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Π ολλοί πιστεύουν ότι το φύλο κάθε ατόμου είναι ένας θεμε-
λιώδης παράγοντας της ανθρώπινης ανάπτυξης. Σύμφωνα 

με αυτή την πολύ γνώριμη ιδέα, οι διαφορές μεταξύ των φύλων 
ορίζονται βάσει πρότερων πεποιθήσεων – οι γυναίκες είναι πιο 
επιφυλακτικές και επικεντρωμένες στη μητρότητα, ενώ οι άνδρες 
επιδιώκουν να έχουν στάτους ώστε να προσελκύουν συντρόφους. 
Σε κάθε γενιά, οι ορμόνες αλλά και η διαφορά του ανδρικού και του 
γυναικείου εγκεφάλου συνεχίζουν να ενισχύουν αυτές τις δια- 
φοροποιήσεις, προκαλώντας έτσι ανισότητες στη σύγχρονη κοι-
νωνία. 

Στον ΜΥΘΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ, η ψυχολόγος Κορντίλια Φάιν εξη-
γεί με σαφήνεια γιατί οι ρόλοι του παρελθόντος και του παρόντος 
δεν είναι παρά υποθέσεις για το μέλλον, αποκαλύπτοντας την 
ύπαρξη μιας πιο δυναμικής κατάστασης όπως αυτή παρουσιάζε-
ται ύστερα από έρευνες στους τομείς της εξελικτικής επιστήμης, 
της ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης, της ενδοκρινολογίας και της 
φιλοσοφίας. Χρησιμοποιεί ιστορίες από την καθημερινότητα και 
την κοινή λογική για να σπάσει τα στερεότυπα. Για παράδειγμα, 
η τεστοστερόνη δεν είναι η ισχυρή ορμονική ουσία της ανδρο-
πρέπειας, ενώ οι υποτιθέμενες προτιμήσεις κάθε φύλου, από τα 
παιχνίδια μέχρι την ανάληψη οικονομικών ρίσκων, δεν υπάρχουν 
παρά στο μυαλό μας. 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑςΚευΑζεΙ  
βΑθΙΑ ΡΙζωμεΝΟυς μυθΟυς ΚΑΙ ΑπΑΙΤεΙ  
μΙΑ ΙςΟΤΙμή ΚΟΙΝωΝΙΑ, βΑςΙςμεΝή ςΤΟ 

δυΝΑμΙΚΟ ΤωΝ δυΟ ΦυΛωΝ, ως ΑΝθΡωπωΝ.

* Η έκφραση «ουσιώδες ανάγνωσμα 
για όλους» είναι συνήθως αναληθής 
και κλισέ αλλά, εάν υπάρχει ένα βι-
βλίο που αξίζει αυτή την περιγραφή, 
είναι Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.

Financial Times

* Οι παγιωμένες αντιλήψεις για τους 
άνδρες και τις γυναίκες είναι τόσο πα-
λιές όσο η ίδια η ανθρωπότητα, αλλά 
το χιουμοριστικό και αιχμηρό βιβλίο 
της Φάιν μάς δίνει ελπίδες ότι ίσως 
ακούσαμε τον τελευταίο βρυχηθμό τού 
Τεστοστερονόσαυρου Ρεξ.

new York Times

* Ένα προκλητικό και συναρπαστικό 
βιβλίο.

The economisT

* Η Φάιν δείχνει με τρόπο πειστικό και 
διασκεδαστικό ότι, παρά τα στερεό- 
τυπα, χαρακτηριστικά όπως η ανά-
ληψη κινδύνων, η ανταγωνιστικότη-
τα και το μητρικό ένστικτο δεν είναι 
«ουσιώδη» για το ένα ή το άλλο φύλο 
και δεν μπορούν να κατηγορηθούν για 
την έλλειψη ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στη σημερινή κοινωνία.

scienTiFic american

* Αφού διάβασα το βιβλίο αυτό, πήρα 
την απόφαση να μην ξαναπώ ποτέ 
«τα αγόρια είναι αγόρια». Διότι, ενώ 
τα αγόρια είναι, φυσικά, αγόρια, τους 
το χρωστάμε –και στα κορίτσια– να 
κατανοήσουμε ότι δεν προσδιορίζονται 
μόνο από τη γνωστή ορμόνη.

The amazon Book review

o mYΘoΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ Η ΚΟΡΝΤΙΛΙΑ ΦΑΪΝ είναι Καθη-

γήτρια Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της 
Μελβούρνης. Έχει εκδώσει τρία βιβλία 
εκλαϊκευμένης επιστήμης, έχει κά-
νει πολλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, 
έχει δώσει πολλές διαλέξεις και έχει 
αρθρογραφήσει στα New York Times, 
Scientific American, New Scientist, 
The Guardian κ.λπ. Το 2018 της απο-
νεμήθηκε το Edinburgh Medal, ένα 
βραβείο το οποίο δίνεται σε άνδρες και 
γυναίκες από τον χώρο της επιστήμης 
και της τεχνολογίας τα επαγγελματι-
κά επιτεύγματα των οποίων θεωρείται 
ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
κατανόηση και την ευημερία της αν-
θρωπότητας. Το βιβλίο Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ  
ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ τιμήθηκε με το Royal 
Society Science Book Prize και ήταν 
υποψήφιο για το Orwell Prize.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της συγγραφέως:  
www.cordeliafine.com
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Ωστόσο, εκτός από οργή, τρέφω μέσα μου και ελπίδα,
διότι πιστεύω βαθιά στην ικανότητα των ανθρώπων
να πλάθουν ξανά και ξανά τον εαυτό τους προς το καλύτερο.

–ΤΣΙΜΑΜΑΝΤΑ ΕΝΓΚΟΖΙ ΑΝΤΙΤΣΙ,
«We should all be feminists»1
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΟΣΑΥΡΟΣ ΡΕΞ

Ένα αξέχαστο βράδυ, κατά τη διάρκεια του οικογενειακού δεί-
πνου, ανέφερα ότι ήταν καιρός να στειρώσουμε τον νέο μας 
σκύλο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ο μεγαλύτερός μου γιος 
έχει ένα περίεργο, ασυνήθιστο για την ηλικία του, πάθος με την 
ταρίχευση. Έτσι, από τότε που αυτό το άτακτο, τρυφερό κου-
τάβι μπήκε στην οικογένειά μας, ο γιος μου επιμένει ότι, μετά 
τον θάνατό του, το σκυλί θα πρέπει να συνεχίσει να ζει, όχι μό-
νο στις καρδιές μας, αλλά και βαλσαμωμένο με φορμαλδεΰδη 
σε μια γουστόζικη πόζα στο σαλόνι μας. Επομένως, για τον γιο 
μου, ο ευνουχισμός που πρότεινα ήταν μια προσωρινή λύση 
μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα. Αφήνοντας κάτω τα μαχαιροπί-
ρουνά του, αναφώνησε γεμάτος ενθουσιασμό: «Μπορούμε να 
κάνουμε τους όρχεις του μπρελόκ!»

Ύστερα, ακολούθησε μια ζωηρή συζήτηση σχετικά με το 
πόσο καλή ακουγόταν αυτή η ιδέα.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους μοιράζομαι μαζί σας αυ-
τή την προσωπική στιγμή οικογενειακής ευτυχίας. Ο πρώτος 
είναι ότι θέλω να επισημάνω πως, παρά την επικρατούσα ει-
κόνα της φεμινίστριας ως μιας γυναίκας που δε βρίσκει τίποτα 
πιο τονωτικό από το να ξεκινάει την ημέρα της ξεκλειδώνοντας 
το γραφείο της με ένα μπρελόκ κλειδιών από το οποίο κρέμο-
νται όρχεις ανθρωπίνων διαστάσεων, έφερα ισχυρή αντίρρη-
ση στην πρόταση του γιου μου.

Ο δεύτερος είναι ότι η εικόνα αυτή λειτουργεί και ως αλληγο-
ρία. Ένα ζευγάρι όρχεις που κρέμονται από ένα μπρελόκ σίγου-
ρα θα τραβήξουν την προσοχή, θα εντυπωσιάσουν. «Τι ωραίο 
μπρελόκ που έχεις», θα σχολίαζε ευγενικά ο κόσμος. Ωστόσο, 
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αυτό που πραγματικά θα υπονοούνταν είναι ότι ένα σημαντι-
κό κομμάτι της ταυτότητάς σου είχε μόλις προσδιοριστεί. Η 
ιδιοσυγκρασία σου, η πολυπλοκότητα, οι αντιφάσεις σου, όλα 
όσα έχεις κοινά με αυτούς που δεν έχουν γεννητικά όργανα στα 
μπρελόκ τους – όλα αυτά παύουν πια να έχουν σημασία. Αυ-
τό που είσαι είναι ένας άνθρωπος με όρχεις στο μπρελόκ του.

Το βιολογικό φύλο τραβάει την προσοχή μας με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο. Μας συνεπαίρνει· το διατηρούμε μονίμως στο 
προσκήνιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να φαντάζει απολύτως λογικό. 
Εξάλλου, η κατηγοριοποίηση με βάση το φύλο –αν διαθέτει κά-
ποιος γυναικεία ή ανδρικά γεννητικά όργανα– είναι προφανώς 
απαραίτητη για την αναπαραγωγή. Eπιπλέον, αυτή η φυλετική 
κατηγοριοποίηση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία διαμορ-
φώνεται η κοινωνία. Το φύλο είναι συνήθως το πρώτο πράγμα 
που επιθυμούμε να μάθουμε όταν έρχεται ένα μωρό στον κό-
σμο, και η τελευταία δημογραφική πληροφορία την οποία εν-
δέχεται να ξεχάσουμε για κάποιον. Ίσως, λοιπόν, να μην πρέπει 
να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι συχνά θεωρούμε το βιολογι-
κό φύλο ως πρωταρχική κινητήριο δύναμη ανάπτυξης, η οποία 
δημιουργεί όχι απλώς δύο είδη αναπαραγωγικού συστήματος 
αλλά και δύο είδη ανθρώπων.1

Στον πυρήνα αυτού του σκεπτικού βρίσκεται μια γνωστή 
ιστορία σχετικά με την εξέλιξη (η οποία ονομάστηκε εύστοχα 
«Ευρύτερη Βιολογική Εικόνα» από τον Τζον Ντιπρέ, Καθηγητή 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και 
έναν από τους δριμύτερους κριτικούς της2). Όπως γνωρίζου-
με όλοι, η επιμέρους συμβολή των δύο γονέων στο θαύμα της 
ανθρώπινης ζωής είναι εξαιρετικά άνιση. Σύμφωνα με τους 
πρόχειρους υπολογισμούς μου, στη μητέρα οφείλεται πρακτι-
κά μια ολόκληρη ζωή αμέριστης ευγνωμοσύνης για τη δωρεά 
του ωραίου, στρουμπουλού ωαρίου της, τις σαράντα εβδομά-
δες πλήρους διαμονής και διατροφής στη μήτρα της, πολλές 
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ώρες τοκετού και μήνες θηλασμού. Ωστόσο, για τον πατέρα, 
ο οποίος είναι πιθανό ότι, μέχρι τη γέννα, δεν προσέφερε τί-
ποτα παραπάνω από ένα σπερματοζωάριο, ένα γρήγορο νεύ-
μα εκτίμησης μοιάζει αρκετό. Αυτή η βασική διαφορά μεταξύ 
των φύλων στη βιολογική τους επένδυση σε ένα μωρό σημαί-
νει ότι, τουλάχιστον εν μέρει, στο μακρινό παρελθόν, τα φύλα 
είχαν ανάγκη από δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής προκειμέ-
νου να γνωρίσουν αναπαραγωγική επιτυχία. Αυτός, φυσικά, εί-
ναι και ο μόνος υπολογισμός που απαιτείται στη λογιστική της 
εξέλιξης. Η πολύ μικρότερη ελάχιστη επένδυση των ανδρών 
σε ένα μωρό συνεπάγεται ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να 
αποκομίσουν τεράστια αναπαραγωγικά οφέλη κάνοντας σεξ 
με πολλές γυναίκες· κατά προτίμηση, νεαρές και γόνιμες. Δεν 
ισχύει το ίδιο και για τη γυναίκα, η οποία περιορίζεται κυρίως 
από τη δυσκολία πρόσβασής της σε πόρους που θα τη βοηθή-
σουν να φροντίσει το βιολογικά πανάκριβο τέκνο της.

Κι έτσι, οι διάφορες εκδοχές αυτού του γνωστού υπολογισμού 
συνεχίζονται, σαν ένα είδος φυσικής φυλετικής επιλογής –λόγω 
του πλεονεκτήματος που κάποια άτομα απολαμβάνουν σε σύ-
γκριση με άλλα του ίδιου φύλου ως προς την αναπαραγωγή–,3 
διαμορφώνοντας ακολούθως τη διαφορετική φύση των δύο φύ-
λων. Οι άνδρες έχουν αναπτύξει έναν χαρακτήρα ερωτικά ασυ-
γκράτητο, τολμηρό και ανταγωνιστικό, αφού αυτές είναι οι ιδιό-
τητες που τους επιτρέπουν να συγκεντρώσουν τους υλικούς και 
κοινωνικούς πόρους τους οποίους οι γυναίκες βρίσκουν ελκυ-
στικούς, και να μετατρέψουν αυτό το σεξουαλικό ενδιαφέρον σε 
αναπαραγωγικό κέρδος. Ένας άνδρας θα τα πήγαινε καλούτσι-
κα παραμένοντας με μία γυναίκα, αλλά τέτοια καλά παιδιά ποτέ 
δεν κερδίζουν το αναπαραγωγικό λαχείο. Για τις γυναίκες, αντί-
θετα, το κόστος μιας τέτοιας άπληστης, καταναλωτικής συμπερι-
φοράς είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο από το κέρδος. Κάποιοι 
συγγραφείς προτείνουν στις γυναίκες μια εξελιγμένη στρατηγική 
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καιροσκοπικών περιπτύξεων με γενετικά ανώτερους άνδρες κα-
τά τη διάρκεια της γόνιμης περιόδου του έμμηνου κύκλου τους, 
με σκοπό να αρπάξουν «καλά γονίδια».4 Ωστόσο, οι γυναίκες που 
αναπαράγονταν συχνότερα στο μακρινό παρελθόν είχαν ψυχο-
λογικά την τάση να παίζουν εκ του ασφαλούς, επικεντρώνοντας 
την ενέργειά τους στη φροντίδα του πολύτιμου τέκνου τους πα-
ρά στο κυνήγι εραστών, πλούτου και δόξας.

Όλα αυτά ακούγονται σαν μια έκφραση ψυχρής, αντικειμε-
νικής και αδιαμφισβήτητης εξελικτικής λογικής. Οι φεμινιστές 
μπορούν να διαμαρτύρονται κατά της πατριαρχίας και να κρα-
δαίνουν θυμωμένα τα μπρελόκ με τους όρχεις τους όσο θέλουν· 
οι θεμελιώδεις αρχές της αναπαραγωγής, όμως, δεν πρόκειται 
να αλλάξουν, ούτε θα αλλάξει και η πληθώρα συνεπειών που 
αυτές επιφέρουν για τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά των 
σύγχρονων ανθρώπων. Ακούμε συχνά ότι οι συνέπειες αυτές 
μοιάζουν να συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες που ξεπερ-
νούν κάθε φαντασία των προγόνων μας, όπως την ικανότητα 
να αναπτύσσει κανείς κυτταροκαλλιέργειες στο βιολογικό ερ-
γαστήριο ή να ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε ένα τρο-
χοφόρο μεταλλικό κουτί. Αναλογιστείτε, για παράδειγμα, τον 
τρόπο με τον οποίο ο Χάισμπερτ Στοτ, ψυχολόγος στο Πανε-
πιστήμιο της Γλασκόβης, εξηγεί τη διατήρηση της ψαλίδας με-
ταξύ των φύλων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών.

Οι άνθρωποι συχνά καθοδηγούνται από τις ασυνείδητες 
επιθυμίες τους. Κατά την Εποχή του Λίθου, οι άνδρες χρειά-
ζονταν να είναι κυνηγοί και οι γυναίκες να φροντίζουν τα 
μικρά τους, και η φύση βοήθησε, αποτυπώνοντας κάποιες 
από αυτές τις δεξιότητες στο «λογισμικό» του εγκεφάλου 
μας. Όλο αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον 
οποίο σκεφτόμαστε σήμερα.5
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Οφείλω να ομολογήσω ότι κανένας από τους πολλούς μα-
θηματικούς και επιστήμονες που γνωρίζω δε διεξάγει έρευνα 
με τρόπο που να θυμίζει ανθρώπους των σπηλαίων να κυνη-
γούν αγριογούρουνα με δόρατα, αλλά, φυσικά, τα πράγματα 
μπορεί να γίνονται αλλιώς στη Γλασκόβη. Παρόμοιο συσχετι-
σμό μεταξύ του παρελθόντος και των σημερινών ανισοτήτων 
κάνει και ένας αρθρογράφος σε περιοδικό για τη Formula 1:

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα έχει παλαιολιθικό μυαλό.

Μπορεί οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής να μη συμ-
μετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, αλλά 
η ανταμοιβή της επιβίωσης και, βέβαια, του ζευγαρώματος 
οδήγησε σε ένα ανδρικό μυαλό που ήταν προγραμματισμένο 
να αποζητά το κυνήγι, την επιθετικότητα και το ρίσκο.

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται 
στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες οδηγούν αυτοκίνητα 
σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μεγα-
λύτερο ποσοστό αυτοκινητικών δυστυχημάτων μεταξύ των 
ανδρών από ό,τι μεταξύ των γυναικών. Οι γυναίκες, φυσι-
κά, ήταν εκείνη την εποχή εξειδικευμένες στην ανατροφή 
και την προστασία των παιδιών τους. Μπορεί όλα αυτά να 
ακούγονται ιδιαίτερα φαλλοκρατικά, αλλά πρόκειται απλώς 
για τον συνδυασμό ιστορικών γεγονότων και πρόσφατης 
επιστημονικής μελέτης.6

Πράγματι! Τι το φαλλοκρατικό έχει η αντικειμενική έκθεση 
επιστημονικών συμπερασμάτων; Υπάρχουν καν φαλλοκράτες 
στις μέρες μας; Ή πρόκειται απλώς για ανθρώπους που ανα-
γνωρίζουν ότι το μυαλό και η φύση μας έχουν διαμορφωθεί 
από τις εξελικτικές πιέσεις του παρελθόντος, οι οποίες σχετί-
ζονταν μόνο με την αναπαραγωγική επιτυχία, χωρίς να νοιάζο-
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νται για τις μελλοντικές συνέπειες που θα είχαν στην αντιπρο-
σώπευση του γυναικείου φύλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της Formula 1 ή στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων; 
Εξάλλου, όπως παρατηρεί ο νευροβιολόγος Λάρι Κέιχιλ, του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Ιρβάιν:

Το να επιμένει κανείς ότι, ως διά μαγείας, η εξέλιξη δεν άσκη-
σε πολλών ειδών επιρροές στον ανθρώπινο εγκέφαλο με βά-
ση το βιολογικό φύλο, ή ότι, ως διά μαγείας, αυτές οι επιρ-
ροές δεν επέδρασαν αισθητά στη λειτουργία (συμπεριφορά) 
του εγκεφάλου είναι σαν να αρνείται ότι ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος υπέστη καν εξέλιξη.7

Πράγματι, με τον αριθμό των μελετών που αναφέρουν φυλε-
τικές διαφορές στον εγκέφαλο να αυξάνεται, το επιχείρημα ότι 
η φυλετική επιλογή έχει δημιουργήσει δύο είδη ανθρωπίνων 
εγκεφάλων –ανδρικό και γυναικείο– μοιάζει ολοένα ισχυρό-
τερο.8 Να είχε τελικά δίκιο ο Τζον Γκρέι όταν είπε ότι οι άνδρες 
κατάγονται από τον Άρη και οι γυναίκες από την Αφροδίτη; Κά-
ποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, παρόλο που οι μέσες δια-
φορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες σκέ-
φτονται, νιώθουν και δρουν είναι μεμονωμένα μάλλον μικρές, 
ο συνολικός τους αντίκτυπος είναι βαθύς. «Ψυχολογικά, οι άν-
δρες και οι γυναίκες είναι σχεδόν διαφορετικά είδη», συμπέρα-
νε ένας ακαδημαϊκός της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.9 Αντίστοιχα, ο Κέιχιλ υπαινίσ-
σεται ότι αυτό το φαινόμενο θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο 
το άθροισμα πολλών μικρών διαφορών μεταξύ ενός Volvo και 
μιας Corvette –μια μικρή διαφορά στα φρένα εδώ, μια σχετική 
ανομοιότητα στα έμβολα αλλού– σχηματίζει δύο πολύ διαφο-
ρετικά είδη αυτοκινήτων.10 Ίσως να μην είναι τυχαίο το ότι το 
ένα από αυτά είναι ένα όμορφο, ασφαλές οικογενειακό αυτο-
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κίνητο με αρκετό χώρο στο πορτμπαγκάζ για τα ψώνια, ενώ το 
άλλο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ισχύ και κύρος.11

Αδιαμφισβήτητα, συχνά συμπεριφερόμαστε και μιλάμε με 
τρόπο που υποδηλώνει ότι τα φύλα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα 
μεταξύ τους: στους άνδρες αρέσει αυτό, στις γυναίκες το άλλο. 
Στα καταστήματα παιχνιδιών, σειρές από (αληθινά ή εικονικά) 
ράφια προϊόντων, διαχωρισμένα ανάλογα με το φύλο, υποθέ-
τουν ότι το βιολογικό φύλο του παιδιού αποτελεί ασφαλή ένδει-
ξη του τύπου παιχνιδιών που θα το ενδιαφέρει. Σε υποτιθέμενη 
εναρμόνιση με τις φυλετικά καθορισμένες πιέσεις που διαμορ-
φώθηκαν στο εξελικτικό παρελθόν μας, τα «αγορίστικα παιχνί-
δια» προωθούν τη σωματική δραστηριότητα, την κυριαρχία και 
τη δημιουργία. Παράλληλα, οι ροζ διάδρομοι μαγαζιών με λι-
γότερο βίαια παιχνίδια, όπως κούκλες, παιδικά οικιακά σκεύη 
και σετ καλλωπισμού, ενισχύουν τους δίδυμους πυλώνες της 
παραδοσιακής θηλυκότητας: τη φροντίδα και την ομορφιά.12

Κάποια σχολεία διαθέτουν ξεχωριστές τάξεις αρρένων και 
θηλέων, με τη σκέψη ότι το βιολογικό φύλο δημιουργεί χρή-
σιμες κατηγορίες διαφορετικών παιδαγωγικών αναγκών. Για 
παράδειγμα, το σλόγκαν ενός σχολείου αρρένων στην περιο-
χή μου –«Ξέρουμε από αγόρια»– υπονοεί ότι θα επικρατού-
σε ξαφνικά βαθιά σύγχυση εάν κάποια μέρα εμφανιζόταν στο 
σχολείο ένα κορίτσι περιμένοντας να κάνει μάθημα. «Μα εμείς 
ξέρουμε από αγόρια!» φαντάζεται κανείς να αναφωνούν απελ-
πισμένα οι δάσκαλοι.

Παρομοίως, πολλά βιβλία, όπως το Άνδρες από τον Άρη, γυ-
ναίκες από την Αφροδίτη,13 ενισχύουν αυτή την ιδέα, ενώ άλλα 
υπόσχονται να εξηγήσουν γιατί Οι άνδρες είναι σαν τις βάφλες–
Οι γυναίκες είναι σαν τα μακαρόνια,14 Γιατί οι άντρες θέλουν σεξ 
κι οι γυναίκες χρειάζονται αγάπη,15 Γιατί οι άνδρες δεν ακούν κι οι 
γυναίκες δεν μπορούν να διαβάσουν χάρτες,16 Γιατί οι άνδρες δε 
σιδερώνουν,17 και, ακόμα, Γιατί οι άνδρες προτιμούν τις ρίγες και 
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οι γυναίκες προτιμούν τα πουά.18 (Όντως βρίσκω τις ρίγες αντι-
παθητικές.)

Όσον αφορά τον χώρο εργασίας, πολλοί σύμβουλοι «ποι-
κιλότητας φύλων» θεωρούν δεδομένο ότι το βιολογικό φύ-
λο αποτελεί χρήσιμη ένδειξη του είδους των προσόντων που 
φέρνουν οι υπάλληλοι στις επιχειρήσεις. Προκειμένου να αυ-
ξήσουν το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στις υψη-
λότερες διοικητικές θέσεις προτείνουν στους εργοδότες να 
«εκμεταλλευτούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ανδρών και 
των γυναικών».19 Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, το να έχεις 
σχεδόν αποκλειστικά άνδρες ως ανώτατα διευθυντικά στελέ-
χη είναι σαν να προσπαθείς να σκουπίσεις με εννέα φαράσια 
και μία σκούπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Work 
with me: The 8 blind spots between men and women in business,20 

που δέχτηκε καλές κριτικές από το Forbes και τον Economist.21 

Σε αυτό, οι συγγραφείς Μπάρμπαρα Άνις και Τζον Γκρέι υπο-
στηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν «φυλετι-
κή ευφυΐα», δηλαδή καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών 
αντιλήψεων και αναγκών μεταξύ ανδρών και γυναικών και με-
γαλύτερη εκτίμηση για το έμφυτο γυναικείο ταλέντο στην ομα-
δικότητα, τη συνεργασία, το ένστικτο και την κατανόηση, στοι-
χεία που εξισορροπούν ιδανικά την ανδρική επαγγελματική 
συμπεριφορά, η οποία είναι εγγενώς ανταγωνιστική, προση-
λωμένη στους στόχους και, μερικές φορές, στερείται κοινωνι-
κής ευαισθησίας.

Όταν αντιλαμβανόμαστε τους άνδρες και τις γυναίκες ως 
φύλα που αλληλοσυμπληρώνονται κατ’ αυτό τον τρόπο, εί-
ναι λογικό να ψάχνουμε για μία μοναδική, βασική αιτία που 
δημιουργεί αυτό τον διαχωρισμό μεταξύ τους. Εάν σκέφτεστε 
την ορμόνη που ξεκινάει από Τ, δεν είστε μόνοι. Εδώ και και-
ρό, η τεστοστερόνη κατέχει δεσπόζουσα θέση στις αναλύσεις 
των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, πράγμα που συνεχίζε-
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ται μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, στο πρόσφατο βιβλίο του 
Testosterone: Sex, power, and the will to win, ο νευροεπιστήμονας 
Τζο Χέρμπερτ από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δεν αφήνει 
στους αναγνώστες του περιθώρια να υποτιμήσουν την ισχύ της:

Στο τέλος κάθε συζήτησης με αντικείμενο την επίδραση της 
τεστοστερόνης στην ιστορία της ανθρωπότητας, με όλη την 
πολύπλευρη και δυναμική περιπλοκότητα που τη χαρακτη-
ρίζει, καταλήγουμε πάντα σε μια απλή διαπίστωση: ότι χω-
ρίς τεστοστερόνη δε θα υπήρχε καν ανθρωπότητα.22

Αυτό κι αν είναι συμπέρασμα που εμπνέει τον σεβασμό που 
αρμόζει στους όρχεις… τουλάχιστον μέχρι να συνειδητοποιή-
σει κανείς ότι το ίδιο ισχύει και για το οιστρογόνο, τον άνθρα-
κα, και ακόμα και για το πιο βαρετό στοιχείο από όλα, το άζω-
το. Όπως και να ’χει – Σεξ! Ισχύς! Πάθος για νίκη! Όπως εξηγεί ο 
Χέρμπερτ, ακριβώς αυτές είναι οι ανδρικές ιδιότητες που, σύμ-
φωνα με όσα γνωρίζουμε για το εξελικτικό μας παρελθόν, ήταν 
απαραίτητες για την αναπαραγωγική επιτυχία των ανδρών.23 Η 
έκρηξη τεστοστερόνης στα έμβρυα κατά τη διάρκεια της κύη-
σής τους παίζει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανδρικών γεν-
νητικών οργάνων. Η σταθερή αύξηση της τεστοστερόνης κατά 
την εφηβεία οδηγεί στη δημιουργία σπέρματος και την εμφάνι-
ση δευτερευόντων ανδρικών χαρακτηριστικών, όπως αυξημέ-
νη μυϊκή μάζα, γένια και φαρδείς ώμους. Δε θα ήταν άραγε λο-
γικό η τεστοστερόνη να είναι και αυτή που κάνει τους άνδρες 
αρρενωπούς,24 ο ψυχολογικός εκείνος παράγοντας που καθι-
στά τους άνδρες έτσι, και τις γυναίκες, στις οποίες έχει μειωμέ-
νη παρουσία, αλλιώς; Η τεστοστερόνη, ως η ορμονική ουσία 
του ανδρισμού, θα φρόντιζε ούτως ώστε η λαχτάρα για συνου-
σία, το πάθος με την εξουσία και η επιθυμία για νίκη να ανα-
πτύσσονται πολύ πιο έντονα στο φύλο το οποίο θα ευνοού-
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νταν αναπαραγωγικά από αυτά στο εξελικτικό μας παρελθόν.
Όλοι ξέρουμε τι συνεπάγεται αυτό για την ισότητα των φύ-

λων στον εργασιακό χώρο, δεδομένου του πολύ υψηλότερου 
μέσου ποσοστού τεστοστερόνης στους άνδρες από ό,τι στις 
γυναίκες. Το ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων αναπαραγωγής 
των ανδρών συνεπάγεται ότι, «σε ολόκληρη την ιστορία της 
ύπαρξής τους, οι άνδρες ακολουθούν μια στρατηγική υψη-
λότερου ρίσκου και διακυβεύματος από αυτή των γυναικών», 
όπως το περιέγραψε ένας ακαδημαϊκός.25 Αν η τεστοστερό-
νη, λοιπόν, είναι αυτή που γεννά τη λαχτάρα για περιπέτεια, τι 
σημαίνει αυτό για τις ελπίδες μας για φυλετική ισότητα; Ασφα-
λώς και θα πρέπει να εκτιμούμε τα ιδιαίτερα προτερήματα που 
αναπτύσσουν οι γυναίκες χάρη στον χαμηλού ρίσκου τρόπο 
ζωής τους. Με τις παγκόσμιες οικονομίες να δυσκολεύονται να 
ανακάμψουν από την επιπόλαιη ανάληψη ρίσκων που οδήγη-
σε στη διεθνή οικονομική κρίση, κάποιοι σχολιαστές αναρω-
τιούνται μήπως υπάρχει «υπερβολικά πολλή τεστοστερόνη» 
στη Γουόλ Στριτ,26 κι εκφράζουν την ανάγκη για περισσότερες 
γυναίκες στον χώρο της οικονομίας. Άλλωστε, σε μια γυναίκα 
με μόλις μία σταγόνα τεστοστερόνης στο αίμα της, τα ενυπό-
θηκα στεγαστικά δάνεια και τα περίπλοκα πιστωτικά παράγω-
γα δε φαντάζουν εξίσου ακαταμάχητα. Υπάρχει, όμως, και άλλη 
πλευρά σε αυτό το επιχείρημα. Εάν, χάρη στη βοήθεια της εξέ-
λιξης, η ύπαρξη τεστοστερόνης κάνει ένα φύλο περισσότερο 
προδιατεθειμένο να αναλαμβάνει ρίσκα και να βγαίνει μπρο-
στά, τότε είναι λογικό αυτό το φύλο να έχει μεγαλύτερη επιθυ-
μία να ανοιχτεί επιχειρηματικά, να αγωνιστεί στη Formula 1 ή 
να ονειρεύεται θέση ισχύος τέτοια που να του επιτρέπει κάθε 
μέρα να ουρλιάζει «Τζόουνς, απολύεσαι!» Ο Ντιπρέ εξηγεί τις 
συνέπειες αυτές ως εξής:

Εάν η αναζήτηση κύρους θεωρείται ως μια άλλη μορφή ανα-
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παραγωγικής επιτυχίας στους άνδρες, τότε έχουμε επιτέ-
λους εντοπίσει τον βιολογικό λόγο για τον οποίο οι γυναίκες 
έχουν πολύ χαμηλότερη κοινωνική υπόσταση. Ας αφήσου-
με το κυνήγι του κύρους στους άνδρες, για να μπορούν οι 
γυναίκες να αφιερωθούν εξ ολοκλήρου στη σημαντική υπό-
θεση της διατήρησης της νεότητάς τους.27

Είναι αλήθεια ότι, κατά κανόνα, δε συνηθίζουμε να αφήνου-
με τους επιστημονικούς νόμους της φύσης να ορίζουν το πώς 
θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Απλώς και μόνο επειδή ένας 
επιστήμονας ισχυρίζεται πως κάτι είναι «φυσικό», όπως η αν-
δρική βία ή ο βιασμός, αυτό προφανώς δε σημαίνει ότι πρέ-
πει να το αποδεχόμαστε, να το υποστηρίζουμε ή να το επιβάλ-
λουμε. Από την άλλη, αυτό δε σημαίνει και ότι η επιστήμη δεν 
έχει τίποτα να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο και τις βλέ-
ψεις της κοινωνίας.28 Παρότι οι επιστημονικοί ισχυρισμοί δε μας 
λένε πώς θα έπρεπε να είναι η κοινωνία μας, αφού αυτό είναι 
κάτι που οφείλουν να το υπαγορεύουν οι αξίες μας, μπορούν 
να μας υποδείξουν πώς να δρούμε σύμφωνα με τις αξίες αυ-
τές και τι είδους καταστάσεις είναι εφικτές.29 Όπως επισημαί-
νει η φιλόσοφος Τζινέτ Κένετ του Macquarie University, εάν μια 
κοινωνία ισότητας δεν αποτελεί «πραγματική δυνατότητα για 
πλάσματα σαν εμάς […], τότε, δεδομένου ότι στο “θα έπρεπε” 
υπονοείται και ένα “μπορεί”, υπονομεύονται όλα μας τα ιδανι-
κά και οι απαιτήσεις για ισότητα».30 Αν είναι συνήθως μόνο στη 
φύση των ανδρών να παίζουν με συγκεκριμένα παιχνίδια, να 
θέλουν να απασχολούνται σε ορισμένους επαγγελματικούς το-
μείς, να είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την οικογένειά τους 
και να πάρουν τα ρίσκα που απαιτούνται για να φτάσουν στην 
κορυφή, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη του είδους της κοινωνίας 
στην οποία είναι εύλογο να αποσκοπούμε. Για παράδειγμα, ο 
Στoτ φροντίζει να μας καθησυχάσει ότι τα συμπεράσματά του 
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σχετικά με την επίδραση που έχει ακόμη το εξελικτικό μας πα-
ρελθόν στο ενδιαφέρον των κοριτσιών για τη βιολογία ή τη 
μηχανική «δε σημαίνει, φυσικά, ότι οι γυναίκες της σύγχρονης 
κοινωνίας θα πρέπει να περιορίζονται στους παραδοσιακούς 
τους ρόλους». Τονίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθε-
ροι να κάνουν μη στερεότυπες επαγγελματικές επιλογές. Πι-
στεύει, όμως, ότι τέτοιες επιλογές δε θα γίνονται ποτέ με με-
γάλη συχνότητα, κι ότι οι πρωτοβουλίες για την ισότητα της 
συμμετοχής των γυναικών σε υψηλότερα αμειβόμενα επαγ-
γέλματα των θετικών επιστημών «αρνούνται τη βιολογία και 
τη φύση του ανθρώπου».31

Αυτή η δήλωση είναι μια ένδειξη της μεγάλης ευθύνης που 
κουβαλούν στις πλάτες τους όσοι ενστερνίζονται τη συγκε-
κριμένη άποψη για τα φύλα: θα πρέπει να είναι οι αγγελιαφό-
ροι της δυσάρεστης, αλλά αδιάψευστης, αλήθειας. Η αρχή της 
ισότητας των φύλων –το ότι κανείς δε θα έπρεπε να στερείται 
ευκαιριών με μόνο κριτήριο τα γεννητικά όργανα που τυχαί-
νει να έχει χωμένα στο εσώρουχό του– είναι καλά εδραιωμέ-
νη στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες. Προφανώς, τα μέλη στις 
παραδοσιακές βρετανικές λέσχες κυρίων είχαν πέσει σε βαθύ 
ύπνο όσο λάμβανε χώρα και κατοχυρωνόταν νομοθετικά αυ-
τή η κοινωνική αλλαγή. Εάν όμως τα φύλα διαφέρουν ουσια-
στικά μεταξύ τους, τότε αυτή η ισότητα ευκαιριών δε θα επι-
φέρει ποτέ πραγματική ισότητα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, 
«αν οι διάφορες ψαλίδες και στον χώρο της εργασίας αλλά και 
έξω από αυτόν μπορούσαν να συνοψιστούν με μία λέξη, αυτή 
δε θα ήταν “μεροληψία” αλλά “τεστοστερόνη”»·32 ότι οι εξελι-
κτικά διαμορφωμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον 
αφορά την ανάληψη ρίσκων είναι «ένα από τα κύρια αίτια της 
διαφοροποίησης των φύλων στον εργασιακό χώρο»·33 και ότι, 
αντί να ασχολούμαστε με τα ξεχωριστά ροζ και μπλε ράφια 
στα καταστήματα παιχνιδιών, θα έπρεπε να σεβαστούμε «τις 
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βασικές και έντονες διαφορές»34 που υφίστανται στα είδη των 
παιχνιδιών με τα οποία τα αγόρια και τα κορίτσια προτιμούν 
να παίζουν, και «να αφήσουμε τα αγόρια να συμπεριφερθούν 
σαν αγόρια και τα κορίτσια σαν κορίτσια».35

Αυτό είναι ο Τεστοστερονόσαυρος Ρεξ: αυτή η γνωστή, πι-
στευτή και δυνατή ιστορία σχετικά με τα φύλα και την κοινω-
νία. Συνυφαίνει ισχυρισμούς για την εξέλιξη, τον εγκέφαλο, 
τις ορμόνες και τη συμπεριφορά, προσφέροντας μια λιτή και 
ελκυστική εξήγηση των επίμονων και, φαινομενικά, αξεπέρα-
στων κοινωνικών διαφορών μεταξύ των φύλων. Ο Τεστοστε-
ρονόσαυρος Ρεξ μοιάζει αήττητος. Όποτε συζητάμε το σοβαρό 
θέμα των φυλετικών ανισοτήτων και το πώς να τις καταπολε-
μήσουμε, αυτός και οι όρχεις του δεσπόζουν απειλητικά, κι ας 
τον αγνοούμε. Τι γίνεται όμως με τις διαφορές που έχουμε ανα-
πτύξει, τις ανομοιότητες μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου 
εγκεφάλου; Τι γίνεται με όλη εκείνη την ανδρική τεστοστερόνη;

Αν, όμως, το ψάξει κανείς σε βάθος, θα διαπιστώσει ότι 
η απόρριψη του Τεστοστερονόσαυρου Ρεξ δε συνεπάγεται 
απαραίτητα και άρνηση της εξέλιξης, της ύπαρξης διαφο-
ρών ή της βιολογίας. Αντιθέτως, η αποδοχή τους αποτελεί τη 
βάση για την απόρριψη της θεωρίας αυτής. Μέσα από το βι-
βλίο αυτό θα φανερωθεί το πόσο επανειλημμένα λανθασμέ-
νος είναι ο Τεστοστερονόσαυρος Ρεξ. Ο τρόπος με τον οποίο 
κατανοείται επιστημονικά σήμερα η δυναμική των σεξουα-
λικών επιλογών, των επιδράσεων του φύλου στον εγκέφαλο 
και τη συμπεριφορά, της σχέσης μεταξύ τεστοστερόνης και 
συμπεριφοράς, καθώς και της επίδρασης του εξελικτικού πα-
ρελθόντος μας στο μέλλον υπονομεύει τη θεωρία του Τεστο-
στερονόσαυρου Ρεξ.

Δε χωράει αμφιβολία ότι η διαδικασία της φυσικής επιλογής 
διαμόρφωσε τους εγκεφάλους και τα σώματά μας. Αν υπάρχουν 
καθόλου δημιουργιστές φεμινιστές στον κόσμο, μιας και αυτός 
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ο συνδυασμός κοσμοθεωριών μοιάζει μάλλον απίθανος, εγώ 
σίγουρα δεν είμαι μία από αυτούς. Όπως, ωστόσο, εξηγώ στο 
πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου, ονόματι «Παρελθόν», η γνω-
στή θεωρία της «Ευρύτερης Βιολογικής Εικόνας» σχετικά με τη 
φυλετική επιλογή τώρα φαντάζει πια πεπαλαιωμένη. Δεκαετίες 
έρευνας με αντικείμενο την εξελικτική βιολογία έχουν καταρ-
ρίψει τα βασικά αξιώματα, τα οποία κάποτε θεωρούνταν ότι 
έχουν καθολική εφαρμογή σε όλο το ζωικό βασίλειο, και, σύμ-
φωνα με τα οποία, σκληρά εργαζόμενα αρσενικά χωρίς μεγά-
λη επένδυση στη διαδικασία αναπαραγωγής συναγωνίζονται 
για σεμνότυφα, στοργικά θηλυκά που, αντίθετα, θα επενδύ-
σουν πολύ σε αυτήν. Η φυσική τάξη των φύλων αποδεικνύε-
ται απροσδόκητα πολυποίκιλη, ενώ στην ιστορία της φυλετικής 
επιλογής προστίθενται και τα δικά μας ξεχωριστά ανθρώπι-
να χαρακτηριστικά. Όπως θα φανεί στα πρώτα τρία κεφάλαια, 
εδώ και πολλά χρόνια, η επιστήμη αναθεωρεί και εξανθρωπί-
ζει αυτή την εξελικτική ιστορία, με αποτέλεσμα να μην απομέ-
νουν πολλά από το παλιό παραμύθι που βρίσκεται στον πυρή-
να του Τεστοστερονόσαυρου Ρεξ.

Στο «Παρελθόν» καταρρίπτεται η παλιά υπόθεση σύμφω-
να με την οποία οι οικουμενικές αρχές της φυλετικής επιλογής 
οδηγούν αναπόφευκτα στην ανάπτυξη δύο ειδών ανθρώπινης 
φύσης, της θηλυκής και της αρσενικής. Το δεύτερο μέρος, που 
ονομάζεται «Παρόν», συνεχίζει να αιτιολογεί περαιτέρω αυτό το 
συμπέρασμα, προχωρώντας πέρα από το θέμα της σεξουαλι-
κότητας. Φυσικά, στην εποχή μας όλοι συμφωνούμε ότι η «κλη-
ρονομικότητα» και η «ανατροφή» επιδρούν συνδυαστικά στην 
ανάπτυξή μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρία του Τεστοστε-
ρονόσαυρου Ρεξ, το βιολογικό φύλο είναι «βασική, ισχυρή και 
άμεση αιτία των ανθρώπινων συμπεριφορών».36 Για αυτήν, το 
φύλο είναι πρωταρχικής σημασίας. Είναι ο διαχρονικός, αμετά-
βλητος πυρήνας από τον οποίο ξεδιπλώνεται είτε αρσενικό είτε 
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θηλυκό σχέδιο ανάπτυξης. Η εμπειρία του ατόμου παίζει δευ-
τερεύοντα ρόλο στην πορεία διαμόρφωσης αρσενικού ή θη-
λυκού εγκεφάλου και της αντίστοιχης φύσης. Ασφαλώς, υπάρ-
χει ποικιλία· δεν είναι όλες οι γυναίκες κι όλοι οι άνδρες ίδιοι. 
Παρ’ όλα αυτά, μέσα στον «θόρυβο» των ατομικών διαφορών 
μπορεί να διακριθεί μια αρσενική και μια θηλυκή «ουσία», κά-
ποια, δηλαδή, χαρακτηριστικά αρρενωπότητας και θηλυκότη-
τας που είναι φυσικά, αμετάβλητα και διακριτά, παραμένουν 
απαράλλαχτα στον χρόνο και ομοιόμορφα, ανεξαρτήτως της 
κάθε κουλτούρας, και έχουν ως βάση βαθιά ριζωμένους βιο-
λογικούς παράγοντες.37 Όποτε λέμε ότι «έτσι είναι τα αγόρια», 
ή κατηγορούμε προοδευτικές απόψεις ως προσπάθειες να πά-
με «κόντρα στη φύση», υπονοείται ότι πράγματι υπάρχουν συ-
γκεκριμένες «ουσίες» στις οποίες αποσκοπεί η διαδικασία της 
εξέλιξης.38

Όπως, όμως, θα γίνει εμφανές στα Κεφάλαια 4 και 5, παρό-
τι τα γενετικά και ορμονικά στοιχεία του φύλου σίγουρα επη-
ρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου –αφού ο 
άνθρωπος δεν είναι κενό, άφυλο ον–, δεν είναι παρά μόνο λί-
γοι από τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν σε αυτές. Είμα-
στε ένα είδος που έχει, φυσικά, προσαρμοστεί στο περιβάλλον 
του, αλλά το οποίο παραμένει ασυνήθιστα προσαρμόσιμο. Πέ-
ρα από τα γεννητικά όργανα, το φύλο είναι εντυπωσιακά δυνα-
μικό, αφού όχι απλώς επηρεάζεται από κοινωνικές κατασκευές, 
αλλά εξαρτάται από αυτές. Το φύλο δε μας εξοπλίζει με αρσενι-
κούς ή θηλυκούς εγκεφάλους, ούτε με μια αρσενική ή θηλυκή 
φύση. Δεν υπάρχουν κάποια θεμελιώδη αρσενικά και θηλυκά 
χαρακτηριστικά – ούτε καν αυτά της ανάληψης κινδύνων και 
της ανταγωνιστικότητας που συχνά καλούνται να εξηγήσουν 
γιατί οι άνδρες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σκαρφαλώ-
σουν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Τι συνεπάγονται όλα αυτά για την τεστοστερόνη; Πώς γίνε-
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ται αυτή να δημιουργεί τον ανδρισμό όταν δεν υπάρχει ένας 
μόνο τύπος άνδρα, ούτε ένας πυρήνας κοινός σε όλα τα αρσε-
νικά; Η τεστοστερόνη επηρεάζει τον εγκέφαλο, το σώμα και 
τη συμπεριφορά μας. Ωστόσο, στο Κεφάλαιο 6 θα καταστεί 
σαφές ότι η τεστοστερόνη δεν είναι, όπως πολλοί πιστεύουν, 
εκείνη η ισχυρή, ορμονική πηγή της ανταγωνιστικής, ριψοκίν-
δυνης αρρενωπότητας που ορίζει έναν άνδρα. Όπως καταλή-
γει, λοιπόν, το Κεφάλαιο 7, ενώ μάλλον αληθεύει ότι αυτοί που 
προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν πράγμα-
τι κυρίως άνδρες, οι ισχυρισμοί που έχουν γίνει τελευταία της 
μόδας, ότι δηλαδή «η τεστοστερόνη φταίει» και ότι μεγαλύτε-
ρη «ενδοκρινική ποικιλία» θα μας σώσει,39 είναι εξαιρετικά πα-
ραδείγματα του τι συμβαίνει όταν το προβληματικό σκεπτικό 
του Τεστοστερονόσαυρου Ρεξ εφαρμόζεται στην έρευνα και 
τον δημόσιο διάλογο.

Τι πρέπει να συμπεράνουμε, λοιπόν, από αυτή τη νέα και εξε-
λισσόμενη επιστημονική κατανόηση των σχέσεων μεταξύ φύ-
λου και κοινωνίας, και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε;

Αυτές τις δυνατότητες πραγματεύεται το τελευταίο τμήμα 
του βιβλίου, το «Μέλλον». Ο θάνατος του Τεστοστερονόσαυ-
ρου Ρεξ και η άφιξη του επιστημονικού διαδόχου του θα πρέ-
πει να μεταβάλουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 
τις προοπτικές κοινωνικής αλλαγής. Σύμφωνα με το τελευταίο 
κεφάλαιο, δεν μπορούμε πια να θεωρούμε ότι, κηρύσσοντας 
τις διαφορές φύλου ως «βιολογικές», «έμφυτες» εκδηλώσεις 
ιστορικών φυλετικών προσαρμογών, κοινών σε κάθε πολιτι-
σμό, σημαίνει και ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτές. 
Επομένως, τι θέλουμε ως κοινωνία;

Αναμφίβολα, ο Τεστοστερονόσαυρος Ρεξ, παρά τη σφοδρή 
επίθεση που θα δεχθεί μέσα από αυτό το βιβλίο, θα επιβιώσει, 
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και, σαν ταριχευμένο κατοικίδιο που εξακολουθεί να είναι πα-
ρόν και μετά τον θάνατό του, θα συνεχίσει να ζει στη φαντα-
σία του κόσμου και της επιστήμης. Ωστόσο, ας ελπίσουμε ότι 
η επίθεση αυτή θα τον αφήσει βαριά τραυματισμένο – ή ότι θα 
του καταφέρει, έστω, μια μικρή γρατσουνιά.

Στ’ αλήθεια, πάντως, ο Τεστοστερονόσαυρος Ρεξ είναι εξα-
φανισμένο είδος. Διαστρεβλώνει το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον μας, αποπροσανατολίζει την επιστημονική έρευνα και 
ενισχύει ένα καθεστώς ανισότητας. Είναι ώρα να τον αποχαι-
ρετήσουμε και να πάμε παρακάτω.
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w w w . p s i c h o g i o s . g r
Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Π ολλοί πιστεύουν ότι το φύλο κάθε ατόμου είναι ένας θεμε-
λιώδης παράγοντας της ανθρώπινης ανάπτυξης. Σύμφωνα 

με αυτή την πολύ γνώριμη ιδέα, οι διαφορές μεταξύ των φύλων 
ορίζονται βάσει πρότερων πεποιθήσεων – οι γυναίκες είναι πιο 
επιφυλακτικές και επικεντρωμένες στη μητρότητα, ενώ οι άνδρες 
επιδιώκουν να έχουν στάτους ώστε να προσελκύουν συντρόφους. 
Σε κάθε γενιά, οι ορμόνες αλλά και η διαφορά του ανδρικού και του 
γυναικείου εγκεφάλου συνεχίζουν να ενισχύουν αυτές τις δια- 
φοροποιήσεις, προκαλώντας έτσι ανισότητες στη σύγχρονη κοι-
νωνία. 

Στον ΜΥΘΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ, η ψυχολόγος Κορντίλια Φάιν εξη-
γεί με σαφήνεια γιατί οι ρόλοι του παρελθόντος και του παρόντος 
δεν είναι παρά υποθέσεις για το μέλλον, αποκαλύπτοντας την 
ύπαρξη μιας πιο δυναμικής κατάστασης όπως αυτή παρουσιάζε-
ται ύστερα από έρευνες στους τομείς της εξελικτικής επιστήμης, 
της ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης, της ενδοκρινολογίας και της 
φιλοσοφίας. Χρησιμοποιεί ιστορίες από την καθημερινότητα και 
την κοινή λογική για να σπάσει τα στερεότυπα. Για παράδειγμα, 
η τεστοστερόνη δεν είναι η ισχυρή ορμονική ουσία της ανδρο-
πρέπειας, ενώ οι υποτιθέμενες προτιμήσεις κάθε φύλου, από τα 
παιχνίδια μέχρι την ανάληψη οικονομικών ρίσκων, δεν υπάρχουν 
παρά στο μυαλό μας. 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑςΚευΑζεΙ  
βΑθΙΑ ΡΙζωμεΝΟυς μυθΟυς ΚΑΙ ΑπΑΙΤεΙ  
μΙΑ ΙςΟΤΙμή ΚΟΙΝωΝΙΑ, βΑςΙςμεΝή ςΤΟ 

δυΝΑμΙΚΟ ΤωΝ δυΟ ΦυΛωΝ, ως ΑΝθΡωπωΝ.

* Η έκφραση «ουσιώδες ανάγνωσμα 
για όλους» είναι συνήθως αναληθής 
και κλισέ αλλά, εάν υπάρχει ένα βι-
βλίο που αξίζει αυτή την περιγραφή, 
είναι Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.

Financial Times

* Οι παγιωμένες αντιλήψεις για τους 
άνδρες και τις γυναίκες είναι τόσο πα-
λιές όσο η ίδια η ανθρωπότητα, αλλά 
το χιουμοριστικό και αιχμηρό βιβλίο 
της Φάιν μάς δίνει ελπίδες ότι ίσως 
ακούσαμε τον τελευταίο βρυχηθμό τού 
Τεστοστερονόσαυρου Ρεξ.

new York Times

* Ένα προκλητικό και συναρπαστικό 
βιβλίο.

The economisT

* Η Φάιν δείχνει με τρόπο πειστικό και 
διασκεδαστικό ότι, παρά τα στερεό- 
τυπα, χαρακτηριστικά όπως η ανά-
ληψη κινδύνων, η ανταγωνιστικότη-
τα και το μητρικό ένστικτο δεν είναι 
«ουσιώδη» για το ένα ή το άλλο φύλο 
και δεν μπορούν να κατηγορηθούν για 
την έλλειψη ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στη σημερινή κοινωνία.

scienTiFic american

* Αφού διάβασα το βιβλίο αυτό, πήρα 
την απόφαση να μην ξαναπώ ποτέ 
«τα αγόρια είναι αγόρια». Διότι, ενώ 
τα αγόρια είναι, φυσικά, αγόρια, τους 
το χρωστάμε –και στα κορίτσια– να 
κατανοήσουμε ότι δεν προσδιορίζονται 
μόνο από τη γνωστή ορμόνη.

The amazon Book review

o mYΘoΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ Η ΚΟΡΝΤΙΛΙΑ ΦΑΪΝ είναι Καθη-

γήτρια Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της 
Μελβούρνης. Έχει εκδώσει τρία βιβλία 
εκλαϊκευμένης επιστήμης, έχει κά-
νει πολλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, 
έχει δώσει πολλές διαλέξεις και έχει 
αρθρογραφήσει στα New York Times, 
Scientific American, New Scientist, 
The Guardian κ.λπ. Το 2018 της απο-
νεμήθηκε το Edinburgh Medal, ένα 
βραβείο το οποίο δίνεται σε άνδρες και 
γυναίκες από τον χώρο της επιστήμης 
και της τεχνολογίας τα επαγγελματι-
κά επιτεύγματα των οποίων θεωρείται 
ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
κατανόηση και την ευημερία της αν-
θρωπότητας. Το βιβλίο Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ  
ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ τιμήθηκε με το Royal 
Society Science Book Prize και ήταν 
υποψήφιο για το Orwell Prize.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της συγγραφέως:  
www.cordeliafine.com
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