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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

[Άρθρο της Προέδρου της Δημοκρατίας] 

Το παρακάτω άρθρο της Προέδρου της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (6Σεπτεμβρίου 

2021). 

 

Στο Αφγανιστάν υπάρχει ακόμη ζωντανή η παράδοση των λαντάι, σύντομων ποιημάτων που 

συνθέτουν γυναίκες και περνούν από τη μια στην άλλη προφορικά, σαν ένας μυστικός κώδικας που 

τις συνδέει και τις ενδυναμώνει. Πριν από χρόνια έκανε τον γύρο του κόσμου ένα λαντάι που 

αποδίδεται στην τότε 15χρονη Λίμα Νιάζι, ένας ολιγόστιχος, πυκνός σπαραγμός: «Δεν θα μου 

επιτρέψεις να πάω στο σχολείο./ Δεν θα γίνω γιατρός./ Να το θυμάσαι:/ Μια μέρα θα 

αρρωστήσεις». Είναι η φωνή ενός κοριτσιού που μόλις συνειδητοποιεί πόσο φρικτό είναι να είσαι 

γυναίκα και να μη μπορείς να νοσηλευτείς, επειδή στη χώρα σου δεν επιτρέπεται να σε αγγίξει 

ανδρικό χέρι, να σε δει ανδρικό μάτι, αλλά κυρίως επειδή δεν υπάρχουν γυναίκες γιατροί να σε 

φροντίσουν. Κι αυτή η φωνή ενώνεται σήμερα με τις απελπισμένες κραυγές όλων των γυναικών 

του Αφγανιστάν που τολμούν να διαδηλώσουν αγωνιώντας μπροστά στο ζοφερό τους μέλλον, 

μπροστά στην επερχόμενη βαρβαρότητα που απειλεί να σαρώσει τη στοιχειώδη, έστω, 

χειραφέτηση1 την οποία είχαν κερδίσει τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Οι νέες γυναίκες, που δεν γνώρισαν τον ακραίο αυταρχισμό2 της ταλιμπανικής 

επικυριαρχίας μεταξύ 1996 και 2001 και πίστεψαν ότι, στο πλαίσιο της εύθραυστης3 

μεταταλιμπανικής δημοκρατίας, θα μπορούσαν να κατακτήσουν μια θέση στην κοινωνία της χώρας 

τους μέσω των σπουδών, της εργασίας, της οικονομικής ανεξαρτησίας, βλέπουν τα δικαιώματά 

τους να παραβιάζονται με τον πλέον δραματικό τρόπο. Δασκάλες, τραπεζικές υπάλληλοι, στελέχη 

επιχειρήσεων διατάσσονται να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους. Μικρές, τυπικά γυναικείες 

επιχειρήσεις, όπως κομμωτήρια ή ινστιτούτα καλλονής, κλείνουν, ενώ οι διαφημιστικές 

φωτογραφίες νέων, μακιγιαρισμένων, ακάλυπτων γυναικών μουτζουρώνονται ως πρόξενοι 

σκανδαλισμού. Δικαστίνες που έστειλαν στη φυλακή άνδρες με βαριές κατηγορίες τώρα διώκονται 

 
1 Απελευθέρωση (κοινωνική), ελευθερία. 

2 Η βία, η επιβολή της θέλησης με τον φόβο. 

3 Έτοιμης να καταρρεύσει (όπως και έγινε πρόσφατα με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία). 



από πρώην κρατούμενους, τους οποίους απελευθέρωσαν οι Ταλιμπάν. Ακτιβίστριες4 ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων απειλούνται. Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Αφγανιστάν, Ζαρίφα Γκαφάρι, πριν 

καταφέρει να διαφύγει στη Γερμανία και, ενώ οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν την Καμπούλ, δήλωνε ότι 

το μόνο μέλλον που έχουν γυναίκες σαν κι αυτήν στη χώρα είναι ο θάνατος. 

Πρόσφατα, γυναίκες πρόεδροι και πρωθυπουργοί από πολλές χώρες απευθύναμε κοινή 

έκκληση5 στους σημερινούς και μελλοντικούς κατόχους της εξουσίας στο Αφγανιστάν, να 

υποστηρίζουν και να προωθούν τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών σε τομείς, όπως η 

απασχόληση, η εκπαίδευση, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ο πολιτισμός ή τα δημόσια 

αξιώματα, και να απέχουν από κάθε μορφή βίας εναντίον τους. Αλλά παρά τις υποσχέσεις 

εκπροσώπων των Ταλιμπάν και υψηλόβαθμων αξιωματούχων μετά την κατάληψη της εξουσίας ότι 

θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών, ο όρος «εντός ισλαμικού πλαισίου», τον οποίο θέτουν 

και υπογραμμίζουν, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ήδη έχουν επανέλθει ανεπίσημα κανόνες 

που ίσχυαν την περίοδο 1996-2001, όπως η απαίτηση να συνοδεύονται οι γυναίκες σε κάθε έξοδό 

τους στον δημόσιο χώρο από έναν άνδρα κηδεμόνα, έναν «μάχραμ». Οι χήρες, οι γυναίκες χωρίς 

ενήλικους γιους ή αδελφούς που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, είναι εξ 

ορισμού αποκλεισμένες. Κι ας έχουν άμεση ανάγκη από εργασία, καθώς μόνες αυτές συντηρούν τις 

οικογένειές τους και τα ανήλικα παιδιά τους. […] 

 

Α3. Με αφορμή το παραπάνω άρθρο, αλλά και τις πρόσφατες γυναικοκτονίες που συντάραξαν την 

κοινή γνώμη της χώρας μας, να συντάξεις ένα άρθρο (200-250 λέξεων) για τη σχολική εφημερίδα, 

στο οποίο θα εξηγείς τους λόγους για τους οποίους η γυναίκα εξακολουθεί να είναι θύμα 

ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

Μονάδες 25 

 

ΤΖΕΦΡΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ (1960 – ) 

Middlesex (Ανάμεσα στα δύο φύλα) 

Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Τζέφρυ Ευγενίδης, «Middle sex (Ανάμεσα στα δύο φύλα)» (μτφρ. Άννα 

Παπασταύρου, Libro, Αθήνα 2003, σσ. 92-94). 

 

Σε μια μαύρη οθόνη, ένα βλέμμα σε σχήμα διόπτρας εστιάζει και θολώνει, παρατηρώντας τους 

πρόσφυγες πέρα στο βάθος. Ουρλιάζουν χωρίς ήχο. Απλώνουν τα χέρια τους, ικετευτικά. 

 

4 Γυναίκες που ως ενεργοί πολίτες δραστηριοποιούνται για τα πολιτικά, πολιτιστικά ή οικονομικά ζητήματα 

που προβληματίζουν μια κοινωνία. 

5 Παράκληση. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%B9


«Θα τους ψήσουν ζωντανούς τους φουκαράδες». 

«Ζητώ την άδεια να περισυλλέξω ναυαγό, κύριε». 

«Όχι, Φίλιπς. Έτσι και επιβιβάσουμε έναν, θα πρέπει να τους πάρουμε όλους». 

«Ένα κορίτσι είναι, κύριε». 

«Πόσων χρόνων;» 

«Φαίνεται γύρω στα δέκα ή έντεκα». 

Ο πλωτάρχης Άρθουρ Μάξουελ κατεβάζει τα κιάλια του. Ένας τριγωνικός κόμπος από μύες τσιτώνει 

το πιγούνι του κι εξαφανίζεται. 

«Μια ματιά ρίξτε της, κύριε». 

«Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από συναισθήματα, Φίλιπς. Εδώ διακυβεύονται πολύ 

σημαντικότερα πράγματα». 

«Μια ματιά ρίξτε της, κύριε». 

Τα ρουθούνια του πλωτάρχη Μάξουελ γυαλίζουν, καθώς κοιτάζει τον καπετάνιο Φίλιπς. Ύστερα, 

χτυπώντας το ένα του χέρι στο γοφό του, μετακινείται προς το πλάι του πλοίου. 

Ο προβολέας σαρώνει την επιφάνεια του νερού, φωτίζοντας το δικό του οπτικό πεδίο. Το νερό 

φαντάζει κρύο κάτω από τη φωτεινή δέσμη, άχρωμο ζουμί πηγμένο από κάθε λογής σκουπίδια: ένα 

γυαλιστερό πορτοκάλι· έναν αντρικό μπερέ μ' ένα γείσο από περιττώματα· κομμάτια χαρτί σαν 

σκισμένα γράμματα. Κι εκεί, ανάμεσα σ' αυτό το αδρανές υλικό, εμφανίζεται εκείνη, γραπωμένη 

από τον κάβο του καραβιού, ένα κορίτσι με ροζ φόρεμα, που στο νερό σκουραίνει και γίνεται 

κόκκινο, τα μαλλιά της κολλημένα πάνω στο μικρό της κρανίο. Τα μάτια της, κοιτάζοντας ψηλά, δεν 

ικετεύουν. Τα λεπτά της πόδια κλοτσάνε κάπου-κάπου, σαν πτερύγια ψαριού. 

Τουφεκιές από την ακτή χτυπούν στο νερό ολόγυρά της. Δεν τους δίνει σημασία. 

«Σβήσε τον προβολέα». 

Το φως σβήνει και οι πυροβολισμοί σταματούν. Ο πλωτάρχης Μάξουελ κοιτάζει το ρολόι του. «Η 

ώρα είναι 21.15. Πηγαίνω στην καμπίνα μου, Φίλιπς. Θα μείνω εκεί ως τις 07.00. Αν τύχει και 

περισυλλεγεί κανένας ναυαγός στο πλοίο σ' αυτό το διάστημα, δε θα υποπέσει στην αντίληψή μου. 

Κατανοητό;» 

«Κατανοητό, κύριε». 

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 



1. Με στοιχεία από το κείμενο να περιγράψεις και να ερμηνεύσεις την ψυχολογία, τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα του Φίλιπς. Ποια συναισθήματα γεννιούνται σε σένα από τη στάση 

του; 

ή 

2. Στο κείμενο παρουσιάζεται η θέση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες που κινδυνεύουν, 

προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους. Υπόθεσε ότι είσαι ένας/μια από αυτούς. Σε μορφή 

ημερολογίου να καταγράψεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου από τις δυσκολίες της 

ζωής σου και να αναφερθείς στην ανάγκη για εθελοντική προσφορά εκ μέρους των 

συνανθρώπων σου. 

Μονάδες 25 

 


