
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΖΩΗ] 

Το παρακάτω κείμενο με τίτλο «Γυναικεία ςτερεότυπα και αναπαραγωγι τθσ κυρίαρχθσ 

πατριαρχικισ ιδεολογίασ Στον Ελλθνικό Κινθματογράφο 1950 – 1967» είναι τθσ Μαρίασ Τςαγκαράκθ, 

προζδρου Συνδζςμου Φιλολόγων Μεςςθνίασ. http://philologoi.mes.sch.gr/files/tsagaraki-

stereotypa.pdf, ςελ. 7 -8.  

 

Συνικωσ ςτον Ελλθνικό κινθματογράφο οι γυναίκεσ δεν εργάηονται, παρά μόνο για λόγουσ 

επιβίωςθσ. Κι αν εργαςτοφν, τισ περιμζνουν ταπεινά και κακαρά γυναικεία επαγγζλματα: 

μοδιςτροφλεσ, κομμϊτριεσ, καφετηοφδεσ, χαρτορίχτρεσ, δοςατηοφδεσ, κυρωρίνεσ, μαμζσ, 

λαϊκζσ τραγουδίςτριεσ και πολλζσ - πολλζσ υπθρζτριεσ. Θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου 

ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '60 αναβακμίηει τισ γυναίκεσ ςε δακτυλογράφουσ - 

γραμματείσ, δαςκάλεσ και το 1964 αναρριχϊνται ςε «ανδρικά» επαγγζλματα καριζρασ. *…+ 

Εκείνο που τονίηεται είναι ότι όςεσ εργάηονται ζχουν εξαιρετικά προςόντα, 

εκπλθκτικζσ ικανότθτεσ, είναι ςυνεπείσ, επιμελείσ, εργαςιομανείσ. Εκείνο που κυρίωσ 

προβάλλεται (ςτα ςενάρια) είναι το τίμθμα που πλθρϊνουν οι γυναίκεσ γι' αυτι τθ 

ςταδιοδρομία. Ζχουν μικρι αυτοεκτίμθςθ για τθ κθλυκότθτά τουσ και δεν μποροφν να 

διαχειριςτοφν τθ ςυναιςκθματικι τουσ ηωι. Δυςκολεφονται να λειτουργιςουν ωσ 

«γυναίκεσ». Αυτι θ ςφγκρουςθ επαγγζλματοσ και προςωπικισ ηωισ δθλϊνεται άμεςα με 

τον οξφμωρο τίτλο τθσ ταινίασ «Δεςποινίσ Διευκυντισ».  

Οι ζννοιεσ ανφπαντρθ κοπζλα: νιάτα ομορφιά, ελαφρότθτα, κθλυκότθτα που 

απορρζουν από τθ λζξθ «δεςποινίσ», ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ζννοιεσ ςοβαρότθτα, 

ευκφνθ, κοινωνικι καταξίωςθ, ωριμότθτα, εξουςία, που υποδθλϊνει θ λζξθ «διευκυντισ». 

Κάκε φορά που θ Λίλα (Τηζνθ Καρζηθ) ενεργεί ωσ διευκυντισ, ακυρϊνεται ωσ δεςποινίσ. 

Και κάκε φορά που προςπακεί να είναι δεςποινίσ, χάνει το κφροσ τθσ ωσ διευκυντισ. Μια 

τζτοια χαρακτθριςτικι ςκθνι είναι θ τθλεφωνικι ςυνομιλία Λίλασ - Αλζκου. 

Σε αυτιν θ Λίλα (Τηζνθ Καρζηθ), χρθςιμοποιϊντασ τθ κζςθ τθσ, ωσ διευκυντισ, 

τθλεφωνεί εκτόσ ωρϊν γραφείου ςτον Αλζκο, με πρόφαςθ τθ δουλειά, για να ςυναντθκεί 

μαηί του, ωσ δεςποινίσ. Και ωσ δεςποινίσ προςπακεί να μιλιςει χαριτωμζνα, ναηιάρικα, 

μιμοφμενθ τθ φιλενάδα του. Αποτζλεςμα: δεν τθν αναγνωρίηει ο Αλζκοσ. Στθ διάρκεια τθσ 

http://philologoi.mes.sch.gr/files/tsagaraki-stereotypa.pdf
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ςυνομιλίασ θ Λίλα εναλλάςςει τισ δυο φωνζσ τθσ, κακϊσ τθσ είναι δφςκολο να αςκιςει το 

νζο τθσ ρόλο. Θ ςφγκρουςθ ρόλων είναι τελεςίδικθ.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

*Μια διαβαςμζνη θυρωρόσ] 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόςπαςμα από το Μυκιςτόρθμα τθσ Μυριζλ Μπαρμπερφ, Η κομψότθτα 

του ςκαντηόχοιρου, Τρίτθ ζκδοςθ, μτφ. Μινα Πατεράκθ- Γαρζφθ, Πατάκθσ, Ιοφλιοσ 2021, πρϊτθ 

ζκδοςθ από Πατάκθ Απρίλιοσ 2021, ςελ. 15-17.  

 

Κεφάλαιο 1 

«Ο Μαρξ αλλάηει άρδθν1 τθν κοςμοκεωρία μου» μου διλωςε το πρωί ο μικρόσ Παλλιζρ, 

που ςυνικωσ δε μου απευκφνει ποτζ τον λόγο. 

 Ο Αντουάν Παλλιζρ, φζρελπισ κλθρονόμοσ μιασ παλιάσ δυναςτείασ βιομθχάνων, 

είναι ο γιοσ ενόσ από τουσ οκτϊ εργοδότεσ μου, *…+ ζλαμπε από χαρά για τθν ανακάλυψι 

του και μου τθν ιςτοροφςε από αςυνείδθτθ παρόρμθςθ, χωρίσ καν να του περνάει απ’ το 

μυαλό ότι μποροφςα κάτι να καταλαβαίνω. Τι μποροφν να καταλάβουν οι εργατικζσ μάηεσ 

από το ζργο του Μαρξ; Θ ανάγνωςι του είναι εξαιρετικά επίπονθ, θ γλϊςςα λόγια, θ γραφι 

δυςνόθτθ, θ κεωρία περίπλοκθ.  

 Κι εκείνθ τθ ςτιγμι λίγο ζλειψε να προδοκϊ βλακωδϊσ.  

 «Θα πρζπει να διαβάςετε τθ Γερμανικι ιδεολογία» λζω ς’ αυτόν τον κρετίνο με το 

γαλαηοπράςινο μοντγκόμερι.  

 Για να καταλάβει κανείσ τον Μαρξ και να καταλάβει γιατί ςφάλλει, πρζπει να 

διαβάςει τθ Γερμανικι ιδεολογία. Είναι το ανκρωπολογικό υπόβακρο βάςει του οποίου κα 

οικοδομθκοφν όλεσ οι προτροπζσ για ζναν καινοφριο κόςμο ,…-.  

 Αλλά ο Αντουάν Παλλιζρ με κοιτάηει απορθμζνοσ με τα αλλόκοτα λόγια μου. Όπωσ 

πάντα, μ’ ζςωςε θ ανικανότθτα που ζχουν οι άνκρωποι να πιςτζψουν κάτι που τινάηει ςτον 

αζρα τα κεμζλια των μικρονοϊκϊν ςυνθκειϊν τουσ. Μια κυρωρόσ δε διαβάηει τθ Γερμανικι 

ιδεολογία και, ςυνεπϊσ, κα ιταν απολφτωσ ανίκανθ να  παρακζτει τθν ενδζκατθ κζςθ για 

τον Φόυερμπαχ2.   

                                                           
1
 άρδθν: ολοκλθρωτικά, ριηικά, εντελϊσ 

2
 Οι ζντεκα «Θζςεισ για τον Φόυερμπαχ» γράφτθκαν από τον Μαρξ το 1845 ωσ βάςθ για τθν ςφνταξθ 

του πρϊτου κεφαλαίου τθσ Γερμανικισ ιδεολογίασ. Δθμοςιεφτθκαν πρϊτθ φορά από τον Ζγκελσ, το 

1888, ωσ προςκικθ ςτο ζργο του Λουδοβίκοσ Φόυερμπαχ και το τζλοσ τθσ κλαςικισ γερμανικισ 

φιλοςοφίασ (μτφρ. Νίκοσ Ηαχαριάδθσ, Προςκινιο, 2001). Στθν ενδζκατθ κζςθ για τον Φόυερμπαχ ο 



Επιπλζον μια κυρωρόσ που διαβάηει Μαρξ αλλθκωρίηει αναγκαςτικά προσ τθν 

ανατροπι, πουλθμζνθ ςε ζναν διάβολο ονόματι Γενικι Συνομοςπονδία Εργαςίασ3. Το 

ενδεχόμενο να διαβάηει Μαρξ για τθν καλλιζργεια του πνεφματόσ τθσ είναι μια αικθσ 

απρζπεια που κανείσ αςτόσ δε διανοείται. 

«Τθν καλθμζρα μου ςτθ μαμά ςασ» μουρμουρίηω κλείνοντάσ του τθν πόρτα ςτα 

μοφτρα και ελπίηοντασ ότι θ παραφωνία τθσ φράςθσ μου κα καλυφκεί πλιρωσ από τθ 

δφναμθ χιλιόχρονων προκαταλιψεων. 

 

ΘΕΜΑΣΑ  

 

ΘΕΜΑ 1 (Μονάδεσ 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Να αποδϊςεισ περιλθπτικά ςε 50-60 λζξεισ το περιεχόμενο των τριϊν τελευταίων 

παραγράφων του Κειμζνου 1.  

Μονάδεσ 10 

2ουποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Να περιγράψεισ με ςυντομία τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται θ αλλθλουχία των 

νοθμάτων ανάμεςα ςτθ δεφτερθ και ςτθν τρίτθ παράγραφο του Κειμζνου 1. 

Μονάδεσ 10 

3ο υποερώτημα (μονάδεσ 15) 

Να εντοπίςεισ ςτο Κείμενο 1 δφο διαφορετικά χωρία/ςθμεία ςτα οποία χρθςιμοποιείται 

αςφνδετο ςχιμα λόγου (μονάδεσ 10) και να εξθγιςεισ με ςυντομία τι πετυχαίνει θ 

ςυγγραφζασ με αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ γλωςςικι επιλογι (μονάδεσ 5) 

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ 4 

Να χαρακτθρίςεισ τθ κυρωρό που πρωταγωνιςτεί ςτον διάλογο, ο οποίοσ εκτυλίςςεται ςτο 

Κείμενο 2 και να εκφράςεισ τισ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα που ςοφ προκάλεςε θ αφιγθςθ. 

Να οργανϊςεισ ςε 100-150 λζξεισ τθν απάντθςι ςου. 

Μονάδεσ 15 

                                                                                                                                                                      
Μαρξ προτρζπει τουσ φιλοςόφουσ να ςταματιςουν να ερμθνεφουν απλϊσ τον κόςμο, και να 

προχωριςουν ςτθν αλλαγι του.  

3
 Πρόκειται για το CGT, το προςκείμενο ςτο κομμουνιςτικό κόμμα τθσ Γαλλίασ εργατικό ςυνδικάτο (οι 

ςθμειϊςεισ είναι τθσ μεταφράςτριασ). 


