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Μαρία Κάππου 

 

Β 

Παραδείγματα απαντήσεωναναφορικά  

με την παράγραφο 
                                                                         

        την πειθώ/πειστικότητα και τροπικότητα 
 

 

 
Τι πρέπει να γνωρίζεις 

 
Οδηγίες /διευκρινίσεις ΙΕΠ Για το δεύτερο θέμα διευκρινίζονται τα εξής 

 
 
Δε δίνονται ερωτήματα που στηρίζονται σε μεταγλωσσικούς όρους ή ζητούν την 

αναπαραγωγή τους (π.χ. τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, χαρακτηρισμοί συλλογισμών ως 
προς τη μορφή ή τη συλλογιστική πορεία, χαρακτηριστικά κειμενικού είδους, τροπικότητα, 
ονοματοποίηση κ.ά). Αυτό δε σημαίνει ότι δε διδάσκονται οι μεταγλωσσικοί όροι, όπως και 

βασικές λεξικογραμματικές γνώσεις, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες ήδη γνωρίζουν 

από προηγούμενες τάξεις και τις αξιοποιούν με σκοπό αφενός να διαβάζουν (κατανοούν, 

ερμηνεύουν, κρίνουν) και αφετέρου να παράγουν αποτελεσματικά κείμενα.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρήσιμο είναι να εξοικειωθούν με τις γνώσεις που περιέχονται 

στο γλωσσάρι, να τις χρησιμοποιούν λειτουργικά ως εργαλεία ανάλυσης των κειμένων, 

προκειμένου να αντιλαμβάνονται τον ρόλο που έχουν στη διαμόρφωση του νοήματος. Υπ’ 

αυτή την έννοια οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αξιοποιούν Ϗ δυνητικά και όχι 

αποκλειστικά - τους μεταγλωσσικούς όρους που τους/τις βοηθούν στη σαφέστερη 

διατύπωση της απάντησής τους.  

 Για παράδειγμα στην ερώτηση: «Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι ο συγγραφέας επιχειρεί να 
πείσει ή να επηρεάσει τους αναγνώστες του;», δεν απαιτείται οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

αναφερθούν ονομαστικά μόνο στους τρόπους και τα μέσα πειθούς (ανακαλώντας μόνο 

τυπικά τη σχετική ορολογία), αλλά να αποδείξουν πώς ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

 -επιχειρήματα,  

-στατιστικές, μελέτες,  

-παραδείγματα,  

-απόψεις ειδικών, 

 -περιγραφή και αφήγηση γεγονότων  

-ή/και κατάλληλες γλωσσικές επιλογές,  

προκειμένου να πληροφορήσει/ να συγκινήσει/ να προβληματίσει/ να διαμαρτυρηθεί κ.ά., 

αντλώντας στοιχεία και παραπέμποντας στο κείμενο.  
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Για να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις αξιοποιώ τη διδασκόμενη 
θεωρία αναφορικά με την οργάνωση της παραγράφου, την 
πειθώ/επιχειρηματολογία και τις εκφράσεις τροπικότητας 

 

Διδάσκομαι  
 

Σκοπός 
να απαντώ σε σχετικές ερωτήσεις 

Α. την οργάνωση παραγράφου 
1. Ορισμός  
2. Διαίρεση  

3. Σύγκριση Ϗ αντίθεση  
4. Αναλογία 
5. Παραδείγματα 
6. Αίτιο-αιτιατό 
7. Αιτιολόγηση 
8. Συνδυασμός μεθόδων 
Β . τους τρόπους  και τα  μέσα πειθούς  
1.Επίκληση στη λογική 

Επιχειρήματα 
-του γιατί 
-του πώς 
-του σκοπού 
-του αποτελέσματος 
Τεκμήρια 
-παραδείγματα 
-στατιστικά στοιχεία 
-πορίσματα ερευνών 
-εμπειρικές αλήθειες 
-επικαιρικά γεγονότα 
-εποπτείες των αισθήσεων 
-ιστορικά γεγονότα 
Αυθεντίες 
-παραθέματα 
-αποφθέγματα 
-ρητά 
-γνωμικά 
-παροιμίες 

3.Επίκληση στο συναίσθημα 
-περιγραφή 
-αφήγηση 
-χιούμορ 
- ειρωνεία 
- συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις 
- ρητορικά ερωτήματα 
- μεταφορικός εικονοπλαστικός λόγος 

Γ. τις εκφράσεις τροπικότητας  
 α. Επιστημική 
1. Βεβαιότητα 
2. Δυνατότητα 
3. Πιθανότητα 
4. Υπόθεση 
β. Δεοντική 
1. Υποχρέωση 
2. Πρόθεση 
3. Επιθυμία 
4. Ευχή 

 
 

Α 
 

Σχετικά με την πρόθεση του συγγραφέα και την 
οργάνωση της παραγράφου 

 
 

 
Β 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με την οργάνωση της 
επιχειρηματολογίας 

 
Σχετικά με την πειστικότητα της 

επιχειρηματολογίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ 

 
 
 

Σχετικά με το βαθμό  βεβαιότητας ή 
αναγκαιότητας με τον οποίο  οι συγγραφείς 

διατυπώνουν τους ισχυρισμούς τους 
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Η θεωρία στην πράξη- προσυγγραφικό στάδιο 
 

Κείμενο: «Τα στερεότυπα ακολουθούν τους σημερινούς Μπίλι Έλιοτ» 
 
 
Η ταινία Billy Elliot (γνωστή στην Ελλάδα ως Γεννημένος Χορευτής) είναι βρετανική δραματική 
κομεντί παραγωγής 2000 σε σκηνοθεσία Στίβεν Ντάλντρι. Τοποθετημένο στην Αγγλία του 1980, η 
ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 11χρονου αγοριού και την προσπάθειά του να γίνει χορευτής. 
 

 Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Πρόκειται για άρθρο στην κατηγορία Πολιτισμός (Χορός) της 
εφημερίδας Η Καθημερινή που δημοσιεύεται τόσο στην 
έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοσή της. Αφορμή για το 
άρθρο είναι η κυκλοφορία (07/11/2017) των 
απομνημονευμάτων του Ντέιβιντ Χάλμπεργκ, πρώτου 
χορευτή του American Ballet Theater και των Μπολσόι. Το 
άρθρο προσφέρεται για την ανάπτυξη προβληματισμού σε 
σχέση με την επιβίωση στερεοτύπων ως προς τα 
χαρακτηριστικά της ταυτότητας του φύλου. 

 
Διαβάζω και κατανοώ το κείμενο-υπογραμμίζω τις κύριες 

πληροφορίες 
 

Αναγνωρίζω την οργάνωση 
των παραγρκαι τα μέσα 

πειθούς 
[1] Εκατοντάδες επαγγελματίες του χορού έσπευσαν να 
εξομολογηθούν  τις τραυματικές εμπειρίες τους στον Σκοτ 
Γκόρμλεϊ  όταν, αντλώντας  έμπνευση από την περίπτωση 
του γιου του,  αποφάσισε να γυρίσει το ντοκιμαντέρ 
«Danseur». Από τον Νουρέγεφ ως τον Ιβάν Βασίλιεφ, μερικά 
από τα μεγαλύτερα αστέρια του κλασικού χορού είναι 
άντρες, ενώ εξίσου ανδροκρατούμενες είναι οι θέσεις των 
καλλιτεχνικών διευθυντών στα μεγαλύτερα μπαλέτα του 
κόσμου. Τι  παράξενο λοιπόν  που τα αγόρια  εξακολουθούν  
να αντιμετωπίζουν  τα πειράγματα ή τον εμπαιγμό των 
συνομηλίκων τους, για να μην αναφέρουμε τις 
προκαταλήψεις των οικογενειών τους εάν τολμήσουν να 
εκφράσουν την επιθυμία να ασχοληθούν με τον χορό; 

Μαρτυρίες 
Εκατοντάδες επαγγελματίες του 
χορού τραυματικές 
εμπειρίεςντοκυμαντέρ 
Αλήθεια 
τα μεγαλύτερα αστέρια του 
χορού και οι καλλιτεχνικοί 
διευθυντές είναι άντρες 
Θέση/ισχυρισμός 
Τα αγόρια που ασχολούνται με 
τον χορό αντιμετωπίζουν τις 
προκαταλήψεις των οικογενειών 
τους και τον εμπαιγμό των 
συνομηλίκων 
 

  [2]  Στα απομνημονεύματά του,  που αναμένονται τον 
Νοέμβριο, ο Ντέιβιντ Χάλμπεργκ, πρώτος χορευτής του 
American Ballet Theater και των Μπολσόι, μιλάει με ωμή 
ειλικρίνεια για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και τον 
εκφοβισμό που υφίστατο σχεδόν καθημερινά στο σχολείο. 
Οι συμμαθητές του συνήθιζαν να τον αποκαλούν «αδελφή» 
και «κορίτσι», ενώ μια μέρα άδειασαν πάνω του ένα 
ολόκληρο μπουκάλι γυναικείο άρωμα. 

Μαρτυρία:  
Στα απομνημονεύματα ο 
πρώτος χορευτής του 
American Ballet και των 
Μπολσόι  
 
εκφοβισμός στο σχολείο 
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[3]  Μερικές δεκαετίες αργότερα, φαίνεται ότι κυριαρχούν οι 
στερεοτυπικές αντιλήψεις: Το 93% των έφηβων χορευτών 
που συμμετείχαν σε έρευνα του Wayne State University στο 
Ντιτρόιτ παραδέχτηκε ότι οι συμμαθητές τους τούς 
περιγελούσαν, ενώ το 68% είχε πέσει θύμα λεκτικής ή 
σωματικής παρενόχλησης. Εκατοντάδες επαγγελματίες του 
χορού έσπευσαν να εξομολογηθούν τις τραυματικές 
εμπειρίες τους στον κινηματογραφιστή Σκοτ Γκόρμλεϊ όταν, 
αντλώντας έμπνευση από την περίπτωση του γιου του 
, αποφάσισε να γυρίσει το ντοκιμαντέρ «Danseur» με θέμα 
τις διακρίσεις που υφίστανται οι άντρες χορευτές στη 
σύγχρονη Αμερική. Πολλοί εξ αυτών δεν είχαν να 
αντιμετωπίσουν μόνο την εχθρότητα των συμμαθητών τους, 
αλλά και τις πιέσεις των γονέων τους. Παρά την επιτυχία του 
«Μπίλι Έλιοτ», η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στη 
Βρετανία, όπου πριν από μερικά χρόνια ένα εντεκάχρονο 
αγόρι ξυλοκοπήθηκε τόσο βίαια που χρειάστηκε να 
υποβληθεί σε επέμβαση στο πόδι. 

΄Αποψη/ισχυρισμός 
Τεκμήριο: έρευνα του Wayne 
State University-έφηβοι 
χορευτές- 
λεκτική ή σωματική 
παρενόχληση 
Τεκμήριο-Μαρτυρίες 
εκατοντάδες χορευτές 
τραυματικές εμπειρίεςστον 
Σκοτ Γκορμλεϊ  
στην Αμερική 
 
και πιέσεις των γονέων 
 
 
Τεκμήριο-περιστατικό 
εντεκάχρονο αγόρι 
ξυλοκοπήθηκε στη Βρετανία 
 

  [4] Για την κατάσταση στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
αριθμητικά δεδομένα, όμως μια βόλτα στην πιο κοντινή 
σχολή αρκεί για να επιβεβαιώσει το γεγονός πως ο χορός (με 
εξαίρεση τα είδη που θεωρούνται επαρκώς «αρρενωπά», 
όπως το breakdancing) παραμένει κατεξοχήν κοριτσίστικη 
δραστηριότητα. «Αν και τα πράγματα είναι καλύτερα απ’ ό,τι 
παλαιότερα, όταν το να ασχοληθεί ένα αγόρι με τον χορό 
ήταν σχεδόν απαγορευτικό, οι κοινωνικές νόρμες 
εξακολουθούν να ορίζουν ποιες δραστηριότητες είναι 
αποδεκτές για το κάθε φύλο», λέει στην «Κ» η ψυχολόγος και 
ομαδική αναλύτρια Χαρά Χαριτάκη. Παρότι εργάζεται εδώ 
και πολλά χρόνια τόσο με παιδιά όσο και με γονείς, η ίδια 
δεν έχει έρθει ποτέ αντιμέτωπη με ανάλογη περίπτωση, 
γεγονός που κατά την άποψή της οφείλεται απλούστατα στο 
ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από πολύ νωρίς: οι οικογένειες 
ωθούν ή πιέζουν  τα παιδιά τους,  και ιδιαίτερα τα αγόρια, να 
ακολουθήσουν  τις «κατάλληλες» δραστηριότητες από  τα 
πρώτα χρόνια της ζωής τους, αποφεύγοντας να τα εκθέσουν 
σε κάτι διαφορετικό. «Στην Ελλάδα παραμένει εν πολλοίς 
απαγορευμένο για έναν άντρα ή ένα αγόρι να αναπτύξει τη 
θηλυκή πλευρά του, δηλαδή τα χαρακτηριστικά και τις 
συμπεριφορές που ταυτίζουμε με τις γυναίκες», συνεχίζει η 
κ. Χαριτάκη. «Αρκετές φορές οι γονείς  εκφράζουν  την  
ανησυχία ότι ο γιος τους προτιμά να παίζει, για παράδειγμα, 
με κούκλες, ενώ έχουν λιγότερο άγχος για τις κόρες τους, και 
εκεί φαίνεται η καταπίεση που δέχονται τα αγόρια. Έχω την 
αίσθηση πως ο χορός  τους τρομάζει περισσότερο  από  τη 
μουσική  ή  τις τέχνες, επειδή είναι σωματική δραστηριότητα. 
Νομίζω πάντως ότι αν κάποιος τους εξηγήσει, είναι δυνατόν 
να διαχειριστούν τις ανασφάλειές τους». 

Στην Ελλάδα- 
Εποπτείες των αισθήσεων 
χορός κοριτσίστική 
δραστηριότητα 
 
 
Τεκμήριο -Γνώμη ψυχολόγου 
Χαρά Χαριτάκη-ότι ανάλογες 

περιπηώζεις.  

 

 

 

Μαρτυρία-ψυχολόγου 

Επειδή οι οικογένειες 

ωθούν ηα αγόρια ζε άλλες 

δραζηηριόηηηες 

 

 

 

Μαρτυρία ψυχολόγου 

Γονείς ανηζστούν όηαν ηα 

αγόρια παίζοσν με κούκλες, 

ο τορός ηοσς ηρομάζει 

περιζζόηερο από άλλες 

ηέτνες επειδή είναι 

ζωμαηική δραζηηριόηηηα 

(γνώμη) 

 

 

   [5] Φαίνεται ότι στη χώρα μας μόνο τα αγόρια που 
πραγματικά έχουν  πάθος για τον χορό βρίσκουν τη δύναμη 
να κυνηγήσουν το όνειρό τους, και η ειρωνεία είναι πως 
αυτά τα θαρραλέα, «δοσμένα» παιδιά έρχονται αντιμέτωπα 
με κάθε είδους δοκιμασίες. Εκεί, ο ρόλος του γονέα είναι να 
στηρίξει το παιδί του, υπενθυμίζοντάς του πως δεν 
υπάρχουν αμιγώς αντρικές ή γυναικείες μορφές έκφρασης, 
και φυσικά να παρέμβει στην περίπτωση λεκτικής ή 

Γνώμη αρθρογράφου 
-Στη χώρα τα λίγα αγόρια έχουν 
το θάρρος κυνηγήσουν το 
όνειρό τους καιαντιμετωπίζουν 
δοκιμασίες 
-οι γονείς πρέπει να 
υποστηρίζουν την επιλογή των 
παιδιών τους και να τα 
προστατεύουν 
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σωματικής κακοποίησης. Ταυτόχρονα, είναι χρήσιμο να 
διδάσκουμε στα παιδιά μας την αξία τις προσαρμογής. «Είναι 
μια λεπτή ισορροπία», υπογραμμίζει η κ. Χαριτάκη. «Είναι 
σημαντικό να μην υπακούμε τυφλά στα κοινωνικά πρότυπα, 
αλλά και να γνωρίζουμε πως ζούμε σε μια κοινωνία όπου 
υπάρχουν πρότυπα, και είναι ταλαιπωρία να βρίσκεσαι 
συνέχεια απέναντί τους», καταλήγει. [...] 
Σανούδου, Χ. (14.10.2017). ≪Τα στερεότυπα ακολουθούν τους 
σημερινούς Μπίλι Έλιοτ≫. 

 
Γνώμη της ψυχολόγου 
όχι τυφλή υπακοή στα 
κοινωνικά πρότυπα 
αλλά και επίγνωση ότι 
ταλαιπωρούνται όσοι 
διαφοροποιούνται 

 
 

Β1.Πρόθεση του/της συγγραφέα και οργάνωση της παραγράφου 

 
Ερώτηση 1η: 
 
 Ποια νομίζετε ότι είναι η πρόθεση της συγγραφέα στην 3η παράγραφο του κειμένου; Πώς ο 
τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αναπτύξει την παράγραφο υπηρετεί την πρόθεση αυτή; 
 

Απάντηση 

Η συγγραφέας επιδιώκει να πείσει ότι και σήμερα σε πολλές περιοχές κυριαρχούν 

στερεοτυπικές αντιλήψεις  που οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος των αντρών χορευτών. Για 

να πετύχει αυτό η συγγραφέας οργανώνει την παράγραφό της με αιτιολόγηση και 

παραδείγματα. Συγκεκριμένα, αιτιολογεί τον ισχυρισμό της με τεκμήρια- αποτελέσματα 

έρευνας ( Στην Αμερική,το 93% των έφηβων χορευτών …ή σωματικής παρενόχλησης.). Στη 

συνέχεια προσθέτει και παραδείγματα των επαγγελματιών του χορού που εξομολογήθηκαν 

την κακοποίηση που έχουν υποστεί στον κινηματογραφιστή Σκοτ Γκόρμλεϊ, και τον 

ξυλοδαρμό ενός 11χρονου παιδιού και  στη Βρετανία, παρά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας 

Billy Elliot. 

 

 
Β2. Ερώτηση για την οργάνωση του επιχειρήματος 

Ερώτηση: Να παρουσιάσεις την οργάνωση του επιχειρήματος στην 4η παράγραφο του 
κειμένου. 

Απάντηση 

Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η προκατάληψη για τα αγόρια που θέλουν να ασχοληθούν με 

τον κλασικό χορό είναι ισχυρή και στη χώρα μας.  Στηρίζει τον ισχυρισμό της αυτό αρχικά με 

μία εποπτεία των αισθήσεων (Για την κατάσταση στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αριθμητικά 

δεδομένα, όμως μια βόλτα στην πιο κοντινή σχολή αρκεί για να επιβεβαιώσει το γεγονός πως 
ο χορός (με εξαίρεση τα είδη που θεωρούνται επαρκώς «αρρενωπά», όπως το breakdancing) 

παραμένει κατεξοχήν κοριτσίστικη δραστηριότητα.) 

Στη συνέχεια αξιοποιεί τη γνώμη μιας  ειδικού: «Αν και τα πράγματα είναι καλύτερα απ’ ό,τι 

παλαιότερα, όταν το να ασχοληθεί ένα αγόρι με τον χορό … είναι δυνατόν να διαχειριστούν τις 

ανασφάλειές τους».  
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Ερωτήσεις για την πειστικότητα του επιχειρήματος 
 
Ερώτηση 1η :  Η συγγραφέας ισχυρίζεται στην 3η  παράγραφο: «Μερικές δεκαετίες 
αργότερα, φαίνεται ότι κυριαρχούν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις».  Θεωρείς ότι τελικά 
καταφέρνει να σε πείσει; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου με στοιχεία του κειμένου. 
 

Απάντηση 

 Η συγγραφέας επιδιώκει να πείσει ότι και σήμερα κυριαρχούν στερεοτυπικές αντιλήψεις ως 

προς το φύλο. Θεωρώ ότι  τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι αρκετά πειστικά 

Συγκεκριμένα,  

1. τα αποτελέσματα ερευνών ( Στην Αμερική,το 93% των έφηβων χορευτών …ή σωματικής 

παρενόχλησης.)  αποτελούν ένα ισχυρό τεκμήριο καθώς είναι προϊόν επιστημονικής 

έρευνας και η αξιοποίησή του αποδεικνύει ότι η συγγραφέας δεν εκφράζει απλή 

προσωπική γνώμη αλλά έχει μελετήσει το θέμα για την συγγραφή του άρθρου της..  

2. Το ίδιο ισχύει και για τα παραδείγματα  

α) των εκατοντάδων χορευτών που εξομολογήθηκαν την λεκτική και σωματική κακοποίηση 

που είχαν υποστεί στον κινηματογραφιστή Σκοτ Γκόρμλεϊ όταν, αντλώντας έμπνευση από την 

περίπτωση του γιου του, αποφάσισε να γυρίσει το ντοκιμαντέρ «Danseur» με θέμα τις 

διακρίσεις που υφίστανται οι άντρες χορευτές στη σύγχρονη Αμερική και  

β) το παράδειγμα  του ξυλοδαρμού ενός 11χρονου παιδιού στη Βρετανία παρά τη μεγάλη 

επιτυχία της ταινίας Billy Elliot.  

Η αξιοποίηση περιστατικών από την Αμερική και την Βρετανία αποδεικνύει ότι η συντάκτρια 

του άρθρου έχει μελετήσει περιστατικά και γεγονότα των διακρίσεων εις βάρος των αντρών 

χορευτών στην Αμερική και στη Βρετανία, χώρες με μεγάλο πληθυσμό και χώρες όπου 

«υποτίθεται» ότι εμπεδώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζεται από την  

«προοδευτική» κοινωνία η ελευθερία των προσωπικών επιλογών. (Βασιλική Σταμάτη) 
 

 
 Ερώτηση 2η Στην 4η παράγραφο του κειμένου, η  συγγραφέας διατυπώνει ένα ακόμη 
επιχείρημα για την υποστήριξη της θέσης της. Πόσο πειστικό είναι το επιχείρημά της; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
 

Απάντηση 

Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η προκατάληψη για τα αγόρια που θέλουν να ασχοληθούν με 

τον κλασικό χορό είναι ισχυρή και στη χώρα μας. Εκτός από την εποπτεία των αισθήσεων 

αξιοποιεί και τη γνώμη μιας ειδικού «Αν και τα πράγματα είναι καλύτερα απ’ ό,τι παλαιότερα, 

όταν το να ασχοληθεί ένα αγόρι με τον χορό … είναι δυνατόν να διαχειριστούν τις 

ανασφάλειές τους». Η αξιοποίηση μιας αυθεντίας για να στηρίξει την άποψή της η 

συγγραφέας είναι πειστική διότι α) πρόκειται για πρόσωπο που είναι ειδικό στο θέμα 

(ψυχολόγος και ομαδική αναλύτρια Χαρά Χαριτάκη), β) πρόκειται για απόσπασμα από 

συνέντευξη που παραχώρησε η κ. Χαριτάκη σε μια εφημερίδα , την (Κ) και έτσι καθένας 

μπορεί να επιβεβαιώσει την αλήθεια των λεγομένων της. γ) Η επιλογή της «κατά λέξη» 

καταγραφής της γνώμης ειδικού επί του θέματος  επίσης, προσδίδει κύρος στην άποψη της 

συγγραφέα και ενισχύει τον ισχυρισμό της.  
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Β3.Ερωτήσεις αναφορικά με τον βαθμό βεβαιότητας με τον οποίο διατυπώνονται απόψεις 

Ερώτηση1η   

4η παρ. «Στην Ελλάδα παραμένει εν πολλοίς απαγορευμένο για έναν άντρα ή ένα αγόρι να 
αναπτύξει τη θηλυκή πλευρά του, δηλαδή τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που 
ταυτίζουμε με τις γυναίκες», συνεχίζει η κ. Χαριτάκη. «Αρκετές φορές οι γονείς εκφράζουν 
την ανησυχία ότι ο γιος τους προτιμά να παίζει, για παράδειγμα, με κούκλες, ενώ έχουν 
λιγότερο άγχος για τις κόρες τους, και εκεί φαίνεται η καταπίεση που δέχονται τα αγόρια. ».  Η 
ομιλήτρια εμφανίζεται πολύ βέβαιη για τις απόψεις της. Με ποιες εγκλίσεις, με ποια σχήματα 
λόγου, με ποιες επιλογές στο λεξιλόγιο δείχνει τη βεβαιότητά της; Να αναφέρετε από ένα 
παράδειγμα μέσα από το κείμενο για κάθε μια από τις παραπάνω γλωσσικές επιλογές του 
συγγραφέα. Συμμερίζεστε τη βεβαιότητά της; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

Απάντηση 

 

Η ομιλήτρια εμφανίζεται πολύ βέβαιη για τις απόψεις της, γεγονός που δηλώνεται  

α) με τη χρήση της Οριστικής έγκλισης (παραμένει απαγορευμένο, εκφράζουν την ανησυχία 
τους, έχουν λιγότερο άγχος, και εκεί φαίνεται η καταπίεση που δέχονται τα αγόρια) 
β) με την αξιοποίηση ενός παραδείγματος  και μιας αντίθεσης (για παράδειγμα…κόρες τους) 
γ) με τις εξής γλωσσικές επιλογές:  

α΄πληθυντικό πρόσωπο (δηλαδή…ταυτίζουμε με τις γυναίκες), διότι η χρήση του 

α΄πληθυντικού προσώπου προσδίδει μια καθολική αποδοχή της γνώμης που διατυπώνεται. 
και εκεί φαίνεται η καταπίεση που δέχονται τα αγόρια: Η ομιλήτρια φρόντισε να στηρίξει το 

συμπέρασμά της σε ένα παράδειγμα που προηγήθηκε  και μια εμπειρική αλήθεια 

(εκφράζουν λιγότερο άγχος). 

Συμμερίζομαι τη βεβαιότητα της ψυχολόγου, διότι η κοινωνική πραγματικότητα 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι άντρες που ασχολούνται με τον χορό θεωρούνται 

θηλυπρεπείς και χλευάζονται, γι΄αυτό και οι γονείς προσπαθούν να στρέψουν τα αγόρια σε 

άλλες δραστηριότητες-κυρίως-αθλητικές. 

Ερώτηση 2η  

 Έχω την αίσθηση πως ο χορός τους τρομάζει περισσότερο από τη μουσική ή τις τέχνες, 
επειδή είναι σωματική δραστηριότητα.  Η ομιλήτρια εμφανίζεται βέβαιη για τις απόψεις της 

στο συγκεκριμένο απόσπασμα ή πιθανολογεί; Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, έκανε 

αυτή την επιλογή; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

Απάντηση 
 
-Η ομιλήτρια στο συγκεκριμένο απόσπασμα πιθανολογεί, δηλαδή εμφανίζει την άποψή της 
«Έχω την αίσθηση πως ο χορός τους τρομάζει περισσότερο από τη μουσική ή τις τέχνες, 
επειδή είναι σωματική δραστηριότητα.» ως μια πιθανή αιτία των επιφυλάξεων των γονέων 
απέναντι στην ενασχόληση των αγοριών με τον κλασικό χορό. 
-Θεωρώ ότι έκανε αυτή την επιλογή γιατί ήθελε να αποφύγει να θεωρηθεί η γνώμη της 
απόλυτη. Αφήνει το περιθώριο ερμηνείας και στους αναγνώστες, ενώ  ταυτόχρονα μπορεί να 
αποτελεί και πρόσκληση για δημόσιο διάλογο επί του θέματος. 
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Ερώτηση3η «Νομίζω πάντως ότι αν κάποιος τους εξηγήσει, είναι δυνατόν να διαχειριστούν 
τις ανασφάλειές τους». . Πώς εμφανίζει η ομιλήτρια τις απόψεις της στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα ; Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σου, έκανε αυτή την επιλογή; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Απάντηση 
 
Στην φράση αυτή η ψυχολόγος εκφράζει μια υπόθεση (νομίζω πάντως) και μια δυνατότητα 
(είναι δυνατόν να), δηλαδή, ότι αν οι γονείς απαλλαγούν από μη λογικά θεμελιωμένες 
προκαταλήψεις, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν στάση στο ενδεχόμενο να επιλέξουν τα 
αγόρια να ασχοληθούν με τον κλασικό χορό. 
 


