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Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση

Mαρία Μενεγάκη και Λουκία Ευθυμίου

Authority and language in Modern Greek society: An approach: The present 
research �s an �nterd�sc�pl�nary one and deals w�th the analyt�cal category of gender. 
Spec�fically, the research �n quest�on ra�ses the quest�on of whether or not the female 
presence �n the centers of author�ty and power �s adequately reflected �n the Greek 
language. F�rstly we attempt to reg�ster the grammat�cal problems emerg�ng after the 
end of the male monopoly concern�ng power, wh�le at the same t�me we exam�ne the 
l�ngu�st�c approaches to the aforement�oned problem. Add�t�onally, there �s ment�on 
of the ways �n wh�ch the State and other offic�al bod�es deal w�th th�s �ssue as well 
the everyday use of gender demarcat�ons of var�ous offices �n the Med�a. In the Con-
clus�on, the results of a research — conducted by both male and female students of 
the Department of French L�terature and L�ngu�st�cs — w�ll be presented w�th�n the 
scope of a subs�d�zed lesson ent�tled: “Gender and Author�ty”.

1. Εισαγωγικά

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο ελληνικό 
πολιτισμό είναι η είσοδος των γυναικών στην οικονομική και πολιτική ζωή και η 
ανάρρηση τους στα κέντρα εξουσίας. Το φαινόμενο αυτό ανέδειξε, μεταξύ άλλων, το 
ζήτημα της προσαρμογής της γλώσσας μας στους νέους ρόλους του γυναικείου φύ-
λου. Τίθεται δηλαδή το ερώτημα κατά πόσον αποτυπώνεται στο λόγο η νέα έμφυλη 
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εξέταση του ζητήματος αυτού και 
εστιάζεται κυρίως στην απόδοση στο θηλυκό αξιωμάτων που κατέλαβαν οι γυναί-
κες μετά την απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων. Η προσέγγιση δεν γίνε-
ται μόνο μέσα από τη μελέτη δοκιμίων γραμματικής και λεξικών αλλά ερευνάται 
επίσης η στάση επίσημων φορέων, καθώς και ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοι-
νωνίας.
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2. Η αμηχανία της γραμματικής μπροστά στα γυναικεία 
αξιώματα

Σύμφωνα με τους κρατούντες γραμματικούς κανόνες, όσον αφορά τα έμψυχα, το 
γραμματικό γένος συμπίπτει με το φύλο. Ο συνηθέστερος τρόπος διάκρισης των 
φύλων στο λόγο είναι η διαφορετική κατάληξη.1 Ωστόσο, ορισμένα ουσιαστικά δη-
λωτικά ανώτατων αξιωμάτων που κατέχονται και από γυναίκες και από άνδρες έχουν 
δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο προβληματισμό ως προς τη διατύπωσή τους στα δύο 
γένη. Δεδομένου ότι τα αξιώματα αυτά παραδοσιακά ασκούνταν από το ανδρικό 
φύλο, το ζήτημα που ανακύπτει είναι η διατύπωσή τους και στο θηλυκό.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επιχειρήθηκε από επιστήμονες η καταγραφή των 
σχετικών γραμματικών προβλημάτων και διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις, χωρίς 
όμως να καταλήγουν σε μια οριστική λύση (Τριανταφυλλίδης, 1963· Κριαράς, 1979· 
Κριαράς, 1984· Τσοπανάκης, 1982· Χαραλαμπάκης, 1992· Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 
2001).

Όλοι οι εξεταζόμενοι τίτλοι πολιτικών αξιωμάτων δεν εμφανίζουν τον ίδιο βαθμό 
δυσκολίας. Δύο είναι οι βασικές καταλήξεις: -ος και -ης.

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, οι μελέτες ασχολούνται γενικά με επαγγελ-
ματικά ουσιαστικά σε -ος, όπως χειρουργός, γιατρός, φιλόλογος. Δεδομένου ότι έχουν 
περάσει ήδη στη δημοτική αρχαιόκλιτα θηλυκά με την κατάληξη αυτή (π.χ. η είσοδος, 
η πρόοδος), δεν θεωρείται απαραίτητο να αλλάζει στο θηλυκό η κατάληξη και επο-
μένως η ασάφεια ως προς το γένος αίρεται με την πρόταξη του αντίστοιχου άρθρου: 
ο φιλόλογος / η φιλόλογος (Τσοπανάκης, 1994:227, 265). Κατά τον ίδιο τρόπο, δύνα-
ται να διατυπωθεί το δημαρχιακό και το υπουργικό αξίωμα στο αρσενικό και στο 
θηλυκό: ο δήμαρχος / η δήμαρχος, ο υπουργός / η υπουργός (Λυπουρλής, 1990:121 
επ., Κριαράς, 1987:102· Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:57). Παρά ταύτα, επισημαί-
νεται ενίοτε η δυσκολία αναγνώρισης του φύλου σε περίπτωση άναρθρης χρήσης 
του ουσιαστικού ή όταν η λέξη αναφέρεται στην ονομαστική ή στη γενική του πλη-
θυντικού: οι δήμαρχοι / των δημάρχων, οι υπουργοί / των υπουργών (πρόκειται για 
γυναίκες ή για άνδρες δημάρχους, υπουργούς;). Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η 
δυνατότητα προσθήκης προσδιορισμών δηλωτικών του φύλου: γυναίκες δήμαρχοι, 
άνδρες υπουργοί (Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:55–56). Αντιτείνεται όμως ότι μια 
τέτοια περιφραστική διατύπωση “προσκρούει στο γλωσσικό αίσθημα” (Τσοπανάκης, 
1994:265· Χαραλαμπάκης, 1992:124· Κριαράς, 1984:143).

Παράλληλα, εξετάζεται και η δημιουργία θηλυκών τύπων με χρησιμοποίηση δια-
φορετικού παραγωγικού επιθήματος, -εσσα, -ισσα, -ινα:2 π.χ. δήμαρχος / δημάρχισσα- 

1 Άλλοι μηχανισμοί δήλωσης του φύλου είναι “η διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο” (άνδρας–γυναίκα), 
η προσθήκη άρθρου, επιθέτου, αντωνυμίας (έμπειρος φωτογράφος, έμπειρη φωτογράφος) ή συγκε-
κριμένης λέξης προσδιοριστικής του φύλου πριν το ουσιαστικό (οι άνδρες φιλόλογοι, οι γυναίκες 
χημικοί) (Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:53–56).

2 Η κατάληξη -ίνα ήταν ήδη σε χρήση για να δηλώσει τις συζύγους των αξιωματούχων: υπουργίνα, 
προεδρίνα, δημαρχίνα.
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δημαρχίνα, υπουργός / υπουργέσσα – υπουργίνα (Φραγκουδάκη, 1989:42 επ.· Κριαράς, 
1987:114· Λυπουρλής, 1990:122 επ.· Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:55, 57). Οι τύποι 
αυτοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ομιλία, δεν έχουν υιοθετηθεί 
στα επίσημα έγγραφα ούτε στον επιστημονικό λόγο (Λυπουρλής, 1990:122· Κριαράς 
1984:143· Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:57).3

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα ουσιαστικά αξιωμάτων που λήγουν σε -ης 
(-της — βαρύτονα και οξύτονα — και -άρχης), για τα οποία το πρόβλημα είναι εντο-
νότερο δεδομένου ότι μέχρι τη δεκαετία του 1950 — κατά την οποία θεσμοθετή-
θηκε η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή4 — δεν υπήρχαν στην ελληνική 
γλώσσα θηλυκά ουσιαστικά με αυτή την κατάληξη (Τσοπανάκης, 1982:326· Κριαράς, 
1979:166, 192· Παυλίδου, 2006:48). Το ζήτημα ανέκυψε από τη στιγμή που το γυναι-
κείο φύλο απέκτησε πολιτικά δικαιώματα και διείσδυσε στα κέντρα εξουσίας. Ουσι-
αστικά αξιωμάτων, όπως το βουλευτικό και το δικαστικό, τα οποία ασκούνταν μόνο 
από άνδρες, θα έπρεπε εφεξής να εκφέρονται και στα δύο γένη.

Τρεις είναι οι βασικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί. H πρώτη, η οποία και έχει 
επικρατήσει, είναι να διατηρηθεί στο θηλυκό η κατάληξη του αρσενικού και να δηλώ-
νεται το φύλο με την προσθήκη προσδιορισμού (άρθρου, επιθέτου, αντωνυμίας): η 
βουλευτής (Κλαίρης – Μπαμπινιώτης, 2001:55, 57). Δεδομένου όμως ότι τα ουσια-
στικά σε -ης είναι αποκλειστικά αρσενικού γένους, όπως σημειώνεται παραπάνω, η 
πρόταση αυτή θεωρείται προβληματική: εμφανής είναι η δυσχέρεια όταν πρόκειται 
να σχηματιστεί η γενική του ενικού: αρσ. ο βουλευτής / του βουλευτή, θηλ. η βουλευ-
τής / της βουλευτή; της βουλευτού; καθώς επίσης και ο πληθυντικός, όπου, όπως και 
για τα λήγοντα σε -ος, δεν υπάρχει τρόπος διάκρισης των φύλων: οι βουλευτές / των 

3 Ορισμένοι χαρακτηρίζουν τον προφορικό λόγο ως “λαϊκό” και του αποδίδουν “μειωτική αξία” (Χαρα-
λαμπάκης 1992:125· Τσοπανάκης, 1994:266).

4 Ν. 2159/1952, ν. 22620/1953 επικύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως “περί πολιτικών δικαιωμάτων της 
Γυναικός” του ΟΗΕ, ν. 3192/1955 “Περί των ασκουμένων υπό των Γυναικών δημοσίων λειτουργημά-
των και διορισμού αυτών, εις δημοσίας θέσεις”. (Μενεγάκη, 1996:269, 272).

Εμμανουήλ Κριαράς
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βουλευτών (Κριαράς, 1979:166, 192· Κριαράς, 1984:177˙ Τσοπανάκης, 1982:237). Ο 
Δημήτρης Λυπουρλής, καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, απορρίπτει 
κατηγορηματικά τη διατήρηση της αρσενικής κατάληξης -ης και σημειώνει μάλι-
στα με ειρωνικό τρόπο: “Σκεφτείτε, πάντως, πόσα χρόνια έχουν περάσει από την 
εποχή που ο ελληνικός λαός έστειλε την πρώτη γυναίκα εκπρόσωπό του στη Βουλή, 
και ακόμη σήμερα, με τον ελληνικό λαό να ονομάζει — φυσιολογικότατα — τις 
εκπροσώπους του βουλευτίνες, η επίσημη πολιτεία ταλαιπωρείται, μη βρίσκοντας 
τον τρόπο να αποφασίσει αν η ταιριαστή για την περίπτωση λέξη είναι η λέξη η βου-
λεύτρια, η λέξη η βουλευτίς (με γιώτα) ή η λέξη η βουλευτής (με ήτα) — εσείς κάνετε, 
πάντως, σας παρακαλώ, τη δοκιμή να πείτε στη γενική πτώση την τελευταία από τις 
λέξεις θηλυκού γένους που σας απαρίθμησα!” (Λυπουρλής, 1990:124).
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Οι δημοτικιστές, από την πλευρά τους, πρότειναν να υιοθετηθεί η κατάληξη -ινα, 
η οποία χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Πράγματι, όπως τεκμαίρεται από τη 
μελέτη της λεξικογραφίας (βλ. παρακάτω), το γλωσσικό αίσθημα του ελληνικού 
λαού τείνει τελικά προς τον τύπο αυτό. Σύμφωνα με τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
“ο ελληνικός λαός [...] δεν ένιωσε την ανάγκη να ξεχωρίζει με ιδιαίτερη κατάληξη τα 
επαγγελματικά από τα αντρωνυμικά θηλυκά” (Τριανταφυλλίδης, 1963:332).5 Αυτό 
το ίδιο γλωσσικό αίσθημα όμως εμποδίζει την καθιέρωση και την ισάξια χρήση του 
αρσενικού με το θηλυκό, διότι τέτοιες λέξεις σε -ινα χρησιμοποιούνται συχνά όταν 
υπάρχει πρόθεση να δοθεί αρνητική, υποβιβαστική χροιά στο σημαινόμενο (Χαρα-
λαμπάκης, 1992:125).

Η τρίτη λύση είναι να ακολουθηθεί ο καθιερωμένος γραμματικός κανόνας σχημα-
τισμού θηλυκού των ουσιαστικών που λήγουν σε -της: καθηγητής/καθηγήτρια. Αυτή 
τη λύση προκρίνει ο Αγαπητός Τσοπανάκης και την αντιπαραθέτει στην κατάληξη 
-ινα, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σημαντική “διαφορά ήθους” ανάμεσα σε αυτήν και 
την -τρια, η οποία “είναι πιο επίσημη, πιο αξιοπρεπής: σπουδάστρια, φοιτήτρια, καθη-
γήτρια· έτσι και η βουλεύτρια και η επιθεωρήτρια και η δικάστρια ή η εφέτρια θα είναι 
πολύ πιο επίσημες από τη βουλευτίνα και την επιθεωρητίνα, προεδρίνα, εφετίνα, οι 
οποίες δείχνουν μία οικειότητα και, ενδεχομένως, έλλειψη σεβασμού”. (Τσοπανάκης, 
1982:336, πρβλ. 251, 326, 327· Τσοπανάκης 1994:266). 6 Την ίδια άποψη έχει εκφέρει 
και ο Κριαράς (Κριαράς, 1979:166, 210· Κριαράς, 1987:82),7 ο οποίος κατ’ επανά-
ληψη έχει επισημάνει ότι ο τύπος αυτός συναντάται στην αρχαία ελληνική γραμμα-
τεία (Κριαράς, 1987:82).8

Από τις τρεις απόψεις που έχουν διατυπωθεί, θεωρούμε ότι η τρίτη έχει το πλεονέ-
κτημα ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε ως προς την κλίση ούτε ως προς τον αριθμό 
(η βουλεύτρια / της βουλεύτριας, πληθυντικός οι βουλεύτριες / των βουλευτριών), ενώ 
εναρμονίζεται απόλυτα στο τυπικό της ελληνικής γλώσσας. Είναι απορίας άξιον με 
ποιο κριτήριο, από το ένα μέρος χρησιμοποιείται ο ανακριτής / η ανακρίτρια, ο διοι-
κητής / η διοικήτρια, και από το άλλο ο βουλευτής / η βουλευτής, ο δικαστής / η δικα-
στής, ο εφέτης / η εφέτης, ο γερουσιαστής / η γερουσιαστής που, όπως ορθά σημειώνει 
ο Α. Τσοπανάκης, “δεν ανταποκρίνονται προς το γλωσσικό μας αίσθημα” (Τσοπανά-
κης, 1982:237).

5 Βλέπε και σχολιασμό Παυλίδου, 2006:49
6 Ο Αγαπητός Τσοπανάκης απαριθμεί 167 οξύτονα και 50 βαρύτονα σε –της/τρια (Τσοπανάκης, 

1982:334–335· Τσοπανάκης, 1994:273–274).
7 Βλέπε και συνέντευξη του Κριαρά στην Έλλη Παππά. Έθνος “Ξεμάθαμε την καθαρεύουσα πριν 

μάθουμε τη δημοτική”, http://cds.l�b.auth.gr//arch�ve.shtml?base=NPA&�d=npa-2006-27183: “Μια 
γυναίκα που είναι δικαστής, ανακριτής, συγγραφέας, νομάρχης, πώς θα την πούμε; [...] το σωστό 
είναι η ανακρίτρια, η δικάστρια, όπως λέμε ο μαθητής–μαθήτρια”.

8 Βλ. και τη βιβλιοκρισία του Ε. Κριαρά στον Φιλόλογο 78 (1994), “Η Νεοελληνική Γραμματική του 
Αγαπητού Τσοπανάκη” (http://195.251.48.156/greekLang/modern_greek/b�bl�ograph�es/grammar/ 
13_tsopanak), καθώς και τη συνέντευξή που έδωσε στον Ηλία Μαγκλίνη στο Κ της Καθημερινής (τεύ-
χος 207:20.5.07).
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Ανάλογος είναι ο προβληματισμός για τον θηλυκό τύπο αξιωμάτων των οποίων 
η ονομασία λήγει σε -άρχης, όπως νομάρχης, περιφερειάρχης κ.λπ. Ο Αγαπητός 
Τσοπανάκης διαπιστώνει ότι “η τάση και η διάθεση των μορφωμένων ανθρώπων 
είναι διστακτική, αδρανική” (Τσοπανάκης, 1982:327). Εξακολουθεί να χρησιμοποι-
είται η νομάρχης / της νομάρχη ή, με την επιστράτευση της γενικής της καθαρεύου-
σας, της νομάρχου, ενώ κατά την κρατούσα επιστημονική άποψη σωστότερη θα ήταν 
η παραγωγική κατάληξη -ισσα9 που ισχύει για το σχηματισμό του θηλυκού γένους 
επαγγελματικών ουσιαστικών, δηλαδή: νομάρχισσα, περιφερειάρχισσα, κατά τα ομα-
δάρχισσα, καταστηματάρχισσα κ.λπ. (Τσοπανάκης, 1982:327, 341· Κριαράς, 1987:104· 
Λυπουρλής, 1990:126).

Οι παραπάνω δυσκολίες γίνονται εμφανέστερες όταν προτάσσεται του ουσιαστι-
κού ένας επιθετικός ή άλλος προσδιορισμός. Στην περίπτωση αυτή, ο κοινωνικός 
συντηρητισμός, προσηλωμένος στην ιδέα ότι το αξίωμα ανήκει στο ανδρικό φύλο, 
οδηγεί συχνά στο να χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός στο αρσενικό, ακόμα και 
όταν πρόκειται για γυναίκα αξιωματούχο: η αναπληρωτής υπουργός, αντί του ορθού 
η αναπληρώτρια υπουργός (Κριαράς, 1987:102–103· Τσοπανάκης, 1994:266· Τρια-
νταφυλλίδης, 1963:329–330).10

3. Ιδεολογικές προσεγγίσεις

Από τη δεκαετία του 1980, περίοδο προώθησης των γυναικείων διεκδικήσεων στην 
Ελλάδα, και μετά, ορισμένες κοινωνιολόγοι και γλωσσολόγοι αναδεικνύουν το ιδε-
ολογικό υπόβαθρο της γλωσσικής αγκύλωσης όσον αφορά τη χρήση της θηλυκής 
μορφής των αξιωμάτων. Η Άννα Φραγκουδάκη, στο βιβλίο της Γλώσσα και Ιδεολο-
γία (Φραγκουδάκη, 1987a), καθώς και σε άρθρα της σε εφημερίδες και περιοδικά 
(Φραγκουδάκη, 1987b, 1988, 1989, 2000), καταδεικνύει ότι η γλώσσα μας είναι δια-
ποτισμένη από την ιδεολογία της ανισότητας των φύλων:11 οι ίδιες οι λέξεις και το 

9 Αντίθετα από την κατάληξη -ίνα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαξιωτική συνδήλωση, δεν θα μπο-
ρούσε να ισχυριστεί κανείς το ίδιο και για την κατάληξη -ισσα, εφόσον λέμε η πριγκίπισσα, η βασί-
λισσα.

10 Η τάση επικράτησης του αρσενικού οδηγεί σε μία γενικότερη σύγχυση ως προς τη συμφωνία επι-
θέτου/ουσιαστικού. Αναγράφεται π.χ. σε εφημερίδα “οι νόσοι είναι μεταδοτικοί” αντί του “οι νόσοι 
είναι μεταδοτικές” (Τσοπανάκης, 1994:227). Ακόμη και σε ανακοίνωση τίτλου ομιλίας καθηγητή 
Πανεπιστημίου διαβάζουμε “Σύγχρονοι μέθοδοι (!) ερμηνείας στην ιστορία του θεάτρου”. Βλ. 
Πρόγραμμα Συνεδρίου “Forum Νέων Επιστημόνων”, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, 4 Δεκεμβρίου 2008.

11 Όπως εύστοχα παρατηρεί η κυρία Φραγκουδάκη, το ότι “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). [...] Σημαίνει όμως και κάτι άλλο: ρητή ανισότητα των φύλων, συνε-
χώς παρούσα στην πράξη της καθημερινής ομιλίας, αδιόρατη και ‘φυσική’, δηλαδή ασταμάτητα και 
κάθε στιγμή διαμορφωτική των ιδεών που αφορούν τα φύλα” (Φραγκουδάκη, 1987b:27). Βλ. και τη 
μελέτη της Θεοδοσίας Παυλίδου, Γλώσσα–Γένος–Φύλο, η οποία εντάσσεται στην ίδια προβληματική 
και τοποθετεί την περίπτωση της ελληνικής γλώσσας στο γενικότερο πλαίσιο συναφών αναζητήσεων 
σε διεθνές επίπεδο. Η συγγραφέας σημειώνει: “Η γλώσσα απεικονίζει τις ιεραρχήσεις, αξιολογήσεις 

Menegaki, Maria and Efthymiou, Loukia. 2009. Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση. In E. Close, G. 
Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International 
Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 
449-466.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

455

νόημά τους, το συντακτικό, η γραμματική, όπου “επικρατέστερο είναι το γένος του 
επικρατέστερου φύλου”. Κατά τη συγγραφέα, κάθε προσπάθεια κατασκευής θηλυκού 
για το βουλευτικό ή το προεδρικό αξίωμα προσκρούει σε εμπόδια που ασφαλώς δεν 
αφορούν απλά και μόνο τη γραμματική. Αφού το σημαινόμενο υφίσταται, γιατί όχι 
και το σημαίνον; Γιατί όχι βουλεύτριες, δικάστριες, δημάρχισσες κατά το καθηγήτριες, 
χορεύτριες, μαγείρισσες.

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων εκδίδει, το 1996, έναν Οδηγό μη σεξιστι-
κής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο. Η συντάκτριά του Πετρούλα Τσοκαλίδου 
φιλοδοξεί, όπως αναφέρει, “να συμβάλει στον προβληματισμό και στην κατανόηση 
του γλωσσικού σεξισμού στα ελληνικά” (Τσοκαλίδου, 1996:20). Θεωρεί δε απαραί-
τητη τη συμμετοχή των φεμινιστριών γλωσσολόγων στη σύνταξη λεξικών για τη 
δημιουργία γλωσσικών προτύπων σύμφωνα με τις ανάγκες μιας εξελισσόμενης κοι-
νωνικής πραγματικότητας.12 Κατά τη συγγραφέα η εξέλιξη της γλώσσας είναι “όχι 
μόνο εφικτή αλλά και αναπόφευκτη” με επακόλουθο τη σταδιακή εξάλειψη του 
γλωσσικού σεξισμού (Τσοκαλίδου, 1996:52). Η ελληνίδα γλωσσολόγος συμμετείχε 
επίσης στον Εγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα που εξέδωσε το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, με επιμέλεια του καθηγητή Τάσου Χρηστίδη (ΑΠΘ), ως 
βοηθήματος για εκπαιδευτικούς. Στον οδηγό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει πληρο-
φορίες που αφορούν στη θεωρία της γλώσσας και της γλωσσολογίας, η Π. Τσοκαλί-
δου έχει συντάξει το λήμμα Β8 “Γλώσσα και Φύλο” όπου πραγματεύεται την άνιση 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στη γλώσσα.13

4. Η αποτύπωση της αβεβαιότητας στα λεξικά

Η δυσκολία ως προς την επιλογή του ορθού τύπου διαπιστώνεται και με τη μελέτη 
των λεξικών και μπορεί να ανιχνευτεί μέσα από μία αποδελτίωση των υπό εξέτα-
ση λημμάτων. Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες, σε γενικές γραμμές, δεν 
ακολουθείται συγκεκριμένη τακτική, καθώς άλλοτε αναφέρονται οι θηλυκοί τύποι 
σε -ίνα: π.χ. υπουργίνα, βουλευτίνα, νομαρχίνα, κ.λπ., συνοδευόμενοι από την ένδει-
ξη “καθημερινό” ή “λαϊκό/λαϊκότερο”, άλλοτε τέτοιου είδους τύποι παραλείπονται 
(βλέπε μεταξύ άλλων λήμμα πρόεδρος, στο λεξικό Μπαμπινιώτη) και άλλοτε πάλι 
αναγράφεται το λήμμα στον αρσενικό τύπο και προτάσσεται το αρσενικό και το 
θηλυκό άρθρο: ο, η βουλευτής. Έχουν βεβαίως καταγραφεί και οι τύποι βουλεύτρια 
(Βοσταντζόγλου, 1962), δικάστρια (Κριαράς, 1995), νομάρχισσα (Κριαράς, 1995· 
Τεγόπουλος – Φυτράκης, 1997). Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι εξηγήσεις-ορισμοί 

και διακρίσεις της κοινωνίας, και σε μια αντροκρατική κοινωνία καταγράφει την ανισότητα εις βάρος 
των γυναικών στις διάφορες εκφάνσεις της” (Παυλίδου, 2006:23).

12 Ανάλογες προτάσεις για την “εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού” είχαν διατυπωθεί από φεμινίστριες 
γλωσσολόγους άλλων χωρών κατά τη δεκαετία του 1970 (Παυλίδου, 2006:24).

13 Ο οδηγός αυτός βρίσκεται και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.komvos.edu.gr/glwssa/Od�gos/ 
od�gos_n.htm.
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εξακολουθούν να δίνονται σχεδόν πάντα στο αρσενικό γένος: π.χ. “βουλευτής (ο, η) 
→ ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος του έθνους, του λαού” (Μπαμπινιώτης, 2002· Τεγόπου-
λος – Φυτράκης, 1997· Ιδρ. Τριανταφυλλίδη, 1999).
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Συγκριτικοί Πίνακες λημμάτων που αναφέρονται σε τίτλους αξιωμάτων

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
(Β΄ έκδ. 2002)

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 

1998

ΑΝΤΙΛΕΞΙΚΟΝ
Θ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

1962

Βουλευτής (ο, η) θηλ., βουλευτού: ο 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος του 
έθνους. Υποψήφιος ~
και (λαϊκ.) βουλευτίνα (1853)

← Όμοια
Δεν υπάρχει 
η γενική θηλ., 
βουλευτού

Μέλος της βουλής... 
πατήρ ~ του έθνους
[γυνή] βουλεύτρια
κοινώς βουλευτίνα

Δήμαρχος (ο, η) {δημάρχ-ου/ - των, ους}: 
πρόσωπο που εκλέγεται...
Λήμμα δημαρχίνα (η) [1893] 
(λαϊκ.) (χωρ. γεν. πλ.) 
1. η σύζυγος δημάρχου 2. αυτή 
που εξελέγη δήμαρχος

← Όμοια Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό

Δικαστής (ο, η) θηλ., δικαστού: δημόσιος 
λειτουργός, ο οποίος... 
Αδέκαστος/ αμείλικτος ~
και (καθημ.) δικαστίνα

← Όμοια
(λαϊκ.) δικαστίνα

Κριτής, δικαστικός 
λειτουργός.
Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό

Νομάρχης (ο, η) (γεν. θηλ. νομάρχου) ο 
προϊστάμενος του νομού.

← Όμοια Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό

Πολιτικός (ο, η) [αρχ.] το πρόσωπο 
που συμμετέχει ενεργά στην 
πολιτική και ειδικότερα ο 
βουλευτής...
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
θεωρείται ο μεγαλύτερος ~ της 
νεότερης Ελλάδας.

← Όμοια [ο ασχολούμενος 
με τα πολιτικά] 
πολιτικός ανήρ. Δεν 
υπάρχει αναφορά σε 
θηλυκό

Πρόεδρος (ο, η) {προέδρου/-ων,-ους}: 
1. το πρόσωπο που 
προΐσταται...
2. Το πρόσωπο που έχει την 
ανώτατη ιεραρχικά θέση ... ο ~ 
της επιτροπής...
3. ο αρχηγός εκτελεστικής ή 
νομοθετικής εξουσίας... ο ~ της 
κυβέρνησης 
4. ο ανώτατος άρχων του 
κράτους... 

← Όμοια
Επιπλέον, ο αρχηγός 
κοινότητας... ΣΥΝ. 
Κοινοτάρχης

Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό

Πρωθυπουργός (ο, η) 1839 
1. ο πρόεδρος της 
κυβέρνησης... 
2. υπηρεσιακός-ή 
πρωθυπουργός

← Όμοια
Δεν υπάρχει το 2

Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό
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Σύμβουλος (ο, η) μέλος συμβουλίου...
Εξελέγη δημοτικός ~

← Όμοια [ο συμβουλεύων] 
σύμβουλος. Δεν 
υπάρχει αναφορά σε 
θηλυκό

Υπουργός (ο, η) ανώτατος κρατικός 
λειτουργός... ο οποίος 
προΐσταται υπουργείου
Λήμμα υπουργίνα: 
1. [1845] (λαϊκ.) γυναίκα 
υπουργός 
2. σύζυγος υπουργού

← Όμοια Δεν υπάρχει αναφορά 
σε θηλυκό

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.

ΙΔΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 
1999

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜ. 
ΓΛΩΣΣΑΣ Ε. ΚΡΙΑΡΑ 

1995

ΜΕΙΖΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΛΕΞΙΚΟ

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ– 
ΦΥΤΡΑΚΗ 

1997

Βουλευτής Θηλ. βουλευτής και 
βουλευτίνα 
Εκλεγμένος 
αντιπρόσωπος του λαού. 
Υποψήφιος ~
Λόγιο θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους˙ βουλευτ(ής) –ίνα

ο, θηλ. –ινα: αιρετός 
αντιπρόσωπος του 
λαού
~ επικρατείας

(ο, η) θηλ. βουλευτίνα
εκλεγμένος 
αντιπρόσωπος του 
λαού 
το θηλ. βουλευτίνα: η 
γυναίκα βουλευτής // η 
σύζυγος του βουλευτή

Δήμαρχος Θηλ. δήμαρχος και 
δημαρχίνα Αιρετός 
άρχοντας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
Υποψήφιος ~
Λόγ. θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους· δήμαρχ(ος) –ίνα

ο, θηλ. –ινα: 
2. αυτός που εκλέγεται
3. Το θηλ. 
α. Η γυναίκα του 
δημάρχου 
β. Γυναίκα που την 
εξέλεξαν στο αξίωμα 
του δημάρχου

(ο, η): αιρετός 
άρχοντας δήμου
Και λήμμα δημαρχίνα: 
η σύζυγος του 
δημάρχου // η γυναίκα 
δήμαρχος.

Δικαστής Θηλ. δικαστής και 
δικαστίνα
Δημόσιος λειτουργός 
που έχει ως έργο...// 
(θηλ.) δικαστίνα, Γυναίκα 
δικαστής ή σύζυγος 
δικαστή
Λόγιο θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους· δικαστ(ής) –ίνα

ο, θηλ. –ινα και -
αστρια: λειτουργός 
εντεταλμένος...
~ ακέραιος
και λήμμα δικαστίνα

(ο, η) ουσ. θηλ. και 
δικαστίνα: δημόσιος 
υπάλληλος που....

Νομάρχης Θηλ. νομάρχης: ο 
πολιτικός διοικητής του 
νομού...
Υποψήφιος ~
Λόγιο θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους

ο, θηλ. –ισσα και –ινα 
και –αινα: ανώτερος 
διοικητικός υπάλληλος
Και λήμμα νομαρχίνα 
και νομάρχισσα

(ο, η) ουσ. 
θηλ. νομάρχισσα: 
ανώτερος διοικητικός 
υπάλληλος...
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Πολιτικός Θηλ. πολιτικός αυτός που 
η κύρια ή ....

ο, πολιτευτής
δε δίνεται θηλυκό

Ο πολιτικός ως ουσ., 
πρόσωπο που έχει...

Πρόεδρος Θηλ. πρόεδρος (οικ.) 
προεδρίνα: το συνηθ. 
Εκλεγμένο πρόσωπο που...
Ο ~ της Βουλής
Θηλ. προεδρίνα 
α. Πρόεδρος β. Σύζυγος 
προέδρου
Λόγ. θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους· πρόεδρ(ος) –ίνα

ο και η και θηλ. 
προεδρίνα: αυτός που 
προΐσταται...
~ της Βουλής
(το θηλ.) σύζυγος 
προέδρου

(ο, η) ουσ.: 
ο προϊστάμενος ...
Ο ~ της Βουλής
Και λήμμα προεδρίνα 
(η) [θηλ. του 
πρόεδρος] η σύζυγος 
του προέδρου// 
γυναίκα πρόεδρος

Πρωθυπουργός Θηλ. πρωθυπουργός 
(προφ.) πρωθυπουργίνα: 
ο επικεφαλής της 
κυβέρνησης...
Λόγ. θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους· πρωθυπουργ(ός) 
–ίνα

ο, 
ο πρόεδρος της 
κυβέρνησης
δε δίνεται θηλυκό

(ο, η) ουσ.: ο πρόεδρος 
της κυβέρνησης.
Και λήμμα 
πρωθυπουργίνα 
(η) [θηλ. του 
πρωθυπουργός] 
η σύζυγος του 
πρωθυπουργού// 
γυναίκα 
πρωθυπουργός

Σύμβουλος Θηλ. σύμβουλος
Μέλος συμβουλίου
Δημοτικός ~

ο και η:
μέλος συμβουλίου

(ο, η) ουσ.: μέλος του 
συμβουλίου

Υπουργός Θηλ. υπουργός (προφ.) 
υπουργίνα: μέλος της 
κυβέρνησης
Αναπληρωτής ~
Λόγ. θηλ. χωρίς διάκριση 
γένους· υπουργ(ός) –ίνα

Ο, θηλ. –ος και -ίνα:
1. κορυφαίος φορέας 
τμήματος...
2. θηλ. –ίνα= 
υπουργός ή σύζυγος 
υπουργού
Και λήμμα υπουργίνα

(ο, η) ουσ.: ανώτατος 
δημόσιος λειτουργός
Και λήμμα υπουργίνα 
(η) [θηλ. του 
υπουργός] η σύζυγος 
του υπουργού// 
γυναίκα υπουργός

5. Η στάση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν, ως γνωστόν, πολύ σημαντικό παράγο-
ντα επηρεασμού των γλωσσικών συνηθειών. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στον 
τύπο κάποιο ενδιαφέρον σχετικά με τη διακριτή διατύπωση στα δύο γένη των συ-
γκεκριμένων ουσιαστικών αξιωμάτων. Κατά καιρούς, έχουν φιλοξενηθεί άρθρα που 
συντηρούν τον προβληματισμό, επισημαίνουν την ιδεολογική του παράμετρο και 
εκθέτουν τις σχετικές απόψεις σε ένα ευρύτερο κοινό. Αναφέρουμε ενδεικτικά το 
δημοσίευμα του Γιάννη Χάρη, μεταφραστή και επιμελητή εκδόσεων, στα Νέα της 9 
Οκτωβρίου 1999. Ως προς τα ουσιαστικά αξιωμάτων που λήγουν σε -ος, ο συντάκτης 
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του κειμένου πιστεύει ότι θα επικρατήσει και θα σταθεροποιηθεί ο μονοκατάληκτος 
τύπος με την προσθήκη του αντίστοιχου άρθρου, έστω και αν σχηματίζουν, όπως 
λέει χαρακτηριστικά, “σκοτεινό πληθυντικό” (Χάρης, 1999). Στέκεται όμως ιδιαί-
τερα στα ουσιαστικά σε -της (βουλευτής, δικαστής εφέτης) και διερωτάται για ποιο 
λόγο δεν έχει υιοθετηθεί η “ομαλή μορφή” βουλεύτρια, δικάστρια, ενώ, κατ’ αυτόν, 
δεν είναι λύση η διατήρηση του αρσενικού τύπου με την προβληματική γενική.

Στην Ελευθεροτυπία της 18 Δεκεμβρίου 2001, ο Γιάννης Σαμπατσάκος σε σημεί-
ωμά του επικαλείται τη γραμματική του Πέτρου Παπαδέα, σύμφωνα με την οποία, 
από τα λήγοντα στο αρσενικό σε -της τα μεν οξύτονα λαμβάνουν στο θηλυκό κατά-
ληξη -τρια τα δε παροξύτονα -τις. Άρα, καταλήγει ο αρθρογράφος, “το θηλυκό του 
βουλευτή, που είναι οξύτονο, κάνει βουλεύτρια και όχι η βουλευτής ή βουλευτίνα 
ή άλλος βαρβαρισμός” (Σαμπατσάκος, 2001). Με το θέμα ασχολήθηκε δημοσιο-
γραφικά και ο Ανδρέας Παπάς, επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής με ειδική 
εξειδίκευση σε κείμενα ιστορίας του πολιτισμού. Σε άρθρο του στο Βήμα (4.4.2004), 
ο συγγραφέας θεωρεί “βάρβαρες και άχαρες” διατυπώσεις όπως η (ευρω)βουλευτής/ 
της (ευρω)βουλευτή/ού και βρίσκει “σαφώς πιο δόκιμο και ορθό τύπο” το η βουλεύ-
τρια / της βουλεύτριας, η δικάστρια / της δικάστριας (Παππάς, 2004:86).

Τα σποραδικά αυτά δημοσιεύματα δεν φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στους ίδι-
ους τους δημοσιογράφους. Θα λέγαμε γενικά ότι τα δημοσιογραφικά κείμενα δεν 
τηρούν μια ενιαία γραμμή. Εναπόκειται προσωπικά στον κάθε ή στην κάθε δημο-
σιογράφο να χρησιμοποιεί τον ένα ή τον άλλο τύπο.14 Η σύγχυση επιτείνεται στις 
περιπτώσεις όπου του γυναικείου αξιώματος προηγείται επιθετικός προσδιορισμός: 
λόγου χάρη, σε κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης χρησιμοποιήθηκε η έκφρα-
ση “αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού” και αμέσως μετά άλλος δημοσιογράφος 
για το ίδιο πρόσωπο ανέφερε η “αναπληρώτρια υπουργός”.15 Πάντως, αντίθετα από 
άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου ο δημοσιογραφικός κλάδος έχει κατά κανόνα εν-
σωματώσει τα νέα θηλυκά ουσιαστικά και έχει συμβάλει στην ευρύτερη χρήση τους 
(Μενεγάκη, Ευθυμίου, υπό δημοσίευση), στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι, απροβλη-
μάτιστοι στην πλειοψηφία τους, διαιωνίζουν τη χρήση του αρσενικού τύπου και για 
γυναίκες αξιωματούχους.

14 Σε μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega (14 Απριλίου 2005) γίνεται λόγος για την: “πρώτη απόλυση 
γυναίκας δικαστού”. Στην ιστοσελίδα του Independent med�a center (www.�ndymed�a.org/front.
php3?lang=el&art�cle_ld=322639, Τουρίστας, 8 Φεβρουαρίου 2005) συναντούμε το θηλυκό “βου-
λεύτρια”. Στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου “Αντιγνωμίες” ακούμε “η βουλευτίνα”. Στις απογευ-
ματινές ειδήσεις της ΝΕΤ (14 Ιανουαρίου 2008) μας πληροφορούν ότι “η κα Πετραλιά κάλεσε τις 
γυναίκες βουλευτές. Οι βουλευτίνες του ΠΑΣΟΚ δεν πήγαν”.

15 Κεντρικό δελτίο της ΕΤ1, Πέμπτη 7 Απριλίου 2005.
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6. Αντιμετώπιση του θέματος από τους επίσημους φορείς

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του γλωσσικού αυτού ζητήματος από τους επίση-
μους φορείς, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία πρωτοβουλία για την 
προσαρμογή της γλώσσας στα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα. Ήδη από το 
1990 είχε εκδοθεί Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλούσε “τις κυβερ-
νήσεις των κρατών μελών να προωθήσουν τη χρήση ενός λεξιλογίου που να αντι-
κατοπτρίζει την αρχή της ισότητας της γυναίκας και του άνδρα...” (Συμβούλιο της 
Ευρώπης, 1991). Η σύσταση αυτή αγνοήθηκε από όλους τους επίσημους θεσμούς16 
ακόμα και από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας,17 η οποία θα ήταν το πλέον ενδεδειγ-
μένο όργανο για την προώθησή της. Αντίθετα μάλιστα παρατηρείται συστηματικός 
αρνητισμός ως προς το να γίνεται ορατή η παρουσία των αξιωματούχων γυναικών 
σε δημόσια έγγραφα: π.χ. σε δικαστικά έγγραφα, αν και υπογεγραμμένα από γυναί-
κες, διαβάζουμε μονίμως “Ο Δημόσιος Κατήγορος” κ.λπ.

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα φύλου και ισότητας συνεχί-
ζεται αδιάπτωτο τα τελευταία χρόνια με τη χρηματοδότηση σχετικών προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πλαίσια των Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.18 Με αυτήν την 
ευκαιρία προσθέσαμε στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μάθημα με τίτλο “Συγκριτική θεώρηση 
θεμάτων φύλου και ισότητας”. Επικεντρώσαμε την έρευνά μας στο θέμα “Φύλο και 
Εξουσία”, πράγμα που μας έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψουμε τη θέση των δύο 
φύλων στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας ανέλαβαν κατά ομάδες έναν αριθμό εργασιών 
που απαιτούσαν αναζήτηση αρχειακού υλικού, παρακολούθηση του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου, συνεντεύξεις από άτομα των δύο φύλων διαφόρων κοινωνι-
κών προελεύσεων και οικογενειακών καταβολών που κατέχουν θέσεις στον δικα-
στικό κλάδο ή στο κοινοβούλιο κ.λπ. Οι εργασίες αυτές είχαν ως αντικείμενο την 
αναλογία εκπροσώπησης των φύλων σε αυτά τα κέντρα εξουσίας. Ανάμεσα στα 
πολλά ζητήματα που μελετήθηκαν, μας απασχόλησε και το θέμα της γλωσσικής 
αποτύπωσης των τίτλων στα δύο γένη. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως, παρά 
το γεγονός ότι η γυναικεία συμμετοχή στην ενεργή πολιτική ζωή έχει συμπληρώσει 

16 Αντίθετα, οι κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Βέλγιο, έλαβαν 
υπόψη τους την ευρωπαϊκή αυτή Σύσταση και υπό την πίεση κυρίως γυναικών που βρίσκονταν στα 
κέντρα εξουσίας ενέγραψαν το ζήτημα αυτό στην πολιτική ατζέντα (Μενεγάκη, Ευθυμίου, υπό δημο-
σίευση, Elm�ger, 2008:167 επ.).

17 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία συστάθηκε το 1985, είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας 
για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών με στόχο 
τη νομική και ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς: εργασία και 
επιχειρηματικότητα, κέντρα λήψης αποφάσεων.

18 Σύμφωνα με έρευνα φοιτητριών μας, σε 7 Πανεπιστήμια, 24 Τμήματα Σχολών υπάρχουν 67 προπτυ-
χιακά μαθήματα με αυτό το αντικείμενο, ενώ στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου υπάρχει ολοκληρωμένο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
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μισό και πλέον αιώνα, αφενός μεν ελάχιστες γυναίκες έχουν κατορθώσει να κατα-
λάβουν ανώτατα πολιτικά αξιώματα αφετέρου δε πολιτικά πρόσωπα και των δύο 
φύλων διστάζουν να αποτυπώσουν στη γλώσσα τη νέα έμφυλη πολιτική πραγμα-
τικότητα, εμμένοντας στη χρήση των αρσενικών γραμματικών τύπων. Μία φοιτή-
τρια-ερευνήτρια αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά: “Η αλήθεια είναι πάντως ότι το 
θέμα της γλωσσικής ανδροκρατίας ή μη στην ελληνική γλώσσα παρέμεινε μάλλον 
στο επίπεδο προσωπικών προβληματισμών”, για να καταλήξει στο εξής συμπέρα-
σμα: “Σήμερα [...], ενώ ο αριθμός των γυναικών που αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας, 
είτε στο δικαστικό είτε στο πολιτικό αξίωμα, αυξάνεται, τα ερωτήματα παραμένουν 
εκκρεμή”.

Αναρωτηθήκαμε στο τέλος της έρευνας μήπως τα δύο αυτά θέματα είναι αλ-
ληλένδετα. Μήπως, δηλαδή, η καθυστέρηση της γλωσσικής αποτύπωσης των αξι-
ωμάτων και στα δύο γένη οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην υπάρχουσα πολιτική 
πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στα ανώτατα κέ-
ντρα εξουσίας είναι ακόμη τόσο μικρή ώστε να μπορεί να εκληφθεί και ως εξαίρεση 
που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι η εξουσία είναι γένους αρσενικού.

7. Κατακλείδα

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι στη σημερινή Ελλάδα η γλώσσα ανθίσταται σθε-
ναρά στην αποτύπωση της νέας πραγματικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά στα κέ-
ντρα εξουσίας. Αποτελεί επομένως ένα ισχυρό προπύργιο των συντηρητικών και 
αντιδραστικών (έστω και υποσυνείδητα) δυνάμεων της κοινωνίας για τη διαιώνιση 
της ανισότητας των φύλων. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε τη στάση των 
ίδιων των Ελληνίδων, οι οποίες είτε αδιαφορούν θεωρώντας το ζήτημα της γλώσ-
σας αμελητέο, είτε προτιμούν συνειδητά να διατηρούν τους αρσενικούς τύπους των 
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αξιωμάτων που κατέχουν. Κατά την αντίληψή τους, ο τίτλος τους θα υποβαθμιζό-
ταν εάν έχανε την αρσενική του μορφή. Ενώ, π.χ. ουδείς διανοήθηκε να θέσει ποτέ 
θέμα ότι το εφέτης ομοιοκαταληκτεί με το υπηρέτης, η γυναίκα φοβάται μήπως το 
εφέτρια παραπέμπει στο υπηρέτρια.19 Πρόκειται για το φαινόμενο που η Deborah 
Cameron, ονομάζει γυναικεία αλλοτρίωση μέσω του “ηγεμονικού λόγου”, των δο-
μών δηλαδή που αναπαράγουν τα υποκείμενα και οι οποίες είναι φορείς της κυρί-
αρχης ιδεολογίας (Cameron, 1986:86–91).

Κατά τη γνώμη μας, η αντίσταση στην αποδοχή της ίσης πρόσβασης των δύο 
φύλων στα κέντρα εξουσίας ευθύνεται σε ένα μεγάλο βαθμό για την αργή προσαρ-
μογή της γλώσσας στα νέα έμφυλα δεδομένα και, σε τελευταία ανάλυση, αποτε-
λεί πηγή αβεβαιότητας ως προς τους γραμματικούς κανόνες. Διότι, όπως εύστοχα 
έγραφε ο γάλλος στοχαστής του Διαφωτισμού Ντεστύτ ντε Τρασύ: “Η ανακρίβεια 
στη διατύπωση των νοημάτων γεννιέται πάντοτε από τη σύγχυση των ιδεών” (Des-
tutt de Tracy, 1970:287).
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τουργική-επικοινωνιακή, τόμος ά . Athens: Ελληνικά γράμματα.
Counc�l of Europe, 1991
 Counc�l of Europe, 1991, Τhe elimination of sexism from language: Recommendation no.R 

(90)4 adopted by the committee of Ministers of the Council of Europe on 21 February 1990. 
Strasbourg: Counc�l of Europe.

Destutt de Tracy, [1801] 1970
 Anto�ne Destutt de Tracy, Eléments d’idéologie, t. I. Par�s: Vr�n.
Ethnos
 Έθνος. Greek nat�onal da�ly newspaper.
Eleftherotypia
 Ελευθεροτυπία. Greek nat�onal da�ly newspaper.
Elm�ger, 2008
 Dan�el Elm�ger, La féminisation de la langue en français et en Allemand. Querelles entre 

spécialistes et réception par le grand public. Par�s: Honoré Champ�on.
Fragoudak�, 1987a
 Άννα Φραγκουδάκη, Γλώσσα και Ιδεολογία. Athens: Οδυσσέας.
Fragoudak�, 1987b
 Άννα Φραγκουδάκη, “Γλώσσα λανθάνουσα;”, Δίνη, τεύχ. 2:27–28.
Fragoudak�, 1988
 Άννα Φραγκουδάκη, “Γλώσσα λανθάνουσα-2, Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο 

γένος”, Δίνη, τεύχ. 3:82–85.
Fragoudak�, 1989
 Άννα Φραγκουδάκη, “Γλώσσα λανθάνουσα-3 ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά μόνο 

χορεύτριες”, Δίνη, τεύχ. 4:42–44.
Fragoudak�, 2000
 Άννα Φραγκουδάκη, “Ο σεξισμός στη γλώσσα επιδρά στη σκέψη”, Τα Νέα, 1 Απριλίου 2000, 

Greek Internet ed�t�on.
Groult, 1994
 Benoîte Groult, “Power and language”. In Women’s Rights, Human Rights, ed. A. Yotopoulos-

Maragopoulos: 192–206. Athens: Hest�a publ�cat�ons.
Kathimerini
 Καθημερινή. Greek nat�onal da�ly newspaper.
Κr�aras, 1979
 Εμμανουήλ Κριαράς, Άρθρα και σημειώματα ενός δημοτικιστή. Αthens: Εστία.
Kr�aras, 1984
 Εμμανουήλ Κριαράς, Η σημερινή μας γλώσσα, μελετήματα και άρθρα. Athens: Μαλλιάρης.
Kr�aras, 1987
 Εμμανουήλ Κριαράς, Τα πεντάλεπτά μου στην ΕΡΤ και άλλα γλωσσικά. Thessalon�k�: Μαλ-

λιάρης.
Kr�aras, 1995
 Λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Athens: Εκδοτική Αθηνών.
Lust and Pantelod�mos, 1995
 Γαλλοελληνικό λεξικό, Athens: Κάουφμαν.

Menegaki, Maria and Efthymiou, Loukia. 2009. Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση. In E. Close, G. 
Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International 
Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 
449-466.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

465

Lust and Pantelod�mos, 2004
 Γαλλοελληνικό λεξικό. Athens: Κάουφμαν.
Lypourl�s, 1990
 Δημήτρης Λυπουρλής, Γλωσσικές Παρατηρήσεις. Thessalon�k�: Παρατηρητής.
Makr�-Ts�l�pakou, 1991
 Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου, “Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση”, Μελέτες για 

την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 11ης ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας της 
Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Thessalon�k�: Κυριακίδη.

Μenegak�, 1996
 Μαρία Μενεγάκη, “Η προσφορά του Παναγιώτη Κανελλόπουλου στον πολιτισμό, μια προ-

σέγγιση”, Νέα Εστία, Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (1902–1986), τεύχ. 1667, 
τόμος 140ος (Χριστούγεννα): 264–274.

Μenegak� and Efthym�ou, 2008
 Μαρία Μενεγάκη και Λουκία Ευθυμίου, “Γαλλοφωνία και νέα έμφυλη κοινωνία”. In Ε. 

Λεονταρίδη, Κ. Σπανοπούλου, Α. Γεωργούντζου, Σ. Ευαγγελίδου, Μ. Ιέλο, Ε. Μπαλάση, 
Ε. Τσίτου (επιμ.), Η γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, Πρακτικά του 1ου διεθνούς συνε-
δρίου, 9–11 Δεκεμβρίου 2005. Athens: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 
351–357.

Μenegak� and Efthym�ou, to be publ�shed
 Μαρία Μενεγάκη και Λουκία Ευθυμίου, Όταν οι γυναίκες της Γαλλίας αναζητούσαν το 

όνομα... ή Γιατί η γλώσσα τις ήθελε αόρατες. Athens: Λιβάνης, υπό δημοσίευση 2009.
Papas, 2005
 Ανδρέας Παπάς, Υπο-γλωσσία Β 37+1 (ακόμη) κείμενα για τη γλώσσα. Athens: Καστανιώ-

της.
Pavl�dou, 2006
 Θεοδοσία Παυλίδου (επιμ.), 2006, Γλώσσα – Γένος – Φύλο. Thessalon�k�: Ινστιτούτο Νεοελ-

ληνικών Σπουδών.
Sabatsakos, 2001
 Γιάννης Σαμπατσάκος, “Η βουλεύτρια και ο τρισδιάστατος”, Ελευθεροτυπία, 18 Δεκεμβρίου 

2001, Greek Internet ed�t�on.
Ta Nea
 Τα Νέα. Greek nat�onal da�ly newspaper.
Tegopoulos and Fytrak�s, 1997
 Μείζον ελληνικό λεξικό. Athens: Αρμονία.
To Vima
 Το Βήμα. Greek nat�onal da�ly newspaper.
Tr�andafyll�d�s, 1963
 Μανόλης Τριανταφυλλίδης, “Η ‘βουλευτίνα’ και ο σχηματισμός των θηλυκών επαγγελματι-

κών ουσιαστικών”, Άπαντα, τόμος β΄, Ερευνητικά Β΄. Thessalon�k�: Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεο-
ελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

Tr�antafyll�d�s Inst�tut�on, 1999
 Λεξικό της κοινής ελληνικής. Thessalon�k�: Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
Tsokal�dou, 1996
 Πετρούλα Τσοκαλίδου, Το φύλο της γλώσσας, Οδηγός μη-σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο 

ελληνικό λόγο. Αthens: Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων.

Menegaki, Maria and Efthymiou, Loukia. 2009. Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση. In E. Close, G. 
Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International 
Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 
449-466.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



MΑΡΙΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ / ΛΟΥΚΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

466

Tsopanak�s, 1982
 Αγαπητός Τσοπανάκης, Ο δρόμος προς τη δημοτική, μελέτες και άρθρα. Thessalon�k�: Κυρι-

ακίδη.
Tsopanak�s, 1994
 Αγαπητός Τσοπανάκης, Νεοελληνική γραμματική. Thessalon�k�–Athens: Εκδ. Κυριακίδη, Ι. 

Δ. Κολλάρου.
Vostantzoglou, 1962
 Αντιλεξικόν. Athens: Πατρίς.

Menegaki, Maria and Efthymiou, Loukia. 2009. Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση. In E. Close, G. 
Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International 
Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 
449-466.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au


