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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3. (Μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο ύφος.

Αρνητικά αξιολογούνται:

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος.

 Ένας γενικόλογος πρόλογος.

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης.

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα ζη-

τούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα (π.χ. εξήγηση του όρου «γυναικοκτονία»), αλλά και για

να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Πρόσφατα περιστατικά έμφυλης βίας που συντάραξαν την κοινή γνώμη:

 αναφορά σε φαινόμενα έμφυλης βίας από την επικαιρότητα,

 έμφαση  στο  γεγονός  της  ανησυχητικής  αύξησής  τους  σε  συχνότητα  και  σε

βιαιότητα →

συνιστούν παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εξήγηση του όρου «γυναικοκτονία»:

Γυναικοκτονία είναι η δολοφονία των γυναικών, λόγω του φύλου τους· ορίζεται ποινικά ως

έγκλημα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου (στην Ελλάδα όχι), εντάσσεται στην κατηγορία

της έμφυλης βίας και αναγνωρίζεται ως έγκλημα μίσους.



Εκδηλώσεις σεξιστικής συμπεριφοράς που υπάρχουν στην εποχή μας:

 η κακοποίηση, η άσκηση σωματικής βίας και η βιαιοπραγία σε βάρος των γυναικών

στο πλαίσιο της οικογένειας,

 η λεκτική βία, η ειρωνεία και η ψυχολογική βία μέσω της υποτίμησης των γυναικών

σε διάφορους χώρους (εργασία, σχολείο, χώροι διασκέδασης κ.λπ.), 

 η  επίθεση  με  σκοπό  την  άσκηση  σεξουαλικής  βίας:  συχνά  ξεκινούν  από

σεξουαλικούς  υπαινιγμούς,  πιέσεις  και  σχόλια  και  καταλήγουν  σε  σεξουαλική

κακοποίηση και βιασμό. 

Δυστυχώς, θεωρείται αποδεκτή η απόκρυψη/ συγκάλυψη τέτοιων συμπεριφορών από τον

κοινωνικό περίγυρο και το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τα ίδια τα θύματα διστάζουν,

φοβούνται, ντρέπονται να μιλήσουν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Τρόποι με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστούν οι σεξιστικές συμπεριφορές:

- ευθύνη της Πολιτείας η προστασία όλων των πολιτών και η επιβολή ποινών σε όσους

προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των

γυναικών με οποιονδήποτε τρόπο

- ατομική ευθύνη του καθενός προσωπικά:

 να  μη  σιωπά,  όταν  υφίσταται  διακρίσεις  τέτοιου  τύπου  ή  γίνεται  θεατής  σε

ανάλογα περιστατικά, αλλά να αποκαλύπτει και να καταγγέλλει τον δράστη,

 να σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του άλλου φύλου σε κάθε έκφανση

της καθημερινότητας,

 να υποστηρίζει ψυχολογικά και εμπράκτως τα θύματα έμφυλης βίας,

 να συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ο/Η μαθητής/-τρια ακολουθεί τα κύρια γεγονότα της αφήγησης, όπως αναδεικνύονται από

το κείμενο, καταγράφοντας ταυτόχρονα τη συναισθηματική διαδρομή του Κούρκουπου: 

 προβληματισμός  και  στενοχώρια για  την  πράξη  της  γυναίκας  του  →  πρόσωπο

συγνεφιασμένο,

 παρατηρώντας την ντυμένη με αντρικά ρούχα συνειδητοποιούσε ότι είναι ένοχη,

ότι  ήθελε  να  φύγει  κρυφά,  χωρίς  να  γίνει  αντιληπτή  από  τον  κοινωνικό  τους

περίγυρο και αρχίζει να χάνει την ψυχραιμία του, να παρασύρεται από τον θυμό →

τον επαραπήρε η χολή, τα φρένα του εσκοτιστήκαν,



 ρωτά τη γυναίκα του για τη νυχτερινή της έξοδο στους Έρμονες, αλλά όσο εκείνη

σωπαίνει, εκείνος εξαγριώνεται  → Εκείνη λόγο. Τότες επήρε τη μεγάλη απόφαση.

Ανατρίχιασε·

 όταν  βρίσκει  το  φονικό  του  όπλο,  τη  φοβερίζει  μ’  αυτό  και  την  ξαναρωτά,

περιμένοντας να ακούσει μια πειστική εξήγηση → του παρουσιάστη στην όψη ένας

κόπιδας που τον άδραξε  αμέσως.  Εβρέθη σιμά της και της  έλεγε  φοβερίζοντας:

«Πού είσουν; Πού είσουν;»,

 η σιωπή της τον διαβεβαιώνει για την ενοχή της και τροφοδοτεί την οργή του  →

όσο εκείνη από τρομάρα κ’ έλεγχος δεν αποκρενότουν, τόσο η χολή του επέρσευε,

τόσο την ετυραγνούσε,

 κλονίζεται στιγμιαία όταν του αποκαλύπτει πως είναι έγκυος στο δικό του παιδί →

Έμεινε ο Κούρκουπος· εγίνη κίτρινος· ο λόγος της τον εξαρμάτωνε.

 τον στιγμιαίο δισταγμό του απομακρύνει η πιεστική και αγωνιώδης παρέμβαση του

Θεοδόση, που τον κάνει να σκεφτεί την κοινωνική απαξίωση και κατακραυγή που

θα υποστεί, αν δεν τιμωρήσει τη μοιχαλίδα γυναίκα του και τον ωθεί στο έγκλημα

→ Ακόμα; - Και σαν απάντηση ακούστηκαν φωνές από μέσα.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών κρίσεων,

αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αποδώσει το απόσπασμα σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο,

καταγράφοντας τα κύρια σημεία της αφήγησης, αλλά και αποκαλύπτοντας την πρόσληψη

των γεγονότων, το δίλημμα και τον συναισθηματικό αναβρασμό από την οπτική γωνία του

Κούρκουπου.


