
Βιβλίο: « Η Γυναίκα μζςα από το βλζμμα των ξεχαςμζνων Ελλθνίδων Λογοτζχνιδων του 18
ου

 και 19
ου

 αιϊνα» 
το βιβλίο αυτό παρουςιάηεται θ ςιωπθλι αλλά κακόλου ευκαταφρόνθτθ γυναικεία ελλθνικι λογοτεχνικι παραγωγι κατά τον 
18

ο
 και 19

ο
 αιϊνα, ποιιματα ενδεικτικά των ξεχαςμζνων ποιθτριϊν τθσ χϊρασ μασ, οι φωτογραφίεσ τουσ, θ κριτικι για το ζργο 

τουσ από καταξιωμζνουσ λογοτζχνεσ τθσ εποχισ τουσ, τα βραβεία τουσ και ο αγϊνασ τουσ για τθν μόρφωςθ των γυναικϊν του 
τόπου μασ, που ζβαλε τον κεμζλιο λίκο ςε αυτό που όλοι ονομάηουμε «γυναικείο κίνθμα». Επίςθσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά 
οι αρχαίεσ ελλθνίδεσ ποιιτριεσ που υπιρξαν πρότυπα των ςπουδαίων λυρικϊν ποιθτϊν κακϊσ και τα γενικότερα 
ςυμπεράςματα για τθν απουςία των ποιθτριϊν που μελετιςαμε από τθν ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ. 
Άννα Ρεντηεπζρθ, ΠΕ02 Φιλόλογοσ και οι μακθτζσ τθσ Αϋτάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου Θγουμενίτςασ, που ςυμμετείχαν  
ςτο πολιτιςτικό πρόγραμμα με τίτλο « Η Γυναίκα μζςα από το βλζμμα των ξεχαςμζνων Ελλθνίδων Λογοτζχνιδων του 18

ου
 και 

19
ου

 αιϊνα» Σο βιβλίο προλογίςτθκε από τον Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεςπρωτίασ κ. Ευάγγελο Σηάνθ, ΜSc 
Φυςικόσ – Θλεκτρονικόσ και από τον κ. πφρο Σηόκα, Κακθγθτι Πλθροφορικισ, Τπζυκυνο χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ ΔΔΕ 
Κεςπρωτίασ 
 
Μικρι αναδρομι ςτθν αρχαιότθτα 
Από τθν ιζρεια τθσ λυρικισ ποίθςθσ τθν απφϊ που φμνθςε τθν γυναικεία ομορφιά και αξία τθσ εποχισ και του τόπου τθσ όςο 
καμία άλλθ, τθν γενναία Σελζςιλλα που αν και κιλεια νίκθςε τον άρρενα δθλαδι τουσ παρτιάτεσ θρωικά μαχόμενθ για τθν 
πατρίδα τθσ το Άργοσ, τθν Κόριννα που νίκθςε ωσ λζγεται τον Πίνδαρο πζντε φορζσ ςε ποιθτικοφσ αγϊνεσ και γνϊριηε «χειρί 
ςπείρειν αλλά και μθ όλω τω κυλάκω», τθν Ανφτθ από τθν Σεγζα με τθν γεμάτθ αγάπθ για τθ ηωι, τθ φφςθ και τον άνκρωπο 
ποίθςι τθσ, τθν Πράξιλλα από τθ ικυϊνα με τθν χάρθ και τθν  αρμονία των ςτίχων τθσ, τθν Ιριννα τθσ οποίασ οι ςτίχοι 
κρίκθκαν εφάμιλλοι του Ομιρου και τθν Μφρτιδα από τθ Βοιωτία που υπιρξε πρότυπο του Πινδάρου ςτισ αρχζσ τθσ ποιθτικισ 
του δθμιουργίασ, ωσ τθν Καςςιανι ποιιτρια και υμνογράφο του Βυηαντίου με το γνωςτό ςε όλουσ μασ τροπάριο τθσ 
Καςςιανισ, ι αλλιϊσ θ αδελφι Εικαςία που εξζφραςε με μοναδικό τρόπο τθν αγάπθ τθσ προσ το κεό αλλά και με τθ ηωι τθσ 
ζδειξε τθν αντιμετϊπιςθ τθσ γυναίκασ τθσ εποχισ τθσ από τουσ άνδρεσ, απζδειξαν όλεσ πωσ εκ τθσ γυναικόσ πθγάηει τα 
κρείττονα.  
Παρόλα ταφτα, αυτζσ οι γυναίκεσ με το απαράμιλλο ταλζντο και ψυχικό ςκζνοσ, ζμειναν για αιϊνεσ ςτθ ςκιά των ανδρϊν 
δθμιουργϊν. 
18

οσ
 και 19

οσ
 αιϊνασ – Γυναίκεσ ςτθ Λογοτεχνία  

Αγγελικι Πάλλθ, Δόμνα Αικατερίνθ Γκίκα, Δουδοφ Τψθλάντθ, Ελιςάβετ Μαρτινζγκου, Ευανκία Καΐρθ, Αντωνοφςα 
Καμπουροποφλου, Ευφροςφνθ αμαρτηίδου, Καλλιρόθ Παρρζν, Νίκθ Πζρδικα, απφϊ Λεοντιάσ, Φωτεινι Οικονομίδου, 
Μαριζττα Μπζτςου, Ειρινθ Δενδρινοφ, Κλεαρζτθ Δίπλα – Μαλάμου, Αλεξάνδρα Παπαδοποφλου, Μαρία Μθχανίδου, Ευγενία 
Ηωγράφου.  

Ενδεικτικά αναφζρουμε κάποιεσ από αυτζσ: 
Θ παρουςίαςι των γυναικϊν ποιθτριϊν δεν κα μποροφςε να ξεκινιςει με άλλθ από τθν Αγγελικι Πάλλθ, πρόςωπο που τιμά 
τον τόπο μασ, τθν Κεςπρωτία με τθν απαράμιλλθ μόρφωςθ, το ποιθτικό τθσ ταλζντο και τθν αγάπθ προσ τον τόπο καταγωγισ 
τθσ. 

Αγγελικι Μπαρτολομαίθ Πάλλθ 
Ὠδὴ εἰσ τὸν Λὸρδ Βφρωνα 

(ποίθςθ τῆσ ςυνκζτιδοσ) 1θ Ἰουνίου 1824. 

«Σοὺσ λαμπροὺσ ὕμνουσ τῆσ νίκθσ ἀφινων 
Κλαυκμῶν ἠχεῖ ἡρϊων ὁ ςτρατὸσ. 

Πικρῶσ λυποῦντ' αἱ ψυχαὶ τῶν Ἑλλινων 
Σ' ἀκοφει μακρόκεν καὶ χαίρει ὁ ἐχκρὸσ. 

 
Ὁ φίλοσ ἦλκε, πλὴν, μόλισ τὸ εἶδον 

κάπτουν κλαίοντεσ τὸν τάφον αὐτοῦ. 
Ἰδοῦ τὸ τζλοσ ἐνδόξων ἐλπίδων 

Καὶ τὸ τρόπαιον κανάτου ςκλθροῦ. 
 

Σῆσ νίκθσ παιάνασ τοὺσ λαμπροὺσ  ἀφινων 
Ἀντθχεῖ μὲ κρινουσ ὁ γραικῶν ςτρατὸσ. 

Σοὺσ βακεῖσ δὲ ςτίνουσ ἤδθ τῶν Ἑλλινων 
μακρόκεν ἀκοφων χαίρετ' ὁ ἐχκρόσ». 

 
Θ Αγγελικι Πάλλθ ιταν επιφανισ ποιιτρια και ςυγγραφζασ. Γεννικθκε ςτο Λιβόρνο τθσ Λταλίασ το 1798.  Ιταν κυγατζρα του 
Παναγιϊτθ Πάλλθ που κατάγονταν από το χωριό Ελινοί (Βζλλιανθ) τθ ςθμερινι Χρυςαυγι Κεςπρωτίασ.  
φγχρονθ με τον Κάλβο και τον ολωμό, επηρεαςμζνη από τον νεοκλαςικιςμό, φθμίςτθκε ωσ ςυγγραφζασ όχι μόνον 
ποιθτικϊν και δραματικϊν ζργων, αλλά και διθγθμάτων.   
Δίνει ζμφαςθ ςτον Αγϊνα των ελλινων και το ταραγμζνο ιςτορικό παρόν τθσ εποχισ τθσ, αποκαλφπτοντασ ςυναιςκιματα και 
ςτοχεφοντασ ςτθ ςυγκίνθςθ των αναγνωςτϊν. Δεν αποφεφγει το ςτομφϊδεσ φφοσ και τθν επιμελθμζνθ ςτιχουργικι. υνικωσ 
ζγραφε ςτθν ιταλικι γλϊςςα, και  υπεραςπίςτθκε τα δίκαια των αγϊνων τθσ Κριτθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ 
επανάςταςθσ αναηωπυρϊκθκε ο ενκουςιαςμόσ τθσ υπζρ τθσ μθτζρασ Ελλάδασ και ζγγραψε ςτα  ελλθνικά  «Υμνον προσ τον 
Βφρωνα»  και  «Κρινον  για τθν καταςτροφι των Ψαρϊν.  Ονομάςτθκε «νζα απφϊ».  



Επίςθσ ζγραψε και δραματικά ζργα και διθγιματα ςτα ελλθνικά με Ελλθνικζσ υποκζςεισ. Τπιρξε φφςθ λεπτι, φιλζλλθν, 
πνευματϊδθσ, μορφωμζνθ και ενζπνευςε με το ζργο τθσ τον καυμαςμό ςτουσ ομότεχνοφσ τθσ. Σιμικθκε από το Λιβόρνο για 
τθν προςφορά τθσ ςτθν λογοτεχνία.  
 

Δόμνα Αικατερίνθ (Κατινκω) Γκίκα 

Θ δόμνα, Αικατερίνθ ( Κατινκω ) Γκίκα , ιταν γόνοσ τθσ ομϊνυμθσ φαναριϊτικθσ οικογζνειασ των Γκίκα , ευγενϊν με καταγωγι 
από τθ Βόρεια Ιπειρο (Ηερβάτι  Αργυροκάςτρου) που κατά τθν διάρκεια τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ αρχικά 
εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ελλάδα και αργότερα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Πιραν διοικθτικζσ κζςεισ και διετζλεςαν και 
πρωκυπουργοί των Παραδουνάβιων θγεμονιϊν. 
 

«Σφαίρα τάχα δεν γυρίηεισ και ς' εμζνα μια φορά 
να χαρίςθσ , αντί πάκθ, ευτυχίαν και χαρά; 

Φκάνει, φκάνει ευςπλαγχνίςου ,  δείξε μια μεταβολι· 
γιατί θ οργι ςου τοφτθ ςοφρδιςε πάρα πολφ. 
Kάνε πλζον μερχαμζτι* μθ αφιςεισ το κορμί 

ν' αποκάνθ εισ τα πάκθ, μθν το κάνθσ ςφαίρα μθ».  
 
Ο ζρωτασ του διάκου Γεωργίου Γκότηια για τθν Κατινκω εκφράςτθκε με ζνα ποίθμα που βρίςκεται ςτθ Μελπομζνθ του Νικθφ. 
Ναυτουνιάρθ ςτθ μονι Βατοπεδίου ςτιχουργθμζνο περίπου το 1803 και ςχθματίηει ακροςτιχίδα με το όνομα τθσ γυναίκασ. Ο 
τότε διάκοσ Γεϊργιοσ Γκότηιασ που παρολίγον να παντρευόταν τθν Κατινκω ιταν ο μετζπειτα μθτροπολίτθσ Παλαιϊν Πατρϊν 
με το όνομα Γερμανόσ. 

Δουδοφ Τψθλάντθ 
ε παιγνιϊδεσ και ςατυρικό φφοσ και γλϊςςα με ιδιωματιςμοφσ φαναριϊτικουσ κινείται και θ Φαναριϊτιςςα Δουδοφ 
Τψθλάντθ:     

«Όλο ζνα μουςουμπζτι 
αντίσ για γλυκό ςοχπζτι, 
και αντίσ δια μετηλιςι,  
είν' μεγάλο ςιπαρίςι· 
Mία φφλαξι' μεγάλθ'  

(κθ-όποιοσ τθν βαςτά δεν ςφάλλει). 
Ώχ! δεν ζχει πλζον χάλι  
μία τζτοια παραηάλθ!»     

 
Σο γλωςςικό ιδίωμα των Φαναριωτϊν με το ςατιρικό ανάλαφρο φφοσ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με το γνωςτό μελαγχολικό φφοσ 
του φαναριϊτικου ρομαντιςμοφ είναι προφανζσ ςτα παραπάνω ποιιματα. 
Θ γυναικεία φαναριωτικι  λογιοςφνθ ζχει ιδθ ξεκινιςει από τισ Ρωξάνθ καρλάτου 17

οσ
 αιϊνασ, οι οποίεσ μετζφραςαν ζργα 

ξζνα ςτα ελλθνικά κακϊσ και τθν Ραλλοφ  Καρατηά – Αργυροποφλου, που κεωρείται θ πρϊτθ Ελλθνίδα ςκθνοκζτιδα που 
ανζβαςε παράςταςθ με εραςιτζχνεσ ελλθνίδεσ από το Φανάρι και ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν δθμιουργία κεάτρου ςτο 
Βουκουρζςτι. 

 
Ελιςάβετ Μουτηάν Μαρτινζγκου 

Θ Ελιςάβετ Μουτηάν Μαρτινζγκου είναι μία από τισ πρϊτεσ πεηογράφουσ του 19
ου

 αιϊνα. Γεννικθκε ςτθ Ηάκυνκο το 1801. 
Ανατράφθκε και διαπαιδαγωγικθκε ςε ανδροκρατοφμενθ, πατριαρχικι οικογζνεια. Θ ίδια αργότερα ςτο ςθμαντικότερο ζργο 
τθσ τθν Αυτοβιογραφία, κα γράψει χαρακτθριςτικά:  
«Σο ςπίτι μασ είχε (κακϊσ κι ζχει ακόμα) εκείνον το παλαιόν βάρβαρον και αφφςικον ικοσ, όπου κζλει ταισ γυναίκαισ 
ξεχωριςμζναισ από τθν ανκρϊπινθν εταιρίαν.» 
 Και ακόμθ ςχετικά κα ςθμειϊςει:  
«Εισ όλθν τθν Ευρϊπθν είναι ελευκερία εισ ταισ γυναίκασ, και το βάρβαρον ικοσ τθσ Ηακφνκου, όπου βαςτά ταισ κοπζλλαισ 
κλειςμζνεσ, είναι από όλουσ μιςθτόν».  
Μορφϊκθκε και κακϊσ είχε «πνεφμα γεννθτικόν», όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε ο Δθμάδθσ, εξεκίνθςε να ςυγγράφει άλλοτε 
ςτθν ιταλικι, άλλοτε ςτθν ελλθνικι κεατρικά ζργα και πεηογραφιματα. 
 

ΕΤΑΝΘΙΑ ΚΑΪΡΗ 
Θ Ευανκία Καΐρθ γεννικθκε ςτθν Άνδρο, κόρθ του Νικόλαου Καΐρθ και τθσ Αςθμίνασ το γζνοσ Καμπανάκθ και αδερφι του 
λόγιου, κεολόγου και αγωνιςτι Κεόφιλου Καΐρθ, του οποίου υπιρξε επίςθσ μακιτριά του ςτθ ςχολι των Κυδωνιϊν ςτθ Μικρά 

Αςία. Από τα δεκαπζντε χρόνια τθσ ξεκίνθςε αλλθλογραφία με τον Αδαμάντιο Κοραι με ςτόχο το διαφωτιςμό του Γζνουσ, θ 

οποία ςυνεχίςτθκε ωσ το κάνατό του. τθ λογοτεχνία πρωτοεμφανίςτθκε το 1826 με τθν ανϊνυμθ ζκδοςθ του τρίπρακτου 
δράματοσ Νικήρατοσ, με κζμα τθν Ζξοδο του Μεςολογγίου, που παραςτάκθκε τον ίδιο χρόνο ςτο κζατρο τθσ Ερμοφπολθσ ςτθ 
φρο. Κριτικι: Σθν Ευανκία Καΐρθ παρουςιάηουν προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ ωσ Γυναίκα «λογίαν και ωραίαν» και ωσ «νφμφθν 
του Χριςτοφ», διότι παρζμεινεν άγαμοσ, ίςωσ ςυμμορφουμζνθ προσ τθν βακυτάτθ και μζχρισ «αιρζςεωσ» εξικνουμζνθ 
«κεοςζβειαν» του αδελφοφ τθσ. Θ Ευανκία Καΐρθ είναι θ πρϊτθ Ελλθνίδα που εργάςτθκε για τθν γυναικεία διαπαιδαγϊγθςθ 
ςτθν Ελλάδα. Ανταποκρίκθκε ζτςι ςτο γενικότερο πνευματικό κλίμα τθσ εποχισ τθσ με αίτθμα τθ μόρφωςθ του γζνουσ.  



απφϊ Λεοντιάσ 
Θ απφϊ Λεοντιάσ γεννικθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 1832 και πζκανε το 1900. Ιταν επθρεαςμζνθ από τον Φαναριϊτικο 
Ρομαντιςμό, γράφει μακροςκελι ποιιματα με ρθτορικό ςτόμφο. τα ποιιματά τθσ αναγνωρίηουμε το λεπτό φυςιολατρικό 
ςυναίςκθμα, λεπτότθτα ςκζψθσ και ςυναιςκιματοσ και ρυκμικι αρμονία.  
Ανάμεςα ςτουσ φωτιςμζνουσ λειτουργοφσ τθσ Παιδείασ ξεχωρίηει για τον δυναμιςμό, τθν πνευματικότθτα, τον βακφ ςτοχαςμό, 
τθν πολυςχιδι προςωπικότθτα και το απαράμιλλο κάρροσ τθσ να πορεφεται υπθρετϊντασ τα πιςτεφω τθσ, ςε ζναν 
ανδροκρατοφμενο κόςμο. Δίκαια ςυγκαταλζγεται ςτισ δαςκάλιςςεσ του Γζνουσ, εφόςον ςτθν ηωι τθσ αφιερϊκθκε να ιδρφει 
και να διευκφνει ςχολεία και να κάνει διαλζξεισ για τον γυναικείο ηιτθμα, ηθτϊντασ τθν ιςότθτα ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 
μόρφωςθ των γυναικϊν. 

«Ω Μοφςαι φίλοι κάτοικοι του Κείου Ελικϊνοσ 
εισ με τθσ Καςταλίασ ςασ το ηωθφόρον νάμα 

Σθν δάφνθν εποτίηετε, κι ο καλερόσ τθσ κλϊνοσ. 
Ο πρϊτοσ πϋεβλάςτθςε, πικρόσ και γλυκφσ άμα 

Εικϊν ςασ ακριβισ» 
«Εισ κλάδον Δάφνθσ» απφϊ Λεοντιάσ 

 
Φωτεινι Οικονομίδου (απόςπαςμα από το ποίθμα φάλλω) 
φάλλω αν τουσ ςτίχουσ τοφτουσ απ το ςτικοσ μου εκβάλλω 

Αιμοςτάηοντασ και δάκρυ αν τουσ ραίνει ενϊ γράφω; 
Δεςμευμζνθ αν ςτενάηω, εάν καταρϊμα ςφάλλω; 

Κι είναι ςφάλμα τθν γραφίδαν εισ χολιν εάν τθν βάφω; 

 
το ποίθμά τθσ «Διατί γράφω ςτίχουσ» εξθγεί: 

«Γράφω μόνον μικρόν ίνα τθν οδφνθν μου πραΰνω 
Δεν επιδιϊκω δόξαν, ουδζ ποιθτρίασ φιμθν 
Αποκνιςκουςα γνωρίηω ότι ίχνθ δεν αφινω, 

Και μθδζν ότι κα ιμαι όπωσ πριν υπάρξω ιμθν» 
 

Και ολοκλθρϊνει το ποίθμα εξομολογοφμενθ ότι: 
«Σθν ανάγκθν τθσ καρδίασ μθ παρεξθγισ αφρόνωσ . . . 

Ό,τι γράφω ο βακφσ μου το υπαγορεφει πόνοσ». 
 

Θ Φωτεινι Οικονομίδου γεννικθκε 1856 και ιταν ποιιτρια του 19ου αιϊνα. Από μικρι γράφει απομονωμζνθ, ξεχφνοντασ 
αργότερα ςτουσ ςτίχουσ τθσ τον βακφ τθσ πόνο για το ανομολόγθτο πάκοσ τθσ προσ τον ποιθτι Κων. Παπαρρθγόπουλο. 
Ακολουκεί τον ρομαντιςμό ςτθν ποίθςι τθσ και ανικει ςτθν πεςιμιςτικι ςχολι. 
Ιταν μια φλογερι ψυχι που αςφυκτιοφςε ςτθν κοινωνικι και ςυμβατικι λογικι τθσ εποχισ τθσ. Παρομοιάηει τον εαυτόν τθσ 
ςαν φυλακιςμζνθ ςε κλουβί που κζλει να δραπετεφςει, δείχνοντασ ζμμεςα τθν κζςθ τθσ γυναίκασ και τθσ λόγιασ τθσ εποχισ 
τθσ. 

Ειρινθ Δενδρινοφ 
Αντίκεςθ 

Ενϊ το φωσ τθσ λάμπασ τρεμουλιάηει, 
εκείνθ τα ωραία δάχτυλα ςαλεφει 

και ςε τοφλι ψθλό – πϊσ δε δειλιάηει! – 
ακοφραςτα δουλεφει, όλο δουλεφει. 

 
Με το βελόνι τθ ηωι αγοράηει, 

μα και μϋ αυτό το κάνατο αγναντεφει 
ςτθν αυγι τθσ ηωισ! Μα δε χαράηει 

μζρα γιϋ αυτοφσ, που θ Μοίρα αγριοπαιδεφει. 
 

Κι όταν αχνι απϋ τον κόπο και ςακάτιςςα 
– να ηιςει δεν εμπόρεςε ακαμάτιςςα! – 

ςε ψυχικοφ κα κείτεται κρεβάτι, 
 

ςε πλοφςιο, μυριοφϊτιςτο ςαλόνι, 
ςε ϊμο γυμνό κυράσ κα καμαρϊνει 
τθ νταντζλλα του πόνου κάκε μάτι 

 
 

 
 
 



Αντωνοφςα Καμπουροποφλου 
«Ο κάκε ζνασ χρεωςτεί καλό να ενεργιςθ, 

πάντοτε ςτθν πατρίδα του, και να τθν ωφελιςθ, 
Ο γενικόσ κανονιςμόσ ποτζ δεν εμποδίηει, 
να ομιλιςει ο κακείσ εκείνο, που νομίηει. 

Κ' θ γυναικεία θ φυλι βρίςκεται προικιςμζνθ, 
ο πάνςοφοσ Δθμιουργόσ τθν ζχει ποιθμζνθ *...+. 

 

Κεζ μου δοσ μου λογιςμόν και αίςκθςιν ν’ αρχιςω, 
Σθν δυςτυχι πατρίδα μου με λφπθν να κρθνιςω. 

τα χίλια οκτακόςια οι Ζλλθνεσ αρχιςαν, 
Και τθν ελευκερίαν τουσ με ζγγραφα κινιςαν. 

Είκοςι ζτθ μυςτικά επροετοιμαςκικαν, 
τα’ κοςιζνα ζξαφνα ςτα όπλα ςθκωκικαν. 

Όλοι ςθκϊςαν άρματα και τθν τουρκιά κτυπιςαν , 
Και τθν κλθρονομίαν τουσ ωσ Ζλλθνεσ ηθτιςαν. 

(Ποιιματα Σραγικά ς. αϋ) 
 

Θ Αντωνοφςα γεννικθκε ςτθν Κριτθ και ςε όλον τον πνευματικό τθσ βίο αγωνίςτθκε για τον κρθτικό αγϊνα. Τπεραςπίςτθκε με 
ηιλο το δικαίωμα των Κρθτικϊν ςτθν ελευκερία. Κεωροφςε επίςθσ χρζοσ τθσ να ειςάγει τθν γυναικεία φωνι ςτον δθμόςιο βίο. 
Μίλθςε για τα δικαιϊματα τθσ γυναίκασ τθσ εποχισ τθσ και ιταν από τισ λίγεσ γυναίκεσ που εξζδωςαν ζργο με το δικό τουσ 
επϊνυμο. Θ ποίθςι τθσ υπιρξε αναμφιςβιτθτα ςτακμόσ για τισ γυναίκεσ τθσ εποχισ τθσ.   
 

Ευφροςφνθ αμαρτηίδου 
Η νεότθσ 

Σου ζαρόσ μου ανκθροί 
Πωσ φεφγετε, ω χρόνοι, 

Και μ’ αποχαιρετάτε; 
τακιτε και μθ , άςπλαχνοι, 

Και μθ, ανκρωποκτόνοι, 
Εν τάχει μθ περνάτε! 

 
Θ Ευφροςφνθ αμαρτηίδου γεννικθκε ςτθ κφρο και φοίτθςε ςτο «Ελλθνικόν χολείον» που δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια 
τθσ Επανάςταςθσ το 1825 ςτθ κόπελο, το ίδιο ςχολείο ςτο οποίο φοίτθςε μερικά χρόνια αργότερα και ο Αλ. Παπαδιαμάντθσ.  
Κριτικι για το ζργο τθσ: Ωσ ποιιτρια κεωρείται κορυφαία τθσ εποχισ τθσ, τθν οποία μάλιςτα ο ςφγχρονόσ τθσ ρομαντικόσ 
ποιθτισ Ηαλοκϊςτασ, κεωρεί ωσ ανάςα αιςιοδοξίασ μζςα ςτο κλίμα τθσ ρομαντικισ απογοιτευςθσ που κυριαρχοφςε ςτθν 

Ελλάδα τθν περίοδο του 1850.  
Νίκθ Πζρδικα 
(Προςευχι) 

Κφριε, πολφ ς' ευχαριςτϊ για 
όςα ‘χεισ καμωμζνα 

ςε με το φτωχό πλάςμα ςου! 
Για μια του ιλιου αχτίδα 

που ςκόρπιηε τθσ ςκοτεινιάσ  
τα ςφγνεφα για μζνα 

και γζμιηζ μου τθν καρδιά  
μ' απαντοχισ ελπίδα.. 

 
Για όςα δεν απόχτθςα,  
κι' ασ τάχω λαχταριςει! 

Για δυό ματάκια ςτοργικά  
ςτουσ πόνουσ μου ςκυμμζνα. 

Για το κακό που μοφκαναν  
και το χω λθςμονιςει! 

 
Σα μοφ δωςεσ, χωρίσ ποτζ  

να ςοφ χω ηθτθμζνα.. 
Σον φπνο που μου χάριςεσ  

και μοφχει ξαποςτάςει 
το κουραςμζνο μου κορμί.  

 
Σισ ρεματιζσ, τα δάςθ  



και τα βουνά!  
Σθσ κάλαςςασ το γαλανό μεκφςι 

Σο φϊσ ςτα μάτια! Σο νερό,  
τθ δίψα μου να ςβιςει! 

 
Μα πιο πολφ ς' ευχαριςτϊ  

για κείνο που ςε μζνα ζβαλεσ.  
Νου; Ψυχι; Πνοι;  

Κανείσ να πει δεν ξζρει. 
Κάτι από ζνα μακρινό,  

ςτα βάκθ μου κρυμμζνα. 
Που ζνα πάντα γφρευε,  

ςε ζνα κα με φζρει! 
 

 Θ Νίκθ Πζρδικα γεννικθκε ςτθ κφρο όπου είχαν μεταναςτεφςει οι Φαναριϊτεσ γονείσ τθσ. Φφςθ λεπτι και ευγενισ, ιταν 
λογία, λαογράφοσ και ποιιτρια.  

Βραβεία 
Σο 1938 εκδίδει ζργο με τίτλο «κφροσ» πεντακοςίων ςελίδων και αποςπά το βραβείο τθσ Ακαδθμίασ. Σο ποίθμα Προςευχι 
αποπνζει ζναν φιλοςοφικό χαρακτιρα για όςα, χωρίσ να ηθτιςει, τθσ ζδωςε ο Κεόσ αλλά και για το άγνωςτο μζλλον τθσ 
φπαρξισ μασ.  
 

Κλεαρζτθ Δίπλα Μαλάμου 
Δθμοςιευμζνο ςτον Νουμά το 1914: 

«Πνζμα του ολζκρου πζραςε, ςυντρόφι του πολζμου και ριμαξε τον τόπο. 

Με τθ γοργάδα επζραςε του κεραυνοφ. 

Και του τρανοφ του αναςαςμοφ θ παγωνιά θ χαλάςτρα,  

κανάτου αφικε μοφδιαςμα ςτθ γφρω πλατωςιά. 

τ’ αποκαΐδια των ςπιτιϊν και ςτουσ ςωροφσ τθ ςτάχτθ  

παραπονιάρικοι καθμοί πνιχτά μοιρολογάνε. 

Σων πατθμζνων χωραφιϊν τα νιοβγαλμζνα φφτρα,  

βραχνάσ τα δζρνει αςικωτοσ,το φονικό ποδάρι.  

ωροί-ςωροί τα πτϊματα κι θ ματωμζνθ λάςπθ…  

το κρφο και ςτθν ερθμιά, ςα φίδι θ ανατριχίλα ςιωπθλά γλιςτράει.  

Κι ζνα κεφάλι απόμερα, μ’ ολάνοιχτα τα μάτια κοιτάηοντασ ψθλά,  

ζτςι βουβό κι αςάλευτο, λεσ πωσ ανακυμιζται του ρθμαγμζνου ςπιτικοφ   

τθν πονοπνίχτρα γλφκα, ςτο τηάκι τθ φωτιά…» 

 
Πρωτόλειο ίςωσ, αλλά ζνα από τα πρϊτα αντιπολεμικά ελλθνικά ποιιματα -και γραμμζνο όχι για κάποιον γενικά αφθρθμζνο 
πόλεμο, αλλά για τον Βϋ Βαλκανικό πόλεμο, τον «δίκαιο» και νικθφόρο -αλλά όχι λιγότερο φονικό γι’ αυτό. Θ ποιιτρια όταν 
δθμοςιεφεται το κείμενο είναι δεκαεπτά ετϊν και υπογράφει «Κλεαρζτθ Δίπλα». (Ο Καρυωτάκθσ, ζνα χρόνο μεγαλφτεροσ, 
δθμοςίευε κι εκείνοσ τα δικά του πρωτόλεια, πατριωτικά ποιιματα, αλλά δεν είχε αξιωκεί Νουμά· μζχρι Ελλάδα και 
Παρναςςό είχε φτάςει). 
Θ Κλεαρζτθ Δίπλα-Μαλάμου γεννικθκε ςτθν Πρζβεηα. Πζραςε τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τθσ ςτθ Λευκάδα, από όπου 
καταγόταν ο πατζρασ τθσ και το 1909 εγκαταςτάκθκε με τθν οικογζνειά τθσ για τθν Ακινα, όπου τζλειωςε το γυμνάςιο, όπου 
ολοκλιρωςε τισ εγκφκλιεσ ςπουδζσ τθσ με μακιματα κατ’ οίκον και φοίτθςε ςτθν Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν, χωρίσ να 
αποφοιτιςει. 

Βραβεία 
Για λίγθ αγάπθ (1929), για τθν οποία τιμικθκε με το βραβείο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν το 1930.  
Ακολοφκθςαν ποιθτικζσ ςυλλογζσ και πεηογραφιματα και το 1938 τιμικθκε από τθν Ζκκεςθ Παιδικοφ Βιβλίου για το ζργο τθσ 
Λςτορίεσ για μεγάλα παιδιά.  
 
Εκτόσ από τθν ποίθςθ και τθν πεηογραφία αςχολικθκε με τθ λογοτεχνικι μετάφραςθ και δθμοςίευςε άρκρα και ταξιδιωτικά 
κείμενα. Πζκανε ςτθν Ακινα. Δυςτυχϊσ ζγινε περιςςότερο γνωςτι από το ειρωνικό(;) ςχόλιο του Κ. Καρυωτάκθ ςτο ποίθμα 
του  Θ ςταδιοδρομία : «Κλεαρζτθ Δίπλα Μαλάμου/ Και δίπλα ς’ αυτιν το όνομά μου»…   
 

Αλεξάνδρα Παπαδοποφλου (1867-1906). 
Θ Παπαδοποφλου είναι θ πρϊτθ γυναίκα πεηογράφοσ τθσ οποίασ το ζργο αναγνωρίςτθκε και από τουσ ςφγχρονοφσ τθσ. 
Κυριότερα γνωρίςματά του, το αςτικό περιεχόμενο, θ λεπτι παρατιρθςθ, θ ψυχογραφικι διείςδυςθ, θ ειρωνικι διάκεςθ. 
Γεννικθκε το 1867 ςτθ Βλάγκα τθσ Κωνςταντινοφπολθσ  



Θ ςτροφι τθσ προσ τθ δθμοτικι γλϊςςα προκάλεςε τθν πολεμικι των ςυντθρθτικϊν κφκλων και τον αποκλειςμό τθσ από τα 
ςχολεία τθσ περιφζρειασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. 
Θ Αλεξάνδρα Παπαδοποφλου πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτο χϊρο των γραμμάτων το 1888 με τθ δθμοςίευςθ τθσ ζμμετρθσ 
κωμωδίασ Λαχειοφόρον Γραμμάτιον ςτο Θμερολόγιον των Κυριϊν τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Σο αφθγθματικό ζργο τθσ 
Αλεξάνδρασ Παπαδοποφλου τοποκετείται χρονικά ςτθν πεηογραφικι παραγωγι τθσ λεγόμενθσ γενιάσ του 1880, θ οποία 
εκπροςϊπθςε τθν άνκιςθ του πεηοφ - ιδιαίτερα του διθγθματικοφ - λόγου ςτθ χϊρα μασ.  
Ωςτόςο το ζργο τθσ αποκλίνει από τθν κυρίαρχθ για τθν εποχι τάςθ τθσ λυρικισ θκογραφίασ ςτον ελλθνικό πεηό λόγο.  
Βαςικόσ άξονασ τθσ γραφισ τθσ Παπαδοποφλου είναι ο κοινωνικόσ και πολιτικόσ προβλθματιςμόσ, ενϊ θ τεχνοτροπία τθσ 
κινείται ςτα πλαίςια του ρεαλιςμοφ και τθσ ψυχογραφικισ διείςδυςθσ.  

Φιλαρζςκεια (απόςπαςμα) 
….—Εγνϊριςα δφο αδελφάσ διδφμουσ· ιςαν καλλιτεχνιματα του Κεοφ. Σελειοτζραν καλλονιν δεν ςυνιντθςα ακόμθ, αν και το 
ακροατιριόν μου αποτελείται από καλλονάσ διαφόρων τφπων. Θγαπϊντο και ωσ αδελφαί δίδυμοι πολφ, αλλά και ωσ 
πανομοιότυπα αλλιλων ακόμθ περιςςότερον. Ο χρόνοσ προςζκετε νζασ χάριτασ και το κάτοπτρον εδείκνυεν τθν καλλιτεχνικιν 
μορφιν των κακ’ θμζραν με νζαν λάμψιν. Θ οφία τόςω πολφ θγάπα τθν καλλονιν τθσ, ϊςτε ενϊ εκτζνιηε τθν μακράν κόμθν 
τθσ, ελθςμονείτο προ του κατόπτρου και τθν αφφπνιηον πολλάκισ μετά δυςκολίασ από τθσ εκςτάςεωσ εκείνθσ. Ποτζ ο ςυρμόσ 
δεν τασ παρζςυρεν εισ τασ γελοίασ ιδιοτροπίασ του, εκείναι ενεδφοντο κατά τθν ιδικιν των καλαιςκθςίαν·…. 
 

Μαρία Μθχανίδου 
Η πρϊτθ ελλθνίδα μυκιςτοριογράφοσ 

Ζηθςε ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου περίπου ςτα 1879 χωρίσ να είναι Αιγυπτιϊτιςςα (πικανότατα να κατάγεται από γενιά 
θρϊων τθσ επανάςταςθσ από τθν Πελοπόννθςο) και φςτερα μεταφζρκθκε ςτον Πειραιά. Αντλεί τα κζματά τθσ από τθν διεκνι 
επικαιρότθτα τθσ εποχισ τθσ για τθν οποία φαίνεται να είναι πολφ καλά ενθμερωμζνθ. Ζγραψε δφο ζργα που τθν ζκαναν 
ιδιαιτζρωσ γνωςτι: «Τα φάςματα τθσ Αιγφπτου» το 1878 και το «Ανκρωποκυςία παρά τοισ Ιουδαίοισ» το 1880. Εκτόσ των 
άλλων περιγράφει και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ τθσ εποχισ τθσ, αλλά και τθν άποψθ που επικρατεί για τισ γυναίκεσ. 
 

Καλλιρόθ ιγανοφ Παρρζν 
Θ Καλλιρόθ ιγανοφ Παρρζν, καταγόμενθ από το γζνοσ ιγανοφ και από το "ξακουςμζνο νθςί τθσ Κριτθσ", όπωσ με 
υπερθφάνεια διλωνε θ ίδια ςτο Διεκνζσ υνζδριο του Παριςιοφ το ζτοσ 1889, ζγινε γνωςτι με το επϊνυμο του ςυηφγου τθσ 
αγγλογαλλικισ καταγωγισ. Τπιρξε θ πρϊτθ διαπρεπισ δθμοςιογράφοσ και αςχολικθκε ςυςτθματικά και με πάκοσ για το 
γυναικείο ηιτθμα ςτο ζντυπό τθσ «Θ εφθμερίσ των κυριϊν». Θ Παρρζν ιταν ο αναηωογονθτικόσ άνεμοσ που φυςοφςε ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία και μίλθςε για ιςότθτα ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. Γφρω τθσ είχε πολλζσ διανοοφμενεσ 
ςυνεργάτιδεσ τθσ εφθμερίδασ τθσ και όλεσ αςχολικθκαν με ηιλο για τθν πνευματικι αναγζννθςθ των γυναικϊν και τθν 

ςτρατολόγθςι τουσ ςτθν εκνικι αναγζννθςθ τθσ Ελλάδασ και του νεοςφςτατου κράτουσ. Φιλοξζνθςε ςτθν εφθμερίδα τθσ τισ 

περιςςότερεσ Ελλθνίδεσ Λογοτζχνιδεσ τθσ εποχισ τθσ. 
Βραβεία: Ιταν θ πρϊτθ Ελλθνίδα, που τιμικθκε με τον αςθμζνιο και τον χρυςό ταυρό του Φοίνικοσ του Σάγματοσ του 
Σαξιάρχθ από τουσ βαςιλείσ Κωνςταντίνο και Γεϊργιο Β', το 1921 και το 1936 αντιςτοίχωσ, κακϊσ και με το  
Αργυρό Μετάλλιο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το 1936, για τθν "υπζρ τθσ Ελλθνίδασ εκνωφελι δράςιν" τθσ. Σθν ίδια χρονιά 
τιμικθκε ακόμθ με το Μετάλλιο του Διμου Ακθναίων, "το πρϊτον απονεμόμενον" ςε γυναίκα και το Αργυρό Μετάλλιο του 
Ερυκροφ ταυροφ, για το "μεγαλοφργθμα" τθσ "Μάνασ τθσ νεωτζρασ Ελλθνίδασ". Και είναι θ πρϊτθ Ελλθνίδα, θ οποία 
κθδεφτθκε δθμοςία δαπάνθ, όταν πζκανε, ςτισ 16 Λανουαρίου του ζτουσ 1940.  
 
Πωσ αντιμετωπίςτθκαν οι γυναίκεσ ςυγγραφείσ από τουσ ςφγχρονοφσ τουσ, ομότεχνοφσ τουσ άνδρεσ . 
«Αι ξζναι γλϊςςαι, αι μυκιςτορίαι, τα κακοικθ δράματα και ακοφςματα..., αι ξενικαί αναγνϊςεισ... βλάπτουςιν μεγάλωσ και τα 
κοράςια και τθν τφχθν αυτϊν, κακϊσ και τθν εκνικιν» ζγραφε ςτθν Λωνικι Μζλιςςα το 1851 ο αρκρογράφοσ Λ. Γ. Λ.  

 
«Εςτάκθ μια εποχι ςτθν Κεφαλονιά, κ' εκείνθν τθν εποχιν ωσ κ' εμείσ τθ κυμόμαςτε, εισ τθν οποία τα γράμματα ςτεσ γυναίκεσ 
εκεωροφντο ςαν ζνα πράγμα πολφ επικίνδυνο» ανζφερε ο Ανδρζασ Λαςκαράτοσ ςτα Μυςτιρια τθσ Κεφαλονιάσ (1856). 
 
«Κλεαρζτθ Δίπλα Μαλάμου/ Και δίπλα ς’ αυτιν το όνομά μου»…  Κϊςτασ Καρυωτάκθσ ςτο ποίθμα ταδιοδρομία  
 
"...αποκνιςκω πλζον ευχαριςτθμζνοσ, αφοφ ίδω ότι θ παιδεία επροχϊρθςε και εισ αυτάσ του Γζνουσ μασ τασ γυναίκασ" 
Αδαμάντιοσ Κοραισ 
 
«…οι φόβοι για τθ χειραφετθμζνθ γυναίκα μου φαίνονται ρομαντικοί. Όπωσ κι αν αποκαταςτακοφν οι γυναίκεσ, ςε όλα 
ιςότιμεσ με τον άντρα, θ γυναίκα- το αιϊνιο “κθλυκό” του ποιθτι- δε χάνεται. Πάντα κα ηει, κα ηϊνεται και κα ξεηϊνεται.» 

Κωςτισ Παλαμάσ 
 
Άποψθ Εμμ. Ροΐδθ για τισ γυναίκεσ ςυγγραφείσ: Θ ςυγγραφικι εναςχόλθςθ ταιριάηει ςτισ αδικθμζνεσ από τθ φφςθ και τισ 
μεγαλοκοπζλεσ. Όςο για τισ νεότερεσ και τυχόν, χαριτωμζνεσ γράφουςεσ, αυτζσ τισ αποδεχόταν μόνο υπό τον όρο να 
περιορίηονται ςε λεπταίςκθτα ζργα, ςυναφι με τισ οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και τα μθτρικά τουσ κακικοντα. Για τον 
Ροΐδθ αλλά και για τθ μεγαλφτερθ μερίδα των διανοουμζνων εκείνθσ τθσ εποχισ, προοριςμόσ των γυναικϊν ιταν να εμπνζουν 



τουσ ποιθτζσ, απζχοντασ οι ίδιεσ ζργων δθμιουργικϊν. Ωσ καλζσ ςφντροφοι, ζπρεπε να καταβάλουν κάκε προςπάκεια για να 
τουσ εξαςφαλίςουν τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ, ϊςτε εκείνοι γαλινιοι και απερίςπαςτοι να αφοςιϊνονται ςτο γράψιμο.  
 
Ο Ξενόπουλοσ ζγραψε τζςςερεσ κριτικζσ για το ζργο τθσ Αλ. Παπαδοποφλου, τονίηοντασ ότι "ιτο ηυµωµζνθ από τθν πάςταν 
εκείνθν που κάµνει τουσ µεγάλουσ ςυγγραφείσ." περ. "Πανακιναια", τ. 11 (1905-1906), ςς. 65-67. 
 
Γιατί παρατθρείται ζλλειψθ γυναικείασ λογοτεχνικισ παραγωγισ ςτα χρόνια του Ελλθνικοφ Ρομαντιςμοφ 1830-1880 
Θ κζςθ τθσ γυναίκασ, ςιμερα, ζχει βελτιωκεί ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Θ γυναίκα μορφϊνεται, παίρνει τθ ηωι τθσ ςτα χζρια 
τθσ, αλλά, λόγω πολλϊν παραγόντων, δεν κατακτά τθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ, διότι αυτι ακόμθ ανδροκρατείται. Παρά τθν 
αδιαμφιςβιτθτθ εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ και τθν βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ μζςα ςε αυτιν, υπάρχει ακόμθ αποκλειςμόσ 
των γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, για παράδειγμα, από τθ διοικθτικι ιεραρχία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, παρά το γεγονόσ 
ότι αυτό «γυναικοκρατείται». Θ γυναίκα ακόμθ αντιμετωπίηεται ωσ ανϊριμθ για να λάβει υψθλζσ διοικθτικζσ κζςεισ ευκφνθσ.  
Όςον αφορά τθν γραφι, υπάρχουν εκφράςεισ που ακόμθ και ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινότθτά μασ όπωσ 
γυναικεία γλϊςςα, γυναικεία ςκζψθ, όταν πρόκειται να κζλουμε να χαρακτθρίςουμε κάτι ωσ ςυναιςκθματικό, τρυφερό, όπωσ 
υπάρχει και θ ζκφραςθ ανδρικό μυαλό, ανδρικό γράψιμο, όταν κζλουμε να χαρακτθρίςουμε ζνα κείμενο ορκολογιςτικό ι 
ςφριγθλό. Αυτό όμωσ που κάνουμε είναι να διαχωρίηουμε φυλετικά τον κόςμο γφρω μασ.  
Άλλωςτε οφτε και μεταξφ τουσ οι γυναίκεσ δεν ομοιάηουν ωσ προσ τθ γραφι. Άλλο φφοσ και γλϊςςα ζχει θ Ζμιλυ Ντίκινςον, 
άλλθ γραφι ζχει θ ιμόν Ντε Μπωβουάρ. Όμωσ πωσ διαμορφϊκθκαν αυτζσ οι απόψεισ; Από ποφ πθγάηουν και γίνονται 
ολοφάνερεσ ςτισ περαςμζνεσ εποχζσ περιςςότερο και λιγότερο ςιμερα;  
υνθκίηουμε να λζμε: θ Γυναίκα παλιά ιταν κλειςμζνθ ςτο ςπίτι. Αυτό το «κλειςμζνθ» όμωσ περικλείει πάρα πολλά ςθμαντικά 
που ςυνικωσ τα προςπερνάμε κακϊσ προςθλωνόμαςτε ςτισ πιο επιφανειακζσ επιπτϊςεισ: όπωσ θ γυναίκα δεν εργαηόταν για 
να διεκδικιςει περιςςότερα για τον εαυτόν τθσ, δεν μορφωνόταν για να διευρφνει το πνεφμα τθσ, ζπρεπε να είναι υπάκουθ 
ςτουσ άνδρεσ τθσ ηωισ τθσ (πατζρα, αδζλφια ςφηυγο). Παρακάμπτουμε όμωσ τθν αυτοεπιβεβαίωςι τθσ μζςα από τθν 
αυταπάρνθςι τθσ. Σθν άρνθςθ των επικυμιϊν τθσ, των φιλοδοξιϊν τθσ και των απόψεϊν τθσ. Θ γυναίκα ςτο ςπίτι τθσ 
πρόςφερε τθν λεγόμενθ οικιακι εργαςία που όμωσ δεν είχε ςαφι όρια κακϊσ δεν είχε άμεςα παραγωγικά αποτελζςματα. Θ 
εργαςίασ τθσ γυναίκασ ςτο ςπίτι ιταν περιςςότερο επζνδυςθ για το μζλλον, κακϊσ δεν περιοριηόταν μόνο ςτθν φροντίδα των 
μελϊν τθσ οικογζνειασ και του ςπιτιοφ αλλά δθμιουργοφςε, παριγαγε διαπροςωπικζσ ςχζςεισ  και ςυναιςκιματα.  Δθλαδι 
κάλυπτε και καλφπτει τθν παντοτινι ανάγκθ ςε τρυφερότθτα, ζρωτα και αλλθλεγγφθ που κάνουν το ανκρϊπινο είδοσ να 
ςυνεχίηει να υπάρχει. Όλα αυτά όμωσ είναι μθ μετριςιμα μεγζκθ μπροςτά ςτθν φανταχτερι υλικι παραγωγι των ανδρϊν.   
Αν μελετιςουμε τθν ιςτορία, οι γυναίκεσ είναι πλάςματα που δεν ζχουν ιςτορία και δεν γράφουν ιςτορία. Όλεσ οι αποφάςεισ 
είναι υπόκεςθ ανδρικι. Και όςεσ μπικαν μαηί με τουσ άνδρεσ ςτο πάνκεον των θρϊων, προςπάκθςαν να τουσ αποδϊςουν 
ανδρικά χαρακτθριςτικά για να γίνουν αποδεκτζσ.  Οι γυναίκεσ κατά κφριο λόγο είναι ςιωπθλζσ.  
Ζτςι όμωσ αποκτοφν ζνα μοναδικό δικαίωμα. Να δουν και να μιλιςουν για τον κόςμο διαφορετικά. Με τθν δικι τουσ κζαςθ, 
αυτιν που κάποιοι ονομάηουν γυναικεία, ςυλλαμβάνοντασ τθν πραγματικότθτα και μετουςιϊνοντάσ τθν  με διαφορετικό, πιο 
ανκρϊπινο τρόπο. Ο λόγοσ τουσ ειςβάλλει ςτον χϊρο τθσ λογοτεχνίασ από τθν εποχι του Ελλθνικοφ Ρομαντιςμοφ, πιο φυςικόσ, 
προςιτόσ και εςωτερικόσ, ουςιαςτικά ανιλικοσ και ςυναιςκθματικόσ ςε ςχζςθ με τον ϊριμο λόγο τθσ εξουςίασ και του 
εγωκεντριςμοφ. Ανανεϊνει τθν ποίθςθ μζςω τθσ κακθμερινότθτασ.  
Οι γυναίκεσ αυτζσ που πρωτοςτάτθςαν ςτθν ποίθςθ και τθ λογοτεχνία του νεοςφςτατου τότε ελλθνικοφ κράτουσ, απζδειξαν 
πωσ δεν ίςχυε θ παγιωμζνθ  για πολλά χρόνια άποψθ πωσ οι άντρεσ γράφουν για πολζμουσ και οι γυναίκεσ για τοκετοφσ.  
Θ μζτρια ωσ και ελλιπισ μόρφωςθ ιταν αναςταλτικι ςτο να αςχολθκοφν οι γυναίκεσ με τθν λογοτεχνία. Ελάχιςτεσ 
μορφϊνονταν ι δεν μορφϊνονταν επαρκϊσ ϊςτε να μελετοφν ποίθςθ και πεηογραφία. Σο ιςχφον ανδροκρατικό ςφςτθμα 
κρατοφςε τθν ποιθτικι τουσ παραγωγι ςε καταςτολι. Θ γυναίκα δεν πρζπει να αςχολείται θ ίδια με τθν ποίθςθ. Αντικζτωσ  
ςκοπόσ τθσ ηωισ τθσ πρζπει να είναι θ φροντίδα του άνδρα και το να γίνει μοφςα και να εμπνζει τον άνδρα δθμιουργό είχε πει 
ο προοδευτικόσ κατά τα άλλα Εμμανουιλ Ροΐδθσ.  
Θ πεηογραφία άλλωςτε ιταν ςχεδόν απαγορευμζνθ για τισ γυναίκεσ με τθν αιτιολογία ότι τα μυκιςτοριματα διζφκειραν το 
ικοσ των γυναικϊν. Ελάχιςτεσ τόλμθςαν να γράψουν μυκιςτοριματα και ακόμθ λιγότερεσ να τα υπογράψουν. Ζτςι πολλζσ 
ςυγγραφείσ δεν ζγιναν γνωςτζσ αργότερα, κακϊσ θ κριτικι δεν αςχολικθκε με ανυπόγραφα ζργα. Σο γενικότερο ςυμπζραςμα 
από τθν μελζτθ των κειμζνων αλλά και θ μοναδικι λφςθ που προτείνουν όλεσ οι γυναίκεσ τθσ λογοτεχνίασ μασ, είναι θ παιδεία. 
Αυτι αποτελεί το μοναδικό μζςο διαφυγισ και προβολισ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ.  
Από τον 19

ο
 αιϊνα μζχρι ςιμερα οι γυναίκεσ ποιιτριεσ, λόγιεσ και ςυγγραφείσ ζχουν διανφςει πολφ δρόμο και ζχουν 

κατακτιςει αν μθ τι άλλο τθ κζςθ τουσ ςτο πάνκεον των Ελλινων Λογοτεχνϊν. Επιςθμαίνουμε όμωσ πωσ μζχρι ςιμερα ςτισ 
απαρχζσ του 21

ου
 αιϊνα, καμιά Ελλθνίδα δεν ζχει προτακεί ι βραβευκεί με Νόμπελ λογοτεχνίασ, ελάχιςτεσ γυναίκεσ 

διδάςκονται ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ ςτα ςχολεία μασ και υφζρπει ακόμθ μια λανκάνουςα αίςκθςθ πωσ οι γυναίκεσ δεν 
μποροφν να γράψουν ιςάξια με τουσ άνδρεσ. Όμωσ θ προςπάκειζσ τουσ ςυνεχίηονται, θ παρουςία τουσ ςτα λογοτεχνικό 
γίγνεςκαι είναι ςτακερι και ευρζωσ αποδεκτι ιδθ από το 1920 κ.ε. και μζςα από το ζργο τουσ διαφαίνεται όλθ θ εξζλιξι τθσ 
κζςθσ τουσ,  τόςο ςτθν τζχνθ που εκπροςωποφν, όςο και μζςα ςτθν κοινωνία όπου ηουν και αναπτφςςονται.  

 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ 

(ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ) 
Θ ποίθςθ είναι μια μορφι τζχνθσ, ζκφραςθσ των βακφτερων ςυναιςκθμάτων του ανκρϊπου. Θ πρϊτθ απόπειρα του 
ανκρϊπου ςτθν γθ να εκφραςτεί ιταν ποιθτικι. Ακόμθ και οι μεγαλφτεροι αρχαίοι ζλλθνεσ ςυγγραφείσ ιταν ποιθτζσ, 



ξεκινϊντασ από τον Όμθρο και φτάνοντασ ςτουσ αρχαίουσ τραγικοφσ ποιθτζσ Αιςχφλο, οφοκλι και Ευριπίδθ. Ακόμθ και θ 
ςάτιρα ιταν ποιθτικι και εκφράςτθκε από τον Αριςτοφάνθ.  
Μελετϊντασ όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ ποίθςθ, ανακαλφψαμε πωσ θ ποίθςθ είναι για όλουσ. Δεν είναι μόνο το προνόμιο των 
ςπουδαίων ποιθτϊν μασ, αλλά προνόμιο του κάκε ανκρϊπου που κζλει να εκφράςει τισ βακφτερεσ ανθςυχίεσ του. Ζτςι κι 
εμείσ κάναμε τθν δικι μασ προςπάκεια και δθμιουργιςαμε τα δικά μασ ποιιματα. Άλλωςτε όπωσ ζγραψε και ο ποιθτι Γιϊργθσ 
Παυλόπουλοσ ςτο ποίθμά του «Αντικλείδια», «θ ποίθςθ είναι μια πόρτα ανοιχτι…» 
Αφιερωμζνα ςε όλεσ τισ γνωςτζσ και άγνωςτεσ ποιιτριεσ τθσ Ελλάδασ, που ζδραςαν με μετριοπάκεια και ςεμνότθτα, 
αγωνίςτθκαν για τθν παιδεία των γυναικϊν και το δικαίωμά τουσ να αςχολοφνται με τθν ποίθςθ και τθν πεηογραφία 
 

Σκζψεισ 
Ο Άνκρωποσ χαμογελά 

εφχεται ναϋ χει υπομονι  
ςτθ ηωι του. 

Όμωσ θ προςμονι φεφγει  
απ’ το μυαλό. 

Η φανταςία και θ ςκζψθ  
ακολουκοφν τθ ςωτθρία. 
Το πζταγμα των πουλιϊν  

με βυκίηει ςτθ λικθ. 
Αρνοφμαι πωσ θ  αγάπθ 

Είναι ζνα άλλοκι ςτο πζραςμα  
των αιϊνων. 

 
Β. Κάρρα, Χ. Κωνςταντίνου, Γ. Γεωργίου 

 
Ο ζρωτασ του φεγγαριοφ 

Υπόςχομαι να πάρω το καράβι 
να ανοιχτϊ ςτο πζλαγοσ. 

Δϊςε μου ελπίδα να αντζξω τθν πίκρα 
άςπρο φωσ να με φωτίηει,  
το φεγγαράκι από ψθλά 

κακϊσ κα φτάνω ςτο λιμάνι 
και το φωσ του φάρου  

κα με χτυπάει από μακριά. 
Αρνοφμαι για ςζνα να πονάω 

Που ςοφ’ χω χαρίςει τόςα πολλά. 
Γ. Φράγκοσ, Σ. Λάμπρου, Αν. Τςίροσ 

 
Λόγια Καρδιάσ 

Ανοίγω μια πόρτα 
αναηθτϊντασ τθν ομορφιά. 

Χαμζνοσ κόποσ.  
Ζρχονται δάκρυα ςτα μάτια μου. 

Το καλοκαίρι ζφυγε νωρίσ 
και ο χειμϊνασ ζφερε  

κφμα απογοιτευςθσ ςτθν καρδιά μου. 
Μια υπόςχεςθ ςου δίνω. 

Στο παρακφρι ςου να φζρω  
ζνα χρυςό τριαντάφυλλο. 
Παρακαλϊ να ςε αγγίξω 

και κυμϊνω που δεν μπορϊ. 
Α. Γιονοφηι, Φ. Τανοφτςθ, Ευκυμία Μίαρθ 

 
Αγάπη 

Κακϊσ κοιτϊ το κφμα 
να αγκαλιάηει το ακρογιάλι, 

φευγαλζο ςυναίςκθμα 
αγγίηει τθν καρδιά μου 

και τθν ντφνει με τα χρϊματα  
του καλοκαιριοφ. 

Πόςθ ομορφιά πλθμμυρίηει  
το είναι μου… 

ςαν τριαντάφυλλο που ανκίηει. 



Σπ. Τηίγκου 
Αφιερωμζνα ςε όλεσ τισ γνωςτζσ και άγνωςτεσ ποιιτριεσ τθσ Ελλάδασ, που ζδραςαν με μετριοπάκεια και ςεμνότθτα, 
αγωνίςτθκαν για τθν παιδεία των γυναικϊν και το δικαίωμά τουσ να αςχολοφνται με τθν ποίθςθ και τθν πεηογραφία 

 
 


