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Πρόλογος 
 
  Η παρούσα βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια 

προσέγγισης μιας ιδιαίτερης μορφής κοινωνικού ρατσισμού, που συχνά 

επικαλύπτετε, με διάφορους τρόπους, κάνοντας την  να περνάει απαρατήρητη 

και ασυζήτητη. Η ομοφυλοφοβία, αυτή η «αόρατη» μορφή φοβίας και 

ρατσισμού, παρόλο που έχει μελετηθεί από πολλούς θεωρητικούς του 

εξωτερικού στα προηγούμενα χρόνια, στην Ελλάδα, ελάχιστες μελέτες 

υπάρχουν περί του θέματος και επίσης, όχι τόσο εξειδικευμένες.  

  Αυτό ίσως να έκανε το θέμα να φαίνεται περισσότερο ελκυστικό και 

ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια μορφή ρατσισμού η οποία 

συναντάτε καθημερινά, είναι όμως πολύ καλά κεκαλυμμένη. Επιπλέον είναι 

ένα ζήτημα γύρω από την ανθρώπινη σεξουαλικότητα που είναι ένας από 

τους σημαντικότερους τομείς στη ζωή όλων. Εάν η δυσλειτουργία της επιφέρει 

κάποια σημαντικά προβλήματα της προσωπικής ζωής, αυτά θα πρέπει να 

συζητηθούν και να φανερωθούν. 

  Έτσι, θεώρησα πολύ σημαντική την αναφορά στα βασικά στοιχεία που 

εμπλέκονται στη διαμόρφωση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και τις 

κυριότερες συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω απ’ αυτή, τη σεξουαλική 

συμπεριφορά και το σεξουαλικό προσανατολισμό, προτού αναφερθώ στην 

ομοφυλοφιλική σεξουαλικότητα. Η προσέγγιση της ομοφυλοφιλίας  καλύπτει 

μεγάλο μέρος της πτυχιακής μου εργασίας, εφόσον πρόκειται για το κοινό 

χαρακτηριστικό των ατόμων στους οποίους κατευθύνεται η ομοφυλοφοβία. 

Παράλληλα, παρουσιάζω κάποιες προσεγγίσεις θεωριών περί των αίτιων της 

ομοφυλοφιλίας, φτάνοντας στην ομοφυλοφιλία και τις αναπαραστάσεις των 

ομοφυλόφιλων ατόμων μέσα στην κοινωνία. 
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Εισαγωγή 
   

  Η ομοφυλοφοβία είναι ένα είδος ρατσισμού το οποίο συναντάμε αρκετά 

συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάριν,  σαν 

πολιτισμός, κρύβει πολλά ταμπού σε αρκετά θέματα ρατσισμού. Ο ρατσισμός 

και ο κοινωνικός αποκλεισμός διάφορων μειονοτήτων συναντάται με 

διαφορετικές μορφές ανάλογα με την κουλτούρα, τις παρούσες κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες, τα προβλήματα της χώρας και την ενημέρωση που έχει 

γίνει για αυτά.  

   Οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις- βία, 

αποκλεισμός από διάφορες εργασίες, ρατσιστικά σχόλια κλπ- είναι συνήθως 

οι μετανάστες, οι τσιγγάνοι, αλλά και άλλες υποομάδες που δεν γίνονται 

φανερές για διάφορους και ποικίλους λόγους. Οι ομοφυλόφιλοι- γκέι και 

λεσβίες- είναι μία υποομάδα που πολλές φορές έχει δεχτεί επιθέσεις και 

κυρίως έχει πέσει θύμα κοροϊδίας, χλευασμού και ειρωνείας από ένα μεγάλο 

σύνολο του πληθυσμού. Βασικά η κοινωνία έχει μετατρέψει τα πράγματα και 

τις καταστάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται ακατανόητα και 

πολύπλοκα. Για παράδειγμα, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην 

καθημερινή μας αργκό είναι ένα σημάδι για πράγματα που μας 

προβληματίζουν ή που δεν μπορούμε ακόμη να τα κατανοήσουμε. Εάν δούμε 

τις λέξεις με την κυριολεκτική τους έννοια, ίσως σκεφτούμε ότι φίλοι και άλλοι 

άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα, κρύβουν 

διάφορες φοβίες που μπορεί να θέλουν να τις καλύψουν χρησιμοποιώντας 

ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια. 

  Ότι είναι διαφορετικό πάντα προβλημάτιζε τον περισσότερο κόσμο. Αυτό 

συνέβαινε ανάλογα με τη συχνότητα του προβλήματος, τη προβολή του, τις 

λέξεις και τις έννοιες που υπήρχαν για τη περιγραφή του, αλλά και από τη 

πρώτη εντύπωση γνωριμίας με το ζήτημα. Η ομοφυλοφιλία είναι ένα ζήτημα 

που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, για ποικίλους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι τα 

πράγματα έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από το 19ο αιώνα, όπου η 

ομοφυλοφιλία θεωρείτο διαστροφή. Σήμερα νεότερες θεωρίες έθεσαν το 

ερώτημα, κατά πόσο η κοινωνία μας καθορίζει για αυτό που «πρέπει» να 

είμαστε και πιο συγκεκριμένα, η ετεροφυλία είναι πραγματικά το φυσιολογικό; 

Ή απλά υποβόσκει στην αναπαραγωγή; 
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  Ο ετεροσεξισμός δεν είναι τόσο ορατός όσο είναι η ομοφυλοφοβία, χωρίς 

όμως να σημαίνει ότι δεν είναι ένα ισχυρό φαινόμενο και σύμφωνα με 

υποστηριχτές του όρου, υποσυνείδητα προωθεί την ετεροφυλοφιλία ως το 

ομαλό και αποτελεί το κλειδί για την κοινωνική ανταμοιβή. Από την άλλη, η 

ομοφυλοφιλία και οι ομοφυλοφιλικές επιθυμίες, για πολλούς ανθρώπους δεν 

έχουν γίνει ακόμη κατανοητά, θεωρούνται αμφίβολα και πολλές κοινωνίες 

επιβάλουν νόμους που προβλέπουν ποινές εναντίον τους. Ο ετεροσεξισμός 

επιφέρει κατά κάποιο τρόπο την ομοφυλοφοβία: διευρύνει αυτό που όλοι 

θεωρούν δεδομένο, την ετεροφυλοφιλία. 

  Το 1965, ο  George Weinberg, γνωστός κλινικός ψυχολόγος, ανάφερε τον 

όρο ομοφυλοφοβία, στη διάρκεια μιας ομιλίας του σε μια ομάδα 

ομοφυλόφιλων. Ο ίδιος αναφέρει: «Ομοφυλοφοβία είναι ακριβώς αυτό: μια 

φοβία. Ένας παθολογικός και   παράλογος φόβος που προτρέπει την 

παράλογη συμπεριφορά ή την επιθυμία να καταστραφεί το ερέθισμα για τη 

φοβία και οτιδήποτε το υπενθυμίζουν». 

    Η ομοφυλοφοβία ορίζεται σαν την αποστροφή που προκαλείται από την 

αλληλεπίδραση ή τη συναναστροφή με ομοφυλόφιλα άτομα (Adams et al. 

1996). Οι ομοφυλόφιλοι δέχονται πολύ έντονα κριτική και πέφτουν πολύ 

εύκολα θύματα ρατσισμού λόγω το ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη να 

δεχτεί το διαφορετικό. Από την άλλη, η ομοφυλοφιλία παρατηρείται από την 

εποχή της αρχαιότητας, και υπάρχει ακόμη και σήμερα σε  φυλές που έχουν 

παραμείνει ανέγγιχτες από την εξέλιξη του πολιτισμού (Νέα Γουινέα). Και στις 

δύο περιπτώσεις η ομοφυλοφιλία θεωρήθηκε κάτι το φυσιολογικό ή ίσως να 

είχε απλά περάσει απαρατήρητη από την  πλειοψηφία.  

  Όπως και να χει οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν μια μειονότητα που έχει υποστεί 

κυρίως μέσω των κοινωνικών προτύπων και την αντιμετώπιση τους από την 

πλειοψηφία, ένα είδος αποκλεισμού και ρατσισμού. Ο ρατσισμός και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός υπάρχει όταν μία ομάδα, όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι 

οποίοι στιγματίζονται από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, δεν έχουν 

κανένα νόμο που να διασφαλίζει την προσωπική τους ασφάλεια και τα 

προσωπικά τους δικαιώματα.  

  Σε αρκετές πολιτείες των  Η.Π.Α. οι σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου 

φύλου θεωρούνται παράνομες καθώς ασκούνται εναντίον τους, ποινές από 

πρόστιμα μέχρι προσωποκράτηση, ενώ σε άλλες πολιτείες υπάρχουν νόμοι 
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στους οποίους άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό εξαιρούνται από 

διατάξεις προστασίας εργαζομένων. Επίσης μπορεί επίσης να υποστούν 

διακρίσεις ως προς τα κριτήρια για κατοικία, τη μετανάστευση, το γάμο, τα 

δικαιώματα στην κηδεμονία παιδιών, στην προστασία που μπορεί να παρέχει 

η αστυνομία, σε θέματα κληρονομιάς και γενικά στις κοινωνικές παροχές. 

  Ο γάμος μεταξύ ατόμων ίδιου φύλου δεν είναι ακόμη νόμιμος οπότε δεν τους 

είναι πιθανόν να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, ασφάλεια, σύνταξη και 

διάφορες ιατρικές παροχές οι οποίες προσφέρονται σε ετεροφυλόφιλους 

συζύγους. Επιπλέον, σε διάφορα μέρη του κόσμου πολλές δημόσιες 

βιβλιοθήκες αρνιούνται την ομοφυλοφιλική λογοτεχνία. 

  Στην Ελλάδα τα άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό δεν θεωρούνται 

παράνομα καθώς ισχύουν όλες οι ευρωπαϊκές προστασίες όσον αφορά τα 

ατομικά δικαιώματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες, οι κρατικοί λειτουργοί, 

οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες και άλλοι φορείς, δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως 

έως καθόλου, για το ζήτημα και έτσι η ομοφυλοφιλία θεωρείται ακόμη ταμπού, 

ενώ διάφοροι πολίτες είτε είναι εχθρικοί απέναντι τους, είτε αδιαφορούν 

ελπίζοντας να μη συναντήσουν αυτό το «πρόβλημα» στην οικογένεια τους, 

είτε αντιμετωπίζουν τους ομοφυλόφιλους με τη παλαιομοδίτικη άποψη ότι η 

ομοφυλοφιλία έχει εξολοκλήρου γενετική βάση. Επιπλέον στην Ελλάδα 

παρατηρείται, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η συσπείρωση των 

ομοφυλόφιλων δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για μία ακόμη πολιτική ή 

κοινωνική ομάδα. 

   Σε αρκετές βορειοευρωπαϊκές χώρες τα ατομικά δικαιώματα των 

ομοφυλόφιλων έχουν βελτιωθεί αρκετά, καθώς υποστηρίζουν το γάμο μεταξύ 

ατόμων ίδιου φύλου και έχουν εισαγάγει κάποιους γενικούς κανόνες που 

υποστηρίζουν την ισότητα και προστατεύουν τα άτομα από τις διακρίσεις. Πιο 

κάτω θα συζητήσουμε για τη σεξουαλικότητα και για διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις στην ομοφυλοφιλία και την ομοφυλοφοβία. Επίσης θα γίνει μια 

προσπάθεια για την κατανόηση των αιτημάτων των ομοφυλόφιλων σήμερα, 

τα προβλήματα που προκύπτουν από μια εδραιωμένη ετεροφυλοφιλία και 

των συζητήσεων γύρω από αυτά. 
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Κεφάλαιο 1ο: 
Ψυχολογία και ομοφυλοφιλία 
  

 Ο κλάδος της ψυχολογίας υπήρξε από τους πρώτους επιστημονικούς 

κλάδους που ασχολήθηκε με τη μελέτη της ομοφυλοφιλίας. Η ομοφυλοφιλία 

σαν έννοια προέκυψε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και την ανάπτυξη της 

σεξολογίας. Τότε οι σεξολόγοι κατηγοριοποίησαν διάφορες μορφές 

σεξουαλικότητας: ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, αμφιφυλοφιλία, μαζοχισμός, 

φετιχισμός, σαδισμός και ούτω καθεξής. Αρχικά προσέγγισαν τις μορφές 

εκτός από την ετεροφυλοφιλία ως διαστροφές και προσπάθησαν να δώσουν 

εξήγηση για την παθολογία τους.  

  Αργότερα, παρατηρήθηκε μια στροφή προς θέματα που αφορούσαν 

ομοφυλόφιλα άτομα, κυρίως από ερευνητές που ήταν και οι ίδιοι 

ομοφυλόφιλοι. Ωστόσο αυτοί οι ερευνητές, παρόλο που έδωσαν μια 

εναλλακτική προσέγγιση για την ομοφυλοφιλία, δεν επηρέασαν και τόσο την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη των γκέι και λεσβιακών σπουδών (gay and lesbian 

studies) και των μετέπειτα, μελετών της θεωρίας του queer. Στην εξέλιξη τους 

έπαιξαν μεγάλο ρόλο η αφύπνιση διαφόρων κοινωνικών κινημάτων το 1960. 

Ανάμεσα τους ήταν και το κίνημα των ομοφυλόφιλων που επέφερε την 

διαμόρφωση πολλών θεωριών περί της σεξουαλικότητας, της ανάπτυξης της 

και της διαμόρφωσης της σεξουαλικής ταυτότητας. Όλα αυτά εξέλιξαν τη 

θεωρία του queer και τις γκέι και λεσβιακές σπουδές που προκάλεσαν τις 

μέχρι τότε παραδοσιακές θεωρίες της ψυχολογίας. Επίσης, οι  γκέι και 

λεσβιακές σπουδές είναι ο πρώτος επιστημονικός τομέας ο οποίος χωρίζει τις 

μελέτες για την ομοφυλοφιλία σε γκέι και λεσβιακή ψυχολογία και το ορίζει ως 

μέρος του ονόματος του. 

  Στην ανάπτυξη τους έπαιξε μεγάλο ρόλο και η έξαρση του AIDS που 

παρατηρήθηκε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, καθώς ένα μεγάλο 

μέρος των ασθενών ήταν ομοφυλόφιλοι. Ως συνέπεια αυτού, ήταν η 

προκατάληψη πως το AIDS ήταν η «τιμωρία» για τον τρόπο ζωής των 

ομοφυλόφιλων. 

  Σε γενικές γραμμές σκοπός της ψυχολογίας είναι να περιγράφει, να 

κατηγοριοποιεί, να κατανοεί, να δίνει εξηγήσεις για μία συμπεριφορά, αλλά και 

να την προβλέπει, εφόσον έχει επιτύχει τον προηγούμενο της στόχο. Η 
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σεξουαλικότητα είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και όλων των υπόλοιπων ειδών του 

πλανήτη, και η δυσλειτουργικότητα της επιφέρει πολλά προσωπικά, 

συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούμε δηλαδή να 

καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους η ψυχολογία ενδιαφέρεται για την 

ομοφυλοφιλία. 

  Συγκεκριμένα μία ψυχολογική οπτική γωνία μπορεί να βοηθήσει στην 

κατανόηση των παραγόντων που προσδιορίζουν τα άτομα με ομοφυλοφιλικές 

επιθυμίες, στην εύρεση των αιτιών που διακρίνουν μία τέτοια συμπεριφορά, 

στο πώς και με ποιο τρόπο  αυτή επηρεάζεται, στις επιπτώσεις που πιθανόν 

θα έχει στην ψυχολογία του ατόμου, αλλά και στη γενική υγεία του, στους 

τρόπους με τους οποίους αυτά τα άτομα προσαρμόζονται σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο και τέλος, πώς η ίδια η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με 

ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό και γιατί; 

  Η αλήθεια είναι πως οι πιο πολλές μελέτες για την ομοφυλοφοβία 

επικεντρώνονται περισσότερο στην φοβία, την προκατάληψη και τη βία 

απέναντι στους γκέι, παρά στις λεσβίες. Υπάρχουν ποικίλοι  λόγοι για τους 

οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι άντρες ομοφυλόφιλοι είναι γενικά 

περισσότεροι σε πληθυσμό απ’ ότι οι γυναίκες, και οι περιπτώσεις βίας 

υπήρξαν ανέκαθεν περισσότερες ανάμεσα στον ανδρικό πληθυσμό. 

  Βλέπουμε λοιπόν πως οι μελέτες για την ομοφυλοφιλία είναι πολύ 

σημαντικές καθώς βοηθούν τα άτομα αυτά ώστε να εκφράσουν τις 

σεξουαλικές τους επιθυμίες με τον τρόπο που επιλέγουν, και έτσι να 

αποκτήσουν μία ομοφυλοφιλική ταυτότητα και έναν ανάλογο τρόπο ζωής που 

θα τους οδηγήσει στη προσαρμοστικότητα τους μέσα στην υπόλοιπη 

κοινωνία. Επιπλέον αποτελούν μία αντίδραση και αντίθεση στην 

ομοφυλοφοβία, ενισχύουν την ομοφυλοφιλική απελευθέρωση, ενημερώνουν 

τον υπόλοιπο πληθυσμό για την ύπαρξη τους προωθώντας την ισότητα, το 

σεβασμό, την αποδοχή και την κατανόηση.   
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Κεφάλαιο 2ο: 
 Σεξουαλικότητα 

   

  O άνθρωπος είναι φυσικά το πιο αναπτυγμένο ζωικό είδος που υπάρχει 

στον πλανήτη μας. Βέβαια, η ραγδαία ανάπτυξή του τον έκανε να «ξεχάσει» 

ότι η φύση δεν είναι ιδιοκτησία του, και ότι απλά αποτελεί μέρος αυτού του 

οικοσυστήματος. Ο άνθρωπος έχει απίστευτα πολλά κοινά με τις 

συμπεριφορές των ζώων. Είναι ένα ζώο με πρωταρχικές ανάγκες, όπως 

τροφή, νερό, αναπνοή και γενετήσια ορμή. Όλα τα είδη ζώων χαρακτηρίζονται 

ως αρσενικά ή ως θηλυκά, κάτι που φανερώνει την ύπαρξη μιας βιολογικής 

βάσης της σεξουαλικότητας. 

  Στην ανθρώπινη φυσιολογία οι διαφορές ανδρών και γυναικών, δηλαδή  οι 

διαφορές ανάμεσα στο ωάριο και το σπερματοζωάριο, έχουν ως κύριο στόχο 

την ένωση των πυρήνων αυτών. Όλοι οι μηχανισμοί στοχεύουν εκεί, οι 

συνήθειες και ο πόθος, οτιδήποτε προτρέπει την γυναίκα και τον άντρα στο να 

σμίγουν και να έλκονται. Με την πάροδο των χρόνων και την σεξουαλική 

επανάσταση, ο άνθρωπος κατάφερε να βάλει υπό έλεγχο τις σεξουαλικές του 

ορμές, αν και το γενετήσιο ένστικτο κατέχει όπως πάντα ισχυρή δράση. 

  Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι κάποιες από τις κυριότερες δραστηριότητες 

όλων των ζώων είναι η αναζήτηση τροφής και η αναζήτηση σεξουαλικού 

συντρόφου. Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο ένας κοινωνικός 

θεσμός όπως ο γάμος, στηρίζεται στη σχέση του οργανισμού με το 

περιβάλλον που κάνουν την ένωση του άντρα και της γυναίκας ωφέλιμη για 

τους δύο και για τους απογόνους τους.      

  Αυτό που διαφοροποιεί και κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν μεταξύ 

τους και να μπαίνουν στην κατηγορία «άντρας» ή «γυναίκα» είναι η φυλετική 

διαφοροποίηση. Τα φυλετικά χρωμοσώματα είναι οι φορείς πληροφοριών που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των γενετικών χαρακτηριστικών του ενός ή του 

άλλου φύλου. Τα φυλετικά χρωμοσώματα μιας φυσιολογικής γυναίκας είναι 

ΧΧ ενώ του άντρα ΧΥ.  



 11

  Σύμφωνα με τον Montagu1 τα γνωρίσματα είναι εννιά, και είναι τα εξής (τα 

τρία πρώτα πριν από τη γέννηση και τα άλλα έξη μετά): 

1. Γενετική σύσταση (γενετικό φύλο) 

2. Χρωμοσωμική σύσταση (χρωμοσωματικό φύλο) 

3. Πυρηνική σύσταση (πυρηνικό φύλο) 

4. Δομή των γεννητικών αδένων (γοναδικό φύλο) 

5. Ορμονική κατάσταση (ενδοκρινικό φύλο) 

6. Μορφή των εξωτερικών γεννητικών οργάνων (εξωτερικό γενετήσιο 

φύλο) 

7. Εσωτερική διαφοροποίηση του γεννητικού συστήματος (εσωτερικό 

γενετήσιο φύλο) 

8. Φύλο της ανατροφής (κοινωνικό φύλο) 

9. Ρόλος του φύλου (ψυχικό φύλο) 

 
 
1. Πρώιμη σεξουαλική ανάπτυξη 

   

  Τα γονίδια είναι αυτά τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

γενετική σύσταση του φύλου και επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου προς 

το αντρικό ή το γυναικείο φύλο. Είναι οι φορείς των κληρονομικών ιδιοτήτων 

και εντοπίζονται στα χρωμοσώματα του κυτταρικού πυρήνα, παριστάνοντας 

τα με τη μορφή κώδικα (DNA), που είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης του 

οργανισμού. Τα φυλετικά χρωμοσώματα, όπως είπαμε είναι φορείς 

πληροφοριών που προσδιορίζουν το φύλο, ενώ οι γενετικοί αδένες 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται μετά την γέννηση, με 

εξαίρεση τους κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους του άντρα και της γυναίκας. 

  Επιπλέον τα φυλετικά χρωμοσώματα βοηθούν και ρυθμίζουν την εξέλιξη του 

γονιμοποιημένου ωαρίου σε έμβρυο, το οποίο κατά τη διάρκεια των πρώτων 

βδομάδων της ανάπτυξης του μένει φυλετικά αδιαφοροποίητο, 

προσανατολισμένο στο θηλυκό γένος. Μέχρι το τέλος της έκτης εβδομάδας 

της κύησης, τα εξωτερικά γεννητικά όργανα έχουν την ίδια εικόνα και στα δύο 

φύλα. Ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο μήνα, εάν το έμβρυο είναι γενετικά 
                                                 
1 Montagu, A., & Lerithan, M. Textbook of Human Genetics, New York: Oxford University 
Press. 
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αρσενικό, διάφορες ορμόνες του αρσενικού φύλου, προκαλούν την μεγέθυνση 

του φαλλού και σχηματίζουν το όσχεο. Όταν απουσιάζουν οι αρρενοποιητικές 

αυτές ουσίες, το έμβρυο θα είναι γενετικά θηλυκό και ο πρωτόγονος 

γεννητικός αδένας θα αναπτυχθεί σε ωοθήκες. 

  Έτσι τα γενετικά αρσενικά ή θηλυκά άτομα αναπτύσσουν την  ταυτότητα του 

φύλου. Σύμφωνα με τον όρο αυτό, εάν τα βιολογικά χαρακτηριστικά του 

φύλου, χρωμοσώματα, έξω και έσω γεννητικά όργανα, ορμονικές εκκρίσεις, 

γονάδες και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, συμπίπτουν με την 

ταυτότητα του γένους (οι άνδρες σκέφτονται τους εαυτούς τους ως άνδρες και 

οι γυναίκες ως γυναίκες), τότε τα άτομα αναπτύσσουν ικανοποιητικές 

κοινωνικές και σεξουαλικές εμπειρίες, όπως συμβαίνει σε πολλούς 

ανθρώπους. 

  Η ανδρογόνος ουσία είναι η κρίσιμη ορμόνη στη γεννητική ανάπτυξη. Όταν 

οι εμβρυϊκοί αδένες παράγουν αρκετά ανδρογόνα, το έμβρυο θα έχει αρσενικά 

γεννητικά όργανα. Αν τα ανδρογόνα δεν είναι αρκετά, το έμβρυο θα έχει 

μετέπειτα θηλυκά γεννητικά όργανα ακόμη και αν το γενετικό του φύλο είναι 

αρσενικό. Με την πρόσθεση ανδρογόνων με τεχνητά μέσα, το έμβρυο θα έχει 

μετέπειτα ανδρικά γεννητικά όργανα ακόμη και αν το γενετικό του φύλο είναι 

θηλυκό. Όπως παρατηρούμε η ανατομική ανάπτυξη του εμβρύου απαιτεί την 

απουσία ανδρικών ορμονών και η φύση θα παρήγαγε μόνο θηλυκά, εάν δεν 

παρέμβαιναν τα ανδρογόνα. 

  Στην περίπτωση που θα συμβεί μια αλλαγή στον ενδοκρινικό καθορισμό του 

φύλου, υπάρχει η πιθανότητα το ψυχικό φύλο του εμβρύου να κατευθυνθεί 

στο μέλλον στην ομοφυλοφιλία. Κατά πόσο αυτό ισχύει είναι αμφισβητήσιμο, 

καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να μελετήσουν κάποια φαινόμενα σε 

πειράματα με ζώα, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί ότι οποιοδήποτε εύρημα 

τους ισχύει και για την ανθρώπινη ομοφυλοφιλία. 

  Σε ένα πείραμα του Πανεπιστημίου Βιλλανόβα της Πενσυλβανίας (2002), o 

Ward και οι συνεργάτες του, ερεύνησαν τις επιπτώσεις που είχαν διάφορες 

στρεσογόνες καταστάσεις σε ποντίκια που κυοφορούσαν. Αφαίρεσε από τα 

έγκυα ποντίκια την ορμόνη τεστοστερόνη, η οποία υπάρχει σε μεγαλύτερο 

βαθμό στο αρσενικό φύλο, και καθορίζει πολλές συμπεριφορές που το 

χαρακτηρίζουν. Τα αρσενικά ποντίκια που είχαν υποστεί αυτή την επέμβαση, 

παρουσίασαν ελάχιστα μόνο χαρακτηριστικά της ανδρικής συμπεριφοράς. 
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Επίσης παρατηρήθηκε πως υπό στρεσογόνες καταστάσεις στις οποίες είχε 

υποστεί η έγκυος μητέρα, η ενδοκρινική παραγωγή των ανδρογόνων του 

εμβρύου είχε  μειωθεί. Άρα συνεπάγεται πως τα ανδρογόνα που φτάνουν 

στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο είναι μειωμένα. Στα έμβρυα αυτά ο 

υποθάλαμος και άλλες περιοχές του εγκεφάλου αναπτύχθηκαν διαφορετικά 

και στην ενηλικίωση τους εμφάνισαν μειωμένη αρσενική σεξουαλική 

συμπεριφορά. Κάποια παρουσίασαν θηλυκού τύπου κινήσεις κατά την 

συνουσία σε περίπτωση συνεύρεσης με ένα άλλο αρσενικό.  

  Εάν αποδεικνυόταν ότι  το αποτέλεσμα της έρευνας ίσχυε και για τον 

άνθρωπο, τότε θα είχαμε μια σημαντική ανακάλυψη για κάποια από τις αίτιες 

της ομοφυλοφιλίας. Από την άλλη όμως, έχει αποδειχθεί πως η ομοφυλοφιλία 

μπορεί επίσης και να καλλιεργηθεί από τον κοινωνικό περίγυρο, όπως  για 

παράδειγμα συνέβαινε και  στα γυμναστήρια των αρχαίων Ελλήνων. 

 
2. Σεξουαλική συμπεριφορά 
 
  Οι αρχικές πληροφορίες για την σεξουαλικότητα προέρχονται αρχικά από 

την ιστορία και την ανθρωπολογία. Ακολούθησαν μετά διάφορες μελέτες για 

περιπτώσεις παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, καθώς και παρατηρήσεις από 

την τέχνη και την λογοτεχνία. Το 1900 οι περισσότερες μορφές της 

σεξουαλικής συμπεριφοράς ήταν ήδη γνωστές. Ο Φρόιντ τις δεκαετίες του 

1920 και 1930 σύνδεσε την σεξουαλική συμπεριφορά με την ψυχική ανάπτυξη 

του ατόμου. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν η σεξουαλική συμπεριφορά δεν 

είχε συσχετισθεί ακόμη με τους κοινωνικούς κανόνες. 

  Η ομοφυλοφιλία ως σεξουαλική συμπεριφορά θεωρείτο αρχικά ως κάτι το 

ανώμαλο. Αργότερα αυτού του είδους η συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε 

ψυχοπαθητική και ότι αποτελούσε γενικά εξαίρεση. Καθώς όμως ο αριθμός 

των ατόμων που επέλεγε την ομοφυλοφιλία αυξανόταν διαρκώς ή με άλλα 

λόγια οι ομοφυλόφιλοι έβγαιναν στο προσκήνιο, οι μελετητές διαπίστωσαν ότι 

δεν πρόκειται για εξαίρεση του «φυσιολογικού», αλλά ότι οι ομοφυλοφιλικές 

διεγέρσεις είναι πιθανό να υπάρχουν σε κάθε άτομο, και ότι η ομοφυλοφιλική 

συμπεριφορά όταν αναπτύσσεται σε ευνοϊκές συνθήκες, παίρνει μεγάλες 

διαστάσεις.   
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   Όπως και να ’χει, η τυπική ανθρώπινη συμπεριφορά στη σεξουαλική πράξη 

έχει καλλιεργηθεί από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, την εποχή όπου 

βρισκόταν σε ζωώδη κατάσταση. Τότε η σεξουαλική συμπεριφορά 

εξυπηρετούσε τη βιολογικά απαραίτητη ένωση του ωαρίου με το 

σπερματοζωάριο. Παρόλα αυτά, το ζευγάρωμα «πρόσωπο με πρόσωπο» 

είναι ολοκληρωτικά χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. 

  Η ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά καθορίζεται κυρίως από τον 

εγκέφαλο, όπου προέρχεται η σεξουαλική επιθυμία και ελέγχεται η σεξουαλική 

συμπεριφορά. Οι διαφορές ανθρώπου και ζώων είναι ποικίλες: στους 

ανθρώπους ο εγκέφαλος ελέγχει τις σεξουαλικές σκέψεις, εικόνες και 

φαντασιώσεις. Επίσης δεν αρκούνται σε μια συγκεκριμένη εποχή 

ζευγαρώματος όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα ζώα. Η σεξουαλική 

ικανοποίηση όμως αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο, το οποίο σε μεγάλο 

βαθμό παίρνει κοινωνικό χαρακτήρα. 

  Στη σεξουαλική συμπεριφορά πολλών θηλαστικών οι πρώτες εμπειρίες 

παίζουν καθοριστικό ρόλο και είναι πιθανόν να επηρεάσουν συγκεκριμένες 

αποκρίσεις. Τα νεαρά μαϊμουδάκια εμφανίζουν στο παιχνίδι τους κάποιες από 

τις στάσεις που θα εμφανιστούν κατά τη συνουσία στην ενήλικη τους ζωή. Σε 

πολλά είδη θηλαστικών, θα συναντήσουμε ανάμεσα στα αρσενικά ζώα 

ομοφυλοφιλικές στάσεις στη μορφή μιας προσποιητής συνουσίας.  

  Τα ανθρώπινα βρέφη αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με την μητέρα 

τους ή με οποιοδήποτε άλλο άτομο τους παρέχει τροφή και άλλες ενδείξεις 

φροντίδας. Αυτή η πρώτη σχέση εμπιστοσύνης και τρυφερότητας είναι βασική 

προϋπόθεση για να αναπτυχθούν μετέπειτα τέτοιου είδος σχέσεων. Ούτως ή 

άλλως η εμπιστοσύνη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο αναζητά ο ενήλικας 

στις σεξουαλικές του σχέσεις.  

  Το πολιτισμικό περιβάλλον επίσης καθορίζει την ανθρώπινη σεξουαλική 

συμπεριφορά και την έκφραση της σεξουαλικής επιθυμίας. Οι περιορισμοί 

που υπάρχουν στη σεξουαλική δραστηριότητα είναι διαφορετικοί για κάθε 

κοινωνία. Η ηθική ανοχή εξαρτάται από παράγοντες όπως θρησκεία, ήθη, 

φτώχεια, αναλφαβητισμό και άλλους παράγοντες που περικλείει κάθε 

διαφορετική κουλτούρα, όπως γίνεται σε διάφορους πρωτόγονους 

πολιτισμούς, όπου χρησιμοποιούνε σεξουαλικές πρακτικές στα πλαίσια μίας 

σημαντικής γι’ αυτούς τελετουργίας.  
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  Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες του δυτικού κόσμου σημειώθηκαν 

κάποιες πολιτισμικές αλλαγές ανάμεσα στις δεκαετίες του 1940 και του 1970. 

Στο χρονικό αυτό διάστημα οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονταν αρκετά 

πουριτανικές και περιοριστικές σε θέματα που αφορούσαν την σεξουαλική 

ζωή. Το συζυγικό σεξ ήταν η μοναδική νόμιμη έκφραση της σεξουαλικότητας, 

ενώ ομοφυλοφιλικές σχέσεις, δραστηριότητες, προγαμιαίες και εξωσυζυγικές 

σχέσεις καταδικάζονταν ή απαγορεύονταν. Βέβαια όπως είναι φυσικό, πολλοί 

είχαν μια τέτοιου είδους σεξουαλική ζωή, αλλά οι περισσότεροι δεν το 

εξέφραζαν ανοιχτά. Η θρησκεία έπαιζε μεγάλο ρόλο σ’ αυτά και για πολλούς 

μελετητές της σεξουαλικής συμπεριφοράς, το μεγαλύτερο αρνητικό επίτευγμα 

του χριστιανισμού είναι ότι έκανε την σεξουαλικότητα να θεωρείται μεγάλο 

αμάρτημα. 

  Με την πάροδο των χρόνων το προγαμιαίο σεξ έγινε πιο αποδεκτό και 

συχνότερο, ενώ παρατηρήθηκε μια σταδιακή τάση προς την έναρξη των 

σεξουαλικών δραστηριοτήτων σε νεαρότερες ηλικίες. Η αμφισβήτηση του 

πουριτανισμού, των θρησκειών, των πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων 

επέφερε την ανατρεπτική «σεξουαλική επανάσταση». Παρατηρήθηκε κυρίως 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1960 και 1970, και αποτελούσε κυρίως την 

ελευθερία στην έκφραση και την ποιότητας της σεξουαλικότητας, παρά μία 

επανάσταση με την κλασσική της έννοια, η οποία δυστυχώς επέφερε το φόβο 

των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και του AIDS.  

 

3. Σεξουαλικός Προσανατολισμός 
 
  Οι κοινωνικές ομάδες δημιουργούν κοινωνικές κατηγορίες που και αυτές με 

την σειρά τους περιλαμβάνουν υποκατηγορίες ανθρώπων. Ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός είναι μία τέτοια κατηγορία, εννοώντας την κατεύθυνση των 

σεξουαλικών αισθημάτων ή συμπεριφοράς ενός ατόμου, προς άτομα του 

ίδιου φύλου (ετεροφυλοφιλία- straight), του ίδιου φύλου (ομοφυλοφιλία- gay/ 

lesbian) ή κάποιου συνδυασμού των δύο (αμφιφυλοφιλία- bisexual).  

  Για πολλούς η ετεροφυλοφιλία φαντάζει ως το «φυσιολογικό», εφόσον 

οδηγεί στην αναπαραγωγή και την συνέχιση του ανθρώπινου γένους. Για τους 

ίδιους, όλες οι αποκλίσεις από την ετεροφυλοφιλία αποτελούν πρόβλημα και 

αντικείμενο μελέτης για το λόγο αυτό. Περίπου το 1905, ο Φρόιντ διαφώνησε 
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λέγοντας πως η ετεροφυλοφιλία αποτελεί εξίσου ένα πρόβλημα το οποίο 

χρειάζεται διευκρίνηση , καθώς δεν είναι κάτι απλό που να βασίζεται σε μία 

έλξη χημικής φύσεως. Ωστόσο, πολλοί ορισμοί για τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό περικλείουν μία ψυχολογική και μία συμπεριφορική έννοια.  

  Στα τέλη του 19ου αιώνα, κυριαρχούσε η άποψη ότι ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός είναι κάτι σαν μια ακολουθία, σαν ένα συνεχές, παρά δύο ή 

τρεις κατηγορίες. Το 1896, ο σεξολόγος Magnus Hirschfeld υποστήριξε πως ο 

σεξουαλικός στόχος ενός ατόμου βασίζεται σε δύο ανεξάρτητες με κλίμακα και 

όριο το 10: η κατηγορία Α- ομοφυλοφιλία και η κατηγορία Β- ετεροφυλοφιλία. 

Ένα άτομο με ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί να έχει 

βαθμολογίες όπως Α=0 και Β=5. Οι βαθμολογίες ενός αμφιφυλοφιλικού 

άτομου ίσως να είναι Α=3, Β=9, και ούτω καθεξής.   

   Ακόλουθοι ερευνητές όπως ο Alfred Kinsey, προσπάθησαν να εξηγήσουν 

με διαφορετικό τρόπο τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο Kinsey,  ένας από 

τους πρώτους ερευνητές της σεξουαλικής συμπεριφοράς στη δεκαετία του 

1940, εξήγησε τον σεξουαλικό προσανατολισμό με βάση μία κλίμακα η οποία 

κυμαίνεται από την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία μέχρι την αποκλειστική 

ομοφυλοφιλία. Οι συνεντεύξεις που διεξήγαγε την τότε εποχή φανέρωσαν 

πως το 37% των ανδρών είχε έστω μία ομοφυλοφιλική εμπειρία κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας και της ώριμης ηλικίας η οποία  κατέληξε σε οργασμό, 

ενώ το 10% δήλωναν ότι είναι ομοφυλόφιλοι επί τρία τουλάχιστον χρόνια και 

μόνο  το 4% δήλωναν ότι μετά την εφηβεία είναι αποκλειστικά ομοφυλόφιλοι 

για όλη τους τη ζωή. Στο γυναικείο φύλο τα ποσοστά ήταν μικρότερα: στην 

πρώτη ομάδα άνηκε το 13% των γυναικών, ενώ το 1,3% των ανύπαντρων 

γυναικών και το 0,3% των παντρεμένων γυναικών ήταν αποκλειστικά 

ομοφυλόφιλες. Την τότε εποχή η συχνότητα της ομοφυλοφιλίας προκάλεσε 

έκπληξη και ο Kinsey υποστήριξε πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι 

ένα ευρύ φάσμα όπου πολλά άτομα βρίσκονται ανάμεσα στα δύο άκρα της 

κλίμακας, ενώ τα άτομα που βρίσκονται στο μέσο χαρακτηρίζονται ως 

αμφιφυλόφιλοι. 

  Η έρευνα αυτή αποκάλυψε την συχνότητα των διάφορων πλευρών της 

σεξουαλικότητας και έκανε τους ανθρώπους να ανοίξουν τα μάτια τους 

βλέποντας την πραγματικότητα. Όμως η μελέτη είχε και κάποια 

μειονεκτήματα. Η δειγματοληψία που προτίμησε ο Kinsey ήταν τυχαία. Το 
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δείγμα των ανθρώπων που ήταν ή βρίσκονταν στην φυλακή ήταν πολύ 

μεγάλο, κάτι που μπορεί να οδήγησε σε υπερεκτίμηση των γεγονότων. 

Επιπλέον οι συνεντεύξεις ήταν διατυπωμένες κάπως έτσι: «Πότε είχατε την 

πρώτη σας ομοφυλοφιλική εμπειρία;» αντί για «Είχατε ποτέ κάποια 

ομοφυλοφιλική εμπειρία;». Και παρόλο που ο Kinsey πίστευε ότι η 

ομοφυλοφιλία είναι περιβαλλοντικά καθορισμένη, για δικούς του λόγους δεν 

επέτρεπε σε γκέι και λεσβίες να δουλέψουν μαζί του.    

  Αργότερα, το 1978 οι Alan P. Bell και Martin S. Weinberg, αναφέρθηκαν 

στον τρόπο με τον οποίο οι ομοφυλόφιλοι, κατατάσσονται κατά την εφηβεία. 

Περίπου το ένα τρίτο ήταν κυρίως ετεροφυλόφιλοι στις σεξουαλικές τους 

συμπεριφορές αλλά είχαν 25% ομοφυλοφιλικά συναισθήματα. Το 40% των 

ανδρών είχαν αλλάξει συμπεριφορά και συναισθήματα κατά την εφηβεία. 

Επίσης στην εφηβεία τα 2/3 των αρσενικών και θηλυκών ομοφυλόφιλων 

ένιωσαν ετεροφυλοφιλικού είδους, αισθήματα.  

  Ένας πιο σύγχρονος ερευνητής, ο Fritz Klein, διατύπωσε το 1985, πως ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ένα δυναμικό, μια διαδικασία με 

πολλαπλές μεταβλητές, συνδυάζοντας σεξουαλικά ή όχι στοιχεία και το οποίο 

πιθανόν να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου1.   

  Αναμφίβολα όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ούτε 

μπορούμε να εξηγήσουμε ή να ορίσουμε την συμπεριφορά του βασιζόμενοι 

σε μία κλίμακα. Και αυτό λόγω του ότι πολλές φορές τα εσωτερικά μας 

αισθήματα δεν αντιστοιχούν με τις αντιδράσεις και την συμπεριφορά μας. Για 

παράδειγμα, κάποια άτομα με ομοφυλοφιλικά αισθήματα είναι διατεθειμένα να 

μην εκφράσουν ποτέ τα αισθήματα τους λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή 

άλλων κοινωνικά κατασκευασμένων κανόνων, επιλέγοντας να απέχουν από 

κάθε μορφή σεξουαλικής ενέργειας, ή υιοθετώντας ετεροφυλοφιλική 

συμπεριφορά να περιπλέκονται σε διαδικασίες ετεροφυλοφιλικού γάμου. 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση των φυλακισμένων, που είναι άτομα των 

οποίων τα σεξουαλικά τους αισθήματα κατευθύνονται στο αντίθετο φύλο, 

αλλά η σεξουαλική τους δραστηριότητα είναι ομοφυλοφιλική επειδή δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι σύντροφοι του αντίθετου φύλου.  

                                                 
1 Klein, F. (1993) The  Bisexual Option, New York: The Haworth Press.  
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  Όπως και να ’χει, οι όροι οι οποίοι αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν επαρκούν για 

να περιγράψουν την ετεροφυλοφιλία, την ομοφυλοφιλία ή την αμφιφυλοφιλία 

του ατόμου, εφόσον τα άτομα διαφέρουν ως προς τις σεξουαλικές τους 

δραστηριότητες και τους προτεινόμενους τους ρόλους. Οι διαφορές αυτές 

είναι περισσότερο εμφανείς στους γκέι και στις λεσβίες, όπου 

χρησιμοποιούνται όροι σαν ενεργητικός- παθητικός, από πάνω- από κάτω, 

στρέιτ- θηλυπρεπείς, αρσενική- θηλυκή λεσβία και άλλα. Αυτό υποδεικνύει 

πως τα ομοφυλοφιλικά ζευγαρώματα γίνονται ανάμεσα  σε άτομα που 

προτιμούν διαφορετικούς ρόλους: το ένα προτιμά ένα ρόλο τυπικό του φύλου 

του (οι ενεργητικοί γκέι και οι θηλυκές λεσβίες), ενώ το άλλο προτιμά ένα ρόλο 

μη τυπικό του φύλου του (οι παθητικοί γκέι και οι αρσενικές λεσβίες). 

  Η παρατήρηση αυτή εξακριβώνεται καθώς ξεφυλλίζουμε εφημερίδες με 

προσωπικές αγγελίες για ομοφυλόφιλα άτομα. Τίποτα όμως δεν  μπορεί να 

είναι απόλυτο εφόσον υπάρχουν γκέι που προτιμούν το δεκτικό ρόλο στην 

πρωκτική συνουσία και η συμπεριφορά τους είναι έντονα θηλυπρεπής, όπως 

υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν στρέιτ και κατά την 

πρωκτική συνουσία έχουν το διεισδυτικό ρόλο. Παραδόξως, ορισμένες φορές 

οι τελευταίοι αρνούνται ότι η συμπεριφορά τους αποτελεί ένδειξη 

ομοφυλοφιλίας.     

  Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου κάποιες φορές πιθανόν να 

είναι δύσκολο να εξηγηθεί ακριβώς. Σ’ αυτό μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η 

κουλτούρα στην οποία περικλείεται το κάθε άτομο, κατά πόσο δηλαδή η 

κοινωνία προωθεί την ετεροσεξουαλικότητα ως το φυσιολογικό ή το νόμιμο, 

κάτι που συναντάται σε κοινωνίες όπως της Σομαλίας, όπου κάθε μορφή 

ομοφυλοφιλικής πράξης θεωρείται παράνομη και τιμωρείται με ποινές όπως 

φυλάκιση και θάνατος. Επομένως, κάποια άτομα που δεν είναι αποκλειστικά 

και μη ετεροφυλοφιλικά, ίσως να διστάζουν να αναφέρουν τον πραγματικό 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Βέβαια κάποια άτομα πιθανόν να μην 

έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη την σεξουαλική τους ταυτότητα, και έτσι να είναι 

δύσκολο  για άλλα άτομα να τον ορίσουν. 

  Παρόλα αυτά δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένο εάν και κατά πόσο ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός είναι  επιλογή του κάθε ατόμου ή έμφυτο 

χαρακτηριστικό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να είναι απλά μία 

προτίμηση, όπως κάθε άλλου είδους επιλογή που ίσως επηρεάζεται από το 
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περιβάλλον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες κοινωνικά 

κατασκευασμένες επιρροές ή να διαμορφώνεται νωρίς στη ζωή κάποιου 

ατόμου. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την συμμετοχή των 

βιολογικών παραγόντων στο σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ πολλοί 

υποστηρίζουν ότι εξαρτάται μόνο από βιολογικούς παράγοντες. Τέλος, 

υπάρχει και η άποψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι κατεξοχήν 

κοινωνικό κατασκεύασμα. 

  Το 1976, ο Μισέλ Φουκώ, θύμισε την ιδέα ότι το 18ο αιώνα οι άνθρωποι 

μιλούσαν για σοδομισμό αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις 

χωρίς να εξακριβώνουν το φύλο του ατόμου και όχι για ομοφυλοφιλία. Ο 

σοδομισμός τότε θεωρείτο έγκλημα το οποίο ή το αγνοούσαν  ή επέβαλαν 

πολύ σοβαρές ποινές. Σύμφωνα με τον Φουκώ, η ομοφυλοφιλία υπάρχει από 

το 19ο αιώνα, όταν διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να ταξινομήσουν και να 

αναλύσουν τις μορφές της σεξουαλικότητας που συναντούσαν.  

   

Κεφάλαιο 3ο: 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις για την Ομοφυλοφιλία 
 
1. Βιολογικές Προσεγγίσεις 
 
   Ο  γερμανικής καταγωγής δικηγόρος Karl Henrich Ulrichs, ήταν ο πρώτος ο 

οποίος σύνδεσε το σεξουαλικό προσανατολισμό με την βιολογία. Υποστήριξε 

ότι το σώμα και το πνεύμα είναι προγραμματισμένα να αναπτυχθούν με 

θηλυκό ή αρσενικό τρόπο και ότι το σώμα ενός ομοφυλόφιλου ατόμου 

αναπτύσσεται με βάση το ένα φύλο, ενώ η πνευματική ανάπτυξη ακολουθεί το 

άλλο. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, αυτός και άλλοι γκέι είχαν πολλά 

κοινά γυναικεία χαρακτηριστικά, τα οποία παραδόξως, δεν ήταν φανερά στους 

ανθρώπους που τους θεωρούσαν ετεροφυλόφιλους. Η ύπαρξη φυλετικά 

άτυπων χαρακτηριστικών, όπως υπονοεί ο Ulrich υφίσταται διότι ένας γκέι 

διαθέτει γυναικείο τρόπο σκέψης επειδή το να έλκεται σεξουαλικά προς τους 

άντρες είναι τυπικό χαρακτηριστικό των γυναικών. 

  Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Havelock Ellis και ο Magnus Hirschfeld 

υποστήριξαν ότι η ομοφυλοφιλία, όπως και η ετεροφυλοφιλία είναι 

φυσιολογικές όψεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ότι καθορίζονται 
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από συγκεκριμένους εγγενείς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια της πρώιμης 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο Hirschfeld, είχε πραγματοποιήσει κάποιες 

μελέτες, περιγράφοντας ζευγάρια μονοζυγωτικών διδύμων οι οποίοι ήταν  και 

οι δύο ομοφυλόφιλοι. Οι περισσότερες μελέτες στον τομέα της ψυχολογίας, 

και όχι μόνο, γίνονται από την μελέτη διδύμων και πιο συγκεκριμένα από τη 

σύγκριση μονοζυγωτικών διδύμων που έχουν τα ίδια γονίδια και 

ετεροζυγωτικών διδύμων που η γενετική τους συγγένεια είναι όμοια με τα 

κοινά αδέλφια. 

  Πιο πρόσφατες μελέτες διδύμων έδειξαν πως όταν ο ένας μονοζυγώτικος 

δίδυμος είναι ομοφυλόφιλος η πιθανότητα να είναι και ο άλλος είναι 50- 60%. 

Για τους ετεροζυγωτικούς διδύμους η πιθανότητα να είναι και ο άλλος γκέι 

κυμαίνεται περίπου στο 25- 30%. Τα αποτελέσματα για τα θηλυκά δίδυμα 

ήταν διαφορετικά: το 48% των μονοζυγωτικών διδύμων αδερφών λεσβίων 

ήταν επίσης λεσβίες και από τις ετεροζυγωτικές το 16% ήταν επίσης λεσβίες1.   

  Τέτοιου είδους έρευνες, παρουσιάζουν συχνά προβλήματα του είδους: οι 

συμμετέχοντες να μην αποτελούσαν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού 

πληθυσμού ή οι αιτίες της ομοφυλοφιλίας να είναι διαφορετικές ανάμεσα 

στους διδύμους και τους μη διδύμους. Είναι πιθανόν αυτοί οι παράγοντες να 

επηρέασαν τις εκτιμήσεις που αφορούν την κληρονομικότητα.    

  Ο Thomas Bouchard και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα 

προσπάθησαν να ερευνήσουν τους έμφυτους και τους μεταγεννητικούς 

παράγοντες, μελετώντας περιπτώσεις διδύμων που είχαν αποχωρισθεί την 

στιγμή της γέννησης και μεγάλωσαν ξεχωριστά. Εξακρίβωσαν δύο 

περιπτώσεις όπου ο ένας από τους δύο διδύμους ήταν ομοφυλόφιλος, ενώ σε 

μία άλλη περίπτωση και τα δύο αδέλφια ήταν ομοφυλόφιλοι. Σε ένα άλλο 

ζευγάρι διδύμων, ο ένας δίδυμος θεωρούσε τον εαυτό του ομοφυλόφιλο, αλλά 

είχε κάποιες ετεροφυλοφιλικές σχέσεις, ενώ ο άλλος δίδυμος θεωρούσε τον 

εαυτό του ετεροφυλόφιλο, ενώ στην εφηβεία διατηρούσε τρίχρονη 

ομοφυλόφιλη σχέση. Σε τρία ζευγάρια θηλυκών δίδυμων που εξακριβώθηκαν 

η μία δίδυμη αδελφή ήταν ομοφυλόφιλη, ενώ η άλλη δίδυμη ετεροφυλόφιλη2. 

                                                 
1 Bailey, J. M., & Pillard, C. R. (1995) Genetics of Human Sexual Orientation. Annual Review 
of Sex Research, 6: 126-150. 
2 Joseph, J. (2001) Separated Twins and the Genetics of Personality Differences: A Critique. 
American Journal of Psychology, 114: 1-30. 
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  Μελετητές της βιολογικής επιρροής στην ομοφυλοφιλία υποστηρίζουν μία 

ισχυρή αλλά όχι πλήρη γενετική επίδραση στο σεξουαλικό προσανατολισμό, η 

οποία είναι ίσως μικρότερη στις γυναίκες. Η δήλωση αυτή δεν αποκλείει 

βέβαια την συνεισφορά των μη γενετικών παραγόντων. Για παράδειγμα, 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση των κοριτσιών οδηγεί 

στην ομοφυλοφιλία κατά την ενήλικη ζωή.  

  Υποστηρικτές της βιολογικής επίδρασης  στον ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό υπενθυμίζουν παρατηρήσεις που προέκυψαν από άτομα με 

το σύνδρομο Klinefelter. Τα άτομα αυτά διαθέτουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα 

Χ και η χρωμοσωμική τους δομή είναι ΧΧΥ. Όπως γνωρίζουμε από τις 

βασικές βιολογικές αρχές, η αρρενωπότητα προκαλείται από ένα γονίδιο που 

υπάρχει στο χρωμόσωμα Υ, ενώ ο αριθμός των χρωμοσωμάτων Χ δεν 

διαδραματίζει κανένα ρόλο. Τα άτομα με το σύνδρομο Klinefelter είναι 

ψηλότερα από τα υπόλοιπα άτομα, στείρα και έχουν ελαφριά νοητική 

υστέρηση. Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι το ποσοστό ομοφυλοφιλίας είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο στους άντρες με σύνδρομο Klinefelter, σε σύγκριση με 

φυσιολογικούς άντρες.  

  Έρευνες τέτοιου είδους θεωρούνται πολύ σημαντικές, καθώς φανερώνουν 

ότι γενετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα επίπεδα της 

τεστοστερόνης των αντρών με σύνδρομο Klinefelter, είναι χαμηλότερα από 

τους άντρες με χρωμοσωμική δομή ΧΥ, κάτι που πιστεύετε ότι ίσως είναι 

αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής περιόδου, η οποία είναι κρίσιμη για τον 

καθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, (1η με 2η εβδομάδα κύησης). 

  Οι διαφορές ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ποικίλουν. Σύμφωνα με 

έρευνες ο μέσος όρος των αντρών βαθμολογείται  με υψηλότερο βαθμό σε 

κάποια τεστ χωρικών δεξιοτήτων και με χαμηλότερο βαθμό σε τεστ λεκτικών 

δεξιοτήτων. Η βαθμολογία των ομοφυλόφιλων αντρών είναι σε γενικές 

γραμμές παρόμοια με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες ή κυμαίνεται ανάμεσα στις 

βαθμολογίες των ετεροφυλόφιλων αντρών και γυναικών.  

  Η Cheryl McCormick και οι συνεργάτες της παρατήρησαν ότι τα άτομα με 

ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό δεν είναι σταθερά δεξιόχειρες, 

αλλά είτε τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο το αριστερό τους χέρι, είτε 

συχνά επιτελούν κάποιες εργασίες με το αριστερό χέρι και κάποιες άλλες με 
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το δεξί. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι 

αποτέλεσμα πολιτιστικής επίδρασης, λόγω του ότι σε μια εργασία όπως είναι 

το γράψιμο, η παρατηρούμενη διαφορά στη δεξιοχειρία ανάμεσα σε 

ομοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους είναι μικρότερη1.  

  Το εύρημα όμως αυτό υποδεικνύει ότι οι εγκεφαλικές λειτουργίες των 

ατόμων με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό είναι σε μικρότερο βαθμό 

πλευροποιημένες. Συγκεκριμένα υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εγκεφαλικές 

λειτουργίες των ομοφυλόφιλων ατόμων κατανέμονται στα δύο ημισφαίρια με 

πιο ομοιόμορφο τρόπο απ’ ότι στους ετεροφυλόφιλους άντρες, κάτι που δεν 

μπορεί να τεκμηριωθεί διότι η δράση των προγεννητικών ορμονών είναι 

αναμφίβολη.  

  Ο Simon Le Vay (1991), είχε προσπαθήσει να μελετήσει τυχόν διαφορές  

στην ανατομική και χημική δομή του εγκεφάλου, ανάμεσα σε ομοφυλόφιλα και 

ετεροφυλόφιλα άτομα. Κατά τη δική του γνώμη, οι ανατομικές και χημικές 

διαφορές στην εγκεφαλική δομή αυτών των ατόμων υπήρχαν διότι ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου παραμένει αναλλοίωτος ακόμη 

και σε περιπτώσεις όπου έχει σταματήσει προσωρινά η εγκεφαλική 

δραστηριότητα και ο μεταβολισμός. Ο Le Vay  βρήκε ότι η μέση προοπτική  

περιοχή του υποθαλάμου, η οποία εμπλέκεται στη ρύθμιση της τυπικά 

αρσενικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, περιλαμβάνει κάποιες ομάδες 

νευρώνων, τους διάμεσους πυρήνες του υποθαλάμου (ΙΝΑΗ). Ο ΙΝΑΗ3, είναι 

γενικά μεγαλύτερος στους άντρες απ’ ότι στις γυναίκες. 

  Η μελέτη του Le Vay  ήταν ως εξής: πήρε εγκεφάλους ομοφυλόφιλων 

αντρών οι οποίοι είχαν πεθάνει από AIDS, εγκεφάλους ετεροφυλόφιλων 

αντρών που είχαν πεθάνει επίσης από AIDS, εγκεφάλους ετεροφυλόφιλων 

αντρών που είχαν πεθάνει από άλλες αιτίες και εγκεφάλους  θεωρητικά 

ετεροφυλόφιλων γυναικών που είχαν πεθάνει και αυτές από άλλες αιτίες. Τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντικά για τους μελετητές της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς. Ο ΙΝΑΗ3 ήταν μεγαλύτερος στους ετεροφυλόφιλους άντρες 

απ’ ότι στις γυναίκες, ενώ στους ομοφυλόφιλους άντρες είχε κατά μέσο όρο το 

ίδιο μέγεθος με αυτόν των γυναικών και ήταν δύο μέχρι τρεις φορές 

μικρότερος απ’ ότι στους ετεροφυλόφιλους άντρες.   
                                                 
1McCormick C. M., Child M., Low K. G., Cocciarella A. (1996) Personal advertisements of 
male-to-female transsexuals, homosexual men and heterosexuals. Sex Roles, 34: 447-455. 
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  Η έρευνα του Le Vay είναι πραγματικά πολύ σημαντική διότι υποδηλώνει ότι 

τα  ομοφυλόφιλα και ετεροφυλόφιλα άτομα διαφέρουν ως προς τους 

κεντρικούς νευρωνικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη σεξουαλική 

συμπεριφορά και σύμφωνα με τον ίδιο, οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν τα 

απαραίτητα εγκεφαλικά κύτταρα για να έλκονται από τις γυναίκες. Όμως 

ταυτόχρονα στη μελέτη του υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί: δεν εξακριβώνεται 

κατά πόσον η ασθένεια ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός ευθύνεται για το 

μέγεθος του ΙΝΑΗ3. Επειδή ο ίδιος πίστευε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, μετά 

απ’ αυτήν τη μελέτη, εξέτασε τον εγκέφαλο ενός ομοφυλόφιλου ατόμου ο 

οποίος είχε πεθάνει από άλλη ασθένεια, συγκρίνοντας τον με τρεις άλλους 

εγκεφάλους ετεροφυλόφιλων αντρών που είχαν περίπου την ίδια ηλικία. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα ίδια: ο ΙΝΑΗ3 του ομοφυλόφιλου άντρα είχε μικρότερο 

μέγεθος από τους άλλους τρεις εγκεφάλους.    

  Μια άλλη έρευνα τέτοιου είδους, είναι αυτή των Allen και Gorski (2002), οι 

οποίοι βρήκαν διαφορές ανάμεσα σε ετεροφυλόφιλους και ομοφυλόφιλους, 

στον πρόσθιο σύνδεσμο, μια αξονική σύνδεση ανάμεσα στο αριστερό και το 

δεξί τμήμα του εγκεφαλικού φλοιού και γενικά έχει μεγαλύτερο μέγεθος στις 

γυναίκες. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετητών ήταν ότι ο πρόσθιος 

σύνδεσμος στους ομοφυλόφιλους είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερος απ’ ότι 

στους ετεροφυλόφιλους. 

  Βλέπουμε λοιπόν πώς ενισχύεται η άποψη ότι οι εγκέφαλοι των 

ομοφυλόφιλων και των ετεροφυλόφιλων ατόμων είναι διαφορετικοί. Επίσης 

είναι γνωστό ότι ο πρόσθιος σύνδεσμος δεν εμπλέκεται στη ρύθμιση της 

σεξουαλικής συμπεριφοράς, πράγμα που αποδεικνύει ότι αυτές οι διαφορές 

δεν προκύπτουν από τη σεξουαλική συμπεριφορά. 

  Μία άλλη εκδοχή για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι αυτή του 

ενδοκρινολόγου Gunther Dörner, σύμφωνα με την οποία ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός βασίζεται στην προγεννητική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 

σεξουαλικές ορμόνες και τον εγκέφαλο. Ο  Dörner, υποστήριξε αυτή την 

άποψη αφού έβγαλε το συμπέρασμα πως οι ομοφυλόφιλοι αποκρίνονται στις 

ενέσεις οιστρογόνων αυξάνοντας απότομα την έκκριση ωχρινοτρόπου 

ορμόνης, κάτι το οποίο παρατηρείται και στις γυναίκες αλλά όχι στους 

ετεροφυλόφιλους άντρες. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο ότι κατά 

τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής των ομοφυλόφιλων αντρών, είχαν εκτεθεί, 
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λόγω του μητρικού στρες, σε ασυνήθιστα χαμηλές ποσότητες ανδρογόνων και 

έτσι αναπτύχθηκαν έχοντας μία θηλυπρεπή συμπεριφορά.   

  Η άποψη αυτή δεν άντεξε πολύ και ούτε κατέκτησε πολλούς οπαδούς. Μία 

άλλη εναλλακτική άποψη, είναι η αναφερόμενη στις έμφυτες, γενετικά 

καθορισμένες διαφορές στους εγκεφαλικούς υποδοχείς των ορμονών, κάτι το 

οποίο υπονοεί πως είναι πιθανόν κάποια γονίδια να συνδέονται με την 

ομοφυλοφιλική συμπεριφορά. Παρόλο που αυτή η άποψη στιγματίζει κατά 

κάποιο τρόπο τα ομοφυλόφιλα άτομα καθιστώντας τα έρμαιο σε μια 

κατάσταση με γενετική βάση, υποστηρίζεται αρκετά από πολλούς ερευνητές. 

  Τα τελευταία χρόνια μια ομάδα ερευνητών βρήκε αυξημένα περιστατικά 

ομοφυλοφιλίας ανάμεσα σε άντρες συγγενείς ομοφυλόφιλων αντρών. 

Αυξημένη πιθανότητα ομοφυλοφιλίας είχαν μόνο οι συγγενείς που 

προέρχονταν από τη μεριά της μητέρας. Αυτή η έρευνα ενισχύει περισσότερο 

τη συμβολή των γονιδίων. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν ένα γονίδιο στο 

χρωμόσωμα Χ, το οποίο κληρονομείται από την μητέρα, να επηρεάζει το 

σεξουαλικό προσανατολισμό στους άντρες. 

 

2. ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 
α. Απόψεις Φρόιντ περί ομοφυλοφιλίας 

 
  Ο Φρόιντ ήταν ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε το 1905 να δώσει μια 

επιστημονική εξήγηση του ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού με την θεωρία 

του για την εμφάνιση της ταυτότητας του γένους, προκαλώντας μεγάλη 

επίδραση στις μετέπειτα θεωρίες. Κατά τον Φρόιντ, το βρέφος ή το παιδί 

αντιλαμβάνεται ότι είναι αγόρι ή κορίτσι με την παρουσία ή την απουσία του 

πέους, κάτι που αντίστοιχα συμβολίζει τον ανδρισμό ή τη θηλυκότητα.  

  Η θεωρία του Φρόιντ για την ανάπτυξη του γένους υπήρξε αρκετά 

αντροκεντρική εφόσον επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα ανδρικά 

γεννητικά όργανα. Περίπου στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών, το μικρό 

αγόρι φαντασιώνεται πως ο πατέρας του, μια αυταρχική και πειθαρχική 

φιγούρα, θέλει να του αφαιρέσει το πέος του, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον 

ανταγωνιστή του για την αγάπη της μητέρας του. Το αγόρι που στο μέλλον θα 
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έχει μία ομαλή σεξουαλικότητα, ταυτίζεται με τον πατέρα και καταπιέζει τον 

ερωτά του προς την μητέρα του. Στα μάτια του μικρού αγοριού ο  πατέρας του 

είναι ανώτερο ον και καθώς ταυτίζεται μαζί του αναγνωρίζει την ανδρική του 

ταυτότητα.    

  Το οιδιπόδειο αυτό στάδιο, σήμερα θεωρείται από νεώτερους ψυχαναλυτές 

(Kristeva)1, ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο το προοιδιπόδειο στάδιο, διότι ο 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει το μικρό αγόρι είναι τα συγκρουόμενα 

συναισθήματα φόβου και πόθου απέναντι στη μητέρα του, και όχι τόσο το 

άγχος του ευνουχισμού από τον πατέρα του. Από την ομαλή έκβαση της 

σύγκρουσης αυτής εξαρτάται η σύσταση της ανδρικής ταυτότητας.     

  Όσον αφορά τη γυναικεία σεξουαλικότητα, ο μεγάλος αυτός θεωρητικός 

πίστευε πως είναι περισσότερο πολύπλοκη από την ανδρική, διότι η γυναίκα 

για να αποκτήσει μία πραγματική γυναικεία ταυτότητα πρέπει καταρχήν να 

ξεπεράσει μία αρχική ανδρικότητα, να την εκφορτίσει και να την απωθήσει. 

Κατά την παιδική ηλικία το μικρό κορίτσι περνάει μέσα από μία ετερογενή 

αρσενική ζώνη σε μία άλλη ετερογενή ζώνη η οποία χαρακτηρίζει το δικό της 

φύλο: τη ζώνη του κόλπου. 

  Όπως δηλώνει η Kofman2, η διαδρομή αυτή της γυναίκας γίνεται μέσω της 

απώθησης, κάτι που σημαίνει πως η πρωταρχική ανδρική σεξουαλικότητα δεν 

καταργείται εντελώς. Αντιθέτως, είναι πιθανόν να εμφανιστεί με πολλούς 

τρόπους στη γυναίκα: στα όνειρα, σε συμπτώματα υστερίας ή στο γυναικείο 

ανδρικό πρότυπο. Ο Φρόιντ υποστηρίζει πως οι δυσκολίες της γυναικείας 

σεξουαλικότητας δεν έχουν εδώ την τελική τους έκβαση. Πέρα από την 

αλλαγή της ετερογενούς ζώνης, το μικρό κορίτσι κατά τη διάρκεια του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος, πρέπει να αλλάξει αντικείμενο, να μεταφέρει 

δηλαδή την αγάπη της προς τη μητέρα στο πρόσωπο του πατέρα. 

  Μέσα από αυτά τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η γυναίκα, 

υποδεικνύεται πως έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην γυναικεία 

κοινωνιοβιολογική αναγκαιότητα, εφόσον μόνο με την απώθηση του 

ανδρισμού και την αναγνώριση της επικράτησης του κόλπου επιτυγχάνεται η 

διαιώνιση του ανθρώπινου είδους. Επιπλέον, για την διευκόλυνση της 

                                                 
1 Kristeva, J. (1977) About Chinese Women, London: Boyars. 
2 Kofman, S. (1988) The childhood of art: an interpretation of Freud's aesthetics, New York:  
Columbia University Press.   
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διαιώνισης του είδους, η κοινωνία, απωθεί την αρχική αμφισεξουαλικότητα και 

προωθεί την μονοσεξουαλικότητα.  

   Στο βιβλίο του  Φρόιντ, «Τρεις μελέτες περί της σεξουαλικότητας», ο 

ομοφυλοφιλικός προσανατολισμός αναφέρετε ως διαστροφή, παρόλο που ο 

ίδιος υποστήριξε στη θεωρία του ότι τα ομοφυλοφιλικά ερωτικά συναισθήματα 

είναι κάτι που όλους μας προβληματίζει σε κάποια στάδια της ζωής μας. Εάν 

όμως κρίνουμε από την εποχή στην οποία έζησε ο Φρόιντ, και τον 

πουριτανισμό που χαρακτήριζε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εποχής, 

ιδιαίτερα των ασθενών του που προέρχονταν από την αστική τάξη, τότε η 

αναφορά της ομοφυλοφιλίας, ως διαστροφή δεν φαίνεται και τόσο παράδοξο.  

  Συγκεκριμένα δεν επρόκειτο τόσο για διαστροφή με την κυριολεκτική της 

έννοια, αλλά για μια αποτυχημένη ταύτιση του ατόμου με τον γονέα του ίδιου 

φύλου. Στο βιβλίο του o Φρόιντ, ορίζει αυτά τα άτομα, ως άτομα που έχουν 

για σεξουαλικό τους αντικείμενο άτομα του ίδιου φύλου, σε αντίθεση με την 

ομάδα που απαρτίζουν τα φυσιολογικά άτομα, οι οποίοι έλκονται  σεξουαλικά 

από άτομα του αντίθετου φύλου.  

  Η θεωρία αυτή αναγράφεται ως η θεωρία του ψυχικού ερμαφρόδιτου. Ο 

λεγόμενος ψυχικός ερμαφρόδιτος, αισθάνεται σαν γυναίκα και η σεξουαλική 

του αναζήτηση απευθύνεται στα αρρενωπά στοιχεία του σώματος και του 

πνεύματος των ανδρών. Ένας ψυχικά ερμαφρόδιτος, διατηρεί τα ψυχικά 

χαρακτηριστικά του φύλου του, καθώς είναι δυνατόν να παρουσιάζει ελάχιστα 

χαρακτηριστικά ιδιαίτερα του γυναικείου φύλου. Η σεξουαλικότητα του όμως, 

διαμορφώνεται αναζητώντας εικονικά το ίδιο ερωτικό αντικείμενο  που έχουν 

άτομα του γυναικείου φύλου.    

  Οι γυναίκες με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό, τις περισσότερες 

περιπτώσεις έχουν σωματικά και ψυχικά ανδρικά χαρακτηριστικά, ενώ το 

σεξουαλικό τους αντικείμενο είναι άτομα του γυναικείου φύλου. Σημαντικό για 

την γυναικεία σεξουαλικότητα ήταν η προσκόλληση στη μητέρα κατά την 

προοιδιπόδεια φάση που είχε αποτελέσει το θεμέλιο για τη θηλυκότητα του 

κοριτσιού. Το μικρό κορίτσι είναι αρχικά ερωτευμένο με την μητέρα του και 

αργότερα καθοδηγείται από την επιθυμία του αιμομικτικού ταμπού στην 

αναζήτηση αυτών που θα υποκαταστήσουν τη μητρική φιγούρα. 

  Στην πραγματικότητα ο έρωτας του κοριτσιού με την μητέρα του προηγείται 

του έρωτα της με τον πατέρα. Κατευθύνεται προς τη μητέρα διότι θεωρεί πως 
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εκείνη ευθύνεται που ο πατέρας της δεν έχει αυτό που υποτίθεται ότι 

επιθυμούσε, ένα γιο. Κατά τον Φρόιντ σε σπάνιες περιπτώσεις η γυναικεία 

ομοφυλοφιλία είναι συνέχεια ενός νηπιακού ανδρισμού. Αυτά τα κορίτσια 

θεωρούν τον πατέρα ως ερωτικό αντικείμενο για κάποιο καιρό και μπαίνουν 

στην  Οιδιπόδεια κατάσταση. Αλλά αργότερα, ως αποτέλεσμα των 

αναπόφευκτων απογοητεύσεων της από τον πατέρα, παλινδρομεί στην 

κατάσταση του νηπιακού ανδρισμού1.  

  Για την ακρίβεια, η απάρνηση της ετεροφυλοφιλίας είναι μία παλινδρόμηση 

που πηγάζει από τις πρώτες σχέσεις του μικρού κοριτσιού με τη μητέρα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η γυναικεία ομοφυλοφιλία έχει περισσότερα 

αρχαϊκά στοιχεία απ’ ότι η ανδρική. Διότι φέρνει πίσω συμπεριφορές, 

σκοπούς, απολαύσεις καθώς και φόβους και συγκρούσεις των προηγούμενων 

χρόνων2.   

  Είναι αξιοπρόσεκτο πως το κείμενο του Φρόιντ, «Μια περίπτωση γυναικείας 

ομοφυλοφιλίας»3, ξεκινάει με τη λέξη «ομοφυλοφιλία» και λήγει με τη λέξη 

«μητρότητα». Είναι πιθανόν να υπέθετε πως υπάρχει μία συμμετρική σχέση 

μεταξύ των δύο εννοιών, μια άλυτη φυσική ορμή στη ζωή του κοριτσιού: από 

τη μία επιθυμεί να γίνει μητέρα, ενώ ταυτόχρονα επιθυμεί σεξουαλικά τη 

μητέρα του. 

  Όσον αφορά τον ψυχικό μηχανισμό των ανδρών με ομοφυλοφιλικό 

προσανατολισμό, ο  Φρόιντ υποστήριξε πως, κατά τη διάρκεια των πρώτων 

παιδικών τους χρόνων το σεξουαλικό τους ένστικτο προσηλώθηκε έντονα 

προς τη μητέρα και γενικά το γυναικείο φύλο, ενώ αργότερα όταν είχαν 

ξεπεράσει το στάδιο αυτό, ταυτίστηκαν με το γυναικείο φύλο και εκφράσανε 

ένα ναρκισσισμό. Η σεξουαλική τους αναζήτηση, αποσκοπούσε σε άτομα του 

ίδιου φύλου οι οποίοι μοιάζουν εξωτερικά με τους ίδιους και επιθυμούσαν να 

τους χαρίζουν αισθήματα παρόμοια με αυτά που χαρίζει η μητρική αγάπη. 

  Στους άντρες ομοφυλόφιλους, εφόσον το παράδειγμα μας απευθύνεται σ’ 

αυτούς, υπήρχε αρχικά σεξουαλική έλξη για το γυναικείο φύλο. Με τη θέα, 

όμως και την ταυτοποίηση τους με το γυναικείο φύλο, μετέφεραν τη διέγερση 
                                                 
1 Freud, S. (1964) Femininity, in New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Vol.22 of The 
Standard Edition, London: Hogarth Press, 3- 132. 
2 Fenichel, O. (1945) The Psychoanalytic Theory of Neurosis, New York: Norton. 
3 Freud, S. (1955) The psychogenesis of a case of homosexuality in a woman, in The 
Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XVIII, The Standard Edition, London: 
Hogarth. 
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τους σε άτομα του ίδιου φύλου. Ο μηχανισμός αυτός επαναλαμβανόταν σε 

όλη τους τη ζωή και χαρακτηριζόταν από μια συνεχή φυγή από τη γυναίκα. Η 

ομοφυλοφιλία δηλαδή, είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του αγοριού να 

αποσυνδεθεί από έναν ισχυρό σεξουαλικό δεσμό με την μητέρα του. Πιθανά 

αίτια της αδυναμίας του αποχωρισμού είναι η στενή συνδετική φύση της 

μητέρας, η εχθρότητα, η αδυναμία ή η απουσία του πατέρα, η ζηλοτυπία των 

αδελφών ή άλλοι παράγοντες.   

  Η θεωρία του Φρόιντ υποστηρίζει πως κάθε άτομο, ανεξαιρέτως, μπορεί 

ασυνείδητα να επιλέξει ένα σεξουαλικό αντικείμενο του ίδιου φύλου και πως 

τα άτομα διαμοιράζουν τη λίμπιντο τους, φανερά ή όχι, σε σεξουαλικά 

αντικείμενα και από τα δύο φύλα. Η αναζήτηση για την επιλογή του ερωτικού 

αντικειμένου έχει την έναρξη της κατά την παιδική ηλικία. Με το πέρασμα της 

εφηβικής ηλικίας, η σεξουαλική συμπεριφορά παίρνει τον ολοκληρωμένο της 

χαρακτήρα και το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως η ιδιοσυγκρασία και το περιβάλλον στο οποίο ανατρέφεται 

το άτομο. 

  Ανάμεσα στα γεγονότα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την επιλογή του 

σεξουαλικού αντικειμένου είναι η παρουσία  δύο γονέων. Κατά την 

ψυχανάλυση, η απουσία ενός ενεργητικού πατέρα, συγκεκριμένα κατά την 

περίοδο της παιδικής ηλικίας, αποτελεί ένα κοινωνικό παράγοντα ο οποίος 

συμβάλλει στον ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό. 

  Ο Sandor Ferenczi δήλωσε πως είναι πιθανόν να διακρίνουμε δύο 

χαρακτηριστικούς τύπους ομοφυλόφιλων: τον υποκειμενικό ομοερωτικό, ο 

οποίος αισθάνεται και συμπεριφέρεται σαν γυναίκα και τον αντικειμενικό 

ομοερωτικό, ο οποίος παρουσιάζει  όλα τα παρουσιαστικά του αρσενικού 

φύλου, αλλά έχει ως ερωτικό αντικείμενο άτομα που ανήκουν στο ίδιο φύλο με 

το δικό του. Όσον αφορά τις ομοφυλοφοβικές αντιδράσεις των 

ετεροσεξουαλικών ανδρών ο Ferenczi πρότεινε ότι στην πραγματικότητα είναι 

αντιδράσεις και συμπτώματα άμυνας απέναντι στην έλξη τους προς τους 

ομόφυλους τους1.  

                                                 
1 Ferenczi, S. (1956) The nosology of male homosexuality (homoerotism) in Sex in 
psychoanalysis, Vol.1 of Τhe selected papers of Sandor Ferenczi, New York: Basic Books, 
250- 268. 
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  Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό 

είναι άτομα με έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεν θεωρούνται νάρκισσοι. 

Αναπτύσσουν ιδεαλιστικούς τύπους ως είδωλα, με σκοπό να μεταφέρουν τις 

ενέργειες τους σε κάποιο άλλο άτομο. Συνήθως πρόκειται για την μητέρα, η 

οποία έχει γίνει ίνδαλμα, το οποίο δεν μπορεί να φτάσει καμία γυναίκα1. 

  Ο Φρόιντ υπήρξε γενικά ο πρώτος ο οποίος μας χάρισε την άποψη για τη 

διπλή φύση της σεξουαλικότητας. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα εξαιτίας των λειτουργιών της που δεν σχετίζονται με την 

αναπαραγωγή, έχει ρίζες οι οποίες προϋπήρχαν της αναπαραγωγικής 

ικανότητας. Στο έργο του, μας έδειξε πως οι αλλαγές που σηματοδοτούνται με 

την εφηβεία, είναι ορμές που υπάρχουν από την γέννηση προκαλώντας μια 

συμπεριφορά που αφορά την αναπαραγωγική ικανότητα. Δεν πρόκειται 

δηλαδή για συνέπειες μιας καινούργιας λανθάνουσας ορμής.  

  Επιπλέον, υποστήριξε με τις θεωρίες του μία έμφυτη αρρενωπότητα, η 

οποία ήταν κυρίως εμφανής κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της 

ζωής. Έτσι μας δίνει την εντύπωση πως το μικρό κορίτσι έχει μπροστά του 

περισσότερα εμπόδια σε σχέση με το μικρό αγόρι. Πίστευε πως η 

αρρενωπότητα αποτελούσε την αρχική, φυσιολογική κατάσταση της 

ταυτότητας του φύλου και στα αγόρια και στα κορίτσια, η οποία προέκυπτε 

από την πρώτη ετεροφυλοφιλική σχέση του αγοριού με τη μητέρα, και από 

την πρώτη ομοφυλοφιλική επαφή μητέρας και κόρης.     

  Η θεωρία της αρχικής αμφισεξουαλικότητας μας φανερώνει πως ο Φρόιντ σε 

σχέση με την εποχή στην οποία έζησε, υπήρξε αρκετά διορατικός στο θέμα 

της ομοφυλοφιλίας. Σε ολόκληρο το έργο του, υποστηρίζει τη φυσιολογική 

πλευρά της ομοφυλοφιλίας σε αντίθεση με σύγχρονους του υποστηρικτές 

περί της παθολογικής πλευράς της ομοφυλοφιλίας, ενώ βεβαιώνει πως η 

ετεροφυλοφιλία δεν είναι λιγότερο προβληματική από την ομοφυλοφιλία. Στο 

βιβλίο του «Μία παιδική ανάμνηση του Λεονάρντο ντα Βίντσι», υποστηρίζει 

πως όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί για μία ομοφυλοφιλική πράξη και πως ο 

καθένας το έχει επιχειρήσει σε κάποια στιγμή της ζωής του, αλλά αργότερα η 

                                                 
1 Kohut H. (1971) The analysis of the self: A systematic approach to the psychoanalytic 
treatment of narcissistic personality disorders, New York:  International Universities Press.  
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πράξη αυτή είτε παραμένει στο ασυνείδητο του, είτε καταπολεμείται από τον 

ίδιο με έντονα αντίθετη συμπεριφορά1.   

  Επιπλέον η ομοφυλοφοβική συμπεριφορά είναι περισσότερο ενδεικτική στη 

περίπτωση του κλασσικού παρανοϊκού συνδρόμου, που ωθεί το άτομο, όπως 

περιγράφει, να προσπαθεί να ξεφύγει από την έκφραση της δικιάς του 

λανθάνουσας ομοφυλοφιλίας. Αρχικά το ομοφυλοφοβικό άτομο εκφράζει μία 

άρνηση για την ομοφυλοφιλική έλξη που αισθάνεται («Δεν τον αγαπάω. Για 

την ακρίβεια τον μισώ»), ενώ αργότερα μέσω της προβολής ρίχνει το φταίξιμο 

σε αυτό που τον ελκύει («Δεν είναι ότι εγώ τον μισώ, απλά αυτός με μισεί»)2.        

  Η ομοφυλοφοβία όπως υπαινίσσεται ο Φρόιντ είναι υποπροϊόν ενός 

αμυντικού μηχανισμού που προκαλείται από μια υποσυνείδητη ή αρνούμενη 

έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου. Με άλλα λόγια, τα ομοφυλοφοβικά άτομα 

αντιδρούν με τον τρόπο αυτό επειδή αισθάνονται ότι απειλούνται από τη δικιά 

τους προσωπική έλξη προς τα ομοφυλόφιλα άτομα. Η θεωρία του Φρόιντ έχει 

αποδειχθεί με τα αποτελέσματα αρκετών μελετών, όπως του Adams et al. 

(1996), που έδειξε πως ομοφυλοφοβικοί άνδρες είχαν φυσιολογική διέγερση 

(π.χ. στύση), όταν τους παρουσιαζόταν μία ταινία μικρού μήκους όπου δύο 

άντρες βρίσκονταν σε σεξουαλική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ήταν 

αντίθετα στην ομάδα των μη ομοφυλοφοβικών ανδρών.  

   
Περίοδοι επιλογής του σεξουαλικού αντικειμένου     
   

  Η επιλογή του ερωτικού αντικειμένου πραγματοποιείται σε δύο χρονικές 

περιόδους από παρωθήσεις δύο ειδών. Η πρώτη παρώθηση αρχίζει ανάμεσα 

στο δεύτερο και πέμπτο έτος, ακολουθώντας μια λανθάνουσα περίοδο, η 

οποία χαρακτηρίζεται από τη παιδική φύση των σεξουαλικών αντικείμενων. Η 

δεύτερη περίοδος, η οποία είναι και η πιο καθοριστική ως προς τη 

σεξουαλικότητα του ατόμου, έχει την έναρξη της κατά την εφηβική ηλικία. 

  Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, ένα αγόρι εσωτερικεύει την ανδρική 

συμπεριφορά και κάποιες φορές πιέζεται να ταυτιστεί με τον πατέρα, με τον 

οποίο έχει περισσότερα κοινά, όσον αφορά το γενετικό τους φύλο. Με την 

                                                 
1 Freud, S. (2006) Μια παιδική ανάμνηση του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, (μετ. Μανουσάκη, Α.), 
Αθήνα: Ερατώ. 
2 Jayne, E. (1975) Defense of the Homophobic Imagination. College English, 37 (1): 62- 67. 



 31

επιτυχή ταύτιση του αγοριού με τον πατέρα, το άγχος του ευνουχισμού 

απομακρύνεται, καθώς και οι αιμομικτικές  τάσεις του αγοριού με την μητέρα 

του, βοηθώντας έτσι την επιτυχή έκβαση του οιδιπόδειου συμπλέγματος. Εάν 

η ταύτιση πατέρα- γιου και μητέρας- κόρης αποτύχει, τότε υπάρχει πιθανότητα 

το παιδί να ταυτιστεί με το γονέα του αντίθετου φύλου. Στην περίπτωση αυτή 

η ομοφυλοφιλία αποτελεί προσκόλληση σε ένα ανώριμο στάδιο της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης κατά την προεφηβική ηλικία.  

  Η απουσία της πατρικής μορφής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, 

αποδεικνύοντας την προσκόλληση του με το γονέα του αντίθετου φύλου. 

Όσον αφορά τη γυναικεία ομοφυλοφιλία ίσως παίζει ρόλο η ελλιπής 

υπέρβαση του φθόνου του πέους. 

  Γενικά στο έργο του ο Φρόιντ αναφέρει ως αιτίες της ομοφυλοφιλίας την 

υπερίσχυση στοιχείων αρχαϊκής προδιάθεσης και πρωτόγονων ψυχικών 

μηχανισμών, τη ναρκισσιστική επιλογή, την ερωτική σημασία που διατηρείται 

στην πρωκτική ζώνη και την έντονη ερωτική καθήλωση στη μητέρα.  

  Το 1935, μία κυρία απευθύνθηκε σ’ αυτόν ώστε να πάρει κάποια συμβουλή 

για το γιο της. Ο ίδιος της απάντησε: «Το γράμμα σας με άφησε να καταλάβω 

ότι ο γιος σας είναι ομοφυλόφιλος. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι εσείς η ίδια 

δεν αναφέρετε καθόλου αυτό το χαρακτηρισμό στις πληροφορίες που μου 

δίνετε για το άτομο του. Μπορώ να σας ρωτήσω γιατί το αποφεύγετε; 

  »Η ομοφυλοφιλία σίγουρα δεν αποτελεί προσόν, αλλά δεν έχει και τίποτε το 

ατιμωτικό, δεν είναι ούτε διαστροφή, ούτε εξευτελισμός και δεν θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ασθένεια˙ τη θεωρούμε παραλλαγή της σεξουαλικής 

λειτουργίας, προερχόμενη από κάποια αναστολή της σεξουαλικής 

ανάπτυξης»1.  

 
β. Μέλανι Κλάιν: 
 
  Στην σεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού, μία από τις έντονες φαντασιώσεις, 

σεξουαλικού περιεχομένου, είναι η εικόνα των γονιών ενωμένων σε μία 

αδιάκοπη συνουσία. Σύμφωνα με τη Μέλανι Κλάιν αυτή είναι μία από τις πιο 

άσχημες αγχογενείς καταστάσεις του παιδιού. Στο μικρό αγόρι συγκεκριμένα, 

                                                 
1 Freud, E. (ed.) (1961) Letters of Sigmund Freud, 1873- 1939, London: Hogarth Press. 
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δημιουργείται ένα μίσος ως προς το μητρικό στήθος και εκφράζει μία 

απόρριψη προς αυτό. Η απέχθεια του εξαπλώνεται και προς το πέος του 

πατέρα του, πιστεύοντας ότι κατά την διάρκεια της συνουσίας  με την μητέρα 

του, την έκανε να πονάει και να υποφέρει. Το μικρό αγόρι αισθάνεται ανίκανο 

να συνθέσει την καλή μητρική εικόνα η οποία θεωρείται απαραίτητη για να 

αντεπεξέλθει στις πρώτες αγχογενείς καταστάσεις, και επίσης απαραίτητη για 

τη διαμόρφωση ενός υπερεγώ που να εκπροσωπείται από προστατευτικά 

πρόσωπα. 

  Η εναντίωση προς το μητρικό στήθος το οδηγεί στο να πιστεύει ότι απειλείται 

με κάποιο τρόπο, διπλασιάζοντας το άγχος που αισθάνεται και προωθώντας 

το σε διαταραχές της ψυχικής του υγείας και της σεξουαλικής του ικανότητας. 

Το «κακό» πέος του πατέρα του θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα «καλό» 

πέος ώστε να αποκαταστήσει την ακεραιότητα της μητέρας του και σιγά σιγά η 

φαντασίωση του προς την μητέρα να έρθει σε πιο υγιής μορφή. Για να 

αντεπεξέλθει σ’ αυτό το έντονο άγχος θα πρέπει να πιστέψει στην δικιά του 

σεξουαλική ικανότητα, κάτι που καθίσταται αδύνατο από το φόβο του για τον 

εαυτό του και για την μητέρα του. Όλα αυτά τα στοιχεία που του προκαλούν 

άγχος τον ωθούν να στραφεί μακριά από την γυναίκα σαν ερωτικό αντικείμενο 

και ανάλογα με τα περιστατικά των πρώτων του χρόνων, ίσως να στραφεί 

προς την ομοφυλοφιλία. 

  Στα αγόρια το πέος αντιπροσωπεύει το εγώ και το συνειδητό και 

εναντιώνεται στο υπερεγώ, που αποτελεί εκφράσεις του ασυνείδητου. Ο 

ομοφυλόφιλος γενικά δίνει συμβολική  αξία στο πέος ενός άλλου ατόμου, το 

οποίο ανήκει στο ίδιο φύλο μ’ αυτόν. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνει τον 

φόβο του για το δικό του πέος. 

  Σύμφωνα με την Μέλανι Κλάιν, ένας τυπικός ομοφυλόφιλος χρησιμοποιεί το 

εγώ ενάντια στο άγχος ούτως ώστε να αρνηθεί, να ελέγξει ή να καθυποτάξει  

το ασυνείδητο, τονίζοντας τη σημασία του εξωτερικού κόσμου και της 

πραγματικότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία του συνειδητού.  Έτσι μια 

ομοφυλόφιλη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης νηπιακής ηλικίας, πολλές 

φορές μπορεί να μειώσει το άγχος και το φόβο για το πατρικό πέος, 

ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του στο «καλό» πέος. Το παιδικό αυτό 

πρότυπο θα θέσει τη βάση για τις μεταγενέστερες ομοφυλόφιλες εμπειρίες του 

παιδιού. 
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  Συνεπώς, το παιδί καθησυχάζει τον εαυτό του πιστεύοντας πως το 

εσωτερικευμένο ή πραγματικό πέος του πατέρα του δεν αποτελεί μια απειλή 

γι’ αυτόν ή τη μητέρα του και πως το δικό του πέος δεν είναι όργανο 

καταστροφής. Επίσης η απουσία δυσάρεστων συνεπειών στις 

ετεροφυλοφιλικές σχέσεις αποδεικνύει πόσο αβάσιμοι ήταν οι παιδικοί του 

φόβοι ότι θα τον πιάσουν να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον αδερφό ή ένα 

αδερφικό υποκατάστατο, και στην συνέχεια θα τον τιμωρήσουν διώχνοντας 

τον από το σπίτι, ευνουχίζοντας ή σκοτώνοντας τον. Ένας άλλος τρόπος με 

τον οποίο το παιδί καθησυχάζει τον εαυτό του είναι η πεποίθηση ότι ανήκει σε 

μία μυστική οργάνωση, όπου έχει συνενόχους (ο αδερφός ή ένα 

υποκατάστατο του) και μαζί τους σχηματίζει μια συμμαχία που στοχεύει στην 

καταστροφή των γονιών μεμονωμένα ή του συμπλέγματος που σχηματίζουν 

κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Στη φαντασία του παιδιού ο ερωτικός του 

σύντροφος κάποιες φορές θα παίρνει τη θέση του πατέρα ο οποίος 

συμμαχούσε μαζί του κρυφά εναντίον της μητέρας, κατά τη διάρκεια  και μέσο 

της σεξουαλικής πράξης, ενώ άλλες φορές παίρνει τη θέση του αδερφού, ο 

οποίος τον βοηθά να καταστρέψει το πατρικό πέος μέσα στο δικό του 

εσωτερικό και στο εσωτερικό της μητέρας του.         

  Επιπλέον, η Κλάιν  δηλώνει πως σύμφωνα με την ψυχαναλυτική της 

εμπειρία το άτομο με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό έχει 

συνάψει ασυνείδητα, με τον πατέρα και τους αδερφούς του, μια συνθήκη στην 

οποία έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν όλοι σεξουαλικά από την μητέρα 

και τις αδερφές τους, με την προϋπόθεση να αναπληρώνουν σεξουαλικά ο 

ένας τον άλλον.     

 

3. Στόλλερ: Απαντήσεις στην έμφυτη αρρενωπότητα 
 
  Ο Robert Stoller, αμερικανός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, ήταν ο πρώτος 

που ζήτησε (το 1963) να γίνει διάκριση των όρων sex  και gender. Ο όρος sex 

προτιμήθηκε για την διάκριση του αρσενικού και του θηλυκού στον τομέα της 

βιολογίας. Ο όρος gender υποδεικνύει ενδείξεις που είναι ψυχολογικές ή 

έχουν καλλιεργηθεί και έτσι σύμφωνα με τον Stoller, η ταυτότητα του φύλου 

(gender identity) βασίζεται στην αίσθηση ότι ανήκουμε στο ένα φύλο και όχι 

στο άλλο.  



 34

  Ο Stoller ήταν επίσης ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε την έννοια της 

πρωτοθηλυκότητας, αντιπαραθέτοντας την έμφυτη αρρενωπότητα που 

υποστήριζε ο Φρόιντ. Με άλλα λόγια, ο Stoller υποστήριξε πως η 

αρρενωπότητα δεν είναι αυτή που έχει την πρωτοκαθεδρία στην αρχική 

αμφισεξουαλικότητα, αλλά η θηλυκότητα. Κατ’ αυτόν, το αρχικό στάδιο της 

ζωής και η συγχώνευση που συντελείται με τη συμβίωση μητέρας και 

βρέφους είναι πολύ σημαντική στην διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου. 

  Οι έρευνες του Stoller βασίστηκαν σε μελέτες τρανσεξουαλικών, 

αποκαλύπτοντας τους κινδύνους που μπορεί να ευθύνεται τη υπερβολική 

συμβίωση μητέρας και γιου. Όπως επισημάνει ο ίδιος: «όσο περισσότερο 

παρατείνει η μητέρα αυτή τη συμβίωση- σχετικά φυσιολογική κατά τις πρώτες 

εβδομάδες ή τους πρώτους μήνες- τόσο αυξάνει ο κίνδυνος να διεισδύσει η 

θηλυκότητα στον πυρήνα της ταυτότητας του φύλου»1. Στη συμβίωση αυτή 

αποδίδει ο Stoller την αιτία των φόβων της ομοφυλοφιλίας. Μόνο αν το αγόρι 

καταφέρει να αποχωριστεί χωρίς προβλήματα τη θηλυκότητα και τη γυναικεία 

υπόσταση της μητέρας του θα αναπτύξει την αρρενωπότητα, η ανάπτυξη της 

οποίας είναι πιο αργοπορημένη από την θηλυκότητα. Όταν τα προβλήματα 

αυτά ξεπεραστούν τότε το μικρό αγόρι θα δει τη μητέρα του σαν ετερόφυλο 

αντικείμενο πόθου.  

  Από την άλλη πλευρά, η ομοφυλοφιλική σχέση μητέρας και κόρης, κατά τη 

διάρκεια των πρώτων μηνών, αυξάνει το αίσθημα της ταυτότητας του φύλου 

στην κόρη, σε αντίθεση με το αγόρι που κατά τον Stoller, πρέπει να 

προσπαθήσει να εξουδετερώσει τις πρωτοθηλυκές του παρορμήσεις. 

Μεγαλώνοντας, ο άνδρας που δεν έχει εξακριβώσει την ταυτότητα του φύλου 

του, αποκτά μία αμυντική συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από φόβο 

απέναντι στις γυναίκες, φόβο μήπως δείξει κάποιου είδους θηλυκότητα και 

φόβο μήπως προκαλέσει τρυφερά αισθήματα σε άλλον άνδρα. Αυτό είναι κάτι 

που μαθαίνεται και εξακριβώνεται κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, ότι δηλαδή 

το πρωταρχικό καθήκον του άνδρα είναι να μην είναι γυναίκα.    

  Για το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας ο Stoller δήλωνε πως, πρόκειται για μια 

σεξουαλική προτίμηση και όχι ένα σύνολο ομοιόμορφων ενδείξεων και 

συμπτωμάτων. Οι ομοφυλόφιλοι όμως, διαφέρουν από τους υπόλοιπους 
                                                 
1 Stoller, J. R. (1984) Sex and gender: the development of masculinity and femininity, London: 
Karnac Books. 
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άνδρες και επομένως αποτελούν μειονότητα. Ο Stoller διαφωνεί με την αρχική 

αμφισεξουαλικότητα που υποστήριξε ο Φρόιντ, ενώ πιστεύει πως δεν υπάρχει 

λόγος να συγχέουμε την ομοφυλοφιλία με την ετεροφυλοφιλία. 

  Αντιτιθέμενος στο Φρόιντ, είναι και ο Friedman, ο οποίος πίστευε πως δεν 

υπάρχει καμία ασυνείδητη ομοφυλοφιλική προδιάθεση στους 

ετεροφυλόφιλους άντρες, υποστηρίζοντας πως  το αντίστοιχο ισχύει για τους 

άντρες ομοφυλόφιλους. Όσον αφορά τους άντρες που δηλώνουν 

αμφισεξουαλικοί ο Friedman αναφέρει πως υποχρεώνονται να απωθήσουν 

είτε τις ομοφυλοφιλικές τους φαντασιώσεις, είτε τις ετεροφυλοφιλικές.  

 

 Το σύνδρομο σίσσυ- μπόι   (Sissy boy syndrome) 
 
  Σίσσυ- μπόι ονομάζονται τα μικρά αγόρια τα οποία από τη νηπιακή τους 

ηλικία είναι πολύ θηλυπρεπείς. Από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών, 

τα αγοράκια αυτά έχουν τρόπους που θυμίζουν γενικά γυναικεία 

συμπεριφορά: δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα φορέματα της μητέρας, 

συζητάνε γι’ αυτά και τα φοράνε με ευχαρίστηση. Αποφεύγουν τα παιχνίδια 

που παίζουν τα υπόλοιπα αγόρια, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στην 

παρέα και τα παιχνίδια των κοριτσιών και κάποια από αυτά δηλώνουν ότι θα 

προτιμούσαν να ήταν κορίτσια αντί για αγόρια.  

  Ο Richard Green, μαθητής του J. Money και του R. Stoller, παρακολούθησε 

66 σίσσυ- μπόι και 56 αρρενωπά αγόρια, επί δεκαπέντε χρόνια. Σύμφωνα με 

τις παρατηρήσεις του, τα αγοράκια αυτά όταν είχαν μεγαλώσει έγιναν άτυποι 

άντρες, χαρακτηριζόμενοι από διασεξουαλικότητα, παρενδυσία ή 

ομοφυλοφιλία, ενώ μόνο το 5% κατέληξαν να είναι ετεροφυλόφιλοι. 

  Η περίπτωση των σίσσυ- μπόι μας αποκαλύπτει ότι είναι πολλοί αυτοί οι 

παράγοντες που παίζουν ρόλο στο σεξουαλικό προσανατολισμό, ότι δηλαδή 

υπάρχουν και οι ιδιοσυστατικοί παράγοντες. Είναι επίσης σημαντικό ο 

διαχωρισμός των ομοφυλοφιλικών πράξεων από τον ομοφυλοφιλικό 

προσανατολισμό, ο οποίος τρέφεται με σεξουαλικές φαντασιώσεις παρά με 

συμπεριφορές. Και σ’ αυτό όμως πρέπει να έχουμε κάποιο δισταγμό, διότι ο 

έφηβος μπορεί να έχει ομοφυλοφιλικές φαντασιώσεις αλλά ως ενήλικας να 

είναι ετεροφυλόφιλος. 
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  Παρόλα αυτά οι θέσεις του Green απέναντι στην ομοφυλοφιλία κατακρίθηκαν 

αρκετά από μετέπειτα μελετητές1.  

 

4. Όταν το εξωτικό γίνεται ερωτικό 
 
  Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Daryl Bem, το 

1996 και υπονοεί πως οι βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο 

σεξουαλικό προσανατολισμό παρεμβάλλονται μέσω των εμπειριών των 

ατόμων, στη παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα, συχνά τα παιδιά αντιμετωπίζουν το 

αντίθετο φύλο ως κάτι το ανόμοιο, ή με άλλα λόγια, ως κάτι το εξωτικό. 

Σύμφωνα με τον Bem, για τα παιδιά που θα ακολουθήσουν ομοφυλοφιλικό 

προσανατολισμό, το εξωτικό αντιπροσωπεύεται στα άτομα του ίδιου φύλου. 

  Οι εξωτικοί συνομήλικοι προκαλούν φυσιολογική διέγερση και αρχικά τα 

παιδιά ίσως κρατήσουν μια αμυντική στάση απέναντι τους η οποία μελλοντικά 

θα μετατραπεί σε σεξουαλική επιθυμία. Απ’ αυτή την άποψη, γίνεται 

κατανοητό γιατί τα παιδιά της προ δημοτικής εκπαίδευσης, συχνά αναφέρουν 

ότι σιχαίνονται το αντίθετο φύλο και ίσως γι’ αυτό το λόγο να το αποφεύγουν.  

  Τα γονίδια και άλλοι βιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την μετατροπή του 

εξωτικού σε ερωτικό. Τα παιδιά με άτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά 

αισθάνονται αποξενωμένα από τα παιδιά του ίδιου φύλου, ενώ βλέπουν ότι 

έχουν περισσότερα κοινά με τους συνομήλικους οι οποίοι ανήκουν στο 

αντίθετο φύλο. Έτσι αντιμετωπίζουν τους διαφορετικούς απ’ αυτούς 

συνομήλικους ως εξωτικούς. Η παρουσία των εξωτικών παιδιών (που είναι 

παιδιά του ίδιου φύλου), επιφέρει την φυσιολογική διέγερση που 

παρουσιάζεται με ταχυκαρδία και άλλα σημάδια. Τα παιδιά  βιώνουν αυτές τις 

αντιδράσεις μέσω του φόβου και του θυμού. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι 

ίδιες σωματικές αντιδράσεις προκαλούν τη μετατροπή των εξωτικών σε 

ερωτικό. 

  Παρόλο που η θεωρία αυτή είναι κάπως ανεπαρκής στο να δώσει μία 

εξήγηση για τον ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό, έχει αποδειχθεί από 

κάποιες μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι γκέι και λεσβίες ανέφεραν πως στη 

παιδική τους ηλικία ήταν κάπως απροσάρμοστοι με το φύλο τους, συγκριτικά 
                                                 
1 Sedgwick K. E. (1994) How to bring your kids up gay, in Warner, M. (ed.), Fear of a queer 
planet, Vol.6, London: University of Minnesota Press, 69- 81.  
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με τους ετεροφυλόφιλους. Ωστόσο αυτά τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο 

φόβος και ο θυμός απέναντι σε ένα υποκείμενο αποτελεί σημάδι της μετέπειτα 

ερωτικής του έλξης με αυτό.   

 

5. Η ομοφυλοφιλία στα πλαίσια τελετουργιών 
 
  Πολλές ανθρωπολογικές έρευνες μελετάνε την ομοφυλοφιλία όπως 

συναντάται σε διάφορους πολιτισμούς, ιδιαίτερα πρωτόγονους τοποθετώντας 

την σαν μία πράξη που παρατηρείται στα πλαίσια της τελετουργίας. Με αυτό 

τον τρόπο διαχωρίζονται από τις σεξουαλικές πρακτικές της δυτικής 

κουλτούρας, όπως η σεξουαλική πρακτική δύο ατόμων του ίδιου φύλου ή δύο 

ατόμων του ίδιου φύλου με ένα άτομο του αντίθετου. Επιπλέον πολλές 

τελετουργίες απαιτούν τη μεταφορά σπέρματος από τους μεγαλύτερους 

άνδρες της φυλής στους νεότερους και όχι απαραίτητα σεξουαλική επαφή. Οι 

ανθρωπολογικές έρευνες είναι πολύ σημαντικές για τη μελέτη της 

σεξουαλικότητας: είναι ένα επιπλέον στοιχείο για την υπόθεση της κοινωνικά 

κατασκευασμένης σεξουαλικότητας.  

  Έχει παρατηρηθεί πως σε κουλτούρες όπου η σεξουαλικότητα είναι 

οργανωμένη με βάση τις συνθήκες και τις καταστάσεις, δεν υπάρχουν έννοιες 

όπως ομοφυλόφιλος, ετεροφυλόφιλος ή αμφισεξουαλικός. Για παράδειγμα, 

στους Σάμπια, μια φυλή της Νέας Γουινέας, τα νεαρά αγόρια τρέφονται με το 

σπέρμα των μεγαλυτέρων για πολλά χρόνια με σκοπό να βοηθηθεί η 

ανάπτυξη τους, να γίνουν πιο μεγαλόσωμοι από τις γυναίκες και να είναι 

ικανοί να τις εξουσιάζουν. Πιστεύουν όπως και οι Μπαρούγια, (μια άλλη φυλή) 

πως «το σπέρμα δίνει στους άνδρες τη δύναμη της αναγέννησης των αγοριών 

έξω από την κοιλιά της μάνας τους, μέσα στον κόσμο των ανδρών, και από 

αυτούς και μόνο»1.  

  Η διαδικασία αυτή επιβάλλει μια τελετουργική ομοφυλοφιλική πεολειξία. Η 

διαρκής παροχή σπέρματος είναι το μοναδικό μέσο για την ανάπτυξη των 

αγοριών ώστε να αποκτήσουν ανδρική συνείδηση. Από την τρίτη κιόλας μέρα 

της μύησης οι μεγαλύτεροι άνδρες τους προσφέρουν αυλούς προκαλώντας τα 

νεαρά αγόρια με άσεμνους αστεϊσμούς να τους βάλουν στο στόμα τους, έστω 
                                                 
1 Godelier, M. (1986) The making of great men male domination and power among the New 
Guinea Baruya, Cambridge: Cambridge University Press. 
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και με τη βία. Η πεολειξία και η συνουσία είναι υποχρεωτικές στα πλαίσια 

αυτής της τελετουργίας και   η πεολειξία εκτελείται μόνο με άγαμους νέους 

που δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες, και άρα δεν έχουν 

μολυνθεί ακόμη από αυτές. Εντούτοις η ίδια φυλή απαγορεύει αυστηρά την 

αιμομιξία.  

  Οι πρακτικές αυτές δεν οδηγούν τα άτομα της φυλής στη διαμόρφωση 

ομοφυλοφιλικών ταυτοτήτων, εφόσον η τελετουργία αυτή πραγματοποιείται 

κάτω από διαφορετικά πλαίσια που δεν αφορούν τη σεξουαλικότητα. Όταν τα 

αγόρια μεγαλώνουν, παντρεύονται μία προ- έφηβη και περνάνε σε μία 

αμφισεξουαλική φάση. Αργότερα, όταν η κοπέλα θα ενηλικιωθεί θα εισέλθουν 

σε μία ετεροσεξουαλική φάση. Για τη γυναικεία σεξουαλικότητα η Σάμπια 

πιστεύουν πως αναπτύσσεται φυσικά, κάτι που δεν ισχύει για τα αγόρια της 

φυλής, εν μέρει επειδή μεγαλώνουν στο πλάι των μητέρων τους. 

  Ένα σπουδαίο παράδειγμα ομοφυλοφιλίας σε πρωτόγονους λαούς είναι η 

περίπτωση των Berdaches, Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής που είναι άντρες 

ομοφυλόφιλοι και τραβεστί, ζουν ως γυναίκες, παντρεύονται με άτομα του 

ίδιου φύλου και ο έγγαμος τους βίος ακολουθεί τα ετεροφυλοφιλικά πρότυπα, 

όπου η σύζυγος ασχολείται με το νοικοκυριό και ο σύζυγος κυνηγάει, 

φέρνοντας τροφή στο σπίτι1.    

  Η σπουδαιότητα των ανθρωπολογικών ερευνών δεν περιορίζεται μόνο στην 

έννοια του κοινωνικού κατασκευάσματος. Αποτελούν ένα τρόπο για να 

ξεπεραστεί η ομοφυλοφοβία, ενώ έχουν συμβάλει στο ξεπέρασμα των 

σεξουαλικών ταμπού στα ακαδημαϊκά επίπεδα και στην ανάπτυξη περαιτέρω 

ερευνών. Οι τελετουργίες σεξουαλικού χαρακτήρα και η ομοφυλοφιλία στις 

φυλές αυτές που είναι ανεπηρέαστες από τον δυτικό κόσμο αποδεικνύουν ότι 

η σεξουαλικότητα, οι κοινωνικοί ρόλοι, οι ταυτότητες και οι συμπεριφορές 

μπορούν να γίνουν κατανοητές ανάμεσα στο πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου, 

εφόσον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι έννοιες αυτές να είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένες. Επιπλέον η ομοφυλοφιλία υπάρχει από την αρχαιότητα, σε 

όλους τους πολιτισμούς του κόσμου, κάτι που ενισχύει τη φυσικότητα του 

φαινομένου.    

                                                 
1 Roscoe, W. (1993) How to become a Berdache: Toward a unified analysis of gender 
diversity, in Herdt, G. H. (ed.) Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture 
and History, New York: Zone Books, 329- 372.  
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6. Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός  
 
   Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

’60 προσπαθώντας να μελετήσει τη σεξουαλική αφύπνιση που κατά την 

εποχή εκείνη παρατηρήθηκε η μαζική έναρξή της. Υπάρχουν δύο διαφορετικά 

ρεύματα του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, ο Βρετανικός και ο Γαλλικός, του 

οποίου κύριος εκπρόσωπος είναι ο Μισέλ Φουκώ. Και τα δύο ρεύματα 

άσκησαν κριτική στη δυτική δυιστική ορθολογική σκέψη, διαφώνησαν με τον 

εσσενσιαλισμό και υποστήριξαν ότι η ομοφυλοφιλία με τη νεότερη έννοια της 

έχει καθιερωθεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Με την τότε εμφάνιση της 

σεξολογίας, διάφορες μορφές της σεξουαλικότητας, αναγνωρίστηκαν, 

ονομάστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν.  

  Συγκεκριμένα το 19ο αιώνα, η ομοφυλοφιλία αντιμετωπιζόταν ως διαστροφή 

και οι περισσότεροι θεωρητικοί αρνούνταν να ασχοληθούν περαιτέρω για το 

ζήτημα. Στα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η έννοια της 

ομοφυλοφιλίας και μέχρι το 1950 αναπτύσσονται πολλές έρευνες, χωρίς όμως 

να είναι επαρκείς. Σταδιακά παρατηρείται η εμφάνιση των κοινωνιολογικών 

προσεγγίσεων για την ομοφυλοφιλία στα τέλη του 1950 μέχρι τα μέσα του 

1960, που είναι επηρεασμένες από τις τότε κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές 

συνθήκες. Στα μετέπειτα χρόνια, λόγω της «σεξουαλικής επανάστασης», 

γίνεται η έναρξη των μελετών και θεωριών του φύλου, καθώς και των μελετών 

για την ομοφυλοφιλία. Τη δεκαετία του 1980, τα πράγματα αλλάζουν, κυρίως 

λόγω της έξαρσης του AIDS, όπου ορίζεται αναγκαία μια στροφή και μια 

εμβάθυνση σ’ αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα, αναπτύσσεται ο όρος Λόγος1 

του οποίου κύριος εμπνευστής είναι ο Φουκώ. Έχοντας ως βάση τη θεωρία 

αυτή, αναπτύσσονται στα τέλη του 1980 οι ομοφυλοφιλικές σπουδές και οι 

γκέι και λεσβιακές σπουδές.  

  Οι Λόγοι στη θεωρία του Φουκώ αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από 

γλωσσολογικές σημασίες. Βρίσκονται μέσα στους θεσμούς και τις πρακτικές 

που ορίζουν και διαμορφώνουν τον υλικό κόσμο και γι’ αυτό αποτελούν ύλη. 
                                                 
1 Με την έννοια του Λόγου αναφερόμαστε σε ένα σύνολο γνώσεων από το οποίο τα άτομα 
αποκτούν τη δυνατότητα να αντλούν λέξεις και νοήματα, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να 
κατασκευάσουν και να διαπραγματευτούν τον κοινωνικό τους περίγυρο.    
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Για παράδειγμα, οι κυρίαρχοι Λόγοι για τη θηλυκότητα οι οποίοι θέλουν την 

γυναίκα να είναι επιθυμητή και ευπαρουσίαστη για το ανδρικό φύλο, ορίζουν  

παράλληλα τους προσωπικούς στόχους που αυτή θα θέσει. Αυτό έχει ως 

συνέπεια υλικές επιπτώσεις στη διανοητική και συναισθηματική της ανάπτυξη, 

διαμορφώνοντας το σώμα, τη νόηση και τα συναισθήματα της με τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτή να πετύχει το κοινωνικά επιθυμητό αποτέλεσμα.   

  Για τον Φουκώ, η σεξουαλικότητα και το φύλο είναι κατασκευάσματα της 

φαντασίας του ανθρώπου που διαμορφώνονται καθώς αλλάζουν όλα τα 

πολιτισμικά και ιστορικά δεδομένα. Κάθε κουλτούρα έχει τους δικούς της 

τρόπους για να προβάλει τη σεξουαλικότητα μέσω της γλώσσας και η 

σεξουαλικότητα δεν υφίσταται εάν δεν προβληθεί μέσω της γλώσσας. Το 

πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους ξεκίνησε, κατά τον Φουκώ, όταν οι ίδιοι 

παρέμειναν σιωπηλοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Όμως από την άλλη, 

έμειναν σιωπηλοί, ή απλά «κρυμμένοι», επειδή δεν είχαν τις κατάλληλες 

λέξεις για να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. 

  Τα έτη μεταξύ 1890 και 1914 ήταν καθοριστικά διότι τότε ήταν η τελευταία 

περίοδος όπου τα άτομα άρχισαν να αντιλαμβάνονται την ομοφυλοφιλία με τη 

νεότερη της έννοια. Ο Φουκώ δίνει έμφαση στις συνέπειες αυτού: όσο 

περισσότερα άτομα άρχισαν να αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως 

ομοφυλόφιλους, τόσοι περισσότεροι άνθρωποι μάθαιναν για την ύπαρξη της 

ομοφυλοφιλίας.      

  Για πολύ καιρό το σεξ συνδεόταν με την αμαρτία. Βέβαια αυτό ισχύει ακόμη 

και σήμερα σε κάποιες χώρες. Στους δύο προηγούμενους αιώνες το θέμα του 

σεξ προβαλλόταν ασταμάτητα, αλλά κυρίως προβαλλόταν στον κατάλογο των 

βαριών αμαρτημάτων. Οι προγαμιαίες σχέσεις, ο βιασμός, η μοιχεία και η 

σοδομία, θεωρούνταν βαριά αμαρτήματα και τα δικαστήρια είχαν τη 

δυνατότητα να καταδικάσουν την ομοφυλοφιλία, την απιστία ή την 

κτηνοβασία. Επίσης οι ερμαφρόδιτοι για καιρό θεωρούνταν εγκληματίες.  

  Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με τις απόψεις του Φουκώ, φαίνεται ότι 

δεν υπήρξε εποχή σεξουαλικού περιορισμού. Αυτά που θεωρούνταν βαριά 

αμαρτήματα, υπήρχαν πάντοτε και κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δεν 

σταμάτησαν να υπάρχουν. 

  Βλέποντας όλη αυτή την ιστορική πορεία της ομοφυλοφιλίας σαν όρος, 

καταλαβαίνουμε πως η διαδικασία ταξινόμησης των διαφόρων ειδών της 
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σεξουαλικότητας υπήρξε κατά μεγάλο μέρος η αίτια για το στιγματισμό των 

ομοφυλόφιλων. Περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα, ο σεξολόγος Havelock 

Ellis, θέλοντας να ενισχύσει την επιείκεια της αστικής κοινωνίας και να μειώσει 

τον στιγματισμό απέναντι στους ομοφυλόφιλους προώθησε την άποψη μιας 

εξολοκλήρου βιολογικά καθορισμένης ομοφυλοφιλίας, που δυστυχώς 

οδήγησε σε ανεπιτυχείς ορμονικές και χειρουργικές προσπάθειες ώστε οι 

λεσβίες και οι γκέι να μετατραπούν σε ετεροφυλόφιλους.     

  Ένας άλλος μελετητής της σεξουαλικότητας, ο Jeffrey Weeks, αντιτίθεται 

στους κονστρουκτιβιστές, υποστηρίζοντας ότι οι ομοφυλόφιλοι διαφέρουν από 

τους ετεροφυλόφιλους και αντιτίθεται στους εσσενσιαλιστές υποστηρίζοντας 

ότι αυτές οι διαφορές δεν παράγουν ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικές 

ταυτότητες. Ο ίδιος υπονοεί ότι η σεξουαλική ταυτότητα ίσως να είναι απλά 

ένα παιχνίδι, μια στρατηγική για την επίτευξη ορισμένου τύπου σχέσεων και 

απολαύσεων1.  

  Παράλληλα, θεωρεί ότι η πρακτική η οποία ακολούθησε η σεξολογία 

ευθύνεται για το στιγματισμό της ομοφυλοφιλίας σαν κάτι το ανώμαλο. 

Σύμφωνα μ’ αυτόν, παρόλο το επιστημονικό της ενδιαφέρον, στην 

πραγματικότητα έλεγε πώς πρέπει να είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε 

να θεωρηθούμε ομαλά άτομα. Διαιωνίζοντας την έμμονη ιδέα της ομαλότητας, 

πολλαπλασιάστηκαν οι αιτιολογικές εξηγήσεις για την κατανόηση της 

ανωμαλίας και δημιουργήθηκαν διάφορες θεωρίες που διαχώριζαν τα είδη 

σεξουαλικότητας. Για παράδειγμα, ο Richard Harvey καταγράφει σαράντα έξι 

είδη ομοφυλόφιλων και ο Kinsey επινοεί το συνεχές της ετεροφυλοφιλίας και 

της ομοφυλοφιλίας. Όταν οι σεξολόγοι συνειδητοποίησαν τους κινδύνους μίας 

τέτοιας τυπολογίας ήταν ήδη αργά, καθώς οι σεξουαλικές δραστηριότητες 

είχαν ήδη γίνει κριτήριο περιγραφής του ατόμου. Δημιουργήθηκε η άποψη ότι 

κατά κάποιο τρόπο οι σεξολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την 

ομοφυλοφιλική ταυτότητα με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε σήμερα2.  

  Παρόλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια μελέτης για το ζήτημα της 

ομοφυλοφιλίας, εξακολουθούμε να συναντάμε την ομοφυλοφοβία με πολλούς 

τρόπους και μορφές. Αυτό οφείλεται καταρχήν στην άγνοια μας ως προς τον 

                                                 
1 Weeks, J. (1987) Questions of Identity in Pat Caplan (ed.), The Cultural Construction of 
Sexuality, New York: Tavistock.  
2 Katz, J. N. (1990) The Invention of Heterosexuality. Socialist Review, 22: 7- 34.  



 42

προσδιορισμό και την προέλευση αυτής της συμπεριφοράς. Ίσως όλες αυτές 

οι εξηγήσεις να έχουν μπερδέψει τα πράγματα και να έχει χαθεί το αρχικό 

νόημα.   

 

Κεφάλαιο 4ο: 
Επίτευξη και Επιλογή μιας Ατομικής Ταυτότητας 
 
A. Ταυτότητα και φύλο 
   
  Η ταυτότητα σαν όρος, με βάση τον Lipiansky, παραπέμπει στη διττή της 

φύση που είναι δύο επίπεδα: το ένα οδηγεί στο ταυτόσημο με την έννοια ότι η 

ταυτότητα υπάρχει μόνο μεταξύ ομοίων, ενώ το άλλο οδηγεί στη 

διαφορετικότητα, εννοώντας ότι η ταυτότητα υπάρχει μόνο μέσω της πιθανής 

διαφοροποίησης μεταξύ ομοίων. Ο Erikson υποστηρίζει πως η απόκτηση της 

ταυτότητας, είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 

που συμπεριλαμβάνει μια θετική σχέση αποδοχών και μια αρνητική σχέση 

απορρίψεων. Ορίζει την ταυτότητα ως ένα αίσθημα ενότητας και συνέχειας 

που μπορεί να αναχθεί στο συνεχές αίσθημα του να είναι κανείς ο εαυτός του. 

Ο Winnicot αντιλαμβάνεται την ταυτότητα σαν τον αληθινό εαυτό με την έννοια 

του αυθεντικού και πραγματικού.  

  Είναι σημαντικό για κάθε άτομο να βλέπει κανείς το φύλο, την ταυτότητα και 

το ρόλο του στο πλαίσιο της ερωτικής του συμπεριφοράς. Όταν 

αναφερόμαστε στο βιολογικό ρόλο του φύλου, εννοούμε την εκδήλωση 

διαφορικών χαρακτηριστικών για κάθε φύλο ως ψυχοφυσιολογικό 

αποτέλεσμα της ερωτικής ορμής και των ερωτικών διαφερόντων1. Η Butler 

τονίζει πως το φύλο είναι αυτό που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 

να αναγνωριστεί το υποκείμενο ως άνθρωπος 2.  

  Ο Lacan μας μίλησε για το στάδιο του καθρέφτη αναφερόμενος στην 

ευχάριστη αναγνώριση της δικής μας ενότητας που συμπίπτει με την εικόνα 

του καθρέφτη. Αυτή η ευχάριστη αναγνώριση αναγγέλλετε από το βλέμμα της 

μητέρας, καθώς και από τον προτρεπτικό της λόγο. Αναγνωρίζοντας το άτομο 

                                                 
1 Παρασκευόπουλος, Ι. (1982) Εξελικτική Ψυχολογία, Προσχολική ηλικία, Αθήνα: Γρηγόρης, 
96. 
2 Butler, J. (1993) Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”, New York, Routledge. 
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τον εαυτό του, η δική του οντότητα θα δομείται από εικόνα σε εικόνα καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του, μέσα από αυτή την αναγνώριση. Πριν από το 

στάδιο του καθρέφτη, το παιδί βιώνει μια δυαδική σχέση με την μητέρα του, 

χωρίς όμως να έχει αποκτήσει συνείδηση του φύλου του. Το παιδί ταυτίζεται 

με την μητέρα του, καθώς δεν έχει ακόμη εσωτερικεύσει το ρόλο του φύλου 

του. 

  Στην περίπτωση που το παιδί παραμείνει στην κατάσταση της δυαδικής 

σχέσης θα διαμορφώσει ένα αλλοτριωμένο Εγώ που ίσως να του στερήσει 

την υποκειμενικότητα και την μοναδικότητα του. Σύμφωνα με τον Lacan αυτή 

είναι η έναρξη των παραλλαγών και των διαστροφών στη σεξουαλική ζωή 

(φετιχισμός, τρανσβεστισμός). 

  Η συγκρουσιακή ταύτιση αντανακλάται στις περιπτώσεις όπου το παιδί 

ταυτίζεται με το γονέα του ίδιου μ’ αυτό φύλου, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει 

να διώξει την επιθυμία προσκόλλησης και την έλξη με το γονέα του αντίθετου 

φύλου. Ο Hesnard αποδίδει τη συγκρουσιακή ταύτιση στη διαμόρφωση του 

Υπερεγώ, το οποίο έχει πάρει κάποια από στοιχεία το γονέα του ίδιου φύλου, 

όμως έχει πάρει και αρκετά στοιχεία από το γονέα του αντίθετου φύλου. 

Συγκεκριμένα, ένα άτομο για να γίνει ανεξάρτητη προσωπικότητα, ανεξάρτητη 

από την παιδική του ηλικία και τους γονείς του, πρέπει να υπερβεί το γονεïκό 

του Υπερεγώ (το αντίστοιχο με το δικό του φύλο), από το οποίο έχει ανάγκη 

να κρατήσει τα στοιχεία που δεν αντιτίθενται στην ανδρική ή τη γυναικεία του 

επαλήθευση.  

  Σύμφωνα με τη θεωρία του Lacan περί του πρωτείου του Φαλλού, ο 

άνθρωπος δομείται από τη γλώσσα και μέσα από αυτήν. Όταν το παιδί 

εισέρχεται στη συμβολική τάξη της γλώσσας αναπτύσσεται ταυτόχρονα και η 

σεξουαλική του ταυτότητα, ενώ η οφειλόμενη στην απουσία ή παρουσία του 

φαλλού, σεξουαλική διαφορά κατευθύνεται από την πατριαρχία και 

συγκεκριμένα από το Νόμο του Πατέρα. Ο Φαλλός που βρίσκεται υπό την 

πατρική παρουσία, αντιπροσωπεύει το μέγιστο σημαίνον, αυτό που ελέγχει τα 

πάντα και επιτρέπει στον άνθρωπο να εισέλθει στον πολιτισμό. Όπως και να 

‘χει η θεωρία του πρωτείου του Φαλλού, προσφέρει απλά μια δικαιολογία για 

την πατριαρχία, η οποία όμως σήμερα είναι κάπως ξεπερασμένη.  

  Έχοντας στο μυαλό μας τις απόψεις των θεωρητικών, καθώς είμαστε 

παρατηρητές μιας οποιασδήποτε κοινωνίας, βλέπουμε ότι πολλοί συγχέουν 
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την ταυτότητα με διάφορα στερεότυπα. Η ταυτότητα του φύλου είναι η 

αίσθηση του ότι ανήκουμε στο ένα φύλο και όχι στο άλλο. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι κάθε άτομο με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, έχει την 

ανάγκη να ανήκει στο αντίθετο απ’ αυτό, φύλο. Η αλήθεια είναι ότι 

γεννιόμαστε ή αγόρι ή κορίτσι, κάτι το ενδιάμεσο είναι εξαιρετικά σπάνιο. 

  Στις περισσότερες κοινωνίες ο άντρας και η γυναίκα προσδιορίζεται όχι μόνο 

από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά και από το ότι μελλοντικά θα γίνουν 

πατέρας ή μητέρα, οπότε κάτι που χαρακτηρίζει την αρρενωπότητα και την 

θηλυκότητα είναι η ετεροφυλοφιλία. Τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν συνδέσει 

την γυναίκα με την υπακοή, ενώ ο άντρας παίρνει το ρόλο του κυρίαρχου. 

Σήμερα ίσως όλα αυτά τα στερεότυπα να έχουν πάρει διαφορετική μορφή, 

παραμένουν όμως  πολλές κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυτά. 

Εννοούμε βασικά ότι υπάρχει ένα είδος συνείδησης του φύλου, που σχετίζεται 

με την αναπαραγωγή, με τη διαιώνιση του είδους. Η γυναίκα ολοκληρώνεται 

όταν γίνει μητέρα και όταν κάποια υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο, 

πολλοί άνθρωποι το κατακρίνουν ή το θεωρούν αδύνατο. 

  Ο Levi- Straous αναφέρθηκε πετυχημένα στο «αληθινό αίσθημα απέχθειας 

που τρέφουν οι περισσότερες κοινωνίες για τον εργένη». 

  Όπως μας αναφέρει η Elisabeth Badinter, η ετεροφυλοφιλία αποτελεί την 

τρίτη αρνητική επιβεβαίωση της καθιερωμένης αρρενωπότητας. Αφού το 

μικρό αγόρι αποχωριστεί από την αγκαλιά της μητέρας γιατί δεν είναι πια 

μωρό και αφού διακρίνει πλέον τις διαφορές του από το γυναικείο φύλο, γιατί 

δεν είναι κορίτσι, το αγόρι μπαίνει μετά στην διαδικασία ότι πρέπει να 

αποδείξει στον εαυτό του ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος, ότι δεν ποθεί και ούτε 

εμπνέει άλλους άντρες. Σε πολλές ομοφυλοφοβικές κοινωνίες ή 

ομοφυλοφοβικές οικογένειες,  το γεγονός και μόνο ότι κάποιος δεν είναι 

ομοφυλόφιλος συνάγει στην επιβεβαίωση του ανδρισμού του. Απόδειξη αυτού 

είναι και μία πρόσφατη δημοσκόπηση ενός ανδρικού περιοδικού όπου στην 

ερώτηση «θα εξακολουθούσατε να θεωρείται τον εαυτό σας άντρα αν είχατε 

κάποια ομοφυλοφιλική σχέση», το 57% των ερωτηθέντων είχε απαντήσει 

αρνητικά.    

  Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν ότι μία ομοφυλοφιλική ταυτότητα έχει τις 

ρίζες της σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που πραγματοποιείται στην πρόωρη 

παιδική ηλικία. Θεωρητικοί, όπως ο Erikson, οι οποίοι έχουν αναπτύξει την 
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θεωρία της ταυτότητας του Εγώ υποστηρίζουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι 

ισοδύναμη με την έννοια που δίνει το κάθε άτομο στην ταυτότητα του Εγώ, 

εννοώντας την ψυχοκοινωνική ολοκλήρωση του ατόμου. Αυτή η διαδικασία, 

κανονικά ξεκινάει κατά τη διάρκεια της εφηβείας και ολοκληρώνεται όταν το 

άτομο ενηλικιώνεται. Ταυτόχρονα ο Erikson δίνει μεγάλη έμφαση στη 

διαμόρφωση του Εγώ, ως μια οργανωμένη και δημιουργική διαδικασία 

ανάπτυξης που κάνει το κάθε άτομο μοναδικό.  

  Παράλληλα οι υποστηρικτές του μοντέλου της σεξουαλικής ταυτότητας 

ορίζουν την ομοφυλοφιλική ταυτότητα ως όμοια με τη σεξουαλική ταυτότητα 

που κατά τη γνώμη τους αναπτύσσεται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι 

θεωρητικοί αυτοί, μελετάνε κυρίως πως διαμορφώνεται και πως δημιουργείται 

η σεξουαλική ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Η σεξουαλική 

ταυτότητα είναι αυτό που αποκαλούμε τους εαυτούς μας: γκέι, λεσβία, 

αμφισεξουαλικός, ετεροσεξουαλικός και ούτω καθεξής. 

 

B. Μεγαλώνοντας ως ομοφυλόφιλος  
     Η ομοφυλοφιλική ταυτότητα 
 
  Στη ζωή των ομοφυλόφιλων ατόμων είναι πολύ σημαντικό να 

ενσωματώσουν τις επιθυμίες τους στη σεξουαλική τους ζωή, να κατανοήσουν 

τον κοινωνικό τους ρόλο και να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα του 

στιγματισμού λόγω των σεξουαλικών τους επιθυμιών. Ο σχηματισμός της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας γίνεται κατανοητή μέσα από μια ολόκληρη πορεία 

ζωής, της οποίας η ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας που φτάνει 

στην ωριμότητα και την αίσθηση μιας συνεπούς προσωπικής ταυτότητας.  

  Πολλοί ερευνητές βλέπουν την διαδικασία με την οποία αναγνωρίζεται 

κάποιος ως ομοφυλόφιλος σαν μια αναδρομή με έκβαση την αυτοαναγνώριση 

του  άτομου ως ομοφυλόφιλο. Τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 

στάδια, όπως: την αρχική επίγνωση του ατόμου ότι διαφέρει κατά κάποιο 

τρόπο από τους συνομήλικους του (ευαισθητοποίηση), από την οποία 

συνεπάγεται η απορία του για τη σεξουαλική του ταυτότητα (σύγχυση 

ταυτότητας). Αργότερα αρχίζει να επεξεργάζεται την εκδοχή του να είναι γκέι ή 

λεσβία και μαθαίνει πως μπορεί να αντεπεξέλθει από τον τυχόν στιγματισμό 

του (αναγνώριση ταυτότητας). Στο τελικό στάδιο, ενσωματώνει τις 
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σεξουαλικές του επιθυμίες σε μία θετική και αποδεκτή πλευρά του εαυτού του 

(δέσμευση)1. 

  Πιο αναλυτικά, το πρώτο στάδιο, της ευαισθητοποίησης εμφανίζεται πριν 

από την εφηβεία, όταν τα παιδιά αυτά αισθάνονται κάπως να 

περιθωριοποιούνται και να διαφέρουν από άλλα παιδιά του ίδιου φύλου. Αυτή 

η αίσθηση γίνεται συνειδητή κυρίως σε κοινωνικά ενδιαφέροντα ή 

συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα, μέσα από το παιχνίδι. Ειδικότερα ίσως 

το παιδί να προτιμά να παίζει με παιχνίδια που δεν συσχετίζεται με κάποιο 

από τα δύο φύλα, δηλαδή, αναπαραστάσεις ζώων ή διάφορα παιχνίδια 

δημιουργικού χαρακτήρα.   

  Η σύγχυση ταυτότητας που επέρχεται μετά την ευαισθητοποίηση, 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και χαρακτηρίζεται από έντονη 

εσωτερική ταραχή και αβεβαιότητα γύρω από ζητήματα της σεξουαλικής 

ταυτότητας. Είναι μια «κενή» κάπως περίοδος διότι προηγείται της 

αναγνώρισης της ταυτότητας, όμως το άτομο είναι πια βέβαιο ότι δεν είναι 

ετεροφυλόφιλο. Περίπου στην αρχή της εφηβείας, το άτομο αρχίζει πια να 

φτάνει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα είναι ομοφυλόφιλος. Τότε, αλλάζει 

αντιλήψεις για τον εαυτό του και αισθάνεται  ότι διαφέρει σεξουαλικά όταν 

αρχίζει να έχει τις πρώτες ομοφυλοφιλικές διεγέρσεις. Αισθάνεται σύγχυση και 

ενοχές, ενώ προσπαθεί να το κρατήσει μυστικό λόγω του κοινωνικού 

στιγματισμού και όλων όσων έχει ακούσει για την ομοφυλοφιλία. Παράλληλα 

ίσως να δυσκολεύεται να συναναστραφεί με άλλους ομοφυλόφιλους λόγω των 

ανακριβειών που γνωρίζει. 

  Η αναγνώριση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας όταν το άτομο αναγνωρίζει πια τον εαυτό του ως λεσβία 

ή γκέι. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την δεκτικότητα του ατόμου για την 

ταυτότητα του, αφού αρχίζει πλέον να συναναστρέφεται με άλλους 

ομοφυλόφιλους. Κατά την περίοδο αυτή αρχίζει επίσης να πειραματίζεται 

σεξουαλικά και να διεισδύει στην υποκουλτούρα των γκέι ή των λεσβιών. Στο 

τέλος αυτού του σταδίου αρχίζει να δέχεται ότι όντως είναι ομοφυλόφιλος. 

                                                 
1 Brady, S. & Busse, W. J. (1994) The Gay Identity Questionnaire: a brief measure of 
homosexual identity formation. Journal of Homosexuality, 26 (4): 1- 22. 
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  Η δέσμευση που ακολουθεί περικλείει την αποδοχή του εαυτού και την 

άνεση με την ομοφυλοφιλική του ταυτότητα, που με βάση αυτή, αρχίζει να 

υιοθετεί έναν ανάλογο τρόπο ζωής.  

  Ο Habermas, ένας άλλος μελετητής για την ομοφυλοφιλία, προσπάθησε να 

διαχωρίσει  τη διαδικασία απόκτησης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας σε στάδια 

παρόμοια με τα παραπάνω. Το πρώτο στάδιο είναι το συμβιωτικό, που 

εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής όταν το παιδί δεν έχει ακόμη 

αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη αντίληψη για το φύλο του και ούτε διαχωρίζει τον 

εαυτό του από το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. Στο δεύτερο στάδιο, 

το εγωκεντρικό, το παιδί είναι ικανό να καταλάβει τη σχέση του και τη 

διαφοροποίηση του από το περιβάλλον. Εδώ πραγματοποιείται η 

ευαισθητοποίηση, που όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι η πρώτη 

συνειδητή, αλλά ταυτόχρονα υποσυνείδητη φάση όπου το παιδί ίσως 

αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ομοφυλόφιλο. Είναι η στιγμή όπου οι εμπειρίες 

του παιδιού ίσως να θέσουν τις βάσεις για μία μελλοντική ομοφυλοφιλική 

ταυτότητα1. 

  Οι εμπειρίες του παιδιού στο στάδιο αυτό ίσως να είναι σημαδιακές για τη 

μετέπειτα εμφάνιση της ομοφυλοφιλίας, εάν για παράδειγμα, το παιδί 

αυνανίζεται, αναπτύσσοντας κάποιου ισχυρού είδους συναισθηματικού 

δεσμού ή εάν έχει ερωτικού περιεχομένου φαντασιώσεις που περιλαμβάνουν 

την επαφή του με ένα μέλος του ίδιου φύλου2. Μια έρευνα των Troiden (1979), 

έφερε αποτελέσματα που συμφωνούσαν με αυτή τη άποψη: 150 

ομοφυλόφιλοι άντρες δήλωσαν πως κατά τη διάρκεια της παιδικής τους 

ηλικίας είχαν βιώσει την αίσθηση ότι διαφέρουν από τα υπόλοιπα αγόρια και 

πως είχαν νιώσει ερωτικά αισθήματα για άλλα παιδιά του ίδιου φύλου.  

  Μετά από το εγωκεντρικό στάδιο ακολουθεί το κοινωνικοκεντρικό, στο οποίο 

το άτομο διαμορφώνει τη δικιά του αντίληψη για τον κόσμο και οροθετείται 

από το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. Το άτομο αντιλαμβάνεται πλέον 

τις κοινωνικές νόρμες που αρχίζουν σταδιακά να επηρεάζουν τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της προσωπικής του ταυτότητας. Στο στάδιο αυτό η 

ομοφυλοφιλική ταυτότητα προκύπτει όταν το άτομο έχει υψηλή γνώση για την 
                                                 
1 Troiden, R. R. (1984) Becoming homosexual: A model for gay identity acquisition. 
Psychiatry, 42: 362- 373.   
2 Plummer, K. (1975) Sexual Stigma: An interactionist account, London: Routledge& Kegan 
Paul. 
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ομοφυλοφιλία του, καθώς και του κοινωνικού ρόλου που έχει σαν 

ομοφυλόφιλος.  

  Τέτοιου είδους γνώση μπορεί να είναι ανακουφιστική για κάποιους, ενώ για 

άλλους ίσως προσφέρει σύγχυση και άγχος. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να προβληματίσει τα άτομα και να τα ωθήσει στο να κρατήσουν 

μυστική τη σεξουαλική τους ταυτότητα, εάν αισθανθούν τον κίνδυνο της 

περιθωριοποίησης. Η γνώση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας μπορεί να είναι 

ένα αποτέλεσμα από τη διαδικασία του διαχωρισμού (dissociation). Ο 

διαχωρισμός οφείλεται στη διαφοροποίηση των συνειδητών σεξουαλικών 

αισθημάτων και της δραστηριότητας από τη σεξουαλική ταυτότητα. 

Επομένως, τα ομοφυλόφιλα άτομα που καταφεύγουν στο διαχωρισμό ώστε 

να αποφύγουν την ετικετοποίηση, σε καμία περίπτωση δεν ξεφεύγουν από τα 

πραγματικά σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα. 

  Το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του εγώ, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, είναι 

το παγκοσμιοποιημένο στάδιο, στο οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται ότι μπορεί 

να ασκήσει κριτική και αξιολόγηση στις κοινωνικές νόρμες. Εάν αυτό το στάδιο 

είναι επιτυχές, το άτομο πιθανότατα θα είναι ικανό να ξεχωρίσει τους κανόνες 

που το εκφράζουν απ’ αυτούς που δεν ταιριάζουν στην όποια φιλοσοφία του. 

Το ομοφυλόφιλο άτομο, δέχεται και αναγνωρίζει την ομοφυλοφιλική του 

ταυτότητα, αισθάνεται ευχάριστα με αυτήν και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει 

κάθε δυσκολία που ίσως αντιμετωπίσει λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας.   

  Όπως και να ‘χει, παρόλη τη βοήθεια που μπορεί να μας δώσει ένα τέτοιο 

στάδιο, η αναγνώριση του ατόμου ότι είναι ομοφυλόφιλο δεν είναι η ίδια 

διαδικασία για τους γκέι και για τις λεσβίες, και δυστυχώς τα πράγματα δεν 

είναι τόσο απλά για την ανθρώπινη συμπεριφορά και ούτε μπορούν να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με ορισμένες κοινωνικές παρατηρήσεις. Η διαδικασία 

με την οποία επιτυγχάνεται η ομοφυλοφιλική ταυτότητα είναι περισσότερο μία 

διαδικασία που διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό περιεχόμενο, και όχι μία 

σταδιακά εναλλασσόμενη διαδικασία που ολοκληρώνεται με την ωριμότητα. 

Εκτός αυτού, η ωριμότητα είναι επίσης ένας πολύ δύσκολος ορισμός που 

μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, με βάση τον χαρακτήρα του και τις 

εμπειρίες που έχει αποκτήσει στη ζωή του.  

  Άλλες μελέτες τέτοιου είδους, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση των 

παραδοσιακών οικογενειακών αξιών με τη διαδικασία αναγνώρισης στους γκέι 
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εφήβους. Οικογένειες οι οποίες δίνουν σημαντική αξία στη θρησκεία, στο 

θεσμό του γάμου και στην απόκτηση απογόνων, είναι σε γενικές γραμμές 

λιγότερο ανεκτικοί όταν συναντάνε περιπτώσεις ομοφυλοφιλίας. Οι Holtzen 

και Agresti (1990), ερεύνησαν τη σχέση γονιών με παραδοσιακές 

πατριαρχικές αξίες και των ομοφυλόφιλων παιδιών τους. Βρήκαν ότι οι γονείς  

τους είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση, και είχαν γενικά σε χαμηλή εκτίμηση το 

γυναικείο φύλο. Επίσης ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί απέναντι στην ομοφυλοφιλία, 

κάτι που τους έκανε να αγνοούν την ομοφυλοφιλία των παιδιών τους1. 

  Παρόλα αυτά, έστω και αν ο γκέι ή η λεσβία έχει συμφιλιωθεί με την 

σεξουαλική του ταυτότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα ανοιχτός με 

αυτήν. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό ομοφυλόφιλων ατόμων προτιμάνε 

να φανερώνουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα στους φίλους ή στα αδέλφια 

τους, παρά σε συνεργάτες, γονείς και άλλους συγγενείς. Άλλες μελέτες 

δείχνουν ότι τέτοιου είδους ελευθερία αποκτάται και επηρεάζεται ανάλογα με 

το εισόδημα, το επάγγελμα, τον τόπο διαμονής και τα χαρακτηριστικά των 

κοντινών φίλων του ατόμου. Φαίνεται πως αυτή η ελευθερία των 

ομοφυλόφιλων ατόμων εξαρτάται περισσότερο από την υπόληψη που έχουν 

οι ίδιοι για τους άλλους  και τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοιου 

είδους απομόνωση, παρά από την αποδοχή τους ως ομοφυλόφιλοι2. 

  Από την άλλη, όταν ένα ομοφυλόφιλο άτομο απομονώνεται προσπαθώντας 

να διατηρήσει μυστικό το σεξουαλικό του προσανατολισμό είναι περισσότερο 

επιρρεπές στο άγχος, ανικανοποίητο από τις σχέσεις του, την επαγγελματική 

του καριέρα και άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής του. Η διαμόρφωση μιας 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας συχνά εμφανίζεται με πολύ δύσκολο 

περιεχόμενο, επειδή στην περίπτωση που διστάζουν να εκφράσουν την 

σεξουαλικότητα τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απομόνωσης και 

αποξένωσης. 

  Η ικανοποίηση που επέρχεται με την αποκάλυψη, ακούγεται απλή, παρότι 

δεν είναι και σημαδεύει την ομοφυλοφιλική ταυτότητα. Η αποκάλυψη 

πραγματοποιείται αρχικά λέγοντας σε κάποιο κοντινό άτομο ότι είσαι γκέι ή 
                                                 
1 Holtzen, D. W. & Agresti, A. A. (1990) Parental responses to gay and lesbian children: 
differences in homophobia, self- esteem, and sex- role stereotyping. Journal of Social & 
Clinical Psychology, 9(3): 390- 399. 
2 Franke, R. & Leary, M. R. (1991) Disclosure of sexual orientation by lesbians and gay men: 
a comparison of private and public processes. Journal of Social and Clinical Psychology, 
10(3): 262- 269. 
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λεσβία. Η αντιμετώπιση αυτού του ατόμου μετά από τα λεγόμενα του πρώτου, 

είναι επίσης καθοριστική και αμέσως «γίνεσαι» ένα ομοφυλόφιλο άτομο. Με 

αυτό τον τρόπο το ομοφυλόφιλο άτομο δεσμεύεται με μία ομοφυλοφιλική 

ταυτότητα, αποκαλύπτεται και δεν ζει πια στο ψέμα ή την άρνηση. 

  Η θεωρία των McCarn& Fassinger (1996) για την ανάπτυξη της ταυτότητας 

των σεξουαλικών μειονοτήτων είναι ένα άλλο μοντέλο για την εδραίωση της 

ομοφυλοφιλικής ταυτότητας και την ανάμειξη των ατόμων σε μία 

ομοφυλοφιλική ομάδα, βασιζόμενη στις θεωρίες της εξερεύνησης και της 

δέσμευσης. Η εξερεύνηση (exploration) ορίζεται ως η συμπεριφορά που 

αποβλέπει στην απόχτηση πληροφοριών είτε για τον Εαυτό, είτε για το 

οποιοδήποτε περιβάλλον που επιλέγει το άτομο, ώστε να προάγει τις ιδέες 

του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο1, ενώ η δέσμευση αντιπροσωπεύει την 

προσήλωση σε μια συγκεκριμένη αξία, στόχο ή πίστη σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο2. Η θεωρία τους υπονοεί πως η έλξη μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου 

φύλου υπαγορεύει την εξερεύνηση και τη δέσμευση των δύο ατόμων σε μία 

ξεχωριστή σεξουαλική ταυτότητα («Είμαι γκέι/ λεσβία;»), αλλά και σε μια 

ομάδα ατόμων με την ίδια σεξουαλική ταυτότητα. Αρχικά το άτομο περνάει 

από την αμάθεια στο να είναι πλέον έτοιμο να διακρίνει τις διαφορές της 

ετεροφυλοφιλίας και της κοινωνίας από τον εαυτό του. Αυτό είναι και το στάδιο 

όπου το άτομο διακατέχεται από άγχος. Αργότερα αρχίζει να εξερευνά τα 

αισθήματα που έχει για το άτομο του ίδιου φύλου και αφού εξομολογήσει τη 

σεξουαλική του ταυτότητα, προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μέλος της 

ομοφυλοφιλικής κοινότητας και να δεσμευθεί με ένα καινούργιο σύστημα 

γνώσης καθώς κοινοποιείται στη δράση της ομάδας του. Στο τέλος το άτομο, 

εξωτερικεύει τη σεξουαλική του ταυτότητα και την ταυτότητα του ως μέλος 

μιας ομοφυλοφιλικής κοινότητας.  

  Παρόλα αυτά η ανάπτυξη ταυτότητας μιας ατομικής σεξουαλικής μειονότητας 

και η ανάπτυξη ταυτότητας μιας σεξουαλικής μειονότητας βασιζόμενη στη 

επιρροή μιας ομάδας, είναι δυνατόν να διαρκέσουν διαφορετικά. Επίσης, οι 

                                                 
1 Grotevant, H. D. (1986) Assessment of identity development: Current 
  issues and future directions. Journal of Adolescent Research, 1:175–182. 
2 Marcia, J. E. (1988) Common processes underlying ego identity, cognitive/ 
  moral development, and individuation. In Lapsley, D. K. & Power, F. C.  (eds.), Self,  
  ego, and identity: Integrative approaches, New York: Springer-Verlag, (211– 266). 
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μελετητές προσπαθούνε να προβλέψουν το άγχος που χαρακτηρίζει τα 

ομοφυλόφιλα άτομα πριν να έχουν αισθανθεί την κοινωνική συμπαράσταση 

και την κοινωνική επαφή, υποθέτοντας ότι η κοινωνική υποστήριξη και η 

απόκρυψη του εαυτού μπορεί να εξηγήσει τη σχέση  κοινωνικού άγχους, 

δέσμευσης της ταυτότητας του Εγώ και εξερεύνησης (Σχήμα 1). Περαιτέρω 

έρευνα, άλλων ερευνητών φανέρωσε πως υπάρχει σημαντική και αρνητική 

σχέση ανάμεσα στην απόκρυψη του Εαυτού και τη δέσμευση στην ταυτότητα 

του Εγώ1, υποθέτοντας πως με την κοινωνική υποστήριξη τα άτομα με 

ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό θα εδραίωναν μία ώριμη ταυτότητα και θα 

αποφευγόταν η απομόνωση.  

 

Κεφάλαιο 5ο: 
Ομοφυλοφοβία 
 
Α. Η έννοια της ομοφυλοφοβίας 
 
  Η σημασία της ομοφυλοφοβίας είναι ακριβώς αυτό στο οποίο παραπέμπει η 

ετυμολογία της λέξης. Ο φόβος, η αποστροφή, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις 

απέναντι στην ομοφυλοφιλία ή στα άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό. 

Δηλώνει επίσης το μίσος, την εχθρότητα και την αποδοκιμασία των 

ομοφυλόφιλων και της σεξουαλικής τους συμπεριφοράς. Επίσης 

χρησιμοποιείται για να φανερώσει την στενομυαλιά και το φανατισμό των 

ατόμων που αντιτίθενται στην ομοφυλοφιλία και στα ομοφυλοφιλικά άτομα, 

για λόγους ακατανόητους και ατεκμηρίωτους.   

  Κάποιοι ακτιβιστές, αποκαλούν την ομοφυλοφοβία  ετεροφυλοφιλικό 

ρατσισμό (straight supremacism), αλλά κάποιες ομάδες που αντιτίθενται στην 

ομοφυλοφιλία (anti- gay groups), το βλέπουνε ως μια προσπάθεια να 

περιθωριοποιήσουν όσους αποδοκιμάζουν την ομοφυλοφιλία.  

  Οι ομοφυλόφιλοι πιθανόν να βιώνουν την απόρριψη από ομοφυλοφοβικούς 

φίλους και συγγενείς, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους γονείς. Κατά κάποιο 

                                                 
1 Potoczniak, P. D., Aldea, A. M., & DeBlaere, C. (2007) Ego Identity, Social Anxiety, Social 
Support, and Self-Concealment in Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals. Journal of 
Counseling Psychology, 54(4): 447- 457. 
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τρόπο η ομοφυλοφοβία είναι ένας φαύλος κύκλος ιδεών που ξεκινάει από την 

πληρότητα που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν γίνεται γονέας. Όπως και να ‘χει 

η ομοφυλοφοβία είναι μέρος της καθημερινής ζωής πολλών ομοφυλόφιλων 

ανθρώπων που παρενοχλούνται σωματικά, αλλά κυρίως λεκτικά. 

     

1. Ετυμολογία και χρήση 

 

  Η ομοφυλοφοβία σαν ορισμός υπάρχει από το 1920, θέλοντας  να  

εξηγήσουν και να ορίσουν το φόβο και την αποστροφή κάποιων ανθρώπων 

απέναντι στο αρσενικό φύλο (Oxford English Dictionary). Από το 1969 και 

μετά ο όρος ομοφυλοφοβία χρησιμοποιείται με την σημασία που υποδηλώνει 

σήμερα, το φόβο δηλαδή και την αποστροφή κάποιων ανθρώπων απέναντι 

στα άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό.  

  Προάγγελος του όρου ίσως είναι ο ορισμός homoerotophobia, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε από τον  Wainwright Churchill στο βιβλίο του «Homosexual 

Behavior Among Males», το 1967. 

    Σε γενικές γραμμές η ομοφυλοφοβία χρησιμοποιείται  προκειμένου να 

δηλώσει την οποιαδήποτε αντίθεση απέναντι στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα ίδια τα άτομα, ο οποίος 

μπορεί να οδηγήσει στη συσπείρωση των ατόμων αυτών και στην απέχθεια 

τους προς την υπόλοιπη κοινωνία. Τονίζει το φόβο που μπορεί να αισθάνεται 

κάποιος, όπως είναι ο φόβος που βιώνει κάποιος όταν βρίσκεται αντιμέτωπος 

με αράχνες ή φίδια. Όπως και να ‘χει, η ομοφυλοφοβία δεν παρουσιάζεται στο 

DSM- Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών. 

  Άλλοι εναλλακτικοί όροι του όρου «ομοφυλοφοβία» είναι οι όροι 

heterocentric και heteronormativity, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την 

θεωρία του queer και την κριτική θεωρία. Σχετικός με το θέμα είναι και ο όρος 

ετεροσεξισμός που απευθύνεται στην προώθηση της ετεροφυλοφιλίας ως το 

φυσιολογικό και το κλειδί για την κοινωνική επιβράβευση.  Επίσης κάποιοι 

σύγχρονοι ψυχολόγοι προτείνουν τον όρο homonegativity, προσπαθώντας να 

δώσουν ένα όρο για τις αντιδράσεις απέναντι σε θέματα που αφορούν την 
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ομοφυλοφιλία στο κοινωνικό, νομικό, ηθικό και προσωπικό επίπεδο1. Ο όρος 

όμως αυτός επικεντρώνεται περισσότερο στις αρνητικές συμπεριφορές των 

ατόμων με ομοφυλοφοβική συμπεριφορά. Άλλος προτεινόμενος όρος υπήρξε 

ο homophilephobia εννοώντας το φόβο και την απέχθεια προς άτομα που 

έλκονται από του ίδιου φύλου2. 

  Υπήρξαν αρκετές αντιθέσεις και διαφωνίες όσον αφορά τον όρο 

ομοφυλοφιλία, όπως η «αμφισβήτηση Santorum». Στην περίπτωση αυτή, 

κυριαρχούσε ο ισχυρισμός πως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από κάποιους 

θέλοντας να καταλαγιάσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, ενώ οι 

υπόλοιποι υποστήριζαν την έννοια του όρου συνδεδεμένη με τη θρησκοληψία 

και το φόβο. Όπως υποστήριξε η Coretta Scott King3, «η ομοφυλοφοβία είναι 

παρόμοια με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, αλλά και με άλλου είδους 

όρους θρησκοληψίας, με την έννοια ότι επιδιώκει κάνει μια μεγάλη ομάδα 

ανθρώπων απάνθρωπους, δηλαδή να αρνηθούν την ανθρώπινη φύση τους, 

την ταυτότητα και την προσωπικότητα τους».        

    Ο όρος ομοφυλοφοβία χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει αυτούς 

που εναντιώνονται στους νόμους οι οποίοι ευνοούν και διευκολύνουν τον 

τρόπο ζωής των ομοφυλόφιλων ατόμων. Ο Freedman υπενθυμίζει πως η 

ομοφυλοφοβία είναι μία σοβαρή ενόχληση που στιγματίζει και τους 

ομοφυλόφιλους αλλά και τους ετεροφυλόφιλους4.  

  Σύμφωνα με τη ψυχανάλυση, η ομοφυλοφοβία δεν είναι ακριβώς μια φοβία 

διότι τα συμπτώματα της διαφέρουν από αυτά των κοινών φοβιών. Αποτελεί 

περισσότερο μία νεύρωση που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τις 

φοβικές αντιδράσεις και είναι πηγή περηφάνιας γι’ αυτούς που πάσχουν απ’ 

αυτή, αντίθετα με τη ντροπή που προκαλούν οι κοινές φοβίες5.   

 
 

                                                 
1 Hudson, W. W., & Ricketts, W. A. (1980) A strategy for the measurement of homophobia.   
Journal of Homosexuality, 5(4): 317-372. 
2 Rosan, L. J. (1978) Philosophies of homophobia and homophilia. The gay academic, Palm 
Springs, CA: ETC Publications.   
3 Coretta Scott King (1927- 2006). Συγγραφέας και ακτιβίστρια, αγωνίστηκε για τα πολιτικά 
δικαιώματα των έγχρωμων ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπήρξε σύζυγος 
του Martin Luther King.   
4 Freedman, M. (1978) Towards a gay psychology. The gay academic, Palm Springs, CA: 
ETC Publications. 
5 Jayne, E. (1975) Defense of the Homophobic Imagination. College English, 37(1): 62- 67. 
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2. Συχνότητα ομοφυλοφοβικών συμπεριφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις Η.Π.Α.       
 

  Η ομοφυλοφοβία ως συμπεριφορά παρατηρείται ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο, την κοινωνική τάξη, τη μόρφωση και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική θέση, συνδέεται έντονα με την 

αποδοκιμασία απέναντι στην ομοφυλοφιλία και τους ομοφυλόφιλους. Η 

ομοφυλοφοβία είναι συχνά έντονη σε δύο χώρες με τόση έντονη 

πολυπολιτισμική κουλτούρα όπως είναι οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον η επιρροή τους τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντική και 

αναμφισβήτητη για όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Όποτε αξίζει να 

αναφερθούμε στα ομοφυλοφοβικά περιστατικά αυτών των χωρών.   

  Είναι σημαντικό πως το 1983, η έρευνα του Newsweek Poll (αμερικανικό 

περιοδικό), φανέρωσε πως το ένα τρίτο των ενηλίκων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής ένιωθαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένας αποδεκτός τρόπος 

ζωής και ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δεν θα απέκλειαν 

ομοφυλόφιλα άτομα από κάποιες εργασίες. Η έρευνα αυτή μας έδειξε ότι 

πολλοί άνθρωποι διατυπώνουν πολλές απόψεις, οι οποίες δεν είναι για 

διάφορους λόγους εμφανείς στις πράξεις. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο τα 

ομοφυλόφιλα άτομα πολιτικοποιούνται ή προσηλυτίζουν άλλους 

ομοφυλόφιλους ζητώντας ισότητα σε ζητήματα εργασίας και άλλων 

υπηρεσιών;    

  Σε μία πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Cincinnati, ζητήθηκε από 

λευκούς έφηβους να σχολιάσουν αρνητικού είδους συναισθήματα απέναντι σε 

ομοφυλόφιλα άτομα τα οποία συνδέονται με άλλου είδους μεροληπτικές 

συμπεριφορές. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της μελέτης ήταν πως η 

εχθρότητα απέναντι στους ομοφυλόφιλους, ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός 

είναι «παρόμοιοι σύντροφοι».  

  Η εφηβεία είναι προφανώς καθοριστικό σημείο για την έκφραση και την 

αναγνώριση της σεξουαλικής ταυτότητας. Ο φόβος της ετικετοποίησης και του 

στιγματισμού κυριαρχεί στο περιβάλλον του σχολείου, καθώς προβληματίζει 

τους έφηβους με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό και κυρίως εκείνους τους 

ετεροφυλόφιλους εφήβους, οι οποίοι διαμορφώνουν την σεξουαλικότητα τους 

με την προϋπόθεση και το φόβο να μην είναι γκέι.  
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3. Είδη ομοφυλοφοβίας 

 
  Η ομοφυλοφοβία παρατηρείται σε διαφορετικές μορφές, και έχει διατυπωθεί 

ένας αριθμός διαφορετικών ειδών ομοφοβικής συμπεριφοράς, όπως οι 

εμπειρικές συμπεριφορές, οι αμυντικές, οι συμβολικές, η εσωτερικευμένη 

ομοφυλοφοβία και άλλες. 

  
α. Εσωτερικευμένη ομοφυλοφοβία 
 
  Η εσωτερικευμένη (internalized) ομοφυλοφοβία ( ή αλλιώς εγώ- δυσθυμική ) 

αναφέρετε στην ομοφυλοφοβία η οποία εκδηλώνεται ως προκατάληψη 

απέναντι στους ομοφυλόφιλους και προκαλεί έντονη ενόχληση ή 

αποδοκιμασία του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός άλλου ατόμου όταν το 

ίδιο το άτομο έχει μάθει να δέχεται την ετεροφυλοφιλία ως το φυσιολογικό και 

ως το μόνο σωστό τρόπο. Η κατάσταση αυτή ίσως οδηγήσει το άτομο στην 

απώθηση των ομοφυλοφιλικών του επιθυμιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

μπορεί να το οδηγήσει σε μια συνειδητή εσωτερική προσπάθεια η οποία 

καθοδηγείται από ορθολογιστικές θρησκευτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις.  

Μία έρευνα των Ross& Rosser (1996) έδειξε ότι μπορεί να υπάρξουν τέσσερις 

διαφορετικές διαστάσεις της εσωτερικευμένης ομοφυλοφοβίας:  

(1) άγχος για την πιθανότητα να αναγνωριστούν ως ομοφυλόφιλοι,  

(2) άγχος για τον στιγματισμό, ανεξάρτητα από την ομοφυλοφιλική 

κοινότητα,  

(3) ανακούφιση λόγω της συναναστροφής τους με άλλους ομοφυλόφιλους 

και  

(4) ηθική και εσωτερική αποδοχή ότι όντως είναι ομοφυλόφιλος1.  

  Το άτομο που εμφανίζει αυτής της μορφής ομοφυλοφοβία ασυνείδητα ή 

ακόμη και συνειδητά  μπορεί να φοβάται την ετικετοποίηση, χωρίς όμως να 

έχει συνειδητοποιήσει ότι η τέτοιου είδους συμπεριφορά οδηγεί σε άλλη μία 

μορφή ετικετοποίησης, η οποία προβάλλεται με τη επιβολή της 

ετεροφυλοφιλίας. Αυτό είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα το μίσος για τον 

εαυτό του και παράλληλα σύγχυση ταυτότητας, οδηγώντας το σε χαμηλή 
                                                 
1 Ross, M. W. & Rosser, B. R. S. (1996) Measurement and correlates of internalized 
homophobia: a factor analytic study. Journal of Clinical Psychology, 52(1): 15- 21. 
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αυτοεκτίμηση, βαθιά άρνηση, απώθηση, κατάθλιψη ή άλλες διαταραχές της 

διάθεσης1. 

  Παρόλο που το στρες παρατηρείται και από άλλες μειονότητες που 

υπόκεινται στιγματισμό, το στρες που βιώνουν οι γκέι και οι λεσβίες κυρίως 

κατά την εφηβεία, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ως έφηβοι προσπαθούν 

να καταπνίξουν τις επιθυμίες τους και δεν μιλούν καθόλου γι’ αυτές στο 

σχολείο ή το σπίτι. Βρίσκουν κάποιους μηχανισμούς με τους οποίους 

μπορούν να καθησυχάσουν το στρες και την πίεση που αισθάνονται2. Τέτοιοι 

δυσπροσάρμοστοι έφηβοι, ίσως υιοθετήσουν μηχανισμούς όπως χρήση 

ουσιών ή μιας συμπεριφοράς που αυξάνει τον κίνδυνο του ιού HIV3. 

  Υπάρχουν αρκετές συζητήσεις γύρω από το ζήτημα του αλκοολισμού και της 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής των 

ομοφυλόφιλων. Κάποιοι καταλήγουν ότι οι ομοφυλόφιλοι άντρες δεν 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο αλκοολισμού απ’ ότι οι ετεροφυλόφιλοι 

άντρες, όμως αυτό δεν ισχύει για τις λεσβίες και τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες4. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα αυτό ίσως να προέρχεται από το στρες που 

αρχικά βιώνουν οι ομοφυλόφιλοι ότι δηλαδή, είναι περιθωριακοί και ότι 

ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που τους στιγματίζει. 

  Σε ποιο βαθμό όμως ο σεξουαλικός προσανατολισμός σχετίζεται με τις 

ψυχικές νόσους; Υπάρχει τέτοιου είδους συσχέτιση; Το Περιοδικό της 

Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρίας (JAMA), ανέφερε το 2001, μετά από μία 

μελέτη 5, 998 ενηλίκων (ηλικίας 18- 64)  στην Ολλανδία, ότι οι ψυχικές 

ασθένειες συναντούνται περισσότερο και συχνότερα στα ομοφυλόφιλα άτομα 

απ’ ότι στα ετεροφυλόφιλα. Επίσης η Γκέι και Λεσβιακή Ιατρική Εταιρεία5, 

δημοσίευσε το 2002, ένα άρθρο στο οποίο συμφωνούσε με τα παραπάνω 

ευρήματα. Συγκεκριμένα έλεγε πως η συχνότητα εμφάνισης άγχους και 

κατάθλιψης εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στους άνδρες ομοφυλόφιλους 
                                                 
1 D’Augelli, A. (1998) Developmental implications of victimization of lesbian, gay and bisexual 
youths, ιn Herek, G. M. (ed.), Stigma and Sexual Orientation: Understanding prejudice 
against lesbians, gay men and bisexuals, Thousand Oaks: Sage. 
2 Meyer, I. H. (1995) Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and 
Social Behavior, 36: 38- 56. 
3 Rotheram-Borus, M. J., Hunter, J., & Rosario, M. (1995) Coming out as lesbian or gay in the 
era of AIDS, in Herek G. M., & Greene B. (eds.), AIDS, Identity and Community, London: 
Sage Publications. 
4 Bux, D. A. Jr (1996) The epidemiology of problem drinking in gay men and lesbians: a 
critical review. Clinical Psychology Review, 16(4): 277- 298. 
5 Gay and Lesbian Medical Association. 
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απ’ ότι στο γενικότερο πληθυσμό. Επιπλέον η πιθανότητα εμφάνισης άγχους 

και κατάθλιψης είναι μεγαλύτερη στους ομοφυλόφιλους άνδρες οι οποίοι δεν 

δηλώνουν ανοιχτά τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Η χρήση 

ναρκωτικών ουσιών είναι επίσης συχνότερη στους άνδρες ομοφυλόφιλους. 

  Περιπτώσεις αυτοκτονίας ομοφυλόφιλων εφήβων  έχουν αποδοθεί σ’ αυτό 

το φαινόμενο καθώς η κατάθλιψη είναι μία από τις συνέπειες της 

εσωτερικευμένης ομοφυλοφοβίας. Οι απόπειρες αυτοκτονίας σχετίζονται με 

το άγχος που πηγάζει από τη διαδικασία ότι θα φανερώσουν στους φίλους και 

γονείς την σεξουαλική τους ταυτότητα (coming- out process). Αυτοί οι έφηβοι 

έχουν συνήθως χαμηλή αυτοπεποίθηση και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν σε τυχόν προκαταλήψεις και διακρίσεις που τους οδηγούν 

στην απομόνωση και τη μοναξιά. Όσον αφορά το φύλο, έρευνες δείχνουν ότι 

η αυτοκτονία και οι παρεμφερείς πράξεις είναι πιο συχνές στα ομοφυλόφιλα 

αγόρια, πάρα στα κορίτσια1.  

  Μελέτες ομοφυλόφιλων σε χώρες όπως Σουηδία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, 

στις οποίες η ομοφυλοφιλία είναι κοινωνικά αποδεκτή σε μεγαλύτερο βαθμό 

απ’ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάστηκαν παρόμοιες περιπτώσεις 

αυτής της συμπεριφοράς. Σε μία μακροχρόνια μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στη Νέα Ζηλανδία, παρουσιάστηκε πως 28 υποκείμενα με ομοφυλοφιλικό και 

αμφιφυλοφιλικό προσανατολισμό, στην ηλικία των 21 ετών, ήταν περισσότερο 

ευάλωτοι στις ψυχικές διαταραχές, σε σύγκριση με 979 άτομα τα οποία 

δήλωναν ότι είναι ετεροφυλόφιλοι. 

  Μια άλλη μελέτη η οποία έγινε στη Ολλανδία, συμπέρανε πως οι ψυχικές 

διαταραχές ήταν περισσότερο διαδεδομένες σε ομοφυλόφιλα άτομα, πάρα σε 

ετεροφυλόφιλα άτομα. Σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους άντρες, οι 

ομοφυλόφιλοι άντρες είχαν μεγαλύτερη ευαισθησία στις συναισθηματικές 

διαταραχές και στις διαταραχές άγχους. Από την άλλη, οι ομοφυλόφιλες 

γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης διαταραχών 

προκαλούμενες από ουσίες, σε αντίθεση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες. Τα 

ποσοστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής έδειξαν τα ίδια πράγματα, με τη 

                                                 
1 Remafedi, G., French, S., Story, M., Resnick, M. D., & Blum, R. (1998) The relationship 
between suicide risk and sexual orientation: results of a population- based study. American 
Journal of Public Health, 88(1): 57- 60. 
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διαφορά ότι οι διαταραχές της διάθεσης παρατηρούνταν σε υψηλότερο 

ποσοστό στους ομοφυλόφιλους άντρες απ’ ότι στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες.  

    Επιπλέον, συγκρίνοντας ομοφυλόφιλες και ετεροφυλόφιλες γυναίκες, όσον 

αφορά τις διαταραχές διάθεσης, υπήρχε υψηλή συχνότητα μακροχρόνιας 

κατάθλιψης στις γυναίκες της πρώτης ομάδας. Διαταραχές τροφής και υψηλά 

πρότυπα για την εξωτερική εμφάνιση έχουν παρατηρηθεί στους 

ομοφυλόφιλους άντρες, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στους ετεροφυλόφιλους, 

κάτι που ισχύει και για τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες.  

  

β. Εμπειρικές συμπεριφορές (Experiential attitudes) 
 

  Αυτού του είδους οι συμπεριφορές αναπτύσσονται όταν οι πεποιθήσεις και 

τα αισθήματα του ατόμου σχετίζονται με συγκεκριμένες διαπροσωπικές 

σχέσεις και στη συνέχεια γενικεύονται για ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως 

όλες οι λεσβίες και όλοι οι γκέι. Πολλές φορές κάποιος που έχει αρνητικές 

εμπειρίες εκφράζει εχθρικές συμπεριφορές εξαιτίας αυτών των εμπειριών.   

  Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επιφέρουν ενημέρωση και οι πρόσωπο με 

πρόσωπο αλληλεπιδράσεις αναιρούν τα στερεότυπα ενώ παράλληλα 

εξαλείφεται η άγνοια. Ο Marmor (1980)1 αναφέρει πως η άγνοια είναι η πιο 

σημαντική αιτία για την ομοφυλοφοβία. Η άγνοια είναι ο λόγος για την 

εχθρότητα και τις συγκρούσεις, ενώ ταυτόχρονα  η εχθρότητα αυτή γενικεύεται 

για όλους τους ομοφυλόφιλους. Επομένως, άτομα που έχουν γνωρίσει καλά 

κάποιο ομοφυλόφιλο άτομο είναι περισσότερο ικανά να διακρίνουν κάποια 

στερεότυπα ως λανθασμένα.  

  Τα περισσότερα στερεότυπα για τους ομοφυλόφιλους συσχετίζονται με 

συμπεριφορές τυπικές του γυναικείου φύλου. Τη δεκαετία του 1980, μελέτες 

έδειξαν ότι πολλοί θεωρούσαν τους γκέι διανοητικά άρρωστους, μοναχικούς, 

ανασφαλείς, ότι έχουν ανεξέλεγκτη σεξουαλική συμπεριφορά και ότι έχουν 

περισσότερες πιθανότητες για να γίνουν παιδεραστές. Οι λεσβίες 

χαρακτηρίζονταν ως επιθετικές και εχθρικές προς το ανδρικό φύλο. 

Ομοφυλόφιλα άτομα τα οποία παραβιάζουν τα συγκεκριμένα αυτά 

                                                 
1 Marmor, J. (1980) Overview: The multiple roots of homosexual behavior. 
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στερεότυπα, αρρενωποί γκέι και θηλυκές λεσβίες είναι πιθανόν να θεωρούνται 

αντιπαθητικοί1, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί.  

                                                                                                                                                       

γ. Αμυντικές Συμπεριφορές (Defensive Attitudes)  
 
  Συμπεριφορές τέτοιου τύπου παρατηρούνται από ετεροφυλόφιλους άντρες 

και γυναίκες οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια για τον σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους. Εξαιτίας της ανασφάλειας 

τους πιστεύουν ότι η σεξουαλική τους ταυτότητα απειλείται καθώς 

συναναστρέφονται με ένα ομοφυλόφιλο άτομο. Αισθάνονται τρόμο και 

απέχθεια απέναντι στην ιδέα πως δύο άτομα του ίδιου φύλου ερωτοτροπούν. 

Αυτή η εκδοχή της ομοφυλοφοβίας πηγάζει όπως είδαμε από την 

ψυχοδυναμική θεωρία.  

  Σε γενικές γραμμές το άτομο υιοθετεί μια αμυντική στάση όταν αισθάνεται ότι 

κάποιος (ένα ομοφυλόφιλο άτομο), παραβιάζει κατά κάποιο τρόπο τις 

βαθύτερες εσωτερικές του διαμάχες. Το άτομο κρατάει αυτή την στάση 

άμυνας προς τα ομοφυλόφιλα άτομα διότι το βοηθά να εξωτερικεύσει τις 

βαθύτερες του συγκρούσεις, αλλά και να μειώσει το άγχος που σχετίζονται μ’ 

αυτές. Πολλές φορές το άγχος είναι δείκτης της αμυντικής διαδικασίας για τα 

ομοφυλοφοβικά άτομα. Είναι πιθανόν οι υποσυνείδητες συγκρούσεις ενός 

ατόμου όσον αφορά την ταυτότητα του φύλου ή την σεξουαλικότητα του 

αντιτιθέμενος στους ομοφυλόφιλους να του προσφέρουν ένα είδος 

προστασίας το οποίο αντανακλά την αυταπάτη. Κάτι τέτοιο πιθανόν να του  

επιτρέπουν να εξωτερικεύει τις συγκρούσεις του, ενώ ταυτόχρονα αρνείται τις 

δικές του παρορμήσεις καθώς απορρίπτει τα ομοφυλόφιλα άτομα που 

συμβολίζουν τις ίδιες του τις παρορμήσεις. Επιπλέον, σε κάθε επαφή με 

κάποιο ομοφυλόφιλο, αυτό το άτομο αισθάνεται άγχος λόγω της απειλής να 

συνειδητοποιήσει τις μη αποδεκτές παρορμήσεις του. 

  Έχουν διατυπωθεί αρκετές ψυχοδυναμικές θεωρίες ώστε να εξηγήσουν 

αυτού του είδους ομοφυλοφοβία. Ο Weinberg αναφέρει πως ετεροφυλόφιλοι 

άντρες μπορεί να ζηλεύουν τους ομοφυλόφιλους διότι τα χαρακτηριστικά τους 

είναι διαφορετικά από το ανδρικό ιδανικό. Επίσης υπέθεσε ότι πολλοί 
                                                 
1 Laner, M. R., & Laner, R. H. (1980) Sexual preference or personal style? Why lesbians are 
disliked. Journal of Homosexuality, 5(4): 339-356. 
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άνθρωποι προσπαθούν να γονιμοποιήσουν ούτως ώστε να αντικατασταθούν 

από τους απογόνους τους, ενώ οι ομοφυλόφιλοι φαίνεται να έχουν 

«απορριφθεί» απ’ αυτό, ξυπνώντας στους πρώτους υποσυνείδητα το φόβο 

του θανάτου1. Από την άλλη ο Cory πρότεινε πως οι ετεροφυλόφιλοι ζηλεύουν 

την σεξουαλική ελευθερία και την ανεξέλεγκτη σεξουαλική ζωή που 

χαρακτηρίζει κάποιους ομοφυλόφιλους2. Σύμφωνα και με τους δύο, η ζήλια 

αυτή μετατρέπεται σε εχθρότητα.   

  Άλλες έρευνες έδειξαν πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της 

ανάπτυξης του Εγώ και της ανοχής απέναντι στους ομοφυλόφιλους3. Δηλαδή 

τα ετεροφυλοφιλικά άτομα που έχουν μια υγιή και αναπτυγμένη ταυτότητα του 

Εγώ, δεν διακατέχονται από προκαταλήψεις. Στα άτομα που ισχύει το 

αντίθετο, που δεν έχουν μία ολοκληρωμένη ταυτότητα, φαίνεται πως αυτού 

του είδους η συμπεριφορά τους προκαλεί επίσης και άγχος. Ο Heinemann και 

οι συνεργάτες του παρατήρησαν κάποιου είδους διέγερση και μειωμένη κατά 

βλέμμα επαφή όταν οι άνδρες- υποκείμενα νόμιζαν ότι μιλούσαν σε ένα γκέι 

άντρα4. 

  Παρόλα αυτά, αυτά τα άτομα διαφέρουν στο μέγεθος της αυταπάτης (self- 

deception). Υψηλού επιπέδου ομοφυλοφοβικά άτομα, αλλά με χαμηλά 

επίπεδα αυταπάτης μπορεί να αποδοκιμάζουν το ομοφυλοφιλικό σεξ χωρίς 

να εναντιώνονται σ’ αυτό. Η ομοφυλοφοβία σ’ αυτούς είναι όμοια με την 

προκατάληψη για θέματα σεξουαλικού χαρακτήρα5 . 

 
δ. Συμβολικές Συμπεριφορές (Symbolic Attitudes) 
 
  Όπως ορίστηκε από τους McConahay και Hough, ο συμβολικός ρατσισμός 

είναι (για τους λευκούς), το αίσθημα ότι οι έγχρωμοι παρανομούν και 

παραβιάζουν τις αξίες των λευκών όταν απαιτούν για αλλαγές στο φυλετικό 

                                                 
1 Weinberg, G. (1972) Society and the healthy homosexual, New York: St. Martin’s.  
2 Cory, D. W. (1951) The homosexual in America, New York: Greenberg. 
3 Weis, C. B., Jr., & Dain, R. N. (1979) Ego development and the sex attitudes in heterosexual 
and homosexual men and women. Archives of Sexual Behavior, 8(4): 341- 356.  
4 Heinemann, W., Pellander, F., Vogelbusch, A. & Wojtek, B. (1981) Meeting a deviant 
person: Subjective norms and affective reactions. European Journal of Social Psychology, 11: 
1- 25. 
5 Herek, G. M. (2000) The psychology of sexual prejudice. Current Directions in Psychological 
Science, 9: 19–22. 
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status quo1. Ο ίδιος αυτός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα 

ομοφυλόφιλα άτομα, εφόσον απαίτησαν και συνεχίζουν να απαιτούν την 

ικανοποίηση των αιτημάτων και την κοινωνική αναδιοργάνωση. 

  Οι συμβολικές συμπεριφορές πηγάζουν από τις παρούσες, αλλά και τις 

παλαιότερες εμπειρίες της κοινωνικοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο 

εκφράζονται αξίες σημαντικές για το άτομο, ενώ αποκτούν τη δική τους 

ταυτότητα και ολοκληρώνουν τις αντιλήψεις τους και ταυτόχρονα προβάλλουν 

το ενδιαφέρον τους για άλλα άτομα και ομάδες με τους οποίους πιστεύουν ότι 

μπορούν να επικοινωνήσουν. Η ομάδα η οποία, δεν θέλει να ακούσει τα 

άτομα που απαιτούν για κάτι, είτε αδιαφορεί, είτε επιθυμεί να μην αλλάξει 

τίποτα επειδή αισθάνεται φόβο προς την αλλαγή, αλλά και ένα αίσθημα 

«βολέματος».  

  Όσον αφορά την σεξουαλικότητα, οι συμβολικές συμπεριφορές είναι πιθανόν 

να παρατηρηθούν όταν για παράδειγμα, το γκέι και λεσβιακό κίνημα 

υποστηρίζει την ελευθερία, καθώς και τα πιστεύω τους εναντίον της 

καθιερωμένης ετεροφυλοφιλίας και έρχεται αντιμέτωπο με κάποια 

συντηρητική Χριστιανική οργάνωση ή κάποια φασιστική οργάνωση που ασκεί 

βία σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα δικά τους πιστεύω. Οι αρνητικές 

συμβολικές συμπεριφορές αντανακλούνται από τις συντηρητικούς 

Χριστιανούς ή τους φασίστες, οι οποίοι δεν σέβονται τα δικαιώματα και τη 

φωνή μίας ριζοσπαστικότερης πολιτικής και κοινωνικής ομάδας. Εκφράζοντας 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, αυτές οι ομάδες, ενισχύουν τα πιστεύω τους, 

ενώ το μεμονωμένο άτομο κερδίζει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα της ίδιας 

ομάδας και αποφεύγει τυχόν απορρίψεις από την ίδια ομάδα.      

 
3. Χαρακτηριστικά ομοφυλοφοβικού ατόμου 
 
  Όταν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο εκφράζει έντονη εχθρότητα απέναντι σε 

άτομα με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, παρατηρούμε τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

• Αισθάνεται δυσαρέσκεια όταν συναναστρέφεται με λεσβίες ή γκέι1. 

                                                 
1 McConahay, J. B. & Hough, J. C., Jr. (1976) Symbolic racism. Journal of Social Issues, 32: 
23- 45.  
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• Αποφεύγει να αναφέρει σε άτομα του προσωπικού του περιβάλλοντος 

ότι εμπλέκεται σε ομοφυλοφιλικές πράξεις ή έστω να αναγνωρίσει τον 

εαυτό του ως λεσβία ή γκέι2. 

• Είναι πιθανότερο να θεωρήσει όμοιους με αυτόν ότι συμπεριφέρονται 

σαν ομοφυλόφιλοι, ειδικά αν πρόκειται για άντρες3.   

• Συνήθως κατοικεί σε περιοχές (π.χ. μικρές πόλεις ή χωριά) όπου τα 

άτομα με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό δεν έχουν αναγνωρίσει 

ακόμη τη σεξουαλική τους ταυτότητα ή προσπαθούν να την 

κρατήσουνε κρυφή. 

• Κάποιες φορές είναι μεγάλος/ η σε ηλικία και με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο4. 

• Είναι θρησκευόμενο άτομο, πηγαίνει συχνά στην εκκλησία και 

χαρακτηρίζεται από μια συντηρητική θρησκευτική ιδεολογία5. 

• Εκφράζει παραδοσιακές, αυστηρές και σεξιστικές απόψεις όσον αφορά 

το ρόλο των φύλων6. 

• Δηλώνει περιορισμούς σε θέματα σεξουαλικού χαρακτήρα ή μπορεί να 

αισθάνεται ενοχές ή αρνητικότητα απέναντι σ’ αυτά.7  

• Πιθανότατα να έχει και άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά απολυταρχικού 

τύπου8.  

  Σύμφωνα με διάφορες μελέτες φαίνεται πως οι ομοφυλοφοβικοί 

ετεροφυλόφιλοι τείνουν να είναι περισσότερο εχθρικοί με ομοφυλόφιλους του 

ίδιου φύλου, ενώ αρνητικές συμπεριφορές παρατηρούνται περισσότερο στους 

                                                                                                                                            
1 Hansen, G. L. (1982) Measuring prejudice against homosexuality (homosexism) among 
college students: A new scale. Journal of Social Psychology, 117: 233- 236. 
2 Weis, C. B. Jr., & Dain, R. N. (1979) Ego development and sex attitudes in heterosexual and 
homosexual men and women. Archives of Sexual Behavior, 8(4): 341- 356. 
3 Herek, G. M. (1983) Individual differences in attitudes toward lesbians and gay men: Social 
psychological components of sexual ideologies, University of California: Davis, CA. 
4 White, T. A. (1979) Attitudes of psychiatric nurses toward same sex orientations. Nursing 
Research, 28(5): 276- 281.  
5 Larsen, K. S., Cate, R., & Reed, M. (1983) Anti- black attitudes, religious orthodoxy, 
permissiveness, and sexual information: A study of the attitudes of heterosexuals toward 
homosexuality. Journal of Sex Research, 19(2): 105- 118.  
6 Weinberger, L. E., & Millham, J. (1979) Attitudinal homophobia and support of traditional sex 
roles. Journal of Homosexuality, 4(3): 237- 245.  
7  Young, M., & Whertvine, J. (1982) Attitudes of heterosexual students toward homosexual 
behavior. Psychological Reports, 51:673- 674.  
8 Karr, R. (1978) Homosexual labeling and the male role. Journal of Social Issues, 34(3): 73-
83. 
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άντρες παρά στις γυναίκες1. Από κάποιους ερευνητές η διαφορά αυτή στα δύο 

φύλα είναι αμφισβητήσιμη και ίσως απλά να πρόκειται για διαφορετικού 

είδους ομοφυλοφοβικής έκφρασης. Εντούτοις, στο ζήτημα της 

ομοφυλοφοβίας κυριαρχεί η άποψη πως ορισμένοι ή οι περισσότεροι 

ομοφυλοφοβικοί είναι στην πραγματικότητα καταπιεσμένοι ομοφυλόφιλοι. Κάτι 

τέτοιο είχε ισχυριστεί και ο Σ. Φρόιντ, αλλά είναι οπωσδήποτε αμφισβητήσιμο. 

Το 1996, το πανεπιστήμιο της Γεωργίας (Η.Π.Α.) πραγματοποίησε μία 

έρευνα, με υποκείμενα 64 ετεροφυλόφιλους άντρες, από τους οποίους οι μισοί 

είχαν εκφράσει ομοφυλοφοβικά αισθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι 

ομοφοβικοί άντρες οι οποίοι υποκρίνονταν, είχαν στύση όταν προβάλλονταν 

ομοφυλοφιλικές εικόνες, σε αντίθεση με τους μη ομοφοβικούς άντρες.     

  Παρόλα αυτά, οι ερευνητές παρατήρησαν πως στους ίδιους άντρες 

επικρατούσε μία γενική ανησυχία, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη 

στύση ως αντίδραση. Στο Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας, δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα, και προτάθηκε περαιτέρω έρευνα. 

  Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ομοφυλοφοβίας διαδραματίζει  ο φόβος 

του ατόμου να αναγνωριστεί o ίδιος ή η ίδια ως ομοφυλόφιλος, κάτι που έχει  

υποστηριχθεί από θεωρητικούς όπως o Calvin Thomas και η Judith Butler. 

Ένα ομοφοβικό άτομο, που αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να 

απομακρυνθεί συνειδητά και ενεργά από αυτή την κατηγορία ανθρώπων 

προσπαθώντας να επιβεβαιώσει την ετεροφυλοφιλική του ταυτότητα και να 

αποφύγει με οποιοδήποτε τρόπο την πιθανότητα να στιγματιστεί ως 

ομοφυλόφιλος και να μην προβεί στη διαδικασία επεξεργασία της σεξουαλικής 

του ταυτότητας. Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα οι συμπεριφορές ενάντια στους 

γκέι δεν σχετίζονται με τις στερεοτυπικές ιδέες για τους ομοφυλόφιλους 

άντρες, όμως παρατηρούνται όταν κάποιος αισθάνεται ότι παραβιάζονται 

σημαντικές γι’ αυτόν προσωπικές αξίες2. 

  Ο William James (1890)3, υποστήριξε πως οι άντρες αισθάνονται 

μεγαλύτερη απόκρουση όταν συναναστρέφονται με ένα ομοφυλόφιλο άτομο 

                                                 
1 Kite, M. E. (1984) Sex differences in attitudes toward homosexuals: A meta- analytic review, 
The Haworth Press. 
2 Haddock, G. & Zanna, M. P. (1998) Authoritarianism, values, and the favorability and 
structure of antigay attitudes, in Herek, G. M. (ed.), Stigma and sexual orientation. 
Understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals. Vol.4, Psychological 
perspectives on lesbian and gay issues, Thousand Oaks, CA: Sage, 82- 107.  
3 James, W. (1890) Principles of psychology, New York: Henry Holt & Co.  
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του ίδιου φύλου παρά με μια γυναίκα λεσβία. Κάτι τέτοιο σε κουλτούρες όπου 

η ομοφυλοφιλία είναι περισσότερο αποδεκτή, ο James υπέθεσε ότι αυτή η 

ενστικτώδης αποστροφή έχει ξεπεραστεί λόγω συνήθειας. Με άλλα λόγια, η 

ανοχή μαθαίνεται ενώ η αποστροφή δύσκολα γίνεται συνειδητή και αποδεκτή.  

  Σε παρόμοιο επίπεδο βρίσκονται και οι απόψεις του Edward Westermarck 

(1908)1, πιστεύοντας πως η απέχθεια ή η αποκρουστικότητα απέναντι στους 

ομοφυλόφιλους τείνει να υπάρχει σε άτομα που τα σεξουαλικά τους ένστικτα 

έχουν αναπτυχθεί κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Όμως κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει σ’ αυτούς που είναι οπαδοί του Ζωροαστρισμού, Ιουδαϊσμού και του 

Χριστιανισμού, που, κατά την άποψη του, εναντιώνονται στην ομοφυλοφιλία 

διότι οι ομοφυλοφιλικές πρακτικές συνδέονται ιστορικά με αιρέσεις και με την 

ειδωλολατρία. 

  Η ομοφυλοφοβία είναι γενικά πολύ σημαντική στον τομέα της ψυχιατρικής, 

καθώς πολλοί παθολογικοί εγκληματίες είναι ομοφυλοφοβικοί και 

καθοδηγούνται στο έγκλημα λόγω της φοβίας τους2. Τα άτομα αυτά, 

χαρακτηρίζονται από κάποιου είδους ομοφυλοφιλικό πανικό, αισθάνονται 

απίστευτα ανήσυχοι και αναστατωμένοι, τόσο έντονα ώστε κάποιες φορές 

οδηγούνται στην παράνοια και τις παραισθήσεις3. Τα ομοφυλόφιλα άτομα δεν 

χαρακτηρίζονται από παραισθήσεις τέτοιου τύπου και είναι συχνότερες σε 

ανθρώπους που δεν έχουν εκδηλώσει κάποια ομοφυλοφιλική συμπεριφορά.  

  Παρατηρείται ότι άτομα που ανήκουν στο ανδρικό φύλο εμπλέκονται 

συχνότερα σε υπερβολικές ομοφυλοφοβικές πράξεις, ίσως επειδή δίνεται 

μεγάλη σημασία στην εικόνα του ετεροφυλόφιλου άντρα από την κοινωνία. 

Όπως και να ‘χει ο ομοφυλοφιλικός πανικός συναντάται σε άτομα που 

συνοδεύονται από κάποια ψύχωση, ενώ η ομοφυλοφοβία, όπως είδαμε και 

πιο πάνω, συναντάται και σε άτομα χωρίς κάποια ψύχωση 4.      

  Κάποιες φορές ένα ομοφοβικό άτομο αντιδρά πιο έντονα όταν συναντά ένα 

ζευγάρι ομοφυλόφιλων αντρών παρά ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων γυναικών 

για το λόγο ότι, ένα ομοφοβικό άτομο αισθάνεται ότι απειλείται από τη 

                                                 
1 Westermack, E. (1908) The origin and development of the moral ideas, London: MacMillan. 
2 Παράδειγμα τέτοιου τύπου ομοφυλοφοβίας είναι ο Jeffrey Lionel Dahmer (1960- 1994), ο 
οποίος υπήρξε Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος 17 αγοριών μεταξύ 1978- 1991. 
3 Friedman, R. (1988) Male homosexuality: A contemporary psychoanalytic perspective. 
New Haven, CT: Yale University Press. 
4 Murphy, D. (2006) Homophobia and psychotic crimes of violence. The Journal of Forensic 
Psychiatry & Psychology, 17(1): 131 – 150. 
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σεξουαλική δραστηριότητα  των ομοφυλόφιλων αντρών. Σύμφωνα με 

θεωρητικούς όπως ο D. H. Miller, οι άντρες αναπτύσσουν την ετεροφυλοφιλία 

τους έχοντας ως καθοριστικό σημείο την σεξουαλική επιθυμία τους για τις 

γυναίκες και κυρίως την άρνηση τους για τους άντρες. Έτσι η ομοφυλοφοβία 

λειτουργεί για ένα αριθμό ατόμων ένα μέσο για να επιβεβαιώσουν τον 

ανδρισμό τους, την ετεροσεξουαλικότητα τους και να εξακριβώσουν ότι 

ακολουθούν τα φυσιολογικά κοινωνικά πρότυπα χωρίς να επηρεάζονται από 

την πιθανή θηλυκότητα τους και την πιθανή θηλυκότητα που μπορεί να 

προβάλλουν κάποιοι ομοφυλόφιλοι άντρες. Τα άτομα αυτά έχουν την 

πεποίθηση ότι ο λόγος που η ανδρική ομοφυλοφιλία βρίσκεται σε τόσο 

μεγάλη έξαρση- σε αντίθεση με την γυναικεία ομοφυλοφιλία- είναι σεξιστικός, 

δηλαδή ότι η ανδρική φύση είναι ανώτερη από τη γυναικεία. Αυτό που οδηγεί 

τους άνδρες ομοφυλόφιλους να επιλέξουν σεξουαλικό σύντροφο του ίδιου 

φύλου είναι η αδυναμία τους, να κατανοήσουν κατά κάποιο τρόπο την 

ανωτερότητα τους. 

  Ωστόσο, η άποψη αυτή υποδηλώνει πως η επιλογή του ερωτικού 

συντρόφου στους ομοφυλόφιλους είναι πιθανόν να θεωρηθεί προσβλητικός 

κάτι που ισχύει σε πολλές διαφορετικές κουλτούρες.  

  Έχει διατυπωθεί πως οι ομοφυλόφιλες γυναίκες δεν υφίστανται τόσο 

κοινωνικό στιγματισμό, όσο οι άντρες. Στην περίπτωση που όντως ισχύει 

αυτό, μεγάλο ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που συχνά με τη 

γνωστή τους υπερβολή, χρησιμοποιούν ειρωνικά την εικόνα του 

ομοφυλόφιλου άντρα. Επίσης εξαρτάται και από την κοινωνία στην οποία 

βρίσκεται το άτομο. Σε πολλές κοινωνίες η φιλία δύο αντρών είναι ασυνήθιστη 

και συχνά παρεξηγείται, η φιλία δύο γυναικών θεωρείται φυσιολογικό. Κάτι 

τέτοιο όμως ίσως συνέβαινε παλαιότερα και υποθέτω σήμερα να έχει  

ξεπεραστεί.   

  Η ομοφυλοφοβία και οι μορφές της διαφέρουν από κράτος σε κράτος και 

από κοινωνία σε κοινωνία. Για παράδειγμα, η γυναικεία ομοφυλοφιλία στη 

Τζαμάικα είναι νόμιμη, αλλά η ανδρική τιμωρείται μέχρι δέκα χρόνια 

φυλάκισης, ενώ πρόσφατα ο πρόεδρος του Ιράν, ανάφερε πως «στην δικιά 

του χώρα δεν έχουνε ομοφυλόφιλους, όπως σε άλλες χώρες του πλανήτη». 

Από την άλλη, ο γάμος δύο ατόμων του ίδιου φύλου είναι νόμιμος στην 
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Ολλανδία, εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν τρομερά πολλές οπτικές γωνίες 

από τις οποίες μπορείς να δεις ένα θέμα. 

  Η ύπαρξη της ομοφυλοφοβίας συναντάται στις περισσότερες πατριαρχικές 

κοινωνίες, οι οποίες ταυτίζουν την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα με την 

ετεροφυλοφιλία. Προφανώς, ο σεξισμός και η μισογυνία προϋποθέτει την 

ύπαρξη της ομοφυλοφοβίας σε μια κοινωνία. Χαρακτηριστικό της 

ομοφυλοφιλίας είναι το μίσος για τα γυναικεία χαρακτηριστικά όταν 

συναντώνται στους άντρες, ενώ της μισογυνίας είναι το μίσος για τα γυναικεία 

γνωρίσματα στις γυναίκες. Σε μία πατριαρχική κοινωνία, αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά ίσως να θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για μία ανδρική 

ταυτότητα. 

  Σύμφωνα με τον Emmanuel Reynard, στο καθημερινό λεξιλόγιο ο 

ομοφυλόφιλος είναι ο άντρας που θεωρείται παθητικός, και όχι εκείνος που 

έχει σεξουαλική επαφή με κάποιον άλλο άνδρα. Ο ομοφυλόφιλος αποκαλείται 

κουνιστή, αδελφή, ενώ ο ενεργητικός ομοφυλόφιλος μπορεί να θεωρηθεί από 

τον άντρα ως μέσο επιβεβαίωσης της επιβολής του. Στην παθητική της μορφή 

η ομοφυλοφιλία συμβολίζει την κατάπτωση. Όπως, επιτυχημένα δηλώνει ο 

Reynard, κανένας δεν κοροϊδεύει τον επιβήτορα, αλλά η λέξη «πούστης» είναι 

αναμφίβολα από τις χειρότερες βρισιές της γαλλικής γλώσσας. Το ίδιο 

ακριβώς ισχύει και στην ελληνική πραγματικότητα. 

  Όσον αφορά τη βία απέναντι στους ομοφυλόφιλους, οι επιτιθέμενοι είναι 

συνήθως νεαροί σε ηλικία ή έφηβοι που ενεργούν κατά ομάδες και επιτίθενται 

σε ένα διαβάτη ή σε ζευγάρια, κυνηγώντας τους στα στέκια τους. Ο Gregory 

Herek, αναφέρει πως η επίθεση ενισχύει το αίσθημα της συμμετοχής στην 

ομάδα των επιτιθέμενων, εκφράζοντας ταυτόχρονα την κοινή τους αξία. 

  Ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα για την ομοφυλοφοβία, είναι του Gallup 

(1995), ο οποίος μελέτησε εάν και κατά πόσο οι αρνητικές συμπεριφορές 

απέναντι στους ομοφυλόφιλους είναι εντονότερες όταν υπάρχει στενή επαφή 

και επιρροή του ατόμου με παιδιά. Τα ευρήματα του Gallup, ήταν εξίσου 

σημαντικά, διότι έδειξαν ότι ισχύει η παραπάνω πρόταση. Πολλές φορές οι 

γονείς αντιδρούν περίεργα στη σκέψη ότι το παιδί τους μελλοντικά ίσως γίνει 

ομοφυλόφιλο και ίσως να αντιδρούν ομοφυλοφοβικά εξαιτίας της ξενοφοβίας, 

της φοβίας απέναντι σε κάτι ξένο, κάτι άγνωστο με το οποίο δεν έχουν 

κατανοήσει και ούτε έχουν συμμορφωθεί απέναντι του. Από την άλλη, αυτού 
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του είδους η γονεïκή συμπεριφορά, ίσως πηγάζει από τυχόν ανασφάλεια που 

χαρακτηρίζει τους γονείς. Έχουν ειπωθεί διάφορες απόψεις ότι ευθύνη για την 

ομοφυλοφιλία έχει η μη εποικοδομητική ανατροφή (υπερβολική προσκόλληση 

με τη μητέρα, αόρατη πατρική φιγούρα). Έτσι ίσως οι γονείς να αντιδρούν με 

αυτό το τρόπο γιατί δεν θέλουν να έχουν την ευθύνη για την ομοφυλοφιλία του 

παιδιού τους, ενώ απαρχή της κατάστασης είναι η εδραίωση της 

ετεροφυλοφιλίας ως το φυσιολογικό, καθώς και η άποψη για τη διαιώνιση του 

είδους, ιδιαίτερα των απογόνων. 

 

Β. Ομοφυλοφοβία και HIV 
 
  Κατά τη διάρκεια των ετών 1979 και 1982, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

είχε διαγνωσθεί με AIDS. Τότε η ασθένεια ήταν σχετικά καινούργια, τα 

πράγματα που ο λαός ήξερε περί του θέματος ήταν πολύ συγκεκριμένα και 

λίγα. Υπήρχε τρομερή προκατάληψη απέναντι στους ασθενείς. Ο λόγος ήταν 

απλός: το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών προερχόταν από δύο 

στιγματισμένες υποομάδες, τους χρήστες ηρωίνης (που εισχωρούσαν την 

ηρωίνη με ενέσεις) και τους ομοφυλόφιλους άνδρες. 

  Δυστυχώς στην αρχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αδιαφόρησαν για τους 

πρώτους ασθενείς και η επιπλέον αργή εμφάνιση των συμπτωμάτων είχαν ως 

αποτέλεσμα την εξάπλωση της ασθένειας και του ιού  στο διάστημα πολλών 

μηνών. Εξαιτίας της άγνοιας για τα αίτια και την προέλευση του HIV/ AIDS, το 

κοινό επικεντρώθηκε περισσότερο στα χαρακτηριστικά των ατόμων με HIV/ 

AIDS και για πολλούς συντηρητικούς ανθρώπους αποτέλεσε ένα είδος 

«θεϊκής τιμωρίας» για το τρόπο ζωής των ασθενών. Στα μέσα του 1983, το 

ιατρικό προσωπικό και οι αστυνομικοί στο Σαν Φρανσίσκο φορούσαν 

καθημερινά γάντια και μάσκες όταν συναναστρέφονταν με τους ασθενείς. 

Ακούγεται υπερβολικό, όμως η άγνοια και η μη πληροφόρηση είχαν την 

ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτή. Ένα μεγάλο κύμα πανικού και φόβου είχε 

δημιουργηθεί, καθώς και η βία και η παρενόχληση απέναντι στους γκέι. Έτσι 

προστέθηκε ένα ακόμη στερεότυπο για τους γκέι που ενισχυόταν από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης όταν ανέφεραν συχνά τη «πανούκλα των γκέι». 

  Το AIDS συνειρμικά επιφέρει αρνητικές και στιγματισμένες συμπεριφορές 

διότι έχει συνδεθεί με συνειδητές και μη αποδεκτές συμπεριφορές οι οποίες 
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έχουν ήδη κατακριθεί από την κοινωνία, όπως είναι η ομοφυλοφιλική 

σεξουαλική συνεύρεση. Επιπλέον είναι μία μεταδοτική ασθένεια που βάζει σε 

ρίσκο τους υγιείς ανθρώπους και μέχρι σήμερα είναι αθεράπευτη, χρόνια και 

στη βαρύτερη μορφή της, θανατηφόρα. 

  Σταδιακά δημιουργήθηκαν διάφορες απορίες για το αν το AIDS ενίσχυσε 

περισσότερο την ήδη υπάρχουσα εχθρότητα και προκατάληψη εναντίον των 

γκέι ή εάν αποτέλεσε την αιτία για αυτά. Ο Herek1 αναφέρει πως στην 

πραγματικότητα το AIDS απλά στηρίχθηκε στην προϋπάρχουσα 

ομοφυλοφοβία. Επομένως η επιρροή του AIDS στην ομοφυλοφοβία πρέπει 

να ερευνηθεί ανάλογα με την εποχή και τις επικρατούσες συνθήκες. 

  Η έρευνα των Ruel και Campbell (2006) έδειξε πως τα άτομα που είχαν 

ομοφυλοφοβικές πεποιθήσεις λόγω του AIDS, παρατηρούνται ανεξαρτήτως 

της χρονικής περιόδου, ενώ οι ηθικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά (δηλαδή ο 

φόβος και η υπερβολική προστασία για τη νόσο), παρατηρούνταν κατά τη 

διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου. Το AIDS είχε δώσει μια πολύ πετυχημένη 

δικαιολογία για την ομοφυλοφοβική συμπεριφορά τότε, κυρίως σε άτομα με 

έντονες θρησκευτικές πεποιθήσεις και άτομα με συντηρητικές απόψεις.  

  Η επιδημία του AIDS έκανε τους γκέι να είναι περισσότερο ορατοί στην 

κοινωνία απ’ όσο ήτανε προηγουμένως. Το κίνημα για τα δικαιώματα των γκέι 

είχε γίνει πιο δραστήριο λόγω της επιδημίας, προσπαθώντας να προάγει την 

ενημέρωση, τα δικαιώματα και την ασφάλεια των γκέι ασθενών. Σήμερα οι 

ασθενείς με HIV/ AIDS ζούνε περισσότερα και αξιοπρεπέστατα χρόνια απ’ ότι 

παλαιότερα, καθώς έχουν βρεθεί φάρματα που καθυστερούν την έκφραση του 

ιού και της ασθένειας. Είναι όμως πολύ πιθανόν να κυριαρχεί ακόμη 

προκατάληψη απέναντι στους γκέι ασθενείς, εφόσον το ταμπού έχει ήδη 

καθιερωθεί και δεν έχει περάσει τόσος πολύς καιρός ώστε να έχει ξεπερασθεί.     

  

 

   

 
 

                                                 
1 Herek, M. G. (1997) The HIV Epidemic and Public Attitudes toward Lesbians and Gay Men. 
In Levine, P. M., Nardi, M. P., & Gagnon, H. J. (eds.) Changing Times: Gay Men and 
Lesbians Encounter HIV/ AIDS, University of Chicago Press. 
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B. H Ομοφυλοφιλική Υποκουλτούρα 

 

    Οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι διαφέρουν από τους ετεροφυλόφιλους 

στους τρόπους και τη γενική συμπεριφορά, αλλά και την εμφάνιση. 

Στερεοτυπικά ένας άντρας ομοφυλόφιλος είναι θηλυπρεπής, σεξουαλικά 

ανεξέλεγκτος, υπερβολικά ορατός, το ντύσιμο του είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ 

γυναικείου και το ανδρικού και στη σεξουαλική του συμπεριφορά είναι είτε 

παθητικός είτε ενεργητικός. Επιπλέον οι ομοφυλόφιλοι χαρακτηρίζονται από 

δημιουργικότητα, υψηλή νοημοσύνη, αγάπη για τις καλές τέχνες, δεξιοτεχνία 

και πολλές ευαισθησίες. Οι ομοφυλόφιλες γυναίκες έχουν τη φήμη της 

αντρογυναίκας: δεν ενδιαφέρονται αρκετά για την εξωτερική τους εμφάνιση, 

επιλέγοντας μία «αγορίστικη» εμφάνιση, είναι περισσότερο ανεξάρτητες από 

τις υπόλοιπες γυναίκες, μισούν το ανδρικό φύλο, είναι κοινωνικά 

ασυμβίβαστες και συνήθως είναι ψυχρές.     

  Οι περισσότερες μειονότητες οι οποίες υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό 

έχουν την τάση να συσπειρώνονται ώστε να κάνουν κάτι συλλογικό, 

δημιουργώντας μία υποκουλτούρα. Είναι φανερό πως τα ομοφυλόφιλα άτομα 

τείνουν να συσπειρώνονται ίσως λόγω του κοινού τρόπου σκέψης ή της 

περιθωριοποίησης που μπορεί να αισθάνονται από την κοινωνία. Η φιλία ενός 

γκέι ή μιας λεσβίας με ένα συντηρητικό άτομο είναι ή σπάνια ή επιφανειακή.  

  Πιθανότατα οι γκέι να συσπειρώνονται περισσότερο απ’ ότι οι λεσβίες. Αυτό 

το παρατηρούμε εφόσον υπάρχουν πάρα πολλά γκέι μπαρ (κυρίως στο 

εξωτερικό- Ευρώπη, Η.Π.Α. κλπ), πολλά γκέι και λεσβιακά μπαρ (gay and 

lesbian bar) και λιγότερα μπαρ όπου συχνάζουν μόνο λεσβίες. Οι άντρες 

ομοφυλόφιλοι αναζητάνε περισσότερους τρόπους ώστε να συναντήσουν ο 

ένας τον άλλον: αγγελίες σε εφημερίδες, πάρκα, παραλίες, δημόσια 

αποχωρητήρια, ιστοσελίδες τύπου «myspace». Η αλήθεια είναι πως οι γκέι 

είναι περισσότεροι, ενώ οι λεσβίες λιγότερες σε πληθυσμό, και έτσι γίνεται 

κατανοητή η ύπαρξη της θεωρίας του queer, που διαφοροποιείται από τις γκέι 

και λεσβιακές σπουδές.  

  Μια άλλη έκφραση μαζικοποίησης των ομοφυλόφιλων ατόμων είναι διάφορα 

συμβάντα, pride parades (παρελάσεις περηφάνιας) και πολιτικό ακτιβισμό 

(gay pride) που πραγματοποιούνται για να αποφευχθεί η πιθανότητα και η 

εμφάνιση της ομοφυλοφοβίας. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές έχουν 
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δεχτεί κριτική για το λόγο ότι ενισχύουν στερεότυπα για τους ομοφυλόφιλους 

(για παράδειγμα, το χρώμα ροζ, ένα γκέι άντρα που ξετρελαίνεται για 

μιούζικαλ, μια ατμόσφαιρα που ενισχύει ένα τρόπο ζωής όπου το άτομο είναι 

σεξουαλικά αχαλίνωτο- κάτι που συνδέετε με το πρόβλημα του AIDS κλπ).  

    Τέλος, μια μορφή οργανωμένης αντίθεσης προς την ομοφυλοφοβία, είναι η  

Διεθνής Μέρα Ενάντια στην Ομοφυλοφοβία (IDAHO), η οποία γιορτάζεται στις 

17 Μαΐου. Η ημερομηνία αυτή ορίστηκε το 2005 και περιλαμβάνει 

δραστηριότητες σε περισσότερες από 40 χώρες. Τα άτομα με ομοφυλοφιλικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό (λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσεξουαλικοί), 

αποτελούν κοινωνικές μειονότητες και τα άτομα που την απαρτίζουν πολύ  

συχνά έχουν κοινή κουλτούρα, η οποία μπορεί να αποκαλείται LGBT1 ή 

Queer.   

 

Δ. Στάσεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία 
 
  Σήμερα η ομοφυλοφιλία δεν θεωρείται πια ασθένεια ή ψυχική νόσος και ούτε 

γίνεται κάποια προσπάθεια θεραπείας της. Συναντάμε ομοφυλόφιλα άτομα 

καθημερινά και πλέον δεν έχει σημασία αν είναι ανοιχτοί στο να δείξουν το 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Αυτό συμβαίνει στις χώρες και στους 

ανθρώπους που δεν δίνουν σημασία στο σεξουαλικό προσανατολισμό και 

σέβονται τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. 

  Πολλές φορές όταν κάποιοι άνθρωποι με κοινά χαρακτηριστικά 

συσπειρώνονται, ένα μέρος της πλειοψηφίας των ανθρώπων που δεν 

ανήκουν στην υπόλοιποι ομάδα προβαίνουν στην κατηγοριοποίηση των 

ανθρώπων της ομάδας αυτής. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν γνωρίζουν ότι 

κάποιος ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, προσαρμόζουν ανάλογα και 

τη συμπεριφορά τους απέναντι του. Καθώς υφίσταται αυτού του είδους 

κατηγοριοποίηση, δημιουργείται το φαινόμενο των στερεοτύπων. Τα 

στερεότυπα είναι μια μορφή κατηγοριοποίησης και γενίκευσης που 

πραγματοποιείται ανάμεσα στους ανθρώπους.  

  Τα κοινωνικά στερεότυπα δεν είναι πάντοτε αρνητικά. Μπορούν να φανούν 

ωφέλιμα όταν βοηθούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάποιου που 

                                                 
1 Lesbian Gay Bisexual Transsexual.  
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ανήκει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα. Η άλλη όμως, όψη των 

κοινωνικών στερεοτύπων μπορεί να γίνει ιδιαίτερα προβληματική, διότι 

επηρεάζει αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις του ανθρώπινου πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, πολλά από τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που ορίζονται για 

τα μέλη της ομάδας, μπορεί να μην ανταποκρίνονται αρκετά στην αλήθεια ή 

να μην ισχύουν καθόλου. Για παράδειγμα, πολλοί πιστεύουν ότι οι γκέι 

περιορίζονται σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως κομμωτές, 

διακοσμητές εσωτερικών χώρων ή καλλιτέχνες. Βέβαια έχει γίνει για πολλούς 

κατανοητό ότι αυτό δεν είναι κανόνας, και ότι μπορούμε να τους 

συναντήσουμε σε διάφορους χώρους εργασίας. Το ίδιο ισχύει προφανώς και 

για όλα τα ετεροφυλόφιλα άτομα, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. 

  Τα στερεότυπα που απευθύνονται στα ομοφυλόφιλα άτομα έχουν αλλάξει με 

την πάροδο των χρόνων. Ορισμένοι ετεροφυλόφιλοι άντρες ίσως θεωρούν ότι 

οι γκέι προσπαθούν να μεταβάλουν τη συσχέτιση ανδρισμού και δύναμης, 

πιστεύοντας πως είναι επικίνδυνοι γι’ αυτό το λόγο. Οι γκέι αντιδρούν ενάντια 

σ’ αυτό, δίνοντας όμως ευκαιρία στην προώθηση όλο και περισσότερων 

στερεοτύπων. Κάποιοι επιθυμώντας την κατάρριψη της μαλθακότητας που 

τους προσδίδουν στερεοτυπικά, καλλιεργούν τη γνωστή σε όλους, προκλητική 

θηλυκότητα, μια αρρενωπή «αδελφή» που παρωδεί τα ετεροφυλοφιλικά και 

ομοφυλοφιλικά στερεότυπα. Άλλοι επιλέγουν την ανάπτυξη μιας 

υπερανδρικής εικόνας: επιλέγουν να ντύνονται σαν μοτοσικλετιστές ή σαν 

καουμπόηδες, διακωμωδώντας και αυτοί τα ανδρικά πρότυπα, 

υπερβάλλοντας τα.  

  Κάτι τέτοια παραδείγματα που ωφελούν την ανάπτυξη στερεοτύπων, 

επηρεάζουν τη ροή της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων. Είναι αλήθεια πως 

οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν μειονότητα, όμως κανείς δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει την επιρροή της μειονότητας επί του συνόλου μιας ομάδας με 

την οποία συγκρούεται. Εντούτοις, για να ασκηθεί η επιρροή στην πλειοψηφία 

πρέπει να υπάρξει σύγκρουση και για να υπάρξει σύγκρουση η μειονότητα 

οφείλει να δείξει σταθερότητα και επιμονή. 

  Οι ομοφυλόφιλοι έχουν καταφέρει πάρα πολλά σαν μειονότητα. Έχουν 

καταφέρει ένα μέρος της ανεξαρτησίας της συμπεριφοράς τους, εφόσον, σαν 

μειονότητα, η συμπεριφορά τους δεν ήταν τηλεκατευθυνόμενη από εξωτερικές 

περιστάσεις ή άτομα του εξωτερικού χώρου. Από την άλλη σαν μειονότητα, 
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έχουν υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό, γι’ αυτό μπορεί να ευθύνεται στη μη 

έγκαιρη συσπείρωση τους ή στη μη αποτελεσματικότητα τους σαν ομάδα 

(τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα). 

  Μια ομάδα υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό όταν χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη κοινωνικά βασικών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όταν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παραγωγή και την απόλαυση κοινωνικών 

και δημόσιων αγαθών και όταν δεν της δικαιούται η συμμετοχή στη 

διαμόρφωση της έννοιας και στην άσκηση της εξουσίας. Αυτό που για πολύ 

καιρό η πλειοψηφία είχε στερήσει στους ομοφυλόφιλους ήταν την ελευθερία 

τους. Ελευθερία στην έκφραση, στην επιλογή και στα συναισθήματα, διότι για 

πολλά χρόνια οι ομοφυλόφιλοι εφοδιάζονταν από συναισθήματα ενοχής και 

ντροπής.  

  Σε ορισμένο βαθμό η ομοφυλοφιλία έχει γίνει ένα πιο αποδεκτό τμήμα της 

καθημερινής κοινωνίας. Μερικές χώρες της Ευρώπης, (Δανία, Νορβηγία, 

Σουηδία), επιτρέπουν στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να εγγραφούν στα δημόσια 

μητρώα και να διεκδικήσουν αρκετά από τα προνόμια του γάμου. Επίσης 

πολλές πόλεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις στην Ολλανδία, τη Γαλλία και το 

Βέλγιο, παρέχουν αναγνώριση στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Στην Χαβάη  ο 

γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μπορεί να συσταθεί νόμιμα με 

δικαστική απόφαση.  

  Η νόμιμη διεξαγωγή γάμου ατόμων του ίδιου φύλου είναι ένα από τα 

κυριότερα αιτήματα των ομοφυλόφιλων σήμερα. Κάποιοι θα αναρωτιούνται 

γιατί τους ενδιαφέρει τόσο, όταν τα ποσοστά των διαζυγίων είναι τόσο πολλά 

και όλοι συζητάνε για το πως το ζευγάρι χάνει το ενδιαφέρον του κατά τη 

διάρκεια του γάμου. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Θέλουν να έχουν τα ίδια 

δικαιώματα, την ίδια κατάσταση και τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι 

υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρα από τη συναισθηματική δέσμευση, ο γάμος δίνει 

στο ζευγάρι το δικαίωμα να παίρνουν ιατρικού τύπου αποφάσεις ζωής και 

θανάτου, αναγνωρίζει κληρονομικά δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στην 

σύνταξη και άλλες οικονομικές παροχές. Όπως και να ‘χει οι ομοφυλόφιλοι 

στη σημερινή κοινωνία, αυτό που θέλουν πιο έντονα απ’ όλα είναι το δικαίωμα 

να μην διαφέρουν πια από όλους τους υπόλοιπους. Το δικαίωμα στην 

επιλογή που δεν θα καθορίζεται πλέον από το σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό.            
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Κεφάλαιο 6ο: 
Αντίδραση στην ομοφυλοφοβία 
 
Α. Η πολιτική των queer και η ανάπτυξη των μελετών για τους γκέι 
 
  Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ευρώπη του 1960, ένας όχλος κοινωνικών 

και πολιτικών κινημάτων ήρθε στην επιφάνεια. Αναθεωρήθηκαν οι 

καθιερωμένες κοινωνικές αξίες και έγιναν ανακατατάξεις που επέφεραν την 

άνθιση του φεμινισμού και την αμφισβήτηση της ταυτότητας και του ρόλου του 

φύλου. Τότε, ένας αριθμός αμερικανών ομοφυλόφιλων προσπάθησαν να 

θέσουν τέρμα στην περιθωριοποίηση που είχαν υποστεί έντονα για τόσο 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ευκαιρία τους δόθηκε όταν το 1969, άνδρες της 

αστυνομίας της Νέας Υόρκης εισέβαλαν σε ένα μπαρ ομοφυλοφίλων. Τότε, οι 

θαμώνες του προτίμησαν δικαίως να παραμείνουν και να αντισταθούν 

εγκαινιάζοντας μια πολιτικοποιημένη αντίσταση, η οποία το επόμενο έτος 

οδήγησε στο σχηματισμό του Μετώπου Απελευθέρωσης των Ομοφυλόφιλων 

(Gay Liberation Front).  
  Αρχικά η αλλαγή έγινε στην ονομασία. Η λέξη ομοφυλοφιλία, ίσως να 

παραπέμπει σε μια ιατρική ορολογία συνδεδεμένη με τη διαστροφή, ενώ ο 

χαρακτηρισμός γκέι, είναι κάτι πιο ουδέτερο και υπάρχει από τον 19ο αιώνα, 

εκφράζοντας μια θετική κουλτούρα1.  
  Η πολιτική των queer και το κίνημα των ομοφυλόφιλων ανήκουν στα κύρια 

ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα που έδρασαν με στόχο την εξάλειψη των 

έμφυλων ετεροσεξιστικών ασυμμετριών- καθώς ο σεξισμός, σύμφωνα με 

κάποιους αποτελεί τη βάση για κάθε άλλου είδους καταπίεση2 και 

αμφισβήτησαν την ακαμψία των ορίων και των αντιθέσεων 

ετεροσεξουαλικότητα- ομοφυλοφιλία, σημειώνοντας ότι η ετεροφυλοφιλία δεν 

είναι η μόνη ομαλή σεξουαλικότητα. 

  Συγκεκριμένα τα άτομα που ασπάστηκαν αυτού του είδους την πολιτική 

χρησιμοποίησαν τη λέξη queer σκοπεύοντας στην απόρριψη των 

στερεοτύπων που έχουν υιοθετήσει ετεροφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλοι σχετικά 

με την ομοφυλοφιλία, ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν από τις 
                                                 
1 Kramare, C. & Treichler, A. P. (1985) A Feminist Dictionary, Pandora Press.  
2 Davis, A. (1981) Women, Race and Class, New York: Random House. 
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υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Οι όροι γκέι και λεσβία υποδηλώνουν τις 

αντιθέσεις ετεροσεξουαλικότητας και ομοφυλοφιλίας, ενώ ο όρος queer  

αποδόμησε τις έννοιες αυτές, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλικότητα είναι μια 

έννοια που δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Η θεωρία του queer αποσύνδεσε 

τις μέχρι τότε σχέσεις μεταξύ έμφυλων διαφορών και εξουσίας και 

αμφισβήτησε την ετεροσεξιστική «κανονικότητα»1. Η πλειοψηφία των 

σημερινών οργανώσεων για τα δικαιώματα των γκέι και λεσβιών, βλέπουν την 

παιδεία ως όχημα μέσω του οποίου μπορεί να προβλεφθεί η βία ενάντια τους, 

ή τουλάχιστον να μειωθεί.  

  Η Rich (1983) υποστηρίζει πως η ετεροσεξουαλικότητα είναι δημιούργημα 

της τότε υπάρχουσας πολιτικής κατάστασης που αποσκοπεί στην καταπίεση 

των γυναικών. Η καταπίεση γίνεται εντονότερη όταν η σεξουαλικότητα και οι 

σχέσεις των δύο φύλων καθοδηγούνται από συστήματα που αποσκοπούν 

στην καταπίεση. Ταυτόχρονα συμπεραίνει πως η καταπίεση των 

ομοφυλόφιλων είναι προϊόν του σεξιστικού συστήματος το οποίο καταπιέζει 

τις γυναίκες. Ο Herek (1987), συμφωνεί με αυτή την άποψη και προσθέτει 

πως για να είσαι άντρας στην κοινωνία μας πρέπει να είσαι ομοφυλοφοβικός, 

ενώ τονίζει πως σεξουαλικότητα και φύλο κατασκευάζονται μαζί.   

  Οι μελέτες για τους γκέι είναι ένα σύνολο εργασιών με θέμα την 

ομοφυλοφιλία, την ιστορία της και την κοινωνιολογία της. Οι γκέι 

απορρίπτοντας την ιδέα ότι η ετεροφυλοφιλία είναι το ψυχολογικό και 

κοινωνικό κατεστημένο, αμφισβήτησαν κάποιους ανδρικούς θεσμούς, 

βοηθώντας ταυτόχρονα και τις φεμινιστικές μελέτες2. Από το 1970 μέχρι το 

1980 οι γκέι παρουσιάστηκαν στις Η.Π.Α. σαν μία νέα μειονότητα, με δική της 

κουλτούρα, τρόπο ζωής, πολιτική έκφραση και διεκδικήσεις στη νομιμότητα. 

Όμως μόλις αυτή η μειονότητα έγινε ορατή, προσπαθώντας να δείξει ότι είναι 

ένα σύνολο από κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, συγκρούστηκε με τη 

διεθνή κοινότητα, καταλήγοντας σαν μία ακόμη εθνική ομάδα που απαιτούσε 

την αναγνώριση της.  

                                                 
1 Sedgwick, K. E. (1990) Epistemology of the Closet, Berkeley, CA: University of California 
Press.  
2 Kinsman, G. (1987) Men Loving Men: The Challenge of Gay Liberation, in Kaufman, 
Michael. (ed.) Beyond Patriarchy: Essays by Men on Pleasure, Power and Change. New 
York: Oxford University Press. 
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  Κατά κάποιο τρόπο, με την πράξη τους αυτή, ξεσήκωσαν συζητήσεις για την 

ομοφυλοφιλία, που δυστυχώς είχαν ως αποτέλεσμα την απόρριψη τους. Όλα 

φαίνονταν σαν ένας φαύλος κύκλος: οι γκέι έγιναν ορατοί και πιο ελεύθεροι σε 

σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα. Αυτή όμως η συσπείρωση έφερε ξανά στο 

προσκήνιο την παλιά απορία του έμφυτου χαρακτήρα της ομοφυλοφιλίας και 

επίσης τη θεωρία ότι το ομοφυλόφιλο άτομο αποτελεί ιδιαίτερο είδος που 

μπορεί να εξηγηθεί γενετικά ή ορμονικά.  

  Βασικά, η συσπείρωση αυτή των ομοφυλόφιλων που είχε ως αποτέλεσμα 

την αναγνώριση τους ως μειονότητα είχε τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα 

μειονεκτήματα της. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι ομοφυλόφιλοι 

έχουν αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισθάνονται πιο αποδεκτοί. 

Σύμφωνα με τον Altman, το μειονέκτημα ήταν ότι με την κυριολεκτική σημασία 

της μειονότητας, ήταν κάπως δύσκολο να δει κάποιος την εκφρασμένη ή 

απωθημένη ομοφυλοφιλία ως έκφραση της σεξουαλικότητας του καθενός1. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό μειονέκτημα ήταν ότι όσο γίνονταν περισσότερο 

ορατοί, τόσο μεγάλωνε η απέχθεια που προκαλούσαν, στα άτομα τα οποία 

υπήρχε αυτή η απέχθεια προ πολλού.   

  Στην επόμενη δεκαετία, του 1980, οι ομοφυλόφιλοι άλλαξαν τη θεωρία και 

την τακτική τους, επηρεασμένοι από την εμφάνιση κινημάτων όπως η Ηθική 

Πλειοψηφία, που ήταν ενάντια στην ομοφυλοφιλία, το φεμινισμό και τις 

εκτρώσεις. Οι μελέτες για τους γκέι πήραν τη μορφή που έχουν και σήμερα. 

Προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι ομοφυλόφιλοι, παρότι ανατρέπουν τις 

παραδοσιακές αξίες για τους ρόλους των δύο φύλων, είναι άνδρες σαν όλους 

τους υπόλοιπους άντρες. Προτίμησαν ο όρος «ομοφυλόφιλος», να 

χρησιμοποιείται πλέον σαν επίθετο και όχι σαν ουσιαστικό. Κατέκριναν 

ορισμένους θεωρητικούς του εσσενσιαλισμού, όπως τη Rich, η οποία 

υποστήριζε ότι όλες οι γυναίκες είναι εξαρχής λεσβίες. Ο Katz2, είχε προτείνει 

την κατάργηση της διάκρισης ομοφυλοφιλίας και ετεροφυλοφιλίας λόγω των 

αποτελεσμάτων της έρευνας του Kinsey και της συχνότητας της πρωκτικής 

συνουσίας στους ετεροφυλόφιλους. Άλλοι πρότειναν την κατάργηση της λέξης 

                                                 
1 Altman, D. (1982) The Homosexualization of America, The Americanization of the 
Homosexual, New York: St. Martin’s Press. 
2 Katz, J. (1996) The Invention of Homosexuality. Socialist Review, 22: 7- 34. 
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γκέι, διότι κατηγοριοποιεί τη σεξουαλικότητα και βοηθά στην ετικετοποίηση 

των ομοφυλόφιλων. 

  Σε γενικές γραμμές οι ομοφυλόφιλοι σαν κίνημα κατάφεραν μετά από μια 

έντονη και θορυβώδη περίοδο να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στη 

διαφορά, καθώς και να πετύχουν την αναγνώριση τους από την πλειοψηφία. 

Από ένα σημείο και μετά συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο της εμμονής προς μία 

κατεύθυνση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση και στο 

στιγματισμό. Σήμερα τα ομοφυλόφιλα άτομα επιθυμούν να αντιμετωπίζονται 

ως άνθρωποι και ως νομοταγείς πολίτες, χωρίς συγκεκριμένα προνόμια ή 

μειονεκτήματα, επιθυμούν το σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής. Αυτό που 

καθιστά δύσκολη την εκπλήρωση της επιθυμίας τους είναι ότι τα πράγματα 

εξαρτώνται από το πως τα βλέπει η ετεροφυλοφιλική πλειοψηφία.    

 

 Β. Η Επιστημολογία της ντουλάπας 
 
  Η αναφορά σ’ αυτό τον όρο γίνεται σε περιπτώσεις όπου οι ομοφυλόφιλοι 

βρίσκονται στην αφάνεια και η κοινωνία στην οποία βρίσκονται είναι αρκετά 

αμαθείς απέναντι τους, επηρεάζοντας την προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη τους. Οι ομοφυλόφιλοι δεν γεννιούνται ούτε αναπτύσσονται σε μία 

κοινωνία που αναγνωρίζει και καταλαβαίνει τα σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα. 

Η ομοφυλοφιλική ταυτότητα εδραιώνεται πολύ αργότερα σε σχέση με άλλες 

φυλετικές ή εθνικές ταυτότητες. Τα ετεροφυλόφιλα άτομα, σε αντίθεση με τους 

ομοφυλόφιλους δεν βιώνουν ομοφυλοφιλικές εμπειρίες επειδή έτσι είναι η 

επιλογή τους, ή σύμφωνα με κάποιους θεωρητικούς, μεγαλώνουμε σε ένα 

περιβάλλον που δεν ενισχύει τα ομοφυλοφιλικά αισθήματα. Επιπλέον, οι ίδιοι 

οι άνθρωποι επιλέγουν αν και πόσο θα συναναστραφούν με ομοφυλοφιλικά 

άτομα, χωρίς όμως να ισχύει το αντίθετο.     

  Η επιστημολογία της ντουλάπας είναι μια θεσμοποιημένη μορφή αμάθειας 

που προκαλεί τη σιωπή που περικλείει τους νεαρούς ομοφυλόφιλους. Αυτού 

του είδους αμάθεια ενισχύεται ακόμη περισσότερο από καθιερωμένες μορφές 

γνώσης, όπως σεξουαλική παιδεία, ψυχιατρική, ιατρική, θρησκεία και μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η ανάπτυξη μιας γκέι και 

λεσβιακής ταυτότητας είναι πιο υγιής σε μια πολιτισμικά αναπτυγμένη και 

περισσότερο δεκτική κοινότητα, καθώς τα στερεότυπα στα οποία πρέπει να 
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αντεπεξέλθουν δεν είναι τόσο έντονα. Όπως όλες τις κοινωνικές ομάδες που 

αποτελούν μειονότητα, έτσι και τους ομοφυλόφιλους τους χαρακτηρίζει το 

στρες της μειονότητας, ωθώντας τους στη σιωπή. 

  Όταν τα ομοφυλόφιλα άτομα συγκρούονται με τις σεξουαλικές τους σχέσεις, 

τον έρωτα, τις πολιτικές δραστηριότητες, τα στερεότυπα, την 

παραπληροφόρηση και γενικότερα την κοινωνία, σπάνε τη σιωπή τους. 

Συνήθως έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα απ’ αυτό και αυτός είναι ένας 

από τους πιο σημαντικούς που υπάρχουν τόσα πολλά αξιόλογα έργα και 

μελέτες από ομοφυλόφιλους ανθρώπους. Εντούτοις η ομοφυλοφιλική 

κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πάντοτε, αλλά είναι όπως 

πολλές άλλες ομάδες, ιστορικά δημιουργήματα που αναπτύσσονται διαρκώς 

μέσω της γλώσσας, του γραπτού λόγου και της επικοινωνίας.  

  Όσον αφορά την επιστημολογία της ντουλάπας, η Sedgwick, στο ομώνυμο 

της βιβλίο που εκδόθηκε την περίοδο που καθιερώθηκε η θεωρία του queer, 

υποστηρίζει πως στα ζητήματα της σεξουαλικότητας υπάρχουν σημαντικές 

αντιθέσεις που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην ελευθερία και την κατανόηση 

του ατόμου. Η γλώσσα είναι ένα από αυτά διότι παράγει την 

παραπληροφόρηση, έχοντας δημιουργήσει τα στερεότυπα που στη 

καθημερινή μας αργκό αντανακλώνται στο «φυσιολογικό» και το «αφύσικο».  

  Η θεωρία του queer αποτελεί περισσότερο μια προσωπική φιλοσοφία. 

Μελετά τα αποτελέσματα που έχουν οι κατηγοριοποιήσεις του φύλου και της 

σεξουαλικότητας στην εξέλιξη και εδραίωση της ταυτότητας. Σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς της, η ταυτότητα δεν είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, όπως 

πιθανόν να είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, εφόσον συμβάλλουν πάρα 

πολλά και ποικίλα στοιχεία στην εδραίωση της, ενώ ταυτόχρονα ένας 

άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε κατηγορίες με βάση ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά, αλλά θα έπρεπε η ταυτότητα του να είναι 

ταυτότητα ενός ξεχωριστού ανθρώπου. Αυτή η φιλοσοφία χαρακτηρίζει ένα 

κύμα φεμινισμού που υπάρχει σήμερα, πιστεύοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να 

είναι γυναίκα χωρίς να αποκαλείται λεσβία ή φεμινίστρια.   

  Σύμφωνα με τη Wittig, μία θεωρητικό του φεμινισμού, η έννοια του φύλου 

διαχωρίζεται γλωσσολογικά σε βιολογικό και κοινωνικό ώστε να διασφαλίσει 

την πολιτική και πολιτισμική λειτουργία της καθιερωμένης 

ετεροσεξουαλικότητας. Η αλήθεια όμως είναι πως οι δύο αυτές έννοιες είναι 
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αλληλένδετες. Το κοινωνικό φύλο βασίζεται στο βιολογικό και το βιολογικό 

διακατέχεται εξαρχής από το κοινωνικό.  

  Πρωταρχική σημασία έχει η παιδεία και η ενημέρωση στα σχολεία που είναι 

ένας από τους σημαντικότερους φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στην εδραίωση 

της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου. Ένα ομοφυλόφιλο άτομο είναι 

ιδιαίτερα ανήσυχο στις διαπροσωπικές σχέσεις αυτού του περιβάλλοντος. Η 

αποδοχή είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματα ενός εφήβου και γι’ αυτό 

πολλές φορές οι ομοφυλόφιλοι έφηβοι προτιμούν να μην εκφράζουν τη 

σεξουαλική τους ταυτότητα, κυρίως για να αποφύγουν τα πειράγματα των 

συνομηλίκων τους. Η έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού έχει 

αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία το σχολεία οφείλει να τα ενισχύσει, ώστε να 

βγουν οι έφηβοι «έξω από τη ντουλάπα». Τέτοια μυστικοπάθεια είναι 

καταστροφική για την αποδοχή του εαυτού και την εδραίωση μίας υγιούς 

σεξουαλικής ταυτότητας, ενώ οποιοδήποτε μυστικό, προωθείται στους 

μαθητές ως μυστικό, αμέσως γίνεται ένα «βρώμικο» μυστικό ενθαρρύνοντας 

το κουτσομπολιό και το χλευασμό. Επιπλέον όταν ένας έφηβος φανερώνει την 

ομοφυλοφιλία του, προκαλεί ταυτόχρονα τον θεμελιωτικό ετεροσεξισμό, 

ενημερώνει τους συνομηλίκους του για την ύπαρξη και άλλων μορφών 

σεξουαλικότητας, εναντιώνεται στην προκατάληψη και έρχεται σε επαφή με 

άλλους ομοφυλόφιλους εφήβους.  

 

Γ. Το Λεσβιακό- Φεμινιστικό κίνημα  
 
  Τη δεκαετία του 1970 λόγω της απογοήτευσης μιας ομάδας γυναικών από το 

δεύτερο κύμα του φεμινισμού και από το κίνημα απελευθέρωσης των γκέι, 

είχε ξεσηκωθεί ένα ριζικό γυναικείο κίνημα λεσβιακού φεμινισμού. Τα άτομα 

αυτού του κινήματος προσπάθησαν να διευρύνουν τον ορισμό του 

λεσβιανισμού από σεξουαλική επιλογή σε μία περισσότερο συλλογική 

ταυτότητα, είχαν ως σκοπό την ανακατάταξη των θεμελιωτικών αξιών σε μία 

πολύχρονη ανδροκρατία και ετεροσεξουαλικότητα που είχε τις ρίζες της σε 

θεσμούς όπως η πατριαρχία, ο καπιταλισμός και η αποικιοκρατία. Παράλληλα 

υπερασπίζουν το λεσβιανισμό ως αποτέλεσμα της απογοήτευσης τους από 

τους παραπάνω θεσμούς. 
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  Τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά σήμερα για τους ανθρώπους που 

ανήκουνε σ’ αυτό το κίνημα και για όλα τα ομοφυλόφιλα άτομα που 

περικλείουν μια ομάδα. Όπως αναφέρει η φιλόσοφος Raymond το 1989: 

«Συνηθίζαμε να μιλάμε πολύ για το λεσβιανισμό ως πολιτικό κίνημα, όταν ο 

λεσβιανισμός και ο φεμινισμός υπήρχαν ταυτόχρονα, και κάποιος άκουγε τη 

φράση λεσβιακός φεμινισμός. Σήμερα ακούγονται όλο και περισσότερα περί 

λεσβιακού σαδομαζοχισμού, για λεσβίες που έχουν παιδιά και για όλα όσα 

πρέπει να ξέρουν οι λεσβίες για το σεξ»1. Παλαιότερα όμως, δεν υπήρχαν 

τόσες πολλές υποομάδες για τα ομοφυλόφιλα άτομα.  

  Για τη Wittig, μια λεσβία δεν είναι γυναίκα διότι η γυναίκα ως όρος αντιτίθεται 

του όρου άνδρας. Όμως η σχέση άνδρα και γυναίκας είναι ετεροσεξουαλική, 

οπότε μία λεσβία που αρνείται την ετεροσεξουαλικότητα δεν μπορεί να οριστεί 

με αυτό τον τρόπο. Αυτός είναι και ο λόγος που τα άτομα αυτού του κινήματος 

θεωρούν ότι ο δρόμος της γυναικείας απελευθέρωσης είναι ο λεσβιανισμός, 

ενώ ο φεμινισμός αποτελεί τη θεωρία και ο λεσβιανισμός την πράξη. 

  Το κίνημα αυτό υποστηρίζει τις απόψεις της Butler και άλλων θεωρητικών, 

δηλώνοντας πως το ετεροσεξιστικό σύστημα παράγει συγκεκριμένου είδους 

έμφυλες ταυτότητες που δίνουν περισσότερα προνόμια στις ετεροσεξουαλικές 

γυναίκες απ’ ότι στις λεσβίες. Έτσι οι λεσβίες βιώνουν πιο έντονα τις 

διακρίσεις, περιθωριοποιούνται από την υπόλοιπη κοινωνία και γίνονται 

αόρατες ακόμη και μέσα στις ομοφυλοφιλικές κοινότητες. Αυτή η αντίληψη 

αποτελεί και έναν από τους λόγους για το χάσμα του κινήματος των γκέι και 

του λεσβιακού κινήματος.  

  Η Rich (1983), αναφέρει πως οι λεσβίες είναι αόρατες σε οποιοδήποτε 

επάγγελμα, οργανισμό ή τομέα, λόγω της μακροχρόνιας καταπιεστικής 

ετεροσεξουαλικότητας και της ανδρικής κυριαρχίας. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα, οι σεξολόγοι θεωρούσαν ότι οι λεσβίες επιλέγουν το σεξουαλικό τους 

προσανατολισμό διότι είναι στενά δεμένες με το κίνημα για τη γυναικεία 

απελευθέρωση, ενώ ταυτόχρονα πάσχουν από «ανδροφοβία», δηλαδή φόβο 

για το ανδρικό φύλο και τη σεξουαλική επαφή με άνδρες. Προφανώς υπήρχε 

έντονη προκατάληψη απέναντι στις λεσβίες και τους γκέι. Την ίδια εποχή 

θεωρούσαν ότι ο αυνανισμός είναι επικίνδυνος για τις γυναίκες και την 
                                                 
1 Raymond, J. (1989) Putting the Politics Back into Lesbianism. Women ‘s Studies 
International Forum, 12(2). 
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κοινωνία. Η αποκάλυψη ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι σεξουαλικά ενεργές 

και σεξουαλικά ικανοποιημένες χωρίς τη συμβολή των ανδρών είχε 

προκαλέσει αναστάτωση και έκπληξη. Η Rich αυτό το βλέπει ως θεμέλιο λίθο 

για την επιβολή των ανδρών στην καταναγκαστική ετεροσεξουαλικότητα. 

Επιπλέον οι άνδρες δεν φοβούνται ότι οι γυναίκες θα είναι ανικανοποίητες απ’ 

αυτούς, αλλά ότι πλέον έχουν σεξουαλική και συναισθηματική επιρροή στις 

γυναίκες, με βάση τους όρους που θα θέσουν οι ίδιες οι γυναίκες.   

  Σε μία έρευνα του η Hall (1990), συμπέρανε πως οι λεσβίες, ακόμη και όταν 

ήταν ανοιχτές για τη σεξουαλικότητα τους ένιωθαν άγχος διότι έπρεπε να 

συνεχίσουν να το διαπραγματεύονται με τους άλλους ακόμη και μετά από την 

δημοσιοποίηση της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Αυτή τους η ανάγκη δεν 

είναι το μόνο που θα εμπόδιζε την προσαρμοστικότητα τους, διότι η ύπαρξή 

της φανερώνει τον κίνδυνο πρόσδεσης σε μία οργανωμένη κοινωνία ή 

σύμφωνα με τους όρους του Φουκώ, θα τις ομαλοποιούσε, σα να 

βρισκόντουσαν υπό επιτήρηση από την υπόλοιπη κοινωνία.    

 

Επίλογος 
 

  Η εικόνα με την οποία προβάλλεται η ομοφυλοφιλία έχει αλλάξει πάρα πολύ 

με το πέρασμα των χρόνων. Η πλειοψηφία των περισσότερων χωρών της 

Ευρώπης έχει αρχίσει να αποδέχεται την ομοφυλοφιλία που χαρακτηρίζει 

κάποιους ανθρώπους. Πλέον σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, 

Ισπανία) πραγματοποιούνται γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου φύλου 

και πολλές άλλες αποδέχονται τη συγκατοίκηση και αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

ομοφυλοφιλικών σωματείων. Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη βρίσκεται σε 

πολύ καλό σημείο για την ισότητα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ στην Ελλάδα ο γάμος 

ατόμων του ίδιου φύλου βρίσκεται υπό εξέταση, χωρίς όμως να έχει λυθεί ή 

να έχει αντιμετωπισθεί η προϋπάρχουσα ομοφυλοφοβία. 

  Στην Ελλάδα φαίνεται πως υπάρχει κάποια αδιαφορία περί των δικαιωμάτων 

των ομοφυλοφίλων, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών υποστηρίζουν 

πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους. Το πρόβλημα στην 

Ελλάδα είναι πως οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι δεν κινητοποιούνται, παρόλο που οι 

περισσότεροι ομαδοποιούνται. Ουσιαστικά αυτό τους κάνει να φαίνονται 
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αόρατοι. Επιπλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα κοινωνικού 

ρατσισμού και τα στερεότυπα για τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες είναι 

πολύ έντονα.  

  Στα ελληνικά ακαδημαϊκά επίπεδα, οι μελέτες για τον ετεροσεξισμό, την 

ομοφυλοφιλία και την ομοφυλοφοβία είναι λίγες και αρκετά ελλιπείς, 

επικεντρωμένες περισσότερο στη μελέτη των αιτιών για τον ομοφυλοφιλικό 

προσανατολισμό, παρά για τον τρόπο που συνθέτετε μία ομοφυλοφιλική 

ταυτότητα ή άλλα θέματα που επηρεάζουν την προσαρμοστικότητα του 

ατόμου. Προφανώς η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους ευθύνεται ο 

ανθρώπινος σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι πολύ σημαντικός και η 

ανακάλυψη του θα βοηθούσε πολλούς ανθρώπους να γίνουν περισσότερο 

ανοιχτόμυαλοι και εξοικειωμένοι με το σεξουαλικό προσανατολισμό άλλων 

ανθρώπων. Ειδικότερα για το ζήτημα της ομοφυλοφοβίας, η Ελλάδα 

ακαδημαϊκά βρίσκεται ακόμη στην αρχή, παρόλο που έχουνε περάσει 

σαράντα τρία χρόνια από τότε που ο Weinberg διατύπωσε για πρώτη φορά 

τον όρο. 

  Η εκδοχή της κοινωνικά κατασκευασμένης ετεροφυλοφιλίας υπήρξε 

καθοριστική για τις μελέτες της ομοφυλοφιλίας. Είναι όμως κάπως να δύσκολο 

να αποδώσουμε μια τόσο μεγάλη ευθύνη στην κοινωνία την οποία όλοι 

απαρτίζουμε. Πιστεύω πως η κοινωνία έχει θεωρήσει τα χαρακτηριστικά της 

πλειοψηφίας, ως δεδομένα, ως φυσιολογικά και αποδεκτά. Με ένα τέτοιο 

τρόπο σκέψης είναι πολύ δύσκολο να προωθηθεί ο σεβασμός για 

οποιονδήποτε διαφέρει απ’ όσα έχουμε γνωρίσει. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία 

πολλές φορές δεν καθορίζει αυτό θα αποτελέσει την προσαρμοστικότητα 

όλων. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ένα πολύ λεπτό προσωπικό θέμα, 

και κατά τη γνώμη μου, θα ήτανε όμορφο να μαθαίναμε να την εξελίσσουμε, 

σύμφωνα με τους όρους τους οποίους ο καθένας θέτει στον εαυτό του. 

  Από την άλλη, τα κοινωνικά στερεότυπα είναι μάλλον αναπόφευκτα και οι 

διαστάσεις που θα πάρει η αρνητική τους πλευρά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την ιστορία του λαού και τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη 

πλειοψηφία. Επιπλέον, τα στερεότυπα συναντώνται και μέσα στη φύση. Ένα 

όμορφο λουλούδι έχει χρώμα άσπρο, κόκκινο ή κίτρινο και ένα κοράκι έχει 

χρώμα μαύρο. Ίσως ακόμη και το αίσθημα που μας προκαλεί ένα χρώμα, να 

είναι και αυτό ένα στερεότυπο.  
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  Όπως και να ‘χει, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, όταν στην Ευρώπη ήδη 

υπάρχουν νόμοι που αφορούν την ισότητα, την προστασία και την ασφάλεια 

των ομοφυλόφιλων ατόμων. Συμφωνώντας με τις απόψεις του Φουκώ 

πιστεύω πως με μια ριζική αναδιάταξη μέσω της γλώσσας και των λέξεων 

που χρησιμοποιούμε θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα των 

διαπροσωπικών μας σχέσεων, στοχεύοντας προς τη βελτίωση του.  

  Η εξέλιξη του ομοφυλοφιλικού κινήματος στην Ελλάδα θα ήτανε 

αναμφισβήτητα σημαντικό, εφόσον μία ομάδα αποτελεί ένα ισχυρό μέσο μιας 

κοινωνικής και πολιτιστικής αλλαγής, αναμορφώνοντας τον κόσμο με την 

παραγωγή ιδεών και κανόνων και δημιουργώντας δίκτυα διασυνδέσεως με τα 

οποία μπορεί κάποιος να ταυτιστεί, να αποκτήσει αυτογνωσία, και να έρθει σε 

επαφή με άλλους ανθρώπους.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
 
 

 
Σχήμα 1. Το θεωρητικό μοντέλων των δομικών εξισώσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
 

 
. 
ε 

Το πορτρέτο ενός ζευγαριού ανδρών που περιμένει βοήθεια μετά την ομοφυλοφοβική 
επίθεση που δέχθηκε στη Βουδαπέστη, φωτογραφημένο από τον Ούγγρο Zsolt Szigetváry. 

 

                     
    Συλλήψεις Ομοφυλοφίλων στη Σενεγάλη.    Αντί- ομοφυλοφιλική διαμαρτυρία από οπαδούς 
                                                                     της  Εκκλησία των Βαπτιστών Westboro, (Η.Π.Α.).        
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Εκστρατείες κατά της Ομοφυλοφοβίας 

 
 

Ισπανία-  Αργεντινή 
. 

 
 

Παραγουάη 
. 
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Χιλή - ..... Κολομβία 
. 

 
 

Μεξικό ....- ....Ισπανία 
 

 
 

Ισπανία  
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Η σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, σύμβολο για τα LGBT άτομα. Τα διαφορετικά 
χρώματα συμβολίζουν τις αντιθέσεις, ανάμεσα στις λεσβίες, τους γκέι, τους αμφισεξουαλικούς 

και τους τρανσεξουαλικούς. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τη ζωή, το πορτοκαλί την 
επούλωση, το κίτρινο την ευτυχία, το πράσινο τη φύση, το μπλε την ηρεμία και το βιολετί το 

πνεύμα.  

 

 

Σημαίες στο χωριό Davie, ένα γνωστό χωριό συμβίωσης γκέι ατόμων στο Βανκούβερ 
(Καναδάς). 

 

 



 96

\ 
Αφίσα για παρέλαση περηφάνιας στην Αθήνα. 

 

 

 
 

Διαφημίσεις Ασφαλιστικών Προγράμματων Υγείας για Ομοφυλόφιλους στην Ολλανδία.. 
                        

  
           Η αφίσα της έκθεσης λεσβιακής φωτογραφίας του 2007. 
. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

 
Χάρτης που δείχνει την κατάσταση των νόμων που σχετίζονται με την ομοφυλοφιλία σε όλο 

το κόσμο. 

      Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

 Νομιμοποίηση της Ομοφυλοφιλίας 
      Γάμος ατόμων ίδιου φύλου 

      Σωματεία ίδιου φύλου 

      Δεν υπάρχουν σωματεία ίδιου φύλου 

      Αναγνώριση αδειών γάμου από το εξωτερικό 

 Παράνομη Ομοφυλοφιλία 
      Μικρή Ποινή 

      Μεγάλη Ποινή 

      Ισόβια Φυλάκιση 

      Θανατική Ποινή 

      Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ποινή 
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Νόμοι που σχετίζονται με τις σεξουαλικές σχέσεις ίδιου φύλου στις Η.Π.Α. 

     Γάμος ατόμων ίδιου φύλου  

     Σωματεία ατόμων ίδιου φύλου 

     Αναγνώριση αδειών γάμου από το εξωτερικό ή από άλλες πολιτείες 

     Αστική Συμβίωση 

     Απαγορεύονται συνταγματικά οι γάμοι μεταξύ ατόμων ίδιου φύλου 

     Απαγορεύονται συνταγματικά οι γάμοι και τα σωματεία ατόμων ίδιου φύλου. 
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Νομιμότητα των σωματείων ατόμων ίσιου φύλου στην Ευρώπη. 

██ Αναγνωρισμένος γάμος ατόμων του ίδιου φύλου 
 
██ Αναγνωρισμένα τοπικά σωματεία 
 
██ Αναγνωρίζεται η ανεπίσημη συγκατοίκηση 
 
██ Ζήτημα υπό πολιτική εξέταση 
 
██ Μη αναγνωρίσιμο ή άγνωστο 
 
██ Απαγορεύεται ο γάμος ατόμων του ίδιου φύλου 
 


