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«Ταυτότητα φύλου είναι η ιδιωτική 
έκφραση του ρόλου του φύλου και 
Ρόλος του φύλου είναι η δηµόσια 
έκφραση της ταυτότητας του φύλου.            
Η ταυτότητα και ο ρόλος του φύλου 
είναι οι δύο όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος  και συγκροτούν την 
ολότητα «ταυτότητα και ρόλο του 
φύλου».  





Ταυτότητα φύλου είναι η σταθερή 
επίµονη και συνολική έκφραση της 
ατοµικότητας σαν άνδρας, γυναίκας 
ή ανδρόγυνου.  

Ρόλος του φύλου είναι οτιδήποτε κάνει 
ή λέει ένα άτοµο για να δείξει στους 
άλλους και στον εαυτό του κατά 
πόσο είναι άνδρας, γυναίκα ή 
ανδρόγυνος.  



Όλοι µας έχουµε διάφορες εκφράσεις του “εγώ” οι οποίες 
αντανακλούν πλευρές τις προσωπικότητάς µας, διαφορετικούς 
ρόλους και καταστάσεις της ύπαρξής µας. Κινούµεθα εντός και 
εκτός των καταστάσεων αυτών χωρίς συνάφεια και µπορούµε 

εύκολα να ανακαλούµε τι κάνουµε ενώ βρισκόµαστε σε διαφορετική 
κατάσταση του εγώ. 

Δικηγόρος 

Καθηγητής 

Φίλος 

Ερωτικός 
σύντροφ

ος 
Αφελής 

Τολµηρός Αθλητής 

Γονιός 



Κοινωνικό φύλο (Gender) είναι 
το σύνολο των κοινωνικών 
αξιών, κοινωνικών στάσεων, 
ρόλων και χαρακτηριστικών 
που βασίζονται στο φύλο. 







Σωµατικός εαυτός προγεννητικά 
(1 έτος) 

Διάκριση εαυτού από το περιβάλλον 
(1-3 ετών) 

Εφηβεία, ανανέωση εικόνας εαυτού 
(11-14 ετών) 

Επαναπροσδιορισµός κοινωνικών ρόλων 
(15-18 ετών) 

Κοινωνική επένδυση ως ενήλικας. 
Σύµβολα, αφαιρετικές διεργασίες. 

Οικογένεια, παιδιά. 
Sims A.Symptoms 
in the Mind.1995 

Οικογένεια,ανάληψη ρόλου, εικόνα εαυτού 
απορρέουσα από εξωτερικά ερεθίσµατα 

(4-10 ετών) 



Money J.1994 



 
Διαφοροποίηση εγκεφάλου(µην 4) 

Ενδοµήτριος ζωή 

Derner G 1988 

 
(Μήνες 2-3) 

Μετά τη γέννηση 

Εσωτερικά γεν όργανα 
Εξωτερικά γεν όργανα 

Κέντρα φύλου 
Κέντρα ζευγαρώµατος 

Κέντρα ρόλου φύλου 

Ανάλογα µε το φύλο έκκριση 
γοναδοτροφινών.Θετική 
οιστρογονική αντίδραση Ορµόνες φύλου 

Ανάλογα µε το φύλο  
συµπερ. ζευγαρώµατος 

Ανάλογα µε το φύλο  
 κοινωνική συµπερ. 

Ρόλος φύλου 





Examples of a female and a male animal contacting toys. The female animal (left) appears to be 
conducting an anogenital inspection of the toy doll, similar to inspections of infant vervet monkeys. 
The male animal (right) appears to be moving the car along the ground in a manner similar to that a 
child might use (Alexander and Hines, 2002). 



 
 

Pasterski VL, Geffner ME, Brain C, Hindmarsh P, Brook C, Hines M. Prenatal hormones and 
postnatal socialization by parents as determinants of male-typical toy play in girls with congenital 
adrenal hyperplasia. Child Development. 2005;76:264–278. [PubMed]  























Εγκέφαλος 



Σε όλα τα ζώα ο εγκέφαλος είναι 
ο κύριος ρυθµιστής της 
σεξουαλικής συµπεριφοράς και 
η περιοχή που εµπλέκεται πιο 
πολύ είναι ο υποθάλαµος  



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

Ψυχογενές, 
Συµπαθητικό 
κέντρο στύσης  
(Θ11/12-Ο2/3) 

Εγκέφαλος 



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

Ψυχογενές, 
Συµπαθητικό 
κέντρο στύσης  
(Θ11/12-Ο2/3) 

Εγκέφαλος 

Ο τρόπος συµπεριφοράς των ζώων κατά 
την αναπαραγωγή, φαίνεται να 
καθορίζεται, τουλάχιστο στα ποντίκια,   
από την περιοχή του υποθαλάµου που 
συµµετέχει.  
Στα θηλυκά είναι η µεσοκοιλιακή 
(ventromedial) περιοχή.  
Στα αρσενικά η µέση προ-οπτική (medial 
preoptic) περιοχή του υποθαλάµου.  





Οι αναπαραγωγικές 
συµπεριφορές στα ζώα 
ρυθµίζονται από τις ορµόνες. 
lΣτα θηλυκά ποντίκια, ένα 
κύκλωµα ευαίσθητο στα 
στεροειδή προερχόµενο από 
τον µεσοκοιλιακό υποθάλαµο 
(VMH) κατευθύνεται στο 
νωτιαίο µυελό και ρυθµίζει τη 
λόρδωση.                                          
lΣτα αρσενικά ποντίκια, 
νευρώνες από τη µέση 
προοπτική περιοχή (mPOA) 
απαρτιώνουν ώσεις από τη 
µέση αµυγδαλή και το 
vomeronasal organ (VNO) και 
ρυθµίζουν την συµπεριφορά 
εφίππευσης. 



Τα ανδρογόνα µετατρέπονται 
σε οιστρογόνα και δρουν σε  
αυτές τις περιοχές 

Τα οιστρογόνα  
επεγεργούν στους  
νευρώνες αυτών  
των δύο περιοχών ερέθισµα 

ερέθισµα 

Vomeronasal 
organ 

MPOA 
Μέση 

αµυγδαλή 

Κοιλιακός 
µεσεγκέφαλος Στύση 

Εκσπερµάτιση 

Νωτιαίος 
µυελός (L5) 

Αρσενικό 

Θηλυκό 

Μεσοκοιλιακός 
υποθάλαµος Περί τον υδραγωγό 

φαιά ουσία (PAG) 
Προµυκικός δικτυωτός 

σχηµατισµός 
Δικτιωνωτιαίο 
δεµάτιο 

λόρδωση 
Νωτιαίος 
µυελός (L5) 

Βασικά γάγγλια 

Rosenzeig M R, Leiman A L,  
Breedlove S M: Biological Psychology. 
 2nd ed.Sinauer Associates, Inc. 1999. 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ 



Van den Hout, Barlow D. Journal of Affective Disorders, 2000, 61, 241-256. 
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LeVay S. Gay, Straight, and the reason why. OUP.  2011 

Ο όρος «σεξουαλικός 
προσανατολισµός» 
περιγράφει το φύλο του 
προτιµώµενου ερωτικού 
συντρόφου 



LeVay S. Gay, Straight, and the reason why. OUP.  2011 

Ο όρος «σεξουαλικός 
προσανατολισµός» 
δηλαδή, περιγράφει το 
φύλο του ατόµου από τον 
οποίο κάποιος έλκεται 
σεξουαλικά/ερωτικά 



uΣυναισθηµατική 
Είναι η επιθυµία για ψυχολογική ένωση η 
οποία δεν είναι απαραίτητο να εκφράζεται 
και µε σεξουαλική επαφή  

uΣυµπεριφορική 
Είναι η επιθυµία να εµπλακεί σε σωµατική 
σεξουαλική επαφή 





Φαίνεται ότι πρώτα εγκαθιδρύεται 
η καθεαυτόν αίσθηση του φύλου 
ως άρρεν ή θήλυ και µετά 
αποκλείει κανείς τα άτοµα που 
δεν τον έλκουν ερωτικά. 



Ο σεξουαλικός προσανατολισµός 
είναι, για την πλειονότητα των 
ανθρώπων, ένα σταθερό 
χαρακτηριστικό.  



Μια ψυχολόγος από το πανεπιστήµιο 
Utah παρακολούθησε 89 γυναίκες   
που δήλωσαν ότι ο σεξουαλικός   
τους προσανατολισµός δεν ήταν 
ετεροφυλόφιλος.                                            
Μετά από 10 χρόνια µόνο 8 από 
αυτές τις γυναίκες δήλωναν µη 
ετεροφυλόφιλες. 

Diamon L.M. (2003). Was it a phase? Young women’s relinquishment of lesbian/
bisexual identities over a 5-years period. Pers Soc Psychol. 84, 352-364. Diamon 
L.M. (2008). Sexual fluidity. Understanding women’s love and desire. Boston: 
Harvard University Press. 



Άνδρες Ν=448 

Ετεροφυλόφιλοι Έλξη προς  
ίδιο φύλο 

Γυναίκες Ν=430 

21 ετών 
26 ετών 

21 ετών 
26 ετών 

443 (99%) 

422 (98%) 
6 (1,6%) 

3 (<1%) 

Dickson,N., Paul,C & Herbison,P. (2003). Same-sex attraction in a birth 
cohort:prevalence and persistence in early adulthood. Soc Sci Med. 56, 
1607-1615. 





wΤο πρόθεµα "homo" "οµο" 
προέρχεται από την ελληνική λέξη 
όµοιος.  

w Ο λεσβιασµός προσδιορίζει 
συνήθως γυναικεία  οµοφυλοφιλία.  

w gay (γκέι) =οµοφυλόφιλος. 
w straight (στρέιτ) ετεροφυλόφιλος.  

Randall L. Sell : Αrchives of Sexual Βehavior, 26, 6, 643-658, 1997, 
Kaplan & Sadock 2000. 



w Bisexual (δισεξουαλικός)= 
οµοφυλόφιλος που µπορεί να 
διατηρεί και ετερόφυλες σεξουαλικές 
σχέσεις.  

w Ambisexuality (amphisexuality) 
αµφισεξουαλικότητα= άτοµα που 
έλκονται εξίσου και από τα δύο φύλα 
και απολαµβάνουν τις σχέσεις και µε 
τα δύο φύλα).  

Randall L. Sell : Αrchives of Sexual Βehavior, 26, 6, 643-658, 1997, 
Kaplan & Sadock 2000. 







Άρρενες 
ελκόµενοι 
από Θήλυς 

Άρρεν
ες 

ελκόµενοι 

από Άρρεν
ες 

Θήλυς ελκόµενες από Θήλυς 

Gynephilic 

Androphilic 

Straight 

Gay 

LeVay S. Gay, Straight and the Reason Why. Oxford University Press, 2011 (pp 6) 











lΕίναι µερικοί άνθρωποι 
προγραµµατισµένοι να γίνουν 
οµοφυλόφιλοι εξ' αιτίας έµφυτων 
στοιχείων;                                                     
lΗ οµοφυλοφιλία είναι µαθηµένη 
συµπεριφορά, επηρεασµένη από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως :  

  Øπαιδικές εµπειρίες,                                           
  Øγονεϊκές σχέσεις,                                           
  Øεφηβικές σεξουαλικές    
    συναναστροφές; 



Γιατί οι άνθρωποι είναι ετεροφυλόφιλοι;                      
           Είναι «φυσικό», ή είναι µαθηµένο; 



Γιατί οι άνθρωποι είναι ετεροφυλόφιλοι;                      
           Είναι «φυσικό», ή είναι µαθηµένο; 











• Ψυχαναλυτικές θεωρίες 
• Συµπεριφορική θεωρία  

• Επίδραση των σεξουαλικών εµπειριών  

• Social Constructionism 

• Γνωσιακές µελέτες 



 

 (1) Κληρονοµική υπόθεση 
 (2) Γονιδιακή υπόθεση 
 (3) Ορµονική υπόθεση   



Πώς µπορούν να επιβιώνουν τα 
γονίδια για την οµοφυλοφιλία;  

Οι οµοφυλόφιλοι δεν έλκονται από τις 
γυναίκες και παράγουν σχετικά 
µικρότερο αριθµό απογόνων.          
Τότε, θα ανέµενε κανείς ότι 
οποιοδήποτε και αν ήταν το αρχικό 
ποσοστό ενός πληθυσµού, το 
ποσοστό αυτό γρήγορα θα έπεφτε 
και θα έφτανε στο µηδέν.  



Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει µια 
πλειάδα γονιδίων, ένα από τα οποία 
επιδρά στην θηλυκοποίηση των 
τµηµάτων του εγκεφάλου που ελέγχουν 
τον σεξουαλικό προσανατολισµό και 
ένα άλλο, η επίδραση του οποίου  θα 
είναι να θηλυκοποιεί τις περιοχές του 
εγκεφάλου που επηρεάζουν την 
προσωπικότητα.  



Άρρενα 
Μονοζυγωτικά δίδυµα 
Διζυγωτικά διδυµα 
Αδελφός 
Συνολική κληρονοµική επιβάρυνση 

        Θήλεα 
Μονοζυγωτικά δίδυµα 
Διζυγωτικά διδυµα 
Αδελφός 
Συνολική κληρονοµική επιβάρυνση 

57%     

24% 

13% 

53% 

50% 

16% 

13% 

52% 

Arch.Gen.Psychiatry,43,808,1986 & 48,1089,1991 





Τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών 
προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 
οµοφυλοφιλία, πράγµατι, έχει µια 
γενετική παράµετρο, αλλά, τα 
αποτελέσµατα µε κανένα τρόπο, δεν 
αναιρούν την επίδραση επίσης, 
περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Ωστόσο, αρκετός αριθµός ερωτηµάτων 
παραµένει, ακόµα και µε αυτά τα 
αποτελέσµατα.  



Εάν η οµοφυλοφιλια, πράγµατι, είναι 
γενετικά προκαθορισµένη, γιατί η 
οικογενειακή επιβάρυνση δεν είναι 
εντονότερη απ’ ότι είναι;                               
Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές 
περιπτώσεις στις οποίες ο ένας από 
τους δύο µονοζυγωτικούς διδύµους 
είναι οµοφυλόφιλος και ο άλλος 
ετεροφυλόφιλος. 



Και αν ακόµα είναι αλήθεια ότι µερικές 
περιπτώσεις οµοφυλοφιλίας είναι 
"βιολογικές" υπάρχει πάλι µια άλλη 
ερώτηση που χρειάζεται απάντηση : 
Υπάρχει ένας γενετικός παράγοντας 
που επηρεάζει τους µηχανισµούς του 
εγκεφάλου που καθορίζουν τον 
σεξουαλικό προσανατολισµό ή µερικά 
άτοµα που γίνονται οµοφυλόφιλα απλά 
κληρονοµούν µια προδιάθεση για 
κάποια προσωπικότητα που µε την 
σειρά της έχει ως αποτέλεσµα την 
οµοφυλοφιλία;   

(Βyne 1994) 



(Βyne 1994) 

Και αν ακόµα είναι αλήθεια ότι µερικές 
περιπτώσεις οµοφυλοφιλίας είναι 
"βιολογικές" υπάρχει πάλι µια άλλη 
ερώτηση που χρειάζεται απάντηση : 
Υπάρχει ένας γενετικός παράγοντας   που 
επηρεάζει τους µηχανισµούς του 
εγκεφάλου που καθορίζουν τον 
σεξουαλικό προσανατολισµό ή µερικά 
άτοµα που γίνονται οµοφυλόφιλα απλά 
κληρονοµούν µια προδιάθεση για κάποια 
προσωπικότητα που µε την σειρά της έχει 
ως αποτέλεσµα την οµοφυλοφιλία;   



Πρόσφατα ευρήµατα, 
φαίνεται   να ευνοούν την 
πλευρά των µηχανισµών 
του εγκεφάλου, αλλά και 
αυτά τα ευρήµατα δεν είναι 
χωρίς αντιρρήσεις.  



w 
w 

w 
w 



αρωµατάση 

5-α-ρεδουκτάση 

Ε=οιστρογόνα,  
DHT=διυδροτεστοστερόνη Panksepp J. Affective neuroscience 1998 





Στην έρευνα του ο LeVay (1991) 
πραγµατοποίησε νεκροψίες στον εγκέφαλο 41 
ατόµων. Εξ αυτών:                                                                 
19 ήταν οµοφυλόφιλοι άνδρες που 
πέθαναν όλοι από σύνδροµο επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).                                                           
16 ετεροφυλόφιλοι άνδρες (έξι πέθαναν 
από  AIDS και 10 από άλλα αίτια)                                        
6 ετεροφυλόφιλες γυναίκες (µια πέθανε 
από AIDS και οι άλλες από άλλα αίτια.  



Στην έρευνα αυτή ο LeVay αρχικά ανέδειξε 
διαφορά ανάµεσα σε ετεροφυλόφιλους άνδρες 
και γυναίκες και στη συνέχεια συνέκρινε τα 
αποτελέσµατα µε τους οµοφυλόφιλους άνδρες. 
Η διαφορά αφορούσε τον τρίτο διάµεσο πυρήνα 
του πρόσθιου υποθαλάµου (INAH-3). 
Συγκεκριµένα έδειξε ότι το µέγεθος του 
συγκεκριµένου πυρήνα είναι σηµαντικά 
µικρότερο στις γυναίκες και στους 
οµοφυλόφιλους άνδρες σε σχέση µε τους 
ετεροφυλόφιλους άνδρες.  



Τοµή εγκεφάλου ενηλίκου θηλυκού (Α) και αρσενικού (Β) ποντικού θυσιασµένων  
2 εβδοµάδες µετά από γοναδεκτοµή. Τα βέλη δείχνουν την αναλογία του µέσου  
προ-οπτικού πυρήνα που παρουσιάζει σηµαντική διαφορά µεγέθους στα δύο φύλα. 

CC=µεσολόβιο 

S=διαφανές 
διάφραγµα 

AC=πρόσθιος 
σύνδεσµος 

OC=οπτικό χίασµα 

SCN=υπερχιασµατικός 
         πυρήνας 

Gorski AR t al:Brain Research,148,:333-346,1978 



Εγκάρσιες τοµές του µέσου προοπτικού πυρήνα (βέλη) σε θήλυ µε αφαίρεση  
των γονάδων (Α), σε άρρεν (Β), σε αρρενοποιηµένο θήλυ C, και ευνουχισµένου  
πριν την εφηβεία άρρενος (D).  

OC=οπτικό χίασµα 

AC=πρόσθιος σύνδεσµος 





Ο φυλετικά δίµορφος πυρήνας της προ-οπτικής περιοχής (SDN-POA) 
είναι σηµαντικά µικρότερος στους θηλυκούς επίµυς από ότι στους 
αρσενικούς. 

Gorski et al. Brain Res. 148,1978 



Η µόνη προσπάθεια αναπαραγωγής των 
αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας έδωσε 
διφορούµενα αποτελέσµατα (Byne et al, 
2001). Συγκεκριµένα, επιβεβαίωσε τη 
διαφορά στο µέγεθος του INAH-3 µεταξύ 
των δυο φύλων αλλά, αναφορικά µε τους 
οµοφυλόφιλους άνδρες, βρήκε ότι ο 
πυρήνας αυτός ήταν λίγο µικρότερος από 
αυτόν των ετεροφυλόφιλων ανδρών, πλην 
η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.                                                                                



Η έρευνα δέχτηκε αρκετή κριτική εξαιτίας 
µεθοδολογικών προβληµάτων τα 
σηµαντικότερα από τα οποία ήταν το 
µικρό δείγµα, η υπεραντιπροσώπευση, 
ειδικά στους οµοφυλόφιλους άνδρες, των 
ανθρώπων που πέθαναν από AIDS και οι 
δυσκολίες που έχει µια έρευνα που 
βασίζεται σε νεκροτοµικό υλικό (δυσκολία 
στη συλλογή πληροφοριών για τα άτοµα 
του δείγµατος κ.α).  



1.  Η εργασία χρειάζεται επανάληψη.  
2.  Πολλοί από τους εγκεφάλους που 

εξέτασε ο LeVay προερχόντουσαν  
από θύµατα του ΑΙDS, αναδύοντας την 
πιθανότητα ότι η µείωση του µεγέθους 
του ΙΝΑΗ-3 σχετίζεται κατά κάποιο 
τρόπο µε την νόσο (ο LeVay ωστόσο, 
βρήκε σε µια µικρότερη οµάδα ότι ο 
ΙΝΑΗ-3 ήταν µεγαλύτερος στους 
ετεροφυλόφιλους άνδρες που πέθαναν 
από ΑΙDS).  



(3) Η µελέτη του LeVay περιορίζεται µόνο 
σε άνδρες οµοφυλόφιλους, αφήνοντας 
ανοικτό το ερώτηµα εάν υπάρχουν 
διαφορές µεταξύ ετροφυλοφίλων και 
οµοφυλοφίλων γυναικών. 

(4) Τέλος και το σπουδαιότερο, ακόµα και 
αν αυτά τα προβλήµατα ξεπεραστούν 
και οι νευροανατοµικές διαφορές µεταξύ 
ετεροφυλοφίλων και οµοφυλοφίλων 
ανδρών βρεθούν ότι είναι 
"πραγµατικές", η ερώτηση παραµένει, τι 
συµπεράσµατα µπορεί κανείς να βγάλει 
από αυτά;  



Το πρόβληµα (και είναι 
πρόβληµα όλων των µελετών 
που εµπλέκουν συσχετίσεις), 
είναι, τι µπορούµε να 
συµπεράνουµε από αυτή τη 
συσχέτιση; 



lΟι νευροανατοµικές διαφορές µεταξύ 
ετροφυλοφίλων και οµοφυλοφίλων 
ανδρών, παίζουν ρόλο στην αιτιολογία της 
οµοφυλοφιλίας ή απλώς σχετίζονται µε την 
οµοφυλοφιλία;                                                    
lΠοια είναι η πηγή αυτών των 
νευροανατοµικών διαφορών;                                                             
lΕίναι αποτέλεσµα γενετικών παραγόντων 
ή είναι αποτέλεσµα άλλων παραγόντων 
όπως πχ πρωίµων παιδικών εµπειριών; 



Ο ίδιος ο LeVay υποστηρίζει  
ότι είναι πολύ νωρίς να βγάλει 
κανείς απόλυτα συµπεράσµατα 
από την εργασία του.  





Ø Είναι λογικό να υποθέσει 
κανείς ότι ανάλογες βιολογικές 
καταστάσεις και συµπεριφορές 
του είδους, έχουν ένα εξελικτικό 
συνεχές, παρά ένα ασυνεχές, 
ιδίως σε συγγενικά είδη. 



ØΟµοφυλικού τύπου 
σεξουαλικές συµπεριφορές 
έχουν περιγραφεί σε όλα τα θηλαστικά 
είδη που έχουν µελετηθεί.                                                         
Πιο συχνές στα νεαρά ζώα παρά στα 
ενήλικα και στα περισσότερα είδη  είναι 
πιο συχνές στα αρσενικά  παρά στα 
θηλυκά.  



Ø Ωστόσο, σε µερικά πρωτεύοντα 
είδη, οµόφυλες δραστηριότητες 
όπου η σεξουαλική διέγερση να 
φαίνεται ότι είναι µια σηµαντική 
παράµετρος, είναι πιο συχνές στα 
θηλυκά παρά στα αρσενικά.  
Ø Στα ενήλικα αρσενικά οµόφυλες 
δραστηριότητες συµβαίνουν πιο 
συχνά ανάµεσα σ’ αυτά που 
βρίσκονται περιφερειακά στη οµάδα 
ή είναι υποδεέστερα (στη οµάδα). 



ØΕκτός από αυτές της φανερές και 
πανταχού παρούσες οµόφυλες 
συµπεριφορές στα θηλαστικά είδη,  
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
οµόφυλες δραστηριότητες µεταξύ 
ενηλίκων σε άγρια κατάσταση 
συνοδεύονται από σεξουαλική 
διέγερση.  
Αποδίδονται σε  µηχανισµό 
δηµιουργίας δεσµών οµάδος. 



De Waal F. (2005) Ο πίθηκος µέσα µας. Μετάφραση: Μ. Μπονάτσου. 
Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ, Αθήνα 2007 

«Δεν έχω δει ποτέ εκσπερµάτιση κατά 
τη διάρκεια των σεξουαλικού τύπου 
συµπεριφορών µεταξύ αρσενικών ή 
προσπάθειες για πρωκτική 
διείσδυση»  

                                                (De Waal F. Σελ 138)  



















Σχόλιο: 
ØΗ επισήµανση οµοφυλοφιλικής συµπερι-
φοράς σε ζώα σε φυσική κατάσταση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη γιατί τα ζώα εµπλέκονται 
σε σεξουαλικές δραστηριότητες µόνο λίγες 
µέρες κατά την περίοδο του οίστρου. 
Έτσι αν ένα αρσενικό ζώο προσεγγίσει 
σεξουαλικά ένα άλλο αρσενικό θα αντιδράσει 
ίσως βίαια, αποµακρύνοντας το άλλο.               
Είναι λοιπόν δύσκολο να παρατηρηθεί η 
οµοφυλοφιλική σεξουαλική συµπεριφορά. 



10:00–11:00 Βιωµατική δράση 1: 
 
Το βίωµα της διαφορετικής 

ταυτότητας 





Α. Έντονη ασυµβατότητα 
µεταξύ του βιώµατος του 
φύλου και του ανατοµικά 
καθορισµένου φύλου,  



1. Έντονη επιθυµία να ανήκει στο άλλο 
φύλο ή επιµονή ότι ανήκει στο άλλο φύλο. 

2. Έντονη προτίµηση να ντύνονται µε ρούχα 
του αντίθετου (ανατοµικά) φύλου  

3. Έντονη προτίµηση στους ρόλους του 
ανατοµικά αντίθετου φύλου στα παιχνίδια 
ή σε φανταστικά παιχνίδια. 

4. Έντονη προτίµηση σε παιχνίδια και 
αγωνίσµατα που τυπικά ασχολούνται 
άτοµα του αντίθετου (ανατοµικά) φύλου. 



5. Έντονη προτίµηση επιλογής συντρόφου 
στα παιχνίδια από άτοµα του άλλου 
(ανατοµικά) φύλου. 

6. Έντονη απόρριψη των τυπικά για το 
ανατοµικό τους φύλο, παιχνιδιών, 
αγωνισµάτων και δραστηριοτήτων. 

7. Έντονη απαρέσκεια για τα γεννητικά  
τους όργανα. 

8. Έντονη επιθυµία για τα πρωτογενή και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου 
που ταιριάζουν µε το επιθυµητό φύλο. 







 

1.  Πλήρως αντιστρεπτές 
παρεµβάσεις 

2. Μερικώς αντιστρεπτές 
παρεµβάσεις  

3. Μη αναστρέψιµες 
παρεµβάσεις 



Είναι η διαβίωση στο 
επιθυµητό φύλο 



Είναι η ορµονοθεραπεία 



(1) Στην παιδική και εφηβική ηλικία να έχει 
δείξει έντονα αντίθετη ταυτότητα 
κοινωνικού και σωµατικού φύλου, και 
αποστροφή προς τους αναµενόµενους 
κοινωνικούς ρόλους και συµπεριφορές  

(2) Η δυσφορία για το κοινωνικό και το 
σωµατικό φύλο να έχει αυξηθεί 
σηµαντικά µε την έναρξη της ήβης 

(3) Η οικογένεια να συµφωνεί και να 
συµµετέχει στη θεραπεία. 



Οι έφηβοι µπορούν να θεωρούνται 
κατάλληλοι για την έναρξη 
αρρενοποιητικής ή θηλυκοποιητικής 
ορµονοθεραπείας από την ηλικία των 
16 ετών, κατά προτίµηση µε γονική 
συναίνεση.                                                      
Σε πολλές χώρες, οι δεκαεξάχρονοι 
είναι νοµικά ενήλικες όσον αφορά στη 
λήψη ιατρικών αποφάσεων, και δεν 
απαιτείται γονική συναίνεση. 



 

Είναι οι χειρουργικές 
επεµβάσεις 



Τα κέντρα αυξάνονται συνεχώς και 
όλα υπόσχονται το τέλειο 

αποτέλεσµα! 



Καµία χειρουργική παρέµβαση δε θα 
πρέπει να επιχειρείται πριν την 
ενηλικίωση και πριν να ζήσει 
τουλάχιστον δυο έτη στον κοινωνικό 
ρόλο του φύλου µε το οποίο ταυτίζεται.  

Το όριο των 18 ετών πρέπει να 
θεωρείται ως κριτήριο καταλληλότητας, 
και όχι ως ένδειξη από µόνο του για 
δραστική παρέµβαση. 



The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association's 
Standards Of Care For Gender Identity Disorders, Sixth Version 2001 



1. Master’s ή ισότιµο πτυχίο σε κάποιον 
τοµέα κλινικής συµπεριφορικής 
επιστήµης, από εκπαιδευτικό ίδρυµα 
αναγνωρισµένο από το κράτος. 

2. Εξειδικευµένη εκπαίδευση και άνεση 
στη διάγνωση όλων των Σεξουαλικών 
Διαταραχών.  

3. Εξειδικευµένη εκπαίδευση και άνεση 
στην ψυχοθεραπεία. 

4. Δια βίου εκπαίδευση στη θεραπεία των 
διαταραχών ταυτότητας φύλου,  

The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association's Standards Of Care For Gender Identity 
Disorders, Sixth Version 2001 





The Royal College of Psychiatrists 
considers that sexual orientation is 
determined by a combination of 
biological and postnatal environmental 
factors. There is no evidence to go 
beyond this and impute any kind of choice 
into the origins of sexual orientation. 

Royal College of Psychiatrists‘ statement on sexual orientation 
Retrieved 31 March 2015.  

Royal College of Psychiatrists‘ statement on sexual 
orientation 



Roy and Silo, two New York Central Park Zoo male chinstrap penguins similar to 
those pictured, became internationally known when they coupled and later were 
given an egg that needed hatching and care, which they successfully did.[247] 


