
Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ
ΝΔΟΣΔΡΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΜΔΩ ΣΩΝ ΠΖΓΩΝ

Ο ξόινο ηεο Διιελίδαο αγσλίζηξηαο ζηελ 
επαλάζηαζε ηνπ 1821.

Αλαγλώζηνπ Κσλζηαληίλα



ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ
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Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821

Η Ελληνική Επανάσταση

ή η Επανάσταση του 1821

ήηαν η ένοπλη εξέγεπζη ηην οποία

διεξήγαγαν επαναζηαηημένοι Έλληνερ ενανηίον

ηος οθωμανικού ζηπαηού με ζκοπό ηην

αποηίναξη ηηρ οθωμανικήρ κςπιαπσίαρ και ηη

δημιοςπγία ανεξάπηηηος κπάηοςρ.



Αθόξκεζε

 Ζ Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Ηζηνξία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.

 Σν 2ν Κεθάιαην θαη ε 7ε θα 8ε Δλόηεηα πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε.

 Πξνβνιή ησλ απνζπαζκάησλ ηεο Ηζηνξίαο γηα ην ξόιν ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή 
επαλάζηαζε θαη ζρνιηαζκόο. 

Απνζπάζκαηα: 

 «Μέρξη ηα 1817-1818, ε Φηιηθή Δηαηξεία απεπζπλόηαλ, θπξίσο, ζε πινύζηνπο Έιιελεο 
εκπόξνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνύλ ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 
Ωζηόζν, νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ήηαλ αξλεηηθνί. Καηόπηλ, όηαλ ε Φηιηθή Δηαηξεία 
άξρηζε λα απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ ειιεληζκνύ, ηδίσο ζε 
κηθξεκπόξνπο θαη δηαλννύκελνπο, αλαπηύρζεθε γξήγνξα. Γπλαίθεο γίλνληαλ δεθηέο 
κόλν θαη’ εμαίξεζε».

 Οη πξσηαγσληζηέο: «Από ηνπο ρηιηάδεο Έιιελεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επαλάζηαζε 
μερώξηζαλ, ράξε ζηηο ζηξαηησηηθέο εγεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, νη Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, 
Γεώξγηνο Καξατζθάθεο, Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο θαη Μάξθνο Μπόηζαξεο ζηε ζηεξηά, θαζώο 
θαη νη Κσλζηαληίλνο Καλάξεο θαη Αλδξέαο Μηανύιεο ζηε ζάιαζζα. Ζγεηηθό ξόιν έπαημαλ 
θαη δύν γπλαίθεο, ε Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα θαη ε Μαληώ Μαπξνγέλνπο».



Ο Γηδάζθσλ επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο όπνπ γίλεηαη 
αλαθνξά ζην ξόιν ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε.

Ο Γηδάζθσλ επηιέγεη 
αλ νη καζεηέο ζα 
εξγαζηνύλ νκαδηθά ή 
αηνκηθά.

Έπεηηα δηαθξίλεη ηηο 
νκάδεο ή ηελ αηνκηθή 
αλάζεζε θαη ηε 
κνξθή ηνπ πιηθνύ.

Μνηξάδεη ηηο 
θσηνηππίεο ή ην 
ειεθηξνληθό πιηθό κε 
ηηο πεγέο, ηα νλόκαηα 
θαη ηηο θσηνγξαθίεο 
ζηνπο καζεηέο.

Σνπο εμεγεί ηη πξέπεη 
λα θάλνπλ.

Έλαξμε

Ο θάζε καζεηήο έρεη 
ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ 
Ζ/Τ ή tablet ή θηλεηό 
ηειέθσλν.

Δξγάδεηαη αηνκηθά.

πγθεληξώλεη ην 
πιηθό ηνπ.

Δξγαζία

Δπηιέγεη ηα πην 
ζεκαληηθά κε βάζε 
ηηο νδεγίεο ηνπ 
δηδάζθνληα.

Σα θαηεγνξηνπνηεί.

Απνηίκεζε 
έξγνπ

Φηηάρλεη ηελ 
παξνπζίαζή ηνπ.

Παξνπζίαζε



ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΩΝ 
ΔΛΛΖΝΗΓΩΝ ΑΓΩΝΗΣΡΗΩΝ

ΣΟΤ 1821            
πγθέληξσζε πιηθνύ από ηνλ δηδάζθνληα.



Δηθόλεο Διιελίδσλ Αγσληζηξηώλ ηνπ 1821



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Πνξεία δηδαζθαιίαο

 Γίλσ ζηνλ θάζε καζεηή/νκάδα είηε από έλα θείκελν/πεγή είηε έλα όλνκα είηε κία 
θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

 ηε ζπλέρεηα, ηνπ δεηάσ λα αληρλεύζεη ή λα αλαδεηήζεη ειεθηξνληθά ηα δνζέληα δίλνληαο 
έκθαζε ζηα εμήο ζηνηρεία: – όλνκα

– θαηαγσγή

– ηδηόηεηα

– γελέηεηξα

– ξόινο

 Μεηά ηε ζρεηηθή αλαδήηεζε θαη αθνύ επηιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ θξίλεη σο πην δσηηθά, θαιείηαη 
λα ζπλζέζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί σο πην ρξήζηκεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ.

 ην ηέινο, ζα παξνπζηάζεη κπξνζηά ζε όιε ηελ ηάμε ηε ζπγθεθξηκέλε εξσίδα θαη ην ξόιν 
ηεο ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε.  



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Μαληώ Μαπξνγέλνπο

Πεγή, 1ν απόζπαζκα

«Από ηε κηα κεξηά [Μπνπκπνπιίλα] ην ζάξξνο, ζπάλην ζε 
γπλαίθεο, πνπ ζπλνδεύεηαη όκωο από ηε βνπιηκία γηα ην θέξδνο… Κη’ 
από ηελ άιιε [Μαληώ] ε θηινπαηξία ζε όιε ηεο ηελ θαζαξόηεηα, ρωξίο 
ίρλνο ηδηνηέιεηαο, ε απόιπηε απηνζπζία, ε πην ζπγθηλεηηθή απξνλνεζία 
γηα ην πξνζωπηθό κέιινλ».

2ν απόζπαζκα 

«Μνπ έιεγε ε Μαληώ: Δελ κε λνηάδεη ηη ζα γίλω αλ είλαη λα 
ειεπζεξωζεί ε παηξίδα κνπ. Όηαλ ζα έρω ρξεζηκνπνηήζεη όια όζα 
κπνξώ λα δηαζέζω γηα ηελ ηεξή ππόζεζε ηεο ειεπζεξίαο, ζα ηξέμω ζην 
ζηξαηόπεδν ηωλ Ειιήλωλ γηα λα ηνπο ελζαξξύλω κε ηελ απόθαζή κνπ 
λα πεζάλω, αλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ ειεπζεξία».

Rybaud



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα

Πηγή

Ο Δζληθόο Ξεζεθσκόο βξήθε ηελ 
Μπνπκπνπιίλα «πεληεθνληνύηηδα, σξαίαλ, 
αξεηκάληνλ σο ακαδόλα, επηβιεηηθήλ
θαπεηάληζζαλ, πξν ηεο νπνίαο ν άλαλδξνο 
εζρύλεην θαη ν αλδξείνο ππερώξεη», όπσο ηε 
ζθηαγξάθεζε ν δεκνζηνγξάθνο θαη ηζηνξηθόο 
Ησάλλεο Φηιήκσλ.

https://2.bp.blogspot.com/-cKe5BqRBfes/XJgIbIy_w6I/AAAAAAAARAA/Y7UTraSKiZ0Bg0uls_sXQ3klBsC0ce3zQCLcBGAs/s1600/Laskarina_Mpoumpoulina.jpg


Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Γέζπσ Φώηνπ Σδαβέια

Πεγή 

“Ξαθληθά έξρεηαη ε είδεζε όηη ζθνηώζεθαλ νη γηνη ηεο. 
Οη νπιηώηηζζεο αξρίδνπλ ην θιάκα, ην μεθσλεηό θαη ηα 
καιιηνηξαβήγκαηα. Ξαθληθά ε Γέζπσ ηηλάρηεθε νξζή, έξημε 
πίζσ ηα καιιηά ηεο, ζθνύγγηζε ηα δάθξπά ηεο θαη είπε: 
“Παύηε σξέ ηα θιάκαηα. Πάζρα έξρεηαη, ζεθσζείηε ηώξα λα 
βάςνπκε η’ απγά, ηη είλαη ακαξηία θη ν ζεόο κπνξεί λα καο 
νξγηζηεί”.

Από ζεβαζκό ζεθσζήθαλε νη άιιεο θη αξρίζαλε ηε 
δνπιεηά. Ξαθληθά έξρεηαη θάπνηνο θαη ιέεη πσο «είλαη ςέκαηα, 
δελ ζθνηώζεθαλ, κόλν ν έλαο ηξαπκαηίζηεθε ιίγν». Σόηε ε 
Γέζπσ είπε: «ε επραξηζηώ Θεέ κνπ πνπ κνπ ηνπο θύιαμεο, 
κα εγώ πάληα ηνπο έρσ μεγξακκέλνπο».

Γηάλλεο Βιαρνγηάλλεο, Ηζηνξηθή Αλζνινγία



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Διηζάβεη Τςειάληε

Πηγή

«Ζ εζηθή θαη πιηθή ζπκβνιή ηεο Τςειάληαηλαο
είλαη ηόζε, πνπ ν Αιέμαλδξνο (Τςειάληεο) 
ζπγθηλεκέλνο ιέεη ζηνπο άιινπο εηαίξνπο:

«Γξάςηε ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο «θηιώ ην 
ρέξη ηεο κεηξόο κνπ».

Φηιηθή Δηαηξεία



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Αζήκσ Γθνύξαηλα

Πεγή

«ηελ επνρή ηεο ήηαλ γλσζηή σο 
Γθνύξαηλα ή Νηαιηάλα, επεηδή ήηαλ 
πςειόζσκε θαη σξαία (ληαιηάλη, ην 
καθξύ θαξηνθίιη θαη θαη’ επέθηαζε 
ληαιηάλα, ε ςειή θαη όκνξθε γπλαίθα)».

Γαξπθαιιηά Μηράιβεε



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

εβαζηή Ξάλζνπ

Ζ εβαζηή Ξάλζνπ (εβαζηή 
Κξνπζηάια - Ξάλζνπ) (1798-… ήηαλ 
ζύδπγνο ηνπ Δκκαλνπήι 
Ξάλζνπ πξσηεξγάηε θαη κέινπο 
ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο.
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Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Γόκλα Βηζβίδε

Πεγή

“Πνπιάθη πόζελ έξρεζαη; Πνπιάθη 
απνθξίζνπ. Μελ είδεο θαη κελ άθνπζεο γηα 
ηελ θπξά Γνκλίηζα ηελ όκνξθε, ηε δπλαηή, 
ηελ αξρηθαπεηάλα, πνύρεη θαξάβη αηίκεην, ην 
πξώην κεο ζηα πξώηα, θαξάβη γνξγνηάμηδν, 
θαξάβη ηηκεκέλν, θαξάβη πνπ πνιέκεζε ζηεο 
Ίκπξνο ην κπνπγάδη».



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Μόζρσ Σδαβέια

Πεγή

Υαξαθηεξηζηηθόο ηύπνο ηεο 
νπιηώηηζζαο. Γπλαίθα ηνπ Λάκπξνπ 
Σδαβέια. Ήηαλ κεηξίνπ αλαζηήκαηνο, 
κειαρξηλή θη σξαία θαη επέδεημε ςπρηθό 
ζζέλνο, δύλακε ραξαθηήξα θαη 
θηινπαηξία.
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Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

Μαξηγώ Εαξαθνπνύια

Πεγή

Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη 
όηαλ θαηά ηηο αξρέο ηνπ 1821, ν Αζεκάθεο 
Θενδώξνπ πξόδσζε ηα κπζηηθά ηεο 
νξγάλσζεο ζηηο νζσκαληθέο αξρέο, 
αλέιαβε, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γλσξηκίεο 
ηεο κε δηάθνξνπο αμησκαηνύρνπο, λα 
πιεξνθνξεζεί ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ, 
απνζηνιή ηελ νπνία έθεξε εηο 
πέξαο. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 
ίδηεο γλσξηκίεο θαζώο θαη ηε ζεκαληηθή ηεο 
πεξηνπζία, πέηπρε ηελ δξαπέηεπζε ησλ 
γησλ ηνπ Πεηξόκπεε Μαπξνκηράιε πνπ 
δηέκελαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε σο 
αηρκάισηνη.
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Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

ΣΔΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΈΡΓΟΤ

 Ζ παξνπζίαζε ζα γίλεη αηνκηθά από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ζα αθνινπζήζνπλ 
εξσηήζεηο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είηε θαηαλόεζεο είηε απνξίαο είηε πεξαηηέξσ 
δηεπθξηλίζεσλ είηε επεμεγήζεσλ.

 Θα αθνινπζήζεη έλαο λένο ρσξηζκόο από ηνλ δηδάζθνληα ζε κεγαιύηεξεο νκάδεο ώζηε 
λα γίλεη κία ζπκπεξίιεςε ηνπ αηνκηθνύ έξγνπ ηνπ θαζελόο κέινπο ηεο νκάδαο έρνληαο 
σο ηειηθό ζηόρν ηελ έληαμε ηνπ αηνκηθνύ έξγνπ ζε έλα ζπλνιηθό γηα ηελ αλάδεημε ηεο 
ζπκβνιήο ησλ Διιελίδσλ αγσληζηξηώλ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ ππόδνπινπ ειιεληθνύ γέλνπο.

 ην ηέινο, ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ώζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα πνξίζκαηα ηεο 
καζεηηθήο έξεπλαο.



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

ΔΠΗΚΔΝΣΡΩΖ ΤΕΖΣΖΖ

 Ση ζεκαίλεη γπλαίθα – πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;

 Πώο εληάζζεηαη ζηα επξύηεξα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ;

 Πνηεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ππήξραλ;

 Πνηα ήηαλ ε πξνζθνξά ηεο ζηνλ ειιεληθό Αγώλα;



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

εκεία εζηίαζεο

 Σα κέιε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ήηαλ κόλν άλδξεο; 

 Αλ όρη, γηαηί έρεη θπξίσο επηζεκαλζεί ζηελ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ν δηθόο ηνπο ξόινο; 

 Ήηαλ εύθνιν γηα κηα γπλαίθα λα ζπκκεηέρεη ζηνλ επαλαζηαηηθό αγώλα; Γηαηί;  

 Πνηα ήηαλ ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ; Ση ζήκαηλαλ;

 Οη Διιελίδεο αγσλίζηξηεο αλήθαλ κόλν ζε κία θαηεγνξία ή νη ξόινη ηνπο ήηαλ πνηθίινη 
αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο; 

 Σειηθά, ε ζπκβνιή ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή ζηελ έθβαζε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο 
ηνπ 1821 θαη από πνύ θαίλεηαη απηό; 



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821



Διιελίδεο Αγσλίζηξηεο ηνπ 1821

αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!  


