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Κείμενο 1 

Το δίλημμα «καριέρα ή οικογένεια» 

Το κείμενο είναι διασκευασμένο άρθρο της Ελίζας Τριανταφύλλου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 2/12/2007.  

«Οικογένεια ή καριέρα»; Το δίλημμα των σύγχρονων γυναικών είναι περισσότερο 

έντονο για τις Ελληνίδες. Πολλές δεν κάνουν καν χρήση ολόκληρης της άδειας μητρότητας ή 

της ευελιξίας ωραρίου για τις νέες μητέρες που προβλέπεται από το νόμο, ενώ αρκετές 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, όταν κάνουν οικογένεια.  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι νέες μητέρες τελικά αποφασίζουν να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους είναι οι περιορισμένες διευκολύνσεις που προσφέρονται 

σε αυτές από τους εργοδότες τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, μόλις το 29% των εδώ εταιριών δίνουν τη 

δυνατότητα στους υπαλλήλους τους να ρυθμίσουν το χρόνο εργασίας τους τη στιγμή που ο 

μέσος όρος των συνολικά 21 ευρωπαϊκών χωρών που ερευνήθηκαν βρίσκεται κοντά στο 

50%! 

Βέβαια, όταν ένα στέλεχος γένους θηλυκού αποφασίσει να επιστρέψει στον 

επαγγελματικό στίβο ύστερα από ένα διάλειμμα στην καριέρα της, συχνά καλείται να 

συμβιβαστεί με μια δουλειά κατώτερη των προσόντων της. Όμως, δε σπανίζουν οι 

περιπτώσεις γυναικών που δυσκολεύονται ακόμη και σε αυτό. Ο λόγος είναι ότι κουβαλάνε 

εμπειρία και πτυχία που οι εργοδότες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, προτιμώντας 

έτσι τους νεότερους και πιο άπειρους υποψηφίους για μια θέση καθηκόντων. «Είναι σα να 

ξεκινάς την καριέρα σου από την αρχή, καθώς, όταν φεύγεις από μια δουλειά για κάποια 

χρόνια, φεύγεις μακριά από τις εξελίξεις» σχολιάζει η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, 

επικεφαλής μιας πολυεθνικής εταιρίας εύρεσης στελεχών.  

Στον αντίποδα υπάρχουν πολλά στελέχη γένους θηλυκού που διστάζουν να 

διακόψουν την εργασία τους, έστω και για αυτές τιςμέρες που προβλέπει ο νόμος για τις 

ιδιωτικές υπαλλήλους ως άδεια μητρότητας, ή να χρησιμοποιήσουν τα ευέλικτα 

προγράμματα εργασίας που ενδεχομένως προσφέρει η επιχείρησή τους για τις εργαζόμενες 

μητέρες, ώστε να μη θεωρηθούν από τους ανωτέρους τους μη παραγωγικές ή μη 

αφοσιωμένες στην εργασία τους – κάτι που μελλοντικά μπορεί να τις κάνει να χάσουν 

κάποια προαγωγή ή και τη θέση τους. 



Από την άλλη, συνήθως οι εταιρίες που διαθέτουν πρακτικές εξισορρόπησης 

οικογένειας και δουλειάς είναι μεγάλες πολυεθνικές και χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστον 

από ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάτι που κάνει τις νέες μητέρες – στελέχη ακόμη 

πιο διστακτικές να απουσιάσουν ή να πάρουν το βάρος από τη δουλειά τους. 

Κείμενο 2 

Ο βασιλεύς Δημήτριος 

Το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 1906 στο περιοδικό «Παναθήναια» . 1

Ὥσπερ οὐ βασιλεύς, ἀλλ’ ὑποκριτής, μεταμφιέν- 

νυται χλαμύδα φαιὰν ἀντὶ τῆς τραγικῆς  

ἐκείνης, καὶ διαλαθὼν ὑπεχώρησεν.  2

Πλούταρχος, Βίος Δημητρίου 

Σαν τον παραίτησαν οι Μακεδόνες 

κι απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρρο 

ο βασιλεύς Δημήτριος (μεγάλην 

είχε ψυχή) καθόλου — έτσι είπαν — 

δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε  

κι έβγαλε τα χρυσά φορέματά του,  

και τα ποδήματά του πέταξε 

τα ολοπόρφυρα. Με ρούχ’ απλά 

ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε. 

 Πρόκειται για ένα ιστοριογενές ποίημα του Καβάφη. Πρωταγωνιστής είναι ο πολεμόχαρος βασιλιάς 1

της Μακεδονίας Δημήτριος Α’ (337-283 π.Χ.), ο επιλεγόμενος Πολιορκητής για την επίδοσή του στις 

πολιορκητικές μηχανές. Στα 288 π.Χ. οι Μακεδόνες στρατιώτες του τον εγκατέλειψαν, βαριεστημένοι 

να πολεμούν για να αυξαίνουν την επικράτειά του, και αυτομόλησαν στο αντίπαλο στρατόπεδο, του 

Ηπειρώτη βασιλιά Πύρρου. (Από τις σημειώσεις του Γ. Π. Σαββίδη στο Κ. Π. Καβάφη, Τα ποιήματα, 

Ίκαρος, 1963.)

 Μετάφραση του χωρίου του Πλουτάρχου, το οποίο χρησιμεύει ως επιγραφή του ποιήματος: Όχι 2

σαν βασιλιάς, αλλά σαν ηθοποιός, άλλαξε την βασιλική του φορεσιά με μια σκούρα χλαμύδα, και 

έφυγε κρυφά. 



Κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός 

που όταν η παράστασις τελειώσει, 

αλλάζει φορεσιά κι απέρχεται. 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να επαληθεύσεις ή να διαψεύσεις, με βάση το Κείμενo 1, τις παρακάτω προτάσεις, 

γράφοντας στο φύλλο σου δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος: 

α. Οι Ελληνίδες εργαζόμενες μητέρες αντιμετωπίζουν το ίδιο έντονο δίλημμα με τις 

υπόλοιπες Ευρωπαίες. 

β. Στην Ελλάδα προσφέρονται περισσότερες διευκολύνσεις στις εργαζόμενες μητέρες σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.  

γ. Οι γυναίκες που επιστρέφουν στον εργασιακό χώρο μετά από διακοπή συμβιβάζονται 

πάντα με δουλειές που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.  

δ. Αρκετές γυναίκες δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχονται από την εταιρία 

τους, από φόβο για την μελλοντική τους σταδιοδρομία.  

ε. Το περιβάλλον στις εταιρίες που παρέχουν διευκολύνσεις στις εργαζόμενες μητέρες είναι  

συνήθως πολύ ανταγωνιστικό.  

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

«Οικογένεια ή καριέρα»;Να εξηγήσεις πώς συμβάλλει η χρήση του ερωτήματος στην 

οργάνωση του κειμένου.  

Μονάδες 10 



3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

…τη στιγμή που ο μέσος όρος των συνολικά 21 ευρωπαϊκών χωρών που ερευνήθηκαν 

βρίσκεται κοντά στο 50%! (παράγραφος 2), 

«Είναι σα να ξεκινάς την καριέρα […] μακριά από τις εξελίξεις» σχολιάζει η Κατερίνα 

Διαμαντοπούλου (παράγραφος 3), 

…ώστε να μη θεωρηθούν από τους ανωτέρους τους μη παραγωγικές ή μη αφοσιωμένες 

στην εργασία τους – κάτι που μελλοντικά μπορεί να τις κάνει να χάσουν κάποια προαγωγή ή 

και τη θέση τους (παράγραφος 4). 

Να εξηγήσεις τη λειτουργία του θαυμαστικού, των εισαγωγικών και της παύλας αντίστοιχα  

στις παραπάνω υπογραμμισμένες φράσεις του Κειμένου 1. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ο Καβάφης εμπνέεται από την Ιστορία, για να αναδείξει θέματα που απασχολούν τους 

ανθρώπους διαχρονικά. Ποιο θέμα, κατά τη γνώμη σου, αναδεικνύεται μέσα από την 

ποιητική απόδοση της ιστορίας του Βασιλιά Δημητρίου του Πολιορκητή; Ποιες σκέψεις ή/

και συναισθήματα σου προκαλεί η στάση του Βασιλιά Δημητρίου; Να αναπτύξεις την 

απάντησή σου σε 100 -150 λέξεις.  

Μονάδες 15


