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Κείμενο 1

[Τα στερεότυπα των φύλων στα παιδιά]

Το κείμενο είναι του Ανδρέα Κακαβούλη, 1997: Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Φύλο και

σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 512-514 (διασκευή)

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. 

Κείμενο 2

Οι κακοί έμποροι

Το  ποίημα  είναι  του  Δημήτριου  Αντωνίου  (1906-1994)  και  είχε  δημοσιευτεί  στο  περιοδικό  Νέα

Γράμματα το 1936.

Κύριε, άνθρωποι απλοί 

πουλούσαμε υφάσματα,

(κι’ η ψυχή μας 

είταν το ύφασμα που δεν τ’ αγόρασε κανείς).

Την τιμή δεν κανονίζαμε απ’ την ούγια1

η πήχη2 και τα ρούπια3 είταν σωστά

τα ρετάλια4 δεν τα δώσαμε μισοτιμίς ποτέ:

η αμαρτία μας.

Είχαμε μόνο ποιότητας πραμάτεια5.

1 ούγια: άκρη υφάσματος
2 πήχης: μακρόστενο  λεπτό κομμάτι ξύλου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των υφασμάτων.

3 ρούπι: υποδιαίρεση του εμπορικού πήχη που ισοδυναμεί με οκτώ εκατοστά.

4 ρετάλι: το ύφασμα που απομένει από ένα τόπι

5 πραμάτεια: το εμπόρευμα



Έφτανε στη ζωή μας μια στενή γωνιά

-πιάνουν στη γη μας λίγο τόπο τα πολύτιμα-

Τώρα με την ίδια πήχη που μετρήσαμε

μέτρησέ μας῾ δε μεγαλώσαμε το εμπορικό μας·

Κύριε, σταθήκαμε έμποροι κακοί!

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να εκθέσεις σε 60-70 λέξεις τα συμπεράσματα που εξάγονται, σύμφωνα με το Κείμενο 1,

από έρευνες που έχουν γίνει για το θέμα των στερεοτύπων ανάμεσα στα δύο φύλα.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στη  δεύτερη  παράγραφο  του  Κειμένου  1  τα  αποτελέσματα  ερευνών  αποδίδονται

αντιθετικά. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο γίνεται η σύγκριση – αντίθεση (μονάδες 5)

και πώς σχετίζεται με το θέμα του κειμένου (μονάδες 5);

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Τι  πετυχαίνει,  κατά  τη  γνώμη σου,  ο  συγγραφέας  του  Κειμένου  1  με  την  επιλογή  της

παθητικής σύνταξης έναντι της ενεργητικής στην τελευταία παράγραφο; (μονάδες 4) Να

μετατρέψεις, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, τη σύνταξη σε ενεργητική (μονάδες 6) και

να εντοπίσεις την αλλαγή που σημειώνεται στον τρόπο μετάδοσης του μηνύματος (μονάδες

5). 

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να ερμηνεύσεις το περιεχόμενο των παρένθετων στίχων του Κειμένου 2 συνδέοντάς τους

με αυτούς του υπόλοιπου ποιήματος. Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 100-150 λέξεις.

Μονάδες 15


