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Όλεσ οι προκαταλιψεισ και διακρίςεισ είναι αποτυπωμζνεσ ςτθ γλϊςςα. Η 

ανιςότθτα που αναπαράγεται με τθ γλϊςςα, είναι θ πιο αδιόρατθ και πιο 

ζμμεςθ, γι' αυτό θ ιςχυρότερθ και διαρκζςτερθ, γιατί θ ανιςότθτα θ χαραγμζνθ 

ςτθ γλϊςςα καλλιεργεί τθν ανιςότθτα ςτθν κοινωνία με τον πιο αόρατο τρόπο, 

άρα τον πιο δφςκολο να καταπολεμθκεί. 

 

τθν ελλθνικι γλϊςςα, όλα τα παράγωγα τθσ λζξθσ «άντρασ» είναι κετικζσ 

ςθμαςίεσ, όλεσ οι λζξεισ που ορίηουν τθν αρςενικι ιδιότθτα και ςυμπεριφορά 

είναι 

κοινωνικζσ αρετζσ. Και από τθν άλλθ μεριά, υπάρχει απλϊσ ζνα κενό. Δεν ζχει θ 

ελλθνικι γλϊςςα λζξεισ που να εκφράηουν κετικά τισ ςθμαςίεσ «είμαι» και 

«φζρομαι ςαν» γυναίκα. Δίπλα ςε οποιοδιποτε ριμα «μιλϊ» ι «φζρομαι», θ 

αναφορά ςτο άρρεν γζνοσ ςθμαίνει τισ αρετζσ του φφλου («μίλθςε ςαν άντρασ», 

«φζρκθκε ςαν άντρασ», ςθμαίνει μίλθςε ι φζρκθκε ςφμφωνα με τα 

προτεριματα του φφλου), και ακριβϊσ αντίςτροφα «φζρομαι ςαν γυναίκα» 

ςθμαίνει ςφμφωνα με τα «γυναικεία» ελαττϊματα. 

 

Ζτςι, λείπουν από τθ γλϊςςα οι λζξεισ που κα επζτρεπαν ςτα κορίτςια να 

ταυτιςτοφν κετικά με το φφλο, να οικειοποιθκοφν τα προτεριματα του φφλου 

τουσ, να κοινωνικοποιθκοφν ωσ γυναίκεσ με αναφορά ςε κετικζσ αξίεσ και να 

εξελιχκοφν ωσ άτομα με δθμιουργικότθτα και αυτονομία. 

 

Η ιςότθτα των φφλων δεν ιταν εφκολθ υπόκεςθ, αν κρίνουμε από τον μακρφ 

χρόνο που χρειάςτθκε θ κακεμία αλλαγι. ιμερα ακόμα, θ ιςότθτα των φφλων 

δεν είναι κακόλου εφκολθ υπόκεςθ, γιατί θ γλϊςςα δείχνει ότι οι ιδζεσ για τα 

φφλα είναι ακόμα πολφ πίςω ςε ςχζςθ με τισ τυπικζσ εξελίξεισ. 

 

Σο δικαίωμα των γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία το διεκδικεί από το 

1880 το φεμινιςτικό περιοδικό τθσ Καλλιρρόθσ Παρζν «Η Εφθμερίσ των Κυριϊν», 

μζςα ςε μια κοινωνία όπου μζχρι τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα θ 

πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ κεωρείται ακατάλλθλθ για τισ γυναίκεσ, με το ακραίο 

επιχείρθμα ότι θ πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ είναι «βλαβερι» για τθν υγεία των 

κοριτςιϊν, που ζχουν «φφςθ» βιολογικά «αςκενζςτερθ» και θκικά 

«μειονεκτικι». 

 

Και μολονότι ςιμερα αυτά ακοφγονται βάρβαρεσ ιδζεσ μιασ περαςμζνθσ εποχισ, 



θ πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ των γυναικϊν χρειάςτθκε από τότε κοντά ζναν 

αιϊνα, για να εξιςωκεί ςε ποςοςτά με των αντρϊν. Η εξίςωςθ πραγματοποιικθκε 

μόλισ μζςα ςτθ δεκαετία του 1980, ςτισ αρχζσ τθσ οποίασ τα ποςοςτά ςτα 

ανϊτατα ιδρφματα ιταν ακόμα 60 άντρεσ προσ 40 γυναίκεσ. 

 

Σο δικαίωμα των γυναικϊν ςτθν ιςοπολιτεία και το δικαίωμα ψιφου το 

διεκδικοφν οι γυναίκεσ ςτθ δεφτερθ φάςθ του ελλθνικοφ φεμινιςμοφ από το 

1920. Χρειάςτθκε, 

ωςτόςο, και αυτόσ ο αγϊνασ πολλζσ δεκαετίεσ, θ ψιφοσ των γυναικϊν  

κεςμοκετικθκε μόλισ το 1953 και θ ιςοπολιτεία, θ νομοκετικι εξίςωςθ των 

γυναικϊν με τουσ άντρεσ, για να βελτιωκεί θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία άργθςε 

ακόμα περιςςότερο, το Οικογενειακό Δίκαιο μεταρρυκμίςτθκε το 1978, και θ 

νομοκετικι ιςότθτα ςτα άλλα κεςμικά πλαίςια ολοκλθρϊκθκε τθ δεκαετία του 

1980. 

 

φγχρονεσ διεκδικιςεισ, που ζκεςε ςτθν κοινωνία το φεμινιςτικό κίνθμα των 

δεκαετιϊν 1970 και 1980, εκκρεμοφν πάντοτε. Π.χ. το κεςμοκετθμζνο ςιμερα 

δικαίωμα των γυναικϊν ςτθν ιςοπολιτεία αναιρείται μερικά από τθ διάχυτθ ςτθν 

κοινωνία μορφι βίασ που αφορά αποκλειςτικά τισ γυναίκεσ, τθ ςεξουαλικι βία. Ο 

φόβοσ αυτισ τθσ βίασ, ακριβϊσ επειδι είναι διάχυτθ ςτθν κοινωνία, με πολλοφσ 

τρόπουσ αφαιρεί από τισ γυναίκεσ τα ίςα δθμοκρατικά δικαιϊματα. 

 

το κζμα των φφλων, με άλλα λόγια, είναι πολφ αργι θ εξζλιξθ των ιδεϊν. 

Χαρακτθριςτικι τθσ αργισ εξζλιξθσ των ιδεϊν είναι θ απουςία λζξεων γζνουσ 

κθλυκοφ για περίπου όλουσ τουσ κοινωνικοφσ τίτλουσ και τισ επαγγελματικζσ 

ιδιότθτεσ με κοινωνικό κφροσ. Μολονότι είναι πολλζσ οι κοινωνικζσ ταυτότθτεσ 

και τα επαγγζλματα που ζπαψαν από καιρό να είναι μονοπϊλιο των αντρϊν, 

πτυχιοφχοσ, ςυγγραφζασ, δικθγόροσ, γιατρόσ, ηωγράφοσ, βουλευτισ, υπουργόσ, 

διμαρχοσ, πρόεδροσ, παρ' όλ' αυτά δεν καταφζρνουν οι λζξεισ ν' αποχτιςουν 

κθλυκό. 

 

Ακοφγεται προκλθτικό και άχρθςτο ι υπερβολικό ι ακόμα και γελοίο να ποφμε 

«δικθγορζςςα ι γιάτριςςα, προεδρζςςα ι δθμάρχιςςα, ςυγγράφιςςα, 

ηωγράφιςςα, 

βουλεφτρια ι υπουργζςςα». 

 

Σο γιατί αποκαλφπτεται αυτόματα, αρκεί να βάλουμε δίπλα ςτισ παραπάνω 

«προκλθτικζσ» λζξεισ όλα εκείνα τα ανάλογα κθλυκά που ακοφγονται τόςο 

«κανονικά»: βαςίλιςςα, μαγείριςςα ι μάγιςςα, πωλιτρια, κομμϊτρια ι 

εργάτρια... 

 



Μια «χορεφτρια» λζγεται και ακοφγεται τόςο «κανονικό» όςο αφφςικο και 

προκλθτικό το απολφτωσ ανάλογο «βουλεφτρια». Μια «χωρικι» τθσ τάδε 

επαρχίασ λζγεται και ακοφγεται τόςο «κανονικό». Δοκιμάςτε, όμωσ, αναλογικά 

να πείτε μια «μθχανικι» του Πολυτεχνείου. 

 

Η γλϊςςα ζχει φτιάξει κθλυκά όλων των ειδϊν (δαςκάλα ι ράφτρα ι μαμι ι 

κεντιςτρα ι ξωκιά ι φόνιςςα...) και καταςκευάηει κάκε είδουσ νεολογιςμοφσ 

αςταμάτθτα. Εκτόσ από τα κθλυκά των κοινωνικϊν τίτλων δεν ζχουμε κανζνα 

άλλο παράδειγμα ςτθν κοινωνία και τθ γλϊςςα να υπάρχουν ζννοιεσ και να μθν  

καταφζρνουν ν' αποχτιςουν λζξεισ. 

 

Η αρςενικι λζξθ, για να εκφραςτεί ο κοινωνικόσ τίτλοσ μιασ γυναίκασ, που είναι 

γιάτριςςα, ηωγράφιςςα, δικθγορζςςα, βουλεφτρια ι ςυγγράφιςςα, βοθκάει ςτο 

να κυμίηει ότι «κανονικά» αυτζσ δεν είναι δουλειζσ για γυναίκεσ. Οι αρςενικζσ 

λζξεισ βοθκάνε να μζνει άκικτθ θ ςεξιςτικι τάξθ του κόςμου, γιατί υπονοοφν ότι θ 

παρουςία γυναικϊν ςε αυτά τα αντρικά πεδία είναι εξαίρεςθ του «κανόνα» και 

οι γυναίκεσ κάτοχοι τζτοιων τίτλων είναι και αυτζσ εξαιρζςεισ ςτον «κανόνα». 

 

Ο «κανόνασ» είναι θ αντρικι κυριαρχία, γι' αυτό και θ λζξθ «άνκρωποσ», 

μολονότι διακριτι από τθ λζξθ «άντρασ» ςτα ελλθνικά, ςε αντίκεςθ με άλλεσ 

γλϊςςεσ, ωςτόςο είναι ςυνϊνυμθ του φφλου και όχι του είδουσ. «άνκρωποσ» 

ςθμαίνει  «άντρασ», γι' αυτό και ο Θεόσ, μολονότι άυλοσ και πνεφμα, ϊςτε να 

μορφοποιείται π.χ. ςαν αςτραπι ςτον ουρανό, αναπαρίςταται από όλεσ τισ 

μονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ ςαν άντρασ «κακ' ομοίωςιν» του προφανϊσ άρρενοσ 

«ανκρϊπου». 
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