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(Συµπτυγµένη Οµιλία) 

 

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω το Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, και 

την κα. Μαρίνα Γαλανού, για την πρόσκληση να µιλήσω απόψε εδώ, στην εκδήλωση 

που διοργανώθηκε για την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης ∆ιεµφυλικών. Με µεγάλη µου 

χαρά βρίσκοµαι εδώ.   

 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό όταν άνθρωποι που είναι στο περιθώριο, και που δεν 

θεωρούνται «κανονικά» υποκείµενα, διεκδικούν ορατότητα ως πολιτικά υποκείµενα, 

που µπορούν, και θα πρέπει, να έχουν λόγο στην δηµόσια σφαίρα. Στην προκειµένη 

περίπτωση, η ελληνική κοινωνία εν γένει παραµένει να θεωρεί ότι τα τρανς άτοµα θα 

πρέπει να µένουν στην σκιά.  Καθίστανται ορατά, όποτε συµβαίνει αυτό, σχεδόν 

αποκλειστικά ως αντικείµενα σεξουαλικής χρήσης. Οι τρανς γυναίκες και άνδρες δεν 

θεωρούνται «κανονικά» υποκείµενα που µπορούν να έχουν λόγο, και συνήθως στον 

δηµόσιο λόγο µένουν αόρατοι. Ωστόσο, το ζήτηµα της δηµόσιας παρουσίας τους 

(καθώς και της απουσίας τους) είναι πολιτικό, έσχατα πολιτικό θα έλεγα, όπως θα 

εξηγήσω παρακάτω.  Η αυτοοργάνωση στα πλαίσια ενός Σωµατείου για διεµφυλικά 

άτοµα είναι ένα σηµαντικό βήµα.  Ο αγώνας, κατά την γνώµη µου, θα πρέπει να είναι 

για να κατοχυρωθούν  ως «κανονικά» υποκείµενα, στο φώς και όχι στην σκιά, και να 

αξιώνεται ισοτιµία. 

 

Άλλωστε,  κανένας ορισµός της «δηµοκρατίας» δεν µπορεί να υποστηριχθεί όταν 

άνθρωποι δέχονται διακρίσεις και διαφόρων ειδών βία απλά και µόνο επειδή βιώνουν 

το φύλο τους διαφορετικά από τους νοµιµοποιηµένους τρόπους. Το δε επάγγελµα της 

πορνείας, που χρησιµοποιείται από την πολιτεία σαν αιτία της απαξίωσης των τρανς, 

θα πρέπει να είναι σαφές πως δεν µπορεί να θεωρείται «ανήθικο» ή «λιγότερο», από 

όποιους και όποιες και αν ασκείται, όσο υπάρχουν πελάτες που το συντηρούν.  

Επιπλέον, θα πρέπει η διαδεδοµένη άσκηση του επαγγέλµατος της πορνείας από 

τρανς άτοµα να γίνεται αντιληπτή και ως «σύµπτωµα» των κοινωνικών διακρίσεων 

που βιώνουν οι τρανς σε άλλους χώρους εργασίας.  Σε κάθε περίπτωση, τα τρανς 

άτοµα, όπως όλοι, είναι κάτι πολύ παραπάνω από την όποια δουλειά µπορεί να 

κάνουν για να ζήσουν, και δεν µπορεί η στάση της Πολιτείας να εξαντλείται σε 

µικρο-ρυθµίσεις που αφορούν την πορνεία.   

 

Σκέφτηκα πως στην παρέµβασή µου απόψε µπορεί να είναι χρήσιµο να πω κάποια 

πράγµατα, από τη µεριά της θεωρίας και των κοινωνικών επιστηµών, προκειµένου να 

συµβάλω στη «διόρθωση» αν θέλετε, της οπτικής µε την οποία ο µέσος άνθρωπος 

στην Ελλάδα σήµερα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες,  αντιµετωπίζει τους 

ανθρώπους που βιώνουν, φέρουν και επιτελούν το φύλο διαφορετικά από τους 



«νοµιµοποιηµένους» ορθόδοξους τρόπους.  Τα διεµφυλικά άτοµα έχουν την επιπλέον 

ιδιαιτερότητα να προκαλούν εξορισµού και τις νοηµατοδοτήσεις του φύλου αυτού 

καθαυτό, και όχι αποκλειστικά στο έδαφος της σεξουαλικότητας, όπως συµβαίνει µε 

αρκετές λεσβίες, αρκετούς γκέι και αµφιφυλόφιλες-ους βέβαια. Θα µιλήσω λίγο για 

αυτή την ιδιαιτερότητα, λοιπόν, αντλώντας πρώτα από τη θεωρία και τις έρευνες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες χώρες.  

 

Παλιές και νέες θεωρήσεις του φύλου 

… 

 

Εν ολίγοις, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, υπήρχαν αρκετές έρευνες από 

διάφορες επιστήµες που έθεταν υπό αµφισβήτηση τόσο το υποθετικά αντικειµενικό 

βιολογικό στερέωµα του φύλου, ως µια βιοχηµική κατάσταση που είναι στην µαζική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων «είτε αρσενικό, είτε θηλυκό», όσο και το, έστω και 

σχετικά, οµοιογενές περιεχόµενο του κοινωνικού φύλου.  Ως εκ τούτου, η ύπαρξη 

µιας οργανικής σύνδεσης ανάµεσα στα δυο, στο βιολογικό και το κοινωνικό, δε 

φαίνεται πια να είναι τόσο προφανής ενώ, ταυτόχρονα, το διπολικό στατικό σύστηµα 

που έθετε και για τα δυο αυτά την ύπαρξη αποκλειστικά δύο δυνατοτήτων, αρσενικό 

ή θηλυκό, χωρίς «ενδιάµεσες» καταστάσεις, επίσης κλονίζεται από τα εµπειρικά, αν 

µη τι άλλο, δεδοµένα των ερευνών όλων των επιστηµών.  (Για µια συνοπτική και 

ενδιαφέρουσα επισκόπηση των  διαφορών στα κοινωνικά φύλα, συγκεκριµένα, σε 

εφτά διαφορετικούς πολιτισµούς, βλ. Serena Nanda, 1999, Gender Diversity: Cross 

Cultural Variations, Waveland Press) 

 

Η επιτελεστικότητα και το διακύβευµα του φύλου 

 

Σε αυτήν τη συγκυρία, η φεµινιστική θεωρία, η οποία ακολουθεί διάφορες τροχιές, 

οδηγεί τη σκέψη στην ανάπτυξη νέων θεωρητικών σχηµάτων για την περαιτέρω 

κατανόηση του φύλου ως ένα είδος «τεχνολογίας» για την παραγωγή του εαυτού 

στην ύστερη νεοτερικότητα, ως µία κατηγορία δηλαδή αναπαραγωγής ανισοτήτων 

εντός  των κυρίαρχων  σχέσεων εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται πως ένας 

καλύτερος τρόπος θέασης του φύλου µπορεί να αναπτυχθεί µε την έννοια της 

«επιτελεστικότητας» σύµφωνα µε την οποία το φύλο  αποτελεί, θα λέγαµε, µια 

«δραστηριότητα», κάτι που «κάνουν» τα υποκείµενα, το οποίο όµως ξεφεύγει από 

την έννοια του «να παίζουµε έναν ρόλο», σα να υπάρχει ένας εσωτερικός 

«πραγµατικός» εαυτός, που καταπιέζεται ή απολαµβάνει, ανάλογα, το να ακολουθεί 

το εκάστοτε πολιτισµικά και ιστορικά προσδιορισµένο «σενάριο» για την 

θηλυκότητα ή την αρρενωπότητα.  Η επιτελεστικότητα του φύλου παραπέµπει σε µια 

διαδικασία όπου όλοι οι άνθρωποι, ήδη από την αρχή της ζωής τους, εντάσσονται 

µέσα σε σχήµατα νοηµατοδότησης και εγκαλούνται, ως άντρες ή γυναίκες, αγόρια ή 

κορίτσια.  Έτσι η ίδια τους η αντίληψη, η ίδια η υποκειµενικότητα, διαµορφώνεται 

εντός των πλαισίων της κανονιστικής θηλυκότητας ή αρρενωπότητας. 

 

Σε αυτό το σχήµα λοιπόν, απλουστεύοντας λίγο, όσοι άνθρωποι δεν συµµορφώνονται 

µε την έκκληση (ή προσταγή) της ετεροκανονικότητας, όσοι παραβιάζουν το 

εκάστοτε «διανοητό» του φύλου και της σεξουαλικότητας, «εξορίζονται» τρόπον 

τινά, όχι µόνο από την παρέα, ή από την οικογένεια, για παράδειγµα, αλλά στο 

συµβολικό, και όχι µόνο, επίπεδο, και από την επικράτεια του «ανθρώπινου».  ∆εν 

γίνονται ορατοί δηλαδή ως εξίσου ανθρώπινα υποκείµενα.  Άρα, επίσης, και οι ζωές 

τους δεν θεωρούνται ως εξίσου πολύτιµες.   



 

Εξορισµένα υποκείµενα, στο πεδίο του µη διανοητού, επιπλέον, δρουν, στα εθνικά 

και άλλα φαντασιωτικά, σαν ένα είδος φαντασµάτων, χωρίς ακριβώς ανθρώπινη 

υπόσταση, σάρκα και οστά, που στοιχειώνουν την ετεροκανονιστική επικράτεια και 

έτσι παίζουν στην πραγµατικότητα κεντρικό ρόλο στην αναπαραγωγή της. Με άλλα 

λόγια, ενώ «αποβάλλονται» από την επικράτεια του ανθρώπινου, ή έστω  εξωθούνται 

στην παραµεθόρια ζώνη της, ανάλογα µε το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο, σαν είδη 

«τεράτων», η ύπαρξή τους είναι συνάµα καταστατικής σηµασίας για τη 

σταθεροποίηση της κατασκευής του διπολικού στατικού συστήµατος του φύλου. 

Σηµαδεύοντας τους «παρεκκλίνοντες» ως τέτοιους, και επενδύοντας και µε 

επιστηµονικό λόγο, της ψυχολογίας για παράδειγµα, αλλά και της ιατρικής 

γενικότερα, τις κοινωικο-πολιτικές προσπάθειες παθολογικοποίησής τους, 

επιτυγχάνεται µια βαθύτερη φυσικοποίηση των υπολοίπων. Ως εάν, δηλαδή, το να 

παγιώνεται το ευρύτατο φάσµα έµφυλης συµπεριφοράς και σεξουαλικότητας στις δύο 

εξαιρετικά στενές εναλλακτικές «άντρας» ή «γυναίκα», και να θεωρείται πως η 

αλήθεια της ορίζεται τελεσίδικα από το σώµα, να είναι κάτι «φυσικό».  

 

Η βία της ίδιας της παραγωγής του φύλου 

 

Μέσα από αυτό το πρίσµα, νοµίζω, µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα το πώς και 

το γιατί της απαράδεκτης  αντιµετώπισης που έχουν τα διεµφυλικά άτοµα σε πολλές 

κοινωνίες.  Τα άτοµα που δεν υποτάσσονται στην πρωτοκαθεδρία του φαινοµενικά, 

αυτονόητου «βιολογικού» φύλου και που µε διαφορετικούς τρόπους παρεµβαίνουν σε 

αυτό, «επιφανειακά» (µε την παρενδυσία για παράδειγµα) ή και περισσότερο 

«διεισδυτικά» (µε ορµόνες ή εγχειρήσεις), αποτελούν ένα είδος «ακατανόητου» για 

όσους και όσες (!) δεν έχουν αντιληφθεί την επιτελεστικότητα του φύλου στα πλαίσια 

του πολιτικού συστήµατος της ετεροκανονικότητας.  Ουσιαστικά, τα τρανς άτοµα, 

ακόµα κι αν τα ίδια συνυπογράφουν κάποιες παραδοχές του ιδεολογήµατος, µε την 

συµπεριφορά τους αµφισβητούν την «αλήθεια» που η κοινωνία θέτει ως πρωταρχική, 

την «αλήθεια» δηλαδή µιας θεωρητικά αντικειµενικής και αυτονόητης βιολογίας.  

Αντίθετα, θέτουν ως πρωτεύουσα µιαν άλλη αλήθεια, τη «δική τους» εσωτερική 

αλήθεια, και επεµβαίνουν στο βιολογικό στερέωµα έτσι ώστε να «ευθυγραµµίσουν» 

την ταυτότητα και το σώµα. 

 

Στον κόσµο που ζούµε όµως, η ίδια η πράξη του να αποκαθηλώνεται σε οποιοδήποτε 

επίπεδο η υποθετικά αντικειµενική αλήθεια του βιολογικού στερεώµατος,  αποτελεί 

µία πράξη απίστευτου θάρρους.  Φυσικά γίνεται ορατή, εν γένει, από την κυρίαρχη 

κουλτούρα, ως πράξη «δειλίας», και επιπλέον, συχνά, πράξη ενός ήθους «κάλπικου».  

Σαν κάποιος-α να θέλει να παραχαράξει την πραγµατικότητα, για να «περάσει» ως 

κάτι άλλο χωρίς «πραγµατικά» να είναι.   

 

Ακόµα κι όταν φετιχοποιούνται ή και εξωτικοποιούνται τα διεµφυλικά σώµατα ή οι 

σεξουαλικότητες που τα συναρθρώνουν, ακόµα κι όταν «καταναλώνονται» µέσω της 

πορνείας ή πορνογραφικών αναπαραστάσεών τους, ακόµα και τότε καταστέλλονται 

για να περιχαρακωθούν ως «αποκείµενα». Σκιαγραφούνται ως προβληµατικά σώµατα 

µιας υποθετικής ταραχοποιητικής και «υπερχειλίζουσας» σεξουαλικότητας, ως 

«ενδιάµεσα» του ανθρώπου και του ζώου, ως «παράταιρα» υποκείµενα, ενδεχοµένως 

και εξ ορισµού ανήθικα, µιας και είναι, ούτε λίγο ούτε πολύ «απατεώνες», στα 

κυρίαρχα πολιτισµικά µάτια. 

 



Νοµίζω πως είναι σαφές το πόσο είναι υποκριτική η στάση αυτή.  Η ταινία του 

Κούτρα «Στρέλλα» αποτελεί µία εξαιρετική κατά τη γνώµη µου αποτύπωση τόσο του 

υποκριτικού χαρακτήρα της στάσης της κοινωνίας όσο και της οµορφιάς και της 

καλοσύνης που µπορεί να βρει κανείς στον λεγόµενο κόσµο του «περιθωρίου», και 

συγκεκριµένα στην καρδιά των τρανς γυναικών και αντρών.   

 

Άλλο παράδειγµα που µου έρχεται στο νου είναι αυτό µιας καθηγήτριάς µου στο 

Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, όπου έκανα το διδακτορικό µου, της 

Sandy Stone, η οποία τρανς γυναίκα, διακεκριµένη για το έργο της στην 

κοινωνιολογία και τις νέες τεχνολογίες, δεν δίσταζε να συµπεριλάβει την εµπειρία της 

«γέννησής» της ως γυναίκα στην συζήτηση της ύλης ενός σεµιναριακού µαθήµατος.  

 

Εν ολίγοις 
 

Βρισκόµαστε άλλωστε στην αρχή µιας οικονοµικής κρίσης η οποία συνδέεται µε την 

νοσηρή, θα έλεγα, διατήρηση ενός αφηγήµατος µιας υποτιθέµενα οργανικής 

σύνδεσης ανάµεσα στο «συµβολικό» και το «πραγµατικό», στους οικονοµικούς 

δείκτες των κρατών και την ποιότητα ζωής των πολιτών για παράδειγµα, ενώ βέβαια, 

ακόµα και ο κανόνας του χρυσού έχει καταργηθεί εδώ και καιρό πια.  Οι 

αγοραπωλησίες επισφαλών δανείων, οι διάφορες «πυραµίδες» ή «φούσκες» που 

αποτελούσαν το νοµιµοποιηµένο ψωµοτύρι των δηµοσιονοµικών των περισσότερων 

εθνών-κρατών της δύσης, δεν προσδιορίζονται ωστόσο ως «απατεωνιά». Και, 

φυσικά, το ότι τα χάρτινα χρήµατα δεν αντιστοιχούν σε καµία ποσότητα χρυσού, 

επίσης, εννοείται, δεν αποτελεί πια απατεωνιά κανενός είδους. 

 

 Αλλά δεν χρειάζεται να πάµε µακριά. Η ίδια η επιτελεστικότητα του κανονιστικού 

φύλου εντός του πλέγµατος της ετεροκανονικότητας χαρακτηρίζεται εν γένει ως 

φυσική και αληθής, παρά τα όσα µας λένε οι έρευνες διαφορετικών επιστηµών, που 

προσπάθησα απόψε συνοπτικά να παρουσιάσω.  

 

Το ανθρώπινα υποκείµενα είναι σύνθετα, δηµιουργικά, ενδιαφέροντα, αντιφατικά, 

και οπωσδήποτε πολύ παραπάνω από την εκάστοτε «φύση» που µπορεί να τους 

αποδίδεται από ειδήµονες ή άλλους. Τα διαφορετικά είδη βίας που υφίστανται τα 

τρανς άτοµα θα πρέπει, πιστεύω, να θεαθούν ως φοβικές αντιδράσεις µιας κοινωνίας 

που γνωρίζει, εντέλει, ότι δεν έχει καµία σχέση η κανονιστική επιτέλεση του φύλου 

εντός του πλέγµατος της ετεροκανιστικότητας µε το αν είναι ή όχι «καλός» κάποιος  

άνθρωπος· ως φοβικές αντιδράσεις µιας κοινωνίας που γνωρίζει, ενδόµυχα, ότι η 

σεξουαλικότητα και τα φύλα είναι πολύ πιο σύνθετα και ρευστά ζητήµατα· ως 

φοβικές αντιδράσεις εντέλει µιας κοινωνίας η οποία ψάχνει απεγνωσµένα να βρει 

κάποια σταθερά σηµεία και, αντί να τα αναζητά αλλού-- στο πώς συσχετιζόµαστε η 

µία µε την άλλη, ο ένας µε τον άλλο, για παράδειγµα, ή στο πώς δεχόµαστε να µας 

κυβερνούν, και πώς όχι-- αναζητά αποκούµπι σταθερότητας µέσα από την άρρητη 

αποδοχή ενός µύθου περί της ύπαρξης κάποιας οργανικής σύνδεσης ανάµεσα στην 

φύση και την ταυτότητα, του σώµατος και της συνείδησης, της εξουσίας, εντέλει, και 

του δικαίου. 

 

Σας εύχοµαι καλή συνέχεια.  

 

(Οµιλία-παρέµβαση, ΕΣΗΕΑ, 20 Νοεµβρίου 2010)  


