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Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 

Κείμενο 1  

Για την υποτζλεια των γυναικών 

Το παρακάτω κείμενο είναι διαςκευαςμζνο άρκρο του Σωτιρθ Βανδϊρου, που ζχει δθμοςιευτεί ςτο  

https://bookpress.gr/stiles/dimosia-sizitisi/4176-mill-subjection με τίτλο Για τθν υποτζλεια των 

γυναικϊν, του Τηον Στοφαρτ Μιλλ ςτισ 22 Ιουνίου 2014. 

 

*…+ Το να εναντιϊνεςαι ςτθν κοινωνία ςου, τθ Βικτωριανι Αγγλία, και να τθσ καταμαρτυρείσ 

όςα ο Μιλλ ςτο δοκίμιό του Για την υποτέλεια των γυναικών (1869), γνωρίηοντασ εκ των 

προτζρων ότι κα δεχκείσ το χλευαςμό και τθν ειρωνεία, δεν είναι για τον κακζνα. Αλλά ο 

Τηον Στιοφαρτ τιμοφςε ωσ ιςότιμι του από κάκε άποψθ τθ Χάρριετ Τζιλορ με τθν οποία 

ςυνδεόταν ςτενά φιλικά επί μακρόν και τθν οποία παντρεφτθκε μετά το κάνατο του 

πρϊτου τθσ ςυηφγου. Είναι αυτι θ ξεχωριςτι ςχζςθ που τροφοδοτεί το ςτοχαςμό του, αλλά 

κι ο ςτοχαςμόσ του που ςυμπλθρωματικά δίνει ποιότθτα και βάκοσ ςτθ ςχζςθ αυτι. 

Ο Μιλλ παρατθρεί ςτο βιβλίο του ότι θ αντίκρουςθ με ορκολογικά επιχειριματα 

μιασ βακιά ριηωμζνθσ πεποίκθςθσ (που επιπλζον ζχει ςχεδόν κακολικι αποδοχι), ςαν κι 

αυτι ςτθν οποία πρόκειται να επιτεκεί ανθλεϊσ, εμφανίηει ςοβαρότατουσ περιοριςμοφσ, 

όταν αυτι θ πεποίκθςθ κεμελιϊνεται κατεξοχιν ςε παραδεδεγμζνεσ1 αντιλιψεισ *…+  

Είναι το πεδίο των ζμφυλων ςχζςεων, το οποίο μπαίνει ςτο ςτόχαςτρο του Μιλλ και 

ο οποίοσ επιςτρατεφει κάκε δυνατό επιχείρθμα ςτο πλαίςιο μιασ ςαρωτικισ κριτικισ που 

ιςορροπεί μεταξφ τθσ πολεμικισ διάκεςθσ και του ςτόχου να κλονίςει, ζςτω, τθν 

εγκυρότθτα των κακιερωμζνων αντιλιψεων και πρακτικϊν. Το μείηον επιχείρθμα το οποίο 

διατρζχει ςχεδόν το ςφνολο του κειμζνου βαςίηεται ςτθν αντιπαραβολι τθσ κοινωνικισ 

κζςθσ των γυναικϊν προσ τθ –μόλισ προ ολίγων δεκαετιϊν από τθ ςυγγραφι του δοκιμίου 

καταργθμζνθ ςτθ Βρετανικι Αυτοκρατορία– δουλεία.  

Εν ολίγοισ, θ κατάςταςθ των γυναικϊν, λζει ο Μιλλ, είναι χειρότερη αυτισ των 

δοφλων, κι αυτό ςυνιςτά όνειδοσ για τθν ανκρωπότθτα. Πρζπει να αλλάξει άρδθν και 

άμεςα, προσ όφελοσ όλων, ανδρϊν και γυναικϊν. «Η ιςότθτα των ζγγαμων προςϊπων 

ζναντι του νόμου είναι ο μόνοσ τρόποσ μζςω του οποίου αυτι θ ιδιαίτερθ ςχζςθ μπορεί να 

                                                           
1
 Παραδεδεγμζνοσ: αυτόσ που τον ζχουν αποδεχτεί ευρζωσ ωσ προσ τθν αλικεια και το κφροσ του. 

Παραδεδεγμζνεσ απόψεισ/αντιλιψεισ, τα παραδεδεγμζνα, αυτά που πολφσ κόςμοσ δζχεται ωσ ορκά, 

αυτά που ιςχφουν κατά παράδοςθ (ικθ, ςυμπεριφορζσ κ. λπ) 
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πάψει να αντιβαίνει ςτθ δικαιοςφνθ προσ αμφότερεσ τισ πλευρζσ και τθν κοινι τουσ 

ευτυχία, αλλά και το μοναδικό μζςο που μπορεί να κάνει τθν κακθμερινι ηωι του 

ανκρϊπινου είδουσ ςχολείο υψθλισ θκικισ καλλιζργειασ». 

 

Κείμενο 2 

Η ΑΝΘΡΩΠΟ 

Το παρακάτω ποίημα είναι απόςπαςμα τησ Ζωήσ Καρέλλη, με τίτλο Η άνθρωποσ, και ανήκει ςτο 

ςυλλογικό τόμο Τα Ποιήματα, ΙΙ, ςς. 123-24 

 

Εγϊ γυναίκα, θ άνκρωποσ, 

ηθτοφςα το πρόςωπό Σου 

πάντοτε, 

ιταν ωσ τϊρα του ανδρόσ 

και δεν μπορϊ αλλιϊσ 

να το γνωρίςω.,…- 

  

Πίςτεψα πωσ υπάρχω,  

κα υπάρχω, 

όμωσ πότε υπιρχα δίχωσ του 

και τϊρα, 

πϊσ ςτζκομαι, ςε ποιο φωσ, 

ποιοσ είναι ο δικόσ μου ακόμα  

καχμόσ; 

 

Ω, πόςο διπλά υποφζρω, 

χάνομαι διαρκϊσ, 

όταν Εςφ οδθγόσ μου δεν είςαι. 

Πϊσ κα δω το πρόςωπό μου, 

τθν ψυχι μου πϊσ κα παραδεχτϊ, 

όταν τόςο παλεφω *…+ 

 

Και λζω πωσ είμαι ακζραιοσ  

άνκρωποσ 

και μόνοσ. Δίχωσ του δεν 



εγινόμουν 

και τϊρα είμαι και μπορϊ 

κι είμαςτε ηεφγοσ χωριςμζνο, 

εκείνοσ 

κι εγϊ ζχω το δικό μου φωσ, 

εγϊ ποτζ, ςελινθ, 

είπα πωσ δεν κα βαςτϊ απ’ τον 

ιλιο 

κι ζχω τόςθν υπερθφάνεια 

που πάω τθ δικι του να φτάςω 

και να ξεπεραςτϊ, εγϊ, 

που τϊρα μακαίνομαι και πλιρωσ 

μακαίνω πωσ κζλω ς’ εκείνον ν’  

αντιςτακϊ 

και δεν κζλω από κείνον τίποτα 

να δεχτϊ και δε κζλω να  

περιμζνω.*…+ 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΘΕΜΑ 1(μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

Σε 60-70 λζξεισ να παρακζςεισ τισ κζςεισ του Τηον Στοφαρτ Μιλλ για τισ ζμφυλεσ ςχζςεισ και 

τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να εντοπίςεισ δυο τρόπουσ με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςυνοχι ανάμεςα ςτισ 

περιόδουσ λόγου ςτθν 1θ παράγραφο του Κειμζνου 1. 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Πϊσ μπορείσ να χαρακτθρίςεισ το φφοσ λόγου ςτο Κείμενο 1, απλό ι ςοβαρό (μονάδεσ 4); 

Δικαιολόγθςε τθν απάντθςι ςου με αναφορά ςε τρεισ γλωςςικζσ επιλογζσ (μονάδεσ 6) και 

αιτιολόγθςε αυτιν τθν επιλογι με κριτιριο τθν πρόκεςθ του ςυγγραφζα (μονάδεσ 5). 



Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 

Να περιγράψεισ και να ερμθνεφςεισ τισ διακυμάνςεισ των ςχζςεων του ποιθτικοφ 

υποκειμζνου με τον άντρα, τεκμθριϊνοντάσ τισ ςε ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ. Ποιεσ ςκζψεισ 

και ςυναιςκιματα ςοφ προκάλεςε θ ανάγνωςθ του ποιιματοσ; Οργάνωςε τθν απάντθςι 

ςου ςε 120-150 λζξεισ. 

Μονάδες 15 


