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Κείμενο 1

Αρχή της ισότητας

Το κείμενο προέρχεται από τον οδηγό που εξέδωσε το Ινστιτούτο Εργασίας το 2019 με στόχο την

παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που αφορά θέματα διακρίσεων στους χώρους εργασίας λόγω

φύλου.

Η  μικρή  συμμετοχή  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  η  ανισότητα  ευκαιριών,  οι

μειωμένες  δυνατότητες  για  επαγγελματική  εξέλιξη,  η  πολλαπλότητα  του  ρόλου  τους,  η

αδυναμία  συμφιλίωσης  της  επαγγελματικής  και  της  οικογενειακής  ζωής,  η  ανεπαρκής

συμμετοχή  τους  στις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  και  σε  δράσεις  αναβάθμισης  των

προσόντων  τους  αποτελούν  ορισμένα  από  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  που

αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες  σήμερα  και  τα  οποία οδηγούν στην  εμφάνιση  φαινομένων

διάκρισης, ειδικότερα στον εργασιακό τομέα. 

Η εφαρμογή της αρχής  της ισότητας  μεταξύ  των δύο φύλων στις  πολιτικές  των

κρατών μελών της ΕΕ καταδεικνύει ως ένα βαθμό την θεσμική πρόοδο που έχει επιτευχθεί

στην σημερινή κοινωνία σε ζητήματα ισότητας μεταξύ των δυο φύλων.  Ωστόσο, παρά τα

βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια –τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο

και  σε  επίπεδο ανάπτυξης  «ειδικευμένων πολιτικών και  δράσεων» καταπολέμησης  των

διακρίσεων μεταξύ των φύλων–, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (ιδιαίτερα στην

αγορά εργασίας) φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ουσιαστικά, καθώς οι ανισότητες

λόγω φύλου παραμένουν. 

Οι  γυναίκες  και  οι  άνδρες  εξακολουθούν  να  αντιμετωπίζονται,  παρά  τη

θεσμοθέτηση νομοθετικών διατάξεων, διαφορετικά στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα

οι πρώτες να εξακολουθούν να βρίσκονται κατά μέσο όρο σε χειρότερη θέση συγκριτικά με

τους  άνδρες.  Οι  διακρίσεις  αυτές  εντοπίζονται  στην  πρόσβαση  στην  απασχόληση,  στην

επαγγελματική  εξέλιξη,  στο  συνδυασμό  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής,  στους

όρους αμοιβής.  Ειδικότερα,  για τις  εργασιακές σχέσεις,  κατοχυρώνεται  συνταγματικά το

δικαίωμα  ίσης  αμοιβής  για  ίσης  αξίας  παρεχόμενη  εργασία,  ενώ προβλέπεται  ότι  «δεν

αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για της προώθηση της ισότητας



μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  και  ότι  το  κράτος  οφείλει  να  μεριμνά  για  την  άρση  των

ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». 

Η προστασία  έναντι  των διακρίσεων λόγω εθνοτικών,  φυλετικών,  ηλικιακών και

άλλων κριτηρίων αποτέλεσε αντικείμενο  νομοθετικών ρυθμίσεων κατά κύριο λόγο στην

κοινοτική  έννομη  τάξη,  οι  οποίες  σταδιακά  ενσωματώθηκαν  στο  ελληνικό  δίκαιο,

συνθέτοντας έτσι το δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων. Στο δίκαιο αυτό η προστασία

από τις διακρίσεις λόγω φύλου κατέχει σημαίνουσα θέση. Ειδικά στο χώρο της εργασίας, η

προστασία  από διακρίσεις  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  στοχεύει  στη  δημιουργία  μιας

αγοράς  εργασίας  όπου  η  πρόσβαση  στην  απασχόληση,  η  επαγγελματική  εξέλιξη,  η

επαγγελματική κατάρτιση, οι συνθήκες και οι όροι εργασίας, καθώς και τα επαγγελματικά

συστήματα  κοινωνικής  ασφάλισης  θα  λειτουργούν  παρέχοντας  ίσες  ευκαιρίες  για  τους

άνδρες και τις γυναίκες.

Κείμενο 2

Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια

Το μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβήλη (1890-1969) « Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» κυκλοφόρησε

σε  βιβλίο  το  1933.  Θέμα  του  είναι  η  περίοδος  1917–1922  και  οι  συνέπειες  του  πολέμου  (Α΄

Παγκοσμίου Πολέμου και Μικρασιατικού Πολέμου).

[…] Ο Λεωνής έμαθε από τον «νουνό», την πρώτη μέρα κιόλας, σαν ήρθε στο σταθμό να

τους καλωσορίσει  και να τους δώσει ένα χέρι για τα πράγματα, πως η χήρα του Βρανά

διορίστηκε  δασκάλα  στο  δημοτικό  σχολειό  του  χωριού,  από  τότες  που  μαθεύτηκε  ο

θάνατος τ’ αντρός της.  Ο πατέρας; Του Βρανά πέθανε και κείνος από τον καημό του λίγο

αργότερα. Ο κ. Σπανός τούπε ακόμα πως ο Διευθυντής του σχολειού κι όλοι οι συνάδελφοι

της νέας δασκάλας έχουν να κάνουν για την εργατικότητα και για τη θεληματικότητά της.

Τούκαμε ευχαρίστηση που τάκουσε. Ένιωσε να εχτιμά1 αυτή την άγνωστή του γυναίκα, που

ρίχτηκε να μπαλέψει2 τόσο θαρρετά τη ζωή, μόλις έχασε το μοναδικό της τ’ αποκούμπι. Μια

άλλη στη θέση της θ’  απόμενε με τα χέρια κρεμασμένα, κεραυνωμένη από το χτύπημα.

Θάκανε  επάγγελμα  τον  ρόλο  του  «θύματος  πολέμου»  και  θα  περίμενε  από  τη

φτωχοσύνταξη και από τα επιδόματα των φιλανθρωπικών οργανώσεων να δει το σπίτι της

και το παιδί του σκοτωμένου. 

Πολλές φορές το μελέτησε να πάει να της κάνει τη θλιβερή επίσκεψη, να πάρει

τέλος η ιερή αποστολή. Όλο δίσταζε κι όλο το ανάβαλλε, και δυο φορές έκοψε απ’ άλλον

1 Να εκτιμά.
2 Να παλέψει.



δρόμο μόλις  αντίκρισε  το σπίτι  της.  Είταν  ένα  κεραμιδί  σπίτι  πούβλεπε  από ψηλά στη

θάλασσα,  με  μια  ξώπορτα  σχεδόν  τετράγωνη,  βαμμένη  με  πράσινη  λαδομπογιά.  Τα

περικοκλάδια ξεχειλούσαν από τον τοίχο του αυλόγυρου.  Έπαιρνε  το μαύρο πορτοφόλι

στην τσέπη κι έλεγε: «Δεν έχει άλλο, τούτη τη φορά θα χτυπήσω». Κι ύστερα, σαν αντίκρυζε

τους  σιδερένιους  χαλκάδες  που  κρέμονταν  για  χτυπητήρια  στην  πράσινη  πόρτα,  ένας

κόμπος δενόταν μέσα του και προσπερνούσε. […]

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 ( μονάδες 35 )

1ο υποερώτημα ( μονάδες 10 )

Σε  40-50  περίπου  λέξεις  να  παρουσιάσεις  την  πρόοδο  που  έχει  γίνει  στο  θέμα  της

αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στην δεύτερη παράγραφο συναντάμε τη συνδετική λέξη Ωστόσο. Μπορείς να εξηγήσεις τη

λειτουργία της ως προς τη δομή της παραγράφου;

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Στην  πρώτη  παράγραφο  του  Κειμένου  1  επιλέγεται  το  ασύνδετο  σχήμα  λόγου.  Να

δικαιολογήσεις αυτή την επιλογή (μονάδες 10) και να χωρίσεις, κάνοντας τις απαραίτητες

αλλαγές,  την  παράγραφο σε  δύο περιόδους λόγου χωρίς  να διαφοροποιείται  το νόημα

(μονάδες 5).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να ερμηνεύσεις με αναφορές στο Κείμενο 2 τη στάση που υιοθετεί ο Λεωνής απέναντι στη

δασκάλα. Να οργανώσεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

Μονάδες 15




