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Η	 επιστημονική	 συζήτηση	 για	 το	 θέμα	 του	φύλου	 είναι	 πολυεπιστημονική	 και	
διεπιστημονική.	 Από	 κοινωνιολογικής	 σκοπιάς	 το	 φύλο	 είναι	 μια	 αναλυτική	
κατηγορία.	 Κατ’	 επέκταση,	 η	 έμφυλή	 μας	 ταξινόμηση	 ή	 η	 ένταξή	 μας	 σε	 ένα	
φύλο	καθορίζει	την	κοινωνική	μας	τοποθέτηση,	σε	αυτήν	είναι	συνδεδεμένο	το	
κοινωνικοψυχολογικό	στοιχείο,	το	οποίο	καθιστά	το	φύλο	κεντρικό	τμήμα	της	
ταυτότητάς	 μας	 (έμφυλη	 ταυτότητα).	 Το	 φύλο	 συμπεριλαμβάνει	 επιπλέον	
βιολογικές	 (sex)	 και	 κοινωνικές	 οπτικές	 (gender)	 καθώς	 και	 τη	 σεξουαλική	
επιθυμία.	
	
Σε	αντίθεση	με	αυτή	την	κανονιστική	έμφυλη	τάξη,	είναι	αναγκαίο	να	ξεκινάμε	
στην	 επιμόρφωση	 ενηλίκων	 από	 την	 πολυπλοκότητα	 των	 κοινωνικών	 και	
έμφυλων	 ταυτοτήτων	 καθώς	 και	 από	 την	 πολυπλοκότητα	 των	 σεξουαλικών	
επιθυμιών.	 Γι’	 αυτό	 το	 λόγο	 είναι	 απαραίτητη	 μια	 θεμελιωμένη	 γνώση	 για	 το	
βιολογικό	και	το	κοινωνικό	φύλο.	
	
Άνθρωποι,	 των	 οποίων	 η	 έμφυλη	 ταυτότητα	 δεν	 αντιστοιχεί	 στα	 σωματικά	
γενετήσια	χαρακτηριστικά	τους,	χαρακτηρίζονται	ως	διεμφυλικοί.	Η	αντίστοιχη	
συμπεριφορά	 ή	 αίσθηση	 ορίζεται	 επίσης	 διεμφυλικότητα.	 Από	 άντρας	 σε	
γυναίκα	ονομάζεται	τρανς	γυναίκα	και	από	γυναίκα	σε	άντρα	ονομάζεται	τρανς	
άντρας.	Τα	διαφυλικά	άτομα	προτιμούν	ωστόσο	να	μην	 εντάσσονται	σε	καμία	
κατηγοριοποίηση	 και	 επιμένουν	 στο	 γενικό	 χαρακτηρισμό	 διεμφυλικοί.	 Στα	
διεμφυλικά	 άτομα	 δεν	 ανήκουν	 συνήθως	 τα	 μεσοφυλικά	 άτομα,	 τα	 οποία		
εμφανίζουν	αντρικά	καθώς	και	γυναικεία	έμφυλα	χαρακτηριστικά.	Με	τον	όρο	
μεσοφυλικότητα	 χαρακτηρίζονται	 τα	 άτομα,	 τα	 οποία	 δεν	 μπορούν	 να	
κατηγοριοποιηθούν	σαφώς	γενετικά	ή	ανατομικά	και	ορμονικά	στο	γυναικείο	ή	
στο	αντρικό	φύλο.	
	
Η	 προϋπόθεση	 της	 δυαδικότητας	 (σεξουαλικά)	 προσδιορίζει	 τη	 διαφορά	
ανάμεσα	 στο	 «sex»	 (βιολογικό	 φύλο)	 και	 στο	 «gender»	 (κοινωνικό	 φύλο),	 η	
οποία	 είναι	 σημαντική	 για	 να	 μπορεί	 να	 αποδειχτεί	 ότι	 δεν	 προκύπτει	
απαραίτητα	 η	 ανάλογη	 έμφυλη	 ταυτότητα	 από	 το	 βιολογικό	 φύλο,	 με	 άλλα	
λόγια	ότι	αυτοί	οι	δύο	όροι	δεν	είναι	συνεκτικοί,	συνεπώς	μπορεί	να	νιώθει	για	
παράδειγμα	 ένα	 αντρικό	 σώμα	 σαν	 γυναίκα,	 δηλαδή	 να	 έχει	 μία	 γυναικεία	
έμφυλη	ταυτότητα,	η	βιολογία	δεν	χρειάζεται	να	είναι	το	πεπρωμένο	μας.	
	
Η	φιλόσοφος	Τζούντιθ	Μπάτλερ	τονίζει	ότι	η	δυαδική	έκφανση	του	βιολογικού	
φύλου	δεν	μπορεί	 να	προδιαγράψει	και	 τη	δυαδική	έμφυλη	ταυτότητα.	Η	 ίδια	
συνειδητά	 γράφει	 «έκφανση»,	 διότι	 έχει	 την	 πεποίθηση	 ότι	 και	 το	 ανατομικό	
φύλο	 έχει	 παραχθεί	 λογοθετικά.	Με	 άλλα	 λόγια,	 το	 σώμα,	 μέσω	 της	 γλώσσας,	
δεν	 αναγνωρίζεται	 ως	 υποκείμενο	 χωρίς	 την	 καταχώρηση	 σε	 ένα	 φύλο,	 η	
γλωσσική	 εγγραφή	 ενός	 φύλου	 σε	 ένα	 σώμα	 περιγράφει	 μόνο	 την	 επιτέλεση	



	

που	 είναι	 κοινωνικά	 αναγκαία,	 ώστε	 να	 μπορεί	 να	 υπάρχει	 τέλος	 πάντων	 ως	
τέτοιο,	δεν	ανταποκρίνεται	όμως	στην	πραγματικότητα.		
	
	
Σχέδιο	συζήτησης:	Διεμφυλικότητα	
	

• Τι	είναι	το	άτομο;	
• Τι	χαρακτηρίζει	τον	όρο	«κοινωνικό	φύλο»;	
• Τι	σημαίνει	η	διάκριση	ανάμεσα	στο	βιολογικό	και	το	κοινωνικό	φύλο;	
• Ποιες	έμφυλες	ταυτότητες	γίνονται	αντιληπτές;	
• Τι	σημαίνει	έμφυλη	ταυτότητα	στο	ίντερνετ;	

	
	
	
Άσκηση:	Συζήτησε	την	ακόλουθη	θέση	
	
Η	 αντίληψη	 ότι	 το	 φύλο	 συγκροτείται	 ή/	 και	 κατασκευάζεται	 κοινωνικά	
εισήχθη	από	νωρίς	στις	συζητήσεις	για	το	φύλο	από	τη	Σιμόν	ντε	Μποβουάρ.	
	

«Γυναίκα	δεν	γεννιέσαι,	γίνεσαι»	
	

Σιμόν	ντε	Μποβουάρ	(1908	–	1986),	
Γαλλίδα	συγγραφέας	και	φιλόσοφος	
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