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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Με την εφαρμογή της Πολιτικής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκεται η δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών  που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την 
αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Με βάση την πιο πάνω Πολιτική δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση μέτρων 
για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις λειτουργίες του ΠΚ (gender 
mainstreaming), αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη συμμόρφωσης του οργανισμού με 
τις οδηγίες και πρακτικές της ΕΕ.  

 

Ο παρών οδηγός αποτελεί ένα εξειδικευμένο και εύχρηστο εργαλείο για την 
αναγνώριση και κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα διοικητικά 
έγγραφα και την καθημερινή επικοινωνία, προφορική και γραπτή, αλλά και για την 
ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε ένα πεδίο που συντελεί στη 
διαμόρφωση συλλογικής κοινωνικής συνείδησης. Ο οδηγός έλαβε υπόψη και 
βασίστηκε στον «Οδηγό υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των 
εγγράφων της δημόσιας διοίκησης της κυπριακής δημοκρατίας» που εκπονήθηκε 
από το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου τον Μάρτιο του 2016 και στην έκδοση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (2018).  

 

ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να ενθαρρύνει τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και κυρίως τις οργανωτικές οντότητες του ΠΚ  να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τους το ζήτημα της γλωσσικής ευαισθησίας έναντι των φύλων κατά τη 
σύνταξη κειμένων, τη μετάφραση και τη διερμηνεία. Ειδικότερα, όσον αφορά 
κείμενα του ΠΚ που δημοσιοποιούνται, όπως ανακοινώσεις στον τύπο, στο διαδίκτυο 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδόσεις, κανόνες/ εγκυκλίους/κώδικες και 
οδηγούς, η χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας πρέπει να διασφαλίζεται. Αντίστοιχα, οι 
προκηρύξεις θέσεων θα πρέπει να είναι διατυπωμένες με συμπεριληπτικό ως προς 
το φύλο τρόπο, για να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση τόσο άνδρες όσο και 
γυναίκες. 

H ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος καλύπτει τη 
χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, συμπεριληπτικής γλώσσας ή δίκαιης ως προς το φύλο 
γλώσσας. Σκοπός της ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας είναι να αποφεύγονται 
επιλογές λέξεων στις οποίες μπορεί να αποδοθεί χαρακτήρας προκατάληψης, 

http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.11.html
http://www.institutionforgenderequality.gov.cy/equality/equality.nsf/All/7584CFAB6952947FC225863A00393DAF/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%2016.11.2020.pdf
http://www.institutionforgenderequality.gov.cy/equality/equality.nsf/All/7584CFAB6952947FC225863A00393DAF/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%2016.11.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187093/GNL_Guidelines_EL-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187093/GNL_Guidelines_EL-original.pdf


 

Σελίδα | 2  
 

διάκρισης ή απαξίωσης, επειδή υπονοούν ότι ένα βιολογικό ή κοινωνικό φύλο είναι 
ο κανόνας. Η χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας συντελεί 
στη μείωση των έμφυλων στερεοτύπων, προάγει την κοινωνική αλλαγή και 
συμβάλλει στην επίτευξη ισότητας των φύλων. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΑ & ΕΠΙΘΕΤΑ: 

 

Όταν αναφερόμαστε σε πληθυσμούς αποτελούμενους από δύο φύλα1, πρέπει να 
γίνεται ταυτόχρονη αναφορά σε γυναίκες και άνδρες (αντί να χρησιμοποιείται μόνο 
το αρσενικό γένος) με τη χρήση και των δύο γραμματικών γενών: 

• είτε αναγράφοντας ολόκληρη τη λέξη: 

π.χ. οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος 

 

• είτε την κατάληξη του αρσενικού -εφόσον η λέξη είναι γένους θηλυκού- και 
το αντίστροφο. 

π.χ. Ο/η επιτυχών/ουσα υποψήφιος/α 

        Η/ο διδάσκουσα/ων 

        Ο/η επιβλέπων/ουσα 

        Ο/η συντάκτης/τρια 

 

Εναλλακτικά, λέξεις που δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένο φύλο πρέπει να 
προτιμώνται, όπου είναι εφικτό, ώστε η αναφορά να μην περιορίζεται μόνο στο 
γυναικείο και ανδρικό φύλο: 

π.χ. άτομα που φοιτούν στο Τμήμα 

 

Όταν η αναφορά σε γυναίκες είναι αποκλειστική (π.χ. εάν σε μια ομάδα συμμετέχουν 
αποκλειστικά γυναίκες), τότε η χρήση του θηλυκού γένους αυτονόητα είναι επίσης 
αποκλειστική. 

π.χ. οι συμμετέχουσες 

 

ΑΡΘΡΑ 

Σε περίπτωση κοινής κατάληξης για τα δύο γένη (π.χ. ο/η ασθενής), αναγράφονται τα 
άρθρα και στα δύο γένη: 

π.χ. τις/τους λειτουργούς, τους/τις δημότες, τους/τις εκπαιδευτικούς 

                                                                 
1 Σημείωση: πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι στρατηγικές δεν επιτυγχάνουν την υπέρβαση του 
διπόλου αρσενικού/θηλυκού. Προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αποφυγή δήλωσης του 
θηλυκού ή αρσενικού φύλου, λειτουργεί η χρήση της άφυλης κατάληξης @ που ξεκίνησε από τη 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και χρησιμοποιείται στον ανεπίσημο γραπτό λόγο 
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Στην περίπτωση της μορφολογικά κοινής ονομαστικής και γενικής του πληθυντικού, 
προστίθεται η διευκρίνιση: «γυναίκες και άντρες» 

π.χ. οι υπάλληλοι, γυναίκες και άνδρες / των εκπαιδευτικών, γυναικών και 
ανδρών 

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 Όταν αναφερόμαστε σε πληθυσμούς αποτελούμενους και από τα δύο φύλα, 
παρατίθενται και τα δύο γένη των αντωνυμιών, δηλαδή, «της/του», «η/ο οποία/ος», 
«όσες/οι», «άλλες/ους», «όλες/ους»: 

π.χ. συγχαίρω όλες/όλους όσες/όσους αποφοιτούν 

 

ΣΕΙΡΑ 

Όταν χρησιμοποιείται η διπλή σήμανση γένους (π.χ. ερευνητής/τρια), προτείνεται να 
προηγείται το θηλυκό γραμματικό γένος (δηλαδή η/ο ερευνήτρια/ητής ή στην/στον 
ερευνήτρια/ερευνητή)- μια επιλογή που μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά και 
διαπαιδαγωγικά (δηλαδή, να επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα του φύλου στη 
γλώσσα και να αντιστρέψει τις παραδοσιακές πρακτικές). Στο πλαίσιο ολόκληρων 
κειμένων είναι καλό να εναλλάσσονται τα γένη ως προς το ποιο προηγείται 
συντακτικά και ποιο ακολουθεί. 

Εναλλακτικά, χάριν οικονομίας του κειμένου, μπορεί να χρησιμοποιούνται, όπου 
είναι δόκιμες, ουδέτερες εκφράσεις (π.χ. οι εκπαιδευτικοί, το νοσηλευτικό 
προσωπικό, ο κυπριακός λαός, κλπ). 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή των προαναφερθέντων σε ιδιότητες 
(επαγγελματικές ή άλλες) (συνήθως υψηλού κύρους) που παραδοσιακά αποδίδονταν 
στο αρσενικό γένος μόνο. Ενδεικτικά: η/ο πρόεδρος, η/ο προεδρεύουσα/ων, η/ο 
αντιπρόσωπος, η/ο ιδιοκτήτρια/της, η/ο εργοδότρια/ης, η/ο ιατρός, η/ο 
υπεύθυνη/ος, η προϊσταμένη/ος, η/ο δικαστής, η/ο εισαγγελέας, η/ο 
πολίτις(ιδα)/ης, η/ο βουλεύτρια/τής κ.ο.κ. 

 

Ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή πρέπει να δίνεται στη συνειδητή απόρριψη 
(δηλαδή τη μη αναπαραγωγή) απαξιωτικών σημασιολογικών στερεοτύπων που 
αφορούν σε κοινωνικές ταυτότητες και ρόλους. 

 

Νέοι θηλυκοί τύποι έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται στην ελληνική 
γλώσσα σε περιπτώσεις λέξεων που σχετίζονται με αξιώματα εξουσίας (π.χ. 
«βουλευτίνα», «αστυνομικίνα», «εφοπλιστίνα», «πρωθυπουργίνα» κ.λπ.), καθώς 
όλο και περισσότερο οι γυναίκες αποκτούν πρόσβαση σε επαγγέλματα, αξιώματα και 
ιδιότητες από τις οποίες ήταν παραδοσιακά αποκλεισμένες. Αν και η χρήση τους 
μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη (π.χ. σε συγκεκριμένα συγκείμενα να 
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χρησιμοποιούνται υποτιμητικά), θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ως 
προς τη χρήση τους. 

 

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 

• η/ο Πρόεδρος του Τμήματος, η/ο Κοσμήτορας της Σχολής, η/ο 
Προϊσταμένη/νος Υπηρεσίας κοκ. 

• Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί 
φοιτητές (για ανακοινώσεις, χαιρετισμούς, κλπ.) 

• η ασφάλεια  όλων των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών 

• η εξυπηρέτηση όλων των αιτητριών/των 

• οι γυναίκες και άνδρες υπάλληλοι 

• Κύπριες και Κύπριους πολίτες 

• ο/η νέος/α, οι νέοι/ες 

• την/τον αρμόδια/ο, την/τον υπεύθυνη/νο  

• εισαγωγή φοιτητριών/των, υποψήφιες/υποψήφιοι φοιτήτριες/φοιτητές, 
απόφοιτες/τοι 

• το ΠΚ συγχαίρει όλες και όλους τις/τους πιο πάνω συναδέλφους για την 
προαγωγή τους  

• διδακτορικές/ους, μεταπτυχιακές/ους, και προπτυχιακές/ους 
φοιτήτριες/τες, ερευνήτριες/τες, συνεργαζόμενες/ους επιστήμονες, 
επισκέπτριες/τες καθηγήτριες/τες 

• χρήση της λέξης «στελεχώνουν» αντί «επανδρώνουν», «γενναιότητα» αντί 
«ανδρεία», «τεκνοθεσία» αντί «υιοθεσία»  

 

Καταληκτικά, κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καλείται να εφαρμόσει 
τον παρόντα οδηγό. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή αυτού του οδηγού δεν αρκεί 
για να επιλύσει το ευρύτερο πρόβλημα της ανισότητας των φύλων, το οποίο 
απαιτεί τη συγκρότηση και δραστηριοποίηση ενεργών πολιτικών υποκειμένων, 
ανδρών και γυναικών, που θα αγωνίζονται για την εξάλειψη αυτών των 
ανισοτήτων. 


