαθνξνπνηεί. Αλάινγα απφ ηε δνπιεηά πνπ ςάρλεη βαζηθά δηαθνξνπνηεί.  

-Θεσξείο φηη ππάξρνπλ φκσο επαγγέικαηα ηα νπνία… 

-Θεσξψ φηη ππάξρνπλ επαγγέικαηα ζηα νπνία έρεηο κεηνλέθηεκα εθ ησλ πξνηέξσλ 

θάλνληαο ηελ αίηεζε. 

-Άκα είζαη νκνθπιφθηινο;  

-Ναη. ληαο νκνθπιφθηινο. Κάηη πνπ δε θαίλεηαη ζηελ αίηεζε, αιιά μέξεηο, πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλέληεπμε… 

-πσο; Πνηα επαγγέικαηα γηα παξάδεηγκα; 

-Δπαγγέικαηα ζηα νπνία ππάξρεη θάπνηα πξνθαηάιεςε, πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο είηε κε 

ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, πνπ καο ζεσξνχλ ιίγν πην αλάπεξνπο ξε παηδί κνπ ηνπο gay, είηε 

κε επαθή κε ην θνηλφ, πνπ απαηηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν λα αθνινπζείο 

αξξελσπφηεηαο, έθθξαζεο, μέξεηο… ζηηβαξφηεηαο αληξηθήο. Σέηνηνπ είδνπο. Γειαδή γηα 

παξάδεηγκα..ηη λα ζνπ πσ.. εθδνξέαο.  Γειαδή έλα παηδί ην νπνίν ζα πήγαηλε λα θάλεη 

πξαθηηθή ζε έλα…. ρη πξαθηηθή… Να πήγαηλε λα δνπιέςεη θάπνπ πνπ λα κεηαθέξεη 

πξάγκαηα αο πνχκε, θαη ζα ηνπ πνχλε μέξσ γσ „‟είζαη πνχζηεο, δε κπνξείο λα 

ζεθψζεηο‟‟. Πνπ θαη πάιη βέβαηα απφ ηελ πξάμε, αλ κπνξείο λα ζεθψζεηο, κπνξείο λα 

ζεθψζεηο, μέξσ γσ… είηε είζαη πνχζηεο, είηε είζαη straight, είηε είζαη ηξαλο, είηε είζαη 

νηηδήπνηε.  

-Ναη, ηζρχεη. 

-Έρεη ρξεηαζηεί πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ λα θξχςεηο ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; Ή 

λα πεηο ςέκαηα γηα ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή; 
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-ρη. ηε δνπιεηά πνπ είρα ηελ άλεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κηιήζσ γηα ηα πξνζσπηθά 

κνπ, δελ είρε… 

-Οχηε ζνπ έρεη δεηεζεί λα πεηο ςέκαηα. 

-ρη ξε… ρη, νχηε θαηά δηάλνηα. Μνπ έρεη δεηεζεί απφ ηε κεηέξα κνπ λα πσ ςέκαηα, 

ζηε δνπιεηά. ηε εξγαζία κνπ ζηε πφιε κνπ. Γηαηί κία απφ απηέο ηηο δνπιεηέο ήηαλε ζε 

κηθξή πφιε θαη είρε επαθή πνιχ κε ην θνηλφ, νπφηε θνβήζεθε φηη ν εξγνδφηεο κνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη ζεηηθφο απέλαληη ζε απηφ. Αιιά έηζη θη αιιηψο κε ηνπο πειάηεο δελ 

πξνέθππηε πνηέ. Ο εξγνδφηεο κνπ επίζεο ην ήμεξε θαη δελ ππήξρε πξφβιεκα δειαδή. 

-Άξα ε κεηέξα ζνπ ηη θνβήζεθε αθξηβψο; 

-Φνβήζεθε ην φηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί… λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ 

επηρείξεζε ε νκνθπινθηιία κνπ θαη λα κε απνιχζνπλ ιφγσ απηνχ. Απηφ θνβήζεθε. 

-Σν νπνίν εζχ ζεσξείο αβάζηκν; 

-Σν νπνίν εγψ δε ζεσξψ αβάζηκν, αιιά ζεσξψ ην φηη απφ κφλν ηνπ πνηέ δελ εμεηάδεηαη. 

Γειαδή δελ αληηκεησπίδεηο ηνλ άιινλ απνθιεηζηηθά σο πνχζηε. Σνλ αληηκεησπίδεηο ζαλ 

ζχλνιν θαη πνχζηε. Καη είλαη… παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ην 

πεηο… δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηάζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. Απηφ. 

-Καη ηειηθά ηη έγηλε; 

- Σειηθά ν εξγνδφηεο κνπ ην ήμεξε, δελ δεκηνπξγήζεθε πνηέ θάπνην πξφβιεκα. Δπηπρψο 

δελ είρα θάπνηα αλεπάξθεηα ζηε δνπιεηά κνπ θαη έθπγα απφ απηή ιφγσ ηνπ φηη ήζεια λα 

κεηαθνκίζσ, νπφηε μέξεηο, δελ είρακε πξφβιεκα θαλέλα. 

-Πνιχ σξαία. Καηάιαβα. ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, γλσξίδεηο άιια άηνκα πνπ λα είλαη 

νκνθπιφθηια;  

-ην ρψξν πνπ εξγάδνκαη ηψξα φρη. ην ρψξν πνπ εξγαδφκνπλα λαη. ε ρψξνπο πνπ 

εξγαδφκνπλα παιαηφηεξα λαη, βέβαηα. 

-Καη ε ζρέζε ζνπ κε απηά ηα άηνκα ήηαλ θαλνληθή φπσο θαη κε ηα ππφινηπα; 

-Ναη. 
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-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην ή έρεηο παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά, φρη κφλνο ζε ζέλα 

απαξαίηεηα. 

-Ναη, άζρεκν ζρφιην έρσ αθνχζεη. Άζρεκα ζρφιηα γεληθά, φρη απέλαληη ζε κέλα, λαη, 

έρσ αθνχζεη. 

-Απφ ζπλαδέιθνπο; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο, λαη. 

-Πειάηεο; Αθεληηθά; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο… λαη, θαη απφ αθεληηθφ κπνξεί λα έρεη ηχρεη. 

-Ση ζρφιην δειαδή; 

- Δ, ηψξα γεληθά αο πνχκε γηα ην φηη „‟πσ πσ, ηη πξάγκαηα είλαη απηά‟‟ θαη „‟ δελ είλαη 

θπζηνινγηθά‟‟ θαη „‟πψο ηα αλερφκαζηε‟‟ θαη „‟πνπ πάεη ν θφζκνο‟‟ θαη μέξεηο… απηά ηα 

θιαζζηθά ηα ζπληεξεηηθά. 

-Έρεη γίλεη δειαδή πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Έρεη, λαη. 

-Καη πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ; 

-Γεληθά είλαη ππέξ ησλ δηθαησκάησλ, ην κφλν πξάγκα ζην νπνίν έρσ θαηαιάβεη πσο νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη θάπσο ζθεπηηθνί αθφκα είλαη ζηελ πηνζεζίαο. Σν κφλν δήηεκα 

δειαδή ηζφηεηαο είλαη απηφ. Καηά ηα άιια, πεξί γάκνπ θαη πεξη φισλ ησλ ππφινηπσλ, δε 

λνκίδσ φηη έρνπλ θάπνηα αληίξξεζε. Γελ έρεη ηχρεη λα κνπ εθθξάζεη δειαδή αλνηρηά 

θάπνηνο ζπλάδειθνο αληίξξεζε ζρεηηθά κε απηφ. Γηαηί δελ είκαη θαη ην άηνκν ην νπνίν 

δε πξνθαιεί ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο. Γεληθά δειαδή κνπ αξέζεη λα γίλνληαη 

ζπδεηήζεηο ζεσξεηηθέο πεξί δηθαησκάησλ θαη ηα ινηπά. Απηφ. 

-Παξ‟ φια απηά, είραλ ππάξμεη ζπλάδειθνη νη νπνίνη είραλε κηα πην απζηεξή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο, κηα πην αξλεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο, κε θάπνηα 

ζρφιηα πνπ είραλε πεη; 
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-Ναη. Ναη, είραλ ππάξμεη. Κνίηα αλ θάλεηο ηελ αλαγσγή. Γηα λα ιέεη απηφ ην ζρφιην 

ζεκαίλεη..μέξεηο. ηαλ ιέεη απηφ ην ζρφιην κπνξείο λα ην αλάμεηο ζε κία γεληθφηεξε γηα 

ηελ νκνθπινθηιία. Απφ ηελ άιιε εγψ απέθεπγα λα ην θάλσ απηφ, γηαηί λνκίδσ φηη 

πξαγκαηηθά έρεη λα θάλεη κε ην άηνκν. Γειαδή θαηαιάβαηλα φηη κπνξεί λα ππάξρεη ξε 

παηδί κνπ κηα πξνθαηάιεςε γεληθή, αιιά απέλαληη ζε εκέλα, πνπ ήκνπλα επζχο απέλαληί 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ νκνθπινθηιία κνπ θαη δελ ήηαλ θάηη ακθηζβεηήζηκν ή 

απξνζδηφξηζην, αδηφξαην. ηαλ βιέπαλ ηελ επζχηεηα, ηε ζεβφληνπζαλ πάληα, απηφ ήηαλ 

ην ζπκπέξαζκά κνπ θαη απηφ πνπ κε ελζάξξπλε λα είκαη αλνηρηφο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκνθπινθηιία κνπ δειαδή. 

-Καη πηζηεχεηο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη κήπσο 

ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν; 

-νπ είπα γηα ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ζηελ νπνία πηζηεχσ θη εγψ φηη ςηιν επεξεάδεη 

απφ ηελ άπνςε ηνπ φηη ππάξρεη έλα ζηεξεφηππν ζε ζρέζε κε ηνπο gay. ηη μέξεηο, 

αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ κφδα… 

-Άξα ηελ επεξεάδεη ζεηηθά. 

-Ναη. Σν επεξεάδεη είλαη… 

-Ναη, λαη.. φρη, απηφ ζέισ λα ην δηεπθξηλίζσ.  

-Ναη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε επεξεάδεη. πσο θαη αξλεηηθά ζνπ είπα γηα παξάδεηγκα. 

Τπάξρνπλε δνπιεηέο ζηηο νπνίεο ην θνηλφ είλαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι ξε παηδί κνπ, 

πψο λα ζην πσ… 

-Γηα παξάδεηγκα ζηε δηθή ζνπ δνπιεηά θαη ζε απηέο πνπ εζχ έρεηο θάλεη; 

-ε απηέο πνπ έρσ θάλεη εγψ φρη. Μφλν ζεηηθά αλ κπνξείο λα ην πεη απηφ. 

-Σέιεηα. Μνπ είπεο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη ην ρψξν 

ζηνλ νπνίν έρεηο ςάμεη γηα εξγαζία. Πνπ έρεηο επηιέμεη λα ςάμεηο γηα εξγαζία. 

-Ναη, έκκεζα λαη. 

-Έρεη επεξεάζεη κήπσο θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ απνθάζηζεο λα αλαδεηήζεηο δνπιεηά; 

-Γελ ήηαλ ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο… λαη. Ναη. Έκκεζα λαη. 
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-Να ηελ έρεη επεξεάζεη.. φρη λα είλαη ε βάζε απηή, λα ηελ έρεη επεξεάζεη κε ηνλ 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

-Ναη, ηελ έρεη επεξεάζεη θπζηθά, κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν; 

-Με πνην ηξφπν; 

-Με ηνλ ηξφπν φηη είρα κηα ζρέζε, πνπ ήηαλ κε άληξα, ν άληξαο απηφο έκελε ζε κηα 

αζηηθή πεξηνρή, δελ έκελε εθεί πνπ έκελα εγψ, νπφηε κεηαθφκηζα γηα απηφ ην ιφγν εθεί 

θαη βξήθα δνπιεηά αληίζηνηρα ζηελ πεξηνρή απηή κεηά. 

-Ναη. 

-Καηαιαβαίλεηο ηη ζνπ ιέσ; Δίλαη κέξνο ηεο δσήο, δε κπνξείο λα ην απνθφςεηο εληειψο. 

-Ναη, αιιά αλ ήζνπλ εηεξνθπιφθηινο ζα κπνξνχζεο θάιιηζηα λα έρεηο εξσηεπζεί κηα 

θνπέια πνπ ζα είλαη εθεί πέξα. 

-Ναη, απιά ε αιήζεηα είλαη φηη ζηηο κεγάιεο πφιεηο… ή κάιινλ φρη. ηηο κηθξέο πφιεηο, νη 

Gay είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν θιεηζηνί. Οπφηε ζα ήηαλ πνιχ πην δχζθνιν λα έρσ γλσξίζεη 

θάπνηνλ θαη λα ηνλ είρα εξσηεπζεί δψληαο ζηελ πεξηνρή κνπ. Καηαιαβαίλεηο ηη ελλνψ;  

-Ναη ακέ. 

-Θα ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα πηζαλφλ. Οπφηε βξίζθεζαη ζε κία θαηάζηαζε πνπ μέξεηο… ε 

θαηαλνκή πιεζπζκνχ… 

-Καηάιαβα ηη ελλνείο. Άξα ζεσξείο απφ ηηο εκπεηξίεο ζνπ κέρξη ηψξα φηη ην λα είλαη 

θάπνηνο νκνθπιφθηινο επεξεάδεη.. είλαη πην δχζθνιν ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ θαη 

νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ… 

-ρη. Σν λα είλαη αλνηρηά νκνθπιφθηινο φρη. Σνπιάρηζηνλ κε ηελ κέρξη ηψξα δηθή κνπ 

εκπεηξία, έηζη; 

-Ναη, κα απηφ ζέισ. Σελ δηθή ζνπ εκπεηξία. Σέιεηα. Απηά ήζεια λα ζε ξσηήζσ. Απηά ηα 

ιίγα. Διπίδσ λα κε ζε θνχξαζα. 

-ρη αγφξη κνπ θαζφινπ. 
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Ηιίαο (44 εηώλ, ζεξβηηόξνο, θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο) 

Απηή ηε πεξίνδν αζρνιείζαη κε θάηη; 

-ρη. Άλεξγνο. 

-ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαξηέξα κε ηη έρεηο αζρνιεζεί; 

-Αο πνχκε, έρσ δνπιέςεη ζε εζηηαηφξην, έρσ δνπιέςεη ζε Bar, έρσ δνπιέςεη ζε θαθέ. 

Πνιιά θαη δηάθνξα έηζη, ζε απηφ ην ζηπι. 

-Ζ ηειεπηαία ζνπ δνπιεηά, πνηα ήηαλ; 

-Ζ ηειεπηαία κνπ δνπιεηά ήηαλ ζε έλα εζηηαηφξην ζέξβηο. Αιιά ιίγνο θαηξφο.  

-Πφζν θαηξφ ήζνπλ ζηελ ηειεπηαία ζνπ δνπιεηά; 

-Δ, θαλα κήλα… ιίγν. 

-Έλα κήλα πεξίπνπ. Ζ ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ήηαλ θαιή; 

-Αξθεηά θαιή, λαη.  

-Ήζνπλ επραξηζηεκέλνο απφ απηή; 

-Ναη, φρη πάληα, εληάμεη. ε φιεο ηηο δνπιεηέο ππάξρνπλε θαη ηα πξνβιήκαηα. Καη 

πξνβιήκαηα ζπλελλφεζεο, αληαγσληζκνί θαη φια απηά. Κάζε δνπιεηά είλαη έλαο 

κηθξφθνζκνο, νπφηε ζπλαληάο δηάθνξα είδε αλζξψπσλ. Γε κπνξείο λα είζαη 

επραξηζηεκέλνο κε φηη ζπλαληήζεηο, αιιά πξνζπαζείο λα θάλεηο φηη θαιχηεξν. 

-Οη ζπλάδειθνί ζνπ γλψξηδαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ηε ηειεπηαία ή θαη γεληθφηεξα. 

-Γεληθά εγψ είκαη άλζξσπνο αλνηρηφο, ην έρσ απνδερηεί απφ πνιχ κηθξφο, ην μέξνπλε ε 

νηθνγέλεηά κνπ, νη θίινη κνπ, φινη, νπφηε δελ έρσ πξφβιεκα. Γελ είκαη ηχπνο πνπ ζα 

πάεη θάπνπ αο πνχκε, γηα δνπιεηά ή θάπνπ θαη ζα πσ „‟γεηα ζαο, είκαη νκνθπιφθηινο‟‟. 

Αιιά αλ ην θέξεη, αο πνχκε, ε θνπβέληα εθεί, δελ έρσ πξφβιεκα λα είκαη αλνηρηφο θαη 

λα πσ πνηνο είκαη αο πνχκε. ηε ηειεπηαία δνπιεηά, επεηδή ήκνπλα ιίγν ρξφλν, δε 

πξνέθπςε. 
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-ε πνηα δνπιεηά είρεο κείλεη ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ; Γειαδή λα έκεηλεο θάπνπ… 

-Μάιινλ ζηε πξνεγνχκελε ήκνπλα γχξσ ζηα πέληε ρξφληα, ηέζζεξα. 

-Ζ νπνία ηη δνπιεηά ήηαλε; 

-Ή ζηε πξν- πξνεγνχκελε; ρη, ζηε πξνεγνχκελε. Ήηαλε ζε κηα θξεπεξί πάιη, αιιά 

ήκνπλα ζε άιιν πφζην. 

-Καη έκεηλεο εθεί γχξσ ζηα πέληε ρξφληα; 

-Σέζζεξα- πέληε αλ ζπκάκαη θαιά. 

-Δθεί πέξα ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ πψο ήηαλ; 

-Με θάπνηνπο θαιή, κε θάπνηνο φρη θαη ηφζν θαιή. 

-Δθεί πέξα γλψξηδαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Ναη . 

-Θεσξείο φηη απηφ επεξέαζε θάπσο ηε ζρέζε πνπ είραηε κεηαμχ… πνπ είρεο κε απηνχο; 

-Ίζσο ζε θάπνηα δεηήκαηα λα ηελ επεξέαζε. Αιιά μέξεηο φηαλ γλσξηζηείο κεηά θαιά κε 

θάπνηνπο θαη δνπλ ηη ραξαθηήξαο είζαη θαη δεηο θη εζχ ηη ραξαθηήξαο είλαη ν άιινο, εθεί 

πιένλ κπαίλνπλ άιια δεηήκαηα αλ ζα επεξεάδεηαη ε ζρέζε ζνπ. Γε λνκίδσ φηη απηφ 

επεξεάδεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηφζν πνιχ. 

-ην μεθίλεκα; 

-Γελ έρσ αληηκεησπίζεη, πέξαλ ηνπ φηη, αο πνχκε, ζηπι πιαθίηζεο θαη αζηεηάθηα πνπ λα 

ηα θάλνπλ αλακεηαμχ καο, αο πνχκε, ηίπνηα ζνβαξφ δελ έρσ αληηκεησπίζεη, αο πνχκε, 

φρη . 

-Θεσξείο φηη αλ δελ ήζνπλ νκνθπιφθηινο, ηα άηνκα ζα ζε αληηκεηψπηδαλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν; 

-Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δε κπνξψ λα ζνπ πσ ζίγνπξα. Γε κπνξψ λα ην μέξσ. Ίζσο, 

ίζσο. Γηαηί είκαζηε θαη ζε κηα θνηλσλία πνπ ηα θνηηάλε απηά, θαη παίδεη θαη πνιχ απηφ, ν 
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κχζνο ηνπ κάηζν θαη ηνπ άληξα θαη ηνπ θξεηηθνχ θαη φια απηά. Ναη, ίζσο θάπνηνπο λα 

ηνπο επεξέαδε αξλεηηθά, λαη. 

-Πηζηεχεηο φηη νη εηεξνθπιφθηινη ζπλάδειθνί ζνπ, έρνπλ θάπνηα δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε απφ φηη εζχ; 

-ρη. ρη. Σνπιάρηζηνλ ζηελ αληίιεςή κνπ δελ έρεη πέζεη θάηη ηέηνην. Σψξα… 

-Έρεηο πξνζέμεη… Δίρεο πξνζέμεη πνηέ θάπνηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά απφ απηνχο; 

-πσο; 

-ε ζρέζε κε ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζνπ… ίζσο λα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απφκαθξνη, λα είραλ θάλεη θάπνηα ζρφιηα ή… 

-Ναη, ζνπ ιέσ νξηζκέλεο θνξέο ζηπι πεηξάγκαηα ξε παηδί κνπ. Σψξα ην αλ γηλφληνπζαλ 

ζρφιηα πνπ δε ηα ήμεξα εγψ, πξνθαλψο θαη ζα… Γηαηί νη άλζξσπνη ηα ζπδεηάλε απηά 

κεηαμχ ηνπο. Κάλνπλε πεγαδάθηα θαη παξέεο θαη ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγνχληαη νκάδεο. Αιιά έηζη ζηα αλνηρηά κφλν αζηεηάθηα θαη πιάθεο. Γελ είρα 

θάηη ζνβαξφ . 

-Έρεη πνηέ, ζηνλ εξγαζηαθφ πάληα ηνκέα, ζε έρεη θάλεη θάπνηνο λα αηζζαλζείο άζρεκα κε 

ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζνπ; 

-Ίζσο, αιιά επεηδή εγψ είκαη θαη άλζξσπνο πνπ δελ αθήλσ λα κε επεξεάδνπλ απηά, ηα 

πξνζπεξλάσ δειαδή πνιχ… δε δίλσ ζεκαζία. Γελ αθήλσ λα κε επεξεάζνπλε. Αιιά ην 

φηη ππάξρνπλε θάπνηεο ζηηγκέο απηνχ ηνπ είδνπο, θαη πάιη ζνπ επαλαιακβάλσ ζε ζηπι 

αζηείνπ θαη πεηξάγκαηνο, λαη ππάξρνπλε . 

-Γειαδή ζηα πιαίζηα θάπνησλ ζρνιίσλ; 

-Ναη, πιάθαο. 

-Σα νπνία εζέλα ζε επεξέαζαλ κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν; 

-ρη. Γηαηί εγψ πξνζσπηθά είκαη θαη ζε ζέζε λα θαηαιάβσ φηη ν άιινο κπνξεί λα είλαη 

πξνθαηεηιεκκέλνο κε ρίιηνπο δπν ηξφπνπο, λα ην βιέπεη δηαθνξεηηθά απφ φηη ζα ην 

έβιεπε θάπνηνο άιινο, νπφηε εγψ είκαη θαη άλζξσπνο πνπ δίλεη ζηνλ άιιν ρψξν θαη 

ρξφλν λα δεη ηη είδνο ραξαθηήξαο θαη λα εθηηκήζεη άιια πξάγκαηα, ψζηε λα θχγεη απφ ην 



131 
 

θνκκάηη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Άιινη ίζσο λα κε ην θάλνπλ. Γε μέξσ. Ξέξσ δειαδή, έρσ 

παξαδείγκαηα. Άιινη ηνπο επεξεάδεη πην πνιχ ην λα ηνπο πεηξάμεη ν άιινο ή λα θάλεη 

θάπνην ζρφιην. Δκέλα πξνζσπηθά, φρη ηφζν, δελ… Δπεηδή ζνπ ιέσ ην έρσ επεμεξγαζηεί 

θη έρσ βξεη πψο λα ην αληηζηαζκίδσ αο πνχκε. 

-Θεσξείο φηη απηά ηα ζρφιηα δειαδή ήηαλε θαινπξναίξεηα; 

-Γελ ήηαλε θάηη… λαη. Γελ ήηαλε θάηη πνιχ άζρεκν, πνπ λα ζε πξνζβάιεη. Ήηαλε φπσο 

ζνπ είπα ζηπι πείξαγκα θαη πιάθαο. Ναη, δελ ήηαλε.. 

-Έρεηο αηζζαλζεί πνηέ ίζσο πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ, 

ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ; 

-Απνκνλσκέλνο ηψξα...; Ναη, ίζσο, θάπνηεο ζηηγκέο. Σψξα ελλνείο ζηπι παξέαο έμσ απφ 

ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη φια απηά; 

-ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πάληα, αιιά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

-ρη, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν φρη ηφζν, δε λνκίδσ. 

-Ή λα βιέπεηο φηη είλαη πεξηζζφηεξν απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ εζέλα γηα απηφ ην ιφγν. 

-ρη ηφζν κσξέ, φρη ηφζν. Γε λνκίδσ, φρη. ρη. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο, ήηαλ κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηα ζέλα; 

-Κνίηα, γεληθά δελ είλαη εχθνιε. Καη εηδηθά ηψξα, αιιά θαη πην παιηά. Αιιά δε μέξσ, δε 

λνκίδσ λα είρε λα θάλεη ζρέζε κε ζεμνπαιηθφηεηα απηφ. ε εκέλα ηνπιάρηζηνλ δε λνκίδσ 

λα είρε λα θάλεη. Σψξα, δε μέξσ. 

-ε γεληθφηεξα πιαίζηα, ζεσξείο φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά, επεξεάδεηαη απφ ην 

ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Κνίηαμε, πξνθαλψο θαη πξέπεη λα επεξεάδεη πνιιά άηνκα, εηδηθά αο πνχκε αλ είλαη έλα 

άηνκν απηφ πνπ ιέλε φηη είλαη εκθαλή πνιχ ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, ή βγάδεη, αο πνχκε, 

κία ζειππξέπεηα ή δε μέξσ εγψ ηη, πνιινχο ίζσο λα ηνπο… επεηδή απηφ πνπ είπακε θαη 

πξηλ, δνχκε ζε έλα πιαίζην, ζε κία θνηλσλία, πνπ είλαη αλδξνθξαηνχκελε, θαη 

θνπηζνκπνιηά θαη ηα θνηηάλε απηά. Γε μέξσ, ίζσο θάπνηνπο λα ηνπο επεξεάδεη αξλεηηθά. 

Δκέλα δε λνκίζσ λα… δελ έρεη ηχρεη . 
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-Δζχ δελ είρεο θάπνηα ηέηνηα εκπεηξία δειαδή. 

-ρη, δελ είρα θάηη ηέηνην, φρη. Ή είρα θαη κνπ δηέθπγε θαη δελ ην… δε μέξσ. ρη, δε 

λνκίδσ. 

-Έρεη ρξεηαζηεί πνηέ, λα θξχςεηο ζηε δνπιεηά ζνπ ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; Ή 

ζνπ έρεη δεηεζεί πνηέ θάηη ηέηνην; 

-ρη, φρη. Οχηε ην έλα, νχηε ην άιιν. 

-Ζ ζρέζε ζνπ κε ηνπο πειάηεο είλαη θαιή; 

-Μηα ραξά, λαη. Δίκαη γεληθά θνηλσληθφ άηνκν, είκαη εχραξνο, λαη. Μηα ραξά είλαη ε 

ζρέζε καο. 

-Καη ζεσξείο φηη ε ζεμνπαιηθφηεηά ζνπ δελ επεξεάδεη θάπσο απηή ηε ζρέζε, νχηε ηελ 

έρεη επεξεάζεη πνηέ; 

-ρη, φρη, δελ έρεη λα θάλεη. Πξνθαλψο ν ραξαθηήξαο ηνπ νπνηνπδήπνηε, επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, φπσο επεξεάδεηαη… είζαη ζαλ άλζξσπνο έλα ζχλνιν. Απηφ. 

Αιιά θαζαξά ε ζεμνπαιηθφηεηα, δε λνκίδσ, φρη, λα έρεη επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, γλσξίδεηο άιια άηνκα πνπ λα είλαη νκνθπιφθηια; 

-Καηά θαηξνχο λαη, έρσ ζπλαληήζεη. 

-Δλλνείο πειάηεο ή θαη ζπλαδέιθνπο; 

-ρη, θαη ζπλαδέιθνπο. 

-Καη ε ζρέζε ζνπ κε απηνχο πνηα ήηαλ; 

-Μηα ραξά. Καιή. Μηα ραξά. 

-Καλνληθή, φπσο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο; 

-Ναη, λαη. Δληάμεη ζε κία πεξίπησζε ε ζρέζε ήηαλε ιίγν πην θνληηλή. ρη φηη, δε κπνξψ 

λα ην νλνκάζσ θηιία, αιιά επεηδή κε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν γλσξηδφκνπλ θαη πξηλ πάσ 

ζηε δνπιεηά απηή θαη είρακε κηα ηππηθή ζρέζε, ε ήηαλ πην θνληά ε ζρέζε, είρακε θαη 
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απηφ ην θνηλφ ελδηαθέξνλ, θάλακε θαη ηηο πιαθίηζεο καο. Μπνξεί λα ιέγακε, μέξσ γσ, λα 

βιέπακε θαλα σξαίν παηδί θαη λα ιέγακε, απηφ, απηφ ην ζηπι, ήηαλε θάπσο πην… 

-Καηάιαβα. Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην ζρφιην, ή δεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα ε νπνία λα ήηαλε άζρεκε; 

-Ναη. Ναη. Ναη. 

-Απφ ζπλαδέιθνπο ζνπ, απφ πθηζηάκελνπο; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο κνπ. Απφ ζπλαδέιθνπο έρσ αθνχζεη γηα άιινλ. Ξέξεηο, γηα άιινλ. 

-Γειαδή, ηη ζπκπεξηθνξά; 

-Αο πνχκε, λα κηιήζεη κεηνλεθηηθά γηα θάπνηνλ ξε παηδί κνπ, επεηδή είλαη νκνθπιφθηινο, 

λα πεηο „‟α, απηφο είλαη πνχζηεο‟‟, θαη λα θάλεη θαη πιαθίηζα ίζσο. Ναη, γηα άιινλ φκσο, 

ζνπ επαλαιακβάλσ. Απηφ, βέβαηα, ίζσο λα γηλφηαλ θαη γηα λα ην αθνχζσ εγψ έηζη ; 

-Δζχ πψο αηζζάλζεθεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

-Δπεηδή εγψ, φπσο ζνπ είπα θαη πξηλ, είκαη αλνηρηφο γεληθά άλζξσπνο θαη εθφζνλ ήδε 

είρα απνθηήζεη κία ζρέζε νηθεηφηεηαο κε απηφλ πνπ έθαλε ην αξλεηηθφ ζρφιην, ηνπ ηε 

ιέσ .  

-Καη απηφο πψο αληέξδαζε ζε απηφ; 

-Δ, εληάμεη, κεηά δε.. δε ζπκάκαη ζπγθεθξηκέλα. Άιινη ίζσο λα κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία 

λα ην ζθεθηνχλ, άιινη ίζσο λα ην πάξνπλ, λα ζπλερίζνπλ ηε πιάθα, λνκίδσ ηα έρσ 

ζπλαληήζεη θαη ηα δχν απηά. 

-„Δρεη ζπκβεί αξθεηέο θνξέο δειαδή; 

-Ναη, λαη . 

-ε δηάθνξεο δνπιεηέο ζνπ; 

-Απηφ λαη, λαη. 

-Τπήξμε θάπνηα δνπιεηά πνπ λα ην ζπλάληεζεο πεξηζζφηεξν ή θάπνηα δνπιεηά πνπ λα ην 

ζπλάληεζεο ιηγφηεξν; 
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-Μπα, δε λνκίδσ… ρκκ, ίζσο λαη. Ίζσο εθεί πνπ  ήηαλε θαη ν άιινο ζπλάδειθνο 

νκνθπιφθηινο. 

-Δθεί πεξηζζφηεξν; 

-Ννκίδσ λαη. 

-Καη ηη δνπιεηά ήηαλ απηή; 

-Δθεί ήηαλ… ήκνπλα κπνπθέ ζηπι, αο πνχκε. ε παξαζθεπή. αιάηεο θαη ηέηνηα. 

-ε μελνδνρείν; 

-ρη, εζηηαηφξην.  

-Α, ζε εζηηαηφξην. Έρεη ζπδεηήζεη πνηέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ 

νκνθπινθηιία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Ναη, κε θάπνηνπο; 

-Καη πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο πάλσ ζην ζέκα; 

-Δληάμεη, φπνηνο είλαη έμσ απφ ην ρνξφ, ην βιέπεη ιίγν αιιηψο. Δληάμεη. Καη ζνπ 

μαλαιέσ, εδψ ζηελ θνηλσλία καο, ην βιέπνπλ πνιχ αιιηψο. Σν πνιχ πνιχ λα ην πάξνπλ 

αο πνχκε ιίγν πιάθα ή λα είλαη ιίγν ζπγθαηαβαηηθνί, επεηδή ζε έρνπλ γλσξίζεη ζαλ 

άηνκν θαη είζαη θαιφ άηνκν θαη είζαη θαιφο ζπλεξγάηεο θαη φια απηά. Αιιά λνκίδσ 

θαηά βάζνο, δελ αιιάδεη ε λννηξνπία θάπνηνπ, δειαδή είλαη θαη κηα λννηξνπία πνπ ζέιεη 

πνιχ δνπιεηά γηα λα αιιάμεη. 

-Ση ζηάζε ηνπο ζα ηε ραξαθηήξηδεο ζεηηθή, αξλεηηθή, νπδέηεξε; 

-Θεηηθή, αιιά ιίγν επηθαλεηαθά φκσο. Ξέξεηο, επηθαλεηαθά. Γειαδή λνκίδσ θαηά βάζνο 

δε ζα αιιάμεη θάηη. Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη έρνπλε ζηάληαξ θχθιν θνηθσληθφ πνπ απηά 

αλαπαξάγνληαη. Ναη.  

-Πηζηεχεηο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-Γε μέξσ. Πξαγκαηηθά δε μέξσ λα ζνπ απαληήζσ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 



135 
 

-Γειαδή ζεσξείο φηη ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο δελ παίδεη θάπνην ξφιν; 

-Ίζσο, λνκίδσ φηη ίζσο θαη ην επάγγεικα θαη λα παίδεη ξφιν. Κάπνηα επαγγέικαηα. Αο 

πνχκε άκα είλαη κηα θαιιηηερληθή δνπιεηά, εληφο εηζαγσγηθψλ, αλ δνπιεχεη ζηελ 

ηειεφξαζε ή φια απηά, ζεσξείηαη θαη πξνζφλ πιένλ. Γηαηί αλαγλσξίδνπλ φινη φηη έλαο 

νκνθπιφθηινο κπνξεί λα έρεη κηα πην θαιή θαληαζία απφ έλαλ κε νκνθπιφθηιν, λα είλαη 

δεκηνπξγηθφο ζε θάπνηα πξάγκαηα. Δθεί ζεσξείηαη πξνζφλ. Γε θάπνηεο άιιεο δνπιεηέο 

κπνξεί λα ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα. Αιιά δε κπνξψ λα απαληήζσ πνηεο κπνξεί λα είλαη 

απηέο νη δνπιεηέο. Γελ μέξσ . 

-Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ην ρψξν πνπ έρεηο επηιέμεη λα 

εξγάδεζαη; 

-ρη, δε λνκίδσ. 

-Μήπσο έρεη επεξεάζεη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία έρεηο επηιέμεη λα εξγαζηείο; 

-ρη, νχηε. 

-Άξα ζε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζεο λα πεηο φηη ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, 

ζεσξείο φηη είλαη θάηη πνπ ζα ηνλ δπζθνιέςεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα. 

-Κάπνηνπο λνκίδσ ηνπο δπζθνιεχεη, λαη. Αιιά θαη πάιη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

θαξηέξαο πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο. Αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο πνην κπνξεί λα 

είλαη απηφ θαη ηη δπζθνιίεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. Απφ φζα έρσ αθνχζεη θη εγψ, θη 

απφ φζα έρσ δηαβάζεη, λνκίδσ φηη θάπνηνπο ηνπο επεξεάδεη, λαη. Πξνζσπηθά εγψ, 

εληάμεη, δε κπνξψ λα ζνπ πσ… 

-Έρεηο εζχ, έρεηο αθνχζεη απφ θάπνηνλ γλσζηφ ζνπ, ή θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία γηα ην 

πψο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη; 

-ρη, φρη. Μφλν απφ φηη έρσ δηαβάζεη, αο πνχκε, θαηά θαηξνχο. 

-Καη ε άπνςή ζνπ είλαη φηη ππάξρεη ίζσο θάπνηα δηάθξηζε…; 

-Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη, λαη. Δίλαη πξνθαλέο φηη κέζα ζε θάπνηα επαγγέικαηα θαη 

γηαηί είλαη έηζη ε θνηλσλία καο θηηαγκέλε. 
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-Παξ‟ φια απηά εζχ δελ έρεηο θάπνηα ηέηνηα πξνζσπηθή εκπεηξία, νπφηε πψο κπνξείο λα 

είζαη ηφζν ζίγνπξνο; Οχηε έρεηο αθνχζεη απφ θάπνηνλ γλσζηφ ζνπ θάηη ηέηνην. 

-ρη, φρη, φρη. 

-Άξα πψο κπνξείο λα είζαη ηφζν ζίγνπξνο φηη ππάξρεη δηάθξηζε; 

-νπ ιέσ απφ φηη έρσ δηαβάζεη, αο πνχκε, είηε απφ εηδήζεηο, αθνχκε δηάθνξα είηε απφ 

βηβιία αο πνχκε… απηφ. 

-Πνιχ σξαία, απηά ήηαλε, ζε επραξηζηψ πνιχ. 

 

Θωκάο (29 εηώλ, πωιεηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

Απηή ηε πεξίνδν αζρνιείζαη κε θάηη επαγγεικαηηθά; 

-Ναη. 

-Χξαία, ζεο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα απηφ; 

-Πνπ εξγάδνκαη; Γεληθά; Δίκαη ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε έλα θαηάζηεκα. 

-Χξαία. Καιψο. Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ζνπ ή ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο 

θάηη άιιν; 

-Αξθεηά, αξθεηά. Δίκαη αξθεηά επραξηζηεκέλνο γηαηί κε θαιχπηεη ζρεδφλ πιήξεο. 

-Αλ κπνξνχζεο ζα άιιαδεο θάηη ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-Πξνο ην παξφλ, φπσο είλαη ηα πξάγκαηα, φρη.  

-Άξα είζαη απφιπηα επραξηζηεκέλνο. 

-Ναη, είκαη αξθεηά επραξηζηεκέλνο κε ηελ φιε θαηάζηαζε γεληθά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαδφκαζηε θαη φια. 

-Δίλαη απηφ πνπ ήζειεο δειαδή; 
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-Μέζα ζηηο άθξεο λαη. Γηαηί ζαθψο θαη είλαη θαιή δνπιεηά, αξθεηά θαιή δνπιεηά, ζπλ 

ηνπ φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη πάξα πνιχ θαιέο, ε επαθή κε ηνλ θφζκν, πνιχ πνιχ 

θαιά… 

-Σέιεηα. Πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο πθηζηάκελνχο ζνπ; 

-Αξθεηά θαιή. 

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ απηή ηε ζρέζε; 

-Ναη. 

-Γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Ναη. 

-Θεσξείο φηη απηφ έρεη επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηε ζρέζε πνπ έρεηε; 

-Καζφινπ. Αληηζέησο. 

-Ση ελλνείο; 

-ηη πιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρή πνπ είρα πάεη θαη δελ ήμεξαλ ηίπνηα, κηα απιή 

ζπλαδειθηθή ζρέζε, θαη ηψξα είλαη ιίγν πην θνληά. 

-Θεσξείο πσο αλ δελ ήζνπλ νκνθπιφθηινο, ηα άηνκα κε ηα νπνία εξγάδεζαη ζα ζε 

αληηκεηψπηδαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν; 

-ίγνπξα. Γηαηί φηαλ εξγάδεζαη θαη κε άληξεο θαη κε γπλαίθεο ζε κία δνπιεηά, φηαλ έρεηο 

αληίζεηε ζεμνπαιηθή, απφ απηή πνπ έρεηο ηψξα, ηαπηφηεηα, ζαθψο νη γπλαίθεο ηεο 

εξγαζία κπνξεί λα… θάπνηεο λα ζε θνηηάλε δηαθνξεηηθά, λα ππήξρε θάπνηα, ίζσο θαη 

απφ κεξηάο κνπ, θάπνηα άιιε ζρέζε, ζπκπάζηα, ή νηηδήπνηε. 

-Άξα ζα ήηαλ έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο, αιιά δε ζα ήηαλ θάηη θαιχηεξν ή θάηη 

ρεηξφηεξν; 

-ρη. Απιά δηαθνξεηηθφο ηξφπνο. 

-Πνιχ σξαία. Πηζηεχεηο, κήπσο, φηη νη εηεξνθπιφθηινη ζπλάδειθνί ζνπ έρνπλ θάπνηα 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ φηη εζχ; 
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-Κάπνηνη ίζσο λαη. Γηαηί απιά δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηφ ην ζέκα. Πξνθαλψο απφ 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην ζπίηη, πνπ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο, δελ έρνπλ εμνηθεησζεί, 

θαη ίζσο νη πην κεγάινη ζε ειηθία ιφγσ ηνπ φηη έρνπλε πην παιηά κπαιά, έρνπλ πην 

παιηά… 

-Έρεηο πνηέ παξαηεξήζεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ 

απέλαληί ζνπ ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο; 

-ρη, θαζφινπ. 

-Πηζηεχεηο φηη ν κηζζφο ζνπ, ή γεληθφηεξα νη απνδνρέο ζνπ, έρνπλ επεξεαζηεί απφ απηφ 

ην γεγνλφο; 

-Καζφινπ, θαζφινπ. 

-Έρεηο πνηέ αθνχζεη θάπνην άζρεκν ή ππνηηκεηηθφ ζρφιην ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Ναη. 

-ην ρψξν εξγαζίαο ζνπ; 

-Ναη. 

-Απφ ζπλαδέιθνπο; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο, κεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηείνπ, θάλνπλ ην πείξαγκα „‟α, απηφο είλαη 

νκνθπιφθηινο‟‟. 

-Καη εζέλα πσο ζε έθαλε λα αηζζαλζείο απηφ; 

-ηελ αξρή ακήραλα θαη ιίγν άζρεκα. Μεηά εληάμεη ην μεπέξαζα. Λέσ „‟Ok, είλαη έλαο 

ζηνπο εθαηφ‟‟. 

-Ζ αληίδξαζή ζνπ πνηα ήηαλ φηαλ απηφ ζπλέβε; 

-Έδεημα πνιχ ελνριεκέλνο. Καη θπζηθά κε ηνλ ηξφπν κνπ έδεημα λα θαηαιάβεη φηη απηφ 

πνπ κε ζεσξεί δηαθνξεηηθφ, επεηδή έρσ δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα απφ ηνλ ίδην 

ή απφ ηελ ίδηα, φηη δε παίδεη θακία ζεκαζία ζην πσο εξγάδεζαη ή ζην πσο 

ζπκπεξηθέξεζαη ζην θφζκν έμσ. 
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-νπ έρεη επηηεζεί πνηέ θάπνηνο, ιεθηηθά ή ζσκαηηθά, ζην ρψξν πνπ δνπιεχεηο, επεηδή 

είζαη νκνθπιφθηινο; 

-ηελ αξρή λαη. 

-Γειαδή; 

-Γειαδή ήζειε λα κνπ ηελ πεη κέζσ ηεο δνπιεηάο, θαη πήξε ζαλ παξάδεηγκα απηφ ην 

πξάγκα. Καη κνπ είπε φηη „‟εδψ‟‟, κνπ ιέεη, „‟ε δσή ζνπ είλαη δηαθνξεηηθή θαη φηη έρεηο 

άιιεο, ηειείσο άιιεο πεπνηζήζεηο κε φηη έρνπκε εκείο νη ππφινηπνη, πφζν κάιινλ κε ηε 

δνπιεηά ζνπ, ηη κπνξείο λα θάλεηο;‟‟. 

-Άξα ζεσξείο φηη ήζειε λα ζε πξνζβάιεη γηα ηε δνπιεηά ζνπ θαη βξήθε πάηεκα ζε απηφ, 

ή ίζσο ην αληίζεην; 

-ρη, ήζειε λα κε πξνζβάιεη γηα ηε δνπιεηά. 

-Άξα ρξεζηκνπνίεζε σο κέζσ απηφ. 

-Ναη. 

-Ήηαλ θάπνηνο ζπλάδεξθνο ή θάπνηνο πθηζηάκελνο; 

-Τθηζηάκελνο. 

-Καη πσο ην αληηκεηψπηζεο εζχ απηφ; 

-Σνπ έδεημα φηη δελ έρεη δίθην πξνθαλψο, θαη φηη ηη θάλσ εγψ ζηνλ εαπηφ κνπ θαη ζην 

θξεβάηη κνπ είλαη δηθφ κνπ ζέκα, δελ ηνλ ελδηαθέξεη. Καη πφζν κάιινλ, αθνχ δε βγάδσ, 

ζην καγαδί ηνπ, δε βγάδσ απηφ ην πξάγκα. Γε ην δείρλσ, δε ην εμσηεξηθεχσ έμσ. Να 

βγαίλσ θαη λα ην θσλάδσ ηη είκαη. Οπφηε πξνθαλψο θαη άιιαμε, κεηά απφ θαηξφ, άιιαμε 

ηειείσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, πνιχ δηαθνξεηηθή θαη ήηαλ θαη… αξθεηά κεηαλησκέλνο. 

Γηαηί κεηά πνπ θαηάιαβε ηε βιαθεία πνπ έθαλε, πξνθαλψο θαη ην κεηάλησζε. 

-Καηάιαβα. Έρεηο ληψζεη πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ 

ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ; 

-ρη. 
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-Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο πνπ κνπ πεξηέγξαςεο ηψξα, ζε έρεη θάλεη θάπνηνο, λα αηζζαλζείο 

άζρεκα γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ ησξηλή ζνπ εξγαζία, ή ζε θάπνηα 

ζην παξειζφλ; 

-ρη, θαζφινπ. 

-Ζ ζρέζε ζνπ κε ηνπο πειάηεο πνηα είλαη; 

-Πνιχ θαιή. 

-Δίλαη θαιή; 

-Ναη, λαη. Πνιχ θαιή. 

-Θεσξείο φηη ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο έρεη επεξεάζεη κε ηνλ νπνηνδήπνηε 

ηξφπν απηή ηε ζρέζε; 

-Θεηηθά λαη. Γειαδή..ζαθψο θαη έλαο straight αο ην πνχκε άλζξσπνο, δε κπνξεί λα 

βγάιεη φιε απηή ηε θαινζχλε, ηε ραξά αο ην πνχκε έηζη, πνπ βγάδνπκε εκείο νη 

νκνθπιφθηινη θαη ζαθψο αληηκεησπίδεη έλαλ πειάηε δηαθνξεηηθά απφ φηη ηνλ 

αληηκεησπίδσ εγψ. Καη απηφ κε έρεη βνεζήζεη. Γελ ην ρξεζηκνπνηψ ζαλ φπιν, έηζη είλαη 

ν ραξαθηήξαο κνπ, απηφ δελ αιιάδεη, θαη κε έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζηε δνπιεηά φηη 

φινη πξνηηκνχλ εκέλα. Σν ραξνχκελν, ην ρακνγειαζηφ παηδί. Καη φρη θάπνηνλ, straight ζε 

εηζαγσγηθά, κνπξηδνχθιε, πνπ απιά θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηίπνηα άιιν. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο ήηαλ κηα εχθνιε ή δχζθνιε δηεξγαζία γηα ζέλα; 

-Ήηαλ κηα εχθνιε, γηαηί έγηλε ηπραία. Σειείσο. Γειαδή κε ην πνπ ήκνπλα θαληάξνο θαη 

ιίγν πξηλ ηειεηψζσ, κεξηθέο κέξεο πξηλ ηειεηψζσ, κνπ ιέλε απηφ ην πξάγκα. Μνπ ιέλε 

„‟Πήγαηλε θάλε ηα ραξηηά ζνπ ζε απηφ ην καγαδί, πνηέ δε μέξεηο‟‟. Καη κεηά απφ 

θάπνηνπο κήλεο κε πήξαλε. 

-Γελ ππήξρε θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε δειαδή; 

-ρη, φρη. 

-Πηζηεχεηο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε κε θάπνηνλ ηξφπν απηή ηε 

δηαδηθαζία; 
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-Θεηηθά ή αξλεηηθά; 

-Ναη, ιίγν ζεηηθά. 

-Θεηηθά. Γηαηί ην ιεο απηφ; 

-Δεε.. άιιε εξψηεζε. 

-Καιψο. Θεσξείο φηη έρεηο ζηεξεζεί θάπνηα ζέζε εξγαζίαο επεηδή είζαη νκνθπιφθηινο; 

-ρη, θαζφινπ. 

-Πηζηεχεηο, ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά, είλαη πην δχζθνιν αλ 

είλαη νκνθπιφθηινο; 

-Αλαιφγσο.  

-Αλαιφγσο ηη; 

-Τπάξρνπλ νκνθπιφθηινη θαη νκνθπιφθηινη. Γειαδή φηαλ παο λα βξεηο κηα δνπιεηά ζε 

κία ηξάπεδα θαη κνπ παο βακκέλνο, πνπ ην θάλνπλε θάπνηνη, ή παο ηειείσο γπλαίθα πνπ 

ιέκε, ε δε ζα ζε ζεσξήζνπλ θαηάιιειν γηα κηα εξγαζία ηέηνηνπ είδνπο. 

-Αλαιφγσο δειαδή ην άηνκν ή αλαιφγσο ηε δνπιεηά; 

-Αλαιφγσο  ηε δνπιεηά. Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Γειαδή αλ ζεο λα παο λα δνπιέςεηο 

ζε κία θαθεηέξηα ζαθψο θαη ζέινπλ ιίγν ην πην extreme, ην πην ηξειφ. ηαλ παο, φκσο, 

ζε κηα ζνβαξή εηαηξία ή νηηδήπνηε, θάπνην θνξέα πνπ είλαη πην casual θαη ζνβαξφο, 

ζέινπλ θαη θάηη αληίζηνηρν. Καη εκθαληζηαθά, θαη ζε ζέκα ζπκπεξηθνξάο. 

-Απηφ, φκσο, δε ζεσξείο φηη είλαη θνκκάηη ηνπ ραξαθηήξα; Γειαδή κπνξεί θάπνηνο λα 

είλαη πην extreme αθφκε θη αλ είλαη εηεξνθπιφθηινο, κπνξεί θάπνηνο λα είλαη πην 

extreme αθφκε θη αλ είλαη νκνθπιφθηινο. 

-αθψο. Απιά θάπνηνη ην θάλνπλ επίηεδεο. Γειαδή ζέινπλ λα δείμνπλ ηη είλαη, θαη ην 

παίδνπλ αθφκε πην extreme απφ φηη είλαη θαη νη ίδηνη, κφλν θαη κφλν γηα λα ηξαβήμνπλ ηα 

κάηηα πάλσ ηνπο, γηα λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπο. 

-Καη απηφ δε ηνπο θάλεη θαιφ πηζηεχεηο θάπνηεο θνξέο… 
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-αθψο θαη φρη. 

-Θεσξείο φηη ππάξρνπλ επαγγέικαηα ζηα νπνία ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη 

πεξηζζφηεξν εχθνιν ή πεξηζζφηεξν δχζθνιν; 

-Δ, ζίγνπξα ζα ππάξρεη. ίγνπξα. 

-πσο; 

-πσο είλαη ηα επαγγέικαηα πνπ παιηφηεξα ηα έθαλαλ γπλαίθεο. Γειαδή φπσο είλαη 

καθηγηέξ, ή φπσο είλαη θνκκσηέο, πνπ ζαθψο θαη ζα… φηαλ δεηο έλαλ άληξα θνκκσηή, 

ζα πεηο „‟απηφο είλαη πην θαιφο ζίγνπξα απφ κία γπλαίθα‟‟. Θα είλαη πην… γλσξίδεη πην 

πνιιά πξάγκαηα ζίγνπξα. πσο θαη ζην… εληάμεη, καθηγηέξ είλαη ιίγν δχζθνιν λα 

είλαη.. είλαη ζέκα θαζαξά αλ πηάλεη ην ρέξη ζνπ ή φρη. Απιά γεληθά νη άληξεο έρνπλε πην 

ζηαζεξφ ρέξη απφ κία γπλαίθα. Ή ζηνλ ηξφπν γξαθήο, ή δσγξαθηθέο, ή νηηδήπνηε… 

νπφηε πάιη πάεη ιίγν πξνο ηα εθεί πέξα ε δπγαξηά. 

-Θεσξείο φηη ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρα επαγγέικαηα πνπ ην λα είλαη θάπνηνο 

νκνθπιφθηινο είλαη πην δχζθνιν; 

-Ναη. 

-πσο. 

-Δληάμεη, είλαη εμαηξέζεηο θαη εμαηξέζεηο πάληα. Γειαδή δε κπνξνχλ φινη νη 

νκνθπιφθηινη λα πάλε λα δνπιέςνπλ ζε κία νηθνδνκή. αθψο. Οη κηζνί ζα ζεσξήζνπλ 

φηη ηη ληεθαληάλο, θαη ην ηξηάληα ηηο εθαηφ ζα ιέεη „‟απαπα, εγψ δελ κπνξψ λα ην θάλσ 

απηφ ην πξάγκα‟‟. 

-Άξα ζεσξείο φηη είλαη θαηά θχξην ιφγν επηινγή ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Καζαξά. 

-Γειαδή ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δε ζρεηίδεηαη θάπσο; 

-ρη, είλαη ζέκα ηνπ αλζξψπνπ. Ση κπνξεί λα αληέμεη θαη ηη ζέιεη λα θάλεη. Γειαδή εγψ 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζα λα… είκαη νκνθπιφθηινο, θαη ζε νηθνδνκή λα δνπιέςσ… ηη ζα 

πάζσ; Δπεηδή ζα ιεξσζψ απφ ηνλ αζβέζηε ή ηίπνηα ηέηνην; so what; 
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-Γε πηζηεχεηο φηη ππάξρνπλ πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη πην θηιηθά πξνο ηνπο 

νκνθπιφθηινπο θαη πεξηβάιινληα ηα νπνία δελ είλαη ηφζν θηιηθά, νπφηε γηα απηφ λα κελ 

επηιέγνληαη; 

- ίγνπξα ζα ππάξρνπλ.  

-Ή νη νκνθπιφθηιν λα κελ είλαη ηφζν θαινδερνχκελνη ζε θάπνηεο εξγαζίεο; 

-ίγνπξα ππάξρνπλε. Καη ν ξαηζηζκφο ππήξρε πάληα θαη ζα ππάξρεη πάληα δπζηπρψο ζε 

θάηη ηέηνην.  Καη έλα παξαπάλσ ζην ρψξν εξγαζίαο, γηαηί, θεξ εηπείλ φηαλ είλαη ζε 

πξάγκαηα πην ιεπηά κε ηελ έλλνηα φηη, αλ θεξ εηπείλ είλαη έλαο παηδηθφο ζηαζκφο, δε ζα 

είλαη ηφζν εχθνιν λα επηιέμνπλ έλαλ νκνθπιφθηιν, απφ κία γπλαίθα ή έλαλ straight. 

Γηαηί ηα πνπλ φηη „‟ηνπ πάσ ην παηδί κνπ πνπ είλαη κσξφ. Ση ζα ηνπ θάλεη; Θα ηνλ 

κπήζεη‟‟, πνιινί ζα ιέλε. Τπάξρεη πνιχ απηφο ν ξαηζηζκφο. 

-Άξα ζεσξείο φηη ππάξρνπλε θαη πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθά. 

-Ναη, ελλνείηαη, ελλνείηαη.  

-Δζχ ζεσξείο φηη ζην δηθφ ζνπ επάγγεικα, είλαη έλα επάγγεικα πνπ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο είλαη θηιηθφ πξνο ηα νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Φνπι. 

-Έρεη ρξεηαζηεί πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ λα θξχςεηο ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο. 

-Γελ είλαη ζέκα λα ην θξχςσ. Θέκα είλαη θαζαξά εκέλα ην πφηε ζέισ λα ην πσ ζε 

θάπνηνλ ή φρη θαη ζην αλ ζέισ λα ην δείμσ. Γε ηνπο αθνξά, δειαδή δελ είλαη θάηη πνπ 

ηνπο αθνξά άκεζα ην ηη θάλσ εγψ ζην θξεβάηη κνπ. πσο πηζηεχσ θαη ζηηο πην πνιιέο 

εξγαζίεο, ηνπο λνηάδεη ν εξγαδφκελνο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ ζσζηά, φζν πην θαιά 

γίλεηαη. Σν ηη θάλεη πέξα απφ απηφ, αλ δε πξνθαιεί κέζα ζην καγαδί ή νπνπδήπνηε είλαη, 

είλαη θαζαξά ζέκα δηθφ ηνπ κεηά. Γε κπνξψ εγψ λα θέξσ ην γθφκελφ κνπ θαη λα κπσ 

κέζα ζην καγαδί ρέξη ρέξη. Θα κνπ πνπλ „‟α, κπξάβν πνπ ήξζεο κε ην γθφκελφ ζνπ ρέξη 

ρέξη ζην καγαδί‟‟; Γε ζα ρηππήζεη θαιά. 

-Θεσξείο φηη δε ζα ρηππήζεη θαιά, αλ ήζνπλ θαη εηεξνθπιφθηινο; 
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-Σν λα πάσ ζε έλα καγαδί… άζε ην ρέξη ρέξη. Αιιά λα θάλσ ην νηηδήπνηε ή λα πηάζσ ηε 

γθφκελά κνπ απφ ην θψιν, πνπ θάλνπλ πνιινί, πεξπαηάλε μέξσ γσ θαη ηελ έρνπλ 

ρνπθησκέλε, ζα πνχλε „‟πνπ πάεη απηφο;‟‟. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, γλσξίδεηο άιια άηνκα πνπ λα είλαη νκνθπιφθηια; 

-Ναη. 

-Καη πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ καδί ηνπο; 

-Μηα ραξά. Φηιηθή.  

-Δίλαη ην ίδην φπσο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο, ή είζηε πην θνληά θηιηθά, ληψζεηε πην 

άλεηα… 

-Καζαξά θηιηθή. Δληάμεη ζίγνπξα πην άλεηα γηαηί ζα πεηο θαη έλα ππνλννχκελν γηα 

πιάθα, ή θάπσο, θάηη άιιν πνπ ζε έλαλ εηεξνθπιφθηιν δε ζα κπνξείο λα ην πεηο ηφζν 

άλεηα φζν ζε έλαλ νκνθπιφθηιν. 

-Άξα δε θάλεη λα αηζζάλεζαη φκνξθα ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιια νκνθπιφθηια 

άηνκα γχξσ ζνπ. 

-αθψο, λαη. 

-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Ναη. 

-Θεο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα απηφ; 

- Ναη, ήηαλ απφ θπξία κεγάιεο ειηθίαο, ε νπνία θαη πξνθαλψο δελ είρε κέζα ζην λνπ ηεο 

ην ηη είλαη φιν απηφ θαη είρε ζρνιηάζεη αξλεηηθά πάξα πνιχ, έλα δεπγάξη νκνθπιφθηισλ 

πνπ είραλ έξζεη λα ςσλίζνπλε θάπνηα πξάγκαηα. Καη ην ζρνιίαδε ηχπνπ „‟Καιά, νη 

γνλείο ηνπο μέξνπλ ηη θάλνπλε;‟‟ ή „‟θαιά δε ληξέπνληαη πνπ μέξνπλε ζηα.. ζε νηηδήπνηε 

κέξνο είλαη, φηη θπθινθνξνχλε καδί;‟‟. Σεο ιέσ „‟Δληάμεη, καδί θπθινθνξνχλε, δελ είλαη 

ρέξη ρέξη, απιά θπθινθνξνχλε δίπια δίπια. Ο νπνηνζδήπνηε… δειαδή αλ δεηο δπν 

άληξεο λα θπθινθνξνχλ καδί είλαη gay, „ε δπν γπλαίθεο ιεζβίεο;‟‟. Ση είλαη απηή ε 

θξηηηθή; 
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-Άξα ηεο απάληεζεο απηφ εζχ; 

-Δλλνείηαη. 

-Έρεηο ζπδεηήζεη πνηέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Ναη, κε θάπνηνπο λαη. 

-Καη πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο πάλσ ζε απηφ; 

-πκθσλνχλε, γηαηί ζεσξνχλ φηη καο έρνπλ ζην πεξηζψξην γεληθά, ελψ θαλνληθά ζα 

έπξεπε λα ήκαζηαλ πην πάλσ. 

-Θεσξείο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε; 

-ρη, θαζφινπ. 

-Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ 

απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-ρη, ην δηάιεμα θαηεπζείαλ, ιφγσ ζέκα θαζαξά εξγαζίαο θαη ην αληηθείκελν ηνπ 

επαγγέικαηνο. 

-Έρεη επεξεάζεη, κήπσο, ηελ επηινγή ηνπ κέξνπο πνπ απνθάζηζεο λα αλαδεηήζεηο 

δνπιεηά; 

-Αληηζέησο, ζα έιεγα φηη ζα κπνξνχζα λα κελ είζαη δηαιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

Θέκα θαζαξά δηθφ κνπ, δειαδή ηνπ κπαιφ κνπ. Θα κπνξνχζα δειαδή θάιιηζηα απφ ηε 

ζηηγκή πνπ είκαη νκνθπιφθηινο θαη ζέισ λα έρσ κηα πην αλνηρηή δσή, ζα κπνξνχζα λα 

δηαιέμσ κηα κεγάιε πφιε λα πάσ λα δήζσ, θαη λα θάλσ ηελ ίδηα δνπιεηά ή θάπνηα 

παξφκνηα. Παξ‟ φια απηά φρη, δηάιεμα απηφ ην κηθξφ κέξνο, γηα ην ιφγσ φηη κνπ αξέζεη 

ην κέξνο. Ζ πφιε ζαλ πφιε. 

-ε γεληθφηεξα πιαίζηα ηψξα, ζα έιεγεο φηη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ππάξρεη 

δηάθξηζε ή θαη παξελφριεζε απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια άηνκα; 
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-ίγνπξα ζα ππάξρεη. Κάπνπ ζίγνπξα ζα ππάξρεη. Γελ είλαη φια ηέιεηα θαη wow. Γεληθά 

ζεσξψ φηη είκαη πνιχ ηπρεξφ άηνκν πνπ ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδνκαη θαη κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρσ είκαη εληάμεη. ίγνπξα πίζσ απφ ηε πιάηε κνπ ζα 

ιέλε θάηη. ίγνπξα. Κάπνηνη πνπ είλαη πην παιηνί θαη έρνπλε ζίγνπξα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο απιά γηαηί κφλν θαη κφλν δελ έρνπλ ηελ παηδία, γηα λα θαηαλνήζνπλ ην ηη 

ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. θαη φηη απηφ πνπ είλαη, δελ είλαη „‟α, απηφο είλαη…‟‟. ζπκβαίλεη 

κέζα ζηα ζπίηηα καο δειαδή. ην θάζε ζπίηη ππάξρεη έλαο νκνθπιφθηινο, άληξαο ή 

γπλαίθα. ρεδφλ ζε φια ηα ζπίηηα πιένλ είλαη, δελ είλαη φηη είλαη θάηη ην παξάμελν, ην 

εμσγήηλν… 

-Γηα πνην ιφγν είζαη ηφζν ζίγνπξνο φηη ζα ιέλε θάηη; νπ έρεη δνζεί θάπνηα αθνξκή θαη 

ην ιεο ή απιά ην πηζηεχεηο;  

-Σν πηζηεχσ απιά, απφ ην πφζν μέξσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ θαη θάπνηα άηνκα πνπ 

πηζηεχσ πσο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα πνπλ θάηη γηα κέλα, ή νπνηνδήπνηε 

νκνθπιφθηιν. Λφγσ ηνπ φηη είλαη νκνθπιφθηινο. Γηαηί έρσ μαλαθνχζεη φηη παιηφηεξα 

ππήξραλ θάπνηνη νκνθπιφθηινη ζην καγαδί θαη αθφκε θαληάζνπ φηη ιέλε „‟α, ηνλ 

ζπκάζαη ηνλ ηάδε; πνπ ήηαλε gay. Καη έθπγε λα πάεη λα θάλεη θάηη άιιν γηαηί δελ ηνπ 

άξεζε επεηδή δε κπνξνχζε λα εθδεισζεί εδψ πέξα‟‟ ή „‟ηνλ ζπκάζαη απηφλ; Πνπ είρε θαη 

γθφκελν θηφιαο θαη καο ην έθξπβε‟‟. Κάηη πξάγκαηα πνπ ιεο „‟Δληάμεη, πνπ δεη; ε πνηα 

επνρή; Γελ έρεη πάξεη ρακπάξη ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ‟‟. 

-Δζχ απαληάο θάπσο ζε απηά ηα ζρφιηα ή απιά ηα αγλνείο; 

-Αλαιφγσο. Αλ είκαζηε ζε παξέα θαη απιά πέζεη απηφ ην πξάγκα ζην ηξαπέδη θαη 

ζπδεηεζεί, λαη ζα απαληήζσ θαηαιιήισο. Καη ζα είκαη θαη θάπσο… δε ζα ρατδέςσ ηα 

απηηά απηνπλνχ πνπ ζα ην πεη. Ξέξσ πηζηεχσ ηνλ ηξφπν λα απαληήζσ λα ηνλ 

απνζηνκψζσ. Γε ζα ηνλ άθελα λα λνκίδεη φηη ην λα είζαη νκνθπιφθηινο είλαη θαθφ, 

είλαη αξξψζηηα, ή νηηδήπνηε ηέηνην. 

-Καηάιαβα. Άξα γεληθά ζεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, κε ηα φζα κνπ είπεο, ην λα είλαη 

θάπνηνο νκνθπιφθηινο  είλαη ζρεηηθά εχθνιν; 

-Ναη. Μα πηζηεχσ φηη βνεζάεη θηφιαο, κε ηελ έλλνηα φηη άιιε νπηηθή γσλία έρεη έλαο 

νκνθπιφθηινο, αθφκε θαη ζην πσο ζα ζηήζεη θάηη ζε έλα καγαδί κέζα, απφ έλαλ 
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εηεξνθπιφθηιν. Γηαηί κέζα… φηαλ είζαη άληξαο νκνθπιφθηινο, πξνθαλψο έρεηο θαη ηα 

δχν ζηνηρεία κέζα ζνπ, θαιψο ή θαθψο. Οπφηε ζνπ βγαίλεη… δειαδή ην αο ην πνχκε 

γπλαηθείν θνκκάηη, πνπ παιηφηεξα αζρνινχληνπζαλ κφλν γπλαίθεο κε design θαη 

ζρεδηαζκφ θαη ρξψκαηα θαη φια απηά, ζνπ βγαίλεη ζε αληξηθφ. Οπφηε πξνθαλψο ην 

αληξηθφ ζψκα, πνπ είλαη θαη πην ζηηβαξφ, ζηνλ αλ κπνξείο λα θηηάμεηο θάπνηα πξάγκαηα 

κέζα ζε έλα καγαδί, απφ ρεηξνηερλία κέρξη λα θαξθψζεηο κηα πξφθα πην εχθνια απφ κία 

γπλαίθα, κέρξη θαη ζην ηξφπν ηνπ λα ην ζηήζεηο πνιχ πην φκνξθα θαη λα θαίλεηαη πνιχ 

πην cozy θαη πην σξαίν πξνο ηνλ θφζκν έμσ, ηνπιάρηζηνλ κε ηα δηθά κνπ δεδνκέλα, έηζη; 

Καη ην 99,9% πάληα αξέζεη ζε φινπο θάηη πνπ έρεη θάλεη έλαο νκνθπιφθηινο, παξά θάηη 

πνπ έρεη θάλεη έλαο straight. Δίλαη απνδεδεηγκέλν απφ ηελ ηζηνξία απηφ πνπ ιέσ. 

-Καη εζχ, παξ‟ φιν πνπ νη εκπεηξίεο ζνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθέο είζαη ζίγνπξνο 

φηη… δειαδή κνπ ιεο κε ζηγνπξηά φηη ππάξρεη δηάθξηζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο.  

-ίγνπξα ππάξρεη, λαη. 

-Καη απηφ πνπ ην βαζίδεηο; 

-Γηαηί δελ έρσ θάλεη κφλν κηα δνπιεηά ζηε δσή κνπ. Έρσ θάλεη πνιιέο δνπιεηέο, έρσ 

αιιάμεη πάξα πνιιά πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Καη ζε θαινθαηξηλά καγαδηά πνπ ήηαλ Part 

time, ή γηα ιίγν, ή νηηδήπνηε… Καη έρσ δεη… άκα έρσ αθνχζεη απφ άιινπο ην πψο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο gay, ην πψο βιέπνπλ ηε gay δσή. Πφζν εχθνιν λα ιέλε θαη λα 

θξάδνπλ ηνπο Gay, πφζν εχθνιν θαη γηα ηνπο ίδηνπο είλαη θαη λα πνχλε ην νηηδήπνηε 

θαθφ γηα θάπνηνλ ή λα ηνλ ζάςνπλ ζε θάπνηνλ αλψηεξφ ηνπο κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη 

gay. Θα βξνχλ θάηη άιιν, δε ζα πνπλ „‟μέξεηο, απηφο είλαη gay θαη δε καο θάλεη‟‟, ζα 

βξνπλ θάηη άιιν γηα λα ην θαιχςνπλε. Καη κφλν απιά γηα λα θαιχςνπλε απηή ηε 

βιαθεία πνπ έρνπλ ζην θεθάιη, θαζαξά. Σελ ακνξθσζηά.  

-Μνπ είπεο βέβαηα, φηη νχηε ζε πξνεγνχκελε δνπιεηά ζνπ είρεο θάπνην νκνθνβηθφ 

πεξηζηαηηθφ. 

-ρη, δελ είρα θάηη ηέηνην.  

-Οπφηε γηαηί ην ιεο; Δίρεο αθνχζεη θάπνηα νκνθνβηθά ζρφιηα; 
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-Ναη. 

-Σα νπνία φκσο δε ζεσξείο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά; 

-Γε ηα ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Θεσξψ φηη είλαη θαζαξά ζέκα φηη δελ ήμεξε ν 

άιινο θαη ηα έιεγε. 

-Γελ εμαθνινπζνχλ φκσο λα είλαη νκνθνβηθά θαη έηζη; 

-Ναη, θπζηθά. Καη είλαη πνιχ άζρεκν απηφ ην πξάγκα. Γελ είρε βξεζεί θαίλεηαη θαλείο 

λα ηνπο πεη φηη „‟μέξεηο θάηη; Πέξαλ ηνπ φηη θνίηα ιίγν ηνλ θψιν ζνπ πσο είλαη, ην λα 

αζρνιείζαη κε ηνπο άιινπο, θαη κε ηε δσή ησλ άιισλ, δείρλεη φηη ε δηθή ζνπ δσή δελ 

είλαη θαζφινπ θαιή. Καη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε δσή ζνπ θαη πξνζπαζείο λα κελ ηα 

δείμεηο. Γηαηί απηνί πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ θαθφ ζε νκνθπιφθηινπο αλζξψπνπο, είλαη 

άηνκα πνπ έρνπλε πξφβιεκα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. θαη απηφ θαίλεηαη θηφιαο. 

-Έρεηο πεξάζεη εζχ απφ θάπνηα δνπιεηά ή νπνία λα ζεσξείο, φηη απφ απηέο πνπ έρεηο 

θάλεη, ήηαλε ε ιηγφηεξν θηιηθή πξνο ηνπ νκνθπιφθηινπο; 

-Ναη. 

-Πνηα ζα ήηαλ απηή; 

-Ήηαλ ζε έλα café. Café- bar. ε άιιε πφιε, φρη εδψ πέξα. Κακία ζρέζε κε εδψ πέξα. 

-Μηθξή πφιε; 

-Ναη. ην νπνίν δνχιεπα PR, ζε απηφ ην καγαδί. Γε μέξαλε γηα κέλα θάηη. Γε ηνπο είρα 

αθήζεη πεξηζψξην απφ ηε ζηηγκή πνπ ήηαλε έηζη. Αιιά άθνπγα ζπλέρεηα αξλεηηθά 

ζρφιηα. πλέρεηα.  

-Απφ ζπλαδέιθνπο ζνπ; 

-Απφ ζπλαδέιθνπο θαη απφ ηδηνθηήηεο. Καη ζρφιηα ηνπ ηχπνπ βξηζηέο. Γειαδή 

„‟πνπζηάξα‟‟, „‟αδεθάξα‟‟, „‟πνπ πάεη έηζη‟‟, „‟πνπ ηνλ παίξλεη απφ ηνλ θψιν‟‟, θαη „‟λα 

πεζάλνπλ νη gay‟‟, θαη „‟δελ είλαη ζσζηφ λα ππάξρνπλε‟‟ θαη θάηη ηέηνηα. 

-Δζέλα απηφ ζε επεξέαζε θάπσο; 
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-Θιίςε κφλν. Γειαδή είζαη ζηνλ 20φ αηψλα θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη έηζη; Γελ ππάξρεη 

ιφγνο. 

-Δπεξέαζε θάπσο ηελ παξακνλή ζνπ ζε απηή ηε δνπιεηά; 

-Αξγφηεξα, πνπ είρα μελεξψζεη ήδε απφ άιια ζέκαηα ηεο δνπιεηάο θαη ήζεια λα θχγσ, 

έγηλε έλα ζθεληθφ, εληάμεη, φηη λα „λαη… δειαδή ηχπνπ φηη επεηδή κία ζπλάδειθφο κνπ 

ήζειε λα ρσξίζεη έλα δεπγάξη, γηα λα κπεη απηή αλάκεζα, εληάμεη, ηζνπιάθη θιαζζηθφ, 

έξημε ην θηαίμηκν ζε εκέλα θαη ηα έθεξε ηνχκπα έηζη, επεηδή ηελ μέξαλ θπζηθά απηή 

θαιχηεξα απφ κέλα, επεηδή ήηαλ θαη ληφπηα απφ εθεί πέξα, πνηνλ ζα πηζηέςνπλ; Δκέλα; 

Σνλ ληφπην ζα πηζηέςνπλε. Καη κεηά απνθαιχθζεθε φηη είκαη νκνθπιφθηινο θαη κνπ ην 

ρηππάγαλε ζαλ „‟κηιάο θαη εζχ πνπ είζαη πνπζηάξα;‟‟. Ση λα πεηο… εθψζεθα θη έθπγα. 

-Δληάμεη, ην ιεο θαη θάπσο νκνθνβηθφ ην πψο ζε αληηκεηψπηζαλ… 

-Σν ιεο θαη θνπι. 

-Οπφηε ζνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηειηθά. 

-Ναη.  Οπφηε παξαηηήζεθεο…. 

-Ναη. Σν ζθεθηφκνπλ λα έθεπγα έηζη θη αιιηψο.. 

-Αιιά ήηαλ ε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη. 

-Ναη, αθξηβψο. 

-Έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν ηέηνην πεξηζηαηηθφ; 

-ρη.  

-Χξαία, κάιηζηα. Καιψο. Απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο κνπ, δε μέξσ αλ ζεο λα πξνζζέζεηο 

θάηη. 

-ρη, δελ έρσ θάηη. 

-ε επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζνπ. 

 

Κωζηαληίλνο (32 εηώλ, δεκνζηνγξάθνο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 
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- Απηήλ ηελ πεξίνδν αζρνιείζαη κε θάηη επαγγεικαηηθά; 

-Ναη, είκαη ζηελ ίδηα δνπιεηά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. 

-Πνιχ σξαία. Θέιεηο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα ην επάγγεικά ζνπ; 

-ηελ ίδηα ζέζε είκαη, δεκνζηνγξάθνο είκαη, ππεχζπλνο ησλ ζεκάησλ ηνπ λνκνχ, ζε έλα 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ. 

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ απηφ; 

-Ναη, είλαη ε δνπιεηά πνπ κνπ άξεζε. Έθπγα απφ ηελ πφιε πνπ ζπνχδαζα γηαηί 

θνβήζεθα λα κείλσ εθεί, ρσξίο λα έρσ έλα πηπρίν ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Δπέζηξεςα εδψ, 

αιιά φπσο φινη καο αληηκεησπίδσ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Γειαδή ράζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη πεξίκελα ε αμηνπξέπεηα.  

-Δίλαη θαη δχζθνιε πεξίνδνο… 

(γλέθεη θαηαθαηηθά) 

-Δίλαη θάηη πνπ ήζειεο ή ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο θάηη άιιν επαγγεικαηηθά; 

-ρη, απηφ κνπ αξέζεη θαη ζα πξνζπαζήζσ φζν κπνξψ λα βξσ ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο 

εζφδσλ. Αξρηθά ζε απηή ηε δνπιεηά θαη κεηά βιέπνπκε. 

-Αλ κπνξνχζεο λα αιιάμεηο θάηη ζε απηφ, ζα ην έθαλεο; 

-ηε δνπιεηά; Σν κφλν πνπ ζα άιιαδα ζα ήηαλ λα κπνξψ κέζα απφ απηή ηε δνπιεηά λα 

δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληέο κνπ. Καη ζηελ ίδηα ηε δνπιεηά θαη νηθνλνκηθά. Αιιά έρσ θαη 

ζαλ δεχηεξε ζθέςε ην λα ζπλερίζσ θαη ηηο ζπνπδέο κνπ. Γειαδή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ, 

αλ ην νινθιεξψζσ. 

-Πνιχ σξαία. Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πθηζηάκελνχο ζνπ, πνηα είλαη; 

-Δδψ ηψξα είλαη πεξίεξγν ην ζέκα, γηαηί εγψ… εκέλα ηα θεληξηθά ηνπ ζηαζκνχ είλαη ζε 

άιιε πφιε. Δδψ είκαη κφλνο κνπ, καδί κε άιιν έλα άηνκν θαη ζπλάδειθνί κνπ 

ζεσξνχληαη φζνη εξγάδνληαη ζε άιια κέζα εδψ. Ή απηνί πνπ είλαη ζηα θεληξηθά. 

-Με απηνχο, θπξίσο, πνπ έρεηο πεξηζζφηεξν επαθή, ζε θαζεκεξηλή βάζε, πνπ ηνπο 

βιέπεηο πεξηζζφηεξν. 
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-Καιέο είλαη νη ζρέζεηο πάλσ θάησ. ιεο νη δνπιεηέο έρνπλ ηα ζηξαβά ηνπο. αιιά αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη είκαη ζε κηα δνπιεηά πνπ πξηλ δέθα ρξφληα ζα ιέγαλε „‟απηφο δε ζα 

ηελ θάλεη πνηέ απηή ηε δνπιεηά, δελ έρεη ην ζηνκάρη‟‟ θαη είκαη ηφζα ρξφληα, κνπ αξέζεη 

ηφζν πνιχ ε δνπιεηά πνπ δελ κε λνηάδεη φηη θαη λα ζπκβαίλεη κε ηνπο γχξσ. 

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο εζχ απφ ηε ζρέζε πνπ έρεηο καδί ηνπο; 

-Άιιαμα θη εγψ κε ηα ρξφληα, νπφηε δελ είλαη θάηη πνπ κε ελνριεί πηα. Άιια πξάγκαηα 

κε ελνρινχζαλ θαη κε ελνρινχλ, αιιά θαη απηά ζηγά ζηγά ζβήλνπλ. 

-ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ή κε ηε δνπιεηά γεληθφηεξα; 

-Με ζπλαδέιθνπο. Με ηε δνπιεηά πιένλ, έρσ κάζεη ηφζν θαιά ηε δνπιεηά πνπ ηελ θάλσ 

πην θαιά απφ φηη πεξηκέλαλ απηνί πνπ κνπ έθαλαλ θάπνηα ζρφιηα θαη γηα ηε δνπιεηά 

θαηά θαηξνχο. Σψξα ηελ θάλσ θαιχηεξα απφ φηη θαη απηνί πεξηκέλαλ, γηα θάπνηνο 

ιφγνπο έγηλε απηφ ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν θαη αληί γηα βξηζηέο αθνχσ εχζεκα. 

Καζαξά ζηε δνπιεηά. 

-Απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ηη παξάπνλν δειαδή ζα κπνξνχζεο… έλα πηζαλφ παξάπνλν 

πνπ έρεηο; 

-Σν ‟08, αθνχ είρα θάεη πφξηα ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, ην ‟07 δειαδή, ζαλ 

δεκνζηνγξάθνο, κνπ ιέγαλ „‟ςάρλνπκε έηνηκν δεκνζηνγξάθν, φρη καζεηεπφκελν 

δεκνζηνγξάθν- θνηηεηή‟‟. Πάεη ην ‟07. Σν ‟08, πάιη ζηνλ ίδην ζηαζκφ ςάρλαλ θάκεξα 

„‟εδψ‟‟, κνπ ιέλε, „‟εκείο έρνπκε βξεη‟‟. Πήγα ζε έλαλ άιινλ ζηαζκφ, έθαλα θάκεξα θαη 

θαιψο ή θαθψο ηέινο πάλησλ, κεηά πήγα θαη ζηξαηφ, πήξα θαη ην πηπρίν θαη αληί γηα λα 

θχγσ απφ δσ, άλνημε ε ζέζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, γηαηί ήζειε λα θχγεη ε θνπέια πνπ 

ήηαλε πξηλ απφ εκέλα δεκνζηνγξάθνο θαη ηεο έθαλα θάκεξα. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη ην 

άηνκν πνπ πήξε ηε ζέζε κνπ, πνπ ζα ηνλ είρα εγψ κεηά θάκεξα, ήηαλε έλα άηνκν 

δχζθνιν. Αλήθε ζε έλαλ ρψξν αθξαίν δεμηφ, εθθξεκνχζαλ δίθεο εηο βάξνο ηνπ απφ ηα 

εθεβηθά ηνπ ρξφληα πνπ είραλ θάλεη, είραλ επηηεζεί ζε αιινδαπνχο. Σν ζέκα είλαη φηη 

φζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, εγψ απηά δε ηα ήμεξα. Αιιά φζν ηνπ αλνηγφκνπλα εγψ, κνπ 

αλνίρηεθε θαη απηφο θαη κεηά αξρίζακε θαη είρακε πξνβιήκαηα. Αιιά θαη ην άηνκν απηφ 

είρε πξνβιήκαηα κε ηελ θνηλσλία εδψ, γηαηί δελ ηξεπφηαλ λα πεη ην ρψξν πνπ αλήθεη θαη 

απηά πνπ πξεζβεχεη κέζα ηνπ. Ήηαλ δχζθνια ηα πξάγκαηα απφ έλα ζεκείν θαη κεηά. Γε 
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κηινχζακε θαζφινπ. Να είκαζηε άηνκα πνπ ήκαζηαλ ηέζζεξηο ψξεο καδί, κεηά εγψ έρσ 

παξαπάλσ ρξφλν ζην γξαθείν κέρξη λα ηειεηψζσ ην κνληάδ, δε κηινχζακε. Ή φπνηε ηνπ 

έιεγα θάηη, κνπ έιεγε „‟είλαη δηθφ ζνπ πξφβιεκα απηφ‟‟. ηαλ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο 

κε θάπνηνπο αλζξψπνπο, ην ρεηξφηεξν πνπ κπνξψ λα ηνπ θάλσ είλαη λα ηνπ επηζηξέςσ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Απηφ έθαλα κε απηφ ην άηνκν, ζεθψζεθε θαη έθπγε. Απφ ηα 

θεληξηθά πνπ είρα πηέζεηο θαηά θαηξνχο, λαη, κπνξψ λα πσ φηη θαη κε απηά ηα άηνκα, κε 

ηνλ έλαλ, πξηλ ιίγν θαηξφ, ηνπ έβαια θη εγψ ηηο θσλέο, απφ ηφηε άιιαμε θη απηφο, είλαη 

πην δηαιιαθηηθφο θαη ζσζηφο απέλαληί κνπ. Απηά. 

-Έλα δηαθνξεηηθφ άηνκν κνπ ιεο ηψξα.. έλα δηαθνξεηηθφ πεξηζηαηηθφ. 

-Ναη, απηφ πνπ.. λαη. Σν πξψην ζπλέβε πξηλ ρξφληα, έρεη θχγεη απηφ ην άηνκν, ην δεχηεξν 

πξηλ ιίγνπο κήλεο. Σν δεχηεξν είλαη ην άηνκν πνπ κηιάσ θάζε κέξα, πνπ ζπλελλννχκαη 

γηα ην ηη δνπιεηά ζα θάλσ θαη πσο. 

-Καηάιαβα. Σα άηνκα ζηε δνπιεηά ζνπ, γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζνπ; 

-Μφλν κία ζπλάδειθνο απφ εδψ γλσξίδεη. Σα άιια ηψξα ηα άηνκα απφ άιιε πφιε… Σα 

πξψηα ρξφληα κνπ αζθνχζαλ θάπνην είδνο εθθνβηζκφ. 

-Γλψξηδαλ γηα ζέλα; 

-Πνηέ δελ είπα ηίπνηα. Αιιά έηζη θη αιιηψο, απφ παηδηθή ειηθία, θη απφ ην ζρνιείν 

αθφκα ζε θνξντδεχνπλ πνιιέο θνξέο ηα παηδάθηα. 

-Άξα ζεσξείο φηη ππνπηεχνληαλ ή είραλ θαηαιάβεη; 

-Ναη, κπνξεί λα ππνςηάδνληαλ θάηη. Δγψ πνηέ δελ παξαδέρηεθα θάηη, παξά κφλν ζηε κία 

θνπέια πνπ θάλεη απηή ηε δνπιεηά εδψ θαη δελ είκαζηε ζην ίδην κέζα. Αιιά λαη, ζεσξψ 

φηη θάηη κπνξεί λα ππνςηαδφληνπζαλ, λα θνβφληνπζαλ… κε θάλσ θάπνηα θίλεζε; Γε 

μέξσ. Γε παξαδέρηεθα πνηέ ηίπνηα θαη φπσο εμ αξρήο ζε απηή ηε δνπιεηά, πέξα απφ 

απηά ηα άηνκα, δελ έρσ απηή ηε δνπιεηά γηα δεκφζηεο ζρέζεηο, ζέισ κέζα απφ… ε 

δνπιεηά κνπ λα κηιάεη θαη λα κε εκπηζηεχνληαη νη άλζξσπνη. Καη έηζη θαη κε απηνχο, 

απηά ζηγά ζηγά θαηαιάγηαζαλ. Γειαδή, ηα δχν ηξία πξψηα ρξφληα, κνπ έθαλαλ ζρφιηα 

γηα ηε θσλή κνπ. Αθνχγνληαο ηψξα παιαηφηεξα ξεπνξηάδ, απιά ήηαλε έιιεηςε 
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απηνπεπνίζεζεο θαη κηινχζα πνιχ αρακλά, ελψ ε ηειεφξαζε ζέιεη έλα ξπζκφ. Σν ξπζκφ 

απηφλ ηνλ έκαζα φηαλ ήξζε κηα γπλαίθα δηεπζχληξηα πνπ κνπ έιεγε ζα θάλεηο κηθξέο 

πξνηάζεηο γηα λα απνθηήζεηο ξπζκφ. Ήξζε ν ξπζκφο, αιιά… κνπ έιεγαλ, αο πνχκε, λα 

ηα ιέσ φπσο έλαο ζπλάδειθνο. Δγψ δελ έρσ πεη πνηέ θάηη ζηξαβφ, αιιά ν θφζκνο απφ 

κφλνο ηνπ κνπ έιεγε „‟φηαλ ηνλ αθνχκε απηφλ, αιιάδνπκε θαλάιη‟‟ θαη κνπ έιεγαλ εκέλα 

λα κηιάσ έηζη. Έρνπλ έλα δηθφ ηνπο ζηλάθη, κία δηθή ηνπο ζεψξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

πξαγκάησλ θαη ζεσξνχζαλ φηη έπξεπε λα είκαη θη εγψ έηζη. Αζρέησο πνπ ηψξα, πέξαζαλ 

πηα πέληε ρξφληα θαη φια κηα ραξά πηα. 

-Καηάιαβα. Θεσξείο φηη ην γεγνλφο φηη θάπνηνη γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ, έρεη επεξεάζεη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε απηά ηα άηνκα; 

-ηε δνπιεηά ή γεληθφηεξα; 

-ηε δνπιεηά θπξίσο. 

-ηε δνπιεηά εγψ δελ έρσ παξαδερηεί θάηη, νπφηε είλαη θάηη πνπ δε μέξσ.. πιένλ δελ 

επεξεάδεη ζεσξψ. 

-ηελ αξρή, ζην μεθίλεκα; Πνπ είπεο φηη ππήξραλ θάπνηα ζρφιηα; 

-ηελ αξρή λαη, είρα απηφ ην πξφβιεκα κε ηε θσλή ή θαηά θαηξνχο είρα θάπνηνπ είδνπο 

πφιεκν. Θεσξψ πσο απφ ηελ άιιε βέβαηα, πέξζη, έθπγαλ ηξία άηνκα απφ ην ζηαζκφ. Ο 

έλαο είλαη νκνθπιφθηινο αλνηρηά, ν άιινο είλαη απφ ηελ Αιβαλία θαη ν άιινο είλαη ζηνλ 

πνιχ αξηζηεξφ ρψξν. Δ, δε ζεσξψ ηπραίν φηη έθπγαλ απηά ηα ηξία άηνκα. Αιιά εγψ δε 

ζα θάλσ ζε θαλέλαλ ηε ράξε λα παξαηήζσ ηε δνπιεηά πνπ κνπ αξέζεη γηα ηέηνηνπο 

ιφγνπο . 

-Θεσξείο, δειαδή, φηη ην πεξηβάιινλ είλαη θάπσο πην ερζξηθφ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο αλζξψπσλ; 

-Ναη. Δλψ ζα έιεγε θάπνηνο φηη ζε απηήλ ηε δνπιεηά, άλζξσπνη κε ηδηαηηεξφηεηεο 

δηαπξέπνπλ θαη φηη είλαη πνιινί θαη πιεηνςεθία, ίζσο λα γίλεηαη ζηελ Αζήλα ή ζε ινηπέο 

επξσπατθέο ρψξεο, αιιά ζηελ πεξηθέξεηα δε λνκίδσ φηη είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Καη λα 

είλαη έηζη, εγψ δελ επηηξέπσ ζε εκέλα λα έρσ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε γηα ηέηνηνπο 

ιφγνπο. 
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-Έρεηο ληψζεη πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ιφγσ ηνπ φηη 

είζαη νκνθπιφθηινο; 

-Γε λνκίδσ. Γειαδή απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, θχγαλ πηα απηά ηα πξάγκαηα. Δληάμεη 

θάλσ θάπνηεο δηαπηζηψζεηο θαηά θαηξνχο, αιιά εθφζνλ δελ ην έρσ παξαδερηεί… 

εληάμεη, θάπνηεο θνξέο, αο πνχκε, απφ ηνπο εδψ ζπλαδέιθνπο κνπ, φηαλ θάπνην άηνκν 

κνπ είρε εθδειψζεη θάπνην ελδηαθέξνλ, έρεη ηχρεη, αο πνχκε, αλ πεξηκέλνπλε λα κε 

θεχγνπλ θαη λα πεξηκέλνπλ λα κε ξσηήζνπλ, ηη ήζειε απηφο ν ηχπνο απφ εκέλα. Κάηη 

ηέηνην. Αιιά θάηη παξαπάλσ φρη, κφλν απηά απφ ην ηειέθσλν παιαηφηεξα, ην άηνκν 

απηφ πνπ ήηαλ ζπλεξγάηεο κνπ θαη πνπ μεθνπκπίζηεθε θαη απφ εθεί θαη πέξα, φια θαιά. 

-Καη γηα πνην ιφγν έρεηο επηιέμεη λα κε κηιήζεηο, λα κε παξαδερηείο απηφ ην πξάγκα ζηε 

δνπιεηά ζνπ; 

-Γε κε έρεη ξσηήζεη θαλείο επζέσο. ηαλ θζάζνπλ ζην ζεκείν λα ην ξσηάλε επζέσο, 

κπνξεί λα ηνπο αμίδεη κία απάληεζε. Αλ θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα κάζεη θάπνηνο θάηη 

παξαπάλσ. Γελ ππάξρεη, θαη ην μεπέξαζα θη εγψ απηφ ην ζηάδην. Γηαηί λαη, γηα πνιιά 

ρξφληα ζεσξνχζα φηη κφλν αλ μέξνπλ ηφζν πνιχ γηα κέλα θαη ηνπο είκαη αξεζηφο κπνξψ 

λα είκαη εληάμεη κε θάπνηνλ. Δληάμεη, ππάξρεη έλαο ππξήλα αλζξψπσλ πνπ γλσξίδνπλ 

αιιά πιένλ δελ έρσ ηελ αλάγθε λα ην πσ θάπνπ παξαπέξα . 

-ε έρεη θάλεη πνηέ θάπνηνο, κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν, λα αηζζαλζείο άζρεκα γηα ηνλ 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Ναη, απηφ μεθηλάεη απφ ην ίδην ην ζπίηη ζνπ. 

-ρεηηθά κε ηελ ησξηλή… ή γεληθφηεξα ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία; 

-ρη, γηαηί δελ είλαη άηνκα πνπ… κπνξεί λα κε ελνρινχζαλ θαηά θαηξνχο απηά ηα 

πεξηζηαηηθά θαη λα αηζζαλφκνπλ άζρεκα γηα αξθεηέο εκέξεο, αιιά απφ εθεί θαη πέξα 

πνπ ςήζεθα ζε απηή ηε δνπιεηά, θαη φπσο κνπ είπε θαη κηα ζπλάδειθνο, θάπνηα ζηηγκή 

πξέπεη λα πάςεη λα ππάξρεη απηή ε ζρέζε ηνπ φηη είζαη εζχ ν καζεηήο θαη απηνί νη 

δάζθαινη. Έπαςε απηή ε ζρέζε γηαηί θάλσ ηε δνπιεηά θαιχηεξα απφ φηη απηνί ζα 

πεξηκέλαλ απφ εκέλα θαη απφ εθεί θαη πέξα, δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα, αιιά έπξεπε 

λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα. 
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-Έρνπλ ππάξμεη, δειαδή, πεξηζηαηηθά νπνία ζε έθαλαλ λα αηζζαλζείο άζρεκα, έζησ γηα 

ιίγεο κέξεο ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ζνπ; 

-Ναη, αξθεηά ζπρλά. Αξθεηά ζπρλά. 

-Θέιεηο, κήπσο, λα κνπ πεηο θάπνην πεξηζηαηηθφ; 

-Δ, απηφ απιά… θπξίσο απηφ, γηα ην πψο κηινχζα. Απφ εθεί θαη πέξα, πάλσ ζηε δνπιεηά 

θαη λα κνπ πνπλ θάηη ηνπο εμεγψ.. θαηαιαβαίλσ φηη είλαη κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ζην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο θαη αθφκα θαη κε επγεληθφ ηξφπν ηνπο έρσ δείμεη φηη δελ είλαη 

ζσζηφ λα βξίδνπλ, λα θσλάδνπλ. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο ήηαλ κηα εχθνιε ή δχζθνιε ππφζεζε γηα ζέλα; 

-Θεσξψ φηη ήηαλ εχθνιε. Καη φηη ρσξίο θακία γλσξηκία θαη φηη ηχραηλε λα κπνξψ λα 

θάλσ ζε απηή ηε δνπιεηά ήηαλ αληίζηνηρν κε ην ηη κπνξνχζα ηφηε θαη ζε εθείλε ηελ 

ειηθία θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα πνπ ήκνπλα. Καη φζν πξνρσξάλε ηα ρξφληα 

γίλνκαη θη εγψ θαιχηεξνο θαη κπνξψ λα δηεθδηθήζσ παξαπάλσ. Αιιά λαη, φηαλ 

θαηέβεθα απφ ηελ πφιε πνη θνίηεζα, ήκνπλα ηξία ρξφληα άλεξγνο. Έθαλα θάκεξα ιίγνπο 

κήλεο εθεί πνπ εξγάδνκαη. Μνπ ιέεη ν άλζξσπνο „‟ζπνπδάδεηο ζην (φλνκα 

παλεπηζηεκίνπ) θαη ζέιεηο λα γίλεηο νπεξαηέξ;‟‟. Λέσ „‟φρη, αιιά ζέισ λα κπσ ζε απηή 

ηε δνπιεηά, λα δσ πσο είλαη θαη πην κεηά λα γίλσ δεκνζηνγξάθνο, αλ ππάξρεη θάπνηα 

ζέζε‟‟. Ήξζε έηζη ην πξάγκα απφ κφλν ηνπ. 

-Πηζηεχεηο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έπαημε θάπνην ξφιν ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία; 

-ρη, γηαηί πνηέ δελ πξνθαινχζα . 

-Θεσξείο φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά, είλαη δπζθνιφηεξν ή επθνιφηεξν αλ είλαη 

νκνθπιφθηινο; 

-Δμαξηάηαη ηε δνπιεηά, θαη εμαξηάηαη πψο ζέιεη θάπνηνο λα ηελ θεξδίζεη απηή ηε 

δνπιεηά. Καη απφ ηνλ ίδην εμαξηάηαη. Γειαδή πξηλ πηάζσ απηή ηε δνπιεηά, φηαλ ήκνπλ 

εδψ άλεξγνο, ν ίδηνο κνπ ν παηέξαο κε ζχζηεζε εδψ ζε έλα άηνκν πνπ κνπ ηελ έπεζε θαη 

ήζειε λα κε βάιεη ζηε δνπιεηά. Κάηη πνπ νχηε ν ίδηνο δε ζα ην θαληαδφηαλε. Καη φηαλ κε 

είδε αιαθηαζκέλν, λφκηδε φηη ν άλζξσπνο απηφο κε πξνζέβαιε κε θάπνην ηξφπν. ε 
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άζρεηε δνπιεηά πνπ κπνξεί λα κνπ άξεζε φηαλ ήκνπλ ζην γπκλάζην, αιιά κεηά δε κνπ 

άξεζε πηα. 

-Άξα ζεσξείο φηη ην είδνο ηεο δνπιεηάο παίδεη θάπνην ξφιν ζε απηφ; 

-Πνην πνιχ ν ίδηνο ν άλζξσπνο. Σν ηη… Γειαδή φπνηνο είλαη λα θεξζεί ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζε θάπνηνλ γηα κηα δνπιεηά, θαίλεηαη απφ ηνλ άιινλ αλ ζα θάλεη θάπνηα ηέηνηα 

άζρεκε θίλεζε ή φρη. Αιιά ζίγνπξα ζηνλ θιάδν πνπ είκαη, εδψ δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

απηά πνπ αθνχγνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη γλσξίδεηο άιια νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Έρσ αθνχζεη, αιιά δελ έρσ γλσξηζηεί επη ηνχηνπ, νχηε έρσ θάπνηεο παξέεο. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, έρεηο αθνχζεη θάπνην άζρεκν ζρφιην ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Ναη, αιιά.. δε ζεσξψ φηη είλαη θάηη παξαπάλσ ηνπ θαλνληθνχ. Πέξα απφ, έηζη, θάπνηα 

ζρφιηα, κέζα ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα . 

-Πνηα είλαη ηα θπζηνινγηθά πιαίζηα; 

-Φπζηνινγηθά, δειαδή, γηα απηνχο πνπ θάλνπλ αζηεία κε απηφ ην ζέκα, φρη θάηη 

παξαπάλσ. 

-Έρεηο ζπδεηήζεη πνηέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαη κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ;  

-Γηα ηα δηθαηψκαηα φρη. Γηα ηελ νκνθπινθηιία λαη, κε κία ζπλάδειθν. 

-Καη πνηα ήηαλ ε άπνςή ηεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα; 

-πλήζσο αθφκε ηψξα, αθνχο απηφ ην θιαζζηθφ, ην „‟δε κε λνηάδεη ηη θάλεη ν άιινο ζην 

θξεβάηη ηνπ‟‟. 

-Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ πάλσ ζε απηφ; 

-Ξέξσ γσ; ηαλ δε καο λνηάδεη ηη θάλεη έλαο straight ή κηα straight ζην θξεβάηη ηεο, δελ 

έρεη ζεκαζία… δελ… Μνπ πήξε θαη εκέλα ηνπ ίδηνπ πνιιά ρξφληα λα θαηαιάβσ φηη δελ 

είλαη, φηη δε ρξεηάδεηαη λα έρεηο ηε ζεμνπαιηθφηεηά ζνπ ζην καλίθη ζνπ, λα αηζζάλεζαη 
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φηη πξέπεη λα γίλεηο απνδεθηφο κε απηφ θαη φρη παξά απηφ. Δληάμεη, απηφ ην ζέκα ην έρσ 

αληηκεησπίζεη πξψηα απφ φια ζην ίδην κνπ ην ζπίηη. Μεηά γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία εδψ 

ηε κηθξή, αιιά ζίγνπξα θαη ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε 

έλαλ ηξφπν κε θηάλνληαο ζε άιια άθξα. Κάπσο έηζη. Αιιά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνπ 

άξρηζα θη εγψ λα θσλάδσ, εθηφο ηνπ φηη είδα απηά ηα ηξία άηνκα λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ηε δνπιεηά, ν νκνθπιφθηινο, ν αιβαλφο θαη ν αληηεμνπζηαζηήο, έηπρε λα είκαη θη 

εγψ ζε ξεπνξηάδ γηα ηελ ππφζεζε (…), πνπ είηε ήηαλ είηε δελ ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

παηδί, γηα απηφ είρε θάεη φιν απηφ ην μχιν θαη φιν απηφλ ηνλ εθθνβηζκφ, πήξα θη εγψ 

αλάπνδεο εθεί θαη άξρηζα θαη θψλαδα. Γειαδή λα είκαη ζε ζέκα γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη 

λα κνπ αζθνχλ θη εκέλα ηνπ ίδηνπ εθθνβηζκφ. 

-νπ άζθεζε θάπνηνο εθθνβηζκφ; 

-Καη ζπλάδειθνη, πνπ εθείλε ηε κέξα είρακε ζπλαδέιθνπο απφ νιφθιεξε ηε ρψξα… θαη 

απιά λαη, βγήθα θη εγψ απφ ηα ξνχρα κνπ λα είκαη ζε ζέκα ελφο αλζξψπνπ πνπ έραζε ηε 

δσή ηνπ ιφγσ εθθνβηζκνχ θαη λα κνπ αζθνχλ θη εκέλα ηνπ ίδηνπ. Δθεί ηελ έραζα ηελ 

ππνκνλή κνπ θη εγψ είλαη ε αιήζεηα. 

-Θέιεηο λα κνπ θέξεηο έλα παξάδεηγκα, φηαλ ιεο εθθνβηζκφ; Γειαδή ππήξμε θάπνην 

ζρφιην, θάπνηα ζπκπεξηθνξά; 

-Ναη, πάλσ ζηε δνπιεηά. Γειαδή νη ζπλάδειθνη είραλ θηάζεη λσξίηεξα ζην ρσξηφ, γηαηί 

εξγαδφληνπζαλ θαλνληθά, εγψ είρα ξεπφ εθείλε ηε κέξα. Μηα Κπξηαθή ήηαλε. Έθηαζα 

αξγφηεξα απφ φινπο θαη απιά ηη έγηλε ηψξα, απηνί είραλ εθεζπράζεη. Δγψ έπξεπε λα 

κηιήζσ κε θφζκν γηα λα έρσ πιηθφ, λα έρσ αλζξψπνπο λα κηιάλε. Οπφηε φπνηνλ έβξηζθα 

πήγαηλα. Καη έηπρε απηφο ν άλζξσπνο λα κηιήζεη έληνλα, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ 

ηειεφξαζε ήηαλ θάηη ζεκαληηθφ. Δ θαη έλα άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζε αληίπαιν θαλάιη, 

αιιά ζε άιιν λνκφ θαη δελ έρνπκε θάζε κέξα πάξε δψζε, ήξζε θαη άξρηζε θαη θψλαδε 

κεηά ζε κέλα, θαη θαιά „‟δε ζα θάλεηο δειψζεηο αλ δελ είκαη θαη εγψ‟‟. Καη κεηά ην 

ζπλέρηζε θαη πεξηπαηθηηθά άιιεο κέξεο, θαη θαιά „‟ηη πιηθφ έρεηο; Γελ ήκνπλ εγψ. Γε 

πηζηεχσ λα ηξάβεμεο.‟‟ Καη θάηη ηέηνηεο κπνχξδεο. Απφ ηελ άιιε κηα ζπλάδειθνο απφ 

άιιν θαλάιη πνπ ην είδε απηφ ην πήξε δηαθνξεηηθά, φηη θαη θαιά έπξεπε λα ηνπ πεηο 

„‟εγψ είκαη δεκνζηνγξάθνο, εζχ είζαη νπεξαηέξ, δελ κηιάκε, λα απεπζπλζείο ζηνλ 

ηερληθφ πξντζηάκελν‟‟, ηέηνηεο βιαθείεο, ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. 
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-Καηάιαβα. Τπήξμε θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ λα αθνξνχζε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή θάπνην ζρφιην; 

-ρη, πέξα απφ ην λα πηάλεηο απιά ζηνλ αέξα φηη ππάξρεη κηα αηκφζθαηξα. Μεξηθέο 

θνξέο. 

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-Τπνηίζεηαη φηη ζε απηφ ην επάγγεικα ππάξρνπλ αξθεηνί. Σψξα γηαηί ζπκβαίλεη, δε μέξσ. 

Αιιά ην εδψ λα ζε σθειήζεη, δελ ππάξρεη ζε απηφ ην λεζί. Μάιινλ ζε δπζθνιεχεη θαη 

ην θξχβεηο θαλνληθφηαηα, φπσο θαη ζην ππφινηπν ηεο θνηλσλίαο. Σψξα απφ εθεί θαη 

πέξα, επεηδή δνπιεχνπκε κε απηέο ηηο ψξεο θαη επεηδή θαλείο δελ έρεη θαηαλφεζε ζε 

απηά ηα πξάγκαηα αλ δελ ηα δήζεη, έρσ θαηαθέξεη θαη έρσ κηιήζεη γηα κέλα ζε κηα 

θνπέια. Απηφ . 

-Πηζηεχεηο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε; 

-Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζθεθηεί φηη, εθφζνλ είκαη νκνθπιφθηινο ζηελ Διιάδα, νχηε 

νηθνγέλεηα ζα θάλσ, νχηε παηδηά, άξα ζα έρσ πνιιέο ψξεο λα αζρνινχκαη κε απηή ηε 

δνπιεηά. Αιιά έηζη θη αιιηψο, νη άλζξσπνη ζε απηή ηε δνπιεηά έρνπλ θαηεζηξακκέλεο 

δσέο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ρσξηζκέλνη, αλ έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ παληξεπηεί πνηέ 

θαη λα έρνπλ παηδηά. Ή παληξεχνληαη κεηαμχ ηνπο, απηά ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο λνκνχο 

κε πην αληαγσληζηηθή ηε δνπιεηά. Αιιά δε λνκίδσ φηη.. είλαη κηα δνπιεηά πνπ δπζθνιεχεη 

γεληθφηεξα ηελ νηθνγέλεηα, φρη κφλν αλζξψπνπο ζαλ θη εκέλα.  

-Θεσξείο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ 

ρψξνπ πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-Γηα κέλα κε άθεζε λα θαηαιάβσ ζηα δεθαελλέα. Αιιά ην ηη δνπιεηά κνπ αξέζεη λα 

θάλσ, εγψ δε ην ζπκφκνπλα. Μνπ ην ζχκηζε κηα μαδέξθε κνπ πνπ είρακε ραζεί γηα 

πνιιά ρξφληα εμαηηίαο ηνπ δηαδπγίνπ πνπ είραλ νη γνλείο ηεο, θαη κνπ είπε φηη φηαλ 

ήκαζηαλ κηθξά, δηαθνπέο ζηε γηαγηά ζηε εηεία, έμη- εθηά ρξνλψλ, ηεο είρα πεη φηη ζέισ 

λα γίλσ δεκνζηνγξάθνο. Δγψ δελ ην ζπκφκνπλα. Γηαηί νη γνλείο κνπ πάληα κε 
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απσζνχζαλ απφ απηφ θαη κε ελζάξξπλαλ πην πνιχ ζηα νηθνλνκηθά, ηξάπεδα, ινγηζηήο… 

Μνπ ην είπε πξηλ δπν ρξφληα, πνπ αξρίζακε θαη μαλαβξηζθφκαζηαλ κε απηήλ κνπ ηε 

μαδέξθε. Πέξαζαλ ρξφληα απφ ην δηαδχγην. Αιιά θαη ζηελ Σξίηε γπκλαζίνπ, ε 

δεπηεξνβάζκηα είρε δηνξγαλψζεη θάπνηα καζήκαηα δεκνζηνγξαθίαο, απφ κία 

δεκνζηνγξάθν εδψ ηνπ Ρεζχκλνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη απηά ηα καζήκαηα, φηαλ ήκνπλ 

Αζήλα, κνπ ρηχπεζαλ έλα θακπαλάθη ηνπ ζηπι  φηη „‟αλ παο εθεί, κπνξείο λα θάλεηο απηή 

ηε δνπιεηά ρσξίο λα πεξάζεηο απφ θξεβάηηα‟‟. Απηφ. Καη επέζηξεςα, ρσξίο λα είκαη 

ζίγνπξνο φηη ζα ηελ έθαλα απηή ηε δνπιεηά. Κη φλησο είρα θιείζεη άιιε δνπιεηά θαη ηελ 

παξάηεζα, ηξεηο κέξεο πξηλ πάσ ζε εθείλε ηε δνπιεηά γηαηί έηπρε απηή ε ζέζε θαη ζην 

κέζν πνπ ήκνπλα θάκεξα πξηλ πάσ θαληάξνο, έγηλα δεκνζηνγξάθνο. 

-Άξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ επεξέαζε ηδηαίηεξα. 

-ρη. Γε λνκίδσ. Τπάξρνπλ θάπνηεο δνπιεηέο πνπ είλαη γεκάηεο απφ νκνθπιφθηινπο, 

φηαλ εμεγήζνπλ γηαηί νη straight είλαη straight, ζα θαηαιάβνπκε θαη γηαηί νη 

νκνθπιφθηινη γίλνληαη θνκκσηέο, αεξνζπλνδνί, δεκνζηνγξάθνη, ηειεπαξνπζηαζηέο, ζεθ 

θαη φια απηά . 

-Άξα ζεσξείο φηη απηνί νη ρψξνη, έρνπλ φλησο πεξηζζφηεξνπο νκνθπιφθηινπο; 

-Ναη, ζεσξψ φηη άκα θάλνπλ κηα έξεπλα θαη απαληήζνπλ εηιηθξηλψο, λνκίδσ φηη ζα 

βγνχλε παξαπάλσ ζε απηέο ηηο δνπιεηέο. Κη άιιεο, λνζειεπηέο.. 

-Καη ζεσξείο φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή ίζσο…; 

-Ίζσο λα έρεη ιίγν λα θάλεη κε ην φηη άλζξσπνη ζαλ εκέλα πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηνί. Αλ δελ είλαη εληειψο θαλεξή ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ.. ή 

θαη νη ίδηνη αλ απφ κηθξνί δελ ην έρνπλ πεη ζηνπο γνλείο, απφ ηα δεθαηέζζεξα αο πνχκε. 

Ννκίδσ ίζσο λα είλαη ιφγσ ηεο αλάγθεο πνπ έρνπλ λα γίλνπλ απνδεθηνί, λα γίλνπκε 

απνδεθηνί. Μπνξεί απηφ ίζσο λα έρεη λα θάλεη, ρσξίο λα είκαη ζίγνπξνο… 

-Άξα κνπ είπεο φηη απηφ δελ επεξέαζε ηδηαίηεξα ην επάγγεικα πνπ επέιεμεο. Μήπσο 

επεξέαζε ηελ ηνπνζεζία πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-Ναη, ε αιήζεηα είλαη φηη γηα κέλα θαηάιαβα φηαλ ήκνπλ ζηελ Αζήλα θαη κεηά απφ δχν 

ρξφληα ζρέζε κε θνπέια. Καη κπνξεί ζηελ Αζήλα λα ζθεθηφηαλ θάπνηνο φηη ζα ήηαλ φια 
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εχθνια γηα κέλα θαη ζα ζέισ λα κείλσ εθεί, δπζηπρψο εγψ αλαιψζεθα άζρεκα θαη γηα 

απηφ πξνηίκεζα λα επηζηξέςσ. Δίρα κηα δνπιεηά, αιιά ζε άιιν ρψξν. Ήκνπλα 

μελνδνρνυπάιιεινο θαη έπαηξλα πνιχ πεξηζζφηεξα ιεθηά απφ φηη παίξλσ ηψξα, ιφγσ 

ησλ tips. ρη φκσο, δελ ήζεια λα κείλσ ζηελ Αζήλα θαη λα πξνζπαζήζσ αλ γίλσ 

δεκνζηνγξάθνο, πξνηηκνχζα λα έξζσ εδψ θαη λα ην πξνζπαζήζσ αιιηψο. 

-Άξα επεξέαζε θάπσο ην κέξνο, ηελ ηνπνζεζία ; 

-Ναη. Αιιά αλ ηφηε αλέβαηλα ζηελ Αζήλα, ζα έκελα. Δπεηδή ηελ είρα δήζεη έθπγα. 

-Μάιηζηα. Καη ηψξα, ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο πνπ απνθάζηζεο λα θξχςεηο ην 

φηη είζαη νκνθπιφθηινο απφ ηα ππφινηπα άηνκα ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-Ναη, γηαηί ζα έθαλαλ πιάθα καδί κνπ. Μπνξεί λα κε κε πξνζιάκβαλαλ. Ννκίδσ φηη 

ζσζηά έρσ θάλεη θαη δελ ην έρσ πεη, βιέπνληαο θαη ηα άηνκα πνπ θχγαλε, ηα νπνία ήηαλε 

ζην θαλάιη απφ ηδξχζεσο, θάπνηνη απφ απηνχο . 

-Πνηα ζεσξείο φηη ζα ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπο, αλ ηνπο ην έιεγεο δειαδή; Πηζηεχεηο φηη ζα 

άιιαδε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληί ζνπ; 

-Γε μέξσ, ηφηε ζηελ αξρή πνπ απνηεινχζε πξφβιεκα ηη ζα είρε γίλεη θαη αλ ζα είρα πάξεη 

πφδη κε ην άηνκν πνπ δελ είρε πξφβιεκα θαη ην είρε παξαδερηεί. Γε μέξσ. Θεψξεζα φηη 

θαιχηεξα λα κηιήζεη ε δνπιεηά κνπ γηα κέλα, θαη φρη νηηδήπνηε άιιν. Κακία γλσξηκία 

δελ είρα γηα λα κπσ ζηε δνπιεηά. Σψξα αλ ην είρα πεη εμ αξρήο, ζε μέξσ… 

-Γηαηί έρεηο θάπνηεο ακθηβνιίεο; Τπάξρεη θάηη, ίζσο απηφ ην πεξηζηαηηθφ κε ηα άηνκα 

πνπ έθπγαλ, ην νπνίν ζε έρεη βάιεη ζε ζθέςεηο; 

-Ναη, απηφ έγηλε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. 

-Έρεηο κηιήζεη κε απηά ηα άηνκα πνπ έθπγαλ; 

- ρη, φρη. 

-Αιιά γηαηί ζεσξείο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ηξία, πνπ έρνπλε ην θαζέλα… 

-Δίλαη κηα κεηνλφηεηα. Γε μέξσ αλ ηζρχεη, αλ είλαη έηζη.  

-Παξ‟ φια απηά, ζε έρεη βάιεη ζε ζθέςεηο απηφ; 
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-Ναη. Καη ζίγνπξα κεηά ην ιίγν πξψην θαηξφ, έβιεπα θαη ην άιιν νκνθπιφθηιν άηνκν 

φηη ηνπ θεξφληνπζαλ άζρεκα. Γε ζα ήζεια λα έρσ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά . 

-Γειαδή; 

- Πεξηπαηθηηθά, ηνλ θνξφηδεπαλ.  

-ρφιηα δειαδή θπξίσο. 

-Γειαδή θαη ν ίδηνο ην πήγαηλε έηζη γηαηί ην πνπινχζε απηφ ην πξάγκα, αιιά ηνπ γχξηζε 

ζεσξψ . 

-Έρεηο ζθεθηεί πνηέ λα ην κνηξαζηείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ; Ή κε θάπνηνπο απφ 

απηνχο; 

-Ννκίδσ δε ζα ην κνηξαζηψ κε θάπνηνλ άιινλ παξαπάλσ απφ ηελ θνπέια πνπ ην έρσ 

ήδε κνηξαζηεί. 

-Φαίλεζαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο γηα απηφ. 

-Ναη. Γξάθσ θαη κε ςεπδψλπκν ζε ηέηνηα ηζηνζειίδα ηνπ ρψξνπ. Γηαηί κπαίλνπλ θαη 

άηνκα κε νκνθπιφθηια. Δίκαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, αιιά… Καη δε κε λνηάδεη εθφζνλ ε 

θνηλσλία, δειαδή νη γνλείο κνπ, φρη ην έρνπλ απνδερηεί, αιιά δε κνπ θάλνπλ πηα ηε δσή 

δχζθνιε. Αιιά πέξαζα πνιχ δχζθνια γηα απηφ. Τπήξμε πεξίνδνο πνπ γηα νιφθιεξν 

κήλα δελ έβιεπα ηνπο γνλείο κνπ γηαηί κνπ κηινχζαλ άζρεκα γηα απηφ ην ζέκα. Οπφηε αλ 

θηάλσ ζην ζεκείν, ηνπιάρηζηνλ λα είκαζηε ππνθεξηά κε ηνπο γνλείο, λαη, δε κε λνηάδεη 

θάηη παξαπάλσ είλαη ε αιήζεηα. 

-Θεσξείο φηη ην λα θξχβεηο ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επίδνζή ζνπ ζηε δνπιεηά; 

-Δπεξέαδε ηε ςπρνινγία κνπ ζε κηθξέο ειηθίεο. Πνπ δελ ην θαηαιάβαηλα θη εγψ γηα κέλα 

θαη αο κε θνξφηδεπαλ έηζη ηα παηδηά. Σν απέδηδα αιινχ. ην φηη ήκνπλ ην παηδάθη πνπ 

ήξζε απφ ηε Γαιιία, ν παηέξαο κνπ ζπνχδαδε ζηε Γαιιία κηθξφο, θαη κηιάεη γαιιηθά θαη 

ηνλ ξσηάλε ηα θνξίηζηα θαη νη δαζθάιεο πσο ήηαλ ζηε Γαιιία θαη ηα αγφξηα δήιεπαλ θαη 

κε θνξφηδεπαλ. Δθεί ην απέδηδα. Γε κε άθελε νχηε εγψ, λα παξαδερηψ ζηνλ εαπηφ κνπ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά κνπ, ιφγσ ηνπ φηη θαλείο δελ κηινχζε ζεηηθά γηα απηφ. Οη γνλείο κνπ 
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ζπλερψο θνξντδεχαλ γηα απηφ, νπφηε ήηαλ θάηη πνπ ην είρα ζαλ λφξκα ζηε δσή κνπ. 

Ήξζε ην ζεκείν φπνπ έζθαζα, εθεί ζηα δεθαελληά θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα, απφ ηα 

είθνζη νρηψ θαη κεηά ζεσξψ φηη σξίκαζα γηα λα κπνξψ λα είκαη εληάμεη κε απηφ ην ζέκα 

θαη κε δηάθνξα άιια. 

-Νηψζεηο πσο ην λα κε κνηξάδεζαη ην φηη είζαη νκνθπιφθηινο κε ηα άιια άηνκα ζηε 

δνπιεηά ζνπ, έρεη θάπνηα επηξξνή ζηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείο απφ ηε δνπιεηά ζνπ; 

-Αηζζάλνκαη ηπρεξφο πνπ είκαη ζε έλα γξαθείν πνπ είκαη κφλνο κνπ. Μφιηο θαηεβεί ην 

πιηθφ, ε κφλε δπζρέξεηα πνπ ζα έρσ ζα είλαη δηα ηειεθψλνπ. Μνπ αξέζεη πνιχ ε 

δνπιεηά κνπ θαη έρσ ζπλαδέιθνπο ζηα ζέκαηα, φηαλ έρνπκε ξεπνξηάδ καδί. Απφ εθεί θαη 

πέξα, φκσο, κε βνήζεζε πάλσ ζηε δνπιεηά θαη ην δηάζηεκα πνπ ήκνπλα θάκεξα. Ζ 

θνπειίηζα πνπ έθπγε θαη πήξα ηε ζέζε ηεο, κνπ άλνημε ηα κάηηα γηα πνιιά πξάγκαηα. 

Καη ζε απηήλ ην είρα πεη, ην μέραζα απηφ. Καη κνπ είρε θεξζεί πνιχ φκνξθα. Καηά ηα 

άιια, πιένλ απφ εθεί πνπ είρα έλα άηνκν λα κε βξίδεη γηα ην πψο κηιάσ θαη ην πψο 

δηαβάδσ ηα ξεπνξηάδ, ηα ζπηθάδ, πσο εθθέξσ ην ιφγν, θαη πνπ κε έβξηδε θαη εκέλα θαη 

ηα Θεία καδί θαη πεξλνχζα πνιχ άζρεκα, έθηαζα ζην ζεκείν λα κνπ ιέεη „‟ε βειηίσζή 

ζνπ, είλαη ηνπιάρηζηνλ ζεακαηηθή‟‟. Καη λα έρσ θξαηήζεη ηξεηο κήλεο απηά ηα κελχκαηα 

λα ηα βιέπσ, κέρξη πνπ ηψξα, εληάμεη, είκαζηε ζηα ίζα καο. Θεσξψ φηη ζην ρέξη ηνπ 

θαζελφο είλαη πσο ζα επηιέμεη λα δηεθδηθήζεη κία δνπιεηά, πσο ζα ηελ θξαηήζεη. Ζ 

αλέιημε δελ είλαη πάληα ζην ρέξη καο. 

-Πηζηεχεηο πσο ην λα θξχβεηο φηη είζαη νκνθπιφθηινο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, επεξεάδεη 

θάπσο ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή; 

-Ναη. Μέρξη πξηλ ελάκηζε ρξφλν είρα κηα ζρέζε. Αιιά ζηε πξάμε πην πνιχ είδα φηη απηά 

είλαη ζην κπαιφ καο. Ναη, ήκαζηαλ θνληά ειηθηαθά, δελ ππήξρε ζέκα. Πην πνιχ κέζα 

κνπ ήηαλ ε αλεζπρία ηνπ πνηνο είλαη αηφο πνπ ζα πνπλ. ηεξλή κνπ γλψζε λα ζε είρα 

πξψηα. Αιιά νη γλψζεηο καο θαη νη δπζθνιίεο καο θαζνξίδνπλ, νπφηε δε πεηξάδεη. 

-Γειαδή ην γεγνλφο φηη δελ είζαη αλνηρηά νκνθπιφθηινο ζηε δνπιεηά ζνπ, επεξέαζε 

θάπσο απηή ηε ζρέζε; 

-ρη, ην ηνπνζεηψ ζηελ ίδηα βάζε κε ηα πάληα. ηη δειαδή, ζην λνπ ζνπ είλαη ην 

πξφβιεκα. Καη καθάξη λα ην θαηαιαβαίλαλε πνιχ απηφ θαη λα κελ ζεσξνχληαλ φηη 
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θαηαζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπο απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο πνπ δελ είλαη θαλ 

επηινγή, ή έηζη πξνζπαζνχλ νη άιινη λα ζην βάιινπλ θαηά λνπ, αιιά δελ είλαη έηζη, δε 

ην θαηαιαβαίλνπλ φκσο. ηε δνπιεηά εληάμεη, θξχβσ κέρξη έλα ζεκείν, αιιά θαλείο δελ 

έρεη ην ζάξξνο λα ζνπ κηιήζεη αλνηρηά, άξα γηαηί λα κηιήζεηο θη εζχ αλνηρηά; 

-Ναη, απιά λνκίδσ παξαηεξψ, φηη είζαη αξθεηά επηθπιαθηηθφο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ή 

πθηζηάκελνχο ζνπ, παξ‟ φια απηά δε κνπ έρεηο πεη θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ λα ήζνπλα 

κπξνζηά, θάπνηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε θάπνηνλ νκνθπιφθηιν, παξ‟ φια 

απηά, είζαη αξθεηά επηθπιαθηηθφο απέλαληί ηνπο. 

-Δπεηδή γεληθφηεξα ην αληηκεησπίδνπλ κε έλαλ ηξφπν απηφ ην ζέκα εδψ ζην λεζί, φρη γηα 

θάπνηνλ άιιν ιφγν. Δληάμεη, γηα ηελ ππφζεζε αο πνχκε ηνπ Βαγγέιε, γηα θαλέλαλ δελ 

έρσ κηιήζεη αλνηρηά γηα ην ηη ζεσξψ εγψ, αο πνχκε, φηη έρεη γίλεη. Καη φινο ν θφζκνο ην 

πάεη αιιηψο. Καη φηαλ βιέπεηο αλζξψπνπο λα πξνηηκνχλ αλ ιέλε φηη… Σελ ίδηα ηε 

θεδεία ηνπ, έδσζα κηα αληαπφθξηζε ηειεθσληθά, κνπ ιέλε κεηά „‟ζα είλαη πνιχ ζθηρηφ, 

καδεκέλν, πξφζεμε ηη ζα πεηο‟‟. Άθεζα θη εγψ ην ξεπνξηάδ λα κηιήζεη κφλν ηνπ. Γηα 

κέλα επηηπρία ήηαλ φηαλ κεηά απφ ηξεηο εκέξεο, άηνκα απφ ηελ Αζήλα κε παίξλαλ 

ηειέθσλν θαη κνπ έιεγαλ „‟Γηαηί ε κεηέξα ηνπ έιεγε είκαη πεξήθαλε, είκαη πεξήθαλε;‟‟. 

Υσξίο εγψ λα πσ θάηη. Καη ιέσ „‟ην έπηαζε θη εζχ κφλνο ζνπ‟‟. Σν φηη „‟είκαη 

πεξήθαλε‟‟, πήγαηλε ζην φηη „‟άληεμεο φηη άληεμεο θαη δελ είπεο ηζηκνπδηά‟‟. Καη απηφ ζα 

ήηαλ κηα σξαία απάληεζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο κνπ, πνπ ιέγαλε θαη ζεσξνχλ φηη 

εμαηηίαο ηεο Γαιιίαο έγηλα νκνθπιφθηινο, επεηδή κεγάισζα ζηε Γαιιία ηα πξψηα κνπ 

παηδηθά ρξφληα. Αληί λα ζθεθηνχλ φηη εμαηηίαο ηεο Γαιιίαο δελ απηνθηφλεζα ζα ην 

Βαγγέιε. Γηαηί αλ δελ είρα θχγεη θη εγψ απφ ην θαβνχθη κνπ θαη έκελα ζε θακηα πην 

κηθξή θνηλσλία απφ απηήλ εδψ. Μπνξεί λα είρα αλαπηχμεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ην 

Βαγγέιε. Να είρα βάιεη θη εγψ ηέινο ζηε δσή κνπ. Δίηε επεηδή είκαη νκνθπιφθηινο, είηε 

επεηδή κε θνξντδεχνπλ σο νκνθπιφθηιν. Μπνξεί θαη ν ίδηνο λα κελ είρε πξνιάβεη λα ην 

θαηαιάβεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη ήηαλ νκνθπιφθηινο. ε απηήλ ηελ ειηθία πνπ έθπγε ν 

Βαγγέιεο κε άθεζε εκέλα λα ην θαηαιάβσ. Αιιά απφ ηφηε κέρξη λα έξζνπκε ζην ζήκεξα 

ζην λα κελ έρσ πξφβιεκα, πνπ θαη πάιη νη γχξσ κνπ ην βιέπνπλ φηη έρσ πξφβιεκα κε 

απηφ ην ζέκα, είλαη έλαο κεγάινο δξφκνο. 



164 
 

-Άξα, ζε γεληθέο γξακκέο, ζεσξείο φηη ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο επεξεάδεη 

θάπσο γεληθφηεξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία; Θεσξείο φηη ππάξρεη θάπνηα 

δηάθξηζε ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πξνο ηα νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Πνιιά άηνκα ην ρξεζηκνπνηνχλ απηφ, παηάλε ζε απηφ, ρηίδνπλ νιφθιεξε θαξηέξα ζε 

απηφ. 

-Άξα ζεσξείο φηη θάπνηνπο ηνπο βνεζάεη θηφιαο; 

-πσο ην πάξεη ν θαζέλαο θαη φπσο ζέιεη λα ην πάξεη ν θαζέλαο. Καη αλαιφγσο βέβαηα 

ην πνπ είζαη. Καη εδψ γίλεηαη απηφ. ρη ζηηο εηδήζεηο, ζηε ςπραγσγία γίλεηαη αθφκε θη 

εδψ απηφ. Αλαιφγσο… εγψ δε ζέισ κεηά απφ είθνζη ρξφληα λα γπξίζσ πίζσ θαη λα 

ζθέθηνκαη φηη μεθίλεζα έηζη. Σψξα αξρίδνπλ θαη κνπ απνηεινχλ ηα ρξήκαηα κηα αλάγθε 

φηη είλαη ιίγα θαη θάηη πξέπεη λα θάλσ παξαπάλσ, αιιά κέζα ζε απηή ηε δνπιεηά. Καη 

ζηακάηεζα ην λα βιέπσ λα πάσ αιινχ, γηαηί αλ είζαη ελληά ρξφληα ζθαιηζκέλνο ζηνλ 

ίδην εξγνδφηε, κπνξείο λα αλνίμεηο θαη επηρείξεζε, ρσξίο ΟΑΔΓ. Με δπζθφιεςε, αιιά 

κνπ άξεζε θαη κνπ αξέζεη ηφζν πνιχ απηή ε δνπιεηά, πνπ έρσ μεπεξάζεη θαη ηα 

πξνβιεκαηάθηα ππφλνηαο νκνθπινθηιίαο πνπ είρα ζηελ αξρή θαη νηηδήπνηε άιιν ζε 

απηή ηε δνπιεηά πνπ είλαη ιπθνθηιίεο νη ζρέζεηο. Σνπιάρηζηνλ πηα, έρνπλ θαηαιάβεη φηη 

ήξζα λα κείλσ. Σα ηξία ρξφληα είλαη ην πξάγκα λνκίδσ. Γηαηί πνιιά άηνκα θχγαλ κεηά 

ηα ηξία ρξφληα. Γεθαηέζζεξα άηνκα είκαζηε ζε απηή ηε δνπιεηά ζην Ρέζπκλν, ν θαζέλαο 

έρεη άιιεο ζπνπδέο, απφ ηίπνηα κέρξη άιια πξάγκαηα, απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΗΔΚ 

κέρξη παλεπηζηήκηα Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Σν ζέκα είλαη λα ζνπ αξέζεη απηή ε δνπιεηά, 

λα κπνξείο λα ππνκέλεηο ηα σξάξηα, ην άγρνο. Αιιά απηφ ην ζέκα είλαη… ελψ ζα ιέγακε 

φηη είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί θνηλσληθά, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί 

απφ ηνλ θαζέλα. Γειαδή αλ ν θαζέλαο ζα κνλάδα, ζην κηθξφθνζκφ ηνπ, αθφκα θαη κέζα 

ζηνλ ίζην ηνπ ηνλ εαπηφ ην δεη δηαθνξεηηθά, ζα αιιάμεη. Καη ε θνηλσλία είλαη πην έηνηκε 

απφ φηη εκείο νη ίδηνη. 

-Θεσξείο φηη αλ δελ ήζνπλα νκνθπιφθηινο ζα ππήξρε θάπνηα δηαθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζνπ εμέιημε; 

-Γε μέξσ. Γε μέξσ, γηαηί έρσ δεη θαη κε νκνθπιφθηινπο πνπ ηνπο έρνπλ δηψμεη, δελ 

έρνπλ κείλεη. Ή έλαο κε νκνθπιφθηινο δε ζα θάλεη απηή ηε δνπιεηά γηα ηφζα ιίγα ιεθηά. 
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Απηφ ην έρσ δεη ζην ζίγνπξν. Γηαηί θάλνπλ νηθνγέλεηα. Καη ν άλζξσπνο βξήθε άιιε 

δνπιεηά θαη είπε δε ζα επηζηξέςσ ζε απηή ηε δνπιεηά. Δλψ ππάξρεη ηψξα κηα ζέζε, δε ζα 

επηζηξέςεη ζε απηή ηε δνπιεηά γηα ηφζα ιηγφηεξα θαη αλ έξζνπλ ηα ιεθηά. Απηή είλαη… 

-Θεσξείο φηη νη νκνθπιφθηινη άλζξσπνη ζπκβηβάδνληαη πην εχθνια; 

-Δίλαη έλα άηνκν. Γε θάλνπλ νηθνγέλεηα θαιψο ή θαθψο, κπνξνχλ αλ δνπιέςνπλ πνιιέο 

ψξεο. Αλαιφγσο. Αιιά απηφ ίζσο λα ζεκαίλεη φηη ζην κέιινλ λα κπνξνχλ λα αλέβνπλ 

θαη παξαπάλσ, άκα δελ έρεηο νηθνγέλεηα θαη έρεηο εκπεηξία θαη δελ έρεηο ππνρξεψζεηο. 

-Χξαία, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο, ζε επραξηζηψ πνιχ. 

 

Μάλζνο (43 εηώλ, ινγηζηήο, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

-Απηή ηελ πεξίνδν κε ηη αζρνιείζηε επαγγεικαηηθά; 

-Λνγηζηηθά. Σν γξαθείν ην δηθφ κνπ…  

 -Λνγηζηηθά. Σέιεηα. Θέιεηε λα κνπ πείηε ιίγα ιφγηα γηα ην επάγγεικά ζαο; 

-Ση λα ζνπ πσ γηα ην επάγγεικά κνπ; 

-Πφζν θαηξφ αζρνιείζηε κε απηφ; 

-Με ην επάγγεικά κνπ… ηειείσζα ηηο ζπνπδέο κνπ, δνχιεπα ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο θαη 

πξηλ ηέζζεξα – πέληε ρξφληα άλνημα ην γξαθείν εδψ. 

-Καη είζηε επραξηζηεκέλνο απφ απηφ; 

-Κνίηα λα ζνπ πσ θάηη. Δίλαη κηα δνπιεηά πνπ έρεη πάξα πνιχ άγρνο, είλαη κηα δνπιεηά 

πνπ παίδεηο κε ηηο εκεξνκελίεο, δελ κπνξείο λα πεηο φηη εγψ δε ζα ην θάλσ ζήκεξα ζα ην 

θάλσ αχξην, απηφ είλαη ε κφλε πίεζε πνπ έρεη. Έρεη πάξα πνιιά ιεθηά, απφ ζέκα 

νηθνλνκηθά είλαη πάξα πνιχ θαιά, απιά απφ ζέκα θξίζεο έρνπλε πξφβιεκα ν θφζκνο, 

δειαδή δε κπνξεί λα πιεξψζεη, απηφ είλαη. Αιιά ζαλ δνπιεηά, αξθεί λα ηελ αγαπάο θαη 

λα ζνπ αξέζεη, είλαη πάξα πνιχ θαιά. Ξέξεηο δειαδή… ζθέθηεζαη φηη πέξα απφ ην 

ρξεκαηηθφ, φηη μέξεηο θάηη, φηη ν άιινο ζε εκπηζηεχεηαη, ζνπ δίλεη κηα επηρείξεζε, 

εμαξηάηαη απφ εζέλα ην αλ ζα πάεη θαιά ή φρη, εμαξηάηαη απφ εζέλα ην πφζν ζα 
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πιεξψζεη ή φρη. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη είζαη παξάλνκνο. Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηεο 

δηθιείδεο πνπ κπνξείο λα ηνπ γιηηψζεηο θάπνηα ιεθηά. Πνπ ν θάζε πειάηεο απηφ ζέιεη 

ζήκεξα, λα κπνξεί λα γιηηψζεη θάπνηα πξάγκαηα. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα εγψ, πάλσ 

ζηε δνπιεηά κνπ είκαη πάξα πάξα πνιχ ηππηθφο, δειαδή ίζα ίζα πνπ ηνπο πειάηεο κνπ 

ηνπο παξνηξχλσ λα πιεξψζνπλε γαηί ζεσξψ φηη φηαλ βγάλεηο θάπνηα ιεθηά πξέπεη λα 

δίλεηο θαη ζην θξάηνο, είκαη ππέξ ζε απηφ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα.. λα βγάιεηο εζχ, λα 

βγάιεη θαη ην θξάηνο, λα βγάιεη θαη ν ππάιιεινο πνπ ζα δνπιέςεη δίπια ζνπ θαη φια 

απηά… θαη μέξεηο, κε έλα λφκηκν ηξφπν. Γηαηί αλ ήζειεο παξάλνκν, εγψ δελ 

ελδηαθέξνκαη. Πξνζσπηθά λα πάξσ έλαλ πειάηε πνπ λα κνπ πεη „‟μέξεηο θάηη, είζαη 

θαιφο ινγηζηήο γηαηί κνπ γιηηψλεηο ιεθηά‟‟, είλαη πνιχ ιάζνο απηή ε αληίιεςε. Δγψ δελ 

είκαη απηήο ηεο αληίιεςεο θαη δελ ζέισ λα είκαη. Απηά. 

-Γειαδή είζηε επραξηζηεκέλνο, δε ζα πξνηηκνχζαηε λα θάλεηε θάηη άιιν; 

-Θα ζνπ πσ… Δγψ ήζεια πάξα πάξα πνιχ, λα γίλσ εζνπνηφο. Ήζεια πάξα πνιχ. Δίρα 

δψζεη εμεηάζεηο, είρα πεξάζεη. ηαλ κπήθα, φκσο, κέζα ζην… ζηε δνπιεηά απηή, γηα λα 

πσ θη απηά, είδα πάξα πνιχ ζαπίια ξε παηδί κνπ, πάξα πνιχ… ηη λα ζνπ πσ ηψξα; 

Γειαδή θνηηάδαλ νη άιινη ην παξνπζηαζηηθφ ζνπ, ην ηη είζαη θαη φρη ην ηη ζεο λα 

πξνζθέξεηο. 

-ρη ην ηαιέλην δειαδή; 

-Καη εκέλα δε κνπ άξεζε απηφ ην πξάγκα, δε ην ήζεια απηφ ην πξάγκα. Δίρα πεξάζεη ζην 

εζληθφ, είρα πεξάζεη κε πνιχ θαιή βαζκνινγία ηφηε, απιά εγψ δελ γνχζηαξα απηφ πνπ 

ζνπ είπα, δειαδή απηφ ην λα παίμσ εθεί αο πνχκε, ή ην λα παίμσ… λα πάξσ έλα ξφιν, 

πξέπεη λα θάλσ απηφ. Γειαδή ην λα ζε ρξεζηκνπνηήζεη ν άιινο δε κνπ άξεζε. Καη ήμεξα 

φηη δε ζα πεηχρσ δηφηη έθηαηγε απηφ ην πξάγκα θαη γηα απηφ θαη ην ζηακάηεζα, δειαδή 

δελ ήζεια λα ην ζπλερίζσ. πνχδαδα, σζηφζν θαη ηα ινγηζηηθά θαη πξνηίκεζα απηφ θαη 

δε ηη κεηάλησζα. 

-Απηή ζα ήηαλ ε εξψηεζή κνπ. 

-Γε ην κεηάλησζα. 
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-Μάιηζηα. ηε δνπιεηά πνπ θάλεηε ηψξα, ζα αιιάδαηε θάηη; Ή είζηε επραξηζηεκέλνο 

φπσο είλαη ηα πξάγκαηα;  

-Θα άιιαδα πάλσ ζηε δνπιεηά κνπ ή γεληθά; 

-ηε δνπιεηά ζαο, λαη, αλ ζα αιιάδαηε θάηη. 

-ρη. Απιά ζεσξνχζα, απηφ πνπ ζα ήζεια λα αιιάμεη ήηαλε λα ήηαλ πην… δειαδή ην 

θνξνινγηθφ, παξάδεηγκα, λα ήηαλε πνιχ πην ιηηφ λα κπνξέζεη λα ην θαηαιάβεη ν άιινο. 

Να έξρεηαη, αο πνχκε, λα θάλεη ηε δήισζή ηνπ, αο πνχκε, ιέκε έλα απιφ παξάδεηγκα θαη 

λα κπνξεί λα μέξεη φηη λαη κελ ζα πιεξψζεη ηφζα, αιιά λα μέξεη πξνηνχ ην θάλσ εγψ γηα 

λα μέξεη πφζα ζα πιεξψζεη. Καηάιαβεο; Γειαδή λα ήηαλ πνιχ πην απιφ. Έρνπλ αιιάμεη 

πάξα πνιιά θνξνινγηθά λνκνζρέδηα θαη νη ίδηνη εκείο πνπ ηα δηαβάδνπκε θαη 

πξνζπαζνχκε θαη εκείο κπεξδεπφκαζηε, απηφ είλαη ην θαθφ. ηη θαη εκείο νη ίδηνη 

κπεξδεπφκαζηε. Αιιά δπζηπρψο… Διιάδα. 

-Απφ άπνςε θξάηνπο, δειαδή, λα ήηαλ πην απιά ηα πξάγκαηα; 

-Απφ άπνςε δνπιεηά δειαδή, εγψ δελ έρσ λα… ζεσξψ φηη είκαη επραξηζηεκέλνο. 

Θεσξψ φηη είκαη θαιά. 

-Πνιχ σξαία. Έρεηε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ή ππαιιήινπο; 

-ρη ππαιιήινπο, απιψο έρσ ζπλεηαίξνπο. 

-πλεηαίξνπο. Πνιχ σξαία. Καη ε ζρέζε κεηαμχ ζαο είλαη θαιή; Δίζηε επραξηζηεκέλνο 

απφ απηφ; 

-Αλ δελ ήηαλ θαιή δε ζα ήηαλ ζπλέηαηξνί κνπ. 

-Ναη, ζσζηά. Πνιχ σξαία. Σα άηνκα απηά γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζαο; 

-ρη . 

-Θεσξείηε φηη απηφ έρεη επεξεάζεη ηε ζρέζε ζαο κε απηνχο; Σν γεγνλφο φηη ίζσο δελ ηνπο 

έρεηε κηιήζεη. 
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-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη, ηη ζεσξψ εγψ. Θεσξψ φηη νη ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζελφο, δελ έρνπλε θακία ζρέζε κε ην αλ πξέπεη αλ ην πσ ζηνλ άιινλ ή φρη. Δγψ πάλσ 

ζην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο είκαη αλνηρηφο φηη ζηελ έλλνηα φηη, αλ κε ξσηήζεη 

θάπνηνο, ν νπνίνο βέβαηα λα είλαη δηθφο κνπ άλζξσπνο θαη λα ζεσξψ φηη έρσ ππνρξέσζε 

λα ηνπ ην πσ, ζα ηνπ ην πσ. Ξέξσ φηη πνιινί γηα κέλα μέξνπλε. Ίζσο επεηδή, φκσο, κ‟ 

αγαπάλε, ίζσο κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο… ζα πιεγσζψ αλ κνπ πνπλ θάηη, κέλεη 

εθεί. Καη δε κπαίλσ θαη ζηε δηαδηθαζία εγψ λα ην ζπλερίζσ. Γειαδή κέλσ εθεί. Δγψ 

απηφ είκαη, απηφ κνπ αξέζεη, αιιά δελ ην ζπδεηψ. Ίζσο γηαηί δελ έρεη θάηζεη θάπνηνο λα 

ην… απφ ην δηθφ κνπ πεξηβάιινλ λα κνπ πεη „‟έια λα ην ζπδεηήζνπκε‟. Αιιά αλ, φκσο, 

ήζειε λα ην ζπδεηήζνπκε, ζα ην ζπδεηνχζα, δειαδή ζα ην έιεγα αλνηρηά, γηαηί δε κνπ 

αξέζεη λα θνξντδεχσ ηνλ άιινλ. Γειαδή δε κνπ αξέζεη λα πσ ηνπ άιινπ ςέκαηα, φηη 

μέξεηο θάηη, έλαλ άλζξσπν βέβαηα πνπ ηνλ αγαπάσ, πνπ είλαη θίινο κνπ, πνπ.. ρίιηα δπν. 

Γε ζα ηνπ πσ ςέκαηα, γηαηί δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηνπ πσ ςέκαηα. Θεσξψ φηη εγψ θαη ν 

θαζέλαο απφ εκάο, δε δηαθέξεη κε ηνπο άιινπο. Γειαδή δελ ππάξρεη δηαθνξά ην ηη κνπ 

αξέζεη εκέλα λα θάλσ ζην θξεβάηη, απφ ηνλ άιινλ πνπ είλαη θίινο κνπ. Δζέλα κπνξεί λα 

ζνπ αξέζεη λα πεγαίλεηο κε γπλαίθα, εκέλα κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ κε έλαλ άληξα, αιιά 

δελ δηαθέξσ θάπνπ. Κη εγψ ζεσξψ, πάξα πνιιέο θνξέο ηνλ εαπηφ κνπ φηη είκαη πνιχ πην 

άληξαο απφ θάπνηνπο πνπ ην παίδνπλε άληξεο. Πάξα πνιιέο θνξέο ην έρσ δηαπηζηψζεη 

απηφ. Καη δελ ην ιέσ γηα λα πψο λα ζην πσ… γηα λα δείμσ αλσηεξφηεηα. Γειαδή ζεσξψ 

φηη, γηαηί δε κνπ αξέζεη λα ιέσ ή πνπζηηά, αιιά ζα ην πσ, φηη ε πνπζηηά είλαη ζηε ςπρή 

θαηαξρήλ. ηαλ ν άιιν ζνπ θεξζεί άζρεκα, είλαη πάξα πνιχ άζρεκν απηή ζαλ πξάμε. 

Σν λα πάσ εγψ λα θάλσ θάηη κε θάπνηνλ, είλαη πξνζσπηθφ κνπ ζέκα, ζα ην θάλσ γηαηί ην 

γνπζηάξεη θη ν άιινο θαη ηειείσζε. Καη θιείλεη εθεί ην ζέκα. Απηή είλαη ε κφλε κνπ 

δηαθνξά πνπ έρσ κε θάπνηνλ άιινλ. Καη δε ζα θάλσ θάηη κε θάπνηνλ πνπ δε ζέιεη ή 

θάπνπ πνπ ζα ηνλ πηέζσ λα ην θάλεη. Θα ην θάλσ γηαηί ην γνπζηάξσ θαη ην γνπζηάξεη, 

ηέξκα. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. 

-Άξα απιά ζεσξείηε φηη δελ έρεη πξνθχςεη λα ζπδεηεζεί θάηη ηέηνην. 

-Ναη, δελ έρεη πξνθχςεη. 

-Αιιά αλ πξνέθππηε ζα ην ζπδεηνχζαηε; 

-Ναη. 
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-Απηφ δειαδή δε ζαο έρεη θάλεη λα ληψζεηε πνηέ πην απνκνλσκέλνο ίζσο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο; 

-Γηα πνην ιφγν λα ληψζσ απνκνλσκέλνο; 

-Δπεηδή, ίζσο, δελ έρεηε κνηξαζηεί θάπνην θνκκάηη ηεο δσήο ζαο, νπνηνδήπνηε θη αλ ήηαλ 

απηφ. 

-Μα δελ έρσ ιφγν λα κνηξαζηψ έλα θνκκάηη ηεο δσήο κνπ κε θάπνηνλ. Δίηε είλαη 

ζπλεξγάηεο, είηε είλαη θίινο κνπ.  Δάλ ζέιεη λα ην κνηξαζηψ, ζα ην κνηξαζηψ. Αλ δε ην 

ζειήζεη, δε ζα ην κνηξαζηψ. Γελ ππάξρεη ιφγνο δειαδή. Γειαδή ηνλ άιινλ δε ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα ηνλ έρεηο θίιν, ή λα θάλεηο παξέα καδί ηνπ γηαηί πξέπεη λα μέξεηο ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Απηφ είλαη δηθφ ηνπ ζέκα. πσο θη εγψ δελ έρσ 

αλαθαηεπηεί πνηέ αο πνχκε, γηαηί εκέλα ην 90% ησλ θίισλ κνπ αο πνχκε είλαη straight, 

δελ έρσ… θαη πξηλ αο πνχκε, γηαηί ηψξα απηή ηε ηέηνηα είλαη παληξεκέλνη, έρνπλε 

παηδηά, πνηέ, φκσο, δελ αζρνιήζεθα κε ην ηη θάλεηο εζχ ζην θξεβάηη, αλ ζα παο κε κηα 

γπλαίθα ηη θάλεηο, γηαηί είλαη θάηη πνπ δε κνπ αξέζεη θαζφινπ απηφ ην πξάγκα. Γειαδή 

δε κνπ αξέζεη λα θάλσ θάηη θαη λα βγσ κεηά λα ην ζπδεηήζσ. Ή λα πσ φηη μέξεη θάηη 

εγψ ήκνπλα κε απηφλ αο πνχκε. Γελ ην έθαλα πνηέ θαη δε ζα ην θάλσ πνηέ. Γε κνπ 

αξέζεη. Γελ είλαη ηνπ ραξαθηήξα κνπ. Κη αλ εδψ πέξα ζηελ  πεξηνρή, δε γνπζηάξσ λα 

θάλσ παξέα κε άηνκα πνπ είκαζηε ην ίδην ζηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, είλαη απηφο ν 

ιφγνο. Γηφηη ππάξρεη πνιχ βξσκηά πάλσ ζε απηφ ην πξάγκα. Γειαδή ππάξρνπλ θάπνηα 

άηνκα εδψ πέξα πνπ μέξσ πνπ ζα παο καδί ηνπο θαη ηελ άιιε κέξα ην μέξεη φιε ε πφιε. 

Γειαδή ην ζεσξψ φηη είλαη.. εθεί είλαη ε πνπζηηά., εθεί. Σν ηη θάλεηο είλαη δηθφ ζνπ ζέκα 

θαη θαιά ην θάλεηο. Αθνχ ζνπ αξέζεη, θαιά ην θάλεηο. 

-Γειαδή δελ έρεη ηχρεη πνηέ νη ζπλάδειθνί ζαο λα ζρνιηάζνπλ θάηη γηα θάπνηα ζρέζε 

ηνπο ή γηα θάπνην θιεξη πνπ κπνξεί λα είραλε ή θάηη ηέηνην;  

-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη. πδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο ή κε απηφ, έρεη γίλεη αο πνχκε, λα 

πνχλε αο πνχκε, εγψ ήκνπλα αο πνχκε κε απηή ηε γπλαίθα. Δγψ, φκσο, δε ζα ζπκκεηέρσ. 

Γηαηί ζεσξψ φηη δε κε ελδηαθέξεη. Γε κε ελδηαθέξεη απηφ ην ζέκα. Θα κε ελδηέθεξε αο 

πνχκε λα κνπ πεηο θάπνηνο „‟έρσ ζέκα, γηαηί ήκνπλα κε κηα γπλαίθα θαη είλαη έγθπνο, θαη 

πψο λα ην ιχζσ;‟‟, εθεί ζα αλαθαηεπηψ, ζα κηιήζσ. Αιιά ην λα κνπ πεη φηη εγψ ήκνπλα 
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κε απηή, έθαλα απηφ ή πήγα απηφ, ζεσξψ φηη είλαη πεξηηηφ λα ην ζπδεηήζσ θαη δε ζα ην 

ζπδεηήζσ. 

-Καηάιαβα. αο έρεη θάλεη πνηέ θάπνηνο κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν λα αηζζαλζείηε 

άζρεκα γηα ην ζεμνπαιηθφ ζαο πξνζαλαηνιηζκφ ζε απηή ηε δνπιεηά ή ζε θάπνηα 

πξνεγνχκελε; 

-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη. Έηπρε κηα θνξά ζηε δσή κνπ, ν νπνίνο ήκνπλ φρη ζπλάδειθνο, 

δνπιεχακε ζε θάπνηα δνπιεηά καδί, ν νπνίνο έβγαδε, πψο λα ην πσ ηψξα, έβγαδε κηα 

εηξσλεία απέλαληί κνπ, επεηδή είρε θαηαιάβεη. Σειηθά απνδείρηεθε φηη απηή ε εηξσλεία 

ήηαλε γηα άιιν ιφγν ν ιφγνο ήηαλ φηη απηφο ήζειε λα θάλεη θάηη καδί κνπ, απιά ήηαλ 

ηξφπνο, πψο λα ζην πσ, φηαλ ζνπ αξέζεη θαη ην αληξηθφ θαη ην γπλαηθείν θχιν, ην λα 

επηηεζείο ζηνλ άιινλ είλαη έλαο ηξφπνο αληίδξαζεο. Γειαδή απηφο γνχζηαξε, εγψ δελ 

ηνπ έδηλα ζεκαζία γηαηί κε πείξαδε πνιχ ην εηξσληθφ πθάθη πνπ είρε, θαη απηφ ην πξάγκα 

πνπ δελ ηνπ έδηλα ζεκαζία ηνλ εμφξγηδε. Δγψ βέβαηα άξγεζα λα ην θαηαιάβσ, δειαδή 

ην θαηάιαβα, δνπιέςακε θαλα ρξφλν καδί θαη ην θαηάιαβα ζην ηέινο. Κη φιν απηφ ην 

πξάγκα φκσο ην δεκηνπξγνχζε γηαηί, ζνπ ιέσ, ήζειε πξαγκαηηθά λα γίλεη θάηη, απιά εγψ 

δε γνχζηαξα ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

-Ήηαλ επηζεηηθή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

-Γελ ήηαλ επηζεηηθή, απιά ήηαλ εηξσληθή.  

-Καη απηφ ζαο έθαλεο λα αηζζαλζείηε άβνια;  

-ρη, δελ έλησζα θαζφινπ άβνια. Δγψ δελ έλησζα… εγψ κε ηνλ εαπηφ κνπ ηα έρσ βξεη. 

Δγψ δελ… δελ ληψζσ άβνια φηαλ μέξσ ηη είκαη. Απιά δε ζα πξνθαιέζσ, δε κνπ αξέζεη 

λα πξνθαιέζσ  θαη δε ζα πξνθαιέζσ. Σψξα αλ ην θαηαιάβεη ν άιινο θαη αλ απηά… 

απιά δε κνπ αξέζεη αο πνχκε λα κνπ πεηάμεη θνπβέληεο. Θεσξψ φηη είλαη άηνπν ην λα 

ζνπ πεη θνπβέληα αο πνχκε, γηαηί δε ζε ελδηαθέξεη ην ηη θάλσ εγψ. ηαλ δε ζε 

πξνθαιέζσ θαη φηαλ δε θάλσ θάηη απέλαληί ζνπ είλαη άθπξν ην λα κε θξίλεηο εζχ. Απφ 

απηή ηελ έλλνηα ην… 

-Άξα απηή ε ζπκπεξηθνξά ζαο έθαλε λα αηζζαλζείηε άζρεκα; 

-ρη. Απιά έλησζα φηη δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιεζείο κε απηφ ην άηνκν. 
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-Καηάιαβα. 

-αλ ζπλάδειθν, έηζη; Γελ αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιεζείο κε έλαλ άλζξσπν πνπ θνηηάδεη 

λα ζε εηξσλεπηεί. Καη λα ζε εηξσλεπηεί ππάξρνπλε γηα πνιινχο… γηα πνιιέο αηηίεο λα ζε 

εηξσλεπηεί. Σν λα ζε εηξσλεπηεί γηαηί είζαη νκνθπιφθηινο, ζεσξψ φηη είζαη άμηνο ηεο 

ηχρεο ζνπ, αο πνχκε. Γε ζεσξψ φηη αμίδεη λα αζρνιεζείο καδί ηνπ. Καη φλησο δελ 

αζρνιήζεθα καδί ηνπ. ηη ηνλ είρα απνξξίςεη. ηη απνξξίπηεηο έλαλ άλζξσπν αο πνχκε, 

πνπ πξνζπαζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζε θεξδίζεη. Αιιά ήηαλ άηνπν ηειείσο δειαδή, 

δελ… δειαδή αλ εξρφηαλ απηφ ην άηνκν θαη κνπ έιεγε „‟μέξεη θάηη, εγψ γνπζηάξσ‟‟, 

επεηδή ζαλ άηνκν κνπ άξεζε, ζα ην έβιεπα πνιχ δηαθνξεηηθά. Ζ εηξσλεία ηνπ, φκσο, κε 

έθαλε θαη δελ ήζεια. Δγψ βέβαηα δελ είρα θαηαιάβεη θάηη. Γηαηί ήμεξε θαη θξπβφηαλε θαη 

πάξα πνιχ θαιά. Γελ ζεσξνχζα φηη ήηαλε.. πψο λα ζην πσ. Δγψ λα ζνπ δψζσ λα 

θαηαιάβεηο είκαη άηνκν πνπ κνπ αξέζεη λα πεγαίλσ κφλν κε άληξεο. Απηφο είρε φιεο ηηο 

επηινγέο. Γειαδή ήμεξα φηη ππήξρε κηα γπλαίθα πνπ ήηαλε καδί ηεο, δελ είρε ζέκα λα 

πάεη κε κηα γπλαίθα ή κε έλαλ άληξα. Καη απηφ, ίζσο, θαηάθεξε θαη θξπβφηαλ κε απηφ ην 

πξάγκα. Ήμεξα, φκσο, φηη ήζειε, φηη γνχζηαξε, αιιά ην θαηάιαβα ζνπ ιέσ ζην ηέινο 

θαη αλ ην θαηαιάβαηλα απφ ηελ αξρή ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή ε ζπκπεξηθνξά κνπ. Θα 

ήηαλ δηαθνξεηηθή κε ηελ έλλνηα φηη πηζηεχσ φηη ζα ηνλ δνχιεπα. Δθεί δειαδή πηζηεχσ 

φηη ζα κε έβγαδε …φηη ζα θνίηαδα λα , μέξεη λα… δε κπνξψ λα ζην…. 

-Ναη, θαηάιαβα. 

-Φηάλεη πνπ θαηάιαβεο. 

-Άξα απηή ε ζπκπεξηθνξά δε ζαο έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε. Έρεη ππάξμεη παξ‟ φια απηά 

θάπνηα ζπκπεξηθνξά απφ θάπνην άιιν άηνκν, φια απηά ηα ρξφληα, ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ζαο πνπ λα ζαο έρεη θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε; 

-Θα ζνπ πσ ηη κε θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε. Γε κνπ αξέζεη θη φρη κφλν ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη γεληθά, λα θάζεζαη θαη λα κηιάο άζρεκα γηα έλαλ gay. Γε κνπ 

αξέζεη. ρη γηαηί είκαη Gay, ζεσξψ φηη δελ είλαη φκνξθν. Γειαδή ν Gay δελ είλαη παηδί 

θαηψηεξνπ ζενχ, είλαη άζρεκν πξάγκα λα κηιάο. Καη λα ζε έρεη πξνθαιέζεη αο πνχκε, 

γηαηί έρσ αθνχζεη ζπδήηεζε „‟θη εκέλα απηφο κε πξνθάιεζε κνπ έθαλε απηφ, κνπ έθαλε 

απηφ‟‟. Δληάμεη, ζε πξνθάιεζε; Γε δέρηεθεο; Έθπγεο, ηειείσζε απφ εθεί θαη πέξα. Ση ην 
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ζπδεηάο αο πνχκε; απηφ κε πεηξάδεη ζαλ άηνκν. Απηφ. Με πεηξάδεη ν άιινο λα κηιήζεη 

άζρεκα γηα θάπνηνλ. 

-Έρεηε αθνχζεη δειαδή ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο άηνκα λα κηιάλε αξλεηηθά γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο; 

-Ναη. 

-Με ηη ηξφπν; Δπηζεηηθφ; Να έρνπλ άπνςε γηα ηα δηθαηψκαηα; 

-ρη, έρεη ηχρεη πεξίπησζε αο πνχκε, λα είκαη ζε δνπιεηά, λα έξζεη άλζξσπνο ν νπνίνο 

είλαη gay, λα θχγεη ινηπφλ απηφο γηαηί έγηλε κηα εμππεξέηεζε, εμππεξεηήζεθε αο πνχκε ν 

άλζξσπνο , θη φηαλ έθπγε λα θνπβεληηάδνπκε αο πνχκε γηα κηζή ψξα άζρεκα γηα απηφλ. 

Ζ κφλε κνπ αληίδξαζε πνπ είρα θάπνηα ζηηγκή κε θάπνηνλ ζπλάδειθν, ήηαλ πνπ ηνπ 

είπα αο πνχκε „‟Γηαηί δελ ηνπ ην ιεο φηαλ είλαη κπξνζηά ηνπ;‟‟. Απηφ πνπ θάλεηο αο 

πνχκε, θαη γπξίδεη  ν άιινο ηελ πιάηε ηνπ θαη κηιάο γηα απηφλ, ζεσξψ φηη δελ ππάξρεη 

ρεηξφηεξν πξάγκα. Απηφ. 

-Μάιηζηα. Έρεηε ζπδεηήζεη πνηέ κε ηνπο ζπλεηαίξνπο ζαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

νκνθπιφθηισλ; 

-ρη. 

-Γελ έρεη ηχρεη. 

-ρη δελ έρεη ηχρεη, ζεσξψ φηη δελ είλαη απαξαίηεην. Γελ είλαη απαξαίηεην γηαηί φηαλ 

μέξσ ν  άιινο πνπ είλαη δίπια κνπ ν ζπλέηαηξφο κνπ, θη επεηδή έρσ δχν ζπλεηαίξνπο θαη 

ν έλαο είλαη θαηά ησλ Gay, είλαη ξαηζηζηήο ζην ζέκα ησλ Gay, δειαδή κηιάεη πάξα πνιχ 

άζρεκα γηα έλα gay, αιιά ε εηξσλεία είλαη φηη έρεη έλαλ αδεξθφ ν νπνίνο είλαη gay. 

Θεσξψ φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα θάηζσ λα θνπβεληηάζσ γηα ηα δηθαηψκαηα γηαηί δε 

ζα κε θαηαιάβεη.  

-Γηαηί ιέηε φηη είλαη ξαηζηζηήο απέλαληη ζηνπο gay; Έρεη πεη θάηη, έρεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά; 

-Θα ζνπ πσ. Απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλε γίλεη, μέξσ φηη είρε έλαλ θνιιεηφ θίιν ηνπ ν 

νπνίνο ήηαλε gay, ήηαλε θξπθφο. Πήγαλε, ινηπφλ, θάπνηα ζηηγκή καδί δηαθνπέο, κε 
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θάπνηα άηνκα καδί, θη απηφο πήγε κε θάπνηνλ. Σν νπνίν απηφο ην πήξε ρακπάξη. Γε ηνπ 

μαλακίιεζε πνηέ. Απηφ ζεσξψ ξαηζηζκφ. ηαλ ν άιινο δε ζε πεηξάμεη, δε ζνπ θάλεη 

θαθφ εζέλα, ην ηη ζα θάλεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή δε ζε αθνξά. Γηα απηφ ινηπφλ 

ζεσξψ φηη είλαη ξαηζηζηήο. Απηφ ζεσξψ ξαηζηζκφο δειαδή. Γε ζε πεηξάδεη, δε ζε λνηάδεη 

ηη θάλεη ν άιινο. Δζέλα δε ζε έρεη πεηξάμεη θαη είλαη θίινο ζνπ. Γε ραιάο ηε θηιία ζνπ 

επεηδή ν άιινο ηνπ αξέζεη λα πάεη κε έλαλ άληξα. Γηα απηφ ηνλ ζεσξψ ξαηζηζηή. 

-Καη απηφ ην γεγνλφο, φηη έλαο απφ ηνπο ζπλέηαηξνχο ζαο είλαη νκνθνβηθφο, ζαο έρεη 

επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν; 

-Καζφινπ. ρη, ζα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Γε κε έρεη πεηξάμεη απηφ. Απιά επεηδή μέξσ πσο 

έρσ κηα επηρείξεζε θαη είκαη κε θάπνηα άηνκα θαη ζα είκαη πάξα πνιιά ρξφληα κε απηά 

ηα άηνκα γηαηί δελ έρσ ηζαθσζεί καδί ηνπο, δειαδή ηα βξίζθνπκε φζνλ αθνξά ηε 

δνπιεηά, δειαδή ζα ήζεια απιά λα ην μέξεη, φηη εγψ μέξεηο θάηη, κνπ αξέζνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα. ρη φκσο λα ηα ζρνιηάζεη θαη λα ηα θξίλεη. Απιά λα ηα μέξεη, ζα ην ήζεια. Αλ 

κε ξσηνχζε ζα ηνπ ην έιεγα. Γε ζα δίζηαδα λα ηνπ ην πσ. Γε ζα κπσ, φκσο, ζηε 

δηαδηθαζία λα ηνπ ην πσ εγψ. Έηζη ζην άζρεην λα θάηζσ λα ηνπ πσ απηφ ην πξάγκα. 

Απιά ζ ήζεια λα ην μέξσ. Απιψο επεηδή μέξσ ηελ αληίδξαζή ηνπ, δε ζα κπσ ζηε 

δηαδηθαζία απηή, αλ δε κε ξσηήζεη. Αλ κε ξσηήζεη, φκσο, ζα ηνπ ην πσ . 

-Πνηα πηζηεχεηε φηη ζα είλαη ε αληίδξαζή ηνπ; 

-Ζ αληίδξαζή ηνπ πηζηεχσ πσο ζα είλαη, δε ζα θχγεη απφ εδψ γηαηί έρεη ζπκθέξνληα. 

Απιά δε κε βιέπεη φπσο κε βιέπεη ηψξα. Γειαδή ζα ζεσξψ φηη εγψ είκαη έλα 

δηαθνξεηηθά άηνκν απφ απηφλ. Καη απηφ πνπ ζα πηζηεχεη φηη είκαη έλα δηαθνξεηηθά 

άηνκν εκέλα ζα κε ραιάεη. Ξέξσ αο πνχκε φηη δειαδή αο πνχκε, ηψξα αο πνχκε, κε ην 

ζπλέηαηξν έρνπκε βγεη θαη έρνπκε πάεη λα πηνχκε έλα θξαζί, έλα θαθέ.. μέξσ φηη αλ 

κάζεη δε ζα μαλάξζεη. Καη απηφ εκέλα ζα κε ραιάζεη. Γηαηί δελ ππάξρεη ιφγνο γηα απηφ 

ην πξάγκα, κε απηή ηελ έλλνηα. 

-Παξ „φια απηά, ελψ γλσξίδεηε απηφ ην γεγνλφο, ε ζρέζε ζαο κε απηφλ δελ επεξεάδεηαη 

θάπσο; 

-Γηαηί λα επεξεαζηεί;  
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-Μήπσο επεηδή γλσξίδεηε φηη άκα κνηξαζηείηε θάηη πξνζσπηθφ ζαο… ζα επηιέμεη λα 

κελ… 

-Δγψ ζνπ είπα θαη πην πξηλ φηη εγψ δελ έρσ ιφγν λα θάηζσ λα ην κνηξαζηψ κε θάπνηνλ. 

Έηζη; Θα κε πεηξάμεη, φκσο, φηαλ ν άλζξσπνο δεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά κνπ θαη κε θξίλεη 

απφ απηφ. Απηφ ζα κε πεηξάμεη. Έηζη; Απηφ ζα κε πεηξάμεη. Γηαηί δε ζα δεη ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπνπ, ζα δεη έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ, πνπ απηφ ην θνκκάηη είλαη πξνζσπηθφ 

δηθφ κνπ, δελ αθνξά απηφλ. Θα αθνξνχζε απηφλ, αο πνχκε, αλ ηνλ πξνθαινχζα. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ ζα ηνλ πξνθαιέζσ φκσο, δελ ηνλ ελδηαθέξεη. Απηφο μέξσ, φκσο, φηη ζα 

κείλεη εθεί. Δθεί ζα κε πεηξάμεη. Καη γηα απηφ δε ζέισ λα κπσ θαη ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Καη δε ζα κπσ δειαδή, δε ζα κπσ. Μφλν ζε πεξίπησζε ιέσ, πνπ κνπ πεη απηφο. Θέιεη, 

αο πνχκε, απηφο λα ην ζπδεηήζνπκε. Θα κνπ πεηο ηψξα, θαιά δελ έρεη θαηαιάβεη θάηη; 

Μπνξεί θαη λαη. Πηζηεχσ φκσο φηη θαη αλ έρεη θαηαιάβεη θάηη, δε ζέιεη λα ην πηζηέςεη. 

Γειαδή δελ έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ην πηζηέςεη. Απιά ην έρεη πεξάζεη έηζη. 

Πηζηεχσ, ηψξα.. κπνξεί λα θάλσ θαη ιάζνο. 

-Δίπαηε φηη κπνξεί λα έρεη θαηαιάβεη θάηη, φπσο θαη θάπνηα άηνκα ζηε δσή ζαο, ή φπσο 

ην άηνκν ζηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ζαο. Ση πηζηεχεηε φηη ηνπο θάλεη λα θαηαιάβνπλε 

θάηη ηέηνην; 

-Θα ζνπ πσ. Δγψ δελ είκαη άλζξσπνο πνπ δείρλσ ηη είκαη θαηαξρήλ. Γείρλνπλ φκσο νη 

πξάμεηο κνπ. Γειαδή φηαλ είζαη 43 ρξνλψλ πνπ είκαη εγψ θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

ζε έρνπλε δήζεη ζηα 20 ζνπ ρξφληα, ζηα 30 ζνπ ρξφληα θαη μέξνπλ φηη δε ζε έρνπλ δεη 

πνηέ κε κία γπλαίθα, μέξνπλ φηη δελ ππάξρεη θάηη αο πνχκε.. μέξνπλ αο πνχκε, φηη εγψ αο 

πνχκε, κε έρνπλε δεη αο πνχκε κε άηνκα πνπ μέξνπλε φηη είλαη gay. Με έρνπλ δεη κε 

άηνκα πνπ δειαδή αο πνχκε, ζα πάσ ζηελ Αζήλα ή ζα ρηππήζεη ην ηειέθσλν αο πνχκε 

θαη μέξεη φηη είλαη θάπνηνο πνπ είλαη Gay. Θα πεηο πσο ην μέξεη; Γειαδή έρεη ηχρεη εδψ 

ζε δνπιεηά, λα πάξεη θάπνηνο ζην ζηαζεξφ, λα λνκίδεη φηη είκαη εγψ θαη λα κνπ ιέεη „‟έια 

κσξφ κνπ‟‟ αο πνχκε θαη λα κελ ην έρσ ζεθψζεη εγψ ην ηειέθσλν. Οη θαηαζηάζεηο, 

ινηπφλ, απηέο, έρνπλε θάλεη κάιινλ λα ην θαηαιαβαίλνπλε. ρη, φκσο, φηη ην πξνθάιεζα 

εγψ. ηη βγήθα, αο πνχκε θαη είκαη.. δείρλσ ζειππξεπήο ζηνλ θφζκνο. Απιά, ζνπ ιέσ, νη 

θαηαζηάζεηο είλαη έηζη πνπ ην έρνπλε θαηαιάβεη. Αιιά δε κε ελδηαθέξεη. Γελ κε 

απαζρνιεί απηφ ην ζέκα . 
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-ην ρψξν εξγαζίαο ζαο ππάξρνπλε άιια νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Λεο ηψξα γηα ην ζέκα ινγηζηψλ; 

-ην γξαθείν ζαο, ή ζε θάπνην κέξνο πνπ έρεηε εξγαζηεί πξνεγνπκέλσο. 

-Ναη, λαη ππάξρνπλε. 

-Καη ε ζρέζε ζαο κε απηνχο, πσο ήηαλε; 

-Πάξα πνιχ θαιή. Γε ζπδεηήζακε πνηέ, φκσο, φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ. Πνηέ. Γειαδή 

εγψ, αο πνχκε, δνπιεχσ θαη ηψξα αο πνχκε ζε κία επηρείξεζε φπνπ ππάξρεη έλα παηδί ν 

νπνίνο είλαη gay, είλαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία ζνπ, μέξσ φηη είλαη gay, δελ έρνπκε φκσο 

ζπδεηήζεη πνηέ. Καη δελ έρεη, θαη ε ζρέζε κνπ απέλαληί ηνπ δελ έρεη θακία ζρέζε… 

είλαη φπσο είλαη κε φια ηα παηδηά εθεί κέζα. Γειαδή δελ έρεη θακία ζρέζε… δειαδή 

φπσο κηιάσ κε ηνπο άιινπο, κηιάσ θαη ζε απηφλ. Καη έηζη ζέισ, θαη απηή ηε ζρέζε ζέισ 

λα έρσ. Γειαδή δε ζέισ λα έρσ κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε, απηή ηε ζρέζε ζέισ λα έρσ. Καη 

κε νπνηνδήπνηε πηζηεχσ λα δνχιεπα ζα ήζεια λα έρσ απηή ηε ζρέζε. Γελ ήηαλε θάηη 

πνπ ζα ην θπλεγήζσ ζηε δνπιεηά. Γε ην ζέισ απηφ ην πξάγκα. 

-αο θάλεη λα αηζζάλεζηε ίζσο πην άλεηα ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιια 

νκνθπιφθηια άηνκα; 

-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη, εγψ πηζηεχσ ζηε δνπιεηά κνπ, πάσ γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά 

κνπ. Έηζη; Γε κε ελδηαθέξεη ην ηη θάλεη ν άιινο. Γειαδή δελ… δειαδή φπσο ζα κηιήζσ 

ζε έλαλ straight πάλσ ζηε δνπιεηά, ζα κηιήζσ θαη ζε έλαλ νκνθπιφθηιν. Καη πηζηεχσ 

φηη πάλσ ζηε δνπιεηά κνπ, αο πνχκε, λα ηχρεη, αο πνχκε, έλα άηνκν λα είλαη 

νκνθπιφθηινο θαη λα κε γνπζηάξεη ή λα ην γνπζηάξσ. Γε ζέισ, φκσο, λα θάλσ θάηη 

πάλσ ζηε δνπιεηά. Γηαηί μέξσ φηη ζα έρσ κπέξδεκα. Σν μέξσ απηφ ην πξάγκα. 

-Θεσξείηε φηη ζηε δνπιεηά ζαο ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε; 

-Kνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη, ζηε δνπιεηά πηζηεχσ φηη ν θαζέλαο ακείβεηαη απηφ πνπ θάλεη. 

Σν αλ είζαη θαιφο, ζε νπνηαδήπνηε δνπιεηά θάλεηο θαη είζαη θαιφο, φζν θαη ν θφζκνο 

γχξσ ζνπ δε ζε γνπζηάξεη, γηαηί ππάξρνπλ αο πνχκε δνπιεηέο φπνπ έλαο straight ππάξρεη 

έλαο Gay πνπ ν άιινο δε γνπζηάξεη, αο πνχκε. Ζ αμία ζνπ ζα θαλεί. Μπνξεί λα αξγήζεη, 
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αιιά ζα θαλεί. ηε δνπιεηά, δειαδή, κεηξάεη, ην αλ είζαη θαιφο ζε απηφ πνπ θάλεηο, φρη 

ην φηη… ηη είζαη ζηε ζεμνπαιηθή ζνπ δσή . 

-Καηάιαβα. Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζαο, ήηαλε, 

ζεσξείηε, κηα εχθνιε δηαδηθαζία; 

-ρη. 

-Ση ήηαλ απηφ πνπ ζαο δπζθφιεςε; 

-Θα ζνπ πσ. Δκέλα κε δπζθφιεςε πάξα πνιχ ην ζέκα… φρη… Δγψ θαηαξρήλ, ζπνχδαζα 

ζε κεγαιχηεξε πφιε. Δγψ δελ ήζεια, φκσο, λα θάηζσ εθεί. ηαλ θαηέβεθα, ινηπφλ, ελψ 

είρα πάξα πνιιέο πξνζθνξέο εθεί γηα δνπιεηά, έδεζα εθεί θνληά ζηα νρηψ ρξφληα. ηαλ 

θαηέβεθα, ινηπφλ, εδψ πέξα, θπζηνινγηθφ ήηαλε θαη νη γλσζηνί πνπ είρα ηφηε… Ξέξεηο, 

φηαλ έρεηο έλαλ άλζξσπν λα ηνλ δεηο πάξα πνιιά ρξφληα, φζν θαη λα ζέινπκε θαη απηά 

πνπ ήηαλε ηα καζεηηθά ρξφληα, πνπ ιέγαλε ζα πάκε θαη ζπλαληεζνχκε, απηά 

ηειεηψλνπλε. Απηά ζβήλνπλε θάπνηα ζηηγκή. Γειαδή ν θαζέλαο παίξλεη ην δξφκν ηνπ. 

Δκέλα, ινηπφλ, νη αλζξψπνη πνπ ήηαλε δίπια κνπ είραλε πάξεη ην δξφκν ηνπο. Έηζη; ηαλ 

γπξίδσ εγψ, ινηπφλ, εγψ απφ ηελ πφιε πνπ θνίηεζα κεηά απφ νρηψ ρξφληα, γχξηζα, 

βέβαηα, κε ηελ πξννπηηθή φηη δελ ην έβιεπα έηζη. Πίζηεπα, αο πνχκε, φηη ζα είραλ αλνίμεη 

φιεο νη πφξηεο θαη φινη νη θίινη κνπ θαη φια απηά, ζα είλαη δίπια κνπ. Απνγνεηεχηεθα, 

λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Γηα λα κπνξέζσ λα βξσ δνπιεηά, έθαλα πάξα πνιιέο δνπιεηέο, 

δελ ήηαλ, φκσο απηφ πνπ ήζεια. Έηζη; Πεξάζαλε θνληά ζηα πέληε ρξφληα, πξνζπάζεζα, 

φκσο. Γελ ήζεια λα μαλαγπξίζσ, φκσο, πίζσ. Γελ ήζεια λα μαλαπάσ, αο πνχκε, ζηελ 

πφιε πνπ θνίηεζα. Γηαηί ήμεξα φηη λαη κελ ζα είρα δνπιεηά εθεί, αιιά δε ζα κπνξνχζα 

λα δήζσ. Ήηαλε θάηη πνπ δελ κνπ άξεζε. Καη έιεγα, αο πνχκε, εγψ ζα ην πξνζπαζήζσ 

λα κείλσ εδψ. Να βξσ θάηη εδψ, θάηη, θάηη ζα βγεη. Άξγεζα λα βξσ. Γελ έθηαηγαλ, 

βέβαηα, νη πξνηηκήζεηο κνπ, έηζη;  Έθηαηγε πην πνιχ ην ζέκα φηη, εκάο ε δνπιεηά καο, αο 

πνχκε, γηα λα παο λα δνπιέςεηο ζε έλα ινγηζηηθφ γξαθείν, αο πνχκε, πξέπεη λα έρεηο 

κεραλή. Σν βαζηθφ. Γε ζνπ ιέγαλε „‟έρεηο δίπισκα; Έρεηο πηπρίν;‟‟, ζνπ ιέγαλε „‟έρεηο 

δίπισκα κεραλαθηνχ;‟‟ Απηφ ηνπο ελδηέθεξε. Απηφ ήηαλ ην ζέκα ην δηθφ κνπ, ην 

πξφβιεκά κνπ. Γειαδή κφιηο έιεγα φηη εγψ δελ έρσ, αο πνχκε, κνπ ιέγαλε „‟δε κνπ 

θάλεηο‟‟. Απιά δε κνπ θάλεηο. Δληάμεη, βξήθα φκσο, ηα θαηάθεξα, ήηαλε θαιά. Αιιά ζαλ 

αξρή ήηαλε πάξα πνιχ δχζθνιε θαη έθηαηγε πην πνιχ απηφ ην πξάγκα, φηη έιεηπα πνιιά 
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ρξφληα. Γειαδή δπζθνιεχηεθα λα μαλαθηηάμσ απφ ηελ αξρή θαηλνχξην θχθιν, απφ ηελ 

αξρή φιν. Απηφ ήηαλε ην πξφβιεκά κνπ. 

-ην φηη είζηε νκνθπιφθηινο, ζεσξείηε φηη επεξέαζε κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν, απηή ηε 

δηαδηθαζία;  

-Πνηα δηαδηθαζία; Σν λα βξσ δνπιεηά; 

-Ναη. 

-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη, ζεσξψ φηη νκνθπιφθηινο… επεξεάδεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δνπιεηάο. Δθεί επεξεάδεηαη. Γειαδή, θάπνηνο κπνξεί λα ζνπ πεη, φηη „‟εγψ, αο πνχκε, 

πνπιάσ ξνχρα, εκέλα κε βνήζεζε‟‟. Αλ ζα πήγαηλα, αο πνχκε, λα δνχιεπα ζε έλα 

θνκκσηήξην , ην λα είκαη νκνθπιφθηινο ζα βνεζνχζε. Γηαηί ζα είρα λα θάλσ κε έλα 

θφζκνο, αο πνχκε, πνπ ζα ήηαλ γπλαίθεο. Σν λα πάσ, αο πνχκε, ζε κία νηθνδνκή, δε ζα 

κε βνεζνχζε. Δίλαη, δειαδή, αλαιφγσο ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλεηο. Σν λα είζαη 

ινγηζηήο, αο πνχκε, δε ζα ζε επεξεάζεη ην αλ είζαη νκνθπιφθηινο ή φρη. Μηιάσ θαη ην 

πσο ην βιέπεη ν θφζκνο, φρη πσο ην βιέπσ εγψ, έηζη; Πσο ην βιέπεη ν θφζκνο γχξσ ζνπ. 

Σν αλ πήγαηλα ζε έλα θνκκσηήξην, φκσο, ζα κε βνεζνχζε. Θα ήηαλε πνιχ πην εχθνιν. 

Κη αλ παο ζε έλα, αο πνχκε, θνκκσηήξην ζα θνηηάμεη λα είζαη έηζη. Γειαδή θη ν 

εξγνδφηεο ζα ζέιεη λα είζαη έηζη. Δπεηδή ζα έρεηο πην πνιχ ακεζφηεηα κε ην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ, αο πνχκε. Γειαδή, ζεσξψ πσο έλαο νκνθπιφθηινο, αο πνχκε, κε κία γπλαίθα, 

κπνξεί αλ πεη πξάγκαηα, αο πνχκε, λα κηιήζεη. Καη λνκίδεη ηψξα ε γπλαίθα, φηη ζε 

θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα. Καηάιαβεο; Δίλαη αλαιφγσο ην είδνο ηεο δνπιεηάο. 

-Άξα ζεσξείηε φηη ζε θάπνηα επαγγέικαηα βνεζάεη θαη ζε θάπνηα άιια δε βνεζάεη; 

-Ναη. ε θάπνηα άιια ζε απνξξίπηεη ην είδνο ηεο δνπιεηάο. 

-πσο πηα επαγγέικαηα; 

-νπ είπα. πσο λα παο λα δνπιέςεηο ζε κία νηθνδνκή. πσο λα παο λα δνπιέςεηο, αο 

πνχκε, ζε έλα ζπλεξγείν. Δίλαη αλαιφγσο ηνλ θφζκν πνπ ζα είλαη γχξσ ζνπ, θαηάιαβεο; 

Με ηνλ θφζκν πνπ ζα ζπλαλαζηξέθεζαη δειαδή, είλαη φιν ην ζέκα. 

-Δζείο έρεηε ζηεξεζεί θάπνηα ζέζε εξγαζίαο, ιφγσ απηνχ ην γεγνλφηνο; Ή έρεηε 

δπζθνιεπηεί ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο; 
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-ρη. Θα ζνπ πσ, φκσο, ηη κνπ έρεη ζπκβεί. ηαλ ήκνπλα.. ηειείσλα ην ιχθεην πξέπεη λα 

ήηαλε, πξψηε ιπθείνπ. Ήηαλε κηα ζρνιή ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ. Απηή, ινηπφλ, ε ζρνιή, 

έπξεπε λα ηειεηψζεηο ηε πξψηε ιπθείνπ, απφ φηη ζπκάκαη, θαη λα παο κεηά εμεηάζεηο θαη 

λα παο ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ. Έηπρε, ινηπφλ, εγψ θαη είρα… έλαο εθπαηδεπηήο  πνπ 

εθπαίδεπε ηα παηδηά γηα λα κπνπλ ζηε ζρνιή,  έκελε κε ηελ αδεξθή κνπ καδί ζην δηπιαλφ 

ζπίηη θαη γλσξίδνληαλ, είραλε πάξα πνιχ θαιέο ζρέζεηο. Δίρε κηιήζεη, ινηπφλ, ηφηε ξε 

παηδί κνπ, φηη αλ έρεηο θάπνην παηδί, αο πνχκε, πνπ ζέιεη… Γηαηί εθεί πέξα, κε ην πνπ ζα 

έκπαηλεο ζηε ζρνιή πιεξσλφζνπλ θηφιαο. Γειαδή εγψ αλ έκπαηλα ηφηε ζηε ζρνιή, ηψξα 

ζα ήκνπλα ζπληαμηνχρνο. Δίρε θάλεη, ινηπφλ, πξφηαζε ε αδεξθή κνπ, λα γίλεη απηφ. Δγψ, 

ινηπφλ, ιφγσ ηνπ φηη, ηεο ηδηαηηεξφηεηάο κνπ, ζεσξνχζα φηη δε ζα κπνξνχζα πνηέ λα 

πάσ ζε θάπνην επάγγεικα πνπ λα ήηαλε ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ . 

-Πνπ λα ήηαλε…; 

-Πνπ λα ήηαλε πάλσ ζε ζηξαηφ. Πνπ ήηαλε ιάζνο αληίιεςε απηή, γηαηί ην 90% είλαη εθεί 

κέζα. Δγψ ζην ιέσ. Σέινο πάλησλ, ήηαλ απηή ε άπνςή κνπ, φκσο. Γειαδή ήηαλ ε κφλε 

δνπιεηά πνπ πηζηεχσ φηη δελ πήγα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο κνπ. Έηζη ην πίζηεπα 

ηνπιάρηζηνλ. Ήηαλε ιάζνο, βέβαηα, ε αληίιεςε απηή. Αιιά εγψ απηφ πίζηεπα φκσο. 

-Άξα δε ζαο απνξξίςαλε απφ θάπνπ, αιιά απνξξίςαηε εζείο θάηη ιφγσ απηνχ. 

-Ναη. 

-Θεσξείηε φηη ν ζεμνπαιηθφο ζαο πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ηελ εξγαζία πνπ 

επηιέμαηε λα θάλεηε; 

-Να έρεη επεξεάζεη ηελ εξγαζία πνπ επέιεμα λα θάλσ; ρη. Γε πηζηεχσ. 

-Μήπσο έρεη επεξεάζεη ηελ πφιε ή ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εξγάδεζηε; 

-Γειαδή;  

-Πψο λα ζαο ην εμεγήζσ; ηη θάπνηνο, αο πνχκε, λα κελ ζέιεη λα κείλεη ζηελ πφιε ηνπ 

ιφγσ απηνχ θαη λα ζέιεη κηα πην κεγάιε πφιε. Ή ην αληίζεην. Ή νηηδήπνηε. 

-Κνίηα λα ζνπ πσ θάηη. Έλαο άλζξσπνο πνπ ιέεη, φηη δε ζέισ λα δήζσ ζε κηα κηθξή 

πφιε, δε ην ιέεη επεηδή, είλαη ιφγσ επαγγέικαηνο. Σν ιέεη ιφγσ φηη ζεσξεί φηη φηαλ είλαη 
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ζε κηα κηθξή πφιε, δε ζα έρεηο ηηο επθαηξίεο πνπ ζα είρεο ζε κηα κεγάιε πφιε. Γειαδή 

ππάξρνπλ θάπνηνη αλζξψπνη, γηα λα κηιήζσ ρχκα, πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ν θψινο ηνπο. 

Γειαδή πάλσ ζηνλ θψιν ηνπο ζα ζπζηάδνπλ ηα πάληα. Γειαδή, ζνπ ιέεη, φηη εγψ, δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα πάσ ζε έλα ρσξηφ. Καη εγψ ην έρσ αθνχζεη, αο πνχκε, απφ 

θαζεγεηή απηφ ην πξάγκα. Γηαηί δε ζα έρσ ηηο επθαηξίεο κνπ. Θα πάσ ζε κία πφιε, φκσο, 

πνπ ζα κπνξψ λα βγσ. Γε ζέινπλ λα πάλε ζηελ πφιε ηνπο, ζέινπλ λα πάλε θάπνπ αιινχ. 

Άξα, ινηπφλ, ζπζηάδνπλ ηα πάληα, επεηδή ζέινπλ λα πεξάζνπλ θαιά. Δγψ δε ζα ην έθαλα 

απηφ ην πξάγκα ζην επάγγεικά κνπ. Καηάιαβεο; Δγψ δε ζα ην έθαλα. Θα πήγαηλα, 

δειαδή, ζα έθαλα νηηδήπνηε, αο πνχκε, δε ζα κε ελδηέθεξε αλ είκαη ζε έλα ρσξηφ, απιά 

λα μέξσ φηη εθεί ζα πξνζθέξσ θαη ζα βγάισ θαη ιεθηά. Καηάιαβεο; 

-Ναη ακέ. Σν γεγνλφο  φηη δελ έρεηε κνηξαζηεί πσο είζηε νκνθπιφθηινο κε ηνπο 

ζπλεηαίξνπο ζαο, ζεσξείηε φηη επεξεάδεη θάπσο ηελ επίδνζή ζαο ζηε δνπιεηά; 

(γλέθεη αξλεηηθά) 

-ρη. 

-Κνπηή εξψηεζε ζεσξψ απηή. Δγψ. Πξνζσπηθή κνπ άπνςε. 

-Θα κπνξνχζε λα ληψζεηε ίζσο πην απνκνλσκέλνο ή πην πηεζκέλνο θαη απηφ λα έρεη 

αληίθηππν ζηε δνπιεηά ζαο. 

-Κνίηαμε λα ζνπ πσ θάηη, ζε κέλα εηδηθά, γεληθά ζε κέλα, φηαλ ζα βάισ έλαλ ζπλέηαηξν 

ζηε δνπιεηά κνπ, ζεκαίλεη δε ζα θάηζσ λα ζθεθηψ φηη εγψ είκαη νκνθπιφθηινο θαη φηη 

θάπνηα ζηηγκή ζα απνκνλσζψ, αιιηψο δελ ηνλ θάλσ ζπλέηαηξν. Γειαδή εγψ είρα ηελ 

επηινγή απηή, δελ είλαη φηη εγψ είκαη κηζζσηφο θαη ζα πάσ θάπνπ θαη ζα ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ είλαη straight θαη ζα ληψζσ άζρεκα. Δγψ είκαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, 

δηαιέγσ εγψ ηα άηνκα, ή κε δηαιέγνπλε ηα άηνκα θαη έρσ ηελ επηινγή κνπ λα ηα πάξσ ή 

φρη. Να είκαη καδί ηνπο, ή φρη. Αλ κε ξσηνχζεο ζα κηζζσηφ, ζα ήηαλε δηαθνξεηηθφ 

-Ναη, ζίγνπξα. Παξ‟ φια απηά, έρεηε έλαλ νκνθνβηθφ ζπλέηαηξν. 

-Ναη, δε κε ελδηαθέξεη, φκσο, απηφ. 

-Θα κπνξνχζε λα έρεη επεξεάζεη θάπσο ην θιίκα ηεο δνπιεηάο. 
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-Ναη.. ρη, εκέλα δε κε ελδηαθέξεη απηφ. 

-Πνιχ θαιά. Ννκίδσ… λαη, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο, νπφηε ηειεηψζακε. 

-Καη ηη ζπκπέξαζκα βγάδεηε απφ απηφ; 

- Δπραξηζηψ, θαηαξράο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. Καη ζα θιείζσ θαη απηφ… 

 

Μαλώιεο (24 εηώλ, βνεζόο γεωπόλνπ, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

-Αζρνιείζαη κε θάηη απηή ηε πεξίνδν; 

-Απηή ηε πεξίνδν φρη. Δίκαη άλεξγνο. Γνχιεπα ζην παξειζφλ, αιιά έρεη ηειεηψζεη ε 

ζχκβαζή κνπ. 

-Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ δνχιεςεο πνπ ήηαλ; 

-ε έλα ζπζθεπαζηήξην αγξνηηθψλ πξνηφλησλ. 

-Ήηαλ θάηη πνπ ζνπ άξεζε; 

-Γελ ηξειαηλφκνπλ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, φρη. 

-Γηαηί ην επέιεμεο ηφηε; 

-Γηαηί δελ είρα άιιε επηινγή απφ δνπιεηά. Καη έηζη, γηαηί κπνξνχζα θαη ήηαλ ην πην 

άκεζν πνπ κπνξνχζα λα δνπιέςσ, ην επέιεμα. 

-Αλ κπνξνχζεο λα επηιέμεηο, ηη ζα ήηαλ απηφ πνπ ζα ήζειεο λα θάλεηο; 

-Δ, πνηνηηθφ έιεγρν, γεληθά αλάιπζε ηξνθίκσλ θαη ηέηνηα. Λφγσ ηνπ… ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. 

-ηνλ ίδην ηνκέα πάληα. 

-Ναη, λαη. 

-ηελ δνπιεηά απηή, πφζν θαηξφ βξηζθφζνπλα; 

-11 κήλεο. 
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-Δίρεο θάπνηνο ζπλαδέιθνπο; Γνχιεπεο κφλνο ζνπ;  

-Δίρα ζπλαδέιθνπο. 

-Πνηα ήηαλ ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ; 

-Πνιχ θαιή. 

-Ήμεξαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ρη φινη. 2 άηνκα απφ ηα… πφζα ήηαλ. 

-Ήζαζηαλ αξθεηά άηνκα; 

-Ναη, λαη. Ήηαλ ε παξαγσγή.. εληάμεη. Αζρνινχκνπλ θαη κε ηελ παξαγσγή θαη ήκνπλ θαη 

ζηα γξαθεία.. εληάμεη. 

-Θεσξείο φηη απηφ είρε επεξεάζεη ηε ζρέζε ζνπ κε απηνχο; 

-ηαλ απνθάιπςα ηελ ηαπηφηεηά κνπ; 

-Ναη. 

-ρη, θαζφινπ. Σν ίδην ζα θεξφκνπλ. Αλ ην είρα απνθαιχςεη λσξίηεξα, ην ίδην ζα 

θεξφκνπλ θαη κεηά θαη πξηλ. 

-Γηα πνην ιφγν απνθάζηζεο λα ην απνθαιχςεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαη φρη ζηνπο 

ππφινηπνπο; 

-Γηαηί κε απηά ηα άηνκα θάλνπκε παξέα ρξφληα, ηα ήμεξα πνιχ θαιά θαη ηνπο είρα 

εκπηζηνζχλε φηη δε ζα κε θαηαθξίλνπλε, ην έλα, ην άιιν. Γε ζα κε απνκαθξχλνπλ απφ 

παξέα ηνπο, νχηε ην έλα, νχηε ην άιιν. 

-Έρεηο αηζζαλζεί πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, ιφγσ ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ ζνπ πξνζαλαηνιηζκνχ; 

-ρη. ε ζρέζε κε ην φηη δελ ην έρσ απνθαιχςεη, φρη. 

-ε έρεη θάλεη πνηέ θάπνηνο κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν λα αηζζαλζείο άζρεκα γηα ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ ηειεπηαία ζνπ δνπιεηά ή ζε θάπνηα 

πξνεγνχκελε; 
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-ρη, δελ κνπ… ηέηνην. Κακία αληίδξαζε. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο, ήηαλ κηα εχθνιε ή δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ζέλα; 

-ρεηηθά εχθνιε ζα ην πσ. 

-Ση ήηαλ απηφ πνπ ζε δηεπθφιπλε; 

-Σν φηη ηελ επηρείξεζε πνπ δνχιεπα ηελ είρε ζπγγελήο κνπ. 

-Σέιεηα. Πηζηεχεηο πσο ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά είλαη πεξηζζφηεξν εχθνιν, ή 

πεξηζζφηεξν δχζθνιν, άκα είλαη νκνθπιφθηινο; 

-Αλαιφγσο ζε πνηα δνπιεηά ζα πάσ, θαη αλ επηιέμεη αλ ζα ην απνθαιχςεη ή φρη. Πηζηεχσ 

αλ ην έρεη δειψζεη εμ αξρήο, πηζηεχσ φηη ζα είλαη πην δχζθνιν ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε. 

-Αλεμαξηήησο δνπιεηάο; 

-ρη ζε φιεο. Πηζηεχσ, αο πνχκε, ζε κηα θαθεηέξηα δε ζα είραλ θαλέλα ζέκα, πηζηεχσ. 

Δλψ ζε κηα πνιπεζληθή, ζα είραλε θάπνην θφκπιεμ.  

-Μάιηζηα. ην ρψξν πνπ εξγαδφζνπλ γλψξηδεο άιια άηνκα πνπ λα είλαη νκνθπιφθηια; 

-Ναη, άιιν έλα άηνκν. 

-Καη πνηα ήηαλ ε ζρέζε ζνπ κε απηφ ην άηνκν; 

-Πνιχ θαιή. Γελ είρακε.. κηα ραξά.  

-Ήηαλε φπσο θαη κε ηα άιια άηνκα, ή ήηαλ ίζσο ιίγν πην άλεηα. 

-Αθφκε θαιχηεξα, ήκαζηαλ πην άλεηα, πην δεκέλνη, κνηξαδφκαζηαλ ηα πάληα, ιέγακε ηα 

πάληα. Απηά.  

-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην, ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά, απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Ναη, πνιιέο θνξέο. 

-Θέιεηο λα κνπ θέξεηο θάπνην παξάδεηγκα; 
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-ηη…‟‟νη πνπζηάξεο‟‟, αο πνχκε‟‟ πάλε θαη θάλνπλ ην έλα θαη ην άιιν‟‟. „‟Πάλε θαη 

γακηνχληαη, απηφ δελ είλαη θπζηνινγηθφ‟‟, ην έλα, ην άιιν. Ξέξεηο ηψξα πσο είλαη ε 

θνηλσλία καο, απηά ηα ζρφιηα. 

-Απφ ζπλαδέιθνπο ζνπ; 

-Ναη, θαη απφ ζπλαδέιθνπο κνπ, θαη απφ φιε ηελ θνηλσλία ηα έρσ αθνχζεη απηά.  

-Μάιηζηα. Δζέλα πψο ζε έθαλε λα αηζζαλζείο απηφ; 

-Μεηνλεθηηθά. Γηαηί εγψ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ηζάμην κε φινπο, δε ζεσξψ φηη είκαη θάηη 

μερσξηζηφ. 

-Αληέδξαζεο θάπσο, ζρνιίαζεο θαη εζχ θάηη πάλσ ζε απηφ, ή απνθάζηζεο λα ην 

αγλνήζεηο; 

-Ναη, ην αγλφεζα θαη έκεηλα ζησπειφο.  

-Γηα πνην ιφγν πξνηίκεζεο λα θάλεηο απηφ; 

-Γελ ήζεια λα πάξσ ζέζε γηαηί θνβφκνπλ κε θαηαιάβνπλ ηίπνηα θαη γηα κέλα, κελ 

θαηαιάβνπλ ηελ ηαπηφηεηά κνπ, γηα απηφ θξάηεζα κηα νπδέηεξε ζέζε. 

-Πέξα απφ ζρφιηα, έρεηο παξαηεξήζεη θάπνηα άιιε ζπκπεξηθνξά; 

-ρη. 

-Έρεηο πνηέ ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Μφλν κε ηε ζπλάδειθν πνπ είλαη θαη απηή νκνθπιφθηιε, ηα είρακε ζπδεηήζεη φια 

απηά, γηαηί καο αθνξνχζαλ. 

-Δίλαη θνπέια ε ζπλάδειθνο πνπ κνπ είπεο. 

-Ναη. 

-Χξαία. Πηζηεχεηο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-ρη, πηζηεχσ έρνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα φινη. 
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-Πηζηεχεηο, κήπσο, φηη είλαη πεξηζζφηεξν εχθνιν, ή πεξηζζφηεξν δχζθνιν, γηα έλαλ 

νκνθπιφθηιν ην λα βξίζθεηαη ζε απηφ ην επάγγεικα; 

-Γε λνκίδσ. Σελ ίδηα δπζθνιία βιέπσ. 

-Θεσξείο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θαλείο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε; 

-ρη, γηαηί αλ είζαη θαιφο ζηε δνπιεηά ζνπ, θαη έρεηο ηα πξνζφληα, ηε γλψζε θαη φια 

απηά, ζα εμειηρζείο αλαιφγσο, είηε είζαη νκνθπιφθηινο, είηε δελ είζαη. 

-Ο ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο, έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ 

απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-ρη, θαζφινπ. 

-Θεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ κέξνπο πνπ απνθάζηζεο λα αλαδεηήζεηο 

εξγαζία; 

-ρη, γηαηί δελ είρα θαη άιιε επηινγή. Ήηαλ θνληά θαη δελ είρα άιιε επηινγή. Αλ είρα, ζα 

έθεπγα ηειείσο απφ ηελ πεξηνρή κνπ. Θα πήγαηλα αιινχ γηα λα κπνξψ λα δήζσ φπσο 

ζέισ.  

-Θεσξείο, δειαδή, φηη πεξηνξίδεζαη κε θάπνηνλ ηξφπν εδψ; 

-Ναη. Γε κπνξψ λα δήζσ φπσο ζέισ εδψ. 

-Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηο φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

-Γηαηί είλαη ε θνηλσλία κηθξή, καζαίλνληαη ηα πάληα θαη θνβάκαη, λα ην πσ έηζη. 

-Πνηνο ζα έιεγεο φηη είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ απνθάζηζεο λα θξχςεηο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 

-ηη ζα κε θαηαθξίλαλε θαη δε μέξσ κεηά πσο ζα αληηδξνχζαλε. Γε μέξσ. Μπνξεί λα κε 

θάλαλε ζηελ άθξε, λα κελ είρα θαιφ θιίκα κέζα ζηε δνπιεηά, θαη λα κε επεξέαδε φιν 

απηφ ζηε δνπιεηά κνπ. 

-Έρεηο αθνχζεη θάπνην πεξηζηαηηθφ, απφ θάπνηνλ γλσζηφ ζνπ, ή απφ νπνπδήπνηε, φπνπ 

έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην; 
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-ρη.  

-Παξ‟ φια απηά, εζχ ην θνβάζαη. 

-Ναη. 

Πνπ ην βαζίδεηο απηφ; 

-Με φια απηά ηα ζρφιηα πνπ αθνχσ γεληθά γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο, γηα απηφ. 

-Πηζηεχεηο δειαδή, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο άκα ηνπο ην έιεγεο ζα ήηαλ αξλεηηθή; 

-Ναη, λαη. 

-Θα πξνηηκνχζεο, παξ‟ φια απηά, λα ήζνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο ζηε δνπιεηά ζνπ 

ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη λα κε ρξεηαδφηαλ λα ην θξχβεηο; 

-Ναη. Αλ ήκαζηαλ ζε κηα άιιε θνηλσλία θαη κπνξνχζα λα ην θάλσ, ζα ην έθαλα. 

-πνπ ηη δηαθνξεηηθφ ζα είρε απηή ε θνηλσλία; 

-ηη ζα απνδερφληνπζαλ ηνπο νκνθπιφθηινπο σο θάηη ην θπζηνινγηθφ, θαη φρη σο θάηη ην 

αθχζηθν, φπσο ην ζεσξνχλ απηνί, θαη ην αλψκαιν πνπ ην απνθαινχλε. Απηφ. 

-Άξα, ηνπο έρεηο αθνχζεη λα ην απνθαινχλ κε απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο; 

-Ναη, λαη. 

-Πηζηεχεηο φηη ην λα θξχβεηο ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, επεξεάδεη θάπσο ηελ 

επίδνζή ζνπ ζην επάγγεικα απηφ; 

-ρη.  

-Νηψζεηο πσο ην λα κε κνηξάδεζαη ην φηη είζαη νκνθπιφθηινο κε άιια άηνκα ζηε 

δνπιεηά ζνπ, έρεη θάπνηα επηξξνή ζηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείο απφ ηε δνπιεηά ζνπ; 

-ζν λαη λαη λαη. Αλ ην ήμεξαλ θαη άιια άηνκα, ζα ηνπο έιεγα ηα πξνβιήκαηα πνπ κε 

απαζρνινχλε, ζα κνπ δίλαλ ζπκβνπιέο, ζα ήκνπλ θαη πην άλεηνο καδί ηνπο. Ναη. Σελ 

επεξεάδεη.  

-Θεσξείο φηη ην λα θξχβεηο πσο είζαη νκνθπιφθηινο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ, έρεη 

θάπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή; 
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-Ναη. Γε ζα κπνξνχζα…εεε…σρ, ηψξα θφιιεζα. 

-Γε πεηξάδεη, κελ αγρψλεζαη. 

-Δεε, λαη, ην μέξσ, δελ… Δπαλαιακβάλεηο ιίγν ηελ εξψηεζε; 

-Φπζηθά. Αλ ην γεγνλφο φηη θξχβεηο πσο είζαη νκνθπιφθηινο ζηε δνπιεηά ζνπ, έρεη 

θάπνηεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή.  

-Ναη, γηαηί ζα κπνξνχζα θαη κε απηά ηα άηνκα απφ ηε δνπιεηά λα βγαίλνπκε θαη παξα 

έμσ απφ ηε δνπιεηά, λα θάλακε πεξηζζφηεξε παξέα. Απηφ. 

-Πνπ ηψξα δελ θάλεηε; 

-ρη, δελ θάλνπκε, ιφγσ απηνχ. 

-Παξ‟ φια απηά δελ αηζζάλεζαη λα είζαη πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλνο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπ ζνπ. 

-ρη. 

-Γεληθφηεξα ζεσξείο φηη ππάξρεη κηα κνξθή δηάθξηζεο απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια 

άηνκα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο; 

-Γε ην έρσ δήζεη εγψ απηφ γηα λα ζνπ πσ, αιιά πηζηεχσ πσο λαη, ζα ππάξρεη δηάθξηζε. 

-Γηα πνην ιφγν ην πηζηεχεηο; 

-Λφγσ ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο. Σν πηζηεχνπλ, φπσο ζνπ είπα θαη πξηλ, θάηη ην 

δηαθνξεηηθφ, γηα απηφ δε ζα ζέινπλε… ζα ραιάζνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο, ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, αλ ζα έρνπλ θάπνην νκνθπιφθηιν άηνκν, γηα απηφ. 

-Θεσξείο φηη ζε θάπνηα επαγγέικαηα είλαη, ίζσο, πεξηζζφηεξν εχθνιν γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο; 

-Γε ην λνκίδσ. Σν ίδην ζα ήηαλ… αλαιφγσο θηφιαο ηε δνπιεηά. 

-πσο; 

-πσο φηαλ ζα πάκε ζε κηα θαθεηέξηα, δε ζα είραλ θαλέλα απνιχησο ζέκα, ζε κηα 

εηαηξία πνιπεζληθή πηζηεχσ ζα είραλε.  



187 
 

-Χξαία, απηά ήζεια λα ζε ξσηήζσ, δε μέξσ αλ ζεο λα πξνζζέζεηο εζχ θάηη. 

-ρη. 

-Σφηε ηειεηψζακε, ζε επραξηζηψ πνιχ. 

 

Μηράιεο (26 εηώλ, ππάιιεινο supermarket, θάηνηθνο εκηαζηηθήο πεξηνρήο) 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο ιηγάθη κε ηη αζρνιήζεθεο ζηε πεξηνρή πνπ έκελεο; 

-Λνηπφλ, ηειείσζα καζεκαηηθφ θαη κεηά ηειείσζα έλα κεηαπηπρηαθφ ηεο ηαηξηθήο 

„‟νπηηθή θαη φξαζε‟‟… απηά. 

-Χξαία, θαη ε δνπιεηά ζνπ κε ηη είρε λα θάλεη; 

-Ήηαλε ζε έλα super market. Δηαηξία αο πνχκε, γηαηί είλαη κεγάιν θαηάζηεκα εθεί. 

-Πφζν θαηξφ έκεηλεο εθεί; 

-ην ζχλνιν πέληε ρξφληα, κε κία δηαθνπή ελδηάκεζα, φηαλ έθπγα Erasmus, πνπ 

ζηακάηεζα, θαη κεηά πνπ γχξηζα, γηα έλα εμάκελν… δειαδή είρα δηαθνπή έλα ρξφλν. 

Καη κεηά μαλα μεθίλεζα φηαλ κπήθα ζην κεηαπηπρηαθφ. 

-Γηα πνην ιφγν επέιεμεο απηήλ ηελ αζρνιία; 

-Μνπ ηελ πξφηεηλε έλαο θίινο κνπ, ν νπνίνο ζα ζηακαηνχζε θαη εγψ έςαρλα δνπιεηά 

εθείλε ηελ πεξίνδν, θαη πήγα εθεί θαη… 

-Καη έκεηλεο επραξηζηεκέλνο; 

-Ναη. 

-Χξαία, εθεί δνχιεπεο κφλνο ζνπ ή είρεο θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο; 

-Γνχιεπε θαη ν ηδηνθηήηεο, αιιά είρα θαη ζπλαδέιθνπο. 

-Πνηα ήηαλ ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνλ ηδηνθηήηε; 
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-Πάξα πνιχ θαιή θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνλ ηδηνθηήηε. Κπξίσο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ζπλελλννχκαζηαλ θαιχηεξα απφ φηη κε ηνλ ηδηνθηήηε, αιιά λαη.. θαιά ζε 

γεληθέο γξακκέο.  

-Ήζνπλ επραξηζηεκέλνο, δειαδή, απφ απηήλ ηελ ζρέζε; 

-Nαη, λαη. 

-Γλσξίδαλε γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζνπ; 

-Ο ηδηνθηήηεο θαη εξγνδφηεο κνπ λαη. Καη νη ζπλάδειθνί κνπ, φρη φινη, έλαο κφλν, ηψξα 

ζην ηέινο. 

-Πφζνη ήηαλε νη ζπλάδειθνί ζνπ; 

-Πφζνη ήηαλε ζηαζεξνί ή θαη πφζνη αιιάμαλε; 

-Με πφζνπο δνχιεπεο εζχ ζπλήζσο; 

-Α, κφλνο κνπ δνχιεπα, αιιά αιιάδακε βάξδηεο. Γειαδή ζρφιαγα εγψ θαη εξρφηαλε 

άιινο. Ή κνηξάδακε ηηο κέξεο. Καη ζπλήζσο, φηαλ πήγαηλα ήκνπλα κε ηνλ ηδηνθηήηε, 

κεηά έθεπγε, έκελα κφλνο κνπ φιν ην απφγεπκα κέρξη λα ηειεηψζεη ε βάξδηα θαη κεηά 

εξρφηαλε θαη κε άιιαδε. 

-Θεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη ηε ζρέζε ζνπ κε ηνλ ηδηνθηήηε ην γεγνλφο φηη είζαη 

νκνθπιφθηινο; 

-ίγνπξα, γηαηί ήηαλε πνιχ πην αλνηρηφο κε κέλα. ηελ αξρή ππήξμε θαη κία δηάζεζε 

θιεξη απφ κεξηάο ηνπ, απέλαληί κνπ. Δγψ δελ αληαπνθξίζεθα πνηέ, γηαηί ρσξίδσ 

ζπλήζσο ηα επαγγεικαηηθά απφ ηα πξνζσπηθά θαη δελ ήζεια λα ηα κπιέμσ. Δ, θαη λαη.. 

ην πήξε είδεζε, φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα εμειηρζεί απηφ ην πξάγκα, νπφηε 

ζηακάηεζε, κέρξη ηψξα, ιίγν πξηλ θχγσ, πνπ έγηλε πνιχ πην έληνλν απηφ. Με κία παχζε 

ηεζζάξσλ ρξφλσλ, ζην ηέινο έγηλε πάξα πνιχ έληνλν, αιιά πάιη δελ ππήξμε εμέιημε. 

-Θεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζνπ; 

-Ο ζεμνπαιηθφο κνπ πξνζαλαηνιηζκφο; 
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-Ναη. 

-ρη, θαζφινπ. 

-Έρεηο, κήπσο, πξνζέμεη, ζε απηή ηε δνπιεηά ή ζε θάπνηα άιιε, θάπνηα ηδηαίηεξε 

ζπκπεξηθνξά απφ ζπλαδέιθνπο ζνπ, γηα απηφ ην ιφγν; 

-ρη, θακία. Γελ ήμεξαλ θηφιαο. Γελ μέξσ πφζν κπακ θάλεη, αιιά δελ ήμεξαλ. Γελ είραλ 

ξσηήζεη πνηέ. Καη κε ηνλ ηειεπηαίν, ήηαλ πνιχ αλνηρηφκπαιν άηνκν, δελ ππήξρε θάηη… 

-Άξα, νχηε ζηηο πξνεγνχκελεο δνπιεηέο ζνπ είρεο κηιήζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ; 

-ηηο πξνεγνχκελεο…. ε κία κφλν. 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο ιίγν γηα απηή; 

-ην (φλνκα αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ), ζηελ πφιε πνπ θαηάγνκαη, φηαλ είρα ηειεηψζεη 

ηελ Σξίηε ιπθείνπ… 

-Ναη… 

-Σφηε ππήξρε απηφ ην θαηάζηεκα, έθιεηζε κεηά. 

-Α, απηφ ζθεθηφκνπλα. (γέιηα) 

-Ναη, ππήξρε. Δγψ δνχιεςα ζηα δεθαεθηά εθεί. Γηαηί είκαη ηνλ Ννέκβξην, νπφηε δελ 

ήκνπλα ελήιηθνο αθφκα. Καη ήμεξε ν manager κνπ γηα κέλα. πνπ εγψ είρα θαηαιάβεη 

γηα απηφλ. 

-Ο νπνίνο ήηαλε επίζεο νκνθπιφθηινο; 

-Ναη. Γελ ήηαλε ηδηνθηήηεο, ήηαλε manager. Καη λαη, κε εθείλνλ ηα πξάγκαηα 

πξνρψξεζαλ ιίγν πεξηζζφηεξν ε αιήζεηα είλαη. Δθεί έκπιεμα ηα επαγγεικαηηθά κε ηα 

πξνζσπηθά. Αιιά ήκνπλα θαη δεθαεθηά, δελ είρα ηελ σξηκφηεηα λνκίδσ λα ηα μερσξίζσ.   

-Άξα επίζεο νη ππφινηπνη ζπλάδειθνί ζνπ δελ γλψξηδαλ; 

-Ναη. 

-Πηζηεχεηο φηη ν κηζζφο ζνπ θαη γεληθφηεξα νη απνδνρέο ζνπ, έρνπλ επεξεαζηεί απφ ην 

γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 
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-ρη. Καζφινπ. Ίζα ίζα. 

-Έρεηο αθνχζεη θάπνην άζρεκν, ή ππνηηκεηηθφ ζρφιην ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ηε δνπιεηά κέζα; 

-Ναη. 

-ρη. 

-ηελ ησξηλή ζνπ δνπιεηά ή ζε θάπνηα πξνεγνχκελε. 

-ρη, φρη. 

-Έρεηο ληψζεη πνηέ πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ιφγσ απηνχ; 

-Λφγσ απηνχ φρη. Έρσ ληψζεη πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο, αιιά γηα άιινπο ιφγνπο. 

Λφγσ απηνχ, φρη. 

-Σειείσο άζρεηνπο ιφγνπο απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-Ναη. Ναη, λαη, λαη. 

-ε έρεη θάλεη πνηέ θάπνηνο λα ληψζεηο άζρεκα γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ζηελ ησξηλή ζνπ εξγαζία ή ζε θάπνηα ζην παξειζφλ; 

-ε εξγαζία… ζηελ ησξηλή φρη. Οχηε ζε θάπνηα ζην παξειζφλ. Δπηπρψο φρη. 

-Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο, ήηαλ κηα εχθνιε ή δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ζέλα; 

-Γηα ηελ ηειεπηαία κνπ εξγαζία; 

-Γεληθά.  

-Γελ ήηαλ θαη ηφζν δχζθνιε. Γηφηη πήγα, κε είδαλε, κε πήξαλε. Οπφηε δελ δπζθνιεχηεθα 

θαη πνιχ. Δληάμεη, έςαρλα πξηλ… πξηλ ηα πέληε ρξφληα πνπ κε πήγε ν θίινο κνπ εθεί, 

έςαρλα γηα θάπνην δηάζηεκα, φρη θαη θαλαηηθά, έιεγα φηη ζέισ λα δνπιέςσ, 

ςηινθνίηαδα. Αιιά κφιηο πήγα εθεί κε δέρηεθαλ. Γελ ήηαλ… πήγα θαη μεθίλεζα λα 

δνπιεχσ, δελ είλαη φηη πεξίκελα λα κνπ απαληήζεη ή ην νηηδήπνηε. 

-Τπάξρεη θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξε ή θάηη πνπ ζε δηεπθφιπλε; 
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-ίγνπξα ην φηη ήηαλ θαη εθείλνο νκνθπιφθηινο κε δηεπθφιπλε, δηφηη ακέζσο έλησζα πην 

άλεηα. Σψξα λα κε δπζθφιεςε… ηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνλ ζεμνπαιηθφ κνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή γεληθφηεξα; 

-Καη ζηελ εχξεζε εξγαζίαο.  

-Α, θαη ζηελ εχξεζε. Κάηη λα κε δπζθφιεςε… φρη, γηαηί δελ έςαρλα θαη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Ήζεια λα βξσ δνπιεηά, δελ έςαρλα πάλσ ζην αληηθείκελφ κνπ λα πσ φηη 

ζα ςάμσ κφλν εθεί, θαη αλ δε βξσ, ηίπνηα. Οπφηε φρη ηδηαίηεξα. 

-Θεσξείο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη θάπσο απηή ηε 

δηαδηθαζία; 

-Δχξεζε εξγαζίαο; 

-Ναη. 

-ρη ηδηαίηεξα. ρη ηδηαίηεξα. Απιά ίζσο, αλ θνίηαδα αο πνχκε λα δνπιέςσ ζε 

θαθεηέξηα, ζα θνίηαδα λα πάσ ζε κηα gay friendly θαθεηέξηα ζηε πφιε πνπ έκελα γηα λα 

δεηήζσ δνπιεηά, πνπ ζα ήηαλ θαη πην εχθνιν θαη ζα ήηαλ θαη επεξεαζκέλν απφ ην 

ζεμνπαιηθφ κνπ πξνζαλαηνιηζκφ. Αιιά δε ρξεηάζηεθε, νπφηε… 

-Θεσξείο φηη ην λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά, ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, είλαη πην δχζθνιν αλ 

είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο; 

-Γπζηπρψο, θαη ιέσ δπζηπρψο, αλ ε νκνθπινθηιία θαίλεηαη, ηφηε λαη. Γειαδή αλ είλαη 

ζειππξεπήο ή αλ ληχλεηε πην έμαια απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ. Κπξίσο ζηελ 

Διιάδα, γηαηί γηα ηελ Διιάδα κηιάκε. ην εμσηεξηθφ φρη ηφζν. Άξα πηζηεχσ πσο λαη, 

απφ απηά ηα πξάγκαηα πνπ είπα, λαη. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη κνπ είπεο φηη μέξεηο πσο ην αθεληηθφ ζνπ είλαη νκνθπιφθηιν. 

Γλσξίδεηο θάπνην άιιν άηνκν πνπ είλαη; 

-Μεο ηελ εξγαζία; 

-Nαη. 

-Γλσξίδσ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη, αιιά δελ ην έρεη παξαδερηεί. Σψξα δε μέξσ… απηφ. 

Γελ ην έρεη παξαδερηεί επίζεκα. Αιιά ζα κπνξνχζε λα ήηαλε. 
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-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζην επάγγεικά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην, ή παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-ρη. 

-Έρεηο πνηέ ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-Με ηνλ ηδηνθηήηε κφλν, ν νπνίνο είλαη, θαη κε ηνλ ηειεπηαίν ππάιιειν ν νπνίνο 

γλσξίδεη γηα κέλα. Καη κέρξη εθεί, κε άιινλ ππάιιειν φρη. 

-Καη πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο; 

-Γηα ηα δηθαηψκαηα; 

-Ναη. 

-ηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη φπσο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη, ηζάμηα, ρσξίο 

δηαθξίζεηο. Απηφ, λαη… δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο δηαθνξάο, λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ.  

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-Δπαλέιαβε ζε παξαθαιψ.  

-Θεσξείο φηη ζηε δνπιεηά πνπ ήζνπλα εζχ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, είλαη πην 

εχθνιν, πην δχζθνιν ή δηαθνξεηηθφ κε θάπνην ηξφπν απφ φηη αλ δνχιεπε ζε θάπνην άιιν 

επάγγεικα; 

-ίγνπξα, γηαηί έρεη άιιε αληηκεηψπηζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο είλαη θαη εθείλνο 

νκνθπιφθηινο, νπφηε έλα νκνθπιφθηιν άηνκν ην αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά. 

Γηαθνξεηηθά κε ηελ άπνςε φηη είλαη θαη εθείλνο πην άλεηνο καδί ηνπ θαη κπνξεί αλ 

ιεηηνπξγεί.. λα ηνπ πεη θάπνηα πξάγκαηα πην ειεχζεξα. Αθφκα θαη λα δεζεί πεξηζζφηεξν 

καδί ηνπ. Απφ ην πην απιφ, λα κπεη έλαο σξαίνο πειάηεο θαη λα ην ζρνιηάζεη, νπφηε φζνλ 

λα λαη, ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα απφ θάπνηνλ πνπ είλαη straight θαη δε ζα 

κπνξέζεη λα.. 
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-ην επάγγεικα σο επάγγεικα; Αλεμάξηεηα, αο πνχκε, απφ ην αθεληηθφ ζνπ; ε ζρέζε, 

δειαδή, κε άιια επαγγέικαηα φπσο,.. 

-Α, φρη. Καηάιαβα πσο ην ελλνείο. ρη, δελ έρεη θάπνηα δηαθνξά. 

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικα απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηελ 

επαγγεικαηηθή ζνπ εμέιημε ην γεγνλφο φηη είζαη νκνθπιφθηινο; 

-Βεβαίσο. 

-Λφγσ ηνπ ηδηνθηήηε; 

-Ναη, λαη. Λφγσ ηνπ ηδηνθηήηε. 

-Άξα ζεηηθά ζα έιεγεο; 

-Δ, λαη ζεηηθά. Βαζηθά φρη πάληα ζεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, αλ εγψ ηφηε είρα ελδψζεη, 

ζίγνπξα νη ζρέζεηο ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξεο θαη ζα… εμέιημε, δε κπνξείο λα έρεηο θαη 

θάπνηα εμέιημε ζε απηή ηε δνπιεηά. Γηφηη είζαη πσιεηήο, δε κπνξείο λα γίλεηο 

δηεπζπληήο, δελ είλαη ηέηνην ζηπι. Αιιά ζίγνπξα ζα είρεο θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ρξεκαηηθή, αζθάιεηα, γηαηί δελ είρα θαη αζθάιεηα φζα ρξφληα δνχιεπα, πνηέ. Αλ φκσο 

απηφ πήγαηλε ζηξαβά, αλ είρα ελδψζεη θαη απηφ ζηξάβσλε, ζίγνπξα δε ζα είρα απηή ηε 

δνπιεηά πηα. Γηαηί έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθδηθεηηθνχ αηφκνπ ν ηδηνθηήηεο, γλσξίδσ 

απφ άιια πεξηζηαηηθά. 

-Θεσξείο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ 

ρψξνπ πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-ρη, 

-Μήπσο ζεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο, ηεο πφιεο πνπ 

απνθάζηζεο λα αλαδεηήζεηο δνπιεηά; 

-ρη, νχηε απηφ. 

-Μνπ είπεο φηη νη ζπλάδειθνί ζνπ ζηα πξνεγνχκελα επαγγέικαηα δελ γλψξηδαλ γηα ην 

ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ. Τπάξρεη θάπνηνο ιφγνο πνπ απνθάζηζεο α κε ην 

κνηξαζηείο απηφ καδί ηνπο;  
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-Σφηε, ζηα δεθαεθηά, πνπ δνχιεπα ζε εθείλν ην θαηάζηεκα λαη, εδψ εγψ ν ίδηνο δελ ην 

είρα απνδερηεί θαιά θαιά. Πψο λα ην κνηξαζηψ κε ζπλαδέιθνπο; ηηο κεηέπεηηα 

εξγαζίεο δελ έηπρε.. δελ είλαη φηη ληξάπεθα γηα απηφ. Γελ έηπρε. Γελ ήξζε ζηε ζπδήηεζε. 

Γε ζα ζνπ πσ „‟Γεηα, κε ιέλε Μηράιε, είκαη gay‟‟. Αιιά αλ εξρφηαλ ζηε ζπδήηεζε, λαη. 

Γειαδή ν ππάιιεινο ν ηειεπηαίνο, έκαζε γηαηί θάηη είπε ζηε ζπδήηεζε θαη ην είπα. Με 

ηνπο άιινπο ππαιιήινπο δελ είρε εηπσζεί πνηέ θάηη, δελ ην είρακε ζπδεηήζεη. Οπφηε δελ 

είρα πεη θάηη. 

-Πηζηεχεηο φηη ε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ αλ ηνπο έιεγεο θάηη ζα ήηαλ θαιή, 

θαθή, νπδέηεξε; 

-Οπδέηεξε πηζηεχσ ζα ήηαλε. Οχηε θξχν νχηε δέζηε. Βέβαηα πνηέ δε μέξεηο κέρξη λα ην 

πεηο θαη λα δεηο ηελ αληίδξαζε. Αιιά πηζηεχσ φηη ζα ήηαλε νπδέηεξε, δειαδή ήηαλε 

πνιχ cool παηδηά φινη. Αθφκε θαη, επεηδή δε δνπιεχσ πάληα κε παηδηά, θαη κία 

ζπλάδειθφο κνπ παιαηφηεξα ήηαλε εμήληα ρξνλψλ. Αιιά αθφκα θαη ζε απηή, γηαηί ήηαλε 

πνιχ cool ηππάθη γηα εμήληα ρξνλψλ γπλαίθα, δε ζα είρε ζέκα. Γειαδή ζθέςνπ ηελ είρα 

ζπλαληήζεη ζην δξφκν, πξηλ πάσ ζην pride ζην Ζξάθιεην θαη ηεο είπα πεγαίλσ ζην 

pride, θαη κνπ ιέεη „‟α, λαη, είρε εθεί σξαίν θφζκν, σξαία παηδηά, ρακνγειαζηά‟‟, ηεο 

ιέσ „‟βεβαίσο, ειάηε θαη εζείο άκα ζέιεηε‟‟, αιιά είρε δνπιεηά θαη δελ κπνξνχζε λα 

έξζεη. Οπφηε λαη, δελ… 

-Καηάιαβα. Άξα είρεο δνπιέςεη θάπνηα ζηηγκή ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ζπλάδειθνί 

ζνπ δε γλψξηδαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηψξα ζε έλαλ πνπ 

γλψξηδαλ. Θεσξείο φηη ηψξα πνπ γλσξίδαλε, έρεη επεξεάζεη θάπσο πην ζεηηθά ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλάο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-Ναη ακέ. Σελ πνηφηεηα ηνπ ρξφλνπ λαη, ζίγνπξα. Γηαηί φηαλ ληψζεηο νηθεία ζε έλα 

πεξηβάιινλ, παο θαη ρσξίο λα έρεηο δνπιεηά γηα λα δεηο ην θίιν ζνπ πνπ δνπιεχεη εθεί 

πέξα θαη λα ηα πείηε, κπίξη κπίξη, κπίξη κπίξη… Αλ ήκνπλ πην ζθηγκέλνο, απιά δε ζα 

πέξλαγα  λα θάηζσ κε ηα παηδηά πνπ δνπιεχνπλ εθεί θαη λα ηα πνχκε. 

-Άξα ληψζεηο πην επράξηζηα; 

-Ναη, ζίγνπξα. 



195 
 

-Θεσξείο φηη ην ίδην απηφ γεγνλφο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επραξίζηεζε πνπ αληιείο απφ 

ηε δνπιεηά ζνπ; 

-Ναη, ζίγνπξα. Δθφζνλ ληψζσ πην νηθεία θαη πην άλεηα. 

-Θεσξείο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηε δνπιεηά ζνπ; 

-ρη. ρη, θαζφινπ. Δίηε μέξνπλ, είηε δε μέξνπλ, εγψ ζα πξνζπαζνχζα γηα ην θαιχηεξν 

ζηε δνπιεηά κνπ, νπφηε δελ έρεη ζεκαζία. 

-Γεληθφηεξα, ζεσξείο φηη ππάξρεη θάπνηα κνξθή δηάθξηζεο ή θαη παξελφριεζεο απέλαληη 

ζηνπο νκνθπιφθηινπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα; 

-Γεληθά; Ναη πηζηεχσ φηη αιινχ ζα ππάξρεη ζίγνπξα. Καη θπξίσο ζηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ απηνχ κέζα ζηελ εξγαζία. ίγνπξα ζα δεηάεη θάηη παξαπάλσ ν εξγνδφηεο. Σψξα 

γηα δηάθξηζε, γηαηί είπεο δηάθξηζε θαη εγψ ην πήγα αιινχ, πάιη ζίγνπξα, αλ καζεπηεί 

θάηη πνιινί ζα αληηδξνχλ ξαηζηζηηθά απέλαληη ζην εθάζηνηε άηνκν. 

-Έρεηο εζχ θάπνηα πξνζσπηθή εκπεηξία, έρεηο αθνχζεη θάηη, γηα πνην ιφγν ην πηζηεχεηο 

απηφ; 

-Γελ έρσ αθνχζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, αιιά ην πηζηεχσ γηαηί, ιφγσ ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία, είκαη ζίγνπξνο φηη ζε θάπνηα 

επαγγέικαηα θαη ζε θάπνηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θάπνηα νκνθπιφθηια άηνκα ζα 

αληηκεησπίδνληαη ξαηζηζηηθά θαη πφζν κάιινλ ζα ηνπο ζηεξνχηαλ ην δηθαίσκα λα 

εξγαζηνχλε θαη αλ ήηαλε αλνηρηά θαη είραλε παξαδερηεί απφ ηελ αξρή ην ζεμνπαιηθφ 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Καιψο ή θαθψο ζα πξνηηκνχζαλ έλα straight άηνκν, παξά έλα 

νκνθπιφθηιν.  

-Μνπ είπεο ζε θάπνηα επαγγέικαηα, ζεσξείο φηη θάπνηα επαγγέικαηα θξίλνπλ πην 

απζηεξά ηνπο νκνθπιφθηινπο απφ φηη θάπνηα άιια; 

-ίγνπξα. Αλ παο λα δνπιέςεηο ζε έλα θνκκσηήξην θαη νκνθπιφθηινο λα είζαη, ίζα ίζα.. 

θαιχηεξα. Αλ παο λα θηηάρλεηο λχρηα, ζίγνπξα. Σψξα αλ παο λα γίλεηο ππξνζβέζηεο ή 

αζηπλνκηθφο ή ζηξαηησηηθφο, έλζηνινη θπξίσο… θπξίσο απηά ηα επαγγέικαηα, ηψξα ζε 

άιια ηη λα ζνπ πσ, δηθεγφξνο δνπιεχεηο θαη αλεμάξηεηα δελ είλαη φηη ζα επεξεάζεη ζε 

θάηη. Αιιά ην λα είζαη ζε κία εηαηξία κεγάιε κε άιιν θφζκν κέζα. Πνπ θπξίσο απηφ 
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εμαξηάηαη απφ ην δηεπζπληή.. φρη ην δηεπζπληή, απηφλ πνπ πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ. 

Ση αληηιήςεηο έρεη, ηη κπαιφ έρεη, πφζν αλνηρηφο είλαη θαη ηα ινηπά. Αιιά ζίγνπξα ζε 

θάπνηα επαγγέικαηα είλαη πην αλνηρηνί νη νκνθπιφθηινη απφ φηη ζε θάπνηα άιια.  

-Σέιεηα. Απηά ήζεια λα ζε ξσηήζσ, ζε επραξηζηψ πνιχ. 

 

πύξνο (25 εηώλ, ππξνζβέζηεο, θάηνηθνο αζηηθήο πεξηνρήο) 

- Αζρνιείζαη κε θάηη απηή ηελ πεξίνδν. 

-Ναη, δνπιεχσ ζηελ ππξνζβεζηηθή. 

-Θέιεηο λα κνπ πεηο ιίγα ιφγηα γηα απηφ; Γηα ηε δνπιεηά ζνπ. Πφζν θαηξφ αζρνιείζαη κε 

απηή, αλ είζαη επραξηζηεκέλνο… 

-Πεξίπνπ ηξία ρξφληα. Δίκαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά κνπ, κνπ αξέζεη απηφ πνπ 

θάλσ. Γεληθά, κνπ αξέζεη λα βνεζάσ ηνλ θφζκν… θαη είλαη έλα επάγγεικα ην νπνίν 

είλαη δχζθνιν. 

-Απηφ ήζειεο λα θάλεηο απφ πάληα; Ήηαλ απηφ πνπ επέιεμεο επεηδή ήζειεο; 

-ρη, πξνήιζε κεηά.  

-Αιιά είζαη επραξηζηεκέλνο απφ απηφ; 

-Ναη, είκαη επραξηζηεκέλνο.  

-Αλ κπνξνχζεο λα αιιάμεηο θάηη ζε απηφ, ζα ην έθαλεο; 

-Να αιιάμσ θάηη, δειαδή; 

-ε νπνηαδήπνηε πηπρή ηνπ επαγγέικαηφο ζνπ, θάηη πνπ ζα ήζειεο λα είλαη δηαθνξεηηθφ. 

-Καη ζην σξάξην αο πνχκε..; 

-Ναη, νπνπδήπνηε. 

-Ναη. Δε, απηφ πνπ ζα άιιαδα είλαη λα κπνξνχζα λα πξνρσξήζσ παξαπέξα θαη λα 

εμειηρζψ ζε θάηη θαιχηεξν. 
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-Γειαδή; ε ηη ζα ήζειεο λα εμειηρζείο; 

-Να πάσ ζηε ζρνιή αμησκαηηθψλ. 

-Χξαία. ην πεξηβάιινλ ηψξα ηεο δνπιεηάο ζνπ… Ζ ζρέζε ζνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζνπ είλαη θαιή; 

-Ναη, κηα ραξά.  

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε ζρέζε πνπ έρεηε δειαδή; 

-Ναη. 

-Οη ζπλάδειθνί ζνπ, γλσξίδνπλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ; 

-ρη. 

-Έρεηο επηιέμεη εζχ λα κελ ηνπ ζην πεηο; 

-Ναη, έρσ επηιέμεη λα κε ηνπο ην πσ, δηφηη δε ρξεηάδεηαη. 

-Γηαηί ζεσξείο φηη δε ρξεηάδεηαη; 

-Δ, δε ρξεηάδεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ ηνκέα, λα γλσξίδεη ν άιινο ηη θάλσ ζην δηθφ 

κνπ θνκκάηη.  

-Καηάιαβα. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο ηψξα… ήηαλ κηα εχθνιε ή 

δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ζέλα; 

-Δχθνιε. 

-Τπάξρεη θάηη πνπ ζε δπζθφιεςε, θάηη πνπ ζε δηεπθφιπλε;  

-Γηα ηελ εχξεζε; 

-Ναη. 

-Δ, φρη… γεληθά ήηαλ εχθνιε, δελ είρα θάπνην ζέκα. 

-ην ρψξν πνπ εξγάδεζαη, γλσξίδεηο άιια νκνθπιφθηια άηνκα; 

-ρη, δε λνκίδσ λα ππάξρεη άιινο. 
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-Έρεηο αθνχζεη πνηέ ζηε δνπιεηά ζνπ θάπνην άζρεκν ζρφιην ή έρεηο παξαηεξήζεη θάπνηα 

άζρεκε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε νκνθπιφθηια άηνκα γεληθά; 

-Ναη, έρσ παξαηεξήζεη. Αιιά δελ έρσ δψζεη ζεκαζία γεληθά. 

-Κάπνην ζρφιην, θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά; 

-ρφιην έρνπλε θάλεη. 

-Θέιεηο λα κνπ θέξεηο θάπνην παξάδεηγκα.  

-Παξάδεηγκα πεξλνχζε θάπνηνο, θαη ήηαλ θάπσο… θάπσο ληπκέλνο, θάπσο  είρε ληπζεί 

παξάμελα θαη ην ζρνιηάζαλε. Μεηά πεηάρηεθε έλαο θαη είπε φηη „‟φηη ζέιεη θάλεη ζην 

θξεβάηη ηνπ‟‟, δε κπνξεί δειαδή ν άιινο λα κπεη… λα κπεη λα επεξεάζεη ηε δσή ηνπ 

άιινπ, ηη ζα θάλεη ζην θξεβάηη ηνπ. 

-Γειαδή είπαλε θάπνηα άζρεκα ή ίζσο ππνηηκεηηθά πξάγκαηα γηα απηφλ; 

-ρη, δελ είπαλ… πέξαζε.. ήηαλ πεξαζηηθφο απιά, δελ ήηαλ φηη ηνλ γλσξίδαλε Face to 

face δειαδή.. 

-Ναη, αιιά ζρνιίαζαλ θάηη άζρεκν; 

-Ναη, θαη θαιά πσο είλαη έηζη απηφο θαη ηέηνηα… 

-Δζέλα απηφ ζε πείξαμε; 

-ρη ηδηαίηεξα. Γε κε πείξαμε, γηαηί θη εκέλα δε κνπ αξέζεη γεληθά λα δείρλσ έμσ, λα 

πξνθαιψ δειαδή, ην ηη είκαη. 

-ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, εζχ πψο αληέδξαζεο; ρνιίαζεο θάηη, δε ζρνιίαζεο 

ηίπνηα, δελ έδσζεο ζεκαζία; 

-Γελ έδσζα ζεκαζία. πκθψλεζα θη εγψ θαη θαιά, γηα λα κε θαλεί θάηη.. απηφ. 

-Μάιηζηα. Έρεηο πνηέ ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία 

γεληθά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ νκνθπιφθηισλ; 

-ρη, δελ έρνπκε ζπδεηήζεη, δελ έρνπκε κπεη πνηέ ζε απηφ ην θνκκάηη απφ φηη ζπκάκαη… 

Απιά… φρη, φρη. 
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-Πηζηεχεηο φηη γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε απηφ ην ζέκα; 

-Ζ ζηάζε ηνπο; Απηψλ; 

-Ναη. Οη ηδέεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε απηφ. 

-Οη ηδέεο πνπ έρνπλ είλαη.. θπκαίλνληαη κε ην θαζέλα. Γειαδή θάπνηνη απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο δε ηνπο ελδηαθέξεη, θάπνηνη είλαη, ηνπο λνηάδεη, δειαδή, γηα πνην ιφγν λα 

ππάξρεη απηφ. Καη θαιά δελ είλαη θπζηνινγηθφ. Δλψ θαλνληθά ζα έπξεπε λα ππάξρεη.. λα 

ππάξρεη κία… λα κπνξείο λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά… απηφ. 

-Θεσξείο φηη ζην επάγγεικά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φηη ζε άιια επαγγέικαηα; 

-Γηαθνξεηηθφ; ρη. 

-Μήπσο είλαη πην εχθνιν ή πην δχζθνιν. Γειαδή αλ έρεη λα αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο θάπνηνλ αλ είλαη ζην επάγγεικά ζνπ.. 

-Γε παίδεη ξφιν. Ση ζρέζε έρεη; Γελ έρεη θάπνηα ζρέζε ζηε δνπιεηά ζνπ επάλσ ην αλ 

είζαη ή φρη. 

-Χξαία. Άξα πηζηεχεηο φηη είηε είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο ζην δηθφ ζνπ επάγγεικα είηε 

ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν, νη δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζα είλαη ίδηεο; 

-Οη δπζθνιίεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε επάγγεικα, αλάινγα θαη κε ην ηη θφζκν έρεη λα 

θάλεη θαη κε ην ηη κπνξεί λα παξέρεη. Αιιά ζε κέλα δελ έρεη λα θάλεη λνκίδσ. Γειαδή 

εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ αληηκεησπίζεη θάηη. 

-Πηζηεχεηο φηη ζηε δνπιεηά ζνπ, ην λα είλαη θάπνηνο νκνθπιφθηινο, επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλέιημε; 

-ρη, λνκίδσ φρη, φρη. Γελ έρεη λα θάλεη. Ζ δνπιεηά ζνπ δνπιεηά ζνπ. 

-Θεσξείο φηη ν ζεμνπαιηθφο ζνπ πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ 

ρψξνπ πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-Γειαδή; 

-Σν επάγγεικα πνπ επέιεμεο. 
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-Αλ έρεη επεξεάζεη ην επάγγεικά κνπ; ρη. 

-Μήπσο έρεη επεξεάζεη ηε ηνπνζεζία πνπ απνθάζηζεο λα εξγαζηείο; 

-ρη. 

-Μνπ είπεο φηη δελ έρεηο κηιήζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ γηα ην ζεμνπαιηθφ ζνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ.  

-ρη.  

-Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ έρεηο πάξεη απηή ηελ απφθαζε πνηνο ζεσξείο φηη είλαη; 

-ηη δε ζέισ… δε ζέισ λα μέξνπλ φινη γηα κέλα.  Απηφ.  

-Γηα πνην ιφγν δε ζέιεηο; 

-Γηα πνην ιφγν δε ζέισ; 

-Δλλνψ νη ζπλάδειθνί ζνπ δελ έρνπλ κνηξαζηεί καδί ζνπ θάηη πξνζσπηθφ ηνπο, θάπνηα 

ζρέζε πνπ έρνπλ, ή νηηδήπνηε; 

-Έρνπλε πεη, αιιά δε μέξσ ην πψο ζα ην πάξεη ν θαζέλαο θαη ην πνπ ζα πάεη. Γειαδή θαη 

θαιά, άκα θηάζεη θαη πξνρσξήζεη ζε θάπνην επίπεδν ζηε δνπιεηά ζνπ… 

-Αλεζπρείο γηα θάηη; Φνβάζαη γηα θάηη; Μήπσο ζρνιηαζηεί θάηη…; 

-ρη λα ζρνιηαζηεί. Γελ είλαη… ν θαζέλαο ην βιέπεη δηαθνξεηηθά. Μπνξεί αλ ην πάξεη 

„‟νθ, δε κε λνηάδεη‟‟, ν άιινο κπνξεί αλ ην ζρνιηάζεη θαη κεηά λα πάεη θαη πεξαηηέξσ θαη 

λα ζε αθνινπζάεη ζε φιε ηε πνξεία ζνπ.  

-Άξα απηή είλαη ε αλεζπρία ζνπ, γηα απηφ δε ην έρεηο κνηξαζηεί; 

-Ναη, λαη, λαη, λαη. 

-Πνηα ζεσξείο φηη ζα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ αλ ζα ηνπο ην έιεγεο; 

-Πνηα ζα ήηαλ…εεε, ζηελ αξρή κπνξεί λα ην παίξλαλ θάπσο παξάμελα. ρη φινη βέβαηα, 

αλάινγα ηνλ θαζέλα, έηζη; θάπνηνο κπνξεί λα ην ζρνιίαδε πεξαηηέξσ, λα ην… λα ην 

θνξφηδεπε ζε εηζαγσγηθά. Κάπνηνο κπνξεί λα έιεγε „‟νθ, εθφζνλ απηφ επηζπκείο λα 

θάλεηο ζηε δσή ζνπ, δηθαίσκά ζνπ λα ην θάλεηο‟‟, απηφ.  
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-Μάιηζηα. Πηζηεχεηο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληί ζνπ, ζα άιιαδε; 

-Ναη. Μπνξεί λαη ζε θάπνηνπο.  

-Με πνην ηξφπν; 

-Μπνξεί λα κε ζνπ δίλαλε πνιχ ζεκαζία, γηαηί λα ιέλε  „‟απηφο είλαη απηφ‟‟, ή λα κε… 

λα κελ είλαη φπσο ήηαλε πξηλ. Απηφ. 

-Μάιηζηα. Έρεηο ζθεθηεί πνηέ λα ην κνηξαζηείο καδί ηνπο; 

-ρη. Πξνο ην παξφλ φρη. Πξνο ην παξφλ φρη. Μπνξεί κεηά, κεηά απφ θάπνηα δηάξθεηα, 

πνπ ζα ηα γλσξίδσ πεξαηηέξσ, θάπνηα άηνκα απφ απηά, κπνξεί λαη, κπνξεί θαη λαη, φρη ζε 

φινπο φκσο. Αιιά θαη πάιη ζπάληα. Γε λνκίδσ. Γελ… απνθεχγσ γεληθά λα θάλσ παξέεο 

απφ ηε δνπιεηά γηα απηφ ην ιφγν. 

-Άξα απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έρεηο απνθαζίζεη λα κε θάλεηο ηφζε παξέα κε άηνκα απφ 

ηε δνπιεηά; 

-Ναη, λαη, λαη. 

-Πνηνο ζα ήηαλ έλαο ιφγνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζε θάλεη λα αιιάμεηο άπνςε θαη λα 

κηιήζεηο ζε θάπνηνπο ζηε δνπιεηά; 

-Αλ έβιεπα φηη… ζα έθαλα δειαδή πξψηα θάπνηεο ζπδεηήζεηο, θαη ζα έβιεπα φηη νθ, δελ 

ηνλ ελδηαθέξεη θαη είλαη πην ζεξκφο ζε απηή ηε θαηάζηαζε, κπνξεί θαη λα ην έιεγα, αιιά 

ζε  θάπνηα άηνκα, φρη ζε φια. 

-Πηζηεχεηο φηη ην λα θξχβεηο ην ζεμνπαιηθφ ζνπ πξνζαλαηνιηζκφ, έρεη επεξεάζεη θάπσο 

ηελ επίδνζή ζνπ ζηε δνπιεηά; 

-ρη. Δπεηδή δελ έρσ θαη παξέεο, δελ μέξνπλ γηα κέλα πνιιά πξάγκαηα, νπφηε γηα πνην 

ιφγν λα… φρη, δε κε έρεη επεξεάζεη. 

-Θεσξείο ίζσο φηη έρεη επεξεάζεη ηελ επραξίζηεζε πνπ παίξλεηο απφ ηε δνπιεηά ζνπ; 

-Γειαδή; 

-Γειαδή φηη ζα επραξηζηηφζνπλ πεξηζζφηεξν ην λα βξίζθεζαη ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ ή 

λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ άκα γλψξηδαλ νη ζπλάδειθνί ζνπ θαη άκα… 
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-ρη. Μα δελ είλαη.. δειαδή λα θάζνκαη λα κηιάσ γηα… φρη, φρη.   

-Πηζηεχεηο φηη ην λα θξχβεηο πσο είζαη νκνθπιφθηινο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζνπ ρψξν έρεη 

επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή; 

-ρη.  

-ηε δνπιεηά έρεηο δεη θάπνην πεξηζηαηηθφ ή έρεηο αθνχζεη έηζη θάπνην πεξηζηαηηθφ απφ 

θάπνηνλ γλσζηφ ζνπ φπνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζνπ ρψξν λα έρνπλ θεξζεί άζρεκα ζε 

νκνθπιφθηινπο; 

-ε άιιε δνπιεηά ελλνείο; 

-ηε δηθή ζνπ δνπιεηά. 

-ηε δηθή κνπ δνπιεηά φρη. Γελ έρεη… δελ έρσ αθνχζεη θάηη.  

-Παξ‟ φια απηά εζχ αλεζπρείο, θαη έρεηο έλα θφβν θαη δε ην έρεηο κνηξαζηεί, ελψ δελ 

έρεηο αθνχζεη θάηη, ή δελ έρεηο δεη έκπξαθηα θάπνηα… 

-Απηφ πνπ ζνπ είπα ζηελ αξρή. Πνπ ζρνιηάζαλε άζρεκα απηφ. 

-Άξα απιά θάπνηα ζρφιηα, ηα νπνία ζε έρνπλε θάλεη λα αηζζάλεζαη φηη ίζσο δελ είλαη ε 

θαηάζηαζε ηδαληθή. 

-Ναη.  

-Θεσξείο φηη ππάξρεη θάηη ην νπνίν αλ άιιαδε, γεληθφηεξα, ζα ζε έθαλε λα κπνξείο λα 

κνηξαζηείο απηή ηε πηπρή ζνπ πην εχθνια; 

-πσο ζνπ είπα, αλ θάπνηα άηνκα έβιεπα φηη ζέιαλε λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

γηα κέλα, ίζσο κπνξεί λα άιιαδε απηφ. 

-ηε δνπιεηά ζνπ, ππξνζβεζηηθφ ζψκα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη αθνχγεηαη φηη ίζσο είλαη 

πην δχζθνιν γηα έλαλ νκνθπιφθηιν λα είλαη ζε απηά. ε επξχηεξν βέβαηα πιαίζην, απφ 

ην ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία… Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ ζε απηφ; 

-Γηαηί λα είλαη πην δχζθνιν; Ση έρεη λα θάλεη; ρη. Δζχ είζαη ζσζηφο κε ηε δνπιεηά ζνπ 

θαη απηφ πνπ παο λα θάλεηο, είζαη θαζαξφο ζηε δνπιεηά ζνπ θαη έρεηο θάπνην ζθνπφ, έλα 

ζηφρν ζηε δνπιεηά ζνπ, λα ηελ θάλεηο θαη λα ηειεηψζεηο. ηαλ ηειεηψζεηο θαη κεηά παο 
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ζπίηη ζνπ, μερλάο ηε δνπιεηά θαη θάλεηο απηφ πνπ είλαη λα θάλεηο. Γειαδή δελ είλαη λα 

αζρνιείζαη κε ην θνκκάηη ην επαγγεικαηηθφ. 

-Γειαδή ζεσξείο φηη έλαο νκνθπιφθηινο έρεη ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε άκα είλαη ζην 

ππξνζβεζηηθφ ζψκα θαη ηελ ίδηα άκα είλαη γηα παξάδεηγκα εζνπνηφο, απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ πάληα; 

-ρη, δε ζα είλαη ίδηα ε αληηκεηψπηζε. Ίζα ίζα… ζην θνκκάηη ην θαιιηηερληθφ ζα είλαη 

πνιχ θαιχηεξε ε αληηκεηψπηζε ζε ζρέζε κε ην θνκκάηη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ή ηνπ 

ζηξαηνχ. Γηαηί είλαη θαη θαιά πεηζαξρεία θαη πξέπεη λα είζαη „‟άληξαο‟‟ θαη θαιά. Αιιά 

δελ έρεη λα θάλεη ην θνκκάηη ην ζεμνπαιηθφ κε απηφ. Γελ έρεη λα θάλεη πηζηεχσ… 

 

 




