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Κείμενο 1 

Αναζητώντας τον κλεμμένο χρόνο1 

Τι είναι αυτό που χρειάζεται μια γυναίκα για ν’ ανθίσει; 

To άρθρο που παρατίθεται αποσπασματικά γράφτηκε από τη Μαρίλη Ευφραιμίδη και 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Marie Claire στις 15/10/2019 (ανάκτηση από 

https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/body-mind/anazitontas-ton-klemmeno-chrono/).  

 
Επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι μια μέρα θα 

βρω χρόνο από τη δουλειά, τα παιδιά, τις δραστηριότητες, το διάβασμα, το μαγείρεμα, τα 

πλυντήρια και το συγύρισμα, για να αφιερωθώ στην τέχνη που αγαπάω και να 

μεγαλουργήσω, σκέφτηκα να ξεκινήσω από τα βασικά. Να δω πώς το κατάφεραν οι 

αληθινές μεγαλοφυΐες. Οπότε, διάλεξα για τις διακοπές την «Τέχνη της ρουτίνας» (εκδ. 

Key books) του Μέισον Κάρεϊ, ένα βιβλίο για τις ζωές των μεγάλων δημιουργών. Αντί 

όμως να βρω τις ιδέες που έψαχνα, κόλλησα με αυτό που συνειδητοποίησα ότι είχαν 

κοινό όλες αυτές οι προσωπικότητες, στην συντριπτική πλειονότητά τους άνδρες. Δεν 

ήταν ούτε τα προγράμματά τους, ούτε οι καθημερινές συνήθειες, αλλά ο ρόλος των 

γυναικών στην πορεία τους. Οι σύζυγοί τους τούς προστάτευαν από οτιδήποτε θα 

μπορούσε να τους αποσπάσει, οι καμαριέρες τους τούς ετοίμαζαν γεύματα τις πιο 

παράξενες ώρες και οι νταντάδες κρατούσαν τα παιδιά υπό έλεγχο, για να μην τους 

αποσπούν. Η Μάρθα Φρόιντ όχι μόνο σιδέρωνε τα ρούχα του Ζίγκμουντ2 κάθε πρωί, αλλά 

                                                           
1
 Ο τίτλος αποτελεί έμμεση αναφορά στο διάσημο βιβλίο του Μαρσέλ Προυστ (1871-1922),  

Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο (À la recherche du temps perdu, 1909-1922), ένα επτάτομο μυθιστόρημα 

του μοντερνισμού το οποίο αναφέρεται στη ζωή του συγγραφέα με τρόπο ψυχολογικό και αλληγορικό. 

2
 Ζίγκμουντ Φρόιντ (Sigmund Freud, 1856–1939): Αυστριακός νευρολόγος, ιδρυτής της ψυχανάλυσης, 

κλινικής μεθόδου θεραπείας των ψυχικών παθήσεων που χρησιμοποιεί το διάλογο ανάμεσα στον 

ασθενή και τον ψυχοθεραπευτή. 
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του έβαζε ακόμα και την οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα. Η οικονόμος του Μαρσέλ 

Προυστ τού έφερνε για πρωινό καφέ, κρουασάν, εφημερίδες και την αλληλογραφία σε 

ασημένιο δίσκο και, όποτε της το ζητούσε, καθόταν και κουβέντιαζε μαζί του με τις ώρες 

(όλοι έχουμε … διαβάσει πόσες ώρες μπορούσε να περάσει ο Προυστ φλυαρώντας). 

Μερικές γυναίκες αναφέρονται μόνο για όσα προσέφεραν, όπως η σύζυγος του Καρλ 

Μαρξ3, χωρίς όνομα στο βιβλίο, η οποία μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια τα τρία επιζήσαντα 

από τα έξι παιδιά τους, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Βρετανικό Μουσείο και έγραφε. […] 

Αντίθετα με τους άνδρες καλλιτέχνες, που συμπεριφέρονταν με δεδομένο ότι ο 

απεριόριστος ελεύθερος χρόνος είναι εκ γενετής προνόμιό τους, τα έργα και οι ημέρες 

των λιγοστών γυναικών δημιουργών που αναφέρονται στο βιβλίο οριοθετούνταν από τις 

υποχρεώσεις τους στο σπίτι και την οικογένεια. Η γυναίκα του Τολστόι διόρθωσε και 

καθαρόγραψε για λογαριασμό του επτά φορές το «Πόλεμος και Ειρήνη», που είναι πάνω 

από χίλιες σελίδες. Διόρθωνε το βιβλίο τις νύχτες, γιατί όλη μέρα έκανε δουλειές και 

φρόντιζε τα άπειρα παιδιά τους (13 εγκυμοσύνες). Και ο Τολστόι στοχαζόταν.  

Και κάπως έτσι έφτασα στη στιγμή της αποκάλυψης. Ο λόγος που οι γυναίκες δεν 

έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον κόσμο της τέχνης και της διανόησης δεν είναι η 

έλλειψη ταλέντου. Απλά δεν είχαν ποτέ το χρόνο. […] 

 

Κείμενο 2 

Σενάριο για υπαίθριο ρόλο 

 

Το ποίημα της Δήμητρας Χριστοδούλου ανήκει στη συλλογή «Ευγενής Ναυσιπλοΐα»  που εκδόθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2021. 

 

«Θα γίνω η κυρία Χιονάνθρωπος. 

Λοξά το μαύρο καπελάκι, καρότο 

Στη θέση της καμπυλωτής μου μύτης. 

                                                           
3
 Καρλ Χάινριχ Μαρξ (Karl Heinrich Marx, 1818 - 1883) Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, 

θεμελιωτής του κομμουνισμού. Καταλυτική επίδραση είχε στην προσέγγιση της ιστορίας η οπτική που 

εισήγαγε σχετικά με την «πάλη των τάξεων». Γνωστότερο από τα συγγράμματά του το τρίτομο έργο Το 

Κεφάλαιο (Das Kapital, 1867-1894). 



Δυο μεγάλες αφράτες χιονόμπαλες  

Θα σχηματίσουν το καινούριο μου σώμα 

Στην άκρη του σκουπόξυλου θα κάθεται  

Πότε σπουργίτης, πότε φύλλο κίτρινο  

Από το πλαϊνό μου γέρικο δέντρο. 

Θα χαχανίζουν γύρω μου τα γειτονόπουλα  

Διαλέγοντας μικρά κουκουνάρια  

Ή τσόφλια από καρύδια για κουμπιά. 

Όταν θα τα μαζεύουν μέσα οι μανάδες τους  

Το πιο θλιμμένο θα μου ρίχνει μια πέτρα. 

Ωστόσο θα με βρίσκει στη σκούπα. 

Θα αφήνει άθιχτο τον υπόλοιπο εαυτό μου. 

Θα αναλαμβάνει ο νυχτερινός παγετός 

Να τον κρατήσει ως το πρωί επισκευάσιμο.  

Ίσως μόνο κάπως πιο χιονισμένο  

Όπως κάποιος που ξυπνάει από τη ζάλη  

Ενός επίμονου νυχτερινού πυρετού. 

Δεν θα είμαι πια η κυρία Χρήσιμη! 

Αυτή ποτέ δεν είδε, μόνο σκούπιζε  

Το λιγοστό το χιόνι από το κατώφλι της, 

Πάντα επικίνδυνο για σας τους βιαστικούς.»  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τη συγγραφέα του Κειμένου 1, οι γυναίκες δεν έχουν μέχρι 

σήμερα αντίστοιχη με τους άνδρες επίδραση στην τέχνη και την επιστήμη; Να απαντήσεις με 

συντομία σε 50-60 λέξεις. 

Μονάδες 10 



2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στις παραγράφους 1 και 2 του Κειμένου 1 η συγγραφέας παραθέτει επιμέρους περιπτώσεις 

γυναικών μέσα στο στενό κοινωνικό τους πλαίσιο. Με ποιον τρόπο λειτουργεί αυτή η 

παράθεση σε κάθε περίπτωση ως προς την πειστικότητα και την οργάνωση του κειμένου;  

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

α. «κόλλησα» (παράγραφος 1), το αποτύπωμά τους (παράγραφος 3): Να επισημάνεις τη 

λειτουργία της γλώσσας (κυριολεκτική/μεταφορική) σε καθεμία από τις δύο λέξεις/φράσεις 

(μονάδες 4) και να τις αντικαταστήσεις με συνώνυμες λέξεις ή φράσεις κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές,  εάν χρειάζεται, ώστε να μη διαφοροποιηθεί το νόημα των προτάσεων 

όπου εντάσσονται (μονάδες 6). 

β. «Η γυναίκα του Τολστόι … . Και ο Τολστόι στοχαζόταν.» (παράγραφος 2): Να επισημάνεις τη 

λειτουργία που υπηρετεί, κατά τη γνώμη σου, η αντίθεση ανάμεσα στον μακροπερίοδο και 

μικροπερίοδο λόγο στο χωρίο αυτό του Κειμένου 1 (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ποιο κατά τη γνώμη σου είναι το περιεχόμενο της απόφασης που παίρνει το ποιητικό 

υποκείμενο στον πρώτο στίχο του ποιήματος; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου με αναφορά 

σε δύο (2) ενδείξεις από το υπόλοιπο κείμενο (μονάδες 10). Θεωρείς δικαιολογημένη την 

απόφαση αυτή, και γιατί (μονάδες 5); Να αναπτύξεις σε 100 περίπου λέξεις την απάντησή σου. 

Μονάδες 15 


