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ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Πόσο ισχυρό είναι το «ισχυρό φύλο» σήμερα;

Γιατί οι άντρες, αν και ελέγχουν τη διακυβέρνηση, τη βιομηχανία και το νομικό σύστημα
μιας  χώρας,  κατέχουν  το  υψηλότερο  ποσοστό  στην εγκληματικότητα;  Γιατί  το  αντρικό  φύλο
ξεπερνά κατά πολύ το γυναικείο  σε ποσοστό κοινωνικά αποτυχημένων,  αν και  οι μισθοί  που
εισπράττουν οι άντρες είναι κατά 25% υψηλότεροι από εκείνους των γυναικών; Αν οι άντρες είναι
εκείνοι που ελέγχουν την κοινωνία μας, γιατί οι φυλακές είναι γεμάτες από αυτούς κυρίως; Γιατί
οι άντρες αυτοκτονούν συχνότερα από τις γυναίκες;  Φαίνεται  πως το αντρικό φύλο θεωρείται
ισχυρό, αλλά η άλλη πλευρά της δύναμης αυτής είναι η αποτυχία και, όπως συμβαίνει σε κάθε
ανταγωνιστικό σύστημα, σε κάθε επιτυχημένο αντιστοιχούν πολλοί αποτυχημένοι.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την ανεργία. Το πρόβλημα αυτό δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις
στους άντρες και στις γυναίκες. Οι γυναίκες μπορεί να υποφέρουν κάτω από το βάρος της, αλλά
δε θα στραφούν εναντίον της κοινωνίας κατηγορώντας την ότι δεν αναγνωρίζει την αξία τους.
Αυτό  συμβαίνει  επειδή  ανατράφηκαν  για  να  είναι  υπομονετικές  και  παθητικές;  Αμφιβάλλω.
Οφείλεται στο ότι οι γυναίκες δεν πιστεύουν πως χρειάζεται να διαθέτουν οικονομική δύναμη
προκειμένου  να  θεωρούν  τον  εαυτό  τους  χρήσιμο  και  ολοκληρωμένο.  Ιδιαίτερα,  ένα  κορίτσι
διαπαιδαγωγείται   με  την  αντίληψη  ότι  σημασία  έχουν  οι  ανθρώπινες  σχέσεις  και  κυρίως  η
μητρότητα. Ένα αγόρι, αντίθετα, μαθαίνει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις εξαρτώνται από τη δύναμη
και το χρήμα. «Ο πατέρας υπάρχει για να φέρνει χρήματα στο σπίτι, ενώ οι γυναίκες είναι για να
φροντίζουν τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να φροντίζω τα παιδιά μου, όταν θα μεγαλώσω, γιατί αλλιώς
θα αισθάνομαι μόνος μου, αφού ολόκληρη η οικογένειά μου θα περνάει όμορφα στο σπίτι, ενώ
εγώ θα πρέπει να φεύγω για τη δουλειά» ισχυρίζεται ένας εννιάχρονος από το Λονδίνο. Αυτό το
παιδί έχει ήδη νιώσει άγχος για το ρόλο που πρέπει να παίξει στο μέλλον. 

Παλαιότερα,  η  κοινωνία  προστάτευε  τα  αγόρια  σε  κάποιο  βαθμό  από  τις  συνέπειες  της
αποτυχίας με το μύθο ότι τα αγόρια είναι εξυπνότερα από τα κορίτσια.  Τα αγόρια έπρεπε vα
ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά δεν είχαν vα ανταγωνίζονται και τα κορίτσια. Κάθε φύλο ήταν
προορισμένο για διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικό τρόπο ζωής. Τώρα πλέον τα αγόρια δεν
ανταγωνίζονται  μόνο τα άλλα αγόρια για την κοινωνική επιτυχία  και  για μια καλή θέση στο
σύνολο αλλά ανταγωνίζονται και τα κορίτσια. 

Το  να  είσαι  αγόρι  δε  σημαίνει  ότι  αυτόματα  θα  κατακτήσεις  την  οικονομική  σου
ανεξαρτησία. Για παράδειγμα οι αλλαγές στην εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες πρόσφεραν
νέες  ευκαιρίες  σε  όλα  τα  παιδιά.  Μεγαλύτερο  ποσοστό  παιδιών  από  την  εργατική  τάξη
ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους με επιτυχία, αλλά τα κορίτσια είναι εκείνα που προοδεύουν
πολύ πιο γρήγορα. Το 1987 ένα υψηλό ποσοστό κοριτσιών (κατά 17,9 υψηλότερο από το 1967)
είχε πετύχει άριστους βαθμούς στις εξετάσεις του λυκείου.  Το ποσοστό αυτό ήταν κατά 6,6%
καλύτερο από αυτό των αγοριών. Τα αγόρια τα πηγαίνουν καλύτερα στα μαθηματικά, αλλά η
διαφορά με τα κορίτσια περιορίζεται πολύ γρήγορα. 

Αυτό που μένει για τους άντρες είναι ο αποκλεισμός, η αποτυχία, η περιθωριοποίηση. Αν
ένας άντρας δεν καταφέρει να κερδίζει αρκετά χρήματα, αποκλείεται από την παρέα των άλλων,
ακόμη και  από την οικογένεια.  Η αδυναμία του να ανταποκριθεί  στο ρόλο του «κουβαλητή»
μπορεί  vα  τον  οδηγήσει  στη  βίαιη  συμπεριφορά  ή  και  στην  αυτοκαταστροφή.  Πολλοί  είναι
εκείνοι  που στρέφονται  κατά  της  κοινωνίας  και  της  εξουσίας.  Τέτοια  συμπεριφορά  είναι  πιο
πιθανό να ακολουθήσουν οι νεότεροι άνδρες που διαπιστώνουν γρήγορα πως η κοινωνία δεν τους
εξασφαλίζει έναν τομέα στον οποίο να μπορούν να διοχετεύσουν το δυναμισμό τους. Αυτοί οι
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νέοι δεν είναι «απροσάρμοστοι». Αντίθετα, κατά έναν τρόπο προσαρμόζονται πολύ καλά! Έχουν
μάθει ότι οι άντρες πρέπει να έχουν δύναμη και επειδή το σύστημα δεν τους επιτρέπει να έχουν
αυτή  τη  δύναμη,  δημιουργούν  έναν  καινούριο  δικό  τους  κόσμο  στον  οποίο  είναι  οι  μόνοι
κυρίαρχοι.

Αποσπάσματα από το βιβλίο της Άντζελα Φίλιπς «The trouble with boys» 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Γράφημα 1

Γράφημα 2

  Πηγή: tanea.gr
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Ο Τόλης Νικηφόρου έχει συγγράψει ποιήματα, διηγήματα και παραμύθια. Ποιήματά του έχουν 
μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. 

«Γυναίκα»

κάθε μικρή σου υποταγή
μειώνει τη δική μου ελευθερία
εμένα ταπεινώνει
κάθε χαμένο σου δικαίωμα
πληγώνει τη δική μου αξιοπρέπεια
κάθε παραπανίσιο σου φορτίο
έχει σε μένα ρίζες προγονικές
κάθε σε βάρος σου αδικία
είναι μια στυγερή κλοπή
απ’ το παγκάρι της δικής μου εκκλησίας
κι όταν εσύ λιποψυχείς
εγώ είμαι ο αληθινός προδότης
στέκεσαι δίπλα μου
στο σπίτι, στη δουλειά ή στο οδόφραγμα
με τα ίδια μάτια
ελεύθερα ατενίζουμε τον ήλιο
περήφανοι
ασυμβίβαστοι
ωραίοι μέσα στο τόσα ελαττώματά μας
εμείς που η φύση έταξε σε σάρκα μία

Από τη συλλογή «Το μαγικό χαλί» (1980)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά (60-70 λέξεις) τις τρεις πρώτες παραγράφους του Κειμένου 1
(« Γιατί οι άντρες…αλλά ανταγωνίζονται και τα κορίτσια»).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το Κείμενο 1 τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να
τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα.

α. Το πρόβλημα της ανεργίας δεν έχει τις ίδιες αρνητικές συνέπειες και στα δύο φύλα λόγω της
ανατροφής τους στην παιδική ηλικία. 
β. Οι γυναίκες αδιαφορούν για το πρόβλημα της ανεργίας, γιατί έχουν μεγαλώσει με διαφορετικές
αντιλήψεις σε σχέση με τους άντρες.
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γ. Η εκπαίδευση είναι αυτή που κατάφερε να κάνει τα αγόρια, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να
ξεχωρίσουν έναντι των κοριτσιών στον επαγγελματικό τομέα.
δ. Η αποδοχή του άντρα από την οικογένεια έχει να κάνει με το μορφωτικό του επίπεδο.
ε.  Η  οικονομική  δυσχέρεια  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  παραβατική  και  έκνομη  συμπεριφορά  από
ορισμένους άνδρες.

Μονάδες 10

Β2. Τι συμπεραίνετε με βάση τα στοιχεία των γραφημάτων 1 και 2 (Κείμενο 2) σχετικά με τη βία
που υφίστανται οι γυναίκες;  Ποιες απόψεις της συγγραφέως του Κειμένου 1 επιβεβαιώνονται από
τις πληροφορίες των γραφημάτων του Κειμένου 2; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-70
λέξεων.

Μονάδες 15

Β3.α.  Να εξετάσετε  τη  σκοπιμότητα των  ερωτημάτων  στην πρώτη παράγραφο του  Κειμένου  1
(«Γιατί οι άντρες…συχνότερα από τις γυναίκες;») ως προς την οργάνωση του κειμένου και ως προς
την αντίδραση του αναγνώστη.

 Μονάδες 6

β.  «Ο πατέρας υπάρχει για να φέρνει χρήματα στο σπίτι, ενώ οι γυναίκες είναι για να φροντίζουν τα
παιδιά. Εγώ θα ήθελα να φροντίζω τα παιδιά μου, όταν θα μεγαλώσω, γιατί αλλιώς θα αισθάνομαι
μόνος μου, αφού ολόκληρη η οικογένειά μου θα περνάει όμορφα στο σπίτι,  ενώ εγώ θα πρέπει να
φεύγω για τη δουλειά»: Nα μεταφέρετε στον πλάγιο λόγο το παραπάνω απόσπασμα εξαρτημένο από
τη φράση «Ένα παιδί από το Λονδίνο ισχυρίζεται». Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στο λόγο ως προς το
επικοινωνιακό αποτέλεσμα και το ύφος; 

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Να εντοπίσετε το βασικό θέμα του ποιήματος «Γυναίκα» του Τόλη Νικηφόρου (Κείμενο 3). Να το
παρουσιάσετε αξιοποιώντας τρεις κειμενικούς δείκτες. Ποια είναι η δική σας άποψη απέναντι στη
θέση που παίρνει το ποιητικό υποκείμενο; (150-200 λέξεις)

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Δ
Αξιοποιώντας δημιουργικά τα Κείμενα 1 και 2, να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το ποια
είναι τα φαινόμενα που αποδεικνύουν, ακόμα και σήμερα, την ύπαρξη έμφυλων στερεοτύπων και
πώς μπορεί το σχολείο να συνδράμει στην καταπολέμηση αυτών των στερεοτυπικών αντιλήψεων. Το
κείμενό σας να έχει τη μορφή προσχεδιασμένης ομιλίας (350-400 λέξεων) την οποία θα εκφωνήσετε
στη Βουλή των Εφήβων.

 Μονάδες 30
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