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Ενδεικτική δραστηριότητα: Με τη Γυναίκα της Ζάκυθος ο Σολωμός θέλησε να 
στιγματίσει τη συμπεριφορά ορισμένων αριστοκρατικών κύκλων της Ζακύνθου. Ποια 
είναι τα γνωρίσματα και ποια η ιδεολογία αυτών των κύκλων, όπως φανερώνονται 
από τα λόγια της γυναίκας;

 Γραμματολογικά η "Γυναίκα της Ζάκυθος" είναι μια πολεμική σάτιρα, με στόχους 
εθνικοπολιτικούς, ηθικούς και κοινωνικούς. (Δύο φορές γίνεται λόγος για την πείνα του 
υπηρετικού προσωπικού στο αρχοντικό της Γυναίκας). Είναι συγχρόνως και προσωπική 
σάτιρα. Γενικότερα όμως βάλλεται στο έργο η νοοτροπία ορισμένων αριστοκρατών της 
Ζακύνθου, που πιθανώς φοβούνταν ότι, αν επικρατούσε η Επανάσταση, τα Επτάνησα θα 
ενώνονταν αργά ή γρήγορα με την Ελλάδα, και αυτοί θα έχαναν τους τίτλους και τα 
πλούτη τους, αφού το επαναστατικό Σύνταγμα του 1822 κήρυσσε ρητώς την «ισότητα».

 Πρόκειται για σάτιρα με την οποία ο Σολωμός θέλησε να στιγματίσει, μέσω της γυναίκας 
αυτής, τη συμπεριφορά ορισμένων αριστοκρατικών κύκλων της Ζακύνθου προς τις 
Μεσολογγίτισες. Στα κεφάλαια 20-23 της Γυναίκας της Ζάκυθος «προβάλλονται έμπρακτα, 
με φόντο το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας του Μεσολογγιού, η αντεθνική όψη της 
αρνητικής συμπεριφοράς της Γυναίκας της Ζάκυθος, η οποία επίσης προδηλώνεται από 
τον Ιερομόναχο (τον αφηγητή του έργου) με κατηγορηματικό και υποκειμενικό τρόπο στο 
Κεφ.1 , παράγρ. 16: Και ήταν έχθρισσα θανάσιμη του έθνους» (Τσαντάνογλου Γ, 1993, 
σελ.17).



Ενδεικτική δραστηριότητα: Η μαυροφορέμενη γυναικεία μορφή είναι μια 
προσωποποίηση, όπως η ελευθερία και η θρησκεία στον «Ύμνο». Σύμφωνα με την 
κριτική, η Ποίηση στο κείμενο εμφανίζεται ως «θεόπνευστη ψάλτρα» και «ως 
άγγελος Θεού». Επιβεβαιώστε την άποψη αυτή με αναφορές στο κείμενο.

 Στο όραμα που συλλαμβάνει ο ιερομόναχος Διονύσιος μεταρσιούται και μεταφέρεται εν 
πνεύματι στο Μεσολλόγγι. Εκεί δεν βλέπει τίποτα, γιατί τα πάντα τα καλύπτει η μαυρίλα, 
πίσσα, βροντή κι αστροπελέκι. Εκείνη τη στιγμή του εμφανίζεται μια μαυροφορεμένη 
γυναίκα. Η σπίθα από τη φωτιά του πολέμου έφτανε στο φόρεμά της και έσβηνε. Στον ώμο 
της κουβαλούσε τη λύρα τη δίκαιη, δηλαδή ήταν η μούσα της ποίησης που απονέμει 
δικαιοσύνη. Ο ιερομόναχος Διονύσιος άκουσε τη μαυροφορεμένη οπτασία να τραγουδά.

 Στο τραγούδι της η «θεά» ανταποκρίθηκε εκεί που ανταποκρίνεται και η ποίηση: στα 
ανθρώπινα αιτήματα που ζητούν δικαίωση και δεν βρίσκουν, στην ανθρώπινη αγωνία που 
ζητά θεϊκή προστασία (Αγγελόπουλος Π., 1988, σελ.263). Η οπτασία, η μετέωρη γυναικεία 
μορφή αφού διαβεβαιώσει τον Ιερομόναχο ότι όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι 
εφήμερα –όπως η πρωινή δροσιά που κρατά λίγο κι έρχεται ο ήλιος και την παίρνει- τον 
πληροφορεί ότι οι πολεμιστές δεν έχουν τη δύναμη να σηκώσουν το όπλο τους, οι μάνες
φθονούν το πουλάκι που έχει να φάει ένα σπυράκι, ενώ αυτές δεν έχουν ούτε αυτό το τόσο 
λίγο να ταΐσουν τα παιδιά τους.



Ερμηνεία: Η μαυροφορέμενη γυναίκα στο Α΄Σχεδίασμα
των Ε.Π. και στη Γυναίκα της Ζάκυθος

 Η μαυροφορεμένη γυναίκα είναι μια προσωποποίηση, όπως η Ελευθερία και η 
Θρησκεία στον «Ύμνο», μια προσωποποίηση της Ποίησης που απονέμει δικαιοσύνη 
με τον λόγο της. Η Ποίηση στο Α΄ Σχεδίασμα των Ε.Π. είναι το πρόσωπο που 
εξαγγέλλει υπαινικτικά στον ιερομόναχο Διονύσιο (=προσωπείο του ποιητή) τις 
βουλές του Θεού. Ο Πολυλάς είχε ονομάσει τη γυναικεία οπτασία «θεόπνευστη 
ψάλτρα». Η υψηλή λυρική ποίηση για τον Σολωμό είναι θεόπνευστη. Μια άλλη 
ερμηνεία που προτείνεται: η Ποίηση εμφανίζεται ως άγγελος Θεού. Εξαγγέλλει στον 
επί γης εκπρόσωπο του Θεού τις βουλές Του. Όπως στα ιερά κείμενα οι άγγελοι, έτσι 
κι εδώ η απεσταλμένη του Θεού φροντίζει να καθησυχάσει τον Ιερομόναχο που 
ξαφνικά βρίσκεται «επί του φοβερού βήματος». Η σχέση αυτή είναι προστάτη-
προστατευόμενου (Αγγελόπουλος Π., 1988, σελ.265). 

 Ανάλογο μοτίβο βλ. στο δημοτικό τραγούδι «Της Αγια-Σοφιάς».  Ο άγγελος 
εμφανίζεται την ώρα που βγαίνει το Χερουβικό να γίνει δέηση στην Παναγία για τη 
σωτηρία της Πόλης.



Ενδεικτική δραστηριότητα: Να σκιαγραφήσετε το ήθος των 
Μεσολογγιτισών με αναφορές στο κείμενο.

 Ο Σολωμός παρουσιάζει τις γυναίκες του Μεσολογγίου που έχουν βρεθεί στη γειτονική 
Ζάκυνθο να ντρέπονται στην αρχή να ζητιανέψουν και να περιμένουν να νυχτώσει για να 
βγουν στους δρόμους. Στην πορεία, ωστόσο, μόλις τα πράγματα γίνονται πολύ πιο 
δύσκολα για το Μεσολόγγι, οι γυναίκες αφήνουν κατά μέρος την ντροπή που αισθάνονται 
και τρέχουν στους δρόμους της Ζακύνθου όλη τη μέρα, αναζητώντας και την παραμικρή 
προσφορά των κατοίκων που θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά, τους άντρες και τους 
αδερφούς τους.

 Αυτή η υπεροχή του πνεύματος των Πολιορκημένων του Μεσολογγίου μπροστά στη βία 
έπρεπε να φανεί και στον αντρικό και στον γυναικείο χαρακτήρα. Στα λόγια των 
Μεσολογγιτισσών, στα οποία αντικατοπτρίζεται ο βαθμός της ηθικής τους ελευθερίας, 
αντιπαρατάσσεται η άγρια βαρβαρική δύναμη της Γυναίκας της Ζάκυθος που περιπαίζει 
την αδυναμία τους και αδημονεί να τις διώξει ενώ δεν μπορεί να τις καταβάλλει. Έτσι οι 
Μεσολογγίτισσες θριαμβεύουν και μέσα στην ψυχή της εχθράς τους.



Γυναικείες μορφές της επανάστασης του ‘21 σε άλλα 
έργα του Διονυσίου Σολωμού

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

 Μαυροφορεμένη γυναίκα (Μητέρα-Πατρίδα που πενθεί, θεόπνευστη ψάλτρα,    
άγγελος Θεού), 

Μεσολογγίτισσα μάνα (Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει)

Μητέρα μεγαλόχαρη-Θεά (Μητέρα-Πατρίδα δοξασμένη)

Μεσολογγίτισσες (καρτερικότητα, ομοψυχία, αλληλεγγύη, αισιοδοξία)

Φεγγαροντυμένη 

 «Ο Κρητικός»

Κόρη

Φεγγαροντυμένη



Ενδεικτική δραστηριότητα: Τι είναι η Φεγγαροντυμένη και τι 
επιτελεί δραματικά σε σχέση με το σύνολο του ποιήματος στους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένους» και στον «Κρητικό»; 

 Στην ποίηση του Σολωμού οι αναφορές στο φεγγάρι αποτελούν κοινό τόπο. Υπάρχουν όμως 
και τέσσερις περιπτώσεις, όπου μέσα από το φως του φεγγαριού διαγράφονται –αναδύονται-
ως οπτασίες γυναικείες μορφές οι οποίες εμφανίζονται λουσμένες –ντυμένες- με φεγγαρίσιο 
φως. Αυτές είναι: οι φεγγαροντυμένες κόρες που ανταγωνίζονται ερωτικά την αγαπημένη του 
στο «Όνειρο», η μορφή της «Φεγγαροντυμένης» που ο Σολωμός πιθανόν θα χρησιμοποιούσε 
στον «Λάμπρο» και η οποία παρουσιάζεται να «πατεί» «στην κορυφή της θάλασσας», η 
«Φεγγαροντυμένη» την οποία έχει δει ένας αλαφροΐσκιωτος να αναδύεται μέσα από το φως 
του φεγγαριού πάνω από μια λίμνη στον «Πειρασμό» των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» και η 
«Φεγγαροντυμένη» του «Κρητικού». Η εμφάνισή της αφηγηματολογικά λειτουργεί ως μια 
ανάπαυλα, μια διακοπή από τα τραγικά γεγονότα, ένα διάλειμμα μαγικό, ελπίδας και 
φαντασίας.

 Το λογοτεχνικό μοτίβο της «Φεγγαροντυμένης» είναι ένα σχήμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί 
με ποικίλους τρόπους στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία με στόχο να υπερβούν την σκληρή 
πραγματικότητα του θανάτου και να συνδεθούν με το μυστήριο της επέκεινα ζωής. Η 
παρουσία του στη σολωμική ποίηση παραμένει, όμως, παρά τη γοητεία του αινιγματική
(Χαραλαμπίδου Ν., 1998, σελ. 293).



Δημιουργικές δραστηριότητες -τελικό προϊόν

 Μια πραγματεία

 Καλλιτεχνικό ή εικαστικό έργο

 Δημιουργικός μετασχηματισμός του κειμένου, ένα ποίημα ή ένα διήγημα

 Μια ψηφιακή αφήγηση

 Μια ψηφιακή αφίσα

 Ένα τεχνούργημα (π.χ. μακέτα αναπαράστασης)

 Δραματοποίηση: θεατρικό δρώμενο, θεατρικό αναλόγιο

 Αξιοποίηση έργων τέχνης

 Διακειμενικές προσεγγίσεις

 Διαθεματικές δραστηριότητες



Διονυσίου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
Σχεδίασμα Α΄ και «Γυναίκα της Ζάκυθος» Κεφ.3

Το χάραμα επήρα

Του Ήλιου το δρόμο,

Κρεμώντας τη λύρα

Τη δίκαιη στον ώμο

Κι απ’ όπου χαράζει

Ως όπου βυθά,

Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.



Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση 
του 1821

 Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους έχουν κερδίσει την απόλυτη αναγνώριση 
με τη μοναδική τους προσφορά στον Αγώνα. Δεν είναι, όμως, οι μόνες.

 Γυναίκες πρωταγωνίστησαν σε πολλές στιγμές: από τη Φιλική Εταιρία μέχρι το Σούλι, τη Μάνη 
και το Μεσολόγγι. Η Ελισάβετ Υψηλάντη, μητέρα των Υψηλάντηδων και «Πρωτομάνα των 
Φιλικών». Η Μαριγώ Ζαραφοπούλα, η «κατάσκοπος» της Φιλικής Εταιρίας. Η Κωνσταντίνα 
Ζαχαριά που έδωσε το σύνθημα της εξέγερσης στις πεδιάδες της Λακωνίας, όταν τέθηκε στο 
Λεοντάρι επικεφαλής πεντακοσίων μαχητών. Η Ασήμω Λιδωρίκη, που οι Γάλλοι φιλέλληνες την 
έβλεπαν με θαυμασμό να τριγυρνάει στην πολιορκημένη Ακρόπολη ζωσμένη το σπαθί του 
νεκρού άντρα της. Η Ευανθία Καΐρη, που το 1825 θα απευθύνει επιστολή στις Ευρωπαίες 
φιλελληνίδες. Αλλά και η Καπετάνισσα Δόμνα Βισβίζη που έσωσε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, 
συμμετείχε σε πολλές ναυμαχίες και έδωσε το καράβι της στο κράτος για να συνεχιστεί ο Αγώνας.

 Στον κατάλογο των πρωταγωνιστριών της Επανάστασης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις 
ανώνυμες γυναίκες που με αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα βοήθησαν στον Αγώνα και 
βίωσαν τις συνέπειες του πολέμου. Η καλλιέργεια της γης και η φύλαξη των κοπαδιών, η 
τροφοδοσία των αγωνιστών και η παροχή πυρομαχικών, η φροντίδα των αρρώστων και 
τραυματιών αποτελούν τμήμα μόνο της προσφοράς τους. Μέσα στην αγριότητα του πολέμου 
ανέθρεψαν μόνες τους παιδιά, κάλυψαν τον πόνο της ορφάνιας και διασφάλισαν ολομόναχες την 
οικογενειακή συνέχεια. Χωρίς αυτές η Επανάσταση δεν θα μπορούσε ποτέ να πετύχει.



«Η ηρωίδα της Ακρόπολης ή η Ελληνίδα 
ηρωίδα», Ελαιογραφία του Νικολά Λουί 
Φρανσουά Γκος, 1827



«Η αναχώρηση του 
εθελοντή», Ελαιογραφία του 
Α. Ζακέμ, 1837



«Αποχαιρετισμός στο Σούνιο», 
ελαιογραφία του Θεόδωρου 
Βρυζάκη, 1863



Alphonse Marie de 
Neuville, «To θάρρος
των Σουλιώτισσων»



Peter von Hess, 
«Μπουμπουλίνα»



Γεώργιος Μηνιάτης, 
«Σουλιώτισσες»



«Επεισόδιο από την Έξοδο του 
Μεσολογγίου», ελαιογραφία του 
Φρανσουά-Εμίλ ντε Λανσάκ, 1827



Φωτόδεντρο: Εφαρμογές

 1. Διάκριση Πρωτογενών και Δευτερογενών Ιστορικών Πηγών - Η 
Επανάσταση του 1821: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11210

 2. Η Επανάσταση του 1821 μέσα από την Τέχνη - Με ποιον τρόπο αποδίδονται 
τα δυο Φύλα στα Έργα Τέχνης που αναφέρονται στην Ελληνική Επανασταση; 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7315

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11210
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7315
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