
νουν «γίνομαι», «είμαι» και «Φέρομαι σαν» άντρας

είναι σε όλα τα συμφραστικά πλαίσια σημασίες θετι

κές, κοινωνικές αξίες και αρετές: «ανδρώνομαι»,

-«ανδρισμός» και «αρρενωπότητα», «ανδρικός»,

«αρρενωπός» και «αντρίκιας», «ανδροπρέπεια»

κλπ. Στο αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου, οι λέξεις

που δηλώνουν το ανδρικό «ύφος» και «ήθος» έχουν

συνώνυμά τους μόνο θετικές σημασίες, που είναι

κοινωνικές αρετές, τα επίθετα «ανδρικός» και «αν

δροπρεπής» παραπέμπουν στο «γενναίος», η «αν

δροπρέπεια» και ο «ανδρισμός» στη «γενναιότητα»

και την «ειλικρίνεια», η «αρρενωπότητα» και ο «αν

δρισμός» στη «λε6εντιά» και το «ασικλίκι» κλπ.

Είναι εξίσου ενδεικτικό ότι η λατινογενής λέξη

macho δεν πέρασε ακόμα στην ελληνική γλώσσα, με

το να χρησιμοποιείται σαν ξένη λέξη ή με το να απο

χτήσει ελληνική μετάφραση. Ο νεολογισμός αυτός,

που έχει εφεύρει ο φεμινισμός, πλουτίζει νοηματικά

τη γλώσσα με τις αρνητικές ιδιότητες της αρσενικής

συμ.-τεριφοράς και σημαίνει επιδεικτική ανδροπρέ

πεια, αλαζονική αρσενική ματαιοδοξία, εκ6ιαστική

συμπεριφορά, ισχυρογνωμοσύνη και άσκηση 6ίας.

Να το προσαρμόσουμε ελληνικά «μάτσος» και «μα-

τσιστής» ή να το μεταφράσουμε. -
Όλα τα παράγωγα από τη λέξη «άντρας", λοιπόν,

παραμένουν αναλλοίωτες αποκλειστικά θετικές ση

μασίες. Για τις γυναίκες, τα πράγματα είναι πολύ

χειρότερα από την απλή αντιστοιχία του αρσενικού

θηλυκού με το θετικό-αρνητικό. Οι λέξεις που πα

ράγονται από τη «γυναίκα» και θα αντιστοιχούσαν

στη γυναικεία ιδιότητα, το «ύφος». το «ήθος», τη

γυναικεία συμπεριφορά, έχουν υποκείμενο το αρσε

νικό γένος, δεν αναΦέρονται στις γυναίκες, αλλά πε

ριγράφουν αρνητικά τους άντρες.

Δεν υπάρχει λέξη αντίστοιχη του «ανδρώνομαι»,

δεν υπάρχει το ρήμα που σημαίνει την ανάλογη 6ιο

κοινωνική ωρίμανση για να πούμε με αυτό « μεγα

λώνω και από παιδί γίνομαι γυναίκα». Ακόμα χει

ρότερα από την απουσία της λέξης, υπάρχει (και

aπoθησαυρίζεται σαν το θηλυκό του «ανδρώνομαι»)

το ρήμα «απογυναικώνομαι» και το συνώνυμό του

«εκθηλύνομαι», που αναΦέρεται στον άντρα και ση

μαίνει «αποχτάω τα μειωτικά του ανδρισμού γυναι

κεία χαρακτηριστικά". Υποκείμενο δηλαδή του ρή

ματος που σημαίνει «γίνομαι άντρας» είναι ο άν

τρας, αλλά και υποκείμενο του ρήματος που θα σή

μαινε αντίστοιχα «γίνομαι γυναίκα» είναι πάλι ο άν

τρας και το ρήμα σημαίνει «καταντάω γυναίκα».

Στο αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου το επίθετο

«γυναικείος» παραπέμπει στις λέξεις «γυναικοπρε

πής» και «άνανδρος». Η λέξη «θηλυπρέπεια» παρα

πέμπει στα λήμματα «μαλθακότης» και «δειλία», το

ε.,τίθετο «θηλυπρεπής» στα λήμματα «γυναικώδης»

και «γυναικωτός». Το ένα πίσω από το άλλο, τα πα

ράγωγα της λέξης «γυναίκα" είναι σημασίες μειωτι

κές: «γυναικίζω», «γυναικίσιος», «γυναικισμός»,

«γυναικωτός».

Τα παράγωγα της λέξης «γυναίκα» κοκάλωσαν

μέσα στο χρόνο και δεν μπορούμε να τα φανταστού-

Σ
ύμφωνα με τη σύγχρονη γλωοσολογία, η γλώσ

σα εκφράζει ιδέες, αλλά εκφράζοντάς τες τις

επηρεάζει και τις διαμορΦώνει. Η κοινωνική πράξη

του λόγου δίνει μορφή στη σκέψη οριοθετώντας τη

'και διαπλάθοντάς τη. Γι' αυτό και αλλάζει η γλώσ

σα, όταν αλλάζουν οι κοινωνικές πραγματικότητες.

Κάθε φορά που κοινωνικές μεταμορφώσεις δη

μιουργούν αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, γίνον

ται σημαντικές αλλαγές στη γλώσσα και πριν απ'

όλα στο λεξιλόγιο. Οι νέες ιδέες σε όλες τις κοινω

νίες και τις γλώσσες συνήθως εκφράζονται με νέες

λέξεις. Οι νέες ιδέες δημιουργούν καινούριες λέξεις,

που με τη σειρά τους επηρεάζουν τις ιδέες και επι

δρούν στις κοινωνικές σχέσεις.

Είναι χαρακτηριστική της εξέλιξης που δεν έχει

γίνει στις ιδέες η παραδοσιακή και έντονα σεξιστική

σημασία των λέξεOJν, όλων των λέξεων που ορίζουν

τη διαφορά των φύλων, τη 6ιολογική και την κοινω

νική αρσενική και θηλυκή ιδιότητα.

Η περι6όητη ισότητα των φύλων δεν έχει επηρεά

σει τη γλώσσα. Δεν έχει αλλοιωθεί ούτε αλλάξει το

νόημα των λέξεων, που περιέχουν οίαιη και έντονη

την αξιολόγηση των Φύλων. που εννοούν ανώτερο,

θετικό; καλό xλoιL. κάθε τι το αρσενικό. Δεν έχουν

δημιουργηθεί καινούριες λέξεις, που να εκφράζουν

και την αρνητική εκδοχή της ανδρικής ιδιότητας και

συμπεριφοράς, δεν έχουν εφευρεθεί λέξεις που να

εκφράζουν θετικά, ως αντίστοιχες των αρσενικών

θετικές αξίες, τη γυναικεία ιδιότητα και συμπεριφο

ρά.

Η ισότητα δεν έχει επηρεάσει τη γλώσσα σημαίνει

πριν απ' όλα ότι οι ιδέες της ισότητας δεν έχουν

εσωτερικευθεί από τις κοινωνικές ομάδες (ακόμα

και τις πρωτοπόρες). Η ευαιοθητοποίηση οτη 6αρ

6αρότητα που αποτελεί η μειωτική σημασία όλων

των λέξεων που αφορούν τη γυναικεία ύπαρξη και

συμπεριφορά δεν έχει γίνει, ώοτε να παραλλάξει το

παραδοσιακό νόημα των λέξεων και συγχρόνως να

, δημιουργήσει νεολογισμούς. Σημαίνει όμως και κάτι

άλλο: τη ρητή ανισότητα των φύλων, συνεχώς πα

ρούσα στην πράξη της καθημερινής ομιλίας, αδιό
ρατη και "φυσική», δηλαδή ασταμάτητα και κάθε

στιγμή διαμορφωτική των ιδεών που αφορούν τα

φύλα.

Η σημασία των λέξεων για τον άντρα και την κοι

νωνική αρσενική ιδιότητα παραμένει αναλλοίωτη

και αναλλοίωτα θετική. Όλες οι λέξεις που σημαί-
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με παρά σε συμφραζόμενα που περιγράφουν αρνη

τικά τον άντρα. Οι μειωτικές τους σημασίες δεν αλ

λοιώθηκαν, καινούριες λέξεις που να σημαίνουν θε

τικά το «ύφoς~) και το «ήθος», τη συμ..ι-rεριφορά των

γυναικών δε δημιουργήθηκαν ακόμα.

Ρητή ανισότητα στην καθημερινή πράξη της ομι

λίας, οία αόρατη και συνθλιπτική. Δεν είμαστε τα

υποκείμενα των λέξεων που παράγονται από τη λέξη

που σημαίνει αυτό που είμαστε: γυναίκες, δεν είμα

στε υποκείμενα των λέξεων που σημαίνουν τη γυναι

κεία ιδιότητα και συμπεριφορά. Η γλώσσα, συστα

τικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, είναι ακόμα η

δημιουργός της υποκειμενικότητας. «Εγώ», γράφει

ο Εμίλ Μπεν6ενίστ, «είναι η οντότητα που λέει

εγώ»,I Το «εγώ-γυναίΚα» δε λέγεται ακόμα στην ελ
ληνική γλώσσα, πόσο μάλλον δε λέγεται (άρα η κοι

νωνία δεν το σκέφτεται) σαν θετική αξία.

Είναι μεγάλη η διεθνής οιολιογραΦία, που λέει

ότι η γλώσσα «δεν είναι αθώα». Εκφράζει και εκ

φράζοντας επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις. Πώς

μπορεί να ζούμε τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων,

πόσο αλλιώς από ό,τι τις λέμε;

Ίσως πριν απ' όλα αποκαλυπτικές της σεξιστικής

οίας, που αναλλοίωτη παραμένει αποτυπωμένη στη

γλώσσα, είναι οι λέξεις και οι εκφράσεις της καθη

μερινής ομιλίας που έχουν σεξουαλικό συμοολισμό

καθώς και οι πολλές μεταφορικές χρήσεις της σε

ξουαλικής πράξης.

Η διαφορά των φύλων εμφανίζεται οίαια αξιολο

γική και ακραία μονοσήμαντη στις μεταφορικές

χρήοεις του σεξουαλικού συμΟολισμού. Οι μεταφο

ρικές σημασίες που κατασκευάζονται με την παρο

μοίωση και το σεξουαλικό συμ60λισμό π~ραπέμ

πουν μόνο στην αρσενική Όιολογία. Εκφράσεις που

στην κυριολεξία τους σημαίνουν «είμαι κάτοχος των

ανδρικών σεξουαλικών οργάνων)} χρησιμοποιούν

ται στην καθημερινή ομιλία με διάφορα μεταφορικά

νοήματα για να εκφράσουν κουράγιο. αποΦασιστι

κότητα, ικανότητες, ηγετικά χαρίσματα Κ.ά. Η

ακριοώς αντίστοιχη χαρακτηριστική απαξία Φτιά

χνεται με την αρνητική μΟΡΦ'1 των ίδιων ακριοώς

εκφράσεων. Τα μεταφορικά νοήματα που σημαί

νουν ανικανότητα. δειλία, ανανδρία Κ.ά. φτιάχνον

ται με εκφράσεις που στην κυριολεξία τους σημαί

νουν «δεν έχω» τέτοια όργανα.

Η αξία στο σεξουαλικό συμοολισμό εκφράζεται

με την κατοχή οργάνων της αρσενικής οιολογίας και

η αναξιότητα με τη μη κατοχή τους. Πού ανάμεσα

σε αυτά τα δύο μπορεί να εκφραστεί η φυσική και

θετική μη κατοχή αρσενικών οργάνων από τον μισό

<ψη αρσενικό» πληθυσμό του κόσμου; Και πόσο αυ

τές οι αδιόρατα αλλά συστηματικά παρούσες στην

καθημεριν11 ομιλία χρήσεις του σεξουαλικού συμοο

λισμού επηρεάζουν ανεπαίσθητα, καλλιεργώντας

την αόρατη. διαρκή αξιολόγηση, όπου όλα κρίνον

ται (λέγονται) με αναφορά οτον αρσενικό άνθρωπο,

σαν να ήταν μοναδιΧός και μόνος στη ζωή και την

κοινωνία;

Η σεξιστική οία στη γλώσσα. δηλαδ1') στις ιδέες

είναι μεγαλύτερη ακόμα στις λέξεις που κυριολεκτι

κά σημαίνουν τη σεξουαλική πράξη και χρησιμοποι

ούνται μεταΦορικά φτιάχνοντας διάφορες σημα

σίες. ·Ολες οι λέξεις που δηλώνουν τη σεξουαλική

πράξη ορίζουν την αρσενική πράξη ενεργητικά, με

ενεργητικά ρήματα και αντίστοιχα τη γυναικεία

συμμετοχή παθητικά. Τα μεταφορικά νοήματα, που

κατασκευάζουν στην καθημερινή ομιλία τα ρήματα

που σημαίνουν «κάνω» ενεργητικά τη σεξουαλική

πράξη και όλα τα λαϊκά, χυδαία ή ευφημιστικά συ

νώνυμά τους, είναι νοήματα πρόκλησης κακού. Στις

μεταφορικές τους χρήσεις τα ρήματα αυτά σημαί

νουν νίχη και κατάκτηση, επιβολή και χυριαρχία,

αλλά και οίαιη ε.πισολή, συντρισή του «αντιπάλου»,

πρόκληση καταστροΦής, εξόντωση. τιμωρία.

Πώς άραγε μπορεί να ζουν οι άνθρωποι τη σε

ξουαλική πράξη, όταν αυτή σε κάθε μεταφορική της

χρήση σημαίνει τόσο κακό και τόση οία; Ποιος θα

μελετήσει κάποτε πόσο οαριά ιδεοληπτική και πόσο

έντονα αγχογενής θα πρέπει να είναι η σχέση με τη

σεξουαλική πράξη (όσο και με τις λέξεις που τη δη

λώνουν), όταν όλα τα μεταφορικά νοήματά της είναι

από «κατακτώ» μέχρι «υποτάσσω}) και από «συν

τρίσω}) μέχρι «εξοντώνω»;

Για τις λέξεις που σημαίνουν τη σεξουαλική πρά

ξη (αντίθετα με ό,τι συμ6αίνει στα παράγωγα των

λέξεων «άνδρας>} και «γυναίκα») υπάρχει πλήρης

νοηματική αντιστοιχία αρσενικού και θηλυκού. Το

κακό που προκαλεί στον «αντίπαλο» η μεταφορική

ΧΡΙ1ση του ενεργητικού ρήματος είναι ακριδώς αντί

στοιχη του κακού που υφίσταται μεταφορικά το

υποκείμενο της παθητικής μορφής των ρημάτων που

σημαίνουν τη σεξουαλική πράξη. Οι μεταφορικές

χρήσεις της παθητικής μορφής αυτών των ρημάτων

σημαίνουν υΦίσταμαι καταναγκασμούς. υφίσταμαι

ταλαιπωρίες, πιέζομαι, υποΦέρω. παθαίνω δεινά.

Πώς άραγε μπορεί να ζουν οι άνθρωποι τη σεξουα

λική πράξη, όταν αυτή σε χάθε μεταφορική χρήση

των λέξεων με τις οποίες τη λέγε (τη σκέφτονται) ση

μαίνει άσκηση οίας και πρόκληση καταστροΦής;

Η γλώσσα εκφράζει την ανισότητα και τη οία στις

κοινωνικές σχέσεις αντρών και γυναικών, αποτυ

πώνοντας τις ιδέες που κυριαρχούν στην κοινωνία.

Ωστόσο η γλώσσα εκφράζοντας επιδρά στις ιδέες

και τι; διαμορφώνει. Οι Φεμινίστριες που έψαχναν

πριν δέκα. δεκαπέντε χρόνια το γυναικείο λόγο.

απόπειρα που δε φαίνεται να οδι1γησε πουθενά.

ίσως υποψιάζονταν χωρίς ακόμα να το ξέρουν το

πολύ σημαντικό θέμα της οίας που κρύΌεται σε τό

σες καθημερινές και φαινομενικά «αθώες» λέξεις.

Ά ΥΥα ΦραΥκουδάκη


