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Σο πρόςκομμα1των παραδοςιακών προτφπων 

 

Η ιςότθτατων δικαιωμάτων ανδρϊν και γυναικϊν αναγνωρίηεται ςτισ μζρεσ 

μασ πρόκυμα ςτισ διακθρφξεισ αρχϊν. Ωςτόςο, οι διακρίςεισ ςε βάροσ των 

γυναικϊν παραμζνουν ςτθν οικογζνεια, ςτον χϊρο εργαςίασκαι ςτθν κοινωνικι 

ηωι. Μόνο που δεν παρουςιάηονται ςυχνά με τ’ όνομά τουσ. Μεταμφιζηονται ςε 

προςταςία τθσ γυναίκασ-μάνασ, ςε ανυςτερόβουλθ υποδοχι ςτον χϊρο τθσ 

εργαςίασ τθσ γυναίκασ εργαηόμενθσ. Ζτςι, παρουςιάηεται θ γυναίκα να ζχει ανάγκθ 

προςταςίασ, αφοφ πρϊτα οδθγείται ςτθν απεμπόλθςθ2 τθσ δυνατότθτάσ τθσ να 

εξαςφαλίςει τθν οικονομικι τθσ ανεξαρτθςία.  

Η γυναίκα παρουςιάηεται ςυχνά ςαν «θ βαςίλιςςα του οίκου τθσ». Όμωσ, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ ςτο «βαςίλειο» αυτό τθν εξουςία τθν ζχει άλλοσ! 

Παρουςιάηεται να κάνει ςπουδζσ ιςότιμα με τουσ άνδρεσ, όταν γι’ αυτοφσ οι 

ςπουδζσ οδθγοφν ςυνικωσ ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, ενϊ 

για τισ γυναίκεσ δεν ςυμβαίνει το ίδιο. Άλλοτε εργάηονται φορτωμζνεσ ςυγχρόνωσ 

με τα περιςςότερα από τα οικογενειακά βάρθ κι άλλοτε πολιορκθμζνεσ από τισ 

ςυνκικεσ τθσ ηωισ τουσ αφινουν το πτυχίο τουσ να μετατραπεί ςε άγονο ςφμβολο. 

Η ανιςότθτα των φφλωνεπιβιϊνει εντζλει με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι ολόκλθρθσ 

τθσ κοινωνίασ.  

Οι διεκδικιςεισ για τθν ιςότθτα των δικαιωμάτων ανδρϊν και γυναικϊν 

παραμζνουν, λοιπόν, επίκαιρεσ και είναι πάντοτε αναγκαίεσ, για να εξαλειφκοφν 

ολοφάνερεσ επιμζρουσ αδικίεσ. Κυρίωσ, όμωσ, για να ευαιςκθτοποιιςουν το 

κοινωνικό ςφνολο ςχετικά με τα κραυγαλζα αποτελζςματα μιασ άνιςθσ 

μεταχείριςθσ που υφίςτανται οι γυναίκεσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτα παραδοςιακά 

πρότυπα και τουσ ρόλουσ των δφο φφλων.  



 

 

Η επιβίωςθ των παραδοςιακϊν προτφπων για τον ρόλο των δφο φφλων δεν 

οφείλεται μόνο ςτθν αδράνεια ι ςτον αργό ρυκμό μεταβολισ των πολιτιςμικϊν 

φαινομζνων. Θεωρϊ πωσ εξυπθρετεί και κάποια ςυμφζροντα. Συγκεκριμζνα, το 

πρότυπο τθσ ςυηφγου-μάνασ-νοικοκυράσ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφνται οι γυναίκεσ - ςυχνά ανειδίκευτεσ, πάντα βαρυφορτωμζνεσ- κατά 

προτεραιότθτα ςτισ κζςεισ εργαςίασ που δεν αμείβονται καλά, όπωσ ςτθν αυγι τθσ 

βιομθχανικισ εποχισ χρθςιμοποιικθκε θ παιδικι εργαςία. Ακόμθ, το πρότυπο αυτό 

επιτρζπει, ιδίωσ ςε εποχζσ κρίςθσ και ανεργίασ, να κατευκφνονται οι περιςςότερεσ 

από τισ γυναίκεσ, που κζλουν να εργαςτοφν, ςτθν αγορά εργαςίασ ςτθν οποία όμωσ 

αντιμετωπίηουν τθν άρνθςθ προςλιψεων. Επίςθσ, οι απολφςεισ γυναικϊν 

ςυνδυάηονται κάποιεσ φορζσ και με τα ςυηυγικά επιδόματα ι με φορολογικζσ 

ρυκμίςεισ που κακιςτοφν τθ γυναικεία εργαςία αςφμφορθ. Επιπλζον, δθμιουργεί 

τισ ςυνκικεσ να μετατίκεται ςτισ γυναίκεσ, κυρίωσ ςε αυτζσ, το βάροσ και οι 

επιπτϊςεισ των κακυςτεριςεων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, όπωσ λόγου 

χάρθ οι ελλείψεισ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ και νθπιαγωγεία, ςε παιδικζσ 

καταςκθνϊςεισ κ.λπ.. Τζλοσ, εξουδετερϊνει το δυναμικό των διεκδικιςεων που κα 

προζκυπταν, αν όλοι μαηί, άνδρεσ και γυναίκεσ, αντιμετϊπιηαν με ίςουσ όρουσ τα 

παραπάνω προβλιματα.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι θ κατάλυςθ τθσ άνιςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και 

γυναικϊν είναι κοινωνικό και όχι φεμινιςτικό αίτθμα. Άλλωςτε, μζςα ςτθ ςφγχρονθ 

δυναμικι δθμιουργοφνται νζεσ ςχζςεισ και νζα πρότυπα που διαγράφουν τθν τάςθ 

να αναλαμβάνουν ιςότιμα άντρεσ και γυναίκεσ τουσ πολλαπλοφσ κοινωνικοφσ τουσ 

ρόλουσ.  

Μ. Ηλιοφ (1991). Βήματα εμπρόσ, βήματα πίςω. Ακινα: Θεμζλιο, 105-109 

(διαςκευι)  

1 πρόςκομμα: μεγάλο εμπόδιο ςτθν εκτζλεςθ ζργου ι ςτθν εξζλιξθ μιασ 

διαδικαςίασ, κϊλυμα.  

2 απεμπόλθςθ: εγκατάλειψθ, ξεποφλθμα 
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Η ΛΙΠΟΣΑΞΙΑ ΣΗ ΧΙΟΝΑΣΗ 

Ζτςι 

χωρίσ ποτζ να μου διαβάςεισ παραμφκια 

όπωσ χωρίσ ςε μεγαλϊςανε και ςζνα 

ςπαρτιάτικα - ενϊ καλοπερνοφν τα ψζματα 

και ψζμα ότι τρζφονται με μζλανα ηωμό. 

Τρζφονται με τισ ανάγκεσ μασ 

ανϊτερεσ κι από βαςιλικό πολτό. 

 

Σε νυχτωμζνο δάςοσ ςε άφθςε ο ποιοσ 



 

 

και ςυ δεν ρϊτθςεσ ποτζ κανζνα παραμφκι 

πϊσ να διαφφγεισ και από ποφ. 

Και μόνο φόβοι 

δίνανε ςτουσ φόβουσ ςου κουράγιο 

εκεί αμετακίνθτθ να μζνεισ 

ςτου ανζμου τα μουγκρίςματα 

τθ νφχτα όςο ξζςκιηε των δζντρων τα κλαδιά 

τα ϊτα και τα χρόνια. 

 

Ζτςι ακριβϊσ μεγάλωςεσ και μζνα, 

ςπαρτιάτικα, με νυχτωμζνου δάςουσ 

τον μζλανα ηωμό 

δε μ’ ζςτειλεσ ποτζ ςε παραμφκι 

να διαφφγω από ποφ. 

Κι εγϊ όπωσ εςφ ποτζ δε διανοικθκα 

ςπιτάκι φωτιςμζνο ςτο βάκοσ να διακρίνω 

ποτζ δεν μπικα ςτθσ Χιονάτθσ τθ δανεικι οδό 

δε χϊκθκα ποτζ ςε ξζνθ ςοφπα 

να κοιμθκϊ 

οφτε ξεπαγιαςμζνθ καταβρόχκιςα 

μικρόςωμο κρεβάτι με νάνουσ ςκεπαςμζνο 

για να κρατιζται ηεςτουλό. 

 

Μάνα, λεσ να είναι 

κλθρονομικι θ πραγματικότθσ; 

Κικι Δθμουλά, Χλόθ Θερμοκθπίου 

εκδ.Ίκαροσ, 2005 

 

ΘΕΜΑ Α 

Η ςυγγραφζασ του Κειμζνου 1 διαπιςτϊνει ότι παραμζνουν οι διακρίςεισ ςε βάροσ 

των γυναικϊν. Σε ποια δεδομζνα ςτθρίηει τθν παραπάνω διαπίςτωςθ; (60 – 80 

λζξεισ)  

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Να επαλθκεφςετε ι να διαψεφςετε, με βάςθ το Κείμενο 1, τισ παρακάτω προτάςεισ, 

γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ, 

τθ λζξθ Σωςτό ι Λάκοσ. Να τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο 

κείμενο:  

α) Η γυναίκα ςιμερα ζχει ανάγκθ προςταςίασ. 



 

 

β) Οι ςπουδζσ οδθγοφν τισ γυναίκεσ ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και οικονομικό 

ρόλο. 

γ) Η άνιςθ μεταχείριςθ ανδρϊν και γυναικϊν οφείλεται ςτα ςτερεότυπα για τον 

ρόλο των δφο φφλων. 

δ)Το πρότυπο τθσ ςυηφγου-μάνασ-νοικοκυράσ ςε καιροφσ κρίςθσ οδθγεί όλεσ τισ 

γυναίκεσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ. 

ε) Η ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ ανδρϊν και γυναικϊν αποτελεί κοινωνικι αναγκαιότθτα. 
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Ερώτημα 2ο 

Ποια είναι θ λογικι οργάνωςθ τθσ δεφτερθσ παραγράφου του Κειμζνου 1 (Η γυναίκα 

παρουςιάηεται...); 
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Ερώτημα 3ο 

α. Να ςχολιάςετε τα ςθμεία ςτίξθσ ςτα αποςπάςματα λόγου που ακολουκοφν από 

το Κείμενο 1: 

 Η γυναίκα παρουςιάηεται ςυχνά ςαν «θ βαςίλιςςα του οίκου τθσ».  (ειςαγωγικά, 

2θ παράγραφοσ) 

 Όμωσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτο «βαςίλειο» αυτό τθν εξουςία τθν ζχει άλλοσ! 

(καυμαςτικό, 2θ παράγραφοσ) 

 ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται οι γυναίκεσ - ςυχνά ανειδίκευτεσ, πάντα 

βαρυφορτωμζνεσ- κατά προτεραιότθτα ςτισ κζςεισ εργαςίασ που δεν αμείβονται 

καλά, (παφλεσ, 4θ παράγραφοσ) 
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β. Να μετατρζψετε τα υπογραμμιςμζνα ρθματικά ςφνολα ςε ονοματικά ςτα 

παρακάτω αποςπάςματα λόγου από το Κείμενο 1 που ακολουκοφν. Τι αλλαγζσ 

παρατθρείτε ςτο φφοσ; 

 οδθγείται ςτθν απεμπόλθςθ2 τθσ δυνατότθτάσ τθσ  να εξαςφαλίςει τθν 

οικονομικι τθσ ανεξαρτθςία. 

 Κυρίωσ, όμωσ, για να ευαιςκθτοποιιςουν το κοινωνικό ςφνολο ςχετικά με τα 

κραυγαλζα αποτελζςματα 

 Ακόμθ, το πρότυπο αυτό επιτρζπει, ιδίωσ ςε εποχζσ κρίςθσ και ανεργίασ, να 

κατευκφνονται οι περιςςότερεσ από τισ γυναίκεσ, 
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ΘΕΜΑ Γ 

Να παρουςιάςετε το κζμα που απαςχολεί το ποιθτικό υποκείμενο του Κειμζνου 2, 

αξιοποιϊντασ τρεισ τουλάχιςτον κειμενικοφσ δείκτεσ. Ποια είναι θ δικι ςασ ςτάςθ 



 

 

απζναντι ςτα ςτερεότυπα που αφοροφν ςτισ γυναίκεσ; Να απαντιςετε ςε ζνα 

κείμενο 150- 200 λζξεων. 
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ΘΕΜΑ Δ  

Με αφορμι τον εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ τθσ Γυναίκασ, εκπροςωπϊντασ 

τουσ μακθτζσ του ςχολείου ςασ ςυμμετζχετε ωσ ομιλθτισ ςε αντίςτοιχθ εκδιλωςθ 

που διοργανϊνει ο Διμοσ ςασ. Στθν ομιλία ςασ προτείνετε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ  

με τουσ οποίουσ κατά τθ γνϊμθ των παιδιϊν τθσ θλικίασ ςασ οι γυναίκεσ κα 

αποκτιςουν τα δικαιϊματα που τουσ αρμόηουν . Το κείμενό ςασ να ζχει ζκταςθ 350 

λζξεων περίπου. 
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