
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Σσέζειρ  τςσήρ 
    Τνλ  θαηξφ  ησλ  παππνχδσλ  καο  δελ  ππήξρε  ην  δίιεκκα: εξγαζία  ή  
νηθνγέλεηα. Τα  δπν  απηά  ήηαλ  αιιειέλδεηα, αθνχ  ν  ρψξνο  ηεο  δνπιεηάο  
ζπλήζσο  δελ  βξηζθφηαλ  καθξηά  απφ  ην  ρψξν  πνπ  αλαπηπζζφηαλ  ε  νηθνγέλεηα  
θη  ν  ρξφλνο  πνπ  αθηεξσλφηαλ  ζηελ  πξψηε  άθελε  ζεκαληηθά  πεξηζψξηα  γηα  ηε  
δεχηεξε. Αθφκε  θη  φηαλ  ε  δνπιεηά  ζήκαηλε  απνκάθξπλ-ζε  απφ  ην  ζπίηη, θαη  
κάιηζηα  γηα  καθξά  ρξνληθά  δηαζηήκαηα, φπσο  ζηνπο  λαπηηθνχο  ή  ηνπο  
κεηαλάζηεο, ε  κεηέξα  παξέκελε  πάληα  θνληά  ζηα  παηδηά  ηεο, πξνζθέξνληάο  
ηνπο  φιε  ηε  θξνληίδα  πνπ  ρξεηάδνληαλ, αλαπιεξψλνληαο  ζε  πνιιά  ηνλ  
ειιεηπφληα  παηέξα. 
(…)Σήκεξα, ηδηαίηεξα  ζηηο  πφιεηο, ηα  πξάγκαηα  έρνπλ  αιιάμεη  ζε  κεγάιν  βαζκφ. 
Η  δνπιεηά  απνξξνθά  πνιιέο  θνξέο  φρη  κφλν  ρξφλν  πεξηζζφηεξν  απφ  
παιαηφηεξα, θαζψο  ρξεηάδεηαη  θαη  ρξφλν  πξφζζεην  γηα  ηε  κεηάβαζε  ηνπ  
εξγαδφκελνπ  ζην  ρψξν  εξγαζίαο  θαη  ην  γπξηζκφ  ηνπ  ζην  ζπίηη, ζπρλά  
απαζρνιεί  ηε  ζθέςε  θαη  ηε  δξαζηεξηφηεηά  ηνπ  αθφκε  θαη  φηαλ  βξίζθεηαη  έμσ  
απφ  απηήλ. Αιιά  ην  ζπνπδαηφηεξν  είλαη  φηη  ηψξα, ζπλήζσο, εξγάδεηαη  θαη  ε  
γπλαίθα, έηζη  ψζηε  ην  αλδξφγπλν  λα  βξίζθεηαη  ρσξηζκέλν  θαη  έμσ  απφ  ην  ζπίηη  
ζην  κεγαιχηεξν  ρξνληθφ  δηάζηεκα  ηεο  εκέξαο. 
    Η  δηπιή  εξγαζηαθή  απαζρφιεζε  είλαη  θπζηθφ  λα  δεκηνπξγεί  πξνβιήκαηα  ζην  
ζέκα  ησλ  παηδηψλ. Τα  λέα  δεπγάξηα  αλαβάιινπλ  δηαξθψο  ηελ  ηεθλνπνίεζε  
πεξηκέλνληαο  επλντθφηεξεο  ζπλζήθεο, θη  φηαλ  ην  απνθαζίδνπλ  πεξηνξίδνληαη  
ζπρλά  ζην  έλα  παηδί  ή  ην  πνιχ  ζηα  δχν. Απηφ  δελ  έρεη  κφλν  σο  ζπλέπεηα  ηελ  
πιεζπζκηαθή  γήξαλζε  ηεο  ρψξαο (θαη  ηεο  Επξψπεο  γεληθφηεξα), έρεη  θαη  
ςπρνινγηθφ  αληίθηππν  ηφζν  ζηε  δσή  ησλ  άηεθλσλ, γηα  πνιχ  ρξνληθφ  δηάζηεκα 
ή  θαη  γηα  πάληα, παληξεκέλσλ, φζν  θαη  ζηε  δσή  ησλ  παηδηψλ  πνπ  νη  γνλείο  
ηνπο  έρνπλ, φρη  ζπάληα, ηελ  ειηθία  ησλ  άιινηε  παππνχδσλ. Επηπιένλ  ηα  παηδηά  
κεγαιψλνπλ  κέζα  ζηα  θινπβηά  ησλ  πνιπθαηνηθηψλ, ζηεξνχκελα  ηε  ζπκβίσζε  
θαη  ηα  παηρλίδηα  κε  ζπλνκειίθνπο  ηνπο, παξαδνκέλα  ζπλήζσο  ζηε  θξνληίδα  
μέλσλ, κηζζσηψλ  γπλαηθψλ. Κη  φηαλ  νη  γνλείο  γπξίδνπλ  ζην  ζπίηη, θνπξαζκέλνη, 
ηα  παηδηά  αληηκεησπίδνπλ  ηελ  ηπξαλληθή  «αγάπε»  ηνπο  θαη  ηνλ  
ππεξπξνζηαηεπηηζκφ  ηνπο.(…) 
    Έηζη, νη  δπν  εμίζνπ  αλαγθαίεο  θαη  αιιεινυπνζηεξηδφκελεο  άιινηε  
δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ  αλζξψπνπ  έρνπλ  θηάζεη, ζήκεξα, ζ’ έλα  ζεκείν  αληίζεζεο  
πνπ  δπζθνιεχεη, αθφκα  θαη  ππνζθάπηεη, ηε  ζπλχπαξμή  ηνπο. Τη  ζα  κπνξνχζε  λα  
γίλεη  γηα  λα  ακβιπλζεί ηνχηε  ε  αληίζεζε ; Τν  θξάηνο  ζα  ήηαλ  δπλαηφλ  λα  θάλεη  
πεξηζζφηεξα  απφ  φζα  θάλεη  πξνο  απηή  ηελ  θαηεχζπλζε ; Ελίζρπζε  ηεο  ακνηβήο  
ησλ  εξγαδφκελσλ  γπλαηθψλ, ψζηε  λα  αλαγθάδνληαη  λα  δνπιεχνπλ  ππεξσξηαθά  
ή  λ’ αλαδεηνχλ  ζπκπιε-ξσκαηηθέο  εξγαζίεο, ρνξήγεζε  αδεηψλ  ζηνπο  γνλείο, 
ηδηαίηεξα  φπνπ  ππάξρνπλ  κηθξά  παηδηά, δεκηνπξγία  ρψξνπ  απαζρφιεζεο  θαη  
παηρληδηνχ  ησλ  παηδηψλ. Τν  κεγαιχηεξν  βάξνο  φκσο  ζα  πξέπεη  λα  ην  



ζεθψζνπλ  νη  ίδηνη  νη  γνλείο. Να  ζηακαηήζεη  λα  δνπιεχεη  ε  παληξεκέλε  γπλαίθα  
είλαη  θάηη  αλέθηθην. Καη  γηαηί  ε  νηθνγέλεηα  δελ  κπνξεί  λα  ζπληεξεζεί  απφ  ην  
εηζφδεκα  κφλν  ηνπ  παηέξα  θαη  γηαηί  ε  γπλαίθα  ζεσξεί  πηα  ηελ  εξγαζία  ηεο  σο  
κηα  θαηάθηεζε  θη  σο  έλα  αλαθαίξεην  δηθαίσκά  ηεο. Εθείλν  φκσο  πνπ  ζα  
κπνξνχζε  λα  γίλεη  ζα  ήηαλ  κηα  αιιαγή  ηεο  λννηξνπίαο  ηνπ  ρσξίο  φξηα  
θαηαλαισηηζκνχ, πνπ  νδεγεί  ζηελ  ππεξαπαζρφιεζε. Να  ηεζεί  σο  ζθνπφο  ηεο  
εξγαζίαο  θαη  γηα  ηνπο  δπν  ζπδχγνπο  ε  ηθαλνπνίεζε  ησλ  απαξαίηεησλ  
αλαγθψλ, ηφζν  ησλ  πξνζσπηθψλ  ηνπο, φζν  θαη  ησλ  νηθνγελεηαθψλ.(…) Να  
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  φηη  ηα  παηδηά  ηνπο  έρνπλ  αλάγθε  πεξηζζφηεξν  ηελ  
παξνπζία  θαη  ηελ  αγάπε  ηνπο  απφ  ηα  ειεθηξνληθά  παηρλίδηα  θαη  ηα  πνιχπινθα  
κεραλήκαηα. 
    Καη  πάλσ  απ’ φια  λα  αλαζεξκάλνπλ  ηηο  αλζξψπηλεο  ζρέζεηο  κέζα ζηελ  
νηθνγέλεηά  ηνπο, αμηνπνηψληαο  ην  ρξφλν  πνπ  ηνπο  αθήλεη  ε  εξγαζία  ηνπο, λα  
δεκηνπξγήζνπλ  ζρέζεηο  ςπρήο  κεηαμχ  ηνπο  θαη  πξνο  ηα  παηδηά  ηνπο.(…) Να  
ληψζνπλ  πσο  νη  θηινδνμίεο  επαγγεικαηηθήο  αλφδνπ  είλαη  βέβαηα  ζεκηηέο, εθφζνλ  
φκσο  δελ  ηνπο  απνμελψλνπλ  απφ  ηελ  νηθνγέλεηά  ηνπο. Να  αγσληζηνχλ, κέζα  
ζηα  ζεκηηά  φξηα, γηα  ηελ  θαηαμίσζή  ηνπο  ζην  ρψξν  ηεο  εξγαζίαο  ηνπο, λ’ 
αγσληζηνχλ  φκσο  αθφκε  πεξηζζφηεξν  γηα  ηε  δεκηνπξγία  κηαο  νηθνγέλεηαο  
αιιεινζεβαζκνχ, αιιεινθαηαλφεζεο, ζπκπαξάζηαζεο  θαη  αγάπεο. 
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ΘΕΜΑΤΑ 
1.Να  γπάτεηε  ηην  πεπίλητη  ηος  κειμένος  με  100  λέξειρ. 

25  ΜΟΝ 
 
2.Με  ποιοςρ  ηπόποςρ  αναπηύζζεηαι  η  1η  παπάγπαθορ  ηος  κειμένος; Να  
αιηιολογήζεηε  ηην  απάνηηζή  ζαρ. 

8  ΜΟΝ 
 
3.Ποια  ζςλλογιζηική  ποπεία  (παπαγυγική  ή  επαγυγική)  ακο-λοςθείηαι  
ζηην  ηελεςηαία  παπάγπαθο  ηος  κειμένος;  Να  αιηιολογήζεηε  ηην  απάνηηζή  
ζαρ.  

8  ΜΟΝ 
 
4.Να  αναλύζεηε  ζηα  ζςνθεηικά  ηοςρ  ηιρ  παπακάηυ  λέξειρ, να  ζσημαηίζεηε  
με  ηο  β΄ ζςνθεηικό  ηοςρ  μια  καινούπγια  (απλή  ή  ζύνθεηη  λέξη)  και  ζηη  
ζςνέσεια  να  ζσημαηίζεηε  από  μία  ππόηαζη  με  ηην  καθεμία  από  αςηέρ: 
νηθνγέλεηα, λννηξνπία, πνιχπινθα 

9  ΜΟΝ 
 
5.Να  αναθεπθείηε  ζε  μία  παπάγπαθο  100  λέξευν  ζηοςρ  ηπόποςρ  
ανηιμεηώπιζηρ  ηηρ  κπίζηρ  ζηο  θεζμό  ηηρ  οικογένειαρ. 

10  ΜΟΝ 
6.Σε  ένα  άπθπο  ζαρ  600  λέξευν  να  αναθεπθείηε  ζηην  κπίζη  πος  διέπσεηαι  
ο  θεζμόρ  ηηρ  οικογένειαρ  και  ζηη  ζημαζία  ηηρ  για  ηο  άηομο  και  ηο  
κοινυνικό  ζύνολο. 

40  ΜΟΝ 


