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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 

ΟΜΑΓΑ Α 

Γηαθωηηζκός (1669-1830) - 19
ος

 αηώλας Α΄Περίοδος –  

  Αγγειηθή Πάιιε Βαρζοιοκαίε 

Ωδή ζηολ Βύρωλα 

«Σνὺο ιακπξνὺο ὕκλνπο ηῆο λίθεο ἀθήλσλ  

Κιαπζκῶλ ἠρεῖ ἡξώσλ ὁ ζηξαηὸο. 

Πηθξῶο ιππνῦλη' αἱ ςπραὶ ηῶλ Ἑιιήλσλ  

Σ' ἀθνύεη καθξόζελ θαὶ ραίξεη ὁ ἐρζξὸο. 

 

Ὁ θίινο ἦιζε, πιὴλ, κόιηο ηὸ εἶδνλ  

θάπηνπλ θιαίνληεο ηὸλ ηάθνλ αὐηνῦ. 

Ἰδνῦ ηὸ ηέινο ἐλδόμσλ ἐιπίδσλ  

Καὶ ηὸ ηξόπαηνλ ζαλάηνπ ζθιεξνῦ. 

 

Σῆο λίθεο παηάλαο ηνὺο ιακπξνὺο ἀθήλσλ  

Ἀληερεῖ κὲ ζξήλνπο ὁ γξαηθῶλ ζηξαηὸο. 

Σνὺο βαζεῖο δὲ ζηίλνπο ἤδε ηῶλ Ἑιιήλσλ  

καθξόζελ ἀθνύσλ ραίξεη' ὁ ἐρζξόο». 

 

Ζ Αγγειηθή Πάιιε ήηαλ επηθαλήο πνηήηξηα θαη ζπγγξαθέαο. Γελλήζεθε ζην Ληβόξλν ηεο 

Ηηαιίαο ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 1798.  Ήηαλ ζπγαηέξα ηνπ Παλαγηώηε Πάιιε πνπ θαηάγνληαλ 

από ην ρσξηό Διηλνί (Βέιιηαλε) ηε ζεκεξηλή Χξπζαπγή Θεζπξσηίαο. ύγρξνλε κε ηνλ 

Κάιβν θαη ηνλ νισκό, επεξεαζκέλε από ηνλ λενθιαζηθηζκό, θεκίζηεθε σο ζπγγξαθέαο 

όρη κόλνλ πνηεηηθώλ θαη δξακαηηθώλ έξγσλ, αιιά θαη δηεγεκάησλ θαη άιισλ πεδώλ 

ινγνηερλεκάησλ. πλήζσο έγξαθε ζηελ ηηαιηθή γιώζζα, αιιά θαη ζηα γαιιηθά θαη 

ππεξαζπίζηεθε ηα δίθαηα ησλ αγώλσλ ηεο Κξήηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο αλαδσππξώζεθε ν ελζνπζηαζκόο ηεο ππέξ ηεο κεηέξαο Διιάδαο θαη έγγξαςε 

ζηα ειιεληθά «Ύκλνλ πξνο ηνλ Βύξσλα» θαη «Θξήλνλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ Ψαξώλ».  Ζ 

δξάζε ηεο εζηηάζηεθε ζηελ ελίζρπζε ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ησλ Διιήλσλ, κε κεγάιε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλεηζθνξά. Σν ζπίηη ηεο ήηαλ θέληξν ζπλάληεζεο ησλ 

Φηιειιήλσλ κεηαμύ 1824 θαη 1826, ελώ έθαλε θηινινγηθέο ζπζθέςεηο. Ολνκάζηεθε «λέα 

απθώ». (κνπζηθή)                          

ΔΡΩΣΖΔΗ 

1) Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο θαη αλαδεηήζηε ζεκεία κέζα ζε απηό πνπ ην 

απνδεηθλύνπλ.  

2) Βάζεη ηεο κνξθήο ηνπ (αλαγλσξίζηε ζηξνθέο – ζηίρνπο – νκνηνθαηαιεμία) θαηαηάμηε 

ην πνίεκα ζε παξαδνζηαθή ή κνληέξλα πνίεζε.  

3) Βξείηε ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ πνηήκαηνο (κεηαθνξέο θαη εηθόλεο) 

     4) Πνηεο ιέμεηο ζην πνίεκα απνθαιύπηνπλ ηελ θηινπαηξία ηεο πνηήηξηαο  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2  

ΟΜΑΓΑ Β 

19
ος

 αηώλας Α΄Περίοδος - Κύθιος Φαλαρηώηηζζωλ ποηεηρηώλ 

Γόκλα Αηθαηερίλε (Καηήλθω) / Γθίθα -  Γοσδού Τψειάληε / Φαλάρη γύρω ζηα 1780 

 

θαίξα ηάρα δελ γπξίδεηο θαη ζ' εκέλα κηα θνξά ; 

λα ραξίζεο , αληί πάζε, επηπρίαλ θαη ραξά; 

Φζάλεη, θζάλεη επζπιαγρλίζνπ , δείμε κηα κεηαβνιή· 

γηαηί ε νξγή ζνπ ηνύηε ζνύξδηζε πάξα πνιύ. 

Kάλε πιένλ κεξρακέηη* κε αθήζεηο ην θνξκί 

λ' απνζάλε εηο ηα πάζε, κελ ην θάλεο ζθαίξα κε.  

 

Μεξρακέηη= έιενο, επζπιαρλία, νίθηνο     Γόκλα Καηήλθω 

 

Όιν έλα κνπζνπκπέηη αληίο γηα γιπθό ζνρπέηη, 

θαη αληίο δηα κεηδιήζη*, είλ' κεγάιν ζηπαξίζη· 

Mία θύιαμη' κεγάιε' (θε-όπνηνο ηελ βαζηά δελ ζθάιιεη).  

Ώρ! δελ έρεη πιένλ ράιη κία ηέηνηα παξαδάιε!  

 

Μνπζνπκπέηη=κερακπέηη= γιέληη ή θνπβεληνύια 

Μεηδειήζη = ζθελή έξγνπ, παξάζηαζε     Δουδού Υψηλάντη 

 

Ζ δόκλα, Αηθαηεξίλε ( Καηήλθσ ) Γθίθα , ήηαλ γόλνο ηεο νκώλπκεο θαλαξηώηηθεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Γθίθα , επγελώλ κε θαηαγσγή από ηε Βόξεηα Ήπεηξν 

(Εεξβάηη Αξγπξνθάζηξνπ) πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αξρηθά 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη αξγόηεξα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Καηά ηνλ 17ν θαη 

19ν αηώλα πνιινί από ηελ νηθνγέλεηα δηνξίζηεθαλ εγεκόλεο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο 

θαη εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα εθεί. Απόγνλνη ηνπο έρνπλ δηαηειέζεη πξσζππνπξγνί ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη δηέπξεςαλ ζε πνιινύο θιάδνπο. Σνλ έξσηα ηνπ δηάθνπ Γεώξγηνπ Γθόηδηα γηα 

ηε δόκλα Καηήλθσ, πνπ ελδερνκέλσο ηνλ νδεγνύζε ζε γάκν θαη επνκέλσο κόλνλ έσο ηνπ 

αμηώκαηνο ηνπ ηεξέα ( παπά ), πηζαλνινγείηαη όηη απέηξεςε ν Γξεγόξηνο Δ’, αθνύ πξνόξηδε 

ηνλ εξσηεπκέλν λέν θαη ζπγγελή ηνπ γηα Γεζπόηε. Έηζη, ζηηο 25 Μαξηίνπ 1806 , ν Γεώξγηνο 

Γθόηδηαο εθιέρζεθε κεηξνπνιίηεο Παιαηώλ Παηξώλ κε ην όλνκα ΓΔΡΜΑΝΟ. Δίλαη 

θαλεξή ε πξνηίκεζή ηεο – αλ θαη κνξθσκέλε θαη ιόγηα- ζηε δεκνηηθή γιώζζα ηνπ ιανύ κε 

θάπνηα ζηνηρεία πνιίηηθνπ ηδηώκαηνο θαη ηνπξθηθώλ ιέμεσλ 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

1) Ση ύθνο θαη ηη ζέκα έρνπλ ηα 2 πνηήκαηα; Αλαδεηήζηε ιέμεηο πνπ ην απνδεηθλύνπλ 

2) Να βξείηε ηα εθθξαζηηθά κέζα (πξνζσπνπνίεζε) ζηα πνηήκαηα θαζώο θαη ηελ γιώζζα ζηελ 

νπνία γξάθνληαη. Γείρλεη θάηη απηό γηα ηελ επνρή;  

3) Πσο νλνκάδνληαλ ηέηνηα πνηήκαηα θαη πνπ ηα θαηαηάζζεηε (παξαδνζηαθή ή κνληέξλα 

πνίεζε αθνύ δείηε ζηίρνπο, νκνηνθαηαιεμία θιπ)  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

Γηαθωηηζκός (1669-1830) - 19
ος

 αηώλας Α΄Περίοδος 

Διηζάβεη Μοηδάλ Μαρηηλέγθοσ 

Ασηοβηογραθία 

H Aυτοβιογραφία τθσ Zακυνκινισ λόγιασ Ελιςάβετ Μουτηάν-Μαρτινζγκου (1801-1832), μια 

ςθμαντικι ιςτορικι μαρτυρία και ςυγχρόνωσ το πρώτο αξιόλογο δείγμα γυναικείασ γραφισ 

ςτθ νεοελλθνικι γραμματεία, πρωτοεκδόκθκε το 1881. Tα αποςπάςματα που επιλζξαμε 

αναφζρονται ςτθν αναηιτθςθ τθσ ελευκερίασ από μια νζα γυναίκα των αρχών του 19ου 

αιώνα και φανερώνουν τθν αντίδραςι τθσ ςτο άκουςμα τθσ είδθςθσ για τθν επανάςταςθ 

του 1821, αλλά και τθ ςυνείδθςθ του αποκλειςμοφ τθσ από κάκε μορφι δθμιουργικισ ηωισ 

και τθν αγωνία τθσ για τθν τφχθ του πνευματικοφ τθσ ζργου. 

Εισ τοφτον τον καιρόν, δθλαδι τθ 25 Μαρτίου 1821, τθν θμζραν του Ευαγγελιςμοφ, 

ζρχεται οποτζ* διδάςκαλόσ μου Θεοδόςιοσ Δθμάδθσ, και μασ κάμνει γνωςτόν με πολλιν 

του χαράν πωσ οι Γραικοί ανιγειραν* τα όπλα εναντίον των Oκωμανϊν, πωσ θ Πάτρα και 

οι πλθςίον τθσ χϊρεσ ιδθ είχον ςείςει τον ηυγόν τθσ ςκλαβίασ, και πωσ οι επίλοιπεσ χϊρεσ, 

κατά τθν ςυμφωνίαν ίςωσ, είχαν τότε καμωμζνον το ίδιον, αλλά, ωσ πλζον μακράν, ακόμθ 

θ είδθςισ δεν ιτον φκαςμζνθ εισ τθν Ζάκυνκον. Oφτωσ είπεν ο μαφροσ,* διότι τζτοια ιτον 

θ φιμθ, οποφ παρευκφσ ζτρεξεν.  

Εγϊ εισ τα λόγια του άκουςα* το αίμα μου να ηεςταίνει, επεκφμθςα από καρδίασ να 

ικελεν θμπορϊ να ηωςτϊ άρματα, επεκφμθςα από καρδίασ να ικελε θμπορϊ να τρζξω 

διά να δϊςω βοικειαν εισ ανκρϊπουσ, όπου δι' άλλο –κακϊσ εφαίνετο– δεν 

επολεμοφςαν, παρά διά κρθςκείαν και διά πατρίδα, και διά εκείνθν τθν ποκθτιν 

ελευκερίαν, θ οποία, καλϊσ μεταχειριηομζνθ, ςυνθκά να προξενεί τθν ακαναςίαν, τθν 

δόξαν, τθν ευτυχίαν των λαϊν. Επεκφμθςα, είπα, από καρδίασ, αλλά εκοίταξα τουσ τοίχουσ 

του ςπιτιοφ, όπου με εκρατοφςαν κλειςμζνθν, εκοίταξα τα μακρά φορζματα τθσ 

γυναικείασ ςκλαβίασ και ενκυμικθκα πωσ είμαι γυναίκα, και περιπλζον γυναίκα Ζακυνκία, 

και αναςτζναξα, αλλά δεν ζλειψα όμωσ από το να παρακαλζςω τον Oυρανόν διά να ικελε 

τουσ βοθκιςει να νικιςουν, και τοιοφτθσ λογισ να αξιωκϊ και εγϊ θ ταλαίπωροσ, να ιδϊ 

εισ τθν Ελλάδα επιςτρεμμζνθν τθν ελευκερίαν και, μαηί με αυτιν, επιςτρεμμζνασ εισ 

τασ κακζδρασ* τουσ τασ ςεμνάσ Μοφςασ, από τασ οποίασ θ τυραννία των Τοφρκων τόςον 

και τόςον καιρόν τασ εκρατοφςε διωγμζνασ. *…+ 

Εγϊ εφοβόμουν μεγάλωσ όλα εκείνα τα κακά, που θμποροφν να ςυνζβουν εισ μίαν 

υπανδρευμζνθν, αλλά περιςςότερον από όλα εφοβόμουν μεγάλωσ μθν είχε τφχει να πάρω 

κανζνα από εκείνουσ τουσ άνδρασ, οποφ κζλουν να ζχουν τθν γυναίκα τουσ ωςάν ςκλάβα, 

και τθν νομίηουν διά κακιν, οπόταν αυτι ωςάν ςκλάβα δεν κζλει να φζρεται. Βλζποντασ 

τζλοσ πάντων και τον αδελφόν μου τοιοφτθσ λογισ ενάντιον εισ τθν γνϊμθν οποφ είχα διά 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
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το μοναςτιρι, εκοινολόγθςα*, τόςον εισ αυτόν ωςάν και εισ τον κείον μου, τον ςτοχαςμόν 

οποφ μου ιλκε διά να υπάγω να θςυχάςω εισ εκείνο το μετόχι* μασ, οποφ εδϊ επάνω ιδθ 

εμελζτθςα*.  

Τοφτο το πράγμα εφάνθ απαίςιον και εισ τουσ δφο, όκεν εγϊ τότε ευρζκθκα εισ τθν 

μεγαλυτζραν ςτενοχωρίαν, οποφ δφναται να ευρεκεί άνκρωποσ εισ τον κόςμον. Όχι να 

υπάγω να θςυχάςω* –διατί δεν θκζλθςαν οι ςυγγενείσ μου– όχι να υπανδρευκϊ –διατί 

εγϊ δεν ικελα– ζπρεπε λοιπόν να μείνω διά παντόσ εισ το ςπίτι. Διά παντόσ εισ το ςπίτι! Α! 

τοφτοσ ο ςτοχαςμόσ με ζκαμνε να τρομάηω· εγϊ ζβλεπα καλά πωσ τοφτο το ςπίτι εξ 

αποφάςεωσ ικελε μου προξενιςει γλιγορον και κακόν κάνατον. Μζρα και νφκτα 

κλειςμζνθ, χωρίσ να δφναμαι να πθγαίνω μιτε εισ εκκλθςίαν, μιτε εισπεριδιάβαςιν*, 

χωρίσ να ζχω τθν παραμικράν ξεφάντωςιν, χωρίσ να ζχω πλζον ελπίδα διά να αλλάξω 

ηωιν, χωρίσ να ακοφω άλλθν ομιλίαν παρά εκείνθν του πατρόσ μου (επειδι ο αδελφόσ μου 

και ο κείοσ μου ι ολίγον ι τίποτε* ςυνομιλοφςαν μαηί με εμάσ τεσ γυναίκεσ), ο οποίοσ 

άλλο δεν ζκανε, παρά να λζγει τα πλζον δυςτυχιςμζνα και μελαγχολικά λόγια οποφ ποτζ 

να ειπϊκθςαν, ιςαν όλα πράγματα, οποφ μου ζδιναν μίαν μεγαλοτάτθν κλίψιν και 

ςτενοχωρίαν, πάκθ οποφ γλιγορα εξ αποφάςεωσ* ζμελλε να με γκρεμνίςουν εισ το μνιμα. 

Τι λοιπόν, ζλεγα με τον εαυτόν μου, ζχω να αποκάνω, και ν' αποκάνω χωρίσ να κάμω 

καλόν; Χωρίσ να εκπλθρϊςω εκείνο το τζλοσ*, διά το οποίον βάνει ο κεόσ τον άνκρωπον 

εισ τον κόςμον; Δυςτυχιςμζνθ Ελίηα! Ποφ είναι τϊρα εκείνθ θ ευτυχεςτάτθ και ενάρετθ 

ηωι, τθν οποίαν επιγαινεσ προφκάνοντασ με του νοόσ ςου τα μάτια; Και ςεισ, μαφρα 

μου ςυγγράμματα*, που ςασ αγαποφςα και ικελα το καλόν ςασ –ό,τι λογισ μία αγαπθτι 

μθτζρα το κζλει εισ τα τζκνα τθσ– ζχετε, κλειςμζνα εδϊ μζςα που ςασ ζχω, να χορτάςετε 

τθν κοιλίαν των ςαράκων*, ι ζχει κανζνα καιρόν ο αδελφόσ μου να ςασ εβγάλει και να ςασ 

δϊςει εισ τουσ δοφλουσ του, διά να ςασ ξεςχίηουν και να μεταχειρίηονται τα μζλθ ςασ εισ 

τασ χρείασ* του μαγειρείου; Εγϊ αποκνιςκω, αλλά πόςον ο κάνατόσ μου ικελε με λυπεί 

ολιγότερον, αν ίςωσ θμποροφςα να ςασ παραδϊςω εισ κανζνα ςπουδαίον, εισ κανζνα που 

να τιμά, και όχι να καταφρονεί, τα γεννιματα τθσ αγχινοίασ*! 

Ε. Μουτηάν-Μαρτινζγκου, Αυτοβιογραφία, 
Ωκεανίδα 

*ποτζ: άλλοτε *ανήγειραν: ςικωςαν *ο μαφροσ: ο δφςτυχοσ *άκουςα: ζνιωςα, 
αιςκάνκθκα *καθζδρα: ζδρα *εκοινολόγηςα: ανακοίνωςα *μετόχι: αγροικία * εδώ 
επάνω ήδη εμελζτηςα: ιδθ ανζφερα προθγουμζνωσ *να υπάγω να ηςυχάςω: να 
αποςυρκϊ ςε θςυχαςτιριο, μοναςτιρι *περιδιάβαςισ: περιπλάνθςθ, περίπατοσ *τίποτε: 
κακόλου *εξ αποφάςεωσ: εκοφςια *τζλοσ: ςκοπόσ *ςυγγράμματα: ζργα, πραγματείεσ 
*ςάρακεσ: ςκόροι *εισ τασ χρειάσ: για τισ ανάγκεσ * αγχίνοια: ευςτροφία, πνευματικι 
δραςτθριότθτα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2364,8985/
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Ζ Διηζάβεη Μνηδάλ Μαξηηλέγθνπ είλαη κία από ηηο πξώηεο πεδνγξάθνπο ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν ην 1801. Αλαηξάθεθε θαη δηαπαηδαγσγήζεθε ζε αλδξνθξαηνύκελε, 

παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα. Ζ ίδηα αξγόηεξα ζην ζεκαληηθόηεξν έξγν ηεο ηελ Απηνβηνγξαθία, 

ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά:  

«Σν ζπίηη καο είρε (θαζώο θη έρεη αθόκα) εθείλνλ ην παιαηόλ βάξβαξνλ θαη αθύζηθνλ ήζνο, 

όπνπ ζέιεη ηαηο γπλαίθαηο μερσξηζκέλαηο από ηελ αλζξώπηλελ εηαηξίαλ.» Καη αθόκε ζρεηηθά 

ζα ζεκεηώζεη:  

«Δηο όιελ ηελ Δπξώπελ είλαη ειεπζεξία εηο ηαηο γπλαίθαο, θαη ην βάξβαξνλ ήζνο ηεο 

Εαθύλζνπ, όπνπ βαζηά ηαηο θνπέιιαηο θιεηζκέλεο, είλαη από όινπο κηζεηόλ». Μνξθώζεθε 

θαη θαζώο είρε «πλεύκα γελλεηηθόλ», όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Γεκάδεο, εμεθίλεζε 

λα ζπγγξάθεη άιινηε ζηελ ηηαιηθή, άιινηε ζηελ ειιεληθή ζεαηξηθά έξγα θαη 

πεδνγξαθήκαηα.  

Ήηαλ ππέξκαρνο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαζώο έγξαςε γηα ην ζέκα ηα εμήο:  

«Δγώ εηο ηα ιόγηα ζνπ ήθνπζα ην αίκα λα δεζηαίλε, επεζύκεζα από θαξδίαο λα ήζειελ ή 

κπνξώ λα δσζηώ άξκαηα[.] λα ηξέμσ δηά λα δώζσ βνεζείαλ εηο αλζξώπνπο, όπνπ δη' 

άιιν (θαζώο εθαίλεην) δελ επνιεκνύο παξά δηά ζξεζθείαλ θαη δηά παηξίδα θαη δηά εθείλελ 

ηελ πνζεηήλ ειεπζεξίαλ». 

Σν γλσζηόηεξν έξγν ηεο είλαη ε Αυτοβιογραφία ηεο, ζηελ νπνία ε ζπγγξαθέαο εθθξάδεη κία 

κνξθή δηακαξηπξίαο πνπ αθνξά ζηελ αλδξνθξαηηθή θνηλσλία ηεο επνρήο. ην θείκελν απηό, 

παξαζέηεη κε αδξό ηξόπν ιεπηνκέξεηεο από ηελ δσή θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε Εάθπλζν 

ηεο επνρήο ηεο.  

«Σν ζπίηη καο είρε (θαζώο θη έρεη αθόκα) εθείλνλ ην παιαηόλ βάξβαξνλ θαη αθύζηθνλ ήζνο, 

όπνπ ζέιεη ηαηο γπλαίθαηο μερσξηζκέλαηο από ηελ αλζξώπηλελ εηαηξίαλ.»  

«Μέξα θαη λύθηα θιεηζκέλε, ρσξίο λα δύλακαη λα πεγαίλσ κήηε εηο εθθιεζίαλ, κήηε 

εηοπεξηδηάβαζηλ, ρσξίο λα έρσ ηελ παξακηθξάλ μεθάλησζηλ, ρσξίο λα έρσ πιένλ ειπίδα δηά 

λα αιιάμσ δσήλ, ρσξίο λα αθνύσ άιιελ νκηιίαλ παξά εθείλελ ηνπ παηξόο κνπ (επεηδή ν 

αδειθόο κνπ θαη ν ζείνο κνπ ή νιίγνλ ή ηίπνηε ζπλνκηινύζαλ καδί κε εκάο ηεο γπλαίθεο), ν 

νπνίνο άιιν δελ έθαλε, παξά λα ιέγεη ηα πιένλ δπζηπρηζκέλα θαη κειαγρνιηθά ιόγηα νπνύ 

πνηέ λα εηπώζεζαλ, ήζαλ όια πξάγκαηα, νπνύ κνπ έδηλαλ κίαλ κεγαινηάηελ ζιίςηλ θαη 

ζηελνρσξίαλ, πάζε νπνύ γιήγνξα εμ απνθάζεσο έκειιε λα κε γθξεκλίζνπλ εηο ην κλήκα» 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

1) Με ηε βνήζεηα ηνπ ιεμηθνύ ινγνηερληθώλ όξσλ λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο απηνβηνγξαθίαο 

2) Πνηα ζέκαηα καο απαζρνινύλ ζην θείκελν; (ζεκαηηθνί άμνλεο) 

3) Πνηα ζεσξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο ζθιαβηάο;  

4) Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ δαθπλζηλή θνηλσλία ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη πσο 

ζεσξεί ε ζπγγξαθέαο όηη ζα θαιπηεξεύζεη;  

5) Βξείηε παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο  
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