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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Οι γυναίκες στην επανάσταση μέσα από τη λογοτεχνία 

Το κείμενο αποτελεί μέρος του επιμορφωτικού υλικού που εκπονήθηκε για το Πρόγραμμα 

Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με θέμα «Οι γυναίκες στην επανάσταση μέσα από τη 

λογοτεχνία», 2021. 

 

Οι Σουλιώτισσες 

Ο σκληρός αγώνας των Σουλιωτών εναντίον του Αλή πασά των Ιωαννίνων ως το 1803, που 

ηττήθηκαν και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα Επτάνησα, είναι γεμάτος με 

παραδείγματα μεγάλου ηρωισμού. Την ίδια αγωνιστικότητα έδειξαν άλλωστε και στην 

ελληνική Επανάσταση, στην οποία διακρίθηκαν ιδιαίτερα ο Μάρκος Μπότσαρης και ο 

Κίτσος Τζαβέλλας. Εξίσου εντυπωσιακή όμως υπήρξε η ανδρεία των Σουλιωτισσών. Τα 

ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στην αγωνιστικότητα και στις θυσίες τους (όπως ο 

χορός του Ζαλόγγου) ήταν τόσο εντυπωσιακά, που αμέσως περιβλήθηκαν με την αίγλη του  

μύθου, έγιναν δηλαδή ιστορίες αξιοθαύμαστες έξω από τα όρια και τις δυνατότητες των 

απλών ανθρώπων. Έχοντας ζήσει σε δύσκολες συνθήκες στα δύσβατα ορεινά μέρη του 

Σουλίου, σε συνεχή αγώνα με τον Αλή πασά, αντιμετωπίζοντας συνεχώς το θάνατο μελών 

της οικογένειάς τους και τη δική τους αιχμαλωσία, ανέπτυξαν, όπως δείχνουν τα δημοτικά 

τραγούδια, ένα χαρακτήρα δυναμικό και αποφασιστικό με κύριο στοιχείο την υπεράσπιση 

της ελευθερίας τους ακόμη και με τη θυσία της ζωής τους.  

Από τα γνωστότερα τραγούδια είναι «Της Δέσπως», που αφορμάται από ιστορικό 

γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβρη του 1803 Αρβανίτες, προσπαθώντας να 

εξολοθρεύσουν τους τελευταίους Σουλιώτες, έφτασαν στη Ρηνιάσα, παραλιακό χωριό 

ανάμεσα στην Πάργα και την Πρέβεζα. Εκεί βρήκαν μόνο γυναίκες, επικεφαλής των οποίων 

μπήκε η Δέσπω, σύζυγος του Σουλιώτη οπλαρχηγού Γεωργάκη Μπότση . 

Μια άλλη Σουλιώτισσα ηρωίδα ήταν η Μόσχω Τζαβέλα (1760-1803) γυναίκα του 

Λάμπρου Τζαβέλα και γιαγιά του Κίτσου Τζαβέλα, που αγωνίστηκε στην Επανάσταση του 

1821. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά των Τουρκαλβανών. Το 1792 σε μια επίθεση του 

Μουχτάρ, γιου του Αλή πασά, στο Σούλι διακρίθηκε καλώντας τις γυναίκες να λάβουν 

μέρος στη μάχη. Αυτό το πολεμικό επεισόδιο απαθανατίστηκε στο τραγούδι «Η Μόσχω», 

που εκθειάζει την ανδρεία της με τον τρόμο που προκαλεί στους εχθρούς. […] 



Ένα ακόμη δημοτικό τραγούδι, «Της Λένως του Μπότσαρη», περιγράφει την 

αντίσταση στους Αλβανούς του Αλή πασά και τον ηρωικό θάνατο το 1804 της νεαρής Λένως 

Μπότσαρη, κόρης του Νότη και ανιψιάς του Κίτσου Μπότσαρη, που έπεσε στον Αχελώο και 

πνίγηκε για να σωθεί από τους διώκτες της. […] 

Ένα σημαντικό στοιχείο για το αξιακό σύστημα όχι μόνο των κλεφτών αλλά 

γενικότερα του ελληνικού λαού την περίοδο της Επανάστασης είναι ότι, όχι μόνο στα 

τραγούδια που είδαμε αλλά συνολικά στα κλέφτικα, αποτυπώνεται η καθολική επιλογή του 

θανάτου απέναντι σε μια ζωή σκλαβιάς. Αυτός ο πόθος εκφραζόταν βέβαια όχι μόνο από 

τις γυναίκες στα τραγούδια που είδαμε αλλά και από τους άντρες. […] 

 

Α3. Στο  κείμενο διαπιστώνεται η αγωνιστικότητα των γυναικών στον αγώνα για την 

ελευθερία πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σε μια ομιλία σου στους 

συμμαθητές σου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), να 

εξηγήσεις για ποιους λόγους αξίζει να μνημονεύονται οι αγώνες των προγόνων μας για την 

ελευθερία και για ποιες ιδέες αξίζει σήμερα να αγωνίζονται οι νέοι. (200-250 λέξεις) 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Η Μόσχω 

Η Μόσχω Τζαβέλα το 1792 σε μια επίθεση του Μουχτάρ, γιου του Αλή πασά, στο Σούλι  διακρίθηκε 

καλώντας τις γυναίκες να λάβουν μέρος στη μάχη. 

 

Εδώ ‘ν’ το Σούλι το κακό, εδώ ’ν’ το Κακοσούλι,  

που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες δίχως άνδρες,  

που πολεμάει η Τζαβέλαινα σαν τ’ άξιο παλικάρι.  

Η κυρά Μόσχω φώναξε ’πό πάνω ’πό την Κιάφα·  

«Πού ’στε παιδιά Σουλιώτικα και σεις οι Τζαβελάται;  

Μαζί μου όλοι τρέξετε και άντρες και γυναίκες,  

τους Τούρκους κατακόψετε, σπόρο να μην αφήστε, [...]  

Να λεν στο Σούλ’ τους σκότωσαν Σουλιώτισσες γυναίκες.»  

Η Μόσχω τότε ώρμησε με το σπαθί στο χέρι.  

Τώρα να γδείτε1 πόλεμο, γυναικικά τουφέκια.  

 
1 Να δείτε. 



Σαν τους λαγούς εφεύγανε και πίσω δεν κοιτάζουν,  

πετάξαν τα τουφέκια τους, μόνο για να γλυτώσουν2.  

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Στο δημοτικό τραγούδι η Μόσχω αναδεικνύεται ως μια γενναία ηρωίδα στον αγώνα για 

την ελευθερία. Να εντοπίσεις δύο σημεία του κειμένου όπου τονίζεται αυτή η γενναιότητα. 

Ποιες σκέψεις κάνεις διαβάζοντας το δημοτικό αυτό τραγούδι για τη γυναίκα που πολεμά 

για την ελευθερία; 

ή 

2. Να φανταστείς πως είσαι ένας περιηγητής και παρακολουθείς τον αγώνα των γυναικών 

για την ελευθερία. Γράψε μια επιστολή σε έναν φίλο σου σχετικά με αυτά που είδες.  
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2 Θανάσης Γαλανάκης/Μάνος Κουμής ανθολόγηση, Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! Ο Αγώνας του 
Εικοσιένα στην Ελληνική και Ξένη ποίηση, εκδ. Τράπεζα Πειραιώς / Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος, Αθήνα 
2021, σ. 39. 


