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Τζέιν Όστιν 



Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση  

◦ Σε μία εποχή που ο γάμος ήταν απαραίτητο μέσο για την ευτυχία μιας 
γυναίκας, τα προξενιά ήταν η συνήθεια και το σημαντικότερο θέμα 
συζήτησης σε όλες τις οικογένειες. Έτσι στην οικογένεια των Μπένετ, η 
οποία έχει πέντε κόρες, η μητέρα τους αναζητά άντρες για να 
παντρέψει τα παιδιά της, αφού η περιουσία του άντρα της θα 
μεταβιβαστεί στον ανιψιό του καθώς οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα 
στην κληρονομιά. Η δεύτερη κόρη τους η Ελίζαμπεθ Μπένετ ψάχνει 
έναν σύντροφο που θα αγαπήσει πραγματικά και όχι που θα την 
δελεάσει με τα πλούτη του. Γνωρίζει τον κύριο Ντάρσι ο οποίος είναι 
πολύ πλούσιος αλλά αυτήν τον κρίνει σύμφωνα με την συμπεριφορά 
του. Αν και οι υπόλοιπες αδερφές της επιλέγουν άντρες πολύ πιο 
εύκολα η ίδια επιλέγει να αγαπήσει πραγματικά ώστε να παντρευτεί 
κάποιον. Η δεσποινίς Ελίζαμπεθ με γνώμονα εκείνη την εποχή 
αποδεικνύεται μία φεμινίστρια που υπερασπίζεται τα δικαιώματα της 
και διατηρεί την αξιοπρέπεια της ανεξάρτητα από το οικονομικό 
όφελος. 



Κυρίως και επιμέρους θέματα 

◦ Τα κυρίως θέματα αυτού του εξαίσιου βιβλίου είναι οι χρηματικές απολαβές που 

απαιτούσαν οι άντρες, για να παντρευτούν μία γυναίκα. Επίσης, η επίδειξη της 

εξωτερικής εμφάνισης, ο φεμινισμός, η διαφορά των κοινωνικών τάξεων, οι 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.  

◦ Τα επιμέρους θέματα είναι η αδελφική αγάπη, η σημασία της αλήθειας, η αλληλεγγύη, ο 

ψεύτικος χαρακτήρας των ανθρώπων αλλά και η φιλοτιμία κάποιων άλλων. Επιπλέον 

αναδεικνύει πως δεν είναι αναγκαία η τελειότητα και πως το χιούμορ βοηθάει πάντα. 



Κεντρικοί ήρωες 
◦ Οι κεντρικοί ήρωες έχουν πολύ ενδιαφέρον, λόγω της διαφορετικότητας 

και της ιδιαιτερότητας τους. Η κυρία Μπένετ είναι μία γυναίκα που 
προσπαθεί απελπισμένα να παντρέψει τις κόρες της. Αντιθέτως ο 

άντρας της προτιμά την αξιοπρέπεια και δεν πιέζει τις κόρες τους για 
γάμο. Η μεγαλύτερη κόρη τους η Τζέιν είναι ντροπαλή και δεν παρεξηγεί 
ποτέ κανέναν. Η Ελίζαμπεθ είναι μία δυναμική νεαρή που υπερασπίζεται 
το δίκιο και ψάχνει να παντρευτεί κάποιον που πρώτα θα αγαπήσει 
αληθινά. Οι υπόλοιπες τρεις αδερφές, η Κίτι, η Μαίρη και η Λίντια έχουν 

παρόμοιο χαρακτήρα και αν και μικρότερες ψάχνουν συνέχεια άντρα και 
εστιάζουν στην περιουσία του. Ο Μπίνγκλεϊ είναι ένα πλούσιος που 
μετακομίζει κοντά στην οικία των Μπένετ με καλούς τρόπους, 
γενναιόδωρος και ευγενικός. Ο κύριος Ντάρσι είναι απότομος, 
αυστηρός και γενικότερα πολύ παρεξηγημένος, αφού πέφτει θύμα στα 

άσχημα λόγια του κύριου Γουίκαμ. Αυτός είναι ψεύτης, φιλοχρήματος 
και εξαπατά την Ελίζαμπεθ και ολόκληρη την περιοχή σε σχέση με τον 
χαρακτήρα του κύριου Ντάρσι. Επιπρόσθετα, ο κύριος Κόλινς  ψάχνει 
μία σύντροφο, είναι πολυλογάς και πολύ αντιπαθητικός στην οικογένεια 
Μπένετ αφού είναι ο κληρονόμος. Τέλος, ο ίδιος δουλεύει για την κυρία 
Κάθριν ντε Μπέρκ μία γυναίκα με μεγάλο αξίωμα που κάνει τα πάντα για 

να αποτρέψει την ευτυχία του ανιψιού της Ντάρσι. 



Αυτό που μου άρεσε περισσότερο 
διαβάζοντας το βιβλίο  

◦ Καταρχάς, όλο το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ και το 

απόλαυσα μέχρι την τελευταία σελίδα. Αυτό όμως που 

με εντυπωσίασε είναι ο χαρακτήρας των διαφορετικών 

αδερφών και πως παρουσίαζαν το ίδιο θέμα με 

διαφορετική οπτική. Προσωπικά ταυτίστηκα με τον 

χαρακτήρα της Ελίζαμπεθ, η οποία έβλεπε τον γάμο 

ως μία πράξη απέραντης αγάπης και όχι ως μία 

κερδοφόρα ενέργεια. Αναζητούσε συνεχώς την 

αλήθεια με αντικειμενικότητα και θάρρος. Φυσικά 

ενθουσιάστηκα με τον τρόπο συγγραφής του βιβλίου 

και την αμεσότητα της συγγραφέας. 



Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο 

◦ Το κλασσικό αυτό έργο αν και έχει 

γραφτεί αρκετά χρόνια πριν τον 

τελευταίο καιρό είναι πολύ διάσημο. 

Έτσι, ήθελα να το διαβάσω για να 

καταλάβω την αιτία των πολλών 

συζητήσεων, που τελικά αποδείχτηκε 

σωστή. Όταν λοιπόν το είδα στη 

βιβλιοθήκη του σχολείου μου, 

ενθουσιάστηκα και χωρίς δεύτερη 

σκέψη το επέλεξα. Φυσικά δεν το 

μετάνιωσα ούτε λεπτό!!! 



Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το 
βιβλίο  

◦ Αυτό το βιβλίο το προτείνω σε όλους χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Οι λέξεις και ο 

τρόπος γραφής μπορεί να μαγιέψει τον οποιοδήποτε. Ακόμη, είναι ευκαιρία να 

αποκτήσετε κάποιες γνώσεις σχετικά με τα ήθη και έθιμα και την διαδικασία των 

προξενιών, εκείνης της εποχής. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα κουραστείτε και δεν θα 

βαρεθείτε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ούτε λεπτό.  



Η ζωγραφιά μου 

◦  Αποφάσισα μετά από σκέψη να μην 

αναπαραστήσω μία σκηνή του βιβλίου μέσω 

της ζωγραφικής μου. Ζωγράφισα λοιπόν το 

περίγραμμα της όψης της Ελίζαμπεθ, 

γράφοντας μέσα κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό 

που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να 

αναζητάμε αληθινούς και σωστούς 

ανθρώπους σε έναν κόσμο γεμάτο υποκρισία. 



Οι φράσεις που μου άρεσαν 

◦ Οι φράσεις που μου τράβηξαν το ενδιαφέρον και 

κρύβουν ένα βαθύ νόημα, είμαι σίγουρη πως θα 

μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό και στην 

καρδιά μου. Κάποιες από αυτές είναι: 

1. Η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει 

κίνητρο. 

2. Η βοήθεια σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατη και τα 

συλλυπητήρια είναι εντελώς ανυπόφορα. 

3. Από το παρελθόν πρέπει να θυμάσαι μόνο ό,τι σου 

προσφέρει ευχαρίστηση. 

4. Κανένας δεν συμπονάει όσους δεν παραπονιούνται 

ποτέ. 

 



Περηφάνια και προκατάληψη  

Εργασία: Βότση Κωνσταντίνα  

Πηγή εικόνων: διαδίκτυο   


