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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

 

1821, μια ανδρική υπόθεση;  

Το ακόλουθο συντομευμένο άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» 

στις 23.03.2021.  

 

Ποια ήταν η συμμετοχή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση; Γιατί σήμερα θυμόμαστε 

μόνο την Μπουμπουλίνα και, δευτερευόντως, τη Μαντώ Μαυρογένους; Υπήρξαν προσπάθειες 

ανατροπής της ανδροκεντρικής αφήγησης της ιστορίας του ’21; 

Ας ξεκινήσουμε από μια γενική διαπίστωση. Στην ιστορική αφήγηση, όχι μόνο στην Ελλάδα 

αλλά και διεθνώς, σπανίζουν οι γυναικείες μορφές και μάλιστα οι επώνυμες, εκείνες που θα 

ονομάζαμε «ηρωίδες» σε αναλογία προς τους «ήρωες». Οι γυναίκες ανήκουν στους σιωπηλούς 

δράστες της Ιστορίας, των οποίων η φωνή δεν καταγράφεται και η δράση είναι σχεδόν αόρατη. Η 

Ιστορία θεωρείται έργο «μεγάλων ανδρών», οι οποίοι εκ των πραγμάτων, ως αποτέλεσμα της 

κατανομής των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, ηγούνται των πολεμικών ανδραγαθημάτων και των 

πολιτικών πράξεων. 

Η Ελληνική Επανάσταση δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγες είναι οι επώνυμες γυναίκες ηρωίδες 

και, όχι τυχαία, είναι οι ένοπλες γυναίκες, εφάμιλλες με τους άνδρες αγωνιστές, όπως η 

Μπουμπουλίνα, η Ασήμω Λιδωρίκη και η Δέσπω Τζαβέλλα. Αντίθετα, πολλές είναι οι ανώνυμες 

γυναίκες-θύματα όπως οι Χιώτισσες «σφαγείσαι, καείσαι, αιχμαλωτισθείσαι και πωληθείσαι ως 

δούλαι» το 1822. Ανώνυμες είναι και οι Σουλιώτισσες, οι γυναίκες που επιλέγουν οικειοθελώς και 

με αξιοπρέπεια τον θάνατο, που θυσιάζονται από αγάπη προς την πατρίδα. […] Ο γυναικείος 

ηρωισμός επομένως προσλαμβάνει κυρίως τα χαρακτηριστικά της θυσίας και προσιδιάζει με την 

κυρίαρχη αντίληψη για τον παθητικό «ρόλο» της γυναίκας. 

Εάν οι Σουλιώτισσες συγκροτούν ένα είδος πληθυντικού θηλυκού ήρωα, η γυναικεία μορφή 

που συμπυκνώνει, σε ατομικό επίπεδο, όλα τα χαρακτηριστικά της εθνικής ηρωίδας και η μόνη που 

κατέκτησε μια θέση στο εθνικό πάνθεον ισότιμη με τους άνδρες είναι αναμφίβολα η Λασκαρίνα 

Μπουμπουλίνα. Ήταν η μόνη γυναίκα που απεικονίστηκε στην επετειακή σειρά γραμματοσήμων για 

την εκατονταετηρίδα της Επανάστασης το 1930 ενώ και σήμερα, στα 200 χρόνια από το 1821, η δική 

της μορφή κυριαρχεί στις ποικίλες αναπαραστάσεις. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση για τις κυρίαρχες 



προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, η Μπουμπουλίνα βρέθηκε στην πρώτη τριάδα 

(ΚΕΦΙΜ, 2020). Η φήμη της χτίστηκε μέσα στην Επανάσταση, λόγω της ηγετικής συμμετοχής της σε 

πολεμικές συγκρούσεις, όπως η πρώτη πολιορκία του Ναυπλίου στην οποία συμμετείχε με το μπρίκι 

της «Αγαμέμνων», η πολιορκία της Μονεμβασιάς και η άλωση της Τριπολιτσάς. Άλλοι τη συνέκριναν 

με γυναίκες πολεμάρχους όπως οι Αμαζόνες, οι Σπαρτιάτισσες και η Ζαν ντ’ Αρκ, αποδίδοντάς της 

αρρενωπή συμπεριφορά, ηρωισμό και αποφασιστικότητα, ενώ άλλοι τη θεώρησαν άπληστη, 

σκληρή και υστερόβουλη. Η φιλελληνική εικονογραφία του Αγώνα την απεικόνισε νεαρή και 

όμορφη με δυτικά ρούχα ή ένοπλη και μεγαλόσωμη, με ανατολίτικη ενδυμασία. Όπως και άλλα 

πρόσωπα και θέματα της Επανάστασης, η Μπουμπουλίνα ενέπνευσε τη γαλλική μόδα και 

απεικονίστηκε σε είδη καθημερινής χρήσης μέσα στη δεκαετία του 1820.  

 

Α3. Στο άρθρο της η Χριστίνα Κουλούρη υποστηρίζει ότι στην επανάσταση του 1821 «ο γυναικείος 

ηρωισμός προσλαμβάνει κυρίως τα χαρακτηριστικά της θυσίας και προσιδιάζει με την κυρίαρχη 

αντίληψη για τον παθητικό “ρόλο” της γυναίκας». Να συγκρίνεις τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας 

στην επανάσταση του 1821 με τη θέση και τον ρόλο της στη σημερινή Ελλάδα σε ένα άρθρο (200-

250 λέξεων) που θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σου. Μπορείς να 

αξιοποιήσεις πληροφορίες από το κείμενο.  
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο  

 

[Της Δέσπως] 

Το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι αναφέρεται στην ηρωική Σουλιώτισσα Δέσπω, τη γυναίκα του Γεωργάκη 

Μπότση, και σε ένα ιστορικό περιστατικό του 1803.  

 

Αχός1 βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.  

Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;2 

Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι,  

ηΔέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια.  

Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο.  

«Γιώργαινα, ρίξε τ’ άρματα, δεν είν’ εδώ το Σούλι.  

Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων.  

                                                           
1
 αχός = ήχος 

2
χαροκόπι = γλέντι  



-Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψεν η Κιάφα,  

ηΔέσπω αφέντες Λιάπηδες3 δεν έκανε, δεν κάνει».  

Δαυλί στο χέρι νάρπαξε, κόρες και νύφες κράζει:  

«Σκλάβες Τουρκών μη ζήσομε, παιδιά μ’, μαζί μου ελάτε».  

Και τα φυσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γενήκαν.  

 

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

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1.Για ποιους λόγους θυσιάζεται η Δέσπω μαζί με τις κόρες, τις νύφες και τα εγγόνια της; Συμφωνείς 

ή διαφωνείς με την επιλογή της; 

ή 

2. Να μεταφέρεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Δέσπως στο ημερολόγιό της, υιοθετώντας τη 

δική της οπτική γωνία και μετατρέποντας τον ποιητικό λόγο σε πεζό. 
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3
Λιάπηδες = μωαμεθανοί αλβανικής καταγωγής.  


