
Απαντήσεις των κρατούμενων - μαθητών του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων στο ερώτημα: 

Στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κ «Ημέρα της Γυναίκας», όπως ξεκίνησε πριν από 100 

χρόνια περίπου, με τον αγώνα των γυναικών για να έχουν δικαιώματα ως πολίτες. 

1. Κατά την γνώμη σου, ποιον θεωρείς ποιο σημαντικό ρόλο για τη γυναίκα: σύζυγο, μητέρα, 

εργαζόμενη, νοικοκυρά, σύντροφος, ή κάτι άλλο; 

2. Ποια άποψη έχεις για την ιδανική σύντροφο;  

Απαντήσεις:  

 

 

  

     

 

             

 

Giorgo 

Romeo 

Ahmed 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η γνώμη μου είναι πως η γυναίκα, πρώτα απ΄ όλα, είναι ΜΗΤΕΡΑ, κάτι που 

δεν μπορούν να είναι οι άντρες. Έπειτα έρχονται οι άλλοι ρόλοι. 

2. Η προσωπική μου άποψη είναι πως η ιδανική γυναίκα πρέπει καταρχάς να είναι 

καλός άνθρωπος. Να είναι δοτική, να μην ζηλεύει, να έχει στο μυαλό της το 

σύντροφό της, να ξέρει να αγαπάει, να είναι δίπλα μου στα εύκολα και προπάντων 

στα δύσκολα, να έχει τσαγανό και θάρρος, να προσέχει τον εαυτό της, να είναι 

καθαρή, να έχει φαντασία, να έχει χιούμορ, να γλεντάει, να κάνει πλάκες, να είναι 

ερωτική, να έχει πάθος, να δίνεται στο σεξ, να είναι θερμή –ηφαίστειο!- να είναι 

έξυπνη και να μη ζητάει παράλογα πράγματα.  

  Arber 

Petru 

Yevgeniy 



 

 

1. Η άποψη μου για τις γυναίκες είναι πολύ θετική. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τις 

μητέρες, για το ρόλο τους που είναι μεγάλος και γι’ αυτό τις έχω σε μεγάλη εκτίμηση, 

επειδή έχουν δώσει ζωή στην ανθρωπότητα, φροντίζουν, εκπαιδεύουν και πάνω απ ‘ 

όλα μας βλέπουν να μεγαλώνουμε κι ακόμη όταν είναι να διαλέξουμε σύζυγο, μας 

καθοδηγούν ώστε να πετύχουμε στη σχέση μας και το γάμο μας. 

Οι γυναίκες ως σύζυγοι, σύντροφοι βοηθάνε την κοινωνία ως προς τη δημιουργία 

οικογένειας, που ενώνουν, μεγαλώνουν τα παιδιά ή παρηγορούν τον άντρα στις 

δύσκολες στιγμές.  

Έχοντας γυναίκες στο χώρο εργασίας ως συναδέλφους είναι κάτι που δεν μπορούμε να 

υποτιμήσουμε, όσον αφορά τη δύναμη και το ρόλο τους στο να προχωράει η δουλειά, 

ακούραστες, με εχεμύθεια, κάνοντας το καθήκον τους και βοηθώντας στη δημιουργία 

ιδεών. 

Μια άλλη δουλειά που κάνουν οι γυναίκες είναι να έχουν το σπίτι καθαρό, τακτοποιημένο 

με φροντίδα, αγάπη, χαμόγελο και με λόγια που σε βοηθούν να προχωράς. 

 

2. Όταν μιλάμε για σύντροφο, για μένα είναι ένα σημαντικό στάδιο για κάθε ώριμο 

άνθρωπο που πρέπει να περάσει. Η άποψη μου είναι ότι είναι ένα ωραίο βήμα για να 

ξεκινήσει μία σχέση, επειδή σου δίνει χώρο να γνωρίσεις και να καταλάβεις τη σύντροφό 

σου πριν προχωρήσεις περισσότερο μαζί της. 

Μια καλή σύντροφος σε βοηθάει να οργανώσεις και να κατευθύνεις  τον τρόπο ζωής 

σου, ενθαρρύνοντας σε ή βοηθώντας σε να σχεδιάσεις την μελλοντική σας ζωή και 

κυρίως η σύντροφός είναι πάντα η πρώτη που θα εντοπίσει όταν το ζευγάρι είναι υπό 

πίεση ή βιώνει μια δύσκολη  κατάσταση που πάει να βγει εκτός ελέγχου.   

        Lucky 

1. Για την γυναίκα θεωρώ ότι όλοι οι 

ρόλοι που παίζει είναι πολύ σημαντικοί 

αλλά ο πιο κομβικός είναι ο ρόλος της 

μητέρας. 

2. Η ιδανική σύντροφος κατά την 

γνώμη μου πρέπει να αγαπάει τον 

σύζυγό της. 

Roland 

Η ιδανική σύντροφος κατά τη γνώμη μου 

πρέπει να είναι σεμνή αλλά ταυτοχρόνως 

να είναι δυναμική και ευγενική. Σημαντικό 

επίσης θα ήταν να είναι νοικοκυρά αλλά 

να περιποιείται και τον εαυτό της ώστε  

να αποδεικνύει τον αυτοσεβασμό της. 

Έρικ 


