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Διάφορες μορφές της οικογένειας 
Οι ρόλοι των φύλων 
Ο έρωτας και ο γάμος 
Ο θεσμός του γάμου και της προίκας 
Οι σχέσεις των μελών της οικογένειας 
Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις
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Αναπαραστάσεις οικογένειας στις αρχές του 19ου 
αι



«…Ούτε σκοπός ημών είναι να εμψυχώσωμεν την επικρατούσαν εις τας κοινωνικάς τάξεις 
πολυτέλειαν, ουδέ να επαυξήσωμεν την ματαιοδοξίαν και φιλαρέσκειαν του γυναικείου φύλου, 
αλλά να διδάξωμεν και να μορφώσωμεν τας Ελληνίδας οικοδεσποίνας εις τα κυρίως οικιακά της 
γυναικός έργα προς ανακούφισιν εαυτής και των μελών της οικογενείας» 
Ξ. Ζύγουρας, εγχειρίδιο ραπτικής- κοπτικής 1882 



«Η κόρη δεν ευκαιρεί. Απαιτούνται δύο ώραι της ημέρας δια γαλλικόν μάθημα, 2-3 ώραι δια 
κλειδοκύμβαλον, 2 δια περίπατον, 2 δι’ άλλην τινά ξένην γλώσσαν, 2 δια φωνητικήν 
μουσικήν. Και η μήτηρ καμαρόνει και εναβρύνεται αριθμούσα την ημερησίαν ταύτην 
κατατάξιν του χρόνου της θυγατρός της, ήτις την επαύριον του γάμου αγνοεί τίνι τρόπω 
εμβαλόνονται αι περικνημίδες του συζύγου ή προστίθενται κομβία εις τα υποκάμισα αυτού» 
Καλλιρρόη Παρρέν, 1888

Μάθημα χειροτεχνίας, Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή, Ένωσις των Ελληνίδων [1897-
1899;] Πηγή: Μπακαλάκη-Ελεγμίτου, 1987



«Ουδαμώς εξεπλησσόμην βλέπων κοράσια […] επαναλαμβάνοντα επί λέξει το κείμενον εγχειριδίου 
τινός οικιακής οικονομίας ερωτώμενα πως γίνεται η μπουγάδα ή πως ράπτεται η απανωβελονιά. 
Η οικιακή οικονομία εν ολιγίστοις σχολείοις διδάσκεται, εν πάσι δε κατά κανόνα διδάσκονται 
εκείνα μόνον τα εργόχειρα, άπερ εις επίδειξιν μόνον εισί κατάλληλα, παραμελουμένων των 
αναγκαιοτάτων και χρησιμοτάτων. Πανταχού [στα σχολεία] είδον εκτεθειμένα κεντήματα 
πολυειδή, ουδαμού δε έργα ραπτικής ήτις περιφρονείται ίσως ως χειρονακτική μάλλον τέχνη». 
Νικόλαος Γ. Πολίτης, επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης επαρχίας Βόλου, 1885  



Εργαζόμενες γυναίκες 
«Για πρώτη φορά, τον 19ο αιώνα διαχωρίζεται και στην Ελλάδα για τις γυναίκες ο χώρος και ο 
χρόνος εργασίας από τον χώρο και τον χρόνο της οικογένειας. Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις 
τους, στην οικογένεια διατηρούνται χωρίς καμιά, έστω και ελάχιστη, μείωση. Παραμένουν 
κυρίαρχες στη ζωή τους αφού ούτε και οι ίδιες τις αμφισβητούν. Στις μεγαλύτερες πόλεις της 
τότε Ελλάδας αρχίζει να σχηματίζεται μια προβληματική και νόθα αστική τάξη που χρειάζεται 
σε διαφόρους τομείς αυτό το εργατικό δυναμικό. Τα γυναικεία επαγγέλματα που εμφανίζονται 
αυτά τα χρόνια είναι επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν ούτε καν τις στοιχειώδεις 
γραμματικές ή επαγγελματικές γνώσεις. Απασχολούνται ως υπηρέτριες, εργάτριες γης, 
πλύστρες, αλλά και αχθοφόροι ή στην ανόρυξη λίθων. Ακόμη σαν μοδίστρες, υφάντρες, 
κορδελιάστρες, καπελούδες. Αλλά και μαίες και νοσοκόμες. Δούλευαν όμως και σαν εργάτριες, 
σε μικρότερο βέβαια ποσοστό, σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που παρήγαγαν συγκεκριμένα 
προϊόντα: κλωστοϋφαντουργία, καπνοβιομηχανία, μεταξουργεία. Τα επαγγέλματα είχαν οριστεί 
κατά φύλο. Κατά κανόνα οι εργάτριες αρχίζουν να δουλεύουν σε μικρότερη ηλικία από τους 
άντρες, 10-12 χρόνων, ίδιες ώρες, 12-14 την ημέρα, με ίδιες συνθήκες αλλά αμείβονται με ποσό 
κάτω του 1/2 ή 1/3 του αντρικού μεροκάματου.» 
Χρονάκη Ζ., «Εργαζόμενες γυναίκες», Γυναίκα και εργασία. Από την αφάνεια στην 
αναγνώριση, Επτά Ημέρες-Η Καθημερινή, 2.5.1999, σ.2-3.



Ερωτόκριτος 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΩ 

https://sway.office.com/exZQfmVTJ3iVLiM8?ref=Link&amp;loc=play
https://mtvrs.io/FancyMysteriousCoral


Κείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε 

«Του νεκρού αδελφού», παραλογή (σ. 24-27). 
ΚΝΛ Β΄ Λυκείου:  
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Η φόνισσα», (σ. 43-52). 
Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Στέλλα Βιολάντη» (σ. 103-107). 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Πατέρα στο σπίτι» (σ. 72-77). 
Γεώργιος Βιζυηνός «Το αμάρτημα της μητρός μου» (σ. 121-156). 
Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, [ επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση 
(1713) της Βενετίας, Ερμής 1998] 
Γαλανάκη Ρέα,Ρέα Γαλανάκη, Ελένη ή ο κανένας. Αθήνα: Καστανιώτης, 2004.  
Η μεταμφίεση 
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τιμή και το χρήμα»

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1913,6307/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14823/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4103,18807/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Lykeiou_html-empl/indexB6_2.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index09_08.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index09_08.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/


Υποστηρικτικό υλικό 
Τραγούδια 
Μελοποιημένοι στίχοι από τον δίσκο Ερωτόκριτος, μπαλάντα για τρεις φωνές 
και πέντε όργανα, μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης, ποίηση: Βιτσέντζος 
Κορνάρος, ερμηνεία: Μάνος Κατράκης, Λύρα, 1964. 
http://www.youtube.com/watch?v=VfbfkWPmcbg 
77 καλλιτέχνες τραγουδούν Ερωτόκριτο 
Βίντεο 
Στέλλα Βιολάντη του Γ. Ξενόπουλου, Πάνος Γλυκοφρύδης, 1976 [θεατρική 
παράσταση από την εκπομπή «Το θέατρο της Δευτέρας» (πρώτη προβολή 
24/5/1976)].  
Του νεκρού αδερφού [βίντεο/animation της παραλογής]  
Η φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Κώστας Φέρρης, 1974 
[κινηματογραφική ταινία].  
Η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Στάθης Λιβαθινός, 2011 
[τρέιλερ από την ομώνυμη θεατρική παράσταση στο Θέατρο Οδού 
Κεφαλληνίας]. 
Η Φόνισσα, Πολιτιστική Ομάδα «Ηχόδραμα», 2012 [μουσικοχορευτικό 
δρώμενο βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη].

http://www.youtube.com/watch?v=VfbfkWPmcbg
https://www.youtube.com/watch?v=IHc3fRKcV_Q
http://www.youtube.com/watch?v=odk4z5LskRQ&list=PLBBC35B4AC13E2BB5&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=g8jsl34ddII
http://www.youtube.com/watch?v=rLYsML1_IBQ
http://www.youtube.com/watch?v=xajATjbWAwk
http://www.echodrama.gr/index.php/gr/parastaseis/parastasi-h-fonissa


Ποια στερεότυπα αναπαράγονται στην εποχή μας για τη θέση των δύο 
φύλων; Ποια είναι η θέση της γυναίκας στη σημερινή εποχή;  
Διαφέρει η θέση αυτή στις δυτικές κοινωνίες από τη θέση στις κοινωνίες της 
Ανατολής;  
Ποιος ο ρόλος της οικογένειας;  
Γνωρίζετε ποιες μορφές οικογένειας υπάρχουν; 



Μορφές οικογένειας 
Πυρηνική οικογένεια: αποτελεί την κύρια μορφή οικογένειας. Δημιουργείται με το γάμο και 
αποτελείται από τους συζύγους μόνο ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους. 
Μονογονεϊκή οικογένεια: αποτελείται από ένα ή περισσότερα παιδιά και τον έναν γονέα.  
Oικογένεια χωρίς γάμο: αποτελείται από ζευγάρια που συζούν, με ή χωρίς παιδιά.  
Εκτεταμένη οικογένεια: αποτελείται από τρεις ή περισσότερες γενιές που ζουν στο ίδιο 
σπίτι (π.χ. παππούς-γιαγιά, γονείς, παιδιά).



Ηλεκτρονικές ασκήσεις
κειμενικοί δείκτες

https://wordwall.net/resource/2620485/%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1


ΑΠΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΦΥΛΑ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΙΕΠ

Κρητική λογοτεχνία 
Γυναικεία λογοτεχνία

προγράμματα ισότητας

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ) 
ΕΔΩ 

Παραδοσιακή και μοντέρνα 
ποίηση

Εκπαιδευτικό υλικό για 
Ισότητα 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=101
http://georgakas.lit.auth.gr/simikta/index.php/component/chronoforms/?chronoform=searchBy&amp;subject=31232
http://users.sch.gr/markdor59/KAINEKPPROSEG/PAREMNEOELLOGLYK.pdf
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I462I1209I646I458482
https://www.4lykzografou.gr/wp-content/uploads/2014/05/paradosiaki_moderna.pdf
http://www.isotita-epeaek.gr/welcome.htm

