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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Σεξισμός και Τεχνολογία: Γιατί η Siri, η Alexa και η Cortana Έχουν Γυναικεία Ονόματα και Φωνές; 
 
Mε αφορμή την έκθεση «Ηer Data» επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση σχετικά με τα στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις και τα ταμπού στην ψηφιακή  σφαίρα. Το άρθρο της Μελπομένης Μαραγκίδου αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα www.vice.com στις 6/10/2021.  

 Έχετε αναρωτηθεί γιατί η Siri, η Alexa και η Cortana έχουν γυναικεία ονόματα και φωνές; Πώς 

οι μηχανές βλέπουν τις γυναίκες; Κι άραγε μπορούν οι μηχανές να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα; Η 

έκθεση «Her Data», που παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, διερευνά τη σημασία των δεδομένων και των 

αλγορίθμων στη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τη θέση της γυναίκας. 

Στερεότυπα, προκαταλήψεις και ταμπού φαίνεται πως επανέρχονται ισχυρότερα στην ψηφιακή 

σφαίρα. Τέσσερις γυναίκες εικαστικοί παρουσιάζουν διαφορετικές ιστορίες για το πώς οι κυρίαρχες 

τεχνολογικές αφηγήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις ταυτότητές μας και τον 

κόσμο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις μηχανές αναζήτησης και τις εφαρμογές τεχνητής 

νοημοσύνης.  

Φωτεινή Βεργίδου: «Ο τρόπος με τον οποίο οι μηχανές βλέπουν τις γυναίκες εξαρτάται άμεσα 

με το ποιοι είναι αυτοί που σχεδιάζουν τις μηχανές αυτές και για ποιους. Η ανδροκρατούμενη 

βιομηχανία της τεχνολογίας αφήνει λίγα περιθώρια στη διαφορετικότητα. Αυτό οδηγεί συχνά στην 

αναμόχλευση1 στερεοτυπικών αντιλήψεων γύρω από θέματα φύλου, τόσο στον τρόπο που 

εκπροσωπούνται και παρουσιάζονται οι γυναίκες, όσο και στον τρόπο που σχεδιάζονται οι νέες 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες που καταλαμβάνουν 

θέσεις εξουσίας υιοθετούν ένα πιο αρρενωπό προφίλ και από την άλλη οι τεχνολογίες υποστήριξης, 

φροντίδας και συντροφιάς σχεδιάζονται με γυναικεία χαρακτηριστικά, για να διατηρούν ένα πιο 

υποτακτικό ρόλο.» 

Κατερίνα Γκουτζιούλη: «Έχει σημασία να στρέψουμε την προσοχή στους τρόπους που 

σχεδιάζονται οι νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να κατανοήσουμε το σημερινό τεχνολογικό πλαίσιο και 

κατά πόσο μπορεί να μας επηρεάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο γνωστοί «εικονικοί» προσωπικοί 

βοηθοί, όπως η Siri, η Cortana και η Alexa, έχουν γυναικείες φωνές και ονόματα προωθώντας μια 

 
1 αναμόχλευση: ανακίνηση, αναζωπύρωση 



προκατάληψη για τη θέση της γυναίκας που την θέλει να έχει υποστηρικτικό ρόλο, έτοιμη να εκτελέσει 

εντολές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διαφημίσεις που βλέπουμε στα προφίλ μας στα socialmedia αφορούν 

σε ρούχα, κοσμήματα, συμβουλές για μια καλή εγκυμοσύνη ή πώς να χάσεις βάρος. Όλα αυτά 

προκύπτουν από το πώς σχεδιάζονται οι σημερινές τεχνολογίες, οι οποίες εμπεριέχουν και προβάλλουν 

τις αντιλήψεις των δημιουργών τους που στην πλειοψηφία είναι λευκοί άνδρες.» 

Μαρία Μαυροπούλου: «Πώς βλέπουν οι αλγόριθμοι τις γυναίκες; Τι ακριβώς βλέπουν; 

Γεγονός είναι ότι οι αλγόριθμοι βλέπουν μια εικόνα μας, που αποτελείται από νούμερα, προτιμήσεις, 

δημογραφικά στοιχεία τα οποία αξιολογούνται με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχει συσσωρεύσει 

ο αλγόριθμος από το σύνολο των χρηστών του, αλλά και το πώς έχει «εκπαιδευτεί» (training) 

δημιουργώντας τελικά ένα πορτρέτο μας στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, ούτε στα στοιχεία που 

κατέχει για εμάς, αλλά ούτε και στον τρόπο με το οποίο αυτό σχηματίζεται.» 

Πάολα Παλβίδη: «Από τη λάσπη και τη ζύμωση της υπερπληθώρας των data που βαλτώνουν 

σε αχανείς ψηφιακούς κόσμους, έχουμε αναθέσει στις μηχανές να πλάσουν γρήγορα γρήγορα μια νέα 

εικόνα του ανθρώπου, απλή, δυαδική και εμπορικά διαχειρίσιμη, που να αναλύεται κατανοητά σε μια 

σειρά εφαρμογών. Ίσως ώστε μια σειρά εφαρμογών πιθανώς να μπορεί να έχει την ίδια υπόσταση με 

έναν άνθρωπο. Είναι όλοι στο μυαλό μου. Ξέρουν καλύτερα το πρόγραμμα της εβδομάδας μου, πότε 

είχα περίοδο, θέλουν να τρώω καλυτέρα και να περπατάω περισσότερο ιδιαίτερα μέχρι τα μαγαζιά 

φορώντας το ewatch μου, με ακολουθούν με το αυτί στη καρδιά.» 

 

Κείμενο 2 

[Το Περίσσιο] 

Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου: « Η γυναίκα που χάθηκε καβάλα στ΄ άλογο», εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια. 

Η ζωή της ήταν όλη χτισμένη με το φόβο του μπαμπά. Από τα μάτια του πατέρα της 

εκπεμπόταν όλη η μαγεία και ο πανικός της ζωής της. Ο μπαμπάς βέβαια δεν τους συγχωρούσε ότι 

ήταν κορίτσια. Κι αυτό έπρεπε να το θεωρούν φυσικό. Γι΄αυτό, όταν της χαμογελούσε, έπλεε στο 

γαλάζιο. Μόνο που χαμογελούσε πολύ σπάνια. Φύλαε τα χαμόγελά του σαν χάντρες μες στις μικρές 

χούφτες της. Ήξερε να μετράει ως το δέκα. Μα δεν μάζεψε ποτέ τόσο πολλές. Από πολύ μικρή 

πληροφορήθηκε ότι ο μπαμπάς είχε ιδιαίτερους λόγους να ΄ναι δυσαρεστημένος μαζί της. 

Γιατί, όταν ήταν να γεννηθεί, ύστερα από τρεις ζωντανές θυγατέρες, περίμενε, σίγουρος πια, 

πως θα γεννιόταν το αγόρι.  Όταν το ΄παν πως απόκτησε μια ακόμη κόρη θύμωσε πάρα πολύ κι έφυγε 

όχι μόνο από το σπίτι, αλλά και από την πόλη. Η μαμά δεν είχε κανένα λόγο να την αγαπά ύστερα 



απ΄αυτό. Αφού εξαιτίας της έχασε τον μπαμπά για οκτώ μήνες. Αυτά τα μάθαιναν με πολλή χαρά οι 

μεγάλες αδερφές της κι έτσι συμφώνησαν όλοι, σπάνια περίπτωση, πως τούτο το παιδάκι ήταν 

περίσσιο. Έφτασε δέκα χρονών με τ’ όνομα το Περίσσιο. 

Το Περίσσιο έφταιγε πάντα για όλα, καταδικασμένο, ύστερα από την επίσημη απόρριψη του 

μπαμπά, απ΄όλους. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αντιστοιχήσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις της πρώτης στήλης με το ονοματεπώνυμο της 

εικαστικού στη δεύτερη στήλη. (Μια από τις προτάσεις της πρώτης στήλης αντιστοιχεί στην τελευταία 

επιλογή της δεύτερης στήλης) 

1.Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να επεξεργαστεί συγκεκριμένα 

δεδομένα που αφορούν την προσωπικότητα μιας γυναίκας, στα 

οποία αυτή δεν μπορεί να παρέμβει. 

α. Φωτεινή Βεργίδου 

2. Τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών δημιουργούνται μέσω της 

αναπαραγωγής των στερεοτύπων για την γυναίκα. 

β. Κατερίνα Γκουτζιούλη 

3. Τα ρομπότ νέας γενιάς προωθούν την διαφορετικότητα, συχνά εις 

βάρος των γυναικών. 

γ. Μαρία Μαυροπούλου 

4. Και οι ίδιες οι γυναίκες σε θέσεις υψηλής ιεραρχίας υιοθετούν 

μια εικόνα που βασίζεται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος 

τους. 

δ. Πάολα Παλβίδη 

5. Η ταχύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας επιτρέπει μια 

σειρά από εφαρμογές που επεξεργάζονται πληθώρα προσωπικών 

δεδομένων. 

ε. Καμία από τις παραπάνω 

 

Mονάδες 10 



2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο τα ερωτήματα στην αρχή του Κειμένου 1 

συμβάλλουν στην οργάνωση των νοημάτων του και στην εισαγωγή στο θέμα. 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Να εντοπίσεις τρία (3) παραδείγματα  μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας στις 

απαντήσεις που δίνουν οι εικαστικοί ( μονάδες 9) και να εξηγήσεις τη λειτουργία τους στο κείμενο 

(μονάδες 6).  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις με αναφορές σε χωρία του Κειμένου 2 και με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα του 

παρελθόντος τη στάση που φαίνεται να έχουν τα μέλη της οικογένειας απέναντι στην ηρωίδα (μονάδες 

10). Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος τον οποίο η οικογένεια του αποκαλεί και 

θεωρεί «Περίσσιο» (μονάδες 5); Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 150-200 λέξεις. 

Μονάδες 15 
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