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I. Μη Λογοηετνικό Κείμενο  

«Γεζποινίς… διεσθσνηής!» 

 Οη ειιεληθέο ηαηλίεο, ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ’60, παξνπζηάδνπλ ηηο γπλαίθεο λα 
δηεθδηθνύλ εγεηηθέο ζέζεηο όρη κόλν ζηα ζεσξνύκελα «γπλαηθεία» επαγγέικαηα (ππάιιεινη, 
πσιήηξηεο, ηειεθσλήηξηεο, κνδίζηξεο θηι.), αιιά θαη ζε κέρξη πξόηηλνο «αλδξηθά» 
επαγγέικαηα θαξηέξαο (όπσο είλαη π.ρ. ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ, ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ή 
ηνπ κεραληθνύ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία). Ωζηόζν, ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη 
ακθηζβεηνύκελε θαη πξνζσξηλή. Οη θνηλσληθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο γηα ην ιεγόκελν 
«γπλαηθείν δήηεκα» ακθηζβεηνύλ ηνλ επαγγεικαηηθό δπλακηζκό ησλ εξσίδσλ θαη 
δηαθσκσδνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επάξθεηα ηεο γπλαίθαο, αθνύ ε παηξηαξρηθή ηάμε 
πξαγκάησλ ζεσξείηαη αδηαπξαγκάηεπηε. Έηζη, νη ηαηλίεο ππαγνξεύνπλ ην αζπκβίβαζην 
κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κηαο γπλαίθαο. Χαξαθηεξηζηηθό 
παξάδεηγκα ε Τδέλε Καξέδε ζηελ ηαηλία «Γεζπνηλίο δηεπζπληήο» (1964), ε νπνία 
αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί από ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο θηινδνμίεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηπρήζεη ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή.  
Όπσο θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν έηζη θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη από αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο. Οη αληηθάζεηο θαη νη 
αληηζέζεηο απηέο έγθεηληαη ζην γεγνλόο όηη, ελώ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 
πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 
αύμεζε απηή δελ ζπλνδεύεηαη από κηα αλάινγε κείσζε ησλ αληζνηήησλ πνπ επηθξαηνύλ 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. Αλαιπηηθόηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 
παξά ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ε εξγαζία ησλ γπλαηθώλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζε όιεο ηηο 
δπηηθέο θνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ηε 
ζπλερή θαη ζπλεπή παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  
Παξόια απηά, ε αύμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρόιεζεο δε ζπλνδεύηεθε από ηελ πνιππόζεηε 
ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αληίζεηα, νη πνηθίινη θνηλσληθνί κεραληζκνί 
παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηύπσλ θαη ησλ αληζνηήησλ πνπ παξαηεξνύληαη 
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αλάκεζα ζηα δύν θύια όρη κόλν δελ εμαθαλίζηεθαλ, αιιά έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη 
λέεο κνξθέο αληζόηεηαο. Έηζη, ζηηο ήδε γλσζηέο αληζόηεηεο όπσο: άληζε ακνηβή γηα ίζε 
εξγαζία, δπζθνιία ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη άλνδν ζηελ ηεξαξρία, δηαθξίζεηο ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο, πξνζηέζεθαλ ην απμεκέλν πνζνζηό αλεξγίαο ησλ γπλαηθώλ ζε ζρέζε κε 
ηνπο άλδξεο, απμεκέλα πνζνζηά ππναπαζρόιεζεο, κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζε 
νξηζκέλνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αλδξνθξαηνύκελνη, πνιύ 
κηθξό πνζνζηό απηναπαζρόιεζεο θαη γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  
Η αληζόηεηα ησλ δύν θύισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο εθδειώλεηαη έηζη ζε κηα ζεηξά από 
ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην επάγγεικα, ν θιάδνο ή ην είδνο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο (π.ρ. 
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρώξνπ, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο). Παξαηεξείηαη έηζη ζε 
όιεο ηηο νηθνλνκίεο, ζε άιιεο ζε κεγαιύηεξν θαη ζε άιιεο ζε κηθξόηεξν βαζκό, ε θαηά θύιν 
ζύλζεζε ηεο απαζρόιεζεο ζηα επαγγέικαηα, ζηνπο θιάδνπο, ζηα είδε ζύκβαζεο 
εξγαζίαο, έηζη ώζηε νη ηειεπηαίνη λα είλαη αλδξνθξαηνύκελνη θαη άιινη γπλαηθνθξαηνύκελνη, 
αλάινγα κε ην αλ πιεηνςεθνύλ νη άλδξεο ή νη γπλαίθεο εξγαδόκελνη ζε απηνύο. 
Σπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο ζπγθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηα επαγγέικαηα, ζηνπο θιάδνπο 
θαη ζηηο κνξθέο απαζρόιεζεο πνπ απνθέξνπλ κεγαιύηεξεο απνδνρέο. Μεξηθά 
παξαδείγκαηα γπλαηθνθξαηνύκελσλ επαγγεικάησλ είλαη ην επάγγεικα ηεο γξακκαηέαο, ηεο 
λνζνθόκαο, ηεο λεπηαγσγνύ θ.α., ελώ κεξηθά παξαδείγκαηα αλδξνθξαηνύκελσλ 
επαγγεικάησλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ηνπ κεραλνιόγνπ 
κεραληθνύ, ηνπ λαππεγνύ θ.α.  

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπνπξιεηίδε 
από ην δηαδίθηπν (ειαθξώο δηαζθεπαζκέλν).  

 
1η Γραζηηριόηηηα  
I. Τν παξαπάλσ θείκελν δεκνζηεύηεθε ζην δηαδίθηπν. Να ελεκεξώζεηεπεξηιεπηηθά ηνπο 
ζπκκαζεηέο ζαο γηα ην πεξηερόκελν ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ παξαγξάθσλ ηνπ ζε 80-100 
ιέμεηο ηνπ.  
 

Μονάδες 15 

II.Σε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα δώζεηε ην ραξαθηεξηζκό «Σσζηό» ή 
«Λάζνο», αλάινγα αλ απνδίδνπλ ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ ζσζηά ή όρη. Να αηηηνινγήζεηε 
θάζε ζαο απάληεζε κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην θείκελν. Να κεηαθέξεηε αξηζκεκέλεο ηηο 
απαληήζεηο ζην ηεηξάδηό ζαο.  
   

1. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο παξνπζηάδνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο γπλαίθαο λα 
ζπλδπάδεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή κε επηηπρία.  
2. Σηε ζύγρξνλε επνρή, εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη αληζόηεηεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ άλδξα θαη ζηε γπλαίθα.  
3. Με ηελ αύμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρόιεζεο απμήζεθαλ θαη νη αληζόηεηεο κεηαμύ 
ησλ δύν θύισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο.  
4. Σηε ζύγρξνλε επνρή θπξηαξρεί ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πεξί 
αλδξνθξαηνύκελσλ θαη γπλαηθνθξαηνύκελσλ επαγγεικάησλ.  
5. Η γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα ζεκεηώλεη άλνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Μονάδες 10 
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2η Γραζηηριόηηηα  
I. Να εληνπίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε έλαλ (1) από ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο πνπ 
αμηνπνηνύληαη ζηελ ηξίηε (3ε) παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ: «Παξόια απηά, ε αύμεζε… θαη 
γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο».  
 

Μονάδες 5  
II. «Οη θνηλσληθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο γηα ην ιεγόκελν «γπλαηθείν δήηεκα» ακθηζβεηνύλ 
ηνλ επαγγεικαηηθό δπλακηζκό ησλ εξσίδσλ θαη δηαθσκσδνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επάξθεηα 
ηεο γπλαίθαο». Να κεηαηξέςεηε ηε ζύληαμε από ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή, θάλνληαο ηηο 
απαξαίηεηεο αιιαγέο. Να εμεγήζεηε ηη εμππεξεηεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε.  
 

Μονάδες 10 
III. α)Να μαλαγξάςεηε ηελ παξαθάησ πεξίνδν ιόγνπ αληηθαζηζηώληαο ηηο ιέμεηο : 
αληηθάζεηο,  εγθεηληαη,  ζεκεησζεί,  αύμεζε,  αλάινγε,  κε άιιεο ζπλώλπκεο θαη θάλνληαο ηηο 
αλαγθαίεο αιιαγέο: «Οη αληηθάζεηο θαη νη αληηζέζεηο απηέο έγθεηληαη ζην γεγνλόο όηη, ελώ 
έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζην εξγαηηθό 
δπλακηθό θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αύμεζε απηή δελ ζπλνδεύεηαη από κηα αλάινγε 
κείσζε ησλ αληζνηήησλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ». 
 
III. β). Να εληνπίζεηε πέληε δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ζην θείκελν θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεηε κε 
ζπλώλπκεο.   

Μονάδες 15 

3η Γραζηηριόηηηα  
Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή θνηλσληθνύ ξαηζηζκνύ, ηελ αληζόηεηα ησλ δύν θύισλ. 
Με αθνξκή απηό ην απόζπαζκα πνπ δηαβάζαηε ζηελ ηάμε, αλαπηύμηε ηηο απόςεηο ζαο ζε 
έλα θείκελν 200- 250 ιέμεσλ, ην νπνίν ζα δεκνζηεπηεί σο άξζξν ζηε δηαδηθηπαθή 
εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηνπ ξαηζηζκνύ ζην άηνκν θαη ζηελ 
θνηλσλία θαη πξνηείλεηε ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Μονάδες 30  
 
 

ΙΙ. Λογοηετνικό Κείμενο  
«Ένας Αριθμός» 

 
Σηο ζύνηομο αθήγημα ηοσ Τζέτωθ «Ένας αριθμός» η δεζποινίς Ιοσλία ανηιπροζωπεύει ηον 
άβοσλο ανθρώπινο ηύπο. δεν ηολμά να διεκδικήζει ηα δικαιώμαηά ηης και ζστνά πέθηει θύμα 
οικονομικής και κοινωνικής εκμεηάλλεσζης.  
Tηο πξνάιιεο θώλαμα ζην γξαθείν κνπ ηε δεζπνηλίδα Ινπιία, ηε δαζθάια ησλ παηδηώλ. 
Έπξεπε λα ηεο δώζσ ην κηζζό ηεο.  
- Κάζηζε λα θάλνπκε ην ινγαξηαζκό, ηεο είπα. Θα 'ρεηο αλάγθε από ρξήκαηα θαη ζπ 

ληξέπεζαη λα αλνίμεηο ην ζηόκα ζνπ... Λνηπόλ... Σπκθσλήζακε γηα ηξηάληα ξνύβιηα1 ην 

κήλα... 

 

1 ξνύβιηα: ξσζηθό λόκηζκα  
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- Γηα ζαξάληα.  

- Όρη, γηα ηξηάληα, ην έρσ ζεκεηώζεη. Δγώ πάληνηε ηξηάληα ξνύβιηα δίλσ ζηηο δαζθάιεο... 

Λνηπόλ, έρεηο δύν κήλεο εδώ. 

- Γύν κήλεο θαη πέληε κέξεο...  
- Γύν κήλεο αθξηβώο... Τν 'ρσ ζεκεηώζεη... Λνηπόλ, έρνπκε εμήληα ξνύβιηα. Πξέπεη λα 
βγάινπκε ελληά Κπξηαθέο... δε δνπιεύεηε ηηο Κπξηαθέο. Πεγαίλεηε πεξίπαην κεηα παηδηά. 
Έπεηηα έρνπκε ηξεηο γηνξηέο...  
Η Ινπιία έγηλε θαηαθόθθηλε θαη άξρηζε λα ηζαιαθώλεη λεπξηθά ηελ άθξε ηνπ θνπζηαληνύ ηεο, 
κα δελ είπε ιέμε.  
- Τξεηο γηνξηέο... καο θάλνπλ δώδεθα ξνύβιηα ην κήλα... Ο Κόιηαο ήηαλ άξξσζηνο ηέζζεξηο 
κέξεο θαη δελ ηνπ έθαλεο κάζεκα... Μνλάρα κε ηε Βαξβάξα αζρνιήζεθεο... Τξεηο κέξεο 
είρεο πνλόδνλην θαη ε γπλαίθα κνπ ζνπ είπε λα αλαπαπηείο κεηά ην θαγεηό... Γώδεθα θαη 
εθηά δεθαελληά. Αθαηξνύκε, καο κέλνπλ... Χκ! ζαξάληα έλα ξνύβιηα... Σσζηά;  
Τν αξηζηεξό κάηη ηεο Ινπιίαο έγηλε θαηαθθόθηλν θαη λόηηζε. Άξρηζε λα ηξέκεη ην ζαγόλη ηεο. 
Τελ έπηαζε έλαο λεπξηθόο βήραο, έβαιε ην καληίιη ζηε κύηε ηεο, κα δελ έβγαιε άρλα.  
- Τελ παξακνλή ηεο πξσηνρξνληάο έζπαζεο έλα θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ κε ην πηαηάθη ηνπ... 

Βγάδνπκε δύν ξνύβιηα... Τν θιηηδάλη θάλεη αθξηβόηεξα γηαηί είλαη νηθνγελεηαθό θεηκήιην, κα 

δελ πεηξάδεη... Τόζν ην ρεηξόηεξν! Πξνρσξνύκε! Μηα κέξα δελ πξόζεμεο ηνλ Κόιηα, 

αλέβεθε ν κηθξόο ζην δέληξν θαη έζθηζε ην ζαθάθη ηνπ... Βγάδνπκε άιια δέθα ξνύβιηα... 

Άιιε κηα κέξα πνπ δελ πξόζερεο, έθιεςε κηα θακαξηέξα ηα κπνηάθηα ηεο Βαξβάξαο. 

Πξέπεη λα 'ρεηο ηα κάηηα ζνπ ηέζζεξα, γη' απηό ζε πιεξώλνπκε... Λνηπόλ, βγάδνπκε άιια 

πέληε ξνύβιηα. Σηηο δέθα ηνπ Γελάξε ζε δάλεηζα δέθα ξνύβιηα...  

- Όρη, δελ έγηλε ηέηνην πξάκα. κνπξκνύξηζε ε Ινπιία.  

- Τν 'ρσ ζεκεηώζεη! 

 - Καιά... - Βγάδνπκε είθνζη επηά ξνύβιηα, καο κέλνπλ δεθαηέζζεξα.  

Τα κάηηα ηεο Ινπιίαο γέκηζαλ δάθξπα. Κόκπνη ηδξώηα γπάιηδαλ πάλσ ζηε κύηε ηεο. 

Καθόκνηξν θνξίηζη!  

- Μα εγώ κηα θνξά κνλάρα δαλείζηεθα ρξήκαηα. Μνλάρα ηξία ξνύβιηα, από ηελ θπξία, 

κνπξκνύξηζε ε Ινπιία θαη ε θσλή ηεο έηξεκε... Απηά είλαη όια όια πνπ δαλείζηεθα. 

 - Μπα; Καη ΄γσ δελ ηα είρα ζεκεηώζεη απηά. Λνηπόλ, δεθαηέζζεξα έμσ ηξία, καο κέλνπλ 

έληεθα. Πάξε ηα ρξήκαηά ζνπ, αγαπεηή κνπ! Τξία... ηξία, ηξία... έλα θαη έλα... Πάξ' ηα... Καη 

ηεο έδσζα έληεθα ξνύβιηα. Τα πήξε κε ηξεκνπιηαζηά δάρηπια θαη ηα έβαιε ζηελ ηζέπε ηεο. 

- Δπραξηζηώ, ςηζύξηζε.  

Πεηάρηεθα νξζόο θαη άξρηζα λα βεκαηίδσ πέξα δώζε ζην γξαθείν. Με έπηαζαλ ηα δαηκόληα 

κνπ.  

- Καη γηαηί κε επραξηζηείο;  

- Γηα ηα ρξήκαηα.  

- Μα, δηάνιε, εγώ ζε έθιεςα, ζε ιήζηεςα! Καη κνπ ιεο θη επραξηζηώ;  

- Οη άιινη δε κνπ 'δηλαλ ηίπνηα!...  
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- Γε ζνπ 'δηλαλ ηίπνηα. Φπζηθά! Σνπ έθαλα κηα θάξζα γηα λα ζνπ γίλεη ζθιεξό κάζεκα. 

Πάξε ηα νγδόληα ζνπ ξνύβιηα! Τα είρα έηνηκα ζην θάθειν! Μα γηαηί δε θσλάδεηο γηα ην δίθην 

ζνπ; Γηαηί ζηέθεζαη έηζη ζαλ ραδή; Μπνξείο λα δήζεηο ζ' απηό ηνλ θόζκν αλ δελ παηήζεηο 

ιίγν πόδη, αλ δε δείμεηο ηα δόληηα ζνπ; Γηαηί είζαη άβνπιε;  

Μνπξκνύξηζε κεξηθά επραξηζηώ θαη βγήθε. 

 Ά. Τζέρσθ, Διηγήμαηα, κηθξ. Κ. Σηκόπνπινο,Θεκέιην 
 
 
4η Γραζηηριόηηηα  
«Μνπξκνύξηζε κεξηθά επραξηζηώ θαη βγήθε». Ο ραξαθηήξαο ηεο Ινπιίαο είλαη κηα αθξαία 
πεξίπησζε αηόκνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δεηιία, εηηνπάζεηα θαη παζεηηθόηεηα. Πνηά 
λνκίδεηε όηη ζα ήηαλ ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ελόο πνιίηε ηε ζύγρξνλε επνρή, πνπ 
γλσξίδεη ηα δηθαηώκαηά ηνπ; Να αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο ζε κηα παξάγξαθν 100- 150 
ιέμεσλ.  

Μονάδες 15 
 
 

ΝΑ ΔΦΔΤΔ ΔΠΙΤΥΦΙΑ! 
 


