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Ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2020/2018)
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστική ισότητα των φύλων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality, EIGE),
η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση σε θέματα ισότητας
των φύλων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και εξακολουθεί να
προχωρά με αργούς ρυθμούς προς την επίτευξη αυτού του
στόχου με δείκτη ισότητας των φύλων 52,2% (Κύπρος 56,9%,
Γερμανία 67,5%, Γαλλία 75,1%, Δανία 77,4%, Σουηδία 83,8%).
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/EL

Ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2021)
-Σουηδία και Δανία: 1η θέση,
-Ολλανδία (+) πέρασε τη Φινλανδία και τη Γαλλία,
-Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Ολλανδία ανέβηκαν στην κλίμακα,
-Σλοβενία (-) έπεσε στην κλίμακα,
-Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών: Σουηδία (83,9 %)
και Ελλάδα (52,6%) (έναντι 52,2% στην τελευταία μέτρηση).
https://equals-eu.org/gender-equality-index-2021-fragile-gains-big-losses/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισότητα των
φύλων 2020-2025
Ωστόσο, κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει πλήρη ισότητα των
φύλων και η πρόοδος εξακολουθεί να συντελείται με αργούς
ρυθμούς. Κατά μέσο όρο, τα κράτη μέλη έλαβαν 67,4/100 βαθμούς
στον δείκτη ισότητας των φύλων της ΕΕ για το 2019, βαθμολογία η
οποία έχει βελτιωθεί κατά μόλις 5,4 βαθμούς από το 2005 (2020: 2).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN

Ισότητα των φύλων και ΕΕ
Οι οδηγίες της ΕΕ για την ισότητα των φύλων μπορούν να θεωρηθούν
ως απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ σε θέματα φύλου.
[Η] επιτυχία [στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ] επιτυγχάνεται
πραγματικά όταν μεταβάλλεται η θέση των γυναικών στην κοινωνία,
δηλαδή όταν ο νόμος εφαρμόζεται σωστά για να επιφέρει την
επιδιωκόμενη / επιθυμητή αλλαγή (Bego 2015: 2).

Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες
[άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)].
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33500

Η γλώσσα εν εξελίξει
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γλώσσα εξελίσσεται διαρκώς: οι λέξεις
αλλάζουν την σημασία τους με τον καιρό και ό,τι είναι σήμερα
αποδεκτό, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή μη αποδεκτό.
(Inclusive Communication in the GSC [Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου], 2018: 12)

Αναφορά στο «άτομο»
Σήμερα είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε την συμπεριληπτική γλώσσα
για λόγους πολιτικούς, γνωσιακούς και γλωσσικούς (Soares, 2017) [Γενική
Γραμματεία του Συμβουλίου], κυρίως για τα ΑμεΑ:
«άτομο με αναπηρία» (“a person with a disability”),
«άτομο με προβλήματα όρασης» ή «άτομο με προβλήματα ακοής»
(“Visually impaired person” or “hearing-impaired person”),
και όχι: «ο τυφλός, ο κουφός» (“the blind, the deaf”),
→“Disability Mainstreaming” (ενσωμάτωση/ένταξη της αναπηρίας)
(European Commission, 2005)
https://gender-glossar.de/d/item/1-disability-mainstreaming

Γυναίκες και άλλες «έμφυλες μειονότητες»
[…] οι γυναίκες και άλλες «έμφυλες μειονότητες» (“gender
minorities”) έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί ή παρουσιάζονται αρνητικά
στην ιστορία των παγκόσμιων πολιτισμών (von Flotow 2010: 130).
Απόσπασμα από το άρθρο της Luise von Flotow “Gender in Translation”

Γιατί χρειάζεται η έμφυλη/συμπεριληπτική
γλώσσα και επικοινωνία;
Οι λέξεις αντανακλούν τις θέσεις και τα πιστεύω μας. Για αυτό τον λόγο
είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες λέξεις. Αυτό ισχύει για
την ίση γλωσσική μεταχείριση γυναικών, ανδρών και ατόμων με
αναπηρίες.
Η επικοινωνία είναι το όχημα που ορίζει τις στάσεις, συμπεριφορές και
αντιλήψεις μας, αντανακλά τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε και
να εργαζόμαστε (βλ. Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, 2018)
https://www.consilium.europa.eu/media/35446/en_brochure-inclusive-communication-in-the-gsc.pdf.

Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής
ταυτότητάς μας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικών
συμπεριφορών είναι πλέον αυταπόδεικτη (βλ. Féminisation des titres
et d'élimination du sexisme dans la langue, http://www.europrofem.org/contri/2_07_fr/fr-imag/04fr_ima.htm).

Το παράδειγμα της Γαλλίας
Τον Ιούνιο 1997, 4 γυναίκες που ανέλαβαν σημαντικά υπουργεία απαίτησαν να
φέρουν επίσημα τον τίτλο "Madame la ministre".
Ο τότε γάλλος πρόεδρος Jacques Chirac (May 17, 1995 – May 16, 2007) δήλωσε
επίσημα ότι στα γαλλικά “το ανθρώπινο είδος είναι αρσενικό”.
Τα έντυπα Paris-Match, Libération και Le Monde υιοθετούν το θηλυκό γένος.
Le Petit Robert (2003): «Madame le ministre ou Madame la ministre».
http://www.europrofem.org/contri/2_07_fr/fr-imag/04fr_ima.htm

Γιατί χρειάζεται η έμφυλη/συμπεριληπτική
γλώσσα και επικοινωνία;
Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε;
Helena Soares (Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου): το να γράφει
κανείς στην έμφυλη γλώσσα, δεν σημαίνει ότι οφείλει να ανακαλύψει
εκ νέου τον τροχό (2017: 2). Υπάρχουν εγχειρίδια, π.χ. το Abranches'
Guide (2009) για τη γλώσσα που προωθεί την ισότητα των δύο φύλων
στη δημόσια διοίκηση.

Γιατί χρειάζεται η έμφυλη/συμπεριληπτική
γλώσσα και επικοινωνία;
Υπάρχουν πολυάριθμοι οδηγοί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Διεθνείς
και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), επαγγελματικές ενώσεις,
πανεπιστήμια, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και υπηρεσίες
εκδόσεων έχουν εκδώσει οδηγούς για τη χρήση μη σεξιστικής
γλώσσας (Παπαδημούλης 2018).
• Παπαδημούλης — Αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου: -Ισότητα των φύλων και διαφορετικότητα, -Ομάδα υψηλού επιπέδου για την
ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα (πρόεδρος).
Γκασούκα, Μαρία & Γεωργαλλίδου, Μαριάνθη (2018). Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα
Διοικητικά Έγγραφα. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.).

Γιατί χρειάζεται η έμφυλη/συμπεριληπτική
γλώσσα και επικοινωνία;
Απόψεις σχετικά με την έμφυλη/συμπεριληπτική γλώσσα:
• Η έμφυλη γλώσσα δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα (μπορεί όμως να
μας βάλει σε σκέψεις…).
• Η έμφυλη γλώσσα χρησιμοποιείται μόνο για λόγους πολιτικής ορθότητας
(ναι, αλλά όχι μόνο για λόγους πολιτικής ορθότητας).
• Για κάποιους η έμφυλη γλώσσα είναι καθαρά θέμα γραμματικής (ναι,
αλλά η γραμματική είναι μια απεικόνιση της πραγματικότητας) (Soares
2017). Wittgenstein: «Τα όρια της εμπειρίας μας μπορούν να επεκταθούν»
(Wittgenstein/Waismann 2003: 326).
→Η ουδέτερη ή συμπεριληπτική γλώσσα δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτικής
ορθότητας. Η γλώσσα αντανακλά και επηρεάζει δυναμικά νοοτροπίες,
συμπεριφορές και αντιλήψεις (Παπαδημούλης 2018).

“To name is to create”
To name is to create. “And God said to the light, 'Light’” (he named it)
and there was light [και είπεν ο θεός γενηθήτω φως και εγένετο φως,
Γεν. 1,3] (Jane Ellen Harrison 1965: 315).
Jane Ellen Harrison (1850 – 1928): ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη μητριαρχία στην αρχαιότητα.

Έμφυλη/συμπεριληπτική γλώσσα στην ειδική
επικοινωνία
-Έμφυλες διακρίσεις σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο (πρόταξη του
αρσενικού φύλου, π.χ. «οι επιστήμονες», «οι μεταφραστές», «οι φοιτητές»),
Γιατί πρόταξη του αρσενικού φύλου; «Η μη έμφυλη γλώσσα προκύπτει λόγω της
αρχής της οικονομίας στη γλώσσα».
«Οι κανόνες λοιπόν, που αποτυπώνονται στις «γραμματικές» των γλωσσών δεν
αποτελούν πρωτίστως οδηγίες για την «ορθή» χρήση της γλώσσας, αλλά
απόρροια και αποτύπωση των συστηματικών επιλογών των ομιλητριών/των»
(Γκασούκα & Γεωργαλλίδου 2018: 19).

Παραδείγματα μη έμφυλης γλώσσας
-38. Westdeutsche Rektorenkonferenz 1957 [Δυτικογερμανική
Σύνοδος Πρυτάνεων]
Die Rektoren der Hohen Schulen der Bundesrepublik und Westberlins
traten am 8. und 7. Januar zur 38. Westdeutschen Rektorenkonferenz
in Karlsruhe zusammen.
-Κοινή Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών και Γερμανικών
Πανεπιστημίων 2014
https://www.esos.gr/arthra/tritovathmia/eidisis-tritovathmia-ekpaidefsi/koinh-synodos-prytanevnellhnikvn-kai-germanikvn-panepisthmiwn

Hochschulrektorenkonferenz 2021
[Σύνοδος Πρυτάνεων 2021]
https://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Hochschulrektorenkonferenz-TH-Chefin-Ulrike-Tippe-neu-insPraesidium-gewaehlt

Παραδείγματα μη έμφυλης γλώσσας:
Προδιαγραφές Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και
Διπλωματικών Εργασιών Μάρτιος 2018
Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή
(«συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής
ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο […],
Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν
σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού […] χωρίς τη ρητή προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού.
Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και
περιουσιακών του δικαιωμάτων.
https://eeyem.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/%CE%95%CE%91%CE%A0%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%CE%94%CE%95_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-2018.pdf

Προδιαγραφές Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και
Διπλωματικών Εργασιών Μάρτιος 2021
Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή/της φοιτήτριας
(«συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης
ο/η συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος
αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής
διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και
ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν
σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του/της
συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή,
αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση»
(downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,
τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του/της
συγγραφέα/δημιουργού. Ο/Η συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και
περιουσιακών του δικαιωμάτων.
https://eeyem.eap.gr/wpcontent/uploads/2019/05/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%C
F%82-%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%CE%94%CE%95_%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-2019.pdf

Μικτοί τύποι έμφυλου λόγου
Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τ__
φοιτητ__ _________________________________ που την
εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης, ο
συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής,
δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσης
της εργασίας διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε
οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος.
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Μικτοί τύποι έμφυλου λόγου στην ειδική
επικοινωνία
• Κατά τον Page, ο μεταφραστής15 πρέπει να διατηρήσει για τον δέκτη
του την αυταπάτη πως ακούει μια φυσική ομιλία […] (Καραβέλη
2021: 176).

• 15 [υποσημείωση] Για λόγους έμφυλης ισότητας, στο παρόν άρθρο ο όρος
«μεταφραστής» θα εναλλάσσεται συχνά με τον όρο «μεταφράστρια».

«μεταφραστής»: 9x
«μεταφράστρια»: 12x
https://doi.org/10.12681/comparison.27836

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας:
Σύνοδος πρυτάνεων/πρυτανισσών (Αυστρία)
RÖPH
Als Plattform der Rektorate koordiniert die RÖPH (Rektorinnen- und
Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen) die
Meinungsbildung der Pädagogischen Hochschulen in Grundsatzfragen von
Pädagog/innenbildung (Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie
Schulentwicklungsbegleitung)
Die Rektor/innenkonferenz …
https://www.roeph.at/

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας:
Πανεπιστήμιο Graz
Doktorand:innenkonferenz "Positionierungen | Positionings" (2022)
https://translationswissenschaft.unigraz.at/de/itat/veranstaltungen/konferenzen/doktorandinnenkonferenz-positionierungenpositionings-2022/

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας στην ειδική
επικοινωνία:
Υπουργείο Παιδείας της Αυστρίας
Der/die „Analphabet/in“:
Ein besonders beliebtes, leider nicht nur österreichisches Sujet des
Journalismus ist der/die „Analphabet/in“ (Stagl/Ribarits 2010: 23).
Der Anglistikprofessor Randal Holme, der viele Jahre an einer
Universität in Hongkong vor allem SprachlehrerInnen/-professorInnen
ausgebildet hat, studierte im Zusammenhang mit dem Erlernen einer
Zweitsprache, wie sich die Denkstrukturen einer Sprache, die ihrem
„Design“ eingeschrieben sind, […] (Stagl/Ribarits 2010: 25).

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας:
Gender Studies του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του
Βερολίνου
Ein besonderes Anliegen war uns bereits während der
Seminarkonzeption, dass wir den Studierenden Texte einiger zu selten
gelesener Autor*innen vorstellen wollten.
https://genderblog.hu-berlin.de/ausdemseminarraum-emanzipation-und-revolution-um1900/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=der-beitrag-newsletter-post-title-ist-aufdem-genderblog-erschienen_2.

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
Beratungstätigkeit von ApothekerInnen bei psychischen und
kardiovaskulären Gesundheitsproblemen ihrer KundInnen.
Ergebnisse einer Umfrage unter ApothekerInnen in österreichischen
öffentlichen Apotheken
Neuropsychiatr (2014) 28: 178-184

Gisela Hagmair · Michaela Amering · Gerda Kaiser · Heinz Katschnig
(Βιέννη)

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
• Obwohl es für viele TranslationswissenschaftlerInnen eine
ausgemachte Sache ist, dass Literaturübersetzen nicht in ihren
Einzugsbereich fällt, bleibt dies in den Publikationstiteln oft
unausgesprochen (Pöckl 2005: 62-3).

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας:
Xαιρετισμοί από Πανεπιστήμια
Liebe Alumnae und Alumni, liebe HAI-Mitglieder, [HAI: Heidelberg
Alumni International]
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGllCgpNrFVBFMcsbSg
QsnhCjnF
Dear Alumnae and Alumni, Families and Friends,
https://discover.trinitydc.edu/news/presidents-fall-newsletter/

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
Rektorinnen- und Rektorenkonferenz
Der/die Analphabet/in

[σύνοδος πρυτανισσών και πρυτάνεων]
[Ο/Η αναλφάβητος/η]

Doktorand:innenkonferenz

[συνέδριο διδακτορ:ισσών;]

SprachlehrerInnen
ProfessorInnen
ApothekerInnen
KundInnen
TranslationswissenschaftlerInnen

[καθηγητΡιες ή καθηγήτΡιες γλωσσών;]
[καθηγητΡιες ή καθηγήτΡιες;]
[φαρμακοποιΕς;]
[πελάτΙσσες;]
[επιστημονΙσσες ή επιστημόνΙσσες
μεταφρασιολογίας;]
[πελάτ_ισσες]
[συγγραφΙσσες ή συγγράφΙσσες;], ελλην.: οι
συγγραφείς [= επίκοινος τύπος], «οι γυναίκες
συγγραφείς»

Kund_innen
Autor*innen

Παραδείγματα έμφυλης γλώσσας στην ειδική
επικοινωνία
-… ανακαλύψει ότι κάποιος/α άλλος/η ερευνητής/τρια, κάπου αλλού έχει
κάνει το ίδιο πείραμα …,
-…κυρίως στον τρόπο που ο/η ερευνητής/τρια …,
-…δυνητικός φοιτητής/φοιτήτρια …,
-Αντιλήψεις φοιτητών-τριών μελλοντικών νηπιαγωγών…,
-Ανάγκες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή φοιτητών/τριων…,
-Η επίδραση των αθλητικών υποδομών στην επαγγελματική ικανοποίηση
και την επαγγελματική εξουθένωση καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής, …
-Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας […]: Η οπτική των Καθηγητών-τριών
και των Διευθυντών-ντριών,

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
Αναζήτηση άρθρων: ο εντοπισμός των άρθρων έγινε
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά: γυναίκες πρόσφυγες,
μητέρες πρόσφυγες, κορίτσια πρόσφυγες33
Υποσημείωση 33: Η χρήση των λέξεων αυτών έγινε σε μια προσπάθεια
υπέρβασης του «γλωσσικού σεξισμού» που εμπεριέχει η λέξη
«πρόσφυγας» και τα άρθρα που την συνοδεύουν «ο», «οι» πρόσφυγες και
που παραπέμπει καθαρά στο αρσενικό γένος (Παϊδούση 2017: 219).
http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%C
E%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%95%CE%91%CE%942017-old.pdf

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
-Έμφυλες διαστάσεις των δομών τυπικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά
προσφύγων/ισσών. Συγκριτική μελέτη Ελλάδας-Τουρκίας (2020)
-Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι προσφύγισσες/ες και οι μετανάστριες/ες προέρχονται από
συγκεκριμένες χώρες, …
-Το 80% των ατόμων που εισήλθαν σε ελληνικό έδαφος το πρώτο τρίμηνο του 2019
ανήκαν σε τρεις εθνικότητες και πιο συγκεκριμένα ήταν σε ποσοστό 54% Αφγανοί/ες
πολίτες/ισσες, 14% ήταν Ιρακινοί/ες και 12% ήταν Σύροι/ιες πρόσφυγες/ισσες.
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20983/%ce%a4%ce%95%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%91-%ce%92%ce%9b%ce%91%ce%a7%ce%9f%ce%a5%ce%a0%ce%91%ce%a4%ce%a3%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%97.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-… ο γενικότερος όρος «πολίτισσα/πολίτης τρίτων χωρών (2020).
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/21257/%ce%9b.%20%ce%9a%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%8
d%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%94%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%
83%ce%af%ce%b1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
-Η Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση Προσφύγων: Πώς να παιχνιδοποιήσεις μια
τάξη προσφύγων/ισσών χρησιμοποιώντας το Classcraft (2021)
https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/51487/1/Gamification%20in%20Education.pdf

-Πρόκειται για μια έρευνα πεδίου με αντικειμενικό στόχο να διαπιστωθεί ποιες
είναι οι υποκειμενικές θέσεις και στάσεις των ενηλίκων Ρομ και Ρομισσών
αναφορικά με … (1998)
-που συνδέονται με τη μητρική γλώσσα των Ρομ/ισσών, …
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/278

-Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της να αναδείξει πλευρές της κοινωνικής
ιστορίας των ρομικών ομάδων, δηλαδή των ανθρώπων που στην Ελλάδα συνήθως
αποκαλούνται Γύφτοι/ισσες, Τσιγγάνοι/ες και Ατσίγγανοι/ες.
Ζάχος, Δημήτρης (2011). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 224.

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
Όσον αφορά τη χρήση της αραβικής γλώσσας, τα περισσότερα άτομα
δεν έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα πέρα από το
πλαίσιο της τάξης, ενώ ορισμένες/-οι τη χρησιμοποιούν στην εργασία,
στις σπουδές και με Άραβες/-ισσες φίλους/-ες (2016).
http://ikee.lib.auth.gr/record/286878

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας στην ειδική επικοινωνία
Τίτλος άρθρου:
“Each student with her/his own data: understanding sampling
distributions” (Mariela Sued & Marina Valdora 2021)
https://arxiv.org/pdf/2105.02727.pdf

What is possible, however, is for one author to successfully pioneer the
route into a foreign market and awaken interest in the culture and
literature of
his/her country […] (Charlotte Barslund 2011: 8).

Συμπεριληπτική γλώσσα στη Βίβλο
Οι αναμεταφράσεις αποσπασμάτων της Βίβλου σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσα από τα τέλη του 1970 εστίασαν στην
συμπεριληπτική γλώσσα που απευθυνόταν στις γυναίκες (von Flotow 2010: 130).
Παράδειγμα: «Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου» (Προς Ρωμαίους
επιστολή Παύλου 3:28)
King James Bible
Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law (1611).
New King James Version
Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law (1982).
New International Version
For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law (1978).
English Standard Version
For we hold that one is justified by faith apart from works of the law (2007, 2011, 2016).

Contemporary English Version
We see that people are acceptable to God because they have faith, and not because they obey the Law (2000).

Για λόγους καταληπτότητας ...". Πώς το αρσενικό
γένος και οι εναλλακτικές μορφές του επηρεάζουν
τη γνωστική επεξεργασία ενός κειμένου
Συχνά υποστηρίζεται ότι η συμπεριληπτική γλώσσα εμποδίζει την
επεξεργασία των κειμενικών πληροφοριών.
Πείραμα: 86 φυσικοί ομιλητές της γερμανικής γλώσσας διάβασαν τρεις
εκδοχές ενός φαρμάκου με εσώκλειστες οδηγίες χρήσης: μια ‘αρσενική’
εκδοχή και δύο συμπεριληπτικές εκδοχές. Στη συνέχεια, τους τέθηκαν
ερωτήσεις με κριτήριο την κειμενική ποιότητα, καταληπτότητα και
αναγνωσιμότητα.
-Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο πείραμα αξιολόγησαν και τις τρεις
εκδοχές με παρόμοιο τρόπο.
-Την ίδια περίπου αξιολόγηση έδωσαν και οι άνδρες. Ωστόσο, όσον αφορά
την καταληπτότητα προτιμούσαν το κείμενο με το ‘αρσενικό’ φύλο από τις
άλλες δύο συμπεριληπτικές εκδοχές (Braun et al. 2007: 183).

Έμφυλη γλώσσα;
Επιστημονικό Συνέδριο
1821-2021:
Η Ελλάδα στη Μεσόγειο
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Άγγελος Κότιος
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά
…
Έλενα Θεοδωροπούλου
Αντιπρύτανης [= επίκοινος τύπος] Πανεπιστημίου Αιγαίου

Έμφυλη γλώσσα;
Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Παντείου για την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτος
Αγαπητοί μας φοιτητές,
αγαπητές μας φοιτήτριες,
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
[…]
Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη
Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών
23/10/2020
https://www.esos.gr/arthra/70000/hairetismos-tis-prytaneos-toy-panteioy-gia-tin-enarxi-toyakadimaikoy-etoys

Πρύτανης, πρύτανις, πρυτάνισσα
Άννα Ρούσσου (Πανεπιστήμιο Πατρών):
Η λέξη «Πρύτανης», επίσης, διαφοροποιείται με το άρθρο κι έτσι είχαμε «η
Αντιπρύτανης».
Αν υιοθετήσουμε τη γραφή με –ις, τότε θα πρέπει να έχουμε αναλογικούς
σχηματισμούς με άλλα θηλυκά σε –ις, όπως η καλλιτέχνις, δίνοντας ως
γενική της Πρυτάνιδος, κατά το της καλλιτέχνιδος. Η υιοθέτηση του –ις για
το θηλυκό του Πρύτανη, επομένως, δεν είναι χωρίς προβλήματα.
Υπάρχει βέβαια και ο καθαρά θηλυκός σχηματισμός, όπως η Πρυτάνισσα
(κατά το βασίλισσα).
Το πρόβλημα δε βρίσκεται στη γλώσσα, αλλά στη στάση μας απέναντι στη
γλώσσα.
Στο: http://www.sarantakos.com/language/gynaike.html

Θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά
Άννα Ρούσσου (Πανεπιστήμιο Πατρών):
Η αλήθεια είναι ότι τα θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά είναι μπελάς για
τους χρήστες της γλώσσας, όχι όμως και για το ίδιο το γλωσσικό σύστημα.
Κάποια [θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά] έχουν βρει το δρόμο τους, π.χ.
ο διευθυντής/καθηγητής – η διευθύντρια/καθηγήτρια. Η δυσκολία
ενσωμάτωσης άλλων τύπων δεν είναι γλωσσική, αλλά κοινωνιολογική.
Τα υψηλά αξιώματα δυσκολεύουν και τείνουν συνήθως στη απλή
διαφοροποίηση με τη χρήση του θηλυκού άρθρου, όπως ο/η βουλευτής,
ο/η δικαστής, αν και βρίσκουμε και τα βουλευτίνα, δικαστίνα.
Αντίστοιχα, τα γυμνασιάρχης και λυκειάρχης έχουν δώσει δόκιμους τύπους
όπως γυμνασιάρχισσα και λυκειάρχισσα, αλλά πιο δύσκολα
περιφερειάρχισσα, παρόλο που πρόκειται για μορφολογικό ισοδύναμο.
Στο: https://sarantakos.wordpress.com/2014/11/14/prytanis/

Θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά
Νίκος Σαραντάκος (2006): Δεν λέω ότι είναι απλό και εύκολο, πολύ
περισσότερο που δεν υπάρχει πάντοτε ένας αποδεκτός τύπος· για
παράδειγμα, θα λέμε βουλευτίνα ή βουλεύτρια; Γραμματίνα,
γραμματέα ή γραμμάτισσα; Πιστεύω ότι η χρήση θα αποφασίσει. Αν
αφεθούν να τριφτούν στην καθημερινή χρήση οι διάφοροι
εναλλακτικοί τύποι, κάποιος θα επικρατήσει. Η πρόβλεψή μου είναι
ότι αν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε από τα ερμαφρόδιτα η
βουλευτής, η γραμματέας, οι τύποι που θα επικρατήσουν θα είναι η
βουλευτίνα, η γραμματέα.
http://www.sarantakos.com/language/gynaike.html

Θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά
Διότι βέβαια ζήτημα στάσης είναι το αν θεωρούμε μειωτικούς ή
υποδεέστερους τους έμφυλους τύπους όπως η πρυτάνισσα ή η
δικάστρια. Αλλά και οι ενδιαφερόμενες πρέπει κι οι ίδιες θαρρετά να
υιοθετήσουν τους τύπους που αντιστοιχούν στο φύλο τους
(Σαραντάκος 2014).
https://sarantakos.wordpress.com/2014/11/14/prytanis/

Θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά
Σε σχέση ειδικότερα με τον θηλυκό τύπο του ουσιαστικού «ο
βουλευτής», έχω επανειλημμένα γράψει ότι θεωρώ προβληματικό τον
επίκοινο τύπο «η βουλευτής» και αντ’ αυτού προτείνω είτε τον τύπο
«η βουλευτίνα» είτε τον τύπο «η βουλεύτρια». Ο πρώτος είναι
καταλληλότερος για πιο ανεπίσημες χρήσεις, ο δεύτερος για
επισημότερο ύφος.
https://sarantakos.wordpress.com/2019/08/08/bouleutria-4/

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ΑΠΘ
(23 Σεπτεμβρίου 2020)
‘’Δικάστρια’’- όπως «βουλεύτρια»
Ο τύπος «η βουλευτής» παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και αυτό φαίνεται ιδίως
στον πληθυντικό, όπου όταν θέλουμε να αναφερθούμε μόνο σε γυναίκες πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε την περίφραση «οι γυναίκες βουλευτές»
- Ο τύπος «βουλεύτρια» είναι ομαλά σχηματισμένος, κατά το καθιερωμένο
μοτίβο επαγγελματικών θηλυκών -τής, -τρια, π.χ. καθηγητής-καθηγήτρια.
Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες θηλυκά σε -τρια, και ειδικότερα υπάρχουν δεκάδες
θηλυκά σε -εύτρια, π.χ. εκπαιδεύτρια, νοσηλεύτρια, προμηθεύτρια, ερμηνεύτρια,
λογο/φυσικο/ψυχο/θεραπεύτρια, σκοπεύτρια, χορεύτρια, κτλ.
- Το σημαντικό είναι ότι τα επαγγελματικά θηλυκά σε -τρια/-εύτρια δεν έχουν
καμιά μειωτική απόχρωση. Έτσι, η αντίρρηση «δηλαδή βουλεύτρια όπως
χορεύτρια;» είναι κακοπροαίρετη.
- Επίσης, ο τύπος «βουλεύτρια» κλίνεται ομαλά και δεν παρουσιάζει πρόβλημα
στη γενική πληθυντικού (όπως ίσως ο τύπος «βουλευτίνα»).

Έμφυλη επικοινωνία – Καλές πρακτικές
(25 Απρ 2019, 22 Απρ 2021)

Έμφυλη επικοινωνία – Καλές πρακτικές
(20 Δεκ 2019)

Έμφυλη επικοινωνία:
Επιστημονικό Συνέδριο
1821-2021:
Η Ελλάδα στη Μεσόγειο
• 11:00-12:00
Πρόεδρος: Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου
11. Μεσόγειος: (Γεω)πολιτική μεταιχμιακότητα και ανθρωπιστική
κρίση
Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard
12. Οι μακροχρόνιες ροπές ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και
η μεσογειακή διάσταση των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδος την
περίοδο 1821-2021
Στέργιος Μπαμπανάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
12:30-13:30

Πύλη για την ελληνική γλώσσα
www.greek-language.gr
συνεργάτης ο [sinerγátis] Ο10 θηλ. συνεργάτρια [sinerγátria] Ο27 & συνεργάτιδα [sinerγátiδa]
Ο28 : αυτός που συνεργάζεται με άλλον ή με άλλους: α. σε μια οικονομική επιχείρηση:
Είναι συνέταιρος και ~ μου. β. σε ένα επιστημονικό, κοινωνικό, εκδοτικό κτλ. ίδρυμα ή οργανισμό:
Επιστημονικός ~ στο Πανεπιστήμιο. Οι συνεργάτες της εγκυκλοπαίδειας / του λεξικού, οι συγγραφείς.
Είναι τακτικός ~ της εφημερίδας μας. γ. για την επιτυχία ενός σκοπού: Yπήρξε στενός φίλος και ~ του
Ελ. Bενιζέλου σε όλους τους εθνικούς και πολιτικούς αγώνες του. Ο δράστης δεν αποκάλυψε τους
συνεργάτες του, συνεργούς. || Οι δωσίλογοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών.
[λόγ. < αρχ. συνεργάτης `βοηθός΄ & σημδ. γαλλ. coopérateur· λόγ. συνεργά(της) -τρια·
λόγ. < αρχ. συνεργάτις, αιτ. -ιδα]

Παραδείγματα έμφυλης/συμπεριληπτικής
γλώσσας
Biased: A good journalist knows that he should strive for
accuracy.
Improved: Accuracy is an important goal for a good journalist.
Biased: “He who asks is a fool for five minutes, but he who does
not ask remains a fool forever.” (Chinese proverb)
Improved: “Anyone who asks is a fool for five minutes, but one
who does not ask remains a fool forever.”
http://web.mit.edu/comdor/editguide/style-matters/gender_neutral.html

National Council of Teachers of English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φύλο και τη
γλώσσα (2018)

Exclusionary (binary):
Every cast member should know his or her lines by Friday.
Inclusive (any gender):
Each cast member should know their lines by Friday.
Inclusive (student whose chosen pronouns are they / them / theirs):
Alex needs to learn their lines by Friday.
Exclusionary (binary):
Each should wait until he / she is notified of his / her test results.
Inclusive (any gender):
Each should wait until they are notified of their test results.
Inclusive (student whose chosen pronouns are they / them / theirs):
Janani should wait until they are notified of their test results.

https://ncte.org/statement/genderfairuseoflang/

Μικρές αγγελίες (Γερμανία)

Μικρές αγγελίες (Γερμανία)

Further Content related to the Inclusive Language
Guidelines
Guides and Guidelines
• LSA Guidelines for Non-sexist Usage
• Hamilton writing guide for avoiding sexist language
• APA guidelines for nonsexist use of language
• Tasmanian Department of Education guidelines for inclusive language
• MIT editorial style guide
• NCTE guidelines for gender-fair use of language
• Rider University Inclusive Language Guide: Definition & Examples
• https://www.linguisticsociety.org/content/further-content-related-inclusive-languageguidelines

Το φύλο στη μετάφραση
• Το «φύλο» ως έννοια και ως όρος αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο γυναίκες και άντρες υπάρχουν και ζουν πολιτισμικά μέσα στο
χρόνο, το χώρο και την ομάδα. Οι έρευνες στις μεταφραστικές
σπουδές ξεκίνησαν στα τέλη του 1990 (π.χ. Simon 1996, Flotow 1997
και μεγάλος αριθμός άρθρων).
• Τη δεκαετία του 1990 ο όρος «φύλο» διευρύνθηκε μέσα από
τους/τις ομοφυλόφιλους/ες ακτιβιστές/τριες, τη θεωρία queer και
την έννοια της επιτελεστικότητας του έμφυλου λόγου (discursive
performativity of gender).
• Όλα αυτά τα ζητήματα ερευνώνται στις μεταφραστικές σπουδές (von
Flotow 2010: 129).

Συμπεριληπτική γλώσσα και μετάφραση
María Carmen África Vidal Claramonte (Salamanca University): «η
συγγραφή νέων ιστοριών μετάφρασης με τις φωνές εκείνων που
προηγουμένως αποσιωπήθηκαν μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο
βήμα προς την αμφισβήτηση των καθιερωμένων και τη διερεύνηση
μεθοδολογικών δρόμων της έρευνας.
Η μετάφραση ως εμπειρία της διαφοράς και του ανοίγματος στον
Άλλο» (Vidal Claramonte 2018, 120–121 in Godayol 2020: 149).

Συμπεριληπτική γλώσσα στην ειδική
επικοινωνία
Πέτρα Καλαμπόκα: «Η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ομαδική
διαδικασία» (TEDxLamia, Jan 9, 2018 στο InStyle, Δεκ 2021, σελ. 66)
Το ίδιο ισχύει για την συμπεριληπτική γλώσσα στην ειδική
επικοινωνία:
«Η αντιμετώπιση της συμπεριληπτικής γλώσσας στην ειδική
επικοινωνία είναι διαδικασία όλων που ασχολούνται με αυτήν:
γυναίκες, άνδρες, ΑμεΑ, …».

«Η γνώση δεν είναι αρκετή, πρέπει να την
εφαρμόζουμε. Η πρόθεση δεν είναι αρκετή,
πρέπει να πράττουμε» (Γκαίτε)
[Es ist nicht genug zu wissen, man muß es auch anwenden; es ist nicht
genug zu wollen, man muß es auch tun.]
Wilhelm Meisters Wanderjahre III, Aus Makariens Archiv
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