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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Α. Το κείμενο αναφέρεται στην σχέση επαγγελματικής σταδιοδρομίας και
μητρότητας. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά, σημειώνεται ότι οι γυναίκες κατάφεραν να
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, γεγονός όμως που προκάλεσε σύγχυση των
οικογενειακών ρόλων.(1η) Επίσης, επισημαίνεται η εγκατάλειψη επαγγελματικών
υποχρεώσεων των γυναικών λόγω προσκόλλησης στην οικογένεια, βάσει
στερεοτύπων. (2η)Ακόμα, αναφέρεται η συμβολή παιδικών σταθμών και
οικογενειακών δικτύων στην ανατροφή των παιδιών εργαζομένων γυναικών (3η)
αλλά και οι ακατάλληλες υποδομές παιδικών σταθμών και ρυθμίσεις της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως εμπόδια της γυναικείας επαγγελματικής
σταδιοδρομίας. (4η) Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι πολλές γυναίκες αναβάλλουν
την δημιουργία οικογένειας λόγω των επαγγελματικών στόχων που έχουν θέσει. (5η)
Τέλος, τονίζεται ότι η ορθή συνεννόηση του ζευγαριού αποτελεί μέσο σταθερότητας
μεταξύ γάμου και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. (6η)
Β.1.
α. Σ/ β. Λ/ γ. Λ/ δ. Σ/ ε. Σ
2. α) Στην τέταρτη παράγραφο ο τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στην λογική. Το
μέσο πειθούς είναι τα τεκμήρια και συγκεκριμένα πόρισμα έρευνας. («Τα ποσοστά
απασχόλησης των γυναικών, σύμφωνα με τη μελέτη του προγράμματος «ΑΛΚΗΣΤΙΣ»
του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας, παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια
και από 41,7% το 2000 διαμορφώνονται στο 46,1% το 2005. Στην κύρια παραγωγική
ηλικιακή ομάδα των 25-49 ετών ο κύριος λόγος αδράνειας των γυναικών είναι οι
οικογενειακές υποχρεώσεις»)
Στην έκτη παράγραφο ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιείται είναι η επίκληση στην
αυθεντία. («Η ψυχολόγος κυρία Κική Φιλιππίδου αναφέρει πως, αν και εφόσον
υπάρχει καλή συνεννόηση ανάμεσα στο ζευγάρι, όλα μπορούν να γίνουν. «Χρειάζεται
καλή συνεργασία. Δυστυχώς έχουμε μάθει να λύνουμε τα περισσότερα θέματα που μας
αφορούν εμπόλεμα. ….οικογένεια».
2.β) Το κείμενο είναι άρθρο. Ένα από τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν άρθρο
είναι ότι έχει δημοσιευτεί σε εφημερίδα. Ακόμα , το θέμα είναι επίκαιρο. Επίσης, η
διάταξη των ιδεών είναι λογική και οι τρόποι πειθούς που χρησιμοποιούνται κυρίως
είναι η επίκληση στην λογική και στην αυθεντία. Επιπροσθέτως, η γλώσσα είναι
αναφορική. Επιπλέον, το ύφος είναι σοβαρό και αντικειμενικό. Τέλος , σκοπός του
κειμένου είναι να πληροφορήσει τον αναγνώστη για την επιλογή που πρέπει να
πραγματοποιήσουν πολλές γυναίκες ανάμεσα στη επαγγελματική σταδιοδρομία και
την οικογένεια.
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Β3. α) ύψιστη: ανώτατη, σημαντικότατη/ πολυπόθητη: περιζήτητη/ μπερδεύοντας:
συγχέοντας/ αφοσίωση: καθήλωση, προσκόλληση/ βελτίωση: αναβάθμιση
β) ύψιστη: κατώτατη/ μπερδεύοντας: αποσαφηνίζοντας/ επωμίζεται:
αποφορτίζεται/ αδράνειας: δραστηριοποίησης, ενεργοποίησης/ εμπόλεμα: ειρηνικά
Β.4 α) Τι γίνεται όμως όταν αποφασίσουν να αράξουν με τον άνδρα της ζωής τους και
να δημιουργήσουν μαζί του οικογένεια; : Με τη χρήση του ερωτηματικού εκφράζεται
γνήσια ερώτηση και ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επίσης, το
κείμενο αποκτά αμεσότητα και ζωντάνια.
Εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα : Καριέρα και οικογένεια, συμβαδίζουν; : Αυτά που
αναφέρονται με την άνω και κάτω τελεία επεξηγούν αυτά που αναφέρονται πριν από
αυτή.
β) i) γυναίκες που ψηφίζουν φανατικά «καριέρα»
ii) να αράξουν με τον άνδρα
iii) μόλις χτυπήσει το καμπανάκι της μητρότητας
Γ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αγαπητά μου παιδιά,
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, διότι επιθυμώ να σας μιλήσω για ορισμένα σημαντικά
ζητήματα, τη θέση της γυναίκας και την ισότητα των φύλων στην οικογένεια.
Αποτελεί γεγονός ότι η θέση της γυναίκας στην παγκόσμια κοινωνία έχει
αναβαθμιστεί σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, δυστυχώς , ακόμα και τη σύγχρονη
εποχή πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ – Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: (1) Κατ’ αρχάς, σε πολλά κράτη τους έχει
απαγορευτεί να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Αυτό , όμως, είναι αρνητικό, για τον
λόγο ότι έτσι πολλές πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται εις βάρος τους.
(2) Επιπλέον, πολλές γυναίκες γίνονται θύματα σωματικής κακοποίησης, εξαιτίας του
ότι δεν έχουν μυϊκή ισχύ όμοια με των ανδρών . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους
προκαλούνται σοβαροί τραυματισμοί αλλά ακόμα και θάνατος.
(3)Επίσης, παρατηρείται ότι έχουν απομακρυνθεί από το δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Με αυτόν τον τρόπο δεν αναβαθμίζουν την κριτική τους ικανότητα και κατά συνέπεια
λαμβάνουν αποφάσεις που δεν αναβαθμίζουν τη ζωή τους.
(4)Επιπροσθέτως, σε πολλές γυναίκες επικρατεί επαγγελματικός ρατσισμός. Πιο
συγκεκριμένα δεν τους παρέχεται το δικαίωμα στην εργασία ή εργάζονται με χαμηλές
οικονομικές απολαβές. Επομένως , με δυσκολία καλύπτουν τις ανάγκες τους για
επιβίωση.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Ωστόσο, αγαπητά μου παιδιά ,πρέπει να τηρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις, για να ισχύει η ισότητα των δύο φύλων μέσα στους κόλπους
της οικογένειας.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ – Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ (1) Πρωταρχική προϋπόθεση είναι το
δημοκρατικό πολίτευμα, που σέβεται όλους τους πολίτες και τα δικαιώματά του είναι
εξασφαλισμένα. Εντός αυτού του πλαισίου, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους
καταπατούν τα δικαιώματα των φύλων.

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687

(2)Ακόμα, είναι απαραίτητο να δραστηριοποιηθούν εθελοντικές οργανώσεις που
έχουν ως σκοπό την ισότητα των φύλων. Οι οργανώσεις αυτές ενεργούν με βάση της
αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο και είναι πρότυπα προς μίμηση.
(3)Μία ακόμα προϋπόθεση είναι η παιδεία η οποία καλλιεργεί τον σεβασμό προς τον
συνάνθρωπο και την αξία του. Συνεπώς, όλοι θα κατανοήσουν ότι και τα δυο φύλα
έχουν πολλές ικανότητες.
(4)Επιπλέον, είναι απαραίτητο να παρέχονται και στα δύο φύλα ίσες επαγγελματικές
ευκαιρίες, ώστε να υπάρχει οικονομική σταθερότητα. Επομένως, θα παρασχεθεί η
δυνατότητα στα φύλα, κυρίως στο γυναικείο, να αναδείξουν τις επαγγελματικές
αρετές τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Κλείνοντας, αγαπητά μου παιδιά, οι σύγχρονες γυναίκες
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν τρόποι για να
επικρατήσει η ισότητα των δύο φύλων, όπως σας ανέφερα. Επομένως, οι τρόποι αυτοί
είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν, διότι έτσι η παγκόσμια κοινωνία θα προοδεύσει.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

