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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε 

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναμένεται ηλεκτρονικό άρθρο (δημοσίευση σε ενημερωτική ιστοσελίδα). Στοιχεία που 

υπηρετούν αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• ύπαρξη τίτλου ο τίτλος αξιολογείται αυτός καθαυτός, ωστόσο θετικά 

προσμετρώνται και  η συνάφειά του με το θέμα και η πρωτοτυπία του∙  

• πρόλογος που περιλαμβάνει την αφόρμηση και τον κεντρικό άξονα, στον οποίο 

θα κινηθεί το άρθρο∙ 

• ύφος λόγου τυπικό και επίσημο, που δεν αποκλείει τη χρήση α΄ ρηματικού ενικού 

προσώπου, εφόσον ζητείται κατάθεση προσωπικής άποψης∙ 

• χρήση αιτιολογικών προτάσεων∙ 

• επίλογος με στοιχεία σύνοψης και τελική – περιληπτική έκφραση άποψης.  

 

 

Ενδεικτικά:  

• Οι αντιλήψεις που εμπεριέχουν κατάλοιπα από τις πατριαρχικές κοινωνίες → 

αποκλεισμός της γυναίκας από τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση / 

προορισμός και μόνος στόχος το σπίτι και η οικογένεια. 

• Σκοπιμότητες που εξυπηρετούν οι αντιλήψεις για την κατωτερότητα της γυναίκας 

→ α) εκλογίκευση κυριαρχίας αρσενικού και άρα λιγότερος ανταγωνισμός στην 

εργασία ή την κοινωνία   

 β) αδράνεια ενσυνείδητα κάποιων γυναικών που διευκολύνονται  και 

αποποιούνται τις ευθύνες τους για την ισότιμη συμμετοχή στα βάρη της 



οικογένειας και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

• Τα ΜΜΕ προβάλλουν στερεότυπα τα οποία: 

 α) τονίζουν την υπεροχή του άντρα και τη δυναμική του παρουσία σε κάθε τομέα 

ζωής  

β) εμφανίζουν τη γυναίκα αδύναμη και καταξιωμένη μόνο στο πλευρό ενός άντρα  

γ) την παρουσιάζουν ως ένα πλάσμα ανόητο, ανίκανο να σκεφτεί με μοναδικό 

στόχο να γοητεύσει τον άντρα με την εξωτερική της εμφάνιση 

δ) την θεωρούν μόνο σεξουαλικό αντικείμενο, καθώς μέσα από  τις διαφημίσεις 

προβάλλεται κατά κόρον το κορμί της και η σεξουαλικότητα της 

• Τα εκπαιδευτικά βιβλία με τα στερεότυπα που προβάλλουν και την αποσιώπηση ή 

την υποβάθμιση του ρόλου των γυναικών σε καίριες στιγμές της ιστορίας ή της 

επιστήμης 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Η Σταματία είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε μέσα σ’ ένα αυστηρό οικογενειακό πλαίσιο με 

ποικίλα  στερεότυπα για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τον προορισμό των κοριτσιών, 

τα οποία υπακούει τυφλά και δεν αποκτά έτσι προσωπική ταυτότητα και φυσιολογική 

κοινωνικότητα. Συγκεκριμένα οι αξιοπρεπείς κοπέλες είναι πάντα σεμνά ντυμένες, χωρίς 

ίχνος μακιγιάζ «Παρότι είχα μόλις κλείσει τα δεκαεπτά . . .  ντυμένη σεμνά και προπάντων 

σοβαρή», «κακό λόγο για την Ελένη . . . και κοκκινάδι στο στόμα έβαζε ...», προσέχουν να 

έχουν κόσμια συμπεριφορά, γιατί αυτήν επιβάλλει η κοινωνική τους τάξη «το επιβάλλει η 

θέση μας Σταματία» και δεν έχουν δικαίωμα να νιώθουν όπως οι έφηβοι, πιο ανέμελα 

«αλλά όπως έλεγε ο μπαμπάς . . .στα ψου ψου με τα αγόρια έχουν το μυαλό τους». Τελικός 

στόχος είναι πάντα ο γάμος μ’ έναν αντίστοιχων προδιαγραφών άντρα «η μητέρα 

συγκινήθηκε, όταν της είπε το νέο . . . που ήταν» 

Προφανώς ένας έφηβος σήμερα απέχει από αυτές τις συμπεριφορές, είτε είναι αγόρι 

και πολύ περισσότερο αν είναι κορίτσι. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ελεύθερη, 

πρέπει ωστόσο να αιτιολογείται.  

 

2. Το ημερολόγιο έχει προσωπικό ύφος που εκφράζεται με το α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο 

και πιο απλό λόγο. Ο/Η μαθητής / -τρια μπορεί, με αφόρμηση την παράσταση, να 

προβληματιστεί για τα πιθανά σημερινά στερεότυπα που μπορεί να επηρεάζουν τις 



επιλογές των σύγχρονων κοριτσιών (π.χ. εξωτερική άψογη εμφάνιση, κοινωνική θέση, 

επίτευξη πλούτου κ.ά.). 

 

 


