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Οι απαρχές της γυναικείας ποιητικής δημιουργίας των Ελληνίδων  

τη νεότερη εποχή (Διαφωτισμός-Ρομαντισμός)
1
 

 

Σοφία Ντενίση, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας και Κριτικής της 

Λογοτεχνίας  στο τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών της Αθήνας 

 

Το θέμα της γυναικείας πνευματικής δημιουργίας των Ελληνίδων από τα χρόνια του 

Διαφωτισμού μέχρι και το τέλος της ρομαντικής περιόδου, με έχει απασχολήσει 

ερευνητικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Κύριος λόγος της ενασχόλησής μου με το 

θέμα υπήρξε η απόλυτη έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη λογίων 

Ελληνίδων τα χρόνια αυτά, σε αντίθεση με έναν πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίως 

δυτικοευρωπαίων και αμερικανίδων δημιουργών, τα ονόματα των οποίων γεμίζουν 

απειράριθμες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον 18
ο
 και τον 19

ο
 αιώνα. Η 

απουσία ελληνίδων συγγραφέων εκείνα τα χρόνια πιστοποιείται από την εικόνα που 

μας παραδίδουν οι ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας και οι ειδικές μελέτες για 

την περίοδο.   

  Συγκεκριμένα στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η όποια αναφορά σε 

γυναικεία συγγραφική δραστηριότητα τον  19
ου

 αιώνα, περιορίζονταν στα ονόματα 

της Ευανθίας Καΐρη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η πρώτη πραγματική λογία που 

έχει να μνημονεύσει η ιστορία των γραμμάτων μας» και της Eλισάβετ Mουτζάν-

Mαρτινέγκου, της αποκαλούμενης πρώτης πεζογράφου της σύγχρονης εποχής. Τα 

δύο αυτά ονόματα φάνταζαν ως μοναχικές φωτεινές εξαιρέσεις και έπειτα 

μεσολαβούσε ένα αγεφύρωτο και ανεξήγητο κενό, μέχρι την εμφάνιση των πολύ 

μεταγενεστέρων δημιουργών των αρχών του εικοστού αιώνα. Σύμφωνα πάντα με τις 

ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις  Καΐρη και Μαρτινέγκου που 

δραστηριοποιήθηκαν συγγραφικά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο οι 

επόμενες γυναίκες δημιουργοί εμφανίζονταν τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα. 

Και αυτές δεν ξεπερνούσαν τα δέκα- δώδεκα ονόματα, αφού οι αναφορές 

περιορίζονται στις Μυρτιώτισσα (Θεώνη Δρακοπούλου), Μαρία Πολυδούρη, Αιμιλία 

                                                   

1

 Το υλικό της παρούσας ομιλίας προέρχεται από το υπό δημοσίευση βιβλίο της γράφουσας με τίτλο 

Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή: γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού-

Ρομαντισμού. Το βιβλίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει  από τις εκδόσεις Νεφέλη την 

άνοιξη του 2013.   
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Δάφνη (Κούρτελη), Γαλάτεια Καζατζάκη, Μελισσάνθη (Ήβη Κούγια), Κλεαρέτη 

Δίπλα-Μαλάμου, Ειρήνη Αθηναία, Άλκη Θρύλο (Ελένη Ουράνη), Πηνελόπη Δέλτα, 

Λιλίκα Νάκου, Μέλπω Αξιώτη και Φρίντα Μπούμη-Παπά.  

   Πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρισκόμαστε, θεωρώντας ότι η γυναικεία 

δημιουργία από το 1780, συμβολικό όριο αυτού που ονομάσαμε νεώτερη εποχή ως 

τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα  περιορίζεται κυρίως στο έργο της Καΐρη 

και της Μαρτινέγκου;  Το έτος 1780 το ορίσαμε ως έτος έναρξης της νεώτερης 

εποχής για τα γυναικεία μας γράμματα, εφόσον τότε εμφανίζονται οι πρώτες 

Φαναριώτισσες που έγραψαν πρωτότυπα έργα τα οποία εκφράζουν σύγχρονούς τους 

προβληματισμούς και δεν ακολουθούν την παλαιότερη παράδοση θρησκευτικού ή 

ιστορικού περιεχομένου, που χαρακτήριζε την ενασχόληση κάποιων αρχοντισσών της 

βυζαντινής περιόδου ή τη χειρόγραφη μεταφραστική παράδοση της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας. 

    Φοβάμαι πως η εικόνα που παραδίδεται ακόμη στις μέρες μας για την περίοδο 

αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η γυναικεία παρουσία στο 

διάστημα των εκατό ετών (1780-1880) που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, 

έχει να επιδείξει, σύμφωνα με τα πορίσματα της μακροχρόνιας έρευνάς μας, ένα 

σημαντικό αριθμό πνευματικά ενεργών γυναικών, άγνωστων όμως μέχρι σήμερα όχι 

μόνο στο πλατύ κοινό αλλά και στους ειδικούς.   

  Για ν’ αποκτήσουμε, λοιπόν, μια σαφή εικόνα των εκατό χρόνων γυναικείας 

δημιουργίας, που ορίζουν τη μετάβαση από την παλαιότερη περίοδο δημιουργίας στη 

νεώτερη, θα προσπαθήσω να δώσω ένα σύντομο διάγραμμα του πνευματικού 

έργου της περιόδου αυτής, χωρίζοντας την σε τέσσερις υποπεριόδους∙ την 

προπαρασκευαστική, που καλύπτει το διάστημα από το 1780 ως και τη δεκαετία του 

1830∙ την περίοδος της μετάβασης, αυτή της δεκαετίας του 1840∙ την περίοδος της 

παγίωσης, δηλαδή των δεκαετιών του 1850 και 60 και τέλος αυτήν της κορύφωσης, 

τουτέστιν της δεκαετίας του 1870, που κλείνει τον πρώτο κύκλο γυναικών 

δημιουργών και προετοιμάζει την έλευση της «νέας γυναίκας» της δεκαετίας του 

1880, που με τη σειρά της οδηγεί στις δημιουργούς των αρχών του 20
ου

 αιώνα. 

  Θα παρακολουθήσουμε, όμως, για τους σκοπούς της σημερινής συνάντησης, τη 

γυναικεία γραφή που σχετίζεται μόνο με την ποιητική δημιουργία, σταχυολογώντας 

από τη μακρά λίστα των πρώιμων ποιητριών αυτές που σφράγισαν με το έργο 

τους  αυτές τις παντελώς άγνωστες στο κοινό περιόδους.   
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  Η πρώτη περίοδος, την οποία ονομάσαμε της προετοιμασίας,  βρίσκεται  σε 

άμεση συνάρτηση με τη σχέση του Διαφωτισμού με την πνευματική αναβάθμιση των 

Ελληνίδων στα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Αποκύημα αυτής της σχέσης είναι δύο πρώιμα 

ποιητικά έργα, των Φαναριωτισσών Δουδού Υψηλάντη και Δόμνας Κατήνκω.  Το 

έργο της πρώτης χρονολογείται στα 1778 ενώ αυτό της δεύτερης αν και  

αχρονολόγητο θεωρείται πως ανήκει περίπου στην ίδια εποχή. Kαι τα δύο ποιήματα 

παραθέτονται μεταξύ των χαρακτηριστικότερων αλλά ταυτόχρονα και καλύτερων 

ποιημάτων  που έχουν γραφτεί από Φαναριώτες, από τα μέσα μέχρι τα τέλη του 18
ου

 

αιώνα,  ως υποδείγματα της νόθας γλώσσας που χρησιμοποιείται από την τάξη αυτή: 

ένα κράμα ελληνικής, τουρκικής και φραγκικής γλώσσας. Tέτοιου είδους ποιήματα 

κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη σε μικρά χειρόγραφα σημειωματάρια και τα 

ονόμαζαν, μετζμουάδες ή μισμαγιές. Tα ποιήματα αυτά ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή· 

απoστηθίζονταν, τραγουδιόνταν και αντιγράφονταν και οι ποιητές τους γνώριζαν 

μεγάλη δόξα την εποχή τους. Ήταν συχνά σατιρικά και  ανάλαφρα, άλλοτε όμως 

ήταν ερωτικά, μελαγχολικά και θλιβερά· η γλώσσα τους απεικόνιζε την 

καθομιλουμένη στους φαναριώτικους κύκλους. Eνδεικτικά παραθέτω τα δύο αυτά 

ποιήματα με πρώτο το πιο φιλοσοφικό από τα δύο έργα, αυτό της Δόμνας 

Kατήνκως(;) : 

Σφαίρα τάχα δεν γυρίζεις και σ' εμένα μια φορά ; 

να χαρίσης , αντί πάθη, ευτυχίαν και χαρά; 

Φθάνει, φθάνει ευσπλαγχνίσου , δείξε μια μεταβολή· 

γιατί η οργή σου τούτη σούρδισε πάρα πολύ. 

Kάνε πλέον μερχαμέτι2 μη αφήσεις το κορμί 

ν' αποθάνη εις τα πάθη, μην το κάνης σφαίρα μη.
3
 

 

και ας δούμε έπειτα κάποιους στίχους από το σατιρικό ποίημα της Δουδούς 

Yψηλάντη: 

Όλο ένα μουσουμπέτι!4 

                                                   

2 Μερχαμέτι σημαίνει οίκτος, ευσπλαχνία, έλεος,  από το τουρκικό merhamet. 

3 Σκαρλάτος Δ. Bυζάντιος, H Kωνσταντινούπολις, τομ Γ', Aθήνησιν εκ του τυπογραφείου X. N. 

Φιλαδελφέως, 1869, 602.  

4 Συνάντησα εξαιρετικές δυσκολίες στην ανεύρεση του λεξιλογίου των ποιημάτων αυτών. Μοναδικό 

μου βοήθημα στάθηκε το Γλωσσάρι στο ανθολόγιο του Γιώργου Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική 

ανθολογία, 2 τομ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
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αντίς για γλυκό σοχπέτι, 

και αντίς δια μετζλήσι, 5 

είν' μεγάλο σιπαρίσι· 

Mία φύλαξι' μεγάλη' 

(κη-όποιος την βαστά δεν σφάλλει). 

Ώχ! δεν έχει πλέον χάλι 

μία τέτοια παραζάλη! 

[. . . ] 

 

  Aυτά τα πρώιμα φανερώματα γυναικείας δημιουργικής γραφής, τα οποία ανήκουν 

ενδεχομένως, περισσότερο στον παλαιότερο χώρο της προφορικής και της 

χειρόγραφης παράδοσης  μπορούν να χαρακτηριστούν προδρομικές προσπάθειες 

αυτού που θα επακολουθήσει στον αρχόμενο 19
ο
 αιώνα.  

Στην πρώτη αυτή περίοδο δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τα 

γνωστότερα ονόματα γυναικών δημιουργών του 19
ου

 αιώνα που προέρχονται από τον 

χώρο των λογίων του Διαφωτισμού∙ αυτά της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και 

της Ευανθίας Καΐρη, οι οποίες αν και έμειναν γνωστές από το πεζογραφικό και 

θεατρικό τους έργο αντίστοιχα, ασχολήθηκαν και με την ποίηση, παρόλο που το  

έργο της πρώτης χάθηκε ολόκληρο( διαθέτουμε μόνο τίτλους ποιημάτων από την 

καταγραφή τους στην Αυτοβιογραφία της), και λίγα αδημοσίευτα ποιητικά έργα στο 

αρχείο της δεύτερης, δημοσιευμένα σχετικά πρόσφατα. 

  Στη συνέχεια θα περάσουμε στη δεύτερη περίοδο, αυτήν που ονομάζω της 

μετάβασης. Όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό χρειάστηκε μία μεταβατική 

περίοδος μέχρι να εμφανιστούν οι πρώτες μορφωμένες Eλληνίδες, οι προερχόμενες 

από τα μέσα και κατώτερα στρώματα, προϊόν των προσπαθειών του νεοσύστατου 

κράτους για καθολική μόρφωση. H δεκαετία του 1840 είναι αντιπροσωπευτική αυτής 

της μετάβασης· οι εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου που ασχολούνται με τα 

γράμματα προέρχονται, για πρώτη φορά, όχι μόνον από τους προνομιούχους 

κύκλους των Φαναριωτών και των λογίων, αλλά και από τα μέσα στρώματα. Oι 

τελευταίες είναι, κυρίως, γυναίκες που μορφώθηκαν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα 

                                                                                                                                                  

Θεσσαλονίκη, 2001.  Η λέξη μουσουμπέτι μπορεί να σημαίνει κουβεντούλα ή γλέντι, κάτι αντίστοιχο 

με το μουχαμπέτι. 

5 Μετζιλίσι= παράσταση, σκηνή έργου. 
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του νεοϊδρυθέντος κράτους, συχνά κάποιες από τις πρώτες δασκάλες, και λιγοστές 

αυτοδίδακτες γυναίκες.   

   Κυρίαρχη γυναικεία μορφή αυτή τη δεκαετία θα γίνει η πρωτοεμφανιζόμενη στα 

γράμματα, Xανιώτισσα, Aντωνούσα Kαμπουράκη. H Kαμπουράκη αποτελεί μια 

πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και ξεχωριστή, περίπτωση πρώιμης λόγιας, - είναι 

αυτοδίδακτη και στράφηκε στα γράμματα μετά τη χηρεία της και το χαμό του 

μονάκριβου γιου της- με πλούσιο και σημαντικό ποιητικό και δραματουργικό έργο. 

Παραμένει, όμως, ως τις μέρες μας άγνωστη και το εκτενές έργο της παντελώς 

αγνοημένο, παρά τις κάποιες αναφορές στο όνομά της, κυρίως στις ιστορίες του 

νεοελληνικού θεάτρου. Είναι η πρώτη Eλληνίδα που εξέδωσε  εκτενές ποιητικό έργο 

και μάλιστα σε μια πολύ πρώιμη εποχή, ήδη από το 1840∙ πρόκειται για το χρονικό 

της εξέγερσης της Κρήτης το 1821. Γίνεται σαφές ότι το έργο της γράφτηκε ως 

φόρος τιμής στον πεσόντα υπέρ πατρίδος σύζυγό της.  Tο εκτενές ποίημά της είναι 

γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, σε γλώσσα μικτή, καθομιλουμένη με λόγιους 

τύπους, αλλά και στοιχεία του κρητικού ιδιώματος. Ας δούμε κάποιους ενδεικτικούς 

στίχους: 

Θεέ μου δος μου λογισμόν και αίσθησιν ν’ αρχήσω,  

Την δυστυχή πατρίδα μου με λύπην να θρηνήσω. 

Στα χίλια οκτακόσια οι Έλληνες αρχήσαν, 

Και την ελευθερίαν τους με έγγραφα κινήσαν. 

Είκοσι έτη μυστικά επροετοιμασθήκαν,  

Στα’ κοσιένα έξαφνα στα όπλα σηκωθήκαν. 

Όλοι σηκώσαν άρματα και την τουρκιά κτυπήσαν , 

Και την κληρονομίαν τους ως Έλληνες ζητήσαν. 

[. . . ] 

  Το εκτενές ποίημα της Καμπουράκη πρέπει να αποτελεί την πρώτη συστηματική 

καταγραφή μαχών της εξέγερσης στην Κρήτη το 1821. 

  Και έτσι περνάμε στην τρίτη περίοδο, αυτήν της παγίωσης, μια ακόμη 

αχαρτογράφητη  περιοχή για τους μελετητές, που περιλαμβάνει τις δεκαετίες του 

1850 και 60. Στις δεκαετίες αυτές αυξάνεται κατακόρυφα η γυναικεία παρουσία 

στον χώρο των γραμμάτων. Kυρίαρχη προσωπικότητα αυτής της περιόδου είναι, για 

τη δεκαετία του 1850, η παιδαγωγός, εκδότρια γυναικείου περιοδικού και ποιήτρια 

Eυφροσύνη Σαμαρτσίδου, και ακόμη η πρωτοεμφανιζόμενη τη δεκαετία αυτή 

σημαντική παιδαγωγός αλλά και ποιήτρια,  Σαπφώ Kληρίδου, γνωστή ως Σαπφώ 
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Λεοντιάς (1832-1900), η οποία θα αποτελέσει κορυφαία λόγια γυναικεία 

προσωπικότητα για όλον τον 19
ο
 αιώνα∙ Tο ποίημά της, δημοσιευμένο στον τέταρτο 

τόμο της Πανδώρας  (1853),  τιτλοφορείται «Eις τας Aθήνας». Η νεαρότατη τότε 

Σαπφώ το έχει συνθέσει στην αρχαία ελληνική γλώσσα την οποία γνωρίζουμε πως 

χρησιμοποιούσε εξίσου άνετα με την καθομιλουμένη. Πιστεύω πως η χρήση της 

αρχαίας ελληνικής πρέπει να έχει νομιμοποιήσει τη δημοσίευση του ποιήματος στην 

Πανδώρα, το σημαντικότερο περιοδικό της περιόδου, εφόσον είναι το πρώτο 

πρωτότυπο λογοτεχνικό γυναικείο έργο το οποίο περιλαμβάνει στις σελίδες του το 

περιοδικό αυτό. Τη Λεοντιάδα θα τη συναντήσουμε με αξιόλογο ποιητικό έργο 

γραμμένο σε αρχαία ή αρχαΐζουσα γλώσσα με έντονες θρησκευτικές και πατριωτικές 

εξάρσεις σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.  

  Από τις ποιήτριες της δεκαετίας του 1850 θα σταθούμε στην Ευφροσύνη 

Σαμαρτζίδου και στη δημοσίευση του έργου της  Συλλογή ποιήσεων στην Aθήνα το 

1857.6
 Όπως μας πληροφορεί η ίδια η ποιήτρια τα χρήματα των πωλήσεων θα δοθούν 

για τα οικόσιτα ορφανά κορίτσια, του άρτι ανεγερθέντος, δαπάνη του συζύγου της, 

«Παρθεναγωγείον Λαρίσσης». H Σαμαρτζίδου αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει 

τους αναγνώστες της ότι : 

Oι ολίγοι ούτοι στίχοι, γραφέντες κατά διαφόρους καιρούς προς ιδίαν μου 

τέρψιν και προς χρήσιν μόνων των οικείων μου, δεν ήσαν 

προσδιωρισμένοι να δημοσιευθώσιν εν συλλογή, διότι ολίγας ώρας 

σχολής αφίνουσιν εις εμέ αι οικιακαί φροντίδες, η δε ποίησις, άνθος 

καλλιεργήσιμον και ποτιστικόν, απαιτεί μελέτην διηνεκή και ζηλότυπον 

επιμέλειαν.
7
 

και όπως είδαμε να βρει έναν φιλανθρωπικό σκοπό που να δικαιολογεί την έκδοση 

του έργου της. 

    H ποιητική της συλλογή εμπεριέχει έργα της των τελευταίων περίπου δεκαπέντε 

ετών, πρωτοδημοσιευμένα, στο περιοδικό της ή σε άλλα  φιλολογικά περιοδικά και 

εφημερίδες της περιόδου. Έτσι εξηγείται και η κριτική των ποιημάτων της το 1851 

από τον πολύ γνωστό ποιητή Zαλοκώστα στο περιοδικό Eυτέρπη, η οποία 

                                                   

6 Συλλογή Ποιήσεων Eυφροσύνης Σαμαρτζίδου, δαπάνη της φιλογενεστάτης κυρίας Eλένης M. 

Tοσίτζα, Eν Aθήναις, Tύποις Δ. Aθ. Mαυρομμάτη Λαρισσαίου , 1857.  Γκίνης/Μέξας 7389. 

7 Σαμαρτζίδου, Συλλογή Ποιήσεων, 2 α.α. 
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προηγήθηκε της αυτοτελούς έκδοσης των ποιημάτων της.  Ας δούμε δείγμα γραφής 

της από το ποίημά της «Η νεότης»:  

Του έαρός μου ανθηροί 

Πως φεύγετε , ώ χρόνοι, 

Και μ’ αποχαιρετάτε; 

Σταθήτε και μη, άσπλαχνοι, 

Και μη , ανθρωποκτόνοι, 

Εν τάχει μη περνάτε! 

[. . . ] 

  O Zαλοκώστας βλέπει την ποίηση της Σαμαρτζίδου σαν αντίδοτο στην ποίηση τής 

απελπισίας, η οποία δεσπόζει εκείνη την εποχή και χαρακτηριστικά γράφει ότι σε μια 

χώρα σαν την Eλλάδα «δεν δύνατι η μεμψίμοιρος φωνή της γλαυκός να κατασιγάση 

το κελάδημα των αηδόνων». Tα ποιήματά της φανερώνουν μια έντονη μεταφυσική 

ανησυχία και είναι συχνά θρησκευτικά. Πραγματεύονται προσωπικές στιγμές 

ευτυχίας ή δυστυχίας και αναφέρονται στη σχέση της με τον σύζυγό της και τα 

παιδιά της· ακόμη σκιαγραφούν ζωηρά το όραμά της για τη μόρφωση του φύλου της 

και τη συνέχιση της λόγιας γυναικείας παράδοσης του τόπου μας, μιας παράδοσης 

που ξεκίνησε με τη Σαπφώ και διεκόπη λόγω του τουρκικού ζυγού.  

  Τη δεκαετία αυτή εκτός από την αυτοτελή έκδοση της ποιητικής συλλογής της 

Σαμαρτζίδου  υπάρχουν και γυναικείες συνεργασίες στον περιοδικό τύπο. Οι 

σημαντικότερες είναι αυτές του περιοδικού Ευτέρπη. Eξέχουσα ποιητική μορφή 

ανάμεσα στις συνεργάτιδες της Eυτέρπης με πέντε δημοσιεύσεις είναι ξανά η  

Eυφροσύνης Σαμαρτσίδου, αλλά και η Παυλίνα Μπορέλλη. H Mπορέλλη είναι η 

δεύτερη ποιήτρια, η οποία κυριαρχεί, με πέντε συνεργασίες και με μία βιβλιοκρισία 

για το έργο της. H ποίησή της λυρική, είτε εξυμνεί τον έρωτα και τη νιότη, είτε 

παρηγορεί αγαπημένους ανθρώπους για την απώλεια συγγενικών τους προσώπων. 

Ξεχωρίζει η πρώτη της συνεργασία στο περιοδικό, τον Iανουάριο του 1853, με το 

ποίημα «O κήπος», στο οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς ένα πνεύμα προδρομικά 

καβαφικό. Παραθέτω κάποιους στίχους του:  

          [. . . ] 

πρωτού πατήσω εντός του κήπου τούτου  

πόσον ωραίον ενόμιζα τον βίον! 

καθώς ο ναύτης το άπιστον στοιχείον,  

προτού αφήση το έδαφος της γης 
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[. . . ] 

Ώ! που ευρέθην ο τάλας τότε κράζω! 

που είν' η πύλη, η έξοδος που είναι;  

[. . . ]  

"Σιώπα λέγει , έξοδον μη ελπίζης 

Mη την πληγήν σου εις μάτην ερεθίζεις 

Όστις εισέλθει μένει δια παντός 
8
 

 

  Στη δεκαετία του 1860 πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της ποίησης θα παίξουν 

και πάλι η Aντωνούσα Kαμπουράκη, με μια ποιητική συλλογή πολιτικού 

περιεχομένου, η επίσης γνωστή μας Σαπφώ Λεοντιάς, καθώς και η 

πρωτοεμφανιζόμενη τυφλή ποιήτρια Eλένη Γουσίου. 

  Η ποιητική συλλογή της Aντωνούσας Kαμπουράκη δημοσιεύεται στην Aθήνα και  

έχει τίτλο, H μνήμη ήτοι τα συμβάντα της Nαυπλιακής και Oκτωβριανής 

επαναστάσεως,9 και επικεντρώνεται στα θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν στην 

έξωστη του Όθωνα. Είναι μια ποιητική συλλογή, που αποτελείται από έναν πρόλογο 

και έντεκα ανισομεγέθη ποιήματα διαφορετικού περιεχομένου. Από αυτά θα 

αναφερθούμε στα εκτενή ποιήματα που έχουν δώσει και τον τίτλο της συλλογής. 

  Το πρώτο από τα ποιήματα αυτά με τον τίτλο «Τα καθέκαστα και περί των 

φονευθέντων επαναστατών»,  είναι σαν προσκλητήριο νεκρών ανά τόπο 

αντιοθωνικής εξέγερσης, με αναφορές σε μάχες που έγιναν σε συγκεκριμένους 

τόπους (Ναύπλιο και Κυκλάδες κυρίως) και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.10
  Το 

δεύτερο, «Περί των επιζησάντων πρωτουργών ηρώων της Επαναστάσεως του 1862», 

είναι, αντίστοιχα, ένα προσκλητήριο, ζωντανών αυτή τη φορά. Πολύ εκτενέστερο 

από το προηγούμενο, όχι μόνο μνημονεύει πάρα πολλούς από αυτούς που 

εναντιώθηκαν στον Όθωνα ανά την Ελλάδα, αλλά ασκεί σκληρή κριτική στη 

διακυβέρνησή του.   

Η Καμπουράκη εξηγεί πως τον αρχικό ενθουσιασμό για την έλευσή του, 

αντικατέστησε η αντίδραση του κόσμου λόγω των «παράνομων νόμων» του, της 

                                                   

8 Π[αυλίνα] M[πορέλλη], «O κήπος», Eυτέρπη 6 . 9 ( 15 Iαν. 1853) 216 . 

9 H μνήμη ήτοι τα συμβάντα της Nαυπλιακής και Oκτωβριανής επαναστάσεως, ποίημα της Aντωνούσης 

I. Kαμπουροπούλου εκ Xανίων της Kρήτης, Eν Aθήναις, Tύποις "H φιλόμουσος λέσχη", 1863. 

Γκίνης/Μέξας 9644. 

10 Αποτελείται από 156 στίχους και καταλαμβάνει τις σελίδες 11-16 της συλλογής. 
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νέκρωσης του εμπορίου και της βιομηχανίας και της συνεπακόλουθης ανεργίας που 

σήμαινε φτώχια για το λαό.11 Η έξωσή του αποτελούσε τη μοναδική λύση. Στο 

ποίημα μεταξύ των άλλων ηρώων της εξέγερσης κατά του Όθωνα αναφέρει και την 

ηρωίδα του Ναυπλίου Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, στην οποία αφιερώνει μεγάλο 

αριθμό στίχων, αλλά και τη Φωτεινή Μαυρομιχάλη, η οποία πρέπει να είχε εξοριστεί 

επί Όθωνος, καθώς και την κυρία «Τοσίτζα» ως ευεργέτιδα του έθνους.12  

  Το τρίτο εκτενές ποίημα, «Φωνή της ψυχής μου, προς την άτυχη πατρίδα μου 

Κρήτη», είναι και αυτό ένα προσκλητήριο, Κρητών, αυτή τη φορά, τους οποίους 

προτρέπει να αφήσουν την προσωπική τους ευημερία και ν’ ασχοληθουν με την 

απελευθέρωση της Κρήτης. Κι ενώ για άλλη μια φορά τονίζει πως «Σ’ όλους τους 

πεπαιδευμένους δεν ‘μπορώ να ομιλήσω /Η αμάθεια με κάμνει το κονδύλι να 

πετάξω/ και συγγνώμην να ζητήσω» , δεν πετά καθόλου το κονδύλι, αλλά αντίθετα 

τους ζητά να οργανωθούν και να ελευθερώσουν την Κρήτη. 

   H επόμενη ποιήτρια της δεκαετίας αυτής στην οποία θα σταθούμε, η Eλένη 

Γουσίου, είναι μια εντελώς άγνωστη δημιουργός για την οποία αντλούμε πλήθος 

πληροφοριών από τον εκτενέστατο πρόλογο της ποιητικής της συλλογής, H μικρά 

ανθοδέσμη ή ποιήματα αυτοσχέδια  !861). Το ποιητικό έργο της Γουσίου  μπορούμε 

να το χωρίσουμε σε έργα πατριωτικά με θέμα την επανάσταση ή τη Μεγάλη Ιδέα και 

σε ποιήματα εμπνευσμένα από πραγματικά συμβάντα της εποχής, ερωτικά, 

κοινωνικά και προσωπικά. Παρόλο που δεν έχουν λογοτεχνικές αξιώσεις, η 

περίπτωση της Γουσίου παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι η αναπηρία της νομιμοποιεί 

την έκδοση του πνευματικού της έργου, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για καλό 

σκοπό, την πιθανή θεραπεία της.  

    Η έξαρση της γυναικείας δημιουργίας, που παρατηρήθηκε στην εικοσαετία της 

παγίωσης, θα συνεχιστεί και θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην τέταρτη και 

τελευταία υπό εξέτασιν περίοδο, αυτήν της κορύφωσης. Λόγω του πολύ μεγάλου 

αριθμού γυναικείων συνεργασιών τη δεκαετία αυτή, θα δώσω πάλι  μόνο μια πολύ 

συνοπτική, αλλά αντιπροσωπευτική, πιστεύω, εικόνα του φαινομένου.  

  Τη δεκαετία αυτή παρατηρείται μια στροφή προς την πεζογραφία στις αυτοτελείς 

εκδόσεις και εκλείπουν οι ποιητικές συλλογές . Όμως είναι τη δεκαετία αυτή που 

                                                   

11 Kαμπουροπούλου , H μνήμη, 21. 

12 Kαμπουροπούλου , H μνήμη, 32-33. 
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κάνουν την εμφάνισή τους στον περιοδικό τύπο οι δύο σημαντικότερες ποιήτριες 

της περιόδου η Φωτεινή Οικονομίδου και Μαριέττα Μπέτσου.    

   Η Οικονομίδου, η επιφανέστερη, πιστεύω,  ποιήτρια του ελληνικού ρομαντισμού, 

εμφανίζεται με τρία ποιήματα στο περιοδικό Ιλισσός το 1871.13
 Στο σημείο αυτό θα 

ήθελα να σταθούμε για λίγο σε κάποια βιογραφικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες 

για το έργο της.  Η Οικονομίδου γεννήθηκε το 1849 και πέθανε νεότατη σε ηλικία 33 

ετών, το 1883. Ήταν κόρη επιφανούς οικογένειας λογίων της Αθήνας. Παρόλο που τα 

άρρενα μέλη της οικογένειάς της διέπρεπαν στον πνευματικό χώρο,  πατέρας, θείος 

και αδελφός ήταν ποιητές, δεν είδαν θετικά την κλίση της προς την ποίηση. Αυτό 

όμως δεν ήταν αρκετό για να την αποτρέψει από την ενασχόλησή της με αυτήν. Το 

ενδιαφέρον της προς τον ποιητικό λόγο εκδηλώθηκε από την πολύ τρυφερή ηλικία 

των δώδεκα χρόνων, και παρόλη την αντίδραση της οικογένειάς της, τίποτα δεν 

μπόρεσε να ανακόψει την μεγάλη της φλόγα και την τόλμη της να δημοσιεύει 

εξαιρετικά προκλητικά για τα δεδομένα της περιόδου ποιήματα. Προσφιλή της 

θέματα τρία: η ποιητική δημιουργία ως μοναδικός στόχος στη ζωή, ο πόνος του 

ανεκπλήρωτου έρωτα και τέλος η ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα ποιήματα 

της τρίτης θεματικής εκφράζουν και την έντονη αμφισβήτηση μέχρι ασέβειας για τα 

δεδομένα της εποχής της ύπαρξης Θεού, που πρέπει να συνδέεται με την ερωτική της 

απογοήτευση και τη μηδενιστική διάθεση στην οποία αυτή την είχε ρίξει. Στο ποίημά 

της «Διατί γράφω στίχους» εξηγεί:  

 

Γράφω μόνον μικρόν ίνα την οδύνην μου πραύνω 

Δεν επιδιώκω δόξαν, ουδέ ποιητρίας φήμην 

Αποθνήσκουσα γνωρίζω ότι ίχνη δεν αφήνω, 

Και μηδέν ότι θα ήμαι όπως πριν υπάρξω ήμην 

 

Και ολοκληρώνει το ποίημα εξομολογούμενη ότι: 

 

Την ανάγκην της καρδίας μη παρεξηγής αφρόνως . . .  

Ό,τι γράφω ο βαθύς μου το υπαγορεύει πόνος. 

                                                   

13 Φωτεινή Α. Οικονομίδου, «Ποίησις. Εις παίζον παιδίον», Ιλισσός, 4. 13 (15 Νοεμ. 1871) 308∙ «Εις 

θάλασσαν γαλήνιον», Ιλισσός 4.14 (30 Νοεμ. 1871) 334∙, «Ποίησις, Εις ωχράν μικράν κόρην», Ιλισσός, 

4. 16 (30 Δεκ. 71) 381. 
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Από ένα άρθρο γραμμένο μετά το θάνατό της μαθαίνουμε, πως τόσο ο ποιητής 

πατέρας της, Αναγνώστης Οικονομίδης, όσο και ο ποιητής, διδάσκαλος του Γένους, 

θείος της, Φίλιππος Ιωάννου, την αποδοκίμασαν για τα πρώτα της ποιήματα. Όπως 

χαρακτηριστικά γράφει η Εφημερίς των Κυριών : «Δια του θρηνώδους άσματός της 

δια της γλυκείας και περιπαθούς φωνής της είπεν αυτή πρώτη μετά θάρρους και 

ενώπιον όλου του κόσμου ό,τι όλαι αι σύγχρονοί της μόνον εσκέπτοντο». Στον δε 

επικήδειό της, στην Ποικίλη Στοά αναφέρεται πως «Εν τοις στίχοις της 

πολυκλαύστου ελληνίδος πάσα καρδία και μάλιστα καρδία γυναικός, δύναται ν’ 

ανεύρη μετά τον στόνον αυτής την ανακούφισιν και το έλεος». 

  Αλλά και άλλες καρδιές φαίνεται πως γοητεύονταν από τη θρηνωδία της ποιήτριας. 

Ο Παλαμάς χαρακτηριστικά γράφει πως, όταν ήταν φοιτητής, η Οικονομίδου 

συγκινούσε τους κύκλους με την αισθηματική της ποίηση που εξέφραζε ένα κρυφό 

καϋμό.
14

 Μάλιστα αγαπημένος του συμμαθητής τού αντέγραφε μεταξύ άλλων και 

τους στίχους της Οικονομίδου, τους οποίους,  χρόνια αργότερα, χαρακτηρίζει ως 

«παθητικά βογγητά [...] Σαπφώς που ντρεπόταν παστρικά να μιλήση», αναφερόμενος 

στον ανεκπλήρωτο έρωτα της ποιήτριας που ήταν γνωστός την εποχή της. Σύμφωνα 

δε με την άποψη των συγχρόνων της, «απετέλει φωτεινήν και παρήγορος σπανιότητα 

εν των ήκιστα τη φιλολογία και τη καλλιτεχνία παραδεδομένω γυναικείω φύλω παρ’ 

ημίν» και γι αυτό το λόγο σύμφωνα με τον ίδιο αρθρογράφο «εξετιμήθη υπό πολλών 

συγχρόνων λογίων και συλλόγων και του τύπου, εν τη ολιγότητι μάλιστα των 

συγχρόνων ελληνίδων θεραπαινίδων των Μουσών». Το ποιητικό της έργο θα κάνει 

έντονα αισθητή την παρουσία του στη δεκαετία του 1870, θα γνωρίσει μεγάλη 

απήχηση σ’ αυτήν του 1880, δεκαετία του πρόωρου θανάτου της, και θα τύχει 

ευρείας αποδοχής από τους μεταγενέστερους, αφού ποιήματά της θα 

συμπεριλαμβάνονται σε ποιητικές συλλογές χρόνια μετά τον θάνατό της.  

  Ενδεικτικό της ευρείας αποδοχής της Οικονομίδου είναι το γεγονός ότι ο Κωστής 

Παλαμάς ως νεαρός φοιτητής, στις πρώτες του ποιητικές απόπειρες, έστειλε το 1875 

στίχους του στην καταξιωμένη ποιήτρια Οικονομίδου, η οποία, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του ίδιου «συγκατέθηκε να ιδή χειρογράφους τους στίχους [. . . ] και 

                                                   

14 Κ. Παλαμάς, «Φοιτητική ζωή»,  Άπαντα τομ. 4, Αθήνα : Μπίρης, χ.χ., 448.  



12 

 

μάλιστα να διορθώση και μερικούς».
15

 Όταν έλαβε την απάντησή της μ’ ένα ποίημα 

που απευθυνόταν «Τω νεαρώ ποιητή Κ. Π.»: 

 

 είταν η ημέρα που έλαβα το γράμμα της [. . . ]η πιο ευτυχισμένη της 

φοιτητικής ζωής μου. Πρώτη φορά μ’ έγραφαν με τον τίτλο που 

ονειρευόμουνα: Ποιητής. Μια γυναίκα των μουσών με καθιέρωνε.
16

 

 

    Δεν είναι τυχαίο ότι τον θάνατό της θρήνησε με ένα ελεγείο η ομότεχνή της και 

επίσης πολύ σημαντική ποιήτρια της εποχής, Μαριέττα Μπέτσου,
17

 η τελευταία 

ποιήτρια που θα μας απασχολήσει.  

  Η πρώτη δημοσίευση ποιήματός της γίνεται στο Αττικόν Ημερολόγιον του Ειρηναίου 

Ασωπίου, ένα έντυπο που θα στηρίξει συστηματικά τις γυναικείες συνεργασίες.
18

 

Στην πρώτη της αυτή δημόσια εμφάνιση με ένα ποίημα που τιτλοφορείται 

«Μελαγχολικός περίπατος», δεν τολμά να υπογράψει με το όνομά της παρά μόνο με 

το αρχικό γράμμα Μ. ...
19

 Πρόκειται για ποίημα που αναφέρεται έμμεσα στο θλιβερό 

διάστημα της αρρώστιας του  συζύγου της, και στην καλή σχέση που είχε μαζί του. 

Φαίνεται πως έκανε την πρώτη της δημοσίευση μετά τον θάνατό του, που πρέπει να 

επήλθε το 1870. Το συγκεκριμένο ποίημα ανοίγει την ποιητική της συλλογή Μύρτα, 

λυρικαί ποιήσεις, την αφιερωμένη στη μνήμη του άντρα της, που κυκλοφόρησε το 

1875. Ας πάρουμε ένα δείγμα γραφής από ένα ποίημά της που δημοσιεύονται στο 

περιοδικό Ιλισσός  το 1870 το οποίο αναφέρεται στον θάνατο του συζύγου της : 

Είνε βραδυά ερωτική, βραδυά χαριτωμένη  

Και το φεγγάρι το χλωμό  

Εχρύσωσε τον ουρανό,  

Μα εγώ είμαι λυπημένη 

[. . . ] 

Κ’ εμέ μ’ αφήκε μοναχή’ ς τον κόσμο την καυμένη! 

                                                   

15  Παλαμάς, «Φοιτητική ζωή», 448.  

16 Παλαμάς, «Φοιτητική ζωή»,  448. 

17 Μαριέττα Μπέτσου, «Ελεγείον εις την Φωτεινήν Οικονομίδου», Νέα Εφημερίς 2. 4 (1883) 4.  

18 Αττικόν Ημερολόγιον, Ειρηναίου Ασωπίου 1867-1896, αλλά γράφεται ως ημερολόγιο τον 

προηγούμενο χρόνο∙ δηλαδή του 1867 έχει ένδειξη 1866, και ούτω καθ’ εξής. 

19 Μ. . .[αριέττα Μπέτσου], «Μελαγχολικός περίπατος», Αττικόν Ημερολόγιον (Ειρηναίου Ασωπίου) 4-

5. 1871, 386. 
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Κι’ αγάπησε τον ουρανό! 

‘μοιάζω το έρημο πτηνό, 

γι’ αυτό είμαι λυπημένη! 
20

 

Ασφαλώς εκτός από αυτές τις ποιήτριες που μνημονεύσαμε υπάρχει και ένας μεγάλος 

αριθμός άλλων γυναικών που συνεργάστηκαν κυρίως με τον περιοδικό ή τον 

ημερήσιο τύπο, δημοσιεύοντας ποιήματα που καλύπτουν μια ευρεία θεματική γκάμα 

από λυρικά, πατριωτικά, ερωτικά, θρησκευτικά κ.ά έργα  ενώ όχι ευκαταφρόνητος 

αριθμός ποιημάτων ανήκουν στην παιδική ποίηση. Τα έργα αυτά αν και καθόλου 

αμελητέα δε μπορούμε να τα αναφέρουμε στη σύντομή μας περιδιάβαση. Στόχος, 

άλλωστε, της σημερινής μας διάλεξης δεν είναι να εξαντλήσουμε το φαινόμενο της 

πρώιμης γυναικείας ποιητικής δημιουργίας, αλλά να κάνουμε ορατές κάποιες 

δημιουργούς που τόσα χρόνια παραμένουν αόρατες. 

  Έτσι πιστεύω πως, έχοντας παρακολουθήσει, έστω και συνοπτικά, την εξέλιξη του 

φαινομένου της γυναικείας ποιητικής δημιουργίας, από το τέλος της δεκαετίας του 

1770 εως το 1880, δεκαετία εμφάνισης της Καλλιρρόης Παρρέν και των 

φεμινιστριών συγγραφέων του κύκλου της Εφημερίδας των κυριών, αλλά και 

συγγραφέων όπως η κορυφαία μας διηγηματογράφος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,  

δεν μπορεί κανείς παρά να απορήσει πώς ο πνευματικός μόχθος των γυναικών 

αυτών, των προδρόμων των γυναικείων γραμμάτων μας αγνοήθηκε από τη 

λογοτεχνική κριτική ως τις μέρες μας. Οι γυναίκες αυτές άνοιξαν τον δρόμο της 

λογοτεχνικής δημιουργίας για τις μεταγενέστερες και τους χρωστάμε, πιστεύω, ένα 

μεγάλο ευχαριστώ.  Ας τις ευχαριστήσουμε λοιπόν.  
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