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Money J.1994  



 
∆ιαφοροποίηση 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 



Πριν τη 
γέννηση 

Παιδική 
ηλικία 

Εφηβεία Ενήλικη 
ζωή 

Απεικονίζονται οι τρεις κλώνοι της ανάπτυξης: ταυτότητα φύλου, 
σεξουαλική αντίδραση και ικανότητα για στενή σχέση (δυαδική σχέση), 
σε διαφορετικά στάδια της ζωής. Κατά τη παιδική ηλικία οι τρεις αυτοί κλώνοι 
είναι σχετικά ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Κατά την εφηβεία αρχίζουν να 
ενοποιούνται για να διαµορφώσουν την σεξουαλικότητα του ενήλικα.    

Ταυτότητα 
φύλου 

∆υαδική 
σχέση 

Σεξουαλική 
αντίδραση 

∆ιαφοροποίηση 





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]  



Σωµατικός εαυτός προγεννητικά 
(1 έτος) 

∆ιάκριση 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) 























Εγκέφαλος 



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

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

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) 

Κέντρα 

σεξουαλικής 

διέγερσης 

Εγκέφαλος 



����Μέση προ-οπτική περιοχή 

����Μεσοκοιλιακή περιοχή του  
     υποθαλάµου 

����Περί τον υδραγωγό φαιά ουσία 

����Γιγαντοκυτταρική περιοχή του  
     προµήκη 

����Θωρακοοσφυικό κέντρο (Θ12-Ο2) 

����Ιερό κέντρο (Ο5-Ι1-3) 
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ΦΛΟΙΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΑΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ (PVN) 

ΜΕΣΗ 
ΠΡΟ-ΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ (MPOA) 

ΥΠΟΜΕΛΑΣ ΤΟΠΟΣ 
LOCUS COERULEUS  

ΠΕΡΙ ΤΟΝ Υ∆ΡΑΓΩΓΟ  
ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ 

PERIAQUEDUCTAL  
GRAY (PAG) 

SCIENTIFIC AMERICAN, AUGUST 2000  



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

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

Εγκέφαλος 

O υποθάλαµος περιέχει υποδοχείς 
ευαίσθητους σε διάφορες ουσίες, 
ανάµεσα σ' αυτές είναι και οι 
ορµόνες φύλου.  



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

Εγκέφαλος 

Αυτός ο τρόπος δράσης όµως εκλύει µια δύσκολη 
ερώτηση.  
Κάτω από φυσιολογικές (µη πειραµατικές) 
συνθήκες, οι ορµόνες πηγαίνουν και στην 
µεσοκοιλιακή (ventromedial) και στη µέση προ-
οπτική (medial preoptic) περιοχή του 
υποθαλάµου, τόσο τους άρρενες όσο και στους 
θήλεις.  
Η ερώτηση εποµένως είναι : γιατί οι ορµόνες 

ενεργοποιούν τον µεσοκοιλιακό  υποθαλάµο 

στους θήλεις και την µέση προ-οπτική 

(medial preoptic) περιοχή στους άρρενες;  



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

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

Εγκέφαλος 

Όλα αυτά εισηγούνται ότι 

υπάρχουν και δοµικές διαφορές 

µεταξύ αρσενικών και θηλυκών 

εγκεφάλων,                                                  
����µε τον µεσοκοιλιακό υποθάλαµο να 
εφορεύει της θηλυκής σεξουαλικής 
συµπεριφοράς                                                
���� και την µέση προοπτική περιοχή 
της αρσενικής. 



Υποθάλαµος 

Αντανακλαστικό 
κέντρο στύσης (Ι2-Ι4) 

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

Εγκέφαλος 

Τα δεδοµένα υποστηρίζουν επίσης, 
ότι η διαφοροποίηση του εγκεφάλου 
στους άνδρες και τις γυναίκες αρχίζει 
πολύ νωρίτερα από ότι πιστεύονταν 
ως τώρα, πριν µπουν στο παιχνίδι 

οι ορµόνες φύλου. 

Dennis C. The most important sexual organ. Nature, 427, 29 January, 390-392, 2004. 
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κέντρο στύσης  
(Θ11/12-Ο2/3) 

Εγκέφαλος 

Dennis C. The most important sexual organ. Nature, 427, 29 January, 390-392, 2004. 

Ο Manfred Gahr του Free University της Ολλανδίας, 
δηµιούργησε τα δικά του πουλιά µε φυλετική σύγχυση. 
Πήρε έµβρυα Japanese quail και χειρουργικά 
αντέστρεψε τους πρόσθιους εγκεφάλους (forebrain) 
τους, οι οποίοι ελέγχουν την σεξουαλική συµπεριφορά 
των ενηλίκων, πριν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι 
γονάδες τους.                                                                              
Εάν η συνήθης άποψη είναι σωστή και οι ορµόνες 
φύλου που παράγονται από τις γονάδες προκαλούν 
άµεσα την διαφοροποίηση του εγκεφάλου, τότε έχοντας 
ένα εγκέφαλο που ανήκε γενετικά σε «λάθος» φύλο, δεν 
θα πρέπει να παρατηρηθούν διαφορές στην σεξουαλική 
συµπεριφορά των πουλιών ως ενήλικα.  
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Εγκέφαλος 

Dennis C. The most important sexual organ. Nature, 427, 29 January, 390-392, 2004. 

Japanese Quail  
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Dennis C. The most important sexual organ. Nature, 427, 29 January, 390-392, 2004. 

����Συνέβησαν τα εξής: τα θηλυκά έµοιαζαν και 
ενεργούσαν σαν φυσιολογικά θηλυκά.                       
���� Τα αρσενικά πουλιά που τους εµφυτεύτηκε 
θηλυκός πρόσθιος εγκέφαλος δεν κελαηδούσαν 
για να προσελκύσουν θηλυκά ούτε εφίππευαν τα 
θηλυκά. Ο µεταµοσχευµένος θηλυκός 
εγκεφαλικός ιστός δεν µπορούσε να υποστηρίξει 
την τυπική αρσενική αναπαραγωγική 
συµπεριφορά. Οι όρχεις τους επίσης δεν 
αναπτύχθηκαν φυσιολογικά, υποδηλώνοντας, 
τουλάχιστο για τα αρσενικά ορτύκια, χρειάζεται 
ένας γενετικά αρσενικός εγκέφαλος για να 
ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των γονάδων. 
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Εγκέφαλος 
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Εγκέφαλος 

 Allen Schneider & Βarry Τarshis :  Τhe Εlements of Ρsysiological Ρsychology.  Global book 1995. 
ΙSΒΝ:007.0555699 Chapter 13. pp 438-471. 

Το 1971 οι Geoffrey Raisman και Ρauline 
Field ανέφεραν ότι η  προ-οπτική περιοχή 
του υποθαλάµου παρουσιάζει διαφορετικό 
τρόπο συναπτικών συνδέσεων στους 
άρρενες και θήλεις ποντικούς (Raisman & 
Field 1971).  
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Εγκέφαλος 

 Allen Schneider & Βarry Τarshis :  Τhe Εlements of Ρsysiological Ρsychology.  Global book 1995. 
ΙSΒΝ:007.0555699 Chapter 13. pp 438-471. 

Αρκετά χρόνια αργότερα οι Roger Gorski 
και συνεργ. έκαναν ένα βήµα πιο πέρα και 
βρήκαν ότι ένας ειδικός πυρήνας στη 
προ-οπτική περιοχή, είναι περίπου 

πέντε ή έξη φορές µεγαλύτερος στον 

αρσενικό εγκέφαλο απ' ότι στο θηλυκό 
(Gorski et al 1978).                                                                      
Οι Gorski και συν. ονόµασαν  αυτόν τον 
πυρήνα δίµορφο πυρήνα του φύλου της 
προ-οπτικής περιοχής (sexually 
dimorphic nucleus of preoptic area).  
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 Allen Schneider & Βarry Τarshis :  Τhe Εlements of Ρsysiological Ρsychology.  Global book 1995. 
ΙSΒΝ:007.0555699 Chapter 13. pp 438-471. 

Ακολούθως, η Laura Αllen και οι συνεργ. 
βρήκαν στους ανθρώπους, ενδείξεις για 
µια παρόµοια, αλλά όχι τόσο µεγάλη, 
διαφορά στην προ-οπτική περιοχή και στο 
διάµεσο πυρήνα του πρόσθιου 
υποθαλάµου (interstitial nucleus of the 
anterior hypothalamus)   (Αllen et al 1989). 







����Το πρόθεµα "homo" " οµο" 
προέρχεται από την ελληνική λέξη 
όµοιος.  

���� Ο λεσβιασµός προσδιορίζει 
συνήθως γυναικεία  οµοφυλοφιλία.  

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

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



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

���� 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. 



Károly Mária Kertbeny (1824-1882), (Benkert)  

Αυστρουγγαρέζος δηµοσιογράφος-συγγραφέας.                                                        
Σε ένα ανώνυµο φυλλάδιο που απευθυνόταν 
προς το υπουργείο δικαιοσύνης της Πρωσίας, 
επινόησε τον όρο «οµοφυλοφιλία» (1869) την 
οποία θεωρούσε έµφυτη. 





   Πολλοί και διαφορετικοί όροι και 
ορισµοί έχουν διατυπωθεί τα 
τελευταία 140 χρόνια, για να 
περιγράψουν τον σεξουαλικό 
προσανατολισµό. 

Kaplan & Sadock 2000  



LeVay S. Gay, Straight, and the reason why. OUP.  2 011 

Ο όρος «σεξουαλικός 

προσανατολισµός» 

περιγράφει το φύλο του 

προτιµώµενου ερωτικού 

συντρόφου 



LeVay S. Gay, Straight, and the reason why. OUP.  2 011 

Ο όρος «σεξουαλικός 

προσανατολισµός» 

δηλαδή, περιγράφει το 

φύλο του ατόµου από τον 

οποίο κάποιος έλκεται 

σεξουαλικά/ερωτικά 



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

����Συµπεριφορική 
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 r elinquishment 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 a ttraction in a birth 
cohort:prevalence and persistence in early adulthoo d. Soc Sci Med. 56, 
1607-1615. 







Άρρενες 
ελκόµενοι 
από Θήλυς 

Gynephilic 

Androphilic 

Straight 

Gay 

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





(1) Συνειδητοποίηση ότι έλκεται από άτοµα        
     του ίδιου φύλου.  
(2) Περιοδικές απλές επαφές µε άτοµα του     

  ίδιου φύλου.  
(3) Κατανόηση της λέξης «οµοφυλοφιλία». 
(4) Αµφισβήτηση της ετεροφυλίας του,  

  διερωτάται µήπως είναι οµοφυλόφιλος. 
(5) Χαρακτηρισµό των συναισθηµάτων και  

  επιθυµιών του στη κατηγορία των  
  οµοφυλοφίλων 

(6) Αναγνώριση του εαυτού ως οµοφυλόφιλου 
 



(7) Συναισθηµατικό και σεξουαλικό δεσµό µε  
     άτοµα του ίδιου φύλου.  
(8) Συναναστροφή µε οµοφυλόφιλους. 
(9) Ένταξη σ’ ένα οµοφυλοφιλικό περιβάλλον. 
(10) Αποκάλυψή του ως οµοφυλόφιλου σε  
       σχέσεις που θεωρεί σηµαντικές 
(11) Θετική αποδοχή του εαυτού του ως    

    οµοφυλόφιλου. 
(12) ∆ηµόσια αποδοχή του ως οµοφυλόφιλου. 
 

Corraze J.(1976) Η οµοφυλοφιλία. Μετάφραση:∆. Κόλλια.Εκδ.∆αίδαλος. Αθήνα 2002.  





Οµοφυλοφιλία 

και 

Οµοφυλοφιλική 

σεξουαλική πρακτική 



����Θεσµική οµοφυλοφιλική 

συµπεριφορά 

 

���� Εκπαιδευτική οµοφυλοφιλική 

συµπεριφορά 

(υπό κοινωνικούς περιορισµούς) 



����Σε µερικές κοινωνίες η επιλογή 

εφήβων αγοριών ως ερωτικών 

συντρόφων αντανακλά το γεγονός 

ότι από αυτούς τους νέους 

απουσιάζουν τα γένια και η 

ενήλικη αρρενοπώτητα και 

µοιάζουν περισσότερο µε γυναίκες 

παρά µε άνδρες 



����Έτσι, είναι λάθος η εκτίµηση 

ότι οι περισσότεροι άνδρες στο 

Αφγανιστάν και σε άλλα µέρη 

ή ακόµα και στην αρχαία 

Ελλάδα, ήταν οµοφυλόφιλοι. 







4% αποκλειστικά οµοφυλόφιλοι σε όλη τους τη ζωή 

8% οµοφυλόφιλοι για τρία χρόνια µεταξύ 16 και 55 ετών 

10% σχεδόν αποκλειστικά οµοφυλόφιλοι για τρία χρόνια  
           µεταξύ 16 και 55 ετών 
13% περισσότερο οµοφυλόφιλη παρά ετεροφυλόφιλη  
        σεξουαλική δραστηριότητα µεταξύ των ετών 16 και 55. 

25% έχουν περισσότερο από συµπτωµατικές οµοφυλόφιλες  
       σεξουαλικές δραστηριότητες. 
30% έχουν έστω και συµπτωµατικά οµόφυλη σεξουαλική  
        δραστηριότητα ή αντιδράσεις  
50% δεν έχουν ποτέ οµοφυλόφιλη εµπειρία σωµατική ή  
        συναισθηµατική (ούτε σκέψεις)  

63% δεν έχουν ποτέ πραγµατική οµοφυλόφιλη εµπειρία  

18% έχουν τόση οµοφυλόφιλη όση και ετεροφυλόφιλη  
        σεξουαλική δραστηριότητα 



ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

ΝΟΡΒΙΓΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

∆ΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΟΛΑΝ∆ΙΑ 

5.514 πρωτοετείς 
σπουδαστές κάτω 
των 25 ετών  

98% ετεροφυλόφιλοι 
1% αµφιφυλόφιλοι 
1% οµοφυλόφιλοι  

6.155 ενήλικες 
18 έως 26 ετών  

20.055 ενήλικες 

3.178 ενήλικες 
18 έως 59 ετών 

18.876 ενήλικες 
16 έως 58 ετών 

2.878 άνδρες 
3.120 γυναίκες 

3.5% των ανδρών και 
3% γυναικών ανέφεραν 
παλιά οµοφυλόφιλική εµπειρία  
4.1% των ανδρών και 
2.6% γυναικών οµοφυλόφιλική  
εµπειρία σε όλη τη ζωή τους  
Λιγότεροι από 1% των ανδρών 
αποκλειστικά οµοφυλόφιλοι 

6.1% των ανδρών 
οµοφυλοφιλική εµπειρία 

2.8% των ανδρών και 1.4% 
των γυναικών είχαν ερωτικό 
σύντροφο του ιδίου φύλου 

Synop. Psychiatry 1994, & Arch Gen Psychiatry 58,20 01 



1988 US Census 
Bureau  

1989 University 
of Chicago Study  

1993 Alan 
Guttmacher  

1994 University 
of Chicago Study 

50.000 άνδρες 

1.537 ενήλικες 
άνω των 18 ετών 

3.321 άνδρες 20 
έως 39 ετών 

Αντιπροσωπευτικό 
δείγµα 18 έως 59 
ετών 

2 έως 3% 

<1% και για τα 
        δύο φύλα 

1% αποκλειστικά 
      οµοφυλόφιλοι 

2.8% άνδρες 
1.4% γυναίκες 

Kaplan H & Sadock (6th) 1995  









����Είναι µερικοί άνθρωποι 
προγραµµατισµένοι να γίνουν 
οµοφυλόφιλοι εξ' αιτίας έµφυτων 
στοιχείων;                                                     
����Η οµοφυλοφιλία είναι µαθηµένη 
συµπεριφορά, επηρεασµένη από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως :  
  ����παιδικές εµπειρίες,                                           
  ����γονεϊκές σχέσεις,                                           
  ����εφηβικές 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 
∆ιζυγωτικά διδυµα 
Αδελφός 
Συνολική κληρονοµική επιβάρυνση 

        Θήλεα 
Μονοζυγωτικά δίδυµα 
∆ιζυγωτικά 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 και 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)  



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



���� 

���� 

���� 
���� 



αρωµατάση 

5-α-ρεδουκτάση 

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



ΕΡΕΥ/ΤΕΣ    ΙΝΑΗ 1         ΙΝΑΗ 2          ΙΝΑΗ 3       ΙΝΑΗ 4 

Swaab and 
Fliers 1985 
 

∆εν 
υπάρχουν 
µελέτες 

Ευρύτερος στους 
ετεροφυλόφιλους 
άνδρες απ’ ότι 
στις γυναίκες ή  
στους οµοφ/φιλους 

Ευρύτερος 
στους 
άνδρες 

∆εν  
υπάρχουν 
µελέτες 

∆εν 
υπάρχουν 
µελέτες 

Χωρίς 
διαφορές 

στα  
δύο φύλα 

Χωρίς 
διαφορές   

στα  
δύο φύλα 

Χωρίς 
διαφορές 

στα 
δύο φύλα 

Χωρίς  
διαφορές 

στα  
δύο φύλα 

Χωρίς 
διαφορές 

στα  
δύο φύλα 

Ευρύτερος 
στους 
άνδρες 

Ευρύτερος  
στους άνδρες  
από µερικές 
γυναίκες 

LeVay 

 1991 

Allen et al  

1989 

ΙΝΑΗ = Interstitial Nuclei of Anterior Hypothalamus   W.Byne. Scientific American, May 1994 



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 



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; Οι νευροανατοµικές διαφορές 
µεταξύ ετροφυλοφίλων και οµοφυλοφίλων 
ανδρών, παίζουν ρόλο στην αιτιολογία της 
οµοφυλοφιλίας ή απλώς σχετίζονται µε την 
οµοφυλοφιλία; και ποια είναι η πηγή αυτών 
των νευροανατοµικών διαφορών; Είναι 
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.  





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



����Οµοφυλικού 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.  



���� 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.  
���� Στα ενήλικα αρσενικά οµόφυλες 
δραστηριότητες συµβαίνουν πιο 
συχνά ανάµεσα σ’ αυτά που 
βρίσκονται περιφερειακά στη οµάδα 
ή είναι υποδεέστερα (στη οµάδα). 



����Εκτός 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 

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

                                                (De Waal F. Σελ 138)  



















Σχόλιο: 

����Η 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. 


