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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2022 
Virginia Woolf, Ένα δικό της δωμάτιο 
«Αν ζήσουμε άλλον έναν αιώνα -μιλάω για τη συλλογική ζωή, που είναι η αληθινή ζωή, και 
όχι για τις μικρές ζωές που ζούμε ατομικά- και έχουμε πεντακόσιες λίρες τον χρόνο και ένα 
δωμάτιο δικό μας η καθεμιά αν συνηθίσουμε να έχουμε την ελευθερία και το θάρρος να 
γράφουμε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε ,αν δραπετεύουμε λίγο από το κοινόχρηστο 
καθιστικό και βλέπουμε τους ανθρώπους όχι πάντα στο πλαίσιο της σχέσης του ενός με 
τον άλλον, αλλά σε σχέση με την πραγματικότητα καθώς και τον ουρανό και τα δέντρα ή 
οτιδήποτε όπως είναι στην πραγματικότητα, αν αντιμετωπίσουμε το γεγονός, γιατί είναι 
γεγονός, ότι δεν υπάρχει μπράτσο να πιαστούμε, αλλά ότι προχωράμε μόνες και ότι η 
σχέση μας είναι με τον κόσμο της πραγματικότητας κι όχι με τον κόσμο των ανδρών και 
των γυναικών, τότε θα υπάρξει η ευκαιρία και η νεκρή ποιήτρια που ήταν η αδελφή του 
Σαίξπηρ θα ανακτήσει το σώμα που τόσες φορές θυσίασε.» 
Ένα βιβλίο-ορόσημο για τη γυναικεία χειραφέτηση, ένα επαναστατικό κείμενο από την 
εμβληματική βρετανίδα συγγραφέα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου 
των Εκδόσεων Μεταίχμιο) 
Μαθητές: Γιάννης Εντσεάνου-Γιάννης Ελαιοτριβάρης,τμήμα Β1  
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Η πολυτάραχη ζωή  και το τραγικό τέλος της Πηνελόπης Δέλτα (Πηγή 
in.gr 10.21) 
Στις 27 Απριλίου 1941, ημέρα που τα γερμανικά στρατεύματα 
καταλαμβάνουν την Αθήνα, η Πηνελόπη Δέλτα αυτοκτονεί παίρνοντας 
δηλητήριο, γράφοντας σε ιδιόχειρο σημείωμα (“Παιδιά μου, ούτε 
παπά, ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλλά μόνο 
αφού βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα σας. Τον 
φιλώ σφιχτά. Π.Σ. Δέλτα») και αφήνοντας την τελευταία της πνοή την 
2 Μαΐου 1941. Στον τάφο της, στον κήπο του σπιτιού της, χαράχθηκε η 
λέξη ΣIΩΠH.  
Σήμερα στο εντυπωσιακό σπίτι στην Κηφισιά στεγάζονται τα αρχεία 
του Μουσείου Μπενάκη, ενώ ο τάφος της είναι μη επισκέψιμος σε 
ένα εκκλησάκι που ανήκει στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά. 
 
Μαθήτρια:Αγγελική Βλάχου,τμήμα Β1  
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ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 
 

 
Η ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ, παρά το ξενικό της επώνυμο, ήταν ακραιφνής 
Ελληνίδα, καταγόμενη από το γένος Σιγανού και από το "ξακουσμένο 
νησί της Κρήτης", όπως με υπερηφάνεια δήλωνε η ίδια στο Διεθνές 
Συνέδριο του Παρισιού το έτος 1889. Έγινε, όμως, γνωστή με το 
επώνυμο του γαλλοαγγλικής καταγωγής συζύγου της Ιωάννη 
Παρρέν, όπως ήταν τότε ο νόμος και το έθιμο.Η πρώτη επιτυχημένη 
γυναίκα δημοσιογράφος και εκδότρια της Εφημερίδος των Κυριών 
(1887-1917), η Καλλιρρόη Παρρέν έζησε σε μια εποχή σημαντικών 
κοινωνικών ζυμώσεων. Η ίδια υπήρξε υπεύθυνη για τις πρώτες 
κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές τις σχετικές με τη θέση της γυναίκας 
στον εκπαιδευτικό, εργασιακό και οικογενειακό χώρο. Ήταν η 
γυναίκα που έθεσε επί τάπητος το "γυναικείο ζήτημα" και ανάγκασε 
την ελληνική κοινωνία να το αναγνωρίσει και να το κουβεντιάσει. 
Οραματίστηκε να αφυπνίσει την Ελληνίδα και να την στρατολογήσει 
στην εθνική αναγέννηση της Ελλάδας ένα έργο ζωής, το οποίο βρήκε 
και λογοτεχνική έκφραση μέσα σε έξι μυθιστορήματα, τρία θεατρικά 
έργα, ιστορικές μελέτες και διηγήματα έργα τα οποία αναλύονται 
στην μελέτη αυτή.             Μαθήτρια:Χριστοδουλή Σταματία,Β3 
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Μαθήτρια : Δήμητρα Τσιάμαλου 

Αγγελική Παναγιωτάτου  
Σε μια εποχή που “η μόνη Επιστήμη για τις γυναίκες είναι η μαγειρική”,  
Εγραψε για την υποστήριξη που είχε από τον πατέρα της : « Είπαμε πως 
ο πατέρας μου ήτο προύχοντας. Πολυταξειδεμένος έμπορος, εγνώρισε 
τον κόσμο, μελέτησε πλατειά τους ανθρώπους κι’ απέκτησε τέτοια πείρα 
ώστε μπόρεσε να ευρύνη τον πνευματικό του ορίζοντα, να σταθή πάνω 
από προλήψεις, να γίνη προοδευτικός. Για τον λόγο αυτό δεν εδίστασε 
να επιτρέψη στα κορίτσια του να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο» . 

Στα 4 χρόνια των σπουδών της η Αγγελική Παναγιωτάτου (1893-1897) 
αντιμετώπισε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και έντονες αντιδράσεις 
που έφθασαν στο σημείο η παρουσία της στα Αμφιθέατρα να 
συνοδεύεται από ποδοκροτήματα , κοροϊδίες και θορυβώδη ρυθμικά 
επιφωνήματα « Στην κουζίνα!...Στην κουζίνα!» όπως αναφέρει στη 
Διάπλαση των Παίδων ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. 
 Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου μάλιστα, φοιτητής και ο ίδιος τότε , 
έγραψε  σχετικά με τις συνθήκες φοίτησης των πρώτων φοιτητριών της 
Ιατρικής Σχολής: 
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 Οι Ελληνίδες φοιτήτριες     

 Η Παναγιωτάτου Αγγελική ήταν απ’ τις λίγες Ελληνίδες που κατάφεραν να σπουδάσουν. Το 1884 η Σεβαστή 
Καλλισπέρα προσπάθησε να γραφτεί στη Φιλοσοφική Σχολή, έγραψε άριστα στις εξετάσεις, αλλά το υπουργείο Παιδείας 

αρνήθηκε να τις επικυρώσει. Τελικά, αναγκάστηκε να φύγει για τη Γαλλία και να σπουδάσει στη Σορβόννη. 

 Η Ιωάννα Στεφανοπούλου ήταν η πρώτη φοιτήτρια που γράφτηκε στο πανεπιστήμιο το  

 1890, προκαλώντας τον πρύτανη να διαμαρτυρηθεί επειδή «αναμειγνύονταν τα φύλα». 

 Εκτός από τους άντρες και τα προσβλητικά τους σχόλια, οι φοιτήτριες είχαν να αντιμετωπίσουν τις «καλοπροαίρετες» συμβουλές 
γυναικείων περιοδικών, όπως η «Εφημερίδα των Κυριών». Συνιστούσε στις φοιτήτριες να αποφύγουν κάθε είδους κινητοποίηση ή 

διαμαρτυρία, γιατί δεν ήταν πρέπον μια κοπέλα να τρέχει στους δρόμους με λυτά μαλλιά ή βρεγμένα ρούχα, σε περίπτωση που 
τους κατέβρεχε η αστυνομία, ούτε βέβαια να βρίσκεται σε χώρους που μπορούσαν να ακουστούν «αντρικές βρισιές»…. 

 Μαθητές:Mαυρομμάτης Τάσος και Μπεκιάρης Αντώνης,Β2 

 

«Με την δεσποινίδα Παναγιωτάτου ήμουν συμφοιτητής. Ενθυμούμαι ότι προς αποφυγήν ταραχών έμπαινεν εις το μάθημα 
ταυτοχρόνως με τον καθηγητήν. Αλλά οι φοιτηταί ήτο αδύνατον να κρατηθούν και το δαιμόνιον της ελληνικής 
βαρβαρότητος προκαλούσε πάντοτε μίαν στιγμιαίαν συμφωνίαν μπαστουνοκρουσίας. Η κόρη αυτή εν τούτοις είχε την 
ανδρείαν να σπουδάση ποδοκροτουμένη επί τέσσερα χρόνια.»…Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών ωστόσο, ο 
Αντώνιος Χριστομάνος δήλωνε το 1897: « Ἡ χειραφέτησις τῶν γυναικῶν ἐγένετο ἢδη συρμός καί θά ἦτο μάταιος 
ἀναχρονισμός νά πολεμῆται πάρ΄ἡμῖν. Ὠφείλομεν νά ἀνεχώμεθα αὐτάς καί νά μήν παρακωλύωμεν τήν ἐπιστημονικήν 
ἀνάπτυξίν τοῦ γυναικείου φύλου, ἀλλά καί νά μήν ἐνισχύωμεν αὐτάς δι΄ ὑπερβολικῆς ἐνθαρρύνσεως.» 



                                                                                                                                        ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (1862-1965) 
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«Ήταν κόρη του Λάσκαρη Λασκαρίδη (1820- 1899) και της Αικατερίνης 
Χρηστομάνου, (1842 - 1916) πρωτοπόρου παιδαγωγού, μεγάλωσε μαζί με τις δυο 
ακόμα αδερφές της Ειρήνη (1882-1958) και Μελπομένη σε οικογενειακό 
περιβάλλον που ενθάρρυνε τις καλλιτεχνικές της κλίσεις. Μετά από ιδιωτικά 
μαθήματα ζωγραφικής στην Αθήνα, φοίτησε στο Παρίσι, στην Académie Julian, με 
δασκάλους τους B. Constant και J. P. Laurens. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, 
κατατάχθηκε στο Σχολείο Καλών Τεχνών της Αθήνας, μετά από δική της δυναμική 
παρέμβαση προς τον βασιλιά Γεώργιο τον Α΄, υπέρ της εισδοχής γυναικών στο 
Σχολείο Καλών Τεχνών και διακρίθηκε για τον αγώνα της υπέρ των δικαιωμάτων 
των γυναικών στο Σχολείο Καλών Τεχνών. Εκεί υπήρξε μαθήτρια, μεταξύ άλλων, 
των Νικηφόρου Λύτρα και Γεώργιου Ιακωβίδη. Ακολούθως, έφυγε στη Γερμανία, 
όπου φοίτησε σε διάφορες σχολές ζωγραφικής ,αλλά και στη Γαλλία. Μαθήτευσε  
αργότερα κοντά στους καλλιτέχνες Οδ.Φωκά και Γ.Ροιλό. Χαρακτηριστικά του 
έργου της αποτελούν επίσης το υποκειμενικό στοιχείο και μια ρομαντική διάθεση. 
Το έργο της Λασκαρίδου, αρκετά εκτεταμένο, ποσοτικά και θεματολογικά, είναι 
τοπιογραφικό στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ περιλαμβάνει και συνθέσεις με 
σκηνές της καθημερινής ζωής, όπου κυριαρχούν οι γυναικείες 

μορφές, προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις.[Μαθήτρια:Γεωργία Τσανάκα ,Β3 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_Julian&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_Julian&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_Julian&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AE_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AE_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85#cite_note-Koimom-3
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Εργο του Παύλου Σάμιου 

«Ερωτας είναι να είστε ανόητοι μαζί»- Πωλ Βαλερύ 

Μαθήτρια:Τσανταρλιώτου 
Δέσποινα,Β3  

; Κοίταξε αγαπημένη 
πώς σε κοιτάζουν                                            

τα λυπημένα χέρια μου.                                    
Κρύωναν μα δεν επαιτούσαν.  

Κρατούσαν 
ένα λουλούδι σιωπηλό 

και παίζαν τρυφερά κι αδέξια 
στους ραγισμένους δρόμους. 

Σα δυο παιδιά ορφανά 
που κλαίγαν μες στο βράδυ 

χωρίς ψωμί 
και κοιμηθήκαν τρέμοντας 

πάνω στο χιόνι… 

Αγαπημένη 
τι προετοιμάζεται για μάς 
μέσα στο βλέμμα των θεών 
πίσω απ' αυτή τη φωταψία; 
Πώς μπορεί ν' ανοιχτεί 
αυτή η θύρα του φωτός 
για μένα που δε γνώρισα 
μήτε τον ίσκιο μιας μαρμαρυγής;       
Στέκω απ' έξω στο ψύχος δειλός 
και κοιτώ τα μεγάλα παράθυρα 
τα φωτισμένα ρόδα 
και τα κρύσταλλα 
κι όλο λέω να κινήσω να φύγω 
προς τη γνώριμη νύχτα 
κι όλο λέω να' ρθώ 
κι όλο στέκω 
έξω απ' τη θύρα σου 
Αποσπάσματα από την Εαρινή Συμφωνία 
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«Δεν είναι 
 τα αγκάθια η προστασία μου, λέει το ρόδο. Είναι το άρωμά μου!» 
(Πωλ Κλωντέλ)                                                         Εαρινή συμφωνία 
 «Μέσα στη φούχτα της αγάπης/ χωράει το σύμπαν»      Γ.Ρίτσος                                
Αγαπημένη 
κοίταξε πώς διστάζουν                       
τα νυχτωμένα χέρια μου.     Μη με καλέσεις ακόμη. 

Ας παρατείνουμε 
αυτές τις ώρες τις θαμπές 

τις υπερπληρωμένες 
που δυο κόσμοι 
ανταμώνονται 

που δυο βαθιές φωνές 
ζυγιάζονται 

πάνω σε μια χορδή αργυρή 
και μια σταγόνα δρόσου 
σκιρτά και ταλαντεύεται 

στ' άνθος της νύχτας. 
Εδώ θα μείνει 
εκεί θα πέσει. 

 
 
 

 
 

Γλυπτό της Καμίλ Κλωντέλ 
 
Μαθήτρια:Tριανταφύλλου Μυρσίνη,Β3 
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…Μόνο γιατί μ’αγάπησες 
«Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 
μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 
μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο  
 κι έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 
μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 
 
Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν 
με την ψυχή στο βλέμμα, 
περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 
της ύπαρξής μου στέμμα* 
 μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν.»   
Απόσπασμα από το ομότιτλο ποίημα της Πολυδούρη 
                                        Μαθήτρια: Κούσου Μαρία 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index08_02.html


 

Τάσος Λειβαδίτης «Αιώνιος Διάλογος» 

Κι ο άντρας είπε: Πεινώ. Κι η γυναίκα του' βαλε ψωμί πάνω στο τραπέζι.Κι ο άντρας απόφαγε. Κι 

η γυναίκα τον κοίταζε πάντα. 

Κι η γυναίκα είπε: Είσαι δυνατός, μα δεν σε τρομάζω. 

Κι ο άντρας είπε: είσαι όμορφη, και όμως φοβάμαι. 

Κι ο άντρας έδειξε το κρεβάτι τους. κι η γυναίκα ανέβηκε, σαν έτοιμη για θυσία. 

Κι ο άντρας είπε:διψώ. Κι εκείνη, σήκωσε σα πηγή τον μαστό της. 

Κι ο άντρας την άγγιξε. Κι η γυναίκα επληρώθη. 

Κι η γυναίκα ακούμπησε ταπεινά το κεφάλι της στα πλευρά του. Και εκείνος κοίταζε πέρα, πολύ 

μακριά. 

Κι ο άντρας είπε: θα' θελα να μαι ο Θεός. Κι η γυναίκα είπε: θα γεννήσω σε λίγο. 

Κι η γυναίκα αποκοιμήθηκε. Κι ο άντρας αποκοιμήθηκε. 

Και μια καινούργια μέρα ξημέρωσε.                                          Μαθήτρια:Αγγελική Παζαράκου 
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Pinterest 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

25/11          ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ –ΜΗ ΣΙΩΠΑΣ –ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΑΙ 
 
-ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΗ ΒΙΑ –ΖΗΤΗΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΒΡΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
 

-ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ,ΤΑ ΜΟΝΑ ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
-Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΤΑΞΗ ΟΎΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ: ΓΙ ΑΥΤΌ ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ  ΑΚΟΥΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ  
ΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΕΧΘΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 
-ΑΞΙΖΕΙΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ  
ΝΑ ΤΑ «ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΊ», ΑΝ Η ΖΩΗ ΣΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ 
-ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΈΧΕΙ ΚΆΘΕ 
ΓΥΝΑΙΚΑ – «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΗ»,ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ   ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ 
-Η ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ,Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥΣ                                               Mαθήτρια:Μιχαήλ Μαρία 
  



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
 
 
 
 
Kαι ολοκληρώνοντας τη σύντομη περιήγηση στον μυστηριακό αλλά και γοητευτικό κόσμο των γυναικών, δεν θα παραλείψουμε 
και ένα αντιπροσωπευτικό απόσπασμα του Σκιαθίτη Παπαδιαμάντη που τόσο γλαφυρά, αλλά και με διάθεση ουσιαστικής 
ενδοσκόπησης προσέγγισε τα γυναικεία βάσανα και πάθη … 
         Για αυτό ας μας συντροφεύουν…  ως επίλογος του λογοτεχνικού- κατά βάση- ταξιδιού μας τα λόγια  του     
         Σα να είχαν  ποτέ τελειωμό τα βάσανα και οι καημοί του κόσμου … 
 
«Εἰς τί ἔπταιεν ἡ ἀτυχὴς νέα Διαλεχτή, οὕτως ὠνομάζετο, θυγάτηρ τοῦ Κασσανδρέως μπαρμπα-Μανώλη, μεταναστεύσαντος 
κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, εἰς τί ἔπταιεν ἂν ἦτο στεῖρα καὶ ἄτεκνος; Εἶχε νυμφευθῆ πρὸ 
ἑπταετίας, ἔκτοτε δὶς μετέβη εἰς τὰ λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ, πεντάκις τῆς ἔδωκαν νὰ πίῃ διάφορα τελεσιουργὰ βότανα, εἰς μάτην, 
ἡ γῆ ἔμενεν ἄγονος. Δύο ἢ τρεῖς γύφτισσαι τῆς ἔδωκαν νὰ φορέσῃ περίαπτα θαυματουργὰ περὶ τὰς μασχάλας, εἰποῦσαι αὐτῇ 
ὅτι τοῦτο ἦτο τὸ μόνον μέσον, ὅπως γεννήσῃ, καὶ μάλιστα υἱόν. Τέλος καλόγηρός τις Σιναΐτης τῇ ἐδώρησεν ἡγιασμένον 
κομβολόγιον, εἰπὼν αὐτῇ νὰ τὸ βαπτίζῃ καὶ νὰ πίνῃ τὸ ὕδωρ. Τὰ πάντα μάταια.Ἐπὶ τέλους μὲ τὴν ἀπελπισίαν ἦλθε καὶ ἡ 
ἀνάπαυσις τῆς συνειδήσεως, καὶ δὲν ἐνόμιζεν ἑαυτὴν ἔνοχον. Τὸ αὐτὸ ὅμως δὲν ἐφρόνει καὶ ἡ γραῖα Καντάκαινα, ἡ πενθερά 
της, ἥτις ἐπέρριπτεν εἰς τὴν νύμφην αὐτῆς τὸ σφάλμα τῆς μὴ ἀποκτήσεως ἐγγόνου διὰ τὸ γῆράς της. 
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Διαλεχτῆς ἦτο τὸ μόνον τέκνον τῆς γραίας ταύτης, καὶ οὗτος δὲ συνεμερίζετο τὴν πρόληψιν τῆς 
μητρός του ἐναντίον τῆς συμβίας αὐτοῦ. Ἂν δὲν τῷ ἐγέννα ἡ σύζυγός του, ἡ γενεὰ ἐχάνετο. Περίεργον δὲ ὅτι πᾶς Ἕλλην τῆς 
ἐποχῆς μας ἱερώτατον θεωρεῖ χρέος καὶ ὑπερτάτην ἀνάγκην τὴν διαιώνισιν τοῦ γένους του.» 
Αλ.Παπαδιαμάντη,  Το χριστόψωμο                                                                                          Μαθήτρια:Μαλλιαράκη Σπυριδούλα 


