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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Γυναικοκτονίες: πρώτη σε αριθμό η Γαλλία, τελευταία σε καταγγελίες η Ελλάδα

Το (διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης) κείμενο στηρίχτηκε στο άρθρο της Όλγας Στέφου,

που δημοσιεύτηκε στον ενημερωτικό ιστότοπο h ps://www.in.gr/ στις 20.01.2022.

Γυναικοκτονία είναι το έγκλημα που ορίζεται ποινικά σε πάρα πολλές χώρες του

κόσμου  (μόνο  στη  Λατινική  Αμερική  μιλάμε  για  18  χώρες!)  και  αναγνωρίζει  πως  η

δολοφονία γυναικών είναι έγκλημα μίσους, λόγω του φύλου τους – στην κατηγορία της

έμφυλης βίας. 

Στην  Ελλάδα  η  γυναικοκτονία  δεν  υπάρχει  στον  ποινικό  κώδικα.  Υπάρχει  στην

Κύπρο, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει σε δεκάδες χώρες, αλλά στην Ελλάδα όχι. Πρόσφατα η

χώρα μας έγινε  «θέμα» στα δημοσιογραφικό δίκτυα για την αύξηση των γυναικοκτονιών:

μετράμε 18 νεκρές για το 2021· είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το 2020 σε 10 από τις χώρες

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καταγράφηκαν 444 θύματα, δολοφονημένες από τους

ερωτικούς τους συντρόφους. Η ΕΕ έχει εγκρίνει οικονομικό πακέτο που θα βοηθήσει στην

καταγραφή  των  γυναικοκτονιών  σε  όλα  τα  κράτη-μέλη.  Τα  αρνητικά  ρεκόρ  στην  ΕΕ

κατέχουν η Γαλλία, η Γερμανία,  η Ισπανία και η Ελλάδα. Στη Γαλλία υπάρχει μία νεκρή

γυναίκα κάθε δύο μέρες, στη Γερμανία μία γυναίκα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας

κάθε ώρα και στην Ισπανία ένα θύμα βιασμού κάθε πέντε ώρες. Στη χώρα μας, από τους

περίπου 5.000 βιασμούς ετησίως καταγγέλλονται μόνο το 7-10%. Η Ισπανία είναι η χώρα

που ισχυρίζεται ότι πρώτη κατέγραψε όλες τις γυναικοκτονίες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε

καθόλου τέτοια στοιχεία, πράγμα που σημαίνει πως ο ακριβής αριθμός των γυναικοκτονιών

είναι πολύ μεγαλύτερος από τον καταγεγραμμένο. 

Αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για παγκόσμια «επιδημία» έμφυλης βίας. Και, φυσικά,

μιλάμε για τον Δυτικό Κόσμο. Για τον Τρίτο Κόσμο έχουμε απλώς ένα δεδομένο: όλα πάνε

χάλια. Ούτε αριθμοί, ούτε καταγραφές. Βέβαια, καταγραφές δεν υπάρχουν ούτε και στην

ΕΕ. Ο λόγος που η ευρωπαϊκή επιτροπή θεωρεί  αναγκαία τα απόλυτα στοιχεία που θα

προκύψουν από μια καταγραφή είναι, για να καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ή,

μάλλον, για να το εξηγήσει. Εξηγώντας το, θα μπορέσει και να το αντιμετωπίσει. Το μόνο

πράγμα, που με ακρίβεια μπορούμε να δηλώσουμε, είναι πως πρόκειται για διαταξικό1,

1 που εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις



διαπολιτισμικό φαινόμενο: νεκρές, βιασμένες και κακοποιημένες είναι οι πλούσιες, είναι  οι

φτωχές, είναι και οι μορφωμένες. 

«Μα,  αν  την  πεις  γυναικοκτονία,  αφαιρείς  από  τη  γυναίκα  την  ιδιότητα  του

ανθρώπου» θα πουν οι… σοφιστές2. Και θα έχουν άδικο· επιστημονικά, μεθοδολογικά και,

κυρίως, ως προς την ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος. Αν αποκόψεις ένα έγκλημα

από το κίνητρό του, το έγκλημα χάνεται σε μια θάλασσα γραφειοκρατίας. Αυτός είναι ο

βασικός λόγος που η ΕΕ ζητά να καταγραφούν με ακρίβεια τα στοιχεία των γυναικοκτονιών:

επειδή αναγνωρίζει  τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος.  Δεν  είναι

απλώς ανθρωποκτονία· είναι έμφυλο μίσος. Η ΕΕ αναγνώρισε, επιτέλους, το μέγεθος του

τεράστιου προβλήματος: αν είσαι γυναίκα, κινδυνεύεις παντού· όχι εξίσου, αλλά παντού.

Ζούμε στην Ευρώπη, στη Δύση, στον πλανήτη των Λυγμών.

Α3. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά έμφυλης βίας που συντάραξαν την κοινή γνώμη,

συντάσσεις  άρθρο (200-250 λέξεων)  που θα δημοσιευτεί  στη σχολική εφημερίδα,  όπου

εξηγείς  τον  όρο  «γυναικοκτονία»,  αναφέρεσαι  σε  εκδηλώσεις  σεξιστικής  συμπεριφοράς

που  έχεις  διαπιστώσει  ότι  υπάρχουν  στην  εποχή  μας  και  προτείνεις  τρόπους  με  τους

οποίους πρέπει να αντιμετωπιστούν.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ(1872-1923)

Ακόμα; (απόσπασμα)

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το ομότιτλο διήγημα που έγραψε ο Κωνσταντίνος  Θεοτόκης το

1904. Αντλήθηκε από το βιβλίο «Διηγήματα» (εκδ. Κείμενα, Αθήνα, 1992: σ.σ. 28-32).

Το  πρόσωπο  του  Κούρκουπου  ήταν  συγνεφιασμένο·  βλέποντάς  τον  ελίγωσεν  η

γυναίκα κ’ εκάθισε χάμου. 

Εφαινότουν μικρή στ’ αντρίκια φορέματα που μονολογούσαν το έγκλημά της· και

κοιτάζοντάς την τον επαραπήρε η χολή3, τα φρένα4 του εσκοτιστήκαν, μια στιγμή ακόμα

ετσώπασε, κ’ ύστερα με βαθύ ανασασμό είπε:

«Τέτοιαν ώρα, αντρίκια ντυμένη, στους Έρμονες, Σκύλα πού είσουν;»

2 στην αρχαιότητα: σοφοί, φιλόσοφοι και ρήτορες – μεταφορικά: όσοι έχουν την τάση να σχολιάζουν

παραλλάσσοντας τα δεδομένα και παρουσιάζοντάς τα όπως τους συμφέρει

3 θυμός

4 το μυαλό



Εκείνη λόγο. Τότες επήρε τη μεγάλη απόφαση. Ανατρίχιασε· εξέταζε με το μάτι όλο

το σπίτι ζητώντας· και του παρουσιάστη στην όψη ένας κόπιδας5 που τον άδραξε αμέσως.

Εβρέθη σιμά της και της έλεγε φοβερίζοντας: 

«Πού είσουν; Πού είσουν;».

Κι  όσο  εκείνη  από  τρομάρα  κ’  έλεγχος6 δεν  αποκρενότουν,  τόσο  η  χολή  του

επέρσευε, τόσο την ετυραγνούσε. Κι εκατάλαβε η άτυχη πως ήταν τώρα το τέλος της.

«Έλεος, έλεος», είπε·  «αμαρτωλή είμαι· μα είμαι έγκυα· δικό σου είναι το παιδί,  μα το

Θεό!».

Έμεινε ο Κούρκουπος· εγίνη κίτρινος· ο λόγος της τον εξαρμάτωνε7.

Η στια8 είχε πέσει, εκείνη έκλαιγε θερμά· όξω ξημέρωνε.

Κι ο Θεοδόσης που ‘χε παραμονέψει εχτύπησε μ’ ορμή βαριά την πόρτα· κ’ είπε:

«Ακόμα; ακόμα;» 

Και σαν απάντηση ακούστηκαν φωνές από μέσα.

«Έλεος,  έλεος, το παιδί σου. Απάνθρωπε,  με σκότωσες!»,  και  δυνατά όσο εδυνότουν:  -

«Βοήθεια, βοήθεια! … Α!»

Κ’ ύστερα άκρα σιωπή. 

Τότες  όμως  ανοιχτήκαν  τ’  άλλα  σπίτια,  κι  εβγήκαν  οι  γειτόνοι  άντυτοι,

ανταριασμένοι,  κ’  εσυναχτήκαν  μπρος  στου  Κούρκουπου  το  σπίτι,  άντρες,  παιδιά,

ρωτώντας τι τρέχει· κ’ αφογκράστηκαν το πνιγμένο ρουχαλητό που έβγαινε τώρα από μέσα.

Ο Θεοδόσης τους αποκρίθηκε: -«Την εσκότωσε».

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ο Κούρκουπος ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του έφυγε από το σπίτι - ντυμένη μάλιστα με

αντρικά ρούχα, για να μη γίνει αντιληπτή - και ότι τον απατά. Με υποκίνηση του Θεοδόση

τη σκοτώνει, για να υπερασπιστεί την «τιμή» του, παρότι του αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος.

Ποια συναισθήματα οδηγούν τον Κούρκουπο στο έγκλημα,  σύμφωνα με το κείμενο;  Να

διατυπώσεις τις κρίσεις σου για την πράξη του.

ή

5 μαχαίρι

6 ενοχή, κρίση συνείδησης

7 αφόπλιζε

8 φωτιά στο τζάκι



2.  Να  αναδιηγηθείς  με  δικά  σου  λόγια  το  απόσπασμα  από  την  οπτική  γωνία  του

Κούρκουπου, δίνοντας έμφαση στην αποκάλυψη των σκέψεων και τα συναισθημάτων του.
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