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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

          Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία µε τίτλο: «Οι πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς 

στις αρχές του 19ου αιώνα, Πρωτότυπα έργα και µεταφράσεις στα πλαίσια του 

∆ιαφωτισµού» είναι αποτέλεσµα της ενασχόλησής µου µε θέµατα της Ιστορίας της 

Λογοτεχνίας (History of Literature), της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (History of 

Education), καθώς και τις Θεωρίες περί Φύλου (Genre Studies) στη διάρκεια των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µου σπουδών. Ειδικότερα στα πλαίσια του 

προπτυχιακού Σεµιναρίου «Εργαστήριο Κριτικής» υπό την κ. Αγγέλα Καστρινάκη 

ολοκλήρωσα κριτική µε τίτλο «Γράµµατα που δεν στάλθηκαν ποτέ» για το 

λογοτεχνικό έργο της Αννίτας Παναρέτου «Η παρηγορία των επιστολών σου… 

Ευανθία Καΐρη – Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου: Αλληλογραφώντας, όπως θα 

ήθελαν». Ακολούθως, στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Ιστορία και 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Γυναικεία Εκπαίδευση στον Οθωµανικό χώρο» υπό 

την κ. Αικατερίνη ∆αλακούρα ανέλαβα την εκπόνηση εργασίας µε τίτλο: «Λόγοι 

γυναικών για το γυναικείο πρόβληµα και την εκπαίδευση: Ευανθία Καΐρη – Ελισάβετ 

Μουτζάν-Μαρτινέγκου». 
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          Τα ερωτήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτών των αναζητήσεων και η 

συναρτώµενη µε αυτά διαπίστωση ότι υφίσταται ένα κενό που αφορά την πρώιµη  

γυναικεία συγγραφική παραγωγή, υπήρξαν τα πρώτα κίνητρα για την ανάληψη της 

εργασίας αυτής, που ήρθαν να προστεθούν στο γενικότερο ενδιαφέρον µου για 

γυναίκες συγγραφείς και ζητήµατα της γυναικείας εκπαίδευσης. 

          Ωστόσο, δεν έλειψαν τα προβλήµατα για την ολοκλήρωση της παρούσας 

εργασίας, τα οποία σχετίζονταν ως επί τω πλείστον µε την αναζήτηση των 

πρωτογενών πηγών. Μεγάλο µέρος του υλικού µας βρισκόταν σε αποµακρυσµένες 

βιβλιοθήκες, µε τις οποίες έπρεπε να έρθουµε σε επαφή για να µας παραχωρήσουν 

κάποιο αντίγραφο. Για τις κινήσεις αυτές χρειάστηκε µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

          Στο σηµείο αυτό οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στα µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής για τη συνεχή συνεργασία και βοήθεια που µου παρείχαν. 

Ειδικότερα, ευχαριστώ την κ. Α. ∆αλακούρα, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία ανέλαβε και το κύριο βάρος της 

εποπτείας, για τον χρόνο και τον κόπο που διέθεσε για την ανεύρεση µέρους του 

πρωτογενούς υλικού και για τη συζήτηση των θεµάτων που ανέκυπταν από την 

έναρξη έως την ολοκλήρωση της εργασίας. Θερµές ευχαριστίες οφείλω και στο 

δεύτερο µέλος της επιτροπής, στον κ. Α. Πολίτη, Καθηγητή στην ίδια σχολή, για την 

γνωστική αρωγή και την επιστηµονική του καθοδήγηση. Ιδιαίτερα επίσης, ευχαριστώ 

το τρίτο µέλος της επιτροπής, την κ. Ε. Παπαδάκη, Λέκτορα στην ίδια σχολή, για τις 

υποδείξεις σε ζητήµατα ιδεολογιών και κινηµάτων της εποχής που εξετάζουµε. 

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης για την παροχή πληροφοριών και την διευκόλυνση πρόσβασης σε παλαιά  

βιβλία, καθώς και τους υπαλλήλους στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη της Άνδρου που µου 

απέστειλαν αντίγραφο δυσεύρετης έκδοσης. 

  

 

 

 

 

 

Μαρία Σηφάκη 

Ρέθυµνο, 2012 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

          Μέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα µεµονωµένες ήταν οι αναφορές σε γυναίκες 

συγγραφείς των αρχών του 1800 . Το έργο του Α., Βρετού «Νεοελληνική Φιλολογία, 

ήτοι Κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µέχρι 

εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας» που εκδόθηκε το 1857, καθώς και ορισµένα 

περιοδικά και εφηµερίδες του 19ου 
αιώνα 1 αποτελούν ίσως τις µοναδικές πηγές 

πληροφοριών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για 

συστηµατικότερη ενασχόληση µε την γυναικεία συγγραφική παραγωγή του 19ου 

αιώνα, η σηµαντικότερη εκ των οποίων εµπεριέχεται στο έργο της Ε. Ριζάκη, «Οι 

γράφουσες Ελληνίδες, Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα». Αλλά 

και αυτό το έργο ασχολείται περισσότερο µε την καταγραφή παρά µε την ανάλυση, 

και έτσι δεν εστιάζει στα ίδια τα έργα που γράφτηκαν, αλλά στις προσωπογραφίες 

των γυναικών. Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η δουλειά της Κ. Ξηραδάκη µε τα έργα 

της «Φαναριώτισσες. Η συµβολή τους στα Γράµµατα, στις Τέχνες και στην 

Κοινωνική Πρόνοια» και «Γυναίκες στη Φιλική Εταιρεία, Φαναριώτισσες», χωρίς 

όµως να επεκτείνεται σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες και περιοχές. ∆ύο άλλες 

δουλειές που ασχολούνται και µε την ανάλυση ορισµένων έργων είναι τα εξής: 

«Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της επανάστασης και το έργο τους» και 

«Γυναικεία δραµατουργία στα χρόνια της Επανάστασης» του Βάλτερ Πούχνερ, τα 

οποία όµως αναφέρονται αποκλειστικά στη Μυτιώ Σακελλαρίου, στην Ευανθία 

Καΐρη και στην Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου. Για την µοναδική που έχουν 

αφιερωθεί ολόκληρα βιβλία είναι η Ευανθία Καΐρη και πρόκειται για το έργο του Π. 

∆., Πασχάλη, «Ευανθία Καΐρη (1799-1866)», επίσης γ’ αυτό της Κ., Ξηραδάκη, 

«Ευανθία  Καΐρη (1799-1866): Η πρώτη Ελληνίδα της νεότερης Ελλάδας που 

διέδωσε τη µόρφωση», αλλά και τα Πρακτικά Συµποσίου µε τίτλο: «Ευανθία Καΐρη: 

∆ιακόσια χρόνια από τη γέννησή της 1799-1999». Τέλος, πολυάριθµα είναι τα 

                                                 
1 Βλ. Κυψέλη (Κωνσταντινούπολη, 1845), Ευριδίκη (Κωνσταντινούπολη, 1870-73), Νεολόγος 

Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινούπολη, 1871-92), Εφηµερίς των Κυριών (Αθήνα, 1887-

1917), Φιλολογική Ηχώ (Κωνσταντινούπολη, 1893-97), Βοσπορίς (Κωνσταντινούπολη, 1899-

1906), Αµάλθεια (Σµύρνη, 1938-1923). 
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δηµοσιευµένα άρθρα σε περιοδικά που σχετίζονται µε το θέµα µας 2, τα οποία 

ωστόσο είτε αναλύουν κάποιο µεµονωµένο έργο ή συγγραφέα είτε καταγράφουν το 

σύνολο του υλικού χωρίς όµως να εντρυφούν σ’ αυτό, ωστόσο ιδιαίτερη µνεία αξίζει 

το άρθρο του Π., Κιτροµηλίδη «The Enlightenment and Womanhood: Cultural 

change and the Politics of Exclusion», το οποίο χαίρει µεγάλης αναγνώρισης, χωρίς 

όµως να ασχολείται και αυτό µε την ανάλυση των υφιστάµενων έργων. 

          Συνεπώς, θεωρούµε ότι η έως τώρα βιβλιογραφία για την γυναικεία 

συγγραφική παραγωγή των αρχών του 19ου αιώνα δεν έχει δώσει επαρκή στοιχεία, µε 

αποτέλεσµα το ερευνητικό κενό στον εν λόγω χώρο να είναι µεγάλο, και να 

λειτουργεί αντιφατικά για τον ερευνητή ως πρόκληση και ταυτόχρονα ως ανάσχεση 

για την ενασχόλησή του µε το χώρο αυτό. Μέρος, λοιπόν, αυτού του κενού, επιχειρεί 

να καλύψει -ως ένα βαθµό- η παρούσα εργασία µε τίτλο: Οι πρώτες Ελληνίδες 

συγγραφείς στις αρχές του 19ου αιώνα (1816-1835), Πρωτότυπα έργα και µεταφράσεις 

στο πλαίσιο του ∆ιαφωτισµού. 

          Σκοπός µας είναι να αναδείξουµε το έργο των γυναικών που πρώτες 

ασχολήθηκαν µε την συγγραφική παραγωγή (είτε πρόκειται για µεταφράσεις, είτε για 

πρωτότυπα έργα), να επιχειρήσουµε µια κριτική ανάλυση των έργων τους και να 

καταδείξουµε τις κοινωνικές-πολιτισµικές-ιδεολογικές συνθήκες που ώθησαν τις 

συγκεκριµένες γυναίκες στην συγγραφή και κατά πόσον αυτές αποκαλύπτονται µέσα 

στα έργα τους.  

          Στην παρούσα εργασία θα διερευνήσουµε την σωζόµενη γυναικεία συγγραφική 

παραγωγή στον Ελλαδικό χώρο κατά τις αρχές του 19ου αιώνα. Οι περιπτώσεις 

γυναικών που ασχολούνται µε τα γράµµατα εκείνη την εποχή είναι περιορισµένες 3. 

Οι περιπτώσεις, όµως, γυναικών που παράγουν συγγραφικό έργο είναι ελάχιστες 4. 

                                                 
2 Βλ. Αβδελά, Ε. – Παπαγεωργίου, Γ., 1979/ Αθανασόπουλος, Β., 2002/ Αρβανιτάκης, ∆., 

2005/ Καλογεράς, Γ., 1993/ Κάννερ, Ε., 2001/ Μαυράκη, Τ., 1995/ Μέντη, ∆., 1999/ Ντενίση, 

Σ., 1990, 1994 και 2002/ Παµπούκη, Ε., 1980/ Παναγιωτόπουλος, Β., 1963/ Πάτσιου, Β., 

2002/ Πολυκανδριώτη, Ρ., 2002/ Σέρρας, ∆. (επιµ.), 1984 και 2002/ Ταµπάκη, Α., 2002. 

3 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Kitromilides, P., 1983/ Ριζάκη, Ε., 2007/ Ξηραδάκη, Κ., 

1988/ Παµπούκη, Ε., 1980/ Ντενίση, Σ., 1990/ Ιωαννίδου, Μ., 2001. 

4 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Kitromilides, P., ό.π./ Ριζάκη, Ε., ό.π,/ Παµπούκη, Ε., ό.π,/ 

Ντενίση, Σ., ό.π./ Ιωαννίδου, Μ., ό.π. 
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Συγκεκριµένα, εντοπίζουµε οχτώ Ελληνίδες µε εκδιδόµενα έργα, είτε πρωτότυπα, είτε 

από µετάφραση, των οποίων τα έργα σώζονται µέχρι σήµερα. Πρόκειται για τις: 

Καΐρη Ευανθία, Μουτζάν - Μαρτινέγκου Ελισάβετ, Ραστή Αικατερίνη, Σακελλαρίου 

Μυτιώ, Σαµουρκάση Ρωξάνη, Σούτζου - Βαλέτα Αικατερίνη, Σούτζου - Μεϊντάν 

Ραλλού και Σπάθη Φωτεινή. Είναι αυτές που αποτελούν τις πρώτες µορφές 

γυναικείας λογιοσύνης, φέροντας -κατά τη γράφουσα- πρώιµα δείγµατα του 

διαφωτιστικού πνεύµατος, καθώς και του φεµινιστικού, διαµορφώνοντας µια 

συνείδηση φύλου. 

          Αυτό που µας ενδιαφέρει να ερευνήσουµε είναι τόσο η σχέση των γυναικών µε 

τη γραφή όσο και µε τη δηµοσιοποίηση αυτής, αναδιφώντας τον λόγο, τη ζωή και 

κυρίως τα έργα τους. Θα εστιάσουµε ιδιαίτερα στην κριτική επισκόπηση των 

υφιστάµενων έργων των γυναικών αυτών και έπειτα θα προχωρήσουµε στην 

συγκριτική ανάλυση µεταξύ αυτών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο να 

γνωρίσουµε και το πλαίσιο µέσα στο οποίο έζησαν και µαθήτευσαν, τις υπάρχουσες 

κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες και φυσικά τα προοδευτικά κινήµατα 

που φαίνεται να τις επηρεάζουν. 

          Πιο συγκεκριµένα, προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα που θα 

µας απασχολήσουν:  

1) Πώς και γιατί ξεκινούν να γράφουν οι γυναίκες αυτές; 

1.1. Από πού επηρεάζονται; 

1.2. Ποιος είναι ο σκοπός της συγγραφής τους; 

1.3. Υποβοηθούνται από κάποιον άνδρα; 

2) Ποιά είναι η θεµατική και το περιεχόµενο των έργων τους; 

2.1. Με ποια λογοτεχνικά είδη ασχολούνται; 

2.2. Τι απόψεις εκφράζουν στα έργα τους; 

2.3. Ασχολούνται µε τις κοινωνικές-πολιτικές-ιδεολογικές συνθήκες του καιρού τους; 

2.4. Θίγουν το «γυναικείο πρόβληµα» στα έργα τους και µε ποιό τρόπο; 

2.5. Τί ανταπόκριση βρίσκουν τα έργα τους και τι κριτική δέχονται; 

3)   Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις µεταξύ τους; 

3.1. Παίζει ρόλο η καταγωγή στις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις; 

3.2. Τι ρόλο παίζει η µόρφωση στις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις; 

          Για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας, λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο να 

γίνει µια αναφορά στην κατάσταση των γυναικών εκείνης της εποχής γενικότερα και 
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στο δικαίωµά τους στη µόρφωση. Η επιρροή της ∆ύσης υπήρξε καταλυτική, διότι 

στις χώρες αυτές άνθισε ο ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός. Οι γυναίκες για τις οποίες θα 

γίνει λόγος στην συγκεκριµένη εργασία -ηθεληµένα ή άθελά τους- έγιναν φορείς των 

διαφωτιστικών ιδεών και πρόδροµοι της φεµινιστικής συνείδησης, φέροντας τη 

συνείδηση του φύλου τους. Αυτά µετέδωσαν -ή επιχείρησαν να µεταδώσουν- µέσα 

από το έργο τους. 

          Μέχρι την επικράτηση του ∆ιαφωτισµού περί τα µέσα του 18ου 
αιώνα, οι 

γυναίκες θεωρούνταν υποδεέστερες και ήταν απόλυτα υποταγµένες στο ανδρικό 

φύλο, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν αναλφάβητες 5. Αλλά και ο 

∆ιαφωτισµός που πρόβαλλε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, άφηνε απ’ έξω τη γυναίκα 6. 

Ο Rousseau, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του ρεύµατος, προσπαθώντας να 

εξηγήσει το λόγο που συνέβαινε αυτό, το απέδωσε στην διαφορετικότητα της 

γυναικείας φύσης, η οποία διέθετε περιορισµένες δυνατότητες. Κατά τον ίδιο, η µόνη 

αγωγή που χρειαζόταν να λάβει µια κοπέλα ήταν αυτή που θα την διαµόρφωνε ως 

ενάρετη σύζυγο και µητέρα 7. Πιο µετριοπαθή στάση κρατά ο Locke, καθώς 

αποδέχεται και την κοινωνική συµµετοχή της γυναίκας και την αναβάθµισή της µέσα 

στην οικογένεια 8. Πιο προοδευτική εµφανίζεται η Woolstonekraft, η οποία θέτει το 

αίτηµα για κοινή πρωτοβάθµια εκπαίδευση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών και εν 

µέρει κοινή δευτεροβάθµια 9. Ο Condorset και η Olympe de Couges προχωρούν 

ακόµα περισσότερο, ζητώντας και πολιτικά δικαιώµατα για τις γυναίκες, κάτι που 

                                                 
5 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Κιτροµηλίδης, Μ.Π., 1996 / Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, 

Ε., 1987 / Μπακαλάκη, Α., 1989/ Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ. 1986 / ∆εληγιάννη, Β. και 

Ζιώγου, Σ., 1994. 

6 Για τη  θέση των γυναικών κατά την περίοδο του ∆ιαφωτισµού, βλ. Κονδύλης, Π., 1987/ 

∆ηµαράς, Κ.Θ., 1983. 

7 Για τις απόψεις και το έργο του Rousseau, βλ. Rousseau, J.-J., 2002. 

8 Για τις απόψεις και το έργο του Locke, βλ. Locke, J., 1990. 

9 Για τις θέσεις που διατυπώνει η Mary Woolstonekraft σχετικά µε την εκπαίδευση των 

γυναικών, βλ. Κονδύλης, Π., 1987. 
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αποτελεί και το βήµα για την πλήρη ισότητα των δύο φύλων 10. Τελικά, φαίνεται ότι, 

παρά τις διαφορετικές απόψεις που εξέφρασαν, όλοι οι διαφωτιστές διέγνωσαν την 

ανάγκη επιβολής της καθολικής γυναικείας εκπαίδευσης. 

          Ανάλογες απόψεις καταγράφονται και από τους νεοέλληνες διαφωτιστές, 

φορείς του ρεύµατος που επιχείρησε να µεταφέρει τις ιδέες και τις αξίες του 

Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού. Οι Έλληνες της ∆ύσης είχαν αντιληφθεί πως µόνο µέσω 

της πνευµατικής αναγέννησης θα µπορέσει να ωριµάσει η ιδέα της επανάστασης και 

µέσα σ’ αυτό το κλίµα πολλοί µορφωµένοι Έλληνες συµµετείχαν στην διάδοση των 

ιδεών του ∆ιαφωτισµού. Ο Αδαµάντιος Κοραής είναι από τους πρώτους Έλληνες που 

τάσσονται υπέρ της εκπαίδευσης των γυναικών, αλλά κάνει λόγο για ιδιωτική, «κατ’ 

οίκον» εκπαίδευση 11. Ο Κωνσταντίνος Κούµας, από την άλλη, εστιάζει στην 

διαφορετική εκπαίδευση που πρέπει να λαµβάνουν τα κορίτσια έναντι των αγοριών 
12. Πιο ριζοσπαστική είναι η αντίληψη που φέρει ο Ρήγας Βελεστινλής, ο οποίος ζητά 

ισοτιµία στην εκπαίδευση, αλλά και την συµµετοχή των γυναικών στον επαναστατικό 

αγώνα 13. 

          Στην προσπάθειά µας, όµως, να ορίσουµε το γυναικείο πνευµατικό πλαίσιο της 

εποχής που εµφανίζονται οι πρώτες γυναίκες συγγραφείς και µεταφράστριες, δηλαδή 

των αρχών του 19ου αιώνα, θα στραφούµε στους δύο κοινωνικούς κύκλους που 

γέννησαν τις πρώτες λόγιες της νεότερης εποχής. Οι γυναίκες αυτές, λοιπόν, 

προέρχονταν είτε από τον κύκλο των Φαναριωτών ή της αστικής τάξης είτε από το 

περιβάλλον λογίων και αυτό βέβαια συνέβη, γιατί αυτοί ήταν οι φορείς των 

διαφωτιστικών ιδεών. Ωστόσο, δεν παύει ο αριθµός των γυναικών αυτών να είναι 

περιορισµένος και οι ίδιες να αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις στην συντριπτική 

                                                 
10 Για τις ιδέες της Olympe de Couges και του Condorset σχετικά µε τη θέση της γυναίκας, 

βλ. Κονδύλης, Π., 1987. 

11 Οι θέσεις του Κοραή σχετικά µε την εκπαίδευση των γυναικών φαίνονται µέσα από την 

αλληλογραφία που διατηρούσε µε Ευανθία Καΐρη. Βλ. Πολέµης, ∆., 1999, αλληλογραφία 

Αδαµάντιου Κοραή µε Ευανθία Καΐρη. 

12 Για τις απόψεις που υιοθετεί ο Κούµας σχετικά µε την εκπαίδευση των γυναικών, βλ. 

Κούµας, Κ., 1966. 

13 Για τις ιδέες του Ρήγα σχετικά µε την εκπαίδευση των γυναικών, βλ. Βελεστινλής, Ρ., 2006. 
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πλειοψηφία των απαιδεύτων. Είναι γυναίκες που έσπασαν την παραδοσιακή σιωπή 

και κάποιες απ’ αυτές δηµοσίευσαν το έργο τους. Πρόκειται κυρίως για: τις 

Φαναριώτισσες Ραλλού και Αικατερίνη Σούτσου, Αικατερίνη Ραστή, Ρωξάνη 

Σαµουρκάση, την αστικής τάξεως Μυτιώ Σακελλαρίου και Φωτεινή Σπάθη, και όσες 

βρίσκονταν σε περιβάλλον λογίων όπως η Ευανθία Καΐρη, η Άνθια Οικονόµου και η 

Ελένη Κούµα - Κατακουζηνού. Όλες τους βρίσκουν βοήθεια και υποστήριξη στο 

έργο τους από κάποιον άνδρα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (πατέρα, 

αδερφό ή σύζυγο). Ωστόσο, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ελισάβετ Μουτζάν - 

Μαρτινέγκου, η οποία βρίσκεται εκτός των προαναφερθέντων κύκλων, αλλά και η 

δική της πνευµατική άνθιση χρωστάει πολλά στις ιδέες του ∆ιαφωτισµού, παρόλο 

που δεν δέχεται άµεσα τις επιδράσεις του. 

          Η διερεύνηση του θέµατος στηρίζεται αρχικά σε πρωτογενείς πηγές, δηλαδή 

στα ίδια τα γραπτά των «γραφουσών». Αυτά είναι: 1) η µετάφραση Χαρτοπαίγνιον 

γεωγραφικόν, Συγγραφέν µεν Γαλλιστί υπό Ε. Ζουΐ, Μεταφρασθέν δε εις την 

καθοµιλουµένην των Γραικών γλώσσαν. Υπό Αικατερίνης Ραστή. Εν Βιέννη της 

Αουστρίας, τύποις Σνερερείοις, Λωις’ 1816. 2) η µετάφραση Η πατρική Αγάπη ή Η 

ευγνώµων δούλη. Και Η πανούργος χήρα. Κωµωδίαι του Κυρίου Κάρολου Γολδώνη. 

Εκ του Ιταλικού µεταφρασθείσα παρά Μητιούς Σακελλαρίου. Εν Βιέννη της Αουστρίας, 

κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνεϊρερ, 1818. 3) η µετάφραση Έραστος. ∆ράµα 

Ποιµενικόν εις δύο πράξεις, µεταφρασθέν εκ της Γερµανικής εις την καθοµιλουµένην 

ηµών απλήν διάλεκτον. Υπό Ρωξάνης Σαµουρκάση. Και προσφωνηθέν τω εξοχοτάτω 

και φιλοστοργοτάτω αυτής Πατρί, Κυρίω ∆ηµητρίω Σαµουρκάση. Εν Ιασσίω, Εν τη 

Ελληνική Τυπογραφία, 1819. 4) η µετάφραση ∆ιάλογοι Φωκίωνος, Ότι οικειότατον το 

ηθικόν προς το πολιτικόν, Υπό Μαβλή. Μεταφρασθέντες δε υπό της νεανίδος 

Αικατερίνης Σούτσης. Και Εκδοθέντες υπό Θεοδώρου Νέγρη. Εν Ιασσίω, 1819. 5) η 

µετάφραση Κληµεντίνα ή ότι αναγκαία η µάθησις προς τας γυναίκας. Σύγγραµµα 

µυθιστορηµατικόν Γακωνίας ∆υφουρίας, µεταφρασθέν εκ του Γαλλικού, Υπό της 

µακαρίτιδος Αικατερίνης Βαλέτα, το γένος Σούτσης. Εξεδόθη δε υπό Άγγελου 

Αγγελλίδου. Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφείας Α. Αγγελίδου, κατά την οδόν Ερµού παρά 

τη Καπνικαρέα, 1840. 6) η µετάφραση Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα, 

Μεταφρασθείσα εκ των εκλαµπροτέρων Συγγραµµάτων της Κυρίας ∆ελαµπέρ. Παρά 

της εκλαµπροτάτης ∆οµνίτζας Ραλλούς Σούτζης. Εν Βενετία, τυπογραφείο Ν. Γλυκύ, 

1819. 7) η µετάφραση Ο Φιλάργυρος. Βιβλιοθήκη της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
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Αθήνα, 1965 (γράφτηκε 1823/24 από την Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου). 8) το 

έργο Η Μήτηρ µου, Αυτοβιογραφία της κ. Ε. Μουτζάν - Μαρτινέγκου. Εκδιδοµένη υπό 

του υιού αυτής Ελισαβέτιου Μαρτινέγκου µετά διαφόρων αυτού ποιήσεων. Εν Αθήναις, 

Εκ του τυπογραφείου Κορρίνης, 1881. 9) η µετάφραση Συµβουλαί προς την θυγατέρα 

µου. Σύγγραµµα Ι.Ν. Βουΐλλου, Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Ε. Ν. της εξ 

Άνδρου. αωκ’. Εν Κυδωνίαις. 1820. Εν τω Τυπογραφείω της των Κυδωνιών Σχολής, 

παρά Κωνσταντίνου Τόµπρα Κυδωνιέως. (πρόκειται για µετάφραση της Ευανθίας 

Καΐρη). 10) η µετάφραση Μάρκου Αυρηλίου Εγκώµιον. Συγγραφέν µεν Γαλλιστί υπό 

Θωµά του Ρήτορος και µέλους της Γαλλικής Ακαδηµίας. Μεταφρασθέν δε υπό της ***. 

Εν Ερµουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Κ. ∆ηµίδου και Γ. Α. Μελιστάγους. 1835. 

(πρόκειται για µετάφραση της Ευανθίας Καΐρη). 11) η Επιστολή Ελληνίδων τινών 

προς τας Φιλλεληνίδας. Συντεθείσα παρά τινος των σπουδαιοτέρων  Ελληνίδων Ε. Ν.. 

Εκ της εν Ύδρα Ελληνικής Τυπογραφίας, 1825. (πρόκειται για επιστολή της Ευανθίας 

Καΐρη). 12) ο Νικήρατος. ∆ράµα εις τρείς πράξεις. Υπό Ελληνίδος τινός συντεθέν. Εν 

Ναυπλίω. Εκ της Τυπογραφίας της ∆ιοικήσεως. 1826. (πρόκειται για έργο της 

Ευανθίας Καΐρη). 13) η µετάφραση Ο φανατισµός ή ο προφήτης Μωάµεθ. Τραγωδία 

εις πέντε πράξεις του Βολταίρου. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού υπό Φ. Θ. Σπάθη. 

Εν Καρλοβασίοις Σάµου. Εκ της τυπογραφείας Ι. Σ. Ποθητού Λεκάτη, Ι. Μ. Γαρουφαλή 

και Γ. Α. Κλεάνθους. 1832. Έπειτα, για την ενίσχυση και ερµηνεία των θέσεων που 

προέκυψαν από το πρωτογενές υλικό, χρησιµοποιούνται δευτερογενείς πηγές, 

παλαιότερες και πιο σύγχρονες, που µας διαφωτίζουν τόσο για την εποχή όσο και για 

τη ζωή των συγκεκριµένων γυναικών ή αντιµετωπίζουν µε κριτική στάση τα έργα 

τους. 

          Η µέθοδος που επιλέξαµε για την ανάλυση του υλικού µας, θεωρώντας ότι 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, είναι η ερµηνευτική, καθώς αυτό που 

µας ενδιαφέρει είναι να αποκαλύψουµε νοήµατα και επιρροές που υποκρύπτονται 

µέσα στα έργα, αλλά και κατά πόσον αυτά βρίσκονται σε συνάρτηση µε το χώρο και 

το χρόνο κατά τον οποίο γράφονται.           

          Η εργασία που ακολουθεί αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

εµπεριέχεται το ιστορικό – ιδεολογικό πλαίσιο του τόπου και του χρόνου, στα οποία 

αναφέρεται η παρούσα εργασία. Γίνεται µια εκτενής περιγραφή, έτσι ώστε να 

αντιληφθεί ο αναγνώστης το περιβάλλον µέσα στο οποίο ξεκινά η ενασχόληση των 

γυναικών µε την συγγραφική και µεταφραστική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, 
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περιγράφονται τα προοδευτικά κινήµατα, τα οποία επηρέασαν ή ενίσχυσαν τις 

γράφουσες. Πρώτα ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός και κατ’ επέκταση ο Νεοελληνικός, 

και έπειτα ο Φεµινισµός, όπως αναπτύχθηκε σε Ευρώπη και Αµερική, και κατ’ 

επέκταση στην Ελλάδα, ο οποίος ωστόσο έπεται της εποχής στην οποία βρισκόµαστε, 

αλλά οι συγγραφείς, µε τις οποίες ασχολούµαστε, φέρουν πρώιµα δείγµατά του. 

Ακολούθως το κεφάλαιο αναφέρεται στην γυναικεία παιδεία, όπως είχε διαµορφωθεί 

µέχρι το 18ο αιώνα, αλλά και πως ξεκινά η αναµόρφωσή της κατά το 19ο. Ειδικότερα, 

συµπεριλαµβάνεται η γυναικεία αγωγή µέχρι το 18ο 
αιώνα, οι πρόδροµοι της 

γυναικείας παιδείας και οι πρωτοπόρες Ελληνίδες στα γράµµατα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο καταγράφονται οι εξωτερικές επιδράσεις που δέχονται οι «γράφουσες» από 

το θέατρο και τη µετάφραση. Αναλύεται ο σηµαίνοντας ρόλος του θεάτρου και των 

µεταφράσεων για την εποχή, καθώς και η αξία των προλόγων αυτών σήµερα. Το 

τρίτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στις Ελληνίδες συγγραφείς, τις οποίες εντάσσει σε τρείς 

κύκλους, ανάλογα µε τα γεγονότα που επηρέασαν ή έδρασαν στην καλλιέργεια του 

πνεύµατός τους. Ο πρώτος διαχωρισµός είναι αυτός των Φαναριωτισσών, στον οποίο 

ανήκουν οι: Αικατερίνη Ραστή, Ρωξάνη Σαµουρκάση, Αικατερίνη Σούτζου - Βαλέτα 

και Ραλλού Σούτζου – Μεϊντάν. ∆εύτερη έρχεται η αστική τάξη, στην οποία 

συγκαταλέγονται οι: Μυτιώ Σακελλαρίου και Φωτεινή Σπάθη. Τέλος, το περιβάλλον 

λογίων αποτελεί και αυτό δικό του κύκλο, αφού ήταν αυτό που έδρασε καταλυτικά 

στην καλλιέργεια του πνεύµατος της Ευανθίας Καΐρη. Το τελευταίο υποκεφάλαιο 

συµπεριλαµβάνει την ιδιάζουσα περίπτωση της Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, η 

οποία δεν µπορεί να κατηγοριοποιηθεί, καθώς ήταν σε µεγάλο βαθµό αυτοδίδαχτη, 

και γι’ αυτό αποτελεί εξαίρεση. 

          Η εργασία ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή των συµπερασµάτων που 

προκύπτουν. Ακολουθεί το παράρτηµα µε υλικό που δεν µπορούσε να ενταχθεί -λόγω 

όγκου- στο κύριο µέρος της εργασίας, αλλά θεωρήθηκε απαραίτητο να επισυναφθεί 

εξαιτίας κυρίως της δύσκολης πρόσβασης στις αντίστοιχες πηγές, αλλά και της 

καίριας σηµασίας του. Κλείνουµε µε την παράθεση των πηγών και της βιβλιογραφίας 

που χρησιµοποιήθηκε. 

      

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 

«ΓΡΑΦΟΥΣΕΣ» ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ 
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          Βρισκόµαστε στον φαναριώτικο κύκλο των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών, στις 

ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας, καθώς και στα υπό ευρωπαϊκή 

κατοχή Επτάνησα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις πρώτες του 19ου 

αιώνα. Οι ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισµού έρχονται µέσω των εµπόρων και των 

λογίων που ταξιδεύουν για δουλειές και σπουδές στις διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Ιδέες για ισότητα και ελευθερία διαποτίζουν σταδιακά και το ελληνικό πνεύµα. 

Επίσης, ιδέες ενάντιες σε προλήψεις και δεισιδαιµονίες, που περιγράφουν την 

ανθρώπινη αρετή ως πηγή ευτυχίας και την καλλιέργεια του εαυτού ως απαραίτητο 

αλλά και ευχάριστο δρόµο για την απόκτησή της 14. 

          Σ’ αυτό το πλαίσιο της γενικής αµφισβήτησης του ιδεολογικού κατεστηµένου 

και µιας προσπάθειας για πιο δίκαιη και γόνιµη θεώρηση της ανθρώπινης υπόστασης 

µπαίνει και το γυναικείο ζήτηµα. Κατά τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, η θέση της γυναίκας 

ως τότε ήταν πολύ υποβαθµισµένη 15. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και 

συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, η γυναίκα δεν είχε κανένα δικαίωµα στη 

µόρφωση, στην εργασία, στη δηµόσια ζωή. Ζούσε αποµονωµένη µέσα στο σπίτι, 

συναναστρεφόµενη αποκλειστικά από άλλες γυναίκες, υπό την απόλυτη εξουσία του 

άνδρα 16. Οι νέες ιδέες του διαφωτισµού πολύ λίγο συνέβαλαν στη βελτίωση της 

θέσης της γυναίκας, αλλά για πρώτη φορά έφεραν στο φως την ανισότητα σε βάρος 

της και τον υποβιβασµό της ως κοινωνικό πρόβληµα. Η πιο γνωστή στάση είναι του 

J. J. Rousseau, ο οποίος υπερασπιζόταν ότι από τη φύση της η γυναίκα είναι 

υποταγµένη σε πάθη, συναισθήµατα και σεξουαλικές ορµές. Αυτό την καθιστά 

ανίκανη να φτάσει σε υψηλά διανοητικά επίπεδα, αντίστοιχα µ’ αυτά που µπορεί να 

φτάσει ο άνδρας. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται ειδική εκπαίδευση χαλιναγώγησης των 

παθών της και αποφυγής της διαφθοράς, άρα διαφορετική από την ανδρική και 

                                                 
14 Reble, A., 1990: 225. 

 
15 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, Βλ. Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., 

ό.π./ Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Κιτροµηλίδης, Μ.Π., ό.π./ Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ., ό.π./ 

∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ., ό.π.. 

16 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, Βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

1989/ Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ., 1986/ ∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. ό.π. 
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σαφώς προσεκτικότερη διαδικασία κοινωνικοποίησης 17. Αντίθετα, ο Montesquieu 

και κάποιοι ακόµα πιο ριζοσπαστικοί, όπως οι d’ Holbach και Helvetius θεωρούσαν 

ως πηγή των προβληµάτων και της γενικότερης κατάστασης της γυναίκας αυτήν 

ακριβώς τη στέρηση κοινωνικοποίησης ακόµα και µέσα στην ίδια την οικογένεια. 

Πολύ περισσότερο µάλιστα στον δηµόσιο βίο, όπου δεν είχαν πρόσβαση στην 

εργασία, στα αξιώµατα, ούτε στις κοινωνικές εκδηλώσεις αν δεν συνοδεύονταν από 

κάποιον άνδρα. Οι γυναίκες είχαν ως αποκλειστικό στόχο το να γίνουν σύζυγοι και 

µητέρες και έτσι όλη τους η εκπαίδευση περιστρεφόταν γύρω απ’ αυτά 18. 

          Στις ελληνικές κοινότητες η κατάσταση είναι αντίστοιχη
19. Στα τέλη του 18ου 

αιώνα, στις ελληνικές κοινότητες η πλειοψηφία των γυναικών δεν παίρνει καµία 

µόρφωση, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Φαναριώτισσες και οι κόρες οικονοµικά 

ευκατάστατων εµπόρων που διατηρούσαν επαφές µε την Ευρώπη και υιοθετούσαν 

προοδευτικές ιδέες 20. Ακόµα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις όµως η γυναικεία 

εκπαίδευση γίνεται κατ’ οίκον και δεν αφορά την πολιτεία. Πρόκειται για ανατροφή 

και όχι για εκπαίδευση όπως στην περίπτωση των αγοριών, εξαιτίας τριών απειλών: 

της απώλειας της ηθικής, που κινδύνευε αν τα κορίτσια βγουν έξω από το σπίτι, του 

θεσµού της οικογένειας, αφού θεωρούνταν ότι οι κοπέλες που σπούδαζαν µακριά από 

αυτή γίνονταν αργότερα κακές σύζυγοι και µητέρες και της απώλειας του 

προορισµού της γυναίκας, που ήταν από τη φύση της δοσµένος και αφορούσε 

αποκλειστικά τις οικιακές ευθύνες 21. Σ’ αυτό το στάδιο, λοιπόν, δεν υφίσταται 

γυναικεία εκπαίδευση υπό τη µέριµνα της κοινότητας ή της εκκλησίας. Αντίθετα 

πρόκειται για ατοµική πρωτοβουλία µε γνώµονα τις δυνατότητες κάθε οικογένειας. 

Τα χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται στις νεαρές γυναίκες είναι η ηθική και η  

σεµνότητα, η ευπρέπεια και η καταστολή των παθών, η σιωπηλή υποστήριξη του 

                                                 
17 Kitromilides, P., ό.π.: 41. 

18 Kitromilides, P., ό.π.: 42-43. 

19 ∆αλακούρα, Ι.Κ., 2004: 310. 

20 Για τη µόρφωση που λαµβάνουν οι γυναίκες στις Ελληνικές κοινότητες, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 

1971 & 1999/ ∆ραγάτσης, Ι., 1930. 

21 Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., ό.π.: 73. 
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συζύγου και η αφοσίωση στα καθήκοντα της µητρότητας 22. Με αυτόν τον 

προσανατολισµό της εκπαίδευσης, βελτιώνεται αρκετά η κατάσταση της γυναίκας, 

αλλά ακόµα ο δρόµος προς την πλήρη εξίσωση µε τον άνδρα είναι κλειστός. 

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα υπό ευρωπαϊκή κατοχή Επτάνησα, στα οποία 

ωστόσο διαµορφώθηκαν προνοµιακές κοινωνικοπολιτικές και πνευµατικές συνθήκες 

συγκριτικά µε την Ελλάδα. Εκεί σχηµατίστηκε αρχικά η εντύπωση ότι η θέση της 

γυναίκας ήταν αναλόγως βελτιωµένη και προσαρµοσµένη στα δυτικά πρότυπα της 

εποχής, γεγονός ωστόσο που ίσχυε µόνο υπό προϋποθέσεις 23. 

          Οι λόγιες γυναίκες στον εξεταζόµενο χώρο είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ο Π. 

Κιτροµηλίδης βρίσκει συνολικά οκτώ γυναίκες που δηµοσίευσαν το γραπτό τους 

λόγο µεταξύ των ετών 1816-1832 24. Παρά το µικρό τους αριθµό όµως, αυτές 

συνέβαλλαν στη συνειδητοποίηση της γυναικείας ταυτότητας και στη γενικευµένη 

αναζήτηση της µόρφωσης ως µέσου για την απόκτηση αυτάρκειας. 

          Μπροστά στο γενικότερο πρόβληµα της εκπαίδευσης στον υπόδουλο 

Ελληνισµό, η γυναικεία εκπαίδευση θεωρείται ασήµαντη. Σύµφωνα µε τον Κ. Κούµα 

σχετικά µε την κατάσταση της παιδείας των Ελλήνων, οι καλλιεργηµένοι άνθρωποι 

σπάνιζαν. Η πλειοψηφία δε γνώριζε γραφή και ανάγνωση και κάποιοι µόνον ήξεραν 

να διαβάζουν και να γράφουν υποτυπωδώς 25. Παρόλα αυτά, υπήρχε και η ανάγκη 

δηµιουργίας του φωτισµένου γένους που θα οδηγηθεί στην επανάσταση, γεγονός που 

δίνει ώθηση και στη γυναικεία εκπαίδευση, µε σκοπό να πολλαπλασιαστούν οι 

µητέρες που θα εµφυσήσουν στα παιδιά τους την ιδέα της ελευθερίας και θα 

γαλουχήσουν αγωνιστές. 

 

 

1.1. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

                                                 
22 Οι πηγές συµφωνούν σ΄αυτό, βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., ό.π. / ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π./ 

Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., ό.π. 

23 Μέντη, ∆., 1999: 82. 

24 Kitromilides, P., ό.π.: 46-47. 

25 Κούµας, Κ., 1966: 554-555. 
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1.1.1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 
          Οι κινήσεις που οδήγησαν στην καθιέρωση της συστηµατικής εκπαίδευσης 

στον εξεταζόµενο γεωπολιτικό χώρο µπορούν να συσχετιστούν µε τον απόηχο και τις 

επιδράσεις του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού γενικότερα. Ο ∆ιαφωτισµός πρέσβευε την 

ανάγκη για µόρφωση του ανθρώπου και τη συνεπαγόµενη µ’ αυτήν δυνατότητα 

βελτίωσης των κοινωνιών µέσω της χρήσης της λογικής και ειδικότερα στο πλαίσιο 

της επιταγής του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού για «αναγέννηση» και «φωτισµό» του 

Γένους. Βασική ιδέα του ∆ιαφωτισµού υπήρξε αυτή της οικουµενικότητας της 

ανθρώπινης φύσης, ενώ κυρίαρχο πιστεύω κατέστη ότι το άτοµο αποτελεί 

ανεξάρτητη ιδέα µε ίσες γνωστικές δυνάµεις και ισοδύναµες δυνατότητες λογικής 

κρίσης που θα µπορούσαν να εξελιχθούν µε τη κατάλληλη αγωγή 26. 

          Το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού, όπως και η Γαλλική Επανάσταση, αν και σε 

πρακτικό επίπεδο συνέβαλαν ελάχιστα στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας, ωστόσο 

σε θεωρητικό επίπεδο ανέδειξαν για πρώτη φορά το ζήτηµα του υποβιβασµού και της 

ανισότητας των γυναικών ως κοινωνικό πρόβληµα 27. Αλλά και σε αυτή την 

περίπτωση ο ∆ιαφωτισµός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις παραδοσιακές 

πατριαρχικές αντιλήψεις σχετικά µε τη θέση των γυναικών, ούτε τις αντιλήψεις για τη 

«φύση» και το ρόλο τους. Τελικά, ο ∆ιαφωτισµός για το γυναικείο φύλο δεν 

κατόρθωσε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ισότητας και της ελευθερίας 28. 

          Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ακόµα και οι πλέον κριτικές µορφές του 

∆ιαφωτισµού (Montesquieu, Hume, Diderot), οι οποίοι συνέλαβαν στο πρόβληµα που 

συνιστά για την οικογένεια και την κοινωνία η υποβαθµισµένη θέση των γυναικών, ή 

όσοι στάθηκαν ιδιαίτερα επικριτικοί (Locke) απέναντι σε αιτιώδεις για τη γυναικεία 

                                                 
26 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., 

ό.π. / Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Κονδύλης, Π., ό.π.. 

27 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π./ ∆αλακούρα, Ι. Κ., ό.π./ Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., ό.π. 

28 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Κονδύλης, Π., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π. 

/ Μπακαλάκη, Α., ό.π. 
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υποτέλεια σχέσεις 29, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τις αρχικές απόψεις τους για 

την ισότητα των φύλων.  Για παράδειγµα, ο Locke διατυπώνει τη θέση ότι η γυναίκα 

ανήκει στην εξουσία του άνδρα, ο οποίος είναι η κεφαλή του σπιτιού -θέση που 

ασπάζεται και ο Hume- και ο οποίος έχει δικαίωµα να λαµβάνει ως «ικανότερος» και 

«δυνατότερος» τις τελικές αποφάσεις 30. Έτσι, και οι διαφωτιστές µε τον  τρόπο τους 

συντηρούσαν  την  υποδεέστερη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και ταυτόχρονα 

την απέκλειαν από τον πολιτικό βίο. Ωστόσο, το κυριότερο είναι ότι δεν ξεπέρασαν 

την υπάρχουσα πατριαρχική αντίληψη, η οποία αντιτίθεται στις αρχές του ορθού 

λόγου 31. 

 

Βέβαια, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποδοχής των παραδοσιακών ιδεών 

σχετικά µε τη φύση και το ρόλο των γυναικών είναι η περίπτωση του Rousseau, ο 

οποίος υπήρξε και ο κατεξοχήν υπερασπιστής της ελευθερίας και πρώτος 

συστηµατικός παιδαγωγός. Ο Rousseau ενσωµατώνει τις πατριαρχικές αντιλήψεις 

στην θεωρία του και έτσι συνιστά το κυριότερο «πεδίο» έκφανσης των βασικών 

αντιφάσεων της σκέψης του ∆ιαφωτισµού. Ωστόσο, οι θέσεις του αυτές είναι 

απόρροια της επίδρασης που άσκησε στον Ευρωπαϊκό χώρο η αστική πολιτική σκέψη 

και ηθική του 19ου αιώνα 32.  

Ο J. Rousseau φαίνεται να αναγνωρίζει στις γυναίκες το δικαίωµα της 

εκπαίδευσης, αλλά έτσι όπως επιτάσσει η φύση τους και µε σκοπό να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντά τους απέναντι στους άνδρες και στην 

οικογένειά τους. Έτσι, οι γυναίκες παρέµεναν και πάλι στην ιδιωτική σφαίρα του βίου 

                                                 
29 Ο John Locke αναδείχθηκε στο µεγαλύτερο επικριτή της πατριαρχίας και 

επιχειρηµατολογούσε σθεναρά κατά της αναπόφευκτης υποταγής των γυναικών, βλ. Locke, J., 

1990. 

30 Βλ. Locke, J., ό.π. 

31 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

32 Για τις θέσεις του Rousseau, J. J., βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π.: 218. 
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και βέβαια η εκπαίδευσή τους ήταν διαφορετική απ’ αυτή των ανδρών. Η εκπαίδευση 

πρέπει να περιορίζεται στην εκµάθηση εργόχειρου και ίσως την αριθµητική, η οποία 

είναι χρήσιµη γνώση για την  οργάνωση του οίκου της. Φυσικά η απόκτηση των 

«αρετών» της υπακοής, της υποταγής, της πραότητας, της τέχνης του «αρέσειν», και 

της εκµάθησης των οικιακών τεχνών (ράψιµο, πλέξιµο, κέντηµα) θεωρούνταν πολύ 

σπουδαιότερες από τη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Η µόνη πολιτικοκοινωνική 

διάσταση που αποδίδεται από το J. J.Rousseau στον ολοκληρωτικά υποταγµένο στον 

άνδρα ρόλο της και στην υποβιβασµένη ύπαρξη της γυναίκας είναι αυτή της 

«µητέρας της δηµοκρατίας» ή της «κοινωνικής µητέρας» -όπως στη συνέχεια τη 

γενικεύει-, διάσταση που -χωρίς να παραπέµπει σε διεύρυνση του υφιστάµενου στον 

ιδιωτικό χώρο ρόλου της µητέρας- προβάλλεται για τη σπουδαιότητά της στη 

διαµόρφωση της κοινωνίας 33. 

Παρόµοιες θέσεις εκφράζει ο Γερµανός φιλόσοφος και επιστήµονας, 

Immanuel Kant. O Kant θεωρεί ότι όλα τα έλλογα όντα ανεξαρτήτως φύλου- έχουν 

ανθρώπινη ιδιότητα, δηλαδή έλλογη φύση, αυτονοµία, ικανότητα να επιθυµούν και 

να πραγµατοποιούν σκοπούς 34. Ο ίδιος αναφερόµενος στο γάµο, τον παρουσιάζει ως 

µια σχέση ισότητας και απόλυτης αµοιβαιότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και 

συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι ο γάµος δίνει στους δυο συζύγους ίσα δικαιώµατα 

ελέγχου των προσώπων τους καθώς και της περιουσίας τους 35. Σε άλλα έργα του 36 

όµως οι απόψεις περί γυναικών που υιοθετεί είναι απογοητευτικές, αφού θεωρεί ότι η 

όµορφη φύση της γυναίκας καταστρέφεται από τη µόρφωση και τη µελέτη, ενώ 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η γυναίκα εκείνη που ενδιαφέρεται για τη µόρφωση θα 

µπορούσε να αφήσει ακόµα και γενειάδα.  

                                                 
33 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

34 Για τις ιδέες του Kant, βλ. Kant, I., 2012. 

35 Για τις θέσεις του Kant περί γάµου, βλ. Kant, I., 1996 και 2001. 

36 Για τις «περίεργες» απόψεις που εκφράζει ο Kant σχετικά µε την γυναικεία φύση και τη 

µόρφωση, βλ. Kant, I., 2003 και 2006. 
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Οι έννοιες της ελευθερίας, της προσωπικής ανεξαρτησίας, της ισότητας, του    

«φωτισµού» και της εκπαίδευσης και γενικότερα των δικαιωµάτων που προβάλλονται 

από το διαφωτισµό µεταβάλλονται τελικά για το γυναικείο πληθυσµό σε 

«µετριασµένη» -µέσω του εξευγενισµού της γυναικείας φύσης- υποταγή, «ηπιότερη» 

µε την απόδοση κοινωνικής σπουδαιότητας και ωφέλειας 37. 

Η έννοια όµως των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως προβάλλεται µε 

συνέπεια στην πολιτική θεωρία του διαφωτισµού, παρότι δεν οδηγεί στη διεκδίκηση 

πολιτικών δικαιωµάτων για τη γυναίκα, δηµιουργεί ωστόσο τις προϋποθέσεις, ώστε  

να επεκταθεί η έννοια του δικαιώµατος και από το λοιπό υποβιβασµένο ήµισυ της 

ανθρωπότητας. Η έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης θα ωθήσει τη συζήτηση αυτή 

σε νέα µονοπάτια. Μεµονωµένες αγωνιστικές φωνές άντρων και γυναικών θα 

διεκδικήσουν άλλοτε κοινωνική απελευθέρωση (M. Woolstonecraft) και άλλοτε τη 

µερική (Condorcet) ή πλήρη (Olympe de Gouges) ένταξη των γυναικών στην 

πολιτική-δηµόσια σφαίρα και την απόδοση σ’ αυτές της ιδιότητας του πολίτη και των 

δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν 38. O Voltaire υποστήριξε ότι οι γυναίκες 

µπορούσαν να κατορθώσουν ότι και οι άνδρες 39. Ο Condorcet διεκδίκησε τη 

γυναικεία ισότητα στη πολιτική και την εκπαίδευση 40. Από τη πλευρά των 

φωτισµένων γυναικών η M. Woolstonecraft, αν και έχει την τύχη των λοιπών 

«µοναχικών» και «αιρετικών» διεκδικήσεων, συνιστά την πρώτη τεκµηριωµένη 

σύνδεση της έννοιας του δικαιώµατος µε τη γυναίκα. Με συλλογιστική και 

επιχειρήµατα βασισµένα στις αρχές των κινηµάτων του ∆ιαφωτισµού και του 

ριζοσπαστικού Ιακωβινισµού, επισηµαίνει το νέο αποκλεισµό των γυναικών από την 

                                                 
37 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π. 

38 Βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), 1981.  

39 Βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

40 Ο M. J. Condorcet στο έργο του L’ Admission des Femmes aux droits de la Cite (1790) 
διεκδικεί το δικαίωµα της ψήφου µόνο για τις γυναίκες που διαθέτουν προσωπική περιουσία, 
ενώ στο σχέδιο που προτείνει το 1793 για τη διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων και του 
Συντάγµατος δεν θίγει το θέµα των πολιτικών δικαιωµάτων των γυναικών. Τελικά, το 
Γαλλικό Σύνταγµα της 24ης Ιουνίου του 1893 αποκλείει τις γυναίκες από την άσκηση 
πολιτικών δικαιωµάτων. Βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 
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κοινωνία των πολιτών και διεκδικεί την πλήρη κοινωνική ύπαρξη. Επισηµαίνει το 

βαθύτερο αίτιο της κοινωνικής υποδούλωσης των γυναικών στον ανδροκρατούµενο 

χαρακτήρα των κοινωνικών δοµών. Θεωρεί δε ότι η «αναµόρφωση» των κοινωνιών 

και της ανθρωπότητας έχει ανάγκη από τη συµβολή των γυναικών, οι οποίες θα 

µπορέσουν να συνεισφέρουν, αφού καταρριφθούν οι αντιλήψεις για τη φυσική τους 

κατωτερότητα και τους δοθεί το δικαίωµα σε µια εκπαίδευση που θα τις καταστήσει 

σκεπτόµενα όντα, ανεξάρτητα και ικανά να ανταπεξέλθουν στον κοινωνικό τους 

ρόλο, τον οποίο δεν αµφισβητεί ως προς το είδος του αλλά ως προς την ποιότητά του 
41. 

Ειδικότερα για την υφιστάµενη εκπαίδευση, υποστηρίζει πως περιφρονεί κάθε 

είδους νοητική ικανότητα των γυναικών, καθώς αντικαθιστά τη συστηµατική 

διδασκαλία και παροχή επιστηµονικών γνώσεων µε τη διδαχή και εκµάθηση 

κενότυπων κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς, στρέφει το ενδιαφέρον του σε 

εφήµερα, επιπόλαια και ευτελιστικά για τον άνθρωπο ενδιαφέροντα, καθιστώντας τον 

κενό και επιτηδευµένο ον, δέσµιο της άγνοιας, των προκαταλήψεων και των 

ελαττωµάτων της αγωγής του. Το σπουδαιότερο όµως, κατά τη M. Woolstonecraft, 

είναι ότι αυτό το είδος της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τις κρατούσες αντιλήψεις 

για τη φύση και το περιεχόµενο του ρόλου των γυναικών, υποδουλώνει όχι µόνο το 

πνεύµα, αλλά «αλυσοδένει και αυτήν ακόµα την ψυχή τους» 42. 

Απολύτως αιρετική για την εποχή της ήταν η θέση της γαλλίδας Οlympe de 

Couges. Το 1791 δηµοσίευσε τη «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων της γυναίκας» ως 

απάντηση στην ανδροκεντρική «∆ιακήρυξη του ανθρώπου» και διεκδικώντας τα 

δικαιώµατα της γυναίκας στη µόρφωση και την πολίτικη, αντιµετωπίστηκε η ίδια, 

όπως και η πλειονότητα των περιπτώσεων, µε  σωµατική εξόντωση 43. 

                                                 
41 Είµαστε όντα που προορίζονται µε τη χρήση τόσο των παθών όσο και των συλλογισµών να 

«βελτιώσουµε τη φύση µας» και να «αποκτήσουµε τη δυνατότητα να απολαύσουµε ένα µερίδιο 

από τη θεϊκή ευτυχία. Απόψεις της M. Woolstonecraft για τη θέση της γυναίκας, βλ. Βαρίκα Ε. 

– Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π.: 51-53. 

 
42 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π.. 

43 Βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 
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Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο που καλλιεργείται στον Ευρωπαϊκό 

χώρο διαµορφώνεται και η ελληνική άποψη σχετικά µε τη φύση και τον ρόλο της 

γυναίκας, και δηµιουργείται το νεοελληνικό παιδαγωγικό ιδεώδες για την εκπαίδευση 

των γυναικών εµποτισµένο από τις επιταγές και τις ιδιαιτερότητες του Νεοελληνικού 

∆ιαφωτισµού (εθνικισµός, κλασικισµός), τις ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες και τις 

εθνικές ανάγκες του κράτους των ελληνικών κοινοτήτων 44. 

 

 

1.1.2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

          Οι πρώτες σποραδικές οργανωµένες προσπάθειες για οργανωµένη εκπαίδευση 

των γυναικών στο πέρασµα από τον 18ο στον 19ο 
αιώνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν 

άµεσα συνδεδεµένες µε την έντονη προβολή από τη νεοελληνική διαφωτιστική 

σκέψη της εκπαίδευσης ως µέσου για την «αναγέννηση του έθνους». Περνώντας στην 

ελληνική πραγµατικότητα, οι θεωρητικές τοποθετήσεις των ελλήνων διαφωτιστών 

που σχετίζονται µε την γυναικεία εκπαίδευση είναι ελάχιστες 45. Στην αντιµετώπιση 

αυτού του προβλήµατος, το οποίο αυτό καθ’ αυτό είναι αποτέλεσµα της 

«µετεκένωσης» του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, παρουσιάζονται κατ’ αντιστοιχία µε 

την ευρωπαϊκή διαφωτιστική σκέψη και ανάµεσα στους Έλληνες διαφωτιστές δύο 

τάσεις: η συµπλέουσα µε τον ριζοσπαστικό φεµινισµό των χρόνων της Γαλλικής 

Επανάσταση, και αυτή που εκφράζει την κυρίαρχη στάση του Ευρωπαϊκού 

∆ιαφωτισµού στο ζήτηµα αυτό. Μέσα από τις απόψεις τους ορίζεται το γυναικείο 

πνευµατικό πλαίσιο της εποχή το οποίο, όπως θα δούµε εν συνεχεία, βρίσκει 

ανταπόκριση στα µέλη της αστικής τάξης, όπως συµβαίνει και στην υπόλοιπή 

Ευρώπη 46.  

          Από τους Έλληνες διαφωτιστές εκφραστής των ριζοσπαστικών απόψεων είναι 

ο Ρήγας Βελεστινλής. Στο σύνταγµά του, ζητά την καθολική εκπαίδευση ανδρών και 
                                                 

44 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

45 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

46 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 
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γυναικών µε ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αλλά και την ένοπλη συµµετοχή των 

γυναικών στον αγώνα του γένους 47. 

          Η ισότιµη στοιχειώδης εκπαίδευση και για τα δύο φύλα υποστηρίζεται από τον 

Κ. Κούµα.48. Επηρεασµένος από τις αντιλήψεις του για τη φύση των γυναικών, οι 

οποίες συµπορεύονται µε τη ριζοσπαστική τάση του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, 

διατυπώνει την άποψη ότι τα κορίτσια πρέπει να διδάσκονται σε ειδικά σχολεία. Τα 

µαθήµατα 49 που προτείνει είναι τα εξής: γλώσσα, βασικές γνώσεις ιστορίας, 

γυµναστική και εργόχειρο, το οποίο είναι «αναγκαίο εις τας οικιακάς φροντίδας». Οι 

περιορισµοί που προτείνει στη διδακτέα ύλη των µαθηµάτων στα σχολεία των 

«κορασίων» απορρέουν από τον διαφορετικό κοινωνικό ρόλο ή διαφορετικά τον 

«πολιτικό προσδιορισµό» των γυναικών και όχι από τις φύσει νοητικές ή ηθικές 

διαφορές αυτών. Κύριος, λοιπόν, προορισµός της γυναικείας αγωγής πρέπει να είναι 

η προετοιµασία για τον οικιακό βίο 50. Ωστόσο, η στοχoθεσία της προτεινόµενης 

αγωγής του δεν αφήνει αποκλίσεις 51. Μέσα από το περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

                                                 
47 Βρανούσης Λ., 1975: 241-254. 

48 Ο Κ. Κούµας υπήρξε φωτισµένος δάσκαλος του Γένους, ο οποίος πρόσφερε την 

επιστηµονική και τη διδακτική του δεινότητα στο φιλολογικό Γυµνάσιο Σµύρνης και στη 

Πατριαρχική Σχολή της Ξηροκρήνης. Βλ. Κούµας, Κ.,1820. 

49 Η κατήχησις, τα βιβλία αναγνώσεως υπαγόµενα µηνύµατα εις το να γράφουν πρέπει να 

εφαρµόζονται εις την ζωή των τιµίων και εναρέτων οικοδεσποινών, … η αριθµητική να περιέχει  

παραδείγµατα από τας γυναικείας σχολάς. Απόσπασµα του Κ. Κούµα για την γυναικεία 

εκπαίδευση, βλ. Κούµας, Κ., ό.π.: 323-324. 

 
50 Για τις απόψεις του Κούµα για την εκπαίδευση των γυναικών, βλ. Κούµας, Κ., ό.π. 

51 … Επειδή το κοράσιον πρέπει να προπαρασκευασθή αµέσως δια την οικιακήν ζωήν πρέπει η 

αγωγή του να αποβλέπη εις το να ενδιαφέρει την αγάπην της του οίκου ευτυχίας να το διδάξει 

όλας τας πράξεις όσαι είναι αναγκαίαι προς διατήρησην και κυβέρνησην και οικονοµίαν 

οικιακών πραγµάτων. Να το προδιαθέση… ώστε γινεί ποτέ σύζυγος φίλη, βοηθός, παρήγορός, 

σύµβουλος του ανδρός» «... Και το διδάξη τη µέλλουσαν υψηλή αξία ότι δηλότι θέλει να γένην 

µήτηρ. Απόψεις του Κ. Κούµα για την γυναικεία εκπαίδευση, βλ. Κούµας, ό.π.: 365-368. 
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προδιαγράφεται ο ρόλος της υποτακτικής συζύγου, της ικανής οικοδέσποινας, της 

«φωτισµένης» µητέρας 52. 

          Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προβάλλεται µια νέα γυναικεία προσωπικότητα, 

αφοσιωµένη στις οικιακές ενασχολήσεις, και διαµορφώνεται έτσι ένα νέο µοντέλο 

ηθικής που στηρίζεται στη µετριοφροσύνη και τον αυτοπεριορισµό. Επιπλέον, 

αναδύεται το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, το οποίο γίνεται το µέσο για την 

εσωτερίκευση και αποδοχή των προτύπων αυτών, κατευθύνοντας την γυναικεία 

σκέψη, έκφραση και δράση. Την τάση αυτή του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και 

συνεπώς το κυρίαρχο µοντέλο της γυναικείας αρετής εκπροσωπεί ο Αδαµάντιος 

Κοραής, ο οποίος κάνει λόγο µόνο για ιδιωτική κατ’ οίκον εκπαίδευση 53. Η στάση 

του λογίου ως προς το στόχο της σκιαγραφείται και µέσα από την επιστολή του προς 

την πρώτη λόγια της εποχής την Ευανθία Καΐρη 54. Ο Κοραής την επικροτεί και την 

παροτρύνει να συνεχίσει το έργο της. Ωστόσο, σε δεύτερη ανάγνωση της επιστολής 

του Κοραή προς την Καΐρη διαφαίνεται η αντιστοιχία των απόψεών του µε την 

ευρωπαϊκή διαφωτιστική σκέψη, καθώς δίνει έµφαση «στην τέχνη του βίου» και στην 

αρετή της γυναικείας µετριοφροσύνης,  προσπαθώντας να προστατέψει την Καΐρη 

και κατ’ επέκταση τις εγγράµµατες της εποχής. Επικροτεί δηλαδή το πρότυπο της 

εγγράµµατης γυναίκας, αλλά µε τους περιορισµούς και τις αντιφάσεις που φέρει η 

ευρωπαϊκή σκέψη και ακολουθεί το νέο µοντέλο ηθικής γυναίκας.  

          Η διαµόρφωση αυτή και αποδοχή του προτύπου γίνεται φανερή και στη δράση 

των πρώτων γυναικών που ασχολούνται µε τη συγγραφική και µεταφραστική 

παραγωγή. Αν και ελάχιστες στον αριθµό, οι γυναίκες αυτές εκφράζονται δηµόσια 

µέσω των συγγραµµάτων τους και άµεσα ή έµµεσα παίρνουν θέση για τον γυναικείο 

ρόλο και την εκπαίδευση. Βέβαια, η κίνησή τους αυτή γίνεται πάντα µε την 

παρότρυνση ή την επικρότηση διανοούµενων ανδρών ή διαφωτιστών του κύκλου 

                                                 
52 Για το περιεχόµενο της γυναικείας εκπαίδευσης και το ρόλο των γυναικών που 

προδιαγράφεται µέσα απ’ αυτήν, βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

53 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. ∆ηµαράς, Κ.Θ., ό.π./ Κονδύλης, Π., ό.π./ Κιτροµηλίδης, 

Μ.Π., ό.π. 

54 Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820: 12-20. 
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τους. Ωστόσο, η επιλογή των έργων που µεταφράζουν 55, αλλά και ο τρόπος δράσης, 

όπου ζητείται πάντα έγκριση ή επικρότηση από µια ανδρική προσωπικότητα στη σκιά 

της οποίας λειτουργούν, φανερώνουν απόλυτη αποδοχή και πίστη, χωρίς 

αµφισβητήσεις στην αναπαραγωγή του προτύπου αυτού και του νέου ρόλου της 

γυναίκας, στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης αναγέννησης και αναµόρφωσης της 

ελληνικής κοινωνίας 56. Εξαίρεση µοναδική ανάµεσα στις πρώτες γυναίκες αποτελεί 

η παρουσία της Ζακυνθινής Ε. Μαρτινέγκου, η οποία αντιτίθεται µε έναν τρόπο 

φυσικό -στηλεύει γεµάτη αγανάκτησή το «βάρβαρο ήθος» που κρατούσε τις 

οµόφυλές της «κλεισµένας και αγράµµατους» 57. Μέσα από τους στόχους που θέτει 

για τη δική της ζωή (έµµεση συµµετοχή -δια της συγγραφής- στο κοινωνικο-

πολιτιστικό γίγνεσθαι, χρήσιµη παρουσία για την ανθρωπότητα, άρνηση του γάµου) 

και µε το συγγραφικό της έργο, φτάνει σε έναν ριζοσπαστισµό πρωτόγνωρο για την 

ελληνική διανόηση της εποχής της. 

 

 

1.1.3. ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

 

          Ο φεµινισµός σαν κοινωνική θεωρία για την ισότητα των δύο φύλων και σαν 

κίνηση για την απόκτηση της ισότητας των γυναικών στον οικονοµικό, αστικό, 

κοινωνικό και πολιτικό τοµέα, εµφανίστηκε τον 19ο 
αιώνα 58. Ωστόσο, ήδη από το 

1776 η Αµερικανίδα Abigail Adams εκ µέρους οµάδας γυναικών, έγραψε στον άνδρα 

της, Σάµουελ Άνταµς, που ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της 

Αµερικανικής Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, για να αξιώσει από το Κογκρέσο τα 

                                                 
55 Βλ. Ραστή, Α., 1816/ Σακελλαρίου, Μ., 1818/ Σαµουρκάση, Ρ., 1819/    Σούτζη, Α., 1819/ 
Σούτζη, Ρ., 1819/ Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820/ Σπάθη, Φ., 1832/ Η***, 1835/ Βαλέτα, Α., 1840. 

 
56 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

57 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

58 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1988/ Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), 

ό.π./ Βαρίκα, Ε., 2007. 
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δικαιώµατα της γυναίκας 59. Επίσης, γύρω στα 1836 η Ernestine Rose, Πολωνέζα 

εξόριστη στην Αµερική, ανέπτυξε αξιόλογη φεµινιστική δραστηριότητα 60. 

         Το 1840, κατά το Παγκόσµιο Συνέδριο του Λονδίνου εναντίον της δουλείας, 

συζητήθηκε και η συµµετοχή γυναικών σ’ αυτό, αλλά το αίτηµα απορρίφθηκε. Έτσι, 

στην συνέχεια οι Αµερικανίδες αντιπρόσωποι, Μοττ και Βάντελ Φίλιπς, αποφάσισαν 

να οργανώσουν αυτοτελή γυναικεία κίνηση. Η πρώτη συγκέντρωση γυναικών έγινε 

στη Νέα Υόρκη στις 17 Ιουλίου 1848 και αποτελεί το πρώτο φεµινιστικό συνέδριο 

στην ιστορία του φεµινιστικού κινήµατος. Έπειτα ακολούθησε η ίδρυση και άλλων 

φεµινιστικών σωµατείων στην Αµερική 61. 

          Αργότερα, τον Αύγουστο του 1854, η Fredrika Bremer δηµοσίευσε στους 

«Τάιµς» µια έκκληση για διεθνή συνεργασία των γυναικών. Έτσι, προετοιµάστηκε το 

πρώτο ∆ιεθνές Συνέδριο Γυναικών που πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον το 1888 
62. 

          Ωστόσο, στην Ευρώπη ο φεµινισµός εµφανίστηκε το 18ο 
αιώνα 63. Η Mary 

Wollstonecraft δηµοσίευσε το 1792 τη «∆ιεκδίκηση των δικαιωµάτων της γυναίκας» 
64 και η Olympe De Gouges τη «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων της γυναίκας και της 

πολίτιδος» το 1791 65. Οι προκηρύξεις της Ρόζας Λακόµπ και της Ασπασίας 

Καρλεµιγκέλι προκάλεσαν ειρωνικά σχόλια. Όµως, τότε ήταν που ιδρύθηκαν στην 

Γαλλία οι πρώτες λέσχες γυναικών και οι «Εταιρείες των φίλων της αλήθειας» 66. Στη 

                                                 
59 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 103. 

60 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 103. 

61 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 103. 

62 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 104. 

63 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π./ Βαρίκα, Ε., ό.π./ 

Ξηραδάκη, Κ., ό.π.. 

64 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

65 Βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

66 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 104. 
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Γαλλική Επανάσταση, αν και πήραν µέρος γυναίκες, εν τούτοις οι άνδρες µε τη βία 

έκλεισαν τις λέσχες και καρατόµησαν ή φυλάκισαν αρκετές φεµινίστριες. 

          Το 1838 τα δικαιώµατα της γυναίκας διαγράφτηκαν από το πρώτο σχέδιο του 

καταστατικού χάρτη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Το µόνο κέρδος των γυναικών 

ήταν ότι τους επιτράπηκε το διδασκαλικό και το νοσοκοµειακό επάγγελµα 67. 

          Η 8η 
Μαρτίου 1857 αποτελεί µέρα ορόσηµο για το παγκόσµιο φεµινιστικό 

κίνηµα. Την ηµέρα εκείνη οι εργάτριες ιµατισµού της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν για 

πρώτη φορά σαν εργαζόµενες γυναίκες, έκαναν απεργία και διαδήλωσαν στους 

δρόµους διαµαρτυρόµενες για τους άθλιους όρους δουλείας. Η αστυνοµία βέβαια 

παρενέβη και τις χτύπησε 68. 

          Το 1910 η Γερµανίδα επαναστάτρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε στο Σοσιαλιστικό 

Συνέδριο της Κοπεγχάγης να κηρυχθεί η 8η 
Μαρτίου ως παγκόσµια αγωνιστική 

ηµέρα της γυναίκας 69. Από τότε η ηµεροµηνία αυτή γιορτάζεται παγκοσµίως. 

          Από το 1865-1880 το κέντρο της φεµινιστικής δραστηριότητας είναι η Αγγλία. 

Το 1865 ο Τζων Στούαρτ Μιλλ εµφανίζεται ως ένθερµος υποστηρικτής του 

γυναικείου φύλου 70. Γράφει: «Η γυναίκα καταδυναστεύεται συχνάκις εκ της 

θρησκείας, σχεδόν πάντοτε εκ του νόµου, αείποτε δε εκ των ηθών. Όθεν ουδέν 

δικαιολογεί την καταδυνάστευσιν αυτών». Το 1866 επιτροπή από επιφανείς γυναίκες 

υπέβαλαν, µέσω του Τζων Στούαρτ Μιλλ, στη Βουλή των Κοινοτήτων αίτηση µε 

1.499 υπογραφές και ζητούσαν τη χειραφέτηση των φορολογουµένων γυναικών 71. 

Έκτοτε ιδρύθηκαν πολλοί φεµινιστικοί σύλλογοι στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο 

Μπρίστολ, κ.α. Επικεφαλής της γυναικείας κίνησης ήταν η Λυδία Μπέκερ 72. Το 

1869 δόθηκε δηµοτική ψήφος στις γυναίκες της Αγγλίας. Το 1888 εκλέγονται οι δύο 

                                                 
67 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 104. 

68 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 104. 

69 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 105. 

70 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 105. 

71 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 105. 

72 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 106. 
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πρώτες δηµοτικοί σύµβουλοι στο Λονδίνο, αλλά η εκλογή τους ακυρώθηκε. Το 1897 

ιδρύεται η οµοσπονδία των φεµινιστικών συλλόγων µε τίτλο «Εθνικόν Συµβούλιον 

Αγγλίδων» 73. 

          Όλη αυτή η φεµινιστική κίνηση σε Ευρώπη και Αµερική είχε βαθειά απήχηση 

και στην Ελλάδα. 

 

 

1.1.4. ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

          Στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα εκδηλώθηκε κάποια φεµινιστική κίνηση, αλλά 

όχι οργανωµένη 74. Ακριβέστερα, υπήρχαν άτοµα µε προοδευτικές ιδέες που 

ενεργούσαν -εξέδιδαν φεµινιστικές εφηµερίδες, έγραφαν άρθρα, έκαναν οµιλίες- µε 

σκοπό να εξυψώσουν την γυναίκα πνευµατικά, ηθικά και κοινωνικά. Ωστόσο, 

φεµινιστική κίνηση αναπτύσσεται πιο συστηµατικά κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, 

άρα δεν εµπίπτει και τόσο στο χρονικό πλαίσιό µας. Όλα αυτά όµως που θα 

διαδοθούν µερικά χρόνια αργότερα, τα είχαν θέσει οι γράφουσες µε τις οποίες 

ασχολούµαστε και έτσι θα τολµούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε «πρόδροµους µια 

φεµινιστικής συνείδησης». 

          Ο σοσιαλιστής Πλάτων ∆ρακούλης στα 1911-12 δίνει σειρά διαλέξεων µε θέµα 

τις σχέσεις των δύο φύλων και την «αποκατάστασιν της γυναικός» 75. Η αίθουσα 

ήταν πάντα γεµάτη, ιδίως από γυναίκες, που παρακολουθούσαν µε αδιάπτωτο 

ενδιαφέρον. Μάλιστα η Εφηµερίς των Κυριών στις 15/6/1912 παραθέτει µια 

συνοπτική περίληψη των όσων είπε στις διαλέξεις του.  

          Το 1903 ο Γρηγόριος Ξενόπουλος θίγει ένα καίριο θέµα, αυτό της ελευθερίας 

στον έρωτα και καλεί όλες τις Ελληνίδες να εκφέρουν τη γνώµη τους 76. Μετά από 

                                                 
73 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 106. 

74 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π./ Βαρίκα, Ε., 

ό.π./ Ξηραδάκη, Κ., ό.π. 

75 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 106. 

76 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 109. 
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ένα χρόνο ο Ξενόπουλος, εµφανώς απογοητευµένος, γράφει µε τίτλο «Αι µη 

γράφουσαι» στο Ηµερολόγιο της Σερουίου ότι από τις χιλιάδες των αναγνωστριών 

του απάντησε µία και αυτή µε ψευδώνυµο, «Σοφία Ο.». 

          Η Ευγενία Ζωγράφου, η διηγηµατογράφος που εξέδιδε την Ελληνική 

Επιθεώρηση, στο τεύχος Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 1915 (σελ.556) γράφει για την 

«Εργασία της Γυναικός», όπου αναφέρει: «…Η αποµάκρυνσις των ανδρών από της 

εργασίας των, λόγω των πολεµικών αναγκών της χώρας, δείχνει πόσον µεγάλην 

σηµασίαν έχει διά την κοινωνικήν και οικογενειακήν αρµονίαν η συµµετοχή της 

γυναικός εις ευρύτερον κύκλον δράσεως. Είναι προφανέστατον και δεν χωρεί 

δευτέρα γνώµη ότι επιβάλλεται εις την Ελληνίδα να βγη µε περισσότερον θάρρος εις 

την βιοπάλην της ζωής. Αλλά τούτο δεν αρκεί. Μαζί µε τας ενεργείας µας προς 

ενθάρρυνσιν της γυναικός διά ν’ ανταποκριθή προς τας σηµερινάς ανάγκας, 

οφείλοµεν να εργασθώµεν διά να προπαρασκευάσωµεν την γυναίκα ικανήν διά τας 

εργασίας διά τας οποίας την προορίζοµεν… Ότι δεν έγινε µέχρι σήµερον, ας γίνη από 

της στιγµής αυτής. Σχολαί ειδικαί ας καταρτισθούν διά την γυναίκαν της εργασίας. 

Το αναποφάσιστον Αρσάκειον που διστάζει ν’ αφήσει να εισέλθει άπλετον φως της 

νεωτέρας ζωής, της θετικής εργασίας, ας χρησιµεύσει ως φυτώρειον προς διάδοσιν 

γνώσεων πρακτικών διά την Ελληνίδα της αύριον. Τα γυναικεία σωµατεία ας 

εργασθούν να προπαρασκευάσουν την γυναίκα. Αι συντεχνίαι και οι σύλλογοι οι 

ανήκοντες εις επαγγελµατικάς τάξεις, ας σκεφθούν πώς θα καταστεί δυνατόν να 

µεταβληθούν τα γυναικεία µέλη των οικογενειών των εις εργάτας χρησίµους και 

συνεργάτας σοβαρούς σε κάθε περίστασι της ζωής…» 77.  

          Πριν το 1920 έχουµε προσωπικότητες του επιστηµονικού κόσµου που µιλάνε 

για αστικά και πολιτικά δικαιώµατα της γυναίκας, π.χ. ο έγκριτος νοµοµαθής του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ∆ιονύσιος Σωµερίτης σε µια διάλεξή του στις 

15/12/1918 έθεσε πρώτος το θέµα της γυναικείας ψήφου 78. Επίσης, ο καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος στα εγκαίνια του Σοσιαλιστικού 

                                                 
77 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 109-110. 

78 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 110. 
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Οµίλου Γυναικών στις 5/11/1919 µίλησε για της θέση της Ελληνίδας στον Αστικό 

Κώδικα 79. 

          Στο πρόγραµµα της οµάδας των Κοινωνιολόγων, που ίδρυσε ο Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου, αναφερόταν και το αίτηµα να δοθεί ψήφος στις γυναίκες 80. Το ίδιο 

αίτηµα εξέφρασε και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στις εκλογές του 1920. 

          Ο οργανωµένος αγώνας για την πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας άρχισε το 

1920 µε την ίδρυση του «Συνδέσµου για τα δικαιώµατα της γυναικός», µε 

αποκλειστικό σκοπό ν’ αγωνιστεί για την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική 

εξύψωση της γυναίκας µε τον άνδρα 81. Ο Σύνδεσµος αποτελούσε τµήµα της µεγάλης 

διεθνούς οργάνωσης υπέρ της γυναικείας ψήφου «International Woman Suffrage 

Alliance». Πρόεδρος του Συνδέσµου εξελέγη η Μαρία Νεγρεπόντη, Αντιπρόεδρος η 

Αύρα Θεοδωροπούλου, Γραµµατέας η Μαρία ∆εσύπρη (Σβώλου) και µέλη οι 

Εύχαρις Πετρίδου, Ελένη Πολιτάκη, Μυρσίνη Κλεάνθους, Ελένη Κορύλλου (Άλκης 

Θρύλος), Ρόζα Ιµβριώτη και Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού. Κάθε ∆ευτέρα 

συγκεντρωνόταν και έκαναν οµιλίες και συζητήσεις στις οποίες έπαιρναν µέρος και 

άνδρες φεµινιστές, όπως ο ∆ηµήτριος Γληνός, ο Αλέξανδρος Σβώλος, ο Σωκράτης 

Κουγέας, ο Κωνσταντίνος Μελάς βουλευτής Ιωαννίνων, ο Αθανάσιος Τυπάλδος-

Μπασιάς βουλευτής Κεφαλληνίας, ο Βασιλακάκης βουλευτής Λέσβου, ο 

Σκουριώτης, ο Ζήσης κ.ά.  

 

 

 

1.2. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

 

1.2.1. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 18Ο 
ΑΙΩΝΑ 

 

          Έως και το 18ο αιώνα τη µέριµνα για την εκπαίδευση των κοριτσιών στο χώρο 

της Ευρώπης είχε αποκλειστικά η οικογένεια, η οποία την ανέθετε, στην περίπτωση 

                                                 
79 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 110. 

80 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 110. 

81 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 111. 
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των ανώτερων τάξεων, σε οικοδιδασκάλους, ενώ για τα λαϊκά στρώµατα φορέας 

εκπαίδευσης ήταν η µητέρα. Έτσι, η κόρη λάµβανε αποκλειστικά εκπαίδευση οικιακή 
82. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα µέλη των ανώτερων τάξεων µπορούσαν να 

επιλέξουν να στείλουν τα κορίτσια τους σε µονές καλογραιών για να λάβουν κάποια 

στοιχειώδη εκπαίδευση 83. Η πρακτική αυτή σηµατοδοτεί και την σταδιακή 

αποµάκρυνση της γυναίκας από την εντός του οίκου εκπαίδευση και την εµφάνιση 

ενός σποραδικού σχολικού δικτύου, βραχύβιο ωστόσο σε διάρκεια.  

Στη βιοµηχανική Αγγλία, παρότι υπάρχει κράτος, δεν αναλαµβάνει το οικονοµικό 

κόστος ενός στοιχειώδους εκπαιδευτικού συστήµατος. Αλλά πέρα από την «κατ’ 

οίκον» εκπαίδευση, για την οποία µπορούσε να φροντίσει µια οικογένεια, ένας άλλος 

φορέας που ελέγχει την εκπαίδευση είναι η εκκλησία. Ωστόσο, και στην περίπτωση 

της εκκλησίας το δίκτυο ήταν περιορισµένο και αφορούσε µόνο ελάχιστο ποσοστό 

παιδιών
84. 

          ∆ιαφορετική είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Εκεί τα κορίτσια φοιτούσαν σε 

γυναικεία µοναστικά σχολεία. Τα περισσότερα από αυτά ήταν ιδιωτικά και 

απευθύνονταν στις κόρες των ευγενών. Τη δυνατότητα παρακολούθησης δεν είχαν, 

όµως, τα κορίτσια που έµεναν στα περίχωρα, διότι ήταν υποχρεωµένα να παραµένουν 

στην πατρική τους οικία 85. Οι ευγενείς προτιµούσαν να στέλνουν τα κορίτσια τους σε 

κάποιο µοναστήρι, όπου περνούσαν αρκετό χρόνο της ζωής τους, προκειµένου να 

λάβουν µια σωστή εκπαίδευση, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στα 

καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους συζύγους και στην οικογένεια. 

Κοντά στις µοναχές διδάσκονταν στοιχειώδεις γνώσεις γραφής, ανάγνωσης, 

                                                 
82 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π. / Μπακαλάκη, Α., 

ό.π. / Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Βαρίκα Ε. – Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

83 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ., ό.π./ 

∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

ό.π. 

84 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Βαρίκα Ε. – 

Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

85 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π. / Βαρίκα Ε. – 

Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 
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αριθµητικής, τρόπους καλής συµπεριφοράς 86 και -το κυριότερο- βρισκόταν µακριά 

από κάθε ηθικό κίνδυνο. Για την ιδία τάξη ίσχυε και ο θεσµός της αυτοδιδασκαλίας, 

ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν εναλλακτική επιλογή ήταν η φοίτηση σε µεικτά 

σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν κάθε Σάββατο απόγευµα κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα. Σ’ αυτά οι µαθήτριες δεν µπορούσαν να προσέλθουν µόνες τους, αλλά µε τη 

µητέρα ή την υπηρέτριά τους 87. 

          Αλλά και µετά τη Γαλλική Επανάσταση ο Ναπολέοντας, που ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της χώρας, δεν ενδιαφέρθηκε για την οργάνωση δικτύου εκπαίδευσης 

για κορίτσια. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτοβουλία ίδρυσης δύο οικοτροφείων για τις 

κόρες των αξιωµατικών, αλλά και σε αυτά αποκλειστικός στόχος ήταν η παροχή 

στοιχειωδών γνώσεων (ανάγνωση, αριθµητική, κατήχηση, ιστορία και γεωγραφία) µε 

σκοπό να γίνουν καλές σύζυγοι και µητέρες 88. 

          Ο 19ος αιώνας σηµατοδοτεί τον αιώνα της έναρξης της γυναικείας εκπαίδευσης, 

αν ως προς την υιοθέτηση του όρου «εκπαίδευση», θεωρήσουµε την ύπαρξη κρατικής 

ή κοινοτικής µέριµνας για την ίδρυση και τη λειτουργία των αντίστοιχων ιδρυµάτων 
89. 

          Στις ορθόδοξες Ελληνικές κοινότητες των αρχών του 19ου 
αιώνα 

χαρακτηριστική είναι η απουσία κρατικής µέριµνας εκ µέρους της οθωµανικής 

διοίκησης για την εκπαίδευση των µη µουσουλµάνων υπηκόων. Η εκπαίδευση εκεί 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκκλησίας, ενώ µόνο η ανώτερη τάξη επέλεγε κάποιο 

οικοδιδάσκαλο ή αργότερα κάποιο ιδιωτικό σχολείο για την διαπαιδαγώγηση των 

κοριτσιών 90. Στην περίπτωση των λαϊκών στρωµάτων η εκπαίδευση των κοριτσιών 

                                                 
86 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π./ Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ., ό.π. / 

∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ., ό.π./ Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π. / Μπακαλάκη, Α., 

ό.π. 

87 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π./ Βαρίκα Ε. – 

Σκλαβενίτη Κ. (επιµ.), ό.π. 

88 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α. – Ελεγµίτου, Ε., ό.π./ Μπακαλάκη, Α., 

ό.π. 

89 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 

90 Βλ. ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π. 
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ήταν αποκλειστικά έργο της µητέρας και αµιγώς «οικιακή». Κατά συνεπεία, κοινό 

χαρακτηριστικό µε την Ευρώπη συνιστά το γεγονός ότι πρόσβαση στην εκπαίδευση 

είχαν µόνο οι πλούσιοι, οι οποίοι µπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρα ή το µισθό 

ενός οικοδιδασκάλου.  

          Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης για τις µεν κόρες των ανώτερων τάξεων 

περιλάµβανε, εκτός από την άσκηση στα «γυναικεία έργα» -εργόχειρο, ποικιλτική, 

ραπτική- τα οποία συνιστούσαν και κύριο µέρος της εκπαίδευσης τους, ξένες 

γλώσσες, χορό, εκµάθηση κάποιου µουσικού οργάνου, και σπανιότερα στοιχειώδη 

ανάγνωση και γραφή 91. Για τις γυναίκες των λαϊκών τάξεων, η εκπαίδευση 

περιοριζόταν αποκλειστικά σε αυτά που θα τους ήταν χρήσιµα για τη µελλοντική 

τους οικογενειακή ζωή. Έτσι, παρέµεναν οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων, οι µόνες 

εγγράµµατες γυναίκες της εποχής, µε περιορισµένο εύρος εκπαίδευσης, εκτός από 

κάποιες εξαιρέσεις που το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως και η 

έφεση των ίδιων τις κατέστησε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Βεβαία, η επικράτηση του 

σκοταδισµού στις κατώτερες τάξεις οφείλεται και στις προκαταλήψεις της 

χριστιανικής θρησκείας απέναντι στη γυναίκα. Την αντιµετώπιζε «ως την απόγονό 

της Εύας που η αµαρτία βαρύνει όλο το γένος της» 92. 

          Ωστόσο, τον 18ο αιώνα και ειδικότερα το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα  

σηµειώνονται οι σηµαντικότερες µεταβολές (ιδιαίτερα µετά τη συνθήκη του 

Κιουτσούκ Καϊναρτζή) που θα βελτιώσουν τους όρους κάτω από τους οποίους ζουν  

οι ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας και οι οποίες, όπως 

αποδέχονται πολλοί ιστορικοί και ερευνητές, έχουν αντίκτυπο και στον πνευµατικό 

τοµέα 93. Αναλυτικότερα, πυκνώνουν οι επαφές µε τη ∆ύση, στην οποία 

αναπτύσσεται το ανθρωπιστικό πνεύµα µέσω των εµπόρων, αλλά και µέσω 

ανθρώπων που φεύγουν για σπουδές εκεί και στη συνέχεια επιστρέφουν στην πατρίδα 

φέρνοντας µαζί τους νέες ιδέες και ήθη. Παράλληλα µε τη ραγδαία οικονοµική άνοδο 

                                                 
91 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Μπακαλάκη, Α., ό.π./ Φουρναράκη, Ε., ό.π./ ∆αλακούρα, 

Ι.Κ., ό.π. 

92 ∆αράκη, Π., 1995: 21-23, 63-75. 

 
93 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Αγγέλου, Α., 1975/ Κιτροµηλίδης, Μ.Π., 1984 και 1996/ 

Γιαννικόπουλος, Α.Β, 2001. 
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του ελληνισµού, χάρη κυρίως στο εµπόριο, παρατηρείται άνοδος πνευµατική που 

αποτυπώνεται στην αύξηση των εντύπων και των εκδόσεων, της γλωσσοµάθειας και 

των µεταφράσεων. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επαφών µε τη ∆ύση 

και στην προαναφερθείσα πνευµατική άνοδο του ελληνισµού, λόγω ακριβώς αυτών 

των επαφών, διαδραµάτισαν οι ελληνικές παροικίες του εξωτερικού  (Βιέννη, Βενετία 

κ.τ.λ.), στις οποίες παρατηρείται αξιόλογη άνθηση των εντύπων που πλέον 

τυπώνονται σε ελληνικά τυπογραφεία 94. 

          Επιπλέον, η γνωριµία των Ελλήνων µε το δυτικό κόσµο και τη δυτική 

κοσµοθεωρία, σε συνδυασµό µε την ευηµερία που γνωρίζουν κάποιες κοινωνικές 

οµάδες, όπως είναι οι έµποροι, οι λόγιοι και οι Φαναριώτες, έχει ως αποτέλεσµα τη 

διάθεση για αλλαγή στον κοινωνικό τοµέα 95. Η ανακαινιστική προσπάθεια αυτών 

των οµάδων που συνοδεύεται από την τάση για κοινωνική ηγεσία, εµπεριέχει τις 

ιδέες του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, µε τον οποίο έχουν έρθει σε επαφή, στις οποίες 

βρίσκεται, αν δεν κυριαρχεί, ο προβληµατισµός και η ενασχόληση µε την αγωγή και 

την παιδεία. Αυτή η τάση των προαναφερόµενων τριών οµάδων να χειρισθούν 

αυτόνοµα τα θέµατα της παιδείας γίνεται ολοένα και πιο έκδηλη, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτούργησε ο 

∆ιαφωτισµός. Χωρίς να επεκταθούµε ιδιαίτερα, αξίζει να αναφέρουµε τις κύριες 

εκφάνσεις της ανάµειξης των εµπόρων, των λογίων και των Φαναριωτών στα 

ζητήµατα της παιδείας, που την έφεραν την ίδια στιγµή στο προσκήνιο της συζήτησης 

και της αντιπαράθεσης.  

          Καταρχήν οι έµποροι, µια συνειδητοποιηµένη πλέον κοινωνική τάξη, 

εµφανίζονται ως χρηµατοδότες εντύπων, εκδόσεων, σχολείων και υποτροφιών. Έτσι, 

ενισχύοντας οικονοµικά οτιδήποτε σχετιζόταν άµεσα µε τη µόρφωση, η τάξη αυτή 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο στο ζήτηµα της διάδοσης της παιδείας. Παράλληλα οι 

Φαναριώτες, ως ηγεµόνες ή ως λόγιοι, καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο χώρο του 

πνεύµατος, της κοινωνίας και της παιδείας. Οι Φαναριώτες ηγεµόνες της Βλαχίας και 

της Μολδαβίας (Κωνσταντίνος Σούτσος, Νικόλαος Μαυροκορδάτος κ.α.) 

                                                 
94 Βλ. Κιτροµηλίδης, Μ.Π., 1984 και 1996. 

95 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1999/ Φουρναράκη, Ε., ό.π. 
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ασχολήθηκαν µε την ανανέωση της παιδείας συστήνοντας νέες σχολές και 

παρακινώντας πολλούς λόγιους να µεταφράσουν δυτικά επιστηµονικά έργα 96.  

          Ωστόσο, κλείνοντας τη σχετική αναφορά, η παιδεία έρχεται στην επιφάνεια και 

γίνεται πεδίο πνευµατικών και κοινωνικών συνδιαλέξεων κυρίως λογίων (Ιώσηπος 

Μοισιόδακας, ∆ηµήτριος Καταρτζής, κ.α.), ιδιαίτερα εκείνων που ασχολήθηκαν 

εκτενώς µε την αναθεώρηση και τη µετεξέλιξή της στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 

∆ιαφωτισµού, προτείνοντας νέες δοµές, νέες µεθόδους και νέα πρότυπα 97. 

Αναλυτικότερα πρόκειται για µια περίοδο που παρατηρείται µια πνευµατική 

προσπάθεια, η οποία εκδηλώθηκε ως αγώνας για την κατανόηση, τη µεταλαµπάδευση 

και την αξιοποίηση ιδεών για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του ανθρώπου, 

σύµφωνα µε όσα είχαν κατακτηθεί στο επίπεδο της γνώσης. Η παραπάνω βέβαια 

προσπάθεια των Ελλήνων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επανάσταση και την 

αναζήτηση της ελευθερίας τους. Η ανάγκη για αφύπνιση και αναγέννηση του έθνους 

ήταν άµεσα ορατή και αυτό αποτέλεσε την κυριότερη αιτία για καλλιέργεια της 

παιδείας. Ο µοναδικός ίσως τρόπος για να «ξυπνήσουν» τα πλήθη, να αντισταθούν 

και να ξεσηκωθούν ήταν µέσω της µόρφωσης.  

 
 

 

1.2.2. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 

          Λίγοι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια της γυναικείας παιδείας 

στον υπόδουλο Ελληνισµό. Ένας από τους πρώτους, ο Ρήγας Φεραίος (1757-1798), 

έχοντας πλήρη γνώση της αµάθειας του υπόδουλου γένους, έθεσε ως σκοπό του τη 

διαπαιδαγώγηση του έθνους. Στην επαναστατική προκήρυξή του «Τα ∆ίκαια του 

Ανθρώπου» και στο άρθρο 22 γράφει: «…Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να 

ηξεύρουν γράµµατα. Η πατρίς έχει να καταστήση σχολεία εις όλα τα χωρία διά τα 

αρσενικά και τα θηλυκά παιδιά. Εκ των γραµµάτων γεννάται η προκοπή…» 98. 

                                                 
96 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1988 και 1999. 

97 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., ό.π. 

98 Ξηραδάκη, Κ., 1988: 37.  
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          Επιπλέον, ο Αδαµάντιος Κοραής (1748-1833), τον Ιανουάριο του 1815 στέλνει 

από το Παρίσι στην Ευανθία Καΐρη µια µακροσκελή επιστολή 99. Σ’ αυτήν µεταξύ 

άλλων της γράφει: «…Να µελετάς και όσην παιδείαν έχεις και όσην µέλλει ν’ 

αποκτήσης παιδείαν, να την παραδίδης µε λόγους και µε έργον εις τας 

συνηλικιώτιδάς σου παρθένους και να δείξης µε ταύτην σου την επιµέλειαν ότι είσαι 

γνήσιον της Ελλάδος τέκνον και να επιταχύνης το κατά την αναγέννησιν της κοινής 

ηµών µητρός και πατρίδος. Ταύτα σε λέγω εκ βάθους πατρικών σπλάχνων ο γηραιός 

Κοραής. Ταύτα µελέτα καθ’ ηµέραν, αν θέλης να ευδαιµονήσης ζώσα και να αφήσης 

εις την ζωήν αθάνατον όνοµα. Σπούδασε, φίλον θυγάτριον, να κατασταθής όµοια της 

γυναικός την οποία εζήτει ο Σολοµών. Εάν επιτύχης τούτο, θέλεις λάβει αµοιβήν των 

κόπων σου, τον έπαινον των οµογενών και τας ευλογίας εµού του γέροντα, όστις 

αποθνήσκω πλέον ευχαριστηµένος, αφού ίδω ότι η παιδεία επροχώρησε και εις αυτάς 

του γένους µας γυναίκας…» 100. 

           Ο Ιωάννης Κοκκώνης (1799-1864) είναι ο πρόδροµος της γυναικείας παιδείας 

στην Ελλάδα και ο πρώτος θεµελιωτής του έργου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 101. 

Γι’ αυτόν γράφει η Αθηνά Ταρσούλη: «…Ο µεγάλος και άσβηστος πόθος του 

στάθηκε η διανοητική εξύψωση της Ελληνίδας, η λύτρωσή της από την ψυχική και 

πνευµατική δουλεία διά µέσου της παιδείας. Γυναίκα αµόρφωτη, σκλάβα στη ψυχή 

και στο µυαλό, δεν µπορεί να γεννήσει ελεύθερους κι ανώτερους ανθρώπους, κι ούτε 

η πατρίδα µπορεί ποτέ της να προκόψει µε δούλους στα φρονήµατα πολίτες. Φως, 

λοιπόν, πνευµατικό πέρα ως πέρα στις Ελληνίδες µητέρες, γυναίκες, κόρες, αδελφές 

και, κυρίως δασκάλες, που απ’ αυτές πρώτες, σαν από καθαρές πηγές, θα ξεκινήσει 

το διάφανο νερό της αληθινής λευτεριάς και της εξυγιαντικής ανορθώσεως του 

έθνους. Μεγάλη όσο και ωραία η αποστολή τους, όσο και ιερή και βαριά µαζί η 

ευθύνη τους» 102. Ο Κοκκώνης απευθύνεται στους µορφωµένους της εποχής του και 

ξεσηκώνει µε το λόγο του. Αµέσως συγκροτείται, τον Ιούλιο του 1836, το πρώτο 

                                                 
99 Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820: 12-20. 

100 Οι θέσεις του Κοραή ως προς τη µόρφωση των γυναικών γίνονται φανερές µέσα από τις 

επιστολές του προς την Ευανθία Καΐρη. Βλ. Πολέµης, ∆., 1999. 

101 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 38. 

102 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 38. 
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διοικητικό συµβούλιο µε τον Γ. Κουντουριώτη πρόεδρο, τον Γ. Γεννάδιο 

αντιπρόεδρο και τον Ι. Κοκκώνη γενικό γραµµατέα. Οι πρώτες βάσεις ενός µικρού, 

στην αρχή, εκπαιδευτηρίου χαράζονται και σε λίγο ανοίγει ένα σχολείο στην οδό 

Ερµού, στο σπίτι ενός Βιτάλη, όπου µε κόπο στην αρχή εξαιτίας των προλήψεων 

ακόµη της εποχής, που θεωρούσαν τη µόρφωση ως ξεµυάλισµα της γυναίκας, οι πιο 

προοδευτικές Ελληνοπούλες παίρνουν το πρώτο πνευµατικό τους βάπτισµα…» 103.  

          Άλλος ένας µε πολύ προοδευτικές για τον καιρό του ιδέες ήταν ο Παναγιώτης 

Σοφιανόπουλος (1786-1856). Γιατρός, Φιλικός, πολεµιστής και δηµοσιογράφος, 

κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1838 µια εφηµερίδα µε τον τίτλο «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

Εφηµερίς των Γυναικών και του Λαού» 104. Από τις στήλες της εφηµερίδας του, 

µεταξύ άλλων έθιγε, αυτός πρώτος στην Ελλάδα, το θέµα της ισότητας των δύο 

φύλων. Εκεί χαρακτηριστικά αναφέρει: «…Είναι βέβαιον, κατά την Αγίαν Γραφήν, 

ότι πρώτος πάρα του Θεού επλάσθη ο Αδάµ και εξ αυτού δεύτερον η γυνή. Αλλά 

αυτή η ίδια Γραφή νοµοθετεί σύντροφον του ανδρός την γυναίκα εν τω βίω, αλλ’ όχι 

δούλη. Συντροφία άνευ ισοµοιρίας δεν δύναται να συντηρηθή… Η ζηµία του γένους 

είναι µεγίστη εκ της αµάθειας των γυναικών. Αι γυναίκες και τα κοράσια οικουρούν, 

όθεν η καλή ή κακή των τέκνων ανατροφή κρέµαται απ’ αυτάς…». Ωστόσο, το 1844 

η εφηµερίδα αλλάζει σχήµα και τίτλο: «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Εφηµερίς πολιτική, 

υπουργική και δικαστική». Την ίδια εποχή ο Σοφιανόπουλος εκδίδει την «Πρόοδο», 

όπου και εδώ υπερασπίζεται τις γυναίκες 105. Ο ίδιος τη χαρακτηρίζει «επιστηµονικόν 

σύγγραµµα, εκδιδόµενον εις φυλλάδια», αλλά η Εθνική Βιβλιοθήκη την έχει 

καταχωρήσει στα περιοδικά.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 39. 

104 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 40. 

105 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 41. 
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1.2.3. ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

          Οι πρώτες Ελληνίδες που ασχολήθηκαν µε τα γράµµατα είναι κυρίως 

µεταφράστριες και ποιήτριες. Αργότερα εµφανίστηκαν πεζογράφοι, θεατρικοί 

συγγραφείς, διηγηµατογράφοι, συγγραφείς σχολικών βιβλίων κ.ά. Οι Ελληνίδες που 

εξέδωσαν βιβλία κατά τον 19ο αιώνα είναι 106: 

  

Αικατερίνη Κωνστ. Ραστή: Φαναριώτισσα. «Το γεωγραφικόν παιγνιόχαρτον», του Ε. 

Ζουί, µετάφραση από τα γαλλικά, Βιέννη 1816. 

  

Μητιώ Σακελλαρίου: από την Κοζάνη. ∆υο κωµωδίες του Κάρλο Γκολντόνι: «Η 

πατρική αγάπη ή η ευγνώµων δούλη» και «Η πανούργος χήρα», µετάφραση από τα 

ιταλικά, Βιέννη 1818. 

  

Ρωξάνη ∆ηµ. Σαµουρκάση: Φαναριώτισσα. Ποιµενικόν δράµα. «Ο Έραστος», 

του Solomon Gessner, µετάφραση από τα γερµανικά, Ιάσιον 1819. 

  

Αικατερίνη Σούτσου: Φαναριώτισσα. «∆ιάλογοι του Φωκίωνος», του Gabriel Mably, 

µετάφραση από τα γαλλικά, Ιάσιον 1819. 

  

Ραλλού Σούτσου: Φαναριώτισσα. «Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα», της 

Ντελαµπέρ, µετάφραση από τα γαλλικά, Βενετία 1819. 

  

Ευανθία Καΐρη, (1799-1866) από την Άνδρο. «Συµβουλαί προς την θυγατέρα 

µου», I. N. Bouilly, µετάφραση από τα γαλλικά, Κυδωνίαι 1820. Ευανθία Καΐρη, 

«Νικήρατος», δράµα εις τρεις πράξεις, Ναυπλίον 1826. Ευανθία Καΐρη, Μάρκου 

Αυρηλίου «Εγκώµιον», του Thomas,  µετάφραση από τα γαλλικά, Ερµούπολις 1835. 

  

Αγγελική Πάλλη, (1798-1875) από την Ήπειρο. Στα ελληνικά έγραψε µόνο µια «Ωδή 

εις τα Ψαρά», Παρίσι 1825 και µια «Ωδή εις το Μεσολόγγι». Τα υπόλοιπα είναι σε 

ξένη γλώσσα. 

                                                 
106 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Βρετός, Α., 1857/ Ριζάκη, Ε., ό.π. / Ξηραδάκη, Κ., 1988. 
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Φωτεινή Θ. Σπάθη, (1800-1850) από τη Σάµο. «Ο Φανατισµός ή ο προφήτης 

Μωάµεθ», του Βολταίρου, µετάφραση από τα γαλλικά, Καρλόβασι Σάµου 1832. 

  

Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου, (1801-1832) από τη Ζάκυνθο. Η πρώτη 

πεζογράφος, η οποία άφησε αρκετό ανέκδοτο υλικό. Την αυτοβιογραφία της 

δηµοσίευσε ο γιος της πολύ µετά το θάνατό της, το 1881, µε τον τίτλο «Η µήτηρ 

µου». 

  

Πολυτίµη Κουσκούρη, (1820-1854). «Περί της αλληλοδιδακτικής µεθόδου», Αθήναι 

1854. Πολυτίµη Κουσκούρη: «Γεωγραφία της αρχαίας και νέας Ελλάδος µετά 

σηµειώσεων και παραποµπών», Αθήνα 1854. 

  

Αικατερίνη ∆οσίου: Φαναριώτισσα. Ο «Γκιαούρ», του Μπάυρον, µετάφραση από τα 

αγγλικά, Αθήναι 1857. Το έργο εξέδωσε ο σύζυγός της Κωνσταντίνος ∆όσιος µετά 

τον πρόωρο θάνατό της. Ο ίδιος διετέλεσε δυο φορές υπουργός στις µετα-οθωνικές 

κυβερνήσεις του Ζηνοβίου Βάλβη, ενώ ο γιός τους Αριστείδης ∆όσιος, θαυµαστής 

της Γαλλικής Επανάστασης, αποπειράθηκε να δολοφονήσει τη βασίλισσα Αµαλία. 

  

Α. Καλπακίδου, «Η νυξ της 10ης προς 11ην Οκτωβρίου 1862», Προς γνώσιν των 

απανταχού οµογενών αµφοτέρων των φύλων! 

  

Αιµιλία Σκουζέ: Αθηναία. «Περί των εν τη Ανατολή γυναικών», της ∆ώρας ντ’ 

Ίστρια, µετάφραση από τα γαλλικά, Αθήναι 1860. 

  

Υπατία Λασκαρίδου - Ιωαννίδου: από την Πόλη. «Ιστορία και στατιστική της 

Τραπεζούντος», Κωνσταντινούπολις 1870. 

  

Σαπφώ Λεοντιάς, «Χρηστοµάθεια κορασιακή» Σµύρνη 1873. 

  

Αικατερίνη Ζάρκου (1855-1912). «Ο Θεός εν τη φύσει», του Φλαµαριόν, µετάφραση 

από τα γαλλικά, Αθήναι 1878. Η Ζάρκου έχει µεταφράσει πολλά έργα από τα γαλλικά 
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και τα γερµανικά και τα έχει δηµοσιεύσει σε διάφορα περιοδικά, όπως στο Αττικόν 

Ηµερολόγιον του Ειρ. Ασωπίου, στην Εφηµερίδα των Κυριών κ.α. 

  

Ελίζα Σκ. Σούτσου (1837-1887). «Η ιδιωτική αγαθοεργία εν Παρισίοις», 

του Maxime du Camp, µετάφραση από τα γαλλικά, Αθήναι 1884. 

  

Ευγενία Ζωγράφου: «∆ιηγήµατα», Αθήναι 1896, και «∆ιηγήµατα», 1900. Θεατρικός 

συγγραφέας. Έγραψε ένα ιστορικό µυθιστόρηµα, την «Γκούραινα», και εξέδιδε την 

Ελληνική Επιθεώρηση (1907-1940). 

  

Ζωή Βλασοπούλου, «Η τελευταία νυξ του Μεσολόγγίου», Αθήναι 1895. 

  

Ευαγγελία Καπετανάκου, «Λακωνικά Περίεργα ή µανιάτικα ήθη και έθιµα», Αθήναι 

1895. 

  

Άλλες Ελληνίδες που ασχολήθηκαν µε τα Γράµµατα κατά τον 19ο αιώνα 

δηµοσιεύοντας µεταφράσεις, άρθρα, ποιήµατα κ.λπ. σε διάφορα περιοδικά είναι 107: 

  

Μαριάννα Γρ. Καµπούρογλου (1819-1890), το γένος Α.Σ. Γέροντα. Μητέρα του 

αθηναιογράφου ∆ηµητρίου Καµπούρογλου. Γυναίκα µε µεγάλη µόρφωση, αυτή 

πρώτη έθεσε τις βάσεις για τη µελέτη της ιστορίας της Αθήνας. Ο ∆ηµ. 

Καµπούρογλου γράφει ότι αυτή του ενέπνευσε την αγάπη προς την έρευνα του 

ελληνικού κοινωνικού, κοινοτικού και οικογενειακού βίου µε τη σχετική φιλολογία 

του. Ο ∆ηµ. Καµπούρογλου εξέδωσε τον Μάρτιο του 1884 την Εβδοµάδα, ένα 

περιοδικό µε λαογραφικό υλικό και µνηµειολογία. Πρώτοι συνεργάτες ήταν η µητέρα 

του και η αρραβωνιαστικιά του, Καλλιόπη Μαράτου. Στην Εβδοµάδα βλέπουµε 

άρθρα της Μαριάννας Καµπούρογλου εθνογραφικά, αθηναϊκές παροιµίες, έθιµα κ.λπ. 

Πέθανε στις 21.2.1890. (Ηµερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, 1936, σελ. 400:  Εβδοµάς, 

από Μάρτιο 1884 µέχρι 24.2.1890) 

  

                                                 
107 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ντενίση, Σ. (επιµ.), 1990, 1995 & 2008/ Ριζάκη, Ε., ό.π./ 

Ξηραδάκη, Κ., 1988. 
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Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (1867-1906) από την Πόλη. Η καλύτερη 

διηγηµατογράφος του περασµένου αιώνα. Τα διηγήµατα της είναι δηµοσιευµένα σε 

διάφορα περιοδικά, όπως στη Φιλολογική Ηχώ, στην Εφηµερίδα των Κυριών, στις 

Εικόνες Κωνσταντινούπολης, στο Ηµερολόγιον του Σκόκου κ.α. 

  

Κατίνα Γ. Ηλιακοπούλου (πέθανε το 1911). Έγραψε διηγήµατα που τα δηµοσίευσε σε 

διάφορα περιοδικά, όπως στην Εφηµερίδα των Κυριών κ.α. Εξέδωσε και ένα 

Ηµερολόγιο, το 1906. 

  

Ελένη Σβορώνου (1879-1918): λυρική ποιήτρια από τη Σάµο. Εξέδωσε δυο ποιητικές 

συλλογές, τα «Εαρινά φύλλα», Σάµος 1900, και τα «∆ειλινά», Σάµος 1910. Εξέδιδε 

το Μικρασιατικόν Ηµερολόγιον από το 1907 ως το 1919. (Το τελευταίο εκδόθηκε 

από την αδελφή της.) 

 

Άννα Ναπ. Σερουίου - Σοφιανού (1856-1917) από την Τζιά. Έγραψε άρθρα σε 

περιοδικά, την Ποικίλη Στοά, την Εφηµερίδα των Κυριών κ.α. Εξέδιδε και ένα 

Ηµερολόγιο από το 1899 ως το 1905. 

 

Αικατερίνη Γρ. Ζλατάνου, το γένος Μιχ. Καζαντζή. Είναι Ελληνίδα του εξωτερικού, 

εγκατεστηµένη  στο Μάντσεστερ, αλλά είχε στενούς πνευµατικούς δεσµούς µε την 

Ελλάδα. Έγραφε άρθρα φιλολογικά, πατριωτικά ποιήµατα που δηµοσιεύονταν σε 

διάφορα περιοδικά, όπως στο Αττικόν Ηµερολόγιον στην Ποικίλη Στοά, στην 

Εφηµερίδα των Κυριών. Έγραφε και στον Φρουρό της Μαγχεστρίας. Ανέπτυξε 

µεγάλη πατριωτική δράση υπέρ των επαναστατηµένων Κρητών, Θεσσαλών και 

Ηπειρωτών. Κι ακόµα εργάστηκε  για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

των  γυναικών. Το 1909 έγινε στην Αθήνα το πρώτο βιοµηχανικό συνέδριο, όπου 

πήραν µέρος και γυναικεία σωµατεία. 

  

Άλλες ποιήτριες του 19ου αιώνα είναι 108: 

 

                                                 
108 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ριζάκη, Ε., ό.π./ Ξηραδάκη, Κ., ό.π. 
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Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου  (1821-1877), Αγανίκη Μαζαράκη –Αινιάνος (1840-1892), 

Φωτεινή Οικονοµίδου (1856-1883), Μαριέττα Μπέτσου (πέθανε το 1889), Βιργινία 

Ευαγγελίδου (πέθανε το 1920), Αγαθονίκη Αντωνιάδου (1854-1928), Κρυσταλλία 

Χρυσοβέργη, Άννα Φιλαδελφέως, Φλωρεντία Φουντουκλή, Μαρίκα Πίπιζα-

Καρακάση, Αρσινόη Παπαδοπούλου, Ελένη Λάµαρη (1880-1912), Ελένη Φωτιά κ.ά. 

    

Άλλες µεταφράσεις έγραψαν 109: Κατίνα Ψύχα, Παρασκευή Θ. Παπακώστα, 

Καλλιόπη Τηλ.  Μαράτου, συζ. ∆ηµ. Καµπούρογλου, Ελένη Αντωνοπούλου, 

Αριάδνη ∆αµβέργη, Ελίζα Σούτσου, Αιµιλία  Σκουζέ κ.ά. 

 

Από την παραπάνω καταγραφή µπορούµε να αντιληφθούµε ότι οι πρώτες Ελληνίδες  

που ασχολούνται µε τη λογοτεχνική παραγωγή και εκδίδουν τα έργα τους, αφήνουν 

κυρίως µεταφράσεις από γαλλικά έργα και λιγότερο από ιταλικά. Τα περισσότερα απ’ 

αυτά έχουν ηθικο-διδακτικό περιεχόµενο, ενώ άλλα είναι µεταφράσεις από δηµοφιλή 

για την εποχή έργα, ενώ µε το πέρασµα του χρόνου, αρχίζουµε να συναντούµε και 

πρωτότυπη παραγωγή. Περισσότερα σε αριθµό είναι τα διηγήµατα, τα οποία συνήθως 

δηµοσιεύονται σε κάποιο περιοδικό της εποχής. ∆ευτερευόντως, αρκετές είναι και οι 

γυναίκες που καταπιάνονται µε την ποίηση και οµοίως στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα ποιήµατά τους τα δηµοσιεύουν σε κάποιο περιοδικό.  

 

 

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΓΡΑΦΟΥΣΕΣ» 

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

2.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

          Ως τα µέσα του 18ου αιώνα περίπου στην Ευρώπη τα θεατρικά έργα ήταν 

περισσότερο αυτοσχεδιαστικά, ο διαφωτισµός όµως οδήγησε το θέατρο σε µία πιο 

ποιοτική εξέλιξη 110. Αυτό συνέβη γιατί ο διαφωτισµός υπάκουε σε κάποιον τύπο 

                                                 
109 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ριζάκη, Ε., ό.π./ Ξηραδάκη, Κ., ό.π. / Βρετός, Α., ό.π./ 

Ντενίση, Σ., 1990 & 1995. 

110 Πούχνερ, Β., 2000: 233. 
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«λογοκρισίας». Έτσι, σύµφωνα µε τις κοινωνικές αρχές ηθικής του διαφωτισµού το 

γέλιο επιτρέπεται µόνο όταν διδάσκει. Όταν δηλαδή µέσω της κωµωδίας 

παρουσιάζονται στον άνθρωπο τα διάφορα πάθη σε αντιδιαστολή µε την αρετή κι 

εκείνος καλείται να κρίνει και να ακολουθήσει στη ζωή του το πρότυπο της σωστής 

συµπεριφοράς. Όντας σ’ αυτό το πνεύµα θεατρικοί συγγραφείς της εποχής, όπως ο 

Μολιέρος και ο Goldoni, γράφουν κωµωδίες ήθους και χαρακτήρων 111. Έργα που 

αντιπαραθέτουν το ηθικό µε το ανήθικο, τη σωστή συµπεριφορά µε τη λάθος, το 

καλό µε το κακό και µέσα από αληθοφανείς χαρακτήρες και περιστατικά προβάλουν 

στάσεις ζωής στο κοινό.  

          Για τις ελληνόφωνες περιοχές οι επαφές µε το θέατρο ξεκινούν από τους 

Φαναριώτες και τις ηγεµονίες τους στην Οδησσό και το Βουκουρέστι, όπου έρχονται 

σε επαφή µε αυτοσχέδιες φάρσες και θέατρο σκιών ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες 

του 18ου αιώνα. Ωστόσο, στις ελληνικές κοινότητες την περίοδο της αλλαγής από τον 

18ο αιώνα στον 19ο οι απόψεις για το θέατρο ποικίλουν. Η στάση της εκκλησίας είναι 

εχθρική. Με συνόδους και εγκυκλίους απαγορεύει τέτοια θεάµατα ως ειδωλολατρικά. 

Αργότερα ο Κοραής είναι µάλλον σκεπτικός ως προς αυτό το ζήτηµα. ∆εν αντιτίθεται 

στην ύπαρξη του θεάτρου, αλλά δεν το θεωρεί απαραίτητο για τα ελληνικά 

συµφέροντα των δύσκολων πρώτων χρόνων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

µετά την επανάσταση, όπως φανερώνει το κείµενό του, του 1825 112. Πιστεύει ότι έχει 

κάποια οφέλη προς την ανάσταση της πατρίδας, αλλά έχει και πολλά αρνητικά, άρα 

θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σχετικά µε τυχόν υπερβολές. 

          Άλλοι πάλι θεωρούν ότι το θέατρο προσφέρει στο λαό την εκπαίδευση και την 

καλλιέργεια των ηθών που τους στερεί η έλλειψη σχολείων. Τότε, στις πρώτες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα και πριν την επανάσταση, είναι που κάνουν την εµφάνισή 

τους και οι πρώτες ερασιτεχνικές παραστάσεις. Το θέατρο βρίσκει πολλούς 

ένθερµους υποστηρικτές στους κύκλους των διαφωτισµένων λογίων που διατηρούσαν 

επαφές µε την Ευρώπη, οι οποίοι το αποκαλούν ως και «σχολείο του έθνους». Το 

1817 στον «Ερµή τον λόγιον» ο Κωνσταντίνος Ασώπιος το θεωρεί ως «κοινόν 

σχολείον των ανθρώπων, το οποίον αναπληρώνει των άλλων σχολείων την έλλειψιν. 

                                                 
111 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πούχνερ, Β., 1995 και 1999/ Ταµπάκη, Α., 2002. 

112 Πούχνερ, Β., 2000: 235. 
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Σκοπόν έχει µόνον των ηθών την διόρθωσιν και την εκαπίδευσιν των λαών» 113, αλλά 

και στα «Γραµµατικά» του ο Οικονόµος το αναφέρει ως «το δηµόσιον σχολείον της 

ηµερότητος και της φιλανθρωπίας» 114.           

          Η ύπαρξη άλλωστε του αρχαίου θεάτρου στον ελλαδικό χώρο χρησιµοποιείται 

ως απόδειξη της χρησιµότητάς του στην παιδεία. Μέσω του θεάτρου πιστεύεται ότι ο 

άνθρωπος οδηγείται στη βελτίωση σε προσωπικό επίπεδο µε τον έλεγχο των παθών 

και των συναισθηµάτων του και σε κοινωνικό µε την ενδυνάµωση του ήθους µε τις 

αρχές της οικογένειας, της θρησκείας και του κράτους, τη γαλούχηση µε αξίες όπως 

είναι η ελευθερία, η ισότητα και την εξάλειψη δεισιδαιµονιών και προλήψεων. Αυτές 

οι αρετές προτείνονταν από το ευρωπαϊκό θέατρο, επιπλέον όµως στις ελληνικές 

κοινότητες το θέατρο προσέφερε και γνώση της σύγχρονης ιστορίας µε τα σχετικά 

έργα που παρουσιάζονταν, κατά συνέπεια είχε αρχίσει να επιτελεί τον πιο 

εξειδικευµένο του σκοπό που ήταν να καλλιεργήσει πατριωτικό και επαναστατικό 

κλίµα. Πριν ακόµα από το 1821 οι επιλογές των Ελλήνων µεταφραστών σχετικά µε 

τα ευρωπαϊκά θεατρικά έργα κινούνται ως επί το πλείστον προς αυτή την κατεύθυνση 

του να αφυπνίσουν το αίσθηµα του υπόδουλου λαού και αποµακρύνονται από το 

πνεύµα του διαφωτισµού και τη θεωρία του σχετικά µε το γέλιο. Παρόµοιας 

θεµατικής έργα γράφονται αργότερα και από Έλληνες, όπως είναι το έργο 

«Νικήρατος» της Ευανθίας Καΐρη (1826) 115.  

          Οι δύο κωµωδίες του Goldoni που επιλέγει να µεταφράσει όµως η Μητιώ 

Σακελλαρίου 116 ανήκουν καθαρά στο ρεπερτόριο κωµωδιών ήθους και χαρακτήρων. 

Το ίδιο ισχύει και για τον «Φιλάργυρο» του Μολιέρου που µεταφράζει η Ελισάβετ 

Μουτζάν-Μαρτινέγκου 117, αν και τη συγκεκριµένη κωµωδία η Μαρτινέγκου την 

προσαρµόζει στα πλαίσια του δικού της τόπου και χρόνου. Αλλά και την τραγωδία 

                                                 
113 ∆ηµαράς, Κ.Θ., ό.π.: 72. 

114 Πούχνερ, Β., ό.π.: 234 

115 Βλ. Ελληνίς τις, 1826. 

116 Βλ. Σακελλαρίου, Μ., 1818. 

117 Βλ. Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε., 1965. 



 
46 

 
«Έραστος» του Gessner επιλέγει να την µεταφράσει η Ρωξάνη Σαµουρκάση 118 λόγω 

του ηθικοδιδακτικού της περιεχοµένου. Όσο για τον «Φανατισµό ή τον προφήτη 

Μωάµεθ» του Βολταίρου που µεταφράζει η Φωτεινή Σπάθη 119, αν και φαίνεται έργο 

µε θρησκευτικό-φιλοσοφικό χαρακτήρα, απώτερος στόχος του είναι η ηθική διδαχή. 

Όλα τα προαναφερθέντα έργα φέρουν σαφή ηθικολογικά µηνύµατα, στα οποία, µέσα 

από προκατασκευασµένες συγκρούσεις, αντιπαρατίθενται καλλιτεχνικά το σωστό και 

το λάθος, το δίκαιο και το άδικο. 

 

 

2.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 

 

          Τα µεταφρασµένα µυθιστορήµατα κάνουν την εµφάνισή τους πολύ νωρίς στο 

νέο ελληνικό κράτος. Αν και η δεκαετία του 1830 δεν χαρακτηρίζεται από έντονη 

πνευµατική δραστηριότητα, όµως ήδη µεταφράζονται αρκετά µυθιστορήµατα για τα 

δεδοµένα της τότε εποχής και γράφονται και κάποια πρωτότυπα. Η µεταφραστική 

παραγωγή σε σύγκριση προς την πρωτότυπη θα παραµείνει καθ’ όλη την 

πεντηκονταετία πολύ υψηλότερη αριθµητικά, θα έχει πολύ µεγαλύτερη απήχηση και 

κατ’ επέκταση εµπορικότητα. Το µεταφρασµένο µυθιστόρηµα θα διαδραµατίσει στην 

Ελλάδα τον ρόλο που έχει διαδραµατίσει η πρωτότυπη παραγωγή σε άλλες χώρες, θα 

µυήσει δηλαδή το ευρύ αναγνωστικό κοινό στο µυθιστορηµατικό είδος και µέσα στο 

χρόνο θα αποκτήσει τεράστια δηµοτικότητα 120.  

          Στην Ελλάδα το µυθιστόρηµα αρχικά εµφανίστηκε µέσω των µεταφράσεων 

ξένων έργων, ιδιαίτερα των γαλλικών, µε κριτήριο επιλογής το διδακτικό στοιχείο. 

Αυτή η τάση συνεχίστηκε µέχρι το 1845, οπότε γίνεται µια πολύ σηµαντική στροφή: 

αλλάζει το κριτήριο επιλογής και περνάµε από το «ωφέλιµο» της προηγούµενης 

περιόδου στο «τερπνό» της νέας 121. Σκοπός πλέον δεν είναι απλά η διδαχή, αλλά η 

τέρψη, η απόλαυση που σου προσφέρει ένα λογοτεχνικό έργο.           

                                                 
118 Βλ. Σαµουρκάση, Ρ., 1819. 

119 Βλ. Σπάθη, Φ., 1832. 

120 Ντενίση, Σ., 1995: 13. 

121 Ντενίση, Σ., ό.π.: 14. 



 
47 

 
          Το µεταφρασµένο από τα γαλλικά µυθιστόρηµα είναι αριθµητικά κυρίαρχο. 

∆εύτερο σε αριθµό µεταφράσεων, µε µεγάλη όµως απόσταση, είναι το αγγλικό, τρίτο 

το γερµανικό και τέταρτο το ιταλικό 122. 

          Από τα µέσα του 18ου αιώνα, που ξεκίνησαν οι µεταφράσεις ευρωπαϊκών 

κειµένων στα ελληνικά, ικανοποιούσαν την ανάγκη για πρόοδο και συµπόρευση µε 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Έρχονται ως αίτιο, αλλά και ως συνέπεια της γλωσσοµάθειας 

που ξεκίνησε από τους Φαναριώτες, όπως περιγράφεται παρακάτω, στο σχετικό µε 

αυτούς κεφάλαιο. Κάθε είδους βιβλία µεταφράζονταν, όπως επιστηµονικά, διδακτικά, 

λογοτεχνικά, θεατρικά, κ.α. και οι πρώτες µεταφράσεις είναι ερασιτεχνικές και 

ανέκδοτες 123. Μεταφράζονται αρχικά ο «∆ον Κιχώτης», κωµωδίες του Μολιέρου, 

έργα του Βολταίρου, του Ρακίνα, του Κορνηλίου και άλλων Γάλλων κυρίως, αλλά όχι 

µόνο, κλασσικών. Χάρις σ’ αυτές τις µεταφράσεις και σε περιοδικά της εποχής, οι 

άνθρωποι έρχονταν σε επαφή  µε τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισµού και 

προχώρησαν στη συγγραφή πρωτότυπων έργων σ’ αυτό πνεύµα.  

          Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ηθικού προτύπου της γυναίκας έπαιξαν 

οι µεταφράσεις βιβλίων αγωγής που πραγµατοποιήθηκαν από λογίους και λόγιες. Η 

Ραλλού Σούτζου µεταφράζει το 1819 το βιβλίο της Anne-Thérèse Marquise de 

Lambert «Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα» 124, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής το 1838 

το βιβλίο του Ιωακείµ Ερρίκου Κάµπε «Πατρική συµβουλή προς τη θυγατέρα µου» 
125. Η Ευανθία Καΐρη το 1822 µεταφράζει το «Συµβουλαί προς τη θυγατέρα µου» του 

Ι. Ν. Βουίλλου 126, το οποίο της είχε στείλει προς µετάφραση ο Κοραής το 1819. 

Άλλο ένα βιβλίο που της έστειλε ο Κοραής το 1815 είναι της Madame Guisot, το 

«Περί ανατροφής νεανίδων» ή «Περί ανατροφής παρθένων», από το οποίο 

µεταφράζει επιλεκτικά τα χωρία που θεωρεί οικεία προς τα ελληνικά ήθη, όπως έκανε 

                                                                                                                                  
 
122 Ντενίση, Σ., ό.π.: 21. 

123 ∆ηµαράς, Κ.Θ., ό.π.: 69. 

124 Βλ. Σούτζη, Ρ., 1819. 

125 Βλ. Ραγκαβής, Α., 1838. 

126 Βλ. Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 
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και από τα «Προς τας θυγατέρας του παραγγελίας» και «Περί ανατροφής νεανίδων» 

του Αρχιεπισκόπου Καµαράκου Φενέλωνος 127, χωρίς ωστόσο να σώζεται η 

µετάφραση. Ο Κοραής ήθελε τα αποσπάσµατα από αυτά τα τρία έργα να εκδοθούν 

µαζί, µε σκοπό την αγωγή των νεανίδων 128. Το ηθικό πρότυπο της γυναίκας, που 

διαµορφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα, στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στις µεταφράσεις 

αυτών και παρόµοιων κειµένων, καθώς αυτά προσδιόριζαν τη θέση της γυναίκας στο 

σπίτι και την εκπλήρωση των συζυγικών και µητρικών καθηκόντων της, ως δρόµο για 

την ευτυχία της.  

          Ωστόσο, ξεδιπλώνοντας την ιστορία του όρου «µετάφραση», και διερευνώντας 

την ιστορική τυπολογία του, µε βάση την κλασική συζήτηση γύρω από την «πιστή» ή 

την «ελεύθερη» µετάφραση, οφείλουµε να σταθούµε και σ’ αυτό, στο κατά πόσο 

δηλαδή οι ελληνικές µεταφράσεις της εποχής ακολουθούν το πρωτότυπο έργο. 

Βέβαια ανάλογα µε τις εποχές, µετάφραση σηµαίνει µεταγλώττιση, ελεύθερη 

διασκευή, ενδογλωσσική µεταφορά (ανάµεσα σε µία λόγια και µια «κοινή» µορφή 

της ίδιας γλώσσας) ή και παράφραση 129. Στα υφιστάµενα έργα, απ’ ότι φαίνεται 

έχουµε ως επί τω πλείστον «ελεύθερες» µεταφράσεις, καθώς ακολουθούν µεν το 

πρωτότυπο, αλλά λειτουργούν προσθετικά κάποιες φορές 130 ή αφαιρετικά 131. 

Εξαίρεση αποτελεί η µετάφραση του «Φιλάργυρου» από την Ελισάβετ Μουτζάν-

Μαρτινέγκου, την οποία ορθότερα θα την χαρακτηρίζαµε ως διασκευή. Ουσιαστικά η 

Μαρτινέγκου, που µεταφράζει αυτό το έργο στα 1823-24, κάνει αυτό που αργότερα 

θα κάνει και ο Κ. Οικονόµος, προσαρµόζει δηλαδή τη µετάφρασή της στα «καθ’ 

ηµάς» 132. 

                                                 
127 Πασχάλης, Π.∆., 1929: 9-11. 

128 Πασχάλης, Π.∆., ό.π.: 9-11. 

129 Ζέη, Ε., 2004: 499. 

130 Η Α. Ραστή στη µετάφραση «Χαρτοπαίγνιον γεωγραφικόν» διορθώνει το πρωτότυπο 

κείµενο και προθέτει κάποιες πληροφορίες που λείπουν. Βλ. Ραστή, Α., 1816. 

131 Η Ε. Καΐρη στις «Συµβουλαί προς την θυγατέρα µου» επιλέγει να µεταφράσει κάποια 

κοµµάτια από το πρωτότυπο και όχι ολόκληρο το έργο. Βλ. Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 

132 Ο Κ. Οικονόµος µεταφράζει την κωµωδία «Φιλάργυρος», τοποθετώντας το έργο του στην 

κοινωνία της Σµύρνης και προσαρµόζοντάς την στα εκεί δεδοµένα, και όχι στο περιβάλλον 
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2.3. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΩΝ 

 

          Ο πρόλογος κάθε έργου έχει αξία γιατί εκεί µας µιλάει ο άνθρωπος και όχι ο 

συγγραφέας. Οι συγγραφείς εκεί καταγράφουν αναφορές και ευχαριστίες σε πρόσωπα 

και όλα αυτά µπορούν να αποκαλύψουν ακόµα και ενδιαφέρουσες πλευρές της 

κοινωνίας µας 133. Ωστόσο, βασικός στόχος του προλόγου είναι και ο εντυπωσιασµός, 

ώστε να ωθήσει τον αναγνώστη να προχωρήσει παρακάτω. Ο πρόλογος πρέπει να τον 

κάνει να ελπίσει ότι θα ανακαλύψει έναν κόσµο µαγικό, πρέπει να τον πείσει για τη 

σηµασία του θέµατος, και, πάνω απ’ όλα, για τις συγγραφικές δυνατότητες του 

συγγραφέα 134. 

          Η χρήση προλόγου στις εκδόσεις των µεταφραστριών της εποχής ήταν 

απαραίτητη. Η ενασχόληση της γυναίκας µε τα γράµµατα εκείνη την εποχή µπορούσε 

να εννοηθεί µόνο ως ερασιτεχνική απασχόληση για προσωπική ευχαρίστηση και 

πνευµατική ικανοποίηση. ∆εν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο πως τέτοιου είδους 

µεταφράσεις προορίζονται για δηµόσια ανάγνωση, αφού ένα τέτοιο έργο ήταν 

αποκλειστικά αντρική δυνατότητα. Οι ελάχιστες προς το παρόν περιπτώσεις όπου 

έργα γυναικών βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, χρειάζονται την αντρική και πιο 

συγκεκριµένα την πατρική ή συζυγική έγκριση. Οι πρόλογοι χρησιµοποιούνται ως 

ασπίδα στις βολές όσων θα θεωρήσουν ανήθικα τέτοια βήµατα από γυναίκες. Το 

αντρικό κύρος ήταν απαραίτητο για ένα έργο και όσο πιο αξιοσέβαστος ήταν ο 

άντρας που συµβάλλει στην έκδοση του συγκεκριµένου έργου τόσο πιο µεγάλο είναι 

και το κύρος του ίδιου του έργου. Έτσι, σε παρόµοιες εκδόσεις περιλαµβάνεται η 

                                                                                                                                  
του Παρισιού, όπως κάνει ο Μολιέρος στο πρωτότυπο. Βλ. Οικονόµος, Κ., 1987. Αντίστοιχα 

και η Μαρτινέγκου τοποθετεί τη µετάφραση του «Φιλάργυρου» στη Ζάκυνθο, όπου ζει η ίδια, 

και την αναπτύσσει µε βάση τα ήθη και έθιµα του τόπου και του χρόνου της. Βλ. Μουτζάν-

Μαρτινέγκου, Ε., 1965. 

133 Πολίτης, Α., ό.π.: 264. 

134 Πολίτης, Α., ό.π.: 264. 
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αλληλογραφία µε τον πατέρα της εκάστοτε µεταφράστριας 135 ή κάτι που να 

επιβεβαιώνει την πατρική έγκριση 136. Σε άλλες περιπτώσεις, ως υποστήριξη των 

πονηµάτων, περιλαµβάνονται και χαιρετισµοί άλλων αξιόλογων ανδρών προς τις 

µεταφράστριες και τα έργα τους 137, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι µεταφράστριες 

αφιερώνουν το έργο τους σε κάποιον άντρα 138.  

 

 

 

 

3. ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΕΣ 

 

3.1. ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ 

 

          Ιδιαίτερη περίπτωση της γυναικείας εκπαίδευσης αποτελεί η εκπαίδευση των 

γυναικών της φαναριώτικης κοινωνίας. Οι Φαναριώτες ήταν η πλούσια και 

αριστοκρατική τάξη της Κωνσταντινούπολης που εκτόπισε σταδιακά την παλιά 

βυζαντινή αριστοκρατία 139. Αποτελούσε ξεχωριστή κοινωνική οµάδα ήδη από τις 

αρχές του 17ου αιώνα 140. Ο πλούτος που συσσωρεύτηκε στα χέρια των Φαναριωτών 

προήλθε αρχικά από το διακοµιστικό εµπόριο στην ανατολική Μεσόγειο. Αργότερα, 

εκτός από αυτό, πολύ σηµαντικά οικονοµικά οφέλη προσέφεραν και οι ηγεµονίες των 

Φαναριωτών στις γεωργικά πλούσιες τότε Βλαχία και Μολδαβία 141. Οι Φαναριώτες 

                                                 
135 Βλ. Σούτζη, Ρ., 1819, όπου στην έκδοση «Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα» προηγείται 

επιστολή του Αλ. Σούτζου, πατέρα της γράφουσας. 

136 Βλ. Σαµουρκάση, Ρ., 1819, όπου στην έκδοση του «Έραστου» προηγείται πρόλογος προς 

τον πατέρα της γράφουσας, στον οποίο αφιερώνεται και το έργο. 

137 Βλ. Σούτζη, Ρ., 1819/ Σακελλαρίου, Μ., 1818/ Σούτζη, Α., 1819. 

138 Βλ. Σαµουρκάση, Ρ., ό.π./ Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 

139 Βακαλόπουλος, Α., 1975: 117. 

140 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. ∆ηµαράς, Κ.Θ., ό.π./ Κιτροµηλίδης, Π., 1984 και 1996. 

141 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Γιαννόπουλος, Π., 1929/ ∆ραγάτσης, Ι., 1930. 
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επένδυσαν τις περιουσίες τους στη γη των παραδουνάβιων αυτών περιοχών και ως τα 

µέσα του 18ου αιώνα είχαν κατορθώσει να γίνουν ιδιοκτήτες των µεγαλύτερων εκεί 

εκτάσεων. Τα προϊόντα της γης όµως ήταν µόνο η αρχική πηγή εσόδων γι’ αυτούς. 

Σταδιακά και χάρις στη δύναµή τους, ανέβηκαν στους θρόνους της Μολδαβίας και 

της Βλαχίας, ελέγχοντας έτσι ακόµα καλύτερα τα συµφέροντά τους τόσο απέναντι 

στους ντόπιους, όσο και απέναντι στους Τούρκους. Χάρις στη δύναµή τους αυτή 

κατάφεραν να δηµιουργήσουν σχέσεις αµοιβαίας εξάρτησης µε τις µεγαλύτερες 

δυνάµεις εντός της οθωµανικής αυτοκρατορίας 142. Εκτός από ηγεµόνες των πιο 

εύφορων εκτάσεων αποτελούσαν την οικονοµική συµπαράσταση αλλά και την 

πολιτική δεξιότητα που χρειαζόταν η χριστιανική εκκλησία. Ήδη από το δεύτερο 

µισό του 17ου αιώνα οι Φαναριώτες αντλούσαν πόρους από εκτάσεις γης που τους 

παραχωρούσε το Πατριαρχείο, απολαµβάνοντας φυσικά τα οφέλη της 

εκκλησιαστικής περιουσίας που διαχειρίζονταν. Οι υποψήφιοι πατριάρχες είχαν 

ανάγκη τους Φαναριώτες για να τους χρηµατοδοτούν και να τους υποστηρίζουν. 

Επιπλέον, το Πατριαρχείο µέσω αυτών διευθετούσε τις σχέσεις του µε τον σουλτάνο 
143. 

          Καθώς µετέχουν σε δύο πολιτισµούς, στον δυτικό και τον ανατολικό, οι 

Φαναριώτες εισάγουν νέες ιδέες, εκσυγχρονιστικές, θα τις λέγαµε σήµερα, και 

προτάσσουν αυτές που δεν αναιρούν την κατάκτηση και τη διατήρηση ηγετικών 

θέσεων. Κατέχουν υψηλά λαϊκά και ιερατικά αξιώµατα στο Πατριαρχείο, µετέχουν 

σε σπουδαίες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές της Υψηλής Πύλης, και από τις 

αρχές του 18ου αιώνα κατέχουν την εξουσία των παραδουνάβιων ηγεµονιών. Με λίγα 

λόγια αντιπροσωπεύουν την ανώτερη εξουσία που ασκεί η κατακτηµένη κοινωνία, ως 

αυθεντίες που λειτουργούν στο εσωτερικό της και ταυτόχρονα στην κορυφή της 

οθωµανικής διοίκησης 144.  

          Η φιλοµάθεια, δηλαδή οι γνώσεις που εισάγονται από την Εσπερία, αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό της φαναριώτικης κοινωνίας, και εργαλείο κοινωνικής 

καταξίωσης. Η παιδεία είναι ο προνοµιακός χώρος της ελληνικής αυτής 

                                                 
142 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Γιαννόπουλος, Π., ό.π./ ∆ραγάτσης, Ι., ό.π. 

143 Κονόρτας, Π., 1998: 144-145. 

144 Πύλια, Μ., 2004: 496. 
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«αριστοκρατίας», που δεν κατατρύχεται από τις «βάναυσες» έγνοιες του βιοπορισµού 
145. Οι Τούρκοι, που από το νόµο της θρησκείας τους δεν επιτρεπόταν να µιλούν 

γλώσσες αλλοθρήσκων, χρειάζονταν τους Έλληνες γλωσσοµαθείς για να µπορούν να 

διοικούν την απέραντη έκταση της οθωµανικής αυτοκρατορίας και να χειρίζονται τις 

διπλωµατικές τους σχέσεις µε τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, ισχυρό 

µέσο δύναµης των Φαναριωτών ήταν η µόρφωση. Η παιδεία απασχολεί τους 

Φαναριώτες ως προσωπική επιδίωξη, ως χαρακτηριστικό κοινωνικής υπεροχής, αλλά 

και ως κοινωνικό πολιτιστικό αγαθό, που εκείνα τα χρόνια κατακτάται και διαδίδεται, 

κατά κύριο λόγο από τους «παίδες των ευγενών». Είναι γνωστό ότι παράλληλα µε τις 

διοικητικές υπηρεσίες που τελούν στο Πατριαρχείο, στην οθωµανική αυλή και τις 

παραδουνάβιες ηγεµονίες, οι Φαναριώτες είναι ταυτόχρονα δάσκαλοι, συγγραφείς ή 

µεταφραστές 146. Όντας τάξη ευγενών, φρόντιζαν να µορφώνονται σύµφωνα µε τα 

πρότυπα αγωγής των συγχρόνων τους ευγενών της Ευρώπης. Οι νέοι διδάσκονταν 

από οικοδιδασκάλους, αρκετές φορές Ευρωπαίους. Τα µαθήµατά τους περιελάµβαναν 

ιερά κείµενα, αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, θετικές επιστήµες και 

φυσικά ξένες γλώσσες µεταξύ άλλων. Ωστόσο, αυτή η κατ’ οίκον εκπαίδευση 

αφορούσε κυρίως τα αγόρια 147. 

          Όπως, λοιπόν, ξεχώριζαν οι Φαναριώτες, οµοίως ξεχώριζαν και οι 

Φαναριώτισσες. Οι δόµνες και οι δοµνίτσες, οι κοκκώνες και οι κοκκωνίτσες ήταν 

αυτές που υποδέχονταν τους υψηλούς επισκέπτες που καλούσαν οι άρχοντες στα 

αρχοντικά τους 148. Η κοινωνική τους θέση τους επέβαλε να µαθαίνουν γράµµατα, 

ξένες γλώσσες και τρόπους καλής συµπεριφοράς, φροντίζοντας συγχρόνως και την 

εµφάνισή τους. Η µόρφωση στο Φανάρι είχε καθιερωθεί και πολλοί ήταν αυτοί που 

παρέδιδαν µαθήµατα «κατ’ οίκον» στα κορίτσια των Φαναριωτών. Ξακουστοί 

                                                 
145 Πύλια, Μ., ό.π.: 497. 

 
146 Πύλια, Μ., ό.π.: 498. 

 
147 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 14. 

148 Γνωστό ήταν το σαλόνι της Μαντάµ Τυανίτη, αδελφής του Ιάκωβου Ρίζου-Ραγκαβή. 

Το σαλόνι της φιλοξένησε εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής, ανάµεσά τους 

πιθανόν και τον Ευγένιο Βούλγαρη, Βλ. Αγγέλου, Α. 1999. 
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δάσκαλοι ήταν: ο Ιωάννης Καρυοφίλης, ο Νικόλαος Λογάδης, ο Κωνσταντίνος 

Οικονόµος εξ Οικονόµων και αρκετοί άλλοι 149.           

          Ωστόσο, οι Φαναριώτισσες, όχι απλά µάθαιναν γράµµατα, αλλά 

καλλιεργούσαν τα γράµµατα και τις τέχνες. Έκαναν φιλολογικές συγκεντρώσεις, 

διάβαζαν ξένες εφηµερίδες και περιοδικά, παρακολουθούσαν την πνευµατική κίνηση 

της Ευρώπης και της Ελλάδας. Στις βεγγέρες τους διάβαζαν λογοτεχνικά κείµενα, 

ποιήµατα, έκριναν κάθε καινούργια έκδοση και ήταν πρώτες στους φιλολογικούς 

καβγάδες. Πολλές φηµίζονταν για το πνεύµα τους, για τα σατιρικά τους τετράστιχα 

που σκάρωναν στη στιγµή και άλλες πάλι αναπτύξει το καλλιτεχνικό τους κριτήριο 

σε τέτοιο βαθµό, ώστε λόγιοι ζητούσαν τη γνώµη τους πριν από κάποια έκδοσή τους 
150. 

          Πολλές Φαναριώτισσες ενίσχυσαν τα ελληνικά γράµµατα, πρόσφεραν χρήµατα 

για την ανοικοδόµηση µιας σχολής ή την αποπεράτωση µιας άλλης. Συνέβαλλαν και 

αυτές στην προπαρασκευή του ελληνικού ξεσηκωµού. Αλλά και µε την 

απελευθέρωση, όσες κατέφυγαν στην Ελλάδα, συνέχισαν την πολιτιστική τους 

παράδοση. Άλλες ασχολήθηκαν µε τα γράµµατα, άλλες βοήθησαν ανθρώπους των 

γραµµάτων και άλλες πρωτοστάτησαν στην ίδρυση σχολείων, ορφανοτροφείων και 

άλλων ευαγών ιδρυµάτων 151. 

          Ωστόσο, οι πνευµατικές ασχολίες των γυναικών συνήθως δεν ξεπερνούσαν τα 

οικογενειακά πλαίσια, αφού δεν µπορούσαν να συγκρουστούν µε την οικογενειακή 

απαγόρευση και το κοινωνικό κατεστηµένο. Καθώς η µόρφωση των γυναικών δεν 

είχε στόχο τη συµµετοχή τους στην παραγωγή, οποιαδήποτε απόπειρα αυτονόµησης 

ήταν αδιανόητη, πάρα τις ενδείξεις που έχουµε για την προσπάθεια κάποιων 

γυναικών να αυτοπροσδιοριστούν, όπως η Αικατερίνη και η Ραλλού Σούτζου που 

υπογράφουν στα έργα τους ως «Σούτζη». Ακόµη και αυτή η χρήση της Ονοµαστικής 

και όχι της Γενικής κτητικής, πιθανότατα υποδηλώνει µια λανθάνουσα έστω διάθεση 

                                                 
   149 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 13-14. 

 

  150 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 15. 

 

   151 Ξηραδάκη, Κ., ό.π.: 18,20. 
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ανεξαρτητοποίησης 152. Βασική τάση αυτής της εκπαίδευσης ήταν όσο το δυνατόν η 

συµπόρευση µε την Ευρώπη και συγκεκριµένα µε τη Γαλλία. Η Φαναριώτικη 

αριστοκρατία διάβαζε ότι άνηκε στο γαλλικό πνεύµα, από ενηµερώσεις για τις 

σύγχρονες εξελίξεις, µέχρι γαλλικά ροµάντζα. Οι αναταραχές στη Γαλλία, µε 

αποκορύφωµα τη γαλλική επανάσταση, έστρεψαν το ενδιαφέρον των Φαναριωτών 

προς τα εκεί, αφού πάνω στις ιδέες που γεννήθηκαν τότε στη Γαλλία µπορούσε να 

στηριχθεί και η πολυπόθητη ελληνική επανάσταση. Το πνεύµα ελευθερίας, 

ανεξαρτησίας και ισότητας στο Φανάρι καλλιεργήθηκε µέσα από µεταφράσεις 

γαλλικών συγγραµµάτων και τη διδασκαλία τους 153. Οι Φαναριώτες έγιναν κοινωνία 

γαλλοµαθών.  

          Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία του Φαναριού δεν 

ήταν ίδια µε αυτή που είχε στις άλλες ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας. Στους Φαναριώτικους κύκλους των αρχών του 19ου αιώνα φυσούσε 

πιο προοδευτικός αέρας. Τα κορίτσια µορφώνονταν και οι γυναίκες καλλιεργούσαν 

τα γράµµατα και τις τέχνες. Στα σαλόνια τους γίνονταν πολιτικές και κοινωνικές 

συζητήσεις, κυκλοφορούσαν γυναικεία περιοδικά και ανέβαιναν ερασιτεχνικές 

θεατρικές παραστάσεις µε αποσπάσµατα από αρχαίες τραγωδίες, κωµωδίες του 

Goldoni και του Μολιέρου και σύγχρονά τους έργα 154. Ειδικά η µετάφραση 

ευρωπαϊκών κειµένων αποτελούσε µία από τις κύριες ασχολίες των διανοούµενων 

Φαναριωτισσών, καθώς ικανοποιούσε τις νέες κοσµοπολίτικες και φιλελεύθερες 

ανησυχίες τους, χωρίς απαραίτητα τα έργα αυτά να εκδίδονται 155.  

          Φαναριώτισσες πρωτοπόρες στα γράµµατα και στις τέχνες: Ρωξάνδρα 

Μαυροκορδάτου, Σουλτάνα Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ∆όµνα Ζαφείρα Αλεξ. 

Μαυροκορδάτου, Μαρία Ραγκαβή-Τυανίτου, Αικατερίνη Αλεξ. Μαυροκορδάτου, 

Αικατερίνη Κ. Σούτζου-Βαλέτα, Αικατερίνη Κωνσταντίνου Ραστή, Ρωξάνη 

Σαµουρκάση, Αικατερίνη Μιχ. Γκίκα, Μαρία Γκίκα, Ευφροσύνη Αλεξ. Χαντζερή, 

                                                 
152 Παµπούκη, Ε., ό.π.: 38-39. 

153 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. ∆ραγάτσης, Ι., ό.π./ Πούχνερ, Β., 1999/ Ξηραδάκη, Κ., 

ό.π. 

154 Ξηραδάκη, Κ., 1971: 34. 

155 Ταµπάκη, Α., 2002: 24-25. 
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Ραλλού Κωνσταντίνου Μουρούζη, ∆οµνίτσα Ραλλού Καρατζά, ∆όµνα Ευφροσύνη 

Σούτζου-Καλλιµάχη, Ραλλού Σούτζου-Μεϊντάν, ∆όµνα Μαργιώρα Νικ. 

Μαυρογένους, Ευφροσύνη Κωνσταντίνου Νέγρη, ∆όµνα Σκαρλάτου Καλλιµάχη 156.  

          Ωστόσο, οι Φαναριώτες ήταν µια κλειστή κοινωνία, που δεν επηρεάζει άµεσα 

τις γυναίκες των άλλων ελληνικών κοινοτήτων 157. Εδώ η µόρφωση, ακολουθώντας 

τα δυτικά πρότυπα, θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της ανατροφής των κοριτσιών. 

Οι ανανεωτικές αυτές απόψεις όµως και πολύ περισσότερο η υλοποίησή τους φτάνει 

στις υπόλοιπες περιοχές µέσω των γραπτών των Φαναριωτισσών πολύ αργότερα, 

όταν και αλλού οι γυναίκες µαθαίνουν να διαβάζουν και µπορούν να έρθουν σε 

επαφή µε αυτά τα έργα. Σε άλλες ελληνικές κοινότητες η τάση προς τη γυναικεία 

µόρφωση έρχεται απευθείας από την Ευρώπη και όχι τόσο µέσω της κλειστής 

αριστοκρατικής κοινωνίας των Φαναριωτών, χάρις στις επαφές των κατά τόπους 

εµπόρων µε τη ∆ύση και των διανοουµένων που σπούδασαν σε χώρες της Ευρώπης. 

Οι Φαναριώτισσες µέσω των έργων τους µεταφέρουν το ευρωπαϊκό-διαφωτιστικό 

πρότυπο ηθικής που διαµορφώνεται και καλλιεργείται στο χώρο της οργανωµένης πια 

εκπαίδευσης. Το πρότυπο της γυναικείας ηθικής που περιλαµβάνει έλεγχο και 

εξαγνισµό των συναισθηµάτων, αυτοπεριορισµό, συστολή και µετριοφροσύνη και της 

γυναικείας προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από γαλήνη, αφοσίωση στην οικιακή 

και µητρική ενασχόληση, χωρίς µεταφυσικές αναζητήσεις και αµφισβητήσεις, το 

οποίο προβάλλεται στα µεταφρασµένα τους έργα, είναι αυτό που διαµορφώνεται και 

κυριαρχεί στα γυναικεία σχολεία όλων των ελληνικών κοινοτήτων, µέχρι και τη 

δεκαετία του 1860. Εξίσου καθόρισαν και τον προορισµό της γυναίκας στον ιδιωτικό 

χώρο της οικογένειας 158. Ένα από τα κείµενα που διαµόρφωσαν αυτό το πρότυπο 

γυναίκας ήταν και το έργο της Anne-Thérèse Marquise de Lambert «Παραινέσεις 

µητρός προς θυγατέρα» που µετέφρασε η Ραλλού Σούτζου.  

           

 

 

                                                 
156 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 23-93. 

157 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. ∆ραγάτσης, Ι., ό.π./ Ξηραδάκη, Κ., ό.π. 

158 ∆αλακούρα, Ι.Κ., ό.π.: 318-319. 
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3.1.1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΣΤΗ (τέλη 18ου-µέσα 19ου 

αιώνα) 

 

         Η Αικατερίνη Κωνσταντίνου Ραστή είναι Φαναριώτισσα που γεννήθηκε στην 

Βλαχία από γονείς Γραικούς. ∆εν γνωρίζουµε ακριβείς ηµεροµηνίες γεννήσεως και 

θανάτου της. Παντρεύτηκε τον Μανουήλ Λουκά Αργυρόπουλο, νοµικό, ο οποίος 

χρηµάτισε πολλές φορές Υπουργός ∆ικαιοσύνης στη Ρουµανία. Ήταν κόρη του 

Φαναριώτη γιατρού Κωνσταντίνου Ραστή, που ήταν µέλος της Φιλολογικής Εταιρίας 

του Ιασίου και «Άρχων Κόµισος» στην Βλαχία 159. 

          Ο Κωνστ. Σάθας γράφει ότι το 1811 ιδρύθηκε στο Ιάσιο µια «Εταιρία του 

Ελληνικού Λυκείου» 160. Ήταν φιλολογική εταιρεία που ιδρύθηκε µε την 

πρωτοβουλία του «φιλογενεστάτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου και µέλη ήταν: ο Κωνστ. 

Ραστής, ο Κωνστ. ∆άρβαρις, ο Ιωάννης Βογορίδης, ο Κωνστ. Βαρδαλάχος και άλλοι 

φιλογενείς. Η συγκεκριµένη εταιρεία χρηµατοδοτούσε την έκδοση του «Ερµή του 

Λόγιου» 161. 

          Η Ραστή πήρε από τον πατέρα της ευρωπαϊκή ανατροφή. Γνώριζε πολύ καλά 

την Γαλλική γλώσσα και, επιθυµώντας να προσφέρει στο έθνος, επιχείρησε τη 

µετάφραση σε απλή γλώσσα ενός χρήσιµου για τα παιδιά βιβλίου. Το συγκεκριµένο 

έργο µεταφράστηκε σε όλες τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες 162.  

          Η Αικατερίνη Ραστή µετέφρασε από τα γαλλικά το έργο «Jeu de Cartes 

Geographiques» του Victor Joseph Etienne de Jouy (1764-1846), το οποίο εκδόθηκε 

το 1806 στο Παρίσι. Ο ίδιος έγραψε και το «Cinquième Jeu de Cartes Historiques 

Histoire Sainte» που εκδόθηκε το 1810 στο Παρίσι. Με αυτά τα δύο έργα ο Jouy 

επεδίωκε να κάνει ευκολότερη και πιο ευχάριστη την εκµάθηση της Γεωγραφίας και 

της Ιστορίας αντίστοιχα για τα παιδιά.  

          «Το «Χαρτοπαίγνιον Γεωγραφικόν» της Ραστή εκδόθηκε στη Βιέννη το 1816 

και απαρτίζεται από 52 σελίδες. Σπάνιο αντίτυπο βρίσκεται στην Καΐρειο βιβλιοθήκη 

της Άνδρου. Η µετάφραση είναι ένα γύµνασµα για παιδιά, ανάλογο µε το «Ιστορικό 
                                                 

159 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1999 και 1971. 

160 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 44. 

161 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 44. 

162 Βρετός, Α., ό.π.: 327. 
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Χαρτοπαίγνιο» του Αλεξάνδρου Βασιλείου που εκδόθηκε το 1808 163. Στον πρόλογο 

η µεταφράστρια γράφει:  

Προς τους Αναγνώστας 

Την µετάφρασίν µου ταύτην να κάµω µε ηνάγκασεν, όχι επιδείξεως µάταιος πόθος, 

αλλά παρακίνησις εσωτερική εις την απόδοσιν του οφειλοµένου µου χρέους. ότι είναι 

επωφελές (καθώς εις τα λοιπά Γένη και εις το Γραικικόν) το Γεωγραφικόν 

Χαρτοπαίγνιον εις χρήσιν της νεολαίας, αρκετά το αποδεικνύει η µεταφρασθείσα 

είδησις του συγγραφέως. Αλλά την ωφέλειαν ταύτην, µ’ όλον ότι µικράν, την 

επρόσµενεν απ’ εµέ τάχα το Γένος, ενώ κατά το παρόν έχει ικανωτάτους όχι 

µεταφραστάς µόνον, αλλά και συγγραφείς αξίους… 

Το παρόν είναι το πρώτον µου γύµνασµα και καθώς προείπον δεν το έκαµα προς 

επίδειξιν, αλλά δια να µη φανώ µε χείρας κενάς εις την ευεργέτιδά µου ΕΛΛΑ∆Α, από 

της οποίας τα τέκνα γνωρίζω καγώ οπωσούν το φωτισµόν της ψυχής και του πνεύµατός 

µου. 

Υγιαίνετε. 

Βουκουρέστιον τη α΄ Φεβρουαρίου 1816 

Αικατερίνη Ραστή 

          Η Ραστή, όπως δηλώνει στον πρόλογο 164, γνωρίζει ότι το πρωτότυπο έργο έχει 

πολλά λάθη, αλλά ελπίζει να µην κατακρίνουν την ίδια γι’ αυτά, γιατί δεν µεταφράζει 

για επίδειξη. Στόχος της είναι να ανταµείψει την ευεργέτιδά της, Ελλάδα, καθώς ξέρει 

ότι τα τέκνα της έχουν ανάγκη από φωτισµό. Έτσι, ως σκοπός της αναδεικνύεται η 

ωφέλεια του γένους. Ουσιαστικά, στον πρόλογό της παρουσιάζει τη µετάφραση σαν 

χρέος της για τις επόµενες γενιές. 

          Ωστόσο, η ίδια τονίζει ότι έχει κάνει κάποιες αλλαγές από το πρωτότυπο. 

Καθώς ο Γάλλος συγγραφέας ξεκινούσε από την χώρα του το παιχνίδι, έτσι και αυτή 

τώρα βάζει πρώτη την δική της. Επιπλέον, διορθώνει τη γεωγραφία της Ευρώπης, 

συµπληρώνει ελλείψεις που υπήρχαν και αποκαθιστά όποια άλλα λάθη έχει 

διαπιστώσει. 

                                                 
163 Βλ. Βασιλείου, Α., 1808. 

164 Βλ. Ραστή, Α., 1816. 
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          Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η «είδησις συγγραφέως» 165, σκοπός της οποίας 

είναι να εξηγήσει πως παίζεται το συγκεκριµένο παιχνίδι. Το τµήµα αυτό το έχει 

υιοθετήσει η µεταφράστρια από το πρωτότυπο γαλλικό κείµενο. Εδώ η συγγραφέας 

αναφέρει ότι έχει προηγηθεί η µετάφραση του Ιστορικού Χαρτοπαίγνιου το 1812 από 

τον Αλέξανδρο Βασιλείου και η δική της έρχεται σαν συνέχεια. Ωστόσο, εµείς 

γνωρίζουµε ότι η µετάφραση του Ιστορικού Χαρτοπαίγνιου από τον Αλέξανδρο 

Βασιλείου έγινε στα 1808, οπότε συµπεραίνουµε είτε ότι η Ραστή είχε υπόψη της 

κάποια επανέκδοση του ίδιου έργου που πραγµατοποιήθηκε στα 1812, είτε ότι 

αντέγραψε εσφαλµένως στις υποσηµειώσεις της τη χρονολογία έκδοσης του έργου 

αυτού.  

          Στην «είδησις συγγραφέως» συµπεριλαµβάνονται και οι πέντε κανόνες που 

διέπουν το παιχνίδι. Για τους κανόνες του παιχνιδιού η Ραστή µετέφρασε πιστά την 

είδηση του συγγραφέα από το πρωτότυπο κείµενο. Η ίδια θεωρεί το συγκεκριµένο 

έργο έναν απλό και µεθοδικό τρόπο για γρήγορη και ευχάριστη εκµάθηση της 

γεωγραφίας για τα παιδιά. 

          Το «Χαρτοπαίγνιο» αποτελείται από 52 µικρούς χάρτες, καθένας από τους 

οποίους κοσµείται µε µια χαλκογραφία στο επάνω µέρος, η οποία περιγράφει 

συνοπτικά τα ήθη των κατοίκων του συγκεκριµένου τόπου. Φαίνεται µάλιστα ότι τα 

Χαρτοπαίγνια αυτά ήταν αρκετά διαδεδοµένα στον καιρό τους και αποτελούσαν 

αγαπηµένη συνήθεια για τα παιδιά. Ο εκδότης του Λόγιου Ερµή σε φύλο του 1816 

γράφει: «Τα παιδάρια και τα κοράσια παίζοντες µεταξύ των δύνανται, ευκόλως και 

απόνως, να µάθωσι τας στοιχειώδεις και αναγκαίας γνώσεις της Ιστορίας και της 

Γεωγραφίας» 166. Ο Ερµής ο Λόγιος (τχ. 15 Απριλίου 1816, σελ. 124-127) προβάλλει 

και αναλύει λεπτοµερώς την µετάφραση της Ραστή, γράφοντας: 

          Το χαρτοπαίγνιον τούτο συνίσταται από 52 χάρτας, έκαστος χάρτης έχει µικράν 

χαλκογραφίαν κατά κορυφήν, η οποία δίδει ιδέαν των ηθών και αξίων των κατοίκων 

του τόπου, ούτινος την γεωγραφίαν περιέχει συνοπτικώς ο χάρτης. Ο τρόπος του 

συγγραφέως είναι απλούς, εύληπτος και µεθοδικός, εις ολίγας σελίδας περιγράφει το 

ουσιωδέστερον και περιεργότερον της γεωγραφίας εις τους νέους, και Α. τα σύνορα 

κάθε τόπου. Β. το κλίµα αυτού, την ποιότητα της γης, και πρώτιστα προϊόντα. Γ. των 
                                                 

165 Βλ. Ραστή, Α., ό.π. 

166 Βρετός, Α., ό.π.: 187. 
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κατοίκων τον αριθµόν, τον ηθικόν και επιστηµονικόν χαρακτήρα αυτών. ∆. τους 

επισηµότερους ποταµούς και τα όρη. Ε. το είδος της θρησκείας και διοικήσεως, την 

πρωτεύουσαν, κτ.  

          Οι κανόνες του παιγνίου είναι καθώς οι του Ιστορικού χαρτοπαιγνίου, το οποίον 

µετεφράσθη παρά Α. Βασιλείου, κατά το 1812. Οι νέοι παίζοντες εµπόρουν να µάθουν 

ευκόλως και απόνως τας στοιχειώδεις και αναγκαίας γνώσεις της Γεωγραφίας.  

          Ο συγγραφεύς, ως Γάλλος, άρχισε την περιγραφήν της Ευρώπης από την πατρίδα 

του την Γαλλίαν, το ίδιον δίκαιον έχουσα η µεταφράστρια µετάβαλε την τάξιν εκείνου 

και άρχισεν από την ευρωπαϊκήν Τουρκίαν. Εδιώρθωσε τα γεωγραφικά της Ευρώπης 

κατά την παρούσαν πολιτικήν κατάστασην, και επρόσθεσε της Αυστρίας τα γεωγραφικά, 

τα οποία έλλειπαν διόλου από το πρωτότυπον. Εδιώρθωσε προς τουύτοις ένθεν 

καικείθεν ουσιώδη τινά αµαρτήµατα του βιβλίου. 

          Η νέα µ’ όλον ότι γεννηµένη από γονείς Γραίκους, εδέχθη ως πατρίδα την 

Βλαχίαν, όπου εγεννήθη ως φιλοπατρίς λοιπόν επιθυµούσα την δόξαν της Βλαχίας, 

προσπαθεί να την εκδικήση τρόποντινά δια τας αισχρολόγους κατηγορίας τινών, διο 

παρεκινήθη να προσθέση της γεωγραφικής και πολιτικής περιγραφής αυτής τέσσαρας 

χάρτας, εξ ών ο πρώτος έχων κατά κορυφήν µικράν χαλκογραφίαν δηλούσαν τα 

παράσηµα ταύτης της επαρχίας, περιέχει την γεωγραφικήν περιγραφήν της Βλαχίας, 

ήτις είναι ακριβής και άξια της περιέργειας των νέων. Το ό,τι όµως λέγει περί του 

ωραίου κλίµατος της είναι ολίγον υπερβολικόν, καθώς το «Εις άλλα µέρη λέγουσιν ότι 

η φύσις είναι µεγαλήτερα και ηγεµονικώτερα, εδώ όµως γλυκύτερα και ωραιότερα». Ο 

β’ χάρτης έχων την ∆ήµητραν περιγράφει τα όσα προϊόντα προάγει ο τόπος, τους 

µέγιστους ποταµούς, και το Μοναστήριον Κούρτε δε Άρτζεσι, ως αξιοθεώρητον της 

παλαιάς αρχιτεκτονικής µνηµείον.  

          Ο τρίτος έχων τον Κρόνον περιέχει την πολιτικήν περιγραφήν της Βλαχίας, της 

εκτασίντης, τον αριθµόν των κατοίκων, την καταγωγήν των Βλάχων, τα µνηµεία της 

αρχαιότητος, και την πολιτικήν µεταβολήν αυτής.  

          Ο Τέταρτος, τελευταίον, χάρτης έχων την Αθήναν, περιέρχει την συνέχειαν της 

πολιτικής περιγραφής. Αυτού οµιλεί η ευγενής νέα περί φιλογένειας και φιλοµάθειας 

των Βλάχων, των οποίων ηθικών προτερηµάτων νοµίζει µέγιστην ένδειξιν το αξιότιµον 

του Βουκουρεστίου Γυµνάσιον.  

          Ότι η γεωγραφία είναι µία των ωφελιµωτάτων και αναγκαιοτάτων επιστηµών εις 

κάθε ανθρώπου κλάσιν, βέβαια κανείς δεν αµφιβάλλει χωρίς την γεωγραφίαν η ναυτική 
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ήθελε µένει πάντοτε ατελής, και το εµπόριον περιωρισµένον εις µόνα τα πλησιόχωρα 

µέρη, από την γεωγραφίαν οδηγούνται οι ιστορικοί, οι ρήτορες, ποιηταί, και στρατηγοί 

ήρωες, η πρόοδος της είναι συνδεδεµένη µε των λοιπών επιστηµών, τεχνών, και της 

φιλολογίας τας προόδους. Εις την παρούσαν ευτυχή της Ελλάδος αναγέννησιν, οπόταν 

η προ πολλού αποδηµήσασα φιλοσοφία επιστρέφη βαθµηδόν µε όλην την ακολουθίαν 

εις την πατρώαν γην, το γένος έχει µεγάλην ανάγκην από εντελή γεωγραφίαν γενικήν, 

και περισσότερον από την της Ελλάδος, την ανάγκην ταύτην ησθάνθησαν οι φιλογενείς 

Καπετανάκη, δια και προ χρόνων καταγίνονται εις σύγγραµα γεωγραφικόν, το οποίον 

µέλλει να επιφέρη εις αυτούς µεν πολλήν την τιµήν και τον έπαινον, είς δε τους 

Γραικούς µεγάλην την ωφέλειαν. ∆ιά να εκταθή όµως εις το γένος περισσότερον ή 

σπουδή αυτής της ωφελίµου επιστήµης, εχρειάζετο πρότερον εν τοιούτον γεωγραφικόν 

χαρτοπαίγνιον, το οποίον προπαρασκευάζον των νέων τας ψυχάς επιδεκτικάς της 

φιλοκαλίας, γεµίζει τον νούν αυτών µε στερεάς και αληθείς γνώσεις, και τους ερεθίζει 

µε την προβαίνουσαν ηλικίαν να αποκτήσωσιν εντελεστέρας της γεωγραφίας ιδέας. 

Αµέτρως θέλει ευχαριστήσει όλους τους φίλους και εραστάς της αναγεννήσεως των 

Ελληνικών φώτων η κρίσις και αίσθησις του καλού της νέας Ραστή, η οποία εις το έαρ 

ακόµη της ηλικίας παρακινηθείσα από ευγενικήν φιλοτιµίαν, και όχι από επιδείξεως 

µάταιον πόθον, να µη φανεί µε χείρας κενάς εις την ενεστώσαν αναγέννησιν της 

Ελλάδος, επεχείρησε να µεταφράση εις λόγου χαρακτήρα εύληπτον και καθαρόν από 

βαρβαρισµούς βιβλίον τόσον ωφέλιµον εις των Γραικών την νεολαίαν. ∆εν αµφιβάλλω 

ότι το Γραικικόν γένος µέλλει να δεχθή µε ευµένειαν και χαράν την πολλών επαίνων 

αξίαν προθυµίαν της νέας Ραστή. Η συγκατάβασις των αναγνωστών θέλει ενθαρρύνει 

και άλλας πολλάς νέας εις το να µιµηθώσι το παράδειγµά της.  

Επιπλέον, στο τεύχος της 15ης Ιουνίου 1816, σελ. 222 ο εκδότης αναφέρει ότι ο ίδιος 

έχει το βιβλίο της Ραστή, το οποίο πωλείται προς ½ φλ. Ολλ. και επανέρχεται στον 

τόµο του 1817 (τχ. 15 Νοεµβρίου, σελ. 598), όπου παραθέτει κατάλογο «των εν 

Βιέννη από 1812-1816 εκδοθέντων εις την καθοµιλουµένην και παλαιάν Ελληνικήν 

γλώσσαν βιβλίων» και µεταξύ αυτών αναφέρει και το «Χαρτοπαίγνιον 

Γεωγραφικόν». 

          Φανερή, ωστόσο, είναι η οµοιότητα του Γεωγραφικού Χαρτοπαίγνιου µε το 

Ιστορικό Χαρτοπαίγνιο, όπως δηλώνει και η ίδια η µεταφράστρια. Η Ραστή είχε 
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υπόψη της τη µετάφραση του Βασιλείου 167 και σίγουρα υιοθέτησε ορισµένα στοιχεία 

απ’ αυτήν. Στις δύο µεταφράσεις, καταρχήν, επαναλαµβάνεται πανοµοιότυπο το ρητό 

του Αδδισώνος: «Προµηθεύσατε εις τους τροφίµους σας τοιαύτας διατριβάς, ώστε 

και οι φρόνιµοι να µη αισχύνωνται, συµµετέχοντες». Επιπλέον, αντίστοιχο µε τον 

πρόλογο «προς αναγνώστας» και την «είδησις συγγραφέως» βρίσκουµε εδώ πρόλογο 

«προς τους αναγιγνώσκοντας» και «είδησις εφευρέτου», µε διαφορετική ωστόσο 

σειρά. Το Ιστορικό Χαρτοπαίγνιο, κατ’ αναλογία µε το Γεωγραφικό, γράφεται για να 

εξυπηρετήσει την διδασκαλία της Ιστορίας για τη νεολαία. Περιλαµβάνονται και εδώ 

σαφέστατα οι κανόνες του παιχνιδιού που είναι συνολικά έξι. Όπως η Ραστή, έτσι και 

ο µεταφραστής έχει κάνει λίγες αλλαγές από το πρωτότυπο, ωστόσο ζητά να του 

συγχωρήσουν τα λάθη του και όποιος µπορεί να τα διορθώσει. Ο ίδιος κάνει λόγο για 

παράφραση του πρωτότυπου έργου και όχι για µετάφραση. Εκτός του Γαλλικού 

πρωτότυπου, ο Βασιλείου βρήκε και διάβασε Γερµανική και Ιταλική µετάφραση του 

έργου, τις οποίες και συµπεριέλαβε στο δικό του. Ουσιαστικά µιλάµε για έναν 

πολυγλωσσικό τόµο, καθώς εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες και στις τέσσερις 

γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά. Ιταλικά και Ελληνικά).  

 

 

 

3.1.2. ΡΩΞΑΝΗ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΗ (1806-µέσα 19ου 
αιώνα) 

 

          Η Ρωξάνη Σαµουρκάση, επίσης Φαναριώτισσα, είναι η κόρη του Έλληνα 

έµπορου στο Ιάσιο ∆ηµητρίου Σαµουρκάση. Οι Σαµουρκάσηδες καταγόταν από 

πλούσια οικογένεια γουναράδων της Νικοµήδειας, που είχαν εγκατασταθεί πριν από 

την επανάσταση στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας το Ιάσιον. Ένας Ιωάννης 

Σαµουρκάσης ήταν ποστέλνικος (υπουργός Εξωτερικών) και πέθανε στην Κραϊόβα. 

Ένας Κωνσταντίνος Σαµουρκάσης ήταν βόρνικος (αυλάρχης και υπουργός 

εσωτερικών). Ο ∆ηµήτριος Σαµουρκάσης ήταν γνωστός µε το όνοµα λογιώτατος 168. 

                                                 
167 Βλ. Βασιλείου, Α., 1808. 

 
168 Ο Τρ. Ευαγγελίδης (Β΄, σελ. 285) γράφει για την Σχολή της Νικοµηδείας ότι ιδρύθηκε το 

1795 επί Μητροπολίτου Αθανασίου Κυπρίου του Καρύδη… έχοντας συµπράκτορα τον 
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Αυτού του ∆ηµητρίου Σαµουρκάση κόρη ήταν η Ρωξάνη, η οποία µετέφρασε το έργο 

«Erastus» του Solomon Gessner (1730-1788). Το έργο εκδόθηκε στο Ιάσιο το 1819 

από την Ελληνική Τυπογραφία και είναι αφιερωµένο: Τω εξοχοτάτω και 

φιλοστοργοτάτω αυτής πατρί. 

          Όταν µεταφράζει τον «Έραστο» η Σαµουρκάση είναι µόλις δεκατριών ετών. 

Στην µετάφρασή της αυτή συµπεριλαµβάνει δύο προλόγους 169. Με τον πρώτο 

απευθύνεται στον πατέρα της, στον οποίο θέλοντας να εκφράσει την ευγνωµοσύνη 

της, του αφιερώνει το πόνηµα αυτό. Ωστόσο, τον παρακαλεί να παραβλέψει τα λάθη 

της και να την παροτρύνει να συνεχίσει να ασχολείται µε τη µεταφραστική 

δραστηριότητα. Ο δεύτερος πρόλογος είναι προς τις συνοµήλικές της κοπέλες. Εδώ 

διευκρινίζει ότι επέλεξε να µεταφράσει το συγκεκριµένο έργο γιατί δίνει µαθήµατα 

ηθικής. Προτρέπει, όµως, τις νεαρές κυρίες να µην την κατακρίνουν για τις ατέλειες 

και τα λάθη της, ενώ εκφράζει έντονη επιθυµία να συνεχίσει το έργο της.           

          Η µετάφραση αυτή της Ραστή στα 1819 είναι η τελευταία γνωστή ελληνική 

µετάφραση του Gessner. Ο «Έραστος, ∆ράµα Ποιµενικόν», µεταφράστηκε από τα 

γερµανικά από ένα κορίτσι 13 µόλις ετών, ως άσκηση κατά το µάθηµα των 

γερµανικών. Το αποτέλεσµα, ένα δυσανάγνωστο µαθητικό γύµνασµα, προδίδει όχι 

µόνο τις γλωσσικές προόδους της µικρής Ρωξάνης στα γερµανικά, αλλά, όπως θα 

δούµε, και το πνευµατικό κλίµα που το γέννησε: το σχολικό διαφωτισµό του 

ελληνισµού της διασποράς. Η σχετική ωριµότητα της µεταφράστριας πιστοποιείται 

οπωσδήποτε απ’ το γεγονός, ότι δε δίστασε να κάνει ελεύθερη, κι’ εποµένως 

δηµιουργική χρήση του προτύπου της µε το να διασκευάσει το µονόπρακτο 

«ποιµενικό» δράµα του Gessner δίνοντάς του την ευρύτητα ενός δίπρακτου 

«ηθικοδιδακτικού» δράµατος, χωρίς εν τούτοις να το κάνει προσιτό, απ’ όσο 

ξέρουµε, σε µια µαθητική ερασιτεχνική θεατρική σκηνή στο Ιάσιο, το Βουκουρέστι ή 

την Οδησσό. Το γεγονός τέλος, ότι η µετάφραση της Ρωξάνης Σαµουρκάση 

χρησίµευσε ως πρότυπο για δύο διαφορετικές µεταφράσεις του ίδιου έργου του 

Gessner στα ρουµάνικα, της µετάφρασης του «Εράστου» στα 1822 απ’ τη Ζωίτσα 

                                                                                                                                  
∆ηµήτριον Σαµουρκάση τον γνωστόν υπό το όνοµα λογιώτατον άνδρα των τα πρώτα 

φερόντων και Γένους λαµπρού…Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1999: 46. 

 
169 Βλ. Σαµουρκάση, Ρ., 1819. 
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Γρηγορίου και στα 1839 από τον Αλέξανδρο Κούζα, δεν πρέπει κατ’ ουσίαν να 

αποδοθεί στην εξαιρετική ποιότητα της µεταφραστικής εργασίας της Ρωξάνης 

Σαµουρκάση, αλλά να ερµηνευτεί εντοπιζόµενη στο ευρύτερο πολιτισµικό του 

πλαίσιο: τη γενικότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας στον παραδουνάβιο χώρο για 

τη µετακένωση όχι µόνο ελληνικών-ανατολικών, αλλά και δυτικοευρωπαϊκών 

πολιτισµικών στοιχείων 170.  

          Η Ρωξάνη Σαµουρκάση παρακινήθηκε στη µετάφραση του ποιµενικού 

δράµατος «Έραστος» του Gessner «βλέπουσα…την εµπεριεχόµενην εις αυτό 

ηθικήν». Η «ηθική» αυτή αποτελείται από επιµέρους αρετές, που προσδιορίζουν 

βασικές οικογενειακές σχέσεις – µια αντίληψη, που µας οδηγεί όχι µόνο στο χώρο 

του διαφωτισµού γενικά, αλλά, όπως θα δούµε, και στον τρόπο πρόσληψης του 

κυρίως ειδυλλιακού έργου του Gessner στην Ελλάδα. Εξάλλου το ίδιο το κείµενο του 

«Εράστου» πρόσφερε πολλές ευκαιρίες ηθικοδιδακτικού παραδειγµατισµού και η 

επιδίωξη της «αρετής» είναι κοινός τόπος σ’ αυτό το έργο και σ’ έργα βασικά του 

ευρωπαϊκού διαφωτισµού. Πιο εύγλωττη για τις τάσεις που εξέφραζε η νεαρή 

µεταφράστρια είναι µια τολµηρή επέµβασή της στο κείµενο του προτύπου της: 

Μεταβάλλοντας τα µοντέρνα ή εβραϊκά ονόµατα των προσώπων του γεσνερικού 

δράµατος σε αρχαία ελληνικά ή αρχαιοφανή (Ανυσία αντί Lucinde, Χαρίτων αντί 

Simon) ή εφευρίσκοντας κλασικά ονόµατα (Υάκινθος, Νάρκισσος) για πρόσωπα που 

παρέµεναν ανώνυµα στο έργο του Gessner, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να 

αντικαθρεφτίζει το – διαφωτισµένο – κλασικισµό του σχολείου της ειδικά και του 

περιβάλλοντός της γενικότερα 171. 

 

 

3.1.3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΤΖΟΥ – ΒΑΛΕΤΑ (1795-1837) 

 

          Η Αικατερίνη Σούτζου είναι κόρη του Κωνσταντίνου ∆. Σούτζου του Κεµπάπη 

και της Ελένης Γεωργίου Ρίζου Νερουλού. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 

ήταν αδερφή των ποιητών Αλέξανδρου και Παναγιώτη Σούτσου και του ιερολοχίτη 

                                                 
170 Βελουδής, Γ., 1974: 24-25.  

171 Βελουδής, Γ., 1974: 27-28. 
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∆ηµητρίου Σούτσου, ενώ υπήρξε και σύζυγος του Σπυρίδωνος Βαλέτα από την Ίο 172. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, πρόκειται 

για τη θεία του Αλέξανδρου και Παναγιώτη Σούτσου από τον κλάδο των Σούτσων, 

των ηγεµόνων της Μολδοβλαχίας 173.           

          Ο σύζυγός της, Σπυρίδων Βαλέτας γεννήθηκε το 1780. Σπούδασε στο Παρίσι 

και επηρεάστηκε από τις ιδέες του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Μετέφρασε και τύπωσε στο 

Παρίσι το 1818 το σύγγραµµά του «Λόγος περί αρχής και βάσεως της ανισότητος 

των ανθρώπων προς αλλήλους» 174. Επειδή, όµως, εκείνη την εποχή οι θαυµαστές του 

Ρουσσώ και του Βολταίρου θεωρούνταν άθεοι και επικίνδυνοι, το παρουσίασε µε το 

ψευδώνυµο ∆ηµήτριος Αριστοµένους. Ο Βαλέτας πήγε στη Μολδοβλαχία, όπου 

προσελήφθη ως γραµµατέας του ηγεµόνα Κωνσταντίνου Σούτζου. Ήταν άνθρωπος 

µε πολλές ικανότητες. Μυήθηκε και στη Φιλική Εταιρία. Παντρεύτηκε την κόρη του 

ηγεµόνα Αικατερίνη µετά το 1819 175. 

          Η Αικατερίνη Σούτζου µετέφρασε από τα γαλλικά τους «∆ιαλόγους 

Φωκίωνος» του Γάλλου ιστορικού και φιλοσόφου Gabriel Bonnot de Mably. Ο 

Gabriel Bonnot de Mably (1709 - 1785), γνωστός και ως Abbé de Mably, ήταν 

Γάλλος φιλόσοφος και πολιτικός και υπήρξε δηµοφιλής συγγραφέας του 18ου 
αιώνα. 

Το πιο γνωστό του έργο «Entretiens de Phocion» είναι ένας διάλογος που 

δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1763 και εισήγαγε τα θέµατα της ώριµης σκέψης 

του.  

          Το έργο «∆ιάλογοι Φωκίωνος» έχει χαρακτήρα φιλοσοφικό, ιστορικό και 

πολιτικό ταυτόχρονα. Περιλαµβάνει πέντε διαλόγους 176: Ο πρώτος περιέχει µια 

γενικότερη περιγραφή της πολιτικής κατάστασης της Αθήνας και των υπόλοιπων 

πόλεων στα χρόνια που ο Φωκίων δίδασκε τον Αριστία. Ότι η πολιτική επιστήµη έχει 

στέρεους και αµετάτρεπτους κανόνες και πρώτα απ’ όλα ότι υπακούει στους 

                                                 
172 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 37-38. 

173 Ντενίση, Σ., 1994: 10. 

 
174 Βρετός, Α., 1857: 242. 

175 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 38. 

176 Σούτζη, Α., 1819. 
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φυσικούς νόµους. Ότι η υπερίσχυση των παθών είναι η µοναδική αιτία των 

συµφορών και δυστυχηµάτων του κοινωνικού βίου. Ότι ο πολιτικός οφείλει, µε όλες 

του τις δυνάµεις, να υποτάσσει τα πάθη του για χάρη του ορθού λόγου. Ο δεύτερος 

πρεσβεύει ότι κάθε αρετή συµβάλλει στην ευδαιµονία των ανθρώπων. Ότι πρώτιστη 

αρµοδιότητα του πολιτικού είναι η ρύθµιση των ηθών. Ότι τα χρηστά ήθη 

διορθώνουν τα επιλήψιµα των διοικήσεων. Εµπεριέχει επίσης τις απαντήσεις του 

Αριστία και τις  αποκρίσεις σ’ αυτές του Φωκίωνα. Ο τρίτος αναφέρει ότι όποια 

µέθοδο και αν χρησιµοποιεί ο πολιτικός µπορεί να αναδείξει ένα έθνος ενάρετο. Για 

αυτές τις αρετές ο πολιτικός οφείλει να καταβάλλει οποιοδήποτε κόπο: εγκράτεια, 

φιλοπονία, φιλοδοξία και πάνω απ’ όλα ευσέβεια. Ο τέταρτος έχει να κάνει µε τη 

φιλοπατρία και τη φιλανθρωπία. Γι’ αυτές τις αρετές οι πολιτείες µπορούν να 

αντιµετωπίσουν τους κινδύνους και τα πάθη, όσα κυριεύουν τους γειτονικούς τους 

λαούς. Ο πέµπτος δηλώνει ότι ο πολιτικός µπορεί να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε 

επιτήδειο τρόπο για να ρυθµίσει την πολιτεία που έχει διαφθαρµένα ήθη. Αυτός που 

έχει την εξουσία οφείλει µε κάθε τρόπο να µεταχειρίζεται τα πάθη των ανθρώπων για 

την επιτυχία των κοινοφελών σκοπών. Καταγράφει µάλιστα διάφορα από τα 

προβλήµατα των πόλεων.  

          Ο Φωκίων (402 - 317), στον οποίο αναφέρεται το έργο, ήταν πραγµατικό 

πρόσωπο. Πρόκειται για τον πολιτικό και στρατηγό της αρχαίας Αθήνας. Προερχόταν 

από φτωχή οικογένεια και ήταν από τους λίγους πολιτικούς και στρατιωτικούς, που 

διακρίθηκαν για τη φρόνηση και χρηστότητά τους. Ανδρείος, γενναίος και ικανός 

στρατηγός και πολιτικός, επονοµάστηκε «Φωκίων ο Χρηστός». Ήταν αντίπαλος της 

πολιτικής του ∆ηµοσθένη και υποστήριζε την ειρήνη ανάµεσα στους Αθηναίους και 

τον Φίλιππο, το βασιλιά των Μακεδόνων. Παρόλη όµως την προσπάθειά του να 

αποτρέψει τον πόλεµο ανάµεσά τους, όταν ο Φίλιππος βάδισε εναντίον των 

Αθηναίων, ο Φωκίων ως αρχηγός του στόλου τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Μετά 

τον άτυχο για τους Αθηναίους Λαµιακό πόλεµο, ο Φωκίων στάλθηκε για 

διαπραγµατεύσεις στον Αντίπατρο. Όταν µετά από το θάνατο του Αντίπατρου οι 

Αθηναίοι ζήτησαν από τους Μακεδόνες, που στην εποχή του Αντίπατρου είχαν 

εγκατασταθεί στον Πειραιά, να φύγουν, αυτοί µε τη βοήθεια του Κάσσανδρου 

κατέλαβαν τον Πειραιά. Γι' αυτό θεωρήθηκε υπεύθυνος ο Φωκίων, που σε ηλικία 84 

χρονών καταδικάστηκε να πιει το κώνειο, το 318 π.Χ. Λίγο αργότερα όµως, οι 
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Αθηναίοι µετάνιωσαν για την άδικη καταδίκη του συνετού Φωκίωνος και του 

έστησαν ανδριάντα, ενώ καταδίκασαν σε θάνατο εκείνον που τον είχε κατηγορήσει. 

          Η µετάφραση της Σούτζου εκδόθηκε στο τυπογραφείο του Θεόδωρου Νέγρη το 

1819 στο Ιάσιο. Την µετάφραση αυτή την αφιερώνει στη θεία της, προστάτιδα των 

γραµµάτων: «Τη εκλαµπροτάτη και θεοσεβεστάτη ∆όµνη Μεγαλοπρεπεστάτη πάσης 

Ουγγροβλαχίας κυρία κυρία Ευφροσύνη Καλλιµάχη-Σούτζου Β.Β.». Η συγκεκριµένη 

µετάφραση της Αικατερίνης Σούτζου επαινέθηκε από πολλούς. Ο Ερµής ο Λόγιος 

(1819, σελ. 873-874) γράφει: «Τα ακόλουθα στιχουργήµατα εστάλησαν παρά του εν 

Ιασίω ευγενεστάτου και φιλογενεστάτου Άρχοντος Καµηνάρη Κυρίου Μανουήλ 

Βερνάρδου δια να καταχωρισθώσιν εις τον Λόγιον Ερµήν. Τα στιχουργήµατα αυτά 

παρατίθενται στο Παράρτηµα (1). Επίσης, την Αικατερίνη Σούτζου και την έκδοση 

του έργου της αναφέρει ο Ανδρέας Βρετός στην «Νεοελληνική Φιλολογία», αλλά και 

ο Αλέξανδρος Σούτζος στο βιβλίο του «Η Αναγέννησις των φώτων εις την Ελλάδα», 

επαινεί τις εργασίες της, καθώς και της Ευανθίας Καΐρη, µε αυτούς τους στίχους:  

«Εξέδιδον τον Λόγιον Ερµήν οι Κοκκινάκαι 

Οι Κούµαι οι Θεόκλητοι και οι Καπετανάκαι 

συνέθετον συγγράµµατα σοφά και στοιχειώδη 

γυναίκες µε φρονήµατα ελληνικά κι ανδρώδη 

και πρώται µεταξύ αυτών η Σούτζη, η Ευανθία 

µετέφραζον ωφέλιµα διδακτικά βιβλία…» 

          Την µετάφραση αυτή της Αικατερίνης πρέπει να την δούµε όχι µόνο ως 

συµβολή στα ελληνικά γράµµατα, αλλά και σαν εθνική πράξη. Οι πατριώτες εκείνο 

τον καιρό για την πραγµατοποίηση των στόχων - σκοπών της Φιλικής Εταιρίας, 

προπαγάνδιζαν την εκπαιδευτική αναγέννηση. Αγωνίζονταν µε όλα τα µέσα. Η 

µόρφωση θα έφερνε το ξύπνηµα. Γι’ αυτό και κάθε τέτοια προσπάθεια οι Φιλικοί την 

ενίσχυαν, την προέβαλλαν. Και στην περίπτωση, λοιπόν, της Αικατερίνης Σούτζου 

παρατηρούµε: Ο άνδρας της ήταν Φιλικός, ο εκδότης του έργου της Θ. Νέγρης που το 

προλογίζει και κάνει στον πρόλογο σαφείς υπαινιγµούς ήταν Φιλικός και ο Μανουήλ 

Βερνάρδος που της γράφει ευµενή κριτική και το προβάλλει ήταν επίσης Φιλικός. 

          Ο Τρ. Σκλαβενίτης µας δίνει άλλη µια πληροφορία ότι η Αικατερίνη Σούτζου 

συµµετείχε στην οµάδα µετάφρασης του Πλουτάρχου: «Από υστερόγραφο επιστολής 

του Βαλέτα προς Βασιλείου (Φιούµε 29-6-1827): Η σύζυγός µου σας προσκυνεί και 
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σας παρακαλεί να σηµειώσετε, τί απέγινεν η µετάφρασις των βίων του Πλουτάρχου» 

και ακόµη ότι η Αικατερίνη βοήθησε τον Βαλέτα στην µετάφραση του Say 177.  

          Το ζεύγος Βαλέτα δεν γνωρίζουµε πότε ακριβώς ήρθε στην Αθήνα. Ωστόσο, 

«Επί Καποδίστρια, τον Σεπτέµβρη του 1831, γράφει ο Κόκκινος (τ. 12ος, σελ. 516) 

είχαν προσέλθει στην Ύδρα ως πληρεξούσιοι για την συνέλευση που ετοιµάζονταν ο 

Σπ. Τρικούπης, ο Αν. Λόντος, ο Αλ. Σούτζος, ο Σπ. Βαλέτας…». Όταν ενηλικιώθηκε 

ο Όθωνας, το 1835, ο Άρµασµπεργκ έγινε αρχικαγκελάριος. Τότε ο Μακρυγιάννης, 

όπως γράφει (σ. 373) θέλησε να του µιλήσει και µη γνωρίζοντας τη γλώσσα, κάλεσε 

τον φίλο του τον Βαλέτα, τον γυναικαδελφό του Παναγιωτάκη Σούτζου, του τα είπε 

και εκείνος τα διαβίβασε 178. 

           Στις 24/6/1841 ο Βαλέτας διορίζεται υπουργός των Εκκλησιαστικών. Τον 

Σεπτέµβρη του 1841 παραιτείται σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τις αυθαιρεσίες του 

Όθωνα. Στις 10 Μαΐου 1859 όταν έγιναν οι µεγάλες αντιµοναρχικές-αντιοθωνικές 

εκδηλώσεις στην Αθήνα, που έµειναν στην ιστορία µε την προσωνυµία «Τα 

Σκιαδικά», αρχηγοί της νεολαίας ήταν ο Οδ. Ιάλεµος, ο Αρ. ∆όσιος, ο Σπυρ. 

Βαλέτας… 179. 

          Η Αικατερίνη Σούτζου-Βαλέτα πέθανε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1837. Η 

εφηµερίδα «Αθηνά» του Εµµ. Αντωνιάδη την νεκρολόγησε στις 26/5/1837, αρ. 439, 

σελ. 1787: «Ο θάνατός της εστέρησε το γυναικείον φύλον της πατρίδος µας από µίαν 

αξιοσέβαστον γυναίκα, ήτις το εκοσµούσε τόσον µε την αρετήν, την παιδείαν και τα 

γενναία φρονήµατά της» 180. 

          Η Αικατερίνη Σούτζου-Βαλέτα είναι η πρώτη, µε τα µέχρι τώρα στοιχεία, που 

φαίνεται να µεταφράζει µυθιστόρηµα έπειτα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
181. Για την ακρίβεια το 1837. Το έργο τιτλοφορείται «Κληµεντίνα ή ότι αναγκαία η 

µάθησις προς τας γυναίκας» και φέρει την ένδειξη «σύγγραµµα µυθιστορικόν». 

                                                 
177 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 42. 

178 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 42-43. 

179 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 43. 

180 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 43. 

181 Ντενίση, Σ., 1994: 10. 
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Ωστόσο, εκδόθηκε µετά το θάνατό της από τον Άγγελο Αγγελίδη στην Αθήνα το 

1840. Προέρχεται από το µυθιστόρηµα της Gacon-Dufour «De la necessite de la 

instruction pour les femmes». Πρόκειται για έργο του 1805, γραµµένο από την 

διάσηµη για εκείνη την εποχή Γαλλίδα συγγραφέα Gacon Marie-Armande-Jean 

(1753-1835). Εδώ η συγγραφέας µεταφράζεται ως Γακωνία ∆υφουρία. Το έργο 

φαίνεται από τον τίτλο του περισσότερο διδακτικό παρά µυθιστορηµατικό. Σκοπός 

της συγγραφέως είναι να καταστεί η µόρφωση των γυναικών τόσο απαραίτητη όσο 

και η εκµάθηση της τέχνης του βίου. Θεωρεί ότι η παιδεία είναι ο µόνος τρόπος για 

να µπορέσει µια γυναίκα να αποφύγει τις κακοτοπιές.  

           Το διάστηµα µεταξύ των δύο µεταφράσεων της Σούτζου είναι µεγάλο. Είναι 

πιθανόν η «Κληµεντίνα» να έχει µεταφραστεί αρκετά νωρίτερα, αφού µάλιστα 

γνωρίζουµε πως η µεταφράστρια είχε ήδη πεθάνει το 1840. Αν και ο ακριβής χρόνος 

της µετάφρασης δεν µπορεί να προσδιοριστεί, το έργο παραµένει το πρώτο 

µυθιστόρηµα µεταφρασµένο επωνύµως από γυναίκα µετά την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους. Η µετάφραση αυτή φαίνεται ως ο τελευταίος κρίκος που θα ενώσει µια 

παλαιότερη γενιά λόγιων γυναικών, τις Φαναριώτισσες, µε τη νεότερη γενιά 

πεπαιδευµένων γυναικών, που δεν τις διακρίνει αναγκαστικά η αριστοκρατική 

καταγωγή 182.  

          Η έκδοση περιλαµβάνει επιστολή που προηγείται του έργου και απευθύνεται 

στην «Κυρίαν Σ*…» 183. Προφανώς πρόκειται για κάποια φίλης της Αικατερίνης, η 

οποία µάλιστα την είχε δει να διαβάζει το συγκεκριµένο έργο και της είχε ζητήσει να 

της διηγηθεί την υπόθεση. Φαίνεται πως η συγκεκριµένη κοπέλα ήταν και αυτή 

καλλιεργηµένη και µοιραζόταν τα ίδια ενδιαφέροντα µε τη Σούτζου, αφού 

παραπονιέται για την έλλειψη τέτοιου είδους βιβλίων στη γλώσσα τους, δηλαδή 

βιβλίων που περιγράφουν την συµβολή των γυναικών στην κοινωνία και πως αυτές 

πρέπει να προετοιµάζοµαι για τις βιοτικές ανάγκες. Έτσι, η µεταφράστρια βρίσκει 

αφορµή, ώστε να θέσει το ζήτηµα της γυναικείας εκπαίδευσης. Θεωρεί, λοιπόν, ότι η 

µόρφωση των γυναικών είναι αναγκαία και συµβουλεύει τους επικριτές της θέσης 

αυτής λέγοντάς τους «ότι γραφίς και ραφίς είναι όργανα της γυναικείας χειρός, 

επίσης εις αυτήν αναγκαία και προσφυέστατα». 

                                                 
182 Ντενίση, Σ., 1994: 11. 
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3.1.4. ΡΑΛΛΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ – ΜΕΙΝΤΑΝ (1799-1832) 

 

          Η δοµνίτσα Ραλλού Σούτζου ήταν πρωτότοκη κόρη του ηγεµόνα της 

Μολδαβίας και Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτζου, ο οποίος πέθανε στις 19/1/1821. 

Μητέρα της υπήρξε η δόµνα Ευφροσύνη το γένος Καλλιµάχη, γυναίκα µε ευρεία 

µόρφωση. Μητέρα και κόρη καλλιέργησαν τα Ελληνικά Γράµµατα και ενίσχυσαν το 

θέατρο του Βουκουρεστίου. Συνέχισαν δηλαδή το έργο της Ραλλούς Καρατζά 184. 

          Η Ραλλού Σούτζου πολύ νέα αφοσιώθηκε στα Γράµµατα και στις Καλές 

Τέχνες. Ο εξάδελφός της Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής στα Αποµνηµονεύµατά του 185  

την αναφέρει γράφοντας για «το αγγελικό αυτό πλάσµα µε τα τόσα ψυχικά και 

πνευµατικά χαρίσµατα». Μας λέει επίσης ότι η Ραλλού ήταν φίλη µε την Αικατερίνη 

Γκίκα που της µάθαινε ιταλικά και γερµανικά, αλλά και ότι το 1820 στους γάµους της 

µικρότερης αδελφής της Λουκίας µε τον Εµµανουήλ Αργυρόπουλο, οι κοπέλες 

χόρεψαν συρτό και η Ραλλού ως προστάτης «έσυρε τον χορό και οι Έλληνες και 

ξένοι καλεσµένοι κατεγοητεύθησαν». Ο Ραγκαβής περιγράφει πολλά γεγονότα από 

τη ζωή της Ραλλούς και το σπουδαιότερο, µας µιλάει για τη συµµετοχή της στο θίασο 

του Βουκουρεστίου. 

           Συγκεκριµένα, ο Ραγκαβής αναφέρει ότι παρακολούθησε την «Μερόπη», όπου 

πρωταγωνίστησε στον ρόλο της «Μερόπης» η Ραλλού Σούτζου και τότε θαύµασε την 

εξαδέλφη του µε την αγγελική µορφή. Μαζί της έπαιξε ο Νικόλαος Αριστάρχης και η 

αδελφή του Ελένη, η µετέπειτα κυρία Σωτηρίου Καλλιάδη. Ο Ραγκαβής επιπλέον 

γράφει ότι ο θίασος αυτός των παιδιών έπαιζε πρωτοποριακά έργα. Όταν κάποτε 

ετοίµαζαν να ανεβάσουν τον «Θάνατο του Καίσαρα»  του Βολταίρου, ο πατέρας της 

Ραλλούς επενέβη και ζήτησε να µην παιχτεί το έργο, γιατί είχε πολλούς υπαινιγµούς 

και αν το µάθαιναν οι Τούρκοι θα δηµιουργούσαν ζήτηµα. Αλλά η νεολαία, σύµφωνα 

µε τον Ραγκαβή, εµπνεόµενη από πατριωτικά αισθήµατα και ενθουσιασµένη από τις 

αρχές της Φιλικής Εταιρίας έκανε παραστάσεις στον ηγεµόνα να επιτρέψει την 

παράσταση και τελικά η προσπάθειά τους επετεύχθη. Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε αν οι 
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Φιλικοί τους είχαν προσεγγίσει, αν είχαν έρθει σε επαφή µε την Φιλική Εταιρία και 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ή αν αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξή της 186. 

          Όµως η δοµνίτσα Ραλλού Σούτζου ασχολήθηκε και µε µεταφράσεις. 

Μετέφρασε τις «Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα» της Anne-Therese Marquise de 

Lambert (1647-1733). Η Γαλλίδα Μαρκησία υπήρξε σηµαντική προσωπικότητα του 

πνεύµατος του 18ου αιώνα, παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος της ζωής της έζησε κατά 

τον 17ο. Η δραστηριότητά της όµως ξεκίνησε όταν ήταν περίπου σε ηλικία 40 ετών.  

          Ο πατέρας της πέθανε όταν η Anne-Thérèse ήταν µόλις τριών ετών. Η µητέρα 

της, κόρη πλούσιου Παριζιάνου αστού είχε µάλλον έντονη ερωτική ζωή. Ο δεύτερος 

σύζυγός της ήταν άνθρωπος του πνεύµατος και αυτός µύησε την Anne-Thérèse στα 

γράµµατα και την κοσµική κοινωνία. Το 1666 παντρεύτηκε τον Henri de Lambert, 

έντιµο και γενναίο αξιωµατικό του ιππικού και το 1686 χήρεψε. Αφού διεκδίκησε 

δικαστικά την περιουσία της, άνοιξε πια το σαλόνι της σε ανθρώπους του πνεύµατος. 

Εκεί γίνονταν συζητήσεις που οδήγησαν σε πνευµατικές ζυµώσεις. Άλλες 

διασκεδάσεις δε λάµβαναν χώρα, όπως συνηθιζόταν σε άλλα σαλόνια της εποχής. 

Θεωρείται πως η ιστορία τέτοιων σαλονιών, που τόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν στην 

εξέλιξη του πνεύµατος κατά τον 18ο αιώνα, ξεκινά από το σαλόνι της madame de 

Lambert, σύµφωνα µε τον Σαιντ-Μπρεβ 187. Η madame de Lambert έκανε την αρχή 

στο νέο αυτό θεσµό. Τα σαλόνια αποτελούσαν πνευµατικά κέντρα και κοινωνική 

δύναµη για την εποχή. Οι σηµαντικότεροι πνευµατικοί άνθρωποι και ακαδηµαϊκοί 

πέρασαν από το σαλόνι της, µεταξύ των οποίων ο Fontenelle, ο οποίος υµνεί την de 

Lambert στο έργο του, ο Montesquieu, ο Βολτέρος και ο D’ Alembert 188. Η διαφορά 

της από τις άλλες κυρίες των σαλονιών ήταν ότι εκείνη είχε την απαραίτητη 

µόρφωση, αλλά και το έµφυτο ταλέντο για να συµµετέχει στις συζητήσεις που 

λάµβαναν χώρα εκεί, αλλά παρά τη συµβολή της σ’ αυτές, η ίδια δεν έλαβε µεγάλη 

δόξα.  

          Εκτός από οικοδέσποινα, η ίδια υπήρξε και συγγραφέας. Όλα της τα έργα 

εκδόθηκαν µετά το θάνατό της. Τα δύο µεγάλα της έργα είναι το «Lettres d’ une 
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187 Κανελλόπουλος, Π., 1976: 82. 

188 Kitromilides, P., 1983: 47. 
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dame à son fils sur la vraie gloire» (Γράµµατα µιας κυρίας προς τον υιό της για την 

πραγµατική δόξα) και το «Avis d’ une mere à sa fille» (Συµβουλές µιας µητέρας προς 

την κόρη). Αυτό επιλέγει να µεταφράζει η Ραλλού Σούτζου το 1819. Στα «Γράµµατα 

προς τον υιό» η αναφορά στη θρησκεία απουσιάζει και αντικαθίσταται από τη 

λατρεία της δόξας, µε έµφαση του έργου στα φυσικά χαρίσµατα και όχι στα επίκτητα 
189, ενώ στις «Συµβουλές προς την κόρη» η θρησκεία αναφέρεται επανειληµµένα ως 

πηγή όλων των αρετών, οι οποίες οδηγούν στην ευδαιµονία µέσω της καλλιέργειας. Η 

διαφορετικότητα αυτή συνοδοιπορεί µε τη διαφωτιστική θέση περί της εκ φύσεως 

αρετής του άνδρα σε αντιδιαστολή µε την εµπαθή φύση της γυναίκας, η οποία 

επιδέχεται βελτίωση µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης. Άλλα έργα της είναι τα «Traité 

de la vieilles» (Πραγµατεία περί του γήρατος), «Traité de l’ amitié» (Πραγµατεία περί 

της φιλίας), «Reflexions sur les femmes» (Σκέψεις περί των γυναικών), «Reflexions 

diverses» (∆ιάφορες σκέψεις), κ.α. 

          Το έργο της περιέχει πυρήνες σκέψεων σχετικά µε την αγωγή των παιδιών και 

την ισότητα των ανθρώπων, που αναπτύχθηκαν αργότερα ευρέως από τον Rousseau 

και άλλους ∆ιαφωτιστές. Η de Lambert ήταν άνθρωπος µε ιδιαίτερες ευαισθησίες και 

λεπτούς στοχασµούς. Βασική αρχή που διαπερνά τα γραπτά της αλλά και 

χαρακτήριζε τις θέσεις της στις διάφορες συζητήσεις, σύµφωνα µε τον Fontenelle 190 , 

ήταν η ανθρωπιά. Τα έργα της αποτελούν διδασκαλία ηθικής και αυτό εξηγεί τόσο 

την επιλογή της Σούτζου να µεταφράσει το βιβλίο της  αν και γραµµένο το 1728, όσο 

και την επιρροή του στη διαµόρφωση αρχών ολόκληρου του γυναικείου 

εκπαιδευτικού συστήµατος, ως και τη δεκαετία του 1870 περίπου. 

          Το βιβλίο της «Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα» εκδόθηκε για πρώτη φορά 

στα γαλλικά ένα χρόνο µετά τον θάνατο της de Lambert το 1734 και κατόπιν πολλές 

άλλες φορές, µε κάθε του έκδοση να απολαµβάνει µεγάλη επιτυχία 191. Η de Lambert 

και µέσω αυτής η Σούτζου προτείνουν µια γυναίκα καλλιεργηµένη και ελεύθερη από 

προλήψεις και δεισιδαιµονίες, οδηγούµενη από τη θρησκεία στην ανάληψη των 
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αποκλειστικών της υποχρεώσεων που είναι η υποστήριξη του συζύγου της και η 

ανατροφή των παιδιών, ως µόνη δίοδος για την απόκτηση της ευτυχίας.  

          Το έργο της de Lambert που επιλέγει να µεταφράσει η Σούτζου αποτελεί 

σύνοψη των συντηρητικών θέσεων του διαφωτισµού για τη φύση και το ρόλο της 

γυναίκας στην κοινωνία, η οποία συµφωνεί µε το χαρακτήρα της εκπαίδευσης που 

έπαιρναν οι Φαναριώτισσες. Κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, πάνω στις αρχές αυτού 

του βιβλίου στηρίχθηκε στη συνέχεια και όλη η γυναικεία εκπαίδευση του 19ου αιώνα 

σε διάφορες ελληνικές κοινότητες. 

          Η µετάφραση της Σούτζου εκδίδεται από το τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκή 

τον ∆εκέµβριο του 1819 στη Βενετία 192. Στον πρόλογό της απευθύνεται στον πατέρα 

της λέγοντας: «… Εγώ δεν συνέγραψα δι’ έξεως εις επίδειξιν, αλλά µετέφρασα διά 

πρωτοπειρίας εις τε του νοός µου εξάσκησιν και της καρδίας µου µάλιστα 

διαρρύθµισιν, και εάν δεν δυνηθώ να ακολουθήσω κατ’ ίχνος την τοιαύτην Σεβαστήν 

Μητέρα, µιµουµένη τας αρετάς της, είθε διά των φιλοστόργων Σου ευχών να αξιωθώ 

τουλάχιστον, καθώς και αφίεµαι να διαζήσω κατά πάντα συµφώνως µε τας 

συµβουλάς της, τας και µέλιτος γλυκυτέρας και παντός τιµίου πράγµατος, εµοί 

τιµιωτέρας δια να υποσηµειούµαι έτι µάλλον επαξίως! 

Της υµετέρας υπερστόργου και τρισεβάστου Υψηλότητος 

θυγάτηρ ευπειθεστάτη και δούλη, 

Ραλλού Σούτζη». 

          Η έκδοση της µετάφρασης περιλαµβάνει µία σειρά από προλόγους. Στην 

έκδοση του βιβλίου της Σούτζου του 1819, σύµφωνα µε την Κούλα Ξηραδάκη 193, 

περιλαµβάνεται ένα γράµµα από τον πατέρα της, Αλέξανδρο Σούτζο, το οποίο στην 

έκδοση του 1859 που χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα εργασία δεν υπάρχει και δεν 

κατέστη τελικά δυνατόν να µελετηθεί. Σύµφωνα όµως µε την Κ. Ξηραδάκη, η έκδοση 

του 1819 προσφωνείται από τον ηγεµόνα Αλέξανδρο Σούτζο και προφανώς, τα 

σχόλιά του για το έργο αυτό της κόρης του θα είναι ενθαρρυντικά.  

           Ακολουθεί ένας πρόλογος του Αλεξάνδρου Σηιανού, ο οποίος αναφέρεται στη 

µεταφράστρια και όχι στο ίδιο το κείµενο. Γράφει: «… �Εκλαµπροτάτη και 

περιφανεστάτη κυρία µου, 
                                                 

192 Βλ. Σούτζη, Ρ., 1859. 

193 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 80-81. 
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… Η κατά δυστυχίαν αµάθειά µου δεν συγχωρεί τον κάλαµον να ζωγραφίση όσα η 

ψυχή µου επιποθεί και αφίεται τας εν τη νεαρά Σου ταύτη ηλικία αξιοσεβάστους 

αρετάς… άλλως θαυµάζων τας εις αµφοτέρας τας γλώσσας προόδους σου καταφεύγω 

εις την σιωπήν ως εις άσυλον…». Επαινεί τη Ραλλού Σούτζου τόσο για τις γνώσεις 

της στις ξένες γλώσσες, χάρις στις οποίες έκανε αυτή τη µετάφραση, όσο και για τις 

γενικότερες αξιοσέβαστες αρετές της, παρά το νεαρό της ηλικίας της 194. 

          Η έκδοση του 1859 προλογίζεται από τον ιεροδιάκονο Βορέα, έναν από τους 

εκδότες. Στον πρόλογο αυτόν αναφέρεται ο στόχος του συγκεκριµένου 

συγγράµµατος, ο οποίος είναι διδακτικός. Η µετά κρίσεως, όπως ο ίδιος αναφέρει 

ανάγνωσή του από γυναίκες νεαρής ηλικίας, παντρεµένες και µητέρες, θα τους 

αποφέρει ηθική ωφέλεια, επισηµαίνοντας τα καθήκοντά τους προς τον Θεό, τον 

εαυτό τους και προς τους άλλους ανθρώπους.  

          Ακολουθεί ο πρόλογος της ίδιας της µεταφράστριας που απευθύνεται στον 

πατέρα της. Από τα λόγια της φαίνεται ο τρόπος που έβλεπαν εκείνη την εποχή τους 

γονείς τους οι νέες. Η προσφώνησή της είναι «θεοφρούρητε αυθέντα, τρισέβαστε και 

φιλόστοργέ µοι πάτερ!». Η µετάφρασή της αποτελεί δώρο και ευχαριστήριο 

αντάλλαγµα για τη στοργή του και την αγωγή που της έδωσε, το οποίο µε συστολή 

και δέος του αφιερώνει, ως δούλη του. Ζητάει την επιείκειά του στο πρώτο της αυτό 

βήµα και εξηγεί πως δεν το έκανε για επίδειξη, αλλά για προσωπική άσκηση του νου 

και της καρδιάς, δηλαδή για να εξασκηθεί η ίδια στην τέχνη της µετάφρασης αφενός 

και στη µελέτη του περιεχοµένου, αφετέρου. Αυτά βεβαίως δεν εξηγούν και πώς 

προχώρησε στην απόφαση της έκδοσης, αλλά αποσιωπώντας το βήµα αυτό, 

αποφεύγει την ανδρική κριτική. Κατόπιν αναφέρεται και στη µητέρα της ως άφταστο 

πρότυπο µίµησης. Όσο εµφανής είναι από το µικρό αυτό πρόλογο η απόλυτη υποταγή 

της προς τον πατέρα ως απόλυτο κυρίαρχο, άλλο τόσο είναι και η απόλυτη αποδοχή 

των αρετών και των συµβουλών της µητέρας, ως µιας φιγούρας όµως πιο γλυκιάς και 

πιο προσιτής στην ίδια.  

          Το έργο είναι γραµµένο σε ευθύ λόγο. Μιλάει η µητέρα σε δεύτερο ενικό 

πρόσωπο προς την κόρη. Το πρώτο θέµα που αναφέρει είναι ότι ενώ οι άνδρες 

ανέκαθεν εκπαιδεύονται, οι γυναίκες όχι, παρόλο που η συγγραφέας τις θεωρεί πιο 

σηµαντικές από τους άνδρες, αφού αυτές είναι υπεύθυνες για τη διακυβέρνηση του 

                                                 
194 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 81. 
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σπιτιού και την αγωγή των παιδιών. Φυσικά η de Lambert αναφέρεται στην εποχή 

της, η µεταφράστρια όµως χρησιµοποιεί τα λόγια της για να υποστηρίξει την ίδια 

θέση στη δική της εποχή. Επισηµαίνει µάλιστα πολύ ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες δεν 

έχουν βοήθεια από πουθενά για να µάθουν πώς να φέρονται και να διαχειρίζονται τις 

ζωές τους, τους άνδρες, το σπίτι και τα παιδιά τους και θεωρεί ότι σ’ αυτή την 

έλλειψη οφείλονται οι δεισιδαιµονίες και τα πάθη τους. Το µόνο που διδάσκονται, 

όπως λέει, είναι να αρέσουν.  

          Το βιβλίο αποτελείται από 77 σελίδες. Οι 35 πρώτες περιλαµβάνουν συµβουλές 

και οδηγίες για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, κανόνες προς τον εαυτό της. 

Στις σελίδες 36 ως 60 γίνεται ανακεφαλαίωση και εµφανίζεται πάλι ως αίτιο της 

δυστυχίας της γυναίκας η ως τότε αγωγή της και ο ανύπαρκτος ρόλος της στην 

πολιτική και κοινωνική ζωή, που της στερεί την καλλιέργεια αρετών απαραίτητων για 

τη συνύπαρξη των ανθρώπων, την αποµονώνει, µε αποτέλεσµα να ασχολείται µε τις 

προλήψεις, τις φανταστικές ιστορίες και τις δεισιδαιµονίες της, εξαιτίας των οποίων 

άγεται και φέρεται και της επιτρέπει ως µόνη επιθυµία το να είναι αρεστή, αφού της 

έχουν αποκλειστεί δόξα και εξουσία. Το υπόλοιπο έργο ως το τέλος ασχολείται µε 

συµβουλές για τη συµπεριφορά της γυναίκας απέναντι στους άλλους.  

          Πιο αναλυτικά, βάση και στήριγµα όλων των σωστών φρονηµάτων και όλων 

των αρετών είναι η θρησκεία. Οι νόµοι αποτελούν µόνο το τυπικό που ακολουθεί 

κανείς. Πρέπει όµως αυτή η συµµόρφωση  να γίνεται µε τη θέληση του καθενός, µε 

σωστή κρίση που την εξασφαλίζει η θρησκεία. Γιατί αυτή είναι που συµβιβάζει το 

παρελθόν µε τον τρόπο που επιλέγουµε να ζούµε το παρόν και αυτά που ελπίζουµε 

για το µέλλον. Συµφιλιώνει τον εαυτό µας µε τους άλλους ανθρώπους, δίνει υποµονή 

και δύναµη στις εκάστοτε δυσκολίες και περιπέτειες. Αποτελεί το πρώτο σηµαντικό 

όπλο στη ζωή. Το δεύτερο, ως απόρροιά της είναι η αληθινή ηθική. Απώτερος στόχος 

είναι η κατάκτηση της ευδαιµονίας, η οποία συνίσταται απ’ τη µια µεριά στη 

χαλιναγώγηση της επιθυµίας για τα περιττά όπως είναι οι τιµές, ο πλούτος, η 

εξαιρετική οµορφιά κι απ’ την άλλη στην σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Ως 

πρώτο κριτή κάθε κοπέλας η συγγραφέας θέτει τη συνείδησή της και την αιδώ της και 

ως δεύτερο τον κόσµο, ο οποίος µπορεί να ξεγελαστεί. Η αιδώς µάλιστα στις 

γυναίκες αντιδιαστέλλεται µε την ανδρεία, προτέρηµα των ανδρών, το οποίο τους 

εξυψώνει, ενώ η αιδώς στερεώνει τις γυναίκες, δείχνοντας µία τάση προς τα πάνω για 

τους άνδρες και προς τα κάτω για τις γυναίκες, ως διαφορετικές κατευθύνσεις 
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προδιαγεγραµµένες από τη διαφορετική φύση των δύο. Άλλες αρετές που προτείνει η 

συγγραφέας είναι η κοσµιότητα, η αξιοπρέπεια, η σωφροσύνη, η ευθύτητα, η 

φρόνηση, η εγκράτεια, η επιδεξιότητα, η σύνεση αλλά και η γενναιότητα.  

          Αναφερόµενη στον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας, δίνει οδηγίες σαν να 

διαχειρίζεται η γυναίκα µόνη της τα οικονοµικά της, συγκεκριµένα αναφέρει «πρέπει 

να κανονίσης την περιουσίαν σου», συνεχίζοντας µε συµβουλές για τον έλεγχο 

εσόδων και εξόδων, επισηµαίνοντας ότι κακή διαχείριση οδηγεί σε φτώχεια, που 

οδηγεί σε απώλεια των ηθών, που µε τη σειρά της οδηγεί σε απώλεια της υπόληψης 

της γυναίκας από τους άλλους και ξανά σε απώλεια των ηθών, ως φαύλος κύκλος. 

Την υπόληψη µάλιστα και την καλή φήµη συστήνει να φροντίζει να την αποκτά κάθε 

γυναίκα όσο είναι νέα, οπότε είναι και ευκολότερο.  

          Σηµαντική αρετή του πνεύµατος θεωρεί τη φιλοµάθεια, η οποία καλλιεργείται 

και έτσι προτείνει ως απαραίτητα µαθήµατα για τις κοπέλες την ιστορία αρχαία, 

ρωµαϊκή, νεότερη και ελληνική, τη φιλοσοφία, την ηθική µε ανάγνωση κειµένων από 

αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, ξένες γλώσσες, µε κύρια τα γαλλικά, 

προτείνοντας συγγραφείς όπως τον Βολτέρο, τον Μολιέρο και τον Goldoni σε 

γαλλική µετάφραση, γιατί θεωρεί ότι τα ιταλικά πρέπει να αποφεύγονται ως γλώσσα 

του έρωτα και του πάθους, φυσικά ιερές γραφές αλλά και φυσικές επιστήµες σε 

αντιδιαστολή µε τα µεταφυσικά, τα οποία είναι επικίνδυνα, γιατί εξάπτουν 

λανθασµένα και µάταια τη φαντασία. Τα µαθήµατα αυτά που προτείνει είναι τα ίδια 

που διδάσκονταν και οι άνδρες στα σχολεία της εποχής 195 και αυτά που διδάσκονται 

στα γυναικεία σχολεία, όταν πια υφίσταται επίσηµο σύστηµα γυναικείας εκπαίδευσης 
196. Όσον αφορά τον τρόπο µάθησης, η de Lambert επιδοκιµάζει την κριτική σκέψη 

ως γύµναση του νου και όχι την αποστήθιση.  

           Γνωρίζει όµως ποια είναι η συνήθης κατάσταση της εποχής, τόσο η 

συγγραφέας όσο και η µεταφράστρια, αφού στο κείµενο αναφέρει ότι η αγωγή της 

συγκεκριµένης κόρης προς την οποία είναι γραµµένος αυτός ο λόγος διαφέρει από 

εκείνη των περισσοτέρων γυναικών. Μιλάει δηλαδή για µία ελίτ που ούτως ή άλλως 

µορφώνεται µε κάποιο τρόπο. Συχνά επιδοκιµάζει την κρίση στη γυναίκα τόσο στη 

                                                 
195 Για τα µαθήµατα που δισάσκονταν βλ. Κούµας, Κ. ,1966: 554-590. 

196 Βλ. ∆αλακούρα, I. K., 2004. 
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µόρφωση όσο και στην κοινωνική ζωή, που διαφαίνεται µεταξύ άλλων και µέσα από 

τη σωστή αξιολόγηση της κοινής γνώµης και όχι την άκριτη αποδοχή της.  

          Προτείνει την ήσυχη ζωή στην οποία η γυναίκα δεν εξαρτάται εξολοκλήρου 

από άλλους, αλλά περνά χρόνο µε τον εαυτό της, στηρίζεται στη δική της φρόνηση 

και όχι στον επισφαλή έξω απ’ αυτήν κόσµο. Θεωρεί καταστροφικά πάθη το µίσος 

και τον έρωτα. Επιδιώκει να δηµιουργήσει µια γυναίκα έξυπνη και ισχυρή που και τα 

ελαττώµατά της µπορεί να τα χειριστεί µε τρόπο ώστε να γίνουν προτερήµατα. Ο 

κυριότερος λόγος που η ζωή της γυναίκας ως τώρα είναι τόσο άσχηµη είναι ότι οι 

γυναίκες στηρίζονται στους άνδρες πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε.  

          Το τελευταίο µέρος του βιβλίου που αφορά την κοινωνική ζωή της γυναίκας 

συµβουλεύει να µη βιάζεται στις κρίσεις της, να είναι πάντα πιστή στις υποσχέσεις 

της, να µην είναι εκδικητική και µάλιστα να σκέφτεται πάντα ότι κάθε της ελάττωµα 

που απευθύνεται προς τους άλλους πληρώνεται προς εκείνη µε το ίδιο νόµισµα. Γι’ 

αυτό να τη διακρίνει η τιµιότητα και η ταπείνωση και µάλιστα όσο είναι ακόµη νέα 

να δείχνει το σεβασµό της µε τη σιωπή. Τέλος ειδική µνεία γίνεται στη συµπεριφορά 

απέναντι στους δούλους, όπου χρειάζεται συµπάθεια και επιείκεια, γιατί την εποχή 

εκείνη θεωρούνταν µοιραία προκαθορισµένο το ποιος θα ανήκει στη µία κοινωνική 

τάξη και ποιος στην άλλη, κατά συνέπεια οι µοιραία προορισµένοι για δούλοι 

δικαιούνται τον οίκτο. Ως έσχατο δίδαγµα η µητέρα θέτει προς την κόρη τον εαυτό 

της, εφιστώντας της την προσοχή σε περίπτωση που η ίδια θα κάνει οτιδήποτε 

αντίθετο µε τα λεγόµενά της.  

          Η επιλογή της µετάφρασης του συγκεκριµένου έργου από τη Σούτζου δείχνει 

τη συµφωνία της µε το πρότυπο γυναίκας που θέτει η de Lambert και µέσα απ’ αυτή 

τη συµπόρευση φαίνεται η ταύτισή της µε τη συντηρητική πλευρά των διαφωτιστικών 

ιδεών που θεωρούν τη γυναίκα φύσει αδύνατη για επιτυχή δηµόσιο βίο, ικανή 

αποκλειστικά για το ρόλο της συζύγου και της µητέρας και άρα χρήζουσα ανάλογης 

εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος αυτής της εκπαίδευσης όµως είναι η κατάκτηση της 

ευτυχίας και αυτή ακριβώς η αναζήτηση είναι το κοινό σηµείο του πνεύµατος που 

διαπερνά το έργο της Σούτζου, µε αυτό της Σακελλαρίου. Ο διδακτικός χαρακτήρας 

του µεταφραστικού έργου της Σακελλαρίου δίνεται έµµεσα, παρουσιάζοντας ένα 

παρόµοιο πρότυπο γυναίκας µε αυτό της de Lambert, ως ηρωίδα σε κωµωδία του 

Goldoni. Αυτό το πρότυπο παρουσιάζει µια γυναίκα σίγουρα καλλιεργηµένη, πίσω 

πάντα από τον πατέρα ή το σύζυγο, αλλά ικανή για έξυπνη διαχείριση προσωπικών 
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και οικογενειακών θεµάτων, ενεργητική, µε ηθικές αρχές, σεµνή, αλλά που να ξέρει 

τί θέλει και πώς θα το έχει, για να είναι ευτυχισµένη. Το κωµικό θέατρο στο γύρισµα 

από τον 18ο στον 19ο αιώνα, επηρεασµένο από τις αρχές του διαφωτισµού 

λειτουργούσε για να υπηρετεί κυρίως τέτοιους διδακτικούς σκοπούς.  

          Η δοµνίτσα Ραλλού Σούτσου µόνο λύπες δοκίµασε στην ζωή που τόσο 

σύντοµα εγκατέλειψε. Αγάπησε τον Γρηγόριο Υψηλάντη, την αγάπησε και αυτός, 

αλλά ο πατέρας της δεν έδωσε την συγκατάθεσή του για την ένωσή τους µε την 

δικαιολογία ότι ήταν δεύτερα ξαδέλφια. Αντιθέτως, έσπευσε να την αρραβωνιάσει 

χωρίς να την ρωτήσει µε τον ηγεµονόπαιδα Νικόλαο Μουρούζη, ο οποίος έµελλε να 

την εγκαταλείψει ύστερα από λίγο για να παντρευτεί την Σεβαστή Σούτσου. Τον 

Γενάρη του 1821 χάνει τον πατέρα της. Τον Φεβρουάριο του 1821 ξεσπά η 

Επανάσταση. Η οικογένειά της τα χάνει όλα και πρόσφυγες καταφεύγουν στην 

Οδησσό. Το 1822 η αδελφή της Λουκία πεθαίνει στον πρώτο της τοκετό. Η Ραλλού 

µε την µητέρα και τα αδέλφια της µένουν πάµφτωχοι 197. 

          Το 1822 ο Ραγκαβής που είχε καταφύγει µαζί τους στην Οδησσό αναχωρεί για 

σπουδές στο Μόναχο. Εκεί φιλοξενείτε από τον Θιέρση και γνωρίζεται µε τον Ελβετό 

καθηγητή και φιλέλληνα K. Rodieu. Ο Ραγκαβής στις συζητήσεις του µε τους δύο 

ξένους, συχνά µιλάει για τους διωγµούς και τις ταλαιπωρίες των πατριωτών του, αλλά 

και για την εξαδέλφη του Ραλλού. Οπότε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Ο Ελβετός 

καθηγητής ερωτεύθηκε την Ραλλού απ’ όσα του είπε γι’ αυτήν ο Ραγκαβής και του 

δηλώνει ότι: «Πλούσιος µπορεί να µην είµαι, αλλά το επάγγελµά µου, µου επιτρέπει 

να ζήσω µια γυναίκα αξιοπρεπώς. Η µόρφωσίς µου άλλωστε και η ελληνολατρεία 

µου θα γέµιζαν την πληγωµένη ψυχή της δοµνίτσας» 198. Του έδωσε µάλιστα και ένα 

γράµµα να της το στείλει. Το γράµµα έκλεινε µε πρόταση γάµου. Ο Ραγκαβής 

κατάπληκτος από την τροπή των πραγµάτων, πήρε το γράµµα και της το έστειλε µε 

τον αδελφό της. Η Ραλλού απάντησε ότι δεν µπορεί να δεχτεί την πρόταση ενός 

αγνώστου. Το 1830 παντρεύτηκε έναν πλούσιο τραπεζίτη, τον βαρόνο Ζώρζ Μεϊντάν 

για να σώσει την οικογένειά της από το αδιέξοδο. Ο γάµος αυτός, όµως, µόνο 

απογοήτευση της έφερε. Ο άνδρας της ήταν πλούσιος, αλλά υστερούσε πνευµατικά 

και το χάσµα µεταξύ τους φάνηκε από την αρχή. Εκείνη ήταν καλλιεργηµένη και 
                                                 

197 Ξηραδάκη, Κ., 1999: 83. 
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ευαίσθητη, εκείνος κενός και σκληρός και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, η τράπεζα 

του Μεϊντάν κηρύσσει πτώχευση και η δοµνίτσα Ραλλού, αδυνατώντας να αντέξει 

στα τόσα χτυπήµατα της µοίρας, πέθανε στο Βουκουρέστι το 1832. Ήταν µόλις 33 

ετών. Μετά απ’ αυτό η µητέρα της έφυγε για το Ιάσιο, όπου πέθανε και αυτή το 1835 
199. 

 

 

 

3.2. ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 

          Η αστική τάξη την εποχή που µας ενδιαφέρει είχε αρχίσει να παίρνει 

προβάδισµα. Ένας από τους λόγους που συνέβαινε αυτό ήταν και η διάδωση της 

µόρφωσης. Οι αστοί ήταν συνήθως έµποροι, άνθρωποι των γραµµάτων και 

ταξιδευτές. Ήταν εύποροι και είχαν συναναστροφές µε τη ∆ύση. Από εκεί δέχτηκαν 

και τα πρώτα σπέρµατα ιδεών του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού. Απόρροια αυτού 

υπήρξε και η καλλιέργεια του πνεύµατος, το ενδιαφέρον για συνεχή µόρφωση, αλλά 

και η ενασχόληση µε τη µετάφραση και τη συγγραφή, χαρακτηριστικά τα οποία µε 

τον καιρό µετέφεραν και στο γυναικείο φύλο. 

          ∆ύο απ’ αυτές τις γυναίκες, η Μυτιώ Σακελλαρίου και η Φωτεινή Σπάθη, 

χρωστούν τις ικανότητές που κατέκτησαν στην αστική καταγωγή τους. Η πρώτη, 

χάρη στον πατέρα της, τον ιερέα Χαρίσιο Μεγδάνη, αλλά ακόµη περισσότερο στον 

σύζυγό της, τον γιατρό Γεώργιο Σακελλάριο, αλλά κυρίως στο περιβάλλον της 

αστικής κοινωνίας στον οποίο ανετράφη, κατόρθωσε να καταστή µια από τις πρώτες 

γυναίκες που εξέδωσαν το έργο τους. Αλλά και η Φωτεινή Σπάθη, όντας κόρη του 

έµπορου και υποπρόξενου της Αγγλίας, Θεόδωρου Σπάθη, είχε έρθει σε επαφή µε τις 

διαφωτιστικές ιδέες και επηρεάστηκε απ’ αυτές. 
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3.2.1. ΜΥΤΙΩ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ (1789-1863) 

 

          Η Μητιώ Σακελλαρίου, που το βαπτιστικό της όνοµα είναι Σταµάτα, αλλά 

κράτησε το Μητιώ ως υποκοριστικό της Μήτιδος, θεάς της φρόνησης 200, γεννήθηκε 

το 1789 στην Κοζάνη και πέθανε µάλλον το 1863. Πατέρας της ήταν ο ιερέας 

Χαρίσιος Μεγδάνης (1768-1823), άνθρωπος των γραµµάτων και συγγραφέας της 

ποιητικής «Καλλιόποη Παλινοστούσα» ή «Περί ποιητικής µεθόδου». Το 1805 και σε 

ηλικία 16 ετών η Μητιώ παντρεύεται τον τριανταοκτάχρονο ιατροφιλόσοφο Γεώργιο 

Σακελλάριο (1767-1838), επίσης άνθρωπο των γραµµάτων και φίλο του πατέρα της.  

          Ο Σακελλάριος σπούδασε ιατρική στη Βιέννη, οπότε και µετέφρασε 

τουλάχιστον έξι δραµατικά έργα από τα γαλλικά και τα γερµανικά στα ελληνικά. 

Άνθρωπος επιφανής, καλλιεργηµένος, που ταξίδευε πολύ, µε ισχυρούς φίλους και 

προφανώς αρκετή οικονοµική άνεση. Για κάποιο διάστηµα υπήρξε και προσωπικός 

γιατρός του Αλί Πασά. Λόγω της δουλειάς του ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της 

σηµερινής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Η Μητιώ θα πρέπει να τον 

ακολουθούσε σ’ αυτά τα ταξίδια. Μαζί του ζει σ’ ένα αστικό περιβάλλον λογιότητας 

και προοδευτικότητας. Οι ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισµού φτάνουν σ’ εκείνη 

µέσω του συζύγου της, µέσω διασυνδέσεών τους µε πρόσωπα στη Βιέννη και µέσω 

αναγνωσµάτων που µάλλον έρχονταν στα χέρια της. Η θέση του διαφωτισµού 

απέναντι στο θέατρο, θεωρούµενο ως ηθικοδιδακτικό και ωφέλιµο δηµόσιο σχολείο 

και ακόµα περισσότερο η ιδιότητα του Γεωργίου Σακελλάριου ως έµπειρου 

µεταφραστή θεατρικών έργων αιτιολογούν την επιλογή της για τις δύο µεταφράσεις 

των κωµωδιών του Goldoni. 

          Για τον Γεώργιο Σακελλάριο διαθέτουµε βέβαιες πληροφορίες για τα έτη 

γέννησης -ακριβέστερα βάφτισης- και θανάτου. Γεννήθηκε και πέθανε στην Κοζάνη, 

στην οποία όµως έζησε µικρό µέρος της ζωής του, καθώς υπήρξε πληθωρική 

προσωπικότητα. ∆ιετέλεσε στρατιώτης, έµπορος, φιλόσοφος, ιστορικός, λογοτέχνης 

και γιατρός, ένα είδος homo universalis ή περιπλανώµενου λογίου, οργώνοντας 

ολόκληρο τον χώρο της ΝΑ Ευρώπης από τη Βιέννη µέχρι τη Στερεά Ελλάδα και από 

την Αλβανία µέχρι τη Θεσσαλονίκη 201. 
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          Ο Σακελλάριος υπήρξε, κατά τον Μεγδάνη, µαθητής του Αµφιλόχιου 

Παρασκευά. Πιθανώς έµαθε τα πρώτα γράµµατα προηγουµένως κοντά στον 

Καλλίνικο ιεροδιάκονο, ο οποίος από το 1774 µέχρι πιθανώς το 1778 δίδασκε 

ιδιωτικά στην οικία του Ιωάννη Σακελλάριου, παππού του Γεωργίου 202. Στις 15 

Ιουλίου 1805 ο Σακελλάριος βρίσκεται πιθανώς στην Κοζάνη, όπου πρέπει να 

παραλαµβάνει από τον Μεγδάνη το προικοσύµφωνο για τον δεύτερο γάµο του µε τη 

Μητιώ Μεγδάνη, την οποία το πιθανότερο νυµφεύθηκε στην Κοζάνη την ίδια εποχή 
203. Ενώ στις 19.5.1819 το ζεύγος Γεωργίου και Μητιώς Σακελλαρίου βρίσκεται στη 

γενέτειρα πόλη. Ο Γεώργιος χαρίζει τρία αντίτυπα από τα ποιήµατά του στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της πόλης, και άλλα τρία η Μητιώ της µετάφρασής της των 

κωµωδιών του Goldoni 204.  

          Ο Γ. Σακελλάριος, λοιπόν, αφού µαθήτευσε στην Κοζάνη µέχρι τα µέσα της 

δεκαετίας 1780-1790, ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στην Πέστη µεταξύ 1783 και 

1789 µέχρι οπωσδήποτε µετά το 1791 και προ του 1795, πέρασε προ του 1795 από το 

Βουκουρέστι, εγκατέλειψε στη συνέχεια στα 28 του το εµπόριο, και ασχολήθηκε µε 

ιατρικές σπουδές στη Βιέννη (1795-1798), όπου και ασκήθηκε ως γιατρός. Η 

πενταετία 1795-1800 ήταν η περίοδος που έθεσε τις βάσεις της ιατρικής του γνώσης. 

Τότε µετέφρασε τέσσερα ιατρικά έργα (τρία γερµανικά και ένα γαλλικό) που 

χρησιµοποίησε στο εξής ως εργαλεία δουλειάς (Παθολογία, Νοσολογία, 

Θεραπευτική, Περί ονείρων). Το 1800 επέστρεψε στην πατρίδα του και παρείχε τις 

υπηρεσίες του µέχρι το 1804 στη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και τη 

Θεσσαλία. Τα ταξίδια του και η παραµονή του στα παραπάνω µέρη µπορούν να 

χρονολογηθούν µε αρκετή ακρίβεια βάσει των αυτογράφων του, παρ’ όλα αυτά 

παραµένουν κάποια κενά και προβλήµατα χρονολόγησης. Από το 1804 µέχρι το 1835 

φέρεται να εργάζεται σε διάφορους πασάδες στο Μπεράτι, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα 

και το Μοναστήρι, εµφανίζεται όµως κατά περιόδους και στην Κοζάνη. Ο 

Σακελλάριος υπήρξε ένας περιπλανώµενος ιατροφιλόσοφος. Πλην των δύο πρώτων 
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δεκαετιών της ζωής του πουθενά δεν εντοπίζεται για πολύ χρόνο. Η Οδύσσειά του 

τελειώνει το 1835-36, όταν επιστρέφει στη γενέτειρα του σε ηλικία 70 ετών 205.  

          Μετά το θάνατο του συζύγου της η Μυτιώ Σακελλαρίου και ούσα µητέρα 

τριών παιδιών, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της ιατρικής, αφού και ο 

πατέρας της είχε φαρµακευτικό εργαστήριο στην Κοζάνη και ασχολιόταν µε την 

ιατρική, την οποία η ίδια ασκούσε και όσο ζούσε ο σύζυγός της, ως βοηθός του, 

κάνοντας τις διαγνώσεις στις γυναίκες, κυρίως Τουρκάλες και αφήνοντας σ’ εκείνον 

τις θεραπείες 206. Πρόκειται σίγουρα για µία δυναµική και χειραφετηµένη γυναίκα, 

όπως φαίνεται από την πένα της, που ήξερε να στέκεται πίσω από τον άντρα του 

σπιτιού, αρχικά τον πατέρα και ύστερα το σύζυγό της, καταθέτοντας όµως τη γνώµη 

και τη θέση της ξεκάθαρα στα θέµατα που την αφορούν. 

          Η Σακελλαρίου µεταφράζει τα έργα «Πατρική αγάπη» ή «Η ευγνώµων δούλη» 

και «Η πανούργος χήρα» του Carlo Goldoni. O Carlo Goldoni γεννήθηκε στη Βενετία 

το 1707 και πέθανε το 1793 στο Παρίσι. Οι πρώτες συγγραφικές του απόπειρες ήταν 

µονόπρακτα, λιµπρέτα και ιντερµέδια, είδη µε τα οποία συνέχισε και αργότερα να 

ασχολείται. Κυρίως όµως αφοσιώθηκε στις θεατρικές κωµωδίες, γράφοντας πάνω 

από 120. Για αρκετά χρόνια έζησε σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, το 1748 όµως 

εγκαταστάθηκε στη Βενετία, όπου άρχισε η δηµιουργικότερη περίοδος της ζωής του. 

Το 1762 δέχτηκε πρόσκληση ιταλικού θιάσου στο Παρίσι για να µετακοµίσει εκεί, 

αλλά συνέχισε να στέλνει έργα του στη Βενετία παράλληλα µε εκείνα που ανέβαζε 

και στη γαλλική πρωτεύουσα.  

          Θεωρείται ανανεωτής της ιταλικής κωµωδίας. Ξέφυγε από την παραδοσιακή 

µορφή της comedia del’ arte που ήταν κυρίως αυτοσχεδιασµοί πάνω σε συγκεκριµένα 

σενάρια µε σταθερούς χαρακτήρες-µάσκες. Πρώτος ο Goldoni έγραψε πλήρες 

κείµενο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κωµωδίας «Μια γυναίκα µε χαρίσµατα» το 

1743 κι έτσι σταδιακά γεννήθηκε η κωµωδία χαρακτήρων και ήθους, ως καθρέφτης 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς και της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Στα έργα του 

υπάρχει ποικιλία θεµάτων και χαρακτήρων. Ο λόγος του είναι άλλοτε έµµετρος και 

άλλοτε πεζός. Το ύφος του συµπορεύεται µε τις βασικές αρχές του διαφωτισµού 
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χωρίς ο ίδιος να είναι συνειδητά ενταγµένος σε ιδεολογική παράταξη 207. Παρόλα 

αυτά οι κωµωδίες του προσφέρουν το ηθικό δίδαγµα που απαιτεί η θεωρία του γέλιου 

του διαφωτισµού κι έτσι εκτελεί την παιδαγωγική για το κοινό αποστολή του. Τα 

έργα του είχαν σηµαντική διάδοση και απήχηση στην Ευρώπη όσο ζούσε κι έτσι 

πολλές κωµωδίες του µεταφράστηκαν και παίχτηκαν εκτός Ιταλίας  κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Ορισµένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι «Ο 

υπηρέτης δύο αφεντάδων», «Πάµελα», «Ο φεουδάρχης», «Η Λοκαντιέρα», «Οι 

αγροίκοι», «Η µικρή πλατεία», «Ο καλόκαρδος γκρινιάρης», «Ο καφενές» και πολλά 

άλλα.  

          Ο Goldoni, είναι στην Ελλάδα, ήδη κατά το 18ο αιώνα, µετά από το Μολιέρο, ο 

πιο µεταφρασµένος θεατρικός συγγραφέας. Βέβαια οι µεταφράσεις αυτές, συχνά σε 

χειρόγραφη µορφή και γλωσσικά ακόµα αδέξιες, δεν προορίζονται για θεατρική 

παράσταση στη σκηνή, αλλά για ανάγνωση για ένα «φιλοπερίεργο», «φιλοµαθές» και 

«φιλέρευνον» κοινό, που συνδυάζει την τέρψη µε τη διδαχή, το γέλιο µε το ωφέλιµο 
208. Αυτό οφείλεται στη θεµατολογία του, η οποία συµπορεύεται µε τις δηµοφιλείς 

αρχές του διαφωτισµού που βρίσκουν έδαφος στις ελληνικές κοινότητες της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας και αφορά επίκαιρα θέµατα και προβληµατισµούς, όπως 

την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων, και τη µόρφωση των γυναικών 209. Έργα του 

µεταφράζονταν όσο ακόµα ο ίδιος ήταν στη ζωή. Η κωµωδία του «Πανούργος χήρα» 

µεταφράστηκε πρώτη φορά από τον Λαµπανιτσιώτη το 1791.  

          Άλλωστε υπάρχουν από τη µεριά συντηρητικών κύκλων πάντα επιφυλάξεις ως 

προς το είδος της κωµωδίας, «είδος ερωτικόν και ασελγές», όπως γράφει ο ίδιος ο 

Λαµπανιτζιώτης, ώστε στους προλόγους των περισσοτέρων µεταφράσεων, ακόµα και 

κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, να βρίσκουµε υπερτονισµένο, δίκην απολογίας, το 

«ηθικό» στοιχείο και τη διδαχή των ηθών, τη βελτίωση και διόρθωση των 

χαρακτήρων κτλ. Αυτό βέβαια συσχετίζεται και µε την όλη αντίληψη του 

∆ιαφωτισµού για το κωµικό: το γέλιο πρέπει να διδάσκει, αλλιώς είναι άχρηστο, 

µάλιστα βλαπτικό. Η κωµωδία πρέπει, µε όπλο της τη γελοιοποίηση, να συµβάλλει 
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στη διαµόρφωση ενός νέου κώδικα κοινωνικής ηθικής, που να στηρίζεται στην 

κοινωνικότητα, τη χαρά της ζωής σε λογικά πλαίσια, το µετριασµένο και ελεγχόµενο 

συναίσθηµα. Έτσι, στη θεµατογραφία των έργων εγγράφονται οι σχέσεις των δύο 

φύλων, το γυναικείο ζήτηµα, ο γάµος µε την ελεύθερη επιλογή των ίδιων των 

ενδιαφεροµένων, η ισότητα των ανθρώπων, και ας ανήκουν σε διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις, ο κύκλος των οικογενειακών σχέσεων κτλ. 210. 

          Το 1818 εκδίδονται στη Βιέννη δύο νέες µεταφράσεις: Η πατρική αγάπη ή «Η 

ευγνώµων δούλη» (L’amor paterno) και «Η πανούργος χήρα» (La vedova scaltra),η 

τελευταία λοιπόν ήδη σε τρίτη µετάφραση, από τη Μητιώ Σακελλαρίου 211. Η έκδοση 

των δύο µεταφρασµένων κωµωδιών ξεκινάει µε µια επιστολή της Σακελλαρίου προς 

τον πατέρα της, την οποία έγραψε το 1812. Σ’ αυτήν δικαιολογεί την επιλογή της να 

µεταφράσει την πρώτη από τις δύο κωµωδίες, την «Πατρική αγάπη» λέγοντας πως 

εκείνος την παρότρυνε να µεταφράσει κάτι από τα ιταλικά για εξάσκηση στη γλώσσα. 

Η ίδια θεωρεί το θεατρικό έργο γλωσσικά ευκολότερο από οποιοδήποτε άλλο κείµενο 

για τις έως τότε γνώσεις της και επέλεξε τη συγκεκριµένη κωµωδία του Goldoni ως 

ηθικότερη, αν και λιγότερο κοµψή, όπως λέει η ίδια 212. Στην ουσία του ζητάει την 

άδεια γι’ αυτή την έκδοση, αφού εκείνη την εποχή η έκδοση οποιουδήποτε έργου από 

γυναίκα θεωρούνταν µάλλον ανήθικη. Η Σακελλαρίου, όπως και η Σούτζου 

ξεκαθαρίζουν στους προλόγους τους πως τα µεταφραστικά τους εγχειρήµατα δεν 

οφείλονται σε λογοτεχνική έπαρση, αλλά σε υπακοή στη γνώµη σοφότερων από 

αυτές ανδρών. Στην περίπτωση της Σακελλαρίου εννοείται η υπακοή στη γνώµη του 

πατέρα, αλλά και του έµπειρου στη µετάφραση συζύγου, ο οποίος όπως λέει, τη 

βοήθησε κιόλας στους στίχους του τέλους της δεύτερης πράξης, που χρειάζονταν 

παράφραση για την απόδοσή τους στα ελληνικά. Γι’ αυτό το λόγο αναφέρει αυτή τη 

µετάφραση ως µικρό και ταπεινό σύγγραµµα, ενώ επαφίεται στην πατρική αγάπη, 

ελπίζοντας ότι µόνο χάρις σ’ αυτήν αξίζει εκείνος να ασχοληθεί µ’ αυτό. Μ’ αυτό τον 

τρόπο υποβιβάζει το έργο ούτως ώστε να αποφύγει την κριτική ανηθικότητας. 
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          Την επιστολή της αυτή ακολουθεί η απαντητική επιστολή του πατέρα της 

Σακελλαρίου, η οποία είναι αρκετά συγκρατηµένη. Ξεκαθαρίζει πως ο ίδιος δεν ξέρει 

ιταλικά, άρα δεν µπορεί να την κρίνει ως µετάφραση. Όσο για το περιεχόµενο που 

του φαίνεται ηθικό, σηµειώνει ότι µπορεί να απατάται λόγω της πατρικής του αγάπης. 

Στην επιστολή γράφει: «∆εν σε ονειδίζω ότι µετάφρασες κωµωδίαν, µάλιστα 

ηθικωτάτην, διότι δεν είµαι από τους προληπτικούς, όσοι απολύτως κατακρίνουν τας 

κωµωδίας ως ηθοφθόρους». Χαρακτηρίζει ως προληπτικούς, λοιπόν, εκείνους που 

θεωρούν ανήθικες τις κωµωδίες, παροτρύνει όµως την κόρη του αφού βελτιώσει κι 

άλλο τις γνώσεις της στα ιταλικά να στραφεί προς τη µετάφραση άλλων ειδών του 

λόγου, όπως κειµένων σχετικών µε τα ηθικά, τα ιστορικά, την οικονοµία, τη φυσική, 

την ανατροφή των παιδιών και γενικά όσα «ανήκουν εις το γυναικείον φύλον» όπως ο 

ίδιος λέει 213. Η προτροπή αυτή καθρεφτίζει την κοινή άποψη της εποχής σχετικά µε 

το ποια πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντα της γυναίκας, δηλαδή οι κοινωνικές και 

θετικές επιστήµες, όπως θα λέγαµε σήµερα και η οικοκυρική. Αυτή η άποψη είναι 

που καθόριζε και τον αντίστοιχο προσανατολισµό της γυναικείας εκπαίδευσης. Άρα 

δέχεται την παρούσα µετάφραση ως ενδιάµεσο βήµα προς την ασχολία της µε τα 

κοινώς αποδεκτά έργα.  

          Είναι εµφανές και από τις δύο αυτές επιστολές ότι αφορούν µόνο την πρώτη 

από τις δύο κωµωδίες της έκδοσης, δηλαδή την «Πατρική αγάπη», γιατί αναφέρονται 

µόνο σε µία κωµωδία, αυτή. Οι δύο επιστολές γράφτηκαν το 1812, ενώ η µετάφραση 

της κωµωδίας «Πανούργος χήρα» µαζί µε τον πρόλογο της Σακελλαρίου προς τις 

αναγνώστριες γράφτηκαν µεταξύ 1816 και 1818 214. Η αλληλογραφία δεν αφορά τη 

δεύτερη κωµωδία που είναι πιο προκλητική γενικά, εξαιτίας του γυναικείου θέµατός 

της, πιο αυτοβιογραφική και συγκαλυµµένα επαναστατική απέναντι στον πατέρα και 

στον σύζυγο, γιατί πραγµατεύεται τη µεγάλη διαφορά ηλικίας ενός ζευγαριού, 

πράγµα που βιώνει και η ίδια η µεταφράστρια, καθώς επίσης και τα κριτήρια 

επιλογής συζύγου από τα νέα κορίτσια. Η Σακελλαρίου περιλαµβάνει τις δύο αυτές 

επιστολές στην έκδοσή της για να µετριάσει τις κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στο 

έργο της. Μέσω αυτών αποδεικνύει ότι έχει την έγκριση και του γιατρού συζύγου της 
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214 Πούχνερ, Β., 2003: 36-37. 
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και του ιερέα πατέρα της και παρουσιάζει τον εαυτό της ως υπάκουη στις προσταγές 

σοφότερων από εκείνη ανδρών.  

          Θεωρώντας λοιπόν η ίδια και τις δύο κωµωδίες διδακτικές για τις γυναίκες, 

προσθέτει στη συνέχεια της έκδοσης έναν πρόλογο που αναφέρεται στις 

αναγνώστριες συγκεκριµένα και όχι γενικά στους αναγνώστες ανεξαρτήτως φύλου. Ο 

συγκεκριµένος πρόλογος, λοιπόν, αναφέρεται στις γυναίκες και τιτλοφορείται «Προς 

τας ευµενείς αναγιγνώσκουσας». Είναι ο πρώτος αναφερόµενος σε γυναίκες 

πρόλογος στην περιοχή και ο δεύτερος σε όλη την έκταση των ελληνικών 

κοινοτήτων, µε πρώτο τον πρόλογο της «Πανώριας» στο κρητικό θέατρο 215. Οι 

πρόλογοι των µεταφράσεων θεατρικών έργων εκείνη την εποχή συνηθιζόταν να 

απευθύνονται προς τους αναγνώστες και να αφορούν κυρίως την αιτιολόγηση της 

επιλογής του έργου µε βάση το θέµα του, τις ιδεολογικές λειτουργίες που αυτό 

εξυπηρετεί και κατά συνέπεια την ωφελιµότητά του, σύµφωνα µε την κρίση του 

εκάστοτε µεταφραστή 216. 

          Εδώ η Σακελλαρίου αναφέρεται σε δύο κωµωδίες, παρόλο που η χρονολόγηση 

του προλόγου αυτού είναι 1810, δηλαδή παλαιότερος της αλληλογραφίας µε τον 

πατέρα της. Γι’ αυτό η Άννα Ταµπάκη στον τόµο «Η νεοελληνική δραµατουργία και 

οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αιώνας), Μια συγκριτική προσέγγιση» σελ. 27, 

του «Το ελληνικό θέατρο στην Οδησσό (1814-1818). Αθησαύριστα στοιχεία», Αθήνα 

1993, θεωρεί πως πρόκειται για λάθος. (Πούχνερ Β. 2003, σ. 35-36).  ∆ιορθώνει τη 

χρονολογία σε 1816 και µε τη µεσολάβηση τεσσάρων χρόνων δικαιολογείται και η 

φράση της Σακελλαρίου ότι ενέδωσε στην έκδοση των µεταφράσεων «υποχωρούσα 

εις τας πολλάς και συνεχείς προτροπάς», παρά τις πολλές δικές της αρχικές 

αµφιβολίες λόγω της ύπαρξης πολλών άλλων καλύτερών της µεταφραστών αλλά και 

αξιολογότερων έργων από αυτά που επιλέγει να µεταφράσει η ίδια.  

          Εξηγώντας κατόπιν και τους άλλους λόγους που την ώθησαν σ’ αυτές τις 

µεταφράσεις, υποστηρίζει την αξία του θεάτρου µε αναφορές στο θέατρο της αρχαίας 

Ελλάδας και στη σύγχρονη Ευρώπη, αξία µάλλον αµφισβητούµενη την εποχή εκείνη. 

Η µεταφράστρια τονίζει την πολλαπλή χρησιµότητα των ηθικών αναγνωσµάτων, την 
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τέρψη, τον εθισµό και την προδιάθεση για µελέτη, την ηθική διδασκαλία 217. 

Καταρχήν ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για µεταφράσεις που θα µεταφερθούν στο 

θεατρικό σανίδι, αλλά για αναγνώσµατα κατ’ οίκον, τα οποία όπως λέει 

αναπληρώνουν τις θεατρικές παραστάσεις. Με τα λόγια της αυτά, που οφείλονται 

στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις επιλογές της, φαίνεται η προοδευτική 

καλλιέργειά της ως προς τη χρησιµότητα του θεάτρου, µία θέση πρωτοποριακή και 

χωρίς πολλούς υποστηρικτές στον ελλαδικό χώρο ακόµα. Αυτή τη θεωρία, ότι η 

κωµωδία είναι επιτρεπτή µόνο στο επίπεδο που µέσω του γέλιου διδάσκει, την 

πληροφορείται η Σακελλαρίου από τον σύζυγό της που ταξιδεύει στην Ευρώπη και 

ασχολείται και ο ίδιος µε µεταφράσεις θεατρικών έργων ή από ανταποκρίσεις που 

διαβάζει η ίδια στον ελληνικό τύπο. Έτσι, παρουσιάζει τις δύο συγκεκριµένες 

κωµωδίες αφενός ως ηθικοδιδακτικά έργα και αφετέρου ως πρώτο βήµα για την 

κατοπινή µελέτη της και µετάφραση σπουδαιότερων κειµένων, που αποσκοπούν στην 

απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια. Το γεγονός ότι το είδος της κωµωδίας 

χρειαζόταν υποστήριξη απέναντι σε όσους το αµφισβητούν, ακόµα και αν µια έκδοση 

είναι ανδρικό πόνηµα φαίνεται και από δύο άλλους προλόγους παρόµοιων 

µεταφράσεων. Ο Πολυζώης Λαµπανιτσιώτης στον πρόλογό του για τη µετάφραση 

της «Στοχαστικής και ωραίας χήρας» προβάλει έντονα τον ηθικό και διδακτικό 

χαρακτήρα του έργου 218 και ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης στα «Προλεγόµενα» του 

«Ταρτούφου» που εκδόθηκε το 1815 αναφέρεται εκτενώς στην ωφελεία της καλής 

κωµωδίας 219. Έτσι λοιπόν και η Σακελλαρίου, γνωρίζοντας τη σχετική επικρατούσα 

άποψη ξεκαθαρίζει ότι γράφει τον πρόλογο για να προαπολογηθεί.  

          Ο πρόλογος κλείνει µε την έκφραση µιας πρόθεσης που µάλλον δεν 

πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Αν αυτή η έκδοση βρει την εύνοια του κοινού, η ίδια θα 

µεταφράσει και άλλα έργα, όπως άλλωστε την προτρέπει και ο πατέρας της. Ωστόσο 

αυτό ήταν το µόνο έργο της που είδε το φως της δηµοσιότητας. Ο πρόλογος αυτός 

υφολογικά ταιριάζει µε τη δεύτερη κωµωδία «Πανούργος χήρα», προβάλλοντας τη 

χειραφετηµένη στάση της γυναίκας που απευθύνεται σε γυναίκες και τις προτρέπει να 
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διαβάζουν θεατρικά έργα για να αποκτήσουν καλλιέργεια την οποία επενδύουν ως 

σύνεση και κρίση για να ζήσουν µια ευτυχισµένη ζωή, όπως τους αξίζει. Αυτό, σε 

αντίθεση µε τις δύο επιστολές από και προς τον πατέρα της, που ταιριάζουν 

περισσότερο µε το ύφος της κωµωδίας «Πατρική αγάπη», αφού τόσο το έργο αυτό, 

όσο και η έκδοση των επιστολών αποτελούν ένδειξη αναγνώρισης και υποταγής στην 

πατρική αγάπη.  

          Η ιστορική σηµασία του προλόγου αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι έστω και 

σπερµατικά αυτός αποτελεί ένα από τα πρώτα θεωρητικά κείµενα σχετικά µε τη 

λειτουργία που επιτελεί το θέατρο στη ζωή των ανθρώπων.  

          Τον πρόλογο της µεταφράστριας ακολουθεί µία επιστολή προς τη Σακελλαρίου 

που γράφτηκε από τους εκδότες των µεταφράσεών της στη Βιέννη, που ήταν και 

εκδότες διαφόρων µεταφράσεων του συζύγου της. Η παράθεσή του στην έκδοση 

αυξάνει το κύρος της και επιβεβαιώνει την ωφελιµότητά της. Στη σύντοµη επιστολή 

τους επαινούν τη φιλοκαλία και τη φιλοµάθεια της µεταφράστριας, κάνοντας την 

απαραίτητη µνεία στον πατέρα και το σύζυγό της. Τη θεωρούν παράδειγµα προς 

µίµηση, χάρις στο έργο της αυτό, για τις υπόλοιπες γυναίκες και την παροµοιάζουν µε 

τις αρχαίες Ελληνίδες που έµειναν γνωστές στο πέρασµα της ιστορίας. Ο πρόλογος 

κλείνει µε την προτροπή να συνεχίσει µε παρόµοιες προσπάθειες που θεωρούνται από 

αυτούς ως ωφέλιµες για το γυναικείο φύλο.  

          Το έργο του Goldoni µε τον ιταλικό τίτλο «L’ amor paterno» είναι µία κωµωδία 

ηθών και χαρακτήρων. Η µετάφρασή της από την Σακελλαρίου µπορεί να ερµηνευτεί 

ως χειρονοµία ευγνωµοσύνης προς τον πατέρα της για τη µόρφωση και την 

καλλιέργεια που της προσέφερε, αφού σύµφωνα µε το έργο, µία κόρη µ’ αυτά τα 

εφόδια ακόµα κι αν προέρχεται από φτωχό περιβάλλον, µπορεί να εξασφαλίσει έναν 

καλό γάµο. Απ’ την άλλη µεριά, ο ιδεολογικός άξονας του έργου είναι η καλή 

ισορροπία µεταξύ έρωτα και ευσπλαχνίας. Η βασική σύγκρουση βρίσκεται ανάµεσα 

στα δύο φύλα, µε το θέµα να είναι ποιος έχει την εξουσία στο σπίτι. Άρα ο διδακτικός 

χαρακτήρας του έργου έχει τρεις κατευθύνσεις: πρώτη την ευγνωµοσύνη απέναντι 

στην αδιαµφισβήτητη πατρική αγάπη, άλλωστε το έργο τελειώνει µε την οµολογία 

του πατέρα «δεν υπάρχει εις τον κόσµον αγάπη µεγαλητέρα, αγάπη ισχυρωτέρα από 

την πατρικήν αγάπην», δεύτερη τη διατήρηση της ανθρωπιάς και της ευσπλαχνίας και 

όχι την ασυλλόγιστη θυσία τους στο βωµό του έρωτα και τρίτη την κατόπιν κρίσεως 

επιλογή συζύγου και στη συνέχεια το διαχωρισµό των εξουσιών µέσα στο σπίτι.  
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          Η υπόθεση του έργου διαδραµατίζεται στο Παρίσι. Στο σπίτι ενός νεκρού, το 

οποίο ανήκει µετά το θάνατό του στην υπηρέτριά του. Η υπηρέτρια αυτή πρόκειται 

να παντρευτεί έναν νέο που, όπως λέει η ίδια, είναι η πρώτη της και παντοτινή αγάπη 

και που όπως φαίνεται από την τελευταία πράξη του έργου, είναι και αυτός 

ερωτευµένος µαζί της. Στο σπίτι αυτό που της ανήκει όµως, εδώ και ένα µήνα έχουν 

έρθει και µένουν ο αδερφός του νεκρού µε τις δύο κόρες του, οι οποίοι είναι 

πάµφτωχοι και δε µπορούν να φύγουν, µην έχοντας πουθενά αλλού να πάνε. Ο 

πατέρας αυτός που υπεραγαπά τις δύο του κόρες, τις έχει µορφώσει πολύ καλά, είναι 

πολύ περήφανος γι’ αυτές και φροντίζει όπως µπορεί για το µέλλον, την τιµή και την 

υπόληψή τους. Η διαφωνία του ζευγαριού των υπηρετών οφείλεται στο ότι εκείνος, 

που σκοπεύει αφού παντρευτούν να µένει στο σπίτι της, άρα θεωρεί ότι έχει και 

δικαιώµατα επ’ αυτού, είναι αντίθετος µε τη φιλοξενία που τους προσφέρει η 

αρραβωνιαστικιά του και τους διώχνει. Εκείνη διχάζεται µεταξύ της υποταγής της 

στη θέλησή του και την αδιαφορία όχι απέναντι σε κάποιους τυχαίους, αλλά εν 

προκειµένω στους µόνους συγγενείς εκείνου που την ευεργέτησε µε το σπίτι που 

τώρα έχει από τη µία µεριά και από την άλλη της συνέχισης αυτού που η ίδια θεωρεί 

σωστό και ενάρετο, που την οδηγεί όµως στο χωρισµό τους. Τη λύση σ’ αυτό το 

αδιέξοδο έρχεται να δώσει ο γάµος των δύο θυγατέρων µε δύο προσοντούχους και 

προφανώς ευκατάστατους νέους, ο οποίος το έργο αφήνει να εννοηθεί πως 

επιτυγχάνεται χάρις στην καλλιέργεια µε την οποία προίκισε ο πατέρας τις δύο του 

κόρες κι έτσι έχοντας πια η κάθε µία το σπίτι της, το σπίτι της υπηρέτριας µένει 

ελεύθερο για να ζήσει κι αυτή µε τον άντρα της.  

          Η δεύτερη κωµωδία του Goldoni που µεταφράζει η Σακελλαρίου έχει τον τίτλο 

«La vedova scaltra». Είναι περισσότερο σχετική µε προσωπικά βιώµατα της 

Σακελλαρίου και σαφώς πιο προκλητική. Το θέµα που πραγµατεύεται είναι η σωστή 

και όχι επιπόλαιη και συναισθηµατική επιλογή συζύγου και αποτελεί ολόκληρη µία 

διαµαρτυρία για τις παραδοσιακές πρακτικές της επιλογής συζύγου και µία 

γενικότερη διδαχή για τη γυναίκα. Μάλιστα, η µόνη περίπτωση συζύγου που 

αποκηρύσσεται καθ’ όλη την εξέλιξη του έργου είναι ο πολύ µεγαλύτερος σε ηλικία. 

Η πρωταγωνίστρια είναι η νεαρή χήρα ενός κατά πολύ µεγαλύτερού της ανδρός, η 

οποία αναφέρει επανειληµµένα πως θεωρεί χαµένα τα χρόνια που έζησε µαζί του και 

πως σκοπεύει να τα αναπληρώσει επιλέγοντας ως δεύτερο σύζυγό της έναν νέο. Τη δε 

αδερφή της, που πρόκειται να παντρευτεί και αυτή άµεσα, συµβουλεύει αλλά και 
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βοηθάει όσο περνάει από το χέρι της να µη δεχτεί το γάµο µε τον µεγαλύτερό της 

άντρα που της προτείνει ο πατέρας τους, αλλά να πάρει κι εκείνη έναν νέο. Το ακραίο 

ίσως στοιχείο του έργου όσον αφορά τη γυναικεία συµπεριφορά είναι η απροκάλυπτη 

παρουσίαση των προτιµήσεων της γυναίκας στο θέµα του γάµου, ποτέ όµως σε 

ανοιχτή σύγκρουση µε την επιθυµία του πατέρα, αφού και η χήρα δέχτηκε να πάρει 

ως πρώτο σύζυγο τον µεγαλύτερό της άντρα, αλλά και η δεύτερη κόρη δεν αρνείται 

στον πατέρα της αυτόν που επιλέγει εκείνος. Για εκείνη βέβαια και οι δύο κόρες 

φροντίζουν να «τύχει» κάποιος λόγος για να µην πραγµατοποιηθεί ο γάµος, δηλαδή 

κάποιος νέος να προλάβει να τη ζητήσει πριν εκείνη πει το οριστικό «ναι» στην 

επιλογή του πατέρα.  

          Το πώς ο κατά πολύ µεγαλύτερος σύζυγος της Σακελλαρίου συναίνεσε στη 

µετάφραση και την έκδοση αυτής της κωµωδίας, είναι απορίας άξιον 220. Προφανώς 

πρόκειται για ανοιχτόµυαλο και προοδευτικό άνθρωπο. Η γνώση και η συγκατάθεση 

του πατέρα της Σακελλαρίου όµως γι’ αυτή τη δεύτερη  κωµωδία δε φαίνεται µέσα 

από την παρατιθέµενη αλληλογραφία τους. Μάλλον το αντίθετο, ότι η αλληλογραφία 

δηλαδή προηγείται αυτής της µετάφρασης και δεν την αφορά.  

          Η κυρίως υπόθεση του έργου έχει να κάνει µε την επιλογή του δεύτερου 

συζύγου της χήρας. Η χήρα είναι Ιταλίδα και το έργο διαδραµατίζεται στη Βενετία. 

Τέσσερις επίδοξοι εραστές πολιορκούν την έξυπνη γυναίκα. Ένας Ιταλός, ένας 

Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Ισπανός. Ο Goldoni παρουσιάζοντας τα ελαττώµατά 

τους ως φυλετικές ιδιαιτερότητες, κάνει απαρίθµηση όσων πρέπει να αποφεύγει η 

συνετή γυναίκα στην επιλογή συντρόφου. Το επιθυµητό χαρακτηριστικό είναι η 

πίστη των αισθηµάτων και η σταθερότητα, την οποία φυσικά έχει ο Ιταλός 

υποψήφιος, για τον Ιταλό συγγραφέα, αφού υπερτερεί, παρά το γεγονός  ότι ζηλεύει 

τη νεαρή χήρα, ερµηνεύοντας τη ζήλια ως ένδειξη της ειλικρινούς του αγάπης. Στους 

υπόλοιπους φορτώνονται όλα εκείνα που πρέπει να αποφεύγει η υποψήφια σύζυγος. 

Η κοµψοπρέπεια, η βιασύνη ή η ακαταστασία στο φέρσιµο απέναντι στη γυναίκα, η 

υπέρµετρη σοβαρότητα, ο κενός εγωισµός και η υπεροψία.  

          Ο χαρακτήρας της πρωταγωνίστριας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για 

τις αναγνώστριες, αφού εκτός από το αλάνθαστο κριτήριό της και την πανουργία της 

για την επίτευξη του επιτυχηµένου γάµου, προβάλλει και αρχές προς µίµηση σχετικά 

                                                 
220 Βλ. Πούχνερ, Β. (επιµ.), 2001 και 2003. 
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µε τη γενικότερη συµπεριφορά των γυναικών. Θαρραλέα έκφραση της γνώµης και 

των θέσεών της, εγκράτεια και αξιοπρέπεια απέναντι στις υλικές προσφορές, πίστη 

στο σύζυγο και εναντίωση στη διατήρηση εραστών, ενεργητική στάση στη ζωή και 

επιδίωξη της ευτυχίας. Συνεπώς, ο ρόλος του έργου της Σακελλαρίου, είναι 

διδακτικός προς τις γυναίκες και ο τρόπος που εκφράζεται είναι έµµεσος, δια 

παραδειγµάτων. 

 

 

3.2.2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΘΗ (1800-1850) 

 

          Η Φωτεινή Θ. Σπάθη είναι µια απρόοπτη γυναικεία παρουσία στα Σαµιακά 

γράµµατα της εποχής που εξετάζουµε. Είναι κόρη του Θεόδωρου και της Αικατερίνης 

Σπάθη. Ο πατέρας της ήταν ιδιοκτήτης και πλοίαρχος µεγάλου πλοίου και είχε 

καταγωγή από την Ζάκυνθο. Ερχόµενος ως πλοίαρχος στη Σάµο γνώρισε και 

αγάπησε την Αικατερίνη. Έτσι, παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στο νησί, κάνοντας 

τον έµπορο. Ο Θεόδωρος υπήρξε επί σαράντα χρόνια υποπρόξενος της Αγγλίας και 

της Νεαπόλεως στη Σάµο. Από το γάµο αυτόν γεννήθηκαν τρείς κόρες: η Ελένη, η 

Φωτεινή και η Ζαφειρώ. Η Φωτεινή ήταν λόγια και ποιήτρια. Παρέµεινε ανύµφευτη 

και επειδή η αδερφή της, Ελένη, πέθανε νέα και άφησε τρία ορφανά, η ίδια µε τη 

Ζαφείρω ανέλαβαν την φροντίδα τους 221.  

          Η Σπάθη παρουσιάζεται στα 1832, στην κρισιµώτερη φάση του αγώνα, στο 

πλευρό του Γ. Κλεάνθη, να εργάζεται πνευµατικά και να βγάζει στο ίδιο τυπογραφείο 

του Καρλοβασίου, που έβγαλε τα έργα του Κλεάνθη και τη «Σαµίων Πρεσβεία» του 

Ματθιουδάκη, µια δική της µετάφραση θεατρικού έργου του Βολταίρου. Η 

µετάφρασή της κυκλοφόρησε µέσα στο καλοκαίρι του 1832 στο Καρλόβασι µε τον 

τίτλο «Ο φανατισµός ή ο προφήτης Μωάµεθ». Τραγωδία εις πέντε πράξεις του 

Βολταίρου. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού υπό Φ.[ωτεινής] Θ. Σπάθη. Εν 

Καρλοβασίοις Σάµου. Εκ της τυπογραφίας Ι. Σ. Ποθητού Λεκάτη, Μ. Γαρουφαλή και 

Γ.Α. Κλεάνθους. 1832-8ο Μ. σελίδες 74. Αντίτυπο της σπανιότατης αυτής έκδοσης 

βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής και στη Γεννάδιο 222. Η Φωτεινή Σπάθη, 

                                                 
221 Σταµατιάδης, Α., 1933: 232. 

222 Βλ. Σπάθη, Φ., 1832. και Γ. Μέξη Α’ σελ. 329 αρ. 2214. 
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«λογία κόρη και ποιήτρια», µεταφράστρια του Βολταίρου, µέλος των ηγετικών 

κύκλων της σαµιακής επανάστασης, είχε εκπαιδευτεί στη Σµύρνη και γνώριζε καλά 

Ελληνικά και Γαλλικά, ενώ πιθανότατα είχε µεταφράσει και τη «Φαίδρα» του Ρακίνα 
223.  

          Η τόσο φιλόστοργη και λεπταίσθητη Σαµιωτοπούλα στον πρόλογο του βιβλίου 

της εξηγεί γιατί προχώρησε στην έκδοση αυτής της µετάφρασης, υποχωρώντας στην 

προτροπή του σεβαστού της πατέρα και πολλών φίλων του που είχαν διαβάσει τα 

χειρόγραφα. Η έκδοση σε καλό χαρτί είναι πολύ καθαρή και κοµψή. Η γλώσσα της 

Σπάθη κατά το πλείστον αρχαΐζουσα. Αλλά αυτό που  εντυπωσιάζει περισσότερο 

είναι ότι όλα αυτά γράφονται και γίνονται στη Σάµο, µέσα στην φωτιά του πολέµου, 

σε µια εποχή που απειλούσε να την ρίξει στην σκλαβιά, µια σκλαβιά που δεν είχε 

ποτέ δοκιµάσει στην ιστορία της 224.  

          Ο François - Marie Arouet (1694-1778) ευρύτερα γνωστός µε το φιλολογικό 

ψευδώνυµο Βολταίρος (Voltaire), του οποίου το έργο επέλεξε να µεταφράσει η 

Σπάθη, ήταν Γάλλος συγγραφέας, φιλόσοφος και ιστορικός. Θεωρείται κεντρική 

µορφή και ενσάρκωση του ∆ιαφωτισµού του 18ου αιώνα. Έντονη είναι η πρόσληψη 

των φιλοσοφικών συγγραµµάτων και της δραµατουργίας του ιδεολόγου της Γαλλικής 

Επανάστασης στην Ελλάδα, Βολταίρου: συνδέεται άµεσα και έµµεσα µε την 

Ελληνική Επανάσταση και την προετοιµασία της. Βεβαίως αποτελεί και ο Βολταίρος 

ένα σηµαντικό κεφάλαιο της «µετακένωσης», αλλά η σύνδεσή του µε την ιστορική 

πραγµατικότητα τον κάνει περισσότερο αναλώσιµο και το κλασικιστικό µοντέλο της 

δραµατογραφίας του δεν ξεπερνάει την εποχή της επιρροής του ∆ιαφωτισµού πάνω 

στον ελληνικό πνευµατικό βίο. Έτσι, οι µεταφράσεις και παραστάσεις του 

εξαφανίζονται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και σπάνια φτάνουν στην εποχή των 

«µπουλουκιών» στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 225.  

          Στην Ελλάδα όµως, και γενικότερα στα Βαλκάνια, ο Βολταίρος ήταν ο 

κορυφαίος εκπρόσωπος των Εγκυκλοπαιδιστών, της δηµοκρατικής προόδου και της 

ανάδειξης του αρχαίου µεγαλείου, ακόµα και µέσα στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα 

                                                 
223 Σταµατιάδης, Ν., 1899: 200-201. 

224 Βαλέτας, Γ., (τχ. 24) 1979: 148. 

225 Πούχνερ, Β., 1999: 62. 
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226. Κανένας άλλος Γάλλος δραµατογράφος δεν παρουσιάζει την ένταση της 

πρόσληψης που είχε ο Βολταίρος στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα 227.  

          Ο Σερούιος είναι ο πιο σηµαντικός και πιστός µεταφραστής του Βολταίρου 228. 

Σ’ αυτόν οφείλονται και οι δύο άλλες µεταφράσεις των τεσσάρων τραγωδιών του 

Βολταίρου, που παίχθηκαν στο προεπαναστατικό θέατρο: «Ο Θάνατος του 

Καίσαρος» («La mort de Cesar») και «Μωάµεθ» («Mohamet ou Le fanatisme»). Το 

κείµενο της δεύτερης εκδόθηκε µόλις το 1848 στην Ερµούπολη, ένα χρόνο πριν 

πεθάνει ο Σερούιος µε τον τίτλο «Ο Φανατισµός» 229, ενώ η µετάφραση της Φ. Θ. 

Σπάθη στη Σάµο τυπώθηκε ήδη το 1832 230. 

          Ο Βολταίρος γράφει στο Παρίσι την πολιτική τραγωδία «Ο φανατισµός ή 

Μωάµεθ» (Le fanatisme ou Mahomet) που εκδίδεται το 1741. Πρόκειται για µια 

µελέτη του θρησκευτικού φανατισµού και της ευτελούς χειραγώγησης που βασίζεται 

σε ένα επεισόδιο από τη βιογραφία του Μωάµεθ, στην οποία διατάσσεται η 

δολοφονία των επικριτών του. Το έργο είναι µια άµεση επίθεση στον ηθικό 

χαρακτήρα του Μωάµεθ. Οι χαρακτήρες του Seid και της Palmira αντιπροσωπεύουν 

τον υιοθετηµένο γιο του Μωάµεθ Zayd ibn Harithah και τη σύζυγό του Zaynab bint 

Jahsh. Ωστόσο, η πλοκή του έργου έρχεται σε αντίθεση µε την έκδοση του 

αντίστοιχου σούρα στο Κοράνι. 

          Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της πολιορκίας µετά την εξορία του 

Μωάµεθ από τη Μέκκα το 630 µΧ., όταν οι αντίπαλες δυνάµεις έχουν τη 

βραχυπρόθεσµη εκεχειρία καλείται να συζητήσει τους όρους και την πορεία του 

πολέµου. Στην πρώτη πράξη µας εισάγει σε έναν φανταστικό ηγέτη της Μέκκας, τον 

Zopir, έναν φλογερό και προκλητικό υπέρµαχο της ελεύθερης βούλησης και της 

ελευθερίας που απορρίπτει το Μωάµεθ. Ο Μωάµεθ παρουσιάζεται µέσα από τις 

συνοµιλίες του µε τον δεύτερο στην ιεραρχία, Omar, µε τον αντίπαλό του, Zopir, και 

                                                 
226 Πούχνερ, Β., 1999: 63. 

227 Πούχνερ, Β., 1999: 67. 

228 Πούχνερ, Β., 1999: 64-65. 

229 Βλ. Γκίνη-Μέξα, αρ.5804. 

230 Βλ. Γκίνη-Μέξα, αρ.2214. 
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µε δύο παιδία του Zopir (Seid και Palmira) που από καιρό έχουν χαθεί και τα οποία, 

εν αγνοία του Zopir, ο Μωάµεθ είχε απαγάγει δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα. Η νεαρή 

πλέον και όµορφη αιχµάλωτη Palmira έχει γίνει το αντικείµενο των επιθυµιών και της 

ζήλια του Μωάµεθ. Αφού παρατήρησε µια αυξανόµενη αγάπη µεταξύ της Palmira 

και του Seid, ο Μωάµεθ καταστρώνει ένα σχέδιο για να αποµακρύνει τον Seid, 

στέλνοντάς τον σε µια επίθεση αυτοκτονίας µε σκοπό να δολοφονήσει τον Zopir στη 

Μέκκα.  Αυτό ελπίζει ότι θα τον απαλλάξει από τον Zopir και τον Seid, αλλά και θα 

παραµείνει η αγάπη της Palmira µόνο δική του. Ο Μωάµεθ επικαλείται τη θεϊκή 

εξουσία για να δικαιολογήσει τη συµπεριφορά του. Ωστόσο, ο Seid που εξακολουθεί 

να σέβεται την αρχοντιά του Zopir, διστάζει στην αρχή να εκτελέσει την αποστολή 

του, αλλά τελικά η φανατική πίστη του στον Μωάµεθ υπερισχύει και σκοτώνει τον 

Zopir. Ο Phanor φτάνει τότε και αποκαλύπτει στον Seid και στην Palmira ότι ο Zopir 

ήταν ο πατέρας τους. Ο Omar φτάνει και απαιτεί τη σύλληψη του Seid για τη 

δολοφονία, ενώ γνωρίζει ότι ο Μωάµεθ διέταξε τη δολοφονία. Ο Μωάµεθ αποφασίζει 

να καλύψει το περιστατικό, έτσι ώστε να µην θεωρηθεί απατεώνας και τύραννος. 

Αµέσως µετά την αποκάλυψη της εξαπάτησης η Palmira αυτοκτονεί για να µην πέσει 

στα  χέρια του Μωάµεθ και έτσι κλείνει το έργο. 

          Ο Ιωάννης Λεκάτης (1778-1860), στο τυπογραφείο του οποίου τυπώνεται η 

µετάφραση της Σπάθη, είναι µια από τις µεγαλύτερες µορφές της Νεοσαµιακής 

διανόησης και γραµµατείας. Σε πατριωτισµό και ικανότητες, αλλά και 

αγωνιστικότητα, στέκεται δίπλα στον µεγάλο Λογοθέτη. Έχοντας σπουδάσει στην 

Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβασι, στα 1821 τον βρίσκουµε έφορο Καρλοβασίων 

και στα 1822 γραµµατέα του κοινού. Στα 1825 αντιπρόσωπο των Σαµίων στην 

Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου. Αργότερα σχολάρχη στα Καρλοβάσια και στα 

1828 επαρχιακό δηµογέροντα. Έλαβε µέρος στην Επιτροπή που χαιρέτησε τον 

Καποδίστρια από µέρους του Σαµιακού λαού. Στα 1834 εξορίστηκε από την Σάµο 

µαζί µε το Λυκούργο Λογοθέτη, το µητροπολίτη Κύριλλο, το Γεώργιο Κλεάνθη και 

άλλους. Στην Ελλάδα ως εξόριστος εργάστηκε για την εγκατάσταση των 

συµπατριωτών του στις γαίες που τους παραχωρήθηκαν στη Χαλκίδα. Ύστερα 

διορίστηκε πρωτοδίκης στο Ναύπλιο και τη Χαλκίδα και τέλος πρόεδρος πρωτοδικών 

στη Σύρα ως τα 1845, οπότε του δόθηκε η άδεια να γυρίσει στην ταλαιπωρούµενη 



 
94 

 
από τη Βογοριδική τυραννία πατρίδα, υπέστη όµως νέες διώξεις και φυλακίσεις για 

τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες της αγαπηµένης του Σάµου 231.  

          Ο Γεώργιος Κλεάνθης (Καρλόβασι 1801- Χαλκίδα 1839), συνεργάτης και 

συνοδοιπόρος της Σπάθη, είναι ο εθνικός ποιητής της αγωνιζόµενης Σάµου, ο 

ακαταπόνητος µαχητής της Λευτεριάς δίπλα στο λαό, ο προικισµένος µε διπλό 

ταλέντο ποιητή και µουσικού, ο πιο µεγαλόπνευστος πατριώτης και βάρδος του 

Εικοσιένα σε πανελλήνια κλίµακα, ύστερα από το Σολωµό και τον Κάλβο, 

αναδείχθηκε πραγµατικός ποιητικός γενάρχης της Νεοσαµιακής Γραµµατείας και 

πνευµατικό καύχηµα και εγκαλλώπισµα της αγωνιζόµενης για τις υπέρτατες αξίες της 

ζωής πατρίδας του. Αφού τελείωσε την Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβασι ο 

Κλεάνθης, διψώντας για µάθηση πήγε κοντά στο θείο του Λυκούργο Λογοθέτη στη 

Σµύρνη και συµπλήρωσε τις σπουδές του στην Ευαγγελική Σχολή. Αργότερα 

µυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και πήρε το επώνυµο Κλεάνθης, που το κράτησε και το 

δόξασε σαν ποιητής σ’ όλη τη διάρκεια της τόσο σύντοµης και πικραµένης ζωής του 
232. 

          Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, ο Κλεάνθης ήρθε µε το θείο του στη 

Σάµο και µαζί του σαν στρατιώτης και σαν γραµµατέας του αγωνίστηκε, κρατώντας 

από το ένα χέρι το σπαθί του προµάχου της πατρίδας και αγωνιστή της ελευθερίας 

και από το άλλο το βάρβιτο της ποίησης και της µουσικής, µε την οποία εξυµνούσε 

και τραγουδούσε τα υπερθαυµάσια κατορθώµατα του Σαµιακού λαού, σαν 

πνευµατικός του ηγέτης και βάρδος των αγώνων του 233. 

           Όσοι Σαµιώτες ιστορικοί ασχολήθηκαν µε τη ζωή και το έργο του Κλεάνθη 

τον αδίκησαν, γιατί, χωρίς να πλησιάσουν το σχεδόν απρόσιτο και χαµένο έργο του, 

τον πήραν για ένα τυχαίο, ασυνάρτητο υπερκαθαρευουσιάνο στιχοπλόκο των 

περιστάσεων, ενώ είναι ως ποιητής – δε ξέρουµε τη µουσική του- ένας από τους 

πρώτους και καλύτερους, ύστερα από το Σολωµό και τον Κάλβο, βάρδους του 

Εικοσιένα. Μας άφησε, όχι µόνο ωδές, που σε αρχαϊκή γλώσσα υπερεκθειάζουν τα 

κατά βαρβάρων τρόπαια των συµπατριωτών του, αλλά και δηµοτικά στιχουργήµατα 

                                                 
231 Βαλέτας, Γ., 1979: 142. 

232 Βαλέτας, Γ., 1979: 144. 

233 Βαλέτας, Γ., 1979: 145. 
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µεγάλης για την εποχή τους αξίας και ένα µοναδικό δραµατικό έργο προδροµικό, το 

πιο δηµοτικό και το πιο σπαραχτικό µοιρολόγι του προδοµένου Σαµιακού Εικοσιένα, 

που εκφράζει την ακατάβλητη θέλησή του για νέους αγώνες 234.  

          Στα 1871 ο ∆ηµοσθένης Σουβαλτζής, µάζεψε απ’ εδώ και κι απ’ εκεί τα 

σκορπισµένα ποιήµατα του βάρδου και τα έβγαλε σ’ ένα τόµο, τον ίδιο χρόνο στην 

Αθήνα, µε τον τίτλο «Ο Τυρταίος της Σάµου ή συλλογή των σωζόµενων ποιηµάτων 

του Σαµίου ποιητή Γεωργίου Κλεάνθους», αλλά η έκδοση αυτή είναι σήµερα 

δυσεύρετη. Ακόµα πιο σπάνιο και δυσεύρετο είναι το πεντάπρακτο έµµετρο δράµα 

του Κλεάνθη «Χαρίδηµος ο Σάµιος», τυπωµένο στα 1832 στο Σαµιακό τυπογραφείο 

Καρλοβασίου 235. 

          Τα έργα του Κλεάνθη περιπέσανε σε αφάνεια και λησµονιά και ο ποιητής, τόσο 

στη Σαµιακή όσο και την Πανελλήνια Γραµµατεία, ιδίως στη Γραµµατεία του 

Εικοσιένα, είναι γνωστός µόνο κατ’ όνοµα µε µερικά καθαρευουσιάνικα θούρια και 

ωδές του, που δεν τον αντιπροσωπεύουν, όσο το άλλο έργο του και ιδίως τα δηµοτικά 

του. Ένα απ’ αυτά είναι το παθητικότατο ελεγείο στο θάνατο της γυναίκας του, 

γραµµένο στα 1834, πάνω στο µέτρο και το ρυθµό της «Φαρµακωµένης» του 

Σολωµού, που την είχε ακούσει στη Χαλκίδα ή πρωτύτερα στη Σάµο ο 

αισθηµατικότατος ποιητής 236. 

          Ο «Χαρίδηµος», το πεντάπρακτο, έµµετρο, ηρωικό και ποιµενικό δράµα του 

Γεωργίου Κλεάνθη, τυπωµένο ανώνυµα στο Καρλόβασι απ’ το επαναστατικό 

Σαµιώτικο τυπογραφείο, που όπως είδαµε διευθύνανε ο Ι. Σ. Ποθητός Λεκάτης, ο Ι. 

Μ. Γαρουφαλής κι ο ίδιος ο Γ. Κλεάνθης, είναι µια στεντόρεια, αποφασιστική 

διακήρυξη των δικαιωµάτων του Σαµιακού λαού, να µη χάσει τη λευτεριά του. Η 

διεξοδικότερη ανάλυσή του µας οδηγεί στη διαπίστωση, ότι το ανώνυµο αυτό 

θεατρικό έργο, ολότελα αγνοηµένο και παραγκωνισµένο σήµερα, σωζόµενο σ’ ένα 

µοναδικό αντίτυπο της Βιβλιοθήκης της Βουλής, είναι κορυφαίο έργο της Σαµιακής 

                                                 
234 Βαλέτας, Γ., 1979: 145. 

235 Βαλέτας, Γ., 1979: 145. 

236 Βαλέτας, Γ., 1979: 146. 
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Γραµµατείας, αλλά και ανάµεσα στα ανάλογα επαναστατικά κείµενα του Εικοσιένα 

έρχεται πρώτο 237. 

          Μια άλλη ακόµα έµµετρη τραγωδία του, µε τον τίτλο «Κασσάνδρα», που 

πιθανώς να είναι προγενέστερο έργο του Γεωργίου Κλεάνθη, σώθηκε χειρόγραφη στο 

αρχείο της Σαµιώτισσας φιλολόγου και ιστορικού Αθηνάς Καπώλη-Κεντούρη. Αν 

κρίνει κανείς από την αφιέρωση, που υπογράφει ο διευθυντής του θεάτρου (Σάµου;) 

στις 5 Φλεβάρη 1829, µε το εταιρικό ψευδώνυµο Κλεοµένης, παίχθηκε πιθανότατα 

στο θέατρο της Σάµου, για το οποίο όµως δεν έχουµε σχετικές πληροφορίες µέχρι 

σήµερα 238. 

          Κατά την τελευταία αγωνιστική δράση του Γεωργίου Κλεάνθη, στην οποία 

έδειξε άφθαστο ηρωισµό αληθινού ηγέτη και πολέµαρχου, αντιµετωπίζοντας τον 

Χασάν Μπέη. Το ηρωικό αυτό µήνυµα του Κλεάνθη προς τον Χασάν Μπέη, που 

αποτελεί σπουδαίο µνηµείο της Νεοσαµιακής δηµοτικής πεζογραφίας και της 

νεοελληνικής γραµµατείας γενικότερα 239.  

          Ωστόσο, σαφές είναι το προβάδισµα της Σάµου στην παιδεία, σ’ όλη την 

έκταση του Αιγαίου, ύστερα απ’ την Πάτµο και την Σίφνο, µε την ύπαρξη 

στοιχειακής παιδείας πριν απ’ τα 1757. Είναι κάτι που δείχνει την πρώιµη ανάπτυξη, 

οικονοµική και πνευµατική των Σαµίων, το δηµιουργικό τους προοδευτικό πνεύµα 

και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό τους ζήλο, αν και αυτοί περισσότερο από τα άλλα 

νησιά του Αιγαίου είχαν δεινοπαθήσει απ’ τους πειρατές, αναγκασµένοι κατά ένα 

µεγάλο ποσοστό να εγκαταλείψουν το νησί τους για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, 

στις αρχές του 15ου αιώνα. 

           Ο γρήγορος όµως επαναπατρισµός, µε την εποικιστική του ορµή και την 

εξασφάλιση προνοµίων, άνοιξε µια νέα πρώιµη αστική περίοδο στη Σάµο, που τη 

διακρίνει η στροφή προς την παιδεία και το εµπόριο και η κοινωνική αφύπνιση, που 

εκδηλώνεται αργότερα, στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, µε τις οξύτατες 

                                                 
237 Βαλέτας, Γ., 1979: 146. 

238 Βαλέτας, Γ., 1979: 147. 

239 Βαλέτας, Γ., 1979: 148. 
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κοινωνικοπολιτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις των αστών (καρµανιόλων) µε τους 

εκπροσώπους της παλιάς φεουδαρχίας της γης (καλικαντζάρους) 240.           

        Η Πορφυριάδα Σχολή, στην οποία µαθήτευσε ο Κλεάνθης και ο Λεκάτης, 

συνέχισε τη λειτουργία της ακόµα και στα επαναστατικά χρόνια και αναφέρονται 

δάσκαλοί της ντόπιοι και ξένοι, που µε τη διδασκαλία τους έβαλαν τις πρώτες βάσεις 

της Σαµιακής παιδείας. Την ανάγκη της αναγνώρισαν και οι ηγούµενοι των 

µοναστηριών και διαθέσανε τα ετήσια περισσεύµατα των εισοδηµάτων τους για τα 

σχολεία 241.          

          Αλλά στη Σάµο λειτουργούσαν και αλληλοδιδακτικά λαϊκά σχολεία, απ’ τα 

πρώτα σ’ όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκαν σ’ όλο το νησί µέσα στη φωτιά του πολέµου, 

στην κρισιµώτερη φάση του, µε προκήρυξη του Λυκούργου της 4 Φεβρουαρίου 1824 
242. Με την εµπνευσµένη του αυτή εγκύκλιο προς τους ιερείς, τους εµπόρους, τους 

καπετάνιους και τους άλλους πολίτες ο Εθνάρχης της Σάµου προσπαθεί µε τα πιο 

παρορµητικά επιχειρήµατα να εµπνεύσει την αγάπη της παιδείας, την αξία της 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου και να ζητήσει τη συνδροµή όλων για την επιτυχία της. Η 

σχολή αυτή θα λειτουργούσε µε προαιρετικές συνδροµές των κατοίκων και µε τα 

«εισοδήµατα των κουτίων του Παναγίου Τάφου» κι ο Αρχηγός προσκαλούσε όλους 

τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους ελεύθερα «χωρίς να φροντίζωσι περί µισθού 

διδασκάλου».  

          Αυτή, τόσο η εισαγωγή της νέας παιδευτικής µεθόδου στη Σάµο, όσο και η 

δωρεάν παιδεία αποτελεί σταθµό στην ιστορία της ελληνικής παιδείας και ανυψώνει 

τον Σάµιο Εθνάρχη στην περιωπή µεγάλου διαφωτιστή και εκπολιτιστή 243.  

          Στη Σάµο υπάρχουν τυπογραφεία από τα 1828 ακόµα, που ούτε στην Ελλάδα 

(στα µεγαλύτερα κέντρα της Ναύπλιο, Σύρα, Αίγινα κ.λπ.) δεν υπήρχε τυπογραφείο, 

η Σάµος, µε την πρωτοβουλία του ρηξικέλευθου Σαµιώτη τυπογράφου και λογίου 

Μανουήλ Γαρουφαλή, είχε δικό της τυπογραφείο, στο οποίο τυπώθηκαν εκτός από 

προκηρύξεις και µονόφυλλα, που σήµερα έχουν χαθεί εξαιτίας της αβελτηρίας και 
                                                 

240 Βαλέτας, Γ., 1979: 66. 

241 Βαλέτας, Γ., 1979: 66. 

242 Βαλέτας, Γ., 1979: 67. 

243 Βαλέτας, Γ., 1979: 67. 
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αδιαφορίας των αρµοδίων, και δύο βιβλία του εθνικού ποιητή και αγωνιστή της 

Σάµου Γεωργίου Κλεάνθη 244. Απ’ τις εκδόσεις του Κλεάνθη µόνο η µία σώθηκε, το 

δράµα «Ο Χαρίδηµος». 

          Σ’ αυτό το πρώτο τυπογραφείο, που έδρα του ήταν το ανησυχότατο 

πρωτοποριακό επαναστατικό πανσαµιακό κέντρο του Πορφυρίου και του Λογοθέτη, 

το Καρλόβασι, τυπώθηκαν και δυο άλλα βαρυσήµαντα βιβλία, της Φωτεινής Θ. 

Σπάθη µια µετάφραση του Βολταίρου και η «Σαµίων Πρεσβεία» του Β. 

Ματθιουδάκη, µε τα πρακτικά των συνελεύσεων της Σάµου για την απόκρουση κάθε 

υποταγής του νησιού στο Σουλτάνο - έργο αγωνιστικό, µοναδικό, για όλη τη Σαµιακή 

πνευµατική ιστορία 245.           

          Όσον αφορά τη Σαµιακή Γραµµατεία, αυτή αποτελεί δικό της τοπικό 

νησιωτικό κύκλο, αυτοδύναµο, αναπτυγµένο κάτω από τις ιδιάζουσες ιστορικές και 

πολιτικοκοινωνικές συνθήκες του ξεχωριστού αυτού για το κλίµα, τη θέση, τα 

προϊόντα και την εµποροβιοµηχανική του δραστηριότητα νησιού του Αιγαίου. Ενός 

νησιού που έπαιξε ανέκαθεν, και ιδίως στα χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας, 

πρωτοποριακό ρόλο και ξεχώρισε µε τον πληθωρικό δυναµισµό του – επαναστατικό 

µέχρις εσχάτων, προβάδισε και υπερτέρησε από τα άλλα νησιά του Αιγαίου και από 

όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εκτός µόνο ως προς τους αγώνες της ελευθερίας, 

στους οποίους ισοστοιχεί µε την Κρήτη, τη Μάνη και το Σούλι, έχοντας όµως την 

υπεροχή της πνευµατικής και ιδεολογικής κοινωνικοπολιτικής πρωτοπορίας. Η 

Σαµιακή Γραµµατεία καλύπτει όλα τα είδη του λόγου: την ποίηση, το διήγηµα το 

θέατρο, την ιστορία, την µετάφραση, τη σάτιρα, την επιστηµονική πραγµατεία, τη 

φιλοσοφία κ.λπ. Εκεί όµως που κατ’ εξοχήν βρίσκει το βαθύτερο εαυτό της είναι το 

δοκίµιο, η κριτική και η φιλολογική ερµηνεία στο σχολιασµό των κειµένων, στη 

γραµµατική και τη σύνταξη 246. 

          Όλα τα παραπάνω συνέβαλλαν καθοριστικά στην διαµόρφωση του πνεύµατος 

της Φωτεινής Σπάθη και την κατέστησαν µια από τις πρώτες διανοούµενες γυναίκες 

όχι µόνο της Σάµου, αλλά και της Ελλάδας. Έτσι, αν και µε καταγωγή αστική στην 

                                                 
244 Βαλέτας, Γ., 1979: 168. 

245 Βαλέτας, Γ., 1979: 68. 

246 Βαλέτας, Γ., 1979: 73. 
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οποία χρωστάει τη µόρφωση που έλαβε, η Σπάθη θα µπορούσε να ενταχθεί και στην 

κατηγορία των γυναικών που καλλιεργούνται λόγω του ότι περιστρέφονται από 

λόγιους της εποχής, κάτι που συµβαίνει και µε την περίπτωση της Μυτιώς 

Σακελλαρίου. 

          

 

3.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΙΩΝ 

 

          Το περιβάλλον λογίων έδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια του 

πνεύµατος ορισµένων γυναικών. Οι λόγιοι, όντας άνθρωποι πεπαιδευµένοι και 

προοδευτικοί, είχαν έρθει σε επαφή µε τις διαφωτιστικές ιδέες, τις οποίες υιοθέτησαν 

πολύ γρήγορα και προσπαθούσαν µε κάθε µέσο να διαδώσουν στον περίγυρό τους. Οι 

περισσότεροι ήδη ασχολούνται µε τη διδασκαλία ή την συγγραφή, οπότε έχουν κοινό 

για να µεταδώσουν πιο εύκολα τις απόψεις τους.  

          Ωστόσο, η µοναδική περίπτωση γυναίκας που ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία 

και παρήγαγε έργο, το οποίο διασώζεται µέχρι τις µέρες, είναι η Ευανθία Καΐρη. 

Οφείλουµε να τονίσουµε, όµως, ότι θα µπορούσαν να ενταχθούν εδώ οι περισσότερες 

από τις γυναίκες γράφουσες, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε κάποιο 

πεπαιδευµένο ανδρικό µέλος της οικογένειας που δρούσε βοηθητικά. 

          Η Ευανθία Καΐρη θεωρείται από πολλούς η πρώτη πραγµατική λόγια, αλλά και 

η πρώτη δασκάλα της νεότερης Ελλάδας. Έζησε στη σκιά του µεγαλύτερου αδερφού 

της, Θεόφιλου Καΐρη, ο οποίος ήταν και αυτός που την δίδαξε, έχοντας σπουδάσει 

στο εξωτερικό και φέροντας τις διαφωτιστικές ιδέες. Επίσης, ο ίδιος διατηρούσε 

επαφές µε τον Αδαµάντιο Κοραή και µ’ αυτό τον τρόπο ήρθε και η Ευανθία σε επαφή 

µαζί του µέσω αλληλογραφίας. Συνεπώς, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Ευανθία 

οφείλει σε µεγάλο βαθµό την καλλιέργεια του πνεύµατός της στο περιβάλλον λογίων 

µε το οποίο συναναστρέφεται. 

 

 

3.3.1. ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙΡΗ (1799-1861) 

 

          Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τα κυριότερα έργα της είναι το δράµα 

«Νικήρατος» και η µετάφραση «Συµβουλαί προς την θυγατέρα µου». Συµµετείχε 
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ενεργά στην Επανάσταση του 1821 µε τις επιστολές που συνέταξε «προς 

Φιλελληνίδες». Ήταν αναγνωρισµένη ήδη στην εποχή της, αφού είχε την τύχη να δει 

δηµοσιευµένο µεγάλο µέρος του έργου της. 

          Η Ευανθία Καΐρη γεννήθηκε στην Άνδρο το 1799. Προέρχεται από 

αξιοσέβαστη, όχι όµως και εύπορη, οικογένεια, η οποία καταγόταν από την Άνδρο. 

Πατέρας της ήταν ο Νικόλαος Καΐρης και µητέρα της η Ασηµίνα Καµπανάκη. Ήταν 

η τελευταία από τα επτά παιδιά της οικογένειας. Μεγαλύτερος ήταν ο Θεόφιλος που 

την περνούσε κατά δεκαπέντε χρόνια. Ο Θεόφιλος ήταν άτοµο ιδιαίτερης µόρφωσης 

και φήµης. Με σπουδές σε Ελλάδα και Ευρώπη, υπήρξε λόγιος της εποχής και 

αγωνιστής της Επανάστασης του ’21. Για τα υπόλοιπα αδέρφια δεν έχουµε 

λεπτοµερείς πληροφορίες, ωστόσο είναι γνωστά τα ονόµατά τους. Ήταν η Λασκαρού, 

η Μαρία, ο µετέπειτα αρχιµανδρίτης του Λιβόρνο Ευγένιος, ο επίσης ιερωµένος 

Ιωάσαφ και ο έµπορος ∆ηµήτριος. Πιθανότατα η οικογένεια έκανε ακόµη ένα παιδί 

µετά την Ευανθία, τη Σοφία, η οποία όµως φαίνεται ότι πέθανε πριν το 1821 247.           

          Η Ευανθία, αν και πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής της στο νησί της 

Άνδρου, ωστόσο σηµαδεύτηκε από αλλεπάλληλες µετακινήσεις και ξεριζωµούς, 

αλλάζοντας συχνά τόπο διαµονής. Για το βίο της µέχρι τα δεκατρία της χρόνια δεν 

υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ωστόσο φαίνεται ότι το 1812 ακολούθησε τον αδερφό 

της, Θεόφιλο στις Κυδωνιές της Μ. Ασίας (σηµερινό Αϊβαλί) µαζί µε τους γονείς της. 

Εκεί η Ευανθία ζει ευτυχισµένη, αφού έχει τη δυνατότητα να µελετάει, να 

συναναστρέφεται µε κύκλους λογίων και να παρακολουθεί τα µαθήµατα της Σχολής 

των Κυδωνιών, όπου δίδασκε ο αδερφός της. Όµως, το 1821 µε το ξέσπασµα της 

Επανάστασης αναγκάζεται να επιστρέψει στην Άνδρο µε τον πατέρα της, ενώ ο 

Θεόφιλος περιφέρεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για να προασπίσει τα 

συµφέροντα του Αγώνα. Στο διάστηµα που πέρασαν στις Κυδωνίες η µητέρα της 

πέθανε. Αλλά τα βάσανα της Ευανθίας δεν τελειώνουν εκεί, αφού το 1824 υπόκειται 

σε άλλη µια µετακίνηση. Πηγαίνει στη Σύρο, ακολουθώντας τον αδερφό της 

∆ηµήτριο, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο νησί. Στη Σύρο παραµένει δεκαπέντε 

                                                 
247 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984/ Πρακτικά Συµποσίου 2000. 
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χρόνια, χωρίς να έχει πολλές επαφές µε άτοµα εκτός οικογενείας. Το 1839 γυρίζει 

στην Άνδρο, όπου και έζησε µέχρι το θάνατό της 248.           

          Σε γενικές γραµµές, η Ευανθία πέρασε µια ζωή κάθε άλλο παρά ευτυχισµένη. 

Πέρα από τα εθνικά ζητήµατα που την απασχολούσαν και τη µόνιµη έγνοια της για 

το Θεόφιλο, υπέφερε και από τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε συχνά η 

οικογένειά της. Προσπαθούσε να συνεισφέρει στο υπόδουλο γένος µέσα από τα έργα 

της, αλλά και να µεταφέρει τις γνώσεις της στη νέα γενιά. Από τις πηγές φαίνεται ότι 

παρέδιδε µαθήµατα σε κορίτσια. Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ, αν και φαίνεται ότι 

είχε πολλές προτάσεις. Ήταν όµορφη, ευγενής, έξυπνη, αλλά δεν αποφάσιζε να 

προχωρήσει σε γάµο, καθώς πάντα έθετε άλλες προτεραιότητες στον εαυτό της. 

Ωστόσο, όπου και αν βρισκόταν, συνέχιζε πάντα να µορφώνεται µε όποια µέσα 

διέθετε και να διατηρεί επαφές µε συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα µέσω 

αλληλογραφίας. Η καταδίκη του αδερφού της, Θεόφιλου, για τον περίφηµο 

«Θεοσεβισµό», η εξορία του και µετέπειτα ο θάνατος του στοίχισαν πολύ στην 

Ευανθία. Έκτοτε έζησε αποτραβηγµένη και σχεδόν αποµονωµένη, περιορίζοντας τον 

κύκλο των επαφών της στο ήδη στενό συγγενικό της περιβάλλον που αποτελούνταν 

από απαίδευτους 249. 

          Αν και δεν έχουµε πληροφορίες για την εκπαίδευση που έλαβε η Ευανθία µέχρι 

τα δεκατρία της χρόνια, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι αυτός που της µετέφερε τις 

γνώσεις και την αγάπη για µάθηση, αλλά και της εµφύσησε τις ιδέες του 

∆ιαφωτισµού ήταν ο αδερφός της, Θεόφιλος. Αυτός είχε σπουδάσει σε Πανεπιστήµιο 

της Πίζας φιλοσοφία και φυσικοµαθηµατικά και κατόπιν είχε µεταβεί στο Παρίσι 

ασχολούµενος µε φιλοσοφικά ζητήµατα. Εκεί γνωρίστηκε µε διακεκριµένους λόγιους 

της εποχής, όπως ο Αδαµάντιος Κοραής, και έτσι ήρθε σε επαφή µε τις νέες ιδέες. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, µέληµά του κατέστη η διάδοση των ελληνικών 

γραµµάτων 250. 
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          Έτσι, φαίνεται ότι από το 1812 που φτάνει η Ευανθία στις Κυδωνίες, της 

επιτρέπουν να παρακολουθεί άτυπα τα µαθήµατα της Σχολής των Κυδωνιών, µε τη 

συγκατάθεση του Θεόφιλου, ο οποίος είχε προσληφθεί εκεί ως καθηγητής. Η Ευανθία 

διαθέτει δίψα για µάθηση και γρήγορα παρουσιάζει µεγάλη πρόοδο. Καθώς, λοιπόν, 

στη σχολή αυτή λειτουργούσε ως ένα βαθµό το αλληλοδιδακτικό σύστηµα 

εκπαίδευσης, η Ευανθία έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στη διδασκαλία των αρχάριων 

µαθητών 251. 

          Η Ευανθία γνώριζε πολύ καλά Αρχαία Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά και είναι 

βέβαιο ότι ο αδερφός της την είχε διδάξει Φυσική, Μαθηµατικά και Φιλοσοφία. Η 

ίδια είχε εντρυφήσει τόσο στις σοφές γυναίκες της αρχαίας Ελλάδας: τις φιλοσόφους 

Λασθένεια και Αρήτη, τη σύζυγο του Πυθαγόρα Θεανώ και τις ποιήτριες Σαπφώ, 

Κόριννα, Τελέσιλλα, Γοργώ και Ανύτη, ώστε να είναι σε θέση να τις διδάσκει 252. 

          Σε ηλικία 15 ετών, µε την παρότρυνση του Θεόφιλου, συνέταξε και έστειλε την 

πρώτη της επιστολή στον Αδαµάντιο Κοραή για να του ζητήσει να της στείλει «κανέν 

γαλλικόν βιβλίον ηθικόν ή καµµιάν µικράν εγκυκλοπαίδειαν δια τους παίδας, δια να 

το µεταφράσω και εγώ, και ούτω να ωφελήσω κατά την δύναµίν µου το γένος ηµών» 
253. Εκείνος στην απάντηση του την επαινεί για την παιδεία που διαθέτει και για την 

επιθυµία της να την αυξήσει και επιπλέον την συµβουλεύει για «την τέχνη του βίου», 

δηλαδή τη σεµνότητα και την µετριοφροσύνη και της στέλνει µερικά βιβλία για 

ανάγνωση και µετάφραση 254.     

          Βέβαια, η Ευανθία ήταν αξιοζήλευτη ανάµεσα στις κοπέλες της εποχής της για 

τις πνευµατικές ικανότητες που διέθετε. Όσοι την γνώριζαν θαύµαζαν και επαινούσαν 

τις ιδιαίτερες γνώσεις της. Ακόµα και ο Ambroise – Firmin Didot σε ένα βιβλίο του 

κάνει λόγο για τα προσόντα της νεαρής Ευανθίας, αλλά και ο Κοραής το 1819 την 

συγχαίρει, καθώς διαβάζει µια µετάφρασή της 255. Το ξέσπασµα της Επανάστασης 

                                                 
251 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984. 

252 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πολέµης, ∆., 1997 και 1999/ Ξηραδάκη, Κ., 1984. 

253 Βλ. Πολέµης, ∆., 1999. 

 
254 Βλ. Πολέµης, ∆., 1997. 

 
255 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ριζάκη, Ε., 2007/ Ξηραδάκη, Κ., 1984. 
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την αναγκάζει να εγκαταλείψει τις Κυδωνίες και τα µαθήµατα της, αλλά η µόρφωση 

που είχε λάβει είναι αρκετή, ώστε να δώσει σπουδαία έργα και να κάνει γνωστή τη 

φήµη της ανάµεσα στους κύκλους των λογίων. Έτσι, το 1825, ενώ έχει ήδη εκδοθεί 

ένα από τα έργα της, ο Θεόφιλος σε επιστολή του της αναφέρει ότι ο Γεώργιος 

Κουντουριώτης επιθυµεί η Ευανθία να παραδίδει µαθήµατα στις κόρες του. Τα 

επόµενα χρόνια της το ζητάνε και άλλοι. Αλλά και ο Αλέξανδρος Σούτσος που την 

γνωρίζει από κοντά, εντυπωσιάζεται και το 1827 εγκωµιάζει το έργο της, «Νικήρατο» 

στην εφηµερίδα «Φίλος του Νόµου» και αποκαλύπτει το όνοµα της συγγραφέως, που 

έως τότε παρέµενε κρυφό 256. 

          Υπάρχουν κάποιες πηγές που αναφέρουν ότι η Ευανθία δίδαξε ως δασκάλα 

στην Σχολή των Κυδωνιών, στο Ορφανοτροφείο της Άνδρου και στο Παρθεναγωγείο 

της Σύρου, ωστόσο δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται. Γενικά υπάρχουν κάποιες 

αναφορές σε «διδασκάλισσες» ήδη από τους αιώνες 17ο και 18ο 257, αλλά µάλλον 

πρόκειται για παιδευτική λειτουργία κάποιων εγγράµµατων γυναικών στον κοινωνικό 

τους περίγυρο, η οποία ερµηνεύεται µε µεταγενέστερα κριτήρια. Σ’ αυτήν την πρώιµη 

για τη γυναικεία εκπαίδευση περίοδο, είναι αδύνατη η άσκηση του επαγγέλµατος της 

δασκάλας, καθώς η επαγγελµατική δραστηριοποίηση των γυναικών δεν υπάρχει. 

Ακόµη και στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα οι γενικές αναφορές σε 

«διδασκάλισσες» ως τεκµήρια για τη λειτουργία σχολείων θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό, καθώς πιθανόν να αναφέρονται και κατά τη 

συγκεκριµένη περίοδο ως «διδασκάλισσες» εγγράµµατες γυναίκες που διδάσκουν σε 

εθελοντική βάση στο χώρο του κοινωνικού τους περίγυρου ή και επί πληρωµή στο 

χώρο του σπιτιού τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ευανθία Καΐρη για 

την οποία αναφέρεται ότι το 1815 «εξήσκει το διδασκαλικόν επάγγελµα σε κοράσια 

Κυδωνίων». Αν όµως εξεταστεί σε σχέση µε την επιστολή του Κοραή σε αυτήν «να 

µελετάς και όσην παιδείαν έχεις και όσην µέλλεις να αποκτήσεις να την παραδίδης µε 

λόγους και µε έργον εις τας συνηλικιωτιδας σου παρθένους και να δέιξεις µε ταύτην 

σου την επιµέλειαν ότι είσαι γνήσιο τέκνον της Ελλάδος» γίνεται εµφανής ότι ο όρος 

«διδασκάλισσα» εννοείται ως η ερασιτέχνης κόρη που εθελοντικά προσφέρει τις 

                                                 
256 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Ριζάκη 2007/ Ξηραδάκη, Κ., 1984. 

257 Υπάρχει η µαρτυρία για ύπαρξη διδασκαλισσών στα µέσα του 17ου αιώνα στη Χίο, τη    

Σµύρνη και στα Σιάτιστα το 1797, βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., 1986: 30. 
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γνώσεις της σε νεότερες κοπέλες. Επιπλέον, η παρουσία γυναικών εκπαιδευτικών δεν 

είναι συχνή ούτε στις πρώτες παραδιδόµενες πήγες που αναφέρονται στα σχολεία, 

καθώς οι διδάσκοντες ήταν κατά κανόνα άνδρες και συνήθως κληρικοί 258. Η 

µοναδική περίπτωση κατά την οποία φαίνεται να ασχολήθηκε η Ευανθία µε το 

διδασκαλικό έργο ήταν κατά το τέλος της ζωής της, οπότε οι βιοτικές ανάγκες την 

έκαναν να παραδίδει κατ’ οίκον µαθήµατα σε λίγα κορίτσια. Αλλά και σ’ αυτή την 

περίπτωση επενέβησαν οι αρχές του νησιού που µε επιστολή τους κατέστησαν τη 

δραστηριότητά της παράνοµη 259. 

          Η Ευανθία υπήρξε πολυγραφότατη και είχε την τύχη να δει δηµοσιευµένο 

µεγάλο µέρος του έργου της. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να προσέξουµε είναι ότι όλα 

τα έργα της απευθύνονται στις γυναίκες. Αρχικά ασχολήθηκε µε µεταφράσεις 

γαλλικών έργων. Έτσι, φαίνεται ότι ήδη το 1817, ενώ βρισκόταν στις Κυδωνίες, είχε 

µεταφράσει το «Περί ανατροφής των νεανίδων» του Fenelon, το οποίο όµως δεν 

εκδόθηκε ποτέ 260. Το 1819 ξεκίνησε να µεταφράζει το έργο «Συµβουλαί προς την 

θυγατέρα µου» του Jean-Nicolas Bouilly 261. Αυτό εκδίδεται το 1820 στις Κυδωνίες 

και η Ευανθία υπογράφει ως Ε.Ν., δηλαδή Ε(αυνθία) Ν(ικολάου Καΐρη). Το 

Φεβρουάριο του 1820 ο Κοραής έστειλε στον τελευταίο την έκδοση του Μάρκου 

Αυρηλίου που περιλάµβανε ένα ρητορικό κείµενο 262 γραµµένο από τον Antoine-

Leonard Thomas που η Ευανθία µετάφρασε µε µεγάλη επιτυχία ύστερα από δύο 

χρόνια. Μέχρι τότε ο κύριος στόχος των έργων της ήταν ηθικοπλαστικός. 

          Αντίθετα, µε την έναρξη της Επανάστασης, σκοπός της Ευανθίας γίνεται η 

συνεισφορά στον Αγώνα µε όσα µέσα διαθέτει. Έτσι, το 1825 συντάσσει την 

«Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας Φιλελληνίδας» 263 που τυπώνεται ανώνυµα στη 

                                                 
258 Βλ. ∆αλακούρα, I. K., 2004. 

259 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, Βλ. Πολέµης 1997 και 1999, Ξηραδάκη 1984/ Ριζάκη 2007/ 

Πρακτικά Συµποσίου 2000. 

260 Βλ. Πρακτικά Συµποσίου, 2000. 

261 Βλ. Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 

262 Βλ. Η***, 1835. 

263 Βλ. Α. Ν. η Συντάκτης, 1825. 
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Σύρο κατά το ίδιο έτος και την επόµενη κιόλας χρονιά κυκλοφορεί και στα αγγλικά. 

Μ’ αυτό τον τρόπο η Ευανθία καταφέρνει να συγκινήσει και να ξεσηκώσει τις 

γυναίκες της Ευρώπης προς όφελος της Ελλάδας. Ακολούθως, για τον ίδιο σκοπό 

γράφει τον «Νικήρατο», δράµα εµπνευσµένο από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που 

εκδίδεται ανώνυµα στο Ναύπλιο το 1826 264. Ο «Νικήρατος» φαίνεται ότι βρήκε 

µεγάλη απήχηση, καθώς τα επόµενα χρόνια παραστάθηκε στη Σύρο. Το τελευταίο 

έργο της Ευανθίας είχε τίτλο «Ιστορία της Ελλάδας» και περιείχε βιογραφίες 

σπουδαίων Ελλήνων της αρχαιότητας 265. Μετά το θάνατό της, το 1999 ο ∆ηµήτριος 

Πολέµης εξέδωσε ότι είχε διασωθεί από την αλληλογραφία που διατηρούσε η 

Ευανθία 266. 

          Το πρώτο έργο της Ευανθίας φαίνεται ότι είναι µια ωδή προς τον Μητροπολίτη 

Εφέσου ∆ιονύσιο τον Καλλιάρχη 267. Η ωδή αυτή παρατίθεται ολόκληρη στο 

Παράρτηµα (2). Πρόκειται για µονόφυλλο τυπωµένο στο τυπογραφείο των 

Κυδωνιών, αχρονολόγητο και αβιβλιογράφητο µε υπογραφή Ε.Ν. Πρώτος το 

αναφέρει ο ∆ιονύσιος Πίστης, Μητροπολίτης Ξάνθης 268: «Το 1817 ή 18 έτος ήλθεν 

εις Κυδωνίας ο Εφέσου ∆ιονύσιος Σούτζου περιοδικώς, επεσκέφθη την Σχολήν και 

διδασκάλους, επεσκέφθη δε και την Ευανθίαν µεθ’ ης ωµίλησεν γαλλιστί και 

ιταλιστί· αυτή προσέφερεν αυτώ εν προσφώνηµα ηρωϊκόν, εκείνος δε εν πολύτιµον 

επανοφόριον – σάλι και 25.000 γρόσια». Η πληροφορία για την τεράστια ποσότητα 

των 25.000 γροσίων είναι βέβαια ανυπόσταστη. Εύκολα όµως µπορεί να γίνει 

ταύτιση ανάµεσα στο ηρωϊκόν προσφώνηµα της παραπάνω πληροφορίας και στην 

ωδή που µας απασχολεί 269.  

                                                 
264 Βλ. Ελληνίς τις, 1826. 

265 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πούχνερ, Β., 2003/ Ριζάκη, Ε., 2007. 

266 Βλ. Πολέµης, ∆., 1997 και 1999. 

 
267 Βλ. Ε. Ν., 1819(;). 

268 Στο «Περιγραφή της Νήσου Άνδρου», Ερµούπολις 1881: 41, βλ. Παναγιωτόπουλος, Β., 

1963: 236. 

269 Παναγιωτόπουλος, Β., 1963: 236. 
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         Οπωσδήποτε τυπώθηκε ανάµεσα στο καλοκαίρι του 1819 (άφιξη τυπογραφείου 

Τόµπρα στις Κυδωνίες από Παρίσι) και στις 3 Ιουνίου 1821. Ένας συσχετισµός µε το 

πιθανό γεγονός µιας πανηγυρικής απαρχής της λειτουργίας του τυπογραφείου ίσως 

δεν θα ήταν ολότελα άστοχος. Ο Καλλιάρχης είναι γνωστός προστάτης της Σχολής 

της οποίας τµήµα είναι το τυπογραφείο 270. Γιατί όµως τυπώνεται ένα στιχούργηµα 

που έχει εκπληρώσει τον προορισµό του; Ίσως να προτιµήθηκε γιατί είχε γίνει 

αγαπητό και ίσως κυκλοφορούσε χειρόγραφο στους κύκλους της Σχολής ή µπορεί να 

µας φέρει στην άµιλλα των πόλεων, Χίου και Κυδωνιών, σε ποια από τις δύο θα 

εκδοθεί το πρώτο έντυπο. Ίσως λοιπόν όταν έγινε η εγκατάσταση του τυπογραφείου 

αναζητήθηκε αµέσως κάτι σύντοµο για µια δοκιµή, για µια πρώτη παρουσίαση. 

Πρόκειται δε για εξαιρετική καλαισθησία της τυπογραφικής σύνθεσης Τόµπρα που 

κάνει επίδειξη ικανοτήτων. Η Ευανθία τότε θα ήταν 18-19 ετών, πράγµα που 

σηµαίνει ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις για ποιητικές επιδόσεις υψηλότερης 

ποιότητας.  

          Μια σύγκριση ανάµεσα στην ωδή και στην αφιέρωση του «Αγάθωνα» από τον 

Κούµα στον ίδιο Μητροπολίτη 271 δείχνει ότι η Ευανθία είχε επηρεαστεί βαθύτατα 

από το κείµενο αυτό. Οι περισσότεροι από τους 20στίχους της ωδής είναι ατόφιες 

φράσεις από την αφιέρωση του Κούµα: «Η Λάρισσα κηρύττει» - «Η Έφεσος χαίρει».  

          Ακολούθως, η Ευανθία Καΐρη προέβη στη µετάφραση «Συµβουλαί προς την 

θυγατέρα µου» 272, η οποία προέρχεται από το γαλλικό έργο «Conseils a ma fille» του 

Jean - Nicolas Bouilly (1763-1842), που εκδόθηκε το 1811. Ουσιαστικά η Ευανθία 

εδώ έκανε επιλογή των καλύτερων ιστοριών από το παραπάνω έργο και αυτές 

µετέφρασε. Το γαλλικό βιβλίο της το είχε στείλει ο Αδαµάντιος Κοραής µε σκοπό να 

το διαβάσει και να το µεταφράσει. 

          Η Ευανθία αφιερώνει το έργο της αυτό «ταις φιλοµούσοις των Ελλήνων 

νεανίσιν», καθιστώντας σαφές ότι απευθύνεται σε γυναίκες.  Στον πρόλογό της 

ξεκαθαρίζει ότι ο σκοπός της µετάφρασης του συγκεκριµένου έργου είναι διδακτικός. 

                                                 
270 Παναγιωτόπουλος, Β., 1963: 237. 

271 Κούµας, Κ.Μ., 1814. Βαλάνου «Αγάθων», Μεταφρασθείς από την Γερµανικών γλώσσαν. 

Μέρος Πρώτον, Βιέννη. Βλ. Παναγιωτόπουλος, Β., 1963: 237. 

272 Βλ. Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 
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Η ίδια προτρέπει τις κοπέλες στη µόρφωση, καθώς αναγράφει ονόµατα προγονικά 

Ελληνίδων που δόξασαν τη χώρα. Στην συνέχεια παραθέτει την επιστολή που έλαβε 

από τον Κοραή, η οποία κάνει λόγο για τη σεµνότητα και την µετριοφροσύνη που 

πρέπει να διακρίνει τα κορίτσια. 

          Οι ιστορίες που καταγράφονται στο έργο έχουν ποικίλα θέµατα, όλες όµως 

έχουν να περάσουν ένα ηθικό µήνυµα. Οι κυριότερες συµβουλές που απορρέουν για 

τα νεαρά κορίτσια είναι: να είναι φιλάνθρωπες, σεµνές, ταπεινές, αλλά και τολµηρές 

και πιστές στο Θεό για να αποφεύγουν τους κινδύνους, να µην κρίνουν κανένα από 

την εξωτερική εµφάνιση, να αγαπούν τον συνάνθρωπο µε τα ελαττώµατά του, να 

φροντίζουν να τελειοποιούνται σε ένα αντικείµενο, να προσέχουν τα λόγια τους, να 

αγαπούν τους γονείς τους, να διαλέγουν προσεκτικά τους φίλους τους και ακόµα 

περισσότερο το σύζυγό τους και τέλος να επιλέγουν την σταθερότητα στον έρωτα.  

          Στη συνέχεια η Καΐρη έκανε την µετάφραση «Μάρκου Αυρήλιου Εγκώµιον» 
273, η οποία προέρχεται από το γαλλικό έργο «Éloge de Marc-Aurèle» του Antoine 

Léonard Thomas (1732-1785), που εκδόθηκε το 1775. Η µετάφραση που εκδόθηκε 

στην Ερµούπολη της Σύρου το 1835, πρέπει να είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 1819 

και φέρει την υπογραφή *** . Ούτε και εδώ επιθυµεί η Ευανθία να αποκαλύψει το 

όνοµά της. Στον πρόλογό της ξεκινά µε την προσφώνηση «Φιλόµουσοι Ελληνίδες!». 

Συνεπώς, όπως και στο προηγούµενο έργο της, έτσι και εδώ, δηλώνει ότι απευθύνεται 

σε γυναίκες. Ακολούθως, τονίζει ότι αφιερώνει το παρόν έργο στον Αδαµάντιο 

Κοραή, ο οποίος την ώθησε στην συγγραφή και συνέδραµε ώστε να βγει αυτό το 

έργο τελειοποιηµένο. Ο Κοραής ήθελε να δει αυτό το βιβλίο µεταφρασµένο στην 

Ελληνική γλώσσα και η Καΐρη πραγµατοποίησε την επιθυµία του. Ωστόσο, και αυτό 

το έργο, όπως και η ωδή της, αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο άτοµο, για το οποίο 

µιλούν εγκωµιαστικά, το επευφηµούν. Όµως, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, 

µέσω του εγκωµίου προβάλλεται ένα µοντέλο ανθρώπου και ηθικής. Άρα, η 

µετάφραση εξυπηρετεί διδακτικό σκοπό. 

          Το 1825 η Ευανθία που ζει το δράµα της αγωνιζόµενης Ελλάδας και 

παρακολουθεί µε τόσο ενδιαφέρον τη δράση των φιλελληνίδων, γράφει εκ µέρους 

Ελληνίδων υπό τύπον επιστολής 274, µια έκκληση που απευθύνεται σ’ όλες τις 

                                                 
273 Βλ. Η***, 1835. 

274 Βλ. Α. Ν. η Συντάκτης, 1825. 
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γυναίκες του κόσµου. Με τα µελανότερα χρώµατα διεκτραγωδεί τα δεινά της 

αγωνιζόµενης πατρίδας, καυτηριάζει τη στάση των Ευρωπαίων και µ’ έναν ένθερµο 

πατριωτισµό ζητεί απ’ τις γυναίκες όλου του κόσµου να νιώσουνε τον πόνο των 

Ελληνίδων. Με την παρέµβαση αυτή εισέρχεται δυναµικά στην πνευµατική δηµόσια 

σφαίρα και από τούτη τη θέση προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα της που βρίσκεται 

σε κίνδυνο.  

          Με τον όρο «∆ηµόσια σφαίρα» ο Habermas εννοεί τη νεοεµφανισθείσα κατά 

τον δέκατο όγδοο αιώνα εξουσία της διανόησης που εκπροσωπούσαν οι σύλλογοι, 

διάφορες ανθρωπιστικές εταιρείες, οι ποικίλες πολιτικές και πολιτισµικές 

παρεµβάσεις που δηµοσιοποιούνταν µέσω του τύπου, αλλά και τα λεγόµενα 

πνευµατικά σαλόνια στα οποία διοργανώνονταν συζητήσεις γύρω από διάφορα 

θέµατα µε τη συµµετοχή πολλών διανοουµένων του διαφωτισµού. 

          Την έκκληση την κυκλοφορεί ευρύτατα στις γυναίκες και µαζεύει υπογραφές. 

Μετά την τυπώνει στο τυπογραφείο της Ύδρας και τη στέλνει στο εξωτερικό. Η 

έκκληση έχει τίτλο:  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΤΙΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙ∆ΑΣ 

ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ 

ΤΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ  

1825 

Εκ της εν Ύδρα Ελληνικής τυπογραφίας 

          Σύµφωνα µε την άποψη της Κ. Ξηραδάκη 275, η φράση «Συντεθείσα παρά τινος 

των σπουδαιοτέρων Ελληνίδων», δεν ανήκει στην Ε. Καΐρη, αλλά πρόκειται για 

µεταγενέστερη προσθήκη. Η ίδια ήταν τόσο σεµνή και µετριόφρων που ούτε το 

όνοµα της δεν έβαζε. 

          Ύστερα από την επαίσχυντη στάση των ισχυρών της Ευρώπης απέναντι στην 

Ελληνική Επανάσταση, οι αγωνιζόµενοι Έλληνες έχουν στρέψει πια τις ελπίδες τους 

µονάχα στους µεγάλους τους φίλους. Στέλνουν εκκλήσεις συγκινητικές σ’ όλους τους 

φιλέλληνες του κόσµου και διεκτραγωδούν τη δεινή τους κατάσταση, ζητώντας να 

                                                 
275 Ξηραδάκη, Κ., 1984: 49. 
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τους βοηθήσουν στον υπέρτατο αγώνα τους. Οι εκκλήσεις του Κοραή, του Πίκκολου, 

του Βογορίδη, του Κλωνάρη, της Μαντώς Μαυρογένους κ.ά. 276 που είχαν απήχηση 

και προκάλεσαν αίσθηση στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και αυτές ήταν που 

προβληµάτισαν την Ευανθία Καΐρη. Έτσι, αποφάσισε να κάνει κάτι παρόµοιο, 

θέλοντας κι αυτή να βοηθήσει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.  

          Η επιστολή αυτή της Καΐρη µεταφράστηκε στα αγγλικά από τον George Lee 

ύστερα από ενέργειες της ελληνικής επιτροπής (Ανδρέα Λουριώτη – Ιω. Ορλάνδου) 

και µαζί µε την εκτύπωση στοίχισε οχτώ λίρες 277.  

          Στο τέλος της επιστολής της Ευανθίας είναι βαλµένη µια δεύτερη επιστολή, 

αλλά αυτή τη φορά προέρχεται από την Ελένη Μαυροκορδάτου 278. Η επιστολή 

παρατίθεται στο Παράρτηµα (3). Η συγκεκριµένη επιστολή έρχεται ως απάντηση 

στην έκκληση που δηµοσιεύτηκε στο «Φίλο του Νόµου» στο υπ. αριθµ. 139 φύλλο 

του της 31-7-1825: «Επιθυµεί τις να αναγνώση φρονήµατα ανδρικά, αισθήµατα 

τρυφερά, ιδέας γενναίας, εκφρασµένας µε τας προσιδιαζούσας χάριτας εις το 

γυναικείον γένος; Ας αναγνώση την επιστολήν των Ελληνίδων εις τας φιλελληνίδας 

της Αµερικής. Συντεθείσα από µιαν των σπουδαιοτέρων Ελληνίδων των νήσων του 

Αιγαίου πελάγους (της οποίας αποσιωπούµεν το όνοµα δια να µην προσκρούσωµεν 

εις την µετριοφροσύνην της) και υπογεγραµµένη από πολλάς άλλας νέας, η επιστολή 

αυτή µαρτυρεί ψυχήν πατριωτικήν και πνεύµα καλλιεργηµένον και οξύ, ενί λόγω 

ηµπορεί τις δικαίως να την ονοµάση καρπόν Ευανθή δένδρου ευανθεστέρου. Εκ του 

ακολούθου αποσπάσµατος ας κρίνει ο αναγνώστης περί του λοιπού (δηµοσιεύεται 

απόσπασµα της επιστολής). Όσαι Ελληνίδες επιθυµούν να προσθέσουν τα ονόµατά 

των εις την επιστολήν ταύτην, ήτις κατά το παρόν τυπώνεται, παρακαλούνται να 

στείλωσι αµέσως εις τον εκδότην του «Φίλου του Νόµου» έγγραφον 

πληρεξουσιότητα δια να υπογράψη αντ’ αυτών» 279. 

                                                 
276 Για τη δράση των Φιλελληνίδων βλ. Ξηραδάκη, Κ., ό.π. 

277 Άποψη της Λουκίας ∆ρούλια «Ερανιστής», 1975, αρ. 67, σελ. 5-6, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 

1984: 58-59. 

 
278 Ξηραδάκη, Κ., 1984: 57-58. 

279 Ξηραδάκη, Κ., 1984: 58-59. 
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          Η επιστολή της Καΐρη κλείνει µε τη σφραγίδα της αξιοπρέπειας. Η περήφανη 

Ελληνίδα δε ζητάει τίποτα. Το γράµµα τα λέει όλα. Η βοήθεια θα έρθει από µόνη της. 

          Στις 25 Απριλίου 1826 φτάνει από το Παρίσι επιστολή συµπαράστασης από 

την «υπέρ Ελλήνων εταιρίαν» όπου «κυρίαι κατέβαλον τους καρπούς των πόνων των 

εις βοήθειαν και ελάφρωσιν των ηρωικώς υπερασπιζόντων την θρησκείαν και 

ελευθερίαν» 280. Επιπλέον, στην Κολωνία συστάθηκε εταιρία γυναικών µε σκοπό «να 

συνάξη προσφοράς υπέρ των Ελλήνων» 281. 

          Πολλές όµως είναι και οι επιστολές που φτάνουν από τις Αµερικανίδες προς τις 

Ελληνίδες. Όλες γεµάτες ανθρωπιά και αγάπη. Η πρώτη προέρχεται από τις κυρίες 

των Ηνωµένων Επαρχιών της Αµερικής στις 12 Μαρτίου 1828 282, ενώ ένα µήνα 

αργότερα, στις 12 Απριλίου 1828 λαµβάνουν επιστολή από τις κυρίες του 

Νεολονδίνου των Οµοσπόνδων Πολιτειών της Αµερικής 283 και ακολουθούν πολλές 

ακόµη 284. 

          Οι αγωνιζόµενες Ελληνίδες που δέχονται τις προσφορές από τις άγνωστες 

φίλες τους, τους στέλνουν ευχαριστήρια γράµµατα. Ένα απ’ αυτά προέρχεται από τις 

«εις Σύραν πάροικοι Ελληνίδες και πολίτιδες των αποτεφρωθεισών Κυδωνιών» 285 

και φαίνεται να ανήκει στην γραφίδα της Ευανθίας Καΐρη. Αυτό εξηγείται γιατί 

πρώτον από επιστολή του Κοραή γνωρίζουµε ότι το 1828 η Ευανθία βρισκόταν στη 

Σύρο και δεύτερον γιατί το γράφουν «πάροικοι Ελληνίδες και πολίτιδες των 

αποτεφρωθεισών Κυδωνιών», όπως ήταν και η Ευανθία. 

                                                 
280 «Γενική Εφηµερίς» της 16/6/1826, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 60. 

281 «Γενική Εφηµερίς» της 16/6/1826, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 60. 

 
282 ∆ηµοσιεύεται στη «Γενική Εφηµερίς» στις 4/8/1828, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 61. 

283 ∆ηµοσιεύεται στη «Γενική Εφηµερίς» στις 1/8/1828, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 63. 

284 Βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 61-71. 

285 ∆ηµοσιεύεται στη «Γενική Εφηµερίδα» την 1η Σεπτεµβρίου 1828, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 

1984: 71-73. 
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           Όµως και άλλο ένα γράµµα που δηµοσιεύτηκε στη «Γενική Εφηµερίδα» στις 

24/12/1827 και αποδίδεται από τον Ι. Π. Ζωγράφο στην Καΐρη 286. Στο γράµµα αυτό 

µε τίτλο «Επιστολή Ελληνίδων προς ετέραν» η Καΐρη, απευθυνόµενη στην άγνωστη 

φίλη, κάνει εύστοχες παρατηρήσεις. Βλέποντας την κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει ο τόπος µας µετά τον επταετή αγώνα, θέτει το θέµα της απαλλοτρίωσης, 

ώστε να µοιραστεί η γη σε ακτήµονες καλλιεργητές και πρόσφυγες, όπως ήταν οι 

Κυδωνιάτες και οι Μοσχονησιώτες, αλλά δεν µένει σ’ αυτό. Ζητά και τον 

επαναπατρισµό των Ελλήνων της διασποράς. 

          Η «Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας Φιλελληνίδας» της Καΐρη συντάχθηκε 

το 1825 για να συνεισφέρει στον Αγώνα των Ελλήνων. Πρόκειται για µια επιστολή 

δεκαπέντε σελίδων που απευθύνεται περισσότερο στις γυναίκες της Αγγλίας και της 

Γαλλίας 287. Σκοπός της Ευανθίας είναι να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες της 

Ευρώπης, ώστε να επηρεάσουν το κλίµα στην χώρα τους και να διαδώσουν τα 

ελληνικά επιχειρήµατα. Απώτερος στόχος της είναι έρθουν οι ξένες χώρες µε το 

µέρος της Ελλάδας και να αναπτυχθεί το αίσθηµα του φιλελληνισµού. Ο λόγος που 

χρησιµοποιεί η Ευανθία είναι ευθύς, τολµηρός, πολιτικός, αλλά ταυτόχρονα και 

συναισθηµατικός, γι’ αυτό πετυχαίνει το σκοπό για τον οποίο τη γράφει. Στο τέλος 

παραθέτει κατάλογο µε τα ονόµατα και τις υπογραφές κυριών και δεσποινίδων που 

συµφωνούσαν και συµµερίζονταν τις απόψεις της. Μ’ αυτό τον τρόπο η επιστολή της 

Ευανθίας παίρνει καθολικό χαρακτήρα και παρουσιάζεται ως συλλογικό έργο των 

Ελληνίδων γυναικών. 

          Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα εστάλησαν επιστολές-εκκλήσεις από 

προσωπικότητες σε σηµαίνοντα πρόσωπα για να τα κατατοπίσουν πάνω στο ελληνικό 

πρόβληµα και να ζητήσουν την συµπαράστασή τους. Τέτοιες επιστολές έστειλαν ο 

∆ηµήτριος Υψηλάντης από την Οδησσό στις 1/4/1821 προς τους αντιπροσώπους της 

Ευρώπης που είχαν συνταχθεί για το συνέδριο της Βερόνας. Ένα δεύτερο έγγραφο 

προς τον τσάρο Αλέξανδρο και ένα τρίτο προς τον Πάπα. Ωστόσο, και ο Κοραής 

έστειλε επιστολή µε τον φίλο του Πίκκολο στο Λονδίνο για να έρθει σε συνεννόηση 

µε τους φιλελευθέρους υπέρ του ελληνικού αγώνα και να κατατοπίσει τη βρετανική 

κοινή γνώµη. Επίσης, ο Κολοκοτρώνης έστειλε επιστολή προς τον υπουργό των 
                                                 

286 «Νέα Εστία», 1953, σελ.1130-32, βλ. Ξηραδάκη, Κ., 1984: 73-75. 

287 Βλ. Πούχνερ, Β. (επιµ.), 2003. 
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εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και προς τον ύπατο Αρµοστή των Ιονίων 

Νήσων. Ο Νέγρης έστειλε εν ονόµατι του Αρείου Πάγου επιστολή προς τις 

Φιλάνθρωπες Γερµανικές Εταιρίες κ.ά. 288. 

          Παρόµοιες επιστολές εστάλησαν και από την πλευρά των γυναικών. Η Μαντώ 

Μαυρογένους έστειλε δύο επιστολές, µια προς τις Παρισινές κυρίες και µια προς τις 

Αγγλίδες. Η πρώτη είναι εκτενέστερη, αποπνέει έναν ειλικρινή πατριωτισµό, περιέχει 

σκληρές αλήθειες και έχει τόνο σατυρικό. Από την άλλη, η δεύτερη, γραµµένη στις 

12/8/1824 στο Ναύπλιο, είναι εµφανώς συντοµότερη και έχει διαφορετικό τόνο. Αυτή 

τη φορά δεν κάνει κριτική, επικαλείται µονάχα την συµπαράστασή των γυναικών της 

Αγγλίας 289. Αυτές ακολούθησε η επιστολή «προς Φιλελληνίδες» που έστειλε η 

Ευανθία Καΐρη. 

          Εν συνεχεία, η Καΐρη έγραψε ένα θεατρικό έργο, το οποίο αποτελεί το πρώτο 

πρωτότυπο γυναικείο έργο της νεότερης Ελλάδας, µε τίτλο «Νικήρατος» 290. 

Πρόκειται για το πρώτο πατριωτικό δράµα µε θέµα το 1821 που αναφέρεται στην 

Έξοδο του Μεσολογγίου. Αλλά µεγαλύτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι γράφεται 

από µια γυναίκα, την Ευανθία Καΐρη, και αφιερώνεται «των υπέρ της Ελλάδος 

θυσιασθεισών Ελληνίδων». Επιπλέον, το έργο περιέχει εκτενή πρόλογο προς τις 

Ελληνίδες, µε σκοπό να τις συγκινήσει και παράλληλα να τις ξεσηκώσει, ώστε να µη 

µένουν αµέτοχες και άβουλες µπροστά στον Αγώνα. Το έργο εκδίδεται στο Ναύπλιο 

το 1826 και η Καΐρη υπογράφει ως «Ελληνίς τις». Όµως ο Αλέξανδρος Σούτσος στο 

«Φίλο του Νόµου» επαινεί τη συγγραφέα και αποκαλύπτει το όνοµά της 291.  

          Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής: ο Νικήρατος, στρατηγός του Μεσολογγίου, 

βλέποντας τον εχθρό να πλησιάζει, παρακαλεί τον φίλο και αξιωµατικό του 

Λυσίµαχο να βγάλει τα παιδιά του από τη πόλη, αφού ο ίδιος θα µείνει για να 

υπερασπιστεί την πατρίδα του. Όµως, η κόρη του, Κλεονίκη, επιλέγει να µείνει και 

αυτή µε τον µικρό της αδερφό και να πεθάνουν ένδοξα. 

                                                 
288 Ξηραδάκη, Κ., 1971: 311. 

289 Ξηραδάκη, Κ., 1971: 293-299. 

290 Βλ. Ελληνίς τις, 1826. 

291 Βλ. Πούχνερ, Β. (επιµ.), 2003. 
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          Το έργο διακρίνεται για τις υψηλές αξίες και τα ιδανικά που µεταδίδει, καθώς 

εξυψώνει το πατριωτικό φρόνηµα και µεταφέρει το παράδειγµα της γυναικείας 

θυσίας για την πίστη και την πατρίδα 292. Είναι φανερή η επιρροή από τον 

∆ιαφωτισµό, που έχει κατεξοχήν τέτοια θεµατολογία. Είναι σαφές ότι αποτίνει φόρο 

τιµής στις ηρωικές γυναίκες του Μεσολογγίου και προσπαθεί να δηµιουργήσει 

πρότυπα ηθικής συµπεριφοράς εξαίροντας τις αρετές του κεντρικού ήρωα. Βέβαια, τα 

ιδανικά που περιγράφονται στο έργο διέκριναν και την ίδια τη συγγραφέα, αλλά και 

τον αδερφό της, ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή για την απελευθέρωση του 

υπόδουλου γένους. Γι’ αυτό το λόγο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Ευανθία 

ταυτίζεται µε την ηρωίδα του έργου Κλεονίκη και ο αδερφός της, Θεόφιλος, µε τον 

στρατηγό. 

          Αρκετά χρόνια αργότερα εκδίδεται ένα έργο µε τίτλο: «Άλωσις Μεσολογγίου, 

∆ράµα εις τρεις πράξεις, επιδιορθωθέν και εκδοθέν, εκ του Τυπογραφείου «Η Φήµη», 

Γαλάζιον 1870». Αν και η συγγραφέας υπογράφει µε τα αρχικά «Ε.Ι.Κ.», σήµερα έχει 

ταυτοποιηθεί και ανήκει στην Ελπίδα Κυριακού 293. Ωστόσο το συγκεκριµένο έργο 

δεν είναι κάτι άλλο παρά µια διορθωµένη επανέκδοση του «Νικήρατου» της Καΐρη. 

Αλλά και το 1875 εκδίδεται ένα άλλο έργο µε την ίδια θεµατολογία. Πρόκειται για το 

έργο «Η Άλωσις του Μεσολογγίου, Τραγωδία εις πέντε πράξεις» της Αντωνούσας 

Καµπουράκη 294. Έτσι, µπορούµε να αντιληφθούµε και τη µεγάλη διάδοση και 

απήχηση που είχε ο «Νικήρατος» της Ευανθίας. 

          Ύστερα από µερικά χρόνια έγραψε και ένα άλλο σύντοµο έργο µε τίτλο «Η 

προσωποποιία Ελλάς», το οποίο ωστόσο δεν δηµοσίευσε ποτέ επειδή περιείχε 

επικριτικά σχόλια για διάφορα πολιτικά γεγονότα της εποχής 295. 

          Πέρα όµως από τα έργα, πολλές είναι οι πληροφορίες που µπορούµε να 

αντλήσουµε από την αλληλογραφία που µας σώζεται από και προς την Ευανθία 

                                                 
292 Βλ. Πούχνερ, Β. (επιµ.), 2003. 

293 Βλ. Ριζάκη, Ε., 2007. 

294 Βλ. Καµπουράκη, Α., 1875. 

295 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πούχνερ, Β. (επιµ.), 2003/ Ριζάκη, Ε., 2007. 
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Καΐρη, όπως τη συγκέντρωσε και µας την παραθέτει ο ∆ηµήτριος Πολέµης 296. 

Συνολικά καταγράφονται 229 επιστολές µε αποστολέα την Ευανθία µεταξύ των ετών 

1814 - 1866, ενώ µε παραλήπτη την Ευανθία µόνο 89 ανάµεσα στα έτη 1815 - 1866. 

Η Ευανθία από µικρή ηλικία διατηρούσε συχνή αλληλογραφία και η συνήθεια αυτή 

συνεχίστηκε µέχρι το τέλος της ζωής της. Η ίδια φρόντιζε να κρατά σηµειώσεις ή να 

δηµιουργεί κάποιο σχεδιάγραµµα πριν στείλει µια επιστολή. Το σίγουρο είναι ότι δεν 

σώζεται ολόκληρη η αλληλογραφία της. 

          Από τις επιστολές της Ευανθίας που έχουµε στην διάθεσή µας, περισσότερες 

από τις µισές είναι από ή προς τον αδερφό της, Θεόφιλο. Οι υπόλοιπες προέρχονται 

από το άµεσα συγγενικό και κοινωνικό της περιβάλλον. Συζητά κυρίως για θέµατα 

της τότε επικαιρότητας, για προσωπικά και οικογενειακά ζητήµατα, για νέα, για τον 

Αγώνα των Ελλήνων, καθώς και για θέµατα εκπαίδευσης. Ξεχωρίζει η σχεδόν 

ερωτική της αλληλογραφία µε τον Θεόφιλο, αυτή µε τον Κοραή, µια επιστολή της 

προς τον Όθωνα για να απελευθερώσει τον αδερφό της και η συχνή αλληλογραφία 

που διατηρούσε µε τον Σπυρίδωνα Γλαυκωπίδη, µαθητή του αδερφού της, ο οποίος 

της συµπαραστάθηκε µετά το θάνατό του. Μέσα από την αλληλογραφία της 

αναδεικνύεται ως µία γυναίκα µαχητική, µε κοινωνική συνείδηση, µε συµµετοχή στα 

δρώµενα, πατριωτική δράση, ορθή κρίση και καθαρή σκέψη. Αν και η Ευανθία έζησε 

σε µία εποχή που το σύνολο σχεδόν των γυναικών δεν είχε ούτε καν στοιχειώδεις 

γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, εντούτοις µε το έργο της άνοιξε νέους δρόµους για 

τις Ελληνίδες, δρόµους που ακολούθησαν και διεύρυναν οι επόµενες γενιές λόγιων 

γυναικών.  

          Σε γενικές γραµµές, η Ευανθία µέσα από τα έργα και τις επιστολές της η 

Ευανθία διακηρύσσει και υιοθετεί τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού. Όµως, δεν κάνει λόγο 

πουθενά για ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων, εκτός από το ζήτηµα της µόρφωσης. 

∆εν την ενοχλεί το γεγονός ότι οι γυναίκες της εποχής χρίζουν διαφορετικής 

αντιµετώπισης από τους άνδρες, προφανώς γιατί η ίδια δεν το βιώνει. Είχε την 

ελευθερία να επισκέπτεται συγγενικά σπίτια, να διατηρεί επαφές µε φιλικά πρόσωπα, 

να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις και γενικότερα να έχει κάποια κοινωνική ζωή. Αλλά 

και όταν ξεσπά η Επανάσταση και νιώθει την αδυναµία του φύλου της να συµµετέχει 

ενεργά στον Αγώνα, εφευρίσκει τρόπο για να γίνει χρήσιµη, γράφοντας την 

                                                 
296 Βλ. Πολέµης, ∆., 1997 και 1999. 
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«Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας Φιλελληνίδας» 297 και παράλληλα συλλέγει και 

τις υπογραφές άλλων γυναικών, ώστε να προσδώσει συλλογικό χαρακτήρα στο έργο 

της.  

          Η Ευανθία παρατηρεί µόνο ότι οι κοπέλες της εποχής υστερούν σε µόρφωση, 

γιατί αυτός είναι ο τοµέας που την απασχολεί και βλέπει καθηµερινά τα προβλήµατα 

που προκαλεί η απαιδευσία. Η ίδια υπερασπίζει την εκπαίδευση γενικότερα, αλλά 

εστιάζει στην εκπαίδευση των κοριτσιών, από την οποία θεωρούσε ότι έπασχε η 

χώρα. Η Ευανθία προσπαθεί να συνεισφέρει σ’ αυτό είτε παραδίδοντας στο σπίτι της 

µαθήµατα σε κοπέλες είτε παροτρύνοντας τους αρµόδιους φορείς «να µη φροντίζουν 

στην Άνδρο µόνο για την αγωγή των αρρένων, αλλά και των νεανίδων», όπως 

χαρακτηριστικά γράφει σε µια από τις επιστολές της 298. 

          Στον πρόλογο της µετάφρασής της «Συµβουλαί προς την θυγατέρα µου» 299 

προτρέπει τα κορίτσια στη µόρφωση. Στο ίδιο έργο δίνει συµβουλές στις κοπέλες για 

διάφορα θέµατα της ζωής µέσω των ιστοριών που παραθέτει. Ο σκοπός αυτού του 

έργου της είναι η προβολή ηθικών προτύπων για τα νεαρά κορίτσια και γι’ αυτό το 

λόγο επισυνάπτει και την επιστολή του Κοραή για «την τέχνη του βίου». Τέλος, το 

γεγονός ότι όλα τα έργα της Ευανθίας απευθύνονται στο γυναικείο φύλο, σχετίζεται 

άµεσα µε την αντίληψή της για την ελλιπή µόρφωση των κοριτσιών και την επιθυµία 

της να προσφέρει. 

           

 

3.4. Η Ι∆ΙΑΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-

ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ (1801-1832) 

 

          Η Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου αποτελεί περίπτωση µοναδική. ∆εν 

µπορεί να κατηγοριοποιηθεί όπως οι µέχρι τώρα γράφουσες που συναντήσαµε, 

ακριβώς γιατί κατάφερε να καλλιεργήσει το πνεύµα και τις ικανότητές της κόντρα σε 

όλους και σε όλα, και έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι σε µεγάλο βαθµό 

                                                 
297 Βλ. Α. Ν. η Συντάκτης, 1825. 

298 Βλ. Πολέµης, ∆., 1997. 

299 Βλ. Ε. Ν. η εξ Άνδρου, 1820. 
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αυτοδίδαχτη. ∆εν ανήκει σε κάποια τάξη µορφωµένων, όπως ήταν οι Φαναριώτες, 

ούτε περιβάλλεται από λόγιους. Επίσης, δεν οφείλει τη µόρφωσή της στην καταγωγή 

της, αν και προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια.           

          Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το καθεστώς της ευρωπαϊκής κατοχής στα Επτάνησα 

διαµόρφωσε προνοµιακές κοινωνικοπολιτικές και πνευµατικές συνθήκες συγκριτικά 

µε την υπόδουλη στους Τούρκους Ελλάδα, σχηµατίσαµε αρχικά την εντύπωση ότι η 

θέση της γυναίκας ήταν αναλόγως βελτιωµένη και προσαρµοσµένη στα δυτικά 

πρότυπα της εποχής, µε σκοπό την αναβάθµιση του ρόλου της µέσα στην 

οικογενειακή µονάδα. Η εντύπωση αυτή, µε εξαίρεση το προοδευτικά αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των κοριτσιών, διαψεύδεται στην πράξη, όπως 

µαρτυρούν τα ελάχιστα ίχνη γυναικείας παρουσίας στο βίο και την πολιτεία της 

επτανησιακής κοινωνίας. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απουσία γυναικών συγγραφέων 

στα επτανησιακά γράµµατα, µε µόνη εξαίρεση την αφοσιωµένη στα γραπτά της 

Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Μάλιστα η απουσία αυτή γίνεται περισσότερο 

έντονη, καθώς ο 19ος αιώνας αποτέλεσε την ακµαιότερη περίοδο πνευµατικής 

δηµιουργίας των Ιόνιων νησιών 300. 

          Όσο και αν η ασυνήθιστη προσήλωση της Μαρτινέγκου στα γράµµατα 

αποτελεί µοναδικό φαινόµενο για το επτανησιακό περιβάλλον, όσο κι αν οι επιδόσεις 

της έµειναν απόλυτα αφανείς στους σύγχρονούς της, δεν φαίνεται να υπάρχει 

επαρκής αιτιολογία για την ισχνή γυναικεία λογοτεχνική παρουσία κατά τους 

µεταγενέστερους χρόνους. Η εξήγηση του φαινοµένου πρέπει να βρίσκεται στην 

κοινωνική προκατάληψη, η οποία δεν παύει να ελέγχει, να θέτει φραγµούς και να 

υπερβάλλει. Απόλυτα ενδεικτικές για τον προβληµατισµό της ανδροκρατούµενης 

κοινωνίας της εποχής είναι οι ιδέες για την παιδεία των γυναικών που υποστηρίζει το 

1856 ο Κεφαλλονίτης κοινωνικός στοχαστής και ποιητής Ανδρέας Λασκαράτος στο 

βιβλίο του «Τα µυστήρια της Κεφαλονιάς ή σκέψεις απάνου στην οικογένεια στη 

θρησκία και στην πολιτική εις την Κεφαλονιά» 301. Ο Λασκαράτος κάνει µια σύντοµη 

αναφορά στα παλιότερα ήθη της πατρίδας του «εις την οποία τα γράµµατα στες 

γυναίκες εθεωρούντο σαν ένα πράγµα πολύ επικίνδινο. Οι γονείς ενοµίζανε πως µια 

                                                 
300 Μέντη, ∆., 1999-2000: 82. 

 

301 Βλ. Λασκαράτος, Α., 1925. 
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φορά που οι κόρες τους ήθελε µάθουνε γράµµατα, ήθελε τα µεταχειρισθούνε για να 

γράφουνε γραµµατάκια ερωτικά και να διαβάζουνε τες απόκρισες!», διαπιστώνοντας 

ότι προοδευτικά «η απόλυτη απαγόρεψη των γραµµάτων έλειψε, και η αδιαφορία 

επήρε τον τόπον της εις τα πνεύµατα των γονέων». Αποτέλεσµα αυτής της 

«επανάστασης» που συντελέστηκε φαίνεται να είναι το εξής: «Εκείνες των οποίων οι 

γονείς αδιαφορήσανε, εµάθανε λίγα γρεκικά, τα οποία τους χρησιµέβουνε στο σπήτι 

του αντρός τους, καθ’ εορτή, να καπακίζουν κανένα εκκλησιαστικό βιβλίο. Οι άλλες 

οπού εσταθήκανε στα ∆ηµόσια Σχολία, εµάθανε να διαβάζουνε µ’ ευκολιά, όχι µόνο 

τα γρεκικά, αλλά και τα ιταλικά γράµµατα,  και τούτες δίδουνται στα 

Μυθιστορήµατα». Όµως ακόµα και αυτό το δικαίωµα της παιδείας που εκχωρήθηκε 

στις γυναίκες µπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τα χρηστά ήθη. Γιατί οι γυναίκες 

επιδίδονται στην ανάγνωση µυθιστορηµάτων «βιβλία που είναι κούφια από 

κοινωνικές αρετές, και µόνο γεµάτα δεισιδαιµονικά διηγήµατα, που ηλιθιόνουν το 

νου, και τες καταστένουν αξιογέλαστες εις τους άλλους, και σιχαντερές και επιζήµιες 

εις τους άνδρες τους». Προς αποφυγήν τέτοιων δυσάρεστων συνεπειών απαιτείται η 

ποδηγέτηση: «Η εξευγενισµένη Ευρώπη έχει συγγράµµατα ανδρών και γυναικών τα 

οποία διδάσκουνε στες γυναίκες τα οικιακά χρέη. Εκείνα τα συγγράµµατα πρέπει 

τότε πλέον να προµυθέβονται, εκείνα να σπουδάζουνε άντινα των Μυθιστορηµάτων 

και του Περί Αµαρτολών Σωτηρίας, σ’ εκείνα να µαθένουν την επιστήµη τους. 

Επειδή η µόνη επιστήµη, η µόνη σπουδή που τους είναι αφεύκτως χρειαζόµενη είναι 

το πώς να ήναι καλές συµβίες και καλές µητέρες». Αυτή η κοινωνική προκατάληψη 

φαίνεται ότι παρεµπόδισε καθοριστικά τη γυναικεία λογοτεχνική δραστηριότητα, 

δυσχεραίνοντος κάθε προσπάθεια τόσο για την εξωτερίκευση όσο και για την 

ελεύθερη έκφραση των πνευµατικών ανησυχιών του ασθενούς φύλου 302.   

          Η προτίµηση των Επτανησίων κυριών να µεταφράζουν γαλλικά και εν 

συνεχεία ιταλικά διηγήµατα µας υπενθυµίζει το επίµαχο ζήτηµα της µεγάλης 

διάδοσης των µυθιστορηµάτων, τα οποία, σύµφωνα µε τον Λασκαράτο, ήταν 

προσφιλή και συχνά επιβλαβή αναγνώσµατα των γυναικών 303. 

                                                 
302 Μέντη, ∆., 1999-2000: 86-87. 

 
303 Μέντη, ∆., 1999-2000: 91. 
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          Η µικρή γυναικεία λογοτεχνική συµβολή που σηµειώθηκε µέσα σε έναν αιώνα 

δηµιουργικής πνοής της Επτανήσου, δεν αφήνει αµφιβολίες για τη µειονεκτική θέση 

του γυναικείου φύλου 304. 

         Η Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου θεωρείται από πολλούς η πρώτη Ελληνίδα 

πεζογράφος. Έζησε έγκλειστη στο σπίτι του πατέρα της µέχρι το γάµο της µε τον 

Νικόλαο Μαρτινέγκο. Είναι γνωστή για την «Αυτοβιογραφία» της, την οποία 

εξέδωσε αργότερα ο γιός της. Τα έργα της στην ελληνική και ιταλική γλώσσα δεν 

είχαν την τύχη να εκδοθούν όσο η ίδια βρισκόταν στη ζωή. Πέθανε σε µικρή ηλικία, 

δεκαέξι ηµέρες µετά την γέννηση του γιού της. Το έργο και η προσωπικότητά της δεν 

γνώρισαν ουσιαστική απήχηση µέχρι τον 20ο αιώνα. 

          Η Μαρτινέγκου προέρχεται από την πλούσια, αριστοκρατική οικογένεια των 

Μουτζάν που ζούσε στην Ζάκυνθο. Η οικογένειά της ήταν γραµµένη από το 1663 στο 

Libro d’oro (Χρυσή Βίβλο) του νησιού 305. Πατέρας της ήταν ο αυταρχικός 

Φραγκίσκος Μουτζάν, ο οποίος ασχολήθηκε µε την πολιτική και κατείχε σηµαντικά 

αξιώµατα στην αγγλική διοίκηση. Επίσης, ταξίδευε συχνά στην Ιταλία. Γενικά, 

παρουσιάζεται ως άτοµο µορφωµένο για την εποχή του, φιλοµαθής, αλλά παρά ταύτα 

πολέµιος κάθε προοδευτικής ιδέας. Μητέρα της Ελισάβετ υπήρξε η Αγγελική 

Σιγούρου. Αυτή ανήκε στην οικογένεια των Σιγούρων που έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

στην πνευµατική και πολιτική ιστορία του νησιού. Η Ελισάβετ είχε τρία αδέρφια. 

Μεγαλύτερος ήταν ο Νικόλαος, ο οποίος σπούδαζε νοµικά στην Ιταλία και µετά την 

απόκτηση του πτυχίου του µετέβη στο Παρίσι για την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Μικρότερη από την Ελισάβετ ήταν η Μαρία και τελευταίος ο Μαρίνος, ο οποίος 

πέθανε σε ηλικία οχτώ ετών. Στο σπίτι τους διέµενε και ο ανύµφευτος θείος της, 

αδερφός του πατέρα της, ο οποίος και διέφερε ελάχιστα απ’ αυτόν ως προς τις 

πεποιθήσεις. Επίσης, µαζί τους βρισκόταν και η γιαγιά της Ελισάβετ, η οποία είχε 

αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού 306. 

          Η Ελισάβετ γεννήθηκε το 1801 και µεγάλωσε στην Ζάκυνθο της 

Αγγλοκρατίας. ∆εν έφυγε ποτέ από το νησί της, παρόλο που επιθυµούσε «δια καώς» 

                                                 
304 Μέντη, ∆., 1999-2000: 92. 

305 Πούχνερ, Β., 2003: 65. 

306 Βλ. Πορφύρης, Κ., 1956. 
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να ταξιδέψει. Μάλιστα, η αριστοκρατική της καταγωγή δεν της επέτρεπε να εξέρχεται 

από το πατρικό της σπίτι, παρά µόνο µια - δυο φορές το χρόνο. Στις µεµονωµένες 

αυτές περιπτώσεις είτε πήγαινε νύχτα στην εκκλησία για να λάβει την Θεία Κοινωνία 

είτε περνούσε µε την οικογένειά της µερικές µέρες στην εξοχή 307. Βέβαια, µέσα σ’ 

αυτό το περιβάλλον η νεαρή τότε Ελισάβετ ασφυκτιούσε. Προσπαθούσε 

απεγνωσµένα να βρει κάπου παρηγοριά και έναν τρόπο για να διοχετεύσει την 

ενέργειά της. Έτσι, στα δεκαέξι της χρόνια αρχίζει τη συγγραφή έργων. 

          Αλλά και στο ζήτηµα του γάµου η Ελισάβετ ήταν αντίθετη, παρά τις 

παροτρύνσεις των συγγενών της. Ήταν, όµως, και δύσκολο να βρεθεί κατάλληλος γι’ 

αυτήν σύζυγος, καθώς στην αριστοκρατία του νησιού επιτρεπόταν να νυµφεύεται 

µόνο ένα αρσενικό τέκνο της κάθε οικογένειας, ώστε να µην διασπάται η πατρική 

περιουσία. Η µεγάλη επιθυµία της ήταν να ζήσει σε µοναστήρι και αυτό όχι γιατί 

ήθελε να γίνει µοναχή, αλλά γιατί ήλπιζε ότι εκεί θα είναι ελεύθερη και θα µπορεί 

απερίσπαστη να ασχολείται µε τα διαβάσµατά της. Όµως, κανένας από τους 

συγγενείς της δεν συµφώνησε. Μάλιστα για το σκοπό αυτό, µια φορά επιχείρησε 

µάταια να δραπετεύσει από το σπίτι της, σχεδιάζοντας να περάσει στην Ιταλία και 

εκεί να πάει σε µοναστήρι 308.   

          Αν και δεν ήθελε να παντρευτεί, τελικά συµβιβάστηκε και δέχτηκε να λάβει για 

σύζυγο τον Νικόλαο Μαρτινέγκο, τον οποίο µόνο από περιγραφές γνώριζε. Είχαν 

δεκαπέντε χρόνια διαφορά ηλικίας, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν την ενοχλούσε. Μαζί 

απέκτησαν ένα γιό, τον Ελισαβέτιο. ∆εν πρόλαβε, όµως, να τον δει να µεγαλώνει, 

αφού η ίδια πέθανε στα τριανταένα χρόνια της ζωής της, µόλις δεκαέξι ηµέρες µετά 

την γέννηση του παιδιού της 309. 

                                                 
307 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πορφύρης, Κ., 1956/ Πούχνερ, Β., 2003/ Ριζάκη, Ε., 

2007. 

 
308 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πούχνερ, Β., 2003/ Πορφύρης, Κ., 1956/ Ριζάκη, Ε., 

2007. 

309 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πορφύρης, Κ., 1956/ Πούχνερ, Β., 2003/ Ριζάκη, Ε., 

2007. 
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          Η Ελισάβετ µας πληροφορεί ότι έως το όγδοο έτος της ηλικίας της δεν είχε 

διδαχτεί ούτε γραφή, ούτε ανάγνωση 310. Πρώτη προσφέρθηκε η µητέρα της να της 

µεταδώσει τα λίγα γράµµατα που γνώριζε και η ίδια. Αργότερα, µια µέρα που 

βρίσκονταν στην εξοχή ο πατέρας της προθυµοποιήθηκε να της µάθει ιταλικά και 

συνέχισε να της παραδίδει µαθήµατα όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους 311. 

Παράλληλα, η οικογένειά της φρόντισε να της φέρει για δάσκαλο τον ιερέα Γεώργιο 

Τσουκαλά 312, µε τον οποίο είχαν πνευµατική συγγένεια. Αυτός της δίδαξε τα πρώτα 

της γράµµατα, αλλά κυρίως της µετέδωσε την αγάπη για σπουδή. Έπειτα, αφού ο 

Τσουκαλάς δεν είχε πλέον άλλα να της µάθει, άρχισε να της παραδίδει µαθήµατα 

αφιλοκερδώς ο ιεροµόναχος Θεοδόσιος ∆ηµάδης 313. Αυτός ήταν που της εµφύσησε 

τις νέες ιδέες του ∆ιαφωτισµού, καθώς είχε σπουδάσει στο εξωτερικό και είχε 

γνωρίσει από κοντά τις διαφωτιστικές αντιλήψεις. Επίσης, ο ∆ηµάδης, ως µέλος της 

Φιλικής Εταιρείας, είχε αναπτύξει έντονη επαναστατική δραστηριότητα. Προφανώς, 

λοιπόν, εξαιτίας των προοδευτικών του πεποιθήσεων, η οικογένεια των Μουτζάν δεν 

τον έβλεπε µε καλό µάτι και δεν τον βοήθησε να επιστρέψει όταν εκδιώχθηκε από τη 

Ζάκυνθο 314. Έτσι, µετά από τις διαµαρτυρίες της Ελισάβετ, οι οικείοι της 

αναγκάστηκαν να της βρουν άλλον δάσκαλο. Της έφεραν, λοιπόν, τον ηλικιωµένο 

ιεροδιάκονο Βασίλειο Ροµαντζά 315, ο οποίος µάλιστα της έκανε καθηµερινά 

µαθήµατα. Αυτός ήταν άτοµο ευρείας µόρφωσης µε σπουδές στην Πάδοβα της 

Ιταλίας, αλλά φαίνεται ότι λόγω της προχωρηµένης ηλικίας του δεν µπορούσε να 

προσεγγίσει τη νεαρή κοπέλα 316. 

                                                 
310 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

311 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

312 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

313 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

314 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πορφύρης, Κ., 1956/ Μπουµπουλίδης, Φ. Κ., 1965. 
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          Γενικά, οι δάσκαλοι της Ελισάβετ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. 

Αυτό συνέβη πρωτίστως γιατί αυτοί αποτελούσαν τα µόνα άτοµα -εκτός οικογενείας- 

µε τα οποία µπορούσε να έρθει το κορίτσι σε επαφή, να πάρει πληροφορίες για τον 

έξω κόσµο και για την κατάσταση του Επαναστατικού Αγώνα της Ελλάδας. Έπειτα, 

µέσω αυτών µπορούσε να µορφωθεί, να µάθει γλώσσες, να διαβάσει βιβλία που της 

έδιναν. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι µέσα από την δραστηριότητα που 

ανέπτυξαν, το λόγο και την διδασκαλία τους, τα άτοµα αυτά επέδρασαν όσο τίποτε 

άλλο στην ψυχή της νεαρής Ελίζας και την διαµόρφωσαν ως συγγραφέα, αλλά 

κυρίως ως προσωπικότητα. 

          Η µόρφωση που διέθετε η Μαρτινέγκου ήταν δυσεύρετη στις γυναίκες της 

εποχής της. Η συντριπτική πλειοψηφία -ακόµα και οι αριστοκράτισσες της τάξης της- 

ήταν απαίδευτες 317. Χάρη, λοιπόν, στους γονείς και στους δασκάλους της η Ελισάβετ 

έµαθε πολύ καλή ορθογραφία, αλλά και να χειρίζεται άριστα την ελληνική γλώσσα. 

∆ιδάχτηκε τα Ιταλικά, αλλά κατόρθωσε να τα τελειοποιήσει µόνη της. Είχε διαβάσει 

την Ηθική Φιλοσοφία, την Λογική, την Ρητορική, συγγράµµατα για την τεχνική της 

τραγωδίας και ποίηση. Επίσης, είχε πάρει µαθήµατα Γαλλικών, Λατινικών, Λογικής, 

Αριθµητικής και Γεωµετρίας, αλλά και της Οδύσσειας του Οµήρου και άλλους 

Έλληνες συγγραφείς 318. Έτσι, αποδεικνύεται ότι, πάρα την βοήθεια που έλαβε, η 

µόρφωση που κατέκτησε η Ελισάβετ ήταν στο µεγαλύτερο µέρος της αυτοδίδακτη 

και οφείλεται στην προσωπική της δίψα για γνώση και µάθηση. 

          Η ευρεία µόρφωση που απέκτησε η Ελισάβετ γρήγορα απέδωσε καρπούς. Σε 

ηλικία δεκαέξι ετών άρχισε την συγγραφή, την οποία σταµάτησε λίγο πριν το γάµο 

της µε τον Νικόλαο Μαρτινέγκο. Συνέθεσε έργα κυρίως θεατρικά στα Ελληνικά και 

στα Ιταλικά, καθώς και κάποιες µεταφράσεις 319. Παρατηρείται, όµως, ένα πρόβληµα 

σχετικά µε τον αριθµό των έργων της: στην «Αυτοβιογραφία» της υπάρχουν οι τίτλοι 

20 έργων, όµως στο τέλος της «Αυτοβιογραφίας» ο Ελισαβέτιος παραθέτει κατάλογο 

µε τα 24 έργα της µητέρας του, ενώ η ίδια δηλώνει µέσα στην «Αυτοβιογραφία» της 

ότι είχε συνθέσει 22. Σήµερα δεν έχουµε καταλήξει σε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά 
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µ’ αυτό το θέµα, ωστόσο παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά όλα τα έργα της 

Ελισάβετ που καταγράφονται στην βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε και ο αριθµός 

τους ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούµενες αναφορές. 

          Ελληνικά έργα: 1) «Αι Θήβαι ελευθερωµέναι», 2) «Η τιµωρηµένη απάτη», 3) 

«Ευρύµαχος»,  δράµα, 4) «Ευρύκλεια και Θεανώ», δράµα, 5) «Ροδόπη», δράµα, 6) 

«Η ουράνιος ∆ικαιοσύνη», δράµα, 7) «Ο καλός Πατήρ», κωµωδία, 8) «Η Μητρυιά», 

κωµωδία, 9) «Προµηθεύς ∆εσµώτης του Αισχύλου», µετάφραση σε πεζό, 10) 

«Οδύσσεια Οµήρου», µετάφραση σε πεζό, 11) «Περί Οικονοµίας», πραγµατεία, 12) 

«Περί Ποιητικής», πραγµατεία, 13) «Ωδή εις το πάθος του  Χριστού», 14) 

«Φιλάργυρος», µετάφραση, 15) «Αυτοβιογραφία».  

          Ιταλικά έργα: 1) «Numitore», τραγωδία, 2) «Bruto primo», τραγωδία, 3) 

«Enrico o L’ Innocenza», τραγωδία, 4) «Laodice o la Prudenza», 5) «Il Tiranno 

punito», τραγωδία, 6) «La Teano o la giustizia Legale», δράµα, 7) «Licurgo o La 

Mansuetudine», δράµα, 8) «Gli effeti della Discordia», τραγωδία, 9) «L’ Eccellenza 

della giustizia», δράµα, 10) «Il Rigore delle Leggi», τραγωδία, 11) «Il Buon Re», 12) 

«Libro di diverse composizioni poetiche», 13) «I Pastori», κωµωδία, 14) «Novelle 

morali», 15) «La Saggia madamigella», κωµωδία, 16) «Il buon procuratore», 

κωµωδία. 

           Πάντως, η Μαρτινέγκου βλέπει τη συγγραφή ως διέξοδο από τα δείνα της, 

αλλά και σαν µια επαφή µε τον κόσµο. Όντας κλεισµένη στο σπίτι και αποκοµµένη 

από τον κοινωνικό περίγυρο, το γράψιµο ήταν γι’ αυτήν ένας τρόπος για να 

επικοινωνεί, αλλά ταυτόχρονα και για να διασκεδάζει. Ήταν ένα είδος λύτρωσης, στο 

οποίο επέλεξε να διοχετεύσει όλη την ενέργειά της. Μέσα από τα έργα της 

προβάλλεται η ηθικοποίηση και οι χριστιανικές αρχές, ωστόσο δεν διστάζει να 

ασχοληθεί µε είδη µη ενδεδειγµένα κατά πολλούς για τις κοπέλες της εποχής, όπως η 

κωµωδία. Αν και αρχικά έγραφε χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, στην πορεία στόχος της 

έγινε η ωφέλεια και η αφύπνιση των συνανθρώπων της και συνεπώς ο στόχος της 

ήταν διδακτικός. 

          ∆υστυχώς, δεν ευτύχησε να δει κανένα από τα έργα της τυπωµένο. Το 1881 ο 

γιός της εξέδωσε λογοκριµένη την «Αυτοβιογραφία» της µαζί µε κάποια δικά του 

ποιήµατα. Όµως, το 1953 ο µεγαλύτερος όγκος του έργου της που έως τότε είχε 
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διατηρηθεί, καταστράφηκε στην σεισµοπυρκαγιά της Ζακύνθου 320. Έτσι, χάθηκε για 

πάντα η ευκαιρία να γνωρίσουµε τα έργα αυτά και να διαµορφώσουµε µια σφαιρική 

εικόνα των δηµιουργιών της. Ωστόσο, το 1965 δηµοσιεύτηκε από τον Φαίδωνα 

Μπουµπουλίδη η µετάφραση του Φιλάργυρου, η αλληλογραφία της και ορισµένα 

αποσπάσµατα από µεταφράσεις της, τα οποία είχαν διασωθεί επειδή βρίσκονταν στο 

αρχείο του Μαρίνου Σιγούρου, συγγενή από την πλευρά της µητέρας της. 

          Η µετάφραση του Φιλάργυρου 321 είναι το µοναδικό σωζόµενο δραµατικό έργο 

της Μαρτινέγκου και χρονολογείται µεταξύ 1823/1824 322. Πρόκειται για µια 

κωµωδία σε 3 πράξεις που τοποθετείται στη Ζάκυνθο. Βασίζεται στο µολιερικό 

πρότυπο του «Φιλάργυρου» (1668) ή της ελληνικής του µετάφρασης από τον 

Κωνσταντίνο Οικονόµου (1816). Ουσιαστικά, όµως, το έργο της Ελισάβετ δεν 

φαίνεται σαν µετάφραση, αλλά σαν ένα εντελώς δικό της δηµιούργηµα, αποκοµµένο 

από το πρωτότυπο. Θα έλεγε κανείς ότι θυµίζει την σηµερινή «µαύρη» κωµωδία, 

καθώς δεν εµπεριέχει και τόσα πολλά κωµικά περιστατικά, ούτε κλείνει µε αίσιο 

τρόπο 323. Η γλώσσα που χρησιµοποιεί είναι απλή, κοντά στον καθηµερινό λόγο µε 

κάποια λόγια στοιχεία και µε εµφανές το ζακυνθινό ιδίωµα. 

          Η υπόθεση του δικού της «Φιλάργυρου» έχει ως εξής: Ο Σέληµος, ο 

φιλάργυρος πατέρας, ενώ έχει στην κατοχή του πολλές λίρες, αφήνει την οικογένειά 

του να ζει στη φτώχεια. Αλλά ο πονηρός γιός του, Λέκαος, µαζί µε τον φίλο του 

Νίζηθο, αποφασίζουν να του τις κλέψουν και να διαφύγουν στην Ιταλία. Το 

κατορθώνουν και τότε η δυστυχισµένη µητέρα του Λέκαου, Μέλουσα, κλείνεται σε 

µοναστήρι και ο πατέρας του θρηνεί για τις χαµένες λίρες και για την προίκα της 

γυναίκας του που πρέπει τώρα να την επιστρέψει. 

          Αντίθετα, ο «Φιλάργυρος» του Μολιέρου (1668) είναι µια κωµωδία σε 5 

πράξεις που περιγράφει την αριστοκρατία του Παρισιού και ολοκληρώνεται µε αίσιο 
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τρόπο, δηλαδή το διπλό γάµο της κόρης και του γιού της οικογένειας 324. Από την 

άλλη, ο «Φιλάργυρος» ή «Εξηνταβελώνης» του Οικονόµου (1816) έχει και αυτός 5 

πράξεις, αλλά αναφέρεται στο περιβάλλον της Σµύρνης, ενώ κλείνει και αυτός µε το 

διπλό γάµο της κόρης και του γιού της οικογένειας 325.    

          Ο «Φιλάργυρος» της Μαρτινέγκου (1823/1824) 326, όµως, είναι τρίπρακτο έργο 

και εστιάζει στα λαϊκότερα στρώµατα της Ζακύνθου, παρόλο που ο Σέληµος και η 

Μέλουσα είναι εύποροι. Έχει αίσιο τέλος µόνο για τη Μέλουσα που απαλλάσσεται 

από τα δεινά. Αν και δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποιόν ακριβώς 

«Φιλάργυρο» είχε διαβάσει η Ελισάβετ, φαίνεται πάντως πιθανότερο να είχε µια 

ιταλική µετάφραση του µολιερικού έργου. 

          Αλλά η ιστορική αξία του «Φιλάργυρου» της Μαρτινέγκου είναι σηµαντική, 

καταρχήν, γιατί οι προοδευτικές απόψεις που περιέχει υποδεικνύουν πόσο οι 

φιλελεύθερες ιδέες του ∆ιαφωτισµού και του Ροµαντισµού ήταν διάχυτες στην 

ατµόσφαιρα του ελληνικού 19ου αιώνα, αφού κατάφεραν να εισχωρήσουν όχι µόνο 

στα γραπτά των κυριοτέρων εκπροσώπων τους, αλλά και στα κείµενα ελάσσονων 

συγγραφέων, όπως η περίπτωση της Μαρτινέγκου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το έργο 

έχει ενδιαφέρον ως δείγµα γυναικείας γραφής. Οι τολµηρές ιδέες του αποκαλύπτουν 

πόσο πιο έντονα βιώνεται η προοδευτική ιδεολογία του 18ου και 19ου από µια 

γυναίκα συγγραφέα, η οποία εξαιτίας του φύλου της αισθάνεται την καταπίεση και 

την ανισότητα πολύ πιο έντονα από τους άνδρες συναδέλφους της 327.           

          Ειδικότερα για τη νεοελληνική θεατρική ιστοριογραφία ο «Φιλάργυρος» της 

Μαρτινέγκου είναι κείµενο σηµαντικό, γιατί τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα δεν 

έχουµε παρά σπάνιες περιπτώσεις θεατρικών έργων που αποπειρώνται να 

περιγράψουν την αυτόχθονη καθηµερινή πραγµατικότητα – όπως εδώ 328. Εξάλλου, 

καθώς παραπαίει µεταξύ της κλασικότροπης πεντάπρακτης κωµωδίας και του 
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«σοβαρού δράµατος» του ∆ιαφωτισµού, ο «Φιλάργυρος» απεικονίζει µε παραστατικό 

τρόπο τους πειραµατισµούς και τα διλήµµατα της ελληνικής δραµατουργικής 

πρακτικής, η οποία µέσα στο πλαίσιο των γενικότερων ευρωπαϊκών τάσεων αναζητά 

φόρµες κατάλληλες για το είδος θεάτρου που θα σταθεί ικανό να ερευνήσει το οικείο 

περιβάλλον. Έτσι, η αδυναµία του «Φιλάργυρου» να συµπορευτεί απόλυτα µε τους 

κανόνες του κλασικισµού ή του ∆ιαφωτισµού δεν είναι άσχετη µε τη µεταβατική 

εποχή στην οποία γράφεται, όπου τα παλιά θεατρικά σχήµατα αµφισβητούνται και τα 

νέα ελέγχονται. Παράλληλα όµως, τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που περιέχει, µας 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η έλλειψη δραµατουργικής πειθαρχίας συνδέεται και µε 

τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο η συγγραφέας χειρίζεται το γραπτό της. Η 

Μαρτινέγκου, και λόγω συγγραφικής απειρίας αλλά και µιας ευαίσθητης 

ιδιοσυγκρασίας, αφήνεται να παρασυρθεί από τα προσωπικά της συναισθήµατα, 

γράφοντας περισσότερο για να εκτονώσει την πικρία που νιώθει παρά για να 

υπηρετήσει την τέχνη. ∆εν αντιµετωπίζει δηλαδή το γράψιµο απλώς ως µία 

πνευµατική άσκηση, αλλά κυρίως ως το καταφύγιο της ανήσυχης ψυχής της. 

Επόµενο είναι να την παρασέρνει ο αυθορµητισµός, δίνοντας στην υπόθεση της 

κωµωδίας της µια κατάληξη απρόσµενη, όχι µόνο για τη νεοκλασική κωµωδία, αλλά 

και για το φιλελεύθερο αστικό δράµα του ∆ιαφωτισµού. Ο αναγνώστης, ο οποίος 

σήµερα γνωρίζει από το ηµερολόγιό της τους προβληµατισµούς και τα συναισθήµατα 

που την διακατείχαν, εύκολα αντιλαµβάνεται πως η Ελισάβετ, πέρα από κάθε 

πιθανοφανή εκδοχή, χαρίζει στα πρόσωπα του έργου της τη ζωή που η ίδια ήθελε να 

ζήσει. Απ’ αυτήν την άποψη το έργο, συνειδητά ή όχι, προσεγγίζει τη θεωρία του 

Ροµαντισµού, σύµφωνα µε την οποίαν ένα έργο τέχνης δεν κρίνεται από το βαθµό 

που έχουν τηρηθεί οι τεχνικοί κανόνες, αλλά από την ικανότητα του καλλιτέχνη να 

µεταδίδει γνήσια συναισθήµατα. Και ο «Φιλάργυρος» της Μαρτινέγκου µπορεί να 

στερείται µιας αυστηρής κανονιστικής τεχνικής αλλά κερδίζει σε πηγαίο αίσθηµα, 

στοιχείο διπλά πολύτιµο για την ιστορία του θεάτρου, δεδοµένου ότι την εποχή αυτή 

δεν έχουµε παρόµοια περίπτωση θεατρικού έργου όπου ο προσωπικός παράγοντας να 

υπερσκελίζει σε τέτοιο βαθµό κανόνες και τεχνικές 329. 

        Φαίνεται ότι η Μαρτινέγκου όταν το 1823 αποφασίζει να γράψει τον 

«Φιλάργυρο», γνωρίζει τόσο την οµώνυµη κωµωδία του Μολιέρου, «L’ Avare», όσο 
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και την ελληνική διασκευή του Κωνσταντίνου Οικονόµου, «Εξηνταβελόνης», αν 

κρίνουµε από το κοινό θεµατικό µοτίβο της κλεµµένης κασέλας. Από κει και πέρα, ο 

Ζακυνθινός «Φιλάργυρος» έχει στοιχεία που τον διαφοροποιούν αισθητά τόσο από το 

γαλλικό κείµενο του 1668 όσο και από την ελληνική διασκευή του 1816. ωστόσο, 

κάποιες σηµαντικές αντιστοιχίες µεταξύ των δύο ελληνικών κειµένων µας επιτρέπουν 

να θεωρήσουµε ότι ο Οικονόµος και η Μαρτινέγκου κινούνται στο ίδιο πνευµατικό 

κλίµα, αυτό του ∆ιαφωτισµού 330.         

         Έξι χρόνια αργότερα στα Επτάνησα, η Μαρτινέγκου παρεκκλίνει και αυτή από 

τη µονοδιάστατη σκιαγράφηση του ελαττώµατος της φιλαργυρίας, αποδίδοντας στον 

κεντρικό ήρωα Σέληµο χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά του Σµυρνιού 

Εξηνταβελόνη. Ο Σέληµος είναι καταπιεστικός σύζυγος, αυταρχικός δεσπότης και 

βέβαια «φωτοσβέστης». Αξιοσηµείωτη είναι η οµοιότητα που παρουσιάζει ο 

µονόλογος της Μέλουσας, της γυναίκας του Σέληµου – στην Α1 σκηνή - µε το 

µονόλογο της Ζωίτσας, της κόρης του Εξηνταβελόνη, όταν αυτή εκφράζει τους 

φόβους της για την κατάληξη του αδελφού της, εξαιτίας της απαιδευσίας που του έχει 

επιβάλει η φιλαργυρία του πατέρα τους 331. 

        Η Μαρτινέγκου είτε ακολουθεί τις πρωτοβουλίες του Οικονόµου στο σηµείο 

αυτό, είτε αναπαράγει ένα κοινό προβληµατισµό της εποχής για τη σηµασία της 

διαπαιδαγώγησης στην ηθική διαµόρφωση του ανθρώπου. Παράλληλα 

εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα που της δίνει το τοπικό χρώµα για να δηµιουργήσει 

πιο οικείες και πιο άµεσες ανθρώπινες µορφές. Αν τα πρόσωπα του «Εξηνταβελόνη» 

είναι βγαλµένα από τη σµυρναϊκή κοινωνία, τα πρόσωπα του «Φιλάργυρου» 

προέρχονται από τη Ζάκυνθο. Η συγγραφέας δεν χάνει ευκαιρία να µας θυµίσει ότι 

βρισκόµαστε στη Ζάκυνθο µε τοπωνύµια του νησιού, λαϊκές εκφράσεις και ντόπιες 

συνήθειες. Η γλώσσα, διανθισµένη µε πολλές ζακυνθινές λέξεις δεν παρουσιάζει τη 

δυσκολία άλλων ιδιωµατικών επτανησιακών έργων, και εδώ διαφέρουν ο Οικονόµου 

από την Μαρτινέγκου. Ενώ ο Οικονόµος χρησιµοποιεί την ιδιωµατική οµιλία «για να 

χαρακτηρίσει την απαιδευσία και τη βαρβαρότητα ενός προσώπου», επιτείνοντας µε 

αυτό τον τρόπο το κωµικό στοιχείο, η Μαρτινέγκου φαίνεται να χρησιµοποιεί τη 
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ζακυνθινή διάλεκτο, γιατί αυτή είναι η φυσική γλώσσα των ανθρώπων της πατρίδας 

της, τα ήθη των οποίων καταγράφει 332. 

          Αυτός ο σοβαρός τόνος που διακρίνουµε στο επτανησιακό κείµενο είναι µια 

ακόµα διαφορά ανάµεσα στις συγκρινόµενες κωµωδίες. ∆ιαπιστώνουµε ότι 

περισσότερο από τη διακωµώδηση του ελαττώµατος της φιλαργυρίας, η Μαρτινέγκου 

ενδιαφέρεται να ζωντανέψει προβλήµατα των οικογενειακών σχέσεων, να περιγράψει 

τη ζωή των καταπιεσµένων γυναικών και των παιδιών, τα οποία δεν αποκτούν την 

πρέπουσα αγωγή εξαιτίας της αµέλειας του πατέρα τους και γι’ αυτό ενδεχοµένως 

κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε επιλήψιµες πράξεις. Το έργο της, σε αντίθεση µε τον 

«Εξηνταβελόνη», κλίνει περισσότερο προς το σοβαρό δράµα παρά προς την κωµωδία 
333. 

          Η καινοτοµία αυτή δεν είναι άσχετη µε τις νέες θεωρίες για το θέατρο που 

αναδεικνύονται στο 18ο αιώνα στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ∆ιαφωτισµού. ∆εν είναι 

λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν ότι η κωµωδία έπρεπε σιγά σιγά να αποκτήσει 

σοβαρότητα αντίστοιχη µε αυτή της τραγωδίας, υιοθετώντας στοιχεία που άλλοτε 

ήταν απαγορευµένα για το είδος της, όπως η αισθηµατικότητα και η συγκίνηση. Σε 

µια εποχή όπου η δογµατική ερµηνεία του κόσµου καταρρέει και η επιστήµη 

αποπειράται να µελετήσει χωρίς προκατάληψη την εµπειρική πραγµατικότητα, είναι 

φυσικό οι δραµατικοί συγγραφείς να θέσουν ως άµεση προτεραιότητα της τέχνης 

τους την παρατήρηση και την περιγραφή του άµεσου ανθρώπινου περιβάλλοντος 

χωρίς να ενδιαφέρονται να κινηθούν αυστηρά στα στενά όρια της διάκρισης των 

δραµατικών ειδών. Αυτές οι αναζητήσεις θα οδηγήσουν στην εισήγηση ενός νέου 

δραµατικού είδους ανάµεσα στην τραγωδία και στην κωµωδία, το «σοβαρό είδος» ( 

Ντενί Ντιντερό) 334. 

          Στον «Φιλάργυρο» του Μολιέρου, όπως και στον «Εξηνταβελόνη», υπάρχει το 

µοτίβο του παντρολογήµατος του ηλικιωµένου φιλάργυρου µε τη νεαρή κοπέλα. Το 

µοτίβο αυτό απουσιάζει από το «Φιλάργυρο» της Μαρτινέγκου. Ο ερωτευµένος 

                                                 
332 Μαυράκη, Τ., 1995: 65-66. 

333 Μαυράκη, Τ., 1995: 67. 

334 Μαυράκη, Τ., 1995: 67. 



 
128 

 
γέρος και η προαγωγός, συνηθισµένοι τύποι της λατινικής και νεοκλασικής 

κωµωδίας, δεν υπάρχουν στον Φιλάργυρο της Μαρτινέγκου. 

          Η Μαρτινέγκου στιγµατίζει την καταπίεση της γυναίκας από το δυνάστη 

σύζυγο και περιγράφει την άχαρη ζωή του σπιτιού µε µια διάθεση απόδοσης 

δικαιοσύνης στα καταπιεσµένα µέλη της οικογένειας. ∆ιερευνά µε σοβαρότητα τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του οικογενειάρχη και τολµά να αµφισβητήσει την 

εξουσία του, όπως και την υποχρέωση των υπόλοιπων µελών της οικογένειας να τον 

σέβονται, αν ο ίδιος δεν αξίζει το σεβασµό τους 335. Σ’ αυτά υπολανθάνει άρνηση να 

συµβιβαστεί µε τη µοίρα της. Πράγµατι, στο τέλος του έργου, φεύγει από το σπίτι και 

ζητά από το σύζυγο πίσω την περιουσία της. Ο φιλάργυρος τιµωρείται από το γιό του 

µε τον ίδιο τρόπο. 

          Η σκληρότητα που δείχνουν σύζυγος και γιός υπερβαίνει τη σκληρότητα του 

φιλάργυρου, καινοτόµο στοιχείο, όσον αφορά την παράδοση της νεοκλασικής 

κωµωδίας. Συνήθως η αχρειότητα του κωµικού ήρωα συγκρίνεται µε τη χρηστότητα 

του ήθους και τη µεγαλοψυχία των θυµάτων του 336. Ο Οικονόµος ήταν ιδιαίτερα 

προσεκτικός σε αυτό το σηµείο. Στον πρόλογο 337 διαφωνεί µε τον Μολιέρο, γιατί 

παρουσιάζει το γιό του φιλάργυρου περισσότερο αυθάδη απ’ ότι απαιτούσε ο 

κανόνας της κοσµιότητας. Στην ελληνική µετάφραση «διορθώνεται» η παρέκκλιση 

αυτή του Γάλλου συγγραφέα από τους κανόνες της ευπρέπειας, και ο γιος του 

Εξηνταβελόνη, στο τέλος του έργου, ζητά από τον πατέρα του την ευχή του. Στην 

κωµωδία της Μαρτινέγκου, αντίθετα, η σύζυγος εγκαταλείπει τη συζυγική εστία και ο 

γιος κλέβει τον ίδιο του τον πατέρα χωρίς να τιµωρηθεί. Τα ιερά και απαραβίαστα 

δεσµά της οικογένειας καταλύονται και τα καταπιεσµένα µέλη της βρίσκουν την 

ελευθερία τους, χωρίς να επωµισθούν τις συνέπειες της ανόσιας πράξης τους. 

Ασφαλώς και το έργο της Μαρτινέγκου θα προκαλούσε τα ήθη της ζακυνθινής 

κοινωνίας, αν δεν παρέµενε κρυµµένο στο συρτάρι της 338. 
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          Αν και η Μαρτινέγκου παρουσιάζει µε ροµαντική αφέλεια µια ιδεατή 

πραγµατικότητα όπου το «παλαιό καθεστώς» έχει ηττηθεί, οφείλουµε να της 

αναγνωρίσουµε την ξεκάθαρη στάση της υπέρ των πτωχών, στοιχείο αρκετά 

σηµαντικό αν σκεφτούµε το συντηρητικό πολιτικό κλίµα του σπιτιού της 339.  

          Εκτός, όµως, από τις άλλες εκδοχές του «Φιλάργυρου», στη µετάφραση αυτή 

παρατηρούνται πολλές οµοιότητες µε ένα άλλο έργο ζακυνθινού συγγραφέα. 

Πρόκειται για τον «Βασιλικό» του Αντώνιου Μάτεση 340 που δηµιουργήθηκε λίγα 

χρόνια αργότερα (1829/1830) και είναι ζακυνθινό δράµα µε παρόµοια οικογενειακά 

προβλήµατα και αναφέρεται γύρω στο 1712. Σύµφωνα µε την υπόθεσή του, ο 

αυταρχικός πατέρας ∆αρείος Ρονκάλας, θέλει να κλείσει την κόρη του, Γαρουφαλιά, 

σε µοναστήρι, αλλά ο προοδευτικός γιός του εναντιώνεται και τελικά επιβάλλει την 

άποψή του στον πατέρα (αίσιο τέλος). Επιπλέον, ο Μάτεσης, όπως και η 

Μαρτινέγκου, χρησιµοποιεί στο έργο του γλώσσα καθηµερινή, σε µια εποχή που η 

δηµοτική δεν έχει πάρει ακόµα την αρµόζουσα θέση στη νεοελληνική γραµµατεία. 

Αλλά η κυριότερη οµοιότητα που παρατηρείται µεταξύ του «Βασιλικού» και του 

«Φιλάργυρου» της Ελισάβετ έγκειται στον σκοπό της συγγραφής. Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι και οι δύο γράφουν για να αντιδράσουν και να σπάσουν τα παραδοσιακά στεγανά 

του τόπου και της εποχής τους.  

          Τα δυο έργα οµοιάζουν τόσο σε επίπεδο θεµατολογίας και φιλελεύθερης 

ιδεολογίας όσο και σε επίπεδο δραµατουργικής φόρµας. Θα µπορούσαµε µάλιστα να 

πούµε ότι ο Βασιλικός συνοψίζει και ολοκληρώνει προβληµατισµούς που 

διαφαίνονται στο έργο της Μαρτινέγκου. Είναι πράγµατι ενδιαφέρον ότι στοιχεία που 

διαφαίνονται στο έργο της Μαρτινέγκου, εµφανίζονται και στο έργο του Μάτεση, 

επτά χρόνια αργότερα. Η κριτική έχει επισηµάνει τις φιλελεύθερες θέσεις που 

διατυπώνονται στο έργο και κατά καιρούς έχει αποπειραθεί να το συσχετίσει µε τις 

εξελίξεις που παρατηρούνται στο ευρωπαϊκό θέατρο. Αν και στην πλειονότητα τους 

οι ερευνητές µελέτησαν τον «Βασιλικό» από τη σκοπιά του ροµαντικού δράµατος, τα 

                                                 
339 Μαυράκη, Τ., 1995: 71. 

340 Βλ. Μάτεσις, Α., 1999. 



 
130 

 
τελευταία χρόνια έχει διευκρινιστεί ότι τόσο ο φιλελευθερισµός όσο και η 

δραµατουργική φόρµα του έχουν τις ρίζες του στην παράδοση του ∆ιαφωτισµού 341.  

          Ο «Φιλάργυρος» της Μαρτινέγκου και ο «Βασιλικός» του Μάτεση ενώ έχουν 

διαφορετική υπόθεση παρουσιάζουν εντυπωσιακή οµοιότητα όσον αφορά την οπτική 

µε την οποία προσεγγίζουν τα προβλήµατα µέσα στην οικογένεια, την κοινωνία και 

την πολιτεία. 

          Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η τόλµη της Μαρτινέγκου 

ξεπερνάει αυτή του Μάτεση: η Μαρτινέγκου δεν διστάζει να τοποθετήσει τη δράση 

του έργου της απερίφραστα στο σύγχρονό της κόσµο, ενώ ο Μάτεσης πριν από εκατό 

είκοσι χρόνια, στα 1712. Ωστόσο δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο «Βασιλικός» δονείται 

από τις ιδέες του καιρού του και ότι είναι δηµιούργηµα συγγραφικής ωριµότητας· 

παρουσιάζει απόλυτη πειθαρχία τόσο στη δραµατουργική φόρµα όσο και στις 

θεµατικές του επιλογές 342. 

          Αν και το γενικό πνεύµα του «Φιλάργυρου» συµβαδίζει µε τις θέσεις των 

διαφωτιστών, όµως η εξέλιξη της υπόθεσης γίνεται αρκετά τολµηρή για να είναι 

σύµφωνη µε τα µηνύµατα που επιδίωκαν να περάσουν οι αστοί διαφωτιστές 

διανοούµενοι. Ακόµα και οι ροµαντικοί συγγραφείς – στην περίπτωση που 

αποδώσουµε την τολµηρότητα του έργου της Μαρτινέγκου σε ροµαντική επιρροή – 

αν και υπερασπίστηκαν µε πάθος το δικαίωµα της απόλυτης προσωπικής ελευθερίας, 

δεν παρουσίασαν παρόµοια τολµηρότητα στα έργα τους. Εξάλλου η αυστηρή 

προσκόλληση της Μαρτινέγκου στις χριστιανικές αρχές, όπως συνάγεται από τη 

µελέτη του ηµερολογίου της, δε συµβαδίζει µε τυχόν στράτευσή της στις πιο ακραίες 

πτέρυγες της ροµαντικής θεωρίας. Με λίγα λόγια, είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι 

ήταν εξαρχής στις προθέσεις της να γράψει ένα έργο µε το οποίο θα έθετε σε 

αµφισβήτηση τους θεσµούς του γάµου και της οικογένειας για να υπερασπίσει τα 

δικαιώµατα της απόλυτης προσωπικής ελευθερίας που πρέσβευαν οι ροµαντικοί. Απ’ 

αυτή την άποψη η πένα της εικοσιτριάχρονης Ελισάβετ φαίνεται να µην είναι 
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πειθαρχηµένη όσο του Μάτεση, προφανώς λόγω της απειρίας της να τιθασεύσει το 

υλικό της 343.  

          Ο σηµαντικότερος, όµως, λόγος για τον οποίο αξίζει να µελετήσουµε τη 

µετάφραση αυτή του «Φιλάργυρου», είναι γιατί µέσα σ’ αυτήν θα εντοπίσουµε 

στοιχεία από τη ζωή της ίδιας. Ο φόβος της µητέρας και του γιού προς τον πατέρα 

που εµφανίζεται στον «Φιλάργυρο», καθώς και η υποτίµηση της µητέρας και 

γενικότερα των γυναικών του σπιτιού από τον πατέρα και το γιό είναι κάτι που 

επαληθεύεται και στην οικογένεια των Μουτζάν. Επιπλέον, στο παράπονο της 

Μέλουσας για το γιό της που δεν έλαβε µόρφωση, διακρίνεται ο προσωπικός καηµός 

της Μαρτινέγκου, καθώς οι γονείς της δεν ενδιαφέρονταν και τόσο για τη µόρφωσή 

της. Ακόµη, η περιγραφή του Νίζηθου για την Ιταλία, ως τόπο γεµάτο ηδονές, 

ταυτίζεται µε την πεποίθηση της Ελισάβετ πως ο πατέρας της πήγαινε στην Ιταλία για 

να ξεφαντώσει. Το γεγονός ότι οι γυναίκες του έργου δεν εµφανίζονται µπροστά σε 

ξένους, είναι ακόµα ένα δείγµα οµοιότητας του έργου µε τη ζωή της γράφουσας, 

καθώς αυτό ίσχυε και στο σπίτι των Μουτζάν. Το τέλος του έργου θέλει την 

Μέλουσα να πηγαίνει σε µοναστήρι, γεγονός που αποτελούσε και τον µεγαλύτερο 

πόθο της Μαρτινέγκου, ενώ ο Λέκαος φεύγει στην Ιταλία, τόπο όπου στην 

πραγµατικότητα βρισκόταν ο αδερφός της Ελισάβετ, Νικόλαος. Με βάση τις 

παραπάνω οµοιότητες µεταξύ του «Φιλάργυρου» της Ελισάβετ και του βίου της, 

µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η ίδια η Μαρτινέγκου ταυτίζεται εν 

µέρει µε την ηρωίδα του έργου, Μέλουσα 344. 

          Ως προς την επιλογή του έργου, οφείλουµε καταρχήν να τονίζουµε ότι ο 

Μολιέρος (1622-1673) είναι αναπόσπαστο µέρος της κοραϊκής «µετακένωσης», όχι 

ως συγγραφέας των αυλικών comedie-ballets, αλλά ως διδάσκαλος και φιλόσοφος, 

κοινωνιολόγος και ψυχολόγος, όπως τον έβλεπαν οι εκπρόσωποι και «ιδεολόγοι» των 

Εγκυκλοπαιδιστών, και ο Βολταίρος και ο Ντιντερό ερµήνευαν τις «υψηλές» 

κωµωδίες του, κυρίως τον «Ταρτούφο» και το «Μισάνθρωπο», ενώ η κριτική για τις 

παρεκκλίνουσες δραµατουργικές του δοµές από το ιδανικό της κλασικίζουσας 

δραµατουργίας που και αυτή ήταν γνωστή, δεν εµπόδισε την σχεδόν συστηµατική 

µετάφραση των έργων του κατά τον 19ο αιώνα, η οποία συνεχιζόταν παράλληλα µε 
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την «αντοχή» του ∆ιαφωτισµού και τη λειτουργία των διαδικασιών της 

«µετακένωσης» ως πατριωτικής πράξης, συγχρόνως όµως και µε τα κίνητρα της 

εκδοτικής επιτυχίας και (από το 1860 και πέρα) των αναγκών ρεπερτορίου των 

επαγγελµατικών θιάσων. Ο 19ος αιώνας συνολικά µετέφρασε γύρω στις 20 µολιερικές 

κωµωδίες όλων των κατηγοριών 345.  

          Ο Μολιέρος, όπως παντού στην Ευρώπη, εκλαµβάνεται αρχικά ως φιλόσοφος 

και εκπαιδευτής των ανθρώπων, ως στοχαστής κοινωνιολόγος και ως παρατηρητής 

ψυχολόγος, που διδάσκει µε την κριτική του την ύπαρξη µιας καλύτερης κοινωνίας 
346. Αποδεικνύεται ότι ήδη από το 18ο αιώνα ήταν γνωστές, τουλάχιστον στους 

φαναριώτικους κύκλους, οι πιο βασικές κωµωδίες του Μολιέρου 347. 

          Όπως στην περίπτωση του Goldoni, έτσι και µε τον Μολιέρο, οι πρώτες φάσεις 

της πρόσληψης οδηγούν στην ανάγνωση και διδαχή. Σ’ αυτόν τον απόηχο των 

µολιερικών επιδράσεων σχετικά µε την ηθική διδαχή πρέπει να συγκαταλεχθεί και ο 

«Φιλάργυρος» της Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου 348. Ενώ ο «Φιλάργυρος» στην 

απόδοση του Οικονόµου (Βιέννη 1816) ανατυπώνεται τουλάχιστον τρείς φορές 

ακόµα ως το τέλος του αιώνα (Αθήνα 1871, Σµύρνη 1873, Αθήνα 1887), και συχνά 

προτιµάται ανάµεσα στις άλλες µεταφράσεις (ανώνυµου Σµύρνη 1835 349, Αχιλλεύς 

Γεωργαντάς Αθήνα 1848 350, Ισιδ. Σκυλίτσης Τεργέστη 1871 351, ∆. Κ. Κέρκυρα 

1871) 352.  
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          Εκτός όµως από τον «Φιλάργυρο», σώζεται και η «Αυτοβιογραφία» της 

Ελισάβετ Μαρτινέγκου 353, η οποία θεωρείται ένα από τα καλύτερα νεοελληνικά 

λησµονηµένα κείµενα. Η γλώσσα που χρησιµοποιεί είναι απλή, µε λόγια στοιχεία και 

επιρροές από την χριστιανική φρασεολογία. Είναι το τελευταίο έργο της Ελισάβετ, το 

οποίο ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 1831. Σ’ αυτό περιγράφει τη ζωή της από τα 

παιδικά της χρόνια έως το γάµο της, ενώ δηλώνει την πρόθεσή της να γράψει άλλο 

ένα έργο όταν φτάσει σε µεγάλη ηλικία για την µετέπειτα ζωή της. Αυτό βέβαια δεν 

πραγµατοποιήθηκε, αφού την πρόλαβε ο θάνατος. Έτσι, το µεγαλύτερο µέρος των 

πληροφοριών που διαθέτουµε σήµερα για την ίδια προέρχονται από το έργο αυτό. 

           Φαίνεται ότι στην «Αυτοβιογραφία» της η Ελισάβετ καταγράφει αληθινά 

περιστατικά της οικογένειας, του τόπου και της εποχής της. Μάλιστα, αναφέρει και 

τις δυσάρεστες αντιπαραθέσεις µε τον πατέρα, το θείο και τον αδερφό της. Έτσι, 

µέσα στο έργο καταδεικνύονται µε έµµεσο τρόπο οι συµπάθειες και αντιπάθειες της 

Ελισάβετ µε όλα τα άτοµα της οικογένειάς της 354. 

          Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι ο γιός της, ο οποίος ήταν και αυτός που εξέδωσε το 

έργο, παρέλειψε ορισµένα αποσπάσµατα της µητέρας του, τα οποία όπως λέει 

ενδιέφεραν µόνο τον ίδιο και τους στενότερους συγγενείς της οικογένειας Μουτζάν. 

Συνεπώς, δεν µπορούµε να έχουµε µια πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες και τις 

οικογενειακές σχέσεις που επικρατούσαν στο σπίτι της Ελισάβετ, αφού τα 

παραληφθέντα πιθανόν αναφέρονταν σε περιστατικά που έθιγαν την οικογένεια ή την 

ίδια 355. 

          Σήµερα, το έργο της θεωρείται το «µανιφέστο» µιας καταπιεσµένης κοπέλας 

που µε το λόγο της αντιδρά και εξεγείρεται κατά της κυρίαρχης ιδεολογίας. Αυτό 

ισχύει γιατί η Ελισάβετ σ’ αυτό φανερώνει τις αντιδραστικές, αλλά ταυτόχρονα τόσο 

προοδευτικές ιδέες της που καµία συνάφεια δεν έχουν µε τον τόπο, το χρόνο και τις 

συνθήκες µέσα στις οποίες έζησε 356.           

                                                 
353 Βλ. Μαρτινέγκος, Ε., 1881. 

354 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πορφύρης, Κ., 1956/ Μπουµπουλίδης, Φ. Κ., 1965. 

355 Ριζάκη, Ε., 2007: 167. 

356 Βλ. Πούχνερ, Β., 1999 και 2003. 
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          Η «Αυτοβιογραφία» της Μαρτινέγκου, πέρα από τη ζωή της ίδιας, µας 

διαφωτίζει για το βίο, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις των ανθρώπων της τάξης, του 

τόπου και της εποχής κατά την οποία έζησε η γράφουσα. Η µεγαλύτερη αξία του, 

όµως, έγκειται στο γεγονός ότι εδώ καταγράφονται ξεκάθαρες ιδέες του γαλλικού 

∆ιαφωτισµού, χωρίς η συγγραφέας να έχει έρθει ποτέ σε άµεση επαφή µε τις 

διαφωτιστικές τάσεις. Αναφέρεται, λοιπόν, και ξεσηκώνει µε το λόγο της για τα 

δικαιώµατα του ατόµου και κυρίως των γυναικών, το µίσος προς την τυραννία και 

την καταπίεση, την αγάπη για την µόρφωση, τον ορθολογισµό και την αγάπη προς το 

συνάνθρωπο. Όλα αυτά η Ελισάβετ τα θεωρεί φυσικά και αδιαπραγµάτευτα 

δικαιώµατα για τον καθένα. Έτσι, το έργο αυτό την καθιστά πρόδροµο του 20ου 

αιώνα, οπότε και επαληθεύονται οι ιδέες της 357. 

          Το κείµενο παραδόθηκε κυρίως από την πολύ µεταγενέστερη, και 

αποσπασµατική («λογοκριµένη») έκδοση του µοναδικού γιού της, και στις 

«θυγατρικές» κατοπινές αναδηµοσιεύσεις της ως σήµερα. Στις εκδόσεις αυτές, ο 

ειδολογικός προσδιορισµός που επανέρχεται συχνότερα είναι «αυτοβιογραφία» (µε 

περιεχόµενα: «την εκπαίδευσιν», «τα ψυχικά αισθήµατα», «τα διανοητική έργα, τα 

οποία…συνέθεσε», «τον…χαρακτήρα» και άλλα διάφορα πράγµατα αφορώντα «εις 

τον ιδιωτικόν…βίον» της Ε. Μουτσά(ν), που καταµερίζονται αλλού σε: 

«οικογενειακάς τινάς περιστάσεις»· «τας πρωτίστας παιδικάς…εντυπώσεις»· 

«συµπαθείας και αντιπαθείας προς οικογενειακά τινά πρόσωπα») 358.  

          Το κείµενο έχει αναµφισβήτητες αφηγηµατικές αρετές, και όχι µόνον αν το 

δούµε µέσα από τη στενή γραµµατολογική («προδροµική» κτλ.) προοπτική της 

νεότερης ελληνικής αυτοβιογραφικής πεζογραφίας. ∆εν είναι απλώς η πρώτη 

καθαρόαιµη ελληνική πεζογραφική αυτοβιογραφία µε έντονα προβεβληµένη την 

εξοµολογητική (όσο και αντιρρητική – απολογητική) και ειλικρινή εξιστόρηση της 

ανέλιξης µιας ατοµικής συνείδησης, και µιας σειράς «πενθών της οικογένειας και 

χωρισµών»· είναι, όπως λίγο πρωτύτερα ο «∆ιάλογος» του Σολωµού, και αργότερα 

τα «Αποµνηµονεύµατα» του Μακρυγιάννη και ορισµένων άλλων αγωνιστών, ένα µη 

λογοτεχνικό γραφτό, το οποίο, όµως, σε πολλά µέρη του διαπνέεται από πραγµατικό 

πάθος και ένταση. Το ξεχείλισµα της ευαισθησίας, ο θερµός προσωπικός τόνος, η 
                                                 

357 Οι πηγές συµφωνούν σ’ αυτό, βλ. Πούχνερ, Β., 2003/ Ριζάκη, Ε., 2007. 

358 Βαγενάς, Ν., ∆άλλας, Γ., Στεργιόπουλος, Κ., (επιµ.) 1999: 232.   
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ξεκάθαρη διατύπωση της συγγραφικής φιλοδοξίας επιτρέπουν, από την άποψη αυτή, 

ακόµη και µια «ροµαντική» ανάγνωση του κειµένου, που καταρχήν δεν είναι εντελώς 

έξω από τα πράγµατα 359. 

          Στο τέλος της «Αυτοβιογραφίας» ο γιός της συγγραφέως συνέταξε πίνακα µε 

τα δραµατικά έργα αυτής και από ‘κει συνεπάγεται ότι η Ελισάβετ έγραψε οκτώ 

ελληνικά και δεκατέσσαρα ιταλικά δράµατα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι ο εν 

λόγω πίνακας δεν είναι πλήρης, τουλάχιστον αν κρίνουµε από την διασωθείσα 

κωµωδία «ο Φιλάργυρος», η οποία δεν αναφέρεται στον πίνακα, αν και το έργον 

µαρτυρείται ρητά από την ίδια τη συγγραφέα µέσα στην «Αυτοβιογραφία» της 360.  

          Πολλές ήταν οι κρίσεις που διατυπώθηκαν για το συγκεκριµένο έργο, όλες 

ωστόσο αρκετά µεταγενέστερες. Ο ∆ηµαράς 361
γράφει: «Πλησιάζοντας […] να 

γνωρίσουµε τις Ζακυνθινές µητέρες του Κάλβου και του Σολωµού, που βαθιά και οι 

δύο σηµάδεψαν την ψυχή των παιδιών τους, η ανάµνηση της Ελισάβετ Μαρτινέγκου 

θα µας βοηθήσει να µπούµε στο κατάλληλο κλίµα […]. Η αυτοβιογραφία της, που 

την έχει γράψει λίγο πριν πεθάνει, εκτός από τη µαρτυρία την οποία παρέχει, 

αποτελεί σπάνιας ποιότητας λογοτεχνικό κείµενο, ένα από τα πιο αγνά στολίσµατα 

της νέας µας λογοτεχνίας. 

          Αφέλεια που συνδυάζεται άνετα µε την αγάπη του υψηλού, του ωραίου, του 

πνευµατικού, χαρακτηρίζει τις σελίδες αυτές· η ευαισθησία, η ευγένεια, η έφεση προς 

την παιδεία, είναι τα όρια µέσα στα οποία κινείται η ψυχή της αγνής αυτής γυναίκας. 

Ανάλογα απλή, καθαρή, γαλήνια είναι και η έκφρασή της […]. 

          Για το ίδιο έργο ο Πορφύρης 362 αναφέρει: «[…] η Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ 

είναι ένα από τα καλύτερα νεοελληνικά λησµονηµένα κείµενα. Και η αξία του γίνεται 

µεγαλύτερη, όταν σκεφτούµε πως συγγραφέας της είναι µια αυτοδίδαχτη γυναίκα, 

                                                 
 359 Βαγενάς, Ν., ∆άλλας, Γ., Στεργιόπουλος, Κ., (επιµ.) 1999: 232-233.   

360 Στην «Αυτοβιογραφία» η Ελισάβετ γράφει: «Ερχόµενος ο Σεπτέµβριος [1823] και 

τελειώνοντας η πολλή καύσης του καλοκαιρίου έδωσα πάλιν αρχήν εις τα συγγράµµατα, όθεν 

εσύνθεσα…και τον «Φιλάργυρον», κωµωδίαν». Βλ. Μπουµπουλίδης, Φ., 1959: 61. 

 
361 ∆ηµαράς, Κ.Θ., ΙΛΝΕ: 217. 

 
362 Πορφύρης, Κ., 1956: 6, 19, 107. 
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εδώ κ’ ενάµισυ αιώνα πάνου κάτου, που άνοιξε το δρόµο της νεοελληνικής 

γυναικείας πεζογραφίας». 

         Ο Μπουµπουλίδης 363 τονίζει ότι: «Πρόκειται πράγµατι περί εξαιρέτου 

γυναικείας µορφής των αρχών του ΙΘ’ αιώνος, η οποία προικισµένη δια σπανίων 

ψυχικών και πνευµατικών προσόντων και δι’ ισχυράς καλλιτεχνικής διαθέσεως, 

επέτυχε – παρά την σκοτεινήν ατµόσφαιραν του οικογενειακού της περιβάλλοντος – 

να αντλήσει εξ αυτής το φως και να δώσει έργον, διακρινόµενον δια τηνεταισθηςίαν 

και την διανοητικότητα». 

          Ο Κιτροµηλίδης 364 επισηµαίνει ότι: «[…] η πρώτη συνειδητή περίπτωση 

εξέγερσης ενάντια στις διάφορες µορφές καθυπόταξης και αποκλεισµού που 

επιβάλλονταν στις γυναίκες, στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο. […] Η Μουτζάν-

Μαρτινέγκου θεωρείται ορθά ως πρόγονος της ελληνικής φεµινιστικής σκέψης. Σ’ 

ένα έργο που είναι ίσως το σηµαντικότερο αυτοβιογραφικό κείµενο του 19ου αιώνα 

στην ελληνική γραµµατεία, η Ε. Μ.-Μ. αποτύπωσε τη βίαια ψυχολογική εξέγερσή 

της […]». 

         «[…] η αυτοβιογραφία της αποδείχθηκε πως ήταν µια γεµάτη δύναµη και 

διεισδυτικότητα αποτίµηση (α) της κοινωνικής καταπίεσης και ψυχολογικής βίας που 

προξενούσε η κατάσταση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία και (β) του τι θα 

µπορούσε και θα έπρεπε να είναι η κατάσταση αυτή [...]». 

          «Ο γεµάτος δύναµη πεζός λόγος είναι φορτισµένος µε τη ροµαντική 

ευαισθησία που ξεχειλίζει κάτω από τη θέληση για προσωπική επιβεβαίωση και 

φωτισµό. Αλλά η αγωνία της Ελισάβετ για τη στέρηση της µόρφωσής της πήγαζε από 

µιαν ευγενική φιλοδοξία, που διαποτίζεται κατεξοχήν από τα ιδεώδη του 

∆ιαφωτισµού[…]». 

          «Φαίνεται πως η Μ.-Μ. είχε εναγκαλιστεί πολύ αναπόσπαστα τα ανθρωπιστικά 

ιδεώδη του ∆ιαφωτισµού για ανθρώπινα δικαιώµατα και ισότητα και πως δεν είχε 

καµιάν αµφιβολία για το ότι, µόλις θα βρισκόταν στην Ευρώπη, η στάση της θα 

δικαιωνόταν πλήρως». 

                                                 
363 Μπουµπουλίδης, Φ. Κ., 1965: ι’. 

364 Κιτροµηλίδης, Π., 1983: 56,57,58,60. 
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          Η Αποστολίδου 365 καταγράφει ότι: «Η Αυτοβιογραφία όµως έχει και ιστορική 

αξία. Αποτελεί ίσως τη µοναδική άµεση προσωπική µαρτυρία, και µάλιστα από τη 

γυναικεία οπτική γωνία, της σκέψης και της νοοτροπίας των λογίων της 

προεπαναστατικής περιόδου. Σ’ αυτήν ανιχνεύουµε τις αξίες του διαφωτισµού: 

υπέρβαση των ανθρώπινων παθών µε τη βοήθεια του ορθού λόγου, επιδίωξη της 

αρετής, υπεράσπιση των δικαιωµάτων του ατόµου και της εθνικής ελευθερίας, πίστη 

στη δύναµη της εκπαίδευσης και στη µέσω αυτής ωφέλεια της κοινωνίας, πρόσµειξη 

της λογοτεχνίας µε τη φιλοσοφία και την επιστήµη, αγάπη για τη φύση. 

          Η Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και η Ευανθία Καΐρη είναι, αν εξαιρέσει 

κανείς ορισµένες γυναίκες-µέλη οικογενειών των Φαναριωτών ηγεµόνων στη 

Μολδοβλαχία, οι µόνες λόγιες του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. 

Η Μουτζάν είναι επιπλέον – λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της ζωής της – 

πρόδροµος του αγώνα για την γυναικεία απελευθέρωση». 

          Επιπλέον, ο Αθανασόπουλος 366 αναφέρει ότι: «[…] Η Αυτοβιογραφία, λοιπόν, 

αποτελεί µνηµείο του µίγµατος αντίστασης αλλά και υπακοής της κόρης µιας 

ζακυνθινής οικογένειας στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το µίγµα, ωστόσο, 

αυτό δεν παρουσιάζεται στις σωστές αναλογίες του, επειδή ο γιός της Ελισαβέτιος 

Μαρτινέγκος φρόντισε να αφαιρέσει µέρη εκείνα που προφανώς νόµιζε πως 

σπίλωναν την υπόληψη της οικογένειάς του». 

          Πέραν όµως των σωζόµενων έργων, η Ελισάβετ Μουτζάν στην 

«Αυτοβιογραφία» της αναφέρει ότι καταγίνεται και µε την ποίηση, συνθέτοντας ωδές 

«επάνω εις ηθικές υποθέσεις», για την αξία όµως αυτών φαίνεται ότι αµφέβαλλε. 

«Εγώ – γράφει ρητώς – δεν ψηφώ δια τίποτες όσους στίχους και αν έχω γραµµένους, 

διατί θέλω πρώτον να κριθούν από κανένα όπου να έχει συνθεµένους στίχους και 

όπου να είναι αυτοί οι στίχοι του τυπωµένοι και επαινεµένοι απ’ όλους». 

Οπωσδήποτε τα εν λόγω ποιήµατα ανάγονται στα παλαιότερα έργα της συγγραφέως, 

της περιόδου 1822-1823 367. Από τον κατάλογο των έργων της που συνέταξε ο γιός 

                                                 
365 Αποστολίδου, Ν., 1987: 288. 

 
366 Αθανασόπουλος, Β., 1997: 19-20. 

 
367 Μπουµπουλίδης, Φ., 1959: 59. 
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της το 1881, προκύπτει ότι η Ελισάβετ είχε γράψει: α) «Ωδήν εις το πάθος του 

Χριστού» και β) «Libro di diverse composizioni poetiche». 

          Στο αρχείο Σιγούρου βρέθηκε τετράδιο που περιλαµβάνει την παραπάνω 

«Ωδήν εις το πάθος του Ιησού Χριστού», της οποίας όµως προηγείται σύντοµο 

ποίηµα  «Εις την Θεοτόκον». Για το λόγο αυτό αφιερώνει η Ελισάβετ την «Ωδήν» 

στην Παναγία. Στην «Ωδή» εξιστορούνται τα γεγονότα από την προδοσία του Ιούδα 

µέχρι τον ενταφιασµό του Κυρίου από τον Ιωσήφ, ενώ στον επίλογο παρέχονται 

συµβουλές προς τους ανθρώπους για ταπεινή και δίκαιη ζωή 368. Τα ποιήµατα αυτά 

δεν παρουσιάζουν βεβαίως λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Είναι συνταγµένα σε γλώσσα 

ανάµεικτη, έχουν πολλά µετρικά σφάλµατα (χασµωδίας, παρατονισµούς, 

υπερµέτρους στίχους κλπ.) 369. 

          Πλην των καθαρών λογοτεχνικών έργων, η Ελισάβετ Μουτζάν καταπιανόταν 

και µε την συγγραφή δοκιµίων, όπως άλλωστε αναφέρει στην «Αυτοβιογραφία» της. 

Μεταξύ αυτών είναι και η «Περί οικονοµίας» µελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε µέσα 

σε διάστηµα τριών µηνών: «Εγώ – γράφει η συγγραφέας- δεν είχα αναγνώσει ποτέ 

µου κανένα σύγγραµµα περί οικονοµίας· ο τρόπος µε τον οποίον είναι γραµµένη είναι 

εφεύρεσις ιδική µου, και µιαν φοράν όπου µήτε ανέγνωσα, µήτε είχον καµµίαν ιδέαν 

περί µιας τοιαύτης επιστήµης, είναι το ίδιον ωσάν να ήθελε γράψω εγώ πρώτη περί 

αυτής» 370.  

          Το έργο αυτό δεν διασώθηκε. Βρίσκεται όµως στο αρχείο Σιγούρου «∆ιάλογος, 

µεταξύ Ελισάβετ Μουτζά και µιας άλλης κόρης», ο οποίος αποτελεί προοίµιο κατά 

κάποιο τρόπο της όλης πραγµατείας. Στο «∆ιάλογο» η συγγραφέας απολογείται «περί 

του επαναλαµβανοµένου εγχειρήµατος κατά των αντιρρήσεων Ζακυνθίας τινός 

κόρης», η οποία στην προκειµένη περίπτωση εκπροσωπεί τη δηµόσια γνώµη των 

χρόνων της. Η Ελισάβετ αποσαφηνίζει τον σκοπό της πραγµατείας: «…ζητώ να 

προξενήσω ωφέλειαν εις εκείνα τα όντα, όπου Αυτός [ο Θεός] έκαµε όµοια µετ’ 

                                                 
368 Μπουµπουλίδης, Φ., 1959: 60. 

369 Μπουµπουλίδης, Φ., 1959: 60. 

370 Μπουµπουλίδης, Φ., 1959: 63. 
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εµένα και όπου Αυτός ευαρεστείται και χαίρεται να τα βλέπη θέλοντα και ζητώντα το 

κοινόν καλόν, την κοινήν ωφέλειαν…» 371.           

          Από τον «∆ιάλογο» αυτόν προσδιορίζεται ακριβέστερα ο χρόνος συγγραφής 

της «Περί οικονοµίας πραγµατείας» (1826), που συµπίπτει προς αυτά που 

αναφέρονται στην «Αυτοβιογραφία», ενώ παρέχεται εν συντοµία η υπόθεση άλλου 

δραµατικού έργου της Μουτζάν για τον νοµοθέτη της Σπάρτης, Λυκούργο και 

καθορίζεται ο χρόνος συγγραφής αυτού (1822): «∆εν είσαι συ η ιδία, όπου εδώ κ(αι) 

τεσσάρους χρόνους εσύνθεσες ένα δράµα µε το οποίον παρασταίνεις τον περιβόητον 

νοµοθέτην της Σπάρτης κτυπηµένον, τυφλωµένον από ένα τολµηρόν άνθρωπον, ο 

οποίος συνέλαβεν εναντίον του τόση υπέρµετρον// έχθρηταν εξ αιτίας των νέων 

νόµων, όπου αυτός εδιάταξεν δια το καλόν της αγαπηµένης πατρίδος του;…» 372.  

          Αλλά και πέραν των πληροφοριακών αυτών στοιχείων, ο «∆ιάλογος» προκαλεί 

ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτει τις ιδέες και τον συναισθηµατικόν κόσµον της 

συγγραφέως, η οποία περιγράφει την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στο νησί, 

τον περιορισµό των γυναικών και την ισχυρή αντίδραση των συντηρητικών στοιχείων 

κατά οποιουδήποτε νεωτερισµού ή προοδευτικής κίνησης 373.  

          Τέλος, σηµαντικό τµήµα των διασωθέντων αυτογράφων της Μουτζάν 

αποτελούν οι επιστολές της. Το σύνολο των γνωστών επιστολών της ανέρχεται σε 

είκοσι και απευθύνονται στον πατέρα της Φραγκίσκο, στον αδελφό της Νικόλαο και 

στην εξαδέλφη της Αγγελική Κυβετού-Κοργιαλενίου 374. Από την αλληλογραφία της 

φαίνεται πως έγραφε συχνά στον πατέρα της και στον αδελφό της για να της στείλουν 

βιβλία που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Εξάλλου, ο πατέρας της ήταν 

συνδροµητής στις σηµαντικότερες ιταλικές και γαλλικές εκδόσεις του καιρού του, τις 

οποίες η κόρη του µπορούσε να διαβάσει 375. Το περιεχόµενο των επιστολών της 

Ελισάβετ είναι πολυτιµότατο για τις πληροφορίες που παρέχει για τα διάφορα φυσικά 
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φαινόµενα, ιστορικά γεγονότα ή οικογενειακά περιστατικά, αλλά και για τα 

πνευµατικά ενδιαφέροντα και την γενικότερη ψυχική ιδιοσυστασία της συγγραφέως. 

Από την άποψη αυτή οι επιστολές, γραµµένες µε ειλικρίνεια και γλαφυρότητα, 

αποτελούν το συµπλήρωµα της αυτοβιογραφίας της 376. 

          Γενικά, µέσα από τα έργα της η Μαρτινέγκου καταγράφει την διάκριση και τον 

παραγκωνισµό του γυναικείου φύλου έναντι του ανδρικού σε όλους τους τοµείς της 

ζωής και κυρίως όσον αφορά στις κοινωνικές συναναστροφές και την εκπαίδευση. Οι 

γυναίκες της εποχής και της τάξης της Ελισάβετ δεν είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους 

άνδρες. Θεωρούνταν κατώτερες και όφειλαν να βρίσκονται πάντα κάτω από την 

εξουσία κάποιου άνδρα, είτε του πατέρα και του αδερφού είτε αργότερα του συζύγου 

τους. Στην «Αυτοβιογραφία» της χαρακτηριστικά αναφέρει: «το σπίτι µας είχεν 

εκείνο το παλαιόν, βάρβαρον και αφύσικον και απάνθρωπο ήθος, όπου θέλει ταις 

γυναίκαις ξεχωρισµέναις από την ανθρώπινην εταιρίαν», όπως και: «ο αδελφός και ο 

θείος µου ή ολίγον ή τίποτε συνωµιλούσαν µαζί µε εµάς ταίς γυναίκες» 377. 

          Αλλά η Ελισάβετ δεν µπορεί να δεχτεί αυτούς τους περιορισµούς. Υποφέρει 

από την κατάφορη αδικία που υπόκειται το γυναικείο φύλο και όταν µαθαίνει από τον 

δάσκαλό της για την έναρξη της Επανάστασης, γράφει: «Εγώ εις τα λόγια του, 

άκουσα το αίµα µου να ζεσταίνη, επιθύµησα από καρδιάς να ήθελε ηµπορώ να ζωστώ 

άρµατα, να τρέξω δια να δώσω βοήθειαν εις ανθρώπους… αλλά εκοίταξα τους 

τοίχους του σπιτιού όπου µε εκρατούσαν κλεισµένην, εκοίταξα τα µακρά φορέµατα 

της γυναικείας σκλαβιάς και ενθυµήθηκα πως είµαι γυναίκα» 378. Αφού, λοιπόν, δεν 

διστάζει να δηλώσει ότι ήθελε να πολεµήσει, φαίνεται ότι επιθυµία της είναι η 

πλήρης ισότητα µεταξύ των δύο φύλων, κάτι που απέχει πολύ από την εποχή της. 

          Επιπλέον, µέσα από το έργο της Μαρτινέγκου διαφαίνεται ότι µοναδικός 

προορισµός για την γυναίκα της εποχής ήταν ο γάµος και η ανατροφή των παιδιών. 

Μάλιστα πολλά ήταν τα κορίτσια που έβλεπαν το γάµο ως µέσον για την ελευθερία 

και την απεξάρτηση από την οικογένειά τους. Αυτό αποδεικνύεται και από τα λόγια 

της ίδιας: «Επαρηγορήθηκα µε την ελπίδα, πως εις έναν δύο χρόνους ήθελε λάβω 
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άνδρα και τοιούτης λογής ήθελε πάρω την ελευθερίαν µου» 379. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, ο γάµος κάθε άλλο παρά ελευθερία και αυτονοµία τους 

παρείχε, αφού και πάλι βρίσκονταν υπό την εξουσία του συζύγου τους.  

          Ωστόσο, η Ελισάβετ το συνειδητοποίησε γρήγορα αυτό, αφού στο έργο της 

γράφει: «εφοβόµουν µεγάλως µην είχε τύχη να πάρω κανέναν από εκείνους τους 

άνδρας όπου θέλουν να έχουν τη γυναίκα τους ωσάν σκλάβα, και να την νοµίζουν δια 

κακήν, οπόταν αυτή ωσάν σκλάβα δεν θέλει να φέρεται» 380. Καθώς, λοιπόν, 

επιζητούσε µια ουσιαστική αυτονοµία, εξέφρασε την απέχθειά της στο ζήτηµα του 

γάµου και παράλληλα την επιθυµία της να πάει σε µοναστήρι. Στην 

«Αυτοβιογραφία» της αναφέρει: «εις τούτον τον καιρόν η υπανδρεία άρχισε να µου 

ανοστίζη… αγροικούσα να λέγουν βάσανα και πάθη και όλα δια ταις 

υπανδρευµέναις» και  στη συνέχεια: «έκαµνα ένα συµπερασµόν και έλεγον, όπου 

είναι ειρήνη είναι και ευτυχία, εις το µοναστήρι είναι ειρήνη, λοιπόν είναι και 

ευτυχία» 381. 

          Εκτός όµως από την καταπιεστική συµπεριφορά και τη στάση που υιοθετούσαν 

οι άνδρες προς το γυναικείο φύλο, µέσα από το έργο της Ελισάβετ βλέπουµε ότι και 

οι ίδιες οι γυναίκες είχαν «υποταχτεί» στον προδιαγεγραµµένο ρόλο τους. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι οι µητέρες δεν επέτρεπαν στις κόρες τους να ασχολούνται µε οτίδηποτε 

πέραν των παραδοσιακών γυναικείων δραστηριοτήτων. Η Ελισάβετ χαρακτηριστικά 

γράφει: «µια τέτοια σπουδή µε ηνάγκασε να αφίνω το εργοχειρόν µου… τούτο 

εκακοφάνηκε της µητέρας µου και της µάµµης µου και άρχισαν να µε εµποδίζουν» 
382. Επιπλέον, µια µέρα άκουσε την µητέρα της να λέει για τα µαθήµατα που η ίδια 

λάµβανε από το δάσκαλο: «και τι έρχεται; να της µάθει επιστήµαις;» 383. 

          Βέβαια, αποδεικνύεται ότι και τα αρσενικά µέλη της οικογένειας Μουτζάν δεν 

έβλεπαν θετικά την γυναικεία εκπαίδευση και πίστευαν στις περιορισµένες 
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δυνατότητες της γυναικείας φύσης. Για τον πατέρα της η Ελισάβετ αναφέρει ότι είχε: 

«την παλαιάν, βάρβαρον γνώµην, η οποία θέλει να µη µαθαίνουν οι γυναίκες πολλά 

γράµµατα» 384, και µια φορά τον άκουσε να λέει γι’ αυτήν «πως τα γράµµατα της 

εσκότισαν τον νουν και την έκαναν να λησµονάει» 385. Αντίστοιχα, για να δείξει το 

µένος του αδερφού της εναντίον των έργων της λέει: «και εσείς µαύρα µου 

συγγράµµατα έχει κανέναν καιρόν ο αδελφός µου να σας ευγάλη και να σας δώση εις 

τους δούλους του να σας ξεσχίζουν και να µεταχειρίζωνται τα µέλη σας εις τας χρείας 

του µαγειρίου» 386. Παρά ταύτα, η ίδια η Ελισάβετ θεωρεί ότι η µόρφωση είναι το 

µεγαλύτερο αγαθό και αποτελεί αδιαµφισβήτητο και αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα για 

τον καθένα, καθώς αναφέρει: «κανένα πράγµα δεν ηµπορεί να ανταµείψη την 

ευεργεσία της µαθήσεως» 387. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

          Συµπερασµατικά λοιπόν, η έρευνα αφορά τις περιπτώσεις γυναικών που 

άφησαν συγγραφικό ή µεταφραστικό έργο, το οποίο σώζεται µέχρι τις µέρες µας, 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στον µετέπειτα Ελλαδικό χώρο και σε 

γλώσσα Ελληνική. Ειδικότερα πρόκειται για την Αικατερίνη Ραστή, τη Ρωξάνη 

Σαµουρκάση, την Αικατερίνη Σούτζου-Βαλέτα, την Ραλλού Σούτζου-Μεϊντάν, τη 

Μητιώ Σακελλαρίου, τη Φωτεινή Σπάθη, την Ευανθία Καΐρη και την Ελισάβετ 

Μουτζάν-Μαρτινέγκου. 

          Αν επιχειρήσουµε να συγκρίνουµε την συγγραφική και µεταφραστική 

παραγωγή των γυναικών στην Ελλάδα µε την αντίστοιχη στην Ευρώπη, θα 

αντιληφθούµε ότι οι Ελληνίδες καθυστερούν χρονικά σε σχέση µε τις Ευρωπαίες. 

Ωστόσο, τόσο οι Ευρωπαίες όσο και οι Ελληνίδες ξεκινούν µε µεταφράσεις πριν 
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ριχτούν στην σύνθεση πρωτότυπων κειµένων. Επιπλέον, πρώτες οι γυναίκες της 

Ευρώπης ελκύονται από έργα ηθικο-διδακτικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε τις 

διαφωτιστικές ιδέες, και από αυτές επηρεασµένες οι Ελληνίδες µεταφράζουν έργα 

ανάλογου χαρακτήρα. Αλλά οι Ελληνίδες, πέραν αυτού του είδους, γράφουν και έργα 

εθνικο-απελευθερωτικά -ένα είδος που δεν απασχολεί τις Ευρωπαίες -στην παρούσα 

τουλάχιστον περίοδο- αφού η Ελλάδα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και ως εκ τούτου οι 

«γράφουσες» Ελληνίδες αναγνωρίζουν την ανάγκη για αφύπνιση του Γένους.  

          Από την άλλη µεριά, αν επιχειρήσουµε να συγκρίνουµε την γυναικεία 

συγγραφική παραγωγή των αρχών του 19ου 
αιώνα στον Ελλαδικό χώρο µε την 

αντίστοιχη ανδρική, θα παρατηρήσουµε ότι οι άνδρες υπερτερούν τόσο σε συχνότητα 

όσο και σε αριθµό συγγραµµάτων. Αφήνουν, έτσι, τις ελάχιστες περιπτώσεις 

γυναικών που ασχολούνται µε την συγγραφή να αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις σε 

ένα πεδίο αµιγώς ανδροκρατούµενο. 

          Ειδικότερα, οι γυναίκες που µας απασχολούν στο σύνολό τους, όπως 

διαπιστώθηκε, έχουν έρθει σε άµεση (µέσω ταξιδιών και λογίων) ή έµµεση επαφή 

(µέσω αναγνωσµάτων/ ξένων λογοτεχνικών έργων) µε τις διαφωτιστικές ιδέες, τις 

οποίες και αναπαράγουν µέσα στα έργα τους. Σ’ αυτό συµβάλλει και το περιβάλλον 

µέσα στο οποίο ανατρέφονται. Όλες τους, πλην της Μαρτινέγκου, ανήκουν σε 

κύκλους (Φαναριώτες, αστούς ή λόγιους) που έφεραν τις διαφωτιστικές ιδέες. Έτσι, 

διατυπώνουν θέσεις που έχουν να κάνουν µε την ελευθερία του ατόµου, την 

ελευθερία της σκέψης και του λόγου. Περισσότερο όµως τις ενδιαφέρουν ιδέες που 

σχετίζονται µε την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά και τη βελτίωση της θέσης της 

γυναίκας, όπως επισηµαίνουν και στους προλόγους τους, ζητήµατα τα οποία τις 

βρίσκουν όλες σύµφωνες και τα  υποστηρίζουν θερµά. Στρέφουν το ενδιαφέρον τους 

στην παιδεία γιατί αυτή συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός ηθικού και πεφωτισµένου 

προτύπου το οποίο ήθελαν να προβάλλουν µέσα από τα έργα τους. Όλες τους έχουν 

νιώσει την άνιση µεταχείριση του φύλου της και επιθυµούν περισσότερα δικαιώµατα. 

Μόνο η Μυτιώ Σακελλαρίου δείχνει να µην έχει ζήσει τον παραγκωνισµό του φύλου 

της, ωστόσο και αυτή αντιλαµβάνεται την άµεση ανάγκη για µόρφωση των γυναικών. 

Κάποιες, όπως η Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, φύσει πιο προοδευτικές, 

προχωρούν ακόµη περισσότερο, διατυπώνοντας την έννοια της πλήρους ισότητας 

µεταξύ των δύο φύλων. 
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          Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αποφασίζουν να γράψουν οι γυναίκες εκείνη 

την εποχή είναι για να συµβάλλουν και αυτές µε τον δικό τους τρόπο στην 

αναγέννηση του Έθνους. Ας µην ξεχνάµε ότι χρονικά βρισκόµαστε λίγο πριν ή κατά 

τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Όλες τους, λοιπόν, είναι 

ευαισθητοποιηµένες ως προς τα «πατριωτικά» θέµατα και αναγνωρίζουν την ανάγκη 

για αφύπνιση και ξεσηκωµό, ζήτηµα που θέτουν µέσα στα έργα τους είτε ξεκάθαρα, 

όπως η Καΐρη στο «Νικήρατο», είτε µέσω της καλλιέργειας και διάδοσης της 

παιδείας στα Ελληνόπουλα, ώστε «θωρακισµένα» να είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν τον εχθρό. 

          Η ανάγκη για ενασχόληση µε τη συγγραφή ή τη µετάφραση προκύπτει από την 

ανάγκη έκφρασης αυτών των θέσεων, των ιδεών, αλλά κάποιες φορές και από την 

ανάγκη έκφρασης των συναισθηµάτων τους, όπως στην Μαρτινέγκου που η 

συγγραφή λειτουργεί σαν λύτρωση από τα βάσανά της. Οι προοδευτικές, λοιπόν, 

διαφωτιστικές ιδέες εµφανώς ευθύνονται γι’ αυτό. Η συγγραφή, όµως, είναι και κάτι 

άλλο γι’ αυτές. Αποτελεί ίσως τη µοναδική τους ευκαιρία να επικοινωνήσουν µε τον 

έξω κόσµο βγαίνοντας από το οικιακό περιβάλλον και περνώντας σ’ αυτό που 

ονοµάζουµε «δηµόσια σφαίρα».  

          Αρχικά, ασχολούνται µε έργα µε σαφές εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό 

περιεχόµενο. Σκοπός τους είναι η διδαχή. Από τα έργα αυτά απορρέουν ηθικά 

µηνύµατα, τα οποία εκφράζονται είτε ευθέως µε τη µορφή συµβουλών (όπως το 

«Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα», το «Συµβουλαί προς τη θυγατέρα µου» και το 

«Κληµεντίνα ή ότι αναγκαία η µάθησις προς τας γυναίκας») είτε εµµέσως από 

ιστορίες και ήρωες µε ξεκάθαρα ωστόσο υπονοούµενα (όπως ο «Έραστος», ο 

«Φιλάργυρος», η «Η πατρική Αγάπη ή Η ευγνώµων δούλη και Η πανούργος χήρα» 

και οι «∆ιάλογοι Φωκίωνος»). Αργότερα, καθώς προχωρούν τα χρόνια και η ανάγκη 

για απελευθέρωση εντείνεται, συναντάµε ένα άλλο είδος έργων, αυτών που έχουν 

περιεχόµενο πατριωτικό-εθνικοαπελευθερωτικό (όπως ο «Νικήρατος» και η 

«Επιστολή προς Φιλελληνίδες»). Αυτά σκοπό έχουν να συγκινήσουν, να υµνήσουν, 

να ξεσηκώσουν και στην πραγµατικότητα βρίσκουν πολλούς αποδέκτες και χαίρουν 

µεγάλης αποδοχής. 

          Περισσότερο δε, καταπιάνονται µε µεταφράσεις παρά µε τη συγγραφή 

πρωτότυπων έργων. Αυτό ακολουθεί µια γενικότερη τάση της Ευρώπης για όλο και 

περισσότερη αναπαραγωγή παλαιών επιτυχηµένων έργων, αλλά µπορεί να αποδοθεί 
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και στην απειρία των γυναικών αυτών, καθώς θα ήταν ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο να 

τολµήσουν κάτι τέτοιο στην πρώτη τους απόπειρα για συγγραφή. Βλέπουµε άλλωστε 

ότι οι περισσότερες απ’ αυτές άφησαν ένα και µοναδικό έργο. Η µοναδική που 

ρίχνεται στην πρωτότυπη συγγραφική δραστηριότητα δραµατικού έργου είναι η 

Καΐρη, αφού όµως είχαν προηγηθεί κάµποσες µεταφράσεις, αλλά και η Μαρτινέγκου 

επιχειρεί την πρωτότυπη συγγραφική παραγωγή, µε διαφορετικό ωστόσο είδος, αυτό 

του ηµερολογίου, που δεν απαιτεί συγκεκριµένη τεχνική. Ωστόσο, η Μαρτινέγκου 

είχε καταπιαστεί προηγουµένως και µε άλλα λογοτεχνικά είδη, τραγωδίες, κωµωδίες 

και µια πραγµατεία, αφήνοντας µάλιστα µεγάλη σε αριθµό πρωτότυπη παραγωγή, η 

οποία δυστυχώς δεν εκδόθηκε ποτέ και δεν µας έχει σωθεί. 

          Αλλά οι γυναίκες αυτές, ακόµα και η Μαρτινέγκου, είχαν κάποιο πεπαιδευµένο 

ανδρικό µέλος της οικογένειας που τους παρείχε βοήθεια. Συνήθως πλάι τους ήταν 

κάποιος λόγιους συγγενής, πατέρας, αδερφός ή σύζυγος, µε σηµαντική θέση ή δράση. 

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Καΐρη, της Αικατερίνης Σούτζου-

Βαλέτα και της Σακελλαρίου, ο άνδρας αυτός είχε παράγει ο ίδιος συγγραφικό ή 

µεταφραστικό έργο. Έτσι, ήταν πολύ πιο εύκολο να τις φέρει σε επαφή και µε κάποιο 

τυπογραφείο που θα αναλάµβανε την έκδοση του έργου. Ωστόσο, στην περίπτωση 

της Μαρτινέγκου, η βοήθεια που πήρε από τον πατέρα της ήταν ελάχιστη και ο ίδιος, 

αν και πεπαιδευµένος, µάλλον έδρασε ανασταλτικά, γιατί φαίνεται ότι ήταν αντίθετος 

µε την υπερβολική ενασχόληση των γυναικών µε τη µάθηση και υποτιµούσε κάθε 

ανάλογη κίνηση. Για τη Μαρτινέγκου αυτό που τη βοήθησε ήταν καταρχήν ότι ζούσε 

σε ένα σπίτι πολιτικό, αν και δεν της επιτρεπόταν να έρχεται σε επαφή µε αγνώστους,  

και το οποίο διέθετε και βιβλιοθήκη. Λιγότερο βοήθησαν οι δάσκαλοι που κατά 

καιρούς της παρέδιδαν µαθήµατα. Ως επί τω πλείστον, όµως για την καλλιέργειά της 

ευθύνεται το προσωπικό πάθος της για γνώση και φιλοµάθεια. 

          Τέλος, τα έργα των γυναικών αυτών από ότι φαίνεται δεν ήταν ευρέως γνωστά 

στην εποχή τους και παρέµειναν στην αφάνεια µέχρι τα τελευταία χρόνια. Εξαίρεση 

αποτελούν τα έργα της Καΐρη και κυρίως η «Επιστολή προς Φιλελληνίδες» και ο 

«Νικήρατος» για τα οποία έχουµε µαρτυρίες ότι ήταν αρκετά διαδεδοµένα ήδη στην 

εποχή τους µέσω της κριτικής που τους ασκήθηκε. Ωστόσο, γενικότερα δεν υπάρχουν 

πληροφορίες για τυχόν επανεκδόσεις που θα επιβεβαίωναν την δηµοτικότητά τους. 

Λιγοστές αναφορές γίνονται για τις γυναίκες αυτές και το έργο τους σε κάποια 

περιοδικά της εποχής, αλλά και αυτά αφορούσαν πολύ περιορισµένο αναγνωστικό 
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κοινό. Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι σε όλα αυτά τα έργα σήµερα, πέραν 

της λογοτεχνικής τους αξίας, εκτιµάται και η ιστορική. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

(1) Στιχουργήµατα που στάλθηκαν προς δηµοσίευση στον Λόγιο Ερµή από τον 

Μανουήλ Βερνάρδο για την Αικατερίνη Σούτζου 

(Ερµής ο Λόγιος, 1819, σελ. 873-874) 

 

Επιγράµµατα ανωνύµου 

Ως εις νέαν Ασπασίαν σώφρονα και ευφραδή 

δράµετε µαθητιώντες φιλοσόφων οπαδοί, 

Μάθε, Σώκρατες αιώνος ευγλωττίαν παρ’ αυτής, 

παρ’ αυτήν την σύζυγόν σου φέρε ο πολιτευτής. 

Αι νεανίδες του γράφειν λάβετε υπογραµµόν, 

Η Αικατερίνη Σούτζη υµών έστε ηγεµών. 

Μάθετε φιλοκαλίαν, γνώτε δε οι συγγραφείς 

Πως ο γράφων κατορθούται και χαρίης και σαφής. 

Πως εφύλαξε το ύφος εν αυταίς ταις συγγραφαίς 

Ηµισόλοικον, χαρίεν, γλαφυρόν τε και σαφές. 

Την γαρ γλώσσαν των Ελλήνων ει και έπαθε δεινά 

Άνοσον διαµαγεύει η της Θράκης Αθηνά… 

 

* 

 

Ο Γηραιός Ελληνισµός ει και λιµοκτονείται 

ως ο Κίµων υπό θυγατρός ιδίως γαλουχείται. 

Όθεν Ελλάς σε έστησεν ως πύργον λυχναψίας 

Υπογραµµόν της χάριτος πρωτότυπον κοµψείας. 

Και δι’ ανθών η Θάλεια την κεφαλήν σου στέφει 

οποσ’ υπό τα ίχνη σου γη πατουµένη τρέφει. 
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* 

 

Όσα κηπεύεις ρόδα και κρίνα 

νεάνις Σούτζη Αικατερίνα 

τέρποντα φρένας ου µόνον ρίνα 

εις τον λειµώνα των νυν Γραικών 

δια σε στέφος έπλεξαν ποίον; 

Παρά τε ξένων και εντοπίων 

παρά γερόντων παρά νηπίων 

και νεανίδων και γυναικών. 

Ότι ως έµφρων καιρόν ου κλέπτεις 

όπου τας άλλας στερεί καθρέπτης 

και προς µαθήσεις νοός απέπτης 

κοσµείς τα ήθη, νούν εστιάς 

Ρυθµίζεις γλώσσης ύφος αγροίκον 

Πόθεν εν Θράκη κλάδος Φοινίκων; 

ει συ των Σούτζων ή των Μεδίκων; 

Αικατερίνη αποφυάς; 

 

Ηρωελεγείον 

Παρθενική Θρήισσαν. Αχαιΐδες άσατε κούραι 

την των Φωκίων είπ’ αποφαινοµένην· 

Μη ποτέ µιν δακέειν άλλοι κύνες Αµφιπολίται, 

Ην καθοµηρίζειν άξιον υµνοθέταις. 

Και γαρ ευφραδέως ουδ’ ευµελές Αικατερίνης 

ούνοµα, ώσπερ έφη Βολταίρος το πάλαι. 

 

 

 

 

(2) Μια ωδή της Ευανθίας Καΐρη προς τον [Μητροπολίτη] Εφέσου ∆ιονύσιο 

τον Καλλιάρχη. 
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(Παναγιωτόπουλος, Β., 1963. Ερανιστής, τχ. 6, 235-237. Αθήνα: Όµιλος Μελέτης του 

Ελληνικού ∆ιαφωτισµού) 

 

 

Εις τον Σεβασµιώτατον άγιον ΕΦΕΣΟΥ 

Κύριον ∆ΙΟΝΥΣΙΟΝ Καλλιάρχην 

Τον Σεβαστόν της ιεράς 

Συνόδου Πρόεδρον. 

 

Καλλιαρχών το Γένος 

Λαµπρύνεις, Ιεράρχα! 

ΕΦΕΣΟΥ Ποιµενάρχα! 

Προστάτα των Μουσών. 

Του Βύζαντος το Άστυ 

Σε είδε γεννηθέντα, 

Σε βλέπει ιδρυθέντα 

Θρόνου εφ’ υψηλού. 

Πλήθος των ορθοδόξων 

Χαίρει στη Προεδρεία, 

Η Σύνοδος η Θεία 

Φαιδρύνεται λαµπρώς. 

Λάρισσα σε κηρύττει, 

ΕΦΕΣΟΣ µεγαλύνει 

Ψυχήν σου ιλαράν. 

Αι Πιερίδες πάλιν 

Από του Ελικώνος 

Πλέκουσαι του*ς στεφάνους, 

Άιδουσι µελωδώς· Ζήτω ο Καλλιάρχης 

Ζήτω Μουσών Προστάτης! Ζήτω περιχαρώς! 

Ε.Ν. 

Εν τη Τυπογραφία της των Κυδωνιών Σχολής, παρά Κ. Τόµπρα Κυδωνιέως. 
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(3) Επιστολή της Ελένης Μαυροκορδάτου στο «Επιστολή προς Φιλελληνίδες» 

(Ξηραδάκη, Κ., 1984. Ευανθία  Καΐρη (1799-1866): Η πρώτη Ελληνίδα της νεότερης 

Ελλάδας που διέδωσε τη µόρφωση. Αθήνα: Κέδρος: 57-58) 

Προς τον Εκδότην του «Φίλου του Νόµου» 

Εις Ύδραν 

Κύριε! 

Εις τον 139 αρ. της εφηµερίδος σου, ανέγνωσα µε χαράν της ψυχής µου το 

απόσπασµα της επιστολής των Ελληνίδων προς τας φιλελληνίδας, τοιαύτα 

αισθήµατα ευγνωµοσύνης έχουσα εγκεχαραγµένα, εις την καρδίαν µου 

επεθύµουν να µοι παρρησιασθή περίστασις να τ’ αποδείξω και καλλίτερον παρ’ 

αυτήν δεν ηµπορώ βέβαια να ελπίσω. Λάβε λοιπόν Κύριε! Την καλωσύνην να 

υπογράψης ανθ’ εµού και προσφέρης τας ευχαριστίας και τους επαίνους µου εις 

την πρωταίτιον του τοιούτου αξιέπαινου έργου δια του οποίου δεν ηµπορούµεν 

ειµή να ελπίσωµεν καλά δια την φίλην Πατρίδα µας Ελλάδα. 

Ναύπλιον τη 5 Αυγούστου 1825 

Ερρώσο 

Η Πατριώτις 

Ελένη Μαυροκορδάτου 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Πρωτογενείς πηγές 

 

• Καΐρη Ευανθία 

 

Συµβουλαί προς την θυγατέρα µου. Σύγγραµµα Ι.Ν. Βουΐλλου, Μεταφρασθέν εκ 

του Γαλλικού υπό Ε. Ν. της εξ Άνδρου. αωκ’. Εν Κυδωνίαις. 1820. Εν τω 

Τυπογραφείω της των Κυδωνιών Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόµπρα 

Κυδωνιέως. 

 

Εις τον Σεβασµιώτατον άγιον Εφέσουν Κύριον ∆ιονύσιον Καλλιάρχην τον 

Σεβαστόν της ιεράς Συνόδου Πρόεδρον, υπό Ε. Ν., εν τη Τυπογραφία της των 

Κυδωνιών Σχολής, παρά Κωνσταντίνου Τόµπρα Κυδωνιέως (1819;). 

Μονόφυλλο. Ερανιστής 6 (1963), σ. 245. 

 

Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τας Φιλλεληνίδας. Συντεθείσα παρά τινος των 

σπουδαιοτέρων  Ελληνίδων Ε. Ν.. Εκ της εν Ύδρα Ελληνικής Τυπογραφίας, 

1825. 

 

Μάρκου Αυρηλίου Εγκώµιον. Συγγραφέν µεν Γαλλιστί υπό Θωµά του Ρήτορος 

και µέλους της Γαλλικής Ακαδηµίας. Μεταφρασθέν δε υπό της ***. Εν 

Ερµουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Κ. ∆ηµίδου και Γ. Α. Μελιστάγους. 1835.  

 

Νικήρατος. ∆ράµα εις τρείς πράξεις. Υπό Ελληνίδος τινός συντεθέν. Εν 

Ναυπλίω. Εκ της Τυπογραφίας της ∆ιοικήσεως. 1826. 

 

Πολέµης, ∆., 1997. Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη, µέρος δεύτερον: Επιστολαί 

Ευανθίας Καΐρη. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος. 

 

Πολέµης, ∆., 1999. Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη, µέρος τέταρτον: Επιστολαί 

προς Ευανθίαν Καΐρη. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος. 
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• Μουτζάν - Μαρτινέγκου Ελισάβετ 

Η Μήτηρ µου, Αυτοβιογραφία της κ. Ε. Μουτζάν - Μαρτινέγκου. Εκδιδοµένη 

υπό του υιού αυτής Ελισαβέτιου Μαρτινέγκου µετά διαφόρων αυτού ποιήσεων. 

Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου Κορρίνης, 1881. 

 

Ο Φιλάργυρος. Βιβλιοθήκη της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα, 1965 

(γράφτηκε 1823/24 από την Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου). 

 

• Ραστή Αικατερίνη 

 

Χαρτοπαίγνιον γεωγραφικόν, Συγγραφέν µεν Γαλλιστί υπό Ε. Ζουΐ, 

Μεταφρασθέν δε εις την καθοµιλουµένην των Γραικών γλώσσαν. Υπό 

Αικατερίνης Ραστή. Εν Βιέννη της Αουστρίας, τύποις Σνερερείοις, Λωις’ 1816. 

 

• Σακελλαρίου Μυτιώ 

 

Η πατρική Αγάπη ή Η ευγνώµων δούλη. Και Η πανούργος χήρα. Κωµωδίαι του 

Κυρίου Κάρολου Γολδώνη. Εκ του Ιταλικού µεταφρασθείσα παρά Μητιούς 

Σακελλαρίου. Εν Βιέννη της Αουστρίας, κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του 

Σνεϊρερ, 1818. 

 

• Σαµουρκάση Ρωξάνη 

 

Έραστος. ∆ράµα Ποιµενικόν εις δύο πράξεις, µεταφρασθέν εκ της Γερµανικής 

εις την καθοµιλουµένην ηµών απλήν διάλεκτον. Υπό Ρωξάνης Σαµουρκάση. 

Και προσφωνηθέν τω εξοχοτάτω και φιλοστοργοτάτω αυτής Πατρί, Κυρίω 

∆ηµητρίω Σαµουρκάση. Εν Ιασσίω, Εν τη Ελληνική Τυπογραφία, 1819. 

 

• Σούτζου - Βαλέτα Αικατερίνη 

 

Κληµεντίνα ή ότι αναγκαία η µάθησις προς τας γυναίκας. Σύγγραµµα 

µυθιστορηµατικόν Γακωνίας ∆υφουρίας, µεταφρασθέν εκ του Γαλλικού, Υπό 

της µακαρίτιδος Αικατερίνης Βαλέτα, το γένος Σούτσης. Εξεδόθη δε υπό 
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Άγγελου Αγγελλίδου. Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφείας Α. Αγγελίδου, κατά την 

οδόν Ερµού παρά τη Καπνικαρέα, 1840. 

 

∆ιάλογοι Φωκίωνος, Ότι οικειότατον το ηθικόν προς το πολιτικόν, Υπό Μαβλή. 

Μεταφρασθέντες δε υπό της νεανίδος Αικατερίνης Σούτσης. Και Εκδοθέντες 

υπό Θεοδώρου Νέγρη. Εν Ιασσίω, 1819. 

 

• Σούτζου - Μεϊντάν Ραλλού 

 

Παραινέσεις µητρός προς θυγατέρα, Μεταφρασθείσα εκ των εκλαµπροτέρων 

Συγγραµµάτων της Κυρίας ∆ελαµπέρ. Παρά της εκλαµπροτάτης ∆οµνίτζας 

Ραλλούς Σούτζης. Εν Βενετία, τυπογραφείο Ν. Γλυκύ, 1819. 

 

• Σπάθη Φωτεινή 

Ο φανατισµός ή ο προφήτης Μωάµεθ. Τραγωδία εις πέντε πράξεις του 

Βολταίρου. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού υπό Φ. Θ. Σπάθη. Εν 

Καρλοβασίοις Σάµου. Εκ της τυπογραφείας Ι. Σ. Ποθητού Λεκάτη, Ι. Μ. 

Γαρουφαλή και Γ. Α. Κλεάνθους. 1832. 
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Σελίδες από τα πρώτα βήµατα του Γυναικείου Κινήµατος. Αθήνα: Εκδοτική 

Οµάδα Γυναικών. 
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