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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Η στήριξη της μητέρας για ευτυχία και δύναμη στην οικογένεια 

 

   Ο ρόλος της μητέρας στην οικογένεια γίνεται σήμερα όλο και δυσκολότερος. Η ευτυχία της 

οικογένειας βασίζεται στη μητέρα. Οι ιδιαιτερότητες του ρόλου της χρειάζονται προσοχή. 

Κατανοώντας τις προκλήσεις στις οποίες υποβάλλεται, είναι δυνατόν να της δίνουμε τη στήριξη που 

χρειάζεται. Μια ευτυχισμένη μητέρα είναι ότι καλύτερο ως προϋπόθεση για την ευτυχία, 

λειτουργικότητα και δύναμη της οικογένειας. 

  Μια μητέρα που νιώθει τη στήριξη, την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό του συζύγου και των 

παιδιών της, αποκτά απεριόριστες δυνάμεις προσφοράς. Εξάλλου, από τα πολυτιμότερα δώρα που 

μπορεί να κάνει ένας πατέρας στα παιδιά του είναι να αγαπά τη μητέρα τους.    

  Η γυναίκα καλείται στην εποχή μας να εκπληρώνει στην οικογένεια τους ρόλους της εργαζόμενης, 

της μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς. Οι υποχρεώσεις του κάθε ρόλου είναι μεγάλες. Το 

βάρος των ευθυνών που πέφτει στη γυναίκα είναι μεγαλύτερο από ότι στο σύζυγο της. Συνήθως, ο 

άντρας δεν έχει στον ίδιο βαθμό την ευθύνη για τα παιδιά, το νοικοκυριό και την καθημερινή 

φροντίδα ή συντήρηση της οικογένειας. Η κούραση, το στρες, οι επαγγελματικές ανησυχίες, οι 

σκοτούρες ή οι ασθένειες των παιδιών εξουθενώνουν τη μητέρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις 

επηρεάζουν  την ποιότητα ζωής, τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις με το σύζυγο, τα παιδιά ή τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

  Τι πρέπει να γίνεται για την απάμβλυνση των προβλημάτων που απειλούν σήμερα τη γυναίκα ως 

εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγο και νοικοκυρά; Οι άνδρες πρέπει να βοηθούν με κάθε τρόπο τις 

συζύγους τους, ιδιαίτερα στο σπίτι όπου η συμμετοχή τους πρέπει να αυξάνεται. Οι άνδρες πρέπει να 

γνωρίζουν ότι πολλές μητέρες που εργάζονται νιώθουν έντονα εναντίον των συζύγων τους διότι 

αυτοί δεν βοηθούν στο σπίτι στο βαθμό που χρειάζεται. Ο θυμός αυτός έχει αρνητικές επιδράσεις 

στις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και προς τα παιδιά. 

  Για την ευτυχία στην οικογένεια είναι απαραίτητο οι σύζυγοι να συμμετέχουν περισσότερο σε όλες 

τις δουλειές, αγγαρείες και υποχρεώσεις του νοικοκυριού και της οικογένειας γενικότερα. Τα ίδια θα 

πρέπει να διδάσκονται από νωρίς να κάνουν και τα παιδιά όταν βρίσκονται σε ηλικία που 

καταλαβαίνουν και μπορούν να βοηθούν. Η ομαδική συμμετοχή στις εργασίες απαλύνει την 

καταπόνηση της μητέρας. Της προσφέρει έμπρακτα αγάπη γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο 

στην ευτυχία της οικογένειας. 

  Δεν είναι μόνο ο σύζυγος και τα παιδιά που πρέπει να βοηθούν την εργαζόμενη μητέρα αλλά και οι 

εργοδότες και η πολιτεία. Όταν οι οικογένειες που αποτελούν το βασικό κύτταρο της κοινωνίας είναι 

λειτουργικές, δυνατές, υγιείς και ευτυχισμένες, τα οφέλη είναι τεράστια για όλους. Σημαίνει 

λιγότερα κοινωνικά προβλήματα, λιγότερες δαπάνες για την υγεία, μεγαλύτερη απόδοση των 

εργαζομένων ανδρών και γυναικών, περισσότερη κερδοφορία των εταιρειών και καλύτερη κρατική 

οικονομία. 

  Οι ευκολίες στο χώρο εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν στήριξη για αντιμετώπιση των 

στρεσσογόνων καταστάσεων και αποφυγή ανάληψης υπερβολικών υποχρεώσεων. 

(από το διαδίκτυο) 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.Σύμφωνα με το κείμενο, ποιοι είναι οι ρόλοι της σύγχρονης γυναίκας; 

Μονάδες 2,5 

 

 

2.Να βρείτε τη δομή (θεματική πρόταση-λεπτομέρειες-κατακλείδα) στην 3
η
 παράγραφο («Η γυναίκα 

καλείται … μέλη της οικογένειας»). 

Μονάδες 2 

 

 

3. « Ο ρόλος της μητέρας στην οικογένεια γίνεται σήμερα όλο και δυσκολότερος». 

Χρησιμοποιώντας αυτή την πρόταση ως θεματική, να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 8-10 σειρών 

την άποψή σας με τη μέθοδο της αιτιολόγησης.  

 

Μονάδες 2,5 
 

4. Να βρεθεί ο χρόνος , η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενεργείας των ρημάτων των παρακάτω 

προτάσεων. 

 

- Έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα με την συμπεριφορά του. 

- Θα σε φροντίζω, όσο είσαι άρρωστος. 

-Εξέφρασε με θάρρος την άποψή σου. 

- Φωνάζει από τα νεύρα του. 

Μονάδες 2 
 

 

5. Να βρεθεί η έγκλιση των παρακάτω ρημάτων και να δηλώσετε τη σημασία της (πχ. πραγματικό, 

πιθανό, ευχή, προσταγή κλπ.) 

 

-Ο καθηγητής μας διηγήθηκε μια ιστορία. 

-Μακάρι να ήμουν πιο θαρραλέος. 

-Βγες έξω τώρα! 

-Ας κάνουμε μια στάση εδώ στη σκιά. 

-Έλα και εσύ μαζί μας. 
 

Μονάδες 1,5 
 

 

6.  Να βρείτε τι μέρος του λόγου είναι το α΄ συνθετικό  στις παρακάτω σύνθετες λέξεις: εξώφυλλο, 

οικογένεια, καταφέρνω. 

Μονάδες1,5 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Οι δυσκολίες και οι πιεστικές ανάγκες του σύγχρονου ρυθμού ζωής οδηγούν συχνά σε μία έλλειψη 

επαφής ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Να γράψετε τις κυριότερες αιτίες αυτής της έλλειψης 

επαφής και να προτείνετε τρόπους αποκατάστασης των σχέσεων. (3 – 4 παράγραφοι). 
 

Μονάδες 8 
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