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Μη Λογοτεχνικό Κείμενο           Γυναίκες και επιστήμη 
Πριν από λίγες ημέρες μια τεράστια επιστημονική ανακάλυψη ήρθε στην επικαιρότητα. Η 

πρώτη απόδειξη πως οι μαύρες τρύπες όντως υπάρχουν, φωτογραφημένης από μια εκπληκτική 
ερευνήτρια, την Katie Bouman. Ενώ λίγους μήνες πριν η NASA ονόμασε το πρώτο rover που η 
ανθρωπότητα τοποθέτησε στον πλανήτη Άρη από την «άγνωστη» Rosalind Franklin. Είναι η 
επιστημόνισσα που ανακάλυψε στ’ αλήθεια το DNA, ανακάλυψη που ήδη έχει ανοίξει την οδό της 
θεραπείας σε «ανίατες ασθένειες» και δυσεπίλυτα προβλήματα, πριν το αφεντικό της, ο Watson, 
της το κλέψει (μαζί με το βραβείο Νόμπελ μιας τόσο σημαντικής ανακάλυψης). 

Με αφορμή αυτό το γεγονός ήρθε ξανά στην επικαιρότητα ένα από τα μεγαλύτερα και 
καλύτερα κρυμμένα μυστικά στον κόσμο της επιστήμης και της τέχνης. Γυναίκες που συνέβαλαν τα 
μέγιστα  κι όμως έμειναν είτε άγνωστες, είτε «στα υστερόγραφα της ιστορίας», όπως ο εξαιρετικός 
ερευνητής Ed Yong, το έχει ονομάσει. 

Γεγονός που μας κάνει να σκεφτόμαστε επίσης, όχι μόνο τις αδικίες -μερικές μόνο από τις 
οποίες μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια-, αλλά και πόσα έχουμε όλοι κι όλες μας χάσει, επειδή 
η κουλτούρα, είτε του σεξισμού, είτε της θρησκείας, είτε της πολιτικής, αποτρέπει εξαιρετικά μυαλά 
ή χέρια (γυναικών κυρίως, μα και ανδρών που γεννιούνται στην λάθος τάξη ή στην λάθος περιοχή 
της γης) να βελτιώσουν με χαμένα φάρμακα ή εφευρέσεις ή ιδέες το προσδόκιμο1, αλλά και το 
επίπεδο ζωής ανδρών και γυναικών, δηλαδή μιας μονίμως υπερτιμημένης και αυτοκαταστροφικής 
ανθρωπότητας. 

Πώς εξηγείται αυτό; Διαχρονικά η έρευνα και η γνώση που προέρχεται από άνδρες 
θεωρείται μέσα μας «πιο αξιόπιστη» και «ουδέτερη», σε αντίθεση με την σκέψη και την έρευνα των 
γυναικών. Σε σχέση με αυτό η σπουδαία Adrianne Rich έχει πολύ σωστά επισημάνει πως όλη η 
γυναικεία εμπειρία, με κορυφή την ίδια την μητρότητα, έχει προσληφθεί μέσα από την ανδρική 
ματιά. Κι ενώ η πρωτογενής πηγή σε κάθε επιστημονικό πεδίο θεωρείται το αναντικατάστατο υλικό, 
η μητρότητα τους αιώνες της πατριαρχίας2 δομήθηκε μέσα από το βλέμμα και τις ιδέες ανδρών 
ιερέων, γιατρών, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών κλπ, κι αυτό θεωρήθηκε «αντικειμενική 
επιστήμη». 

Το κείμενο αυτό δεν έχει σκοπό να ακυρώσει την μέγιστη συμβολή  ανδρών επιστημόνων 
που έχοντας άλλωστε την ελευθερία στην πρόσβαση της γνώσης και στην δημόσια έκφραση της 
είχαν αυτοί τις δυνατότητες και διαμόρφωσαν την ανθρωπότητα όπως είναι σήμερα. Σε πολλούς 
από αυτούς χρωστάμε όλοι κι όλες μας ευγνωμοσύνη. Έχει σκοπό όμως να θυμίσει ότι την ιστορία 
την γράφουν οι νικητές, κι όταν δεν αρπάζουν το έργο των αδύναμων άλλων, καταργούν τις 
δυνατότητές αυτών των αδύναμων στο να παράξουν κάτι καλό, κάτι ενδεχομένως ακόμη και 
«σωτήριο» για το σύνολο των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία να θρηνούμε πόσα επιστημονικά 
επιτεύγματα (ενδεχομένως εξίσου «σωτήρια») χάθηκαν για όλους κι όλες μας από μια βαθιά 
ανασφαλή κι ανταγωνιστική ανθρωπότητα. Σημασία έχει, όπου μπορούμε, να διορθώνουμε τις 
τόσες αδικίες του χθες, σαν μια παρότρυνση, σαν μια υπενθύμιση των δυνατοτήτων που 
μπορούν να ανοιχτούν στο μέλλον για κάτι αληθινά καλύτερο για όλους κι όλες. 

Ελένη Καρασαββίδου (διασκευή), 15/4/19, tvxs.gr 
 
Ερωτήσεις 
 
1. Να γράψετε την περίληψη των τριών τελευταίων παραγράφων του κειμένου σε 80-100 λέξεις και 
να παρουσιάσετε το περιεχόμενό της στην τάξη. 
 
2. Να απαντήσετε με Σ(ωστό) ή Λ(άθος) τις ακόλουθες κρίσεις: 
α. Εμπειρίες όπως η μητρότητα προσεγγίζονται μόνο μέσα από την οπτική γωνία των γυναικών 
που τη βιώνουν. 
β. Η επιστημονική γνώση θα μπορούσε να εξελιχθεί, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι που αποκλείονται 
από την κατάκτησή της. 
γ. Πολλές γυναίκες παρά τη συμβολή τους στην επιστήμη, έμειναν αφανείς. 
δ. Οι άνδρες επιστήμονες δεν προώθησαν την επιστημονική γνώση. 
ε. Όσοι καταφέρνουν να επικρατήσουν είναι αυτοί που διαμορφώνουν την ιστορία.  
 

                                                           
1
 ο αριθμός των ετών που προβλέπεται να ζήσει ένας άνθρωπος 

2
 κοινωνία στην οποία ο άντρας κατέχει κυρίαρχη θέση 
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3.  Βρείτε δύο τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η 4η παράγραφος και τεκμηριώστε την 
επιλογή σας. 
 
4. Δικαιολογήστε τη χρήση των ακόλουθων σημείων στίξης: 
α. 1η παράγραφος - παρένθεση: (μαζί με το βραβείο Νόμπελ μιας τόσο σημαντικής ανακάλυψης).  
β.4η παράγραφος - εισαγωγικά: «πιο αξιόπιστη» 
γ. 5η παράγραφος - εισαγωγικά: «σωτήρια» 
 
5. Η συντάκτρια επιλέγει τον μακροπερίοδο λόγο και την υποτακτική σύνδεση. Εντοπίστε δύο 
παραδείγματα στο κείμενο και δικαιολογήστε την επιλογή της. 
 
6. Βρείτε το είδος της σύνταξης και μετατρέψτε τη στην αντίθετή της: " Ενώ λίγους μήνες πριν η 
NASA ονόμασε το πρώτο rover που η ανθρωπότητα τοποθέτησε στον πλανήτη Άρη από την 
«άγνωστη» Rosalind Franklin." 
 
7. Βρείτε από μία αντώνυμη για κάθε έντονα γραμμένη λέξη του κειμένου. 
 
8.  Παρά την πρόοδο στην ισότητα των φύλων, υπάρχουν ακόμα και σήμερα αδιέξοδα όσον αφορά 
την επαγγελματική θέση της γυναίκας. Ποιες αλλαγές πιστεύετε πρέπει να γίνουν, ώστε να 
ανοιχθούν ίδιες επαγγελματικές προοπτικές για γυναίκες και άντρες; (300 λέξεις) 
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Λογοτεχνικό Κείμενο         Πώς μας κέρδισε μια κοπέλα 
 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Θωμάς Γκόρπας αποτελεί μια ιδιαίτερη φωνή της μεταπολεμικής 

ποίησης – και δεν είναι τυχαίο ότι τον έχουν χαρακτηρίσει τον πρώτο Έλληνα «μπιτ» ποιητή-. 
Αντισυμβατικός, ευαίσθητος, σαρκαστικός και καταγγελτικός, ο Γκόρπας παρακολουθεί με τρυφερότητα 
την πορεία του ανθρώπου προς το μηδέν. Στο έπος της καθημερινότητάς του χωράει η ρουτίνα και η 
πολιτική, η καταπίεση και ο έρωτας, η απώλεια και η ελπίδα, η πίστη στο μέλλον. 

Ήρθε μια κοπέλα στο γραφείο μας το πρωί 
χωρίς μπογιές στο πρόσωπο 
χωρίς κακόν άνεμο στα μάτια. 
Μας έφεγγε χαμόγελο αληθινής καλημέρας. 
Ο προϊστάμενος της έδειξε την εξουσία του. 
Η συνάδελφος την ομορφιά της που δεν είχε. 
Ο συνάδελφος μια ηλιθιότητα που της συννέφιασε το πρόσωπο. 
Κ’ η μουχλιασμένη κάμαρα3 
μια στενοχώρια που της κέρδισε την καρδιά. 
Όμως ήταν κοπέλα που δεν ξέρει την εξουσία 
που ξέρει να κυβερνάει την ομορφιά της 
που συμμερίζεται την προστυχιά 
μα προπαντός 
ήταν κοπέλα που έμαθε με πολύ κόπο 
να ξανακερδίζει την καρδιά της. 
Ήταν απλώς μια εργαζόμενη κοπέλα 
κ’ έσερνε πίσω της το μέλλον δύσκολο μα βέβαιο. 

Θωμάς Γκόρπας, Τα ποιήματα (1957-1983), εκδ, Ποταμός, Αθήνα, 2015 
Ερωτήσεις 
 
1. Στο κείμενο "συγκρούεται" ο χαρακτήρας της κοπέλα με τις αντιδράσεις των εργαζομένων στο 
γραφείο, πράγμα που τελικά τη βοηθά "να ξανακερδίσει την καρδιά της". Αντιστοιχίστε τα στοιχεία 
του χαρακτήρα της με τις αντιδράσεις των εργαζομένων:  
 

Στοιχεία χαρακτήρα της κοπέλας Αντιδράσεις εργαζομένων 

 
1. ήταν κοπέλα που δεν ξέρει την εξουσία 

 
2. ξέρει να κυβερνάει την ομορφιά της 

 
3. συμμερίζεται την προστυχιά 

 
4. έμαθε με πολύ κόπο/ να ξανακερδίζει την 

καρδιά της 

 
α. Ο συνάδελφος (της έδειξε) μια ηλιθιότητα που 

της συννέφιασε το πρόσωπο. 
 

β. Κ’ η μουχλιασμένη κάμαρα (της έδειξε) 
μια στενοχώρια που της κέρδισε την καρδιά. 

 
γ. Ο προϊστάμενος της έδειξε την εξουσία του. 

 
δ. Η συνάδελφος (της έδειξε) την ομορφιά της 

που δεν είχε. 

 
2. Ποια στάση κρατάει ο ποιητής απέναντι στην κοπέλα σε αντίθεση με τους συναδέλφους του; 
Από ποιους στίχους φαίνεται; 
 
3. Αναλύστε τις δύο μεταφορές: α) "(όμως ήταν κοπέλα) που ξέρει να κυβερνάει την ομορφιά της" , 
β) ήταν κοπέλα που έμαθε με πολύ κόπο / να ξανακερδίζει την καρδιά της. 
 
4. "Ήταν απλώς μια εργαζόμενη κοπέλα / κ’ έσερνε πίσω της το μέλλον δύσκολο, μα βέβαιο.": 
Γιατί, κατά τη γνώμη σας, το μέλλον της κοπέλας αυτής είναι δύσκολο, μα βέβαιο; Ποια 
προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στον επαγγελματικό τομέα; (200 λέξεις) 

                                                           
3
 ο μικρός χώρος 


