ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά]
Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο
συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον
χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που
επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να
έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν
επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι
προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν
οδηγήσει προς μια θετική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας,
διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα
παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
ανισότητας δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το
ανδρικό, το οποίο παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει
σε βάρος των ανδρών.
Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων
ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων
χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από
αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η
δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο
γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα
εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και
εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη
για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε
όλο τον κόσμο.
Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν
στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν
στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις
ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές
εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην

ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν
τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους
και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.
Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα
των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού
σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των
νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων
σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και
το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά.
Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και
σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιες ιδιότητες αποδίδονται στο ανδρικό φύλο και
ποιες στο γυναικείο; (60-80 λέξεις).
μονάδες 10)
Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Σε
μια… τον κόσμο) και στην Τρίτη (Εξάλλου μια… ή κοριτσιών) παράγραφο του
κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη
γραφή: διαφορετικά, δυσμενώς, ανισότητας, τρυφερότητα, σημαντική.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες
λέξεις.
(μονάδες 5)
Γ2. «…το ανδρικό [κίνημα…] διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε
βάρος των ανδρών»
Γ2.α. Να δηλώσετε αν στην παραπάνω πρόταση γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική
μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά]
Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο
συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον
χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που
επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να
έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν
επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι
προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν
οδηγήσει προς μια θετικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας,
διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα
παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας
δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο
παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των
ανδρών.
Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων
ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων
χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από
αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η
δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο
γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα
εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και
εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη
για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε
όλο τον κόσμο.
Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν
στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν
στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις
ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές

εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην
ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν
τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους
και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.
Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα
των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού
σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των
νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων
σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και
το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά.
Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και
σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιοι φορείς καλλιεργούν στα παιδιά στερεότυπα
για τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και ποια κινήματα ασκούν πίεση, ώστε να
αντιμετωπιστεί η ανισότητα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο
(Στην εποχή… των ανδρών) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε με συντομία την
απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις του κειμένου: στερεότυπα των
φύλων, ιδιότητες.
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά]
Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο
συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον
χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που
επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να
έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν
επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι
προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν
οδηγήσει προς μια θετική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας,
διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα
παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας
δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο
παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των
ανδρών.
Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων
ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων
χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από
αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η
δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο
γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα
εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και
εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη
για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε
όλο τον κόσμο.
Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν
στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που επικρατούν
στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι αντιλήψεις για τις
ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο φύλο, όπως αυτές
εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη κοινωνία, στην

ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, επηρεάζουν
τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους
και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή κοριτσιών.
Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα
των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού
σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των
νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων
σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και
το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά.
Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και
σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πού εκδηλώνονται οι αντιλήψεις για τις ιδιότητες
που ταιριάζουν στα δύο φύλα και επηρεάζουν τα παιδιά; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία παράγραφο (Στη χώρα… στα
παιδιά) του κειμένου,
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη
γραφή: θετική, διαφορές, άνοδο, παλιότερες, αξιόλογες.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.
(μονάδες 5)

Γ2. «Διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και
ψυχολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και
σήμερα περνούν στα παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη
σχολική εκπαίδευση»
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά]
Στην εποχή μας τα στερεότυπα των φύλων έχουν γίνει αντικείμενο
συστηματικής έρευνας τόσο από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, όσο και από τον
χώρο της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις αντιλήψεις που
επικρατούν σε μια κοινωνία για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ή πρέπει να
έχουν τα άτομα του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, αντιλήψεις οι οποίες έχουν
επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων. Παρά το γεγονός ότι οι
προσπάθειες του φεμινιστικού κινήματος και η σχετική επιστημονική έρευνα έχουν
οδηγήσει προς μια θετικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας,
διατηρούνται αντιλήψεις, στάσεις και προκαταλήψεις για κοινωνικές και ψυχολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα περνούν στα
παιδιά όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας
δεν ασκείται σήμερα μόνο από το γυναικείο κίνημα, αλλά και από το ανδρικό, το οποίο
παρουσιάζει άνοδο και διεκδικεί άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε βάρος των
ανδρών.
Σε μια από τις παλιότερες έρευνες για τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων
ζητήθηκε από φοιτητές να αξιολογήσουν μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων
χαρακτηριστικών ως προς τον βαθμό στον οποίο κατά τη γνώμη τους το καθένα από
αυτά είναι τυπικό γνώρισμα των ανδρών ή των γυναικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε ότι οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, όπως είναι η
δύναμη, η λογική, η αυτοπεποίθηση, κ.ά., συνιστούν τα οργανωτικά λεγόμενα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ενώ οι ιδιότητες που αποδίδονται πιο πολύ στο
γυναικείο φύλο, όπως η τρυφερότητα, η φροντίδα, η συγκίνηση κ.ά., συνιστούν τα
εκφραστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διάκριση οργανωτικών και
εκφραστικών χαρακτηριστικών είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη στερεοτυπική αντίληψη
για την ψυχολογία του άνδρα και της γυναίκας και για τις διαφορές των δύο φύλων σε
όλο τον κόσμο.
Εξάλλου, μια σημαντική πλευρά της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
είναι η διαδικασία με την οποία από πολύ μικρή ηλικία αποκτούν και ενσωματώνουν
στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά τα στερεότυπα των φύλων, που

επικρατούν στην κοινωνία μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται. Οι
αντιλήψεις για τις ιδιότητες και τους ρόλους που ταιριάζουν στο ανδρικό ή γυναικείο
φύλο, όπως αυτές εκδηλώνονται κυρίως στην οικογένεια, στο σχολείο, στην ευρύτερη
κοινωνία, στην ομάδα των ομηλίκων και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και
ψυχαγωγίας, επηρεάζουν τα παιδιά ήδη από τη βρεφική ακόμη ηλικία και
διαμορφώνουν αντίστοιχα τους ρόλους και τη συμπεριφορά τους ως αγοριών ή
κοριτσιών.
Στη χώρα μας έχουν δημοσιευθεί αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα
των φύλων, όπως για τη διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού
σχολείου και στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των
νηπίων στο παιχνίδι. Στις μελέτες αυτές επιβεβαιώνονται γενικά τα δεδομένα ξένων
σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της ελληνικής
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και
το πέρασμα των στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά.
Α. Κακαβούλης (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και
σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιοι φορείς καλλιεργούν στα παιδιά στερεότυπα
για τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και ποια κινήματα ασκούν πίεση, ώστε να
αντιμετωπιστεί η ανισότητα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) ακολουθεί ο συγγραφέας
στην πρώτη παράγραφο (Στην εποχή… των ανδρών) του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: θετικότερη αντιμετώπιση
του προβλήματος, προσωπικότητα και [..] συμπεριφορά.
(μονάδες 10)
Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα]
Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα,
ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν
υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού,
καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη
εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης
της αναπηρίας.
Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και
στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν
αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα
με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η
φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα.
Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως
εξαιρετικό κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με
τον αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική
επίδοση ή ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε
μετράει καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που
ασχολείται με τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του
Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο
πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές
επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι
κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε
στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο
εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο
παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε
αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες
είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως
«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της

θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία.
Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα
με αναπηρία.
Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως
«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση
που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’
αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως
μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με
αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των
αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή
περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά
προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο
δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ
και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα
και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής
αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα
αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή της
αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο και
παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει αθλητισμό.
Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με αναπηρία γίνεται
έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα ανατροφοδοτούνται και
ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία.
Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και
ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, πώς παρουσιάζονταν τα άτομα με αναπηρία στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες; (60-80
λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η
συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Ας εξετάσουμε… ένας υπεραθλητής) του
κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. (Μονάδες 10)
Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αποτελούν,
βαρύτητα, υπογραμμιζόταν, κατόρθωμα, διαπιστώθηκε.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, το γένος κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2. «[Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης] εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία»
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα]
Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα,
ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν
υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού,
καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη
εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης
της αναπηρίας.
Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και
στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν
αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα
με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η
φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα.
Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως
εξαιρετικό κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με
τον αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική
επίδοση ή ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε
μετράει καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που
ασχολείται με τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του
Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο
πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές
επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι
κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε
στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο
εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο
παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε
αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες
είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως
«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της

θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία.
Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα
με αναπηρία.
Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως
«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση
που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’
αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως
μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με
αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των
αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή
περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά
προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο
δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ
και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα
και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής
αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα
αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή
της αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο
και παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει
αθλητισμό. Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με
αναπηρία γίνεται έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα
ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία.
Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και
ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ποιο λεξιλόγιο χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι
στις ειδήσεις, όταν αναφέρονται σε άτομα και αθλητές με αναπηρία; (60-80
λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να επισημάνετε με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική
συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη ή φράση του κειμένου με την
έντονη γραφή: ιδεώδη, στερεοτύπων, έμφαση, Παραολυμπιακού Αθλητισμού,
επιτεύγματα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή
την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα]
Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα,
ενώ αποτελούν και μια μεγάλη διοργάνωση με πολλές συμμετοχές. Προσφέρουν
υψηλού επιπέδου θέαμα, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστια αξία παραδειγματισμού,
καθώς και ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ιδεώδη του αθλητισμού με ανεκτίμητη
εκπαιδευτική σημασία. Η συμμετοχή του κόσμου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας ήταν μεγάλη, ενώ διαπιστώνουμε και αλλαγή της κοινωνικής αντιμετώπισης
της αναπηρίας.
Ας εξετάσουμε, όμως, την πραγματικότητα πριν από τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες. Τότε η παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ήταν αποσπασματική. Επίσης, υπήρχε πολύ μικρή παρουσίαση στις εφημερίδες και
στην τηλεόραση και με έντονο τρόπο γινόταν η προβολή στερεοτύπων, αφού στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ειδήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στην αναπηρία, ήταν
αρνητικές. Κυρίως, εστίαζαν στα προβλήματα και στη δυστυχία που βιώνουν τα άτομα
με αναπηρία. Έτσι, οι αθλητές αντιμετωπίζονταν ως «ήρωες της ζωής». Μάλιστα, η
φράση αυτή υπογραμμιζόταν διαρκώς, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα.
Ακόμη, σε άρθρα αλλά και σε εκπομπές της τηλεόρασης παρουσιάζεται πάντοτε ως
εξαιρετικό κατόρθωμα το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία ασχολείται με τον
αθλητισμό. Επομένως, δεν είναι σπουδαίο το ότι επιτυγχάνει μια σημαντική επίδοση ή
ότι προπονείται συστηματικά, για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό δε μετράει
καθόλου. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που ασχολείται με
τον αθλητισμό γίνεται αυτόματα ένας ήρωας, ένας υπεραθλητής.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ενδιαφέρον να προβληθούν τα θέματα του
Παραολυμπιακού Αθλητισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν περιορισμένο
πριν τους Αγώνες και φυσικά διαπιστώθηκε και πάλι η προτίμηση στις αρνητικές
επιδόσεις ακόμη και στον αθλητισμό. Ήταν δηλαδή προτιμότερο να τονιστεί ότι
κάποιοι αθλητές δεν κατάφεραν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα ή ότι η Πολιτεία δε
στηρίζει τους αθλητές, όπως θα έπρεπε, παρά να προβληθεί κάποια διάκριση, κάποιο
εξαιρετικό επίτευγμα ενός αθλητή.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί το λεξιλόγιο με το οποίο
παρουσιάζονται οι ειδήσεις, όταν γίνεται αναφορά σε άτομα με αναπηρία και σε
αθλητές με αναπηρία. Αυτό που συνέβαινε συχνά πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες
είναι ότι οι αθλητές δεν αντιμετωπίζονταν ως αθλητές. Χρησιμοποιούνταν όροι, όπως
«πρωταθλητές της ζωής», «αυτά τα παιδιά», ενώ ιδιαίτερα τονιζόταν η δύναμη της

θέλησης που είναι ένας παράγοντας εξίσου σημαντικός και στα άτομα χωρίς αναπηρία.
Όμως, η δύναμη της θέλησης τονιζόταν υπέρμετρα, όταν γινόταν αναφορά στα άτομα
με αναπηρία.
Μάλιστα, ιδιαίτερο βάρος δινόταν στο φορτισμένο λεξιλόγιο με εκφράσεις όπως
«τραγικό θύμα», «καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο». Πρόκειται για μια φράση
που υπονοεί ότι, αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αμαξίδιο, ταυτόχρονα καθηλώνεται σ’
αυτό. Όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το άτομο χρησιμοποιεί τα αμαξίδιο ως
μέσο, για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή του. Δεν εξυπακούεται ότι κάποιος με
αναπηρία «καρφώνεται» στο αμαξίδιο και δε σηκώνεται ποτέ ξανά απ’ αυτό.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θέματα του αθλητισμού των
αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε δηλαδή
περίπτωση να καλυφθούν από αθλητικές εφημερίδες ή να ενταχθούν σε αθλητικά
προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό. Μπορεί να είχαν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά ο
δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διοργάνωση ήταν κυρίως από το κοινωνικό ρεπορτάζ
και φυσικά και η κάλυψη είχε ανάλογο περιεχόμενο. Γινόταν αναφορά στο μελόδραμα
και στην προσπάθεια να αναδειχτεί η κοινωνική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο αθλητής
αλλά και ένα άτομο με αναπηρία, ενώ έλειπε κάθε αναφορά στον αθλητισμό και στα
αθλητικά επιτεύγματα. Πολλοί δημοσιογράφοι πρώτα κάνουν λεπτομερή περιγραφή της
αναπηρίας και του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε την αναπηρία στο άτομο και
παρεμπιπτόντως αναφέρονται και στο γεγονός πως αυτός ο καημένος κάνει αθλητισμό.
Φυσικά, με τον τρόπο που προβάλλεται η αναπηρία και οι αθλητές με αναπηρία γίνεται
έντονη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, ενώ παράλληλα ανατροφοδοτούνται και
ενισχύονται προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία.
Σ. Κωστάρης (2006). Υπερβαίνοντας τα στερεότυπα. Άτομα με αναπηρία και
ΜΜΕ. Διεθνής Διημερίδα 19-20 Ιουνίου 2006. Αθήνα: Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας, 132-135 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο συγγραφέας, για να υποστηρίξει τη θέση ότι τα
θέματα του αθλητισμού των αναπήρων αντιμετωπίζονταν ως θέματα κοινωνικού
χαρακτήρα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Επίσης, είναι…
αναπηρία) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου: εφημερίδες, προβολή στερεοτύπων.
(μονάδες 10)
Γ2. Να εξηγήσετε γιατί ο συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά το ρήμα
«καρφώνεται» στην πέμπτη παράγραφο (Μάλιστα… απ΄αυτό) του κειμένου.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν
είναι παιχνίδια για κορίτσια!»]
Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά –
ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα
για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές
κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν
στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού
τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο
ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά
τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους
βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».
Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο
και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν
ναι, σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές
σε συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η
συμμόρφωση σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες
στερεότυπες πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την
πραγματικότητα. Κατά την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε
τέσσερις περιοχές: στις μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις
ικανότητες αντίληψης και κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.
Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να
υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό,
ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους
μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν
σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική
ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές
ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε
περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται
μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά,
πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων

είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και
αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση.
Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό –
εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην
καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι θεαματικές.
Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό;
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες
διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς
διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών
αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το
επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων
αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή
της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι
ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν
ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο.
Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν
κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι.,
Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές
Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, σε ποια συμπεράσματα κατέληξαν οι μελετητές που
εξέτασαν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η
συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ωστόσο, … βίαια) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει καθεμιά από αυτές;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
του κειμένου με έντονη γραφή: διαφορετικές κουλτούρες, συμπεριφορές,
φύλων, πολιτιστικούς μύθους, σύνθετη. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις με όποια σειρά θέλετε και να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς
τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. «Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε
συμπεριφορές…. είναι αντικρουόμενα».
Στην παραπάνω περίοδο, αφού εντοπίσετε την αναφορική πρόταση, να γράψετε
αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική με βάση τις πληροφορίες που
περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν
είναι παιχνίδια για κορίτσια!»]
Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά –
ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα
για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές
κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν
στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού
τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο
ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά
τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους
βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».
Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο
και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν ναι,
σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε
συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η συμμόρφωση
σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες στερεότυπες
πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατά
την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε τέσσερις περιοχές: στις
μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις ικανότητες αντίληψης και
κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.
Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να
υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό,
ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους
μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν
σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική
ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές
ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε
περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται
μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά,
πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων

είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και
αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση.
Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό –
εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην
καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι
θεαματικές. Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό;
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες
διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς
διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών
αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το
επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων
αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή
της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι
ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν
ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο.
Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν
κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι.,
Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές
Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποιους τομείς της γνώσης υπερέχουν τα αγόρια και σε
ποιους τα κορίτσια; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Με ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Ποιοι,
όμως,… και στην επιθετικότητα) και στην τρίτη παράγραφο (Ωστόσο, η εικόνα…
παίζουν βίαια) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής εκφράζει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο
κείμενο: ενδιαφέροντα, ισχυρισμούς, υποστηρίζεται, συμπεριφορά, αποδοχή.
(μονάδες 10)
Γ2. «Όλες οι κοινωνίες
προσωπικότητας»

ορίζουν

συγκεκριμένα

[…]

χαρακτηριστικά

Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τη συγγραφέα.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν
είναι παιχνίδια για κορίτσια!»]
Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριμένα – και διαφορετικά –
ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως κατάλληλα
για το καθένα από τα δύο φύλα. Βέβαια, είναι λιγότερο γνωστό ότι διαφορετικές
κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά με το ποιες συμπεριφορές αρμόζουν
στον ανδρικό και ποιες στον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, στους πολιτισμούς δυτικού
τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο
ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη μνήμη, αλλά
τα αγόρια πιο ανεπτυγμένη αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους
βαθμούς, αλλά δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα».
Ποιοι, όμως, απ’ αυτούς και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς αποτελούν μύθο
και ποιοι πραγματικότητα; Υπάρχουν πράγματι διαφορές μεταξύ των φύλων και, αν ναι,
σε τι συνίστανται; Τα ευρήματα πολλών μελετών που εξέτασαν πιθανές διαφορές σε
συμπεριφορές, όπως το άγχος, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η συμμόρφωση
σε εντολές, είναι αντικρουόμενα. Αποκάλεσαν αυτές και παρόμοιες στερεότυπες
πεποιθήσεις πολιτιστικούς μύθους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατά
την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια μόνο σε τέσσερις περιοχές: στις
μαθηματικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις ικανότητες αντίληψης και
κατανόησης του χώρου και στην επιθετικότητα.
Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Τα αγόρια φαίνεται να
υπερέχουν στη μαθηματική λογική, στην τριγωνομετρία και στον διαφορικό λογισμό,
ενώ τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθμητική, στην άλγεβρα και στους
μαθηματικούς υπολογισμούς. Επίσης, παρ’ όλο που τα κορίτσια φαίνεται να υπερέχουν
σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες, υπάρχουν περίοδοι στην παιδική
ηλικία, στη διάρκεια των οποίων αγόρια και κορίτσια εμφανίζουν μεγάλες γλωσσικές
ομοιότητες. Όμως, η σημαντική διαφορά σημειώνεται στην επιθετικότητα. Σε κάθε
περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των αγοριών, που εκδηλώνεται
μεταξύ άλλων και στο παιχνίδι. Τα κορίτσια, απεναντίας, ασχολούνται με καθιστικά,
πιο ήρεμα παιχνίδια, σε ομάδες δύο τριών ατόμων, ενώ τα αγόρια παίζουν βίαια.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των φύλων

είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ομοιότητες, είναι και σε γενικές γραμμές μικρές και
αμβλύνονται σημαντικά με τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες και την εξάσκηση.
Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το φύλο που εκτίθεται σε πιο εμπλουτισμένο μαθησιακό –
εκπαιδευτικό περιβάλλον αναπτύσσει υψηλότερη ευφυΐα. Παρ’ όλα αυτά, στην
καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι θεαματικές.
Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό;
Είναι γνωστό σε όλους ότι τα αγόρια και τα κορίτσια είναι αποδέκτες
διαφορετικής μεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Οι ρόλοι που τους επιφυλάσσονται είναι συγκεκριμένοι και σαφώς
διαφορετικοί. Εξάλλου, έχει επισημανθεί ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των παιδιών
αυξάνεται και η γνώση που διαθέτουν για τα στερεότυπα, τα οποία αφορούν το
επάγγελμα και τις δραστηριότητες των φύλων. Ενώ, όμως, η γνώση των στερεότυπων
αυξάνεται με την ηλικία, η αποδοχή τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Τέλος, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η απαλλαγή
της κοινωνίας από τα σεξιστικά στερεότυπα και η υιοθέτηση της άποψης πως οι
ανθρώπινες συμπεριφορές και τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα δεν
ανήκουν σε συγκεκριμένο φύλο.
Ζ. Μπαμπλέκου (1996). Οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων: «Τ’ αγόρια δεν
κλαίνε» ή «Αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια». Στο Παρασκευόπουλος, Ι.,
Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν. και Καραθανάση, Α. (Επιμ.), Διαφυλικές
Σχέσεις, Τόμος ΙΙ, σσ. 292-297 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη
πως στην καθημερινή ζωή οι διαφορές στη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών
είναι θεαματικές; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με έντονη
γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: ορίζουν,
συμπεριφορές,
παίρνουν,
εντολές,
κατανόησης.
(Μπορείτε
να
διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον
αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. «… τα κορίτσια […] δεν κάνουν για όλα τα επαγγέλματα»
Γ2.α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά
παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια]
Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν
προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις
συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα
επαγγέλματα των δύο φύλων.
Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή
της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη
για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής
νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα
παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας
είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη
γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα
είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι
μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και
ατημέλητη.
Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για
εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο
άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην
οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού.
Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα
παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που
χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η
γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει
τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των
ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο
του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του
γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα
στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος.
Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα,
που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και το νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο

ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται
πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των
παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες.
Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά
κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι
διαβάζονται από τα παιδιά.
Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως
προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές
Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε
θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 222-224 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι άνδρες και οι
γυναίκες ως προς την εμφάνισή τους στα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και
τραγούδια; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η
νοηματική συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Από όσα… τα παιδιά) του
κειμένου.
(μονάδες 2)

Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ.1

Να δημιουργήσετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά

από τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: διαφορετικό, φλύαρη, ανεύθυνη,
ατημέλητη, υποδεέστερος. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό
τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος κ.λπ.).
(μονάδες 10)

Γ2. «Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν
προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του
άντρα»
Γ2.α. Να δηλώσετε αν στην παραπάνω περίοδο λόγου γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική ή
μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά
παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια]
Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν
προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις
συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα
επαγγέλματα των δύο φύλων.
Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή
της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη
για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής
νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα
παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας
είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη
γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα
είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι
μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και
ατημέλητη.
Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για
εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο
άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην
οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού.
Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα
παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που
χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η
γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει
τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των
ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο
του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του
γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα
στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος.
Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα,

που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο
ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται
πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των
παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες.
Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά
κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι
διαβάζονται από τα παιδιά.
Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως
προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές
Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε
θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 222-224 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, πώς παρουσιάζεται στα παραμύθια, τα ποιήματα και
τα τραγούδια ο καταμερισμός των καθηκόντων των δύο φύλων; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Η πρώτη… και
ατημέλητη) του κειμένου;
(μονάδες 2)

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη ή φράση του κειμένου με έντονη
γραφή: γυναικείο επάγγελμα, θέση, πρότυπο του άντρα, περιορισμένα
ενδιαφέροντα, νοικοκυριό. (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό
τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά
παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια]
Από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν
προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από εκείνο του άντρα. Στις
συγκεκριμένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα
επαγγέλματα των δύο φύλων.
Η πρώτη και σημαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή
της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου μέσα στην οικογένεια είναι η ευθύνη
για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού και τη μαγειρική. Μόνο το προσόν της καλής
νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Εκτός όμως από νοικοκυρά, η γυναίκα
παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, πονηρή και ανεύθυνη. Σε αντίθεση ο άντρας
είναι ο έξυπνος, αυτός που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, που προστατεύει τη
γυναίκα. Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται μόνο στο πώς θα
είναι η εξωτερική της εμφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσμου είναι
μια έννοια άγνωστη γι’ αυτήν. Αντίθετα, η εμφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και
ατημέλητη.
Στα παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια που μελετήθηκαν δε γίνεται λόγος για
εργαζόμενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ ο
άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά αγαθά στην
οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται με τις «τεχνικές» δουλειές το σπιτιού.
Το μόνο γυναικείο επάγγελμα που αναφέρεται είναι αυτό της πλύστρας. Η γυναίκα
παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. Επομένως, αυτό που
χαρακτηρίζει τη γυναίκα είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που ενεργεί, ενώ η
γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συμβαίνει. Αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει
τίποτε για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική και δεδομένη.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει μια σαφής διαφοροποίηση των
ρόλων των δύο φύλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι φανερά. Το πρότυπο
του άντρα που προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, του έξυπνου, του δραστήριου, του
γενναίου και του προστάτη της γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση μέσα
στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όμως, ο ρόλος της γυναίκας είναι υποδεέστερος.
Εκείνη παρουσιάζεται ευαίσθητη, παθητική, αδύναμη, με περιορισμένα ενδιαφέροντα,
που αφορούν κυρίως την εξωτερική της εμφάνιση και το νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο

ον, υπάκουο στις επιθυμίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται
πάντα από τον άντρα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εκδόσεις των
παραμυθιών, των ποιημάτων και των τραγουδιών που μελετήθηκαν είναι πρόσφατες.
Όμως, η χρονολογία της έκδοσης δεν έχει καμία σημασία, εφόσον τα βιβλία αυτά
κυκλοφορούν σήμερα στις βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία, πράγμα που σημαίνει ότι
διαβάζονται από τα παιδιά.
Μ. Ιωαννίδου (1995). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως
προβάλλεται από τα παιδικά παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια. Διαφυλικές
Σχέσεις. Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε
θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Β΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 222-224 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποια χαρακτηριστικά έχει στα παιδικά παραμύθια,
ποιήματα και τραγούδια ο ρόλος του άνδρα και ποια ο ρόλος της γυναίκας; (60 –
80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Στα παραμύθια,… και
δεδομένη) του κειμένου;
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
ακόλουθες υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις του κειμένου: προσόν, εργαζόμενη
γυναίκα.
(μονάδες 10)

Γ2α. «…ο άντρας […] δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική/ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 2)
Γ2β.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις]
Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και
γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος,
πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην
ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική
παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται
με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο
του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα
τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η
ειδοποιός διαφορά.
Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από
το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της
γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο
ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα
σχετικά με τη γλώσσα;
Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά
κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό
ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του
εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το
περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για
την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε
ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το
παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών
δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά
το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία
που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι
ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.
Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο
γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα
επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα
τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν

καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι
διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να
ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες
τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως
ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που
τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό»,
χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο
από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από
ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η
Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον
πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία
επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το
άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).
Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά
το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει
δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί
αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα,
για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα
όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες
κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν
πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των
φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων,
συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια
και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη
σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς.
Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις.
Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα
Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 189-191 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που, κατά τη γνώμη σας, διατυπώνει ο συγγραφέας στη
φράση: «Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων,
λέξεων, συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα». (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στις πρώτες πέντε παραγράφους του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: κατάλληλο,
χειρίζονται, τεκμηριώνουν, επικρατεί, βραδείς.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2. «Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για την
καλλιέργεια της γλώσσας…»:
Γ2.α. Στην παραπάνω περίοδο λόγου να επισημάνετε αν έχουμε δηλωτική/κυριολεκτική
ή μεταφορική/συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη καλλιέργεια. Στην πρώτη περίπτωση να
χρησιμοποιήσετε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις]
Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και
γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος,
πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην
ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική
παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται
με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο
του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα
τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η
ειδοποιός διαφορά.
Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από
το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της
γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο
ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα
σχετικά με τη γλώσσα;
Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά
κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό
ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του
εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το
περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για
την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε
ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το
παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών
δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά
το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία
που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι
ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.
Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο
γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα
επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα
τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν

καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι
διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να
ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες
τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως
ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που
τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό»,
χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο
από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από
ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η
Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον
πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία
επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το
άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).
Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά
το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει
δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί
αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα,
για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα
όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες
κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν
πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των
φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων,
συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια
και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη
σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς.
Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις.
Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα
Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 189-191 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως οι διαφορές
στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα δύο φύλα δεν υφίστανται; (60 – 80
λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η
νοηματική συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Ωστόσο… βραδείς ρυθμούς) του
κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις που εντοπίσατε;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με έντονη γραφή: το
περιβάλλον,
διαφοροποιήσεις,
διαπαιδαγώγησης,
ανδροκρατούμενη,
παρωχημένες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή
την πτώση, τον αριθμό, το γένος, κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις]
Υπάρχει η άποψη πως υφίσταται γλωσσική διαφοροποίηση, δηλαδή ανδρική και
γυναικεία γλώσσα. Εύστοχη είναι η παρατήρηση πως ο ανδρικός λόγος είναι ελεύθερος,
πως οι άνδρες μιλάνε έξω από τα δόντια, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συγκρατημένες στην
ομιλία τους, έχουν λόγο υπαινικτικό. Ας σημειώσουμε και τη συμπληρωματική
παρατήρηση πως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, τα παιδιά εκφράζονται
με την ίδια ελευθεριότητα και η διαφορά παρουσιάζεται και ενισχύεται με την πάροδο
του χρόνου. Εξάλλου, την ελευθεριότητα της ανδρικής γλώσσας τη συναντούμε-σήμερα
τουλάχιστον–και στη γυναικεία γλώσσα, ενώ παύει αυτή η ελευθεριότητα να είναι η
ειδοποιός διαφορά.
Υπάρχει, όμως, η άποψη ότι η διαφορά έγκειται στο ύφος και καθορίζεται από
το περιβάλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε αν υπάρχουν διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γνώση της γλώσσας, στη γνώση του συστήματος της
γλώσσας. Γιατί, αν δεχτούμε πως υπάρχουν, αυτομάτως θα προκύψει και το επόμενο
ερώτημα: υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ικανότητες στη γυναίκα ή στον άνδρα
σχετικά με τη γλώσσα;
Βέβαια, παρατηρήθηκε με βάση μια κάπως περιορισμένη εμπειρία πως τα μικρά
κορίτσια μιλούν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα αγόρια. Αποτελεί αυτό
ένδειξη βιολογικής διαφοράς ή μήπως σχετίζεται με τα γλωσσικά κέντρα του
εγκεφάλου; Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τις διαφορές στη γλώσσα τις προκαλεί το
περιβάλλον. Αν ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, βρεθεί σε περιβάλλον κατάλληλο για
την καλλιέργεια της γλώσσας (αν η μητέρα του μιλά και του διαβάζει, αν φοιτήσει σε
ένα καλά οργανωμένο σχολείο κ.λπ.), αν υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, τότε το
παιδί έχει καλύτερη γλωσσική απόδοση και στην ενεργοποίηση των γλωσσικών
δυνατοτήτων, οι οποίες είναι όμοιες και στα δύο φύλα, δεν παίζει ρόλο το φύλο, αλλά
το περιβάλλον. Επίσης, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία
που τονώνει διαφοροποιήσεις αυτού του είδους. Επομένως, οι κοινωνικοί ρόλοι
ευνοούν τη μεγαλύτερη γλωσσική παραγωγή της γυναίκας.
Τίθεται, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Η διαφορά εντοπίζεται στο φωνητικό, στο
γραμματικό και στο λεξιλογικό επίπεδο ή μήπως υπάρχει διαφοροποίηση σε όλα τα
επίπεδα της γλώσσας; Λέγεται πως ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες χειρίζονται καλύτερα
τη γλώσσα στο επίπεδο της σύνταξης, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν

καλύτερες επιδόσεις στο μορφολογικό και στο λεξιλογικό επίπεδο. Όμως, λόγοι
διαπαιδαγώγησης και επίδρασης του περιβάλλοντος κάνουν πράγματι τους άνδρες να
ενδιαφέρονται περισσότερο για το περίγραμμα, άρα για τη σύνταξη, ενώ τις γυναίκες
τις ενδιαφέρει περισσότερο η λεπτομέρεια, άρα το λεξιλόγιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν η ελληνική γλώσσα, όπως
ομιλείται και γράφεται, είναι ανδροκρατούμενη. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα που
τεκμηριώνουν την άποψη αυτή. Όταν θέλουμε να πούμε «προσλαμβάνω προσωπικό»,
χρησιμοποιούμε το «επανδρώνω». Η ανδρεία ως ιδιότητα σχετίζεται με το ένα μόνο
από τα δύο φύλα. Επιπλέον, όταν τα γραμματικά υποκείμενα είναι περισσότερα από
ένα, το κατηγορούμενό τους είναι σε αρσενικό γένος. Έτσι, λέμε «Ο Γιάννης και η
Μαρία είναι φρόνιμοι». Στον ενικό αριθμό τα άρθρα είναι «ο» και «η», αλλά στον
πληθυντικό επικρατεί το «οι» και για τα δύο γένη. Ακόμη, πολλά γυναικεία
επαγγελματικά ονόματα έχουν τον τύπο του αρσενικού, διαφοροποιούμενα μόνο από το
άρθρο (η φιλόλογος, η χημικός κ.λπ.).
Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια να μη χρησιμοποιείται το επανδρώνω αλλά
το στελεχώνω, γιατί το πρώτο υποκρύπτει διάθεση για μείωση των γυναικών. Υπάρχει
δηλαδή η αντίληψη ότι υφίσταται ανδρική ή ανδροκρατούμενη γλώσσα που συντηρεί
αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές στη γλώσσα,
για να ξεπεράσουμε και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Η γλώσσα
όμως αλλάζει με βραδείς ρυθμούς και εξελίσσεται αργά, συγκριτικά με άλλες
κοινωνικές δομές. Είναι φανερό ότι αυτά τα «ανδροκρατικά» φαινόμενα απηχούν
πράγματι παρωχημένες κοινωνικές δομές και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των
φύλων. Το ζητούμενο είναι αν προβαίνοντας σε μερικές αλλαγές όρων, λέξεων,
συντάξεων, οδηγούμαστε στην ισότητα. Αξίζει, επομένως, να καταβληθεί προσπάθεια
και στη γλώσσα, αλλά δε βρίσκεται εδώ η λύση. Εκτός αυτού, οι μεταβολές στη
σύνταξη είναι διαδικασίες χρονοβόρες και πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς.
Γ. Μπαμπινιώτης (1995). Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις. Διαφυλικές σχέσεις.
Εισηγήσεις στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα
Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας Φύλων. Α΄ τόμος. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, 189-191 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη πως η λύση για την
ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων δε βρίσκεται στη γλώσσα; (40-60 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις: άποψη, γλωσσική διαφοροποίηση, περιβάλλον, καλλιέργεια,
κοινωνικοί ρόλοι. (Επισημαίνεται ότι οι λέξεις/φράσεις είναι στο κείμενο με
υπογράμμιση).
(μονάδες 10)
Γ2. «Τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καλλιεργείται η νοοτροπία».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική και να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους]
Πολλές φορές οι αντιλήψεις που έχουμε για κάποιες ομάδες ατόμων, οι οποίες
διαφέρουν από τη δική μας στο χρώμα, στη γλώσσα, στην καταγωγή, στη θρησκεία,
στο φύλο κ.λπ., μπορεί να παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων. Με τον όρο στερεότυπα
εννοούμε βαθιά ριζωμένες και παγιωμένες πεποιθήσεις που λειτουργούν ως ετικέτες
(άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές), σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούμε
άκριτα και αβασάνιστα τις διάφορες ομάδες ατόμων γύρω μας. Τέτοιες ετικέτες είναι οι
αντιλήψεις όπως: «οι Άγγλοι είναι ψυχροί», «οι γυναίκες είναι φοβητσιάρες», «οι
άντρες είναι θαρραλέοι», «οι Γάλλοι είναι πολιτισμένοι», «οι γυναίκες μπορούν να
φροντίζουν τα παιδιά καλύτερα από τους άντρες», «τα άτομα με αναπηρίες
δυσκολεύονται να εκπαιδευτούν και να εργαστούν» κ.ά. Όταν ένα στερεότυπο, που
αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, καταλήγει σε αρνητική συναισθηματική
φόρτιση, τότε οδηγεί στην προκατάληψη.
Οι προκαταλήψεις είναι λογικά και επιστημονικά αστήρικτες. Ωστόσο, γίνονται
κατά κανόνα αποδεκτές χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση, επειδή υπάρχουν συχνά
αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων και λαών. Οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγούν
σε εχθρική συμπεριφορά της μιας ομάδας έναντι της άλλης. Έτσι, εξαιτίας τους
αποφεύγουμε ένα άτομο ή μια ομάδα ή μιλάμε αρνητικά για μια συγκεκριμένη ομάδα
ατόμων.
Ακόμη, από την προκατάληψη απορρέουν συμπεριφορές διάκρισης, που
εκδηλώνονται με υποτίμηση, με κακομεταχείριση, με χαμηλότερη αμοιβή, με
αποκλεισμό από ευκαιρίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνονται με σαρκασμό, με
ενόχληση, με απειλές. Τέλος, οι προκαταλήψεις εκδηλώνονται με εχθρική
συμπεριφορά, όπως απομονώνοντας, διώχνοντας, προπηλακίζοντας, σκοτώνοντας,
προβαίνοντας σε γενοκτονία ή σε εθνοκάθαρση.
Το θέμα των αρνητικών αντιλήψεων για εθνότητες ή μειονότητες έχει
δημιουργήσει πολλά δεινά στην ιστορία της ανθρωπότητας (π.χ. εξόντωση
εκατομμυρίων Εβραίων από το χιτλερικό καθεστώς, σφαγή των Αρμενίων από τους
Τούρκους, διωγμοί Παλαιστινίων κτλ.).
Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για
ολόκληρους λαούς σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθορίζουν
πολλές φορές τη ζωή και τις επιλογές μας. Φτάνει να σκεφτούμε κατά πόσο τα
στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων (π.χ. αντρικές - γυναικείες

δουλειές, ρόλοι στην οικογένεια κτλ.) επηρεάζουν τις προτιμήσεις μας για σπουδές και
επαγγέλματα ή αποκλείουν τις γυναίκες (ή κάποτε και τους άντρες, αλλά σε μικρότερο
βαθμό) από κάποιες θέσεις εργασίας ή αξιώματα.
Επίσης, η στερεοτυπική αντίληψη «αναπηρία σημαίνει ανικανότητα», καθώς και
κοντόφθαλμες κοινωνικές πολιτικές, εξαιρούν, στιγματίζουν και περιθωριοποιούν
άτομα με αναπηρίες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να τους
προσφέρουν τις ευκαιρίες για μόρφωση και κοινωνική ένταξη που δικαιούνται και
αξίζουν. Σε πείσμα αυτών των στερεοτύπων, άνθρωποι που είχαν διάφορες σωματικές ή
άλλες ανεπάρκειες ξεχωρίζουν με τα επιτεύγματά τους κερδίζοντας τον σεβασμό και
τον θαυμασμό μας για τα έργα τους. Από τα βάθη των αιώνων ενδυναμώνουν με το
παράδειγμά τους την πίστη μας στην ανθρώπινη βούληση και αξία. Ως παραδείγματα
μπορούν να αναφερθούν: ο Όμηρος που, ενώ είναι τυφλός, γίνεται διάσημος για τα
επικά ποιήματά του, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, και ο σύγχρονός μας διάσημος
επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ που κινείται με αναπηρικό καρότσι και μιλάει με τη
βοήθεια υπολογιστή. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν ακόμα και πολλοί άλλοι απλοί
άνθρωποι γύρω μας που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες τους και τις κοινωνικές
διακρίσεις σε βάρος τους.
Πώς δημιουργούνται, όμως, τα στερεότυπα; Τα στερεότυπα δημιουργούνται και
μεταδίδονται με πολλούς τρόπους (φανερούς και μη φανερούς) από την οικογένεια, το
σχολείο, τον στρατό, την εκκλησία, τους συνομηλίκους, τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας κ.λπ. Μία ομάδα στερεοτύπων σχετίζεται με τους ρόλους των δύο φύλων.
Όσον αφορά στους μηχανισμούς με τους οποίους αναπαράγονται τα στερεότυπα για
τους ρόλους των δύο φύλων, αρχικά μπορεί να είναι η ενίσχυση της συμπεριφοράς
εκείνης που θεωρείται ότι αρμόζει σε κάθε φύλο. Για παράδειγμα, επιβραβεύουμε τα
κορίτσια, όταν συγυρίζουν το δωμάτιό τους ή μαλώνουμε τα αγόρια, όταν κλαίνε.
Όμως, μηχανισμό παραγωγής στερεοτύπων μπορεί να αποτελέσει και η μίμηση της
συμπεριφοράς άλλων, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα (π.χ. πατέρας), αλλά και η
κοινωνική ενθάρρυνση ή επιβράβευση, τα αρνητικά σχόλια ή η αρνητική κριτική και
απόρριψη της συμπεριφοράς από τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου. Σχεδιάζοντας το
Επαγγελματικό μου Μέλλον. Αθήνα: ΟΕΔΒ, 71-74 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, με ποιον τρόπο οι αντιλήψεις παίρνουν τη μορφή
στερεοτύπων, ενώ τα στερεότυπα τη μορφή προκαταλήψεων; (60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να επισημάνετε τις δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή
στη δεύτερη παράγραφο (Οι προκαταλήψεις… ατόμων) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη
γραφή: πολιτισμένοι, καλύτερα, αστήρικτες, κερδίζοντας, ενθάρρυνση.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.
(μονάδες 5)
Γ2. «Τα στερεότυπα μεταδίδονται από την οικογένεια».
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τους συντάκτες του
κειμένου.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους]
Πολλές φορές οι αντιλήψεις που έχουμε για κάποιες ομάδες ατόμων, οι οποίες
διαφέρουν από τη δική μας στο χρώμα, στη γλώσσα, στην καταγωγή, στη θρησκεία,
στο φύλο κ.λπ., μπορεί να παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων. Με τον όρο στερεότυπα
εννοούμε βαθιά ριζωμένες και παγιωμένες πεποιθήσεις που λειτουργούν ως ετικέτες
(άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές), σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούμε
άκριτα και αβασάνιστα τις διάφορες ομάδες ατόμων γύρω μας. Τέτοιες ετικέτες είναι οι
αντιλήψεις όπως: «οι Άγγλοι είναι ψυχροί», «οι γυναίκες είναι φοβητσιάρες», «οι
άντρες είναι θαρραλέοι», «οι Γάλλοι είναι πολιτισμένοι», «οι γυναίκες μπορούν να
φροντίζουν τα παιδιά καλύτερα από τους άντρες», «τα άτομα με αναπηρίες
δυσκολεύονται να εκπαιδευτούν και να εργαστούν» κ.ά. Όταν ένα στερεότυπο, που
αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, καταλήγει σε αρνητική συναισθηματική
φόρτιση, τότε οδηγεί στην προκατάληψη.
Οι προκαταλήψεις είναι λογικά και επιστημονικά αστήρικτες. Ωστόσο, γίνονται
κατά κανόνα αποδεκτές χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση, επειδή υπάρχουν συχνά
αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων και λαών. Οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγούν
σε εχθρική συμπεριφορά της μιας ομάδας έναντι της άλλης. Έτσι, εξαιτίας τους
αποφεύγουμε ένα άτομο ή μια ομάδα ή μιλάμε αρνητικά για μια συγκεκριμένη ομάδα
ατόμων.
Ακόμη, από την προκατάληψη απορρέουν συμπεριφορές διάκρισης, που
εκδηλώνονται με υποτίμηση, με κακομεταχείριση, με χαμηλότερη αμοιβή, με
αποκλεισμό από ευκαιρίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνονται με σαρκασμό, με
ενόχληση, με απειλές. Τέλος, οι προκαταλήψεις εκδηλώνονται με εχθρική
συμπεριφορά, όπως απομονώνοντας, διώχνοντας, προπηλακίζοντας, σκοτώνοντας,
προβαίνοντας σε γενοκτονία ή σε εθνοκάθαρση.
Το θέμα των αρνητικών αντιλήψεων για εθνότητες ή μειονότητες έχει
δημιουργήσει πολλά δεινά στην ιστορία της ανθρωπότητας (π.χ. εξόντωση
εκατομμυρίων Εβραίων από το χιτλερικό καθεστώς, σφαγή των Αρμενίων από τους
Τούρκους, διωγμοί Παλαιστινίων κτλ.).
Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για
ολόκληρους λαούς σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθορίζουν
πολλές φορές τη ζωή και τις επιλογές μας. Φτάνει να σκεφτούμε κατά πόσο τα
στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων (π.χ. αντρικές - γυναικείες

δουλειές, ρόλοι στην οικογένεια κτλ.) επηρεάζουν τις προτιμήσεις μας για σπουδές και
επαγγέλματα ή αποκλείουν τις γυναίκες (ή κάποτε και τους άντρες, αλλά σε μικρότερο
βαθμό) από κάποιες θέσεις εργασίας ή αξιώματα.
Επίσης, η στερεοτυπική αντίληψη «αναπηρία σημαίνει ανικανότητα», καθώς και
κοντόφθαλμες κοινωνικές πολιτικές, εξαιρούν, στιγματίζουν και περιθωριοποιούν
άτομα με αναπηρίες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να τους
προσφέρουν τις ευκαιρίες για μόρφωση και κοινωνική ένταξη που δικαιούνται και
αξίζουν. Σε πείσμα αυτών των στερεοτύπων, άνθρωποι που είχαν διάφορες σωματικές ή
άλλες ανεπάρκειες ξεχωρίζουν με τα επιτεύγματά τους κερδίζοντας τον σεβασμό και
τον θαυμασμό μας για τα έργα τους. Από τα βάθη των αιώνων ενδυναμώνουν με το
παράδειγμά τους την πίστη μας στην ανθρώπινη βούληση και αξία. Ως παραδείγματα
μπορούν να αναφερθούν: ο Όμηρος που, ενώ είναι τυφλός, γίνεται διάσημος για τα
επικά ποιήματά του, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, και ο σύγχρονός μας διάσημος
επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ που κινείται με αναπηρικό καρότσι και μιλάει με τη
βοήθεια υπολογιστή. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν ακόμα και πολλοί άλλοι απλοί
άνθρωποι γύρω μας που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες τους και τις κοινωνικές
διακρίσεις σε βάρος τους.
Πώς δημιουργούνται, όμως, τα στερεότυπα; Τα στερεότυπα δημιουργούνται και
μεταδίδονται με πολλούς τρόπους (φανερούς και μη φανερούς) από την οικογένεια, το
σχολείο, τον στρατό, την εκκλησία, τους συνομηλίκους, τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας κ.λπ. Μία ομάδα στερεοτύπων σχετίζεται με τους ρόλους των δύο φύλων.
Όσον αφορά στους μηχανισμούς με τους οποίους αναπαράγονται τα στερεότυπα για
τους ρόλους των δύο φύλων, αρχικά μπορεί να είναι η ενίσχυση της συμπεριφοράς
εκείνης που θεωρείται ότι αρμόζει σε κάθε φύλο. Για παράδειγμα, επιβραβεύουμε τα
κορίτσια, όταν συγυρίζουν το δωμάτιό τους ή μαλώνουμε τα αγόρια, όταν κλαίνε.
Όμως, μηχανισμό παραγωγής στερεοτύπων μπορεί να αποτελέσει και η μίμηση της
συμπεριφοράς άλλων, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα (π.χ. πατέρας), αλλά και η
κοινωνική ενθάρρυνση ή επιβράβευση, τα αρνητικά σχόλια ή η αρνητική κριτική και
απόρριψη της συμπεριφοράς από τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου. Σχεδιάζοντας το
Επαγγελματικό μου Μέλλον. Αθήνα: ΟΕΔΒ, 71-74 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Σύμφωνα με το κείμενο, με ποιους μηχανισμούς αναπαράγονται τα στερεότυπα
των δύο φύλων; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να εντοπίσετε δύο τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος
(Πολλές φορές… προκατάληψη) του κειμένου και να αιτιολογήσετε τις επιλογές
σας.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις ή τις φράσεις του κειμένου
με έντονη γραφή: τα στερεότυπα, οικογένεια, αναπαράγονται, μίμηση της
συμπεριφοράς, αρνητική κριτική. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους
γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον
χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Να βρείτε στο κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 5)

