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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ηµεροµηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.1.

1
  

Οι συντάκτριες των δύο κειµένων διατυπώνουν την άποψη ότι η κατωτερότητα 
του γυναικείου φύλου αποτυπώνεται και στη γλώσσα. Στο πρώτο κείµενο, 
επισηµαίνεται ότι η διαφοροποίηση στη γλωσσική συµπεριφορά έχει τις ρίζες της 
στην παιδική ηλικία. Η γυναίκα µαθαίνει να χρησιµοποιεί εκφράσεις µε κοινωνικό 

κύρος και να µιλά σύµφωνα µε τους κοινωνικούς γλωσσικούς κανόνες µε ήπιο και 
διαλλακτικό τρόπο. Επίσης, της επιβάλλεται να είναι πιο προσεκτική στη 
συµπεριφορά της και να συµµορφώνεται στα γλωσσικά πρότυπα που έχουν οριστεί 

και ανταποκρίνονται στα εκάστοτε φυλετικά στερεότυπα. Έτσι, καταπιέζει τις 
σκέψεις της και εντείνει την ψυχολογική της φόρτιση. Στο δεύτερο κείµενο, 
αναφέρεται ότι ο λόγος της υποθάλπει τόσο τη διαφορετικότητα στην 
κοινωνικοποίησή τους όσο και τον υποστηρικτικό ή δευτερεύοντα ρόλο που καλείται 

να αναλάβει έναντι των ανδρών συνοµιλητών της. Εποµένως, η γυναίκα υφίσταται 
τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

Α.2.
2
 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικοι µιλούν µε διαφορετικό τρόπο προς τα 
αγόρια και τα κορίτσια. Τα αγόρια, από τη µια πλευρά, θεωρείται ότι πρέπει να 
ανδρωθούν. Γι’ αυτό απολαµβάνουν την ανοχή του περιβάλλοντός τους όταν 

χρησιµοποιούν βωµολοχίες κι αναπαράγουν τα συχνά υβριστικά συνθήµατα του 
γηπέδου. Τουναντίον, τα κορίτσια απαιτείται να χαρακτηρίζονται από σύνεση κι 
ευγένεια. Άλλωστε, ως µελλοντικές µητέρες θα κληθούν να µεταλαµπαδεύσουν στα 

παιδιά τους αξίες αποτελώντας οι ίδιες το πρότυπο. Εποµένως, η πρακτική αυτή 
φανερώνει τις διαφορετικές προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τα δύο φύλα. (88 
λέξεις) 

                                                        

1
 . Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, 

Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
2 Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, 

Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
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Β.1.α.

3
 Θεµατική περίοδος: « Η γλωσσική διαφοροποίηση… γεννηθεί το µωρό». 

Σχόλια/ λεπτοµέρειες: « Πριν το παιδί… το ρυθµό ζωής». 
Κατακλείδα πρόταση: « Έτσι, τα µικρά… εκφράσεις του προσώπου». 

 
Β.1.β.

4
 Η τρίτη παράγραφος του κειµένου αναπτύσσεται µε τη µέθοδο των 

παραδειγµάτων. Ειδικότερα, η συγγραφέας µε παραδειγµατικές αναφορές 
στηρίζει τη θέση, που διατυπώθηκε στη θεµατική περίοδο, ότι η γλωσσική 
συµπεριφορά των ανθρώπων συνδέεται µε διάφορες προδιαγραφές. 

Συγκεκριµένα παρατίθεται το απόσπασµα: «Στη γλωσσική συµπεριφορά… 
διαφορετική συµπεριφορά». Χαρακτηριστική διαρθρωτική φράση: «λόγου 
χάρη». 

 
Β.2.

5
 Μετατρέπεται σε ενεργητική σύνταξη ως εξής: Οι συνοµιλητές ερµηνεύουν 

τη συχνή χρήση ερωτήσεων και αιτήσεων από τις γυναίκες µόνο ως 
επιθυµία για περισσότερες πληροφορίες. 

 
Β.3.

6
 α.

7
 Περιµένει: α΄ συνθετικό: περί 

                  β΄ συνθετικό: µένω 

Σύνθετη λέξη: διαµονή, υποµονετικός 
 

εκλαµβάνεται: α΄ συνθετικό: εκ 
                        β΄ συνθετικό: λαµβάνω 

Σύνθετη λέξη: σύλληψη, παραλήπτης 

 
β.

8
  Έλλειψη = απουσία, ανυπαρξία 

Βαθµιαία = σταδιακή, κλιµακωτή, προοδευτική 
Υιοθετούν = εγκολπώνονται, ενστερνίζονται, αποδέχονται, 

εγκρίνουν 
∆ιαρκή = συνεχή, αέναη, ατέρµονη, ασταµάτητη, αδιάκοπη, 

ακατάπαυστη, αδιάλειπτη
9
 

 

                                                        

3
Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 73. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στις 

Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
4
 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 170. 

5
 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 160. Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

µαθηµάτων στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-

2016. 
6
 Γλωσσικές Ασκήσεις Γενικό Λύκειο, σελ. 119-120. 

7
 Οι µαθητές χρειάζεται να γράψουν µόνο µια σύνθετη λέξη. 

8 Τα συνώνυµα ακολουθούν το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαµπινιώτη και  το Ερµηνευτικό Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Α’ Β’ Γ’ Γυµνασίου. 
9
 Οι µαθητές χρειάζεται να γράψουν µόνο µια συνώνυµη λέξη. 
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Β.4.
10

 α. Φράσεις µε ποιητική/ µεταφορική χρήση της γλώσσας: 
- «…υιοθετούν ενεργό ρόλο µε τη χρήση….» 

- «…διαρκή οπτική επαφή µε το άτοµο που έχει το λόγο…» 

 
β. Με την ποιητική/ µεταφορική λειτουργία της γλώσσας επιδιώκεται η 

αισθητική απόλαυση και η πρόκληση συγκίνησης.  
 

 

Γ.
11

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΡΘΡΟ

12
 

 
ΤΙΤΛΟΣ: «Μα… δε µιλούν την ίδια γλώσσα!» 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η επικοινωνία θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την καθηµερινότητα του 

ανθρώπου αλλά και για την εξασφάλιση της ψυχικής του ισορροπίας και γαλήνης. 
Μέσω αυτής υλοποιείται και πραγµατώνεται οποιαδήποτε ατοµική ή συλλογική 
δραστηριότητα. Ωστόσο, διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση της γλώσσας ανάµεσα 

στα δύο φύλα, οι οποίες εξακολουθούν στην εποχή µας, είναι δυνατό να προκαλέσουν 
πολυποίκιλα προβλήµατα. Αναντίρρητα, η αντιµετώπισή τους κρίνεται επιβεβληµένη, 
προκειµένου η επικοινωνία να καταστεί εφικτή και τελεσφόρα. 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Α΄ ζητούµενο: τα αποτελέσµατα της διαφοροποίησης της γλώσσας των δύο 
φύλων. (σε δύο παραγράφους) 

Μελετώντας κανείς σε βάθος τα αποτελέσµατα που είναι δυνατό να 
προκύψουν από τη γλωσσική διαφοροποίηση των δύο φύλων είναι δυνατό να προβεί 
σε πολυποίκιλες παρατηρήσεις. Ειδικότερα: 

1. το ανδρικό φύλο φαίνεται να διαθέτει περισσότερη κοινωνική ισχύ από το 
γυναικείο, εφόσον δύναται να εκφράζεται χωρίς αναστολές. Συνεπώς, 

προκαλούνται προβλήµατα ακόµα και σε µικρές καθηµερινές συµπεριφορές, 
δηµιουργώντας εντάσεις.  

                                                        

10
 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 42-44. . Ακολουθεί τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων 

στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
11

 Έκφραση Έκθεση τεύχος Α’, σελ. 30. 
12

 Ένταξη σε επικοινωνιακό πλαίσιο σύµφωνα µε τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων 

στις Α΄, Β΄ Ηµερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, 30-9-2016. 
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2. τίθενται προσκόµµατα στην ουσιαστική επικοινωνία ενώ δηµιουργούνται σχέσεις 
ισχύος. Σε αντιδιαστολή µε τον άνδρα, η γυναίκα, αν συµπεριλάβει στο λόγο της 
βωµολοχίες, ψέγεται και στιγµατίζεται.  

3.  σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις συνέπεια είναι η πατριαρχία. Πρόκειται για ένα 
ολικό σύστηµα εξουσίας των ανδρών, το οποίο οδηγεί στην άµεση αλλά και 
έµµεση καταπίεση των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής τους 
ζωής, µε απότοκο το λεγόµενο το αδύναµο φύλο να καθίσταται ανελεύθερο. 

4. επικρατούν και διαιωνίζονται στερεότυπες συµπεριφορές, οι οποίες, βέβαια, 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τόπο, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη αλλά 
και τη µόρφωση. 

5. τα δύο φύλα απεικονίζονται άνισα, ενώ και η όποια µεταχείριση αυτών από τον 
κοινωνικό περίγυρο είναι έντονη και διαφορετική. Με άλλα λόγια, τα κορίτσια σε 
ορισµένες κοινωνίες δεν απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα συνοµήλικα 
αγόρια. Έτσι, η δηµιουργικότητά τους καταπιέζεται. 

6. εάν η γλωσσική διαφοροποίηση γενικευτεί πέρα από τον συχνά υποκριτικό 
καθωσπρεπισµό, µε τον οποίο µεγαλώνουν οι δεσποινίδες, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αποκλεισµού των γυναικών, οι οποίες ασκούνται να καταπνίγουν τις επιθυµίες 
τους νιώθοντας συστολή. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (προαιρετικά) 

Τα αποτελέσµατα της γλωσσικής διαφοροποίησης των δύο φύλων έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στη µεταξύ τους επικοινωνία. Ωστόσο, η συνδροµή των φορέων 
αγωγής και διαπαιδαγώγησης δύναται να διαφοροποιήσει την αρνητική αυτή 
κατάσταση, εκµηδενίζοντας τη µεταξύ τους απόσταση. 

 
Β’ ζητούµενο: Τρόποι µε τους οποίους οι φορείς αγωγής (οικογένεια, σχολείο, 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, κοινωνία) µπορούν να συµβάλουν, ώστε η 
επικοινωνία µεταξύ των δύο φύλων να καταστεί γόνιµη και ουσιαστική. (σε δύο 
παραγράφους). Ειδικότερα: 

 
Οικογένεια:  

− οφείλει να αποτελεί υγιές γλωσσικό πρότυπο για τα παιδιά ανεξάρτητα από το 
φύλο τους, µε τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου, χωρίς ακυριολεξίες, 
αποτελώντας παράλληλα παράδειγµα προς µίµηση, µέσα από τη µελέτη βιβλίων 
και µέσα από την υγιή γλωσσική συναναστροφή µε τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

− υποχρεούται να µεριµνά, ώστε η επικοινωνία µεταξύ των µελών της να καθίσταται 
εφικτή µέσα από την τήρηση των αρχών του διαλόγου και της επικοινωνίας. 

− Οι γονείς, φροντίζοντας για την όξυνση της κριτικής ικανότητας των παιδιών και 
δίνοντας οι ίδιοι το παράδειγµα αναλαµβάνοντας ισότιµα τη γονεϊκή ευθύνη, είναι 
σηµαντικό να διδάξουν την ισότητα µεταξύ άνδρα και γυναίκας. 
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− είναι πρέπον να εθίσει τα νεαρά µέλη στην έννοια και την αξία του σεβασµού προς 
το συνοµιλητή, στην ειλικρίνεια, την εντιµότητα σε συνδυασµό µε µία 

καλοπροαίρετη διάθεση. 

− εξίσου σηµαντική κρίνεται και η καλλιέργεια της διαλλακτικότητας, καθώς είναι 
σκόπιµο να κατανοεί από µικρή ηλικία την έννοια και τη λειτουργία του διαλόγου. 

 

Μερίδιο ευθύνης, όµως, φέρουν και τα ΜΜΕ, τα οποία: 

− έχουν υποχρέωση ως φορέας αγωγής να συνειδητοποιήσουν τον παιδαγωγικό 
τους ρόλο αλλά και το γεγονός ότι σε κάποιο βαθµό συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
της γλώσσας. Άρα, είναι προαπαιτούµενο να αναβαθµίσουν ποιοτικά το 

περιεχόµενο πολλών εκποµπών αποφεύγοντας τη χρήση καθηµερινού λεξιλογίου, 
βερµπαλισµών αλλά και λαϊκισµών. 

− Ταυτόχρονα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ανασκευαστεί το πρότυπο της 
γυναίκας. Κυρίως οι διαφηµιστές απαιτείται να πάψουν να εστιάζουν στην 
εξωτερική της εµφάνιση, καθώς αυτή η προβολή συνιστά µορφή ρατσισµού.  

 
Σε ό, τι αφορά στο σχολείο κρίνεται σκόπιµη η: 

− αποχή από την τεχνοκρατική εκπαίδευση, η οποία ενδιαφέρεται για την 
προετοιµασία άρτια καταρτισµένων επαγγελµατιών και ουσιαστική µέριµνα για 
την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας βασική «υποχρέωση» της οποίας είναι και η 
γλωσσική καλλιέργεια του ατόµου. 

− ενιαία εκπαιδευτική πολιτική και ουσιαστική προσπάθεια για την εκπόνηση 
προγράµµατος, το οποίο θα θέτει στο επίκεντρο τη γλωσσική καλλιέργεια και 

παιδεία όλων των µαθητών ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή την 
οικονοµική κατάσταση. 

− Αποστασιοποίηση από τη δασκαλοκεντρική εκπαίδευση. Τουναντίον, ο µαθητής 
επιβάλλεται να βρίσκεται στο κέντρο των ενεργειών. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
κρίνεται επίσης ωφέλιµη η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, στοχεύοντας στην 
άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των φύλων. 

 
Η κοινωνία 

− Είναι εσφαλµένο να προωθεί νοοτροπίες που διαχωρίζουν τα δύο φύλα, κάνοντας 
αποδεκτά συγκεκριµένα γλωσσικά πρότυπα από το ένα ή το άλλο φύλο. Έτσι, θα 
αποφευχθεί η υιοθέτηση ρατσιστικών συµπεριφορών. 

− Συνακόλουθα, απαιτείται προσπάθεια για την αποδέσµευση από γλωσσικά 
πρότυπα του παρελθόντος και την απαλλαγή από προλήψεις και προκαταλήψεις. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Άνδρες και γυναίκες, σήµερα, µοιράζονται κοινούς ρόλους. Στην αγορά 
εργασίας και στο πλαίσιο της οικογένειας προφανώς συνεργάζονται. Μαθαίνουν ότι 
είναι ισότιµοι και µοιραία αναπτύσσουν σχέσεις κι αλληλεπιδρούν. Ως εκ τούτου, 

κρίνεται σκόπιµο, να εξαλειφθούν, κατά τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησής τους, 
όποιες αντιλήψεις τους διαχωρίζουν, αλλά κυρίως ενδείκνυται να µάθουν να µιλούν 
την ίδια γλώσσα. 

 

 
 
 

 
 

Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 

 


