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Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

(Επιςθμαίνεται ότι οι απαντιςεισ που προτείνονται για τα κζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάκε 

άλλθ απάντθςθ, κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ, είναι αποδεκτι.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδεσ 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Ο Τη. Στ. Μιλλ αναγνϊριηε ιςότιμθ αξία ςτισ γυναίκεσ, ςτάςθ που αποτυπϊνεται ςε ςχετικό 

δοκίμιό του και διαμορφϊκθκε κυρίωσ από τθν ςχζςθ του με τθ Χ. Τζιλορ. Πίςτευε ότι δεν 

ιταν εφκολθ θ αναςκευι εδραιωμζνων και ιςχυρϊν πεποικιςεων. Κφριο επιχείρθμά του 

ιταν θ - ςυγκρινόμενθ με τουσ δοφλουσ - επονείδιςτθ κζςθ των γυναικϊν, θ οποία 

αποβαίνει ςε βάροσ τθσ ευτυχίασ των δφο φφλων και κάκε αιςκιματοσ δικαίου και θκικισ. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδεσ 10)  

Η ςυνοχι αναφζρεται ςτο ςφνολο των γλωςςικϊν μζςων με τα οποία οι γλωςςικζσ μονάδεσ 

(προτάςεισ, περίοδοι) ςυνδζονται μεταξφ τουσ, ϊςτε να αποτελζςουν μεγαλφτερεσ 

ενότθτεσ λόγου. Ειδικότερα: 

α) αναφορά: αφορά τθ ςχζςθ ενόσ κειμενικοφ ςτοιχείου με ζνα άλλο που προθγείται ι 

ζπεται (με τθ χριςθ αντωνυμιϊν): Είναι αυτι θ ξεχωριςτι ςχζςθ. 

β) ςφηευξθ: αφορά τθ ςφνδεςθ ενοτιτων λόγου με τθ χριςθ διαρκρωτικϊν λζξεων, που 

δθλϊνουν: αντίκεςθ: Αλλά ο Τηον Στ., …αλλά κι ο ςτοχαςμόσ του… 

 

3ο υποερώτημα (μονάδεσ 15).  

Το φφοσ λόγου μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ςοβαρό και πυκνό, διότι: 

 το κείμενο χαρακτθρίηεται από ςυςςϊρευςθ αφθρθμζνων όρων που του 

προςδίδουν πυκνό φφοσ όπωσ ςτθν περίοδο λόγου (2θ παράγραφο): «θ αντίκρουςθ 

με ορκολογικά επιχειριματα μιασ βακιά ριηωμζνθσ πεποίκθςθσ (που επιπλζον ζχει 

ςχεδόν κακολικι αποδοχι)»,  

 ειδικό λεξιλόγιο «Εςωτερικεφουμε και «φυςικοποιοφμε» ςειρά από παραδοχζσ», 

 υποτακτικόσ παρά παρατακτικόσ λόγοσ (π.χ. 2θ παράγραφοσ του κειμζνου) 



 πακθτικι ςφνταξθ: «όταν αυτι θ πεποίκθςθ κεμελιϊνεται κατεξοχιν ςε 

παραδεδεγμζνεσ αντιλιψεισ […] οι οποίεσ επιςυμβαίνουν ςε πολφ πρϊιμθ θλικία 

και βάςει των οποίων ορίηουμε κεμελιωδϊσ τθ ςχζςθ μασ με τουσ άλλουσ και το 

κόςμο.», 

  αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ κατά κανόνα, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ 

ςυνυποδθλωτικισ γλϊςςασ: ςαρωτικι κριτικι, ςτόχαςτρο. 

Παρατήρηςη: Η αναφορά ςε τρεισ από τισ παραπάνω ενδεικτικζσ γλωςςικζσ επιλογζσ 

αρκεί, για να χαρακτθριςτεί πλιρθσ θ απάντθςθ του υποερωτιματοσ.  

 

Όλα τα παραπάνω ςυνταιριάηουν με τθ ςοβαρότθτα του κζματοσ (υποτζλεια των γυναικϊν) 

και αυξάνουν τθν αντικειμενικότθτα, τθν ουδετερότθτα και τθν αποςταςιοποίθςθ που 

επιδιϊκει ο ςυντάκτθσ. Αυτά είναι γνωρίςματα ενόσ δοκιμιακοφ λόγου, που ςτοχεφει ςτθν 

ενθμζρωςθ και κυρίωσ ςτον προβλθματιςμό του δζκτθ.  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδεσ 15)1 

  

Στο ποίθμα αυτό αποτυπϊνεται θ υπαρξιακι αγωνία τθσ γυναίκασ να γνωρίςει τον 

εαυτό τθσ. Καταδεικνφεται θ εναγϊνια μετάβαςθ τθσ γυναίκασ από τθν πατριαρχικι 

παράδοςθ ςτθν ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτάσ τθσ, τθν οποία κατακτά ςυμβολικά με το 

κθλυκό άρκρο μπροςτά από το προαιϊνια αρςενικό ουςιαςτικό άνκρωποσ.  

Στθν 1θ ςτροφι λζγεται ότι θ γυναίκα ιταν προςανατολιςμζνθ ςτθ γνϊςθ και 

φπαρξθ του ανδρόσ, κι όχι ςτθ δικι τθσ «εγϊ , θ γυναίκα, ηθτοφςα το πρόςωπό Σου, πάντοτε 

ιταν ως τώρα του ανδρόσ…», γεγονόσ το οποίο επιβεβαιϊνεται και ςτθ 2θ ςτροφι: 

«πίςτεψα πωσ υπάρχω, κα υπάρχω, όμωσ πότε υπιρχα δίχωσ του…». Ωςτόςο, ςτθν 3θ 

ςτροφι εκφράηει με τθν προςωπικι κτθτικι αντωνυμία το δικό τθσ εγϊ: «…να δω το 

πρόςωπό μου/τθν ψυχι μου πϊσ κα παραδεχτϊ», αν και δυςκολεφεται, αφοφ «τόςο  

παλεφω». Στθν 4θ ςτροφι τα καταφζρνει κι είναι «εκείνοσ κι εγϊ» και ενϊ «δίχωσ του δεν 

εγινόμουν κι τϊρα είμαι και μπορϊ». Θδθ είναι μόνθ, δθλαδι αυκφπαρκτθ, κι όχι 

ετερόφωτθ (ςελινθ). Ενδεικτικι είναι θ διλωςθ «κι εγϊ ζχω το δικό μου φωσ». Στθν 4θ 

                                                           
1
 Το ποίθμα τθσ Ζωισ Καρζλλθ «Η Άνκρωποσ» περιλαμβάνεται ςτθν ποιθτικι ςυλλογι Αντικζςεισ 

(1957). Μόλισ ζνα χρόνο νωρίτερα οι Ελλθνίδεσ άςκθςαν τα εκλογικά τουσ κακικοντα ςτισ 

βουλευτικζσ εκλογζσ. Αν θ Σιμόν ντε Μποβουάρ ζγραψε με το Δεφτερο φφλο το μανιφζςτο του 

φεμινιςμοφ, θ Ζ. Καρζλλθ ζγραψε με τθν Άνκρωπο ζνα κείμενο ποιθτικοφ φεμινιςτικοφ υπαρξιςμοφ. 



ςτροφι ολοκλθρϊνεται θ αντίκεςθ που χαρακτθρίηει το ποίθμα και ςθματοδοτεί τθ 

μετάβαςθ του ποιθτικοφ υποκειμζνου από τθν εξάρτθςθ ςτθ χειραφζτθςθ. 

Ανάλογθ με τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν/-τριϊν αναμζνεται να είναι θ ζκκεςθ 

ςυναιςκθμάτων, εντυπϊςεων και ςκζψεων επί του κφριου προβλθματιςμοφ που κζτει το 

ποίθμα. 


