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Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, 
Αυτοβιογραφία 

 

Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; 
 
Μαρία  Γιαννακούρου , B1 

 Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ 

Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι έχει πληθώρα ηρωικών 

χαρακτηριστικών. 

 Κατά  πρώτον ήταν γενναία και ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο, δεν την 

ενδιέφερε τίποτε άλλο εκτός από τον στόχο της και θα έκανε μέχρι και το πιο 

απαγορευμένο πράγμα για να τα καταφέρει. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά 

όταν το σκάει και βγαίνει μόνη της από το σπίτι για να πάει σε μοναστήρι 

και μάλιστα σε άλλη πόλη.  

 Είναι επίμονη και θέλει να ξεπερνάει τα στερεότυπα αφού καταφέρνει 

να μάθει γράμματα και να μιλάει τρεις γλώσσες, κάτι το οποίο ήταν 

κατόρθωμα για μια υψηλής κοινωνικής τάξης  γυναίκα εκείνης της εποχής. 

 Τέλος ήταν μια πολύ αξιόλογη γυναίκα και ο άντρας της μίλαγε γι’ 

αυτή με υπέροχο τρόπο στον γιό τους. Αυτός αναγνώρισε τα καλά και 

ηρωικά χαρακτηριστικά της μητέρας του και εξέδωσε την αυτοβιογραφία 

της, η οποία χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά της Ελισάβετ είχε 

αναγνωσιμότητα.  

 
Ιάσων Ασάκερε , B1 

 Η ηρωίδα είχε ιδιαίτερη ικανότητα και ταλέντο να μαθαίνει διάφορες ξένες 

γλώσσες με μεγάλη ευκολία. Είχε μεγάλο ταλέντο στη συγγραφή και 

λάτρευε τη γνώση.  

 

Ποιες ιδιαίτερες ικανότητες είχε; 
 
Μαρία  Γιαννακούρου , B1  

 Οι ιδιαίτερες ικανότητες που είχε η Ελισάβετ είναι αρχικά η επιμονή 

της καθώς προσπαθούσε συνεχώς να κάνει πράγματα, να βάζει στόχους και 

να τους πετυχαίνει. Ακόμα ήταν ριψοκίνδυνη και θαρραλέα  αφού έκανε 
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πολλές πράξεις τις οποίες η κοινωνική της τάξη δεν επέτρεπε, όπως το να 

μάθει γράμματα και να το σκάσει από το σπίτι. 

 Αξιοσημείωτο επίσης είναι  ότι  κατάφερε να μάθει ιταλικά από τον 

πατέρα της ο οποίος ήταν αρνητικός όσον αφορούσε την υπερβολική μάθηση 

στις γυναίκες. 

 Τέλος κατάφερε μέσω του χαρακτήρα της και της αυτοπεποίθησης 

που είχε, να κάνει τον άνδρα της να τη σεβαστεί και να την εκτιμήσει.                                

 
Οδυσσέας Βερτζώνης , B1  

Η Ελισάβετ Μουτάν Μαρτινέγκου έχει ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα. 

Αρχικά έχει την ικανότητα να μπορεί να μαθαίνει πολύ εύκολα ξένες 

γλώσσες και να τις χρησιμοποιεί με μεγάλη ευκολία. Έπειτα έχει ταλέντο 

στη συγγραφή τόσο στα λογοτεχνικά βιβλία αλλά και στα θεατρικά. Επίσης 

ξέρει να μεταφράζει κείμενα με μεγάλη ακρίβεια και ευκολία για εκείνη την 

εποχή και το φύλο της.                                                                       

 

Ποιες πράξεις της σας εντυπωσίασαν  ιδιαίτερα;     
 
Μαρία  Γιαννακούρου , B1 

 Περισσότερο από όλα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έφυγε από την 

ασφάλεια του σπιτιού της για να πάει σε ένα άλλα νησί. Όμως επειδή δεν 

είχε βγει ποτέ από το σπίτι παρά μόνο για να πάει εκκλησία και στο εξοχικό 

της, δεν ήξερε προς τα πού έπρεπε να πάει, αλλά αυτό ήταν κάτι που δε τη 

σταμάτησε. 

 Μία ακόμη πράξη της Ελισάβετ  που με εντυπωσίασε είναι το γεγονός 

ότι κατάφερε να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα της και να του πει αυτό που 

αισθανόταν. 

 Το μόνο πρόβλημα ήταν πως αυτό που ήθελε να κάνει –δηλαδή να 

κλειστεί σε μοναστήρι και να μη παντρευτεί–  ήταν κάτι ανεπίτρεπτο για μια 

γυναίκα εκείνης της εποχής και δυσάρεστο για την οικογένειά  της, πόσο 

μάλλον για την οικογένεια της Ελισάβετ που ήταν και πλούσια και 

αρχοντική.                                                                         

 
Οδυσσέας Βερτζώνης , B1 

Αυτό που με εντυπωσίασε στην Ελισάβετ είναι ότι συγγράφει τόσο 

εκπληκτικά με τόσες λίγες γνώσεις που είχε. Επίσης άξια για θαυμασμό 

είναι η αγάπη της για τη μάθηση, για την ελευθερία και την ισότητα των 

γυναικών.                                                                 
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Ιάσων Ασάκερε , B1  

Με εντυπωσίασε η αγάπη της για τη μάθηση, η ευκολία με την οποία έγραφε 

αριστουργήματα, το γεγονός ότι μάθαινε μόνη της, η επιμονή και το πείσμα 

της για μόρφωση, η θέληση να προσφέρει στην κοινωνία και το γεγονός ότι 

δεν δεχόταν να μένει υποταγμένη και κλεισμένη μέσα στο σπίτι.                                                                                

 

Ποιους φόβους και ποια εμπόδια έπρεπε να ξεπεράσει; 
 
Μαρία  Γιαννακούρου , B1 

Το μόνο μεγάλο βήμα που έκανε τελικά η Ελισάβετ και που για να το 

πετύχει έπρεπε να ξεπεράσει εμπόδια και φόβους, ήταν το να το σκάσει από 

το σπίτι της. 

 Αρχικά έπρεπε να ξεπεράσει το ότι αν το μάθαινε ο πατέρας της, 

πρώτον θα θύμωνε που η κόρη του τον παράκουσε και θα απογοητευόταν, 

και δεύτερον ότι θα κηλιδωνόταν η τιμή της οικογένειας. 

 Ακόμα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι δεν ήξερε πού να 

πάει, καθώς παραμένοντας κλεισμένη μέσα στο σπίτι όλα τα χρόνια της 

ζωής της δεν γνώριζε πώς ήταν η περιοχή που έμενε. Επίσης θα έφευγε και 

βράδυ και δεν είχε ποιον να ρωτήσει. 

 
Οδυσσέας Βερτζώνης , B1  

Τα εμπόδια τα οποία έπρεπε να ξεπεράσει είναι πολλά. Αρχικά το πιο 

σημαντικό εμπόδιο είναι η κοινωνία η οποία έχει πολλές παραξενιές και 

‘’κανόνες’’, οι οποίοι αν παραβιαστούν όλη η κοινωνία στρέφεται εναντίον 

σου. Έπειτα ο πατέρας της ο οποίος ακολουθεί πιστά όλους αυτούς τους 

‘’κανόνες’’ με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να δράση η Ελισάβετ και να 

κάνει αυτό που ήθελε. Τέλος ο αδερφός της που επίσης και αυτός πιστεύει 

πως είναι σωστό να τηρούνται αυτοί οι κανόνες.                                                                                   

 

Ποιους φόβους και ποια εμπόδια δεν ξεπέρασε; 
 
Μαρία  Γιαννακούρου , B1 

Το μόνο που δεν κατάφερε να ξεπεράσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιπέτειάς της, αλλά και μετά, ήταν ο φόβος για το άγνωστο, το οποίο στην 

προκείμενη περίπτωση ήταν η περιοχή που έμενε, έξω απ’ το σπίτι. Η 

Ελισάβετ έπρεπε να διασχίσει μόνη της συνοικίες, να περάσει δρόμους και 

μάλιστα αυτούς που δεν είχε περπατήσει ποτέ, συνοικίες από τις οποίες δεν 

είχε περάσει ποτέ. 
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 Φυσικά ένα άγνωστο μέρος μάς προκαλεί πάντα φόβο και τρόμο. Το 

έσκασε λοιπόν από το σπίτι, αλλά αυτό που δεν είχε φανταστεί ήταν το πόσο 

θα τρόμαζε με όσα θα αντίκριζε στο δρόμο της. Καθώς περπατούσε 

πηγαίνοντας προς το λιμάνι, πέρασε από μια συνοικία που δεν της φαινόταν 

ούτε ευχάριστη, ούτε οικεία, ούτε φιλόξενη. 

 Αυτή η συνοικία την τρόμαξε τόσο πολύ που ήταν αρκετό για να 

παρατήσει το όνειρο τόσων χρόνων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι πήρε 

το δρόμο του γυρισμού, κατατρομαγμένη και σίγουρη πως δεν θα 

ξαναέφευγε ποτέ από το σπίτι.  

 
Οδυσσέας Βερτζώνης , B1  

Δεν ξεπέρασε ποτέ τον φόβο της για τον έξω κόσμο και προτίμησε να γυρίσει 

στην ασφάλεια της φυλακής της που ήταν το σπίτι της, παρά να 

προσπαθήσει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ούτε βρήκε τελικά τη 

θέληση να ξεπεράσει τα αντικειμενικά εμπόδια (να βρει καράβι για την 

Ιταλία) για να κάνει αυτό που λαχταρούσε και να γίνει ευτυχισμένη.                                                                                      

         

Ποιοι ήταν οι βοηθοί της στην προσπάθειά της; 
 
Μαρία Γιαννακούρου ,  B1  

Οι  “βοηθοί”  που είχε η Ελισάβετ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, ήταν οι 

εξής: 

 Ο παπάς Γεώργιος Τσουκαλάς που της έμαθε ανάγνωση και 

ορθογραφία. 

 Ο δάσκαλός της Δημάδης που της έδωσε τις γνώσεις για να καταφέρει 

να γράψει την αυτοβιογραφία της, τις μεταφράσεις από τους 

αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά και τα θεατρικά της έργα. 

 Ο πατέρας της.  Όσο περίεργο και αν ακούγεται , ενώ ο πατέρας της 

δε θεωρούσε απαραίτητη τη μόρφωση στα κορίτσια,  ήταν αυτός που 

τελικά την είχε βοηθήσει με βιβλία και δάσκαλο. Αρχικά της μάθαινε  

Ιταλικά, τα οποία της ήταν πολύ χρήσιμα καθώς το νησί που έμενε (η 

Ζάκυνθος) ήταν  Ιταλοκρατούμενο. Αργότερα του ζήτησε με επιστολή 

και της έφερε ιταλικά λεξικά.  Καθώς οι γυναίκες τότε δεν ήταν 

οικονομικά ανεξάρτητες, η μητέρα της, η γιαγιά της και η ίδια δεν 

είχαν εξουσία για να κανονίσουν μαθήματα.  Έτσι ουσιαστικά ο 

πατέρας της ήταν αυτός που προσέλαβε τους δασκάλους  της 

Ελισάβετ, με την προτροπή της μητέρας της. 
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 Η μητέρα της επιθυμούσε πάντοτε να της πάρει δάσκαλο για να μη 

μείνει αγράμματη. 

 Η γιαγιά της ήταν επίσης βοηθός στο να μάθει γράμματα καθώς ήταν 

αυτή που την βοηθούσε να μάθει τα μαθήματα που της έβαζε ο 

δάσκαλός  της.  

 Η βιβλιοθήκη που είχαν σπίτι της. 

 Το πείσμα και η θέλησή της.  Ήταν  τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία 

του χαρακτήρα της   που τη βοήθησαν να πετύχει ότι πέτυχε.                                 

Ιάσων Ασάκερε , B1 

     Οι «βοηθοί» της στην προσπάθειά της για μόρφωση ήταν αρχικά η μητέρα 

και ο πατέρας της και μετά ο Γεώργιος Τσουκαλάς, ο Θεοδόσιος Δημάδης και 

ο Βασίλειος Ρωμαντζάς.    

 

Ποιοι ήταν οι ανταγωνιστές της; 
 
Ιάσων Ασάκερε , B1 

 Κυρίως ο πατέρας και ο θείος της, αλλά και η μητέρα και ο αδελφός 

της που ήταν αρνητικοί ως προς την απόφαση της Ελισάβετ να πάει σε 

μοναστήρι. 

 Ο πατέρας της πολλές φορές σταματούσε  τα  μαθήματα και τους 

δασκάλους. 

 Ο φόβος της. Ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο αλλά και ο μεγαλύτερος 

ανταγωνιστής στη ζωή της, καθώς εξαιτίας αυτού εγκατέλειψε το 

μεγαλύτερό της όνειρο, δηλαδή να πάει σε μοναστήρι όπου θα 

αφιέρωνε το χρόνο της στα γράμματα. Έτσι υποχώρησε και δέχτηκε 

να κάνει κάτι που δεν ήθελε, δηλαδή να παντρευτεί.    

 

 

 

 


