
        Τι είναι το φυσιολογικό; Ποιος το καθορίζει; Γιατί να υπάρχει; 

 

Μετά την ανάγνωση του άρθρου με τίτλο "Ω! τι όμορφος λαός που τον ενοχλεί 

ένα γκέι φιλί στην ΕΡΤ, αλλά χειροκροτά φερόμενους ως παιδοβιαστές στην 

Επίδαυρο φορώντας ZEUS+ΔΙΟΝΕ" της Ειρήνης Δρίβα, προβληματιστήκαμε 

σχετικά με την πηγή αυτού του κοινωνικού προβλήματος, του ρατσισμού. 

Ρατσισμός είναι η κοινωνική πρακτική διακρίσεων  που βασίζεται στο αίσθημα 

της ανωτερότητας μιας κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη αντίληψη των 

μελών της ότι οφείλουν να προστατέψουν την καθαρότητα της ομάδας τους καθώς 

και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των υπόλοιπων ομάδων, που θεωρούνται 

από αυτά κατώτερες. 

 Η έννοια του φυσιολογικού είναι κατά βάση μία κοινωνικοπολιτισμική κατασκευή 

υπεύθυνη για τον περιορισμό και την περιθωριοποίηση των ατόμων που ανήκουν 

στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Οι ρατσιστικές αυτές αντιλήψεις πηγάζουν από τον φόβο 

για το φαινομενικά διαφορετικό στα μάτια των στερεοτυπικά καταπιεσμένων 

ανθρώπων. Ο περιορισμός των ατόμων με μη κοινωνικά αποδεκτό σεξουαλικό 

προσανατολισμό τους οδηγεί στη δημιουργία αισθήματος κατωτερότητας, 

μοναξιάς και απομόνωσης από την κακόβουλη κριτική. 

 Ένας τρόπος για να αναλογιστούμε το φυσιολογικό είναι να βρούμε ποιο είναι το 

σύνηθες. Η εν λόγω προσπάθεια δεν εστιάζεται στην υπεράσπιση του 

αυτονόητου, δηλαδή στην αποδοχή των ανθρώπων αυτών από το κράτος και την 

κοινωνία ως άτομα με ίσα, αναφαίρετα, θεμελιώδη δικαιώματα. Καθίσταται σαφές, 

λοιπόν, πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις 

και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, αντίστοιχα, είναι ίσοι και ως ίσοι, 

πρέπει να χαίρουν ίσης μεταχείρισης από τους συνανθρώπους τους και τις αρχές 

της Πολιτείας. 

Ακόμα και στις μέρες μας τα άτομα βιώνουν το στίγμα στην καθημερινότητά τους. 

Η άδικη αξιολόγηση από την κοινωνία εντοπίζεται στην αδυναμία υιοθέτησης 

παιδιών από δύο άτομα του ίδιου φύλου, παρ’ όλο που αυτή η ευκαιρία δίνεται σε 
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ζευγάρια που καθιστούν την ανατροφή των παιδιών τους κακοποιητική και 

ακατάλληλη. Η ψυχολογική καταπίεση και ο χλευασμός που δέχονται τα ΛΑΟΤΚΙ 

άτομα από τον κοινωνικό τους περίγυρο τους αναγκάζουν να χρειάζονται διπλή 

προσπάθεια για να αποδείξουν τις ικανότητές τους.  
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