
Ά  Λυκεύου Καςςιόπησ παρουςιϊζει

«Τα φύλα ςτη λογοτεχνία»



Οι ςχϋςεισ τών δύο 
φύλων και η 
καταπύεςη τησ 
γυναύκασ 

Κεύμενα αναφορϊσ

1. Σου νεκρού αδελφού (9αι.)

2. Η τιμό και το χρόμα (19αι.)

3. τϋλλα Βιολϊντη     (20αι.)

4. Η Υόνιςςα                (20αι.)



«Σου νεκρού αδελφού»

Σο ϋργο «Σου νεκρού αδελφού» μασ παρουςιϊζει την εικόνα μιασ

οικογϋνειασ που αποτελεύται από τη μητϋρα, τουσ εννϋα γιουσ και

την μονϊκριβη κόρη. τουσ πρώτουσ ςτύχουσ γύνεται αναφορϊ για

την ομορφιϊ τησ Αρετόσ που αποτελεύ την αιτύα για τον ερχομό

προξενητϊδων. Η οικογϋνεια καλεύται να αποφαςύςει για το μϋλλον

τησ, αλλϊ καταλόγει ςε διαφωνύα. Ο αδερφόσ τησ ο Κωνςταντόσ

εύναι θετικόσ να την παντρϋψουν ςτα ξϋνα για να εξυπηρετεύται και

ο ύδιοσ όταν ταξιδεύει, αλλϊ η μητϋρα ανηςυχεύ που η κόρη τησ θα

φύγει μακριϊ. Η ύδια δε ρωτϊται ποτϋ. Σελικϊ, αφού ο Κωνςταντόσ

ορκύζεται ότι θα την φϋρει πύςω ϊμα ςυμβεύ κϊτι κακό, υποχωρούν

οι αντιδρϊςεισ και γύνεται ο γϊμοσ.

Σο ϋργο ανόκει ςτη δημοτικό πούηςη του 9ου αιώνα.

Ο πατριαρχικόσ τύποσ τησ οικογϋνειασ που διαφαύνεται ςτην

παραλογό, δεύχνει την υποταγό τησ γυναύκασ ςτη βούληςη του

ϊνδρα. Η μητϋρα αναλαμβϊνει τα ηνύα τησ οικογϋνειασ μόνο λόγω

θανϊτου του ςυζύγου, ενώ τα αρςενικϊ παιδιϊ τησ οικογϋνειασ

αποφαςύζουν για την προςωπικό ζωό τησ αδερφόσ χωρύσ να ζητούν

τη γνώμη τησ.



«Η Σιμό και το Φρόμα»

Τπόθεςη του ϋργου εύναι ο ϋρωτασ τησ Ρόνησ και του Αντρϋα, ο
οπούοσ εξελύςςεται ςτην Κϋρκυρα. Ο ςυγγραφϋασ, Κωνςταντύνοσ
Θεοτόκησ, αποτυπώνει ςτη νουβϋλα τα όθη τησ κερκυραώκόσ
κοινωνύασ ςτισ αρχϋσ του 19ου αιώνα. Οι δύο νϋοι αγαπιούνται, ο
Ανδρϋασ όμωσ θϋλει προύκα και αυτό θύγει το αύςθημα τησ τιμόσ
τησ Ρόνησ. Ο Αντρϋασ ϋχει ςοβαρϊ οικονομικϊ προβλόματα και
αυτϊ βαραύνουν πιο πολύ ςτη ςυνεύδηςό του ακόμη και από το
παιδύ που περιμϋνει η Ρόνη. Εκεύνη υπεραςπιζόμενη την τιμό τησ
αναλαμβϊνει να μεγαλώςει μόνη τησ το παιδύ, χωρύσ να κϊνει
τϋτοια ποταπό υποχώρηςη.

Ο Κωνςταντύνοσ Θεοτόκησ όταν ϋλληνασ ςυγγραφϋασ και
ςημαντικόσ εκπρόςωποσ τησ Επτανηςιακόσ ςχολόσ. Γεννόθηκε
ςτην Κϋρκυρα τησ 13 Μαρτύου του 1872 και όταν από
αριςτοκρατικό οικογϋνεια. Υούτηςε ςτο Εκπαιδευτόριο
Καποδύςτριασ, ςτην ςυνϋχεια ςτο Κερκυραικό Γυμνϊςιο και τϋλοσ
ϋκανε τισ τελευταύεσ ςπουδϋσ του ςτο Παρύςι. Σα πιο γνωςτϊ του
ϋργα εύναι «Η Σιμό και το Φρόμα» και «Κατϊδικοσ» και το
μυθιςτόρημα «Οι κλϊβοι ςτα Δεςμϊ τουσ». Σϋλοσ, απεβύωςε την
1η ιουλύου το 1923 από καρκύνο του ςτομϊχου.

Αν θϋλετε να δεύτε την ταινύα πατόςτε ςτον ςύνδεςμο:
https://youtu.be/OJ7geiKc2nI
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«τϋλλα Βιολϊντη»

το ϋργο «τϋλλα Βιολϊντη» αποτυπώνεται μύα πατριαρχικό
οικογϋνεια. Ο ςυγγραφϋασ, Γρηγόριοσ Ξενόπουλοσ,
αποκαλύπτει μύα αυςτηρϊ ςυντηρητικό κοινωνύα που δεν
ανϋχεται η κόρη μύασ αριςτοκρατικόσ οικογϋνειασ να
ερωτεύεται ϋναν φτωχό. Ο πατϋρασ τησ όχι μόνο τη χτυπϊ,
αλλϊ την απομονώνει ςτη ςοφύτα του ςπιτιού όπου και
τελικϊ πεθαύνει.
Η ϋρευνϊ μασ αποκϊλυψε ότι αυτό το ϋγκλημα δεν όταν
αςυνόθιςτο ςτην ελληνικό κοινωνύα ςτισ αρχϋσ του 19ου

αιώνα. Και ϊλλα κορύτςια πλουςύων οικογενειών πϋθαναν
ανεξόγητα δυςτυχώσ.
Ο Γρηγόριοσ Ξενόπουλοσ γεννόθηκε το 1867 ςτην
Κωνςταντινούπολη και πϋθανε το 1951 ςτην Αθόνα. Hταν
θεατρικόσ ςυγγραφϋασ και εύχε βραβευτεύ (Αργυρώσ
ταύροσ του ωτόροσ) ημαντικϊ ϋργα όταν η τϋλλα
βιολϊντη και Σο φιόρο του Λεβϊντε. Οι γονεύσ του όταν
Έλληνεσ Και ϋζηςε πολλϊ χρόνια ςτη Ζϊκυνθο ςπούδαςε
φυςικό & μαθηματικϊ ςτην Αθόνα και από τότε ϋμενε εκεύ
μόνιμα.



«Η Υόνιςςα»

Η Υραγκογιαννού εύναι μύα γυναύκα η οπούα από μικρό ηλικύα
όταν αναγκαςμϋνη να υπηρετεύ την οικογϋνεια τησ, τον ϊντρα
τησ και τϋλοσ, τα εγγόνια τησ. Ήταν τόςο ψυχικϊ
διαταραγμϋνη από την καταπύεςη που δεν όθελε τα κορύτςια
να περνϊνε τα ύδια με εκεύνη. Γι αυτό τα “ϋβγαζε” από την
μιζϋρια τουσ με αποτϋλεςμα να ςκοτώςει την ύδια τησ την
εγγονό και να πνύξει ϊλλα δύο κορύτςια. Οι υποψύεσ των
αρχών όταν για περιςςότερα φονικϊ, η ύδια όμωσ
αυτοκτόνηςε και δεν ομολόγηςε ποτϋ.

Ο Αλϋξανδροσ Παπαδιαμϊντησ εύναι ϋνασ από τουσ
ςημαντικότερουσ Έλληνεσ λογοτϋχνεσ. Γεννόθηκε ςτισ 4
Μαρτύου του 1851 ςτην κιϊθο. Η εκπαύδευςό του
πραγματοποιόθηκε ςτο Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο
Αθηνών, ςτη Βαρβϊκειο Πρότυποσ χολό. Ο ςυγγραφϋασ
απεβύωςε ςτισ 3 Ιανουαρύου του 1911, 59 ετών ςτην κιϊθο.

Για μύα ακόμη φορϊ βλϋπουμε την αποτύπωςη τησ
πατριαρχικόσ οικογϋνειασ. Τποχρϋωςη τησ γυναύκασ όταν να
υπηρετεύ και να εύναι δούλα τησ οικογϋνειϊσ τησ από την
γϋννηςη μϋχρι και τα γερϊματα. Η γυναύκα όταν κατώτερη και
βριςκόταν ςε θϋςη εξϊρτηςησ από τον ϊνδρα.

Αν θϋλετε να παρακολουθόςετε την ταινύα:
https://youtu.be/jOGGu7bXHuM
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η θϋςη τησ γυναύκασ ςτην ελληνικό κοινωνύα για αιώνεσ όταν υποδεϋςτερη ϋναντι του ϊνδρα. Αυτό την εξανϊγκαζε ςε καταπύεςη που 
μπορούςε να τησ ςτοιχύςει και τη ζωό.
όμερα, ϋχει πλόρωσ εξιςωθεύ με τον ϊντρα και απολαμβϊνει τισ ελευθερύεσ τησ.
Ωςτόςο, ςυχνϊ ϋρχονται ειδόςεισ από χώρεσ που δεν ακολουθούν το πρότυπο τησ Διακόρυξησ των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων που 
αποκαλύπτουν κατϊφωρη καταπύεςη, εκμετϊλλευςη και βαςανιςμό γυναικών που λιθοβολούνται, ακρωτηριϊζονται και φονεύονται.
Φρειϊζεται, λοιπόν, να γύνουν πολλϊ ακόμη για να βελτιωθεύ ο κόςμοσ μασ!

Ευχαριςτούμε που παρακολουθήςατε την εργαςία μασ.


