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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Οι γυναίκες και η Επανάσταση του 1821

Το κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού γραμμένου από την Σταυροπούλου Ερασμία

στο πλαίσιο Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος

2021)  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  με  θέμα  «Οι  γυναίκες  στην

επανάσταση του 1821 μέσα από τη λογοτεχνία».

Για την Επανάσταση του 1821 γράφτηκαν όλα αυτά τα χρόνια πολλά βιβλία και η

εφετινή  επέτειος  των  διακοσίων  χρόνων  από  την  έναρξή  της  προσέφερε  επιπλέον  ένα

μεγάλο  αριθμό  μελετών.  Είναι  γνωστό  ότι  στη  διάρκεια  των  τετρακοσίων  χρόνων  της

σκλαβιάς έγιναν πολλά τοπικά κινήματα με στόχο την απελευθέρωση ελληνικών περιοχών

από  τον  οθωμανικό  ζυγό.  Στην  επιτυχία  της  Επανάστασης  του  1821  συνέβαλαν  πολλοί

παράγοντες,  όπως η  εξάπλωση  των ιδεών της  Γαλλικής  Επανάστασης,  η  οργάνωση  της

Φιλικής  Εταιρείας,  το  επαναστατικό  κήρυγμα  της  οποίας  είχε  ευρεία  διάδοση  και  το

γεγονός ότι επαναστάτησε συγχρόνως σχεδόν ολόκληρος ο Ελληνισμός που ήταν υπό την

Οθωμανική κυριαρχία. 

Ωστόσο,  στα  εννέα  χρόνια  περίπου  που  διάρκεσε  ο  πόλεμος,  το  θέατρο  του

πολέμου σταδιακά περιορίστηκε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα νησιά του Αιγαίου.

Το  νέο  ελληνικό  κράτος,  που  ιδρύθηκε  το  1827  (επικυρώθηκε  με  το  Πρωτόκολλο  του

Λονδίνου το 1830), με πρώτο κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια, έφτανε προς βορρά μόνο

ως  τον  Αχελώο  και  Σπερχειό  ποταμό  και  περιλάμβανε  τα  νησιά  του  Σαρωνικού,  τις

Κυκλάδες,  την  Εύβοια  και  τις  Σποράδες.  Ο  ελληνικός  πληθυσμός  την  περίοδο που  μας

ενδιαφέρει, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, κατοικούσε κυρίως στα όρια

της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  που  εκτεινόταν  στα  Βαλκάνια,  τη  δυτική  Ασία  και  τη

βόρεια Αφρική. Ελληνικός ήταν βέβαια και ο πληθυσμός στα Επτάνησα. […] Ακμαίες, όμως,

ήταν τότε και οι ελληνικές κοινότητες απλωμένες σε πολλές χώρες. Στην πλειονότητά τους

οι Έλληνες κατοικούσαν σε χωριά ή μικρές επαρχιακές πόλεις, κάποτε σε πολύ δύσκολες

συνθήκες  φτώχειας  και  καταπίεσης.  Καλύτερη  ήταν  η  κατάσταση  στους  τόπους  που

ανθούσε  το  εμπόριο,  καθώς  και  στα  νησιά,  που  σταδιακά  απέκτησαν  πλούτο  και

ευημερούσαν.  Οι  μελέτες  για  τον  ελληνισμό  αυτής  της  περιόδου  μάς  επιτρέπουν  να

σχηματίσουμε  μια  καθαρή  εικόνα  της  κοινωνικής  ζωής,  των  οικονομικών  σχέσεων,  της



παιδείας, της εργασίας των Ελλήνων στο πλαίσιο της τουρκικής διακυβέρνησης ή της ξένης

διοίκησης στα Επτάνησα. Ωστόσο, για τη ζωή των γυναικών ειδικότερα δεν έχουμε ακόμη

αρκετά  στοιχεία,  αν  και  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  αυξηθεί  το  σχετικό  ερευνητικό

ενδιαφέρον. Ελάχιστες μαρτυρίες γραμμένες από τις ίδιες έχουν διασωθεί. Όχι μόνο επειδή

οι γυναίκες δεν μιλούσαν δημόσια, αλλά επειδή, ακόμη κι αν διαμαρτύρονταν ή έγραφαν

για τα βάσανά τους, δεν ακούγονταν και δεν διαβάζονταν. Ούτε η οικογένειά τους, ούτε

πολύ περισσότερο η κοινωνία ή η πολιτεία ενδιαφερόταν για τη δική τους άποψη.

Οι  περιηγητές  πάντως  αναφέρονται  επανειλημμένα  στο  ωραίο  και  πολυτελές

ντύσιμο των γυναικών, στον στολισμό και στα κοσμήματά τους. Σε αυτό τον στολισμό όμως

θα  πρέπει  να  δούμε  όχι  μόνο  τη  διάθεση  επίδειξης,  αλλά,  κυρίως,  τη  δυνατότητα  να

μεταφέρουν εύκολα την κινητή περιουσία τους σε περίπτωση φυγής από το σπίτι και να

χρησιμοποιήσουν  τα  κοσμήματά  τους,  για  να  πληρώσουν  ένα  ναύλο,  τρόφιμα  ή  μια

υπηρεσία. […]

Α3. Οι  πληροφορίες  του  κειμένου  δίνουν  μια  εικόνα  της  Ελλάδας  του  19ου  αιώνα  σε

συνθήκες  δουλείας  και  επανάστασης.  Σε  μια  εισήγησή  σου,  σε  200-250  λέξεις,  στους

συμμαθητές  σου,  να  μιλήσεις  για  τη  θέση  της  γυναίκας  στην  κοινωνία  της  σύγχρονης

Ελλάδας. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ (1947- )

Θα υπογράφω Λουί

Το μυθιστόρημα  «Θα υπογράφω Λουί»  (έκδοση 1993) πραγματεύεται τον αιώνιο ρομαντισμό του

έρωτα και της Επανάστασης, βασισμένο στη ζωή του Aνδρέα Pηγόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε έξω

από την Πάτρα στο καράβι που διέσωζε τους δικούς του την ημέρα που ξέσπασε η Επανάσταση του

1821. Το κείμενο έχει τη μορφή γραμμάτων προς τη γυναίκα που υπήρξε η κρυφή του αγαπημένη.

[…] Η θυγατέρα τους, αδερφή του πατέρα μου, αναχώρησε με ένα προικοσύμφωνο, που

διαβεβαίωνε ότι η νύφη συνοδευόταν από ένα μεγάλο σταφιδάμπελο, κινητά, ρούχα και

χίλια  γρόσια.  Προφανώς όχι  για  ένα θαλασσινό  ταξίδι,  μα για  να συνεχίσει  το  χερσαίο

ταξίδι της ζωής της παντρεμένη με τον επιλεγμένο γαμπρό, γόνον μια ένδοξης, κι εξίσου

παλιάς οικογένειας. Είχε δώσει έναν ηγέτη στα Ορλωφικά, ο οποίος είχε απαθανατισθεί σε



κείμενο του δέκατου όγδοου αιώνα […]. Και από τούτη την οικογένεια αρκετοί είχανε μπει

στη Φιλική1. Ένας έδωσε τρεις χιλιάδες γρόσια2 τις παραμονές της Επανάστασης. 

Η  γιαγιά  μου πέθανε  αργότερα σε  μιαν  έξαρση  της ελονοσίας.  Ο παππούς δεν

αμέλησε να την ακολουθήσει με μικρή καθυστέρηση, γεγονός που δεν του επέτρεψε να της

πάει την είδηση για τον ξεσηκωμό και την ταυτόχρονη είδηση για τη γέννηση του εγγονού

της. Ο πατέρας μου κράτησε τα οικογενειακά κτήματα και το εμπόριο, μετατρέποντας το

μεγαλύτερο μέρος του σε εμπόριο δερμάτων. Έστελνε στο Λιβόρνο και την Τεργέστη. Αλλά

κατά  τη  διάρκεια  του  Αγώνα3 έγινε  έφορος  του  Αχαϊκού  Διευθυντηρίου,  που  για  ένα

διάστημα είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου με δικές του σημαίες, σφραγίδες και

εμβλήματα. Από τα χέρια του πέρασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Αργότερα χαιρόταν ότι είχε

διασώσει την καταγραφή τους. Είχα λιγάκι μεγαλώσει και τον θυμάμαι να μου έδειχνε το

κατάστιχο. Το άνοιγε και μου διάβαζε τα δάνεια και τις χρηματοδοτήσεις του Αγώνα. Ο

νους μου πήγαινε σε ιερείς και ψαλμωδίες. Ακούγοντας την μονότονη απαρίθμηση έβλεπα

το χέρι του να μαρμαρώνει πάνω στο βαρύ βιβλίο, και μόνο σαν γυρνούσε τη σελίδα να

ματαγίνεται4 το άσπρο χέρι ενός ανθρώπου της καταγραφής. […]

Εκ των υστέρων δεν μπορώ να πω αν η μικρή τελετή είχε άλλη σημασία, παρεκτός

τη μύηση του γιου από τον πατέρα στην υπόθεση της πατρίδας. Οι λέξεις του κατάστιχου

επικύρωναν τον προορισμό, που μου είχε -καθώς πίστευα- επιβληθεί με τη σαφήνεια που

έχουν στα παραμύθια τα φυσικά φαινόμενα, την ώρα που γεννιέται ένα τραγικός βασιλιάς.

[…]

Β3.  Να  επιλέξεις  ένα  από  τα  δύο  ακόλουθα  θέματα.  Να  καταγράψεις  τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Να ερμηνεύσεις  με βάση στοιχεία που δίνει  το λογοτεχνικό κείμενο  τη διάθεση που

δείχνει ο ήρωας του κειμένου για την Επανάσταση. Πιστεύεις ότι είναι δικαιολογημένο να

δείχνει ενδιαφέρον ένα μικρό παιδί για έναν ένοπλο αγώνα; 

ή

2.  Να φανταστείς  ότι  είσαι  ο  ήρωας του κειμένου  και  γράφεις  στο ημερολόγιό σου τις

σκέψεις  σου  και  τα  συναισθήματά  σου  για  τη  διεξαγωγή  της  Επανάστασης,  μετά  τη

συζήτηση με τον πατέρα σου σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις του Αγώνα.

1 Φιλική Εταιρεία: μυστική οργάνωση για την προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.

2 Νόμισμα της εποχής

3 Αγώνας: Ελληνική Επανάσταση.

4 Ματαγίνεται: ξαναγίνεται.
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