
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενο 1

[Οι στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων: 

«τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «αυτά δεν είναι παιχνίδια για κορίτσια!»]

Το  κείμενο  είναι  διασκευασμένο  απόσπασμα  από  άρθρο  της  Ζωής  Μπαμπλέκου,  που

περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Διαφυλικές Σχέσεις, Τόμος ΙΙ» (Επιμ. Παρασκευόπουλος Ι., Μπεζεβέγκης

Η., Γιαννίτσας Ν., Καραθανάση Α., 1996).

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. […]

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. […]

Κείμενο 2

Η μενεξεδένια πολιτεία (απόσπασμα)



Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη (1907-1979) «Η μενεξεδένια

πολιτεία», το οποίο εκδόθηκε το 1937.

Κάθε  Πέμπτη  βράδυ,  το  χειμώνα,  η  σκαλίτσα  που  ανεβάζει  στο  χαγιάτι  του

Μαλβέικου τρίζει από βήματα πολλά. 

Είναι  πρώτα  ο  κύριος  και  η  κυρία  Ποντικενά,  που  έρχονται  πάντοτε  νωρίς,  ν’

ανοίξουνε τη βεγγέρα1. Έπειτα ο θείος Αργύρης με τη θεία, αυτός μπροστά, εκείνη πίσω,

όπως βαδίζουν και στο δρόμο. Τέλος, οι δυο αντικρινές γριές με την αναιμική κοπέλα. Όλη

τούτη η κομπανία2 συνάζεται3 σιγά-σιγά μέσα στην τραπεζαρία, παίζει τόμπολα και τρώει

κάστανα ή καρύδια. 

Στις δέκα παρά πέντε, λίγο προτού ακουστούν τα βήματα του «ζεύγους Ποντικενά»,

ο Μελέτης ο Μαλβής θα σηκωθεί από το τραπέζι, όπου διάβαζε μετά το φαΐ την εφημερίδα

του, και θα πάει γρήγορα-γρήγορα να εγκατασταθεί στο γραφείο. Ανοίγει μια δικογραφία

στην τύχη, βουτάει την πέννα στο καλαμάρι4 και χώνει τα δάχτυλά του στα μαλλιά του. Με

το περισπούδαστο αυτό ύφος θα τον δουν οι επισκέπτες ανεβαίνοντας. 

- Εργάζεται, λέει πάντα σιγανά, με σεβασμό, ο κύριος Ποντικενάς. 

- Εργάζεται, αποκρίνεται κι η Σοφία, που τους άκουσε κι άνοιξε την πόρτα, να τους

φωτίζει.

Η  κυρία Ποντικενά,  νεάζοντας  πάντα και  μυρωμένη,  πολύ κοινωνική,  περνούσε

πρώτη στην τραπεζαρία και ξαπλωνότανε στον καναπέ. […]

Ο κύριος Μαλβής, αυτός, θα παρουσιαζότανε σε λίγο στην πόρτα του γραφείου, με

τα μαλλιά ανάστατα -από την πολλή δουλειά τάχατες- για να πει με πρόσωπο αχτιδοβόλο: 

- Δε σας άκουσα καθόλου! Δε μου φωνάζατε; 

- Μα εργαζόσουν, παρατηρούσε με ύφος σπουδαίο ο κύριος Ποντικενάς. Η εργασία

είναι πράγμα ιερό! 

Αυτός, είχε για την πνευματική δουλειά τη φοβισμένη ευλάβεια του αγράμματου.

-  Ναι,  κάτι  προτάσεις  έγραφα,  έλεγε  χαμογελώντας  τάχατες  ανέμελα  ο  κύριος

Μαλβής μ’ όλο που η αγαλλίαση άστραφτε κάτω από τ’ ανασηκωμένα του φρύδια. 

Και  περνούσε  το  χέρι  στο  μέτωπό  του,  που,  για  μια  στιγμή,  υποδύθηκε  το

συγνέφιασμα του μεγάλου κόπου. 

Αυτά γίνονταν σχεδόν πάντα, στερεότυπα, μ’ ελάχιστες παραλλαγές. 

1η επίσκεψη
2συντροφιά 
3συγκεντρώνεται
4δοχείο με μελάνι



ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Ποια απάντηση δίνεται στο Κείμενο 1 στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν διαφορές

ανάμεσα στα δύο φύλα και πώς μπορούν αυτές να περιοριστούν; (50 – 60 λέξεις)

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η νοηματική σύνδεση ανάμεσα

στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1.

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Να δικαιολογήσεις τη χρήση των σημείων στίξης στα παρακάτω χωρία του Κειμένου 1:

«τα  κορίτσια  έχουν  καλύτερη  μνήμη,  αλλά  τα  αγόρια  πιο  ανεπτυγμένη  αφαιρετική

ικανότητα» (1η παράγραφος)

Υπάρχουν  πράγματι  διαφορές  μεταξύ  των  φύλων  και,  αν  ναι,  σε  τι  συνίστανται;  (2η

παράγραφος)

που εκτίθεται σε πιο «εμπλουτισμένο» μαθησιακό περιβάλλον (3η παράγραφος) 

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να ερμηνεύσεις με σχετικές αναφορές στο Κείμενο 2 τη στάση του κυρίου Μαλβή και να

εκφράσεις  τη  συναισθηματική  αντίδραση  που  σού  προκάλεσε.  Η  απάντησή  σου  να

εκτείνεται σε 100-150 λέξεις.

Μονάδες 15


