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Ππολογικό ζημείωμα 

 

Σν έλαπζκα ηεο ελαζρφιεζεο κνπ κε ηελ ηζηνξία ηνπ θχινπ ήηαλ ε ζπκκεηνρή κνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ζην κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην «Ο 

ηχπνο σο «παγθφζκηνλ ζρνιείνλ»: εθπαίδεπζε θαη έκθπιεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο 

ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν». Πξφθεηηαη γηα έλα θαζνξηζηηθφ ζεκηλάξην, δηφηη κέζσ απηνχ 

πξνζεγγίζηεθε ν ξφινο ηνπ ηχπνπ, εηδηθφηεξα ηνπ γπλαηθείνπ αλαθνξηθά κε ηε 

γπλαηθεία εθπαίδεπζε - εγγξακκαηνζχλε, αιιά θαη ε θαηαλφεζε ησλ έκθπισλ 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη ε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ην δεκφζην ρψξν . Με ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο Καηεξίλαο Γαιαθνχξα, ε νπνία καο κχεζε ζηελ 

ζπνπδέο θχινπ, έγηλε αλάιεςε κειέηεο απφ θάζε θνηηεηή θαη θνηηήηξηα ελφο 

γπλαηθείνπ εληχπνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε απνδειηίσζή ηνπ, ψζηε κε 

ζπιινγηθή εξγαζία λα δεκηνπξγεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ γηα ην γπλαηθείν νζσκαληθφ 

ηχπν «Κπςέιε», ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε ζε φινπο ηνπο εξεπλεηέο/ηξηεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνδειηίσζεο, ε πξνζσπηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ ζπλερίζηεθε. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ 

ηχπνπ λα απνηππψλεη κηα άιιε επνρή, πφζν κάιινλ ελφο γπλαηθείνπ εληχπνπ λα 

αλαπαξηζηά ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία κε 

γνήηεπζε θαη έηζη ην πεξηνδηθφ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπνπδψλ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ θα. Γαιαθνχξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ κε ψζεζε λα δηεξσηεζψ πάλσ ζε ζεκαληηθφηαηα δεηήκαηα ηζηνξίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνιήο ηεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο ηνπ θχινπ ζε απηά. Οη 

ζπδεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί καο κε βνήζεζαλ λα απνδνκήζσ ζηεξεφηεηα, 

πξνθαηαιήςεηο θαη «θπζηθνπνηεκέλνπο» ξφινπο πνπ απνδίδνληαη ζηα δπν θχια, 

πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ζηνραζκφ θαη ηελ πξαθηηθή κνπ, ηφζν σο άλζξσπνο 

φζν θαη σο εθπαηδεπηηθφο. Σελ επραξηζηήζσ ζεξκά, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κελψλ εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη νη θαίξηεο ζπκβνπιέο ηεο κε 

βνήζεζαλ λα μεπεξάζσ ηα φζα πξνβιήκαηα πξνέθππηαλ. Σν πξνζσπηθφ ηεο 

παξάδεηγκα απνηέιεζε γηα εκέλα πξφηππν εξγαηηθνχ αλζξψπνπ, δάζθαινπ θαη 

εξεπλεηή, πνπ θαηαθέξλεη φρη κφλν λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε θάζε απνξία ησλ 

θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, αιιά θαη λα ηνπο εκπλέεη θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ζην 

ηαμίδη ηεο αλάδεημεο «μεραζκέλσλ θαη παξακειεκέλσλ» πιεπξψλ ηεο ηζηνξίαο. 

Πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζηελ 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ θα. 

Γαιαθνχξα γηα ηελ αλζξψπηλε πιεπξά θαη ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε. 

Δκπξάθησο βνήζεζε ψζηε λα μεπεξαζηεί ζεκαληηθφ θψιπκα πνπ παξεκπφδηδε ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ 

εμακήλνπ ζπνπδψλ. Σεο είκαη επγλψκσλ γηα ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία 

πνπ έδεημε ηφηε, δίλνληάο κνπ ηελ επθαηξία λα θνηηήζσ νπζηαζηηθά ζηα κεηαπηπρηαθά 

ζεκηλάξηα θαη λα θηάζσ ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα απεπζχλσ ζηελ θα. Έθε Κάλλεξ, θαζεγήηξηα 

ζην ηκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνινπζήζεθε κε θαηαηφπηζαλ σο πξνο ην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο χιεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη ηα ζρφιηά ηεο ήηαλ πνιχ βνεζεηηθά σο πξνο ηελ νξζφηεξε ρξήζε 

φξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εκπιαηζίσζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Δπίζεο γηα ηε 

ζπκβνιή θαη ηελ επηθνηλσλία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα. Διέλε Φνπξλαξάθε, 

θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Οη 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία, νη ππνδείμεηο ηεο γηα ηε 

βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, ε θηινινγηθή επηκέιεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο 

εξγαζίαο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Σελ 

επραξηζηψ γηα ηε ζπλάληεζή καο ζην γξαθείν ηεο ελ ησ κέζσ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ 

θαη γηα ηελ απνζηνιή άξζξσλ θαη άιισλ έξγσλ ηεο. 

Σψξα πνπ ν θχθινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θιείλεη, δε ζα κπνξνχζα λα 

κε ζπκεζψ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ. Σνπο επραξηζηψ γηα ηελ 

πξνζπκία, ηε ζεηηθή δηάζεζε θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ σο νκάδα 

ειέγρνπ ζηηο ζπδεηήζεηο καο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 

αλάιπζεο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηηο ζπκθνηηήηξηεο κνπ Τπαθνή 

Παπαδνπνχινπ θαη Μαξία Πατηάθε γηα ηηο αλαξίζκεηεο θνξέο πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζή 

κνπ. Ζ βνήζεηά ηνπο ηφζν ζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ζπνπδψλ φζν θαη νη ζπδεηήζεηο 

καο πάλσ ζε ηζηνξηθά ζέκαηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ, 

ππήξμε  πνιχηηκε. Σηο επραξηζηψ γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ ραξαθηήξα, ηελ αληδηνηέιεηά 

θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ κνπ έδεημαλ θαη ηνπο εχρνκαη θάζε επηηπρία ζε φια ηα 

επίπεδα. 

Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε θίιε θαη εξεπλήηξηα Παλαγηψηα 

Ράπηε, γηα ηελ θξηηηθή αλάγλσζε θαη επηκέιεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγαζίαο. Οη 

ζπδεηήζεηο καο απνηέιεζαλ πεγή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηήξημεο φρη κφλν ζε 

επηζηεκνληθφ αιιά θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Σέινο, επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ, ηα 

αδέξθηα κνπ θαη ην Γεκήηξε γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημε, ηε ζπκπαξάζηαζε αιιά θαη 

ηελ ππνκνλή πνπ κνπ έδεημαλ ζε απηή ηελ ηξηεηή «δηαδξνκή» κνπ. 
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Διζαγωγή 

 

ηελ Διιάδα, ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, γίλεηαη έληνλε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Αξρηθά, ζθνπφο 

ήηαλ νη γπλαίθεο λα γίλνπλ νξαηέο ζηε ηζηνξία κε ηελ πξνβνιή ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, 

νη νπνίεο είραλ «ιεζκνλεζεί ή/θαη ζπζθνηηζηεί»
1
. Ζ ελαζρφιεζε κε αξρεηαθέο πεγέο 

αιιά θαη κε ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία, έδεημε γξήγνξα φηη δελ ήηαλ νχηε αλελεξγέο νχηε 

απνχζεο απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. 

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ είρε άκεζε ζρέζε κε ηα θαηά ηφπνπο 

θεκηληζηηθά θηλήκαηα. χκθσλα κε ηελ Έθε Αβδειά, ηα εξσηήκαηα ησλ 

θεκηληζηξηψλ γηα ηελ αληζφηεηα πνπ βίσλαλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή 

ζέζε πνπ ηνπο απνδίδεηαη επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970.
2
 

Δπίζεο, ε ζηξνθή πξνο ηε κειέηε ησλ ξφισλ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ 

απνδίδνληαη ζηηο γπλαίθεο, ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

ην δεκφζην βίν θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν θχισλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Ζ έκθαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξφζθεξε έλα 

επλντθφ θιίκα ψζηε λα ζπγθξνηεζεί θαη ζηελ Διιάδα κηα ηζηνξηνγξαθία ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ, ε νπνία θψηηζε ηηο ζπλζήθεο δσήο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο θπζηθά θαη δε ζπκπεξηιακβάλνληαλ εληφο ηνπ 

πνιηηηθνχ πεδίνπ, ην νπνίν είρε ζην επίθεληξφ ηεο ε παξαδνζηαθή ηζηνξηνγξαθία. 

πλεπψο, ε νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο έδσζε κηα ψζεζε ζην λα αλαπηπρζεί ε 

αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία ησλ θχισλ κε φξνπο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θάηη πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ επέηξεςε ζηελ ηζηνξηνγξαθία ησλ γπλαηθψλ λα εηζάγεη ην θχιν σο βαζηθή 

αλαιπηηθή θαηεγνξία γηα ηε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ .
3
  

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ 

αλζξσπνιφγσλ, νη νπνίνη ζηεξίρζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γπλαηθψλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Σφληζαλ φηη ζε κεξηθέο θνηλσλίεο, νη γπλαίθεο αλακείρζεθαλ ζηελ 

πνιηηηθή δσή (π.ρ. Ηξνθέδνη Ηλδηάλνη) θαη είραλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν εμσνηθηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο ηέξεηεο, ζεξαπεχηξηεο αιιά θαη ηερλίηξηεο.
4
 Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, 

ε θνηλσληθή αλζξσπνινγία ζπλέβαιε ζην λα απνθαιπθζεί ν θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ θχινπ σο πξντφλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 
                                                           

1 Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ. χγρξνλεο δηαδξνκέο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ», Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά (επηκ.), ησπεξέο ηζηνξίεο. Γπλαίθεο θαη 

θύιν ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 1997, ζ. 23-24. 

2 ην ίδην, ζ. 21-22. 

3 Έθε Αβδειά, «Ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ, Ηζηνξία θχινπ, Φεκηληζηηθή ηζηνξία: κεζνδνινγηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα κηαο εηθνζαεηίαο», Γίλε 6 (1993) 13-15. 

4 ηνπο Γηνξνχκπα ζηε Γπηηθή Αθξηθή, νη γπλαίθεο είραλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ. 

ήκεξα, ππάξρεη πιήζνο παξαδεηγκάησλ απφ θνηλσλίεο πνπ νη βαζηθέο ηέρλεο θαη ηερληθέο, φπσο ε 

θαιαζνπιεθηηθή, ε θεξακηθή, ε ξαπηηθή, ε νηθνδνκηθή, ε ηαηξηθή, ήηαλ απνθιεηζηηθά γπλαηθείεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ην Νφξα θνπηέξε – Γηδαζθάινπ, Αλζξσπνινγηθά γηα ην γπλαηθείν δήηεκα, 

Αζήλα, Ο Πνιίηεο, 1991, ζ. 35-36.  
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ζηνηρείσλ θαη λα δηαρσξηζηεί απφ ην βηνινγηθφ θχιν. Ζ έλλνηα ηνπ θχινπ είλαη κηα 

θαηαζθεπή κε θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε, ε νπνία ζπγθξνηείηαη 

θαη αλαπαξάγεηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζρέζεσλ.
5
 Γηα ηνπο 

αλζξσπνιφγνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην γπλαηθείν δήηεκα, ην επίθεληξν ησλ 

εξσηεκάησλ ηνπο ήηαλ πψο νη βηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θνηλσληθή αληζφηεηα.
6
 

Με ηελ έλλνηα ηνπ θχινπ σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

ζπληζηά ηελ εθαξκνγή ζηελ ηζηνξία ηεο ζεκαζίαο πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηνλ θφζκν. Σν θνηλσληθφ θχιν απνξξίπηεη ηηο 

βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ ελππήξραλ ζηε ρξήζε ησλ φξσλ «θχιν» 

θαη «έκθπιε δηαθνξά». Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ε ηζηνξηθφο Joan Scott, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ην θνηλσληθφ θχιν 

θαη ηηο ελλνηνινγήζεηο ηεο έκθπιεο δηαθνξάο σο βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Έρνληαο απηά σο βάζε, ε ηζηνξία 

ησλ γπλαηθψλ ζηξάθεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ ηξφπσλ πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο θαη ζην πψο απηέο αλαδνκνχληαη θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη κέζα ζην ρξφλν
7
. Δπνκέλσο, ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ φπσο ηίζεηαη 

ζήκεξα, δελ αξθεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Οπζηαζηηθή είλαη ε αλαδήηεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπγθξνηήζεθαλ θαη λνκηκνπνηήζεθαλ νη ζεκαζίεο ησλ θαηεγφξησλ «γπλαίθεο» θαη 

«άληξεο», θαζψο θαη ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζά ηνπο. Καζνξηζηηθή είλαη 

επίζεο ε απνθάιπςε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη παξαπάλσ ζεκαζίεο 

ακθηζβεηήζεθαλ.
8
 

ηελ Διιάδα, ε ζεκαηνινγία ησλ εξεπλψλ πνπ είραλ σο πεδίν αλαθνξάο ηηο 

γπλαίθεο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο σο ην πξψην 

κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα πξαγκαηεχεηαη ηηο ζρέζεηο ησλ γπλαηθψλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή.
9
 Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ 

αξρεηαθέο πεγέο απνηέιεζαλ αιιεινγξαθίεο, δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, πξνζσπηθά 

εκεξνιφγηα, αγγειίεο ζχζηαζεο ιεζρψλ, ινγνηερληθά θείκελα, θαζψο θαη ε 

πξνθνξηθή ηζηνξία. εκαληηθήο αμίαο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην 

γπλαηθείν ηχπν ησλ παιαηφηεξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

θσηίζεη ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνθάιπςε ηεο γπλαηθείαο 

ηζηνξίαο. Παξφιν πνπ σο ην 1979 ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά δελ είραλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν έξεπλαο, ε κειέηε ηνπο σο «κάξηπξεο» κηαο επνρήο πνπ ηα κέζα 

έθθξαζεο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ειάρηζηα, έρεη ηε δχλακε λα αλαπαξαζηήζεη ηε δξάζε 

ηνπο «ηε δσληάληα ή ηελ παζεηηθόηεηά ηνπο».
10

 

ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ε κειέηε ηεο εθδνηηθήο δξάζεο ηεο 

Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ, δαζθάιαο θαη ζπγγξαθέσο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδηνθηήηξηα, δηεπζχληξηα θαη εθδφηξηα ηνπ γπλαηθείνπ πεξηνδηθνχ 
                                                           

5 Έ. Αβδειά, ό.π., ζ.13-19.   

6 Ν. θνπηέξε – Γηδαζθάινπ, ό.π., ζ.16-17. 

7 Παξαηίζεηαη ζην Έ. Αβδειά, ό.π., ζ.19-21. 

8 ην ίδην. 

9 Έθε Αβδειά, «Ζ «ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ» ζηελ Διιάδα», ύγρξνλα Θέκαηα 35-36-37 (1988) 172. 

10 Αγγέιηθα Φαξξά, «Γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 19νπ αηψλα», θνύπα 2 (1979) 3. 
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Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, Γπλαηθείνλ Πεξηνδηθόλ εθδηδόκελνλ θαηά δεθαπελζεκεξίαλ ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη ηε ζπλεξγαζία ινγίσλ θπξηώλ θαη θπξίσλ (1909-1911). Σν ζχλνιν 

ησλ θχιισλ ηνπ πεξηνδηθνχ βξίζθεηαη ζηα αξρεία ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Διιάδνο. Δπηπιένλ, έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζπιινγέο ηνπ 

Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ (ΔΛΗΑ), ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ηκήκαηνο Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηνπ 

ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Σα σο ηψξα δεκνζηεχκαηα γηα γπλαηθεία πεξηνδηθά
11

 ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ θακία αλαθνξά ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ Δηξήλε Ρηδάθε ζπκπεξηιακβάλεη ηε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ 

ζηνλ νλνκαζηηθφ θαηάινγν κε ηηο «γξάθνπζεο Διιελίδεο», αλαθέξνληαο κφλν ηελ 

έθδνζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ «Κνξαζηαθά αλαγλώζκαηα».
12

 Δπίζεο, έρνπλ 

ππάξμεη αλαθνξέο ζην φλνκα ηεο εθδφηξηαο, ζπλήζσο ζπλδπαζηηθά κε ηελ έθδνζε 

ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ «Ζ Λέζβνο» ηνπ έηνπο 1912,
13

 ην νπνίν 

είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν γλσζηφ απ‟ φηη ην ίδην ην πεξηνδηθφ, θαζψο γηα απηφ 

εληνπίζηεθαλ πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία θαη είλαη δηαζέζηκν ζε 

πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθφκηζα 

απφ ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Μπηηιήλε ήηαλ ζρεηηθέο κφλν κε ην εκεξνιφγην. Σέινο, 

ην πεξηνδηθφ δε ζπγθαηαιέγεηαη ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο παξφιν πνπ 

δηαλεκφηαλ ζην λεζί. 

Δμαίξεζε απνηειεί ε απνδειηίσζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ζην πιαίζην 

ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Γπλαηθεία Δηθαζηηθή θαη 

Λνγνηερληθή Παξνπζία ζηα Πεξηνδηθά Λφγνπ θαη Σέρλεο (1900-1940)». Δθεί, ην 

πεξηνδηθφ απνηέιεζε ηκήκα ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ πεξηνδηθψλ, απφ ηα νπνία 

θαηαγξάθηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηε ινγνηερλία δεκνζηεχκαηα θαη ηα εηθαζηηθά θαη 

δηαθνζκεηηθά έξγα, φια απφ γπλαίθεο δεκηνπξγνχο.
14

 Αθφκε, εληνπίζηεθε ε 

                                                           

11 Διέλε Μπελέθε & Αξγπξψ Αγγεινπνχινπ, «Γπλαηθείνο Σχπνο», Γηψξγνο Σζαθληάο (επηκ.) 

Έμη ̟πεξί ηύ̟πνπ ελόηεηεο , Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 2002· Υαξά αξιηθηψηε, «Ο γπλαηθείνο Σχπνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα», Σόηε 1 (Μάηνο 1983) 13-22· Κσζηνχια θιαβελίηε, «Σα γπλαηθεία έληππα 

1908-1918», ∆ηαβάδσ 198 (1988) 13-22· νθία Νηελίζε, Αληρλεύνληαο ηελ «αόξαηε» γξαθή: 

γπλαίθεο θαη γξαθή ζηα ρξόληα ηνπ ειιεληθνύ δηαθσηηζκνύ - ξνκαληηζκνύ, Αζήλα, Νεθέιε, 2014. 

12 Δηξήλε Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο Διιελίδεο»: εκεηώζεηο γηα ηε γπλαηθεία ινγηνζύλε ηνπ 19νπ αηώλα, 

Αζήλα, Καηάξηη, 2007, ζ. 267. 

13 Κψζηαο Μίζζηνο, Ζ «Λεζβηαθή Άλνημε» ελ θαξπνθνξία: ζπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο ιεζβηαθήο 

γξακκαηείαο, η. Β΄, Μπηηιήλε, Αζηεξίαο, 1994, ζ. 135-136. Δδψ ν Μίζζηνο κάιινλ δε γλσξίδεη φηη 

ε Μειαλδηλνχ έρεη εθδψζεη ε ίδηα πεξηνδηθφ νκφηηηιν κε απηφ ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ, θαζψο ηελ 

παξνπζηάδεη φρη ζαλ εθδφηξηα-ηδηνθηήηξηα αιιά σο ζπλεξγάηξηα ηνπ πεξηνδηθνχ: «Σν αξραηφηεξν 

Μπηηιεληφ «Ζκεξνιφγην», εθδφζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1911. Δθεί δνχζε ηφηε ε 

δξαζηήξηα ινγία Υαξίθιεηα Π. Μειαλδηλνχ, απφ ην Πισκάξη, ζπλεξγάηεο ηεο πεξίθεκεο 

«Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ» κε ηε ζπλδξνκή ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα φηη νινθιεξψζεθε ε έθδνζε 

[..](ελλνεί ηνπ εκεξνινγίνπ)». Δπίζεο, Κψζηαο Μίζζηνο, Μπηηιεληνί ιόγηνη θαη ινγνηέρλεο, η. Α΄, 

Μπηηιήλε, Αζηεξίαο, 1994, ζ. 204. 

14 ην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηε νθία Νηελίζε, ε Πέξζα 

Απνζηνιή εζηίαζε ζηε κειέηε 22 πεξηνδηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ, ζηα νπνία κία ε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κεηέρνπλ σο εθδφηξηεο, δηεπζχληξηεο, 

δηαρεηξίζηξηεο ή κέιε ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο κε ηελ επηδίσμε λα ραξηνγξαθεζεί ε γπλαηθεία 

εθδνηηθή δξάζε. Δπίζεο ε Νίλα Παιαηνχ, κειεηψληαο 53 πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο ζηα νπνία έρεη 



 

[8] 

 

θαηάηαμε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ζηα πεξηνδηθά «πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

εξγαδόκελεο γπλαίθεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο», καδί κε ηα έληππα Σν Γειηίν ησλ 

Διιελίδσλ (1909) ηεο Διέλεο Ρνπζνπνχινπ θαη ην Παλειιήληνλ (1913) ηεο Διέλεο 

Κνκλελνχ-Πιαηαληά.
15

  

ε άξζξν ηνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε βηνγξαθία ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ, ν 

Κψζηαο Μίζζηνο αλαθέξεη «Σν γξαπηό έξγν ηεο, θπξίσο δηα ηνπ πξσηνπνξηαθνύ 

πεξηνδηθνύ, ηνπ 1909-1911, Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, κε ηόπν έθδνζεο ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, όρη κόλν παξακέλεη δσληαλό, αιιά είλαη από ηα πιένλ αλαγλώζηκα 

από εξεπλεηέο, όπσο καξηπξνύλ νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο 

[..]».
16

 Δπίζεο, αιινχ ηε ραξαθηεξίδεη σο κηα «από ηηο πξσηνπόξεο κνξθέο ηεο 

γπλαηθείαο ινγνηερλίαο - θαη ρεηξαθέηεζεο- [..]»
17

. ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην 

φλνκα ηεο εθδφηξηαο, δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ησλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ ηεο 

απνδίδνληαη, βάζεη ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ γξαπηνχ έξγνπ ηεο. Αθφκα, ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Η.Α., ε Διέλε Μπελέθε θαη ε Αξγπξψ Αγγεινπνχινπ 

πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ην πεξηνδηθφ εληάζζνπλ ηε δηεηή θπθινθνξία ηνπ «ζην 

πιαίζην ησλ πξώηκσλ γπλαηθείσλ εληύπσλ πνπ πξνέξρνληαη από εθπαηδεπηηθνύο θαη 

εκθνξνύληαη από ην ηδεώδεο ηεο αζηηθήο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο»
18

. Ο παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζκφο βαζίδεηαη θπξίσο ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα ηεο εθδφηξηαο θαη 

ζεσξείηαη απνζπαζκαηηθφο, θαζψο θαίλεηαη λα κε ιακβάλεη ππφςε ηελ επξχηεξε 

γπλαηθεία εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε πξνεγεζεί αιιά θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ 

εληχπνπ. Ηδηαίηεξα ε έληαμή ηνπ ζηα «πξώηκα» γπλαηθεία έληππα δελ επζηαζεί θαζψο 

είλαη γλσζηφ φηη λσξίηεξα είρε θπθινθνξήζεη ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθείσλ 

εληχπσλ.
19

 Ζ έθδνζε γηα κηα γπλαίθα λαη κελ αληίθεηηαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο σο 

ηφηε γπλαηθείνπο ξφινπο, αιιά απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα απνδνζεί ζηελ 

εθδφηξηα ν ηίηινο ηεο ππέξκαρνπ ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. 

Μηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δσήο ηεο Μειαλδηλνχ 

απνηππψλεηαη ζην ζρφιην ηεο Κνχιαο Ξεξαδάθε: «Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Υ. 

Μειαλδηλνύ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ. Ζ 

                                                                                                                                                                      

θαηαηάμεη θαη ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, παξνπζίαζε ηε ζπλείδεζε ηνπ θχινπ, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηα πεδνγξαθήκαηά ηνπο. ην Πέξζα Απνζηνιή,  

«Ζ γπλαηθεία εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα», νθία Νηελίζε (επηκ.), Γπλαηθεία Δηθαζηηθή θαη 

Λνγνηερληθή Παξνπζία ζηα Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη Σέρλεο (1900-1940), πξαθηηθά εκεξίδαο, Αζήλα, 

Gutenberg, 2008, ζ. 209-211, 248· Νίλα Παιαηνχ, «Ζ ζπλείδεζε ηνπ θχινπ ζηελ πεδνγξαθία», 

νθία Νηελίζε (επηκ.), Γπλαηθεία Δηθαζηηθή θαη Λνγνηερληθή Παξνπζία ζηα Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη 

Σέρλεο (1900-1940), πξαθηηθά εκεξίδαο, Αζήλα, Gutenberg, 2008, ζ. 252-253. 

15 Γεσξγία Κνληνπεξαλίδνπ, Ζ δηάζηαζε ηνπ θύινπ θαη ε παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ αξζξνγξαθία 

ησλ παηδαγσγηθώλ πεξηνδηθώλ ηνπ α’ κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα., αδεκνζ. κεηαπη. δηπισκαη. εξγαζία, 

Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο - Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Θεζζαινλίθε 

2009, ζ. 28 

16 Κψζηαο Μίζζηνο, «146. Μειαλδηλνχ Υαξίθιεηα Π.», Γεκνθξάηεο ηεο Μπηηιήλεο, αξ. θχι. 811, 14 

Φεβξνπαξίνπ 2006, ζ. 9. 

17 Κψζηαο Μίζζηνο, Πνηθίια θηινινγηθά ηεο Μπηηιήλεο. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο ιεζβηαθήο 

γξακκαηείαο, η. ΗΓ΄, Αζήλα, Πηηηαθφο, 2009, ζ. 205, ππνζ. 7. 

18 Ζ πεξηγξαθή ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ απφ ηηο Διέλε Μπελέθε & Αξγπξψ Αγγεινπνχινπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.Λ.Η.Α..http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=33&pageid=95&pageCode=04.03.02&tablepageI

D=15&pageNo=4&direction=asc&orderby=&langid=1&letter=. Αλάθηεζε ζηηο 21.9.2015. 

19 χληνκε παξάζεζε ησλ γπλαηθείσλ εληχπσλ πνπ είραλ πξνεγεζεί ζην 1ν θεθάιαην. 

http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=33&pageid=95&pageCode=04.03.02&tablepageID=15&pageNo=4&direction=asc&orderby=&langid=1&letter
http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=33&pageid=95&pageCode=04.03.02&tablepageID=15&pageNo=4&direction=asc&orderby=&langid=1&letter
http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=33&pageid=95&pageCode=04.03.02&tablepageID=15&pageNo=4&direction=asc&orderby=&langid=1&letter
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Μειαλδηλνύ δελ ήηαλ θεκηλίζηξηα, αληίζεηα ήηαλ κηα ζπληεξεηηθή γπλαίθα». Ζ 

Ξεξαδάθε ηνλίδεη φηη ηα φζα ππνζηήξηδε ε Μειαλδηλνχ γηα ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ 

έβξηζθαλ εθαξκνγή ζηηο δσέο ησλ αλαγλσζηξηψλ θαη φρη ζην πξνζσπηθφ ηεο 

παξάδεηγκα, αθνχ ε ίδηα θαη νη αδεξθέο ηεο εξγάδνληαλ θαη δεκνζίεπαλ ζηνλ ηχπν 

ηεο πεξηφδνπ
20

. 

Οη παξαπάλσ αληηζεηηθέο απφςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ θαη γηα ηελ ίδηα ηελ εθδφηξηα, φπσο θαη ε απνπζία 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηνδηθνχ, απνηέιεζαλ ψζεζε γηα ηε 

δηεμνδηθή έξεπλά ηνπ θαη έλαπζκα αλαδήηεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηα γπλαηθεία 

αηηήκαηα ηεο πεξηφδνπ. Σν θελφ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην γπλαηθείν ηχπν είλαη 

ππαξθηφ, θαζψο δελ έρεη δεκνζηεπηεί ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ιηγνζηά βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηεο, ην ππφινηπν έξγν ηεο, αιιά θαη ην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν εθδνηηθφ εγρείξεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξηέξγεηά κνπ γηα ηε γπλαηθεία ηζηνξία, αλέιαβα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο χιεο ηεο, ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ 

θπξηαξρνχλ, ησλ ζπλεξγαηψλ, ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ αιιά θαη ηεο ζηάζεο ηεο 

ίδηαο ηεο εθδφηξηαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζην ζηήζηκν θάζε 

ηεχρνπο κε ηελ αξζξνγξαθία ηνπο. Δπίζεο, εθηηκψ φηη ε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια 

γπλαηθεία πεξηνδηθά πνπ είραλ εθδνζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λσξίηεξα -θαη φρη 

κφλν κε απηά-, ζα αλαδείμεη πην έληνλα ηε θπζηνγλσκία ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε 

πξνζέγγηζε ησλ ζθνπψλ ηεο έθδνζεο, κέζσ ηεο αληίιεςεο πνπ δηαπεξλά ηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ γηα ην «γπλαηθείν πξννξηζκφ», ζπλππνινγίδνληαο ηελ 

επηξξνή πνπ αζθεί ν ηχπνο σο «παγθφζκην ζρνιείν», ζα δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ απνηειεί ε ζηάζε πνπ 

ηήξεζε ην πεξηνδηθφ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ 

γπλαηθψλ, ηηο ζέζεηο ησλ επηζηεκφλσλ ηεο πεξηφδνπ πξνο ην γπλαηθείν θχιν, αιιά 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ εζληθή ηδενινγία. Δηδηθφηεξα, καο απαζρνιεί ε χπαξμε 

δηεθδηθήζεσλ, φπσο ε γελίθεπζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε είζνδνο ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε αιιά θαη αηηήκαηα γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ γπλαηθψλ. 

Δπίζεο, πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ξφινπο πνπ απνδίδνπλ ζηηο γπλαίθεο απνηεινχλ 

ηα άξζξα ηζηνξίαο, θηινζνθίαο, καζεκαηηθψλ, ηαηξηθήο θαη άιισλ επηζηεκψλ, 

εθφζνλ εληάζζνληαη ζηελ χιε. Σέινο, νη εζληθέο ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ηέινπο 

ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, ηφζν ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν φζν θαη ζην 

ειιεληθφ θξάηνο, εκπιέθνληαο θαη ηηο γπλαίθεο, ζρεηίδνληαη άκεζα κε δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απνδίδνληαη, σο έκθπηα. Πξφθεηηαη γηα θνκβηθά δεηήκαηα, 

ε κειέηε ησλ νπνίσλ ζα θαηαδείμεη αλ ε εθδφηξηα πξάγκαηη αλήθε ζηηο γπλαίθεο ηεο 

επνρήο ηεο, πνπ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. 

                                                           

20 Κνχια Ξεξαδάθε, Σν θεκηληζηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Γιάξνο, 1998, ζ. 49. 
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Δπεηδή, φπσο θάλεθε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ησλ αλαγλψζεσλ, δελ 

εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο δηεθδηθήζεηο, ε κειέηε ζηξάθεθε πξνο ηηο αηηίεο πνπ ψζεζαλ 

ηελ ηδηνθηήηξηα λα αγλνήζεη ηνπο ζχγρξνλνπο κε ηελ επνρή ηεο «πξνβιεκαηηζκνχο 

θχινπ». Έγηλε πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνβνιή ηνπ 

γπλαηθείνπ πξνηχπνπ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη ζηελ απνπζία ζπδήηεζεο γηα 

γπλαηθεία δξάζε ζην δεκφζην βίν, εθηφο απφ ηε θηιαλζξσπία. Γηα ηε ζσζηή 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ επηινγψλ ηεο εθδφηξηαο, ήηαλ αλαγθαία ε ζπζρέηηζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ -θαζψο ν ηχπνο είλαη θαηλφκελν ηζηνξηθφ θαη απνηππψλεη ηηο ηάζεηο θαη 

ηηο αληηζέζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία ζηνλ θαηξφ ηεο έθδνζεο- κε ην πνιηηηθφ, 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ηδενινγηθφ ζπγθείκελν. Ζ εκπιαηζίσζε ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, πξψηνλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή ησλ 

Διιήλσλ αζηψλ ηεο Πφιεο θαη δεχηεξνλ κε ην επίπεδν ηεο εγγξακαηνζχλεο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ ηεο θνηλφηεηαο ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 

20νχ αηψλα, φπσο επίζεο θαη κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

απνιπηαξρίαο ηνπ ζνπιηάλνπ Αβδνχι Υακίη Β΄ θαη έπεηηα ηνπ θηλήκαηνο ησλ 

Νεφηνπξθσλ, εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο ζσζηήο θαηαλφεζεο ηνπ εληχπνπ ρσξίο 

παξεξκελείεο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε αξρηθά, φπσο 

θαη ηα ππνεξσηήµαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζνληαη ζε δχν άμνλεο. 

ε πξψην επίπεδν ζρεηίδνληαη µε ην ίδην ην πεξηνδηθφ: πνηα είλαη ε θπζηνγλσκία ηνπ, 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθδνζήο ηνπ, ε εµθάληζή ηνπ. Ζ εζηίαζε γίλεηαη ζε 

ππνεξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή, ηελ αλεχξεζε ησλ θπξίαξρσλ 

ζεκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ζε ζρέζε κε άιια 

γπλαηθεία πεξηνδηθά πνπ πξνεγήζεθαλ ή εθδίδνληαλ ηαπηφρξνλα ζηνλ νζσκαληθφ 

ρψξν θαη ζην ειιεληθφ θξάηνο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ αιιά θαη ηεο εθδφηξηαο θαη ησλ βαζηθψλ ζπληαθηψλ/ηξηψλ. 

Αθφκε, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ ησλ γπλαηθείσλ θαη ησλ αληξηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ ζα ζπκβάιινπλ ζε κηα πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ πεξηνδηθνχ. 

 ε δεχηεξν επίπεδν ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλαδεηνχλ απαληήζεηο γηα ηε 

ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ απέλαληη ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ηνπ νηθηαθνχ ηδεψδνπο θαη 

επξχηεξα ηνπ «γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ», θαη θαη‟ επέθηαζε λα γλσξίζνπκε εάλ 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρεηξαθεηηθψλ ή αληηρεηξαθεηηθψλ εληχπσλ ηεο επνρήο. 

Δθφζνλ απηφ απαληεζεί κέζα απφ ηε κειέηε, επφκελνο ζηφρνο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνβνιή ηνπ γπλαηθείνπ πξνηχπνπ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα 

θαη ζηελ απνπζία επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ ηεο γπλαηθείαο δξάζεο ζην δεκφζην βίν, 

εθηφο θπζηθά απφ ηε θηιαλζξσπία. Ζ εμεχξεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

λνκηκνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλνπ γπλαηθείνπ πξνηχπνπ είλαη πνιχ νπζηψδεο γηα ηε 

γπλαηθεία ηζηνξία, ζην πιαίζην ηεο νπνία αλήθεη ε παξνχζα εξγαζία, θαζψο έηζη 

απνθαιχπηνληαη θαη απνδνκνχληαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο παγηψλνληαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο έκθπιεο δηαθνξέο θαη αλαπαξάγνληαη σο θπζηθέο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζε φ,ηη αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε ηερληθέο επξεηεξίαζεο, ζηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλδπαζηηθά κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν. χκθσλα 
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κε ηνλ Αδακάληην Αλεζηίδε, παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο κεζνδνινγηθέο 

αξρέο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν κειεηεηήο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ επξεηεξίνπ, 

εληνχηνηο θάπνηεο βαζηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνδνκή γηα εθείλνλ 

πνπ ζα επηρεηξήζεη λα επξεηεξηάζεη ηνπο ηφκνπο ελφο πεξηνδηθνχ. Μεξηθέο απφ απηέο 

ηηο αξρέο, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ εδψ, είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο χιεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ, ε θαηαζθεπή πηλάθσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα επξεηεξίσλ κε ηα νλφκαηα ησλ αξζνγξάθσλ, ησλ βηβιίσλ πνπ 

πξνσζνχληαη απφ ηηο ζειίδεο, ησλ ηνπσλχκησλ ζπγγξαθήο θαη θπζηθά ησλ ζεκάησλ 

ησλ άξζξσλ θαη ησλ εηθφλσλ.
21

 Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζή καο έγηλε ηαμηλφκεζε ηνπ 

πιηθνχ ησλ ζπλεξγαηψλ θαηά θχιν, ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθδφηξηαο μερσξηζηά θαη 

ησλ ζπλεξγαηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πνπ νδεγεί ζηε 

ζπζηεκαηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ηεθκεξίνπ, ζηελ πεξίπησζε καο φισλ ησλ 

ηεπρψλ ηεο δηεηνχο θπθινθνξίαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, βνεζψληαο ζηε 

κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην ζθέινο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Απφ ηα επηµέξνπο κεζνδνινγηθά παξαδείγκαηα ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ επηιέρζεθε ην παξάδεηγκα ηεο δφµεζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πξφηππεο δφκεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν. 

Ζ δφκεζε βνεζάεη ζηελ θαηάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηνπ πιηθνχ θαη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, πνπ θπζηθά ζπλάδνπλ κε ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, 

ηα νπνία πηζαλφλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
22

  

Δηδηθφηεξα, επηιέρηεθε ην παξάδεηγκα ηεο δφκεζεο πεξηερνκέλνπ. Μέζσ 

απηήο επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ζην ππφ έξεπλα πιηθφ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη 

φςεσλ θαη ε ζχλνςή ηνπο. Σν εξεπλψκελν πιηθφ, αθνχ απνδειηησζεί θαη 

ηαμηλνκεζεί, βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ππνθαηεγνξηψλ, πεξηγξάθεηαη κέζσ ηεο 

παξάθξαζεο θαηά ππνθαηεγνξία θαη θαηεγνξία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

απνδειηησκέλν πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ 

ηεο επνρήο ζηα παξζελαγσγεία αληηκεησπίδεηαη σο ζχλνιν, σο νιφηεηα θαη 

αλαπαξηζηάηαη ζε φιν ηνπ ην θάζκα (ζε κάθξν-επίπεδν).
23

 

Δπηπιένλ, επηιέρηεθε ην παξάδεηγκα ηεο πξφηππεο δφκεζεο, ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθφηεξσλ αλαθνξψλ απφ άπνςε 

ζεκαζίαο θαη ε πεξηγξαθή ηνπο κε αθξίβεηα. Έηζη, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο «πξφηππσλ» εθθξάζεσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηεθκεξηψζεσλ απφςεσλ θαη 

ζέζεσλ ηνπ πεξηνδηθνχ, αιιά θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ πξνζψπσλ, φπσο ζπληαθηψλ 

θαη ζπληαθηξηψλ, βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ έρεη νξηζηεί κε ζαθήλεηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ θάλνπλ θάπνηεο αλαθνξέο ηφζν αμηνζεκείσηεο είλαη ε ηδηαίηεξα αθξαία 

δηαηχπσζε, ε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
24

 Μέζσ ηεο 

                                                           

21 Αδακάληηνο Αλεζηίδεο, «Ζ επξεηεξίαζε ησλ πεξηνδηθψλ (ζρεδίαζµα βαζηθψλ µεζνδνινγηθψλ 

αξρψλ)», ∆ηαβάδσ 21 (Ηνχληνο 1979) 32-33. 

22 Κπξηάθνο Μπνλίδεο, Σν πεξηερόκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ σο αληηθείκελν έξεπλαο, Αζήλα, 

Μεηαίρκην, 2004, ζ. 99-100. 

23 ην ίδην, ζ. 128-132. 

24 ην ίδην, ζ. 132-133. 
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πξφηππεο δφκεζεο, ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο εξγαζίαο αμηνζεκείσηεο 

δηαηππψζεηο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ αληηπξνζσπεπηηθά ηηο ππνθαηεγνξίεο. 

Σν έξγν ηεο θαηάηαμεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξεπλψκελνπ 

πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε Μ/S Office (Excel). Πξφθεηηαη γηα ην 

ππνινγηζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν εμππεξέηεζε ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ πεξηνδηθνχ. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ γηα έλαλ αμηφπηζην 

θαη ζχληνκν ηξφπν αλάθηεζεο νπνησλδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαγξαθεί, 

θάζε θνξά πνπ ήηαλ επηβεβιεκέλε κηα κνξθή πεξαηηέξσ αλάιπζεο: ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ άξζξσλ πνπ έγξαςε θάζε ζπλεξγάηεο, ζηελ 

αλεχξεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ζρεηηθέο κε 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πνζνζηψλ θ.ά.. χκθσλα θαη κε ηελ 

Jennifer Mason, απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη αληηιεπηή σο 

κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ηεκαρηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ θάζε θνξά. Έηζη γίλεηαη εχθνινο ν έιεγρνο 

ζηνηρείσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη κε ηξφπν ηαθηηθφ ή δηαδνρηθφ.
25

 

Δπεηδή βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε πεξηγξαθή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πεξηνδηθνχ, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θξίζεθε σο ε θαηάιιειε 

δηαδηθαζία, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί σο 

ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ησλ ζεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηθαλνπνηεί ην ζθνπφ ηεο πεξηγξαθήο. 

χκθσλα κε ηνλ Θεφδσξν Ησζεθίδε:                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ζ αλαιπηηθή επαγσγή, σο ηξφπνο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπιιερηεί απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 

αξρηθέο ππνζέζεηο εξγαζίαο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα δεδνκέλα (ζπλήζσο κηαο 

κφλν πεξίπησζεο) θαη αθνινπζεί ε ζπλερήο αλαδηαηχπσζή ηνπο κε ζηφρν λα 

εξκελεχνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε έξεπλα.
26

 

 

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζεκηλαξίνπ «Ο ηχπνο σο 

«παγθφζκηνλ ζρνιείνλ»: εθπαίδεπζε θαη έκθπιεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ζηνλ 

νζσκαληθφ ρψξν», ε δηδάζθνπζα Καηεξίλα Γαιαθνχξα καο έθεξε ζε επαθή κε έλα 

ήδε δηακνξθσκέλν ζχζηεκα θαηεγνξηψλ
27

. Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί εληφο ηνπ δηαθξαηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πγθξόηεζε 

κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ έξεπλαο γηα ηε κειέηε ηεο γπλαηθείαο εθδνηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (Οθηψβξηνο 2011-Οθηψβξηνο 2012). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ε ζπγθξφηεζε ελφο θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε κειέηε ηνπ γπλαηθείνπ 

                                                           

25 Jennifer Mason, Ζ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, επηκ. Νφηα Κπξηαδή, κεηάθξ. Διέλε 

Γεκεηξηάδνπ, Αζήλα, Πεδίν, 2011, ζ. 202-205. 

26 Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, Αζήλα, Κξηηηθή, 2008, 

ζ. 177-178. 

27 Ζ ρξήζε θαζηεξσκέλσλ κέηξσλ, ζηελ πξνθεηκέλε ελφο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ πνπ 

έρεη δείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζε πξνεγνχκελε παξφκνηα έξεπλα, ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλαο. ην Earl Babbie, Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, επηκ. Κψζηαο Εαθεηξφπνπινο, κεηάθξ. 

Γηάλλεο Βνγηαηδήο, Κξηηηθή, Αζήλα 2011, ζ. 222. 
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νζσκαληθνχ ηχπνπ φισλ ησλ θνηλνηήησλ, πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο. Σν πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνέθηαζε ή ζπλέρεηα ηνπ 

δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Women Writers in History - Toward a New 

Understanding of European Literary Culture (Οθηψβξηνο 2010-επηέκβξηνο 2013)
28

, 

ζην νπνίν ε Καηεξίλα Γαιαθνχξα, κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, είρε 

ζπκκεηάζρεη σο εζληθή εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο. Ζ εξγαζία ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

ζεκηλαξίνπ καο πξνζνκνηάδεη θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζπκπιεξσκαηηθή σο 

πξνο ην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, δηφηη πξφθεηηαη γηα ηε κειέηε ηεο 

ειιελφθσλεο γπλαηθείαο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ κέζα 

απφ γπλαηθεία πεξηνδηθά θαη εκεξνιφγηα θαηά ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ αξρή 

ηνπ 20νχ, απνζθνπψληαο επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

«Κπςέιε».  

Σν κεζνδνινγηθνχ εξγαιείν έξεπλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαγσγηθφ σο πξνο 

ηηο θαηεγνξίεο, γηαηί είρε παξαρζεί γηα ηε κειέηε ηνπ γπλαηθείνπ νζσκαληθνχ ηχπνπ 

φισλ ησλ θνηλνηήησλ θαη εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο ππνπεξίπησζεο ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο. Σν ππάξρνλ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ έιαβε ηε ζέζε ησλ 

αξρηθψλ ππνζέζεσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθά κε ηηο δηεθδηθήζεηο θχινπ θαη ηε γπλαηθεία εθδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, νη αξρηθέο ππνζέζεηο 

εκπινπηίζηεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ. Δπίζεο, ήηαλ απαξαίηεην λα κε ιεζκνλνχληαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα επηηπγράλεηαη κηα ζπλερψο θαιχηεξε γλψζε ηνπ 

εξεπλψκελνπ πιηθνχ: ηεο πνηθηιίαο ηεο χιεο ησλ δπν εηψλ θπθινθνξίαο ηνπ, ησλ 

πξνγξαµµαηηθψλ άξζξσλ, ησλ πξσηνζέιηδσλ άξζξσλ θαη ησλ ζεκεησκάησλ 

θιεηζίκαηνο ηνπ έηνπο, ηα νπνία θαηαδείθλπαλ θαη δηακφξθσλαλ ηε θπζηνγλσζία θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί επαγσγηθφ 

σο πξνο ηηο ππνθαηεγνξίεο: ηα δεκνζηεχκαηα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ θαζφξηζαλ 

ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ππνθαηεγνξηψλ ή ηελ απφξξηςε θάπνησλ άιισλ πνπ 

ππήξραλ ιφγσ θάπνηαο ππφζεζεο, αιιά ηειηθά δελ επηβεβαηψζεθαλ απφ ηε κειέηε 

ηνπ πεξηνδηθνχ. Ο παξαπάλσ ηξφπνο εξγαζίαο νδήγεζε ζε κηα ηειηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζηελ χιε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ θαη απνηππψλεη ηνλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ.
29

 

                                                           

28 ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ε θαηαγξαθή ηεο γπλαηθείαο ζπγγξαθηθήο 

παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε έσο ην 1900 θαη ε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο, γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο, βάζεο δεδνκέλσλ ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Δθηφο απφ ηελ παξνρή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

γπλαηθεία ζπγγξαθηθή παξαγσγή, ε βάζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζιεςε θαη 

απνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ζχγρξνλνπο/έο ηνπο αιιά θαη ηνπο/ηηο κεηαγελέζηξεξνπο/εο 

ινγνηέρλεο/ηδεο. Δπηπιένλ, ε βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο γπλαηθείαο ζπγγξαθηθήο 

παξαγσγήο ζε έλα δηεζλέο πιαίζην θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζήκεξα ζηε δηεζλή 

ηζηνξηνγξαθία. Ο ηζηφηνπνο ηνπ δηαθξαηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

http://www.womenwriters.nl/index.php/Women_writers%27_networks θαη ζηνλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/research/programmata/ . 

29 Αληίζεηα, φηαλ νη αξρηθέο θαηεγνξίεο δελ κεηαβάιινληαη θαη ν ζθνπφο ηνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο 

ππάξρνπζαο ζεσξίαο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη πνζνηηθή. ην Υξηζηίλα Νφβα - Καιηζνχλε, 

Μεζνδνινγία εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Αζήλα, Gutenberg, 2006, ζ. 273. 

http://www.womenwriters.nl/index.php/Women_writers%27_networks
http://www.fks.uoc.gr/_/pw/research/programmata/
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Ζ ηειηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ έρεη ελλνηνινγεζεί 

ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν πνπ ηνπο είρε απνδνζεί θαηά ηελ επνρή έθδνζεο ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Αλαιπηηθά: 

 

 

1.0 ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

1.1 Πνίεζε 

1.2.Γηήγεκα 

1.3 Ζκεξνιφγην 

1.4 Λνγνηερληθή ζχλνςε 

1.5 Πξαγκαηεία γηα ηε ινγνηερλία 

 

2.0 ΔΠΙΣΗΜΗ 

2.1 Ηαηξηθή 

2.2 Τγεία 

2.3 Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Γεσινγία, Γεσγξαθία, Αζηξνλνκία, Υεκεία) 

2.4 Θενινγία 

 

3.0 ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

3.1 Ηζηνξία Αξραηνινγία 

3.2 Σαμηδησηηθέο αλαθνξέο 

3.3 Kξηηηθή βηβιίνπ 

3.4 Μπζνινγία 

3.5 Ήζε – Έζηκα 

3.6 Βηνγξαθίεο αλδξψλ 

3.7 Σέρλεο – Αηζζεηηθή 

3.8 Κνηλσληθά 

 

4.0 ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΘΔΜΑΣΑ  

4.1 Οηθηαθή νηθνλνκία 

4.2 Μφδα 

4.3 Γπλαηθείνη ξφινη 

 4.3.1
 
Ρφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα. 

 4.3.2 Ρφινο ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. 

4.4 Γπλαηθεία εζηθή 

4.5 Βηνγξαθίεο γπλαηθψλ 

4.6 Γηθαίσκα ζηελ εξγαζία 

 

5.0 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

5.1 Δθπαίδεπζε θαη Υεηξαθέηεζε 

5.2 Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

5.3 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

5.4 Λατθή εθπαίδεπζε 

5.5 Αγσγή - αλαηξνθή  
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5.6 Δθπαίδεπζε θαη εζληθηζκφο 

5.7 Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

 

6.0 ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

6.1 Δζληθά ζέκαηα 

 

7.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ-ΔΙΓΗΔΙ 

7.1 Πιεξνθνξηαθά  

7.2 Γηαθεκίζεηο 

7.4 Κνηλσληθά (π.ρ. ζάλαηνη, αξξαβψλεο) 

 

8.0 ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 

8.1 Υηνπκνξηζηηθέο ηζηνξίεο 

8.2 Γλσκηθά – Απνθζέγκαηα 

8.3 Φπραγσγηθά Παηρλίδηα 

 

9.0 ΔΠΑΦΔ 

9.1 Αιιεινγξαθία 

 

Ζ πξψηε απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο αθνξά ηε ινγνηερλία (1.0) θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ πεδφ θαη ηνλ πνηεηηθφ ιφγν. Δπεηδή ε ινγνηερληθή παξαγσγή 

θαηαιάκβαλε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ χιε αξθεηψλ πεξηνδηθψλ ηεο πεξηφδνπ, φπσο θαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε χπαξμε μερσξηζηήο 

θαηεγνξίαο. Δηδηθφηεξα, εδψ θαηαηάρζεθαλ δηεγήκαηα, πνηήκαηα, εκεξνινγηαθέο 

αθεγήζεηο, ινγνηερληθέο ζπλφςεηο, θαη πξαγκαηείεο γηα ηελ πξνγελέζηεξε ή ηε 

ζχγρξνλε κε ηελ επνρή έθδνζεο ινγνηερλία. Σα δεκνζηεχκαηα πνπ εληάρζεθαλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία δε κειεηήζεθαλ πεξαηηέξσ, δηφηη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ε 

επαλαζχλζεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε έλα πην θαηαλνεηφ αηζζεηηθφ φινλ (ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε αλάγλσζή ηνπ) πξνυπνζέηεη γλψζεηο ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο ηεο 

ινγνηερλίαο θαζψο θαη ησλ θξηηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεψλ ηεο. 

Ζ δεχηεξε απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλεη ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα (2.0), 

φπσο απηά λννχληαλ θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ θαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Δδψ θαηαηάζζνληαη εθιατθεπκέλα θείκελα πνπ είηε αλαδεκνζηεχνληαη είηε έρνπλ 

απνζηαιεί απφ γηαηξνχο θαζψο θαη ζχληνκεο θαζεκεξηλέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο πγηεηλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Τγεία). Δπεηδή 

αξθεηά απφ απηά ηα δεκνζηεχκαηα απηνπξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηίηιν ηνπο σο άξζξα 

πγείαο, απνθαζίζηεθε λα κελ θαηαρσξεζνχλ ζηα ηαηξηθά άξζξα αιιά λα 

δεκηνπξγεζεί ε επηζηεκνληθή ππνθαηεγνξία ηεο Τγείαο. Απφ ηελ άιιε, ε 

ππνθαηεγνξία ηεο Ηαηξηθήο πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ επηζηεκνληθέο 

πξαγκαηείεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ επηζηεκνληθφ χθνο θαη ιεμηιφγην, 

παξά απφ ηελ επηδίσμε παξνρήο ζπκβνπιψλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο θξίζεθε 

αλαγθαίνο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο, δηφηη απαληά ζην εξψηεκα ηνπ θαηά 

πφζν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηνδηθφ θαη άξζξα επηζηεκνληθά γεληθφηεξα, πέξα 

δειαδή απφ ηα αθνξνχληα ηελ «επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο ηελ θαηάιιειε γηα ηηο 



 

[16] 

 

γπλαίθεο». Γηα ηε θαιχηεξε κειέηε ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ δεκηνπξγήζεθε θαη ε 

επφκελε ππνθαηεγνξία Φπζηθέο Δπηζηήκεο, κε άξζξα Γεσινγίαο, Γεσγξαθίαο, 

Αζηξνλνκίαο, Υεκείαο. Σα δεκνζηεχκαηα πνπ εληάρζεθαλ εδψ, επηδηψθνπλ λα 

θάλνπλ θαηαλνεηά ζην γπλαηθείν αλαγλσζηηθφ θνηλφ δηάθνξα θαηλφκελα ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο, ζηα επηζηεκνληθά ζέκαηα εληάζζεηαη ζε μερσξηζηή 

ππνθαηεγνξία ε επηζηήκε ηεο Θενινγίαο. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ππνθαηεγνξίεο εδψ έρνπκε κηα αλζξσπηζηηθή επηζηήκε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηα 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ ρξφλσλ ηνπ Υξηζηνχ ησλ Απφζηνισλ θαη ησλ 

Παηέξσλ. Δπίζεο, ε Θενινγία σο επηζηήκε κειεηά ηα εθθιεζηαζηηθά θείκελα, ηελ 

ηζηνξία, ηελ ηέρλε, ηηο ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο θαη άιιεο ζξεζθείεο, ελψ επεθηείλεηαη 

θαη ζηε κειέηε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά..
30

 ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία εληάρζεθαλ πξαγκαηείεο 

ζενιφγσλ θαη κνξθσκέλσλ ζπλεξγαηψλ πνπ αλέιπαλ ηηο Γξαθέο, ηα δηδάγκαηα ησλ 

Παηέξσλ, ηνπο βίνπο Αγίσλ, αιιά θαη δεκνζηεχκαηα κε αλαθνξέο ζηελ 

αξραηνειιεληθή ζξεζθεία θαη θηινζνθία, πνπ δίλνπλ θαηεπζχλζεηο ζε δεηήκαηα 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ησλ ρξηζηηαλψλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία εκπεξηέρεη Πνιηηηζκηθά δεηήκαηα (3.0). Ζ χπαξμε απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο θξίζεθε αλαγθαία θαζψο ν ραξαθηήξαο ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ θαη 

κνξθσηηθφο. πσο ηνλίδεη ε εθδφηξηα ζηφρνο είλαη ε κφξθσζε ησλ αλαγλσζηξηψλ 

κέζσ «θαιώλ αλαγλσζκάησλ»
31

. Δθηφο απφ ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα απηφ κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί θαη κε δηάθνξα πνιηηηζκηθά. Δπίζεο απφ ην 1856 έσο ηελ έλαξμε ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ην Παηξηαξρείν, ν Διιεληθφο Φηινινγηθφο 

χιινγνο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη άιινη θνξείο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο 

πξνέβαιιαλ ζπζηεκαηηθά ηελ πνιηηηζκηθή ππεξνρή ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο 

σο θάξν πξνφδνπ γηα ηελ Αλαηνιή, νπφηε θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ θαηεγνξηψλ έγηλε 

ε ππφζεζε φηη απηφ ζα απνηππσλφηαλ θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Οη 

ππνθαηεγνξίεο πνπ εληάρζεθαλ εδψ είλαη νη παξαθάησ: Ηζηνξία – Αξραηνινγία, 

Σαμηδησηηθέο αλαθνξέο, Κξηηηθέο Βηβιίσλ, Μπζνινγία, Ήζε – Έζηκα, Βηνγξαθίεο 

αλδξψλ, Σέρλεο – Αηζζεηηθή θαη ζέκαηα Κνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ ππνθαηεγνξία 

ηεο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο απνθαζίζηεθε λα ηνπνζεηεζεί ζηα Πνιηηηζκηθά θαη φρη 

ζηα επηζηεκνληθά ζέκαηα, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ: 

πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνιηηηζκηθήο θαη φρη ζηξαηησηηθήο ή πνιηηηθήο ηζηνξίαο. Δπίζεο 

ζε μερσξηζηή ππνθαηεγνξία εληάζζνληαη νη βηνγξαθίεο αλδξψλ πνπ κε ηε δξάζε ηνπο 

ζπλέβαιιαλ ζηελ πνιηηηζκηθή πξφνδν. Σέινο, θαζψο ε εθδφηξηα θάλεη ιφγν γηα 

παξάζεζε «Κνηλσληθψλ ζεκάησλ»
32

 θαη επεηδή εληνπίζηεθαλ αξθεηά άξζξα πνπ 

αλαπξνζδηνξίζηεθαλ σο θνηλσληθά, δεκηνπξγήζεθε ε ππνθαηεγνξία ησλ Κνηλσληθψλ 

ζεκάησλ. Σα άξζξα απηά αλαθέξνληαη ζε επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο, ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο, 

                                                           

30 Ζ ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο «επίζηακαη» απ‟ φπνπ πξνέξρεηαη θαη ε «επηζηήκε» είλαη «γλσξίδσ θαιά, 

είκαη εηδήκσλ». Με απηή ηελ έλλνηα ε Θενινγία απνηειεί επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη βαζηά γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κειεηά.  
31  Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ζ αλάγλσζηο θαη ηα θαιά βηβιία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 4. 

32 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 

(1909), ζ. 3. 
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αλεμαξηήησο θχινπ: ηελ απηνθηνλία, ηε θηψρηα, ην ζάλαην, ηελ αμία ηεο θηιίαο θ.ά.. 

Σα δεηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά ηα άξζξα δηαρεηξίδνληαη απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη σο δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ εηδηθά ηηο γπλαίθεο, αιιά φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Χο πξνο απηφ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα ησλ άιισλ 

ησλ ππνθαηεγνξηψλ θαη ππεξεηνχλ απφιπηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζηφρεπζε 

ηνπ εληχπνπ. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα Γπλαηθεία ζέκαηα (4.0). Δδψ 

εληάζζνληαη ζέκαηα ζεσξνχκελα σο γπλαηθεία απφ ηελ επνρή ζηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ, αιιά θαη απφ ηελ εθδφηξηα θαη ηνπο ζπληάθηεο/ζπληάθηξηεο. Οη δπν 

πξψηεο ππνθαηεγνξίεο αθνξνχλ ην λνηθνθπξηφ θαη ζέκαηα κφδαο, γηα ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο ππνθαηεγνξίεο (Οηθηαθή νηθνλνκία θαη Μφδα). 

ην γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ καο απαζρνιεί, δεθαεηίεο πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηα ζέκαηα απηά ήηαλ επξέσο απνδεθηφ φηη απαζρνινχζαλ 

απνθιεηζηηθά ηεο γπλαίθεο. Δπηπξνζζέησο, εθφζνλ απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

έγηλε γλσζηφ φηη ν «γπλαηθείνο πξννξηζκφο» θαη ν ξφινη πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ 

είραλ απαζρνιήζεη έληνλα ηελ ειιελνξζφδνμε αζηηθή ηάμε θαη θπξίσο επεηδή ζηα 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πξνζδίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ ζην «γπλαηθείν πξννξηζκφ» θαη πνηνπο αθξηβψο 

ξφινπο πξνβάιιεη ζηηο αλαγλψζηξηέο ηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνθαηεγνξίεο 

Γπλαηθεία εζηθή θαη Γπλαηθείνη ξφινη. Ζ δεχηεξε ππνδηαηξείηαη ζηηο εμήο δχν: Ρφινο 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα θαη Ρφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ δεκφζηα ζθαίξα. 

Δπίζεο, επεηδή πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ είρε εθδεισζεί ην πξψην ξεχκα 

γπλαηθείσλ δηεθδηθήζεσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν, ε έληαμε 

ζηηο ζειίδεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ γπλαηθείσλ βηνγξαθηψλ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαδεηθλχεη φηη νη ζπληάθηξηεο αληηιακβάλνληαλ ηηο γπλαίθεο ηνπ παξειζφληνο αιιά 

θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ππνθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αμηφινγε δξάζε. 

Δπίζεο νη βηνγξαθίεο αλαδεηθλχνπλ θαη πνην ήηαλ ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ 

παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ θαη άμηδε λα κειεηεζεί. Οη βηνγξαθίεο, ε πξψηε κνξθή 

ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ, απνηεινχλ πξνυπφζεζε ζπζπείξσζεο ησλ γπλαηθψλ ζε 

ζπιινγηθφ ππνθείκελν θαη δεκηνπξγίαο ζπιινγηθήο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο.
33

 Ζ χπαξμε 

ησλ βηνγξαθηψλ ησλ γπλαηθψλ ππφ ηελ θαηεγνξία ησλ Γπλαηθείσλ ζεκάησλ ππεξεηεί 

ην εξψηεκα ηνπ πψο αληηιακβάλνληαλ ε εθδφηξηα θαη νη ζπληάθηξηεο ηε «γπλαηθεία 

παξνπζία αιιά θαη αδειθφηεηα». Σέινο, πξηλ απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ νη 

ππνζέζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί πεξηιάκβαλαλ ηνλ εληνπηζκφ 

δεκνζηεπκάησλ πνπ λα «δηαρεηξίδνληαη» ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία. Γη΄ 

απηφ ην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε ε ηειεπηαία ππνθαηεγνξία. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία είλαη απηή ηεο Δθπαίδεπζεο (5.0). Σηο δεθαεηίεο πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ε εμάπισζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

                                                           

33 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ ε Διέλε Βαξίθα ηνλίδεη φηη ζηα γπλαηθεία θαη θεκηληζηηθά 

πεξηνδηθά ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε βηνγξαθία απνηέιεζε έλα φπιν πνπ νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα 

ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θχινπ ηνπο, ελάληηα ζηνπο θνηλνχο ηφπνπο ηεο κηζνγπληθήο θπξίαξρεο 

παξάδνζεο. Διέλε Βαξίθα, «Σν θελφ ζηνλ θαζξέπηε:  βηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ ηζηνξία ησλ 

γπλαηθψλ», Γίλε 3 (1988) 64-66. 
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ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο απνηέιεζε φρεκα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ. Με ηελ είζνδν ζηνλ 20φ αηψλα ε εηζαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ έλα αίηεκα πνπ απαζρνινχζε ηηο κνξθσκέλεο αζηέο, 

είηε απηνχζην είηε σο εθαιηήξην γηα ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζε πεξηζζφηεξα πεδία 

ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Σα παξαπάλσ αηηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ππέδεημαλ ηε δεκηνπξγία μερσξηζηήο θαηεγνξίαο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε λα αλαδείμεη ηνλ ρεηξαθεηηθφ ή αληηρεηξαθεηηθφ ξφιν ηνπ εληχπνπ. Οη 

ππνθαηεγνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη είλαη νη εμήο: Δθπαίδεπζε θαη ρεηξαθέηεζε, 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Λατθή Δθπαίδεπζε, Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή – 

Αλαηξνθή, Δθπαίδεπζε θαη εζληθηζκφο, Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ θαηεγνξία ηεο Πνιηηηθήο (6.0) δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο ζηάζεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ απέλαληη ζε κηα ζεκαηηθή πνπ θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ην 

γπλαηθείν ηχπν -γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο- παξφηη ε 

ηζηνξηθή πεξίνδνο πνπ εμεηάδνπκε είλαη γεκάηε απφ πνιηηηθά γεγνλφηα. Δθφζνλ ην 

άξζξν πνπ εληνπίζηεθε δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα δηεζλή πνιηηηθή είδεζε αιιά 

αθνξά ηελ απηνθξαηνξία θαη ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα, δεκηνπξγήζεθε ε 

θαηεγνξία Σνπηθά πνιηηηθά ζέκαηα. 

Αθνινπζεί ε έβδνκε θαηεγνξία κε ηηο Δηδήζεηο θαη ηα Πιεξνθνξηαθά ζέκαηα. 

(7.0). Δπεηδή κηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα 

δεηήκαηα ηνπηθνχ ή δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, δεκηνπξγήζεθε ε ππνθαηεγνξία 

Πιεξνθνξηαθά. Δδψ εληάζζνληαη αλαθνηλψζεηο εθδειψζεσλ θαη άιισλ 

πνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ, νξγάλσζε εθδξνκψλ θ.α.. Αθνινπζνχλ νη ππνθαηεγνξίεο 

Γηαθεκίζεηο θαη Κνηλσληθά. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη αλαθνηλψζεηο γάκσλ, 

αξξαβψλσλ αγγειηήξηα ζαλάησλ, φπσο θαη ζπγραξεηήξηεο θαη ζπιιππεηήξηεο 

δειψζεηο. Απηή ε ππνθαηεγνξία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ππνθαηεγνξία 

Κνηλσληθά δεηήκαηα πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη έρεη 

εληειψο δηαθνξεηηθή ζεκαζία. 

πλήζεο ηαθηηθή πνιιψλ πεξηνδηθψλ είλαη ε δεκνζίεπζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζθνπφ λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ςπραγσγήζνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ (8.0 

Φπραγσγία). Ζ θαηεγνξία ηεο Φπραγσγίαο (8.0) πεξηιακβάλεη Υηνπκνξηζηηθέο 

ηζηνξίεο, Γλσκηθά θαη δηάθνξα Φπραγσγηθά παηρλίδηα. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Δπαθέο (9.0), δειαδή 

ηελ επηθνηλσλία ηεο εθδφηξηαο κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ αιιά θαη ησλ αλαγλσζηξηψλ 

κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. 

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε σο βαζηθή κνλάδα 

αλάιπζεο νξίζηεθε ην ζέκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε δεκνζίεπκα, αθνχ ζθνπφο 

ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ν ηξφπνο θαηαλφεζεο, νη απφςεηο ησλ ζπληαθηξηψλ/ηψλ, νη 

ζηάζεηο θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηα δεηήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηνπ 

πνηνηηθνχ πιηθνχ ζε κεηξήζηκεο κνλάδεο αλάιπζεο.
34

 Ζ αλάγλσζε φισλ ησλ 

                                                           

34 Νφηα Κπξηαδή, Ζ θνηλσληνινγηθή έξεπλα. Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ,  

Αζήλα, Πεδίν, 2011, ζ. 287-289. 
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άξζξσλ, πξαγκαηεηψλ, κειεηψλ θ.ά. (κνλάδα πιαηζίνπ
35

) επηηξέπεη ηελ θαηάηαμε 

θαζελφο απφ απηά ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο πνπ ην 

αληηπξνζσπεχεη. Δπεηδή θάζε δεκνζίεπκα είλαη πηζαλφ λα πξαγκαηεχεηαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζέκαηνο, έρεη νξηζηεί εμ‟ αξρήο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαηαρζεί ην πνιχ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχνληαη ηα 

βαζηθφηεξα ζέκαηά ηνπ. Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θάζε ζέκα 

(κνλάδα αλάιπζεο) ζηε κνλάδα πιαηζίνπ ζε φια ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ, 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζεκαζία ή ηελ αμία πνπ θέξεη. Δπεηδή ε έξεπλα επηθεληξψζεθε 

ζηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ ηεξήζεθαλ γηα ην «γπλαηθείν πξννξηζκφ», ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ εξγαζία, εθηφο απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ε θάζε θαηεγνξία, καο ελδηαθέξεη θαη ε κέηξεζε ηεο έληαζεο κε ηελ 

νπνία εθδειψλεηαη
.36 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο θσδηθνπνίεζεο, απνθαζίζηεθε ηα 

άξζξα λα θσδηθνπνηνχληαη κε βάζε ην έθδειν πεξηερφκελν ηνπο θαη φρη ην ιαλζάλνλ, 

ψζηε ε δηαδηθαζία λα ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. πσο 

ηνλίδεη ε Κπξηαδή, φηαλ ε θσδηθνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζην άκεζν πεξηερφκελν ν βαζκφο 

ζπκθσλίαο δπν δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηψλ είλαη κεγάινο θαη ε ζχγθιηζε απηή 

«ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε αμηνπηζηίαο πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο»
37

. Ζ αμηνπηζηία ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θξηηήξην πνηφηεηαο ηεο 

έξεπλαο, ε νπνία ζα εμέιεηπε αλ ην ελδηαθέξνλ είρε επηθεληξσζεί ζην ιαλζάλνλ 

πεξηερφκελν.  

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη κε ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ηε 

δηδάζθνπζα. Σα κέιε ηεο νκάδαο είραλ άκεζε γλψζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, θαζψο 

ζπκκεηείραλ ζην παλεπηζηεκηαθφ ζεκηλάξην γηα ηνλ ειιελφθσλν γπλαηθείν ηχπν ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη θαζέλαο θαη θαζεκία είρε αλαιάβεη ηε κειέηε ελφο 

γπλαηθείνπ πεξηνδηθνχ ή εκεξνινγίνπ.
38

 ηελ νκάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπδεηήζεηο, ψζηε λα ππάξρεη νκνθσλία ζηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε 

ππνθαηεγνξίαο. Δπίζεο, εθθξάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

δεκνζηεπκάησλ πνπ κε πξνβιεκάηηζαλ ηδηαίηεξα γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ζε νκάδα απνηειεί έλα ερέγγπν δηππνθεηκεληθνχ ειέγρνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

θαηεγνξηψλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη ινγηθφ ηξφπν.  

                                                           

35 Ζ κνλάδα πιαηζίνπ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ εθηφο απφ ηηο εηθφλεο, ηηο 

θσηνγξαθίεο θαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.  

36 Ν. Κπξηαδή, ό,π., ζ. 94-95. 

37 ην ίδην, ζ. 290. 

38 χκθσλα κε ηνλ Γηψξγν Σζηψιε, απηή ε πξαθηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο «απνηίκεζε ησλ νκνηίκσλ» 

(peer debriefing). ηελ πξαθηηθή απηή, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηίζεηαη ππφςε θαη ζπδεηηέηαη κε 

εξεπλεηέο πνπ έρνπλ γλψζε ηνπ πεδίνπ αιιά δε κεηέρνπλ νη ίδηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. ην 

Γηψξγνο Σζηψιεο, Μέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, Αζήλα, Πεδίν, 

2014, ζ. 384. 
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Ζ εγθπξφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν κέλεη 

αλεπεξέαζηε απφ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ εξεπλεηή
39

. Πξνο 

ηε δηαζθάιηζε κηαο έγθπξεο εξκελείαο ηνπ εληχπνπ, ζηφρεπε ε πξνζπάζεηα κε 

εμηδαλίθεπζεο ηνπ αληηθείκελνπ ηεο έξεπλαο, παξά ηελ εμνηθείσζε κε ην πξφζσπν 

ηεο εθδφηξηαο ιφγσ ηεο πνιχκελεο ελαζρφιεζεο. 

Σν θαηαιιειφηεξν ζηάδην ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα 

βαζχηεξα λνήκαηα πνπ θξχβεη ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ είλαη ην εξκελεπηηθφ 

ζηάδην, ζην νπνίν ν εξεπλεηήο είλαη ειεχζεξνο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα νδεγεζεί 

ζε ζπκπεξάζκαηα. Φπζηθά, ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθή ε αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε 

ησλ βαζχηεξσλ λνεκάησλ κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, γηα παξάδεηγκα κε ην 

ππφινηπν έξγν θαη ηε βηνγξαθία ηνπ ζπληάθηε, ην ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ 

ζπγθείκελν ηεο επνρήο θ.α
40

. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ πξσηνγελνχο 

πιηθνχ πνπ ζε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη είηε απηνχζην είηε ζε πεξηιήςεηο θαη 

παξαθξάζεηο, κε ηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 

εξκελεπζνχλ αξηηφηεξα ηα θξπθά κελχκαηα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ.  

Δπνκέλσο, εδψ έξρεηαη ε εξκελεπηηθή ηζηνξηθή πξνζέγγηζε γηα λα αλαδείμεη 

ηα βαζχηεξα λνήκαηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ιεπηνκεξή θαη ζε 

βάζνο αλάιπζε κηαο κφλν πεξίπησζεο. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο, ε 

αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

πεξηπηψζεηο, έηζη ψζηε αθελφο λα δηεπθνιχλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζαθήληζεο 

εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ μερσξίδνπλ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ θαη αθεηέξνπ λα 

αλαδείμνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Ζ έκθαζε ηεο αλάιπζεο δίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα ππνθείκελα, θπξίσο ε εθδφηξηα θαη θάπνηεο βαζηθέο ζπλεξγάηξηεο/ηεο 

αληηκεηψπηζαλ θαη επεξέαζαλ φια φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζην ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε πνπ ε εθδφηξηα είρε 

ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο αιιά θαη ηελ δξάζε ησλ ππνινίπσλ δηδαζθαιηζζψλ, ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο επνρήο ηεο.
41

 Μέζα απφ ηελ πινχζηα θαη 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή πνπ ζα αθνινπζήζεη -ζε απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε αλάιπζε 

πεξηερφκελνπ-, επηδηψθεηαη ε εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαηθείαο εθδνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξνρξνληθνχ 

πιαηζίνπ, ρσξίο θακία επηδίσμε γηα αλάδεημε γεληθψλ αηηησδψλ ζπζρεηηζκψλ. 

Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ζα αλαπηπρζεί ζε ηξία θχξηα θεθάιαηα, ην θαζέλα 

απφ ηα νπνία ππνδηαηξείηαη ζε δχν, ηξία θαη ηέζζεξα ππνθεθάιαηα αληίζηνηρα. ην 

πξψην θεθάιαην, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δπλακηθή ηνπ ειιελφθσλνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε γπλαηθεία εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εγγξαµµαηνζχλε µέζα 

ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία εθδίδεηαη ε Δθεκεξίο 

ησλ Κπξηώλ, ζηελ νζσκαληθή πξσηεχνπζα θαη ζπλνιηθά ζηελ απηνθξαηνξία. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηα πξνγελέζηεξα ειιελφθσλα γπλαηθεία πεξηνδηθά πνπ εθδφζεθαλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ επνρή εκθάληζεο θαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπο, ζηηο 

πξψηεο γπλαίθεο εθδφηξηεο πεξηνδηθψλ θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο εθδνηηθήο ηνπο 

                                                           

39 Γ. Σζηψιεο, ό.π., ζ. 378. 

40 Ν. Κπξηαδή, ό.π., ζ. 290-291. 

41 ην ίδην, ζ. 313-316. 
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δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε απφ ηε ζχγθξηζε λα απνζαθεληζηνχλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ησλ ηππηθψλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εληχπνπ: ζηήζηκν θάζε ηεχρνπο, εηθνλνγξάθεζε, ηηκή, αιιά 

θαη αλαθνξά ησλ πεξηνρψλ δηαλνκήο ζηνλ Οζσκαληθφ ρψξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ην γισζζηθφ χθνο, ε ζεµαηνγξαθία θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο/ηνπο θαηά ηφπνπο αληαπνθξίηξηεο/ηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε 

δηαλνκή ηνπ πεξηνδηθνχ. Μεγάιν βάξνο ζα δνζεί ζηηο/ζηνπο ζπλεξγάηξηεο/ηεο – 

αξζνγξάθνπο, γηα παξάδεηγκα ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ηδηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη, φπσο θαη ζηα πηζαλά αίηηα επηινγήο ηεο 

ςεπδσλπκίαο. Αθφκα, κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο, ησλ εξσηαπαληήζεσλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ, ζα πξνζεγγηζηεί ε θπζηνγλσκία ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, φπσο επηδηψθεη λα ηε δηακνξθψζεη ε εθδφηξηα. 

Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε έθδνζε 

θαη κε κηα πξνζέγγηζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ παχζε ηεο έθδνζεο.  

Έρνληαο εληάμεη ην πεξηνδηθφ ζην ρσξνρξνληθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, ην 

ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε γπλαηθεία θπζηνγλσµία ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξηώλ. Θα αλαιπζνχλ νη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά µε ηε ζέζε θαη ην 

ξφιν ησλ Διιελίδσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζην δχζθνιν πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζµηθφ πεξηβάιινλ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, ζην νπνίν ν «νζσκαληζκφο» 

έπαπε λα απνηειεί κηα βηψζηκε πξννπηηθή γηα ηνπο Έιιελεο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Μέζσ ησλ γπλαηθείσλ ζεκάησλ, σξαηνπνηείηαη ε νηθηαθφηεηα, ψζηε λα πξνβιεζεί σο 

εμηδαληθεπκέλνο γπλαηθείνο πξννξηζκφο. Σα επηζηεκνληθά ζέκαηα, βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο ιφγσ ηεο αληξηθήο ππνγξαθήο πνπ θέξνπλ, ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ 

αλάδεημε ησλ ηξφπσλ πνπ επηζηξαηεχηεθαλ γηα λα δηθαηνινγεζεί θαη λα εγθαζηδξπζεί 

ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, φπσο θαη ζηε θηιαλζξσπία. Αθφκε, ζε 

απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο ζηα 

παξζελαγσγεία, ε νπνία εθζεηάδεηαη ιφγσ ηεο πξνζθνξάο ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη 

ζηελ θνηλσλία - φρη κε ηελ επξεία έλλνηα, αιιά ζην πιαίζην ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο -. Γηα κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηεο ζηάζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ απέλαληη ζε ζεκαληηθά γηα ηελ επνρή γπλαηθεία αηηήκαηα, ζα 

παξνπζηαζηεί ε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ εξγαζία, ελψ ζα επηρεηξεζεί ε απνηίκεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο ηεο Μειαλδηλνχ, σο ζπζηεκαηηθά εξγαδφκελεο 

γπλαίθαο. Σέινο, επεηδή ζε πνιιά δεκνζηεχκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ θπξηαξρεί ν ζθνπφο 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο κέιινπζαο Διιελίδαο ζχκθσλα κε ηα εζληθά ηδεψδε, εηο βάξνο 

ησλ γπλαηθείσλ αηηεκάησλ, απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί μερσξηζηά ε δηαπινθή ηνπ 

εζληθηζκνχ κε ην πξνβαιιφκελν πξφηππν αιιά θαη κε ηε ρεηξαθέηεζε. 
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1 Σο πλαίζιο έκδοζηρ: Κωνζηανηινούπολη  

 

1.1 Ο ηύπορ ζηην ελληνοπθόδοξη κοινόηηηα  

 

Ζ αλάιπζε ησλ γξαπηψλ ηεθκεξίσλ πνπ επηρεηξείηαη, ζα πξνζεγγίζεη ηηο απαληήζεηο 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο πεξηγξαθηεί ην ζπγθείκελν πνπ 

θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

δεκηνπξγήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν γπλαηθείν πεξηνδηθφ, φπσο εθθξάζηεθαλ άκεζα ζην 

πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, δε καο παξέρνπλ κηα ζπλνιηθή νπηηθή γη‟ απηφ ε 

πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο είλαη επηβεβιεκέλε ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. πσο αλαθέξεη ν John Scott:  

 

Ζ αλάιπζε κηαο  γξαπηήο πεγήο πξνυπνζέηεη ην δηακεζνιαβεηηθφ δηάινγν 

αλάκεζα ζην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ εξεπλεηή θαη εθείλσλ πνπ παξήγαγαλ ην 

θείκελν. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ δηαιφγνπ είλαη λα κπνξέζνπκε λα θηλεζνχκε ζην 

πιαίζην ηνπ «εξεπλεηηθνχ θχθινπ» εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαλννχκε έλα θείκελν, 

ζπιιακβάλνληαο ην πιαίζην πνπ ην παξήγαγε αξρηθά, θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ 

αμία απηνχ ηνπ πιαηζίνπ θαηαλνψληαο ην θείκελν.
42

 

 

Καηά  ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα, αθξηβψο πξηλ ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1821, ε Διιεληθή επηξξνή είρε θηάζεη ζην κέγηζην βαζκφ ζηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία. ε απηφ είραλ ζπκβάιιεη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο. Ζ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ςειφ βαζκφ αζηηθνπνίεζεο πνιχ 

λσξίηεξα απφ ηηο άιιεο θνηλφηεηεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ειιελνξζφδνμσλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ βξηζθφηαλ ζηα κεγάια θαη νηθνλνκηθά 

δξαζηήξηα αζηηθά θέληξα, φπσο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηε κχξλε θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Δπίζεο, νη Έιιελεο αζηνί ήηαλ θπξίαξρνη ζην εκπφξην θαη ηε 

ζαιάζζηα ζχλδεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ηελ 

Μεζφγεην θαη ηελ Δπξψπε. πλδεηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ε κεγάιε ειιεληθή 

δηαζπνξά, αξρηθά απφ ηελ Ηηαιία θαη ηα Βαιθάληα, έπεηηα απφ ηε Ρσζία, ηελ 

Αίγππην, ηελ θεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε. Οη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο ζπληεξνχζαλ 

κηα δηαξθή ξνή ηδεψλ αιιά θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ ππνζηεξίδνληαο θαη βνεζψληαο 

ηνπο νκνεζλείο εληφο ηεο απηνθξαηνξίαο. Αθφκα έλαο παξάγνληαο γηα ηελ ππεξνρή 

ησλ ειιελνξζφδνμσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

κε δηαθνξά νη πην κνξθσκέλνη ππήθννη ηνπ ζνπιηάλνπ.
43

 ζνλ αθνξά ηα ππφινηπα 

κηιιέη, κεηά ηνπο Έιιελεο, νη Αξκέληνη ήηαλ νη πην δξαζηήξηνη, ηφζν ζην κνξθσηηθφ 

φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ πεδίν. Μάιηζηα, νη Αξκέληνη ήηαλ εθείλνη πνπ κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821 πξνσζήζεθαλ ζην πεδίν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, σο απφξξνηα ηεο ππνβάζκηζεο θαη ηεο θαρππνςίαο πξνο ηνπο Έιιελεο.
44

 

                                                           

42 πσο αλαθέξεηαη ζην J. Mason, Ζ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο φ.π., ζ. 167. 
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44 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Κσλζηαληηλνύπνιε 1856-1908. Ζ αθκή ηνπ Διιεληζκνύ, Αζήλα, 

Δθδνηηθή Αζελψλ, 1994, ζ.
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Δπίζεο, φηαλ κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Υάηηη-Υνπκαγηνχκ (1856) ε δεκφζηα δηνίθεζε 

φθεηιε λα αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο ζε φινπο ηνπ ππεθφνπο, ε πιεηνςεθία ηεο 

νζσκαληθήο δηπισκαηηθήο ππεξεζίαο πξνεξρφηαλ απφ ην ειιελνξζφδνμν θαη ην 

αξκέληθν κηιιέη.
45

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ μεθίλεζαλ ην 1839, σο πξνζπάζεηα ησλ ζνπιηάλσλ 

γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο απηνθξαηνξίαο θαηά ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα, γλσζηέο 

κε ηνλ φξν Σαλδηκάη, νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ειιεληζκνχ ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
46

 Κπξίσο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ε ειιεληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε έθηαζε ζε ζεκαληηθφ ζεκείν αθκήο, ε νπνία 

απνηππψλεηαη εθηφο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν, ζηελ αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή 

αλάκεζα ζηα άιια κηιιέη, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, ζηελ ίδξπζε 

κνξθσηηθψλ, θηιεθπαηδεπηηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζηελ άλζηζε ηνπ 

ειιελφθσλνπ ηχπνπ κέζα απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εκεξνινγίσλ. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ 

ηέηνηα, ψζηε ππήξμε ζεκαληηθή εηζαγσγή επνρηθψλ ή κφληκσλ κεηαλαζηψλ θπξίσο 

κε κνπζνπικάλσλ. Οη Έιιελεο κεηαλάζηεο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο Αλαηνιίαο, απφ ηελ Ήπεηξν, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ αιιά θαη απφ ειιεληθφ 

θξάηνο. Σέινο δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ 

ειιελνξζφδνμσλ θαηνίθσλ ηεο Πφιεο εληνπηδφηαλ ζηηο επξσπατθέο εκπνξηθέο 

ζπλνηθίεο: ζην Πέξα, ζην ηαπξνδξφκη θαη ζηνλ Γαιαηά.
47

 

Σν νηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ ν ππξήλαο φισλ 

ησλ νξζφδνμσλ πηζηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Απηνί νη πηζηνί νξγαλψζεθαλ – φπσο 

επίζεο θαη νη άιινη κε κνπζνπικάλνη ππήθννη (Αξκέληνη, Δβξαίνη θ.ά.) – ζηε δηθή 

ηνπο ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, ζην αληίζηνηρν κηιιέη. To Παηξηαξρείν ινγνδνηνχζε 

ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο νξζφδνμεο θνηλφηεηαο.
48

 Τπφ ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ, αιιά θαη ηε ζπκβνιή επίιεθησλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο, θάπνηε θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, νη ειιελνξζφδνμνη ηεο Πφιεο έδεζαλ 

κηα ζπλερή αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο αμηψλ, κηα νινέλα 

κεγαιχηεξε θαιιηέξγεηα ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, ε νπνία ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Σαλδηκάη, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηήξησλ ζε φια ηα 

πξνάζηηα ηεο Πφιεο.
49

 

εκαληηθφο ζπληειεζηήο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ν ειιεληθφο ηχπνο. Σν πεξηνξηζηηθφ 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηείπε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηφξηδε ηελ άζθεζε ηεο 
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ειεχζεξεο δεκνζηνγξαθίαο.
50

 χκθσλα κε ηνλ Ali Arslan, νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηχπν 

ηα πξψηα ρξφληα δελ ήηαλ απζηεξέο, φκσο φζν απμαλφηαλ ε επηξξνή ηνπ, ηφζν 

επαλεξρφηαλ ζην πξνζθήλην ην ζέκα πεξί ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ. Έηζη, ν 

πνηληθφο λφκνο ηνπ 1858 απνζθνπνχζε ζην λα εμαθαληζηνχλ παξεκβάζεηο εθ κέξνπο 

ηνπ ηχπνπ πνπ «θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ησλ εθηειεζηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεθόσλ», 

αιιά θαη δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία είραλ άζεκλν πεξηερφκελν θαη πξφζβαιαλ ηα ήζε 

θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 1862, 

ηδξχζεθε ε δηεχζπλζε ηχπνπ, ε νπνία απφ ην 1864 κε «λόκν πεξί θαλνληζκνύ ηνπ 

ηύπνπ» είρε ηε δηθαηνδνζία πξνειέγρνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ εθεκεξίδσλ, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε δεκνζίεπζε άξζξσλ πνπ απεηινχζαλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο 

απηνθξαηνξίαο ή ππνθηλνχζαλ παξάλνκεο ελέξγεηεο. Ο έιεγρνο απφ ην γξαθείν 

ηχπνπ, πνπ αλήθε ζην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ, εληάζεθε απφ ην 1876 θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ έθηαζε ζε ζεκείν απζηεξήο ινγνθξηζίαο, ε νπνία κάιηζηα θεξχρηεθε επίζεκα 

ζηηο 11 Μαΐνπ. Ζ ινγνθξηζία αθνξνχζε ηα έληππα πνπ θπθινθνξνχζαλ απφ 

Οζσκαλνχο ή ππεθφνπο άιιεο εζληθφηεηαο ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, αιιά θαη ηηο 

μελφγισζζεο εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ηφζν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φζν θαη 

ζηηο επαξρίεο.
51

 Ήηαλ ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία αλέβεθε ζην ζξφλν ν ζνπιηάλνο 

Αβδνχι Υακίη Β΄ θαη γηα φιε ηελ καθξά πεξίνδν ηεο απνιπηαξρηθήο δηαθπβέξλεζήο 

ηνπ, ε θίλεζε ζηνλ ηχπν ζα δερζεί πιήγκα, δηφηη ν έιεγρνο ζα είλαη αζθπθηηθφο. 

Οη ζπλζήθεο κεηαβιήζεθαλ ην 1908 κεηά ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ, νη 

νπνίνη ελαληηψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή ηνπ Αβδνχι Υακίη Β. χληνκα είρακε ηελ 

εμαγγειία ηεο Β΄ ζπληαγκαηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία έγηλε επαλαθνξά ηνπ 

ζπληάγκαηνο ηνπ 1876 αιιά θαη θαηάξγεζε ηεο ινγνθξηζίαο. Δλδεηθηηθφ ειεπζεξίαο 

θαη άλζηζεο πνπ απνιάκβαλε ν ηχπνο είλαη ην φηη κέζα ζε δηάζηεκα επηά κελψλ, 

εληφο ηνπ έηνπο 1908, ν αξηζκφο ησλ εθεκεξίδσλ ζην νζσκαληθφ θξάηνο 

επηαπιαζηάζηεθε.
52

 Ζ αλαγέλλεζε ζεσξήζεθε θαη πλεπκαηηθή, θαζψο σο ην 1908, νη 

ειιελνξζφδνμνη ηεο Πφιεο έλησζαλ φιν θαη πην απνκνλσκέλνη. Ζ ινγνθξηζία πνπ 

είρε εληαζεί κεηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ ΄97, θιείλνληαο εθεκεξίδεο – ην 

Νενιόγν ην 1897 θαη ηε Φηινινγηθή Ζρώ ην 1898 - είρε ζεκάλεη ην θιείζηκν ηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε Αζήλα θαη Πφιε. Ζ ινγνθξηζία απνηεινχζε εκπφδην ζηελ 

επαθή ησλ Διιήλσλ ηεο απηνθξαηνξίαο κε ηελ πλεπκαηηθή θαη ινγνηερληθή θίλεζε 

ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθή ηεο κεησκέλεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο είλαη ε πεξίπησζε 

ηνπ Αδειθάηνπ ηνπ Φ. Φσηηάδε, πνπ ελψ ηδξχζεθε ην 1905, κέρξη ην 1908 δξνχζε 

θξπθά θαη κφλν ηα κέιε γλψξηδαλ φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαλ εληφο ηνπ.
53

 Με ηελ 

επαλαζηαηηθή κεηαβνιή ηνπ 1908, ν ηχπνο ηεο Πφιεο, εθηφο απφ κεγαιχηεξε 

θπθινθνξία, απέθηεζε πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ ραξαθηήξα. Απηέο νη αιιαγέο δελ είραλ 

βέβαηα κεγάιε δηάξθεηα, θαζψο ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή ησλ Νεφηνπξθσλ δε θξάηεζε 

πάλσ απφ έλα ρξφλν. 
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χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλν βνιφπνπιν, παξ‟ φιεο ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

θαηά θαηξνχο εκθαλίζηεθαλ ζηελ επξχηεξε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ, ν αξηζκφο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ 

αλέξρνληαλ ζηα εθαηφ.
54

 Δλδεηθηηθφ ηεο δπλακηθήο θαη ηεο αθκήο ησλ Διιήλσλ ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο είλαη φηη αλάκεζα ζε φιεο ηηο κε ηνπξθφθσλεο 

εθεκεξίδεο, νη ειιεληθέο ήηαλ νη πην πνιππιεζείο.
55

 ε ζρέζε κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Κπξηώλ, ε νζσκαληθή Βνπιή ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

πξψηνπ ηεχρνπο είρε ςεθίζεη ηελ θαηάξγεζε ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

ηχπνπ.
56

 

Ζ δπλακηθή ηνπ ειιελφθσλνπ ηχπνπ ηεο δηαζπνξάο δελ απνηππψλεηαη κφλν 

ζηελ αξηζκεηηθή ηνπ ππεξνρή. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε θαη δηάρπζε λέσλ 

ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ, αμηψλ θαη θνπιηνχξαο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ο εκεξήζηνο 

θαη πεξηνδηθφο ηχπνο έρεη δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ άλζηζε θαη δηάδνζε 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Ζ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Πφιεο ζπκβαδίδεη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ πνξεία εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ.
57

 Ζ 

Φηινινγηθή Ζρώ, κε δηεπζπληέο ζχληαμεο ηελ Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ θαη ηνλ 

Ησάλλε Γξππάξε, ελζάξξπλε ηελ εκθάληζε λέσλ ινγνηερλψλ θαη απνηέιεζε έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ Πφιε. 

Δπίζεο θαη ην Ζκεξνιόγηνλ ησλ Δζληθώλ Φηιαλζξσπηθώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ 1905 

ζπγθέληξσζε γχξσ ηνπ κηα νκάδα αλζξψπσλ πξσηνπφξσλ ζηε ινγνηερληθή θαη 

πλεπκαηηθή δσή ηεο Πφιεο, αιιά πξνζέιθπζε θαη ηνπο λεσηεξηζηέο ηεο Αζήλαο. 

Αθφκε, ν ηχπνο απνηέιεζε πεδίν αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ αληηκαρφκελσλ ηάζεσλ, γηα 

παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα. Ο Νενιόγνο ηνπ ηαχξνπ Βνπηπξά, 

εθπξνζσπνχζε ζχκθσλα κε ηνλ Γηάλλε Παπαθψζηα «ηελ άθξα ζπληήξεζε θαη είρε 

πάξεη ηειείσο αξλεηηθή ζέζε ζηα ζέκαηα γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο»
58

 ζε ζρέζε κε ηε 

Φηινινγηθή Ζρώ θαη ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηεο, ε νπνία είρε δερηεί κε ελζνπζηαζκφ 

ηνλ ςπραξηθφ δεκνηηθηζκφ, ηδηαίηεξα θαηά ηε γ΄ πεξίνδν θπθινθνξίαο 
59

. 

Πέξαλ ηνπ ινγνηερληθνχ πεδίνπ, ν ηχπνο απνηέιεζε δπλακηθφ κέζν εθθνξάο 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, δηάδνζεο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, πξνβνιήο ησλ εζληθψλ 

ζέζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ, ελψ δελ απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ αληηπαξάζεζε πάλσ 

ζην γπλαηθείν δήηεκα. Σν γπλαηθείν πεξηνδηθφ Κπςέιε δηαθξίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε 

δπζθνξίαο γηα ηελ θνηλσληθά θαηψηεξε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ άξλεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο θπθινθνξίαο ηεο ήηαλ ε ζπιινγηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ πθίζηαληαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο. Δπίζεο, ε έθδνζε ηεο Δπξπδίθεο ζπλείζθεξε ζεκαληηθά 

ζηνλ επξχηεξν δηάινγν θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 
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γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ «αλψηεξε» εθπαίδεπζε.
60

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αληηπαξάζεζε Ρνΐδε θαη «γξαθνπζψλ», κέζα απφ ηηο 

ζηήιεο ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ ην 1896, αλαθνξηθά κε ην «θχιν» ηεο γξαθήο 

ησλ γπλαηθψλ.
61

 Αθφκα έλα δείγκα ησλ πνηθίισλ απφςεσλ θαη ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

πνπ πξνηάζζνληαη κέζσ ηνπ ηχπνπ, είλαη θαη ην «δεκνςήθηζκα» ηεο Διιεληθήο 

Δπηζεσξήζεσο κεηαμχ 1911 θαη 1912, ην νπνίν ζέηεη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ Διιελίδσλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρεηξαθέηεζε θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε
62

. 

πλνςίδνληαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ, ν ειιεληθφο ηχπνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζεκαληηθφηαηνο ηφζν 

ζε φγθν φζν θαη ζε ζεκαζία, απνηέιεζε πνιπδχλακν κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, δηάδνζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πνξηζκάησλ θαη γέθπξα 

επηθνηλσλίαο ησλ Διιήλσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ππήξμε θνξέαο ηδεψλ θαη φξγαλν πξναγσγήο ησλ εζληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ, αιιά απνηχπσζε θαη ηε δηάζηαζε απφςεσλ πνπ ππήξρε πνιιέο θνξέο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Πφιεο.
63

 

 

 

1.2 Η γςναικεία εκδοηική δπαζηηπιόηηηα ζηον οθωμανικό σώπο 

χκθσλα κε ηελ Διέλε Βαξίθα, ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ ειιελφθσλνπ ηχπνπ ηνπ 

19νπ αηψλα, απνηέιεζαλ «θπηώξηα κηαο ζπιινγηθήο γπλαηθείαο ηαπηόηεηαο, κηαο λέαο 

γπλαηθείαο αδειθόηεηαο, κηαο πιαηηάο θαη δηάρπηεο ζπλείδεζεο ηνπ θύινπ πνπ 

πξνεγήζεθε θαη ηαπηόρξνλα απνηέιεζε ην γόληκν έδαθνο πάλσ ζην νπνίν αλαπηύρζεθε 

ην πξώην θεκηληζηηθό ξεύκα ζηελ Διιάδα».64
 Οη γπλαίθεο αξζξνγξάθνη θαη νη 

εθδφηξηεο ησλ πξψησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ ηφικεζαλ λα αλακεηξεζνχλ κε ηε 

ζπγγξαθή πξάγκα αζπκβίβαζην κε ηε γπλαηθεία θχζε ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, λα εηζρσξήζνπλ ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, 

λα εθθξαζηνχλ πέξα απφ ην ζηελφ πιαίζην ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο ρψξνπ θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ νκφθπιψλ ηνπο. Ζ ζηξνθή ζηελ αλάδεημε 

ησλ γπλαηθψλ σο ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ, ε κειέηε ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο αληζφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ αιιά θαη ε ζεψξεζε ηνπ θχινπ σο πξντφλ θνηλσληθψλ 
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ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίεο νδήγεζαλ 

ζηε κειέηε θαη ηεο δξάζεο ησλ γπλαηθψλ σο αξζξνγξάθσλ θαη εθδνηξηψλ. 

Απφ ηε κειέηε ηνπ ειιελφθσλνπ γπλαηθείνπ ηχπνπ ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ, 

είλαη ζήκεξα γλσζηφ φηη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ είρε 

εθδνζεί έλαο αμηφινγνο αξηζκφο γπλαηθείσλ εληχπσλ. Αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα 

θπθινθφξεζαλ ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά Κπςέιε (1845), Δπξπδίθε (1870-1873), ην 

Moda Melikesi/Ζ Βαζίιηζζα ηνπ πξκνύ (ζηα ειιεληθά, γαιιηθά θαη νζσκαληθά, 

1873), ελψ ζηελ αιιαγή ηνπ αηψλα θπθινθφξεζαλ ε Βνζπνξίο (1899-1906) θαη ην 

Maarifet ζε γαιιηθά θαη νζσκαληθά. Δπίζεο, ζήκεξα γλσξίδνπκε γηα ηελ έθδνζε 

γπλαηθείσλ εκεξνινγίσλ Ζκεξνιόγηνλ ησλ Κπξηώλ ησλ Α. Παπαδνπνχινπ θαη Υ. 

Κνξαθίδνπ (Κσλζηαληηλνχπνιε 1888-1889), Αη Αλακλήζεηο ηεο Κ. Πξεβεδηψηνπ θαη 

ηνπ Δκ. Σαβαληψηε (Κσλζηαληηλνχπνιε 1899-1905[;], Ζ Ήπεηξνο (1910-1912) ηεο 

Δι. Μαπξνγνξδάηνπ. ηα γπλαηθεία έληππα ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ ζπλππνινγίδεηαη 

ην Μηθξαζηαηηθόλ Ζκεξνιόγηνλ ηεο Δ. βνξψλνπ (Βαζχ άκνπ 1906-1918), σο 

ζπλέρεηα ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ Αηγαίνπ (1905-1906). Δπίζεο, ζε πεξηνρέο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο ν γπλαηθείνο ηχπνο είρε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ: ζηελ Αζήλα κε 

ηα βξαρχβηα πεξηνδηθά Άξηεκηο (1866), Θάιεηα (1867), Οηθνγέλεηα (1897-1898), 

Πιεηάο (1899-1900), Γειηίσλ ησλ Διιελίδσλ (1909)  θαη ην καθξνβηφηεξν γπλαηθείν 

πεξηνδηθφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ-ηγαλνχ (1887-1817). Αθφκα ζηα 

Υαληά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο έρνπκε ηελ έθδνζε ηνπ γπλαηθείνπ 

πεξηνδηθνχ πηλζήξ (1902) απφ ηελ Αξηεκηζία Λαλδξάθε.
65

  

Ζ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Kπξηώλ είλαη έλα εγρείξεκα πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ πινχζηα πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 

ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Ηδηνθηήηξηα, δηεπζχληξηα θαη εθδφηξηα ζε φιε ηελ πεξίνδν 

θπθινθνξίαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ήηαλ ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ (1867-

1951), δαζθάια θαη ζπγγξαθέαο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Απφ ην πξνινγηθφ ζεκείσκα 

αλαδεκνζίεπζεο αθηεξψκαηνο γηα ηε απθψ Λενληηάδα
66

, δηαπηζηψλεηαη φηη ππήξμε 

καζήηξηα θαη ζπλάδειθφο ηεο ζην παξζελαγσγείν Παιιάο,
67

 ελψ απφ ηελ 
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αιιεινγξαθία ηεο κε ηηο αλαγλψζηξηέο ηεο πιεξνθνξνχκαζηε πσο είρε θνηηήζεη ζην 

Εαξίθεην Γηδαζθαιείν
68

 γηα λα πάξεη ην δίπισκα ηεο δαζθάιαο
69

. Ζ δηδαζθαιία ήηαλ 

δηαδεδνκέλν επάγγεικα ζηελ νηθνγέλεηά ηεο: ν παηέξαο ηεο Παληνιέσλ είρε δηδάμεη 

ζηηο αξάληα Δθθιεζηέο ηεο Θξάθεο θαη ζην Πισκάξη απφ ην 1864-1872
70

. Δπίζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα αδέξθηα ηεο ήηαλ δάζθαινη.
71

 Σε ρξνληά πνπ εθδφζεθε ην 

πεξηνδηθφ, ε ηδηνθηήηξηα ήηαλ πεξίπνπ 42 εηψλ. χκθσλα κε ηελ Ξεξαδάθε, είρε ήδε 

δηδάμεη ζηελ Παιιάδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, απφ ην 1890 κέρξη ην 1896
72

, ελψ 

απφ ην 1896 κέρξη ην 1907 ζην παξζελαγσγείν ηεο Σξαπεδνχληαο. πλέρηζε λα αζθεί 

ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ην 1907 κέρξη ην 1922. ε 

απηφ ην δηάζηεκα εξγάζηεθε σο δηεπζχληξηα ζην παξζελαγσγείν Γηπινθηνλίνπ θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηψλ παξακνλήο ζηελ Πφιε πήγε ζηε Φιψξηλα.
73

 ηα δχν 

έηε πνπ θπθινθφξεζε ην πεξηνδηθφ, ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ εξγαδφηαλ ζην 

παξζελαγσγείν ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο Γηπινθηνλίνπ.
74

 Απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα βηνγξαθηθά ηεο ζηνηρεία ηεο εθδφηξηαο δελ εληνπίζηεθε 

θακία αλαθνξά ζε γάκν, επνκέλσο ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ήηαλ αλχπαλδξε. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ κειεηψλ πεξί πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ γπλαηθείσλ 

πεξηνδηθψλ απφ γπλαίθεο εθδφηξηεο, ηεο Κπςέιεο (1945-1846), ηεο Δπξπδίθεο (1870-

1873)  θαη ηεο Βνζπνξίδνο (1899-1906), ζπλδξάκεη ζηνλ νιφπιεπξν θσηηζκφ θαη 

εξκελεία ησλ ζέζεσλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

ζπγθείκελν θάζε επνρήο έθδνζεο, ε ζχγθξηζε ζα θσηίζεη δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

                                                                                                                                                                      

Historica 51 ηρ. 3 (2015) 304. Δπεηδή ε Μειαλδηλνχ δίδαμε ζηελ Παιιάδα απφ ην 1890 έσο ην 

1896 (ην 1897 ζηακαηάεη νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο Παιιάδνο), δηαπηζηψλεηαη φηη πξάγκαηη 

ππήξμαλ θαη ζπλάδειθνη. Βι. ππνζεκ. 70,71. 

68 Σν Εαξίθεην Παξζελαγσγείν πεξηειάκβαλε λεπηαγσγείν, εμαηάμην αζηηθή ζρνιή θαη ηξηηάμην 

δηδαζθαιείν. Σν Εαξίθεην Ηδξχζεθε ην 1875 κε ρξήκαηα ηνπ Γεσξγίνπ Εαξίθε πινχζηνπ ηξαπεδίηε 

αιιά θαη θηιφκνπζνπ θαζψο ελίζρπζε πνιχ ηα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ ππφδνπινπ Διιεληζκνχ. Βι. 

Κνχια Ξεξαδάθε, Από ηα αξρεία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ: Παξζελαγσγεία θαη δαζθάιεο 

ππόδνπινπ Διιεληζκνύ, η. Β΄, Αζήλα, 1973, ζ. 31-33. 

69 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Μηθξά Αιιεινγξαθία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/5 (1909) 48. 

70 Ακθηηξίηε Καδάδε - Καπεξψλε, «Θεφθηινο Ρατζφπνπινο: ν πξψηνο ειιελνδηδάζθαινοηεο ρνιήο 

ηνπ Πισκαξίνπ», Πισκαξίηηθνη Αληίιαινη 24, αξ. θχι. 220 (Απξίιηνο Μάηνο Ηνχληνο 2008), ζ. 10-

11. 

71 Κνχια Ξεξαδάθε, Από ηα αξρεία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ: Παξζελαγσγεία θαη δαζθάιεο 

ππόδνπινπ Διιεληζκνύ, η. Α΄, Αζήλα 1973, ζ. 165· ηαπξνχια Λπθηαξδνπνχινπ – Κνληαξά, Ζ 

εθπαίδεπζε ζηε Λέζβν θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Οζσκαλνθξαηίαο (1800-1912), αδεκνζ. 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε 2008, ζ. 295. 

72 Σν Παξζελαγσγείν ηεο Παιιάδνο είρε νξγαλσζεί απφ ηελ αξρή σο ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο θαη 

είρε αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρνιηθφ έηνο 1874-75. Σν 1890 εηζάγεηαη ζε κηα έθξπζκε 

θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Σν 1893 κεηαβηβάδεηαη ζε ηδηψηε, ελψ φιν ην 

ζρνιηθφ έηνο 1893-94 ππάξρεη ζπρλή αιιαγή ηδηνθηεηψλ, ψζπνπ ην 1897 ζηακαηάεη νξηζηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. ην Καηεξίλα Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, Αζήλα, Gutenberg, 2008, ζ. 108. 

73 Κνχια Ξεξαδάθε, Από ηα αξρεία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ: Παξζελαγσγεία θαη δαζθάιεο 

ππόδνπινπ Διιεληζκνύ, η. Α΄, ζ. 68-69 θαη η. Β,΄ ζ. 151. 
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Απηή ε πιεξνθνξία πξνθχπηεη απφ ηε δηεχζπλζε πνπ παξαηίζεηαη ζην εμψθπιιν απφ ην Γ΄ κέρξη ην 

ηειεπηαίν ηεχρνο, γηα φπνηνλ ελδηαθεξφκελν επηζπκνχζε λα απνζηείιεη άξζξα, κειέηεο ή 

νπνηνπδήπνηε είδνπο δεκνζίεπκα. Γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ζηελ αλαδήηεζε θαη ζπιινγή 

ησλ βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθδφηξηαο επραξηζηψ ζεξκά ηε κεηαπηπρηαθή ζπκθνηηήηξηά κνπ 

Τπαθνή Παπαδνπνχινπ.  



 

[29] 

 

γπλαηθεία ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαη παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε γπλαηθεία εξγαζία.  

Ζ Κπςέιε (1945-1846) ήηαλ ην πξψην γπλαηθείν πεξηνδηθφ πνπ εθδφζεθε απφ 

Διιελίδα. Ηδηνθηήηξηα θαη εθδφηξηα ήηαλ ε Δπθξνζχλε ακαξηδ[ζ]ίδνπ (1820-1877), 

πνηήηξηα γλσζηή ζηα λενειιεληθά γξάκκαηα σο ε πξψηε γπλαίθα πνπ εμέδσζε 

πνηεηηθή ζπιινγή ζηελ Διιάδα. ηε ζπλείδεζε ησλ πξψησλ ειιελίδσλ θεκηληζηξηψλ 

ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ηεο Καιιηξφεο ηγαλνχ - Παξξέλ (1859 ή 1861 - 1940), 

ε ακαξηδ[ζ]ίδνπ θαηέρεη ηε ζέζε πξνδξφκνπ ηεο γπλαηθείαο «ρεηξαθέηεζεο».
75

 Ζ 

Κπςέιε ππήξμε θαηλνηφκν εθδνηηθφ εγρείξεκα πνπ εληάζζεηαη ζηηο απαξρέο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιελφγισζζνπ θσλζηαληηλνππνιίηηθνπ ηχπνπ, αλ 

ζπλππνινγίζνπκε φηη ε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα εθείλε ηελ επνρή βξηζθφηαλ ζηα 

αξρηθά βήκαηα, θαζψο εθείλε ηε ρξνληά εθδηδφηαλ κφλν έλα αθφκα ειιελφγισζζν 

έληππν.
76

  

Σν πεξηνδηθφ εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ Σαλδηκάη, ε 

νπνία δίλεη βαξχηεηα ζηελ παηδεία ησλ ππεθφσλ. Δθκεηαιιεπφκελε απηή ηε ρξνληθή 

ζπγθπξία ε εθδφηξηα απνζθνπνχζε ζηελ πξφνδν θαη ζηελ θαζνιηθφηεηα ηεο παηδείαο. 

Οπζηαζηηθά επεδίσθε ηε δηεχξπλζε ηεο κφξθσζεο θαη γηα ην γπλαηθείν θχιν. πσο 

είρε δηαθεξπρηεί κέζα απφ ην έληππν, ε παηδεία ησλ γπλαηθψλ απνηειεί ην χςηζην 

αγαζφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξφνδν ησλ θνηλσληψλ, ελψ ε απψιεηά ηεο ηζνδπλακεί 

κε πνιηηηζκηθή νπηζζνδξφκεζε. Δπίζεο, παξφιν πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, ην 

πεξηνδηθφ ηνπνζεηείηαη ππέξ κηαο νπζηαζηηθήο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ 

εθπαίδεπζεο.
77

 

Ζ Δπξπδίθε (1870-1873) απνηειεί ην δεχηεξν γπλαηθείν εθδνηηθφ εγρείξεκα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Κπθινθφξεζε είθνζη πέληε ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

Κπςέιεο, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1870 έσο θαη ην Μάην ηνπ 1973 απφ ηελ Αηκηιία 

Κηελά Λενληηάδα. Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε εθείλε ηελ 

επνρή ήηαλ πην επλντθέο, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ησλ γπλαηθψλ είρε δηεπξπλζεί, 

επνκέλσο κε ηελ εγγξακαηνζχλε ε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηχπν ηεο ειιεληθήο 

                                                           

75 Διέλε Φνπξλαξάθε, «ακαξηδ[ζ]ίδνπ Δπθξνζχλε», ιήκκα, Λνπθία Γξνχιηα – Γηνχια 

Κνπηζνπαλάγνπ (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ Σύπνπ 1784-1996: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

δεκνζηνγξάθνη, εθδόηεο, η. Γ΄, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, 

Αζήλα 2008, ζ. 58. Γηα ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ, ηελ έθδνζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηεο, ηελ ζπγγξαθηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εγρψξηα θαη μέλε 

γπλαηθεία θίλεζε, ηελ ίδξπζε θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ  θαη ην ξφιν ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξψηνπ θχκαηνο ειιεληθήο γπλαηθείαο ακθηζβήηεζεο βι. Αγγέιηθα Φαξξά, «Παξξέλ, Καιιηξξφε», 

ιήκκα, Λνπθία Γξνχιηα – Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ Σύπνπ 

1784-1996: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη, εθδόηεο, η. Γ΄, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

Δξεπλψλ, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2008, ζ. 457-459. 

76 ήκεξα έρνπλ εληνπηζηεί κφλν έμη ηεχρε, ελψ δελ απνθιείεηαη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ, δηφηη ζην 

έθην ηεχρνο δελ δηαθαίλεηαη πξφζεζε ηεο εθδφηξηαο λα δηαθφςεη ηελ θπθινθνξία. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ έθδνζε ηεο Κπςέιεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη ην πξψην γπλαηθείν έληππν, φρη 

κφλν επεηδή απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο πξνζθέξνληαο γπλαηθεία ζέκαηα, αιιά επεηδή κέζσ ηεο 

έθδνζεο ηνπ απφ γπλαίθα, πξνζθέξεη δεκφζην βήκα γηα έθθξαζε θαη ζπγρξφλσο γηα ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ βι. Διέλε Φνπξλαξάθε, «Έλα πξψηκν γπλαηθείν 

δεκνζηνγξαθηθφ εγρείξεκα: Ζ Κπςέιε ηεο Δθξνζχλεο ακαξηδίδνπ (Κσλζηαληηλνχπνιε 1845)», 

Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε (επηκ), Λόγνο γπλαηθώλ, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Κνκνηελή (26-27 

Μαΐνπ), Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο / Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 2008, ζ. 40. 

77 ην ίδην. 



 

[30] 

 

θνηλφηεηαο ηεο Πφιεο ήηαλ απμεκέλε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ επνρή έθδνζεο ηεο 

Κπςέιεο.
78

 Σν έληππν θπθινθφξεζε ζε κηα ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ζηελ ειιεληθή 

θνηλφηεηα ππήξρε δηάρπηε ε αλάγθε γηα θνηλσληθή πξφνδν, αλάπηπμε θαη ηζρπξή 

εζληθή ηαπηφηεηα. Ήηαλ ε πεξίνδνο έμαξζεο ησλ βαιθαληθψλ εζληθηζκψλ, θαζψο 

ελλέα κήλεο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Δπξπδίθεο είρε ζπζηαζεί ζηελ Πφιε ε βνπιγαξηθή 

Δμαξρία, σο απηφλνκε νξζφδνμε εθθιεζία, θαηά παξάβαζε ησλ ρξηζηηαληθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. ε κηα 

πνιηηηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία ε αθεξαηφηεηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ 

επηζθαιήο, ε Δπξπδίθε παξνπζίαδε ην θσηηζκφ ησλ γπλαηθψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επεκεξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, δηφηη απηέο αλαιάκβαλαλ ηελ αλαηξνθή ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ. ε απηή ηε βάζε δηεθδηθείηαη δηεπξπκέλε νπζηαζηηθή παηδεία, 

ηφζν σο πξνο ηε επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα θνξίηζηα ζηα 

παξζελαγσγεία.
79

  

Σν γπλαηθείν πεξηνδηθφ πνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά πνιχ θνληά ζηελ Δθεκεξίδα 

ησλ Κπξηώλ, είλαη ε Βνζπνξίο (1899-1906),
80

 κε εθδφηξηα ηελ Κνξλειία 

Πξεβεδηψηνπ (1878-1964).
81

 Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην αιιά καθξνβηφηεξν γπλαηθείν 

πεξηνδηθφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. χκθσλα κε ηνλ Παπαθψζηα, παξφιν πνπ πέληε 

έηε απφ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν έθδνζεο ηεο Φηινινγηθήο Ζρνύο ζπλέπεζαλ κε ηελ 

έθδνζε ηεο Πξεβεδηψηνπ, ε Βνζπνξίο βξηζθφηαλ έμσ απφ ην θιίκα ηεο λέαο 

ινγνηερληθήο θίλεζεο θαη δηαηεξνχζε ζπληεξεηηθή ζέζε σο πξνο ην ζέκα ηεο 

γιψζζαο φζν θαη ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε λέσλ ινγνηερλψλ.
82

 Ο ζηφρνο ηεο έθδνζεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ ε θαηαδίθε ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

Διιελίδσλ κέζσ ησλ αλαγθαίσλ εζηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ηνπο θαη ζα ηηο θαζηζηνχζαλ νινθιεξσκέλεο, 

ζπλεηέο, κνξθσκέλεο θαη ρξήζηκεο γηα ην έζλνο.
83

 

Καηά ηελ πεξίνδν έθδνζεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1909 κέρξη θαη ηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 1911, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ 

                                                           

78 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Λφγνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 

νζσκαληθνχ ρψξνπ (19νο αη. - 1906) Ζ γπλαηθεία ιατθή εθπαίδεπζε», Μλήκσλ 31 (2010) 127-128. 

79 ην ίδην, ζ. 129-136. 

80 Σν πεξηνδηθφ Βνζπνξίο εθδηδφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηα 1899-1906 κε εθδφηξηα, 

δηεπζχληξηα θαη ηδηνθηήηξηα ηελ Κνξλειία Πξεβεδηψηνπ. Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην αιιά 

καθξνβηφηεξν γπλαηθείν πεξηνδηθφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, βι. Υξπζνχια Αλαγλσζηνπνχινπ, 

«Σν γπλαηθείν δήηεκα ζην πεξηνδηθφ Ζ Βνζπνξίο», Μλήκσλ 32 (2012) 125.  

81 Ζ Κνξλειία Πξεβεδηψηνπ ήηαλ πνιπγξαθφηαηε πνηήηξηα, αξζξνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο, 

πεδνγξάθνο, κεηαθξάζηξηα θαη ζεαηξηθή ζπγγξαθέαο, βξαβεπκέλε απφ ηνλ Διιεληθφ Φηινινγηθφ 

χιινγν Κσλζηαληηλνππφιεσο. ην Υξπζνχια Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κνξλειία Λ. Πξεβεδηψηνπ- 

Σαβαληψηνπ (Κσλζηαληηλνχπνιε 1878- Αζήλα 1964): ε ιφγηα εθδφηξηα θαη ε “ζχγρξνλε ειιεληθή 

θαη μέλε ειαθξά θηινινγία θαη πνίεζε”», Πξαθηηθά 7νπ πλεδξίνπ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη 

Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 16-18 Μαΐνπ 2013, η. Β‟, Δζληθφ 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα 2014, 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw3Y

XRoZW5zY29uZmVyZW5jZXxneDoxMDVhMmU1MTZiOTNjNDkw. Αλάθηεζε ζηηο 10.5.2016. 

82 Γ. Παπαθψζηαο, Ζ δσή θαη ην έξγν.., φ.π., ζ. 48. 

83 Υ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κνξλειία Λ. Πξεβεδηψηνπ- Σαβαληψηνπ (Κσλζηαληηλνχπνιε 1878- Αζήλα 

1964), ό.π., ζ. 649-650. 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw3YXRoZW5zY29uZmVyZW5jZXxneDoxMDVhMmU1MTZiOTNjNDkw
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw3YXRoZW5zY29uZmVyZW5jZXxneDoxMDVhMmU1MTZiOTNjNDkw
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πεξηνδηθνχ, θαλέλα άιιν γπλαηθείν πεξηνδηθφ δελ εθδηδφηαλ ζηελ απηνθξαηνξία.
84

 

Κπθινθφξεζε φκσο γηα ηξία ρξφληα ην εηήζην ιεχθσκα Ζ Ήπεηξνο (1910-1912) απφ 

ηελ Διπηλίθε Μαπξνθνξδάηνπ.
85

 Σν εκεξνιφγην Ζ Ήπεηξνο είρε κεγάιε απήρεζε θαη 

απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο νη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο 

έθηαλαλ πεξίπνπ ηνπο 900 θαη ηα αληίηππα ηα 960, ελψ ην Γ΄ έηνο ηα αληίηππα 

μεπέξαζαλ ηα 1000. Σα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ήηαλ πνηθίια θαη ζθνπφ είραλ 

λα ελεκεξψζνπλ, λα πιεξνθνξήζνπλ αιιά θαη λα ςπραγσγήζνπλ ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ, φπσο άιισζηε ζπλέβαηλε θαη κε ηα άιια εκεξνιφγηα ηεο πεξηφδνπ. 

πγθεθξηκέλα, αθνξνχλ βηνγξαθίεο θπξίσο αλδξψλ, ηελ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, 

ινγνηερλία, θνηλσληθά ζέκαηα, δηαθεκίζεηο, γλσκηθά, απνθζέγκαηα, αζηείεο 

ηζηνξίεο
86

.  

Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ, έλα θαη‟ εμνρήλ 

γπλαηθείν πεξηνδηθφ εληαγκέλν ζηελ πινχζηα εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πφιεο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ζπλππνινγίδνληαο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε έθδνζή ηνπ απφ γπλαίθα. Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ ξεηψλ 

πξνζέζεσλ ηεο εθδφηξηαο, φπσο δειψλνληαη ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα αιιά θαη 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ησλ άξξεησλ επηδηψμεσλ ηεο έθδνζεο, ε εξγαζία απηή απνβιέπεη ζηελ απνθάιπςε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξφηππνπ 

«γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ» ηεο πεξηφδνπ θαη ζηελ φπνηα ζπλεηζθνξά κπνξεί λα είρε 

ζηελ εμέιημε ηνπ γπλαηθείνπ δεηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

84 «Δθ‟σ έρνκελ ηελ πεπνίζεζηλ φηη κεηά ηνπ απηφ θαη έηη κείδνλνο δήινπ ζα ππνζηεξηδψκεζα θαη ηνπ 

ινηπνχ, φπσο ε «Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ», ην κφλνλ αλά ηελ Οζσκαληθήλ Απηνθξαηνξίαλ γπλαηθείνλ 

πεξηνδηθφ, βειηησζή θαη αρζή εηο ηελ δένπζαλ απηήο πεξησπήλ» γξάθεη ε εθδφηξηα κε ηελ εηζαγσγή 

ζην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο, Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Μεηαξξπζκίζεηο επί ηα πξφζσ θαη βειηίσ», 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/1 (1910) 1. Δίλαη γλσζηφ φηη ε έθδνζε γπλαηθείσλ εληχπσλ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Παξάιιεια κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ζηελ 

απηφλνκε εγεκνλία ηεο άκνπ εθδίδεηαη ην Μηθξαζηαηηθόλ Ζκεξνιόγηνλ (1907-1919) απφ ηε ιφγηα 

θαη πνηήηξηα Διέλε βνξψλνπ (1879-1918). Κ. Γαιαθνχξα & . Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ.., φ.π., ζ.271. Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ 

δεκνζηεχεη πνηήκαηα ηεο Δ. βνξψλνπ, ρσξίο φκσο λα θάλεη θάπνηα αλαθνξά ζηελ έθδνζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ. 

85 Απφ ηε κειέηε ησλ δπν απηψλ γπλαηθείσλ εληχπσλ δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα λα απαληήζνπκε ζην 

εξψηεκα ηεο γλσξηκίαο ή φρη κεηαμχ ησλ δχν γπλαηθψλ, δηφηη ζην πεξηνδηθφ ηεο ε Μειαλδηλνχ δελ 

αλαθέξεηαη πνπζελά ην φλνκα ηεο Μαπξνγνξδάηνπ θαη ην αληίζηξνθν. Δληχπσζε πξνθαιεί ε κε 

αλαθνξά ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ απφ ηελ εθδφηξηα ή άιιε αξζξνγξάθν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γπλαηθεία εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο είραλ πξνσζεζεί κέζσ ζχληνκσλ παξνπζηάζεσλ ην 

βηβιίν ηεο Πνιπμέλεο Μειαλδηλνχ, ηέζζεξα βηβιία απφ άληξεο ζπγγξαθείο θαη δπν πεξηνδηθά απφ 

άληξεο εθδφηεο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ αθνξνχζε θαη ηηο γπλαίθεο αλαγλψζηξηεο.  

86 Απφ ηε κειέηε ηνπ εκεξνινγίνπ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο Γεψξγην θνπληή, Μαξία 

Πατηάθε θαη Τπαθνή Παπαδνπνχινπ ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζεκηλαξίνπ. Πξνζερψο ε 

πεξηγξαθή ηνπ εηήζηνπ εκεξνινγίνπ Ζ Ήπεηξνο ζα είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ςεθηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ «Κπςέιε». 
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2 Η έκδοζη ηος πεπιοδικού: Εφημερίς των Κσριών 

 

2.1 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ θπθινθφξεζε γηα δηάζηεκα δχν εηψλ, απφ 1/8/1909 έσο θαη 

15/7/1911. πλνιηθά εθδφζεθαλ είθνζη δχν (22) ηεχρε ζην Α΄ θαη είθνζη ηέζζεξα 

(24) ζην Β΄ έηνο. ια ζε ζρήκα 4ν. Ζ θπθινθνξία ήηαλ δεθαπελζήκεξε, κε δχν 

εμαηξέζεηο: απφ ην πξψην ηεχρνο κεζνιάβεζε έλαο κήλαο γηα λα εθδνζεί ην δεχηεξν 

θαη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1909 δελ εθδφζεθε ην ηεχρνο ηνπ ελ ιφγσ δεθαπελζήκεξνπ, 

επεηδή ην επφκελν, πξσηνρξνληάηηθν ηεχρνο (1/1/1910) ήηαλ δηπιφ. Σα ηεχρε έρνπλ 

ζπλερή αξίζκεζε αλά έηνο, άιινηε κε γξάκκαηα θαη άιινηε κε αξηζκνχο: 186 ζειίδεο 

ζπλνιηθά θαηά ην Α΄ έηνο θαη 384 ζειίδεο θαηά ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο. Ο αξηζκφο 

ησλ ζειίδσλ αλά ηεχρνο πνηθίιεη. ην Α΄ έηνο θάζε ηεχρνο είρε απφ νθηψ (8) έσο 

δψδεθα (12) ζειίδεο. ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο φια ηα ηεχρε γίλνληαη δεθαεμαζειίδα 

(16).  

Σφπνο έθδνζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ππφηηηιν, είλαη ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ην ηππνγξαθείν «Δκπνξηθφλ» ησλ Αξηζηφβνπινπ θαη 

Αλαζηαζηάδε. Δπίζεο, ππνζέηνπκε φηη ην πεξηνδηθφ δε δηέζεηε γξαθεία, επεηδή, ζαλ 

έδξα παξνπζηάδεηαη ν ηφπνο ηεο βαζηθήο εξγαζίαο ηεο εθδφηξηαο
87

, δειαδή ην 

παξζελαγσγείν ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο Γηπινθηνλίνπ.  

ρεηηθά κε ην αληίηηκν ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ 

πξψηε ζειίδα θάζε ηεχρνπο, ε ηηκή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο, ήηαλ ζηαζεξή γηα ηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη ζηα 

δχν έηε: 25 θαη 30 αξγπξά γξφζηα γηα 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο 

επαξρίεο ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ 

αληίζηνηρα. Αιιαγή ππάξρεη κφλν γηα 

ηηο ζπλδξνκήηξηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαζψο ζην δεχηεξν έηνο ε ηηκή απφ 6 

ρξπζά θξάγθα απμήζεθε ζηα 6,5. 

Δπηπιένλ, ππήξρε δπλαηφηεηα 

αγνξάο ηνπ εληχπνπ θαη αλά ηεχρνο, 

ππνζέηνπκε γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαζψο φπσο ζα 

αλαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, ππήξραλ 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηε δηαθίλεζε ησλ 

ηεπρψλ ζηηο εγγεγξακκέλεο 

ζπλδξνκήηξηεο/ηέο άιισλ πεξηνρψλ 

πέξαλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην αληίηηκν ζην 

Α΄ έηνο ήηαλ 1,25 θαη 1 αξγ. γξ., γηα 
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Με εμαίξεζε ηα δχν πξψηα ηεχρε ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ ηππνγξαθείνπ «Γαιαηά, 

Πεκπηνπαδάξσ, νδψ Σζεζκέ, αξ.3», Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, [Ζ δηεχζπλζηο εκψλ], Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Α/1 (1909) 11. 
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ηα ηεχρε κε παξηηηνχξα ή κε αληίζηνηρα. ην Β΄ έηνο ε ηηκή θχιινπ ήηαλ 1 αξγ. γξ. 

είηε ζπλνδεπφηαλ απφ παξηηηνχξα είηε φρη. 

ην Α΄ έηνο ην πεξηνδηθφ είρε μερσξηζηφ εμψθπιιν. Σν πάλσ ηκήκα ηνπ 

θνζκείηαη απφ ην πάλσ κέξνο κηαο αςίδαο, ζην θέληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν ηίηινο. 

Ζ αςίδα θέξεη σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ινπινχδηα θαη πεηαινχδεο, ελψ νη δπν 

βάζεηο ηεο μεθηλνχλ κε έλα  γπλαηθείν θεθάιη, πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ελέρεη 

ζέζε θηνλφθξαλνπ. ηε κέζε ηνπ εμσθχιινπ βξίζθνληαη θεληξαξηζκέλα ν ππφηηηινο 

θαη ην φλνκα ηεο ηδηνθηήηξηαο κε θεθαιαία γξάκκαηα. ην θάησ κέξνο δεμηά 

παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή θαη ηελ ηηκή πξνο αγνξά 

μερσξηζηνχ θχιινπ, ελψ αξηζηεξά δίλεηαη ε δηεχζπλζε γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ, φπσο θαη θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο ηεο εθδφηξηαο ζρεηηθά κε ηηο 

απνζηνιέο ησλ άξζξσλ θαη ησλ θχιισλ. ην θέληξν ηνπ θάησ κέξνπο ππάξρεη πάληα, 

σο ζχκβνιν ηνπ πεξηνδηθνχ, ην άγαικα ηεο ζεάο Δζηίαο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ ε πξνζηάηηδα ηεο νηθνγέλεηαο.  

ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο δελ ππάξρεη εμψθπιιν. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

εθιείπνπλ, ελψ ν ηίηινο, ν ππφηηηινο 

Γπλαηθείνλ Πεξηνδηθόλ εθδηδόκελνλ 

θαηά δεθαπελζεκεξίαλ ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη ηε ζπλεξγαζία 

ινγίσλ θπξηώλ θαη θπξίσλ, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηεο ηδηνθηήηξηαο, ε 

δηεχζπλζε θαη ην αληίηηκν 

παξακέλνπλ ζην πάλσ κέξνο ηεο 

πξψηεο ζειίδαο ζε κηθξφηεξν 

κέγεζνο θαη πην ζπκππθλσκέλα, 

ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε νηθνλνκία 

ρψξνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη  

δηαηεξείηαη ην άγαικα ηεο ζεάο 

Δζηίαο θαη φηη ζε αληίζεζε κε ηα 

παξαπάλσ, παξαηεξείηαη κηθξή 

αχμεζε ζην κέγεζφο ηνπ. 

ην Α΄ έηνο, ε πξψηε ζειίδα 

είρε πάληα έλα πιαίζην κε ηα 

πεξηερφκελα ηνπ ηεχρνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δεκνζηεχνληαλ 

επραξηζηίεο θαη δειψζεηο ηεο 

εθδφηξηαο γηα δηαδηθαζηηθά ή επίθαηξα ζέκαηα. Απφ ην ΗΣ΄ ηεχρνο ε πξψηε ζειίδα 

έρεη κφλν ηα πεξηερφκελα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κέλεη θελφ, ψζηε ζηελ 

επφκελε ζειίδα λα γίλεη ε παξάζεζε ηνπ πξψηνπ άξζξνπ. Αληίζεηα, ζην Β΄ έηνο ηα 

πεξηερφκελα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσκέλα ζην ηέινο φινπ ηνπ ηφκνπ, ελψ ζην ίδην 

ζεκείν έρνπκε μερσξηζηή παξάζεζε ησλ ηίηισλ ησλ πνηεκάησλ.
88

 Με ηελ εηζαγσγή 

                                                           

88 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Πεξηερφκελα ηνπ Β΄ ηφκνπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/ εηζαγσγή ηφκνπ 

(1910), ρσξίο ζειίδα. 
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ζην Β΄ έηνο έθδνζεο, ηα ηεχρε γίλνληαη πην ππθλνγξακκέλα θαη κάιηζηα ζηελ πξψηε 

ζειίδα, ακέζσο κεηά απφ ηα αξρηθά-ελεκεξσηηθά ζηνηρεία, μεθηλάεη ην θεληξηθφ 

άξζξν.  

ηηο κέζα ζειίδεο ησλ ηεπρψλ ζπλήζσο ππάξρνπλ ηα ππφινηπα άξζξα, νη 

κειέηεο θαη νη πξαγκαηείεο. Αλάκεζά ηνπο παξεκβάιινληαη εηθφλεο, έλα ή δχν 

πνηήκαηα, γλσκηθά, ζχληνκεο επρέο γηα γάκνπο ή αξξαβψλεο, ζπιιππεηήξηεο 

δειψζεηο θαη ε ζηήιε εξσηήζεσλ πνπ απεχζπλε ε εθδφηξηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

αλαγλσζηξηψλ. Ζ ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη πνηθίιιεη απφ ηεχρνο ζε ηεχρνο θαη ε ζέζε 

ηνπο εμππεξεηεί ηελ νηθνλνκία ρψξνπ. Ζ δηάηαμε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζηαζεξή, αλ 

εμαηξέζνπκε ηα πξψηα κηζά ηεχρε ηνπ Α΄ έηνπο, ζηα νπνία νη δειψζεηο ηεο εθδφηξηαο 

ήηαλ απζηεξά ζηελ πξψηε ζειίδα. Μπνξνχκε φκσο λα πνχκε φηη ηα ινγνηερληθά 

ζέκαηα, φπσο νη λνπβέιεο θαη ηα δηεγήκαηα ζε ζπλέρεηεο, δεκνζηεχνληαλ ζηηο 

ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ ηεχρνπο θαη ζεκείσζαλ αχμεζε κε ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο 

θπθινθνξίαο. 

Οη ζηήιεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ήηαλ έμη. Ζ πξψηε: 

«Ζ βηνγξαθία ηεο Α' βαζηιίζζεο ηεο Διιάδνο Ακαιίαο» ήηαλ ε ζηήιε κε ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα. ε απηή δεκνζηεχηεθε ε βηνγξαθία ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο, 

φπσο είρε κεηαθξαζζεί απφ ην ηηαιηθφ πξσηφηππν. Ξεθηλψληαο απφ ην 4ν ηεχρνο ηνπ 

Α΄ έηνπο νινθιεξψζεθε ζην 19ν ηεχρνο ηνπ Β΄ έηνπο, αξηζκψληαο ηξηάληα ηξεηο (33) 

κε ζπλερείο δεκνζηεχζεηο. Ζ επφκελε ζηήιε έρεη ηνλ ηίηιν: «Αλνηθηή Δπηζηνιή». 

πλνιηθά ηε ζπλαληήζακε ζε πέληε (5) κε ζπλερφκελα ηεχρε. Γεκνζίεπαλ ηφζν 

ζπλεξγάηξηεο/ηεο ηνπ πεξηνδηθνχ φζν θαη αλαγλψζηξηεο/ηεο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
89

 Δπίζεο, απφ ην 15ν ηεχρνο ηνπ Β΄ έηνπο έσο θαη ην ηειεπηαίν 

δεκνζηεχνληαη νθηψ (8) άξζξα ζηε ζηήιε: «Τγηεηλή ηεο θαιινλήο», κε ζέκα ηελ 

πγηεηλή δηαηήξεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηίηιν πνπ θέξεη, 

θαζέλα απφ ηα άξζξα απηά
90

 είλαη πηζαλφ λα πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζηεχζεηο 

θεθαιαίσλ θάπνηνπ βηβιίνπ. ε απηή ηελ ππφζεζε ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη φια 

θέξνπλ ηελ ίδηα ππνγξαθή «Δηο πγηεηλνιφγνο». Μφιηο ζηα ηέζζεξα ηειεπηαία ηεχρε 

εληνπίζηεθε αθφκα κηα ζηήιε, ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν: «Υαξαθηήξεο βαζηιίδσλ ηνπ 

βπδαληηλνύ θξάηνπο». Λφγσ ηεο αηθλίδηαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

ζε απηή ηε ζηήιε έρνπκε κφλν ηέζζεξα δεκνζηεχκαηα. χκθσλα κε ην πξνινγηθφ 

ζεκείσκα ηεο εθδφηξηαο, ζην νπνίν εθθξάδεη ηε ραξά ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεξπλό 

αλάγλσζκα, πξφθεηηαη γηα κειέηε «ππό ηνπ ινγησηάηνπ θαη εληξηθνύο ησλ γξακκάησλ 

ζθαπαλέσο» ηνπ θπξίνπ Ζιία Αιεμαλδξίδε.
91

 Μεξηθά ηεχρε λσξίηεξα, κε ηνλ ίδην 

ηίηιν, είρακε άιιε κηα δεκνζίεπζε ηνπ Ζ. Αιεμαλδξίδε, ε έλαξμε φκσο ηεο ζηήιεο 

αλαθνηλψζεθε ζην εηθνζηφ ηεχρνο. 

                                                           

89 Ναπζηθά, «[Αλαθνίλσζε γηα κειινληηθέο δεκνζηεχζεηο]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/15 (1910) 126· 

Κπξία Ο., «[Μφδα], Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 233· Κπξία Ο., «[Δξσηηθφ δξάκα: 

απηνθηνλία δπν λέσλ]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/19 (1911) 297· Οιπ, «[Ο πξννξηζκφο ηνπ 

θιήξνπ]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 (1911) 328-329· Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο, «[Ζ αλαγέλλεζε 

ηνπ θιήξνπ]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/23 (1911) 355-356. 

90 Δλδεηθηηθά Δηο πγηεηλνιφγνο, «Α‟ Κάιινο θαη πγεία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 228-229· 

Δηο πγηεηλνιφγνο, «Β‟ Πψο ελλννχκελ ην θάιινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/18 (1911) 277-278· Δηο 

πγηεηλνιφγνο, «Γ‟ Παρείαη θαη ηζρλαί», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/19 (1911) 298. 

91 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «[ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/20 (1911) 309. 
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Ζ ηειεπηαία ζειίδα ζρεδφλ θάζε ηεχρνπο ηνπ Α΄ έηνπο έρεη ζηαζεξή κνξθή. 

πλήζσο, εθεί ππάξρεη κηα κφληκε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Πξαθηηθαί γλώζεηο», ε νπνία 

δίλεη ζπκβνπιέο ζηηο αλαγλψζηξηεο γηα ζέκαηα πγείαο θαη νηθηαθήο νηθνλνκίαο ή ε 

ζηήιε «πληαγή», φπνπ ζπρλά παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπληαγέο 

καγεηξηθήο, δαραξνπιαζηηθήο ή παξαζθεπήο ζεξαπεπηηθήο θξέκαο. ε κεξηθά ηεχρε 

ππάξρνπλ θαη νη δπν παξαπάλσ ζηήιεο. Δπίζεο, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

δεκνζηεχνληαη δηάθνξεο αγγειίεο θαη πξνηξνπέο γηα αγνξά βηβιίσλ ή πεξηνδηθψλ, ηα 

νπνία ε εθδφηξηα ζεσξεί «ζνβαξά θαη άμηα ιόγνπ έξγα». Οη αγγειίεο αλαθέξνληαη 

ζπλήζσο ζε αλαδήηεζε δαζθάισλ
92

 θαη θάπνηεο ζπζηάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ 

αθνξνχλ μαλά δαζθάιεο ηηο νπνίεο ε δηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ εκπηζηεχεηαη ζεξκά, 

αλαθνξηθά κε ην επαγγεικαηηθφ ηνπο έξγν.
93

 Αθφκα, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

δεκνζηεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ αλαλεψλνληαη 

ζπρλά. ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ην πεξηερφκελν ηεο ηειεπηαίαο 

ζειίδαο δελ είλαη θαζνξηζκέλν. Άιινηε ε ζειίδα γεκίδεη κνλάρα κε κηα κεγάιε 

δηαθήκηζε θαη άιινηε φρη. πλήζσο φκσο, εθεί δεκνζηεχνληαη ε δηαθήκηζε θαη ε 

αιιεινγξαθία θαη ην ππφινηπν κέξνο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε νηηδήπνηε 

εμππεξεηεί ηελ νηθνλνκία ρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 5ν ηεχρνο ζπλαληάκε κέρξη 

θαη ηηο εξσηαπαληήζεηο απφ ηελ εθδφηξηα θαη ηε ζπλεξγάηξηα Κπξία Ο. πξνο ηηο 

αλαγλψζηξηεο, πνπ παξαδνζηαθά έκπαηλαλ ζηηο κεζαίεο ζειίδεο.
94

 ιεο νη παξαπάλσ 

ζχληνκεο ζηήιεο ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο είλαη αλππφγξαθεο θαη απνδίδνληαη ζηελ 

εθδφηξηα. 

Έληνλν ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο Μειαλδηλνχ κε ηηο 

αλαγλψζηξηεο, ε νπνία ζην Α΄ έηνο θέξεη ηνλ ηίηιν «Μηθξά αιιεινγξαθία», ελψ ζην 

Β΄ πην απινπνηεκέλα κεηαβάιιεηαη ζε «Αιιεινγξαθία». Ζ εθδφηξηα κέζα απφ απηή 

ηε ζηήιε, εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηεο γηα ηε ζπλεπή εμφθιεζε ησλ ζπλδξνκψλ, γηα 

ην «επγελέο ελδηαθέξνλ» θαη ηελ «επγελή πξνζπκίαλ», ελψ άιινηε δεηά ζπγγλψκε γηα 

πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ άξζξσλ. Αθφκε, ζπρλά δίδνληαη ή 

δεηνχληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ ηεπρψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

απψιεηεο, πνπ απ‟ φζν πιεξνθνξνχκαζηε ήηαλ ζπρλέο «ιόγσ ηηο αθαηαζηαζίαο ησλ 

ηαρπδξνκίσλ». Μέζσ ηεο ζηήιεο, ε εθδφηξηα ζπλεζίδεη λα απεπζχλεηαη κε νηθεηφηεηα 

πξνο ηηο ζπλδξνκήηξηεο/ηέο πνπ γλσξίδεη πξνζσπηθά θαη θπξίσο ζην Α΄ έηνο λα 

ζηέιλεη ηηο επρέο ηεο γηα δηάθνξα θνηλσληθά γεγνλφηα. Απηέο νη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο 

ζπλήζσο θαηάγνληαλ απφ ηηο αξάληα Δθθιεζηέο, ηελ Σξαπεδνχληα, ην Πισκάξη θαη 

ηε Μπηηιήλε, κέξε ζηα νπνία ε Μειαλδηλνχ δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο.
95

 Γπζηπρψο, 

ε «Αιιεινγξαθία» δελ απνηειεί πεγή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλδξνκεηξηψλ/ηψλ, νχηε ησλ νλνκάησλ ηνπο, δηφηη αλαγξάθνληαη κφλν ηα αξρηθά 

γξάκκαηα απφ ην φλνκα θαη ην επψλπκν ησλ ζπλδξνκεηξηψλ/ηψλ θαη ησλ 

                                                           

92 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «[Αλαδήηεζε δηδαζθάιηζζαο]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ Α/17 (1910) 145.  

93 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Δηδνπνίεζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/4 (1910) 40. 

94 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Απαληήζεηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/5 (1910) 80. 

95 ε επραξηζηήξηα δήισζε δηαβάδνπκε «Έηη δε θαη‟ απαξαίηεηνλ θαζήθνλ εθθξάδνκελ δεκνζία 

απείξνπο επραξηζηίαο θαη πξνο ηνπο αγαπεηνχο παηξηψηαο εκψλ Μπηηιελαίνπο θαη Πισκαξίηαο θαη 

πξνο ηνπο θαινθάγαζνπο αξαληαεθθιεζηψηαο θαη Σξαπεδνχληηνπο, δηα ηελ πξνζπκίαλ, κεζ΄ εο 

ππνζηήξημαλ ην έξγνλ εκψλ[..]» Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο ζπλεξγαζίαο θαη 

επραξηζηήξηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/3 (1909) 26. 
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αληαπνθξηηξηψλ/ηψλ. Δληνχηνηο, επεηδή παξαηίζεηαη ε πεξηνρή απνζηνιήο ηνπ 

ηεχρνπο γηα θάζε ζπλδξνκήηξηα, ν εξεπλεηήο απνθηά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πεξηνρέο δηαλνκήο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

εκαληηθή ζέζε ζηε ζχλζεζε θάζε ηεχρνπο θαηέρεη ε εηθνλνγξάθεζε. 

χκθσλα κε ηελ Μάξζα Καξπφδεινπ, βνεζάεη ηνπο εθδφηεο ζηελ παξνπζίαζε 

πνηθηιίαο ζεκάησλ, ηθαλνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο γηα σθέιεηα θαη ηέξςε
96

. 

Οη εηθφλεο κηθξέο ζε κέγεζνο αιιά θαη νινζέιηδεο,
97

 ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ιεηηνπξγνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη 

είηε παξεκβάιινληαλ είηε αθνινπζνχζαλ ην άξζξν, απνηεινχζαλ νξγαληθφ θνκκάηη 

ηνπ. Γελ ήηαλ φκσο ιίγεο θαη νη θνξέο πνπ δελ είραλ θακία ζεκαηηθή ζπγγέλεηα κε ην 

άξζξν πνπ πξνεγνχληαλ ή αθνινπζνχζε.
98

 Αλεμάξηεηεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο, νη 

εηθφλεο ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν δελ 

απηνραξαθηεξίδεηαη πνπζελά σο εηθνλνγξαθεκέλν, ηαθηηθή ζπλεζηζκέλε γηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά ηεο πεξηφδνπ, φπσο ηεο Βνζπνξίδνο, ε νπνία ην δήισλε ξεηά 

ζηνλ ππφηηηιν «Πεξηνδηθόλ Γπλαηθείνλ Δηθνλνγξαθεκέλνλ…».
99

 

Μεξηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο κέζα 

ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. Ζ εηθνλνγξάθεζε θαηά ηελ είζνδν ζην Β΄ έηνο 

θπθινθνξίαο ηξηπιαζηάζηεθε, ελψ ε χιε δηπιαζηάζηεθε. πγθεθξηκέλα απφ ηηο 

δεθανθηψ (18) ηνπ Α΄ έηνπο, ζηα πεξηερφκελα ηνπ Β΄ ηφκνπ γίλεηαη ιφγνο γηα 

ζπλνιηθά πελήληα έμη (56) εηθφλεο. Ζ αχμεζε απηή επηζεκάλζεθε σο «βειηίσζε» απφ 

ηελ ίδηα ηελ εθδφηξηα. Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ γλψξηδε φηη ε εηθνλνγξάθεζε 

απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ελφο εληχπνπ θαη γηα απηφ επηζπκψληαο λα απμήζεη 

ηηο ζπλδξνκέο, ελζσκάησζε ζηηο βειηησηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Β΄ έηνπο 

θπθινθνξίαο πεξηζζφηεξεο θαιιηηερληθέο εηθφλεο.
100

 Σέινο, εθφζνλ νη ζηφρνη πνπ 

ηέζεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ επηθεληξψζεθαλ ζηελ σθέιεηα 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ ηέξςε,
101

 ε εηθνλνγξάθεζε πέξα απφ ηελ πξνζέιθπζε 

ζπλδξνκψλ, ιεηηνχξγεζε ππέξ ησλ ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ εληχπνπ. 

πσο ζα αλαδεηρζεί απφ ηελ αλάιπζε, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηέζεθαλ ζηελ 

                                                           

96 Μάξζα Καξπφδεινπ, Σα ειιεληθά θηινινγηθά πεξηνδηθά (1847-1900), Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

Ησάλληλα 1991, ζ. 149. 

97 Οινζέιηδεο εηθφλεο απεηθφληδαλ ηνλ ζνπιηάλν Μερκέη Δ΄, ηνλ Διεπζέξην Βεληδέινο κε ηνπο 

ππνπξγνχο ηνπ, ηηο ηξεηο Μνίξεο θ.ά., εκηζέιηδεο ηνλ κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Ησαθείκ, ηελ 

καζήηξηα απφ ηα Αξρηγέλεηα Δθπαηδεπηήξηα θ.ά., ελψ πνιιέο εηθφλεο είραλ αθφκα πην κηθξφ 

κέγεζνο φπσο ηεο Δξξηέηηαο Κσλζηαληηλίδνπ, ηνπ νπλίνπ θ.ά.. Καηάινγνο φισλ ησλ εηθφλσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζην παξάξηεκα, Πίλαθαο 7. 

98 Δλδεηθηηθά «[Ο Δι.Βεληδέινο θαη πέληε ππνπξγνί]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/7 (1910) 104· «Αη 

ηξεηο Μνίξαη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/16 (1911) 248. 

99 Υξπζνχια Αλαγλσζηνπνχινπ, Σν γπλαηθείν πεξηνδηθό Ζ Βνζπνξίο (1899-1906): πκβνιή ζηε 

κειέηε ηνπ γπλαηθείνπ νζσκαληθνύ ηύπνπ, αδεκνζ. κεηαπη. δηπισκαη. εξγαζία, Σκήκα Φηινζνθηθψλ 

θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,, Ρέζπκλν 2010, ζ. 38. 

100
 
Υ. Μειαλδηλνχ, «Μεηαξξπζκίζεηο επί ηα πξνζψ θαη βειηίσ», ό.π., ζ. 1. πσο επηζεκαίλεη θαη ε 

Καξπφδεινπ, ε εηθνλνγξάθεζε αχμεζε ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ - θηινινγηθψλ 

πεξηνδηθψλ πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ εμέιημε πνπ είρε ε εηθφλα κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

θαίλεηαη θαη απφ ηε ζρέζε ηεο κε ην ππφινηπν πεξηερφκελν: απφ ζπκπιεξσκαηηθή είρε γίλεη 

θεληξηθή θαη ε ζρέζε ηεο κε ην γξαπηφ θείκελν ζπρλά μεθηλνχζε απφ απηήλ θαη φρη απφ ην θείκελν. 

ην Μ. Καξπφδεινπ, ό.π., ζ. 151. 

101 ηελ ηέξςε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ απνζθνπνχλ φζα δεκνζηεχκαηα εληάρζεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ςπραγσγίαο, δειαδή ηα παηγλίδηα, ηα αζηεία ηα αλέθδνηα πνπ απνηέιεζαλ ην 5,4% 

ησλ δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ πνιχ ζχληνκα ζε έθηαζε. 
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ππεξεζία πξνψζεζεο ηεο ειιελνξζφδνμεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

νξζφδνμεο πίζηεο, ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηηο αμίεο θαη ηηο λφξκεο ηεο ειιελνξζφδνμεο 

αζηηθήο ηάμεο. 

 

 

2.2 Θεμαηογπαθία, γεωγπαθικό εύπορ, ανηαποκπιηέρ  

Σν έληππν απηνραξαθηεξίδεηαη Γπλαηθείνλ Πεξηνδηθόλ εθδηδόκελνλ θαηά 

δεθαπελζεκεξίαλ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη ηε ζπλεξγαζία ινγίσλ θπξηώλ θαη θπξίσλ, 

φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ ππφηηηιν πνπ ππήξρε ζε φια ηα ηεχρε πνπ εθδφζεθαλ. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζεκαηνγξαθία, θαζψο πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θαηαγξαθψλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «γπλαηθεία δεηεκάησλ» ζχκθσλα 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζήζεθε εδψ, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ζπληάθηξηεο/θηεο ρεηξίδνληαη ηα ππφινηπα ζέκαηα . Πην αλαιπηηθά ηα 

γπλαηθεία ζέκαηα είλαη ζπλνιηθά εθαηφλ έλα (101) θαη απνηεινχλ ην 17,18% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ. πσο ζα παξνπζηαζηεί ζηα επφκελα θεθάιαηα αθφκε θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά παξαζέκαηα, ηα επηζηεκνληθά άξζξα, ηα γλσκηθά θαη ηα ζέκαηα γηα 

δηαζθέδαζε κέζσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη απεπζχλνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε γπλαίθεο.
102

 ηελ θαηαλνκή ηεο χιεο δεχηεξα έξρνληαη ηα πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ δεκνζηεχκαηα: αλαγγειίεο αξξαβψλσλ, γάκσλ, ζάλαηνη, ζχληνκεο 

εηδήζεηο θαη ηνπηθά λέα, αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο θαη δηαθεκίζεηο. Παξφιν πνπ ν 

αξηζκφο ηνπο είλαη πνζνηηθά ζεκαληηθφο ηα παξαπάλσ πιεξνθνξηαθά δεκνζηεχκαηα 

επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, δειαδή αλαδεκνζηεχνληαη, θαη ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο 

έθηαζήο ηνπο δελ παξέρνπλ ηνλ αλακελφκελν πινχην δεδνκέλσλ. Γε ζπκβαίλεη φκσο 

ην ίδην κε ηε ινγνηερλία πνπ ελψ είλαη ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηαηνκήο ηεο χιεο κε 

ελελήληα ηέζζεξηο (94) δεκνζηεχζεηο (15,99%) πξνζθέξεη δηεγήκαηα, λνπβέιεο, 

πνηήκαηα, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθή ζε θάζε ηεχρνο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο 

ρψξνο δίλεηαη ζε άξζξα επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε εβδνκήληα επηά (77) 

δεκνζηεχζεηο (13,10%) θαη πνιηηηζκηθά κε εμήληα πέληε (65) δεκνζηεχζεηο (11,05%). 

Σα άξζξα απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ εκπεξηέρνπλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζέκαηα πγείαο, 

ζενινγίαο, θνηλσληνινγηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα.
103

 

εκαληηθή ζέζε ζε θάζε ηεχρνο θαηείρε ην πξψην άξζξν πνπ ππνγξαθφηαλ 

απφ ζεκαληηθέο ζπλεξγάηξηεο/ηεο. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο νηηδήπνηε 

δεκνζηεπφηαλ εθεί ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ζέζεσλ ηνπ πεξηνδηθνχ. πλήζσο, ην 

πεξηερφκελφ απηψλ ησλ άξζξσλ επηθεληξσλφηαλ ζε ζενινγηθά δεηήκαηα, ζε ζέκαηα 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη αζθαιψο ζηα ζεσξνχκελα σο γπλαηθεία ζέκαηα αλαθνξηθά 

κε ηελ απνζηνιή ησλ γπλαηθψλ, ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ηελ νηθηαθή νηθνλνκία.  

Έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ εληχπνπ ζηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλδξνκεηξηψλ είλαη 

γπλαίθεο, φπσο θάλεθε απφ ηε κειέηε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο εθδφηξηαο κε ηηο 
                                                           

102 Δλδεηθηηθά, [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Γλψκαη θαη αιήζεηαη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/18 (1910) 

154· [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Αζηεία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/18 (1910), ζ. 151 θαη νη 

δηαθεκίζεηο «Λε Βελνχο» θαη «ηέηλ» . 

103 Πεξηζζφηεξεο θαη πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή ηεο χιεο γηα θάζε θαηεγνξία θαη 

ππνθαηεγνξία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαγξαθψλ αιιά θαη ζε πνζνζηηαία κνξθή, ζην παξάξηεκα 

πίλαθαο 1 θαη 2, γξαθήκαηα 1 θαη 2. 
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αλαγλψζηξηεο, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην ηέινο ζρεδφλ θάζε ηεχρνπο. ρεηηθά κε ηηο 

ζπλεξγαζίεο, θαη απηέο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ γπλαηθείεο: εμήληα νθηψ (68) 

γπλαίθεο δεκνζίεπζαλ. Οη άληξεο αξζξνγξάθνη ήηαλ ζπλνιηθά δεθαηξείο (14).
104

 Ο 

πην ηαθηηθφο ήηαλ ν πξσηνπξεζβχηεξνο Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ππνγξάθνπλ κφλν έλα άξζξν. πλήζεο ηαθηηθή 

ήηαλ θαη νη αλαδεκνζηεχζεηο έξγσλ αληξψλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γπλαηθψλ.
105

 

Δπεηδή είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ ππνγξάθνπλ κε 

ςεπδψλπκν ή αξρηθά νλφκαηνο πνπ δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη δε γλσξίδνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή ηαπηφηεηά ηνπο, νη αξηζκνί γηα ηνπο άλδξεο ζπλεξγάηεο θαη ηηο γπλαίθεο 

ζπλεξγάηξηεο δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη αθξηβείο. Έζησ φκσο θαη θαηά πξνζέγγηζε 

κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ην δεηνχκελν, δειαδή ηελ ηάζε ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ 

ζπλεξγαηψλ. 

 πλνςίδνληαο, νη ζπληζηψζεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζέζε φηη ε Δθεκεξίο 

ησλ Κπξηώλ απνηειεί έλα γπλαηθείν πεξηνδηθφ είλαη νη παξαθάησ: έθδνζε απφ 

γπλαίθα, ζεκαηνγξαθία, ζπλεξγαζίεο, αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη αζθαιψο ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο «Γπλαηθείν Πεξηνδηθόλ» ζηνλ ππφηηηιν. Ζ πξνζθψλεζε θαη πξνο 

ηνπο άληξεο «Φίιηαηαη αλαγλώζηξηαη θαη θίιηαηνη αλαγλώζηαη», πνπ ππάξρεη ζην 

πξφγξακκα ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο106 θαη ν ππφηηηινο «ηε ζπλεξγαζία ινγίσλ θπξηώλ θαη 

θπξίσλ», ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο, παξακπέκπνπλ ζηελ 

επηζπκία λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ άιινπ θχινπ θαη λα θακθζνχλ πηζαλέο 

ακθηζβεηήζεηο. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα 

αληίιεςε, ε γπλαηθεία εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε γξαθή βξίζθνληαλ ζε 

αληηζεηηθή ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο ζπδχγνπ, κεηέξαο, 

νηθνδέζπνηλαο, αθνχ ηζνδπλακνχζαλ κε εηζαγσγή ζηελ θνηλφηεηα φζσλ αζρνινχληαη 

κε ηε δεκφζηα ζθαίξα. πλεπψο, ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ έρνληαο ζπλαίζζεζε φηη 

εηζέξρεηαη ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, θξνληίδεη λα γίλεη απνδεθηή 

πξνζθσλψληαο ηνπο άληξεο αλαγλψζηεο, επραξηζηψληαο ζεξκά επηθαλείο άλδξεο κε 

εθηελή επραξηζηήξηα δήισζε ζην πξψην ηεχρνο «[..] πξώηηζηνλ θαζήθνλ εκώλ 

ζεσξνύκελ λα εθθξάζσκελ δεκόζηα ηελ βαζείαλ επγλσκνζύλελ πξνο ηνπο αμηνηίκνπο 

θ.θ. .Απνζηόινγινπ δηθεγόξνλ, η. Φαιιηέξσλ, αξρηηέθηνλα θαη Η. Κ. ετηαλίδελ, 

γλσζηόλ βηβιηνπώιελ θαη εθδόηελ»
107

. Σνλ ίδην ζθνπφ εμππεξεηεί θαη ε δεκνζίεπζε 

πξνζσπνγξαθηψλ αλδξψλ ηεο επνρήο, φπσο ηνπ ζνπιηάλνπ Μερκέη Δ΄ ζην δεχηεξν 

ηεχρνο, ν νπνίνο βαζίιεπε θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνπ ππνπξγνχ ησλ 

                                                           

104 Γηα πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο, βι. παξάξηεκα. Γηα ηνπο άλδξεο ζπλεξγάηεο 

βι. ηνλ πίλαθα 6, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ζπλεξγάηξηεο ηνπο πίλαθεο 4 θαη 5. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

παξαξηήκαηνο παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο ζπλεξγαζίεο θαη 

αλαδεκνζηεχζεηο ζην πεξηνδηθφ θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζπληαθηψλ. 

105 πσο ην δεκνζίεπκα «Γίαλζνο» εθ ηεο Κεπνπξηθήο Δπηζεσξήζεσο βι. Δπζηξάηηνο απνπληδάθεο, 

«Γίαλζνο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/9 (1910), 133 θαη ην ηζηνξηθφ απφζπαζκα ππξίδσλ 

Εακπειίνπ, «Θάλαηνο Διιήλνο απηνθξάηνξνο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/7 (1910), 101-103.  

106 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 

(1909), ζ. 3. 

107 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Δπραξηζηήξηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909), ζ. 2. 
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«ηξαηησηηθψλ» θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο.
108

 θνπφο είλαη ε έθδνζε ελφο 

γπλαηθείνπ εληχπνπ, ζην νπνίν νη άλδξεο ζπλεξγάηεο θαη αλαγλψζηεο είλαη 

εππξφζδεθηνη. Απηή ε ζηάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ιφγν κεζηφ απφ ζεκλφηεηα θαη 

ζσθξνζχλε, επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη επκελείο θαη ππνζηεξηθηηθέο αληηδξάζεηο απφ 

ην άιιν θχιν, πξνο φθεινο ηεο εδξαίσζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ εληχπνπ. 

 Σν πεξηνδηθφ δηαλεκφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε ειιεληθέο επαξρίεο ηνπ 

νζσκαληθνχ ρψξνπ θαη ζην εμσηεξηθφ. Αλαιπηηθά, ηα κέξε δηαλνκήο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ: Πέξαλ, Φαλάξη, Μαθξνρψξη, Ξπιφπνξηα θ.ά.. Δλδεηθηηθά, 

γηα ηηο επαξρίεο ηνπ Οζσκαληθνχ ρψξνπ δηαλνκή ηνπ πεξηνδηθνχ γηλφηαλ ζηα 

αθφινπζα κέξε: βφξεηα θαη αλαηνιηθή Θξάθε (αξάληα Δθθιεζηέο, Κεζζάλε Βηδχελ, 

Αδξηαλνχπνιε), Θεζζαινλίθε, παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ (ηλψπε, Σξαπεδνχληα, 

Ενγγνπιδάθ), πφιεηο ζηα ζηελά θαη ζηα παξάιηα ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά 

(Καιιίπνιε, Ραηδεζηφο), αλαηνιηθφ Αηγαίν (Λήκλνο, Λέζβνο, Ρφδνο) θαζψο θαη ζηελ 

ελδνρψξα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Ηθφλην, Νεάπνιε Καππαδνθίαο). ην 

εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία έρνπκε δηαθίλεζε ζε Βνπιγαξία (Βάξλα), 

Αίγππην (Κάηξν), Ρνπκαλία (Γαιάδηνλ), Γαιιία (Μαζζαιία) θαη Ρσζία (Οδεζζφο, 

Rustoff, Alexandrowsk, Σsatoura, Maykop).
109

 

πσο δηαβάδνπκε ζηηο επραξηζηήξηεο δειψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ πξψηε 

ζειίδα, θπξίσο ζην Α΄ έηνο θπθινθνξίαο, ζηε δηάδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ζπλέβαιαλ 

ηφζν νη θαηά ηφπνπο αληαπνθξίηξηεο/ηέο φζν θαη νη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο. Οη πξψηνη 

είραλ σο αξκνδηφηεηα ηελ εγγξαθή λέσλ ζπλδξνκεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ, πξνπιεξσκέλσλ, ηελ απνζηνιή ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ ησλ ηξαπεδηηηθψλ επηηαγψλ θαη ησλ μέλσλ 

γξακκαηνζήκσλ
110

. ρεηηθά κε ηνπο αληαπνθξηηέο, κφλν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο 

γλσξίδνπκε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα δηθεγφξν, έλα 

αξρηηέθηνλα θαη έλα βηβιηνπψιε - εθδφηε.
111

 Τπάξρνπλ θαη αξθεηέο γπλαίθεο 

αληαπνθξίηξηεο, φπσο ε νθία Θξ.Μειαλδηλνχ,
112

 πηζαλφλ ζπγγεληθφ πξφζσπν ηεο 

Υαξίθιεηαο, θαη ε καξάγδα Μηραειίδνπ γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ αλαγξάθεηαη 

θάπνηα άιιε ηδηφηεηα, πέξαλ ηεο αληαπνθξίηξηαο. Δπίζεο, θαη νη απιέο 

ζπλδξνκήηξηεο αλαιακβάλνληαο λα εγγξάςνπλ λένπο ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε. Ζ 

εθδφηξηα ζπλεζίδεη λα ηηο επραξηζηεί μερσξηζηά, αλαθέξνληαο ην νλνκαηεπψλπκν θαη 
                                                           

108 Βι. παξάξηεκα, πίλαθαο 7. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη απφ ηηο δεθαέμη πξνζσπνγξαθίεο 

ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ, νη αληξηθέο είλαη πεξηζζφηεξεο αξηζκεηηθά απφ ηηο 

γπλαηθείεο γηα παξάδεηγκα ηεο Λενληηάδνο. 

109
 
Σα ηεχρε ζηα νπνία εληνπίζηεθαλ νη αλαθνξέο ζε αλαγλψζηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζην παξάξηεκα 

πίλαθαο 9. 

110 Γεκήηξεο Μάξγαξεο, Σα παιηά πεξηνδηθά, ε ηζηνξία ηνπο θη ε επνρή ηνπο, Αζήλα, Ησάλλεο 

ηδέξεο, [ρ.ρ.], ζ. 158. 

111 Υ. Μειαλδηλνχ, «Δπραξηζηήξα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 2. 

112 Σν πην πηζαλφ είλαη λα ήηαλ ζχδπγνο ηνπ Θξαζχβνπινπ Μειαλδηλνχ. Ο Θξαζχβνπινο 

Μειαλδηλφο ήηαλ εκπνξηθφο πξάθηνξαο θαη είρε ζεκαληηθή δξάζε ζηνλ αγψλα ηεο Λέζβνπ γηα 

απειεπζέξσζε απφ ηελ απηνθξαηνξία ην 1912. Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ, αζθψληαο πηέζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάιεςεο ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο 

Έιιελεο. Βι. ηξαηήο  Σδηκήο, Βαγγέιεο Γηαλλάθαο θ.ά, Ηζηνξία ηεο Λέζβνπ, χλδεζκνο 

Φηινιφγσλ Ν. Λέζβνπ, Μπηηιήλε 1995, ζ. 199∙ Υ. Μνιίλνο, «Πξφζσπα θαη πξάγκαηα: Ο θ. Θξ. 

Μειαλδηλφο», Υαξαπγή, Γ/55-56, η. Δ΄  15 Ηαλνπαξίνπ 1913 ζ. 19-20. 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=GRLES&path=GRLES_000000000000000990

#page/25/mode/1up . Αλάθηεζε ζηηο 1.6.2016.  

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=GRLES&path=GRLES_000000000000000990#page/25/mode/1up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=GRLES&path=GRLES_000000000000000990#page/25/mode/1up
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ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο.
113

 Δπεηδή ζηνπο δχν ηφκνπο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο, 

δελ ππάξρεη ιίζηα ζπλδξνκεηψλ θαη θαζψο  νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηε 

κειέηε ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ δελ είλαη επαξθείο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ  ησλ αληηηχπσλ, δε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε κε 

αζθάιεηα πηζαλέο απμνκεηψζεηο ζηελ θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα είλαη φηη ε θπθινθνξία 

αληηκεηψπηδε δπζρέξεηεο.
114

 Γηα ηεχρε πνπ ράλνληαλ «σο επιεξoθνξεζεκελ εμ’ 

επηζηνιώλ δηαθόξσλ ζπλδξνκεηώλ καο, πνιιά (ηεύρε) πξνο ιύπελ εκώλ 

απσιέζζεζαλ, έλεθα ηεο αθαηαζηαζίαο ησλ ηαρπδξνκείσλ θαη πνιιά ελαγθάζζεκελ εθ 

δεπηέξνπ λα ζηείισκελ».
115

 ηελ αθαηαζηαζία ησλ ηαρπδξνκείσλ πξέπεη λα πξνζηεζεί 

θαη ε αζπλέπεηα ησλ αλαγλσζηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ ζπλδξνκψλ, 

νδεγψληαο ηελ εθδφηξηα ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα επαλαιακβάλεη ην «νριεξό 

αίηεκα»
116

 γηα εμφθιεζή ηνπο ζρεδφλ ζε θάζε ηεχρνο. Αδηακθηζβήηεηα, νηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο πξνθάιεζαλ θαη φζεο θαη φζνη απνθάζηζαλ λα δηαγξαθνχλ απφ 

ζπλδξνκήηξηεο/ηέο, έρνληαο ήδε ιάβεη ηα έμη πξψηα ηεχρε ηνπ Β΄ έηνπο.
117

 Σέηνηνπ 

είδνπο επηζηξνθέο επηβάξπλαλ ηελ εθδφηξηα επηθέξνληαο ηαρπδξνκηθά έμνδα γηα ηελ 

ίδηα, ρσξίο θαλέλα θέξδνο. Δπηπξφζζεηα, ε εθδφηξηα αδπλαηψληαο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππφζρεζή ηεο γηα δεκνζίεπζε κνπζηθήο «δηόηη ην ράξαγκα ησλ 

ζηνηρείσλ απηήο επί μύινπ θνίληθνο θνζηίδεη πνιύ [..]», δεηά απφ ηηο 

ζπλδξνκήηξηεο/ηέο λα εγγξάςνπλ έλαλ ή δπν αθφκα, ψζηε λα απμεζνχλ ηα ζπλνιηθά 
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Δλδεηθηηθά Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/19 (1910) 159, ηεο ίδηαο 

«Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/2 (1911) 315 θαη «[Γήισζηο]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 

(1911) 325. 
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[Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Αιιεινγξαθία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/7 (1910) 112. χκθσλα κε 

ηελ Έξε ππξνπνχινπ, ηνλ 19ν αηψλα ν ειιεληθφο ηχπνο αληηκεηψπηδε πνιιέο δπζθνιίεο 

δηαθίλεζεο, γη‟ απηφ θάζε έληππν κνηξαδφηαλ κφλν ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπλδξνκεηέο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη πξψηεο εθεκεξίδεο είραλ κφλν ηηκή ζπλδξνκήο θαη φρη ηηκή θχιινπ, βι. 

Έξε ππξνπνχινπ, «Πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαθίλεζε ηνπ ηχπνπ ζηελ Διιάδα, Ζ 

νξγάλσζε ηνπ θεληξηθνχ πξαθηνξείνπ εθεκεξίδσλ», Λνπθία Γξνχιηα (επηκ.), Ο Διιεληθόο Σύπνο 

από ην 1784 έσο ζήκεξα, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Αζήλα, 23-25 Μαΐνπ 2003, Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2005, ζ. 178. Έηζη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ πξψηνπ θχιινπ ή ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηνδηθά, νη εθδφηεο κέζσ 

δεκνζίεπζεο πξναγγειηψλ πεηχραηλαλ ηε ζπγθέληξσζε ζπλδξνκεηψλ γηα λα πξνρσξήζνπλ έπεηηα 

ζηελ θπθινθνξία, ζην Πφπε, Πνιέκε, «Αγγειηψλ πξνζεσξία» Π. Πνιέκε (επηκ.), Γηα ηνπ Γέλνπο 

ηνλ θσηηζκόλ. Αγγειίεο πξνεπαλαζηαηηθώλ εληύπσλ (1734-1821) από ηα θαηάινηπα ηνπ Φηιίππνπ 

Ζιηνύ, Μνπζείν Μπελάθε: Βηβιηνινγηθφ εξγαζηήξη «Φίιηππνο Ζιηνχ», Αζήλα 2008, ζ. ζ‟. Με ηελ 

αιιαγή ηνπ αηψλα νη ζπλζήθεο δηαθίλεζεο είραλ βειηησζεί σο έλα βαζκφ θαη ε Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ είρε θαη ηηκή «έθαζηνπ θχιινπ». Οη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο πνπ είραλ πξνεγγξαθεί, εθφζνλ ην 

πεξηνδηθφ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, είραλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ ηε ζπλδξνκή. 

Γπζηπρψο, νη αγγειίεο πξνεγγξαθήο ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δελ έρνπλ εληνπηζηεί. κσο απφ ηηο 

δειψζεηο πνπ έθαλε ε εθδφηξηα είρε μεθαζαξηζηεί φηη φζνη θξαηήζνπλ θαη δελ επηζηξέςνπλ ην Α΄ 

ηεχρνο, ζεσξνχληαη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο θαη ζα ηνπο απνζηέιινληαη θαη ηα ππφινηπα ηεχρε, 

επνκέλσο νθείινπλ λα πιεξψζνπλ θαη ην αληίηηκν: «ζνη όκσο λνκίδνπζηλ όηη ν ζθνπόο ηνπ θύιινπ 

εκώλ δελ ζπλάδεη πξνο ηαο αξράο απηώλ, παξαθαινύληαη επηζηξέςσζηλ απη’ εκίλ εγθαίξσο· άιισο 

ζεσξεζώληαη ζπλδξνκεηαί». ην Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 

(1909) 2· Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/2 (1909), ζ .14. 



 

[41] 

 

έζνδα θαη λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα γηα κνπζηθά θνκκάηηα ζηα επφκελα ηεχρε.
118

 

Αθφκα θαη ζηελ πξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηεχρνπο ηνπ Β΄ έηνπο παξαθαιεί, 

φζεο ζπλδξνκήηξηεο/ηέο ακέιεζαλ λα πιεξψζνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο, λα ην πξάμνπλ, 

δηφηη «πξέπεη θαη εκείο λα θαλνλίζσκελ ηνπο ινγαξηαζκνύο καο».
119

  

Οη εθθιήζεηο ησλ εθδνηξηψλ γηα απνζηνιή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ζπλδξνκψλ 

απνηεινχλ θνηλφ ηφπν γηα πνιιά γπλαηθεία πεξηνδηθά φπσο γηα ηελ Δπξπδίθε, ηε 

Βνζπνξίδα θαη ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ.
120

 Δπίζεο, απηέο 

νη πξνηξνπέο ήηαλ θνηλέο θαη ζε γπλαηθεία πεξηνδηθά αθφκα θαη καθξφβηα πνπ 

εθδίδνληαο ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν Molthers Earth δε δηέθνςε πνηέ θακία 

ζπλδξνκή. Με απηή ηελ ηαθηηθή γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν δελ 

ήηαλ ην πξσηαξρηθφ. θνπφο ηεο δηαηήξεζεο ησλ αλαγλσζηξηψλ είλαη ε χπαξμε κηαο 

φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο θνηλφηεηαο γπλαηθψλ γηα ηε δηάρπζε ηδεψλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ.
121

 Γηαθνξεηηθή ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. Απφ 

ηελ επηθνηλσλία ηελ Μειαλδηλνχ κε ηηο αλαγλψζηξηεο πξαγκαηνπνηήζεθε δηαθνπή 

απνζηνιήο ηεπρψλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζπλδξνκήηξηεο, νη νπνίεο απνθάζηζαλ 

λα επηζηξέςνπλ ηα ηεχρε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, αθνχ είραλ ιάβεη θαη ην 6ν 

ηεχρνο. Απφ ηηο δειψζεηο ηεο εθδφηξηαο, θαίλεηαη φηη δπζαξεζηήζεθε, φρη ηφζν γηα 

ηελ απψιεηα ζπλδξνκεηψλ θαη αλαγλσζηκφηεηαο φζν γηα ηελ αζπλέπεηά ηνπο, πνπ 

ηελ επηβάξπλε νηθνλνκηθά, αθνχ νη επηζηξνθέο γίλνληαλ δεθηέο κέρξη θαη ηα πξψηα 

δπν ηεχρε θαη εθείλε είρε αλαγθαζηεί λα ζηείιεη ηέζζεξα επηπιένλ ηεχρε, ηα νπνία 

ηεο επέθεξαλ δεκία ιφγσλ ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ. Δπνκέλσο, γηα ηελ Υαξίθιεηα 

Μειαλδηλνχ ε έθδνζε ήηαλ πξσηαξρηθά κέζν βηνπνξηζκνχ θαη δεπηεξεχνληνο ηξφπνο 

δηάρπζεο ηδεψλ.  

Δπίζεο, ζεκάδη νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο είλαη ν κηθξφο αξηζκφο 

δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο δελ αλαλεψλνληαη. ην Α΄ έηνο θπθινθνξίαο εληνπίζηεθαλ 

ιίγα ηεχρε πνπ δελ είραλ θακία δηαθήκηζε, ελψ ηα πεξηζζφηεξα είραλ κία ή δχν. 

πλνιηθά εληνπίζηεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο.
122

 ην Β΄ έηνο 

ελαιιάζζνληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηξεηο λέεο δηαθεκίζεηο,
123

 ελψ θακία απφ απηέο 

πνπ ππήξραλ ζην Α΄ έηνο δε δηαηεξήζεθε. Δπνκέλσο, εμαηξψληαο ηηο αλαθνηλψζεηο 

γηα θπθινθνξίεο λέσλ βηβιίσλ, εληνπίζηεθαλ έμη δηαθεκίζεηο ζην ζχλνιν ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ. Φπζηθά, ν αξηζκφο ησλ εμήληα πέληε (65) δηαθεκίζεσλ 

πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζηελ θαηαινγνγξάθεζε
124

, νθείιεηαη ζηηο αλαδεκνζηεχζεηο, 

δηαδεδνκέλε δηαθεκηζηηθή ηαθηηθή, ησλ παξαπάλσ έμη. 

                                                           

118 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/7 (1909) 58. 
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Βάληαο, 2010, ζ. 385. 
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editing Periodicals, 1830-1910, Βνζηψλε, Northeastern University Press, 2004, ζ. xix. 

122 Οδνληφπαζηα «Διημήξηνλ ηνπγηαλίδνπ» (δεκνζηεχηεθε κφλν κία θνξά), ηνλσηηθφ «Vin 
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123 Δλδχκαηα «ηέηλ», θξέκα νκνξθηάο «Lait de vainusse», εξγνζηάζην ππνθακίζσλ «Αθειθνί 

Μαζηνξάθε».  

124 Βι. παξάξηεκα, πίλαθαο 1. 
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Αλαινγηδφκελνη ηηο ζπλερείο πξνηξνπέο πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο λα εγγξάςνπλ 

πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκήηξηεο/ηέο, ηηο πεξηνξηζκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ην φηη ε 

εθδφηξηα ζπλέρηζε σο ην 1922 λα δηακέλεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ππνζέηνπκε φηη 

έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην έληππν δε ζπλέρηζε ηελ θπθινθνξία ηνπ ήηαλ ηα 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη φρη θάπνηα κεηαθίλεζε ηεο εθδφηξηαο. Πάλησο, παξφηη ε 

παχζε ηεο θπθινθνξίαο δε δειψλεηαη πνπζελά σο ηελ ζπκπιήξσζε θαη ηνπ Β΄ έηνπο 

θπθινθνξίαο, απφ ηε κειέηε ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ εμέδσζε ε Μειαλδηλνχ είκαζηε 

βέβαηνη φηη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ 1911 (ηειεπηαίν ηεχρνο) κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ έηνπο - ηφηε εθδφζεθε ην εκεξνιφγην - δε κπήθε ζην Γ΄ έηνο 

θπθινθνξίαο. ην εκεξνιφγην εληνπίζηεθε ε πιεξνθνξία φηη «Ακθόηεξνη νη ηόκνη ηεο 

«Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ» ν Ανο θαη ν Βνο πσινύληαη ηε ζήκεξνλ κόλνλ αληί 38 

γξνζίσλ».
125

 Ζ πξνψζεζε ησλ ηφκσλ θαη ε απνπζία αλαθνξάο ζε παξάιιειε 

θπθινθνξία ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο πέληε κήλεο απφ ηε έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηεχρνπο, 

ην πεξηνδηθφ δε κπήθε ζε Γ΄ έηνο θπθινθνξίαο, γηαηί ζίγνπξα ζα είρε πξνσζεζεί 

κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ εκεξνιφγηνπ Ζ Λέζβνο.  

 

  

2.3 ςνεπγαζίερ, αναγνωζηικό κοινό, γλώζζα ζύνηαξηρ 

Δθηφο απφ ηηο/ηνπο αληαπνθξίηξηεο/ηέο πνπ έθεξαλ εηο πέξαο ην βαξχ έξγν ηεο 

είζπξαμεο ησλ ζπλδξνκψλ θαη ηεο εγγξαθήο λέσλ ζπλδξνκεηψλ, ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαηδαλ θαη νη ζπληάθηεο ησλ άξζξσλ, κειεηψλ, ινγνηερλεκάησλ θ.ά. Έλα έληππν γηα 

λα ζπλαληήζεη επξεία θαη δηαξθή ππνζηήξημε πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα εξγαζίαο 

φρη ελφο αλζξψπνπ, αιιά κηαο νκάδαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

χιεο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ εληχπνπ.
126

 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ε 

ινγνηερλία κε πνηήκαηα, δηεγήκαηα, λνπβέιεο, ε πγεία, νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε 

ζενινγία, ε νηθηαθή νηθνλνκία, ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ηα άιια ζέκαηα δε 

ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ αλ δελ ππήξραλ δηάθνξεο ζπλεξγάηξηεο θαη ζπλεξγάηεο 

– εηδήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπο.  

Οη είθνζη ηξεηο (23) ζπλεξγάηξηεο πνπ δήισλαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζπλήζσο 

πξνέξρνληαλ είηε απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ήηαλ δαζθάιεο ή δηεπζχληξηεο 

είηε ηεο ινγνηερλίαο σο πνηήηξηεο, κεηαθξάζηξηεο θ.ά.. πγθεθξηκέλα έληεθα (11) απφ 

απηέο είραλ εξγαζηεί ή εξγάδνληαλ ζηηο δνκέο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Ζ αμία 

ησλ άξζξσλ ηνπο γηα ην πεξηνδηθφ ήηαλ ζεκαληηθή, θαζψο ζπρλά θαηείραλ ζέζε 

θεληξηθνχ άξζξνπ. Δπξχηεξα, ε ελαζρφιεζή απηψλ ησλ γπλαηθψλ κε ηε δηδαζθαιία 

ηνπο επέηξεπε λα έρνπλ θάπνηεο γλψζεηο, λα αζρνινχληαη κε ηε ζπγγξαθή θαη λα 

αξζξνγξαθνχλ ζε έλα γπλαηθείν έληππν.  

Οη ζπλεξγάηξηεο πνπ απέθξππηαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ππνγξάθνληαο κε 

ςεπδψλπκν ήηαλ δεθανθηψ (18) ελψ θαη κε αξρηθψλπκν είθνζη επηά (27), αξθεηά 

                                                           

125 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, Σν Ζκεξνιόγην ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ «Ζ Λέζβνο», 

Κσλζηαληηλνχπνιε, Π. Αγγειίδεο θαη ία, 1912, ζ. 287. 

126 Λέσλ Καξαπαλαγηψηεο, «Ο ειιεληθφο Σχπνο απφ ηνλ 20φ ζηνλ 21ν αηψλα», Λνπθία Γξνχιηα 

(επηκ.), Ο ειιεληθόο Σύπνο από ην 1784 έσο ζήκεξα, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Αζήλα, 23-25 

Μαΐνπ 2003, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2005, ζ. 46-47. 
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πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ δήισλαλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. Ο Κπξηάθνο 

Νηειφπνπινο δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ιφγσλ πνπ σζνχλ έλαλ αξζξνγξάθν λα 

απνθξχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ: πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη αηζζεηηθνί.
127

 

Καηά βάζε θνηλσληθνί είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γπλαίθεο 

πνπ έζηειλαλ θείκελά ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ζηελ πηνζέηεζε ςεπδσλχκνπ 

θαζψο, θαηά ηελ Ρηδάθε, ε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηε γξαθή (πξσηφηππε, 

κεηαθξαζηηθή ζπγγξαθή βηβιίσλ, αξζξνγξαθία θ.ά.) ζεσξνχληαλ φηη απνκαθξχλεη 

ηηο γπλαίθεο απφ ηα νηθηαθά θαζήθνληά θαη ηε κεηξηθή απνζηνιή ηνπο, ζέηνληαο ζε 

θίλδπλν ηελ επηπρία ηεο νηθνγέλεηαο.
128

 Απηή ε αληηζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

ζπγγξαθηθέο θξνληίδεο θαη ηα κεηξηθά θαζήθνληα, πνπ επηθξαηνχζε νιφθιεξν ηνλ 

19ν αηψλα, είλαη πηζαλφ λα νδήγεζε ηηο ζπλεξγάηξηεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ λα 

ηεξήζνπλ επηθπιαθηηθή ζηάζε κε δεκνζηεχνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Δπίζεο, 

πηζαλνί ιφγνη επηινγήο αλσλπκίαο ήηαλ ε απνπζία θηινδνμίαο, ε πεξίζθεςε κπξνζηά 

ζηε δεκνζηφηεηα ή ε επηζπκία λα θξηζεί ε αμία ηνπ έξγνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο 

απφςεηο γχξσ απφ ην πξφζσπν ηεο δεκηνπξγνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αλσλπκία 

ήηαλ επηβεβιεκέλε σο ππφδεημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο αξζξνγξάθνπ.
129

 Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα πεξηθξαζηηθά ςεπδψλπκα
130

 πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Κπξηώλ «Μία ηαηξφο», «Μία κάκκε», «Μηα κήηεξ», «Μία παηδαγσγφο», δηαηεξνχλ 

ηελ αλσλπκία απνθαιχπηνληαο ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή κία 

ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο αξζνγξάθνπ επξέσο απνδεθηή απφ ηηο θνηλσληθέο 

λφξκεο, πνπ θαη ε ίδηα έρεη πξνθξίλεη σο ζεκαληηθή. 

Ζ αληίζεζε είλαη έληνλε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ αξζξνγξάθσλ, πνπ ιφγσ ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο είραλ ηε λνκηκνπνίεζε ελαζρφιεζεο κε ηε ζπγγξαθή, 

νπφηε δήισλαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζπλεξγάηξηεο πνπ 

φπσο εηπψζεθε, απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

πξψηεο θαηεγνξίαο γπλαηθψλ ζπλεξγαηξηψλ είλαη ε Αηθαηεξίλε Βαξνπμάθε (1875-

1934) απφ ηελ Αζήλα, πνπ είρε αζρνιεζεί θαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο ζε παξζελαγσγεία θαη εθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Δθεκεξίδα 

ησλ Κπξηώλ, ζα αζρνιεζεί κε ηελ έθδνζε εγρεηξηδίσλ Οηθηαθή Οηθνλνκία (1928), 

Καιαηζζεηηθή Αγσγή (1915), Αη εζληθαί παξαδόζεηο (1916), ην απηνβηνγξαθηθφ 

Μαζεηηθαί Αλακλήζεηο (1932).
131

 Γηα απηέο ηηο γπλαίθεο ε αξζξνγξαθία ήηαλ 

θνηλσληθά απνδεθηή δξαζηεξηφηεηα, επεηδή ζηα δεκνζηεχκαηά ηνπο πξαγκαηεχνληαλ 

ζπλήζσο δεηήκαηα αλαηξνθήο, δηαπαηδαγψγεζεο, ηζηνξίαο θ.ά., ελψ γηα ηηο 

ππφινηπεο ε αζρνιία κε ηε ζπγγξαθή, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ θαηάζεζε ησλ ζέζεσλ 

ζε έλα έληππν ζεσξνχηαλ θάηη αζχκθσλν κε ηνλ ην ξφιν ηνπο.  

                                                           

127 Κπξηάθνο Νηειφπνπινο, Νενειιεληθά Φηινινγηθά Φεπδώλπκα 1800-1981, Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 1983, 

ζ. 305-306. 
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Δ. Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο Διιελίδεο.., φ.π., ζ. 95. 

129 ην ίδην, ζ. 146 161. 

130 Οη κνξθέο ησλ ςεπδσλχκσλ ζχκθσλα κε ην Νηειφπνπιν είλαη: γξάκκαηα θεθαιαία ή πεδά, 

ζπλδπαζκφο γξακκάησλ, ζπιιαβηθά, κνλνιεθηηθά θχξηα νλφκαηα ή νπζηαζηηθά, φκνηα κε 

πξαγκαηηθά νλφκαηα, πεξηθξαζηηθά. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε κνξθή ησλ ςεπδσλχκσλ βι. Κ. 

Νηειφπνπινο, ό.π., ζ. 14. 
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Γηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Βαξνπμάθε θαη ησλ ππνινίπσλ ζπλεξγαηξηψλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δεκνζηεχκαηά ηνπο ζην πεξηνδηθφ βι. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο.. 
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Οη άληξεο πνπ δεκνζίεπαλ έθεξλαλ επίζεο κηα ηδηφηεηα γηα παξάδεηγκα 

επαγγεικαηηθή, φπσο ηνπ γηαηξνχ,
132

 ή ηνπ αλζξψπνπ ησλ γξακκάησλ.
133

 Οη αληξηθέο 

ζπλεξγαζίεο αληηκεησπίδνληαλ κε ηδηαίηεξε ραξά απφ ηελ εθδφηξηα, ε νπνία ζπρλά 

πξνιφγηδε ηα αληξηθά δεκνζηεχκαηα εθθξάδνληαο ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ ηηκή πνπ 

έλησζε, βιέπνληαο φηη ην εγρείξεκά ηεο έγηλε απνδεθηφ απφ δηαθεθξηκέλνπο ζην ρψξν 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ άιινπ θχινπ. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ε απάληεζή ηεο ζηε 

ζπγραξεηήξηα επηζηνιή ηνπ πξσηνπξεζβχηεξνπ Κσλζηαληίλνπ Καιιίληθνπ: 

 

Άξα γε ζέιεη εξώηεκα αλ ζέισκελ ηα άξζξα ηνπ αηδεζηκσηάηνπ παηξόο Κπξίνπ 

Καιιηλίθνπ, ηνπ άιινπ εθείλνπ Υξπζνζηόκνπ, όζηηο δηά ησλ κειηξξήησλ εθείλσλ 

εζηθσηάησλ θαη ρξηζηηαληθσηάησλ νκηιηώλ ελ ηνηο λανίο ηνπ Πέξαλ πξν ηεο 

αλαρσξήζεσο Απηνύ εηο Μαγρεζηξίαλ πξνζείθιπελ άπεηξνλ πιήζνο πάζεο 

θνηλσληθήο ηάμεσο θαη ηαο κάιινλ πεπσξσκέλαο θαξδίαο; Καη ηη άιιν θαιιίηεξνλ 

ζέινκελ δηα ηελ «Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ»; Με δελ ππεξεθαλεπόκεζα δηα ηνύην, 

σο παξέρνλ εκίλ κεγίζηελ ηηκήλ; Λνηπόλ όρη αλ ζέισκελ ηα άξζξα ηνπ 

αηδαηζηκσηάηνπ παηξόο Κπξίνπ Κ. Καιιηλίθνπ, αιιά θαη επγλσκνλνύκελ Απηώ θαη 

δεκνζία Σσ απνλέκνκελ θαη απζίο ηαο ζεξκνηάηαο εκώλ επραξηζηίαο δηα ηελ 

ηηκήλ ηαύηελ. 
134

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αληξηθά νλφκαηα πνπ 

εληνπίζηεθαλ. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ αλ ε ζπλεξγαζία ζεσξείηαη βέβαηε, 

δειαδή αλ νη ίδηνη απέζηεηιαλ άξζξα ή κειέηεο ηνπο, πηζαλή ή αλ πξφθεηηαη γηα 

πξσηνβνπιία ηεο εθδφηξηαο λα αλαδεκνζηεχζεη ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αλήθε ζε άληξα 

δεκηνπξγφ. 

  

Ονομαηεπώνςμο ςνεπγαζία Πιθανή 

ζςνεπγαζία 

Αναδημοζιεύζειρ 

1. Αιεμαλδξίδεο Ζιίαο +   

2. Βαζηιεηάδεο Αληψληνο +   

3. Νηθφιανο Βαζηιεηάδεο +   

4. Βιάρνο Άγγεινο  +  

5. Βνληδαιίδεο Γεψξγηνο (πνίεκα) +   

6. Βνχιγαξηο Ν.Β. +   

7. Γθηφθαο Ν +   

8. Γξνζίλεο Γεψξγηνο   +  

9. Ησαλλίδεο Π. Γ. +   

10. Σηκνιέσλ Καξδάξαο   + 

11. Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο +   

12. Κνπξίηεο Φηιάξεηνο  +   

13. Μνπηδνπξίδεο Γ. Πξαμ.(πνίεκα)  +  

14. Νηθνιαΐδεο Αδακάληηνο  +  

15. Πεηξίδεο Μ. Πέηξνο (πνίεκα)  +  

                                                           

132 πσο νη Ν. Βαζηιεηάδεο θαη Μ. Μσπζείδεο βι. Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο ζπλεξγαζίαο 

θαη επραξηζηήξηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/3 (1909) 26. 

133 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο «ππό ηνπ ινγηνηάηνπ θαη εληξηθνύο ησλ 

γξακκάησλ ζθαπαλέσο». 

134 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Δλζαξξπληηθαί επηζηνιαί», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/6 (1909) 51. 
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16. Θξαζχβνπινο ηαχξνπ  +  

17. σθξνληάδεο Ν +   

18. Πνιέκεο Ησάλλεο (πνήκαηα)  +  

19. Δηο πγηεηλνιφγνο +   

20. Δξξίθνο Λε Πάξβηα +   

21. Ο ππεξβνιηθφο +   

22. Δηο δεισηήο ησλ παηξίσλ +   

23. Βεξλαξδάθεο Γεκήηξεο  +  

24. Βιαβηαλφο ηκσλίδεο   + 

25.  Βνχιγαξεο Δπγέληνο   + 

26. Εακπέιηνο ππξίδσλ   + 

27. Ενπθξέο Γεψξγηνο   + 

28. Εσηφπνπινο Θξαζ.   + 

29. Μνζράθηο Ηγλάηηνο   + 

30. Οπκβέξηνο Κάξνινο   + 

31. Ραγθαβήο Αιέμαλδξνο    + 

32. Παιακάο Κσζηήο   + 

33. Πάιιεο Αζαλάζηνο   + 

34. απνπληδάθεο Δπζηξάηηνο   + 

35. νχηζνο Παλαγηψηεο   + 

36. Φσηηάδεο Π..   + 

37.  Βηθέιαο Γεκήηξηνο   + 

38. Υξηζηφπνπινο Α.   + 

39. Ναλνχιεο Γεκ.    

ύνολο 14 8 16 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθαηφ επηά (107) νλνκάησλ ζπλεξγαηψλ, πεξίπνπ ην έλα 

ηξίην, δειαδή ηα ηξηάληα νθηψ (38) είλαη αληξηθά. Θεσξψληαο ηελ απνζηνιή ελφο 

κφλν άξζξνπ απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ πξνο ην πεξηνδηθφ σο ζπλεξγαζία, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη άληξεο αξζξνγξάθεζαλ κία θνξά, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πεξίπνπ 

δεθαηέζζεξηο (14) αληξηθέο ζπλεξγαζίεο. Σν εκπφδην πνπ δε καο επηηξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα ησλ αξηζκφ ησλ αλδξψλ ζπλεξγαηψλ είλαη ηα ηέζζεξα (4) 

αληξηθά ςεπδψλπκα ησλ νπνίσλ ην θχιν δε κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα. 

Δπίζεο, αλ ππνινγίζνπκε ηηο νθηψ (8) πηζαλέο ζπλεξγαζίεο,
135

 ν αξηζκφο απμάλεηαη 

                                                           

135 Με ζθνπφ λα εξεπλεζεί, αλ νη πνηεηέο πνπ ήηαλ ελ δσή θαηά ηε δηεηή θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ, 

πξσηνδεκνζίεπζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, έγηλε αλαδήηεζε ησλ 

πνηεκάησλ απηψλ ζε ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δθφζνλ έλα πνίεκα έρεη δεκνζηεπηεί λσξίηεξα 

ζε άιιν έληππν, κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Υ. Μειαλδηλνχ. Γπζηπρψο ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πνηήκαηα αλδξψλ πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ, δελ εληνπίζηεθαλ ζε θάπνην ςεθηαθφ 

απνζεηήξην. 

Γξνζίλεο Γεψξγηνο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχηεθαλ 3 πνηήκαηά ηνπ: «Σν ράξηζκα ηνπ 

ζενχ», εληνπίζηεθε ζην Μπνπθέην η.. Ε΄, Αξ. 311 (1930) 

http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/mpouketo/article/view/116626/108286 ·  «Διπίο» ζην 

Δζηία Σεχρνο 569 (Έηνο ΗΑ), (1886) 

http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/72402/64751 ·«Διεεκνζχλε» ζην Δζηία, η. 

Η΄Γ, Αξ. θχι. 332 (1882) http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/76643/68991, 

αλαθηήζεηο 15.6.2016. Άξα ηα δπν είραλ δεκνζηεπηεί λσξίηεξα ζε άιια έληππα. 

Πνιέκεο Ησάλλεο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχηεθαλ 2 πνηήκαηά ηνπ:  «Ζ θακπάλα» ζην 

Ζκεξνιόγηνλ θόθνπ η. Η΄Θ, Αξ. 1 (1904) 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/72427/71303 · «Ζ ιχπε 

ηεο» ζην Ζκεξνιόγην θόθνπ η. Η΄, No 0 (1895); ζει. 72-73 

�..%20ƴ,%20��.%20311%20(1930)
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/mpouketo/article/view/116626/108286
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/issue/view/7551
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/72402/64751
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/76643/68991
http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/72427/71303
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θαη θηάλεη ηηο είθνζη κία (21) αληξηθέο ζπλεξγαζίεο. Αλαιπηηθφηεξα, σο «πηζαλέο 

ζπλεξγαζίεο» ζεσξήζεθαλ νη δεκνζηεχζεηο έξγσλ πνηεηψλ. Πξφθεηηαη γηα πνηεηέο 

πνπ ήηαλ πνιχ γλσζηνί ζηελ επνρή έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Γεψξγηνο Γξνζίλεο θαη ν Ησάλλεο Πνιέκεο (Νέα Αζελατθή ρνιή), γηα ηνπο νπνίνπο 

ε εθδφηξηα δελ έρεη πξνινγίζεη ηελ έλαξμε θάπνηαο ζπλεξγαζίαο, νχηε δεκνζηεχεη 

θάπνην επραξηζηήξην ζεκείσκα, φπσο ζπλήζηδε γηα μερσξηζηνχο άλδξεο (ιφγηνπο, 

ηαηξνχο) φπσο ηνλ Ζιία Αιεμαλδξίδε. Δπεηδή ηελ πεξίνδν θπθινθνξίαο ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ νχηε λνκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ππήξρε νχηε 

ρξεηαδφηαλ πξνζσπηθή ζπλαίλεζε ησλ ζπγγξαθέσλ, δε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

κε βεβαηφηεηα ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο πνηεηέο απηνχο, παξφιν πνπ ήηαλ ελ δσή φηαλ 

εθδηδφηαλ ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ. Σν πηζαλφηεξν είλαη νη δεκνζηεχζεηο πνηεκάησλ 

αληξψλ λα ήηαλ πξσηνβνπιία ηεο εθδφηξηαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ αλδξψλ ζπλεξγαηψλ 

πην ηαθηηθφο ήηαλ ν πξσηνπξεζβχηεξνο Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ππνγξάθνπλ κφλν έλα ή δχν άξζξα. Μάιηζηα ν 

πξσηνπξεζβχηεξνο θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ εθδφηξηα ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

πξψηνπ άξζξνπ ζην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ. Δπίζεο, ζηνλ θχθιν ησλ βαζηθψλ 

ζπλεξγαηψλ θαηαηάζζεηαη ν Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο, ιφγηνο, ηζηνξηθφο θαη άλζξσπνο 

ησλ γξακκάησλ.  

Γηα λα έρνπκε ην ζχλνιν ησλ ηξηάληα νθηψ (38) αλδξηθψλ νλνκάησλ, 

ππνιείπνληαη (14+8+16=38) δεθαέμη (16) αθφκα αλδξηθά νλνκαηεπψλπκα. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε έρνπκε αλαδεκνζηεχζεηο έξγσλ αλδξψλ δεκηνπξγψλ, κε πξσηνβνπιία 

ηεο εθδφηξηαο. Ήηαλ πξνζθηιήο ηαθηηθή λα αλαδεκνζηεχεη έξγα ινγίσλ πνπ δελ ήηαλ 

ελ δσή, φπσο ηνπ ηζηνξηθνχ ππξίδσλα Εακπειίνπ θαη ηνπ ζενιφγνπ θαζεγεηή 

Ηγλάηηνπ Μνζράθε, εθφζνλ έθξηλε φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο ήηαλ σθέιηκν γηα ηηο 

αλαγλψζηξηεο. Δπίζεο, δεκνζίεπε πνηήκαηα ηνπ Γεκήηξε Βηθέια, ηνπ Γεκήηξε 

                                                                                                                                                                      

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/71212/70088. 

Αλαθηήζεηο 9.5.2016. Καη ηα δπν είραλ δεκνζηεπηεί λσξίηεξα ζε άιια έληππα. 

ηκσλίδεο Βιαβηαλφο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ εληνπίζηεθε 1 δεκνζίεπκά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ην 

πνίεκα «Ζ Πελειφπε» Α/2 (1909) ζ. 18, ην νπνίν δε βξέζεθε ζε θακία ςεθηαθή βηβιηνζήθε. 

Δπίζεο, ζηελ εθδφηξηα απνδίδεηαη  ε πξαγκαηεία «Φηινζνθία ησλ Ολείξσλ», ε νπνία, φπσο 

δειψλεηαη, είλαη «Πεξηζπιινγή εθ ηνπ βηβιίνπ ηνπ .Γ. Βιαβηαλνχ  «λεηξα θαη ηειεπάζεηα». 

Δπεηδή ν θ. ηκσλίδεο Βιαβηαλφο εμέδηδε ηα έξγα ηνπ ζηελ Αζήλα, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

ππάξρεη πξνζσπηθή γλσξηκία. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαηαηάζζεηαη ζηηο αλαδεκνζηεχζεηο. 

 Άγγεινο Βιάρνο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ εληνπίζηεθε ην πνίεκα «Ο Πφλνο» Β/5 (1910) ζ. 77, 

ην νπνίν δελ εληνπίζηεθε ζε θακία ςεθηαθή βηβιηνζήθε. Λακβάλνληαο ππφςε ην πινχζην έξγν ηνπ 

θαη ηηο ζπρλέο επραξηζηίεο ηεο εθδφηξηαο, πηζηεχνπκε φηη πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε, δηφηη αλ ην 

είρε απνζηείιεη ν ίδηνο ζα έπξεπε λα ππάξρεη επραξηζηία. 

Μνπηδνπξίδεο Πξαμηηέιεο: ην πεξηνδηθφ έρεη δεκνζηεπηεί έλα πνίεκά ηνπ κε ηίηιν «Γελ έπξεπε» Α/2 

(1909) ζ. 20, ην νπνίν δελ εληνπίζηεθε ζε ςεθηαθφ απνζεηήξην. 

Νηθνιαΐδεο Αδακάληηνο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ εληνπίζηεθε ην πνίεκά «Ο πφζνο» Α/8+9 

(1910) ζ. 69. ην απνζεηήξην Κνζκφπνιηο εληνπίζηεθαλ πνιιά πνηήκαηα κε παξφκνην ηίηιν ή θαη 

ίδην, αιιά φρη ην πνίεκα ηνπ Νηθνιαΐδε. 

http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/index/search/results. Αλάθηεζε ζηηο 9.5.2016. 

Πεηξίδεο Πέηξνο: ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ εληνπίζηεθε ην πνίεκά ηνπ «Όκλνο ηεο απγήο» Α/1 

(1909) ζ. 5, ην νπνίν δελ εληνπίζηεθε ζε ςεθηαθφ απνζεηήξην 

Θξαζχβνπινο ηαχξνπ: ην πεξηνδηθφ εληνπίζηεθε ην πνίεκα «πλλεθηά» Α/10 (1909) ζ.85, ην νπνίν 

δελ εληνπίζηεθε ζε ςεθηαθφ απνζεηήξην. 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/hmerologio_skokou/article/view/71212/70088
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/index/search/results
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Βεξλαξδάθε θαη άιισλ πνπ είραλ απνβηψζεη. Σέινο, ζπρλά αλαδεκνζίεπε άξζξα απφ 

άιια ζχγρξνλα πεξηνδηθά, φπσο απφ ηελ Κεπνπξηθή Δπηζεώξεζε.
136

 

Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμέθξαδε ηηο επραξηζηίεο ηεο 

ζηνπο επηθαλείο άλδξεο ζπλεξγάηεο, πνπ ιφγσ ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο επξχηεξεο 

κφξθσζήο ηνπο, πινχηηδαλ ηα ηεχρε κε «Γηδαζθαιίαο σθέιηκνπο» «πξαγκαηείαο, σλ 

ην πεξηερόκελνλ ζα είλε ζύκθσλνλ κε ην πξννξηζκό ηεο γπλαίθαο». Οη 

αλαδεκνζηεχζεηο, επεηδή πξφθεηηαη γηα έξγα επηζηεκφλσλ, ηαηξψλ, ζενιφγσλ έρνπλ 

βαξχλνπζα ζεκαζία. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαηξνχ θαη ινγνγξάθνπ Νηθφιανπ 

Βαζηιεηάδε, νη αλαγλψζηεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηηο νδεγίεο θξνληίδαο, δηφηη 

δηαθνξεηηθά «εηο πνίνλ θξεκλόλ νδεγνύκελ ηελ ηξπθεξάλ λεόηεηα, αθ’ ελόο κελ δηα ηεο 

αθξνληηζηάο πεξί ηεο πγηεηλήο θαηαζηάζεσο απηήο, αθ’ εηέξνπ δε δηά ηεο ππεξβνιηθήο 

θαη αζηόρνπ εξγαζίαο». Γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε αηηία γηα ηελ νπνία νη γπλαηθείεο 

αλαδεκνζηεχζεηο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο
137

 απφ ηηο αληξηθέο: νη δεχηεξεο θέξνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο επηζηήκεο. 

Γπζηπρψο, απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ δε δηαζέηνπκε επαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ ζπλεξγαηψλ. Δθηφο απφ ηελ ππνγξαθή, κφλν 

ιίγνη απφ απηνχο ζεκείσλαλ ζην ηέινο ηνπ δεκνζηεχκαηνο ηνλ ηφπν απ‟ φπνπ γηλφηαλ 

ε απνζηνιή. Απφ απηά ηα ζηνηρεία δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζπλεξγάηξηεο/ηεο 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο ππφινηπεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη απφ ηελ Διιάδα. Μειεηψληαο ηα βηνγξαθηθά ζηνηρείσλ θάπνησλ 

ζπλεξγαηψλ, φπσο απηά παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία, πιεξνθνξνχκαζηε ηνλ ηφπν 

ζπγγξαθήο ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθεθξηκέλα γηα ηελ επνρή 

ηνπο πξφζσπα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο σηεξίαο Αιηκπέξηε, ε νπνία ηφηε δηέκελε 

ζηελ Αζήλα.
138

 Απφ ην εμσηεξηθφ, ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μanchester αξζξνγξαθνχζε 

ν πξσηνπξεζβχηεξνο ηεο νξζφδνμεο θνηλφηεηαο Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο. Δπίζεο, 

ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ ηε Ρνπκαλία έλα δεκνζίεπκα πνπ 

ππνγξάθεηαη κε ςεπδψλπκν, εθφζνλ πξάγκαηη πίζσ απφ απηφ βξίζθεηαη ε βαζίιηζζα 

ηεο Ρνπκαλίαο Διηζζάβεη.
139
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άλδξεο ησλ νπνίσλ έξγν αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ, βι. 

παξάξηεκα. 
137

 απθψ Λενληηάο, Αηκηιία Κηελά - Λενληηάο, Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, Αγιαΐα Πξεβεδηψηνπ, 

Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ, σηεξία Αιηκπέξηε. 
138

 Βι. παξάξηεκα. 
139

 Πξφθεηηαη έλα δεκνζίεπκα ζρεηηθφ κε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα: Κάξκελ χιβα, 

«Ο πξννξηζκφο ηεο γπλαίθαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/8+9 (1910) 68-69. Σν Carmen Sylva είλαη 

ην ζπγγξαθηθφ ςεπδψλπκν ηεο βαζίιηζζαο ηεο Ρνπκαλίαο Διηζζάβεη (1843-1916) γεξκαλίδαο ζηελ 

θαηαγσγή. Ζ Διηζζάβεη ήηαλ θαιή πνηήηξηα θαη πεδνγξάθνο θαη φρη βέβαηα σο εθ ηνπ ηίηινπ ηεο, 

βι. Κψζηαο Μίζζηνο, Πνηθίια θηινινγηθά ηεο Μπηηιήλεο. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο ιεζβηαθήο 

γξακκαηείαο, φ.π., ζ. 90. Απφ ηελ έξεπλα ζην πεξηνδηθφ δπζηπρψο δελ εληνπίζηεθε θάπνην άιιν 

ζηνηρείν (π.ρ. θαηάινγνο ηα κέξε απνζηνιήο ησλ άξζξσλ) πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη πίζσ απφ ην 

ςεπδψλπκν βξίζθεηαη ε βαζίιηζζα. Δπίζεο, απφ ηε βηνγξαθία ηεο εθδφηξηαο δελ ππάξρεη θακία 

έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηθηχνπ γλσξηκηψλ σο ην Βνπθνπξέζηη θαη ηε Ρνπκαλία. Ο βαζηθφο 

ιφγνο πνπ απνηξέπεη ηελ ηαχηηζε ηνπ ςεπδσλχκνπ ζηελ Δθεκεξία ησλ Κπξηώλ κε ηε βαζίιηζζα 

Διηζζάβεη, είλαη ην φηη ην έξγν ηεο βαζίιηζζαο ήηαλ γξακκέλν ζηε γεξκαληθή θαη ηελ αγγιηθή 

γιψζζα ελψ έθαλε κεηαθξάζεηο απφ ηελ γαιιηθή ζηε γεξκαληθή θαη απφ ηε γεξκαληθή ζηελ 

αγγιηθή. Άξα είλαη κάιινλ αδχλαην λα αξζξνγξάθεζε έζησ θαη κηα θνξά ζε ειιελφγισζζν 

έληππν. Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα βξέζεθαλ δεκνζηεχκαηα ηεο βαζίιηζζαο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φια ηνπο είραλ γξακκέλα ην ςεπδψλπκφ ηεο κε έληνλα γξάκκαηα  ηφληδαλ 

φηη ην δεκνζίεπκα αλήθεη ζηε βαζίιηζζα. Γηα παξάδεηγκα ν ηίηινο «θέςεηο θαη γλψζεηο ηεο 
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Δθηφο απφ ηηο ζπλεξγάηξηεο/ηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε 

ζεκαηνινγία αιιά θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ δηαδξακαηίδεη θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαγλσζηξηψλ/ηψλ ζπλαληά δπζθνιίεο. Απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ, ζηα ζεκεηψκαηα 

εηζαγσγήο ζε θάζε έηνο θπθινθνξίαο, ζηε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο – πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο εθδφηξηαο κε ηηο αλαγλψζηξηεο – δε κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ αληηηχπσλ, νχηε λα ηνπνζεηεζνχκε κε αζθάιεηα 

γηα απμνκεηψζεηο ή ζηαζεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεπρψλ πνπ δηαλέκνληαλ αλά 

δεθαπελζήκεξν. κσο, αθφκα θη αλ ήηαλ γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ αληηηχπσλ, δε ζα 

κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί κε αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ αλαγλσζηξηψλ/ηψλ, θαζψο 

απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιιαπιάζηνο.  

Ο ηχπνο εθείλε ηελ επνρή είρε ην κνλνπψιην ηεο εηδεζενγξαθίαο. Καηά ηνλ 

Γεκήηξε Μάξγαξε, ην πεξηνδηθφ είρε ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πην επίθαηξν απφ ην 

βηβιίν αιιά θαη λα είλαη ιηγφηεξν πξφζθαηξν θαη πην βηψζηκν απφ ηελ εθεκεξίδα. Ζ 

πεξηνδηθή θπθινθνξία ηνπ επηηξέπεη λα ζπλνςίδεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, ηνπ 

δεκφζηνπ βίνπ θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο.
140

 Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, σο πεγή 

εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ, εκπεξηέρνληαο είηε δηάθνξα επίθαηξα ή θνηλσληθά 

γεγνλφηα είηε πξαγκαηείεο θαη κειέηεο γηα ζέκαηα πγείαο, ηζηνξία, ζενινγίαο θ.ά., 

πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, πηζαλφλ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θηιηθνχ θχθινπ. Απηέο νη δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εγγξάκκαησλ γπλαηθψλ, θαζηζηνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγλσζηψλ πνιιαπιάζην 

ησλ αληηηχπσλ πνπ απνζηέιινληαλ θάζε δεθαπελζήκεξν. Δπηπξνζζέησο, επεηδή 

ζπλαληήζακε αληξηθέο ζπγραξεηήξηεο επηζηνιέο
141

 δηαπηζηψλεηαη φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ην πεξηνδηθφ γηλφηαλ αλάγλσζκα, φρη κφλν γηα ηηο κεηέξεο θαη ηηο 

ζπγαηέξεο ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο άξξελεο ηεο νηθνγέλεηαο. ια ηα παξαπάλσ 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαγλσζηξηψλ/ηψλ. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, ζηνπο δχν ηφκνπο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ, δελ ππάξρεη δεκνζίεπζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπλδξνκεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε γηα απηνχο είλαη ιηγνζηέο θαη βξίζθνληαη ζθνξπηζκέλεο 

ζε ζρεδφλ φια ηα ηεχρε. Απφ ηε κειέηε ηεο Αιιεινγξαθίαο πιεξνθνξνχκαζηε φηη θαη 

ζηα δχν έηε θπθινθνξίαο, ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηηο ζπλδξνκήηξηεο/ηέο θαηαγφηαλ 

απφ ηε Λέζβν, θπξίσο απφ ηε Μπηηιήλε θαη ην Πισκάξη, γεγνλφο πνπ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, επεηδή ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, φρη κφλν θαηαγφηαλ απφ ηε Λέζβν θαη 

δηαηεξνχζε ζηελνχο ζπγγεληθνχο δεζκνχο, αιιά είρε δηδάμεη θαη εθεί δεκηνπξγψληαο 

κέζσ ηνπ επαγγέικαηνο έλα επξχηεξν θχθιν γλσξηκηψλ. Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή 

                                                                                                                                                                      

βαζηιίζζεο Κάξκελ χιβα» ζην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ Μπνπθέην, Θ/425 (1932) 

http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/mpouketo/article/view/128001/119599 . Δπνκέλσο, ην άξζξν 

πνπ εληνπίζηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ απνδίδεηαη ζε Διιελίδα πνπ ήζειε λα απνθξχςεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο. Δθφζνλ είρε γλσζηνπνηεζεί φηη ην ςεπδψλπκν Κάξκελ χιβα αλήθε ζηελ 

βαζίιηζζα ηεο Ρνπκαλίαο, πηζαλφλ ε αξζξνγξάθνο λα ην ρξεζηκνπνηεί ζαλ ζχκβνιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο πνπ ζα πξνζδψζεη θχξνο ζε φζα ππνζηεξίδνληαη ζην άξζξν. 

140 Γ. Μάξγαξεο, Σα παιηά πεξηνδηθά.., φ.π., ζ. 5. 

141 Υ. Μειαλδηλνχ, «Δλζαξξπληηθαί επηζηνιαί», ό.π., ζ. 51. 

http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/mpouketo/article/view/128001/119599
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ηεο δξάζε ζηνλ Πφλην θαη πηζαλφλ ζην ζξαθηθφ ρψξν
142

 δηθαηνινγεί ηελ ππνζηήξημε 

πνπ είρε ην πεξηνδηθφ απφ ηα πξψηα θηφιαο ηεχρε απφ ηηο αξάληα Δθθιεζηέο, ηελ 

Αλδξηαλνχπνιε, ηελ Σξαπεδνχληα, ηε Νηθνκήδεηα, ηε ηλψπε. 

 Πέξα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηηχπσλ, ε κειέηε 

επηθεληξψζεθε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ή δηαθνξεηηθά ζηε 

θπζηνγλσκία ηεο κέζεο αλαγλψζηξηαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε καο βνήζεζαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία . 

 Αξρηθά ε χπαξμε εληφο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ δχν ζπιιφγσλ Κπξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ν χλδεζκνο Κπξηψλ θαη Γεζπνηλίδσλ θνπνχ Θξάθεο, ππνζηήξημε 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο ηεο. Ζ εθδφηξηα 

ήδε απφ ην πξψην ηεχρνο επραξηζηεί ζεξκά γηα ηελ «επγελή θξνληίδα», πνπ έδεημε ν 

ζχλδεζκνο σο πξνο ηελ απνζηνιή ηεο αγγειίαο γηα ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζηνλ 

θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ.
143

 Με ηελ εηζαγσγή ζην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο, ε ζπλέπεηα 

θαη ε πξνζπκία ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πεξηνδηθνχ απνδεηθλχεηαη θαη 

κε ηελ πξνπιεξσκή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο.
144

 Δπίζεο, «έζπεπζαλ λα ππνζηεξίμσζη 

ην έξγνλ ηα εξίηηκα κέιε ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο ησλ Κπξηώλ Ραηδεζηνύ», 

γεγνλφο πνπ ζπγθίλεζε ηελ εθδφηξηα.
145

 

 ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε εληνπηζκνχ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλαγλψζηξηεο 

βνήζεζε ε ζηήιε απαληήζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο 

ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηε ε εθδφηξηα ή ε 

Κπξία Ο., ηαθηηθή ζπλεξγάηξηα ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ 

θάπνηεο θνξέο βνεζάεη ζεκαληηθά: «Σί επηζπκείηαη λ’ απνθηήζεηε, εάλ είζζε ύπαδξνο 

θπξία, ηη, εάλ είζζε δεζπνηλίο, ηί, εάλ είζζε δηδαζθάιηζζα θαη ηειεπηαίνλ ηη, εάλ είζζε 

καζήηξηα;». Ζ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλα ζην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο θαη φρη ηεο 

εξγαδφκελεο ζηε βηνκεραλία ή ηεο αγξφηηζζαο - ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

απαζρνινχληαλ ηφηε νη γπλαίθεο - , είλαη ελδεηθηηθή ηεο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ησλ 

αλαγλσζηξηψλ. Δπίζεο, ε γιψζζα ζχληαμεο ησλ απαληήζεσλ πνπ ζηέιλνληαη, ε 

θαζαξεχνπζα, απνηειεί έλδεημε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Παξφηη 

δε κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ην ελδερφκελν λα ήηαλ ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο, γηαηί δελ έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο αγγειίεο πνπ δεκνζηεχνληαλ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο, ε ζσζηή ρξήζε ηεο παξαπέκπεη ζε γπλαίθεο ηεο 

κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο, νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη κφξθσζε πέξαλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο. 

Δπφκελε έλδεημε είλαη φηη ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ πξνινγίδνληαο ηελ 

αλαδεκνζίεπζε ηεο βηνγξαθίαο ηεο απθνχο Λενληηάδνο αλαθέξεη φηη ε ίδηα θαη 
                                                           

142 Κνχια Ξεξαδάθε, Παξζελαγσγεία θαη δαζθάιεο ππόδνπινπ ειιεληζκνύ: Από ηα αξρεία ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, η. 2, Αζήλα 1973, ζ. 151. 

143 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Μηθξά Αιιεινγξαθία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 12. 

144 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Αιιεινγξαθία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/1 (1910) 15. 

145 Γπζηπρψο ζε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπιιφγσλ δε γλσξίδνπκε πφζα ήηαλ ηα αληίηππα πνπ 

απνζηέιινληαλ γηα θάζε ηεχρνο, γηα λα ππνινγίδακε θαηά πξνζέγγηζε αλ ε αλαγλσζηκφηεηα ήηαλ 

πξάγκαηη επξεία εληφο ησλ κειψλ θάζε ζπιιφγνπ, ή αλ ππεξηνλίδεηαη ε εγγξαθή ηνπο, εθ κέξνπο 

ηεο εθδφηξηαο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη λέεο ζπλδξνκήηξηεο/ηέο. Υαξαθηεξηζηηθά ε εθδφηξηα 

επραξηζηεί ζεξκά ηα κέιε ηεο Φηιφπησρνπ Αδειθφηεηαο Ραηδεζηνχ θαη εχρεηαη «όπσο θαη άιινη 

κηκεζώζη ην επγελέο παξάδεηγκα απηώλ» γηα λα πξναρζεί πεξηζζφηεξν ην εθδνηηθφ ηεο εγρείξεκα, 

βι. Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο θαη επραξηζηήξηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/8+9 (1910) 66. 
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πνιιέο απφ ηηο αλαγλψζηξηεο είραλ ηελ ηηκή λα είλαη καζήηξηεο ηεο κεγάιεο 

παηδαγσγνχ.
146

 Δπεηδή νη ζπλδξνκήηξηεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο είλαη ιηγνζηέο 

ζε αληίζεζε κε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζεσξνχκε φηη ελλνεί φζεο ήηαλ καζήηξηεο 

ζηελ Παιιάδα, έλα παξζελαγσγείν πνπ δηεχζπλε ε Λενληηάο, ην νπνίν είρε ζαθή 

ηαμηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη απεπζπλφηαλ ζηε κέζε θαη ηελ αλψηεξε θνηλσληθή 

ηάμε.
147

 πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη κέξνο απφ ηηο αλαγλψζηξηεο έρνπλ κέζε ή 

αλψηεξε θνηλσληθή πξνέιεπζε. 

Δπηπξφζζεηα, ην πεξηερφκελν ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεκάησλ, φπσο ε πξνβνιή 

ηεο θηιαλαγλσζίαο
148

 αιιά θαη ε ζχζηαζε ζπκκεηνρήο ζε πνιπήκεξε εθδξνκή ζηα 

Ηεξνζφιπκα,
149

 απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ θαηά θαλφλα δελ εκπίπηνπλ ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ γπλαηθψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, είηε ιφγσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ηνπο θεθαιαίνπ είηε ιφγσ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, θαη ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

αλαγλσζηξηψλ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία χιινγνη Κπξηψλ, γιψζζα αλαγλσζηξηψλ, 

παξζελαγσγείν «Ζ Παιιάο», επξχηεξα νη επηινγέο ζηε ζεκαηνγξαθία θαη 

εηθνλνγξάθεζε κε έληνλε ηελ πξνβνιή ηεο θηιαλζξσπίαο, ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηα παξζελαγσγεία, δειαδή ησλ ηδαληθψλ ηνπ κεζαίνπ θαη 

αλψηεξνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, φια απηά καο επηηξέπνπλ λα 

πξνζεγγίζνπκε ζε θάπνην βαζκφ ηε θπζηνγλσκία ηεο κέζεο αλαγλψζηξηαο, αιιά 

πεξηζζφηεξν λα αληηιεθζνχκε πψο ε Μειαλδηλνχ θηινδνμνχζε λα δηακνξθψζεη ην 

πξνθίι ησλ αλαγλσζηξηψλ ηεο. χκθσλα κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο εθδφηξηαο, θάζε 

αλαγλψζηξηα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ βαζηά πίζηε γηα ηελ νξζνδνμία, λα κελ 

εξγάδεηαη, αιιά λα απαζρνιείηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ, ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη λα αθνζηψλεηαη ζην ζχδπγφ ηεο. Αλ είλαη εξγαδφκελε, αζθεί ην 

επάγγεικα ηεο δαζθάιαο. Δθηηκά ηα νθέιε ηεο θηιαλαγλσζίαο, γη‟ απηφ αθηεξψλεη 

ρξφλν ζε σθέιηκα αλαγλψζκαηα. Δίλαη ερζξφο ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο 

επηδεημηνκαλίαο. Οη δξάζεηο ηεο εθηφο ηεο νηθίαο έρνπλ θηιαλζξσπηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πεξηνδηθνχ θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

αλαθνξά ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ. Καζψο ην γισζζηθφ 

ήηαλ έλα βαζηά πνιηηηθφ δήηεκα κε ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο, ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε πηζαλέο επηδηψμεηο ηεο εθδφηξηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία, 

εηδηθφηεξα ζην δεκφζην ρψξν.  

                                                           

146 σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο, πξνινγηθφ ζεκείσκα», 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 (1911) 324. 

147 Κ. Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, φ.π., ζ. 119. 

148 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ζ αλάγλσζηο θαη ηα θαιά βηβιία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 4-5· 

Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Δθδφζεηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/21 (1910) 178· Υαξίθιεηα 

Μειαλδηλνχ, «Ζ γπλή», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/23 (1911) 368. 

149 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Δθδξνκή απφ Κσλζηαληηλνππφιεσο εηο Ηεξνζφιπκα», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Α/12 (1910) 101. 
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πκθσλά κε ηνλ Γηάλλε Παπαθψζηα, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ε 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ππήξμε κηα θνηλσλία κε πςειφ 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ράξε ζηε βαζκηαία αχμεζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, ηνπο 

κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο αιιά θαη ηελ εκπνξηθή θπξηαξρία.. Δπνκέλσο, ζα πεξίκελε 

θαλείο θαη αμηφινγε αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ. Αληίζεηα, παξαηεξήζεθε έιιεηςε 

πξνφδνπ θαη εμέιημεο ζηε ινγνηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ 

επηθξαηνχζα λννηξνπία, πνπ εθπνξεπφηαλ απφ ην Παηξηαξρείν ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ αξραία ειιεληθή 

γισζζηθή παξάδνζε.
150

 Σν κφλν έληππν πνπ «ζήκαλε ην μύπλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνύ 

ζηελ Πόιε» ήηαλ ε Φηινινγηθή Ζρώ (1893 – 1898), ε νπνία απνηεινχζε ηαπηνρξφλσο 

θαη βήκα γηα ηνπο Αζελαίνπο ινγνηέρλεο, κπνιηάδνληαο ην πνιίηηθν πλεχκα κε ηε 

ινγνηερληθή πξσηνπνξία ηεο Αζήλα.
151

 Μεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1897, ζηακαηά ε 

επηθνηλσλία Αζήλαο – Πφιεο. Ζ ινγνθξηζία ζηνλ ηχπν επηβάιιεηαη απζηεξά, 

νδεγψληαο ζηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ηεο Δζηίαο ζηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία. Μέζα ζε απηφ ην θαζεζηψο, ην 1905 εκθαλίδεηαη ζε άθξα 

κπζηηθφηεηα ην Αδειθάην ηνπ Φψηε Φσηηάδε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θχθιν 

δηαλννχκελσλ, ν νπνίνο έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

δεκνηηθηζκνχ. Ζ χπαξμε ηνπ Αδειθάηνπ επηζεκνπνηήζεθε ζηα 1908, αθφηνπ 

κεζνιάβεζε ε επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ, ε νπνία έζησ θαη πξνζσξηλά 

θηιειεπζεξνπνίεζε ην ζνπιηαληθφ θαζεζηψο.
152

 

Δπνκέλσο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, ν 

ζρνιαζηηθηζκφο ήδε είρε δερηεί ξσγκέο, είρε ζπληειεζηεί πλεπκαηηθή δχκσζε θαη ε 

ινγνηερλία είρε απνθηήζεη ην δηθφ ηεο έζησ θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν. ε απηφ ην 

πλεχκα, κπνξεί λα εληαρζεί ε κε δεκνζίεπζε θάπνηαο επηζήκαλζεο γηα ην ζέκα ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα φια ηα δεκνζηεχκαηα, 

ηα νπνία ζηέιλνπλ νη ζπλεξγάηξηεο θαη θάπνηεο απφ ηηο αλαγλψζηξηεο. Απφ ηε κειέηε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ γλσξίδνπκε φηη ηα πνηήκαηα έρνπλ ζπληαρζεί ζηε 

δεκνηηθή. ζνλ αθνξά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ άξζξσλ θαη ησλ πξαγκαηεηψλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ ε γιψζζα ζχληαμεο είλαη ε θαζαξεχνπζα. Δπίζεο, νη λνπβέιεο, ηα 

δηεγήκαηα θαη ηα ζεαηξηθά θείκελα απφ κεηάθξαζε ή απφ πξσηφηππν είλαη γξακκέλα 

ζηελ θαζαξεχνπζα. Δμαίξεζε απνηειεί ε αλαδεκνζίεπζε ελφο δηεγήκαηνο ζηε 

δεκνηηθή ηεο Αιεμάλδξαο Παπαδνπνχινπ (1867-1906), ζπληάθηξηαο ζηε Φηινινγηθή 

Ζρώ θαηά ηε δηεηία 1896-1897. πλνιηθά, ν ρψξνο πνπ δίλεηαη ζηε δεκνηηθή γιψζζα 

είλαη κηθξφο, παξφια απηά είλαη ζεκαληηθφο θαη ζα κπνξνχζε λα παξαπέκςεη ζε κηα 

ζηάζε νπδεηεξφηεηαο απφ κέξνπο ηεο εθδφηξηαο ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε πνπ γίλεηαη ηζρπξφηεξε, αλ αλαινγηζηνχκε φηη δε 

δεκνζηεχεηαη θαλέλα άξζξν γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηε 

ινγνηερλία πνπ θαηαιακβάλεη κεγάιν ηκήκα ηεο χιεο φζν θαη ζε ζρέζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ. ηε Βνζπνξίδα αληίζεηα, ην γισζζηθφ ήηαλ έλα απφ ηα 

δεηήκαηα πνπ βξήθε ζέζε ζηηο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ ίδηα ε εθδφηξηά ηεο 

                                                           

150 Γ. Παπαθψζηαο, H δσή θαη ην έξγν.., φ.π., ζ. 35-36. 

151 ην ίδην, ζ.45. 
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αξζξνγξαθεί ην 1902 ζρεηηθά κε ηελ εζηθή θπζηνγλσκία ηνπ καιιηαξηζκνχ.
153

 ηνλ 

αληίπνδα, ε Μειαλδηλνχ δε ζηξαηεχεηαη ππέξ κηαο απφ ηηο αληηηηζέκελεο ηάζεηο ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Γείρλεη λα αζπάδεηαη ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο γηα ηε 

ινγνηερλία, θαζψο αλαγλσξίδεη ην «δπζαλαπιήξσην θελόλ εηο ηελ λεσηέξαλ ειιεληθήλ 

δηεγεκαηνγξαθίαλ»
154

 πνπ αθήλεη ν ζάλαηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, ηνπ 

δηεγεκαηνγξάθνπ πνπ μερψξηζε γηα ηελ πξνζσπηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε: 

δηαιφγνπο ζηε δεκνηηθή, πεξηγξαθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο ζε 

ακηγή θαζαξεχνπζα, αιιά θαη αθήγεζε κε έλα θξάκα θαζαξεχνπζαο θαη 

δεκνηηθήο.
155

 Γηαηεξψληαο θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα ιφγσ ηνπ κε εληνπηζκνχ ξεηήο 

δήισζεο γηα ην ζέκα ηεο γιψζζαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε δήισζή ηεο γηα 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ελφο ινγνηέρλε, ν νπνίνο απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηηο δπν 

αθξαίεο ζέζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, απνηειεί έλδεημε ηεο δηθήο 

ηεο νπδέηεξεο ζηάζεο. 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εθδνηηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ηε ζεκαηνγξαθία, ην γεσγξαθηθφ εχξνο δηαλνκήο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο, ζα 

επηδησρζεί κηα ζπλνιηθή θαηαλφεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηεο έθδνζεο ελφο γπλαηθείνπ εληχπνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνρξνληθή 

ζπγθπξία. θνπφο είλαη λα αλαδεηρζεί ην ηδενινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ψζηε λα 

πξνζεγγηζηνχλ νη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

153 Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο Βνζπνξίδνο απφ ηηο Διέλε Μπελέθε θαη Αξγπξψ Αγγεινπνχινπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Η.Α . 

http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=71&pageid=96&pageCode=04.03.03&tablepageID=18&p

ageNo=3&direction=asc&orderby=&langid=1&letter= . Αλάθηεζε ζηηο 21.9.2015 

154 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/14 (1911), ζ. 

213. Σν δεκνζίεπκα γηα ηνλ Παπαδηακάληε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ, βι. 

παξάξηεκα, πίλαθαο 6. 
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Διέλε Πνιίηνπ-Μαξκαξηλνχ, «Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο», Ζ παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο. Από 

ηηο αξρέο σο ηνλ Πξώην Παγθόζκην πόιεκν, η. Σ΄, Αζήλα, νθφιεο, 1997, ζ. 135-136.  

http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=71&pageid=96&pageCode=04.03.03&tablepageID=18&pageNo=3&direction=asc&orderby=&langid=1&letter
http://www.elia.org.gr/entry.fds?entryID=71&pageid=96&pageCode=04.03.03&tablepageID=18&pageNo=3&direction=asc&orderby=&langid=1&letter
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3.H «γςναικεία θςζιογνωμία» ηηρ Εφημερίδος των Κσριών 

  

3. 1 Η οικιακόηηηα ωρ γςναικείορ κοινωνικόρ πποοπιζμόρ  

 

3. 1. 1 Σα γςναικεία θέμαηα 

Απφ ηελ απνδειηίσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ θαηά ηα δχν έηε θπθινθνξίαο, δηαζέηνπκε ζπλνιηθή 

αληίιεςε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ.
156

 χκθσλα κε ηνλ Υαξάιακπν Καξάνγινπ, ην 

«είδνο» ελφο πεξηνδηθνχ ππνδειψλεηαη ζπλήζσο ζηνλ ηίηιν ηνπ θαη νξίδεηαη ζηνλ 

ππφηηηιφ ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν ηίηινο θαη ν ππφηηηινο δείρλνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

εθδφηε θαη φρη θαη' αλάγθε ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πεξηνδηθνχ, ν νπνίνο 

πξνθχπηεη ελ ηέιεη απφ ηελ χιε ηνπ.
157

 

Απφ ηελ θαηαλνκή ηεο χιεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, θάλεθε φηη 

ππεξηεξνχλ ηα δεκνζηεχκαηα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ γπλαηθείσλ 

ζέκαησλ, κε πνζνζηφ 17,19% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαγξαθψλ: νηθηαθή νηθνλνκία, 

γπλαηθείεο βηνγξαθίεο, ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην βίν, 

δεηήκαηα εζηθήο, κφδα. ηε δεχηεξε ζέζε πνζνηηθά κε 16,50% βξίζθνληαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζέκαηα. Χζηφζν, ε πνιχ κηθξή έθηαζή ηνπο θαη νη επαλαιήςεηο 

κεηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηε ινγνηερλία πνπ αθνινπζεί κε 

15,99% θαη έρεη απμεηηθή ηάζε κε ηελ πάξνδν ησλ κελψλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθή ζέζε 

θαηέρνπλ ηα επηζηεκνληθά άξζξα θαη ηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ κε πνζνζηά 13,10% θαη 

11,05% αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ πξφζεζε ηεο εθδφηξηαο, φπσο απηή θαίλεηαη άιισζηε θαη ζηνλ 

ππφηηηιν «γπλαηθείνλ πεξηνδηθόλ», πνπ ππάξρεη ζε θάζε ηεχρνο θαη ε νπνία ζπκπίπηεη 

κε ην πεξηερφκελν ηεο χιεο.
158

  

Πνηα είλαη φκσο ε αληίιεςε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηνπο γπλαηθείνπο ξφινπο; 

Πνηνο είλαη δειαδή ν πξννξηζκφο ηνπο; Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα θαζνξηζηηθή γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ, φπσο θαίλεηαη ήδε απφ ην πξνγξακκαηηθφ 

ζεκείσκα «[..] ε «Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ» ζθνπόλ  έρεη λα αλαπηύζζε εθάζηνηε 

δηάθνξα ζέκαηα  αθνξώληα ηαο γπλαίθαο, δηάθνξα θνηλσληθά, Θξεζθεπηηθά, Φπζηθά, 

Ηζηνξηθά, Παηδαγσγηθά θαη ηέινο παλ ζέκα εηιεκκέλνλ εθ παληόο θιάδνπ, αιιά 

ζύκθσλνλ πξνο ηνλ πξννξηζκόλ απηήο»
159

. Δπίζεο, ζην ίδην δεκνζίεπκα δειψλεηαη 

φηη νη βηνγξαθίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ κε ηελ επνρή 

έθδνζεο,
160

 νη εηθφλεο, ηα παηρλίδηα, ηα αζηεία, ηα ηεκάρηα κνπζηθήο, ηα γλσκηθά, ηα 
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Με εμαίξεζε ηα ινγνηερληθά ζέκαηα ηα νπνία δε κειεηήζεθαλ. 

157 Υαξάιακπνο Καξάνγινπ, «Σα εηδηθά πεξηνδηθά θαη ε απηνλφκεζή ηνπο», Λνπθία Γξνχιηα (επηκ.),  

Ο Διιεληθόο Σύπνο από ην 1784 έσο ζήκεξα. Ηζηνξηθέο θαη Θεσξεηηθέο  πξνζεγγίζεηο, Πξαθηηθά 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Αζήλα, 23-25 Μαΐνπ 2003, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ, Αζήλα 2005, ζ. 265-266. 

158 Βι. παξάξηεκα πίλαθαο 1, γξαθήκαηα 1 θαη 3. 

159 Υ. Μειαλδηλνχ, «Σν πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ», ό.π., ζ. 3. 

160 «[..] βηνγξαθίαο αξραίσλ θαη ζπγρξφλσλ αλδξψλ ηε θαη γπλαηθψλ [..]». Ζ αλαθνξά ζηελ 

αξραηφηεηα θαη ζηε ζχγρξνλε κε ην πεξηνδηθφ επνρή, αιιά φρη ζηε βπδαληηλή πεξίνδν, παξαπέκπεη 

ζηνπο Έιιελεο ιφγηνπο φπσο ν Aδ. Kνξαήο, πνπ εληάζζνληαλ ζην ηδενινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα ζεσξνχζε φηη ε πεξίνδνο ηνπ Βπδαληίνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηνπο ζθνηεηλνχο ρξφλνπο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ζηε Γπηηθή Δπξψπε ππήξμε ν 
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ινγνηερλήκαηα (δηεγήκαηα, πνηήκαηα, πξαγκαηείεο ινγίσλ θ.ά.) πνπ ζα 

δεκνζηεπηνχλ ζηηο ζηήιεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, φια ζα είλαη ζχκθσλα κε ην 

«γπλαηθείν πξννξηζκφ».
161

 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε, πνπ κάιηζηα έγηλε δπν 

θνξέο ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, έζηξεςε ηελ παξνχζα κειέηε ζηελ αλαδήηεζε 

ηεο λνεκαηνδφηεζεο πνπ δφζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

 ηα ζαξάληα έμη (46) ηεχρε πνπ θπθινθφξεζαλ δεκνζηεχηεθαλ δεθαπέληε 

(15) άξζξα πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα. Απφ 

απηά, δχν αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηήηξηα, ελψ θαη ηα ππφινηπα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή 

γπλαηθψλ πνπ νη πεξηζζφηεξεο αλήθνπλ ζηηο ηαθηηθέο ζπλεξγάηξηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαη ππνγξάθνπλ κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. Παξφιν πνπ ζην δεχηεξν έηνο έθδνζεο 

ε χιε δηπιαζηάδεηαη, ην πνζνζηφ ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα κεηψλεηαη. Ζ κείσζε απηή είλαη κφλν πνζνηηθή. Σν 

δήηεκα ησλ γπλαηθείσλ ξφισλ ππεηζέξρεηαη ζην πεξηερφκελν ζενινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ άξζξσλ, ζεκάησλ πγείαο θαη γπλαηθείσλ βηνγξαθηψλ, πνπ ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε. 

ηα ζεσξνχκελα σο γπλαηθεία άξζξα πξνβάιιεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ησλ 

γπλαηθψλ, ν νπνίνο πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ ζσζηή αληαπφθξηζή ηνπο ζε ξφινπο 

ζρεηηθνχο κε ηνλ ηδησηηθφ βίν. Ήδε ζην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ δεκνζηεχεηαη 

άξζξν κε ηίηιν «Ζ Γπλή», ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη ζην ρξηζηηαληζκφ, γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζχγρξνλε γηα 

ηελ επνρή ζέζε ηεο Διιελίδαο, ε νπνία θαηά ηελ αξζξνγξάθν ζπλάδεη κε ηε θχζε 

ηεο:  

 

«Ζ δε γπλή έρεη θύθινλ ελεξγείαο πιήξε ζεκλόηεηνο θαη ράξηηνο θαηά ηελ 

ηδηάδνπζαλ απηή θύζηλ ηνλ νίθνλ θαη ηνλ νηθηαθόλ βίνλ. Πόζνλ δε 

θσκηθνηξαγηθόλ ήζειελ έζζαη παξ’εκίλ εάλ ην «θαηά θύζηλ» κεηεβάιιεην εηο ην 

«παξά θύζηλ», ώζηε ν κελ αλήξ λα νηθνπξή, ε δε γπλή, λα εθηειή ηα έξγα ηνπ 

αλδξόο, ή ακθόηεξνη εγθαηαιηπόληεο ηνλ νίθνλ εηο ηελ εαπηνύ ηύρελ, λα ηξαπώζηλ 

επί ηνλ έμσ βίνλ».
162

 

 

 Ζ «θχζε», ινηπφλ, ζέιεη ηε γπλαίθα λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα 

γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, εκπλένληάο ηνπο ην ζεβαζκφ ζηε ζξεζθεία, ηα ήζε 

θαη ζηελ παηξίδα. Ζ γπλαηθεία θχζε ζχκθσλα κε ην άξζξν ηαπηίδεηαη κε ηε δχλακε 

ηνπ νίθνπ, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα εξγάδεηαη θάζε Διιελίδα ηεο επνρήο πνπ 

εθδίδεηαη ην πεξηνδηθφ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κε ζχληνκν αιιά πεξηεθηηθφ ηξφπν, 

ην άξζξν θιείλεη παξνπζηάδνληαο θαη ηε ζέζε ηεο αξζξνγξάθνπ απέλαληη ζηελ 

γπλαηθεία εξγαζία εθηφο ζπηηηνχ «Αλ λεσηεξηζηαί ηίλεο ελλνώζη λα εξγάδεηαη ε γπλή 

εθηόο ηνπ νίθνπ, αθώκελ απηνύο θαηά κέξνο, νπ γαξ νίδαζη ηη πνηνύζη.». 

                                                                                                                                                                      

Μεζαίσλαο Παξφιν πνπ ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα δελ αλαθέξεηαη πξφζεζε γηα αλαθνξά ζε 

βηνγξαθίεο αλζξψπσλ ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ηειηθά δεκνζηεχνληαη βηνγξαθίεο γπλαηθψλ πνπ 

έδεζαλ θαηά ηε ξσκατθή θαη ηε βπδαληηλή επνρή. Δπνκέλσο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ε 

Μειαλδηλνχ δελ ήηαλ ηφζν αθξηβήο ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηηο δειψζεηο.  

161
 
ην ίδην. 

162 ηπιηαλή Καξάιε, «Ζ Γπλή», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 7. 
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Οη επηκέξνπο ξφινη πνπ απνξξένπλ απφ ηε γπλαηθεία θχζε, ζχκθσλα κε ηα 

πεξηζζφηεξα γπλαηθεία άξζξα, αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο θαη 

ηεο νηθνδέζπνηλαο «Ζ γπλή επξνηθίζζε ππό ηεο θύζεσο δηα ηνηνύησλ πξνζόλησλ, 

άηηλα κεγάισο ζπλάδνπζη πξνο ηνλ πςειόλ απηήο πξννξηζκόλ σο ζπδύγνπ, κεηξόο θαη 

νηθνδεζπνίλεο»,
163

 «Πόζνλ κέγα πόζνλ πςειόλ, είλε ησ όληη ην έξγνλ ηεο κεηξόο θαη 

πόζνλ πςειή είλε ε απνζηνιή απηήο»,
 164

 «Δλ ηε νηθνγέλεη ε γπλή είλε ε πηζηή ηνπ 

νηθνγελεηάξρνπ ζύληξνθνο[..] είλε ε κεηήξ θαη παηδαγσγόο ησλ ηέθλσλ ηεο»,
165

 «Δάλ 

ζέιεηε λα κάζεηε ηη ζα είλαη αξγόηεξνλ κία θόξε σο νηθνδέζπνηλα, [..]»
166

. ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ άξζξσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξαπάλσ ξφινη 

πεγάδνπλ απφ ηε θχζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζπλάδνπλ κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο, γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Σν έληππν πξνβάιιεη ηελ παξαδνρή, φηη 

ε ειιελνξζφδνμε ζξεζθεία αλέδεημε ηνπο παξαπάλσ ξφινπο θαη έδσζε ζηηο γπλαίθεο 

κηα πνιχ ζπνπδαία ζέζε κέζα ζηελ θνηλσλία : «Οη πξνπάηνξέο καο εγλώξηδνλ ηη ήηαλ 

αη γπλαίθεο ησλ θαη επαμίσο ηαο εηίκσλ»,
 167

 «Αθ’εο επνρήο δηα ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ε 

γπλή αλπςώζεη εηο νίαλ ππό ηνπ Γεκηνπξγνύ πξνσξίζζε ζέζηλ, θαζσξίζζε θαη ε πςειή 

απηήο απνζηνιή ελ ηε ηε νηθνγέλεηα θαη ηε θνηλσλία»
 168,

 «Ο ζεόο πιάζαο ηνλ θόζκνλ, 

ώξηζελ εηο έθαζηνλ ησλ πιαζκάησλ Απηνύ λα εθηειή ηδίνλ ηηλα ζθνπόλ, όζηηο ελ ηε 

ηδηαδνύζε απηνύ νλνκαζία θαιείηαη Πξννξηζκόο»
169

. Δλδεηθηηθφ ησλ απφςεσλ ηεο 

εθδφηξηαο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ ζχγρξνλσλ ηεο 

γπλαηθψλ είλαη ην άξζξν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην ηειεπηαίν απφζπαζκα. Δθεί ε 

εθδφηξηα ππνζηεξίδεη φηη απφ ηνλ χςηζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ εμαξηάηαη ε επεκεξία 

ηνπ νίθνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε ζσζηή πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 

αθνχ ηα ζηέξεα ζεκέιηα πνπ δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ δίλνληαη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πξνο επηθχξσζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη παξάζεζε απφςεσλ 

ζνθψλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, ζχγρξνλσλ θαη κε. 

Ο θνηλσληθφο πξννξηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηεο γπλαίθαο 

εληφο ηνπ νίθνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε άξζξν ηεο εθδφηξηαο πεξηγξάθεηαη ε αληίιεςή 

ηεο γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ: «Πξν παληόο από ηαο κεηέξαο εμαξηάηαη λα 

ππάξμε επδαηκνλία ελ ηε νηθία, ελ ηε θνηλσλία, ελ γέλεη ελ ηε αλζξσπόηεηη.[..]Ζ κήηεξ 

είλαη ε βάζηο ηεο θνηλσλίαο». Τπνζηεξίδεη φηη ε γπλαίθα σο κεηέξα αιιά θαη σο 

πξψηε παηδαγσγφο, κε ηελ αγάπε θαη ηελ ππνκνλή ηεο πνδεγεηεί  ην παηδί πξνο ηελ 

αξεηή, πξάγκα ζπνπδαίν γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν.
170

 Ζ Αηθαηεξίλε Βαξνπμάθε, 

δαζθάια θαη ηαθηηθή αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθφ, εμεηδηθεχεη ηνλ θνηλσληθφ 

πξννξηζκφ ησλ ειιελίδσλ γπλαηθψλ. Έρνληαο κειεηήζεη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

πνιινχο ιανχο, ηνλίδεη φηη νη πνιηηηζκέλνη ιανί έδηλαλ ζηηο γπλαίθεο ηελ πξέπνπζα 

ζέζε. ηελ πεξηγξαθή ηεο ππνγξακκίδεη ηε δξάζε πνπ αλέιαβαλ μερσξηζηέο 
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Διιελίδεο φπσο ε Μπνπκπνπιίλα θαη νη νπιηψηηζζεο, γπλαίθεο πνπ έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο αγψλεο ηνπ έζλνπο θαη ζπκβνπιεχεη ηηο αλαγλψζηξηεο λα 

αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο θαη ηεο πίζηεο: 

 

Γηα ησλ ηνηνύησλ πξνγόλσλ δηεηεξήζε ε γιώζζα, ε ζξεζθεία θαη επνκέλσο ν 

εζληζκόο εκώλ. Καηαγηλόκελαη θαη απηαί αη πινπζηώηεξαη εηο ηα νηθηαθά έξγα θαη 

εηο ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ ησλ, θαηώξζσζαλ, εκθνξνύκελαη εθ ηεο απείξνπ 

πξνο ηνλ Θεόλ πίζηεσο, λα αλαδείμσζη ηέθλα ήξσαο, νίηηλεο ηελ ππό ηνλ βαξύλ  

ηεο δνπιείαο δπγόλ ειεπζέξσζαλ θαη έλδνμνη απέζαλνλ.
171

 

 

Ζ Βαξνπμάθε θαη ζε επφκελν δεκνζίεπκά ηεο ζρεηηθφ κε ηελ αλαηξνθή ησλ 

θνξηηζηψλ, θαηαιήγεη φηη ε αλαηξνθή πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη αξεηέο ζηα λεαξά 

θνξίηζηα, ψζηε, φηαλ ζα γίλνπλ ζχδπγνη θαη κεηέξεο λα εκθπζήζνπλ ζηα άιια κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, ην ηδεψδεο ηεο νηθνγελεηαθήο αγάπεο θαη ηεο πξνζήισζεο ζηα 

ηδεψδε ηεο παηξίδαο. Ζ ειιελίδα κεηέξα κέζα απφ ην παξάδεηγκά ηεο γλσξίδεη πψο 

λα εκβάιιεη ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ ηεο «ηα ζπέξκαηα  ησλ κεγάισλ αθνζηώζεσλ, 

ησλ κεγάισλ ζπζηώλ θαη ησλ επγελώλ ηνικεκάησλ [..]».
172

  

Δθηφο απφ ηελ αξζξνγξαθία, ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ πεξηνδηθνχ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ. Ζ επηινγή 

δεκνζίεπζεο ξεαιηζηηθψλ εηθφλσλ κε παηδηά κηθξήο ειηθίαο, πνπ ζπλήζσο 

ζπλνδεχνπλ άξζξα ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν πξννξηζκφ, ζπλδέεη ηηο γπλαίθεο κε 

ξφινπο ζρεηηθνχο κε ηελ αλαηξνθή θαη ηελ νηθνθπξνζχλε. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη 

κέζσ ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο, ε εθδφηξηα επηδηψθεη λα δηεγείξεη ηξπθεξά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλαγλσζηξηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθνζίσζεο ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο. Δπίζεο, ε παξάζεζε εηθφλσλ λαψλ, φπσο ηεο Αγηάο νθηάο 

θαη πξνζσπνγξαθηψλ κεηξνπνιηηψλ, δειψλνπλ ζεβαζκφ πξνο ηα θέληξα ηεο 

νξζνδνμίαο θαη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ησλ ειιελνξζφδνμσλ ηεο απηνθξαηνξίαο, 

θαη εληάζζνληαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζήισζεο ζηα ρξηζηηαληθά ηδεψδε
173

.  

Ζ εκκνλή ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ειιελνρξηζηηαληθψλ παξαδφζεσλ θαη ζην 

ρξένο ησλ αλαγλσζηξηψλ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο πξνο 

απηέο, απερεί ηνλ θίλδπλν ιφγσ ηνπ «ιεβαληηληζκνχ», πνπ θαηά ηελ θπξίαξρε άπνςε, 

αληηκεηψπηδε ε εζληθή ππφζηαζε ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. χκθσλα κε 

άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηνλ ηχπν ηεο Πφιεο, νη δπηηθέο δπλάκεηο, έρνληαο 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο, εζηίαζαλ ηε δξάζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ πνηκλίνπ, πξνζειπηίδνληάο ην κε ηε βνήζεηα ησλ ηεξαπνζηφισλ. Σφζν νη 

ξσκαηνθαζνιηθνί απφζηνινη φζν θαη νη πξνηεζηάληεο κηζζηνλάξηνη ραξαθηεξίδνληαλ 

σο «κεηακθηεζκέλνη πξάθηνξεο», θαη ε δξάζε ηνπο εξκελεπφηαλ σο πξνπαγαλδηζηηθή 

πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπο ζηελ νζσκαληθή 
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απηνθξαηνξία.
174

 Ο Βαζίιεο Μνχηζνγινπ ππνζηεξίδεη φηη «ε θνζκνπνιίηηθε δσή ηεο 

Πόιεο θαη ε επξεία ρξήζε ηεο γαιιηθήο, θαζώο θαη ηα μέλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύζαλ 

σο θνξείο ηεο θαζνιηθήο πξνπαγάλδαο, νδεγνύζαλ ζηελ αιινηξίσζε ηνπ ειιεληθνύ 

εζληζκνύ ππέξ ηεο θξαγθνκαλίαο θαη ηνπ ιεβαληηληζκνύ». Ζ θνίηεζε ζε μέλα 

ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία, ε νπνία γηλφηαλ είηε γηα ηελ επίδεημε κηαο θνηλσληθά 

αλψηεξεο ζέζεο σο ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο αλφδνπ είηε δηφηη ήηαλ απαξαίηεηε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηελ Πφιε, νδήγεζε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο εγεζίαο θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ζπιιφγσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νκηιείηαη θαη λα γξάθεηαη φζν γίλεηαη επξχηεξα ε ειιεληθή γιψζζα 

αληί ηεο γαιιηθήο
175

. ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιεβαληηληζκνχ απνζθνπνχζε ε 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, εληζρχνληαο ηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή εζλνηηθή 

ηαπηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ εζληθψλ νκάδσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ 

εθπαίδεπζε ζηα παξζελαγσγεία αλαπαξήγε ηε ζρέζε θπξηαξρίαο ππέξ ησλ Διιήλσλ, 

ήδε απφ ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ειιελνξζφδνμεο 

αζηηθήο ηάμεο ηαπηίδνληαλ κε ην δπηηθφ θεθάιαην ην νπνίν είρε εηζβάιεη ζηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

Παξά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, κε ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, νη μέλεο ζρνιέο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Πφιε αθφκα ζεσξνχληαλ απεηιή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο Διιελίδαο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζε 

άξζξν ηνπ εηήζηνπ ιεπθψκαηνο Ζ Ήπεηξνο, ην νπνίν θπθινθφξεζε γηα ηξία ρξφληα 

(1910-1912) παξάιιεια κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο ηεο πεζεξάο κέζα ζηελ ειιεληθή 

νηθνγέλεηα. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν αξζξνγξάθνο Ησαθείκ 

Βαιαβάλεο, ιφγηνο θαη δάζθαινο ηεο επνρήο, είλαη φηη αθελφο νη ακαζείο θαη 

αθεηέξνπ νη εκηκαζείο θνπέιεο πνπ θνίηεζαλ ζε μέλεο ζρνιέο, φπνπ δηακφξθσζαλ 

αιαδνληθφ θαη ππεξθίαιν ραξαθηήξα, είλαη απηέο νη λχθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε 

αζέβεηα ηηο πεζεξέο ηνπο. Βαζηθή ζέζε ηνπ αξζξνγξάθνπ είλαη φηη ε κφξθσζε θαη ε 

παηδεία πνπ ιακβάλνπλ νη θνπέιεο ζηα παξζελαγσγεία ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο, ηηο 

νπιίδνπλ κε ππνκνλή, επηείθεηα, θαξηεξηθφηεηα θαη άιιεο αλαγθαίεο αξεηέο γηα ηνλ 

κειινληηθφ ξφιν ηεο νηθνδέζπνηλαο, ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο. Καηαιήγεη: «Ίζσο 

αη θαιαί νηθνγελεηαθαί παξαδόζεηο θαη ε ειιελνπξεπήο ελ ηνηο παξζελαγσγείνηο εκώλ 

δηάπιαζηο θαη ελ ησ θνηλσληθώ ηνύην πξνβιήκαηη πνιιήλ θαη κεγάιελ ηελ ζπκβνιήλ 

ζπλεηζθέξνπζηλ».
176

  

Μπνξεί ε αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ λα είλαη ε ζρέζε πεζεξάο- 

λχθεο, ν ζθνπφο φκσο ηεο δεκνζίεπζεο είλαη λα απνηξαπνχλ νη ειιεληθέο 

νηθνγέλεηεο απφ ην λα ζηέιλνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο ζηα μέλα ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία. 

Απφ ηελ πεξίνδν πνπ νη επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ βαιθάλησλ ρσξψλ 

αιιεινζπγθξνχνληαλ κέρξη θαη ηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο έλαξμεο ηνπ 20νχ αηψλα 

(Μαθεδνληθφο αγψλαο, Kίλεκα Νεφηνπξθσλ), ε ειιελνξζφδνμε αζηηθή ηάμε ηεο 
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νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ειέγρνληαο ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη εάλ ε θνηλφηεηα ζα δηαηεξήζεη ηα εζληθά 

δηαθξηηηθά ηεο ζηνηρεία. Έηζη, θπξίσο κέζσ ηνπ Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, εγήζεθε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ επνπηεία 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο, ηελ επηινγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα ελήιηθεο, κε ζθνπφ ηελ 

«επαλαθάιπςε» ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ παξειζφληνο, φπσο απηφ είρε πξφζθαηα 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εζληθή ηζηνξηνγξαθία ηνπ Παπαξεγφπνπινπ θαη ηνπ 

Εακπέιηνπ. Σα πνιηηηθά γεγνλφηα κεηέβαιαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ 

πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο, ε νπνία κεξηθέο δεθαεηίεο λσξίηεξα 

απνζθνπνχζε ζηελ πλεπκαηηθή πξφνδν ηεο Αλαηνιήο, ζηελ ηφλσζε ησλ εζληθψλ 

δεζκψλ, ζπλδένληάο πιένλ ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε κε πνιηηηθέο επηδηψμεηο γηα 

«εζληθή νινθιήξσζε».
177

 ε απηφ ην πιαίζην, ε θνίηεζε ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο ζε ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία απνηεινχζε εκπφδην γηα ηε ηφλσζε ηνπ 

εζληθνχ αηζζήκαηνο. 

Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηεο ζηξαηεχεηαη ππέξ απηνχ 

ηνπ ζθνπνχ. Δλδεηθηηθή είλαη ε παξνκνίσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγάηξηα ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζε άξζξν κε ζέκα ηε κφδα πξνεξρφκελε απφ ηελ Δπξψπε: «Σα παιαηά 

ζαιβάξηα, ηα εηο απόθεληξα πιένλ ρσξία ηεο Αλαηνιήο ελαπνκείλαληα, έξρνληαη ήδε 

από ηελ Δπξώπελ σο λεσηάηε κόδα λα αληηθαηαζηώζη πάζαλ άιιελ, σο ε γιώζζα ησλ 

καιιηαξώλ, ε θαηά Κνξαήλ κημνβάξβαξνο θαινύκελε, επηδεηεί λ’ αληηθαηαζηήζε ηελ 

θαζαξεύνπζαλ»
178

. Ζ επξσπατθή κφδα ζηα 1911 γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ 

αξζξνγξάθν σο θίλδπλνο αιινίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ θαη κνηάδεη ζε απηφ κε ηε 

δεκνηηθή γιψζζα, ε νπνία ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα απνθαινχληαλ 

«κημνβάξβαξνο» κε ηελ ελίζρπζε ηνπ Παηξηαξρείνπ, ελψ νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ραξαθηεξίδνληαλ  «καιιηαξνί». Σν έληνλα εηξσληθφ χθνο απέλαληη ζηελ επξσπατθή 

κφδα επηδηψθεη λα απνηξέςεη ηηο αλαγλψζηξηεο λα ηνικήζνπλ ηελ πηνζέηεζή ηεο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην ιεβαληηληζκφ ηεο πεξηφδνπ, ηνλ θίλδπλν πνπ έθεξλε ε 

θνζκνπνιίηηθε δσή ηεο Πφιεο, ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ παξνπζίαδε ηε γπλαίθα 

θνηλσληθά ελεξγή κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ απζεληηθψλ ειιεληθψλ παξαδφζεσλ θαη 

ηεο γιψζζαο. Μέζα απφ απηή ηε ξεηνξηθή, ηελ σζνχζε ζηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηεο 

κεηέξαο, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειιεληθψλ εζψλ. 

 

                                                           

177 Dimitris Kamouzis, «Elites and the formation of national identity: the case of the Greek Orthodox 

millet (mid-nineteenth century to 1922)», Benjamin C. Fortna, Stefanos Katsikas, Dimitris. 

Kamouzis & Paraskevas. Konortas (επηκ), State – Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and 

Turkey: Orthodox and Muslims, 1830-1945, Nέα Τφξθε, Routledge, 2013, ζ. 21-22. Καη ε Δθεκεξίο 

ησλ Κπξηώλ αζπάδεηαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ σο θάηη «αληηθεηκεληθφ» 

ηζηνξηθά. Υαξαθηεξηζηηθά ζε ηζηνξηθφ άξζξν αλαθέξεηε φηη «Ζ Διιάο ινηπφλ, γελνκέλε επαξρία 

Ρσκαηθή απφ ηνπ 145 π.Υ. [..]» θαη ιίγν παξαθάησ «Ζ Διιάο ηφηε απεηέιεη κέξνο ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, ήηηο εθπξηεχζε κεη‟ απηήο ππφ ησλ ζηαπξνθφξσλ ην 1204 [..]», ζην Υαξίθιεηα 

Μειαλδηλνχ, «Γηδαζθαιία κεηαμχ δπν θίισλ. Γεληθή επηζθφπεζηο ηεο Ηζηνξίαο Καη ε εμ‟ απηήο 

σθέιεηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/16 (1911) 214-215. 

178 Κπξία Ο., «[Μφδα]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 233. 
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 ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ παξαζέηεη ε εθδφηξηα ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Β΄ 

έηνπο θπθινθνξίαο, πξναλαγγέιεη ην δηπιαζηαζκφ ηεο χιεο θαη θάπνηεο βειηηψζεηο. 

Μεηαμχ άιισλ ελεκεξψλεη ηηο αλαγλψζηξηεο φηη ζην εμήο πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ χιε «ηελ παξ’ εκίλ θαη ελ Δπξώπε γπλαηθεία δξάζηλ θαη θνηλσληθήλ θίλεζηλ». 

Πξάγκαηη, ζε φιν ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο ππάξρνπλ άξζξα κε ηνλ ηίηιν «θνηλσληθή 

θίλεζηο» ηα νπνία κε αθνξκή θνηλσληθά πεξηζηαηηθά αζρνινχληαη ηειηθά κε ζέκαηα 

αλαηξνθήο, γπλαηθείαο εζηθήο
179

, ελδπκαζίαο
180

 εθθξάδνληαο αληίζεζε ζηελ 

επξσπατθή κφδα, θαζψο θαη κε θάπνηα θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

απηνθηνλία
181

. Δπίζεο, ζην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο εληνπίζηεθαλ δχν εηθφλεο ζην 

ζχλνιν ησλ πελήληα δχν πνπ αλαθέξνληαη ζε γπλαηθεία δξάζε ζην εμσηεξηθφ. 

 Έρνληαο θαηά λνπ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο Βνζπνξίδνο γηα ηε γπλαηθεία δξάζε 

ζηελ Δπξψπε, κε ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ έηνπο ήηαλ αλακελφκελνο ν εληνπηζκφο ζηηο 

ζειίδεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ δεκνζηεπκάησλ πνπ ζα αλαθέξνληαλ ζε 

εμειίμεηο πάλσ ζε ζέκαηα γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο ζηε Γχζε. Σειηθά, ζηελ 

επξσπατθή γπλαηθεία δξάζε αθηεξψλνληαη κφλν δπν αλππφγξαθα άξζξα ηεο 

εθδφηξηαο.
182

 ην πξψην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ζθνπφο ηεο Φηιφπησρνπ 

Αδειθφηεηαο ησλ Κπξηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζην δεχηεξν ηα ζαπκαζίαο ηέρλεο 

ρεηξνπνίεηα θιηλνζθεπάζκαηα πνπ πξφζθεξε ε ελ ιφγσ αδειθφηεηα σο δψξν ζηνλ 

νπιηάλν Μερκέη Ρεζάη ηνλ Δ΄, ηα νπνία είραλ θαηαζθεπαζηεί ζην εξγαζηήξην ηεο 

ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πεξηνδηθφ Βνζπνξίο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα 

γπλαηθψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, νη νπνίεο δξνχζαλ ζην δεκφζην βίν, 

δηαηππψλνληαο πάληα ηηο αληηξξήζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, επηρεηξεκαηνινγεί 

ελάληηα ζηελ έλσζε γπλαηθείσλ γξαθείσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ απνηεινχκελεο 

απφ γπλαίθεο λνκηθνχο ζηε Γξέζδε, θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ είραλ νη γπλαίθεο 

ζηε Ρνπκαλία λα θνηηνχλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο.
183

 Δπίζεο, ε 

Πξεβεδηψηνπ ζην πεξηνδηθφ ηεο θαηεγνξεί ηηο γπλαίθεο ηεο Β. Ακεξηθήο, ηε ρψξα πνπ 

ηφηε ζεσξνχληαλ ν θαηεμνρήλ ηφπνο ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. ε αθήγεκα πνπ 

δεκνζηεχεη, ε ρεηξαθεηεκέλε εξσίδα παξνπζηάδεηαη λα επηζηξέθεη απφ ηελ Ακεξηθή, 

έρνληαο πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηελ θνηλσλία ηεο Πφιεο: 

θαπλίδεη, πίλεη αιθνφι θαη ζπλαλαζηξέθεηαη κε άλδξεο ζε θαπειεηά
184

. ε άιιν 

δεκνζίεπκα ην πεξηνδηθφ αλαθέξεηαη ζηα γπλαηθεία παξάπνλα πνπ εθδειψζεθαλ ζηε 

Β. Ακεξηθή γηα ρακειέο απνιαβέο θαη πξνηίκεζε ησλ αλδξψλ ζε θπβεξλεηηθέο ζέζεηο 

                                                           

179 Δλδεηθηηθά άξζξα γπλαηθείαο εζηθήο: Boheme ηεο δσήο, «Ζ θσκσδία ηνπ έξσηνο», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Β/2 (1910) 25· Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ζ λεαλίο εθηφο ηνπ νίθνπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 

Β/20 (1911) 314. 

180 Δλδεηθηηθά Κπξία Ο., «Σα ζηελά θνπζηάληα θαη ηα κεγάια θαπέια», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/2 

(1910) 30. 

181 Μαξηάλζε Ολνπθξίνπ, «Δηο ςίζπξνο πιεκκχξαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/6 (1910) 93-94· Κπξία 

Ο., «[Δξσηηθφ δξάκα: απηνθηνλία δπν λέσλ]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/19 (1911) 297. 

182 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γπλαηθεία δξάζηο ελ Θεζζαινλίθε», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/8 (1910) 

114-115· Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν δψξν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηνο Θεζζαινλίθεο πξνο ηελ 

Α.Μ. νπιηάλνλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 (1911) 345. 

183 Υ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Σν γπλαηθείν πεξηνδηθό Ζ Βνζπνξίο (1899-1906): πκβνιή ζηε κειέηε ηνπ 

γπλαηθείνπ νζσκαληθνύ ηύπνπ, φ.π., ζ. 83. 

184 Αγγέιηθα Φαξξά, «Σν κπζηζηφξεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο ή ε "ζπλεηή" νπηνπία ηεο Καιιηξξφεο 

Παξξέλ», επίκεηξν ζην Καιιηξξφε Παξξέλ, Ζ Υεηξαθεηεκέλε, Αζήλα, Δθάηε, 1999, ζ. 480-481. 
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αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη γηα φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο επζχλεηαη ε ρεηξαθέηεζε.
185

 

Δπηπξνζζέησο, ρσξίο λα απνπζηάδνπλ ηα εηξσληθά ζρφιηα παξνπζηάδνληαη 

πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ ηεο Γχζεο πνπ έρνπλ ρεηξαθεηεζεί επαγγεικαηηθά, φπσο κηαο 

δεκνζηνγξάθνπ, ελψ κεηά απφ ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ζρεηηθά κε πνιπάξηζκεο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, θαηαθξίλεηαη ε πξνζπάζεηα αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ 

απνθνίησλ θνξηηζηψλ.
186

 Αθιφλεηε πεπνίζεζε ηεο Βνζπνξίδνο είλαη φηη ε 

ρεηξαθέηεζε απνηειεί έλα επηθίλδπλν θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν πξνθαιείηαη 

απφ ηελ απαίηεζε ησλ «παξά θχζηλ» γπλαηθψλ λα αληηζηξέςνπλ ηνπο ξφινπο θαη λα 

κνηάζνπλ ζηνπο άλδξεο, αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε επαγγέικαηνο θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Μάιηζηα, ζην πξνγξακκαηηθφ δηάγξακκα είρε δεισζεί φηη ζθνπφο ηνπ 

εληχπνπ είλαη «λα κελ θηλδπλεχζεη ε παξαδνζηαθή ζέζε θαη ν κνλαδηθφο ξφινο ηεο 

Διιελίδαο γπλαίθαο σο ζπδχγνπ θαη µεηέξαο» απφ ηε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη σο θάηη μελφθεξην, ην νπνίν ζπλνδεχεη ηε θαχιε θαη 

εηζαγφκελε λεσηεξηθφηεηα.
187

 Άιισζηε, ε Πξεβεδηψηνπ βξαβεχηεθε απφ ηνλ 

Διιεληθφ Φηινινγηθφ χιινγν Κσλζηαληηλνχπνιεο επεηδή αθξηβψο ππήξμε «ε κφλε 

νκνγελήο θφξε, ήηηο [..] χςσζε θσλήλ θαηά ηνπ θνβεξνχ ερζξνχ, φζηηο θαιείηαη 

ρεηξαθέηεζηο».
188

 

 Οπζηαζηηθά θαη ηα δχν πεξηνδηθά ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ 

επηηξεπηή γπλαηθεία δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ νίθνπ: επαηλνχλ ηηο νκφθπιέο ηνπο πνπ 

επηδίδνληαη ζε δεηήκαηα θηιαλζξσπίαο, ηελ απφ δεθαεηίεο επξέσο απνδεθηή 

γπλαηθεία δξάζε εθηφο ηνπ νίθνπ. Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ππνζηεξίδεη ηελ 

παξαπάλσ ζέζε κε θαηαθαηηθφ ιφγν γηα ην ηη είλαη επηηξεπηφ. Καηαθαηηθφο ιφγνο 

πεξί θηιαλζξσπίαο ππάξρεη θαη ζηε Βνζπνξίδα θαζψο δεκνζηεχνληαη ηα αληίζηνηρα 

άξζξα
189

, αιιά επηπξφζζεηα ε εθδφηξηα επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηελ μέλε γπλαηθεία 

δξάζε ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αξλεηηθφ θαη επηδνθηκαζηηθφ ιφγν. 

 Σελ επνρή έθδνζεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ζε πεξηνρέο πνπ γλψξηζαλ 

κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε Θεζζαινλίθε, νη 

ζχιινγνη είηε γπλαηθείνη είηε αλδξηθνί, απαληψληαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο θαη 

αλέπηπζζαλ πνηθίιε δξάζε. χκθσλα κε ηηο Κπξηαθή Μακψλε θαη Λήδα 

Ηζηηθνπνχινπ, νη θηιφπησρνη ζχιινγνη απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθείσλ 

ζπιιφγσλ θαη επηθεληξψλνληαλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε είδνο ή ζε ρξήκαηα ζε 

άπνξνπο θαη αλίθαλνπο γηα εξγαζία, αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζε γπλαίθεο 

θαη θνπέιεο ηθαλέο λα εξγαζηνχλ. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξσηνπφξνο ήηαλ ε 

                                                           

185 Υ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Σν γπλαηθείν πεξηνδηθό Ζ Βνζπνξίο (1899-1906):.., φ.π., ζ. 84. 

186 ην ίδην, ζ. 83. 

187 Αγγέιηθα Φαξξά, «Σν κπζηζηφξεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο ή ε "ζπλεηή" νπηνπία..», ό.π., ζ. 476. 

188 Αγγέιηθα Φαξξά, «Μεηέξα ή Πνιίηηο» Διιεληθέο εθδνρέο ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο (1870-

1920)», Σν θύιν ησλ δηθαησκάησλ. Δμνπζία, γπλαίθεο θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε. Δπξσπατθό πλέδξην, 

Αζήλα, 9-10 Φεβξνπαξίνπ 1996. Πξαθηηθά, Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ Γηνηίκα 

Νεθέιε, Αζήλα 1999, ζ. 97. 

189 Δλδεηθηηθά ε εθδφηξηα Κ. Πξεβεδηψηνπ ζε άξζξν ηεο ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

επηθξνηεί  ηε θηιαλζξσπία θαη ηελ επεξγεζία, ζεσξψληαο ηελ αλάινγε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηεο 

θχζεο ηνπο. ην ίδην άξζξν πεξηγξάθεη ηε καθξά θαη επηηπρή ζηαδηνδξνκία ηνπ θηιαλζξσπηθνχ 

ζσκαηείνπ Αδειθφηεηα ησλ Κπξηψλ ηνπ Πέξαλ, πνπ κε ηε δξάζε ηνπ είρε αλαιάβεη ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ δπζηπρηζκέλσλ. Υ. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Σν γπλαηθείν δήηεκα ζην πεξηνδηθφ Ζ 

Βνζπνξίο», ό.π., ζ. 131. 
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Φηιόπησρνο Αδειθόηεηα Κπξηώλ ηνπ Πέξαλ  πνπ ηδξχζεθε ην 1961 θαη απνηέιεζε 

πξφηππν γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπιιφγνπο πνπ δεκηνπξγεζήθαλ ζηε ζπλέρεηα.
190

 Με 

ηελ πάξνδν ησλ εηψλ νη ζχιινγνη ηεο Πφιεο έγηλαλ πνιπάξηζκνη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δπν εηψλ έθδνζεο  ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ηδξχζεθαλ έμη 

γπλαηθείεο ελψζεηο-αδειθφηεηεο κε θηιφπησρε, θηιεθπαηδεπηηθή, εθπνιηηηζηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
191

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ επίηαζζε ε ρσξνρξνληθή 

ζπγθπξία, θάπνηνη γπλαηθείνη ζχιινγνη κεηέβαιιαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Σελ 

πεξίνδν ηεο έλνπιεο αλακέηξεζεο ζην Μαθεδνληθφ Εήηεκα, ζηηο πεξηνρέο πνπ 

απνηεινχζαλ εδαθηθφ εζληθφ δηαθχβεπκα φπσο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο έξξεο θαη 

ζην Μειέληθν, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θηιαλζξσπηθψλ γπλαηθείσλ ζπιιφγσλ 

κεηαβάιινληαλ θαη απνθηνχζαλ εζληθφ/ παηξησηηθφ πεξηερφκελν. Παξάιιεια, ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο ηελ πεξίνδν ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ έρνπκε ίδξπζε εζληθψλ 

ζπιιφγσλ γπλαηθψλ.
192

  

 Δθηφο απφ ηε γπλαηθεία θηιαλζξσπηθή δξάζε ζηε Θεζζαινλίθε πνπ 

παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα, ε ρξεζηκφηεηα ηεο θηιαλζξσπίαο ππεηζέξρεηαη θαη ζε άιια 

άξζξα δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη ζηε βηνγξαθία ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο, φπσο 

είρε κεηαθξαζηεί απφ ηε σηεξία Αιηκπέξηε. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

βηνγξαθίαο ε πξνζσπηθφηεηα ηεο βαζίιηζζαο ζθηαγξαθείηαη κε ηνπο πην επλντθνχο 

φξνπο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο γηα ζχζηαζε «Φηιαλζξσπηθήο Κπξηψλ 

Δηαηξίαο»
193

, ηεο πξψηεο ζηελ Διιάδα ζπζηεκαηνπνηεκέλεο γπλαηθείαο 

θηιαλζξσπηθήο ζπιινγηθφηεηαο. Σνλίδεηαη πσο ε βαζίιηζζα Ακαιία «ήην 

αλεμάληιεηνο εηο επηρνξεγήζεηο πξνο έξγα θηιαλζξσπίαο σο θαη εππνηίαο πξνο άηνκα». 

ην ίδην απφζπαζκα αλαθέξνληαη θαη ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία ρνξεγνχζαλ νη 

βαζηιείο «εθ ηνπ ηδίνπ απηώλ ηακείνπ».
194

 Αθφκε, ζε επφκελν θεθάιαην ζρεηηθφ κε 

ηνλ «Πύξγν ηεο Βαζηιίζζεο», ηελ εθθιεζία θαη ην ζρνιείν πνπ έρηηζε ζηελ πεξηνρή 

Νέα Ληφζηα επαηλείηαη ε πξσηνβνπιία ηεο, θαη παξνπζηάδεηαη σο πξνζθνξά ραξάο, 

ειπίδαο, αιιά θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, αθνχ θαηέζηεζε ηνλ Πχξγν «ζηαζκό γεσξγηθήο 

θαη θηελνηξνθίαο». χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ε νπνία αλαδεκνζίεπε ηε 

βηνγξαθία, νη πξάμεηο θηιαλζξσπίαο ππνδειψλνπλ άλζξσπν κε ζηνξγηθά 

ζπλαηζζήκαηα: «Οπόζαη βαζείαη ζθέςεηο θαη ηξπθεξόηεο αηζζεκάησλ δελ 

επιεκκύξηζαλ  ηελ θαξδίαλ ηεο Βαζηιίζζεο επί ηε επηηειέζεη ηνηνύησλ θηιαλζξσπηθώλ 

έξγσλ».
195

 

                                                           

190 Κπξηαθή Μακψλε & Λήδα Ηζηηθνπνχινπ, Γπλαηθείνη ζύιινγνη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (1861-

1922), Αζήλα, Δζηία, 2002, ζ. 193-194. 

191 ην ίδην, ζ.190. 

192 Κ. Γαιαθνχξα & . Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ.., φ.π., ζ. 282. 

Γεληθφηεξα γηα ηελ θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλ/πφιεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γπλαηθείαο θηιαλζξσπηθήο ζπιινγηθήο δξάζεο εθεί, βι. Έθε 

Κάλλεξ, Φηώρηα θαη Φηιαλζξσπία ζηελ Οξζόδνμε θνηλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 1753 - 1912, 

Αζήλα, Καηάξηη, 2004 

193 Απφ ηε ζηήιε «Ζ βηνγξαθία ηεο Α΄ βαζηιίζζεο ηεο Διιάδνο Ακαιίαο» ην δεκνζίεπκα σηεξία 

Αιηκπέξηε, «[ρέζηο θαη δξάζηο απιήο ελ ηε θνηλσλία]», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/2 (1910) 29. 

194 Απφ ηε ζηήιε «Ζ βηνγξαθία ηεο Α' βαζηιίζζεο ηεο Διιάδνο Ακαιίαο» ην δεκνζίεπκα σηεξία 

Αιηκπέξηε, «Φηιφθαινο Μέξηκλα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/4 (1910) 63. 

195 Απφ ηε ζηήιε «Ζ βηνγξαθία ηεο Α' βαζηιίζζεο ηεο Διιάδνο Ακαιίαο» ην δεκνζίεπκα σηεξία 

Αιηκπέξηε, «Πχξγνο ηεο Βαζηιίζζεο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/5 (1910) 78. 



 

[62] 

 

 Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ βηνγξαθία δεκνζηεχηεθαλ αξθεηά άξζξα πνπ 

πξαγκαηεχνληαλ ην ίδην δήηεκα. Γηα ηε γπλαίθα – θηιάλζξσπν έγξαςε θαη ε ιγα 

Νηηζαΐδνπ, δηεπζχληξηα παξζελαγσγείνπ. Οη απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 

έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία θαζψο πξνέξρνληαη απφ κηα ζπλεξγάηηδα κε ζεκαληηθή 

εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ηεο επνρήο. Ζ επεξγεζία, πξνεξρφκελε απφ 

ην ζεφ, πεξηθιείεη ηηο έλλνηεο ηνπο αγαζνχ θαη ηνπ σξαίνπ. Δπνκέλσο, ε γπλαηθεία 

θχζε, απφ ηελ νπνία πεγάδεη αγάπε θαη ζηνξγή, πξάηηνληαο ην αγαζφ, ζπλάδεη κε 

ηελ επεξγεζία. Ζ θχζε ηεο ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ηεο ζε θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ άλδξα «πιεηόηεξνλ θαη ηνπ αλδξόο αθόκε εθπιεξώζε ηνλ επγελή 

ηνύηνλ θιήξνλ επί ηεο γεο ε γπλή, ε αδειθή ηεο αγάπεο»
196

. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

ζην πεξηνδηθφ αλαθέξεηαη ε χπαξμε ελφο πεδίνπ δξάζεο εθηφο ηνπ νίθνπ, φπνπ νη 

γπλαίθεο ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξεο απφ ηνλ άλδξα. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα 

εηπσζεί φηη απηή ε αληίιεςε επηθξαηνχζε ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, δειαδή 

αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα απφ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ. Πξνο επηβεβαίσζε, 

παξαηίζεηαη ηκήκα απφ ην ιφγν ηνπ Ξελνθψληα  Εσγξάθνπ, πνπ εθθσλήζεθε ην 

1888 ζε εθδήισζε ηεο Αδειθόηεηαο ησλ Κπξηώλ ηνπ ηαπξνδξνκίνπ « [..]ν αλήξ 

ηπγράλεη αλίθαλνο σο εθ ηνπ αλππνκόλνπ ηνπ ραξαθηήξνο απηνύ θαη ηεο ειιείςεσο ηεο 

ιεπηόηεηνο εθείλεο ηνπ καληεύεηλ θαη δηνξάλ ηάο αλζξσπίλνπο αδπλακίαο θαη αλάγθαο, 

ιεπηόηεηνο, ελ ε θύζηο κόλε ηε γπλαηθί εδσξήζαην»
197

. 

 Σν παξαπάλσ άξζξν ηεο Νηηζαΐδνπ έρεη σο θαηαθιείδα: «Σν αιεζέο ζθήπηξν 

ηεο γπλαηθόο είλαη ελ: ε Φηιαλζξσπία». Απηέο νη αληηιήςεηο  γχξσ απφ ηηο γπλαίθεο, 

φηη είλαη θηιφζηνξγεο, θηιεχζπιαρλεο, γεκάηεο αγάπε θαη πιαζκέλεο γηα ηελ 

νηθνγέλεηα  ήηαλ νη επηθξαηνχζεο ηελ επνρή εθείλε. Ζ ζχλδεζε ηεο γπλαηθείαο θχζεο 

κε ηε θηιαλζξσπία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Έθεο Κάλλεξ ζηελ νπνία 

ηνλίδεηαη φηη ε εζηθή επηηήξεζε ησλ απφξσλ γπλαηθψλ αλαηίζεηαη ζηα κέιε ησλ 

γπλαηθείσλ αδειθνηήησλ, δηφηη ζεσξείηαη πξνέθηαζε ησλ κεηξηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ
198

. ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, ην ηδεψδεο ηεο κεηξφηεηαο 

ζεκαζηνδνηείηαη κέζα απφ ηελ απεηιή πνπ αληηπξνζψπεπαλ γηα ηε ζπλνρή ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο νη βαιθαληθνί εζληθηζκνί θαη γεληθφηεξα νη αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Χο απνηέιεζκα απηψλ, νη εχπνξεο 

γπλαίθεο αιιά θαη φζεο πξνέξρνληαλ απφ ηα κεζαία ζηξψκαηα, ήηαλ επθηαίν λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπιιφγνπο γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θπξίσο ζε γπλαηθεία 

εξγαζηήξηα, γηα ηηο νκφθπιέο ηνπο πνπ έρνπλ αλάγθε βηνπνξηζκνχ. Ζ εξγαζία ησλ 

άπνξσλ γπλαηθψλ ζεσξείηαη κέζν απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην ελδερφκελν ηεο 

δηαθζνξάο, πνπ ζεκαζηνδνηείηαη σο κέγηζηνο θίλδπλνο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
199

 Ζ 

κεηξφηεηα λνκηκνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ζε γπλαηθείνπο θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο, θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαηίζεηαη ζηα κέιε ν ξφινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ εθζέησλ. Με 

ακθίδξνκν ηξφπν ε ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο αδειθφηεηεο απνηειεί πεδίν 

                                                           

196 ιγα Νηηζαΐδνπ, «Ζ γπλή ελ ηε θηιαλζξσπία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 227. 

197 Έθε Κάλλεξ, Φηώρηα θαη Φηιαλζξσπία ζηελ Οξζόδνμε θνηλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 1753-

1912, Αζήλα, Καηάξηη, 2004, ζ. 279. 

198 ην ίδην, ζ. 257. 

199 ην ίδην, ζ. 256-257. 



 

[63] 

 

θαιιηέξγεηαο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ηδηνηήησλ πνπ απνδίδνληαη ζηελ ππνηηζέκελε 

θχζε ησλ γπλαηθψλ: απηνζπζία, εζηθή, επαηζζεζία, επζέβεηα.
200

  

 Σν γεγνλφο φηη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ πξνέβαιε ηε δξάζε ησλ Γαιιίδσλ ηνπ 

Δξπζξνχ ηαπξνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκάησλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηεο 

ρψξαο,
201

 ζπλάδεη κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Αγγέιηθαο Φαξξά γηα ηελ επξεία απνδνρή 

ηεο θηιαλζξσπίαο σο γπλαηθείαο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκα θαη ε πην αθξαία 

αληηρεηξαθεηηθή κεξίδα ησλ ινγίσλ πνπ βαζίζηεθε ζηελ εμηδαλίθεπζε ηεο 

κεηξφηεηαο, δελ ακθηζβήηεζε ηε θηιαλζξσπηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ, νχηε 

απνζάξξπλε ηε ζηξάηεπζε ηνπο ζε πεξηφδνπο πφιεκνπ
202

.  

 Απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ αληηπξνζσπεπηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ επηθπξψλεηαη ε δηρνηνκηθή αληίιεςε ηεο 

θσλζηαληηλνππνιίηηθεο θνηλσλίαο γηα ηε θηιαλζξσπία
.
. Οη άλδξεο ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζθαίξα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα, ελψ νη γπλαίθεο πνπ 

ζηεξνχληαη έλαλ απηφλνκν νηθνλνκηθφ ξφιν, πεξηνξίδνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ απηψλ, πξνο φθεινο είηε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είηε ησλ παζρφλησλ. Ζ 

δηρνηνκία απνηππψλεηαη θαη κέζα απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ βίνπ θαη ηνπ 

θηιαλζξσπηθνχ έξγνπ ελφο άλδξα επεξγέηε θαη κηαο γπλαίθαο επεξγέηηδαο. Σν Α΄ 

έηνο θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ ζπλέπεζε κε ην ζάλαην ηεο Διέλεο Γ. Εαξίθε 

«κεγάιεο εζληθήο επεξγέηηδνο», ζηελ νπνία αθηεξψζεθαλ δχν δεκνζηεχκαηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ην πξψην ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κηα κηθξή πξνζσπνγξαθία ηεο ζαλνχζαο. ε 

απηφ, κε αθνξκή ηνλ πξφζθαην ζάλαην ηεο  Εαξίθε, παξνπζηάδνληαη ε δσή θαη νη 

επεξγεζίεο ηεο.
203

 Αξρηθά ηνλίδνληαη νη παξαδνζηαθνί γπλαηθείνη ξφινη ηεο θφξεο θαη 

ηεο ζπδχγνπ: «Θπγάηεξ γλσζηνύ κεγάινπ αλδξόο, ηνπ Γεκ. Εαθεηξόπνπινπ, εγέλεην 

ζύδπγνο εηέξνπ κεγάινπ αλδξόο, ηνπ Γεσξγίνπ Εαξίθε». Ζ ζαλνχζα επεξγέηηδα 

πξνβάιιεηαη σο επππφιεπην κέινο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο 

θηιαλζξσπηθήο δξάζεο θαη ηεο θηινγέλεηάο ηεο . Σν έξγν ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νξθαλψλ παξνπζηάδεηαη λα απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο  κεηέξαο , δειαδή μαλά 

απφ ηε γπλαηθεία θχζε͘  έηζη εξκελεχεηαη ε θξάζε «δηθαίσο ε Μεγάιε ηνπ Υξηζηνύ 

Δθθιεζία σλόκαζελ απηήλ «Φηιόζηνξγνλ Μεηέξα ησλ νξθαλώλ», απνλείκαζα απηή 

θαη ηνλ ρξπζνύλ ζηαπξόλ»
204

. ην επφκελν ηεχρνο  δεκνζηεχεηαη ε πξνζθψλεζε γηα 

ην ζάλαην ηεο Διέλε Εαξίθε απφ ηελ Δξηέηηα Γ. Κσλζηαληηλίδνπ, ηειεηφθνηηε ησλ 

Εαξίθεησλ Γηδαζθαιείσλ. ηελ πξνζθψλεζε απηή, φπσο είλαη αλακελφκελν, 

ηνλίδεηαη ε ζιίςε, ην πέλζνο θαη ε βαζηά επγλσκνζχλε φισλ.
205

 Αληηζέησο, ζηελ 

πεξίπησζε ελφο άλδξα κεγάινπ επεξγέηε ε θηιαλζξσπία θαη ε θηινγέλεηα 

παξνπζηάδνληαη ζαλ απνηέιεζκα ησλ μερσξηζηψλ ραξηζκάησλ πνπ ηνλ δηέθξηλαλ. 

χκθσλα κε ηε ζχληνκε βηνγξαθία πνπ παξαζέηεη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, ν 

Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο, ζηνλ νπνίν αθηεξψλεηαη ζρεδφλ νινζέιηδε εηθφλα, 

εγθαηέιεηςε ηελ παηξίδα ηνπ ζε κηθξή ειηθία, αζρνιήζεθε κε κεγάιεο ηξαπεδηθέο 

                                                           

200 ην ίδην, ζ. 149. 

201 Πξφθεηηαη γηα δεκνζίεπζε νινζέιηδεο εηθφλαο. [Γαιιίδεο ηνπ εξπζξνχ ζηαπξνχ], Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Β/23 (1911), ζ. 360. Δπίζεο, ζην παξάξηεκα πίλαθαο . 

202 Αγγέιηθα Φαξξά, «Μεηέξα ή πνιίηηο; ..», ό.π., ζ. 98. 

203 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Έιέλε Γ.Εαξίθε», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/18 (1910) 152.  

204 ην ίδην. 

205 Δξηέηηα Κσλζηαληηλίδνπ, «Πξνζθψλεζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/19 (1910) 158. 



 

[64] 

 

εξγαζίεο, απέθηεζε «θνινζζηαίαλ πεξηνπζίαλ», δηαθξίζεθε «δηα ηελ εκπνξηθήλ θαη 

ηξαπεδηηηθήλ κεγαινθίαλ ηνπ» θαη ηηο επεξγεζίεο. Ζ εθδφηξηα ζηελ νπνία απνδίδεηαη 

ην δεκνζίεπκα, θαιεί φινπο ηνπο πινχζηνπο λα παξαδεηγκαηηζηνχλ, θαζψο «ν κέγαο 

νύηνο αλήξ» άθεζε ζε θηιαλζξσπηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο 

ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά
206

. Δπνκέλσο, ε απφ δεθαεηίεο κνλαδηθή δηέμνδνο ησλ 

γπλαηθψλ ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζην δεκφζην βίν, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην έληππν, ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηνλ έκθπιν ραξαθηήξα ηεο. 

 

 ε επφκελν άξζξν βιέπνπκε ηε δηαπινθή ζξεζθείαο θαη θηιαλζξσπίαο. Μέζα 

απφ ηε ζπδήηεζε δχν λεαξψλ θνξηηζηψλ γηα ζέκαηα ζξεζθείαο, αλαιχεηαη ην πψο ζα 

γίλεη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο επαγγειηθήο πξνηξνπήο «λα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ όπσο 

ηνλ εαπηόn ζνπ» ζηε ζχγρξνλε κε ην πεξηνδηθφ θαζεκεξηλφηεηα. Σν άξζξν 

επηθαιείηαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνηξνπήο απηήο, δηφηη ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο 

θηιαλζξσπίαο αιιά θαη ηεο εγθξάηεηαο απέλαληη ζηηο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο
207

. Έηζη 

γηα ην πεξηνδηθφ πνπ ζπζηεκαηηθά αζπάδεηαη ηηο αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ε 

ζπγθέληξσζε πινχηνπ απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηεο 

θηιαλζξσπίαο, ηελ νπνία ζεσξεί ρξηζηηαληθφ θαζήθνλ. Μηα πην ειαζηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ 1863 ηεο 

Φηιόπησρνπ Αδειθόηεηνο ησλ Κπξηώλ ηνπ Πέξαλ. Δθεί θαη ε ελδερφκελε αθφκα 

θαηαζπαηάιεζε ηνπ πινχηνπ δηθαηνινγείηαη φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ θηιαλζξσπία
208

.

 Ζ απζηεξή ζηάζε πνπ ηήξεζε ην πεξηνδηθφ ζην δήηεκα ηνπ πινχηνπ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο γπλαηθείαο ζπαηάιεο, απνηππψλεηαη ζηα άξζξα απνηξνπήο απφ ηελ 

επξσπατθή κφδα, ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηελ πνιπηέιεηα θαη ηνλ πιηζκφ πνπ ζεσξήζεθε 

φηη επεξέαδαλ ηελ θνηλσλία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ Βαξνπμάθε ζην άξζξν ηεο 

«Πεξί ελδπκαζίαο» θαηαθξίλεη ηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ επηδεημνκαλία «Πνιιάθηο 

εύπνξνη θαη αθκάδνληεο νίθνη θαηεζηξάθεζαλ εθ ηεο πεξί ηελ πνιπηέιεηαλ ζπαηάιεο 

ηεο νηθνδεζπνίλεο.[..] Δηο αιεζή όιεζξνλ θαηεθξήκληζαλ αζπλέηνπο νηθνγελείαο ε 

καλία ηεο ςεπδεπηδείμεσο»
209

. χκθσλα κε ηνλ Υάξε Δμεξηδφγινπ, ε ξνπή πξνο ηελ 

θνιαθεία θαη ηε θηιαξέζθεηα παξνπζηάδνληαη σο εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθψλ, ηα νπνία ηηο νδεγνχλ ζηελ πνιπηέιεηα θαη ηε κίκεζε ηεο επξσπατθήο 

κφδαο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ παξαπάλσ ηάζε. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ε πνιπηέιεηα ζηηο γπλαίθεο λα κεηαβάινπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη λα 

ζπγθαιχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπο, ηνπο δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο, 

θαιιηεξγεί ηνλ εγσηζκφ θαη ηηο απνηξέπεη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

αξεηψλ.
210

 ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε Βαξνπμάθε ηνλίδεη φηη ε πνιπηέιεηα είλαη 

δείγκα εζσηεξηθήο θελφηεηαο ησλ γπλαηθψλ «Ζ πνιπηέιεηα άγεη πνιιάθηο εηο ην 

αληίζεηνλ απνηέιεζκα, όπεξ επηδηώθεη ε καηαηνθξνζύλε». Οη απηαπάηεο 

απνκαθξχλνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν ηεο κεηέξαο, ζπδχγνπ, 

                                                           

206 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/19 (1911) 296. 

207 Η.Δ., «Πεξί ζξεζθείαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/19 (1911) 293-294. 

208 Κ. Μακψλε & Λ. Ηζηηθνπνχινπ, Γπλαηθείνη ζύιινγνη.., φ.π., ζ. 15. 

209 Αηθαηεξίλε Βαξνπμάθε, «Πεξί ελδπκαζίαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/14 (1911) 211-213. 

210 Υάξεο Δμεξηδφγινπ, Οη «ρακέλεο παηξίδεο» πέξα από ηε λνζηαιγία. Μηα θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή 

ηζηνξία ησλ Ρσκηώλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (κέζα 19νπ - αξρέο 20νύ αηώλα), Αζήλα, 

Νεθέιε, 2010, ζ. 158-161. 
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νηθνδέζπνηλαο, ελψ πνιιέο θνξέο, φπσο επεζήκαλε ε αξζξνγξάθνο, θαζηζηνχλ ηηο 

γπλαίθεο πνπ ξέπνπλ πξνο ηελ θαηαλάισζε πνιπηειψλ εηδψλ αηηία ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαζηξνθήο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο. Καζψο ε γπλαηθεία 

θαηαλάισζε παξνπζηάδεηαη σο παξέθθιηζε απφ ηηο γπλαηθείεο αξκνδηφηεηεο, 

ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ ειιελνξζφδνμνπ κηιιέη, ε 

απζηεξφηεηα απέλαληη ζηε γπλαηθεία θαηαλάισζε γίλεηαη αθφκα πην απφιπηε. Ο 

ιφγνο θαηά ηεο πνιπηέιεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ λα ζηξέςεη ηηο αλαγλψζηξηεο ζηνλ θπζηθό ηνπο πξννξηζκό ψζηε λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδαληθψλ ηεο παηξίδαο θαη ηεο πίζηεο. 

 Σν γεγνλφο φκσο ηεο παξάζεζεο, ζην ίδην ηεχρνο πνπ δεκνζηεχηεθε ην άξζξν 

«Πεξί ελδπκαζίαο», νινζέιηδεο εηθφλαο - ζθίηζνπ κε ηίηιν «Μφδα» θαη ζπλνιηθά ηεο 

έληαμεο ζην πεξηνδηθφ απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα επηά αθφκα εηθφλσλ 

κφδαο
211

, ηζνδπλακεί κε άκβιπλζε ηεο παξαπάλσ απζηεξφηεηαο γηα ηε γπλαηθεία 

ελδπκαζία πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα δπηηθά πξφηππα,
212

 θαη ππνδειψλεη ηελ αλαγλψξηζε 

κηαο ήδε δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο. Ζ παξνπζία ησλ δπν παξαπάλσ δηαθνξεηηθψλ 

ηάζεσλ κέζα ζην ίδην έληππν, θαηά ζπλέπεηα θαη ε άκβιπλζε ηεο θξηηηθήο ζηελ 

πνιπηέιεηα ππάξρεη θαη ζηε Βνζπνξίδα. Ζ ίδηα ε Πξεβεδηψηνπ ζηνλ θαλφλα ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «δένληνο ζπξκνχ», ηνπνζεηείηαη σο εμήο: «Ζ ζπξκνκαλία 

δηθαίσο ζεσξείηαη σο κάζηημ ησλ θνηλσληώλ. Αιι’ αθεηέξνπ ε εληειήο νιηγσξία ηνπ 

ζπξκνύ θζάλεη επίζεο κέρξη ηνπ γεινίνπ»
213

. Δπεηδή ε Μειαλδηλνχ δελ αξζξνγξάθεζε 

πνηέ ζην πεξηνδηθφ γηα ην δήηεκα ηεο κφδαο, ην πην πηζαλφ είλαη ε έληαμε εηθφλσλ 

κφδαο λα επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε κέξνπο ησλ αλαγλσζηξηψλ θαη λα ηζνδπλακεί κε 

απνδνρή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηε γπλαηθεία ελδπκαζία.  

 ε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη θαη ε Λενληηάο κέζα απφ ηηο νκηιίεο θαη ηελ αξζξνγξαθία ηεο είρε 

απνξξίςεη ηελ επηδεηθηηθή θαηαλάισζε. Ζ Λενληηάο δελ αξλήζεθε φηη ε επηδεηθηηθή 

θαηαλάισζε αιινηψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο, ηηο νπνίεο παξνπζίαδε σο ζχκαηά ηεο επξσπατθήο κφδαο θαη ηεο 

πνιπηειείαο αθξηβψο επεηδή ήηαλ αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλεο. Με απηή ηελ αηηηνινγία 

εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ ηεο δηεθδίθεζε επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο γπλαηθείαο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε Λενληηάο απνδέρηεθε ηελ θπξίαξρε άπνςε ζε ζέκαηα κφδαο 

θαη πνιπηέιεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο επέθηαζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ κέζσ ηεο ίδξπζε ζπιιφγσλ γπλαηθψλ, νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ελ κέξεη απφ ην κεληαίν πνζφ πνπ νη γπλαίθεο 

δαπαλνχλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ «εθ ηνπ ζχλεγγπο ηε κφδα».
214

 ηελ Δθεκεξίδα 

                                                           

211 Βι. παξάξηεκα, πίλαθαο 6. 

212 Δίλαη εληππσζηαθφ ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζχληνκεο πεξηγξαθέο ησλ ελδπκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν πεξηνδηθφ. Πξφθεηηαη γηα ιέμεηο πνπ 

έρνπλ εηζέξζεη απφ ηε Γχζε, φπσο θπζηθά θαη ε κφδα: «θηιέ», «ηαγηψξ», «αγγιέδ» βι. εηθφλα κε 

ηίηιν «Μφδα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/17 (1911) 264. Αθφκα, «θξεπφλ», «ζαηέλ» «θξέπ ληέ ζίλ», 

«κνξδσξέ», «ξειηέθ», «θνξδνιηέξ» βι. εηθφλα κε ηίηιν «Ζ κφδα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/18 

(1911) 280. 

213 Υ. Δμεξηδφγινπ, Οη «ρακέλεο παηξίδεο» πέξα από ηε λνζηαιγία, φ.π., ζ. 165. 

214 Haris Exertzoglou, «The Cultural Uses of Consumption: Negotiating Class, Gender, and Nation in 

the Ottoman Urban Centers during the 19th Century», International Journal of Middle East Studies 

35 (2003) 88-89. 
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ησλ Κπξηώλ ν ιφγνο πεξί ξνπήο ζηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ επηδεηθηηθή θαηαλάισζε 

πεξηνξίζηεθε ζηελ απνδνρή φηη πξφθεηηαη γηα γπλαηθεία ειαηηψκαηα πνπ πξέπεη λα 

εμαιεηθζνχλ. Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ζα επηηεπρζεί δελ γίλεηαη. Ζ 

ζηάζε πνπ ηήξεζε ην πεξηνδηθφ σο πξνο ην παξαπάλσ δήηεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηεο Λενληηάδνο, δηφηη δελ πξνρσξά ζε δηαηχπσζε νπνησλδήπνηε αηηεκάησλ ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ. 

  

 Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, φπσο είρε πξναλαγγείιεη ζην ελαξθηήξην 

πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, εληάζζεη ζηε ζεκαηνγξαθία ηεο κειέηεο θαη 

δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε βηνγξαθίεο ζεκαληηθψλ γπλαηθψλ. Δμαηξψληαο ηηο 

βηνγξαθίεο γπλαηθψλ πνπ αθηέξσζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ ζε δχζθνιεο γηα ηνλ Διιεληζκφ πεξηφδνπο, αθνχ απηέο θαηαηάρζεθαλ 

ζηα ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ άξζξα, θαηά ηα δπν έηε θπθινθνξίαο δεκνζηεχηεθαλ 

ζπλνιηθά νη βηνγξαθίεο ελλέα γπλαηθψλ, είηε ζε ζπλέρεηεο είηε φρη.
215

 Ζ παξάζεζή 

ησλ βηνγξαθηψλ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππφζρεζεο ηεο εθδφηξηαο ζην 

πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα ηνπ Α΄ έηνπο γηα δεκνζίεπζε ηεο δσήο γπλαηθψλ πνπ 

δηέπξεςαλ ζε αξεηή θαη θαιά έξγα. 

 Οη πέληε απφ ηηο γπλαηθείεο βηνγξαθίεο ππήξμαλ απνηέιεζκα ηεο πλεπκαηηθήο 

εξγαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ ζπλεξγάηε Ζιία Αιεμαλδξίδε θαη αθνξνχλ γπλαίθεο πνπ 

ππήξμαλ βαζίιηζζεο θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Ο ίδηνο είρε δεκνζηεχεη έλα 

εηζαγσγηθφ άξζξν γηα ηηο γπλαίθεο βαζίιηζζεο ηνπ Βπδαληίνπ ζην νπνίν μεθαζαξίδεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ζηήιεο πνπ εγθαηληάδεηαη. Παξαδέρεηαη φηη ηα άξζξα ηνπ δελ 

απνηεινχλ εθηελείο βηνγξαθίεο «ελ απηνίο δελ εθηίζεληαη δηα καθξόλ ν βίνο θαη αη 

πξάμεηο ησλ επηθαλώλ εθείλσλ εζηεκκέλσλ γπλαηθώλ», αιιά πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ησλ ειαηησκάησλ θαη ησλ πξνηεξεκάησλ ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπο κέζα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξάμεηο ηεο δσήο ηνπο. Απηφ απνηππψλεηαη μεθάζαξα 

θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο κφληκεο ζηήιεο «Υαξαθηήξεο Βαζηιίδσλ ηνπ Βπδαληηλνύ 

θξάηνπο», ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη γπλαηθείεο βηνγξαθίεο ηνπ Ζιία Αιεμαλδξίδε. 

ηφρνο ηεο ζηήιεο είλαη αθελφο ε απφθηεζε ηζηνξηθψλ γλψζεσλ, αθεηέξνπ ε 

εζηθνπνίεζε ησλ αλαγλσζηξηψλ
216

 θαη επνκέλσο ζχκθσλα κε απηφ ην ζθνπφ ζα 

ππνγξακκηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ βαζηιηζζψλ. Γπζηπρψο ιφγσ 

ηεο αηθλίδηαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξάο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχηεθαλ 

                                                           

215 ηε ζηήιε «Υαξαθηήξεο Βαζηιίδσλ ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο» εληάζζνληαη νη πέληε πξψηεο Ζιίαο 
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Αιεμαλδξίδεο, «Αιεμάλδξα (284-296;)», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21(1911) 327· Ζιίαο 

Αιεμαλδξίδεο, «Διέλε Α' (ηζαζπφζηνινο) (272-328), Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 (1911) 341-342· 
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γέλνπο δηδάζθαινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 (1911) 324-325 θαη σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ 

Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 (1911) 338-339 δεκνζηεπκέλε ζε 2 

ζπλέρεηεο· Υαξηθιεηα Μειαλδηλνχ «Βηνγξαθία ηεο αζαλάηνπ Λέζβηαο ανηδνχ απθνχο», Δθεκεξίο 

ησλ Κπξηώλ Α/8+9 (1910) 73-77· Υαξηθιεηα Μειαλδηλνχ, «Έιέλε Γ.Εαξίθε», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Α/18 (1910) 152. 

216 Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο, «Υαξαθηήξεο Βαζηιίδσλ ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 

Β/17 (1911) 260-261. 
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κφλν πέληε βηνγξαθίεο, ελψ φπσο θαίλεηαη ζε εηζαγσγηθφ άξζξν ζηφρνο ήηαλ ε 

παξάζεζε ηνπ «ραξαθηήξα» πεξηζζφηεξσλ βαζηιηζζψλ. Καη απηέο είλαη φκσο 

αξθεηέο γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη επηδηψμεηο ηνπ βηνγξάθνπ. 

 ρεηηθά κε ηνπο γπλαηθείνπο ξφινπο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηε δσή ησλ 

βαζηιηζζψλ είλαη ν ξφινο ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο θαη ηεο ζπγαηέξαο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη νη πέληε απηέο βηνγξαθίεο μεθηλνχλ παξνπζηάδνληαο ηελ 

εθάζηνηε γπλαίθα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο ή ηεο ζπγαηέξαο ελφο 

ζπνπδαίνπ άλδξα, ελψ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα φπσο ε επθπΐα, ε επζέβεηα θαη ε 

επγέλεηα παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε παξάγξαθν γηα ηελ 

βαζίιηζζα Διέλε Α΄ (272-328) ν ζπγγξαθέαο θάλεη ζαθέο φηη «ζα ραξαθηεξίζσκελ 

απηήλ κόλνλ σο ζύδπγνλ, σο κεηέξα, σο βαζίιηζζαλ». Απηφ ππνδειψλεη φηη ε 

γπλαηθεία ππφζηαζε αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηφζν μερσξηζηψλ γπλαηθψλ, 

λνεκαηνδνηείηαη αξρηθά απφ ηελ αλδξηθή παξνπζία ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ζαλ λα 

κελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο. ηε 

ζπλέρεηα, θάπνηεο απφ απηέο ηηο εζηεκκέλεο, ε Γξνζίδα (98-117;) θαη ε 

Αιεμάλδξα(284-296;), ήξζαλ ζε ξήμε κε ηνλ παηέξα θαη ην ζχδπγφ ηνπο αληίζηνηρα, 

δηφηη ππεξαζπίζηεθαλ κε δήιν ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ζπζηάζηεθαλ γηα απηήλ, 

θαηαθέξλνληαο έηζη λα απηνλνκεζνχλ απφ ηελ αλδξηθή παξνπζία. Γίλεηαη αληηιεπηφ, 

φηη ηα ηδεψδε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ είλαη ε κφλε επηηξεπηή νδφο γηα λα έρνπλ νη 

γπλαίθεο απηφλνκε δξάζε θαη ε ππεξάζπηζή ηνπο επηβξαβεχεηαη. Έθθξαζε 

επγλσκνζχλεο απφ ην ζπγγξαθέα πξνο ηηο βαζίιηζζεο Γξνζίδα, Αιεμάλδξα θαη 

Διέλε Α΄ είλαη ε έληαμή ηνπο ζηε ζηήιε παξφιν πνπ απηέο έδεζαλ φρη ζηε βπδαληηλή, 

αιιά ζηε ξσκατθή επνρή
217

. 

 Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ βηνγξαθηψλ είλαη ε θαηαιεθηηθή 

παξάγξαθνο πνπ ζθηαγξαθεί ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε βαζίιηζζαο κέζα απφ ην ξφιν 

πνπ δηαδξακάηηζε ζηε δηάδνζε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Πξφθεηηαη γηα θάπνηνπ 

είδνπο θξηηηθή ζην ραξαθηήξα κε ηαπηφρξνλε ρξήζε παξαηλεηηθνχ ή απνηξεπηηθνχ 

ιφγνπ πξνο ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηελ νπνία 

ππεξηνλίδνληαη ηα ζεκεία πνπ εμππεξεηνχλ ηηο επηδηψμεηο ηνπ πεξηνδηθνχ. ηελ 

θαηαιεθηηθή παξάγξαθν ηεο βηνγξαθίαο ηεο βαζίιηζζαο Διέλεο Α‟ ν ζπγγξαθέαο 

πξνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηε Δθθιεζία θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρηθή 

ζσηεξία ηνπ πηνχ ηεο κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο παξαηλέζεηο ηεο. Πξνηξέπεη ηηο 

αλαγλψζηξηεο λα ζαπκάζνπλ ην κεηξηθφ θίιηξν («Δίδνκελ πόζν εγάπα ηνλ πηόλ ηεο 

ηνλ κνλνγελή»), θαη θαη‟ επέθηαζε λα παξαδεηγκαηηζηνχλ, ελψ ε δπζκέλεηα θαη ε 

κλεζηθαθία πνπ είρε δείμεη ε βαζίιηζζα πξνο ηα παηδηά απφ ην δεχηεξν γάκν ηνπ 

ζπδχγνπ πνπ ηελ είρε εγθαηαιείςεη, δελ αλαθέξνληαη ζηνλ επίινγν, δείγκα φηη 

πξφθεηηαη γηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζία ζηνηρεία, θαζψο ε επηδίσμε ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξώλ ήηαλ νη αλαγλψζηξηεο λα αθνζησζνχλ ζην ξφιν ηεο κεηέξαο. 

 πσο δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηελ αλάγλσζε θαη κφλν ηνπ επηιφγνπ θάζε 

βηνγξαθίαο, νη ηέζζεξηο απφ ηηο βαζίιηζζεο παξνπζηάδνληαη σο πξφηππα γπλαηθείνπ 

βίνπ. ε απηέο ρξεζηκνπνηείηαη θαηαθαηηθφο ιφγνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βαζίιηζζαο Πιαθίιιαο (284-296;) («Ο Θενδόζηνο [..] εζέβεην ην εζηθόλ κεγαιείνλ ηεο 

                                                           

217 Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο, «Γξνζίο (98-117;), Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 (1911) 309, ππνζεκ. 1. 
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ελαξέηνπ ζπδύγνπ ηνπ»), ελψ ζηνλ επίινγν ηεο βηνγξαθίαο, πνπ φπσο είπακε 

ζπλεζίδεηαη λα θξίλεηαη ν ραξαθηήξαο, επαηλείηαη ε απνζηξνθή ηεο βαζίιηζζαο γηα 

ηα κεγαιεία, ε πξνζηαζία πξνο ηνπο αλαμηνπαζνχληεο θαη ε αξεηή, πνπ είρε γίλεη 

ζθνπφο ηεο δσήο ηεο.  

 Αληίζεηα ε πέκπηε ζηε ζεηξά, ε βαζίιηζζα Δπδνμία (396-403), παξνπζηάδεηαη 

λα αζθεί «απεξηόξηζηνλ επηξξνήλ» ζην ζχδπγφ ηεο απηνθξάηνξα Αξθάδην θαη λα 

εθκεηαιιεχεηαη θάζε επθαηξία γηα λα αλακεηγλχεηαη ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, «πξνο 

ηθαλνπνίεζηλ ηδίσλ παζώλ θαη νξέμεσλ». ηε βηνγξαθία παξνπζηάδεηαη σο ππεχζπλε 

γηα ηηο εμνξίεο ηνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζφζηνκνπ θαη ην ζάλαηφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο εμνξίαο, ελψ ε ίδηα πέζαλε ζηελ αθκή ηεο ειηθίαο ηεο͘ «Ίζσο θνβεξαί ηύςεηο 

ζπλεηδήζεσο εκάξαλαλ ην λεαληθόλ απηήο ζθξίθνο θαη επήλεγθνλ πξνώξνο ην κνηξαίνλ 

ηέινο» ππνζέηεη ν Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο. ηελ θαηαιεθηηθή παξάγξαθν, ελψ 

νκνινγείηαη φηη «ππήξμε βαζίιηζζα κεγαιόθξσλ» επηθξαηεί αξλεηηθφο ιφγνο: «Δλ ηε 

θαξδία απηήο έβξεκνλ πάζε αγελή θαη ρακαίδεια. Σα πάζε ηαύηα παξέζπξαλ απηήλ εηο 

πξάμεηο αδίθνπο θαη ζθιεξάο, αίηηλεο επηζθηάδνπζη ηελ πεξηβάιινπζαλ απηήλ 

ιακπεδόλα». Ζ επθπΐα ηεο βαζίιηζζαο Δπδνμίαο δελ ήηαλ αξθεηή ψζηε κε ηελ 

αλάκημή ηεο λα σθειήζεη ην ιαφ ηεο, δηφηη «δελ ήην απαιιαγκέλε από εζηθά 

ειαηηώκαηα». 

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ζε πξψην επίπεδν νη αλαγλψζηξηεο 

θαινχληαη λα αληηιεθζνχλ φηη ε πνιπηέιεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

επηδηψμεσλ γηα ηα νπνία ν Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο ζηειίηεπε ηε βαζίιηζζα Δπδνμία 

δελ είλαη επηηξεπηέο ζπλήζεηεο, θαζψο δε ζπλάδνπλ κε ηνλ ελάξεην βίν. Απηά φκσο 

έρνπλ εηπσζεί θαη ζε άιια δεκνζηεχκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε βηνγξαθία 

ζπλεηζθέξεη σο πξνο ηε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ πνιηηηθή, δηφηη θαηαθξίλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο βαζίιηζζαο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο, ζεσξψληαο ηελ 

θαηαζηξεπηηθή ηφζν γηα ηελ απηνθξαηνξία φζν θαη γηα ηελ δσή ηεο ίδηαο ηεο 

βαζίιηζζαο. Παξφιν πνπ ν αξζνγξάθνο δελ δειψλεη ξεηά φηη είλαη θαηά ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή δσή, απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα εμαρζεί απφ ηελ πεξίπησζε ησλ βηνγξαθηψλ, θαζψο ζε απηέο 

επηθξνηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ βηνγξαθνχκελσλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα δσή κφλν ππφ 

ηε κνξθή ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηάδνζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 

ηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο άζθεζεο απηφλνκεο πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ 

ηηο γπλαίθεο βαζίιηζζεο, απηφ ζεσξείηαη θαηάρξεζε ηεο ειεπζεξίαο κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα θαη απνξξίπηεηαη.  

 Οη βηνγξαθίεο ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα αιιά θαη ηελ εθδφηξηα, 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο εζηθνπνίεζεο ησλ αλαγλσζηξηψλ, σζψληαο ηηο πξνο ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο, ζηελ απνθπγή ηεο πνιπηέιεηαο 

θαη ζηελ επηθξάηεζε ησλ ειιελνρξηζηηαληθψλ ηδεσδψλ. Δθείλν πνπ ππνγξακκίδεηαη 

είλαη ε ζεκαζία ηεο δεκφζηαο δξάζεο ησλ γπλαηθψλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ζηε θηιαλζξσπία, απνθιείνληαο ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηελ πνιηηηθή δσή. Οη παξαπάλσ βηνγξαθίεο δε ζπληζηνχλ απφπεηξα 

θαηαγξαθήο ηεο γπλαηθείαο ηζηνξηθήο παξάδνζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο 

ζεηηθήο ηαπηφηεηαο κηαο θνηλσληθά θαηαπηεζκέλεο νκάδαο.  
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Οη ζπγθεθξηκέλεο βηνγξαθίεο ηνπ Αιεμαλδξίδε βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο κηαο ελαιιαθηηθήο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ γπλαηθείσλ θαη θεκηληζηηθψλ πεξηνδηθψλ αιιά θαη βηβιίσλ 

πνπ εθδφζεθαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ 19ν αηψλα. χκθσλα κε ηελ Βαξίθα, νη βηνγξαθίεο 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαδείθλπαλ φρη ηνπο παξαδνζηαθνχο 

παζεηηθνχο ξφινπο ησλ βηνγξαθνχκελσλ αιιά άιιεο, ελεξγεηηθέο φςεηο ηεο δσήο 

ηνπο. Σν 1887, ε Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ πξνσζψληαο ηελ ελαιιαθηηθή 

ηζηνξηθή αληίιεςε παξνπζηάδεη βηνγξαθηθή αλαθνξά ηεο Μπνπκπνπιίλαο. Ζ φςε 

ηνπ έξγνπ ηεο πνπ επηιέγεηαη λα ππνγξακκηζηεί δελ επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ 

αλδξεία θαη ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ επέδεημε φζν ζηελ παξέκβαζε ηεο, κεηά ηελ 

άισζε ηεο Σξίπνιεο, ππέξ ησλ γπλαηθψλ ηνπ ραξεκηνχ ηνπ Υνπξζίη Παζά, ηηο νπνίεο 

«σο ιείαλ ησλ εζεψξνπλ» νη έιιελεο ζηξαηηψηεο. Σν 1888 ε γεξκαλίδα Fanny 

Lewald (1811-1889), ζε ζπιινγή βηνγξαθηθψλ πνξηξέησλ πνπ εθδίδεη, εληάζζεη κφλν 

γπλαίθεο πνπ είραλ θάπνηα αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή ή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη δελ έρεη παξά κεξηθέο ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν.
218

 

Ζ παξάζεζε βηνγξαθηθψλ πνξηξέησλ είλαη πνιχ νπζηψδεο, δηφηη κέζσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πιεπξψλ ηεο δσήο ηνπο πνπ νη βηνγξάθνη δηαιέγνπλ λα ππνγξακκίζνπλ 

θαη κέζσ ηεο εξκελείαο πνπ δίλνπλ, απνθαιχπηνπλ ηε δηθή ηνπο ζέαζε γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ
219

. Ζ αλάγλσζε ηνπ 

παξειζφληνο ησλ βαζηιηζζψλ απφ έλαλ άληξα, ηνλ Ζ. Αιεμαλδξίδε θαη ε έλζεξκε 

ππνδνρή ηεο απφ ηελ εθδφηξηα απνηππψλνπλ κηα επηινγή ζπληήξεζεο ηεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο θαη φισλ ησλ Διιελίδσλ, ρσξίο θακία 

πξννπηηθή αιιαγήο ηεο.  

Αθφκα θαη αλ αγλνήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ελαιιαθηηθή ηζηνξία ησλ 

γπλαηθψλ πνπ έγηλαλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα θαη πεξηνξηζηνχκε ζην 

γεσγξαθηθφ ρψξν θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε αληίιεςε πνπ 

πξνβάιινπλ νη βηνγξαθίεο ηνπ Αιεμαλδξίδε ζρεηηθά κε ηελ επηηξεπηή δξάζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ρψξν δε ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθή. Ο ζθνπφο 

ηεο εζηθνπνίεζεο κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο εληνπίδεηαη θαη ζε παιαηφηεξε 

επηρεηξεκαηνινγία. Δλδεηθηηθά, δεθαεηίεο λσξίηεξα, ην 1871, ε Λενληηάο, 

απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο γηα γπλαηθεία εθπαίδεπζε, είρε 

επίζεο επηιέμεη ηελ απνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία παξνπζίαδε σο 

θαηάρξεζε ηεο ειεπζεξίαο
220

. Δλίζρπζε ηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα δηεχξπλζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο κε ην εμήο επηρείξεκα: ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αξεηήο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηνπο 

επηηξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, ρσξίο λα νδεγνχληαη ζηελ θαηάρξεζή 

ηεο.
221

 Ζ Λενληηάο πξνψζεζε ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα θαη κέζσ ηνπ γπλαηθείνπ 

                                                           

218 Διέλε Βαξίθα, «Σν θελφ ζηνλ θαζξέπηε: βηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ», 
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πεξηνδηθνχ Δπξπδίθε (1870-1873) πνπ εμέδηδε ε αδεξθή ηεο Αηκηιία Κηελά - 

Λενληηάο. ηελ Δπξπδίθε, ήδε απφ ην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, απνζαθελίδεηαη φηη 

ε έθδνζε ζα απνζηαζηνπνηεζεί «καθξάλ πάληε ησλ Πνιηηηθώλ». Δπίζεο, βαζηθφ 

κέιεκα πνπ δηαπεξλά θάζε θχιιν είλαη ε πξνψζεζε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηα παξζελαγσγεία πνπ σο ηφηε ζπληεινχζαλ ζηελ «επηθξάηεζε ηεο ρεηξόηεξεο 

εκηκάζεηαο».
222

 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «γπλαηθεία αδειθόηεηα» δειψλεη φηη εθείλε ηελ 

επνρή νη γπλαίθεο είραλ αληηιεθζεί πσο είλαη κέιε κηαο θνηλφηεηαο, ε φπνηα είρε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ σο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο. 

Αλάινγε έθθξαζε γπλαηθείαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο δελ εληνπίδεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. Αληίζεηα ε Δπξπδίθε σζεί ηηο αλαγλψζηξηεο, παξά ηηο 

αδπλακίεο πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ, λα ηνικήζνπλ λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο 

γξαθήο, ψζηε κε ζπιινγηθφ ηξφπν λα δηεθδηθήζνπλ αηηήκαηα γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 

παξαδεδνκέλσλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ.
223

 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ δε ζηξαηεχεηαη ππέξ 

ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ θνηλσλία. ηα άξζξα πνπ 

εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ γπλαηθείσλ ζεκάησλ δελ εληνπίζηεθε ε έθθξαζε 

ησλ γπλαηθψλ σο μερσξηζηήο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο ηεξαξρηθά θαηψηεξεο ησλ 

αληξψλ, ε νπνία κε ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιεη ηε ζέζε ηεο. 

Αληίζεηα, πξνβιήζεθε κηα ζηάζε ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 

γπλαηθείνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο, ζπδχγνπ θαη νηθνδέζπνηλαο, φπσο απηνί είραλ 

ζπδεηεζεί θαη αλαιπζεί κεξηθέο δεθαεηίεο λσξίηεξα απφ ην πεξηνδηθφ Δπξπδίθε
224

. 

Δπίζεο ε αληαπφθξηζε ζηελ απνδεθηή γπλαηθεία δξάζε εθηφο ηνπ νίθνπ, δειαδή ηε 

θηιαλζξσπία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαηξνθή ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, ζχκθσλα κε 

ηηο αμίεο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο Πφιεο, απνηεινχλ ηα δχν ζηνηρεία ηνπ 

γπλαηθείνπ θνηλσληθνχ πξννξηζκφ. Οη ξφινη απηνί παξνπζηάδνληαη λνκηκνπνηεκέλνη 

απφ ηε θχζε θαη ηε ζξεζθεία θαη ακεηάβιεηνη͘ . Οη σο ηψξα πξνβαιιφκελνη ξφινη 

απνηεινχλ ζηεξενηππηθέο απφςεηο ηεο επνρήο, ηηο νπνίεο είρε απνδερηεί αθφκα θαη ε 

Παξξέλ κέζα απφ ην δηθφ ηεο έληππν. ην πξψην κάιηζηα ηεχρνο δηαθήξπηηε φηη 

«θαη’ αμίσκα πξέπεη λα πξσηεύεη ε ζέιεζηο ηνπ αλδξόο» ηφζν ζηελ πνιηηεία φζν θαη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. κσο ε Παξξέλ είρε απνδερηεί ηνπο παξαπάλσ 

ζηεξενηππηθνχο ξφινπο, ψζηε λα θαηαγγείιεη ηνπο φξνπο ηνπ γάκνπ πνπ άθελαλ ηηο 

γπλαίθεο εθηεζεηκέλεο ζηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο ησλ αλδξψλ αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

                                                           

222 Α. Φαξξά,  «Γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 19νπ αηψλα», ό.π., ζ. 6-8 

223 Φνπξλαξάθε, Διέλε, Δθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ θνξηηζηώλ, Διιεληθνί πξνβιεκαηηζκνί (1830 - 

1910), Έλα αλζνιόγην, ΗΑΔΝ, Αζήλα 1987, ζ. 40-41. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ε πξνζδνθία αλαηξνπήο ηεο απνηππψλεηαη ζε αλππφγξαθν άξζξν ηεο Δπξπδίθεο πνπ 

αλαδεκνζηεχεηαη ζην Αγγέιηθα Φαξξά, «Άκα ε φξληζα αξρίζε λα ιαιή σο πεηεηλφο, ζθάμε ηελ 

ακέζσο - ε δηακάρε Ρνΐδε-γξαθνπζψλ», θνύπα 3 (1979) 13. Γηα ηελ Δπξπδίθε θαη ηε ζρέζε ηεο κε 

κηα πξψηε ζπλείδεζε θχινπ, κε έληνλε αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «γπλαηθεία αδειθφηεηα» βιέπε 

επίζεο Βαξίθα, Διέλε, Ζ εμέγεξζε ησλ Κπξηώλ: ε γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ 

Διιάδα,1833-1907, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 

1987· Μαξία Γξηβέα, Σν γπλαηθείν πεξηνδηθό Δπξπδίθε (1870-1873): Πξνζπάζεηα έθθξαζεο θαη 

δηακόξθσζεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ζην β’ κηζό ηνπ 19νπ αη., αδεκνζ. κεηαπη. δηπισκαη. εξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινινγίαο, Ρέζπκλν 2001, ζ. 9. 

224 Δθηφο ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ήδε, ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ ηεο Δπξπδίθεο γηα ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο απνηππψλεηαη θαη ζηελ αλαδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δπξπδίθεο 

Αηκηιία Κηελά – Λενληηάο, «Δπξπδίθε», Δθεκεξίο ησλ Κξηώλ Β/22 (1910) 339-340. 
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ππνθξηζία πνπ εμίζσλε ηε λνκηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο κε απηή ησλ αλειίθσλ θαη ησλ 

εγθιεκαηηψλ. θνπφο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο ηεο ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ.
225

 ε 

απηφ ην ζεκείν δηαθξίλεηαη απφ ηε Μειαλδηλνχ, ε νπνία εκκέλεη ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο γπλαηθείνπο ξφινπο ρσξίο λα πξνρσξά ζε πξνηάζεηο ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κε ηε κειέηε ησλ ζέζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, θαζψο θαη φζσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, ζα δνχκε θαηά πφζνλ 

ε σο ηψξα ζπληεξεηηθή ζηάζε ηνπ πεξηνδηθνχ επηβεβαηψλεηαη ή αλαηξέπεηαη.  

 

 

3. 1. 2 Με ηη νομιμοποίηζη ηων επιζηημών  

χκθσλα κε ηελ Διέλε Φνπξλαξάθε, ε ηζηνξηθή αλίρλεπζε ηεο γέλεζεο ηεο 

αληίιεςεο πεξί «θπζηθήο» ηαχηηζεο ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, θαηέδεημε 

ηνλ «πνιηηηζκφ ηεο δπηηθήο λεσηεξηθφηεηαο: απηφο ν πνιηηηζκφο είλαη πνπ θαηεμνρήλ 

φξηζε ην θχιν σο αληηθεηκεληθφ θαη θιεηζηφ βηνινγηθφ δεδνκέλν ην νπνίν 

πξνθαζνξίδεη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη «ξφινπο» ». Απφ ηελ επνρή ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ θαη εμήο, ε ηεξαξρία πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηα θχια πεξηγξάθηεθε κε 

φξνπο θπζηθήο αηηηφηεηαο θαη λνκνηέιεηαο, ή αιιηψο κε φξνπο βηνινγηθνχ 

ληεηεξκηληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα αλαηνκηθά/ 

θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αμηνδνηήζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλν «πξννξηζκφ» γηα θάζε 

θχιν, ζαλ απηνί νη έκθπινη «πξννξηζκνί»  λα ήηαλ εγγελείο ζηα ζσκαηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ θχινπ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ε βηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο πξνζέδσζε ζηηο γπλαίθεο κηα «εγγελή» ςπρηθή θαη 

δηαλνεηηθή επαηζζεζία θαη ηελ ζπλαθφινπζε αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη πεξηνξηζκφ 

ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν.
226

  

 Δπίζεο, θαηά ηελ Γαιαθνχξα, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ην νξγαλσκέλν 

γπλαηθείν θίλεκα ζηελ Δπξψπε ήξζε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ παξαπάλσ 

«επηζηεκνληθή» ηεθκεξίσζε ηεο «θχζεη» θαησηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία είρε 

αληιήζεη επηρεηξήκαηα απφ ηε θξελνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάπιαζε ηνπ 

θξαλίνπ, θαηαδεηθλχεη πεξηνξηζκέλεο ή απμεκέλεο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, 

ζηα ηέιε πηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη εμήο, ε εθαξκνγή ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο ηεο 

εμέιημεο ησλ εηδψλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηξνθνδνηψληαο θνηλσληνβηνινγηθέο 

ζεσξίεο (θνηλσληθφο δαξβηληζκφο) γηα ηελ ππνηέιεηα ησλ γπλαηθψλ, φρη κφλν 

δηθαηνινγνχζε ηνλ κεησκέλν θνηλσληθφ ξφιν πνπ ηνπο είρε δνζεί απφ αηψλεο, αιιά 

                                                           

225 Έθε Αβδειά, «Αλάκεζα ζην θαζήθνλ θαη ην δηθαίσκα. Σν θχιν θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηελ 

Διιάδα, 1864-1952», Θάιεηα Γξαγψλα – Φαξνχθ Μπηξηέθ (επηκ.), Διιάδα θαη Σνπξθία: πνιίηεο 

θαη έζλνο-θξάηνο, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 2006, ζ. 237 

226 Διέλε Φνπξλαξάθε, «Πεξί κνξθψζεσο «ρξεζηψλ κεηέξσλ» θαη εθπαηδεχζεσο «κειιφλησλ 

πνιηηψλ»: έκθπινη ιφγνη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ηνλ 19νπ αηψλα», Βάζσ Θενδψξνπ – Βαζηιηθή 

Κνληνγηάλλε (επηκ.), Tν παηδί ζηε λενειιεληθή θνηλσλία 19νο-20όο αηώλαο. Αμίεο, αλαπαξαζηάζεηο, 

απνηππώζεηο Πξαθηηθά Γηεκεξίδαο 4-5 Γεθεκβξίνπ 1998, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 

ρνιή Δπηζηεκψλ Aγσγήο – Δπηηξνπή Δξεπλψλ, Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα 1999, ζ. 82-83͘ Διέλε 

Φνπξλαξάθε, Σν θύιν σο πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή θαηαζθεπή: Από ηηο πξνλεσηεξηθέο αληηιήςεηο γηα 

ην θύιν, ζηε λεσηεξηθή ζπγθξόηεζε ηνπ «βηνινγηθνύ θύινπ», ζεκεηώζεηο δηδάζθνπζαο, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ηκήκα Κνηλσληνινγίαο, Ρέζπκλν 2012, ζ. 2-4.  
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θαη ελίζρπε απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ ησλ γπλαηθψλ κφλν γηα ηηο εληφο ηνπ 

νίθνπ εξγαζίεο.
227

  

 Σελ πεξίνδν έθδνζεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ε θπξηαξρία θαηά ηξφπν 

ληεηεξκηληζηηθφ θαη απφιπην ηεο αληίζεζεο γπλαίθα-ηδησηηθφ θαη άλδξαο-δεκφζην 

ήηαλ επξέσο λνκηκνπνηεκέλε απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ηεο επνρήο. Λακβάλνληαο 

ππφςε αθελφο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο επηζηήκεο γηα ηηο ηδενινγηθέο αιιαγέο 

ζην «γπλαηθείν δήηεκα» θαη αθεηέξνπ ηε δήισζε ηεο εθδφηξηαο ζην πξνγξακκαηηθφ 

ζεκείσκα φηη ηα επηζηεκνληθά άξζξα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ «πξννξηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ» ε κειέηε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ θξίζεθε 

απαξαίηεηε. 

 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ βξέζεθαλ ζπλνιηθά εβδνκήληα επηά (77) 

επηζηεκνληθά άξζξα πνπ επηθεληξψλνληαλ ζε δεηήκαηα πγείαο, ζενινγίαο, θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. Ζ ζπγγξαθή ελφο κέξνπο ησλ άξζξσλ απνδίδεηαη ζε άληξεο, νη νπνίνη 

κάιηζηα θέξνπλ κηα επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα. Ο ηαηξφο Νηθφιανο Βαζηιεηάδεο 

δεκνζίεπζε άξζξν ζην νπνίν ηφληζε ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ εθδξνκψλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο παξακνλήο  ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηε θχζε γηα ηελ πγεία θαη ηε ζσζηή 

αλάπηπμε ηνπο
228

. Καηά ην δεχηεξν έηνο θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ζπλαληάκε 

αλαδεκνζηεχζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ Σηκνιένληα Καξδάξα, επίζεο ηαηξνχ. ε ηέζζεξα 

άξζξα ηνπ αλαιχνληαη δεηήκαηα πγηεηλήο θαη θπζηνινγίαο ηνπ γάκνπ. Ο 

Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο «ν ελ Μαλρεζηξία πξνηζηάκελνο  ηεο Διιεληθήο 

Οξζξνδόμνπ εθθιεζίαο», φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ε εθδφηξηα ζην έθην ηεχρνο θαηά ηελ 

παξάζεζε ζπγραξεηεξίσλ γξακκάησλ «Δλζαξξπληηθαί επηζηνιαί», είλαη ν πην 

ηαθηηθφο άληξαο ζπλεξγάηεο. ηα άξζξα ηνπ αλαιχεη ζενινγηθά δεηήκαηα, φπσο ηε 

δεκηνπξγία ηεο Δχαο, ηζηνξηθά δεηήκαηα θ.ά. . Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ησλ πηζηψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ αλζέσλ θαη ησλ 

αλαζεκάησλ εληφο ηνπ λανχ, ζηεξηδφκελνο πάληα ζηε κειέηε ησλ δηδαγκάησλ ησλ 

Παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο, ελψ δελ παξαιείπεη λα επεθηαζεί θαη ζηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ. 

 Ζ εθδφηξηα αθηεξψλεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ηδηφρεηξσλ δεκνζηεπκάησλ ζε 

επηζηεκνληθά ζέκαηα (39,40%). Σν πνζνζηφ απηφ κνηξάδεηαη κε αχμνπζα ζεηξά, ζε 

άξζξα πγείαο, θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζενινγίαο. Δηδηθφηεξα ε εθδφηξηα ππνγξάθεη 

15 άξζξα (21,10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ ηεο), ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη 

θάπνην ζενινγηθφ δήηεκα. Αξθεηά απφ απηά απνηεινχλ βηνγξαθίεο γπλαηθψλ, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο ππνδείγκαηα, ιφγσ ηεο αθνζίσζεο πνπ έδεημαλ ζηε 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Άιινηε επηιέγεη λα ππνγξάθεη εθιατθεπκέλεο πξαγκαηείεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα γεσινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο αιιά θαη ηζηνξίαο ησλ ιαψλ.
229

 

Λφγσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα ε εθδφηξηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα, 

ηηο γλψζεηο αιιά θαη ηε λνκηκνπνίεζε λα αζρνιείηαη κε θάπνηα επηζηεκνληθά ζέκαηα.  

                                                           

227 Κ. Γαιαθνχξα & . Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, φ.π., ζ. 27-28. 

228 Νηθφιανο Βαζηιεηάδεο, «Σα παηδηθά ηαμείδηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/4 (1909), ζ. 37-38. Ο θ. 

Βαζηιεηάδεο δεκνζίεπζε επίζεο ην παξαθάησ δηήγεκα  «Σν πεγάδη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/5 

(1910) 69-71. 

229 Γηα ηελ αξζξνγξαθία ηεο εθδφηξηαο βι. παξάξηεκα πίλαθαο 2. 
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 ε ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ άξζξν ηεο, ηνλίδεη ηε δπζκελή ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαλ νη γπλαίθεο θαηά ηνπο «πξντζηνξηθνύο θαη ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο». 

Θεσξεί ηηο γπλαίθεο ησλ αξραίσλ ιαψλ (εθηφο ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Διιήλσλ) 

ζχκαηα ηνπ εγσηζκνχ ησλ αλδξψλ ιφγσ ηνπ «βάξβαξνπ ζεζκνύ ηεο πνιπγακίαο». 

Αληίζεηα, αλαθέξεη φηη ζηε κεζαησληθή Γχζε ε γπλαίθα «ηνζνύηνπ πιένλ 

απνιάκβαλε ζεβαζκνύ, ώζηε παο αλήξ ηππόηεο ή νπ, ζπλνδεύσλ δέζπνηλαλ δελ 

ελσριείην». Σν άξζξν ππνζηεξίδεη φηη κε ηελ έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ απνδφζεθε 

ζηε γπλαίθα ε ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη, αλαδεηθλχνληάο ηελ ζε «ζώθξνλα δέζπνηλαλ ηεο 

νηθνγελείαο θαη κνξθώηξηαλ ηεο αλζξσπόηεηνο». Ο ιφγνο πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζενινγηθφ άξζξν ππνγξακκίδεη φηη νη γπλαίθεο κε ηελ επαηζζεζία ηνπο 

κεηαπιάζνπλ θαη ηνπο πην δχζηξνπνπο αλδξηθνχο ραξαθηήξεο θαη αζπλαίζζεηα 

θπβεξλνχλ ηνπο πάληεο, αλπςψλνληαο θαη εμεπγελίδνληαο ηελ θνηλσλία
230

. Δπίζεο, 

άιιν δεκνζίεπκα ζρνιηάδεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ αξραηνειιεληθφ θφζκν: «Ο 

κελ αξραηόηαηνο ειιεληθόο θόζκνο εζεώξεη ηελ γπλαίθα θύζεη θαησηέξαλ ηνπ αλδξόο 

[..] όξγαλνλ παζεηηθόλ, ππείθνπζαλ ηπθιώο ησ θπξίαξρσ αλδξί» γηα λα θαηαιήμεη φηη 

ν ρξηζηηαληζκφο έδσζε ηέινο ζηελ ππνδνχισζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ αληίιεςε φηη 

«εθ γπλαηθόο εξξύε πάληα ηα θαύια»
231

. Καηά ηελ Μειαλδηλνχ θαη ηηο ζπλεξγάηξηέο 

ηεο, ε ζχλδεζε  ηνπ γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ κε ηε ζετθή βνχιεζε είλαη άξξεθηε. Ο 

ζετθφο ιφγνο λνκηκνπνηεί ηνλ γπλαηθείν πξννξηζκφ ηεο ππνζηεξηθηηθήο ζπδχγνπ, ηεο 

ελάξεηεο κεηέξαο θαη ηεο νηθνδέζπνηλαο, ν νπνίνο νδεγεί ζε θνηλσληθή επεκεξία θαη 

εμεπγεληζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ξεηνξηθή ησλ παξαπάλσ άξζξσλ έρεη ηηο βάζεηο 

ηεο ζην δφγκα πεξί «ηζφηεηαο ζηε δηαθνξά». Έρνληαο αλαζθεπάζεη ηηο απφςεηο πεξί 

«θπζηθήο θαησηεξφηεηαο» ησλ γπλαηθψλ, ην δφγκα απηφ παξνπζηάδεη ηηο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ θάζε θχινπ σο ηζνδχλακεο, αιιά δηαθνξεηηθέο. Πξνβάιιεηαη έληνλα ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν θχισλ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο είλαη αλαγθαία ε 

ππαγφξεπζε απζηεξψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε νξηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πεδίνπ δξάζεο γηα θάζε θχιν. Έηζη, ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαζνξίδνπλ θαη ηνλ θνηλσληθφ «πξννξηζκφ» αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ θαη απηφο κε 

ηε ζεηξά ηνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο
232

. Παξφιν πνπ νη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ 

δφγκαηνο ηνλίδνπλ ηελ αλππαξμία «θχζεη» δηαθνξψλ σο πξνο ην ζέκα ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζπρλά αληηθάζθνπλ
233

 φπσο ζην 

                                                           

230 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ζ γπλή πξν Υξηζηνχ θαη κεηά Υξηζηφλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/10 

(1910) 146-147. 

231 ηπιηαλή Καξάιε, «Ζ Γπλή», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 7. 

232 Έθε Αβδειά, «Οη γπλαίθεο, θνηλσληθφ δήηεκα», Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, η. 2, κέξνο 1: «Ο κεζνπφιεκνο 1922-1940», Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2002, ζ. 

338͘ Δ. Φνπξλαξάθε, «Πεξί κνξθψζεσο «ρξεζηψλ κεηέξσλ» θαη εθπαηδεχζεσο «κειιφλησλ 

πνιηηψλ»: έκθπινη ιφγνη..», ό.π., ζ. 80-81. Ο φξνο «ηζφηεηα ζηε δηαθνξά», νθείιεηαη ζηελ Διέλε 

Βαξίθα. Ζ αλάιπζε πνπ θάλεη για την Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ βαζίδεηαη ζε απηφλ ηνλ 

φξν. Ζ ίδηα ππνγξακκίδεη «Ζ κειέηε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα [..] λα 

θαηαλνεζεί βαζχηεξα  ε έληαζε αλάκεζα ζην αίηεκα ηεο ηζόηεηαο θαη ηε δηεθδίθεζε ηεο δηαθνξάο, 

αλάκεζα ζηελ απαίηεζε ίζεο ζπκκεηνρήο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε όιεο ηηο θνηλλσληθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηελ πξνζήισζε ζε έλαλ ηδηαίηεξν γπλαηθείν ξόιν», βι. Δ. Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ: Ζ 

γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 1833-1907, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1987, ζ.  286-289. 

233 Καηεξίλα Γαιαθνχξα & ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ - Οη 

γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε:.., φ.π., ζ. 30. 
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παξαπάλσ ζενινγηθφ άξζξν, φπνπ ε επαηζζεζία παξνπζηάδεηαη ζαλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο απηνχ, ην άξζξν 

επηδηψθεη ηελ σξαηνπνίεζε ησλ νηθηαθψλ ξφισλ, ψζηε νη αλαγλψζηξηεο λα 

αθνζησζνχλ απξφζθνπηα ζε απηνχο. 

 πσο αλαθέξακε λσξίηεξα, ππάξρνπλ αξθεηά άξζξα ηα νπνία εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα πγείαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη ζχληνκα θαη εληάζζνληαη ζηε κφληκε 

ζηήιε «Πξαθηηθαί γλώζεηο», αθνχ δίλνπλ κε ζαθή θαη ζχληνκν ηξφπν πξαθηηθέο 

νδεγίεο ζηηο λνηθνθπξέο. Σέηνην άξζξν είλαη, γηα παξάδεηγκα, εθείλν πνπ 

ηηηινθνξείηαη «Σν ειηαθόλ θσο» θαη ην νπνίν παξέρεη νδεγίεο ζηηο νηθνδέζπνηλεο 

πψο λα δηαηεξνχλ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ ρσξίο πγξαζία θαη κηθξφβηα
234

. Δπίζεο, 

ζηα πεξηζζφηεξα άξζξα πγείαο (π.ρ. «Τγηεηλή ησλ βξεθώλ»
235

, «Σα παηδηθά 

παηγλίδηα»
236

, «Γηά ηαο ηξνθνύο θαη ηαο κεηέξαο»
237

 «Σα δσκάηηα ηνπ ύπλνπ»
238

), 

δηαθξίλεηαη εχθνια, αθφκα θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπο, φηη αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα 

θαζαξά «γπλαηθεία», απνδίδνληαο ζηηο αλαγλψζηξηεο ην ξφιν ηεο νηθνδέζπνηλαο θαη 

ηεο κεηέξαο. Δπηπξνζζέησο, κε έληνλν ηξφπν ζε άιιν άξζξν, απφ άληξα 

αξζξνγξάθν, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν πξννξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ην ξφιν ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο. Γηαβάδνπκε φηη ν άλδξαο πξηλ πάξεη απφθαζε 

λα παληξεπηεί κηα γπλαίθα πξέπεη λα έρεη εμαθξηβψζεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ πγεία 

ηεο. Ζ πγεία είλαη ζεκαληηθή, δηφηη «από ηεο πγείαο ηεο γπλαηθόο εμαξηάηαη ε δσή, ε 

δύλακηο θαη ην θπζηθόλ κέιινλ ησλ ηέθλσλ ηεο, ζπλεπώο θαη ε επηπρία όινπ ηνπ 

νίθνπ»
239

.  

 ηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαηαηάζζνληαη ηα 

απνζπάζκαηα ελφο βηβιίνπ- κεηάθξαζεο απφ ηα γαιιηθά ηνπ έξγνπ ηνπ A. Deday απφ 

ηνλ Σηκνιένληα Καξδάξα, ηαηξφ, πνπ επηιέγεη λα παξαζέζεη ε εθδφηξηα. Δηδηθφηεξα, 

ηα ζρεηηθά άξζξα α) παξνπζηάδνπλ ηελ ηεθλνπνίεζε κέζα ζην γάκν σο πξνζθνξά 

ρξήζηκσλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία, β) εζηηάδνπλ ζηελ ειηθία γάκνπ γηα άληξεο θαη 

γπλαίθεο θαη γ) πξνρσξνχλ ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

κειιφλπκθσλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κειινληηθή πγεία γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά 

ηνπο. Σα ηέζζεξα απηά άξζξα, έρνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηζηήκεο, παξνπζηάδνπλ 

ην γάκν, φηαλ αζθαιψο έρνπλ ηεξεζεί νη πξνυπνζέζεηο ειηθίαο θαη πγείαο, 

«αλαγθαίνλ εηο ηελ θαλνληθήλ ελέξγεηαλ ησλ νξγαληθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ 

δηαλνεηηθώλ δπλάκεσλ, εηο ηελ αξκνληθήλ δειαδή ζρέζηλ κεηαμύ ηνπ θπζηθνύ θαη 

εζηθνύ ηνπ αλζξώπνπ».
240

 Ζ επηινγή ηνπ γάκνπ πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ θαίλεηαη λα είλαη κνλφδξνκνο, αλ επηζπκνχλ λα κελ 

θαηαιεθζνχλ είηε απφ ζσκαηηθέο είηε απφ πλεπκαηηθέο αζζέλεηεο θαη ειιείςεηο, φπσο 

ηεθκεξηψλνπλ επηθαλείο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο αθνχ «Κνπηώδεηο ζηαηηζηηθαί 

                                                           

234 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Σν ειηαθφλ θσο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/7 (1909) 64 

235 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Τγηεηλή ησλ βξεθψλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/14 (1911) 217-218. 

236 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σα παηδηθά παηγλίδηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/12 (1911) 180-181. 

237 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Γηά ηαο ηξνθνχο θαη ηαο κεηέξαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/11 (1911), 

ζ. 165. 

238 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Σα δσκάηηα ηνπ χπλνπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/9 (1910) 137. 

239 Ν.Β. Βνχιγαξηο «Ζ πγεία ηεο γπλαηθφο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/3 (1910) 37. 

240 Σηκνιέσλ Καξδάξαο, «Γπζαλάινγνη Γάκνη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/5 (1910) 69-71. πσο 

αλαγξάθεηαη ζην ηέινο ηνπ δεκνζηεχκαηνο πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν Τγηεηλή θαη Φπζηνινγία ηνπ 

Γάκνπ. 
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έξεπλαη, [..] απέδεημαλ, όηη ε παξαθξνζύλε, ε επηιεςία, ν πζηεξηζκόο, ε λπκθνκαλία, ε 

πξνο ηελ δσήλ απνζηξνθήλ, ε σζνύζα πξνο ηελ απηνρεηξίαλ[..] θαηαιακβάλνπλ 

ηδηαδόλησο ηελ ηάμηλ ησλ αγάκσλ», ελψ αληηζέησο ηα παξαδείγκαηα καθξνδσίαο 

αλαθέξνληαη πνιχ ζπρλφηεξα ζηνπο έγγακνπο
241

. Ζ αλππαθνή ζηε «θπζηθή» ηάμε 

ησλ πξαγκάησλ, δειαδή ην λα παξακέλνπλ νη γπλαίθεο άγακεο, έρεη ην αλάινγν 

ηίκεκα. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο απηέο, νη απαηηεηηθέο θαη δηεθδηθεηηθέο γπλαίθεο 

ζεσξνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαδηθαζκέλεο λα νδεγεζνχλ ζε απηνρεηξία ή ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε ζην ςπρηαηξείν, ζαλ ν αγψλαο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο λα 

ζεσξείηαη εθθπιηζηηθή αζζέλεηα. Δίλαη εκθαλέο φηη ε εθδφηξηα αλαδεκνζηεχνληαο 

απνζπάζκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζην δήηεκα ηνπ γάκνπ, απνδίδεη ζηηο 

αλαγλψζηξηεο ηνπο ίδηνπο ξφινπο πνπ ξεηά δειψλνληαη ζηα θαηεμνρήλ «γπλαηθεία» 

ζέκαηα έρνληαο επηπιένλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επηζηήκεο. 

 Ζ παξαπάλσ ηαθηηθή ελζσκάησζεο ηνπ ηαηξηθνχ ιφγνπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ήηαλ ζπλεζηζκέλε. Ο Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο ην 1861 αθηέξσζε θάπνηεο ζπλεδξίεο ηνπ ζην γπλαηθείν 

δήηεκα. ηελ πξψηε, ν γηαηξφο Ξ. Εσγξάθνο κε ηε δηαηξηβή ηνπ «Πεξί ηεο απνζηνιήο 

ηεο γπλαηθόο ελ ηε θνηλσλία», ζπζρέηηζε  θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, γηα λα ηνλίζεη φηη δελ είλαη ππνδεέζηεξε ηνπ άλδξα, αιιά φηη 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ
242

. ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ παξαηεξείηαη φηη ε 

δηακεζνιάβεζε ηεο απζεληίαο ηνπ ηαηξηθνχ ιφγνπ ζηελ παξαγσγή ηεο έκθπιεο 

δηαθνξάο σο κηαο θπζηθήο ακεηάθιεηεο θαηάζηαζεο, ήηαλ θαζνξηζηηθή. Σα άξζξα 

πγείαο ηνπ Καξδάξα αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε βηνινγία 

ηνπο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππ‟ φςε ηα δηάθνξα θνηλσληθά ή πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ζηελ θαηεγνξία ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ εληάμακε 

δεθαπέληε (15) άξζξα πνπ αθνξνχζαλ ζε θπζηθέο επηζηήκεο. Σα πεξηζζφηεξα άξζξα 

πνπ αλαπηχζζνπλ δεηήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ, παξαηίζεληαη ζην Β΄ έηνο 

θπθινθνξίαο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Σα ηέζζεξα είραλ ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα 

επηδηψθνληαο λα δψζνπλ επηζηεκνληθή εμήγεζε ζε θαηλφκελα πνπ πξνθαινχζαλ 

θφβν θαη δεηζηδαηκνλίεο ζηνλ θφζκν, φπσο ε πηψζε ηνπ θνκήηε Υάιιευ
243

 θαη ηα 

αέξηα πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζε λεθξνηαθεία εμαηηίαο ηεο απνζχλζεζεο ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ πεξηέρνπλ θσζθνξνχρν πδξνγφλν
244

. ην έληππν εμεγνχληαη κε 

απιφ ηξφπν δεηήκαηα γεσινγίαο, αζηξνλνκίαο θαη ρεκείαο, ψζηε νη αλαγλψζηξηεο λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. πσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην πξψην απφ ηα δεθαπέληε (15) άξζξα
245

 κε γεληθφ ηίηιν 

                                                           

241 ην ίδην. 

242 Υ. Δμεξηδφγινπ, Οη «ρακέλεο παηξίδεο».., φ.π., ζ. 183. Γηα ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ηαηξηθνχ ιφγνπ 

απφ ηαηξνχο θαη βηνιφγνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη ζπζρεηίδνπλ ηε γπλαηθεία θπζηνινγία κε ηε 

κεησκέλε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα, βι. Ησάλλα Μειηληδή, Διιελίδεο Γπλαίθεο Δθπαηδεπηηθνί ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε (1870-1922): θηαγξάθεζε όςεσλ ηαπηνηήησλ, αδεκνζ. κεηαπη. δηπισκαη. 

εξγαζία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

πνπδψλ, Ρέζπκλν 2011, ζ. 30-33. 

243 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ο θνκήηεο ηνπ Υάιιευ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/17 (1910) 142. 

244 Α. Κσλζηαληηλίδνπ, «Σα πιαλψκελα θψηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/3 (1910) 36-37. 

245 Σα επηά αθνξνχλ δεηήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηα νθηψ ηζηνξίαο. 
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«Γηδαζθαιία κεηαμύ δύν θίισλ», ην νπνίν θαηέρεη ζέζε πξνιφγνπ γηα ηηο 

εθιατθεπκέλεο δηδαζθαιίεο πνπ ζα δεκνζηεπζνχλ ζηα επφκελα ηεχρε, θάζε 

άλζξσπνο, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θάζε λεαξή θνπέια πνπ δε γλσξίδεη 

«ηίπνηε νξζώο θαη θαιώο εθ ησλ ζαπκάησλ ηνπ θόζκνπ, ησλ ζαπκάησλ ηεο θύζεσο» 

θπξηεχεηαη απφ κεγάιε ζιίςε, θφβνπο θαη φπσο έρεη εηπσζεί θαη ζε άξζξα 

ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, απφ δεηζηδαηκνλίεο.
246

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θαηά ηνπο 

αξζξνγξάθνπο, ε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα δηδάγκαηα 

ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ιηζφζθαηξαο, 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο ιήγεη κε θαηαθιείδα ηε θξάζε «Ούησο έιεμελ 

ε πξώηε θαη κεγάιε πεξίνδνο ηεο αξρεγόλνπ θαηαζηάζεσο ηεο Γεο, πξνο ηελ νπνίαλ 

ζπκθσλεί θαη ε Αγία Γξαθή»
247

 ελψ αθνινπζεί θαη έλα ζχληνκν απφζπαζκα απφ ην 

Α΄ θεθάιαην ηεο Γέλεζεο.  

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά άξζξα δε 

δηαθνξνπνηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο πνπ απνδίδνληαη ζηηο γπλαίθεο. Αξρηθά, 

ε ζπκβνιή ηνπο είλαη άμηα ιφγνπ, ζην βαζκφ πνπ επηρεηξνχλ λα ηηο νδεγήζνπλ ζε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ δηάθνξεο 

πξνιήςεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ακαζείο θαη επξχηεξα ηηο θνηλσλίεο κε 

ρακειφ γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Ο θφβνο πνπ θαηαιακβάλεη ηνπο ακαζείο 

κπξνζηά ζηα θαηλφκελα ηνπ πεξηβάιινληνο δελ αξκφδεη ζηα κέιε ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο πνπ απνζθνπνχζε ζε πνιηηηζκηθή ππεξνρή έλαληη ησλ 

άιισλ εζλνηήησλ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ηα επηζηεκνληθά άξζξα εμνηθεηψλνπλ ηηο 

αλαγλψζηξηεο ηνπ πεξηνδηθνχ κε πξαθηηθέο πνπ θέξνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

επηζηήκεο, νη νπνίεο ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο. Δπνκέλσο, ε εηζαγσγή ηεο επηζηήκεο ζην πεξηνδηθφ δελ αλαηξεί ηα 

έκθπια ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηελ νηθηαθή εξγαζία.
248

 Ο επηζηεκνληθφο 

καλδχαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, επηρεηξεί λα θάλεη 

αθφκα πην νπζηαζηηθφ ην έξγν ηεο νηθνδέζπνηλαο θαη λα πείζεη ηηο αλαγλψζηξηεο γηα 

ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ψζηε λα αθηεξσζνχλ ζε απηφλ. 

 

 

3. 2 Δκπαίδεςζη και διαμόπθωζη «γςναικείος πποζώπος» 

χκθσλα κε ηελ Φνπξλαξάθε, απφ ην 1860-1870 θαη κεηά, λέεο δπλακηθέο ελίζρπζαλ 

ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη 

θαη΄ επέθηαζε ησλ πξνηχπσλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα θάζε θχιν. πγθεθξηκέλα, 

ε δξαζηεξηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην ρψξν, 

ε εκθάληζε κηαο πξψηεο ζπλείδεζεο θχινπ ζηα θείκελά απηψλ ησλ γπλαηθψλ ε νπνία 

                                                           

246 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γηδαζθαιία κεηαμχ δπν θίισλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/1 (1910) 2-3.      

247 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γηδαζθαιία κεηαμχ δπν θίισλ, Πεξί ηεο ηζηνξίαο ηεο γεο καο ήηνη ηεο 

γεσινγίαο, Γέλεζηο ηεο ιηζφζθαηξαο, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Β/4 (1910) 52. 

248 Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη κε ηε ρξήζε ηνπ  φξνπ  νηθηαθή νηθνλνκία αληί ησλ νηθνθπξηθψλ πνπ 

επηθξάηεζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηίηινο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ζηα παξζελαγσγεία Ο 

πξψηνο θέξεη ην θχξνο ηεο επηζηεκνληθήο ζεψξεζεο ζηηο εξγαζίεο ηεο νηθνδέζπνηλαο: ηελ 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε & Διέλε Διεκγίηνπ, Ζ εθπαίδεπζε «εηο ηα 

ηνπ νίθνπ» θαη ηα γπλαηθεία θαζήθνληα, Η.Α.Δ.Ν, Αζήλα 1987, ζ. 250. 
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κηιά γηα ηελ αμία ηεο γλψζεο ζηηο γπλαίθεο  βαζηζκέλεο φκσο ζηε δηρνηνκηθή 

αληίιεςε ηεο έκθπιεο δηαθνξάο
249

, θαζψο θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πξώηκε παηδηθή ειηθία
250

,φια ηα παξαπάλσ ελίζρπζαλ ηε ξεηνξηθή πεξί ζρνιηθήο 

έληαμεο ησλ γπλαηθψλ. Οη δπλακηθέο εδξαίσζαλ λέα πξφηππα αγσγήο γηα ηηο 

γπλαίθεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ ηεο αζηηθήο ηάμε ήηαλ 

θάηη αλαπφθεπθην. ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα, νη παηδαγσγηθέο αξρέο, ην 

πεξηερφκελν ηεο γλψζεο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ εμππεξεηνχζαλ έλα πξφηππν γπλαηθείαο 

αγσγήο πνπ ζηφρεπε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ νηθηαθνχ ηδεψδνπο
251

. Ο 

παηδαγσγηθφο ιφγνο ηεο πεξηφδνπ, επηθαινχκελνο ζηαζεξά ηελ εθκάζεζε ηεο 

«ζειπθφηεηαο» θαη ησλ γπλαηθείσλ θαζεθφλησλ ζην ζρνιείν, πεξηφξηζε ζεκαληηθά 

ην εχξνο ηεο γλψζεο πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξεηαη ζηα παξζελαγσγεία
252

.  

 ηνλ αληίπνδα, γχξσ ζηα 1879 έγηλαλ νη πξψηεο απφπεηξεο γπλαηθψλ γηα 

εγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, νη νπνίεο ζπλάληεζαλ αληηζηάζεηο θαη 

απνξξίθζεθαλ. Παξφηη ν αγψλαο γηα δηεθδίθεζε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 

ζηεξίρηεθε ζε αηνκηθέο πξνζπάζεηεο θαη δελ ήηαλ ζπιινγηθφο, αλ εμαηξέζνπκε ηελ 

νκάδα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ηε Παξξέλ,
253

 ηειηθά ην 1890 εηζάγεηαη ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ε πξψηε θνηηήηξηα Ησάλλα 

ηεθαλφπνιη.
254

 Δπξχηεξα, ε θνίηεζε ησλ γπλαηθψλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηηο 

ζπλέδεε κε ηελ απφδνζε ελφο επαγγέικαηνο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη αλάγθεο ηεο 

βηνκεραλίαο σζνχζαλ έλα ηκήκα ησλ γπλαηθψλ λα εξγαζηνχλ σο εξγάηξηεο. Οη 

παξαπάλσ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο απνηέιεζαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηεο ζηάζεο πνπ ηήξεζε ην πεξηνδηθφ ζην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο 

εθπαίδεπζεο. 

 Απφ ηε κειέηε ηνπ εληχπνπ εληνπίζηεθαλ είθνζη έμη είθνζη έμη (26) άξζξα πνπ 

αθνξνχλ γεληθά ζηε ζεκαηηθή ηεο εθπαίδεπζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά, δεθαέμη 

(16) ζηνλ αξηζκφ, εληάρζεθαλ ζηε ζεκαηηθή ηεο εθπαίδεπζεο, επεηδή αθνξνχλ ζε 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα, κε εζηίαζε ζηελ αγσγή πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα παηδηά 

θαηά ηα ρξφληα ηεο αλαηξνθήο ηνπο ζην ζπίηη. ρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο 

εθπαίδεπζεο, δηφηη ηφηε επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ηα παηδαγσγηθά ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ πξέπεη λα είλαη εληαγκέλα ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ιακβάλνπλ ηα θνξίηζηα ζηα παξζελαγσγεία, ψζηε απηή λα ηνπο θαλεί σθέιηκε φηαλ 

ζα γίλνπλ κεηέξεο. 

 Απφ ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ πξνηξέπεη ηνπο 

γνλείο λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο επηπρηζκέλα, θπξίσο κέζσ 

ηεο επζπκίαο θαη ηεο επηείθεηαο, ψζηε καθξνπξφζεζκα λα απνθηήζνπλ ππνκνλή θαη 

                                                           

249 Δ. Φνπξλαξάθε, «Πεξί κνξθψζεσο «ρξεζηψλ κεηέξσλ» θαη εθπαηδεχζεσο «κειιφλησλ πνιηηψλ»: 

έκθπινη ιφγνη..», ό.π., ζ. 118-120  

250 ην ίδην,  ζ. 84. 

251 ην ίδην, ζ. 93. 

252 ην ίδην, ζ. 97. 

253 ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα: Οη πξώηεο 

θνηηήηξηεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (1890-1920),, Θεζζαινλίθε 1988, ζ. 40. 

254 ην ίδην, ζ.  
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θαξηεξηθφηεηα θαη λα αγαπήζνπλ ηελ εξγαζία.
255

 Σν παξαπάλσ δεκνζίεπκα είλαη 

ελδεηθηηθφ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ άξζξσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ ζπκβνπιεπηηθφ χθνο θαη απεπζχλνληαη ζε 

γνλείο: «Γνλείο αγαπάηε εηιηθξηλώο ηα ηέθλα ζαο;»
256

 ή απφ ηνλ ηίηιν «Ακάξηεκα 

γνλέσλ»
257

. Σέηνηνπ είδνπο δεκνζηεχκαηα ζηξέθνληαη θπξίσο πξνο ηηο γπλαίθεο, αθνχ 

ην πεξηνδηθφ ηφζν ζηνλ ππφηηηιν φζν θαη ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, 

απηνραξαθηεξίδεηαη «γπλαηθείνλ». Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλδξνκεηξηψλ 

είλαη γπλαίθεο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε κειέηε ηεο ζχληνκεο αιιεινγξαθίαο ηεο 

εθδφηξηαο πνπ ππάξρεη ζην ηέινο φισλ ησλ ηεπρψλ. Σα παξαπάλσ ζπκβνπιεπηηθά 

άξζξα δηακνξθψλνπλ κηα νξηζκέλε αληίιεςε γηα ηε ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην έληππν επηδηψθεη λα θαζνδεγήζεη  ηηο αλαγλψζηξηεο, ψζηε 

απηέο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηεο κεηέξαο, πνπ, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε,  ζπλάδεη κε ηε «θχζε» ηνπο. 

εκαληηθή ζέζε ζηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε άξζξα θαηέρεη ε 

αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ Πιεηάο ηεο βηνγξαθίαο ηεο απθνχο Λενληηάδνο, 

γλσζηήο θαη σο «δηδαζθάιηζζαο ηνπ Γέλνπο», ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ 

εηθφλα-πξνζσπνγξαθία ηεο παηδαγσγνχ.
258

 Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ έδεηρλε 

ζεβαζκφ πξνο ην πξφζσπφ ηεο, δειψλνληαο φηη ήηαλ ηηκή θαη επηχρεκα γηα ηελ ίδηα 

λα καζεηεχζεη θνληά ηεο αιιά θαη ελ ζπλερεία λα ππάξμεη ζπλάδειθνο κηαο ηφζν 

ζπνπδαίαο δαζθάιαο θαη παηδαγσγνχ.
259

 Δπηπξφζζεηα, ε εθδφηξηα αλαδεκνζηεχεη 

ηκήκα ηνπ έξγνπ ηεο Λενληηάδνο ζρεηηθά κε ηελ αλαηξνθή θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ 

απηή πξέπεη λα ππεξεηεί. χκθσλα κε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, ηνλίδεηαη φηη ε 

επδαηκνλία δελ ζηεξίδεηαη ζηα πιηθά αγαζά, αιιά νχηε ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη ε πξψηε ψζεζε γηα ηε 

ζσζηή εζηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ.
260

 Ηδηαίηεξν βάξνο δίδεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαηξνθήο απφ ηελ 

λεπηαθή ειηθία, δηφηη ζε απηή ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα κηα ζσζηή δηαλνεηηθή 

αλάπηπμε.
261

  

 Δίλαη γλσζηφ πσο ε Λενληηάο ζεσξνχζε ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. Μάιηζηα, ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ ηάμεσλ  

πνπ δεκηνχξγεζε γηα παξζελαγσγεία ελζσκάησζε ηε «λεπηαθή εθπαίδεπζε», 

ζέινληαο λα θαιχςεη ηελ σο ηφηε έιιεηςε λεπηαγσγψλ, αιιά θαη λα πξνηθνδνηήζεη 

ηηο κέιινπζεο κεηέξεο κε δεμηφηεηεο αλαηξνθήο ησλ λεπίσλ, ψζηε απηέο λα κελ 

                                                           

255 Δχα, «Ζ αλαηξνθή δένλ λα γίλεηαη ελ επζπκία θαη επηείθεηα;», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/3 (1909) 

29. 

256 Κπξία Ο., «Δθ ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/22 (1910) 182-183. 

257 Μία κάκκε, «Ακάξηεκα γνλέσλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/14 (1910) 117-118. 

258 Γεκνζηεχηεθε ζε δχν ζπλέρεηεο σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο 

δηδάζθαινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 (1911), ζ. 324-325 θαη σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ 

Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 (1911), ζ. 338-339. 

259 Βι. ππνζεκ. 62. 

260 απθψ Λενληηάο «Οξηζκφο ηεο αλαηξνθήο θαη ζθνπφο απηήο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/3 (1909) 

27-28. 

261 απθψ Λενληηάο, «Οξηζκφο ηεο αλαηξνθήο θαη ζθνπφο απηήο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/2 (1909) 

19-20. 
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θαηαθεχγνπλ ζε μέλεο γθνπβεξλάληεο.
262

 Δπίζεο, ζην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ήηαλ ε νξγάλσζε θαη ε νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γπλαηθείαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζεσξία, ε θηινζνθία, ε ηζηνξία θαη 

νη επηζηήκεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιελνρξηζηηαληθή αγσγή ζα έπξεπε λα είλαη νη 

ππιψλεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ. Ζ Λενληηάο κέζσ θαη ηεο 

αξζξνγξαθίαο ηεο ζην γπλαηθείν πεξηνδηθφ Δπξπδίθε, πνπ εμέδηδε ε αδεξθή ηεο 

Αηκηιία – Κηελά Λενληηάο κεηαμχ 1870-1873, πξνψζεζε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο 

ζεσξία θαη δηεθδίθεζε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηα θνξίηζηα φκνηα κε ησλ 

αγνξηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ θαη νη γπλαίθεο δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αξεηέο, φπσο αγάπε γηα ηε ρψξα ηνπο θαη 

γελλαηφηεηα.
263

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηα γξαπηά ηεο θπξίσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 - πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε Λενληηάο δελ είρε αθφκα εηζέιζεη ζηελ ψξηκε πεξίνδν ηνπ έξγνπ 

ηεο - ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε νξζφδνμε ζξεζθεπηηθή αγσγή ππνγξακκίδνληαλ 

πάληα σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Γαιαθνχξα, απηή 

ε ζηάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν γίλεηαη θαηαλνεηή ζην πιαίζην ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν επηδίδνληαλ νη θνηλφηεηεο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο Μ. Αζίαο. Δηδηθφηεξα, εξκελεχεηαη σο 

πξνζπάζεηα επηθξάηεζεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ έλαληη ησλ δπηηθψλ ηδησηηθψλ, ηα 

νπνία σο ηφηε επέιεγαλ νη επθαηάζηαηεο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, παξά ζαλ έλδεημε 

εζληθηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
264

 Ζ επηδίσμε επηθξάηεζεο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαίλεηαη θαη ζην φηη ζηα νθέιε ηεο παξνρήο 

λεπηαγσγηθήο ζηα παξζελαγσγεία, ζπγθαηαιέγεηαη ε κείσζε πξνηίκεζεο μέλσλ 

γπλαηθψλ γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ (γθνπβεξλάληεο). Ζ 

Μειαλδηλνχ αλαδεκνζηεχεη ηε βηνγξαθία θαη άξζξν ηεο Λενληηάδνο, κηαο 

θαηαμησκέλεο παηδαγσγνχ πνπ αζρνιήζεθε γηα πνιιά ρξφληα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο Αλαηνιήο ζε κχξλε θαη Κσλζηαληηλνχπνιε,
265

 γηα λα εθθξάζεη ηελ 

εθηίκεζή πνπ ληψζεη γηα απηήλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη νη δηεθδηθήζεηο ηεο 

Λενληηάδνο γηα δηεχξπλζε θαη νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο γπλαηθείαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα, είραλ ηθαλνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ κέξνο: απφ 

ηε δεθαεηία 1870 ε πνξεία ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

είλαη αλνδηθή. Πέξα απφ ηελ αξηζκεηηθή αχμεζε ησλ θνηλνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηξηψλ ε βειηίσζε 

είλαη θαη πνηνηηθή, αθνχ ε νξγάλσζε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο εθείλε ηελ πεξίνδν 

επηδηψθεηαη λα γίλεη πην ζπζηεκαηηθή: ε αλαινγία δαζθάιαο καζεηξηψλ κεηψλεηαη 

θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο γίλνληαη πην ζχγρξνλεο. Μάιηζηα ε γπλαηθεία εθπαίδεπζε 

ζηελ Πφιε, ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα άιισλ πεξηνρψλ ηελ ίδηα πεξίνδν, 

παξνπζηάδεηαη πην αλεπηπγκέλε. Δπίζεο, κε ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ 

παξζελαγσγείσλ απμάλεηαη θπξίσο κε ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ζρνιείσλ ζε πεξηνρέο 
                                                           

262 K. Dalakoura, «Between East and West: Sappho Leontias (1830-1900) and her Educational 

Theory», ό.π., ζ. 310. 

263 ην ίδην, ζ. 309. 

264 ην ίδην, ζ. 309 

265 Δηξήλε Αζαλαζάθε & Αλζνχια Μαΐδνπ, «Βηνγξαθίεο δηδαζθαιηζζψλ», ηδεξνχια Εηψγνπ -

Καξαζηεξγίνπ (επηκ.), Γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ, Θεζζαινλίθε, Βάληαο, 2010, ζ. 405. 
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πνπ δελ ππήξραλ ζρνιεία ζειέσλ. Δίλαη επφκελν φηη θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηξηψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα απμεζεί.
266

 

Ζ αλαδεκνζίεπζε ηεο βηνγξαθία θαη άξζξνπ ηεο Λενληηάδνο εθηφο απφ 

απφδνζε ηηκήο πξνο ην πξφζσπν ηεο παηδαγσγνχ, ζηα 1909-1911 ζηνρεχεη 

ηαπηφρξνλα ζηελ πξνβνιή ηεο άπνςεο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαηξνθήο ζηε 

λεπηαθή ειηθία «πεξί ιπζηηεινύο δξάζεσο ηεο Διιελίδνο  γπλαηθόο ελ ηε θνηλσλία».
267

 

Δμππεξεηεί φρη ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο σο θάξνπ γηα 

ηελ πξφνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζθνπφ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, 

αιιά εζληθηζηηθέο επηδηψμεηο, θαζψο ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

έρεη αιιάμεη ξηδηθά, εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ θαη ηα θιέγνληα δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ 

ήηαλ νη παξεκβάζεηο ησλ Νεφηνπξθσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ειιελνξζφδνμσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ε επηθξάηεζε ηνπ ηδενινγήκαηνο ηεο Μ. Ηδέαο, ε φμπλζε ησλ 

βαιθαληθψλ εζληθηζκψλ (1870 θαη εμήο) θαη ν πξφζθαηνο Μαθεδνληθφο αγψλαο, 

νδήγεζαλ ζηελ αλάδπζε λέσλ ερζξψλ πνπ δηεθδηθνχζαλ εδάθε ηα νπνία ήδε 

επεδίσθε ε Διιάδα λα εληάμεη ζηα ζχλνξά ηεο, κε έκθαζε ζηε Μαθεδνλία. Οη 

παξαπάλσ αλαθαηαηάμεηο είραλ δεκηνπξγήζεη αηκφζθαηξα εληφλνπ εζληθηζκνχ 

αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη ζηηο ππφινηπεο εζλνζξεζθεπηηθέο νκάδεο. Δπνκέλσο, ε ηδενινγία 

θαη νη πνιηηηθέο επηδηψμεηο ησλ νκνεζλψλ ηεο δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηε ηελ 

Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, ε νπνία σο ιπζηηειή δξάζε αληηιακβάλεηαη ηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ ησλ Διιελίδσλ σο θαηάιιειν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

θνηλσλίαο, φρη κε ηελ επξεία έλλνηα, αιιά ζην πιαίζην ηεο εζλνηηθήο ηεο νκάδαο. 

 

εκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ είλαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, ψζηε 

λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα ηα επίπεδα εγγξακκαηνζχλεο ησλ γπλαηθψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ άιισλ επαξρηψλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο φπνπ 

ππήξραλ Έιιελεο. Δπηπιένλ, καο ελδηαθέξνπλ νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

θνξηηζηψλ, θαζψο ζηα άξζξα πνπ δεκνζίεπε ε εθδφηξηα Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ θαη 

άιιεο δαζθάιεο ηεο επνρήο, ε θνίηεζε ησλ θνξηηζηψλ ζηα παξζελαγσγεία απνηειεί 

έλα απφ ηα θεληξηθά γπλαηθεία δεηήκαηα.  

χκθσλα κε ηελ Γαιαθνχξα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ αλψηεξσλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ παξακέλεη 

ζηαζεξφο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 κέρξη θαη ηα ηέιε 

ηνπ 19νπ
 

αηψλα. Ο αξηζκφο ησλ καζεηξηψλ φκσο, πνπ θνηηνχλ ζε απηά έρεη 

ηξηπιαζηαζηεί. Δπηζεκαίλνπκε φηη ην ζρνιηθφ έηνο 1907-1908, ιίγν πξηλ ηελ έθδνζε 

ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ησαθείκεηνπ, ηνπ Εάππεηνπ 

θαη ηνπ Κεληξηθνχ Παξζελαγσγείνπ ηαπξνδξνκίνπ θηάλεη ηηο 1.394 καζήηξηεο, ελψ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ζηα αλψηεξα θνηλνηηθά ζρνιεία θνηηνχζαλ πεξίπνπ 450 

καζήηξηεο. ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ππνινγίδεηαη θαη ην ηξηηάμην 

                                                           

266 Κ. Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, φ.π., ζ. 48-52. 

267 σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22 

(1911) 338-339. 
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ειιεληθφ ηκήκα πνπ δηαζέηνπλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910 ηα ηδησηηθά ζρνιεία, φπσο 

ην Διιελνγαιιηθφ εθπαηδεπηήξην ηνπ Ν. Μειά θαη ε Διιελνγαιιηθή ρνιή ζειέσλ 

«Διηθψλ», ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε καζήηξηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο θνηλσληθήο 

ηάμεο. Ζ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ 

αθκαία, εθφζνλ δηέζεηε έλα πινπξαιηζηηθφ δίθηπν αλψηεξσλ παξζελαγσγείσλ: 

ππήξραλ ηφζν θνηλνηηθά ζρνιεία πνπ απεπζχλνληαλ ζηηο «ζπγαηέξεο ηνπ ιανχ» φζν 

θαη ηδηνζπληήξεηα γηα ηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Παξάιιεια ε 

πξνζπάζεηα γηα ηερληθή εθπαίδεπζε είλαη ζπλερήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 20νχ
 
αηψλα, θαζψο ηδξχνληαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη λέα ηκήκαηα 

ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. Αθφκα, ην γπλαηθείν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθφ ιφγσ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

(αξηζκφο ζρνιείσλ θαη καζεηξηψλ) θαη ηεο ρξνληθήο έλαξμεο ηεο ηαρείαο εμέιημήο 

ηνπ.
268

 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, ζηε ζεκαηηθή ηεο εθπαίδεπζεο δεκνζηεχνληαη 

άξζξα πνπ  πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ πξννξηζκφ ησλ παξζελαγσγείσλ. Ζ Δξξηέηηα 

Κσλζηαληηλίδνπ, «πεπεηξακέλε δηεπζύληξηα» ηνπ Ησαθείκεηνπ Παξζελαγσγείνπ
269

 

θαηά ηελ πεξίνδν θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ
270

, θαηαζέηεη φηη ηα παξζελαγσγεία 

εζηθνπνηνχλ θαη δηαπιάζνπλ ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ  ζηνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο νηθνδέζπνηλαο: «Δλ 

ηε νηθνγελεία είλαη ε κήηεξ θαη ηξνθόο ησλ ηέθλσλ, ελ ηε θνηλσλία ε παηδαγσγόο ηεο 

αλζξσπόηεηνο. Αιιά πνύ ε γπλή ηνηαύηε αλαδεηθλύεηαη, ππό ηίλνο ηνηαύηε κνξθνύηαη 

[..] θαη ηνλ δηηηόλ απηήο πςειόλ λα εθπιεξώζε πξννξηζκόλ δηδάζθεηαη; Δλ ηνηο 

Παξζελαγσγείηνηο».
271

 Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν «Οπνία 

πξέπεη λα είλαη ε ηεο νηθνδεζπνίλεο κόξθσζηο»
272

, πνπ ππνγξάθεηαη επίζεο απφ 

δαζθάια, ε ζσζηή αλαηξνθή πνπ ζα δνζεί ζηα θνξίηζηα ζα θαιιηεξγήζεη αξεηέο 

φπσο αθξίβεηα, θαζαξηφηεηα, ηάμε, εξγαηηθφηεηα, θεηδψ, νη νπνίεο ζα είλαη ηα 

κειινληηθά ηνπο εθφδηα φηαλ ζα γίλνπλ ζχδπγνη θαη κεηέξεο. Σα εθφδηα απηά φκσο 

δελ αξθνχλ, γηαηί ην ζπνπδαηφηεξν θαζήθνλ ζχκθσλα κε ηελ αξζξνγξάθν είλαη ε 

ειιελνπξεπήο αγσγή θαη αλαηξνθή πνπ πξέπεη λα δψζεη ζηα παηδηά ηεο. 

                                                           

268 Κ. Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Οζσκαληθήο 
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νζσκαληθνχ ρψξνπ. ην ίδην. 

269 Σν Δζληθφλ Ησαθείκεηνλ Παξζελαγσγείνλ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην ζρνιηθφ έηνο 1882-

1883 κε πξσηνβνπιία ηνπ Παηξηάξρε Ησαθείκ Γ‟. Πξφθεηηαη γηα έλα ίδξπκα πνπ ηίζεηαη θάησ απφ 

ηελ άκεζε επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ Παηξηαξρείνπ πνπ ζηφρν είρε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε πξσηνβάζκηα ζηελ αξρή θαη δεπηεξνβάζκηα ζηε ζπλέρεηα, ησλ θνξηηζηψλ ησλ 

ρακειφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ ηεο θπξίσο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Βι. Κ. 

Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

φ.π., ζ. 132. 

270 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Γξακκάησλ ηειεηαί, Α. Σν Ησαθείκεηνλ Παξζελαγσγείνλ», Δθεκεξίο 
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(1910) 84-85. 

272 Α. Βαξνπμάθε, «Οπνία πξέπεη λα…», φ.π., ζ. 98-100. 
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ην δεχηεξν έηνο θπθινθνξίαο εληάζζνληαη πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ πνπ 

παξάγεηαη ζηα παξζελαγσγεία. πγθεθξηκέλα, γηα ην ειιελνγαιιηθφ παξζελαγσγείν 

«Ο Διηθώλ»: πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε δηεχζπλζε, 

ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη ε εζσηεξηθή δηαίξεζε ηεο ζρνιήο. Σν 

άξζξν αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην επφκελν ηεχρνο θαζψο ήηαλ ε πεξίνδνο εγγξαθψλ 

πξηλ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ν ζθνπφο ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο θαη 

λα ην επηιέμνπλ.
273

 Γηα ην Ησαθείκεην Παξζελαγσγείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

παξνπζηάδεηαη ε ηειεηή ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. ην ηέινο ηνπ δεκνζηεχκαηνο, ε 

εθδφηξηα (ζηελ νπνία απνδίδεηαη ην άξζξν) ζπγραίξεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ην 

έξγν ηνπ.
274

 Σν χθνο ηεο δείρλεη έληνλν ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζξεζθεπηηθνχο 

εθπξνζψπνπο πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ ηειεηή, φκνην κε ην χθνο ηεο εθδφηξηαο θαηά 

ηελ επραξηζηήξηα απάληεζε πξνο ηνλ «πξντζηάκελν Μαγρεζηξίαο» Κσλζηαληίλν 

Καιιίληθν
275

. 

Έληνλν ελδηαθέξνλ θαηά ηε κειέηε ησλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο ησλ θνξηηζηψλ 

παξνπζηάδεη ην άξζξν πνπ αθνξά ηελ ειιελνγαιιηθή ζρνιή ζειέσλ «Ο Διηθψλ». 

Απφ ηηο πξψηεο γξακκέο δηαβάδνπκε  ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπ: «α) λα απνζπάζε δη’ 

επαξθνύο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη κάιηζηα ηεο γαιιηθήο, ηελ ζήιεηαλ 

νκνγελήλ λενιαίαλ από ησλ εηεξνδόμσλ θαη πξνπαγαλδηθώλ ζρνιώλ θαη β) λα 

επηκειεζή δεόλησο ηεο αθξαηθλνύο αλζξσπηζηηθήο  θαη ειιελνπξεπνύο εθπαηδεύζεσο 

θαη αγσγήο ησλ κειινπζώλ ειιελίδσλ κεηέξσλ ελ ηε θαζ’ εκάο θνηλσλίαλ». 

Απνηππψλεηαη μεθάζαξα ε απνζηξνθή πξνο ηα μέλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο 

θνξείο ηεο θαζνιηθήο πξνπαγάλδαο.
276

 Σνλίδεηαη φηη ε ζρνιή δελ ππνιείπεηαη ζην 

δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο έλαληη ησλ μέλσλ παξζελαγσγείσλ, ηα νπνία 

νδεγνχζαλ ζηελ αιινηξίσζε ηνπ ειιεληθνχ εζληζκνχ. Μηα παξάιιειε γπλαηθεία 

έθδνζε, απηή ηνπ εκεξνινγίνπ Ζ Ήπεηξνο, απφ ηελ Διπηλίθε Μαπξνθνξδάηνπ,
277

 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην ίδην δήηεκα: ηε κφξθσζε θαη ηελ παηδεία πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ νη θνπέιεο ζηα παξζελαγσγεία. Ζ ζπκβνπιή ηνπ αξζξνγξάθνπ Ησαθείκ 

Βαιαβάλε, ιφγηνπ θαη δάζθαινπ ηεο επνρήο, πξνο ηνπο γνλείο είλαη λα επηιέγνπλ ηα 

ειιελνξζφδνμα παξζελαγσγεία, γηαηί νπιίδνπλ ηηο καζήηξηεο κε ππνκνλή θαη 

επηείθεηα κέζσ ησλ ειιελνρξηζηηαληθψλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ειιελνπξεπνχο αγσγήο 

                                                           

273 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Οξζφδνμνο ειιελνγαιιηθή ζρνιή ζειέσλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/2 

(1910), ζ. 30-31· [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Οξζφδνμνο ειιελνγαιιηθή ζρνιή ζειέσλ», Δθεκεξίο 

ησλ Κπξηώλ Β/2 (1910), Β/3 (1910) 47-48. 

274 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Γξακκάησλ ηειεηαί, Α. Σν Ησαθείκεηνλ Παξζελαγσγείνλ», φ.π., ζ. 347 

275 Υ. Μειαλδηλνχ, «Δλζαξξπληηθαί επηζηνιαί», ό.π., ζ. 51. 

276 Β. Μνχηζνγινπ, Οη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.., φ.π., ζ. 195. 

277 Σν εκεξνιφγην Ζ Ήπεηξνο θπθινθφξεζε γηα ηξία ρξφληα (1910-1912), θαη είρε κεγάιε απήρεζε. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην Β΄ έηνο νη ζπλδξνκήηξηεο/ηέο έθηαλαλ πεξίπνπ ηηο 900 

θαη ηα αληίηππα ηα 960, ελψ ην Γ΄ έηνο ζπλδξνκέο θαη αληίηππα μεπέξαζαλ ηα 1000. Σα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη είλαη πνηθίια θαη παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ελεκεξψζνπλ, λα πιεξνθνξήζνπλ αιιά θαη λα ςπραγσγήζνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, φπσο 

άιισζηε ζπλέβαηλε θαη κε ηα άιια εκεξνιφγηα ηεο πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα, αθνξνχλ βηνγξαθίεο 

θπξίσο αλδξψλ, ηελ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, ινγνηερλία, θνηλσληθά ζέκαηα, δηαθεκίζεηο, γλσκηθά, 

απνθζέγκαηα, αζηείεο ηζηνξίεο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε ηνπ 

εκεξνινγίνπ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο Γεψξγην θνπληή, Μαξία Πατηάθε θαη Τπαθνή 

Παπαδνπνχινπ ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζεκηλαξίνπ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ εηήζηνπ εκεξνινγίνπ 

Ζ Ήπεηξνο αλακέλεηαη λα αλαξηεζεί πξνζερψο ζηελ ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ «Κπςέιε». 
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πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηε ζηνρνζεζία ηνπο.
278

 Αθφκα 

ππνζηεξίδεη φηη νη λχθεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε αζέβεηα θαη επηδεηθλχνπλ 

ππεξθίαιν θαη αιαδνληθφ ραξαθηήξα είλαη αθελφο νη ακαζείο, αθεηέξνπ νη εκηκαζείο 

θνπέιεο πνπ θνίηεζαλ ζε μέλεο ζρνιέο.  

Σα δχν γπλαηθεία έληππα πνπ θπθινθφξεζαλ ηαπηφρξνλα, ηεξνχλ επηθξηηηθή 

ζηάζε πξνο ηα ζρνιεία πνπ δελ ππάγνληαη ζην Παηξηαξρείν, ελψ επίζεο δεκνζηεχνπλ 

άξζξα πνπ κε θαηαθαηηθφ ιφγν πεξηγξάθνπλ ηε κφξθσζε πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

νη καζήηξηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδηψθνπλ ηελ αλάδεημε ηφζν ηνπ γπλαηθείνπ 

πξννξηζκνχ φζν θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο αγσγήο ηελ νπνία πξέπεη λα παξέρνπλ ηα 

παξζελαγσγεία: εθπαίδεπζε θαη αγσγή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ δηάπιαζε ησλ 

πξνζσπηθνηήησλ ησλ κειινληηθψλ Διιελίδσλ κεηέξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο. 

Δθηφο απφ ηελ αξζνγξαθία, ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηελ πξνβνιή 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ ειιελνξζφδνμσλ θνηλνηήησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ 

φπσο ησλ Αξρηγέλεησλ εθπαηδεπηεξίσλ, ηεο Φσηάθεηνπ αζηηθήο ζρνιήο, ηνπ 

Παξζελαγσγείνπ Γαξδαλειιίσλ,
279

 εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πεξηνδηθνχ λα 

ζηξέςεη ηνπο γνλείο ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ζρνιεία ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο.  

Ζ θαηεγνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θάπνηα παηρλίδηα θαη 

ηξαγνχδηα γηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο,
280

 ηα νπνία παξά ηεο πξφζεζε ηεο 

ηδηνθηήηξηαο ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, είλαη πνιχ ιίγα ζηνλ αξηζκφ, ζε 

ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ παηδηθή ινγνηερλία ζπλδέεηαη κε 

ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ σο κεηέξσλ θαη νη γπλαίθεο γίλνληαη 

επθνιφηεξα απνδεθηέο σο ζπγγξαθείο ζε απηφ ην δηαθνξεηηθφ ινγνηερληθφ πεδίν.
281

 

Ζ πξφζεζε ηεο εθδφηξηαο παξαπέκπεη ζηελ πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί φηη ε 

έθδνζε ζα πξαγκαηεπηεί ζέκαηα πνπ ζπλάδνπλ απνθιεηζηηθά κε ην γπλαηθείν 

πξννξηζκφ. 

Πέξαλ ησλ παξζελαγσγείσλ, νη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα απαληνχλ ζε δχν επηπιένλ άξζξα. Σν πξψην είλαη ζρεηηθφ κε ηε ιατθή 

εθπαίδεπζε θαη αλήθεη ζηελ εθδφηξηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδξπζε λπρηεξηλήο ζρνιήο, 

γηα άλδξεο πνπ δελ θνίηεζαλ φηαλ ήηαλ ζε λεαξή ειηθία
282

. Παξφιν πνπ ην άξζξν 

θιείλεη κε παξάζεζε ζπγραξεηεξίσλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ιατθήο ζρνιήο, θακία 

αλαθνξά δε γίλεηαη γηα παξφκνηα πξσηνβνπιία παξνρήο γεληθήο κφξθσζεο ή 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθεο γπλαίθεο. Αληίζεηα ην πεξηνδηθφ Δπξπδίθε, ζην 

πιαίζην ησλ αηηεκάησλ γηα δεκφζηα-ιατθή εθπαίδεπζε, είρε αλαθεξζεί ζηελ 

                                                           

278 Ησαθείκ Βαιαβάλεο, «Ζ πεζεξά (Ζ εηέξα φςηο ηνπ λνκίζκαηνο)», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα 

εηθνλνγξαθεκέλνλ, Α΄(1910) ζ. 133 – 138. 

279 Βι. παξάξηεκα πίλαθαο 6. 

280 Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, «Σν ηαμείδη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 9. 

281 Διέλε Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ Κπξηώλ, φ.π., ζ. 233. 

282 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Δγθαίληα λπρηεξηλήο ζρνιήο ελ Γηπινθηφλην», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 

Α/10 (1909) 88. 
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νξγάλσζε «δεκόζησλ καζεκάησλ» κε ζηφρν ηε γεληθή κφξθσζε ελήιηθσλ 

γπλαηθψλ.
283

 

Σν δεχηεξν άξζξν αθνξά ζε παξνρή ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα παξάζεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο «Αθαδεκίαο ηλάλ», κηαο ηδησηηθήο 

ζρνιήο πνπ δίδαζθε ηρλνγξαθία, δσγξαθηθή, αξρηηεθηνληθή θαη θνζκεκαηηθή ηέρλε. 

Σν άξζξν απεπζχλεηαη ζε γνλείο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη αλαθέξεη φηη ε 

δηδαζθαιία γηλφηαλ ζε δπν βάξδηεο, κε ρσξηζκφ θαηά θχιν. Ζ εθδφηξηα γξάθεη έλα 

ζχληνκν πξφινγν ζηνλ νπνίν επαηλεί ηελ πξσηνβνπιία ίδξπζεο απηήο ηεο ζρνιήο, 

θαζψο θάηη αλάινγν δελ ππήξρε σο ηφηε ζηελ Πφιε.
284

 Απηή ε κεκνλσκέλε αλαθνξά 

ζε ηερληθή ζρνιή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ καζήηξηεο, δελ επηηξέπεη ηε 

ζπκπεξίιεςε ζηνπο ζθνπνχο ηεο έθδνζεο αηηεκάησλ γηα ηερληθή – επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ. Αθφκα θη απηφ φκσο αλ ζπλέβαηλε δε ζα απνηεινχζε 

πξσηνπνξία θαζψο ην 1845, ε Κπςέιε πεξηιάκβαλε ζηα αηηήκαηά ηεο ηερληθή – 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα άληξεο θαη γπλαίθεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, σο 

παξάγνληα πνπ επίζεο σζεί ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ.
285

  

Σέινο, ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ αθηεξψλεη έλα απφ ηα ηειεπηαία άξζξα ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο ζην «Οηθνηξνθείν ζειέσλ Οιπκπηάδνο Λπκπεξηάδνπ» κε έδξα ηελ 

Αδξηαλνχπνιε. Κπξηαξρεί εγθσκηαζηηθφο ιφγνο πνπ ζθνπφ έρεη λα σζήζεη ηνπο 

γνλείο λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνηξνθείν. Έλαο απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα εγγξαθή ησλ θνξηηζηψλ εθεί ζεσξείηαη ε δηδαζθαιία 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν φισλ ησλ εηδψλ ησλ εξγφρεηξσλ, ηεο αλζνθνκίαο θαη ηεο 

δσγξαθηθήο. χκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαλ θαη ζε άιια δεκνζηεχκαηα 

ηνπ πεξηνδηθνχ, νη παξαπάλσ αζρνιίεο ηαίξηαδαλ απφιπηα ζηε θχζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, ζηελ νπνία απνδίδεηαη ην άξζξν, επαηλεί ηε ζθέςε ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ νηθνηξνθείνπ γηα δηδαζθαιία ξαπηηθήο γπλαηθείσλ εμσηεξηθψλ 

ελδπκάησλ, ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο.
286

 Ζ αλαθνξά ζε απηέο ηηο γπλαηθείεο 

αζρνιίεο είλαη ζχληνκε, εθφζνλ ν ζθνπφο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην χθνο ηνπ 

δεκνζίεπκαηνο, ήηαλ πεξηζζφηεξν ε πξνψζεζε ηνπ νηθνηξνθείνπ πνπ ηδξχζεθε «ππό 

ηεο ειινγίκνπ θπξίαο, αξηζηνύρνπ απνθνίηνπ ηνπ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Εαππείνπ 

Παξζελαγσγείνπ», παξά ε αλάιπζε ή ε αηηηνιφγεζε ησλ «γπλαηθείσλ» αζρνιηψλ. 

Άιισζηε ε Μειαλδηλνχ θαη ηδξχηξηα ηνπ νηθνηξνθείνπ, είραλ επαγγεικαηηθή-

ζπλαδειθηθή ζρέζε, ίζσο θαη θηιηθή, αθνχ ε θα. Λπκπεξηάδνπ (1869-  )ήηαλ γεληθή 

αληηπξφζσπνο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ζηελ Αλδξηαλνχπνιε.
287

  

Απφ ηα παξαπάλσ άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζην 

νηθνηξνθείν ζειέσλ, παξνπζηάδεηαη κηα γπλαηθεία εθπαίδεπζε πεξηνξηζκέλε ζηα 

παξζελαγσγεία πνπ επηδηψθνπλ λα δηακνξθψζνπλ κεηέξεο, νη νπνίεο ζα αθνζησζνχλ 

ζηα νηθηαθά θαζήθνληα, κε ζπνπδαηφηεξν ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Δμαίξεζε ζε 

                                                           

283 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Λφγνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 

νζσκαληθνχ ρψξνπ (19νο αη.- 1906): Ζ γπλαηθεία ιατθή εθπαίδεπζε», Μλήκσλ 31 (2010) 132. 

284 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο:Αλαδεκία ηλάλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/11 (1911) 175-176. 

285 Κ. Γαιαθνχξα, «Λφγνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ νζσκαληθνχ 

ρψξνπ (19νο αη. - 1906): Ζ γπλαηθεία ιατθή εθπαίδεπζε», ό.π., ζ. 135. 

286 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Οηθνηξνθείνλ ζειέσλ Οιπκπηάδνο Λπκπεξηάδνπ», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Β/24 (1911) 384. 

287 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Γήισζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 232. 
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ζρέζε κε ην γπλαηθείν πξφηππν πνπ θαηά θφξνλ πξνβάιιεη ην έληππν, απνηειεί ην 

παξαθάησ ζχληνκν ζπγραξεηήξην ζρφιην «Μεηά πνιιήο επραξηζηήζεσο 

πιεξνθνξνύκεζα ηελ εθ Βηέλλεο επάλνδνλ ηεο ειινγίκνπ Εσήο Νηθνιαΐδνπ, όπνπ ελ ησ 

Παλεπηζηεκίσ απηήο επί δηεηίαλ εζρνιήζε εηο ηα Παηδαγσγηθά». Βξίζθεηαη θάησ απφ 

ην γεληθφ ηίηιν «Κνηλσληθή θίλεζεο»
288

, ν νπνίνο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη αλαγγειίεο 

γάκσλ, αξξαβψλσλ, αιιά θαη ζπιιππεηήξηεο δειψζεηο. Χο ην 1890 ν βαζηθφο 

θιάδνο πνπ άθελε ζηηο γπλαίθεο πεξηζψξην γηα βαζηθέο – επαγγεικαηηθέο θαη θάπνηεο 

επξχηεξεο ζπνπδέο είλαη ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο.
289

 Δπνκέλσο, ζηα 1910, ε 

επηκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Παηδαγσγηθά ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

δε κπνξεί λα ζεσξεζεί πξσηνπνξία. Παξά ηαχηα,  ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα δελ 

παχεη λα αλαθέξεηαη ζε κηα γπλαίθα ε νπνία έρεη εηζέιζεη ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

θνηλφηεηα, έλα δεκφζην ρψξν πνπ παξαδνζηαθά αλήθε ζηνπο άληξεο. Σν παξαπάλσ 

δεκνζίεπκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ζπδήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο 

κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία ηνπ πεξηνδηθνχ, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα, ηελ 

αλαγθαηφηεηα ή φρη ηεο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά 

θάηη ηέηνην φρη κφλν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα εηθνζηηέζζεξα ηεχρε πνπ 

αθνινχζεζαλ, αιιά δπζηπρψο δελ εληνπίζηεθε θακία άιιε αλαθνξά ζην φλνκα 

γπλαίθαο πνπ λα θνηηά ζην παλεπηζηήκην.  

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, νη ζηφρνη ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαη ε 

νηθηαθφηεηα, φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα γπλαηθεία θαη ηα επηζηεκνληθά 

ζέκαηα, δηακνξθψλνπλ ηελ πξφηππε γπλαηθεία εηθφλα ηεο κεηέξαο ηεο ζπδχγνπ θαη 

ηεο νηθνδέζπνηλαο. Αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, ζην 

πεξηνδηθφ Δπξπδίθε ππνζηεξίρζεθε ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ε νπνία απνξξέεη απφ 

ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη πιάζηεθαλ ηζφηηκα απφ ην 

Γεκηνπξγφ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην δφγκα «ηεο ηζόηεηαο ζηε δηαθνξά», ζχκθσλα κε ην 

νπνίν νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη ίζνη, αιιά δηαθνξεηηθνί, απφ ηελ άπνςε φηη 

είλαη πξνηθηζκέλνη κε δηαθνξεηηθά ραξίζκαηα θαη ηθαλφηεηεο, επνκέλσο ε 

εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή, γηα λα εμππεξεηεζεί ν δηαθνξεηηθφο 

«πξννξηζκφο» πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε θχζε θαη ην Θεφ.
290

 Ζ Δπξπδίθε είρε 

θπθινθνξήζεη ζε κηα πεξίνδν ζηελ νπνία ππήξρε δηάρπηε ε αλάγθε ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο γηα θνηλσληθή πξφνδν, αλάπηπμε θαη ηζρπξή εζληθή 

ηαπηφηεηα, κε έμαξζε ησλ βαιθαληθψλ εζληθηζκψλ, αθνχ ε αθεξαηφηεηα ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ επηζθαιήο. ε απηή ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία, 

παξνπζηάδεη ην θσηηζκφ ησλ γπλαηθψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επεκεξία ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, δηφηη απηέο, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ «πξννξηζκνχ» ηνπο, 

αλαιακβάλνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. ε απηφ ην δφγκα ζηεξίδεηαη 

ε επηρεηξεκαηνινγία γηα δηεθδίθεζε δηεπξπκέλεο νπζηαζηηθήο παηδείαο γηα ηηο 

γπλαίθεο, άιινηε κε αηηήκαηα γηα δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηερλψλ θαη 

επηζηεκψλ, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηνπο άληξεο, άιινηε κε αλαθνξέο γηα γεληθή 
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κφξθσζε ελήιηθσλ γπλαηθψλ.
291

 Απηή ε ξεηνξηθή γηα ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ αιιά 

δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ δηαηεξείηαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ «Άκα ην θσο [..] ηελ 

αλζξσπίλελ δηάλνηαλ δηαθσηίζε, άκα ην θαηλόλ ηεο αγάπεο θαη απηαπαξλεζίαο δόγκα, 

ε θαηλή ηεο ππνκνλήο θαη ηεο θαξηεξίαο εληνιή [..] δηεδόζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, 

ηόηε δηεθεξύρζεη ε ηζόηεο ηεο γπλαηθόο, ηόηε δηεηξαλώζε θαη ν ύςηζηνο απηήο 

πξννξηζκόο».
292

  

Ζ ζηάζε ηεο Μειαλδηλνχ ζηα δεηήκαηα γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαη 

κφξθσζεο έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη κε ηε δξάζε ηεο Παξξέλ ζηελ Αζήλα, παξφηη θη 

εθείλε ράξαμε κηα πην «ζπληεξεηηθή ζηξνθή» κε ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ζε ζχγθξηζε 

θπζηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Έηζη είλαη εληππσζηαθφ 

φηη ε Παξξέλ, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηα ηνπ νίθνπ, 

ηε ζπλδέεη κε αλψηεξε θαη επηζηεκνληθή κφξθσζε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ιάβεη ην 

θνξίηζη κφλν απφ ην ζπίηη ηνπ.
293

 Δπίζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θπθινθνξνχζε 

θαη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Κσληαληηλνχπνιεο, ε Παξξέλ κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηεο παξνπζίαδε ηελ πξφνδν πνπ είρε ζπληειεζηεί ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ηφζν ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε γεληθφηεξε κφξθσζε ηεο 

κεηέξαο θαη ηεο λνηθνθπξάο, θαηαθξίλνληαο ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ησλ παξζελαγσγείσλ, ελψ επέκελε ζηε δπλαηφηεηα ησλ θνξηηζηψλ λα 

απνηειέζνπλ θνξείο εμπγίαλζεο ηεο θνηλσλίαο εθαξκφδνληαο ηηο επηζηεκνληθέο αξρέο 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, γηα παξάδεηγκα ηεο ρεκείαο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ή θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ αιθννιηζκνχ
294

.  Αθφκα, ε Παξξέλ αλαγλσξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ 

λα ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά κφλεο ηνπο ηηο δσέο ηνπο κέζσ ηεο άζθεζεο ελφο 

επαγγέικαηνο, είρε δεηήζεη ηε δεκηνπξγία πξαθηηθψλ ζρνιψλ, νη νπνίεο ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κέιινπζαο εξγάηξηαο απνθέξνληαο εξγαζηαθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θέξδνο ζηελ θνηλσλία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
295

 Μέζσ ηεο 

αξζξνγξαθίαο ηεο, θαηήγγεηιε ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ ήζειαλ ηηο γπλαίθεο λα 

ζηακαηνχλ ηελ εξγαζία κεηά ην γάκν,
296

 ηηο δηαθνξέο ζηηο απνιαβέο ησλ εξγαηψλ θαη 

ησλ εξγαηξηψλ αιιά θαη ηελ «ππνθξηζία ηνπ θξάηνπο» πνπ κε ην πξφζρεκα ηεο 

αληξηθήο αλεξγίαο ζηεξεί απφ ηηο γπλαίθεο δηεπξπκέλεο επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο.
297

 

Ζ Μειαλδηλνχ εθδίδεη ηελ Δθεκεξία ησλ Κπξηώλ ζε κηα πεξίνδν θαη ζε έλα 

γεσγξαθηθφ ρψξν φπνπ ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε είρε απφ θαηξφ 

λνκηκνπνηεζεί. Χο εθπαηδεπηηθφο κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, ζα κπνξνχζε κέζσ 

ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο, γηα παξάδεηγκα δηεθδηθψληαο ίδηα 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε απηή ησλ αληξψλ, ε νπνία ζα αληηκεηψπηδε ηηο 

γπλαίθεο σο έρνπζεο  ίδηεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηνπο άλδξεο θαη ζα ηνπο 
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πξνζέθεξε δηεπξπκέλν πεδίν επαγγεικαηηθήο δξάζεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

παξαπάλσ δηεθδηθήζεηο, ζηηο ζηήιεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, ζπδεηήζεθαλ 

δεηήκαηα εθπαίδεπζεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ γπλαηθείνπ 

πξνζψπνπ ζχκθσλα κε γηα ηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο.  

Σν ηξίην ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά έθδνζεο πεξηνδηθφ, ε Βνζπνξίο, δηαπεξλάηαη 

απφ κηα αληίιεςε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο, φκνηα κε ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. Ζ κεηάδνζε εζηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ θαη ηε δηακφξθσζε ειιεληθήο ζπλείδεζεο 

είλαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαηά ηελ Βνζπνξίδα. Πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθά αηηήκαηα 

δελ δηαηππψλνληαη, θαζψο ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ, ε δεκφζηα πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ παξερφηαλ ηφηε ζηηο γπλαίθεο απνηππψλεη ηε 

«γελλαηνδσξία» ηνπ έζλνπο πξνο ην γπλαίθεην θχιν θαη εμηζψλεηαη κε ηελ παξνρή 

πιήξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.
298

  

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ελψ επίζεο αλαγλσξίδεηαη σο θαζνξηζηηθή ε 

ζπλεηζθνξά ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλαηξνθή ησλ επφκελσλ γελεψλ, δε γίλεηαη ιφγνο γηα 

αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ παξζελαγσγείσλ, νχηε γηα δηεχξπλζε ηεο 

«αλψηεξεο κφξθσζεο» ησλ γπλαηθψλ, δηφηη φπσο θάλεθε απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, 

ζεκαληηθφ κέξνο απφ απηά ηα αηηήκαηα είρε ήδε ηθαλνπνηεζεί.
299

 Ζ ξεηνξηθή πεξί 

ηζφηεηαο ζηε δηαθνξά ζηελ Δπξπδίθε θαη ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο Λενληηάδνο 

λνκηκνπνηνχζε ηε δηεθδίθεζε σθέιηκεο γλψζεο πνπ ζα νμχλεη ηε ζθέςε γηα ηα 

θνξίηζηα ησλ παξζελαγσγείσλ, ελψ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δελ πξνσζεί 

πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθά αηηήκαηα, ή άιινπ είδνπο νθέιε γηα ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο, 

αιιά πεξηνξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ θαζψο απνδίδνπλ «ηέθλα εηο ηελ 

νδόλ ηεο επζεβείαο θαη αθνζηώζεσο, δεκηνπξγνύζα απηώ ηνπο ήξσαο ηνπ πνιηηηζκνύ» 

θαη επεηδή κέζσ εθείλσλ «ηα έζλε εηο ηεο δόμεο θαη επθιείαο ηελ νδόλ 

θαζνδεγνύληαη».
300

  

Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ δφγκαηνο ππνδειψλεη ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο 

εθδφηξηαο θαη ησλ ππνινίπσλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αξζξνγξάθεζαλ 

αλαθνξηθά κε ηε γπλαηθεία εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο  πεξηφδνπ. Ζ επηινγή 

απηή είρε σο απνηέιεζκα λα αγλννχληαη αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

γπλαηθψλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, παξφιν πνπ ζηελ Αζήλα ήδε απφ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα έγηλε εηζαγσγή ησλ πξψησλ θνηηεηξηψλ.
301

 Ζ 

απνπζία δηεθδηθήζεσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε γηα φζα έρνπλ παξαρσξεζεί δειψλεηαη θαη 

ζε εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη ν ρξηζηηαληζκφο έθεξε ηηο γπλαίθεο ζηε ζέζε πνπ 

ηνπο αξκφδεη. Δπίζεο, ε εμηδαλίθεπζε ηεο κεηξφηεηαο κε έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα 

αλαηξνθήο θαη δηακφξθσζεο ηεο ζπλείδεζήο ησλ παηδηψλ,
302

 θαζηζηά άλεπ νπζίαο ηε 
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δηεθδίθεζε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ςήθνπ απφ ηηο αλαγλψζηξηεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. 

Μηα πηζαλή αηηία ηεο ζπληεξεηηθήο ζηάζεο, πνπ ζπκπαξαζχξεη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα θνξίηζηα, είλαη ε πνιηηηθή 

εθηνπξθηζκνχ ησλ κηιιέη θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κέηξα θαηά ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιάκβαλαλ ηελ πεξίνδν έθδνζεο νη Νεφηνπξθνη. χκθσλα κε ηνλ 

Μνχηζνγινπ, κε κηα ζεηξά εγγξάθσλ θαηά ην 1910 ην ππνπξγείν επεδίσμε λα ειέγρεη 

ηα ειιεληθά ζρνιεία κεηαηξέπνληαο ηα ζε θξαηηθά ζρνιεία, φπνπ ζα δηδάζθνληαλ ε 

ηνπξθηθή γιψζζα. Απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο φπσο ε πξνζζήθε 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Σνπξθηθψλ θαη ε απαγφξεπζε πξφζιεςεο δαζθάισλ κε 

νζσκαληθήο ππεθνφηεηαο
303

. Απηέο νη ππνρξεσηηθέο αιιαγέο παξεκπφδηδαλ σο έλα 

βαζκφ ηελ εζληθή εθπαίδεπζε πνπ επεδίσθαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, ε νπνία φπσο εηπψζεθε λσξίηεξα κε ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

απνιπηαξρίαο, πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνιηηηθψλ ζθνπψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηεο Διιάδαο κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Χο 

αληηζηάζκηζκα, ην πεξηνδηθφ ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθσηηθνχ ηνπ ξφινπ εληάζζεη 

ζηηο ζηήιεο ηνπ  άξζξα πνπ πξνβάιινπλ ηα ειιελνρξηζηηαληθά ηδεψδε. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγνχλ σο έλα ζεκείν ηελ απνπζία δηεθδηθήζεσλ γηα 

ζεζκνζέηεζε ηεο γπλαηθείαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

απνπζία άξζξσλ γηα πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. ε 

απηφ ην ζπγθείκελν γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζηάζε ηεο εθδφηξηαο θαη ε αληίζεζή ηεο κε 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Αζήλαο, δεδνκέλνπ φηη εθεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

είρε ηελ ειεπζεξία λα πξνσζεί ηηο επηδηψμεηο ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο νη εζληθέο 

επηδηψμεηο θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε αξσγφ ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, ήηαλ ε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθδφηξηα, θάπνηεο απφ ηηο ζπλεξγάηξηεο κε βεβαηφηεηα ηηο 

δαζθάιεο θαη ηηο δηεπζχληξηεο θαη ηηο αλαγλψζηξηεο. 

 

 

3.3 Σο αίηημα ηηρ επγαζίαρ εν ηη αποςζία ηος 

ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα, νη γπλαίθεο είραλ δεκηνπξγήζεη ξσγκέο ζηνλ 

παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελν δεκφζην βίν: θάπνηεο είραλ αζρνιεζεί κε ηε 

κεηάθξαζε, ηε ζπγγξαθή πξσηφηππσλ δηεγεκάησλ, κπζηζηνξεκάησλ, ζεαηξηθψλ 

έξγσλ, ελψ άιιεο είραλ θαηαπηαζηεί κε ηελ αξζξνγξαθία αιιά θαη κε ηελ έθδνζε ή 

ηε ζχληαμε πεξηνδηθψλ εληχπσλ. Οη παξαπάλσ αζρνιίεο αθνξνχζαλ θπζηθά ηε 

κεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ. Ζ καδηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ έκκηζζε εξγαζία, εθφζνλ 

ζχκθσλα κε ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ 19νπ αηψλα, ε εξγαζία γίλεηαη αληηιεπηή σο πεγή 

πινχηνπ γηα έζλε θαη σο ηέηνηα ινγίδεηαη ε παξαγσγηθή ηεο κνξθή,
304

 ζεκαίλεη κηα 

                                                           

303 Β. Μνχηζνγινπ, Οη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.., φ.π., ζ. 202-203. 

304 χκθσλα κε ηελ Λήδα Παπαζηεθαλάθε, απφ ηνλ 19ν αηψλα, εξγαζία ζεσξείηαη ε απαζρφιεζε 

πνπ έρεη αμία ζηελ αγνξά θαη ηα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη, δειαδή εθφζνλ κεηξηέηαη κε φξνπο 

ρξήκαηνο. Ζ εξγαζία πνπ έρεη κφλν αμία ρξήζεο, ε άκηζζε εξγαζία αγλνείηαη, γηαηί ζεσξείηαη 

αληηπαξαγσγηθή. Δπνκέλσο, κε βάζε απηή ηε ζπιινγηζηηθή, ε γπλαηθεία εξγαζία θαηέιεμε ηνλ 19ν 

αηψλα λα ηαπηίδεηαη κε ηε κηζζσηή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ, επεηδή είλαη ε κφλε πνπ ακείβεηαη ζην 

πιαίζην ηεο εθρξεκαηηζκέλεο νηθνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαπάλσ αληίιεςεο είλαη ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ γπλαηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο ζηελ γεληθή θαηεγνξία ησλ 
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νινέλα κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ γπλαηθψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ 

άζθεζε επαγγέικαηνο ζπκβάιιεη ζηαδηαθά ζε ζπλδπαζκφ, κε άιινπο παξάγνληεο 

ζηε καδηθή έμνδφ ηνπο απφ ην κηθξφζθνζκν ηνπ ζπηηηνχ, θέξλνληαο ηεο έλα βήκα πην 

θνληά ζηε ρεηξαθέηεζε. 

Νσξίηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη, νη πξψηνη δηαλννχκελνη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο είραλ αζρνιεζεί θαη κε ην δήηεκα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ γπλαηθψλ γηα εξγαζία.
305

 Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ε Κπςέιε (1845) 

πέξα απφ ηελ επέθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηε δηάδνζε ηεο 

εγγξακκαηνζχλεο πεξηιάκβαλε ζηα αηηήκαηά ηεο ηερληθή – επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε γηα φινπο, άληξεο θαη γπλαίθεο, σο παξάγνληα πνπ επίζεο σζεί ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο, είηε θησρέο είηε πινχζηεο, πέξα απφ 

ηε γεληθή εθπαίδεπζε, κε ηελ εθκάζεζε κηαο ηέρλεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία. 

Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα θαη αγξνηηθφ 

ηνκέα ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη γεγνλφο. χκθσλα κε ηνλ Charles Issawi, ε θπξηαξρία 

ησλ θνηλνηήησλ θαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηηο γπλαίθεο 

απηψλ ησλ θνηλνηήησλ νη νπνίεο εξγάδνληαλ ζε εξγνζηάζηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη ζηελ Πξνχζα ην 1872 ην 96% ησλ εξγαδφκελσλ ζε βηνκεραλία 

θαιιηέξγεηαο κεηαμηνχ (silk-reeling plants) ήηαλ γπλαίθεο Διιελίδεο θαη 

Αξκέληζζεο.
306

 Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ 

γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

νηθνλνκίαο, θαζψο κεγάιν ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ππαίζξνπ δηεθπεξαησλφηαλ απφ 

ηηο γπλαίθεο ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ. Παξά ηελ αμηφινγε ζπλεηζθνξά ηνπο, ε 

πνιχσξε εξγαζία απηψλ ησλ γπλαηθψλ ζηα νηθνγελεηαθά θηήκαηα ήηαλ απιήξσηε 

θαη δελ ηνπο παξείρε θακία αζθαιηζηηθή θάιπςε.
307

  

ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε Φίιεξγνο Δηαηξία 

είρε ζέζεη σο ζηφρν ηε δηάδνζε ηνπ ηδαληθνχ ηεο εξγαζίαο ζηνπο άπνξνπο 

πιεζπζκνχο ηεο Πφιεο, σο κέζν γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο απηνθξαηνξίαο 

θαη ηελ απαιιαγή ηεο εμάξηεζε απφ ηε Γχζε. ε απηφ ην πιαίζην ήηαλ επηβεβιεκέλε 

                                                                                                                                                                      

πξνζψπσλ «άλεπ επαγγέικαηνο» ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο γεληθήο απνγξαθήο πνπ είρε δηεμαρζεί 

απφ ηε Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο ην 1907. ην Λήδα Παπαζηεθαλάθε, «Αλάκεζα ζηελ 

ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ ηζηνξία ηεο εξγαζίαο», Γιαχθε Γθφηζε, Αλδξνληθή Γηαιέηε, 

Διέλε Φνπξλαξάθε (επηκ.) Σν Φύιν ζηελ Ηζηνξία: Απνηηκήζεηο θαη Παξαδείγκαηα, Αζήλα, Αζίλε 

2015, ζ. 87-88. 

305 Zehra Toska, «From „Ottoman feminism‟ to „Turkish Feminism», ηδεξνχια Εηψγνπ - 

Καξαζηεξγίνπ (επηκ), Γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ, Θεζζαινλίθε, Βάληαο 2010, ζ. 114. 

Αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ Σαλδηκάη, ε επηρεηξεκαηνινγία πεξί ππαλάπηπμεο ηεο 

θνηλσλίαο σο απφξξνηα ηεο αδηαθνξίαο πξνο ηηο γπλαίθεο δηαηεξείηαη ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά. ε 

άξζξν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1912 παξνπζηάδεηαη ε ακθηζβήηεζε ησλ γπλαηθψλ πξνο ηηο παηξηαξρηθέο 

αληηιήςεηο θαη πξνο ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο πνπ ηνπο απνδίδεη ε θνηλσλία. Δθεί 

πξνβάιιεηαη έληνλα ε αλαγθαηφηεηα ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο εθηφο ζπηηηνχ, ηφζν σο νηθνλνκηθή 

βνήζεηα πξνο ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, αιιά θπξίσο σο ζπκβνιή ζηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνθξαηνξίαο. ην Vuslat Devrim Altinöz, Σhe Ottoman Women's Movement: Women's Press, 

Journals, Magazines and Newspapers from 1875 to 1923, Μ.Α. Thesis, Miami University, 2003, ζ. 

40-41. https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=miami1060799831&disposition=inline. 

Αλάθηεζε ζηηο 17.6.2016. 

306 Charles Issawi, «Introduction», ό.π., ζ. 5. 

307 Vuslat Devrim Altinöz, ό.π., p. 39.  

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=miami1060799831&disposition=inline
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ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ζε εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο. Υαξαθηεξηζηηθφο ν ηίηινο ηνπ 

άξζξνπ «Ζ γπλή ρξεσζηεί λα εθπαηδεύεηαη θαη λα εξγάδεηαη» ηνπ ηαηξνχ Η.Είθθνπ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1877 ζην πεξηνδηθφ Φίιεξγνο, φξγαλν ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο, ε 

νπνία απνζθνπνχζε ζηε ζηξαηνιφγεζε άπνξσλ γπλαηθψλ ζηηο εξγνζηαζηαθέο 

κνλάδεο πνπ ζθφπεπε λα ηδξχζεη.
308

 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, ε απνπζία άξζξσλ 

πνπ ζα ζπζρέηηδαλ ηε γπλαηθεία εξγαζία γηα ηελ θάιπςε βηνκεραληθψλ αλαγθψλ, 

πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα, φηη ε 

εξγαζία απηή, εθηφο ηνπ φηη απνκαθξχλεη απφ ηα κεηξηθά θαζήθνληα, εθζέηεη ηηο 

εξγάηξηεο ζε πνιπάξηζκνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ «ηδηαίηεξα αδύλακε θαη 

εύζξαπζηε θπζηθή ηνπο ππόζηαζε», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Μαξία 

Κνξαζίδνπ.
309

  

 ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1890, ε αλάπηπμε ηνπ 

δηθηχνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ καζεηείαο, 

νθείιεηαη ζε δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο. Πξηλ απφ ηε 1890, νη αδειθφηεηεο 

απηέο ήηαλ κνλνςήθηεο ζηνλ αξηζκφ, αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ ζεκείσλαλ 

απμεηηθή ηάζε. Καηά ηε δεθαεηία 1891-1900 είραλ ηδξπζεί δέθα λένη γπλαηθείνη 

ζχιινγνη, ελψ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα είραλ ζπζηαζεί 21 λέα 

γπλαηθεία ζσκαηεία (θαη 2 κηθηά). ηα 1876 ηδξχεηαη απφ ηε Φηιόπησρν Αδειθόηεηα 

Κπξηώλ ηαπξνδξνκίνπ εξγαζηήξην ξαπηηθήο, θνπηηθήο θαη θεληεηηθήο, πθαληηθήο 

(1878), ηα έζνδα ησλ νπνίσλ απνηεινχζαλ έλα κέξνο ησλ πφξσλ ηεο αδειθφηεηαο. 

Απηά ηα εξγαζηήξηα, φπσο θαη ην ηκήκα πιπληεξίνπ-ζηδεξσηεξίνπ,  ιεηηνπξγνχζαλ 

σο ρψξνη καζεηείαο θαη εξγαζία ήδε απφ ην 1894 απαζρνιψληαο πνιιέο άπνξεο 

γπλαίθεο. Δπίζεο, ε αδειθφηεηα ίδξπζε ην 1895 ρνιή Ννζνθφκσλ γηα ηελ θαη‟ 

νίθνλ λνζειεία εππνξψλ αζζελψλ δίλνληαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηελ επθαηξία 

ζε θάπνηεο γπλαίθεο λα εξγαζηνχλ.
310

 Μέρξη ην 1908 πνπ εθδφζεθε ε Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εηψλ, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε δελ 

απεπζπλφηαλ ζε φιεο ηηο γπλαίθεο, αιιά θπξίσο ζε απηέο πνπ αλήθαλ ζηα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. πσο απνηππψλεηαη θαη απφ ηελ επσλπκία ηεο αδειθφηεηαο, νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, άξα θαη ε ίδξπζε ησλ παξαπάλσ ζρνιψλ, απεπζχλνληαλ ζηηο 

άπνξεο, ζηηο θησρέο Διιελίδεο ηεο Πφιεο, θαη εληάζζνληαλ ζηηο δξάζεηο 

θηιαλζξσπηθνχ θαη κνξθσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δνκψλ γηα θνξίηζηα πνπ ζηεξνχληαη 

νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο, παξέρνληαο ζηνηρεηψδε αιθαβεηηζκφ, άζθεζε ζε θάπνηα 

γπλαηθεία ηέρλε θαη απαζρφιεζε, σο κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έλδεηαο, ηεο 

επαηηείαο θαη ηεο αλεζηθφηεηαο  ησλ γπλαηθψλ.
311

  

Αλάινγεο δξάζεηο ζπλαληάκε θαη ζηελ Αζήλα, φπνπ ην 1872 ηδξχεηαη ν 

ύιινγνο Κπξηώλ ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεύζεσο, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ ζηνρεχεη 

ζηελ εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ θαη ππεξεηξηψλ θαζψο θαη ζηε ζχζηαζε εξγαζηεξίνπ 

                                                           

308 Έθε Κάλλεξ, «Λφγνη πεξί γπλαηθψλ ζηελ ειιελνξζφδνμε εγγξάκκαηε θνηλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, 1856-1908», Σα Ηζηνξηθά 35 (2001) 324. 

309 Μαξία Κνξαζίδνπ, «Ζ πιηθή θαη εζηθή «αλακφξθσζε» ησλ θησρψλ γπλαηθψλ. Ορπξφ θαηά ηεο 

«βίαο» θαη ηεο «αγξηφηεηαο» ησλ απφθιεξσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 19νπ αηψλα», Γίλε 6 (1993) 147. 

310 Κ. Γαιαθνχξα & . Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ.., φ.π., ζ. 281-282. 

311 ην ίδην ζ. 281. 
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γηα άπνξεο γπλαίθεο.
312

 Παξφκνηα εξγαζηήξηα είραλ νξγαλσζεί απφ ηνπ 

πεξηζζφηεξνπο θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο άιισλ πεξηνρψλ, φπσο απφ ηε Φηιόπησρν 

Αδειθόηεηα ησλ Κπξηώλ ζηε Θεζζαινλίθε (1974), ηελ Αδειθόηεηα ησλ Κπξηώλ 

Σξαπεδνύληνο «Ζ Μέξηκλα» (1904), ηελ Αγαζνεξγό Αδειθόηεηα Κπξηώλ κύξλεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζπάζεηεο ζηξέθνληαλ ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο γηα εμαζθάιηζε 

εξγαζίαο αιιά θαη καζεκάησλ ελφο αλαγθαίνπ αιθαβεηηζκνχ.
313

 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ γηα ηε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ εξγαζία, 

θαηά ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ αλαδεηήζεθαλ άξζξα πνπ ζα 

απνηχπσλαλ ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηε γπλαηθεία εξγαζία θαη γηα ηα αηηήκαηα πεξί 

καδηθήο εμφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, εμαηξψληαο ην επάγγεικα 

ηεο δαζθάιαο, ην νπνίν απνηεινχζε επαγγεικαηηθή δηέμνδν γηα γπλαίθεο απφ ηα 

πησρεπκέλα αλψηεξα ή ηα κεζαία ζηξψκαηα ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο 1860 θαη 1870.
314

 

Δπηπιένλ, ε πάξνδνο ζρεδφλ κηζνχ αηψλα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Φηιόπησρνπ 

Αδειθόηεηαο Κπξηώλ ηαπξνδξνκίνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ δεκηνχξγεζε 

ηελ πξνζδνθία εχξεζεο πεξηζζφηεξσλ πηζαλψλ επαγγεικάησλ γηα ηηο γπλαίθεο, ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη αθφκα θαη κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. 

 Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε, φηη ην έληππν επαηλεί ηελ αμία ηεο εξγαζίαο. 

Με ηελ παξάζεζε κηαο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο απφ ηελ εθδφηξηα, ζηελ νπνία ε δσή 

παξνκνηάδεηαη κε έλα δάζνο γεκάην ηαιαηπσξία, ε Δξγαζία απνηειεί ηελ νδφ πνπ 

απνδίδεη θαξπνχο θαη βνεζά ηνπο λένπο λα νξζνπνδήζνπλ ζηε δσή.
315

 Δπίζεο, ε 

εξγαζία ζπρλά έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ νθλεξία. Δγθσκηάδεηαη ε 

εξγαηηθφηεηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο «Ζ ππνρξέσζηο ηεο εξγαζίαο επηβάιιεηαη εηο 

όιαο ηαο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο. Έθαζηνο ελ ησ θύθισ ηνπ βίνπ ηνπ έρεη έξγνλ ηη λα 

πξάμε, πινύζηνο ή πησρόο».
316

 ηαλ ζε άιια άξζξα αλαιχεηαη ε εξγαηηθφηεηα ζηηο 

γπλαίθεο, απηή επηθεληξψλεηαη ζηα νηθηαθά ηνπο θαζήθνληα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζην ξφιν ηεο νηθνδέζπνηλαο: «Ζ νηθνδέζπνηλα ζώδεη ηνλ νίθνλ θαη εξγάδεηαη ελ απηώ, 

ειάρηζηελ πεξί ησλ εθηόο απηνύ θαηαβάιινπζα κέξηκλαλ»
317

 . 

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ην απφζπαζκα αιιά θαη απφ ηε ζπλνιηθή 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ άξζξσλ νηθηαθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηα άξζξα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο κε ηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο 

ελφο επαγγέικαηνο, ε εξγαζία εληφο ηνπ λνηθνθπξηνχ πξνβάιιεηαη σο θνηλφο ηφπνο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έκκηζζε γπλαηθεία εξγαζία εθηφο νηθίαο. Οη γπλαίθεο εξγάδνληαλ 

θαζεκεξηλά καγεηξεχνληαο, πιέλνληαο, πεξηπνηφληαλ ηνλ θήπν αθφκα θαη ηα δψα 

                                                           

312 Έθε Κάλλεξ, Έκθπιεο θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο από ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Σνπξθία, φ.π., ζ. 85-86. 

313 Καηεξίλα Γαιαθνχξα & ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, φ.π., ζ. 282. 

314 Σφηε έρνπκε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο επέθηαζεο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Ζ σηεξία 

Αιηκπέξηε θαη ε Καιιηφπε Κεραγηά απνηεινχλ πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ, νη νπνίεο ζηαδηαθά 

απέθηεζαλ θνηλσληθή αλαγλψξηζε κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο δαζθάιαο. Δλδεηθηηθφ 

είλαη φηη απηέο νη δαζθάιεο ζηέθνληαη σο ηζφηηκα κέιε ζηνπο γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο κε ηηο άιιεο 

γπλαίθεο πνπ εληάζζνληαη ιφγσ ηνπ θχξνπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Βι. Έθε Κάλλεξ, Έκθπιεο 

θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο.., φ.π., ζ. 83-85. 

315 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν δάζνο ηεο ηαιαηπσξίαο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/11 (1911) 170-

171. 

316 ιγα Νηηζαΐδνπ, «Ζ εξγαζία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/16 (1911) 243. 

317 Διέλε Ολνπθξίνπ, «Ζ Γπλή», φ.π., ζ. 35-36. 
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ηνπο, ζην πιαίζην πνπ επηβάιιεη ν ξφινο ηεο λνηθνθπξάο. Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

έρεη ην γεγνλφο φηη φρη κφλν χθαηλαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ζε 

ελδχκαηα, αιιά χθαηλαλ θαη έξαβαλ κέζα ζην ζπίηη ηνπο κε ζθνπφ λα δηαζέζνπλ ηα 

παξαγφκελα ελδχκαηα ζηελ αγνξά: «Καη ε εξγάηηο, ε ξάπηξηα, ε εξγαδόκελε αξγά ηελ 

λύθηα κε ηελ βειόλελ ηεο δηα λα βνεζήζε ηνλ γέξνληα παηέξα ή ηελ αζζελή κεηέξα, 

ώ!»
318

. Γηαπηζηψλνπκε φηη ήηαλ απνδεθηή ε επ‟ ακνηβή εξγαζία πνπ δελ έβγαδε ηηο 

γπλαίθεο απφ ηνλ νίθν. Δπίζεο, είλαη έληνλε κέζα ζην πεξηνδηθφ ε ηαμηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο͘  ε εξγαζία ζηηο γπλαίθεο ζπλδέεηαη κε επάγγεικα , γηα 

απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα βηνπνξηζκνχ: «πξνο θόξελ επεηδή, αιιά 

νξθαλήλ  θαη κε έρνπζαλ άιινλ πόξνλ δσήο, εηκή ην εθ ηεο εξγαζίαο ηεο θέξδνο»
319

. 

Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνηξέπεη ηηο άπνξεο γπλαίθεο λα εξγαζηνχλ θαη λα έρνπλ 

επζπκία θαη αξεηή ζηε δσή ηνπο: «Ζ βειόλε […], ζνη ιέγεη ελ ηε ζησπειή ηεο γιώζζε: 

«Δξγάδνπ». Γηα ηεο εξγαζίαο ζα εύξεο ηελ επηπρίαλ [..] εμ απηήο ν ζεόο έθακε κε λα 

γελλεζώζη δύν αδειθαί εγαπεκέλαη, ε Αξεηή θαη ε Δπζπκία»
320

. Σν άξζξν είλαη 

αλππφγξαθν θαη νη παξαηλέζεηο παξνπζηάδεηαη λα αλήθνπλ ζηνλ Γάιιν πνηεηή 

Βίθηνξα Οπγθψ.  

Σα παξαπάλσ απνζπάζκαηα αλαθέξνληαη ζε κηα θαηεμνρήλ γπλαηθεία γηα ηελ 

επνρή ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, ηελ θνπηηθή θαη ηε ξαπηηθή, πνπ απνηέιεζε θνκκάηη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, φπσο απηή είρε αλαπηπρζεί ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1890, ζην πιαίζην επαγγεικαηηθψλ ηκεκάησλ ζε παξζελαγσγεία ή ζε 

αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ππφ ηελ επζχλε γπλαηθείσλ ζπιιφγσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο.
321

 ζα ππνζηεξίδνληαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα δηαηεξνχλ 

ηνλ πθηζηάκελν θαηά θχιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο,  πεξηνξίδνληαο θαη θαηεπζχλνληαο 

ηηο άπνξεο νξθαλέο πξνο ηηο «γπλαηθείεο ηέρλεο», ψζηε λα έρνπλ κηα εζηθή θαη 

ελάξεηε δσή. Μέζα απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, ε εξγαζία πξνβάιιεηαη σο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηηο γπλαίθεο ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ («πξνο θόξελ 

επεηδή, αιιά νξθαλή  θαη κε έρνπζαλ άιινλ πόξνλ δσήο), φρη κφλν γηα ηνλ νηθνλνκηθφ 

ηεο ξφιν αιιά γηα ηνλ εζηθνπνηεηηθφ ηεο ξφιν θαη σο δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

ζειπθφηεηαο –γηα ηε ζεκαζία ηεο ζηε δηαθχιαμε ηεο γπλαηθείαο αξεηήο ή σο εζηθφ 

θαηαθχγην ζηηο δνθηκαζίεο ηεο δσήο θαη κέζν εθκάζεζεο ηεο θαξηεξηθφηεηαο. Καη‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν απνηππψλεηαη ν ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν, αιιά θαη ηνπ εξγαζηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, 

αθνχ ε πξνηξνπή πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ απεπζχλεηαη ζε θνπέιεο απφ ηα 

αλψηεξα θαη κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα. Αληηθαηνπηξίδεη πεξηζζφηεξν ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηαμηθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζπάζεηα παξνρήο 

ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα θνξίηζηα απφ ρακειά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, φπσο έρεη επηζεκάλεη θαη ε Γαιαθνχξα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε γπλαηθψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα. 

                                                           

318 Κάξκελ χιβα «Ο πξννξηζκφο ηεο γπλαηθφο», φ.π., ζ. 68-69. 

319 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Ζ πξνηξνπή ηεο βειφλεο», φ.π., ζ. 21. 

320 ην ίδην. 

321 Κ. Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, φ.π., ζ. 50-52. 
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ε απηφ ην δήηεκα  ε αληίζεζε κε ην πξψην ειιελφθσλν γπλαηθείν έληππν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηελ Κπςέιε, είλαη πξνθαλήο. Ήδε απφ ην 1845 ε Κπςέιε 

ζθφπεπε λα απαιιάμεη ηελ θνηλσλία απφ πξνιήςεηο θαη, κφιηο ζε δηάζηεκα 

θπθινθνξίαο έμη κελψλ, δηαθήξπηηε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

γπλαηθψλ αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθή ηάμε, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο σο φρεκα γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν. ηελ Δπξπδίθε 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή ε ελαζρφιεζε κε ηηο «γπλαηθείεο ηέρλεο», φρη κφλν κέζσ 

ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ κε ηελ νηθηαθή γπλαηθεία εξγαζία, ε νπνία ζπληζηά έκκεζε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη κέζσ ηεο άζθεζεο ελφο 

«γπλαηθείνπ» επαγγέικαηνο επ‟ ακνηβή. Ζ δηαθνξνπνίεζε κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Κπξηώλ έγθεηηαη ζην φηη απφ θάπνηεο ζπλεξγάηξηεο ηεο Δπξπδίθεο ππνζηεξίδεηαη ε 

άζθεζε ελφο γπλαηθείνπ επαγγέικαηνο σο ζεκαληηθή αθφκα θαη γηα ηηο κε έρνπζεο 

αλάγθε βηνπνξηζκνχ, επεηδή νδεγεί ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε κηα  άλεηε δσή κε 

αθζνλία πιηθψλ αγαζψλ, ζε εππνξία, αιιά θαη επεηδή θνηλσληθνπνηεί ηηο γπλαίθεο 

ζηε δεκφζηα ζθαίξα.
322

 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ην δεηνχκελν δελ είλαη ε εππνξία ησλ 

νηθνγελεηψλ νχηε ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, αιιά ε Αξεηή. Πξφθεηηαη γηα κηα 

έλλνηα πνπ ελψ αλαθέξζεθε ζε αξθεηά άξζξα, δελ έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά. Σν 

πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη ζηελ Αξεηή κέζα απφ ην πεξηνδηθφ νκνηάδεη  κε απηφ 

πνπ ηεο είρε δψζεη ν ηαηξηθφο ιφγνο ήδε απφ δεθαεηίεο. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε 

δηαθχιαμε ηεο Αξεηή ήηαλ ην αληίβαξν ζηελ εζηθή παξεθηξνπή ησλ γπλαηθψλ, ηελ 

παξεθηξνπή πνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ αλεμέιεγθηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη θνξείο ηεο 

ζεσξήζεθαλ θπξίσο νη άπνξεο γπλαίθεο. ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ζθνπφο ησλ 

άξζξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Αξεηή είλαη ε εζηθνπνίεζε ησλ άπνξσλ θνξηηζηψλ, 

θαζψο ε πελία ζεσξνχληαλ σο κία απφ ηηο ηξεηο «αζηείξεπηεο πεγέο» - νη άιιεο δχν 

ήηαλ ε ακάζεηα θαη ε πνιπηέιεηα - απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε δηαθζνξά ηεο γπλαίθαο. 

Δπνκέλσο, ν  άπνξνο γπλαηθείνο πιεζπζκφο σο παξάγνληαο θνηλσληθήο δηαθζνξάο 

έπξεπε λα ηεζεί ππφ έιεγρν απφ ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη λα αληηκεησπηζηεί κε 

ηελ παξνρή εξγαζίαο, αιιά θαη εθπαίδεπζεο πξνο ηηο «επηξξεπείο».
323

 Οη θησρέο 

θνπέιεο ζα κπνξνχζαλ κέζσ ηεο εξγαζίαο λα δηαθπιάμνπλ ηε γπλαηθεία Αξεηή, πνπ 

απνηεινχηαλ απφ έλα κείγκα ραξαθηεξηζηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαξηεξηθφηεηα, 

ε ηαπεηλνθξνζχλε, ε ππαθνή θαη ε ππνκνλή πξνο ηηο δνθηκαζίεο ηεο δσήο, πνπ θαηά 

θαλφλα είλαη πεξηζζφηεξεο ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. πσο αλαθέξζεθε 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην δεηνχκελν ήηαλ ε εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ειιελνξζφδνμνπ κηιιέη.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηεγνξηψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, εληφο ηεο γεληθήο 

θαηεγνξίαο ησλ «γπλαηθείσλ δεηεκάησλ» είρε πξνβιεθζεί ππνθαηεγνξία γηα ην 

δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Σειηθά,  

θαηά ηελ απνδειηίσζε εληνπίζηεθαλ δπν δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

                                                           

322 Κ. Γαιαθνχξα, «Λφγνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ νζσκαληθνχ 

ρψξνπ (19νο αη. - 1906) Ζ γπλαηθεία ιατθή εθπαίδεπζε», ό.π., ζ .135. 

323 Έ. Κάλλεξ, Φηώρηα θαη Φηιαλζξσπία ζηελ Οξζόδνμε θνηλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 1753-

1912, φ.π., ζ. 233. 
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εξγαζία πεξηζζφηεξν σο ππνρξέσζε ησλ άπνξσλ γπλαηθψλ παξά σο δηθαίσκα. πσο 

θάλεθε θαη απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ ελδεηθηηθψλ απνζπαζκάησλ, ην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο ππεηζέξρεηαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηεο χιεο: θνηλσληθή ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ, νηθηαθή νηθνλνκία, βηνγξαθίεο, ζενινγηθά ζέκαηα θ.ά., θαη σο ζθνπφ έρεη 

ηελ εζηθνπνίεζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ην βηνπνξηζκφ ησλ θησρφηεξσλ. 

Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε Βνζπνξίο ηεξεί παξφκνηα ζηάζε. 

Σελ απνδέρεηαη κε επηθχιαμε, παξφηη αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, φκσο κφλν 

γηα ηα θνξίηζηα ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. ηέθεηαη επηθξηηηθά απέλαληη ζηε γπλαηθεία 

εξγαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε άθζνλσλ πιηθψλ αγαζψο θαη κηαο πην άλεηεο 

δσήο.. Μάιηζηα είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηε κε ηελ θνίηεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, θπξίσο επεηδή απηή ζπλδεφηαλ κε ηελ άζθεζε θάπνηνπ 

επαγγέικαηνο θαη κε ηε ρεηξαθέηεζε, ελψ απνθαιεί ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο 

Αζήλαο «ρεηξαθεηηθόλ όξγαλνλ» δειψλνληαο ηε δηαθνξεηηθή ζπιινγηζηηθή πνπ έρεη  

ζε ζρέζε κε καθξνβηφηεξν γπλαηθείν έληππν ηεο επνρήο.
324

  

 πλνςίδνληαο, ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία ησλ 

γπλαηθψλ δελ ηνπο δίλεη επαγγεικαηηθή δηέμνδν, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά 

άξζξα ηηο πξννξίδνπλ γηα ηα εληφο ηνπ νίθνπ θαζήθνληα. Πέξα απφ ηα ζρεηηθά κε ηε 

βειόλε επαγγέικαηα, ε γπλαηθεία εξγαζία γίλεηαη δεθηή κέζα απφ ην επάγγεικα ηεο 

δαζθάιαο, ελψ επαηλνχληαη παξαδείγκαηα φπσο εθείλν ηεο απθνχο Λενληηάδνο 

(1832-1900)
325

. Ζ παξάζεζε κηαο θσηνγξαθίαο ηεο Διέλεο Μηξνκπφιζθπ, δηδάθηνξα 

ηεο λνκηθήο λα αγνξεχεη ζην Παξίζη
326

, ακέζσο κεηά ηελ αλαδεκνζίεπζε 

αθηεξψκαηνο απφ ην πεξηνδηθφ Πιεηάο
327

 «απθώ Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο», 

είλαη ε κνλαδηθή αλαθνξά, έζησ θαη ζε κνξθή θσηνγξαθίαο, ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

εηζρσξήζεη ζε έλαλ ακηγψο αλδξνθξαηνχκελν ρψξν αμηνπνηψληαο ηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ
328

. Απηή ε θσηνγξαθία πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζην 21ν ηεχρνο ηνπ Β΄ έηνπο, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην άξζξν γηα ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία ή επξχηεξα ηε δσήο ηεο εηθνληδφκελεο, 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθεηεξία ελφο δηαιφγνπ γηα ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ 

γπλαηθψλ ζε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, δελ αξθεί 

γηα λα αληηζηξέςεη ηε ζπληεξεηηθή ζέζε πνπ σο ηφηε ηεξεί ην πεξηνδηθφ σο πξνο ηηο 

γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο ηεο πεξηφδνπ. Σέινο, ε απνπζία επίθαηξσλ ζεκάησλ πνπ ζηελ 

Διιάδα πξνθάιεζαλ έμαξζε ησλ θεκηληζηηθψλ ζπδεηήζεσλ, φπσο ε εθινγή ηεο 

πξψηεο πθεγήηξηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αγγειηθήο Παλαγησηάθνπ (1908) θαη 

ηα λνκνζρέδηα πνπ ξχζκηδαλ ηελ πξφζιεςε ηειεθσλεηξηψλ (1908/1909)
329

, 

                                                           

324 ην ίδην, ζ. 143. Δπίζεο, γηα ηελ αληηρεηξαθεηηθή δξάζε ηεο Βνζπνίδνο, βι. Α.Φαξξά, «Μεηέξα ή 

Πνιίηηο», φ.π., ζ. 97. 

325 σηεξία Αιηκπέξηε, «απθψ Λενληηάο ε ηνπ γέλνπο δηδάζθαινο, Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 

(1911) 324-325.  

326 Βι. παξάξηεκα, πίλαθαο 6. 

327 Γπλαηθείν πεξηνδηθφ ηνπ ζπιιφγνπ «Δξγάλε Αζελά , πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Αζήλα γηα πξψηε 

θνξά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1899 γηα πεξίπνπ ηξία ρξφληα, βι. Α. Φαξξά, «Γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 

19νπ αηψλα», ό.π., ζ. 13. 

328 Πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηνπ ηχπνπ, πνπ πιένλ ζηα 1909 έρνπλ ήδε πξνεγεζεί αξθεηά γπλαηθεία 

εθδνηηθά εγρεηξήκαηα, φρη κφλν ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά θαη ζηελ 

Βνπιγαξηθή, Αξκεληθή θ.ά.. 

329 Κσζηνχια θιαβελίηε, «Σα γπλαηθεία έληππα 1908-1918», Γηαβάδσ 198 (1988) 14-15.  
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απνηππψλεη αθελφο ηνλ αληηηηζέκελν σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ρεηξαθέηεζε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ θαη αθεηέξνπ ηελ χπαξμε άιισλ πξνηεξαηνηήησλ 

ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ.  

 

 

3.4 Ρωγμέρ ζηο καθιεπωμένο ππόηςπο 

Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, παξφιν πνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο ζεκαηνγξαθίαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηεο δηαηεξεί κηα κε δηεθδηθεηηθή ζηάζε πξνο ηα γπλαηθεία δεηήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο θαη ζηεξίδεη ηε ζπληήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

έκθπισλ ξφισλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην βίν, εληνχηνηο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

παξάδεηγκα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. ηα πξψηα βήκαηά ηεο ζηνλ γπλαηθείν ηχπν 

αλήθεη ε δεκνζίεπζε έξγνπ ηεο ζην γπλαηθείν ζπληεξεηηθφ αζελατθφ πεξηνδηθφ 

Οηθνγέλεηα
330

. Αλαιακβάλνληαο ηε δηεχζπλζε θαη έθδνζε ελφο πεξηνδηθνχ θαη 

κάιηζηα γπλαηθείνπ, ε ίδηα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ην γπλαηθείν πξφηππν πνπ 

πξνβάιιεη γηα ηηο αλαγλψζηξηέο ηεο.
331

 Δπίζεο, απφ φζα βηνγξαθηθά ζηνηρεία έρνπλ 

εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία, ε έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ δελ ήηαλ ην 

πξψην εθδνηηθφ ηεο εγρείξεκα. Μαδί κε ηελ αδειθή ηεο Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, 

επίζεο δαζθάια, είραλ ζπγγξάςεη ηέζζεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα θνξίηζηα, ελψ κφλε 

ηεο ε ηδηνθηήηξηα είρε εθδψζεη δπν αθφκα αλαγλσζηηθά
332

 θαζψο θαη ην Ζκεξνιόγην 

ηνλ Κπξηώλ «Ζ Λέζβνο». Σέινο, ζην ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν ζπγθαηαιέγεηαη θαη κηα 

πξαγκαηεία γηα ην Απγνπζηηαίν ηεο Αγίαο νθίαο ην νπνίν βξηζθφηαλ λφηηα ηνπ 

λανχ.
333

 Μεξηθά ρξφληα λσξίηεξα θαη ν αδεξθφο ηνπο Γεκνζζέλεο Μειαλδηλφο, 

επίζεο δάζθαινο, είρε εθδψζεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα,
334

 δεκηνπξγψληαο έλα 

επλντθφηεξν πεξηβάιινλ γηα απηέο.  

                                                           

330 Ζ Ρηδάθε αλαθέξεη επηγξακκαηηθά «ηελ Οηθνγέλεηα θηινμελνχληαη [..] έξγα ινγίσλ γπλαηθψλ, 

φπσο [..] ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ». Σν εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ Οηθνγέλεηα  ηεο παηδαγσγνχ 

Άλλαο εξνπίνπ πνπ εθδφζεθε ην 1897 κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 1898, είρε ζέζεη σο πξσηαξρηθή 

ηεο επηδίσμε ηελ απνδνθηκαζία ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο. ην Δ. Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο Διιελίδεο».., φ.π., ζ. 73-76. 

331 Σν πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ηεο Μειαλδηλνχ είλαη πνπ νδήγεζε ηελ Ξεξαδάθε ζηελ παξαθάησ 

δηαηχπσζε κεηά απφ ηελ παξάζεζε δειψζεσλ ηεο εθδφηξηαο φηη ε γπλαίθα πιάζηεθε γηα ηνλ νίθν, 

ν νπνίνο είλαη θαη ην βαζίιεην ηεο: «Απηά ε Μειαλδηλνχ θαίλεηαη πσο δελ ηα πίζηεπε. Σα έγξαθε 

γηα ηηο άιιεο. Γηφηη ε ίδηα θαη νη αδεξθέο ηεο ήηαλ δαζθάιεο, έγξαθαλ πνηήκαηα, δεκνζίεπαλ ζε 

πεξηνδηθά θαη ε ίδηα έθαλε ηε δεκνζηνγξάθν» Κ. Ξεξαδάθε, Σν θεκηληζηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα, 

φ.π., ζ. 49. 

332 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ θαη Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, Κνξαζηαθά αλαγλώζκαηα.Έηνο Πξψηνλ, Δλ 

Κσλζηαληηλνππφιεη 1902·  Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ θαη Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, Κνξαζηαθά 

αλαγλώζκαηα. Έηνο Γεχηεξνλ, Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη 1902· Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ θαη Πνιπμέλε 

Μειαλδηλνχ, Κνξαζηαθά αλαγλώζκαηα. Έηνο Σξίηνλ, Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη 1903· Υαξίθιεηα 

Μειαλδηλνχ θαη Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, Κνξαζηαθά αλαγλώζκαηα. Έηνο Σέηαξηνλ, Δλ 

Κσλζηαληηλνππφιεη 1904· Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, πλζέζεηο, δηεξεκέλαη εηο ηξία ηεχρε πξνο 

ρξήζηλ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ. Σεχρνο Β‟ δηα ηελ Δ‟ θαη Σ‟ ηάμηλ, Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη 1905· 

Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, πλζέζεηο, δηεξεκέλαη εηο ηξία ηεχρε πξνο ρξήζηλ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ. 

Σεχρνο Γ‟ δηα ηελ Ε‟ θαη Ζ‟ ηάμηλ, Δλ Κσλζηαληηλνππφιεη 1905. 

333 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, Ζ Αγηά νθηά: Σν Απγνπζηηαίνλ. Αλάγλσζκα ηεξπλόηαηνλ κεη’ εηθόλσλ, Δλ 

Αζήλαηο, Ζ Νεά Γελεά, 1919. 

334 Γεκνζζέλεο Μειαλδηλφο, Απάλζηζκα αλαγλσζκάησλ κεη΄ εηθόλσλ θαηά ην λένλ Παηξηαξρηθόλ 

αλαιπηηθόλ πξόγξακκα ησλ αζηηθώλ ζρνιώλ δηα ηελ πέκπηελ ηάμηλ ακθνηέξσλ ησλ θύισλ, Δλ 

Κσλζηαληηλνππφιεη, Η.Κ. ετηαλίδεο, 1903· Γεκνζζέλεο Μειαλδηλφο, Παηξηδνγξαθία ήηνη 
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 Παξά ην γεγνλφο φηη νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ηεο Μειαλδηλνχ δελ 

πξνβάιινληαη απφ ην έληππν σο ηδαληθέο θαη θαηάιιειεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αλαγλσζηξηψλ, ε έθδνζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη, 

θαζψο ζπλάδεη κε ην βαζηθφ επάγγεικα πνπ εμαζθνχζε απηή θαη ε αδεξθή ηεο. 

Γεθαεηίεο λσξίηεξα απφ ην 1850, ηδηαίηεξα ζηηο νξζφδνμεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ 

νζσκαληθνχ ρψξνπ -ιφγσ ηνπ απνθεληξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο- νη 

πξψηεο δαζθάιεο κεηείραλ φρη κφλν ζην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ζηε 

ζπγγξαθή ησλ πξψησλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα ζρνιεία ζειέσλ.
335

 Δπίζεο, νη δηεπζχληξηεο 

ηδησηηθψλ παξζελαγσγείσλ δεκνζηεχνπλ κε απηνηειείο εθδφζεηο ηνπο θαλνληζκνχο 

ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπζηήλνπλ, ελψ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εθδίδνπλ θαη ηηο νκηιίεο 

ηνπο απφ ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή δηαιέμεηο ηνπο ζε ζπιιφγνπο θαη αλαγλσζηήξηα
336

. 

 Ζ αλάιεςε απφ ηε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ ξφινπ εθδφηξηαο θαη δηεπζχληξηαο 

ελφο γπλαηθείνπ πεξηνδηθνχ εληχπνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε δηαδεδνκέλε αληίιεςε 

πνπ επηθξαηνχζε ζηηο κεζαίεο ηάμεηο, φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο εμεπγεληζκέλεο θαη 

θαιιηεξγεκέλεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Gruber Garvey, ε έθδνζε εληχπσλ απφ 

γπλαίθεο θπξίσο απφ ηηο αλχπαλδξεο ηεο κεζαίαο θνηλσληθήο ηάμεο ζεσξείηαη έλαο 

κεηαβαηηθφο ξφινο, δηφηη ζα κπνξνχζε λα ηηο νδεγήζεη ζε θνηλσληθή αλαγλψξηζε. 

Δπηζπκνχζαλ αθελφο λα εξγαζηνχλ, εμαζθαιίδνληαο έλα εηζφδεκα, αθεηέξνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα κελ πζηεξνχλ ζε θνηλσληθφ θχξνο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπο γηα 

εξγαζία, ιφγσ απνπζίαο νηθνλνκηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ ην νηθείν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.
337

 Γηα ηελ εθδφηξηα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, ε έθδνζε σο κηα 

πξνέθηαζε ηεο αλάγλσζεο, έκνηαδε  λα είλαη ηαηξηαζηή θαη θνηλσληθά απνδεθηή. 

 Δπηπιένλ, ε δηεχζπλζε θαη ε έθδνζε πεξηνδηθνχ θάπνηεο θνξέο είρε ζπγθξηζεί 

κε ηε δηδαζθαιία, ην επξέσο απνδεθηφ επάγγεικα γηα ηηο αλχπαλδξεο γπλαίθεο ήδε 

απφ ηνλ 19νπ αηψλα.
338

 Ζ δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

είηε αλαπαξάγεη ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο κηαο θνηλσλίαο είηε απνηειεί θνκκάηη 

δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Τπφ απηή ηε ζθνπηά, ηφζν ν ξφινο ηνπ ηχπνπ ζε 

φιεο ηηο επνρέο φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο νκνηάδνπλ, θαη ε 

έθδνζε αθφκα θαη γηα ηηο γπλαίθεο είλαη έλα ηνικεξφ εγρείξεκα άξζξσζεο δεκφζηνπ 

ιφγνπ.
339

 ηελ πεξίπησζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, εθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα, βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ ε αλαπαξαγσγή 

ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηαθνχ ηδεψδνπο, ε πξνβνιή ηεο παξερφκελεο ζηα 

παξζελαγσγεία εθπαίδεπζεο θαη ε ηφλσζε ηνπ παηξησηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ 

αλαγλσζηξηψλ. Αλ θαη δελ νκνινγείηαη ξεηά, ηα φζα δεκνζηεχνληαη ζηηο ζειίδεο ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ αλαπαξάγνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δξάζεο ησλ κειψλ ηεο ππέξ ησλ εζληθψλ επηδηψμεσλ. 

                                                                                                                                                                      

πεξηγξαθή ηεο ηδηαηηέξαο ηνπ καζεηνύ παηξίδνο θαη ησλ πέξημ απηήο αληηθεηκέλσλ, Δλ 

Κσλζηαληηλνππφιεη, Γεπάζηα, θχξα, Γεξάξδνπ, 1899. 

335 Καηεξίλα Γαιαθνχξα & ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ.., φ.π., ζ. 

307. 

336 ην ίδην, ζ. 269. 

337 Ellen Gruber Garvey, «Foreword», ό.π., ζ. xiv-xv. 

338 ην ίδην, ζ. xix. 

339 ην ίδην, ζ. xix. 
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 χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ην γπλαηθείν πξννξηζκφ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη θαηά ηα δπν έηε θπθινθνξίαο, ε αλάιεςε απφ κηα γπλαίθα ξφινπ 

εθδφηξηαο, δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο γπλαηθείνπο ξφινπο 

ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο, ηεο νηθνδέζπνηλαο. Ζ Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ είρε 

ζπλαίζζεζε φηη ην εγρείξεκά ηεο εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη 

πσο εηζέξρεηαη ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, αθνχ φπσο ε ίδηα δειψλεη ζην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Β΄ έηνπο, ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ είλαη «ηό κόλνλ αλά ηελ 

Οζσκαληθήλ Απηνθξαηνξίαλ γπλαηθείνλ πεξηνδηθόλ»
340

. Γηα λα γίλεη ε πξνζπάζεηά ηεο 

απνδεθηή απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θξνληίδεη ζηα πξψηα ηεχρε λα επραξηζηεί 

ζεξκά επηθαλείο άλδξεο.
341

 Δπηδηψθεη επηπξνζζέησο λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ 

αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηεο κε κηα εθηελή επραξηζηήξηα δήισζε ζην πξψην ηεχρνο.
342

 

Δπίζεο, ε εθδφηξηα φπσο εθθξάδεη έληνλα ζηηο ζειίδεο ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο, δεηά 

επηείθεηα γηα ηηο πηζαλέο αηέιεηεο, ελλνψληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα επηζθαιέο 

εγρείξεκα: «Ζ πνηθηιία απηή πηζηεύνκελ λα ζαο επραξηζηή, αλ δε απαηώκεζα, ζπγγλώηε 

ηαο αηειείαο καο, έρνληεο ππ’ όςεη, όηη, νύηε όινη νκνίσο ζθέπηνληαη, νύηε όια είλαη 

ηέιεηα. Σέιεηνο είλαη κόλνλ ν ζεόο»
343

 θαη 

 

 [..] ην έξγνλ ηνύην όπεξ αλαιακβάλνκελ, νκνινγνύκελ πξσηίζησο όηη είλαη βαξύ, 

αιι’ ειπίδνπζαη πξώηνλ εηο ηνλ Θεόλ θαη βαζηδόκελαη δεύηεξνλ εηο ηάο 

ζπκπαζείαο, άο ραίξνκελ εληάπζα ηε θαη αιιαρνύ, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ δελ 

ακθηβάιινκελ όηη ζα ππνζηεξηδώκεζα θαη ζα ζγρσξώκεζα απέλαληη  ελδερνκέλσλ 

ειιεηςεώλ καο, κεηά ζάξξνπο πξνβαίλνκελ εηο ηνύην.
344

 

 

Τηνζεηψληαο ην παξαπάλσ χθνο, γεκάην ζεκλφηεηα θαη ζσθξνζχλε, επηδηψθεη λα 

αληηθξνχζεη ηελ θξηηηθή γηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα, λα απμήζεη ην θχξνο ηνπ εληχπνπ 

θαη λα θάκςεη πηζαλέο ακθηζβεηήζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ ην άιιν θχιν, 

επηδξψληαο αξλεηηθά ζηε δηάδνζή ηνπ. Ζ ζηάζε ηεο Μειαλδηλνχ πξνο ηνπο επηθαλείο 

άληξεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο εθδφηεο θαη αξζξνγξάθνπο, αληηηίζεηαη ζε απηή ηεο 

                                                           

340 Γηα ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ελλνείηαη, θαζψο ηελ ίδηα πεξίνδν θπθινθνξνχζαλ γπλαηθεία 

πεξηνδηθά άιισλ εζληθνηήησλ. Βι. Υ. Μειαλδηλνχ, «Μεηαξξπζκίζεηο επί ηα πξφζσ θαη βειηίσ», 

ό.π., ζ. 1. Δπίζεο, ζην πξψην άξζξν ηνπ Α΄ ηεχρνπο, δειψλεη φηη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ έρεη θάηη 

λα πξνζθέξεη θαη λα σθειήζεη «εηο ηελ παληειή έιιεηςηλ ηνηνχηνπ παξά ησ γπλαηθείσ θφζκσ 

αλαγλψζκαηνο» ζην Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ «Ζ αλάγλσζηο θαη ηα θαιά βηβιία», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Α/1 (1909) 4.  

341 πσο ηνλ παηέξα Κσλζηαληίλν Καιιίληθν πνπ ηνλ απνθαιεί «ελζνπζηψδε θαη ζπνπδαίν 

ζπγγξαθέα δηαθφξσλ σθειηκσηάησλ ζπγγξακάησλ» θαη ηνπο Ν. Βαζηιεηάδε θαη Μ. Μσπζείδε 

«δηαπξεπψλ ηαηξψλ θαη ζπλάκα αξίζησλ ρεηξηζηψλ ηνχ θαιάκνπ» ζην Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, 

«Γήισζηο ζπλεξγαζίαο θαη επραξηζηήξηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/3 (1909) 26. Ζ αλαθνξά ζε 

άλδξεο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ή ζε δηαθεθξηκέλνπο ιφγηνπο θίινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο, νη φπνηνη ζπγραίξνπλ ηελ πξσηφηππε ή κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

«γξάθνπζαο» θαη ηελ παξαθηλνχλ πξνο δεκνζίεπζε, είλαη θνηλφο ηφπνο ζηα πξνινγηθά ζεκεηψκαηα 

ησλ έξγσλ ησλ γπλαηθψλ πνπ δεκνζίεπζαλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ 

παηξηαξρηθνχ ιφγνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ λνκηκνπνίεζε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο δεκφζηαο 

ζπγγξαθηθήο δξάζεο ηνπο. ην Δ. Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο Διιελίδεο.., φ.π., ζ. 120-127. 

342 «Δθθξάδνκελ ηαο απείξνπο εκψλ επραξηζηίαο πξνο ηνλ εγρψξηνλ ηχπνλ δηα ηά θαιά ηα νπνία 

έγξαςελ ππέξ ηεο «Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ» θαη δηα ηελ έλζεξκνλ ζχζηαζηλ», βι. Υ. Μειαλδηλνχ, 

«Δπραξηζηήξηα», ό.π., ζ. 2. 

343 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ», ό.π., ζ. 3. 

344 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Ζ αλάγλσζηο θαη ηα θαιά βηβιία», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/1 (1909) 4. 
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Παξξέλ, ηεο νπνίαο ην έληππν ζηα 1908 κεηξνχζε ήδε 20 ρξφληα θπθινθνξίαο. Ζ 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Αζήλαο ππέξκαρνο ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο, 

ζπληαζζφηαλ απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο, δηφηη νη «νκνθνηλσληθέο ζρέζεηο» ησλ 

γπλαηθψλ, δηαθνξεηηθά ε απνπζία αλδξψλ ζπλεξγαηψλ απφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ήηαλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε «λέαο» γπλαηθείαο 

«ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο», ε νπνία ήηαλ θαη ην δεηνχκελν.
345

  

 Μέζσ ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ άιινπ θχινπ, θαζίζηαηαη ζαθέο 

φηη νη ζηάζεηο πνπ δηαηεξνχλ νη εθδφηξηεο απέλαληη ζηα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, 

ε πξννπηηθή ηνπο, εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηελ εκπεηξία, ηε θπιή –εζληθφηεηα θαη 

ηηο θηινδνμίεο ηνπο.
346

 ηελ πεξίπησζε καο, ν ρξηζηηαληθφο ραξαθηήξαο πνπ 

πξνβάιιεηαη ζε θάζε ηεχρνο θαη ε εζληθά πξνζαλαηνιηζκέλε αλαηξνθή πνπ πξέπεη 

λα παξέρνπλ νη αλαγλψζηξηεο ζηα παηδηά ηνπο, νθείιεηαη ζην φηη ε εθδφηξηα αλήθε 

ζην ειιελνξζφδνμν κηιιέη θαη απηφ ην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηεο παξνπζηάδεηαη 

σο ην πην ηζρπξφ. Δπίζεο, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε έθδνζε θαη 

ζηηο ππφινηπεο ειιελφθσλεο πεξηνρέο πέξαλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλήθεη ζηελ 

ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα, ηα ζπκθέξνληα ηεο νπνίαο ζηα 1909-1911 έρνπλ ηαπηηζηεί 

κε ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη ππφινηπεο εζληθνζξεζθεπηηθέο 

θνηλφηεηεο, παξφιν πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο,
347

 αγλννχληαη 

απφ ην πεξηνδηθφ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε θαλέλα ηεχρνο. Ζ εζληθή θαηαγσγή ηεο 

εθδφηξηαο θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαζφξηζαλ, ην χθνο θαη ηνλ ηδενινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εληχπνπ.  

 Ζ πξνβνιή ηεο γπλαηθείαο δξάζεο, εληφο θαη εθηφο ηνπ νίθνπ, πξν φθεινο ηεο 

εζληθνζξεζθεπηηθήο ηεο θνηλφηεηαο, ηα ζπκθέξνληα ηεο νπνίαο ζηα 1909-1911 έρνπλ 

ηαπηηζηεί κε ηελ εδαθηθή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αλαδεηθλχεη ηε 

Μειαλδηλνχ ζε αληηπξνζσπεπηηθή γπλαηθεία θπζηνγλσκία πνπ απνθηά δεκφζηα 

δξάζε. κσο, νη επηινγέο δσήο ηεο εθδφηξηαο δελ πεξηιακβάλνπλ ην γάκν θαη ηε 

κεηξφηεηα, ζηα νπνία θαηεπζχλεη ηηο αλαγλψζηξηεο, αιιά ηε καθξνρξφληα άζθεζε 

ελφο επαγγέικαηνο. Κπξίσο ε αλάιεςε ηεο έθδνζεο ελφο εληχπνπ, ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξηώλ, ηελ εηζάγεη ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν ρψξν ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, φπνπ 

κέζσ ηνπ εληχπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί εμνπζία ππέξ ησλ δηθαησκάησλ  ηνπ 

θχινπ ηεο. Παξφιν πνπ απηή ε δπλαηφηεηα δελ αμηνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ απηφ 

                                                           

345 Δ. Ρηδάθε, φ.π., ζ. 67-68. 

346 Ellen Gruber Garvey, «Foreword», ό.π., ζ. xxv. 

347 Έθε Κάλλεξ, «Γηαθνηλνηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζπιινγηθέο γπλαηθείεο παξεκβάζεηο θαη 

θεκηληζηηθά θηλήκαηα ζηνλ νζσκαληθφ, ειιεληθφ θαη ηνπξθηθφ ρψξν, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα 

σο θαη ηνλ Μεζνπνιεκν», Γιαχθε Γθφηζε, Αλδξνληθή Γηαιέηε, Διέλε Φνπξλαξάθε (επηκ.), Σν 

θύιν ζηελ ηζηνξία, Απνηηκήζεηο θαη παξαδείγκαηα, Αζήλα, Αζίλε, 2015, ζ. 175-176. ε απηή ηελ 

άπνςε εκκέλεη θαη ν Johann Strauss: «Οη δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν 

αιιειναπνθιεηζκέλεο απ‟ φηη θαίλεηαη κε ηελ πξψηε κάηηα, ελψ ηα δηάθνξα είδε επαθήο ήηαλ πνιχ 

ζπρλφηεξα απ‟ φηη ζα πεξίκελε θαλείο». Σελ άπνςε απηή ζηεξίδεη. κε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ 

πνπ αλαδεηθλχεη ηηο πνιιαπιέο ζπλδέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηε γαιιηθή ινγνηερληθή 

παξαγσγή θαηά ηνλ 19ν αηψλα ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Σνλίδεη φηη επαθέο θαη αληαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

(ξφινο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ βηβιηνπσιείσλ, ηεο γαιιηθήο ινγνηερλίαο, ησλ ηεξαπνζηνιψλ θ.ά΄) βι. 

Johann Strauss, «Who Read What in the Ottoman Empire (19th-20th centuries)?» Middle Eastern 

Studies Literature. 6  ηρ.. 1 (2003), ζ. 39-40 



 

[99] 

 

ζπκβαίλεη κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Παξξέλ, εληνχηνηο δελ παχεη λα 

απνηειεί ξσγκή ζην θαζηεξσκέλν γπλαηθείν πξφηππν. 

 

 Σέινο, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ απνηέιεζε βήκα 

έθθξαζεο γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπλεξγαηξηψλ, αιιά θαη αλαγλσζηξηψλ νη 

νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ηηο πξνβιεκαηίδνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν έηνο θπθινθνξίαο ππάξρεη κφληκε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν 

«Αλνηθηή επηζηνιή» πνπ δεκνζηεχνπλ νη αλαγλψζηξηεο ρσξίο λα ππάξρεη 

πξνθαζνξηζκέλν ζέκα.
348

 Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ππφζρεζε ηεο εθδφηξηαο λα 

εληάμεη «δηαθόξνπο εξσηήζεηο πξνο απάληεζηλ εθ κέξνπο ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο, σλ 

ηαο θαιιηηέξαο απαληήζεηο πξνζύκσο ζέιεη λα δεκνζηεύεη ελ απηή»
349

. Έηζη, απφ ην 

πξψην ηεχρνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν εηψλ ππάξρεη ζηήιε εξσηαπαληήζεσλ.
350

 

Σηο εξσηήζεηο ζέηεη ε εθδφηξηα ή ε ηαθηηθή ζπλεξγάηξηα Κπξία Ο., ελψ νη απαληήζεηο 

δεκνζηεχνληαη ζην επφκελν ή ην κεζεπφκελν ηεχρνο. Οη εξσηήζεηο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη ζην πεξηερφκελν. Ζ αλαγλψζηξηα ζπλαληνχζε 

απφ καζεηηθφ πξφβιεκα γηα ιχζε, ξεηνξηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ επηπρία, ηνλ έξσηα, 

ηελ αγάπε, ηε δσή, ηνλ πινχην θ.ά., κέρξη θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε κηαο 

θαζεκεξηλήο πξνβιεκαηηθήο νηθνγελεηαθήο πεξίζηαζεο ζηελ νπνία θαιείηαη λα 

απαληήζεη κε εθηελή ηεθκεξίσζε. Μέζσ ησλ εξσηαπαληήζεσλ νη αλαγλψζηξηεο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ζηα δεηήκαηα πνπ έζεηε ην πεξηνδηθφ: 

 

Δξώηεζε: Ση επηζπκείηε λα απνθηήζεηε εάλ είζζε ύπαλδξνο θπξία; ηη εάλ είζζε 

δεζπνηλίο; Ση εάλ είζζε καζεηξία; Δλ πεξηπηώζεη δε κε εθπιεξώζεσο ηνπ 

πνζνπκέλνπ, ηί πξέπεη λα θάκεηε; Να δπζθνξήηε; 

 α. Δπεζύκνπλ λα έβιεπελ ν ζπδπγόο κνπ ην ζπίηη ηνπ [..]. πώο λα κε δπζθνξώ; 

β. Δπηζπκώ λα καο ραξίδε ν ζεόο πξώηνλ ηελ πγείαλ θαη δεύηεξνλ λα ηδώ κίαλ 

εκέξαλ ηα παηδηά καο επηπρή. 

 γ. Δπεζύκνπλ λα κε είκαη ππαλδξεπκέλε, ίλα κε βιέπσ νιόγπξά κνπ ηόζαο ςπράο 

λα ηαιαηπώληαη, ή αθνύ είλε έηζη, επηζπκώ λα θαιπηεξεύζεη ε ζέζηο καο. Άιισο ζα 

δπζθνξώ πάληνηε θαη ζα κεκςηκνηξώ.
351

 

 

Δξώηεζε (πξνο άλδξεο): Πξνηηκάηε γπλαίθα σξαίαλ, αγαζήλ θαη επθπή ή 

πινπζίαλ θαη νπδέλ ησλ αλσηέξσ έρνπζαλ; 

α.[..] Ση λα θάκε ηηο ηνλ πινύην, αλ ε γπλή απηνύ δελ είλε αγαζή πξό πάλησλ;[..] 

δ. Γε κ’ ελδηαθέξεη εάλ δελ είλε επθπήο.
352

 

 

                                                           

348 Δλδεηθηηθά ζηε ζηήιε έρνπλ δεκνζηεπηεί Κπξία Ο., «[Δξσηηθφ δξάκα: απηνθηνλία δπν λέσλ]», 
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349 Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ, «Σν πξφγξακκα ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ», φ.π., ζ. 3. 

350 Ζ εξσηαπαληήζεηο δελ εκθαλίδνληαη κε ζηαζεξή ζπρλφηεηα θαη ν ηίηινο δηαθνξνπνηείηαη ζπρλά, 
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 Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πξνθαηαιάκβαλε ηελ απάληεζε, ηειηθά δεκνζηεχνληαη πνηθίιεο 

απαληήζεηο αλαγλσζηξηψλ, ζπρλά αληηηηζέκελσλ κεηαμχ ηνπο. ηα παξαπάλσ 

απνζπάζκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηιηθξίλεηα ησλ αλαγλσζηξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

δπζθνξία πνπ ληψζνπλ φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζπκία ηνπο. Παξφκνηα θαη κε 

ηνλ αλαγλψζηε πνπ παξαδέρηεθε φηη δελ ηνλ απαζρνιεί ε επθπΐα ζηε ζχδπγν. Σα 

απνζπάζκαηα θαλεξψλνπλ φηη ν πεξηνδηθφ απνηέιεζε βήκα δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

αιιά θαη απηνέθθξαζεο ζηε κφληκε ζηήιε «Αλνηθηή επηζηνιή». 

 Γείγκα ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο έλα ειηθηαθά επξχ γπλαηθείν 

θνηλφ, είλαη θαη ε ζπδήηεζε πνπ επηδηψθεηαη κε ηηο εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη 

εηδηθά ζε καζήηξηεο, φπσο ηηο αηηίεο απνηπρίαο ησλ καζεηξηψλ ζην ζρνιείν,
353

 ηηο 

πξνθνξηθέο θαη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο
354

 θ.ά.. χκθσλα κε ηελ Sharon Harris, απηέο νη 

«ζπδεηήζεηο» ησλ εληχπσλ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο, φρη κφλν αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο 

πνπ ήηαλ απνκνλσκέλεο εληφο ηεο νηθίαο ή θαηάγνληαλ απφ απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, αιιά θαη επεηδή παξείραλ ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο έθθξαζεο
355

. ηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο γξαθήο θαη ιφγσ ηνπ 

ξεηνξηθνχ χθνπο πνπ δηαπεξλά πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο: «Ση είλε ν βίνο;»,
356

 «Σί 

πξάγκα θαζηζηά όιαο ηάο γπλαίθαο σξαίαο;».
357

 Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ Patricia Οkker ίζε αμία ζε φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο, 

εμαθαλίδνληαο ηα «θξάγκαηα» αλάκεζα ζηελ εθδφηξηα θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, 

βνεζψληαο έλαλ πξαγκαηηθφ δηάινγν.
358

 

 Δλψ φκσο φιεο νη απαληήζεηο δεκνζηεχνληαη σο ηζφηηκεο, ηα δεηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη ζηηο εξσηήζεηο είλαη εθείλα πνπ απαζρνινχλ ηηο αλαγλψζηξηεο ησλ κεζαίσλ 

θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε χπαξμε θη άιισλ ζξεζθεηψλ αγλνείηαη παληειψο απφ ην πεξηνδηθφ, 

παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ δεη ζε πφιεηο ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη αιιειεπηδξά κε άιιεο εζληθφηεηεο θαη ζξεζθείεο. Σν δήηεκα ηνπ 

Θενχ δε γίλεηαη αληηθείκελν δηαιφγνπ θαη δηαπξαγκάηεπζεο. Δπηπξνζζέησο, ελψ 

εληνπίζηεθε εηθφλα γπλαίθαο λα δηθεγνξεί θαη ζπγραξεηήξηα δήισζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επίζεο απφ γπλαίθα, απηά ηα δεκνζηεχκαηα 

δελ απνηέιεζαλ ψζεζε γηα ηε δηεμαγσγή δηαιφγνπ. Θα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

αθεηεξία νιφπιεπξεο παξνπζίαζεο απφςεσλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζε πεξηζζφηεξα 

επαγγέικαηα, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ. Δπεηδή απηφ δε ζπλέβε, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ην πεξηνδηθφ δελ απνηέιεζε έλαλ θφζκν απφιπηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ. Ο δηάινγνο πνπ 

επηρεηξήζεθε είρε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, νξηνζεηεκέλν απφ ηε λννηξνπία θαη ηα ήζε 
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ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο, απφ ηελ νπνία πξνεξρφηαλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, αιιά 

θαη απφ ηνλ εζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ. Πάξα ηαχηα, ηφζν ε έθδνζε απφ 

γπλαίθα φζν θαη ε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηε γξαθή θαη ηε δεκνζηφηεηα πνπ 

δηλφηαλ ζηηο ζπλδξνκήηξηεο δεκηνπξγνχλ ξσγκέο ζην σο ηφηε θαζηεξσκέλν πξφηππν 

γπλαηθείν ξφιν ηεο κεηέξαο, ζπδχγνπ θαη νηθνδέζπνηλαο. 

 

 

3.5 Ρόλορ ηων γςναικών εθνικιζμόρ 

Ζ Elizabeth Frierson, θαηά ηε κειέηε ηνπ γπλαηθείνπ νζσκαληθνχ ηχπνπ, πνπ 

απεπζπλφηαλ ζηηο κνπζνπικάλεο ππεθφνπο ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ, 

απφ ην 1887 θαη κεηά, αλαθέξεη: 

 

Με ηελ πξψηε καηηά, ν  γπλαηθείνο ηχπνο κπνξεί λα θαίλεηαη φηη έπαηδε 

πεξηθεξεηαθφ ξφιν ζην δήηεκα ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζην 19ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

καο νδεγεί επζέσο ζηελ πην βαζηθή θαη νηθεία φςε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ην 

λνηθνθπξηφ. ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ν νζσκαληθφο νηθηαθφο ρψξν δελ αλήθε πηα 

ζηελ ηδησηηθή νηθηαθή ζθαίξα, αιιά κεηαηξάπεθε ζε έλα πςειά θνξηηζκέλν, 

εληαηηθά ειεγρφκελν πεξηβάιινλ εζηθφηεηαο θαη λεσηεξηθφηεηαο, παξάδνζεο 

θαη πξνφδνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν γηα θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή 

δσή ησλ αλζξψπσλ κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ καδψλ πξνο έλα κνληέξλν 

παηξησηηζκφ.
359

 

 

Ο ζηφρνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζπλερψο απμαλφκελε παξέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ. Σν παξάζεκα 

ηνλίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο νηθηαθήο ζθαίξαο απφ ην γπλαηθείν 

κνπζνπικαληθφ ηχπν γηα ηε ζπγθξφηεζε αζηηθψλ θαηαλαισηηθψλ έμεσλ, ελφο 

αζηηθνχ habitus ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο απηνθξαηνξίαο, Αλάινγεο παξεκβάζεηο 

ζηνλ ειιελνξζφδνμν νηθηαθφ ρψξν γίλνληαλ νπσζδήπνηε κέζσ ηνπ ηχπνπ, ησλ 

ιεζρψλ – ζπιιφγσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε κειέηε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ Διιελίδσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηα 

παξζελαγσγεία ζεσξήζεθε αλαγθαία γηα ηηο γπλαίθεο, επεηδή αλαπαξήγε ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ελφο κίγκαηνο γπλαηθείσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλεζεηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

βίνπ, ηα νπνία εμππεξεηνχζαλ θνηλσληθά θαη θπξίσο εζληθά ηδεψδε. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ Διιελίδσλ ζηφρεπε ζην νηθηαθφ ηδεψδεο, ζηελ πλεπκαηηθή κειέηε γηα ηε γλψζε 

ηεο εζληθήο ηζηνξίαο αιιά θαη ζηελ εξγαζία εληφο ή εθηφο ηνπ νίθνπ γηα ηελ 

εζηθνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ειιελνξζφδνμνπ κηιιέη. 

Ζ ίδηα ε έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ παξφηη απνζηαζηνπνηήζεθε απφ θξαηηθά 

θαη πνιηηηθά δεηήκαηα, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην «λνηθνθπξηφ», έιεγρε 
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ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλεζεηψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλαγλσζηξηψλ ηεο, 

δειαδή ησλ γπλαηθψλ ηνπ ειιελνξζφδνμνπ κηιιέη, γηα ηελ εμππεξέηεζε εζληθψλ 

ζθνπψλ, επξχηεξα ηνπ «θνηλνχ θαινχ», φπσο απηφ είρε θαζνξηζηεί απφ ηελ 

ειιελνξζφδνμε αζηηθή ηάμε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. ε απηφ ην ζεκείν ζα 

παξαηεζνχλ κεξηθά αθφκα απνζπάζκαηα απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, πξνο 

επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ.  

Πξφηππν γπλαηθείαο αξεηήο ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ κφξθσζεο, εμππλάδαο θαη 

ησλ ηδεσδψλ ηνπ ειιελνρξηζηηαληζκνχ είλαη νη Kπξίεο επί ησλ Tηκψλ ηεο βαζίιηζζαο 

Ακαιίαο. ε απηέο ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο  παξνπζηάδνληαη ζηε ζηήιε ηεο βηνγξαθίαο 

ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο, αθηεξψλνληαη έμη άξζξα ζε ζπλέρεηεο. ε έλα απφ απηά, 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο Φσηεηλήο Μαπξνκηράιε (1827-1872) πιεξνθνξνχκαζηε 

φηη ε ηειεπηαία «ήην γπλή εμόρνπ παηδεύζεσο θαη καζήζεσο», «εμέκαζε ηελ γαιιηθήλ, 

ελ σκηιεί σο αιεζήο Παξηζηλή», ελψ ππνγξακκίδεηαη φηη σο «πεξίλνπο Διιελίο» έζεηε 

πάληα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ νίθνπ θαη ηεο παηξίδαο ππεξάλσ «παληόο πνιηηηθνύ ιόγνπ, 

πάζεο θιίζεσο  θαη ζπκπαζείαο ηεο θαξδηάο απηήο».
360

 Δπίζεο, γηα ηελ Kπξία επί ησλ 

Tηκψλ Ρεγγίλα Φίισλνο θαη βαξψλε Βχηδκπνπγθ ( -1894) ηνλίδεηαη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο θνληά ζηε βαζίιηζζα «ζπλεπιήξσζε ηελ εθπαίδεπζίλ ηεο, 

εμέκαζε μέλαο γιώζζαο  θαη εκνξθώζε θαζ’όινπο ηνπο ηξόπνπο εγεκνληθήο αγσγήο», 

γεγνλφο πνπ δελ ηελ εκπφδηδε λα δηακνξθψζεη ραξαθηήξα γεκάην αξεηέο, θπξίσο 

ρξηζηηαληθέο.
361

 Ζ Πελειφπε Αζαλαζίνπ Ληδνξίθε (1823-1904) θαηάθεξε 

απνθνηηψληαο απφ ην παξζελαγσγείν ηεο Φ. Υηιι θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Αξζάθεην, 

λα δηαθξηζεί σο άξηζηε καζήηξηα. Ζ κφξθσζε θαη ε λνεκνζχλε ηεο ζπλδπάδνληαλ κε  

ραξαθηήξα γεκάην επγέλεηα, αθνζίσζε θαη θηινπαηξία.
362

  

πσο νη παξαπάλσ Kπξίεο επί ησλ Tηκψλ κεξίκλεζαλ γηα ηε κφξθσζή ηνπο, 

ην ίδην αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ είλαη θαη ε κειέηε 

σθέιηκσλ αλαγλσζκάησλ απφ ηηο αλαγλψζηξηεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ο Ζιίαο 

Αιεμαλδξίδεο, ζην εηζαγσγηθφ ηνπ άξζξν, πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ 

βαζηιηζζψλ ηνπ Βπδαληίνπ, ππνγξακκίδεη «Δηο ηελ κειέηελ ηνπ βίνπ, ησλ πξάμεσλ θαη 

ησλ ραξαθηήξσλ ησλ πεξί σλ ν ιόγνο βαζηιίδσλ, νθείινκελ εκείο απηνί λ’ 

αζρνιώκεζα εμ’ εζληθήο θηινηηκίαο. Δθ ηεο κειέηεο ηαύηεο ζα δηδαρζώκελ πνιιά ηα 

σθέιηκα από ηζηνξηθήο θαη εζλνινγηθήο απόςεσο».
363

 Παξάιιεια, ζην άξζξν 

ηνλίδεηαη φηη ε κειέηε ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνλ εζηθφ λφκν ηνπ Δπαγγειίνπ, νπνίνο έθεξε ηηο 
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ηεο ζθξαγίδα ζηελ επνρή ηεο. 

363 Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο, «[Δηζαγσγηθφ άξζξν] Υαξαθηήξεο βαζηιίδσλ ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο», 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/17 (1911) 260-261. 
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γπλαίθεο ζηε ζέζε πνπ ηνπο αξκφδεη. Ζ κειέηε απηή, ζε θακία πεξίπησζε δε 

ζπλδέεηαη κε ηε ρεηξαθέηεζε. Ο αξζξνγξάθνο δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο λα δηαηππψζεη 

φηη «ε ηέιεηα ρεηξαθέηεζηο ηεο γπλαηθόο είλαη έξγνλ ησλ λεώηεξσλ ρξόλσλ» θαη δε 

ζπλάδεη κε ην ξφιν ηνλ νπνίν ηεο έρεη ππνδείμεη ην επαγγέιην. 

πσο εηπψζεθε λσξίηεξα, νη βίνη αγίσλ θαηαρσξήζεθαλ ζηα άξζξα 

ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ βίνπ ηεο αγίαο Φηινζέεο (Ρεγνχια 

ή Ρεβνχια Μπεληδέινπ, 1522-1587), Αζελαίαο θφξεο εθ ησλ ρξηζηηαληθψλ ειίη θαη 

κνλαρνθφξεο πνπ απφ κηθξή αθνζηψζεθε ζηα γξάκκαηα θαη ελ ζπλερεία ζην 

κνλαρηζκφ, θαζίζηαηαη ζαθέο πξνο ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ φηη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ιάβεη κφξθσζε θαη έρνπλ επιάβεηα πξνο ην Υξηζηηαληζκφ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο 

γηα ην έζλνο. ην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ζε παιαηφηεξεο δχζθνιεο επνρέο γηα ην 

Υξηζηηαληζκφ, ε Φηινζέε εθηηκψληαο ηελ αμία ηεο κφξθσζεο, έρηηζε παξζελαγσγείν 

ζην κνλαζηήξη ηεο θαη παξείρε άζπιν ζε γπλαίθεο πνπ δηψθνληαλ, επεηδή δελ 

εγθαηέιεηπαλ ηε ρξηζηηαληθή ηνπο πίζηε. Σειηθά, ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, πνπ δελ επηζπκνχζαλ ηε δξάζε ηεο. Σνλίδεηαη φηη ε κφξθσζε θαιιηεξγεί 

ηε θηινπαηξία θαη γη‟ απηφ είρε απαγνξεπηεί ζηνπο Έιιελεο ε ίδξπζε ζρνιείσλ, ψζηε 

απηνί λα μεράζνπλ ηελ παηξίδα. Ζ Φηινζέε ζηάζεθε εκπφδην, ρηίδνληαο 

παξζελαγσγείν, βηβιηνζήθε θαη θέξλνληαο κε ηε δξάζε ηεο ζην δξφκν ηνπ Υξηζηνχ 

πνιινχο ακαξησινχο. Υαξαθηεξηζηηθά ε εθδφηξηα θαηαιήγεη: «Ο βίνο ηεο Αγίαο 

Φηινζέεο καο απνδεηθλύεη πόζνλ επεξγεηηθή δύλαηαη λ΄ άπνβή ε πεπαηδεπκέλε γπλή, 

όηαλ εληζρύεηαη ζπγρξόλσο ππό ηεο ζξεζθείαο».
364

 Δπεξγεηηθή γηα ηελ θνηλσλία, γηα 

ηνπο Έιιελεο θαη γηα ηνπο νκφζξεζθνπο, ε Αγία Φηινζέε πξνζπαζνχζε λα «γίλεηαη 

σθέιηκνο θαη εηο ηνπο νκνίνπο ηεο». Έρνληαο απηφ ην πξφηππν, νη αλαγλψζηξηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, πξέπεη λα γίλνπλ σθέιηκεο ζηελ παηξίδα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν νξίδεη ε 

ρξνληθή ζπγθπξία. 

Λίγν πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή ηνπ 19νπ αηψλα, ηα πνιηηηθά γεγνλφηα έπεηζαλ 

ηνπο Έιιελεο φηη ήηαλ επηβεβιεκέλε κηα δξαζηηθή αιιαγή ησλ ειιελνζσκαληθψλ 

ζρέζεσλ. Δμαηηίαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο κεηά ην 1908,  ε ειιεληθή αζηηθή 

ηάμε αληηκεηψπηζε έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ειιεληθφο εκπνξηθφο απνθιεηζκφο πνπ θξάηεζε ζρεδφλ δπν ρξφληα (1909-1910) θαη 

νη πηεζηηθέο πνιηηηθέο ηεο λενηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πνπ επηζπκνχζε λα θηηάμεη κηα 

«εζληθή» αζηηθή ηάμε, νδήγεζαλ ζε κηα ακεηάθιεηε κείσζε ηεο αθκήο ησλ 

Διιελνζσκαλψλ αζηψλ.
365

 Καηά ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα, ηα λέα δεδνκέλα 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ αζηψλ κε ηνλ «νζσκαληζκφ», 

ηε δπλακηθή ζπλχπαξμε ζηνπο θφιπνπο ελφο εληαίνπ πνιηηηθνχ κνξθψκαηνο πνιηηψλ 

κε δηαθνξεηηθή εζληθή πξνέιεπζε θαη ζξεζθεπηηθφ δφγκα.
366

 ηαλ νη Έιιελεο ηεο 

Πφιεο δηαπίζησζαλ φηη ε ειπίδα γηα ηζνπνιηηεία κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ θαη πξφγξακκα θηιειεχζεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ είρε δηαςεπζηεί 

ήδε απφ ηε βαζηιεία ηνπ Αβδνπι Υακίη, θαηέξξεπζε μαλά, ζχλδεζαλ ηα ζπκθέξνληά 
                                                           

364 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Πίζηηο θαη έξγα: Φηινζέε Βεληδέινπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/9 

(1910) 134.  

365 Xaris Exertzoglou, «The development of a greek ottoman Bourgeoisie», Dimitri Gondicas – 

Charles Issawi (επηκ.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, Πξίλζηνλ, The Darwin Press, 

Inc., 1999, ζ. 100. 

366 Κ. βνιφπνπινο, Κσλζηαληηλνύπνιε 1856-1908.., φ.π., ζ. 75. 
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ηνπο κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Διιάδαο λα πξνσζήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο εδαθηθέο 

ηεο δηεθδηθήζεηο πξνο ηα εδάθε ηεο απηνθξαηνξίαο αθφκα θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο  Κσλζηαληηλνχπνιεο
367

. 

ε ηδενινγηθφ επίπεδν, ε εθπιήξσζε ησλ επγελψλ πφζσλ ηνπ ειιεληζκνχ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μ. Ηδέαο. Πξφθεηηαη γηα ην ηδενιφγεκα 

πνπ επηθξάηεζε ζηνπο Έιιελεο θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειιεληθνχ εζληθηζκνχ, ν νπνίνο είηε θαηέιεγε ζε ηξαγσδία, φπσο ζην ιεγφκελν 

«αηπρή πφιεκν» ηνπ '97, είηε ζε ζξίακβν, φπσο ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο.
368

 Απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ  αηψλα,  

άιινηε κε εηξεληθφ-αλαπηπμηαθφ ηξφπν, φπσο θαηά ηελ επνρή δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Σξηθνχπε, άιινηε κε ζεξκφ πνιεκηθφ ηξφπν, φπσο ζηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ 

ζσλα ζηνλ Κξηκατθφ πφιεκν, ε Μ. Ηδέα δηεθδηθνχζε ηελ δηεχξπλζε ησλ ζπλφξσλ 

κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Βπδαληίνπ ζεσξνχκελνπ σο 

«ειιεληθνχ» απφ ηνλ ειιεληθφ εζληθηζκφ ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα, απνηειψληαο 

έλα ηδενινγηθφ εξγαιείν πνπ εμππεξεηνχζε πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ρψξαο.
369

 

Ηδηαίηεξα κε ηελ είζνδν ζηνλ 20φ αηψλα κε ηελ αλάδπζε θη άιισλ ερζξψλ πνπ 

δηεθδηθνχζαλ εδάθε ηα νπνία επεδίσθε ε Διιάδα λα εληάμεη ζηα ζχλνξά ηεο κε 

έκθαζε ζηε Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο αγψλαο), επηθξαηνχζε κηα αηκφζθαηξα 

εληφλνπ εζληθηζκνχ αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ζθνπφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μ. Ηδέαο. 

Μέζα ζην πεξηνδηθφ ε ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ Διιήλσλ ηεο Πφιεο, άξα θαη 

ησλ αλαγλσζηξηψλ, κε απηά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, εληνπίδεηαη θαη ζην άξζξν ηεο 

Αηθαηεξίλεο Βαξνπμάθε. Δθεί δηαβάδνπκε φηη ε Διιελίδα νηθνδέζπνηλα, πέξα απφ 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ, νθείιεη λα δψζεη βάξνο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη 

αγσγή ησλ παηδηψλ ηεο. Αθφκα, λα δηαθπιάμεη ηηο παξαδφζεηο ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

ησλ παηέξσλ θαη λα ηα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ηεο, θαζψο εθείλα έρεη αλάγθε ν 

ειιεληθφο ιαφο  «πξνο δηαηήξεζηλ όρη κόλνλ ηεο εζλόηεηόο ηνπο, αιιά θαη πξνο 

εθπιήξσζηλ ησλ επγελώλ πόζσλ ηνπ Διιεληζκνύ».
370

 Δίλαη εκθαλέο φηη, φπσο ε Αγία 

Φηινζέε ππεξέηεζε ην Υξηζηηαληζκφ θαη ηνπο Έιιελεο, έηζη θαη νη αλαγλψζηξηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηεο Διιελίδαο κεηέξαο εκβάιινληαο 

ζηε ςπρή ησλ παηδηψλ ηνπο «ηα ζπέξκαηα ησλ κεγάισλ αθνζηώζεσλ, ησλ κεγάισλ 

ζπζηώλ θαη ησλ επγελώλ ηνικεκάησλ» ππέξ ηεο παηξίδαο
371

.  

Ζ πνξεία ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο ήηαλ ην κείδνλ δήηεκα. Αλάινγε είλαη ε 

ζηάζε πνπ ηεξείηαη ζην γπλαηθείν κνπζνπικαληθφ ηχπν, θπξίσο απφ ην 1890 θαη 

έπεηηα. Καη εδψ, ζχκθσλα κε ηελ Frierson, ε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ ηχπνπ θαη ε 

αχμεζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ιφγσ δηάδνζεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππήξμαλ θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. πσο ζπλέβε κε ηε ρξήζε 

ηεο νξζνδνμίαο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, έηζη θαη ζηνλ νζσκαληθφ ηχπν, ζηνηρείν 

                                                           

367 ην ίδην, ζ. 98. 

368 Βαζίιεο Κξεκκπδάο, Ζ Μεγάιε Ηδέα, Αζήλα, Σππψζεησ, 2010, ζ. 110. 

369 ην ίδην, ζ. 113-115. 

370 Αηθαηεξίλε Βαξνπμάθε «Οπνία πξέπεη λα είλαη ε ηεο νηθνδεζπνίλεο κφξθσζηο», ό.π., ζ. 99-100. 

371 ην ίδην. 



 

[105] 

 

θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ξήμεο κε ην παξειζφλ είλαη ν ηξφπνο πνπ ην Ηζιάκ 

νξίζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ θξαηηθνχο θνξείο. Δλψ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

ζεσξήζεθε σο έλα ζηνηρείν -κεηαμχ πνιιψλ- ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζην θνηλφ θαιφ 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νχ αηψλα, ην Ηζιάκ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ηχπν σο αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν, 

παξαγθσλίδνληαο ηελ εζληθφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Έηζη έρνληαο 

σο ρξνληθή αθεηεξία ηε ρακηηηθή πεξίνδν, ε πξνβαιιφκελε απφ ηνλ ηχπν 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο απμαλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, ψζηε 

θηάλνληαο ζηελ λενηνπξθηθή πνιηηηθή, λα κπνξεί λα απνθιείεη θαη λα εκπεξηέρεη 

θνηλσληθέο νκάδεο, κε ζθνπφ πάληα ην θνηλφ θαιφ.
372

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη 

ζπδεηήζεηο πεξί ηεο δπηηθήο επηξξνήο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά γηα λα πξνβάινπλ 

ηελ νξζφηεηα ηνπ κνπζνπικάλνπ, ηα νζσκαληθά πηζηεχσ, ηελ επξεκαηηθφηεηα θαηά 

ηελ πξνζαξκνγή δπηηθψλ ηάζεσλ, ψζηε κέζσ απηψλ λα ζθπξειαηεζεί κηα 

παηξησηηθή ηαπηφηεηα γηα ηηο γπλαίθεο.
373

 Με ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα, ν ιφγνο ησλ 

αξζξνγξάθσλ  γηα ηηο γπλαίθεο ησλ κεηνλνηήησλ έγηλε αξλεηηθφο. Οη Οζσκαλέο 

Διιελίδεο θαη Αξκέληζζεο αλαθέξνληαλ ζε κεγάιν κέξνο ησλ δεκνζηεπκάησλ κε 

αξλεηηθφ ηξφπν παξά κε νπδέηεξν ή επαηλεηηθφ χθνο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηα 

νζσκαληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά, ππήξμαλ ζπρλά δεκνζηεχκαηα γηα έθζεηα βξέθε 

κπξνζηά απφ αξκέληθεο ή ειιεληθέο εθθιεζίεο, ελψ απέθξππηαλ ηελ χπαξμε 

κνπζνπικάλσλ έθζεησλ, ηε ζηηγκή πνπ ηα ίδηα ηα πεξηνδηθά επαηλνχζαλ ηη ρνξεγίεο 

πνπ γίλνληαλ ζηα κνπζνπικαληθά νξθαλνηξνθεία. Ήηαλ έλαο ηξφπνο λα 

θαηαπνιεκεζεί ην μέλν ζηνηρείν εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο απηνθξαηνξίαο.
374

  

Παξφιν πνπ ε επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ είρε δψζεη ειπίδεο ζε κεξίδα 

ησλ Διιήλσλ ησλ θνηλνηήησλ, θαζψο ππνζρφηαλ επαλαθνξά ηνπ ζπληάγκαηνο θαη 

ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη φηη ζην εμήο φινη νη πιεζπζκνί θαη φιεο νη ζξεζθείεο 

ζα βξίζθνληαλ πξνζηαηεπκέλνη,
375

 ηειηθά ε θπβέξλεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ακέζσο 

κεηά, εθάξκνζε κηα πνιηηηθή παξεκβάζεσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο, 

ηελ νπνία δε κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ ν Παηξηάξρεο θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ 

ζρνιείσλ. Αθφκα θαη νη ρξηζηηαλνί βνπιεπηέο δελ θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ ηηο 

παξεκβάζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ηηο νπνίεο επηθχξσζε ε 
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sphere”, Armando Salvatore, Dale Eickelman (επηκ.), Public Islam and Common Good, Βνζηψλε 

Brill Leiden, 2004, ζ. 102-103. 

373 Elizabeth Frierson,”Mirrors Out, Mirrors In: Domestication and Rejection of the Foreign in Late-

Ottoman Women‟s Magazines (1875-1908)”, ό.π., ζ. 182. 

374 ην ίδην, ζ. 197-198. 

375 Edouard Driault, Σν Αλαηνιηθό Εήηεκα από ηηο αξρέο ηνπ έσο ηε ζπλζήθε ησλ εβξώλ, κεηάθξ. 

Λίλα ηακαηηάδε, Αζήλα, Κάηνπηξν, 2000, ζ. 276-279. χκθσλα κε ηνλ Μνχηζνγινπ, κεηά απφ 

ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην Παξίζη ην 1902 θαη ην 1907, νη επαλαζηαηηθέο νκάδεο ησλ 

Νεφηνπξθσλ είραλ απνθαζίζεη λα αγσληζζνχλ γηα κηα πνιπεζληθή νζσκαληθή παηξίδα, ζηελ νπνία 

ζα εμαζθαιηδφηαλ ε ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν γηα φινπο ηνπο Οζσκαλνχο, αδηαθξίησο ηεο 

εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο ηνπο. Ζ ζπκπαξάζηαζε αθφκα θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ Διιήλσλ 

Οζσκαλψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θηλήκαηνο ζε απηφ ην πιαίζην είλαη δηθαηνινγεκέλε. Σν 

πξαμηθφπεκα έγηλε δεθηφ κε ελζνπζηαζκφ θαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αθνχ ζεσξήζεθε σο 
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Βνπιή θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο.
376

 Ζ θηιειεχζεξε ζηάζε ησλ 

Νεφηνπξθσλ είρε δηάξθεηα ιηγφηεξν απφ έλα έηνο θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεηαζηξνθήο ηνπο είλαη ε δεκνζίεπζε ζηελ Σαλίλ, ηνπ επηζήκνπ νξγάλνπ ηνπο ην 

1914: «Ζ πνιηηηθή ηεο ζπγρσλεύζεσο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ρξενθόπεζε. Σώξα ζα 

αξρίζεη ε εθθαζάξηζζε».
377

 πσο επηζεκαίλεη θαη ν βνιφπνπινο, ηειηθά ε εηξεληθή 

ζπκβίσζε ησλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθή εζληθή πξνέιεπζε ππνθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 

άθξαην εζληθηζκφ, ν θηιειεπζεξηζκφο απφ ηνλ απηαξρηζκφ θαη ε νξγαληθή 

αθνκνίσζε εληφο ελφο πνιπεζληθνχ θξάηνπο, απφ ηε βίαηε εμνκνίσζε.
378

 Ζ 

κεηαζηξνθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θίλεκα ζην Γνπδί ην 1909, πνπ αχμεζε ην 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ θαη κε ηελ απφθηεζε ηνπ ζσξεθηνχ Αβέξσθ, πνπ 

δεκηνχξγεζε λέεο πνιηηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο, νδήγεζαλ ζηελ 

αλαβίσζε ηεο Μ. Ηδέαο ηφζν ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φζν ζηνπο 

Έιιελεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Δπηπιένλ, κέζα ζε απηφ ην ειεγθηηθφ θιίκα 

γηα ηνπο Έιιελεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ε έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ ζηφρεπε ζην λα θαηαζηήζεη ηηο αλαγλψζηξηεο ηθαλέο λα αλαπιεξψζνπλ ην 

θελφ πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζηελ ειιελνρξηζηηαληθή αγσγή ησλ παηδηψλ ηεο θνηλφηεηαο 

νη παξεκβάζεηο ησλ Νενηνχξθσλ θαη ε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αθνκνίσζεο θαη 

επηθξάηεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ. 

χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, ζην ξφιν ηεο Διιελίδαο, πνπ ηίζεηαη 

ππέξ ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ, δε βξίζθεη ρψξν ε έλλνηα ηεο ρεηξαθέηεζεο. ε άξζξν 

ζρεηηθφ κε ηελ αλαηξνθή ησλ θνξηηζηψλ εληνπίζηεθε κηα ζχληνκε, αξλεηηθή 

αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε θαη ζηε γπλαηθεία ςήθν: «Δλ ηε θνηλσλία ε 

γπλή δελ θαιείηαη λα ςεθίζεη, αιιά πνιίηαο ρξεζηνύο θαη ηίκηνπο λα απνδώζε, ε γπλή 

ελ ηε θνηλσλία δελ θαηέρεη ζέζεηο, αιιά απνδίδνπζα ηα ηέθλα απηήο ηε θνηλσλία, έρεη 

ην ζζέλνο λα δηαηάηηε ηαύηα εηο ηνλ ππέξ ηνπ θαζήθνληνο ηεξόλ αγώλα γελλαίσο λα 

απνδύσληαη».
379

  Με απνηξεπηηθφ χθνο, ην δήηεκα ηεο ςήθνπ πξνζπεξλάηαη γξήγνξα 

ζαλ λα ήηαλ άλεπ νπζίαο, αθνχ πξνέρεη ην ηεξφ θαζήθνλ  πξνο ηελ θνηλσλία.  

 ην ίδην πλεχκα, ζε ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ άξζξν, δηαβάδνπκε γηα 

πνιινζηή θνξά φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πιένλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αξκφδεη: «Ο γιπθύο 

όκσο Ηεζνύο κεηά ηαύηα, εμπςώζαο όισο ηελ γπλαίθα ηεο ηαπεηλήο εθείλεο ζέζεώο ηεο, 

θαηέζηεζελ απηήλ από δνύιελ ησλ δεζπνηώλ αλδξώλ, γιπθείαλ ζύληξνθνλ απηώλ, 

ζώθξνλα δέζπνηλαλ ηεο νηθνγελείαο θαη κνξθώηξηαλ ηεο αλζξσπόηεηνο».
380

 Ζ ελ 

ιφγσ ξεηνξηθή δελ αθήλεη ρψξν γηα πεξεηαίξσ γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο, αθνχ νη 

γπλαίθεο κπνξνχλ κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ λα αληαπεμέξρνληαη ζηνπο 

ξφινπο πνπ ε θχζε ηνπο νξίδεη. Δπίζεο, ζην άξζξν ηνπ πξσηνπξεζβχηεξνπ Κ. 

Καιιίληθνπ γηα ην ζέκα ηνπ γάκνπ, ηνλίδεηαη φηη θαηά ηελ επηινγή ζπδχγνπ πξέπεη λα 

απνζθνπνχκε ζηελ αξεηή, ηε ζσθξνζχλε, ηελ αγλφηεηα, ην γέλνο, ηελ ειηθία, ηελ 

πγεία, ηελ ειιελνπξεπή θαη ηελ ρξηζηηαλνπξεπή αγσγή. Ο πξσηνπξεζβχηεξνο 

επηκέλεη φηη «δελ ζα ιάβσκελ ηξειιήλ ηηλά θόξελ, καληώδε κε ηνλ ζπξκόλ θαη ηα έμσ, 

                                                           

376 ην ίδην, ζ. 198. 

377 ην ίδην, ζ.193. 

378 Κ. βνιφπνπινο, Κσλζηαληηλνύπνιε 1856-1908.., φ.π., ζ. 98. 

379 Δξξηέηηα Κσλζηαληηλίδνπ, «Σηο ν πξννξηζκφο ησλ παξζελαγσγείσλ», ό.π., ζ. 84-85. 

380 [Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ], «Ζ γπλή πξν Υξηζηνχ θαη κεηά Υξηζηφλ», ό.π. ζ. 146-147. 



 

[107] 

 

απόζηνινλ ζεξκνθέθαινλ ησλ πεξί ρεηξαθεζίαο θαη ηζνπεδώζεσο ηδεώλ θαη κε 

γηγλώζθνπζα ηη εζηίλ νηθνθπξσζύλε θαη ηη  αλαηξνθή ηέθλσλ. […] Πξν πάλησλ δελ ζα 

αλαδεηήζσκελ ηελ εθιεθηή ή ηνλ εθιεθηόλ ηεο θαξδίαο καο εθηόο ηνπ θύθινπ ηνπ 

εκέηεξνπ δόγκαηνο θαη ηνπ εκέηεξνπ Γέλνπο». ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζχληνκα αιιά 

πεξηεθηηθά φηη «ηνύην ζα είλε ην πξόζσπνλ ηεο εθινγήο καο: Υξηζηηαληθή θαξδηά θαη 

Διιεληθή ςπρή».
381

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο δεθαεηίεο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ε λνκηκνπνίεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ, ηνπ δεκφζηνπ ξφινπ ηνπο πξνο φθεινο ηεο 

κεγάιεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ξφινπ, ππεξέηεζε ηε ζηξαηεγηθή εμειιεληζκνχ ησλ εηεξφθιεησλ 

πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά νξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ είρε 

εθπνλήζεη ε εγεζία ηνπ νξζφδνμνπ κηιιέη.
382

 Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ 

αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ εληφο θαη εθηφο απφ ηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία, θαζψο θαη ηελ αιιαγή ησλ ζρέζεσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ, 

ε ειιελνρξηζηηαληθή αγσγή, έηζη φπσο πξνβάιιεηαη απφ ην πεξηνδηθφ, απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ειιεληζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο, ηεο νπνίαο ε 

πξαγκάησζε πέθηεη ζηηο πιάηεο ησλ Διιελίδσλ, εθφζνλ ε εθπαίδεπζε πνπ επίζεο 

ζηφρεπε ζηελ ειιελνρξηζηηαληθή αγσγή, αληηκεηψπηδε εκπφδηα ιφγσ ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ Νεφηνπξθσλ. ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ηεο 

εζληθνζξεζθεπηηθήο νκάδαο, ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε δελ έρεη ηίπνηα λα πξνζθέξεη, 

αληίζεηα παξνπζηάδεηαη σο ερζξφο πνπ ζα δηαζαιεχζεη ηελ νηθνγελεηαθή εζηία. 

Αμίδεη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Διιάδα κε παξφκνην ηξφπν, ηα πνιεκηθά 

γεγνλφηα ηεο δεθαεηία 1910-1920 επεξέαζαλ ηελ επηθνηλσλία ηεο Καιιηξξφεο 

Παξξέλ θπξίσο κε ηε δηεζλή γπλαηθεία αδειθφηεηα, κε ηελ νπνία δηαηεξνχζε σο ηφηε 

ζηελνχο δεζκνχο, φληαο ε επηθεθαιήο ηεο γπλαηθείαο θίλεζεο ζηελ Διιάδα θαη 

παξάιιεια εθπξφζσπνο ηεο ρψξαο ζε δηεζλή γπλαηθεία δίθηπα.
383

 Με 

ραξαθηεξηζηηθή ηε ζπγθπξία ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, νη Διιελίδεο πνπ είραλ 

αζρνιεζεί λσξίηεξα κε «ηελ ππόζεζε ηνπ θύινπ ηνπο», έρνληαο δψζεη «παηξησηηθό» 

πεξηερφκελν ζην θεκηληζκφ ηνπο, δελ είραλ άιιε επηινγή απφ ην λα εληάμνπλ ηε 

δξάζε ηνπο ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα απειεπζέξσζε ησλ αιχηξσησλ αδειθψλ, 

φπσο είρε γίλεη θαη ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897.
384

 ην δίιεκκα ηεο 

νξγάλσζεο Σκήκαηνο Δηξελνθίισλ θαη ηεο ζπλδξνκήο ζηνλ πφιεκν ππέξ ηεο 

                                                           

381 Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο, «Πξνθεηκέλνπ λα έιζσκελ εηο γάκνπ θνηλσλία», ό.π., ζ. 305-308. 

382 Έ. Κάλλεξ, «Λφγνη πεξί γπλαηθψλ ζηελ ειιελνξζφδνμε εγγξάκκαηε θνηλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, 1856-1908», ό.π., ζ. 321. 

383 Αγγέιηθα Φαξξά, «Σν δψξν ηνπ Νένπ θφζκνπ: Οη Διιελίδεο θεκηλίζηξηεο κεηαμχ Γχζεο θαη 

Αλαηνιήο», Σζαιάξ Κέπληεξ, Άλλα Φξαγθνπδάθε (επηκ), κεηάθξ. Κψζηαο Κνπξεκέλνο Διιάδα θαη 

Σνπξθία: Πνξείεο εθζπγρξνληζκνύ. Οη ακθίζεκεο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Δπξώπε 1850 – 1950, Αζήλα, 

Αιεμάλδξεηα, 2008, ζ. 241-246. 

384 ην ίδην, ζ. 249. Δπηπξφζζεηα, ε πξνζπάζεηα απφδνζεο παηξησηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην θεκηληζκφ 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ακπληηθή ζηάζε ησλ πξψησλ Διιελίδσλ θεκηληζηξηψλ απέλαληη ζηελ 

άιινηε ξεηή θαη άιινηε ππφξξεηε θαηαγγειία γηα μελνιαηξεία, δειαδή άθξηηε κίκεζε δπηηθψλ 

πξνηχπσλ. Ο παηξησηηθφο θεκηληζκφο έρεη σο θεληξηθή έλλνηα ηε κεηξφηεηα «σο πξαγκαηηθή ή 

δπλεηηθή γπλαηθεία εκπεηξία, ε νπνία κεηαιιάζζεηαη ζε παηξησηηθφ θαζήθνλ, πξνζθέξνληαο ζηηο 

γπλαίθεο ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο ππαγφξεπε ε θχζε ηνπο 

πεηζηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηα ε ζηαδηαθή άξζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ». ην ίδην, ζ. 

229. 
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παηξίδαο, ν Δζληθφο χλδεζκνο ησλ Διιελίδσλ δειαδή ην ζχλνιν ησλ Διιελίδσλ, 

θεκηληζηξηψλ ηεο πεξηφδνπ, επέιεμαλ ην δεχηεξν. Ζ επηινγή απηή πξνθάιεζε ξσγκέο 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ Γηεζλή χλδεζκν, ιίγν πξηλ ηνπο Βαιθαληθνχο. Μέζσ ηεο 

Παξξέλ απνζαθελίζηεθε ζηηο θεκηλίζηξηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο πξέζβεπαλ ηελ 

πάζε ζπζία δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, φηη εθφζνλ νη Διιελίδεο έρνπλ αθφκα 

«αδειθνύο δνύινπο», είλαη αδηαλφεην λα ηαρζνχλ «ππό ηαο ζεκαίαο ησλ 

εηξελόθπισλ»
385

. Δπίζεο, ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ ην δηάζηεκα 1907 - 

1917 απμάλεη ηε ινγνηερλία θαη κεηψλεη ηελ αξζξνγξαθία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ζχκθσλα κε ηελ Γαιαθνχξα, 

ηα φξηα ηνπ θεκηληζκνχ ηνπ πεξηνδηθνχ κπξνζηά ζηηο εζληθν – θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί.
386

 Πξάγκαηη, αθφκα θαη νη γπλαηθείνη ζχλδεζκνη 

θαη ην πεξηνδηθφ ηεο Παξξέλ, παξφιν πνπ είραλ δηεθδηθήζεη δηθαηψκαηα γηα 

παξάδεηγκα ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, κεηέβαιιαλ ηε ζηάζε ηνπο ζε θάπνην 

βαζκφ ππέξ ησλ εζληθψλ αλαγθψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

εζληθνζξεζθεπηηθήο νκάδαο πνπ εθθξάδεη, ψζεζε ηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ 

αλαδήηεζε παξφκνηαο ζρέζεο ζην εκεξνιφγην Ζ Ήπεηξνο, ην νπνίν εθδηδφηαλ 

παξάιιεια κε ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. Ζ Ήπεηξνο αλήθνληαο ζηα εκεξνιφγηα, 

ζπλδπάδεη κνξθσηηθφ θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα κέζα απφ κεγάιε πνηθηιία 

ζεκάησλ. ην βαζκφ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην εκεξνιφγην γπλαηθεία άξζξα 

(θηιαλζξσπία, αγσγή ζηα ειιελνξζφδνμα παξζελαγσγεία, νηθηαθή νηθνλνκία),
387

 νη 

ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαλ ζε απηά επηδίσθαλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηδεαηήο γπλαίθαο, 

κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηή ζθηαγξαθείηαη απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ. 

Δθηφο απφ ηα ακηγψο γπλαηθεία ζέκαηα, κέζα απφ ηελ πξνβνιή Διιήλσλ 

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ,
388

 αιιά θαη επξχηεξα ζπνπδαίσλ αλδξψλ,
389

 ην πιήζνο 

αθηεξσκάησλ ζηελ επεηξψηηθε ηζηνξία θαη ιανγξαθία, αιιά θαη απφ ηε ζέζε γηα ηελ 

                                                           

385 ην ίδην, ζ. 249 

386 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «“Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ” (1887-1917): Λφγνη πεξί δηδαζθαιηζζψλ», 

ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ (επηκ.), Γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ, Θεζζαινλίθε, 

Βάληαο, 2010, ζ. 385. 

387 Σα γπλαηθεία άξζξα ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη έμη. Σξία αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα νηθηαθήο νηθνλνκίαο, 

[Διπηλίθε Μαπξνγνξδάηνπ], «Σν θάιινο», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Β (1911), 

ζ. 139-140∙  [Διπηλίθε Μαπξνγνξδάηνπ], «Καηαζθεπή ηνπ νίλνπ ηεο Κίλαο κεηά θαθάνπ», Ζ 

Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Γ΄ (1912), ζ. 193∙ [Διπηλίθε Μαπξνγνξδάηνπ], «Ζ 

ηέρλε δηα λα είζζε σξαίαη», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Γ΄ (1912), ζ. 194-195. 

Γπν αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα θηιαλζξσπίαο, Υ., «Πεξί θηιαλζξσπίαο» , Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα 

εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Γ΄ (1912), ζ. 95. Μαξγαξψ Μαιαρνπνχινπ, «Ο επίγεηνο άγγεινο. 

Δληππψζεηο θαη ζθέςεηο», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Γ΄ (1912), ζ. 142-143. Σν 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζθηαγξαθεί ην ραξαθηήξα ηεο πξφζθαηα ζαλνχζαο Διέλεο Εαξίθε. 

Δπαηλνχληαη νη αξεηέο ηεο, ε επζέβεηα, ε θνζκηφηεηα, ε απιφηεηα θαη θπζηθά ην θηιαλζξσπηθφ ηεο 

έξγν. Σν έθην άξζξν επηθεληξψλεηαη ζηελ αγσγή θαη ηε κφξθσζε ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, Ησαθείκ 

Βαιαβάλεο, «Ζ πεζεξά (Ζ εηέξα φςηο ηνπ λνκίζκαηνο)», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, 

Έηνο Α΄ (1910) ζ. 133 – 138. 

388 Σνπ θαζεγεηή ηεο Φηινζνθίαο Αλαζηάζηνπ Σάγε, ηνπ θαζεγεηή Φηινινγίαο θαη Παηδαγσγηθήο 

Βξαλνχ Βσδάλε. 

389 Γεψξγηνο Αβέξσθ, Κσλζηαληίλνο Εάππαο, Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, Γεψξγηνο Εαξίθεο, 

Λφξδνο Byron. 
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ειιελνξζφδνμε ζξεζθεία,
390

 δηαπηζηψλνπκε φηη ην εκεξνιφγην πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε 

ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηφζν κε ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηελ Ήπεηξν
391

 φζν θαη επξχηεξα 

εληφο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Ζ ηαχηηζε απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο γπλαηθείεο αξεηέο 

θαη ηνλ παηξησηηθφ ραξαθηήξα ζηα δχν γπλαηθεία έληππα, δελ είλαη ζπκπησκαηηθή. 

Καηαλνείηαη κέζα ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα. 

Δπηζηξέθνληαο ζην ππφ κειέηε έληππν, απφ ηε ζπλνιηθή έξεπλα κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ άξζξν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Κπξηώλ ηεο Μειαλδηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο αγψλεο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα 

είλαη πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο, βξίζθεηαη ζην ηεχρνο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 

1911. Πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε κεγάινπ ηκήκαηνο δπν επηζηνιψλ κηαο 

ληφπαληξεο θνπέιαο απφ ην πεξηνδηθφ Οηθνγέλεηα
392

 (ηεχρνο ηνπ 1897). Μέζα απφ 

ηελ αληίζεζε ηεο επηπρίαο ηνπ γάκνπ θαη ηεο ιχπεο θαη ηεο αγσλίαο πνπ θέξλεη ν 

πφιεκνο, αλαδεηθλχεηαη ν εξσηζκφο πνπ έρνπλ ρξένο λα δείμνπλ νη γπλαίθεο φζσλ 

πνιεκνχλ: «Υζεο καο ζπλέδεζελ ε ζξεζθεία θαη ζήκεξνλ καο ρσξίδεη ε Παηξίο. 

Δπινγεκέλαη ακθόηεξαη. Άιι’ νύρη! ινη επηηέινπο πθίζηαληαη ζπζίαο! Δγώ αο ππνζηώ 

θαηαζηξνθήλ. Αξθεί ε Παηξίο λα δξάζε, λα επαλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξίαλ ησλ πάληα ηα 

ηέθλα ηεο! [..] Γελ θιαίσ πιεόλ ! Αλ θιαύζσ κόλε ε Παηξίο ζα κε αλαγθάζε. Ζ Παηξίο 

ζα ληθήζε πάληνηε! Έρεη έλαλ πξνζηάηελ αήηηεηνλ, ηνλ Θεόλ».
393

 

 Ζ επηινγή φκσο ηεο εθδφηξηαο λα θαηαρσξήζεη ζηελ χιε ηνπ ηεχρνπο 

δεκνζίεπκα απφ ην πεξηνδηθφ Οηθνγέλεηα, κεηά απφ πξσηνβνπιία αλαγλψζηξηαο «Γηα 

ην πηζηόλ ηεο Αληηγξαθήο: ΑΗΚ.», ζπλάδεη κε ηε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ εληχπνπ λα 

πξνσζεί ηα ηδεψδε ηεο παηξίδαο, πξάγκα θαηαλνεηφ, δηφηη ηελ ίδηα ζηηγκή νη 

κνπζνπικάλεο, επίζεο κέζσ ηνπ γπλαηθείνπ ηχπνπ θαινχληαλ λα δηακνξθψζνπλ 

παηξησηηθή ηαπηφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε πξηλ 

δεθαηέζζεξα ρξφληα, είλαη ην ίδην επίθαηξν θαη ζηα 1911, νπφηε ην ελδερφκελν 

επεθηαηηθνχ πνιέκνπ δελ ήηαλ απίζαλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μ. Ηδέαο. 

πλδπαζηηθά κε ηα άξζξα δαζθάισλ ηεο επνρήο πνπ δηαηππψλνπλ φηη νη 

                                                           

390 Γηα ηε δηακφξθσζε αληίιεςεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εκεξνινγίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

επηδηψμεψλ ηνπ, κειεηήζεθε ε πεξηγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

Γεψξγην θνπληή, Μαξία Πατηάθε θαη Τπαθνή Παπαδνπνχινπ, πνπ ζχληνκα ζα είλαη αλαξηεκέλε 

ζηελ ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ «Κπςέιε», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε ησλ ηίηισλ απφ ηνπο 

πίλαθεο πεξηερνκέλσλ  πνπ παξαηίζεληαη ζηα δχν απφ ηα ηξία εκεξνιφγηα πνπ εθδφζεθαλ. Γηα ην 

εκεξνιφγην ηνπ έηνπο 1911 (Β΄ έηνο) 

http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-

9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_02_w.pdf&pageno=104&pages

tart=1&width=841&height=595&maxpage=110&lang=el . Γηα ην εκεξνιφγην ηνπ έηνπο 1912 (Γ‟ 

έηνο)  http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-

9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_03_w.pdf&pageno=101&pages

tart=1&width=841&height=595&maxpage=108&lang=el. 

391 Ζ ίδηα ε εθδφηξηα Διπηλίθε Μαπξνγνξδάηνπ ζην θιείζηκν ηνπ Γ‟ εκεξνινγίνπ αλαθέξεη φηη ε 

έθδνζε ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη «έξγνλ, ην νπνίνλ πξνψξηζηαη λα εμππεξεηήζε κεγάισο ηνχο πξνο 

ηήλ ηδηαηηέξαλ ησλ παηξίδα δεζκνχο ησλ απαληαρνχ Ζπεηξσηψλ» ζην Διπηλίθε Μαπξνγνξδάηνπ, 

«Δπίινγνο», Ζ Ήπεηξνο, Λεύθσκα εηθνλνγξαθεκέλνλ, Έηνο Γ ΄ (1912), ζ. 196-197. 

392 Αζελατθφ γπλαηθείν πεξηνδηθφ «Οηθνγέλεηα» ηεο Άλλαο εξνχηνπ πνπ εθδφζεθε ην 1897-1898, ην 

νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ απνκάθξπλζε ηεο Διιελίδαο απφ θάζε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ επηζηξνθή ζε θάπνηα «ρακέλα» 

ειιεληθά ήζε, ζην Α. Φαξξά, «Γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 19νπ αηψλα», ό.π., ζ. 10. 

393 Αηθ., «Γπν επηζηνιαί», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/12 (1911) 181-183.  

http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_02_w.pdf&pageno=104&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=110&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_02_w.pdf&pageno=104&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=110&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_02_w.pdf&pageno=104&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=110&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_03_w.pdf&pageno=101&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=108&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_03_w.pdf&pageno=101&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=108&lang=el
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/6/f/metadata-9346f9f0433c54c9b76caeabcf61a7ad_1284119596.tkl&do=102147_03_w.pdf&pageno=101&pagestart=1&width=841&height=595&maxpage=108&lang=el
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αλαγλψζηξηεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζσζηά ζην ξφιν ηεο Διιελίδαο κεηέξαο, 

νθείινπλ λα παξέρνπλ ειιελνπξεπή αγσγή, φπσο θαη ηα παξζελαγσγεία, ε 

ζηξάηεπζε ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηα ηδεψδε ηεο παηξίδαο γίλεηαη θαιχηεξα 

εξκελεχζηκε. Φαίλεηαη λα ήηαλ αλαγθαία ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο ε 

νκνςπρία κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, ζα βνεζνχζε ησλ αγψλα γηα δηεχξπλζε ησλ ζπλφξσλ  

κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σα ηδεψδε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ ηελ 

πεξίνδν έμαξζεο ησλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ηεο 

αλζειιεληθήο πνιηηηθήο ηεο Πχιεο, ηαπηίδνληαη κε ηα εζληθά ηδεψδε, κελ αθήλνληαο 

ρψξν γηα ηηο γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο. 
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ςμπεπάζμαηα 

χκθσλα κε ηνλ Καξάνγινπ, ν εξεπλεηήο ηνπ ηχπνπ νθείιεη φρη κφλν λα επηζεκάλεη, 

λα πεξηγξάςεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ην πιηθφ ηνπ, αιιά θαη λα εξκελεχζεη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζην ραξαθηήξα, ζην πεξηερφκελν θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ εληχπσλ
394

. Έρνληαο σο γλψκνλα απηή ηελ επηζήκαλζε, έλα βαζηθφ εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πνπ ηέζεθε αθνξνχζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ 

γπλαηθείνπ ηχπνπ, ηε ζηξνθή πξνο κηα ζπληεξεηηθή θαηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά Κπςέιε θαη Δπξπδίθε πνπ είραλ εθδνζεί ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Κάπνηεο νκνηφηεηεο σο πξνο ηε θπζηνγλσκία θαη ηνπο 

ζθνπνχο έθδνζεο εληνπίζηεθαλ κε ην πεξηνδηθφ Βνζπνξίδα. Απηέο απνδίδνληαη ζε 

θάπνην βαζκφ ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην 19ν ζηνλ 20φ αηψλα, 

θαζψο ε Βνζπνξίο θαη ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ είλαη δπν γπλαηθεία πεξηνδηθά, πνπ 

εθδνζήθαλ ζε πνιχ θνληηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα (1899-1906 θαη 1909-1911). 

Κεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ήηαλ ε έλλνηα ηνπ 

«γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ», ε νπνία θαζφξηδε ηφζν ην πεξηερφκελφ ηνπ, φζν θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ σο πξνο ηα γπλαηθεία αηηήκαηα. Σα άξζξα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

γπλαηθεία δεηήκαηα, ηαπηίδνπλ ηηο γπλαίθεο κε ηε δχλακε ηεο νηθηαθήο εζηίαο θαη ηηο 

πξννξίδνπλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηεο κεηέξαο, ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο 

νηθνδέζπνηλαο. Σα γπλαηθεία άξζξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δηαηείλνληαη φηη 

ε θχζε είλαη απηή πνπ έρεη θαζνξίζεη ηελ παξαπάλσ ύςηζηε απνζηνιή, ε νπνία 

δηαθέξεη απφ ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη επίζεο ιφγσ θχζεο, επηβάιιεηαη λα δξνπλ ζηνλ 

έμσ βίν. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θάζε αληηζηξνθή ζηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ 

απφιπησλ θαη αλειαζηηθψλ έκθπισλ ξφισλ ραξαθηεξίδεηαη σο παξά θύζηλ απφ ην 

πεξηνδηθφ. Ζ εγθαζίδξπζε ηεο δηρνηνκίαο άλδξαο – δεκφζην θαη γπλαίθα – ηδησηηθφ 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζξεζθείαο, κέζσ ηεο νπνίαο ν παξαπάλσ 

πξννξηζκφο σξαηνπνηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη σο ν θαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

θνηλσλίεο θαη ζξεζθείεο. Ζ σξαηνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ 

ληψζνπλ νη γπλαίθεο, επεηδή κέζσ ηεο ζσζηήο αληαπφθξηζεο ζηνπο παξαπάλσ 

ξφινπο, δηακνξθψλνπλ ηηο κειινληηθέο γελεέο θαη εμεπγελίδνπλ ηελ θνηλσλία. 

Δπνκέλσο, ζην πιαίζην απηήο ηεο ξεηνξηθήο, ηφζν ε θχζε ηνπο φζν θαη ε ζετθή 

βνχιεζε, πεξηνξίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζηνπο εληφο ηνπ νίθνπ ξφινπο, πνπ αλαβαζκίδνπλ 

ηε ζέζε ηνπο σο ίζε κε ησλ αλδξψλ, αιιά κε δηαθνξεηηθή απνζηνιή. Δίλαη εκθαλήο ε 

δηαηήξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ δφγκαηνο πεξί ηζφηεηαο ζηε δηαθνξά, πνπ είρε 

ζπζηεκαηηθά επεμεξγαζηεί ην πεξηνδηθφ Δπξπδίθε. 

Ο θνηλσληθφο πξννξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζπλνςίδεηαη ζε δχν ζεκεία. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη φηη ε ζπκβνιή ηνπο σο κεηέξεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

επφκελσλ γελεψλ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηεο θηψρηαο, εθφζνλ δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο απφ 

κηθξή ειηθία ηελ αμία ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επηκνλήο. Δπηπξνζζέησο, 

δηαπιάζνληαο ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο κε ππαθνή πξνο ηνπο λφκνπο, πίζηε πξνο ηα 

                                                           

394 Υ. Καξάνγινπ, «Σα εηδηθά πεξηνδηθά θαη ε απηνλφκεζή ηνπο», ό.π., ζ. 268. 
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ηδεψδε ηεο παηξίδαο θαη ζεβαζκφ ζηε ζξεζθεία, νδεγνχλ ζε επεκεξία ηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία δνπλ. ε δεχηεξν επίπεδν, ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ παξνπζηάδνπλ 

σο επηηξεπηή θαη αμηέπαηλε ηε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θηιαλζξσπία σο 

εθαξκνγή ηεο επαγγειηθήο πξνηξνπήο πεξί αγάπεο πξνο ηνλ πιεζίνλ φπσο θαη ηνλ 

εαπηφ, ζεσξήζεθε έλα ρξηζηηαληθφ θαζήθνλ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν 

απ‟ φηη ζηνπο άληξεο. Καη απηφ, δηφηη ηδηφηεηεο φπσο επζπιαρλία, ζηνξγηθφηεηα, 

πεξηπνηεηηθφηεηα θαη ζπκπφληα πξνο ηνπο αδχλακνπο, παξνπζηάδνληαη σο απφξξνηα 

ηνπ κεηξηθνχ αηζζήκαηνο θαη ηνπ ζπδπγηθνχ ξφινπ. Σα παξαπάλσ ραξίζκαηα είλαη 

πνπ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ νίθνπ, γηα ηε 

δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ εθκάζεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ γπλαηθείσλ επαγγεικάησλ 

πξνο ηηο άπνξεο, ηε θξνληίδα ησλ νξθαλψλ θαη ησλ εθζέησλ θ.ά.. Μάιηζηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε απηφ ην πεδίν, νη γπλαίθεο πξνβάιινληαη σο θαηαιιειφηεξεο 

απφ ηνπο άλδξεο. 

εκαληηθή ζέζε ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, εμαηηίαο ησλ πξνηχπσλ πνπ 

πξνβάιινπλ, είραλ νη βηνγξαθίεο γπλαηθψλ, θπξίσο βαζηιηζζψλ, πνπ ιφγσ ηεο 

δξάζεο ηνπο ηηκψληαη σο επεξγέηηδεο. Σα πξφηππα απηά ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ «γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ» ηεο ζσζηήο κεηέξαο, 

ζπδχγνπ νηθνδέζπνηλαο θαη θηιάλζξσπνπ. Δπίζεο, νη βηνγξαθίεο γπλαηθψλ πνπ έγηλαλ 

αγίεο, παξνπζηάδνπλ σο αμηέπαηλεο ηηο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ κέλνπλ άγακεο, 

αιιά ζπζηάδνληαη γηα ηελ ειεπζεξία ησλ νκφζξεζθψλ ηνπο θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. Δπνκέλσο, ε παξνπζίαζε πξνηχπσλ δσήο, πνπ ξεηά δειψλεηαη ζην 

πξνγξακκαηηθφ ζεκείσκα φηη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην γπλαηθείν πξννξηζκφ, δελ 

αλνίγεη λένπο ηξφπνπο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα δσή. 

Ο «γπλαηθείνο πξννξηζκφο» κε ηε λνεκαηνδφηεζε ηελ νπνία έιαβε κέζα απφ 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ θαζφξηζε θαη ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία αηηεκάησλ ππέξ 

ησλ γπλαηθψλ σο ζχλνιν, σο αδειθόηεηα. Απφ ηε κειέηε εληνπίζηεθε φηη δελ 

ακθηζβεηείηαη ν ππάξρσλ ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηε γπλαηθεία θχζε, φπσο ε 

θνπηηθή θαη ε ξαπηηθή αιιά θαη ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα εθκάζεζεο πξννξίδνληαη 

γηα φζεο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα, θπξίσο επεηδή έραζαλ 

ηνπο άληξεο-ζηεξίγκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. Δθφζνλ ε γπλαηθεία εξγαζία ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη απαξαίηεηε, ν ιφγνο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα κπνξνχζε 

λα ζηξαθεί ζε πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζε πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα, πεξάλ ησλ 

παξαδνζηαθά γπλαηθείσλ (ξάπηξηα, πιχζηξα, ζηδεξψηξηα, λνζνθφκα θηι) θαη πέξαλ 

ηνπ επαγγέικαηνο ηεο δαζθάιαο, πνπ επίζεο ήηαλ δηαδεδνκέλν απφ δεθαεηίεο. Δπεηδή 

απηφ δε ζπλέβε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία αηηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

εξγαδφκελεο, ηε δηεθδίθεζε ηζνκηζζίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γπλαηθείαο 

αλεξγίαο, ε ζηάζε απέλαληη ζηε καδηθή εξγαζία ζεσξήζεθε θαηαδηθαζηηθή. Ζ 

επαγγεικαηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, παξφιν πνπ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν 

δηεμνδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, αληηκεησπίζηεθε σο κέζν απνκάθξπλζεο ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηνπο ξφινπο πνπ επέβαιιε ν πξννξηζκόο ηνπο.  

Δθηφο απφ ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, ην πεξηερφκελν 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζε άξζξα δηδαζθαιηζζψλ ηεο επνρήο, 

πξνσζψληαο ηηο γλψζεηο ηζηνξίαο θαη θπζηθψλ επηζηήκσλ, εμππεξεηεί ην νηθηαθφ 
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ηδεψδεο. Οη γλψζεηο πνπ ιάκβαλαλ ηα λεαξά θνξίηζηα δελ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή κε ηνπο άλδξεο ζηηο δξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ. Απνηέιεζαλ 

φκσο ηα εθφδηα, πξψηνλ γηα απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ θαη δεχηεξνλ κέζν 

εθπιήξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ πξννξηζκνχ θαηά ηνπ ερζξνχ θαη ππέξ ηεο παηξίδαο, 

αιιά θαη ππέξ ησλ θησρψλ. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηα παξζελαγσγεία απνζθνπεί ζηελ έμνδφ ηνπο απφ ηνλ νίθν γηα λα 

θνηηήζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή γηα εηζέξζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αληηζέησο, νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηνπο είλαη ρξήζηκεο αθελφο ζην λα γίλνπλ θαιέο 

νηθνδέζπνηλεο θαη αθεηέξνπ ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ ηνπο.  

  Απφ ηα άξζξα ηεο Μειαλδηλνχ αιιά θαη απφ ηε ζπλνιηθή θπζηνγλσκία ηνπ 

πεξηνδηθνχ, θαίλεηαη φηη ην εγρείξεκά ηεο πξνηξέπεη ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο 

ζηελ αλάγλσζε δηδαθηηθψλ αλαγλσζκάησλ, πξάγκα ινγηθφ θαζψο πξνέξρεηαη απφ 

νηθνγέλεηα δαζθάισλ θαη ε ίδηα εξγαδφηαλ ζην παξζελαγσγείν ηεο ειιεληθήο 

θνηλφηεηνο Γηπινθηνλίνπ
395

 θαηά ηε δηεηή θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ. Δπίζεο, ε 

ζπγθεθξηκέλε παξφηξπλζε απνηππψλεη ηελ ηξνθνδφηεζε πνπ παξείρε ν ηχπνο, εθηφο 

απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη ηηο ιέζρεο, ζηε ζεκαζηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εγγξακκαηνζχλεο ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή βξίζθεη δηέμνδν κέζα απφ ηελ 

αλάδεημε δεκνζίσλ δεηεκάησλ ζηνλ ηχπν, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη κε 

έλα πνιχπινθν θαη άληζν ηξφπν ηνπο εγγξάκκαηνπο πνπ έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ 

ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπο κε εγγξάκκαηνπο
396

. Δπνκέλσο, ε Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 

ζπλεξγάηξηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ηελ εγγξακκαηνζχλε καδί κε έλα 

κίγκα θνηλσληθψλ αμηψλ, φπσο εππξέπεηα θαη γπλαηθεία εζηθή σζψληαο ζηελ 

αλάγλσζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγλσζκάησλ
397

, ηα νπνία εκπεξηείραλ γηα ηηο 

αλαγλψζηξηεο έλα φθεινο πξνζδηνξηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ζπλεξγαζηψλ, ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ θαη 

ηελ απνπζία δηαθσληψλ θαη αληηπαξάζεζεο πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ αλαιχνληαη, ε 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ απνηειεί παξάδεηγκα επηθνηλσληαθνχ ρψξνπ
398

, ζηνλ νπνίν γηα 

λα γίλεη απνδεθηφ έλα κέινο έπξεπε λα ελζηεξλίδεηαη ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα πνπ 

εκπεξηείρε ε έλλνηα εγγξακκαηνζχλε, φπσο βέβαηα είρε δηακνξθσζεί απφ ηνλ σο ηφηε 

ηχπν, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο ζπιιφγνπο, πνπ απνηεινχζαλ ηα φξγαλα ηεο 

θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο. 

                                                           

395 Απηή ηε δηεχζπλζε δίλεη απφ ην Γ΄ ηεχρνο ηνπ Α΄ έηνπο . 

396 Υάξεο Δμεξηδφγινπ, «πγθξφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 19νπ 

αηψλα», Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνύ, Κσλζηαληηλνχπνιε, 2008. απφ 

http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11027. Αλάθηεζε ζηηο 

31.6.2015. 

397 Γηα ηελ εθδφηξηα πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο έληαμεο ησλ άξζξσλ, σθέιεκα αλαγλψζκαηα 

ζεσξήζεθαλ ηα βηβιία πγείαο, αξραηνινγίαο πνπ παξνπζίαδε, νη θξηηηθέο πνπ δεκνζίεπζε π.ρ γηα  ην 

έξγν ηνπ Σνιζηφη, δηάθνξα δηεγήκαηα θαη θπζηθά ην ίδην ην πεξηνδηθφ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

398 χκθσλα κε ηνλ Δμέξηδφγινπ, ηα ειιελφθσλνο Σχπνο κε ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα εβδνκαδηαία θαη 

κεληαία έληππα πνπ εθδφζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηελ πεξίνδν Σαλδηκάη θαη εμήο, είηε 

βξαρχβηα είηε κε ζηαζεξή εθδνηηθή πνξεία, φια απηά ηα έληππα δηακφξθσζαλ ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ρψξν ζηνλ νπνίν ζεκειηψζεθε ν δεκφζηνο ρψξνο. ην Υάξεο Δμεξηδφγινπ, «πγθξφηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε…», ό.π.. 

http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11027
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 Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο θαη νη εμειίμεηο απφ ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ Δπξψπε θαη απφ ηε γπλαηθεία δηακαξηπξία ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία αγλννχληαη εληειψο απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ε άπνςε ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξηώλ είλαη φηη δελ έρνπλ θακία γλψζε φζσλ πξάηηνπλ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο άξζξσλ πνπ ζχληνκα ζρνιηάδνπλ ηε ρεηξαθέηεζε ν ιφγνο είλαη θνθηφο 

θαη θαηαδηθαζηηθφο. Ο φξνο ρεηξαθέηεζε αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κ. Καιιίληθν πνπ 

απνηξέπεη ηελ επηινγή ζπδχγνπ «απνζηόινπ ζεξκνθεθάινπ ησλ πεξί ρεηξαθεζίαο θαη 

ηζνπεδώζεσο ηδεώλ», παξαπέκπνληαο ζε κία θαηάζηαζε πνπ απνκαθξχλεη ηηο 

γπλαίθεο απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή: ηελ νηθνθπξνζχλε θαη ηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ
399

. Δπίζεο, παξφιν πνπ δελ αλαιχεηαη αλ πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή, 

πλεπκαηηθή ή πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε, ε απνπζία ησλ επηζεηηθψλ απηψλ 

πξνζδηνξηζκψλ ππνδειψλεη φηη ε ρεηξαθέηεζε απνηεινχζε γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ 

άξζξσλ ζπλψλπκν ηεο δηεθδίθεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ηελ Φαξξά, 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξψηνπ ξεχκαηνο γπλαηθείαο δηακαξηπξίαο ζηελ Διιάδα, 

θπξίσο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ, γηα ζεηηθή ζεκαηνδφηεζε ηνπ φξνπ, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ινγίσλ ηεο επνρήο ζπλέρηζε γηα ρξφληα λα κάρεηαη ηε 

ρεηξαθέηεζε, πνπ ζηα κάηηα ηνπο παξέπεκπε ζηνλ εμαλδξηζκφ ησλ γπλαηθψλ, 

ηαπηίδνληάο ηε κε ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ηελ εγθαηάιεηςε ησλ έξγσλ ηεο 

κεηξφηεηαο θαη εληέιεη ζηνλ εζληθφ φιεζξν
400

.  

 Γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο ηεο επνρήο πνπ άξζξσλαλ δεκφζην ιφγν, ε 

πην αθξαία έθθαλζε ηεο ρεηξαθέηεζεο ήηαλ ε πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε
401

. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά πνπ είραλ σο ηφηε εθδνζεί, λα απνπζηάδνπλ 

άξζξα πνπ λα ηνπνζεηνχληαη ή λα ζρνιηάδνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή 

ζθελή. Έηζη εμεγείηαη θαη ε απνπζία άξζξσλ πνιηηηθήο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ, 

κε κφλν κηα εμαίξεζε ζηε δηεηή θπθινθνξία ηνπ: έλα αξθεηά ζχληνκν επαηλεηηθφ 

άξζξν γηα ηνπο πνιηηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ 

απνθπιαθίζηεθαλ. Ζ αξζξνγξάθνο ηνπ ππφ εμέηαζε άξζξνπ Εσή Μειαλδηλνχ (1875-

1969) ππνγξακκίδεη φηη δε ζα θξίλεη «ην κεηαμύ ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο 

Κπβεξλήζεσο δήηεκα», δηφηη θάηη ηέηνην ζα μεπεξλνχζε ηα φξηα ηα νπνία είρε ζέζεη ην 

πεξηνδηθφ
402

 θαη φπσο ελλνείηαη, ν ζρνιηαζκφο θαη ε έθθξαζε πνιηηηθψλ απφςεσλ 

δελ αλήθεη ζηε ζθαίξα δηθαηνδνζίαο ησλ γπλαηθψλ. Ζ ξεηή έθθξαζε ζέζεο πάλσ ζε 

πνιηηηθά ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο ήηαλ απαγνξεπηηθή
403

, φκσο έκκεζα δηαθαίλεηαη 

                                                           

399 Κσλζηαηίλνο Καιιίληθνο, «Πξνθεηκέλνπ λα έιζσκελ εηο γάκνπ θνηλσλία», ό.π., ζ. 305-308. 

400 Α. Φαξξά, «Μεηέξα ή πνιίηηο; Διιεληθέο εθδνρέο ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο (1870-1920)», 

ό.π., ζ. 94-96. 

401 ηελ Αγγιία ήδε απφ ην 1869, είρε δνζεί δεκνηηθή ςήθνο ζηηο γπλαίθεο. Βι. Κ. Ξεξαδάθε, Σν 

θεκηληζηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 105. 

402 Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζε κηα είδεζε απφ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο επνρήο. Υσξίο λα εθθέξεη άπνςε 

γηα πνιηηηθά ζέκαηα, εθθξάδεη ηε ραξά απφ κέξνπο ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηελ απνθπιάθηζε εζληθψλ 

αληηπξνζψπσλ, Εσή Μειαλδηλνχ, «Οιίγαη ιέμεηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/4 (1910) 60. 

403 Ζ απνπζία πνιηηηθψλ άξζξσλ ζην πεξηνδηθφ ηεο Μειαλδηλνχ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή. Ζ 

Παξξέλ, ε νπνία πξσηνζηάηεζε ζηελ θεκηληζηηθή ζηξάηεπζε ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα ζεηηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο ρεηξαθέηεζεο 

απνθεξχηηεη ηηο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ζε άξζξν ηεο ηνλίδεη «Αιι‟ αη Διιελίδεο 
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ε ζηάζε ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ ήηαλ πάληα ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηε ζέζε πνπ ε ρεηξαθέηεζε είρε κέζα ζην πεξηνδηθφ, πξέπεη 

λα εηπσζεί φηη απνπζηάδνπλ δεκνζηεχκαηα πνπ λα αλαιχνπλ θαη λα πξαγκαηεχνληαη 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ην δήηεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο. Χζηφζν εληνπίζηεθαλ ιηγνζηέο θαη 

ζχληνκεο αλαθνξέο (ηεο ηάμεο ησλ 2-3 ζεηξψλ) κε απνηξεπηηθφ χθνο κέζα ζε άξζξα 

πνπ ην βαζηθφ ηνπο ζέκα ήηαλ ζενινγηθφ ή εθπαηδεπηηθφ. Ζ απνπζία άξζξσλ πνπ λα 

πξαγκαηεχνληαη εθηελψο πηπρέο ηεο ρεηξαθέηεζεο, απνηειεί βαζηθή δηαθνξά ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ κε ηε Βνζπνξίδα. Ζ ηειεπηαία δεκνζίεπε ζπρλά 

αληηρεηξαθεηηθά άξζξα θαη παξείρε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ γηα ην δήηεκα απηφ ζηηο 

αλαγλψζηξηέο ηεο. Δπίζεο, ε Βνζπνξίο ραξαθηεξίδεη ην πεξηνδηθφ ηεο Παξξέλ σο 

«εμακβισηηθό νξγάλν» πνπ κεηαδίδεη «θνβεξάλ λόζνλ» θαη ζα πξνθαιέζεη «νιέζξηα 

θνηλσληθή κάζηηγα»
404

, ελψ αληίζεηα απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Μειαλδηλνχ 

απνπζίαδε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Παξξέλ θαη ηεο εθεκεξίδαο 

ηεο, παξφιν πνπ θέξεη ηνλ ίδην ηίηιν θαη δηαλεκφηαλ επίζεο ζε ειιελφθσλεο πεξηνρέο 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Δπνκέλσο,
 
πξνθχπηεη φηη ην έληππν ηεο Μειαλδηλνχ  

θξαηά ζπληεξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο, αιιά δελ απνηειεί 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο έθδνζεο ε απφδεημε φηη ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε ζα 

επηθέξεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν θσλζηαληηλνππνιίθσλ γπλαηθείσλ εληχπσλ γηα ην 

δήηεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή πνπ ζεκεηψζεθε κεηά ην 1909 σο 

πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ειιελνζφδνμσλ ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Βεβαίσο θαη ε πεξίνδνο ηεο ρακηηηθήο απνιπηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πξηλ ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ ήηαλ κηα πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε εδαθψλ πνπ θαηνηθνχληαλ απφ νκνεζλείο, θαζψο ν δηακειηζκφο ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ βέβαηνο. πσο απνηππψλεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη Έιιελεο αζηνί θαη ην Παηξηαξρείν πεξηζσξηνπνηνχληαλ 

θαη έραλαλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνθιήζεθε ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

20νχ αηψλα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζηα άξζξα ηνπ αλδξηθνχ ηχπνπ γηα ην 

ειιελνξζφδνμν κηιιέη, λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζεί ε αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη 

ηεο αλάθακςεο ηνπ έζλνπο, φρη πηα κέζα ζηελ απηνθξαηνξία πνπ θαλέλα αιιφζξεζθν 

κηιιέη δελ είρε ζέζε, αιιά «δη’ επηζηξνθήο εηο ηα αξραία θιέε»
405

. Έηζη ν δεκφζηνο 

δηάινγνο κε ηελ πινχζηα δηαλνεηηθή παξαγσγή πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ηελ πεξίνδν 

ησλ Μεηαξξπζκίζεσλ, ζηαδηαθά πεξηνξίδεηαη θαη παξαηεξείηαη κηα κεγαιχηεξε 

                                                                                                                                                                      

νπδέπνηε έδεημαλ δηαζέζεηο πνιηηηθήο ρεηξαθεηήζεσλ, νχηε απηαί αη ηνικεξφηεξαη, νχηε απηαί αη 

πξννδεπηηθψηεξαη εμ‟ απηψλ, αη αλαιαβνχζαη δηά ηνπ θαιάκνπ ηνλ αγψλα ηεο ππεξαζπίζεσο ησλ 

νκνθχισλ ησλ» «ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ρεηξαθεηήζεσο είλαη εληειψο πξφσξνλ, είλαη δήηεκα 

απσηάηνπ κέιινληνο, δηα ην νπνίνλ νχηε θαλ λα ζθεπηψκεζα καο επηηξέπεηαη, επί ηνπ παξφληνο 

ηνπιάρηζηνλ» θαη «[[..]ε πνιηηηθή ηεο Διιελίδνο ρεηξαθέηεζηο δελ έιαβελ ζέζηλ νχηε εηο ην 

πξφγξακκά καο, νχηε εηο ηελ θεθαιήλ καο». ην άξζξν [Καιιηξξφε Παξξέλ], «Αη γπλαίθεο θαη αη 

δεκνηηθαί εθινγαί, Γ‟», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ, Θ/412 (1895) 1. 

404 Α. Φαξξά, «Σν κπζηζηφξεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο ή ε "ζπλεηή" νπηνπία…», ό.π., ζ. 476. 

405 Ζ θξάζε πξνέξρεηαη απφ ην άξζξν Γ.Α.Α. «Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Ησαθείκ ν Γ‟», Αλαηνιή, 

Έηνο Α΄, Αξ.8, Μάηνο 1902,ζ. 85 θαη εληνπίζηεθε καδί κε ηηο παξαπάλσ γηα ηνλ ηχπν ηεο πφιεο βι. 

Καηεξίλα Μπζηαθίδνπ, Ζ Μεγάιε Ηδέα ζηνλ Σύπν ηνπ Γέλνπο: Ο Σύπνο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (1800-1923), Παηάθεο, Αζήλα 2005, ζ. 137. 
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εζσζηξέθεηα ησλ Ρσκηψλ ινγίσλ, θάηη πνπ εθθξάδεηαη θαη κε ηε ζαθή απνδπλάκσζε 

ηεο δηαλνεηηθήο παξαγσγήο γχξσ απφ ην γπλαηθείν δήηεκα
406

.  

Δπηζηξέθνληαο ζηα γεγνλφηα ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1909 θαη ηελ απνγνήηεπζε 

πνπ βίσζαλ νη Έιιελεο ηεο Πφιεο κε ηε δηάςεπζε ησλ ππνζρέζεσλ ησλ Νεφηνπξθσλ 

κέζα ζε δηάζηεκα θάπνησλ κελψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε βαζηθή θαη επείγνπζα απεηιή 

πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κεηά ην 1909, δειαδή θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν έθδνζεο 

ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ, δελ ήηαλ ε ρεηξαθέηεζε αιιά ην λέν πνιηηηθφ θαζεζηψο. 

Αθξηβψο επεηδή ε πξνηεξαηφηεηα ήηαλ άιιε γηα απηφ θαη νη ιφγνη πεξί ρεηξαθέηεζεο 

πεξηνξίδνληαη. Γελ απαζρνιεί ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα έλα ιφγνο εζσηεξηθά 

δηαζπαζηηθφο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο φισλ ησλ Διιήλσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο, ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ ήηαλ επηζθαιήο. Πέξαλ 

ηνχηνπ, ρεηξαθέηεζε ζηελ Δπξψπε ηελ πεξίνδν απηή ζπδεηά ηελ πνιηηηθή 

ςήθν/δηθαηψκαηα. Γελ έρεη ιφγν χπαξμεο ε ζπδήηεζε απηή φηαλ ε πνιηηηθή 

νινθιήξσζε δελ επηδηψθεηαη εληφο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. ε απηφ ην 

πιαίζην γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε εζληθή απνζηνιή ησλ γπλαηθψλ νδήγεζε ζε 

απνηξνπή δηεθδίθεζεο αζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο γπλαίθεο
407

, 

δηφηη απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο δεκνθξαηηθνχ επλνκνχκελνπ θαζεζηψηνο, 

ηνπιάρηζηνλ ελφο θαζεζηψηνο απηνλνκίαο ζε εθπαηδεπηηθά θαη ζξεζθεπηηθά 

δεηήκαηα φπσο είρε ζεζκνζεηεζεί κε ην Σαλδηκάη. Δπνκέλσο ηελ πεξίνδν απηή δελ 

ππήξρε αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο ρεηξαθέηεζεο, αιιά πεξηζζφηεξν ηεο 

ζπζπείξσζεο φισλ ησλ Διιήλσλ αλεμαξηήησο θχινπ απέλαληη ζηελ θνηλή απεηιή 

ηεο βίαηεο εμνκνίσζεο. Ζ αλαζθάιεηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη παξαπάλσ εμειίμεηο, 

δηθαηνινγνχλ ηνλ αθξαίν ζπληεξεηηζκφ ηεο Μειαλδηλνχ θαη ηελ απνπζία 

δεκνζηεπκάησλ πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζην δήηεκα ηεο ρεηξαθέηεζε. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγεί θαη έλα δεκνζίεπκα ζε 

γπλαηθείν κνπζνπικαληθφ έληππν ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή κνλαξρία 

πνπ πξνήιζε απφ ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ (1908). Ζ ζπγθπξία απηή αλέδεημε ηελ 

χπαξμε κηαο νκάδαο γπλαηθψλ γλσζηψλ σο «γπλαίθεο ηεο θνηλόηεηαο» («community 

women») ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Πξφθεηηαη γηα παηξηψηηζζεο Οζσκαλέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Halide Edib, κηα 

γπλαίθα πνπ είρε θνηηήζεη ζε ειιεληθφ ζρνιείν ηεο Πφιεο, ζπγγξαθέαο δηεγεκάησλ, 

κπζηζηνξεκάησλ θαη αξζξνγξάθνο ζε πνιιέο εθεκεξίδεο γηα ηα ζέκαηα ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ Tνπξθία, έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ην 1909 ζην πεξηνδηθφ Mehasin 

(Beauties): «Μηα γπλαίθα είλαη πξώηα απ’ όια κηα Οζσκαλή παηξηώηηζζα. Ο λόκνο 

ηεο ρώξαο είλαη πην ζεκαληηθόο θαη πεξηζζόηεξν άμηνο ζεβαζκνύ από ηνπο λόκνπο ηνπ 

γπλαηθείνπ θόζκνπ».
408

 

Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ε Υαξίθιεηα Μειαλδηλνχ θαη νη ζπλεξγάηξηέο ηεο 

είραλ γλψζε ηεο αηκφζθαηξαο εζληθηζκνχ πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ ησλ Οζσκαλίδσλ. 

                                                           

406 Έ. Κάλλεξ, Έκθπιεο θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο.., φ.π., ζ. 209-301. 

407 ε αληίζεζε κε ηελ εζληθή απνζηνιή ησλ γπλαηθψλ πνπ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο Παξξέλ δελ 

απέηξεςε ηελ δηεθδίθεζε αζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο γπλαίθεο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο, βι. Έ. Αβδειά, «Αλάκεζα ζην θαζήθνλ θαη ην δηθαίσκα. Σν θχιν θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε ζηελ Διιάδα, 1864-1952», ό.π., ζ. 237. 

408 Zehra Toska, «From „Ottoman feminism‟ to „Turkish Feminism», ό.π., ζ. 118. 
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Δίλαη ζήκεξα παξαδεθηφ, φηη ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ νζσκαληθψλ κηιιέη ήηαλ 

δηαπεξαηά. Οη δηάθνξεο εζλφηεηεο πνπ δηαβηνχζαλ ζηνλ πνιπεζλνηηθφ ρψξν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δε δξνχζαλ ελ θελψ, αιιά βξίζθνληαλ ζε κηα δηαξθή 

αιιειεπίδξαζε
409

. Αθελφο κέζσ ησλ ηππηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. 

Απηνθξαηνηηθή Ηαηξηθή Δηαηξία, Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θ.ά.) θαη αθεηέξνπ κέζσ ησλ άηππσλ θηιηθψλ δηθηχσλ (ιφγσ 

γεηηλίαζεο, θνίηεζεο ζην Εάππεην, ζε δπηηθά ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία ή ζε ζπλνηθηαθά 

εθπαηδεπηήξηα), ηα κέιε ηεο θάζε εζλν - ζξεζθεπηηθήο νκάδαο δεκηνπξγνχζαλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ηνπο παξείραλ κηα ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα φζα 

εθηπιίζζνληαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ άιισλ
410

. Δπνκέλσο, θαζψο νη πξνζαλαηνιηζκνί 

θαη νη ζηνρεχζεηο ησλ «γπλαηθψλ ηεο θνηλφηεηαο» γίλνληαλ γλσζηέο ζηηο ππφινηπεο 

εζλν - ζξεζθεπηηθέο νκάδεο (π.ρ. θαη κέζσ ηνπ νζσκαληθνχ Σχπνπ [Mehasin], ηνλ 

νπνίν κνξθσκέλεο Διιελίδεο κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ) θαη ζπλδπαζηηθά κε ηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πφιεο γηα λα απνηηλάμνπλ 

ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έθεξε ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ θαη λα πινπνηεζεί ε 

Μ. Ηδέα, γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί ην ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ επέιεμε λα κελ 

πξαγκαηεπηεί ζπζηεκαηηθά ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηηο κνξθέο ηεο, αιιά λα ζπζπεηξψζεη 

ππέξ ηεο παηξίδαο φινπο ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο. Απηή ε ζηφρεπζε είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε κηαο ζπληεξεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο δηεθδηθήζεηο 

θχινπ. Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη απνηειεί εκπφδην 

γηα ηελ εμαγσγή βέβαηνπ ζπκπεξάζκαηνο αλαθνξηθά κε ην αλ ε Μειαλδηλνχ 

ηαζζφηαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο έκθπιεο ηεξαξρίαο θαη ηζνξξνπίαο, 

δηφηη αλ ην πεξηνδηθφ εθδηδφηαλ ζε έλα πνιηηηθφ θαζεζηψο απηνλνκίαο ελδέρεηαη νη 

απφςεηο ηνπ γηα ην γπλαηθείν δήηεκα λα ήηαλ πην πξννδεπηηθέο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηχπνπ σο «παγθφζκην ζρνιείν» θαη ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα 

αζθήζεη, δηθαηνινγεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο χιεο ππέξ ησλ εζληθψλ επηδηψμεσλ, 

ηνπ δεηήκαηνο πνπ απαζρνινχζε ηνπο Έιιελεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ εζληθνπνιηηηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ιεηηνχξγεζε σο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηηο γπλαίθεο ηεο 

πεξηφδνπ, θαζψο νη «πξνβιεκαηηζκνί θχινπ» ζα δηαζπνχζαλ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

εζληθψλ δπλάκεσλ, πνπ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα.
411

 Ζ δηαηήξεζε ηνπ δφγκαηνο 

πεξί «ηζφηεηαο ζηε δηαθνξά» ρσξίο λα πξνσζεί θαλελφο είδνπο αίηεκα σο πξνο ην 

δίθηπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζηα παξζελαγσγεία, φπσο 

έθαλε ε Δπξπδίθε, ζπληζηά νπηζζνδξφκεζε. Οπηζζνδξφκεζε γηαηί ε Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ ζπληήξεζε κηα ξεηνξηθή πξνεγνχκελσλ εηψλ, πνπ παξήρζεη απφ άιιν 

γπλαηθείν έληππν, ρσξίο λα ηελ ηξνπνπνηεί γηα λα ηε ζπλδέζεη κε θάπνηα απφ ηηο 

γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο ηεο επνρήο ηεο π.ρ. ηελ εηζαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ή ζηε καδηθή εξγαζία. Ζ παξαπάλσ λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

                                                           

409 Έ. Κάλλεξ, «Γηαθνηλνηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζπιινγηθέο γπλαηθείεο παξεκβάζεηο θαη θεκηληζηηθά 

θηλήκαηα ζηνλ νζσκαληθφ, ειιεληθφ θαη ηνπξθηθφ ρψξν, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα σο θαη ηνλ 

Μεζνπφιεκν», ό.π., ζ. 165.  

410 ην ίδην, ζ. 175-756. 

411 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Δθπαίδεπζε θαη γπλαηθεία ζπλείδεζε ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ 

νζσκαληθνχ ρψξνπ (19νο αη.): Σν αδχλαην, ην «αλσθειέο» θαη ην «άθαηξνλ» ελφο θεκηληζηηθνχ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ», Αξηάδλε 13 (2007), ζ. 235.  
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γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ θαη ε απφδνζε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ζηηο γπλαίθεο, ην 

θαζηζηνχλ έλα ζπληεξεηηθφ πεξηνδηθφ σο πξνο ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Ζ Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ ππήξμε έλα αληηρεηξαθεηηθφ έληππν πνπ πξαγκαηεχηεθε ην δήηεκα ηεο 

ρεηξαθέηεζεο κε έλαλ κε καρεηηθφ ηξφπν θαη απηφ απνηέιεζε ηε δηαθνξνπνίεζε κε 

ηε Βνζπνξίδα.  

Σέινο, ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ηεο Μειαλδηλνχ, νη επηινγέο 

δσήο ηεο, σο αλχπαλδξεο θαη ζπζηεκαηηθά εξγαδφκελεο γπλαίθαο κε ζπγγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ δηαθνξεηηθέο απ‟ φηη απηέο ζηηο νπνίεο θαηεπζχλεη ηηο 

αλαγλψζηξηέο ηεο. Οπσζδήπνηε, ε επηινγή γηα δηδαζθαιηθή δξάζε θαη έθδνζε ελφο 

πεξηνδηθνχ, ζηξαηεπκέλσλ ακθφηεξσλ ππέξ ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ 

αλαδεηθλχνπλ ζηα κάηηα ησλ ζχγρξνλψλ ηεο αλδξψλ ιφγησλ, αζηψλ θαη εθπξνζψπσλ 

ηνπ Παηξηαξρείνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθή γπλαηθεία θπζηνγλσκία, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θνηλσληθά κε ζηφρν ηελ εζληθή νινθιήξσζε. Έηζη επηηπγράλεηαη ε 

αλαγθαία ζεηηθή πξναίξεζή ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ. 

Παξφια απηά ε πξάμε ηεο έθδνζεο απφ γπλαίθα απηή θαζαπηή, δελ παχεη λα απνηειεί 

ξσγκή ζην θαζηεξσκέλν παηξηαξρηθφ πξφηππν. Δπίζεο, ελψ φπσο παξνπζηάζηεθε ην 

πεξηνδηθφ ήηαλ θνξέαο δηάρπζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ησλ Διιήλσλ αζηψλ 

ηεο Πφιεο, ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη φρη αληηκαρφκελσλ ηάζεσλ, ε 

δπλαηφηεηα πνπ παξείρε ζηηο γπλαίθεο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο, 

εθθξαζηνχλ κε ην γξάςηκν κέζσ ησλ εξσηαπαληήζεσλ θαη ησλ ζηειψλ, είλαη άμηα 

ιφγνπ, θαζψο δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ 

γπλαηθψλ, πνπ ζπζηεκαηηθά πξνβάιινληαη. πσο έρεη ηνλίδεη θαη ε Βαξίθα γηα ηηο 

κνξθσκέλεο γπλαίθεο ην γξάςηκν απνηέιεζε έλα απφ ηα ιηγνζηά κέζα δηεξεχλεζεο 

κηαο απηφλνκεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη έλα απφ ηα πην πξνζηηά. Σν γξάςηκν 

είλαη κηα πξαθηηθή πνπ νδεγεί ζε ελδνζθφπεζε θαη ηαπηφρξνλα εκπεξηέρεη ηνλ 

θίλδπλν λα εμειεγρηεί ζε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα νδεγψληαο ζηνλ δεκφζην ρψξν 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο
412

. Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη αλ νη εθδφηξηεο 

ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα φπσο ε Μειαλδηλνχ είραλ ζπλείδεζε ηεο αληίθαζεο ηνπ 

εγρεηξήκαηφο ηνπο. Δρζξηθή ζηάζε πξνο ηα αηηήκαηα πνπ βγάδνπλ ηηο γπλαίθεο απφ 

ηελ νηθηαθή εζηία, αιιά ζπκκεηνρή ζε έλα γπλαηθείν έληππν, πνπ παξ‟ φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ιφγσ ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γπλαηθείνπ, απνηειεί άξζξσζε 

δεκφζηνπ ιφγνπ. Δίηε εζειεκέλα είηε αζέιεηα, ζε απηφ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ε 

ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ πεξηνδηθνχ σο πξνο ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο γπλαηθείαο 

αδειθφηεηαο.  
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Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ- Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 

Φηιάξεηνο  Κνπξίηεο  
 http://pc63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib

1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=se

arch&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81

%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%C

E%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUT

HOR . Αλάθηεζε 2.2.2016.   

Αζαλάζηνο Πάιιεο  

 http://pc3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/HASH018f6864999ead3637bdf
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80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7+%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%

81%CE%B1%CF%86%CE%AE .  Αλάθηεζε ζηηο 21.2.2016. 

 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία  

Αδακάληηνο Νηθνιαΐδεο 
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%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html . 

Αλάθηεζε 2.2.2016 

 

αλ ήκεξα 

Πξαμηηέιεο  Μνπηδνπξίδεο  

http://www.sansimera.gr/biographies/617#ixzz4667Ef1v4 . Αλάθηεζε 2.2.2016. 
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Πίνακερ - Γπαθήμαηα 
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Πίλαθαο 1. Καηαλνκή χιεο ηνπ εληχπνπ (θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο). 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ Α΄ΈΣΟ Β' ΈΣΟ ΤΝΟΛΟ 

1.0 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

1.1 ΠΟΗΖΖ 1

6 

2

2 

38 

1.2 ΓΗΖΓΖΜΑ 1

6 

2

9 

45 

1.3 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 0 2 2 

1.4 ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΟΦΖ  3 0 3 

1.5 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 4 2 6 

ΤΝΟΛΟ 3

9 

5

5 

94 

2.0 ΕΠΙΣΗΜΗ  

2.1 ΗΑΣΡΗΚΖ 0 1 1 

2.2 ΤΓΔΗΑ 1

9 

2

2 

41 

2.3 ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ  3 8 11 

2.4 ΘΔΟΛΟΓΗΑ 4 2

0 

24 

ΤΝΟΛΟ 2

6 

5

1 

77 

3.0 ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

3.1 ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 1

0 

7 17 

3.2 ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 1 2 

3.3 ΚΡΗΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΤ 0 2 2 

3.4 ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ 1 1 2 

3.5 ΖΘΖ - ΔΘΗΜΑ 3 7 10 

3.6 ΒΗΟΓΡΑΦΗΔ ΑΝΣΡΧΝ 0 2 2 

3.7 ΣΔΥΝΔ - ΑΗΘΖΣΗΚΖ  0 1 1 

3.8 ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 1

3 

1

6 

29 

ΤΝΟΛΟ 2

8 

3

7 

65 

4.0 ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΜΑΣΑ 

4.1 ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2

6 

1

0 

36 

4.2 ΜΟΓΑ 0 2 2 

4.3 ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ ΡΟΛΟΗ    

4.3.1 ΡΟΛΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΗΓΗΧΣ.ΦΑΗΡΑ 8 7 15 

4.3.2 ΡΟΛΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟ.ΦΑΗΡΑ 0 3 3 

4.4 ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΖΘΗΚΖ 3 3 6 

4.5 ΒΗΟΓΡΑΦΗΔ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 1

5 

2

2 

37 

4.6 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 0 2 2 

ΤΝΟΛΟ 5

2 

4

9 

10

1 5.0 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

5.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΥΔΗΡΑΦΔΣΖΖ 3 0 3 

5.2 ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 0 3 3 

5.3 ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1 0 1 

5.4 ΛΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3 0 3 

5.5 ΑΓΧΓΖ-ΑΝΑΣΡΟΦΖ 1

2 

5 17 

5.6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΗΜΟ 0 2 2 

5.7 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  1 1 2 

ΤΝΟΛΟ 2

0 

1

1 

31 

6.0 ΠΟΣΙΛΙΚΗ     
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61 ΣΟΠΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 0 1 1 

ΤΝΟΛΟ 0 1 1 

7.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΣΑ - ΕΙΔΗΕΙ 

7.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 8 3 11 

7.2 ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 3

2 

3

3 

65 

7.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ (ΑΡΡΑΒΧΝΔ,ΘΑΝΑΣΟΗ) 5 1

6 

21 

ΤΝΟΛΟ 4

5 

5

2 

97 

8.0 ΔΙΑΚΕΔΑΗ 

8.1 ΥΗΟΤΜΟΤΡΗΣΗΚΔ ΗΣΟΡΗΔ 5 4 9 

8.2 ΓΝΧΜΗΚΑ - ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΑ 2

1 

1

0 

31 

8.3 ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 3 1 4 

ΤΝΟΛΟ 2

9 

1

5 

44 

9.0 ΕΠΑΦΕ 

9.1 ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 3

7 

4

0 

78 

ΤΝΟΛΟ 3

7 

4

0 

78 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΓΟΘΗΚΑΝ      588  

588 
 

 

 
Γξάθεκα 1. Καηαλνκή χιεο ζην ζχλνιν ησλ 588 θαηαγξαθψλ. 

 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 94

ΕΠΙΣΗΜΗ 
77

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 65
ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ 

ΘΕΜΑΣΑ 101
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 31

ΠΟΣΙΛΙΚΗ 
1

ΕΙΔΗΕΙ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

97

ΔΙΑΚΕΔΑΗ 44 ΕΠΑΦΕ 78
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Πίλαθαο 2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή χιεο (κφλν θαηεγνξίεο). 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΟΣΟ % 

1.0 ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 94 15,99% 

2.0 ΔΠΗΣΖΜΖ  77 13,10% 

3.0 ΠΟΛΗΣΗΜΟ 65 11,05% 

4.0 ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 101 17,18% 

5.0 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 31 5,27% 

6.0 ΠΟΛΗΣΗΚΖ 1 0,17% 

7.0 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ - ΔΗΓΖΔΗ 97 16,50% 

8.0 ΓΗΑΚΔΓΑΖ 44 7,48% 

9.0 ΔΠΑΦΔ 78 13,27% 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 588 100,00% 

 

Γξάθεκα 2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο χιεο ηνπ εληχπνπ. 

 

 

 
Πίλαθαο 3. Σα άξζξα ηεο εθδφηξηαο αλά θαηεγνξία πεξηερνκέλσλ.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΡΙΘΜΟ ΑΡΘΡΧΝ ΠΟΟΣΟ % 

2.0 ΔΠΙΣΗΜΗ  

2.2 πγεία 4 5,6 

2.3 θπζηθέο επηζηήκεο 9 12,7 

2.4 ζενινγία 15 21,1 

ύνολο 28 39,4 

3.0 ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
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3.1 ηζηνξία 11 15,5 

3.3 θξηηηθή βηβιίνπ 2 2,8 

3.5 ήζε - έζηκα 2 2,8 

3.8 θνηλσληθά 5 7,0 

ύνολο 20 28,2 

4.0  ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΘΔΜΑΣΑ 

4.1 νηθηαθή νηθνλνκία 3 4,2 

4.3.1 ξφινο γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα 3 4,2 

4.3.2 ξφινο γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα 1 1,4 

4.4 γπλαηθεία εζηθή 1 1,4 

4.5 βηνγξαθίεο γπλαηθψλ 1 1,4 

ύνολο 9 12,7 

5.0 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

5.3 δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 3 4,2 

5.5 αγσγή αλαηξνθή 2 2,8 

5.6 εθπαίδεπζε θαη εζληθηζκφο 1 1,4 

5.7 δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 1 1,4 

ύνολο: 7 9,9 

7.0 ΔΙΓΗΔΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

7.1 πιεξνθνξηαθά 3 4,2 

8.0 ΓΙΑΚΑΓΔΑΗ 

8.2 γλσκηθά ζπκβνπιεπηηθά 4 5,6 

Σελικό ζύνολο: 71 100 

 

Γξάθεκα 3. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ ηεο 

εθδφηξηαο

ΕΠΙΣΗΜΗ 
39,40%

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
28,20%

4.0  
ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ 
ΘΕΜΑΣΑ 
12,70%

5.0 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
9,90%

7.0 ΕΙΔΗΕΙ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  

4,20%
8.0 ΔΙΑΚΑΔΕΑΗ  

5,60%
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Πίλαθαο 4. χλνιν γπλαηθείσλ ζπλεξγαζηψλ.
414

 

Γπλαίθεο 

Φεπδψλπκν Αξρηθψλπκα Ολνκαηεπψλπκν χλνιν 

18 27 23 68 

Απφ απηέο αξζξνγξάθεζαλ 

1 θνξά Πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά  

41 27  68 

 

 

Πίλαθαο 5. Αιθαβεηηθφο θαηάινγνο γπλαηθείσλ ζπλεξγαζηψλ.
415

 

Γςναίκερ ζςγγπαθείρ, ποιήηπιερ, απθπογπάθοι 

Γημοζίεςζαν/Γημοζιεύηηκε έπγο ηοςρ 
1 θοπά Πεπιζζόηεπερ 

από μια θοπά 

1. Α. Κσλζηαληηλίδνπ +  

2. Α.Κ. +  

3. Α.Ρ. +  

4. Αγιαΐα Πξεβεδηψηνπ (αλαδεκ.) +  

5. Αηθ. +  

6. Αηθαηεξίλε Βαξνπμάθε  + 6 

7. Αηκειία Κηελά Λενληηάο(αλαδεκ.) +  

8. Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ(αλαδεκ.) +  

9. Αιθπψλ  + 3 

10. ΑληΓ +  

11. Αξ.Παπαδνπνχινπ +  

12. Αξθάι +  

13. Βoheme ηεο δσήο  +3 

14. ΒΗ  + 2 

15. Γ. +  

16. Γ.Πξ.Κ. +  

17. Γέζπνηλα Υεδήξνγινπ  + 2 

18. Γφκλα Ησζεθίδνπ +  

19. Δαπ  + 4 

20. Διέλε Κ. +  

21. Διέλε Ολνπθξίνπ  + 3 

22. Διέλε βνξψλνπ  + 6 

23. Δνξ +  

24. Δξξηέηηα Κσλζηαληηλίδνπ  + 6 

25. Δχα  + 8 

26. Δπξνζχλε .Ηνξδαλίδνπ  + 2 

27. Εσή Μειαλδηλνχ  + 6 

                                                           

414 ην ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν γπλαηθψλ πεξηιακβάλνληαη θαη έμη γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ άξζξα ή 

έξγα αλαδεκνζηεχηεθαλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είηε δειψλεηαη απφ ηελ εθδφηξηα φηη πξφθεηηαη 

γηα αλαδεκνζίεπζε είηε νη δεκηνπξγνί ηνπο είραλ απνβηψζεη. 

415 Αιθαβεηηθφο πίλαθαο γπλαηθψλ: ζπγγξαθείο, πνηήηξηεο αξζξνγξάθνη (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φζεο απαληνχζαλ ζηε ζηήιε ησλ εξσηαπαληήζεσλ). 
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28. Η.Γ.Δπζηάζ. +  

29. Η.Δ.  + 2 

30. Κ  + 2 

31. Κάξκελ χιβα +  

32. Καζζάλδξα  Εήλσλνο (ην ζεσξψ ςεπδψλπκν) +  

33. Κπξία Ο.  + 9 

34. Λ  + 3 

35. Λέσλ Σξεδεληθ  +  

36. Μ +  

37. Μαξ  + 2 

38. Μαξηάλζε Ολνπθξίνπ  + 5 

39. Με κε ιεζκνλεί  +  

40. Μηα ηαηξφο  + 4 

41. Μία κήηεξ +  

42. Μηα παηδαγσγφο +  

43. ΜΜ +  

44. ΜΜζδο +  

45. ΜΠΜ +  

46. Ναπζηθά  + 2 

47. Νβ  + 2 

48. ιγα Νηηζαΐδνπ  + 3 

49. Οιπ +  

50. Ο +  

51. Π. Μειαλδηλνχ (Πνιπμέλε Μειαλδηλνχ, αλαδεκ)  + 5 

52. Π…Λ… +  

53. Παλαγησηνχια Ληνχξδε +  

54. Παξηζηλή +  

55. ΠΓΛ +  

56. Ρέα +  

57. .Γ.  +  

58. απθψ Καικνχθνπ  + 3 

59. απθψ Λενληηάο (αλαδεκ.)  + 2 

60. ηπιηαλή Καξάιε +  

61. σηεξία Αιηκπέξηε (αλαδεκ)  + 35 

62. ππφ Αλδ.η. +  

63. Φ  + 3 

64. Φσηεηλή Οηθνλνκίδε +  

65. Υειηδψλ +  

66. Υηιθηο (δε μέξσ πνπ κπαίλεη ν ηφλνο) +  

67. Υηνλία +  

68. Υξ.ρ. +  

χλνιν: 41 27 
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Πίλαθαο 6. Άλδξεο ζπλεξγάηεο ηνπ εληχπνπ.
416

 

Ονομαηεπώνςμο ςνεπγαζία Πιθανή 

ζςνεπγαζία 

Αναδημοζιεύζειρ 

1. Αιεμαλδξίδεο Ζιίαο +   

2. Βαζηιεηάδεο Αληψληνο +   

3. Νηθφιανο Βαζηιεηάδεο +   

4. Βιάρνο Άγγεινο  +  

5. Βνληδαιίδεο Γεψξγηνο (πνίεκα) +   

6. Βνχιγαξηο Ν.Β. +   

7. Γθηφθαο Ν +   

8. Γξνζίλεο Γεψξγηνο   +  

9. Ησαλλίδεο Π. Γ. +   

10. Σηκνιέσλ Καξδάξαο   + 

11. Κσλζηαληίλνο Καιιίληθνο +   

12. Κνπξίηεο Φηιάξεηνο  +   

13. Μνπηδνπξίδεο Γ. Πξαμ.(πνίεκα)  +  

14. Νηθνιαΐδεο Αδακάληηνο  +  

15. Πεηξίδεο Μ. Πέηξνο (πνίεκα)  +  

16. Θξαζχβνπινο ηαχξνπ  +  

17. σθξνληάδεο Ν +   

18. Πνιέκεο Ησάλλεο (πνήκαηα)  +  

19. Δηο πγηεηλνιφγνο +   

20. Δξξίθνο Λε Πάξβηα +   

21. Ο ππεξβνιηθφο +   

22. Δηο δεισηήο ησλ παηξίσλ +   

23. Βεξλαξδάθεο Γεκήηξεο  +  

24. Βιαβηαλφο ηκσλίδεο   + 

25.  Βνχιγαξεο Δπγέληνο   + 

26. Εακπέιηνο ππξίδσλ   + 

27. Ενπθξέο Γεψξγηνο   + 

28. Εσηφπνπινο Θξαζ.   + 

29. Μνζράθηο Ηγλάηηνο   + 

30. Οπκβέξηνο Κάξνινο   + 

31. Ραγθαβήο Αιέμαλδξνο    + 

32. Παιακάο Κσζηήο   + 

33. Πάιιεο Αζαλάζηνο   + 

34. απνπληδάθεο Δπζηξάηηνο   + 

35. νχηζνο Παλαγηψηεο   + 

36. Φσηηάδεο Π..   + 

37.  Βηθέιαο Γεκήηξηνο   + 

38. Υξηζηφπνπινο Α.   + 

39. Ναλνχιεο Γεκ.    

ύνολο 14 8 16 

 

 

 

                                                           

416 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αληξηθά νλφκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ. Καηαηάζζνληαη 

αλάινγα κε ηνλ αλ ε ζπλεξγαζία ήηαλ βέβαηε, πηζαλή ή αλ πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιία ηεο 

εθδφηξηαο λα αλαδεκνζηεχζεη ηκήκα ηνπ έξγνπ αλήθε πνπ άλεθε ζε άληξα. 
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Πίλαθαο 7. Δηθφλεο ζην έληππν αλά έηνο. 

Α ΈΣΟ 

1. «Αλά ηνπο αγξνχο» Α/1 (1909) ζ. 3 

2. «Σα πξψηα βήκαηα» Α/1 (1909) ζ.10 

3. «Ο ζνπιηάλνο Μερκέη Δ‟»   Α/2 (1909) ζ. 15 

4. «Δπαξρηαθή εθπαίδεπζηο-Σν γπκλάζην ηεο Μπηηιήλεο» Α/2 (1909) ζ. 18 

5. [Μεηέξα θαη θφξε] Α/2 (1909) ζ. 20 

6. «Ζ πξνθπκαία ηνπ Υατδάξ παζά» Α/2 (1909) ζ. 23 

7. [Μηθξά παηδηά δηαβάδνπλ] Α/3 (1909) ζ.29 

8. [Κνξίηζη θαη ζθχινο] Α/3 (1909) ζ.31 

9. [Κνξίηζη] Α/4 (1909) ζ.36 

10. «Παξζελαγσγείνλ Διι. Οξζνδφμνπ θνηλφηεηνο 

Γαξδαλειιίσλ» 

Α/6(1909) ζ.55 

11. «Γεζπνηλίο Δξξηέηηα Π. Κσλζηαληηλίδνπ, ε λέα 

δηεπζχληξηα ηνπ Ησαθεηκείνπ Παξζελαγσγείνπ»  

Α/8+9 (1910)ζ.72 

12. «Ζ Λέζβηα πνηήηξηα απθψ» Α/8+9 (1910) ζ.75  

13. «Ο άλζξσπνο ηεο εκέξαο Θσκάο Βαιάιαο, νξγαλσηήο 

ηεο εηο Ηεξνζφιπκα εθδξνκήο» 

Α/11 (1909) ζ.94 

14. «Σν κέγα μελνδνρείνλ “Νew hotel”, εηο ην νπνίνλ ζα 

δηακείλνπλ νη εθδξνκείο ηεο Α΄ ζέζεσο» 

Α/12 (1910) ζ.98 

15. «Ζ Ηεξνπζαιήκ» Α/12 (1910) ζ.101 

16. «Ο Ηνξδάλεο» Α/12 (1910) ζ.101 

17. «Άλζε ηνπ αγξνχ» Α/17 (1910) ζ.139 

18. «Διέλε Γ. Εαξίθε» [Δπεξγέηξηα κε θηιαλζξσπηθή 

δξάζε] 

Α/18 (1910) ζ.152 

Β’ ΈΣΟ 

1.  [Μεηέξα θαη θφξε, αλαδεκνζίεπζε απφ ην Α΄ έηνο 

θπθινθνξίαο] 

Β/1 (1910) ζ.4 

2.  [Κνξίηζη, αλαδεκνζίεπζε απφ ην Α΄ έηνο θπθινθνξίαο] Β/1 (1910) ζ.9 

3.  «Αξρηγελίο ζηεθαλνχζα δηα θιάδσλ δάθλεο ηελ ελ ησ 

πξναχιησ ησλ Αξρηγελείσλ πξνηνκή ηνπ αξάληε 

Αξρηγέλνπο θαηά ηελ ηειεηψλ ησλ εμεηάζεσλ» [Σα 

Αξρηγέλεηα Δθπαηδεπηήξηα ππήξμαλ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

ζηνπο Δπηβάηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο] 

Β/1 (1910) ζ.11 

4.  «Σν Θεζείνλ» Β/2 (1910) ζ.18 

5.  «Δπηέξπε αληνξηλαίνπ,[  -1928] δηεπζχληξηα ηεο 

ειιελνγαιιηθήο ζρνιήο Θειέσλ ν «Διηθψλ» » 

Β/2 (1910) ζ.31 

6.  «Ο πξψηνο Βαζηιεχο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ Νηθφιανο Α΄» Β/3 (1910) ζ.38 

7.  «Ζ ελ ηε επαξρία Μεηξψλ Φσηάθεηνο Αζηηθή ρνιή» [Ζ 

θσκφπνιε Μέηξεο ή Σζαηάιηδα βξίζθεηαη δπηηθά ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο] 

Β/4 (1910) ζ.51 

8.  «Γπν βαζηιηζζαη ηεο Πνξηνγαιίαο ελ εμνξία: Μαξία Πία 

Μαξία Ακαιία» [Αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ εθεκεξίδα 

Β/5 (1910) ζ.71 
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ηακπνύι] 

9.  «Ο έθπησηνο βαζηιεχο ηεο Πνξηνγαιίαο Μαλνπήι ν Β'» 

[Αλαδεκνζίεπζε απφ ην εβδνκαδηαίν έληππν Απ’όια] 

Β/5 (1910) ζ.72 

10.  «Σν θζηλφπσξνλ» [Αλαδεκνζίεπζε απφ ην εβδνκαδηαίν 

έληππν Απ’όια]  

Β/6 (1910) ζ.84 

11.  «Πνξηνγάινη επαλαζηάηαη πνδνπαηνχληεο ηελ βαζηιηθήλ 

ζεκαίαλ ηνπ ηέκκαηνο ελ ηε πιαηεία ηνπ Δκπνξίνπ» 

[Αλαδεκνζίεπζε απφ ην εβδνκαδηαίν έληππν Απ’όια] 

Β/6 (1910) ζ.88 

12.  [Γεκήηξηνο Βεξλαξδάθεο] Β/6 (1910) ζ.89 

13.  «Σξαπεδνχο» [Αλαδεκνζίεπζε απφ ην εβδνκαδηαίν 

έληππν Απ’όια] 

Β/7 (1910) ζ.98 

14.  «Σν ηέκελνο ηεο Αγίαο νθίαο» [Αλαδεκνζίεπζε απφ ην 

εβδνκαδηαίν έληππν Απ’όια] 

Β/7 (1910) ζ.102 

15.  [Ο Δι.Βεληδέινο θαη πέληε ππνπξγνί: Δκκ. Ρεπνχιεο, 

Δκκ. Μπελάθεο, Ν. Γεκεηξαθφπνπινο, Η. Γξχπαξεο, Απ. 

Αιεμαλδξήο] 

Β/7 (1910) ζ.104. 

16.  «Μαξία Μπαξειάθνπ. Γηεζχληξηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 

θηιφπησρνπ αδειθφηεηνο ησλ ελ Θεζζαινλίθε 

Διιελίδσλ Κπξηψλ» 

Β/8 (1910) ζ.115 

17.  [Σνιζηφε] Β/8 (1910) ζ.118 

18.  «Άπνςηο Θεζζαινλίθεο» Β/9 (1910) ζ.139 

19.  «Άπνςηο Καβάιιαο» Β/9 (1910) ζ.140 

20.  «Άπνςηο ηεο γέθπξαο ηνπ Γαιαηάο (Καξάθηντ)» Β/9 (1910) ζ.140 

21.  «Ο λαφο ηεο Αλαζηάζεσο ελ Ηεξνπζαιήκ» Β/9 (1910) ζ.143 

22.  «Θεφδσξνο Μαπξνγνξδάηνο. Ο θαη‟ απηάο απνζαλψλ 

Δπεξγέηεο ηνπ Γέλνπο» 

Β/10 (1910) ζ.155 

23.  «Πξφ ηνπ κέιινληνο» Β/11 (1911) ζ.162 

24.  «Ο Α..  Ο κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Ησαθείκ» Β/12 (1911) ζ.179 

25.  «Σχπνο ρεηκεξηλήο ελδπκαζίαο» [Μφδα] Β/12 (1911) ζ.181 

26.  «Ο Θεφο ηεο εηξήλεο πξν ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ» Β/13 (1911) ζ.196 

27.  [Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο] Β/14 (1911) ζ.213 

28.  «Μφδα. Σα λέα αληξαβέ κπξηδέ, ηα λέα δνππ θηνπιφη» Β/14 (1911) ζ.216 

29.  «Μαρκνχη-εθθέη παζάο, ππνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ» Β/15 (1911) ζ.229   

30.  «Αρκέη- Ρίδά βέεο, πξφεδξνο ηεο Βνπιήο» Β/15 (1911) ζ.229   

31.  «Άπνςηο Ηθνλίνπ» Β/15 (1911) ζ.232 

32.  «Πεξηβνιή Θαζίσλ γπλαηθψλ» Β/15 (1911) ζ.233 

33.  «Ζ ελ Θεζζαινλίθε έπαπιηο Αιαηίλε» Β/15 (1911) ζ.235 

34.  «Αη ηξεηο Μνίξαη: ε Κισζψ, ε Λάρεζηο θαη ε Άηξνπνο» Β/16 (1911) ζ.248 

35.  [ππξίδσλ . Καξαγηαλλίδεο] Β/16 (1911) ζ.249 

36.  «Μφδα» Β/17 (1911) ζ.264 

37.  [Υξηζηφο Αλέζηε]»  Β/17 (1911) ζ.265 

38.  «Ζ κφδα» Β/18 (1911) ζ.280 
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39.  «Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο» [Δζληθφο επξγέηεο] Β/19 (1911) ζ.296 

40.  [Μφδα] Β/19 (1911) ζ.301 

41.  «Ο Α.. Μεηξνπνιίηεο κχξλεο Υξπζφζηνκνο» Β/20 (1911) ζ.312 

42.  [Μφδα] Β/20 (1911) ζ.313 

43.  «Σχπνο ηπλεζίαο παξζέλνπ» Β/20 (1911) ζ.317 

44.  [απθψ Λενληηάο, ε ηνπ Γέλνπο δηδάζθαινο] Β/21 (1911) ζ.324 

45.  «Διέλε Μηξνκπφιζθπ, δηδάθησξ ηεο λνκηθήο 

αγνξεχνπζα πξν ηνπ θαθνπξγνδηθείνπ ησλ Παξηζίσλ» 

Β/21 (1911) ζ.325 

46.  «Ο ζπξκφο»   Β/21 (1911) ζ.329 

47.  «Αη σξαηφηεξαη γπλαίθεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Υηιήο» Β/22 (1911) ζ.340 

48.  «Σν ξεθφξ ηνπ θαπέινπ» Β/22 (1911) ζ.345 

49.  «Ζ κφδα» Β/23 (1911) ζ.358 

50.  «Γαιιίδεο ηνπ εξπζξνχ ζηαπξνχ» [Γαιιίδεο ζε 

εζειφληηθή δξάζε γηα ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, ππέξ 

ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζπκάησλ ηεο αεξνπνξίαο] 

Β/23 (1911) ζ.360 

51.  «Σα ζέξεηξα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Ζ Πξίγθεπνο» Β/23 (1911) ζ.362 

52.  «Ζ κφδα. Θεξηλή ελδπκαζία εθ κνπζειίλεο»  Β/24 (1911) ζ.375 

 

 

Πίλαθαο 8. Δπηθνηλσλία εληχπνπ – αλαγλσζηξηψλ.
417

   

Δξψηεκα-Πξνβιεκαηηζκφο ζπληάθηεο ηεο 

εξψηεζεο 

Παξαπνκπή 

«Λνηπφλ ε Μαξία πξέπεη λα ζπγρσξεζή 

εηο απηήλ ηελ πεξίζηαζηλ, σο φισο, αζψα, 

ή λα ηηκσξεζή αλειεψο δηά ην ζθάικα 

ηεο;» 

Κπξία Ο. (εληφο ηνπ 

άξζξνπ «Κνηλσληθή 

θίλεζεο» 

Β/1 (1910) ζ.9 

«Καηά πφζνλ πξέπεη λα αθνινπζψκελ 

ηελ κφδαλ;» 

[Υ.Μειαλδηλνχ] Β/3 (1910) ζ.45 

«Ση αγαπά λα κεγαιψλε ζπλήζσο  ν 

άλζξσπνο , ηη δε λα κηθξαίλεη;» 

Κπξία Ο. Β/6 (1910) ζ.92 

«Πνηα κάηηα είλαη ηα σξαηφηαηα, πνηα δε 

ρείξεο;» 

Κπξία Ο. Β/8 (1910) ζ.128 

«Πξνηηκάηε κάηηα σξαία ή ζηφκα;» Κπξία Ο. Β/11 (1911) ζ.169 

«Πξνηηκάηε λα αγαπάηε ή λ‟ αγαπάζζε;» «Γεζπνηλίο δ‟ 

επηζηνιήο ηεο» 

Β/14 (1911) ζ.224 

«Tί επηζπκείηε  λ‟ απνθηήζεηε, εάλ είζζε 

χπαλδξνο θπξία, ηη εάλ είζζε δεζπνηλίο, ηη 

εάλ είζζε δηδαζθάιηζζα θαη ηειεπηαίνλ ηη 

εάλ είζζε καζήηξηα;» 

Κπξία Ο. Β/16 (1911) ζ.254 

«Α΄ Πξφβιεκα  

Πινχζηνο ηηο, ζπλαληήζαο θαζ‟ νδφλ 

[Υ.Μειαλδηλνχ] Β/19 (1911) ζ.302 

                                                           

417 Πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ απεχζπλε ε ην πεξηνδηθφ πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο. 
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πνιινχο πησρνχο, εζέιεζε λα ηνπο 

ειεήζε θαη αλνίμαο ην ρξεκαηνθπιάθηνλ 

ηνπ παξεηήξεζελ φηη, εάλ ηνηο έδηδελ αλα 

10γξ, ηα ρξήκαηα  ηνπ ππειείπνλην θαηά 

2 γξ, εάλ δε αλά 9, ησ επεξίζζεπνλ 6 γξ. 

Εεηείηαη πφζα ρξήκαηα είρελ ελ ησ 

ραξηνθπιάθησ ηνπ ν πινχζηνο θαη πφζνη 

ήζαλ νη πησρνί.  

Ε Δξψηεζηο   

Πξνηηκάηε γπλαίθα σξαίαλ, αγαζήλ θαη 

επθπή, πινπζίαλ θαη νπδέλ ησλ αλσηέξσ 

έρνπζαλ; 

Ζ‟ Δξψηεζηο δηά καζεηξίαο 

Σίλεο νη ιφγνη δη‟νπο καζεηξία ηηο, ελψ 

παξαθάζεηαη θαη απηή, σο αη άιιαη εηο 

πάληα  ηα καζήκαηα θαη αθξνάηαη ηελ 

απηήλ κε ηαο άιιαο δηδαζθαιίαλ, δελ 

πξννδεχεη, ηίλα δε ηά κέζα, ηα νπνία ζα 

ζπληειέζσζη πξνο ζεξαπείαλ;» 

«Β‟ Πξφβιεκα  

Πνίνο αξηζκφο δηπιαζηαδφκελνο θαη 

απμαλφκελνο θαηά ην ήκηζπ θαη ην ελ 

ηέηαξηνλ θαη πξνζηηζεκέλεο εηο ην 

άζξνηζκα ηνχην κηαο κνλάδνο δίδεη ηνλ 

αξηζκφλ 100;» 

[Υ.Μειαλδηλνχ] Β/21 (1911) ζ.330 

«Ζ‟ Δξψηεζηο  

Λέγνπζηλ φηη πηθξφηεξνλ πξάγκα ηνπ 

ζαλάηνπ δελ ππάξρεη. Αιι‟ εγψ λνκίδσ, 

φηη  ππάξρνπζηλ ελίνηε πεξηζηάζεηο ηηλέο 

ηεο δσήο, αίηηλεο είλε πηθξφηεξαη θαη 

απηνχ. Δίπαηε ηίλεο απηαί;» 

[Υ.Μειαλδηλνχ] Β/21 (1911) ζ.330 

«Ζ‟ Δξψηεζηο δηά ηαο καζεηξίαο 

Δίπαηε: πξνηηκάηε, ηαο γξαπηάο ή ηεο 

πξνθνξηθάο εμεηάζεηο θαη ηνπο ιφγνπο 

ηεο πξνηηκήζεσο απηψλ ή εθείλσλ» 

[Υ.Μειαλδηλνχ] Β/21 (1911) ζ.330 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

[142] 

 

Πίλαθαο 9. Πεξηνρέο θπθινθνξίαο εθηφο νζσκαληθνχ ρψξνπ 
Πεξηνρέο

418
  Σεχρνο 

Αίγππηνο 

Έηνο Α Σεχρ. 7(1909) ζ.64, 

Έηνο Α Σεχρ. 16(1910) ζ.137 

Κάηξνλ Έηνο Β Σεχρ. 5(1910) ζ.80 

Alexandrowsk [Ρσζία] Έηνο Α Σεχρ. 20(1910) ζ.171 

Σsatoura [Ρσζία] 

Maykop [Ρσζία] 

Odessa [Οδεζζφο, Οπθξαλία] Έηνο Β Σεχρ. 9(1910), ζ, 144. 

Rostoff [ηα αλαηνιηθά παξάιηα ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, Γεσξγία] 

Έηνο Β Σεχρ. 9(1910) ζ.144, Έηνο Β Σεχρ. 

12(1911) ζει192, Έηνο Β Σεχρ. 13(1911) ζ.208 

Γαιάδηνλ  [Γ[θ]αιάηζη, θνληά ζηα 

δπηηθά παξάιηα ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, Ρνπκαλία] Έηνο Α Σεχρ. 21(1910) ζ.178 

Βάξλα [Βνπιγαξία]  

Έηνο Β Σεχρ. 9(1910) ζ.144 

Έηνο Β Σεχρ. 12(1911) ζει192 

Μαζζαιία [Γαιιία] Α/2 (1909), ζ. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
418 πσο αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο 
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 Πληποθοπίερ για ηιρ γςναικείερ και ανδπικέρ ζςνεπγαζίερ 

και αναδημοζιεύζειρ ζηο πεπιοδικό  
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Βιογπαθικά ζηοισεία ζςνεπγαηπιών και πληποθοπίερ για ηα δημοζιεύμαηά ηοςρ 

ζηο πεπιοδικό. 

[Καηά αιθαβεηηθή ζεηξά] 
 

1. Αιηκπέξηε σηεξία (1847-1929). Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα. 

Απνθνίηεζε απφ ην Αξζάθεην ην 1867. Σν 1869 μεθηλά λα εξγάδεηαη σο δαζθάια ζην 

παξζελαγσγείν ηεο Φξάλζηο Υηιι. Απνρψξεζε ην 1872 ηελ ίδηα ρξνληά κε ηελ 

Καιιηφπε Κεραγηά κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη θηιηθά. Απφ ηελ Αιιεινγξαθία ηεο κε 

ηνλ αδεξθφ ηεο γλσξίδνπκε φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 1873 βξηζθφηαλ ζην Ληβφξλν ηεο 

Ηηαιίαο, εξγαδφκελε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ βνηαλνιφγνπ Υαιληξάηρ πηζαλφηαηα σο 

γθνπβεξλάληα. Υάξηλ απηήο ηεο εξγαζίαο, εθηφο απφ ηελ Ηηαιία, ηαμίδεςε θαη ζηε 

Γαιιία, φπνπ ηειεηνπνίεζε ηηο ζπνπδέο ηεο. Σν δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζην Παξίζη 

δέρεηαη πξφζθιεζε απφ ηελ Κεραγηά λα εξγαζηεί καδί ηεο ζην Εάππεην 

παξζελαγσγείν θαη ην 1875 εγθαζίζηαηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα ππνδηεπζχληξηαο.
419

 Δθεί ζα γλσξίζεη θαη ην 1882 ζα 

παληξεπηεί ηνλ Ησάλλε Αιηκπέξηε. Μεηά απφ κεηαθηλήζεηο ζηε Ρνπκαλία, ηειηθά 

εγθαζίζηαηαη ζηελ Αζήλα ην 1893. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζηηο εθεκεξίδεο Παηξίο θαη 

ύιινγνη ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Παξξέλ. 

Πξσηνζηάηεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιφγνπ Δξγάλε Αζελά. ηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Κπξηώλ ηεο Μειαλδηλνχ δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ην έξγν ηεο Ακαιία, ε Βαζίιηζζα 

ηεο Διιάδνο Α΄, κεηαθξαζκέλν απφ ηα ηηαιηθά. ηελ εξγνγξαθία ηεο ζπγθαηαιέγεηαη 

Ζ αλαγέλλεζηο ηεο Διιάδνο θαη ε δξάζηο ηεο Διιελίδνο, Πεξί Αλαζεκαηηθήο ηήιεο. 

Δπίζεο εξγάζηεθε ζπζηεκαηηθά γηα ηε ζχληαμε ηνπ Λεπθψκαηνο ησλ εξσίδσλ ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Πέζαλε ην 1929.
420

 

 

2. Βαξνπμάθε Αηθαηεξίλε (1875-1934)
421

. Καηαγφηαλ απφ ηε άκν. Φνίηεζε ζην 

Παξζελαγσγείν ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο ζηελ Αζήλα. Σν 1895 δηνξίζηεθε 

νηθνλφκνο ζηα ζρνιεία ηεο Δηαηξείαο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, πήξε ην δίπισκα ηεο 

δαζθάιαο θαη έγηλε ππνδηεπζχληξηα θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπζχληξηα ηνπ Αξζαθείνπ. Σν 

1914 αλέιαβε επίζεο ηε δηεχζπλζε ηνπ Αζηηθνχ ρνιείνπ πνπ ίδξπζε ε Δηαηξεία. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ ρνιείσλ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο ηνπ 1911 

έπξεπε λα δηδάζθεη ηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη λα επνπηεχεη ηελ άζθεζε ησλ 

καζεηξηψλ ζηηο νηθνθπξηθέο εξγαζίεο. Πάλησο δίδαζθε νηθηαθή νηθνλνκία θαη 

νηθηαθή παηδαγσγηθή ήδε απφ ην 1901-1902. Δθηφο απφ ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία, έξγα 

ηεο είλαη ε Καιαηζζεηηθή Αγσγή (1915), Αη εζληθαί παξαδόζεηο(1916) ην 

απηνβηνγξαθηθφ Μαζεηηθαί Αλακλήζεηο (1932).
422

 

 

                                                           

419 Έ. Κάλλεξ, Έκθπιεο θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο από ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Σνπξθία, φ.π., ζ. 82-90. 

420 ην ίδην, ζ. 23-24. 

421 Ζ ρξνλνινγία γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπιινγή «Οη Λεηηνπξγνί ηεο Αλψηαηεο 

Μέζεο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (19
νο

 αη.)» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ. Αλάθηεζε 

ζηηο 22/8/2016,  http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/130553 . 

422 Α. Μπαθαιάθε & Δ. Διεγκίηνπ, ό.π., ζ. 235. 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/130553
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3. Ηνξδαλίδνπ Δθξνζχλε .. Δληνπίζηεθε ην δηήγεκα «Ο πξψηνο ρνξφο ηεο 

Πεηξίλαο». 

 

4. Καικνχθνπ απθψ. Δπίζεο δαζθάια ζην επάγγεικα. Γηεπζχληξηα επί ζεηξά εηψλ 

ζην Παξζελαγσγείν Ηθνλίνπ. Καηαγφηαλ απφ ηελ Αζήλα.
423

 

 

5. Καξάιε ηπιηαλή (1850- ). Γελλήζεθε ζηελ Σήλν. Δξγάζηεθε ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη έθηαζε ζην βαζκφ Γεκνδηδάζθαινπ Β΄.
424

  Γεκνζηεχηεθε έλα άξζξν 

ηεο κε ηίηιν «Ζ γπλή».  

 

6. Κσλζηαληηλίδνπ Δξξηέηηα (1861-  ). Τπήξμε δηεπζχληξηα ηνπ Ησαθεηκείνπ 

Παξζελαγσγείνπ  απφ ην 1909-1923
425

. Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ καζαίλνπκε 

φηη ήηαλ θίιεο κε ηελ εθδφηξηα θαη αξζξνγξαθνχζε απφ ην Φαλάξη. Σν 1910 

δηαηεινχζε δηεπζχληξηα ηνπ Ησαθείκεηνπ Παξζελαγσγείνπ.
426

 Ζ ίδηα ιέεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο «ηφλ βίνλ άπαληα εηο ηελ ηεξάλ απνζηνιήλ ηεο δηδαζθάινπ 

αθηεξψζαζα»
427

. Σα άξζξα ηεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξννξηζκφ ησλ 

παξζεγαγσγείσλ, ζηελ αξεηή θαη ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.  

 

7. Μειαλδηλνχ Εσή ηνπ Παληνιένληνο (1875-1969). Πξφθεηηαη γηα κηθξφηεξε 

αδεξθή ηεο Υαξίθιεηαο Μειαλδηλνχ. Ήηαλ απφθνηηνο ηεο «Παιιάδνο». χκθσλα κε 

ηα αξρεία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δίδαμε 26 ρξφληα έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, ζην δηάζηεκα 1896-1922. πγθεθξηκέλα δίδαμε ζην Καξπάλδεηνλ 

παξζελαγσγείν Αγρίαινπ ην 1896-1897, ζην παξζελαγσγείν Σξαπεδνχληαο 1897-

1899 θαη ζην παξζελαγσγείν ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ ζην Φαλάξη ην 1904-1915. 

Γηεηέιεζε δηεπζχληξηα ζην «Αξρηγέλεην» εθπαηδεπηήξην Δπηβαηψλ Θξάθεο ην 

δηάζηεκα 1915-1919 ελψ απφ ηα 1919-1922 εξγάζηεθε μαλά ζηελ Πφιε. Δίρε 

αζρνιεζεί θαη κε ηε κεηάθξαζε.
428

 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζίεπζε δχν 

πνηήκαηα, ηξία άξζξα κε ζέκα ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ, δεηήκαηα νηθηαθήο νηθνλνκίαο, 

ηε κνλαμηά, ηελ αγαζνεξγία θαη κηα είδεζε απφ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο επνρήο φπνπ 

εθθξάδεη ηε ραξά εθ κέξνπο ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηελ απνθπιάθηζε εζληθψλ 

αληηπξνζψπσλ. 

 

8. Μειαλδηλνχ Πνιπμέλε ηνπ Παληνιένληνο. Γίδαμε ζηε ηλψπε. πσο θαη νη 

αδεξθέο ηεο, είρε απνθνηηήζεη απφ ην παξζελαγσγείν ηεο Παιιάδνο.
429

 Δπίζεο ην 

1899 είρε αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ηκήκαηνο 

                                                           

423 Κνχια Ξεξαδάμε, ό.π., ζ. 171. 

424 Απφ ηε ζπιινγή «Οη Λεηηνπξγνί ηεο Αλψηαηεο Μέζεο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (19
νο

 αη.)» ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ. Αλάθηεζε ζηηο 22/8/2016, 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/131063 . 

425 Κνχια Ξεξαδάμε, Από ηα αξρεία ηνπ.., η.Α΄, φ.π., ζ. 58. 

426 Δξξηέηηα Κσλζηαληηλίδνπ, «Δθψλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/8+9 (1910) 72. 

427 Δξξηέηηα Κσλζηαληηλίδνπ, «Πεξί ηνπ πξννξηζκνχ ησλ παξζελαγσγείσλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ 

Α/14 (1910) 116-117. 

428 Κνχια Ξεξαδάμε, Απφ ηα αξρεία ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ, παξζελαγσγεία θαη δαζθάιεο ηνπ 

ππφδνπινπ Διιεληζκνχ, ηνκ. Α‟ Αζήλα, 1972, ζ. 70-156. 

429 ην ίδην, ζ. 165. 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/131063
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ηνπ παξζελαγσγείν ηεο Μπηηιήλεο.
430

 Μαδί κε ηελ αδειθή ηεο Υαξίθιεηα, είραλ 

ζπγγξάςεη ηέζζεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα θνξίηζηα. ην εκεξνιφγην ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξηώλ «Ζ Λέζβνο» είλαη δεκνζηεπκέλν έλα πνίεκά ηεο αθηεξσκέλν ζηε κλήκε 

ηεο αδεξθήο ηεο Μαξηάλζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ηεο Δθεκεξίδνο ησλ 

Κπξηώλ αλαδεκνζηεχνληαη ςπραγσγηθφ παηρλίδη γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθία θαη 

δηαθεκίδεηαη ζπιινγή πνηεκάησλ κε ηίηιν «Παηδηθή ηέξςηο», έξγα ηεο Πνιπμέλεο 

Μειαλδηλνχ. Γελ είλαη καο είλαη γλσζηή ε ρξνλνινγία ζαλάηνπ ηεο, ε νπνία κε 

βεβαηφηεηα είρε πξνεγεζεί ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζψο δίπια απφ ην φλνκά 

ηεο ππάξρεη πάληα ην ζχκβνιν ηνπ ζηαπξνχ. 

 

9. Νηηζαΐδνπ ιγα (1868-  ). Καηαγσγή απφ ηε ζπλνηθία Σαηαχια ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απφθνηηνο ηεο Παιιάδνο. Δξγάζηεθε σο δηεπζχληξηα ζην 

παξζελαγσγείν Ζξαθιείαο (Καππαδνθίαο) απφ ην 1891-1893 θαη Ακηζζνχ απφ ην 

1893 – 1897. Γίδαμε ζην «Δπγελίδεην» παξζελαγσγείν Πξνχζαο ζην δηάζηεκα 

κεηαμχ 1897-1901. Γηεηέιεζε δηεπζχληξηα ζην παξζελαγσγείν Κίνπ απφ 1904-1907, 

ζηε ζπλέρεηα ζην Παξζελαγσγείν ειπβξίαο ην δηάζηεκα 1907-1910.
431

 ην έληππν 

αξζξνγξάθεζε γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ρξηζηηαληθά ήζε, ηελ μελνκαλία, ηε 

θηιαλζξσπία θαη ηελ αμία ηεο εξγαζίαο. 

 

10. λνπθξίνπ Διέλε. Δίρε απνθνηηήζεη
432

 θαη εξγαζηεί σο δαζθάια ζην 

παξζελαγσγείν ηαπξνδξνκίνπ ζηε ρνιή Απφξσλ Κνξαζίσλ
433

. Καηαγφηαλ απφ 

ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα
434

. ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ εληνπίζηεθαλ 3 

δεκνζηεχκαηά ηεο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη γηα ην δήηεκα ηεο λεφηεηαο. 

 

11. Ολνπθξίνπ Μαξηάλζε. Απφθνηηνο ηνπ δηδαζθαιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Εαππείνπ.
435

 

Δξγάζηεθε σο δαζθάια ζην Εάππεην θαηά ην έηνο 1916.
436

 Καηαγφηαλ απφ ρακειά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα 
437

.ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχηεθαλ δχν δηθά ηεο 

πξσηφηππα δηεγήκαηα θαη έλα εζνγξαθηθφ άξζξν απφ κεηάθξαζε. 

 

12. Παπαδνπνχινπ Γ. Αξ. [Αξζηλφε] (1853-1943). Φνίηεζε ζην Αξζάθεην θαη 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηε Μαζζαιία θαη ζην Λνλδίλν. Γίδαμε ζηε ζρνιή ηεο 

Υηιι θαη ζε άιια ζρνιεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1895 δεκνζηεχεη ηε  

ζπιινγή δηεγεκάησλ Αζελατθά Αλζύιιηα. ια ηα έξγα ηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θηινπαηξία, πξνζήισζε ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη εζηθνπιαζηηθή δηάζεζε. 

πλνιηθά έγξαςε δψδεθα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε παηδηά θαη 

ζπλεξγάζηεθε κε πνιιά πεξηνδηθά δεκνζηεχνληαο δηεγήκαηα, κεηαθξάζεηο θαη 

                                                           

430 ηαπξνχια Λπθηαξδνπνχινπ – Κνληαξά, ό.π., ζ. 182. 

431 ην ίδην, ζ. 81-158. 

432 ην ίδην, παξάξηεκα αξ.13,β. 

433 ην ίδην, παξάξηεκα αξ.12 

434 ην ίδην, παξάξηεκα αξ.7 

435 Ησάλλα Μειηληδή, Διιελίδεο Γπλαίθεο Δθπαηδεπηηθνί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (1870-1922): 

θηαγξάθεζε όςεσλ ηαπηνηήησλ, αδεκνζ. κεηαπη. εξγαζία, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

πνπδψλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν 2011, παξάξηεκα αξ.13,β. 

436 ην ίδην, παξάξηεκα αξ.12. 

437 ην ίδην, παξάξηεκα αξ.7. 
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άξζξα.
438

 Δλδεηθηηθνί ηίηινη ησλ έξγσλ ηεο: «Ζ ακνηβή ηεο ηηκηφηεηνο θαη ε αιεζήο 

αγαζνεξγία», «Πξννίκηνλ εηο ην ππφ ηεο θπξίαο Καξπεληηέ Δγρεηξίδηνλ ηεο 

παηδαγσγνχ», «Μεηάθξαζηο εθ ηεο Γεξκαληθήο Διβεηίαο ηεο θνκήζζεο Γφξαο 

Ηζηξηάδνο»
439

 . 

 

13. Πξεβεδηψηνπ Λ. Αγιαία. Λφγηα, εθπαηδεπηηθφο, µεηαθξάζηξηα πνηεµάησλ θαη 

δηεγεµάησλ. πλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθφ Βνζ̟πνξίο πνπ δηεχζπλε ε αδεξθή ηεο. 

Έξγν ηεο ε Οηθηαθή Οηθνλνµία, πνπ πξννξηδφηαλ «πξνο ρξήζηλ ησλ 

Παξζελαγσγείσλ»,  κε εθδφηε ηνλ Δµµαλνπήι Σ. Σαβαληψηε, ζηελ 

Κσλζηαληηλνππφιε ην έηνο 1892.
440

 ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ αλαδεκνζηεχεηαη 

κε ηε κνξθή άξζξνπ, ηκήκα απφ ην παξαπάλσ έξγν, κε ζέκα ηηο επηζθέςεηο. 

 

14. βνξψλνπ Διέλε (1879-1918). Γελλήζεθε ζηε Νέα Δθεζν θαη µεγάισζε ζηε 

άµν. Δγγνλή ηνπ Γεξάζηµνπ βνξψλνπ θαη αδειθή ηνπ Γεξάζηµνπ βνξψλνπ, 

λνµηθνχ. Ζ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ Κεθαιιελία απφ επγελή νηθνγέλεηα. Δμέδσζε δχν 

πνηεηηθέο ζπιινγέο: Δαξηλά θύιια (1900) θαη ∆εηιηλά (1910). Δθδφηξηα ηνπ 

Μηθξαζηαηηθνύ Ζµεξνινγίνπ (1907 - 1919). Δπίζεο αζρνιήζεθε κε ηελ πεδνγξαθία, 

γξάθνληαο πνιιά πεδά, εζνγξαθίεο, ιανγξαθηθά θαη επηγξάκκαηα, ηα νπνία 

εληνπίδνληαη ζηα εκεξνιφγηά ηεο. Με ην Θξαζχβνπιν Μάιε εμέδσζαλ ην 

Ζµεξνιόγηνλ ηνπ Αηγαίνπ (1905-1906), ελψ ηα επφκελα ρξφληα είρε αλαιάβεη κφλε 

ηεο ηελ έθδνζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο. Σέινο, ζπλεξγαδφηαλ κε φια ζρεδφλ ηα 

ειιεληθά θηινινγηθά πεξηνδηθά ηεο επνρή ηεο, θαζψο θαη κε εθεκεξίδεο θαη άιια 

εκεξνιφγηα.
441

  ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχηεθαλ έμη πνηήκαηά ηεο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

438 Μαξηέηηα Ησαλλίδνπ, «Γξάθνπζεο» Διιελίδεο ηνλ 19ν – αξρέο ηνπ 20νύ
 
αηώλα : ε πεξίπησζε ηεο 

Δπγελίαο Εσγξάθνπ (1878-1963) – Μηα ζπκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 

Rijksuniversiteit, Groningen 2001, ζ. 35-36. 

439 νθία Νηελίζε, Αληρλεύνληαο ηελ «αόξαηε» γξαθή: γπλαίθεο θαη γξαθή ζηα ρξόληα ηνπ ειιεληθνύ 

δηαθσηηζκνύ- ξνκαληηζκνύ, Αζήλα, Νεθέιε, 2014, ζ. 470-506. 

440 Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε & Διέλε Διεγκίηνπ, Ζ εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ».., φ.π., ζ.111-112. 

441 ην ίδην.  
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Βιογπαθικά ζηοισεία ζςνεπγαηών και πληποθοπίερ για ηα δημοζιεύμαηά ηοςρ 

ζηο πεπιοδικό. 

 

Αιεμαλδξίδεο Ζιίαο. Λφγηνο ηζηνξηθφο πνπ αξζξνγξάθεζε ζηε ζηήιε 

«Υαξαθηήξεο Βαζηιίδσλ ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο» κε 5 δεκνζηεχκαηα. Ζ εθδφηξηα 

κάιηζηα πξνινγίδεη ηηο πξαγκαηείεο απηνχ «ηνπ ινγησηάηνπ θαη εληξηθνύο ησλ 

γξακκάησλ ζθαπαλέσο», φπσο ηνλ απνθαιεί ραξαθηεξηζηηθά
442

. 

 

Βαζηιεηάδεο Αληψληνο. Έρνπλ εληνπηζηεί έλα άξζξν
443

 θαη έλα δηήγεκά
444

 

ηνπ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη ζην ηέινο  κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

«θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο». 

 

 Βιάρνο Άγγεινο (1838-1920). Μεηαθξαζηήο ινγνηερληθψλ έξγσλ ζην 

πεξηνδηθφ Δζηία (1876-1895). Πνιπγξαθφηαηνο αξηζκνχζε πνιιέο εθδφζεηο ήδε απφ 

ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα: πνηεηηθέο ζπιινγέο κε δηθά ηνπ θαη 

κεηαθξαζκέλα πνηήκαηα, κεηαθξαζκέλα ηξαγνχδηα, ηξαγσδίεο, ηζηνξηθέο 

πξαγκαηείεο, βηνγξαθίεο απφ ηελ ηηαιηθή θαη ηε γεξκαληθή γιψζζα.
445

  

 

Βνληδαιίδεο Γεψξγηνο. ην πεξηνδηθφ εληνπίζηεθε έλα πνίεκά ηνπ «Ζ 

αγαπψζα θαξδηά». πγθαηαιέγεηαη ζηνπο κεηαθξαζηέο ηνπ θαηαιφγνπ «Ζ 

κεηαθξαζηηθή παξαγσγή ηνπ κείδνλνο ειιεληζκνχ ηελ πεξίνδν 1880-1930». Οη 

κεηαθξάζεηο ηνπ έγηλαλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο θαη κία ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.
446

 

 

Βνχιγαξηο Ν.Β.. Αξζξνγξάθεζε κηα θνξά  γηα ην δήηεκα ηεο πγείαο ησλ 

γπλαηθψλ
447

 

 

Γθηφθαο Ν.. ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχεη έλα άξζξν ζρεηηθά κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ
448

 θαη ηε κεηάθξαζε 

απνζπάζκαηνο απφ ηηαιηθφ δηήγεκα ζρεηηθά κε ηελ απζηεξφηεηα ησλ δηδαζθάισλ 

                                                           

442 Ζιίαο Αιεμαλδξίδεο «Υαξαθηήξεο βαζηιίδσλ ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο Γξνζίο (98-117;)», 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/20 (1911) 309-310. 

443 Αληψληνο Βαζηιεηάδεο, «Γλψκαη  πεξί ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θιεξνλνκηθφηεηνο», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηώλ Β/2 (1910) 19-21. 

444 Αληψληνο Βαζηιεηάδεο, «Σν πεγάδη», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/5 (1910) 69-71. 

445 Αξρείν Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, Άγγεινο Βιάρνο 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=128 . Αλάθηεζε 

2.6.2016. 

446 Πχιε γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα:, Γεψξγηνο Βνληδαιίδεο http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/bibliography.html?translator=%CE%92%

CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%8

2,%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82 . Αλάθηεζε 

ζηηο 21.2.2016. 

447 Ν.Β Βνχιγαξηο «Ζ πγεία ηεο γπλαηθφο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/3 (1910) 37. 

448 Ν. Γθηφθαο, «Σα παηδηθά παηρλίδηα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/12 (1911) 180-181. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=128
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/bibliography.html?translator=%CE%92%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/bibliography.html?translator=%CE%92%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/bibliography.html?translator=%CE%92%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/to_greek/bibliography.html?translator=%CE%92%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
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ηεο επνρήο
449

. Κιείλεη ηα δεκνζηεχκαηά ηνπ αλαγξάθνληαο ηνλ ηφπν απνζηνιήο 

(Κεζζάλε), ηελ εκεξνκελία θαη ην επψλπκφ ηνπ. 

 

Γξνζίλεο Γεψξγηνο (1859-1951). πλνιηθά δεκνζηεχνληαη 3 πνηήκαηά ηνπ. 

 

Ησαλλίδεο Π. Γ.. Γεκνζίεπζή ηνπ εληνπίζηεθε κία θνξά θαη πξφθεηηαη γηα 

απφδνζε ή κεηάθξαζε απνζπάζκαηνο απφ ην έξγν ηνπ Λένληα Σνιζηφε. Σν άξζξν 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ηφπν απνζηνιήο (Γηπινθηφλην) θαη ηελ ππνγξαθή. 

 

Ναλνχιεο Γεκ. Δληνπίζηεθε έλα πνίεκά ηνπ
450

. ηνηρεία γηα ηνλ ίδην δελ 

εληνπίζηεθαλ. Γελ πξνινγίδεηαη πνπζελά θάπνηα ζπλεξγαζία. 

 

Νηθνιαΐδεο Αδακάληηνο.  Πνιηηηθφο, ππνςήθηνο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 

1928 ζην λνκφ Λάξηζαο.
451

 

 

Κνπξίηεο Φηιάξεηνο. Σν 1907 δεκνζίεπζε ηε δηαηξηβή ηνπ «Ζ Οξζφδνμνο 

εθθιεζία ελ Κχπξν επί θξαγθνθξαηίαο»
452

. ηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ 

δεκνζηεχζεθε έλα άξζξν ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ.
453

 

 

Μνπηδνπξίδεο Γ. Πξαμηηέιεο (1885-1964). Έιιελαο δηθεγφξνο θαη πνιηηηθφο, 

αξζξνγξαθνχζε ζρεδφλ γηα 40 ρξφληα ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ναππιίνπ Σν 

ύληαγκα, φπσο θαη ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο. Παξάιιεια, έγξαθε πνίεζε, αιιά δελ 

εμέδσζε πνηέ ηα πνηήκαηά ηνπ.  

Γεκνζηεχηεθε έλα πνίεκά ηνπ.
454

 

 

Πεηξίδεο Μ. Πέηξνο: Γελ έρνπλ εληνπηζηεί βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

πνηεηή. 

 

                                                           

449 Ν. Γθηφθαο, «Πνηθίια αλαγλψζκαηα, Ζ βαζηιεία ηνπ ηξφκνπ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/15 (1911) 

ζ. 236. 

450 Γεκ. Ναλνχιεο, «ην θχκα», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/21 (1911) 331. 

451 Δθεκεξίδα Διεπζεξία Νηθνιαΐδεο Αδακάληηνο 

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%

AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html . 2.2.2016 

452 Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Κνπξίηεο Φηιάξεηνο http://pc-

63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--

1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&sour

ce=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%C

F%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%C

F%82+%CE%99.&index=AUTHOR . Αλάθηεζε 2.2.2016. 

453 Φηιάξεηνο Κνπξίηεο, «Ζ ηαηξηθή θαη ην άγηνλ επρέιαηνλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/22(1911) 337-

338. 

454 «Γελ έπξεπε» Έηνο Α Σεχρ. 2 (1909) ζ.20. Μνπηδνπξίδεο Γ. 

Πξαμηηέιεο http://www.sansimera.gr/biographies/617#ixzz4667Ef1v4 Αλάθηεζε 2.2.2016. 

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html
http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html
http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html
http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html
http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/40350-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82.html
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://pc-63.lib.uoi.gr/ipac20/ipac.jsp?session=14Y697S1J8522.17871&profile=clib--1&uri=link=3100007~!272326~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!uoi_library&term=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82+%2C+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%99.&index=AUTHOR
http://www.sansimera.gr/biographies/617#ixzz4667Ef1v4
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Πνιέκεο Ησάλλεο (1860-1938). Ζ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζην ρψξν ηεο 

ινγνηερλίαο έγηλε ην 1880. Αζρνιήζεθε κε ηελ πεδνγξαθία, ηελ πνίεζε, ηε 

κεηάθξαζε θαη ην ζέαηξν γξάθνληαο έκκεηξα δξάκαηα, κνλφπξαθηα θαη πνιχπξαθηα  

έξγα. Αξζξνγξάθεζε ζηα έληππα  Αη Μνύζαη, Αζκνδαίνο ηνπ Δκκ. Ρνΐδε, Άζηπ, 

Πνηθίιε ηνά, Δζληθό Ζκεξνιόγην Κσλζηαληίλνπ θόθνπ θαη αιινχ. Σφζν ζηνλ Α΄ 

φζν θαη ζην Β΄ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηώλ δεκνζηεχνληαη πνηήκαηά ηνπ.
455

  

 

 ηαχξνπ Θξ. (1886-1979).  Γελλήζεθε ζηελ Πέηξα ηεο Λέζβνπ. Σέιεησζε ηελ 

Δπαγγειηθή ρνιή ηεο κχξλεο θαη ζπνχδαζε θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(1905-1911) θαη ηνπ Μνλάρνπ (1911-1913). Αζρνιήζεθε κε ηελ πνίεζε, ηε 

θηινινγία θαη ηε ινγνηερληθή κεηάθξαζε.
456

  

 

σθξνληάδεο Ν. Πξφθεηηαη γηα δεκνζίεπζε ελφο άξζξνπ «Ζ γπλή Βαζίιηζζα 

ηνπ θφζκνπ», ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζε μέλν δεκηνπξγφ «Δθ ησλ  ηνπ Camille 

Duguet». H ππνγξαθή ηνπ ζπγγξαθέα βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

455 Αξρείν Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, Ησάλλεο Πνιέκεο 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=341 . Αλάθηεζε 2.2.2016 

456 Αξρείν Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, Θξαζχβνπινο ηαχξνπ 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=381 . Αλάθηεζε 

2.2.2016. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=341
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=381
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Βιογπαθικά ζηοισεία ανηπών ζςγγπαθέων ηων οποίων έπγα αναδημοζιεύηηκαν 

ζηο πεπιοδικό και πληποθοπίερ για ηην αναδημοζίεςζη. 

 

Βαζηιεηάδεο Ν.. Ζ εθδφηξηα πξνινγίδεη θαη ηηο δπν αλαδεκνζηεχζεηο έξγσλ 

ηνπ: κία κειέηε γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη έλα δηήγεκα.. Σελ πξψηε θνξάα ηνλ 

ραξαθηεξίδεη σο «γλσζηφ ιανγξάθν θαη αμηφηηκν ηαηξφ»
457

. Πηζαλφηαηα απηφο πνπ 

είρε γξάςεη θαη ζην πεξηνδηθφ Βνζπνξίο, ηεπρ.1, 20 Απξηιίνπ 1903, κέινο ηνπ 

Δ.Φ..Κ.. 

 

Βεξλαξδάθεο Γεκήηξεο (1833-1907). Αλαδεκνζηεχεηαη έλα πνίεκά ηνπ
458

. 

 

Βηθέιαο Γεκήηξηνο (1835-1908). Αλαδεκνζηεχεηαη έλα πνίεκά ηνπ ζηνλ θαηά 

ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο. 

 

Βιαβηαλφο ηκσλίδεο (1873-1946). πνχδαζε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ αλαγνξεχηεθε Γηδάθησξ ην 1894. Πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Νεπξνινγία θαη Φπρηαηξηθή ζην Παξίζη, απφ ην 1898 

κέρξη ην 1900. Ολνκάζηεθε Τθεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1909. Ίδξπζε 

ηελ Νεπξνινγηθή θαη Φπρηαηξηθή Δπηζεώξεζε (1902 – 1911) θαη ηελ πξψηε Ηδησηηθή 

Νεπξνινγηθή-Φπρηαηξηθή Κιηληθή ην 1904. Τπήξμε δηεπζπληήο ηεο Ηαηξηθήο 

Δθεκεξίδαο (1928 – 1940) πνπ ίδξπζε καδί κε πνιινχο άιινπο ζπλεξγάηεο. ηα έξγα 

ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη Ζ παξαθξνζύλε ησλ ιαώλ θαη ε ζεξαπεία απηήο: κειέηε επί ηεο 

ζπγρξόλνπ θνηλσληθήο θαηαζηάζεσο, Ζ ςπρνινγία ησλ ιαώλ: ε αηζηνδνμία
459

. 

Πξφθεηηαη γηα εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. ην πεξηνδηθφ εληνπίζηεθε 

έλα πνίεκά ηνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απφ ηελ εθδφηξηα, γεγνλφο πνπ ηνλ 

θαηαηάζζεη ζηηο αλαδεκνζηεχζεηο.  

 

Βνχιγαξεο Δπγέληνο (1716-1806). Ζ εθδφηξηα πξνινγίδεη θαη αλαδεκνζηεχεη 

άξζξν ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ είρε πξσηνδεκνζηεπηεί ην 1770.
460

 

 

Εακπέιηνο ππξίδσλ (1815-1881). Ζ εθδφηξηα αλαδεκνζηεχεη ηκήκα ηνπ 

έξγνπ ηνπ ηζηνξηθνχ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν φξζξνο ηεο Κπξηαθήο 27 Μαΐνπ 1453 ζηελ 

Αγηά νθηά, θαζψο θαη νη ηειεπηαίεο ελέξγεηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ
461

.  

                                                           

457 Σα παηδηθά ηαμείδηα, Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Α/ 4 (1909) 37-38 

458 Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ  Α/15 (1910) 122 

459 Σα έξγα ηνπ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε Αλέκε. 

http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_f

orm=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=i

nit&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=

&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&c

clfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cc

lop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclqu

ery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclf

ield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2

%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82# . Αλάθηεζε ζηηο 2.2.2016. 

460 Παξάδεηζνο θαη θφιαζηο, Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ Β/ 23 (1911) 353-354 

http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=%27%27&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&stored_cclquery=&skin=&rss=0&store_query=1&show_form=&lang=el&ioffset=1&export_method=none&cclfield1=term&search_coll%5Bmetadata%5D=1&cclterm1=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82


 

[152] 

 

 

Ενπθξέο Γηψξγνο (1878-1906). Αλαδεκνζηεχεηαη έλα πνίεκά ηνπ.
462

 

 

Εσηφπνπινο Θξαζ. (1882-1947): Αλαδεκνζηεχεηαη κηθξφ πνίεκά  θαη ην 

φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ βξίζθεηαη ζε πηψζε γεληθή, κεηά ηνλ ηίηιν. 

 

Σηκνιέσλ Καξδάξαο. Ηαηξφο. Δίρε κεηαθξάζεη απφ ηα γαιιηθά ηε κειέηε ηνπ 

Α. Debay θαη ν ειιεληθφο ηίηινο πνπ απνδφζεθε ήηαλ Τγηεηλή θαη Φπζηνινγία ηνπ 

Γάκνπ, Φπζηθή θαη ηαηξηθή ηζηνξία ησλ ζπδύγσλ (Κσλζηαληηλνχπνιε, 1898)
463

. 

Σκήκαηα απηνχ ηνπ έξγνπ ζπλαληάκε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο. 

 

Μνζράθηο Ηγλάηηνο (1847-1903). Ζ εθδφηξηα αλαδεκνζηεχεη κε ηνλ ηίηιν 

«Γλψκαη» παξάγξαθν ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα  γηα ηε ζεκαζία ηνπ νίθνπ θαη ηεο 

ρξηζηηαληθήο αγάπεο, ηνπ ζενιφγνπ θαζεγεηή ηνπ 19νπ αηψλα.  

 

Οπκβέξηνο Κάξνινο. Γεκνζηεχεηαη έλα πνίεκά ηνπ
464

. 

 

Ραγθαβήο Αιέμαλδξνο (1809-1892): Ζ εθδφηξηα δεκνζηεχεη έλα πνίεκα ηνπ 

κε ηίηιν «Ο ζεφο»
465

. 

 

Παιακάο Κσζηήο (1859-1943). ην Β΄ έηνο θπθινθνξίαο δεκνζηεχηεθε έλα 

πνίεκά ηνπ κε ηίηιν «Πξνζεπρή εηο ηελ αγάπελ». Σν πνίεκα πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 

1886 ζην αζελατθφ πεξηνδηθφ Δζηία ζην ηεχρνο 561
466

. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε κε πξσηνβνπιία ηεο εθδφηξηαο. 

 

Πάιιεο Αζαλάζηνο. Γεκνζηεχηεθε έλα άξζξν ηνπ, ην νπνίν θέξεη ηελ 

ππνζεκείσζε «εθ ηεο Αλαπιάζεσο», επνκέλσο πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε. Σν 

πεξηνδηθφ Αλάπιαζηο εβδνκαδηαίνλ πεξηνδηθόλ ηνπ νκώλπκνπ ζπιιόγνπ εθδηδόκελνλ 

θαηά άββαηνλ εθδηδφηαλ Δλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ Αξηζηνκέλνπο Ε. Γηαιεζκά κέρξη 

ην 1907
467

. 
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Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ Β/7 (1910) 101-103 
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απνπληδάθεο Δπζηξάηηνο : πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ  απφ ην 

πεξηνδηθφ Κεπνπξηθή Δπηζεώξηζηο.  Ήηαλ ην πξώηνλ θαη κόλνλ πεξί αλζνθνκίαο θαη 

θπηνθνκίαο Διιεληθόλ πεξηνδηθόλ εθδηδόκελνλ άπαμ ηνπ κελόο πνπ εθδηδφηαλ ηελ ίδηα 

πεξίνδν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ ηδξπηή θαη ηδηνθηήηε Δπζηξάηην 

απνπληδάθε
468

 

 

νχηζνο Παλαγηψηεο : «Ο Οδνηπφξνο» ζεαηξηθφ θείκελν – ηξαγσδία πνπ 

γξάθηεθε ην 1827 φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ πξφινγν ηεο εθδφηξηαο .
469

 

 

Φσηηάδεο Π.. : Ζ εθδφηξηα αλαδεκνζηεχεη ηκήκα ηεο κεηάθξαζεο ηνπ 

θαζεγεηή Φσηηάδε απφ ην πξσηφηππν ηνπ Κάξνινπ Βάγλεξ «Ζ απιή δσή» (εθδ. Γ 

Κνιιάξνο,1910). Σν απφζπαζκα πνπ αλαδεκνζηεχεηαη θέξεη ηνλ ππφηηηιν «Ζ 

πνιχπινθνο δσή»
470

. Καηαηάζζεηαη ζηηο αλαδεκνζηεχζεηο δηφηη  ακέζσο κεηά ηνλ 

ηίηιν  αλαγξάθεηαη «θαηά κεηάθξαζηλ ηνπ θαζεγεηνχ θ. Π..Φσηηάδνπ». 

 

Υξηζηφπνπινο Α. (1772-1846) :  Γελλεκέλνο ζηελ Καζηνξηά.. Ννκηθφο, 

Αλψηαηνο δηθαζηηθφο, ιφγηνο, πνηεηήο θαη Φηιηθφο Αλαδεκνζηεχεηαη έλα πνίεκα ηνπ. 

Πξηλ απφ ην φλνκα ππάξρεη ζηαπξφο, επνκέλσο κε βεβαηφηεηα πξφθεηηαη γηα 

αλαδεκνζίεπζε
471

. 
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