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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Ο μακρφσ και δφςκολοσ δρόμοσ προσ την ιςότητα των δφο φφλων  

Το παρακάτω κείμενο είναι διαςκευαςμζνο άρκρο του Σωτιρθ Βανδώρου, που ζχει δθμοςιευτεί ςτο 

https://bookpress.gr/stiles/dimosia-sizitisi/4176-mill-subjection με τίτλο Για τθν υποτζλεια των 

γυναικών, του Τηον Στοφαρτ Μιλλ ςτισ 22 Ιουνίου 2014. 

 

*…+ Ο Μιλλ πρωτοποροφςε ςτθν εποχι του, ςτθν Αγγλία, κακόςον ίςα εκλογικά δικαιϊματα 

με αυτά των ανδρϊν αποδόκθκαν ςτισ γυναίκεσ το 1928, δθλαδι ςχεδόν 60 χρόνια μετά τθ 

δθμοςίευςθ του κειμζνου του «Για τθν υποτζλεια των γυναικών» (1869) (ςτο οποίο 

διατυπϊνεται κι αυτό το αίτθμα) κι ενϊ είχαν προθγθκεί ςυςτθματικοί αγϊνεσ των 

Σουφραηετϊν1.  

Οι γυναίκεσ ιταν ολοκλθρωτικά υποταγμζνεσ ςτουσ άντρεσ, κάτι που επικφρωνε κι 

ο νόμοσ. Για παράδειγμα, ολόκλθρθ θ περιουςία τθσ γυναίκασ με το γάμο ουςιαςτικά 

περιερχόταν ςτο ςφηυγο ο οποίοσ ιταν κι ο κθδεμόνασ των παιδιϊν (αςχζτωσ αν τθν 

ανατροφι «φορτωνόταν» θ γυναίκα). Εξίςου, δεν τφγχανε καμιάσ ουςιαςτικισ νομικισ 

προςταςίασ ςε περίπτωςθ κακομεταχείριςθσ. Εάν εξαιρζςουμε τισ ελάχιςτεσ εκείνεσ 

γυναίκεσ που λόγω τθσ υψθλισ κοινωνικισ τουσ κζςθσ απολάμβαναν οριςμζνεσ ελευκερίεσ 

και προνόμια, θ τφχθ των υπολοίπων ιταν κλιβερά προδιαγεγραμμζνθ: να διάγουν μια ηωι 

περιοριςμζνθ ςτισ αγγαρείεσ του οίκου ι με ςκλθρι εργαςία και υπό τθν αυκαίρετθ 

εξουςία ενόσ άρρενα. Από πολφ μικρι θλικία ζνασ αυςτθρόσ διαχωριςμόσ με βάςθ τα φφλα 

προδιαγράφει διαφορετικζσ δυνατότθτεσ κι επιλογζσ βίου, οι οποίεσ βεβαίωσ αποδίδονται 

ςτθν αντρικι και γυναικεία «φφςθ» αντίςτοιχα, ςυγκαλφπτοντασ τισ ςχζςεισ εξουςίασ που 

εμφιλοχωροφν2 εδϊ και οι οποίεσ τθν ίδια ςτιγμι που αποκρφπτονται ωσ τζτοιεσ καλοφν τα 

άτομα να ςυμμορφωκοφν και να πεικαρχιςουν ςτουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ. 

Δεν είναι υπερβολι να ποφμε ότι ο Μιλλ εντοπίηει αυτό που ςχεδόν ζναν αιϊνα 

αργότερα κα χαρακτθριςτεί ωσ μια βακφτερθ δομι πατριαρχίασ3 που κάνει τα ίδια τα 

                                                           
1
 Οι υποςτθρίκτριεσ του δικαιϊματοσ ψιφου (από τθ λζξθ «suffrage») διεκδικοφςαν  ςυμμετοχι των 

γυναικϊν ςτα κοινά και ίςθ μεταχείριςθ με τουσ άνδρεσ,  

2
 Ειςχωροφν, ειςδφουν, ειςζρχονται, εμφανίηονται 

3
Ονομάηεται το κοινωνικό ςφςτθμα ςτο οποίο οι άντρεσ κρατοφν κατά κφριο λόγο τθν εξουςία και 

κυριαρχοφν ςτθν πολιτικι, αποτελοφν θκικζσ και ιδεολογικζσ αυκεντίεσ και διακζτουν κοινωνικά 
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υποκείμενα να ενςτερνίηονται και να υιοκετοφν ωσ αυτονόθτεσ τισ κυρίαρχεσ νόρμεσ4 και 

να ςυμμετζχουν ζτςι ενεργά ςτθν ίδια τουσ τθν κακυπόταξθ. Ζτςι, με χαρακτθριςτικι 

απλότθτα δείχνει πωσ τα υποτικζμενα φυςικά αιςκιματα ανάγονται ςτο «ζκιμο», το οποίο 

βεβαίωσ απαξιϊνει ωσ πθγι νομιμοποίθςθσ και ταυτόχρονα απαντά ςε όςουσ 

υποςτθρίηουν ότι οι γυναίκεσ δεν διεκδικοφν κάτι καλφτερο ι διαφορετικό για τισ ίδιεσ που 

κα πει ότι αποδζχονται οικειοκελϊσ τθ ςυγκεκριμζνθ διευκζτθςθ: «Όλεσ οι γυναίκεσ 

ανατρζφονται από τθν πιο τρυφερι τουσ θλικία με τθν πεποίκθςθ ότι το ιδεϊδεσ του 

χαρακτιρα τουσ είναι ακριβϊσ αντίκετο από εκείνο των ανδρϊν· όχι αυτόνομθ βοφλθςθ και 

άςκθςθ αυτοελζγχου, αλλά υποταγι και παράδοςθ ςτον ζλεγχο των άλλων. Όλοι οι θκικοί 

κανόνεσ τουσ λζνε πωσ είναι κακικον των γυναικϊν, και όλθ θ τρζχουςα αιςκθματολογία 

ότι είναι ςτθ φφςθ τουσ, να ηουν για τουσ άλλουσ· να αρνοφνται απεριόριςτα τον εαυτό 

τουσ και το να ζχουν άλλθ ηωι ζξω από τα ςυναιςκιματά τουσ… ζνα εγωιςτικό ζνςτικτο 

ζκανε τουσ άνδρεσ να προςφφγουν ςτο ζςχατο μζςον προκειμζνου να κρατοφν τισ γυναίκεσ 

ςε υποταγι: να τουσ παρουςιάςουν τθ μειλιχιότθτα5, τθν υποτακτικότθτα και τθν 

παράδοςθ κάκε προςωπικισ τουσ βοφλθςθσ ςτα χζρια των ανδρϊν ωσ ουςιϊδεσ 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςεξουαλικισ τουσ ζλξθσ». 

 

Α3. Αξιοποιϊντασ και τισ κζςεισ του κειμζνου να γράψεισ μια προφορικι ειςιγθςθ 200-250 

λζξεων που απευκφνεισ ςτουσ ςυμμακθτζσ/-τριεσ ςου με κζμα τθν 8θ Μαρτίου ωσ θμζρα 

εορταςμοφ των αγϊνων  και των επιτευγμάτων του γυναικείου κινιματοσ. Ειδικότερα, να 

αναφερκείσ ςτθν πρόοδο που ζχει ςθμειϊςει το γυναικείο ηιτθμα ςε ςχζςθ με το 

παρελκόν, αλλά και ςε ςυμπεριφορζσ άνιςθσ μεταχείριςθσ ςε βάροσ των γυναικϊν ςιμερα. 

Τθν ειςιγθςι ςου κα τθν απευκφνεισ ςτο πλαίςιο ςχετικισ ςχολικισ εκδιλωςθσ με τον ίδιο 

τίτλο.  

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Μια αςυνήθιςτη δαςκάλα 

                                                                                                                                                                      
προνόμια, ενϊ ςυνικωσ διακζτουν τον ζλεγχο τθσ περιουςίασ. Η πατριαρχία ςτθρίηεται ςε ζνα 

ςφςτθμα ιδεϊν που εξθγεί και δικαιολογεί τθν αντρικι κυριαρχία και ςυνικωσ τθν αποδίδει ςε 

εγγενείσ φυςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ. Οι κοινωνιολόγοι όμωσ τείνουν 

να κεωροφν τθν πατριαρχία ωσ κοινωνικό προϊόν και όχι ωσ προϊόν εγγενϊν διαφορϊν ανάμεςα ςτα 

φφλα. 

4
 Πρότυπα, προκακοριςμζνοι ςυμπεριφορικοί κανόνεσ  

5
 Πραότθτα, θπιότθτα, γλυκφτθτα, καταδεκτικότθτα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1


Το παρακάτω διαςκευαςμζνο απόςπαςμα είναι από το ζργο του Αργφρθ Εφταλιώτθ με τίτλο Η 

Αγγζλικα από τισ Νθςιώτικεσ Ιςτορίεσ, β’ ζκδοςθ Λογοτεχνικι Βιβλιοκικθ, ςτον Τόμο Η’ ςελ. 117-118 

Εκδ. Σοκόλθσ, 1997. 

 

Ζγινε μεγάλθ ταραχι ςαν πρωτοφάνθκε ςτο χωριό θ Αγγζλικα. Συνθκιςμζνοσ ο 

κόςμοσ από τισ ντροπαλζσ και ςυμμαηεμζνεσ χωριατοποφλεσ, βλζπει άξαφνα μζςα ςτο 

χωριό μια κοπζλλα, που τουσ φάνθκε ςα κεά. Πρϊτο, που ιταν κάταςπρθ ςα να μθν τθν 

είδε ιλιοσ ποτζσ, δεφτερο, πρόςχαρθ, γελαηοφμενθ και ηωθρι, που τουσ τρζλλαινε ςα 

γελοφςε και τουσ ζδειχνε τα μεγάλα τθσ δόντια. Τρίτο, που δε φοροφςε χωριάτικα, μόνο τθσ 

χϊρασ φορζματα. Μα τι πρϊτο, και τι δεφτερο, και τι δζκατο. Είτανε να τθνεβλζπθσ και να 

μθ χορταίνθσ. 

Επανάςταςθ ζφερε ςτο χωριό θ Αγγζλικα. Οι καλοί χωριανοί δε το λογάριαηαν 

τζτοιο κακό. Ο ςκοπόσ τουσ είταν ακϊοσ. Αυτοί ηθτοφςανε μια καλι δαςκάλιςςα, να μάκθ 

τα κορίτςια τουσ γράμματα. Γράφουνε λοιπόν ςτθ χϊρα, και ςε λιγάκι ζρχεται θ Αγγζλικα. 

Σκολειό χτιςμζνο δεν είχαν ακόμα. Τθσ νοικιάηουν ζνα ςπιτάκι, και μζςα ς’ αυτό το 

ςπιτάκι άρχιςε θ Αγγζλικα να πολιτίηθ6 του χωριοφ τα κορίτςια. Ωσ εδϊ θ δουλειά πιγαινε 

καλά. ,…- Η δουλειά όμωσ δε ςταμάτθςε ωσ εδϊ. ,…-  

Και με το βλζπε και κάμαηε άρχιςαν οι χωριατοποφλεσ ν’ αλλάηουνε ςυνικειεσ. Η 

αλλαγι αυτι είτανε βζβαια ςιγανι κι απϋ ζξω μοναχά.  Το φυςικό τθσ δεν μποροφςε να τϋ 

αλλάξ’ θ χωριατοποφλα. Άλλαηε μερικά λόγια, μερικά φερςίματα, μερικά φορζματα και 

ςτολίδια. Κι αυτό ίςια ίςια είταν που τουσ ζκαμε τουσ χωριανοφσ να μθν τθν καλοβλζπουν 

τθ λουςάτθ εκείνθ τθ μάγιςςα. Δεν ζςωναν πια τϊρα τα ςπιτιςια τα τοφλια και τα 

λινομζταξα, ζπρεπε να φζρνουν κι από το μαγαηί λογισ λογισ κορδζλλεσ, κουμπιά και 

κουρζλλια. Και το χειρότερο, που θ μίμθςθ δεν μποροφςε να είναι ςωςτι, κ’ ζβλεπεσ 

άξαφνα καπελλίνο και γερντάνι μαηί, ι φράγκικο φαρμπαλά και κοντογοφνι ι κάτι τζτοιο. 

,…- Μιτε δω δε ςταμάτθςε το κακό. Η Αγγζλικα, κακϊσ είπαμε, είτανε ηωθρι και μιλθτικιά. 

Άρχιςε λοιπόν ςιγά ςιγά να ψαλιδίηθ και τθσ χωριατοποφλασ θ γλϊςςα, κι ασ είταν και 

κανζνασ ξζνοσ μπροςτά τθσ. Οι προεςτοί κ’ οι ζφοροι είταν καλοί πατριϊτεσ κι’ ικελαν τθν 

πρόοδο του χωριοφ. Η νοικοκυρωςφνθ τουσ όμωσ είταν κι από τον πατριωτιςμό τουσ 

                                                           
6
Εκ+πολιτ(ιςμόσ) +-ίηω μεταφραςτικό δάνειο από το γαλλικό civilizer (μαρτυρείται από το 1856) και 

ςθμαίνει: Μεταφζρω τα επιτεφγματα ενόσ (κεωροφμενου) πιο αναπτυγμζνου πολιτιςμοφ ςε ζνα 

λιγότερο. Εδϊ δεν ςθμαίνει τον εκςυγχρονιςμό, αλλά τθν εκμάκθςθ ςτοιχειωδϊν γνϊςεων 

ανάγνωςθσ και γραφισ.   



μεγαλφτερθ, και κάκε φορά που ζπαιηαν τα κομπολόγια τουσ ςτο καφενεδάκι τουσ 

ςυλλογιοφνταν πϊσ να τθ ςυμμαηζψουνε λιγάκι αυτιν τθ δαςκάλιςςα.,…- 

 

Β3. Να επιλζξεισ ζνα από τα δφο ακόλουκα κζματα. Να καταγράψεισ τθν απάντθςι ςου ςε 

ζνα κείμενο 100-150 λζξεων. 

 

1. Να καταγράψεισ τθ διαφορετικότθτα ανάμεςα ςτθ δαςκάλα και ςτισ κοπζλεσ του 

χωριοφ και να ερμθνεφςεισ τθ ςτάςθ του χωριοφ απζναντι ςτθ δαςκάλα με βάςθ 

ςτοιχεία του κειμζνου. Συμφωνείσ ι διαφωνείσ με τισ επιφυλάξεισ των προεςτϊν 

του χωριοφ και γιατί; 

ή 

2. Να γράψεισ το τζλοσ που φαντάηεςαι πωσ δόκθκε ςε αυτι τθν ιςτορία, αφοφ οι 

προεςτοί «κάκε φορά που ζπαιηαν τα κομπολόγια τουσ ςτο καφενεδάκι τουσ 

ςυλλογιοφνταν πϊσ να τθ ςυμμαηζψουνε λιγάκι αυτιν τθ δαςκάλιςςα». 


