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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Η γυναίκα στην τέχνη και τον πολιτισμό 

Το άρθρο που ακολουθεί είναι της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, ομότιμης Καθηγήτριας της Ιστορίας της Τέχνης 

στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, πρώην αναπληρώτριας υπουργού Πολιτισμού και νυν Διευθύντριας της 

Εθνικής Πινακοθήκης. Είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

 

Η ιστορική σχέση της γυναίκας με τον πολιτισμό δεν είναι προφανής στην ανδροκρατική κοινωνία. 

Τα λαμπερά επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού εμφανίζονται με τη σφραγίδα και την υπογραφή 

του άρρενος. Η κατανομή των ρόλων και των χώρων δράσης – ο άνδρας στην κοινωνία, η γυναίκα 

στην οικογένεια, ο άνδρας στην αγορά, η γυναίκα στον οίκο – μοίρασε άνισα όχι μόνο τις ευκαιρίες, 

τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες, αλλά κα τα φώτα της σκηνής. Φωτοχυσία μνήμης1 περιβάλλει και 

προβάλλει τα έργα της αγοράς, ημίφως διακριτικής αμνησίας2 σκιάζει τα τίμια έργα του 

γυναικωνίτη. Η μακροϊστορία επικάλυψε με προσχώσεις3 χιλιετιών τη μικροϊστορία. Ο πολιτισμός 

της γυναίκας περιμένει τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους αισθητικούς του.  

 Είναι η γυναίκα ικανή και προικισμένη να φιλοτεχνήσει έργα υψηλής τέχνης; Το 

αναχρονιστικό4 ερώτημα ακούγεται ευτυχώς ολοένα και σπανιότερα, καθώς πυκνώνουν τα 

τεκμήρια μιας δυναμικής γυναικείας δημιουργίας. Ποια είναι η ταυτότητά της; Διαθέτει ένα 

ιδιαίτερο ύφος; Αποπνέει ένα άλλο ήθος; Τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν έτοιμη απάντηση. 

Αλλεπάλληλες παραμορφωτικές διαθλάσεις5 αλλοίωσαν, απέκρυψαν ή διαστρέβλωσαν τον 

χαρακτήρα της θήλειας6 δημιουργίας.  

 Οι άνδρες ζητούσαν στα έργα των γυναικών την καθησυχαστική επιβεβαίωση μιας μητρικής 

τρυφερότητας, που εκτράπηκε συχνά σε ρηχή αισθηματολογία. Η πολωτική7 αντίδραση σε αυτήν 

 

1 έντονη αναφορά γίνεται στην ιστορία σε έργα ανδρών 

2 με διακριτικό τρόπο γίνονται οι αναφορές σε γυναικεία έργα στην ιστορία, δεν είναι πολλές 

3 συσσώρευση φερτών υλών στις εκβολές ποταμού, που έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της ξηράς εις 

βάρος της θάλασσας 

4 εδώ: ξεπερασμένο 

5 φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται αλλαγή στη διεύθυνση μιας φωτεινής ακτίνας 

6 θηλυκής 

7 αντίδραση που δημιουργεί πόλωση, δηλαδή διχασμό, ρατσισμό 



την τάση οδήγησε, από την άλλη μεριά, σ’ ένα γυναικείο ύφος με παντελόνια, σε μεταμφιέσεις και 

μιμήσεις που επαυξάνουν τη σύγχυση. Εύγλωττο σήμα τους η αληθινή ανδρική μεταμφίεση από την 

εποχή της Γεωργίας Σάνδη8 ως τα σύγχρονα «γιούνισεξ». Τη γνησιότερη ταυτότητα ύφους μάς τη 

δίνουν διαχρονικά τα «ταπεινά» έργα του λαϊκού πολιτισμού που βγήκαν από τα χέρια της 

γυναίκας. Τα υφαντά, τα κεντήματα, οι φορεσιές. […] 

 Η γυναίκα έχει λοιπόν να διανύσει, καθώς δημιουργεί, μια μακρά πορεία αυτογνωσίας. Ο 

πολιτισμός θα μας αποκαλύψει το άλλο του πρόσωπο μέσα από τη νέα, γνήσια δημιουργία της 

γυναίκας. Αυτή η αυθεντικότητα, αυτή η αλήθεια είναι το επιτακτικότερο καθήκον της Γυναίκας-

δημιουργού στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα. Αλλά και η γυναίκα επιστήμονας, η γυναίκα 

πολιτικός έχει να πορευτεί ανάλογο δρόμο αυτογνωσίας, αν θέλει να δώσει άλλο ύφος στη δική της 

συμμετοχή στα κοινά. Η γυναίκα θα κατανοήσει κάποτε ότι ο αληθινός της ρόλος δεν είναι 

συμπληρωματικός, αλλά παραπληρωματικός. […] 

 

Α3. Με αφετηρία το περιεχόμενο του άρθρου και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις σου για το θέμα, 

να αναπτύξεις τον προβληματισμό σου σχετικά με τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. 

Πιστεύεις ότι ο αγώνας για την ισότητα των δύο φύλων είναι συνώνυμος με τον αγώνα του 

ανθρώπου για δικαιοσύνη; Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην εποχή μας σε σχέση με το 

παρελθόν; Να απαντήσεις με μια ομιλία (200–250 λέξεων) που θα συντάξεις, για να εκφωνήσεις στο 

πλαίσιο Ημερίδας που διοργανώνεται στο σχολείο σου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

της Γυναίκας. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (1934 – 1999) 

Μεσημβρινή ανάπαυσις 

O Φρέντυ Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, αποδίδει στο παρακάτω ευθυμογράφημα («Ελλάς – 

υπό το μηδέν…», εκδ. Κάκτος, 1990) τον μικρόκοσμο μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας. 

 

Κάθε άνθρωπος έχει στη ζωή του ένα ζωύφιο να τον βασανίζει. Εγώ έχω τον Διαχειριστή της 

Πολυκατοικίας μου.  

 

8 Γαλλίδα μυθιστοριογράφος που υπέγραφε με το συγγραφικό ψευδώνυμο Γεωργία Σάνδη (GeorgeSand).Η 

παρισινή κοινωνία αναστατώθηκε με τη συνήθειά της να κυκλοφορεί ντυμένη αντρικά και να καπνίζει πίπα 

δημοσίως! Αυτή η «αποκλίνουσα» συμπεριφορά, αν και επικρίθηκε έντονα και της στέρησε τα προνόμια που 

είχε ως βαρώνη, της έδωσε πρόσβαση σε μέρη που μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να έχει. 



Είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει με μύγα, ή μια μύγα που μοιάζει με άνθρωπο. Πιστεύω 

πως ο Θεός, όταν άρχισε να τον φτιάχνει, ήθελε να φτιάξει μύγα. Μετά, ένιωσε τύψεις για τις μύγες. 

Έτσι, του βγήκε άνθρωπος...  

Χτες το πρωί, ανέβηκε στο διαμέρισμά μου:  

– Μας έχουν κάνει παράπονα από το διαμέρισμα 13, το διαμέρισμα 24 και το διαμέρισμα 

30, ότι κάνετε θορύβους την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως.  

– Μάλιστα.  

– Το «μάλιστα» δεν είναι απάντησις. Κάνετε ή δεν κάνετε θορύβους; Και αν κάνετε, γιατί 

κάνετε; Σας στείλαμε τον κανονισμό της πολυκατοικίας! Τον διαβάσατε;  

– Μάλιστα.  

– Τότε γιατί κάνετε μπάνιο;  

– Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα.  

– Το διαμέρισμα 21, το διαμέρισμα 26 και το διαμέρισμα 35 σας κατηγορούν ότι κάνετε 

συχνά μπάνιο. 

– Είναι εναντίον του μπάνιου;  

– Ναι, όταν γίνεται την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως. Κάθε πότε κάνετε μπάνιο;  

– Κάθε Πάσχα και κάθε Χριστούγεννα. Φέτος έκανα και στις 25 Μαρτίου.  

– Να τα αραιώσετε.  

– Μάλιστα.  

– Το διαμέρισμα 39 σας κατηγορεί ότι γράφετε σε ένα περίεργο μηχάνημα που κάνει έναν 

περίεργο θόρυβο. Περί τίνος πρόκειται;  

– Περί γραφομηχανής. 

– Να μην ξαναγράψετε.  

– Αυτό μου το ζητάνε κι άλλοι.  

–Δεν με ενδιαφέρει ποιοι σας το ζητούν. Αντιλαμβάνεσθε τι θα γινόταν αν ο καθείς 

εγκαθιστούσε ένα μηχάνημα μέσα στο διαμέρισμά του. Εγώ, φερ’ ειπείν, έχω στην Άμφισσα ένα 

ελαιοτριβείο.  

– Αποδίδει;  

– Να μη σας ενδιαφέρει. 

– Μάλιστα.  

– Το διαμέρισμα 47 σας κατηγορεί ότι την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως ακούγονται 

στο δωμάτιό σας γυναικεία κλάματα. Δέρνετε τη γυναίκα σας; 

– Ποτέ την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως.  

– Τότε, γιατί κλαίει;  

– Ίσως πρόκειται για την κόρη μου.  



– Να της δώσετε να διαβάσει τον κανονισμό.  

– Μάλιστα.  

– Πόσων ετών είναι;  

– Ενός!  

– Α, είσθε και είρων. Θορυβοποιός και είρων. Το χειρότερον είδος ενοικιαστού. Είχαμε έναν 

τέτοιο το ’82. Απέθανε από τύφο. 

– Εγώ τον έχω περάσει.  

– Δεν με ενδιαφέρει!  

– Μάλιστα. […] 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100 – 150 λέξεων. 

 

1. Πώς θα χαρακτήριζες την προσωπικότητα του Διαχειριστή; Πώς νιώθεις για ανθρώπους με 

παρόμοιο χαρακτήρα; 

ή 

2. Γράψε μια σελίδα ημερολογίου υποθέτοντας ότι είσαι το πρόσωπο στο οποίο κάνει 

παρατηρήσεις ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Σε αυτή να καταγράψεις τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα που σου προκάλεσε η παρέμβαση του διαχειριστή. 
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