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Η θέση της γυναίκας στο 

παρελθόν 

 

 

Με τη χρήση των λογισμικών: Ιστορία α_β_γ γυμνασίου  

 Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής   

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 

Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι 

Ομηρικά έπη 

 καθώς και υλικού από το διαδίκτυο 
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Αφροδίτη της Μήλου, Μουσείο του Λοφβρου 

Γενικές οδηγίες προς όλες τις ομάδες 

 Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ορίστε το ρόλο που θα έχει ο καθένας 

σας μέσα σε αυτή (πχ. κάποιος κρατά σημειώσεις, κάποιος 

συντονίζει, κάποιος γράφει το κείμενο στον επεξεργαστή, κάποιος 

κάνει την παρουσίαση).  

 Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο εργασίας και ασχοληθείτε  με τις 

δραστηριότητες που σας προτείνονται 

 Για συντομία τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσετε θα τα  

κωδικοποιήσουμε ως εξής: 

λογισμικό1  Ιστορία α_β_γ γυμνασίου 

λογισμικό2  Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι 

λογισμικό3  Ομηρικά έπη 
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Ομάδα 1 

Γυναίκα και εκπαίδευση 

Ακολουθήστε την παρακάτω πορεία στο λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/ 

Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής/Ο θεσμός 

της οικογένειας και στη συνέχεια στο ίδιο λογισμικό1  χάρτης πλοήγησης/η 

καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο/προσωπικές στιγμές/η θέση των παιδιών 

 Αφού περιηγηθείτε στις παραπάνω ενότητες προσπαθήστε να 

συγκεντρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπαίδευση των 

κοριτσιών στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη, ώστε να συμπληρώσετε το 

παρακάτω διάγραμμα  

 
 Σε ένα κείμενο δύο παραγράφων που θα γράψετε σε επεξεργαστή 

κειμένου (πχ.word) να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

 Για ποιο λόγο νομίζετε ότι τα κορίτσια μεγάλωναν διαφορετικά 

στην Αθήνα από ότι στη Σπάρτη; Κι από την άλλη, για ποιο 

λόγο η αγωγή των κοριτσιών στην αρχαία Αθήνα είναι παρόμοια 

με αυτή στο Βυζάντιο; Τι καθορίζει την αγωγή των κοριτσιών σε 

μια κοινωνία; 

 Έχει αλλάξει η εκπαίδευση των κοριτσιών στην εποχή μας σε 

σχέση με το παρελθόν; Να λάβετε υπόψη την εργασία που 

κάνατε για τη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο. 

Η εκπαίδευση των 

κοριτσιών 

στο παρελθόν 

Αρχαία Αθήνα Αρχαία Σπάρτη Βυζάντιο 
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 Να μεταφέρετε το διάγραμμα που φτιάξατε, καθώς και τα βασικότερα 

στοιχεία του κειμένου που φτιάξατε σε λογισμικό παρουσίασης 

(πχ.PowerPoint), ώστε να το παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

 

Ομάδα 2 

Γυναίκα και εργασία 

Ακολουθήστε την παρακάτω πορεία στο λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/ 

Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής/Εργασία 

και επαγγέλματα 

 Αφού διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα να συμπληρώσετε το 

παρακάτω διάγραμμα 

                                                  

 

 

Ακολουθήστε πρώτα την παρακάτω πορεία στο λογισμικό1: χάρτης 

πλοήγησης/η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο/στο σπίτι/η φροντίδα των 

παιδιών και στη συνέχεια την πορεία:  χάρτης πλοήγησης/η καθημερινή ζωή 

στο Βυζάντιο/στην πόλη/στην αγορά αλλά και χάρτης πλοήγησης/πηγές/ 

Οι γυναίκες στη βυζαντινή κοινωνία 

 

Επαγγέλματα στην 

αρχαιότητα 

γυναικεία 

 

ανδρικά 
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 Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις ενότητες να συμπληρώσετε το 

παρακάτω διάγραμμα 

                        

 

 Σε ένα κείμενο δύο παραγράφων που θα γράψετε σε επεξεργαστή 

κειμένου (πχ.word) να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

 Τι είδους επαγγέλματα εξασκούν οι γυναίκες στην αρχαιότητα και στο 

Βυζάντιο; Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν οι γυναίκες που εργάζονται 

έξω από το σπίτι; 

 Τι έχει αλλάξει στη σημερινή εποχή; Υπάρχουν «γυναικεία» και  

«ανδρικά» επαγγέλματα;  Αφού ακούσετε το τραγούδι του Λουκιανού 

Κηλαηδόνη «Μια μέρα μιας Μαίρης» σχολιάστε τους πολλαπλούς 

ρόλους που καλείται να παίξει μια γυναίκα στις μέρες μας. 

http://www.youtube.com/watch?v=25ZRXEd_FX8 

 Να μεταφέρετε τα διαγράμματα που φτιάξατε, καθώς και τα βασικότερα 

στοιχεία του κειμένου που γράψατε σε λογισμικό παρουσίασης 

(πχ.PowerPoint), ώστε να το παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

 

 

 

 

Επαγγέλματα στο 

Βυζάντιο 

γυναικεία 

 

ανδρικά 

http://www.youtube.com/watch?v=25ZRXEd_FX8
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Ομάδα 3 

Γυναίκα και γάμος 

 

Η γαμήλια άμαξα με τη νύφη, το γαμπρό και τον πάροχο. Μελανόμορφο αττικό αγγείο του 

ζωγράφου του Άμαςη,550 χ.Χ 

 Υποθέστε ότι εργάζεστε ως δημοσιογράφοι σε μια εφημερίδα της 

εποχής και θέλετε να γράψετε ένα ρεπορτάζ για το γάμο της Αρσινόης, 

κόρης ενός πλούσιου εμπόρου της αθηναϊκής κοινωνίας.  

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό που θα βρείτε σχετικά 

με το γάμο στην αρχαία Αθήνα ακολουθώντας τις παρακάτω διαδρομές:  

 λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/ Όψεις της καθημερινής ζωής στην 

Αθήνα της κλασικής εποχής/ Ο θεσμός της οικογένειας 

 λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/πηγές/ Ένας Αθηναίος της κλασικής 

εποχής απευθύνεται στη σύζυγό του 

 λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/εικόνες  

 εκπαιδευτική τηλεόραση «ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα» 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=1186 

 Γράψτε το ρεπορτάζ για την εφημερίδα σας στη στήλη για τα κοινωνικά 

φροντίζοντας να παραθέσετε και φωτογραφικό υλικό. 

Αν δυσκολεύεστε να γράψετε το κείμενό σας πάρτε κάποιες ιδέες: 

Γράψτε έναν τίτλο που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών. 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1186
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1186
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Αναφερθείτε στην προετοιμασία του γάμου (κρατούσε τρεις μέρες), στα 

έθιμα που συνήθως γίνονταν, σε δηλώσεις που πιθανόν να έκανε ο 

μέλλων γαμπρός, η μέλλουσα νύφη(αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να 

κάνει δήλωση), οι γονείς τους ή οι συγγενείς, στην προίκα που θα δώσει 

ο πατέρας της νύφης, στο ρόλο κάποιας προξενήτρας για την επίτευξη 

της συμφωνίας!... 

Θυμηθείτε ότι κάτω από τις φωτογραφίες θα πρέπει να γράψετε λεζάντες 

δηλαδή να εξηγήσετε με λίγα λόγια τι δείχνουν.  

Ομάδα 4 

Γυναίκα και ομορφιά 

(ενδυμασία/καλλωπισμός/κοσμήματα) 

 

 

          Ερυθρόμορφοσ καλυκωτόσ κρατήρασ 400-380 π.Χ., Φεράρα, Museo Archaeologico Nazionale 

 Υποθέστε ότι ζείτε στην αρχαία εποχή και θέλετε να εκδώσετε ένα 

γυναικείο περιοδικό μόδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια 

παρουσίαση σε Powerpoint, όπου οι διαφάνειες θα είναι οι σελίδες του 

περιοδικού σας.  

Για να τα καταφέρετε σας χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για τα  ενδύματα, τα χτενίσματα, τα είδη καλλωπισμού, τα 

κοσμήματα της εποχής, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ανάλογες σελίδες στο 

περιοδικό σας. 
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Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδρομές έχοντας κατά νου να συγκεντρώσετε το 

υλικό που σας χρειάζεται: 

λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/ Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα 

της κλασικής εποχής/ψυχαγωγία 

λογισμικό2/Αρχαία Ελλάδα Ο τόπος και οι άνθρωποι/Ενδυμασία 

λογισμικό3/η θέση του ανθρώπου στον Όμηρο/η θέση της 

γυναίκας/αναπαραστάσεις/παρακολουθώντας την ομορφιά να αλλάζει 

λογισμικό3/η θέση του ανθρώπου στον Όμηρο/η θέση της 

γυναίκας/αναπαραστάσεις/η ζωή της γυναίκας την εποχή του Ομήρου 

το κείμενο: Το ένδυμα και ο καλλωπισμός, 

Συντακτική Επιτροπή περιοδικού Αρχαιολογία, Τεύχος 21 

Νοέμβριος 1986 

 

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=117
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Ομάδα 5 

 

Γυναίκα και πολιτική 

 Άραγε υπήρχαν γυναίκες που έπαιρναν μέρος στην πολιτική ζωή της 

αρχαίας Αθήνας, που είχαν περισσότερες ελευθερίες από τις άλλες, που 

η ζωή τους δεν περιοριζόταν στο γυναικωνίτη; Ο αρχισυντάκτης της 

εφημερίδας όπου δουλεύετε σας ανέθεσε να ερευνήσετε την υπόθεση 

αυτή.  
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Αποστολή σας να γράψετε ένα άρθρο σε επεξεργαστή κειμένου(πχ.word), 

αφού πρώτα κάνετε την ανάλογη έρευνα. Στοιχεία μπορείτε να συλλέξετε 

ακολουθώντας τις παρακάτω διαδρομές 

λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/ Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα 

της κλασικής εποχής/ Ο θεσμός της οικογένειας/ 

λογισμικό1 χάρτης πλοήγησης/πηγές/η εταίρα, μια ελεύθερη γυναίκα στην 

κλασική Αθήνα 

αλλά και μελετώντας το παρακάτω κείμενο από τη Βικιπαίδεια 

Η Ασπασία (πεξ. 470 
[1][2]

 – πεξ. 400 π.Χ. 
[1][3]

) ήηαλ κηα γπλαίθα από ηε Μίιεην, 

δηάζεκε γηα ην δεζκό πνπ δηαηεξνύζε κε ηνλ επηθαλή Αζελαίν πνιηηηθό Πεξηθιή.
 

Ειάρηζηα πξάγκαηα είλαη γλσζηά γηα ηε δσή ηεο. Πέξαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ελήιηθεο δσήο ηεο ζηελ Αζήλα, θαη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα επεξέαζε δηακέζνπ ηνπ 

Πεξηθιή ηελ πνιηηηθή ηνπ αζελατθνύ θξάηνπο. ην όλνκά ηεο αλαθέξνληαη ζηα έξγα 

ηνπο νη Πιάησλ, Αξηζηνθάλεο, Ξελνθώλ θαη άιινη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο. 

Οξηζκέλνη από απηνύο ππνζηεξίδνπλ πσο ε Αζπαζία δηαηεξνύζε νίθν αλνρήο, ελώ 

ήηαλ πόξλε θαη ε ίδηα. Ωζηόζν νη ζύγρξνλνη κειεηεηέο είλαη επηθπιαθηηθνί σο πξνο 

απηό ην δήηεκα, δεδνκέλνπ όηη πνιινί από ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ήηαλ θσκηθνί πνηεηέο πνπ ζαλ ζηόρν είραλ ηελ δπζθήκηζε ηνπ 

Πεξηθιή. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ακθηζβεηνύλ αθόκε θαη ηελ παξάδνζε βάζεη ηεο 

νπνίαο ε Αζπαζία ήηαλ εηαίξα, ζεσξώληαο πσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην δεύγνο ήηαλ 

παληξεκέλν. Η Αζπαζία απέθηεζε κε ηνλ Πεξηθιή έλα γην, ν νπνίνο επίζεο 

νλνκάζηεθε Πεξηθιήο. Ο ηειεπηαίνο αξγόηεξα έγηλε ζηξαηεγόο ηνπ αζελατθνύ 

ζηξαηνύ θαη εθηειέζηεθε κεηά ηε Ναπκαρία ησλ Αξγηλνπζώλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ 

Πεξηθιή ηνπ Πξεζβύηεξνπ, πηζηεύεηαη πσο ε Αζπαζία έγηλε εηαίξα ηνπ Λπζηθιή, 

ελόο άιινπ Αζελαίνπ πνιηηηθνύ θαη ζηξαηησηηθνύ. 

 

 

 

Όληαο μέλε θαη ίζσο εηαίξα, ε Αζπαζία ήηαλ ειεύζεξε από ηηο λνκηθέο δεζκεύζεηο 

πνπ θαηά παξάδνζε θαζήισλαλ ηηο παληξεκέλεο γπλαίθεο ζηα ζπίηηα ηνπο, θη έηζη ηεο 

επηηξεπόηαλ λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκόζηα δσή ηεο πόιεο. Έγηλε εξσκέλε ηνπ 

επηθαλνύο πνιηηηθνύ Πεξηθιή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 440 π.Χ. Μεηά ην 

δηαδύγηό ηνπ από ηελ πξώηε ηνπ ζύδπγν (πεξ. 445 π.Χ.), ε Αζπαζία άξρηζε λα 

ζπγθαηνηθεί καδί ηνπ, αλ θαη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηή άπνςε γηα ην αλ 

παληξεύηεθαλ ή όρη. Ο γηνο ηνπο, Πεξηθιήο, είρε έξζεη ζηνλ θόζκν γύξσ ζην 440 π.Χ. 

Η Αζπαζία ζα πξέπεη λα ήηαλ πνιύ λέα, αλ θξίλεη θαλείο από ην γεγνλόο πσο ράξηζε 

έλα παηδί ζην Λπζηθιή πεξίπνπ ην 428 π.Χ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/470_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-Nails58-59-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-Nails58-59-0
http://el.wikipedia.org/wiki/400_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-Nails58-59-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-Nails58-59-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/440_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/445_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/428_%CF%80.%CE%A7.
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ηνπο θνηλσληθνύο θύθινπο ε Αζπαζία ήηαλ γλσζηή γηα ηελ ηθαλόηεηά ηεο ζην ιόγν 

θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο, παξά απιά γηα ηε θπζηθή ηεο νκνξθηά.
[
ύκθσλα κε ηνλ 

Πινύηαξρν, ην ζπίηη ηεο έγηλε θέληξν πνιηηηζκνύ ζηελ πόιε ησλ Αζελώλ, 

πξνζειθύνληαο επηθαλείο ζπγγξαθείο θαη ζηνραζηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ην 

θηιόζνθν σθξάηε. Ο βηνγξάθνο αλαθέξεη όηη παξά ηελ «αλήζηθε» δσή ηεο, νη 

Αζελαίνη έθεξλαλ καδί ηηο ζπδύγνπο ηνπο γηα λα αθνύλ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο.
 

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 

Μαρμάρινη προτομή τησ Αςπαςίασ, που φέρει επιγραφή με το όνομά 

τησ. Ρωμαϊκό αντίγραφο, ελληνιςτικοφ αγάλματοσ. Μουςεία του Βατικανοφ, Ρώμη. 

Σν όλνκα ηεο Αζπαζίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δόμα θαη ηε θήκε ηνπ Πεξηθιή.Ο 

Πινύηαξρνο ηελ αλαγλσξίδεη ζαλ κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθόηεηα αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηθνύο θαη ηνπο δηαλννύκελνπο, θαη εθθξάδεη ην ζαπκαζκό ηνπ γηα κηα γπλαίθα 

πνπ «ρεηξηδόηαλ όπωο επηζπκνύζε ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο άλδξεο ηνπ θξάηνπο θαη 

παξείρε αθνξκή ζηνπο θηινζόθνπο λα κηινύλ θνιαθεπηηθά γηα εθείλε θαη εηο 

κάθξνο».Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη όηη ε θήκε ηεο Αζπαζίαο ήηαλ ηέηνηα, πνπ αθόκε 

θαη ν Κύξνο ν Νεόηεξνο, πνπ ελεπιάθε ζε πόιεκν κε ην βαζηιηά Αξηαμέξμε Β' ηεο 

Πεξζίαο, ράξηζε ην όλνκά ηεο ζε κηα από ηηο παιιαθίδεο ηνπ. Όηαλ ν Κύξνο έραζε ηε 

δσή ηνπ ζηε κάρε, ε γπλαίθα απηή δόζεθε σο ιάθπξν ζην βαζηιηά, ζηνλ νπνίν 

άζθεζε κεγάιε επηξξνή.Ο Λνπθηαλόο απνθαιεί ηελ Αζπαζία «πξόηππν ζνθίαο» θαη 

εμπκλεί «ηηο γλώζεηο ηεο γύξω από ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηνξαηηθόηεηά ηεο, ηελ 

εμππλάδα θαη ηελ νμπδέξθεηά ηεο».
 
Έλα θείκελν ζπξηαθήο πξνέιεπζεο, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν ε Αζπαζία ζπλέζεζε έλα ιόγν θαη δήηεζε από έλαλ άλδξα λα ην δηαβάζεη γηα 

ράξε ηεο ζην δηθαζηήξην, επηβεβαηώλεη ηε θήκε ηεο ξεηνξηθήο δεηλόηεηαο ηεο.
 
Μηα 

βπδαληηλή εγθπθινπαίδεηα ηνπ 10νπ αηώλα, ε νύδα, αλαθέξεη όηη ε Αζπαζία 

ρξεζηκνπνηνύζε έμππλα ηηο ιέμεηο, πσο ήηαλ ζνθίζηξηα θαη δαζθάια ηεο ξεηνξηθήο. 

Βαζηδόκελνη ζηηο παξαπάλσ απνηηκήζεηο, κηα ζεηξά από κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη 

ε Αζπαζία ππήξμε, θαηά ηα θαηλόκελα, ε κνλαδηθή γπλαίθα ζηελ θιαζηθή Ειιάδα 

πνπ θαηάθεξε λα δηαθξηζεί ζην δεκόζην βίν, επεξεάδνληαο ηνλ Πεξηθιή ζηε ζύληαμε 

ησλ δεκόζησλ ιόγσλ ηνπ Μηα κεξίδα ηζηνξηθώλ είλαη ηεο άπνςεο όηη ε Αζπαζία 

ίδξπζε κηα Αθαδεκία γηα θνξίηζηα πινύζησλ νηθνγελεηώλ ή αθόκε όηη απνηειεί ηνλ 

εθεπξέηε ηε ζσθξαηηθήο κεζόδνπ.
 
Ωζηόζν, ν Ρόκπεξη Γ. Γνπάιαο, Καζεγεηήο ησλ 

Κιαζηθώλ ζην Northwestern University, ηνλίδεη πσο «δελ κπνξνύκε λα δερηνύκε ωο 

ηζηνξηθή αιήζεηα ην αλέθδνην ηεο επνρήο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Αζπαζία έκαζε ζηνλ 

Πεξηθιή λα κηιά, νπόηε ήηαλ ζεκαληηθή ξήηνξαο ή θηιόζνθνο». Ο Γνπάιαο ζεσξεί όηη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/10%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1_(%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


Αθανασία Παπαχρήστου, επιμορφώτρια στις ΤΠΕ 

 

πηζαλώο ν Πιάησλ απνδίδεη απηό ην ξόιν ζηελ Αζπαζία επηξξεαζκέλνο από ηελ 

θσκσδία.
 
Ο Κάγθαλ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηγξάθεη ηελ Αζπαζία ζαλ κηα «όκνξθε, 

αλεμάξηεηε, εμαηξεηηθά έμππλε λεαξή γπλαίθα, ηθαλή λα ζπκκεηέρεη επί ίζνηο όξνηο ζε 

κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κεγαιύηεξα κπαιά ηεο Ειιάδαο, θαζώο θαη λα ζπδεηά θαη 

λα δίλεη δηεπθξηλήζεηο ζε νπνηαδήπνηε εξώηεζε κε ην ζύδπγό ηεο». Ο Ρόηδεξ Σδαζη, 

Καζεγεηήο ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κελη, πηζηεύεη όηη 

ε Αζπαζία ήηαλ έλα εμαηξεηηθό πξόζσπν, αιιά ην παξάδεηγκά ηεο είλαη από κόλν 

ηνπ αξθεηό γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλόο όηη γηα λα γίλεη κηα γπλαίθα ηζάμηα πλεπκαηηθά 

θαη θνηλσληθά ελόο άληξα έπξεπε λα ήηαλ εηαίξα.
 
ύκθσλα κε ηελ Πξνύληελο Άιιελ, 

θηιόζνθν θαη δηδάζθνπζα, ε Αζπαζία πξνρώξεζε ηελ πξννπηηθή λα γίλεη κηα 

γπλαίθα θηιόζνθνο έλα βήκα παξαπέξα από ηελ πνηήηξηα απθώ. 

 

 

 Μην ξεχνάτε ότι σε ένα άρθρο έχουμε πάντα τίτλο ο οποίος είναι 

σύντομος. Προσπαθούμε με αυτόν να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον 

των αναγνωστών. Επομένως έχει σημασία να διαλέξετε τον κατάλληλο 

τίτλο για το άρθρο σας! 
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