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Γλώσσα και φύλο: απόπειρες υπέρβασης του 
γλωσσικού σεξισμού 

 
Abstract  
During the last years, the ‘debiologization’ of the sciences has essentially been 
achieved, including the science of Linguistics, by introducing in them the 
analytical category of gender. Since the 1980s, the counterbalance between 
biological and social gender disputed and it was argued that gender is an 
exclusively construction of society and culture. A strong opinion, in the 
context of the above construction, is that the Discourse and the language reflect 
hierarchical / empowering social realities which are not ‘innocent’ towards 
gender inequalities and discriminations. Consequently, the grid of predominant 
gendered prejudices and stereotypes reproduce and perpetuate through them, 
depending on the historical and cultural conditions. The relationship between 
linguistic expression and gender has been extensively concerned by women / 
feminist studies and the scientific fields of sociolinguistics and speech analysis 
have come to the conclusion that this relationship is a social construction well 
embedded in western societies. Specifically, Spender (1980) claimed that the 
language was shaped by men and the concepts of words were defined by those 
people who constituted the “rule”, through their social power (Coates, & 
Shockey, 2003). So, women are forced to ‘translate’ or adapt words and con-
cepts that were not created to express their own female subjectivity and expe-
rience. As the reality builds and relies mainly through the language, they who 
control the language control the reality as well. 
 
Keywords 
Sexism, linguistic sexism, women's studies, language and society. 
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Ως γνωστόν, από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν εισήχθη για 
πρώτη φορά στις κοινωνικές επιστήμες η αναλυτική κατηγορία «Φύλο», 
από την A. Oacley (1972) στο περίφημο βιβλίο της Sex Gender and So-
ciety, απορρίπτεται η αντίληψη που ανάγει το φύλο στη φυσιολογία ή 
στη βιολογία  και επιβεβαιώνεται πως το Φύλο (gender) –δομή κατεξο-
χήν κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική–, αναγνωρίζεται ως η βάση 
της κοινωνικής οργάνωσης, η «αρχή του σχετίζεσθαι» (Παπαταξιάρχης 
και Παραδέλλης, 1992) και, όπως εύστοχα επισημαίνεται, συνέβαλε στο 
να διαφανεί ο δυτικοκεντρικός και κοινωνικά κατασκευασμένος χαρα-
κτήρας της αντιπαράθεσης φύση/πολιτισμός και να καταστεί, επομέ-
νως, δυνατός ο διαχωρισμός της έννοιας του Φύλου από τη βιολογική 
του διάσταση (Haraway, 1991). Η εισαγωγή του Φύλου ως αναλυτικής 
κατηγορίας διεύρυνε τους ερευνητικούς ορίζοντες και επέτρεψε να δια-
γνωσθούν οι έμφυλες προκαταλήψεις και αποκλεισμοί, όχι μόνο στις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Παπαταξιάρχης και Παρα-
δέλλης 1992), όπου ήταν και ευκολότερο να εντοπισθούν, αλλά και στις 
«αντικειμενικές», «ουδέτερες» ως προς το Φύλο θετικές επιστήμες, στον 
δημόσιο και ιδιωτικό βίο (Γκασούκα, 2013).   

Η σχέση γλώσσας και φύλου απασχολεί τη φεμινιστική σκέψη κι ε-
πιστήμη  εδώ και καιρό, στη βάση της πεποίθησης πως ο Λόγος (Dis-
course) και η γλώσσα απηχούν ιεραρχημένες/εξουσιαστικές κοινωνι-
κές πραγματικότητες και συντελούν στην ανάπτυξη  έμφυλων ανισο-
τήτων και διακρίσεων (Fairclough, 2001). Άλλωστε, η γλώσσα και ο 
τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στις οντότητες του κόσμου, αλληλε-
πιδρούν με τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο κόσμος γίνεται αντιλη-
πτός (Γεωργαλίδου & Γκασούκα & Λαμπροπούλου κ.ά., 2014). Κατά 
συνέπεια, στο πλαίσιο του Λόγου (Discourse) και της γλώσσας ανα-
παράγεται και διαιωνίζεται, ανάλογα με τις ιστορικές και πολιτιστι-
κές συνθήκες, το πλέγμα των κυρίαρχων κάθε φορά έμφυλων προκα-
ταλήψεων και στερεοτύπων 1

                                                      
1 Στη βάση του γλωσσικού σχετικισμού, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί θέση προς 

την οποία συγκλίνει το σύνολο των κοινωνιογλωσσολογικών προσεγγίσεων 
και της (κριτικής) ανάλυσης του λόγου (Gumperz & Levinson, 1996), υπο-
στηρίζεται ότι «ορισμένες πλευρές της κοινωνικοπολιτισμικής οργάνωσης και 
του τρόπου θεώρησης των πραγμάτων μπορεί να εξαρτώνται από ορισμένες 
πλευρές της ιδιαίτερης γλωσσικής οργάνωσης» (Αρχάκης & Κονδύλη, 2002, 

 (Weatherall, 2002). Ο ενδιαφέρων διά-
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λογος που αναπτύσσεται σχετικά, εστιάζει σε δύο κυρίως πεδία: α. 
στον τρόπο που τα φύλα, και ειδικότερα οι γυναίκες, χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα και β.  σε ό,τι συνηθίσαμε να αποκαλούμε γλωσσικό σεξι-
σμό 2

                                                                                                                             
41), υπόθεση η οποία είναι εμπειρικά επιβεβαιώσιμη, εφόσον γλώσσα και 
κοινωνία βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης (Γεωργαλίδου & Γκασούκα 
& Λαμπροπούλου κ.ά., 2014). 

. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ερμηνείες που προτείνονται και οι 
αξιολογήσεις που επιχειρούνται κατά κανόνα αξιοποιούν τα μοντέλα 
της κυριαρχίας και της ισχύος, κι είναι γεγονός πως η χρήση τους 
προκάλεσε όχι μόνο θεμελιώδη ερωτήματα, αλλά και τη διατύπωση 
καινοτόμων θεωριών, όπως είναι λ.χ. η θεωρία της J. Coates (1993, 
1997) περί της ποικιλομορφίας και της δύναμης του θηλυκού λόγου. 
Έτσι, οι διαφορετικές προσδοκίες οι οποίες συνδέονται με τα φύλα 
και οι οποίες κυριαρχούν σε ένα δυτικό κοινωνικοπολιτισμικό πλαί-
σιο, ενεργοποιούν και διαμορφώνουν συγκεκριμένη γλωσσική συ-
μπεριφορά. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, η  Mills (1989) π.χ. υποστηρίζει 
ότι αυτή η συμπεριφορά περιλαμβάνει ευγενική και επισφαλή ομιλία 
για τις γυναίκες, σε αντίθεση με την πιο κατηγορηματική και αντα-
γωνιστική ομιλία των ανδρών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό η 
γυναικεία ομιλία φαίνεται να υπολείπεται σε λογική, επιδεικνύει πε-
ρισσότερη ευαισθησία, χρησιμοποιεί λιγότερο τις αφηρημένες έννοι-
ες, διαθέτει μικρότερο λεξιλόγιο, χρησιμοποιεί περισσότερα επίθετα, 
τροπικά επιρρήματα, παρεμβολές κτλ. yείναι, με δυο λόγια, ευγενική 
μεν, αλλά κυρίως επισφαλής. Η σχετική συζήτηση βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, αφού κάποιες/οι αμφισβητούν αυτή την άποψη. Η ενδιαφέ-
ρουσα επισήμανση είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, εκείνο που είναι 
γλωσσικά αποδεκτό για τα αγόρια, κρίνεται ως απαράδεκτο για τα 

2 Στην ελληνική βιβλιογραφία οι έρευνες σχετικά με τον γλωσσικό σεξισμό 
είχαν περιοριστεί για μακρύ χρονικό διάστημα μόνο σε σχολικά εγχειρίδια. 
Η Λούβρου (1994) διερεύνησε περιπτώσεις γλωσσικού σεξισμού στα αναγνω-
στικά των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, ενώ η Φρόση 
(2003) διερεύνησε τον γυναικείο λόγο στα εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας. Το 2014, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε από τους Γεωργαλί-
δου & Γκασούκα & Λαμπροπούλου & Φουλίδη & Κώστα εκτενής έρευνα για 
τον σεξισμό των εγγράφων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία οδή-
γησε στη διαμόρφωση του πολυσυζητημένου έκτοτε Οδηγού χρήσης μη σε-
ξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Γκασούκα & Γεωργαλίδου κ.ά., 2014). 
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κορίτσια, και ό,τι περιβάλλεται με αξία για τα πρώτα, περιβάλλεται 
με απαξία για τα δεύτερα (Φρόση, 2003). Συνεπώς, δεν είναι περίερ-
γο που η θηλυκή χρήση της γλώσσας «οφείλει» να είναι προσαρμο-
σμένη στις κατά φύλο προσδοκίες και επιταγές της κοινωνίας. Έτσι ή 
αλλιώς, η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνδρες και οι γυναίκες σε 
λεκτικό και σε μη λεκτικό επίπεδο, εκφράζει όχι μόνο τις σκέψεις, αλ-
λά και τις σχέσεις ανάμεσα τους. Κι εδώ η προσοχή εστιάζεται σε έμ-
φυλους Λόγους που συντηρούνται, κατασκευάζονται ή ακόμα και α-
πορρίπτονται μέσω της γλώσσας. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά στο 
γλωσσικό σεξισμό, αξίζει να επισημάνουμε ότι ως φαινόμενο αποτε-
λεί μια από τις πιο οδυνηρές εκφάνσεις του  σεξισμού, εκείνης δηλαδή 
της ρατσιστικής πρακτικής μέσω της οποίας υποβαθμίζονται άτομα 
με βάση το φύλο τους. Σε κοινωνίες με μακρά πατριαρχική παράδο-
ση, όπως η ελληνική, υποβαθμίζονται οι γυναίκες, που ο Λόγος τους 
βρίσκεται στο περιθώριο, καθώς οι άνδρες διαθέτουν αισθητά μεγα-
λύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη. Στο πλαίσιό του επισημαί-
νεται αφενός ο αναχρονιστικός/ιεραρχικός τρόπος με τον οποίο ορί-
ζονται, αναφέρονται ή και αποσιωπώνται οι γυναίκες, αφετέρου ο 
τρόπος που αξιοποιούνται οι κυρίαρχες γλωσσικές στρατηγικές κατά 
την έμφυλη αλληλεπίδραση 3

Η D. Spender, ήδη από τις αρχές  δεκαετίας του 80, υποστήριξε, 
στο γνωστό της έργο Man made language (1980), ότι η γλώσσα όχι μό-
νον αντανακλά, αλλά και διαιωνίζει και αναπαράγει την ανισότητα 
των φύλων. Υποστήριξε, επίσης, πως οι έννοιες και τα νοήματα απο-
τελούν προ όντα του κυρίαρχου φύλου, προορισμένα να εκφράσουν 
τις δικές του εμπειρίες, και έτσι ο κόσμος δομείται μέσω της γλώσσας 
ως ένας αρσενικός κόσμος, στον οποίο βρίσκονται παγιδευμένες, αό-

 (Pavlidou, 2010).   

                                                      
3 Φεμινίστριες των πρώτων μαχητικών κινημάτων, προσδιορίζοντας το 

γλωσσικό σεξισμό και αμφισβητώντας την κυρίαρχη έμφυλη γλωσσική 
πραγματικότητα (κάποιες μιλούσαν ακόμα και για «μεθοδοκτονία»), επι-
χείρησαν να «απελευθερώνουν» τη γλώσσα τους. Απόηχο, σήμερα, της δια-
δικασίας αυτής αποτελεί το ότι από τη μια λέξεις καθοριστικές για το πα-
τριαρχικό αξιακό σύστημα εξαρθρώνονται ως προς το σημασιολογικό τους 
περιεχόμενο (υιο-θεσία, ανδρ-αγαθία). Από την άλλη, παράγονται ‘και-
νούργιες’ (έμφυλη-ος-ο) ή επανασημασιοδοτούνται παλιές (γυάλινη οροφή, 
κολλώδες πάτωμα), εντός πάντοτε του σημασιολογικού πλαισίου που προκύ-
πτει από την ποιοτικά νέα γυναικεία εμπειρία. 
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ρατες και σιωπηλές οι γυναίκες. Πρότεινε, λοιπόν, την παραγωγή νέ-
ων εννοιών ή/και την επανασημασιοδότηση άλλων, ικανών να εκ-
φράσουν τις θηλυκές εμπειρίες και προσδοκίες και να επιτρέψουν τη 
διαμόρφωση επιστημονικών θεωριών από τις γυναίκες και νέων ερ-
μηνειών του κόσμου από τη σκοπιά του φύλου τους. Κι είναι ο μόνος 
τρόπος, κατά την άποψή της, να αποκτήσουν φωνή οι σιωπηλές γυ-
ναίκες 4. Παραδέχεται, ωστόσο, πως το ζήτημα της έμφυλης ανισότη-
τας και ιεραρχίας είναι εξαιρετικά περίπλοκο, και η αλλαγή της 
γλωσσικής μας πρακτικής δεν συνεπάγεται αυτόματα απελευθέρωση 
από τα πατριαρχικά προτάγματα. Οι συγκεκριμένες απόψεις συνά-
ντησαν την αντίθεση άλλων γλωσσολόγων με συνείδηση του φύλου. 
Η Cameron (1990) λ.χ. αμφισβήτησε την υπόθεση της Spender ότι η 
γλώσσα είναι τελικά τόσο ισχυρή. Θεωρεί πως είναι αδύνατος ο έ-
λεγχος των εννοιών από τους άνδρες, καθώς αυτές συνδέονται με τα 
συμφραζόμενά τους και το συνεχώς μεταβαλλόμενο  κοινωνικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. Η ίδια, ωστόσο, επισημαίνει πως «η γλώσσα 
δεν ‘αντανακλά’ την κοινωνία, γιατί η γλώσσα είναι κοινωνικός θε-
σμός η ίδια, βαθιά αλληλένδετη με την κουλτούρα, την κοινωνία και 
τις κοινωνικές σχέσεις κάθε είδους». Άρα «η αλλαγή στη γλωσσική 
πρακτική δεν είναι απλή αντανάκλαση μιας θεμελιωδέστερης κοινω-
νικής αλλαγής, η ίδια η αλλαγή της γλωσσικής πρακτικής είναι κοι-
νωνική αλλαγή» (Cameron, 1990, 90). Πάντως, η Spender δεν ήταν η 
μόνη που ισχυριζόταν πως οι άνδρες, ως  κυρίαρχη ομάδα, έχουν δη-
μιουργήσει γλώσσα, σκέψη και πραγματικότητα. Σε αυτή τη διαδικα-
σία, που ταύτισε τελικά την αρσενική υποκειμενικότητα με την αντι-
κειμενικότητα, οι γυναίκες είχαν μικρή ή ελάχιστη συμμετοχή. Κι ό-
πως επισημαίνει η  Smith (1990, 14): «οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί 
σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή μορφών σκέψης, αλλά και των 
εικόνων και των συμβόλων στο πλαίσιο των οποίων εκφράζεται και 
υλοποιείται η σκέψη» 5

                                                      
4 Μόλις δημιουργήσουμε νέες λέξεις και νοήματα, ισχυρίστηκε η Spender 

(1980), θα πάψουμε εμείς οι γυναίκες να αποτελούμε σιωπηλή ομάδα.  

. Έτσι, την περίοδο εκείνη είναι διαδεδομένη η 
άποψη πως είναι οι άνδρες που έχουν κατασκευάσει τον κόσμο, στον 

5 Και οι φεμινίστριες θα δηλώσουν κατηγορηματικά ότι αυτό δεν ήταν α-
τύχημα.  
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οποίο  οι γυναίκες πρέπει να κατοικήσουν 6

                                                      
6 Βασίζεται και στην άποψη ότι, μόλις δημιουργηθούν ορισμένες κατηγορίες 

στη γλώσσα, προχωράμε στην οργάνωση του κόσμου σύμφωνα με αυτές τις 
κατηγορίες. Συχνά, μάλιστα, αγνοούμε εκείνα τα στοιχεία που δεν συμβα-
δίζουν με  τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

, και, αν οι γυναίκες πρέ-
πει να αρχίσουν να δημιουργούν τον δικό τους κόσμο, είναι απαραί-
τητο να κατανοήσουν ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους 
επιτυγχάνεται αυτή η δημιουργία. Αυτό σημαίνει διερεύνηση της 
σχέσης γλώσσας και πραγματικότητας. Με τη σειρά μας, παρά την 
αυστηρή κριτική που δέχτηκε η Spender, θα συμφωνήσουμε μαζί της 
στο ότι, όταν η συνεχής χρήση και εφαρμογή μιας γλώσσας αγνοεί ή 
απαξιώνει το θηλυκό φύλο,  τότε η ίδια αυτή γλώσσα γίνεται φορέας 
πρακτικών προκατάληψης, μισογυνισμού ή/και σεξισμού. Επιπλέον, 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι η γλωσσική διαφοροποίηση δεν ανάγεται 
στη φυσική, βιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων, αλλά στην 
έμφυλη διαφορά των κοινωνικών ρόλων που τους έχουν απονεμηθεί: 
της ισχύος και της δύναμης για τους άνδρες και της αδυναμίας και 
της υποβάθμισης για τις γυναίκες, σ’ όλους τους τομείς της κοινωνι-
κής δραστηριότητας (διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακές θέσεις, πολι-
τική, κτλ.). Η Jensen (1995), από την άλλη πλευρά, διακρίνει τρεις 
βασικές κατηγορίες του λόγου: α) τις συνιστώσες του περιβάλλοντος 
στο οποίο προωθείται το μήνυμα· β) τις συνιστώσες των θηλυκών και 
αρσενικών εαυτών· γ) τις συνιστώσες του μέσου δια του οποίου προ-
ωθείται το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, η γλώσσα ανήκει στην κατη-
γορία εννοιών όπως η ιδεολογία, η κουλτούρα, η κοινωνικοποίηση 
κ.ά. (Fraser, 1989) και περιλαμβάνει την καθημερινή αλληλεπίδραση 
και τις μορφές της συνείδησης, που διαμορφώνουν το μέσο της κοι-
νωνικής κατασκευής της πραγματικότητας (Jensen, 1995) και συγκρο-
τούν τις ταυτότητες, καθώς «η πραγματικότητα δεν είναι ενιαία και 
αμετάβλητη, αλλά κατασκευάζεται από τους ανθρώπους, οι οποίοι/ 
ες με τη σειρά τους είναι δράστες/τριες στον κόσμο αντί για παθητι-
κοί/ές αποδέκτες/τριες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η γλώσσα νοείται 
ως μια μορφή κοινωνικής πρακτικής και έχει κεντρικό ρόλο στην κα-
τασκευή της ταυτότητας, ενώ η ταυτότητα δε θεωρείται μία παγιωμέ-
νη και ενιαία κατηγορία που απλά προ πάρχει στο μυαλό των αν-
θρώπων» (Γεωργαλίδου & Γκασούκα κ.ά., 2014). Επομένως, στην ταυ-
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τότητα των ανθρώπων είναι σημαντική και η επίδραση της γλώσσας, 
αφού η υποκειμενικότητα –η αίσθηση του εαυτού μας– αποτελεί κα-
τασκευή, δεν είναι δεδομένη εκ των προτέρων, και οι έμφυλες ταυ-
τότητες  δεν είναι σταθερές, αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενες. 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξίζει να επισημανθεί  πως, χάρη στην 
κριτική και στην πίεση που άσκησαν οι φεμινίστριες επιστήμονες α-
πέναντι στη μεροληπτική αντιμετώπιση των γυναικών από τις κοινω-
νικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, γυναίκες του ακαδημα κού χώρου  
με συνείδηση του Φύλου άρχισαν να εξετάζουν τις έμφυλες διακρίσεις 
και ανισότητες και να συμπληρώνουν τα κενά της ακαδημα κής γνώ-
σης, αντιμετωπίζοντας τις γυναίκες ως οικουμενική κατηγορία, της ο-
ποίας η ιεραρχική σχέση με την εξίσου οικουμενική κατηγορία άν-
δρες έπρεπε να μελετηθεί. Έτσι, αναπτύχθηκαν οι Γυναικείες Σπου-
δές/Σπουδές Φύλου, αλλά και εκτεταμένος διεθνής επιστημονικός δι-
άλογος για το περιεχόμενο και τη σημασία τους 7

                                                      
7 Οι Γυναικείες Σπουδές εστίασαν μεταξύ των άλλων: α) Στην άσκηση κρι-

τικής για τη μεροληπτική στάση των επιστημών και μάλιστα των κοινωνι-
κών, απέναντι στις γυναίκες (μονομερής/μονοσήμαντη). β) Στην ανά-
πτυξη του προβληματισμού γύρω από τις συνέπειες τις ανδροκρατίας στην 
επιστήμη, όσον αφορά τις ερμηνείες της για τον κόσμο και την ανθρωπό-
τητα. γ) Στην αμφισβήτηση του ό,τι στο παρελθόν περιγραφόταν ως «αν-
θρωπότητα» και των επιμέρους σημασιοδοτήσεών του. δ) Στην άσκηση ε-
πιθετικής κριτικής στον θετικισμό στην επιστήμη και, ιδιαίτερα, στην άπο-
ψη ότι ο κόσμος μπορεί να περιγραφεί και να μετρηθεί αντικειμενικά. 

. Οι σπουδές αυτές 
αντιμετωπίσθηκαν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαλόγου, όχι μό-
νον ως πρόκληση απέναντι στα όρια της υπάρχουσας γνώσης, αλλά 
επίσης ως νομιμοποίηση των διαφορετικών κοινωνικών και πολιτι-
σμικών εμπειριών των γυναικών. Στο πλαίσιό τους, μάλιστα, είναι 
που προτείνεται και ο όρος «σεξισμός», κατ’ αναλογία του όρου «ρα-
τσισμός», ο οποίος συνδέεται και ταυτίζεται με τα στερεότυπα του ρό-
λου των φύλων. Επιδίωξη της χρήσης του νέου όρου ήταν να δηλωθεί 
το ιδεολογικό υπόβαθρο και εκείνη η κοινωνική συμπεριφορά, που ο-
δηγεί σε φαινόμενα βίας ή ρατσισμού, καθώς και σε διακρίσεις εις βά-
ρος των γυναικών βάσει των βιολογικών και ανατομικών τους διαφο-
ρών από τους άντρες (Κανατσούλη, 1999). Σύμφωνα με τις Frazier & 
Sadker (1975, 2), ο σεξισμός «είναι η άποψη ότι τα ανθρώπινα φύλα 
έχουν  κατασκευή η οποία καθορίζει τις ζωές τους, θεωρώντας έτσι α) 
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ότι το ένα φύλο είναι ανώτερο και έχει το δικαίωμα να επιβάλλεται 
στο άλλο· β) ότι αποτελεί πρακτική με βαθύ πολιτικό περιεχόμενο το 
να ενισχύονται τέτοιες απόψεις· γ) ότι οι κοινωνίες βασίζονται πάνω 
σε αυτές τις απόψεις». Οι εκδηλώσεις σεξισμού μπορούν να λάβουν 
διάφορες μορφές και να αντανακλώνται είτε στη συμπεριφορά και τις 
πράξεις των ατόμων είτε στο Λόγο, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσ-
σεται ο γλωσσικός σεξισμός.  Αν και δεν είμαστε σε θέση να το απα-
ντήσουμε, μπορούμε, ωστόσο, να επισημάνουμε την αναλογία του 
γραμματικού συστήματος με την σαφώς υποβαθμισμένη και σήμερα 
θέση των γυναικών στη δημόσια ζωή και την υποεκπροσώπησή τους 
σε θέσεις ευθύνης και ισχύος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ανδρονί-
κου (βλ. Γκασούκα, 2008), τα κείμενα και οι σημασίες τους αντανα-
κλούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, επηρεάζοντας τη 
σκέψη και τη συμπεριφορά των αποδεκτριών/τών,  εφόσον η ερμη-
νεία τους εξαρτάται από αντικειμενικά γνωρίσματα, όπως το φύλο, το 
εισόδημα, η μόρφωση, το επάγγελμα κτλ., και έτσι αναπαράγουν αυ-
τές τις συνθήκες. Συντηρούν, δηλαδή, κυριαρχικούς ή και ηγεμονι-
κούς Λόγους σχετικούς με τους ρόλους των ανδρών και των γυναι-
κών στο εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Έτσι ή αλλιώς, η 
σχέση Λόγου και κοινωνικού βίου διέπεται από προ ποθέσεις, καθώς 
αποτελεί έκφραση συγκεκριμένων πολιτιστικών και πολιτικών συνθη-
κών, εντός των οποίων αναλύονται οι σχέσεις και οι αμοιβαίες επι-
δράσεις τους. Όπως υποστηρίζει η Cameron (1988, 88), η ανισότητα 
των φύλων διατηρείται μέσω του γλωσσικού νοήματος ως εξής: νομι-
μοποιούνται οι ασύμμετρες σχέσεις με το να παρουσιάζεται η κυριαρ-
χία ως δικαιολογημένη, αποκρύπτεται το γεγονός της κυριαρχίας και 
φυσικοποιείται η κυριαρχία, παρουσιάζοντας ως αιώνιο και φυσικό 
ό,τι στην πραγματικότητα είναι ιστορικό και μεταβατικό (Γεωργαλί-
δου & Γκασούκα & Λαμπροπούλου κ.ά., 2014). Σωστά ένας ευαισθη-
τοποιημένος στα ζητήματα φύλου άνδρας, ο P. Bourdieu (1996), χα-
ρακτηρίζει το γλωσσικό σεξισμό ως εκείνη τη γλωσσική διεπίδραση 
στην οποία η γλώσσα αποτυπώνει ακριβώς τις σχέσεις εξουσίας ανά-
μεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζεται 
και να νομιμοποιείται η εξουσία των αντρών εις βάρος των γυναι-
κών8

                                                      
8 Ο γλωσσικός σεξισμός καλύπτει ευρύ και ποικίλο εύρος λεκτικών πρακτι-

.  Κι είναι προφανές πως μια μεταρρύθμιση της γλώσσας από 
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μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει τις άνισες έμφυλες σχέσεις, αν δεν 
αλλάξουν και μια σειρά άλλοι κοινωνικοί παράγοντες και δομές. Δε-
δομένου ότι η γλώσσα δεν αποτελεί  ουδέτερο όχημα στην εκπροσώ-
πηση της πραγματικότητας και είναι φορέας κοινωνικών αξιών, η ει-
σαγωγή ουδέτερων ή / και μη σεξιστικών όρων δεν εγγυάται ουδέτε-
ρη και / ή μη σεξιστική χρήση. Πιστεύουμε ότι η εξάλειψη του γλωσ-
σικού σεξισμού εξαρτάται και από τις αλλαγές που θα σημειωθούν 
στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, που θα στοχεύουν στην εξά-
λειψη ευρύτερων σεξιστικών αντιλήψεων και πρακτικών 9

 

. Ωστόσο, 
δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς. Η εμπειρία έχει δείξει πως αν 
και η διαδικασία αλλαγής είναι συνήθως πέρα από τα όρια του συνει-
δητού, υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν (ή ακόμα και να επιχει-
ρηθεί να επιβληθούν) αλλαγές ιδιαίτερα στο πλαίσιο άσκησης γλωσ-
σικής πολιτικής (Γεωργαλίδου & Γκασούκα & Λαμπροπούλου κ.ά., 2014). 
Επίσης, χρειάζεται να αντισταθούμε στην άποψη που κυκλοφορεί, σύμφωνα 
με την οποία ο γλωσσικός σεξισμός αποτελεί ξεπερασμένο πρόβλημα. Καθώς 
η γλώσσα αλλάζει συνεχώς, μαζί με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο χρησιμοποιείται, το ζήτημα παραμένει επίκαιρο  και επιβάλλει 
διαρκή επανεξέταση των σχετικών ερωτημάτων και τη διεύρυνση και 
συνεχή επικαιροποίηση του διαλόγου, που δεν μπορεί παρά να συν-
δέεται ευθέως με τον διάλογο που αφορά στην υπέρβαση της έμφυλης 
ασυμμετρίας συνολικά.  
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