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Ισότητα των φύλων: η αδράνεια και το κόστος της σιωπής 

        Πριν από δύο χρόνια, όταν ο τότε νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Καναδά 
Τζάστιν Τριντό ρωτήθηκε κατά την ανακοίνωση του υπουργικού του συμβουλίου 
γιατί η ομάδα του απαρτίζεται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, απάντησε: 
«Γιατί έχουμε 2015!». 
        Στην Ελλάδα του 2017, μια τέτοια δήλωση φαντάζει μακρινό όνειρο. Ακόμα και 
όταν όλος ο υπόλοιπος πλανήτης ασχολείται με τις συνέπειες των κατά συρροήν 
σκανδάλων παρενόχλησης, η Ε.Ε. θέτει ως στόχο για το 2018 τη μείωση της 
διαφοράς αμοιβών μεταξύ των φύλων και την ανάγκη ανάδειξης των γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, στη χώρα μας επιλέγουμε τον 
στρουθοκαμηλισμό. Κι αυτό, τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 78η θέση 
παγκοσμίως στην ισότητα των φύλων, πίσω από την Κένυα, το Βιετνάμ και τη 
Ρωσία. Παρόλο που σχεδόν 50% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες, 
πολύ λίγες από αυτές καταφέρνουν να σπάσουν το λεγόμενο «γυάλινο ταβάνι» και 
να ανελιχθούν σε ηγετικές θέσεις στην οικονομία ή την πολιτική. Μόνο ένα στα 
τέσσερα ανώτερα διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα είναι γυναίκα και μόνο το 9% 
των διοικητικών συμβουλίων. Πόσες φορές έχουμε παρευρεθεί σε πάνελ χωρίς 
καμία γυναίκα ομιλήτρια; 
        Ελάχιστοι ωστόσο αναρωτιούνται για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η 
ανισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Η ανάγκη για ισότητα δεν είναι μόνο θέμα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που πασχίζει να επιστρέψει 
στην ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των φύλων είναι μια 
ευκαιρία που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. 
        Πλείστες έρευνες έχουν αναλύσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 
ισότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα του McKinsey Global Institute 
το 2015, η ισότητα στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να προσθέσει 26% στο 
παγκόσμιο ετήσιο ΑΕΠ μέχρι το 2025. Γι’ αυτό, χώρες με υψηλή παραγωγικότητα 
και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως η Σουηδία, έχουν θέσει τη φεμινιστική 
ατζέντα στο επίκεντρο όλων των τομέων της κυβερνητικής πολιτικής. 
          Το άρθρο 116 του Συντάγματος προβλέπει ότι είναι το κράτος που «μεριμνά 
για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των 
γυναικών». Μήπως ήρθε λοιπόν η ώρα να βγάλουμε το κεφάλι μας από την άμμο 
και να δούμε την ανισότητα ως θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει όλη την 
κοινωνία; 

 

                              



 

 

          Αναγκαία προϋπόθεση για έναν ουσιώδη διάλογο αποτελεί η συλλογή 
δεδομένων, που θα οδηγήσει στις απαραίτητες, μακροπρόθεσμα αποδοτικές 
μεταρρυθμίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφορά αμοιβών μεταξύ 
των φύλων, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία στη χώρα μας, σε αντίθεση με την 
πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε. Πέρα από αριθμούς, όμως, είναι εξίσου σημαντικό 
να αντιμετωπίσουμε τις υποσυνείδητες προκαταλήψεις. Από μικροί μαθαίνουμε ότι 
γυναίκες και άνδρες είναι φτιαγμένοι για διαφορετικούς ρόλους μέσα στην 
οικογένεια, την κοινωνία, την οικονομία – στερεότυπα που μας ακολουθούν και 
ενισχύονται όσο μεγαλώνουμε. Γι’ αυτό και η ισότητα στην Ελλάδα του 2017 
χρειάζεται περισσότερους θερμούς υποστηρικτές, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, 
ιδιαίτερα όταν η χώρα μας προσπαθεί να βγει από μια μακροχρόνια περίοδο 
κρίσης. Είναι μια πρόσκληση για δράση. Χρειάζεται τη συμμετοχή των μπαμπάδων, 
των αδερφών, των συναδέλφων και των συντρόφων μας. 
           Όσο για την πολιτική, ανυπομονούμε να δούμε πότε οι βουλευτές μας θα 
σταματήσουν να κάνουν σεξιστικά σχόλια όταν οι γυναίκες συνάδελφοί τους μιλούν 
από το βήμα της Βουλής και πότε τα κόμματα θα αυξήσουν τον αριθμό των 
γυναικών στα ψηφοδέλτιά τους. Θα έρθει άραγε σύντομα η μέρα που το υπουργικό 
συμβούλιο θα απαρτίζεται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών; 
          Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ, ο φετινός νομπελίστας Οικονομικών, τονίζει τη δύναμη της 
αδράνειας. Ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από την αδράνεια και να ξεκινήσει ένας 
ειλικρινής διάλογος για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε 2017! 

Βίλμα Καζά, Ηλέκτρα Τσακαλίδου, εφημ. Η Καθημερινή, 25/11/2017 
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[Στο  απόσπασμα καταγράφονται στιγμιότυπα από τη σχέση ενός ζευγαριού, του 
Κώστα και της Ντίνας Βρεττού. Η ιστορία  εκτυλίσσεται στη δεκαετία  1950-1960] 

 
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου, ημέρα εκλογών , έμελλε να γίνει ένας φοβερός καβγάς 
στο σπίτι του Κώστα Βρεττού. 
        Από το πρωί, ο Κώστας  Βρεττός προσπαθούσε να κάνει πλύση εγκεφάλου στην 
Ντίνα. Της είχε δώσει το ψηφοδέλτιο στο χέρι, με το σταυρό σημειωμένο. Όχι πως 
ήταν τόσο παθιασμένος με την πολιτική και τα κόμματα. Στην ουσία, ο Βρεττός 
πήγαινε  όπου φυσούσε ο άνεμος. Όπου είχε συμφέρον. Όμως είχε κάποιο συγγενή 
του, μακρινός ξάδελφος από το σόι της μάνας του, που ήταν βουλευτής. Αυτός τον 
είχε βοηθήσει στην αναρρίχησή του, αλλά και όποτε άλλοτε χρειάστηκε. Ο 
βουλευτής του παλιά ανήκε στο κόμμα του Πλαστήρα. Τώρα που ο Πλαστήρας δεν 
υπήρχε, ο Παπάγος τον είχε ακολουθήσει και αυτός , μακαρίτες και οι δυο, είχε 
γίνει ένα συνονθύλευμα κομμάτων, κάπου εφτά κόμματα πρέπει να’  τανε, που 
ονομάστηκε Δημοκρατική Ένωση, όπου ο βουλευτής του ήταν κι αυτός υποψήφιος. 
        Είχε συμφέρον ο Βρεττός και υποχρέωση στον ξάδελφο. 
        Κοίτα, Ντίνα, μην κάνεις λάθος, κάθε κουκί μετράει. 
        Το’ παιξε, και καλά, ιδεολόγος ο Βρεττός. Η Ντίνα δεν του’ πε όχι. «Καλά», 
απάντησε αφηρημένα κι έβαλε το ψηφοδέλτιο στο τσαντάκι της. 
«Έχε το νου σου στο μωρό», του’ πε, «μέχρι να γυρίσω.» 
        Το μωρό κοιμότανε ταϊσμένο, αλλαγμένο, άλλωστε δε θ’  αργούσε, το εκλογικό 
Κέντρο όπου εκείνη ψήφιζε δε βρισκότανε μακριά. Ήτανε μάλιστα στο παλιό της 
γυμνάσιο. 



 

 

         Στην ουσία, η Ντίνα είχε, από τον πατέρα της δηλαδή, παράδοση Δημοκρατική. 
Όμως, στο δρόμο για το Εκλογικό Κέντρο πήρε ανάποδες στροφές. Μισούσε πια 
ξεκάθαρα τον Κώστα Βρεττό, και, ως εκ τούτου, άρχισε μέσα της να λειτουργεί η 
αντίδραση. «Πάλι θέλει να μου επιβάλει τη γνώμη του. Με θεωρεί κτήμα του!» 
Ύστερα, ήτανε η πρώτη φορά που ψήφιζε. Όχι μόνον αυτή. Σ’  αυτές τις εκλογές του  
’56, ήταν η πρώτη φορά που ψήφιζαν οι γυναίκες. Και η Ντίνα ένιωθε περήφανη γι’ 
αυτό. Περπατούσε κορδωμένη στο δρόμο, σαν να ήθελε να πει: «Βλέπετε, παίζω κι 
εγώ ρόλο. Έχω γνώμη. Αποφασίζω, ρυθμίζω, είμαι κάτι!» Άσχετα βέβαια  αν η 
κοπελούδα ελάχιστα είχε ασχοληθεί μέχρι τότε με τα κοινά....        
       «Π’ ανάθεμά τον, τι νομίζει, ότι θα υπακούω τυφλά σ’ ότι μου λέει;» Όμως 
γνώμη δεν είχε. Ακολουθούσε τη γνώμη του πατέρα της, που άλλωστε κι αυτός δεν 
ήτανε ιδιαίτερα παθιασμένος με την πολιτική, ... 
        Επειδή λοιπόν εκείνη θαύμαζε τον πατέρα της, «θα’ χει δίκιο», έλεγε μέσα της. 
Μέχρι που έφτασε στην πύλη του σχολείου της. Και την έπιασε μια συγκίνηση. Ήταν 
εκεί που, ένα χρόνο πριν, είχε εγκαταλείψει για πάντα τα νιάτα της, την ξεγνοιασιά 
της. Θυμήθηκε τα καλαμπούρια, τα χαχανητά, τις φίλες της.  Ένας κόμπος της 
ανέβηκε στο λαιμό, όμως σφιγγότανε μην την πιάσουν τα κλάματα και γίνει ρεζίλι, 
γιατί υπήρχε κόσμος γύρω. Και οι πιο πολλοί ήταν γνωστοί και γείτονες. 
         Και πάνω που ‘χε κοντοσταθεί και είχαν βουρκώσει τα μάτια της, μέσ’ από τη 
θαμπάδα τους είδε τη φωτογραφία του κολλημένη στον άσπρο μαντρότοιχο. Και 
δεν είχε πια δίλημμα. «Ο πατέρας μου μπορεί να ‘χει τη γνώμη του, κι εγώ τη δικιά 
μου. Όσο για τον προκομμένο τον άντρα μου, να πάει να πνιγεί κι αυτός και ο 
βουλευτής του!» 
          Την ώρα που έχωνε το φακελάκι μες στη σχισμή αισθανότανε πολύ περήφανη. 
 

Ρούλα Καραπάνου, Eν αναμονή, εκδ. Κέδρος 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ Α  
Να εξηγήσετε, σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων, γιατί οι συντάκτριες του κειμένου 1 
θεωρούν ότι στην Ελλάδα του 2017 η δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού, 
αναφορικά με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών στο ψηφοδέλτιό του, φαντάζει 
μακρινό όνειρο.  

(μονάδες 15) 
 
ΘΕΜΑ Β 
Ερώτηση 1 
Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος σε καθεμία από τις παρακάτω 
προτάσεις, κάνοντας αντίστοιχες αναφορές στο κείμενο 1: 
1) Η ανάγκη για ισότητα είναι αποκλειστικά θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
2) Η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ισότητας των δύο φύλων δεν 

αποδεικνύεται .  
3) Λύση στο πρόβλημα της ανισότητας ανδρών γυναικών αποτελεί και η  

αντιμετώπιση των υποσυνείδητων προκαταλήψεων. 
4) Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί πρόκληση για δράση στη χώρα μας. 
5) Στην ελληνική Βουλή δεν υπάρχουν σεξιστικά σχόλια κατά των γυναικών  

 (μονάδες  15) 
 

Ερώτηση 2 



 

 

Να σχολιάσετε τον ρόλο της ερώτησης που ακολουθεί ως προς τη δομή του 
κειμένου 1 και ως προς την αντίδραση του αναγνώστη: 
«Μήπως ήρθε λοιπόν η ώρα να βγάλουμε το κεφάλι μας από την άμμο και να 
δούμε την ανισότητα ως θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει όλη την κοινωνία;» 
 

(μονάδες  10) 
 
Ερώτηση 3 
α. Στο παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο 1 να σχολιάσετε την επιλογή του α΄ 
πληθυντικού προσώπου: 
«Πέρα από αριθμούς, όμως, είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις 
υποσυνείδητες προκαταλήψεις. Από μικροί μαθαίνουμε ότι γυναίκες και άνδρες 
είναι φτιαγμένοι για διαφορετικούς ρόλους μέσα στην οικογένεια, την κοινωνία, 
την οικονομία – στερεότυπα που μας ακολουθούν και ενισχύονται όσο 
μεγαλώνουμε.» 

(μονάδες  9) 
 

β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω περιόδους 
λόγου. Τι αλλαγές παρατηρείτε στο ύφος του κειμένου μετά τη μετατροπή; 

• Πλείστες έρευνες έχουν αναλύσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 
ισότητας 

• Πέρα από αριθμούς, όμως, είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις 
υποσυνείδητες προκαταλήψεις 

(μονάδες 6) 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Στο κείμενο 2, παρακολουθώντας τη σχέση της ηρωίδας με τον άντρα της αλλά και 
τις σκέψεις της, πώς περιγράφεται η θέση της γυναίκας στη δεκαετία του 1950; Πώς 
κρίνετε την τελική απόφαση της ηρωίδας; Να απαντήσετε σε ένα κείμενο 150 
λέξεων, λαμβάνοντας υπόψη σας τους κειμενικούς δείκτες 

(μονάδες  15) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί σε γυναικείο περιοδικό παρουσιάζετε τα 
προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γυναίκες καθώς 
και τρόπους για να επιτευχθεί η ισοτιμία ανδρών- γυναικών. Το κείμενό σας να έχει 
έκταση 300-350 λέξεων. 

                                                                                                                                 (μονάδες 30)  

 


