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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τον Οκτώβριο του 2008, όταν
άρχισα να ασχολούµαι µε τη Βοσ̟ορίδα, το περιοδικό της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου που
εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη (1899-1906). Η ενασχόλησή µου αυτή ξεκίνησε µε αφορµή
την εργασία που ανέλαβα ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πλαίσιο του σεµιναρίου της κ. Κ.
∆αλακούρα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ στο δεύτερο
εξάµηνο του ΜΠΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του τµήµατος ΦΚΣ στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης. Όταν ξεκινούσα από το µηδέν την έρευνα στις βιβλιοθήκες και τα
αρχεία της Αθήνας για να εντοπίσω τα πρώτα τεύχη του περιοδικού και στη συνέχεια το
σύνολό του, δεν είχα καµία υποψία για το πού θα µπορούσε να µε οδηγήσει αυτή η
αναζήτηση. ∆εν φανταζόµουν ότι στη συνέχεια θα ανακάλυπτα πόσες διαδροµές είχαν
προηγηθεί από άλλες ερευνήτριες πού είχαν ασχοληθεί µε την ιστορία και το έργο άλλων
γυναικών προγενέστερων εποχών, για χρόνια αθέατων και σιωπηρών.
Η ιστορία των γυναικών συνιστώντας πλέον αναγνωρίσιµo επιστηµονικό ερευνητικό
πεδίο, επαναδιατυπώνει το θεωρητικό ζήτηµα της σηµασίας που έχει το φύλο στην κατανόηση
του κόσµου και συνδέεται µε την κοινωνική ιστορία, την ιστορία των νοοτροπιών, την
πολιτισµική ιστορία, την προφορική ιστορία, που αποτελούν γόνιµο έδαφος για την ανάδειξη
των γυναικών ως ιστορικών υποκειµένων και καταγράφουν µέσα από την ίδια τη διαδικασία
της αφήγησης το ιστορικό της ιστορίας των γυναικών.1 Η ιστορία που δηµιούργησαν οι ίδιες
οι γυναίκες µε τις ιδέες, τις πράξεις, τις οργανώσεις, την πολιτική και τον πολιτισµό τους, η
αποκάλυψη του αποσιωπηµένου παρελθόντος τους, η προσπάθεια να γίνουν ορατές και να
αποκτήσουν υπόσταση, ενώ ουδέποτε υπήρξαν ανενεργές ή απούσες από τα ιστορικά
γεγονότα, φωτίζονται πλέον από τα ίχνη που έχουν αφήσει οι ίδιες σε ποικίλο αρχειακό υλικό,
οικογενειακές αλληλογραφίες, προσωπικά ηµερολόγια, λογοτεχνικά κείµενα, εφηµερίδες,
περιοδικά, φωτογραφίες, κ.ά.2
Η παρούσα διπλωµατική εργασία είναι αποτέλεσµα της ̟εριέργειας για την εποχή της
γυναικείας εκδοτικής και συγγραφικής δραστηριότητας στην οθωµανική πρωτεύουσα του
τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, που προκλήθηκε από τη σχετική µελέτη για τα
έργα και τις ηµέρες γυναικών λογίων, ποιητριών, συγγραφέων, αρθογράφων, διηγηµατογράφων
και εκδοτριών του ελληνισµού της Πόλης. Το βιβλιογραφικό και αρχειακό υλικό που είχε
Ε. Αβδελά, Έ., – Α., Ψαρρά, επιµ., Σιω̟ηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 1997, σ. 17-19.
2 Στο ίδιο, σ. 22-24.
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συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πρώτης εργασίας σε συνδυασµό µε την
προοπτική της µεταπτυχιακής, ήταν αρκετά για να δηµιουργήσουν ένα στέρεο βήµα
εκκίνησης. Για τους λόγους αυτούς αλλά και για πολύ περισσότερους θα ήθελα στο σηµείο
αυτό να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην καθηγήτριά µου κ. Κ. ∆αλακούρα,
επίκουρη στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης για την καθοδήγηση και
εποπτεία της εργασίας µου, την ανεξάντλητη υποµονή και επιµονή της, την αµέριστη
συµπαράστασή της σε όλο το χρονικό διάστηµα της έρευνάς µου για το περιοδικό. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στην κ. Έ. Αβδελά, καθηγήτρια και πρόεδρο του τµήµατος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τη συµβολή της µε ουσιαστικές
παρατηρήσεις σχετικά µε τη συλλογιστική και την επιχειρηµατολογία, όπως και υποδείξεις για
τη βιβλιογραφική τεκµηρίωση στην τελική διαµόρφωση της εργασίας µου, καθώς και στον
καθηγητή µου κ. Ν. Βαφέα, λέκτορα στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης για
τις σηµαντικές επισηµάνσεις του. Πολλές ευχαριστίες επίσης οφείλω στους καθηγητές µου στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και ιδίως στον κ. Ν. Παναγιωτόπουλο και στην κ. Μ.
Κολυβά, στους καθηγητές µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στις
συµφοιτήτριες και φίλες πλέον Μ. Παναγιωτάκη και Ε. Τσόντου όπως και στις Χ. Καρακώστα
και Ι. Μελιντζή, στην κ. Ε. Κωβαίου, υπεύθυνη στις κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης για την ιδιαίτερη βοήθειά της όπως και στην κ. Μ. Τζεκάκη, στη
γραµµατεία της σχολής για τις συνεχείς εξυπηρετήσεις, στους υπευθύνους της βιβλιοθήκης του
Ε.Λ.Ι.Α, στον κ. Α. Σιδέρη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη για τις διευκολύνσεις που µου παρείχε
κατά την

ψηφιοποίηση µέρους του υλικού. Ευχαριστώ επίσης την κ. Ν. Κυµουρτζή,

καθηγήτρια αγγλικών, τον κ. Τσιρόπουλο στη Βιβλιοθήκη της Βουλής στη Λένορµαν, το
συλλέκτη κ. Σ. Ταρίνα για τις πληροφορίες του, τον κ. Α. Ανεστίδη για τις συµβουλές του, την
πρόθυµη βιβλιοθηκάριο στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, τις υπευθύνους της Βιβλιοθήκης
Θεµάτων Ισότητας και φύλου, τη λαογράφο και πρόεδρο του κέντρου Λαογραφικών και
Ιστορικών Ερευνών «Βοσπορίς», κ. Σ. Μπόζη, το διευθυντή µου στην Ε.Π., κ. Στ. Βερζοβίτη
και τους συναδέλφους µου κ. Π. Παυλόπουλο, κ. Φ. Κανελλόπουλο, κ. Μ. Τζωρτζάκη και τον
κ. Β. Ανεζίνη και όλους όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο µε βοήθησαν στη συλλογή και
επεξεργασία του υλικού, µου άνοιξαν νέους ερευνητικούς δρόµους και µε στήριξαν στην
ολοκλήρωση της συγκεκριµένης εργασίας.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι λίγο πριν την υποστήριξη της διπλωµατικής µου,
ευτυχής συγκυρία µε έφερε σε επαφή µε τους απογόνους της εκδότριας Κ. ΠρεβεζιώτουΤαβανιώτου, τον εγγονό της αρχιτέκτονα κ. Τ. Ταβανιώτη και την εγγονή της κ. Κ.
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Παντελάκη-Ταβανιώτου, οι οποίοι µε αξιοθαύµαστη γενναιοδωρία και καλοσύνη δέχθηκαν να
µου διαθέσουν πολύτιµο έντυπο και φωτογραφικό υλικό από τα οικογενειακά τους αρχεία,
απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έρευνάς µου. Από καρδιάς τους ευχαριστώ, όπως και τις
οικογένειές τους και ιδίως το νεαρό αρχιτέκτονα Π. Ταβανιώτη και το µηχανολόγο ∆.
Παντελάκη, για την αποφασιστική συµβολή τους στην ψηφιοποίηση και αντιγραφή αυτού του
σπάνιου υλικού.

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το να γράφεις ειδικά τον 19ο αιώνα, δεν είναι
ακριβώς η ίδια ̟ράξη, για έναν άνδρα και για µια γυναίκα».3

Ο Τύπος στο σύνολό του αποτελεί το µέσο απεικόνισης των ενδιαφερόντων, των
αναγκών, των προσδοκιών, των ιδιαιτεροτήτων, των οραµάτων, των προβληµατισµών και
των διεκδικήσεων µιας κοινωνικής οµάδας, µιας πολιτισµικής ή εθνικής οντότητας σε ένα
ορισµένο χρόνο και χώρο κάτω από συγκεκριµένες εθνικές, πολιτικές, ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες.4 Ο ελληνικός τύπος κάνει την εµφάνισή του πριν την ίδρυση του
ελληνικού κράτους και η εξέλιξή του είναι συνυφασµένη µε την πορεία ανάπτυξης των
ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς. Οι απαρχές του ιστορικά εντοπίζονται στην κεντρική
και δυτική Ευρώπη στο τέλος του 18ου αιώνα και εντάσσονται στο πλαίσιο του κινήµατος
του ∆ιαφωτισµού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή του αποτελούσε η
παρουσία συγκεκριµένων εγγράµµατων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες µέσα από ένα σύνολο
κοινωνικών, οικονοµικών και πνευµατικών δραστηριοτήτων είχαν τη δυνατότητα να ιδρύουν
εκδοτικές επιχειρήσεις και να διαχειρίζονται τον έντυπο λόγο.5

Η Κωνσταντινούπολη

κέντρο του οθωµανικού ελληνισµού µέχρι το 1922, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη
του ελληνικού τύπου στα Βαλκάνια, όπου σύµφωνα µε υπολογισµούς από το δεύτερο µισό
του 19ου µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα ο αριθµός εφηµερίδων και περιοδικών της
ανεξάρτητα από τη µικρή η µεγάλη διάρκεια κυκλοφορίας τους έφθασε τις εκατόν είκοσι
πέντε (125).6
Η εµφάνιση των λογίων γυναικών στα έντυπα του ελληνικού χώρου, σύµφωνα µε τον
Π. Κιτροµηλίδη, ξεκινάει από το 1816, λίγα χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση του
1821. Ταξινοµηµένες σε δύο οµάδες, οκτώ (8) λόγιες Ελληνίδες εξέδωσαν λογοτεχνικά
κείµενα, δοκίµια και µεταφράσεις την περίοδο από το 1816 µέχρι και το 1832. Την πρώτη
οµάδα αποτελούν γυναίκες της Φαναριώτικης αριστοκρατίας µε επιρροές από τη γαλλική
Βλ. Β. Λαλαγιάννη, Οδοι̟ορικά γυναικών στην Ανατολή, Ροές, Αθήνα 2007, σ. 13.
Βλ. Γ. Κουτσοπανάγου, «Εφηµερίδες της Οµογένειας», στο Έξι ̟ερί τύ̟ου ενότητες, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2002, σ.
7.
5 Βλ. Γ. Κουτσοπανάγου, «Η συγχρονία και η διαχρονία στη συγκριτική προσέγγιση της µελέτης του έξωελλαδικού τύπου και η τεκµηριωτική του αξία για την ιστορία της ελληνικής διασποράς», στο Λ. ∆ρούλια
(επιµ.), Ο ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, Ιστορικές και Θεωρητικές ̟ροσεγγίσεις, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου,
Αθήνα, 23-25 Μαίου 2003, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Πρόγραµµα:
«Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996», Αθήνα 2005, σ. 359.
6 Βλ. Γ. Κουτσοπανάγου, «Εφηµερίδες της Οµογένειας», ό.̟., σ. 7. Σύµφωνα µε τον Ταρίνα, ανέρχονται σε
εκατόν τριάντα τρεις (133). Βλ. Σ. Ταρίνας, Ο Ελληνικός Τύ̟ος της Πόλης, Α’ µέρος, Εφηµερίδες, Εκδόσεις
ΗΧΩ, Πόλη 2007, σ. 25-27.
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κουλτούρα, ενώ στη δεύτερη οµάδα µετέχουν γυναίκες της υψηλής αστικής τάξης των
εµπόρων, επιχειρηµατιών και λογίων. Ανάµεσά τους είναι η Ραλλού Σούτζου µε το έργο
Παραινέσεις µητρός ̟ρος θυγατέρa, µετάφραση από το πρωτότυπο Avis d’ une mère à sa fille της
Madame de Lambert, η Αικατερίνη Σούτζου, η Αικατερίνη Ράστη, η Ρωξάνη Σαµουρκάση,
η Μητιώ Σακελλαρίου, που υπογράφει την πρώτη επώνυµη µετάφραση κωµωδίας του
Γκολντόνι, η Ευανθία Καίρη, η Φωτεινή Σπάθη και η Ελισσάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου µε
την Αυτοβιογραφία, ένα από τα πρώτα κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 7
Στη συνέχεια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1840, τα περιοδικά και τα ηµερολόγια
της εποχής έχουν αρχίσει να δηµοσιεύουν λογοτεχνικά έργα λογίων γυναικών, διανοουµένων8
γυναικών που γράφουν, µεταφράσεις, ποιήµατα, αφηγήµατα, δοκίµια, µελέτες και αρκετά
άρθρα για τη γυναικεία εκπαίδευση. Η προσπάθεια των γυναικών αυτών να υπερβούν τα
καθιερωµένα όρια και να προσεγγίσουν αποφασιστικά τον α̟οκλεισµένο για τις ίδιες
ανδροκρατούµενο κύκλο της διανόησης των αστικών κέντρων της Κωνσταντινούπολης και
της Σµύρνης, φανερώνει τη θέλησή τους να ξεπεράσουν τις επικρίσεις και να αξιοποιήσουν
τις γνώσεις τους προς όφελος τόσο της θέσης τους ατοµικά όσο και του φύλου τους
συλλογικά.9
Η συνειδητοποίηση ορισµένων λογίων γυναικών ότι αποτελούν µέρος αυτής της
γυναικείας φυλής και η θέλησή τους να αφοσιωθούν στην υπηρεσία των συµφερόντων του
φύλου τους, χαρακτηρίζει και τις πρώτες γυναικείες εκδοτικές προσπάθειες. Λίγο πριν την
καµπή του 20ου αιώνα και µέχρι το τέλος των κοινοτήτων, η κοινωνική δράση των γυναικών
είναι ταξικά προσδιορισµένη, η γυναικεία συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα
εξελίσσεται, αρχίζει να αµφισβητείται η βιολογική υστέρηση των γυναικών και να
προσφέρεται πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και τη δηµιουργική εργασία.10
Στο πλαίσιο της έρευνάς µου για τις δραστηριότητες των εκδοτριών περιοδικού
τύπου στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας, την ιστορία του
γυναικείου τύπου και ειδικότερα του τύπου της διασποράς, η βιβλιογραφία που διέτρεξα και
Βλ. P. Kitromilidis, «The Enlightenment and Womanhood: Cultural change and the Politics of
Exclusion», Journal of Modern Greek Studies, v. 1, no 1, (Μάιος 1983), σ. 46-55.
8 Ο όρος διανοούµενες χρησιµοποιείται εδώ ως λέξη µε την ευρύτερη σηµασία που δίδεται στην έννοια για τις
µορφωµένες και καλλιεργηµένες γυναίκες. Κατά την εποχή που µελετάµε ο ορισµός του διανοούµενου δεν
υπήρχε ακόµη ούτε για τους άνδρες, πόσο µάλλον για τις γυναίκες.
9 Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι,
Αθήνα 2007, σ. 82. Για παράδειγµα η Σαπφώ Λεοντιάς µε την ευκαιρία της έκδοσης της πρώτης ποιητικής της
συλλογής το 1856, εκφράζει την αποφασιστική της πρόθεση να αποδείξει ότι «και του ηµετέρου έθνους η γυναικεία
φυλή βαδίζει οσηµέραι ̟ρος τα ̟ρόσσω του αληθούς ̟ολιτισµού». Στο ίδιο, σ. 82.
10 Η αποτελεσµατικότητα της νέας διαφοροποιηµένης διατύπωσης της βιολογικής διαφοράς ως µοναδικής
πηγής για κάθε κλίση, συµπεριφορά και κοινωνική πρακτική των γυναικών όπως είχε ήδη υποδειχθεί από την
«̟ολιτισµένη» ∆ύση, ικανοποίησε την κοινωνική αναγκαιότητα για προβολή ενός θετικού προτύπου της
κοινωνικής χρησιµότητας των γυναικών µέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας αντίληψης της εποχής. Στο ίδιο, σ. 8284.
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µε καθοδήγησε στη περαιτέρω µελέτη και διαµόρφωση των ερευνητικών ερωτηµάτων για τις
ανάγκες της συγκεκριµένης εργασίας, παρέπεµπε στις πρώτες «γράφουσες» κατά τον Εµµ.
Ροίδη,11 στη φυσιογνωµία των γυναικών που τόλµησαν να εκφραστούν µέσα από τη γραφή
και να διαµορφώσουν την ελληνική γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα, στην
άνθηση του διηγήµατος και του µυθιστορήµατος µέσα από τις πρώτες µεταφράσεις
ευρωπαϊκών έργων που επιχείρησαν οι Ελληνίδες λόγιες,12 στη συµβολή των γυναικών στην
ιστορική αφήγηση13 και στην παρουσίαση της βιογραφίας, της δράσης, του εκδοτικού,
δηµοσιογραφικού και λογοτεχνικού έργου των εκδοτριών και διευθυντριών των πρώτων
γυναικείων εντύπων.14
Στη συνέχεια για την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης, την αγωγή και
διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών στο ελληνικό κράτος και ειδικότερα για την εκπαίδευση των
γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής επικράτειας, η βιβλιογραφία είναι
συγκεκριµένη και περιορισµένη, παρά τις ερευνητικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί τα
τελευταία χρόνια, µε σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση της
γυναικείας ταυτότητας στις ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής επικράτειας και τη
συµβολή της εθνικής και κοινωνικής ιδιαιτερότητας της περιοχής στη διαµόρφωση της
γυναικείας προσωπικότητας.15

Η κοινωνία της εποχής δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει γυναίκες συγγραφείς διότι θεωρεί ότι αυτή η λέξη
έχει ένα ειδικό βάρος κύρους που δεν συµβιβάζεται µε την υπόσταση και την κοινωνική τους θέση. Για το λόγο
αυτό τις ονοµάζει γράφουσες, ή το πολύ λόγιες. Βλ. Ε. Βαρίκα, ««Μια δηµοσιογραφία στην υπηρεσία της
“γυναικείας φυλής” – Γυναικεία περιοδικά στον 19ο αιώνα», ∆ιαβάζω 198 (14 Σεπτεµβρίου 1988), σ. 7. Για τη
χρήση της έννοιας γράφουσες και όχι συγγραφείς και τη διαµάχη των γραφουσών µε τον Εµµανουήλ Ροίδη το
1896, βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης ή Η “συνετή ουτοπία” της Καλλιρρόης Παρρέν»,
επίµετρο στο Καλλιρρόη Παρρέν, Η χειραφετηµένη, Εκάτη, Αθήνα 1999, σ. 420-425, της ίδιας «Άµα η όρνιθα
αρχίσει να λαλή ως πετεινός, σφάξε την αµέσως. Η διαµάχη Ροΐδη-γραφουσών», Σκού̟α, για το γυναικείο ζήτηµα
3 (∆εκέµβριος 1979), σ. 3-13, Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου
αιώνα, Κατάρτι, Αθήνα 2007, σ. 187-226.
12 Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα, Κατάρτι, Αθήνα
2007, Μ. Ιωαννίδου, «Γράφουσες» Ελληνίδες τον δέκατο ένατο - αρχές του εικοστού αιώνα: η ̟ερί̟τωση της Ευγενίας
Ζωγράφου (1878 – 1963). Μία συµβολή στην ιστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Groningen 2001.
13 Ε. Αβδελά – Α. Ψαρρά επιµ., Σιω̟ηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα
1997.
14 Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. H γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι,
Αθήνα 2007, Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης ή Η “συνετή” ουτοπία της Καλλιρρόης
Παρρέν», επίµετρο στο Καλλιρρόη Παρρέν, Η χειραφετηµένη, Εκάτη, Αθήνα 1999, της ίδιας, «Το δώρο του
Νέου Κόσµου: Οι ελληνίδες φεµινίστριες µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής (1880-1930)» στο T. Κεϋντέρ και A.
Φραγκουδάκη (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε την Ευρώ̟η,
1850 – 1950, µτφρ. Κώστας Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008.
15 Βλ. Ε. Φουρναράκη, Εκ̟αίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί ̟ροβληµατισµοί (1830-1910). Ένα
ανθολόγιο, Ι.Α.Ε.Ν., Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, Α. Μπακαλάκη, Ε. Ελεγµίτου, Η
εκ̟αίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα. Α̟ό την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκ̟αιδευτική
µεταρρύθµιση του 1929, Ι.Α.Ε.Ν., Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, Κ. ∆αλακούρα, «Εκπαίδευση
και γυναικεία συνείδηση στις ελληνικές κοινότητες του οθωµανικού χώρου (19ος αι.): Το αδύνατο, το
«ανωφελές» και το «άκαιρον» ενός φεµινιστικού αυτοπροσδιορισµού», Αριάδνη 13 (2007), σ. 223-244, της ίδιας,
Η εκ̟αίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας (19ος αιώνας – 1922).
Κοινωνικο̟οίηση στα ̟ρότυ̟α της ̟ατριαρχίας και του εθνικισµού, Gutenberg, Αθήνα 2008, Ε. Κάννερ, «Λόγοι περί
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Γενικές πληροφορίες για την ιστορία και όλα τα είδη του Τύπου από τον 18ο αιώνα
και εξής, υπάρχουν σε ορισµένα συλλογικά έργα και αφιερώµατα σε περιοδικά τα οποία
αναφέρονται στα πρώτα γυναικεία έντυπα και τα χαρακτηριστικά τους, στις λόγιες Ελληνίδες
και τη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα του 19ου αιώνα σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη,
στη γυναικεία παρουσία στη λογοτεχνική παραγωγή των περιοδικών στο πρώτο µισό του
20ου αιώνα.16 Παράλληλα µέσα από άρθρα σε περιοδικά και δηµοσιευµένα πρακτικά
συνεδρίων παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τρία συγκεκριµένα γυναικεία περιοδικά και
τη φυσιογνωµία τους, που κυκλοφόρησαν στην Κωνσταντινούπολη από τα µέσα του 19ου
αιώνα µέχρι και τις αρχές του 20ού.17
Από το συλλογικό τόµο των Πρακτικών του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τον Ελληνικό
τύπο από το 1784 µέχρι πρόσφατα που έγινε στην Αθήνα τον Μάιο του 2002, ξεχώρισα
µελέτες και ανακοινώσεις που αναφέρονται ειδικά στον τύπο της Κωνσταντινούπολης. Οι
παρουσιάσεις αυτές στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου κάλυψαν θέµατα σχετικά µε
τον έξω-ελλαδικό τύπο και τη συµβολή του στην ιστορία της ελληνικής διασποράς, τη σχέση
των εφηµερίδων µε τη λογοτεχνική παραγωγή από τις αρχές του 19ου αιώνα και εξής, τις
διαφορές και τις οµοιότητες ανάµεσα στις εφηµερίδες και τα περιοδικά. Ταυτόχρονα
διερεύνησαν τη συµβολή των εφηµερίδων της Κωνσταντινούπολης στη διαµόρφωση του
πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού γίγνεσθαι της Πόλης. Εξίσου χρήσιµη για την πορεία
της εργασίας ήταν και η ανακάλυψη των καταγεγραµµένων ελληνικών εφηµερίδων της

γυναικών στην Ελληνορθόδοξη εγγράµµατη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1856-1908)», Τα Ιστορικά 35
(∆εκέµβριος 2001), σ. 229-334.
16 Βλ. Ε. Μπενέκη, Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος» στο Έξι ̟ερί τύ̟ου ενότητες, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2002,
Σ. Ντενίση, «Οι λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια του ελληνικού Ροµαντισµού (1830-1880)», ∆ιαβάζω 339 (Ιούλιος
1994), σ. 9-17, Χ. Σαρλικιώτη, «Ο γυναικείος Τύπος του προηγούµενου αιώνα», Τότε (Μάιος 1983), σ. 13-22,
Κ. Σκλαβενίτη, «Τα γυναικεία έντυπα 1908-1918», ∆ιαβάζω 198 (1988), σ. 13-22, Π. Αποστολή «Η γυναικεία
εκδοτική δραστηριότητα (περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-1940): Η περίπτωση της Αρτεµησίας Λανδράκη
και της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου», στο Σοφία Ντενίση (επιµ.), Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική ̟αρουσία στα
̟εριοδικά λόγου και τέχνης (1900 – 1940), Πρακτικά Ηµερίδας, Gutenberg, Αθήνα 2008, Ν. Παλαιού, «Η
συνείδηση του φύλου στην πεζογραφία όπως παρουσιάζεται στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1922):
Παραδειγµατικές περιπτώσεις» στο Σοφία Ντενίση (επιµ.), ό.̟.
17 Βλ. Ε. Φουρναράκη, λήµµα «Ευρυδίκη», στο Εγκυκλο̟αίδεια του Ελληνικού Τύ̟ου 1784-1974. Εφηµερίδες.
Περιοδικά, ∆ηµοσιογράφοι, Εκδότες, επιµ. Λ. ∆ρούλια-Γ. Κουτσοπανάγου, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών /
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, τ. Β’, Αθήνα 2008, σ. 284-286, της ίδιας, λήµµα «Κυψέλη», στο Λ. ∆ρούλια-Γ.
Κουτσοπανάγου (επιµ.), ό.̟., σ. 677-678, της ίδιας, «Ένα πρώιµο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα: η
Κυψέλη της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου (Κωνσταντινούπολη, 1845)» στο Β. Κοντογιάννη (επιµ.), Λόγος
γυναικών, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κοµοτηνή, 26-28 Μαίου 2006, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2008, σ. 37-54, Α.
Falierou, «Les redacteurs et le lectorat d’ une revue grecque d’ Istanbul : Vosporis (1899-1907)»,
International Journal of Tourcologia, vol. I-N. 1, σ. 40-54, Κ. ∆αλακούρα, «Λόγοι γυναικών για την
εκπαίδευση στα γυναικεία περιοδικά του οθωµανικού χώρου (19ος – αρχές 20ού): Η γυναικεία λαϊκή
εκπαίδευση», υπό δηµοσίευση στο περιοδικό Μνήµων (Άνοιξη 2011).
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Πόλης από τον Κωνσταντινουπολίτη συλλέκτη Στρατή Ταρίνα µε ιδιαίτερη επισήµανση στα
τεχνικά χαρακτηριστικά της Βοσ̟ορίδος.18
Οι αναφορές στο έργο αυτών των ιστορικών και ερευνητριών/τών αφορούν µόνο σε
ένα µικρό µέρος της δουλειάς τους που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη διπλωµατική
εργασία και σε καµία περίπτωση δεν εξαντλείται σ’ αυτές, στο βαθµό που έχουν γραφεί πολύ
περισσότερα και από τις ίδιες και από άλλες/ους για θέµατα που αφορούν συνολικά στην
ιστορία των γυναικών, των έµφυλων ταυτοτήτων, στο φεµινιστικό και χειραφετητικό έντυπο
λόγο για τη χρονική περίοδο από τον 19ο έως και τον 20ό αιώνα. Η εµφάνιση µελετών από
τη δεκαετία του 1970 και µετά γύρω από τα ζητήµατα της γυναικείας εκπαίδευσης και
παιδείας, της παρουσίας και ενεργής συµµετοχής των γυναικών στο δηµόσιο χώρο, έχει
καλύψει πολλά πεδία της γυναικείας δραστηριότητας και της προσέγγισης του ρόλου και της
θέσης τους µέσα από τα ιστορικά συµφραζόµενα. Σίγουρα όµως τραβώντας το πέπλο που
τις καλύπτει, είναι δυνατόν να βρεθούν και άλλα περιθώρια αναζήτησης στοιχείων στην
έρευνα για τις βιογραφικές διαδροµές και προσεγγίσεις αυτών των γυναικών του
παρελθόντος, των εκπαιδευτικών, των «γραφουσών», µυθιστοριογράφων, διηγηµατογράφων
και ποιητριών, των δηµοσιογράφων, συντακτριών, διευθυντριών και εκδοτριών, των
παραδοσιακών γυναικών και των πρώιµων φεµινιστριών που ξεχώρισαν, διακρίθηκαν και
χάραξαν νέους δρόµους, τα έργα και αι ηµέραι των οποίων ανασυστήνουν και ανασυγκροτούν
προηγούµενες εποχές και πιθανόν να νοηµατοδοτούν τις επερχόµενες.
Αυτές

τις

γυναίκες

εκδότριες

εφηµερίδων

και

περιοδικών,

συντάκτριες,

διηγηµατογράφους, λόγιες, ποιήτριες, τις «γράφουσες» δεν ήταν εύκολο να τις εντοπίσει
κανείς, γιατί είναι γεγονός ότι οι πληροφορίες συγκεκριµένα για το γυναικείο τύπο και ακόµη
περισσότερο για τον τύπο της διασποράς είναι λίγες και δύσκολα ανιχνεύσιµες. Σε όλη τη
βιβλιογραφία που διέτρεξα για τον Τύπο ήταν πολύ λίγες οι αναφορές στο γυναικείο τύπο
και ακόµη λιγότερες για τη Βοσ̟ορίδα και την εκδότριά της Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου. Με
εξαίρεση τα κείµενα της Α. Ψαρρά, της Ε. Ριζάκη, της Π. Αποστολή ή της Α. Φαλιέρου, σε
όλες τις άλλες πηγές οι αναφορές ήταν από ελάχιστες έως µηδαµινές.

Βλ. Γ. Κουτσοπανάγου, «Η συγχρονία και η διαχρονία στη συγκριτική προσέγγιση της µελέτης του έξωελλαδικού τύπου και η τεκµηριωτική του αξία για την ιστορία της ελληνικής διασποράς», στο Λ. ∆ρούλια
(επιµ.), Ο ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, Ιστορικές και Θεωρητικές ̟ροσεγγίσεις, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου,
Αθήνα, 23-25 Μαίου 2003, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Πρόγραµµα:
«Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996», Αθήνα 2005, σ. 357-369, Ο. Πολυκανδριώτη,
«Εφηµερίδες και λογοτεχνία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήµερα», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), ό.̟.,
σ. 169-177, Ά. Ταµπάκη, «“Εφηµερίς” ή “περιοδικό”; Προς µια τυπολογία του περιοδικού τύπου εν τη
γενέσει», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), ό.̟., σ. 92-99, Χ. Εξερτζόγλου, «Τύπος στην Κωνσταντινούπολη και
δηµόσιος χώρος», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), ό.̟., σ. 301-303, Σ. Ταρίνας, Ο Ελληνικός Τύ̟ος της Πόλης, Α’
Μέρος, Εφηµερίδες, Εκδόσεις ΗΧΩ, Πόλη 2007.
18
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Για παράδειγµα η Μ. Καρπόζηλου στα «Ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά
περιοδικά (1847-1900)» δεν έχει καµία αναφορά για τη Βοσ̟ορίδα που εκδόθηκε το 1899, ο
Β. Μούτσογλου στο «Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 1821-1922» ενώ αναφέρεται
ειδικά στις εφηµερίδες και τα περιοδικά της Πόλης και στους εκδότες τους, σταµατάει στο
πρώτο γυναικείο περιοδικό, την Κυψέλη της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου, στο «Ο Ελληνικός
Τύπος 1784 έως σήµερα», επιµ. Λουκία ∆ρούλια, ενώ υπάρχουν αναφορές για όλα τα είδη
του Τύπου, ηµερήσιου, περιοδικού, αθηναϊκού, επαρχιακού, οικονοµικού, τουρκόφωνου,
ευρωπαϊκού, θρησκευτικού, νεανικού, παράνοµου, κατοχικού, αντιστασιακού, σατιρικού,
λογοτεχνικού,

τουρκικού,

αλεξανδρινού,

τοπικού

πολλών

περιοχών,

κυπριακού,

οµογενειακού, κ.λ.π. δεν υπάρχει καµία αναφορά για γυναικείες εφηµερίδες και περιοδικά.
Στην τετράτοµη «Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974», επιµ. Λουκία
∆ρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου, ενώ υπάρχουν λήµµατα για γυναικείες εφηµερίδες και
περιοδικά που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν σε όλο τον ελλαδικό χώρο, στη Βοσ̟ορίδα δεν
αναφέρεται κανένα. Στο βιβλίο του Dr. Ali Arslan «Ο ελληνικός τύπος στο οθωµανικό
κράτος», οι µόνες αναφορές στη Βοσ̟ορίδα είναι ότι «κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινού̟ολη» και
ότι ο Αριστόδηµος Καλοήθους «είχε χρηµατίσει για τέσσερεις µήνες διευθυντής της».19
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εάν εξαιρέσει κανείς τα άρθρα της Α. Ψαρρά για την
Εφηµερίδα των Κυριών της Κ. Παρρέν και τις γράφουσες γενικά, τη µεταπτυχιακή εργασία της
Μ. Γριβέα για το περιοδικό Ευρυδίκη, τη δουλειά της Ε. Φουρναράκη για τα περιοδικά
Κυψέλη και Ευρυδίκη, τα άρθρα της Κ. ∆αλακούρα για τα τρία περιοδικά της
Κωνσταντινούπολης Κυψέλη, Ευρυδίκη, Βοσ̟ορίδα και την Εφηµερίδα των Κυριών στην Αθήνα,
την ερευνητική δουλειά της Σ. Ντενίση για τη Γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική ̟αρουσία στα
̟εριοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940), µε αναφορές µεταξύ άλλων στα γυναικεία περιοδικά
Βοσ̟ορίς και Σ̟ινθήρ, καθώς και τα αφιερώµατα για τον «Τύπο του 19ου αιώνα» στο ∆ιαβάζω
και τις σχετικές πληροφορίες από την τετράτοµη Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου
1784-1974, η έρευνα για το γυναικείο τύπο και ειδικότερα για το γυναικείο περιοδικό τύπο
της διασποράς και πολύ περισσότερο για τα γυναικεία έντυπα που κυκλοφορούν στο χώρο
της οθωµανικής επικράτειας, όπου τα πράγµατα κινούνται πολύ διαφορετικά από όσο στο
ελληνικό κράτος λόγω των εθνικοπολιτικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, είναι ακόµη στις
απαρχές της. Ένα µικρό µέρος αυτού του κενού θα προσπαθήσει να συµπληρώσει η
συγκεκριµένη εργασία µε την παρουσίαση και ανάλυση του γυναικείου περιοδικού Η
Βοσ̟ορίς, της λόγιας εκδότριας και διευθύντριας Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου το οποίο

19 Βλ. Α. Arslan, Ο ελληνικός τύ̟ος στο οθωµανικό κράτος, ό̟ως καταγράφεται α̟ό τα έγγραφα της ε̟οχής, µτφρ.
Χρήστος Λ. Πάµπαλος, Επτάλοφος, Αθήνα 2004, σ. 89, 77.
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εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη από τις αρχές του 1899 µέχρι και τις αρχές του 1906.
Για τη δεύτερη περίοδο της έκδοσής του, από τον Μάιο του 1907 έως και τον Απρίλιο του
1908, κατά την οποία διατηρείται µόνο ο τίτλος, αλλάζουν οι εκδότες και οι διευθυντές
καθώς και το ύφος και το γενικότερο περιεχόµενο της θεµατογραφίας, στην παρούσα
εργασία δεν θα γίνει µνεία.20
Στο πλαίσιο της αρχειακής έρευνας για το σχετικά άγνωστο Κωνσταντινουπολίτικο
περιοδικό Η Βοσ̟ορίς, στις βιβλιοθήκες και αρχεία της Αθήνας,21 υπήρξε η δυνατότητα
απευθείας προσέγγισης και αυτοψίας του πρωτότυπου υλικού και όπου υπήρχε η ευχέρεια
αυτό ψηφιοποιήθηκε ή φωτοτυπήθηκε για την πληρέστερη και συνεπέστερη µελέτη του.
Ήταν µεγάλη η έκπληξη της σταδιακής ανακάλυψης τευχών των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν
µέχρι τώρα καταγεγραµµένη. Μεγάλες προσπάθειες καταβλήθηκαν για να εντοπισθούν όλα
τα τεύχη της Βοσ̟ορίδος, διακόσια είκοσι τρία (223) συνολικά, εκτός από δύο (2) τα οποία
δεν έχουν βρεθεί πουθενά µέχρι σήµερα, τέσσερα (4) «αθησαύριστα» τα οποία υπάρχουν
στην ιδιωτική συλλογή του Στρατή ∆. Ταρίνα και είκοσι επτά (27) που βρέθηκαν τελευταία
στιγµή στα οικογενειακά αρχεία του κ. Τάκη Ταβανιώτη και της κ. Κορνηλίας ΠαντελάκηΤαβανιώτου και δεν έχουν πλήρως αποδελτιωθεί.22 Στον Πίνακα 7 του Παραρτήµατος,
αναφέρεται αναλυτικά ο αριθµός όλων των τευχών ανά έτος κυκλοφορίας του περιοδικού.
Γενικά το εγχείρηµα της ανάλυσης ενός περιοδικού και στη συγκεκριµένη
περίπτωση του γυναικείου εικονογραφηµένου περιοδικού της Βοσ̟ορίδος, απαιτεί προσεκτική
και πολύπλευρη σχεδίαση προκειµένου να αναδυθεί επαρκώς το σύνολο των πληροφοριών
που µπορούν να αντληθούν. Εκτός από την καταγραφή και ερµηνεία των γενικών και ειδικών
τεχνικών χαρακτηριστικών της ύλης του, µέσα από την ανάλογη θεµατογραφία παρέχεται η
δυνατότητα να διερευνηθεί η φυσιογνωµία του ως γυναικείου εντύπου και η τοποθέτησή του
στο δίπολο «χειραφετητικό/αντιχειραφετητικό έντυπο». Τα κοινωνικά, εκπαιδευτικά,
Το φαινόµενο της µεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας εφηµερίδας ή περιοδικού, από έναν εκδότη σε
άλλον, ε̟’ ενοικίω, ήταν αρκετά συνηθισµένο, διότι µε τον τρόπο αυτό παρακάµπτονταν οι χρονοβόρες
διαδικασίες και οι έρευνες για την έγκριση της άδειας. Στο ίδιο, σ. 30-32. Προφανώς µε κάποιον τέτοιο τρόπο
ίσως να περιήλθε η Βοσ̟ορίς στα χέρια των νέων εκδοτών Αριστόβουλου και Αναστασιάδη µε διευθυντή τον
Αριστόδηµο Θ. Καλωταίο. Βλ. Βοσ̟ορίς Περίοδος Β΄, έτος Α/1 (1η Μαίου 1907), σ. 130. Στο άρθρο της Α.
Falierou αναφέρεται ότι η διάρκεια της Β’ περιόδου της Βοσ̟ορίδος διαρκεί µέχρι το 2011. Βλ. στο Α.
Falierou, ό.̟., σ. 41.
21 Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη βρέθηκαν τα τεύχη των τριών πρώτων ετών, δεµένα σε δυο τόµους, τα οποία
ψηφιοποιήθηκαν στη συνέχεια. Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής υπήρχε ψηφιοποιηµένο το υλικό για την περίοδο
από 10/01/1904-10/02/1906 µε κενά, στο Ε.Λ.Ι.Α. βρέθηκαν διάσπαρτα τεύχη από το 1901 – 1906. Τα
περισσότερα κενά καλύφθηκαν από τα τεύχη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, όπου έγινε επιτόπια
καταγραφή. ∆ιάσπαρτα τεύχη υπάρχουν επίσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στη Βιβλιοθήκη του
Οικουµενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, όπως και στην ιδιωτική συλλογή του Στρατή ∆. Ταρίνα
.Σε συνεχή σειρά βρέθηκαν τεύχη των ετών 1902-1903, στα οικογενειακά αρχεία του κ. Τάκη Ταβανιώτη και
της κ. Κορνηλίας Παντελάκη-Ταβανιώτου. Στο Παράρτηµα, Πίνακα 2, αναφέρονται αναλυτικά οι βιβλιοθήκες
και τα αρχεία που κατέχουν πλήρεις σειρές ή αξιόλογο µέρος του περιοδικού.
22 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα τεύχη του τέταρτου και πέµπτου έτους δεν είναι όλα επαρκώς
καταγεγραµµένα. Στο Παράρτηµα, Πίνακα 9 αναφέρονται και τα τεύχη που λείπουν.
20
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παιδαγωγικά και οικιακά ζητήµατα που διαπραγµατεύεται, αφορούν και απασχολούν τις
σύγχρονες γυναίκες της εποχής του και έχουν ως σκοπό την προώθηση και βελτίωση της
εικόνας και της θέσης τους. Η συντηρητική λογική µε την οποία αυτά τα θέµατα
προσεγγίζονται, τοποθετούν το έντυπο στον «αντιχειραφετητικό τύπο», τοποθέτηση που
ερµηνεύεται στο πλαίσιο των κρατούντων ηθών της περιοχής στην οποία εκδίδεται. Η
ερµηνεία, η συσχέτιση, η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση των στοιχείων παραπέµπουν
απευθείας στο κοινωνικό, εθνικό, πολιτικό, οικονοµικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι της
εποχής, σε συνδυασµό µε τη γυναικεία εκδοτική και πνευµατική κουλτούρα του
ελληνορθόδοξου πληθυσµού της οθωµανικής πρωτεύουσας. Η δυναµική και οι προοπτικές
της γυναικείας συγγραφικής και εκδοτικής δραστηριότητας της Πόλης, αποτέλεσαν και το
βασικό προβληµατισµό αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας στην οποία θα επιχειρηθεί να
αναλυθεί το συγκεκριµένο περιοδικό.
Τα στάδια που απαιτήθηκαν για το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση του
εγχειρήµατος, ακολούθησαν τις διαδικασίες της προπαρασκευής της έρευνας µε την επιλογή
του συγκεκριµένου θέµατος και τη βιβλιογραφική επισκόπηση,23 τη διατύπωση των
ερευνητικών ερωτηµάτων, την επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής και την επιλογή της
µεθόδου και της τεχνικής για τη συλλογή, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία,
ανάλυση και ερµηνεία των στοιχείων και τέλος την παρουσίαση των δεδοµένων και των
αποτελεσµάτων.24
Τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν προς διερεύνηση αρχικά και τα
υποερωτήµατα που προέκυψαν στη συνέχεια, αναπτύσσονται σε δύο άξονες. Κατά πρώτον
έχουν να κάνουν µε αυτό το ίδιο το περιοδικό, ποιά είναι η φυσιογνωµία του, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της έκδοσής του, η εµφάνισή του, κατά πόσο η σχεδόν επτάχρονη
κυκλοφορία του το καθιστά βραχύβιο ή µακρόβιο σε σχέση µε τα δεδοµένα της εποχής του
και στη συνέχεια τί είδους περιοδικά προηγήθηκαν της έκδοσής του και ποιό είναι το κενό
που προσπάθησε να καλύψει, ποιές θεµατικές ενότητες κυριαρχούν, ποιό είναι το γενικότερο
περιεχόµενο της ύλης του και πώς αυτό επιµερίζεται, πώς διαµορφώνεται το αναγνωστικό
του κοινό, σε ποιές και ποιούς απευθύνεται, ποιές γεωγραφικές περιοχές καλύπτει η
Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η µελέτη της δουλειάς άλλων προγενέστερων ερευνητών µπορεί να
οδηγήσει σε ανάληψη ερευνητικής προσπάθειας, η οποία σε ένα βαθµό θα επιβεβαιώνει ή θα διαψεύδει, θα
συµπληρώνει ή θα τροποποιεί τα συµπεράσµατά τους, όταν αυτά µεταφερθούν σε διαφορετικό χρόνο, χώρο
και κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο. Βλ. Θ. Ιωσηφίδης, Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές ε̟ιστήµες,
Κριτική, Αθήνα 2008, σ. 40.
24 Βλ. και K. Plummer, Τεκµήρια Ζωής. Εισαγωγή στα Προβλήµατα και τη Βιβλιογραφία µιας Ανθρω̟ιστικής
Μεθόδου, µτφρ. Χαρά Λιαναντωνάκη, επιµ. Νίκος Κοκοσαλάκης, Gutenberg, Αθήνα 2000, σ. 152-153.
Επίσης βλ. Χ. Νόβα-Καλτσούνη, Μεθοδολογία εµ̟ειρικής έρευνας στις κοινωνικές ε̟ιστήµες. Ανάλυση δεδοµένων µε
τη χρήση του spss 13, Gutenberg, Αθήνα 72006, σ. 28 και Γ. Ν. Υφαντόπουλος-Κ. Ε. Νικολαίδου, Η στατιστική
στην κοινωνική έρευνα, Gutenberg, Αθήνα 2008, σ. 29.
23
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κυκλοφορία του, ποιοί και πόσοι είναι οι συνεργάτες/τριες και οι συντάκτες/τριες των
άρθρων, εάν και πώς προωθούνται οι γυναικείες συνεργασίες, εάν υπερισχύουν και πώς
αξιολογούνται οι παρουσιάσεις της γυναικείας συγγραφικής δραστηριότητας, ποιά είναι η
στάση της διευθύντριας της εκδοτικής επιχείρησης του περιοδικού.
Κατά δεύτερον έχουν να κάνουν µε το σκοπό και τους πραγµατικούς στόχους της
έκδοσης του γυναικείου ελληνόφωνου περιοδικού της Βοσ̟ορίδος, εάν είναι γυναικείο ή
οικογενειακό περιοδικό και στο βαθµό που είναι γυναικείο πώς αντιλαµβάνεται τα γυναικεία
θέµατα της εποχής του, τις έµφυλες σχέσεις, την εκπαίδευση και επαγγελµατική
απασχόληση των γυναικών, εάν τάσσεται υπέρ ή κατά της γυναικείας χειραφέτησης, ποιά
είναι τα χαρακτηριστικά της γυναικείας εικόνας που προτείνει και κατά πόσον θα συµβάλουν
στην προώθηση αυτής της εικόνας, η πνευµατική καλλιέργεια µέσα από την ύλη της
λογοτεχνίας και το οικιακό ιδεώδες µέσα από τις οδηγίες και τις συµβουλές των εγχειριδίων
της Οικιακής Οικονοµίας.
Η µεθοδολογία ̟ου ακολουθήθηκε σε ότι αφορά στο σχεδιασµό και την
οργάνωση της έρευνας για το σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας, της παρουσίασης και
ανάλυσης του περιοδικού Η Βοσ̟ορίς (1899-1906) ως συµβολή στη µελέτη του γυναικείου
οθωµανικού τύ̟ου, είναι σύνθετη και βασίστηκε στις τεχνικές ευρετηρίασης, στην ̟οιοτική
και ̟οσοτική ανάλυση ̟εριεχοµένου σε συνδυασµό µε την ερµηνευτική µέθοδο.
Παρόλο που δεν υπάρχουν ξεκάθαροι τρόποι για να ξεκινήσει κανείς την ανάλυση
ενός περιοδικού,25 αναφέρονται κάποιες γενικές αποδεκτές αρχές που συνθέτουν την
ευρετηρίαση των εκάστοτε περιοδικών εκδόσεων. Μερικές από αυτές είναι η αξιολόγηση
των περιεχοµένων, η ταξινόµηση και η κατηγοριοποίησή τους, ο καθορισµός της ύλης, η
οποία συνίσταται σε οτιδήποτε υπάρχει στις σελίδες του περιοδικού από την πρώτη µέχρι
και την τελευταία, µαζί µε τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα διακοσµητικά, η αποσαφήνιση
του τίτλου και των υποτίτλων σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο. Θεωρείται απαραίτητη η
καταγραφή των συγγραφέων, των µεταφραστών, των επιµελητών, των διασκευαστών, ακόµη
και των ψευδωνύµων. Χρήσιµη είναι επίσης η καταγραφή και ταξινόµηση των άρθρων µε
βάση το συγγραφέα, τον τίτλο του δηµοσιεύµατος και την ευρύτερη θεµατική ενότητα ως
προς το περιεχόµενο, καθώς και η δηµιουργία προσιτών και πολυεπίπεδων ευρετηρίων.26

25 Ο ορισµός του περιοδικού σύµφωνα µε τον Α. Σαχίνη, αναφέρεται σε µια έκδοση που περιέχει κυρίως
λογοτεχνικές ή επιστηµονικές συνεργασίες, τυπώνεται σε µικρό σχήµα, εκδίδεται σε τακτικά αλλά αραιά
διαστήµατα και είναι πολυσέλιδη. Βλ. Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των ̟αλιών ̟εριοδικών,
χ.έ, Αθήνα 1964, σ. 11.
26 Βλ. Α. Ανεστίδης, «Η ευρετηρίαση των περιοδικών (σχεδίασµα βασικών µεθοδολογικών αρχών)», ∆ιαβάζω
21 (Ιούνιος 1979), σ. 32-33.
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Ειδικότερα για την αποδελτίωση, ευρετηρίαση και επεξεργασία του συγκεντρωµένου
ερευνητικού υλικού της Βοσ̟ορίδος, χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές οργάνωσης και καταγραφής,
κατάταξης και ταξινόµησης των δεδοµένων σε πίνακες µε εργαλεία του Μ/S Office (Word
και Excel). Τόσο στους πίνακες µέσα στο κείµενο, όσο και στους πίνακες του
Παραρτήµατος, απεικονίζονται οι καταγραφές των ποσοτικών και αναλυτικών στοιχείων των
τυπικών τεχνικών χαρακτηριστικών του περιοδικού, όπως επίσης και τα ποσοτικά δεδοµένα
για τον αριθµό των τευχών, τη µορφή, την περιοδικότητα, το γεωγραφικό εύρος
κυκλοφορίας τους, τα ονόµατα των συντελεστών, συνεργατών και αρθογράφων, κ.λ.π.
Η µέθοδος της ποιοτικής προσέγγισης του περιεχοµένου προσφέρει τη δυνατότητα
στον ερευνητή/τρια να εµβαθύνει στην κατανόηση των επιµέρους στοιχείων, στην ανάλυση
και ερµηνεία των κειµένων, δηµοσιευµάτων, άρθρων, κ.λ.π., να διαβάσει µέσα από τις
γραµµές, να εφαρµόσει το αξίωµα της κατανόησης και να προσδιορίσει τα βασικά
̟αραδείγµατα για την ανασυγκρότηση του ερευνώµενου υλικού.27 Από τα επιµέρους
παραδείγµατα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου επιλέχθηκε το ̟αράδειγµα της
δόµησης και πιο συγκεκριµένα τα παραδείγµατα της δόµησης ̟εριεχοµένου και της
̟ρότυ̟ης δόµησης.28
Η πορεία της έρευνας ακολούθησε τις εξής φάσεις. Αρχικά συγκεντρώθηκε όλο το
ερευνητικό υλικό του περιοδικού από τις βιβλιοθήκες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε
πρωτότυπη, φωτοτυπηµένη ή ψηφιοποιηµένη µορφή, για όλη τη διάρκεια της επταετούς
έκδοσής του (1899-1906), η οποία αποτέλεσε και τη βάση για το χρονικό εύρος της
ερευνητικής διαδικασίας για την ανασυγκρότησή του. Αφού ξεφυλλίστηκαν όλα τα τεύχη του
περιοδικού και φάνηκε η ποικιλία της ύλης της επτάχρονης κυκλοφορίας του, µέσα από τη
µελέτη του προγραµµατικού άρθρου, των πρωτοσέλιδων άρθρων και των ετήσιων
απολογισµών που καταδείκνυαν και διαµόρφωναν τη φυσιογνωµία, τον προσανατολισµό και
τη συνέχεια στην έκδοση της Βοσ̟ορίδος, µε την ποιοτική/ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου
έγιναν οι πρώτες κατηγοριοποιήσεις µε βάση ένα ε̟αγωγικό σύστηµα κατηγοριών και
υ̟οκατηγοριών στο οποίο εντάχθηκε όλο το υλικό του περιοδικού για περαιτέρω
διερεύνηση της φυσιογνωµίας του.
Οι κατηγορίες αυτές αφορούν α) τη Λογοτεχνία µε τον πεζό και ποιητικό λόγο, τα
διηγήµατα, µυθιστορήµατα, ποιήµατα και χρονογραφήµατα, β) τα γυναικεία θέµατα, για την

Για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου καθώς και για την ερµηνευτική µέθοδο βλ. Κ.
Μπονίδης, Το ̟εριεχόµενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείµενο έρευνας. ∆ιαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και
µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, σσ. 81-85, 99-108, 198-199. Επίσης για την έννοια και τα
κύρια χαρακτηριστικά της ανάλυσης περιεχοµένου, τη σύνδεσή της µε την ερµηνευτική µέθοδο, τις τεχνικές
και τη διαδικασία που ακολουθείται, βλ. Χ. Νόβα-Καλτσούνη, ό.̟., σ. 266-270.
28 Ειδικά για τις τεχνικές δόµησης, βλ. Κ. Μπονίδης, ό.̟., σ. 128-132.
27
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οικογένεια, εκπαίδευση, επαγγελµατική αποκατάσταση, χειραφέτηση και αντιχειραφέτηση,
γ) µελέτες, πραγµατείες και δοκίµια για διάφορα επιστηµονικά, ιατρικά και ιστορικά
ζητήµατα, δ) παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέµατα, ε) µια ειδική κατηγορία για θέµατα
σχετικά µε την Οικιακή Οικονοµία, µε συµβουλές και οδηγίες για τη διαχείριση του
οικιακού χώρου και τέλος τρεις (3) επιπλέον κατηγορίες για κοινωνικά, ενηµερωτικά και
ψυχαγωγικά θέµατα η κάθε µία, ένα σύνολο οκτώ (8) θεµατικών κατηγοριών µε επιµέρους
αναλυτικές υποκατηγορίες για την κάθε ενότητα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα
1 και 2 στο κεφάλαιο 2.2. «Ανάλυση Θεµατογραφίας».
Για την περαιτέρω ανάλυση ορίστηκε ως µονάδα καταγραφής το «θέµα» (ή
θεµατική ενότητα), ως µονάδα ̟λαισίου το «άρθρο» (ή το δηµοσίευµα) και ως µονάδα
αξιο̟οίησης α̟οσ̟άσµατα συναφή µε τα ερευνητικά ερωτήµατα για κάθε κατηγορία.29
‘Όταν εντοπίστηκαν αυτά τα άρθρα/δηµοσιεύµατα, µελετήθηκαν και εντάχθηκαν στις
αντίστοιχες προαναφερόµενες κατηγορίες και υποκατηγορίες, σηµειώθηκαν κατά σειρά ο
τίτλος του άρθρου, το ονοµατεπώνυµο του/της αρθογράφου, ο αριθµός του τεύχους
δηµοσίευσης µε τις αντίστοιχες σελίδες και λίγα λόγια για το περιεχόµενο. Στη συνέχεια
χρησιµοποιήθηκαν ως τεχνικές περιγραφής και ανάλυσης το παράδειγµα της δόµησης
̟εριεχοµένου για την περαιτέρω επεξεργασία του αποδελτιωµένου υλικού και η ̟ρότυ̟η
δόµηση για τον εντοπισµό των πρότυπων αναφορών και χαρακτηριστικών εκφράσεων.
Ειδικά για τις κατηγορίες των αρθογράφων – συνεργατών καταρτίστηκαν πίνακες
ταξινοµηµένοι κατά φύλο και κατά συχνότητα των άρθρων µε αναφορά στην επαγγελµατική
ιδιότητα ή κύρια απασχόληση του/της αρθογράφου, ενώ στο Παράρτηµα αναφέρονται µε
αλφαβητική σειρά ορισµένα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία των κυριότερων
συνεργατών της Βοσ̟ορίδος. Όσον αφορά στην επιλογή και παράθεση κειµένων µέσα από
την ύλη του περιοδικού, τα παραθέµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν είτε αυτούσια, είτε µε
περιλήψεις και παραφράσεις, σε µια προσπάθεια διαλόγου του πρωτογενούς ερευνητικού
υλικού µε τη δευτερογενή βιβλιογραφία, προκειµένου να ερµηνευτεί, να θεωρητικοποιηθεί
και να αποδοθεί αρτιότερα το περιεχόµενο και οι έννοιες των θεµατικών που αναλύονται.
Στο βαθµό που υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις σε σηµαντικά µεθοδολογικά
ερωτήµατα, διάφορες µέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και δυνατότητες
συνδυασµού ποσοτικών µε ποιοτικές µεθόδους, µερικά σηµεία κλειδιά των δυνατοτήτων και
των επιπτώσεών τους για τη συνδυαστική χρήση αυτών των µεθόδων, αποτελούν ο
Για τον καθορισµό των τεχνικών ανάλυσης και την επιλογή του παραδείγµατος, τη δόµηση περιεχοµένου
και την πρότυπη δόµηση, τον προσδιορισµό των µονάδων ανάλυσης καταγραφής και αξιοποίησης και τις
µεθόδους κατηγοριοποίησης, βλ. στο ίδιο, σ. 117-133 και Ν. Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική
ε̟ισκό̟ηση των µεθόδων και των τεχνικών, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2004, σ. 289-301 και Χ. ΝόβαΚαλτσούνη, Μεθοδολογία εµ̟ειρικής έρευνας …, ό.̟., σ. 270-275.
29
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συστηµατικός και αυστηρός τρόπος σχεδιασµού της ερευνητικής διαδικασίας, η στρατηγική
και ταυτόχρονα η ευπροσάρµοστη διεξαγωγή της, η λεπτοµερής και κριτική εξέταση των
δεδοµένων από τον ερευνητή, η παραγωγή σαφών κοινωνικών εξηγήσεων κατά το δυνατόν
γενικεύσιµων, η σύνθεση της θεωρίας και της δεοντολογικής πρακτικής, ο προβληµατισµός
πάνω στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.30
Η εργασία που ακολουθεί θα αναπτυχθεί σε τρία κύρια κεφάλαια, το καθένα από τα
οποία υποδιαιρείται σε δύο, τρία και τέσσερα υποκεφάλαια αντίστοιχα. Στο ̟ρώτο
κεφάλαιο και τα δύο υ̟οκεφάλαια θα γίνει αναφορά στη δυναµική του ελληνικού
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου και κατ’ επέκταση στη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα
και εγγραµµατοσύνη µέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής κατά την οποία
εκδίδεται η Βοσ̟ορίς, στην Οθωµανική πρωτεύουσα, στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο
γενικότερα. Θα εστιάσουµε στα περιοδικά, στις πρώτες γυναίκες εκδότριες περιοδικών, στο
χρόνο εµφάνισης και τη φυσιογνωµία τους, τη συµβολή τους στη δηµιουργία επαφών και
επικοινωνιών µε όλες τις κοινότητες της ελληνικής διασποράς, τις ευκαιρίες που
δηµιούργησαν σε γυναίκες λόγιες µέσα από τη δηµοσίευση λογοτεχνηµάτων και άρθρων
σχετικά µε τα θέµατα που απασχολούσαν το φύλο τους, την εκπαίδευση, την οικογενειακή
και οικιακή ζωή, τη χειραφέτηση, κ.ά. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε προγενέστερα της
Βοσ̟ορίδος γυναικεία περιοδικά που κυκλοφορούσαν στην Κωνσταντινούπολη µε συναφή
θεµατικό προσανατολισµό, την Κυψέλη (1845) της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου και την
Ευρυδίκη (1870-1873) της Αιµιλίας Κτενά-Λεοντιάδος, τις ιδιαιτερότητες, τις αντιθέσεις, τις
επιρροές και τις τοποθετήσεις τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά του
περιοδικού, η ανάλυση της θεµατογραφίας και οι συνεργάτες/αρθογράφοι. Στο ̟ρώτο
υ̟οκεφάλαιο θα αναλυθούν η µορφή του περιοδικού, η εκτύπωση, η εικονογράφηση, θα
αναφερθούν οι εκάστοτε διευθυντές και εκδότες, η στήλη αλληλογραφίας, οι ελληνικές και
ευρωπαϊκές περιοχές στις οποίες αποστέλλεται το περιοδικό, οι κατά τόπους ανταποκριτές
που διαχειρίζονται την κυκλοφορία του, το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η
Βοσ̟ορίς, το σύστηµα διακίνησης των τευχών, οι δυσχέρειες και τα προβλήµατα κατά την
έκδοση, το περιοδικό ως εκδοτική επιχείρηση. Στο δεύτερο υ̟οκεφάλαιο θα γίνει
αναφορά στην ταξινόµηση της ύλης σε οκτώ (8) βασικές θεµατικές κατηγορίες και σε
επιµέρους υποκατηγορίες για κάθε έτος κυκλοφορίας του περιοδικού µε καταµέτρηση των
άρθρων. Τα θέµατα των βασικών κατηγοριών και υποκατηγοριών αναφέρονται στη

30 Βλ. J. Mason, Η διεξαγωγή της ̟οιοτικής έρευνας, µτφρ. Ελένη ∆ηµητριάδου, επιστ. επιµ. Νότα Κυριαζή,
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σ. 21-27.
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Λογοτεχνία, τον πεζό και ποιητικό λόγο µε διηγήµατα, µυθιστορήµατα, χρονογραφήµατα,
αφηγήµατα, πρωτότυπα και µεταφρασµένα, στην εκπαίδευση, µε θέµατα παιδαγωγικού και
θρησκευτικού περιεχοµένου, σε µελέτες επιστηµονικού, ιστορικού και γενικότερα
επιµορφωτικού χαρακτήρα, σε συζητήσεις για το γυναικείο ζήτηµα και την οικιακότητα, τη
θέση και το ρόλο των γυναικών µέσα στην οικογένεια και το σπίτι, αλλά και στο δηµόσιο
επαγγελµατικό χώρο, σε θέµατα ενηµερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα µε νέα από όλο
τον κόσµο, καλλιτεχνικές ειδήσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις, µικρές αστείες ιστορίες, κ.ά. Στο
τρίτο υ̟οκεφάλαιο θα αναφερθούν οι συνεργάτες και αρθογράφοι του περιοδικού οι οποίοι
ασχολούνται µε όλα τα είδη του γραπτού λογοτεχνικού και δοκιµιακού λόγου,
ταξινοµηµένοι κατά φύλο και συχνότητα των άρθρων τους και θα απεικονιστεί το εύρος της
δηµοσιευµένης αρθογραφίας τους σε πίνακες, τόσο µέσα στο κείµενο όσο και στο
Παράρτηµα. Με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για τα προσωπικά τους στοιχεία, θα
γίνουν αναφορές στην επαγγελµατική και κοινωνική τους ιδιότητα και απασχόληση, στο
είδος της αρθογραφίας και στην τακτικότητα της συνεργασίας τους, στους τόπους που
δραστηριοποιούνται.
Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας και τα τέσσερα υ̟οκεφάλαια που αναφέρονται
στη γυναικεία φυσιογνωµία της Βοσ̟ορίδος θα αναλυθούν οι βασικοί προβληµατισµοί
σχετικά µε τη θέση και το ρόλο της Ελληνίδας Κωνσταντινουπολίτισσας γυναίκας µέσα από
το προγραµµατικό διάγραµµα και την αντίστοιχη θεµατογραφία του περιοδικού στο
δύσκολο και αντιφατικό, εθνικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον των τελευταίων
δεκαετιών του 19ου και της καµπής του 20ου αιώνα, η στάση του περιοδικού απέναντι στα
γυναικεία θέµατα, η λογοτεχνική παραγωγή µέσα από τις στήλες της Βοσ̟ορίδος και η
συµβολή της Οικιακής Οικονοµίας στη διαµόρφωση του οικιακού ιδεώδους για τις γυναίκες
της εποχής.
Πιο συγκεκριµένα στο ̟ρώτο υ̟οκεφάλαιο, µε βάση το «̟ρογραµµατικό άρθρο» της
εκδότριας Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου, τη σχετική θεµατογραφία, το περιεχόµενο των
άρθρων, το ύφος και το δείγµα γραφής των συντακτών/τριών, θα παρουσιαστούν και θα
αναλυθούν οι απόψεις της Βοσ̟ορίδος για το πώς εκλαµβάνει, αξιολογεί και ιεραρχεί το ίδιο
το περιοδικό τη συµβολή της συµµετοχής των καλλιεργηµένων γυναικών στην κοινωνική και
εθνική πρόοδο της πατρίδας τους.
Στο δεύτερο υ̟οκεφάλαιο θα διερευνηθεί η θέση της Βοσ̟ορίδος απέναντι στα
γυναικεία θέµατα, την οικιακότητα, τη χειραφέτηση και κυρίως την αντιχειραφέτηση,31 τον
31 Στην καµπή του 20ού αιώνα στον ελληνικό χώρο η έννοια της χειραφέτησης εκφράζει τις διάφορες εκφάνσεις
της γυναικείας αµφισβήτησης, τροφοδοτώντας µια ισχυρή αντιπαράθεση σχετικά µε το γυναικείο ζήτηµα της
εποχής. Η γυναικεία εκδοχή της χειραφέτησης θα πυροδοτήσει πολλές και ιδιότυπες συζητήσεις υπεράσπισης ή
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προορισµό και τις ευθύνες των γυναικών απέναντι στην οικογένεια και την κοινωνία, στη
διαµόρφωση της νέας εικόνας τους, στα προτάγµατα της τρέχουσας εθνικοπολιτικής
ιδεολογίας (συγκυρίας) µέσα στα προκαθορισµένα όρια του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους
και στο βαθµό που αυτά θα αναστείλουν την οποιαδήποτε χειραφετητική κίνηση.
Το τρίτο υ̟οκεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην ισχυρή εκπροσώπηση της
λογοτεχνίας στην ύλη του περιοδικού, όπου σύµφωνα µε το προγραµµατικό άρθρο του, ο
πεζός και ποιητικός λόγος, η ελαφρά φιλολογία, οι µεταφράσεις διηγηµάτων και
µυθιστορηµάτων, οι επιστολές και τα ηµερολόγια µε το ηθικοπλαστικό περιεχόµενό τους,
θα συµβάλουν στην επιµόρφωση του γυναικείου αναγνωστικού κοινού και στην προώθηση
της υγιούς εικόνας της γυναίκας ως άξιου τέκνου για την οικογένεια και την κοινότητα. Στη
συνέχεια θα γίνει αναφορά στη λογοτεχνική δραστηριότητα τόσο των γυναικών, όσο και των
ανδρών λογίων συνεργατών της Βοσ̟ορίδος, επώνυµων ή και λιγότερο γνωστών, µε επιλογές
από τα δηµοσιευµένα στο περιοδικό διηγήµατα, µυθιστορήµατα και ποιήµατά τους, καθώς
επίσης και στα χαρακτηριστικά του ποιητικού και πεζογραφικού έργου της εκδότριας
Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου.
Στο τέταρτο υ̟οκεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην ύλη των δηµοσιευµάτων σχετικά
µε την ανάδειξη του «οίκου» ως κυρίαρχου στη θέση και στο ρόλο της µέσης αστής,
Ελληνίδας, οθωµανής υπηκόου των κοινοτήτων της διασποράς των αρχών του 20ού αιώνα.
Θα αναφερθούν ενδεικτικά οι συµβουλές, πρακτικές οδηγίες, παραινέσεις και κατευθύνσεις
που παρέχονται κάτω από τον τίτλο «Οικιακή Οικονοµία» ή «Οικιακόν Τµήµα», µε άρθρα
και αποσπάσµατα από τα αντίστοιχα ελληνικά ή ευρωπαϊκά εγχειρίδια που συστήνουν στις
γυναίκες της εποχής τις απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές πληροφορίες για να
ανταποκριθούν στις υψηλές οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις.
Ο λόγος που επιλέγονται οι θεµατικές αυτές για περαιτέρω ανάλυση, είναι διότι
όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελούν µέρος της «̟ρογραµµατικής» δέσµευσης της διευθύντριας
του περιοδικού Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου από το πρώτο κιόλας τεύχος της έκδοσής του,
συστήνονται ως σηµαντικές από την ίδια την εκδότρια, συνιστούν και διαµορφώνουν τη

καταδίκης της, τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Στη συνέχεια θα λάβει διάφορους επιθετικούς
προσδιορισµούς, όπως «πνευµατική», «ηθική», «δια της εργασίας χειραφέτησις» και πολύ αργότερα θα συνδεθεί
µε τη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωµάτων. Ειδικά για την Πόλη η οµάδα των λογίων που αντιτάχθηκε στην
ξενόφερτη µάστιγα της χειραφέτησης, αυτοπροσδιορίστηκε ως «αντιχειραφετική µερίς» προβάλλοντας τις
παραδοσιακές γυναικείες αρετές και ιδιότητες της συζύγου, µητέρας, κ. ά. Βλ. Α. Ψαρρά, «Μητέρα ή πολίτις;
Ελληνικές εκδοχές της γυναικείας χειραφέτησης (1870-1920)», στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
∆ιοτίµα, Το φύλο των δικαιωµάτων. Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του ̟ολίτη. Ευρω̟αϊκό Συνέδριο, Αθήνα, 9-10
Φεβρουαρίου 1996, Πρακτικά, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 90-107, της ίδιας, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης»,
ό.̟., σ. 409-414, A. Psarra, «‘Few Women Have a History’: Callirhoe Parren and the Beginnings of
Women’s History in Greece», trans. Martha Michailidou, Gender & History 18/2 (2006), σ. 400-411.
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φυσιογνωµία του και καταλαµβάνουν αρκετό «χώρο» στην ύλη της Βοσ̟ορίδος όπως άλλωστε
και σε παρόµοια περιοδικά που κυκλοφορούν στον ελλαδικό χώρο.

1.0. ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ» ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
1.1. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι παράλληλα µε την ανάπτυξη του τουρκόφωνου τύπου
µέσα στο οθωµανικό κράτος, άνθισε και ένας αξιόλογος ελληνόφωνος τύπος του οποίου η
πραγµατική εµβέλεια δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί. Από την πρόσβαση στα Οθωµανικά
αρχεία έχουν γίνει γνωστές οι αιτήσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί για άδεια έκδοσης
εφηµερίδων και περιοδικών που κυκλοφόρησαν ανάµεσα στα έτη 1864 – 1909, µια εποχή
κατά την οποία η κεντρική εξουσία ασκούσε αυξηµένο έλεγχο στον Τύπο32 ενώ δεν
συνέβαινε το ίδιο και για τις εκδόσεις της προ του 1864 εποχής όπου δεν υπήρχε κανένας
απολύτως έλεγχος.33
Η πυκνή εκδοτική κίνηση των ελληνικών εντύπων στην Κωνσταντινούπολη, από τις
αρχές της δεκαετίας του 1870 ήταν συνυφασµένη µε τον ιδιαίτερο δυναµισµό και τα
ενδιαφέροντα του ακµαίου ελληνισµού της Πόλης. Ο ελληνικός ηµερήσιος και περιοδικός
τύπος της οθωµανικής πρωτεύουσας, µέσα σε ένα καταπιεστικό για την ελευθεροτυπία και
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κλίµα κατά τη διάρκεια του απολυταρχικού καθεστώτος του
Abdulhamid Β΄, συνέβαλε µέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες δραστηριοποίησής του στην
προβολή των ελληνικών θέσεων και διεκδικήσεων.34 Με σηµαντική συµµετοχή στο χώρο
του πνευµατικού βίου, ο τύπος υπήρξε το κυριότερο µέσο καλλιέργειας της ελληνικής
Κατά την περίοδο των µεταρρυθµίσεων (Tanzimat), ο έλεγχος επί του Τύπου άρχισε να εντείνεται. Ως αιτία
της αύξησης των ελέγχων προβαλλόταν το γεγονός ότι οι ξενόγλωσσες εφηµερίδες που κυκλοφορούσαν στην
Κωνσταντινούπολη δηµοσίευαν ψευδείς ειδήσεις και σχόλια που έβλαπταν την ασφάλεια της χώρας, µε
αποτέλεσµα η Κυβέρνηση να µην αρκεστεί στον υπάρχοντα περί Τύπου νόµο, αλλά να ασκεί λογοκρισία και
να λάβει πρόσθετα αυστηρότερα µέτρα, τα οποία πολλές φορές οδηγούσαν τις εφηµερίδες σε κλείσιµο. Βλ. Α.
Arslan, Ο ελληνικός τύ̟ος …, ό.̟., σ. 20-22.
33 Στο ίδιο, σ. 7-8.
34 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό Ζήτηµα 1866–1881. Η
µαρτυρία του Νεολόγου της Κωνσταντινού̟ολης, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών – Εκδόσεις Τσουκάτου,
Αθήνα 2007, σ. 39. Οι περιοριστικοί νοµοθετικοί κανόνες που αφορούσαν στη λειτουργία του Τύπου, τα
ελεγκτικά µέτρα κατά των εκδοτών κάθε µορφής εντύπου και σε µεγάλο βαθµό οι παρεµβάσεις της κεντρικής
εξουσίας, επιδρούσαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της ελεύθερης δηµοσιογραφίας, ιδίως κατά την περίοδο του
Abdulhamid. Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες και µε πρότυπο τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όπως και την
εισαγωγή νέων τεχνολογικών µεθόδων εκτύπωσης, τα ελληνικά έντυπα θα γνωρίσουν µεγάλη άνθηση κυρίως
µετά το 1870. Βλ. Κ. Σβολόπουλος, Κωνσταντινού̟ολη 1856–1909. Η Ακµή του Ελληνισµού, Εκδοτική Αθηνών,
4Αθήνα 2006, σ. 63-64.
32
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γλώσσας και διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων. Ταυτόχρονα υπήρξε ο πλέον κατάλληλος
δίαυλος επικοινωνίας ανάµεσα στις διάφορες εθνότητες της Αυτοκρατορίας κατά τη
διάρκεια των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών της Πύλης. Επίσης η συµβολή του στην
ανάπτυξη ενός ιδιότυπου διαλόγου ανάµεσα στα µέλη της ελληνικής εθνικής οµογένειας,
τροφοδότησε διάφορες απόψεις και αντιλήψεις κάνοντας αισθητή την παρουσία του σε
πολιτικό και πνευµατικό επίπεδο.35
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η λειτουργία του ηµερήσιου και περιοδικού
τύπου στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, προσδιορίζεται και
διαµορφώνεται

από

ένα

σύνολο

µορφωµένων

ανθρώπων,

εφηµεριδογράφων-

δηµοσιογράφων, λογίων, ποιητών και πεζογράφων οι οποίοι γράφουν, εκδίδουν εφηµερίδες
και περιοδικά και εισαγάγουν στη θεµατογραφία της ύλης την τρέχουσα επικαιρότητα, τη
λογοτεχνία, την ποίηση, τα πεζά κείµενα, τις επιφυλλίδες, τα χρονογραφήµατα, τα
µεταφρασµένα διηγήµατα και µυθιστορήµατα σε συνέχειες, διαµορφώνοντας µια
πολυεπίπεδη και αλληλοεξαρτώµενη σχέση αλληλοτροφοδότησης και παράλληλης
ανάπτυξης της εφηµερίδας, του περιοδικού και της λογοτεχνίας.36 Η ύπαρξη αυτής της
εγγράµµατης κοινότητας στην οποία απευθύνεται και από την οποία εδραιώνεται ο
ελληνικός τύπος της Πόλης ειδικότερα, είναι αυτή η οποία στη συνέχεια διαχειρίζεται την
έντυπη επικοινωνία σε όλους τους χώρους της οθωµανικής επικράτειας, αντανακλώντας τα
όρια της κοινωνικής σκέψης, διαµορφώνοντας τα όρια της κοινωνικής δράσης και την
αξιολόγησή της στη σφαίρα της παιδείας, της φιλανθρωπίας, της εργασίας.37
Το περιοδικό, το σοβαρό λογοτεχνικό, φιλολογικό και επιστηµονικό περιοδικό,
σύµφωνα µε το ∆ηµήτρη Μάργαρη, λιγότερο πρόσκαιρο από την εφηµερίδα και
περισσότερο βιώσιµο από αυτή, πιο ποικίλο και πιο καινούργιο κάθε φορά από το βιβλίο,
στέκεται ανάµεσα στα δύο συνοψίζοντας την ουσία των πραγµάτων, την αίσθηση του
δηµόσιου βίου και τη θέση της πνευµατικής ζωής ενός λαού. Συγκεντρώνοντας την
επιστήµη, τη λογοτεχνία, την τέχνη και την πολιτική ζωή, είναι το αντιπροσωπευτικό είδος
του πολιτισµού και της διανοητικής παραγωγής κάθε χώρας. Η περιοδική του εµφάνιση, του
δίδει την αξία της επικαιρότητας και τη δύναµη της γρήγορης πληροφορίας, απαραίτητης
στη γρήγορη εξέλιξη και πρόοδο των ανθρωπίνων ιδεών. Το περιοδικό ένα εν κινήσει βιβλίο,38

Βλ. Α. Αντωνόπουλος, ό.̟., σ. 39.
Βλ. Ο. Πολυκανδριώτη, «Εφηµερίδες και λογοτεχνία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήµερα»,
στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), Ο ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, ό.̟., σ. 169-170.
37 Βλ. Χ. Εξερτζόγλου, «Τύπος στην Κωνσταντινούπολη και δηµόσιος χώρος», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), Ο
ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, ό.̟., σ. 301, 303.
38 Στην ιστορία του ευρωπαϊκού τύπου, η διάκριση ανάµεσα στο ̟εριοδικό έντυ̟ο και στο βιβλίο, αποτελεί ένα
δυσδιάκριτο και πολύπλοκο ζήτηµα. Για τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στην εφηµερίδα η οποία είναι
35
36
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απαντά στις ερωτήσεις υπενθυµίζοντας τα έργα, τις πράξεις, τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τις
σκέψεις και τις διαθέσεις τους σε µια προηγούµενη εποχή. Το περιοδικό είναι ο τόπος όπου
µπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν, να συµπληρώσουν ή να διορθώσουν ο ένας τον
άλλον, όσοι έχουν να προσφέρουν στα γράµµατα, στην επιστήµη, στην τέχνη.39
Η επιτυχία του περιοδικού, η πρόοδός του και η ζωή του είναι συνδεδεµένα και µε
την ικανότητα εκείνου που το διευθύνει. Η τέχνη του διευθύνοντος εκτός των άλλων
συνίσταται στο να γνωρίζει ποιά θέση θα παίρνει ανάλογα µε την εποχή και τις κοινωνικές
εξελίξεις, πώς να ωφελείται από τις συγκυρίες, πώς να προσεταιρίζεται τις ιδιοφυίες, να τις
παρουσιάζει και να τις επιβάλει µε το κύρος του, να συγκρατεί τους παλαιούς συνεργάτες, να
αντικαθιστά αυτούς που φεύγουν, να προάγει εκείνους που ξεχωρίζουν, να διαµορφώνει
καλές συνεργασίες.40 Ένα µεγάλο χάρισµα για διευθυντή περιοδικού ανεξάρτητα εάν γράφει
ο ίδιος, είναι να κάνει τους άλλους να γράφουν γι’ αυτόν και να ξέρει πώς να τους διαλέγει
και πώς να τους συγκεντρώνει γύρω του.41 Σύµφωνα µε την Καρπόζηλου, ένα
χαρακτηριστικό γνώρισµα των περισσότερων εκδοτών/διευθυντών της εποχής αποτελεί η
ανιδιοτέλεια, η αφιλοκέρδεια, ο ενθουσιασµός και η πίστη στην υ̟ηρεσία που προορίζονται
να προσφέρουν στο αναγνωστικό τους κοινό όλων των κοινωνικών στρωµάτων, είτε αφορά
ολόκληρη την οικογένεια, είτε απευθύνεται ειδικά σε γυναίκες αναγνώστριες ή άλλες
επιµέρους κατηγορίες. Οι τοποθετήσεις τους µέσα από τα ίδια τους τα κείµενα καθορίζουν
τη µορφή και το περιεχόµενο της ύλης, όπως και το ιδεολογικό πλαίσιο που κινείται γενικά
ο ελληνικός οικογενειακός τύπος. Η προσήλωση των εκδοτών στα ιδεώδη της ηθικής, της
οικογένειας, της πατρίδας και του έθνους, εκφράζεται ξεκάθαρα µέσα από τις σελίδες των
εντύπων τους.42
Οι τοπικές εφηµερίδες και τα περιοδικά είναι συνδεδεµένες µε την καθηµερινότητα
των πολιτών, συνιστούν εκδοτικές προσπάθειες µορφωµένων ολιγοµελών οµάδων, συνήθως
έχουν µικρή διάρκεια κυκλοφορίας, λόγω των εκάστοτε οικονοµικών δυσχερειών και
συµπεριλαµβάνουν στην ύλη τους εκτός των άλλων και την κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική ειδησεογραφία που δηµιουργούν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες. Η συµµετοχή του
αναγνωστικού κοινού συµβάλλει στην προώθηση αυτής της έντυπης επικοινωνίας µέσα από
την οποία παρέχονται πολλές και χρήσιµες πληροφορίες, ξεχωριστές απόψεις, ερµηνείες,
«περιοδική» και έχει και «ποικίλη ύλη» και το ̟εριοδικό ̟οικίλης ύλης, βλ. Ά. Ταµπάκη, «“Εφηµερίς” ή
“περιοδικό”;», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), Ο ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, ό.̟., σ. 92.
39 Βλ. ∆. Μάργαρης, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά. Η ιστορία τους και η ε̟οχή τους, Ιωάννης Σιδέρης, Αθήνα 1954, σ. 5-6.
Ο δέκατος ένατος αιώνας, είναι ο αιώνας των περιοδικών και αυτό ισχύει τόσο για τη ∆υτική Ευρώπη όπου
υπάρχει ακµή, όσο και για τον ελληνικό χώρο που βρίσκεται στην αρχή της έκδοσης λογοτεχνικών ή
φιλολογικών περιοδικών. Βλ. Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της Πανδώρας …, ό.̟., σ. 7.
40 Στο ίδιο, σ. 6-7.
41 Στο ίδιο, σ. 150.
42 Βλ. Μ. Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά, φιλολογικά ̟εριοδικά (1847 – 1900), Ιωάννινα 1991, σ. 201-204.
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κριτικές, απολογισµοί, ευχαριστίες, κ.λπ., ορίζοντας µια σχέση αµφίδροµη και δυναµική
ανάµεσα στους αναγνώστες και την έντυπη ειδησεογραφία.43
Στην Ελλάδα τα περιοδικά άρχισαν να εµφανίζονται µετά τη δηµιουργία του
ελληνικού κράτους και ακόµη αργότερα µετά το 1850 λόγω των προβληµάτων που είχε να
αντιµετωπίσει το νεοσύστατο κράτος. Εξαιτίας των ταραγµένων πολιτικών συνθηκών της
εποχής, δεν εµφανίστηκαν ως σηµαιοφόροι νέων ιδεών ή ως όργανα για νέες επιστηµονικές,
φιλολογικές και καλλιτεχνικές κινήσεις, όπως συνέβη στα επόµενα χρόνια, αλλά είχαν γενικά
εγκυκλοπαιδική µορφή και ποικίλο περιεχόµενο.44 Αντίθετα έξω από τα σύνορα του
ελληνικού κράτους στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς, η έκδοση των περιοδικών είχε
ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, πριν από το 1840. Τα περιοδικά αυτά είναι οικογενειακά,
φιλολογικά, ιεραποστολικά ή ποικίλης ύλης, εκδίδονται σε διάφορες γλώσσες (ελληνικά,
αρµενικά, βουλγαρικά, καραµανλίδικα – τουρκικά µε ελληνικούς χαρακτήρες), έχουν ωραία
τυπογραφική εµφάνιση σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής, µεγάλο σχήµα,
εικονογράφηση, τακτικότητα στην έκδοση, σηµαντικές λογοτεχνικές συνεργασίες στον
ποιητικό και πεζό λόγο, µε άρθρα ηθικο-διδακτικού περιεχοµένου και πληροφοριακού
χαρακτήρα. Η κυκλοφορία αυτών των περιοδικών καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο του
ελληνισµού

µε

εκπροσώπους

στις

ελληνικές

κοινότητες

της

Μικράς

Ασίας

(Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη) στις µεγάλες πόλεις του ελληνικού κράτους (Αθήνα, Πάτρα,
Σύρο, Ναύπλιο, Κέρκυρα) και τις ευρωπαϊκές και βαλκανικές πόλεις της ελληνικής
διασποράς (Λονδίνο, Βιέννη, Βραίλα κ.ά.), δηµιουργώντας ένα δίκτυο ανάµεσα στον
ελληνισµό των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, στο νέο πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο του
Ελληνισµού το οποίο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους
και στους Έλληνες της διασποράς.45
Την εποχή κατά την οποίαν αρχίζουν να εµφανίζονται αυτά τα περιοδικά στις
ελληνικές

κοινότητες

της

οθωµανικής

επικράτειας,

επικρατούν

ιδιαίτερες

κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες. Μετά τη θέσπιση των αυτοκρατορικών
διαταγµάτων του Hatt-i-Serif (1839), του Hatt-i-Humayum (1856) και την ανακήρυξη του
πρώτου οθωµανικού συντάγµατος (1876) που αποτέλεσε µια ορατή προσπάθεια άµβλυνσης
των διαφορών που συνέθεταν το µωσαϊκό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, το γενικότερο
µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα Tanzimat,46 θεµελίωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του

43 Βλ. Γ. Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης 1860-1910, Νεφέλη,
Αθήνα 2006, σ. 45-48.
44 Βλ. ∆. Μάργαρης, ό.̟., σ. 7-8.
45 Βλ. Μ. Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά…, ό.̟., σ. 77-83.
46 Με την εφαρµογή των διατάξεων και των γενικότερων µεταβολών του Tanzimat, η θέση των Χριστιανών
αναβαθµίστηκε ριζικά. Εκτός από τις µεταρρυθµίσεις στο χρηµατοοικονοµικό και πιστωτικό σύστηµα και την
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οθωµανικού κράτους την εισαγωγή θεσµών και µορφών οργάνωσης δυτικοευρωπαϊκού τύπου
προσαρµοσµένους ανάλογα µε τη δηµιουργία και πάλι µιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας, µε
σκοπό την εξίσωση όλων των συνιστωσών της οθωµανικής κοινωνίας, την ισότητα απέναντι
στο νόµο όλων των οθωµανών υπηκόων, µουσουλµάνων και µη, την αποκατάσταση της
συνδιαχείρισης και της ενότητας.47
Η είσοδος σε αυτήν τη νέα πραγµατικότητα αντιµετωπίστηκε θετικά από όλες τις
κοινότητες και ειδικότερα από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης µε υπεραισιοδοξία,
δίδοντας τη δυνατότητα σε όλους να διεκδικήσουν και να πετύχουν την ουσιαστική
συµµετοχή τους στον καθορισµό της τύχης της κοινότητάς τους ή να αυξήσουν την ήδη
σηµαντική επιρροή τους στους κόλπους της Οθωµανικής εξουσίας (Φαναριώτες,
αξιωµατούχοι του Οικουµενικού Πατριαρχείου,48 αστικά στρώµατα, κ.ά.). Η αξιοποίηση
αυτών των νέων δυνατοτήτων ανέδειξε τους Έλληνες αστούς της Κωνσταντινούπολης σε
εκφραστές και φορείς του ανανεωτικού-µεταρρυθµιστικού πνεύµατος, η δυναµική του
οποίου εκφράστηκε µε ιδιαίτερη ένταση τόσο στο χώρο της παιδείας/εκπαίδευσης όσο και
σε εκείνον της συλλογικής συσσωµάτωσης και εκδοτικής δραστηριότητας της ελληνικής
κοινότητας της Πόλης. Στους Έλληνες αυτούς δόθηκε η ευκαιρία να διοριστούν σε
διάφορες υπηρεσίες της Οθωµανικής διοίκησης, σε υψηλές διπλωµατικές και κυβερνητικές
θέσεις, ενώ παράλληλα µε τα διοικητικά τους καθήκοντα για τα συµφέροντα της
Αυτοκρατορίας, εργάστηκαν για την υπόθεση των οµοθρήσκων τους µε τη συµµετοχή τους
σε οµογενειακά συµβούλια, φιλανθρωπικά σωµατεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συνδυάζοντας
σύµφωνα µε το πνεύµα των µεταρρυθµίσεων και τις δυο ιδιότητές τους, του Έλληνα
Χριστιανού και του Οθωµανού υπηκόου, µε επιτυχία.49
κωδικοποίηση του ποινικού και εµπορικού δικαίου, υπήρξε από τα διατάγµατα του Hatt-i-Humayum
πρόβλεψη ειδικών µέτρων για την προσβασιµότητα Χριστιανών και Μουσουλµάνων µε ίσους όρους στη
διοίκηση, στην εκπαίδευση και τη στρατιωτική ιεραρχία. Οι εγγυήσεις των ατοµικών ελευθεριών, της
ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης επιβεβαίωναν την ισότητα όλων των Οθωµανών υπηκόων απέναντι στο Νόµο
και συνεπάγονταν την αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Επίσηµη θρησκεία του κράτους
παρέµενε ο Ισλαµισµός και επίσηµη γλώσσα η τουρκική, η γνώση της οποίας αποτελούσε απαραίτητη
προϋπόθεση για προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα. Βλ. Κ. Σβολόπουλος, Κωνσταντινού̟ολη 1856–1909, ό.̟., σ.
25-27.
47 Βλ. Π. Κονόρτας, Οθωµανικές θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους ̟ροκαθήµενους της
Μεγάλης Εκκλησίας (17ος – αρχές 20ού αιώνα), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 39-51. Βλ. επίσης και Α.
Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας…, ό.̟., σ. 92.
48 Για τις διατάξεις που αφορούν στα θέµατα της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, στα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις
και τα προνόµια του Πατριάρχη, τον ηγετικό του ρόλο, την ταυτότητα του ποιµνίου του µέσα στο millet,
κ.λ.π., βλ. Π. Κονόρτας, ό.̟., σ. 304-315. Βλ. επίσης Χ. Παπαστάθης, Οι κανονισµοί των ορθόδοξων ελληνικών
κοινοτήτων του οθωµανικού κράτους και της διασ̟οράς, τ. Α’, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1984, σ. 69-111.
49 Για την άνθηση του Ελληνισµού στην Πόλη τον 19ο αιώνα, την κοινωνική, πνευµατική και πολιτισµική ζωή,
τις δραστηριότητες των συλλόγων και τη ρύθµιση των εκπαιδευτικών ζητηµάτων, βλ. και Β. Μούτσογλου, Οι
Έλληνες της Κωνσταντινού̟ολης 1821-1922, Ιστορικό σηµείωµα, Παπαζήση, Αθήνα 1998, σ. 141-164. Το
φαινόµενο ίδρυσης συλλόγων συντέλεσε στη δηµιουργία µιας νέας µορφής συλλογικής πολιτισµικής
δραστηριότητας, κάτω από µία ορισµένη κοινωνική και οικονοµική συγκυρία της διαµόρφωσης και ανάπτυξης
της ελληνορθόδοξης αστικής τάξης στην οθωµανική αυτοκρατορία και ταυτόχρονη σύνδεση µε ένα µεγάλο
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Ο Τύπος ως πηγή πληροφοριών εκτός του ότι απηχεί ή διαµορφώνει συνειδήσεις
και τις απόψεις των πολλών, αναµφίβολα τονίζει ή αποσιωπά και ενίοτε ίσως επιβάλλει
διάφορους ρόλους, µορφοποιεί την κοινή γνώµη, αναπαράγει ή και ανατρέπει στερεότυπα.
Ειδικότερα στην περίπτωση του γυναικείου τύπου συµβάλει στην προσέγγιση της εικόνας
της γυναίκας που φαίνεται ότι σε µεγάλο βαθµό αποδέχονταν οι ίδιες οι γυναίκες για την
κατηγορία τους. Παρόλο που τα γυναικεία έντυπα απευθύνονταν στην πλειονότητά τους σε
γυναίκες αναγνώστριες, δεν ήταν µόνο γυναίκες οι συντάκτες και αρθογράφοι που εξέφραζαν
τις απόψεις τους για τους γυναικείους ρόλους.50
Ένα ̟εριοδικό χαρακτηρίζεται ως γυναικείο έντυ̟ο εφόσον αυτό καθορίζεται
από το σκοπό και τη φυσιογνωµία της έκδοσής του και µέσα από πολλαπλούς συνδυασµούς
που δηµιουργούν τέσσερις ευρείες κατηγορίες. α) Όταν η εκδότρια και οι αρθογράφοι είναι
αποκλειστικά γυναίκες και απευθύνονται κυρίως σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό, όπως στην
περίπτωση της «Εφηµερίδος των Κυριών» της Κ. Παρρέν,51 β) όταν η εκδότρια είναι γυναίκα
αλλά συνεργάζεται περισσότερο µε άνδρες λόγιους και λιγότερο µε γυναίκες και απευθύνεται
κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε γυναικείο κοινό, όπως στη Βοσ̟ορίδα της Κ. Πρεβεζιώτου,
γ) όταν οι εκδότριες είναι γυναίκες και απευθύνονται σε όλο το αναγνωστικό κοινό
ανεξαρτήτως φύλου και δ) όταν οι εκδότες είναι άνδρες και απευθύνονται σε γυναικείο
αναγνωστικό κοινό και οι συνεργασίες είναι µικτού τύπου, τόσο µε άνδρες όσο και µε
γυναίκες. Ο γυναικείος τύπος στον ελλαδικό χώρο από τις απαρχές του λειτούργησε ως
µοχλός αλλαγής, ως όργανο συλλογικότητας γυναικών αλλά και ως µέσο ψυχαγωγίας και
γενικής παιδείας. Η συγγραφική δραστηριότητα των γυναικών πολύ πριν από την εµφάνιση
οποιουδήποτε φεµινιστικού κινήµατος στην Ελλάδα,52 αποφέρει τους πρώτους τίτλους
περιοδικών εντύπων µε γυναικείο ενδιαφέρον.
µέρος του συνόλου των µεσαίων στρωµάτων. Βλ. Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινού̟ολη τον
19ο αιώνα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινου̟όλεως 1861-1912, Νεφέλη, Αθήνα 1996, σ. 9-10 και
93-95. Για τη σύσταση, ίδρυση, λειτουργία, διοίκηση και τις διάφορες δραστηριότητες των µεγαλύτερων
ελληνικών σωµατείων µε φιλεκπαιδευτικό χαρακτήρα στο 19ο αιώνα, βλ. Κ. Μπονίδης, Οι Ελληνικοί
φιλεκ̟αιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς εθνικής ̟αιδείας και ̟ολιτισµού στη διαφιλονικούµενη Μακεδονία (1869-1914),
Ι.Α.Ε.Ν., αρ. 1, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 38-52, 87-90. Για τους γυναικείους συλλόγους στην
Κωνσταντινούπολη, βλ. ενδεικτικά: Μαµώνη, Κ. – Ιστικοπούλου, Λ., Γυναικείοι σύλλογοι στην Κωνσταντινού̟ολη
(1861 – 1922), Εστία, Αθήνα 2002, σ. 13-25.
50 Βλ. Σ. Λαδά, επιµ., Η εικόνα του/της ε̟ιστήµονα στην Ελλάδα 1900-1980, Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 94. Για παράδειγµα τόσο στην Ευρυδίκη όσο και στη Βοσ̟ορίδα,
υπήρξαν αρκετοί άνδρες λόγιοι συνεργάτες των περιοδικών που αρθρογράφησαν για τη θέση και το ρόλο των
γυναικών.
51 Για την κατάταξη των γυναικείων εντύπων σε καθαυτό γυναικεία βλ. και Κ. Σκλαβενίτη, «Τα γυναικεία έντυπα
1908-1918», ∆ιαβάζω 198 (1988), σ. 14 και Κ. ∆αλακούρα, «Λόγοι γυναικών για την εκπαίδευση στα γυναικεία
περιοδικά…», ό.̟. (υπό δηµοσίευση).
52 Με επιρροές από το δυτικό φεµινισµό, ο ελληνικός φεµινισµός παρά τις ιδιαιτερότητές του, συνιστούσε ένα
κοινωνικό φαινόµενο που αφορούσε στη συνειδητο̟οίηση α̟ό τις γυναίκες της κοινωνικής τους ύ̟αρξης, µέσα από τη
γυναικεία αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση µιας γυναικείας ταυτότητας. Βλ. Ε. Βαρίκα, Η Εξέγερση των κυριών …,
ό., ̟., σ. 20-21.
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Τα βασικά θέµατα που αφορούν στις γυναίκες κάθε επιµέρους περιόδου, µε βάση τις
κοινωνικές, οικονοµικές και ιδεολογικές αλλαγές, συνιστούν κατά κύριο λόγο τη
θεµατογραφία της ύλης αυτών των γυναικείων εντύπων. Πληθώρα άρθρων ανέλυε
κατακρίνοντας ή υποστηρίζοντας την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, το δικαίωµα στην
εργασία, την ισοπολιτεία, το ρόλο και τον προορισµό των γυναικών µέσα και έξω από το
σπίτι. Η ανατροφή των παιδιών, η κοινωνική συµπεριφορά, η έγγαµη ζωή, το θέµα της
προίκας εµφανίζονται επίσης µε υψηλή συχνότητα. Τα περισσότερα περιοδικά αφιερώνουν
µόνιµες στήλες στην ενδυµασία, τα εργόχειρα, τις µαγειρικές συνταγές και σε ποικίλες
συµβουλές οικιακής οικονοµίας. Με την εξέλιξη τους τα περιοδικά αρχίζουν να εµφανίζουν
νοµικές στήλες, συµβουλές στις εργαζόµενες γυναίκες, άρθρα για τη διακόσµηση του
σπιτιού και τη µόδα. Για όλα αυτά τα θέµατα, τις απόψεις και τις σελίδες που τους
αναλογούν, µεγάλο ρόλο παίζουν τόσο ο τύπος, η πολιτική και η φυσιογνωµία του
περιοδικού, όσο και οι στόχοι και οι πεποιθήσεις των εκδοτών και των συντακτών, που
καθορίζουν ένα περιοδικό από µαχόµενο πρωτοποριακό φεµινιστικό έως λαϊκό ή
συντηρητικό και από φιλολογικό έως ποικίλης ύλης.53
1.2. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΕΚ∆ΟΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1870 και εξής, αρχίζουν να εκδίδονται στην
Κωνσταντινούπολη ορισµένα γυναικεία περιοδικά/εφηµερίδες µε γυναίκες εκδότριες και
διευθύντριες που απευθύνονται σε γυναικείο αλλά και ανδρικό κοινό ως περιοδικά
φιλολογικά ή ποικίλης ύλης µε πλούσια θεµατογραφία, η οποία άπτεται κυρίως γυναικείων
ζητηµάτων µέσα από την πένα λογίων και επιστηµόνων ανδρών και περιορισµένου αριθµού
διανοουµένων γυναικών. Πριν από αυτή τη χρονολογία παρά το ότι εκδίδονται βιβλία
γυναικών συγγραφέων, η έκδοση γυναικείου περιοδικού τύπου είναι ανύπαρκτη µε µοναδική
εξαίρεση την Κυψέλη.54 Στόχος αυτών των γυναικείων περιοδικών παρά τις επιµέρους
διαφοροποιήσεις τους, είναι η συζήτηση για τη µόρφωση και την ηθική διαπαιδαγώγηση των
γυναικών, η ανταλλαγή απόψεων για τη διαφαινόµενη ανεξαρτησία και επαγγελµατική
απασχόληση των γυναικών, ενώ ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες προώθησης του
γυναικείου λογοτεχνικού και δοκιµιακού συγγραφικού έργου.55 Σε µια εποχή που η
πρόσβαση των γυναικών στο δηµόσιο βήµα είναι περιορισµένη και τα εκφραστικά µέσα των
Βλ. και Μ. Χαριτάτος, «Ο τύπος στο ΕΛΙΑ», στο Λ. ∆ρούλια (επιµ.), Ο ελληνικός τύ̟ος 1784 ως σήµερα, ό.̟.,
σ. 505-506.
54 Η πρώτη έκδοση γυναικείου περιοδικού έγινε το 1845 µε την Κυψέλη της Ε. Σαµαρτζίδου. Στη συνέχεια
υπήρξε σιω̟ή µέχρι την έκδοση της Ευρυδίκης το 1870.
55 Βλ. και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 21-22, 206-208.
53
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γυναικών σχεδόν ανύπαρκτα, τα ελάχιστα γυναικεία περιοδικά αποτελούν βασικό µάρτυρα
και πολύτιµη πηγή πληροφοριών για την κατανόηση του κόσµου των γυναικών.56
Σε αυτές τις πρώτες γυναικείες εκδοτικές προσπάθειες στο χώρο των ελληνικών
κοινοτήτων, αυτές που συµµετέχουν ενεργά είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί,
οι οποίες γράφοντας εισχωρούν σε έναν αποκλειστικά, µέχρι εκείνη τη στιγµή, ανδρικό χώρο
λειτουργίας, στην προσπάθειά τους να εκφραστούν αλλά και να κατανοήσουν τον κόσµο
στον οποίο δεν έχουν ευχερή πρόσβαση.57 Ακόµη και ένα συντηρητικό περιοδικό να εξέδιδε
µια γυναίκα, λόγω της ανατροπής του περιορισµένου ρόλου της, προκαλούσε αναταραχή
στις δοµές της κοινωνίας από το ίδιο το γεγονός ότι ήταν µια εκδότρια. Αν και η εξουσία
που ασκούσε είχε διάφορες µορφές από περιοδικό σε περιοδικό και εξαρτιόταν από την
αντίληψη της ίδιας της γυναίκας για το ρόλο της µέσα στο εκδοτικό κατεστηµένο, δεν
υπήρχε αµφιβολία ότι η έκδοση ενός περιοδικού µετέφερε τη γυναίκα στο χώρο του
δηµόσιου σχολιασµού, της εργασίας στην κοινωνική αρένα. Κάποιες εκδότριες επέλεγαν να
εκπροσωπήσουν το φύλο τους επαναστατικά και άλλες να υπηρετήσουν συµβατικά τα
ιδανικά της γυναικείας φύσης τους. Οι απόψεις τους ποικίλαν ανάλογα µε την ηλικία, την
εµπειρία, τις ευκαιρίες και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.58
Στην Κωνσταντινούπολη η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα σε σύγκριση µε την
κυρίως εκδοτική κίνηση δεν είχε την ίδια ένταση. Εκδίδονται η πρώιµη Κυψέλη (1845-1846)
της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου,59 η Ευρυδίκη (1870-1873) της Αιµιλίας Κτενά Λεοντιάδος 60
και το περιοδικό Βοσ̟ορίς (1899-1906) της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου.61 Η παιδαγωγός
Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου (1820-1877) από τη Σκύρο, δασκάλα σε παρθεναγωγεία της
Κωνσταντινούπολης και της Μυτιλήνης, διευθύντρια του Κεντρικού Παρθεναγωγείου
Βλ. Μ. Ιωαννίδου, «Γράφουσες» Ελληνίδες τον δέκατο ένατο ..., ό̟., σ. 5.
Βλ. Ε. Μπενέκη και Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος» ό.̟., σ. 32.
58 Βλ. S. M. Harris, Blue pencils and hidden hands, Women Editing Periodicals, 1830-1910, Northeastern University
Press, USA 2004, σ. xx5. Η εκδοτική δραστηριότητα ως ανδροκρατούµενο σύµβολο του πολιτισµού και της
αριστοκρατίας του πνεύµατος, υπήρξε ένας από τους τοµείς, που περισσότερο από όλους αντιστάθηκε στην
είσοδο των γυναικών. Βλ. M. Perrot, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώ̟η 19ος - 20ος αι., µτφρ. ∆ήµητρα
Σαµίου, Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Ερµούπολη Σύρου 1988, σ. 34.
59 Για το περιοδικό Κυψέλη, βλ. Ε. Φουρναράκη, «Ένα πρώιµο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα…», ό.̟.,
σ. 3-13 και της ίδιας, λήµµα «Κυψέλη», στο Λ. ∆ρούλια-Γ. Κουτσοπανάγου (επιµ.), ό.̟., σ. 677-678.
60 Για το περιοδικό Ευρυδίκη, βλ. Α. Ψαρρά, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», Σκού̟α, για το γυναικείο
ζήτηµα 2 (1979), σ. 6-10, της ίδιας, «“Γύναι, ποίησον ηµίν … Κυρία, έµπνευσον ηµίν”: ένα γυναικείο κείµενο
του 1871», Σκού̟α, για το γυναικείο ζήτηµα 2 (1979), σ. 14-20. Επίσης βλ. Ε. Φουρναράκη, «Εκπαίδευση και
αγωγή των κοριτσιών», ό.̟., σ. 39-45 και της ίδιας, λήµµα «Ευρυδίκη», στο Λ. ∆ρούλια-Γ. Κουτσοπανάγου
(επιµ.), ό.̟., σ. 284-286.
61 Βλ. και Α. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας …, ό.̟., σσ. 37, 39. Λίγα χρόνια µετά
τη διακοπή της έκδοσης της Βοσ̟ορίδος, κυκλοφορεί στην Κωνσταντινούπολη ανά δεκαπενθήµερο και για δύο
(2) χρόνια άλλο ένα γυναικείο περιοδικό, Η Εφηµερίς των Κυριών (01/08/1909-15/07/1911) της Χαρίκλειας
Π. Μελανδινού το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναικείο κοινό. Βλ. Κ. ∆αλακούρα, «Λόγοι γυναικών
για την εκπαίδευση …», υπό δηµοσίευση στο περιοδικό Μνήµων. (Στο ψηφιοποιηµένο αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.
υπάρχουν όλα τα τεύχη κυκλοφορίας του περιοδικού, είκοσι δύο (22) για το πρώτο έτος και είκοσι τέσσερα
(24) για το δεύτερο. Βλ. www.elia.org.gr ).
56
57
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Θεσσαλονίκης (1863-1870) και του Παρθεναγωγείου Σερρών (1872-1875), σύζυγος γιατρού
µε προοδευτικές αντιλήψεις, είναι η πρώτη που τόλµησε να µιλήσει για τη χειραφέτηση της
γυναίκας από τις στήλες του µηνιαίου περιοδικού Κυψέλη, το οποίο εκδίδει το 1845 και το
οποίο συνιστά το πρωϊµότερο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα στα ελληνικά
δεδοµένα. Το περιεχόµενο των άρθρων του και τα διδάγµατα µέσα από τα σχετικά
πεζογραφήµατα εκφράζουν την ισοτιµία µεταξύ των φύλων και τη χειραφέτηση των
γυναικών, σε µια εποχή όπου αυτές οι έννοιες είναι εντελώς πρωτόγνωρες. Η βραχύβια
κυκλοφορία του, η έλλειψη συνεργατών και η ισχυρή προσωπικότητα της µοναχικής
εκδότριας µέσα στο ρευστό περιβάλλον των πρώτων δηµοσιογραφικών εγχειρηµάτων στην
οθωµανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της ιστορικής συγκυρίας των µεταρρυθµίσεων,
αποτυπώνουν και την περιορισµένη απήχηση ή υποστήριξη που είχε εκείνη την εποχή µέσα
στους κόλπους της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Η Κυψέλη η οποία
αποτελεί

µια

αποκλειστικά

γυναικεία

νεωτερική

δηµοσιογραφική

απόπειρα

και

χαρακτηριζόταν από µια επιµονή στην ιδέα της αρχικής φυσικής ισότητας των φύλων,
εγκαινιάζει µια ιδιαίτερη κατηγορία γυναικείου τύπου, όπου εκτός από τη δηµοσίευση
γυναικείων θεµάτων που απευθύνονται σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό, έχει ως στόχο την
εξασφάλιση ενός δηµόσιου βήµατος για την έκφραση των γυναικών, - ανεξάρτητα αν έγραφε
µόνο η ίδια στο περιοδικό της - και ταυτόχρονα για τη διαπαιδαγώγηση του γυναικείου
φύλου.62
Είκοσι πέντε (25) χρόνια αργότερα, το 1870 εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη το
περιοδικό «Ευρυδίκη», (21 Νοεµβρίου 1870 – 30 Μαίου 1873), «Γυναικεία Ε̟ιθεώρησις µετά
σχεδίων και εργοχείρων» της Αιµιλίας Κτενά-Λεοντιάδος, αδελφής της εκπαιδευτικού και
διευθύντριας παρθεναγωγείων στη Σάµο και στη Σµύρνη Σαπφούς Λεοντιάδος, η οποία
επίσης αρθρογραφούσε συχνά. Αρχικά το περιοδικό εκδιδόταν εβδοµαδιαίο και
ολιγοσέλιδο, µετά «κατά ̟ενθαµηρίαν» και στη συνέχεια δεκαπενθήµερο µε περισσότερες
σελίδες και µε «τη ευµενεί συνεργασία λογίων οµογενών». Εκτός από τους επιφανείς λόγιους και
επιστήµονες άνδρες συνεργάτες του περιοδικού, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός κειµένων
που υπογράφεται από επώνυµες ή ανώνυµες γυναίκες. ∆ηµοσιεύονταν άρθρα για την ισότητα
των φύλων και την εκπαίδευση των γυναικών µε το ψευδώνυµο «Βοσπορίς» το οποίο µάλλον
χρησιµοποιούσε η Αιµ. Κτενά. Στο βαθµό που το περιοδικό υποστήριζε την ισότητα των

Βλ. Ε. Φουρναράκη, «Ένα πρώιµο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα…», ό.̟., σ. 37, 40-41, 43-44. Βλ.
και Ε. Μπενέκη, Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος», ό.̟., σ. 32.
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δύο φύλων µέσα από τη διαφορά και την ανάγκη της µόρφωσης των γυναικών, απευθυνόταν
στις όλο και περισσότερες µορφωµένες γυναίκες της εποχής του.63
Στο περιοδικό παρουσιάζονταν ποικίλα θέµατα, µε σκοπό τη µόρφωση και την
πνευµατική καλλιέργεια των αναγνωστριών, όπως εκλαϊκευµένες µελέτες για την αρχαιότητα,
ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ιστορικές και γεωγραφικές αφηγήσεις, ιατρικά θέµατα, συµβουλές
για την ανατροφή των παιδιών, την οικιακή οικονοµία, (κεντήµατα µε φωτογραφίες),
ποιήµατα, βιβλιογραφική ενηµέρωση και κριτική βιβλίων, ειδήσεις κ.λ.π. Βασικός στόχος
της Ευρυδίκης είναι ο προσδιορισµός της φύσης και του προορισµού των γυναικών σε
συνδυασµό µε τη βελτίωση και τη διάδοση της γυναικείας εκπαίδευσης, όπως επίσης και η
διεκδίκηση του δικαιώµατος για συµµετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή του έθνους.
Για το σκοπό αυτό η εκδότρια βρισκόταν σε επαφή µε τον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως» και συµµετείχε στις δραστηριότητές του, στις οποίες αναφερόταν
συχνά από τις σελίδες του περιοδικού.64
Η Ευρυδίκη µέσα από τις στήλες της είχε προτείνει την ίδρυση γυναικείου συλλόγου
στην Κωνσταντινούπολη, µε στόχο την προώθηση των γυναικείων θέσεων µέσα από
συλλογικές δραστηριότητες, απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του περιοδικού, την
αναβάθµιση και προώθηση της γυναικείας εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο και ιδίως στις
ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Πιο συγκεκριµένα η Ευρυδίκη στην
προσπάθειά της για αναβάθµιση της γυναικείας εκπαίδευσης, υποστηρίζει αφενός µεν ότι τα
παρθεναγωγεία υπολειτουργούν ως χώροι ηµιµάθειας εξαιτίας της ανδρικής κυριαρχίας στην
εκπαίδευση, αφετέρου ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών θα πρέπει να διεξάγεται από γυναίκες
εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα µπορούσαν µεταξύ άλλων να ενισχύσουν και να εµπλουτίσουν
το µάθηµα της οικιακής οικονοµίας.65 Σκοπός του περιοδικού γενικά ήταν η µελέτη της
αποστολής των γυναικών και ένας από τους στόχους η παρότρυνση της γυναικείας
συγγραφής.66 Αν και τα προβλήµατα που συνάντησε το περιοδικό στον κατά µία έννοια
σύντοµο χρόνο της έκδοσής του, επιβεβαιώνουν τον «̟ρώιµο και ̟εριθωριακό χαρακτήρα µιας
τέτοιας ̟ρωτοβουλίας», µένει να αποδειχθεί εάν η έκδοσή του συνέβαλε στην κατανόηση της
63 Βλ. Α. Ψαρρά, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», ό.̟., σ. 6. Βλ. Μ. Γριβέα, «Το γυναικείο περιοδικό
Ευριδίκη (1870-1873). Προσπάθεια έκφρασης και διαµόρφωσης γυναικείας συλλογικής συνείδησης στο β’
µισό του 19ου αι.», Μεταπτυχιακή εργασία, Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2001, σ. 4, 910, 26, 29-31, 53. Βλ. επίσης και Μ. Ιωαννίδου, «Γράφουσες» Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 6.
64 Βλ. Α. Ψαρρά, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», ό.̟., σ. 6-10. Βλ. και Μ. Ιωαννίδου, «Γράφουσες»
Ελληνίδες …, σ. 6. Βλ. και Ε. Μπενέκη, Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος», ό.̟., σ. 33. Για το περιοδικό
Ευρυδίκη, υπάρχει στη Βοσ̟ορίδα ένα άρθρο της Καλλιόπης Γ. Κεχαγιά, «Η οικογενειακή ευδαιµονία»
αφιερωµένο στη φίλη Ευρυδίκη», Η Βοσ̟ορίς Γ/12 (10 Αυγούστου 1901), σ. 135-137. Βλ. επίσης και Ε.
Βασιλειάδου, «Τα γυνακεία περιοδικά του 19ου αιώνα», Virtual School, The sciences of Educations Online, τ. 1, τχ.
2, (Αύγουστος 1998), http://www.auth.gr/virtualschool/1.2/Youngs/Vassileiadou.html, (30/07/2009).
65 Βλ. Α. Ψαρρά, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», ό.̟., σ. 8-10. Βλ. και Ε. Βασιλειάδου, ό.̟.
66 Βλ. και Ε. Μπενέκη, Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος», ό.̟., σ. 33.
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αναγκαιότητας της γυναικείας εκπαίδευσης και στην ευνοϊκή θεώρηση των ιδεών περί
ισότητας των φύλων. Το βέβαιο είναι ότι αντανακλά τους σχετικούς προβληµατισµούς και τη
µεγαλύτερη αποδοχή ή και ανοχή των σχετικών απόψεων και θέσεων.67
Είκοσι έξι (26) χρόνια µετά την Ευρυδίκη εκδίδεται στις 7 Απριλίου 1899 στην
Κωνσταντινούπολη, Η Βοσ̟ορίς της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου, τη «συνεργασία ευυ̟όλη̟των
λογίων ανδρών και γυναικών», το περιοδικό το οποίο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί στη
συνέχεια και το οποίο ανήκει στην κατηγορία του γυναικείου εικονογραφηµένου
αντιχειραφετητικού περιοδικού. Μέσα από τις προγραµµατικές δηλώσεις και την πλειονότητα
των άρθρων του, φαίνεται ότι ήταν ένα συντηρητικό περιοδικό ποικίλης ύλης που
απευθυνόταν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στο γυναικείο πληθυσµό µε σκοπό τη βελτίωσή
του στο πλαίσιο της ηθικής και της οικογενειακής εστίας, µακριά από αιτήµατα
χειραφέτησης, ελευθερίας, ανεξαρτησίας και αυτονοµίας.

Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 82, 233. Για τη φυσιογνωµία και την αρθογραφία της
Ευρυδίκης, στα θέµατα του προβληµατισµού για τη θέση και τον προορισµό των γυναικών, τη διεκδίκηση του
δικαιώµατος στη βαθύτερη, ευρύτερη, δηµόσια και ίση µε τους άνδρες εκπαίδευσή τους, βλ. Κ. ∆αλακούρα,
«Λόγοι γυναικών για την εκπαίδευση στα γυναικεία περιοδικά του οθωµανικού χώρου…», ό.̟. (υπό
δηµοσίευση στο περιοδικό Μνήµων).
67
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2.0. «Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ» - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΟΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ –
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το γυναικείο εικονογραφηµένο περιοδικό µε τίτλο «Η Βοσ̟ορίς» εκδίδεται στην
Κωνσταντινούπολη από τις 7 Απριλίου 1899 έως και τις 20 Μαρτίου 1906 µε υπότιτλο
«Γυναικεία Εικονογραφηµένη εβδοµαδιαία, εκδίδοται κατά δεκαήµερον τη συνεργασία ευυ̟όλη̟των
λογίων ανδρών και γυναικών» και µότο «Ου παύσοµαι τας Χάριτας / ταις Μούσαις
συγκαταµιγνύς, / ηδίσταν συζυγίαν. (Ευρ. Ηρ. Μάιν. Στ. 673-5)». Ξεκίνησε από «Γυναικεία
Εικονογραφηµένη [Εφηµερίδα], τη συνεργασία ευυ̟όλη̟των λογίων ανδρών και γυναικών»,
συνέχισε ως «Περιοδικόν Γυναικείον Εικονογραφηµένον, τη ευγενεί συνεργασία λογίων κυρίων και
κυριών» και κατέληξε ως «Περιοδικόν Οικογενειακόν, τη ευγενεί συνεργασία κυρίων και κυριών»,
γεγονός που σηµατοδοτεί τη στροφή του περιοδικού από αµιγώς γυναικείο σε έντυπο για
όλη την οικογένεια.68 Για ένα διάστηµα από τις 5 Σεπτεµβρίου 1900 έως και τις 10 Απριλίου
1902 δεν αναφέρονται καθόλου οι λόγιες συνεργασίες στον τίτλο και για ένα χρόνο περίπου,
από τις 30 Μαρτίου 1901 έως και τις 10 Απριλίου 1902 δεν υπήρχε κανένας υπότιτλος.69
Εκδότρια και διευθύντρια του περιοδικού είναι η λόγια Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου,
η οποία αναφέρεται και ως ιδιοκτήτης. Αρχικά ανέλαβε µόνη της τη διεύθυνση του
περιοδικού σε ηλικία περίπου 21-22 ετών, στη συνέχεια όµως λόγω οικονοµικών και άλλων
δυσχερειών κατά δήλωσή της, στη διαχείριση ή στη διεύθυνση του περιοδικού συνέβαλαν
κατά καιρούς διάφορα πρόσωπα. Για ένα µικρό διάστηµα από 10/03/1900 έως και
30/07/1900 αναλαµβάνει µαζί της ως εκδότης-διαχειριστής ο Λεωνίδας Κηλτζανίδης, για
την περίοδο 05/09/1900 έως 20/03/1901 διευθυντής είναι ο Ιωάννης Χατζόπουλος, ενώ
από το τρίτο έτος και µετά διευθύνει και πάλι µόνη της και στη συνέχεια από 10/01/1904
και εντεύθεν από κοινού µε τον Εµµ. Ταβανιώτη µετέπειτα σύζυγό της.70
Οι δυσκολίες στην αρχική έκδοση του περιοδικού αλλά και στη συνέχειά του,
επισηµαίνονται ανελλιπώς σε κάθε ετήσιο απολογισµό της εκδότριας, µέσα από τις σελίδες
68 Στο δεύτερο έτος έκδοσής της η Βοσ̟ορίς, αλλάζει σχήµα και από εφηµερίδα µετατρέπεται σε περιοδικό µε
εξώφυλλο. Βλ. και Σ. Ταρίνας, Ο Ελληνικός Τύ̟ος της Πόλης, ό.̟., σ. 48.
69 Στο Παράρτηµα, Πίνακα 3, αναφέρονται αναλυτικά ο τίτλος και οι υπότιτλοι του περιοδικού ανά περιόδους,
για όλη τη διάρκεια της έκδοσής του, ενδεικτικοί του είδους, του ύφους, της συχνότητας, του χαρακτήρα και
των συνεργασιών του περιοδικού.
70 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 4. Προκειµένου να διοριστεί κάποιος διευθυντής, έπρεπε να περιµένει ένα χρονικό
διάστηµα για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διατυπώσεις και η καθορισµένη διαδικασία, να πιστοποιηθεί ότι
είναι «χρηστοήθης, άµεµ̟του ηθικής και είχε καλούς τρό̟ους» και στη συνέχεια αφού λάβει το απαραίτητο
εγγυητήριο και τη βεβαίωση να γίνει αποδεκτός ο διορισµός του. Βλ. Α. Arslan, Ο ελληνικός τύ̟ος …, ό.̟., σ.
38-39. Πριν το 1907, ο διανοούµενος Αριστόδηµος Καλοήθους, γνώστης της ελληνικής, τουρκικής και
γαλλικής γλώσσας, χρηµάτισε για τέσσερεις µήνες διευθυντής της Βοσ̟ορίδος και στη συνέχεια εκδότης της
εφηµερίδας “Imra” (15 Αυγούστου 1907). Στο ίδιο, σ. 77, 176-184.
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του για όλη τη διάρκεια της έκδοσής του, που σκοπό έχει τη συνεχή επανατοποθέτησή της
τόσο προς το αρχικό της διάγραµµα όσο και στους αταλάντευτους στόχους για την επιτυχία
του εγχειρήµατός της, την ηθική ωφέλεια και την ̟ρόοδο του φύλου της. Συνήθως οι δυσκολίες
είχαν να κάνουν µε καθυστερήσεις λόγω τεχνικών τυπογραφικών λόγων, ατασθαλίες και
καταχρήσεις των διεκπεραιωτών και διανοµέων, ορίζοντας το έργο βαρύ για µια γυναίκα µόνη
χωρίς αντρική βοήθεια. Γράφει η ίδια η εκδότρια στην πρώτη επέτειο έκδοσης του περιοδικού,
ότι «έχει συµ̟ληρωθεί ακριβώς ένα έτος α̟ό τη γένεση της Βοσ̟ορίδος ̟ου η διευθύντρια και
αρχισυντάκτις αυτής εγκαινίασε αυτό το δηµοσιογραφικό της στάδιο. Ο ̟ρωτοετής αυτός
δηµοσιογραφικός της βίος ̟λούσιος α̟ό µόχθους και αγώνες δυσυ̟έρβλητους αλλά και µε ηθικές
ανταµοιβές κατά µια ά̟οψη γαλήνιος και οµαλός, κατά µια άλλη ̟ολυκύµαντος, την εµύησε σε
κοινωνικά ζητήµατα και την ενίσχυσε για τη συνέχιση της σταδιοδροµίας της».71 Με την έναρξη
όµως του δεύτερου έτους όπως δηλώνει η ίδια, ένας παλιός φίλος, γνωστός για την
εντιµότητα και δραστήρια εµπορική και εργολαβική του δράση, ανέλαβε την εµπορική
διαχείριση του φύλλου ελπίζοντας να πάνε όλα καλύτερα στο µέλλον µε τη βοήθεια των
ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και του Θεού.72
Με αρκετά λεπτοµερή τρόπο περιγράφει η ίδια η Κ. Πρεβεζιώτου αυτές τις
δυσχέρειες που αντιµετώπισε ως εκδότρια του περιοδικού, λόγω του φύλου της, µέχρι να
σπεύσει «η χάλκινη ανδρική ̟αρειά να αντιταχθή ̟ρος ̟άντα ̟ολέµιον του ιερού σκο̟ού και της
ασθενούς αυτού ιδρυτρίας».73 Χωρίς να διστάζει επισηµαίνει ότι αντιµετωπίζει ως µια επιπλέον
δυσχέρεια τις εχθρικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αδέκαστες επικρίσεις της για τη
συµβατική της θέση απέναντι στο γυναικείο ζήτηµα, «κατά του κρατούντος εκφυλισµού και των
γυναικείων αθλιοτήτων».74
Με την έναρξη της τρίτης χρονιάς κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος, η εκδότρια στο
σχετικό πρωτοσέλιδο άρθρο της αναγνωρίζει τις εγγενείς δυσκολίες, ατέλειες και ελλείψεις
που αντιµετωπίζει το περιοδικό στη σύντοµη διάρκειά του. Τις περισσότερες από αυτές τις
αποδίδει στη γενικότερη εθνική απαξίωση, εξαιτίας της εισαγωγής νέων δυτικών προτύπων
που αποπροσανατολίζουν επικίνδυνα τις Ελληνίδες: «Τούτο δε είναι α̟όρροια […] ουχί µόνο της
οικονοµικής δυσ̟ραγίας […] αλλά και της γενικής δυστυχώς εθνικής κατα̟τώσεως και καχεξίας εις
[Κ. Πρεβεζιώτου], «Η ετήσιος σταδιοδροµία της Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς Α/32 (20 Απριλίου 1900), σ.
273. Η ιστορία των γυναικών εκείνων που κατάφεραν να εισχωρήσουν στο δηµόσιο λογοτεχνικό χώρο,
αποτυπώνεται ιδιαίτερα γλαφυρά στους προλόγους των έργων τους, όπου περιγράφονται τα δισεπίλυτα
προβλήµατα, οι απαγορεύσεις, οι απογοητεύσεις, οι περιορισµοί που µαταίωσαν ή ανέστειλαν τη δράση τους,
οι ταλαιπωρίες και οι περίπλοκες διαδροµές που ακολούθησαν κατά την αβέβαιη έξοδό τους από την ιδιωτική
προς τη δηµόσια σφαίρα. Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες, ό.̟., σ. 118.
72 Στο ίδιο, σ. 274.
73 Στο ίδιο, σ. 273-274 και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 232.
74 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Η ετήσιος σταδιοδροµία της Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς Α/32 (20 Απριλίου 1900), σ.
274.
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ήν µας κατέρριψε και µας καταρρί̟τει […] ο µαύρος δαίµων του ξενίζοντος εκφυλισµού και της
α̟οσκιρτήσεως α̟ό ̟αντός εθνικού ιδεώδους».75 ∆ιαβεβαιώνει η εκδότρια ότι µε βάση τους
προδιαγεγραµµένους στόχους του προγράµµατός της και την αµέριστη βοήθεια των
οµοϊδεατών της που τη στηρίζουν στο δηµοσιογραφικό και κοινωνικό της έργο, θα συνεχίσει
να αγωνίζεται για την ηθική ωφέλεια του αναγνωστικού κοινού και την πρόοδο του
γυναικείου φύλου, αντιδρώντας µε όλες τις δυνάµεις της «κατά της οθνείας και εκνευριστικής
χιµαίρας της χειραφετήσεως».76
Στην αρχή του τέταρτου έτους η εκδότρια εµφανίζεται πιο αισιόδοξη για το µέλλον
της Βοσ̟ορίδος, δηλώνει ότι έχουν ξεπεραστεί οι περισσότερες δυσκολίες µε τη βοήθεια του
συνδιευθυντή της Εµµ. Ταβανιώτη και των υπολοίπων συνεργατών της, τους οποίους
ευχαριστεί ονοµαστικά, µε ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα, την ιδιότητα και την
προσφορά τους. Αντίστοιχες ευχαριστίες εκφράζει προς τους κατά τόπους ανταποκριτές που
φροντίζουν για τη διάδοση του περιοδικού, τις προξενικές αρχές, ακόµη και τους
υπευθύνους του γραφείου τύπου που λογοκρίνουν τη Βοσ̟ορίδα.77
Φθάνοντας στην έκτη επέτειο78 της κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος, η εκδότρια
αναφέρεται σε αυτό το έκτο έτος που διανύει το περιοδικό ως σχετικά µικρό διάστηµα αλλά
για την Πόλη ιδιαίτερα µεγάλο,79 επαναλαµβάνοντας τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που
συνάντησε και σε αυτή τη χρονική διάρκεια της κυκλοφορίας του: «̟ολλαί κατά τον χρόνον
τούτον τη ̟αρενεβλήθησαν άκανθαι και τρίβολοι αιχµηροί, αίτινες οδυνηρώς εκάστοτε καθήµαξαν τους
ασθενείς γυναικείους της ̟όδας».80 Παραδέχεται η εκδότρια, ότι το µόνο που την κράτησε
ήταν το ακατάβλητο θάρρος της, η αδιασάλευτη εµµονή στο µόνιµο ιδανικό, το οποίο
αποτελεί τον ηθικό σκοπό και προορισµό της, δηλ. τη σταδιοδροµία της Βοσ̟ορίδος. Κατά
τα λόγια της, το περιοδικό αργά και αθόρυβα, αλλά σταθερά και πραγµατικά, µε
υποµονετική γενναιότητα οδηγείται προς την αυτοβελτίωση και την πρόοδο χωρίς να
προκαλεί πάταγο γύρω του και χωρίς να επιδεικνύεται. Συνεχίζει αναφερόµενη στις
ειλικρινείς και ευσυνείδητες προσπάθειές της, µέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, να αποβεί η ίδια
Κ. Λ. Πρεβεζιώτου, «Το τρίτον έτος της Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς Γ/1 (20 Απριλίου 1901), σ. 1-2.
Στο ίδιο, σ. 2-3.
77 Κ. Λ. Πρεβεζιώτου, «Η ∆’. Επετηρίς της «Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς ∆/1 (20 Απριλίου 1902), σ. 1-3.
78 Για την επέτειο του πέµπτου έτους (20/04/1903) δεν ήταν δυνατή η προσέγγιση, γιατί το συγκεκριµένο
τεύχος µαζί µε άλλα τρία (3) του ίδιου έτους, υπάρχουν στην ιδιωτική συλλογή του Στρ. Ταρίνα, στα οποία
µέχρι σήµερα δεν υπήρξε πρόσβαση.
79 Μακρόβιο θεωρείται ένα περιοδικό όταν κυκλοφορεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Για τα δεδοµένα όµως της
εποχής τρία ή τέσσερα χρόνια δεν είναι καθόλου λίγο για γυναικείο περιοδικό, στο βαθµό που και τα
αντίστοιχα ανδρικά περιοδικά δεν κυκλοφορούν για περισσότερο χρονικό διάστηµα. Πόσο µάλλον για τη
Βοσ̟ορίδα όπου συσχετιζόµενη η επταετής περίπου διάρκεια έκδοσης και κυκλοφορίας του περιοδικού µε την
ιστορική συγκυρία, τη φυσιογνωµία του, το ότι εκδίδεται από γυναίκα και απευθύνεται σε µεγάλο βαθµό σε
γυναίκες, γεγονός σπάνιο για την εποχή και την περιοχή, δεν θα πρέπει να χαρακτηρισθεί βραχύβιο, αλλά
µάλλον µακρόβιο.
80 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Το έκτον έτος της Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/1 (20 Απριλίου 1904), σ. 2.
75
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χρήσιµη για το γένος και το φύλο της, το οποίο έχει µεγάλη ανάγκη για την παρεχόµενη µε
αυτόν τον τρόπο πνευµατική διδασκαλία και ηθική τροφή µέσα από τις δύσκολες στιγµές
του συνεχώς εκφυλιζόµενου κοινωνικού βίου. Παράλληλα η Κ. Πρεβεζιώτου θεωρεί µεγάλη
τύχη την ηθική και υλική υποστήριξη, που παρέχεται από την οµογένεια και συνεχίζει
προβάλλοντας το ευρύτατο πρόγραµµα από τις σελίδες του περιοδικού που αναφέρονται «σε
̟ολύτιµες διδασκαλίες ε̟ιστηµονικές και ̟ρακτικές, ̟ου ανάγονται στον κύκλο της γυναίκας ως
µητέρας και ως οικοδέσ̟οινας».81
Παράλληλα προετοιµάζει το αναγνωστικό κοινό για τις καλλιτεχνικές αλλαγές στο
εξώφυλλο που θα ακολουθήσουν αργότερα. Τέλος εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους
τους φίλους και συνεργάτες, αυτούς που της συµπαραστάθηκαν, µε πλήρη την ελπίδα ότι
παίρνοντας κουράγιο από όλα αυτά θα συνεχίσει µε αµείωτο σθένος για ένα καλύτερο
µέλλον.82 Είναι γεγονός ότι εκτός από την ηθική στήριξη εξίσου σηµαντική θα ήταν για την
έκδοση της Βοσ̟ορίδος και η υλική συνεισφορά των οµογενών είτε µέσα από τις συνδροµές
είτε µέσα από χορηγίες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σταδιακή υστέρηση και των δυο
πιθανόν να συνέβαλε σε ένα βαθµό στην µετέπειτα παύση λειτουργίας του περιοδικού.
Με µια απλή ανακοίνωση στην τρίτη σελίδα του πρώτου τεύχους του έβδοµου έτους
της κυκλοφορίας του περιοδικού, η διευθύντρια απολογείται για την καθυστέρηση της
έκδοσης περίπου δύο µήνες µετά το κανονικό, δηλαδή από 20 Απριλίου µέχρι 10 Ιουνίου
1905 για λόγους που ήταν πέραν της θελήσεώς της, για δυσχέρειες και εµπόδια. Υπόσχεται
την απρόσκοπτη συνέχιση των τευχών, ευχαριστεί πάλι όλους όσοι τη στήριξαν και αναµένει
την κατανόησή τους. «∆ιά του ̟αρόντος φύλλου η «Βοσ̟ορίς, εισέρχεται εις το έβδοµον έτος της
σταδιοδροµίας αυτής [ …] Εις ̟άντας τούτους η Βοσ̟ορίς εκφράζει την εγκάρδιον ευγνωµοσύνην
της».83 Το εξώφυλλο του τεύχους είναι πολύ διαφορετικό, πιο απλό, χωρίς εικόνες, µε σχέδια
δύο λουλουδιών, η Κ. Πρεβεζιώτου σε αυτό το έτος υπογράφει µόνο τρία (3) άρθρα στα
τρία πρώτα τεύχη του περιοδικού στο σύνολο των είκοσι ένα (21) τευχών για το έβδοµο
έτος ενώ στη συνέχεια το περιοδικό θα σταµατήσει απροειδοποίητα στις 20 Μαρτίου 1906
σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα καταγραφές.
Τα γραφεία του ̟εριοδικού αρχικά ήταν στην οδό Μαχµουδιέ 7-9 στην εµπορική
περιοχή του Γαλατά «εν τω βιβλιοπωλείω Γ. Ι. Σεϊτανίδου»,84 στη συνέχεια στην οδό
Στο ίδιο, σ. 2-3.
Στο ίδιο, σ. 3.
83 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Tο έβδοµον έτος της σταδιοδροµίας της», Η Βοσ̟ορίς Ζ/1 (10 Ιουνίου 1905), σ. 3.
84 Αποτελούσε συνηθισµένο φαινόµενο για τους Έλληνες της Πόλης που επιθυµούσαν να επικοινωνήσουν
µεταξύ τους και να συζητήσουν πάνω σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, να συνευρίσκονται σε τόπους
επαγγελµατικής εργασίας, καπνοπωλεία, φαρµακεία και για τα περισσότερο καλλιεργηµένα άτοµα σε
βιβλιοπωλεία (όπου και η προσωρινή στέγαση των γραφείων της Βοσ̟ορίδος). Βλ. Κ. Σβολόπουλος,
Κωνσταντινού̟ολη 1856–1909 …, ό.̟., σ. 84.
81
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Κουρσούµ Χαν αρ. 3, µετά λίγο πιο πέρα στην Κουρσούµ Χαν αρ. 23 και αργότερα στο
Κουλέ-Καπού, Μπουγιούκ-Χενδέκ, Σεφκέτ-Βέη-Χαν.85 Οι συνεχείς µετακοµίσεις και
µετεγκαταστάσεις της έδρας του περιοδικού σε ένα διάστηµα περίπου επτά ετών της
διάρκειας της κυκλοφορίας του, προφανώς δηλώνουν την ιδιαίτερη κινητικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Πόλης, είτε λόγω αυξοµείωσης του κύκλου
εργασιών, είτε λόγω αποφυγής κάποιων δυσχερειών και προβληµάτων µε τις αρχές. Τα
πρώτα τεύχη του περιοδικού εκδίδονται από το τυ̟ογραφείο του Ν. Γ. Κεφαλίδου, στη
συνέχεια από του Κ. Ζιβίδου, Κ. Ζιβίδου και Ν. Θεοδότη, από του Γ. Γεωργόπουλου, µετά
πάλι από του Ν. Γ. Κεφαλίδου, αργότερα από του Αλέξανδρου Νοµισµατίδου και τέλος
στων Ευάγγ. Βασιλειάδου και Γ. Γεωργόπουλου.86 Στους τυπογράφους αυτούς και στη
δουλειά τους, οφείλεται η επιµεληµένη εξωτερική εµφάνιση του περιοδικού, η επιλογή των
εικόνων, των διακοσµητικών, της ποιότητας και του µεγέθους των γραµµατοσειρών, η
ορθολογικότερη εκµετάλλευση και αξιοποίηση του χώρου των σελίδων, η ποιότητα του
χαρτιού, η έγκαιρη και έγκυρη εκτύπωση των τευχών αλλά και τα λάθη που παρουσιάζονται
αρκετές φορές µέσα στα κείµενα, στα ονόµατα και τις ηµεροµηνίες.
Στο σύνολο των διακοσίων είκοσι τριών (223) τευχών σε όλη τη διάρκεια της
έκδοσης της Βοσ̟ορίδος, ο αριθµός των σελίδων για κάθε τεύχος είναι οκτώ (8) σελίδες για
το πρώτο έτος και δώδεκα (12) για όλα τα επόµενα. Υπάρχουν είκοσι (20) τεύχη διπλά µε
είκοσι (20) σελίδες το καθένα και µερικά ενδιάµεσα µε δεκαέξι (16) σελίδες.87 Το περιοδικό
από την έναρξή του στις 7 Απριλίου 1899 και µέχρι τις 20 Ιουνίου 1899, για τα πρώτα
δώδεκα (12) τεύχη εκδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση και στη συνέχεια µέχρι το τέλος της
έκδοσής του στις 20 Μαρτίου 1906 ανά δεκαήµερο.88 Το σχήµα και οι διαστάσεις της
Βοσ̟ορίδος είναι 4ο οκτασέλιδο (380x253 mm) για την περίοδο από 7 Απριλίου 1899 – 20
Ιανουαρίου 1900 και 4ο δωδεκασέλιδο (285x205 mm) από 10 Μαρτίου 1900 – 20 Μαρτίου
1906. Το διάστιχο είναι µονό σε δίστηλο µε κάθετες µαύρες γραµµές να χωρίζουν τις
στήλες µεταξύ τους. Η αρίθµηση των τευχών εκτός από τα δύο πρώτα έτη που ήταν
συνεχόµενη, κάθε έτος ξεκινάει από την αρχή, το ένα (1). Η γλώσσα σύνταξης στην
πλειονότητα των άρθρων του περιοδικού είναι αρχαϊζουσα υπερκαθαρεύουσα (η λεγόµενη
φαναριώτικη σύµφωνα µε τον Κ. Θ. ∆ηµαρά).
85 Στο Παράρτηµα, Πίνακα 5, αναφέρονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες των εκάστοτε µετεγκαταστάσεων των
γραφείων του περιοδικού.
86 Οι συνεχείς αλλαγές στις συνεργασίες µε τα τυπογραφεία αναφέρονται αναλυτικά µε τις χρονολογίες, στο
Παράρτηµα, Πίνακα 6.
87 Στο Παράρτηµα, Πίνακα 7, αναφέρεται ο αριθµός των τευχών ανά έτος κυκλοφορίας του περιοδικού,
συµπεριλαµβανοµένων και των διπλών. Στο Παράρτηµα, Πίνακα 9, «Πρωτοσέλιδα άρθρα της ∆ιευθύντριας
και συνεργατών», αναφέρονται χρονολογικά τα µονά και διπλά τεύχη.
88 Η συχνότητα των εκδόσεων αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 3.
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Τα οικογενειακά – φιλολογικά περιοδικά που χαρακτηρίζονται ως εικονογραφικά ή
εικονογραφηµένα και συχνά το δηλώνουν στους υποτίτλους τους δίδουν µεγάλη έµφαση και
προσοχή στο θέµα της εικονογράφησης, επιδιώκοντας να προσφέρουν ποικιλία εικόνων
υψηλής ποιότητας. Τα κυριότερα εικονογραφικά περιοδικά εκδίδονται σε ευρωπαϊκά
εκδοτικά κέντρα, όπου υπήρχαν οι απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις για την
εκτύπωση πολυτελών εικονογραφικών εκδόσεων. Με δεδοµένη την τεχνολογική πρόοδο στο
θέµα της εικονογράφησης, παρατηρείται ότι η θέση και η λειτουργία της εικόνας µέσα στο
κείµενο του περιοδικού ποικίλει κατά περίπτωση. Από συµπληρωµατική και συνοδευτική
του κειµένου µπορεί να γίνει κεντρική, αλλά να µη σχετίζεται καθόλου µε το γραπτό
κείµενο. Εικόνες, µνηµεία, τοπία, προσωπογραφίες, ξυλογραφίες, χαρακτικά, αντίγραφα από
καλλιτεχνικούς πίνακες διάσηµων Ευρωπαίων ζωγράφων, ορίζουν την εικονογραφία των
περιοδικών, οι παραγγελίες των οποίων πολλές φορές απειλούνται µε καθυστερήσεις όταν
προέρχονται από το εξωτερικό, ενέχοντας κίνδυνο το φύλλο να µην εκδίδεται στην ώρα του
ή και καθόλου.89 Οι σελίδες συχνά στολίζονταν µε καλλιτεχνικές βινιέτες, κοσµήµατα και
γελοιογραφίες.90
Σύµφωνα µε αυτή την τακτική, στην πρώτη σελίδα του κάθε τεύχους της Βοσ̟ορίδος
η οποία χαρακτηρίζεται ως εικονογραφηµένη, υπάρχει πάντα ο τίτλος µε µεγάλα
γράµµατα και µια εικόνα που απεικονίζει αρχικά τη γέφυρα του Βοσπόρου και στη συνέχεια
των ετών της έκδοσής της, σκηνές µε γυναικείες ασχολίες, διακοσµητικά λουλούδια, κ.λ.π.
Στα τεύχη του πρώτου έτους της κυκλοφορίας της δηµοσιεύονται δώδεκα (12) εικόνες,
κυρίως προσωπογραφίες, τεσσάρων (4) ανδρών και δύο (2) γυναικών, δύο (2) τοπία και
τέσσερα (4) εργόχειρα. Οι προσωπογραφίες των οµογενών και ευεργετών Ανδρέα
Συγγρού,91 της Ιφιγένειας Α. Συγγρού,92 του Γεωργίου Αβέρωφ,93 του Πλάτωνα ∆ρακούλη,94
κοσµούν την πρώτη σελίδα του αντίστοιχου τεύχους, ενώ το σχετικό µε αυτούς κείµενο
υπάρχει σε επόµενες σελίδες. Για την απώλεια του γενναιόδωρου ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού
η οδύνη της εκδότριας εκφράζεται µε γλαφυρό τρόπο µέσα από τις σελίδες του περιοδικού:
«Κλαίω τον Ανδρέαν Συγγρόν! Κλαίω τον άνδραν εκείνον το ευαγή, […] Κλαίω εκείνον
όςτις το µέγα ιδανικόν της Φιλογενείας και Φιλανθρω̟ίας κατέστησεν ουρανόν της διανοίας
Βλ. Μ. Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά …, ό.̟., σ. 131-144.
Βλ. ∆. Μάργαρης, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά..., ό.̟., σ. 153.
91 «Ανδρέας Συγγρός», Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 1 (η εικόνα).
92 «Ιφιγένεια Α. Συγγρού» κοσµεί το κείµενο «Αι ανδρείαι γυναίκες», Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ.
17-18.
93 «Γεώργιος Αβέρωφ», Η Βοσ̟ορίς Α/6 (15 Μαίου 1899), σ. 41 (η εικόνα) και «Κλάδος ελαίας εις τα
αποκαλυπτήρια του αδριάντος του Γ. Αβέρωφ», Η Βοσ̟ορίς Α/6 (15 Μαίου 1899), σ. 45 (το άρθρο).
94 «Πλάτων ∆ρακούλης», Η Βοσ̟ορίς Α/19 (20 Σεπτεµβρίου 1899), σ. 149 (η εικόνα) και στο προηγούµενο
τεύχος, «Συνέντευξις µετά του κου Πλάτωνος ∆ρακούλη», Η Βοσ̟ορίς Α/18 (30 Αυγούστου 1899), σ. 143-144
(το άρθρο).
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του και του ο̟οίου τον νεκρόν µέτω̟ον ο σύνολος ήδη Ελληνισµός εστεφάνωσε µε
µαργαρίτας δακρύων».95
Στο πανηγυρικό τεύχος του Αυγούστου 1899 που είναι αφιερωµένο στο σουλτάνο
Αβδούλ Χαµίτ Χαν, υπάρχουν δύο (2) φωτογραφίες που αναπαριστούν τις κατοικίες του
σουλτάνου και άλλες δύο (2) εικόνες του ηγεµονικού ζεύγους του Μαυροβουνίου.96 Στις
τελευταίες σελίδες των τευχών υπάρχουν σχέδια εργόχειρων, κεντηµάτων, πλεκτών, θηκών,
µε σχετικά κείµενα διδασκαλίας και οδηγιών κατασκευής που συνοδεύουν τις εικόνες.97
Στο δεύτερο έτος υπάρχουν πέντε (5) εικόνες, εκ των οποίων δύο (2) είναι πορτρέτα
ανδρών ευεργετών και προέδρων συλλόγων,98 µια (1) ολοσέλιδη φωτογραφία ανώνυµης
γυναίκας που διαβάζει,99 µια (1) ολοσέλιδη εικόνα ενός οπιοκαπνιστή που σχετίζεται µε το
άρθρο που ακολουθεί 100 και µια (1) επίσης ολοσέλιδη εικόνα σε πλάγια µορφή από πίνακα
του µουσείου του Λούβρου, όπως επεξηγείται στο κάτω µέρος της.101
Στο τρίτο έτος οι φωτογραφίες µειώνονται σε δύο (2). Η εκδότρια Κ. Λ.
Πρεβεζιώτου συνοδεύει την εικόνα του Ιωακείµ Γ’ µε ένα δισέλιδο ποίηµα αφιερωµένο στον
Οικουµενικό Πατριάρχη και τη φωτογραφία του γνωστού ευεργέτη Παύλου Στεφάνοβικ
Σκυλίτζη, µε µια νεκρολογία για την «Εθνική α̟ώλεια και δάκρυα για τον µεγαλόψυχο Κροίσο,
εθνικό ευεργέτη, βασιλικό δωρητή, φιλάνθρω̟ο και φιλόµουσο».102
Στο τέταρτο έτος υπάρχουν συνολικά τέσσερεις (4) φωτογραφίες. Στην πρώτη
σελίδα του αντίστοιχου τεύχους υπάρχουν ένα ανδρικό πορτρέτο µε το κείµενο να
ακολουθεί σε επόµενες σελίδες του ίδιου τεύχους,103 και σε άλλο τεύχος η προσωπογραφία
ενός Πατριάρχη.104 Στη συνέχεια δηµοσιεύεται µία (1) φωτογραφία του νέου συνεργάτη
λυκειάρχου, φιλολόγου και ̟οιητή κ. Χρ. Χατζηχρήστου, µε µικρό σχόλιο για την αναγγελία της
συνεργασίας του µε το περιοδικό και την πρώτη δηµοσίευσή του και µια (1) ηµισέλιδη

«Εγκώµιον εις Ανδρέαν Συγγρόν», Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 4.
«Το εν Βεηκόζ περίπτερον», «Το εν ∆ολµά ανάκτορον», «Η Α.Υ. ο ηγεµών του Μαυροβουνίου Νικήτας»
και «Η Α.Υ. η ηγεµονίς του Μαυροβουνίου Μιλένα», Η Βοσ̟ορίς Α/17 (19 Αυγούστου 1899), σ. 131, 133,
135.
97 «Ερµηνεία Εργοχείρου», Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 8, «Θήκη µουσικών τετραδίων», Η Βοσ̟ορίς
Α/4 (1 Μαίου 1899), σ. 32, «Χαρτοθήκη», Η Βοσ̟ορίς Α/9 (5 Ιουνίου 1899), σ. 72, «Προσκεφάλαιον
ανακλίντρου», Η Βοσ̟ορίς Α/14 (20 Ιουλίου 1899), σ. 112.
98 «Κωνσταντίνος Ζάππας», Η Βοσ̟ορίς Β/51 (1900), σ. 508 και «Ηροκλής Βλασιάδης», Η Βοσ̟ορίς Β/52
(1900), σ. 522.
99 «Νεαρά γυνή αναγιγνώσκουσα»», Η Βοσ̟ορίς Β/44 (5 Σεπτεµβρίου 1900), σ. 425.
100 «Μεγιστάν Μανδαρίνος» και «Οπιοκαπνισταί εν Κίνα», Η Βοσ̟ορίς Β/47 (10 Οκτωβρίου 1900), σ. 459.
101 «Ο Φοίβος οδηγών το άρµα του Ηλίου εις την δύσιν» µε σηµείωση από κάτω «Εικών διασήµου ζωγράφου
εν τω Λούβρω», Η Βοσ̟ορίς Β/48 (20 Οκτωβρίου 1900), σ. 473.
102 «Ιωακείµ ο Γ’. Επί τη Β’ εις τον Οικουµενικόν θρόνον αναρρήσει του Ιωακείµ του Γ’», Η Βοσ̟ορίς Γ/5 (30
Μαίου 1901), σ. 49 και «Παύλος Στεφάνοβικ Σκυλίτζης», Η Βοσ̟ορίς Γ/14 (30 Αυγούστου 1901), σ. 157.
103 «Ο έξοχος αριθµοµνήµων Περικλής ∆ιαµαντής», Η Βοσ̟ορίς ∆/2 (01 Μαίου 1902), σ. 13.
104 «Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων Κ. ∆αµιανός», Η Βοσ̟ορίς ∆/4 (20 Μαίου 1902), σ. 37.
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φωτογραφία στην πρώτη σελίδα του αντίστοιχου τεύχους, του Έλληνα πρέσβη στην
Κωνσταντινούπολη χωρίς σχετικό κείµενο.105
Από το πέµπτο έτος και µετά οι εικόνες πληθαίνουν. Εκτός των προσωπογραφιών
πέντε (5) επώνυµων ανδρών και οκτώ (8) γυναικών, συνεργατών και συνεργατριών του
περιοδικού, γυναικείων µορφών της µυθολογίας και της αρχαιότητας, αφορούν κυρίως σε
σχέδια για κεντήµατα, πλεκτά, ραπτική, χειροτεχνία, διακοσµητική κ.λπ. Οι περισσότερες
εικόνες εντάσσονται στη στήλη « Οικιακόν Τµήµα» της Αγλαίας Λ. Πεβεζιώτου αδελφής της
εκδότριας, συνοδεύονται πάντα από κείµενα µε σχετικές οδηγίες και αριθµούν για τα τρία
τελευταία έτη περίπου τριάντα δύο (32) φωτογραφίες και σκίτσα. Επίσης αρχίζουν να
εµφανίζονται και οι πρώτες γελοιογραφίες, δύο (2) ή και παραπάνω στις τελευταίες σελίδες
κάθε τεύχους που συνθέτουν µικρές αστείες ιστορίες µε λεζάντα και εντάσσονται τις
περισσότερες φορές στη στήλη « Ευτράπελα», η οποία αριθµεί ενενήντα τέσσερεις (94)
αναφορές.
Ο ρόλος αυτών των ανυπόγραφων εικονογραφήσεων, λιθογραφιών, χαρακτικών ή
ξυλογραφιών, σχεδίων και φωτογραφιών στη συνέχεια, είναι διακοσµητικός, µερικές φορές
συνοδευτικός των κειµένων που ακολουθούν, αρκετές φορές ανεξάρτητος από αυτά,
σηµαντικός όµως για την προώθηση της κυκλοφορίας του περιοδικού όπως καταδεικνύει και
η αναφορά στον υπότιτλό του «Γυναικεία Εικονογραφηµένη [ …]», στο βαθµό που θα
επέκτεινε την κυκλοφορία του και θα προσέθετε στην αξία του. Συνοψίζοντας και
κατηγοριοποιώντας τις εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι για
το σύνολο της έκδοσης της Βοσ̟ορίδος δηµοσιεύονται τριάντα (30) προσωπογραφίες και
ολόσωµες φωτογραφίες, δέκα εννέα (19) ανδρών και έντεκα (11) γυναικών, έξι (6) µε τοπία,
µνηµεία, φυτά, ζώα, και αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής, τριάντα έξι (36) για κεντήµατα,
εργόχειρα, διακοσµητικά και οικιακές µικροκατασκευές, (λογικός ο µεγάλος αριθµός τους
αφού το περιοδικό είναι γυναικείο µε έµφαση στην οικιακότητα), όπως επίσης και σαράντα
πέντε (45) γελοιογραφίες στο πλαίσιο του ψυχαγωγικού του χαρακτήρα. 106
Στον ε̟ιστολικό φάκελο της Βοσ̟ορίδος ο οποίος εγγράφεται στην τελευταία σελίδα
του εκάστοτε τεύχους, αναφέρονται µόνο τα αρχικά των αποδεκτών, συνδροµητών ή
ανταποκριτών, η πόλη τους και οι απαντήσεις στα ερωτήµατα που έχουν τεθεί σε
προηγούµενη επικοινωνία. ∆εν υπάρχει σε όλα τα τεύχη.107 Μέσα από την ίδια στήλη συχνά

105 «Χρήστου Χατζηχρήστου δηµοσία διάλεξις, εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω τη 19 Ιανουαρίου
1903», Η Βοσ̟ορίς ∆/29 (20 Φεβρουαρίου 1903), σ. 329 και «Νικόλαος Μαυροκορδάτος», Η Βοσ̟ορίς ∆/31
(10 Μαρτίου 1903), σ. 353.
106 Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 12, «Εικόνες – Φωτογραφίες».
107 Ο επιστολικός φάκελος πρώτη φορά δηµοσιεύτηκε στο τεύχος Η Βοσ̟ορίς Α/12 (26 Ιουνίου 1899), σ. 96
µαζί µε τους ανταποκριτές, δεύτερη φορά στο τεύχος Α/14 (20 Ιουλίου 1899), σ. 112, τρίτη φορά στο τεύχος
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ζητείται συγνώµη για τις καθυστερήσεις στις δηµοσιεύσεις των άρθρων των συνεργατών και
στις απαντήσεις των αναγνωστών, ευχαριστίες «δια τας κολακευτικωτάτας ενθαρρύνσεις»,
ενηµέρωση για την εγγραφή νέων συνδροµητριών και αποστολή φύλλων, αποστολή
αποδείξεων για τις συνδροµές, κ.λ.π. Αυτό που δεν υπάρχει και συνηθίζεται σε παρόµοια
περιοδικά είναι η στήλη αλληλογραφίας να είναι εµπλουτισµένη και µε τις ερωτήσεις των
αναγνωστών/τριών, τα αιτήµατά τους για τυχόν διαφοροποίηση της ύλης, τα σχόλιά τους
για τα δηµοσιεύµατα, τις επιθυµίες τους για κάτι νέο, την κριτική τους.108
Από τις πληροφορίες αυτών των στηλών αλληλογραφίας συνάγεται ότι η Βοσ̟ορίς
κυκλοφορούσε κυρίως στο πλαίσιο της Οθωµανικής επικράτειας, εκτός από τις γύρω
περιοχές της Κωνσταντινούπολης, Πέραν, Γαλατά, Μαρµαρά, Φανάρι, Ξυλόπορτα,
Μακροχώριο, Σκούταρι, ∆αρδανέλια, Χάλκη και σε άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας,
Σµύρνη, Άδανα, Σελεύκεια, Νικοµήδεια, Ικόνιο, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Νικοµήδεια,
Κυδωνίαις,

στον

έξω

ελληνισµό

της

Βαλκανικής

χερσονήσου,

Ανδριανούπολη,

Φιλιππούπολη, Βάρνα, Οδησσό, Βουκουρέστι, Μοναστήριον, Σαράντα Εκκλησίες,
Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, στις ευρωπαϊκές περιοχές της Οξφόρδης και του Παρισιού µέχρι
το Κάιρο και την Ιερουσαλήµ αλλά και στις ελληνικές πόλεις όπως στην Αθήνα, τα
Ιωάννινα, στις Σέρρες, στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη ∆ράµα, τη Θάσο, τη Ζάκυνθο,
στην Παραµυθιά της Ηπείρου, το Σουφλί, στο Καρπενήσι, στο Καστελλόριζο, τη Σάµο, τη
Λήµνο, τη Χίο, και στο Μόλυβο, συνολικά ογδόντα επτά (87) περιοχές.109
Οι κατά τό̟ους αντα̟οκριτές γενικά, ήταν συνήθως εκπαιδευτικοί, ιερείς, ιατροί,
έµποροι, κοινοτικοί άρχοντες, δόκιµοι δηµοσιογράφοι, γενικώς προσωπικότητες µε
εγνωσµένο επαγγελµατικό κύρος µε άριστη γνώση των κατά τόπους συνθηκών, καταστάσεων
και προσώπων.110 Κατά κύριο λόγο είχαν την αρµοδιότητα να φροντίζουν για την εγγραφή
συνδροµητών και στη συνέχεια για την είσπραξη των συνδροµών, προπληρωµένων, την
Α/22 (30 Οκτωβρίου 1899), σ. 173-180. Συνολικά στα δύο πρώτα έτη κυκλοφορίας του περιοδικού
δηµοσιεύτηκαν έντεκα (11) επιστολικοί φάκελοι, στους οποίους απεικονίζεται το γεωγραφικό εύρος της
κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια για το τρίτο έτος δηµοσιεύθηκαν σε δύο τεύχη, Η Βοσ̟ορίς Γ/1 (20 Απριλίου
1901), σ. 12 και Γ/2 (30 Απριλίου 1901), σ. 21, µε αναφορά σε δέκα γεωγραφικές περιοχές συνολικά. Μέχρι
και το πέµπτο έτος δεν υπάρχουν άλλοι επιστολικοί φάκελοι, ενώ στο έκτο έτος δηµοσιεύονται συνολικά εννέα
(9), των οποίων οι γεωγραφικές περιοχές αναφοράς ξεπερνάνε κάθε φορά τις δέκα έως δώδεκα. Βλ. Η Βοσ̟ορίς
ΣΤ/3 (10 Μαίου 1904), σ. 36, ΣΤ/4 (20 Μαίου 1904), σ. 48, ΣΤ/5 (30 Μαίου 1904), σ. 60, ΣΤ/6 (10
Ιουνίου 1904), σ. 72, ΣΤ/8 (30 Ιουνίου 1904), σ. 96, ΣΤ/9 (10 Ιουλίου 1904), σ. 108, ΣΤ/11 (30 Ιουλίου
1904), σ. 132, ΣΤ/13 (20 Αυγούστου 1904), σ. 156, ΣΤ/15 (10 Σεπτεµβρίου 1904), σ. 180.
108 Για παράδειγµα µέσα από τη στήλη αλληλογραφίας της Εφηµερίδας των Κυριών της Κ. Παρρέν στην Αθήνα,
εξάγονται πληροφορίες για τη γεωγραφική διάχυση του περιοδικού σε όλα τα σηµεία του ελληνικού κράτους
και του έξω-ελληνισµού, για τον αντίκτυπο που έχει η θεµατογραφία του στις αναγνώστριες, τους θετικούς ή
αρνητικούς σχολιασµούς, για το δίκτυο των µόνιµων συνεργατριών και ανταποκριτριών και τις αρχικές
προτάσεις συνεργασίας τους. Αρκετά συχνά παρουσιάζονται τα αιτήµατα για την απόδοση των συνδροµών
ιδιαίτερα απαραίτητων για την οικονοµική επιβίωση του περιοδικού. Βλ. Ε. Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών
…, ό.̟., σ. 365-366.
109 Οι περιοχές στις οποίες αποστέλλεται το περιοδικό, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 8.
110 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας …, ό.̟., σ. 81.
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αποστολή στα κεντρικά γραφεία της εφηµερίδας ή του περιοδικού των τραπεζιτικών
επιταγών και των ξένων γραµµατοσήµων.111 Για τις υπηρεσίες τους αυτές δεν γνωρίζουµε
ακριβώς τον τρόπο αµοιβής τους παρά µόνο ότι τους προσέφεραν παραπάνω τεύχη του
περιοδικού ή αντίτυπα των εκάστοτε συνοδευτικών ηµερολογίων, ανάλογα µε τη συνέπεια
στις υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρεται σχετικά στη Βοσ̟ορίδα.112 Σύµφωνα µε τον πρώτο
ετήσιο απολογισµό της εκδότριας το περιοδικό ευτύχησε από την αρχή να αποσπάσει την
υποστήριξη της κοινής γνώµης αλλά και περισσότερο κατά τους τελευταίους µήνες, µε
αθρόες και αυθόρµητες εγγραφές από την πρωτεύουσα, τις επαρχίες και το εξωτερικό,
εξασφαλίζοντας την εδραίωση και την επιβίωσή του στο παρόν και το µέλλον. Με τη
διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται έµµεσα η σηµαντική συµβολή του έργου των κατά τόπους
ανταποκριτών. Χαίρεται η διευθύντρια γιατί έχει µε το µέρος της συνεργάτες: «φίλους και
εργάτας του αγαθού, ̟άντας τους κηδοµένους της α̟οκαταστάσεως της ̟ατρίου αρετής εν τη νεωτέρα
κοινωνία, ̟άντας τους λαµ̟αδηφορούντας την ιεράν δάδα της εθνικής τιµής και των ̟ατρώων δεσµών
και ̟αραδόσεων».113 Σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης του περιοδικού, οι ανταποκριτές οι
οποίοι ήταν κυρίως ιερείς και εκπαιδευτικοί, αναφέρονται µόνο δύο φορές. Η πρώτη φορά
είναι σε τεύχος του πρώτου έτους κάτω από τον τίτλo:
«Οι κατά τό̟ους αντα̟οκριταί ηµών. Εν Σµύρνη Ο ̟ανοσιολογιώτατος κ. Πρόδροµος
Λε̟τίδης ιεροκήρυξ της Ευσεβείας. Εν Σαµψούντι Ο Αιδεσιµώτατος κ. Ματθαίος
̟ροϊστάµενος της Σεβ. Μητρο̟. Αγ. Αµασείας. Εν Αδραµυττίω Ο κ. ∆ηµήτρης
Α̟οστολίδης διδάσκαλος. Εν Μοναστηρίω Ο κ. Παντελής Ζάλλης».114
Η δεύτερη φορά είναι στο εναρκτήριο τεύχος του τέταρτου έτους, όπου
εκφράζονται οι ευχαριστίες «̟ρος τους εν ταις ε̟αρχίαις και τω εξωτερικώ αξιοτίµους
αντα̟οκριτάς ηµών τους δρώντας κατά τό̟ους υ̟έρ της ̟ροόδου και διαδόσεως της Βοσ̟ορίδος, εξ
αυτών δε ιδία την φίλην ∆α Μαργαρίταν Ν. ∆ε̟άστα και τους κ. κ. Γ. Πο̟ώνην, Κωνστ.
Αρτελάρην και Κ. Κοτζαµανίδην […]».115
Με τις πληροφορίες που παρέχονται από το εξώφυλλο του εκάστοτε τεύχους της
Βοσ̟ορίδος ή από τις αναφορές στους συνδροµητές, δεν γνωστοποιείται ο ακριβής αριθµός
εκτύπωσης αντιτύπων, κατά συνέπεια δεν µπορούµε να υπολογίσουµε µε ασφάλεια εάν
αυξήθηκε ή µειώθηκε ο αριθµός τους, εάν η κυκλοφορία ήταν σταθερή, εάν και σε ποιούς
(π.χ. παρθεναγωγεία, συλλόγους, αδελφότητες, καταστήµατα) διανεµόταν δωρεάν, εάν
Βλ. ∆. Μάργαρης, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά …, ό.̟., σ. 158.
«Τω εγγράφοντι 10 συνδροµητάς δωρείται η λυρική συλλογή «Πρώται Πτήσεις». Τω εγγράφοντι 20
παρέχεται η Βοσπορίς δωρεάν επί έτος». Βλ. ενδεικτικά, Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 1, έως και Η
Βοσ̟ορίς Α/9 (5 Ιουνίου 1899), σ. 65.
113 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Η ετήσιος σταδιοδροµία της Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 274.
114 Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/12 (26 Ιουνίου 1899), σ. 89-96.
115 Κ. Λ. Πρεβεζιώτου, «Η ∆’. Επετηρίς της «Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς ∆/1 (20 Απριλίου 1902), σ. 3.
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συνέβαινε αυτό µάλλον θα προβαλλόταν µέσα από τις στήλες του περιοδικού, εκτός και αν
θεωρείτο φυσικό και αυτονόητο.116 Είναι όµως γεγονός ότι ο αριθµός των
αναγνωστριών/τών θα µπορούσε να είναι υπερπολλαπλάσιος των αντιτύπων που εκδίδονται
αφού ένα αντίτυπο µπορεί να διαβάζεται από πολλούς περισσότερους, για παράδειγµα από
τα µεγαλύτερα µέλη όλης της οικογένειας µε τη στενή ή την ευρύτερη έννοια, όλους σχεδόν
που γνωρίζουν γράµµατα. Η ραγδαία ανάπτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης και η σταδιακή
αύξηση των εγγράµµατων γυναικών,117 θα συντελέσουν στην προοδευτική αύξηση του
αριθµού των αναγνωστριών των οποίων η παρουσία µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα θα
καταστεί αρκετά σηµαντική και θα αποτελέσει διακριτή κατηγορία.118 Παρόµοια κατάσταση
επικρατεί και στις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερµανία από τα τέλη του 18ου αιώνα γίνεται
λόγος για τον ̟υρετό της γυναικείας ανάγνωσης. Στη Γαλλία, στη καµπή του 20ού αιώνα, η
αναγνώστρια θεωρείται πλέον θεσµός σύµφωνα µε τα γραφόµενα της εποχής. Το
µυθιστόρηµα, το διήγηµα, το ηµερολόγιο, η επιστολογραφία, αποτελούν κατ’ εξοχήν
γυναικεία αναγνώσµατα, στο βαθµό που πραγµατεύονται µέσα από τις φανταστικές ιστορίες
των ηρώων/ηρωίδων τους το ρεαλιστικό κόσµο των προσωπικών εµπειριών και
συναισθηµατικών εµπλοκών των ανθρωπίνων επικοινωνιών προς τις οποίες οι γυναίκες, κατά
την κυρίαρχη άποψη της εποχής, φαίνεται να έλκονται περισσότερο, λόγω της
ιδιοσυγκρασίας και της ευαισθησίας τους.119 Οι µυθιστορηµατικές αναγνώσεις για τις
εγγράµµατες γυναίκες των πόλεων, τις µητέρες, τις συζύγους, τις αδελφές, τις θυγατέρες, που
ζουν περιορισµένες στον οικιακό χώρο ή αποκλεισµένες από τις περισσότερες δηµόσιες
εκδηλώσεις, αποτελούν ένα προνοµιακό και µοναδικό µέσο για τη διερεύνηση της
ατοµικότητάς τους και την απόκτηση εµπειρίας και γνώσης για την κοινωνία.120

Για τις δυσχέρειες στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τον αριθµό εκτύπωσης αντιτύπων των
περιοδικών και στον υποθετικό υπολογισµό από 500-1500, βλ. Μ. Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά …,
ό.̟., σ. 240-243.
117 Στην καµπή του 19ου αιώνα παρατηρείται έντονος εκπαιδευτικός οργασµός, διαφοροποιηµένος βέβαια κατά
γεωγραφικές περιοχές. Η περίοδος αυτή συνιστά το χρόνο ακµής και «ωρίµασης» της γυναικείας εκπαίδευσης.
Παρατηρείται αύξηση του γυναικείου µαθητικού πληθυσµού, ο οποίος κατά το 1902 αντιπροσωπεύει περίπου
το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού πληθυσµού και αύξηση του ενδιαφέροντος για την
τεχνική/επαγγελµατική εκπαίδευση των γυναικών όπως και τη δυναµικότερη δραστηριοποίηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας…, ό.̟., σ. 39, 43, 54-55.
118 Ο Παύλος Νιρβάνας στα Παναθήναια σε τεύχος του 1906, σχολιάζοντας την τύχη του ελληνικού βιβλίου,
σηµειώνει τα εξής: «Παράλειψα να σας ̟ροσθέσω, ότι κατά τας ατοµικάς µου ̟αρατηρήσεις, τα εννέα δέκατα του
αναγιγνώσκοντος κοινού εις την Ελλάδα είναι κυρίαι». Παρατίθεται στο Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …, ό.̟.,
σ. 30.
119 Στο ίδιο, σ. 30-33.
120 Στο ίδιο, σ. 36.
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Η κυκλοφορία του ̟εριοδικού γινόταν µε το σύστηµα των ετησίων ή εξάµηνων
συνδροµών καθώς και µε µεµονωµένα φύλλα.121 Στην πρώτη σελίδα κάθε τεύχους
αναφέρονται οι όροι εγγραφής: «Αι συνδροµαί ̟ρο̟ληρώνονται ε̟ί α̟οδείξει φερούση την
υ̟ογραφήν και σφραγίδα της ∆ιευθύνσεως». Ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος προσέλκυσης
αναγνωστών ήταν η αποστολή του πρώτου ή και του δεύτερου τεύχους δωρεάν σε
επιλεγµένους αναγνώστες. Με αυτή την αυθαίρετη αποστολή, η οποία εφαρµοζόταν
ευρύτατα, συχνά όσοι δεν επέστρεφαν το πρώτο φύλλο θεωρούνταν συνδροµητές.122 Στη
Βοσ̟ορίδα, στην πρώτη σελίδα του εκάστοτε τεύχους υπάρχουν οι εξής πληροφορίες για τη
διακίνηση των αντιτύπων: «Ο κρατών το α’ φύλλον, λογίζεται συνδροµητής», το τίµηµα ήταν 50
γρόσια για την πρωτεύουσα, 60 γρόσια για την επαρχία και 15 χρυσά φράγκα για τις
συνδροµές του εξωτερικού. «Το φύλλον τιµάται ̟αράδων 50». «Αι συνδροµαί άρχονται α̟ό της 7ης
α̟ριλίου εκάστου έτους». «Τω εγγράφοντι 10 συνδροµητάς δωρείται η λυρική συλλογή «Πρώται
Πτήσεις», τω εγγράφοντι 20 ̟αρέχεται η Βοσ̟ορίς δωρεάν ε̟ί έτος».123
Με την ευκαιρία της λήξης του πρώτου έτους της Βοσ̟ορίδος δηµοσιεύονται
ευχαριστίες προς τους συνεργάτες, τους ανταποκριτές, τους συνδροµητές και τις
συνδροµήτριες, ανακοινώσεις για την αύξηση των φύλλων και της τιµής τους και
πληροφορίες για την επέκταση των συνεργασιών, που θα βοηθήσουν στην κάλυψη των
προηγούµενων ελλείψεων. Αρκετά συχνά στις τελευταίες σελίδες αναφέρονται προτροπές για
εγγραφή νέων συνδροµητών και παρακλήσεις για την επίσπευση των καθυστερηµένων
συνδροµών, µε ασφαλή αποστολή των ταχυδροµικών επιταγών, προκειµένου να
τακτοποιηθούν οι πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις και λογαριασµοί.124
Η δυσκολία στην είσπραξη των συνδροµών, οι οποίες αποτελούν το µοναδικό
έσοδο, όπως πολύ συχνά αναφέρεται και έπρεπε να προεξοφλούνται και στη συνέχεια να
αποστέλλεται το περιοδικό µαζί µε κάποια τεύχη ως δώρο, συνιστούσε ένα από τα µόνιµα
προβλήµατα όλων των περιοδικών εντύπων. Οι οικονοµικές δυσχέρειες στην έκδοση της
Βοσ̟ορίδος δηµιουργούσαν εκδοτικές δυσκολίες και η σύνταξη του περιοδικού συχνά
επανέρχεται µε διάφορες «Αγγελίες» και «Ειδοποιήσεις» προτρέποντας τους συνδροµητές
µε συνεχείς εκκλήσεις, παρακλήσεις και διαµαρτυρίες να εκπληρώσουν τις καθυστερηµένες
τους υποχρεώσεις. Σε τουλάχιστον τριάντα δύο (32) τεύχη από τα διακόσια είκοσι τρία
121 Η διακίνηση των περιοδικών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα γινόταν κυρίως µε το σύστηµα των
συνδροµών και λιγότερο µε την πώληση µεµονωµένων τευχών σε βιβλιοπωλεία, χαρτοπωλεία, τυπογραφεία,
στα γραφεία του περιοδικού, κιόσκια, καπνοπωλεία, στα πρακτορεία των εφηµερίδων κ.λ.π. Βλ. Μ.
Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά …, ό.̟., σ. 225.
122 Στο ίδιο, σ. 227.
123 Βλ. ενδεικτικά Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 1. Στο Παράρτηµα, Πίνακα 1, αναφέρονται
αναλυτικά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του περιοδικού.
124 Βλ. ενδεικτικά Η Βοσ̟ορίς Β/34 (10 Μαίου 1900), σ. 286-287, 297.
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(223) τεύχη του περιοδικού υπάρχουν ανακοινώσεις και εκκλήσεις για την έγκαιρη καταβολή
των συνδροµών. Οι δυσκολίες στη συλλογή χρηµάτων µέσα από τους αντιπροσώπους και το
ταχυδροµείο ήταν πραγµατικά τροµερές, συνιστώντας συνηθισµένο πρόβληµα της
επιβίωσης ενός περιοδικού, όπως αναφέρει σχετικά η Καρπόζηλου, αλλά όπως φαίνεται και
από τις συνεχείς εκκλήσεις του περιοδικού προς τους αναγνώστες/τριες.125
Στις καθυστερήσεις στην έκδοση ή την αποστολή των τευχών της Βοσ̟ορίδος συχνά
αναφέρονται «λόγοι ανώτεροι της θελήσεώς µας», ίσως να υπονοούνται οικονοµικοί λόγοι. ∆εν
διευκρινίζεται µέσα από το περιοδικό εάν και αυτοί οι λόγοι προκάλεσαν τη διακοπή της
έκδοσής του στις αρχές του 1906 µαζί ενδεχοµένως µε την κούραση και την απογοήτευση
της εκδότριας σε συνδυασµό µε το πολιτικό και λογοκριτικό κλίµα της Πόλης, δεκαπέντε
χρόνια πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ούτε και στο πρώτο τεύχος της Β’ περιόδου µε
άλλους εκδότες γίνεται αναφορά στο προηγούµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ένα περιοδικό ως µια επιχείρηση εκδοτική θα πρέπει να πηγαίνει καλά, να βγάζει
κέρδη, να αµείβει τους συνεργάτες του, να διατηρεί τη φήµη του. Η κάθε ιδιοκτησία ή
διεύθυνση θα πρέπει να προσπαθεί για την αύξηση των εσόδων µε τη σταθεροποίηση της
έκδοσης του περιοδικού, τη διάδοση της φήµης και της σοβαρότητάς του, η οποία θα
οφείλεται εκτός των άλλων στη διεύρυνση του κύκλου των συνεργατών και τη βελτίωση της
ποιότητας των δηµοσιευµάτων. Η εκδότρια ενός περιοδικού έρχεται αντιµέτωπη µε τα
θέµατα της επιχείρησης µαζί και αυτά των οικονοµικών σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν µε
τους ιδιοκτήτες/διευθυντές του περιοδικού (εάν είναι διαφορετικοί), µε τους συνεργάτες και
τέλος µε τους αναγνώστες ως συνδροµητές και αγοραστές του περιοδικού. Η εκδότρια
επίσης ασκεί κατά βάση την εξουσία της ως προς τα περιεχόµενα του περιοδικού, δηλαδή
εκφράζει το σκοπό και την αποστολή του, ζητά άρθρα, κρίνει εποικοδοµητικά και αξιολογεί
την καταλληλότητα και την ποιότητά τους και συχνά αν χρειασθεί καθορίζει τί υλικό πέραν

Για την καθυστέρηση στην απόδοση των συνδροµών, βλ. και Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της
Πανδώρας …, ό.̟., σ. 108-109. Για τον αριθµό των ανακοινώσεων/εκκλήσεων της Βοσ̟ορίδος, βλ. εδώ (στο
κείµενο) στον Πίνακα 1, Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού. Γράφει σχετικά η Κ. Παρρέν
σε συνδροµήτρια της Εφηµερίδας των Κυριών, για την καθυστέρηση έκδοσης βιβλίου συνοδευτικού της
εφηµερίδας «Εις την Ελλάδα, ό̟ου η ανάγνωσις είνε ̟ολυτέλεια, η έκδοσις άλλων βιβλίων ̟λην των σχολικών, α̟αιτεί
κεφάλαια. Έχω καθήκον, λέγετε, να εργάζωµαι ό̟ως µεταδίδονται αι νέαι ιδέαι. Αλλά µή̟ως όλαι, όσαι µε ̟αρακολοθούν
και τας ασ̟άζονται, δεν έχουν το ίδιον καθήκον; Και δεν ερωτάτε ̟ώς µε βοηθούν εις τούτο, εκτός εξαιρέσεων
µετρουµένων εις τα δάκτυλα; Ειξεύρετε ότι αι ̟λείσται δια να ̟ληρώσουν το ευτελέστατο τίµηµα της εγγραφής των εις την
εφηµερίδα αφήνουν να ̟αρέρχεται έτος αν όχι έτη; Και ειξεύρετε ότι ̟ερνώ τον ̟ερισσότερον καιρόν µου, γράφουσα
ε̟ιστολάς και υ̟ενθυµίζουσα εις κάθε µίαν χωριστά το χρέος της; Και ̟ιστεύετε ότι αν δεν είχα τον φανατισµόν τον ο̟οίον
έχω η έκδοσις της «Εφηµερίδος των Κυριών» θα έ̟ρε̟ε να έχει διακο̟ή α̟ό το Β’ έτος της; Και δεν εννοείτε ε̟ιτέλους
ότι και η µεγάλη υ̟οµονή εξαντλείται και α̟οκάµνει;». Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης», ό.̟., σ.
427. Η Κ. Πρεβεζιώτου δεν έγραφε έτσι σκληρά, αλλά τακτικά µε ανακοινώσεις στις σελίδες του περιοδικού,
απηύθυνε εκκλήσεις και παραινέσεις για την τακτοποίηση των οικονοµικών οφειλών.
125
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του λογοτεχνικού θα µπορούσε να συµπεριληφθεί, τί θα συνέβαλε στην αύξηση των
πωλήσεων. 126
Γενικά οι εκδότριες σπάνια απευθύνονταν δηµόσια στους ανταποκριτές/συνεργάτες
τους για οικονοµικά ζητήµατα. Η ευγένεια όριζε διακριτικότητα και οι επιχειρηµατικές
διαπραγµατεύσεις διεξάγονταν κυρίως µέσω ιδιωτικής αλληλογραφίας. Ορισµένες φορές
ωστόσο έπρεπε να δηλώσουν έγγραφα κάποιους γενικούς εµπορικούς κανονισµούς και σε
αυτή την περίπτωση ακόµη και οι γυναίκες θα έπρεπε να παραβιάσουν τα αυστηρά όρια της
ευπρέπειας η να ρίξουν πρόσκαιρα τη µάσκα του µη επαγγελµατισµού. Όσον αφορά στην
επικοινωνία µε τους αναγνώστες/συνδροµητές, δεν ήταν συχνές οι περιπτώσεις που θα
υπήρχε ανάγκη να µιλήσουν οι εκδότριες δηµόσια µαζί τους για την έκδοση του περιοδικού,
στο βαθµό που οι τιµές συνδροµής και οι πληροφορίες σχετικά µε τις πωλήσεις
εµφανίζονταν τις περισσότερες φορές στην πρώτη ή την πίσω σελίδα και κάτω από το όνοµα
του εκδότη ή του διευθυντή. Επειδή όµως αρχικά τα περιοδικά δεν είχαν ανακαλύψει ακόµη
τις δυνατότητες της διαφήµισης για την κάλυψη του κόστους έκδοσης, στηρίζονταν
υπερβολικά στις άµεσες πωλήσεις και τις συνδροµές για την επιβίωσή τους και µόνον όταν
οι συνδροµητές παρουσίαζαν ασυνέπεια στις πληρωµές τους, οι εκδότες/τριες αναγκάζονταν
να παρακαλέσουν άµεσα τους αναγνώστες για έγκαιρη πληρωµή.127
Λόγοι για τους οποίους ένα περιοδικό θα µπορούσε να διακόψει την κυκλοφορία
του εκτός από την καθυστέρηση των συνδροµών που πρόβαλαν οι εκδότες, θα µπορούσαν
να είναι ο περιορισµός των κερδών, η κούραση των διευθυντών, η απογοήτευση, οι
συστάσεις και οι πιέσεις του περίγυρου, η λογοκρισία, οικογενειακοί λόγοι, ολοκλήρωση του
προορισµού του συγκεκριµένου επιχειρηµατικού κύκλου και δηµιουργία άλλων
δραστηριοτήτων ή ολοκλήρωση της συνεισφοράς.128 Πέραν κάποιων από αυτούς τους
λόγους στα εκδοτικά δρώµενα της Κωνσταντινούπολης και κυρίως στα σχετικά µε τη
διαχείριση του λόγου της γυναικείας χειραφέτησης και αντιχειραφέτησης, η ανατολή νέων
σχέσεων και δοµών στον επαναπροσδιορισµό της γυναικείας ταυτότητας προφανώς να
συντέλεσαν στη διακοπή της έκδοσης της Βοσ̟ορίδος, µετά την επταετή περίπου
σταδιοδροµία της.

Βλ. και Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της …, ό.̟., σ. 113.
Βλ. S. Fink, «Antebellum Lady Editors and the Language of Authority», στο S. M. Harris, Blue pencils and
hidden hands. Women Editing Periodicals, 1830-1910, Northeastern University Press, USA 2004, σ. 213.
128 Βλ. Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της Πανδώρας …, ό.̟., σ. 116.
126
127
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2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Στη Βοσ̟ορίδα η ύλη κατανέµεται σε οκτώ βασικές κατηγορίες µε περαιτέρω
ειδικεύσεις. Η Λογοτεχνία µε ποιήµατα, διηγήµατα και µυθιστορήµατα, πρωτότυπα και
µεταφρασµένα, επιφυλλίδες, χρονογραφήµατα και ανοικτές επιστολές. Ακολουθούν θέµατα
εκ̟αιδευτικά, παιδαγωγικά και θρησκευτικά, µελέτες, πραγµατείες και δοκίµια για θέµατα
επιστηµονικά, γενικής επιµόρφωσης, ιστορικά, φιλολογικά, αρχαιολογικά, ιατρικά κ.λ.π., το
γυναικείο ζήτηµα µε τον αντιχειραφετητικό και σπάνια χειραφετητικό λόγο, η οικιακή
οικονοµία µε αναφορές σε συνταγές µαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, ενδυµασίας, συµβουλές
οικοκυρικής κ.λ.π., θέµατα ενηµερωτικού χαρακτήρα για την πνευµατική, φιλολογική και
καλλιτεχνική κίνηση µε νέα από όλο τον κόσµο, στήλη αλληλογραφίας, κ.ά. και τα διάφορα
κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα µε µικρά αποφθέγµατα, ανέκδοτα, αστείες
ιστορίες, γελοιογραφίες, κ.λ.π.129
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού
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Βλ. εδώ στον Πίνακα 1, «Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού».

45

γ)
δ)
ε)

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄
ΕΤΟ
Σ

Β'
ΕΤΟΣ

17

12

Γ΄
ΕΤΟΣ

∆΄
ΕΤΟΣ

4

Ε'
ΕΤΟΣ

ΣΤ'
ΕΤΟΣ

1

2

Ζ'
ΕΤΟΣ

%

ΣΥΝΟΛΟ
29

1,31

7

0,32

19

36

28

3

24

20

7

137

6,19

61

59

31

6

35

38

19

249

11,26

4

4

0

0

0

8

0,36

5.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

α)

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ

β)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

18

12

13

2

9

12

10

76

3,44

γ)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

15

3

13

7

2

1

6

47

2,12

δ)

ΝΕΑ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

0

1

0

1

3

0,14

37

20

26

9

12

13

17

134

6,06

0

5

10

4

3

8

30

1,36

0

4

2

3

7

16

34

1,54

8

5

3

0

16

0,72

27

1,22

ΣΥΝΟΛΟ
6.

1

β)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ

γ)

ΜΟΥΣΙΚΗ

δ)

ΘΕΑΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

11

2

5

0

5

4

5

5

6

2

1

4

4

27

1,22

23

39

29

8

17

30

14

160

7,23

11

0

2

22

0,99

η)

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

0

13

6

32

1,45

θ)

∆ΙΑΦΟΡΑ

23

23

1,04

α)

ε)
στ)
ζ)

ΣΥΝΟΛΟ

2

9
2

4

7

0

81

73

63

19

37

78

20

371

16,77

α)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-ΓΑΜΟΙΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

9

2

10

6

9

28

26

90

4,07

β)

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1

2

2

0

1

6

0,27

γ)

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

2

1

9

2

3

17

0,77

12

5

21

8

13

113

5,11

56

2,53

7.

ΣΥΝΟΛΟ

28

26

8.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ

α)

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

15

16

25

β)

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

19

24

18

4

13

17

5

100

4,52

γ)

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1

0

0

9

25

19

20

74

3,34

ΣΥΝΟΛΟ

35

40

43

13

38

36

25

230

10,39

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

368

345

361

140

333

429

236

2212

100

46

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συγκεντρωτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ (Κατά συχνότητα)
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ΣΥΝΟΛΟ

Στην πρώτη σελίδα κάθε τεύχους εκτός από τα αρχικά και ενηµερωτικά στοιχεία,
τους τίτλους και υπότιτλους του περιοδικού και τις ανακοινώσεις, υπάρχει κεντρικό άρθρο
της διευθύντριας Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου συνήθως, αλλά και συνεργατών της, το οποίο
αναφέρεται κυρίως σε γυναικεία θέµατα. Ο προορισµός των γυναικών, η αξία και ο ρόλος
τους, οι διάφορες ιδιότητες και αρετές τους, η αρνητική κριτική για αυτές που θέλουν να
ασκήσουν το επάγγελµα της ιατρού ή της δικηγόρου αλλά και η θετική για αυτές που
επιλέγουν να είναι νοσοκόµες, διδασκάλισσες και παιδαγωγοί, η γυναικεία φιλανθρωπία, η
ενασχόληση των γυναικών µε την ελαφρά φιλολογία, οι προβληµατισµοί γύρω από
ζητήµατα εκπαιδευτικά, γλωσσικά, παιδαγωγικά, κ.λ.π., οι αναφορές σε θρησκευτικά,
φιλολογικά, ιστορικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά, διεθνή και γενικώς επιµορφωτικά
θέµατα, συνιστούν το µεγαλύτερο µέρος της πρωτοσέλιδης θεµατογραφίας.130 Επίσης µέσα
από τα πρωτοσέλιδα της Βοσ̟ορίδος εκτός των άλλων προβάλλεται το έργο επώνυµων
γυναικών ως συζύγων, µητέρων και διδασκαλισσών.131
Αρχικά η εκδότρια δεν υπέγραφε τα άρθρα της και αυτό δηλωνόταν στην πρώτη
σελίδα του εκάστοτε τεύχους για όσο χρονικό διάστηµα γινόταν.132 Τα πρώτα τριάντα οκτώ

Βλ. στο Παράρτηµα, Πίνακα 9.
Και στην Αθήνα, η Κ. Παρρέν µέσα από τις στήλες της Εφηµερίδας των Κυριών, καλεί τις αναγνώστριές της
να στείλουν πληροφορίες για τις Ελληνίδες που διέπρεψαν «είτε ως διδάσκαλοι, είτε ως µητέρες, ηρωίδες ή
συγγραφείς», προκειµένου να προσφέρει ιστορικό βάθος στις γυναικείες δράσεις. Βλ. Α. Ψαρρά, «Το
µυθιστόρηµα της χειραφέτησης», ό.̟., σ. 416.
132 «Παν ανυπόγραφον δηµοσίευµα πεζόν ή έµµετρον, πρωτότυπον ή µεταπεφρασµένον ανήκει τη
∆ιευθυντρία». Βλ. από Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 1 έως και Η Βοσ̟ορίς Β/43 (10 Αυγούστου
1900), σ. 405. Για τη συνήθη τακτική της ανώνυµης καταχώρισης των κειµένων του εκδότη στα πρωτοσέλιδα
µέχρι και τα µέσα του 19ου αιώνα και την εµφάνιση σταδιακά της ενυπόγραφης συνεργασίας µε περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά µε την ιδιότητα, τον τόπο κατοικίας, το είδος της συνεργασίας κ.λ.π., βλ. Μ.
130
131
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(38) πρωτοσέλιδα άρθρα δεν συνοδεύονται από την υπογραφή της. Την πρώτη φορά που
έβαλε το όνοµά της κάτω από δηµοσίευµά της ήταν για το άρθρο «Το εν Παρισίοις
γυναικείον συνέδριον» 133 και η δεύτερη αρκετούς µήνες αργότερα στο «Η δύναµις της
γυναικός».134 Την περίοδο που απείχε από τη διεύθυνση της Βοσ̟ορίδος, τα πρωτοσέλιδα του
τότε διευθυντή Ι. Α. Χατζόπουλου ανέρχονται σε έξι (6) και αναφέρονται σε θέµατα
οικονοµικά και σχετικά µε τη διαχείριση του οίκου, στη γυναικεία µόδα, στις µητρικές
ιδιότητες και στις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Ο Σπυρ. Οικονόµου υπενθυµίζει µε ένα
δικό του τρόπο την ιστορία της Μήδειας σε τρία (3) συνεχόµενα δηµοσιεύµατα ενώ ο
επιστήµων Καµ. Φλαµµαριών συνδιαλέγεται µέσα από την πρώτη σελίδα µε τον ∆. Αιγινίτη
για θέµατα αστρονοµίας. Από το τρίτο έτος και µετά µόνο επτά (7) πρωτοσέλιδα είναι
ανυπόγραφα ενώ όλα τα υπόλοιπα εξήντα εννέα (69) έχουν την υπογραφή της διευθύντριας.
Στο σύνολο των διακοσίων είκοσι τριών (223) τευχών τα πρωτοσέλιδα άρθρα της
Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου µε ή χωρίς την υπογραφή της είναι εκατόν τριάντα (130) ενώ
εξήντα επτά (67) υπογράφουν οι συνεργάτες του περιοδικού, µερικοί από τους οποίους είναι
ο λόγιος και διδάσκαλος Ηλίας Αλεξανδρίδης, ο οποίος αναφέρεται στις γυναικείες αξίες, ο
βουλευτής Αττικής Θ. Ν. Φλογαίτης γράφει για τη θέση της γυναίκας στα διάφορα νοµικά
συστήµατα, ο καθηγητής Γ. Ν. Χατζηδάκις αναφέρεται σε τοπωνύµια, η αδελφή της
εκδότριας Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου αναλύει γυναικεία, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά
θέµατα.135 Στα είκοσι ένα (21) τεύχη του έβδοµου και τελευταίου έτους η Κ. Πρεβεζιώτου
υπογράφει µόνο τα δύο πρώτα ενώ όλα τα υπόλοιπα υπογράφονται από την αδελφή της Α.
Πρεβεζιώτου, από τον/την (ψευδώνυµο/η;) Παλµύρα, τον πρεσβύτερο Κωνστ. Καλλίνικο,
τον ιατρό Μ. Μωυσίδη, το νευρολόγο Σιµ. Βλαβιάνο, τον ιατρό ∆ηµοσθένη ∆έδε και τον
Κ. Ι. Φριλίγγο, δίδοντας προς το τέλος της έκδοσης του περιοδικού µια στροφή προς
θρησκευτικά, ιατρικά, ψυχολογικά θέµατα αντί των γνωστών γυναικείων, όπως συνάγεται από
τους γλαφυρούς τίτλους και το περιεχόµενο των πρωτοσέλιδων άρθρων.136
Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού υπάρχουν «Ευχαριστίαι» της διευθύντριας προς
τις οθωµανικές αρχές που έδωσαν την άδεια λειτουργίας της Βοσ̟ορίδος και βοήθησαν στα
πρώτα βήµατα του περιοδικού, καθώς και προς όλους όσοι έγραψαν και βοήθησαν στη
σύνταξή του, λόγιους και επιστήµονες :
Καρπόζηλου, ό.̟., σ. 216. Για την πρακτική της ανωνυµίας των γραφουσών στον περιοδικό τύπο, ως συνειδητής
στάσης απέναντι στη δηµοσιότητα, πιθανόν λόγω σεµνότητας, µετριοφροσύνης και συστολής, βλ. Ε. Ριζάκη,
ό.̟., σ. 143-150.
133 Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/46 (30 Σεπτεµβρίου 1900), σ. 445.
134 Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/58 (10 Απριλίου 1901), σ. 589.
135 Για να συµπληρωθεί ο αριθµός των 223 τευχών, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε αυτά που µας λείπουν (6)
και τα διπλά (20).
136 Βλ. στο Παράρτηµα, Πίνακα 9, «Πρωτοσέλιδα άρθρα της ∆ιευθύντριας και Συνεργατών».
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«[…] υ̟οβάλλω τα̟εινώς την βαθυτάτην ευγνωµοσύνην µου ̟ρος την Α.Α.Μ. τον φιλόλαον
και φιλόµουσον ηµών Άνακτα και Αυθέντην Σουλτάνον Αβδούλ Χαµίτ ΧΑΝ, ευδοκήσαντα
να ε̟ινεύση ευµενώς ε̟ί το έργον την Υψηλήν Αυτού Άδειαν […]».137
Οι ευχαριστίες αυτές προς τις οθωµανικές αρχές συνηθίζονταν, προκειµένου να
συνεχίσει απρόσκοπτα η έκδοση των εντύπων της ελληνικής οµογένειας στο πλαίσιο της
οθωµανικής επικράτειας. Με βάση αυτό το εθιµοτυπικό, πολλά χρόνια πριν την έκδοση της
Βοσ̟ορίδος, το πρώτο τεύχος της Κυψέλης της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου το οποίο εκδίδεται
την 1η Μαϊου 1845 είναι αφιερωµένο στην «ευκλεεστάτην και χαριεστάτην Σουλτάναν και
Βασιλοµήτορα». Με την αφιέρωση αυτή για την οποία έχει προηγηθεί η «βασιλική
συγκατάνευση» επισφραγίζεται συµβολικά η γυναικεία ταυτότητα του περιοδικού και
νοµιµοποιείται η έκδοσή του.138
Η ενδυνάµωση του Τύπου και η αύξηση της επιρροής του στο πλαίσιο της
Οθωµανικής επικράτειας, έφερε στο προσκήνιο ένα πλήθος ρυθµιστικών κανόνων µέσα από
τους οποίους ελεγχόταν πολύ αυστηρά το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση κειµένων σε
εφηµερίδες και περιοδικά. Ο έλεγχος επί του Τύπου άρχισε να εντείνεται κατά την περίοδο
των Μεταρρυθµίσεων (Tanzimat) και από το 1867 ακόµη περισσότερο, ενώ από το 1876
και µετά οι κυκλοφορίες όλων των εντύπων στην Κωνσταντινούπολη ελέγχονταν πριν την
εκτύπωσή τους και λογοκρίνονταν από υψηλόβαθµα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Τύπου του
Υπουργείου Εσωτερικών για τις τουρκικές εφηµερίδες και του Υπουργείου Εξωτερικών για
τον ξενόγλωσσο τύπο. Στο βαθµό που οι ξενόγλωσσες εφηµερίδες ή και τα περιοδικά
δηµοσίευαν ψευδείς ειδήσεις και σχόλια για την ασφάλεια της χώρας, η διαδικασία
συνιστούσε αρχικά σύσταση, στη συνέχεια δηµοσίευση των ονοµάτων αυτών που
παρατυπούσαν στον Τύπο και τέλος απέλαση. Ο νέος κανονισµός του 1888 ο οποίος
εξασφάλιζε καλύτερο έλεγχο σε όλα τα προς δηµοσίευση κείµενα, διευρύνθηκε ακόµη
περισσότερο το 1895,139 τέσσερα χρόνια πριν την έκδοση της Βοσ̟ορίδος, γεγονός που
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρείται αρκετά συνηθισµένο το γεγονός η διεύθυνση

Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 4.
Βλ. Ε. Φουρναράκη, «Ένα πρώιµο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα…», ό.̟., σ. 42-43. Βλ. επίσης Α.
Αγγελοπούλου – Ε. Μπενέκη, «Κυψέλη», 1845. Σύγγραµµα περιοδικόν. Γυναικείον. Εκδιδόµενον κατά µήνα.
Υπό Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ της τυπογραφ. Α. Κοροµηλά και Π. Πασπάλη»,
στο Βήµα, (Αρχειακά), (http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=136218&ct=47&dt=26/08/2001,
20/05/2010).
139 Σύµφωνα µε τον Ποινικό Νόµο του 1858, όσοι ζούσαν µέσα στα εδάφη του Οθωµανικού κράτους και
δηµοσίευαν κείµενα εναντίον του έθνους σε εφηµερίδες και περιοδικά, υπόκειντο σε κυρώσεις του νόµου ειδικά
ρυθµισµένες για αυτήν την περίπτωση. Έτσι ερµηνεύεται η προσοχή µε την οποία έγραφαν στα ελληνικά
έντυπα ειδήσεις σχετικές µε τα οθωµανικά πράγµατα. Βλ. Α. Arslan, Ο ελληνικός τύ̟ος στο οθωµανικό κράτος …,
ό.̟., σ. 20-22.
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του περιοδικού να προβαίνει σε όλες αυτές τις ευχαριστίες προς τις αρχές που επέτρεψαν την
έκδοσή του.
Στη Βοσ̟ορίδα δεν υπήρχαν αναφορές ή υπαινιγµοί για την κρατούσα πολιτική
κατάσταση, παρά µόνο ύµνοι για το Σουλτάνο, πολύ προσεκτικές διατυπώσεις για την υγεία
και τις επετείους του,140 ευχαριστίες προς τους φορείς της Πόλης κάθε φορά που επέτειοι και
εορτασµοί το επιτρέπουν, συχνές αναφορές σε προαγωγές Τούρκων αξιωµατούχων της
Επιτροπής λογοκρισίας, πάντα µε πολύ καλά λόγια και επαίνους,141 µε πρωτοσέλιδα σχόλια
της διεύθυνσης του περιοδικού142 και συγχαρητήρια για τις προβιβάσεις των δηµοσίων
υπαλλήλων.143 Στα περιοδικά γενικά σπάνια αναλύονται πολιτικά θέµατα, κατά πάσα
πιθανότητα αυτό ήταν προϋπόθεση για την παραχώρηση άδειας του περιοδικού.144
Στις µέσα σελίδες των πρώτων ετών κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος συνήθως υπάρχουν
θρησκευτικά θέµατα µε βίους γυναικών αγίων, θεολογικά για τα πάθη του Χριστού και την
Ανάσταση, την εξάπλωση του Χριστιανισµού, τις διάσηµες γυναίκες στην Αγία Γραφή, κ.ά.,
σαράντα επτά (47) σε σύνολο και ποσοστό 2,12%. Οι µελέτες και οι ̟ραγµατείες λογίων,
κυρίως της διασποράς, καλύπτουν αρκετό µέρος της ύλης. Οι περισσότερες είναι
πρωτότυπες και ενυπόγραφες, αρκετές είναι αναδηµοσιεύσεις και αναφέρονται σε θέµατα
ιστορικά, φιλολογικά, αρχαιολογικά, διαλέξεις για αρχαιοελληνικά θέµατα, παιδαγωγικά,
ιατρικά, επιστηµονικά κ.λ.π. Υπάρχουν και ορισµένες µεταφρασµένες, ανυπόγραφες ή µε
αρχικά που δεν µπορούµε να ταυτίσουµε τον/την συγγραφέα. Οι σηµαντικότερες από αυτές
δηµοσιεύονται στην πρώτη σελίδα του περιοδικού και οι περισσότερες είναι της Κορνηλίας
Πρεβεζιώτου, λιγότερες της αδελφής της Αγλαίας

Πρεβεζιώτου και του πρεσβύτερου

Κωνσταντίνου Καλλίνικου οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε θρησκευτικά και παιδαγωγικά
θέµατα αλλά και άλλων περιστασιακών συνεργατών, καθηγητών, ιατρών, φιλολόγων, κ.ά. Σε
όλα τα έτη έχουν καταγραφεί περίπου διακόσια σαράντα εννέα (249) άρθρα σε ποσοστό
11,26%.145
Μεγάλο µέρος της ύλης της Βοσ̟ορίδος όπως και όλων γενικά των γυναικείων
περιοδικών καταλαµβάνουν οι λογοτεχνικές σελίδες οι οποίες αυξάνονται µε την πάροδο

Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/17 (19 Αυγούστου 1899), σ. 130.
«Η ΚΣΤ’ Επέτειος της Α.Α.Μ. του σουλτάνου Αβδούλ Χαµίτ Χαν», Η Βοσ̟ορίς Γ/13 (20 Αυγούστου
1901), σ. 145.
142 «Επί τη αναρρήσει της Α.Α.Μ του σουλτάνου Αβδούλ Χαµίτ Χαν», Η Βοσ̟ορίς ∆/13 (20 Αυγούστου
1902), σ. 137.
143 «Συγχαρητήρια για τον Προβιβασµό του µέλους του λογοκριτικού συµβουλίου της ∆ηµ. Εκ̟αιδεύσεως κ. Γεωργάκη
Εφένδη Οχάνη στο βαθµό Μουτεµαίζ Β’ τάξεως». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Γ/2 (30 Απριλίου 1901), σ. 21.
144 Βλ. και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 219. Σε ένα γυναικείο περιοδικό,
µε αναγνώστριες γυναίκες, δεν συνηθίζονταν οι πολιτικές ειδήσεις. Βλ. και Α. Σαχίνης, Συµβολή στην ιστορία της
Πανδώρας …, ό.̟., σ. 84.
145 Οι τίτλοι όλων των πρωτοσέλιδων άρθρων αναφέρονται στο Παράρτηµα, Πίνακα 9.
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των ετών κυκλοφορίας του περιοδικού. Το µεγαλύτερο µερίδιο αφιερώνεται στην ποίηση, η
οποία καταλαµβάνει οπωσδήποτε χώρο σε κάθε τεύχος µε ένα ή και περισσότερα ποιήµατα.
Ακολουθούν η πεζογραφία, το πρωτότυπο ή µεταφρασµένο διήγηµα, το συνήθως ελαφρά
ροµαντικό µυθιστόρηµα σε συνέχειες, οι επιφυλλίδες σε καθιερωµένη µόνιµη στήλη προς τις
τελευταίες σελίδες του κάθε τεύχους, οι ανοικτές επιστολές, τα χρονογραφήµατα, κ.λ.π. Αν
και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τα διηγήµατα σε πρωτότυπα και µεταφρασµένα εκτός
αν δηλώνονται στον τίτλο τους ότι είναι πρωτότυπα ή ότι προέρχονται «εκ του γαλλικού» ή
«εκ του γερµανικού», κ.λ.π.,146 µαζί µε την ποίηση, τα µυθιστορήµατα, τα χρονογραφήµατα
και τις επιφυλλίδες, στη συνολική διάρκεια έκδοσης της Βοσ̟ορίδος δηµοσιεύθηκαν περίπου
οχτακόσια σαράντα οκτώ (848) λογοτεχνικά θέµατα σε ποσοστό 38,34 στο σύνολο των
αναφορών (2.212). Από αυτό το σύνολο των λογοτεχνηµάτων, τα τριακόσια ογδόντα τρία
(383) αφορούσαν στην ποίηση, σε ποσοστό 45,16%, ογδόντα οκτώ (88) στο µυθιστόρηµα,
σε ποσοστό 10,38%, τριάντα τρία (33) στο δηλωµένο πρωτότυπο διήγηµα, σε ποσοστό
3,89% και εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) στο µεταφρασµένο, σε ποσοστό 21,70%, εκατόν
ένα (101) στις επιφυλλίδες κυρίως από µετάφραση, σε ποσοστό 11,91%, είκοσι µία (21)
ανοικτές επιστολές, σε ποσοστό 2,48% και τριάντα οκτώ (38) χρονογραφήµατα, σε ποσοστό
4,48%. Τα ποσοστά αυτά είναι επί του συνόλου των λογοτεχνηµάτων (848).147
Στη Βοσ̟ορίδα στήλη λογοτεχνικής κριτικής δεν υπάρχει, οι στήλες για την
τρέχουσα πνευµατική κίνηση δεν είναι πολλές ενώ περιορισµένες είναι οι µελέτες για
φιλολογικά ή καλλιτεχνικά θέµατα. Αυτό που υπάρχει είναι η στήλη «Βιβλιογραφία» ή
«Βιβλιοκρισία», όπου περισσότερο προτείνονται και διαφηµίζονται παρά κρίνονται τα πεζά
και ποιητικά έργα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών συνεργατών, παράλληλα µε αυτά
που προλογίζει και εξαγγέλλει η ίδια η εκδότρια, η Κορνηλία Πρεβεζιώτου µέσα από τις
σελίδες του περιοδικού. Με κριτήριο επιλογής εδώ την ανάδυση και προβολή της
συγγραφικής παραγωγής των γυναικείων συνεργασιών του περιοδικού, προκειµένου να
απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο προωθούνται ή ξεχωρίζουν τα έργα των γραφουσών,
αναφέρονται στη συνέχεια οι σχετικές ανακοινώσεις µέσα από τις ανάλογες σελίδες της
Βοσ̟ορίδος, που αναφέρονται σε περιγραφές έργων γνωστών λογίων, ποιητριών, εκδοτριών
που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα ή το εξωτερικό. Στη στήλη «Βιβλιογραφία»
Σταθερός κανόνας στις δηµοσιεύσεις µεταφρασµένων αφηγηµάτων, δεν υπήρχε. Άλλοτε αναγραφόταν το
όνοµα του ξένου συγγραφέα, άλλοτε όχι, άλλοτε σηµειωνόταν «εκ του γαλλικού» ή «εκ του αγγλικού» άλλοτε
όχι, άλλοτε δηµοσιευόταν το όνοµα, το ψευδώνυµο, ή τα αρχικά του µεταφραστή, άλλοτε όχι. Γι’ αυτό είναι
δύσκολο να αποφανθεί κανείς µε ασφάλεια αν ένα αφήγηµα είναι πρωτότυπο ή µεταφρασµένο, αν είναι διήγηµα
ή µυθιστόρηµα. Τα µεταφρασµένα ξένα πεζογραφήµατα τις περισσότερες φορές περνούν ανώνυµα στις σελίδες
του περιοδικού. Επώνυµα παρουσιάζονται µόνο ορισµένα αφηγήµατα Γάλλων συγγραφέων και κάποιων
Άγγλων. Βλ. και Α. Σαχίνης, ό.̟., σ. 70.
147 Βλ. εδώ (στο κείµενο) Πίνακα 1, «Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού».
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ανακοινώνεται η δουλειά της Ευγενίας Ζωγράφου,148 στη στήλη «Βιβλιοκρισία» διαφηµίζεται
η ποιητική συλλογή της Ελένης Σβορώνου,149 στη στήλη «Μικραί Ειδήσεις» διαφηµίζεται η
ποιητική συλλογή «Μαρµαρυγαί» της Μαρίκας Φιλιππίδου.150 Στη στήλη «Βιβλιοκρισία»
προτείνεται το έργο «Πρώται Νιφάδες» της Χιονίας,151 στη στήλη «Νέα Βιβλία» γίνεται
αναφορά στις «Ίριδες», συλλογή ποιηµάτων της Πολυξένης Λοϊζιάδου.152 Παρά τις
ανακοινώσεις και τις διαφηµίσεις της γυναικείας πεζογραφικής και ποιητικής παραγωγής δεν
φαίνεται να διαφοροποιούνται, να εξαίρονται και να προωθούνται ιδιαίτερα οι γυναικείες
συνεργασίες σε σχέση µε τις υπόλοιπες των ανδρών συνεργατών, παρά µόνο ως προτάσεις
και συστάσεις στο πλαίσιο της τακτικής προώθησης των φύλλων του περιοδικού.
Για την τρέχουσα πνευµατική και καλλιτεχνική κίνηση της Πόλης, διαλέξεις,
θεατρικές παραστάσεις, φιλολογικές συναντήσεις, κ.λ.π., υπάρχουν συνολικά τριάντα
τέσσερεις (34) αναφορές στη Βοσ̟ορίδα σε ποσοστό 1,54% στο σύνολο των αναφορών
(2.212). Η εξαγγελία διαγωνισµών µε σκοπό την ενθάρρυνση της γραφής απευθύνεται γενικά
προς όλους και µέσα από τη σχετική «Ανακοίνωση» , πρόσκληση του περιοδικού «για
α̟οστολή ̟ρωτότυ̟ων έργων ̟εζών ή έµµετρων, α̟ό συνδροµητάς και µη, ̟ροκειµένου να
̟ροκαλέσει κίνησίν τινα φιλολογικήν, “«ατυχώς ̟αρ’ ηµίν σχεδόν άγνωστον” για δηµοσίευση»,153 έχει
ως αποτέλεσµα στη συνέχεια τη δηµοσίευση µεγαλύτερου αριθµού ποιηµάτων, άρθρων,
µελετών, περισσότερο υλικό για το περιοδικό.
Σε αρκετά από τα τεύχη του γυναικείου περιοδικού της Βοσ̟ορίδος, υπάρχει ειδική
στήλη για ζητήµατα οικιακότητας, η γνώση των οποίων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο ζωής
για το σύνολο των αναγνωστριών. Κατά την προσπάθειά τους γενικά αυτά τα περιοδικά να
περικλείσουν µέσα στην ύλη τους όλη τη σχετική µε τα γυναικεία ενδιαφέροντα αρθογραφία,
χαρακτηρίζονται από ποικιλοµορφία, διαφορετικότητα και αρκετές φορές αντιφατικότητα.
Σύµφωνα µε την κρατούσα αντίληψη της εποχής, για το τι σηµαίνει «γυναικεία
Κάτω από τον τίτλο «∆ιηγήµατα», όπου «Η γνωστή εν Αθήναις διηγηµατογράφος Ευγενία Ζωγράφου εξέδωκεν
εσχάτως εις κοµψότατον τοµίδιον την τρίτην σειράν των διηγηµάτων αυτής[ …]». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/33 (30 Απριλίου
1900), σ. 294.
149 «Εαρινά Φύλλα» (πρωτόλεια συλλογή λυρικών ποιηµάτων, της νεαρής ποιήτριας στη Σάµο), µε την
προτροπή «Συνδροµητές µ̟ορούν να εγγραφούν στα γραφεία της Βοσ̟ορίδος». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/46 (30
Σεπτεµβρίου 1900), σ. 455.
150 Η ποιήτρια Μ. Φιλιππίδου είναι διευθύντρια του εν Αθήναις [περιοδικού] «Νέου Παρθενώνος», µε
προηγούµενη συλλογή της «Τα κελαδήµατα». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/57 (1901), σ. 588.
151 Η Χιονία σε αυτή την καταχώρηση δηλώνεται ως πρώην συνεργάτις του περιοδικού από το Βουκουρέστι.
Βλ. Η Βοσ̟ορίς Γ/6 (10 Ιουνίου 1901), σ. 70.
152 Η Π. Λοιζιάδου είναι λόγια από τη Λεµεσσό της Κύπρου, η συλλογή της οποίας εξεδόθη στην Αθήνα,
(1901) και έλαβε διάκριση, ώστε να προωθείται η «[…] υ̟οστήριξις του έργου της ελλογίµου Ελληνίδος» από το
περιοδικό, για αποστολή του τεύχους κ.λ.π. Βλ. Η Βοσ̟ορίς Γ/20 (30 Οκτωβρίου 1901), σ. 237. Στη στήλη
«Πνευµατική Κίνησις», προτείνεται της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου, «[…] έκδοσις βιβλίου Οικιακή Οικονοµία ̟ρος
χρήσιν των Παρθεναγωγείων, ευρίσκεται στα γραφεία της Βοσ̟ορίδος» (όπως αναφέρεται σε ολοσέλιδη καταχώριση
στην τελευταία σελίδα). Βλ. Η Βοσ̟ορίς ∆/11 (5 Αυγούστου 1902), σ. 124.
153 Βλ. ενδεικτικά, Η Βοσ̟ορίς Β/53 (1901), σ. 540 και Η Βοσ̟ορίς Β/55 (1901), σ. 564.
148

52

µόρφωση/καλλιέργεια», είναι φυσικό και λογικό να παρεµβάλουν ανάµεσα στις σελίδες µε
την εκπαιδευτική, παιδαγωγική, ιατρική, ιστορική, φιλοσοφική, επιµορφωτική, λογοτεχνική
θεµατογραφία τους, οδηγίες οικιακής οικονοµίας και οικοκυρικής, σχεδίων εργόχειρων,
µόδας και συµβουλών για την υγεία και την ανατροφή των παιδιών.154 Στη Βοσ̟ορίδα η ύλη
παρά την ποικιλοµορφία της είναι αρκετά δοµηµένη και τακτοποιηµένη, ιεραρχηµένη,
χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στη µόδα, µε αρκετά θέµατα οικιακής οικονοµίας,
προϋπολογισµού δαπανών, καταµερισµού εργασιών µέσα στην οικία, διαπαιδαγώγησης των
παιδιών, οδηγιών για απλά ιατρικά θέµατα, διατροφικών συµβουλών, συνταγών µαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής, πρακτικών οικιακών οδηγιών για εργόχειρα και κατασκευές, ραπτική,
ποικιλτική, µε συνοδευτικές αντίστοιχες εικόνες και σκίτσα. Συνολικά τα θέµατα αυτά της
οικιακής οικονοµίας καλύπτονται από ογδόντα πέντε (85) άρθρα, σε ποσοστό 3,84% στο
σύνολο των αναφορών (2.212).155
Σε όλα τα τεύχη, κάτω από τη στήλη «Ευτράπελα» δηµοσιεύονται µικρές αστείες
ιστορίες µε εικόνες, ανέκδοτα και λίγες γελοιογραφίες, όλα µαζί περίπου εκατό (100) σε
ποσοστό 4,52%. Ενδιάµεσα παρεµβάλλονται µικρές ανακοινώσεις, ευχαριστίες, ευχές για
ονοµαστικές εορτές συνεργατών, αρραβώνες και γάµους, συγχαρητήρια για προαγωγές,
νεκρολογίες, επικήδειοι, καλλιτεχνικά και θεατρικά νέα, διάφορες ενηµερώσεις, τα
περισσότερα µέσα σε πλαίσιο. Συνολικά η στήλη «Κοινωνικά» θα λέγαµε σήµερα, έχει
περίπου ενενήντα (90) αναφορές σε ποσοστό 4,07%, στο σύνολο των αναφορών (2.212).
Προς τις τελευταίες σελίδες του κάθε τεύχους της Βοσ̟ορίδος υπάρχει σχεδόν πάντα
στήλη µε τα ποικίλης ύλης θέµατα η οποία παίρνει κατά περιόδους διάφορες ονοµασίες,
όπως «Ποικίλα», «Παντοία», «Πολλά και διάφορα», «Ανά τον κόσµον», «Υπό τον Ήλιον»,
«Κοινωνικόν Πανόραµα», «Κοινωνικά Πάρεργα», «∆ιάφορα», «Πινακίδες». Συνήθως είναι
ανυπόγραφα, είναι ερανίσµατα και απανθίσµατα, δηλ. σύντοµα δηµοσιεύµατα µε ωφέλιµες ή
ενδιαφέρουσες γνώσεις µε στατιστικές και διάφορες γενικές πληροφορίες, µε αφηγήσεις από
µακρινούς τόπους και ξένα ήθη και έθιµα, σχολιασµοί διάφορων τοπικών και διεθνών
γεγονότων και εκδηλώσεων. Τα περισσότερα είναι µεταφρασµένα από ξένες εφηµερίδες και
περιοδικά (χωρίς να αναφέρονται οι πηγές). Σκοπός της στήλης αυτής ήταν να τέρπει και να
διδάσκει τους αναγνώστες.156 Το ύφος αυτών των ανακοινώσεων γενικά είναι ευφυόλογο και
154 Βλ. Ε. Μπενέκη και Α. Αγγελοπούλου, «Γυναικείος Τύπος» ό.̟., σ. 32. Στο βαθµό που θα µπορούσε να
θεωρηθεί φυσικό σε γυναικείο περιοδικό να υπάρχει στήλη οικιακών συµβουλών, να σηµειωθεί ότι σε άλλα
περιοδικά όπως στην Εφηµερίδα των Κυριών της Κ. Παρρέν οι συµβουλές σχετικά µε τις οικιακές εργασίες ή
τους κανόνες συµπεριφοράς δεν είναι συχνές, σε αντίθεση µε τις συµβουλές για την ανατροφή των παιδιών, τη
οικογενειακή και εργασιακή νοµοθεσία, την ανάγνωση βιβλίων. Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών …, ό.̟.,
σ. 365.
155 Βλ. εδώ (στο κείµενο) Πίνακα 1, «Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού».
156 Βλ. και Α. Σαχίνης, ό.̟., σ. 83-84.
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πνευµατώδες και αρκετές φορές συνοδεύεται από πικρά και ειρωνικά σχόλια για ότι αφορά
στο γυναικείο κίνηµα διεθνώς.
Στη µια ή δυο τελευταίες σελίδες του κάθε τεύχους της Βοσ̟ορίδος δηµοσιεύονται
αναγγελίες διαγωνισµών, διάφορες αγγελίες, διαφηµίσεις. Οι αγγελίες αναφέρονται συνήθως
σε συστάσεις διδασκαλισσών µε την έγκριση της διεύθυνσης του περιοδικού «[…] η ο̟οία
συνιστά εγκαρδίως ̟ρος τας οµογενείς αριστοκρατικάς οικογενείας, διδασκάλισσαν Γαλλίδα εξαιρετικής
ηθικής ̟οιότητος και ανατροφής και εγκυκλο̟αιδικής µόρφωσης».157 Στα πρώτα έτη κυκλοφορίας
του περιοδικού δεν υπάρχουν διαφηµίσεις, από το τέταρτο έτος και µετά εµφανίζονται στις
δύο τελευταίες σελίδες του κάθε τεύχους, σε εβδοµήντα τέσσερα (74) τεύχη από το σύνολο
των διακοσίων είκοσι τριών (223) τευχών σε ποσοστό 33,20% για θέµατα ιατρικά, εµπορικά,
καταναλωτικά, αθλητικά, οικονοµικά, κ.λ.π., γεγονός που καταδεικνύει µε σηµερινές
παραδοχές την ύπαρξη ενός ακόµη εσόδου για το περιοδικό και ευρύτητα στην κυκλοφορία
του. Επίσης σε αρκετά τεύχη κάθε έτους προς τις τελευταίες σελίδες, διαφηµίζεται η ετήσια
έκδοση του ηµερολογίου «Αναµνήσεις της Κ. Πρεβεζιώτου και του Εµµ. Ταβανιώτη» µε
συνεχείς αναφορές στο περιεχόµενο, τις συνεργασίες, τη βιβλιοδεσία, τα τεύχη που
προσφέρονται ως δώρο για τους επιµελείς και συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους
ανταποκριτές, κ.λ.π.158 Τα ηµερολόγια αυτά αποτελούν από µόνα τους ιδιαίτερες και πολύ
επιµεληµένες εκδόσεις, µε ξεχωριστή πολύχρωµη εικονογράφηση στο εξώφυλλο, των
οποίων η έκδοση και κυκλοφορία συνεχίστηκε αρκετά χρόνια µετά το κλείσιµο της
Βοσ̟ορίδος, τουλάχιστον µέχρι το 1922.159

157 Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/7 (22 Μαίου 1899), σ. 56. Για παρόµοιες αγγελίες, ενδεικτικά βλ. Η Βοσ̟ορίς Γ/12 (10
Αυγούστου 1901), σ. 144, Γ/13 (20 Αυγούστου 1901), σ. 156, Γ/14 (30 Αυγούστου 1901), σ. 168, Γ/31 (20
Μαρτίου 1902), σ. 370, Γ/32 (30 Μαρτίου 1902), σ. 382, Γ/33-34 (5 Απριλίου 1902), σ. 410.
158 «Εκδίδοται προσεχώς υπό Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου και Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτου, Ηµερολόγιον του
1902, Αι Αναµνήσεις, έτος τέταρτον (εκδοθέν από πέρυσι και εφέτος µε τη συνεργασία των δυο τους), τιµή 5
γρόσια, στις επαρχίες 6 γρόσια, στο εξωτερικό 1,5 φράγκα χρυσά». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Γ/13 (20 Αυγούστου
1901), σ. 156.
159 Τα ετήσια ηµερολόγια που εντοπίστηκαν στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α., (http://www.elia.org.gr
13/01/2010) είναι τα εξής: Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου και Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτου, «Αι Αναµνήσεις,
ηµερολόγιον του 1901, έτος τρίτον, εν Κωνσταντινουπόλει 1900», Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου και Εµµανουήλ
Τ. Ταβανιώτου, «Αι Αναµνήσεις, ηµερολόγιον του 1902, έτος τέταρτον, εν Κωνσταντινουπόλει 1901»,
Κορνηλίας Πρεβεζιώτου και Εµµανουήλ Ταβανιώτου, «Αι Αναµνήσεις, ηµερολόγιον του 1903, έτος πέµπτον,
εν Κωνσταντινουπόλει», Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου και Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτου, «Αι Αναµνήσεις,
ηµερολόγιον του 1904, έτος έκτον, εν ΑΘήναις 1905», Κ. Ταβανιώτου, «Αναµνήσεις και ελπίδες, ηµερολόγιον
του 1921», Κορνηλίας Ε. Ταβανιώτου, «Αναµνήσεις και ελπίδες, Λεύκωµα εθνικόν, φιλολογικόν, κοινωνικόν
µετ’ εικόνων, έτος δωδέκατον, περίοδος δευτέρα, εν Αθήναις 1922». Τελευταία εντοπίστηκαν στα οικογενειακά
αρχεία των κ. Τ. Ταβανιώτη και κ. Κ. Παντελάκη-Ταβανιώτου τα ηµερολόγια «Αι Αναµνήσεις» των ετών
1906-1907 και 1909.
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2.3. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Στην πλειονότητά τους οι συντάκτες των άρθρων, µελετών, ποιηµάτων, διηγηµάτων
κ.λ.π. της Βοσ̟ορίδος είναι άντρες, υπάρχουν όµως και αρκετές γυναικείες συµµετοχές. Εκτός
από αυτούς που διέµεναν στην Κωνσταντινούπολη, τα προάστια και τις γύρω περιοχές της,
δεν ήταν λίγοι οι συνεργάτες που έστελναν τις δηµοσιεύσεις τους και από τον υπόλοιπο
ελλαδικό χώρο, την Αθήνα και το εξωτερικό.160 Για όσους άντρες υπογράφουν µε την
επαγγελµατική τους ιδιότητα, έχουµε την πληροφορία ότι είναι από το χώρο της
εκπαίδευσης, διδάσκαλοι, καθηγητές, διευθυντές εκπαιδευτηρίων, καθηγητές πανεπιστηµίου,
αλλά και επιστήµονες, κληρικοί, λόγιοι, πολιτικοί, κ.λ.π.,161 ενώ για τις γυναίκες δεν έχουµε
πάντα αυτή τη δυνατότητα, κυρίως όµως αυτές είναι λόγιες, εκπαιδευτικοί, από το χώρο της
λογοτεχνίας, συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και εκδότριες περιοδικών.
Για όλη την περίοδο κυκλοφορίας του περιοδικού έχει υπολογιστεί ότι
αρθρογράφησαν εκατόν ενενήντα (190) περίπου συνεργάτες εκ των οποίων εκατόν εξήντα
(160) είναι άντρες και τριάντα (30) γυναίκες µε ποσοστό 15,8%.162 Σε µια καταµέτρηση που
έγινε µε όλες τις επιφυλάξεις λόγω των δυσκολιών που ενυπάρχουν εξαιτίας της κατά
περίπτωση έλλειψης της αναφοράς του ονόµατος του συγγραφέα ή αρθογράφου ή του είδους
στο οποίο αναφέρεται, καταµετρήθηκαν χίλια είκοσι οκτώ (1.028) δηµοσιεύµατα εκ των
οποίων εξακόσια ενενήντα τέσσερα (694) ανήκουν σε άντρες συνεργάτες, ποσοστό 67,5%
και τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) σε γυναίκες, ποσοστό 32,5%.163 Κατά συνέπεια στο
σύνολο των εκατόν ενενήντα(190) συνεργατών, τα κείµενα των τριάντα (30) γυναικών που
αποτελούν σε ποσοστό το 15,8% του συνόλου των συνεργατών, καταλαµβάνουν το ένα τρίτο
περίπου της ύλης, γεγονός που καταδεικνύει ότι ανάλογα µε το πλήθος τους δεν ήταν
καθόλου µικρή η συγγραφική τους παραγωγή. Με µια προσεκτικότερη ανάλυση θα
µπορούσε κανείς επίσης να δει συνεργασίες µόνιµες, περισσότερο ή λιγότερο τακτικές, ή
περιστασιακές, να αυξάνονται ή να µειώνονται. Στο σύνολο των δηµοσιεύσεων για όλη τη
διάρκεια έκδοσης της Βοσ̟ορίδος, περίπου εβδοµήντα έξι (76) συνεργάτες έστειλαν µια µόνο
δουλειά τους στο περιοδικό για δηµοσίευση. Στις ανωτέρω µετρήσεις δεν έχουν υπολογιστεί
Ενδεικτικά αναφέρονται: Φανάρι, Πέραν, Γαλατά, Βαφεοχώριον, Μακροχώριον, Κίος, Χάλκη, Αντιγόνη,
Κυδωνίαις, ∆αρδανέλλια, Μοσχονήσια, Αµισσός, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σµύρνη, Καισάρεια, Ιωάννινα,
Χίος, Σάµος, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Ήπειρος, Λονδίνο, Βουκουρέστι, Αλεξάνδρεια, Γενεύη, Μαδαγασκάρη,
Παρίσι, Κάιρο.
161 Βλ. στο Παράρτηµα, Πίνακα 10α.
162 Τα ποσοστά αυτά θα µπορούσαν να είναι περισσότερο ευνοϊκά για τις γυναίκες εάν ληφθεί υπόψη η
παραδοχή ότι οι γυναίκες λόγω της ψευδωνυµίας στην οποία αναγκάζονταν να καταφύγουν θα µπορούσαν να
χρησιµοποιούν ψευδώνυµα ή ακόµη και ανδρικά ονοµατεπώνυµα τα οποία δεν είναι εύκολο να ταυτιστούν.
Περισσότερα για την ανωνυµία και την ψευδωνυµία των γραφουσών, βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …,
ό.̟., σ. 143-165. Στο Παράρτηµα, Πίνακα 10γ αναφέρονται κατά το δυνατόν οι ψευδώνυµες συνεργασίες.
163 Βλ. εδώ, Πίνακα 3.
160
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οι ανακοινώσεις, αγγελίες, βιβλιοκρισίες, µικρές ειδήσεις, νέα από το εξωτερικό,
αποφθέγµατα, τα ανυπόγραφα, κ.λ.π.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αριθµός συνεργατών/τριών µε πλήθος δηµοσιευµάτων.
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

160
30

84,2
15,8

694
334

67,5
32,5

ΣΥΝΟΛΟ

190

100

1028

100

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

Από την καταµέτρηση που έγινε µε βάση τη συχνότητα εµφάνισης δηµοσιεύσεων
των ανδρών συνεργατών της Βοσ̟ορίδος και για ένα εύρος συµµετοχής µεγαλύτερο από
δέκα (10) καταγραφές, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια στον Πίνακα 4, ξεχωρίζουν
ενδεικτικά ο ιατρός Αλ. Χαρισιάδης µε µουσικά αφηγήµατα, µεταφράσεις και
χρονογραφήµατα σε όλα τα έτη, ο ποιητής Κλεάνθης Βασαρδάκις µε ποιήµατα και
µεταφράσεις σε όλα τα έτη εκτός από το τελευταίο, ο/η (ψευδώνυµος/η;) Ηγήσιππος µε
διηγήµατα, ποιήµατα, µελέτες, µεταφράσεις και επιστολές από το τρίτο έτος και µετά όπως
και ο Κ. Φωτιάδης µε µεγάλο αριθµό µεταφράσεων στο έκτο και έβδοµο έτος. Στη
συνέχεια ο/η ψευδώνυµος/η ποιητής/τρια Άλυς µε ποιήµατα από το τρίτο έτος και µετά, ο
ποιητής και πεζογράφος Σπ. Χριστοφίδης µε ποιήµατα και διηγήµατα, ο γνωστός ποιητής
Αχιλλέας Ταβουλάρης µε ποιήµατα, ο επίσης γνωστός ποιητής και γιατρός Στυλ.
Σπεράντσας µε ποιήµατα από το τέταρτο έτος και µετά, ο λόγιος και διευθυντής
εκπαιδευτηρίου Σπυρίδων Οικονόµου µε ηπειρωτικά χρονογραφήµατα, διηγήµατα και
µεταφράσεις. Ακολουθούν ο ιατρός Μ. Μωυσίδης µε µελέτες και αναλύσεις για
κοινωνιολογικά θέµατα, ο εκπαιδευτικός Γ. Καρατζάς µε δηµοσιεύσεις πρακτικών και
τεχνικών οδηγιών οικοκυρικής από µεταφράσεις ευρωπαϊκών εγχειριδίων, ο φαρµακοποιός
Μιχαήλ Σωφρονιάδης µε θέµατα λαϊκής ιατρικής αλλά και για τη χειραφέτηση των
γυναικών, το γάµο και τις παραδόσεις µόνο στο πρώτο έτος, ο καθηγητής της γαλλικής
Σωκράτης Σαριβαξεβάνης µε διηγήµατα µεταφρασµένα από τα γαλλικά και εκπαιδευτικά
άρθρα για το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο έτος και αρκετοί ακόµη συνεργάτες µε
δηµοσιεύσεις από µία έως δέκα, για όλα έως ορισµένα έτη της κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα, Πίνακα 10α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οι άνδρες συνεργάτες κατά πλήθος δηµοσιευµάτων περισσότερα από δέκα (10)
Ονοµατε̟ώνυµο

Ιδιότητα

Χαρισιάδης Ι. Αλ.

Ιατρός

39

Βασαρδάκις Α. Κλεάνθης

Ποιητής/Μεταφραστ.

34

Ηγήσσιπος
Φωτιάδης Κ
Άλυς

Ποιητής

29
29
28

Χριστοφίδης Σπ.

Ποιητής/Πεζογράφος

22

Ταβουλάρης Αχιλλέας

20

Οικονόµου Σπυρίδων

Ποιητής
Ιατρός / Ποιητής /
Πεζογράφος
Λόγιος και διευθυντής
εκπαιδευτηρίου

Μωυσίδης Μ.

Ιατρός

15

Καρατζάς Γ.

Εκπαιδ./Μεταφραστής

14

Σωφρονιάδης Μιχαήλ

Φαρµακοποιός

14

Σαριβαξεβάνης Γ. Σωκρ.

Καθηγητής της γαλλικής

12

Φερµάνογλους Ν.
Τράντος Π.

Ιατρός
Ιεροκήρυκας

11
11

Μυρωµένος Στέφανος

Ποιητής

11

Σπεράντσας Γ. Στυλ.

Κουτσαβάκης Κλέων

Συχνότητα

18
18

11

Καλλίνικος Ν. Κωνστ.

Κληρικός

10

Σιγούρος Μαρίνος

Ποιητής

10

Φριλίγγος Κωνσταντίνος

10

ΣΥΝΟΛΟ

366

Οι γυναίκες που γράφουν στη Βοσ̟ορίδα είναι συνήθως ποιήτριες, λόγιες,
εκπαιδευτικοί, εκδότριες, ασχολούνται µε τις µεταφράσεις, το διήγηµα και το µυθιστόρηµα,
(η συχνότητα των δηµοσιεύσεών τους αναφέρεται στο Παράρτηµα, Πίνακα 10β). Στον
Πίνακα 5 µπορούµε να δούµε ότι σε σύνολο δηµοσιεύσεων µεγαλύτερο από δέκα (10) τις
πλέον συχνές συνεργασίες και σε διάφορα είδη γραπτού λόγου είχαν από το πρώτο έτος η
λόγια και εκπαιδευτικός Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου µε µεταφράσεις κυρίως από τα γαλλικά
διηγήµατα, αρθογραφία για θέµατα οικιακής οικονοµίας, παιδαγωγικά, θρησκευτικά, λαϊκής
ιατρικής, καλλιτεχνικά και δοκίµια κυρίως από το πέµπτο έτος και µετά, η λόγια και
ποιήτρια Βιργινία Π. Ευαγγελίδου µε διηγήµατα πρωτότυπα και µεταφρασµένα, ποιήµατα,
µυθιστορήµατα, επιφυλλίδες, αρθογραφία για τη χειραφέτηση, κ.ά. σε όλη τη διάρκεια της
έκδοσης της Βοσ̟ορίδος, η εκδότρια Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου – Ταβανιώτου µε ποιήµατα
έµµετρα και πεζά, αναδηµοσιεύσεις διαλέξεων που έδινε η ίδια σε εκδηλώσεις συλλόγων,
διηγήµατα πρωτότυπα, κ.λ.π., χωρίς την πρωτοσέλιδη αρθογραφία της η οποία έχει
υπολογιστεί συνολικά σε σαράντα (40) ανυπόγραφες και ενενήντα (90) ενυπόγραφες
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καταγραφές. Ακολουθούν η Ελένη Σ. Σβορώνου, γνωστή ποιήτρια από τη Σάµο και
εκδότρια των ηµερολογίων Ηµερολόγιον του Αιγαίου (1905-1906) και Μικρασιατικόν
Ηµερολόγιον (1907-1919), µε αρκετά ποιήµατα από τις συλλογές της από το τρίτο έτος και
µετά, η ποιήτρια Ελένη Σ. Λάµαρη µε ποιήµατα και κριτικές µελέτες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οι γυναικείες συνεργασίες κατά πλήθος δηµοσιευµάτων περισσότερων από δέκα (10)
Ονοµατε̟ώνυµο

Ιδιότητα

Συχνότητα

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Λόγια και εκπαιδευτικός, µεταφράστρια

94

Ευαγγελίδου Π. Βιργινία
Πρεβεζιώτου Λ.
Κορνηλία (Ταβανιώτου)

Λόγια και ποιήτρια
Λόγια και δηµοσιογράφος, εκδότρια της
Βοσ̟ορίδος

56

Εκδότρια ηµερολογίου και ποιήτρια

28

Ποιήτρια

17

∆ιηγηµατογράφος

12

Μεταφράστρια

11
10
10
10

Σβορώνου Σ. Ελένη
Λάµαρη Σ. Ελένη
Σµιθ Λαίλη
Ηλιοπούλου Μαρίνα
Παλµύρα
Χιονία
Φιλιππίδου Μαρίκα

43

Επιστολογράφος
Ποιήτρια και εκδότρια του Νέου Παρθενώνα

ΣΥΝΟΛΟ

291

Με βάση την απεικόνιση της συχνότητας των δηµοσιεύσεων για αριθµό µεγαλύτερο
από δέκα (10) σε σύνολο εξακοσίων ογδόντα επτά (687) καταχωρίσεων και τριάντα (30)
συνεργατών, έχουµε είκοσι (20) άνδρες µε τριακόσια ενενήντα έξι (396) δηµοσιεύµατα σε
ποσοστό 57,65% και δέκα (10) γυναίκες µε διακόσια ενενήντα ένα (291) κείµενα, σε
ποσοστό 42,35%, δηλαδή ο διπλάσιος αριθµός των ανδρών συνεργατών δηµοσιεύει στη
Βοσ̟ορίδα περίπου την ίδια ύλη µε τις γυναίκες, οι οποίες σύµφωνα µε αυτά τα ευρήµατα
παρουσιάζονται πολυγραφότατες και παραγωγικότερες των ανδρών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Αριθµός συνεργατών/τριών µε πλήθος δηµοσιευµάτων περισσότερων από δέκα (10)
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

20
10

66,7
33,3

396
291

57,65
42,35

ΣΥΝΟΛΟ

30

100

687

100

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%
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3.0. Η «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ» ΤΗΣ «ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ»
3.1. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ «∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ «ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ»

Με την περιγραφή της θέσης και του ρόλου της γυναίκας µέσα στο σπίτι και την
οικογένεια, όπως τη φαντάζεται η Βοσ̟ορίς και την αναλύει διεξοδικά από το πρώτο τεύχος
στο σχεδόν τρισέλιδο προγραµµατικό της άρθρο, ορίζονται ο κεντρικός προσανατολισµός
του περιοδικού, το γυναικείο µοντέλο που προωθεί και η κοινωνική ιδεολογία του. Το
διάγραµµα, οι «προγραµµατικές δηλώσεις» θα λέγαµε σήµερα µαζί µε τους ετήσιους
απολογισµούς της διευθύντριας Κορνηλίας Πρεβεζιώτου σε κάθε επέτειο του περιοδικού,
θέτει τους στόχους, σκιαγραφεί τη φυσιογνωµία της Βοσ̟ορίδος και ορίζει τους άξονες γύρω
από τους οποίους θα αναπτυχθεί το περιεχόµενο της ύλης και η θεµατογραφία του
περιοδικού.
Στο διάγραµµα του περιοδικού υπάρχουν αναφορές στη «συµµετοχή των υγιώς
µορφωµένων γυναικών στην ̟ρόοδο των εθνών και των κοινωνιών», στα «ίσα δικαιώµατα ανδρών και
γυναικών», στην «αναγκαιότητα της γυναικείας εκ̟αίδευσης ως α̟αραίτητης για την εκ̟λήρωση του
̟ροορισµού της γυναίκας, ό̟ως ο Θεός και η φύση ορίζει».164 Επισηµαίνεται η υποτιµηµένη θέση
της γυναίκας από την αρχαιότητα και στη συνέχεια η εξύψωσή της µέσα από τη χριστιανική
θρησκεία στην αληθινή της θέση, «ως βασίλισσα του ηθικού βίου της ανθρω̟ότητας και ηγέτιδα
της ηθικής και κοινωνικής ανά̟λασης των εθνών».165
Στηλιτεύεται η απαίτηση των γυναικών να θέλουν να µοιάσουν µε τους άνδρες, να
χειραφετηθούν πολιτικά και επαγγελµατικά, ως αντιδραστική εκδήλωση και παρεξήγηση του
αληθινού προορισµού της γυναίκας, που προκάλεσαν κατά την εκδότρια έµµεσες ή άµεσες,
βραδείς ή οξείς κοινωνικές κρίσεις. Παραπέµποντας στο µέλλον την ευρύτερη εξερεύνηση
µέσα από τις στήλες του περιοδικού, της ιστορίας, των αιτίων, των φάσεων και των
αποτελεσµάτων του «δυσοιώνου κοινωνικού φαινοµένου της γυναικείας χειραφετήσεως»,166
καταλήγει η Κ. Πρεβεζιώτου ότι µοναδικός προορισµός των γυναικών είναι το σπίτι, δί̟λα
στην εστία. Κάτω από αυτήν την ακλόνητη κατά τη γνώµη της λογική και σταθερή ιδέα, για
όλες τις φάσεις του γυναικείου ζητήµατος, το νεοσύστατο περιοδικό η Βοσ̟ορίς µέσα από τη
στήλη του, θα επιδιώξει µε όλες τις δυνατές δυνάµεις να προωθήσει την εικόνα της γυναίκας:

[Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 1-2.
Στο ίδιο, σ. 2.
166 Στο ίδιο, σ. 2-3.
164
165
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«την υγιά ηθικήν διά̟λασιν και ε̟αρκή νοητικήν ανά̟τυξιν της γυναικός»,167 σε όλες τις φάσεις του
ηθικού της βίου, ως κόρης, συζύγου, µητέρας, οικοδέσποινας, κοινωνικού ατόµου και τέκνου
του Γένους και της Εκκλησίας.
Με βάση τις παραπάνω διατυπώσεις το διάγραµµα της Βοσ̟ορίδος αναπτύσσεται σε
πέντε τοµείς – άξονες που αναφέρονται µε αρκετές αλληλοεπικαλύψεις α) στη συµµετοχή
των γυναικών στην πρόοδο των κοινωνιών, β) στις σχέσεις των δυο φύλων, γ) στην
αναγκαιότητα της γυναικείας εκπαίδευσης, δ) στα αρνητικά χαρακτηριστικά της γυναικείας
εργασίας, στον προορισµό και το ρόλο της γυναίκας και ε) στην ηθική της υπόσταση. Η
ανάλυση και η ανάπτυξη αυτών των πέντε κατηγοριών µέσα από τα κείµενα της Βοσ̟ορίδος
αποτελούν το ζητούµενο του παρόντος κεφαλαίου, προκειµένου να αναδυθεί ο γυναικείος
χαρακτήρας του περιοδικού µέσα από τις τοποθετήσεις της εκδότριας και των συνεργατών –
αρθογράφων του περιοδικού πάνω στα σχετικά θέµατα.
Κλείνοντας το διάγραµµα η Κ. Πρεβεζιώτου αναφέρεται στους όρους της
σταδιοδροµίας του περιοδικού οι οποίοι συνοψίζονται σε δύο αλληλένδετες θεµελιώσεις, «εις
την εκλαίκευσιν του ηθικού βίου ̟ρο των οµµάτων της γυναικός και την µεταλαµ̟άδευσιν εις την
ψυχήν αυτής ενός ενιαίου τινός και ακραιφνούς ηθικού ιδεώδους».168 Προς το σκοπό αυτό της
γυναικείας µόρφωσης και εκπαίδευσης των γυναικών επιστρατεύει τη «συγκατάριξιν των
Μουσών µετά των Χαρίτων», στη συνένωση δηλ. της σοβαρής ηθικής και νοητικής µόρφωσης
µε την αγνή και αφελή γυναικεία χάρη όπως αναφέρεται στο τρίστιχο ρητό του Ευριπίδη
που θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη σελίδα του κάθε τεύχους εµβληµατικά.169
α) Αρχικά στο διάγραµµα γίνεται αναφορά στη συµµετοχή των υγιώς µορφωµένων
γυναικών στην ̟ρόοδο των εθνών και των κοινωνιών. Από το δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα υπάρχει µια γενική πνευµατική αφύπνιση του ελληνισµού της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας µε επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, όπου οι γυναίκες της ανώτερης
αστικής ορθόδοξης τάξης προκειµένου να επεκτείνουν µε τις δραστηριότητές τους τη
µέριµνα πέρα από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, προσανατολίζονται προς µια
σειρά ευεργετικών και φιλανθρωπικών κινήσεων προς τους αναξιοπαθούντες συµπολίτες τους.
Ιδρύουν διάφορους γυναικείους συλλόγους, αδελφότητες, σωµατεία, εκπαιδευτικά και
κοινωφελή ιδρύµατα, προσφέρουν εργασία σε άπορες γυναίκες, φροντίζουν για την
ανακούφιση των αδυνάτων από την ανέχεια και τη δυστυχία, συστήνουν τη λειτουργία
εργαστηρίων χειροτεχνικής, ραπτικής, κ.λ.π., οργανώνουν διάφορα κέντρα παροχής
νοσηλευτικής βοήθειας, σε µια προσπάθεια έντονης συµµετοχής τους στα κοινά, στο βαθµό
167

Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 3.
169 Στο ίδιο.
168
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που θα µπορέσουν να συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των οµοθρήσκων τους
όπως η εποχή και η υπόστασή τους ορίζει.170
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η συζήτηση για το θέµα της φτώχειας περνάει
από την ποινικοποίηση και τους εγκλεισµούς στην ελεηµοσύνη και την αλληλοβοήθεια και
στη συνέχεια µε αφορµή το ζητούµενο της εδραίωσης της κοινωνικής συνοχής στην
ηθικο̟οίηση των φτωχών και στην εµφάνιση του Κράτους Πρόνοιας. Στις ελληνορθόδοξες
κοινότητες της οθωµανικής επικράτειας η επιδιωκόµενη κοινωνική συνοχή συνδυάζεται µε
την εσωτερική συνοχή του κάθε εθνικού σχηµατισµού. Η φιλανθρωπία και η εκπαίδευση
αποτελούν µια βασική προϋπόθεση για αυτή τη συνοχή, η οποία εκφράζεται µέσα από τους
φιλανθρωπικούς συλλόγους, τις προσφορές χρηµάτων στους ενδεείς, τη δηµιουργία
νοσοκοµείων, ξενώνων, σχολείων και λοιπών ευαγών ιδρυµάτων. Στο πλαίσιο του
εκδυτικισµού της οθωµανικής αυτοκρατορίας, ο έλεγχος του δηµόσιου χώρου και η
εξασφάλιση της ευταξίας, απαιτούν κινητοποίηση όλων των σύγχρονων µέσων επικοινωνίας
όπως ο τύπος, οι σύλλογοι, οι συντεχνίες, οι Αδελφότητες, κ.ά. 171
Για τις εύπορες γυναίκες της Κωνσταντινούπολης, η διέξοδος της φιλανθρωπίας δεν
ήταν µόνο επιθυµητή, αλλά και αναγκαία µε σκοπό µεταξύ άλλων την ανακούφιση των
αναξιοπαθούντων.172 Στον ελληνικό χώρο, από τη δεκαετία του 1870 και µετά, µε τη
φιλανθρωπία δεν ασχολούνται µόνο οι ισχυρές οικονοµικά και καταξιωµένες κοινωνικά
µεγαλοαστές αλλά αυτή η ευκαιρία για δράση και διαφυγή διδόταν και στις γυναίκες των
µεσαίων στρωµάτων, των οποίων οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες παίρνουν συλλογικό
χαρακτήρα και κορυφώνονται µέχρι το τέλος του αιώνα. Ιδρύονται σύλλογοι κυριών µε
φιλανθρωπική δράση σε ορφανοτροφεία, πτωχοκοµεία και επαγγελµατικές σχολές µε
παράλληλες πρωτοβουλίες κοινωνικής αναµόρφωσης. Η γυναικεία φιλανθρωπική δράση των
τριών τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα έδωσε στις γυναίκες την ευκαιρία να
λειτουργήσουν έξω από τα καθιερωµένα οικιακά τους όρια. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι
«έλαβαν το µήνυµα» των αναµορφωτών και ιδεολόγων του εθνικισµού και προσπάθησαν
Βλ. Κ. Μαµώνη, – Λ., Ιστικοπούλου, Γυναικείοι σύλλογοι στην Κωνσταντινού̟ολη (1861 – 1922), ό.̟., σ. 9-14.
Και στην Ευρώπη οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες εµπλέκουν έναν υπερβολικά µεγάλο αριθµό γυναικών σε
ρόλο δωρητριών, διαχειριστριών, ευεργετουσών ή ευεργετούµενων. Σε δύσκολες στιγµές, σε περιόδους
πολέµου, ευκατάστατες γυναίκες, περισσότερο ή λιγότερο γνωστές συνεισέφεραν σε χρόνο και σε δωρεές
αποκτώντας περαιτέρω ενασχόληση µε τα κοινά και επιπλέον οργανωτική εµπειρία. Βλ. Ό. Χάφτον, Ιστορία των
γυναικών στην Ευρώ̟η (1500-1800), µτφρ. Ειρήνη Χρυσοχόου, επιµ. ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Νεφέλη,
Αθήνα 2003, σ. 567, 569.
171 Βλ. Ε. Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρω̟ία στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινού̟ολης (1753-1912),
Κατάρτι, Αθήνα 2004, σ. 22-37. Για την προνοιακή φιλανθρωπία, την εθελοντική δραστηριοποίηση πολιτών
για την εξάλειψη της φτώχειας, της πορνείας και κυρίως των κινδύνων που προέρχονται από τους
περιθωριακούς επαίτες, την ταύτιση µε το χριστιανικό καθήκον της σωτηρίας της ψυχής αλλά και την
εξασφάλιση κοινωνικού κύρους µέσα από την εξιδανίκευση της δηµόσιας εικόνας ως φιλάνθρωπων, βλ. Γ.
Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, ό.̟., σ. 277-279.
172 Βλ. Κ. Μαµώνη, – Λ. Ιστικοπούλου, ό.̟., σ. 23-25.
170

61

µέσα από τη δηµόσια δράση να εκµεταλλευθούν τη συγκυρία για να βελτιώσουν τη θέση τους
συλλογικά, να συµβάλουν στην εθνική αναγέννηση και στην υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας.
Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε να εξέλθουν
µαζικά στο δηµόσιο χώρο και να υπερβούν τα όρια του ιδιωτικού τους χώρου κατά τη
διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897, όπου ανέλαβαν την ευθύνη για τα
µετόπισθεν µε την οργάνωση των νοσοκοµειακών και ιατρικών υπηρεσιών και το συντονισµό
της διεθνούς αλληλεγγύης.173
Η εκδότρια Κ. Πρεβεζιώτου σε πρωτοσέλιδο άρθρο της για τις γυναίκες που
ασχολούνται µε τη φιλανθρωπία και την ευεργεσία, επικροτεί αυτή τη δραστηριότητά τους
στο βαθµό που θεωρεί ότι είναι ανάλογη της ιδιοσυγκρασίας και της φύσης τους να
περιποιούνται και να συνδράµουν τους ασθενείς και τους κατατρεγµένους. Συνεχίζει
περιγράφοντας τη µακρά και επιτυχή σταδιοδροµία του φιλανθρωπικού σωµατείου της
Αδελφότητος των Κυριών στο Πέραν που µε τη δράση του έχει αναλάβει την ανακούφιση των
δυστυχισµένων και αναξιοπαθούντων. Σε αρκετά σηµεία του κειµένου της επισηµαίνει την
καθοριστική συµβολή της γυναικείας συµµετοχής, επιβεβαιώνοντας την αρµοδιότητα των
γυναικών προς τη φιλανθρωπία: «Τοιούτον ευεργετικόν σωµατείον ακραιφνώς οφειλόµενον εις τας
ευγενείς ηθικάς τάσεις της ̟αρ’ ηµίν γυναικός […] θεµελιωθέν και διαβιούν σθεναρόν και ακµαίον δι’
ατρύτων και εξόχων γυναικείων µόχθων και θυσιών ̟αρ’ εκείνων αίτινες δύνανται να ονοµασθώσιν
[…] αληθείς ̟ατριώτιδες του Ελέους».174 Κατά την εκδότρια, έργο του ευεργετικού σωµατείου
είναι να περιφρουρεί «την ̟ατρο̟αράδοτον ιερότητα του οικογενειακού βίου ̟αρά τω λαώ» 175 και
για το σκοπό αυτό επιστρατεύονται γνωστές γυναικείες προσωπικότητες, προκειµένου να
συµβάλλουν µε τη συνέπεια και την ευθύνη τους στην ανακούφιση «των µαστίγων και
δυστυχιών της ̟ολυ̟αθούς ανθρω̟ότητος».176
Έχει φθάσει πλέον στο έκτο έτος κυκλοφορίας της η Βοσ̟ορίς και η διευθύντρια
εξακολουθεί να προβάλει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της γυναικείας φιλανθρωπικής
δράσης για την οποία αναφέρει πως όποιος επιθυµούσε να ασχοληθεί, θα χρειαζόταν να
αφιερώσει πολύ χρόνο για αυτό το θέµα. Κατά τη γνώµη της εκδότριας οι γυναίκες έχουν

Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 131-132. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
αντιπροσώπευση των γυναικών στην εθνική αναγκαιότητα, τη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους σε
συγκεκριµένες ιστορικές συγκυρίες, την αλληλοδιαµόρφωση παλαιών και νέων εικόνων του φύλου τους σε
σχέση µε τις φυσικές και κοινωνικές τους ιδιότητες, βλ. στο Efi Avdela - Αngelica Psarra, «Engendering
“Greekness” Womens Emancipation and Irredentist Politics in Nineteenth-Century» Greece,
Mediterranean Historical Review 20/1 (2005), σ. 67-79.
174 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Η γυνή εν τη φιλανθρωπία», Η Βοσ̟ορίς Α/7 (22 Μαίου 1899), σ. 49-50.
175 Στο ίδιο, σ. 50.
176 Στο ίδιο.
173
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ορισθεί για να πραγµατοποιήσουν «ε̟ί της γης τα ύψιστα ιδεώδη»,177 δεν δηµιουργήθηκαν για
να λειτουργούν και να εργάζονται όπως οι άνδρες αλλά έχουν πλαστεί ακριβώς για τη
φιλανθρωπική τους κλίση, δηλαδή να παρηγορούν. Κατά την άποψή της, αυτή είναι µια
θεάρεστη και άξια συγχαρητηρίων αποστολή και δίδει την ευκαιρία στις γυναίκες να αρθούν
στο ύψος των απαιτήσεων αυτού του µοναδικού τους ρόλου. Επαινεί η συντάκτρια αυτές τις
γυναίκες, οι οποίες κατανοούν και συµµετέχουν «µετ’ ειλικρινούς ̟όνου εις τα δεινά της
ταλαι̟ωρουµένης ανθρω̟ότητος !» 178 και έχουν συστήσει αυτήν τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα
των Κυριών η οποία µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο παρέχει αποτελεσµατική
βοήθεια όχι µόνο µε την οικονοµική ή υλική αρωγή των αναξιοπαθούντων, αλλά κυρίως µε
την παροχή δυνατότητας εργασίας σε αυτούς που τη χρειάζονται.179
Σύµφωνα µε τη χριστιανική θεώρηση για τη φιλανθρωπία ο πλούτος πρέπει άµεσα
και συνεχώς να αναδιανέµεται για να είναι αποδεκτός και χρήσιµος. Επιπλέον η χριστιανική
φιλανθρωπία βασίζεται στην απάρνηση των εγκοσµίων απολαύσεων κατά το µοναστικό
πρότυπο και µε βάση τις αρχές του ευυπόληπτου βίου ως κοινωνικού ιδεώδους, είναι
προαπαιτούµενο ότι όλοι οι άγαµοι και περισσότερο οι γυναίκες ως ανύπαντρες, αδέσµευτες
από οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι σε θέση να διαθέσουν το χρόνο και την περιουσία
τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.180
Κατά την Κ. Πρεβεζιώτου η εργασία είναι επιτρεπτή µόνο για τα κορίτσια που
έχουν πραγµατική ανάγκη λόγω της ανέχειας στην οποία ζουν, η οποία κατά τη γνώµη της
µπορεί να τις οδηγήσει στην πορνεία.181 Κατά την περιγραφή των καθηκόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρουν οι γυναίκες της Αδελφότητας, επισηµαίνει ότι οι κυρίες αυτές
δεν ενδιαφέρονται µόνο για την παροχή προσωρινής εξασφάλισης της τροφής, αλλά
διδάσκουν την υποχρέωση όλων προς τον ισχυρό νόµο της εργασίας, «όστις είναι ο
Βλ. Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Η εν τω Πέραν φιλόπτωχος αδελφότης των κυριών», Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/1 (20
Απριλίου 1904), σ. 1.
178 Στο ίδιο, σ. 1-2.
179 Στο ίδιο, σ. 2.
180 Βλ. Ε. Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρω̟ία…, ό.̟., σ. 37. «Πανθοµολογουµένως είναι άξιαι αναγραφής αι
φιλανθρωπικαί ηµερίδες, αι σεµναί του ελέους πανηγύρεις […] τόσον αι ευγενείς πράξεις των εκάστοτε
προσφεροµένων δωρητών, όσον και η ευαγής δράσις των ιθυνόντων τα ευεργετικά σωµατεία […]». Βλ. Κ. Ε.
Ταβανιώτου, Ελέους ̟ανήγυρις, ήτοι η Α’ ε̟έτειος του συσσιτίου Φαναρίου – Μουχλίου – Ποτηρά, Εκ του
Πατριαρχικού τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1918, σ. 3.
181 Στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στην Αθήνα, η εξασφάλιση εργασίας σε άπορες εργάτριες
στοχεύει να τις αποτρέψει να οδηγηθούν στην πορνεία. Ήδη από το 1870 και µετά µε την ίδρυση εργαστηρίων
και φιλανθρωπικών ιδρυµάτων από τους οµογενείς εµπόρους και εύπορους αστούς που ζουν στην
Κωνσταντινούπολη και µεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σταδιακά στο ελεύθερο κράτος, δίδεται η δυνατότητα
θεσµοθέτησης της βοήθειας των ατόµων των χαµηλότερων στρωµάτων µε µονιµότερους τρόπους, µε την
περίθαλψη και ένταξη των περιθωριακών οµάδων και την αντιµετώπιση της φτώχειας ως κοινωνικού
φαινοµένου. Βλ. Β. Θεοδώρου, «Εκσυγχρονιστικές απόπειρες των δωρητών της διασποράς. Επιρροές,
προοπτικές και όρια των νεωτερικών τους παρεµβάσεων στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα», Το
φαινόµενο του ευεργετισµού στη Νεότερη Ελλάδα, επιµ., ∆ηµήτρης Αρβανιτάκης, Πρακτικά Ηµερίδας, ∆ευτέρα
29 Νοεµβρίου 2004, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006, σ. 61-88.
177

63

στοιχειώδης νόµος του ̟ολιτισµού, της ηµερώσεως των ηθών, της κοινωνικής αλληλεγγύης και η
στάθµη της ανθρω̟ίνης ισότητος».182 Υπερθεµατίζει η εκδότρια τις συνεχείς προσπάθειες των
Κυριών της Αδελφότητας να περιµαζεύουν και να σώζουν αυτά τα δυστυχισµένα κορίτσια
από την πορνεία, να τα µεταµορφώνουν σε έντιµες και ηθικές γυναίκες και να τους παρέχουν
το δικαίωµα επανένταξής τους στην κοινωνία µε αξιοπρέπεια και σεβασµό προς τον εαυτό
τους «ως άνθρω̟οι εντίµως α̟οζώντες δια της ιδίας αυτών εργασίας».183
β) Στη συνέχεια του διαγράµµατος η εκδότρια για το θέµα των σχέσεων των δυο
φύλων αναφέρεται στα ίσα δικαιώµατα ανδρών και γυναικών. Μέσα από το
προγραµµατικό άρθρο της Βοσ̟ορίδος επιβεβαιώνει η Κ. Πρεβεζιώτου ότι δεν υπάρχει
κανείς που να αγνοεί ότι οι γυναίκες όσο διαφορετικές και να είναι από τους άνδρες, έχουν
τα ίδια ψυχικά και νοητικά χαρακτηριστικά, τα ίδια ηθικά δικαιώµατα για την ανάπτυξη και
την εξέλιξή τους ως συγκροτηµένα και ηθικά άτοµα, µε τη µόνη διαφορά ότι αυτές οι
ιδιότητες ποικίλουν από άνδρες σε γυναίκες κατά την ένταση και το ειδικό βάρος. Έτσι δίνει
τη δική της ερµηνεία στην έννοια ίσα δικαιώµατα: «[…] διαφόρων όµως κατά την έντασιν και
την ειδικήν ̟οιότητα, έχει τα αυτά µετ’ εκείνου ηθικά δικαιώµατα […]».184 Προς επίρρωση αυτών
επισηµαίνει την υποτιµηµένη θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα ως χρήσιµης µόνο για
αναπαραγωγή, εξυπηρέτηση του άνδρα και ενασχόληση µε τα οικιακά και στη συνέχεια την
εξύψωσή της µέσα από τη χριστιανική θρησκεία στην αληθινή της θέση ως βασίλισσα της
αµέµπτου ηθικής της ανθρωπότητας «[…] και ηγέτιδα της ηθικής και κοινωνικής των εθνών
ανα̟λάσεως»,185 αναφέροντας ως παράδειγµα τα ονόµατα των µητέρων των Τριών Ιεραρχών.
Με τα παραδείγµατα αυτά δηλώνει τις δικές της θέσεις για τον ισχυρό ρόλο των γυναικών
µέσα στο σπίτι και την πίστη της στη δύναµη του χριστιανισµού.
Από το 1860 και µετά αρχίζει όλο και συχνότερα να παρουσιάζεται σε διάφορες
εφηµερίδες και περιοδικά µια σηµαντική αρθογραφία µε θέµα τις γυναίκες στον ελλαδικό
και ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τις δυνατότητες που προσέφερε η κοινωνία της εποχής
στους τοµείς εκπαίδευσης και εργασίας. Η αποµάκρυνση των γυναικών από την κατοικία και
η δυνατότητά τους να απασχοληθούν σε άλλους τοµείς, θα τύχουν τόσο επικριτικών όσο και
επιτιµητικών σχολίων. Η αρθογραφία και η φιλολογία που ακολουθεί σχετικά µε τον
καθορισµό του ρόλου, της αξίας ή τον προορισµό των γυναικών στην κοινωνία, οδηγεί στο
Βλ. Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Η εν τω Πέραν φιλόπτωχος αδελφότης των κυριών», ό.̟., σ. 2.
Στο ίδιο.
184 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 1. Οι διανοητές της
εποχής ενώ επισηµαίνουν την ανυπαρξία διαφορών ανάµεσα στα δυο φύλα, σχετικά µε τις διανοητικές,
συναισθηµατικές και ψυχικές ικανότητες, δεν αποφεύγουν τις αντιφάσεις όταν επιχειρηµατολογούν για την
ανάγκη της διαφορετικής εκπαίδευσης των γυναικών, αφού σύµφωνα µε τις απόψεις τους η γυναίκα είναι ίση µε
τον άνδρα, λόγω όµως της φύσης της έχει ένα διαφορετικό αλλά πολύ σπουδαίο προορισµό για τον οποίο θα
πρέπει να τύχει της ανάλογης εκπαίδευσης. Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών …, ό.̟., σ. 258.
185 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 1-2.
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συµπέρασµα ότι τα δύο φύλα διέφεραν µεταξύ τους, είχαν διαφορετικούς κοινωνικούς
ρόλους και ότι προορισµός των γυναικών ήταν η οικογένεια και η ανατροφή των παιδιών και
όχι οι διάφορες ενασχολήσεις έξω από τον οικιακό τους χώρο.186
Η «ισότητα στη διαφορά», έννοια της οποίας η επεξεργασία έχει αρχίσει από τη
δεκαετία του 1870,187 παραπέµπει σε µια επιφυλακτική στάση απέναντι στην πλήρη εξίσωση
των δύο φύλων. Η διεύρυνση και η αποδοχή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των
γυναικών είναι επιτρεπτή µόνο για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει να
γίνεται µε σύνεση, ενταγµένη µέσα στα όρια του φύλου τους και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κοινωνικού τους ρόλου.188 Στην αρθογραφία της Ευρυδίκης, τριάντα
χρόνια πριν την έκδοση της Βοσ̟ορίδος, η εκπαιδευτικός Σαπφώ Λεοντιάς αναφέρεται
διεξοδικά στην ισότητα αλλά όχι ισοτιµία, στην οµοιότητα αλλά και διαφορετικότητα των
γυναικών προς τους άνδρες η οποία καθορίζει τη θέση τους στην κοινωνία, τη
διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευσή τους.189
Στο ξεκίνηµα του 20ού αιώνα τα πράγµατα αλλάζουν σταδιακά. Οι γυναίκες αρχίζουν
να έχουν διαφορετική συµπεριφορά, να ασφυκτιούν µέσα στους προκαθορισµένους ρόλους
και τους χώρους που τους έχουν διατεθεί, αναζητούν ελευθερίες στις νέες κοινωνίες που
ανατέλλουν. Με τη µόρφωση που έχουν αποκτήσει αναζητούν επαγγελµατική αποκατάσταση
που θα τις οδηγήσει σε αυτονοµία, προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους,
να χειραφετηθούν.190 Στη συνέχεια η γυναικεία χειραφέτηση αλλάζει εικόνα µε γρήγορους
ρυθµούς και παραδίδει τη σκυτάλη στο φεµινισµό για να διατυπώσει τους νέους όρους των

Βλ. Κ. Μαµώνη, – Λ. Ιστικοπούλου, ό.̟., σ. 21-22.
Σε λόγο που εκφώνησε ο παιδαγωγός Γρηγόριος Παπαδόπουλος το 1866 στην Αθήνα, αναφέρεται στην
αναγκαιότητα να γίνει η γυναικεία εκπαίδευση πληρέστερη και απαραίτητη. Στο βαθµό που η γυναίκα δεν είναι
κατώτερη του άνδρα αλλά µόνο διαφορετική, διαφορετική θα πρέπει κατά τη γνώµη του να είναι και η
παρεχόµενη εκπαίδευση για να αυξηθεί η συµµετοχή και η χρησιµότητα του γυναικείου φύλου στην κοινωνική
ανάπτυξη και βελτίωση του έθνους. Οι σκέψεις αυτές του Έλληνα παιδαγωγού συνιστούν την πρώτη ξεκάθαρη
διατύπωση της ισότητας στη διαφορά, ανοίγουν νέες προοπτικές και παρά τη µετέπειτα χρήση τους που εστιάζει
περισσότερο στη διαφορά από ό,τι στην ισότητα, δίνουν το έναυσµα για συζητήσεις σχετικά µε τη διαφορετική
φύση των γυναικών ως υπεύθυνης για τα ψυχικά, διανοητικά, ανατοµικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά.
Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 84-87, 203. Βλ. Ε. Φουρναράκη, «Εκπαίδευση και αγωγή των
κοριτσιών», ό.̟., σ. 31-35. Για τους λόγους περί εκπαίδευσης και αγωγής των κοριτσιών, την κατηγορία
«γυναίκα» σε σχέση µε την κατηγορία «άνδρα», τη «δέουσα» εκπαίδευση για τις γυναίκες και τους άνδρες, τις
φυσιολογικές διαφορές των φύλων και τον κοινωνικό «προορισµό», για το ρόλο των γυναικών ως συζύγων και
µητέρων των µελλόντων πολιτών, τη διαφορετική εκπαίδευση των φύλων και τα χωριστά σχολεία, την
εξιδανίκευση της µητρότητας, την έννοια της «γυναικείας φύσης» πάνω στην οποία εµπεδώθηκε η νεωτερική
αντίληψη της διαφοράς των φύλων, κ.ά. βλ. Ε. Φουρναράκη, «Περί µορφώσεως “χρηστών µητέρων” και
εκπαιδεύσεως “µελλόντων πολιτών”: έµφυλοι λόγοι στην ελληνική εκπαίδευση τον 19ο αιώνα», Το ̟αιδί στη
νεοελληνική κοινωνία 19ος – 20ό αιώνας. Αξίες, ανα̟αραστάσεις, α̟οτυ̟ώσεις, Πρακτικά διηµερίδας 4-5 ∆εκεµβρίου
1998, επιµ., Βάσω Θεοδώρου – Βασιλική Κοντογιάνη, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα
1999, σ. 73-120.
188 Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών …, ό.̟., σ. 258.
189 Βλ. Α. Ψαρρά, «Γυναικεία περιοδικά…», ό.̟., σ. 7 και της ίδιας «“Γύναι, ποίησον ηµίν … Κυρία, έµπνευσον
ηµίν», ό.̟., σ. 14-20.
190 Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών …, ό.̟., σ. 151-153.
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γυναικείων διεκδικήσεων και να διαχειριστεί τη θέση των γυναικών του ελληνικού κράτους
και ως πολίτιδων πλέον. Μπορεί η ελληνική εκδοχή της χειραφέτησης κατά την Παρρέν να
ήταν µετρηµένη, περιορισµένη σε ένα πλαίσιο προσαρµογής, αδυναµίας, µετριοπάθειας έως
και υποκρισίας για πολλούς, προκειµένου να εξασφαλίσει την ανοχή των συγχρόνων της, να
πείσει ότι αποκηρύσσει πολιτικές διεκδικήσεις και να εγκωµιάσει την εθνωφελή γυναικεία
δράση. Όσο όµως προχωρούσαν οι δεκαετίες του 20ού αιώνα και οι φωνές πύκνωναν, οι
γυναίκες ήταν σε θέση να διεκδικήσουν νέους ρόλους και να συνδυάσουν τα οικογενειακά και
οικιακά τους καθήκοντα µε τις εξωοικιακές και επαγγελµατικές απασχολήσεις τους.191
‘Όταν η ιδρύτρια της Βοσ̟ορίδος εγκαινιάζει το τρίτο έτος κυκλοφορίας του
περιοδικού, αναφέρεται και πάλι στη βοήθεια του Θεού, ο οποίος αφού απάλλαξε τις
γυναίκες από την ηθική δουλεία και τις επιβλαβείς προλήψεις, καθόρισε µε ακρίβεια τη θέση
τους στον κόσµο. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καµία ανάγκη για χειραφέτηση: «ουδέν ̟λέον
έχουσι στάδιον ενεργείας αι χειραφετηταί της σήµερον».192 Με τη διαπίστωση αυτή δίδει το στίγµα
του αντιχειραφετητικού της λόγου µέσα από τη θρησκευτική παιδεία και την πίστη της ότι
δεν λείπει τίποτα από τις σηµερινές γυναίκες, αφού ο ρόλος και η θέση τους είναι από Θεού
ορισµένες και έχουν παραχωρηθεί από την κοινωνία. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να
τροποποιηθούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε αυτά των ανδρών. Στην καµπή του 19ου
προς τον 20ό αιώνα, η Κ. Πρεβεζιώτου έχει αρχίσει να αντιλαµβάνεται ότι η «καθαρή»
αντίληψη για τον προορισµό του γυναικείου φύλου παρουσιάζει σηµάδια ατονίας και για το
λόγο αυτό η γυναίκα «α̟ό ιεράς εστιάδος του οίκου» µε προορισµό να ασκήσει τα υψηλά
καθήκοντα της διάπλασης, διαπαιδαγώγησης, αναγέννησης και εξύψωσης της ηθικής της
ανθρωπότητας άρχισε να επιζητά να γίνει όµοια µε τον άνδρα, να απαιτεί ένα διαφορετικό
από το φυσικό της προορισµό και να αξιώνει την ίδια µε τον άνδρα κοινωνική υπόσταση και
βιοπαλαιστική δράση, «ήτοι ̟ολιτικήν σηµασίαν και ε̟αγγελµατικήν χειραφέτησιν».193 Κατά την
άποψή της η παρεξήγηση αυτή για τον «αληθινό προορισµό» των γυναικών και οι διάφορες
συζητήσεις για το υφιστάµενο γυναικείο ζήτηµα ανά τους αιώνες, έχουν προκαλέσει
αναγκαίες έµµεσες ή άµεσες, περισσότερο ή λιγότερο οξείς κοινωνικές κρίσεις.194
Η εκδότρια όµως στην προσπάθειά της να καθησυχάσει τις γυναίκες της εποχής της
σχετικά µε αυτές τις ξενόφερτες ανατροπές, τις προτρέπει να ασχολούνται µε τις γνωστές
οικιακές εργασίες µέσα στην ηρεµία του σπιτιού τους, να φροντίζουν για την πνευµατική και
ηθική τους καλλιέργεια, µε σκοπό να αποβούν αντάξιες του υψηλού τους ρόλου ως

Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης», ό.̟., σ. 481-482, 486,409-414.
Κ. Λ. Πρεβεζιώτου, «Το τρίτον έτος της Βοσπορίδος», Η Βοσ̟ορίς Γ/1 (20 Απριλίου 1901), σ. 1-3.
193 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 2.
194 Στο ίδιο.
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̟αιδαγωγοί µητέρες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να βοηθήσει τη γυναίκα να κατανοήσει και
να εκτιµήσει µε ακρίβεια τον υψηλότερο ρόλο που της έχει ανατεθεί, ως «συνεργάτιδος του
Θεού» και όχι «α̟λώς συνάδελφον του ανδρός εν τω υλιστικώ και βαναύσω της βιο̟άλης αγώνι
[…]»,195 ενώ δεν αφήνει την ευκαιρία για να επιτεθεί κατά του «ολεθρίου θεσµού της
χειραφετήσεως!» 196 και να επιβεβαιώσει για άλλη µια φορά τις βλαβερές συνέπειες της
γυναικείας χειραφέτησης. Στην αρθογραφία της Κ. Πρεβεζιώτου και των συνεργατών της τα
φύλα περιγράφονται ως ίσα αλλά διαφορετικά. Η δεδοµένη κατωτερότητα των γυναικών σε
ορισµένα ζητήµατα, συνυπάρχει µε την ξεκάθαρη ανωτερότητά τους σε άλλα. Η
εξιδανίκευση του αναλλοίωτου θεσµού της οικογένειας που τις καθιστούσε διαφορετικές και
η αναβάθµιση του περιορισµένου ρόλου των γυναικών ως συζύγων και µητέρων, διαµόρφωνε
ένα πλαίσιο χρήσης της έννοιας «ισότητα στη διαφορά» ωφέλιµο για τον αντιχειραφετητικό
τους λόγο.197
γ) Συνεχίζοντας την απαρίθµηση των ̟ρογραµµατικών δηλώσεων µέσα από το αρχικό
διάγραµµα της Βοσ̟ορίδος, η εκδότρια αναφέρεται στην αναγκαιότητα της γυναικείας
εκ̟αίδευσης ως απαραίτητης για την εκπλήρωση του προορισµού των γυναικών, όπως ο
Θεός και η φύση ορίζουν.198 Κατά την Κ. Πρεβεζιώτου η άρτια διδάσκαλος θα πρέπει να
εµφορείται από τις αντίστοιχες των ιεραποστόλων θεµελιώδεις αρετές, δηλαδή «αυτα̟άρνησις
υψίστη, αγνότης ήθους, φιλανθρω̟ία, αβρότης τρό̟ων, ευσέβεια, ιδανικοφροσύνη, βαθεία ̟αιδεία και
[…] υ̟οµονή».199 Με αυτή την περιγραφή της δασκάλας ως έντιµης, ηθικής, µορφωµένης,
ευσυνείδητης και σεµνής φιγούρας, που τρέφει µητρικά αισθήµατα για τους µικρούς µαθητές
της, αποτυπώνεται για άλλη µια φορά η πεποίθηση της διευθύντριας της Βοσ̟ορίδος, Κ.
Πρεβεζιώτου για το γυναικείο πρότυπο της ήσυχης και αφοσιωµένης στο καθήκον
Ελληνίδας παιδαγωγού: […] ιδού η αληθώς αξιέραστος ά̟οψις της υψηλής ηθικής βαθµίδος της
διδασκάλου γυναικός και η υγιής κοινωνική αυτής υ̟οτύ̟ωσις».200
Η ιδιαίτερη σηµασία που δίδεται από τη διευθύντρια της Βοσ̟ορίδος στην
εκπαίδευση και το ρόλο των γυναικών ως Ελληνίδων µητέρων, φαίνεται και στο επαινετικό
άρθρο της προς την Ευθαλία Αδάµ, διευθύντρια του Ζάππειου Παρθεναγωγείου. Κατά την
αποφοίτηση των κοριτσιών, η παιδαγωγός απευθύνει βαθιές νουθεσίες και προτροπές για τη
στάση τους απέναντι στο εθνικό χρέος, το θρησκευτικό, το οικογενειακό, το συζυγικό και το
µητρικό καθήκον µε την εντολή να µην παύσουν ποτέ να είναι αγνές γυναίκες, συνετές
[Κ. Πρεβεζιώτου], «Ο προορισµός της γυναικός», Η Βοσ̟ορίς Α/2 (17 Απριλίου 1899), σ. 10.
Στο ίδιο.
197 Για την ισότητα στη διαφορά στο λόγο της Βοσ̟ορίδος, βλ. και Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της
χειραφέτησης», ό̟., σ. 477-481.
198 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 1.
199 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Η κοινωνική υποτύπωσις της διδασκάλου», Η Βοσ̟ορίς Α/12 (26 Ιουνίου 1899), σ. 89.
200 Στο ίδιο, σ. 89-90.
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σύζυγοι, στοργικές µητέρες µέσα στα οικογενειακά και ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,
καλοµίλητες, µε γενναίο φρόνηµα, απλές, ηθικές και ευγενικές, µακριά από ταπεινές
συνήθειες του συρµού και κυρίως µακριά από «[…] την οικτράν, την οθνείαν, την στυγεράν της
χειραφετήσεως ̟λάνην! […] Ναι, µη καταισχύνητέ ̟οτε τα ό̟λα τα ιερά, Ελληνίδες µητέρες [ …]
Περισυλλεγείτε !».201
Η Κ. Πρεβεζιώτου υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη να βελτιωθεί η µέση
εκπαίδευση η οποία παρέχεται στις γυναίκες, µε την ίδρυση ενός ειδικού ∆ιδασκαλείου,
όπου θα επιτυγχάνεται η «διαµόρφωσις ε̟ιστηµόνων διδασκάλων γυναικών», ένα έργο ιδιαίτερα
εθνωφελές που θα απαιτήσει και τη συνδροµή των οµογενών ευεργετών. Στο ∆ιδασκαλείο
αυτό όπου θα πρέπει να γίνονται δεκτές για σπουδές τετραετούς φοίτησης µόνον αυτές που
έχουν αριστεύσει, θα γίνεται διδασκαλία της Παιδαγωγικής και της Νηπιαγωγικής ακόµη
και της Ψυχολογίας, της Ιστορίας, της ηθικής του Ευαγγελίου και οπωσδήποτε στοιχεία
«φιλοσοφίας, ανθρω̟ολογίας και υγιεινολογίας» µε επαρκή ενηµέρωση πάνω στο έργο των
Ελλήνων και Γάλλων συγγραφέων και την εκµάθηση ξένων γλωσσών, κυρίως αγγλικών και
γερµανικών, προκειµένου να µελετηθούν αρκετά τα παιδαγωγικά συστήµατα αυτών των
χωρών.202
Με την πίστη που τρέφει η εκδότρια στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα,
πιστεύει ότι µε την πραγµατοποίηση αυτής της ιδέας η ωφέλεια θα είναι διπλή, αφενός µεν
θα ισχύσει η δηµοτική γυναικεία εκπαίδευση αφ’ ετέρου θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των
διδασκαλισσών οι οποίες αγωνίζονται «εις τας αιχµηράς τρίβους του συγχρόνου βίου».203 Με τις
περιγραφές της αποδίδει µε πολύ ρεαλιστικό τρόπο τις ταλαιπωρίες και την ανέχεια που
υφίστανται οι νεαρές δασκάλες, ενώ ελπίζει ότι µε τους αυστηρούς όρους εισαγωγής στο
∆ιδασκαλείο το αξίωµα της διδασκάλου «οικτρώς ̟οδο̟ατούµενον ήδη»,204 θα αρθεί στο
επιστηµονικό του ύψος και θα συµβάλει προς την «ηθικήν εξυγίανσιν και ανά̟λασιν της λαϊκής
γυναικείας ̟αιδεύσεως».205 Ανεξάρτητα από τους κόπους που θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήµατος διαθέτει ισχυρή τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν
«Λόγιαι και σ̟ουδαίαι διδάσκαλοι γυναίκες».206
Ταυτόχρονα προτείνει συγκεκριµένες λύσεις για τη λειτουργία των Παρθεναγωγείων,
επικρίνοντας και καυτηριάζοντας µε σφοδρότητα τόσο το διακοσµητικό χαρακτήρα της
εκπαίδευσης που παρέχουν, όσο και τον ενίοτε διαφαινόµενο σχολαστικισµό,

[Κ. Πρεβεζιώτου], «Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά!», Η Βοσ̟ορίς Α/13 (10 Ιουλίου 1899), σ. 98-99.
[Κ. Πρεβεζιώτου], «Ιδρύσοµεν διδασκαλείον των θηλέων», Η Βοσ̟ορίς Α/10 (12 Ιουνίου 1899), σ. 74.
203 Στο ίδιο.
204 Στο ίδιο.
205 Στο ίδιο.
206 Στο ίδιο.
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χαρακτηρίζοντας τα παρθεναγωγεία «δυστυχώς, ̟εριστερώνας της θηλείας Ελληνίδος
νεότητος».207 Παράλληλα θεωρεί απαραίτητη την καλύτερη κατάρτιση των διδασκαλισσών
προκειµένου να «µορφωθώσιν ουχί ̟λέον ρω̟ο̟ερ̟ερήθραι» 208 αλλά γυναίκες και µητέρες, οι
µελλοντικές Ελληνίδες. Επειδή θεωρεί το θέµα της εκπαίδευσης των γυναικών ως πολύ
σηµαντικό, όπως άλλωστε φαίνεται και στο αρχικό διάγραµµα του περιοδικού στο οποίο
τακτικά παραπέµπει, αναλύει σε οκτώ κατηγορίες τις ενδιαφέρουσες και καθόλου συµβατικές
προτάσεις της, επαφιόµενη «εις την κρίσιν των αρµοδίων».209
Στο άρθρο της για την εκπαίδευση των κοριτσιών των χαµηλότερων στρωµάτων,
αναφέρει ότι η λαϊκή σχολή θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνοµα, η ευθύνη για τη µόρφωση
των παιδιών θα πρέπει να ανατίθεται στους αρµόδιους εκπαιδευτικούς χωρίς τη συνδροµή
της λαϊκής οικογένειας λόγω της ένδειας και της ανεπάρκειάς της, καταδεικνύοντας σε ένα
βαθµό τη δική της αστική προέλευση: « …ουδέν ̟ρέ̟ει ν’ αναµένη εκ του οίκου, αλλά ν’
ανα̟ληρή αυτόν όσον οίόν τε εντελώς […] διότι τι δύναται ν’ αναµείνη ο ̟αις ή η κόρη του λαού ̟αρά
του ̟ατρός αυτού όςτις […] τι δε ̟αρά της δυστυχούς εκείνης αγελαίας µητρός, […]».210 Προς την
επίτευξη του στόχου της αναπλήρωσης του οίκου από τη σχολή, σηµαντική θα είναι η
ίδρυση παιδικών αναγνωστηρίων µε την ευθύνη των διδασκάλων, η εκπόνηση των σχολικών
εργασιών µόνο στο χώρο της σχολής σε ειδική ώρα, η διοργάνωση φιλολογικών ηµερίδων
και εσπερίδων. Για το µάθηµα των θρησκευτικών έχει µια σκέψη αρκετά προοδευτική και
ριζοσπαστική, να διδάσκεται Σάββατο απόγευµα ή Κυριακή πρωί σε αντικατάσταση της
υποχρεωτικής προσέλευσης των µαθητών στην εκκλησία, γεγονός «το ο̟οίον α̟οδοκιµάζει
̟άσα σοβαρά ̟αιδαγωγική […]».211
Συνεχίζει µε την πρόταση για προσθήκη όγδοης τάξης τόσο στα σχολεία αρρένων
όσο και στα παρθεναγωγεία, ως αυτοτελές τµήµα στο οποίο θα διδάσκονται πρακτικά
µαθήµατα οικιακής οικονοµίας µε καταστιχογραφία, απλά στοιχεία για τους κανόνες
υγιεινής, τη φαρµακολογία, την ψυχολογία και την παιδαγωγική. Κλείνοντας τις καινοτόµες
προτάσεις της επισηµαίνει ακόµη την αφαίρεση των ̟εριττών κατά τη γνώµη της,
µαθηµάτων, όπως της καλλιγραφίας: «ανάγκη ν’ α̟οκό̟τωνται αµειλίκτως ̟άντα τα ̟εριττά. Εν
δε των µάλλον ̟εριττών, κατά την ασθενή ηµών κρίσιν, είναι και η ύ̟αρξις ειδικού µαθήµατος
καλλιγραφίας» 212 και την αντικατάστασή της από την καθαρογραφία, τη ραπτική και

[Κ. Πρεβεζιώτου], «Η θήλεια λαϊκή παίδευσις Β’», Η Βοσ̟ορίς Α/27 (20 Ιανουαρίου 1900), σ. 217.
Στο ίδιο.
209 Στο ίδιο.
210 Στο ίδιο, σ. 217-218.
211 Στο ίδιο, σ. 218.
212 Στο ίδιο.
207
208

69

επιδιορθωτική, θεωρώντας ότι αυτή η σύγχρονη γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση θα επιδιώξει
«ουσιώδεις ωφελείας […] τα ̟ρακτικώς και ̟αιδαγωγικώς χρήσιµα».213
Στις προσπάθειές της για προώθηση της γυναικείας εκπαίδευσης δεν είναι λίγα τα
τεύχη του περιοδικού κυρίως από τις στήλες των µικρών ειδήσεων ή της πνευµατικής
κίνησης όπου αναφέρονται νέα και τακτικές ενηµερώσεις για δηµιουργία εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων από κληροδοτήµατα,214 θετικά σχόλια για τους επικεφαλής και τους δασκάλους
των εκπαιδευτηρίων µε την ευκαιρία των εξετάσεων, ψέγοντας ταυτόχρονα τις υπερβολές του
τύπου για τα «καλά» σχολεία. Με την ευαισθησία που διακρίνει την εκδότρια για τα
εκπαιδευτικά θέµατα των γυναικών κυρίως των µεσαίων στρωµάτων, συγχαίρει όλους τους
συντελεστές και την κοινότητα για τον τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις στις σχολές
∆ιπλοκιονίου «[…] για τα ̟αιδιά του λαού [ …]»,215 για το Παρθεναγωγείο της Ορθόδοξης
κοινότητας στο Πέραν και τις «α̟ονοµές βραβείων [ …] µε διευθύντρια την Ελένη Καλογερά»,216
για την επετηρίδα και το «σεµνό χορό των τελειοφοίτων […] στο Ζά̟̟ειον Εθνικόν
Παρθεναγωγείον».217 Συνεχίζει µε τις εξετάσεις και τις τελετές των σχολείων,218 τη
Μωαµεθανική σχολή (Καστελλορίζου),219 τη σχολή «Ο Ελικών».220 Ακολουθούν και οι
διαφηµίσεις των σχολών αυτών.221 Από τις καταγραφές αυτές στο περιοδικό, είτε υπό τη
µορφή άρθρων είτε υπό τη µορφή αγγελιών και διαφηµίσεων, καταφαίνεται ο
προσανατολισµός και η επιµονή της Βοσ̟ορίδος στη στήριξη και προώθηση της γυναικείας
εκπαίδευσης όλων των κοινωνικών στρωµάτων και κυρίως των χαµηλών, στις ελληνικές
213

Στο ίδιο.
Για ένα «Εξ Ελβετίας, Κληροδότηµα όλης της ̟εριουσίας κυρίας µε άγνωστο ακόµη το όνοµά της, για να καλύψουν τις
ανάγκες σ̟ουδών ά̟ορων κορασίδων στην Ιατρική και τη Χηµεία […]». Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/36 (30 Μαίου 1900), σ.
332.
215 «Εξετάσεις, Εκπαιδευτήρια ∆ιπλοκιονίου», Η Βοσ̟ορίς Β/40 (10 Ιουλίου 1900), σ. 376-378.
216 Βλ. Η Βοσ̟ορίς Ε/33 (25 Μαρτίου 1904), σ. 380.
217 «Με διευθύντρια τη δια̟ρε̟ή λόγια Ευθαλία Αδάµ, την επετηρίδα στο Ελληνογαλλικόν Λύκειον Χρ.
Χατζηχρήστου εν τω Πέραν στην αίθουσα του ΕΦΣΚ, την ετήσια τελετή στην αίθουσα του συλλόγου Ερµού, για το
Ελληνογαλλικόν Εκ̟αιδευτήριον της κας Χ. Μέλα.». Βλ. στη στήλη «Πνευµατική κίνησις», Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/6 (10
Ιουνίου 1904), σ. 70.
218 «Εξετάσεις και τελεταί σχολείων, Σχολής Ελληνοκαθολικής Αδελφότητος, Ευαγγελιστρίας στους ̟ρό̟οδες
Ταταούλων, εν Βαλατά σχολής των Ταξιαρχών, διευθυντής του αρρεναγωγείου ο συνεργάτης Σ̟υρίδων Οικονόµου,
σχολών Μ. Ρεύµατος, σχολών ∆ι̟λοκιονίου, δ/ντρια δίδος Χαρίκλειας Κορακίδου και Α̟όστ. Σαρηγιάννη». Βλ. στη
στήλη «Πνευµατική κίνησις», Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/8 (30 Ιουνίου 1904), σ. 95-96.
219 Βλ. Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/23 (30 Ιανουαρίου 1905), σ. 272.
220 Ελληνογαλλική σχολή θηλέων της Ευτέρ̟ης Σαντοριναίου [ …] στην αίθουσα του ΕΦΣΚ. Βλ. Η Βοσ̟ορίς Ζ/2 (30
Ιουνίου 1905), σ. 24.
221 «Η Ναυσικά, Ορθόδοξος Ελληνογαλική σχολή θηλέων, εν Τρα̟εζούντι, Μαρίκας Κ. Φιλι̟̟ίδου, [ …] ίδρυσις
αντι̟ρο̟αγανδικού ̟αρθεναγωγείου υ̟ό την ̟οιήτρια, λογογράφο, λόγια δεσ̟οινίδα, Μαρίκα Κ. Φιλι̟̟ίδου, θα ̟ροσδώσει
όλες τις οικοκυρικές γνώσεις, δηλ. ρα̟τική, κο̟τική, µαγειρική, καλλιτεχνικά εργόχειρα, δια τους εν Ρωσία οµογενείς ̟ου
στερούνται καλών σχολών για τα τέκνα τους. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 24 λίρες ετησίως [ …]», «Ορθόδοξος
Ελληνογαλλική «Ο Ελικών» Ευτέρ̟ης Σαντοριναίου, εν τω Πέραν, διδάσκονται γλώσσες, τεχνικά µαθήµατα,
θρησκευτικά, οικοκυρικά, µουσική, ζωγραφική, χορός, ανθοδετική κ.λ.̟. α̟οκλειστικά στα γαλλικά, «α̟οβλέ̟ουσα εις την
µόρφωσιν καλών, σεµνών και χρηστών οικοδεσ̟οινών», µε άνετη διαµονή σε ωραίους χώρους, εκτός των εσωτερικών
δέχεται και ηµιτροφίµους, [ …] ακολουθούν οι κανονισµοί εγγραφής.», Η Βοσ̟ορίς Ζ/9 (10 Σεπτεµβρίου 1905), σ.
107-108.
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κοινότητες της Οθωµανικής επικράτειας και στη θετική αξιολόγηση και προβολή του έργου
των διευθυντριών των παρθεναγωγείων.
Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Αµερική η επέκταση της
γυναικείας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα είχε ως αποτέλεσµα λόγω της επακόλουθης
ζήτησης που δηµιουργήθηκε για δασκάλες, να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες της µεσαίας
τάξης για µια νέα µορφή απασχόλησης, η οποία όµως δεν σήµαινε αντίστοιχα την
απελευθέρωση και ανεξαρτητοποίησή τους. Ακόµη και µε την παροχή της καλύτερης
εκπαίδευσης δεν έγινε εύκολο να αµφισβητηθεί η ισχυρή πεποίθηση για τον παραδοσιακό
ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Στο βαθµό που η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν και η
µόνη εκπαίδευση που λάµβαναν τα περισσότερα κορίτσια, µέσα από τα µαθήµατα
προωθούντο περισσότερο οι οικιακές δεξιότητες παρά οι προσπάθειες για διεύρυνση των
οριζόντων τους, ενώ το ενδιαφέρον εστιαζόταν κυρίως στη προοπτική να δηµιουργήσουν
µορφωµένες συζύγους και µητέρες παρά ανεξάρτητες γυναίκες.222
Στον ελλαδικό χώρο κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στο πλαίσιο του
Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και σύµφωνα µε την προκατάληψη που θέλει
τις γυναίκες να έχουν διαφορετικό βιολογικό εξοπλισµό λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης
τους, προβάλλονται ως σιωπηλές σύζυγοι και ενάρετες µητέρες περιορισµένες στον ιδιωτικό
τους χώρο. Η προβολή αυτής της συνετής και ήσυχης, αφοσιωµένης, αυτοπεριορισµένης και
αυτοελεγχόµενης γυναικείας προσωπικότητας, διαµορφώνει ένα νέο µοντέλο ηθικής, το
οποίο κατευθύνει µέσα από την εκπαίδευση τη γυναικεία έκφραση, σκέψη και δράση.223
Στην Κωνσταντινούπολη κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η ανάπτυξη της
εκπαίδευσης και η δηµιουργία του εκπαιδευτικού δικτύου, ορίζονται από την παρουσία ενός
ιδιαίτερα ανεπτυγµένου ελληνικού στοιχείου, από την τεράστια και διευρυµένη οικονοµική
και επιχειρηµατική δραστηριότητά του, την ύπαρξη µιας αξιόλογης διανόησης και µιας
ελληνορθόδοξης αστικής τάξης µε µακρόχρονη παράδοση, την πλήρη σωµατειακή
οργάνωση και τη σηµαντικότατη λειτουργία του Οικουµενικού Πατριαρχείου.224
Το Πατριαρχείο και οι διάφορες µητροπολιτικές αρχές έχουν αρχικά τη γενική
ευθύνη της λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σύµφωνα µε τα
δικαιώµατα που εκχωρήθηκαν στις εθνικές κοινότητες και σε όλους τους υπηκόους της
οθωµανικής επικράτειας κατά την περίοδο των µεταρρυθµίσεων του Tanzimat. Αργότερα
και στο πλαίσιο της εκκοσµίκευσης, η ευθύνη αυτή µετατίθεται στις ελληνορθόδοξες
κοινότητες, οι οποίες µε τα µέσα που διαθέτουν οργανώνουν, συντηρούν και ως ένα σηµείο
Βλ. V. Bryson, Φεµινιστική Πολιτική Θεωρία, µτφρ. Ελεάννα Πανάγου, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, σ. 119.
Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών …, ό.̟., σ. 253-254.
224 Στο ίδιο, σ. 55-56.
222
223
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εποπτεύουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο των ελληνικών
κοινοτήτων του 19ου αιώνα συστήνονται και λειτουργούν δύο τύποι σχολείων, δηµόσιου και
ιδιωτικού χαρακτήρα. Στα δηµόσια σχολεία η φοίτηση είναι δυνατή για τα παιδιά όλων τα
κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων, χωρίς οικονοµικό όφελος για το φορέα που έχει
αναλάβει να τα ιδρύσει, ενώ τα ιδιωτικά σχολεία απευθύνονται αποκλειστικά στα ανώτερα
κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και ο/η ιδρυτής/τριά τους

έχει τις ανάλογες

επιχειρηµατικές προσόδους. Αυτή η διαφοροποίηση σηµατοδοτεί την απαρχή της ταξικής
διαστρωµάτωσης στην εκπαίδευση και διαµορφώνει νέους τρόπους σχετικά µε την
οργάνωση, τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 225
Στο πλαίσιο αυτό των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όπου
ο πληθυσµός και η οικονοµική δύναµη της αστικής τάξης αυξάνονταν µε γοργούς ρυθµούς,
η εκπαίδευση των γυναικών και κυρίως η συµµετοχή τους στη µέση εκπαίδευση είναι
περισσότερο από ποτέ απαραίτητη και σε ένα βαθµό επιβεβληµένη. Σηµαντικό µερίδιο
συµµετοχής στην ανάπτυξη της ελληνικής γυναικείας εκπαίδευσης και στη διάδοση της
ελληνικής γραµµατείας και του πολιτισµού στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της
Οθωµανικής επικράτειας, έχουν στο σύνολό τους οι φιλεκπαιδευτικοί και φιλολογικοί
σύλλογοι, οι αδελφότητες και τα σωµατεία. Με τις δωρεές των πλούσιων Ελλήνων της
διασποράς ιδρύονται σχολικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων σε όλη την ελλαδική
επικράτεια, ένα εκπαιδευτικό δίκτυο ανοικτό σε όλες τις τάξεις που οριοθετεί το όλο και
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη µόρφωση των λαϊκών τάξεων. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη και
νοµιµοποίηση της εκπαίδευσης των γυναικών των µεσαίων στρωµάτων σε συνδυασµό µε τη
µερική άρση του περιορισµού τους στον οικιακό χώρο και την έξοδό τους στο δηµόσιο
χώρο της εργασίας, σηµατοδοτεί µια πιο ίση µεταχείριση των φύλων γεγονός που θα
µπορούσε επίσης να συνδέεται µε την εθνική ιδεολογία του αλυτρωτισµού και του
µεγαλοϊδεατισµού που βρίσκεται σε έξαρση αυτήν την περίοδο. Η συµβολή των γυναικών
στο συγκεκριµένο αγώνα είχε να κάνει αφενός µε τη δυνατότητά τους ως µητέρες και
δασκάλες να διαδώσουν και να διδάξουν την ελληνική γλώσσα αφετέρου να καλύψουν µε το
διορισµό και την έµµισθη εργασία τους τις ανάλογες θέσεις στα ελληνικά σχολεία µε ένα
σχετικά µικρό οικονοµικό τίµηµα, αλλά µεγάλο ηθικό όφελος κοινωνικά αναγνωρίσιµο.226
Σε αντίθεση µε το χώρο του ελληνικού κράτους όπου από το 1880 και µετά
εµφανίζεται µια περιορισµένη φεµινιστική κινητοποίηση των γραφουσών, το γυναικείο
εκπαιδευτικό σύστηµα στις ελληνορθόδοξες κοινότητες του οθωµανικού χώρου και

225
226

Στο ίδιο, σ. 167, 170.
Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 136-139.
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ιδιαίτερα στην πληθυσµιακά, πνευµατικά και οικονοµικά ανεπτυγµένη Κωνσταντινούπολη,
όχι µόνο δεν δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση συλλογικής γυναικείας
συνείδησης αντίθετα λειτούργησε ανασταλτικά και ακυρωτικά. Εξαιτίας της πάγιας θέσης για
τη δραστηριότητα και το ρόλο των γυναικών, που πρόβαλε η συντηρητική αστική ηθική του
19ου αιώνα και λόγω της ενίσχυσης του εθνικισµού από τη δεκαετία του 1870 και εξής, οι
εθνικές επιδιώξεις προσδιορισµένες από την ελληνική επεκτατική εξωτερική πολιτική,
ακυρώνουν κάθε φεµινιστική προοπτική, κάθε εσωτερική αµφισβήτηση, προσανατολίζουν και
στρατεύουν τη γυναικεία δράση σε ένα εθνικό ιδεολόγηµα. Αυτό το ιδεολόγηµα
ενοποιηµένο µε την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα της Ελληνίδας µητέρας, συζύγου και
δασκάλας, µεταβάλλει το κοινωνικά και ιδεολογικά ανέφικτο, το «ανωφελές και άκαιρον» της
συγκρότησης µιας συνείδησης φύλου για τις γυναίκες σε «εθνικώς άκαιρον και ε̟ιβλαβές» για
οποιεσδήποτε περαιτέρω φεµινιστικές διεκδικήσεις. Κατά συνέπεια οι εγγράµµατες γυναίκες
στις

ελληνορθόδοξες

κοινότητες

της

οθωµανικής

επικράτειας,

συνεχίζουν

να

δραστηριοποιούνται στους γυναικείους συλλόγους, να φροντίζουν για την τεχνική
επαγγελµατική κατάρτιση των λιγότερο προνοµιούχων γυναικών µε την ίδρυση
εργαστηρίων, να µετέχουν σε κάθε κοινωνική και εθνική δράση που τους αναλογεί, όχι µόνο
για την πρόοδο και την ευηµερία της κοινωνίας, αλλά και για αυτή την ύπαρξη του έθνους.227
Οι επαγγελµατικές δυνατότητες για τις γυναίκες ήταν λίγες. Εκτός από το
επάγγελµα της παιδαγωγού που ήταν αποδεκτό, αφού σύµφωνα µε την εκδότρια της
Βοσ̟ορίδος η γυναίκα µε το που γεννιέται γίνεται µητέρα και δασκάλα, τα µόνα επαγγέλµατα
που µπορούσαν να ασκήσουν οι γυναίκες των κατωτέρων τάξεων ήταν τα χειρωνακτικά,
υφάντριες, ράπτριες, κεντήτριες, πλύντριες. Το επάγγελµα της δασκάλας αποτελούσε τη
µοναδική διαφυγή, διότι τους επέτρεπε να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση και
ταυτόχρονα ανεξαρτησία, όταν για τις περισσότερες γυναίκες των χαµηλών στρωµάτων της
εποχής θεωρείτο αδιανόητο να µην παραµένουν όλη τους τη ζωή οικονοµικά και κοινωνικά
εξαρτηµένες από τους άνδρες της οικογένειάς τους. Το επάγγελµα της δασκάλας κατά την
Ελένη Βαρίκα «̟ρόσφερε στις γυναίκες όχι µόνο ένα µέσο ε̟ιβίωσης, αλλά και διάφορες
δυνατότητες κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης» κατά συνέπεια και τη
δυνατότητα να διαµορφώσουν οι ίδιες µια νέα εικόνα για τον εαυτό τους.228
227 Βλ. Κ. ∆αλακούρα, «Εκπαίδευση και γυναικεία συνείδηση στις ελληνικές κοινότητες του οθωµανικού
χώρου…», ό.̟., σ. 223-224, 236-238. Για την ιδέα της εθνικής «αποστολής» της Ελληνίδας βλ. Ε.
Φουρναράκη, «Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών», ό.̟., σ. 37-50.
228 Παρατίθεται στο Ε. Αβδελά, ∆ηµόσιοι υ̟άλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα στον
δηµόσιο τοµέα, 1908-1955, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας στης Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα
1990, σ. 21-22. Βλ. και Ε. Φουρναράκη, «Επάγγελµα: ∆ασκάλα. Η εκπαίδευση στα Παρθεναγωγεία και η
θέση τους στην ελληνική κοινωνία», Η Καθηµερινή – «Επτά Ηµέρες», αφιέρωµα Εργαζόµενες Γυναίκες. Η είσοδος
των γυναικών στη µισθωτή εργασία (1850–1940), (Κυριακή 2 Μαίου 1999), σ. 9-11.
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Στη Βοσ̟ορίδα συχνά δηµοσιεύονται αγγελίες για δασκάλες, µε προτροπή για την
πρόσληψή τους για µαθήµατα σε σπίτια,229 ενώ δεν είναι λίγα τα άρθρα που παραπέµπουν
στο διδασκαλικό επάγγελµα ως το πλέον αρµόζον στη φύση, το χαρακτήρα και τον
προορισµό των νέων γυναικών. Ο συντάκτης του άρθρου παίρνει παράδειγµα και από τις
σχολές της Αµερικής, όπου θεωρείτο απολύτως φυσικό να έχουν οι γυναίκες τις ίδιες
ευκαιρίες µε τους άνδρες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες διότι «αι γυναίκες ως διδάσκαλοι
̟αρέσχον και ̟αρέχουσι µεγίστας υ̟ηρεσίας εις την µεγάλην αυτών ̟ατρίδα», η οποία (πατρίδα)
παρέχει σε όλους δωρεάν εκπαίδευση, ανεξάρτητα από γένος, κοινωνική τάξη, φυλή ή
θρήσκευµα.230
δ) Ταυτόχρονα όµως µε τη δυνατότητα των γυναικών να µορφωθούν και σε κάποιες
ειδικές περιπτώσεις να εργαστούν, επιχειρηµατολογώντας η εκδότρια για τα αρνητικά
χαρακτηριστικά της γυναικείας εργασίας, τον προορισµό και το ρόλο των γυναικών, µέσα
από το προγραµµατικό άρθρο της Βοσ̟ορίδος στηλιτεύεται η απαίτηση των γυναικών να
θέλουν να µοιάσουν µε τους άνδρες, να χειραφετηθούν πολιτικά και επαγγελµατικά.231 Σε
άρθρο της διευθύντριας Κ. Πρεβεζιώτου για τη γυναικεία εργασία αναφέρεται σχετικά ότι
ανδρεία γυναίκα είναι εκείνη η οποία κάτω από την τρυφερότητα των συναισθηµάτων της
κρύβει «ανδρώδες» φρόνηµα και σθεναρή µεγαλοψυχία ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει
τις δυνάµεις της για το καλό της κοινωνίας. Σε σύγκριση µε την άλλη γυναίκα που βγαίνει
έξω να δουλέψει και να φέρει χρήµατα ουδεµία σχέση υπάρχει. Κατηγορεί αυτή την άλλη
γυναίκα ότι σκέφτεται µόνο το χρήµα, ότι δεν έχει χρόνο να χαϊδέψει τα παιδιά της, αν
δυστυχώς έχει, γιατί για αυτήν ο χρόνος είναι χρήµα και µόνο χρήµα. «∆εν έχει χρόνο να
θαυµάσει µια ανατολή ή µια δύση, να διδάξει στα ̟αιδιά της το Θεό, δεν την είδε ̟οτέ κανείς να
χαζεύει ένα βιβλίο [ …]».232 Κατά την εκδότρια αυτή η γυναίκα που αναγκάζεται να βγαίνει
στους δρόµους και να απαρνιέται το φυσικό της προορισµό, για να εξασφαλίσει τα προς το
ζην, είναι ιδιαίτερα δυστυχής. Η καθηµερινή βιοπάλη, η εξάσκηση του επαγγέλµατος της
εµπόρου, της µικροπωλήτριας, της τηλεγραφήτριας ή της ταχυδροµικής υπαλλήλου όχι
µόνο δυσχεραίνει την τύχη της γυναίκας, αλλά την οδηγεί σε ηθική παρακµή και
κατάπτωση. «Κλαύσατε την τύχην της». 233
Μέσα από την πρωτοσέλιδη αρθογραφία της εκδότριας Κ. Πρεβεζιώτου, προκύπτει
ότι η γυναικεία εργασία εκτός της κατοικίας ήταν επιζήµια για τις γυναίκες της ανώτερης
Βλ. ενδεικτικά, Η Βοσ̟ορίς Γ/12 (10 Αυγούστου 1901), Γ/13 (20 Αυγούστου 1901), Γ/14 (30 Αυγούστου
1901), Γ/31 (20 Μαρτίου 1902), Γ/32 (30 Μαρτίου 1902), Γ/33-34 (5 Απριλίου 1902).
230 Ν. Φωτιάδης, «Η παιδαγωγική ιδιοφυία της γυναικός», Η Βοσ̟ορίς Α/10 (12 Ιουνίου 1899), σ. 75 και Α/11
(19 Ιουνίου 1899), σ. 83-84.
231 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 2.
232 «Αι ανδρείαι γυναίκες», Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 18.
233 Στο ίδιο.
229

74

τάξης και επιτρεπτή µόνο όταν υπήρχε βιοποριστική ανάγκη και µόνο για τις γυναίκες των
κατώτερων και µεσαίων στρωµάτων.234 Σε σχετικό της άρθρο επαινεί και συγχαίρει µε
ειλικρίνεια την Καλλιρρόη Παρρέν, εκδότρια και διευθύντρια της Εφηµερίδος των Κυριών
στην Αθήνα, για την εθνωφελή πρωτοβουλία της να ιδρύσει επαγγελµατική σχολή, η οποία
διδάσκει στις Ελληνίδες την επαγγελµατική απασχόληση που συνάδει µε το φύλο τους. Με
το ειδικό τµήµα οικοκυρικής για τα κορίτσια όλων των τάξεων η κίνηση της Αθηναίας
εκδότριας κατά την Κ. Πρεβεζιώτου, συµβάλει στη µόρφωση και µύησή τους στα
καθήκοντά τους ως οικοδέσποινες: «µη αντιτιθεµένων ̟ρος το φύλλον αυτής, ως η ρα̟τική, η
̟οικιλτική, η ανθο̟οιία» […]».235
Ο κύκλος της Κ. Παρρέν στην Αθήνα ιδιαίτερα µαχητικός, προωθεί από τις αρχές
της εµφάνισής του το αίτηµα για αναβάθµιση και διεύρυνση της γυναικείας εκπαίδευσης και
στη συνέχεια προβάλλει το δικαίωµα στην εργασία για τις γυναίκες των µεσαίων και λαϊκών
στρωµάτων. Ταυτόχρονα υποστηρίζει και την ανάγκη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης των
γυναικών την οποία αναλαµβάνουν κυρίως οι γυναικείοι σύλλογοι και αδελφότητες όπως
ακριβώς συµβαίνει και στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της διασποράς. Στο χώρο των
ελληνικών κοινοτήτων λόγω των εθνικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων, αυτό που δεν
παρατηρείται ακόµη είναι η προοπτική εµφάνισης φεµινιστικών προβληµατισµών.236
Στη σχετική αρθογραφία της Βοσ̟ορίδος εξαίρεται ο οικιακός προορισµός της
γυναίκας διότι από αυτήν εξαρτάται «η ευηµερία της οικογενείας, η υγίεια και άνεσις των τέκνων,
η ευδαιµονία του συζύγου […]».237 Τακτικά επαναλαµβάνονται από τη συντάκτρια οι απόψεις
για το ρόλο και τα καθήκοντα των γυναικών για τις οποίες οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες
είναι πολλαπλές, στο βαθµό που έχουν να φροντίσουν και για τα παιδιά και για τους
ηλικιωµένους γονείς και για τη σωστή διοίκηση του σπιτιού τους, ορίζοντας για τον εαυτό
τους µεγάλη αξία και ευχαρίστηση, επειδή βοηθάνε και νοιάζονται τους πάντες. Είναι
φανερό ότι η νοοτροπία της εποχής θέλει τις γυναίκες να έχουν συµβιβαστεί µε το «φυσικό»

Βλ. και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα …», ό.̟., σ. 241. Το γυναικείο σωµατείο «Η
Ένωσις των Ελληνίδων» που ιδρύθηκε το 1897 µε πρωτοβουλία της Κ. Παρρέν ίδρυσε στη συνέχεια την
Οικοκυρική σχολή µε τµήµατα µαγειρικής, ραπτικής, αγγειοπλαστικής, ανθοποιίας, κ.λ.π. Στη σχολή
φοιτούσαν σε διαφορετικές ώρες και ηµέρες τόσο κοπέλες που επιθυµούσαν επαγγελµατική αποκατάσταση όσο
και κυρίες και δεσποινίδες των ευπορότερων στρωµάτων που επιθυµούσαν να τελειοποιηθούν στις οικιακές
εργασίες. Βλ. Ε. Φουρναράκη, «Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών», ό.̟., σ. 63-68. Βλ. επίσης και Κ.
Μαµώνη-Λ. Ιστικοπούλου, Γυναικείοι σύλλογοι …, ό.̟., σ. 23.
235 «Η εν Αθήναις γυναικεία επαγγελµατική σχολή», Η Βοσ̟ορίς Α/28 (10 Μαρτίου 1900), σ. 231-232.
236 Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών …, ό.̟., σσ. 259-261. Για το δικαίωµα και την είσοδο των
γυναικών των µεσαίων στρωµάτων στη µισθωτή εργασία, την επαγγελµατική αποκατάσταση της φτωχής
δασκάλας, την κινητικότητα των γυναικών παιδαγωγών, τη µεταπήδηση και την ένταξή τους στο χώρο της
διανόησης, κ.ά., βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 230-248, 141-143.
237 Α. Πρεβεζιώτου, «Η γυνή εν τω οίκω, κατά τον ακαδηµαϊκόν Legouve», Η Βοσ̟ορίς Ε/4 (20 Μαίου 1904),
σ. 37-38.
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τους προορισµό «να αρκούνται εις ολίγα», να είναι «το ̟αν δια τους άλλους και τί̟οτε δι’
εαυτήν».238
Από τα µέσα του 19ου αιώνα και µετά, η ανάθεση της υποχρέωσης στις γυναίκες να
διαµορφώσουν το χώρο του σπιτιού τους σε κάτι αντίθετο µε το χώρο εργασίας των ανδρών,
ένα λυτρωτικό αντιστάθµισµα για τους επικεφαλής της οικογένειας σε συνδυασµό µε την
προβεβληµένη ιδιότητά τους ως µητέρες, σύζυγοι και υπάκουες στις εθνικές επιταγές, τους
παρείχε την ευκαιρία να θεµελιώσουν το νέο οικιακό και κοινωνικό ιδεώδες προσφέροντας
µια συνεκτική λύση στο γυναικείο ζήτηµα. Η κοινωνική αποδοχή και η πέρα από κάθε
αµφισβήτηση χρησιµότητα του ρόλου και των καθηκόντων τους, προσέδιδε στις ίδιες αλλά
και στο φύλο τους γενικότερα την ιδιαίτερη αναγνώριση της αξίας τους.239
Τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στις κοινότητες της διασποράς οι αλλαγές σε
πολιτικό, οικονοµικό και εθνικό επίπεδο, µεταβάλλουν τις συνθήκες ζωής των γυναικών και
εµφανίζουν νέες προτάσεις για την επίλυση του γυναικείου ζητήµατος. Οι γυναίκες της αστικής
τάξης και στη συνέχεια των µεσαίων στρωµάτων αρχίζουν να κυκλοφορούν περισσότερο
ελεύθερες, να επισκέπτονται δηµόσιους χώρους συναθροίσεων, να προσεγγίζουν την
ευρωπαϊκή νοοτροπία, να ατενίζουν το παρόν και το µέλλον µε µεγαλύτερη αισιοδοξία.
Μέσα σε αυτό το κλίµα της ενισχυόµενης εξόδου των γυναικών, αρχίζει να γίνεται
µεγαλύτερη η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός ̟ροστατευµένου χώρου, ενός σ̟ιτιού-λιµανιού.
Προς τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, το σπίτι από απλός χώρος συνύπαρξης των
µελών της οικογένειας µετατρέ̟εται σε υπερτιµηµένο χώρο ανάπτυξης και προβολής
αληθινών οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών, όπου βρίσκουν θέση η ευτυχία, η ηρεµία, η
αρµονία, η καταξίωση. Αυτό το οικιακό ̟εριβάλλον συνιστούσε ένα χώρο στον οποίο θα
µπορούσαν να ανακουφιστούν οι συνειδήσεις των ανδρών µετά από τις κοπιαστικές και
ανταγωνιστικές καθηµερινές δραστηριότητες. ∆εν είναι λίγα τα γυναικεία έντυπα της εποχής
που υµνούν και προωθούν τις αρετές και την καθιέρωση αυτής της σύγχρονης κατοικίας ως
προτύπου της τακτοποιηµένης οικογενειακής ζωής, έναν ιδανικό τόπο που δίνει την ευκαιρία
στους άνδρες του σπιτιού να αισθάνονται την πρωτοκαθεδρία τους µακριά από τα
καθηµερινά προβλήµατα της απαιτητικής επαγγελµατικής ζωής. 240
Αυτός ο εξιδανικευµένος οικιακός χώρος, προσφέρει υπερβολικά ωραιοποιηµένες
διαστάσεις στην ανδρική σκέψη, τη στιγµή που οι γυναίκες είχαν αρχίσει να οδηγούνται σε
µια νέα θεώρηση του οικογενειακού και κοινωνικού τους ρόλου. Ένας κατά τη γνώµη τους

Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 203.
Στο ίδιο, σ. 114-115.
240 Στο ίδιο, σ. 98-107.
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αυτόνοµος χώρος, που έχει στο κέντρο του ένα φύλακα άγγελο,241 «του σ̟ιτιού το καµάρωµα,
ρήγισσα τρανή και ζηλευτή», τη γυναίκα. Τα φυσικά προσόντα της γυναικείας παρουσίας µε την
ήρεµη, σιωπηλή, πειθήνια και χαµηλών απαιτήσεων παρουσία της και κυρίως η βιολογική
της δυνατότητα να είναι µητέρα, την επαναφέρουν στο φυσικό της χώρο, της παρέχουν µια
υψηλή θέση στο βάθρο, στολισµένη µε όλες τις µορφές συναισθηµατικής και κοινωνικής
καταπίεσης, η οποία θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη µε το πέρασµα των χρόνων και τις
αλλαγές στην αυτοαντίληψή της.242 Στη Βοσ̟ορίδα της Κ. Πρεβεζιώτου θεωρείται απόλυτα
φυσιολογικό και πρέπον οι γυναίκες που έχουν ως αποστολή να υπακούουν µε βάση τις
φυσικές τους ιδιότητες και τις κοινωνικές ανάγκες σε ένα ιδιαίτερο αρχηγό, τον πατέρα ή το
σύζυγό τους, να τους δίδεται η δυνατότητα να διαπρέπουν στο πλευρό αυτού του αρχηγού
«όστις διαγράφει τα όρια της ενεργείας της […]».243
ε) Κατά την εκδότρια του περιοδικού η ηθική υπόσταση των γυναικών πρέπει να
προβάλλεται και να προστατεύεται συνεχώς. Στο ξεκίνηµά του το περιοδικό και µέσα από
τις στήλες του στη συνέχεια, θα επιδιώξει µε όλες τις δυνατές δυνάµεις να ̟ροωθήσει την
εικόνα της γυναίκας ως υγιούς, ηθικής και µε ε̟αρκή νοητική ανά̟τυξη σε όλες τις
φάσεις του ηθικού της βίου, ως κόρης, συζύγου, µητέρας, οικοδέσποινας, κοινωνικού ατόµου
και τέκνου του Γένους και της Εκκλησίας. Για το σκοπό αυτό, δηλ. τη µετάδοση ηθικών
ιδεών και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, θα επιδιώξει την επιµόρφωσή της:
α) µε άρθρα κοινωνιολογικά, θρησκευτικά, ̟αιδαγωγικά και εκ̟αιδευτικά, 244
β) µε εκλαϊκευµένα ε̟ιστηµονικά στοιχεία, απαραίτητα για τη θεωρητική επίγνωση και
ακριβή εκτέλεση των οικογενειακών της καθηκόντων (π.χ. ιατρικές γνώσεις), 245
γ) µε εκλαϊκευµένα κείµενα της ελληνικής αρχαιότητας, µέσα από έµµετρες µεταφράσεις και
αναλυτικές πραγµατείες, χωρίς όµως φιλολογικές αποχρώσεις, 246

Ως άγγελοι του σ̟ιτιού, οι γυναίκες οφείλουν να αφιερώνουν τη ζωή τους στους άλλους, να φροντίζουν και να
νοιάζονται για όλους εκτός από τον εαυτό τους. Η Virginia Woolf περιγράφει τη γυναίκα Άγγελο του σ̟ιτιού,
«ως εξαιρετικά συµ̟αθητική, α̟ίθανα γοητευτική, χωρίς ίχνος εγωισµού, [ …] συγκροτηµένη µε τρό̟ο ̟ου να µην έχει
̟οτέ µια δική της ιδέα, µια δική της ε̟ιθυµία, να ̟ροτιµά και να συµµερίζεται ̟άντα τις ιδέες και τις ε̟ιθυµίες των
άλλων». ‘Όταν θα έρθει η ώρα οι γυναίκες αυτές να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους στον εξωτερικό κόσµο, θα
αντιληφθούν τη βαριά σκιά αυτών των αγγελικών φτερών. Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες…, ό.̟., σ.
109-110.
242 Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 107. Για τη ιδιαίτερη αίγλη που προσφέρει η µητρότητα σε
όλες τις γυναίκες και πως αυτή διαδίδεται από τον ιατρικό και λογοτεχνικό λόγο, βλ. στο ίδιο, σ. 113-114.
243 Σ. Κοντοθανάσης, «Σκέψεις περί προορισµού των γυναικών, εκ των της Mme Necker de Chaussure», Η
Βοσ̟ορίς ΣΤ/6 (10 Ιουνίου 1904), σσ. 67-68 και Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/9 (10 Ιουλίου 1904), σ. 106-107.
244 Αναφέρονται στο Α’ µέρος, στο κεφάλαιο «Ανάλυση Θεµατογραφίας», Πίνακα 1 στην κατηγορία
«Παιδαγωγικά – Εκπαιδευτικά».
245 Αναφέρονται στο Α’ µέρος, στο κεφάλαιο «Ανάλυση Θεµατογραφίας», Πίνακα 1 στην κατηγορία «Μελέτες
– Πραγµατείες – ∆οκίµια», στις υποκατηγορίες «Ιατρικά», «Επιστηµονικά», «Γενικής Επιµόρφωσης».
246 Αναφέρονται στο Α’ µέρος, στο κεφάλαιο «Ανάλυση Θεµατογραφίας», Πίνακα 1 στην κατηγορία «Μελέτες
– Πραγµατείες – ∆οκίµια»,, στις υποκατηγορίες «Ιστορικά», «Αρχαιολογικά».
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δ) µε αφιερώµατα ειδικών στηλών στη σύγχρονη ελληνική και ξένη ελαφρά φιλολογία και
̟οίηση µέσα από αυστηρή και επιλεκτική επιλογή της ύλης,247
ε) µε πληροφορίες για τις εξελίξεις στην Οικιακή Οικονοµία, σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο, δηλ. µε τη θεωρητική διδασκαλία της Λογιστικής διαχείρισης των οικογενειακών
̟ροσόδων και µε ̟ρακτικές οδηγίες για την εσωτερική διακόσµηση και συντήρηση του σ̟ιτιού,
δηλ. ̟ρακτική διδασκαλία µαγειρικής, κο̟τικής και ρα̟τικής.248 Στη συνέχεια η ύλη θα
εµπλουτισθεί µε ̟ρακτική διδασκαλία εργοχείρων και µε την έκδοση ενός µουσικού
̟αρατήµατος.249
Μέσα από το διάγραµµά της η διευθύντρια του περιοδικού πιστεύει ότι θα µπορέσει
να ανταποκριθεί πανάξια στο σοβαρό και επίπονο καθήκον που ανέλαβε µε τη βοήθεια του
Θεού και την επιείκεια της κοινωνίας της ελληνικής οµογένειας στην Κωνσταντινούπολη
προκειµένου να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κατά γενική οµολογία για τους γυναικείους της
ώµους έργο.250 Με αυτά τα τελευταία της λόγια είναι σαν να οµολογεί και να αποδέχεται
πλήρως ως απολύτως φυσιολογική την οποιαδήποτε αδυναµία βασισµένη στο φύλο, παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλει για να αρθεί στο ύψος των εκάστοτε περιστάσεων. Η θέση της
αυτή περί γυναικείας αδυναµίας που έχει ανάγκη το ανδρικό στήριγµα, θα καθορίσει και θα
διατρέξει αρχικά περισσότερο και στη συνέχεια λιγότερο, το µεγαλύτερο µέρος της
αρθογραφίας της. Βέβαια παρόµοιες ρήσεις περί γυναικείας αδυναµίας συνηθίζονται στα
προγραµµατικά άρθρα όλων των γυναικείων περιοδικών ανεξαρτήτως των τοποθετήσεών
τους και ήταν σχεδόν αναπόφευκτες και αναµενόµενες, όπως φαίνεται και στο
προγραµµατικό σηµείωµα της Ευρυδίκης :
«Ούτως […] έσται σύγγραµµα, την γυναίκα ως νεάνιδα, ως σύζυγον, ως µητέρα αφορών και
̟ροωρισµένον ίνα, ενισχύον εν τη τέρψει και ωφελεία γυναικείαν οικογενειακήν ανάγνωσιν,
[…] Εργώδες όσω και υψηλόν το έργον της Ευριδίκης, […] δεν δειλιά να διακηρύξει ότι ως
γυνή έστιν ασθενής, έστιν αδύνατος και, ως έχουσα ανάγκην ̟αντοίας χειραγωγήσεως και
υ̟οστηρίξεως».251
Στις προτροπές της δε προς τις γυναίκες να γράφουν στην Ευρυδίκη και να µη
σκέπτονται την αδυναµία και την πενιχρότητα των γνώσεών τους γιατί «̟άσα ̟ρόοδος άρχεται
εκ της ελλείψεως», δεν παραλείπει να αναφέρει ότι το αποτέλεσµα δεν θα είναι εφάµιλλο µε

247 Αναφέρονται στο κεφάλαιο εδώ «Η συγγραφική δραστηριότητα …» και στο Α’ µέρος, στο κεφάλαιο
«Ανάλυση Θεµατογραφίας», Πίνακα 1 στην κατηγορία «Λογοτεχνία».
248 Αναφέρονται στο κεφάλαιο εδώ «Οικιακή Οικονοµία» και στο Α’ µέρος, στο κεφάλαιο «Ανάλυση
Θεµατογραφίας» , Πίνακα 1 στην κατηγορία «Οικιακή Οικονοµία».
249 [Κ. Πρεβεζιώτου], «∆ιάγραµµα Βοσπορίδος», ό.̟., σ. 2-3.
250 Στο ίδιο, σ. 3.
251 Βλ. Μ. Γριβέα, «Το γυναικείο περιοδικό Ευριδίκη (1870-1873), ό.̟., σ. 6.
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τα αντίστοιχα ανδρικά έντυπα γιατί «θα εργαζόµεθα κατά το µέτρον της εκ̟αιδεύσεως, εν ω
ώρισαν ηµάς οι άνδρες».252
3.2. Η ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΦΕΤΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ»
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ

Σύµφωνα µε τον κεντρικό προγραµµατικό στόχο του περιοδικού ο αγώνας ήταν
κατά της οθνείας και βλαβεράς ̟λάνης της γυναικείας χειραφετήσεως. Κατά συνέπεια µέσα από τις
σελίδες της Βοσ̟ορίδος φιλοξενούνται διάφορες απόψεις κυρίως αρνητικές και ελάχιστες
θετικές για το λεγόµενο γυναικείο ζήτηµα, από φιλογυνικές αλλά αντιφεµινιστικές έως και
µισογυνικές,253 οι οποίες απεικονίζονται σε άρθρα, λογοτεχνήµατα, χρονογραφήµατα,
µικρές ειδήσεις, σχόλια, ανέκδοτα, κ.λ.π. Η επιλογή αυτών των δηµοσιευµάτων και ο
σχολιασµός που ακολουθεί εδώ, παραπέµπουν τόσο σε αυτή την αντιχειραφετητική θέση
του περιοδικού που σε κάθε περίπτωση αναδύεται είτε µε απευθείας άρνηση είτε µε κάποιο
πικρόχολο ή ειρωνικό σχόλιο, αλλά και µε αρκετή δόση αυστηρότητας της εκδότριας προς
τις οµόφυλές της, στο βαθµό που «δεν σέβονται και δεν τιµούν τη θέση τους», όσο και στον
έπαινο αυτών των γυναικών που ξεχωρίζουν για το ήθος και την προσφορά τους, στο πλαίσιο
που το εννοεί η προσωπική της τοποθέτηση µέσα από τα άρθρα της ίδιας και των
συνεργατών της στο περιοδικό. Σκοπός των παραθεµάτων είναι να αναδυθεί η πλούσια
θεµατογραφία της αρθογραφίας του περιοδικού σχετικά µε το γυναικείο ζήτηµα, το νέο
ρόλο της γυναικείας υπόστασης που αρχίζει να προβάλλεται στον ευρωπαϊκό χώρο, τις
ποικίλες προσλήψεις του από τον ελλαδικό, οθωµανικό και ευρωπαϊκό τύπο στο πλαίσιο των
νέων έµφυλων σχέσεων που θα εµφανιστούν στην ανατολή του 20ου αιώνα.
Μέσα από την αρθογραφία της Βοσ̟ορίδος προκύπτει αρκετά συχνά το ερώτηµα των
πολέµιων της χειραφέτησης σχετικά µε το κατά πόσον η µίµηση των δυτικών
χειραφετητικών προτύπων ταιριάζει µε την ελληνική πραγµατικότητα, στο βαθµό που η
ελληνική κοινωνία έχει ήδη τακτοποιήσει αυτό το θέµα, «µε βάση τους θείους και ανθρώ̟ινους
νόµους ̟ου τη διέ̟ουν», λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δυο φύλων, φροντίζοντας

Βλ. Α. Αγγελοπούλου – Ε. Μπενέκη, «Ευρυδίκη 1870 – 1873. Γυναικεία Εβδοµαδιαία Επιθεώρησις Μετά
Σχεδίων Εργοχείρων Εκδιδοµένη Υπό Αιµιλίας Κτενά Λεοντιάδος Εν Κωνσταντινουπόλει», στο Βήµα,
(Αρχειακά),
(http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=133566&ct=47&dt=20/05/2001,
20/05/2010).
253 Κατά την Christine Plante η ένννοια του µισογυνισµού αναφέρεται στο µίσος γενικώς για τις γυναίκες ενώ
αντιφεµινισµός είναι το µίσος για εκείνες που τολµούν να υπερβούν τα γυναικεία τους όρια και ̟ροδιαγραφές.
Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Plante οι φιλογυνικές απόψεις που υποστήριζαν τη συµπληρωµατικότητα των
φύλων και εξυµνούσαν τις γυναικείες αρετές τασσόµενες ιδεολογικά µε τον αντιφεµινισµό, ταυτόχρονα
καταδίκαζαν τις θέσεις του ως άδικες και απάνθρωπες. Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης»,
ό.̟., σ. 478.
252
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να µη διασαλευθεί η οικογενειακή και κοινωνική ισορροπία. Κατά συνέπεια σύµφωνα µε την
κυρίαρχη ρητορική του εντύπου, ακόµη και οι ελάχιστες Ελληνίδες που θα επιχειρούσαν να
ενστερνιστούν αυτές τις πρακτικές δεν θα δηµιουργούσαν µόνο στους εαυτούς τους και στην
οικογένειά τους προβλήµατα, αλλά θα διακινδύνευαν κάτι πολύ µεγαλύτερο από αυτό, θα
συνέβαλαν στην απαξίωση του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους,254 του συντηρούµενου µε τις
άοκνες προσπάθειες των ταγών των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωµανικής
επικράτειας.
Η Κορνηλία Πρεβεζιώτου σε πρωτοσέλιδο άρθρο της στο περιοδικό, δεν διστάζει
να περιγράψει τις Ελληνίδες όχι και µε τα καλύτερα χρώµατα, όταν αναφέρεται στη
σύγκριση ανάµεσα στις γυναίκες της Γαλλίας από τον 17ο και 18ο αιώνα ακόµη, αναφορικά
µε τις δυνατότητές τους να συνδιαλέγονται για θέµατα φιλολογικά, επιστηµονικά και
καλλιτεχνικά µε ασφάλεια και άνεση και στις Ελληνίδες:
«[…] Εκείναι και ηµείς !... αι αίθουσαί των και αι ιδικαί µας ! … η ̟ολυµάθειά των και η
ιδική µας ηµιµάθεια […] Εκείναι εις οµηγύρεις σοφών διέλαµ̟ον δια της λαµ̟ράς
συνδιαλέξεώς των ̟ροστατευόµεναι και εξαντλούσαι φιλολογικά, ε̟ιστηµονικά, καλλιτεχνικά
θέµατα». 255
Στη συνέχεια αναφέρεται στις αδιάφορες και επιπόλαιες κοινωνικές συναναστροφές
των Ελληνίδων γυναικών καθώς και στο ανεπαρκές επίπεδο σπουδών τους στην Ελλάδα,
επικρίνοντας αυστηρά την επιπολαιότητα και ηµιµάθεια των οµοφύλων της, ενώ αντίστοιχα
επαινεί τον τρόπο µε τον οποίο οι Γαλλίδες αξιοποιούν την αρχαία ελληνική γραµµατεία:
«Εκείναι ανέ̟λαττον και ̟αρέδιδον ̟ρος χρήσιν εις τον µέλλοντα χρόνον τον αρχαίον
̟ολιτισµόν, α̟οµιζώσαι την κλασικήν ηµών ̟αιδείαν, ηµείς διδασκόµεναι ε̟ί έτη γραµµατικήν
και συντακτικόν, διαµένοµεν αδαείς των ̟άντων, […] Εκείναι και ηµείς ! … ό̟οια χλεύη δια
τον Ελληνισµόν του αιώνος! …». 256
Από την άλλη πλευρά η αδελφή της εκδότριας, η Αγλαία Πρεβεζιώτου,
σχολιάζοντας τη στάση και την ουσιαστική προσφορά των γυναικών, µεταγράφει από τον
ευρωπαϊκό τύπο τη συνέντευξη ενός µηχανικού από το πεδίο των µαχών στο Τράνβααλ το
1881, ο οποίος αναφέρεται στο ήθος και την ανδρεία των γυναικών, για να επισηµάνει ότι
παρά την απουσία τους από την πρώτη γραµµή λόγω απαγόρευσης του επικεφαλής
στρατηγού µήπως η παρουσία τους επιβραδύνει την πορεία των στρατευµάτων, εκείνες
βρήκαν τρόπους για να συµµετέχουν και να βοηθήσουν αποτελεσµατικά. Αναφέρει σχετικά

Βλ. και Α. Ψαρρά, «Το δώρο του Νέου Κόσµου…», ό.̟., σ. 233.
[Κ. Πρεβεζιώτου], «Αι κλασικαί σπουδαί και αι γυναίκες, Ηµείς και εκείναι … Απάντησις τω Κυρίω Ν.
Φωτιάδη», Η Βοσ̟ορίς Β/33 (30 Απριλίου 1900), σ. 285-286.
256 Στο ίδιο, σ. 286-287.
254
255
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ο µηχανικός ότι συνάντησε πολλές από αυτές τις γυναίκες να παρακολουθούν από µακριά το
στράτευµα ή να νοσηλεύουν τους τραυµατίες, να ενθαρρύνουν τους µαχόµενους «[…]
έχουσαι τύ̟ον µάλλον δυσειδή αρρενω̟όν και ρωµαλέον χωρικής, ήν ουδόλως α̟ασχολεί ο
καλω̟ισµός και η γυναικεία φιλαρέσκεια».257 Το τελευταίο που απασχολούσε αυτές τις γυναίκες
σε ιδιαίτερα κρίσιµες στιγµές ήταν τα ασήµαντα ζητήµατα για την εµφάνισή τους και αυτό
επικροτείται από τη συντάκτρια.
Συνεχίζοντας την πρωτοσέλιδη αρθογραφία της η εκδότρια της Βοσ̟ορίδος
παροµοιάζει τις χειραφετηµένες γυναίκες µε τις µέλισσες: «[ …] Είναι εργάτις, αχθοφόρος,
βιο̟αλαίστρια, αµαζών [ …]».258 Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα θεωρεί τις µέλισσες
φιλεργατικές και οικονόµες, η διευθύντρια αναφέρεται στην απειλητική και θορυβώδη
περιδιάβαση αυτών των πτερωτών προς τα ανύποπτα άνθη προκειµένου να συλλέξουν τους
χυµούς τους, στη σκληρή συµπεριφορά τους προς τους άρρενες συντρόφους τους όταν
πλέον τους θεωρούν ανεπαρκείς και επιβλαβείς, στο γυναικείο ανταγωνισµό για την
πρωτοκαθεδρία της κυψέλης και στην αστοργία τους προς τις απογόνους. Προσοµοιάζοντας
αυτή την αρνητική εικόνα των µελισσών µε τη στάση των χειραφετηµένων γυναικών που
καταφεύγουν σε µηχανορραφίες και ραδιουργίες για να εξουδετερώσουν µέσα από τον
επαγγελµατικό ανταγωνισµό την ανδρική ισχύ, παραµελούν τα παιδιά τους και αποποιούνται
τα οφέλη του ηθικού και οικογενειακού βίου, επιβεβαιώνει µε τον τρόπο της ότι: «όντως είναι
µέλισσα εχε̟ευκής, ύ̟ουλος και στυγνή η γυνή, η δια της χειραφετήσεως α̟οδυοµένη εις τα τραχέα
ανδρικά στάδια».259 Η διευθύντρια στη συνέχεια εξηγεί γιατί θεωρεί τη χειραφετηµένη γυναίκα
ότι είναι «µέλισσα άχαρις, άστοργος και α̟ειλητική», 260 εφόσον το µόνο που επιζητά µε αυτή την
παράλογη, κατά τη γνώµη της, συµπεριφορά είναι η εκµηδένιση του άνδρα, αντί να ζει
ικανοποιηµένη µέσα στο ήρεµο και ασφαλές οικιακό περιβάλλον στο οποίο κατέχει µια
ξεχωριστή θέση ως µητέρα. Η διευθύντρια της Βοσ̟ορίδος µε τα γραφόµενά της δεν αφήνει
καµία ευκαιρία να πάει χαµένη, προκειµένου να ενισχύσει την αρνητική θέση της απέναντι
στη γυναικεία χειραφέτηση και ταυτόχρονα να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της ανδρικής
κυριαρχίας.
Η Κορνηλία Πρεβεζιώτου σε αρκετά από τα πρωτοσέλιδά της δεν διστάζει να
αναγγείλει µε ενθουσιασµό τις νέες συνεργασίες της και µια από αυτές είναι του αρθογράφου
βουλευτή Αττικής κ. Θεοδ. Ν. Φλογαίτου από την Αθήνα. Μέσα από το άρθρο του για τη
σχεδόν νοµοθετική εξίσωση των ανδρών µε τις γυναίκες, εκτός βέβαια από το δικαίωµα του
Από τη στήλη «Η γυνή εν τω κόσµω» το δηµοσίευµα «Αι γυναίκες των Βόερς (εκ του ευρωπαϊκού τύπου)»,
Η Βοσ̟ορίς Β/34 (10 Μαίου 1900), σ. 303.
258 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Γυναίκες και µέλισσαι», Η Βοσ̟ορίς Β/35 (20 Μαίου 1900), σ. 309.
259 Στο ίδιο, σ. 310.
260 Στο ίδιο, σ. 310-311.
257
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πολιτεύεσθαι, γίνεται αναδροµή της θέσης των γυναικών στα διάφορα δίκαια, το ρωµαϊκό
κ.ά. Κατά την άποψή του, τα επαγγέλµατα που αρµόζουν στις γυναίκες για να µη
διασαλευθεί η κοινωνική τάξη, είναι της φαρµακοποιού, της γιατρού σε νοσοκοµείο
γυναικών, της ταχυδρόµου, της τηλεγραφήτριας και κυρίως της διδασκάλου, αλλά αυτό που
προέχει είναι η διαχείριση του οίκου και η επιµέλεια των παιδιών. Κατά τη γνώµη του
µπορεί οι γυναίκες να µην υστερούν νοητικά από τους άνδρες, αλλά έχουν προετοιµαστεί
από τη φύση τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν την απόλυτη ευθύνη «εις την διαχείρισιν των
̟ραγµάτων του οίκου, εις την ̟αραφυλακήν της οικίας, εις την ανατροφήν και την ε̟ιµέλειαν των
τέκνων αυτής».261 Οι αντιλήψεις του κ. Φλογαίτη για τη θέση και το ρόλο των γυναικών, θα
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως θετικές, στο βαθµό που τις θεωρεί όχι κατώτερες από
τον άνδρα, αλλά περισσότερο αρµόδιες για τις ευθύνες που τις αναλογούν στον ιδιωτικό
χώρο, µέσα στο σπίτι µε τα παιδιά.
Σε πρωτοσέλιδο άρθρο του Ι. Χατζόπουλου, διευθυντή της Βοσ̟ορίδος για ένα µικρό
διάστηµα, γίνεται λόγος για την έννοια της οικονοµίας και της σπατάλης στα κράτη, στις
κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση στα νοικοκυριά, στην ολοκληρωτική ευθύνη και υποχρέωση
των γυναικών να µην στερούν από την οικογένειά τους το καθηµερινό, σπαταλώντας για
καλλωπισµούς, µε προτροπές και οδηγίες να ξοδεύουν λιγότερο και να µην κάνουν
υπερβολές. ∆ιευκρινίζει στη συνέχεια ότι στις εύπορες τάξεις, η ευθύνη της συνετής
διαχείρισης των οικονοµικών του σπιτιού ανατίθεται από τους συζύγους στις γυναίκες τους,
οι οποίες θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να µην παρασύρονται σε συνήθεις σπατάλες,
ενώ στις εργατικές τάξεις οι περισσότεροι άνδρες συχνάζουν στα οινοπωλεία και είναι
«ανάξιοι του ̟ροορισµού των και ε̟ιλήσµονες των ιερών καθηκόντων σ̟αταλώντας εγκληµατικώς τον
άρτον των τέκνων των εις ̟αντοίας ασωτείας».262 Ο Ι. Χατζόπουλος γνωστός και από άλλα
άρθρα του, δεν διακρίνεται για τα θετικότερα σχόλιά του για τις γυναίκες τις οποίες
κατηγορεί ως σπάταλες, ενώ στο συγκεκριµένο άρθρο του αναφέρεται σε µελέτες γνωστών
οικονοµολόγων της εποχής, για την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των χρηµάτων και
εξοικονόµησης πόρων για τις δύσκολες συγκυρίες: «η λέξις οικονοµία δεν σηµαίνει στέρησιν ως
κακώς εννούσι τινές, αλλά λελογισµένην των υ̟αρχόντων εξοικονόµησιν».263
Το φαινόµενο της επαγγελµατικής χειραφέτησης των γυναικών στηλιτεύεται από τις
πρώτες σελίδες κυκλοφορίας του περιοδικού. Η αρνητική κριτική συνεχίζεται και στις µέσα
σελίδες της έκδοσης. Με ένα ειρωνικό σχόλιο για µία ευσυνείδητη δηµοσιογράφο από τη Νέα
Υόρκη η οποία ντύθηκε δύτις, αεροναύτις, θηριοδαµάστρια για τις ανάγκες της
Θ. Ν. Φλογαίτης, «Η γυνή εν τω ισχύοντι δικαίω», Η Βοσ̟ορίς Β/36 (30 Μαίου 1900), σ. 321-322.
Ι. Χατζόπουλος, «Η οικονοµία παρ’ ηµίν», Η Βοσ̟ορίς Β/44 (5 Σεπτεµβρίου 1900), σ. 417-418.
263 Στο ίδιο, σ. 418-419.
261
262
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δηµοσιογραφίας ασκώντας το επάγγελµά της «µετ’ α̟ιστεύτου και τολµηροτάτης ̟ράγµατι
ευσυνειδησίας», δίδεται η ευκαιρία στην αρθογράφο της Βοσ̟ορίδος να σχολιάσει ειρωνικά
τους τρόπους µε τους οποίους προάγεται η δηµοσιογραφία και [ …] «η γυνή κατά τρό̟ον
αξιοµίµητον ….!».264 Σε άλλη στήλη µε την ευκαιρία της γνωστοποίησης της ύπαρξης από το
1894 στη ∆ρέσδη της Γερµανίας, γυναικείων γραφείων δικαστικών υποθέσεων µόνο για
γυναίκες, σχολιάζεται µε µια πολύ λεπτή δόση ειρωνείας η ανάληψη 5046 υποθέσεων µόνο
κατά τη διάρκεια του 1901, τις οποίες οι γυναίκες νοµικοί διεκπεραιώνουν δωρεάν, αφού
τους δίδεται η δυνατότητα να «έχουν µε τι ν’ ασχοληθώσιν».265
Η εκπαιδευτική και επαγγελµατική δραστηριότητα των γυναικών αποτελούσε
ενδιαφέρον θέµα για το περιοδικό µε ανταποκρίσεις από όλη την οθωµανική επικράτεια. Σε
σχόλιο µε υπογραφή της Α. Πρεβεζιώτου, επισηµαίνεται ότι οι γυναίκες στη Ρουµανία είναι
φανατικοί οπαδοί του γυναικείου κινήµατος και ότι στις φοιτήτριες έχει δοθεί η δυνατότητα
να φοιτούν σε όλα τα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Στη συνέχεια η αρθογράφος αναφέρεται
στις πολυάριθµες επαγγελµατικές σχολές που αναδιοργανώνονται κατά το σχέδιο της γενικής
ε̟ό̟τιδος των ̟αρθεναγωγείων. Σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς περιγραφές που δίνει η
δηµοσίευση, οι γυναικείες επαγγελµατικές σπουδές είναι πενταετείς µε προαιρετικό διετές
συµπληρωµατικό τµήµα «α̟ονέµοντος το ̟εριµάχητον ε̟αγγελµατικόν δί̟λωµα εις τας
γυναίκας».266
Το πρόγραµµα αυτών των σχολών περιλαµβάνει µαθήµατα για τα θρησκευτικά, τη
ρουµανική, αγγλική και γερµανική γλώσσα, αριθµητική και καταστιχογραφία, καλλιγραφία
και ιχνογραφία και από τέχνες ραπτική, ποικιλτική, ανθοποιία και κατασκευή γυναικείων
εσωρούχων. Τα τεχνικά προϊόντα της σχολής όταν πωλούνται αποδίδουν µέχρι και 500 φρ.
σε κάθε απόφοιτο για την επαγγελµατική της αποκατάσταση. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
εφηµερίδα (δεν κατονοµάζεται) από την οποία αναδηµοσιεύονται οι ειδήσεις, µε τα
χρήµατα αυτά οι απόφοιτες αγόραζαν τα αναγκαία για την προίκα τους και παντρεύονταν,
γεγονός που δεν ταίριαζε µε το χειραφετητικό σκοπό των σχολών, οι οποίες απέβλεπαν στην
ανάπτυξη της γυναικείας επαγγελµατικής δραστηριότητας, οπότε το µέτρο αυτό
καταργήθηκε. Η πώληση αυτών των γυναικείων προϊόντων σε χαµηλές τιµές, δηµιούργησε
στη συνέχεια πρόβληµα στους άνδρες επαγγελµατίες λόγω του αθέµιτου ανταγωνισµού. Με
το σχόλιο της εφηµερίδας, που µεταγράφει αυτούσιο η Α. Πρεβεζιώτου κλείνοντας τη δική

264 Από τη στήλη «Υπό τον ήλιον» το δηµοσίευµα «Μια ευσυνείδητος δηµοσιογράφος», Η Βοσ̟ορίς ∆/29 (20
Φεβρουαρίου 1903), σ. 338.
265 Από τη στήλη «Πολλά και διάφορα» το δηµοσίευµα «Γυναικεία γραφεία», Η Βοσ̟ορίς Ε/12-13 (10-20
Αυγούστου 1903), σ. 150.
266 Από την τακτική στήλη «Η γυνή ανά τον κόσµον» το δηµοσίευµα «Γυναικείαι επαγγελµατικαί σχολαί εν
Ρουµανία», Η Βοσ̟ορίς Β/35 (20 Μαίου 1900), σ. 312.
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της αναφορά, της δίδεται η ευκαιρία να αποδείξει ότι και οι δικές της απόψεις για προστασία
της ανδρικής επαγγελµατικής και κοινωνικής κυριαρχίας είναι απολύτως φυσιολογικές αφού
επιβεβαιώνονται και από τον ευρωπαϊκό τύπο. Είναι φανερή η προσπάθεια υποβάθµισης της
ανεξαρτητοποίησης και αυτονόµησης των αποφοίτων κοριτσιών, όπως και η καταγγελία ότι
πλήττουν την κυριαρχία των ανδρών επαγγελµατιών, εάν αποφασίσουν να ασκήσουν
παρεµφερή επαγγέλµατα: «[…] αθλίαν κατά̟τωσιν της διατιµήσεως εκάστου των ε̟αγγελµατικών
τούτων κλάδων ε̟ιβλαβεστάτην εις τους άρρενας συναδέλφους των».267
Όταν όµως πρόκειται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως για µια γυναικεία
φιλανθρω̟ική αγορά υπέρ των πτωχών στο Παρίσι υπό την προεδρία µιας κόµισσας, κατά την
οποία συγκεντρώθηκαν µεγάλα χρηµατικά ποσά, κυρίως εξαιτίας της πρωτοτυπίας να
γίνονται ο πωλήσεις των ειδών από νεαρές και όµορφες κοπέλες ντυµένες µε την αντίστοιχη
τοπική φορεσιά της περιοχής της οποίας πουλούσαν τα προϊόντα, οι αντιρρήσεις αίρονται,
αφού οι γυναίκες επανέρχονται στη φυσιολογική τους θέση να προσφέρουν θέαµα χωρίς
κίνδυνο στους άνδρες στο βαθµό που «το θέαµα ήτο θελκτικώτατον εις την όρασιν και … λίαν
ύ̟ουλον δια τα βαλάντια των φιλανθρώ̟ων αγοραστών, οίτινες ηγόραζον µάλλον δια τας ̟ωλούσας
̟αρά δια τους ευεργετουµένους». 268
Στο ίδιο τεύχος η Α. Πρεβεζιώτου, αναφέρεται στην Αµερική, η οποία θεωρείται ως
ο κατ’ εξοχήν τόπος της γυναικείας χειραφέτησης, όπως και στα γυναικεία παράπονα που
διατυπώνονται ακόµη και εκεί «κατά της δήθεν ανε̟αρκείας της χειραφετήσεως».269 Κατά τη
συντάκτρια τα παράπονα αυτά των εργαζοµένων γυναικών, όπως για παράδειγµα η µη
σταθερή πλήρωση υψηλόβαθµων κυβερνητικών θέσεων από γυναίκες, αλλά η προτίµηση των
ανδρών, η κοπιώδης εργασία και η χαµηλή µισθοδοσία τους, ενώ δεν είναι αδικαιολόγητα
δεν φαίνεται να προέρχονται από την ανεπάρκεια της τακτικής της χειραφέτησης, αλλά από
την ανωµαλία που προκαλεί η ίδια η χειραφέτηση στις αστικές συνήθειες. Κατά την Α.
Πρεβεζιώτου, αυτές οι γυναίκες θα έπρεπε να κατανοήσουν την αναρµοδιότητα της θέσης
τους, να µην ανταγωνίζονται τους άνδρες συναδέλφους τους, να µην δηµιουργούν
προβλήµατα και να µην παραπονιούνται. Τις κατηγορεί και ταυτόχρονα τις λυπάται και τις
λοιδορεί διότι «τον οικτρόν και άχαριν τούτον βίον όν τα ε̟αγγέλµατα ταύτα ταις ̟αρέχουσιν ούτως,
ονοµάζουσι δικαίωµά των !...»,270 δίνοντας έντονα την εντύπωση ότι παντού και πάντα για όλα
ευθύνεται η χειραφέτηση, η οποία κλονίζει τα καθιερωµένα και κατεστηµένα χωρίς να
προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό.
Στο ίδιο, σ. 312.
Από τη στήλη «Μικραί ειδήσεις», Η Βοσ̟ορίς Β/36 (30 Μαίου 1900), σ. 330-331.
269 Από την τακτική στήλη «Η γυνή ανά τον κόσµον» το δηµοσίευµα «Αι υπάλληλοι της κυβερνήσεως και το
δικαίωµα της ψηφοφορίας εις τας Ηνωµένας Πολιτείας», Η Βοσ̟ορίς Β/36 (30 Μαίου 1900), σ. 325.
270 Στο ίδιο.
267
268
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Για τη γυναίκα επιστήµονα που αψηφά την παραδοσιακή της θέση και επιζητεί την
επιστηµονική και επαγγελµατική καταξίωση, η εκδότρια σε ανυπόγραφο άρθρο της κάνει
µια αδρή περιγραφή του ντυσίµατος της γυναίκας ιατρού, που οµοιάζει µε το ντύσιµο του
άνδρα, αφού χρησιµοποιεί και αυτή σκούρο κουστούµι, γιλέκο, ανδρικό καπέλο και κοντά
µαλλιά, παίρνει όψη ανδροφανή και ασπάζεται το ιατρικό επάγγελµα προς βιοπορισµό, κατά
την περιγραφή της Κ. Πρεβεζιώτου. Αναρωτιέται πώς µπορεί µια γυναίκα να ανατέµνει
πτώµατα, µε σιδερένια χέρια και χαλύβδινη καρδιά να χειρουργεί, να µένει αδιάφορη στους
πόνους και τα δάκρυα αυτού που πάσχει, να µένει ανεπηρέαστη την ώρα του θανάτου.
Προβάλλει τη σύγκρουση των δυο καθηκόντων µέσα της, της γιατρού όταν πρέπει πολλές
φορές τη νύχτα να επισκέπτεται τους αρρώστους και της µητέρας, όταν τη χρειάζεται το
παιδί της και δεν µπορεί να πάει. Θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι µπορεί να κάνει λάθος στη
διάγνωσή της από επιπολαιότητα, δισταγµό ή απερίσκεπτη τόλµη, καθώς η γυναίκα γιατρός,
κατά τη γνώµη της, ουδέποτε µπόρεσε όχι βέβαια να υπερβεί αλλά ούτε να φθάσει τα υψηλά
επίπεδα της γνώσης του άνδρα συναδέλφου της. Το µόνο που της αναγνωρίζει είναι ότι θα
µπορεί να γνωρίζει την ιατρική θεωρητικά και ανεξάρτητα από την πρακτική της εξάσκηση
αφού κανείς δεν «δύναται βεβαίως ν’ α̟οκλείση α̟ό του ορίζοντος αυτής και την γυναικείαν διάνοιαν
[…]».271
Στη συνέχεια για να ενισχύσει την άποψή της ότι κινδυνεύει η ηθική υπόταση της
γυναίκας ιατρού και σε απάντηση όλων αυτών που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για
την ηθική της κατά τη συναναστροφή της µε συµφοιτητές, αναφέρεται στη διαµαρτυρία
φοιτητών από πανεπιστήµιο του Βερολίνου. Κατ’ αυτήν µαζί µε τη γυναίκα στην
πανεπιστηµιακή κλινική έχουν εισχωρήσει το σκάνδαλο και ο κυνισµός, διότι όπως διδάσκει
η πείρα τους, η χειραφέτηση των γυναικών στην ιατρική θα επιφέρει σοβαρές ηθικές
συµφορές, για τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν έγκαιρα φραγµοί, προκειµένου να
σωθεί η ανθρωπότητα: «[…] Ευχόµεθα τούτο α̟ό ψυχής ̟ρος διάσωσιν ̟ολλών ηθικών κειµηλίων
των κοινωνιών και της ανθρω̟ότητος!».272 Με αυτό το τελευταίο ευχολόγιο οριστικοποιείται η
αντίθεση της εκδότριας προς οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο την ανδρική κυριαρχία και
γελοιοποιεί κατά τη γνώµη της τη γυναικεία υπόσταση κατά τη διάρκεια των ιατρικών
σπουδών.
Σε αντίθεση µε την αναρµοδιότητα της γυναίκας ιατρού, η γυναίκα νοσοκόµος ως
βοηθός και ακολουθώντας τον άνδρα ιατρό έχει ένα ευγενικό έργο και καθήκον. Ενώ η
γυναίκα ιατρός είναι κατακριτέα διότι έχει απεκδυθεί το τρίπτυχο των επίσηµων τίτλων της
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[Κ. Πρεβεζιώτου], «Η γυνή ιατρός», Η Βοσ̟ορίς Α/4 (1 Μαίου 1899), σ. 25-26.
Στο ίδιο, σ. 26.
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ως συζύγου, µητέρας και οικοδέσποινας, αντίθετα η νοσοκόµα µε τη φροντίδα της στο
πλευρό των ασθενών, µε την αγωνία και την περιποιητικότητά της επιβεβαιώνει τη
σοβαρότητα του γυναικείου ρόλου της: «ουχί µόνον δεν α̟οδύεται την αγνήν γυναικείαν
ινδαλµατικότητα και τους ιερούς και θεογρά̟τους τίτλους αυτής, αλλά και τουναντίον ανάγει αυτούς εις
το υ̟έρτατον της εκτάσεως αυτών και ακροκόρυφον ύψος».273 Το ότι δεν έχει ακαδηµαϊκό
δίπλωµα δεν την εµποδίζει να παραµένει πάντα δίπλα στον ιατρό ως αληθινή αδελφή του
ελέους, µια πραγµατική γυναίκα όπως άλλωστε κάνει και στην οικογενειακή της ζωή και µε
τη στάση της αυτή όχι µόνο δεν ευτελίζεται όπως η γυναίκα ιατρός, αντίθετα εξευγενίζεται
και καθαγιάζεται «αιροµένη ̟ραγµατικώς εις τα υ̟ερώα αιθέρια στρώµατα του καθήκοντος και της
φιλανθρω̟ίας! Εκεί η γυνή είναι όντως γυνή».274
Κατά την εκδότρια πραγµατική γυναίκα είναι αυτή που παραµένει στην υπηρεσία
και τη σκιά του άντρα, βοηθός στο έργο του, καθ’ όλα άξια για αυτό το ρόλο και όχι αυτή
που θα τολµήσει να τον φτάσει σε επιστηµονικό ή και επαγγελµατικό επίπεδο, γιατί για να
τον ξεπεράσει δεν της περνάει καθόλου από το µυαλό. Κατά συνέπεια επαινεί αυτές τις
γυναίκες οι οποίες επάξια και αποτελεσµατικά «[…] εκ̟ληρούσι το ιερόν της οικιακής νοσοκοµίας
καθήκον» 275 µπροστά στο οποίο θα βρεθούν όλες αρκετά συχνά στη διάρκεια της ζωής τους,
αφού αυτός είναι ο προορισµός τους σύµφωνα µε τα γραφόµενα στο προγραµµατικό της
άρθρο και καλό θα είναι ως γυναίκες που είναι να εκπαιδεύονται από νωρίς για αυτά τα
καθήκοντα.
Σχετικά όµως µε την πνευµατική καλλιέργεια της γυναίκας, η διευθύντρια της
Βοσ̟ορίδος µε την απάντησή της σε όλους αυτούς τους συνηγόρους της χειραφέτησης που
επικροτούν «τον εκφυλισµόν αυτής υ̟ερµαχούντες των φαντασιωδών δικαιωµάτων της»,276
υποστηρίζει ότι πέραν των άλλων χαρισµάτων της, τίποτα δεν εµποδίζει τη γυναίκα να
απαγγέλει στίχους ποιητών ενώ κάνει τις οικιακές εργασίες της. Ίσως να θεωρεί ότι µε τις
σκέψεις αυτές γίνονται πιο εύκολα οι υποχρεωτικές δουλειές του σπιτιού, το µαγείρεµα ή το
ξεσκόνισµα, δουλειές που πρέπει να τις κάνει χωρίς ίσως να τις αγαπάει ιδιαίτερα αλλά από
ανάγκη και επιβεβληµένο καθήκον. Να µην υπερβάλλει βέβαια για τη φιλολογία και να την
χλευάζουν διότι µπορεί η επαγγελµατική χειραφέτηση και η δηµόσια ενασχόληση να είναι
ξένες προς τη γυναικεία φύση, «αλλ’ η φιλολογία είναι τι κοινόν, διότι είναι το εκχύλισµα της ψυχής
της ανθρω̟ότητος όλης» 277 και συνεπώς ταιριάζει µε την ευαίσθητη και καλλιεργηµένη φύση

[Κ. Πρεβεζιώτου], «Η γυνή νοσοκόµος», Η Βοσ̟ορίς Α/5 (8 Μαίου 1899), σ. 33.
Στο ίδιο, σ. 33-34.
275 Στο ίδιο, σ. 34.
276 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Η γυνή εν τη φιλολογία», Η Βοσ̟ορίς Α/8 (29 Μαίου 1899), σ. 57.
277 Στο ίδιο, σ. 58-59.
273
274
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της δίδοντάς της το περιθώριο πνευµατικής ανάπτυξης µέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της
εξάσκησης των οικιακών της καθηκόντων, συνδυάζοντας το τερπνόν µετά του ωφελίµου!.
Με τα άρθρα της αυτά η Κ. Πρεβεζιώτου επιχειρεί να ακυρώσει την προοπτική της
επαγγελµατικής «χειραφέτησης» στην οποία οδηγεί η αναγνώριση της ισότητας των γυναικών
και την οποία αρχικά θεωρεί ότι συνιστά ανάγκη για βιοποριστικούς λόγους. Κατά τη γνώµη
της οι άνδρες οι οποίοι τάσσονται υπέρ της επαγγελµατικής χειραφέτησης παρακινούνται
από ιδιοτελή κίνητρα στην προσπάθειά τους να µην έχουν την υποχρέωση να συντηρούν τις
συζύγους τους και να βρίσκουν όποια γυναίκα θέλουν πρόχειρη, διαθέσιµη και ελεύθερη από
τους αυστηρούς θεσµούς της ηθικής. Σύµφωνα µε αυτά τα συµπεράσµατα

κατά τη

Βοσ̟ορίδα η χειραφέτηση θα οδηγήσει το έθνος και την ανθρωπότητα γενικά σε
αποδυνάµωση και µαρασµό στο βαθµό που η κίνηση αυτή, που αποτελεί σύµπτωµα και
ταυτόχρονα αιτία της παρακµής του έθνους, προέρχεται από την υιοθέτηση της γαλλικής
και γενικά της ευρωπαϊκής κουλτούρας, η οποία είναι ξένη προς τη φύση του ελληνικού
γένους. Το ελληνικό έθνος στηρίζεται στο θεσµό της οικογένειας µε αρχές και αξίες που
διέπονται από τον αλτρουϊσµό, την αυτοθυσία, το σεβασµό στην ιεραρχία, την αφοσίωση. Η
ανατροπή αυτών των καθιερωµένων αξιών και ισορροπιών εξαιτίας της επικράτησης τη
χειραφέτησης θα επιφέρει τον αφελληνισµό του έθνους, κρίσιµη προοπτική για την εποχή
και την περιοχή που δραστηριοποιείται το συγκεκριµένο γυναικείο έντυπο.278
Συµπαραστάτης της στον αγώνα κατά της χειραφέτησης τον πρώτο χρόνο
κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος εµφανίζεται ο γιατρός Νικόλαος Γ. Μακρίδης µε την
αντίστοιχη αρθογραφία του. Η σύµπνοιά τους κρατάει µέχρι του ορίου που βρίσκει
σύµφωνη την εκδότρια σε ότι αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων και την πρωτοκαθεδρία του
αρσενικού, αλλά στο βαθµό που ο συντάκτης υποτιµάει την ηθική και διανοητική υπόσταση
των γυναικών, η Κ. Πρεβεζιώτου δεν διστάζει να του απαντήσει ανάλογα στο επόµενο
πρωτοσέλιδό της, αποδεικνύοντας µε τον κοφτερό της λόγο ότι µπορεί να είναι ενάντια στη
χειραφέτηση των γυναικών, σε καµία όµως περίπτωση δεν συνηγορεί υπέρ της υποβίβασής
τους σε ηθικό και διανοητικό επίπεδο, αντιθέτως εργάζεται για την ανάδυση της ιδιαίτερης
και µοναδικής προσωπικότητάς τους.279
Κατά το τρίτο έτος κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος η καταδίκη του «δυσοιώνου
κοινωνικού φαινοµένου της γυναικείας χειραφετήσεως» θα πυροδοτήσει µια µακρά αντιπαράθεση
Βλ. και Έ. Κάννερ, «Λόγοι περί γυναικών στην Ελληνορθόδοξη εγγράµµατη κοινότητα της
Κωνσταντινούπολης (1856-1908)», ό.̟., σ. 329-330.
279 Νικόλαος Γ. Μακρίδης, «Χειραφέτησις!, Επιστολή πρώτη», Η Βοσ̟ορίς Α/12 (26 Ιουνίου 1899), σ. 91-92,
του ιδίου, «Χειραφέτησις!, Επιστολή δευτέρα», Η Βοσ̟ορίς Α/14 (20 Ιουλίου 1899), σ. 107-108, του ιδίου,
«Χειραφέτησις!, Επιστολή τρίτη», Η Βοσ̟ορίς Α/19 (20 Σεπτεµβρίου 1899), σ. 150-152 και [Κ. Πρεβεζιώτου],
«Αι γυναίκες υπό γυναικός, Απάντησις τω Ν. Γ. Μακρίδη ιατρώ», Η Βοσ̟ορίς Α/20 (30 Σεπτεµβρίου 1899), σ.
157-159.
278
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και αυστηρή ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στην εκδότρια Κορνηλία Πρεβεζιώτου και τη
συνεργάτιδα του περιοδικού και φίλη της διευθύντριας Βιργινία Ευαγγελίδου, η οποία
αναλαµβάνει µόνη την υπεράσπιση του φεµινισµού µέσα από τη στήλη «Ανοικτές
Επιστολές»,280 µε ένα σύνολο επτά (7) σχετικών άρθρων στα οποία απαντάει η Κ.
Πρεβεζιώτου µε ένα επίσης σύνολο επτά (7) απαντητικών επιστολών. Από την πρώτη κιόλας
επιστολή της η Β. Ευαγγελίδου επιτίθεται ολοµέτωπα στην εκδότρια µε σκληρό λόγο για τις
αντιχειραφετικές της θέσεις:
«Α̟ό µακρού, κυρία µου ̟αρακολουθώ εν ενδοµύχω αληθώς δυσαρεσκεία την ̟αρά φύσιν
̟άλην, ήν διεξάγετε κατά της Νέας γυναικός και της χειραφετήσεως, κατά της ο̟οίας
καθηµερινώς εκτοξεύετε βέλη ̟εριφρονήσεως και α̟εχθείας [ …] ̟ώς εν ̟λήρες εικοστώ
αιώνι καθ΄ ήν ώραν σύµ̟ας ο ̟ε̟ολιτισµένος κόσµος σείεται εκ θεµελίων ̟ρο του φλογερού
τούτου ζητήµατος, και άνδρες γιατροί, ̟ολιτευταί δεινοί και των γραµµάτων και ε̟ιστηµών
σκα̟ανείς ανακηρύττουσι την γυναικείαν χειραφέτησιν τιµώντες την γυναίκα αξία της δόξης
ταύτης και καθ’ όλα εφάµιλλον του ανδρός, εγείρεσθε µια γυνή και ε̟οδυροµένη ̟ρο των
εξευτελιστικών δεσµών σας ρί̟τετε τα ανάθεµα κατά των α̟οστόλων της χειραφετήσεως
[…] ειλικρινώς δεν εύχοµαι η φωνή σας ν’ ακουσθή χάριν της αξιο̟ρε̟είας της Ελληνίδος εν
Κωνσταντινου̟όλει [ …] Μη χειρότερα !...».281
Ο εναλλακτικός λόγος της Β. Ευαγγελίδου, λόγιας, ποιήτριας και διηγηµατογράφου,
η οποία αποτελεί και τη µόνη επίµονη συνήγορο της χειραφέτησης µέσα από τις
απαντητικές επιστολές της στις σελίδες της Βοσ̟ορίδος, απεικονίζει τις προσπάθειές της να
επανατοποθετήσει την επιχειρηµατολογία κατά της χειραφέτησης, επισηµαίνοντας ότι η
χειραφέτηση από την οποία προκύπτει η µεγαλύτερη ελευθερία των γυναικών, δεν θα
ανατρέψει τις ισορροπίες µέσα στην οικογένεια ούτε θα εξωθήσει το γυναικείο φύλο σε
αποποίηση της φύσης του. Η πρακτική αυτή υπάρχει ήδη στη ∆υτική Ευρώπη και την
Αµερική χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα.282
«Στρέψατε το βλέµµα ̟ρος την Αγγλίαν, ̟ρος την Αµερικήν και είδατε εκεί την γυναίκαν
χαίρουσαν κά̟οιαν σχετικήν ελευθερίαν και ει̟ήτε αν ως εκ τούτου, η οικογένεια, ο γάµος
αδικούνται, εάν η γυνή αντήλλαξε µετά του ̟ατρός της τα καθήκοντα, εάν η γυνή τίκτη και ο
ανήρ θηλάζη, αν στρέφη την ηλακάτην ενώ η γυνή του δηµηγορεί, ρητορεύει εις το
δικαστήριον ή ̟αρίσταται ̟λησίον ασθενούς τινος ̟ελάτου. Η Αµερική ήτις οφείλεται εις την
280 Για την αλληλογραφία ανάµεσα στην Κ. Πρεβεζιώτου και τη Β. Ευαγγελίδου µέσα από τις στήλες του
περιοδικού, βλ. και Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης», ό.̟., σ. 475-481, της ίδιας, «Μητέρα ή
πολίτις;» ό.̟., σ. 97-98, 106, της ίδιας «Το δώρο του Νέου Κόσµου…», ό.̟., σ. 232-234, 256. Επίσης βλ. και
Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 237-238 και Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες»
Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 80.
281 Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή επιστολή», Η Βοσ̟ορίς Γ/10 (20 Ιουλίου 1901), σ. 111.
282 Βλ. και Έ. Κάννερ, «Λόγοι περί γυναικών…», ό.̟., σ. 331-332.
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Αµερικανίδα θέλει σας α̟οκριθή ανθ΄ ηµών. Ίδατε την γυναίκα εις τας χώρας του Βορρά
εξίσου αγωνιζοµένην µε τον άνδραν και χειραφετηµένην υ̟ό της εργασίας και της ευφυίας
της. Ίδατε την εις Γαλλίαν ̟αλαίουσαν εκτός του οίκου».283
∆εν υπάρχει λόγος, κατά την Ευαγγελίδου, ανησυχίας για αντιστροφή των ρόλων και
δηµιουργία απωθητικών µοντέλων συµβίωσης. Το ζητούµενο είναι να µην υφίσταται η
παράλογη καταπίεση των γυναικών αυτών που είναι σε αδυναµία και µειονεκτική θέση, εκτός
γάµου, σε χηρεία. Η ευαισθησία και η τρυφερότητα που απορρέουν από τη µητρική
ιδιότητα, η φιλαλληλία και αλληλεγγύη που οδηγούν τη γυναίκα στη φιλανθρωπική
δραστηριότητα, να αποτελούν το λόγο για τον οποίον επιβάλλεται η έξοδός της στο
δηµόσιο χώρο, η επαγγελµατική της εξίσωση µε τους άνδρες και η απόκτηση πολιτικών
δικαιωµάτων.284
Με αυτόν τον τρόπο η χειραφέτηση θα σηµατοδοτήσει τη νέα µορφή της κοινωνίας,
θα υποσκελίσει τις υπερβολές της επιβολής της ανδρικής κυριαρχίας και θα προβληθεί ως
κτήµα της «Ευρώ̟ης των φωτεινών ̟νευµάτων και των µεγάλων ανδρών». Το ζητούµενο της
χειραφέτησης είναι συνδεδεµένο µε το αίτηµα του εξευρωπαϊσµού µέσα από τον οποίο θα
αντιµετωπισθεί η θεωρούµενη διαφθορά του γυναικείου φύλου την οποία δηµιουργεί σε ένα
βαθµό η υποταγή των γυναικών και η ανδρική µαταιοδοξία. Κατά τη Β. Ευαγγελίδου,
Ευρώ̟η δεν σηµαίνει µόνο έκλυση των ηθών αλλά και αγώνας από τις ίδιες τις
χειραφετηµένες γυναίκες για την αποτροπή της.285 Η ίδια διευκρινίζει ότι ατενίζοντας προς
την Ευρώπη βλέπει τη νίκη και όχι την αποµείωση του φύλου τους, πιστεύοντας ακράδαντα
στις προερχόµενες από την Ευρώπη επαναστατικές αλλαγές, οι οποίες όχι µόνο δεν θα
βλάψουν τη γυναίκα αντίθετα θα ισχυροποιήσουν τη θέση της:

Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή Επιστολή», ό.̟., σ. 114.
Βλ. και Έ. Κάννερ, «Λόγοι περί γυναικών…», ό.̟., σ. 333.
285 Στο ίδιο, σ. 333. Στη συνέχεια αναφέρονται τα τεύχη του περιοδικού στα οποία παρατίθεται όλη η
αλληλογραφία ανάµεσα στη λόγια Βιργινία Π. Ευαγγελίδου και την εκδότρια Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, για
το θέµα της χειραφέτησης. Βλ. Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή Επιστολή», Η Βοσ̟ορίς Γ/10 (20 Ιουλίου
1901), σ. 111-115, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή Επιστολή», Η Βοσ̟ορίς Γ/11 (30 Ιουλίου 1901), σ.
123-124, Κορνηλία Πρεβεζιώτου, «Απάντησις εις την δίδα Β. Ευαγγελίδου Α΄ µέρος», Η Βοσ̟ορίς Γ/13 (20
Αυγούστου 1901), σ. 145-148, Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Απάντησις εις την δίδα Β. Ευαγγελίδου Β΄ µέρος»,
Η Βοσ̟ορίς Γ/15 (10 Σεπτεµβρίου 1901), σ. 169-171, Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Απάντησις εις την δίδα Β.
Ευαγγελίδου Β΄µέρος», Η Βοσ̟ορίς Γ/16 (20 Σεπτεµβρίου 1901), σ. 181-186, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου,
«Ανοικτή Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/17 (30 Σεπτεµβρίου 1901), σ. 196-198, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου,
«Ανοικτή Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/21 (10 Νοεµβρίου 1901), σ. 243-245, [Ανυπόγραφο], «Ανοικτή
Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/22 (31 ∆εκεµβρίου 1901), σ. 258-260, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή
Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/23 (10 Ιανουαρίου 1902), σ. 270-272, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ανοικτή
Επιστολή Β’, Υστερόγραφον», Η Βοσ̟ορίς Γ/24-25 (20 Ιανουαρίου 1902), σ. 288-289, Κορνηλία Λ.
Πρεβεζιώτου, «Απάντησις τη δίδι Βιργινία Ευαγγελίδου», Η Βοσ̟ορίς Γ/28 (20 Φεβρουαρίου 1902), σ. 323325, Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Απάντησις τη δίδι Βιργινία Ευαγγελίδου», Η Βοσ̟ορίς Γ/29 (20;
Φεβρουαρίου 1902), σ. 335-336, Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Απάντησις τη δίδι Βιργινία Ευαγγελίδου», Η
Βοσ̟ορίς Γ/31 (20 Μαρτίου 1902), σ. 359-361, Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Απάντησις τη δίδι Βιργινία
Ευαγγελίδου», Η Βοσ̟ορίς Γ/33-34 (5 Απριλίου 1902), σ. 391-394.
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«∆εν ατενίζω ̟ρος την έκλυσήν της, αλλά ̟ρος την δράσιν των γυναικών της, αναµένουσα
την νίκην του φύλου µας εκεί, διότι αν εκ της Ευρω̟αίας γυναικός ερρύη τα κακά, εξ’ αυτής
και τα καλά ερρύη οµοίως, διότι εξ αυτής (το αρνείσθε;) αναµένοµεν το σύνθηµα ό̟ως
µεταρρυθµίσωµεν τον ̟ίλον µας, τα εξωτερικά µας ήθη, την συµ̟εριφοράν µας εν τη
κοινωνία µέχρι και αυτού του τρό̟ου του κατακλίνεσθαι, του τρώγειν […]»,286
Απαντώντας στις αναµενόµενες κατηγορίες της εκδότριας, η Β. Ευαγγελίδου
αναρωτιέται γιατί έγινε παρανόηση των λόγων της, αφού στην ουσία και οι δυο λόγιες
καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα σχετικά µε την προκαθορισµένη µοίρα της γυναίκας και
εκτιµούν µε τον ίδιο τρόπο τις αρετές και τις ικανότητές της. Η διαφορά τους έγκειται στο
ό,τι η διευθύντρια συνηγορεί υπέρ της διατήρησης και της βελτίωσης της θέσης της µέσα
από τις συνήθεις και καθιερωµένες πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη και την εθνική συγκυρία,
ενώ η αρθογράφος προσεγγίζει την ανάγκη αναβάθµισης και υπέρβασης του γυναικείου
ρόλου µέσα από µια πιο σύγχρονη και ανεξάρτητη µατιά, πέρα από προλήψεις,
ιδεολογήµατα και περιορισµούς:
«Αλλ’ ιδού ότι φθάνοµεν αµφότεραι εις το ίδιον σηµείον, και καταλήγοµεν εις το αυτό
συµ̟έρασµα. Τοιαύτη είναι και έσεται η γυνή ̟αρ’ ηµίν και αλλαχού ακολουθούσα τον ρουν
των ̟αλαιών ̟ρολήψεων του καθεστώτος, δι΄ ό̟ερ αι µετ’ εµού ζητούσι την ανακαίνισιν»
[…] «∆εν α̟οκλείω την αγαθότητα, την αρετήν, την αγνότητα εκ της νέας γυναικός, διότι, το
ε̟αναλαµβάνω, η γυνή αύτη θέλει εργασθή σθεναρώς υ̟έρ της βελτιώσεως των ηθών της
οµοφύλου της» […] «Πού είδατε να συνηγορώ υ̟έρ της ιταµότητος και αυθαιρεσίας της
γυναικός ως θυγατρός και ως συζύγου;» 287
Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι χειραφετητικός και
αντιχειραφετητικός λόγος ταυτίζονται σε αρκετά σηµεία, δίνοντας έµφαση στη
σπουδαιότητα της γυναικείας φύσης, στην άρση της γυναικείας καταπίεσης συνδεδεµένης µε
την κοινωνική παρακµή και σε µεγάλο βαθµό στην ένταξη της οθωµανικής κοινωνίας στον
προβληµατισµό της δυτικής νεωτερικότητας. Η Β. Ευαγγελίδου µέσα από τη σκέψη και το
λόγο της διαπιστώνει µεταξύ άλλων την ύπαρξη των βιολογικών διαφορών ανάµεσα στα δυο
φύλα, σχολιάζει το αίτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων για τις γυναίκες και αναφέρεται στην
άρση της διχοτοµίας, σύµφωνα µε την οποία ο δηµόσιος χώρος είναι για τους άνδρες και ο
ιδιωτικός χώρος για τις γυναίκες, µια άποψη που επικρατεί έντονα στους κύκλους της
µεσαίας τάξης της εποχής της. Αυτό όµως που την κάνει να ξεχωρίζει και να καθορίζει το
λόγο της ως πρωτότυπο και πρωτοποριακό για την εποχή της, είναι ό,τι απουσιάζει από την
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[Ανυπόγραφο], «Ανοικτή Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/22 (31 ∆εκεµβρίου 1901), σ. 260.
[Ανυπόγραφο], «Ανοικτή Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς Γ/23 (10 Ιανουαρίου 1902), σ. 271
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επιχειρηµατολογία της η έννοια του «έθνους», αφού στο κοινωνικό και πνευµατικό
περιβάλλον που δραστηριοποιείται, το «έθνος» αποτελεί ισχυρό ενοποιητικό δεσµό, όταν η
Κ. Πρεβεζιώτου και οι σύγχρονές της επενδύουν σε αυτήν την «ελληνικότητα».288
Εγκαλώντας την εκδότρια η Β. Ευαγγελίδου, την προτρέπει να συντάσσεται µε το
γυναικείο φύλο ανεξαρτήτως εθνικότητας, να αρχίσει να αντιλαµβάνεται ότι για τη δεινή
θέση των γυναικών δεν ευθύνονται οι ίδιες αλλά οι εκµεταλλευτές τους, ότι τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν είναι κοινά για όλες τις γυναίκες της υφηλίου και ότι το καλύτερο θα
ήταν όλες οι γυναίκες να εργάζονται µαζί για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και
την ανάδυση της νέας φυσιογνωµίας τους:
«[…] δεν φρονείτε αδελφήν σας την γυναίκα ̟ανταχού της υφηλίου, αλλ’ εκείνην ήτις φέρει
µόνον το ελληνικόν όνοµα» […] «η τρέχουσα τας οδούς της Ευρώ̟ης λαγνεία, δεν εξήλθε εκ
της χειραφετητικής της γυναικός ορµής, αλλ’ εκ της υ̟οδούλου της γυναικός θέσεως, ήτις
χάριν των χρυσών κερµατίων ̟ωλεί εις τον άνδραν τα ̟άντα και τιµήν και ευσχηµοσύνην
[…]» «η νέα γυνή εργάζεται ιδίως δια την εξάγνισιν των ηθών και την βελτίωσιν της
γυναικός».289
Ο όρος Νέα Γυναίκα τοποθετείται στη Βρετανία προς τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ
στη συνέχεια διαδίδεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρωτοεµφανίζεται ως τίτλος
άρθρου αντιφεµινίστριας µυθιστοριογράφου το 1894 σε µια προσπάθεια ανασκευής των
θέσεων φεµινίστριας συναδέλφου της, όπως αντίστοιχα έχουµε στη Βοσ̟ορίδα τη διένεξη
ανάµεσα στη συντηρητική Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου και τη συνήγορο της χειραφέτησης
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου. Ο όρος Νέα Γυναίκα στα ελληνικά δεδοµένα έµελλε να
χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους και να νοηµατοδοτηθεί άλλοτε µε
θετικό πρόσηµο για τις διεκδικήσεις µας οµάδας γυναικών και άλλοτε µε αρνητικό, που
παρέπεµπε σε φοβικά στερεότυπα εναντίον των «προκλητικών» κινήσεων και απαιτήσεων των
γυναικών, ενώ αρκετές φορές συνδύαζε και τα δύο.290
Στο συνέδριο του 1900 στο Παρίσι, η χειραφετηµένη και η νέα γυνή στην εισήγηση
της Καλλιρρόης Παρρέν παρέπεµπαν ακριβώς στο ίδιο γυναικείο πρότυπο, στο βαθµό που
η δεύτερη ερχόταν να συµπληρώσει και να επεξηγήσει την πρώτη µε τη συνοδεία
καθησυχαστικών διαβεβαιώσεων ανάλογα την περίσταση, εκφράζοντας το ιδεώδες που
ευαγγελίζονταν οι υποστηρικτές της γυναικείας χειραφέτησης.291 Η Κ. Παρρέν συµµετείχε
στα διεθνή γυναικεία συνέδρια µε σχετικές ανταποκρίσεις και ταξιδιωτικές εντυπώσεις που

Βλ. και Έ. Κάννερ, «Λόγοι περί γυναικών…», ό.̟., σ. 333-334.
[Ανυπόγραφο], «Ανοικτή Επιστολή Β’», Η Βοσ̟ορίς, ό.̟., σ. 259-260.
290 Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης …», ό.̟., σ. 458-459.
291 Στο ίδιο, σ. 454-455.
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δηµοσιεύονταν συστηµατικά στην Εφηµερίδα των Κυριών. Σε µια εποχή όπου οι µετακινήσεις
σε µέρη µακρινά συνεπάγονταν κυρίως για τις γυναίκες µια επικίνδυνη περιπέτεια, η
µετάβαση σε έναν άγνωστο κόσµο αποκτούσε ιδιαίτερες διαστάσεις για την Παρρέν, που της
επέτρεπε να αρθεί πάνω από την ελληνική πραγµατικότητα και να ψηλαφίσει το όραµα της
φεµινιστικής της ουτοπίας.292
Αντίθετα η Κ. Πρεβεζιώτου δεν συµµετείχε στα συνέδρια και τα αντιµετώπιζε µέσα
από την αρθογραφία της µε ειρωνεία και χλευασµό. Αναφερόµενη στο ∆ιεθνές Γυναικείο
Συνέδριο του Λονδίνου προσπαθεί να υποβαθµίσει το Συνέδριο και τα αιτήµατα των
γυναικών που ζητούν επίµονα διεύρυνση των δικαιωµάτων τους, όπως για παράδειγµα να
εκλέγονται δηµοτικοί σύµβουλοι στην Αγγλική Βουλή και να συµβάλουν στην αναβάθµιση
του φύλου τους συνολικά «[…] και βελτίωσιν δήθεν της τύχης αυτού και της ανθρω̟ότητος».293
∆ιερωτάται αν και στις Ελληνίδες υπάρχουν ανάλογα αιτήµατα για χειραφέτηση και αν αυτό
συµβαίνει είναι χωρίς λόγο, τη στιγµή που αυτές δεν στερούνται δικαιωµάτων, αφού δεν τους
έχει αρνηθεί κανείς

το σπουδαιότερο από τα δικαιώµατά τους: «[…] το δικαίωµα της

̟αιδεύσεως και ανα̟τύξεως του νοός, ή την µεγίστην ανθρω̟ιστικήν εν τω κόσµω αξίαν της […]».294
Για την εκδότρια Κ. Πρεβεζιώτου το γυναικείο κίνηµα θα πρέπει να ασχολείται
µόνο µε την επαρκή εκπαίδευση και την ηθική εξύψωση των γυναικών, όπως ο πολιτισµός
ορίζει, για τα οποία η ίδια θα ήταν σύµφωνη και αρωγός, ενώ για όλα τα υπόλοιπα
προκύπτει µόνο βλάβη και εξευτελισµός. Με αφορµή το Γυναικείο Συνέδριο του 1900 στο
Παρίσι, θεωρεί ότι η διεύρυνση της δράσης µέσα από τη φιλανθρωπία και τον πνευµατικό
βίο θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα θέµατα του συνεδρίου, αντ’ αυτών όµως
αναγγέλλονται η σωµατική και ηθική εξίσωση των δυο φύλων, η επαγγελµατική
αποκατάσταση των γυναικών «[…] και … όχι µόνον τούτο, αλλά και η κατάργησις της
φιλανθρω̟ίας και η κατά̟τωσις των νόµων της ηθικής».295 Μέσα από το χρονογράφηµά της,
εκφράζει το ενδιαφέρον της για την έκβαση του γυναικείου ζητήµατος, απεχθάνεται τη
µίµηση των τεκταινόµενων από τις Γαλλίδες και ελπίζει στην οργάνωση γυναικείων
συνεδρίων στην Ελλάδα για θέµατα που θα προάγουν την ηθική υπόσταση των Ελληνίδων
292 Μέσα από τα ευρωπαϊκά και αµερικανικά µυθιστορήµατα της εποχής, η διαδροµή της χειραφετηµένης
ηρωίδας προς την ελευθερία, γινόταν συχνά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, η µιας µετάβασης από τον «̟αλιό»
στον εκάστοτε «νέο κόσµο». Οι Βρετανίδες µυθιστορηµατικές χειραφετηµένες, επέλεγαν τη Γαλλία, κυρίως το
Παρίσι και σπανιότερα την Ιταλία ως τόπο του δικού τους «ταξιδιού». Οι Αµερικανίδες κατά την Παρρέν από
πληροφορίες που προκύπτουν από το δηµοσιευµένο υπερατλαντικό ταξίδι που είχε κάνει η ίδια, της είχαν
φανεί από την αρχή αξιοζήλευτες, οι µοναδικές γυναίκες στον κόσµο που είχαν κατακτήσει το στόχο τους
συνδυάζοντας αρµονικά την επαγγελµατική απασχόληση, την κοινωνική, φιλανθρωπική δράση και την
οικογενειακή ευτυχία, µέσα από ατοµικές και συλλογικές διεκδικήσεις. Στο ίδιο, σ. 442.
293 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Το εν Λονδίνω συνέδριον των γυναικών», Η Βοσ̟ορίς Α/15 (30 Ιουλίου 1899), σ. 113.
294 Στο ίδιο, σ. 113-114.
295 Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Tο εν Παρισίοις γυναικείον συνέδριον», Η Βοσ̟ορίς Β/46 (30 Σεπτεµβρίου
1900), σ. 446.
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και την εθνική τους υπεροχή: «[…] την υγιή και βάσιµον ̟ροαγωγήν της ευδαιµονίας αυτής δια της
̟ροαγωγής της εν τη αρετή, τη τιµή και τω εθνικώ ιδεώδες».296
Αναφορές στα συνέδρια των γυναικών στην Ευρώπη γίνονται στη συνέχεια και µέσα
από τις ανταποκρίσεις του συνεργάτη του περιοδικού Π. Γ. Ιωαννίδη ο οποίος επίσης
αναφέρεται µε ειρωνικά σχόλια για το συνέδριο των γυναικών, για τη ρύθµιση της γυναικείας
περιουσίας µετά το γάµο στη Γαλλία, για τα νοσοκοµεία και βρεφοκοµεία που υπήρχαν
στην Έκθεση, κ.ά.297 Ο Π. Γ. Ιωαννίδης σε συνέχεια των ανταποκρίσεων από την έκθεση στο
Παρίσι αναφέρεται στο γυναικείο συνέδριο που έδωσε αφορµή για «[…] ζωηροτέρας
συζητήσεις ε̟ί του ανεξαντλήτου γυναικείου ζητήµατος [...]»298 για το σφοδρό πόλεµο ανάµεσα σε
εφηµερίδες και περιοδικά υπέρ και κατά της χειραφέτησης σχετικά µε το ρόλο και τη θέση
των γυναικών στο σπίτι και τα παιδιά ή την εργασία. Επισηµαίνει για παράδειγµα την
παρουσίαση µιας κυρίας, η οποία αναφέρθηκε σε όλη την ιστορία του γαλλικού γυναικείου
κινήµατος από τη Γαλλική επανάσταση µέχρι σήµερα, για τις αντιστάσεις των ανδρών
απέναντι στη γυναικεία ελευθερία, για την καταδίκη της Μαρίας Αντουανέτας και άλλων
πολιτικών γυναικών, οι οποίες υπερέβησαν τα όρια της αποδεκτής γυναικείας δράσης. Στη
συνέχεια ο ανταποκριτής αναφέρεται στη Γεωργία Σάνδη και τους έρωτές της µε τον Μυσσέ
και τον Σοπέν τους οποίους επηρέασε άσχηµα, αλλά και ενέπνευσε στο έργο τους.299 Μέσα
από τους σχολιασµούς αυτούς είναι εµφανής η προσπάθεια και του ανταποκριτή της
Βοσ̟ορίδος να υποβαθµίσει τη σηµασία των γυναικείων συµµετοχών στο συνέδριο, των
επιδιώξεων και των επιτευγµάτων, συντασσόµενος µε τους προγραµµατικούς όρους του
περιοδικού στο οποίο αρθρογραφεί.
Η Κορνηλία Πρεβεζιώτου µεταφέροντας την κριτική που της γίνεται για τις
αντιχειραφετικές της θέσεις σχετικά µε τη Νέα Γυναίκα, επαναλαµβάνει σε πρωτοσέλιδο
άρθρο της τα ερωτήµατα που της απευθύνονται:
«[…] Μας ερωτώσι κυρίες τινές µεθυσµέναι ακόµη α̟ό το αλκοολικόν αληθώς όνειρον της
χειραφετήσεως […] εν αρχοµένω εικοστώ αιώνι θέλετε την γυναίκα δούλην του
γυναικωνίτου; […] Εν τη ε̟οχή ταύτη του φιλανθρώ̟ου ̟ολιτισµού και της α̟ονοµής
δικαιωµάτων εις τους ασθενέστερους την θέλετε έρµαιον του αυθαιρέτου των ανδρών γένους,
ό̟ερ ε̟ί τόσους αιώνας, α̟οκλείσαν αυτήν εις τα στενά όρια του οίκου, εσφετερίσθαν α̟’
αυτής όλας τας δηµοσίας θέσεις και τα ελεύθερα ε̟αγγέλµατα; Εις τον αιώνα τούτον των

Στο ίδιο, σ. 446-447.
Π. Γ. Ιωαννίδης, «Ανταπόκρισις εκ Παρισίων – Η Έκθεσις, Εν Παρισίοις τη 6η Ιουνίου 1900», Η Βοσ̟ορίς
Β/38 (20 Ιουνίου 1900), σ. 348-350.
298 Π. Γ. Ιωαννίδης, «Ανταπόκρισις εκ Παρισίων» µε την ένδειξη (καθυστερήσασα), Η Βοσ̟ορίς Β/42 (30
Ιουλίου 1900, σ. 395.
299 Στο ίδιο, σ. 395-396.
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φώτων και της ̟ροόδου της ευρυτάτης ̟νευµατικής ανα̟τύξεως, την θέλετε µόνον το
σάρωθρον και την βελόνην κρατούσαν ανά χείρας, [ …] Τη αληθεία είσθε α̟άνθρω̟ος ̟ρος
το φύλον σας;».300
Στη συνέχεια προσπαθώντας να τεκµηριώσει τις απόψεις της, απαντάει για
λογαριασµό τους:
«Αυτά µας λεγουσί τινές, ευάριθµοι ευτυχώς, αντι̟ρόσω̟οι του ωραίου φύλου και της
µεγάλης ασχηµίας αυτού, ήτις καλείται χειραφέτησις, αίτινες κορεσθείσαι, ως µη ώφελον, της
γλυκείας και ευεργετικής ηρεµίας του οίκου, - ήτις και ̟αρέχει ̟ανθοµολογουµένως το
ευρύτερον στάδιον ̟ρος νοητικήν ανά̟τυξιν και µελέτην, - ήρχισαν ονειρο̟ολούσκι εργοστάσια
και δηµοσίας θέσεις, θυρίδια ταχυδροµείων και τηλεγραφείων, κονιορτώδεις αγυιάς και βοήν
και συνώθησιν [ …]».301
Συνεχίζει αναφερόµενη σε πλήθος αρνητικών στοιχείων για αυτές που εγκαταλείπουν
το σπίτι και παραµελούν τα παιδιά τους εξαιτίας της εργασίας, που καταλαµβάνουν τις
θέσεις των ανδρών διακυβεύοντας την ηθική και την αξιοπρέπειά τους και καταλήγει ότι
αργότερα θα πραγµατευθεί τις νέες ιδέες σχετικά µε τη θέση και τα όρια των γυναικών στο
παρελθόν και πως αυτά θα µεταβληθούν στο µέλλον για τις σύγχρονες Ελληνίδες, µε βάση
τους κανόνες της ηθικής: «[…] θετικώς το κατά την ασθενή ηµών γνώµην όριον µεταξύ ̟αλαιάς και
νέας γυναικός, ό̟ερ ε̟ιθυµούµεν ως ευκταίον ηθικόν σταθµόν δια την ελληνίδα του µέλλοντος».302
Αναρωτιέται η εκδότρια για ποιους λόγους η Ελληνίδα γυναίκα αναζητεί τη
χειραφέτηση, αφού το έθνος έχει προ πολλού µεριµνήσει για την ηθική και νοητική της
ανάπτυξη, την κοινωνική της υπόσταση, την ελευθερία των κινήσεών της στο πλαίσιο της
ηθικής και λογικής συµπεριφοράς της, τόσο µέσα στο σπίτι µε την άσκηση των καθηκόντων
της ως µητέρας και οικοδέσποινας, όσο και έξω από αυτό µε τη συµµετοχή της στην ίδρυση
φιλανθρωπικών σωµατείων και αδελφοτήτων, µε τη στοργή και τη φροντίδα που τη
χαρακτηρίζουν, απασχολήσεις οι οποίες προϋπάρχουν πολύ πριν εµφανιστεί στον τόπο της
«το λεγόµενον χειραφετικόν κίνηµα;».303
Στη συνέχεια εκπλήσσεται διότι η γυναίκα ζητεί καθυστερηµένα δήθεν δικαιώµατα,
ενώ δεν φαίνεται να στερείται αυτών, απλώς τα φαντάζεται µιµούµενη τις αλλοεθνείς
οµοφύλους της ζητώντας να γίνει ιατρός, δικηγόρος, έµπορος, δηµόσιος υπάλληλος, µόνο
επειδή είδε τη Γαλλίδα, την Αγγλίδα, τη Γερµανίδα, τη Ρωσίδα, την Αµερικανίδα ή τη

Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Παλαιά ή νέα γυνή», Η Βοσ̟ορίς Γ/8 (30 Ιουνίου 1901), σ. 85.
Στο ίδιο.
302 Στο ίδιο, σ. 86.
303 [Κ. Πρεβεζιώτου], «Το εν Λονδίνω συνέδριον των γυναικών», ό.̟., σ. 114.
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διεθνή της Ευρώπης Εβραία. Παροµοιάζει την Ελληνίδα ως ένα κακοµαθηµένο κορίτσι µε
παράλογες απαιτήσεις, αποφαινόµενη:
« ∆ια

του µεγάλου χειραφετικού κινήµατος εν και µόνον κατέδειξεν η Ελληνίς γυνή. Ότι τα

χάριν αυτής υ̟ό της εθνικής µερίµνης και της ̟ατριωτικής γενναιοδωρίας των µεγάλων
ανδρών µας ιδρυθέντα εκ̟αιδευτικά καθιδρύµατα δεν εξε̟λήρωσαν ακόµη τον ̟ροορισµόν
των […] δεν ε̟ετεύχθη ακόµη η τελειωτική βαθµίς, ότι δηλαδή η σήµερον ̟αρεχοµένη εις
την ελληνίδα γυναίκα µέση ̟αίδευσις δεν κατώρθωσεν ακόµη να δια̟λάση τον χαρακτήρα
αυτής, να εξελίξει το ̟νεύµα της, να τη ̟ροσδώσει γενναίον φρόνηµα και καθαρόν
ιδεώδες».304
Επιµένει η συντάκτρια ότι µπορεί στην Ευρώπη το χειραφετητικό κίνηµα να
απορρέει από τις κοινωνιολογικές συνθήκες, στις Ελληνίδες όµως οφείλεται στην ανεπάρκεια
του σπιτιού και του σχολείου να διαπλάσουν χαρακτήρες και να καταρτίσουν τις κοινωνικές
τάξεις, θέµα για το οποίο επιφυλάσσεται να πραγµατευτεί σε προσεχή άρθρα.305
Στην Ελλάδα ο φεµινισµός αρχικά ταυτίστηκε µε τον ορισµό της «ξενόφερτης
µάστιγας», της µίµησης των αντικοινωνικών προτύπων που είχαν υιοθετηθεί από Ευρωπαίες
αντισυµβατικές γυναίκες. Η εισαγωγή του όρου «φεµινισµός» αποδίδεται µε προσοχή από τις
πρωτεργάτριες της ελληνικής γυναικείας κίνησης. «Φεµινισµός δεν σηµαίνει, ως οι ̟ολλοί
νοµίζουν, ̟ολιτικήν χειραφέτησιν της γυναικός. Φεµινισµός θα ει̟ή ανθρω̟ισµός, εθνισµός,
̟ατριωτισµός» σηµείωνε η Καλλιρόη Παρρέν το 1910 αρκετά χρόνια µετά την πρώτη
εµφάνιση του όρου στην Γαλλία, φροντίζοντας να προσαρµόσει τον [ελληνικό] φεµινισµό
στα προτάγµατα του εθνικιστικού λόγου της εποχής, παραπέµποντας στον αρχαιοελληνικό
ιδεώδες προκειµένου να δώσει την απαιτούµενη ιστορική χροιά που θα διευκόλυνε την
προσάρτηση της γυναικείας κίνησης στην εθνική ιδεολογία. Με τον τρόπο αυτό οι
Ελληνίδες µε σαφή γνώση του ένδοξου παρελθόντος τους θα µπορούσαν να διεκδικήσουν τα
δικαιώµατά τους για την απόκτηση της νέας τους κοινωνικής ταυτότητας, να αποδεσµευτούν
από το βιολογικό τους προορισµό και να είναι έτοιµες για νέες επαναδιατυπώσεις της θέσης
και του προορισµού τους.306
Στη διαδικασία αυτή ιδιαίτερο ρόλο θα διαδραµάτιζε η δραστήρια συµµετοχή των
γυναικείων οργανώσεων στις επερχόµενες εθνικές κρίσεις, η οποία αρχικά αφορούσε στην
επαρκέστατη παρουσία τους κατά τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Η
κινητοποίηση αυτή βασιζόταν στη σύνδεση της γυναίκας ως πολιτικού όντος µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του φύλου της, βιολογικά και κοινωνικά κατασκευασµένα. Σύµφωνα µε αυτή
304
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την αντίληψη, η µητρότητα ως η απόλυτη γυναικεία εµπειρία µετατρεπόταν σε ύψιστο
πατριωτικό καθήκον προσφέροντας στη συνέχεια τη δυνατότητα στις γυναίκες να
χρησιµοποιήσουν τις φυσικές και αυτονόητες υποχρεώσεις τους ως µέσο για τη συµµετοχή
τους στο δηµόσιο χώρο από τον οποίο παρέµεναν αποκλεισµένες. Η διεκδίκηση αυτής της
«̟ατριωτικής µητρότητας» στο πλαίσιο της προσπάθειας νοµιµοποίησης της φεµινιστικής
στράτευσης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην Καλλιρρόη Παρρέν, την ιδιαίτερη
φυσιογνωµία της ελληνικής γυναικείας κίνησης τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις
πρώτες του 20ου αιώνα.307
Μέσα από αυτή την επιχείρηση απόσεισης της κατηγορίας του µιµητισµού ξένων
προτύπων, τόσο η ίδια η Κ. Παρρέν όσο και οι συνεργάτριές της, επιλέγοντας να
προσοµοιώσουν το φεµινισµό σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα «προστάτευσαν»

τις

γυναικείες δράσεις κάτω από το καθήκον µιας συγκεκριµένης εθνικής αποστολής. Χωρίς να
µπορούν εύκολα να κρύψουν το θαυµασµό τους για τα επιτεύγµατα των γυναικών στη ∆ύση,
παρακολουθούσαν συστηµατικά µέσα από τις ειδικές µόνιµες στήλες της Εφηµερίδος των
Κυριών τη γυναικεία δραστηριότητα στις χώρες του εξωτερικού και φρόντιζαν µέσα από τις
δηµοσιεύσεις αυτές να παρουσιάζονται πανηγυρικά στο ελληνικό κοινό όλες τα επιτεύγµατα
και τα κατορθώµατα του γυναικείου φύλου, από όποιο µέρος του κόσµου και να
προέρχονταν.308 Σε αντίθεση µε αυτή την προσέγγιση η Βοσ̟ορίς από τις αντίστοιχες στήλες
της ειρωνευόταν και χλεύαζε τις ανάλογες γυναικείες δράσεις, για παράδειγµα τη
χειραφέτηση των γυναικών στην Ιαπωνία που ασχολούνται µε ανδρικά επαγγέλµατα, όπως
«στη γεφυροδο̟οιία, ανθρακέµ̟οροι ̟λοίων, διευθύντριες µεταλλείων, δύτιδες, σ̟ογγαλιεύουσαι και
µάλιστα ̟ολύ καλά, κατά τον κίτρινο ̟υρετό, κίτρινη ̟ρόοδος […]»,309 ή µε τις αναφορές στο
επιτυχηµένο έργο µιας καθηγήτριας ανατοµικής στο Βέλγιο την οποία «[…] το χειραφετικό
όργανο συγχαίρει, ηµείς δεν το συγχαίροµεν» και λίγο παρακάτω στην ίδια στήλη µε το σχόλιο
«Αι γυναίκες και η ειρήνη και ο ̟όλεµος κατά των ανδρών […]»,310 συνέδεε κάθε δραστηριότητα
των γυναικών στο δηµόσιο χώρο µε τον «πόλεµο» στο ανδρικό κατεστηµένο.
Στο Παρίσι την ίδια περίπου περίοδο µε την Βοσ̟ορίδα κυκλοφορούσε η
καθηµερινή γυναικεία εφηµερίδα La Fronde (Η Σφενδόνη, 1897-1903) της ιδρύτριας και
διευθύντριας

Marguerite

Durand

στην

οποία

αρθρογραφούσαν

µόνο

γυναίκες

δηµοσιογράφοι, φεµινίστριες που πρόβαλαν τα αιτήµατα του γυναικείου κινήµατος

Στο ίδιο, σ. 229-230.
Στο ίδιο, σ. 235-236.
309 Από τη στήλη «Μικραί ειδήσεις» το δηµοσίευµα «Κίτρινη πρόοδος», Η Βοσ̟ορίς Β/36 (30 Μαίου 1900), σ.
332.
310 Από τη στήλη «Ανά τον κόσµον» το δηµοσίευµα «Η χειραφέτησις εν Βελγίω», Η Βοσ̟ορίς Γ/7 (20 Ιουνίου
1901), σ. 84.
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παράλληλα µε τους φιλανθρωπικούς, θρησκευτικής προέλευσης συνδέσµους Κυριών και τους
προοδευτικούς γυναικείους συλλόγους.311 Στη Βοσ̟ορίδα αναδηµοσιεύονται σχολιασµένα
από τη διευθύντρια τα νέα και οι δραστηριότητες του γαλλικού γυναικείου εντύπου. Η
συντάκτρια µε νουθεσίες και παραινέσεις προς τις αναγνώστριες για να µην παρασυρθούν
από τα ξένα ήθη, αναφέρει σχετικά ότι η κατάργηση των ιερών και των όσιων δεν συστήνουν
εξύψωση της Ελληνίδας γυναίκας, η οποία γνωρίζει πολύ καλά να υποστηρίζει τη θέση και
την ηθική της και να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο:
«[…] Εάν εξύψωσιν του φύλου υµών θεωρείτε την κατάργησιν ̟αντός θεσµού και δεσµού,
ηµείς αι Ελληνίδες, ηµείς αι κόραι θεών και αγίων, εµείς αι δια των αιώνων
λαµ̟αδοφορήσασαι του αληθούς ̟ολιτισµού, της ηθικής και του ιδεώδους τη δάδαν, ηµείς αι
Ελληνίδες, ουέ̟οτε θα σας ακολουθήσωµεν!... Προσοχή Ελληνίδες µου! Μη χαίνετε εκ
θαυµασµού εις ̟αν ότι οθνείον!».312
Στο πλαίσιο των ανταποκρίσεων από τον ξένο τύπο προκειµένου προφανώς να
εµπλουτίζεται η ύλη του περιοδικού, παρά τις αντίθετες απόψεις της, συνεχίζει η εκδότρια να
αναφέρεται στη διευθύντρια της γαλλικής γυναικείας χειραφετητικής εφηµερίδας Σφενδόνη,
Μαργαρίτα ∆ουράν και τις δράσεις της κατά την επίσκεψή της στην Έκθεση του Παρισιού
στο συνέδριο «υ̟έρ των δικαιωµάτων της γυναικός».313 Ένα ειρωνικό σχόλιο συνοδεύει την
ανταπόκριση από τη Λυών για τη χρήση των θεάτρων από φεµινίστριες της Γαλλίας, µε δύο
έργα, ένα κλασικό, ένα µε φεµινιστικό θέµα και στο ενδιάµεσο την παρεµβολή διάλεξης από
τη διευθύντρια της Σφενδόνης Μαργαρίτα ∆ουράν.314 Και τέλος δεν παραλείπει να αναφέρει
ότι η Σφενδόνη το όργανο του γυναικείου ζητήµατος στη Γαλλία, σταµάτησε να εκδίδεται
λόγω του ανταγωνισµού µε ένα άλλο γυναικείο περιοδικό τη Femina.315 Οι αναφορές αυτές
στην ευρωπαϊκή γυναικεία εφηµερίδα καταδεικνύουν σε ένα βαθµό το ενδιαφέρον και την
πρακτική

αναµετάδοσης

ειδήσεων

από

φεµινιστικά

έντυπα

στο

πλαίσιο

της

δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, χωρίς να ταυτίζονται απαραίτητα µε την αντιχειραφετητική
φυσιογνωµία της Βοσ̟ορίδος.
Προς τα τέλη του 19ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο η δυναµική του φεµινισµού
εξαντλείται στη φιλογυνική στάση ορισµένων «προοδευτικών» ανδρών σύµφωνα µε τα
κριτήρια της εποχής ενώ η χειραφέτηση εξακολουθούσε να διεκδικεί τη σταδιακή
απεξάρτηση της γυναίκας προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από το φερόµενο ως

Βλ. M. Perrot, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώ̟η …, ό.̟., σ. 37.
[Κ. Πρεβεζιώτου], «Η ψυχή των δυο φύλλων», Η Βοσ̟ορίς Β/34 (10 Μαίου 1900), σ. 297-300.
313 Από τη στήλη «Μικραί ειδήσεις», Η Βοσ̟ορίς Β/37 (10 Ιουνίου 1900), σ. 344.
314 Από τη στήλη «Ανά τον κόσµον» το δηµοσίευµα «Αι χειραφετήτριαι ε̟ί σκηνής», Η Βοσ̟ορίς Γ/11 (30
Ιουλίου 1901), σ. 132.
315 Από τη στήλη «Πολλά και διάφορα», Η Βοσ̟ορίς Ε/15 (10 Σεπτεµβρίου 1903), σ. 174-175.
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γυναικείο ζήτηµα. Οι προσπάθειες της Κ. Παρρέν µέσα από το έντυπό της την Εφηµερίδα των
Κυριών και οι πρώτες γυναικείες οργανώσεις, κυρίως της Ένωσης των Ελληνίδων, δεν είχαν
αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ορίζοντας την ελληνική εκδοχή της χειραφέτησης
ως αδύναµη να πείσει για την ειλικρίνειά της, µετριοπαθή και για πολλούς υποκριτική,
υπεύθυνη για τα πλέον αλλόκοτα κοινωνικά δεινά, ανοιχτή σε κάθε σάτιρα και κριτική. Η
ελληνική κοινωνία δεν αποδεχόταν εύκολα αυτές τις νέες ιδέες, παρά τη συγκρατηµένη
στάση που παρουσίαζαν οι συλλογικές δραστηριότητες αυτών των «φεµινιστριών»
παραµένοντας µακριά από συζητήσεις για πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών και κοντά σε
επαινετικούς λόγους για την εθνωφελή τους δράση.316
Προς τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη και την Αµερική στο πλαίσιο της
συζήτησης για τη γυναικεία χειραφέτηση, είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος το ιδεώδες της
Νέας Γυναίκας, µορφωµένης πλέον και µε δυναµική παρουσία τόσο στο χώρο των Τεχνών
και των Γραµµάτων όσο και στους διάφορους επαγγελµατικούς χώρους. Η είσοδός της αυτή
στον ανδροκρατούµενο δηµόσιο χώρο ως µιας ιδιαίτερα απαιτητικής φυσιογνωµίας που
επιθυµούσε την ανατροπή των πάντων µε στόχο τη άνοδό της στην κορυφή, προκαλούσε
έντονη εχθρότητα και αβάσιµες κατηγορίες για υφαρπαγή της ανδρικής πρωτοκαθεδρίας.
Μέσα από τις προδιαγραφόµενες ευκαιρίες για µόρφωση, εργασία και δράση, έδειχνε ότι
ήταν σε θέση να έχει εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην αναγκαιότητα του γάµου και ζωηρές
επιδιώξεις για µια ευτυχισµένη ζωή µέσα από µια επιτυχηµένη επαγγελµατική
σταδιοδροµία. Το νεωτερικό µυθιστόρηµα της βιογραφίας της σύγχρονης γυναίκας, «δεν
είναι α̟λώς ένα έργο γραµµένο α̟ό γυναίκα ή ένα έργο ̟ερί γυναικών, αλλά ένα έργο γραµµένο α̟ό
γυναίκα µε θέµα τις γυναίκες, α̟ό τη σκο̟ιά της γυναίκας», το οποίο µέσα από τον επίµονο
διάλογο που αφορούσε σε ζητήµατα σχετικά µε το γάµο, τη µητρότητα, την οικονοµική και
κοινωνική ανεξαρτησία των γυναικών, προωθούσε την επιθυµία των δηµιουργών του να
αναπτύξουν ένα λογοτεχνικό έργο µε κέντρο τον κόσµο της γυναίκας, µέσα από το οποίο θα
γινόταν προσιτή και κατανοητή η συζήτηση για τη γυναικεία χειραφέτηση σε όλο και
µεγαλύτερο αριθµό αναγνωστριών.317

Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης …», ό.̟., σ. 410-411.
Βλ. Β. Λαλαγιάννη, «Έµφυλες ταυτότητες και αναπαραστάσεις της σωµατικότητας στα διηγήµατα της
Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου», στο Ελένη Πολίτου-Μαρµαρινού και Σοφία Ντενίση (επιµ.), Το ∆ιήγηµα στην
ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία – Γραφή – Πρόσληψη, Gutenberg, Αθήνα 2009, σ. 308-309.
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3.3. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΠΕΖΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μέσα σε αυτό το κλίµα η λογοτεχνία είναι αυτή η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί
τις νέες παραµέτρους του «γυναικείου ζητήµατος». Γυναίκες αλλά και άνδρες συγγραφείς µέσα
από τη µυθοπλασία προτείνουν ένα νέο εναλλακτικό µέσο διερεύνησης του νέου γυναικείου
ιδεώδους, γράφοντας για την ανασύσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας του κόσµου της
γυναίκας. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, συγκροτείται ένας ιδιαίτερα µεγάλος και
προσφιλής στο αναγνωστικό κοινό αριθµός λογοτεχνηµάτων, κυρίως µυθιστορηµάτων, τα
οποία έρχονται να προβάλουν, να ερµηνεύσουν και να συµπληρώσουν τις απαιτήσεις των
γυναικείων διεκδικήσεων της εποχής. 318
Στη Βοσ̟ορίδα της Κορνηλίας Λ. Πρεβεζιώτου η λογοτεχνία καλύπτει µεγάλο µέρος
της ύλης όπως έχει ήδη αναφερθεί. Για την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης και της πνευµατικότητας των γυναικών
προκειµένου αυτές να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα καθήκοντά τους, υπάρχουν ειδικές
στήλες και αφιερώµατα µε αναφορές στη σύγχρονη ελληνική και ξένη ελαφρά φιλολογία και
̟οίηση, µέσα από αυστηρή και επιλεκτική επιλογή της ύλης, όπως αναφέρει σχετικά η
εκδότρια στο προγραµµατικό της άρθρο στο πρώτο τεύχος της Βοσ̟ορίδος.
Μέσα από τις αναφορές στα χαρακτηριστικά του ποιητικού και πεζογραφικού έργου
της λογοτέχνιδας Κ. Πρεβεζιώτου, τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις κατανοµές
της ύλης της λογοτεχνίας στη Βοσ̟ορίδα, τους συνεργάτες ποιητές, διηγηµατογράφους και
µεταφραστές του περιοδικού, επώνυµους, ανώνυµους ή ψευδώνυµους, Έλληνες ή ξένους,
στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί να αναλυθεί η θεµατογραφία που απαντάται στα
δηµοσιευµένα λογοτεχνικά έργα µέσα από την επιλεκτική παράθεση των τίτλων, την κατά
περίπτωση ανάλυση του περιεχοµένου τους, προκειµένου να καταδειχθεί το έµπρακτο
ενδιαφέρον της εκδότριας για τη δηµοσίευση της ελαφράς ελληνικής και ξένης φιλολογίας, µε
σκοπό τη νοητική και πνευµατική εξύψωση της γυναίκας αναγνώστριας του περιοδικού της,
στο πλαίσιο της ιστορικής και πολιτικοκοινωνικής συγκυρίας της εποχής και της περιοχής
της.
Η εκδότρια της Βοσ̟ορίδος Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου καταλαµβάνοντας µια
σηµαντική θέση ανάµεσα στους καθαρολόγους διηγηµατογράφους της πρώτης περιόδου
(1880–1908),

οι

οποίοι

γράφουν

στο

κλίµα

του

ελληνικού

ροµαντισµού,319

Βλ. Α. Ψαρρά, «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης …», ό.̟., σ. 460-461.
Βλ. Β. Ποσάντζη, «Το νεοελληνικό διήγηµα στην Κωνσταντινούπολη (1880-1922). Από τη λαϊκή
φαναριώτικη ηθογραφία στην αστική πεζογραφία», στο Ελένη Πολίτου-Μαρµαρινού και Σοφία Ντενίση
(επιµ.), Το ∆ιήγηµα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες, ό.̟., σ. 289.
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πρωτοδηµοσίευσε ποιήµατά της σε πολύ νεαρή ηλικία σε διάφορα περιοδικά της Πόλης.
Υπήρξε τακτική συνεργάτης του περιοδικού Νεολόγου Εβδοµαδιαία Ε̟ιθεώρησις, εξέδωσε
βιβλία και αφηγήµατα, ασχολήθηκε µε µεταφράσεις γαλλικών µυθιστορηµάτων και
διηγηµάτων και στη συνέχεια δηµοσίευσε ποιήµατα, διηγήµατα και µεταφράσεις σε γνωστές
εφηµερίδες και περιοδικά, όπως: Φιλολογική Ηχώ (Κωνσταντινούπολη), Νέος Παρθενών
(Αθήνα), Αι Μούσαι (Ζάκυνθος), Εφηµερίς των Κυριών της Παρρέν (Αθήνα), κ.ά. Επίσης
εξέδωσε ποιητικές συλλογές, σειρές ποιητικών διηγηµάτων και για πολλά χρόνια το ετήσιο
ηµερολόγιο Αι Αναµνήσεις µε τον µετέπειτα συνεκδότη και σύζυγό της Εµµ. Ταβανιώτη. Το
1893 λίγα χρόνια πριν την έκδοση της Βοσ̟ορίδος τιµήθηκε από τον Ελληνικό Φιλολογικό
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως. 320
Στο ποιητικό και πεζό έργο της Κ. Πρεβεζιώτου είναι ευδιάκριτη η παραδοσιακή
γραφή των Φαναριωτών, όπως η επιµεληµένη και αυστηρή καθαρεύουσα, η λεπτοµερής
περιγραφή του τόπου και του στενού κοινωνικού περίγυρου, η σκιαγράφηση προσώπων, ο
ηθικοδιδακτισµός και κυρίως η άρτια τεχνική ενσωµάτωσης στιχουργηµάτων στον
αφηγηµατικό της λόγο.321 Η Β. Ποσάντζη την κατατάσσει στους «αξιοµνηµόνευτους»
καθαρολόγους νεοφαναριώτες διηγηµατογράφους της καµπής του 19ου αιώνα, ενώ ο
Παπακώστας ισχυρίζεται ότι η Βοσ̟ορίς δεν προσέφερε κάτι καινούργιο γιατί βρισκόταν έξω
από το κλίµα της νέας λογοτεχνικής κίνησης και δεν είχε αποδεσµευτεί από το συντηρητικό
πνεύµα και την αρχαίζουσα καθαρεύουσα την οποία χρησιµοποιούσαν και τα έντυπα του
συγκροτήµατος Βουτυρά, όπως ο Νεολόγος κ.ά. Παρόλο που αναφέρει σχετικά ότι νέοι
λογοτέχνες όπως ο Γρυπάρης και ο Βασιλειάδης δεν εµφανίζονταν συχνά στις σελίδες των
διηγηµάτων της Βοσπορίδος, τα οποία ήταν κυρίως µεταφρασµένα σε αρχαίζουσα
καθαρεύουσα από γαλλικά και γερµανικά όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη και ότι «η
Αλεξάνδρα Πα̟αδο̟ούλου δεν έδωσε ̟οτέ κανένα διήγηµά της […]»,322 σε δύο τεύχη της
Βοσ̟ορίδος του πρώτου έτους, βρέθηκαν δύο διηγήµατα δικά της.323
Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως η αντιπροσωπευτικότερη διηγηµατογράφος της
λαϊκής και κοινωνικής ηθογραφίας κατά τη Β. Ποσάντζη, γράφοντας και στη δηµοτική
γλώσσα είχε κερδίσει την εύνοια των προοδευτικών λογίων της εποχής της, σε αντίθεση µε
τη «γλωσσαµύντωρα» Νεοφαναριώτισα λογοτέχνιδα Κ. Πρεβεζιώτου, η οποία δεν έτυχε της
Βλ. Α. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας …, ό.̟., σσ. 65-67, 583-584 και Π.
Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 228-229. Βλ. και στο Παράρτηµα – Βιογραφικά
Σηµειώµατα Συνεργατών.
321 Βλ. και Β. Ποσάντζη, «Το νεοελληνικό διήγηµα…», ό.̟., σ. 292-293. Για τα πεζά ποιήµατα της Κ.
Πρεβεζιώτου στο περιοδικό, ενδεικτικά βλ. Η Βοσ̟ορίς ∆/23 (20 ∆εκεµβρίου 1902), σσ. 257-258, Η Βοσ̟ορίς
Ζ/8 (30 Αυγούστου 1905), σ. 88-90, Η Βοσ̟ορίς Ζ/11 (1 Οκτωβρίου 1905), σ. 128-130.
322 Βλ. Γ. Παπακώστας, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Πα̟αδο̟ούλου, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1980, σ. 48.
323 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, «Προφητεία» Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 22-23 και της ίδιας,
«Κόρη Άπονη», Η Βοσ̟ορίς Α/9 (5 Ιουνίου 1899), σ. 69-70.
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ανάλογης αποδοχής από τους ίδιους κύκλους, παρόλο που εµφάνισε και αυτή στο έργο της
έντονο κοινωνικό προβληµατισµό.324 Πιθανόν ο λόγος για τον οποίο το φιλολογικό έργο της
Κ Πρεβεζιώτου δεν έχει αποτιµηθεί να βασίζεται στο γεγονός ότι στη Βοσ̟ορίδα η έµφαση
δεν δινόταν τόσο στα φιλολογικά ή καλλιτεχνικά θέµατα παρά το πλήθος των
δηµοσιευόµενων λογοτεχνηµάτων, διότι ο κεντρικός προσανατολισµός του περιοδικού ήταν
διαφορετικός.
Η εκπροσώπηση της λογοτεχνίας µέσα από τις σελίδες της Βοσ̟ορίδος, εκφράζεται
τόσο µε τον ποιητικό όσο και µε τον πεζό λόγο. Στο σύνολο των οχτακόσιων σαράντα
οκτώ (848) λογοτεχνηµάτων που αποτελούν το 38,34% της συνολικής ύλης του περιοδικού,
τα τριακόσια ογδόντα τρία (383) ποιήµατα σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης του περιοδικού
καταλαµβάνουν το 45,17% του συνόλου της λογοτεχνίας, ένας αρκετά µεγάλος αριθµός
αφού σε όλα σχεδόν τα τεύχη υπάρχουν τουλάχιστον από ένα (1) έως και τέσσερα (4)
ποιήµατα. Η κατανοµή τους σε όλα τα έτη κυκλοφορίας του περιοδικού είναι σταθερή από
τριάντα πέντε (35) έως σαράντα πέντε (45) κάθε έτος και αυξάνεται κατά το πέµπτο και έκτο
έτος από εβδοµήντα πέντε (75) έως και ογδόντα πέντε (85), προφανώς λόγω της προκήρυξης
των λογοτεχνικών διαγωνισµών. Η πεζογραφία συνολικά εµφανίζει τετρακόσια εξήντα πέντε
(465) διηγήµατα, µυθιστορήµατα, χρονογραφήµατα και ανοικτές επιστολές, σε ποσοστό
54,83 % στο σύνολο της λογοτεχνικής ύλης, µε την αντίστοιχη αύξηση στο πέµπτο και έκτο
έτος για τους ίδιους λόγους. 325
Παρόλο που το περιοδικό είναι γυναικείο, η πλειοψηφία των συνεργατών όπως έχει
ήδη αναφερθεί είναι άνδρες, γνωστοί διανοούµενοι της εποχής τους. Οι περισσότεροι από
αυτούς ασχολούνται µε την ποίηση είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα και µε άλλα είδη
πεζογραφίας, αρκετοί αναφέρουν το επάγγελµα, τον τόπο µόνιµης ή προσωρινής κατοικίας
τους και την ηµεροµηνία αποστολής του έργου τους, δίδοντας µια τοιχογραφία των
ιδιοτήτων τους και των γεωγραφικών περιοχών από όπου αποστέλλουν τα πονήµατά τους.
Τα περισσότερα ποιήµατα υπογράφουν ο ποιητής και µεταφραστής Κλεάνθης Βασαρδάκις
από την Κίο, ο/η ψευδώνυµος/η Άλυς από την Κερασούντα, ο ποιητής Σπ. Χριστοφίδης
από το Μακροχώριον, ο ποιητής Αχιλ. Ταβουλάρης και ο γνωστός ποιητής Στυλιανός
Σπεράντσας από τη Σµύρνη. Λιγότερα ποιήµατα δηµοσιεύουν ο Νικοκλής Μακρίδης, ο
λόγιος, συγγραφέας και ποιητής Νικόλαος Καπιγιολδάσης από την Αθήνα, ο γνωστός και
πολυταξιδεµένος ποιητής και διηγηµατογράφος Άγγελος Σηµηριώτης, ο δηµοφιλής
σατιρικός ποιητής Γεώργιος Σουρής από την Αθήνα. Από τους µη ευρισκόµενους στη ζωή

324
325

Βλ. Β. Ποσάντζη, «Το νεοελληνικό διήγηµα...», ό.̟., σ. 291.
Βλ. εδώ Πίνακα 1, «Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού».
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την περίοδο των δηµοσιεύσεων, αναφέρονται έργα των γνωστών ποιητών Χριστόφορου
Σαµαρτσίδη και Γ. Χ. Ζαλοκώστα.326 Επίσης στη Βοσ̟ορίδα δηµοσιεύτηκε και ένα ποίηµα
του εµπνευστή και εισηγητή της λεγόµενης γενιάς του 1880, ακαδηµαϊκού Κωστή Παλαµά
ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν και γενικός γραµµατέας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(1897- 1929).327
Από τις γυναίκες συνεργάτιδες, ποιήµατά τους δηµοσιεύουν από τις πλέον γνωστές
γραµµατολογικά,328 η εκδότρια ηµερολογίων και ποιήτρια Ελένη Σβορώνου από τη Σάµο,
η ποιήτρια Ελένη Λάµαρη από την Αθήνα, η ποιήτρια Μαρίκα Πίπιζα και η ποιήτρια και
εκδότρια του φιλολογικού περιοδικού Νέος Παρθενών, Μαρίκα Φιλιππίδου επίσης από την
Αθήνα. Παράλληλα µε την υπόλοιπη αρθογραφία τους τόσο η δηµοσιογράφος και εκδότρια
της Βοσ̟ορίδος Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, όσο και η λόγια και ποιήτρια Βιργινία Π.
Ευαγγελίδου, υπογράφουν και αυτές αρκετά ποιήµατα. Μικρότερο αριθµό ποιηµάτων
δηµοσιεύουν οι λιγότερο γνωστές γραµµατολογικά, η ποιήτρια από τη Χίο, Βιργινία Ε.
Βοριά, η ποιήτρια από την Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζάµπα λίγο πριν την αναχώρησή της
για την Αθήνα και η Αθηνά Πολυκράτους όπως και αυτές που χρησιµοποιούν ψευδώνυµα
αταύτιστα µέχρι στιγµής, χωρίς να είναι βέβαιο ότι είναι γυναίκες, (π.χ. Καρυάτις, Θάµυρις,
κ.λ.π.).
Η θεµατογραφία των ποιηµάτων που δηµοσιεύονται στη Βοσ̟ορίδα είναι πλούσια.
Πολλά από αυτά αναφέρονται στη φύση, τις εποχές και τα στοιχεία της, αρκετά εκφράζουν
συναισθήµατα θετικά ή αρνητικά και πολλά άλλα µιλούν για την ονειροπόληση, την αληθινή
αγάπη και τον έρωτα, το χωρισµό, τη νεότητα, τους αδικοχαµένους, κ.λ.π.329 Τα
περισσότερα είναι µικρά ποιήµατα, τετράστιχα δύο ή και τριών στροφών, άλλα καλύπτουν
πολύ περισσότερο από µια σελίδα, τα περισσότερα είναι υπογεγραµµένα από τακτικούς ή
και έκτακτους συνεργάτες του περιοδικού.
Κατά τον 19ο αιώνα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αργότερα και στην Ελλάδα,
η πρώτη ποίηση και στη συνέχεια η γυναικεία πεζογραφία είναι κατά κύριο λόγο
αυτοβιογραφική. Η έκφραση της ανάγκης για ονειροπόληση, η χρήση της φαντασίας ως
χώρου διαφυγής, οι περιορισµοί της καθηµερινότητας, το πεισιθάνατο ύφος χαρακτηριστικό
του ελληνικού ροµαντισµού, ορίζουν τη γυναικεία ποίηση αναπόφευκτα ως ποίηση µίµησης

Βλ. στο Παράρτηµα, Πίνακα 10α.
Κωστής Παλαµάς, «Θεοφάνεια», Η Βοσ̟ορίς Ε/12-13 (10-20 Αυγούστου 1903), σ. 135.
328 Βλ. και Ν. Παλαιού, «Η συνείδηση του φύλου στην πεζογραφία όπως παρουσιάζεται στα περιοδικά λόγου
και τέχνης (1900-1922): Παραδειγµατικές περιπτώσεις», στο Σοφία Ντενίση (επιµ.), Η γυναικεία εικαστική και
λογοτεχνική ̟αρουσία στα ̟εριοδικά λόγου και τέχνης (1900 – 1940), ό.̟., σ. 261.
329 Ενδεικτική αναφορά, βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 13.
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των ανδρικών προτύπων µε τα υπερβολικά ρητορικά σχήµατα και τα ακραία γλωσσικά
σχήµατα της καθαρεύουσας.330
Το διήγηµα, το λογοτεχνικό είδος που ξεχωρίζει αυτήν την εποχή, µοιάζει να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκφραστικές ανάγκες των γυναικών. Με χαρακτηριστικά τη
συντοµία, την απλή πλοκή, την αµεσότητα και το ρεαλισµό στις περιγραφές των µαταιώσεων
και δυστυχιών που ταλαιπωρούν τις ηρωίδες, ορίζεται ως µέσο διερεύνησης των αντιφάσεων
και προκλήσεων του νέου γυναικείου ιδεώδους, γεγονός που συντελεί στη διαδεδοµένη
στήριξη και εφαρµογή του από όλα τα επίπεδα των αναγνωστριών.331
Στη Βοσ̟ορίδα τα διηγήµατα όπως και οι επιφυλλίδες σε συνέχειες, είναι συνήθως σε
µετάφραση από τη γαλλική, γερµανική ή αγγλική γλώσσα και ανέρχονται στο σύνολο των
ετών κυκλοφορίας του περιοδικού, τα µεν διηγήµατα σε εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) οι δε
επιφυλλίδες σε εκατόν µία (101) ενώ ως πρωτότυπα διηγήµατα χαρακτηρίζονται αυτά που το
δηλώνουν στον τίτλο τους και ανέρχονται σε τριάντα τρία (33), ένας µικρός σχετικά αριθµός
αναλογικά µε τα µεταφρασµένα διηγήµατα. Το µυθιστόρηµα αριθµεί σε όλη τη διάρκεια
της έκδοσης της Βοσ̟ορίδος ογδόντα οκτώ (88) αναφορές.332
Τόσο τα διηγήµατα όσο και οι επιφυλλίδες που δηµοσιεύονται στη Βοσ̟ορίδα έχουν
συνήθως περιεχόµενο ηθικό, διδακτικό, θρησκευτικό, ή δραµατικό, όπως διαφαίνεται συχνά
και από τους τίτλους τους, φέρνοντας στο προσκήνιο τα ζητήµατα του έρωτα, του γάµου,
της µητρότητας, της εργασίας, της φτώχειας, τις κοινωνικές ανισότητες, αξιοποιώντας το
ηθογραφικό στοιχείο, το ρεαλιστικό, το λυρικό, το αλληγορικό, το σατιρικό.333 Η φιλία, η
προδοµένη αγάπη, αλλά και η επανακτηθείσα αγάπη, η απόγνωση, η παραφροσύνη, η
εκδίκηση, η τιµωρία, η ορφάνια, η µελέτη των ηθών και των εθίµων µακρινών περιοχών,
αποτελούν µερικές από τις θεµατικές που αναλύονται διεξοδικά µέσα από τα πρωτότυπα ή
µεταφρασµένα διηγήµατα του περιοδικού.334
Η επιλεγµένη θεµατογραφία των διηγηµάτων στη Βοσ̟ορίδα εκτός από την ποικιλία
των καταστάσεων που περιγράφει, αποτελεί πάντα αφορµή για περαιτέρω αναλύσεις και
διδακτικές συµβουλές. Η γυναικεία φιλαρέσκεια, η γυναικεία µαταιοδοξία και επιπολαιότητα
αποτελούν προσφιλή θέµατα στη Βοσ̟ορίδα, σε αντιπαράθεση µε το πρότυπο της ηθικής και
προσγειωµένης γυναίκας. Θέµα διηγήµατος για παράδειγµα αποτελεί η γελοιοποίηση µιας
ωραιοπαθούς κοπέλας η οποία όταν από τη βιασύνη της κάνει λάθος και µέσα στο σκοτάδι

Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 207-211.
Στο ίδιο, σ. 256.
332 Βλ. εδώ Πίνακα 1, «Αναλυτική κατηγοριοποίηση της ύλης του περιοδικού».
333 Βλ. και Ν. Παλαιού, «Η συνείδηση του φύλου στην πεζογραφία…», ό.̟., σ. 261.
334 Ενδεικτική αναφορά, βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 14.
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βάφεται µε µελάνι, η ευκαιρία για απαξίωση της χειραφέτησης ως υπεύθυνης για την
κατάντια της κοπέλας είναι εµφανής:
«Φρίκη, φρίκη! Ο̟οίον θλιβερώς γελοίον µικρολόγηµα! Ώ, ̟όση δόσις τραγικού ενέχεται
εν̟αντί κωµικώ ! Κοινωνία και κοινωνιογράφοι! Ω µη γελάτε […] Μη διακωµωδείτε !
ηθικο̟οιήσατε ! Εξυψώσατε την γυναίκα, αλλά ̟ρος Θεού! µη ε̟ιδιώκετε την εξύψωσιν
αυτής δια του χυδαίου όσον και ριζοσ̟αστικού συστήµατος της ̟ολυθρυλήτου χειραφεσίας!
[…] η χειραφέτησις µεταβάλλει τα κρίνα εις σκόροδα. Εξυψώσατε την γυναίκα ουχί
χιµαιρικώς, αλλά ̟ραγµατικώς, ουχί συνθηµατικώς αλλά ηθικώς !».335
Κατά την Κορνηλία Πρεβεζιώτου, η οποία εκτός από δηµοσιογράφος ήταν µια
καλλιεργηµένη λόγια, ποιήτρια και διηγηµατογράφος, µια γυναίκα µπορεί να ασχοληθεί
ερασιτεχνικά µε τη φιλολογία για να καταπολεµήσει τα έµφυτα ελαττώµατά της, την
ελαφρότητα, τη φιλαρέσκεια, τη ροπή προς τη σπατάλη και να γίνει «αληθής γυναίκα την
καρδίαν και ανήρ τον νουν». Παράλληλα η ίδια είναι καυστική απέναντι στον τύπο της
«κυράτσας», της πνευµατικά κενής, στον αντίποδα της σεµνής και µορφωµένης γυναίκας.336
Για τον ίδιο λόγο περιφρονητέα και κενόδοξη παρουσιάζεται η αδιάφορη και ανάλγητη στα
προβλήµατα του ξεπεσµένου οικονοµικά άντρα της, η µαταιόδοξη γυναίκα που δεν
µπορούσε να διαθέσει τη µικρή κινητή περιουσία της προκειµένου να σώσει το σύντροφό
της από τη φυλακή λόγω χρεών.337 Ωστόσο αντιµετωπίζει µε περιφρόνηση τη διανοούµενη,
αναπαράγοντας τη στερεότυπη εικόνα των «σχολαστικών» γυναικών των γραµµάτων, µε
ανδροπρεπή ή παραµεληµένη εµφάνιση, τις γνωστές bas-bleus (blue stockings),338 τις οποίες
και αποδοκιµάζει ως γελοιογραφικές ακρότητες µέσα από τις σελίδες του περιοδικού της.
Παραπέµποντας στο ρόλο και τη θέση της γυναίκας µέσα στην οικία και τις σχέσεις
της µε τον περίγυρο, προβάλλεται ως παράδειγµα µέσα από σχετικό διήγηµα, η πιστή
αναπαράσταση του οικογενειακού βίου µιας Ρωµαίας πατρικίας µε τις συνήθεις ασχολίες
και διασκεδάσεις, η οποία δίνει αφορµή για την περιγραφή των καθηκόντων της µέσα στο
σπίτι, στο πλευρό του συζύγου της, τις φροντίδες για τον εαυτό της, τις σχέσεις της µε τους

[Ανυπόγραφο], «Ρόδινα Χείλη (διήγηµα) Β’.», Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 22.
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Η κυράτσα», σε τρεις (3) συνέχειες, Η Βοσ̟ορίς Ε/16 (20 Σεπτεµβρίου 1903),
Ε/17 (30 Σεπτεµβρίου 1903) και Ε/19-20 (30 Οκτωβρίου 1903).
337 Ευγενία Ζωγράφου, «Η Κυρά ∆ιαµαντούλα (διήγηµα)», Η Βοσ̟ορίς Α/34 (10 Μαίου 1900), σ. 305-306.
338 Βλ. Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…» ό.̟., σ. 239-244. Η προσονοµασία αυτή
προέρχεται από το αγγλικό blue-stocking, τις µπλε µάλλινες κάλτσες που προτιµούσε η Lady Montague
(1690), αντί των καθιερωµένων µαύρων µεταξωτών εκείνης την εποχής. Ο χαρακτηρισµός αυτός επεκτάθηκε
στον κύκλο των λογίων γυναικών που σύχναζαν στο σαλόνι της και στη συνέχεια σε όλες τις λόγιες. Οι bas
bleus είχαν υπάρξει στη Γαλλία του 19ου αιώνα αντικείµενο δριµείας πολεµικής και χλεύης. Από την πλευρά
τους οι Ελληνίδες λόγιες ζητούσαν να διαχωριστούν από το στερεότυπο αυτό της λογίας, που προκαλούσε
θυµηδία µαζί και τρόµο και επιχείρησαν να επεξεργαστούν ένα άλλο πρότυπο γυναίκας συγγραφέως,
προκειµένου να ανακατασκευάσουν την αρνητική τους εικόνα που τις είχε στιγµατίσει ως αλλόκοτες,
απόκοσµες, νευροπαθείς. Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …, ό̟., σ. 194-195.
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υπηρέτες, τους περιπάτους και τις εκδροµές της, τις δηµόσιες συναναστροφές, τη θεοσέβειά
της, αλλά και την παραµέληση των παιδιών της, την ανάθεσή τους σε θεραπαινίδες, γεγονός
που ο συγγραφέας αποδίδει στο ότι οι Ρωµαίες παντρεύονται σε µικρή ηλικία, κατά συνέπεια
δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται κανείς για τη συµπεριφορά τους και τις ελλείψεις τους κατά
την άσκηση των οικογενειακών και συζυγικών τους καθηκόντων: «γυναίκας υ̟ό τοιούτους όρους
νυµφευόµεναι κατεδείχθησαν ̟ολλάκις ελλι̟είς εις τα συζυγικά καθήκοντα, των ο̟οίων ουδόλως
ενόουν την σοβαρότητα».339
Τα θέµατα των απόρων και ορφανών παιδιών που τα κακοµεταχειρίζονται, του
πάµπλουτου τσιγκούνη, της απατηµένης συζύγου, της φτωχής και εγκαταλελειµένης
ερωµένης, της εκµετάλλευσης των αδυνάτων από τους ισχυρούς, του αδελφοκτόνου, του
αποχωρισµού προσώπων, αλλά και η ιστορική αναδροµή των βυζαντινών και ρωµαϊκών
χρόνων, µιας νοσταλγίας για το ένδοξο παρελθόν, αποτελούν προσφιλή θεµατολογία που
κυριαρχεί στα περισσότερα διηγήµατα των Κωνσταντινουπολιτών λογίων στις αρχές του
20ου αιώνα.340
Σύµφωνα µε τον Απόστολο Σαχίνη, τα φιλολογικά οικογενειακά περιοδικά της
εποχής συνέβαλαν στην ανάπτυξη του διηγήµατος και αποτέλεσαν τους φορείς του
νεοελληνικού διηγήµατος. Η διαφορά του διηγήµατος από το κυρίαρχο είδος της εποχής,
το µυθιστόρηµα έχει να κάνει µε τον αριθµό των σελίδων. Ο όρος διήγηµα, όπως προκύπτει
από τη συχνή χρήση του στα περιοδικά, χαρακτηρίζει πράγµατι τα µικρής έκτασης
πεζογραφήµατα, πρωτότυπα και µεταφρασµένα. Επίσης δηλώνει την απλή αφήγηση ενός
πραγµατικού γεγονότος ή µιας υποτυπώδους ιστορίας, κάτι αντίστοιχο δηλ. µε το αφήγηµα,
τη νουβέλα ή τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις.341
Η δηµιουργική πεζογραφία των χρόνων του ελληνικού ροµαντισµού και ιδιαίτερα
το µυθιστόρηµα, έχουν προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία
χρόνια. Τα πρωτότυπα πεζογραφήµατα του 19ου αιώνα µετά την ίδρυση του ελληνικού
κράτους, µικρότερης, µεγαλύτερης ή και µηδαµινής αξίας λογοτεχνικά κείµενα µαζί µε τα
«Η ηµέρα αρχαίας Ρωµαίας (Εκ των του G. Roissier Ακαδηµαϊκού)» διήγηµα σε τέσσερις (4) συνέχειες, σε
µετάφραση της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου, από Η Βοσ̟ορίς Α/22 (30 Οκτωβρίου 1899) έως και Η Βοσ̟ορίς
Α/25 (31 ∆εκεµβρίου 1899).
340 Βλ. Β. Ποσάντζη, «Το νεοελληνικό διήγηµα …», ό.̟., σ. 289-290.
341 Την εποχή του ροµαντισµού ο όρος διήγηµα δεν έχει αποκτήσει ακόµη ένα σταθερό, αποκλειστικό
ειδολογικό περιεχόµενο. Σε πολλά από αυτά τα διηγήµατα ο όρος αντικαθίσταται από άλλες ενδείξεις, όπως
άρθρον πρωτότυπον, ιστορία, ανέκδοτον, εικών, ιστόρηµα, σκηνή, ειδύλλιον, χαρακτήρ, µονογραφία, µελέτη,
γεγονός που απαντάται και στην ξένη βιβλιογραφία, όπου χρησιµοποιούνται οι όροι short fiction, scene,
sketch, anecdote, filler, (επιφυλλίς, δηλ. διηγήµατα που γράφονται για να γεµίσουν κάποια σελίδα η οποία
περισσεύει στα περιοδικά. Πράγµατι η επιφυλλίδα και στη Βοσ̟ορίδα δεν έχει ποτέ ίδιο αριθµό σελίδων, από
µισή µέχρι και τρεις ανάλογα µε την ύλη του κάθε τεύχους) story, tale, allegory, short story. Βλ. Σ. Ντενίση,
«Θέµατα ορισµού του νεοελληνικού διηγήµατος του ροµαντισµού µε αφορµή ένα ερευνητικό πρόγραµµα»
στο Επιστηµονικό συµπόσιο, Ο ροµαντισµός στην Ελλάδα, (12 και 13 Νοεµβρίου 1999), Εταιρεία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, (Ιδρυτής: Σχολή Μωραίτη), Αθήνα 2001, σ. 57-61.
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µεταφρασµένα, έθεσαν τις βάσεις για τη διαµόρφωση του αναγνωστικού κοινού της εποχής
καθώς και για τη µεταγενέστερη λογοτεχνική παραγωγή. Ακόµη και αυτά µε τη µικρότερη
αξία, έχουν τη δική τους σηµασία, στο βαθµό που εκφράζουν τις προτιµήσεις της εποχής
που τα δηµιούργησε, δίδοντας το ιδεολογικό στίγµα της εποχής τους.342
Κατά τον 19ο αιώνα υπήρχε µια προκατάληψη σχετικά µε το µυθιστόρηµα343 από
συντηρητικούς λόγιους της εποχής, άµεσα συνδεδεµένη µε µια εχθρότητα και διαµάχη µε
επίκεντρο την προστασία των νέων και των γυναικών από τη διαφθορά και έκλυση των ηθών
που αυτό προκαλεί:
«Λέγουσιν ότι είναι ε̟ικίνδυνον εις µια νεάνιδα ν’ αναγνώση µυθιστόρηµα, εις ο ηρωίς τις
̟ένις νυµφεύεται ένα ̟λούσιον. Ναι, αναµφιβόλως, εάν η νεάνις είναι ανόητος, εάν νοµίζη ότι
είναι αυτή η ηρωίς του µυθιστορήµατος, εάν δεν γιγνώσκη να διακρίνη την ̟ραγµατικότητα εκ
της ιδανικότητος και εάν ζητή την τύχη της εν τοις ψευδοίς λόγοις του µυθιστορήµατος».344
Η κατακραυγή κατά του µυθιστορήµατος κατακλύζει τον περιοδικό και ηµερήσιο
τύπο, δηµιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τις
γυναίκες να ασχοληθούν δηµιουργικά µε αυτό.345
Στα µυθιστορήµατα, τα πεζογραφήµατα ή τα διηγήµατα της ίδιας της Κ.
Πρεβεζιώτου ή των συνεργατών της που δηµοσιεύονται στη Βοσ̟ορίδα, αναπαράγεται από τη
µια το προφίλ της ιδανικής γυναίκας ως πρότυπο για τις αναγνώστριες των οποίων έχει
αναλάβει τη λογοτεχνική διαπαιδαγώγηση, είτε της άπιστης γυναίκας, της κατατρεγµένης, η
οποία αφού αψήφησε τους ηθικούς κανόνες έπεσε θύµα των αδυναµιών της. Απέναντι στην
εργαζόµενη, τη χειραφετηµένη, την «εµ̟ορική µάλλον γυνή ή […] ανδρογύναιον»,346 η Κ.
Πρεβεζιώτου προβάλλει το δικό της γυναικείο ιδεώδες, την «ανδρεία γυναίκα», τη γυναίκα που
Στο ίδιο, σ. 55-57. Η πεζογραφία πρέπει να µένει πιστή στα γεγονότα και όσο περισσότερο αληθινά είναι τα
γεγονότα, τόσο καλύτερη είναι και η πεζογραφία. Βλ. Β. Γουλφ, Ένα δικό σου δωµάτιο, µτφρ. Μίνα ∆αλαµάγκα,
Οδυσσέας, Αθήνα 2005, σ. 25.
343 Το µυθιστόρηµα µεταφρασµένο αρχικά από τα αγγλικά ή τα γαλλικά και στη συνέχεια το ελληνικό διήγηµα
και η νουβέλα, προσελκύει τις αναγνώστριες του 19ου αιώνα αποτελώντας ταυτόχρονα «µέσο διερεύνησης της
ατοµικότητάς τους µέσα α̟ό την είσοδό τους στον φανταστικό κόσµο του µυθιστορήµατος». Βυθισµένες στον κόσµο της
µυθιστορηµατικής δράσης νοιώθουν να ταυτίζονται µε τους ήρωες των οποίων οι εσωτερικές συγκρούσεις
προσφέρουν ένα πεδίο ενδοσκόπησης και διερεύνησης του δικού τους κόσµου. Με το διάβασµα
µυθιστορηµάτων οι γυναίκες εξέφραζαν την επιθυµία να αφιερώσουν ένα µέρος του χρόνου τους στον εαυτό
τους, στη δική τους προσωπική, µοναχική ευχαρίστηση, παραµελώντας το σπίτι τους και τα παιδιά τους, που
τις αποσπούσε από την πραγµατική ζωή κατά τους κινδυνολόγους, από την πλήξη και την απογοήτευση κατ’
αυτές. Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 201-206.
344 Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες…, ό.̟., σ. 39-40. Τα επιφυλλιδογραφικά µυθιστορήµατα ή τα
µυθιστορήµατα σε συνέχειες κατά τον Μπαχτίν, «µ̟ορούν να χρησιµεύσουν ως υ̟οκατάστατα της ύ̟αρξης» των
αναγνωστών τους και να τους οδηγήσουν στη συνέχεια σε ταύτιση µε τους µυθιστορηµατικούς ήρωες και τις
περιπέτειές τους. Στο ίδιο, σ. 36-37. Παρόµοιες ανησυχίες διατυπώνονταν και από ευρωπαίους λόγιους για την
επίδραση που θα µπορούσαν να είχαν τα µυθιστορήµατα στην αθωότητα των αναγνωστριών και συνιστούσαν
προσεκτική επιτήρηση των γυναικείων αναγνωσµάτων. Βλ. Ό. Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώ̟η …,
ό.̟., σ. 581.
345 Βλ. Σ. Ντενίση, «Οι λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια του ελληνικού Ροµαντισµού (1830-1880)», ό.̟., σ. 10-11.
346 Βλ. [Κ. Λ. Πρεβεζιώτου], «Αι ανδρείαι γυναίκες», Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 18.
342

106

συνδυάζει τη γυναικεία τρυφερότητα µε το «ανδρώδες φρόνηµα» και τη «σθεναράν
µεγαλοψυχίαν»,347 τη γυναίκα που δεν αισθάνεται καταπιεσµένη, περιορισµένη µέσα στον οίκο
της, ο οποίος θα είναι γι’ αυτήν «ο κλεινός βασίλειος θρόνος της, θρόνος ̟λήρης µεγαλείου, φωτός
και ανυ̟ερβλήτου ηθικού ύφους»,348 τη γυναίκα που θεωρεί ευρεία και επαρκή την οικοκυρική
και φιλανθρωπική της δράση, που δεν απαιτεί δικαιώµατα, κοινωνικά ή πολιτικά.349
Μέσα από τα διηγήµατα ή µυθιστορήµατα σε συνέχειες, προβάλλεται το πρότυπο
της συνετούς αλλά και κατατρεγµένης ηρωίδας, της σεµνής και καλλιεργηµένης θυγατέρας
µεσοαστικής ή µεγαλοαστικής τάξης, η οποία αναγκάζεται να αναλάβει τη διαχείριση του
σπιτιού όταν η µητέρα της αρρωσταίνει και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θυσιάσει για
όσο διάστηµα χρειαστεί την προσωπική της ζωή.350 Η υπερασπίστρια της γυναικείας
χειραφέτησης Βιργινία Ευαγγελίδου σε πρωτότυπο διήγηµά της σε συνέχειες, αφού
προλογίζει το θέµα της κάνει ένα κοινωνικό σχόλιο για την εύκολη υποβίβαση και το
στιγµατισµό που διατρέχουν οι νεαρές κοπέλες όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα και δεν
είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους:
«ανέκαθεν η κοινωνία υ̟εβίβασε και εστιγµάτισε την εκ̟εσούσαν ̟αρθένον εις την ιδίαν
βαθµίδα της καταφρονήσεως θετούσα την αµαρτήσασαν και την αµαρτωλήν, υ̟ό
αδικαιολογήτου αγοµένη ̟ρολήψεως. Εξ άκρας αρετής η ανήλιξ κόρη τηρεί ανέ̟αφην την
τιµήν ή εκ συµ̟τώσεως. Ιδού το ζήτηµα! […] η κόρη είναι το κάτο̟τρον ε̟ί του ο̟οίου
αντανακλώνται τα ανδρικά σφάλµατα».351
Στη συνέχεια µε το πεζογράφηµά της απεικονίζει ένα µικρό, πανέµορφο, αγνό,
τρυφερό, αξιαγάπητο, εύπιστο και αφελές κορίτσι ηλικίας δεκάεξι ετών, από εργατική
οικογένεια, που ζούσε µε τον αδελφό της µια ήρεµη ζωή, µέχρι που συνάντησε ένα νέο
γείτονα, αδίστακτο και µοιραίο τον οποίο ερωτεύτηκε. Αυτός θεωρώντας ότι µπορούσε να
κάνει ότι ήθελε σε µια κοπέλα χαµηλής κοινωνικής τάξης χωρίς επιπτώσεις, την παρέσυρε,
την ξελόγιασε, την εγκατέλειψε και τραυµάτισε θανάσιµα τον αδελφό της που πήγε να
υπερασπιστεί την τιµή του/της. Το κορίτσι τρελάθηκε, κλείστηκε σε φρενοκοµείο, σε πλήρη
εγκατάλειψη γέννησε το παιδί της το οποίο πέθανε από την κακουχία, το κρύο και την πείνα,
ενώ την ίδια στιγµή ο απεχθής νέος αποποιούµενος τις ευθύνες του, παντρευόταν «µετά της
θυγατρός δια̟ρε̟ούς τρα̟εζίτου». ∆εν χάρηκε όµως για πολύ την ευτυχία του γιατί η
προδοµένη κοπέλα εκείνη ακριβώς την ώρα του γάµου του, εναποθέτει το νεκρό παιδί τους
347

Στο ίδιο.
Βλ. Κ. Λ. Πρεβεζιώτου, «Η δύναµις της γυναικός», Η Βοσ̟ορίς Β/58 (10 Απριλίου 1901), σ. 590.
349 Βλ. και Π. Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα…», ό.̟., σ. 245-246.
350 Κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος, στη στήλη «Επιφυλλίς» δηµοσιεύεται σε µετάφραση
χωρίς υπογραφή για δέκα επτά (17) συνέχειες το διήγηµα «Κηφισία» της Henry Greville. Βλ. από Η Βοσ̟ορίς
Α/4 (1 Μαίου 1899), σ. 31-32 έως Η Βοσ̟ορίς Α/21 (20 Οκτωβρίου 1899), σ. 172.
351 Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «Ήτο θύµα του», Η Βοσ̟ορίς Β/56 (1901), σ. 571.
348
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στα πόδια του, µετά από λίγο πεθαίνει και η ίδια αποδιωγµένη, εκδικούµενη όµως τον
ασελγή νέο ο οποίος «συντριβείς υ̟ό το αίσχος έ̟εσε δια ̟αντός …Το γόητρόν του εξηφανίσθη».352
Η Βιργινία Ευαγγελίδου µέσα από τις σελίδες της Βοσ̟ορίδος, σε µυθιστόρηµά της
πολλών συνεχειών αναφέρεται στη γυναικεία αδυναµία και την ανδρική µεγαλοψυχία,
διηγούµενη το χωρισµό ενός ζευγαριού, προκειµένου η σύζυγος να παραµείνει σε σανατόριο
λόγω της ασθενούς υγείας της, µε την επιµονή του συζύγου της και παρά τη θέλησή της.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής της εκεί γνώρισε κάποιον άλλον άντρα, γνώρισε τον ηθικό
ξεπεσµό ως άπιστη παντρεµένη γυναίκα, δεν συγχώρησε τον εαυτό της που πρόδωσε το
σύζυγό της, της δηµιουργήθηκαν πλέον και ψυχολογικά προβλήµατα, δυστυχούσε, πήρε
δηλητήριο και πέθανε στα χέρια του συζύγου της, ο οποίος τη συγχώρησε αφού «το
εκδικείσθαι είναι ανθρώ̟ινον, το συγχωρείν είναι θείον…».353
Για το ανωτέρω µυθιστόρηµα η εκδότρια προβαίνει σε προαναγγελία που εκθειάζει
και διαφηµίζει το λογοτεχνικό έργο της συνεργάτιδάς της ως:
«κατάµεστον κοινωνικού ενδιαφέροντος […] θα συγκεντρώσει εις ύψιστον βαθµόν το
ενδιαφέρον του δηµοσίου, ό̟ερ θα εύρη εν αυτώ αληθή φιλολογικήν τέρψιν εν τε τη λε̟τή και
εντέχνω αυτού ψυχολογική εξελίξει ως και εν τη ̟ιστεί και διδακτική ανα̟αραστάσει […].354
Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο ένα από τα δύο διηγήµατα που δηµοσιεύει στη
Βοσ̟ορίδα, περιγράφει µια ηµέρα από τη ζωή ενός φτωχού κοριτσιού, που το παίρνουν στη
συντροφιά τους πλούσιες φιλενάδες της επειδή τραγουδάει ωραία και τους διασκεδάζει.
Αυτό το κάνει αναγκαστικά χωρίς να θέλει γιατί η µητέρα της είναι πολύ άρρωστη και όταν
κατά την επιστροφή της στο σπίτι τη βρίσκει πεθαµένη, αυτό το γεγονός πυροδοτεί
κατηγορίες του µικρού της περίγυρου για την απονιά της που άφησε την άρρωστη µητέρα
της για να διασκεδάσει.355 Στο δεύτερο διήγηµά της, αναλύει µε ρεαλισµό πώς µπορούν οι
υπερβολικές προσδοκίες να φέρουν αντίθετο αποτέλεσµα, αναφερόµενη στο δάσκαλο που
προφήτευσε σπουδαίο µέλλον για το µαθητή του και τελικά µε τις προβλέψεις του αυτές τον
κατάστρεψε στο βαθµό που αρνήθηκε τις βέβαιες προοπτικές για το µέλλον του,
περιµένοντας να εξελιχθεί σε κάτι σπουδαιότερο που τελικά δεν ίσχυε.356
Τόσο το διήγηµα όσο και το µυθιστόρηµα θεωρούνταν λίγο πολύ αναγκαίο καλό ή
κακό, γιατί µακροπρόθεσµα εξυπηρετούσαν τους απώτερους υψηλούς ιδεολογικούς στόχους
Β. Π. Ευαγγελίδου, «’Ητο θύµα του» σε πέντε (5) συνέχειες. Βλ. Η Βοσ̟ορίς Β/56 (1901), σ. 571-573, Β/57
(30 Μαρτίου 1901), σ. 581-583, Β/58 (10 Απριλίου 1901), σ. 595-596, Γ/1 (20 Απριλίου 1901), σ. 4-6, Γ/3
(10 Μαίου 1901), σ. 16-18, Γ/4 (20 Μαίου 1901), σ. 29-31. Βλ. και Π. Αποστολή, ό.̟., σ. 246.
353 Β. Π. Ευαγγελίδου, «Το µυθιστόρηµα ενός συζύγου», Βλ. από Η Βοσ̟ορίς ∆/30 (28 Φεβρουαρίου 1903),
έως και Η Βοσ̟ορίς Ε/17 (30 Σεπτεµβρίου 1903). Βλ. και Π. Αποστολή, ό.̟., σ. 246-247.
354 Βλ. Η Βοσ̟ορίς ∆/29 (20 Φεβουαρίου 1903), σ. 332.
355 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, «Κόρη Άπονη», Η Βοσ̟ορίς Α/9 (5 Ιουνίου 1899), σ. 69-70.
356 Α. Παπαδοπούλου, «Προφητεία», Η Βοσ̟ορίς Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 22-23.
352
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του κάθε περιοδικού, ενώ βραχυπρόθεσµα στήριζαν την έκδοσή του, λειτουργώντας ως
«δόλωµα» για την προσέλκυση ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού. Ταυτόχρονα η
δηµοσίευση των διηγηµάτων και των µυθιστορηµάτων σε συνέχειες, εξασφάλιζε την πώληση
του επόµενου τεύχους ή την ανανέωση της συνδροµής για το επόµενο έτος,357 ενώ οι
µεταφράσεις ξένων έργων είχαν τόσο µεγάλη εµβέλεια, ώστε ο µεταφραστής να θεωρείται
τίτλος ζηλευτός και έτσι οι λόγιοι µε πολύ µεγάλη προθυµία αναλάµβαναν να µεταφράζουν
από τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά ή τα γερµανικά.358
Σύµφωνα µε το ρεύµα των καιρών οι γυναίκες µεταφράζουν συχνά µυθιστορήµατα,
κυρίως γαλλικά, θεατρικά και ποιητικά έργα, δοκίµια και µελέτες για την ανατροφή και τη
διαπαιδαγώγηση του φύλου τους.359 Μέσα στο ιδεολογικό κλίµα που διαµορφώνεται στον
ευρωπαϊκό χώρο και την προβολή του νεοελληνικού παιδαγωγικού ιδεώδους για τη φύση, το
ρόλο και την εκπαίδευση των γυναικών, είναι εµφανής η δράση των πρώτων ελάχιστων
γυναικών, προερχοµένων από τον κύκλο των Φαναριωτών ή την ανώτερη τάξη, οι οποίες
αφού σπάσουν την παραδοσιακή γυναικεία «σιω̟ή», εκφράζονται δηµόσια µέσα από τη
λογοτεχνική, συγγραφική, µεταφραστική και γενικότερα µορφωτική τους δραστηριότητα.
Μετά το 1870 είχαν µια αξιόλογη παρουσία στο µεταφραστικό χώρο, η οποία αυξάνεται
συνεχώς και οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση και διεύρυνση της εκπαίδευσης, που
παρά την πρόοδο βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα (92,6% το ποσοστό των
αναλφάβητων γυναικών στην Ελλάδα). Αρκετές από τις Φαναριώτισσες, γνωστές για το
εύρος της παιδείας τους, τη «σοφία και τη µεγαλοφυία» τους, εκτός από τις µεταφράσεις
γαλλικών και γερµανικών έργων που δηµοσίευσαν, είχαν βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού
θεάτρου και των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών συγγραφέων. 360
Στον ηµερήσιο και περιοδικό ελληνικό τύπο της Κωνσταντινούπολης, παράλληλα
µε την ποίηση και τον πεζό λόγο, εµφανίστηκαν πλήθος µεταφράσεων από γαλλικά έργα
ανώνυµων

κυρίως

συγγραφέων

και

αρκετά

από

γερµανικά

και

αγγλικά.

Οι

Κωνσταντινουπολίτες λόγιοι, άριστοι γνώστες της γαλλικής, αγγλικής και γερµανικής
γλώσσας, προσλάµβαναν τα έργα των Ευρωπαίων λογοτεχνών απευθείας από τα πρωτότυπα
ή µέσω των έργων των Ελλαδιτών. Το 1908 µε αφορµή την κατάργηση της λογοκρισίας,
προκηρύσσονται και οι πρώτοι διαγωνισµοί.361 Στη Βοσ̟ορίδα οι ποιητικοί και λογοτεχνικοί
διαγωνισµοί έχουν αρχίσει από πολύ νωρίτερα, γεγονός που φαίνεται στην αύξηση των

Βλ. Μ. Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά …, ό.̟., σ. 185-186.
Βλ. ∆. Μάργαρη, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά…, ό.̟., σ. 140.
359 Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 84.
360 Βλ. Κ. ∆αλακούρα, Η εκ̟αίδευση των γυναικών …, ό.̟., σ. 31, 254. Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες»
Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 84-86.
361 Βλ. Β. Ποσάντζη, «Το νεοελληνικό διήγηµα …», ό.̟., σ. 294, 296-297.
357
358
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δηµοσιευµένων λογοτεχνικών κειµένων, από το πέµπτο έτος της κυκλοφορίας της και µέχρι
την απότοµη διακοπή της. Η εικόνα που δίνει η αύξηση αυτή συνοδεύεται µε αντίστοιχη
µείωση της αρθογραφίας για το γυναικείο ζήτηµα, µια «σιω̟ή» που ενδεχοµένως να µαρτυρεί
την αλλαγή των σηµείων των καιρών και γενικότερα τη µείωση της σχετικής δηµόσιας
συζήτησης είτε υπέρ είτε κατά για το συγκεκριµένο θέµα.
Την πλειονότητα των µεταφράσεων της Βοσ̟ορίδος έχει αναλάβει η αδελφή της
εκδότριας, η εκπαιδευτικός και λόγια Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, η οποία υπογράφει κανονικά
µε τον επώνυµό της όλα τα άρθρα και τις µεταφράσεις της. Μερικοί από τους ξένους
συγγραφείς τα διηγήµατα ή τα δοκίµια των οποίων µεταφράζει η ίδια, είναι ο Edmond
Demolins µε θέµα την ανατροφή των παιδιών, ο αστρονόµος Gamille Flammarion για τους
πλανήτες, η Henry Greville, η Amelie Gedalge, ο Georges Mitchell, ο Ακαδηµαϊκός G.
Roissier, η Sylva Carmen. Ο καθηγητής Γ. Καρατζάς µεταφράζει από τα γερµανικά ένα
εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες εργόχειρων, το οποίο δηµοσιεύεται σε αρκετές συνέχειες, ο
Κλ. Βασαρδάκις µεταφράζει ένα δοκίµιο του Μαξίµ Γκόρκι, ο Αλ. Χαρισιάδης του
Chateaubriand. Επίσης υπάρχουν µεταφρασµένα κείµενα των Henri Fevre, Marcel Prevost,
Guy de Maupassant, Leon Tolstoy, Emile Zola, κ.ά, χωρίς να αναφέρεται το όνοµα του
µεταφραστή.362 Αρκετά από τα διηγήµατα ή τα µυθιστορήµατα που παραθέτουν το
µεταφραστή του περιοδικού και τη γλώσσα προέλευσης, δεν

αναφέρουν τον ξένο

συγγραφέα. 363
Οι γυναίκες που γράφουν, οι γράφουσες, συνήθως συνδέονται µε πνευµατικούς άνδρες
της εποχής τους, δεν είναι απαραίτητο να έχουν αριστοκρατική καταγωγή και τις
περισσότερες φορές υπογράφουν µε ψευδώνυµα,364 κατά προτίµηση ανδρικά, µε αρχικά ή
και καθόλου, αποκρύπτοντας το όνοµά τους από το αναγνωστικό κοινό για να µην συνδεθεί
δηµοσία µε ένα τόσο «κακόφηµο» λογοτεχνικό είδος όπως το µυθιστόρηµα.365 Λόγω της
διαβίωσής τους µέσα στη βαθιά πατριαρχική και ανδροκρατούµενη κοινωνία, η παραµικρή
εκδήλωση παιδείας ή εγγραµµατοσύνης από τις ίδιες, κινδύνευε να θεωρηθεί ως έλλειψη

362 Στο Παράρτηµα, Πίνακα 11, αναφέρονται ενδεικτικά τα ονόµατα µερικών ξένων συγγραφέων και των
µεταφραστών/τριών τους.
363 Για ενδεικτικές αναφορές στα µεταφρασµένα έργα, βλ. στο Παράρτηµα, Πίνακα 15.
364 Το ψευδώνυµο ως µέσο απόκρυψης της ταυτότητας είναι µέρος της ανθρώπινης συµπεριφοράς και
παρουσιάζει πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές, κοινωνικές, πολιτικές, ψυχολογικές, αισθητικές κ.ά. Σύµφωνα µε
τον Γρηγόρη Ξενόπουλο, «ό̟οιος λοι̟όν δεν ήθελε να λερώση το ευγενικό, ή µονάχα το έντιµο οικογενειακό του όνοµα
αν έξαφνα ήθελε του έλθη όρεξι να φανή στο θέατρο ή στη φιλολογία, έ̟αιρνεν ένα όνοµα ψεύτικο για να δεχθή αυτό την
υ̟όληψι των ολίγων και την καταφρόνησι των ̟ολλών». Βλ. Κ. Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυµα
1800 – 2004, Συµβολή στη µελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας 2.261 συγγραφείς – 4.117 ψευδώνυµα, Εστία, Αθήνα
32005, σ. 9, 415.
365 Βλ. Σ. Ντενίση, «Οι λόγιες Ελληνίδες…», ό.̟., σ. 11-13.

110

µετριοφροσύνης και θηλυκότητας, γεγονός που τις οδηγούσε επίσης να µην υπογράφουν
καθόλου τα έργα τους ή να χρησιµοποιούν ψευδώνυµα.366
Κατά τη Virginia Woolf, εκείνο που υπαγόρευε σε αρκετές από τις γυναίκες
συγγραφείς την ανωνυµία µέχρι και τον 19ο αιώνα ακόµη, ήταν ένα κατάλοιπο της αίσθησης
της αγνότητας. Χρησιµοποιώντας το όνοµα ενός άνδρα ή ψευδώνυµα, δήλωναν υποταγή
στους συµβατικούς κανόνες µε βάση τους οποίους η δηµοσιότητα για µια γυναίκα ήταν κάτι
απεχθές. Οι κανόνες αυτοί αν δεν δηµιουργήθηκαν από το άλλο φύλο, ενθαρρύνονταν
εξαιρετικά από αυτό, στο βαθµό που η ανωνυµία βρίσκεται στο αίµα των γυναικών και η
λαχτάρα να καλύψουν τον εαυτό τους ίσχυε µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα.367 Στη
Βοσ̟ορίδα υπογράφουν αρκετοί µε ψευδώνυµα χωρίς να γίνεται αντιληπτό το φύλο και θα
µπορούσε να αντιπροσωπεύει εξίσου άνδρα ή γυναίκα, µε βάση τη συνήθεια της εποχής.368
Μερικά από αυτά αναφέρονται ως «Θρησκευτικόφρων», «Καρυάτις», «Φειδίας», «Άλυς»,
«Παλµύρα», «Χιονία», «Αλκυών», «Ανεµοζάλη», «Βοσπορίτης», κ.ά.369 Οι υπόλοιποι
συγγραφείς, άνδρες και γυναίκες όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω υπογράφουν µε τα
επώνυµά τους.
3.4. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο, όπως είχε συµβεί
νωρίτερα και στις ευρωπαϊκές χώρες, εµφανίζονται συχνά στο γυναικείο τύπο δηµοσιεύµατα
που συµβουλεύουν τις γυναίκες σχετικά µε τα οικιακά τους καθήκοντα, την κοινωνική
συµπεριφορά, την οικογενειακή ιατρική και ατοµική υγιεινή, τη διατροφή, την ενδυµασία
κ.λ.π. Το σπίτι διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στην αρθογραφία αυτής της περιόδου και ο
ρόλος της οικοδέσποινας είναι αποφασιστικής σηµασίας για την οµαλή λειτουργία του
οικιακού χώρου. Η εµπορική ανάπτυξη όπως αυτή αντανακλάται µέσα στο σπίτι, ο νέος
καταναλωτισµός, η εξύµνηση των οικιακών σχέσεων, το όραµα του πατέρα που επιστρέφει
στο σπίτι, στη σύζυγο και τα παιδιά του, στο λιµάνι όπου βρίσκει θαλπωρή, παρηγοριά και
τρυφερότητα, ορίζουν το σπίτι ως το λίκνο των µελλοντικών χριστιανών πολιτών.370
Ο όρος «Οικιακή Οικονοµία» στο γυναικείο τύπο, δίδει έµφαση στη διοικητική
διάσταση του έργου της οικοδέσποινας, σε αντίθεση µε την «οικοκυρική» που παραπέµπει
Βλ. Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 211.
Βλ. Β. Γουλφ, Ένα δικό σου δωµάτιο, ό.̟., σ. 76-77.
368 Βλ. και Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 150-154.
369 Όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα, Πίνακα 10 για όλους τους συγγραφείς, στον Πίνακα 10α για τους
άντρες και στον Πίνακα 10β για τις γυναίκες. Στον Πίνακα 10γ αναφέρονται ξεχωριστά όλα τα υποτιθέµενα
ψευδώνυµα.
370 Βλ. Ό. Χάφτον, ό.̟., σ. 582.
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περισσότερο στη χειρωνακτική πλευρά της γυναικείας εργασίας στο σπίτι.371 Το πλήθος των
εγχειριδίων που απευθύνονται στην οικοδέσποινα, µε συχνή προέλευση τις ανεπτυγµένες
χώρες της ∆ύσης και η διδασκαλία του µαθήµατος της οικιακής οικονοµίας στα
παρθεναγωγεία, σηµατοδοτούν την τάση για µετατροπή της δραστηριότητας των γυναικών
στο σπίτι, σε καριέρα αντίστοιχη µε τα ανδρικά επαγγέλµατα, στο βαθµό που η γυναίκα αν
ήθελε να πετύχει στον τοµέα της έπρεπε να τηρεί τις οδηγίες της οικιακής οικονοµίας, όπως
ο άνδρας για να πετύχει στο δικό του τοµέα έπρεπε να τηρεί τις αρχές της πολιτικής
οικονοµίας. Η αξιοποίηση του χρόνου, ο καταµερισµός των εργασιών, ο προσδιορισµός
συγκεκριµένου χρόνου για τα γεύµατα και τις διάφορες καθηµερινά επαναλαµβανόµενες
οικιακές εργασίες, οι µέθοδοι για την οργάνωση της οικιακής ζωής, προσιδίαζαν µε τα
πρότυπα της επαγγελµατικής ζωής και καθοδηγούσαν τα µέλη της οικογένειας στις αξίες και
τους απαραίτητους κανόνες για την κοινωνική επιτυχία τους. 372
Χωρίς να αποκλείει τις πρακτικές γνώσεις του νοικοκυριού ή να αµφισβητεί τη
χρησιµότητά τους, ο όρος «οικιακή οικονοµία» φέρει κατά κάποιο τρόπο το κύρος της
«ε̟ιστηµονικής» θεώρησης και προσέγγισης για το σύνολο των οικιακών εργασιών που απαιτεί
η διοίκηση του οίκου, η διεύθυνση του υπηρετικού προσωπικού,373 η κατάρτιση του οικιακού
προϋπολογισµού, η σωστή διαχείριση του πλούτου, το χρονοδιάγραµµα των οικιακών
εργασιών.374 Η εκπαιδευτικός και διευθύντρια παρθεναγωγείων Σαπφώ Κ. Λεοντιάς ορίζει
την Οικιακή Οικονοµία «ως ε̟ιστήµη και τέχνη του οικογενειακού βίου» ή «ε̟ιστήµη και τέχνη της
ενεργείας και κινήσεως και ζωής της κατ’ οίκον κοινωνίας και ̟ολιτείας» και µέσα από αυτήν
επιδιώκει την κοινωνική αναγνώριση του έργου της οικοδέσποινας, διαχειριζόµενη θέµατα
όπως τον προορισµό και τη θέση των γυναικών στην οικογένεια και την κοινωνία, τη σχέση
τους µε τους άνδρες, το ρόλο τους στην οικονοµία, τα δικαιώµατά τους στην εκπαίδευση.375
Βέβαια η έµφαση στην «ε̟ιστηµονική» κατάρτιση της οικοδέσποινας και η αναφορά σε
πρακτικές οδηγίες και συνταγές, δεν αναιρούν τη σηµασία των «έµφυτων» κλίσεων των

Αυτή η διοικητική διάσταση των καθηκόντων της οικοδέσποινας µε την ύπαρξη υπηρετών, συνδέεται µε την
πραγµατικότητα στις εξωελλαδικές κοινότητες όπου τα αστικά και µεγαλοαστικά πρότυπα ήταν περισσότερο
διαδεδοµένα από ότι στην Ελλάδα, προορίζοντας αυτές τις οδηγίες είτε από τον περιοδικό τύπο είτε από τα
εγχειρίδια, στις γυναίκες αυτών των κοινοτήτων. Βλ. Α. Μπακαλάκη, Ε. Ελεγµίτου, Η εκ̟αίδευση «εις τα του
οίκου» κα τα γυναικεία καθήκοντα, ό.̟., σ. 250, 253.
372 Βλ. Ε.Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 157-158.
373 Ένα από τα µόνιµα θέµατα της σχετικής αρθογραφίας τόσο στο γυναικείο τύπο, όσο και στα εγχειρίδια,
αποτελούν οι σχέσεις της οικοδέσποινας µε το υπηρετικό προσωπικό. Το βάρος της µόρφωσης, της
διαπαιδαγώγησης και της προσαρµογής των υπηρετών στους κανόνες της ηθικής, πέφτει στις πλάτες τους. Η Α.
Πρεβεζιώτου συµβουλεύει τις οικοδέσποινες να δίδουν το καλό παράδειγµα µε τη χριστιανική τους
συµπεριφορά και να ελέγχουν τη διαγωγή τους. Βλ. και Α. Μπακαλάκη, Ε. Ελεγµίτου, ό.̟., σ. 140.
374 Στο ίδιο, σ. 250.
375 Στο ίδιο, σ. 105, 142.
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γυναικών ως τα πρωταρχικά εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχία τους στα καθήκοντα
του οίκου.376
Ως όρος χρησιµοποιείται επίσης συχνά για να δηλώσει µια σειρά από καθήκοντα
της οικοδέσποινας ή τη διδασκαλία που θα προετοίµαζε τις µαθήτριες για την ανταπόκρισή
τους σε αυτά τα «υψηλά» καθήκοντα και εµφανίζεται σε αρκετά δηµοσιεύµατα των γυναικείων
περιοδικών που αναφέρονται σε συγκεκριµένες οικιακές εργασίες, καθοδηγώντας την
οικοδέσποινα στις

λεπτοµέρειες των οικιακών εργασιών µε σκοπό την εξασφάλιση

ευχάριστου περιβάλλοντος που λειτουργεί ως καταφύγιο για τους άνδρες και φωλιά για τα
παιδιά, ορίζοντας το ζητούµενο της οικιακής ευδαιµονίας µε τις ιδιαίτερες προσπάθειες που
πρέπει να καταβάλλει η οικοδέσποινα για τον εξωραϊσµό της οικίας, την υγιεινή και
νοσηλευτική, την πρόληψη της ασθένειας και την περίθαλψη των αρρώστων.377
Στη Βοσ̟ορίδα, η αφιέρωση µέρους της ύλης στην Οικιακή Οικονοµία έχει
προδιαγραφεί από το αρχικό διάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο θα παρέχονται στο
γυναικείο αναγνωστικό κοινό, τεχνικές και θεωρητικές πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις
στο πεδίο της Οικιακής Οικονοµίας. Με την καθιέρωση της στήλης «Οικιακόν τµήµα», η Αγλαία
Λ. Πρεβεζιώτου, κάνοντας χρήση γαλλικών και αγγλικών βοηθηµάτων για την προώθηση
του οικιακού ιδεώδους,378 περιορίζεται στην περιγραφή των καθηκόντων των γυναικών στην
οικία, δίδοντας οδηγίες για τον καθαρισµό του σπιτιού, τη διάταξη των επίπλων, τη
µαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, την ανατροφή των παιδιών, τα εργόχειρα, τη ραπτική και
την κοπτική, την υποδοχή των ξένων, κ.λ.π., τονίζοντας µε κάθε ευκαιρία την ιδιαίτερη
σηµασία που έχει η εστία, ο ευπρεπής οίκος για τη συγκέντρωση όλης της οικογένειας και
τις συνέπειες της αποµάκρυνσης των γυναικών από το σπίτι και την οικογένεια. Επίσης
δηµοσίευε αποσπάσµατα από το βιβλίο της Οικιακή Οικονοµία, κύριο χαρακτηριστικό των
οποίων ήταν η έµφαση σε γνώσεις και τεχνικές που απαιτούν ο πρακτικές εργασίες της
οικίας, η ευθύνη του ετήσιου οικιακού προϋπολογισµού και η παρακολούθηση των
καθηµερινών δαπανών, η προσωπική εργασία της οικοκυράς και οι σχέσεις της µε το
υπηρετικό προσωπικό, τα διευθυντικά της καθήκοντα, η επιβολή πειθαρχίας στον εαυτό της,
το ωρολόγιο πρόγραµµα των οικιακών εργασιών, το πνεύµα οικονοµίας, η επίβλεψη και
παρακολούθηση της µελέτης των παιδιών, οι οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις.379
Χωρίς να χαρακτηρίζει την οικιακή οικονοµία επιστήµη ή τέχνη, ή να ορίζει ακριβώς την
υπόστασή της, την ονοµάζει «µάθηµα» που διδάσκει «την καλήν διοίκησιν του οίκου», δίνοντας

Στο ίδιο, σ. 141.
Στο ίδιο, σ. 116, 118-119, 126.
378 Στο ίδιο, σ. 127.
379 Για ενδεικτικές αναφορές σχετικών άρθρων, βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 16.
376
377

113

µεγάλη σηµασία στις τεχνικές γνώσεις, προσαρµοσµένες στα κριτήρια της «κοινωνικής
ευ̟ρέ̟ειας».380
Η Οικιακή Οικονοµία της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου, εκδόθηκε το 1892 στην
Κωνσταντινούπολη από τον Εµµ. Ταβανιώτη, µετέπειτα σύζυγο της αδελφής της Κορνηλίας
και προοριζόταν «̟ρος χρήσιν των ̟αρθεναγωγείων». Ο οδηγός αυτός ήταν εύληπτος,
κατανοητός και προσιτός για την αντίληψη κάθε µικρού κοριτσιού και εύχρηστος για κάθε
παρθεναγωγείο, δυνάµενος «να χρησιµεύσει και εκτός της σχολικής µορφώσεως ως οικογενειακόν
ανάγνωσµα δια ̟άσαν κόρην ή οικοδέσ̟οιναν». Κατά τη συγγραφέα Αγλαία Πρεβεζιώτου, η
οικιακή οικονοµία είναι αναγκαίο µάθηµα για τις γυναίκες, διδάσκει την καλή διοίκηση του
σπιτιού για το οποίο οι ίδιες είναι υπεύθυνες, άρα οφείλουν να γνωρίζουν από µικρή ηλικία
πώς θα το διευθύνουν, πώς θα ανατρέφουν τα παιδιά τους, διότι όλα αυτά αποτελούν τον
προορισµό τους, σπουδαία καθήκοντα των οποίων η καλή ή κακή εκπλήρωση σηµατοδοτεί
την ευδαιµονία ή δυστυχία της οικογένειας.381
Κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας της Βοσ̟ορίδος, δηµοσιεύονται στη στήλη
«Οικιακή Οικονοµία» ή «Οικιακόν Τµήµα» της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου, τα περισσότερα
άρθρα, σαράντα ένα (41), µε πλήθος µαγειρικών και ζαχαροπλαστικών συνταγών, πρακτικών
ιατρικών συµβουλών, οδηγιών για τη διοίκηση του σπιτιού, κ.λπ. Τα επόµενα τρία έτη δεν
υπάρχουν καθόλου αναφορές. Από το πέµπτο έτος και µετά αρχίζουν πάλι οι δηµοσιεύσεις
για τα ζητήµατα Οικιακής Οικονοµίας σε ξεχωριστή στήλη, δεκατρία (13) για το πέµπτο
έτος, είκοσι πέντε (25) για τα έκτο, τα πιο πολλά επαναλαµβάνουν τα ήδη διατυπωµένα και
στα προηγούµενα τεύχη και µόλις έξι (6) για το έβδοµο και τελευταίο έτος, όπου όλα
άλλωστε έχουν αρχίσει να περιορίζονται, ίσως λόγω της επικείµενης διακοπής της
κυκλοφορίας του περιοδικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Πιο συγκεκριµένα, η επαναλειτουργία της στήλης αναγγέλλεται στο πρωτοσέλιδο
άρθρο της εκδότριας, σύµφωνα µε το οποίο η Βοσ̟ορίς ως ένα οικογενειακό και
εγκυκλοπαιδικό ανάγνωσµα και για τα δύο φύλα, αφού έχει εκδότρια και διευθύντρια
γυναίκα, θεωρεί ότι της έχει ανατεθεί η αποστολή να µεριµνά για την υγιή και ελληνοπρεπή
ηθική αναµόρφωση και εξύψωση της γυναίκας µε τη διαπαιδαγώγησή της στο µοναδικό,
αληθινό και υψηλό καθήκον του ρόλου της ως µητέρας, συζύγου και οικοδέσποινας. Για το
σκοπό αυτό εγκαινιάζει αυτή την καινοτόµο στήλη προκειµένου να προσφέρει µεγάλη

380
381

Βλ. και Α. Μπακαλάκη, Ε. Ελεγµίτου, ό.̟., σ. 113-116.
Στο ίδιο, σ. 111-113.
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ωφέλεια στις αναγνώστριες, θυµίζοντας έναν από τους βασικούς προγραµµατικούς στόχους
του περιοδικού.382
Συνεχίζει µε την κατανοµή και το περιεχόµενο της ύλης της «Οικιακής Οικονοµίας» η
οποία θα αναφέρεται σε παροχή πολύτιµων γνώσεων, πρακτικών οδηγιών και συµβουλών για
τη διοίκηση του σπιτιού, την τήρηση των βιβλίων, την εκτέλεση των καθηµερινών οικιακών
εργασιών, την υγιεινή, σε ειδικές µελέτες, πρακτικές και επιστηµονικές οδηγίες που θα
βοηθήσουν τη γυναίκα στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών «ήτις α̟οτελεί τον
ιερώτατον και σχεδόν υ̟εράνθρω̟ον της γυναικός κλήρον».383 Ανακοινώνει την παράθεση και
άλλων νέων πληροφοριών, εντελώς νέων κατά την άποψή της για περιοδικό της εποχής στην
Ανατολή,384 πρακτική διδασκαλία κοπτικής, ραπτικής, καλλιτεχνικών εργόχειρων µε
θεωρητική βάση και σχετικά σχεδιαγράµµατα, γραµµένα όλα από ειδικούς και γνωστούς
του κλάδου αυτού, προκειµένου να παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε «νεαρά κορασίδα µόλις
εξερχοµένη του σχολείου να µετασχηµατίζεται βαθµηδόν εις τελείαν οικοδέσ̟οιναν».385
«Οικοκυρική η Υ̟ηρετική;» µεταφέρει η εκδότρια το ερώτηµα από τη διάλεξη στον
ΕΦΣΚ, της δίδος Καλλισπέρη [ατθίς λογία] που επιβεβαιώνει τα κατά καιρούς άρθρα της
Βοσ̟ορίδος µε το ανωτέρω ερώτηµα, η οποία µε την επταετή κυκλοφορία της µεριµνά:
«̟ερί της γυναικείας µορφώσεως και της θέσεως της γυναικός εν τω οίκω και τη κοινωνία
[…] Εί̟οµεν ̟ολλάκις ότι ως υγιή γυναικείαν ανατροφήν θεωρούµεν εκείνην, ήτις θα έδιδεν
εις την γυναίκα τελείας γνώσεις οικοδεσ̟οίνης, ήτις θα καθίστα αυτήν σοφήν διευθύντριαν του
οικογενειακού οργανισµού, ιδεώση άνασσαν της εστίας […] Θέλοµεν την γυναίκα, ουχί
υ̟ηρέτριαν του ανδρός, αναµένοντος ̟αρ’ αυτής την υλικήν µόνον άνεσιν, όταν ε̟ιστρέφη εις
τον οίκον, αλλά σοβαράν και µεγαλουργόν οικοδέσ̟οιναν, εµβριθή και σώφρονα διαχειρίστριαν
του ̟ροϊόντους των µόχθων αυτού».386
Με την πολλοστή επανάληψη ότι οι γυναίκες κυβερνάνε το σπίτι, παραπέµπει και
πάλι η εκδότρια στις προγραµµατικές της δηλώσεις για την εξιδανίκευση της οικίας, τη

Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Οικιακόν τµήµα εν τη Βοσπορίδι», Η Βοσ̟ορίς Ε/18 (10 Οκτωβρίου 1903), σ.
201-202.
383 Στο ίδιο, σ. 202.
384 Το 1887 είχε εκδοθεί στην Κωνσταντινούπολη το εγχειρίδιο Οικιακή Οικονοµία της Σαπφούς Κ.
Λεοντιάδος, «̟ρος χρήσιν των ̟αρθεναγωγείων» και αυτό. Βλ. και Α. Μπακαλάκη, Ε. Ελεγµίτου, ό.̟., σ. 108. Για
το τµήµα «Οικιακή Οικονοµία» ή «Οικιακή Χρήσις» στην Ευριδίκη και τη δηµοσίευση σχετικών άρθρων και
µελετών στο περιοδικό, βλ. και Μ. Γριβέα, Το γυναικείο ̟εριοδικό Ευρυδίκη …, ό.̟., σ. 62-71.
385 Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, «Οικιακόν τµήµα εν τη Βοσπορίδι»,, ό.̟., σ. 202-203.
386 Κορνηλία Πρεβεζιώτου, «Οικοκυρική ή Υπηρετική», Η Βοσ̟ορίς Ζ/1 (10 Ιουνίου 1905), σ. 1-3. Τα κείµενα
αυτού του είδους ενώ τόνιζαν τη διαφορετικότητα των δυο φύλων, ταυτόχρονα ενθάρρυναν τις γυναίκες να
µιµηθούν τους ανδρικούς ρόλους µέσα στο δικό τους ιδιωτικό χώρο, µεταφέροντας στον οικιακό χώρο τους
κώδικες και τις αξίες του δηµόσιου χώρου, µαθαίνοντας να διαχειρίζονται µε σύνεση τους άυλους και υλικούς
πόρους, προκειµένου να τους διατηρήσουν και να τους αυξήσουν, µε σκοπό την ευηµερία της οικογένειας. Βλ.
Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών …, ό.̟., σ. 157-158.
382
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σηµαντική συµβολή, το ρόλο και τη θέση των γυναικών στην κατασκευή του οικιακού
ιδεώδους, ωφέλιµου και αναγκαίου για όλη την οικογένεια.
Με τις αναφορές αυτές στην Οικιακή Οικονοµία, ολοκληρώνεται η ανάλυση, η
συσχέτιση και ο διάλογος µε τις προγραµµατικές αρχές της Βοσ̟ορίδος, σύµφωνα µε τις
οποίες το περιοδικό της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου θα προσέφερε στις αναγνώστριές του,
κείµενα κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, εκλαϊκευµένη επιστηµονική γνώση,
πραγµατείες και µελέτες, ελληνική και µεταφρασµένη ξένη λογοτεχνία, πληροφορίες
καλλιτεχνίας και οικοκυρικής. Απώτερος σκοπός αυτής της θεµατολογίας ήταν η συµβολή
της στην προώθηση της γυναικείας µόρφωσης και εκπαίδευσης, στην ισχυροποίηση της
θέσης της γυναίκας ως µητέρας και Ελληνίδας µέσα στα ελληνοχριστιανικά και κοινωνικά
ιδεώδη της εποχής, στην Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του µικρασιατικού ελληνισµού,
στην καµπή του 20ου αιώνα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ιστορία της έκφρασης των γυναικών µέσα από τη γραφή, στο γύρισµα του 19ου
προς τον 20ό αιώνα στην Ελλάδα και στην περιφέρεια του οθωµανικού ελληνισµού,
περιλαµβάνει εκτός των λογοτεχνικών, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών έργων και ένα µικρό
αριθµό περιοδικών. Στο βαθµό που οι εκδότες και οι διευθυντές αυτών των περιοδικών είναι
γυναίκες και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό, µέσα από το
περιεχόµενο της ύλης τους στοχεύουν στη βελτίωση της θέσης των γυναικών, στον
επαναπροσδιορισµό του ρόλου τους, στην ουσιαστικότερη εκπαίδευση, την έξοδό τους από
την ιδιωτική προς τη δηµόσια σφαίρα.
Τα γυναικεία περιοδικά αποτέλεσαν για τις λόγιες Ελληνίδες του 19ου αιώνα πεδίο
εντρύφησής τους στη γραφή αλλά και δίοδο προς το δηµόσιο χώρο, µέσα από τις
συνεργασίες τους, τη συγγραφική και µεταφραστική πορεία τους στην εκδοτική
δραστηριότητα. Οι ανάλογες ιστορικές, κοινωνικές και λογοτεχνικές συνθήκες, οι δεδοµένες
δυσκολίες και διενέξεις, τα εµπόδια, οι αναστολές, αλλά και σε κάποιο βαθµό οι ευνοϊκές
συνθήκες και διευκολύνσεις, αποτέλεσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι λόγιες γυναίκες του
19ου αιώνα τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στον έξω-ελληνισµό, συνιστούν µια
αναγνωρίσιµη κατηγορία στην ιστορία του έντυπου λόγου, παρά τον περιορισµό τους σε ένα
ιδιαίτερο και ειδικό πεδίο, το γυναικείο.387
Η ιστορία του γυναικείου εντύπου στην Ελλάδα στην καµπή του 19ου προς τον 20ό
αιώνα, παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήµατα, ορίζοντας την ιστορία των ανθρώπων που το
υπηρετούν, την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούσαν σε
συνδυασµό µε την ιστορία των γυναικών, ή του φύλου όπως έχει επικρατήσει. Η ελληνική
κοινότητα της Κωνσταντινούπολης παρά την ιδιοτυπία που τη χαρακτήριζε λόγω των
εθνικοπολιτικών ζητηµάτων της εποχής, όχι µόνο δεν υστερούσε σε πνευµατική, πολιτιστική
και λογοτεχνική δράση σε σχέση µε το ελληνικό µητροπολιτικό κέντρο, αντίθετα
πρωτοστατούσε στη γέννηση νέων ιδεών, γεγονός που απεικονίζεται και στο γυναικείο
περιοδικό τύπο από τα µέσα του 19ου αιώνα και εξής. Η Βοσ̟ορίς ένα από τα τρία γυναικεία
περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην οθωµανική πρωτεύουσα αυτή την περίοδο, µετά την
Κυψέλη της Ευφροσύνης Σαµαρτζίδου, την Ευρυδίκη της Αιµιλίας Κτενά-Λεοντιάδος και
πριν από την Εφηµερίδα των Κυριών της Χαρίκλειας Μελανδινού, εκδίδεται από την
Κορνηλία Πρεβεζιώτου, µια νεαρή λόγια αστή, η οποία µέσα από όλα τα είδη του γραπτού
της λόγου εµµένει στην προβολή, στήριξη και ενδυνάµωση του παραδοσιακού ρόλου της
387
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Ελληνίδας Κωνσταντινουπολίτισσας αστής, ως υπάκουης κόρης, υποµονετικής συζύγου,
ευχάριστης οικοδέσποινας και συνεπούς µητέρας, συνυπολογίζοντας τις κρατούσες
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της ελληνοχριστιανικής κοινότητας της Πόλης στην οποία
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά και κοινωνικά.
Η Βοσ̟ορίς είναι ένα οικογενειακό επιµορφωτικό περιοδικό µε γυναικεία
φυσιογνωµία, όπως προκύπτει µέσα από την αρθογραφία λόγιων ανδρών και γυναικών
συνεργατών. Η πλούσια θεµατογραφία του περιοδικού, εκτός από τα λογοτεχνικά και
επιµορφωτικά κείµενα, αφενός µεν διαπραγµατεύεται όλα τα τρέχοντα θέµατα της
επικαιρότητας που αναφέρονται σε κοινωνικά, οικογενειακά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά
ζητήµατα, αφετέρου εστιάζει στα αµιγώς γυναικεία θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη θέση,
το ρόλο και τα ενδιαφέροντα της σύγχρονης για την εποχή που µελετάµε γυναίκας, τη
γυναικεία εκπαίδευση, την οικιακότητα, τη γυναικεία εργασία, στο δύσκολο και προκλητικό
ιστορικό πλαίσιο της µικρασιατικής πρωτεύουσας στο πέρασµα από τον 19ο στον 20ό αιώνα.
Η Βοσ̟ορίς, το συντηρητικό γυναικείο εικονογραφηµένο περιοδικό, που εκδίδεται
στην Κωνσταντινούπολη από τις αρχές του 1899 µέχρι και τις αρχές του 1906 από γυναίκα
εκδότρια και διευθύντρια, τη δηµοσιογράφο και λογοτέχνιδα Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου,
είναι ένα περιοδικό ποικίλης ύλης θα λέγαµε σήµερα, εστιασµένο στα θέµατα της σύγχρονης
γυναίκας της εποχής και στα χαρακτηριστικά της, όπως τα ορίζει η εκδότρια στο αρχικό
προγραµµατικό της άρθρο στο πρώτο τεύχος του περιοδικού και µε συνέπεια υποστηρίζει,
µέχρι και την παύση της έκδοσής του. Παρόλο που υπερισχύει ο γυναικείος χαρακτήρας της
Βοσ̟ορίδος των πρώτων χρόνων της έκδοσης, θα µπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί και ως
οικογενειακό περιοδικό, στο βαθµό που δηλώνεται στο διαφοροποιηµένο τίτλο του κατά τα
τέσσερα (4) τελευταία έτη της κυκλοφορίας του και η τρέχουσα θεµατογραφία του
αναφέρεται όλο και περισσότερο σε γενικότερα θέµατα επιµορφωτικού χαρακτήρα,
εκπαιδευτικά, επιστηµονικά, κοινωνικά και βεβαίως πολύ περισσότερα λογοτεχνικά, µε
ελαφριά υποχώρηση των ειδικών γυναικείων θεµάτων, της χειραφέτησης, αντιχειραφέτησης
και οικιακής οικονοµίας. Στο βαθµό που το έντυπο εκδίδεται και διευθύνεται από γυναίκα
και απευθύνεται σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό, παρά το ότι προς τα τελευταία χρόνια της
έκδοσής του διεύρυνε τη θεµατογραφία του και εξελίχθηκε σε ανάγνωσµα για όλη την
οικογένεια, ανήκει στη κατηγορία του γυναικείου εντύπου και ως τέτοιο εκλαµβάνεται στη
συγκεκριµένη εργασία.388
Ο σκοπός της έκδοσης της Βοσ̟ορίδος ο οποίος αναλύεται στο προγραµµατικό της
διάγραµµα, είναι να αρθρογραφήσει κατά της ξενόφερτης και βλαβερής γυναικείας χειραφέτησης,
388
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προκειµένου να µην κινδυνεύσει η παραδοσιακή θέση και ο µοναδικός ρόλος της Ελληνίδας
γυναίκας ως συζύγου και µητέρας, αντίθετα να προβληθεί και να υποστηριχθεί, διότι είναι
από Θεού ορισµένος και απαραίτητος για τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, που θα πρέπει να
υπηρετηθούν λόγω της ιστορικής συγκυρίας του αλυτρωτισµού του γένους, στη
συγκεκριµένη εποχή και περιοχή που εκδίδεται. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού οι
στόχοι που τίθενται αναφέρονται στην ενδυνάµωση του ρόλου, της ηθικής και της
πνευµατικής καλλιέργειας των γυναικών µέσα από την επαρκή και συνεχή εκπαίδευση,
απαραίτητης για τη διαχείριση της οικογενειακής εστίας και τη συµµετοχή τους στην
υπηρεσία του Έθνους και όχι για την ανεξαρτητοποίηση και έξοδό τους προς τον
επαγγελµατικό χώρο, ο οποίος κυριαρχείται αποκλειστικά, νοµότυπα και αποτελεσµατικά
από τους άνδρες.
Σε αντίθεση µε τα περισσότερα περιοδικά που εκδίδονται από τα µέσα του 19ου
αιώνα και εξής και τα οποία λόγω της µικρής διάρκειας της κυκλοφορίας τους, από
µερικούς µήνες έως και δύο ή τρία χρόνια χαρακτηρίζονται ως βραχύβια, η κυκλοφορία της
Βοσ̟ορίδος για περισσότερο από έξι έως επτά χρόνια, είναι αρκετή για να την κατατάξει
µάλλον στα µακρόβια περιοδικά σε σχέση πάντα µε την εποχή, τη γυναικεία φυσιογνωµία
της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οθωµανικής περιοχής που κυκλοφορεί.
Η έκδοση της Βοσ̟ορίδος (1899-1906) στην Κωνσταντινούπολη δεν αποτελούσε την
πρώτη γυναικεία εκδοτική απόπειρα στην περιοχή. Είχαν προηγηθεί, όπως προαναφέρθηκε,
δύο ακόµη γυναικεία περιοδικά, η Κυψέλη (1845) και η Ευρυδίκη (1870-1873), τα οποία
παρά τη µικρή διάρκειά τους, την πολυετή απόσταση ανάµεσά τους και το διαφορετικό
ιδεολογικό προσανατολισµό τους, είχαν ως κοινό σηµείο αφετηρίας την προβολή του
γυναικείου ιδεώδους και την απόδοσή του στο κοινωνικό και πνευµατικό γίγνεσθαι της
εποχής µε τους καλύτερους όρους. Τόσο η Κυψέλη µε το ριζοσπαστικό για την εποχή της
λόγο σε ότι αφορούσε την ισοτιµία των δύο φύλων, όσο και η Ευρυδίκη µε την προβολή της
γυναικείας ανάπτυξης, εστίασαν στη σπουδαιότητα, τη συστηµατοποίηση και τη διεύρυνση
της γυναικείας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Στη
συνέχεια και σε αντίθεση µε τα δυο προηγούµενα έντυπα, η Βοσ̟ορίς µε το συντηρητικό και
αντιχειραφετητικό της λόγο, θα προωθήσει το µοντέλο της ηθικής, υποµονετικής,
καλλιεργηµένης, όχι εργαζόµενης παρά µόνο για βιοποριστικούς λόγους γυναίκας,
επιµελούς οικοδέσποινας και συνεπούς µητέρας, προσδεµένης στο άρµα της οικογενειακής
ευτυχίας στο πλαίσιο της ελληνοχριστιανικής ηθικής.
Στο περιοδικό συνήθως αρθρογραφούν άνδρες λόγιοι, εκπαιδευτικοί, επιστήµονες
(ιατροί,

φαρµακοποιοί),

νοµοµαθείς,

ιερωµένοι,

αλλά

και

γυναίκες

ποιήτριες,
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διηγηµατογράφοι, µεταφράστριες, δηµοσιογράφοι και εκδότριες. Οι ανδρικές συνεργασίες αν θεωρηθεί ότι τα ονόµατα είναι πραγµατικά ανδρικά (για τις περιπτώσεις που δεν
γνωρίζουµε περισσότερα από το όνοµα µόνο) και όχι γυναικεία ψευδώνυµα - είναι κατά
πολύ περισσότερες από τις γυναικείες οι οποίες φθάνουν περίπου τον αριθµό των τριάντα
(30) στο σύνολο των περίπου εκατόν ενενήντα (190) συνεργατών. Ο χαρακτηρισµός του
περιοδικού ως γυναικείου, επιβεβαιώνεται µεταξύ άλλων και από το σύνολο της γυναικείας
αρθογραφίας. Παρά το µικρό αριθµό των γυναικών συνεργατριών και τον πολλαπλάσιο
αριθµό των ανδρών, καταλαµβάνει το ένα τρίτο περίπου της ύλης, γεγονός που καταδεικνύει
ότι ανάλογα µε το πλήθος τους δεν ήταν καθόλου µικρή η συγγραφική τους παραγωγή. Η
στάση της διεύθυνσης του περιοδικού τόσο προς τις ανδρικές όσο και προς τις γυναικείες
συνεργασίες δεν εµφανίζει διαφοροποιήσεις, όσον αφορά την επιλογή, την προβολή ή την
προώθησή τους. ∆εν θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι προβάλλονται λιγότερο ή περισσότερο
τα έργα των γυναικών αλλά στο βαθµό που η ανδρική συµµετοχή είναι µεγαλύτερη – µε
βάση τις παραπάνω παραδοχές - και σηµαντικότερη, έχει και περισσότερες προαναγγελίες
και θετικές κρίσεις από τη διεύθυνση του περιοδικού.
Οι επώνυµες ή ανώνυµες γυναίκες συντάκτριες της Βοσ̟ορίδος, τόσο των διαφόρων
άρθρων και δοκιµίων όσο και των πεζογραφηµάτων και ποιηµάτων, θα πρέπει να ήταν σε
µεγάλο βαθµό µορφωµένες, αστές, να σχετίζονταν άµεσα ή έµµεσα µε το χώρο της
εκπαίδευσης ως απόφοιτες, δασκάλες ή διευθύντριες παρθεναγωγείων και να είχαν έντονη
συγγραφική και εκδοτική δράση. Το περιοδικό της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου µέσα από τη
θεµατογραφία της ύλης του απευθύνεται κυρίως σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό µε βάση
την αρχική εξαγγελία, αφού έχει ως σκοπό κατά την άποψη της εκδότριας, να συµβάλει µε
τα σχετικά δηµοσιεύµατα στην ηθική εξύψωση και πνευµατική καλλιέργεια των γυναικών
όλων των κοινωνικών και οικονοµικών στρωµάτων.
Παρά το γεγονός ότι δεν αποτέλεσε βήµα νέων ιδεών ή προοδευτικών αντιλήψεων
σχετικά µε τη γυναικεία υπόσταση, αντίθετα πρωτοστάτησε στην αναστολή οποιασδήποτε
χειραφετητικής πρωτοβουλίας, αυτό δεν σηµαίνει ότι για τα δεδοµένα και τις συνθήκες της
εποχής δεν υπηρέτησε ως ένα βαθµό τη διαµόρφωση µιας γυναικείας προσωπικότητας και
δεν προώθησε µε τον τρόπο του συγκεκριµένα γυναικεία θέµατα. Η σπουδαιότητα της
συµβολής των γυναικών στην πρόοδο των κοινωνιών µέσα από τη φιλανθρωπική και
κοινωνική τους δράση, ο ισχυρός ρόλος και η θέση τους µέσα στην οικογένεια ως συζύγων
και µητέρων, η επέκταση της γυναικείας εκπαίδευσης όχι µόνο για τα µεσαία αλλά και για τα
λαϊκά στρώµατα, το δικαίωµα των γυναικών στην εργασία για βιοποριστικούς λόγους και για
συγκεκριµένα επαγγέλµατα που συνάδουν µε το φυσικό τους προορισµό, η πνευµατική
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καλλιέργεια που αρµόζει στις γυναίκες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αποτελούν
κεντρικούς προσανατολισµούς στην αρθογραφία της Βοσ̟ορίδος µε σκοπό την προβολή και
ισχυροποίηση της Ελληνίδας γυναίκας της εποχής ως οντότητας ολοκληρωµένης, ηθικής,
συνετής, µορφωµένης και χρήσιµης για το Έθνος.
Μέσα από τις διεθνείς ανταποκρίσεις, τους διανοµείς, τους ανταποκριτές και τον
επιστολικό φάκελο µε την αλληλογραφία, συµπεραίνουµε ότι η Βοσ̟ορίς είχε αρκετή
κυκλοφορία όχι µόνο στην Κωνσταντινούπολη και τις άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας, αλλά
και σε µεγάλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις, στο σύνολο των ελληνικών κοινοτήτων της
διασποράς. Είναι επίσης βασικό να σηµειωθεί ότι οι συνεργάτες/αρθογράφοι δεν διέµεναν
µόνο στην Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρα, αλλά αρκετοί έστελναν τα κείµενά τους από
την Αθήνα και διάφορες ελληνικές πόλεις, όπως και από ευρωπαϊκούς ή εξωτικούς
προορισµούς, που σηµαίνει ότι είχαν τη δυνατότητα και της αποµακρυσµένης επικοινωνίας
και συνεργασίας µε το περιοδικό.
Πέρα από τα άρθρα και τις ειδήσεις που αναφέρονται στη σύγχρονη επικαιρότητα
στην Πόλη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η θεµατογραφία του περιοδικού εκτός από το
επίµαχο θέµα του γυναικείου αιτήµατος της χειραφέτησης και τη συντηρητική του θέση
απέναντι στο ρόλο, τη θέση και τον προορισµό των γυναικών, αναφέρεται σε εκπαιδευτικά,
παιδαγωγικά και θρησκευτικά θέµατα, σε ιστορικές προσωπικότητες του παρελθόντος και
βιογραφίες, σε επιστηµονικές ανακαλύψεις, θεωρητικές µελέτες και ιατρικές συµβουλές, στη
λογοτεχνική, ποιητική και πεζογραφική παραγωγή, σε ζητήµατα οικιακής οικονοµίας και
καλλιτεχνίας, σε διάφορα κοινωνικά και ψυχαγωγικά θέµατα και σε θέµατα που αφορούν
στις γυναίκες γενικά. Στις µέσα σελίδες του περιοδικού µε τις ανακοινώσεις, τις
ανταποκρίσεις από τον ξένο τύπο, τις αγγελίες και τις διαφηµίσεις, αναδύεται η κουλτούρα
της εποχής και η στάση του περιοδικού απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα.
Κατά την ανάλυση της θεµατογραφίας της Βοσ̟ορίδος που αναφέρεται στο γυναικείο
ζήτηµα, φαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη θέση των γυναικών και τον προορισµό
τους µε βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής, πολύ µακριά βέβαια από οποιαδήποτε
θεωρία περί χειραφέτησης, αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. Η ίδια η εκδότρια η Κορνηλία
Πρεβεζιώτου στην πρωτοσέλιδη αρθογραφία της καταφέρεται αρκετά συχνά όχι µόνο στις
βλαβερές και επικίνδυνες συνέπειες της ξενόφερτης χειραφέτησης για τις Ελληνίδες,
επιχειρηµατολογώντας υπέρ του αληθινού και ηθικού προορισµού των γυναικών, µέσα στους
κόλπους της ελληνοχριστιανικής οικογένειας, αλλά και εναντίον της επαγγελµατικής
δραστηριότητας για τις γυναίκες της αστικής τάξης, όχι µόνο ως µη αρµόζουσας και µη
ενδεδειγµένης, αλλά και ως απειλητικής για την αποδεκτή, κατά την ίδια, ανδρική κυριαρχία.
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Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται µια αντίφαση που δεν ισχύει µόνο για την Κ. Πρεβεζιώτου και
στοιχειοθετεί ένα γενικότερο προβληµατισµό, σχετικά µε τις γυναίκες εκείνες οι οποίες
έχουν σπουδάσει, έχουν µορφωθεί, έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά, είναι µόνες
τους, ταξιδεύουν, συναναστρέφονται µε άνδρες, είναι ανεξάρτητες, λόγιες, καλλιτέχνιδες και
παρόλα αυτά εξακολουθούν να «στέκονται» πεισµατικά σε µια αντιφατική προς την ίδια τη
ζωή τους αντίληψη περί της «αξίας της γυναικός», να είναι πολέµιες απέναντι σε νεότερες
θέσεις οµοφύλων τους για το «γυναικείο ζήτηµα», να επιζητούν ως απαραίτητη τη στήριξη των
ανδρών και να επικαλούνται αδυναµία για τον εαυτό τους εξαιτίας του φύλου τους.
Προφανώς οι γυναίκες αυτές µέσα στην πολυπραγµοσύνη τους, είχαν αντιληφθεί ότι
προκειµένου να γίνουν αποδεκτές θα έπρεπε να κλείνουν τα αυτιά τους στις σειρήνες της
χειραφέτησης. Κάποιες όµως συνέχιζαν να αγωνίζονται στην προσπάθειά τους να δώσουν
στην έννοια [της χειραφέτησης] τα περιεχόµενα που θα της εξασφάλιζαν την κοινωνική
ανοχή. Στο γύρισµα του αιώνα, τη δεκαετία 1895–1905 και µέσα στην περίοδο έκδοσης της
Βοσ̟ορίδος, κατά τη διαµάχη γύρω από την πολυσυζητηµένη έννοια της χειραφέτησης, δεν
ήταν λίγοι οι λόγιοι, αρθογράφοι και δηµοσιογράφοι, που θέλησαν να συµµετάσχουν στην
παθιασµένη αυτή συζήτηση. Η συσχέτιση της χειραφέτησης µε τον εξανδρισµό των
γυναικών και την παραµέληση των µητρικών τους καθηκόντων, προφανώς αποτελούσε
διαρκή πειρασµό για τους κοινωνικούς αναλυτές της εποχής, τον οποίο δεν απέφυγαν και
ορισµένες γυναίκες συγγραφείς, επιστήµονες, δηµοσιογράφοι που υιοθέτησαν την καταδίκη
της χειραφέτησης, ανάµεσά τους και η Κορνηλία Πρεβεζιώτου.389
Μοναδική εξαίρεση µεταξύ των συνεργατών/τριών αποτέλεσε η λόγια, συγγραφέας
και συνεργάτης της Βοσ̟ορίδος, Βιργινία Ευαγγελίδου, οπαδός της γυναικείας χειραφέτησης,
η οποία προσπάθησε µε την επιχειρηµατολογία της µέσα από τις σελίδες του περιοδικού, να
επισηµάνει ότι η µεγαλύτερη ανεξαρτησία και ελευθερία των γυναικών δεν θα βάλει σε
κίνδυνο τις ισχύουσες ισορροπίες, αντίθετα οι γυναίκες µε τις ιδιαίτερες κλίσεις και την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, θα υπερβούν τις ανισότητες της ανδρικής κυριαρχίας
και θα ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Καταφερόµενη κατά της εκδότριας της Βοσ̟ορίδος
Κορνηλίας Πρεβεζιώτου, της γυναίκας που βραβεύτηκε από τον Ελληνικό Φιλολογικό
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως λόγω της στράτευσής της κατά του «φοβερού εχθρού» της
χειραφέτησης, πυροδότησε µια µακρά αντιπαράθεση από τις στήλες του περιοδικού, η
οποία εξελίχθηκε σε ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάµεσα στις δυο λόγιες, µε εκατέρωθεν
βολές, οξείς διαξιφισµούς και αυστηρή κριτική.
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Η Β. Ευαγγελίδου στρέφεται προς την Ευρώπη και την Αµερική, τις κοιτίδες
ανάπτυξης, ισχυροποίησης και διάχυσης των πρακτικών του γυναικείου κινήµατος,
προκειµένου να επικυρώσει τις θέσεις της για την ανάγκη αναβάθµισης και υπέρβασης του
καθιερωµένου ρόλου των γυναικών, αντικρούοντας την κατηγορία ότι εργάζεται υπέρ του
εκφυλισµού και της απαξίωσης του οικογενειακού ιδεώδους. Στον αντίποδα αυτών η Κ.
Πρεβεζιώτου υπερασπίζεται µε πάθος τις αντιχειραφετητικές της θέσεις στο πλαίσιο και στο
όνοµα της εθνικής ιδεολογίας, έναν ισχυρό ενοποιητικό δεσµό απαραίτητο για να
προστατεύσει και να περιφρουρήσει τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και να προωθήσει τις
εξελίξεις των γυναικείων θεµάτων, σύµφωνα µε την ηθική, τα προτάγµατα της φύσης και της
χριστιανικής αρετής.
Η Νέα Γυναίκα της εποχής, απεικονίζεται ως υπέρµαχος της γυναικείας
χειραφέτησης και των νεόφερτων διεκδικήσεων για την ταυτότητα και την υπόστασή της, µε
άποψη για τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, µε δυναµική συµµετοχή στο
λογοτεχνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι της εποχής. Με την εγγραµµατοσύνη, την
ενασχόλησή της µε την ποίηση και την πεζογραφία, το γραπτό δοκιµιακό λόγο και την
τακτική αρθογραφία της σε περιοδικά έντυπα και ηµερολόγια, συνέβαλε στην καταξίωση και
διεύρυνση της γυναικείας προοπτικής, στην προώθηση των αιτηµάτων για την εξίσωση των
δυο φύλων, την επαγγελµατική καθιέρωση και κοινωνική ανεξαρτησία, στον προβληµατισµό
για την επαναδιαπραγµάτευση των αιτηµάτων του φύλου της.
Η Κορνηλία Πρεβεζιώτου ως λόγια, ποιήτρια, µυθιστοριογράφος, δηµοσιογράφος,
ιδιοκτήτης και διευθύντρια περιοδικού, προερχόµενη από αστική οικογένεια της
Κωνσταντινούπολης, µορφωµένη και καλλιεργηµένη, εργαζόµενη µέσα σε ένα κατεξοχήν
ανδρικό περιβάλλον, λογικά δεν θα µπορούσε να διαφέρει από αυτές τις νέες ανεξάρτητες
ταλαντούχες γυναίκες που επιζητούσαν αλλαγή στη µοίρα και τον προορισµό τους κατά τα
δυτικά πρότυπα, εάν δεν ήταν πολύ βαθειά ριζωµένα µέσα της τα έντονα και ισχυρά
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη της γενιάς της που την απέτρεπαν από παρόµοιους «ε̟ικίνδυνους
νεωτερισµούς». Η περίπτωσή της καταδεικνύει ότι δεν θεωρείται απαραίτητο, όλες οι γυναίκες
συλλογικά να ακολουθούν τα νέα ρεύµατα της εποχής που αφορούν στο φύλο και την
ταυτότητά τους, αντίθετα ανάλογα µε την κατάρτιση και τις αντιλήψεις τους, τις επιρροές
και τις πεποιθήσεις τους, να ενστερνίζονται αντίθετες απόψεις και διαδροµές ακόµη και εάν
κατά µια έννοια αντιφάσκουν µε την ατοµική και προσωπική τους ζωή.
Για την εκδότρια της Βοσ̟ορίδος ένα επιπλέον µέσο για την αναβάθµιση της θέσης
των γυναικών όλων των κοινωνικών στρωµάτων, αποτελεί η βελτίωση της µέχρι τότε
προσφερόµενης εκπαίδευσης, η στροφή προς τη λαϊκή πρωτοβάθµια εκπαίδευση και όχι η
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διεύρυνση ή ανωτατικοποίηση των γυναικείων σπουδών. Προτείνει την ίδρυση ειδικού
διδασκαλείου για τη µόρφωση επιστηµόνων διδασκαλισσών µε σκοπό την αναβάθµιση της
δασκάλας και τη στήριξη της επαγγελµατικής της απασχόλησης. Οι προτάσεις της για τον
εκσυγχρονισµό των παρθεναγωγείων, οι διαφηµίσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων θηλέων
µέσα από τις στήλες του περιοδικού, τα θετικά σχόλια για τις επιτυχηµένες διευθύντριες
σχολείων, δεν έχουν ως σκοπό την µετεξέλιξη του παραδοσιακού ρόλου των γυναικών και
την ανεξαρτητοποίησή τους, αντίθετα στοχεύουν στην προοπτική δηµιουργίας µορφωµένων
συζύγων και αφοσιωµένων µητέρων. Η επαγγελµατική αποκατάσταση των γυναικών των
χαµηλών κυρίως στρωµάτων επιτρέπεται κατά την Κ. Πρεβεζιώτου µόνο για βιοποριστικούς
λόγους και για επαγγέλµατα συναφή µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις κλίσεις και
ευαισθησίες τους.
Πέρα από την πλούσια αρθογραφία σχετικά µε τα τρέχοντα και ζέοντα γυναικεία
θέµατα, µεγάλο µέρος της ύλης της Βοσ̟ορίδος είναι αφιερωµένο στη λογοτεχνία, η οποία
αποτελεί βήµα τόσο ανδρών όσο και γυναικών λόγιων και σύµφωνα µε το προγραµµατικό
άρθρο που επικαλείται την αναγκαιότητά της, καλύπτει περίπου το 40% της συνολικής ύλης
του περιοδικού επιµεριζόµενη ανάλογα σε πεζό και ποιητικό λόγο. ∆ιηγήµατα πρωτότυπα
και µεταφρασµένα, µυθιστορήµατα και επιφυλλίδες σε συνέχειες, χρονογραφήµατα και
επιστολές, αποτυπώνουν την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαµόρφωση της
πνευµατικής καλλιέργειας της αναγνώστριας µε αφιερώµατα στη σύγχρονη ελληνική και ξένη
φιλολογία και ̟οίηση.
Μέσα από την ανάλυση της θεµατογραφίας της λογοτεχνίας της Βοσ̟ορίδος,
προκύπτει η συνεπής στάση της εκδότριας προς τις αρχικές εξαγγελίες της σχετικά µε τη
σπουδαιότητα της επιλεγµένης ύλης, η οποία εκτός από το ηθικό, διδακτικό, θρησκευτικό,
δραµατικό περιεχόµενό της, διαπραγµατεύεται τα ζητήµατα του γάµου, της µητρότητας,
της εργασίας, της ανέχειας, της αδικίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, της φιλίας, της αγάπης,
της παραφροσύνης, των πάσης φύσεως συναισθηµάτων, της εξύψωσης των ιδανικών, των
ιδιαίτερων ανθρώπινων δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Οι γυναίκες είτε ως απλές
αναγνώστριες του περιοδικού, είτε ως λόγιες γράφουσες σε αυτό, ανώνυµες η επώνυµες, είχαν
την ευκαιρία µέσα από τον ποιητικό και πεζό λόγο, τα ηµερολόγια και τις ανοικτές
επιστολές να έρθουν σε επαφή µε την πνευµατική κουλτούρα της εποχής τους, να
στοχαστούν, να αναµετρηθούν, να επανατοποθετηθούν και να ανατροφοδοτήσουν τη
λογοτεχνική παραγωγή, ικανοποιώντας αφενός την επιθυµία τους για περαιτέρω καλλιέργεια
και ανάπτυξη, αφετέρου να επιδιώξουν την έξοδο τους από τον προστατευµένο ιδιωτικό
χώρο στο δυσπρόσιτο δηµόσιο.
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Ταυτόχρονα αρκετά σηµαντικός είναι και ο αριθµός των µελετών και των οδηγιών
που δηµοσιεύονται στη Βοσ̟ορίδα, από µεταφρασµένα ευρωπαϊκά και ελληνικά εγχειρίδια,
το περιεχόµενο των οποίων αναφέρεται σε καθηµερινές πρακτικές οικιακές συµβουλές,
αλλά και σε σηµαντικότερες οδηγίες για τη διαχείριση του οίκου, τον οικιακό
προϋπολογισµό, το χρονοδιάγραµµα και τον καταµερισµό των εργασιών. Η διοικητική
διάσταση του έργου της οικοδέσποινας σε συνδυασµό µε τα οικοκυρικά της καθήκοντα
απαιτούν ιδιαίτερη επιµόρφωση η οποία παρέχεται είτε από τα ειδικά µαθήµατα στα
παρθεναγωγεία, είτε από βιβλία και εγχειρίδια που εκδίδονται για να βοηθήσουν τα νεαρά
κορίτσια στην ανάληψη των «υψηλών» καθηκόντων τους, προς όφελος της οικογενειακής
ευηµερίας. Την αποκλειστική επιµέλεια της στήλης αυτής έχει η Αγλαία Πρεβεζιώτου,
εκπαιδευτικός, λόγια και αδελφή της εκδότριας, η οποία επιστρατεύεται για τη µετάδοση
αυτών των απαραίτητων και χρήσιµων γνώσεων για την Ελληνίδα οικοδέσποινα και µητέρα,
η συµβολή των οποίων θεωρείται αποτελεσµατική για την κατασκευή του οικιακού ιδεώδους.
Ένα περιοδικό, το συγκεκριµένο περιοδικό της Βοσ̟ορίδος, παρά τις συνεχείς
αναφορές του στις δυσκολίες έκδοσής του, δεν παύει να είναι µια επιχειρηµατική δράση,
στην οποία όλοι οι µετέχοντες θα έχουν τα ανάλογα οφέλη, συµµετοχές και υποχρεώσεις.
Αν δεχθούµε ότι η διεύθυνση καθορίζει τη στάση, τη θέση, το περιεχόµενο της ύλης και των
συνεργασιών, η Κ. Πρεβεζιώτου δεν αποµακρύνθηκε από αυτά που δήλωνε στο πρώτο της
άρθρο. Μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής της, υπερασπίστηκε µε ζήλο
το εγχείρηµα και τις απόψεις της για όλες τις γυναίκες, απευθυνόµενη σε όλες τις τάξεις,
δίνοντας βήµα και σε αντιθέσεις και σε διαφωνίες και σε διαφορετικές προσεγγίσεις.
Μπορεί η Κ. Πρεβεζιώτου στις αρχές του 20ού αιώνα να εµφανίζεται αρνητική
απέναντι στο ζήτηµα της γυναικείας χειραφέτησης, στην ουσία όµως πραγµατοποιεί ένα
βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού µε την επιλογή της να γίνει εκδότρια περιοδικού τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο και στη συγκεκριµένη κοινωνία, µε την πράξη της αυτή θέτει
έµπρακτα σε αµφισβήτηση τον περιορισµένο δηµόσιο ρόλο των γυναικών. Στο πλαίσιο των
ελληνικών κοινοτήτων της οθωµανικής επικράτειας, αλλά και γενικότερα στον ευρωπαϊκό
χώρο, οι ιδιαίτερες εθνικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν σε
συνδυασµό µε τον εξαστισµό, την οικονοµική και εµπορική ανάπτυξη καθώς και την
πνευµατική καλλιέργεια, ορίζουν το περιβάλλον που καθόρισε την ανάπτυξη των κοινωνικών,
εκπαιδευτικών, οικονοµικών, επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, της εκπαιδευτικής και
επαγγελµατικής κατάρτισης και εξέλιξης των γυναικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και
λαµβάνοντας υπόψη από τη µια τις αντιδράσεις για την ανάπτυξη του γυναικείου κινήµατος
διεθνώς, από την άλλη τα θετικά βήµατα στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου
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µε τη διεκδίκηση και κατάκτηση πολιτικών δικαιωµάτων, ισοτιµίας και οικονοµικής
ανεξαρτησίας από τις γυναίκες, εντάσσονται οι πάσης φύσεως δράσεις των γυναικών
συµπεριλαµβανοµένης και της εκδοτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της
συγγραφής, της κουλτούρας γενικότερα που τις οδήγησε σε νέες κατακτήσεις στη δηµόσια
σφαίρα.
Η µεταβατική εποχή στην οποία ζούσε η Κ. Πρεβεζιώτου-Ταβανιώτου στην
περιοχή των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Ανατολής µε τα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτικά
και εθνικοϊδεολογικά χαρακτηριστικά, η αγωγή και η εκπαίδευση την οποία είχε λάβει µε τα
πρότυπα του καθιερωµένου ρόλου της συζύγου και της µητέρας, προφανώς καθόρισαν τη
στάση της απέναντι στην επερχόµενη µεταστροφή στην αντιµετώπιση του παραδοσιακού
ρόλου των γυναικών. Η αντιπαράθεση για την ισχύ και τις προοπτικές της γυναικείας
χειραφέτησης, η αναγνώριση της ανάγκης για βελτίωση της εκπαίδευσης των γυναικών, η
γυναικεία επαγγελµατική δραστηριοποίηση και αποκατάσταση για λόγους ανάγκης, οι
σχέσεις ανάµεσα στα δυο φύλα, η ηθική εξύψωση του ρόλου και της θέσης των γυναικών,
προβάλλονται µέσα από τις στήλες του περιοδικού, χρωµατισµένες από τα πιστεύω και τις
ιδεολογικές τοποθετήσεις όχι µόνο της εκδότριας, αλλά και των «ευυ̟όλη̟των λογίων ανδρών
και γυναικών» συνεργατών της Βοσ̟ορίδος.
Είναι γεγονός ότι όταν κάποιος καταγίνεται µε περασµένες, αποµακρυσµένες
εποχές, πρέπει να µελετά και τους ανθρώπους που έζησαν τότε, τις πράξεις, τις ενέργειές
τους, τις διανοητικές τους εκδηλώσεις, τον τρόπο γενικά της ζωής τους, αυτά που
διαµορφώνουν το κλίµα της εποχής, στο βαθµό που το περιβάλλον, τα γεγονότα και οι
άνθρωποι ως άτοµα δίδουν τη πλήρη κατανόηση της ιστορίας της εποχής τους. Μέσα από
την έρευνα και τη µελέτη της κάθε παλαιάς εποχής που εξετάζεται, είναι δυνατόν να
µάθουµε πολλά για τις δραστηριότητες οι οποίες συνέθεταν έναν τρόπο ζωής και σκέψης.
Μέχρι ενός σηµείου µπορούµε να ανασυντάξουµε και σε ένα βαθµό να ανασυστήσουµε την
περιρρέουσα ατµόσφαιρα και το κοινωνικό περιβάλλον, µέσα από την επιλογή της
απεικόνισης ορισµένων ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, να κατανοήσουµε τις
αντιθέσεις, να διαβάσουµε τις σιωπές.390
Το περιοδικό ως ο τόπος των εκλεκτικών συγγενειών, παίρνει τη θέση του σε όλα
αυτά, συντελεί στην αναβίωση των περασµένων, µε τις «εκ βαθέων φωνές» που φέρνουν στο
φως έναν κόσµο ξεχασµένο για να ξαναζήσει µέσα από τη διανοητικότητά του, τις τάσεις, τα
ήθη, τη γλώσσα του.391 Θα συνιστούσε µεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριµένη εργασία να
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Βλ. R. Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, µτφρ. Βενετία Αποστολίδου, Γνώση, Αθήνα 1994, σ. 145-149.
Βλ. ∆. Μάργαρης, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά …, ό.̟., σ. 10-11.
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µπορούσε να αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω µελέτη, διερεύνηση και ανασύσταση της
βιογραφίας και εργογραφίας αυτών των εγγράµµατων λόγιων γυναικών που έδρασαν στις
ελληνοχριστιανικές κοινότητες της οθωµανικής επικράτειας, επηρέασαν και επηρεάστηκαν,
αγωνίστηκαν ή οπισθοχώρησαν, προκάλεσαν ή συµβιβάστηκαν, διέπρεψαν ή αγνοήθηκαν, η
καθεµιά από τη δική της σκοπιά και για τους δικούς της λόγους, εγγράφοντας την ιστορία
τους στην ιστορία των γυναικών συµβάλλοντας µε την πένα τους στην ανάδυση της
επερχόµενης ισχυροποίησης της υπόστασής τους και της επαναδιαπραγµάτευσης της
ταυτότητάς τους.

« Τας γραφούσας γυναίκας αγα̟ώµεν υ̟ό
τον όρον να µη µετενδύωνται γράφουσαι εις
άνδρας, αρκούµεναι εις µόνα του φύλου των τα
χαρίσµατα, την λε̟τότητα, την χάριν, την
φιλοκαλίαν, την ευαισθησίαν ή και την ̟ονηρίαν.
Ταύτα ουδείς, καθ’ όσον γνωρίζοµεν έτυχέ ̟οτε
ν’ αµφισβητήση εις αυτάς ή να τα θεωρήση ανε̟αρκή
̟ρος ανάδειξιν ̟ρώτης τάξεως συγγραφέως».
Εµµ. Ροίδης, 1896 392

Βλ. Α. Ψαρρά, «Άµα η όρνιθα αρχίσει να λαλή ως πετεινός, σφάξε την αµέσως. Η διαµάχη Ροΐδηγραφουσών», ό.̟. σ. 4 και Β. Κοντογιάννη, «Από την ποίηση της Κικής ∆ηµουλά: αναγωγές της
καθηµερινότητας» στο επιµ. Κοντογιάννη Βασιλική, Λόγος γυναικών, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κοµοτηνή, 2628 Μαίου 2006, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2008, σ. 191.
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Α. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ι Ν Α Κ Ω Ν
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Η ταυτότητα του περιοδικού

1. ΤΙΤΛΟΣ

«Η Βοσπορίς»

2. ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

«Γυναικεία Εικονογραφηµένη εβδοµαδιαία
εκδίδοται κατά δεκαήµερον τη συνεργασία
ευυπόληπτων λογίων ανδρών και γυναικών»

3. ΜΟΤΤΟ

«Ου παύσοµαι τας Χάριτας,
ταις Μούσαις συγκαταµιγνύς,
ηδίσταν συζυγίαν». (Ευρ. Ηρ. Μάιν. Στ. 673-5).

4. ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου

6. ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Κωνσταντινούπολη
7. ΓΡΑΦΕΙΑ

Οδός Μαχµουδιέ 7-9 Γαλατά, εν τω
βιβλιοπωλείω Γ. Ι. Σεϊτανίδου
Γαλατά, Κουρσούµ Χαν 3
Γαλατά, Κουρσούµ Χαν 23
Κουλέ-Καπού Μπουγιούκ-Χενδέκ, Σεφκέτ-Βέη
Χαν

8. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ν. Γ. Κεφαλίδου 393

9. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

07 Απριλίου 1899 – 20 Μαρτίου 1906

10. ΓΛΩΣΣΑ

Αρχαϊζουσα Υπερκαθαρεύουσα

11. ΣΧΗΜΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
Χαρτί λεπτό µπεζ,
4ο σ. 8 (380x253 mm) φφ. 1-26, 07/04/1899–
20/01/1900.
4ο σ. 12 (285x205 mm) 10/03/1900– 20/03/1906.
Υπάρχουν τεύχη διπλά µε 20 σελίδες και µερικά
ενδιάµεσα µε 9,11,16 σελίδες.394
Μονό διάστιχο, σε δίστηλο µε κάθετες µαύρες
γραµµές να χωρίζουν τις στήλες µεταξύ τους. Η
αρίθµηση εκτός από τα δύο πρώτα έτη που ήταν
συνεχόµενη, κάθε έτος ξεκινούσε από το 1.
12. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Εβδοµαδιαία

(07/04/1899-26/06/1899)

Κατά δεκαήµερον (10/07/1899-20/03/1906)395

Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 6.
Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 7.
395 Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, Πίνακα 3.
393
394
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13. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Με το σύστηµα των συνδροµών ετησίων ή εξαµήνων
ή και µεµονωµένα φύλλα.

14. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ
«Εν τη πρωτευούση γρ. 50».
«Εν ταις επαρχίαις γρ. 60».
«Εν τη ξένη, φράγκα χρ. 15».
«Εξάµηνοι τα ηµίση».
«Αι συνδροµαί προπληρώνονται επί αποδείξει
φερούση την υπογραφήν και σφραγίδα της
∆ιευθύνσεως».
«Ο κρατών το α’ φύλλον, λογίζεται συνδροµητής».
«Το φύλλον τιµάται παράδων 50».
«Αι συνδροµαί άρχονται από της 7ης απριλίου
εκάστου έτους».
15. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Οι ελληνικές βιβλιοθήκες που κατέχουν πλήρεις
σειρές ή αξιόλογο µέρος του περιοδικού.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
(Ε.Λ.Ι.Α.)
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Εθνική Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη Οικουµενικού Πατριαρχείου
(Κωνσταντινούπολη)
Ιδιωτική συλλογή Στρατή Ταρίνα
Οικογενειακά Αρχεία Τ. Ταβανιώτη και Κ.
Παντελάκη-Ταβανιώτου
Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών

138

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οι βιβλιοθήκες στις οποίες ευρέθησαν τα πρωτότυπα τεύχη του περιοδικού και οι
αντίστοιχες ηµεροµηνίες που καλύπτουν.

ΓΕΝΝΑ∆ΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

07/04/1899 – 10/04/1902 Πλήρης σειρά

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

10/01/1904 – 10/02/1906 Με κενά

Κ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

20/04/1904 – 10/06/1905

Κ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

01/05/1907 - 15/10/1907

Ε.Λ.Ι.Α.

1901 – 1906

Με κενά

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

∆ιάσπαρτα τεύχη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

∆ιάσπαρτα τεύχη

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗ ΤΑΡΙΝΑ

∆ιάσπαρτα τεύχη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ

20/04/1902 – 10/04/1903 Πλήρης σειρά

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

1903 - 1906

∆ιάσπαρτα τεύχη

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τίτλοι και υπότιτλοι του περιοδικού (1899 – 1906).

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΕΚ∆Ι∆ΟΤΑΙ
ΚΑΤΆ
∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΤΆ
∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΤΆ
∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΥΥΠΟΛΗΠΤΩΝ
ΛΟΓΙΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΥΥΠΟΛΗΠΤΩΝ
ΛΟΓΙΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΓΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΝ
ΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΓΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΝ

------------------------

------------------------ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΝ
ΚΑΤΆ
∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

-------------------------------------ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

07/04/1899

26/06/1899

10/07/1899

20/01/1900

10/03/1900

30/04/1900

10/05/1900

10/08/1900

------------------------------

05/09/1900

20/03/1901

-----------------------------ΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ

30/03/1901

10/04/1902

20/04/1902

20/03/1906

Κατάλληλον
ανάγνωσµα
δια πάντας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ονοµατεπώνυµα εκδοτών και διευθυντών.

ΕΚ∆ΟΤΕΣ /
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΙΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤ
ΗΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΗΛΤΖΑΝΙ∆ΗΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΗΛΤΖΑΝΙ∆
ΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ
(ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ)

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ και
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.
ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ Ε.
ΤΑΒΑΝΙΩΤΟΥ και
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.
ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ.
ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

07/04/1899

20/01/1900

10/03/1900

30/07/1900

10/08/1900

10/08/1900

05/09/1900

20/03/1901

30/03/1901

31/12/1903

10/01/1904

20/09/1905

31/12/1905

20/03/1906

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οι διευθύνσεις των γραφείων του περιοδικού, κατά τις περιόδους των
µετεγκαταστάσεων.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

ΦΦ

Ο∆ΟΣ ΜΑΧΜΟΥ∆ΙΕ 7 -9 ΓΑΛΑΤΑ

07/04/1899

20/09/1899

1 - 19

ΓΑΛΑΤΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΧΑΝ 3

30/09/1899

05/04/1902

20 - 34

ΓΑΛΑΤΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΧΑΝ 23

10/04/1902

10/07/1904

35 - 36 και 1 - 36 και
1 - 36 και 1 - 9

ΚΟΥΛΕ-ΚΑΠΟΥ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚ-ΧΕΝ∆ΕΚ,
ΣΕΦΚΕΤ-ΒΕΗ ΧΑΝ

20/07/1904

20/03/1906

10 - 21
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Τυπογραφεία εκτύπωσης του περιοδικού.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ν. Γ. ΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

07/04/1899

05/06/1899

Κ. ΖΙΒΙ∆ΟΥ

Ο∆ΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗ αριθ. 12

12/06/1899

20/07/1899

Κ. ΖΙΒΙ∆ΟΥ, Ν. ΘΕΟ∆ΑΤΗ

ΓΑΛΑΤΑ, ΧΑΡΑΤΣΗ 12

30/07/1899

20/09/1899

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΑ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΧΑΝ 3

30/09/1899

30/03/1902

Ν. Γ. ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ

ΓΑΛΑΤΑ Ο∆ΟΣ ΠΙΛΟΥΡ 12

05/04/1902

10/08/1902

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ∆ΟΥ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΜ∆Η ΠΑΣΑ 6 - 7

10/02/1903

10/05/1903

ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΧΑΝ 3

10/01/1904

20/03/1906

1906

1908

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αριθµός τευχών ανά έτος κυκλοφορίας του περιοδικού.

ΕΤΟΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΡΙΘ.

Α

07/04/1899

20/04/1900

1-32

32

284

Β

30/04/1900

10/04/1901

33-58

26

316

Γ

20/04/1901

10/04/1902

1-36

36

426

∆

20/04/1902

10/04/1903

1-36

36

400

Ε

20/04/1903

10/04/1904

1-36

36

412

(5)

ΣΤ

20/04/1904

10/04/1905

1-36

36

404

(7)

Ζ

10/06/1905

20/03/1906

1-21

21

248

(1)

223

2490

(20)

7 ΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ

ΑΡ.ΣΕΛ.

(∆ΙΠΛΑ)

(3)

?

(4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Γεωγραφικό εύρος κυκλοφορίας του περιοδικού.

141

Άδανα

Θεσσαλονίκη

Οξφόρδη

Αδραµύττιον

Ιερουσαλήµ

Πάµφυλλα

Αθήναι

Ικόνιον

Πάνορµος

Αίνος

Ιωάννινα

Παραµυθία

Αµεσόν

Καβάλλα

Παρίσι

Αµισός

Καγχάµπασι Νίγδης

Πέραν

Ανδριανούπολη

Κάιρο Ματαριέ

Ποντοηράκλεια

Αντονιµπέ Μαδαγασκάρης

Κανδυλί

Προύσα

Αργυρόκατρο

Καρπενήσιον

Ραιδεστός

Αφιόν Καραχισάρ

Καστελλόριζον

Ρέσνα

Βαθυρρύακα

Κερασούντα

Σάµος

Βάλια

Κεσσάνη

Σάµος, Βαθύ

Βάρνα

Κίος

Σαράντα Εκκλησίαι

Βατούµ

Κιουµουλτζίνα

Σελεύκεια

Βογροδέτσιον

Κορυτσά

Σέρρες

Βοστίνη

Κοτύαιον

Σινώπη

Βουκουρέστιον

Κυδωνίαις (Αιβαλί)

Σκόπεια

Βουλαντζάκι

Λήµνος

Σκούταρι

Βουρδούρ- Αττάλεια

Μακροχώριον

Σµύρνη

Γαλατά

Μακρυά Γέφυρα

Σουφλίον

Γανόχωρα

Μαρµαρά

Ταιγάνιον

∆αρδανέλλια

Μερζοβάν

Τραπεζούντα

∆έλβινον

Μόλυβος

Τύρνοβος

∆ενιζλί

Μοναστήριον

Τυρολόη

∆ράµα

Μοσχονήσια

Φανάριον

Ελβασάν

Νικοµήδεια

Φιλιππούπολη

Ζάκυνθος

Ξυλόπορτα

Χάλκη

Ζιντζίδερι

Οδησσός

Χαλκηδόνα

Θάσος

Οινόη

Χίος

142

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Α ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
1 ΕΤΟΣ Α

07/04/1899 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ"

ΤΟΜΟΣ Α

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17/04/1899 Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
24/04/1899 ΑΙ ΑΝ∆ΡΕΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΙΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ – ΦΩΤΟ
01/05/1899 Η ΓΥΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
08/05/1899 Η ΓΥΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
15/05/1899 Η ΓΥΝΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
22/05/1899 Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
29/05/1899 Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
05/06/1899 Η ΓΥΝΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ
12/06/1899 Ι∆ΡΥΣΩΜΕΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ
19/06/1899 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
26/06/1899 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ

12
13
14
15
16

10/07/1899 ΤΙΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ)
20/07/1899 ΑΝΗΡ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑΝ
30/07/1899 ΤΟ ΕΝ ΛΟΝ∆ΙΝΩ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10/08/1899 ΤΟ ΕΝ ΛΟΝ∆ΙΝΩ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19/08/1899 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ – Ω∆Η ΕΙΣ ΤΗΝ Α.Α.Μ. ΤΟΥ

17
18
19
20
21
22

ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΒ∆ΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ
30/08/1899 ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
20/09/1899 ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30/09/1899 ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
20/10/1899 Η ΒΟΥΛΓΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΑΣ
30/10/1899 Η ΒΟΥΛΓΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΑΣ (Β)
10/11/1899 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ΟΝ ΚΑΙ 18ΟΝ ΑΙΩΝΑ

23
24
25
26
27
28 ΕΤΟΣ Α

ΚΑΙ ΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙ (N. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ)
20 ή 30/11/1899 ΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ
31/12/1899 Ο ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ
10/01/1900 Η ΛΑΙΚΗ ΗΜΩΝ ΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ Α’
20/01/1900 Η ΘΗΛΕΙΑ ΛΑΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ Β'
10/03/1900 Η ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ

ΤΟΜΟΣ Β

29
30

20/03/1900 Η ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ (Β)
30/03/1900 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ
09/04/1900 ΒΛΕΠΕ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΑ !

31
32
33 ΕΤΟΣ Β

20/04/1900 Η ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΗΣ "ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ"
30/04/1900 ΑΙ ΚΛΑΣΙΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Ηµείς και εκείναι …

ΤΟΜΟΣ Β
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35

10/05/1900 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙ∆ΟΣ ΜΑΡΙΑΣ και
Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ
20/05/1900 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑΙ

36

30/05/1900 Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ ΙΣΧΥΟΝΤΙ ∆ΙΚΑΙΩ (Θ. Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ)

37

10/06/1900 Η ΓΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΛΥΡΙΚΟΙΣ

38

20/06/1900 Η ΓΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΛΥΡΙΚΟΙΣ

39

30/06/1900 Η ΓΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΛΥΡΙΚΟΙΣ

34

40

10/07/1900 ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ
ΜΕΣΑΡΕΑΣ (Γ. Ν. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΙΣ)

41

20/07/1900 ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ
ΜΕΣΑΡΕΑΣ (Γ. Ν. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΙΣ)

42

30/07/1900 Η ΓΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΛΥΡΙΚΟΙΣ

43

10/08/1900 Η ΓΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΛΥΡΙΚΟΙΣ

44

05/09/1900 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ (Ι. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

45

05/09/1900 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ (ΙΩΑΝ. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

50

30/09/1900 TO ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/10/1900 Η ΜΗ∆ΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
(ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)
20/10/1900 Η ΜΗ∆ΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
(ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)
30/10/1900 Η ΜΗ∆ΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
(ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)
20/10/1900 (ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡ.) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟ∆Α (Ι. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

51

1900 Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ (ΙΩΑΝ. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

52

1900 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Ι. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

53

1901 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΩΑΝ. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ)

54

1901 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, Αγαπητέ φίλε κ. Αιγινίτη, …. (ΚΑΜΙΛΛΟΣ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ)

55

1901 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (∆. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ)

56

1901 Ο ΛΟΝ∆ΙΝΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

57

30/03/1901 ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ

58
1 ΕΤΟΣ Γ’

10/04/1901 Η ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

46
47
48
49

ΤΟΜΟΣ Γ’

2

20/04/1901 ∆ΗΛΩΣΙΣ - ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/04/1901 Ο ΑΛΚΟΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

3

10/05/1901 Ο ΑΛΚΟΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

4

20/05/1901 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

5

30/05/1901 ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

6

10/06/1901 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

7

20/06/1901 Η ΑΓΑΠΗ (ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Πεσβύτερος)

8

30/06/1901 ΠΑΛΑΙΑ Η ΝΕΑ ΓΥΝΗ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

9

10/07/1901 Ο ΗΘΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

10
11

20/07/1901 ΠΑΛΙΝΩ∆ΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΑΘΕΩΝ
(ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Πεσβύτερος)
30/07/1901 ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

12

10/08/1901 Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΥ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

13

20/08/1901 Η ΚΣΤ’ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ Α.Α.Μ. ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΒ∆ΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ
και ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆Ι∆Α Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/08/1901 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

14

144

15
16
17
18
19

10/09/1901 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆Ι∆Α Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/09/1901 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ∆Ι∆Α Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/09/1901 Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
10/10/1901 Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ και
ΜΙΑ ∆ΡΑΞ ΑΠΟ Ε∆ΕΛΒΑΙΣΣ υπό ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/10/1901 ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

21

30/10/1901 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/11/1901 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

22

31/12/1901 ΟΙ ΜΑΡΤΥ(Ρ)ΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

23

10/01/1902 Η ΗΘΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΙΣΜΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/01/1902 (Ευχαριστήρια επιστολή από τον Ιωακείµ, Οικουµενικό Πατριάρχη)

20

24-25
26
27
28
29
30
31
32
33-34
35-36
1 ΕΤΟΣ

30/01/1902 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗ ∆Ι∆Ι ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛ. ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/02/1902 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Π. ΤΡΑΝΤΟΣ, Ιεροκήρυξ)
20/02/1902 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗ ∆Ι∆Ι ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/02/1902 (ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜ.) ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗ ∆Ι∆Ι ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/03/1902 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (Π. ΤΡΑΝΤΟΣ, Ιεροκήρυξ)
20/03/1902 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗ ∆Ι∆Ι ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/03/1902 ΠΙΚΡΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ! (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
05/04/1902 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗ ∆Ι∆Ι ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/04/1902 ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/04/1902 Η ∆’ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ «ΒΟΣΠΟΡΙ∆ΟΣ» (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

2
3

01/05/1902 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΦΩΣ … (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/05/1902 ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

4

20/05/1902 ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

5

30/05/1902 ΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ ΤΗΣ ΤΕΛΛ ΑΜΑΡΝΑΣ (Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ)

6
7-8
9-10
11

10/06/1902 Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/07/1902 ΥΨΗΛΗ ΠΥΛΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ
ΕΥΝΟΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΣΠΟΡΙ∆Α
20/07/1902 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΟΥ ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΑΡΕΤΗΣ Της ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Πρεσβύτερος)
05/08/1902 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ (ΕΜΜ. Τ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ)

13

10/08/1902 Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/08/1902 ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΡΡΗΣΕΙ ΤΗΣ Α.Α.Μ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΒ∆ΟΥΛ ΧΑΜΙΤ ΧΑΝ

14

31/08/1902 Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΛΑΝΤΟΥ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Πρεσβύτερος)

12

15
16
17
18

10/09/1902 Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/09/1902 Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΓΡΑ, ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ,
Πρεσβύτερος)
30/09/1902 Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΓΡΑ, ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ,
Πρεσβύτερος)
10/10/1902 Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΓΡΑ, ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ,
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Πρεσβύτερος)
19

20/10/1902 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΥΣΣΩ (Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ)

20

01/11/1902 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΟΥΣΣΩ (Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ)

21

10/11/1902 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΙΑ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Πρεσβύτερος)

22

20/11/1902 Η ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ Α’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

23

20/12/1902 ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΒΡΕΦΟΣ Α’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

24

31/12/1902 Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ (Επί τω νέω έτει) (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

25

10/01/1903 Η ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ Γ’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

26

20/01/1903 Η ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ ∆’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

27

30/01/1903 Ο ΑΛΚΟΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

31

10/02/1903 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ 1903
20/02/1903 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ 1903
01/03/1903 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ 1903
10/03/1903 ΠΕΡΙ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (Ν. ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥΣ, ιατρός)

32-33

20/03/1903 ΠΕΡΙ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (Ν. ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥΣ, ιατρός)

34

31/03/1903 ΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΙ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

35-36
1 ΕΤΟΣ

10/04/1903 ΤΟ ΡΟ∆ΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

28
29
30

20/04/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

ΠΕΜΠΤΟΝ

2

30/04/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

3
4

10/05/1903 ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/05/1903 Η ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

5

30/05/1903 ΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗΝ ΧΡΥΣΑΛΙ∆Α (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

6

10/06/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

7

20/06/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

8

30/06/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

10

10/07/1903 ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Η΄ΚΑΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΠΙΟΥ ΤΟΥ Γ’
(ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΑΛΗΘΕΙΑΣ)
20/07/1903 Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ (ΚΩΝΣΤ. Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, πρωτοπρεσβ. του Οικ. Θρόνου)

11

30/07/1903 Η ΘΕΣΠΕΣΙΑ ΠΝΟΗ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

12-13
14

10-20/08/1903 Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙ∆Ι, ΤΟΥ JEAN MOREAS
(θεατρική παράσταση στο Παρίσι) (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/08/1903 ΕΛΛΕΙΠΟΥΝ

15

10/09/1903 Η ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

16

20/09/1903 Η ΚΥΡΑΤΣΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

17

30/09/1903 Η ΚΥΡΑΤΣΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

18

10/10/1903 OIKIAKON TMHMA ΕΝ ΤΗ ΒΟΣΠΟΡΙ∆Ι (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

19-20
21-22

30/10/1903 Η ΚΥΡΑΤΣΑ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

9

25

10-20/11/1903 ΑΙ ΑΡΠΥΙΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/11/1903 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΤΩ Ο ΈΡΩΣ»
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/12/1903 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΤΩ Ο ΈΡΩΣ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
31/12/1903 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

26

10/01/1904 ΤΟ ∆ΩΡΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

23
24
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27
28
29
30
31-32
33
34-35
36
1 ΕΤΟΣ
ΕΚΤΟΝ

2
3
4
5
6
7
8
9

20/01/1904 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΤΩ Ο ΕΡΩΣ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/01/1904 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΤΩ Ο ΕΡΩΣ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/02/1904 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΡΤΥΣ (ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ)
20/02/1904 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ (ΦΩΤΟ) και [ΜΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)]
1-10/03/1904 Η ΕΝΝΟΜΟΣ ΑΥΤΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ
(Κ. Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)
25/03/1904 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΑΝΘΟΣ (ΚΟΡΝ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/03/1904 Η ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (ΦΩΤΟ) (Π. Ν. ∆ΙΒΑΡΗΣ,
ιατρός)
10/04/1904 ΠΟΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΩΜΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ EMILE FAGUET
(ΠΑΛΜΥΡΑ)
20/04/1904 Η ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/04/1904 Η ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, Β΄
(ΚΟΡΝ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/05/1904 Η ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, Γ΄
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/05/1904 Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΝ LEGOUVE
(ΑΓΛΑΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/05/1904 ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, Ε΄
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/06/1904 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Ν. ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥΣ, ιατρός)
20/06/1904 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Ν. ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥΣ, ιατρός)
30/06/1904 Η ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ
10/07/1904 ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΙ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/07/1904 ΠΕΡΙ ΕΝΩΤΙΩΝ (ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ)

10
11
12
13
14
15

30/07/1904 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝ∆Η (ΦΩΤΟ) (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/08/1904 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝ∆Η (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/08/1904 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝ∆Η (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/08/1904 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ (ΓΕΩΡΓ. ΝΚΟΛΑΟΥ, τελειόφοιτος
της Ιατρικής)
10/09/1904 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

18-19

20/09/1904 ΚΛΑΙΕΙΝ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ Η ΧΑΙΡΕΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/09/1904 ΚΛΑΙΕΙΝ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ Η ΧΑΙΡΕΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/10/1904 ∆ΟΞΑΣΙΑΙ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)

20

30/12/1904 Η ΝΥΜΦΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

21

10/01/1905 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ (ΑΓΛΑΪΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

22

20/01/1905 Ο ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ (ΜΩΥΣΗΣ Μ. ΜΩΥΣΕΙ∆ΗΣ, ιατρός)

23

30/01/1905 ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ (Κ. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ)

24-25

10-20/02/1905 ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΑΣ, (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

26-27

30-10/03/1905 ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΑΣ Β’ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

28-29

28/02/1905 ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΑΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

30-31

10/03/1905 ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

32-33

20/03/1905 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ. ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

16
17
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34-35
36
1 ΕΤΟΣ
ΕΒ∆ΟΜΟΝ
2
3
4
5

30/03/1905 ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΥΠΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
(ΣΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ)
10/04/1905 Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/06/1905 ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ Η ΥΠΗΡΕΤΙΚΗ; (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/06/1905 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ
(ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
10/07/1905 ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΤΥΧΕΙ ∆ΙΑΣΩΣΕΙ ΤΗΣ Α.Α.Μ. ΤΟΥ ΆΝΑΚΤΟΣ και
Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
20/07/1905 ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΑΡΕΤΑΙ, ΠΡΑΟΤΗΣ (ΑΓΛΑΪΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)
30/07/1905 ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΝ)
ΥΠΟ MARCEL PREVOST (ΠΑΛΜΥΡΑ)

8

10/08/1905 ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΝ,
ΥΠΟ MARCEL PREVOST (ΠΑΛΜΥΡΑ)
20/08/1905 ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΝ,
ΥΠΟ MARCEL PREVOST (ΠΑΛΜΥΡΑ)
30/08/1905 ΡΑΦΙΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΟΝ (ΑΓΛΑΪΑ ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ)

9

10/09/1905 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΚΩΝΣΤ. Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)

10
11

20/09/1905 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)

6
7

12

01/10/1905 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)
10/10/1905 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ)

14-15

31/12/1905 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ, Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΗ
ΧΑΡΙΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΛΓΗΤΡΩ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆Ι, ΜΑΡΙΚΑ Α. Γ. (Μ. ΜΩΥΣΕΙ∆ΗΣ,
ιατρός)
10-20/01/1906 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ (Μ. ΜΩΥΣΕΙ∆ΗΣ, ιατρός)

16

30/01/1906 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ (Μ. ΜΩΥΣΕΙ∆ΗΣ, ιατρός)

13

17
18
19

10/02/1906 Η ΝΟΟΜΑΝΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΥΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ
(ΣΙΜ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ, ψυχίατρος και νευρολόγος)
20/02/1906 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ (Εκ της
Ψυχιατρικής και Νευρολογικής Επιθεωρήσεως)
01/03/1906 ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΟ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ∆Ε∆Ε, ιατρού (Εκ της Ψυχιατρικής και
Νευρολογικής Επιθεωρήσεως)
10/03/1906 ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Κ. Ι. ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ)

20
20/03/1906 ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Κ. Ι. ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ)
21
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Οι συνεργάτες/τριες του περιοδικού µε αλφαβητική σειρά. Συγγραφείς – ποιητές –
αρθογράφοι.

Lady Herbert

Γερακάρης Γ. ∆ηµ.

Καλεύρας Αχιλλέας

Bianco Placido

Γεράκης Θ. Θωµάς

Καλεύρας Κλεοµένης

Dr. L. Laloy

Γιαννίκης Κώστας

Καλλίνικος Ν. Κωνστ.

Dr. Romme

Γλαβίνας Ν.

Καλλισπέρης Γεώργ.

Fevre Henri

Γλυτσός Κωνστ.

Κανδαρζής Ευγ.

Goupin H.

∆έδες ∆ηµοσθένης

Καπιγιολδάσης Ν.

Guy de Maupassant

∆επάστα Ν. Μαργαρίτα

Καραθεοδωρή Αλ. Ρωξάνη

Hariot P.

∆επάστας Α (ντ).

Καρατζάς Γ.

Mme de Lambet

∆επάστας Ν.

Καρρ Αλφόνσος

Αιβαζίδης ∆. Κ.

∆επόλλος Αιµίλιος

Καρτέρης Σπ.

Αιγινήτης ∆.

∆ηµητρακόπουλος Πολ.

Καρυάτις

Αιµίλιος

∆ηµητράσκος Μ.

Κεσίσογλους Ν. Πανανός

∆ηµητριάδης Αθ.

Κεσίσογλους Οδ.

∆ηµητριάδης Ε.

Κεσσίσογλου Π.

∆ιβάρης Ν. Π.

Κεχαγιά Καλλιόπη

∆οµενεγίνης Ναθαναήλ

Κηλτζανίδης Κ. Γ.

∆υοβουνιώτης Γ.

Κοκκολάτος Κλ. Χ.

Ερµοπούλι του Τυµφρηστού

Κοντοθανάσης Σ.

Ευαγγελίδης ∆ηµήτρης

Κορέση Ιωάννου Λουκάς

Ευαγγελίδου Π. Βιργινία

Κουρούκλης Φώτης

Ζαλοκώστας Γ. Χ.

Κουρτίδης Αριστ.

Ζάµπα Μαρία

Κουτσαβάκης Κλέων

Ζουζακίδου Ν. Ελένη

Κουτσούρης Κ. Γ.

Ζωγράφου Ευγενία

Κυπραίος Θεόδωρος

Ηγήσσιπος

Κυριαζής Πέτρος

Ηλιοπούλου Μαρίνα

Κωνσταντινίδης Π.

Θάµυρις

Λάµαρη Σ. Ελένη

Θρησκευτικόφρων

Λειβαδιώτης Θανάσης

Ιάσων

Μακρίδης Γ. Νικόλαος

Ιγγλέσης ∆.

Μακρίδης Κ. Γ.

Ιωαννίδης Π. Γ.

Μακρίδης Κ. Νικοκλής

Ιωσηφίδης Σ.

Μανωλακόγλου Καλλιόπη

Αλεξανδρίδης Ηλίας
Αλεξιάδης Ι. Κωνσταντ.
Αλκυών
Αλυς
Ανεµοζάλη
Αντ ..Παπ ….
Αποστολάκης ∆. Ιωάννης
Αριστοκλής Αγησίλαος
Αρτελάρης Κωνσταντίνος
Αστέρης Φώτης
Αστεριάδης Ξ. Γ.
Βαλαβάνης Ιωάννης
Βαλαλάς Θ.
Βαρβουνιώτης Κ. ∆.
Βασαρδάκις Α. Κλεάνθης
Βασιλειάδης Ν.
Βλαβιανός Σιµ.
Βλάχος Άγγελος
Βοριά Ε. Βιργινία
Βοσπορίτης (Μεταξάς Κ.)
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Μαράθης Στέφος

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Τιµοκράτης Μ.

Μαρπουσδόγλους Γ. Αλέξανδρος

Πρεβεζιώτου Λ. Κορνηλία

Τίτος Σπ.

Μαρπουτζόγλου Αλ.

Προικονήσιος Τάριχος

Το Ερµοπούλι

Μαρτζώκης Σ. Λουδοβίκος

Προκοννήσιος

Το Ερµοπούλι του Τυµφρηστού

Μαρτζώκης Στέφανος

Ραυµόνδος Φωκίων

Τράντος Π.

Μισαηλίδης Κωνστ.

Σαββόπουλος Γ.

Τσαλδάρης Ηλίας

Μοσχόπουλος Νικηφόρος

Σαλτζής Γεώργιος

Τυµφρηστός

Μούτσος Αθανάσιος

Σαµαρτζίδης Χριστόφορος

Φειδίας

Μπήτος Ι.

Σαµαρτσίδου Ευφροσύνη

Φερµάνογλους Ν.

Μπήτσος Ιωάννης

Σαριβαξεβάνης Γ. Σωκρ.

Φεστέρης ∆.

Μυρωµένος Στέφανος

Σάχη Σ. Ζηνοβία

Φιλιππίδου Μαρίκα

Μωραϊτίνης Τίµος

Σβορώνος Αλέξης

Φλογαϊτης Θ. Ν.

Μωυσίδης Μ.

Σβορώνου Σ. Ελένη

Φλώρος ∆. Γ.

Νικολάου Γώργιος

Σηµηριώτης Άγγελος

Φριλίγγος Κωνσταντίνος

Νικολάου Ευστάθιος

Σήρχαφ Ι.

Φωτιάδης Ι. Αβραάµ

Νιρβάνα Ίλδα

Σιγούρος Μαρίνος

Φωτιάδης Κ

Οικονόµου Σπυρίδων

Σιµητόπουλος Α. ∆ηµ.

Φωτιάδου Μελποµενη

Οµηρος Ε. Θ.

Σµιθ Λαίλη

Χαβιαρόπουλος Φ.

Παλαµάς Κωστής

Σουρής Γ.

Χαραλαµπίδης Σωκράτης

Παλµύρα

Σπεράντσας Γ. Στυλ.

Χαρίδηµος Χρήστος

Πανταζίδης Χρήστος

Σταµατιάδης Ανδρέας

Χαρισιάδης Ι. Αλ.

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Στεργιάδης Χ. Αλέξανδρος

Χατζηβασιλείου Π. Χ.

Παπαθεοδώρου Χρ.

Στεφανή Κ. Ιωάννης

Χατζηβασιλείου Παναγιώτης

Παπαµιχαήλ Ι. Α. Ξενοφών

Στεφανίδης ∆. Φώτιος

Χατζηδάκις Γ. Ν.

Παρίσης Σ. Ριχάρδος

Στησιλείδης

Χατζόπουλος Ι.

Πετρίδης Γ. Μιχ.

Συµβουλίδης Χ. Χρ.

Χειµώνα

Πίντζας Ηρακλής

Σωφρονιάδης Μιχαήλ

Χιονία

Πίπιζα Μαρίκα

Ταβανιώτης Εµµανουήλ

Χρήστοβιτς

Πολεµίδης Ι. Μιλτ.

Ταβανιώτου Κορνηλία

Χριστοφίδης Σπ.

Πολίτης Ιάκωβος

Ταβουλάρης Αχιλλέας

Χρύσης

Πολυκράτους Εµµ. Αθηνά

Τζαννότης Σ.

Ψύχας Ιδοµενεύς

Πράσινος Λ.

Τζίνογλους Αντ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10α. Οι άνδρες συνεργάτες (160) του περιοδικού και συχνότητα άρθρων.
Ονοµατε̟ώνυµο

Ιδιότητα

Συχνότητα

Bianco Placido

3

Dr. L. Laloy

2

Dr. Romme

1

Fevre Henri

1

Goupin H.

1

Guy de Maupassant

1

Hariot P.

1

Αιβαζίδης ∆. Κ.

4

Αιγινήτης ∆.

1

Αιµίλιος

Ποιητής

3

Αλεξανδρίδης Ηλίας

Λόγιος και διδάσκαλος

7

Αλεξιάδης Ι. Κωνσταντ.

∆ιδάσκαλος

3

Άλυς

Ποιητής

28

Αντ ..Παπ ….
Αποστολάκης ∆. Ιωάννης

4
Ιατρός

Αριστοκλής Αγησίλαος

5
3

Αρτελάρης Κωνσταντίνος

Ποιητής/∆ιηγηµατ.

3

Αστέρης Φώτης

Ποιητής

2

Αστεριάδης Ξ. Γ.

Ποιητής

1

Βαλαβάνης Ιωάννης

Καθηγητής/Συγγραφ.

1

Βαλαλάς Θ.

Ποιητής

1

Βαρβουνιώτης Κ. ∆.

1

Βασαρδάκις Α. Κλεάνθης

Ποιητής/Μεταφραστ.

34

Βασιλειάδης Ν.

Ιατρός

5

Βλαβιάνος Σιµ.

Νευρολόγος

1

Βλάχος Άγγελος

Ιατρός

1

Βοσπορίτης (Μεταξάς Κ.)

Γεωπόνος/Συγγραφέας

1

Γερακάρης Γ. ∆ηµ.

1

Γεράκης Θ. Θωµάς

2

Γιαννίκης Κώστας

2
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Γλαβίνας Ν.
Γλυτσός Κωνστ.

2
Ποιητής

1

∆έδες ∆ηµοσθένης

1

∆επάστας Α (ντ).

2

∆επάστας Ν.

Φαρµακοποιός

1

∆επόλλος Αιµίλιος

1

∆ηµητρακόπουλος Πολ.

1

∆ηµητράσκος Μ.

1

∆ηµητριάδης Αθ.

Καθηγητής ∆. Φ.

∆ηµητριάδης Ε.

8
1

∆ιβάρης Ν. Π.

Ιατρός

1

∆οµενεγίνης Ναθαναήλ

1

∆υοβουνιώτης Γ.

Ποιητής
Υφηγητής Εθν.
Πανεπιστηµίου

2

Ερµοπούλι του Τυµφρηστού

Ποιητής

1

Ευαγγελίδης ∆ηµήτρης

Ποιητής

2

Ζαλοκώστας Γ. Χ.

Ποιητής

5

Ηγήσσιπος

29

Θάµυρις

1

Θρησκευτικόφρων

4

Ιάσων

1

Ιγγλέσης ∆.

1

Ιωαννίδης Π. Γ.

6

Ιωσηφίδης Σ.

Ιατρός

1

Καλεύρας Αχιλλέας

4

Καλεύρας Κλεοµένης

2

Καλλίνικος Ν. Κωνστ.

Κληρικός

Καλλισπέρης Γεώργ.

10
1

Κανδαρζής Ευγ.

3

Καπιγιολδάσης Ν.

Λόγιος, συγγραφέας
και ποιητής

3

Καρατζάς Γ.

Εκπαιδ./Μεταφραστής

14

Καρρ Αλφόνσος
Καρτέρης Σπ.

1
Ποιητής

1
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Κεσίσογλους Ν. Πανανός

Επιστήµων

Κεσίσογλους Οδ.

1
4

∆/ντής και ∆ιαχ/στής
Τυπογραφείου

Κηλτζανίδης Κ. Γ.
Κοκκολάτος Κλ. Χ.

6
2

Κοντοθανάσης Σ.

Καθηγητής

2

Κορέση Ιωάννου Λουκάς

Ποιητής

1

Κουρούκλης Φώτης

Ποιητής
Εκπαιδευτικός/Συγγρ
αφέας/Μεταφραστής

1

Κουρτίδης Αριστ.
Κουτσαβάκης Κλέων

4
11

Κουτσούρης Κ. Γ.

Ποιητής

2

Κυπραίος Θεόδωρος

Ποιητής

8

Κυριαζής Πέτρος

Ποιητής

7

Κωνσταντινίδης Π.

1

Λειβαδιώτης Θανάσης

Ποιητής

1

Μακρίδης Γ. Νικόλαος

Ιατρός

4

Μακρίδης Κ. Γ.

1

Μακρίδης Κ. Νικοκλής
Μαράθης Στέφος
Μαρπουσδόγλους
Αλέξανδρος

Αρθογράφος/Ποιητής

5

Ποιητής

1

Γ.
4

Μαρτζώκης Σ. Λουδοβίκος

Λογοτέχνης

2

Μαρτζώκης Στέφανος

Ποιητής

8

Μισαηλίδης Κωνστ.

Ποιητής

8

Μοσχόπουλος Νικηφόρος
Μούτσος Αθανάσιος

1
Ποιητής

1

Μπήτος Ι.

2

Μπήτσος Ιωάννης

1

Μυρωµένος Στέφανος

Ποιητής

11

Μωραϊτίνης Τίµος

Λογογράφος/Ποιητής

1

Μωυσίδης Μ.

Ιατρός

15

Νικολάου Γώργιος
Νικολάου Ευστάθιος
Οικονόµου Σπυρίδων

1
Ποιητής
Λόγιος και διευθυντής
εκπαιδευτηρίου

3
18
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Οµηρος Ε. Θ.

Ποιητής

1

Παλαµάς Κωστής

Ποιητής / Λογοτέχνης

1

Πανταζίδης Χρήστος

2

Παπαθεοδώρου Χρ.

1

Παπαµιχαήλ Ι. Α. Ξενοφών

1

Παρίσης Σ. Ριχάρδος

Ποιητής

1

Πετρίδης Γ. Μιχ.

3

Πίντζας Ηρακλής

2

Πολεµίδης Ι. Μιλτ.

Ποιητής

Πολίτης Ιάκωβος
Πράσινος Λ.

3
Ποιητής

Προικονήσιος Τάριχος
Ραυµόνδος Φωκίων

2

2
1

Ποιητής

Σαββόπουλος Γ.

1
2

Σαλτζής Γεώργιος

1

Σαριβαξεβάνης Γ. Σωκρ.

Εκπαιδευτικός,
πεζογράφος/Ποιητής
Καθηγητής της
γαλλικής

12

Σβορώνος Αλέξης

Ιατρός

2

Σηµηριώτης Άγγελος

Ποιητής/∆ιηγηµατ.

4

Σαµαρτζίδης Χριστόφορος

Σήρχαφ Ι.
Σιγούρος Μαρίνος

3
Ποιητής

Σιµητόπουλος Α. ∆ηµ.
Σουρής Γ.
Σπεράντσας Γ. Στυλ.

6

10
1

Ποιητής
Ιατρός / Ποιητής /
Πεζογράφος

2
18

Σταµατιάδης Ανδρέας

2

Στεργιάδης Χ. Αλέξανδρος

1

Στεφανή Κ. Ιωάννης

Ποιητής

8

Στεφανίδης ∆. Φώτιος

Ποιητής

3

Στησιλείδης

Ποιητής

2

Συµβουλίδης Χ. Χρ.

Ιατρός

6

Σωφρονιάδης Μιχαήλ

Φαρµακοποιός

14
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Ταβανιώτης Εµµανουήλ

Συνεκδότης και
συνδιευθυντής της
Βοσ̟ορίδος

4

Ταβουλάρης Αχιλλέας

Ποιητής

20

Τζαννότης Σπυρ.

∆ηµοσιογράφος

1

Τζίνογλους Αντ.

1

Τιµοκράτης Μ.

1

Τίτος Σπ.

1

Το Ερµοπούλι
Το Ερµοπούλι του
Τυµφρηστού

1

Τράντος Π.

7
Ιεροκήρυκας

Τσαλδάρης Ηλίας
Τυµφρηστός

1
Ποιητής

Φειδίας
Φερµάνογλους Ν.

9
2

Ιατρός

Φεστέρης ∆.
Φλογαϊτης Θ. Ν.

11

11
2

Βουλευτής Αττικής

1

Φλώρος ∆. Γ.

1

Φριλίγγος Κωνσταντίνος

10

Φωτιάδης Ι. Αβραάµ

1

Φωτιάδης Κ

29

Χαβιαρόπουλος Φ.

2

Χαραλαµπίδης Σωκράτης

1

Χαρίδηµος Χρήστος

1

Χαρισιάδης Ι. Αλ.

Ιατρός

39

Χατζηβασιλείου Παναγιώτης

6

Χατζηδάκις Γ. Ν.

Ποιητής
Καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Χατζόπουλος Ι.

∆/ντής Βοσ̟ορίδος

9

Χειµώνα

Ποιητής

1

Χρήστοβιτς

Ιατρός

2

Χριστοφίδης Σπ.

Ποιητής/Πεζογράφος

22

Χρύσης
Ψύχας Ιδοµενεύς

2

1
Ποιητής

2
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ΣΥΝΟΛΟ

694
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10β. Οι γυναίκες συνεργάτριες (30) του περιοδικού και συχνότητα άρθρων.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ – ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ (30)

Ονοµατε̟ώνυµο

Ιδιότητα

Συχνότητα

Lady Herbert

1

Mme de Lambet

1

Αλκυών

1

Ανεµοζάλη

1

Βοριά Ε. Βιργινία

Ποιήτρια

∆επάστα Ν. Μαργαρίτα
Ευαγγελίδου Π. Βιργινία

3
1

Λόγια και ποιήτρια

56

Ποιήτρια

1
4

Ζωγράφου Ευγενία

Μεταφράστρια
Συγγραφέας και εκδότρια της
Νέας (Ελληνικής) Ε̟ιθεώρησης

Ηλιοπούλου Μαρίνα

Μεταφράστρια

11

Ζάµπα Μαρία
Ζουζακίδου Ν. Ελένη

Καραθεοδωρή Αλ. Ρωξάνη
Καρυάτις

1

2
Ποιήτρια

2

Κεχαγιά Καλλιόπη

Εκπαιδευτικός

2

Λάµαρη Σ. Ελένη

Ποιήτρια

17

Μεταφράστρια

3

Μανωλακόγλου Καλλιόπη
Νιρβάνα Ίλδα

1

Παλµύρα

10

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Πίπιζα Μαρίκα
Πολυκράτους Εµµ. Αθηνά
Πρεβεζιώτου Αγλαία
Πρεβεζιώτου Λ. Κορνηλία
(Ταβανιώτου Κορνηλία)
Σαµαρτσίδου Ευφροσύνη
Σάχη Σ. Ζηνοβία
Σβορώνου Σ. Ελένη
Σµιθ Λαίλη

∆ιηγηµατογράφος

2

Ποιήτρια

6

Ποιήτρια
Λόγια και εκπαιδευτικός,
µεταφράστρια
Λόγια και δηµοσιογράφος,
εκδότρια της Βοσ̟ορίδος
Ποιήτρια και εκδότρια της
Κυψέλης

1
94
43
1

∆ιηγηµατογράφος
Εκδότρια ηµερολογίου και
ποιήτρια

2
28

∆ιηγηµατογράφος

12
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Ποιήτρια και εκδότρια του
Νέου Παρθενώνα

9

Φωτιάδου Μελποµένη

∆ιηγηµατογράφος

8

Χιονία

Επιστολογράφος

10

Φιλιππίδου Μαρίκα

ΣΥΝΟΛΟ

334

ΠΙΝΑΚΑΣ 10γ. Οι συνεργασίες του περιοδικού, µε αλφαβητική σειρά των ψευδωνύµων.

Αιµίλιος

Θάµυρις

Το Ερµοπούλι του Τυµφρηστού

Αλκυών

Θρησκευτικόφρων

Τυµφρηστός

‘Αλυς

Ιάσων

Φειδίας

Ανεµοζάλη

Καρυάτις

Χειµώνα

Αντ… Παπ …

Όµηρος Ε. Θ.

Χιονία

Βοσπορίτης

Παλµύρα

Χρύσης

Ερµοπούλι του Τυµφρηστού

Προκοννήσιος

Ηγήσσιπος

Το Ερµοπούλι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Οι ξένοι συγγραφείς και οι µεταφραστές/στριές τους.

ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Demolins Edmond

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Juranville Clarisse Mlle

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Flammarion Gamille

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Greville Henry

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Gedalge Amelie

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Lecomte Dionys

Θρησκευτικόφρων

Mitchel Georges

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Delvalle Albert

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Roissier G.

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Goldsmith

Επαµ. Αγίαν

∆οµβρ Καρολίνα

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Lady Herbert

(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)

Καρρ Αλφόνσος
Σµιθ Λαίλη
Dr. L. Laloy
Dr. Romme
Hariot P.
Bianco Placido
Goupin H.

(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)
(∆εν αναφέρεται)

Γκόρκι Μαξίµ

Βασαρδάκης Κλ.

Chateaubriand

Χαρισιάδης Ιω. Αλ.

Fevre Henri

(∆εν αναφέρεται)

Guy de Maupassant

(∆εν αναφέρεται)

Delay Clara

(∆εν αναφέρεται)

Tissandier Gaston

(∆εν αναφέρεται)

Copper Francois

Σοφρωνιάδης Μιχαήλ

Lemaitre Jules

(∆εν αναφέρεται)

Brandicourt Y.

(∆εν αναφέρεται)

Dr. Boutmy

Ρωξάνη Αλ. Καραθεοδωρή

Tolstoy Leon

Σαρηβαξεβάνης

Σύλβα Κάρµεν

Πρεβεζιώτου Αγλαία

Guy de Maupassant

(∆εν αναφέρεται)

Parise Reveille

(∆εν αναφέρεται)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΕΙΚΟΝΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ (Πάντα η εικόνα του τίτλου στην πρώτη σελίδα).
Α’ ΤΟΜΟΣ – Α’ ΕΤΟΣ

ΑΡ.
ΤΕΥΧ

ΑΡ.
ΣΕΛ.

07/04/1899 «Ανδρέας Συγγρός» (στην πρώτη σελίδα)
Εργόχειρο (στην τελευταία σελίδα)

Α/1

1, 8

24/04/1899 «Ιφιγένεια Συγγρού» (στην πρώτη σελίδα)

Α/3

17

01/05/1899 Κέντηµα (στην τελευταία σελίδα)

Α/4

32

15/05/1899 «Γεώργιος Αβέρωφ» (στην πρώτη σελίδα)

Α/6

42

05/06/1899 «Θήκη εργόχειρου» (στην τελευταία σελίδα
20/07/1899 «Προσκεφάλαιον ανακλίντρου» (στην τελευταία σελίδα)

Α/9
Α/14

72
112

19/08/1899 «Το εν Βέηκοζ Περίπτερον»

Α/17

131

19/08/1899 «Το εν ∆ολµά Βαξέ Ανάκτορον»
19/08/1899 «Η Α.Υ. ο Ηγεµών του Μαυροβουνίου Νικήτας» και
«Η Α.Υ. η ηγεµονίς του Μαυροβουνίου Μιλένα»

Α/17

133

Α/17

135

20/09/1899 «Πλάτων ∆ρακούλης» (στην πρώτη σελίδα)

Α/19

149

Β/44

425

Β/47

459

Β/48

473

«Μέγας ευεργέτης του Έθνους, Κωνσταντίνος Ζάππας»
(πορτρέτο µε κορνίζα)

Β/51

508

«Ηροκλής Βλασιάδης» (πορτρέτο µε κορνίζα)

Β/52

522

Γ/5

49

Γ/14

157

01/05/1902 «Ο έξοχος αριθµοµνήµων Περικλής ∆ιαµαντής»

∆/2

13

20/05/1902 «Η Α.Θ.Μ. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων Κ. ∆αµιανός»

∆/4

37

20/02/1903 «Χρήστος Χατζηχρήστος» (φωτογραφία)

∆/29

329

10/03/1903 «Νικόλαος Μαυροκορδάτος» (µεγάλη φωτογραφία)

∆/31

353

Ε/3

25

Β’ ΤΟΜΟΣ – Β’ ΕΤΟΣ
05/09/1900 «Νεαρά Γυνή αναγιγνώσκουσα», (φωτογραφία ολοσέλιδη)
10/10/1900 «Μεγιστάν Μανδαρίνος, οπιοκαπνιστής»,
(ολόσωµη, ολοσέλιδη φωτογραφία)
20/10/1900 «Ο Φοίβος οδηγών το άρµα του Ηλίου εις την ∆ύσιν».
Με υπότιτλο «Εικών διασήµου ζωγράφου εν τω Λούβρω»
(Μεγάλη φωτογραφία ολοσέλιδη πλάγια)
1900
1900

Γ' ΤΟΜΟΣ - Γ΄ΕΤΟΣ
30/05/1901 «Ιωακείµ ο Γ’»
30/08/1901 «Παύλος Στεφάνοβικ Σκυλίτζης»
(µεγάλη φωτογραφία του, σε µαύρο πλαίσιο)

∆' ΕΤΟΣ

Ε' ΕΤΟΣ
10/05/1903 «Η µούσα Πολύµνια» (φωτογραφία)

160

10/07/1903 «Η µούσα Ουρανία» (φωτογραφία)

Ε/9

97
246247

10-20/11/1903 Επιδιορθωτική (3 σκίτσα)

Ε/21-22

10-20/11/1903 Γελοιογραφίες (2)

Ε/21-22

30/11/1903 Επιδιορθωτική (5 σκίτσα)

Ε/23

251
262264

31/12/1903 «∆ιακόσµησις τραπέζης δια φυλλωµάτων»
(µια ωραία εικόνα διακοσµηµένου τραπεζιού)

Ε/25

287

31/12/1903 Γελοιογραφίες (3) µε λεζάντες
10/01/1904 «Ριπίδιον µε τέσσαρας σειράς πτυχών»
(σκίτσα για το δίπλωµα της χαρτοπετσέτας)

Ε/25

288

Ε/26

298

10/01/1904 «Φύλον Φοίνικος» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

298

10/01/1904 «Εγχειρίδιον» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

298

10/01/1904 «Νυχτερίς» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

299

10/01/1904 «Τέσσαρες θήκαι» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

299

10/01/1904 «Σάκος» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

299

10/01/1904 «Πλοίον» (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

299

10/01/1904 Γελοιογραφία (σχέδιο φωτογραφία)

Ε/26

300

20/01/1904 Γελοιογραφίες (3) (Μικρή ιστορία)

Ε/27

312

30/01/1904 Μικρό πορτρέτο γυναίκας (φωτογραφία)

Ε/28

315

30/01/1904 Γελοιογραφία (Σκίτσο)

Ε/28

315

30/01/1904 Γελοιογραφία (Σκίτσο)

Ε/28

324

10/02/1904 «Γεώργιος Καλλισπέρης» (φωτογραφία)

Ε/29

325

10/02/1904 Γελοιογραφίες (2)

Ε/29

336

20/02/1904 «Αικατερίνη Γ. Ζλατάνου» (µεγάλη φωτογραφία ολοσέλιδη)
20/02/2004 Γελοιογραφίες (2)

Ε/30
Ε/30

337
348

01-10/03/1904 Γελοιογραφίες (2)

Ε/31-32

368

30/03/1904 «Η Αφροδίτη της Μήλου» (µεγάλη φωτογραφία σε όλη την πρώτη στήλη)

Ε/34-35

381

ΣΤ΄ΕΤΟΣ
10/04/1904 «Στυλιανός Σπεράντσας» (µικρή φωτογραφία πορτρέτο)

ΣΤ/1

3

10/04/1904 «Βιργινία Ευαγγελίδου» (µικρή φωτογραφία σχεδόν ολόσωµη)

ΣΤ/1

5

10/04/1904 Γελοιογραφίες (2)

ΣΤ/1

12

30/04/1904 «Ελένη Σ. Λάµαρη»
(µικρή φωτογραφία πορτρέτο, (σαν) σε στρογγυλή κορνίζα)
30/04/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/2
ΣΤ/2

16
24

10/05/1904 «Κλ. Βασσαρδάκις»

ΣΤ/3

29

10/05/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/3

36

20/05/1904 «Ernest Legouve» (µεγάλη φωτογραφία πιάνει τη µισή σελίδα)

ΣΤ/4

37

20/05/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/4

48

30/05/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/5

60

10/06/1904 Γελοιογραφίες (6)

ΣΤ/6

71-72

20/06/1904 Γελοιογραφίες (3)

ΣΤ/7

84

30/06/1904 Γελοιογραφίες (2)

ΣΤ/8

96

20/07/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/10

120

161

30/07/1904 «Γεωργία Σάνδη» (κατά το 1866) (µεγάλη φωτογραφία)

ΣΤ/11

121

30/07/1904 Σκίτσα (2) αριθµηµένα - Ραπτική

ΣΤ/11

129

10/08/1904 Σκίτσα (3) αριθµηµένα - Ραπτική

ΣΤ/12

142

10/08/1904 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/12

144

10/01/1905 (φωτογραφία κεντήµατος, κάθετα στο πλάι)

ΣΤ/21

246

10/01/1905 Γελοιογραφία (1)

ΣΤ/21

248

Ζ' ΕΤΟΣ
10/06/1905 (3) αριθµηµένες εικόνες για διακόσµηση κοιτώνος 1) «δια τον γύρον της
κλίνης και το κοµµωτήριον», 2) «ανάκλιντρον», 3) «γραφείον»

Ζ/1

11

10/06/1905 Γελοιογραφίες (3)

Ζ/1

12

10/07/1905 Σχέδιο κέντηµα (φωτογραφία)

Ζ/3

33

10/07/1905 Σχέδιο κέντηµα (φωτογραφία)

Ζ/3

34

10/07/1905 Σχέδιο κέντηµα (σκίτσο)

Ζ/3

34

10/07/1905 Γελοιογραφίες (4)

Ζ/3

35-36

10-20/01/1906 «Ιορδάνης Καρολίδης»

Ζ/14-15

157

162

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ενδεικτική αναφορά ποιηµάτων ανά θέµα..

Α. ΦΥΣΗ

ΑΡ.
ΤΕΥΧ

ΑΡ.
ΣΕΛ.

01/05/1899 [Ανυπόγραφο], «ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ», ποίησις, εκ της ανεκδότου
συλλογής «∆ΑΚΡΥΩΝ ΜΑΡΓΑΡΑ
12/06/1899 Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου, «Η ΝΥΧΤΑ» (Εκ των Κελαδηµάτων)

Α/4
Α/10

77-78

19/06/1899 Αχιλλεύς Ταβουλάρης, «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ» Εκ της
ανεκδότου συλλογής «Ωχρά έπη»
30/04/1900 [Ανυπόγραφο], «ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ»

Α/11

85-86

B/33

288

20/06/1900 [Ανυπόγραφο], «ΘΕΡΙΝΗ ΝΥΞ» και «ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΑ» από την
ανέκδοτη συλλογή «Φλοίσβοι και Ρόχθοι»
05/09/1900 Κλεάνθης Βασσαρδάκις, «∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΑ»
20/04/1901 Παναγ. Ι. Χ’ βασιλείου, «Η ΑΝΟΙΞΙΣ»

B/38
B/44

352-353
427-428

Γ/1

10

10/01/1902 Αιµίλιος, «ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ»

Γ/23

274

05/04/1902 Α***, «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ»

Γ/33-34

394

29

Β. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
29/05/1899 Αχιλλεύς Ταβουλάρης, «Ο ΠΟΝΟΣ», Εκ της ανεκδότου συλλογής «Ωχρά
έπη»
20/01/1900 Στέφος Μαράθης, «ΧΑΡΑ – ΛΥΠΗ»

Α/8

61

Α/27

224

20/03/1900 Θανάσης Λειβαδιώτης, «ΑΓΑΠΗ»

Α/29

245

30/03/1900 Αχιλλεύς Ταβουλάρης «Ο ΕΡΩΣ ΜΟΥ»
20/04/1901 Αχιλλεύς Ταβουλάρης, «Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ»

Α/30

257

Γ/1

8

20/05/1901 Παναγ. Ι. Χ’ βασιλείου, «ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ»

Γ/4

45

30/05/1901 Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, «ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ»
20/08/1901 Το Ερµοπούλι του Τυµφρηστού, «∆ΕΝ ΜΕ ΠΟΝΕΙΣ»

Γ/5

54

Γ/13

153

Ε/27

309

ΣΤ/8

88

20/01/1904 Αλέξ. Σβορώνος, «ΠΙΚΡΙΑ»
30/06/1904 Ελένη Σβορώνου, «Η ΛΥΠΗ ΜΟΥ»

Γ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΤΗΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ
20/05/1901 Το Ερµοπούλι του Τυµφρηστού, «ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΝ»

Γ/4

42-43

30/07/1901 Ελένη Σβορώνου, «ΧΩΡΙΣΜΟΣ»

Γ/11

130

1901 Παναγ. Ι. Χ’ βασιλείου, «ΣΤΗ ΝΙΟΤΗ»

Β/56

575

30/08/1901 Ψ., «ΕΙΣ ΝΕΑΝΙ∆Α»

Γ/14

165

30/03/1902 Αχιλλεύς Ταβουλάρης, «Η ΝΕΟΤΗΣ»
30/09/1903 Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου, «ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ της αγαπητής µου εξαδέλφης
ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΑΚΩΝΟΣ»

Γ/32

381

Ε/17

190

30/10/1903 Κωνστ. Ν. Καλλίνικος, «ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ»

Ε/19-20

223
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ενδεικτική αναφορά διηγηµάτων σε συνέχειες.

Αθ. ∆ηµητριάδης, «Η ΤΙΜΙΟΤΗΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ», διήγηµα εκ του γερµανικού σε πέντε (5)
συνέχειες. Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/7 (22 Μαίου 1899), Α/8 (29 Μαίου 1899), Α/10 (12 Ιουνίου 1899), Α/11 (19
Ιουνίου 1899), Α/12 (26 Ιουνίου 1899).
Λαίλη Σµιθ, «ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΗΤΗΡ», σε οκτώ (8) συνέχειες. Βλ. Η Βοσ̟ορίς Α/24 (20 Νοεµβρίου 1899)
και από Α/26 (10 Ιανουαρίου 1904) έως Α/32 (20 Απριλίου 1904).
[Ανυπόγραφο], «ΜΟΝΗ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ» σε εννέα (9) συνέχειες για το πρώτο έτος, είκοσι έξι (26)
συνέχειες για το δεύτερο έτος και τέσσερις (4) συνέχειες για το τρίτο έτος, χωρίς να ολοκληρωθεί. Βλ. από Η
Βοσ̟ορίς Α/23 (10 Νοεµβρίου 1899) έως Α/31 (09 Απριλίου 1900), από Η Βοσ̟ορίς Β/33 (30 Απριλίου
1900) έως Β/58 (10 Απριλίου 1901) και από Η Βοσ̟ορίς Γ/1 (20 Απριλίου 1901) έως Γ/4 (20 Μαίου 1901).
«Η ΓΟΗΣΣΑ» µυθιστορία εκ του αγγλικού, σε µετάφραση Αιµ. ∆επόλλου για είκοσι δύο (22) τεύχη µέχρι και τις
10 Φεβρουαρίου 1902, Βλ. από Η Βοσ̟ορίς Γ/5 (30 Μαίου 1901) έως Γ/27 (10 Φεβρουαρίου 1902).
«Η ΜΑΜΖΕΛΚΑ» «λαµ̟ρά και ε̟αγωγοτάτη µυθιστορία της κ. Henry Greville, ρωσικής υ̟οθέσεως, ̟ερί άς γνωστόν
̟όσον εξόχως η δια̟ρε̟ής Γαλάτις συγγραφεύς ε̟ιτυγχάνει» αναγγέλει η εκδότρια της Βοσ̟ορίδος, σε µετάφραση
του Εµµ. Τ. Ταβανιώτη σε συνέχειες για ένα χρόνο περίπου, από Η Βοσ̟ορίς Γ/30 (10 Μαρτίου 1902) έως
∆/29 (20 Φεβρουαρίου 1903).
Καλλιόπη Γ. Κεχαγιά, «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥ ! (∆ιήγηµα πρωτότυπον)», Η Βοσ̟ορίς Γ/6 (10
Ιουνίου 1901), σ. 67-69.
Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτης, «ΕΑΡ ΕΝ ΧΕΙΜΩΝΙ (∆ΙΗΓΗΜΑ)», Η Βοσ̟ορίς Γ/8 (30 Ιουνίου 1901), σ. 9192.
Κλ. Πικ., «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, Ο ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (∆ΙΗΓΗΜΑ)», Η Βοσ̟ορίς Γ/9 (10 Ιουλίου
1901), σ. 100-101.
Μελποµένη Φωτιάδου, «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΦΙΛΑΙ (∆ιήγηµα Πρωτότυπον)» σε δύο συνέχειες, Η Βοσ̟ορίς Γ/4 (20
Μαίου 1901), σ. 40-42 και Γ/5 (30 Μαίου 1901), σ. 57-59.
Αχ. Β. Καλέβρας, «Ο ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΣ (∆ιήγηµα πρωτότυπον)», Η Βοσ̟ορίς Γ/7 (20 Ιουνίου 1901), σ. 80-82.
Νικόλαος Γ. Μακρίδης, «ΕΥΣΕΒΗΣ ΚΛΟΠΗ, (διήγηµα πρωτότυπον)», Η Βοσ̟ορίς Α/ (30 Σεπτεµβρίου
1899), σσ. 161-163. Το διήγηµα περιγράφει ένα µικρό επτάχρονο κοριτσάκι ορφανό από µητέρα που
αναγκάζεται να ζητιανεύει όχι µόνο για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της αλλά και για να πηγαίνει λουλούδια
στον τάφο της µητέρας της, ακόµη και κλέβοντάς τα από παρακείµενους τάφους αν χρειαστεί, µε τον κίνδυνο
να συλληφθεί.
«ΚΡΙΝΟΝ ΕΝ ΧΙΟΝΙ (Λαπωνικόν διήγηµα) υ̟ό τύ̟ον τερ̟νού και ̟ερι̟ετειώδους οικογενειακού διηγήµατος»
του Νορβηγού συγγραφέως κ. Φρίης καθηγητού της λαπωνικής γλώσσας στο πανεπιστήµιο της Χριστιανίας»
σε επτά (7) συνέχειες, σε µετάφραση της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου, από Η Βοσ̟ορίς Α/13 (10 Ιουλίου 1899),
έως Α/25 (31 ∆εκεµβρίου 1899).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ενδεικτική αναφορά µεταφρασµένων έργων γνωστών Ευρωπαίων συγγραφέων.

Edmond Demolins, «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ» σε τέσσερις (4) συνέχειες, Η Βοσ̟ορίς Α/1 (7 Απριλίου 1899), σ. 5,
Α/3 (24 Απριλίου 1899), σ. 20-21, Α/5 (8 Μαίου 1899), σ. 36-37 και Α/7 (22 Μαίου 1899), σ. 52.
Gamille Flammarion, «ΛΑΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΦΩΤΟΠΛΑΣΜΑ», σε δύο (2) συνέχειες, χωρίς το τέλος,
Η Βοσ̟ορίς Α/2 (7 Απριλίου 1899), σ. 14-15, Α/5 (8 Μαίου 1899), σ. 38.
Π. Κωνσταντινίδης, «ΑΙ Ι∆ΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ κατά τον Flammarion», Η Βοσ̟ορίς Ζ/21 (20
Μαρτίου 1906), σ. 240-241.
Georges Michell, «ΑΓΝΟΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ εκ του γαλλικού», Η Βοσ̟ορίς Α/15 (30 Ιουλίου 1899), σ. 117-118.
Μαξίµου Γκόρκι, «Ο ΤΣΕΛΚΑΣ» σε µετάφραση Κλ. Βασαρδάκι σε πολλές συνέχειες, από Η Βοσ̟ορίς Ε/18
(10 Οκτωβρίου 1903), σσ. 203-205, µέχρι και το τέλος του πέµπτου έτους, Η Βοσ̟ορίς Ε/36 (10 Απριλίου
1904), σ. 410-411.
Francois-Rene Vicomte de Chateaubriand, «RENE (µυθιστόρηµα)» σε πολλές συνέχειες, σε µετάφραση του
Αλέξ. Ιωάνν. Χαρισιάδη, από Η Βοσ̟ορίς Ε/19-20 (30 Οκτωβρίου 1903), σ. 218-220, έως ΣΤ/2 (30 Απριλίου
1904), σ. 14-15.
Ιωάν. Αλ. Χαρισιάδης, «CHATEAUBRIAND», Η Βοσ̟ορίς Ε/18 (10 Οκτωβρίου 1903), σ. 209-210.
Marcel Prevost, «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΝ», Η Βοσ̟ορίς
ΣΤ/3 (10 Μαίου 1904), σσ. 26-27 και «ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΝ)», Η Βοσ̟ορίς Ζ/7 (20 Αυγούστου 1905), σ. 73-74, µε υπογραφή Παλµύρα.
[Ανυπόγραφο], «Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ εκ των του Guy de Maupassant», Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/19 (1 Μαρτίου
1906), σ. 215-216.
Leon Tolstoy, «ΠΟΣΗ ΓΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ» και «ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ», σε µετάφραση του Σωκράτη Γ. Σαριβαξεβάνη, Η Βοσ̟ορίς Ε/11 (30 Ιουλίου 1903), σ. 121125 και Η Βοσ̟ορίς ΣΤ/20 (30 ∆εκεµβρίου 1904), σ. 227-229.
Emile Zola, «ΣΤΑΣΙΣ ΤΗ ΑΓΟΡΑΣ», σε µετάφραση του Σωκράτη Γ. Σαριβαξεβάνη, Η Βοσ̟ορίς ∆/17 (30
Σεπτεµβρίου 1902), σ. 191-194.
«Ο ΒΙΟΣ ΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙ∆ΟΣ» σε µετάφραση του Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτη, Η Βοσ̟ορίς Γ/58 (10
Απριλίου 1901), σ. 591-593.
Κ. Γ. Κηλτζανίδης, «ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΤΑΦΩ», εκ του γερµανικού, Η Βοσ̟ορίς Β/37 (10 Ιουνίου 1900), σ.
340-343 και του ιδίου «ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ», εκ του γερµανικού, Η Βοσ̟ορίς Β/38 (20 Ιουλίου 1900) αρ.
41, σ. 380-392.
Μ. Τιµοκράτης, «ΝΗΠΙΟΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ», εκ του γαλλικού, Η Βοσ̟ορίς, Β’ (20 Ιουνίου 1900), σ. 353355.
Γ Καρατζάς, «ΦΘΟΝΟΣ» εκ του γερµανικού, Η Βοσ̟ορίς Γ/11 (30 Ιουλίου 1901), σ. 125-127.
Σωκράτης Γ. Σαριβαξεβάνης, «ΠΑΥΛΟΣ Ή Η ΟΜΟΙΟΤΗΣ» εκ του γαλλικού, Η Βοσ̟ορίς Γ/29 (20
Φεβρουαρίου 1902), σ. 342-346.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ενδεικτική αναφορά άρθρων για την Οικιακή Οικονοµία.

Α̟ό τη στήλη «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ή «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ»

ΑΡ.
ΤΕΥΧ

07/04/1899 Mlle Clarisse-Juranville, «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ο ΚΟΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΡΗΣ», σε µετάφραση της Αγλαίας Λ. Πρεβεζιώτου.

Α/1

7

Α/2

15

Α/4

30-31

Α/4

31-32

Α/6

46-47

Α/7

56

Α/8

61

Α/9

71

17/04/1899 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
01/05/1899 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΝ»
01/05/1899 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟΥ»
15/05/1899 «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ», σε δυο µέρη.
22/05/1899 «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΓΑΙ»
29/05/1899 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΕΣΠΟΙΝΗΣ»
05/06/1899 Ν. Γ. «ΟΙΚΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ»
30/10/1903 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΝ, ΦΙΛΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΣ»
10-20/11/1903
Αγλαία
Λ.
Πρεβεζιώτου,
«ΟΙΚΙΑΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ,
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ»
20/12/1903 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ»
20/01/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ, ∆ΙΑΙΤΑ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ», σε συνέχειες
20/02/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ»
30/03/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ», ΠΕΡΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,
σε συνέχειες
20/04/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ, ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ», σε συνέχειες
30/05/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ», ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, κ.λ.π.
20/07/1904 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ», ΡΑΠΤΙΚΗ, σε
συνέχειες
28/02/1905 Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΤΜΗΜΑ», ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ, σε συνέχειες
10/06/1905 Κορνηλία Πρεβεζιώτου, «ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ Ή ΥΠΗΡΕΤΙΚΗ»
10/08/1905
Αγλαία
Λ.
Πρεβεζιώτου,
«ΟΙΚΙΑΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ»

ΑΡ.
ΣΕΛ.

Ε/19-20

230-231

Ε/21-22

46-47

Ε/24

274-275

Ε/27

311

Ε/30

346

Ε/34-35

397-398

ΣΤ/1

9-10

ΣΤ/5

59

ΣΤ/10

117

ΣΤ/28-29

329-330

Ζ/1

1-3

Ζ/6

70-71

Η
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Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Αλεξανδρίδης Ηλίας,

λόγιος, διδάσκαλος της Κορνηλίας Πρεβεζιώτου.

∆ηµοσίευσε στη Βοσ̟ορίδα, «Η ανατροφή παρ’ ηµίν».
Βοσ̟ορίτης (Μεταξάς Χ. Κωνσταντίνος, 1858 – 1908). Γεννηµένος στο Βαφοχώρι
του Βοσπόρου, γεωπόνος µε πολλές και σηµαντικές επαγγελµατικές δραστηριότητες σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Ανατολής και µε δηµοσιεύσεις επιστηµονικών
µελετών, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε τη συγγραφή, µέσα από τους φιλολογικούς κύκλους
της Κωνσταντινούπολης, δηµοσιεύοντας ταξιδιωτικές εντυπώσεις, διηγήµατα και ηθογραφίες
εξωτικού περιεχοµένου. Έργα του «Σκηναί της ερήµου» (1899), «Υπό την σκιάν των
φοινίκων» (1904).396 Στη Βσ̟ορίδα δηµοσίευσε το πρωτότυπο διήγηµα «ΠΡΩΤΗ
ΘΕΣΙΣ».397
Ευαγγελίδου Π. Βιργινία (Κωνσταντινούπολη 1866 – ;). Λογία και ποιήτρια.
Σπούδασε στο Παρθεναγωγείο του Μεγάλου Ρεύµατος στην Πόλη. Πρωτοδηµοσίευσε
ποιήµατά της στο κωνσταντινουπολίτικο περιοδικό Κόσµος το 1882. Αργότερα το 1884,
δηµοσιεύτηκαν ποιήµατά της στο Ηµερολόγιο της Ανατολής του Αθ. Παλαιολόγου.
Μεταφράστρια

γαλλικών

διηγηµάτων,

δηµοσιευµένων

στην

εφηµερίδα

Νεολόγος

Κωνσταντινού̟ολης, το φθινόπωρο του 1895: «Το Άκρον Άωτον της Ψιλογραφίας» του
Tangrede Martel, «Πύξις των Ρόδων» του Joel. Υπήρξε συντάκτρια του περιοδικού
Φιλολογική Ηχώ και της Βοσ̟ορίδος, µε πλήθος δηµοσιεύσεων, άρθρων, ποιηµάτων,
διηγηµάτων, επιφυλλίδων, κ.λ.π.398
Ζάµ̟α Μαρία (Άδανα Μ. Ασίας 1888 – Αθήνα 1933) Ποιήτρια, φοίτησε στο
Ζάππειο Παρθεναγωγείο.
Ζωγράφου Ευγενία (Ναύπλιο 1878 - ;) Συγγραφέας, αδελφή του συγγραφέα
∆ηµητρίου Ζωγράφου (Ναύπλιο 1871 – Αθήνα 1940), Σπούδασε στην Αθήνα, σε ηλικία
µόλις 12 ετών εξέδωσε ένα εκτενές διήγηµα µε τίτλο Η Μ̟ίλιω. Στη συνέχεια ακολούθησαν
τρεις τόµοι διηγηµάτων µε τίτλο ∆ιηγήµατα, ηθογραφικού και κοινωνικού περιεχοµένου, το
ιστορικό µυθιστόρηµα Η Γκούραινα, αρκετά θεατρικά έργα τα οποία ανέβηκαν στη σκηνή
από γνωστούς θιάσους της εποχής. Το 1907 εξέδωσε το µηνιαίο περιοδικό Ελληνική
Ε̟ιθεώρησις

του οποίου η έκδοση διακόπηκε το 1942, ξανάρχισε το 1946 και λίγο

αργότερα διακόπηκε οριστικά. Συνεργάστηκε µε αρκετές εφηµερίδες και περιοδικά

Βλ. Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Κωνσταντίνος Μεταξάς-Βοσπορίτης, Βιογραφικό Σηµείωµα,
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=270, 15/06/2010).
397 Βλ Η Βοσ̟ορίς, Γ’ (10 Μαρτίου 1902) αρ. 30, σ. 349-355.
398 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, Οι Έλληνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας …, ό.̟., σ. 533-534.
396
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(Νεολόγος Κωνσταντινούπολης), (Βοσπορίς), ενώ την περίοδο 1921-1922 διηύθυνε το
στρατιωτικό περιοδικό Η Νίκη, µετά από εντολή του υπουργείου Εξωτερικών.399
Κα̟ιγιολδάσης Ν. Λόγιος, συγγραφέας και ποιητής, µε δηµοσιεύσεις αφηγηµάτων
και ταξιδιωτικών εντυπώσεων στο Νεολόγο και τη Βοσ̟ορίδα.400
Κουρτίδης Αριστοτέλης (1858 – 1928). Με καταγωγή από τη Θράκη, φοίτησε στη
Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια έφυγε στην Αθήνα για
σπουδές. Αρχισυντάκτης του περιοδικού Η ∆ιά̟λασις των Παίδων µέχρι το 1894,
συνεργάστηκε µε αρκετές εφηµερίδες των Αθηνών δηµοσιεύοντας άρθρα, µελέτες,
χρονογραφήµατα, µεταφράσεις, διηγήµατα, κριτικά δοκίµια, κ.ά. Ως καθηγητής φιλοσοφίας
και παιδαγωγικής αφοσιώθηκε στη διδασκαλία εκπαιδευτικών και στην έκδοση
ψυχοπαιδαγωγικών µελετών και σχολικών βιβλίων.401
Μαρτζώκης Στέφανος (Ζάκυνθος 1855 – Αθήνα 1913). Ποιητής, γιός του ιταλικής
καταγωγής Λουδοβίκου Μαρτζώκη µε ελληνική και ιταλική µόρφωση, διδάσκαλος ιταλικών
και συνεργάτης σε εφηµερίδες και περιοδικά µε δηµοσίευση ποιηµάτων, µελετών και
µεταφράσεων. Αρχικά δηµοσίευσε τα ποιήµατά του στην ιταλική (Poesie – Ore di
tormento, Dissonanze) και στη συνέχεια στα ελληνικά (Ballades, Σονέττα, Ποιήµατα,
Βάρβαροι στίχοι και Νέα Ποιήµατα).402
Μακρίδης Γ. Νικόλαος (Κωνσταντινούπολη 1871 – Αθήνα 18.12.1950). Ιατρός
και δηµοσιογράφος, υιός του Γεώργιου Μακρίδη. Άσκησε το επάγγελµα του ιατρού στην
Πόλη για εικοσιτέσσερα χρόνια και δίδαξε το µάθηµα της υγιεινής, στη Μεγάλη του Γένους
Σχολή. ∆ιετέλεσε εθνικός σύµβουλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου, µε ζωηρή ανάµειξη
στην εθνική δράση του ελληνισµού της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τακτικός συνεργάτης
της Βοσ̟ορίδος, δηµοσίευσε ποιήµατα Αναµνήσεις, Α̟ορία. 403
Πα̟αδο̟ούλου Αλεξάνδρα (Κωνσταντινούπολη 9/1/1867 – 8/3/1906).
Εκπαιδευτικός µε πλούσια εθνική και πολιτιστική δράση, πρωτοπόρα πεζογράφος,
πολυγραφότατη αρθογράφος σε διάφορα περιοδικά, ηµερολόγια και εφηµερίδες της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πόλης και του Βουκουρεστίου, εκδότρια του
«Ηµερολογίου των Κυριών», όπου δηµοσίευσε τα πρώτα της διηγήµατα, εγκαινιάζοντας τη
θητεία της στο χώρο της πεζογραφίας, συνδιευθύντρια του φιλολογικού-λογοτεχνικού
περιοδικού «Φιλολογική Ηχώ». Αποτελεί την πρώτη Ελληνίδα που επιδόθηκε τόσο

Στο ίδιο, σ. 538-539.
Στο ίδιο, σ. 67, 545.
401 Βλ. Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Αριστοτέλης Κουρτίδης, Βιογραφικό Σηµείωµα,
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=239, 15/06/2010).
402 Στο ίδιο, (15/06/2010).
403 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, ό.̟., σ. 562-563.
399
400
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αποτελεσµατικά στον αφηγηµατικό λόγο, τη µόνη γυναικεία µορφή που στάθηκε στο χώρο
της διηγηµατογραφίας και τον υπηρέτησε µέχρι το θάνατό της, που ευθυγραµµίστηκε µε το
αίτηµα της εποχής της για τη δηµιουργία πεζογραφίας, κατάφερε να καλλιεργήσει το αστικό
διήγηµα και να το καταξιώσει, αντιπροσωπεύοντας το φύλο της για δύο περίπου δεκαετίες.
Σηµαντικά της έργα το Ηµερολόγιον της δεσ̟οινίδος Λεσβίου, ∆εσµίς ∆ιηγηµάτων, κ.ά.404
Πί̟ιζα Μαρίκα (1875 – 1952). Ποιήτρια από την Αθήνα.
Πρεβεζιώτου Αγλαία Λ., Λόγια, εκπαιδευτικός, µεταφράστρια ποιηµάτων και
διηγηµάτων δηµοσιευµένων στο περιοδικό Βοσ̟ορίς. Έργα της: Αγλαία Λ. Πρεβεζιώτου,
Οικιακή Οικονοµία, προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων, εκδίδοται υπό Εµµανουήλ Τ.
Ταβανιώτου, εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου, εν Κωνσταντινουπόλει, 1892.405
Πρεβεζιώτου -Ταβανιώτου Κορνηλία Λ. (Κωνσταντινούπολη 1878 - 1964). Λόγια
και δηµοσιογράφος, κόρη του εµπόρου Λεωνίδα Πρεβεζιώτη και της Αικατερίνης
Πρεβεζιώτη, πρωτοδηµοσίευσε ποιήµατά της σε πολύ νεαρή ηλικία σε διάφορα περιοδικά
της Πόλης. Τακτική συνεργάτις του περιοδικού Νεολόγου Εβδοµαδιαία Ε̟ιθεώρησις, ανήκε
στο συντηρητικό κύκλο του Νεολόγου του Σ. Ι. Βουτυρά, από το τυπογραφείο του οποίου
εκδόθηκαν και τα πρώτα βιβλία και αφηγήµατά της, τα οποία δηµοσιεύτηκαν κατά τα µέσα
της δεκαετίας 1890 στο Νεολόγο Κωνσταντινού̟ολης όπως και αρκετές µεταφράσεις γαλλικών
µυθιστορηµάτων και διηγηµάτων την περίοδο από τον Απρίλιο 1895 έως τον Οκτώβριο
1896. Αρκετά νωρίς δηµοσίευσε ποιήµατα, διηγήµατα και µεταφράσεις σε εφηµερίδες και
περιοδικά, όπως στη Φιλολογική Ηχώ (Κωνσταντινούπολη), Νέος Παρθενών (Αθήνα), Αι
Μούσαι (Ζάκυνθος), στην Εφηµερίδα των Κυριών της Παρρέν (Αθήνα), κ.ά. Εξέδωσε ποιητικές
συλλογές, σειρές ποιητικών διηγηµάτων και για πολλά χρόνια το ετήσιο ηµερολόγιο Αι
Αναµνήσεις µε τον µετέπειτα συνεκδότη της Βοσ̟ορίδος και σύζυγό της Εµµ. Τ. Ταβανιώτη.
Εκδότρια του γυναικείου περιοδικού Βοσ̟ορίς (Κωνσταντινούπολις, 10 Απριλίου 1896 – 20
Μαρτίου 1906). Τιµήθηκε από τον ΕΦΣΚ το 1893. Έργα της: Πρώται ̟τήσεις (ποιητική
συλλογή, Κωνσταντινούπολις, 1895), Αναµνήσεις και Ελ̟ίδαι (φιλολογικό ηµερολόγιο, 12
τόµοι, από κοινού µε τον σύζυγό της Εµµανουήλ Ταβανιώτη), Ψεκάδες Πά̟υροι και Άνθη του
αγρού, Πατριωτικά ̟οιήµατα (ποιητικές συλλογές) και το δραµατικό έργο Τρελλή µάνα. Το
1936 εγκατέλειψε ως ανεπιθύµητη την Τουρκία και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.406

Βλ. Γ. Παπακώστας, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Πα̟αδο̟ούλου, ό.π., σ. 11-12, 26-27.
Βλ. Ε. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες …, ό.̟., σ. 276.
406 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, ό.̟., σ. 65-67, 583-584 και Π., Αποστολή, «Η γυναικεία εκδοτική
δραστηριότητα…», ό,̟., σ. 228-229.
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1. Κορνηλίας Ε. Ταβανιώτου, Ελέους ̟ανήγυρις, ήτοι Η Α’ ε̟έτειος του συσσιτίου
ΦΑΝΑΡΙΟΥ–ΜΟΥΧΛΙΟΥ–ΠΟΤΗΡΑ,

Εν

Κωνσταντινουπόλει,

εκ

του

Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1918.
2. Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου/Εµµανουήλ Τ. Ταβανιώτης, Αι Αναµνήσεις,
Ηµερολόγιον 1901, έτος Γ’ Τύποις Ν. Γ. Κεφαλίδου, εν Κωνσταντινουπόλει
1900.
3. Κορνηλία Ε. Ταβανιώτου, Ιστορία του ιερού αγιάσµατος των Βλαχερνών, εκ του
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, εν Κωνσταντινουπόλει, χ.χ.
4. Κορνηλία Ταβανιώτου-Πρεβεζιώτου, Η κόρη της ζητιάνας, Παιδικά διηγήµατα,
Εκδόσεις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα.
5. Κορνηλία Ε. Ταβανιώτου-Πρεβεζιώτου, Χαίρε ειρήνη!, Ποιητική συλλογή,
Κωνσταντινούπολη 1918.407
6. Κορνηλίας Ε. Ταβανιώτου-Πρεβεζιώτου, Το Λάγι-αρνί, ειδυλλιακόν δράµα εις
̟ράξεις τέσσαρας, (χειρόγραφο από τα οικογενειακά αρχεία του κ. Τ. Ταβανιώτη).
Σαµαρτζίδης Χριστόφορος (Σκύρος 1843 - ; 21.7.1900).408 Γιός της Ευφροσύνης
Σαµαρτζίδου, εκδότριας του περιοδικού Κυψέλη, καθηγητής της παιδαγωγίας και της
διδακτικής µεθόδου στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βοσ̟ορίδα δηµοσιεύονται τα ποιήµατά
του « ΟΝΕΙΡΟΣ», ποίησις υπό Χριστοφόρου Σαµαρτσίδου,409 « Ο ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΟΣ»,410
«ΛΙΤΟΤΗΣ» εκ των του Χριστοφόρου Σαµαρτσίδου411 και το πρωτότυπο διήγηµα « Η
ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΗΣΤΟΥ»

εκ των του Χριστοφόρου Σαµαρτσίδου.412

Σαµαρτζίδου Ευφροσύνη (1820 – 1877). Ποιήτρια «γνωστή εις το πανελλήνιον δια
των διαφόρων ποιήσεών της δηµοσιευθεισών εις τον «Τηλέγραφον» του Βοσπόρου, την
«Αµάλθειαν», την «Πατρίδα» της Κέρκυρας και δια του υπ΄ αυτής εκδοθέντος εν
Κωνσταντινουπόλει περιοδικού «Κυψέλη», θεωρείται ότι είναι «η πρώτη Ελληνίς ποιήτρια ήν
ανέδειξαν οι νεώτεροι χρόνοι εις την πατρίδα της Σαπφούς, της Κορίννης, της Τελεσίλλης,
της Ηρίννης [ …]».413 Έργα της: Ωδή ποιηθείσα εις την Α. Μ. τον Σουλτάνον ΑπτούλΜετζίτ-Χαν δια το παρ’ Αυτού εκδοθέν λαοσωτήριον τατζιµάτιον και την πρόσκλησιν των
Φώτων εις την Τουρκίαν, εν Γενεύη της Ελβετίας 1851, Συλλογή ̟οιήσεων, δαπάνη της

Βλ. Ε. Φουρναράκη, «Ένα πρώιµο γυναικείο δηµοσιογραφικό εγχείρηµα…», ό.̟., σ. 113-114.
Βλ. Α. Αντωνόπουλος, ό.̟., σ. 587-588.
409 Βλ. Η Βοσ̟ορίς, Α’ (15 Μαίου 1899) αρ. 6, σ. 45.
410 Βλ. Η Βοσ̟ορίς, Α’ (26 Ιουνίου 1899) αρ. 12, σ. 92-93.
411 Βλ. Η Βοσ̟ορίς, Α’ (20 Μαρτίου 1900) αρ. 29, σ. 241-242.
412 Βλ. Η Βοσ̟ορίς, Β’ (10 Ιουλίου 1900) αρ. 40, σ. 373-376.
413 Από σχόλιο του περιοδικού «Ευτέρ̟η» (1847-1855), για τη συµπάθεια που εκδηλώνει στις γυναίκες που
γράφουν και ακόµη περισσότερο, τον ενθουσιασµό για την ποιήτρια, η οποία ήταν συνεργάτης του περιοδικού,
βλ. ∆. Μάργαρης, Τα ̟αλιά ̟εριοδικά. Η ιστορία τους και η ε̟οχή τους, ό.π., σ. 65.
407
408
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φιλογενεστάτης Κυρίας Ελένης Μ. Τοσίτζα, Τύποις ∆. Αθ. Μαυροµµάτη Λαρισσαίου, εν
Αθήναις 1857.414
Σβορώνου Ελένη, Ποιήτρια. Γεννήθηκε στη Νέα Εφεσο και µεγάλωσε στη Σάµο.
Εγγονή του Γεράσιµου Σβορώνου και αδελφή του Γεράσιµου Σβορώνου, νοµικού. Η
καταγωγή της από την Κεφαλληνία από ευγενή οικογένεια. Εξέδωσε δύο ποιητικές
συλλογές: "∆ειλινά" και "Εαρινά φύλλα" (1910). Εκδότρια του "Μικρασιατικού
Ηµερολογίου" (1907 - 1919). Με το Θρασύβουλο Μάλη εξέδωσαν το “Ηµερολόγιον του
Αιγαίου" (1905-1906). Από το 1905 έως το 1908 τα ηµερολόγια τυπώνονταν στο
Ηγεµονικό Τυπογραφείο. Το 1909 ιδρύει το τυπογραφείο του Μικρασιατικού και τυπώνει
εφεξής το ηµερολόγιο εκεί. Το τελευταίο τεύχος του "Μικρασιατικού" εξέδωσαν οι
συνεργάτες της µετά το θάνατό της από την ύλη που είχε προετοιµάσει εκείνη. Έγραφε
ποιήµατα, παραφράσεις των µύθων του Αισώπου και των ποιηµάτων του Ανακρέοντα και
πεζά από την καθηµερινή ζωή. Στο ΑΙΓΑΙΟΝ, φ. 684/26-9-1918 αγγέλλεται ο θάνατος της
Ελένης Σβορώνου.415
Σηµηριώτης Άγγελος (1870 – 1944). Γεννηµένος στο ∆ικελί της Μικράς Ασίας,
αποφοίτησε από την Εµπορική σχολή της Χάλκης, παρακολούθησε µαθήµατα στη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ελεύθερες σπουδές στην Ελβετία και τη Γαλλία.
Καθηγητής Γαλλικών στη Σµύρνη, υπήρξε αρχισυντάκτης, ανταποκριτής, εκδότης
εφηµερίδων και περιοδικών στην Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη, τη Μυτιλήνη και
συνεργάτης σε αρκετά δηµοσιογραφικά έντυπα των Αθηνών. Από το 1896 και µετά αρχίζει
να δηµοσιεύει ποιητικές συλλογές «Τα Θανάσιµα», «Τα µαύρα κρίνα», «Οι δρόµοι»,
«Τραγούδια του λυτρωµού», «Επί των ποταµών Βαβυλώνος», κ.ά., θεατρικά, διηγήµατα,
µεταφράσεις, κ.λ.π.416 Στη Βοσπορίδα δηµοσιεύονται ποιήµατά του από τη συλλογή
« ΜΑΥΡΑ ΚΡΙΝΑ».
Σουρής Γεώργιος (1852 – 1919). Συριανός σατιρικός ποιητής, αρθογράφος σε
εφηµερίδες και περιοδικά, εκδότης του έµµετρου εβδοµαδιαίου σατιρικού περιοδικού «Ο
Ρωµηός» (1883 – 1918), θεατρικός συγγραφέας, υπήρξε πολύ δηµοφιλής στο πλατύ κοινό
εξαιτίας του ευφυούς ευθυµογραφικού περιεχοµένου τα κειµένων του και της ανάµικτης

414 Από τις πρώτες ποιήτριες της δεκαετίας του 1840. Βλ. E. Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες…, ό.̟., σ. 91
και στο ίδιο, σ. 279.
415 Βλ. Κ. ∆αλακούρα, «Λόγοι Γυναικών για την εκπαίδευση …», ό.̟. (υπό δηµοσίευση). Βλ. επίσης και
(http://www.vathi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=35, 09/01/2011).
416 Βλ. Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Άγγελος Σηµηριώτης, Βιογραφικό Σηµείωµα,
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=560, 15/06/2010).
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δηµοτικής µε τύπους της καθαρεύουσας γλώσσας του.417 Στη Βοσ̟ορίδα δηµοσιεύει το
ποίηµα «ΕΚ ΤΟΥ "ΦΑΣΟΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ" ( Ο Κ. Γ. Σουρής περί γυναικών)».418
Σ̟εράντσας Στέλιος (1885 ή 1888 – 1962). Γεννήθηκε στη Σµύρνη, απόφοιτος της
Ευαγγελικής Σχολής, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακτινολόγος, ορθοδοντικός, ασχολήθηκε µε την Παιδαγωγική, βραβευµένος στον Πανιώνιο
Ποιητικό διαγωνισµό, δηµοσίευσε ποιητικές συλλογές, λογοτεχνικές και ιατρικές µελέτες,
θεατρικά έργα και κυρίως ποιήµατα και πεζά για παιδιά.419 Στη Βοσ̟ορίδα δηµοσιεύονται
αρκετά ποιήµατά του.
Flammarion Camille (;1845 - ;1925) Επιφανής Γάλλος αστρονόµος.420
Φιλι̟̟ίδου Κ. Μαρίκα Ποιήτρια, δεδηλωµένη αντίπαλος της χειραφέτησης, από
τον Μάρτιο του 1900 και µετά, διευθύνει το φιλολογικό περιοδικό Νέος Παρθενών (19001903), που «γράφεται τη συνεργασία κυρίων και κυριών». ∆ηµοσιεύσεις της: «Βιβλία και
περιοδικά» (Εφηµερίς των Κυριών), «Μαρµαρυγαί υπό Μαρίκας Φιλιππίδου», ποιητική
συλλογή (Βοσ̟ορίς). Λίγο πριν το 1899 έχει ήδη εκδώσει την ποιητική της συλλογή
Κελαδήµατα, (Εφηµερίς των Κυριών), (Βοσ̟ορίς) Γράφει και στην Οικογένεια.421 Επίσης
δηµοσίευσε αρκετά άρθρα σχετικά µε τη θέση της γυναίκας.422
Χιονία, «Με το ποιητικό ψευδώνυµο Χιονία, Ελληνίς ζώσα εις Βουκουρέστιον»
εκδίδει στα 1900, «µιαν σειράν διηγηµάτων της» µε τίτλο Πρώται νιφάδες χιόνων. Στην
Εφηµερίδα των Κυριών, αναφέρεται ότι η Χιονία, γνωστή «υπό το ίδιο ψευδώνυµον [….]
δηµοσιογραφεί επί σειρά ετών εν Ρουµανία». Συνεργάτρια και στη Βοσ̟ορίδα, η Χιονία
γράφει στη διευθύντρια του περιοδικού Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου, στέλνοντας µαζί για
δηµοσίευση «ταπεινόν προϊόν του ατέχνου καλάµου» όπως γράφει η ίδια, το οποίον
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό σε συνέχειες (7). Επίσης δηµοσίευσε το «Σπαρακτική σελίς εκ
του Ηµερολογίου µητρός µάρτυρος» στη Βοσ̟ορίδα Β/31 (30 Μαίου 1900), σ. 265 και άλλα
τρία στο Ηµερολόγιον Οικογενειακόν της Άννας Σερουίου. Κατά τη διευθύντρια της
Βοσ̟ορίδος, όπως αναφέρει στο σηµείωµά της Α/31 (9 Απριλίου 1900), σ. 265, που
προλογίζει την επιστολή της Χιονίας, η Χιονία είναι «διακεκριµένη λόγω τόσο οικογενειακής

417 Βλ. Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Γεώργιος Σουρής, Βιογραφικό Σηµείωµα,
( http://ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=372, 15/06/2010).
418 Βλ. Η Βοσ̟ορίς, Α/25 (31 ∆εκεµβρίου 1899), σ. 206-207.
419 Βλ. Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Στέλιος Σπεράντσας, Βιογραφικό Σηµείωµα,
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=567, 15/06/2010).
420 Βλ. Α. Αντωνόπουλος, ό.̟., σ. 602.
421 Βλ. Ε. Ριζάκη, ό.̟., σ. 69, 75, 99.
422 Βλ. Μ. Ιωαννίδου, «Γράφουσες» Ελληνίδες τον δέκατο ένατο - αρχές του εικοστού αιώνα …, ό.̟., σ. 14.
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ευκλείας όσο και ατοµικής αξίας». Γιατί διστάζει να υπογράψει µε το οικογενειακό της
όνοµα, το οποίο φαίνεται να είναι ευρέως γνωστό. Προφανώς της απαγορεύεται.423

423

Βλ. Ε. Ριζάκη, ό.̟., σ. 160-161.
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