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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επιςθμαίνεται ότι οι απαντιςεισ που προτείνονται για τα κζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάκε 

άλλθ απάντθςθ, κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ, κεωρείται αποδεκτι.) 

 

Α3. (Μονάδεσ 25) 

 

Ενδεικτικοί άξονεσ ανάλυςησ 

Ο /Η μακθτισ/-τρια μπορεί να εμπλουτίςει τισ παρακάτω κζςεισ με περαιτζρω 

επιχειριματα, αναφερόμενοσ/θ ςτθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν πατριαρχικι κοινωνία, όπωσ 

διαφαίνεται και ςτθ κεματικι τθσ εκδιλωςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ εκφωνεί τθν ομιλία 

του/τθσ.  

 

Θζςεισ από το κείμενο αναφοράσ (ο/η μαθητήσ/-τρια από αυτζσ μπορεί να εξάγει το 

ςυμπζραςμα ότι ζχει ςημειωθεί πρόοδοσ ςτον τομζα τησ ιςότητασ των δφο φφλων) 

 Εκτόσ από τουσ αγϊνεσ που δόκθκαν από τισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ (Σουφραηζτεσ), 

εμφανίςτθκαν  και πρωτοπόροι διανοοφμενοι ιδθ από τα τζλθ του 19ου αιϊνα  (Τη. 

Στ. Μιλλ) που δθμοςίευςαν κείμενα επιχειρθματολογίασ υπζρ τθσ απόδοςθσ  ίςων 

π.χ. εκλογικϊν δικαιωμάτων ςτισ γυναίκεσ. Πολλά από αυτά τα δίκαια αιτιματα 

ζχουν ςιμερα υλοποιθκεί.   

 Τον αιϊνα αυτόν οι νόμοι, αντί να προςτατεφουν, άφθναν τισ γυναίκεσ 

«ανοχφρωτεσ» ωσ προσ τθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων όπωσ και 

ςε περιπτϊςεισ κακομεταχείριςισ τουσ.  

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ωσ προσ το επικοινωνιακό πλαίςιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψθ: 

Δομή: απαιτείται ανάλογθ προςφϊνθςθ και αποφϊνθςθ. 

Ύφοσ λόγου: (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ) ςοβαρό αλλά και οικείο, άμεςο. 

Γλώςςα: αναφορικι, κυριολεκτικι/δθλωτικι, αλλά και (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ λόγω τθσ 

φόρτιςθσ του κζματοσ) ςε επιμζρουσ ςθμεία μεταφορικι/ςυνυποδθλωτικι. 



 Εκτόσ εξαιρζςεων, θ πλειονότθτα των γυναικϊν βριςκόταν υπό τθν κυριαρχία των 

ανδρϊν αναλαμβάνοντασ προκακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ εντόσ-αυςτθρά- του 

οίκου τουσ, υπό το πρόςχθμα ότι αυτό ταιριάηει ςτθ «φφςθ» τουσ, ενϊ επί τθσ 

ουςίασ θ πεικάρχθςι τουσ ςε αυτζσ  υπζκρυπτε εξουςιαςτικζσ ετεροβαρείσ ςχζςεισ. 

 

Ωςτόςο, δε λείπουν ςήμερα περιςτατικά άνιςησ μεταχείριςησ ςε βάροσ τησ γυναίκασ: 

 θ κακοποίθςθ, θ άςκθςθ ςωματικισ βίασ ι θ άςκθςθ ςυναιςκθματικισ πίεςθσ ςε 

βάροσ των γυναικϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, 

 θ λεκτικι βία, θ ειρωνεία και θ ψυχολογικι βία μζςω τθσ υποτίμθςθσ των γυναικϊν 

ςε διάφορουσ χϊρουσ (εργαςία, ςχολείο, χϊροι διαςκζδαςθσ κ.ά.),  

 θ επίκεςθ με ςκοπό τθν άςκθςθ ςεξουαλικισ βίασ: ςυχνά ξεκινοφν από 

ςεξουαλικοφσ υπαινιγμοφσ, πιζςεισ και ςχόλια και καταλιγουν ςε ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ και βιαςμό,  

 ο μικρότεροσ μιςκόσ των εργαηόμενων γυναικϊν για ίςθ εργαςία με τουσ άντρεσ 

κ.ά. 

 

Β3. (Μονάδεσ 25) 

 

1. Θζμα αναγνωςτικήσ ανταπόκριςησ 

Η  διαφορετικότθτα ανάμεςα ςτθν παραδοςιακά αποδεκτι και αναμενόμενθ ςυμπεριφορά  

των γυναικϊν (ντροπαλζσ και ςυμμαηεμζνεσ χωριατοποφλεσ) και ςτθν πρόςχαρθ, 

γελαηοφμενθ, ηωθρι (2 φορζσ αναφζρεται ςτο κείμενο) και μιλθτικιά δαςκάλα (λουςάτθ 

μάγιςςα), δθμιουργεί μια ρωγμι θ οποία διαταράςςει τισ ιςορροπίεσ τθσ κλειςτισ 

κοινωνίασ. Αυτό κεωρικθκε κακό (2 φορζσ θ λζξθ ςυναντάται ςτο κείμενο) από τθ βακιά 

ριηωμζνθ νοοτροπία. Στθν ελλθνικι επαρχία του τζλουσ του 19ου αιϊνα, ςτθν οποία είναι 

αςφυκτικόσ ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ, θ κοινι γνϊμθ ενοχλθμζνθ ςχολιάηει και κζλει να 

«ςυμμαηζψει» ό,τι είναι νεωτερικό, ζξω από τθν πεπατθμζνθ και τα ειωκότα. Οι 

απαγορεφςεισ ςε ζνα κλειςτοφοβικό επαρχιακό περιβάλλον προκαλοφν μθχανιςτικζσ 

αντιγραφζσ που οδθγοφν ςε ακαλαίςκθτουσ ςυνδυαςμοφσ. Η αναγκαςτικι ςυμμόρφωςθ 

των γυναικϊν -ντόπιων και ξενόφερτων- μοιάηει να είναι μονόδρομοσ, προκειμζνου να 

εγκλιματιςτοφν και να αφομοιωκοφν, για να τισ εντάξει και τισ αντζξει ζνα παγιωμζνο 

πλαίςιο από πατροπαράδοτεσ, αναχρονιςτικζσ νόρμεσ και πρακτικζσ, που δεν εκ-

ςυγχρονίηεται κι από τον φόβο τθσ αλλοτρίωςθσ (3 φορζσ ςυναντάται ςτο κείμενο ςε 

παραλλαγζσ θ ζννοια αλλαγι).    



Ανάλογα με τον βακμό αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ ο/θ μακθτισ/-τρια εκφράηει τθ 

ςυμφωνία ι τθ διαφωνία του/τθσ ςτισ επιφυλάξεισ των προεςτϊν του χωριοφ, τθν οποία 

δικαιολογεί με βάςθ ςτοιχεία του κειμζνου και προςωπικζσ γνϊςεισ και κρίςεισ του/τθσ. 

 

ή 

2. Θζμα δημιουργικήσ γραφήσ 

Οποιαδιποτε προςωπικι δθμιουργικι «λφςθ» του/τθσ μακθτι/-τριασ που κα αποτυπϊςει 

τον δικό του/τθσ  επίλογο για τθν ιςτορία τθσ Αγγζλικασ ςτθν ελλθνικι επαρχία του τζλουσ 

του 19ουαιϊνα1 κεωρείται αποδεκτι, αρκεί να είναι νοθματικά και εκφραςτικά 

ολοκλθρωμζνθ και να μπορεί να ςυνδεκεί με το προσ διερεφνθςθ κζμα. 

                                                           
1
 Στθν Αγγζλικα (1894) του Αργφρθ Εφταλιϊτθ (1849-1923)  θ νεαρι δαςκάλα Αγγζλικα αναςτατϊνει 

τουσ κατοίκουσ του παραδοςιακοφ χωριοφ με τα «καινά δαιμόνια» που ειςάγει ςτθ ςυμπεριφορά 

των κοριτςιϊν. Γι αυτό οι προεςτοί τθσ ζλεγαν:  Εἶςαι δικι μασ, Ἀγγζλικα, καὶ βγάλτ’ ἀπὸ τὸ νοῦ ςου 

πῶσ κὰ μᾶσ φραγκζψῃσ. Τελικά,  ο επίλογοσ ςτθν Αγγζλικα ζρχεται με τον γάμο τθσ Αγγζλικασ με ζνα 

ωραίο νζο του χωριοφ, τον Μυηικρα, και τθν επιςτροφι ςτθν «παραδοςιακι» ομαλότθτα: Κ’ ἔτςι 

νοικοκυρεφτθκε ἡ δαςκάλιςςα, ντφνουνταν καὶ μιλοῦςε καὶ φερνότανε ςὰν ὅλον τὸν κόςμο, 

γλφτωςαν καὶ τοῦ χωριοῦ οἱ κοπζλλεσ ἀπὸ τὴν τρζλλα νὰ κζλουν καὶ καλὰ νὰ φαίνουνται 

Φράγκιςςεσ. Ο Εφταλιϊτθσ, όπωσ και ο Καρκαβίτςασ ςτθ Λυγερι (1896) ςυνδζουν τθν 

«αποκατάςταςθ» των θρωίδων τουσ  και τθσ διαςαλευκείςασ κοινωνικισ τάξθσ και των 

παραδοςιακϊν τθσ ρόλων με τον ςυμβιβαςμό και τθν αποδοχι τθσ κρατοφςασ άποψθσ. 

 


