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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Υπάρχουν άραγε ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα; 

Το κείμενο έχει γραφεί από τη μαθήτρια Βίκυ Μπαρούση, αφορά άρθρο που προέρχεται από τη μαθητική 

εφημερίδα Πρωτότυπος (τεύχος 4, 20 Μαΐου 2019,) την οποία εκδίδει περιοδικά η Β΄ τάξη του Πειραματικού 

Λυκείου Πατρών. Από την υποενότητα «Ισότητα των δύο φύλων». 

 

Στο παρελθόν είχε επικρατήσει η αντίληψη που χώριζε τα επαγγέλματα σε ανδρικά και 

γυναικεία και απέκλειε τη γυναίκα από κάποια επαγγέλματα που απαιτούσαν δυναμισμό και 

πνευματικό μόχθο. Έτσι, τη γυναίκα τη θεωρούσαν κατώτερη και ανίκανη να σταθεί αντάξια σε 

πολλά επαγγέλματα. Όμως, η εξέλιξη της τεχνολογίας και γενικά της κοινωνίας διέψευσε αυτές τις 

θεωρίες. Με την είσοδο, λοιπόν, του αυτοματισμού αναδείχθηκε η αξία της γυναίκας, αφού η μυϊκή 

δύναμη δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα διαχωρισμού των επαγγελμάτων. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες 

και οι άνδρες έχουν ισότιμη εκπαίδευση και έτσι οι γυναίκες δεν υστερούν σε πνευματικό επίπεδο. 

Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν εκφάνσεις ρατσιστικής ιδεολογίας. Αυτό τον ρατσισμό τον έχουν 

δημιουργήσει διάφοροι παράγοντες που θα ήταν αξιοσημείωτο να αναφερθούν. 

Αρχικά, τα ΜΜΕ υποτιμούν τη γυναίκα. Συνήθως, την προωθούν για διαφημίσεις και τη 

χρησιμοποιούν για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς λόγους. Ακόμα, πολλές φορές τα ΜΜΕ 

προβάλλουν τη γυναίκα αδύναμη και ανήμπορη χωρίς τον άνδρα, ενισχύοντας περισσότερο την 

αξία του. Εκτός αυτού, όμως, από το παρελθόν κυριαρχεί ο μύθος πως οι γυναίκες πρέπει να είναι 

σωστές νοικοκυρές και μητέρες. Αυτό το έχουν δηλώσει και με κάποια ρητά, όπως: «Η καλή 

νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά». Έτσι, πολλές γυναίκες απομακρύνθηκαν από διάφορους χώρους 

εργασίας και από την καριέρα.  

Στις μέρες μας αυτές τις παλαιομοδίτικες αντιλήψεις προσπαθούν κάποιοι να τις 

καταρρίψουν. Έτσι, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί κάποιες φεμινιστικές ομάδες που υπηρετούν και 

υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτά τα κινήματα έχουν εδώ και κάποια χρόνια 

καταφέρει πολλά για την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας. Βέβαια, δεν αρκούν τα φεμινιστικά 

κινήματα για την πραγματική ισότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή νοοτροπίας των 

ανδρών. Δεν μπορούν να παραγκωνίζουν και να περιθωριοποιούν τη γυναίκα και να την θεωρούν 

κατώτερη από αυτούς. Επίσης, μέσω του σχολείου και της οικογένειας το παιδί θα πρέπει να 

καλλιεργεί το σεβασμό προς την ανθρώπινη οντότητα ανεξαρτήτως φύλου ή κοινωνικής τάξης. 



Μετά από αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ισοτιμία 

φύλων. Κατά τη γνώμη μου, τα επαγγέλματα δεν θα πρέπει να χωρίζονται σε ανδρικά και γυναικεία. 

Στις μέρες μας όλα είναι δυνατά και δεν υπάρχει πνευματική ή οποιαδήποτε άλλη κατωτερότητα 

μεταξύ των φύλων. 

 

Α3. Να γράψεις ένα άρθρο (200-250 λέξεων) στο οποίο θα αναλύεις την προσωπική σου άποψη για 

τους λόγους δημιουργίας στερεότυπων αντιλήψεων για την κατωτερότητα της γυναίκας σήμερα. 

Μπορείς να εμπνευστείς και από το άρθρο που διάβασες και να καταθέσεις παραδείγματα και από 

την προσωπική σου εμπειρία. Το άρθρο σου προορίζεται για ανάρτηση στην ενημερωτική 

ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι συχνότερα. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (1957 - ) 

Σταματία, το γένος Αργυροπούλου (απόσπασμα) 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από τον θεατρικό μονόλογο του Κώστα Σωτηρίου «Σταματία, το γένος 

Αργυροπούλου»(2014) που ξετυλίγει τις περιπέτειες μιας οικογένειας στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, κόρη της 

οποίας είναι η ηρωίδα Σταματία, θύμα της οικογενειακής ανατροφής. 

 

[…] Τον Μπάμπη τον συνήντησα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, στις 6 Μαΐου του ’50. 

Σάββατο απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος. Σαν τώρα το θυμάμαι. Είχα πάει με την Ελένη να 

πάρουμε τον αέρα μας και να περπατήσουμε. Πλην της Ελένης, άλλες φίλες δεν είχα. Όχι πως ήμουν 

καμιά φαντασμένη, αλλά, όπως έλεγε και ο μπαμπάς, αυτές δεν είχαν κουκούτσι μυαλό. Μόνο 

στους χορούς και στα ψουψου με τα αγόρια είχαν τον νου τους. Διόλου σοβαρές δεν ήταν. Όχι, 

δηλαδή, ότι η Ελένη πήγαινε πίσω σε κάτι τέτοια. Όταν όμως ήμασταν μαζί, ήταν συγκρατημένη και 

κόσμια.  

– Σταματία, στις οκτώ να είστε πίσω.  

– Εντάξει, μπαμπά.  

– Ελένη, παιδί μου, να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στον μοίραρχο και στη μητέρα σου. 

 – Μάλιστα, κύριε Αργυρόπουλε...  

– Στη βόλτα να είστε κόσμιες. Το επιβάλλει η θέση μας, Σταματία. Είχε μόλις προβιβασθεί, ο 

μπαμπάς, σε τμηματάρχη στο Υπουργείο Εμπορίου και το είχαμε περί πολλού στην οικογένεια.  

– Λοχαγός Γκαβαλέκας Χαράλαμπος, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα εγώ και ο συνάδελφός 

μου να σας συνοδεύσουμε στη βόλτα σας; Έτσι συστήθηκε. Σε εμένα απηύθυνε τον λόγο, όχι στην 

Ελένη. Παρότι είχα μόλις κλείσει τα δεκαεπτά, ήμουν ψηλή, ευθυτενής, ντυμένη σεμνά και 



προπάντων σοβαρή. Κακό λόγο για την Ελένη δεν θέλω να ειπώ, μα όσο να ’ναι και κοκκινάδι στο 

στόμα έβαζε και το μάτι της έπαιζε. Είναι αλήθεια πως κολακεύτηκα πολύ από τη στολή του. [. . . ] 

Εκτός αυτού, το μυαλό μου δεν πήγε σε κατιτί το απρεπές κι έτσι δέχτηκα την πρότασή του. [. . .] 

– Μιλάς ωραία, Σταματία, είπε κάποια στιγμή εκείνος. Ταράχτηκα από τη φιλοφρόνηση του 

Χαράλαμπου. Ένιωσα τα μάγουλά μου να καίνε, τα χέρια μου να ιδρώνουν, μα δεν έδειξα τίποτα 

προς τα έξω.  

– Εμείς, τώρα, πρέπει να φύγουμε, τους ανεκοίνωσα. Η ώρα έχει περάσει... 

 – Να μη σας κεράσουμε, μια πορτοκαλάδα; παραπονέθηκε ο φίλος του. 

 – Καλή ιδέα, Σταματία, δεν νομίζεις; πετάχτηκε η Ελένη.  

– Αν η Σταματία λέει πως πρέπει να φύγετε, αυτό πρέπει να κάνετε. Ξέρει αυτή, είπε ο 

Μπάμπης, κι εγώ πάλι κατάλαβα το φούντωμα στο πρόσωπό μου και τάχυνα το βήμα ως τη στάση 

του λεωφορείου. Τους χαιρετήσαμε και επιστρέψαμε στα σπίτια μας. Δεκαπέντε ημέρες μετά τη 

γνωριμία μας, μου έκανε πρόταση γάμου.  

– Σταματία, θα έρθω στον πατέρα σου να σε ζητήσω.  

– Χαράλαμπε, μήπως βιάζεσαι . . .  

[. . . ] 

Το είπε και το έκαμε. Η μητέρα συγκινήθηκε όταν της είπε το νέο, συγκρατημένα όμως, 

καθότι θα προτιμούσε να προηγηθεί η Αλεξάνδρα, σαν μεγαλύτερη που ήταν. […] 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Σε ποια κοινωνικά στερεότυπα για τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των κοριτσιών εκείνης της 

εποχής υπακούει η Σταματία; Ποια είναι η γνώμη σου γι’ αυτά; 

ή 

2. Έχεις μόλις παρακολουθήσει στο θέατρο τον θεατρικό μονόλογο «Σταματία, το γένος 

Αργυροπούλου» και επηρεασμένος/η γράφεις μια σελίδα στο ημερολόγιό σου για τα σύγχρονα 

στερεότυπα που βαραίνουν τα σημερινά κορίτσια στη συμπεριφορά και στην εμφάνισή τους. 
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