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                             ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ΄λυκείου 

 ΚΕΙΜΕΝΟ

          Τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότητες με φύλο

Συχνά υποστηρίζεται ότι η κατάργηση της τεχνολογίας, αργά ή 
γρήγορα, θα οδηγήσει στην κατάργηση της διάκρισης των εργασιών σε 
«γυναικείες» και «αντρικές». Τα νέα αυτόματα μηχανήματα παραγωγής, 
που κινούνται ηλεκτρονικά, δεν απαιτούν μυϊκή δύναμη από τους 
εργαζόμενους, οι σκληρές χειρωνακτικές δουλειές τείνουν να εκλείψουν, 
τα τυποποιημένα πλέον καθήκοντα μπορούν να εκτελεσθούν το ίδιο 
καλά και από τα δύο φύλα.Παρ’ όλα αυτά όμως, η απανταχού εισαγωγή 
στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται από γυναίκες, ενώ ο 
σχεδιασμός του τεχνολογικού εξοπλισμού και η ανάλυση των 
πληροφορικών συστημάτων γίνεται από άντρες.

Η κατάταξη των εργασιών σε «ειδικότητες» και «επαγγέλματα» που 
απολαμβάνουν διαφορετικό κοινωνικό κύρος και απολαβές και γίνονται 
με διαφορετικές συνθήκες και όρους εργασίας, στην πράξη εξυπηρετεί 
την κατάταξη των ανθρώπων σε κοινωνικές ομάδες με διαφορετική θέση 
στην κοινωνική ιεραρχία. Η προνομιακή σχέση των ανδρών με την 
τεχνολογία δεν είναι μια φυσική σχέση (που στηρίζεται σε κάποιες 
βιολογικές ιδιαίτερες ικανότητες) αλλά μια σχέση κοινωνική, που 
αναπτύχθηκε έτσι ώστε να παγιώσει έναν καταμερισμό εργασίας, που 
θέτει την εργασία των γυναικών στη διάθεση και τον άμεσο έλεγχο των 
ανδρών. 

Σχεδόν όλες οι πρόσφατες σχετικές έρευνες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι οι εκάστοτε νέες τεχνολογίες σχεδιάζονται από άνδρες. 
Άνδρες είναι χειριστές των νέων μηχανημάτων και εφαρμογών (π.χ. 
υφαντικές μηχανές στην κλωστοϋφαντουργία, γραφομηχανή στο γραφείο
κτλ.) για όσο διάστημα η εργασία αυτή περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό 
θέσεων εργασίας, απαιτεί περίπλοκους χειρισμούς και βρίσκεται ψηλά 
στην ιεραρχία. Στη συνέχεια, όταν η εφαρμογή της τεχνολογίας 
απλοποιείται και μαζικοποιείται, ο χειρισμός περιέρχεται στις γυναίκες, 
ενώ ο έλεγχος της λειτουργίας και ο σχεδιασμός της εξέλιξής της 
παραμένει στον έλεγχο των ανδρών.

Η διαδικασία ταύτισης των ανδρών με τις τεχνικές γνώσεις και 
επιδεξιότητες ενισχύεται και νομιμοποιείται και από την ιδεολογία του 
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φύλου, που συνδέει την αρρενωπότητα με τη μηχανή, τη μυϊκή δύναμη, τη
δύσκολη και βρώμικη δουλειά, τη σύνθετη κατασκευή, τη σταθερή 
παρουσία σε ένα συγκεκριμένο χώρο και για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, τη συγκέντρωση της προσοχής σε ένα αντικείμενο, την 
αναλυτική και ορθολογιστική σκέψη. Σύμφωνα με αυτή την ιδεολογία, οι 
γυναίκες αδυνατούν να γίνουν σωστές τεχνικοί, γιατί είναι σωματικά και 
ψυχικά εύθραυστες, δεν αντέχουν στις σκληρές συνθήκες δουλειάς που 
επιβάλλει η μηχανή. Είναι αφηρημένες, ελάχιστα υπεύθυνες, δεν 
καταλαβαίνουν τους περίπλοκους μηχανισμούς και διασπούν την 
προσοχή τους σε άλλες δραστηριότητες.

Διασκευασμένο κέιμενο από τον τύπο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.
(25 μονάδες)

Α.2. Να ελέγξετε την ορθότητα ή μη των παρακάτων προτάσεων 
(ΣΩΣΤΟ- ΛΑΘΟΣ)

 Η προνομιακή σχέση των ανδρών με την τεχνολογία είναι μια 
φυσική σχέση .

 Σύμφωνα με έρευνες όλες οι νέες τεχνολογίες σχεδιάζονται μόνο 
από γυναίκες.

 Σύμφωνα με την ιδεολογία του φύλου και οι γυναίκες μπορούν να 
γίνουν άριστοι τεχνικοί.

 Η ιδεολογία του φύλου δεν αναγνωρίζει ίδιες ικανότητες σε 
γυναίκες και άνδρες.

 Οι άνδρες είναι αφηρημένοι και ελάχιστα υπεύθυνοι.
(10 μονάδες)
                                                                                              
Β.1. Ποιον τρόπο πειθούς αξιοποιεί ο αρθρογράφος στην τρίτη 
παράγραφο και με ποιο μέσο ή μέσα το επιτυγχάνει;
(8 μονάδες)

Β.2. α. Να βρείτε τα συνώνυμα των λέξεων: κατάργηση,καθήκοντα, 
απολαβές ,  σύνθετη, καταλαβαίνουν.
       β. Να φτιάξετε προτάσεις με τις συνώνυμες λέξεις.
(5 μονάδες)
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Β.3. Να βρείτε δύο φράσεις ή προτάσεις που ο αρθρογράφος κάνει 
συνυποδηλωτική (μεταφορική) χρήση της γλώσσας.
(4 μονάδες)

Β.4. Η διαδικασία ταύτισης των ανδρών με τις τεχνικές γνώσεις και 
επιδεξιότητες ενισχύεται και νομιμοποιείται και από την ιδεολογία του 
φύλου: Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική/ παθητική) 
και να την μετατρέψετε στο αντίθετο.
(8 μονάδες)

Γ. Γράψτε ένα κείμενο 500 λέξεων  για το περιοδικό του σχολείου σας που 
θα τεκμηριώνει την άποψη σας σχετικά με τη θέση και το ρόλο των δύο 
φύλων στην αγορά εργασίας.

(40 μονάδες)
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