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Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 

Κείμενο 1 

[Κατηγορίεσ γυναικών που αφορά ςτισ μζρεσ μασ η Γιορτή τησ Γυναίκασ] 

Το παρακάτω κείμενο είναι διαςκευαςμζνο άρκρο τθσ Εφασ Στάμου, που ζχει δθμοςιευτεί 

ςτον ιςτότοπο bookpress.gr/stiles/210-stamou/1426-giorti-tis-gynaikas με τίτλο «Μασ 

αφορά θ Γιορτι τθσ Γυναίκασ;» ςτισ 6 Μαρτίου 2011. 

 

Η 8θ Μαρτίου κακιερϊκθκε το 1975 από τον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνϊν ωσ θ «Διεκνισ 

μζρα εορταςμοφ των επιτευγμάτων των γυναικϊν» άςχετα από φυλετικοφσ, οικονομικοφσ, 

πολιτιςτικοφσ ι γλωςςικοφσ διαχωριςμοφσ. Σκοπόσ τθσ κεςμοκζτθςθσ ιταν να ςυμβάλλει 

ςτθν ιςότθτα μεταξφ των δφο φφλων. 

Εξίςου ςθμαντικι όμωσ είναι και θ ιςότθτα ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ. Η απουςία 

οποιαςδιποτε διάκριςθσ μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων γυναικϊν μπορεί να κρφβει μια 

παγίδα που αντί να προάγει τθν ιςότθτα, αναδεικνφει ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ κατθγορίεσ, αγνοϊντασ τθν ίδια ςτιγμι τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ που ζχουν 

πραγματικι ανάγκθ προςταςίασ και υποςτιριξθσ. 

Για ποιεσ γυναίκεσ μιλάμε όταν αναφερόμαςτε ςτισ γυναίκεσ που είκιςται να 

γιορτάηουν τθν 8θ Μαρτίου; Ποιεσ κατθγορίεσ γυναικϊν αφορά ςτισ μζρεσ μασ θ Γιορτι τθσ 

Γυναίκασ; Η ανάγκθ διαφοροποίθςθσ είναι επιτακτικι. 

Μιλϊντασ για το κοινωνικό φάςμα, *…+ μποροφμε να μιλιςουμε για γυναίκεσ τθσ 

μεςαίασ και τθσ ανϊτερθσ τάξθσ που μοιράηονται -ςτισ Δυτικζσ κοινωνίεσ- τθν πολιτικι και 

οικονομικι εξουςία με τουσ άνδρεσ, αλλά και *…+ για μθτζρεσ που μεγαλϊνουν ςτο ςπίτι τα 

παιδιά τουσ, υπαλλιλουσ, φοιτιτριεσ, εργάτριεσ του ελάχιςτου θμερομιςκίου, «αόρατεσ» 

μουςουλμάνεσ των αςτικϊν κζντρων των οποίων κάκε επαφι με τον ζξω κόςμο 

μεςολαβείται από τον ςφηυγο ι τον κθδεμόνα, μετανάςτριεσ από τθν ανατολικι Ευρϊπθ 

που δουλεφουν αναςφάλιςτεσ ςτα ςπίτια ι τουσ αγροφσ για ζνα πιάτο φαΐ, τςιγγάνεσ που 

επαιτοφν ςτα φανάρια. 

Οι γυναίκεσ που διαφθμίηουν το κορμί τουσ προσ πϊλθςθ ςε περιοδικά, 

εφθμερίδεσ και τθλεοπτικά κανάλια -ςαν οποιοδιποτε άλλο προϊόν- είναι ζνα φαινόμενο 

που ζχει πάψει να μασ ςοκάρει ι να μάσ προβλθματίηει ωσ κοινωνία, αφοφ κεωροφμε 

πλζον τθν κατάςταςθ αυτι φυςικι. Συνζπεια αυτισ τθσ λογικισ είναι θ αποδυνάμωςθ του 

κινιματοσ κατά τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. *…+ 

https://bookpress.gr/stiles/210-stamou/1426-giorti-tis-gynaikas


Στθν άκρθ του φάςματοσ ζχουμε τισ γυναίκεσ που αποκτοφν πανεπιςτθμιακά 

πτυχία, αςχολοφνται με τα κοινά, κακιερϊνονται ςε επαγγζλματα που μζχρι πρόςφατα 

κεωροφνταν κακαρά ανδρικά και ηουν τθ ηωι τουσ με τρόπουσ που ςταδιακά καταργοφν 

τουσ παγιωμζνουσ ρόλουσ και τα παραδοςιακά πρότυπα που ακόμα επικρατοφν ςτισ 

Δυτικζσ κοινωνίεσ. *…+ 

 

Κείμενο 2 

Η ΧΕΙΡΑΦΕΣΗΜΕΝΗ 

Το παρακάτω διαςκευαςμζνο απόςπαςμα είναι από το ζργο τθσ Καλλιρρόθσ Παρρζν με τίτλο Η 

Χειραφετθμζνθ (Η Χειραφετθμζνθ. Τυπογραφείον Παραςκευά Λεώνθ, Ακιναι 1900, ςελ. 129-138, 

ςτον Τόμο Η’, ςελ. 357, εκδόςεισ Σοκόλθσ, 1997  

 

*…+Εάν ζπαυεσ να με αγαπάσ ποτζ, είχεν είπει τθν πρϊτθν θμζραν των γάμων τθσ εισ τον 

άνδρα τθσ, κα απζκνθςκον. Αλλϋ ευκφσ ωσ μετανοιςαςα: όχι, κα ζμενεν θ Τζχνθ, κα μου 

ζμενεν θ εργαςία. Θα ζηων.  

Ο Κϊςτασ1 εννόει τϊρα και αυτόσ τθν δφναμιν τθσ Τζχνθσ. Εννόει όλα τα αιςκιματα 

τα οποία αφτθ αφυπνίηει. Ηννόει τα φίλτρα και τα μαγικά τθσ μυςτιρια. Ηννόει τθν 

μεγάλθν αντίπαλον, τθν οποία ευρίςκουν τα ανυπότακτα πνεφματα και αι μικραί τθσ 

ανκρϊπινθσ φφςεωσ ατζλειαι εισ αυτιν.  

Η Μαρία ακράτθτοσ κατζβθ εισ τον κιπον. «Ελάτε, εφϊναηε, διευκυνόμενθ προσ 

μιαν τεχνθτιν λίμνθν, θ οποία ευρίςκετο όπιςκεν τθσ οικίασ. Ελάτε εισ τθν λίμνθν, είναι 

πολφ εφμορφα». 

Η πενκερά τθσ κατζβθ και αυτι τθν κλίμακα, χωρίσ να εννοι καλά-καλά, διατί 

κατζβαινεν. Όταν όμωσ θςκάνκθ τασ ψυχράσ ςταγόνασ του νεροφ επί του μετϊπου τθσ 

ζςτρεψεν προσ τα οπίςω. Ο Κϊςτασ εςταμάτθςε και αυτόσ. 

Η μθτζρα του δεν ικελε να φανι ολιγϊτερον τθσ νφμφθσ τθσ θρωικι και να δείξθ 

ότι εφοβείτο τθν βροχιν, αλλά δεν θννόει και να βραχι. «Φϊναξζ τθν να επιςτρζψθ, είπεν 

εισ τον υιόν. Η υγραςία κα τθν πειράξθ. Αι νζαι γυναίκεσ είναι πάντοτε απερίςκεπτοι τασ 

πρϊτασ θμζρασ του γάμου των». 

Η Μαρία, θ οποία δεν ιτο μακράν, ικουςε τουσ λόγουσ τθσ πενκεράσ τθσ. Ζςπευςε 

να επιςτρζψθ, φοβουμζνθ μιπωσ τθν δυςαρεςτιςθ. Και ωσ δια να δικαιολογθκι, 

                                                           
1
 Στο μυκιςτόρθμα Η Χειραφετθμζνθ, θ Μαρία Μφρτου, ηωγράφοσ από τθν Ακινα, ηει και εργάηεται 

μόνθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Εκεί γνωρίηει τον Κϊςτα Μεμιδϊφ, γόνο φαναριϊτικθσ οικογζνειασ 

και τον παντρεφεται κρυφά. 



εδοκίμαςε να τθσ περιγράψθ το κζαμα τθσ λίμνθσ, όταν βρζχθ. «Η λίμνθ, θ τόςοσ ιςυχοσ 

και ακίνθτοσ άλλοτε, ιρχιςε λζγουςα, θ οποία ςπινκοβολεί, μόνον όταν ο ιλιοσ ςτζλθ 

κερμά φιλιά, θ λίμνθ τϊρα με τθν βροχιν παίρνει τα φιλιά τθσ οπίςω. Και να ιδιτε πωσ 

ανοίγει χίλια ςτόματα και πϊσ δζχεται τα ξενθτευμζνα τθσ και πϊσ αναςτατϊνει τα ιςυχα 

και δροςερά παλάτια τθσ…» 

Η πενκερά τθσ τθν ζβλεπε, ωσ να εφαίνετο αμφιβάλλουςα αν θ νφμφθ τθσ ιτο 

καλά.  Αυτι εςκζπτετο πϊσ κα επζςτρεφεν εισ το Σταυροδρόμι με τασ τρομερζσ λάςπεσ των 

δρόμων και θ Μαρία ωμιλοφςε για φιλιά και δροςερά παλάτια. Δεν θμπόρεςε να κρατιςθ 

ζν μειδίαμα2 οίκτου, το οποίον δεν διζφυγε τθν προςοχιν του Κϊςτα. Και κακϊσ εγνϊριηε 

καλά τθν μθτζραν του, εμάντευςε τασ ςκζψεισ τθσ. Δεν κα τθν εννοιςθ ποτζ τθν Μαρίαν θ 

μθτζρα, εςκζπτετο! Και θςκάνετο ωσ κάτι να του επίεηε τθν ψυχιν.  

 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδεσ 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Σε 60-70 λζξεισ να παρακζςεισ τα ερωτιματα που κζτει θ ςυντάκτρια και τισ απαντιςεισ 

που επιχειρεί να δϊςει. 

Μονάδεσ 10  

2ο υποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Κατά τθ γνϊμθ ςου, οι τρεισ τελευταίεσ παράγραφοι του Κειμζνου 1 μποροφν να 

αποτελζςουν μια ξεχωριςτι νοθματικι ενότθτα; Απάντθςε με ςυντομία και τεκμθριωμζνα 

με ςχετικζσ αναφορζσ ςτο κείμενο. 

Μονάδεσ 10  

3ο υποερώτημα (μονάδεσ 15) 

Να επιλζξεισ και να μεταφζρεισ ςτο απαντθτικό ςου φφλλο τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά 

από τισ παρακάτω προτάςεισ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτο Κείμενο 1 (μία μόνο από τισ 

τζςςερισ προτεινόμενεσ απαντιςεισ είναι ςε κάκε περίπτωςθ ςωςτι).  

 

1 «Η 8θ Μαρτίου κακιερϊκθκε το 1975 από τον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνϊν ωσ θ…» (1θ 

παράγραφοσ): θ λζξθ «κακιερϊκθκε» με κριτιριο τθ ςθμαςία τθσ ςτο γλωςςικό περιβάλλον 

τθσ πρόταςθσ, ςτθν οποία ανικει, ζχει ωσ ςυνϊνυμι τθσ τθ λζξθ: 

                                                           
2
 Ελαφρφ χαμόγελο (με ειρωνικι χροιά) 



α.  κατακυρϊκθκε 

β. καταχωρικθκε  

γ. επικυρϊκθκε 

δ. ορίςκθκε 

 

2.«Η απουςία οποιαςδιποτε διάκριςθσ μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων γυναικϊν μπορεί να 

κρφβει μια παγίδα που αντί να προάγει τθν ιςότθτα…» (2θ παράγραφοσ).  Με τθ μεταφορά 

ωσ εκφραςτικό ςχιμα θ ςυντάκτρια επιχειρεί να: 

α. κάνει το νόθμα τθσ φράςθσ πιο ηωθρό και το φφοσ λόγου πιο ειρωνικό, 

β. χρθςιμοποιεί τθ λζξθ με τθν πραγματικι τθσ ςθμαςία, 

γ. αναδείξει τον κίνδυνο που παραμζνει παρά τθν ιςότθτα, 

δ. ςυγκρίνει δφο ζννοιεσ, τθν ιςότθτα των γυναικϊν και τθ διαφορετικότθτα.  

 

3. Η λζξθ «φάςμα» (4θ παράγραφοσ) με κριτιριο τθ ςθμαςία τθσ ςτο γλωςςικό περιβάλλον 

τθσ πρόταςθσ, ςτθν οποία ανικει, ζχει ωσ ςυνϊνυμι τθσ τθ λζξθ: 

α. φάνταςμα 

β. φωτεινι δζςμθ 

γ. ςυχνότθτεσ  

δ. μια κλίμακα με νοθτά άκρα. 

 

4. «…των οποίων κάκε επαφι με τον ζξω κόςμο μεςολαβείται από τον ςφηυγο ι τον 

κθδεμόνα» (4θ παράγραφοσ): Με τθν επιλογι τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςτθν παραπάνω 

πρόταςθ θ ςυντάκτρια επιδιϊκει να: 

α. τονίςει τθν εξάρτθςθ και κθδεμονία των γυναικϊν αυτϊν από τουσ άντρεσ τουσ, 

β.  επιςθμάνει τθν ευκφνθ των αντρϊν για τθν παραπάνω κατάςταςθ, 

γ. δθλϊςει το άνιςο τθσ μεταχείριςθσ με τισ γυναίκεσ του δυτικοφ κόςμου, 

δ. ειρωνευτεί τθν κατάςταςθ των γυναικϊν που κθδεμονεφονται από τουσ άντρεσ τουσ. 

 

5. «ζχει πάψει να μασ ςοκάρει»: θ φράςθ-ςχόλιο τθσ ςυντάκτριασ (5θ παράγραφοσ) 

δθλϊνει:  

α. παραδοχι 

β. ςυμφωνία 

γ. επιδοκιμαςία 

δ. αγανάκτθςθ 



Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ 4 

Να ερμθνεφςεισ τθ διαφορετικότθτα των δφο γυναικϊν, που πρωταγωνιςτοφν ςτο Κείμενο 

2, τεκμθριϊνοντάσ τθν με ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ (120-150 λζξεισ). 

Μονάδεσ 15 


