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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Η γλώσσα των δύο φύλων

ÈÅ

Η γλωσσική διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο φύλα αρχίζει πριν ακόµη
γεννηθεί το µωρό. Πριν το παιδί γεννηθεί, αρχίζει να λαµβάνει ερεθίσµατα από έναν
κόσµο που δε γνωρίζει, θα συνεχίσει µετά τη γέννηση µε την επικοινωνία, που θα έχει
µε το υποκείµενο που το προσέχει και συνήθως είναι η µητέρα. Η κοινωνική
συµπεριφορά και η απάντηση σε όλα τα ερεθίσµατα, θα έχει ολοκληρωθεί πριν το
µωρό συµπληρώσει ένα χρόνο. Στα πρώτα χρόνια, εναρµονίζεται µε το βιολογικό του
ρυθµό αλλά και το ρυθµό ζωής. Έτσι, τα µικρά απαντούν στα εξωτερικά ερεθίσµατα
µε µονοσύλλαβες λεξούλες και µε εκφράσεις του προσώπου.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικοι µιλούν µε διαφορετικό τρόπο προς τα
αγόρια και τα κορίτσια. Αυτή η διαφορετική αντιµετώπιση εσωτερικεύεται από τα
παιδιά. Την εσωτερίκευση αυτή µπορεί να τη δει κανείς στα παιχνίδια τους,
παρατηρώντας και το γλωσσικό κώδικα που χρησιµοποιούν. Στις περιόδους αυτές,
εδραιώνονται καλά µέσα στα παιδιά και οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των
δύο φύλων, όπως και η σχετική συµπεριφορά. Μέχρι να µπουν στο σχολείο, έχουν
αφοµοιώσει πλήρως τα µοντέλα των δύο φύλων. Είναι χαρακτηριστική η
παρατήρηση, ότι τα αγόρια κυρίως τα καταφέρνουν στα µαθηµατικά και στη
γεωµετρία ενώ τα κορίτσια στη φιλολογία. Τη γλωσσική ικανότητα και την ικανότητα
επικοινωνίας την αποκτάµε βρέφη, µέσα από τη αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον
µας.
Η γλωσσική συµπεριφορά των ανθρώπων συνδέεται µε διάφορες
προδιαγραφές, σύµφωνα µε τον κοινωνικό ρόλο, που καλούνται να αναλάβουν. Στη
γλωσσική συµπεριφορά των γυναικών, λόγου χάρη, βλέπουµε να πραγµατώνεται ήδη
από πολύ νωρίς το πρότυπο του «ωραίου» και «ασθενούς φύλου». Η φράση «σαν
αγοροκόριτσο η µιλιά σου» είναι µία προειδοποίηση για τα κορίτσια, έστω κι αν
ακούγεται µέσα από το γνωστό τραγούδι. Άνδρες και γυναίκες είναι κοινωνικά άνισοι
και η κοινωνία οριοθετεί για αυτούς διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους, αλλά
περιµένει και διαφορετική συµπεριφορά. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει αυτή την
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κοινωνική διαφορά. Οι γυναίκες πρέπει να είναι πιο «σωστές», έστω και γλωσσικά.
Τα taboo µιας κοινωνίας, είναι φόβοι και οι συγκρούσεις της, που η κοινωνία
δύσκολα αντιµετωπίζει. Η σύνδεση µεταξύ της γλώσσας των γυναικών και των taboo
είναι από όλους παραδεκτή. Αυτά, βέβαια, συνδέονται και µε τη γλώσσα των ανδρών.
Οι απαγορεύσεις των taboo και οι έλεγχοι, που ασκούν, έχουν να κάνουν µε την
κοινωνική δοµή και το πολιτιστικό περιβάλλον. Τα taboo µπορούν να έχουν
παντοδύναµη επιρροή στην ανάπτυξη των διαφοροποιηµένων λεξιλογίων των δύο
φύλων. Στους Zulu για παράδειγµα, έχει παρατηρηθεί ότι µία γυναίκα δεν επιτρέπεται
να αναφέρει το όνοµα του πεθερού της ή των αδερφών της κι αν παραβεί το taboo, η
ποινή είναι θάνατος.
Αποστολία Μπέτα - Κείµενο δηµοσιευµένο στο διαδίκτυο,
ελαφρώς διασκευασµένο.
Γλώσσα και φύλο

ÈÅ

Οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας και κυρίως στις
επικοινωνιακές στρατηγικές έχουν µελετηθεί συστηµατικά κυρίως στον
αγγλοσαξωνικό χώρο. Με βάση αυτές τις µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορές
αυτές αφενός παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στα δύο
φύλα και αφετέρου συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισµό των γυναικών. Σύµφωνα
µε την Coates (1993), η χρήση π.χ. υποστηρικτικών εκφράσεων (ναι, µάλιστα, µµ)
από τις γυναίκες παρερµηνεύεται συχνά ως συµφωνία µε τα λεγόµενα του
συνοµιλητή, ενώ η έλλειψη αυτών από τον λόγο των αντρών εκλαµβάνεται ως
έλλειψη προσοχής για τις συνοµιλήτριές τους. Η συχνή χρήση ερωτήσεων και
αιτήσεων από τις γυναίκες ερµηνεύεται από τους συνοµιλητές τους µόνο ως επιθυµία
για περισσότερες πληροφορίες, ενώ στόχος των γυναικών µπορεί να είναι η
εγκαθίδρυση ενός δίαυλου επικοινωνίας. Επίσης, οι γυναίκες συχνά µιλάνε
ταυτόχρονα µε τον συνοµιλητή τους, για να δείξουν τη συµµετοχή και το ενδιαφέρον
τους για το θέµα της συζήτησης, κάτι που οι άντρες θεωρούν διακοπή και αγένεια. Η
µετάβαση από ένα θέµα συζήτησης προς ένα άλλο γίνεται από τις γυναίκες βαθµιαία
και βάσει των προηγούµενων λεγοµένων των συνοµιλητριών τους, αφού έχει
προηγηθεί αρκετός χρόνος συζήτησης για το κάθε θέµα. Οι άντρες, από την άλλη
µεριά, δεν αφιερώνουν παρά λίγο χρόνο στο κάθε θέµα και αλλάζουν θέµατα
γρήγορα, µε συνέπεια οι συνοµιλήτριές τους να νιώθουν ότι δεν ενδιαφέρονται
αρκετά. Οι γυναίκες συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους εµπειρίες και θέµατα, µε
σκοπό να τις µοιραστούν και να αποσπάσουν κάποια διαβεβαίωση ή παρηγοριά, σε
αντίθεση µε τους άντρες που συχνά θεωρούν τις προσωπικές συζητήσεις επικίνδυνες
ή περιττές και, όταν συµµετέχουν σε αυτές αναλαµβάνουν συµβουλευτικό κυρίως
ρόλο. Οι γυναίκες ως ακροάτριες σε µια συνοµιλία υιοθετούν ενεργό ρόλο µε τη
χρήση υποστηρικτικών εκφράσεων, όπως είπαµε παραπάνω, την ενθάρρυνση των
άλλων συνοµιλητών και συνοµιλητριών τους να πάρουν µέρος στη συζήτηση και µε
το να έχουν διαρκή οπτική επαφή µε το άτοµο που έχει τον λόγο.
Ρούλα Τσοκαλίδου www.greek-language.gr.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αντλώντας στοιχεία από τα παραπάνω κείµενα, να αναφέρετε πώς γίνεται
φανερή η υποβάθµιση του γυναικείου φύλου µέσω της γλώσσας (περίπου 100
λέξεις); (µονάδες 15)

Α.2.

«Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικοι µιλούν µε διαφορετικό τρόπο προς τα
αγόρια και τα κορίτσια.». Χρησιµοποιώντας το παραπάνω χωρίο ως θεµατική
περίοδο να αναπτύξετε µια παράγραφο (70- 90 λέξεις). (µονάδες 10)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25
ης
α. Να βρείτε τη δοµή της πρώτης (1 ) παραγράφου του πρώτου κειµένου «Η
γλωσσική διαφοροποίηση… εκφράσεις του προσώπου». (µονάδες 05)
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Α.1.

β. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης (3ης) παραγράφου του πρώτου
κειµένου: «Η γλωσσική συµπεριφορά… έστω και γλωσσικά» και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 05)
Β.2.

«Η συχνή χρήση ερωτήσεων και αιτήσεων από τις γυναίκες ερµηνεύεται από
τους συνοµιλητές τους µόνο ως επιθυµία για περισσότερες πληροφορίες…»
Στο παραπάνω απόσπασµα να µετατρέψετε τη σύνταξη από παθητική σε
ενεργητική. (µονάδες 03)

Β.3.

α. Να αναλύσετε τις ακόλουθες λέξεις στα συνθετικά τους και από το δεύτερο
(2ο) συνθετικό να γράψετε µια νέα σύνθετη λέξη (ουσιαστικό ή επίθετο):
περιµένει, εκλαµβάνεται. (µονάδες 04)
β. Να γράψετε από µια συνώνυµη για καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις:
έλλειψη, βαθµιαία, υιοθετούν, διαρκή. (µονάδες 04)

Γ.

α. Να εντοπίσετε στο δεύτερο κείµενο και να γράψετε δύο (2) εκφράσεις στις
οποίες η γλώσσα χρησιµοποιείται ποιητικά/µεταφορικά. (µονάδες 02)
β. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει η συντάκτρια µε την ποιητική χρήση της
γλώσσας στις φράσεις που εντοπίσατε παραπάνω. (µονάδες 02)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25
«Η γλωσσική διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο φύλα αρχίζει πριν ακόµη
γεννηθεί το µωρό». Σε άρθρο (περίπου 400 λέξεις) για τη διαδικτυακή
εφηµερίδα του σχολείου, αναλάβατε να εκφράσετε τις απόψεις σας.
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Β.4.

α. Ποια είναι τα αποτελέσµατα της διαφοροποίησης της γλώσσας των δύο
φύλων στη διαµόρφωση των µεταξύ τους σχέσεων;
β. Με ποιους τρόπους οι φορείς αγωγής µπορούν να συµβάλουν, ώστε η
επικοινωνία µεταξύ των δύο φύλων να καταστεί γόνιµη και ουσιαστική;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 50
Σας ευχόµαστε επιτυχία!!
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