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Βασική ΛΟΑΤ ορολογία 

Θανάσης Θεοφιλόπουλος & Φίλιππος Παγάνης 

Το ΛΟΑΤ+ ακρωνύµιο 

Λεσβία: Μια γυναίκα που έλκεται σεξουαλικά ή/και συναισθηµατικά από γυναίκες (ILGA 

Europe 2015). 

Οµοφυλόφιλος/Γκέι: Ένας άνδρας που έλκεται σεξουαλικά ή/και συναισθηµατικά από τους 

άνδρες. Ο όρος Γκέι χρησιµοποιείται µερικές φορές και ως όρος οµπρέλα για να 

περιγράψει, πέρα από τους οµοφυλόφιλους άνδρες, τις λεσβίες και τα αµφιφυλόφιλα 

άτοµα. Ωστόσο, αυτή η χρήση αµφισβητήθηκε από ένα µεγάλο µέρος της ΛΟΑΤ κοινότητας 

και ως εκ τούτου ο όρος οµοφυλόφιλος/γκέι χρησιµοποιείται εδώ µόνο όταν αναφέρεται 

σε άνδρες που έλκονται σεξουαλικά ή/και συναισθηµατικά από τους άνδρες (ILGA Europe 

2015).  

Αµφιφυλόφυλος/η (Bisexual): Ένα άτοµο το οποίο αισθάνεται σεξουαλική ή/και 

συναισθηµατική έλξη για πάνω από ένα φύλα (ILGA Europe 2015).  

Τρανς (ή Διεµφυλικός-ή): είναι ένας όρος οµπρέλα, που περιλαµβάνει τα άτοµα που έχουν 

µια ταυτότητα φύλου, η οποία διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη 

γέννηση. Περιλαµβάνει πολλαπλές ταυτότητες φύλου, όπως τρανς άνδρας, τρανς γυναίκα, 

non-binary, agender, genderqueer, genderfluid, κ.λπ. (TGEU 2016 Ιούλιος 4). 

Το “+” στο ΛΟΑΤ ακρωνύµιο µπορεί να περιλαµβάνει (αλλά δεν περιορίζεται στα): 

Ασέξουαλ (Asexual): Ένα ασέξουαλ άτοµο δεν βιώνει καµία ή βιώνει πολύ λίγη σεξουαλική 

έλξη. Η ασεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο µέρος του ποια είναι αυτά τα άτοµα. Κάθε 

ασέξουαλ άτοµο βιώνει πράγµατα όπως σχέσεις, έλξη, και διέγερση κάπως διαφορετικά. Η 

ασεξουαλικότητα είναι ένα φάσµα ταυτοτήτων που αναφέρεται σε άτοµα που βιώνουν λίγη 

ή καθόλου σεξουαλική έλξη. Κύρια παραδείγµατα των ταυτοτήτων που εµπίπτουν στο 

ασέξουαλ φάσµα είναι: ασέξουαλ, Graysexual (άτοµα που βιώνουν τη σεξουαλική έλξη, 

αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό από ό,τι τα µη ασέξουαλ άτοµα) και Demisexual (άτοµα 

που βιώνουν σεξουαλική έλξη µόνο µετά τη δηµιουργία ενός ισχυρού συναισθηµατικού 

δεσµού µε ένα άλλο άτοµο) (µε βάση τον ορισµό από AVEN χ.χ.α). 

Ίντερσεξ (Intersex): Τα ίντερσεξ άτοµα γεννιούνται µε χαρακτηριστικά φύλου (όπως τα 

χρωµοσώµατα, τα γεννητικά όργανα ή/και την ορµονική δοµή) που δεν ανήκουν αυστηρά 

σε αρσενικές ή θηλυκές κατηγορίες ή ανήκουν ταυτόχρονα και στις δύο. Οι γιατροί 

συµβουλεύουν συχνά τους γονείς να εκτελούν χειρουργικές και άλλες ιατρικές επεµβάσεις 

σε νεογέννητα και παιδιά, ώστε το σώµα τους (φαινοµενικά) να συµµορφώνεται µε τα 
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αρσενικά ή τα θηλυκά χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες 

παρεµβάσεις δεν είναι ιατρικά απαραίτητες και µπορούν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές 

συνέπειες για τα ίντερσεξ παιδιά καθώς µεγαλώνουν. Το “Ίντερσεξ” αντιπροσωπεύει το 

φάσµα των παραλλαγών των χαρακτηριστικών του φύλου που συµβαίνουν φυσικά στο 

ανθρώπινο είδος. Αντιπροσωπεύει επίσης την αποδοχή του φυσικού γεγονότος ότι το φύλο 

είναι ένα φάσµα και ότι τα άτοµα µε παραλλαγές των χαρακτηριστικών φύλου, πέραν των 

ανδρικών ή των γυναικείων, υπάρχουν (Ghattas 2015). 

Πανσέξουαλ (Pansexual) / Omnisexual: Αυτοί οι όροι χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν άτοµα που έχουν ροµαντική, σεξουαλική ή συναισθηµατική επιθυµία για 

άτοµα ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου (LGBTQIA Resource Center - University of 

California/Davis campus χ.χ.α)  

Κουήρ (Queer): Έχει γίνει ένας ακαδηµαϊκός όρος που είναι συµπεριληπτικός στα άτοµα 

που δεν είναι ετεροφυλόφιλα ή/και cisgender -περιλαµβάνει λεσβίες, οµοφυλόφιλους 

άνδρες, αµφιφυλόφιλα και τρανς άτοµα. Η Queer θεωρία αµφισβητεί τις ετεροκανονικές 

κοινωνικές νόρµες σχετικά µε το φύλο και τη σεξουαλικότητα, και ισχυρίζεται ότι οι 

έµφυλοι ρόλοι είναι κοινωνικές κατασκευές. Παραδοσιακά ο όρος “Queer” ήταν ένας 

κακοποιητικός όρος και ως εκ τούτου για ορισµένους εξακολουθεί να έχει αρνητική χροιά. 

Πολλά ΛΟΑΤ + άτοµα, ωστόσο, έχουν επανοικειοποιηθεί τον όρο ως σύµβολο 

υπερηφάνειας (ILGA Europe 2015).  

Questioning: Είναι η προσωπική διαδικασία διερεύνησης της ταυτότητας φύλου, της 

έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού προσανατολισµού του ατόµου. Μερικά άτοµα 

µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν αυτόν τον όρο για να ονοµάσουν την ταυτότητά τους 

µέσα στην ΛΟΑΤ Κοινότητα (LGBTQIA Resource Center - University of California/Davis 

campus χ.χ.α). 

Βασικές έννοιες 

Βιολογικό φύλο: Είναι η ταξινόµηση των ατόµων σε αρσενικό ή θηλυκό. Κατά τη γέννηση, 

αποδίδεται στα βρέφη ένα φύλο, συνήθως βασισµένο στην εµφάνιση της εξωτερικής τους 

ανατοµίας. Ωστόσο, το φύλο ενός ατόµου, όπως ορίζεται από τη βιολογία, είναι ένας 

συνδυασµός σωµατικών χαρακτηριστικών όπως: χρωµοσώµατα, ορµόνες, εσωτερικά και 

εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Τα άτοµα των 

οποίων το βιολογικό φύλο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως αρσενικό ή θηλυκό, 

κατηγοριοποιούνται ως ίντερσεξ, ωστόσο µπορούν να προσδιοριστούν ως ίντερσεξ, 

άνδρες, γυναίκες, τρανς άτοµα ή κάτι άλλο 
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Κοινωνικό φύλο: Αναφέρεται, παραδοσιακά, στο κοινωνικό και πολιτισµικό κατασκεύασµα 

του να είσαι άνδρας ή γυναίκα. Ωστόσο, µερικά άτοµα δεν ταυτίζονται µε το δίπολο 

άνδρας / γυναίκα. Το κοινωνικό φύλο υπάρχει ανεξάρτητα από το βιολογικό φύλο και το 

φύλο ενός ατόµου δεν αντιστοιχεί πάντα µε το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση 

Σεξουαλικός προσανατολισµός: Αναφέρεται στην ικανότητα κάθε ατόµου για βαθιά 

στοργή, συναισθηµατική και σεξουαλική έλξη, και στενές και σεξουαλικές σχέσεις µε 

άτοµα διαφορετικού ή ίδιου φύλου ή µε περισσότερα από ένα φύλα 

Ταυτότητα φύλου: Αναφέρεται στην προσωπική αίσθηση ενός ατόµου για το φύλο τους. 

Για τρανς άτοµα, η δική τους εσωτερική ταυτότητα φύλου δεν ταιριάζει µε το φύλο που 

τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν µια ταυτότητα φύλου, 

του άνδρα ή της γυναίκας (ή αγόρι ή κορίτσι), αλλά για µερικά άτοµα το φύλο δεν 

ταιριάζει σωστά σε µία από αυτές τις δύο επιλογές. Σε αντίθεση µε την έκφραση φύλου, η 

ταυτότητα φύλου δεν είναι ορατή σε άλλους. 

Έκφραση φύλου: Είναι οι εξωτερικές εκδηλώσεις του φύλου, που εκφράζονται µέσα από 

το όνοµα ενός ατόµου, τις αντωνυµίες, τα ρούχα, το κούρεµα, την συµπεριφορά, την φωνή 

ή τα χαρακτηριστικά του σώµατος. Η κοινωνία αναγνωρίζει αυτά τα σηµάδια ως αρρενωπά 

ή θηλυκά, παρόλο που αυτό που θεωρείται αρρενωπότητα και θηλυκότητα αλλάζει µε την 

πάροδο του χρόνου και ποικίλλει ανάλογα µε τον πολιτισµό. Η έκφραση φύλου ενός 

ατόµου µπορεί να “ταιριάζει” µε την ταυτότητα φύλου του (π.χ. ένας άνδρας που έχει µια 

αρρενωπή έκφραση φύλου), αλλά αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε 

Ορολογία σχετική µε την Ταυτότητα φύλου και τα Τρανς άτοµα  

Σις (Cis) ή Σιστζέντερ (Cisgender): Είναι όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα 

άτοµα που δεν είναι τρανς. Χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο που το ετεροφυλόφιλος 

χρησιµοποιείται για το άτοµο που δεν είναι οµοφυλόφιλο (TGEU 2016 Ιούλιος 4). 

Φυλοδιαφορετικός-ή-ό (Gender Variant): Ο όρος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

χαρακτηρίσει ένα άτοµο του οποίου η ταυτότητα φύλου διαφέρει από την τυπική 

ταυτότητα φύλου και τους έµφυλους ρόλους και νόρµες που αποδίδονται κατά τη γέννηση. 

(ILGA Europe 2015)  

Επαναπροσδιορισµός Φύλου: Ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία µέσω της οποίας τα άτοµα 

επαναπροσδιορίζουν το φύλο µε το οποίο ζουν, προκειµένου να εκφράσουν καλύτερα την 

ταυτότητα φύλου τους. Αυτή η διαδικασία µπορεί, αλλά δεν χρειάζεται, να περιλαµβάνει 

ιατρική βοήθεια, όπως ορµονικές θεραπείες και τυχόν χειρουργικές επεµβάσεις που τρανς 

άτοµα υποβάλλονται για να ταυτιστεί το σώµα τους µε το φύλο τους (ILGA Europe 2015) • 

Εγχείρηση επαναπροσδιορισµού φύλου: ιατρικός όρος για αυτό που τα τρανς άτοµα συχνά 
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ονοµάζουν εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου που φέρνει τα πρωτεύοντα και δευτερογενή 

χαρακτηριστικά φύλου του σώµατος ενός τρανς ατόµου σε ταύτιση µε την εσωτερική αυτο-

αντίληψή του (ILGA Europe 2015) 

Νοµική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου: Είναι η επίσηµη διαδικασία για να αλλάξει το 

όνοµα και το αναγνωριστικό φύλου ενός τρανς ατόµου σε επίσηµα µητρώα και έγγραφα 

όπως το πιστοποιητικό γέννησής τους, η ταυτότητα, το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης. Σε 

ορισµένες χώρες, είναι αδύνατο να αναγνωριστεί το φύλο σου από το νόµο. Σε άλλες 

χώρες, η διαδικασία είναι συχνά µακρά, δύσκολη και ταπεινωτική (TGEU 2016 Ιούλιος 4)  

Φυλοµετάβαση: Περιλαµβάνει µερικά ή όλα τα ακόλουθα προσωπικά, ιατρικά και νοµικά 

βήµατα: να µιλήσει το άτοµο στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους, 

χρησιµοποιώντας ένα διαφορετικό όνοµα και νέες αντωνυµίες, το διαφορετικό ντύσιµο, η 

αλλαγή του ονόµατος ή/και του φύλου σε νοµικά έγγραφα, ορµονοθεραπεία και 

ενδεχοµένως (αν και όχι πάντα) ένας ή περισσότεροι τύποι χειρουργικών επεµβάσεων (που 

αναφέρονται ως επαναπροσδιορισµός φύλου ή χειρουργική επιβεβαίωση φύλου). Τα 

ακριβή βήµατα που συνεπάγεται η φυλοµετάβαση ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο (TGEU 

2016 Ιούλιος 4) 

Υπάρχουν διαφορές ή/και οµοιότητες µεταξύ των τρανς και ίντερσεξ ατόµων; 

 Διαφορές Οµοιότητες 

Ίντερσεξ έχει να κάνει µε το σώµα: το να 
είσαι ίντερσεξ σηµαίνει να γεννηθείς µε 
χαρακτηριστικά φύλου που δεν 
ταυτίζονται µε τα ιατρικά και κοινωνικά 
πρότυπα των αποκαλούµενων ανδρικών 
και γυναικείων σωµάτων.  
 
Τρανς έχει να κάνει µε την ταυτότητα 
φύλου: το να είσαι τρανς σηµαίνει να 
έχεις µια ταυτότητα φύλου διαφορετική 
από το φύλο που αποδίδεται κατά τη 
γέννηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
είναι τρανς γεννιούνται µε ένα σώµα που 
ταιριάζει µε τα ιατρικά και κοινωνικά 
πρότυπα των λεγόµενων ανδρικών και 
γυναικείων σωµάτων 

Και οι δύο στερούνται την αναγνώριση του 
θεµελιώδους δικαιώµατος τους στην 
αυτοδιάθεση, τα ίντερσεξ άτοµα επειδή 
υποβάλλονται σε επεµβατική ιατρική 
επέµβαση χωρίς τη συναίνεσή τους, και τα 
τρανς άτοµα επειδή αντιµετωπίζουν συχνά 
τεράστια εµπόδια στην απόκτηση της 
ιατρικής περίθαλψης που χρειάζονται, καθώς 
και στην αναγνώριση του φύλου τους 

Τα ίντερσεξ άτοµα υποβάλλονται σε 
επεµβατική, µη αναστρέψιµη θεραπεία 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους. • Τα τρανς 
άτοµα συχνά αναζητούν ιατρικές 
παρεµβάσεις για να προσαρµόσουν το 
σώµα τους στην ταυτότητα φύλου τους, 
αλλά αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

Και στις δύο περιπτώσεις θεωρείτο -µέχρι 
πρόσφατα- πως τα άτοµα έχουν µια 
“διαταραχή” σύµφωνα µε τις ιατρικές 
κατευθυντήριες γραµµές, τα πρωτόκολλα και 
τις ταξινοµήσεις (αν και τα τρανς άτοµα 
έχουν να αντιµετωπίσουν µια “ψυχολογική 
διαταραχή”, ενώ τα ίντερσεξ µια “φυσική 
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απόκτηση της ιατρικής περίθαλψης που 
χρειάζονται.  

διαταραχή”). Πρόσφατα, η “Διαταραχή 
ταυτότητας φύλου”, η οποία 
συµπεριλαµβανόταν στο ICD-10 ως 
ψυχολογική διαταραχή, αντικαταστάθηκε 
στο ICD-11 µε µια νέα διάγνωση “Ασυµφωνία 
Φύλου” η οποία περιλαµβάνεται στην 
κατηγορία “Καταστάσεις που σχετίζονται µε 
τη σεξουαλική υγεία”.  

 

Και οι δύο υφίστανται διακρίσεις και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
σε µια κοινωνία όπου επικρατεί η διχοτόµηση 
σε άνδρες και των γυναίκες, π.χ. στο 
σχολείο, στο χώρο εργασίας ή στον 
αθλητισµό 

 

Να σηµειωθεί ότι: Τα ίντερσεξ άτοµα µπορεί να έχουν µια ταυτότητα φύλου που δεν 

ταιριάζει µε το φύλο που είχε επιβληθεί σε αυτά κατά τη γέννηση. Ως εκ τούτου, µπορούν 

να αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν τους νοµικούς µηχανισµούς που είναι διαθέσιµοι στη 

χώρα τους για να προσαρµόσουν το όνοµά τους, το δείκτη φύλου ή/και το σώµα τους 

ωστε να νιώθουν άνετα. Πολύ συχνά οι µόνοι διαθέσιµοι µηχανισµοί είναι εκείνοι που 

υπάρχουν για τα τρανς άτοµα. Στην πράξη όµως, ορισµένα ίντερσεξ άτοµα µπορεί να 

εµποδίζονται από την πρόσβαση σε αυτούς τους µηχανισµούς, ανάλογα µε τις νοµικές ή 

άλλες απαιτήσεις για κάθε ένα από αυτά τα βήµατα στη χώρα τους 

Η εµπειρία του να είσαι µη δυϊκό (non-binary) άτοµο  

Genderqueer ή Gender-fluid ή Non-binary άτοµα είναι εκείνα που δεν ταυτίζονται µε το 

αρσενικό/θηλυκό δίπολο αλλά βρίσκονται κάπου έξω ή µεταξύ αυτού. Μερικά από αυτά τα 

άτοµα χρησιµοποιούν ουδέτερες αντωνυµίες (they/them στα αγγλικά). Όλοι αυτοί οι όροι, 

συµπεριλαµβανοµένων των agender και bigender, δεν έχουν ακριβώς την ίδια έννοια αλλά 

όλοι αναφέρονται σε µια εµπειρία του φύλου, η οποία δεν είναι µόνο αρσενικό ή θηλυκό. 

Μεταξύ των προαναφερθέντων όρων, πιο συχνά χρησιµοποιείται το “Μη δυϊκό/Non-

binary” (TGEU 2016 Ιούλιος 4; National Center for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9). 

Γιατί ο όρος “Μη δυϊκό”; 

 Πολλές κοινωνίες αναγνωρίζουν µόνο δύο ταυτότητες φύλου: το αρσενικό και το θηλυκό. 

Αυτή η αντίληψη µπορεί µερικές φορές να αναφέρεται ως “δυϊκό φύλο”, επειδή ο όρος 

“δυϊκό” σηµαίνει κάτι που “έχει δύο µέρη”, σε αυτή την περίπτωση αρσενικό και θηλυκό. 

Έτσι, το µη δυϊκό είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται από άτοµα που δεν αναγνωρίζουν 

τον εαυτό τους ως (µόνο) αρσενικό ή θηλυκό (National Center for Transgender Equality 

2016α Ιούλιος 9). 
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Μη δυϊκά και Τρανς άτοµα  

Τα µη δυικά άτοµα είναι κάτω από την τρανς οµπρέλα. Κάποια µη δυϊκά άτοµα, αλλά όχι 

όλα, όπως τα τρανς άτοµα που το φύλο τους βρίσκεται µέσα στο δίπολο, µπορεί να 

υποβληθούν σε ιατρικές διαδικασίες προκειµένου να “προσαρµόσουν” τα σώµατά τους 

στην ταυτότητα φύλου τους (National Center for Transgender Equality 2016α Ιούλιος 9). 

Μη δυικά και Ίντερσεξ άτοµα 

Τα µη δυικά άτοµα δεν είναι απαραίτητα ίντερσεξ. Τα ίντερσεξ άτοµα έχουν ανατοµία 

ή/και γονίδια που µπορεί να ταιριάζει µε τον βιολογικό/ανατοµικό ορισµό του άνδρα και 

της γυναίκας. Επίσης αυτοπροσδιορίζονται συνήθως ως άνδρες ή γυναίκες. Απ την άλλη τα 

µη δυϊκά άτοµα συνήθως έχουν ένα σώµα που ταιριάζει µε τον βιολογικό/ανατοµικό 

ορισµό του άντρα και της γυναίκας (National Center for Transgender Equality 2016α 

Ιούλιος 9). Κάποια ίντερσεξ άτοµα µπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως µη δυϊκά, µε τον ίδιο 

τρόπο που µπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άνδρες ή γυναίκες, αλλά οι δύο αυτές 

ταυτότητες δεν είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. 

 

Παραποµπή: 

Θεοφιλόπουλος, Θ. και Παγάνης, Φ. (2019). Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα µέσα ενηµέρωσης: 

οδηγός για επαγγελµατίες ΜΜΕ, Αθήνα: ΚΜΟΠ - Κέντρο κοινωνικής Δράσης και Καινοτοµίας 

& Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. 
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Από το 1871 µέχρι το 1950: Γενεαλογία φύλου και σεξουαλικότητας 

Δήµητρα Τζανάκη,  

Δρ. Ιστορίας Πανεπιστηµίου Οξφόρδης, µεταδιδακορική ερευνήτρια, Τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ 

Στον νόµο της «παρά φύσιν ασελγείας» το 1834 το άρθρο 274 κατέληγε: «Ο ένοχος της 

παρά φύσιν ασελγείας, αν δεν επισύρη εις εαυτόν µεγαλυτέραν ποινήν κατά το άρ. 274 

τιµωρείται µε φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους, και υποβάλλεται εις αστυνοµικήν 

επιτήρησιν: π.ν. 35-37». Το παραπάνω απόσπασµα από το άρθρο 274 (1834) είναι αυτό 

στο οποίο ανατρέχει κάποιος στην ελληνική ιστορία ως ηµεροµηνία έναρξης της 

ποινικοποίησης της οµοφυλοφιλίας στην Ελλάδα. Στην πραγµατικότητα, όµως, µέχρι το 

1871 δεν υπήρχε πραγµατικά δίωξη• χαρακτηριστικά µόνο να σηµειωθεί ότι η «σοδοµία» 

σήµαινε κάθε σεξουαλική πράξη που δεν γινόταν µε στόχο την αναπαραγωγή. H Παρισινή 

Κοµµούνα (1871) είναι το συµβάν µε αφορµή το οποίο το άρθρο 274 µπήκε σταδιακά σε 

εφαρµογή και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, µιας και το ζητούµενο δεν ήταν αν υπήρχε 

δίωξη της οµοφυλοφιλίας και ευρύτερα της «αναστροφής» φύλου/σεξουαλικότητας προ-

νεωτερικά, αλλά µε ποιον τρόπο καθιερώθηκε αυτή η δίωξη στη νεωτερικότητα. 

Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, «ο σοδοµισµός» ταυτιζόταν µε κάθε είδους 

παθολογία, βία και εγκληµατικότητα, µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία/έρευνα και 

ταξινόµηση της Επιστήµης. Ως εκ τούτου, η αναφορά στην Παρισινή Κοµµούνα δεν είναι 

τυχαία. Είναι η περίοδος στην οποία η αστική τάξη θέλει να αντιστρέψει την κριτική και να 

αποδείξει ότι, σε αντίθεση µε την άνοδο της µαρξιστικής και αναρχικής φιλοσοφίας που 

κατέληγε ότι αιτία των πολέµων, της βίας, της ασθένειας και της φτώχειας είναι η ταξική 

ιεράρχηση, ο σοδοµισµός είναι µια ανθρώπινη, εγκληµατική, «ηθικά εκφυλιστική» φύση. 

Όχι τυχαία έτσι, η επιστήµη, κάνει λόγο για την εγκληµατικότητα ή/και «παράνοια» του 

σοδοµισµού ως ασθένεια του εκφυλισµού, παρέχοντας για πρώτη φορά στην ανθρώπινη 

ιστορία µέσω του γάλλου ιατροδικαστή Ογκούστ Ταρντιέ τα διακριτά στοιχεία τόσο 

ψυχικά, όσο και ανατοµικά, αναγνώρισης του εγκληµατία-σοδοµιστή για τη διαχείριση του 

πληθυσµού, ανοίγοντας ως εκ τούτου την πόρτα στη δίωξη. 

Πριν το 1871 ο ελβετός ιατροδικαστής Γιόχαν Λούντβιχ Κασπέρ έκανε λόγο για την 

«παιδεραστία», την οποία ερµηνεύει ως τη σχέση ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου φύλου, 

επισηµαίνοντας όµως ότι το κράτος δεν είχε κανένα δικαίωµα να επέµβει. Ωστόσο, αυτό 

αλλάζει µετά τις δηµοσιεύσεις του Ταρντιέ, ο οποίος επισηµαίνει ότι το λεγόµενο τρίτο 

φύλο ως «ηθικά ανδρόγυνη/γύνανδρη υπόσταση» δεν υπάρχει, αλλά είναι µια 

εγκληµατική, ευνουχισµένη ύπαρξη, επικίνδυνη για την κοινωνία. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σεξουαλική σχέση ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου φύλου, ακόµα 

και όταν προσπαθεί να ερµηνευτεί ως κάτι φυσιολογικό, όπως θα διατυπωθεί ακόµη και 

από το 1864 (1865, 1879) από τον γερµανό συγγραφέα και νοµικό Καρλ Χάινριχ Ούρλιχς 

ως µια «ηθικά ερµαφρόδιτη ψυχή» θα κατηγοριοποιηθεί εφ’ εξής στον κατάλογο των 

ψυχικών νοσηµάτων της εκφυλισµένης/εγκληµατικής υποκειµενικότητας. 

Το «τρίτο φύλο», οι πόρνες, οι έµφυλα, σεξουαλικά, και πολιτικά παρεκκλίνοντες από τη 

νόρµα, εκπροσωπούσαν αυτή την «ψυχικά ερµαφρόδιτη υπόσταση», σύµφωνα µε τον 

Ταρντιέ, που προκαλούσε αναταραχές, όπως την Παρισινή Κοµµούνα. 

Το άρθρο του γερµανού ψυχιάτρου Καρλ Φρίντριχ Όττο Βέστφαλ µε τίτλο «Die Konträre 

Sexualempfindung: Symptom eines neuropathologischen (psychopathischen) Zustandes» 

(«Ανάστροφα Σεξουαλικά Αισθήµατα») (1869-1870), λειτουργεί προσθετικά µε τη 

δηµοσίευση του Ταρντιέ, αφού στην ουσία προσέδιδε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

παθογένειας, σε µια ζωή που, ενώ έχει συνείδηση, δεν αντιλαµβάνεται την 

πραγµατικότητα λόγω έλλειψης βούλησης – απόρροια του ηθικού εκφυλισµού της. 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, ο Ζαν Μαρτίν Σαρκό και ο Βαλεντίν Μανιάν, σε κοινή τους 

δηµοσίευση το 1882 µε το άρθρο «Ιnversions du sens genital» στο Archives de Neurologie 

προσδιόριζαν λεπτοµερώς την ταυτότητα του «παρά φύσιν» σεξουαλικά 

ατόµου/υποκειµένου και µιλούσαν επίσηµα για τη σεξουαλικότητα που είναι ενάντια στην 

ανθρώπινη φύση, αναφερόµενοι στην αναστροφή των σεξουαλικών αισθηµάτων που είχε 

περιγράψει ο Βέστφαλ ως «παρά φύσιν». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο γερµανός ψυχίατρος Κραφτ Έµπινγκ, στο έργο του Psychopathia 

sexualis το 1886, επεκτείνει την προβληµατική περί αναστροφής φύλου/σεξουαλικότητας 

κατ’ εξοχήν στους άνδρες ασθενείς, αφού οι γυναίκες ήταν εκ φύσεως εκφυλισµένες, δεν 

είχαν βούληση-συνείδηση και κατέληγαν σε αναστροφή της αλήθειας. Με δυο λόγια ήταν 

µια «µηδενική ζωή» που, αν αφηνόταν στην ψυχοπάθεια του φύλου-σεξουαλικότητας, θα 

κατέληγε στον θάνατο. Σε αυτό το πλαίσιο ο Έµπινγκ διαφέρει και από τον πρώτο 

ψυχίατρο που αναφέρθηκε στον ίδιο όρο (psychopathia sexualis, 1844), τον Χέρµαν Καν, 

αφού µιλά πλέον για ζωή χωρίς συνείδηση. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος 

της οµοφυλοφιλίας εισήχθη από τον ούγγρο δηµοσιογράφο και ακτιβιστή Καρλ Μαρία 

Κέρτµπενι το 1860, αλλά διαδόθηκε από τον Χάβελοκ Έλις το 1901 µε το έργο Studies in 

the Psychology of Sex, ενώ τον ίδιο όρο εντοπίζω για πρώτη φορά στα ελληνικά το 1925 

στη µετάφραση του Σίγκµουντ Φρόυντ, Τρεις µελέτες για τη σεξουαλική θεωρία, (1905) 

από τον Α. Ξηβέριο (Τρεις Φυλετικαί περιπτώσεις, 1925). Επίσης, ο Έλις στο ίδιο έργο 

εισάγει για πρώτη φορά τον όρο λεσβιακός έρωτας –έναντι του τριβαδισµού και του 
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σαπφισµού, που ως τότε χρησιµοποιούνταν για τη σεξουαλική σχέση ανάµεσα σε δυο 

γυναίκες– παρουσιάζοντάς τον ως ψυχικό νόσηµα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι έλληνες ειδικοί, ιατροδικαστές και ψυχίατροι, υπότροφοι του 

ελληνικού κράτους, που σπουδάζουν κατά κυριότητα στο Παρίσι (Γενικό Νοσοκοµείο), 

Αχιλλέας Γεωργαντάς και Σίµων Αποστολίδης, επιστρέφοντας στην Αθήνα καλούν την 

Πολιτεία µετά το 1871, να λάβει µέτρα ενάντια στη «διαστροφή των ερωτικών διαθέσεων», 

εξηγώντας πως αυτοί οι όροι συνθέτουν την ανθρώπινη εγκληµατικότητα και αφορούν 

τους «γεννητικούς (sexuels) εκφυλισµένους, αναρχικούς, καλλιτέχνες, πόρνες, σεξουαλικά 

παρεκκλίνοντες». Αντίστοιχα, επιφανείς εγκληµατολόγοι, ψυχίατροι και ιατροδικαστές, 

καθηγητές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπως ο Γεώργιος Βάφας, µετά τον Έλις, καταλήγουν 

στο εγκληµατικό πορτρέτο της εκφυλισµένης «Νέας Γυναίκας», όπως ο όρος κυριαρχεί τη 

δεκαετία του 1890. Ο Βάφας µάλιστα, αφιερώνοντας ένα ολόκληρο εξάµηνο διδασκαλίας 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, θ’ αναφερθεί στην εκµάθηση των εργαλείων αναγνώρισης της 

σεξουαλικής παρέκκλισης της επικίνδυνης τριβάδας (που περιγράφεται ως πόρνη, 

θεατρίνα, εργάτρια, υπηρέτρια, νυµφοµανής, υστερική). O ίδιος θα αναφερθεί επίσης στο 

µυθιστόρηµα του Νικόλαου Σπανδωνή, Η Αθήνα µας, σκηναί εκ του αθηναϊκού βίου (1893) 

µε εκτενείς αναφορές για τον έρωτα ανάµεσα στα κορίτσια, στα Παρθεναγωγεία της 

εποχής, όσο και για τη δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ. Αναφορά της δίκης του Ουάιλντ (1895) 

βρίσκουµε και στις δηµοσιεύσεις του Σπύρου Μελά, στην Εφηµερίδα Εστία, το 1910. Την 

ίδια περίοδο πληθαίνουν οι δηµοσιεύσεις για τη θεραπεία αυτής της εκφυλισµένης, 

επαναστατικής, ηθικά αµφίφυλης «Νέας Γυναίκας», είτε µέσω της αφαίρεσης των υγιών 

ωοθηκών και τον καυτηριασµού της κλειτορίδας, είτε µέσω της ύπνωσης στην Ευρώπη. Το 

1900, η ανακάλυψη των σεξουαλικών ορµονών από τον βιεννέζο φυσικό Όιγκεν Στάιναχ 

προσέθετε στη «διόρθωση» του φύλου/σεξουαλικότητας νέες επιστηµονικές δυνατότητες 

παρέµβασης, ενώ η επιστηµονική νόρµα φύλου/σεξουαλικότητας, θα διαπεράσει τον 

κοινωνικό ιστό της κοινωνίας τα επόµενα χρόνια, προκαλώντας αντιδράσεις. 

Ο Ναπολέοντας Λαπαθιώτης, ιδιαίτερος γνώστης των ψυχιατρικών κειµένων, θα 

αντισταθεί, καταλήγοντας ότι η οµοφυλοφιλία ήταν ο πλούτος του να µένεις έξω από την 

µικροαστική τυποποίηση. Η  Γαλάτεια Καζαντζάκη αντίστοιχα θα τονίσει σε δηµοσιεύσεις 

της στο Νουµά (1909-1910) την αστική υποκρισία. Την ίδια περίοδο ο Λαπαθιώτης, η Λιλή 

Μπέτσικα και ο Κωσταντίνος Καβάφης υιοθετούν όρους όπως αµαρτωλός, έκφυλος, 

άνοµος, για να αποδοµήσουν την αναπαράσταση του έκφυλου ως κάτι κακού. Εξάλλου ο 

Καβάφης ξεκινά να γράφει τα ηδονιστικά ποιήµατα στο περιοδικό Τα Γράµµατα, που 

κυκλοφορεί στην Αλεξάνδρεια. Το ίδιο περιοδικό δηµοσιεύει και το πρώτο λεσβιακό 

ποίηµα, «Στον Πύργο µου» (1914), της ποιήτριας Θεώνης Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα). Μια 

δεκαετία αργότερα, θα βρούµε πάλι στο περιοδικό, από τη Μυρτιώτισσα, τη  «Γλυκειά 
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Ερανώ»,  µε αντικείµενο τη σεξουαλική σχέση ανάµεσα σε δύο γυναίκες (1925). Το 1929, η 

Ελένη-Νέλλη Καλογλοπούλου (Ντόρα Ρωζέττη) δηµοσιεύει το µυθιστόρηµα Η Ερωµένη µου. 

Εκεί παρακολουθούµε την ιστορία της πόλης, όπως αυτή ξετυλιγόταν από την Τέταρτη 

Διεθνή ως την άκρα δεξιά µέσα από τη µατιά της λεσβιακής υπόστασης της συγγραφέως. 

Το 1929, η Μαρίκα Κοτοπούλη ανέβασε στο θέατρο το γνωστό έργο του Βίκτορ Μαργκερίτ, 

Η Γκαρσόν, όπου µια γυναίκα αποφάσισε να κόψει τα µαλλιά της και ζήσει σαν άνδρας, 

ενώ ανέβασε και το θεατρικό έργο Η Αιχµάλωτος, που αναφερόταν στη γυναικεία 

οµοφυλοφιλία. Έναν χρόνο αργότερα, η Ρίτα Μπούµη στο Τα Τραγούδια στην Αγάπη 

βρίσκουµε καθαρές αναφορές στις σεξουαλικές σχέσεις δύο γυναικών. Το σκηνικό αυτής 

της ελευθερίας αλλάζει σαφέστατα δραµατικά, όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, 

µετά το 1924, την µποσλεβικοποίηση του ελληνικού σοσιαλιστικού κόµµατος και τη 

συσπείρωση των αστικών δυνάµεων, για την αντιµετώπιση του κοµουνιστικού κινδύνου. 

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1931, εντοπίζεται η πρώτη δίωξη ζευγαριού 

οµοφυλόφιλων γυναικών, µιας Ισραηλίτισσας και µιας Χριστιανής στη Θεσσαλονίκη, ενώ 

δηµοσιεύσεις περιγράφουν την (δήθεν) σωστή ανθρώπινη σεξουαλικότητα. 

Από την άλλη, η πολιτική και κοινωνική θανάτωση της «ανδρόγυνης-γύνανδρης» ζωής, δεν 

θα κλονιστεί τα επόµενα χρόνια από τις δηµοσιεύσεις του Σίγκµουντ Φρόυντ, κάτι που 

επισηµαίνεται και από το ψυχαναλυτικό περιοδικό, Σταθµός. Στην έκδοσή του Τρεις 

Φυλετικές Περιπτώσεις το 1905, ο Φρόυντ, θα κάνει λόγο για την υγιή ανάπτυξη από την 

παιδική ηλικία και την αµφιφυλία στην ενηλικίωση και τη µονοφυλία. Η νόρµα αυτή δεν θα 

αµφισβητηθεί ούτε από το σεξουαλικό κίνηµα υπό την ηγεσία του Μάγκνους Χίρσφελντ, 

ενώ η διδασκαλία του θα εισαχθεί στα ελληνικά γράµµατα, από τον µαθητή του, Γεώργιο 

Ζουράρι, το 1929, αλλά και την επίσκεψη του ίδιου στην Αθήνα το 1932. Ο Χίρσφελντ θα 

αµφισβητήσει τη φροϋδική θεωρία της libido, µε τη θεωρία του περί ψυχοβιολογίας και 

δεν θα τολµήσει ν’ αµφισβητήσει τη νόρµα της µονοφυλίας. Ο ίδιος θα παλέψει για να 

αποδοµηθεί η εγκληµατικότητα που προσδιδόταν τη συγκεκριµένη περίοδο στους 

οµοφυλόφιλους και τους inverts, εισάγοντας τον όρο του transvestitisme και κάνοντας για 

πρώτη φορά αναφορά σε cross dressers και trans  άτοµα. Υπερασπίστηκε την 

επονοµαζόµενη «ανδρόγυνη/γύνανδρη» υπόσταση ως αναµφισβήτητη πραγµατικότητα, 

αλλά κατώτερη εξελικτικά σε σχέση µε την «ψυχικά υγιή» νόρµα του 

φύλου/σεξουαλικότητας. Στην ελληνική πραγµατικότητα, την ίδια περίοδο, η Άννα 

Κατσίγρα, δηµοσιεύει το Γενετήσια Αγωγή για τ’ Αγόρι (1935). Στο συγκεκριµένο 

σύγγραµµα προτείνεται η µετεµφύτευση του «αδένος άρρενος ή θήλυς», ως µέσο για τη 

«θεραπεία» της οµοφυλοφιλίας. Tα επόµενα χρόνια, ο εγκλεισµός οµοφυλόφιλων ανδρών 

(ροζ τρίγωνα) και λεσβιών (µαύρα τρίγωνα), µαζί µε Εβραίους, εργαζόµενες στο σεξ και 

κοµουνιστές/ριες, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η καταστροφή του Ινστιτούτου 
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Σεξολογίας του Χίρσφελντ από τους Ναζί (1933) θα είναι η µετατροπή της βιοεξουσίας σε 

θανατοπολιτική. 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έκλεισαν, οι  

οµοφυλόφιλοι θ’ ακολουθήσουν το δρόµο προς τις φυλακές της νέας Γερµανικής 

Δηµοκρατίας. Το 1949, ο Ντέιβιντ Κάλντγουελ, µε το άρθρο του «Psychopathia 

Transexualis», εισηγείται  την «ψυχοπάθεια του transsexual». Αντίστοιχα, τη δεκαετία του 

1950 o ψυχολόγος-σεξολόγος Τζον Γουίλιαµ Μάνι και ο Ρόµπερτ Στόλερ, µέσω 

επεµβάσεων, χορήγησης ορµονών, ψυχιατρικής/ψυχαναλυτικής παρακολούθησης, θα 

προσπαθήσουν να «διορθώσουν» µέσω της επιστήµης τα άτοµα µε «προβληµατικό 

φύλο/σεξουαλικότητα», εντάσσοντάς τα στη νόρµα του ετεροκανονικού, ετεροφυλόφιλου 

διπόλου,  και εισέρχεται το «κοινωνικό φύλο» ως όρος της ψυχιατρικής. 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 

  



14 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ	ΦΎΛΟΥ:ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΆΘΗΜΑ	
 

Αµφισβητώντας την αυθεντία: τα κινήµατα απέναντι στην «επιστήµη» 

Νάνσυ Παπαθανασίου*, Ελενα-Ολγα Χρηστίδη** 

* Δρ Κλινικής Ψυχολογίας, διδάσκουσα Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, επιστηµονικά υπεύθυνη Orlando LGBT+  

** Ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, επιστηµονικά υπεύθυνη Orlando LGBT+ 

Η παθολογιοποίηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, των έµφυλων ταυτοτήτων και των 

χαρακτηριστικών φύλου είναι ένα «προνόµιο» του δυτικού κόσµου που ξεκίνησε 

στοχευµένα από τις αρχές του 19ου αι. και µετά. Η επιστήµη διεκδικεί να περάσουν στη 

δική της δικαιοδοσία τα ζητήµατα αυτά, που µέχρι τότε αντιµετωπίζονταν αποκλειστικά 

στο πλαίσιο του ποινικού και θρησκευτικού νόµου. Με αυτή την έννοια, τα άτοµα που δεν 

ακολουθούσαν τις ετεροκανονικές νόρµες του φύλου και της σεξουαλικότητας έπαυαν 

σταδιακά να θεωρούνται παράνοµα ή να παραδίδονται από το κράτος στην Εκκλησία για 

τη (συχνά θανάσιµη) τιµωρία της αµαρτίας τους και άρχισαν να θεωρούνται άρρωστα.  

Ολες οι θεωρίες, βιολογικές, ιατρικές, ή ψυχαναλυτικές, που προσπαθούσαν να εξηγήσουν 

το φύλο γενικά, αλλά και –αρχικά- την οµοφυλοφιλία, ειδικότερα στον ύστερο 19ο και τον 

πρώιµο 20ό αιώνα, βασίζονταν εν πολλοίς σε µία διχοτόµηση της ανθρώπινης φύσης και 

χρησιµοποιούσαν κατηγορίες διπόλων, όπως αρσενικό/θηλυκό, άντρας/γυναίκα, 

ετεροφυλόφιλος/οµοφυλόφιλος, ετεροφυλόφιλη/οµοφυλόφιλη. Με βάση τα δίπολα αυτά, 

θεωρούνταν ότι κάποιο βαθύ και κεντρικό χαρακτηριστικό «του ενός φύλου» είχε βρεθεί 

σε ένα άτοµο «του άλλου φύλου» στη βάση κάποιας παθολογίας. Μιλούσαν, δηλαδή, για 

όλο το εύρος της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και εµπειρίας περιοριστικά, µόνο µε δυο 

όρους: αρσενικό και θηλυκό.  

Από τα µέσα του 20ού αιώνα, οι εξελίξεις της επιστήµης άρχισαν να λειτουργούν 

διευκολυντικά για την αποπαθολογιοποίηση της οµοφυλοφιλίας. Τα πρώτα βήµατα για την 

αλλαγή των στάσεων απέναντι στην οµοφυλοφιλία, από την παθολογία στη φυσιολογική 

διαφοροποίηση, ήρθαν µέσα από µία σειρά ερευνών. Θα µείνουµε σε δύο από αυτές, τις 

µελέτες του Αλφρεντ Κίνσεϊ και τη δουλειά της Εβελιν Χούκερ. Ο Κίνσεϊ, όντας ζωολόγος, 

κάτι από µόνο του ενδιαφέρον, διαφωνούσε µε την αναπαράσταση των οµοφυλόφιλων ως 

ουσιωδώς διαφορετικών «τύπων» ατόµων και µέσα από τις έρευνές του βρήκε ότι 37% των 

ανδρών και 13% των γυναικών είχαν τουλάχιστον κάποια οµοφυλοφιλική εµπειρία. 

Κατέληξε ότι το 2% - 6% των γυναικών ήταν αποκλειστικά οµοφυλόφιλες, µε το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών να είναι 10% - από εκεί προκύπτει το πολυσυζητηµένο και 

αµφιλεγόµενο «10%», που θεωρείται το ποσοστό των οµοφυλόφιλων στον γενικό 

πληθυσµό. Τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν από µια σειρά αµφίβολων ερευνητικών 

σχεδιασµών, δεν θεωρούνται γενικεύσιµα και βέβαια επηρεάζονταν από την ορατότητα της 
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οµοφυλοφιλίας εκείνη την εποχή (καθόλου τυχαία, για παράδειγµα, το ποσοστό των 

οµοφυλόφιλων γυναικών παρουσιάζεται εξαιρετικά µικρότερο από των ανδρών, κάτι 

ισχυρά αµφισβητούµενο αλλά άµεσα σχετιζόµενο µε την αορατότητα της γυναικείας 

σεξουαλικότητας). Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσµατα του Κίνσεϊ έθεσαν πλέον σε 

αµφισβήτηση την πεποίθηση ότι η οµοφυλοφιλία αφορούσε ένα µικρό ποσοστό κοινωνικά 

απροσάρµοστων ατόµων ή ότι ήταν µια παθολογική απόκλιση, υποδεικνύοντας ότι ο 

αριθµός των ενήλικων που είχαν εµπειρία οµοφυλόφιλων συµπεριφορών ήταν πολύ 

µεγαλύτερος από το αναµενόµενο.  

Το 1957, η έρευνα της Εβελιν Χούκερ κλόνισε ακόµα περισσότερο τα θεµέλια της 

παθολογιοποίησης της οµοφυλοφιλίας. Ζήτησε από έµπειρους ψυχολόγους να συγκρίνουν 

τα τα αποτελέσµατα εξειδικευµένων τεστ (προβολικών) ανάµεσα σε 30 οµοφυλόφιλους και 

30 ετεροφυλόφιλους άντρες χωρίς να γνωρίζουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Οι 

ψυχολόγοι δεν κατάφεραν να διαχωρίσουν τις οµάδες µε βάση κάποια υποτιθέµενη 

ψυχοπαθολογία, που θα συνδεόταν µε την οµοφυλοφιλία, σύµφωνα µε τις επικρατούσες 

αντιλήψεις. Ετσι η Χούκερ κατέδειξε ότι η οµοφυλοφιλία δεν αποτελεί ασθένεια ή 

σύµπτωµα και δεν συνδέεται εγγενώς µε την παθολογία.  

Παρόλα αυτά, τα πρώτα ερευνητικά δεδοµένα δεν στάθηκε δυνατόν να ανατρέψουν άµεσα 

τις παγιωµένες κοινωνικές αντιλήψεις και τα στερεότυπα που και οι ίδιοι οι επιστήµονες 

εσωτερικεύουν και αναπαράγουν. Στη δεκαετία του '60 επικρατούσαν οι φωνές ψυχιάτρων 

όπως οι Χάντεν και Σοκαρίδης στις ΗΠΑ, οι οποίοι δηµόσια υποστήριζαν ότι η 

οµοφυλοφιλία αποτελεί µια µορφή κακής ψυχολογικής προσαρµογής µε αίτια στην παιδική 

ηλικία. Οι προσπάθειες θεραπείας της οµοφυλοφιλίας ήταν συχνές και οι µέθοδοι 

ποίκιλλαν από παραδοσιακές ψυχοφαρµακευτικές παρεµβάσεις έως ηλεκτροσόκ. Το 1968, 

η οµοφυλοφιλία κατηγοριοποιείται επίσηµα ως ψυχική διαταραχή στη δεύτερη έκδοση του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM) της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 

(ΑΨΕ), υπογραµµίζοντας τα συντηρητικά και φοβικά αντανακλαστικά της σε µια εποχή που 

ο κόσµος άλλαζε γρήγορα. Η στάση αυτή εξέφραζε και ένα ρήγµα µέσα στην ίδια την 

ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της εποχής, όπου µέρος των ακτιβιστών προτιµούσε την ταµπέλα της 

ψυχιατρικής «ασθένειας» από την κοινωνική κατακραυγή περί «επιλογής» και 

«παρανοµίας», ενώ άλλοι εξέφραζαν έντονες αντιρρήσεις, θεωρώντας ότι η 

ψυχιατρικοποίηση διαιώνιζε το στίγµα. Η δεύτερη αυτή οµάδα ακτιβιστών ανάγκασε την 

ΑΨΕ να αναγνωρίσει τον όγκο των µελετών που συνηγορούσαν στην αποπαθολογιοποίηση. 

Στο κλίµα της εξέγερσης του Stonewall το 1969, τα επόµενα χρόνια ακτιβιστές διατάραξαν 

τα ετήσια συνέδρια της ΑΨΕ όχι µόνο µε διαµαρτυρίες, αλλά και µε τη συµµετοχή τους σε 

αυτά. Για πρώτη φορά δυο από αυτούς, ο Φρανκ Καµένι και η Μπάρµπαρα Γκίτινγκς, στο 

συνέδριο του 1971 συµµετείχαν σε στρογγυλή τράπεζα, εξηγώντας στους ψυχιάτρους το 
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στίγµα που δηµιουργούσε η διάγνωση της οµοφυλοφιλίας, κάτι που πολλοί από αυτούς 

άκουγαν για πρώτη φορά. Στο συνέδριο του 1972, ένας –ανώνυµος τότε- ψυχίατρος, 

φορώντας µάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του, µίλησε για πρώτη φορά για τις διακρίσεις 

που αντιµετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ ψυχίατροι µέσα στον ίδιο τους τον κλάδο. Ο ψυχίατρος 

αυτός ήταν ο Τζον Φράιερ και καταγράφεται ως πιθανά ο πρώτος που µίλησε κατά της 

οµοφοβίας µε διπλή ιδιότητα: ειδικός ψυχικής υγείας και γκέι άντρας. Τον Δεκέµβριο του 

1973, το Δ.Σ. της ΑΨΕ αποφάσισε να αφαιρεθεί η οµοφυλοφιλία από τον κατάλογο των 

διαγνώσεων. Οι ψυχίατροι της ψυχαναλυτικής κοινότητας ήταν οι µόνοι που δεν 

συναίνεσαν και ζήτησαν να γίνει ψηφοφορία. Την απόφαση για την αφαίρεση τη στήριξε 

το 58% των 10.000 µελών της ΑΨΕ. Παρόλα αυτά παρέµεινε η διαγνωστική κατηγορία της 

«Δυστονικής προς το Εγώ Οµοφυλοφιλίας» (όταν ένα οµοφυλόφιλο άτοµο δεν θέλει να 

είναι οµοφυλόφιλο, επιθυµία που συνδέεται άµεσα µε τις διακρίσεις που βιώνει 

κοινωνικά), δείχνοντας γλαφυρά ότι ο δρόµος προς την αποπαθολογιοποίηση είναι 

στρωµένος από κοινωνικές αντιστάσεις και φραγµούς που βασίζονται σε στερεότυπα.  

 

Ο Τζον Φράιερ το 1972, στην ετήσια συνάντηση της Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας µε θέµα την 
ψυχιατρική και την οµοφυλοφιλία, µιλά κατά της οµοφοβίας µε διπλή ιδιότητα: ειδικός ψυχικής υγείας και γκέι 
άνδρας. Φορούσε µάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του και χρησιµοποιούσε µηχάνηµα αλλοίωσης της φωνής. 
Διατήρησε την ανωνυµία του και αναφερόταν ως "Dr. Henry Anonymous". 

 

Η πλήρης αποπαθολογιοποίηση της οµοφυλοφιλίας ήρθε στις 17 Μαΐου 1990, όταν ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αφαίρεσε µε τη σειρά του την οµοφυλοφιλία από το 

Διεθνές Ταξινοµικό Εγχειρίδιο Ασθενειών (ICD). Οι αλλαγές αυτές σηµατοδότησαν και µία 

γενικότερη αλλαγή στάσης, από την αντιεπιστηµονική αναζήτηση αιτιών και θεραπειών της 
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οµοφυλοφιλίας στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων απέναντι στο 

στίγµα και τις διακρίσεις.  

Η ιστορία της παθολογιοποίησης και αποπαθολογιοποίησης των τρανς ταυτοτήτων 

ακολουθεί µία παρόµοια πορεία. Επτά χρόνια µετά την αρχική αφαίρεση της 

οµοφυλοφιλίας από το DSM, η ΑΨΕ εισήγαγε τη διάγνωση της Διαταραχής Ταυτότητας 

Φύλου (ΔΤΦ) [η οποία αργότερα συγκρίθηκε µε άλλες κοινωνικά κατασκευασµένες 

διαταραχές, όπως η «δραπετοµανία» («drapetomania»), που περιέγραφε την «τάση των 

σκλάβων να δραπετεύουν»!]. Η σύνδεσή της µε ιατρικές παρεµβάσεις που µπορεί να 

επιθυµούν κάποια τρανς άτοµα σήµαινε ουσιαστικά ότι η διάγνωση και το συνεπαγόµενο 

στίγµα ήταν το εκβιαστικό αντάλλαγµα για την ιατρική φροντίδα. Η πρώτη έντονη 

αντίδραση σε αυτή τη διαγνωστική κατηγορία µέσα από την ΑΨΕ ήρθε το 2003 στο ετήσιο 

συνέδριο, όταν για πρώτη φορά ζητήθηκε η απαλοιφή όλων των σχετικών διαγνώσεων, 

καθώς υποστηρίχθηκε ότι δεν πληρούνταν τα κριτήρια για να θεωρηθεί ψυχική διαταραχή 

και µε δεδοµένη «την πιθανότητα οι επανορθωτικές θεραπείες να αντιτίθενται στη 

δεοντολογία», δηµιουργώντας ρήγµα στον έως τότε συντηρητισµό. Παρόλα αυτά, η 

διάγνωση της ΔΤΦ παρέµεινε και υπήρχαν υπόνοιες ότι χρησιµοποιούταν και ως 

προκάλυµµα για τη «θεραπεία» της οµοφυλοφιλίας στα παιδιά, σε µια χαοτική και 

αντιεπιστηµονική αιτιώδη συσχέτιση της ταυτότητας φύλου µε τον σεξουαλικό 

προσανατολισµό, που δυστυχώς συνεχίζεται ακόµα και σήµερα. Εν µέσω έντονων 

δηµόσιων συζητήσεων τα επόµενα χρόνια, η προτεινόµενη αναθεώρηση το 2010 αφαιρούσε 

τον όρο «Διαταραχή» και µιλούσε για «Ασυµφωνία Φύλου».  

Η πρόταση αυτή χαιρετίστηκε από τρανς άτοµα και οργανώσεις ως προσπάθεια για 

αποστιγµατοποίηση και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Το στίγµα και οι 

διακρίσεις άρχισαν να αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες που 

συνδέονται µε την ανησυχία και το άγχος που βιώνουν τα τρανς άτοµα. Ο όρος 

«ασυµφωνία» όµως τελικά δεν διατηρήθηκε στην οριστική 5η έκδοση του DSM και 

προκρίθηκε ο όρος «Δυσφορία», ο οποίος αφαίρεσε τον όρο «Διαταραχή», αλλά συνέχιζε 

την παθολογιοποίηση. Κάποιοι ήδη έβλεπαν στη συζήτηση αυτή την επανάληψη του 

διαλόγου για την αποπαθολογιοποίηση της οµοφυλοφιλίας 40 χρόνια πριν.  

Παρ’ όλα αυτά κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον στην ίδια έκδοση του DSM V είναι ότι γίνεται 

αναφορά σε διαφορετικά φύλα, χωρίς αναφορά σε δίπολο, αναγνωρίζοντας έστω και 

έµµεσα για πρώτη φορά και ντε φάκτο το φύλο ως φάσµα που υπερβαίνει τη δυϊκότητα 

γυναίκα-άντρας.  

Τελικά, µόλις λίγες µέρες πριν από την έκδοση αυτού του τεύχους, στις 25 Μαΐου 2019, 

ήρθε η επίσηµη αποπαθολογιοποίηση των τρανς ταυτοτήτων: ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
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Υγείας, µετά από ψηφοφορία της γενικής του συνέλευσης, αφαιρεί τις τρανς ταυτότητες 

από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών στην 11η αναθεώρηση του Διεθνούς 

Ταξινοµικού Εγχειρίδιου Ασθενειών (ICD-11) και εισάγει την έννοια της «Ασυµφωνίας 

Φύλου» στην κατηγορία των Καταστάσεων που συνδέονται µε τη Σεξουαλική Υγεία.  

Με τον τρόπο αυτό, στηρίζει µια αποπαθολογιοποιητική προσέγγιση που δεν θέτει σε 

κίνδυνο την πρόσβαση των τρανς ατόµων στις υπηρεσίες υγείας και την κάλυψη της 

απαραίτητης ιατρικής φροντίδας από δηµόσιους φορείς και δεν υποθάλπει κοινωνικές 

ανισότητες.  

Παρά τα παραπάνω βήµατα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την 

ταυτότητα φύλου, τα ίντερσεξ άτοµα, µε βάση τα χαρακτηριστικά φύλου, εξακολουθούν 

να παθολογιοποιούνται πλήρως και «επισήµως»: και στο ICD-11 παραµένει η 

παθολογιοποίηση της ίντερσεξ κατάστασης και ευνοούνται οι αχρείαστες επεµβάσεις σε 

βρέφη και παιδιά για τη βίαιη «κανονικοποίηση» των χαρακτηριστικών του φύλου ώστε να 

εντάσσονται στο δίπολο. Τέτοιες παρεµβάσεις έχει κριθεί ότι καθιστούν απάνθρωπη 

µεταχείριση και βασανιστήρια.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, µε την ανάπτυξη των κινηµάτων και της κουίρ θεωρίας, τα 

ζητήµατα φύλου και σεξουαλικότητας έχουν µπει στο επίκεντρο. Ο Φουκό, η Τζούντιθ 

Μπάτλερ από την «Αναταραχή Φύλου» (1990) και µετά, και πολλές άλλες φωνές σε 

ακαδηµαϊκό και κινηµατικό χώρο, έχουν αναδείξει τη σχέση της ιατροκεντρικής επιστήµης 

µε τη νόρµα και την εξουσία και έχουν επικεντρωθεί στην έννοια του φύλου και της 

σεξουαλικότητας µε έναν κριτικό, κοινωνικά εντοπισµένο λόγο, πολύ πέρα από κάθε 

ουσιοκρατική απόπειρα κανονικοποίησής του.  

Για τους/τις ειδικούς ψυχικής υγείας σήµερα, η µόνη δεοντολογική στάση είναι αυτή της 

κριτικής προσέγγισης, της απόλυτης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

ενίσχυσης της ορατότητας. Ως ορατά ΛΟΑΤ+ άτοµα και ειδικοί ψυχικής υγείας, θεωρούµε 

ως πρώτο βήµα και υποχρέωσή µας το να είµαστε εδώ, µε όλες µας τις ταυτότητες, 

προκαλώντας την ορατή διασταύρωση ταυτοτήτων που κάποτε (συχνά και σήµερα) 

θεωρούνταν ουσιωδώς ασυµβίβαστες, διεκδικώντας την απέκδυση από τον µανδύα της 

αυθεντίας και προτάσσοντας ως βασική προϋπόθεση γνώσης το αυθεντικό και ορατό 

βίωµα κάθε ατόµου και ταυτότητας που αποκλείεται από τον δηµόσιο χώρο και λόγο. 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Το HIV/AIDS και η µετάδοση του στίγµατος 

Γιώργος Παπαδοπετράκης* & Αντώνης Πούλιος** 

* Σύµβουλος Εξαρτήσεων, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή", 

Επιστηµονικός Συνεργάτης Orlando LGBT+ 

** Κλινικός Ψυχολόγος, MSc, PhD (c), Επιστηµονικός συνεργάτης του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος 

"Θετική Φωνή", Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής Orlando LGBT+ 

Από τη δεκαετία του 1930, αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, υπήρχαν κρούσµατα AIDS στην 

Αφρική, χωρίς να γνωρίζουµε πόσοι άνθρωποι είχαν µολυνθεί από τον άγνωστο τότε HIV ή 

είχαν εκδηλώσει AIDS µέχρι τη δεκαετία του 1980. Μέχρι το τέλος του 1981 υπήρξαν 270 

περιπτώσεις ανοσολογικής ανεπάρκειας οµοφυλόφιλων, µε 121 θανάτους, καθώς και η 

καταγραφή του πρώτου κρούσµατος στην Ελλάδα.  

Το 1982, η αιτία της ανοσολογικής ανεπάρκειας θεωρήθηκε σεξουαλική και το σύνδροµο 

ονοµάζεται Gay-Related-Immune-Deficiency (ανοσοανεπάρκεια σχετιζόµενη µε 

οµοφυλόφιλους - GRID). Το όνοµα αυτό στιγµάτισε αµετάκλητα τους οµοφυλόφιλους και 

χρησιµοποιήθηκε για να υποστηριχθεί το επιχείρηµα ότι, εφόσον οι οµοφυλόφιλοι νοσούν, 

δεν µπορούν να θεωρηθούν «φυσιολογικοί». Στο τέλος της χρονιάς χρησιµοποιήθηκε για 

πρώτη φορά ο όρος «AIDS» (σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας), αλλά είχε 

ήδη λανθασµένα θεωρηθεί ότι αφορούσε µόνο συγκεκριµένες οµάδες (π.χ. οµοφυλόφιλους 

άνδρες ή χρήστες ουσιών) κοστίζοντας πολλές ζωές.  

Το 1986, η Διεθνής Επιτροπή για την Ταξινόµηση των Ιών ονόµασε επίσηµα τον ιό που 

προκαλεί το AIDS, Human-Immunodeficiency-Virus (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας - HIV). Λίγο χρόνια αργότερα, εγκρίθηκε η πρώτη αντιρετροϊκή θεραπεία, η 

ζιδοβουδίνη (AZT).  

Το 1987 το AIDS είναι η πρώτη ασθένεια που συζητήθηκε στον ΟΗΕ, καταγράφοντας 

παγκοσµίως περίπου 20.000 θανάτους από AIDS και 71.751 κρούσµατα HIV. Το 1988 ο 

ΠΟΥ, όρισε την 1η Δεκεµβρίου ως Παγκόσµια Ηµέρα του AIDS και το 1991 η κόκκινη 

κορδέλα καθιερώθηκε διεθνώς ως σύµβολο αλληλεγγύης για τους ανθρώπους που ζουν µε 

τον HIV. Η εν λόγω δεκαετία αποτέλεσε ορόσηµο µε ραγδαίες εξελίξεις στη φαρµακευτική 

αντιµετώπιση. Σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια δράση έπαιξε η δηµιουργία του Κοινού 

Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS), το 1996. Στο τέλος της 

δεκαετίας και ενώ οι εξελίξεις στη φαρµακευτική αντιµετώπιση του HIV/AIDS συνέχιζαν, το 

UNAIDS εκτιµούσε ότι 16.000 νέες µολύνσεις προκύπτουν καθηµερινά ενώ, σύµφωνα µε τον 

ΠΟΥ, το AIDS ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκοσµίως.  

Με την αλλαγή της χιλιετίας µειώθηκαν οι τιµές φαρµάκων για τις αναπτυσσόµενες χώρες 

και τους επιτράπηκε η παραγωγή γενόσηµων. Το 2002 εγκρίθηκε η ταχεία εξέταση για τον 
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HIV µε ακρίβεια 99,6% που έδινε αποτέλεσµα σε 20 λεπτά. Σηµαντικά ήταν και τα 

αποτελέσµατα µελέτης που έδειξαν ότι η έγκαιρη έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας µειώνει 

τον κίνδυνο µετάδοσης του HIV κατά 96% µεταξύ των ζευγαριών που το ένα µέλος είναι 

οροθετικό και το άλλο όχι (δηλαδή οροασύµβατα ζευγάρια). Παράλληλα διευρύνθηκαν οι 

διαθέσιµες επιλογές θεραπείας και το 2012 εγκρίθηκε η Pre-Exposure-Prophylaxis 

(Προφύλαξη Πριν Από την Έκθεση - PrEP) για οροαρνητικά άτοµα.  

Το 2015, ο ΠΟΥ εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες που συνιστούσαν τη χορήγηση 

αντιρετροϊκής θεραπείας το συντοµότερο δυνατό µετά τη διάγνωση. Το 2016 το UNAIDS 

ανακοίνωσε ότι 18,2 εκατοµµύρια ήταν σε θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένων 910.000 

παιδιών, αριθµός που είχε διπλασιαστεί µέσα σε πέντε χρόνια, ενώ το 2017, για πρώτη 

φορά, περισσότεροι από τους µισούς που ζουν µε τον ιό HIV παγκοσµίως, λαµβάνουν 

αντιρετροϊκά φάρµακα. Αυτές οι επιτυχίες βασίστηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην 

κινητοποίηση και τις διεκδικήσεις της ίδιας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  Αρκετοί διάσηµοι που 

διαγνώστηκαν θετικοί, είχαν το θάρρος να το δηµοσιοποιήσουν, προσφέροντας ορατότητα 

και βοηθώντας στην αναδιαπραγµάτευση του στίγµατος. Σήµερα οργανώσεις σε όλο τον 

κόσµο υποστηρίζουν το "Undetectable = Untransmittable" (µη ανιχνεύσιµο=µη 

µεταδιδόµενο - U = U). Αυτό το σύνθηµα βασίζεται σε ισχυρές επιστηµονικές αποδείξεις ότι 

οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επιτυχηµένη θεραπεία και έχουν µη ανιχνεύσιµο ιικό 

φορτίο, δε µεταδίδουν τον ιό.  

Από την αρχή της επιδηµίας, περισσότεροι από 70 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν µολυνθεί 

από τον HIV και περίπου 35 εκατοµµύρια έχουν χάσει τη ζωή τους. Το βάρος της επιδηµίας 

εξακολουθεί να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ χωρών και περιοχών. Η Αφρική εξακολουθεί 

να πλήττεται σοβαρά, µε 2/3 περίπου των διαγνώσεων παγκοσµίως. Περίπου 940.000 

άνθρωποι πέθαναν διεθνώς από τις ασθένειες που σχετίζονται µε τον HIV το 2017. Στην 

Ελλάδα, µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018  έχουν καταγραφεί 17.241 περιστατικά HIV λοίµωξης 

και 2.846 θάνατοι. Το 83%  είναι άνδρες και το 17% γυναίκες, µε τις µεταδόσεις στους  

άνδρες που κάνουν σεξ µε άνδρες να φτάνουν το 57,8%. Οι νέες διαγνώσεις για τα έτη 

2016 - 2018 είναι σε σταθερά επίπεδα (περίπου 5 ανά 100.000 πληθυσµού). 

Η αντιµετώπιση του HIV/AIDS αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές στιγµές της σύγχρονης 

βιοϊατρικής. Μέσα σε λίγες δεκαετίες έγινε εφικτό στο δυτικό κόσµο να αντιµετωπίζεται ο 

HIV µε ελάχιστη οργανική επιβάρυνση, χωρίς κανέναν κίνδυνο για τους γύρω. Όµως, το 

κόστος για τις ζωές των ανθρώπων που είχαν επαφή µε τον HIV και το AIDS ήταν και είναι 

τεράστιο. Ο HIV παραµένει µία “κοινωνική” ασθένεια που στιγµατίζει ανθρώπους και 

οµάδες (ΛΟΑΤΚΙ+, εργαζόµενους στο σεξ, χρήστες κ.α.). Για το κοινωνικό φαντασιακό δεν 

αποτελεί µία ακόµα σεξουαλικώς µεταδιδόµενη λοίµωξη, αλλά την τιµωρία 
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ενοχοποιηµένων, ‘περιθωριακών’ απολαύσεων και συµπεριφορών, όπως το µη-

ετεροκανονικό σεξ ή η χρήση ουσιών. Οι αναπαραστάσεις αυτές εγκλωβίζουν και οδηγούν 

σε αποµόνωση, εσωστρέφεια και επιβλαβείς συµπεριφορές, καθώς το στίγµα 

εσωτερικεύεται, επιβαρύνοντας µια ζωή που µπορεί να είναι ήδη δυσκολεµένη από 

διακρίσεις. 

Η υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον κοινωνικό δεσµό εντός του οποίου 

εγγραφόµαστε. Η ιστορία του HIV/AIDS διδάσκει ότι η ιατρική πρόοδος είναι αναγκαία, 

αλλά όχι επαρκής συνθήκη προστασίας της ζωής και εγγύησης της ευηµερίας της. Η 

αναθεώρηση αυτών που θεωρούµε κανονικά, η δυνατότητα και διαθεσιµότητα να 

εξοικειωθούµε µε ό,τι θεωρούµε διαφορετικό είναι, σε τεράστιο βαθµό, από τις 

σηµαντικότερες κινήσεις πρόληψης για κάθε κοινωνία.  

Δεν υπάρχει επιστήµη αποκοµµένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι εντός του οποίου αυτή 

αναπτύσσεται. Όπως δείχνει η ιστορία του HIV, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα καθώς 

και η οµοφοβία που αφορούσε την “µη-κανoνικότητα” των γκέι και την “ανήθικη” 

υποτιθέµενη σεξουαλική τους ασυδοσία, ήταν ένα γόνιµο έδαφος στο οποίο ρίζωσε ο HIV. 

Δε συνδέθηκε µε πρακτικές υψηλότερου ή χαµηλότερου κινδύνου, αλλά µε µια ταυτότητα, 

µε την ύπαρξη ορισµένων ανθρώπων, µε ό,τι µπορεί να θεωρηθεί ως περιθωριακή, βάσει 

των ετεροκανονικών στερεοτύπων, απόλαυση. Τα αντανακλαστικά έναντι των 

“περιθωριακών” αυτών απολαύσεων (π.χ. χρήση ουσιών, οµόφυλο σεξ, εργασία στο σεξ 

κ.α.), ελλοχεύουν την πεποίθηση ότι η πάθηση έρχεται αφενός ως δίκαιη τιµωρία, 

αφετέρου ότι δικαίως τις οµάδες αυτές τις φοβούµαστε, καθώς συνιστούν «υγειονοµικές 

βόµβες» ή «τοξικοεξαρτηµένους, επίδοξους ληστές». Κατά συνέπεια, η πρόληψη είχε έναν 

υπόρρητο στιγµατισµό. Ταυτόχρονα, η ορθή προβολή του θέµατος απουσίαζε για πολλά 

χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, είχε τη µορφή τραγικών ιστοριών σε σχέση µε την 

κόλαση που ζούσαν οι οµοφυλόφιλοι – στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή, θα µπορούσαµε 

να τους λυπούµαστε. 

Το στίγµα αυτό δεν είναι κάτι που η γκέι κοινότητα είχε να το αντιµετωπίσει µόνο ως 

εξωτερική απειλή, αλλά και ως εσωτερική. Πέραν των διακρίσεων που είχαν να 

αντιµετωπίσουν σε κοινωνική βάση, το εσωτερικευµένο στίγµα ήρθε να συνδεθεί µε την 

ενοχή που αναπτυσσόταν κατά το µεγάλωµα σε έναν κόσµο που τους έκανε ή να θεωρούν 

τον εαυτό τους προβληµατικό ή ότι έπρεπε να εναρµονιστούν µε πρότυπα συγκροτηµένα 

από στρέιτ για στρέιτ. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και µετά, µετά το σοκ του ότι 

κάτι άγνωστο συµβαίνει και πεθαίνουν άνθρωποι της κοινότητας, οι γκέι µεγάλωσαν 

γνωρίζοντας ότι καραδοκεί ο κίνδυνος του HIV και αφορά ειδικά αυτούς: πόσοι 

µεγαλώσαµε µε τη φράση «πλύνε τα χέρια σου, µπορεί εκεί που έπιασες να έπιασε κάποιος 
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µε AIDS».  Ο HIV για τους gay ήταν η Άλλη όχθη που νοµιµοποιούσε το κοινωνικό 

περιθώριο. Από την επιφύλαξη και το φόβο του σχετίζεσθαι µεταξύ οροαρνητικών, στην 

αποµόνωση και το στίγµα αυτών που ζουν µε τον HIV: οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να 

καθοριστούν από τη διάγνωση και «είναι-βρώµικοι», σύµφωνα µε τις προκαταλήψεις 

ακόµα και της ίδιας τους της κοινότητας. Προτιµούν να σχετίζονται µε άλλους ανθρώπους 

που ζουν µε τον HIV, καθώς δεν θέλουν να βιώσουν εκ νέου το τραύµα ή έστω το φορτίο 

της απόρριψης. Ο HIV θα συνδεθεί µε την εσωτερικευµένη οµοφοβία της ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητας νοµιµοποιώντας, κατά κάποιο τρόπο, την κακοποίηση και την ενοχή. Η 

θεραπεία του σήµερα θα πρέπει να  περάσει απαραιτήτως από την ανατροπή του 

κοινωνικού δεσµού, που συγκροτείται µέσα από την αντιπαραβολή µε οµάδες 

προβληµατικών και µη-κανονικών ατόµων και οµάδων. Το παράδειγµα της ναζιστικής 

Γερµανίας µάλλον δε µας έχει διδάξει ακόµα τι κινδύνους ελλοχεύει. Οι απαντήσεις 

έρχονται µέσα από την αλληλεγγύη και την τόλµη να µαθαίνουµε από ό,τι µας είναι 

άγνωστο.  

Να προσέχουµε ο ένας τον άλλο. 

   

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 

https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview 

Πούλιος, Α. (2019). Υστορίες οροθετικότητας: το σώµα ως φραγµός στην εισβολή του 

σύγχρονου κοινωνικού Άλλου. Στο Λ. Κανελλοπούλου (επ) Η υποκειµενικότητα σε 

δοκιµασία στο σύγχρονο κοινωνικό δεσµό (σελ. 104 – 128). Αθήνα: Πεδίο.  

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Το υπέροχα ποικιλόµορφο φάσµα του βιολογικού φύλου: Ίντερσεξ1 παιδιά και 
άνευ όρων αγάπη 

Ρηνιώ Συµεωνίδου 

Γονέας και ακτιβίστρια (Intersex Greece, ΣΥΔ, Πολύχρωµο Σχολείο) 

Κάθε φορά που γίνεσαι γονιός µαθαίνεις τον κόσµο ξανά από την αρχή… Δέκα χρόνια πριν, 

νοµίζαµε, όπως ο περισσότερος κόσµος που δε χρειάστηκε να το ψάξει, πως όλοι οι 

άνθρωποι γεννιόµαστε ή “κορίτσια” ή “αγόρια” (δηλαδή χρωµοσωµικά ΧΧ ή ΧΥ). Η 

πληροφορία πως το µωρό που περιµέναµε ήταν ΧΧΥ ήταν κάτι πέρα από το γνωστό µας 

σύµπαν, ένα αναπάντεχο και γερό πολιτισµικό σοκ: οι άνθρωποι δεν γεννιούνται µόνο 

θηλυκοί και αρσενικοί, αλλά και οπουδήποτε ενδιάµεσα, βιολογικά µιλώντας. Εκτιµάται ότι 

το 1,7% των παιδιών στον κόσµο γεννιούνται κάθε χρόνο µε ποικίλες διαφοροποιήσεις των 

χαρακτηριστικών φύλου, δηλαδή ίντερσεξ. Για παράδειγµα, µερικά παιδιά έχουν γεννητικά 

όργανα διαφορετικά από τα συνηθισµένα πρότυπα για αγόρια και κορίτσια, άλλα παιδιά 

έχουν θηλυκά σώµατα, αλλά ΧΥ (αρσενικά) χρωµοσώµατα ή αρρενωπά σώµατα και ΧΧ 

(θηλυκά) χρωµοσώµατα. Παρ’ όλο που το παγκόσµιο κίνηµα για την αναγνώριση και τα 

δικαιώµατα των ίντερσεξ ανθρώπων ήταν ήδη 2-3 δεκαετίες ενεργό στο εξωτερικό, ο όρος 

“intersex” (διαφυλικό), τότε ήταν ακόµη εντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Κι ενώ ο γιατρός 

στην Αθήνα µας διαβεβαίωνε πως το µωρό µας ήταν υγιέστατο και µας συνέστησε να 

ενηµερωθούµε από σύγχρονες και έγκυρες πηγές, δύο τοπικοί γιατροί µάς αρνήθηκαν να 

συνεχίσουµε, πιέζοντας µας να το τερµατίσουµε ως “λάθος” και “τέρας της φύσης”… 

Αυτός ήταν ο πρώτος “τοίχος”, πριν καν γεννηθεί. Σήµερα ξέρουµε πως παραπάνω από το 

80% των ίντερσεξ κυήσεων τερµατίζεται αναίτια, µε ιατρική προτροπή ή πίεση και την 

τροµαγµένη συναίνεση ανενηµέρωτων ή φοβικών γονιών, καθαρά λόγω προκαταλήψεων. 

Αντ’ αυτού επιλέξαµε να ερευνήσουµε στον παγκόσµιο ιστό, όπου βρήκαµε 

επικαιροποιηµένη πληροφορία, δεκάδες υπέροχους ΧΧΥ ανθρώπους και γονείς ΧΧΥ 

παιδιών και βεβαιωθήκαµε πως δεν υπήρχε λόγος τερµατισµού. Αναζητήσαµε άλλο 

µαιευτήριο, όλα πήγαν καλά και το παιδί γεννήθηκε και καταγράφηκε σαν “αγόρι”, ένα 

χαµογελαστό και καλόβολο πλασµατάκι, που άρχισε να µαθαίνει τον κόσµο, κι εµείς µαζί 

του. 

Ο δεύτερος “τοίχος” για κάποια ίντερσεξ µωρά που γεννιούνται µε διφορούµενη εξωτερική 

ανατοµία, είναι οι επίπονες, ιατρικώς αναίτιες, αισθητικές και µη αναστρέψιµες 

χειρουργικές επεµβάσεις “κανονικοποίησης” φύλου, που προτείνονται στους 

σοκαρισµένους γονείς “για να γίνει το παιδί πιο εύκολα κοινωνικά αποδεκτό”, από γονείς, 

                                            
1 Intersex: Όρος-οµπρέλα που συµπεριλαµβάνει τους ανθρώπους που γεννιούνται µε φυσικές βιολογικές διαφοροποιήσεις  
των χαρακτηριστικών φύλου (διαφοροποιήσεις στα χρωµοσώµικά ή/και ορµονικά ή/και ανατοµικά τους προφίλ), έτσι ώστε 
τα σώµατα τους να µην εµπίπτουν ιατρικά στις αµιγείς κατηγορίες θηλυκού – αρσενικού. 
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συνοµήλικους και µέλλοντες συντρόφους. Ερήµην των παιδιών, µε τη µυστικότητα και τη 

ντροπή του ταµπού, το δικαίωµα των παιδιών στη σωµατική τους ακεραιότητα απλώς 

αποσιωπάται και παραβιάζεται κατάφωρα “για το καλό τους”. Ωστόσο, από το 1990, 

πολλοί ίντερσεξ άνθρωποι που υπέµειναν τέτοιες επεµβάσεις ως µωρά, µεγάλωσαν και 

άρχισαν να µιλούν για το τραύµα τους . Οι επεµβάσεις αυτές συχνά αποδεικνύονται 

λανθασµένες ως προς την επιλογή φύλου, χαρακτηρίζονται από τον ΟΗΕ ανθρώπινα 

βασανιστήρια, δεν υποστηρίζονται από µακρόχρονες έρευνες και οι ίντερσεξ οργανώσεις 

καλούν παγκόσµια στην απαγόρευσή τους, µέχρι το άτοµο να είναι σε ηλικία κατάλληλη να 

δώσει την ενηµερωµένη του συναίνεση. Παρά τα προστατευτικά παγκόσµια και ευρωπαϊκά 

ψηφίσµατα και οδηγίες, µόνο η Μάλτα (2014) απαγορεύει τις αισθητικές επεµβάσεις στα 

ίντερσεξ βρέφη και παιδιά και πρόσφατα ακολούθησαν η Καλιφόρνια και η Ινδία. 

Ένας τρίτος παραβιαστικός “τοίχος” για τα ίντερσεξ παιδιά και ενήλικες, είναι τα απόλυτα 

έµφυλα κοινωνικά στερεότυπα, στα οποία δεν µπορούν πάντα να ανταποκριθούν. Πολλοί 

ίντερσεξ άνθρωποι τυχαίνει να συµφωνούν µε το φύλο που τους αποδόθηκε στη γέννηση 

(κατά προσέγγιση πάντα), ωστόσο κάποιοι µπορεί να αναπτύξουν οποιαδήποτε ταυτότητα 

φύλου ή να µην ταυτίζονται µε τα άκρα του διπόλου αρσενικό-θηλυκό, ή να αισθάνονται 

κάπου ενδιάµεσα (όπως το παιδί µας), ή και να µην ταυτίζονται µε κανένα φύλο, να 

δηλώνουν απλά “ο εαυτός τους”. Η αδυναµία αποδοχής των διαφορετικών έµφυλων 

χαρακτηριστικών και της διαφορετικής έµφυλης ταυτότητας ή έκφρασής τους, ξεκινάει 

από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης: Στα αναλυτικά προγράµµατα κάθε εκπαιδευτικής 

βαθµίδας τα ίντερσεξ παιδιά παραµένουν αόρατα, ή -στην καλύτερη περίπτωση- 

χαρακτηρίζονται “εκκεντρικά”. Έτσι, είτε µαθαίνουν να κρύβονται και να αποµονώνονται, 

είτε αν νιώθουν/εκφράζουν µία µη-δυαδική ή τρανς ταυτότητα στοχοποιούνται από νωρίς, 

υφίστανται εκφοβισµό, αµφισβήτηση και ενίοτε εγκαταλείπουν το σχολείο. Στο µικρό 

επαρχιακό µας σχολείο, χρειάστηκε από την αρχή η παρέµβαση του Συνηγόρου του 

Παιδιού (σε δασκάλους-γονείς- µαθητές), ώστε να καλλιεργηθεί η βασική γνώση και 

αποδοχή, που θα εξασφάλιζε στο παιδί το ελάχιστο πλαίσιο συµπερίληψης και ασφάλειας. 

Ωστόσο δεν είναι αρκετές οι αποσπασµατικές προσπάθειες (γονιών, δασκάλων ή φορέων), 

ούτε καλύπτουν το δικαίωµα των παιδιών στην ελεύθερη έκφραση και ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. 

Είναι απόλυτα αναγκαίο, όχι µόνο για τα ίντερσεξ αλλά για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και για 

κάθε παιδί τελικά, να υπάρξει επιτέλους η θεσµική παρέµβαση και ορατότητα: Το 

Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες συµπερίληψης (χτες!) και 

να αναθέσει σε επιµορφωµένους δασκάλους ένα συµπεριληπτικό, σύγχρονο, 

επικαιροποιηµένο και υποχρεωτικό µάθηµα Αγωγής Ζωής και Υγείας, ενσωµατωµένο 

κατάλληλα στο αναλυτικό πρόγραµµα κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας, από το νηπιαγωγείο 
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µέχρι τις ανώτατες παιδαγωγικές σχολές. Γιατί αλλιώς οι “τοίχοι” µπροστά στα ίντερσεξ 

νεαρά άτοµα θα συνεχίζουν να ορθώνονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους: στην 

εργασία, στην υγεία, στο δικαίωµα τους στην ελεύθερη έκφραση, την ταυτότητα, την 

οικογένεια, την τεκνοθεσία. 

Οι ίντερσεξ άνθρωποι υπήρχαν πάντα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχει το 

ανθρώπινο είδος, µε το υπέροχα ποικιλόµορφο φάσµα του βιολογικού αλλά και του 

κοινωνικού φύλου. Τα ίντερσεξ παιδιά χρειάζονται ό,τι και κάθε παιδί: άνευ όρων αγάπη, 

ορατότητα, συµπερίληψη και υποστήριξη της ψυχοσωµατικής τους ακεραιότητας. Για έναν 

κόσµο που θα µας περιέχει όλους, χωρίς διακρίσεις και έµφυλη βία. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες: 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf 

https://interactadvocates.org/new-un-intersex-fact-sheet/  

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Μια διάχυτη οµοφυλοφιλία στη µεταπολεµική Ελλάδα 

Κώστας Γιαννακόπουλος 

Αν. Καθηγητής – διευθυντής ΜΠΣ Φύλο, Πολιτισµός και Κοινωνία, Τµήµα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Στην Ελλάδα, τις δεκαετίες 1950-1970, δεν υπήρχε κίνηµα οµοφυλόφιλων και πολιτικές της 

ταυτότητας όπως αυτές αναπτύχθηκαν απο τα µέσα και τέλη της δεκαετίας του ’70 µε την 

ίδρυση του ΑΚΟΕ και την έκδοση του περιοδικού ΑΜΦΙ. Όµως, στις ΗΠΑ και σε χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης εκείνες τις δεκαετίες υπήρξαν οργανώσεις οι οποίες είχαν ιδρυθεί  από 

µεσοαστούς/ές γκέι και λεσβίες. Αυτές οι οργανώσεις αυτοπροσδιοριζόταν ως τµήµατα 

ενός διεθνούς “οµοφυλικού ή φιλοµόφυλου” (homophile) κινήµατος. Για τις οργανώσεις 

αυτές ξέραµε λίγα αφού µέχρι σχετικά πρόσφατα υπήρχε απουσία σχετικών ιστορικών 

µελετών. Στη µελέτη του για τη γαλλική οργάνωση Arcadie o Βρετανός ιστορικός Τζούλιαν 

Τζάκσον επισηµαίνει ότι αυτή η απουσία µελετών  οφείλεται, ανάµεσα σε άλλους λόγους,  

στο γεγονός ότι οι ερευνητές/τριες της οµοφυλοφιλίας στη Γαλλία προέρχονται από εκείνη 

την γενιά των γκέι και των λεσβιών της «γκέι» απελευθέρωσης οι οποίοι/ες υπήρξαν 

ιδεολογικά αντίθετοι/ες µε την Arcadie. H ιδεολογική διαφωνία είχε πάρει την µορφή 

βίαιης σύγκρουσης µεταξύ των ακτιβιστών της gay απελευθέρωσης του Οµοφυλοφιλικού 

Μετώπου για την Επαναστατική Δράση (FHAR - Front Homosexuel d’ Action 

Révolutionnaire) και εκείνων του οµόφυλου/φιλοµόφυλου κινήµατος.  

Η αντίθεση αυτή µεταξύ ακτιβιστών της γκέι απελευθέρωσης και οµοφυλόφιλων ανδρών  

παλαιότερων γενιών υπήρξε και στην Ελλάδα. Παρόλο που, απ’ όσο έχει δείξει η έρευνά 

µου µέχρι τώρα, δεν υπήρξε στην µεταπολεµική Ελλάδα οργάνωση αντίστοιχη της Arcadie 

και των άλλων οµοφυλικών/φιλοµόφυλων οργανώσεων,  ωστόσο ένας αριθµός 

καταξιωµένων λογοτεχνών όπως ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Γιώργος Ιωάννου και ο 

Κώστας Ταχτσής έγραψαν έργα µε οµοφυλοφιλικό περιεχόµενο και ήταν γνωστοί για την 

οµοφυλοφιλία τους. Από αυτούς τους λογοτέχνες, ο Κώστας Ταχτσής στη διαµάχη του µε 

την οµάδα του περιοδικού ΑΜΦΙ και κυρίως τον βασικό ιδρυτή της  τον σκηνοθέτη Ανδρέα 

Βελισσαρόπουλο, ξεδίπλωσε µια ολόκληρη θεωρία για την οµοφυλοφιλία και τον 

ανδρισµό. Τα βασικά σηµεία  αυτής της θεωρίας, ήταν η κανονικοποίηση, η 

«διακριτικότητα» και η ενσωµάτωση της οµοφυλοφιλίας στην ετεροφυλοφιλική κοινωνία 

και η αποστροφή, φοβία προς την θηλυπρέπεια, θέσεις που χαρακτήριζαν και το 

οµοφυλικό/φιλοµόφυλο δυτικό κίνηµα. Eπιπλέον, ο Ταχτσής χρησιµοποιεί τον όρο 

«φιλοµοφυλία» ο οποίος αποτελεί µια µετάφραση του όρου homophile/homophilia. Από 

την άλλη πλευρά εκείνη του ΑΚΟΕ ο  Βελισσαρόπουλος, ζώντας για πολλά χρόνια στο 

Παρίσι, είχε στενές σχέσεις µε τα µέλη του γαλλικού FHAR και την γαλλική διανόηση. 
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Όπως το FHAR απέναντι στην  Αrcadie, o Βελισσαρόπουλος έκφραζε έντονα την ιδεολογική 

αντίθεσή του απέναντι στον Ταχτσή αλλά και άλλους παλιότερους οµοφυλόφιλους 

διανοούµενους, ιδιαίτερα µετά την άρνηση των περισσοτέρων να συνδράµουν ΑΚΟΕ, αλλά 

και την εκφρασµένη, κυρίως από τον Ταχτσή, ιδεολογική αντίθεση τους προς το αυτό. Η 

αντίθεση αυτή των ακτιβιστών της “gay” απελευθέρωσης προς τους οµοφυλόφιλους των 

παλιότερων γενιών αποτελεί  την αιτία όχι µόνον της απουσίας ιστορικών µελετών για την 

οµοφυλοφιλική ζωή των  δεκαετιών 1950-1970 αλλά και µιας γενικότερης απαξίωσης 

αυτής της ζωής, η οποία εκφράζεται και σήµερα από τις σηµερινές νεότερες γενιές  των 

γκέι οι οποίοι δείχνουν µια έντονη αποστροφή για την «παλια ́» οµοφυλοφιλι ́α του Ταχτσή  

αλλα ́ και του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που ταυτι ́ζεται µε τη θεωρου ́µενη ως θλιβερη ́ 

φιγου ́ρα του καταπιεσµε ́νου θηλυπρεπη ́, παθητικου ́. Σύµφωνα µε την ελληνική αλλά και 

γενικότερα ευρωαµερικάνικη “gay” ηγεµονική αντίληψη τα µέσα της δεκαετίας του ΄70 και 

η δεκαετία του ΄80 στην Ελλάδα και η δεκαετία του ’70 στη Βόρεια Αµερική και Δυτική 

Ευρώπη αποτέλεσαν το κρίσιµο σηµείο µιάς µονογραµµικής εξέλιξης από µια “σκοτεινή” 

εποχή καταπίεσης και ντροπής στα φωτεινά χρόνια της “gay” περηφάνιας και 

απολευθέρωσης. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η έρευνά µου, ένας σηµαντικός κόσµος 

ανδρικών οµόφυλων ερωτικών σχέσεων υπήρξε στην µεταπολεµική Αθήνα και γενικότερα 

στην Ελλάδα.   Η «απουσία» οµοφυλοφιλικού κινήµατος στις δεκαετίες του 50-70 και η 

αρνητική στάση του Ταχτσή αλλά και των παλιότερων οµοφυλόφιλων διανοούµενων 

απέναντι στο ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ οφείλονται στις κοινωνικές και πολιτισµικές αντιλήψεις της 

εποχής για τις οµόφυλες ερωτικές σχέσεις, αλλά και γενικότερα για τις  ετεροφυλόφιλες-

προγαµιαίες και γαµήλιες- ερωτικές σχέσεις και τον ανδρισµό. Επιπλέον, οι αλλαγές στις 

αντιλήψεις αυτές την δεκαετία του ’70 θα καταστήσουν δυνατή την µετέπειτα ανάδυση 

ενός γκέι οµοφυλοφιλικού κινήµατος και συνακόλουθα µιας γκέι ταυτότητας και 

κοινότητας, αλλά και ταυτόχρονα µιάς ετεροφυλοφιλικής /straight  ταυτότητας διακριτής 

από την οµοφυλοφιλία.  

«Άντρες», «αδελφές» και «πονηροί» 

Στην ελληνική κοινωνία των δεκαετιών ‘50-’70, στο καθηµερινό, λαϊκό λεξιλόγιο η 

σεξουαλική συµπεριφορά και ταυτότητα ενός άνδρα εννοιολογείται µε βάση την κατηγορία 

του φύλου στο οποίο θεωρείται ότι ανήκει και όχι εκείνη του φύλου του σεξουαλικού 

εταίρου. Πιο συγκεκριµένα, οι άνδρες δεν διακρίνονται σε «ετεροφυλόφιλους» και 

«οµοφυλόφιλους», αλλά σε «αρρενωπούς» («άνδρες) και «θηλυπρεπείς» 

(«πούστηδες/αδερφές»). Ένας «αρρενωπός», µπορεί να έχει σεξουαλικές πρακτικές είτε 

µε έναν «θηλυπρεπή» είτε µ’έναν άλλον «αρρενωπό». Παρά τις πρακτικές όµως αυτές ο 

«άντρας» δεν αυτοπροσδιορίζεται και στιγµατίζεται ως «οµοφυλόφιλος». Επιπλέον, οι 

«αρρενωποί» έχουν σχέσεις και µε γυναίκες. Οι έµφυλες ταυτότητες προσδιορίζονται µε 
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βάση την «αρρενωπή» ή την «θηλυκή» σωµατική εµφάνιση, παράσταση και τους 

σεξουαλικούς ρόλους κατά την διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης: αυτός που 

«διεισδύει» θεωρείται «άνδρας», ενώ εκείνος που σαν γυναίκα «υφίσταται» την διείσδυση 

είναι «πούστης/αδελφή». Η πρόσβαση των «αρρενωπών» σε σεξουαλικές σχέσεις µε 

άλλους άνδρες συνδέεται µε την ανδρική σεξουαλική επιθυµία. Αυτή γίνεται αντιληπτή ως 

«φυσική» σεξουαλική ανάγκη, η οποία θεωρείται χαρακτηριστική της ανδρικής 

φυσιολογίας. Πιο συγκεκριµένα, το ανδρικό σεξουαλικό όργανο εκλαµβάνεται ως η έδρα 

ενός σεξουαλικού ενστίκτου, «κάβλας» στην ανδρική αργκό, που θεωρείται ότι είναι πιο 

έντονη σε περιόδους σεξουαλικής στέρησης.   

Γενικότερα, στον αγροτικό, αλλά και αστικό ελληνικό χώρο, η σεξουαλικότητα γίνεται 

αντιληπτή ως µία φυσική πράξη που αποσκοπεί είτε στην αναπαραγωγή είτε στην 

ικανοποίηση των θεωρούµενων ως «βιολογικών» αναγκών των ανδρών. Άλλωστε, η 

τρυφερότητα και ο έρωτας δεν θεωρούνται ουσιώδη συστατικά χαρακτηριστικά του 

ετεροφυλοφιλικού ζευγαριού ή του γάµου. Αντιθέτως, άνδρες στις οµοκοινωνικές σχέσεις 

τους εξέφραζαν δηµόσια µια έντονη τρυφερότητα και αισθησιακότητα µέσω εναγκαλισµών, 

αµφίσηµων βλεµµάτων και λεκτικών εκφράσεων, χωρίς αυτές οι σχέσεις να 

χαρακτηρίζονται (οµο) σεξουαλικές ή ερωτικές µε τη σύγχρονη, δυτική έννοια των όρων 

αυτών, αλλά φιλικές και µη-σεξουαλικές. Έτσι, περιορίζοντας τις (ετερο) σεξουαλικές τους 

σχεσεις σε απλώς σεξουαλικές δραστηριότητες, άνδρες µπορούσαν να ζήσουν µια έντονη 

συναισθηµατικότητα και αισθησιακότητα µε άτοµα του ίδιου φύλου. 

Για αρκετούς άνδρες, αυτή η αισθησιακότητα επεκτεινόταν σε ερωτικές, σεξουαλικές 

σχέσεις οι οποίες ενίοτε ήταν µακροχρόνιες και χαρακτηριζόταν από µια έντονη, συχνά 

παθιασµένη αφοσίωση µεταξύ ανδρών. Παρά το γεγονός, ότι αυτές οι σχέσεις 

περιλάµβαναν οµόφυλο σεξ δεν γινόταν αντιληπτές ως ερωτικές ή οµοφυλοφιλικές. 

Επίσης, οι «αρρενωποί» άνδρες αυτοπροσδιορίζονταν ως «πονηροί». «Πονηρός», όρος που 

χρησιµοποιούνταν γενικά για τους άνδρες που έκαναν οµόφυλο σεξ, ήταν «αρρενωπός» 

που διαισθάνεται τον υπόρρητο ερωτικό χαρακτήρα µιας ρητά µη-σεξουαλικής 

επικοινωνίας, συνάντησης µεταξύ δύο ανδρών. 

 Επιπλέον, αναφέρεται µόνο σε «αρρενωπούς», αφού η εµφάνιση ενός «θηλυπρεπή» θα 

σηµατοδοτούσε την ανδρική αυτή επικοινωνία ως σεξουαλική. Πάντως, ο όρος 

περιλαµβάνει και «αδελφές», όταν είχαν µία συµβατική ανδρική εµφάνιση. Άλλωστε, µόνο 

ένα µικρό ποσοστό θαρραλέων κουήρ ανδρών ήταν «θηλυπρεπείς» στην εµφάνιση, γιατί 

αυτοστιγµή αποτελούσαν τον αποδιοποµπαίο τράγο που επέσυρε τον κοινωνικό 

στιγµατισµό, αλλά και την συνεχή και βίαιη αστυνοµική καταστολή.  
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Ερωτική επιθυµία, ταξική και ηλικιακή διαφορά  

Μεταπολεµικά, η Αθήνα γνώρισε την µεγαλύτερη αύξηση του πλυθυσµού της λόγω της 

εσωτερικής µετανάστευσης εργατών από τις αγροτικές περιοχές. Γενικότερα, το µισό του 

πληθυσµού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ανήκε στην εργατική τάξη. Αυτοί οι αγροτικής 

προέλευσης εργάτες ζούσαν σε συνθήκες φτώχιας.   

Άνδρες της εργατικής τάξης, αγρότες, άνδρες που έκαναν το στρατιωτικό τους στην Αθήνα 

ή Αθηναίοι φαντάροι αποτελούσαν σηµαντικό ποσοστό των ανδρών που συµµετείχαν στις 

ερωτικές συναντήσεις µε άλλους άνδρες. Αυτή η συµετοχή νοµιµοποιούταν κοινωνικά µέσω 

της έµφυλης και σεξουαλικής παραστασιακής επιτέλεσης τους ως «άντρες» και του 

γεγονότος ότι ήταν σε κατάσταση «κάβλας». Οι «φυσικές» σεξουαλικές ανάγκες τους 

µπορούσαν να ικανοποιηθούν ή καλύτερα να ανακουφιστούν µόνο από τις «αδελφές» λόγω 

της κοινωνικής απαγόρευσης των προγαµιαίων σεξουαλικών επαφών µε γυναίκες και του 

ταµπού της παρθενίας.  

Οι «αδελφές» ήταν συνήθως άνδρες που εργάζονταν σε καθιστικές δουλειές γραφείου 

(λευκά κολλάρα). Αυτή η ταξική διαφορά γινόταν αντιληπτή και ως έµφυλη επειδή οι 

δουλειές γραφείου θεωρούνταν γυναικείες, συγκρινόµενες µε την σωµατική εργασία. Τα 

σκληραγωγηµένα σώµατα των εργατών ήταν στο επίκεντρο της ερωτικής επιθυµίας των 

µεσοαστών κουίρ ανδρών. Τα λογοτεχνικά κείµενα των συγγραφέων που έζησαν την 

οµοφυλοφιλία τους από το 1950 έως το 1970, αλλά και οι µεσοαστοί ηλικιωµένοι 

οµοφυλόφιλοι συνοµιλητές µου, περιγράφουν και εξυµνούν τον ανδρισµό των εργατών και 

αγροτών ανδρών ως φυσικό, αυθόρµητο, σκληρό.  Επιπλέον, εκτός από την ταξική, η 

ηλικιακή διαφορά αποτελούσε δοµικό στοιχείο των ανδρικών οµόφυλων ερωτικών 

σχέσεων. Έτσι, πολύ διαδεδοµένες ήταν οι σχέσεις µεταξύ ανδρών και νεαρών, αρκετές 

φορές ανήλικων, αγοριών. Οι πρώτοι ήταν γνωστοί ως «κωλοµπαράδες» και θεωρούνταν 

ότι είχαν τον ενεργητικό ρόλο στη σεξουαλική συνεύρευση.  

Χώροι  

Στην Αθήνα από το 1950 έως το 1970, ένας άνδρας µπορούσε να συναντήσει έναν άνδρα 

ερωτικό εταίρο σε όλα σχεδόν τα δηµόσια µέρη. Ακόµη και οι πιο κεντρικοί δρόµοι της 

Αθήνας, όπως η Σταδίου, αποτελούσαν ιδανικά µέρη για ερωτικές συναντήσεις µεταξύ 

ανδρών. Κάνοντας βόλτες στη Σταδίου, ανταλλάσσοντας βλέµµατα µε άλλους άνδρες, ένας 

«πονηρός» µπορούσε εύκολα αρχίσει µια ερωτική επαφή, επειδή πολλοί, κυρίως λαϊκοί 

άνδρες, ανταποκρίνονταν στην ερωτική του προσέγγιση. Το ίδιο συνέβαινε στις κεντρικές 

πλατείες, όπως το Σύνταγµα και η Οµόνοια, αλλά και στα λεωφορεία και σε πολιτικές 

δηµόσιες συγκεντρώσεις. Αυτή η διάχυση στον χώρο συνδεόταν µε το ότι οι δηµόσιοι 

χώροι ήταν σχεδόν µόνο ανδρικοί, λόγω του περιορισµού της κυκλοφορίας των γυναικών, 
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ιδιαίτερα των ανύπαντρων, στο δηµόσιο χώρο, εκτός από µεγαλοαστικές γειτονιές όπως το 

Κολωνάκι. Αυτοί οι χώροι ήταν κυρίως τα ανδρικά δηµόσια ουρητήρια σε διάφορα 

κεντρικά σηµεία της Αθήνας (Σύνταγµα, Οµόνοια, Κοτζιά, Κάννιγγος), τα µεγάλα πάρκα 

της Αθήνας, όπως ο Εθνικός Κήπος, το Ζάππειο και το Πεδίο του Άρεως, κατά τη διάρκεια 

της νύχτας, και οι κινηµατογράφοι, πολλοί κοντά στην Οµόνοια όπου κατεξοχήν σύχναζαν 

λαϊκοί άντρες. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’50 και ’60 οι κινηµατογράφοι ήταν πολύ 

δηµοφιλείς και θεωρούνταν χώροι διαφθοράς και ηθικά επικίνδυνοι για τη νεολαία, η 

οποία πήγαινε να δει έργα «ακατάλληλα δι΄ ανηλίκους». Αυτός ο κίνδυνος για την ηθική 

συµπεριλάµβανε και την οµοφυλοφιλία. Τη δεκαετία του ’50 πολλοί «κωλοµπαράδες» 

προσέγγιζαν και είχαν σεξουαλικές επαφές µε ανήλικους. Επίσης, τα ανδρικά καφενεία και 

οι ταβέρνες ειδικά πέριξ της Οµόνοιας, αλλά και εκείνα που ήταν κοντά σε στρατόπεδα στα 

οποία σύχναζαν φαντάροι, αποτελούσαν χώρους των ερωτικών συναντήσεων των 

«πονηρών». Ένα σηµαντικό µέρος αυτών των συναντήσεων έπαιρναν την µορφή 

σεξουαλικών οικονοµικών συναλλαγών. Οι «αρρενωποί» προσέφεραν τις σεξουαλικές 

υπηρεσίες τους, όχι τόσο για χρήµατα, αλλά συνήθως για υλικά, καταναλωτικά αγαθά, τα 

οποία αντιπροσφέρονταν από τις µεσοαστές «αδελφές». 

Πάντως, φαίνεται ότι οι προσφορές υλικών αγαθών από τις «αδελφές» δεν ήταν, 

τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις, η αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου να έχουν µια 

ερωτική σχέση µε ένα νέο άνδρα της εργατικής τάξης. Ο τελευταίος συχνά αντεπέδιδε την 

προσφορά στον βαθµό που µπορούσε οικονοµικά, ιδίως στις περιπτώσεις που η σχέση δεν 

ήταν αποκλειστικά σεξουαλική σχέση, αλλά είχε συναισθηµατικές διαστάσεις. Όπως 

προαναφέρθηκε, η σεξουαλική συνάντηση ανάµεσα σε έναν «αρρενωπό» και µια «αδελφή» 

µπορούσε να µετεξελιχθεί σε µια συναισθηµατική σχέση, µε τη µορφή της ανδρικής φιλίας. 

Με άλλα λόγια, οι πονηροί της µεσοαστικής, αλλά και της εργατικής τάξης διεύρυναν, 

επανεπεξεργάζονταν τους συναισθηµατικούς δεσµούς και τον αισθησιασµό της ανδρικής 

οµοκοινωνικότητας. Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργούσαν οµοερωτικούς δεσµούς που 

διαχέονταν στην ανδρική δηµόσια σφαίρα. 

Παράλληλα, µε την παροχή αµοιβής έναντι σεξουαλικών υπηρεσιών από τις «αδελφές» 

προς τους «αρρενωπούς» υπήρχε τη δεκαετία του ’50, και το αντίστροφο, δηλαδή παροχή 

χρηµατικής αµοιβής από «κωλοµπαράδες» προς «αδελφές», οι οποίες παρείχαν παθητικό 

σεξ. Η οικονοµικοσεξουαλική αυτή συναλλαγή έπαιρνε την µορφή µιας πιο ρητής, 

αποκαλούµενης, πορνείας, αφού λάµβανε χώρα σε ειδικούς οίκους ανοχής, τα λεγόµενα 

«κωλοχανεία». 

Η ύπαρξη µιας διάχυτης αρρενωπής «οµοφυλοφιλίας» και η ταύτιση του οµοφυλόφιλου µε 

την φιγούρα του «θηλυπρεπούς», της «αδελφής» είχε οδηγήσει τον Κώστα Ταχτσή να 
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διαβλέπει τον «κίνδυνο» ότι η ανάληψη µιας οµοφυλόφιλης ταυτο ́τητας απο ́ τους 

αρρενωπούς «πονηρούς» θα οδηγούσε στην αποσύνθεση και τελική διάλυση της 

οµοφυλοφιλίας, αφού θα είχε αποτέλεσµα το στιγµατισµό αυτών των ανδρών ως 

«οµοφυλόφιλων», µε συνέπεια την απόσυρσή τους απο ́ τις οµοσεξουαλικές σχέσεις για την 

αποφυγή του στίγµατος.  

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Από το 1976 µέχρι το 1990: Το κίνηµα για την απελευθέρωση της 
οµοφυλόφιλης επιθυµίας 

Θεοδόσης Γκελτής 

Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Επιστηµονικός Συνεργάτης Orlando LGBT+,  

µέλος Colour Youth 

Οι ιστορικοί αρέσκονται να σκέφτονται µε όρους συνέχειας και ασυνέχειας και να 

τοποθετούν το προς εξέταση αντικείµενο σε ένα συµφραζόµενο. Οι ιστορικοί των 

σεξουαλικοτήτων δε ξεφεύγουν από τον κανόνα αυτό. Τι άλλαξε άραγε από το 

προηγούµενο µοντέλο της «αρρενωπής οµοφυλοφιλίας» που περιέγραψε ο Κώστας 

Γιαννακόπουλος στις προηγούµενες σελίδες; Πώς περάσαµε από άκαµπτους έµφυλους 

µηχανισµούς σε πιο εύπλαστους; Τις αλλαγές αυτές πρέπει να τις αναζητήσουµε σε 

πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές διεργασίες που άρχισαν τουλάχιστον στη 

δεκαετία του 1960, αποκρυσταλλώθηκαν προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 

κορυφώθηκαν στη δεκαετία του 1980. Η ιστορική έρευνα έχει δώσει ορισµένες 

κατευθύνσεις στους µετασχηµατισµούς που υπέστησαν οι πρακτικές της καθηµερινότητας, 

αλλά και οι θεσµοί  στην Τρίτη Ελληνική Δηµοκρατία. 

Οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές δυνάµεις που διασπείρονται στο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, αλλάζουν τις σχέσεις του ατόµου µε τις παλιές πολιτικές 

διαιρέσεις, εντείνουν τους εξατοµικευµένους τρόπους ζωής, δηµιουργούν φυγόκεντρες της 

πυρηνικής οικογένειας δυνάµεις. Μετακινήσεις πληθυσµών, πολιτισµικών κειµένων, 

διεθνοποίηση της νοµοθεσίας, καταναλωτικά µοτίβα επιδρούν ουσιωδώς στο τρόπο 

νοηµατοδότησης του σεξουαλικού εαυτού. Lifestyle περιοδικά, ταινίες, µουσική, βιβλία 

µεταφράζονται και διακινούνται ήδη µέσα στη δικτατορία. Η Μύκονος και η Ερεσσός 

προσελκύουν οµοφυλόφιλους και λεσβίες αντίστοιχα, από χώρες του λεγόµενου «δυτικού» 

κόσµου. Η αστικοποίηση γιγαντώνεται και η µετάβαση στην ανωνυµία της πολυκατοικίας 

διανοίγει νέα ενδεχόµενα στην οργάνωση της προσωπικής ζωής. Η αύξηση του φοιτητικού 

πληθυσµού, το ταξικό και έµφυλό του ανακάτεµα, η οικονοµική µεγέθυνση της 

Μεταπολιτευτικής περιόδου, συνιστούν µετατοπίσεις και κανείς πλέον δε µπορεί να 

αγνοήσει τις αλλαγές στην εκπαίδευση, στην κατανάλωση και στον ελεύθερο χρόνο.  

Σε αυτό το υπόβαθρο που αδροµερώς χαρτογραφήθηκε αναδύεται το 1976 το κοµβικό 

βιβλίο, «ο Καιάδας» του Λουκά Θεοδωρακόπουλου, ηγετικής µορφής του κινήµατος. 

Πρόκειται για ένα χρονικό της σύλληψης και διαπόµπευσης «οµοφυλόφιλων» αντρών από 

τον χουντικό υπουργό δηµόσιας τάξης Ιωάννη Λαδά. Οι συλληφθέντες, «30 ανώµαλοι 

τύποι», σύµφωνα µε τα λόγια του Τύπου το 1968, συγκεντρωµένοι σε κάποιο σπίτι στην 

Καλογρέζα πιάστηκαν τη στιγµή «που θα προέβαινον σε όργια».  Τα ονόµατά τους, η 
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ηλικία τους και το επάγγελµά τους διέρρευσε στις εφηµερίδες. Η κίνηση του Καιάδα 

υπερβαίνει τα όρια µιας αφήγησης βίας και καταπίεσης. Δηµιουργεί µια σύνδεση µε τα 

υπόλοιπα συλλογικά υποκείµενα της Μεταπολίτευσης, µια πλατφόρµα από όπου µπορούν 

να αρθρώσουν αίτηµα, να βρεθούν συµµαχίες, να επέλθει ορατότητα και να κατοικηθεί η 

δηµόσια σφαίρα από φωνές κριτικές στην ετεροκανονικότητα.  

Λίγους µήνες µετά,  κυκλοφορεί χέρι µε χέρι µια διακήρυξη που υπογράφεται από την 

επιτροπή για την ίδρυση του Απελευθερωτικού Κινήµατος Οµοφυλόφιλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ). 

Ένα κείµενο διάτρητο από αφηγήσεις οδύνης και αιτήµατα. Ένα κείµενο που αποπειράται 

να µιλήσει εξ ονόµατος των οµοφυλόφιλων, να συγκροτήσει ένα συλλογικό υποκείµενο, να 

πολιτικοποιήσει τη σεξουαλικότητα. Επινοεί µια γενεαλογία της βίας που ξεκινά από το 

Μεσαίωνα και φτάνει στον ανεπτυγµένο καπιταλισµό. Η υλική συνθήκη που συσπειρώνει 

τα άτοµα και γεννά αντιστάσεις είναι το νοµοσχέδιο «περί της εξ αφροδισίων νόσων 

προστασίας» που σχεδίαζε η κυβέρνηση Καραµανλή. Σύµφωνα µε αυτό προβλεπόταν ποινή 

φυλάκισης µέχρι ενός έτους σε άντρες που έψαχναν δηµόσια να συνευρεθούν ερωτικά µε 

άλλους άντρες («τέλεσιν παρά φύσιν ασέλγειας»). Ο εξοστρακισµός από τον δηµόσιο χώρο 

θα ήταν τροµερή οπισθοχώρηση, αφού ήταν ζωτικής σηµασίας για την κοινωνικοποίηση 

των οµοφυλόφιλων. Οι συζητήσεις αυτές µεταφέρονται στο θέατρο Λουζιτάνια όπου οι 

τρανς γυναίκες, («οι τραβεστί» µε τα λόγια της εποχής), πρωτοστατούν. Για τις γυναίκες 

αυτές, εξ ορισµού πιο ορατές, η ελεύθερη παρουσία στο δηµόσιο χώρο, η κοινωνική και 

οικονοµική τους επιβίωση έκαναν ακόµη πιο επιτακτική τη συµµετοχή τους στον αγώνα 

που ξεκινούσε. Το θέµα συνεχίζεται στο ΑΜΦΙ, το περιοδικό που εκδίδει το ΑΚΟΕ από το 

1978 µέχρι το 1990.  

Το ΑΜΦΙ συναιρεί διάφορες τάσεις. Ο ίδιος ο τίτλος (ΑΜΦΙ, από την αµφισβήτηση) είναι 

αντανάκλαση του πολιτισµικού κλίµατος του γαλλικού Μάη. Αντλεί από την αριστερά και 

παράλληλα τοποθετείται κριτικά απέναντί της. Συνοµιλεί µε το κλίµα της ελληνικής 

Μεταπολίτευσης, αλλά είναι την ίδια στιγµή διεθνικό. Απαντά στην αλληλογραφία του 

κοινού, σχολιάζει τον κυρίαρχο Τύπο, κάνει διαφορετικές επιλογές για το τι αξίζει να 

διαβαστεί ως είδηση. 

«Αµφισβήτηση», «αυτονοµία» «απελευθέρωση» µπαίνουν στο δηµόσιο λόγο. 

«Απελευθέρωση του οµοφυλόφιλου» όπως προτείνει ο υπότιτλος των πρώτων «ΑΜΦΙ» ή 

της «οµοφυλόφιλης επιθυµίας», σύµφωνα µε τα επόµενα τεύχη; Το πρώτο υπαινίσσεται 

την ύπαρξη κάποιου είδους ταυτότητας, ενώ το δεύτερο µιλάει για πρακτικές και 

επιθυµίες. Μολονότι και τα δύο µοντέλα (επιθυµία και ταυτότητα, «αρρενωπή» και δυτικού 

τύπου γκέι ταυτότητα) συνυπάρχουν και εν πολλοίς ανταγωνίζονται προτείνω πως σιγά 

σιγά ο «οµοφυλόφιλος» συγκροτείται ως ταυτότητα. Τα νέα άτοµα δεν ξεγλιστρούν πλέον 
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από  αυτή, η οποία αυτονοµείται από τον σεξουαλικό ρόλο (ενεργητικός και παθητικός), 

την έκφραση φύλου («αρρενωπός» και «θηλυπρεπής») την ηλικία και την τάξη. Είναι µια 

νέα γενιά οµοφυλόφιλων αντρών και λεσβιών µε «συνείδηση» ταυτότητας, όπως φαίνεται 

από τον λόγο τους. Ας δούµε, για παράδειγµα, τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο που αποτιµά  στο 

περιοδικό ποικίλης ύλης Ένα στο γύρισµα προς την δεκαετία του ‘90 ότι: “Η 

«δυτικοποίηση» της ζωής των Ελλήνων έχει δυσκολέψει λίγο τα πράγµατα, γιατί ήδη οι 

νέοι οµοφυλόφιλοι δεν θεωρούν ότι τους κάνουν «χάρη» οι «ετεροφυλόφιλοι» που κάνουν 

έρωτα µαζί τους και είναι αρκετά πιο σαφείς στις ερωτικές τους προτιµήσεις.” 

Η αυτονοµία και η απελευθέρωση, η πάλη ενάντια στην καταπίεση, είναι συµβολικοί τόποι 

τόσο για τις λεσβίες φεµινίστριες. Η  Αυτόνοµη Οµάδα Οµοφυλόφιλων Γυναικών (1979) 

συγκροτείται µε σκοπό «τη διεκδίκηση της ελεύθερης έκφρασης της σεξουαλικότητας των 

λεσβιών, καθώς και την κατάργηση της ιδιαίτερης καταπίεσης που υφίστανται από µέρους 

της δεδοµένης κοινωνίας». 

Το ΑΜΦΙ, θεωρητικό, καλά διαβασµένο, διεθνικό, θα λογοκριθεί ως άσεµνο αλλά και θα 

υποστηριχτεί από µια ετερόκλητη συµµαχία,  θα εκπαιδεύσει τους αυτοπροσδιοριζόµενους 

ως προοδευτικούς της εποχής –οµοφυλόφιλους ή µη-, θα ξεκοκαλιστεί ως ιερό Ευαγγέλιο 

από κάποιους οµοφυλόφιλους. Θα οργανώσει τον αντιρρητικό λόγο προς το νοµοσχέδιο 

για τα αφροδίσια, σηµαντική στιγµή του οποίου είναι η διοργάνωση της πρώτης δηµόσιας 

διαµαρτυρίας στα Προπύλαια το 1981. Οι περισσότεροι µε µάσκες, κάποιοι νεότεροι άντρες 

και κάποιες τρανς γυναίκες χωρίς θα διαµαρτυρηθούν έντονα για τις αναίτιες συλλήψεις 

στον αστυνοµικό εκφοβισµό.  

Μια νησίδα ελευθερίας έχει ανοιχτεί, στην οποία θα κατοικήσουν οι φωνές του Αντρέα 

Βελισσαρόπουλου, του Λουκά Θεοδωρακόπουλου, της αυτοβιογραφούµενης Μπέττυς 

Βακαλίδου, αλλά και του Κώστα Ταχτσή, που βλέπει την σεξουαλική οικονοµία του 

κρυφού, µη ταυτοτικού, να απειλείται. Ο γνωστός µάλιστα λογοτέχνης όχι µόνο αρνήθηκε 

να συνταχτεί στο πλευρό του ΑΚΟΕ αλλά και δηµόσια εκφράστηκε εναντίον οποιουδήποτε 

είδους πολιτικοποίησης της σεξουαλικότητας, δηµιουργώντας πολλούς εχθρούς µέσα στην 

κοινότητα, µε πιο γνωστή τη διαµάχη του µε τη Μπέττυ Βακαλίδου.  

 Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (1981) συνιστά µια µετατόπιση στη θεσµικού επιπέδου 

αντιµετώπιση των έµφυλων ζητηµάτων: υπογραφή της σύµβασης για την εξάλειψη όλων 

των µορφών των διακρίσεων ενάντια στις γυναίκες (1981) και νοµική επικύρωσή της 

(1983), αναθεώρηση οικογενειακού κώδικα (1983), αποποινικοποίηση της µοιχείας και των 

εκτρώσεων, πολιτικός γάµος, διαζύγιο, απαγόρευση των διακρίσεων ενάντια στις γυναίκες 

στις εργασιακές σχέσεις (1984). Η στρατηγική επίκληση στους «µη προνοµιούχους» θα 

συµπεριλάβει και το ΑΚΟΕ που συµµετέχει στο σχεδιασµό νέου νοµοσχεδίου για τα 
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«αφροδίσια» νοσήµατα. Την ίδια χρονιά (1981) κυκλοφορεί το πρώτο Κράξιµο, “περιοδικό 

επαναστατικής οµοφυλόφιλης έκφρασης” που εκδίδει η “εκδιδόµενη τραβεστί Πάολα” 

Πάολα Ρεβενιώτη, όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο του περιοδικού. Μόττο του “κάθε 

εργασία µε σκοπό το κέρδος είναι πορνεία”. Το Κράξιµο είναι καυστικό, αστείο, 

διαθεµατικό, µε θέµατα όπως σωφρονιστικό σύστηµα, ναρκωτικά, εργασία στο σεξ, 

στρατιωτική θητεία. Μια αλλαγή σε επίπεδο Λόγων έχει ήδη επισυµβεί. Ο «οµοφυλόφιλος» 

αντικαθιστά τον «ανώµαλο» και τον «διεστραµµένο».  

Η ταινία Άγγελος (1982), σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου  Κατακουζηνού, µε τον 

Μιχάλη  Μανιάτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο,  κόβει σχεδόν 300.000 εισιτήρια την πρώτη 

εβδοµάδα. Η ταινία µεταφέρει την πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Ανέστη 

Παπαδόπουλου από τον δεκαοχτάχρονο σύντροφό του Χρήστο Ρούσσο (1976).  Το 1982 

επίσης κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Λάβρυς, που φιλοξενεί έναν 

ριζοσπαστικό, λεσβιακό, φεµινιστικό λόγο. Ένα χρόνο αργότερα (1983), το ΑΜΦΙ 

διοργανώνει συνέδριο για τις σεξουαλικότητες και την πολιτική από κατάµεστο 

αµφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτο θα περάσουν γνωστά ονόµατα της ελληνικής και 

ξένης διανόησης και της πολιτικής, όπως ο Φελίξ Γκουαταρί.  

Το 1981 στην Ελλάδα έχουµε το πρώτο επιβεβαιωµένο περιστατικό της HIV λοίµωξης. Το 

1985 ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, ανοιχτά γκέι άντρας, δηµοσιογράφος και ακτιβιστής, που 

αργότερα θα γίνει εκδότης του ΑΜΦΙ, θα ξεκινήσει την επικοινωνιακή στρατηγική του σοκ. 

Σε εκποµπή για το AIDS θα αποτολµήσει να µιλήσει για «χύσιµο». Την χρονιά εκείνη µόλις 

είχε ξεκινήσει ο έλεγχος του αίµατος για αντισώµατα του ιού ως διαγνωστική εξέταση. 

Προς τα µέσα της δεκαετίας, η συζήτηση για το HIV/AIDS εµφανίζεται µε αντιφατικές 

συνέπειες για το νεότευκτο κίνηµα. Θέτει πιεστικά στο τραπέζι το ζήτηµα της 

σεξουαλικότητας, νοµιµοποιεί τη µελέτη της σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον πλάι στις ιατρικές 

έρευνες και καθιστά µέρος των οµοφυλόφιλων ακτιβιστών συνοµιλητές στην χάραξη της 

κοινωνικής πολιτικής. ΑΜΦΙ και Κράξιµο αµφιταλαντεύονται. Από τη µία αποπειρώνται – 

εύλογα - να το αποσυσχετίσουν από τους οµοφυλόφιλους, από την άλλη παρέχουν ιατρική 

συµβουλευτική. Από τη µία φιλοξενούν άρθρα αρνητών του ιού και από την άλλη 

απευθύνουν αιτήµατα προς την πολιτεία. Ο θάνατος το 1987 από AIDS του Βασίλη 

Κουρκουµέλη, γνωστού ως Μπίλι Μπο σχεδιαστή µόδας και συνεργάτη του Μάκη Τσέλιου, 

κατακτά τα µέσα ενηµέρωσης λόγω του νεαρού της ηλικίας του, της αναγνωρισιµότητας, 

της εργατικής του καταγωγής και της οµορφιάς του. 

Στη δεκαετία του 1980 βλέπουµε συνολικά µια υπερπαραγωγή λόγων για τις 

σεξουαλικότητες. Tα βλέµµατα στρέφονται στο σεξ µε µια αδηφάγο ίσως διάθεση. 

Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η έρευνα δηµοσιογράφου για την ερωτική ζωή στην Ελλάδα. 
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Μεταξύ ‘80 και ‘82 συντάχτηκαν, διανεµήθηκαν και συµπληρώθηκαν 3.000 περίπου 

ερωτηµατολόγια που έβαζαν στο µικροσκόπιο κάθε ερωτική πρακτική, επιθυµία, 

φαντασίωση. 

Οι πολιτισµικές αυτές αλλαγές φυσικά συνυπάρχουν µε ποικίλες άλλες προκλήσεις. Την 

ίδια στιγµή που το σεξ αρχίζει να πουλάει δηµοσιογραφικά, οι τρανς γυναίκες διώκονται 

άγρια από την αστυνοµία. Η Μπέττυ Βακαλίδου, η Πάολα  Ρεβενιώτη, η Αλόµα, η Άννα 

Κουρουπού καταγγέλλουν την αστυνοµική αυθαιρεσία που απανθρωποιεί τις τρανς 

γυναίκες που εργάζονται στο σεξ. Συλλήψεις Παρασκευή βράδυ για να περάσουν το 

σαββατοκύριακο στο κρατητήριο και να έχεις να αντιπαλέψουν το µούσι που αρχίζει να 

βγαίνει στο πρόσωπο κάτω από το µακιγιάζ. Έφοδοι στο Ζάππειο και στα ψωνιστήρια, 

αναίτιες συλλήψεις. Καταστολή, αλλά και αντίσταση. Διαµαρτυρίες έξω από τα αστυνοµικά 

τµήµατα, κλείσιµο της Συγγρού µε ανθρώπινη αλυσίδα, ακόµα και διαµαρτυρία έξω από το 

σπίτι του Ανδρέα Παπανδρέου. Φαίνεται πως είχαµε και εµείς τα δικά µας Stonewall – 

αποκεντρωµένα, αποσιωπηµένα και λιγότερο συµβολοποιηµένα.  

Ας επιστρέψουµε στο τέλος της δεκαετίας. 1988. Πού να κοιτάξει κανείς; Σε πιο δυτικές 

εννοιολογήσεις της σεξουαλικότητας όπως είναι αυτές που προκρίνει το πρώτο τεύχος του 

περιοδικού Gay; Στην κατάµεστη αίθουσα όπου διεξάγονται τα αυτοαποκαλούµενα ως 

“καλλιστεία των τραβεστί”; Στην νεοσύστατη Ελληνική Οµοφυλοφιλική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) 

του Βαγγέλη Γιαννέλου, η οποία είναι η πρώτη οµάδα µε νοµική υπόσταση της, όπως θα 

λέγαµε σήµερα, «ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας»; Στην ταινία «Οµοφυλόφιλοι» στην οποία οι µη 

ετεροφυλόφιλες σεξουαλικότητες είναι απλώς µια χαίνουσα πηγή δυστυχίας; Στην 

«Οµόνοια 1980» του Γιώργου Ιωάννου που χαρτογραφεί τις διαδροµές των υποψιασµένων 

κορµιών στην κεντρική πλατεία της Αθήνας; Διάφορα βραχύβια έντυπα εκδίδουν λίγα 

τεύχη και αφήνουν το δικό τους αποτύπωµα: Μπανάνες, Κοντροσόλ στο Χάος, Μια άλλη 

χώρα.  

Η ριζοσπαστική δυναµική που ξεκινά το 1976 το ΑΚΟΕ, αρχίζει να εξαντλείται προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1980, αφήνοντας όµως πίσω της κάποια βραδύκαυστα 

αποτελέσµατα. Η περίοδος αυτή σηµαδεύεται από έναν πολιτισµικό υβριδισµό στα 

ζητήµατα νοηµατοδότησης του σεξουαλικού εαυτού και το προηγούµενο µοντέλο που 

περίεγραψε ο Γιαννακόπουλος στο τεύχος αυτό συνυπάρχει πλέον µε µια νέα αίσθηση 

ταυτότητας.  Μια λογοθετική στροφή έχει σίγουρα σηµειωθεί, νέα νοήµατα εισέρχονται στη 

δηµόσια σφαίρα, ο λόγος των υποκειµένων ακούγεται σε πρώτο πρόσωπο, γιατί το «να 

µιλάς στη θέση του άλλου είναι η ρίζα κάθε φασισµού» όπως µας θυµίζουν οι συντάκτες 

του ΑΜΦΙ το 1981. «Εµείς είµαστε οι Έλληνες Οµοφυλόφιλοι» είναι η πρώτη κινηµατική 

φράση στην Ελλάδα το 1976, «Πιστεύω µερικές φορές ότι είναι πολύ συγκινητικό να είσαι 
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πούστης. Νιώθεις χαρές που οι άλλοι άνθρωποι σπάνια νιώθουν. Και αφήνεις τον εαυτό 

σου να ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αν δεν είσαι κοµπλεξικός» µας λέει η Μπέττυ 

Βακαλίδου το 1981 απαντώντας 11 χρόνια αργότερα στην πεσιµιστική διαπίστωση της 

ταινίας Boys in the Band, «δείξτε µου έναν ευτυχισµένο οµοφυλόφιλο και θα σας δείξω ένα 

χαρούµενο πτώµα». 

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Από το 1990 µέχρι το 2004: Δράσεις, ορατότητα, συνεργασίες 

Ειρήνη Πετροπούλου  

Ακτιβίστρια 

Μπορεί η Ελλάδα να είναι µια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που αποποινικοποίησε 

την οµοφυλοφιλία το 1951, ωστόσο στάθηκε παγερά αδιάφορη σε θέµατα δικαιωµατικής 

ισότητας, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα. Από το 1977, µετά την εµφάνιση του 

Απελευθερωτικού Κινήµατος Οµοφυλόφιλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ), υπάρχει µεγάλη 

δραστηριότητα σε θέµατα προβολής των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων, µε κοινό 

στόχο όλων των οµάδων τη δηµιουργία ενός θεσµοθετηµένου καθεστώτος που θα 

προστατεύει την κοινωνικά ευαίσθητη οµάδα των λεσβιών, των οµοφυλόφιλων, των 

αµφισεξουαλικών και των τρανς ανθρώπων (τα intersex άτοµα ήταν, και δυστυχώς ακόµη 

παραµένουν σε µεγάλο βαθµό, αόρατα µέσα στην κοινότητά µας. Επίσης ο όρος κουίρ δεν 

χρησιµοποιούταν ακόµα). Η αδιαφορία του κρατικού µηχανισµού, η έντονη απουσία 

µαζικής ορατότητας και οι στοχευµένες «παρεµβάσεις» της ελληνικής δικαιοσύνης,  που 

φρόντισε δύο φορές (µία το 1980 και την δεύτερη το 1991) να σύρει το περιοδικό ΑΜΦΙ 

(δηλαδή την φωνή του ΑΚΟΕ), στα δικαστήρια για προσβολή της δηµοσίας αιδούς, 

δηµιούργησε κλίµα δυσφορίας και καχυποψίας απέναντι στο κράτος και στο πώς 

εφαρµόζει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ισότητα κατά το δοκούν, παρά το γεγονός πως 

και τις δύο φορές το περιοδικό αθωώνεται πανηγυρικά.  

Βασικό πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει η αδυναµία έκθεσης, εφόσον δεν είναι λίγα τα 

άτοµα που ναι µεν δουλεύουν στις οµάδες, αλλά φοβούνται να βγουν ανοικτά προς τα έξω 

και παραµένει για αρκετά χρόνια ένας ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας που δυναµιτίζει 

αρνητικά την όποια προσπάθεια διεκδικήσεων, αλλά και µαζικών κινητοποιήσεων, εκτός 

σπανίων περιπτώσεων. Με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποιούµε ότι µια άτυπη οµάδα, 

όπως ήταν το ΑΚΟΕ, είναι αδύνατο να διεκδικήσει δυναµικά καλύτερη µεταχείριση από 

όλους τους κρατικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ακόµα και από τα τηλεοπτικά 

δίκτυα. Το κενό αυτό καλύφθηκε τον Μάιο του 1988 από την Ελληνική Οµοφυλοφιλική 

Κοινότητα (ΕΟΚ), µε µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και 

αναλαµβάνει, µέχρι την παύση της δραστηριότητας της τον Απρίλιο του 2008, να 

διεκδικήσει και να προβάλει θέµατα όπως: η εισαγωγή του µαθήµατος της σεξουαλικής 

αγωγής στα σχολεία, η αναγνώριση της ισότητας στον πολιτικό γάµο για όλα τα ζευγάρια 

ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού, η ενηµέρωση πάνω σε θέµατα οµοερωτικού 

σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, η 

πάταξη της αστυνοµικής αυθαιρεσίας, η θέσπιση νοµοθεσίας για την καλύτερη προστασία 

κατά των φαινοµένων οµοφοβίας, τρανσφοβίας, ρητορικής και εγκληµάτων µίσους, η 
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κατάργηση του άρθρου 347 του Ποινικού Κώδικα που είχε χρησιµοποιηθεί πάρα πολλές 

φορές ως δαµόκλειος σπάθη εκβιασµού, η αντιρατσιστική νοµοθεσία, η ενηµέρωση και 

επιµόρφωση του ιατρικού κόσµου ώστε να µην αντιµετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα ως 

ψυχικά ασθενείς λόγω της ταυτότητάς τους ή που αν ενδεχοµένως νοσούν από AIDS, 

πρέπει να αποµονωθούν, αλλά και η µεγαλύτερη ορατότητα ώστε να ενηµερωθεί επαρκώς 

το ευρύ κοινό. Παράλληλα, υπήρξαν και αµιγώς λεσβιακές οµάδες, όπως η Αυτόνοµη 

Οµάδα Λεσβιών, µια από τις οµάδες που δραστηριοποιήθηκαν στο Σπίτι Γυναικών µαζί µε 

διάφορες φεµινιστικές οµάδες, µε το περιοδικό Λάβρυς που κυκλοφόρησε σε τρία τεύχη. 

Το 2000 δηµιουργείται η Λεσβιακή Οµάδα Αθήνας, που κατάφερε να συσπειρώσει πάρα 

πολλές λεσβίες στο Φεµινιστικό Κέντρο της οδού Ερεσσού. 

 Έξω από την πρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη η Οµάδα Πρωτοβουλίας Οµοφυλόφιλων 

Θεσσαλονίκης (ΟΠΟΘ) που εξέδιδε το περιοδικό Ο Πόθος και είχε τη δική της εκποµπή µε 

τίτλο Για το Δικαίωµα στην Οµοφυλοφιλία στον σταθµό Ράδιο Κιβωτός διαλύεται το 1998. Η 

Σύµπραξη κατά της Οµοφυλοφοβίας εµφανίζεται το 1995 και µέχρι το 2006 έβγαζε το 

περιοδικό Βιταµίνη Ο. Σήµερα, πέρα από την άλλη δράση που έχει σε θέµατα κοινωνικής 

κριτικής και δικαιωµάτων, οργανώνει κάθε χρόνο το Πανόραµα Οµοφυλοφιλικού 

Κινηµατογράφου αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή 7η Τέχνη.  

Η δεκαετία του ‘90, όµως, επιβάλλει και µια διαφορετική δυναµική. Τα ΜΜΕ έχουν αρχίσει 

να αφιερώνουν σελίδες, τηλεοπτικό χρόνο και στήλες µε µεγαλύτερη συχνότητα σε γκέι 

θέµατα, αναζητώντας στην πλειοψηφία τη γαργαλιστική είδηση που θ' ανεβάσει το κασέ, 

και εµείς δανείζουµε το πρόσωπο µας στο φιλοθεάµον κοινό σε µια φιλότιµη προσπάθεια 

να δείξουµε πως ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισµός είναι τόσο κοινός όσο η 

διπλανή πόρτα. Η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας δηµιουργεί νέες 

ευκαιρίες για δηµοσιοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητηµάτων. Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος γίνεται 

γνωστός ως εκπρόσωπος της οµοφυλοφιλικής κοινότητας και ο πρώτος αναγνωρίσιµος 

ακτιβιστής στο ευρύ κοινό µέσω της έντονης τηλεοπτικής του παρουσίας. Την ίδια περίοδο, 

γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό η Τζένη Χειλουδάκη µέσα από τη δηµοσιοποίηση της 

περίφηµης σχέσης της µε έναν αντιεισαγγελέα. Η τρανς ταυτότητα, µέσα από εκείνη, 

λαµβάνει πλέον ορατότητα στο ευρύ κοινό και τις µικροαστικές τάξεις.  

Δυστυχώς, η πυρηνική µορφή οικογένειας και η έντονη θρησκοληψία που επικρατούν στην 

Ελλάδα και που βασική µέριµνά τους έχουν να προστατέψουν το «φιλήσυχο πολίτη» από 

κάθε ξένο στοιχείο, αλλά και κάποιες αµφιβόλου ποιότητας εκποµπές που προβάλλονται 

στην µεσηµβρινή ζώνη της τηλεόρασης, συµβάλλουν αισθητά στην παραπληροφόρηση και 

στο χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε ευαίσθητα κοινωνικά 

θέµατα. Η τηλεόραση παίζει τον ρόλο του συντηρητικού παιδαγωγού και φέρνει την 
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οµοφυλοφιλία µέσα στο σπίτι κάθε «αξιοπρεπούς» οικογένειας, όπου παρελαύνουν 

ψυχολόγοι, σεξολόγοι και ρασοφόροι αναλύοντας (µε ύφος περισπούδαστο, αλλά χωρίς 

επιστηµονική βάση και µε κακοποιητικό λόγο) τις βλαβερές επιπτώσεις της οµοφυλοφιλίας 

στην εφηβική ηλικία, σπέρνοντας τον πανικό. Το 2003 το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης επιβάλει στο Mega πρόστιµο 100 χιλιάδων ευρώ για την προβολή σκηνής 

που δείχνει δύο άντρες να φιλιούνται, στην τηλεοπτική σειρά «Κλείσε τα Μάτια» του 

Χριστόφορου Παπακαλιάτη, µε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Το πρόστιµο ακυρώθηκε µετά 

από µερικά χρόνια. Δύο χρόνια µετά, θύµα της οµοφοβίας του ΕΣΡ πέφτει η ραδιοφωνική 

εκποµπή Athens Gay & Lesbian Radio show της Μαρίας Σάιµπερ. 

Χαρακτηριστικό της τότε εποχής, είναι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός παρουσιάζεται 

σα σεξουαλική πρακτική και προσωπική «επιλογή», µε την έννοια της ταυτότητας να 

απουσιάζει αισθητά. Φυσικά σε όλα αυτά υπάρχουν δύο ταχύτητες, αυτή των µεγάλων 

αστικών κέντρων και εκείνη της περιφέρειας, και βέβαια όσων ατόµων 

δραστηριοποιούνται πιο ενεργά στον ακτιβισµό αλλά και όσων, µακριά από ακτιβιστικές 

οµάδες, συναντιούνται κυρίως σε µπαρ, ερωτεύονται, συζούν µερικές φορές, δηµιουργούν 

παρέες και προσπαθούν να ανακαλύψουν τρόπους διασκέδασης που τους χωρούσαν χωρίς 

κανένα επικριτικό βλέµµα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ανακαλύπταµε ταινίες µε λεσβιακό 

– κοινωνικό περιεχόµενο στο τµήµα πορνό των βιντεο-κλαµπ, µε τους πελάτες και το 

υπαλληλικό προσωπικό να µας κοιτούν σαν εξωτικά φρούτα. 

Οι γκέι άνδρες συναντιούνται για διασκέδαση, κοινωνικοποίηση και ερωτικές συνευρέσεις, 

σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους (dark room), στα πρότυπα πολλών ανάλογων 

clubs του εξωτερικού. Τέτοια µαγαζιά µε dark room που άφησαν εποχή ήταν το Factory 

του Γ. Βαλλιανάτου (από το 1993) και το Λάµδα. Η συνάντηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων σε 

συγκεκριµένους δηµόσιους χώρους (καφέ, εστιατόρια, µπαρ), που απευθύνονταν 

αποκλειστικά ή κυρίως σε λεσβίες, γκέι, αµφί και τρανς, ήταν κοµβικό στοιχείο της εποχής 

και έδινε αίσθηµα ασφάλειας και ελευθερίας. Προστατευόταν η ανωνυµία στους «έξω» και 

καλλιεργούταν ένα αίσθηµα κοινότητας και επαφής. Μέχρι και σήµερα, ο χάρτης των κουίρ 

µαγαζιών της πόλης (και αρκετών επαρχιακών πόλεων πλέον) είναι σηµείο αναφοράς και 

συνάντησης για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Από την Οδύσσεια, την Κίρκη και την Πόρτα, στο 

Aleco’s, το Alexander’s και το Spices, το Τελεία και Παύλα, το Γρανάζι και το Sodade, ο 

κατάλογος µπορεί να συνεχιστεί για ώρα, φτάνοντας στα σηµερινά BeQueer και Beaver, 

αλλά και τα πιο mainstream Escape, Noiz και Μυροβόλο, και βέβαια τις θρυλικές και 

ακόµα δυνατές Κούκλες µε το µακροβιότερο drag show πρόγραµµα της Αθήνας.  

Ταυτόχρονα, η έλευση και διάδοση του διαδικτύου δηµιουργεί και νέους “ηλεκτρονικούς” 

χώρους αλληλεπίδρασης. Οι πρώτες ιστοσελίδες µε σχετική θεµατολογία αρχίζουν να 
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εµφανίζονται, και η διάχυση πληροφορίας αλλά και νέων τρόπων φλερτ και αναζήτησης 

ερωτικού συντρόφου µέσω ίντερνετ, κάνουν δειλά τα πρώτα τους βήµατα. 

Το 2003 αποδεικνύεται σηµαδιακή χρονιά. Σε µία επιχείρηση της αστυνοµίας, σε ένα πάρτυ 

µόνο για γκέι άντρες στο κλαµπ Spices, σε µια περιοχή που τότε είχε αρχίσει να 

διαµορφώνεται σε γκέι γειτονιά, γίνονται 11 προσαγωγές που οδηγούν στη σύλληψη έξι 

ατόµων. Οι κατηγορίες µεταξύ άλλων αφορούσαν προσβολή δηµόσιας αιδούς, 

διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, ασέλγεια παρά φύση από 

κερδοσκοπία, άσεµνα δηµοσιεύµατα κ.λπ. Ακολουθούν έφοδοι σε σπίτια συλληφθέντων, 

και δηµόσια διαπόµπευσή τους σε εκποµπές, όπως αυτή της Τατιάνας Στεφανίδου, και 

εφηµερίδες. Όλα αυτά καταλήγουν στο τραγικό γεγονός της αυτοκτονίας ενός εκ των 

συλληφθέντων στο κελί του.  

Τα γεγονότα αυτά σηµατοδοτούν το τέλος µιας περιόδου σχετικής ησυχίας στην ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητα, όπως και της πλασµατικής αίσθησης ασφάλειας που υπήρχε.  Ταυτόχρονα, 

δηµιουργείται το πρώτο κλίµα ουσιαστικής συνεργασίας ανάµεσα στις οργανώσεις και τις 

οµάδες µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί το Πολύχρωµο Forum και σε µια ακόµα πιο στενή 

συνεργασία µε άλλες οµάδες και κινήµατα (Φεµινιστικό Κίνηµα, Ελληνικό Κοινωνικό 

Φόρουµ κ.λπ.) που αποδεικνύονται πολύτιµοι σύµµαχοι στον αγώνα για την κοινωνική 

ισότητα. Ένας σηµαντικός αριθµός ανθρώπων που ήταν έως τότε έξω από τον κινηµατικό 

χώρο, ενεργοποιείται και συσπειρώνεται. Το Πολύχρωµο Φόρουµ στάθηκε αφορµή να 

δηµιουργηθεί η Πρωτοβουλία Οµοφυλόφιλων Πολιτών (ΠΟΠ) που µετεξελίχτηκε στην 

Οµοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ). Παράλληλα, το 2003 

δηµιουργείται και το Σωµατείο Αλληλεγγύης Τραβεστί - Τρανσέξουαλ (ΣΑΤΤΕ). Το 

σωµατείο εκδίδει κάθε 4-5 µήνες το περιοδικό Transexual Βήµα. Το 2000 εµφανίζεται άλλη 

µια οµάδα, η Πρωτοβουλία Οµοφυλόφιλων Ενάντια στη Καταπίεση (ΠΟΕΚ), η οποία 

ξεκίνησε από λεσβίες και οµοφυλόφιλους του αριστερού χώρου και το 2004 εκδίδει την 

τρίµηνη εφηµερίδα Απελευθέρωση. Εκδόθηκαν µόνο τρία τεύχη, ενώ η δράση της ΠΟΕΚ 

είναι πλούσια σε συµµετοχές σε αντιρατσιστικές και αντιπολεµικές διαδηλώσεις, στο 

Athens Pride κλπ. Η συνολική διάρκεια ζωής του Πολύχρωµου Φόρουµ ήταν µεν µόνο 

περίπου δύο χρόνια (2003 – 2005), ωστόσο έδειξε ότι οι συλλογικότητες µπορούν να 

ασκήσουν πολύ πιο έντονες πιέσεις µέσα από µια κοινή γραµµή. Το επόµενο βήµα 

συνεργασίας ήταν το 2005 µε το Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. 

Το 2003 ζητήσαµε να µάθουµε επίσηµα πόσες κρατικές υπηρεσίες και φορείς (Υπουργείο 

Παιδείας, ΕΣΗΕΑ, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, αλλά και πόσοι φορείς που 

χρηµατοδοτούνταν για την υποστήριξη θεµάτων ισότητας κ.α.) γνώριζαν τα βασικά 

δικαιώµατα των ΛΟΑΤΚΙ+. Ακόµα περιµένουµε απάντηση. 
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Στο ερώτηµα προς τα κόµµατα για την κατοχύρωση νοµικών δικαιωµάτων, η απάντηση 

ήταν πάντα η εύκολη δικαιολογία του «πολιτικού κόστους», η µη ετοιµότητα της ελληνικής 

κοινωνίας και ουσιαστικά η αδιαφορία για θέµατα δικαιωµάτων. Φυσικά, το κράτος 

φαινόταν πάντα σα να είχε ν' ασχοληθεί µε πολύ πιο σοβαρά ζητήµατα, και όχι µε τα 

αιτήµατα µιας «µειοψηφίας». 

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Από το 2005 µέχρι σήµερα: Έκρηξη ακτιβιστικής δραστηριότητας και 
ενδοσκόπηση 

Νέλη Καούνη  

Ακτιβίστρια, Μέλος Colour Υouth 

Από το 2004 και µετά η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και αιτηµάτων συνεχώς 

αυξάνεται, καθώς σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια νέες πρωτοβουλίες και 

συλλογικότητες εµφανίζονται µε όλο και ταχύτερους ρυθµούς. Εδραιώνεται η διεξαγωγή 

των Pride, αρχικά στην Αθήνα και αργότερα και σε άλλες πόλεις. Ταυτόχρονα, σε 

νοµοθετικό επίπεδο γίνονται µια σειρά από θετικά βήµατα, ενώ µε πρωτοβουλία ΛΟΑΤΚΙ+ 

οργανώσεων δηµιουργούνται και υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων της κοινότητας. Δε 

λείπουν ωστόσο οι συγκρούσεις µε τις πιο συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις και τις 

δυνάµεις του ακροδεξιού χώρου, που έκανε εµφανή την παρουσία του στο πολιτικό 

σκηνικό από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και µετά. 

Το 2004, µετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο γκέι κλαµπ Spices, και µέσα από την 

ανάγκη των τότε ακτιβιστών για ενδυνάµωση και συσπείρωση, δηµιουργείται η ΟΛΚΕ – 

Οµοφυλοφυλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος και ξεκινούν οι διαδικασίες που οδήγησαν 

στη διοργάνωση του πρώτου Athens Pride στην πλατεία Κλαυθµώνος το 2005, 

συγκεντρώνοντας τότε µόλις µερικές δεκάδες άτοµα. Την ίδια περίοδο, κάνει την εµφάνιση 

της στην Αθήνα η οµάδα QV – Queericulum Vitae, ίσως η επιδραστικότερη και 

µακροβιότερη (ενεργή µέχρι το 2015) συλλογικότητα στην παραγωγή κουίρ πολιτικού 

λόγου. Ακόµα, από το 2007 ξεκινά να διοργανώνεται στην Αθήνα το Outview Film Festival 

– φεστιβάλ ταινιών µε ΛΟΑΤΚΙ+ θεµατική. 

Την άνοιξη του 2008 πραγµατοποιείται µία από τις πιο εξωστρεφείς και ορατές δράσεις της 

κοινότητας: µε πρωτοβουλία της ΟΛΚΕ, ένα λεσβιακό (Ευαγγελία Βλάµη και Ερµία) και ένα 

γκέι ζευγάρι (Δηµήτρης Τσαµπρούνης και Θέµης Κατσαγιάννης) παντρεύονται στην Τήλο µε 

τη συνδροµή του τότε δηµάρχου Τάσου Αλιφέρη, µε το σκεπτικό πως η νοµοθεσία περί 

γάµου δεν απαγόρευε ρητά την τέλεση γάµου µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου. Η 

αναγγελία των γάµων δηµοσιεύθηκε τότε στην εφηµερίδα Εποχή και η πρωτοβουλία 

ανακοινώθηκε στο ραδιοφωνικό σταθµό Στο Κόκκινο. Παρότι οι γάµοι ακυρώθηκαν από το 

πρωτοδικείο Ρόδου ένα χρόνο αργότερα, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία τράβηξε ιδιαίτερα 

την προσοχή, ιδίως επειδή την ίδια χρονική περίοδο επρόκειτο να νοµοθετηθεί το σύµφωνο 

συµβίωσης, το οποίο τελικά λίγους µήνες αργότερα όντως νοµοθετήθηκε, αποκλείοντας 

όµως τα οµόφυλα ζευγάρια. Το καλοκαίρι του 2008, µε αφορµή το βίαιο θάνατο του Νίκου 

Σεργιανόπουλου και το µετά θάνατον outing του ως γκέι άντρα, ο µητροπολίτης Σεραφείµ 

τοποθετείται δηµόσια καθυβρίζοντας συνολικά τους γκέι ως (µεταξύ των άλλων) «ηθικά 
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απονευρωµένους», ενώ στη συνέχεια καταθέτει αγωγή ενάντια στο Λύο Καλοβυρνά, ο 

οποίος µέσω του ΛΟΑΤΚΙ+ διαδικτυακού περιοδικού «10%» του ασκεί δριµεία κριτική. Το 

2009 ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Νίκος Μυλωνάς κινούν τη διαδικασία προσφυγής στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου διεκδικώντας τη θεσµοθέτηση 

συµφώνου συµβίωσης για οµόφυλα ζευγάρια, µε την προσφυγή να καταλήγει το 2013 σε 

καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας. Τέλος, µετά από αγωγή της Andrea Gilbert, 

µέλους του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι και της οργανωτικής επιτροπής του 

Athens Pride, ο γνωστός ακροδεξιός Κωνσταντίνος Πλεύρης, ιδρυτής της φασιστικής 

οµάδας “4η Αυγούστου”, καταδικάζεται σε έξι µήνες φυλάκιση µε αναστολή, στην πρώτη 

στην ελληνική ιστορία πρωτόδικη καταδίκη για οµοφοβική εξύβριση τον Οκτώβριο του 

2011, ενώ δεύτερη καταδίκη του για το ίδιο αδίκηµα ακολούθησε ένα µήνα µετά. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 ως και τις αρχές της δεκαετίας του 2010 

δηµιουργούνται µια σειρά από συλλογικότητες που παίζουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο τα 

επόµενα χρόνια, µία “έκρηξη” ακτιβιστικών οργανώσεων που συσπειρώνει την κοινότητα 

και προωθεί ακόµη πιο δυναµικά τα αιτήµατά της. Στην Αθήνα, το 2009 δηµιουργείται η 

οµάδα «Πολύχρωµο σχολείο» – αρχικά µε την ονοµασία «Οµοφοβία και τρανσφοβία στην 

εκπαίδευση», που εστιάζει σταδιακά στην ανάδειξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητηµάτων και την άρση 

των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, την καταπολέµηση του οµοφοβικού και 

τρανσφοβικού µπούλινγκ, τη συµπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.α. Το 2010 

ιδρύεται, µετά τη διάλυση του ΣΑΤΤΕ, το ΣΥΔ – Σωµατείο Υποστήριξης Διεµφυλικών, που 

ασχολείται µε την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

σε τρανς άτοµα, το 2011 η Colour Youth – Οµάδα LGBTQ+ Νέων Αθήνας, που αφορά κυρίως 

την υποστήριξη και ενδυνάµωση των νέων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων, ενώ το 2012 οι Οικογένειες 

Ουράνιο Τόξο, οργάνωση που εστιάζει στην αναγνώριση των λοατκι+ γονιών και 

οικογενειών, τις ανάγκες των παιδιών οµόφυλων ζευγαριών και τη διεκδίκηση της 

θεσµοθέτησης των δικαιωµάτων τους. Στη Θεσσαλονίκη, το 2010 ιδρύεται η Λεσβιακή 

Οµάδα Θεσσαλονίκης, το 2011 η Good As You(th) – Κοινότητα LGBTQ Νέων Θεσσαλονίκης 

και το 2012 οι οργανώσεις Thessaloniki Pride και Homophonia – Thessaloniki Pride. 

Παράλληλα, εµφανίζονται αυτοοργανωµένες queer φεµινιστικές οµάδες που παράγουν 

έντονα πολιτικοποιηµένο και διαθεµατικά φεµινιστικό λόγο και µέσα από τις συλλογικές 

διαδικασίες τους βοηθούν στην ενδυνάµωση και αυτοµόρφωση των queer ατόµων, µε πιο 

γνωστές την QueerTrans (2010-2016) στην Αθήνα, το Μωβ Καφενείο (2009-2017) και τη 

Massqueerraid (2010-2015) στη Θεσσαλονίκη.  

Την ίδια χρονική περίοδο εµφανίζονται υπηρεσίες στοχευµένες σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα. Το 2011 

δηµιουργείται για πρώτη φορά συντονισµένη γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης για 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα στελεχωµένη από ψυχολόγους, υπηρεσία η οποία – µετά από κάποιες 
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διακοπές και µε µερικές αλλαγές – συνεχίζει να παρέχεται µέχρι σήµερα (από τις 

οργανώσεις: Athens Pride, Thessaloniki Pride, ΟΛΚΕ και Θετική φωνή). Το 2012 η Θετική 

Φωνή δηµιουργεί τα Checkpoints σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρoωθώντας την προληπτική 

εξέταση για HIV και σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα, ενώ το ΣΥΔ 

ξεκινά να παρέχει στα µέλη του πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών υποστήριξης (νοµική και 

ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά και παροχή τροφίµων σε άπορα τρανς άτοµα, που 

πλήττονται ακόµα περισσότερο λόγω της οικονοµικής κρίσης και των πολιτικών 

λιτότητας). Η Colour Youth καλλιεργεί τρόπους κοινωνικοποίησης, γνωριµίας και 

ενδυνάµωσης νεαρών γκέι, λεσβιών, τρανς και αµφί ατόµων.  

Πέραν του Athens Pride, η συµµετοχή στο οποίο συνεχώς αυξάνεται, αρχίζουν να 

εδραιώνονται και άλλες εκδηλώσεις ορατότητας σε ετήσια βάση: Από το 2010 και µετά το 

ΣΥΔ οργανώνει κάθε χρόνο ηµερίδα και πορεία για τη Διεθνή Ηµέρα Τρανς Μνήµης, ενώ το 

2012 διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Thessaloniki Pride, εν µέσω αντιδράσεων από 

το συντηρητικότερο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας και βέβαια την εκκλησία, αλλά µε την 

υποστήριξη του δηµάρχου Μπουτάρη. Η Αθήνα αποκτά ΛΟΑΤΚΙ+ βιβλιοπωλείο, τον 

Πολύχρωµο Πλανήτη και τις οµώνυµες εκδόσεις. Ταυτόχρονα, αρχίζει να γίνεται πιο 

αισθητή η παρουσία ΛΟΑΤΚΙ+ και queer εντύπων, διαδικτυακών ή µη, που δηµιουργούν 

έντονη διαδραστικότητα αλλά και επαφή µε την κουίρ κοινότητα στο εξωτερικό. Στις αρχές 

αυτής της περιόδου, ισχυρή επίδραση είχαν τα blogs, που διεύρυναν τη θεµατολογία των 

παραδοσιακών µέσων,  και site ΛΟΑΤΚΙ+ θεµατολογίας όπως το lesbian.gr, το gay.gr και το 

deon.gr. Στο τοµέα των εντύπων, ενδεικτικά παραδείγµατα είναι το περιοδικό Νταλίκα που 

εξέδιδε η ΛΟΑ από το 2009 και το φανζίν Πουστιά και Όλεθρος που άρχισε να εκδίδεται το 

2010, αλλά και η παρουσία queer εκδηλώσεων και φεστιβάλ, µε χαρακτηριστικό το «What 

Queer Fest» το 2010. Σηµαντική παρουσία έχει το περιοδικό 10% (έντυπο και µετά 

διαδικτυακό), µε στήλες του όπως οι δύο νεράιδες και το κόµικ “Στη µέση ο Μανώλης”, η 

εφηµερίδα City Uncovered και το περιοδικό Screw από τη Θεσσαλονίκη. Την πιο 

µακροχρόνια, σταθερή µηνιαία παρουσία, έχει το ΛΟΑΤΚΙ+ έντυπο περιοδικό Antivirus, που 

το Φεβρουάριο του 2018 έκλεισε 15 χρόνια κυκλοφορίας. Τον Ιούνιο του 2017 το Antivirus 

δηµοσίευσε την πρώτη σε ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικό συνέντευξη Έλληνα πρωθυπουργού, του 

Αλέξη Τσίπρα.  Επίσης µέσα στα επόµενα χρόνια, σταδιακά θα δηµιουργηθεί µια 

πολυσυλλεκτική queer σκηνή που περιλαµβάνει διάφορα καλλιτεχνικά πονήµατα και 

performers, µε πιο γνωστό το ντουέτο «Φυτά». Τέλος, αρχίζουν σιγά σιγά να εµφανίζονται 

ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες και σε µικρότερες πόλεις, ενδεικτικά η οµάδα gaypatras στην 

Πάτρα το 2008-2010 περίπου και αργότερα, το 2013, η οµάδα Blender, αλλά και η 

Πρωτοβουλία Ενάντια στην Οµοφοβία στην Ξάνθη το 2012.  
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Οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή επηρεάζουν δραστικά το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνηµα, αφ΄ενός 

ευνοώντας την επαφή του µε το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνηµα, αφ’ ετέρου µε 

τη θυµατοποίηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων ως αποτέλεσµα της εφαρµογής συντηρητικών πολιτικών 

και της ανόδου της ακροδεξιάς. Το καλοκαίρι του 2012, µετά τις βουλευτικές εκλογές που 

οδήγησαν στην είσοδο της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στη Βουλή, παρατηρείται 

έξαρση σε εγκλήµατα µίσους. Από το πογκρόµ εναντίον µεταναστών µε επίκεντρο τον Άγιο 

Παντελεήµονα το Μάιο του 2011, στις επιθέσεις µε οµοφοβικό και τρανσφοβικό κίνητρο 

στο Γκάζι και άλλες περιοχές, δηµιουργείται ένα διάχυτο κλίµα τροµοκρατίας.  Τα 

γεγονότα συσπειρώνουν την τότε κοινότητα σε κοινές δράσεις διαµαρτυρίας, οι οποίες 

χρονικά σχεδόν συµπίπτουν µε το ανέβασµα της παράστασης Corpus Christi, το οποίο 

λόγω του οµοφυλοφυλικού περιεχοµένου του, έφερε βίαιες αντιδράσεις από την πλευρά 

εκκλησιαστικών και ακροδεξιών κύκλων, που περιελάµβαναν απειλές και προπηλακισµούς 

των συντελεστών και θεατών της παράστασης. Οι σχετικές κινητοποιήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητας αποτέλεσαν δείγµα συµπόρευσής της µε το αντιφασιστικό κίνηµα, µε χρήση του 

εµβληµατικού για το queer κίνηµα συνθήµατος «Περήφανα η ντροπή του έθνους». 

Παράλληλα το καλοκαίρι του 2012, µε χρήση της υγειονοµικής διάταξης 39Α «για τον 

περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων» που είχε εκδώσει ο τότε υπουργός υγείας 

Ανδρέας Λοβέρδος επετράπη η διαβόητη διαπόµπευση των οροθετικών γυναικών 

φερόµενων ως εργαζόµενων στο σεξ, εν µέσω προεκλογικής περιόδου (Μάιος 2012). Σε 

αυτό το κλίµα το καλοκαίρι του 2012 τρανς εργαζόµενες στο σεξ προσάγονται αναίτια στη 

ΓΑΔΑ όπου υποχρεώνονται σε εξέταση για HIV, ενώ το 2013 στη Θεσσαλονίκη γίνονται 

συστηµατικά αναίτιες προσαγωγές τρανς γυναικών και σε µία περίπτωση παράνοµη 

κράτηση της δικηγόρου τους. Όλα τα παραπάνω κρούσµατα, µεταξύ των άλλων ωθούν την 

κοινότητα να αναπτύξει µηχανισµούς συστηµατικής καταγραφής εγκληµάτων µίσους αλλά 

και παροχής στήριξης σε θύµατα –µε την Colour Youth ειδικά να ανάγει το εν λόγω έργο 

(µε το πρόγραµµα ΠΕΣ ΤΟ ΣΕ ΕΜΑΣ) σε βασική δράση της για τα επόµενα λίγα χρόνια, κάτι 

που αντικατοπτρίζεται µεταξύ άλλων και στην ενεργό συµµετοχή ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, 

ξεκινώντας από το 2013, στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας που 

συντονίζεται από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.  

Τα επόµενα χρόνια βρίσκουν τις οργανώσεις µε θεσµικού χαρακτήρα διεκδικήσεις 

(ενδεικτικά το ΣΥΔ, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, την Colour Youth και το Πολύχρωµο 

Σχολείο) να πετυχαίνουν σταδιακά συνεργασίες µε θεσµικούς φορείς, να εµπλουτίζουν το 

δηµόσιο διάλογο µε τη διοργάνωση δράσεων επιµορφωτικού χαρακτήρα γύρω από τις 

ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες (πχ workshops, ηµερίδες κτλ) και την παραγωγή ενηµερωτικού υλικού 

γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέµατα. Οι βασικές θεσµικές διεκδικήσεις αφορούν τη συµπερίληψη 

στον αντιρατσιστικό νόµο των ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων, τη θέσπιση γάµου ή συµφώνου 
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συµβίωσης µεταξύ οµοφύλων µε πλήρη δικαιώµατα στη γονεϊκότητα, καθώς και τη νοµική 

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των τρανς ατόµων χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις. Από 

αυτά, και εν µέσω εντονότατων αντιδράσεων από τα πιο συντηρητικά κοµµάτια της 

κοινωνίας και µετά από διαβουλεύσεις διανθισµένες µε λίβελλους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόµων, ακόµα και από το βήµα της βουλής, καταγράφηκαν τα εξής: η συµπερίληψη στον 

αντιρατσιστικό νόµο επιτεύχθηκε το 2014, το σύµφωνο συµβίωσης το 2015 θεσπίστηκε και 

για τα οµόφυλα ζευγάρια, µην περιλαµβάνοντας όµως δικαιώµατα στη γονεϊκότητα και 

καταργήθηκε η νοµοθεσία (Ν. 37 Π.Κ.) που προέβλεπε υψηλότερο ηλικιακό όριο 

συναίνεσης ειδικά για το σεξ µεταξύ ανδρών. Το 2017 ψηφίστηκε η νοµοθεσία για τη 

Νοµική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις, µε µια σειρά ωστόσο 

περιορισµών που αφορούν κυρίως τα ανήλικα άτοµα, τους τρανς πρόσφυγες και 

µετανάστες, τα παντρεµένα τρανς άτοµα και τους τρανς γονείς, και το 2018 ψηφίστηκε η 

νοµοθεσία που επιτρέπει στα οµόφυλα ζευγάρια την αναδοχή. Οι νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -µε την στήριξη βουλευτών της αντιπολίτευσης και 

την ανεπιφύλακτη στήριξη του Ποταµιού, και παρά τις ελλείψεις- υπήρξαν ιστορικά βήµατα 

κατοχύρωσης για τα δικαιώµατα των ΛΟΑΤΚΙ+. Για πρώτη φορά, υπήρξε υπόσχεση από τον 

κυβερνητικό εκπρόσωπο στην εξέδρα του Athens Pride 2018, για θεσµοθέτηση του 

πολιτικού γάµου, και του συνεπαγόµενου δικαιώµατος στη γονεϊκότητα.  

Την ίδια χρονική περίοδο κάνουν την εµφάνιση τους και νέες συλλογικότητες, µε πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα τις πρωτοβουλίες Proud Seniors, που εστιάζει σε ΛΟΑΤΚΙ+ 

άτοµα άνω των 50 ετών, ΛΟΑΤ ΑµεΑ, Fat Unicorns αλλά και η εξαιρετικά σηµαντική 

πρωτοβουλία σύστασης οµάδας από τους Περήφανους Γονείς, οµάδα γονέων ΛΟΑΤΚΙ+ 

παιδιών. Η δηµιουργία του χώρου AMOQA – Athens Museum Of Queer Arts δίνει ιδιαίτερη 

ώθηση στην (καλλιτεχνική και όχι µόνο) queer σκηνή της Αθήνας. Η παρουσία του ΛΟΑΤΚΙ+ 

κινήµατος σε µικρότερες πόλεις ενδυναµώνεται, µε το πρώτο Crete Pride να 

διοργανώνεται στο Ηράκλειο το 2015 µε τη σύµπραξη των οµάδων Conqueer µε έδρα το 

Ηράκλειο και Φύλο Και Φτερό µε έδρα το Ρέθυµνο, ενώ το πρώτο Patras Pride να 

διοργανώνεται το 2016. Επίσης, το 2018, ιδρύθηκε ο πρώτος επιστηµονικός φορέας για 

την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων, το Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγµα, µε 

βασικό σκοπό την προώθηση της αποπαθολογιοποίησης της σεξουαλικότητας και των 

έµφυλων ταυτοτήτων.  

Παράλληλα, η κρίση διαχείρισης της αυξηµένης ροής προσφύγων, από το 2015 και µετά,  

άφησε χιλιάδες ανθρώπους σε απάνθρωπες συνθήκες, εγκλωβισµένους στην Ελλάδα και 

ιδιαίτερα στα νησιά, ανάµεσα στους οποίους πολλοί ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες. Οργανώσεις της 

κοινότητας δηµιούργησαν υπηρεσίες στήριξης και αποκατάστασης των ΛΟΑΤΚΙ+ 

προσφύγων, όπως το ΣΥΔ. Ταυτόχρονα όµως, δηµιουργήθηκαν και νέες 
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αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες όπως το LGBTQIA+ Refugees Welcome και η οργάνωση 

Emantes. 

Παράλληλα ωστόσο, το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνηµα µπαίνει και σε µια φάση ενδοσκόπησης και 

αυτοκριτικής από το 2014 και µετά (και ακόµα πιο έντονα καθώς κερδίζονται κάποιες από 

τις κατ’ εξοχήν θεσµικές διεκδικήσεις του), µε ένα κοµµάτι του να επαναπροσδιορίζει τις 

προτεραιότητες του και να επιδιώκει την προώθηση πιο διαθεµατικών – και δυνητικά πιο 

ριζοσπαστικών – πολιτικών. Μεταξύ των άλλων, ως προεξάρχουσας σηµασίας θέµα, 

αντιµετωπίζεται η τρανς συµπεριληπτικότητα. Το 2017, το Athens Pride διεξάγεται για 

πρώτη φορά στην πλατεία Συντάγµατος και µετρά τη συµµετοχή δεκάδων χιλιάδων 

ατόµων. Σε αυτή τη διοργάνωση η συµµετοχή στο φεστιβάλ οργάνωσης αστυνοµικών υπέρ 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από κάποιους χαιρετίζεται µε ικανοποίηση και από 

κάποιους καταδικάζεται.  

Οι αρχές του 2018 βρίσκουν την προσοχή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στραµµένη στην εκδίκαση 

της αγωγής κατά του Αµβρόσιου, µητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, µε χρήση του 

νέου αντιρατσιστικού νόµου. Ο Αµβρόσιος, στο πλαίσιο των έντονων αντιδράσεών του το 

2015, είχε καταφερθεί µε υβριστικά σχόλια κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων. Παρά την αθώωση 

του πρωτόδικα, µετά από έφεση τελικά καταδικάζεται ένα χρόνο αργότερα, µε αυτή να 

είναι η πρώτη καταδίκη θρησκευτικού λειτουργού για ρητορική µίσους.  

Για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2018 σφραγίζεται µε το λιντσάρισµα µέχρι θανάτου του 

γνωστού µέλους της και ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, ένα έγκληµα που από την αρχή 

αποπειράται να συγκαλυφθεί. Το συλλογικό τραύµα, τόσο των φίλων και αγαπηµένων του 

συνακτιβιστών και συνακτιβιστριών, όσο και αυτών που δεν τον ήξεραν προσωπικά αλλά 

εµπνέονταν και δυνάµωναν από τη στάση και το παράδειγµά του, είναι ακόµα ανοιχτό.  

Ο Ζακ/η Zackie Oh είναι αναπόσπαστο µέλος της κοινοτικής δράσης αυτής της χρονικής 

περιόδου, παράδειγµα για τη διαθεµατική προσέγγιση που χρειάζεται το κίνηµα, και 

φωτεινή ανάµνηση για όσες-ους τον είχαµε στη ζωή µας µε κάποιο τρόπο. Αυτό το 

απόσπασµα της ιστορικής ανασκόπησης των αγώνων µας, είναι αφιερωµένο σε εκείνον.  

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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«Υγειονοµική βόµβα» στην Kultur: το ασυνείδητο που µιλά από το πεζοδρόµιο 

Αντώνης Πούλιος 

Κλινικός Ψυχολόγος, MSc, PhD (c), Επιστηµονικός συνεργάτης του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος 

"Θετική Φωνή", Μέλος της επιστηµονικής επιτροπής Orlando LGBT+ 

Μεταξύ πολιτικής κλινικής και κλινικής του πολιτικού 

Θυµάµαι από τα φοιτητικά µου χρόνια να επανέρχεται το ερώτηµα «τι είναι ψυχανάλυση;» 

ακόµα πιο συχνά να εξαπολύονται κατηγορίες του τύπου «αυτό δεν είναι ψυχανάλυση!». 

Όχι χωρίς βάσιµο λόγο, βεβαίως, τα ερωτήµατα αυτά συνεχίζουν να έρχονται και ας µην 

ξεχνάµε ότι πολλές φορές η επαναφορά του ερωτήµατος του τι είναι η ψυχανάλυση, η 

επιστροφή στις βασικές αρχές της, ανανέωσε και επερώτησε την κλινική µας. Η σηµερινή 

και έντονη έγνοια ωστόσο περί καθαρότητας της ψυχανάλυσης σηµαίνει ενδεχοµένως και 

την προσπάθεια είτε να τοποθετηθούµε εντός της σύγχρονης προβληµατικής, της κρίσης, 

είτε να την κρατήσουµε υπό έλεγχο, εκχωρώντας τη βασική της λειτουργία, αυτή του 

«χωρίς άλλοθι».  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί µια προσπάθεια να διατυπώσω µια σειρά ερωτηµάτων, 

όπως προκύπτουν από την εµπειρία µου µέσα από την ευτυχή για εµένα συγκυρία της 

συµµετοχής µου σε µια οµάδα η οποία καταβάλει την προσπάθεια δηµιουργίας µιας 

κλινικής του... πεζοδροµίου. Πρόκειται να αναφερθώ πράγµατι στο πεζοδρόµιο, σε 

γυναίκες που εργάζονται στο σεξ. Επιθυµώ να αποφύγω την παθολογικοποίηση, πόσο 

µάλλον την ψυχιατρικοποίηση του θέµατός µου. Επίσης, επί του παρόντος δε θα αναφερθώ 

στον αόρατο, για λόγους πολύ σηµαντικούς, πληθυσµό των ανδρών που εργάζονται στο 

σεξ θέλοντας να αποφύγω τη σκόπελο της ιδεολογίας καθώς τα δεδοµένα µου επί του 

θέµατος δεν είναι ακόµα αρκετά, οπότε θα σας παρουσίαζα µάλλον µια βιβλιογραφική 

εικόνα. Η όποια επεξεργασία µου προτίθεται να αφορά τη συνεισφορά της ψυχανάλυσης 

σε ένα εξαιρετικά αντισυµβατικό πλαίσιο, το πολιτικό διακύβευµα που αυτή συνεπάγεται, 

τις δυσκολίες αλλά κυρίως την εκ νέου ανακάλυψη της σηµασίας του να είναι κανείς 

ανοιχτός σε αυτό που µπορεί να προκύψει από τη συνάντηση µε το υποκείµενο 

αναλαµβάνοντας την ευθύνη να επινοήσει. Πρόκειται για µια εµπειρία που το υποκείµενο, 

το πολιτικό και αναπόδραστα ο κοινωνικός δεσµός τίθενται στο προσκήνιο και προσπαθεί 

κανείς να πει κάτι από µια ψυχαναλυτική θέση εκτός της ‘ασφάλειας’ του γραφείου του 

και της πολυθρόνας του.   

Επιστρέφω όµως στο δίληµµα µεταξύ τοποθέτησης και ελέγχου ως απάντηση στην κρίση 

του πολιτικού και του εξανθρωπισµού που διανύουµε. Ας µην ξεχνάµε ότι η κλινική είναι 

άρρηκτα δεµένη µε το κοινωνικό και ο Άλλος, ως κοινωνικός Άλλος, υπό το κράτος του 

λόγου του καπιταλιστή διαφοροποιείται. Η υπόσχεση της άµεσης σύνδεσης του 



50 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ	ΦΎΛΟΥ:ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΆΘΗΜΑ	
 

υποκειµένου µε το αντικείµενο α, ήτοι η υπόσχεση µιας ατοµικής πληρότητας χωρίς τη 

διαµεσολάβηση της γλώσσας, της φαλλικής απόλαυσης, του δεσµού µε τον Άλλο και, κατά 

συνέπεια, µε τον ευνουχισµό αποκλεισµένο, µας φέρνει αντιµέτωπες και αντιµέτωπους µε 

νέες µορφές δυσφορίας. Η σύνδεση του υποκειµένου µε την απόλαυση αλλάζει. 

Η κλινική του Λόγου δίνει τη θέση της σε κλινική των σωµάτων, δεν πρόκειται για 

επιστροφή του απωθηµένου αλλά επιστροφή του Πραγµατικού, για εξαπάτηση της 

απόλαυσης. Στην ψυχοπαθολογία των ανθρώπων που µας απευθύνονται προεξάρχει το 

σώµα υπό όρους αρρώστιας, εξάρτησης, βίας και αποφόρτισης µέσω συµπεριφοράς: 

«σκλάβοι της ποσότητας», όπως παρατήρησαν ορισµένοι κλινικοί της IPSO. Συχνά έχουν 

ήδη υπαχθεί σε µια prêt a porter ονοµατολογία αυτού που τους συµβαίνει, έχουν ήδη λάβει 

από το διαδίκτυο, από κάποιο γιατρό κλπ ένα όνοµα το οποίο φέρουν µάλλον ως 

επενέργεια της δράσης της βιοεξουσίας , ως µέσον αυτοεπιτήρησης αποκοµµένο από την 

υποκειµενική τους ιστορία- µας το αναφέρουν πολλές φορές πριν καν αναφέρουν το όνοµά 

τους. Είναι επόµενο: απουσία της σύνδεσης µε τον  Άλλο το υποκείµενο χρειάζεται έστω 

και µε µεγάλο κόστος να συγκροτήσει µέσα από  το σώµα και την οδύνη του ένα κύριο 

σηµαίνον προκειµένου να διαλεκτικοποιήσει την απόλαυση, συχνά µέχρι θανάτου, στην 

οποία έχει εκτεθεί. Το σώµα είναι ο Άλλος ως το µόνο οιονεί όριο. Το υποκείµενο που 

ψάχνει ένα όνοµα ακριβώς γιατί βρίσκεται µεταξύ της χωρίς όριο απόλαυσης που 

επιτάσσει το υπερεγώ και της νοσταλγίας της εποχής που ‘όλα ήταν σε τάξη και σειρά’. 

Μια απάντηση θα µπορούσε να βρίσκεται εντός των τειχών και την ευταξία του γραφείου 

όπου τα κριτήρια αναλυσιµότητας και το υποτιθέµενο κίνητρο κρίνονται εκ του ασφαλούς 

αλλά φοβάµαι ότι δεν είναι µια πολιτική απάντηση αλλά για το αντίθετο µάλλον και δη 

όταν διακρίνεται από ηθικολογία, επίκληση στην αυθεντία της επιστήµης ή ακόµα και από 

την ανθρωπιστική φιλανθρωπία περί αξιοπρέπειας των αναξιοπαθούντων...  

Η αποκατάσταση της τάξης σήµερα δεν έχει τη µορφή της επαναφοράς του λόγου, της 

πολιτικής απάντησης δηλαδή, αλλά αυτή της διαχείρισης, της διαχείρισης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου: διαχείριση χρεών, ανέργων, σωµάτων, κρίσεων, νέων διαγνώσεων κλπ. Οι 

ηττηµένοι δέχονται κάτι από τα κέρδη των νικητών προς εξασφάλιση της επιβίωσής τους. 

Οι νικητές µε πρόταγµα την ευταξία νοµοθετούν προς διαχείριση των ηττηµένων, είτε µε 

µορφή νόµου είτε µε µορφή προγραµµάτων παρέµβασης περί υγείας, πρόληψης κλπ, κατά 

βάση ερήµην των ηττηµένων της κοινωνίας αφού δεν τους αναγνωρίζεται η δυνατότητα να 

εκφέρουν κάτι από τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Η εν λόγω προσπάθεια επαναφοράς 

του πατέρα ενδεχοµένως αφορά σε µια προσπάθεια, στο όριο του άλλοθι, επαναφοράς 

µιας τάξης, µιας υποτιθέµενης ανάκαµψης η οποία όµως δεν έρχεται γιατί η διαχειριστική 

αντιµετώπιση της κρίσης έναντι µιας πολιτικής απάντησης/τοποθέτησης δεν αποτελεί παρά 

µια εγγύηση επιβίωσης όχι αναδιοργάνωσης και επανασυγκρότησης του διαλυµένου 
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κοινωνικού δεσµού. Πολιτική είναι το να δίνεται µια θέση στο υποκείµενο από όπου µπορεί 

να εκφέρει έναν λόγο, να εξανθρωπιστεί µιλώντας, είναι το να επιτρέπεται µια ρήξη µε την 

αλήθεια, η δηµιουργία ενός λόγου και κατά συνέπεια ενός κοινωνικού δεσµού. Έχουµε κι 

εµείς κάποια ευθύνη στο κατά πόσο συµπράττουµε στη λύση αυτή. 

Η ψυχανάλυση από µεριάς της γεννήθηκε ακριβώς µε αφορµή τον παρηκµασµένο πατέρα 

σε άµεση σύνδεση µε αυτό το «κάτι σάπιο» που υπάρχει µέσα στον καρπό του πολιτισµού, 

κατά συνέπεια δεν µπορεί να είναι αποσυνδεδεµένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Προκειµένου να είναι κανείς αναλυτής καλείται να φέρει µια ηθική η οποία είναι αυτή της 

επιθυµίας και η οποία δεν παίρνει τη µορφή αιτήµατος προς το υποκείµενο αλλά την 

υποστήριξη του λόγου του µέσα στην υποκειµενικότητα της εποχής του. Πρόκειται για ένα 

ανέφικτο επάγγελµα, όπως η ηγεσία και η διδασκαλία καθώς αφορά σε µια θέση µετέωρη 

και εν αναµονή της ανάδυσης µιας αναλυτικής στιγµής κατά το ευ λέγειν του υποκειµένου. 

Με άλλα λόγια πρόκειται για µια πολιτική στο µέτρο που η λειτουργία της αποσκοπεί στο 

να δώσει µια θέση από όπου µπορεί κανείς να αρθρώσει κάτι από την υποκειµενικότητά 

του, πλειοδοτώντας µέσα από την έλλειψη-του-είναι την επιθυµία έναντι της χωρίς όριο 

απόλαυσης.  

Σήµερα πλέον, στη βάση των λεγόµενων νέων συµπτωµάτων καλούµαστε ακριβώς να 

εφεύρουµε νέους τρόπους για να στηρίξουµε το λέγειν του υποκειµένου προκειµένου αυτό 

να ονοµατίσει τη νέα σχέση του µε την απόλαυση και να αναλάβει την ευθύνη της. Είναι 

εύκολο να περιµένουµε το υποκείµενο να έρθει µέσα στο δικό µας πεδίο και να µας 

συναντήσει µε τους δικούς µας όρους. Θυµάµαι την επισήµανση του Winnicott ότι η 

αναλυτική συνάντηση δηµιουργεί έναν µεταβατικό χώρο ο οποίος στήνεται όπως ένα 

παιχνίδι. Πολλές φορές, υποστήριζε, καλείται κανείς να µάθει πρώτα να παίζει και στη 

συνέχεια να παίξει. Δεν πρόκειται εδώ ακριβώς για την προβληµατική της εποχής µας; Οι 

άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή τους µε το παιχνίδι υπό την έννοια του δεσµού, της 

συνάντησης και του κοινώς απολαµβάνειν. Ο λόγος του καπιταλιστή δεν επιτρέπει το 

παιχνίδι, καθώς µας καλεί να πάρουµε στα σοβαρά ως εκπλήρωση της φαντασίωσης, ως 

ολοκλήρωση, τα αθήρµατά του αλλά και αποσβαίνει το χρόνο αφού υπόσχεται άµεση 

πλήρωση έχοντας διακλείσει τον ευνουχισµό και αποκλείσει την ετερότητα και τη 

δυνατότητα πένθους.  

Αν η πρακτική µας είναι µια πρακτική που καθορίζεται από την ηθική της, είναι µια 

πρακτική της διαλεκτικής της επιθυµίας και µια πολιτική, καλούµαστε σήµερα να πάρουµε 

µια θέση είτε συντασσόµενοι στη διαχειριστική αντιµετώπιση της κρίσης, είτε «µη 

υποχωρώντας», όπως πρότεινε ο Lacan, προσπαθώντας να αφουγκραστούµε την 

υποκειµενικότητα της εποχής µας, εγκαλώντας την ανάδυση µιας διαλεκτικής, την 
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ανάληψη της ευθύνης έναντι της απόδοσης του φταιξίµατος. Το δίληµµα αυτό θα µπορούσε 

σχηµατικά να διατυπωθεί ως το στοίχηµα της τοποθέτησής µας είτε σε µια πολιτική 

κλινική, µιλώντας εν ονόµατι του υποκειµένου ως εκπρόσωποι της αλήθειας, στηρίζοντας 

το λόγο του κυρίου ή µιας κλινικής του πολιτικού, επιτρέποντας στο υποκείµενο να 

µιλήσει, στηρίζοντας το αντίστροφο του λόγου του κυρίου, δηλαδή τον αναλυτικό λόγο.  

Μια εµπειρία του πεζοδροµίου 

Εδώ θα µπορούσα να µιλήσω περισσότερο για το εγχείρηµα στο οποίο αναφέρθηκα προ 

ολίγου. Έχοντας ως επιθυµία να δραστηριοποιηθώ εκτός του γραφείου µου, µου δόθηκε η 

ευκαιρία να συµµετέχω σε µια οµάδα εθελοντών οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στο δρόµο. 

Πρόκειται για την οµάδα του streetwork της Θετικής Φωνής-Συλλόγου Οροθετικών 

Ελλάδος, η οποία δουλεύει µε πληθυσµούς που βρίσκονται στο δρόµο, αστέγους, ΧΕΝ, 

ΑΣΑ, εργαζόµενους/ες στο σεξ µε στόχο την πρόληψη των ΣΜΝ, την µείωση της βλάβης και 

την επανασύνδεση µε τον κοινωνικό ιστό. Ωστόσο η διάθεση αυτών των ανθρώπων να 

αφουγκραστούν την ιστορία των ανθρώπων µε του οποίους εργάζονται, η προσπάθειά 

τους να µιλήσουν µαζί τους από εκεί που βρίσκονται και όχι να τους διαχειριστούν 

παρέχοντας συµπόνια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης οδήγησε µεταξύ άλλων στη 

δηµιουργία ενός κέντρου ηµέρας ονόµατι Red Umbrella Athens που θα απευθύνεται σε 

εργαζόµενες στο σεξ.  

Τι ρόλο θα µπορούσα να παίξω εγώ από µια ψυχαναλυτική θέση; Δε µιλάµε για 

ψυχαναλυτές, δε µιλάµε για συναδέλφους, στο σύνολό τους τουλάχιστον. Μιλάµε όµως για 

ανθρώπους που επιθυµούν να είναι παρούσες και παρόντες σε ανθρώπους που είναι στο 

περιθώριο και θεωρούνται εν πολλοίς «καµµένα-χαρτιά», µια ολόφραση στην οποία θα 

επανέλθω. Η συνεισφορά µου συνίσταται σε µια θέση εποπτείας αλλά και παροχής µιας 

ακόµα οπτικής, αυτής της ψυχανάλυσης, στο όλο εγχείρηµα. Στο αποτέλεσµα αυτής της 

συνεργασίας και τη δράση του RUA θα επανέλθω λίγο αργότερα. Ωστόσο αναφέροµαι ήδη 

σε αυτό προκειµένου να επισηµάνω ότι δεν πρόκειται για προσωπική µου εργασία αλλά για 

τη συµµετοχή µου σε µια οµάδα ετερόκλητων ανθρώπων οι οποίοι ωστόσο έχουν τη 

διάθεση να συνδιαλλαγούν µη υποχωρώντας στην επιθυµία τους.  

Πριν απο αυτό, αξίζει να µιλήσουµε για τις γυναίκες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε καθώς η 

παρέµβαση αυτή και η εν λόγω κοινότητα αποτελεί κάτι από την επιστροφή του 

πραγµατικού στο σώµα του κοινωνικού. Υπό αυτή την έννοια µιλάµε για µια δράση που 

στοχεύει ακριβώς στον κοινωνικό δεσµό, µια δράση εντός του πολιτικού. 
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Απειλή της Kultur µε µορφή υγειονοµικής βόµβας ή το ασυνείδητο της δυσφορούσας 

Kultur; 

Θα ξεκινήσω την αναφορά µου στις γυναίκες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε, εκ του 

πονηρού λίγο προκλητικά, παραθέτοντας δύο αποσπάσµατα σε αντιπαράθεση. Το πρώτο 

αφορά την απασφαλισµένη υγειονοµική βόµβα µε την οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο 

έλληνας οικογενειάρχης: «Η υγειονοµική βόµβα του AIDS δεν βρίσκεται πλέον µέσα στο 

γκέτο των αλλοδαπών όπως συνέβαινε µέχρι πρότινος, ξέφυγε από το γκέτο τώρα. 

Προσωπικά  αλλά και όλες οι αρµόδιες αρχές προσπαθήσαµε πολύ γι’ αυτό, για να µην 

ξεφύγει. Γι’ αυτό  φώναζα τους τελευταίους µήνες: µην πηγαίνετε µε παράνοµα 

εκδιδόµενες αλλοδαπές… Το ζήτηµα µε τις παράνοµα εκδιδόµενες γυναίκες είχε τεθεί εκτός 

ελέγχου στη χώρα µας. Ευτυχώς, εµείς καταφέραµε να πείσουµε το ευρωπαϊκό ΚΕΕΛΠΝΟ 

για το µέγεθος του προβλήµατος. Αντιµετώπισα πολλή δυσπιστία, και µέσα και έξω. 

Έδωσα µία µάχη και την κέρδισα. Αλλά έπρεπε πάρα πολύ να κουραστώ και µε περνάγανε 

και οι µεν ξένοι για ζητιάνο, ότι τα λέω αυτά γιατί θέλω λεφτά, και οι δε για δηµαγωγό... 

Εµείς κάνουµε έλεγχο. Μετά αναλαµβάνει η εισαγγελική Αρχή. Επιθυµία µας είναι να 

βγάλουµε και τις φωτογραφίες των πελατών. Επιτέλους, να υπάρξει τιµωρία». 

Πρόκειται για την οµιλία του τότε υπουργού υγείας για τη γνωστή περίπτωση της 

διαπόµπευσης των οροθετικών γυναικών το 2012. Τη συνέχεια ενδεχοµένως τη γνωρίζετε: 

άσχετα µε το ότι δεν επρόκειτο για «αλλοδαπές» στην πλειοψηφία τους (και αυτό το 

επισηµαίνω ακριβώς για να αναδείξω την προσπάθεια να καταστούν Άλλος), επρόκειτο για 

γυναίκες τοξικοεξαρτηµένες, ενδεχοµένως άστεγες, περιθωριοποιηµένες, που δε γνώριζαν 

ότι ήταν οροθετικές, δε συνελήφθησαν εν ώρα εργασίας στο σεξ, δηµοσιεύτηκαν οι 

φωτογραφίες τους αλλά και τα ονόµατα των γονιών τους µε κατηγορίες πρόκλησης 

βλάβης από πρόθεση. 

Πριν αναπτύξω το λόγο που παράθεσα, προκλητικά πάντα, το παράθεµα αυτό, θα 

προσπαθήσω να κάνω µια αντίστιξη παραθέτοντας τα λόγια του Lacan, πολλά χρόνια 

νωρίτερα, την επαύριο της λήξης του 2ου Παγκοσµίου πολέµου, όταν αναφερόταν στη 

µορφή που ανέµενε να πάρει η κοινωνία: «Αυτός ο πόλεµος, νοµίζω, κατέδειξε επαρκώς 

ότι οι κίνδυνοι του µέλλοντος της ανθρωπότητας δε θα επέλθουν µε την έντονη ανυπακοή 

των υποκειµένων. Είναι ήδη ξεκάθαρο ότι οι σκοτεινές δυνάµεις του υπερεγώ 

συνασπίζονται µε τις πιο δειλές παραιτήσεις της συνείδησης για να οδηγήσουν τους 

ανθρώπους σε έναν αποδεκτό για τις αιτίες τις λιγότερο ανθρώπινες θάνατο και ότι όλο 

αυτό που εµφανίζεται ως θυσία δεν είναι τόσο ηρωικό. Η αυξανόµενη αυτόν τον αιώνα 

ανάπτυξη των µέσων επίδρασης στον ψυχισµό, ένας συντονισµένος χειρισµός των 

παραστάσεων και των παθών, ο οποίος έχει ήδη χρησιµοποιηθεί επιτυχώς ενάντια στην 
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κρίση µας, τις επιλογές µας, την ηθική µας ενότητα, θα δώσει τη δυνατότητα νέων 

καταχρήσεων εξουσίας».   

Ο λόγος για τον οποίο µιλάω για πρόκληση είναι γιατί πρόκειται για ίδιον της διαστροφής. 

Και αναφέροµαι σε αυτό γιατί εντυπωσιάστηκα µε το πόσο συχνά ορισµένοι ψυχαναλυτές 

και εν γένει ειδικοί ψυχικής υγείας, µιλώντας για τις εργαζόµενες στο σεξ, αναφέρονται σε 

διαστροφή, σε µίσος για τον άνδρα, φθόνο του πέους κλπ συχνά θεωρώντας δεδοµένη την 

τάση του άντρα να καταφεύγει στις υπηρεσίες τους και στην καλλίτερη περίπτωση 

διερευνώντας τι συνέβη για να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη δουλειά κλπ. Κατά 

περίπτωση αυτά θα µπορούσαν να ισχύουν ή όχι. Η διαστροφή, εν προκειµένω µε τη 

µορφή και της πρόκλησης, έρχεται ωστόσο από την πλευρά του κρατικού µηχανισµού, από 

την πλευρά των ΜΜΕ και εν γένει από τον κοινωνικό δεσµό. Η συγκρότηση του κοινωνικού 

δεσµού σήµερα, η µορφή που παίρνουν οι απολαύσεις παραπέµπει όλο και συχνότερα στη 

δοµή της διαστροφής: η διαχείριση της απουσίας εξανθρωπισµού, απουσία αναφοράς στον 

ευνουχισµό και το Λόγο, έρχεται µέσω µιας διαστροφικής οδού µέσω της οποίας οι νόµοι 

εγγράφονται µέσα από την ακύρωσή τους, ο Άλλος υπάρχει µέσα από την περιχαράκωσή 

του σε µια άπιαστη απόλαυση την οποία προσπαθεί να ενεργοποιεί ο κοινωνικός ιστός. 

Βλέπουµε την πρόκληση η οποία έχει σα στόχο να δηµιουργήσει έναν Άλλο θανατηφόρα 

απολαµβάνων, έστω µε τη µορφή υγειονοµικής βόµβας, και να βάλει όρια: πιάτσες, 

αλλοδαπές, γκέτο.  

Όπως ανέφερα προηγουµένως, δε θα αναφερθώ στο «προφίλ» των γυναικών αυτών. Θα 

αναφερθώ ωστόσο στη λειτουργία τους και τη θέση τους στο σύγχρονο κοινωνικό δεσµό 

αλλά και την θέση από την οποία υποφέρουν. 

Υπάρχει µια ιδιαίτερα προνοµιούχος θέση για τη ρητορική περί του σηµαίνοντος ή και την 

κατηγορία της πόρνης ενώ αυτό που διαµείβεται πίσω από την πόρτα της διεγείρει το 

κοινωνικό φαντασιακό (δε χρησιµοποιώ εδώ τον όρο εργαζόµενη στο σεξ γιατί δε γίνεται 

περί τούτου λόγος – η ρητορεία στην οποία αναφέροµαι αφορά στην πόρνη). Ο Marx 

φαίνεται να αρέσκεται σε µεγάλο βαθµό να τη χρησιµοποιεί προκειµένου να περιγράψει το 

ρόλο του χρήµατος στον κοινωνικό ιστό, επιλέγει την πόρνη για να εξηγήσει το πώς όλα 

καθίστανται εξαγοράσιµα, αλλοτριώσιµα και το πώς πρόκειται για την πιο καθαρή 

έκφραση της πώλησης της εργατικής δύναµης στον κατεξοχήν αγοραστή, τον καπιταλιστή. 

Είναι επηρεασµένος από τη Βικτωριανή λογική που ήθελε την πόρνη ως ένα άτοµο που 

εκµεταλλεύεται τη φυσική τάση των αντρών να «σπαταλάνε» την ενέργειά τους στον 

αυνανισµό, αποσπώντας αυτό το κεφάλαιο προς ίδιον όφελος και όχι για το κοινό καλό;  

Η πόρνη φαίνεται να είναι µια κατασκευή η οποία συνιστά τη γυναικεία εκδοχή των µη 

κανονικών, που θέτει σε κίνδυνο τις ρυθµιστικές δράσεις της βιοεξουσίας υποσκάπτοντας 
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τα ιδεώδη της µονογαµίας και της οικογένειας. Έπρεπε να τεθεί υπό έλεγχο και περιορισµό 

προκειµένου να µπορεί να είναι αρκετά ορατή και περιχαρακωµένη σε οµάδες και 

χώρους/γειτονιές ώστε να µπορεί να διακριθεί, να µη µολύνει το κοινό µε την ιδιαίτερη 

εκµετάλλευση της σεξουαλικότητας των αντρών. Εξ’ού άλλωστε και πολλές απόψεις ότι οι 

ίδιες οι εργαζόµενες στο σεξ είναι ψυχρές και χωρίς συναίσθηµα, κάτι που δεν προκύπτει, 

ως αξίωµα τουλάχιστον, τόσο από τη δική µας εµπειρία όσο και από µελέτες άλλων. 

Ωστόσο ας κρατήσουµε υπόψιν την αποφυγή ή και αδυναµία να γίνει λόγος για την ίδια τη 

σεξουαλικότητα της γυναίκας παρά µόνο ως σχετικοποιηµένης µε αυτή του άντρα, ως 

σύµπτωµά του.  

Ίσως µε µια τέτοια οπτική θεωρητικοί όπως ο Marcuze και ο Bataille, εντοπίζουν στην 

πόρνη µια ανατρεπτική λειτουργία καθώς αµφισβητεί τα ιερά και τα όσια της 

κοινωνικοποιηµένης σεξουαλικότητας, προκαλεί τον εργαλειακό ορθολογισµό της 

παραγωγής, της οικονοµίας και των επενδύσεων. Θα σηµειώσω τέλος ενδεικτικά και τις 

απόψεις του Lyotard, σύµφωνα µε τον οποίο η «λιβιδινική οικονοµία» βρίσκει ένα ιδιαίτερο 

παράδειγµα στην πόρνη η οποία επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι να υποστηρίζει τη 

διακίνηση των απολαύσεων, καθώς για τον Lyotard το πραγµατικό νόµισµα του 

καπιταλισµού δεν είναι το χρήµα και η αναγωγή του στη libido αλλά η απόλαυση. 

Φαίνεται, µέσα από τις όποιες αναφορές του σε λακανικές έννοιες, να υποστηρίζει ότι η 

πόρνη σε θέση αντικειµένου α επιδεικνύει προσχηµατικά τη στείρα ανακύκλωση του 

κεφαλαίου.  

Θα αναρωτιόµουν ωστόσο, γιατί θεωρείται ότι τα χρήµατα που φτάνουν σε µια εργαζόµενη 

στο σεξ θεωρούνται µια «στείρα επένδυση»; Βλέπουµε ακριβώς να αναπαράγεται αυτό το 

δίπολο της γυναίκας που εργάζεται στο σεξ είτε ως belle de jour: γυναίκα χειραφετηµένη, 

επαναστάτρια, ολίγον επικίνδυνη, επικεντρωµένη στον εαυτό της και τη δική της 

ευχαρίστηση, είτε ως θύµα: ως καµµένο-χαρτί, του trafficking, των ναρκωτικών ή και του 

HIV. Πρόκειται για λόγους που προσπαθούν να επιφέρουν µια κάποια επιτελεστικότητα 

στην παραφωνία που συνιστά η εργασία στο σεξ αλλά και το σεξ γενικότερα σε αυτό που 

θεωρούµε οµαλή λειτουργία της κοινωνίας; Και αν σκεφτούµε ότι πρόκειται για το 

αρχαιότερο επάγγελµα, ήτοι ότι πάντα βρισκόταν µέσα στην κοινωνία, γιατί όταν αυτό 

συντελείται θα πρέπει να προσδιοριστεί αυστηρά να είναι απόλυτα διαυγές και ελεγχόµενο 

(πχ να µη βρίσκεται κοντά σε σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ) γιατί να έχουµε ανάγκη να 

αντιλαµβανόµαστε ένα άτοµο που εργάζεται στο σεξ ως διαστροφικό ή προς λύπηση; 

Επίσης, ας λάβουµε υπόψιν και την επιτελεστικότητα των λόγων, όπως την περιγράφει η 

Butler, δανειζόµενη στοιχεία από τη λακανική διδασκαλία, η οποία επιτελεστικότητα 

αναπαράγει τη λειτουργία του ονόµατος, ήτοι ο λόγος π.χ. ότι η εργαζόµενη στο σεξ είναι 

απαραιτήτως θύµα trafficking της επιτρέπει να αναπαράγει επιτελεστικά την ταυτότητά της 
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ως θύµα, δεν µπορεί να βρει µια θέση µέσα στον κοινωνικό λόγο παρά µόνο ως θύµα. Θα 

αναφέρω εδώ ένα µια ενδιαφέρουσα απάντηση που δίνει µέσα από την αυτοβιογραφία της 

εδάφιο µια εργαζόµενη στο σεξ «δεν είµαστε callgirls, γυναίκες που δουλεύουν ως συνοδοί 

και µάλιστα ακριβοί[...]δε δείχνουµε διαφορετικές από οποιονδήποτε άλλο. Ούτε καν πιο 

όµορφες. Κατά συνέπεια, είµαστε τροµακτικές καθώς, ξέρετε, θα µπορούσαµε να είµαστε 

κι εσείς επίσης. Μπορεί και να είµαστε». 

Από µια ψυχαναλυτική σκοπιά, και προσπαθώντας να µείνουµε στην οπτική της κλινικής 

του πολιτικού, κρατώντας µια κριτική απόσταση, αλλά όχι ουδετερότητα, οφείλουµε να 

µην παγιδευτούµε σε ηθικολογίες και εν γένει προτάσεις διαχείρισης είτε προτείνοντας τη 

σωτηρία είτε στηρίζοντας εν λευκώ θέσεις εν απουσία του υποκειµένου. Τι µπορούµε να 

σκεφτούµε λοιπόν, όχι για την ίδια την εργαζόµενη στο σεξ, καθώς µόνο ο λόγος της ίδιας 

µπορεί να µας πει κάτι από τη δική της θέση, αλλά για τη θέση που της δίνεται εντός και 

εκτός του κοινωνικού δεσµού καθώς µιλάµε για µια θέση οριακή απο τη µία πλευρά γιατί 

µετέχει µέσα από τις υπηρεσίες της και δε µετέχει, µέσα από τον αποκλεισµό και το 

στίγµα, χάνεται ως άνθρωπος µεταξύ της belle de jour και του θύµατος αλλά και γιατί 

είναι µια θέση γυναικεία, όχι ως φυσική συνέπεια του φύλου αλλά ως θέση η οποία 

επιτρέπει στο ασυνείδητο της Kultur να µιλά, γιατί όχι και από το πεζοδρόµιο... είναι η 

θέση της γυναίκας που η ίδια καίτοι πιεσµένη κοινωνικά ως προς τις σεξουαλικές επιλογές 

της, αναµένεται να αποπλανήσει τον άνδρα.   

Αν σκεφτούµε τις διατυπώσεις του Freud, παρά τον όποιο µισογυνισµό για τον οποίο 

κατηγορήθηκε – σε κάποιες περιπτώσεις όχι άδικα αν και ο ίδιος παραδέχτηκε τη δυσκολία 

του δίνοντας τη σκυτάλη στις γυναίκες συναδέλφους του – µπορούµε να βρούµε στις θέσεις 

του κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σε σχέση µε τους λόγους, κοινωνικούς και 

πολιτικούς, που εκφέρονται για τη γυναίκα που εργάζεται στο σεξ κατά κανόνα από 

ανδρική θέση (όχι απαραιτήτως µε αναφορά στο βιολογικό φύλο). Στο άρθρο του περί 

ενός «ιδιαίτερου τύπου εκλογής αντικειµένου από τον άνδρα»  βλέπουµε ακριβώς τον 

ιδιαίτερο πόθο που ασκεί η γυναίκα που θέλει να τη θεωρεί ως ελαφρών ηθών και µάλιστα 

όχι ως προσβάσιµη µόνον σε αυτόν. Ο πόθος αυτός µάλιστα έρχεται να συµπληρωθεί από 

φαντασιώσεις διάσωσης και κοινωνικής αποκατάστασης. Η γυναίκα στην εν λόγω αντρική 

φαντασίωση, καθώς δεν µπορεί να είναι η µητέρα, θα όφειλε να είναι πόρνη. Αξίζει να 

λάβουµε υπόψιν εδώ την επίδραση που ασκεί η γυναίκα η οποία έχει απεκδυθεί το ρόλο 

της «διαχείρισης της σεξουαλικότητας της ανθρωπότητας» ως µητέρα, η σεξουαλικότητα 

είναι αποδεσµευµένη από τον οικογενειακό της στόχο: σαγηνεύει, προκαλεί και αποσπά. Η 

γυναικεία σεξουαλικότητα έχει κάτι το καταστατικό για τη συγκρότηση του επιθυµείν 
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Ανατρέχοντας στο έργο του Assoun µπορούµε να διακρίνουµε την εν λόγω επίδραση ως µια 

εκδοχή του πώς η «γυναίκα, ή πολλές, ως πεπρωµένο», λειτουργεί ως σύµπτωµα του 

άνδρα, εν προκειµένω από την επικίνδυνη πλευρά της πλανεύτρας. Σύµπτωµα ακριβώς 

επειδή η µερική, µη-όλη εγγραφή της στην κοινωνία, την πατριαρχική και φαλλοκεντρική 

Kultur, την καθιστά παράγοντα που θα παρασύρει τον άντρα, θα τον αποσπάσει από το 

έργο της γνώσης και την συνεισφορά στον πολιτισµό εκπροσωπώντας ακριβώς αυτό το 

µέρος της σεξουαλικότητας που δεν είναι κοινωνικοποιηµένο, το ενορµητικό φορτίο που 

επιστρέφει στους αρχικούς του στόχους. Όταν δεν είναι σεβαστή και ιερή µητέρα, µας 

βάζει σε µια πολύ δύσκολη θέση, θα λέγαµε, γιατί µας φέρνει αντιµέτωπους µε την 

περιβόητη ερώτηση του Freud περί του αναπάντητου «τι θέλει η γυναίκα», το οποίο 

µάλλον δεν αποτελεί µια απελπισµένη ερώτηση, όπως την παρουσιάζουν, αλλά την 

ονοµάτιση µιας εµπειρίας µε µορφή ερωτήµατος. Η γυναίκα στο πεζοδρόµιο και 

περιχαρακωµένη στους λόγους περί του τι είναι και τι θέλει, είναι µια απάντηση της 

κοινωνίας αλλά και µια απάντηση στην κοινωνία αναφορικά µε το ερώτηµα αυτό. Είναι 

τρόπον τινά η απειλή του οικογενειάρχη ακριβώς επειδή επερωτά την προσπάθεια 

συγκρότησης του ‘πυρήνα της κοινωνίας’, της οικογένειας, και των όποιων ρυθµίσεων της 

σεξουαλικότητας αυτή συνεπάγεται και δη υπό τη σύγχρονη προσπάθεια να επανέλθει 

ακµαίος φαντασιακός πατέρας, του έθνους, της ηθικής και της τάξης. 

Οι γυναίκες γίνονται πλανεύτρες καθώς από διακύβευµα, έπαθλο για χάρη του οποίου 

έγινε ο πατρικός φόνος, χάρη στον οποίο ο φαντασιακός νόµος αντικαθίσταται µε τον 

συµβολικό, γίνονται ηθικοί αυτουργοί, επανεισάγονται έτσι στην Kultur ως πηγή 

αποσταθεροποίησης. Κατά συνέπεια, καίτοι είναι αποκλεισµένες από τη γνώση, 

ενσαρκώνουν µια Άλλη, αυτή του ασυνειδήτου η οποία δε συνάδει στο πρόταγµα της 

υποτιθέµενης διαφάνειας της επιστήµης και της πολιτικής, της οιονεί κανονικότητας. Η 

γνώση αυτή υπενθυµίζει, σαν η γυναίκα να είναι το Daτου Fort-Da, για τον άντρα, ότι κάτι 

απο την σεξουαλικότητα θα διαφεύγει της κοινωνικοποίησης, θα λειτουργεί ως απειλή, µε 

την ίδια λογική που το συνειδητό συνιστά απειλή για τον άνθρωπο αποκλείοντάς τον από 

το να είναι κύριος του, πολιτισµένου οίκου του:  η γυναίκα εκπροσωπεί κάτι από το 

ασυνείδητο της Kultur. Χάρη ωστόσο στην απειλή αυτή, στα πηγαιν’έλα του πελάτη, αυτό 

το Da, µπορούµε να αναρωτηθούµε αν είναι και σωτήριο ενίοτε, σωτήριο γιατί δίνει µια 

ενδεχόµενη λύση απόσπασης από τη µάζα (πχ των ΑΜΕΑ) σε µια συνάντηση του Ενός µε 

τον Άλλο µέσα από το προσχηµατικό της εργασίας στο σεξ και δη εντός ενός κοινωνικού 

δεσµού και ενός πολιτικού εγχειρήµατος όπου η απουσία, το Fort, δεσπόζει. Ωστόσο η 

απειλή αυτή, στο µέτρο που διασπά τις µάζες, µπορεί να είναι πιο ασφαλές να ονοµατιστεί 

ως «υγειονοµική βόµβα», σε µια προσπάθεια αποστασιοποίησης από την επιµολυντική 

δράση της αποτυχίας της σεξουαλικής σχέσης, και της ατελούς µορφοποίησης της 
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σεξουαλικότητας από κοινωνικοπολιτισµικές κατασκευές. Η πρόκληση συνίσταται στο ότι 

στο πεζοδρόµιο βλέπουµε µια αντιστροφή της επιµόλυνσης της γυναίκας από τη µητέρα, το 

«αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί το κοινωνικό ψέµα τις γυναίκες». 

Εξ’ού και η έγνοια που υπάρχει η εργαζόµενη στο σεξ να λειτουργήσει ως Άλλος 

(επαναστάτης ή άρρωστος), αλλά ως Άλλος αναπόφευκτα µας οδηγεί να φαντασιώνουµε 

ότι  ενδεχοµένως µετέχει σε µια απόλαυση µη προσβάσιµη αλλά αυτό δεν είναι και ίδιον 

της γυναικείας θέσης; Σε αυτή την άλλη απόλαυση, η οποία µόνο ως ορίζοντας µπορεί να 

βιωθεί, ενδεχοµένως έρχονται να απαντήσουν και οι λόγοι που εκφράζονται σε σχέση µε 

την πορνεία ή την εργασία στο σεξ πλέον, ορισµένα δείγµατα για τους οποίους σας 

παρουσίασα προηγουµένως από διάφορες πλευρές: από την ανήθικη στην άρρωστη και 

από εκεί στο θύµα έως την επαναστάτρια. Κατά κάποιο τρόπο συνιστούν τους οικείους 

τρόπους να απαντήσει κανείς στη γυναίκα, όπως µας περιγράφει η Soler, την οποία ο 

άντρας φαντασιώνει παθητική και δοµικά µαζοχιστική, µε το µίσος που εκπηγάζει από το 

φθόνο προς την Άλλη απόλαυση και το φόβο της αποσταθεροποιητικής επίδρασής της. 

Υπενθυµίζω εδώ ότι ο Lacan εξηγεί πώς, ενώ το όριο της διασφάλισης της αντρικής θέσης 

είναι ο ευνουχισµός, καθώς ο µυθικός µη-ευνουχισµένος πατέρας συνιστά ένα σηµείο 

αναφοράς, η γυναίκα εγγράφεται στη φαλλική λειτουργία µη-όλη καθώς ένα µέρος της 

γυναικείας απόλαυσης δεν εγγράφεται στο ασυνείδητο, δεν είναι κοινωνικοποιήσιµο αφού 

είναι εκτός λόγου. Ενώ η γυναίκα συναντά τον ευνουχισµό καθώς δεν είναι ο φαλλός για 

τη µητέρα, δεν της δίνεται ένα σηµαίνον για να ταυτοποιηθεί όπως στον άνδρα. Το 

οιδιπόδειο κατασκευάζει τον άντρα αλλά µόνο ατελώς τη γυναίκα (Ενώ στην αντρική θέση 

το υποκείµενο καταλήγει να µην είναι χωρίς να έχει, στη γυναικεία, µη έχοντας κάτι να 

χάσει, η γυναίκα είναι χωρίς να έχει.) Συνεπώς, δεν υπάρχει ᴎ Γυναίκα αλλά γυναίκες στις 

οποίες θα πρέπει να αναφερόµαστε µία προς µία και όταν δεν µπορούµε να το κάνουµε 

αυτό, µπορούµε να τις οµοδοποιούµε σε κατηγορίες, όπως πουτάνες, αλλοδαπές, 

πρεζάκια, καµµένα-χαρτιά, σε µια προσπάθεια να ονοµατίσουµε κάτι από την άλλη 

απόλαυση που µας διαφεύγει αλλά και τόσο µας υπόσχεται ο λόγος του καπιταλιστή.  

Η γυναικεία θέση φέρει ποιότητες που προσιδιάζουν στον Άλλο και κατά συνέπεια έρχεται 

αντιµέτωπη µε την έλλειψή του, είναι σηµείο θέασης της αναγνώρισης της έλλειψης-του-

είναι, εκπροσωπώντας έτσι κάτι από το ασυνείδητο. Η αντίληψη ότι οι γυναίκες που 

εργάζονται στο σεξ δίνουν µια λύση στο φθόνο του πέους ή φαντασιώνουν διαστροφικά τη 

φαλλική µητέρα, ίσως και να εξαπατώνται από τη µασκαράτα στην οποία εισάγουν τον 

εαυτό τους, µια µασκαράτα, όπως την έθιξε η Riviere και την ανέπτυξε ο Lacan, µε στόχο 

την τοποθέτησή τους εντός της φαλλικής απόλαυσης, της απόλαυσης του οµιλείν, έναντι 

του Άλλου που συνιστούν και προς τον εαυτό τους, υιοθετώντας ενδεχοµένως και τα ίδια 
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τα σύµβολα/σηµαίνονται που αναφέρονται σε αυτές καθώς «τα σύµβολα και οι 

αναπαραστάσεις για τις γυναίκες δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν από αυτά στις 

γυναίκες». 

Η µασκαράτα αυτή λοιπόν, είναι ένας τρόπος οι εργαζόµενες στο σεξ να επανεγγραφούν 

στον κοινωνικό δεσµό από τον οποίο είναι αποκλεισµένες. Ως ένας τρόπος εισαγωγής της 

φαλλικής απόλαυσης, συνιστά διαλεκτικοποίηση, κινητοποίηση της έλλειψης για τους 

πελάτες αλλά και την κοινωνία. Ως Άλλος, η γυναίκα υποστηρίζει ή και προκαλεί τη 

φαντασίωση της αντρικής θέσης καλύπτοντας και σηµαίνοντας ταυτόχρονα τον 

ευνουχισµό. Η λειτουργία µε άλλα λόγια της εργαζόµενης στο σεξ είναι πολύ περισσότερο 

από το να εκτονώσει την αντρική libido, δύναται να επιφέρει µια διαλεκτικοποίηση της 

σχέσης του µε το φαλλό (και µάλιστα, ας σκεφτούµε, για παράδειγµα πώς αυτό συµβαίνει 

σε άτοµα που βρίσκονται στο περιθώριο ή δε συνάδουν στα ιδεώδη της επιτυχούς 

κανονικότητας κ.α.).  

Ακόµα και αν θεωρούµε ότι δεν υπάρχει συναίσθηµα σε όλο αυτό, και µπορεί αν τις 

προσεγγίσουµε ως µία προς µία να δούµε ότι δεν υπάρχει παντού, ίσως εδώ έχουµε και µια 

ιδιότυπη εισαγωγή της αγάπης , αντίστροφο της αυτιστικής απόλαυσης της οδύνης, όπου 

το υποκείµενο, από την πλευρά της εργαζόµενης στο σεξ αυτή τη φορά, επιτρέποντας στον 

Άλλο/πελάτη να την καταστήσει αντικείµενο απόλαυσης που επιτρέπει την αναδύσει του 

παρτενέρ της αγάπης, παραιτείται από την επιθυµία, φέρει ένα πάθος που αγνοεί την 

επιθυµία, γενόµενη η ίδια φετίχ, αντικείµενο λατρείας και µίσους όχι όµως και χωρίς 

τίµηµα. Κατά κάποιο τρόπο συγκροτεί για τον άνδρα µια άλλη σχέση µε την απαγόρευση 

και την ενοχή, ήτοι το υπερεγώ. 

Σε σχέση µε το τίµηµα, και προκειµένου να µη φανεί και εκ µέρους µου µια προσπάθεια 

ωραιοποίησης ή και ηρωοποίησης, µπορώ να πω και ορισµένα πράγµατα για το πώς η 

πραγµατική οδύνη των γυναικών αυτών έρχεται να καλύψει κάτι από το πραγµατικό της 

οδύνης τους, µιας και, όπως µας επισηµαίνει ο Freud, η γυναίκα δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι 

είναι ένα ανθρώπινο ον πίσω από τη λειτουργία της επί της σεξουαλικότητας.  

Η Σοφία είναι ιδιαίτερα σαγηνευτική και προκλητική προς τους εργαζοµένους του RUA, 

φέρνοντάς τους σε δύσκολη θέση, παραλύοντας τη σκέψη, προκαλώντας ενίοτε σχεδόν 

εξοργίζοντας µε τη χειριστικότητα, τις απαιτήσεις της αλλά και την άρνησή της να 

φροντίσει την υγεία της καθώς είναι οροθετική και χρήστρια ουσιών. Αναφέρει ότι φοβάται 

για τη ζωή της καθώς δεν ξέρει τι είναι το AIDS αλλά ταυτόχρονα δυναµιτίζει κάθε 

προσπάθεια ενηµέρωσης, διασύνδεσης και υποστήριξης φέρνοντας προβλήµατα χειρότερα 

από αυτά που έφερε την προηγούµενη φορά. Η Σοφία έχει υπάρξει άστεγη για µεγάλα 

διαστήµατα, διαποµπεύτηκε το 2012 διώχθηκε, αποκλείστηκε ακόµα περισσότερο από όσο 
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ήταν ως χρήστρια ουσιών και από άλλη χώρα και επίσης ανακοινώθηκε και ως νεκρή στον 

τύπο.  Αναφέρει ότι πρώτα τη διαπόµπευσαν και στη συνέχεια όλοι τη θεώρησαν νεκρή. Το 

γεγονός αυτό έρχεται να αποτελέσει το αποκορύφωµα της κακοποίησης που δεχόταν από 

παιδί στην οικογένεια αλλά και από συντρόφους και από τους περιστασιακούς της 

πελάτες. Δείχνει ενίοτε και συνειδητά να θέλει να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία αυτό που 

της δόθηκε. Έχει τρία παιδιά που διαβιούν σε ιδρύµατα. 

Οι γυναίκες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε είναι αρκετές φορές χρήστριες και πάντα 

θύµατα βίας των πελατών, των αρχών αλλά επί της ουσίας του κοινωνικού δεσµού. 

Έρχονται αντιµέτωπες καθηµερινά µε τον αποκλεισµό και τις διακρίσεις αλλά και µε 

σοβαρά προβλήµατα υγείας, έλλειψη ενηµέρωσης αλλά και ελάχιστη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Πρόκειται για την οδύνη που αποκόπτει από το κοινωνικό 

δεσµό. Η ουσία µπορεί να γίνει εύκολα τρόπος τοποθέτησης έναντι του Άλλου που οι ίδιες 

ενσαρκώνουν αλλά και που ταυτόχρονα τους επιβάλει µια απόλαυση, αυτή της βίας και της 

αρρώστιας, που συνταράσσει το σώµα τους. Οι ίδιες συνταράσσουν το σώµα της κανονικής 

και υγιούς κοινωνίας µε τη σειρά τους όχι χωρίς θυµό εξαιτίας της ταπείνωσης που έχουν 

βιώσει, θυµίζοντας µας τους εκτός κοινωνικού δεσµού «προλετάριους ήρωες», όπως 

αναφέρει η Soler. Η Σοφία είναι µία από τις οροθετικές γυναίκες που έγιναν αντιληπτές ως 

επιστροφή του πραγµατικού στο σώµα του κοινωνικού.  Ενός κοινωνικού όµως που όταν 

τους ζητά τις υπηρεσίες τους ζητά και να µην χρησιµοποιούν προφυλακτικό προκειµένου η 

απόλαυση να είναι µεγαλύτερη αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις καθώς «οι άντρες δεν 

κολλάνε». Η κοινωνική αλλοτρίωση παίρνει τη θέση της συµβολικής.  

Βλέπουµε εδώ µια εκδοχή του πώς το σώµα που υποφέρει είναι πολλές φορές η τελευταία 

άµυνα, το όριο στην απόλαυση του υποκειµένου εκτός κοινωνικού δεσµού. Από την άλλη, 

σε σχέση µε τη βία, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εργαζόµενες στο σεξ έχουν υπάρξει θύµατα 

κακοποίησης από παιδιά. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό στην εµπειρία µας. Εκεί 

µπορούµε ακριβώς να δούµε την επανάληψη του τραύµατος µέσα από τη βία που θα 

δεχτούν στη συνέχεια από πελάτες, συντρόφους, αστυνοµία κλπ Είναι η εργασία στο σεξ 

ένας τρόπος (ο µόνος σε κάποιες περιπτώσεις και βάσει των ιστοριών που ακούµε) να 

διαχειριστούν το τραύµα, να το θέσουν υπό έλεγχο αλλά και να αποσπάσουν από τον Άλλο 

κάτι προς επιβίωσή τους, ενδεχοµένως γενόµενες το αντικείµενο της επιθυµίας του ή και 

σύµπτωµά του; Αποκτούν σώµα κάνοντας κάτι µε αυτό. Από την άλλη όµως η βία δεν είναι 

απαραιτήτως η αιτία αλλά και το αποτέλεσµα της θέσης που τους επιφυλάσσει το 

κοινωνικό καθώς η περιθωριακή απόλαυση εκτός του κοινώς απολαβάνειν τις αφήνει 

έκθετες. Το καµµένο-χαρτί είναι η ολόφραση που τους απευθύνουν, ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζονται από την κοινωνία αλλά και τους φορείς, υγειονοµικούς κ.α., µε τους 

οποίους έρχονται σε επαφή, αποκοµµένες από τον κοινωνικό δεσµό έρµαια των 
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«επιλογών» τους: δε χρειάζονται µια περαιτέρω επένδυση από τον κοινωνικό δεσµό. 

Μπορούµε να επενδύσουµε µόνο στα παραγωγικά µέλη σε σχέση µε το κοινώς 

απολαµβάνειν... Η ολόφραση αυτή ωστόσο είναι και αυτό που έχει ενσωµατωθεί στο σώµα 

τους, όπως θα καταλάβατε, και αυτό µε το οποίο αναµετρώνται, αυτό που καθιστά το λόγο 

εκτός πρόσβασης και αφήνει το σώµα να απολαµβάνει µέχρι θανάτου. Απουσία µιας 

σηµαίνουσας ετερότητας, το πέρασµα στην πράξη ή στο σώµα είναι η µόνη δίοδος. 

Η Ειρήνη επίσης δεν είναι από την Ελλάδα αλλά ζει εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι 

ευγενική και φροντιστική ακόµα και προς εµάς. Έχει ένα παιδί το οποίο έχει αποφασίσει 

ότι δεν µπορεί να φροντίσει, δε θέλει να το εκθέσει στη ζωή που κάνει. Με δική της 

πρωτοβουλία το παιδί µένει σε ξενώνα αλλά το βλέπει συστηµατικά καθηµερινά, όσο είναι 

µαζί του θέλει να είναι µια καλή µητέρα και αυτό το επιβεβαιώνουν και τα άτοµα του 

ξενώνα. Το παιδί είναι χαρούµενο και την αποζητά. Δε θέλει επαφές µε τον εξαφανισµένο 

πρώην άντρα της, µας λέει ότι έχει ξαναπαντρευτεί, έχει ένα κοριτσάκι και δε θα ήθελε να 

ταράξει τη ζωή του παιδιού αυτού.  

Οι γυναίκες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε δεν είναι κάτι διαφορετικό, µια ειδική 

κατηγορία ανθρώπων. Πρόκειται για γυναίκες που προσπαθούν µέσα από τη θέση που 

τους επιφυλάσσει ο κοινωνικός δεσµός και η ιστορία τους να τα βγάλουν πέρα. Οφείλουµε 

να σεβαστούµε ότι τα βγάζουν πέρα µε τον τρόπο που έχουν βρει, µε την ιδιαίτερη σχέση 

τους µε την απόλαυση και τον τρόπο που κάνουν χώρο στον άλλο. Συχνά οι παρεµβάσεις 

που γίνονται και που τις ταυτίζουν απαραιτήτως µε θύµατα trafficking, µιλούν για 

διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους. Όµως το υποκείµενο που µες την οδύνη του φροντίζει 

να τα βγάλει πέρα, πολλές φορές δεν έχει ανάγκη να το διδάξουµε αξιοπρέπεια, αντιθέτως 

µας διδάσκει αξιοπρέπεια και δη υπό συνθήκες που δίνει καθηµερινή µάχη προκειµένου να 

την έχει. Αν σκοπός µας είναι να τις βάλουµε στον ίσιο ή τον υγιή δρόµο, τότε 

ηθικολογούµε, προσπαθούµε να τους επιβάλουµε την επιθυµία µας και αυτό είναι 

επικίνδυνο καθώς η πράξη τους έχει να κάνει µε την επιθυµία του Άλλου και έτσι 

αναπαράγουµε κάτι από το βίο τους. Αν γίνονται αντιληπτές αποκλειστικά µέσα από την 

επαγγελµατική τους ταυτότητα, είναι σα να τις ταυτίζουµε µε το προσχηµατικό το οποίο 

επικαλούνται, όσοι εργαζόµαστε στην ψυχαναλυτική κλινική, θα έπρεπε να το γνωρίζουµε 

αυτό. Η προσπάθειά τους να συµµετέχουν στον επικρατή κοινωνικό δεσµό έχει κάτι από το 

λόγο του υστερικού όπου αναδεικνύει την έλλειψη του Κυρίου, έλλειψη σεξουαλική, 

κοινωνικής πρόνοιας, δεσµού, δυνατοτήτων να τις ακούσουµε, αλλά και τον ρίχνει στη 

δουλειά καθώς η υστερική ψάχνει αποπλανητή, έναν κύριο και εκπροσωπώντας την 

έλλειψή του τον αναγκάζει να εργαστεί, όπως έκαναν οι υστερικές του Freud.  
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Red Umbrella Athens: «µε την προσφορά δηµιούργησα τη ζήτηση» 

Μιλώντας τώρα για την εργασία που µας επιβάλλει το υποκείµενο, µπορώ να πω ορισµένα 

πράγµατα σε σχέση µε την εργασία µας στο RUA. Η λογική των εθελοντών της Θετικής 

Φωνής που το δηµιούργησαν είχε να κάνει ακριβώς µε την επιθυµία τους, µε µια επιθυµία 

πέραν της ηθικολογίας η οποία οδήγησε σε µια προσφορά που δηµιούργησε ζήτηση στην 

κοινότητα. Ακόµα και αν µικρή έως καθόλου εµπειρία δεν υπήρχε σε σχέση µε την 

ψυχαναλυτική θεωρία, η λογική των ανθρώπων αυτών αλλά και η ηθική της εργασίας τους 

µου έδωσε µια θέση ανάµεσά τους για την οποία είµαι τουλάχιστον ευγνώµων. Υπήρξε 

ωστόσο και µια µεγάλη πρόκληση το γεγονός ότι έπρεπε να βγω από το οικείο περιβάλλον 

των συναδέλφων, που επιλέγοντάς τους λίγο ως πολύ εφορµώνται από µια ψυχαναλυτική 

τοποθέτηση, µια πρόκληση πολύ διδακτική για εµένα καθώς έπρεπε να διαλεκτικοποιήσω 

κι εγώ την επιθυµία µου και την όποια συνεισφορά µου σε έναν νέο κοινωνικό δεσµό µε 

τους ανθρώπους αυτούς, να έρθω σε διάλογο και να βρω µια θέση σε έναν κοινό στόχο. Η 

επινόηση µιας κλινικής είναι το διακύβευµα των νέων συµπτωµάτων, πόσο µάλλον η 

επινόηση µιας κλινικής των ορίων, όπως µας περιγράφει η Benaim, είναι απαραίτητη ώστε 

το υποκείµενο να βρει µια θέση να µιλήσει από εκεί. 

Στο προκείµενο, ωστόσο, σε τι συνίστανται οι υπηρεσίες του RUA; Η γενική του λειτουργία 

αποσκοπεί στο να δοθεί ένας χώρος όπου το υποκείµενο θα µπορεί να µιλήσει από τη δική 

του θέση και να προσαρµόσουµε το ακούειν µας στο λόγο που εκφέρει χωρίς ωστόσο να 

καταλήγουµε σε µια συµπαιγνία µαζί του καθώς η επερώτηση αυτών που θεωρούνται 

δεδοµένα (πχ καµµένο-χαρτί) είναι κοµβικής σηµασίας στην πρακτική µας. Ο χώρος που 

διατίθεται είναι ένας χώρος ασφαλής στον οποίο θα µπορούν να µιλήσουν ως Σοφία, 

Ειρήνη ή όπως αλλιώς επιθυµούν και όχι ως καµµένα-χαρτιά ή πόρνες. Μέσα από την 

εξανθρωπιστική εναλλαγή απουσίας – παρουσίας της δοµής και στη δοµή, δηµιουργούν 

έναν µεταβατικό χώρο επί του οποίου µπορούν να συµβολοποιήσουν κάτι από το βίωµά 

τους και να εναποθέσουν κάτι από την υποκειµενικότητά τους, δηµιουργείται χρόνος που 

επιτρέπει να γραφτεί κάτι από την ιστορία τους. Ακόµα και η άρνησή τους και η 

επιθετικότητά τους είναι κάτι σηµαντικό καθώς το «όχι» για τις γυναίκες αυτές έρχεται µε 

κόστος, ενίοτε µεγάλο, στο δρόµο ενώ η εµπερίεξη	του θυµού τους βοηθά στο να καταστεί 

λιγότερο τοξικό το βίωµά τους. Ενδιαφέρον έχει ότι χωρίς να προωθούµε κάτι τέτοιο, 

έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου η αναφορά τους στην επαφή µε το κέντρο απέτρεψε στο 

να κακοποιηθούν ή να τους ζητήσουν χρήµατα κλπ. Πρόκειται για µια λειτουργία κατά την 

οποία εγγράφουν την παρουσία τους στο κέντρο ως µια αναφορά σε ένα δικό τους όνοµα-

του-πατρός; 
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Στο χώρο λοιπόν του RUA δύνανται να µείνουν για τρεις ώρες την εβδοµάδα και να 

χαλαρώσουν, να συνδιαλλαγούν µε τους εθελοντές αλλά και µεταξύ τους. Κρίνεται 

σηµαντικό το τελευταίο καθώς δεν είναι δεδοµένο κάτι τέτοιο στο πεζοδρόµιο. Άλλωστε 

είναι αφεαυτού σηµαντικό το ότι µπορούν να έρθουν σε επαφή όχι ως συνάδελφοι αλλά ως 

άνθρωποι που µπορεί και να έχουν ορισµένα κοινά σηµεία αναφοράς. Άλλωστε ένα από τα 

προβλήµατα της κοινότητας είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει µια λογική του συλλογικού 

αλλά οµαδοποίηση (πχ βάσει εθνικότητας), µαζοποίηση (πχ παράνοµες πόρνες) ή µοναξιά. 

Στον ίδιο χώρο δίνονται ρούχα, γίνονται υπηρεσίες µακιγιάζ και υπάρχει οµάδα 

καλλιτεχνικών/δηµιουργικής απασχόλησης.  

Πέραν του προφανούς, µπορούµε να σκεφτούµε τη λειτουργία αυτών των δράσεων. Το 

ρούχο είναι ένα εγώ-δέρµα, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να 

επαναπροσδιορίσει το σώµα αλλά και τη σχέση µαζί µας καθώς το επιλέγει η ίδια και 

µπορεί να το πάρει φεύγοντας. Δε δίνονται όµως απεριόριστα ρούχα κάθε φορά, ο στόχος 

µας δεν είναι η φιλανθρωπία αλλά η παροχή ενός holding. Το µακιγιάζ επαναφέρει κάτι 

από το στάδιο του καθρέφτη, επιτρέπει στο υποκείµενο να θεάσει την εικόνα του µε άλλα 

µάτια, ενδεχοµένως δανειζόµενη τα δικά µας και να ταυτιστεί υπό άλλους όρους µε µια 

εικόνα πέραν αυτής του καµµένου-χαρτιού. Πρόκειται για µια υπηρεσία πολύ σηµαντική όχι 

µόνο γιατί εξυπηρετεί στη δουλειά τους: η πιο ανθρώπινη θέαση του εαυτού τους αλλά και 

το ότι µας χρησιµοποιούν προκειµένου να εγκολπώσουν κάτι από το προσχηµατικό του 

γυναικείου, καθίσταται πολλές φορές σηµαντικότερη για τις ίδιες από ό,τι άλλες 

υπηρεσίες. Και εδώ ωστόσο απαιτείται µια λογική εκ µέρους µας η οποία δε θα υπόσχεται 

κάτι που ούτε εµείς δεν είµαστε κάτοχοι: δεν στοχεύουµε σε µια πλήρη αλλαγή αλλά βάσει 

αυτών που θέλουν οι ίδιες να βρούµε έναν κοινό τόπο παρέµβασης. Η απόσταση από µια 

καθαρά µητρική λειτουργία σωµατικής φροντίδας ή µια συµπαιγνία σε επίπεδο 

αποπλάνησης και σαγήνης είναι δύσκολη και απαιτεί συνεχή αναστοχασµό. Η δε 

δραστηριότητα της δηµιουργικής απασχόλησης είναι, όπως αναµένουµε, ένα σηµείο όπου 

πολλές φορές καταπιάνονται ή και καταφεύγουν, µπορούν να είναι µόνες και µαζί µε τα 

άλλα πρόσωπα χωρίς να τους απαιτείται να σχετιστούν, αλλά και να εκφράζονται. Βεβαίως 

δεν ερµηνεύουµε, η τέχνη άλλωστε είναι ερµηνεία, όχι σύµπτωµα. Έχουν υπάρξει στιγµές 

όπου κάποια γυναίκα από το Μπαγκλαντές, για παράδειγµα, που δε γνωρίζει καθόλου 

ελληνικά βρήκε µια θέση εκεί και δηµιούργησε ένα µικρό υφαντό χρησιµοποιώντας την 

τέχνη της πατρίδας της. Κρίνουµε ότι και πάλι αυτή είναι µια στιγµή όπου το υποκείµενο 

µπορεί να εκφράσει κάτι από την ιστορία του, να φέρει κάτι από τη χώρα που έχει αφήσει 

και να το εναποθέσει στο χώρο του RUA. 

Πέραν αυτών, υπάρχουν υπηρεσίες όπου γίνεται ενηµέρωση, συµβουλευτική και εξέταση 

ΣΜΝ ενώ δίνεται η δυνατότητα για ατοµικές συνεδρίες. Εκεί δεν κάνουµε ψυχοθεραπεία. 
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Είναι ωστόσο µια κλινική δουλειά καθώς δίνεται η ευκαιρία, µε αφορµή την ασφάλεια, τις 

ανάγκες και τη χορήγηση προφυλακτικών και καθαρών συριγγών να µιλήσει η γυναίκα 

που µας έχει απευθυνθεί για κάτι από τη δυσφορία της. Στόχος είναι η διαµόρφωση 

αιτήµατος όχι από την πλευρά της αναξιοπαθούσας αλλά του υποκειµένου. Με άλλα λόγια, 

παρά τις εξαιρετικά δύσκολες ιστορίες στις οποίες εκτιθέµεθα, προσπαθούµε να µην 

ηθικολογούµε, να µην µπαίνουµε στη θέση της σωτηρίας µε κάθε τρόπο. Σεβόµενες και 

σεβόµενοι της επιθυµία να µη µιλήσει, να µην ανοιχτεί όποτε εµείς το θέλουµε, 

συνοδεύουµε αυτό που έχει να πει το υποκείµενο υποστηρίζοντας αφενός και 

διευκολύνοντας αφετέρου µε ενηµέρωση και παραποµπές. Η θέση αυτή είναι επίσης πολύ 

κοµβική καθώς καλούµαστε να υλοποιήσουµε και εδώ έναν ρόλο γέφυρας αυτής της 

οριακής θέσης µε τον κοινωνικό δεσµό και τις παροχές του. Αποδεχόµενοι τη µεταβίβασή 

τους, γινόµαστε ένας Άλλος για άτοµα που «έχουν ξεµείνει από Άλλον» και ο οποίος τα 

εγκαλεί να µιλήσουν και να επιθυµήσουν ως υποκείµενα. Σε περιπτώσεις θυµάτων βίας, 

καθόλου σπάνιο φαινόµενο, καταγράφουµε το περιστατικό πέραν της στήριξης, 

προσπαθώντας να προσφέρουµε πέραν της µαρτυρίας και της παρουσίας µας εκεί και µιας 

ιστορικοποίησης του γεγονότος, ένα πρώτο βήµα διαχείρισης. Εν κατακλείδει στην 

πρακτική µας σε αυτό το επίπεδο προσπαθούµε να «αναλάβουµε την πρωτοβουλία της 

µεταβίβασης» ώστε το υποκείµενο, οικειοποιούµενο την οδύνη του απαλλάσσεται από 

µέρος της απόλαυσής του, διανοίγοντας κατά τον τρόπο αυτό το δρόµο στο αίτηµα και την 

επιθυµία. 

Σε µελλοντικά µας σχέδια περιλαµβάνονται νοµική στήριξη και γνωµοδότηση. Αυτό 

συνδέεται µε έναν ακόµα στόχο µας: το όλο εγχείρηµα να περάσει στην κοινότητα. Όχι 

τόσο υπό µια στείρα λογική peer to peer πρακτικής. Έχουµε ήδη εθελοντές και εθελόντριες 

που εργάζονταν ή και εργάζονται στο σεξ αλλά ο στόχος δεν είναι µια συµπαιγνία 

οµαδοποίησης ούτε η προσφορά προτύπων εκ µέρους µας. Το προσωπικό βίωµα µπορεί να 

βοηθήσει ως πηγή κατανόησης αλλά καλούµαστε να µην πέφτουµε στην παγίδα του να 

προσφέρουµε τον εαυτό µας ως πρότυπο ούτε να θεωρείται ότι ένα κοινό βίωµα µας 

εξισώνει, µας µαζοποιεί. Το πέρασµα του κέντρου στην κοινότητα αφορά ακριβώς το ότι 

θεωρούµε ότι ο σκοπός είναι τα άτοµα που εργάζονται στο σεξ να εκφέρουν το δικό τους 

λόγο. Με ανάλογη λογική, γίνονται και προσπάθειες να προωθηθεί αλλαγή του νοµικού 

πλαισίου περί εργασίας στο σεξ, το οποίο καίτοι υπάρχει, καθιστά αδύνατη την εν λόγω 

εργασία νόµιµα. Και πάλι εδώ ο κίνδυνος είναι να  προτείνουµε ερήµην ή ο νόµος να 

λειτουργήσει ως άλλοθι. Ωστόσο σε ένα άλλο πλαίσιο, το άνοιγµα του διαλόγου αλλά και η 

επίκληση του κοινωνικού δεσµού να συνδιαλλαγεί µε το θέµα δίνει και πάλι, ιδανικά 

τουλάχιστον, µια θέση στο υποκείµενο να µιλήσει. 
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Κλείνοντας, θα κάνω µια αναφορά στο ίδιο το πλαίσιο και την οµάδα των ανθρώπων που 

εργαζόµαστε. Όπως και σε κάθε οµάδα, και εδώ είµαστε έκθετες και έκθετοι στα 

επιτελέσµατα της οµάδας, τα οποία ελλοχεύουν τον κίνδυνο δηµιουργίας της πρωτόγονης 

ορδής και δη υπό το κράτος έντονων προβολών και µεταβιβαστικών δυναµικών που 

συνεπάγεται η πρώτη γραµµή ενώπιον ατόµων αποκλεισµένων. Όπως αναφέρει και η 

Benhaim, η κλινική των ορίων εµπλέκει τη δική µας θέση ως υποκείµενα και τη σχέση µας 

µε την απόλαυση. Χωρίς αµφιβολία, τα δυναµικά αυτά ανακινούν την ιστορία µας 

εκλύοντας συναισθήµατα, σκέψεις ή και βάζοντας σε πειρασµό να ταυτιστούµε µε κάποιο 

ιδεώδες (υγείας, σωτηρίας, ορθής πρακτικής κλπ)... Σκοπός είναι να βρισκόµαστε εκεί η 

κάθε µία και ο καθένας µε την υποκειµενικότητά του, προσφέροντας τη δική του άρθρωση 

µέσα από την επιθυµία που την ή τον καθιστά παρούσα και παρόντα. Η οµιλία που 

αρθρώνει κάθε µέλος της οµάδας καθίσταται άλλωστε και ένα µέσο να ενοποιηθεί κάτι από 

το κατακερµατισµένο βίωµα του υποκειµένου, να διαλεκτικοποιηθεί και κατά συνέπεια η 

ιστορία του ανθρώπου για τον οποίο γίνεται λόγος να διασπάσει την ολόφραση του 

καµµένου-χαρτιού. Η απόκτηση µια διόφθαλµης όρασης της λεγόµενης εξωτερικής 

πραγµατικότητας και του ασυνειδήτου, βοηθά στην κατανόηση των ανθρώπων που µας 

απευθύνονται, των δυναµικών της οµάδας αλλά και του εαυτού µας, δίνοντας την ευκαιρία 

να εξελιχθούµε και οι ίδιοι/ες. Είµαστε τυχερές και τυχεροί που σε πείσµα της κρίσης, για 

την οποία τόσα λέγονται, συγκροτούµε έναν κοινωνικό δεσµό ο οποίος µας διδάσκει, µας 

φέρνει σε διάλογο µε ανθρώπους των οποίων ο λόγος δεν ακούγεται και, ευτυχώς, ακόµα 

µας προβληµατίζει. 
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Καλές πρακτικές στο σχολείο 

Νάνσυ Παπαθανασίου*, Ελενα-Ολγα Χρηστίδη** 

* Δρ Κλινικής Ψυχολογίας, διδάσκουσα Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, επιστηµονικά υπεύθυνη Orlando LGBT+  

** Ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, επιστηµονικά υπεύθυνη Orlando LGBT+ 

Μέσα στο µάθηµα και στην αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού µε µαθήτρια-ή 

● Χρήση σωστών αντωνυµιών και ονόµατος.  

● Προσοχή στις έµµεσες διακρίσεις:  

○ γενικές «απόψεις» που εκφράζονται από εκπαιδευτικούς στη διάρκεια του 

µαθήµατος και µπορεί να έχουν οµοφοβικό/τρανσφοβικό υπόβαθρο,  

○ α-ορατότητα ταυτοτήτων (π.χ βιβλία-εγχειρίδια και πώς χρησιµοποιούνται),  

○ χρήση διαφορετικών συµπεριληπτικών παραδειγµάτων και αµφισβήτηση 

στερεοτύπων (π.χ ξεκινάµε από την αµφισβήτηση έµφυλων στερεοτύπων 

και διευρύνουµε κλπ). 

Στο προαύλιο 

● Παρατήρηση συµπεριφορών εκφοβισµού και διακρίσεων µεταξύ παιδιών.  

● Αρχικά υποστήριξη του «θύµατος», ενσυναίσθηση και αναγνώριση ότι αυτό που 

δέχθηκε ήταν διάκριση ή εκφοβισµός.  

● ΔΕΝ του ζητάµε να εκφράζει αλλιώς το φύλο του/προσανατολισµό του, δεν του 

επιρρίπτουµε ευθύνη µε κανέναν τρόπο για τη διάκριση που δέχτηκε.  

● Προσέγγιση του «θύτη» αρχικά ιδιωτικά, χωρίς τιµωρία, για συζήτηση και 

επισήµανση του γιατί αυτό που έκανε συνιστά διάκριση.  

● Βοηθά η δουλειά µε παραδείγµατα, η αναγνώριση ταυτοτήτων ή χαρακτηριστικών 

του θύτη για τα οποία µπορεί ο ίδιος να έχει δεχτεί διάκριση και η δόµηση σταθερής 

σχέσης εµπιστοσύνης µε έναν/µία εκπαιδευτικό ως πρόσωπο αναφοράς,  

● ΔΕΝ το θεωρούµε ένα µεµονωµένο περιστατικό και φροντίζουµε να 

παρακολουθούµε την εξέλιξή του. 

● Θυµόµαστε: το πρώτο -και βασικότερο- βήµα για την αντιµετώπιση των 

οµοφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων είναι η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ τους. 
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Μεταξύ εκπαιδευτικών  

● Ανοίγουµε το θέµα της συµπεριληπτικότητας και της άρσης των διακρίσεων στο 

συµβούλιο των καθηγητών, καλύτερα πριν ακόµα προκύψει κάποιο επείγον 

περιστατικό/συµβάν προς επίλυση.  

○ Π.χ., σχεδιασµός πλάνου «κάνουµε το σχολείο µας ένα ασφαλές µέρος για 

όλες-ους!».  

○ Ορίζουµε ότι στο σχολείο µας θέλουµε να αναγνωρίζουµε κάθε συµπεριφορά 

διάκρισης ή παραβίασης.  

○ Ενηµερώνουµε τα παιδιά και δηµιουργούµε όλες-οι µαζί έναν χάρτη µε 

πιθανές λέξεις, φράσεις και συµπεριφορές που συνιστούν διάκριση.  

○ Μέσα σε αυτές εντάσσουµε µε εύληπτο και ξεκάθαρο τρόπο τα ζητήµατα 

οµοφοβίας και τρανσφοβίας.  

○ Χρησιµοποιούµε αφίσες, ζωγραφιές, κολάζ ως σηµεία αναφοράς στους 

χώρους του σχολείου. 

● Κοµβικά σηµεία:  

○ η επίλυση πρακτικών θεµάτων, όπως η ελεύθερη πρόσβαση στις σωστές 

τουαλέτες, η σωστή καταχώρηση σε µαθήµατα και διαδικασίες που αφορούν 

έµφυλο διαχωρισµό (π.χ γυµναστική, συγκεντρώσεις, επισκέψεις εκτός 

σχολείου κ.α) 

● Ενηµέρωση και διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών από κατάλληλους 

φορείς/υπηρεσίες για την ενηµέρωση και την πιθανή επίλυση συγκρούσεων µεταξύ 

συναδέλφων, καθώς και σε θεσµικά ανώτερα πλαίσια όπου κριθεί απαραίτητο. 

Στη σχέση µε τους γονείς των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών 

● Επαφή µε τους γονείς µε δική µας πρωτοβουλία και διερεύνηση του βαθµού 

συνεργασίας που µπορεί να επιτευχθεί.  

○ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κινούµαστε διερευνητικά και δεν αποκαλύπτουµε στοιχεία για το 

παιδί που µπορεί να µην τα γνωρίζουν οι γονείς 

● Ενηµέρωση και καθοδήγηση (π.χ. Συνήγορος του Παιδιού) για τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις της/του εκπαιδευτικού. 

● Συµβουλευτική παραποµπή των γονιών σε φορείς που µπορούν να προσφέρουν 

ενηµέρωση ή/και ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας.   
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Στη σχέση µε την ευρύτερη κοινότητα 

● Το σχολείο αποτελεί σηµείο συνάντησης της ευρύτερης κοινότητας 

● Οι εκπαιδευτικοί συχνά χρειάζεται να συνδιαλαγούν µε διαφορετικές απόψεις, 

συχνά έντονα πολωµένες 

● Η απάντηση έρχεται µέσα από τις αξίες που το σχολείο έρχεται να προασπίσει: την 

αποδοχή, την αναγνώριση και το σεβασµό της διαφορετικότητας, την δηµιουργία 

ασφαλούς χώρου, όπου όλα τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν το δυναµικό τους. 
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Οµόφυλη γονεϊκότητα: Βασικές θέσεις 

Αναφορά των: Αµερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, Ψυχολογική Εταιρεία της 
Μασσαχουσέτης, Αµερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, Εθνική Εταιρεία των Κοινωνικών 

Λειτουργών (ΗΠΑ), Αµερικάνικη Ιατρική Εταιρεία, και Αµερικάνικη Ακαδηµία Παιδιατρικής. 
(µετάφραση και προσαρµογή στα ελληνικά: Νάνσυ Παπαθανασίου & Έλενα-Όλγα Χρηστίδη) 

 
Οι παράγοντες που έχουν θετική επίδραση στην προσαρµογή των παιδιών δεν 

εξαρτώνται από το φύλο των γονέων 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην προσαρµογή παιδιών και εφήβων είναι οι ίδιοι 

ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισµό των γονέων. Εκατοντάδες µελέτες τα 

τελευταία 30 χρόνια οδηγούν σε συµφωνία για τους παράγοντες που συνδέοντα µε την 

υγιή προσαρµογή των παιδιών και των εφήβων. Οι τρεις πιο σηµαντικοί είναι: (1) η 

ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, (2) η ποιότητα των σχέσεων των σηµαντικών 

ενηλίκων στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου (για παράδειγµα οι σχέσεις ανάµεσα στους 

γονείς) και (3) οι οικονοµικοί και άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του 

εφήβου.  

Δεν υπάρχουν εµπειρικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψη ότι η ταυτόχρονη 

παρουσία ανδρικών και γυναικείων προτύπων προωθεί την προσαρµογή ή την ευζωία 

παιδιών και εφήβων. Οι επαγγελεµατίες ψυχικής υγείας χρησιµοποιούν τον όρο 

”προσαρµογή” για να αναφερθούν σε χαρακτηριστικά που επιτρέππουν στα παιδιά και 

τους εφήβους την καλή λειτουργικότητα στις καθηµερινές τους ζωές. Τα νέα άτοµα που 

είναι καλά προσαρµοσµένα έχουν επαρκείς δεξιότητες που τους επιτρέπουν να έχουν καλές 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, επαρκή λειτουργικότητα στο σχολείο ή/και τον χώρο 

εργασίας, και σταδιακά να δηµιουργούν και να διατηρούν σηµαντικές κοντινές 

διαπροσωπικές σχέσεις. Στον αντίποδα, η κακή προσαρµογή µπορεί να χαρακτηρίζεται 

από προβλήµατα στη συµεριφορά, όπως επιθετική συµπεριφορά ή ελλειµατικές κοινωνικές 

δεξιότητες που δυσχεραίνουν την ικανότητα σχηµατισµού και διατήρησης θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, βασισµένοι σε ευρήµατα ερευνών σε βάθος χρόνου, 

έχουν καταλήξει σε συµφωνία ότι όταν οι σχέσεις γονεών-παιδιών χαρακτηρίζονται από 

ζεστασιά, αγάπη και τρυφερότητα, συναισθηµατική δέσµευση, αξιοπιστία, συνέπεια, 

καθώς και από την κατάλληλη καθοδήγηση και όρια, τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιθανό 

να έχουν θετική προσαρµογή. Τα παιδιά και οι έφηβοι των οποίων οι γονείς παρέχουν 

αγάπη, καθοδήγηση και ασφαλή οικογενειακά περιβάλλοντα είναι πιο πιθανό να 

αναπτύξουν όλο το δυναµικό τους, και αυτό ισχύει εξίσου για τα παιδιά οµόφυλων και 

ετερόφυλων οικογενειών.  
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Βασισµένοι σε αυρήµατα ερευνών, οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας επίσης κατέληξαν σε 

συµφωνία ότι η ποιότητα των σχέσεων ανάµεσα στους συµαντικούς ενήλικες στη ζωή 

παιδιών και εφήβων σχετίζεται µε την προσαρµογή. Όταν οι σχέσεις ανάµεσα στους γονείς 

χαρακτηρίζονται από αγάπη, ζεστασιά, συνεργασία, ασφάλεια και αµοιβαία υποστήριξη, 

παιδιά και έφηβοι είναι πιο πιθανό να έχουν θετική προσαρµογή. Αντίθετα, όταν οι σχέσεις 

ανάµεσα στους γονείς είναι συγκρουσιακές και εχθρικές, είναι πιθανό παιδιά και έφηβοι να 

έχουν λιγότερο καλή προσαρµογή. Αυτές οι συνέφειες είναι εξίσου αληθινές για παιδιά 

οµόφυλων και ετερόφυλων οικογενειών.  

Τέλος, οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη σχέση ανάµεσα στην προσαρµογή παιδιών και 

εφήβων και την πρόσβαση σε οικονοµικούς και άλλους πόρους. Παιδιά και έφηβοι που 

έχουν πρόσβαση σε επαρκείς οικονοµικούς πόρους είναι ποπ πιθανό να ζουν σε πιο 

ασφαλείς γειτονιές, µε µικρότερη περιβαλλοντική µόλυνση και να έχουν καλύτερες 

διατροφικές συνήθειες. Είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν ευκαιρίες για θετική απασχόληση 

µετά το σχολείο, µε αποτέλεσµα να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική και συναισθηµατική 

υποστήριξη από περισσότερα άτοµα. Τα παιδιά µε πρόσβαση σε τέτοιους πόρους είναι πιο 

πιθανό να έχουν θετική προσαρµογή, και αυτό ισχύει εξίσου για παιδιά οµόφυλων και 

ετερόφυλων οικογενειών.  

Εν συντοµία, ακριβώς οι ίδιοι παράγοντες που συνδέονται µε την θετική ανάπτυξη παιδιών 

και εφήβων µε ετερόφυλους γονείς συνδέονται και µε την θετική ανάπτυξη παιδιών και 

εφήβων µε λεσβίες και γκέι γονείς.  

Δεν υπάρχει επιστηµονική βάση που να συνηγορεί ότι οι οι λεσβίες και οι γκέι γονείς 

είναι λιγότερο κατάλληλοι ή ικανοί από τους ετερόφυλόφιλους γονείς ή ότι τα παιδιά 

τους είναι λιγότερο ψυχικά υγιή ή καλά προσαρµοσµένα 

Η επιστηµονική βιβλιογραφία δε στηρίζει την υπόθεση ότι τα ετεροφυλα ζευγάρια είναι 

εγγενώς καλύτεροι γονεία σε σύγκριση µε τα οµόφυλα ζευγάρια, ή ότι τα παιδιά γκέι και 

λεσβιών έχουν χειρότερη προσαρµογή σε σύγκριση µε τα παιδιά ετερφυλόφιλων γονέων. 

Αντίθετα, οι επιστηµονικές έρευνες που έχουν συγκρίνει την προσαρµογή παιδιών γκέι και 

λεσβιών γονέων µε παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων αποδεικνύουν µε συνέπεια ότι τα 

πρώτα είναι εξίσου ικανά, καλά προσαρµοσµένα, και ψυχικά υγιή µε τα δεύτερα.  

Αντίστοιχα, η ανασκόπηση της επιστηµονικής βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι ο σεξυαλικός 

προσανατολισµός των γονέων δεν έχει µετρήσιµες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων 

γονέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική τους προσαρµογή. Δεν 

έχουν βρεθεί διαφορές αναφορικά µε κρίσιµους παράγοντες, όπως η αυτοεκτίµηση, το 

άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήµατα συµπεριφοράς.  
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Κατά συνέπεια, οι ισχυρισµοί ότι τα παιδιά οµοφυλόφιλων γονέων δεν αναπτύσσονται το 

ίδιο καλά σε σχέση µε τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων, δεν βρίσκουν υποστήριξη στην 

επιστηµονική ερευνητική βιβλιογραφία. Αντίθετα, τα επιστηµονικά ευρήµατα συµφωνούν 

στο ότι οι οµοφυλόφιλοι άνθρωποι είναι τόσο κατάλληλοι και ικανοί ως γονείς όσο είναι 

και οι ετεροφυλόφιλοι. Επιπρόσθετα, η εµπειρική έρευνα δεν υποστηρίζει την αντίληψη ότι 

η ανατροφή από οµοφυλόφιλο γονέα επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου του 

παιδιού, ενώ δεν υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα ότι η παρουσία τόσο του αντρικού όσο και 

του γυναικείου προτύπου στο σπίτι προάγει την προσαρµογή και ευεξία παιδιών και 

εφήβων. 

 

Παραποµπές: 

https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/gill.pdf 

April 2013, VOLUME 131 / ISSUE 4 From the American Academy of Pediatrics Technical 

Report Promoting the Well-Being of Children Whose Parents Are Gay or Lesbian Ellen C. 

Perrin, Benjamin S. Siegel, the COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND 

FAMILY HEALTH 

  



72 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ	ΦΎΛΟΥ:ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΆΘΗΜΑ	
 

ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες: Μειονότητα µέσα στη µειονότητα 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Emantes - International Lgbtqia+ Solidarity" 

Από την αρχή της λεγόµενης προσφυγικής κρίσης, το 2015, άρχισε σταδιακά να 

αναγνωρίζεται µία ανοµοιογενής οµάδα προσφύγων που ζει σε συνθήκες διπλής 

αορατότητας, µε διπλές δυσκολίες και πολλαπλές παραβιάσεις: οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες. 

Φτάνουν στην Ευρώπη συνήθως µόνοι και µόνες, κυνηγηµένοι από τις τοπικές κοινωνίες ή 

ακόµα και από τις οικογένειές τους, ταξιδεύοντας µε διαρκή φόβο µήπως γίνει αντιληπτή η 

ταυτότητά τους. 

Μετά τη συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας, οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα και δεν ανήκουν 

σε ευάλωτη οµάδα, παραµένουν εγκλωβισµένοι στα σηµεία πρώτης καταγραφής (Έβρος 

και νησιά) µέχρι να εξεταστεί το αίτηµα ασύλου τους. Λόγω των συχνά σοβαρών κινδύνων 

για τη ζωή τους, στους οποίους είναι εκτεθειµένοι τόσο στις χώρες προέλευσής τους αλλά 

και στην Τουρκία και συχνά στην Ελλάδα, κάποιες οργανώσεις έχουν συµπεριλάβει σε 

προγράµµατά τους υπηρεσίες για ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες, θεωρώντας τους ευάλωτη οµάδα. 

Οµοίως, άτοµα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, είτε ως αλληλέγγυα, είτε ως 

επαγγελµατίες, είτε ως εθελοντές, αναγνωρίζουν την αυξηµένη ευαλωτότητα των ατόµων 

που φέρουν διαφορετικές διασταυρούµενες ταυτότητες που δέχονται στίγµα, παραβίαση 

και περιθωριοποίηση, όπως το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ και πρόσφυγας. Νοµικά, ωστόσο, δεν 

ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες. Έτσι, συνήθως κατά την υποχρεωτική διαµονή τους στα 

σηµεία πρώτης καταγραφής οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες αναγκάζονται να αποκρύπτουν  την 

ταυτότητά τους από φόβο για τη ζωή τους, ενώ έχουµε µαρτυρίες εµπρησµών των σκηνών 

τους, παρενοχλήσεων, ακόµα και βιασµών από άλλους πρόσφυγες εντός των δοµών.  

Εκτός από τα παραπάνω είναι κοινή διαπίστωση ότι δυστυχώς, πολλές φορές, οι ΛΟΑΤΚΙ+ 

πρόσφυγες δεν είναι µόνο θύµατα πολέµου. Συχνά κουβαλούν µία ακόµα ταυτότητα που 

φέρει ακραία βία και κακοποίηση και παραµένει αόρατη ή µη αναγνωρισµένη στις χώρες 

υποδοχής: αυτή του επιζώντα και της επιζώσας βασανιστηρίων. Σε πολλά µέρη του κόσµου 

και στις περισσότερες από τις χώρες προέλευσης των προσφύγων που φτάνουν στην 

Ελλάδα, τα βασανιστήρια για λόγους σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου είναι συνήθης πρακτική της αστυνοµίας, του στρατού και των 

δυνάµεων (κρατικών ή παρακρατικών) που ελέγχουν την εξουσία. Φυσικά, χώρες µε 

νοµοθεσία ποινικοποίησης της οµοφυλοφιλίας ή ευρισκόµενες σε έκρυθµη πολιτική 

κατάσταση είναι αυτές µε τα µαζικότερα κρούσµατα. Ακραία σωµατική και ψυχολογική 

βία, µε τρόπους και µέσα που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, εξευτελισµός, 

«επανορθωτικοί» βιασµοί και σεξουαλική βία κάθε είδους είναι όσα καταγράφονται.  
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Διαδικασία εξέτασης αιτήµατος ασύλου και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

Τόσο στα στάδια προκαταγραφής και καταγραφής όσο και κατά την εξέταση των 

αιτηµάτων ασύλου για την χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, οι ΛΟΑΤΚΙ+ 

πρόσφυγες έχουν βρεθεί αντιµέτωποι µε ανεκπαίδευτους, οµοφοβικούς και τρανσφοβικούς 

αστυνοµικούς και εργαζόµενους στις αρµόδιες υπηρεσίες. Δεχόµαστε καταγγελίες για 

προσβολές και σεξουαλική παρενόχληση από αστυνοµικούς, κακοποιητική µετάφραση της 

ταυτότητας φύλου τους και του σεξουαλικού τους προσανατολισµού από διερµηνείς, 

ακόµα και για εγκλεισµό σε κέντρα κράτησης µε βάση το αποδοθέν βιολογικό φύλο. 

Επιπλέον είναι γνωστό ότι πολύ συχνά, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων που 

παραχωρούν στις υπηρεσίες ασύλου, υπόκεινται σε εξευτελιστικές ερωτήσεις και 

πολλαπλούς τρόπους αµφισβήτησης και παραβίασης του αυτοπροσδιορισµού τους. Με λίγα 

λόγια, αντιµετωπίζουν την αµφισβήτηση σε κάθε βήµα της επιθυµητής διαδικασίας ένταξής 

τους και καλούνται να αποδείξουν τα αυτονόητα: ότι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη 

χώρα τους, ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ+, ή και ότι έχουν βασανιστεί. 

 Το τραύµα ανοίγει ξανά και ξανά και γκρεµίζεται κάθε ιδέα συµπερίληψης, αποδοχής και 

ενδυνάµωσης. Έτσι, οι ΛΟΑΤΚΙ+ προσφυγές συχνά αναγκάζονται να αποκρύπτουν για µία 

ακόµη φορά στοιχεία που θα βοηθούσαν στην ευδοκίµηση του αιτήµατος χορήγησης 

ασύλου, µε αρνητικές συνέπειες στη συνέχιση και την έκβαση του τελευταίου. Κι ενώ η 

οδηγία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι η «εξειδικευµένη κατάρτιση» είναι 

«ζωτικής σηµασίας» και είναι σαφής ότι «η βασική αρχή που διέπει τη διαδικασία 

καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα είναι ο σεβασµός της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας» , µέχρι σήµερα παραµένει καθαρά ζήτηµα τύχης το πώς θα αντιµετωπιστεί 

ένας ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγας από τις αρχές.  

Εγκλωβισµός στην Ελλάδα 

Οι δοµές υποδοχής και τα προγράµµατα στέγασης για πρόσφυγες έχουν σχεδιαστεί µε 

σκοπό να παράσχουν προσωρινή διαµονή σε αιτούντες άσυλο ή διεθνή προστασία. Ο 

αριθµός των τελευταίων υπερβαίνει κατά πολύ τις θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί από τις 

δοµές και οι λίστες αναµονής για ένταξη σε πρόγραµµα στέγασης είναι µεγάλες, µε 

αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι να παραµένουν στο δρόµο ή να αναζητούν στέγη σε 

αυτοοργανωµένες ή άλλες δοµές φιλοξενίας. Να σηµειώσουµε ότι η αναµονή για την 

εξέταση των αιτηµάτων είναι πια πολυετής. 

Από την άλλη, όταν ένα άτοµο αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, χάνει σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα όποιο δικαίωµα είχε ως αιτών άσυλο (στέγη σε επίσηµες δοµές φιλοξενίας, 

οικονοµικό βοήθηµα), καθώς θεωρείται ισότιµος πολίτης, παρόλο που δεν υπάρχει 

περαιτέρω µέριµνα για την ένταξή του στον κοινωνικό κορµό.  
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Έτσι, µακριά από τα ελάχιστα δίκτυα οικείων προσώπων και περιθωριοποιηµένοι εντός του 

προσφυγικού πληθυσµού, οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες βρίσκονται µία ακόµη φορά σε αδιέξοδο, 

µε κίνδυνο να µείνουν στο δρόµο και όσα άλλα µια τέτοια συνθήκη συνεπάγεται. 

Έχουν καταγραφεί ρατσιστικές επιθέσεις από ακραίες οµάδες σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ 

προσφύγων/µεταναστών/µεταναστριών. Μέχρι σήµερα, δεν έχουν καταγραφεί επίσηµα 

δολοφονίες ή αυτοκτονίες. Αυτό που ξέρουµε όµως, είναι ότι τον περασµένο Σεπτέµβριο, 

στο κέντρο της Αθήνας, ένας Έλληνας gay ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οροθετικός 

και drag queen, ο Ζακ Κωστόπουλος/η Zackie Oh, δολοφονήθηκε από Έλληνες πολίτες και 

από αστυνοµικούς, µε ευθύνη και του ΕΚΑΒ.  

Μπροστά σε όλα αυτά, ένα µέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει αναπτύξει αλληλεγγύη για 

τα υποκείµενα ταυτοτήτων που υφίστανται διακρίσεις και αντιστέκεται στις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την καταστολή. Αντίθετα, ένα άλλο ανέχεται (ή και 

επικροτεί) τους αποκλεισµούς και παραµένει προσκολληµένο σε στερεοτυπικές αντιλήψεις 

για τα φύλα και τις σχέσεις µεταξύ τους. Φαίνεται ότι έχουµε ακόµα δρόµο µέχρι να γίνει 

µέρος της νοοτροπίας µας ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός και η ταυτότητα και 

έκφραση φύλου αποτελούν πυρηνικές ταυτότητες του ατόµου κι ότι εξίσου θεµελιώδες 

είναι το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό, την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη έκφραση.  

 

 

 

Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος «Αόρατη Ιστορία: Διαδροµές, βιώµατα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην 

Ελλάδα» σε επιµέλεια των Δηµήτρη Αγγελίδη, Νάνσυς Παπαθανασίου και Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, που 

κυκλοφόρησε µε την Εφηµερίδα των Συντακτών το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου 2019. 
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Καλές πρακτικές: Οι οδηγίες της Αµερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας 

Επιµέλεια-Μετάφραση: Νάνσυ Παπαθανασίου & Έλενα-Όλγα Χρηστίδη 

 

Κατευθυντήριες γραµµές στη πρακτική της ψυχολογίας µε λεσβίες, γκέι και 

αµφιφυλόφιλα άτοµα (Αµερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, 2012) 

Στάσεις απέναντι στην οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλοφιλία 

1. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του στίγµατος (δηλαδή 

της προκατάληψης, των διακρίσεων, και της βίας) και των ποικίλων τρόπων που 

εµφανίζεται στις ζωές των ΛΟΑ ατόµων 

2. Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι ο οµοφυλόφιλος και ο αµφιφυλόφιλος σεξουαλικός 

προσανατολισµός δεν είναι ψυχικές ασθένειες. 

3. Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι η οµοφυλόφιλη έλξη, τα συναισθήµατα και οι 

συµπεριφορές είναι κανονικές διαφοροποιήσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς και 

ότι οι προσπάθειες αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισµού δεν αποδεικνύονται 

αποτελεσµατικές ή ασφαλείς 

4.  Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν πως οι δικές τους απόψεις και 

γνώσεις γύρω από ζητήµατα οµοφυλοφιλίας και αµφιφυλοφιλίας µπορεί να 

σχετίζονται µε την αξιολόγηση και θεραπεία και να αναζητούν συµβουλευτική ή να 

κάνουν κατάλληλες παραποµπές όταν χρειάζεται 

5.  Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις µοναδικές εµπειρίες των 

αµφιφυλόφιλων ατόµων 

6.  Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να διαχωρίζουν θέµατα σεξουαλικού προσανατολισµού 

από αυτά της ταυτότητας φύλου όταν δουλεύουν µε λεσβίες, γκέι και 

αµφιφυλόφιλα άτοµα 

Σχέσεις και οικογένειες 

7. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να έχουν γνώση για και σεβασµό στη σηµαντικότητα των 

σχέσεων των λεσβιών, γκέι και αµφιφυλόφιλων ατόµων 

 8. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να κατανοήσουν τις εµπειρίες και τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι λεσβίες, οι γκέι και τα αµφιφυλόφιλα άτοµα ως γονείς 

 9. Οι ψυχολόγοι  αναγνωρίζουν ότι οι οικογένειες των λεσβιών, γκέι, και 

αµφιφυλόφιλων ατόµων µπορεί να περιλαµβάνουν άτοµα που δεν συνδέονται νοµικά ή 

βιολογικά 
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 10. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να κατανοήσουν τους τρόπους µε τους οποίους ο 

οµοφυλόφιλος ή αµφιφυλόφιλος προσανατολισµός µπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

οικογένεια καταγωγής και τη σχέση του ατόµου µε αυτή 

 Θέµατα Διαφορετικότητας 

11. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που συνδέονται µε τις 

πολλαπλές και συχνά συγκρουόµενες κανονιστικές αξίες και πεποιθήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι λεσβίες, γκέι και τα αµφιφυλόφιλα άτοµα που ανήκουν σε φυλετικές 

και εθνικές µειονοτικές οµάδες 

 12. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τις επιρροές της θρησκείας και της 

πνευµατικότητας στις ζωές των λεσβιών, γκέι και αµφιφυλόφιλων ατόµων 

 13. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να αναγνωρίζουν διαφορές ανάµεσα σε διαφορετικές 

γενιές και ηλικίες των λεσβιών, γκέι και αµφιφυλόφιλων ατόµων 

  14. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να κατανοούν τα ειδικά προβλήµατα και παράγοντες 

επικινδυνότητας που υπάρχουν για τα νέα άτοµα που είναι λεσβίες, γκέι και 

αµφιφυλόφιλα  

 15. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τις ειδικές προκλήσεις που βιώνουν 

οι λεσβίες, γκέι και αµφιφυλόφιλα άτοµα µε σωµατικές, αισθητηριακές, και γνωστικο-

συναισθηµατικές αναπηρίες 

 16. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να κατανοούν τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές και 

τις κοινότητες των λεσβιών, γκέι και αµφιφυλόφιλων ατόµων 

 Οικονοµικά και εργασιακά θέµατα 

17. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τις συνέπειες του κοινωνικό-

οικονοµικού επίπεδου στην ψυχική υγεία των λεσβιών, γκέι και αµφιφυλόφιλων 

ατόµων 

 18. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να κατανοούν τα ειδικά εργασιακά θέµατα που 

αντιµετωπίζουν οι λεσβίες, γκέι και αµφιφυλόφιλα άτοµα. 

 Εκπαίδευση 

19. Οι ψυχολόγοι  προσπαθούν να συµπεριλαµβάνουν θέµατα σχετικά µε τον 

σεξουαλικό προσανατολισµό στην επαγγελµατική εκπαίδευση  

 20. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να αυξάνουν τη γνώση και την κατανόησή τους για 

την οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλοφιλία µέσα από συνεχιζόµενη εκπαίδευση, 

εποπτεία, και επαγγελµατική συµβουλευτική. 



77 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ	ΦΎΛΟΥ:ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΜΆΘΗΜΑ	
 

  

 Έρευνα 

21. Στη χρήση και την διάχυση ερευνών σχετικών µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, 

οι ψυχολόγοι προσπαθούν να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα πλήρως και ακρίβεια, 

καθώς και να λαµβάνουν υπ’όψιν πιθανή λανθασµένη χρήση των ερευνητικών 

ευρηµάτων 

  

Κατευθυντήριες γραµµές στη πρακτική της ψυχολογίας µε τρανς άτοµα και τα άτοµα 

εκτός δίπολου 

Τον Δεκέµβριο 2015, η Αµερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία (APA) δηµοσίευσε µία σειρά 

κατευθυντήριων γραµµών για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα τρανς άτοµα και 

τα άτοµα εκτός δίπολου. Οι βασικοί λόγοι για την έκδοση αυτή είναι το σηµαντικό επίπεδο 

κοινωνικού στίγµατος που αντιµετωπίζουν τα τρανς άτοµα, οι συνεπαγόµενες συνέπειες 

για τη ψυχική υγεία, και ελλιπής εξοικείωση των ψυχολόγων για την παροχή υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, καταφατικής και ενδυναµωτικής για τα τρανς άτοµα. 

1. Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι το φύλο είναι µια µη δυαδική κατασκευή που 

επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόµου 

µπορεί να µην συµφωνεί µε το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση. 

2. Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός είναι διακριτές αλλά σχετιζόµενες έννοιες. 

3. Οι ψυχολόγοι επιζητούν να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η ταυτότητα 

φύλου τέµνεται µε άλλες πολιτισµικές ταυτότητες των τρανς ατόµων. 

4. Οι ψυχολόγοι είναι ενήµεροι για τον τρόπο µε τον οποίο οι στάσεις και οι γνώσεις 

τους για την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου µπορεί να επηρεάσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στα τρανς άτοµα και τις οικογένειες τους. 

5. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν πως το στίγµα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η 

βία επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία των τρανς ατόµων. 

6. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να αναγνωρίζουν την επίδραση των θεσµικών 

εµποδίων στις ζωές των τρανς ατόµων και να βοηθούν στην ανάπτυξη συνθηκών 

θετικών για τα τρανς άτοµα. 
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7. Οι ψυχολόγοι κατανοούν την ανάγκη να προωθήσουν κοινωνική αλλαγή που 

µειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγµατος στην ψυχική υγεία και την ευζωία 

των τρανς ατόµων. 

8. Οι  ψυχολόγοι που δουλεύουν µε νέα άτοµα που εξερευνούν το φύλο ή είναι τρανς 

κατανοούν τις διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων, 

και ότι για κάποια άτοµα η ταυτότητα αυτή µπορεί να αλλάξει.  

9. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοούν τόσο τις ιδιαίτερες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα σε ηλικία τρανς άτοµα όσο και την ψυχική 

ανθεκτικότητα που µπορεί να αναπτύξουν. 

10. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοούν ότι τα θέµατα ψυχικής υγείας µπορεί να 

σχετίζονται ή να µη σχετίζονται µε την ταυτότητα φύλου ενός τρανς ατόµου και 

τις ψυχολογικές επιδράσεις του στρες που βιώνουν ως µειονοτική οµάδα. 

11. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι τα τρανς άτοµα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν 

θετικά αποτελέσµατα στη ζωή τους, όταν έχουν κοινωνική υποστήριξη και 

υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα φύλου τους. 

12. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοούν τις επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές στην 

ταυτότητα και την έκφραση φύλου στις ροµαντικές και σεξουαλικές σχέσεις των 

τρανς ατόµων. 

13. Οι ψυχολόγοι επιζητούν να κατανοήσουν ότι η γονεϊκότητα και ο σχηµατισµός 

οικογένειας στα τρανς άτοµα µπορεί να πάρει πολλές µορφές. 

14. Οι ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι τα δυνατά οφέλη από µία διεπιστηµονική 

προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών προς τα τρανς άτοµα, και προσπαθούν να 

δουλεύουν συνεργατικά. 

15. Οι ψυχολόγοι σέβονται τα δικαιώµατα των τρανς ατόµων που συµµετέχουν σε 

έρευνες και προσπαθούν να παρουσιάζουν ακριβή αποτελέσµατα και να 

αποφεύγουν λανθασµένη χρήση ή παρουσίαση αποτελεσµάτων. 

16. Οι ψυχολόγοι επιζητούν να προετοιµάζουν εκπαιδευόµενους στην ψυχολογία ώστε 

να είναι επαρκείς στη δουλειά τους µε τρανς άτοµα. 

 


