
ειςαγΩγη
γιατι ΥπαΡΧει αΥτο το ΒιΒλιο;

ΥπαΡΧοΥν πολλοι λογοι που έγραψα αυτό το βιβλίο. Όμως, για να εξη-
γήσω γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο για την ομοφυλο-
φιλία, είναι απαραίτητο πρώτα να καταλάβουμε τι είναι ομοφυλοφιλία.

ομοφυλοφιλία, σύμφωνα με τα λεξικά, είναι η ερωτική και συναισθημα-
τική έλξη ενός ανθρώπου για άτομα του ίδιου φύλου. ακούγεται πολύ απλό
και πράγματι θα ήταν σε μια ιδανική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι δεν θα κρι-
νόμασταν και δεν θα ζούσαμε με βάση το ποιον ερωτευόμαστε. επειδή, όμως,
δεν ζούμε σε ιδανικές κοινωνίες, ομοφυλοφιλία είναι πολλά περισσότερα από
μια απλή ερωτική έλξη. είναι μια προσωπική κατάσταση με σημαντικότατες
κοινωνικές προεκτάσεις. το να είσαι γκέι άντρας ή γυναίκα σημαίνει πολλά
περισσότερα από το «απλώς» να ερωτεύεσαι ομόφυλούς σου. από πάρα πο-
λύ μικρή ηλικία, το να είσαι γκέι άντρας ή γυναίκα έχει συνέπειες:

• στο πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου και τη θέση σου στον κόσμο,
• στον τρόπο που σου φέρονται οι άλλοι,
• στην αυτοεκτίμησή σου,
• στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα,
• στις επιλογές και τις ευκαιρίες που έχεις στη διάθεσή σου,
• στην ψυχική και σωματική σου υγεία,
• στον τρόπο που δομείς τη ζωή σου.

η ομοφυλοφιλία με τη στενή έννοια της ομόφυλης ερωτικής έλξης και πράξης
δεν είναι προβληματική αυτή καθαυτή. Ωστόσο, ο τρόπος που αντιμετωπίζε-
ται από την κοινωνία πολύ συχνά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους γκέι
άντρες και τις γκέι γυναίκες. με αυτά τα προβλήματα –και την αντιμετώπισή
τους– ασχολείται το παρόν βιβλίο, καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός
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διαδραματίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή των ομοφυλόφιλων σε σύγκρι-
ση με τη ζωή των ετεροφυλόφιλων, όπως θα δούμε αναλυτικά.

Υπάρχει πολλή βία εναντίον των γκέι αντρών και γυναικών. Υπάρχουν
γκέι που καταστρέφονται από γονείς που είναι απλώς αδαείς ή ανυπέρβλητα
εγωκεντρικοί· γκέι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται ή αυτοκτονούν, επειδή
δεν αντέχουν την ψυχολογική βία και τον κοινωνικό εξοστρακισμό· γκέι που
καταλήγουν να εμφανίσουν ψυχοπαθολογία εξαιτίας της εξουθενωτικής πίε-
σης που τους ασκείται.

Ως ψυχοθεραπευτής, ακτιβιστής αλλά και γκέι άντρας έχω έρθει σε επα-
φή με εκατοντάδες τραυματισμένους ανθρώπους: γκέι άντρες και γυναίκες
με εκμηδενισμένη αυτοπεποίθηση, με τάσεις αυτοϋπονόμευσης ή αυτοκατα-
στροφής, ανθρώπους φοβισμένους και δυστυχισμένους, οι οποίοι έχουν πει-
στεί ότι το να είσαι γκέι αναπόφευκτα συνεπάγεται δυστυχία, μοναξιά, κοι-
νωνική απομόνωση, άθλιες ή ανύπαρκτες προσωπικές σχέσεις, μια ζωή λι-
γότερο φυσιολογική. το βιβλίο το έγραψα γι’ αυτούς.

Ήμουν κι εγώ ένας τέτοιος φοβισμένος, ντροπιασμένος άνθρωπος. Όπως
πάρα πολλοί γκέι άντρες και γυναίκες, μεγάλωσα με μηνύματα ότι πρέπει
να ντρέπομαι για την ομοφυλοφιλία μου, να την κρύβω και να μην περιμένω
πολλά από τη ζωή. το πιθανότερο ήταν να έβρισκα άσχημο τέλος, όπως όλοι
οι γκέι. Δυστυχώς, αυτό ισχύει.

εάν πιάσεις έναν άνθρωπο από μικρό και τον πείσεις ότι είναι ανώμα-
λος και άρα είναι αναμενόμενο να είναι δυστυχισμένος και απομονωμένος,
το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξει δυστυχισμένος και απομονωμένος –
μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή. πολλοί γκέι γινόμαστε προβλη-
ματικοί, ακοινώνητοι και αυτοκαταστροφικοί επειδή έτσι μας έχουν προ-
γραμματίσει. αυτές τις οδηγίες μας έχουν δώσει – και μάλιστα παρουσιά-
ζοντάς τες ως αυτονόητες, αναπότρεπτες αλήθειες. μια καταδίκη.

Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό τον φαύλο κύκλο; ναι! είναι
στο χέρι μας να αμφισβητήσουμε τις «αλήθειες» που μας σερβίρονται για το
τι σημαίνει να είμαστε γκέι και τι μας επιφυλάσσει η ζωή ως γκέι και να δη-
μιουργήσουμε τη ζωή μας με βάση τη δική μας αλήθεια. Ωστόσο, για να αρχί-
σουμε να βλέπουμε και να ζούμε την ομοφυλοφιλία με έναν καινούριο τρό-
πο πρέπει πρώτα να γκρεμίσουμε τον παλιό. απαραίτητο βήμα σε αυτή τη
διαδικασία είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός αυ-
τοϋπονόμευσης και η καταπίεση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

το να είμαστε γκέι δεν είναι καταδίκη – κάθε άλλο μάλιστα. Υπάρχουν
οφέλη στο να είμαστε γκέι, τα οποία θα εξετάσουμε σε αυτό το βιβλίο. Όμως
για να φτάσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα οφέλη, πρέπει πρώτα να επιτρέ-
ψουμε στον εαυτό μας να ζήσουμε – όχι μόνο να επιβιώνουμε κουτσά στρα-
βά ως γκέι, αλλά να ζήσουμε πραγματικά, ολοκληρωμένα, ελεύθερα. είναι
εφικτό να το καταφέρουμε αυτό.



15ειςαγΩγη

αυτό το βιβλίο καταπιάνεται με τα εξής ζητήματα, που προβληματίζουν
όλους τους γκέι ανθρώπους:

• πώς συνειδητοποιούμε ότι μας αρέσει το ίδιο φύλο;
• η ομοερωτική έλξη σημαίνει ότι είμαστε γκέι;
• τι κάνουμε με αυτή τη συνειδητοποίηση;
• πώς, γιατί και πότε το λέμε στους γύρω μας; πότε δεν το λέμε;
• πώς αντιμετωπίζουμε την απαξίωση, τη βία ή την απομόνωση από τον

περίγυρό μας ή από άλλους γκέι;
• πώς διαχειριζόμαστε την προκρούστεια κλίνη της αρρενωπότητας και

της θηλυπρέπειας;
• πώς επουλώνουμε τα τραύματα που έχουμε υποστεί μεγαλώνοντας ως

γκέι;
• πώς αποκτούμε την αυτοπεποίθηση που μας έχουν στερήσει;
• πώς αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά στερεότυπα που κυκλοφορούν για

μας;
• πώς φέρνουμε βόλτα τις πιέσεις που μας ασκούνται για να γίνουμε όπως

μας θέλουν;
• πώς διεκδικούμε έναν χώρο για να υπάρχουμε;
• πώς θα καταφέρουμε να πάψουμε να ντρεπόμαστε όχι μόνο στη θεω-

ρία αλλά και στην πράξη;
• πώς αντιμετωπίζουμε τις σεξουαλικές δυσκολίες, όπως οι ρόλοι, οι γνω-

ριμίες, το ψωνιστήρι;
• πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή συντροφική σχέση;

Τι δεν είναι αυτό το βιβλίο;

αυτό το βιβλίο δεν σκοπεύει να δώσει οδηγίες ή συνταγές για το πώς πρέπει
να ζει τη ζωή του ένα γκέι άτομο. είμαστε όλοι μας διαφορετικοί άνθρωποι,
που καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε σε διαφορετικές συνθήκες καθημερι-
νότητας. Ως εκ τούτου, τυχόν γενικευτικές οδηγίες δεν γίνεται να βρίσκουν
εφαρμογή σε όλους-ες μας, καθώς θα ήταν υπερβολικά απλουστευτικές.

το βιβλίο αυτό δεν προσπαθεί να κατευθύνει αλλά να εξετάσει και να
φωτίσει το βίωμα της ομοφυλοφιλίας, ώστε τα γκέι άτομα να μπορέσουν να
προσεγγίσουν το τι έχουν ζήσει αλλά και το πώς μπορούν να ζήσουν από δω
και πέρα χωρίς κόμπλεξ, ντροπή και αυτοπεριορισμούς.
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Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο;
Έγραψα αυτό το βιβλίο πρωτίστως με στόχο να βοηθήσω τους γκέι άντρες
να επεξεργαστούν τα ψυχολογικά τραύματα που τους δημιουργεί η κοινω-
νία, ώστε να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στη ζωή τους. Και οι λεσβίες; Δεν
τις αφορά το παρόν βιβλίο;

παρότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στις γκέι γυναίκες
και τους γκέι άντρες, υπάρχουν επίσης πολλές σημαντικές διαφορές στο πώς
βιώνουμε την ομοφυλοφιλία μας. ιστορικά, η γυναικεία ομοφυλοφιλία αντι-
μετωπίζεται διαφορετικά από την κοινωνία, λόγω της πατριαρχικής κατα-
πίεσης και για τον λόγο αυτό αξίζει να της αφιερωθεί ένας ολόκληρος τόμος
αποκλειστικά. Ωστόσο, παρότι εστιάζω κυρίως στους γκέι άντρες και την αν-
δρική ομοφυλοφιλία, μεγάλο μέρος του παρόντος έργου ισχύει και για τη γυ-
ναικεία ομοφυλοφιλία και γι’ αυτό συμπεριλαμβάνω και βιώματα λεσβιών. 

το βιβλίο αυτό απευθύνεται επίσης σε γονείς που γνωρίζουν ή υποψιά-
ζονται ότι το παιδί τους είναι γκέι και θέλουν να κατανοήσουν τι αντιμετω-
πίζει, πώς να του συμπαρασταθούν, αλλά και πώς να επεξεργαστούν τα δι-
κά τους συναισθήματα και τις τυχόν δυσκολίες.

απευθύνεται, επίσης, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι-ες
χρειάζονται εξειδικευμένες πληροφορίες για τους γκέι θεραπευόμενούς τους,
ώστε να τους συμπαρασταθούν πιο ολοκληρωμένα και ενημερωμένα. ειδι-
κά στην ελλάδα, όπου η εκπαίδευση σε θέματα ομοφυλοφιλίας παραμένει
τραγικά ελλιπής, πολύ συχνά οι ψυχοθεραπευτές έχουν άγνοια και προκατα-
λήψεις, με αποτέλεσμα να γίνονται βλαβεροί προς τους γκέι πελάτες τους.

εξίσου χρήσιμο θα φανεί το βιβλίο στους παιδαγωγούς όλων των βαθ-
μίδων, οι οποίοι συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν γκέι παιδιά στο σχο-
λείο χωρίς καμία προετοιμασία από τις σπουδές τους.

τέλος, το βιβλίο αυτό απευθύνεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους
που θέλουν να κατανοήσουν τι βιώνουν οι γκέι άντρες και γυναίκες και πώς
μπορούν να τους βοηθήσουν ή, έστω, να μην τους βλάψουν.

το Όταν η αγάπη τολμά να πει το όνομά της είναι ένα βιβλίο που μπορεί
να διαβαστεί από την αρχή μέχρι το τέλος ή κατά κεφάλαια. γράφτηκε με
τρόπο ώστε ο αναγνώστης και η αναγνώστρια να μπορούν να πηγαίνουν στις
πληροφορίες που αναζητούν άμεσα, π.χ. κάμινγκ άουτ σε γονείς, ψυχοθερα-
πεία ή στερεότυπα. ςτις παραπομπές διατίθεται η βιβλιογραφία για όσες
και όσους επιθυμούν να διαβάσουν περισσότερα για κάθε θέμα που τους εν-
διαφέρει.



17ε ιςαγΩγη

Ποιος είμαι εγώ;
το βιβλίο αυτό βασίζεται πρωτίστως στην πολυετή πείρα μου ως ψυχοθερα-
πευτής και σύμβουλος ψυχικής υγείας (από το 2006) και τους εκατοντάδες
γκέι άντρες και γυναίκες με τους οποίους έχω συνεργαστεί ψυχοθεραπευ-
τικά όλα αυτά τα χρόνια. το 2008 ξεκίνησα, για πρώτη φορά στην ελλάδα,
ομάδες αυτογνωσίας για γκέι άντρες, στις οποίες έχουν συμμετάσχει πάνω
από 185 γκέι άντρες. επίσης, αντλεί σημαντικά στοιχεία από τις προσωπι-
κές μαρτυρίες γκέι αντρών και γυναικών του κύκλου μου και από τις μαρ-
τυρίες αναγνωστών του λοατ+ περιοδικού 10percent.gr. οι ιστορίες αυτών
των αντρών και γυναικών αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη γνώσης για
το πώς βιώνεται η ομοφυλοφιλία στην ελλάδα στην εποχή μας.

το βιβλίο αυτό επίσης βασίζεται σε έναν πλούσιο όγκο επιστημονικών
ερευνών και μελετών που έχει συγκεντρωθεί από τη δεκαετία του 1970 και
εξής, χάρη στην οποία έχουν καταρριφθεί πολλές αντιεπιστημονικές θεω-
ρίες, μύθοι και ανυπόστατες δοξασίες για το τι είναι ομοφυλοφιλία και πού
οφείλεται.

τέλος, αυτό το βιβλίο βασίζεται και στη δική μου προσωπική πείρα ως
γκέι άντρας· συμπεριλαμβάνω και τα δικά μου βιώματα, δηλαδή δεν κατα-
πιάνομαι με το θέμα της ομοφυλοφιλίας μόνο θεωρητικά, αλλά και βιωμα-
τικά, χωρίς φυσικά να διατείνομαι ότι η δική μου προσωπική εμπειρία έχει
καθολική ισχύ.

Δυο λόγια για τις λέξεις
οι λέξεις δεν είναι ποτέ μόνο λέξεις. Διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμ-
βανόμαστε και νοηματοδοτούμε τον κόσμο. η σημασία τους και ο τρόπος που
τις χρησιμοποιούμε μας επηρεάζει ψυχολογικά. η γλώσσα δεν είναι αθώα.
περνάει μηνύματα, κατασκευάζει συνειδήσεις και ποιεί ήθη. Έτσι λοιπόν, το
ποιες λέξεις επέλεξα να χρησιμοποιήσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου
ήταν θέμα σοβαρό.

ομοφυλόφιλος; γκέι; αδερφή; πούστης; Κουήρ; ποια λέξη είναι κατάλ-
ληλη για να αυτοπροσδιοριστούμε; Υπάρχει λέξη που να ταιριάζει σε όλους
μας; Κάποιες από αυτές τις λέξεις κουβαλάνε πολλή βία και ψυχικό πόνο·
οι επιπτώσεις των κακοποιητικών λέξεων και το πώς μπορούμε να εξουδε-
τερώσουμε το δηλητήριό τους είναι αντικείμενο του Κεφαλαίου 17.

ςτο βιβλίο αυτό επέλεξα να χρησιμοποιήσω κατά κύριο λόγο τη λέξη
«γκέι», για να σηματοδοτήσω τόσο τον ομοφυλόφιλο άντρα όσο και την ομο-
φυλόφιλη γυναίκα (αν και επίσης χρησιμοποιώ τη λέξη «λεσβία»). Υπάρχουν
ομοφυλόφιλοι που αποκηρύσσουν τη λέξη «γκέι» επειδή είναι ξένης προέ-
λευσης ή επειδή τη θεωρούν μοδάτη, ανούσια ή, πάλι, υπερβολικά περιορι-
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στική. παρομοίως, αρκετές λεσβίες δεν δέχονται ότι η λέξη «γκέι γυναίκα»
τις εκφράζει και προτιμούν τη λέξη «λεσβία», «ομοφυλόφιλη» ή ακόμα και
«γυναίκα που αγαπάει γυναίκες». ταυτόχρονα, υπάρχουν γκέι άντρες και
γυναίκες που προτιμούν τη λέξη «γκέι» και αποκηρύσσουν τη λέξη «ομο-
φυλόφιλος» είτε ως ψυχρή, ψυχιατρική ταμπέλα είτε ως άνωθεν επιβεβλη-
μένο όρο που μας αντικειμενοποιεί και μας κακοποιεί, σε αντιδιαστολή με τη
λέξη «γκέι», που έχει ξεπηδήσει αβίαστα μέσα από τους κόλπους της γκέι
κοινότητας (αν μη τι άλλο στις αγγλόφωνες χώρες). είναι μια λέξη «καθα-
ρή», που δεν έχει βρωμιστεί με βία – επιστημονική, θρησκευτική, κοινωνική
κ.ο.κ. τείνω να συμφωνήσω με αυτή την άποψη.

για τους λόγους που εξηγώ στο Κεφάλαιο 17, δεν χρησιμοποιώ τις λέ-
ξεις «πούστης», «αδερφή» στο έργο αυτό. παρομοίως, ο όρος κουήρ (βλ.
Κεφάλαιο 2) δεν αναφέρεται αποκλειστικά στον σεξουαλικό προσανατολι-
σμό, οπότε δεν θα ταίριαζε στο συγκεκριμένο βιβλίο.

επίσης, δυο λόγια για το γένος. ο «κανόνας» της ελληνικής γραμματι-
κής προστάζει ότι το αρσενικό γένος συμπεριλαμβάνει το θηλυκό, δηλαδή
όταν λέμε «κάποιοι διαβάζουν αυτή την πρόταση και διαφωνούν», το «κά-
ποιοι» συμπεριλαμβάνει και τους άντρες και τις γυναίκες. αυτός ο αυθαί-
ρετος κανόνας φτιάχτηκε από άντρες, αποκλείοντας τις γυναίκες. πώς ξε-
περνάμε αυτό τον σκόπελο, χωρίς το κείμενο να χαντακωθεί σε ένα ακατα-
λαβίστικο χάος από «τον/την», «τις/τους», «νέες-ους ομοφυλόφιλες-ους»; ςε
άλλες γλώσσες που επίσης προσδιορίζουν το γραμματικό γένος, κάποιοι-ες
συγγραφείς παρακάμπτουν αυτό το εμπόδιο, επιλέγοντας να χρησιμοποιούν
πότε το αρσενικό, πότε το θηλυκό γένος για να εννοήσουν και τα δύο. Δηλα-
δή: οι αναγνώστριες αυτού του βιβλίου πρέπει να καταλάβουν πως, όταν λέ-
με «αναγνώστριες», εννοούμε και τους αναγνώστες.

παρότι αυτή η άποψη με βρίσκει σύμφωνο, έχω επίγνωση ότι εμποδίζει
την κατανόηση σε ανυπέρβλητο, ορισμένες φορές, βαθμό. Κατά συνέπεια,
έχω επιλέξει διάφορους τρόπους για να συμπεριλάβω και τα δύο φύλα: πό-
τε την άβολη διπλή αναφορά (π.χ. τους/τις), πότε μόνο το θηλυκό ως δηλω-
τικό και των δύο γενών (π.χ. ορισμένες ψυχοθεραπεύτριες), πότε μόνο το
αρσενικό (π.χ. οι νέοι).

τέλος, είναι συνειδητή μου επιλογή σε αυτό το βιβλίο να χρησιμοποιώ
απλά, καθημερινά ελληνικά, δηλαδή προφορικό λόγο και όχι τους πιο κλα-
σικούς γραμματικούς τύπους και την πιο επίσημη γλώσσα που συνηθίζεται
στα επιστημονικά βιβλία της χώρας μας. Ένα βιβλίο μπορεί να είναι σοβα-
ρό, εμπεριστατωμένο και επιστημονικά άρτιο, χωρίς να είναι σοβαροφανές.
Θεωρώ ότι η γλωσσική αμεσότητα και ο καθημερινός λόγος συμβάλλουν
στην κατανόηση.



1.

τι ςημαινει «ειμαι γΚεΪ»;

πεΡα από τον προφανή ορισμό του λεξικού –ένας άντρας που ερωτεύε-
ται άλλους άντρες ή/και κάνει σεξ με αυτούς– ας σκεφτούμε λίγο τι μας
έρχεται στον νου αυτόματα όταν λέμε γκέι. ποιες εικόνες; τι χαρακτη-
ρισμοί; ποια επίθετα; ςκεφτείτε για λίγο και φτιάξτε μια πρόχειρη λί-
στα. γράψτε όλα όσα σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τους γκέι,
τους ομοφυλόφιλους, τις αδερφές, τους πούστηδες, χωρίς απαραίτητα
να συμφωνείτε προσωπικά με τα όσα σας έρχονται στο μυαλό – αντιθέ-
τως, μπορεί να διαφωνείτε κάθετα.

Έχω θέσει αυτή την ερώτηση σε κάθε ομάδα αυτογνωσίας για γκέι
άντρες που οργανώνω από το 2008. Και οι 185 άντρες που έχουν συμμε-
τάσχει στις ομάδες, έχουν καταλήξει σε παρόμοια επίθετα και χαρακτη-
ρισμούς. τις περισσότερες φορές, οι ίδιοι δεν συμφωνούν με όλους αυ-
τούς τους χαρακτηρισμούς, αλλά επιβεβαιώνουν ότι είναι ευρέως διαδε-
δομένοι και πολύς κόσμος πιστεύει ότι ισχύουν για όλους τους γκέι, με
ελάχιστες εξαιρέσεις. οι λίστες που έχουν φτιάξει περιλαμβάνουν τα εξής
επίθετα:
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τι «ειναι» οι γΚεΪ αντΡες;

οι παραπάνω χαρακτηρισμοί είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνι-
κά στερεότυπα για τους γκέι άντρες. ςτερεότυπα ονομάζουμε τις γενι-
κευτικές, τυποποιημένες αντιλήψεις ή εικόνες που έχει η κοινωνία για μια
ομάδα ανθρώπων και για το πώς αναμένεται ότι η εξής ομάδα συμπερι-
φέρεται. τα στερεότυπα –οι ταμπέλες όπως τις λέμε στην καθομιλου-

καταδικασμένοι 
στη μοναξιά υπερκαταναλωτικοί ευαίσθητοι 

καταδικασμένοι 
στη δυστυχία καρικατούρες γυναίκας συναισθηματικοί 

υπερσεξουαλικοί νευρωτικοί με καλό γούστο 

σεξομανείς υστερικοί με πολύ χιούμορ 

γεμάτοι αρρώστιες κομπλεξικοί ενδιαφέρονται για μόδα 

περιθωριοποιημένοι κουτσομπόληδες κουλτουριάρηδες 

ύπουλοι (κάνουν 
πουστιές) αδύναμοι προοδευτικοί 

ανήθικοι κακοί οδηγοί πρωτοποριακοί 

ανώμαλοι δεν πιάνουν τα χέρια τους χαρούμενοι 

θηλυπρεπείς ανίκανοι για σχέσεις δημιουργικοί 

επιφανειακοί ανήκουν σε κυκλώματα με καλλιτεχνική φύση 

εγωκεντρικοί γκετοποιημένοι πετυχημένοι 

νάρκισσοι φοβητσιάρηδες καριερίστες 

φιλάρεσκοι μισογύνηδες νοικοκύρηδες 

ωραιοπαθείς ανισόρροποι καλοί μάγειροι 

παιδεραστές διεφθαρμένοι ρομαντικοί 

με ψυχολογικά 
προβλήματα διεστραμμένοι χαριτωμένοι 

ψυχασθενείς κακιασμένοι χαρισματικοί 

φτερά και πούπουλα δειλοί μορφωμένοι 

φοβητσιάρηδες άπιστοι δικτυωμένοι 



211. τι ςημαινει «ειμαι γΚεΪ»;

μένη– δεν είναι μια αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας,
ακόμα και αν ορισμένες φορές ορισμένα από αυτά μοιάζουν να ισχύουν
για κάποια μέλη της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδας. τα στερεότυπα
προκύπτουν από τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. τα
στερεότυπα είναι αναπόφευκτα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.

ςτον συλλογικό ψυχισμό, η έννοια του ομοφυλόφιλου άντρα ταυτί-
ζεται με όλες αυτές τις αρνητικές ταμπέλες που αναφέρονται παραπάνω.
είναι οι λεγόμενες συμπαραδηλώσεις της λέξης «γκέι», δηλαδή οι συ-
νειρμοί που κάνουμε με βάση τα όσα έχουμε διδαχτεί μέσα στην κουλ-
τούρα μας. οι συνέπειες αυτών των στερεοτύπων για τους γκέι είναι κα-
ταστροφικές.

ομοφυλοφιλία, συνεπώς, δεν είναι απλώς η ομοερωτική έλξη ή το
ομόφυλο σεξ, όπως ορίζει το λεξικό. ομοφυλοφιλία, διδασκόμαστε, είναι
όλα τα παραπάνω αρνητικά επίθετα (και τα ελάχιστα θετικά). από πο-
λύ μικρά παιδιά, μόλις αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας,
αρχίζουμε να εμποτιζόμαστε με τις στερεοτυπικές πεποιθήσεις της πα-
ραπάνω λίστας. Διδασκόμαστε αυτά τα στερεότυπα είτε άμεσα (από αυ-
τά που μας λένε οι γονείς μας, οι δασκάλες μας, ο περίγυρός μας, αυτά
που ακούμε στον δρόμο, στα λεωφορεία) είτε έμμεσα (μέσω των μμε,
των ταινιών, των σειρών, του διαδικτύου κ.λπ.). μεγαλώνουμε σε μια κοι-
νωνία που μας διδάσκει από τα γεννοφάσκια μας ότι γκέι ισούται με κά-
τι πολύ κακό, κάτι άρρωστο, διεφθαρμένο, καταδικασμένο στη μοναξιά
και τη δυστυχία. Κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε και άρα να το
κρύβουμε από τους πάντες πάση θυσία, γιατί αν αποκαλυφθεί, μας περι-
μένει τεράστια ντροπή, κοροϊδίες, απομόνωση ή ακόμη και βία.

Όλοι οι γκέι άντρες με τους οποίους έχω δουλέψει ψυχοθεραπευτικά
αλλά και όλοι οι γκέι άντρες τους οποίους γνωρίζω κοινωνικά αναγνω-
ρίζουμε αυτά τα στερεότυπα, αφού τα μάθαμε από μικρή ηλικία, έμμε-
σα και άμεσα. Και όλους μα όλους μας τρομοκρατούσαν!

Γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα;

Όπως είπαμε, στερεότυπα είναι μια σειρά από τυποποιημένες αντιλήψεις
ή εικόνες που έχουμε σχηματίσει ως κοινωνία για κάθε ομάδα ανθρώ-
πων. τι είναι όμως πραγματικά τα στερεότυπα; είναι νοητικοί μηχανι-
σμοί για την εξοικονόμηση νοητικής ενέργειας, οι οποίοι επιτελούν μια
πολύ σημαντική γνωσιακή λειτουργία: κάνουν πιο απλή και εύκολη την
επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας
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και μας επιτρέπουν να αντιδρούμε ταχύτερα στα ερεθίσματα που δεχό-
μαστε (Hilton & von Hippel, 1996).

τα στερεότυπα μας βοηθούν να επεξεργαζόμαστε ευκολότερα και
ταχύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας, κα-
θώς μας επιτρέπουν να βασιζόμαστε σε ήδη αποθηκευμένες γνώσεις αντί
να αναγκαζόμαστε να επεξεργαστούμε σε βάθος τις νέες πληροφορίες.
«ξέρω» πώς φέρονται οι γκέι/γυναίκες/άντρες/τσιγγάνοι/γερμανοί και
αντιδρώ ανάλογα, χωρίς να χρειαστεί να μπω σε πρόσθετο κόπο.

πλήθος ερευνών έχουν αποδείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος πά-
ντα λειτουργεί γενικευτικά και στερεοτυπικά, ειδικά σε περιστάσεις όπου
αναγκαζόμαστε να δαπανήσουμε ενέργεια – γνωσιακά ή συναισθηματι-
κά. Καθώς ερχόμαστε σε επαφή με υπερβολικά μεγάλο πλήθος πληροφο-
ριών στην καθημερινότητά μας, αναγκαζόμαστε να απλοποιήσουμε το
κοινωνικό μας περιβάλλον με κάποιο τρόπο· έτσι λοιπόν, για λόγους γνω-
σιακής οικονομίας, ο εγκέφαλός μας ταξινομεί τους ανθρώπους σε κοι-
νωνικές ομάδες, για τις οποίες δημιουργούμε γενικευμένες (στερεοτυπι-
κές) αντιλήψεις και αντιδρούμε με βάση αυτές τις αντιλήψεις αντί να κο-
πιάσουμε να εξατομικεύσουμε το κάθε άτομο που έχουμε απέναντί μας
– δηλαδή να το δούμε ως μονάδα και όχι ως ομάδα. ςτις περισσότερες
κοινωνικές συναναστροφές μας, σπάνια χρειάζεται να προβούμε σε πο-
λυσύνθετη ανάλυση των άλλων ανθρώπων. Χάρη στα στερεότυπα αντι-
λαμβανόμαστε τους άλλους γενικευτικά (αν και συχνά εσφαλμένα) με
ελάχιστο γνωσιακό κόστος. 

αυτό το τσουβάλιασμα είναι άδικο αλλά πολύ εξυπηρετικό. ςτις κα-
θημερινές μας αλληλεπιδράσεις, όταν συναντάμε έναν άνθρωπο που πλη-
ροί κάποια βασικά κριτήρια για να τον εντάξουμε σε μια κατηγορία (γριά,
ιταλό, μπάτσο, ταξιτζού, κομμωτή, δικηγόρο), δεν χρειάζεται να σπατα-
λήσουμε χρόνο και ενέργεια για να τον δούμε εξατομικευμένα ως ξεχω-
ριστό άτομο, με τη δική του προσωπικότητα, αλλά τον αντιμετωπίζουμε
με βάση τη στερεοτυπική εικόνα που έχουμε σχηματίσει ως κοινωνία για
αυτή την κοινωνική ομάδα.

λίστες με στερεοτυπικές ταμπέλες διαθέτουμε για τις περισσότε-
ρες κοινωνικές ομάδες. «ξέρουμε» πώς «είναι» οι κομμώτριες (χαμηλού
μορφωτικού επίπεδου, επιπόλαιες, ξανθιές), οι ςουηδοί (ξανθοί, ερωτικά
απελευθερωμένοι/ασύδοτοι, ξενέρωτοι, χωρίς πάθος), οι ταξιτζήδες (αγε-
νείς, βρώμικοι, άτιμοι), οι γυναίκες (συναισθηματικές, κακές οδηγοί, υπε-
ρευαίσθητες), οι γέροι (συντηρητικοί, κλειστόμυαλοι, δεν κάνουν σεξ)
κ.ο.κ. Έχουμε ήδη εκ των προτέρων μια γενική ιδέα για το πώς είναι οι
αλβανοί, οι Κηφισιώτες, οι γυναίκες, οι έφηβοι, οι Κρητικοί, οι λογίστριες,
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τα μοντέλα, οι μποντιμπιλντεράδες κ.ο.κ. ςε κάθε ομάδα αποδίδουμε κά-
ποια σταθερά, γενικά χαρακτηριστικά και έτσι όταν έχουμε απέναντί
μας ένα άτομο από την εκάστοτε ομάδα, το αντιμετωπίζουμε με βάση
αυτή τη γενικευτική ταξινόμηση επειδή συνήθως υπεραρκεί, όσο αβάσι-
μη ή άδικη κι αν είναι.

Όμως τα στερεότυπα δεν είναι απλώς άδικα – είναι βλαβερά, καθώς
διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι στην εκάστοτε
ομάδα πληθυσμού. μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, πολύ
συχνά δεν έχουμε καν συνείδηση ότι βασιζόμαστε σε στερεοτυπικές αντι-
λήψεις στις συναναστροφές μας με άλλους ανθρώπους – το κάνουμε αυ-
τόματα, σε υποσυνείδητο επίπεδο. είναι δε πιθανότερο να προβούμε σε
στερεοτυπική αξιολόγηση ενός ατόμου χωρίς να το αντιληφθούμε όταν
ταυτόχρονα είμαστε φορτισμένοι συναισθηματικά ή επιβαρυμένοι γνω-
σιακά – π.χ. είμαστε λυπημένοι ή ταραγμένοι, λύνουμε ένα μαθηματικό
πρόβλημα, κάνουμε μια περίπλοκη εργασία κ.λπ. (Diekman & Eagly, 2000).

η γενικευτική ταξινόμηση του περιβάλλοντός μας σε στερεοτυπικές
κατηγορίες είναι αναπόφευκτη για τον άνθρωπο, καθώς έτσι λειτουργεί
ο εγκέφαλός μας. είμαστε απρόθυμοι να εξατομικεύσουμε τους άλλους
ανθρώπους που γνωρίζουμε (αλλά και το άψυχο περιβάλλον) παρά μόνο
αν πληρούνται ορισμένες κρίσιμες γνωσιακές και συναισθηματικές προϋ-
ποθέσεις: α) περίσσευμα προσοχής, β) προσωπική εμπλοκή, γ) ενδιαφέ-
ρον για την έκβαση της συναναστροφής, δ) αίσθηση ευθύνης, ε) αλληλε-
ξάρτηση (Diekman & Eagly, 2000).

Ο τρόμος της ομοφυλοφιλίας

μου πήρε καιρό μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι ως γκέι αγόρι ποτέ μου
δεν φοβήθηκα την ομοφυλοφιλία μου αυτή καθαυτή, με τη στενή έννοια
της ομόφυλης ερωτικής έλξης ή του ομόφυλου σεξ. Δεν σκεφτόμουν το
σεξ. Όμως η ομοφυλοφιλία μου με τρομοκρατούσε – κι εμένα και όλα τα
γκέι αγόρια. τι ακριβώς, όμως, είναι αυτό που μας τρομοκρατεί; ςίγου-
ρα όχι η ομοφυλοφιλία αυτή καθαυτή, αφού οι περισσότεροι από εμάς
σε μικρή ηλικία όχι μόνο δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε τι σημαίνει σεξ
(ομόφυλο ή ετερόφυλο) αλλά ούτε και μας ενδιέφερε· αυτό που μας τρό-
μαζε ήταν το τι ζωή μας περιμένει επειδή είμαστε γκέι – λόγω αυτών των
αρνητικότατων στερεοτύπων.

μεγάλωσα χωρίς σχεδόν καθόλου φίλους, καθώς από μικρή ηλικία
φαινόταν ότι είμαι γκέι και τα άλλα παιδιά με απέφευγαν ή με τραμπού-
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κιζαν. είχα, ωστόσο, πολλές φίλες δι’ αλληλογραφίας (εκείνα τα χέρσα
χρόνια πριν από το Διαδίκτυο), με τις οποίες ανταλλάσσαμε γράμματα
καθημερινά. ςτα 16 μου, δεν θυμάμαι πώς, ήρθα σε επικοινωνία με έναν
γκέι άντρα στην ολλανδία με τον οποίο γίναμε pen friends, τον νίκο. ςτο
ημερολόγιό μου αναφέρω ότι η αλληλογραφία μαζί του με τρόμαζε, για-
τί ήταν ένας ενήλικας γκέι άντρας και ανησυχούσα μήπως πάθω κάτι –
προφανώς, στο μυαλό μου συμβόλιζε όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα
περί ομοφυλοφιλίας, τα οποία με αηδίαζαν και με τρομοκρατούσαν. ταυ-
τόχρονα, η αλληλογραφία με αυτόν τον μεγαλύτερο γκέι άντρα με βοη-
θούσε να μάθω μερικά πράγματα για το τι σήμαινε να είσαι γκέι, σε μια
εποχή πριν από το ίντερνετ, όταν ήμασταν πέρα για πέρα αόρατοι. παρα-
θέτω μερικά αποσπάσματα από το ημερολόγιό μου, όπου φαίνεται ξε-
κάθαρα πόσο συγκρουσιακά βίωνα την ομοφυλοφιλία μου στα 17 μου.

28/1/1987
Θέλω να συνεχίσω αυτή την αλληλογραφία γιατί μπορεί να μάθω πολλά
γι’ αυτό που ίσως γίνω μια μέρα. Νιώθω ένοχος. Σκατά! Νιώθω πραγμα-
τικά… αναστατωμένος είναι καλύτερη λέξη. Πόσο απελευθερωμένος εί-
μαι απ’ όλα αυτά τα ταμπού; Μόνο λόγια ξέρω να λέω ή τα κάνω και
πράξη; Δεν μου προκαλεί φρίκη [ο Νίκο], όχι κάθε άλλο, αλλά το γεγο-
νός ότι αλληλογραφώ μ’ έναν γκέι μου προκαλεί αναστάτωση. Όχι, ψέ-
ματα λέω, δεν νιώθω αναστάτωση εξαιτίας της αλληλογραφίας. Δεν με
πειράζει καθόλου το ότι αλληλογραφούμε, ούτε το γεγονός ότι είναι γκέι
κάνει κάποια διαφορά. Εγώ, ο εαυτός μου, είναι που με κάνει και νιώθω
ένοχος, ταραγμένος. Με φοβίζει η ζωή που ίσως καταλήξω να ζήσω. Δεν
με πειράζει που είμαι γκέι· δεν με πειράζει να κάνω σχέση ή σεξ μ’ έναν
άντρα (τουλάχιστον αυτό πιστεύω τώρα), αλλά με πειράζει το σεξ που
είναι μόνο όπως το κάνουν τα ζώα, αυτός ο ανώμαλος τρόπος ζωής. Με
πειράζουν όσοι κάνουν σεξ σαν ζώα. Φυσικά, το σεξ είναι διαφορετικό από
την αγάπη γενικά, αλλά σεξ και μόνο σεξ μου ακούγεται απαίσιο. Βέ-
βαια, όταν έχω καύλες δεν βρίσκω τίποτα απαίσιο, ούτε τα τσοντοπεριο-
δικά. Αυτές οι φωτογραφίες όμως με απώθησαν όχι επειδή έδειχναν καυ-
λιά αλλά επειδή υπήρχε μια αίσθηση… διαστροφής, κάτι ζωώδες απο-
βλακωμένο, κατεστραμμένο πνεύμα, ζωή, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. …

29/1/87 (μόλις μία μέρα μετά)
Σήμερα συνειδητοποίησα κάτι σημαντικό: δεν είμαι γκέι. Τουλάχιστον δεν
είμαι τελείως γκέι. Ίσως είμαι αμφιφυλόφιλος. Μόνο μερικά αγόρια μου
αρέσουν, όπως και μερικά κορίτσια. Όχι όλα. Συνειδητοποίησα ότι και οι
γυναίκες είναι πολύ επιθυμητές […]
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8/3/87
[…] Ξέρω ότι το βασικό μου πρόβλημα είναι το αν είμαι γκέι. Δεν με πει-
ράζει το να είμαι γκέι. Με πειράζουν οι συνέπειες.

6/9/87 
Είμαι τόσο μπερδεμένος! Δεν ξέρω τι συμβαίνει και πού θα καταλήξει αυ-
τή η ιστορία. Δεν ξέρω τι έψαχνα όταν πήγα εκεί χτες βράδυ. Δεν ντρέπο-
μαι, όχι καθόλου, φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα, πάρα πολύ!

Πήγα λοιπόν σ’ ένα γκέι μπαρ για πρώτη φορά στη ζωή μου χτες. Ένιω-
θα εκτός τόπου και χρόνου, αυτό με ενοχλεί. Αισθάνομαι παντού εκτός
τόπου και χρόνου. Μακάρι να ήξερα τι ψάχνω. Το μέρος δεν είχε τίποτα
το χυδαίο. Ούτε ο κόσμος, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Δεν μπορώ να πά-
ψω να αισθάνομαι ότι ήταν σαν οι άλλοι να ήξεραν τα πάντα για μένα.
Όταν με κοιτούσαν εγώ πάγωνα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Μερικές φορές
τους κοίταζα κι εγώ φευγαλέα. 

Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Δεν θέλω ένα one-night-stand με
κάποιον που ψώνισα εκεί μέσα. Όχι, αποκλείεται! Ναι, με τρομάζει! Αν και
φοβάμαι ότι «you just can’t ask for more».1

Θέλω να γίνω μέρος ενός τέτοιου μπαρ; Όχι μόνος μου. Δεν θέλω!
Φοβάμαι ότι είμαι ένα απαίσιο φορτίο σε όλους γύρω μου. Με αηδιάζω!
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Παιδιά χωρίς μέλλον

ςυγκινούμαι τώρα όταν διαβάζω πόσο άσχημα ένιωθα για τον εαυτό
μου στη δύσκολη ηλικία των 17. πόσο φοβόμουν το μέλλον επειδή ήμουν
γκέι. για καιρό πίστευα ότι μόνο εγώ δυσκολεύτηκα τόσο πολύ. Δυστυ-
χώς, η ιστορία μου δεν είναι μοναδική. 

αυτό που ξεπηδά από τις ιστορίες όλων των γκέι αντρών (με απει-
ροελάχιστες εξαιρέσεις) μόλις συνειδητοποιούσαμε ότι μας έλκει το ίδιο
φύλο είναι ο τρόμος και η βεβαιότητα ότι χάνεται το μέλλον μας. το να εί-
μαστε γκέι σήμαινε μια ζωή χωρίς κανένα μέλλον ή μια ζωή με ένα άθλιο,
ζοφερό μέλλον όλο μοναξιά, απομόνωση, αρρώστιες, φριχτό θάνατο. το
να είμαστε γκέι σε μικρότερες ηλικίες ποτέ δεν αφορούσε το σεξ αυτό
καθαυτό, αλλά τον τρόμο μας μην καταντήσουμε όπως όριζαν αυτές οι
στερεοτυπικές εικόνες για τους γκέι: ανώμαλοι, ανήθικοι, χωρίς καμία
προοπτική να αποκτήσουμε σοβαρή σχέση ή οικογένεια, εκτός αν απαρ-
νηθούμε τη φύση μας και υποκρινόμαστε. το να είμαστε γκέι σήμαινε
αποκλεισμένοι στο περιθώριο, γέροι και ολομόναχοι, μέχρι να βρούμε
έναν τραγικό, άθλιο θάνατο, πιθανότατα σφαγμένοι από κάποιον που
πληρώσαμε για σεξ. το να είμαστε γκέι σήμαινε τρόμο μη μας απορρί-
ψει η οικογένειά μας. το να είμαστε γκέι σήμαινε απόλυτη μοναξιά. το
να είμαστε γκέι σήμαινε μια ζωή χωρίς καμία αξία, αποσυνάγωγοι από
τον ιστό της κοινωνίας. το να είμαστε γκέι σήμαινε AIDS. το να είμαστε
γκέι σήμαινε θάνατο.

παρόμοια βιώματα αναφέρουν οι περισσότεροι γκέι άντρες. ςε κάθε
ομάδα αυτογνωσίας για γκέι άντρες έχω κάνει την εξής ερώτηση: «πώς
περιμένατε να είναι το μέλλον σας, όταν συνειδητοποιήσατε ότι είστε
γκέι;» Κάθε φορά παίρνω παρόμοιες απαντήσεις: 
• «Όταν συνειδητοποίησα στα 15 μου ότι είμαι γκέι, ανέβασα πυρετό

για τρεις μέρες· μου ήταν αδύνατο να σηκωθώ από το κρεβάτι και
να περπατήσω». 

• «Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα ζούσα πολύ καιρό, αφού θα κολλούσα
HIV και θα πέθαινα».

• «πάντα μόνος. ακόμα και να έβρισκα σύντροφο, που θα ήταν απί-
στευτα δύσκολο, δεν θα κρατούσε».

• «Χωρίς οικογένεια, μόνος μου».
• «φοβόμουν να μεγαλώσω, γιατί είμαι διαφορετικός και θα κριθώ, για-

τί πρέπει να δείξω τι είμαι. τα ξαδέρφια μου μιλούσαν για γκόμενες
κι εγώ έτρεμα που μια μέρα θα έπρεπε να μιλάω κι εγώ για τέτοια.
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τρομοκρατούμουν να μην μπορώ να κάνω αυτό που έκαναν τα άλ-
λα αγόρια και η σκέψη του να μεγαλώσω με γέμιζε απελπισία».

• «Και μόνο η ιδέα να αναγκαστώ να ζήσω ως ομοφυλόφιλος με διέ-
λυε. τι ζωή θα ήταν αυτή; Χωρίς φίλους, χωρίς οικογένεια. φρίκη!
Καλύτερα να πέθαινα».

• «Ένιωθα απελπισία γιατί ήξερα ότι θα προξενούσα απίστευτη στε-
νοχώρια στους γονείς μου αν το μάθαιναν. Θα τους έχανα. πώς θα
ζούσα χωρίς την οικογένειά μου; Έπρεπε να το κρύψω για πάντα.
να μη μου επιτρέψω να το ζήσω».

• «για μερικά χρόνια πίστευα ότι μόνο εγώ είμαι έτσι. μετά που κα-
τάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι σαν κι εμένα ανακουφίστηκα, αλλά
ταυτόχρονα τρόμαξα όταν είδα πώς είναι η ζωή για τους γκέι. Δεν
το ήθελα με τίποτα να καταλήξω έτσι!»

• «το θεωρούσα εντάξει το ότι μου αρέσουν οι άντρες, το έβρισκα φυ-
σιολογικό. Όμως ήξερα ότι με περίμενε μια πολύ σκληρή ζωή και αυ-
τό με φόβιζε».

• «Δεν φανταζόμουν καθόλου το μέλλον μου. πίστευα ότι δεν θα είχα
μέλλον. Δεν είχα δει ποτέ κανέναν γκέι άντρα να ζει καλά».

ακόμα και άντρες που θεωρούν την ομοφυλοφιλία τους φυσιολογική δυ-
σκολεύονται πολύ, γιατί είναι βέβαιοι ότι τους περιμένει μια ζωή γεμάτη
εμπόδια, ρατσισμό και απομόνωση – μια ζωή λειψή, προβληματική. μια
ζωή που δεν αξίζει να βιωθεί!

«μα δεν έχουν αλλάξει αυτά τα στερεότυπα πλέον στην εποχή μας;»
μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί εύλογα. Δυστυχώς όχι. πράγματι, οι νέ-
ες γενιές εκτίθενται περισσότερο και συχνότερα σε πιο θετικές απεικο-
νίσεις της ομοφυλοφιλίας χάρη κυρίως στο Διαδίκτυο και τη θετικότερη
προβολή της ομοφυλοφιλίας στα μέινστρημ μμε. Ωστόσο, οι νέες αυτές
θετικότερες απεικονίσεις δεν είναι, ακόμη, τόσο διαδεδομένες στο ευρύ
κοινό. πρέπει κανείς να τις αναζητήσει, δεν θα πέσει πάνω τους εύκολα.
η συστημική ομοφοβία ισχύει κανονικότατα − το εςΡ εξακολουθεί να
λογοκρίνει απεικονίσεις της ομοφυλοφιλίας ακόμα και το 2021 στην ελ-
λάδα. εξάλλου, οι θετικές απεικονίσεις γκέι ατόμων παραμένουν τραγι-
κά λίγες σε σύγκριση με τις αρνητικές στερεοτυπικές εικόνες για το πώς
είναι οι γκέι άντρες και τι ζωή τους περιμένει, οι οποίες ακόμα και σήμε-
ρα, το 2021, παραμένουν το κυρίαρχο αφήγημα. για κάθε προοδευτική
σειρά στο Netflix όπως το Sex Education υπάρχουν δέκα ςεφερλήδες. πα-
ραθέτω μερικά καθημερινά παραδείγματα: 
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• ςε παράσταση ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας το 2019 γίνεται ανα-
φορά σε αρσενικό σκύλο που θέλει να παίξει με άλλον αρσενικό σκύ-
λο και άρα μάλλον θα «είναι ανώμαλος». η ατάκα προκαλεί γέλιο
στο κοινό.

• ελληνική ταινία του 2017 από γκέι σκηνοθέτη και με γκέι θεματολο-
γία απεικονίζει για πολλοστή φορά γκέι άντρα μεγαλύτερης ηλικίας
που «φυσικά» κάνει σεξ μόνο με αμοιβή και «φυσικά» δολοφονεί-
ται από έναν πληρωμένο εραστή του, αναπαράγοντας άλλη μία φο-
ρά μια κλασική στερεοτυπική αντίληψη για το ποια είναι η αναπό-
φευκτη κατάληξή μας.

• νεαρός 22 χρονών σε αγγελία στο περιοδικό 10% γράφει ότι ψάχνει
μόνο για σεξ τώρα που είναι νέος, γιατί μετά που θα μεγαλώσει θα
«σοβαρέψει» και θα παντρευτεί γυναίκα γιατί οι «γκέι σχέσεις δεν
κρατάνε» − απηχώντας το κλασικότερο στερεότυπο για εμάς τους
γκέι.

τέτοια παραδείγματα είναι αναρίθμητα. πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι
θεραπευόμενοί μου ηλικίας 20-30 χρονών, παρότι έχουν μεγαλώσει με το
Διαδίκτυο, είναι βαθιά πεισμένοι ότι ο γκέι χώρος είναι επικίνδυνος, γε-
μάτος ψυχοπαθείς ή έστω προβληματικούς τύπους και, κυρίως, ότι τους
περιμένει μια ζωή μοναξιάς και απομόνωσης, είτε ζήσουν ανοιχτά ως γκέι
είτε το κρατήσουν κρυφό. Υπάρχει ένα γκέι κύκλωμα που θα μας βλά-
ψει! οι γκέι σχέσεις είναι σπάνιες και δεν κρατάνε! παντού δυστυχία!

Ή γκέι ή άντρας

εξετάσαμε ποια είναι η ευρέως διαδεδομένη στερεοτυπική εικόνα που
έχουν πολλοί για το τι είναι γκέι. Ωστόσο κεφαλαιώδη σημασία δεν έχει
μόνο το τι είναι γκέι αλλά και το τι δεν είναι. πόσα εμπερικλείει αλλά
και πόσα αποκλείει αυτή η ταμπέλα.

ας εξετάσουμε, λοιπόν, τι είναι «άντρας». πάρτε λίγο χρόνο και ση-
μειώστε τα επίθετα και τα χαρακτηριστικά που σας έρχονται στο μυαλό
αυτόματα όταν σκέφτεστε (στρέιτ) άντρας. Δεν είναι απαραίτητο να συμ-
φωνείτε με αυτά τα επίθετα – ίσως μάλιστα να διαφωνείτε κιόλας. ποιο
είναι το κλασικό στερεότυπο που έχουμε για τους στρέιτ άντρες; ςτις
ομάδες αυτογνωσίας, τα μέλη έχουν συνθέσει λίστες όπως η παρακάτω:


