ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το μέλλον της εργασίας]
Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που
διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες1 αλλαγές στο είδος
και στη σύνθεση των επαγγελμάτων. Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης, που
αποτελούσε και τη μεγάλη μάζα της εργατικής τάξης μέχρι τα μέσα του αιώνα μας,
βαίνει ραγδαία προς εξαφάνιση. Έχει ήδη εκτοπιστεί από τη σύγχρονη τεχνολογία ή
έχει αντικατασταθεί από τεχνίτες ή χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και
αυτοματισμού. Μετά τη μεγάλη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας,
μειώνεται ραγδαία και ο δευτερογενής τομέας και ειδικά η βιομηχανία. Αλλά και ο
αριθμός των υπαλλήλων γραφείου, που αυξανόταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα,
σήμερα μειώνεται, ιδίως μάλιστα αν το μοναδικό τους προσόν είναι το απολυτήριο
λυκείου.
Η πληροφορική αναδεικνύεται πλέον ως το κυρίαρχο όχημα που οδηγεί στο
μέλλον, αφού πολυποίκιλες εφαρμογές της αντικαθιστούν εργατικό και υπαλληλικό
προσωπικό. Οδεύουμε προς την εποχή στην οποία όσοι δε γνωρίζουν τουλάχιστον
να χειρίζονται υπολογιστές θα θεωρούνται περίπου ως αναλφάβητοι. Οι εξελίξεις
αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων που συνδέονται με την
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τη μείωση της σημασίας του κράτους-έθνους και
τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Οι ίδιες εξελίξεις, όπως υποστηρίζουν οι
πλέον απαισιόδοξοι αναλυτές, προδικάζουν τη διατήρηση και διεύρυνση των
σημερινών υψηλών ποσοστών ανεργίας που συνοδεύονται από εγκληματικότητα, βία
και κοινωνικό αποκλεισμό.
Αν και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αρκούντως προκλητικό, η
υπόθεση του έργου του «Τέλους της εργασίας», όπως την περιγράφει ο Τζέρεμυ
Ρίφκιν, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. Σε γενικές γραμμές εκτιμούμε
ότι η ανθρώπινη εργασία εξαλείφεται συστηματικά από ορισμένες πλευρές της
παραγωγικής διαδικασίας, ενώ σε άλλες μετεξελίσσεται και υποκαθίσταται από άτομα
με υψηλότερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
Στο σύνολό της, πάντως, η απασχόληση πολύ δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί
σε επίπεδα αντίστοιχα της αύξησης του πληθυσμού, εφόσον διατηρηθούν τα ισχύοντα
εβδομαδιαία ωράρια εργασίας. Γι’ αυτό και η μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας
αποτελεί ένα ορατό βήμα στο μέλλον, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η εφαρμογή της
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θα αρχίσει από τις πλέον ισχυρές και περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως
αυτή των ΗΠΑ.
Γεγονός είναι ότι ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σήμερα είναι πολύ
γοργός. Αν στις αρχές του αιώνα ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα διαρκούσαν μια
ολόκληρη ζωή, σήμερα αυτό είναι αδύνατο, αφού η τεχνολογία με την οποία
συνδέονται ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια. Σύμφωνα με υπολογισμούς που
παρατίθενται σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε δέκα χρόνια από
σήμερα, το 80% του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τώρα θα έχει ήδη
απαρχαιωθεί, με συνέπεια, αν δεν υπάρξει εκ νέου εκπαίδευση, το 80% των
εργαζομένων να διαθέτει ξεπερασμένες επαγγελματικές γνώσεις. Από τώρα μάλιστα
είναι δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι με ικανοποιητικά προσόντα και επαρκή
ειδίκευση.
Επομένως, οι εργαζόμενοι που θα ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις που
διαθέτουν έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων.
Η γνώση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της αγγλικής αποτελεί οπλοστάσιο για τον
εργαζόμενο του μέλλοντος, εκτός από τη δεδομένη υποχρεωτική εξοικείωσή του με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας
και της οικονομίας, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να συνδυάζουν
την ευρύτητα των γνώσεων με την εξειδίκευση.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 75-77 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι επιπτώσεις από την επανάσταση
της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της εργασίας; Να
απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Η επανάσταση...το
απολυτήριο λυκείου) του κειμένου;
(μονάδες 2)

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε να
αποδίδεται το ίδιο νόημα: οδεύουμε, συρρίκνωση, προδικάζουν, εξαλείφεται,
θα έχει απαρχαιωθεί.
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που
διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες αλλαγές
στο είδος και στη σύνθεση των επαγγελμάτων»: Στην παραπάνω περίοδο
λόγου να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και με βάση τις
πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο να
την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
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σήμερα μειώνεται, ιδίως μάλιστα αν το μοναδικό τους προσόν είναι το απολυτήριο
λυκείου.
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ότι η ανθρώπινη εργασία εξαλείφεται συστηματικά από ορισμένες πλευρές της
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θα αρχίσει από τις πλέον ισχυρές και περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως
αυτή των ΗΠΑ.
Γεγονός είναι ότι ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σήμερα είναι πολύ
γοργός. Αν στις αρχές του αιώνα ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα διαρκούσαν μια
ολόκληρη ζωή, σήμερα αυτό είναι αδύνατο, αφού η τεχνολογία με την οποία
συνδέονται ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια. Σύμφωνα με υπολογισμούς που
παρατίθενται σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε δέκα χρόνια από
σήμερα, το 80% του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τώρα θα έχει ήδη
απαρχαιωθεί, με συνέπεια, αν δεν υπάρξει εκ νέου εκπαίδευση, το 80% των
εργαζομένων να διαθέτει ξεπερασμένες επαγγελματικές γνώσεις. Από τώρα μάλιστα
είναι δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι με ικανοποιητικά προσόντα και επαρκή
ειδίκευση.
Επομένως, οι εργαζόμενοι που θα ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις που
διαθέτουν έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων.
Η γνώση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της αγγλικής αποτελεί οπλοστάσιο για τον
εργαζόμενο του μέλλοντος, εκτός από τη δεδομένη υποχρεωτική εξοικείωσή του με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας
και της οικονομίας, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να συνδυάζουν
την ευρύτητα των γνώσεων με την εξειδίκευση.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 75-77 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια κατηγορία εργαζομένων, σύμφωνα με τον συγγραφέα, θα έχει τις
μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης και υψηλών εισοδημάτων στο μέλλον
και γιατί; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Στο σύνολό της... των
ΗΠΑ) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου με την έντονη γραφή: πληροφορικής, τεχνολογία, κοινωνικό
αποκλεισμό, εξαλείφεται, θα ανανεώνουν. Φροντίστε, ώστε μέσα από την
πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. «(Ο ανειδίκευτος βιομηχανικός εργάτης) έχει ήδη εκτοπιστεί από τη
σύγχρονη τεχνολογία»: Στην παραπάνω πρόταση να εξηγήσετε την επιλογή
της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Που δίνεται η έμφαση
με την ενεργητική σύνταξη;
(μονάδες 3)
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εργαζόμενο του μέλλοντος, εκτός από τη δεδομένη υποχρεωτική εξοικείωσή του με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων της τεχνολογίας
και της οικονομίας, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να συνδυάζουν
την ευρύτητα των γνώσεων με την εξειδίκευση.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 75-77 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, σήμερα, ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα
δεν μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο
60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πέμπτη παράγραφο
και την έκτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 4)

Β2.β. Ποιες σχέσεις συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 1)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή έχουν περισσότερες
από μία σημασίες: τάξης, γεγονός. Να σχηματίσετε μία πρόταση για καθεμιά
από τις συγκεκριμένες λέξεις με τη σημασία που έχουν αυτές στο κείμενο
(μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση ή/και
τον αριθμό).
(μονάδες 4)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του
κειμένου χρησιμοποιώντας τις με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν
στο κείμενο (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την
πτώση ή/και τον αριθμό).
(μονάδες 6)
Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε όρους (λέξεις ή φράσεις) του ειδικού
λεξιλογίου της εργασίας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Μόνιμη εργασία τέλος!
«Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα
καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο
τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα
πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε
θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του
μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται.
Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά
μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου
απασχόλησης.
Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες
για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα.
Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής
ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες,
εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού
αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί,
όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά.
Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να
προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν
τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι
ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά
είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση.
Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης,
όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή
μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το
αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση
και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της
τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και
είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα
αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην
παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής

συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που
επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να
ανεβαίνει.
Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε
εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων
Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα
κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε
λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το
λεγόμενο «front desk»1, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την
υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από
άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να
αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας.
Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι επιδράσεις της αυτοματοποίησης στο
χώρο της εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος (Τα τελευταία
χρόνια,...στην επιχείρηση) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου με την έντονη γραφή: εργασιακό τοπίο, υπόβαθρο γνώσεων, νέες
1

front desk: γραμματεία, υποδοχή.

τεχνολογίες, τηλεργασία, υψηλής εξειδίκευσης. Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης/φράσης.
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να
προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης...»: Στην
παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση
και να την χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστική ή ως παραθετική με βάση τις
πληροφορίες που περιέχει η πρόταση σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο όρο.
(Μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Μόνιμη εργασία τέλος!
«Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα
καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα
επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα
πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε
θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του
μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται.
Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά
μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου
απασχόλησης.
Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες
για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα.
Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής
ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες,
εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού
αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί,
όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά.
Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να
προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν
τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι
ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων,
αλλά είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση.
Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης,
όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή
μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το
αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση
και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της
τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και
είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα
αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην
παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής

συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που
επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να
ανεβαίνει.
Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε
εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων
Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα
κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε
λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το
λεγόμενο «front desk»1, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την
υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από
άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να
αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας.
Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα πλεονεκτήματα και ποια τα
μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος της
τηλεργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο (60-80 λέξεων).
(μονάδες 10)
Β2.α. Να διαιρέσετε την τελευταία παράγραφο (Πάντως,...τεχνολογίας) του κειμένου
σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

1
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Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή: μόνιμη, εξειδικευμένες, προσλαμβάνουν, δεκτικοί,
επέκταση.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2.

Να αιτιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών:
1. Στην πρώτη παράγραφο (Μόνιμη… κλάδου απασχόλησης) του κειμένου:
«Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα
καλύτερα, σταθερή εργασία».
(μονάδες 2)
2. Στην τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα… να ανεβαίνει) του κειμένου:
«συγκατοίκησης».
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Μόνιμη εργασία τέλος!
«Μόνιμη δουλειά; Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος όρος. Θα έλεγα
καλύτερα, σταθερή εργασία». Ο πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού είναι κατηγορηματικός: οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό τοπίο τα
επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες, που, για να διατηρεί κάποιος την εργασία του, θα
πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του. Αλλά και η εργασία δε
θα είναι αυτή που ξέραμε ως τώρα. Ώσπου να βγουν στη σύνταξη, οι εργαζόμενοι του
μέλλοντος θα αναγκασθούν να αλλάξουν αρκετά επαγγέλματα. Πόσα; Εξαρτάται.
Όσοι δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο γνώσεων θα αλλάξουν πολλά και διαφορετικά
μεταξύ τους επαγγέλματα. Αντιθέτως, όσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
αναμένεται να μετακινούνται σε διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου
απασχόλησης.
Τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει μελέτες
για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει αρκετά παράδοξα.
Παραδείγματος χάριν, οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα νεαρής
ηλικίας, τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες,
εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελούν ένα είδος «μελλοντικής επένδυσης», αφού
αργότερα θα «βγάλουν» τα λεφτά που ξόδεψε γι’ αυτά ο εργοδότης τους. Αυτοί,
όμως, έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να μείνουν πολλά χρόνια στην ίδια δουλειά.
Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στην ηλικία των 25 ετών μπορεί να
προσαρμόζονται γρηγορότερα στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης, αλλά εγκαταλείπουν
τη δουλειά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι των 50 ετών. Οι τελευταίοι δεν είναι
ιδιαίτερα δεκτικοί στη συνεχή εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων προσόντων, αλλά
είναι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι στην επιχείρηση.
Άλλο ένα παράδοξο αφορά την επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης,
όπως η τηλεργασία. Αν και διατηρεί τα πλεονεκτήματά της, χρειάζονται δηλαδή
μικρότερα γραφεία, άρα και λιγότερα κτίρια, μειώνονται οι μετακινήσεις με το
αυτοκίνητο και τα έξοδα για βενζίνη, αυξάνει ωστόσο το κόστος για τη συντήρηση
και την αναβάθμιση των δικτύων, καθώς και η ανάγκη για προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης. Επίσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εκτίμηση ότι με τη χρήση της
τεχνολογίας θα άλλαζε η ζωή των εργαζομένων, ειδικά όσων ήταν παντρεμένοι και
είχαν παιδιά, αφού θα εργάζονταν στο σπίτι τους. Τελικά αποδείχτηκε ότι το σύστημα
αυτό δεν είναι λειτουργικό, όταν χρειάζεται να γίνουν ξαφνικές αλλαγές στην
παραγωγή και οι εργαζόμενοι δυσανασχετούν από την έλλειψη συναδελφικής

συναναστροφής και «συγκατοίκησης». Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις που
επανέφεραν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά στη δουλειά είδαν την απόδοσή τους να
ανεβαίνει.
Πάντως, η αυτοματοποίηση της δουλειάς αλλάζει γοργά το τοπίο της κάθε
εργασίας εσωτερικά. Παραδείγματος χάριν, με την εγκατάσταση των Αυτόματων
Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) μειώνονται οι απαιτήσεις σε υπαλλήλους που θα
κάθονται πίσω από το ταμείο και αυξάνονται οι ανάγκες για όσους θα θέτουν σε
λειτουργία και θα συντηρούν τα νέα συστήματα. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, γιατί, όταν χάνονται θέσεις εργασίας από το
λεγόμενο «front desk»1, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν σχέση με την
υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Διαφορετικά, θα αυξηθούν οι εισαγωγές από
άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία στις χώρες εξαγωγής, αλλά να
αυξάνεται στις χώρες εισαγωγής τεχνολογίας.
Δ. Κρουστάλλη, εφημ. Το Βήμα, 6.2.2000 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Με ποιο παράδειγμα αποδεικνύει η αρθρογράφος το παράδοξο των επιπτώσεων
από τη συχνή αλλαγή εργασίας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2.α. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Άλλο ένα παράδοξο...να
ανεβαίνει) του κειμένου;
(μονάδες 3)
Β2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο (Τα τελευταία
χρόνια,...στην επιχείρηση) και την τρίτη παράγραφο (Άλλο ένα παράδοξο...να
ανεβαίνει) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Γ. (Μονάδες 15)

1

front desk: γραμματεία, υποδοχή.

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου με την έντονη γραφή: εξειδικευμένες γνώσεις, επένδυσης,
παραγωγή, αυτοματοποίηση της δουλειάς, θέσεις εργασίας. Φροντίστε,
ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε
λέξης/φράσης.
(μονάδες 10)
Γ2.α. «Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες έχουν γίνει
μελέτες για τις επιπτώσεις της συχνής αλλαγής εργασίας, έχουν προκύψει
αρκετά παράδοξα»: Στο παραπάνω απόσπασμα ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί
μια αναφορική ονοματική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την
χαρακτηρίσετε είτε ως ονοματική προσδιοριστική είτε ως ονοματική
παραθετική, ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον
προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος]

Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της
αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη
μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης
ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται
να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά
πυκνά θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν
στο παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται
ότι ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της
εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να
πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας,
ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.
Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να
μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά
νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος
ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης
της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις
αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την
ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση.
Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον
ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της
γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια,
μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε
εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της
χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί
μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης
των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική
μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του
χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό
πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό
τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό

τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και
σε χώρες της Ευρώπης.
Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν
σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες
δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από
απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της
συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι
μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας.
Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη
χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν
νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των
μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης
«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος.
Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και
περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)

A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)

Β1.

Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, θα μπορεί ένας εργαζόμενος να
διατηρεί την απασχολησιμότητά του τον εικοστό πρώτο αιώνα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Επίσης, η εργασία...της Ευρώπης) του
κειμένου σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 2)

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: (να)
επεκταθεί, προοιωνίζεται, ελαστικά, ριζική, αναζωογόνηση.
(μονάδες 5)

Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.).
(μονάδες 5)

Γ2.α. «Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι
οποίες ειδικά στη χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ
πιθανό πλέον να αποκτήσουν νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική
υπόσταση»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια
αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως
προσδιοριστική είτε ως παραθετική, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για
τον προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο
[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος]
Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της
αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη
μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης
ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται
να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά πυκνά
θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν στο
παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται ότι
ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της
εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να
πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας,
ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.
Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να
μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά
νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος
ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης
της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις
αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την
ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση.
Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον
ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της
γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια,
μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε
εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της
χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί
μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης
των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική
μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του
χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό
πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό
τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και
σε χώρες της Ευρώπης.

Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν
σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες
δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από
απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της
συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι
μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας.
Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη
χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν
νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των
μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης
«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος.
Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και
περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποιες είναι οι αλλαγές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, που θα επιφέρει η
τηλεργασία στο χώρο της εργασίας και στις δομές της αστικής κοινωνίας; Να
απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Τέλος, η
τηλεργασία,...με αυτόν τον τρόπο) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αδύναμες οικονομικά χώρες,
ελαστικά ωράρια, συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας, τηλεργασία,
καταλυτικές αλλαγές. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται
φανερή η σημασία της κάθε φράσης.
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί
μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της
συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας και της ανεργίας»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια αναφορική
πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως
προσδιοριστική είτε ως παραθετική με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για
τον προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)
Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο εργαζόμενος του μέλλοντος]

Στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των αναγκών της
αγοράς εργασίας προβλέπονται συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις στο είδος και στη
μορφή των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Το φαινόμενο της «μετακυλιόμενης
ζήτησης», όπως είναι γνωστό στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας, προβλέπεται
να ενταθεί και να επεκταθεί περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι συχνά
πυκνά θα αλλάζουν επάγγελμα, που μπορεί να είναι συναφές με αυτό που ασκούσαν
στο παρελθόν ή και εντελώς διαφορετικό. Αν κατά την τρέχουσα εποχή υπολογίζεται
ότι ένας εργαζόμενος αλλάζει κατά μέσο όρο δέκα επαγγέλματα στο σύνολο της
εργασιακής του ζωής, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτό προβλέπεται να
πολλαπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι και τις 20-30 μετεξελίξεις του είδους εργασίας,
ώστε να διατηρηθεί η απασχολησιμότητά του.
Ακόμη, η εβδομαδιαία διάρκεια και ο χρόνος εργασίας προβλέπεται να
μειωθούν ριζικά. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συμβεί μεμονωμένα σε μια χώρα, αλλά
νομοτελειακά θα προέλθει από μια ολότητα ανεπτυγμένων κρατών. Ένας τέτοιος
ρόλος, λοιπόν, φαίνεται να πέφτει κυρίως στους κραταιούς ώμους της μητρόπολης
της παγκοσμιοποίησης, των ΗΠΑ, και κατά δεύτερο λόγο στις ισχυρές βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί, αν μειωθούν οι ώρες εργασίας σε πρώτη φάση στις
αδύναμες οικονομικά χώρες, αυτό προοιωνίζεται δυσάρεστες προοπτικές για την
ανταγωνιστικότητά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην απασχόληση.
Επίσης, η εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα, όσον αφορά πάντοτε τον
ανεπτυγμένο κόσμο, θα παρέχεται σε μεγάλη έκταση με χαρακτηριστικό της
γνώρισμα τα ελαστικά ωράρια, που θα κατανέμονται κατά περίπτωση σε ετήσια,
μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Μια μορφή τέτοιας εξέλιξης είναι η εργασία σε
εξαμηνιαία περίπου βάση, κάτι που ήδη ισχύει σε αμιγώς τουριστικές περιοχές της
χώρας μας. Εξάλλου, η εβδομάδα των τεσσάρων ή και των τριών ημερών αποτελεί
μια βιώσιμη λύση που θα δώσει μερική απάντηση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης
των θέσεων εργασίας και της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ριζική
μείωση του συνολικού χρόνου εργασίας και επιμερισμός του σε μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων. Η εξέλιξη αυτή, όμως, σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή αύξηση του
χρόνου για ανάπαυση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
καθώς και για τον εθελοντισμό. Όπως υποστηρίζει ο Τζέρεμυ Ρίφκιν στο κλασικό
πλέον έργο του « Το τέλος της εργασίας», ο εθελοντισμός θα αποτελέσει έναν βασικό
τομέα εργασιακής δραστηριότητας που θα συμπληρώνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό

τομέα εργασίας. Ήδη η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται δυναμικά στις ΗΠΑ και
σε χώρες της Ευρώπης.
Τέλος, η τηλεργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση, αποτελεί έναν
σημαντικότατο καινούριο παράγοντα που θα ανατρέψει πολλές από τις κατεστημένες
δομές των εργασιακών σχέσεων. Η αυτοαπασχόληση, η απασχόληση στο σπίτι ή από
απόσταση με ελαστικό ωράριο, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την επέκταση της
συναφούς τεχνολογίας της τηλεματικής και θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές όχι
μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και στις δομές της αστικής κοινωνίας.
Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι οποίες ειδικά στη
χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό πλέον να αποκτήσουν
νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική υπόσταση. Η φυγή από τα γκέτο των
μεγαλουπόλεων και η αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως της λεγόμενης
«άγονης γραμμής» αποτελεί μια εξέχουσα και εξαίρετη προοπτική του μέλλοντος.
Ένα σοβαρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της τάξης του 20-30% ή και
περισσότερο στο απώτερο μέλλον, θα εργάζεται με αυτόν τον τρόπο.
Θ. Κατσανέβας (2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος.
Προοπτικές επαγγελμάτων στην Ελλάδα και στις δεκατρείς περιφέρειές της και
επαγγελματικός προσανατολισμός. Αθήνα: Πατάκης, 81-82 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)

A.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)

Β1.

Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, θα μπορεί ένας εργαζόμενος να
διατηρεί την απασχολησιμότητά του τον εικοστό πρώτο αιώνα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να διαιρέσετε την τρίτη παράγραφο (Επίσης, η εργασία...της Ευρώπης) του
κειμένου σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 2)

Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)

Γ. (Μονάδες 15)

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: (να)
επεκταθεί, προοιωνίζεται, ελαστικά, ριζική, αναζωογόνηση.
(μονάδες 5)

Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, τον χρόνο κ.λ.π.).
(μονάδες 5)

Γ2.α. «Απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπό εγκατάλειψη περιοχές, οι
οποίες ειδικά στη χώρα μας αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις, είναι πολύ
πιθανό πλέον να αποκτήσουν νέα δυναμική, εργασιακή και οικονομική
υπόσταση»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια
αναφορική πρόταση. Να την εντοπίσετε και να την χαρακτηρίσετε είτε ως
προσδιοριστική είτε ως παραθετική, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει για
τον προσδιοριζόμενο όρο.
(μονάδες 2)

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν
Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη
χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά
το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης
ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον
καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη
δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά
προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία»
επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και
προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης,
όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις
μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών
εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα μάλιστα
με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας
παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται
άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο,
όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο
διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον
καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας
με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των
φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και
συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της
πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας.
Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις
διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από
τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να
παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα
λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο
ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά

που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν.
Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές
προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις
γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του
χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και
να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε
διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν
τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το δέχονται ως
κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό.
Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε
διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών
θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις
αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών
εκπαιδευτικών από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά
και συγχρόνως συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων
ανάμεσα στα φύλα.
Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και
της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να
υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση
μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών
καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω
λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του
εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι
αιτίες του.
Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο
και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη ότι
ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών από τις διοικητικές θέσεις είναι ένα
ζήτημα με πολλές προεκτάσεις; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2α. Να επισημάνετε τις δύο διαρθρωτικές λέξεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Τέλος… αιτίες του.) του κειμένου.
(μονάδες 2)
Β2.β. Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η καθεμιά από αυτές.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για κάθε λέξη του κειμένου με έντονη γραφή:
χειρωνακτικό, συμβιβασμό, θεσμικά, διοικητικές, αποκλεισμός. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος,
το πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν
Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη
χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά
το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης
ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον
καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη
δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά
προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία»
επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και
προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης,
όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις
μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών
εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα
μάλιστα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας
παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται
άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο,
όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο
διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον
καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας
με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των
φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και
συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της
πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας.
Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις
διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από
τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να
παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα
λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο
ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά
που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν.

Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές
προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις
γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του
χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και
να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε
διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν
τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το δέχονται ως
κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό.
Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε
διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών
θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις
αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών
από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά και συγχρόνως
συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στα
φύλα.
Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και
της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να
υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση
μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών
καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω
λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του
εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι
αιτίες του.
Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο
και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ποια πλεονεκτήματα προσέφερε στις γυναίκες το
επάγγελμα της εκπαιδευτικού; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2.α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Ο αποκλεισμός…
εξαιρετικό) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε πέντε προτάσεις χρησιμοποιώντας σε κάθε πρόταση μια από τις
ακόλουθες λέξεις (επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε,
ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης:
καταμερισμό, αποδοχές, προνομιούχα, στερούνται, επισημανθούν. (Μπορείτε
να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό,
το γένος κ.λπ.)
(μονάδες 10)
Γ2α. «Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού […] άνοιξε [….] για τις γυναίκες».
Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι
κυριολεκτική/δηλωτική ή συνυποδηλωτική/μεταφορική.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν
Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη
χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Παρά
το γεγονός ότι η πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης
ενίσχυε τις παγιωμένες αντιλήψεις για την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης και τον
καταμερισμό των ρόλων στον χώρο της οικογένειας, ωστόσο έδωσε στις γυναίκες τη
δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Διαχρονικά
προσέλκυε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών, καθώς συγκριτικά με άλλα «γυναικεία»
επαγγέλματα παρέχει μονιμότητα, ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές και
προσφέρεται για τον συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού ρόλου. Επίσης,
όπως διαπιστώθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει σημαντική θέση στις
μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού κυρίως των παιδιών
εκείνων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα μάλιστα
με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι γυναίκες προβλέπεται να κατακλύσουν τον χώρο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι, παρ’ όλο που η εκπαίδευση ως χώρος εργασίας
παρέχει θεωρητικά και θεσμικά ίσες ευκαιρίες στο διδακτικό προσωπικό, σημειώνεται
άνισος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Εκείνο,
όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο καταμερισμός εργασίας κατά φύλο στο
διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντανακλά, αναπαράγει και συντηρεί τον
καταμερισμό ρόλων στον χώρο της οικογένειας, καθώς και στον επιμερισμό εργασίας
με βάση τον παράγοντα φύλο στην κοινωνία. Φαίνεται δηλαδή ότι οι σχέσεις των
φύλων στον σχολικό μηχανισμό είναι ιεραρχικά δομημένες και ότι αντανακλούν και
συντηρούν τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο της
πατριαρχικής διάρθρωσης της ευρύτερης κοινωνίας.
Επομένως, με βάση έρευνες, οι οποίες αφορούν στην κατανομή των φύλων στις
διοικητικές θέσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί συνήθως αποτελούν την πλειονότητα, η οποία αποκλείεται από
τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν θελήσουμε να
παραστήσουμε σχηματικά τον αποκλεισμό των γυναικών από τις διοικητικές θέσεις, θα
λέγαμε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι σα να βρίσκονται κάτω από ένα γυάλινο
ταβάνι το οποίο τους επιτρέπει να βλέπουν τις διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά
που τις εμποδίζει να τις καταλάβουν.

Ο αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές
προεκτάσεις και με πολλούς αποδέκτες. Αυτό συμβαίνει επειδή από τη μια αφορούν τις
γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του
χώρου της απασχόλησής τους. Ακόμη, στερούνται τις δυνατότητες να ενθαρρύνουν και
να στηρίζουν άλλες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν ως στόχο την προαγωγή
σε διοικητικές θέσεις. Από την άλλη αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατά
τη διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να
βλέπουν τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, το
δέχονται ως κάτι συνηθισμένο και όχι εξαιρετικό.
Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα κορίτσια, τα οποία δε
διδάσκονται να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους τη διεκδίκηση διοικητικών
θέσεων στον χώρο της μελλοντικής τους απασχόλησης. Με βάση τις διαπιστώσεις
αυτές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο αποκλεισμός των γυναικών εκπαιδευτικών
από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλά και συγχρόνως
συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων εξουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στα
φύλα.
Τέλος, το σχολείο, καθώς και ο ευρύτερος χώρος της απασχόλησης, στερούνται
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης της διοίκησης και
της διαχείρισης της εξουσίας, τον οποίο σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να
υιοθετούν οι γυναίκες, όταν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση
μάλιστα των γυναικών από την κυρίαρχη αντίληψη άσκησης των διοικητικών
καθηκόντων, όπως υποστηρίζεται, φαίνεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία τόσο του σχολείου όσο και του χώρου εργασίας. Για όλους τους παραπάνω
λόγους, λοιπόν, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία του
εκπαιδευτικού συστήματος αξίζει να αναδειχθεί ως πρόβλημα και να επισημανθούν οι
αιτίες του.
Ε. Μαραγκουδάκη (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν. Φύλο
και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 258-269 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, για ποιους λόγους ο αποκλεισμός των γυναικών από
τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης αξίζει να αναδειχτεί ως πρόβλημα; (6080 λέξεις).
(μονάδες 10)
Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Το επάγγελμα…
εκπαίδευσης) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη
γραφή: ανεξαρτησίας, ίσες, ενθαρρύνουν, την προαγωγή, ευρύτερος.
(μονάδες 5)
Γ1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που
γράψατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.
(μονάδες 5)
Γ2. «Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο μη
χειρωνακτικό επάγγελμα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις
γυναίκες».
Γ2.α. Στην παραπάνω το ρήμα άνοιξε χρησιμοποιείται μεταφορικά/συνυποδηλωτικά ή
κυριολεκτικά/δηλωτικά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)
Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με το ρήμα άνοιξε. Στην πρώτη περίπτωση να το
χρησιμοποιήσετε
κυριολεκτικά/δηλωτικά
και
στη
δεύτερη
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα]
Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των
καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς
επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των
επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας
ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως
«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων».
Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής κυρίως
προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας και των
καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους. Οι
εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ
δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική
εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές
οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά
ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά
καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά
επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα
λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα
που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές;
Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να
ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι
μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση
των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς
και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια
καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η
ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το
θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα
καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη
οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και
κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος,
εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ..
Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά
τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που

τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για
τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα
ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους
ανταμοιβές εκτός από τις υλικές.
Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις
ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Με ποιους τρόπους συνέβαλαν, σύμφωνα με τη συγγραφέα, οι εμπειρικές
μελέτες στην απομυθοποίηση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων; (60 – 80
λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.α. Να διαιρέσετε την τέταρτη παράγραφο (Δύο είναι… της δουλειάς κ.λπ.) του
κειμένου σε δύο παραγράφους.
(μονάδες 2)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(μονάδες 3)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να δημιουργήσετε απο μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του
κειμένου με έντονη γραφή: καλλιτεχνική, απομυθοποίηση, ανεργίας,
κίνητρο, ανταμοιβές. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται
φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος, τον αριθμό κ.λ.π.).
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο
να ασκήσει ένα επάγγελμα»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και με
βάση τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο
όρο να την χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική.
(μονάδες 2)
Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 3)

ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα]
Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των
καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς
επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των
επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας
ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως
«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων».
Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής κυρίως
προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας και των
καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους. Οι
εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ
δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική
εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές
οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά
ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά
καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά
επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα
λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα
που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές;
Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να
ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι
μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση
των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς
και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια
καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η
ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το
θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα
καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη
οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και
κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος,
εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ..
Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά
τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που

τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για
τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα
ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους
ανταμοιβές εκτός από τις υλικές.
Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις
ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποια είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα κίνητρα που ωθούν κάποιον στο να
ασκήσει ένα επάγγελμα; Να συνθέσετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο
60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2.

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο (Σε
γενικές γραμμές,… εκτός κανόνων) και στη δεύτερη παράγραφο (Βεβαίως,
εμπειρικές… αγορά εργασίας) του κειμένου;
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να γράψετε μία πρόταση για κάθε φράση του κειμένου με έντονη γραφή:
κοινωνικούς επιστήμονες, περιοδική εργασία, οικονομικές ανταμοιβές,
εργασιακή πραγματικότητα, καλλιτεχνικό επάγγελμα (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, όπου αυτό είναι δυνατόν, ως προς την
πτώση ή/και τον αριθμό).
(μονάδες 10)

Γ2.α. «...γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα...»: Να
εξηγήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τη συγγραφέα.
(μονάδες 2)
Γ2. β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. Πού δίνεται η έμφαση
με την ενεργητική σύνταξη;
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα]
Σε γενικές γραμμές, η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες λειτουργίας των
καλλιτεχνικών επαγγελμάτων συνιστούν γρίφο και πρόκληση για τους κοινωνικούς
επιστήμονες και ειδικότερα για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των
επαγγελμάτων, καθώς για την καλλιτεχνική εργασία τείνει να επικρατεί η εικόνα μιας
ανώτερης δραστηριότητας, ενώ τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα γίνονται αντιληπτά ως
«επαγγελματικοί κόσμοι εκτός κανόνων».
Βεβαίως, εμπειρικές μελέτες των τελευταίων χρόνων, κοινωνιολογικής
κυρίως προέλευσης, συνέβαλαν στην «απομυθοποίηση» της καλλιτεχνικής εργασίας
και των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες άσκησής τους.
Οι εργασιακές συνθήκες για τους καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές πολύ
δύσκολες, δεδομένου ότι η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η περιοδική
εργασία, η απασχόληση σε πολλούς εργοδότες κ.λπ. είναι οι κυρίαρχες μορφές
οργάνωσης της εργασίας. Αυτή η κατάσταση συνοδεύεται και από υψηλά ποσοστά
ανεργίας, συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι σχεδόν σε μόνιμη βάση η προσφορά
καλλιτεχνών ξεπερνά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί τόσα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά
επαγγέλματα δεδομένων των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα
λόγια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να ασκήσουν ένα επάγγελμα
που είναι ελκυστικό μεν, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επισφαλές;
Δύο είναι οι συνηθισμένες κατηγορίες κινήτρων που ωθούν κάποιον στο να
ασκήσει ένα επάγγελμα. Aφ’ενός η προσδοκία για αυξημένα κέρδη και αφετέρου οι
μη οικονομικές ανταμοιβές που προκύπτουν από την άσκησή του. Στην περίπτωση
των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων μπορεί η προσδοκία για αυξημένα κέρδη (καθώς
και για μεγάλη αναγνωρισιμότητα) να λειτουργεί ως κίνητρο κατά την ένταξη σε μια
καλλιτεχνική αγορά εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν δεχτούμε αυτό το κίνητρο, η
ίδια η εργασιακή πραγματικότητα και το χαμηλό επίπεδο των μέσων αμοιβών το
θέτουν υπό αμφισβήτηση, ιδίως όταν πρόκειται για την παραμονή σε ένα
καλλιτεχνικό επάγγελμα. Σε αυτήν την περίπτωση προέχουν κυρίως οι μη
οικονομικές ανταμοιβές της καλλιτεχνικής εργασίας, όπως οι ψυχολογικές και
κοινωνικές ανταμοιβές, οι ελκυστικές συνθήκες εργασίας, ο μη επαναλαμβανόμενος,
εναλλασσόμενος χαρακτήρας της δουλειάς κ.λπ..
Παράλληλα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται συχνά το επάγγελμά
τους ως απόρροια ενός καλέσματος ή ενός προσωπικού ακαταμάχητου πάθους που

τους κυριαρχεί, μιας «εσωτερικής ώθησης», ως ένα επάγγελμα που το ασκούν όχι για
τα κέρδη αλλά για την «αγάπη». Κατά συνέπεια η παραμονή σε αυτό προϋποθέτει ένα
ιδιαίτερο είδος αφοσίωσης και προσήλωσης, που σχετίζεται και με άλλου είδους
ανταμοιβές εκτός από τις υλικές.
Χριστίνα Καρακιουλάφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις
ενός εμμένοντος κινδύνου. (Επιστ. Επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης). Αθήνα: Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια, 130-134 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Πώς αντιλαμβάνονται οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με τη συγγραφέα, το
επάγγελμά τους; (60 - 80 λέξεις).
(μονάδες 10)

Β2.

Να δώσετε έναν πλαγιότιλο στην τέταρτη παράγραφο (Δύο είναι… της
δουλειάς κ.λπ.) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν οι λέξεις στο
κείμενο: εμπειρικές, απομυθοποίηση, επισφαλές, δεχτούμε, ελκυστικές.
(μονάδες 5)
Γ1. β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το
γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.).
(μονάδες 5)

Γ2.

Να γράψετε πέντε λέξεις/φράσεις του ειδικού λεξιλογίου της εργασίας.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες]

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες
ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου.
Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά
στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα στις
επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια
δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος
θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις
κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει
ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη
συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το
γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό
δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το
προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας.
Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως
μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις
ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό
χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις
που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων
ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν
εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον
ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο
μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά.
Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς, δεν αρκούνται στην απαίτηση
ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι
σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν
περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να
αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη
διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα σε
άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης

μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας,
δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113
- 115 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποιο νόημα έχει, κατά τον συγγραφέα, η έννοια «ίσες επαγγελματικές
ευκαιρίες»; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2.

Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις παραγράφους του κειμένου;
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1.

Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις
(επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από
την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: κατανομή,
συντονίσει, ενίσχυση, υπέρμαχοι, αποκαταστήσουν (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
γένος κλπ.)
(μονάδες 10)

Γ2.α. «Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον
ανθρώπου …». Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω
φράση είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.
(μονάδες 3)

Γ2.β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βάση. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη
λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 2)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες]

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες
ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου.
Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά
στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα
στις επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια
δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος
θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις
κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει
ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη
συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το
γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό
δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το
προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας.
Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως
μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις
ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό
χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις
που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων
ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν
εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον
ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο
μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά.
Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς, δεν αρκούνται στην απαίτηση
ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι
σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν
περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να
αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη
διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα
σε άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης

μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας,
δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα.
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113
- 115 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τι υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι των ίσων
επαγγελματικών ευκαιριών σε σχέση με την αναζήτηση επαγγελματικής
διεξόδου; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2.

Να επισημάνετε με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η νοηματική
συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ορισμένοι ...ανισότητα) του κειμένου.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α.

Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο:
παρέχονται, μεταχείριση, υποστηρίζουν, προσόντα, προσλήψεις.
(μονάδες 5)

Γ1β.

Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που
επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους. (Μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το
πρόσωπο, το γένος κλπ.)
(μονάδες 5)

Γ2.

Να γράψετε μία περίοδο (20-30 λέξεων) στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη
λέξη χώρος μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες]

Είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη ότι σε όλους θα πρέπει να παρέχονται ίσες
ευκαιρίες, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στην κατανομή τον πλούτου.
Ένας σημαντικός τομέας, λοιπόν, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανισότητα όσον αφορά
στην αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι ο επαγγελματικός χώρος. Όμως, ισότητα στις
επαγγελματικές ευκαιρίες δε σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να κάνει όποια
δουλειά θελήσει, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του. Η ιδέα ότι θα μπορεί όποιος
θέλει να γίνει οδοντογιατρός ή χειρουργός, ακόμα κι αν δεν μπορεί να συντονίσει τις
κινήσεις των χεριών του, είναι προφανώς παράλογη. Ισότητα στις ευκαιρίες σημαίνει
ίσες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τα σχετικά προσόντα και τις ικανότητες για τη
συγκεκριμένη δουλειά. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί άνιση μεταχείριση το
γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό
δυναμικό από άλλους ή να κάνουν καλύτερες σπουδές κι έτσι να έχουν το
προβάδισμα στον φαινομενικά ισότιμο συναγωνισμό της αγοράς εργασίας.
Ωστόσο, η ισότητα των ευκαιριών στον εργασιακό χώρο συνήθως θεωρείται ως
μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας σε διάφορους τομείς, όπως στις
ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Το αίτημα για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό
χώρο ξεκινά από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, διακρίσεις
που επικρατούν σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένα επαγγέλματα. Οι υπέρμαχοι των ίσων
ευκαιριών στην επαγγελματική αναζήτηση υποστηρίζουν πως όλοι όσοι έχουν τα
απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, όταν αναζητούν
εργασία. Καμιά διάκριση δε θα πρέπει να γίνεται με βάση τη φυλή ή το φύλο τον
ανθρώπου, εκτός από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η φυλή ή το φύλο
μπορεί να θεωρηθούν προσόντα σχετικά με τη συγκεκριμένη δουλειά.
Ορισμένοι, όμως, ας τους πούμε εξισωτικούς, δεν αρκούνται στην απαίτηση
ίσης μεταχείρισης στις αιτήσεις για εργασία. Ισχυρίζονται επιπλέον ότι είναι
σημαντικό να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες ανισορροπίες σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στον δικαστικό κλάδο, στον οποίο υπάρχουν
περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες. Βέβαια, η μέθοδος που χρησιμοποιούν, για να
αποκαταστήσουν τις υπάρχουσες ανισορροπίες, είναι γνωστή ως αντίστροφη
διάκριση. Δηλαδή το να προσπαθεί κανείς στις προσλήψεις να δίνει προτεραιότητα σε
άτομα από ομάδες που θεωρούνται μη προνομιούχες. Σκοπός αυτής της άνισης

μεταχείρισης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της κοινωνικής ισότητας,
δημιουργώντας βέβαια, προσωρινά τουλάχιστον, μια άλλη ανισότητα!
N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθήνα: Περίπλους, 113
- 115 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
Β1.

Ποιες είναι, κατά τον συγγραφέα οι αντιλήψεις των λεγόμενων «εξισωτικών»;
(60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 10)

Β2.

Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί
η συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Ας πάρουμε...φιλίας;) του κειμένου;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α.

Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή: ισότητα, παράλογη, ενίσχυση, σπάνιες, επιταχυνθεί.
(μονάδες 5)

Γ1β.

Να γράψετε μία πρόταση με καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που επιλέξατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους.
(μονάδες 5)

Γ2.

Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού
στην τελευταία παράγραφο (Ορισμένοι ...ανισότητα!) του κειμένου;
(μονάδες 5)

