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ΘΕΜΑ Α
1.
Οι γυναίκες στον χώρο εργασίας υφίστανται καθημερινά πολλών μορφών διακρίσεις.
Κατ’ αρχάς, σημειώνεται άνιση εκπροσώπηση των γυναικών είτε σε χαμηλόβαθμες
είτε σε ηγετικές θέσεις σε σχέση με τους άντρες και μειωμένες ευκαιρίες ανέλιξης.
Πέφτουν συχνά θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και υποτιμητικών σχολίων, ενώ
και οι αποδοχές τους είναι εμφανώς λιγότερες από αυτές των αντρών.

2.
I.

II.

ΛAΘΟΣ  4η §: «Η ομάδα, η οποία παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά
εκπροσώπησης είναι οι έγχρωμες γυναίκες πίσω από τους λευκούς
άνδρες, τους έγχρωμους άνδρες και τις λευκές γυναίκες.»
ΛΑΘΟΣ2η§:«Φαινόμενα όπως σεξουαλική παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο, απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης, σπάνια ανάληψη
ηγετικών θέσεων από γυναίκες, μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων είναι, δυστυχώς, οικεία σε όλους μας.»

III.

ΛΑΘΟΣ  3η §:«Στην έρευνα, αναφέρεται ότι έχουν αλλάξει ελάχιστα τα
στοιχεία και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εκπροσώπηση των
γυναικών είναι σχεδόν ανύπαρκτη.»

IV.

ΣΩΣΤΟ  8η §:«Ως προς τον μισθό, είναι γεγονός ότι η ωριαία αμοιβή
εργασίας για τις γυναίκες είναι μικρότερη από αυτή των ανδρών σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.»
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ΘΕΜΑ Β
1.
I.

II.

III.

«αν και όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία» και «(αν και) απολαύουν
ίσων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φύλου»: δευτερεύουσες επιρρηματικές
εναντιωματικές, εισάγονται με τον σύνδεσμο «αν και» και λειτουργούν
ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της εναντίωσης στο ρήμα της κύριας δεν
είναι
«να προσληφθούν σε διευθυντικές θέσεις από τις γυναίκες» καθώς και
«να προαχθούν σε αυτές»: δευτερεύουσες ονοματικές βουλητικές,
εισάγονται με το μόριο «να» και λειτουργούν ως υποκείμενα στην
απρόσωπη έκφραση είναι πιο πιθανόν
«ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»: δευτερεύουσα ονοματική
ειδική, εισάγεται με το σύνδεσμο «ότι» και λειτουργεί ως αντικείμενο στο
ρήμα δε σημαίνει
«ώστε να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων» και «να
εξαλειφθούν κάθε είδους διακρίσεις κι ανισότητες εις βάρος του
γυναικείου φύλου» δευτερεύουσες επιρρηματικές αποτελεσματικές,
που εισάγονται με τον σύνδεσμο «ώστε» και λειτουργούν ως
επιρρηματικοί προσδιορισμοί του αποτελέσματος στο ρήμα της
δευτερεύουσας «δεν υπάρχουν»

2.
Η αρθρογράφος προκειμένου να τεκμηριώσει την άποψη ότι παρά τις εξελίξεις
και τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε άλλους τομείς, στον εργασιακό χώρο
οι συνθήκες δεν είναι ικανοποιητικές και ισότιμες, προβάλλει τα αποτελέσματα
μιας έρευνας. Μάλιστα, αναφέρει ποσοστά και συγκρίνει τα αριθμητικά
δεδομένα ως προς την αντιμετώπιση αντρών και γυναικών, αφήνοντας τους
αριθμούς «να μιλήσουν μόνοι τους». Αντικειμενικότητα, επίσης, προσδίδει και η
κυριαρχία του γ΄ ρηματικού προσώπου, μέσω του οποίου το ύφος καθίσταται
ουδέτερο και τυπικό (π.χ. κατάφεραν, καθιστά, να εργάζεται, συνεχίζουν).

ΘΕΜΑ Γ
Γυναίκες: πλάσματα ενός κατώτερου θεού
Αποτελέσματα έρευνας που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας στην
εργασία στον δυτικό κόσμο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για να καταδείξουν ένα
κοινό μυστικό: η πρόοδος σχετικά με το ποσοστό των γυναικών στον εργασιακό
τομέα δεν είναι απλώς αργή, αλλά μηδαμινή τα τελευταία χρόνια. Ο εργασιακός
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τομέας, βέβαια, είναι μόνο ένα από τα πεδία εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών
σε βάρος των γυναικών, για τις οποίες τα αίτια ποικίλλουν.
Ζ1: Τομείς στους οποίους η γυναίκα αντιμετωπίζεται μειονεκτικά:
 Πολιτική: Μπορεί η γυναίκα να έχει δικαίωμα ψήφου, κάτι που βέβαια δεν
ισχύει ακόμα και σήμερα σε πολλά κράτη εκτός της Δύσης, αλλά είναι
ελάχιστες οι χώρες στις οποίες μια γυναίκα είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός,
ενώ πολύ συχνά ο δημόσιος λόγος της δεν έχει την ίδια βαρύτητα με αυτή του
άνδρα, δεχόμενη υποτιμητικά σχόλια.
 Καθημερινότητα: Ο βασικός κοινωνικός ρόλος και προορισμός της γυναίκας
είναι η μητρότητα και η ζωή της ως επί το πλείστον περιορίζεται στο σπίτι. Το
νοικοκυριό, η ανατροφή των παιδιών, θεωρούνται οι βασικές προϋποθέσεις
εκπλήρωσης του γυναικείου ρόλου. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που οι
γυναίκες στον δρόμο δέχονται σχόλια και χειρονομίες απρεπείς.
 Εκπαίδευση: Υπάρχει η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν είναι απαραίτητο να
σπουδάσει και να μορφωθεί, καθώς όλα θα τακτοποιηθούν με τον γάμο.
Πολλές δεν εργάζονται και μένουν εξαρτημένες και «υποταγμένες» στον
σύζυγό τους. Σαφώς λιγότερες είναι οι γυναίκες που δε σπούδασαν, ενώ
εξακολουθεί να ισχύει το στερεότυπο ότι ο άντρας είναι καλύτερος στις
θετικές επιστήμες και η γυναίκα στις θεωρητικές.
 ΜΜΕ: Η γυναίκα στις εκπομπές και τις διαφημίσεις πρέπει πάντα να
προβάλλεται νέα, όμορφη, καλλίγραμμη, καλή νοικοκυρά και μαμά, να
εκπέμπει θηλυκότητα και φρεσκάδα, ικανή κυρίως για κουτσομπολιό και όχι
τόσο για πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό.
Ζ2: Αίτια ανισοτήτων:
 Τα ΜΜΕ θεωρούνται σήμερα υπεύθυνα για τη διασπορά στερεοτυπικών,
αντιλήψεων σχετικά με το φύλο, καθώς διαιωνίζουν και αναπαράγουν
κληρονομούμενο υλικό που είναι βαθύτατα σεξιστικό.
 Το βαθιά ριζωμένο, στη σημερινή κοινωνία, σύνολο πεποιθήσεων και
νοοτροπιών οδηγεί σε υποτιμητικές συμπεριφορές προς τις γυναίκες και στον
αποκλεισμό τους από τομείς της ζωής που θεωρούνται σημαντικοί και
αξιόλογοι.
 Το στενό τους περιβάλλον που ωθεί συχνά τις γυναίκες από μικρές στην
υπακοή μαθαίνοντάς τους το «σωστό» και το «πρέπον» σε σχέση με την
εμφάνιση, τη μόρφωση και γενικά το μέλλον τους.
 Οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές υποτάσσονται στην κυρίαρχη ιδεολογία,
υιοθετούν τα στερεότυπα και στην ουσία υπονομεύουν τους αγώνες για τη
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χειραφέτησή τους, υποκρινόμενες οι περισσότερες τις ανεξάρτητες και
αυτόνομες.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι παρά τη θεωρητική- για πολλές χώρες- ισότητα των δύο
φύλων, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις που πιστοποιούν την απόσταση που τα
χωρίζει. Παρόλ’ αυτά, η κατάκτηση της ισότητας δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο, μια
ουτοπία. Με ουσιαστικές αλλαγές στη νοοτροπία και τη στάση ζωής είναι δυνατόν να
επέλθει η άρση των διακρίσεων.
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