
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Για την απάντηση θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα: « Η 

γυναίκα καλείται στην εποχή μας … υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.». 

 
 

2. Θεματική πρόταση: «Η γυναίκα καλείται … νοικοκυράς». 
 

Λεπτομέρειες/σχόλια: «Οι υποχρεώσεις .. οικογένειας». 
 

Κατακλείδα: «Οι αρνητικές επιπτώσεις … μέλη της οικογένειας». 
 

 

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

συμβαίνει διότι στη σημερινή εποχή η γυναίκα καλείται να αντιμετωπίσει περισσότερες 

αντικειμενικές δυσκολίες στην προσπάθεια να στηρίξει και να ενισχύσει τις υποχρεώσεις 

της οικογένειας. Η καθημερινότητα έχει γίνει πιο απαιτητική, καθώς οι οικονομικές 

απολαβές είναι λιγότερες, ενώ τα έξοδα έχουν αυξηθεί. Πέρα από τη φροντίδα των 

παιδιών η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με περισσότερες ώρες δουλειάς-άρα περισσότερες 

ώρες εκτός σπιτιού- και παράλληλα με την ασχολία του νοικοκυριού, όταν επιστρέφει. 

Κατά συνέπεια, ο χρόνος που αφιερώνει στα παιδιά-τα οποία ειδικά σε μικρές ηλικίες 

αποζητούν περισσότερη ενασχόληση και προσοχή- είναι εκ των πραγμάτων λιγότερος και 

έτσι ο ρόλος της που απαιτεί το συνδυασμό δουλειά-παιδιά-νοικοκυριό δυσκολεύει πλέον 

αρκετά.  
 

4. - Έχει προκαλέσει: παρακείμενος, παρόν /παρελθόν, συντελεσμένο. 
 

- Θα σε φροντίζω: εξακολουθητικός μέλλοντας, μέλλον, μη συνοπτικό . 
 

είσαι: ενεστώτας , παρόν, μη συνοπτικό. 
 

- Εξέφρασε : αόριστος, παρελθόν, συνοπτικό. 
 

- Φωνάζει: ενεστώτας, παρόν, μη συνοπτικό 
 

 

5. - διηγήθηκε :οριστική, πραγματικό. 
 

- να ήμουν: υποτακτική , ευχή 
 

- Βγες: προστακτική, προσταγή  
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- Ας κάνουμε: υποτακτική, προτροπή 
 

- Έλα: προστακτική , προτροπή 

 

6. 
- έξω: α΄ συνθετικό, επίρρημα 

- οίκος: α΄ συνθετικό, ουσιαστικό 

- κατά: α΄ συνθετικό, πρόθεση  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Πρόλογος: εισαγωγή (2-3 σειρές), μπορούν να ξαναγράψουν με δικά τους λόγια την 

εκφώνηση.  

Κ.θέμα: 
 

Παρ.1: Αιτίες έλλειψης επαφής: 
 

 Νέες ανάγκες μετέβαλαν την μορφή της οικογένειας (εργαζόμενη μητέρα, ανατροφή 

παιδιών από ξένα – κάποιες φορές-προς την οικογένεια, άτομα). 
 

 Περιορισμένος ελεύθερος χρόνος για να ασχοληθεί ο ένας με τον άλλο (κάλυψη 

καθημερινών αναγκών


αυτοσκοπός που οδηγεί στην απομάκρυνση και την 

αποξένωση, το σπίτι έχει χάσει πια το νόημα της εστίας). 
 

 Απουσία διαλόγου και ουσιαστικής επικοινωνίας και επαφής μεταξύ των 

μελών


τηλεόραση, διαδίκτυο, σχέσεις καθαρά οικονομικής συναλλαγής. 
 

 Χάσμα γενεών


 ασυνέπεια γονιών


πολλές φορές αντιδρούν θεωρώντας το παιδί 

μεγάλο και άλλες φορές μικρό (αντίφαση). 
 

Παρ.2: Τρόποι αποκατάστασης των σχέσεων: 
 

 Σωστή διαχείριση των αλλαγών που συνέβησαν στην οικογένεια.


 Αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνολική προσφορά από 

κάθε μέλος της.


 Υποχωρητικότητα και σεβασμός ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ρόλου μέσα στην 

οικογένεια 


 πνεύμα ισότητας και συνεργασίας.
 Υιοθέτηση γόνιμου διαλόγου
Επίλογος: Ανακεφαλαίωση/συμπέρασμα

 

 

 

 


