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Αγαπθτζσ ωίλεσ, αγαπθτοί ωίλοι, 
 
     Σασ καλωςορίηουμε και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν τιμι τθσ ανταπόκριςθσ ςτο 
κάλεςμά μασ. 
     Το να ανατρζχει κανείσ πότε-πότε ςτο παρελκόν δεν είναι κατ' ανάγκθ 
παρελκοντολογία. Είναι, πιςτεφουμε, ευκφνθ για αναηιτθςθ, ανάλυςθ και 
επεξεργαςία ςτοιχείων προκειμζνου να οργανωκεί ςωςτά το παρόν και εν 
προκειμζνω το μζλλον, μιασ προςπάκειασ, ενόσ κεςμοφ που ζρχεται από το χκεσ. 
     Μιλοφμε βζβαια για το κεςμό των Συμποςίων του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. και κυμόμαςτε, αν 
κι ζχουν περάςει πια 11 χρόνια από τθν "πρϊτθ" του παρουςίαςθ το 2004, τθν 
αγωνία που είχαν τότε κατακζςει οι οργανωτζσ του 1ου Συμποςίου, αν και κατά 
πόςον δθλαδι ο νεότευκτοσ κεςμόσ κα είχε μζλλον. 
     Μετά από πολλζσ δυςκολίεσ, κόντρα ςε προβλιματα δυςεπίλυτα αλλά και με 
ςυνεχείσ αλλαγζσ κι αναδιατάξεισ ο κεςμόσ αυτόσ προχϊρθςε κι ζωταςε εκεί που κι 
ο πιο ωιλόδοξοσ νουσ δεν είχε ωανταςτεί. 
     Κα 'πρεπε κάποτε να γίνει μια ευρεία ςυηιτθςθ γι' αυτό το "ωαινόμενο" .   
     Ροιό "ωαινόμενο"; Μα αυτό όπου ζνασ από τθ ωφςθ του ολιγόηωοσ κεςμόσ 
υποςτθριηόμενοσ μάλιςτα μόνον από ζναν Διμο και μερικοφσ αωοςιωμζνουσ 
ανκρϊπουσ, κα μποροφςε να ωτάςει να οργανϊςει... το 7ο Συμπόςιό του, πάντα 
πάνω ςτον ίδιο βαςικό καμβά, τθ μελζτθ δθλαδι και τθν ανάδειξθ των ςτοιχείων 
τθσ Λςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ των πατρίδων τθσ Ανατολισ. 
      Μ' αυτζσ τισ ςκζψεισ ςασ καλωςορίςουμε ςτο 7ο Συμπόςιό μασ, που αυτι τθ 
ωορά ζχει μια πραγματικά πολφ ενδιαωζρουςα κεματικι:  

"Θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Μικραςιάτιςςασ  
                                     κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ ζωσ το 1922". 
      Επικυμοφμε να ευχαριςτιςουμε κερμά όλουσ όςοι μετείχαν ενεργά ς' αυτό ωσ 
Οργανωτικι Επιτροπι, ωσ ςϊμα ειςθγθτϊν, ωσ ωορείσ, ςωματεία και πρόςωπα 
που βοικθςαν και βοθκοφν εκελοντικά, διαχρονικά ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία 
του 3θμζρου, πάντα προσ το τζλοσ του Νοζμβρθ, οπότε και γίνονται οι εργαςίεσ 
του ςτθν πόλθ μασ. 
      Λδιαίτερα κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τουσ ωίλουσ ςυνδθμότεσ μασ αλλά και 
δθμότεσ γειτονικϊν διμων κακϊσ και ωίλουσ από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, οι οποίοι 
με χαρά και καμάρι ωζρουν τον τίτλο "ςφνεδροσ"! 
 
                                                  Καλϊσ ιλκατε 
 
       Ο Διμαρχοσ Ν. Λωνίασ                                  Ο Ρρόεδροσ ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. 
 
           Θρακλισ Γκότςθσ                                               Λουκάσ Χριςτοδοφλου 
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φντομο Ιςτορικό των υμποςίων του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. : 
 
 

 Το 1ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 26  ζωσ 28 Νοεμβρίου 2004 και είχε ωσ κζμα : 
« Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Μ. Αςίασ από τθν αρχαιότθτα ζωσ τθ Μεγάλθ ϋΕξοδο». 

Τιμϊμενο πρόςωπο ιταν ο Μικραςιάτθσ Ακαδθμαϊκόσ  
κ. Κων/νοσ Δεςποτόπουλοσ 

 

 Το 2ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 25 ζωσ 27 Νοεμβρίου 2005 και είχε ωσ κζμα : 
«Ραιδεία – Εκπαίδευςθ ςτισ αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ τθσ Ανατολισ». 

Τιμϊμενο πρόςωπο θ Μικραςιάτιςςα Ρρφτανισ κα Ελζνθ Γλφκατηθ –Αρβελζρ. 
Ραρζςτθ ςτθν ζναρξθ ο Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ  

κ. Κάρολοσ Ραποφλιασ. 
 

 Το 3ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 23 ζωσ 25 Νοεμβρίου 2007 και είχε ωσ κζμα : 
«Τρείσ χιλιετίεσ Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ (Επιςτιμεσ-Γράμματα-Τζχνεσ)». 

Τιμϊμενο πρόςωπο ιταν ο Αμερικανόσ Ρρόξενοσ ςτθ Σμφρνθ, Τηϊρτη Χόρτον 
(Τθν τιμθτικι πλακζτα παρζλαβε θ κόρθ του Νάνςυ Χόρτον). 

 

 Το 4ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 27 ζωσ 29 Νοεμβρίου 2009 και είχε ωσ κζμα : 
«Ρολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί κεςμοί των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ 

κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ». 
Τιμικθκε θ μνιμθ του Αϊβαλιϊτθ αγιογράωου και ςυγγραωζα Φ. Κόντογλου 

(Τθν τιμθτικι πλακζτα παρζλαβε ο εγγονόσ του). 
 

 Το 5ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 25 -27 Νοεμβρίου 2011 και είχε ωσ κζμα : 
« Θ ςυμβολι των προςωφγων ςτθν Ρολιτικι, Ρολιτιςτικι και Οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ». 
Τιμϊμενο πρόςωπο ο επί 8ετία Ρρόεδροσ του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ.  

κ. Χάρθσ Σαπουντηάκθσ. 
 

 Το 6ο Συμπόςιο οργανϊκθκε από 22 -24 Νοεμβρίου 2013 και είχε ωσ κζμα : 
« Θ κοινωνικι μζριμνα  

ςτισ Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ τθσ Μικράσ Αςίασ 
κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ» 

Τιμϊμενο πρόςωπο «Θ Μεγάλθ του Γζνουσ Σχολι». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 7ου ΤΜΠΟΙΟΤ 
“Θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Μικραςιάτιςςασ  

κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ, ζωσ το 1922” 
 

 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ,  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 
17.00ϋ   Ρροςζλευςθ – Διαπίςτευςθ – Ραραλαβι Φακζλων 
17.45ϋ   Μουςικό πρόγραμμα από τθ Χορωδία “Δίκτυο Mikrasiatis” 
18.00ϋ   Ρροςωωνιςεισ – Χαιρετιςμοί επιςιμων. 
  Απονομι τιμισ ςτθ Μζλπω Λογοκζτθ - Μερλιζ 
18.30ϋ   Ρανθγυρικι ομιλία τθσ Ομότιμθσ Κακθγιτριασ του Ραντείου    
              Ρανεπιςτθμίου  Νίκθσ   Καλτςόγια – Σουρναβίτθ με κζμα :  
              “Τιμι ςτθν Ελλθνίδα Μικραςιάτιςςα  τθσ  ‘πρωτοςποράσ’ ”. 
19.00ϋ   Διάλειμμα 15 λεπτϊν. 
    
1θ υνεδρία 
Ρροεδρεφουςα : Καλλιόπθ Στεριάδου 
Μζλθ : Ηαχαροφλα Καραβά -  Μαγδαλθνι Καραγκιόηογλου 

 
19.20ϋ   Ειςθγιτρια : Μαρία Βεϊνόγλου  
               Κζμα : “Θ ωμθά των μεςοαςτικϊν κζντρων τθσ Καππαδοκίασ, μζςα   
                             από τθν Αςιανι Μυκιςτορία «Συλλαίοσ» του Νικ. Βακαλόπουλου”. 
19.50ϋ  Ειςθγθτισ : Κεοδόςθσ Ρυλαρινόσ  
              Κζμα : “Ρλθροωορίεσ για τα Ραρκεναγωγεία και τθν Εκπαίδευςθ των   
                             κθλζων από τον Φάρο τθσ Ανατολισ και το αρχείο του  
                             Μ. Ευαγγελίδθ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα” 
20.20ϋ  Ειςθγθτισ :  Ακανάςιοσ Φραγκοφλθσ 
              Κζμα : “Το Ομιρειο Ραρκεναγωγείο και θ εκπαίδευςθ των γυναικϊν ςτθ    
                            Σμφρνθ”. 
20.50ϋ   Τζλοσ εργαςιϊν 1θσ θμζρασ 

 
ΑΒΒΑΣΟ,  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 
2θ υνεδρία 
Ρροεδρεφουςα : Χρυςοφλα Ακθνάκθ 
Μζλθ : Λαμπρινι Σπανοποφλου – Γκζλλυ Σακαλόγλου 

 
18.15ϋ  Ειςθγιτρια : Κυριακι Αμαραντίδου  
             Κζμα : “Ασ μορωϊςωμεν τασ κυγατζρασ μασ Ελλθνοπρεπϊσ!: Θ εκπαίδευςθ   
                           κθλζων μζςα από τισ ςτιλεσ τθσ εωθμερίδασ «Αργοναφτθσ»”. 
18.45ϋ   Ειςθγθτισ :  Νίκοσ Τόμπροσ 
               Κζμα : “Θ ςωματειακι δράςθ των Μικραςιατιςςϊν (1877-1922) :            
                              Χϊροι πολιτικϊν και εκνικϊν κινθτοποιιςεων”. 
19.15ϋ   Διάλειμμα 15ϋ λεπτϊν. 
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3θ υνεδρία 

 
Ρροεδρεφων : Χριςτοσ Χατηθϊωάννου 
Μζλθ : ϋΕλςα Ανκρακίδου  -  Τάκθσ Κωςτιδάκθσ 

 
19.30ϋ   Ειςθγθτισ : Μιχάλθσ Βαρλάσ 
 Κζμα : “Θ Σμυρνιά ωσ εικόνα και ωσ υποκείμενο ςτισ αρχειακζσ πθγζσ”. 
20.00ϋ    Ειςθγθτισ : Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ 
  Κζμα : “Θ γυναίκα του Ρόντου ςτθν περίοδο τθσ Γενοκτονίασ”. 
20.30ϋ    Τζλοσ εργαςιϊν 2θσ θμζρασ - Δεξίωςθ 

 
ΚΤΡΙΑΚΘ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 
4θ υνεδρία 
Ρροεδρεφων : Μάκθσ Λυκοφδθσ 
Μζλθ : Γιϊργοσ Νουβζλογλου -  Γεωργία Τςομϊκου 

 
18.15ϋ  Ειςθγιτρια : Φωτεινι Καραμαλοφδθ  
              Κζμα : “Το κζατρο ςτθ Μ. Αςία και θ ανάδειξθ γυναικϊν θκοποιϊν ωσ          
                             αποτόκου  του πολιτιςμικοφ τουσ επιπζδου και τθσ οικονομικισ         
                             ανάπτυξθσ”. 
18.45ϋ  Ειςθγιτρια : Σοφλα Αντωνίου  
              Κζμα : “Θ ανάδυςθ τθσ γυναικείασ υποκειμενικότθτασ ςτθν    
                             Κωνςταντινοφπολθ του 19ου – 20ου αιϊνα”. 
19.15ϋ   Διάλειμμα 15ϋ λεπτϊν. 
 
5θ υνεδρία 
Ρροεδρεφων : Χάρθσ Σαπουντηάκθσ 
Μζλθ : Αρχάγγελοσ Γαβριιλ - Κϊςτασ Τςοπανάκθσ  

 
19.30ϋ  Ειςθγθτισ :  Κωνςταντίνοσ Νίγδελθσ 
              Κζμα : “Καππαδοκία, γυναικϊν δρϊμενα”. 
20.00ϋ   Ειςθγθτισ :  Κοδωρισ Κοντάρασ 

Κζμα : “ «Θ Σμυρνιά». Το πορτρζτο των γυναικϊν τθσ Λωνίασ, μζςα από    
              τουσ  χαρακτθριςμοφσ ςτα γλωςςικά ιδιϊματα τθσ Ερυκραίασ και   
              τθσ Σμφρνθσ”. 

20.30ϋ  Λιξθ των εργαςιϊν του 7ου Συμποςίου.  Συμπεράςματα. 
 
20.45ϋ  Μικραςιατικά τραγοφδια από τισ “Γυναίκεσ του Χορευτικοφ Ομίλου Ν.    
              Ερυκραίασ”. 
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Ειςθγθτζσ  υμποςίου – Βιογραφικά 

 
Αμαραντίδου Κυριακι 
Δαςκάλα – Τποψιφια Διδάκτορ ΠΣΝ Φλϊρινασ 

Θ Κυριακι Αμαραντίδου είναι δαςκάλα και υπθρετεί ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ  
από το 2001. Το 2010 ζλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ 
Αγωγισ με κατεφκυνςθ Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ και Νζεσ Τεχνολογίεσ από το ΡΤΔΕ 
Φλϊρινασ και ςιμερα είναι υποψιωια Διδάκτωρ του ΡΤΝ Φλϊρινασ.  

Είναι μζλοσ Επιςτθμονικϊν Ραιδαγωγικϊν Εταιρειϊν και ζχει ςυμμετάςχει ωσ 
ειςθγιτρια ςε πανελλινια και διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια, ζχει δθμοςιεφςει 
άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυλλογικοφσ τόμουσ, ενϊ ανακοινϊςεισ τθσ 
δθμοςιεφτθκαν ςε Ρρακτικά Συνεδρίων.  

Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαωζροντα εςτιάηονται ςτουσ χϊρουσ τθσ Λςτορίασ τθσ 
Εκπαίδευςθσ, τθσ Τοπικισ Λςτορίασ και τθσ Λςτορίασ του Ροντιακοφ Ελλθνιςμοφ. 

 
Αντωνίου οφλα 
Κοινωνιολόγοσ - Πανεπιςτθμιακόσ 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα. Σποφδαςε Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ ςτο Ράντειο Ρανεπιςτι-
μιο και Νομικά ςτθν Νομικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ζκανε μεταπτυχια-
κζσ ςπουδζσ ςτθν Σχολι Κοινωνιολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Φρανκωοφρτθσ Γερμα-
νίασ. Δίδαξε ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, ςτο Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, ςτθν Αςτυνο-
μικι Ακαδθμία Ακθνϊν και Κφπρου, ςτθν Σχολι Ξεναγϊν και ςτα Ελεφκερα Ανοικτά 
Ρανεπιςτιμια. Ζχει ερευνθτικό και ςυγγραωικό ζργο και ςυμμετοχι ςε διεκνι ςυ-
νζδρια. Διετζλεςε αντιπρόεδροσ του Δ.Σ του Συνδζςμου Ελλθνίδων Επιςτθμόνων. 
 
Βαρλάσ Μιχάλθσ  
Ερευνθτισ - Ιςτορικόσ του Κδρυματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ 

Ο Μιχάλθσ Βαρλάσ γεννικθκε ςτθ Χίο το 1968. Σποφδαςε Λςτορία ςτο Εκνικό 
Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ όπου και ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ 
του ςπουδζσ ςτθν νεότερθ ιςτορία.  

Από το 1991 εργάηεται ωσ ερευνθτισ ιςτορικόσ. Από το 1995 βρίςκεται ςτο 
Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, με κφριο αντικείμενο τα προγράμματα μνιμθσ για 
τον προςωυγικό Ελλθνιςμό, κυρίωσ ωσ υπεφκυνοσ του τμιματοσ Γενεαλογίασ και 
Ρροωορικισ Λςτορίασ του Λδρφματοσ. Ζχει διατελζςει επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ ςτο 
Λνςτιτοφτο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και ζχει ςυνεργαςτεί για τθ δθμιουργία 
μουςείων, ντοκιμαντζρ, εκκζςεων και ψθωιακϊν ζργων ςε ςχζςθ με τθν ελλθνικι 
ιςτορία.  

Τελευταία εργάηεται για τθ δθμιουργία του ψθωιακοφ μουςείου Νζασ Σμφρνθσ 
με αντικείμενο τθν ιςτορία τθσ Σμφρνθσ και τθσ Νζασ Σμφρνθσ. 
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Βεϊνόγλου Μαρία 
υγγραφζασ – Ερευνιτρια - Μζλοσ του Δ.. τθσ “Ενωςθσ μυρναίων” 

Γεννικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ και κατοικεί ςτθν Ακινα. Σποφδαςε Ρολιτικζσ 
Επιςτιμεσ (ΟΡΕ ςτο ΑΡΚ) και Νομικά (Νομικό τμιμα /ΝΟΕ Ακθνϊν), ενϊ οι μετα-
πτυχιακζσ ςπουδζσ τθσ είναι ςτθν Ρολιτικι Επιςτιμθ και τθν Λςτορία του Σφγχρονου 
Κόςμου, 19οσ και 20οσ αιϊνασ (D.E.A. Univ. De Paris I & Paris VIII). 

Εργάςτθκε ςτθν Ακινα, Κεντρικι Υπθρεςία ΥΡ.ΟΛΚ. (Τελωνεία). Για περιςςό-
τερα από 20 χρόνια αςχολείται με τθν εκνολογικι ζρευνα και μελζτθ και με τθ 
λογοτεχνία, αντλϊντασ κζματα ςυγγραωισ από το ιςτορικό και εκνολογικό 
αρχειακό υλικό.    

Ζργα τθσ που ζχουν εκδοκεί είναι: «Το Μεγάλο Ρλοίο – Αωθγιματα για τθ δικι 
μασ Ανατολι» το 1994, με ηωγραωιζσ του άλλθ Κοψίδθ, «Το Ρζραςμα τθσ 
Μυκάλθσ» το 1997, «Θ Εγκατάςταςθ των Ρροςωφγων ςτθν Ελλάδα, Γενεφθ 1926», 
μετάωραςθ των ντοκουμζντων τθσ Κ.τ.Ε, το 1997, «Το Φάνταςμα τθσ Ρροφςασ» 
λογοτεχνία, το 2013, «Οι Τουρκοκριτεσ και θ παρουςία τουσ ςτα παράλια τθσ 
Μικράσ Αςίασ, μζςα από τισ πθγζσ» μονογραωία, «Νζοσ Λόγιοσ Ερμισ» (7), το 2013, 
«Θ Ελλάδα και οι Ζλλθνεσ Ρρόςωυγεσ, Charles Eddy, Λονδίνο 1931» μετάωραςθ, 
υπό ζκδοςθ. Μελζτεσ, αωθγιματα και άρκρα δθμοςίευςε ςε διάωορα περιοδικά, 
ενϊ εργαςίεσ τθσ παρουςίαςε ςε ςυνζδρια και θμερίδεσ. 
 
Καλτςόγια - Σουρναβίτθ Νίκθ 
Ομότιμθ κακθγιτρια υνταγματικοφ Δικαίου του  Γενικοφ Σμιματοσ Δικαίου του 
Παντείου Πανεπιςτθμίου 

Θ Νίκθ Καλτςόγια - Τουρναβίτθ δίδαξε επί ςειράν ετϊν ςτθν  Ακαδθμία τθσ 
Αςτυνομίασ και τθσ Ρυροςβεςτικισ. Εκτόσ των ςυγγραμμάτων ςυνταγματικοφ 
δικαίου ζχει δθμοςιεφςει  πλικοσ μελετϊν, δοκιμίων και άρκρων ςυνταγματικοφ 
και πολιτικοφ προβλθματιςμοφ.  

Το 2011 τθσ απονεμικθκε το βραβείο δοκιμίου του  P.E.N. Club για τθ ςυγκεν-
τρωτικι ζκδοςθ δοκιμίων τθσ, με τίτλο «Ρροκλιςεισ των Καιρϊν, (2009).  Επίςθσ 
ζχει ιδιαίτερα ειδικευκεί ςε κζματα ιςότθτασ των ωφλων και θ ςυμβολι τθσ ςτον 
τομζα αυτόν αλλά και θ αγωνιςτικι δράςθ τθσ ςτο ελλθνικό γυναικείο κίνθμα ζχει 
και επίςθμα αναγνωριςκεί και τιμθκεί. 

Το ερευνθτικό τθσ ζργο αναωζρεται ςε κζματα ελλθνικϊν θγεςιϊν –κοινωνικϊν 
και πολιτικϊν (elites),  του νεότερου ελλθνικοφ κράτουσ μζχρι το 1975.Είναι ενεργό 
μζχρι ςιμερα μζλοσ  τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, με ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ 
εταιρείεσ και επιςτθμονικά ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αςχολείται επίςθσ με τθν πεηογραωία. Αωθγιματά τθσ με τίτλο «Στακμοί ςτο 
χρόνο» δθμοςιεφκθκαν το 2011. 
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Καραμαλοφδθ Φωτεινι 
Οικονομολόγοσ – υγγραφζασ 

Θ Φωτεινι Καραμαλοφδθ γεννικθκε ςτθ Λιμνο. Aποωοίτθςε από το Αρςάκειο 
και ςποφδαςε Οικονομικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Εργάςτθκε αρχικά ςτο 
Υπουργείο Οικονομικϊν και κατόπιν ωσ κακθγιτρια ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. 
Αςχολείται κυρίωσ με τθν Λςτορία τθσ Λατρικισ και Φαρμακευτικισ τθσ Ελλάδασ και 
είναι μζλοσ του ΔΣ του ςυλλόγου «Φίλων Μουςείου τθσ Ελλθνικισ Λατρικισ». 

Κείμενά τθσ ζχουν δθμοςιευκεί ςε περιοδικά, ειδικζσ εκδόςεισ και τόμουσ 
πρακτικϊν και ςυνεδρίων. Συμμετζχει κάκε χρόνο ςτα ςυλλογικά Θμερολόγιο του 
Αρχιπελάγουσ και  Ακθναϊκό θμερολόγιο των εκδόςεων Φιλιππότθ. Ζχει εκδϊςει 
δφο βιβλία, Ο φαρμακοποιόσ Γεϊργιοσ Μωραΐτθσ (1873-1953): Ζνασ πρωτοπόροσ 
επιςτιμονασ και επιχειρθματίασ, (2012) και το ιςτορικό λεφκωμα Από τθ Spetzieria 
ςτο Φαρμακείο: Θ πολλαπλι ταυτότθτα του φαρμακοποιοφ ςτον ευρφτερο χϊρο 
του ελλθνιςμοφ (2013).  
 
Κοντάρασ Θοδωρισ  
Φιλόλογοσ 

Ο Κοδωρισ Κοντάρασ κατάγεται από το Σιβριςάρι τθσ Ερυκραίασ Μ. Αςίασ και 
γεννικθκε το 1957 ςτθ Νζα Ερυκραία. Από το 1983 διδάςκει ωσ ωιλόλογοσ 
κακθγθτισ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. Ραράλλθλα, αςχολείται με τθ λαογραωία και τθν 
ιςτορία του Ελλθνιςμοφ τθσ Μικραςίασ, κυρίωσ των περιοχϊν Λωνίασ, Αιολίδασ και 
Ρροποντίδασ. 

Από το 1981 είναι υπεφκυνοσ του τμιματοσ παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ του 
Ρνευματικοφ Κζντρου Ν. Ερυκραίασ (ςιμερα ΚΕΜΜΕ), όπου δθμιοφργθςε τον 
Χορευτικό Πμιλο Ν. Ερυκραίασ. Επιμελικθκε τουσ τρεισ δίςκουσ που εξζδωςε το 
1991-94 το Λφκειο των Ελλθνίδων Ακθνϊν με 43 χοροφσ και τραγοφδια από τα 
Αλάτςατα, τθν Ερυκραία και τθ Σμφρνθ. Μελζτθςε και κατζγραψε τισ ωορεςιζσ, των 
Ελλινων του Μαρμαρά, τθσ Ερυκραίασ και των χωριϊν τθσ Σμφρνθσ, με βάςθ τουσ 
πρόςωυγεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθ Ν. Ερυκραία και ςτα Ν. Ραλάτια Ωρωποφ.  

Αρκρογραωεί ςε επιςτθμονικά περιοδικά, εωθμερίδεσ και δικτυακοφσ τόπουσ 
πάντοτε με μικραςιατικά κζματα. Ταξιδεφει πολφ ςυχνά ςτθν Τουρκία κι ζχει 
δθμιουργιςει ζνα πλουςιότατο αρχείο διαωανειϊν από τισ μικραςιατικζσ πατρίδεσ, 
το οποίο χρθςιμοποιεί ςε δεκάδεσ διαλζξεισ που οργανϊνουν ςωματεία, 
πνευματικά κζντρα κι επιςτθμονικά ιδρφματα.  

Συνεργάςτθκε με τθν ιςτορικό Μαριάννα Κορομθλά ςτθν εβδομαδιαία 
εκπομπι τθσ Ελλθνικισ αδιοωωνίασ «Ταξιδεφοντασ ςτο χϊρο και το χρόνο», ςε 
κζματα του μικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ. Με τθν ίδια και άλλουσ ςυνεργάτεσ 
ςυνζγραψε το βιβλίο «Ερυκραία, ζνασ ευλογθμζνοσ μικρόκοςμοσ ςτθν καρδιά τθσ 
Ιωνίασ» (1997). Από το 2010 είναι επιμελθτισ τθσ ςειράσ Εξ Ανατολϊν των 
εκδόςεων Μπαλτά, που εκδίδουν βιβλία μικραςιατικοφ περιεχομζνου.  

Ζχει τιμθκεί για τθν προςωορά του ςτθ μικραςιατικι ιδζα από πολλά 
μικραςιατικά ςωματεία ανά τθν Ελλάδα. Κορυωαία αναγνϊριςθ υπιρξε θ 
βράβευςι του από τθν Ζνωςθ Σμυρναίων (2012) και από τθν ΟΡΣΕ (2015).   
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Κωνςταντίνοσ Νίγδελθσ  
Ερευνθτισ – υγγραφζασ  

Γεννικθκε, μεγάλωςε, ςποφδαςε και εργάςκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ ωσ κακθγθτισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Μδρυςε το Κζντρο Λςτορίασ του Διμου Συκεϊν και το Μουςείο Ρροςωυγικοφ 
Ελλθνιςμοφ τθσ Λεράσ Μθτροπόλεωσ Νεαπόλεωσ και Σταυρουπόλεωσ ςτα οποία 
είναι και υπεφκυνοσ.   

Είναι ιδρυτικό μζλοσ  και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Δθμοςίων και Διεκνϊν Σχζςεων 
τθσ Εταιρείασ Συγγραωζων Βορείου Ελλάδοσ.  

Στο ερευνθτικό και ςυγγραωικό του ζργο, ςτα άρκρα του ςε περιοδικά και 
εωθμερίδεσ, ξεχωριςτι κζςθ κατζχουν τα κζματα των αλθςμόνθτων πατρίδων. 

Για το ζργο του τιμικθκε κατ’ επανάλθψθ από ωορείσ του Λδιωτικοφ και 
Δθμοςίου τομζα.   

 
Πυλαρινόσ Θεοδόςθσ  
Ομότιμοσ κακθγθτισ τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ του Λόνιου Ρανεπιςτθμίου 

Υπιρξε επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ του λογοτεχνικοφ περιοδικοφ Ρόρφυρασ, 
 υπεφκυνοσ ζκδοςθσ του Ιόνιου Λόγου, περιοδικισ ζκδοςθσ του Τμιματοσ Λςτορίασ 
του Λόνιου Ρανεπιςτθμίου και πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 
10ου Διεκνοφσ Ρανιονίου Συνεδρίου (Κζρκυρα 2014).  

Είναι επιμελθτισ ζκδοςθσ των Κερκυραϊκϊν Χρονικϊν. Τα ενδιαωζροντά του 
επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν Επτανθςιακι Σχολι, ςτο γλωςςικό ηιτθμα κατά τον 
19ο αιϊνα, ςτθν Κυπριακι και Μικραςιατικι λογοτεχνία. 
 
Σόμπροσ Φ. Νίκοσ  
Λζκτορασ Πολιτικισ Ιςτορίασ ςτθ τρατιωτικι χολι Ευελπίδων 

Γεννικθκε ςτθν Ράτρα το 1968. Αποωοίτθςε το 1992 από το Τμιμα Λςτορίασ 
του Λονίου Ρανεπιςτθμίου. Το 2001 υποςτιριξε τθ διδακτορικι του διατριβι ςτθ 
Νεότερθ Ελλθνικι Λςτορία ςτο ίδιο Τμιμα. Από το 2003 ζωσ και το 2012 δίδαξε ωσ 
ςυμβαςιοφχοσ κακθγθτισ Ελλθνικι Λςτορία ςτθ Στρατιωτικι Σχολι Ευελπίδων. Τον 
Οκτϊβριο του 2012 εξελζγθ Λζκτορασ «Ρολιτικισ Λςτορίασ» ςτθν εν λόγω Σχολι.  

Ζχει διδάξει προπτυχιακά μακιματα ςτα τμιματα Λςτορίασ, Αρχαιολογίασ 
και Διαχείριςθσ Ρολιτιςτικϊν Ρόρων και Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου 
Ρελοποννιςου και ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Ρολιτιςμικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Νζων 
Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων (Αγρίνιο), κακϊσ και μεταπτυχιακά 
μακιματα ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Λςτορικι Δθμογραωία» του Τμιματοσ 
Λςτορίασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου.  

Το ςυγγραωικό του ζργο περιλαμβάνει μονογραωίεσ, διδακτικά εγχειρίδια, 
ευρετιρια αρχείων, άρκρα ςε ξενόγλωςςα και ελλθνόγλωςςα επιςτθμονικά 
περιοδικά, ανακοινϊςεισ ςε διεκνι και ελλθνικά ςυνζδρια με κριτζσ. Θ ζρευνά του 
επικεντρϊνεται ςε πολιτικοκοινωνικά κζματα τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ 
Ελλθνικισ Λςτορίασ. 
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Φραγκοφλθσ Ακανάςιοσ του Κωνςταντίνου  
Δρ Φιλολογίασ, επίτιμοσ χολικόσ φμβουλοσ 

Γεννικθκε ςτον Σκουτάρο Λζςβου το 1941  και κατάγεται από αγροτικι 
πολφτεκνθ οικογζνεια. Τζλειωςε το Γυμνάςιο Καλλονισ Λζςβου και αποωοίτθςε 
από το Φιλολογικό τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1965. Το 1975 ζλαβε 
υποτροωία του ΛΚΥ, ζκανε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αγγλία και ζλαβε 
διδακτορικό δίπλωμα ςτθν Κλαςικι Φιλολογία –Αρχαία Ελλθνικι Τραγωδία-το 
1977 με κζμα «The Dramatic Role of the Sophoclean Chorus».  Υπθρζτθςε ωσ 
κακθγθτισ ςε διάωορα Γυμνάςια και Λφκεια τθσ Λζςβου και τθσ Νζασ Σμφρνθσ και 
διετζλεςε Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γϋ ΓΕΜΕ Ρειραιά (1978-1979), Διευκυντισ του 
Γυμναςίου Μανταμάδου Λζςβου (1981-1983) και του Ρειραματικοφ Λυκείου τθσ 
Ευαγγελικισ Σχολισ ( 1990-1992), και Σχολικόσ Σφμβουλοσ  ςτο Ν. Χίου ( 1984-
1988) και ςτο Νομαρχιακό Διαμζριςμα Ρειραιά (1998-2002).  

Υπιρξε μζλοσ ομάδων εργαςίασ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τθν 
αναμόρωωςθ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
του Γυμναςίου και του Λυκείου ςτον τομζα των αρχαίων ελλθνικϊν από το 
πρωτότυπο και  μζλοσ επιτροπϊν αναμόρωωςθσ, κρίςθσ  και ςυγγραωισ βιβλίων. 
Ανζπτυξε πλοφςια ςυγγραωικι δραςτθριότθτα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ  και 
δθμοςίευςε πολλά άρκρα ςε ωιλολογικά περιοδικά και τοπικζσ εωθμερίδεσ. 

Διετζλεςε ακόμθ Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Εςτίασ Νζασ Σμφρνθσ και Ζωοροσ τθσ 
βιβλιοκικθσ τθσ. Σιμερα είναι ςυνταξιοφχοσ και  κατοικεί ςτθ Ν. Σμφρνθ..  
 
Φωτιάδθσ Κϊςτασ 
Κακθγθτισ Ιςτορίασ του Νεοελλθνιςμοφ ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ 

Γεννικθκε ςτο Άνω Ηερβοχϊρι τθσ Νάουςασ το 1948, από γονείσ πρόςωυγεσ. 
Το 1966 τελείωςε το Λδιωτικό Γυμνάςιο του Λ. Καγκελίδθ ςτο γειτονικό χωριό 
Αγγελοχϊρι. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1966-1967 πζραςε με υποτροωία ςτθ Φιλοςοωικι 

Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. 
Στο Ρανεπιςτιμιο του Tübingen ςποφδαςε επί δζκα ςυνολικά εξάμθνα Λςτορία 

(Αρχαία Ελλθνικι, Νεότερθ Ευρωπαϊκι και Βαλκανικι), επί οκτϊ εξάμθνα 
Empirische Kulturwissenschaft, Εμπειρικι και Σφγχρονθ Λαογραωία, δίπλα ςτο 
διακεκριμζνο κακθγθτι και ιδρυτι του τμιματοσ κ. Θ. Bausinger, και για ζνα 
εξάμθνο Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ. 

Tο Δεκζμβριο του 1989 εκλζχτθκε ςτθ Φιλοςοωικι Σχολι του A.Ρ.Κ. λζκτορασ 

τθσ Λςτορίασ του  Ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ από τον 15ο αιϊνα και εξισ. Το 1993 

εκλζχκθκε αναπλθρωτισ κακθγθτισ τθσ Λςτορίασ του Νζου Ελλθνιςμοφ ςτο 

Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ Φλϊρινασ και το 1997 

εκλζχκθκε κακθγθτισ τθσ Λςτορίασ του Νζου Ελλθνιςμοφ. 
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ΜΕΡΟ  Βϋ 
  

Ζναρξθ υμποςίου 
 

Προςφωνιςεισ Επιςιμων 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παραςκευι, 27 Νοεμβρίου 2015 
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Χριςτοσ Xατηθϊωάννου, Αντιπρόεδροσ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
 
Σεβαςμιότατε, 
Κφριε Διμαρχε, 
Κφριε Ρρόεδρε του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
Κφριοι Αντιδιμαρχοι και Δθμοτικοί Σφμβουλοι,  
Κφριε Εκπρόςωπε τθσ Ομοςπονδίασ Ρροςωυγικϊν Σωματείων, 

Κφριοι Εκπρόςωποι Συλλόγων και Φορζων από όλθ τθν Ελλάδα, 

       
Αγαπθτοί ειςθγθτζσ, ωίλεσ και ωίλοι, καλθςπζρα ςασ. 

Σασ καλοςορίηουμε ςτο 7ο Συμπόςιό μασ. 
Τα τραγοφδια που κα ακοφςουμε όπωσ και ςτα προθγοφμενα Συμπόςια, 

είκιςται να είναι από τισ αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ.  
Φζτοσ ςτθν ζναρξθ των εργαςιϊν μασ κα ακοφςουμε τραγοφδια από το 

Φωνθτικό Σφνολο του Δικτφου «Μικραςιάτθσ. Τθν επιμζλεια των τραγουδιϊν ζχει θ 
κυρία Βιβι Βουτςελά και κα ακοφςουμε τα τραγοφδια «Κζρνα μασ», «Άιντε όπλεσ ι 
αυτά τα μάτια τα γλυκά», «Ντε βρε, ντε, ςφρ’ τε μάτια, ςφρ’ τε ωρφδια» ενϊ κα 
τουσ ςυνοδεφουν θ κυρία Ελζνθ Φίλιππα ςτο ςαντοφρι και ο κφριοσ Γιάννθσ 
Καραμάνθσ ςτθν κικάρα.  

Κα κζλεμε να ευχαριςτιςουμε τον κ. Δθμ. Ραντζλα του Δικτφου Μικραςιάτθσ 
για τθν διάκεςθ του εν λόγω ωωνθτικοφ ςυνόλου. 

 
Εκτζλεςθ του μουςικοφ προγράμματοσ. 
 

 
 

 
Χριςτοσ Χατηθϊωάννου : Καλϊ ςτο βιμα τον πρόεδρο του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. κ. Λουκά 
Χριςτοδοφλου. 
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Λουκάσ Χριςτοδοφλου, Πρόεδροσ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
 

Κφριε Ρρόεδρε τθσ Βουλισ των Ελλινων, 
Κφριε Υωυπουργζ των Εςωτερικϊν, 
Σεβαςμιότατε, 
Κφριε Διμαρχε, 
Κφριε Ρρόεδρε του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
Κφριε πρϊθν Διμαρχε, 
Κυρία εκπρόςωπε τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ, 

Κφριοι Αντιδιμαρχοι και Δθμοτικοί Σφμβουλοι, 
Κφριε Εκπρόςωπε τθσ Ομοςπονδίασ Ρροςωυγικϊν Σωματείων, κφριε Ρρόεδρε τθσ 
Ομοςπονδίασ Κρακικϊν Σωματείων, κφριοι Εκπρόςωποι Μικραςιατικϊν και 
Ροντιακϊν  Συλλόγων και Φορζων από  τθν Αττικι, τθ Κεςςαλονίκθ, τθν Κριτθ, τθν 
Λάριςα, τθ Λζςβο, τθν Μφκονο και τθν Σφρο. 
Αγαπθτοί ειςθγθτζσ, 
Αγαπθτζσ Φίλοι  και ωίλοι, 
 
Καλθςπζρα ςασ και καλϊσ ιρκατε, 

 
Εκ μζρουσ του Δ.Σ, του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., ςασ καλωςορίηουμε ςτθν ζναρξθ του 7ου 

Συμποςίου που είναι αωιερωμζνο ςτθ κζςθ και το ρόλο τθσ Μικραςιάτιςασ κατά 
τουσ νεότερουσ χρόνουσ ζωσ το 1922, και νομίηουμε ότι το 1922 ιταν ζνα κακορι-
ςτικό ζτοσ γιατί θ Μικραςιάτιςα ωσ μάνα κατά κφριο λόγο ςθκϊνει ζνα νζο τερά-
ςτιο ωορτίο μετά και κα πρζπει να τθσ αωιερϊςουμε ζνα νζο ςυμπόςιο. 

Θ ςυγκίνθςι μασ ςιμερα είναι μεγάλθ, γιατί ςϋ αυτό εδϊ το Συνεδριακό Κζντρο 
του Διμου, ενόσ διμου που ςυςτάκθκε το 1934 από τουσ προςωυγικοφσ ςυνοικι-
ςμοφσ τθσ Λωνίασ, τθσ Ελευκεροφπολθσ, τθσ Λνζπολθσ, τθσ Σαωράμπολθσ τθσ Καλο-
γρζηασ και αργότερα του Ρεριςςοφ και τθσ Νεάπολθσ, υποδεχόμαςτε ςιμερα εκ-
προςϊπουσ από τθν Μυτιλινθ, τθν Σφρο, τθν Μφκονο, τθν Κριτθ, τθν Κεςςαλονίκθ 
και άλλεσ περιοχζσ τθσ Ακινασ και του Ρειραιά που δζχτθκαν τότε τα μεγάλα κφμα-
τα προςωφγων τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροωισ. 

Των προςωφγων που εγκατζλειψαν τισ πατρογονικζσ τουσ εςτίεσ και με τα λίγα 
υπάρχοντά τουσ ιρκαν ςτθ μθτζρα πατρίδα για ζνα νζο ξεκίνθμα. Ζνα ξεκίνθμα 
από το μθδζν που όμωσ είχε ζνα δθμιουργικό μζλλον. Θ ςυμβολι των προςωφγων 
ςτθν οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ ςτα χρόνια μετά τθν 
Μικραςιατικι Καταςτροωι δεν αμωιςβθτείται πλζον από κανζνα. 

Τα νθςιά του Αιγαίου και ςιμερα όπωσ το 1922, με προεξάρχουςα τθ Λζςβο 
και τουσ υπζροχουσ κατοίκουσ τθσ, δείχνουν ςτθν Ευρϊπθ τι κα πει ανκρωπιά. 
Αγκαλιάηουν και ςϊηουν από τα κφματα εγκφουσ και μικρά παιδιά, όταν θ 
πολιτιςμζνθ Ευρϊπθ ςωυρίηει αδιάωορα ςτο μεταναςτευτικό κφμα, αν και 
υπεφκυνεσ είναι και οι κυβερνιςεισ τουσ, όπωσ και τότε το 1922, όταν ςτο λιμάνι 
τθσ Σμφρνθσ αδιαωοροφςαν για τισ χιλιάδεσ των Ελλινων που ατιμαηόντουςαν ςτθν 
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προκυμαία και το μόνο που ζκαναν ιταν να ωωτογραωίηουν και να κινθματογρα-
ωοφν τα γεγονότα, ενϊ κάποιοι άλλοι ζδιναν βεγγζρα.  

Σιμερα και ςτο τριιμερο που κα ακολουκιςει, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να 
ακοφςουμε από τουσ εκλεκτοφσ ειςθγθτζσ μασ, δϊδεκα ειςθγιςεισ, που ερευνοφν 
και αναλφουν όλεσ τισ πτυχζσ του ρόλου τθσ Μικραςιάτιςασ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν 
κοινωνία, ςτουσ εκνικοφσ αγϊνεσ αλλά και ςτο κζατρο. Στθν Κωνςταντινοφπολθ και 
ςτθ Σμφρνθ, ςτον Ρόντο και ςτθν Καππαδοκία. Σε ςυνκικεσ ειρινθσ αλλά και ςε 
δφςκολεσ ςτιγμζσ του διωγμοφ και τθσ γενοκτονίασ.  

Επίςθσ, μζςα από το περιοδικό του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. που κυκλοωορεί, προςπακιςαμε 
να χωρζςουμε ςυνοπτικά άλλεσ τρεισ ειςθγιςεισ εκλεκτϊν ειςθγθτϊν, ενϊ ςτα 
πρακτικά του 7ου Συμποςίου, που κα κυκλοωοριςουν ςε λίγουσ μινεσ κα περι-
λθωκοφν άλλεσ δυο-τρεισ ειςθγιςεισ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. ςχετικά με το κζμα αυτό. Είμαι βζβαιοσ, ότι ςτισ δφςκολεσ ϊρεσ που 
περνάει ο πλανιτθσ μασ με τρομοκρατικά χτυπιματα, βομβαρδιςμοφσ αντιποίνων, 
το ωόβο να πλανάται πάνω από τα κεωάλια μασ, το 7ο Συμπόςιο είναι μια απάντθ-
ςθ πολιτιςμοφ και περίςκεψθσ.  

Τελειϊνοντασ κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω και να ςασ υποδεχκοφμε όλοι ςτθ 
ωιλόξενθ πόλθ τθσ Νζασ Λωνίασ και να παρακαλζςω το Διμαρχο Νζασ Λωνίασ κφριο 
Θρακλι Γκότςθ, να ζρκει να κάνει τθν κιρυξθ του Συμποςίου.  

Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 
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Θρακλισ Γκότςθσ – Διμαρχοσ Ν. Ιωνίασ  

 
Κφριε Ρρόεδρε τθσ Βουλισ των Ελλινων, 
 Σεβαςμιότατε,  
Αγαπθτοί ςυνάδελωοι και ςυναδζλωιςςεσ, 
Αγαπθτζσ ωίλεσ κα ωίλοι, 
 Κφριε Υπουργζ,  
 

 
Θ Δθμοτικι Αρχι τθσ προςωυγοφπολθσ τθσ Νζασ Λωνίασ, ςασ υποδζχεται 

ςιμερα, εδϊ ςτο Συνεδριακό Κζντρο μασ και ςασ ευχαριςτεί κερμά όλουσ, 
εκπροςϊπουσ αρχϊν και ωορζων, ειςθγθτζσ και ςυνζδρουσ απ’ όλθ τθν Ελλάδα, 
διότι τιμάτε με τθν παρουςία ςασ ζναν κεςμό, που ςτθ διάρκεια δϊδεκα χρόνων 
αξιϊκθκε να οργανϊςει εωτά ςυμπόςια, με ςθμείο αναωοράσ τθν ιςτορία και τον 
πολιτιςμό των αξζχαςτων πατρίδων τθσ κακ’ θμάσ Ανατολισ.  

Αυτό κακεαυτό το γεγονόσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του 7ου ςτθ ςειρά, 
Συμποςίου, πιςτεφω ςυνιςτά ςθμαντικό γεγονόσ, πόςο μάλλον, όταν ςυμβαίνει να 
αναδφεται αυτό ςτθ μζςθ ςοβαρϊν εξελίξεων, ςτο γεωπολιτικό χϊρο μασ, με 
επίκεντρο τθν Άςπρθ κάλαςςα, το Αιγαίο, που από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ ζνωνε 
τον εντεφκεν με τον εκείκεν του Αιγαίου Ελλθνιςμό. Σκλθρζσ εικόνεσ και ωριχτά 
βιϊματα ξεριηωμοφ και προςωυγιάσ, που ζχουν βακιά εντυπωκεί ςτθ μνιμθ ι ςτθ 
ςυνείδθςθ ενόσ λαοφ απ’ τισ μεγάλεσ περιπζτειεσ τθσ ωυλισ, βλζπουμε να 
αναπαράγονται ςτα μζρθ μασ και να μασ ςυγκινοφν βακφτατα, ςτουσ ίδιουσ 
περίπου χϊρουσ, ζςτω κι αν πια, δεν αωοροφν ςε όμαιμουσ, ομόκρθςκουσ, 
ομότροπουσ και ομόγλωςςουσ λαοφσ.  

Και είναι νομίηω κατεξοχιν ςυμβολικι, θ κεματικι του Συμποςίου κακϊσ αυτι 
περιςτρζωεται και αναδεικνφει τθν εμβλθματικι μορωι τθσ Μικραςιάτιςςασ 
γυναίκασ, τθσ ςυηφγου, τθσ μάνασ, τθσ αδελωισ και τον τεράςτιο ρόλο που αυτι 
διαδραμάτιςε ςτθν παραπζρα πορεία, επιβίωςθ και ανάδειξθ του ελλθνιςμοφ, 
όπωσ αυτόσ πλζον ομογενοποιικθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ.  

Τελειϊνοντασ, κζλω να ευχαριςτιςω τον Ρρόεδρο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., για τθ δουλειά που ζχουν κάνει για τθ διοργάνωςθ του 
7ου Συμποςίου και τουσ εφχομαι να διοργανϊςουν ακόμα πάρα πολλά ςυνζδρια. 

 Με αυτζσ τισ λίγεσ ςκζψεισ, επιτρζψτε μου να κθρφξω των ζναρξθ των 
εργαςιϊν του 7ου Συμποςίου του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., του Διμου Νζασ Λωνίασ και να ευχθκϊ 
κάκε επιτυχία. 

 
 
Χρ. Χατηθϊωάννου:  Ευχαριςτοφμε τον κφριο Διμαρχο.  Καλοφμε τον αξιότιμο 

κφριο Ρρόεδρο τθσ Βουλισ των Ελλινων, τον κφριο Νίκο Βοφτςθ να μασ απευκφνει 
ζνα χαιρετιςμό. 
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Νικ. Βοφτςθσ, Πρόεδροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων 
 
Σασ ευχαριςτϊ πολφ.  
 
Σεβαςμιότατε, κφριε Διμαρχε,  
Αγαπθτζ Υωυπουργζ Γιάννθ Μπαλάωα, 
Κυρίεσ και κφριοι,  
Αγαπθτοί ωίλοι, ωίλεσ, ςφνεδροι αυτοφ του Συμποςίου. 
 

 
Σασ απευκφνομαι με βακφτατα αιςκιματα ευγνωμοςφνθσ, τιμισ και 

ςυγκίνθςθσ. Ευγνωμοςφνθσ και τιμισ, για τθν εξαιρετικι δουλειά που κάνετε 
διαχρονικά και τϊρα με το 7ο Συμπόςιο, ζτςι ϊςτε, πραγματικά και για τισ νεϊτερεσ 
γενιζσ και για τα παιδιά μασ και γιατί όχι, και για τα εγγόνια μασ, να μείνουν 
ηωντανζσ, όχι μόνο οι μνιμεσ, αλλά και οι παρακατακικεσ ενόσ πολφ 
δθμιουργικοφ, πρωτοπόρου, του Μικραςιάτικου πολιτιςμοφ, που κυριολεκτικά 
μπόλιαςε και άλλαξε προσ το καλφτερο, όλο τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ μασ και 
νομίηω πωσ όλοι ζχουνε ςυνείδθςθ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ.  

Και κα πρζπει να είςτε υπεριωανοι και ςαν εκπρόςωποι προςωυγικϊν 
ςωματείων αλλά και μικραςιατικϊν και ποντιακϊν οργανϊςεων του ελλθνιςμοφ 
για αυτι τθ μεγάλθ παρακατακικθ. Και ςυγκίνθςθσ από τθν πλευρά μου, διότι το 
1922, δθλαδι ζναν αιϊνα πριν  παρά λίγα χρόνια, θ δικιά μου μθτζρα, μικρό παιδί 
από τθ Σαμψοφντα, ξεκίνθςε με τουσ δικοφσ τθσ τθ δικιά τθσ διαδρομι, τθ δικιά τθσ 
πορεία, κάπου εδϊ ςτα Φιλαδζλωεια λζγανε, ιρκανε, κι από κει όλοι μασ ριηϊςαμε 
και τϊρα είμαςτε ενϊπιοι ενωπίοισ για να προχωριςει θ πατρίδα μασ, θ χϊρα μασ, 
ο λαόσ μασ ςε μια πάρα πολφ δφςκολθ περίοδο που βριςκόμαςτε αλλά με όρκιο το 
κεωάλι και με τισ παρακατακικεσ κι ό,τι ζχουμε πάρει κι απ’ το παρελκόν για να 
προχωριςουμε για το μζλλον.  

Σασ ευχαριςτϊ. 
 
 
 Χρ. Χατηθϊωάννου :  Ευχαριςτοφμε τον κφριο Ρρόεδρο που μασ τίμθςε με τθν 

παρουςία του.  
Καλοφμε τον Σεβαςμιότατο Μθτροπολίτθ Νζασ Λωνίασ και Φιλαδζλωειασ           

κ. Γαβριιλ να μασ πει τισ ευχζσ του και να απευκφνει ζνα ςφντομο χαιρετιςμό. 
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Κφριοσ Γαβριιλ, Μθτροπολίτθσ Ν. Ιωνίασ και Φιλαδελφείασ  
 

Εξοχότατε κφριε Ρρόεδρε τθσ Βουλισ των Ελλινων,  
Αγαπθτζ μου κφριε Διμαρχε, εντιμότατε κφριε Υωυπουργζ των 
Εςωτερικϊν κφριε Μπαλάωα, κφριε Ρρόεδρε του ΚΕΜΛΡΟ 
αγαπθτζ κφριε Χριςτοδοφλου, κφριοι Αντιδιμαρχοι και 
αγαπθτοί Δθμοτικοί Σφμβουλοι και εκπρόςωποι των 
Δθμοτικϊν Ραρατάξεων τθσ Μθτροπόλεωσ μασ, τθσ Νζασ 
Λωνίασ ςυγκεκριμζνα, αγαπθτοί Ρρόεδροι όλων των 
ςωματείων που ιρκατε από διάωορα Μικραςιατικά  ςωματεία 

τθσ ανά τθν Ελλάδα αλλά και ποντιακά ςωματεία. 
 

Αγαπθτοί μου αδελωοί με ιδιαίτερθ χαρά κι εγϊ κζλω να χαιρετίςω τθν 7θ 
αυτι, κατά ςειράν, πρωτοβουλία που γίνεται από το Κζντρο Σπουδισ και Ανάδειξθσ  
Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ, από το ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., ενόσ κεςμοφ πλζον για τθν πόλθ 
μασ, ενόσ κεςμοφ ο οποίοσ ζχει να αναδείξει ςθμαντικά βιματα και πολφ 
ςθμαντικζσ δράςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ, που είναι κάτι πολφ ιδιαίτερο για 
όλουσ μασ, ιδιαιτζρωσ τισ θμζρεσ αυτζσ και ςυγχαίρω και μζςα από τθν καρδιά μου 
προςεφχομαι, ο Κεόσ να δίνει δφναμθ και κουράγιο ςε αυτι τθν πρωτοβουλία και 
ςε όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ που κάνετε και να μπορείτε ςυν Κεϊ, να 
πολλαπλαςιάηετε αυτζσ και να αναδεικνφετε αυτό ακριβϊσ το οποίο, είναι για 
όλουσ μασ πάρα πολφ ςθμαντικό, τθ μνιμθ. 

 Τθ μνιμθ για το που πορευόμαςτε, ποιοι είμαςτε και ποιοι είναι αυτοί, οι 
οποίοι ςυγκροτοφν τθν ταυτότθτα του Νεοζλλθνα. Κα ικελα να κάνω ζνα πολφ 
μικρό ςχόλιο, να πω ότι κι εγϊ ςυγκινοφμαι πάρα πολφ διότι το κζμα, το οποίο ζχει 
επιλεγεί κι ζχει να κάνει με τθ γυναίκα, θ οποία γυναίκα είτε ωσ μάνα, είτε ωσ 
ςφηυγοσ, είτε ωσ κυγατζρα, είτε ωσ αδελωι, πάντοτε είναι το κεντρικό πρόςωπο ςε 
μια οικογζνεια και όλοι μασ ζχουμε τισ μνιμεσ.  

Εγϊ ζχω ακόμα τθν ευλογία από το Κεό να ηει θ μθτζρα μου και να 
αντιλαμβάνομαι πόςο ςθμαντικό είναι για κάκε οικογζνεια να ζχεισ τθ μθτζρα ςου 
και να λαμβάνεισ από εκείνθ τα πρϊτα νάματα, τα οποία χρειάηεςαι για τθ ηωι 
ςου. Ζτςι λοιπόν, διαχρονικά θ ελλθνικι οικογζνεια είχε πάντοτε ωσ κετικό 
πρόςωπο, τθ μθτζρα. Και θ μθτζρα είναι εκείνθ θ οποία, ςε κάκε μθτζρα 
αντικατοπτρίηεται και θ Ραναγία μασ, το πρόςωπο, το οποίο, για όλουσ μασ είναι 
ζνα δικό μασ πρόςωπο και μασ προςωζρει αυτι ακριβϊσ τθ ηεςταςιά, τθ καλπωρι, 
τθ ωροντίδα τθν οποία ζχουμε ανάγκθ ο κακζνασ ςτθ ηωι μασ.  

Για όλουσ λοιπόν αυτοφσ τουσ λόγουσ κα ικελα να ςυγχαρϊ τόςο το Διμαρχο 
τθσ Νζασ Λωνίασ  όςο και τον Ρρόεδρο του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ.  για τθν άψογθ διοργάνωςθ 
του 7ου Συμποςίου, να ευχθκϊ πλιρθ επιτυχία ςτισ ςυνεδρίεσ που κα 
επακολουκιςουν και να παρακαλζςω και πάλι τον Κεό να ςτθρίξει το ζργο ςασ, να 
ενδυναμϊςει τισ καρδιζσ ςασ και να ςυνεχίςετε και ςτο 8ο και ςτο 9ο και ςτο 10ο και 
ςε όςα ο Κεόσ επιτρζψει.  

Καλι επιτυχία. 
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Χρ. Χατηθϊωάννου:  Σασ ευχαριςτοφμε Σεβαςμιότατε για τισ ευχζσ ςασ.  
Καλοφμε τον Υωυπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, τον 

κφριο Γιάννθ Μπαλάωα να απευκφνει χαιρετιςμό. 
 

Γιάν. Μπαλάφασ,  
Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 
 

Ιταν τόςο ςθμαντικά, όςα οι προλαλιςαντεσ εμοφ 
είπαν, που εγϊ μόνο μια διάςταςθ κα ικελα να κίξω ςτθ 
ςθμερινι πολφ ηεςτι και πολφ ςθμαντικι εκδιλωςθ, ςτο 
Συμπόςιο. Τθ διάςταςθ τθσ ζλευςθσ ςτθν Ελλάδα των 
προςωφγων, του προςωυγικοφ ςτοιχείου από τθ Μικρά 
Αςία, εκείνα τα χρόνια, με ςτιγμζσ και ϊρεσ που περνάμε, ι 
περνάνε τα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου και όλθ θ χϊρα 

τθν περίοδο αυτι. 
Δεν υπάρχει ωυςικά απόλυτθ αναλογία, υπάρχει όμωσ, μια ςτάςθ που νομίηω, 

ότι χαρακτθρίηει τον Ζλλθνα. Τον Ζλλθνα και τθν Ελλθνίδα. Μια ζγνοια, ζνα 
ενδιαωζρον, μια αγάπθ, μια ςτοργι για τον βαςανιςμζνο. για τον διωγμζνο, τον 
διωκόμενο, τον καταδιωγμζνο, που αυτό κα ζλεγα, κα μου το επιτρζψει ο 
Σεβαςμιότατοσ, και θ χριςτιανικι διδαςκαλία το διδάςκει και το κζτει. Επομζνωσ, 
νομίηω ότι ςιμερα, μνιμεσ τθσ περιόδου εκείνθσ που και εςείσ ωροντίηετε και το 
Κζντρο ωροντίηει να τισ κρατάει άςβθςτεσ και επίκαιρεσ, λζω και πάλι, 
δοκιμάηονται, τίκενται υπό δοκιμαςία ςτθ χϊρα μασ και γενικότερα ςτθν Ευρϊπθ, 
δοκιμάηεται ο πολιτιςμόσ μασ και εκείνθ θ παρακατακικθ είναι απόλυτα πολφτιμθ 
και για το ςιμερα. Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 
 
Χρ. Χατηθϊωάννου:  Σασ ευχαριςτοφμε κφριε υπουργζ. Καλοφμε τον αντιπρόεδρο 
τθσ Ομοςπονδίασ Ρροςωυγικϊν Σωματείων κ. Σπφροσ Λςόπουλοσ  να απευκφνει κι 
αυτόσ ζνα χαιρετιςμό. 

  
πφροσ Ιςόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ 
Προςφυγικϊν ωματείων Ελλάδοσ 
 
Αξιότιμε Κφριε Διμαρχε, 
Κυρίεσ και Κφριοι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, αγαπθτοί 
εκπρόςωποι των ωορζων του Διμου, κφριε Ρρόεδρε 
τθσ Ομοςπονδίασ Κρακικϊν Σωματείων, κφρια Ρρόεδρε 
τθσ Ομοςπονδίασ Καππαδοκικϊν Σωματείων, κφριοι 
εκπρόςωποι Μικραςιατικϊν Σωματείων. 

 
Ευπρόςδεκτα δεχκικαμε τθν πρόςκλθςθ του 

ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. για τθν πραγματοποίθςθ του 7ου Συμποςίου και ευχάριςτα διαβάςαμε το 
πιο ςθμαντικό και ςπουδαίο προσ ςυηιτθςθ κζμα του που όλοι γνωρίηετε, το οποίο 
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κα παρουςιάςουν οι εξαίρετοι κακθγθτζσ ειςθγθτζσ και ειςθγιτριεσ που κα το 
αναλφςουν προςκζτοντασ τυχόν γεγονότα, διαπιςτϊςεισ και ςκζψεισ καλφπτοντασ 
όλεσ κατά το δυνατόν τισ πολυάρικμεσ πτυχζσ του. 

Ρράγματι, θ ςυμβολι τθσ Μικραςιάτιςςασ μάνασ, ςυντρόωου, δαςκάλασ και 
άλλων ουκ ζςτι αρικμό πραγματικϊν και κοινωνικϊν κζςεϊν τθσ ιταν πλζον 
κακοριςτικι ςτθ διάπλαςθ τθσ Ελλθνοχριςτιανικισ οικογζνειασ μζςα ςτθν 
Λςλαμοκρατοφμενθ Μικρά Αςία και διαμόρωωςε τον κοινωνικό ιςτό των ωμιϊν 
ϊςτε να αντζξει εκατοντάδεσ χρόνια ςε αωόρθτεσ πιζςεισ του Λςλάμ. 

Αν και δεν ξζρω αν το παρακάτω κζμα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 7ο Συμπόςιο 
μιασ  και κζτει χρονικά περικϊρια μζχρι το 1922, οι Ελλθνικοί πλθκυςμοί από τθν 
Καππαδοκία και από άλλεσ ανατολικότερεσ περιοχζσ ζωυγαν μζχρι το 1924. 

Εν τοφτοισ νομίηουμε πωσ κα πρζπει να εξεταςκεί θ διαωορά των κοινωνιϊν 
εκεί όπου ηοφςαν οι γυναίκεσ αωενόσ των παραλίων τθσ Λωνίασ και τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ και αωετζρου τθσ Καππαδοκίασ και των άλλων περιοχϊν ςτα 
βάκθ τθσ Ανατολισ, διότι απ’ ότι γνωρίηουμε υπιρχε μεγάλθ διαωορά νοοτροπίασ, 
πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ και πνευματικισ εξελίξεωσ των κοινωνιϊν αυτϊν. Πμωσ οι 
γυναίκεσ αυτζσ παρόλο που ξεκίνθςαν από χαμθλότερο κοινωνικό επίπεδο από τισ 
κοςμοπολίτικεσ περιοχζσ εν τοφτοισ επάξια επιβεβαίωςαν τθν ςωςτι κζςθ και τον 
ςπουδαίο ρόλο τουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Σε επικφρωςθ των παραπάνω είναι ότι 
ανταποκρίκθκαν πλιρωσ και μάλιςτα με αυταπάρνθςθ πολλζσ ωορζσ ςτο 
ςθμαντικότερο ρόλο που τισ ζταξε θ μοίρα με τθν επαίςχυντο ςυνκικθ τθσ 
ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν, του 1924. 

Με τισ ςκζψεισ αυτζσ κα κζλαμε να ευχθκοφμε ολόψυχα καλι επιτυχία ςτισ 
εργαςίεσ του 7ου Συμποςίου και τθν ευόδωςθ των ςκοπϊν του. 

 Θ Ομοςπονδία Ρροςωυγικϊν Σωματείων Ελλάδασ δεν τολμά να απευκφνει 
μόνο ςυγχαρθτιρια προσ το ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., διότι κεωρεί πολφ μικρι τθ λζξθ για να 
εκωράςει το μζγεκοσ τθσ προςωοράσ του προσ τθ Μικραςιατικι Κοινωνία, αλλά 
μπορεί να πει από καρδιάσ ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για το ςπουδαίο ζργο που 
επιτελεί και ιδιαίτερα με εςάσ κφριε Ρρόεδρε μαηί με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και 
τουσ εκλεκτοφσ ςυνεργάτεσ του. 

Επίςθσ αςωαλϊσ και κα ιταν μεγάλθ παράλειψθ αν ξεχνοφςαμε να 
ευχαριςτιςουμε τον αξιότιμο κφριο Διμαρχο και το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Νζασ 
Λωνίασ για τθν αμζριςτθ ςυμβολι τουσ ςτο ςθμαντικό ζργο που προγραμματίηει και 
υλοποιεί το ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. επ’ αγακϊ του Μικραςιατικοφ κόςμου. 

Για τον λόγο αυτό κφριε Ρρόεδρε επϋ ευκαιρία του 7ου Συμποςίου το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Ο.Ρ.Σ.Ε. ομόωωνα αποωάςιςε να απονείμει τιμθτικι διάκριςθ ςτο 
ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. για το όλο ζργο του και παρακαλοφμε να τθ δεχκείτε. 
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Χρ. Χατηθϊωάννου:  Αγαπθτοί μασ καλεςμζνοι, αγαπθτοί ςφνεδροι. 
Σε κάκε ςυμπόςιο είκιςται να τιμάμε και μια προςωπικότθτα για τθ 

ςυνειςωορά τθσ ςτθ διατιρθςθ και ανάδειξθ του Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ.  
Φζτοσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. αποωάςιςε ομόωωνα να τιμιςει τθν 
Μζλπω Λογοκζτθ-Μερλιζ, εκ των ιδρυτϊν του Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν. 
Για τθν προςωπικότθτά τθσ και το ζργο τθσ, κα μασ μιλιςει θ κυρία Χρυςάνκθ 
Ακθνάκθ, ωιλόλογοσ και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ.  

 
Χρυςάνκθ Ακθνάκθ 
Καλθςπζρα ςασ, καλωςορίςατε. 
Με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ και χαρά ανζλαβα τθν τιμι 

να παρουςιάςω τθ ηωι  και τθν προςωορά τθσ Μζλπωσ 
Λογοκζτθ-Μερλιζ ςτον ελλθνιςμό, και δθ, τον 
Μικραςιατικό, ςιμερα ςτθν ζναρξθ του 7ου Συμποςίου 
του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., του Διμου Νζασ Λωνίασ που είναι 
αωιερωμζνο ςτθ Μικραςιάτιςςα γυναίκα, κι ζχει ωσ 
τιμϊμενο πρόςωπο τθν Μζλπω Λογοκζτθ-Μερλιζ.  

Ανζλαβα να μιλιςω ςφντομα για τθ γυναίκα που 
ζκλειςε το κθςαυρό του ιςτορικοφ και λαογραωικοφ 
πολιτιςμοφ τθσ Μικραςίασ ςε κιβωτό και τον διζςωςε 

για μασ, για τθν Ελλάδα, για τθν ιςτορία, κτιμα εσ αεί. Ραίρνοντασ μαρτυρίεσ από 
πρόςωυγεσ πρϊτθσ γενιάσ για τθν ιδιαίτερθ Μικραςιατικι πατρίδα τουσ και 
καταγράωοντασ τθ μουςικι και τα τραγοφδια τουσ, γίνεται το πρόςωπο που με 
εξαιρετικι διαφγεια αντιλαμβάνεται τθ ςοβαρότθτα και  τραγικότθτα των 
γεγενθμζνων τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροωισ του 1922 και περιςϊηει, ό,τι 
περιςϊηεται.  

Αλλά ασ πάρουμε τα πράγματα με τθ ςειρά. Θ Μζλπω Λογοκζτθ, γζννθμα τθσ 
Κράκθσ και κρζμμα τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, γεννιζται ςτθν Ξάνκθ το 1890 και 
μεγαλϊνει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ με ςπουδζσ ςτο Ηάππειο Ραρκεναγωγείο. Είναι 
κόρθ του γιατροφ Μιλτιάδθ Λογοκζτθ  και τθσ Βικτωρίασ Κουγιουμτηόγλου. Στθν 
Ρόλθ παίρνει τα πρϊτα μακιματα πιάνου από τθν Σοωία Σπανοφδθ, ενϊ 
ολοκλθρϊνει τισ μουςικζσ τθσ ςπουδζσ ςτθ Γενεφθ, ςτθ Δρζςδθ, ςτθ Βιζννθ. Το 
1919 ςτο Ραρίςι, πραγματοποιεί ανϊτερεσ ςπουδζσ μουςικολογίασ, εκνολογίασ και 
επιδίδεται ςτθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ για το δθμοτικό μασ τραγοφδι.  

Το 1923 παντρεφεται το Γάλλο Νεοελλθνιςτι, Οκτάβιο Μερλιζ και το 1925 
εγκακίςτανται μαηί ςτθν Ακινα, όταν ο Οκτάβιοσ Μερλιζ διορίηεται κακθγθτισ του 
Γαλλικοφ Λνςτιτοφτου τθσ Ακινασ. Στθν Ακινα, θ Μζλπω Μερλιζ αωιερϊνεται 
ςυςτθματικά ςτθ μελζτθ και διάςωςθ τθσ ελλθνικισ δθμοτικισ και εκκλθςιαςτικισ 
μουςικισ παράδοςθσ  και αναλαμβάνει τθν επιςτθμονικι προετοιμαςία και ζρευνα  
του  Συλλόγου Δθμοτικϊν Τραγουδιϊν (1930) από τον οποίο αργότερα προκφπτει 
το Μουςικό Λαογραωικό Αρχείο και ζπειτα το Κζντρο Μικραςιατικϊν Σπουδϊν. 

Θ Μζλπω Μερλιζ εξερευνά και καταγράωει με τον λαογράωο Δθμιτρθ 
Λουκόπουλο τον μουςικό πλοφτο τθσ χϊρασ. Στθ ςυνζχεια προβαίνει με τθν 
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εταιρεία δίςκων Pathe ςε μνθμειϊδθ ζκδοςθ 222 δίςκων των 78 ςτροωϊν με 595 
τραγοφδια και 66 εκκλθςιαςτικζσ μελωδίεσ. Στο τζλοσ θ ςυλλογι κα υπερβεί τα 
1.000 τραγοφδια. Μεταξφ αυτϊν, το λζω ςε παρζνκεςθ, υπάρχει θ θχογράωθςθ 
που ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ  τραγουδάει ριηίτικα. Ρζραν τθσ αποτφπωςθσ του 
δθμοτικοφ τραγουδιοφ όλθσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Μ. Αςίασ θ ζρευνα κα επεκτακεί 
και ςτθν καταγραωι του προωορικοφ λόγου. Θ Μερλιζ με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ κα 
επιδοκεί ςτθ ςυλλογι μαρτυριϊν Μικραςιατϊν προςωφγων και ςτθν αποτφπωςθ 
του γεωγραωικοφ και ιςτορικοφ χϊρου των μικραςιατικϊν κοιτίδων. Θ αγωνία τθσ 
είναι να προλάβει, όςο είναι εν ηωι οι πρόςωυγεσ τθσ 1θσ γενιάσ.  

Στο ζργο ηωισ τθσ, ςτο Κζντρο Μικραςιατικϊν Σπουδϊν, ζχει πολφτιμο αρωγό 
και ςυμπαραςτάτθ το ςφηυγό τθσ, περίωθμο Νεοελλθνιςτι ωιλόλογο, Οκτάβιο 
Μερλιζ, ενϊ χορθγό ζχει, τθν κυβζρνθςθ του Ελευκ. Βενιηζλου. Ζχει γίνει ςυνεί-
δθςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία θ ανάγκθ διάςωςθσ του Μικραςιατικοφ πολιτιςμοφ! 

 Θ Μζλπω Μερλιζ από το 1930 ωσ το 1978 διευκφνει ενϊ ςτο τζλοσ, είναι 
Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου. Το ζργο τθσ αποτελεί ορόςθμο 
ςτθν ιςτορία του νεότερου ελλθνιςμοφ. Εργάηεται με πάκοσ και ςφςτθμα για μιςό, 
ςχεδόν, αιϊνα. Είναι ικανι να εμπνζει και να ςυςπειρϊνει πνευματικοφσ ανκρϊ-
πουσ, οι οποίοι ςυνεργάηονται και ςυμπαρίςτανται. Συλλζγουν ωωνζσ εκ των κάτω 
και γράωουν ιςτορία! Οι ςυνεργάτεσ επιςκζπτονται γραωεία, καταςτιματα, παρά-
γκεσ, εργοςτάςια, ςπίτια αγροτϊν. Συγκεντρϊνονται 144.883 χειρόγραωεσ ςελίδεσ 
πρωτογενοφσ υλικοφ, 4.832 ωωτογραωίεσ, αντικείμενα, κειμιλια και άλλα ενκυμι-
ματα. Επιςθμαίνονται 2.163 οικιςμοί ςτθ Μικρά Αςία που πρζπει να καταγραωοφν. 
Στθν πορεία όμωσ θ Μερλιζ διαπιςτϊνει, ότι είναι αδφνατον να καταγραωοφν όλα. 
Τελικά, 1.375 οικιςμοί ερευνικθκαν.  

Ράνω από 100 ςυνεργάτεσ δουλεφουν για το Κζντρο, γυρίηοντασ τθν Ελλάδα με 
δφςκολεσ ςυνκικεσ και αντλοφν πλθροωορίεσ. Είναι χαρακτθριςτικόσ ο λόγοσ τθσ 
Ζλλθσ Ραπαδθμθτρίου το 1950, που είναι ςυνεργάτθσ πρόςωυγασ και αυτι: «Με 
κάκε κυςία να ςυνάξουμε ςτουσ ςυνοικιςμοφσ, όπου δουλεφουμε, ωωτογραωίεσ 
και ςχζδια. Αν δε γίνει τζτοια μια δουλειά, είναι άλλθ μια ωορά χαμόσ τθσ 
Μικραςίασ».  

Αξίηει εδϊ να αναωζρουμε ςυνεργάτεσ με πρϊτον, τον αωοςιωμζνο Δθμιτρθ 
Λουκόπουλο, τθν Ελζνθ Γλφκατηθ- Αρβελζρ, τθν Τατιάνα Γκρίτςθ-Μιλλιζξ, τον Γιάν-
νθ Μουρζλο, τον Μιχάλθ Σακελλαρίου, τον Βαςίλειο Τατάκθ κ.α.  Ρροζδρουσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν ίδια τθ Μζλπω Λογοκζτθ-Μερλιζ,  βεβαίωσ, τον Γιϊρ-
γο Τενεκίδθ και πλικοσ άλλων πνευματικϊν ανκρϊπων. Ρολλοί ςπουδαίοι επίςθσ 
ιταν μζλθ του Δ.Σ., όπωσ ο Θλίασ Βενζηθσ, ο Φίλιπποσ Δραγοφμθσ, ο Γιϊργοσ 
Κεοτοκάσ, ο Αναςτάςιοσ Ορλάνδοσ, ο Οκτάβιοσ Μερλιζ. Δεν ιξερα, ποιον να 
πρωτοαναωζρω. Και αωινω πάρα- πάρα πολλοφσ και ςθμαντικοφσ.  

Αωοφ μαηευτεί το υλικό, μετά πζωτει το βάροσ ςτθν εκδοτικι δουλειά. Το 
Κζντρο εκδίδει πλικοσ βιβλίων, ενϊ θ ζκδοςθ του επιςτθμονικοφ του δελτίου είναι 
ςυνεχισ. Το 1980 εκδίδει τον πρϊτο τόμο τθσ “Εξόδου”, με αωθγιςεισ προςωφγων 
από τα δυτικά παράλια τθσ Μ. Αςίασ που ζχει μεγάλθ απιχθςθ. Τόςθ, ϊςτε να 
χαρακτθριςτεί θ ζκδοςθ ωσ το “Ευαγγζλιο τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροωισ”. Αυτι 
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ιταν θ Μζλπω Μερλιζ. Μασ ζδωςε το ευαγγζλιο για να μποροφμε ςιμερα να 
μιλάμε καλφτερα για τθ Μικραςία. Και το υλικό αυτοφ του ευαγγελίου κρατικθκε 
για τθν Ελλάδα, χάρθ ςτον Οκτάβιο Μερλιζ. Και να πϊσ : Το 1961 ο Γάλλοσ 
πρεςβευτισ ςτθν Ελλάδα ηθτά από τον Οκτάβιο Μερλιζ, Διευκυντι τότε του 
Γαλλικοφ Λνςτιτοφτου και ςυγχρόνωσ υπεφκυνο και του Κζντρου Μικραςιατικϊν 
Σπουδϊν, να του παραδϊςει τα αρχεία του Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν, για 
να δοκοφν ςτθ Γαλλικι πρεςβεία, ωσ περιουςία του Γαλλικοφ κράτουσ. Και αυτό, 
διότι το Κζντρο από το 1949, ςτεγαηόταν ςτο Γαλλικό Λνςτιτοφτο και ελάμβανε και 
γαλλικι επιχοριγθςθ. Ο Μερλιζ αρνικθκε ςκεναρά με αποτζλεςμα τα αρχεία να 
παραμείνουν ςτθν Ελλάδα για πάντα, ο δε Μερλιζ να απολυκεί από τθ κζςθ του 
Διευκυντι του Γαλλικοφ Λνςτιτοφτου. 

  
 
 
 
 
 
 
Μακθτριεσ  
 
 
 
 
 
 
 
Θ Μζλπω Μερλιζ1 ζχει αξιοςθμείωτθ κοινωνικι δράςθ επίςθσ. Λδίωσ ςτα 

μετακατοχικά χρόνια, όταν αυτι και ο ςφηυγόσ τθσ βοικθςαν πλικοσ προικιςμζνων 
νζων, ςυγγραωζων, καλλιτεχνϊν να βρουν καταωφγιο, υποτροωίεσ και τθ 
δυνατότθτα δθμιουργίασ ςτθ Γαλλία. Δε κα πάρω περιςςότερο χρόνο, μόνο κα πω 
τελειϊνοντασ, ότι θ Μζλπω Μερλιζ και το Κζντρο Μικραςιατικϊν Σπουδϊν 
τιμικθκε για τθν τεράςτια, τθν ανυπολόγιςτθ  προςωορά του, το 1972 από τθν 
Ακαδθμία Ακθνϊν με το βραβείο Κϊςτα και Ελζνθσ Ουράνθ. Το Κζντρο λειτουργεί 
μζχρι ςιμερα, ωσ Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου, ζχει εκδϊςει πάνω από 50 
τόμουσ και προςωζρει τισ επιςτθμονικζσ του υπθρεςίεσ ςτουσ ερευνθτζσ, μελετθτζσ 
και κάκε ενδιαωερόμενο. 

Σασ ευχαριςτϊ. 
 
Σθμείωςθ: υγχρόνωσ προβάλλονταν φωτογραφίεσ από τθ ηωι και το ζργο τθσ Μζλπωσ Μερλιζ. 
 

                                                 
1 Ρλθροωορίεσ  για τθ Μζλπω Μερλιζ βρίςκει κανείσ ςτο δθμοςίευμα του Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν 
“Εξιντα πζντε χρόνια επιςτθμονικισ προςωοράσ” (επ. Ραςχάλθσ Κιτρομθλίδθσ) Ακινα 1996. Βλ. επίςθσ. ϋEνκετο: 
Επτά θμζρεσ “Κζντρο Μικραςιατικϊν Σπουδϊν” Εωθμ. ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ 2/6/2002.  
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Τισ εργαςίεσ του 7ου Συμποςίου χαιρζτιςαν οι:  
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Νίκθ   Καλτςόγια – Σουρναβίτθ 
  

«Σιμι ςτθν Ελλθνίδα Μικραςιάτιςςα 
τθσ  ‘‘πρωτοςποράσ’’». 

 
Κυρίεσ και Κφριοι 

Επιτρζψτε μου εκ μζρουσ τθσ Ελλθνίδασ Μικρα-
ςιάτιςςασ να ςασ καλωςορίςω ςτο ωιλόξενο αυτό 
ςπίτι τθσ, το Κζντρο Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ, 
που ωζτοσ αωιερϊνει το 7ο Συμπόςιό του ς’  αυτιν,  
όπωσ δείχνει και ο τίτλοσ του: 

«Η κζςθ και ο ρόλοσ τθσ Μικραςιάτιςςασ κατά τουσ νεϊτερουσ χρόνουσ» 
Τα ζξι μζχρι ςιμερα μεγάλα ςυμπόςια του Κζντρου μελζτθςαν ςε βάκοσ 

πλικοσ κεμάτων που ςχετίηονται με τθ ηωι του ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία, με το 
πρϊτο, του 2004, με γενικό κζμα «Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Μικράσ Αςίασ από τθν 
Αρχαιότθτα μζχρι τθ Μεγάλθ ϋΕξοδο», που ζκεςε με αρκετζσ ειςθγιςεισ  ιςτορικά 
και πολιτιςτικά  κζματα και ανζδειξε τθν ενότθτα του πνεφματοσ του ελλθνιςμοφ 
ςτθ Μικρά Αςία, από τθν αρχαιότθτα μζχρι το τζλοσ του 17ου αιϊνα, όπωσ κυρίωσ 
το ρόλο του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου, τθ δράςθ των πολιτιςτικϊν και εκπαιδευ-
τικϊν ςυλλόγων, τθν οικονομία, κακϊσ και ιςτορικζσ μελζτεσ για οριςμζνεσ περι-
οχζσ. Τα επόμενα αναωζρονταν ςε πιο ςυγκεκριμζνα κζματα, ενϊ το 5ο Συμπόςιο 
ιταν αωιερωμζνο ςτθ ςυμβολι των προςωφγων ςτθν πολιτικι, πολιτιςτικι και 
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ. Ζτςι, ζχουν τεκεί, μζχρι το ςθμερινό Συμπόςιο, 
τα βαςικά κζματα τθσ ιςτορίασ του ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία. Και οι εργαςίεσ  
όλων αυτϊν των Συμποςίων,  που διακρίνονται για τθν άρτια επιςτθμονικι και 
ιςτορικι κεμελίωςι τουσ, ζχουν εκδοκεί  και αποτελοφν  πθγζσ αναωοράσ για τθν 
ιςτορία του ελλθνιςμοφ τθσ Μικράσ Αςίασ. Βζβαια ςε οριςμζνα απϋ αυτά γινόταν 
αναωορά ςε κζματα εκπαίδευςθσ και κυρίωσ ωιλανκρωπικισ δράςθσ των γυναικϊν 
ςτουσ ςυλλόγουσ που είχαν αναπτυχκεί από τα μζςα του 19ου αιϊνα ςτουσ 
κόλπουσ τθσ Εκκλθςίασ.  

Στο ωετινό Συμπόςιο κα ζχουμε τθ δυνατότθτα, μζςα από αξιόλογεσ  όπωσ 
πάντα ειςθγιςεισ διακεκριμζνων  επιςτθμόνων και ιςτορικϊν, να δοφμε ειδικά 
κζματα που αωοροφν τισ ελλθνίδεσ μικραςιάτιςςεσ, βαςικά ςε κζματα 
εκπαίδευςθσ και κυρίωσ δράςθσ  τουσ μζςα ςτουσ ωιλανκρωπικοφσ και 
πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και άλλα, που αωοροφν τισ γυναίκεσ ςυγκεκριμζνων 
περιοχϊν τθσ Μικράσ Αςίασ.  Θ περίοδοσ ςτθν οποίαν αναωζρονται οι μελζτεσ του 
7ου ςυμποςίου που αρχίηει ςιμερα, είναι οι νεϊτεροι χρόνοι. Θ περίοδοσ αυτι 
μπορεί να οριςτεί τυπικά   από τα μζςα του 18ου αιϊνα, και κυρίωσ το 1839, ζτοσ 
κατά το οποίο, με το Διάταγμα του Χάττ-ι-Σερίφ, καταργοφνταν οι διακρίςεισ ςε 
βάροσ των Χριςτιανϊν και παρζχονταν εγγυιςεισ για τθ ηωι, τθν τιμι και τθν 
περιουςία τουσ και δίνονταν θ δυνατότθτα ιςότιμθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςτρατό 
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και τθ διοίκθςθ του κράτουσ.  Κυρίωσ όμωσ ο 19οσ αιϊνασ, όπωσ είναι γνωςτό, είναι 
ο αιϊνασ του εκδυτικιςμοφ τθσ Αυτοκρατορίασ, με τισ  μεταρρυκμίςεισ του 
Τανηιμάτ, όροσ που αναωζρεται  ςε μια ςειρά μεταρρυκμίςεων για τθ διοικθτικι 
αναδιοργάνωςθ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ και τθ ρφκμιςθ των ςχζςεϊν τθσ 
με τουσ υπθκόουσ τθσ. Με τισ μεταρρυκμίςεισ αυτζσ, το Οκωμανικό κράτοσ, 
ακολουκϊντασ τθ μουςουλμανικι κρθςκευτικι-πολιτικι παράδοςθ, νομιμοποιεί 
και κεςμικά τθν εξουςία του Οικουμενικοφ Ρατριάρχθ ωσ ωυςικοφ θγζτθ των 
χριςτιανϊν.  Τα δυτικά μεταρρυκμιςτικά ρεφματα που είχαν διειςδφςει ςτθν 
Οκωμανικι αυτοκρατορία μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ αςτικισ τάξθσ, θ οποία 
εμπνεόταν από τθν ιδεολογία του ωιλελευκεριςμοφ, εμωανίηονταν εντονότερα ςτισ 
τάξεισ των ρωμιϊν κυρίωσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, από τα μζςα του 19ου αιϊνα.2 
Φυςικά, θ Μικραςιατικι καταςτροωι ςθματοδοτεί και το τζλοσ τθσ περιόδου 
αυτισ, με τισ τραγικζσ για τον ελλθνιςμό τθσ Μικράσ Αςίασ ςυνζπειεσ του πρϊτου 
παγκοςμίου πολζμου και τθν άνοδο των Νεότουρκων ςτο Οκωμανικό Κράτοσ, που 
με τθν θγεςία του Κεμάλ ανατρζπει όλθ τθν ιςτορικι πορεία του ελλθνιςμοφ.   

Μςωσ κάποιοσ να διερωτθκεί: Γιατί ζνα ςυμπόςιο ν’  αφιερωκεί ςτθν Ελλθνίδα 
Μικραςιάτιςςα; 

Αν και το ςυμπόςιο αυτό αναωζρεται ειδικά ςε κζματα τθσ Ελλθνίδασ Μικραςι-
άτιςςασ δεν πρζπει να κεωρθκεί ότι ζχει το δυναμικό, καταγγελτικό λόγο του ωεμι-
νιςμοφ, που με δυο λόγια μιλά για «δθμόςιο άνδρα και ιδιωτικι γυναίκα», απαξιϊ-
νοντασ τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία, τουλάχιςτον μζχρι τισ πρϊτεσ δεκαετί-
εσ του περαςμζνου αιϊνα και  καταγγζλλοντασ τθν περικωριοποίθςθ τθσ. Γυναίκα, 
περιοριςμζνθ ςτο χϊρο του ςπιτιοφ, ενϊ ο άνδρασ δρα ςτο δθμόςιο χϊρο, ελεφκε-
ροσ και αδζςμευτοσ. Σ’αυτό το πλαίςιο μπορεί να τεκεί το ερϊτθμα: Μποροφμε να 
μιλάμε για τθν Ελλθνίδα Μικραςιάτιςςα ωσ ζνα ειδικό τφπο γυναίκασ; Κατ’ αρχιν θ 
ζννοια του τφπου ζχει επιςτθμονικι κεμελίωςθ και αναωζρεται ςε ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά ανκρϊπων που μποροφν να βρεκοφν ςε ομάδεσ. Ο άγιοσ των 
παλαιοτζρων χρόνων, ο ιππότθσ, ο gentleman του 19ου αιϊνα και ο χίπισ  του 20ου.3 

Αλλά και γενικότερα είναι γνωςτοί οι τφποι που αναωζρονται ςε εκνικζσ ομά-
δεσ. Μιλάμε ςυχνά για «εκνικό χαρακτιρα». Και αυτόσ ο χαρακτιρασ διαμορωϊνε-
ται μζςα από τισ ιςτορικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ τθσ 
ηωισ ενόσ λαοφ.  Και οι ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ του Οκωμανικοφ κράτουσ, τθν 
περίοδο που εξετάηουμε, πράγματι μασ δίνουν μασ μια διαωορετικι εικόνα τθσ 
Ελλθνίδασ από τισ γυναίκεσ των άλλων εκνοτιτων ςτθν ίδια τθ Μικρά Αςία, που οι 
πολιτιςμικζσ τουσ αξίεσ και κυρίωσ θ κρθςκεία ζκεταν αςωυκτικά πλαίςια για τθ 
δράςθ τουσ και διαμόρωωναν ςαωϊσ διαωορετικό τφπο γυναίκασ απ’ αυτόν τθσ 
“ρωμιάσ”, όπωσ ςυνικωσ τθν αποκαλοφςαν. Αντίκετα, οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ βίω-

                                                 
2
 Για το κζμα αυτό βλ. αντί άλλων Σίασ Αναγνωςτοποφλου,  Μικρά Αςία, 19οσ αι. – 1919. Οι 
Ελλθνορκόδοξεσ Κοινότθτεσ. Από το Μιλλζτ των ωμιϊν ςτο Ελλθνικό ζκνοσ. Γϋζκδ., Ελλθνικά 
Γράμματα, Ακινα 1998.  
3
 Βλ. ενδεικτικά μελζτθ μασ Ο άνκρωποσ τθσ Οργανϊςεωσ,  ζκδ. Ραντείου Ανωτάτθσ Σχολισ Ρολιτικϊν 

Επιςτθμϊν, Ακινα, 1974 όπου εκτενισ ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του ¨ανκρϊπινου τφπου¨ και ςχετικι 
βιβλιογραωία. 
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ναν ςτα πλαίςια  του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, που αναπτφχκθκε ςτθ Μικρά 
Αςία, πλαίςια που  για αιϊνεσ παρείχαν δυνατότθτεσ   ελευκερίασ και ςεβαςμοφ 
τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ.4 Και όςο και αν ο ελλθνιςμόσ τθσ Μικράσ Αςίασ 
υπζςτθ διωγμοφσ, μετά τθν πτϊςθ του Βυηαντίου, οι αρχζσ αυτζσ επιβίωναν ςε 
κάποιο βακμό, ζτςι που να μασ επιτρζπεται να υποςτθρίηουμε ότι θ Ελλθνίδα Μι-
κραςιάτιςςα είχε διαμορωωκεί μζςα ςτισ αρχζσ  αυτοφ του πολιτιςμοφ. Και βζβαια 
θ άνκιςθ των αξιϊν του αναωάνθκε ςτθ νεϊτερθ εποχι, ςτθν οποία διερευνοφμε 
τθ κζςθ τθσ γυναίκασ.  

Πμωσ, υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ του Οκωμανικοφ κράτουσ, παρά τισ 
ελευκερίεσ που δόκθκαν όπωσ αναωζραμε, ηοφςαν με τθν αίςκθςθ των κινδφνων 
που δεν είχαν εκλείψει με τισ μεταρρυκμίςεισ, και αυτό  χαλφβδωνε τθ κζλθςι 
τουσ. Ραράλλθλα αν και θ Ελλθνίδα δεν είχε βγει ςτον επαγγελματικό ςτίβο 
εντοφτοισ οι αςχολίεσ τθσ με τθν οικιακι οικονομία, τθν καλλιζργεια ςτθν επαρχία 
μεγάλων κτθμάτων, αλλά και τθν οικιακι οικονομία, που είναι γνωςτό ότι με 
μεγάλθ επιτυχία υπθρετοφςε (καλλιζργεια μεταξοςκϊλθκα), τθσ ζδιναν τα χαρα-
κτθριςτικά αςτισ. Μια ςφγκριςθ με τισ ελλθνίδεσ του ελλθνικοφ κράτουσ τθσ ίδιασ 
περιόδου κα καταδείκνυε τθ μεγάλθ διαωορά μεταξφ τουσ.5 Διαωορά που  ζγινε 
εμωανισ με τθν ζλευςθ των προςωφγων από τθ Μικρά Αςία. Άλλωςτε, ιςτορικά 
ζχει καταδειχκεί ότι ο ελλθνιςμόσ τθσ Μικράσ Αςίασ κινικθκε με ενότθτα δυνάμε-
ων: Ανδρϊν και γυναικϊν, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι οι δεςμεφςεισ που προζρ-
χονταν από τισ παραδοςιακζσ αντιλιψεισ για τθ κζςθ των γυναικϊν, που προσ-
διόριηαν μια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριωορά, δεν ιταν δεςμευτικζσ για τισ γυναίκεσ. 
Εξάλλου και τυπικά θ μόρωωςι τουσ ιταν υποτυπϊδθσ μζχρι τθ δθμιουργία των 
εκπαιδευτθρίων, που ςκοπό είχαν τθν άνοδο του μορωωτικοφ επιπζδου των γυναι-
κϊν και κυρίωσ τθσ γλϊςςασ, που ζπρεπε να κακαρκεί από τθν επίδραςθ τθσ τουρ-
κικισ γλϊςςασ. Και αυτό είχε γίνει αποδεκτό όχι  για εκείνθ αλλά για λογαριαςμό 
των παιδιϊν, που ζπρεπε να γαλουχθκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και παράδοςθ. 
Άλλωςτε, όπωσ ζχει χαρακτθριςτικά διατυπωκεί6 θ γυναίκα αναγνωρίηεται  ωσ  «…ο 
κατϋ εξοχιν ωορζασ κι’  εκωραςτισ τθσ Ραράδοςθσ –αυτισ τθσ ζγκυρθσ μνιμθσ τθσ 

                                                 
4
 Για τθν ζννοια τθσ κοινότθτασ  βλ. ενδεικτικά Γ. Δ. Δαςκαλάκθ, Θ διαχρονικι πορεία του ελλθνιςμοφ 
ςτθ Μακεδονία. Θ ςυμβολι των κοινοτιτων του Αίμου εισ τθν ιδζα των υπερεκνικϊν κοινοτιτων. Οι 
εκδόςεισ των ωίλων, Ακινα, 1992, όπου γράωει: «Θ κοινότθτα γενικά ωσ ςφνολο ανκρϊπων που 
ζχουν κοινά γνωρίςματα και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςθμαίνει: 1

ον
: Μια ομάδα που ηει μζςα ς’  

ζναν κακοριςμζνο από φυςικά όρια χϊρο,  όπωσ μια γειτονιά, μια μικρι πόλθ –κωμόπολθ, ζνα χωριό 
ι ζναν οικιςμό. 2

ον
: Ρου ςυνδζονται μεταξφ τουσ μ’  ζνα αίςκθμα κοινισ υπαγωγισ  και που 

ξεχωρίηουν  από τουσ άλλουσ ανάλογουσ, π.χ. εκνικοφσ, κρθςκευτικοφσ, οικονομικοφσ, ακαδθμαϊκοφσ 
ι επαγγελματικοφσ προςανατολιςμοφσ και τουσ υπογραμμίηουν το αίςκθμα του «ανικειν μαηί». 3

ον
: 

Ρου ζχουν μια διάχυτθ οικειότθτα  με το τι ςυμβαίνει κακθμερινά ςτο περιβάλλον τουσ.», ς. 10. 
5
 Ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό βιβλίο, που διερευνά ςε βάκοσ τθν εξζλιξθ των δικαιωμάτων των 

Ελλθνίδων και των γυναικϊν τθσ Τουρκίασ ςτο πλαίςιο των αξιϊν και των κεςμϊν τθσ Ευρϊπθσ, που 
μόλισ κυκλοωόρθςε, είναι αυτό τθσ ϋΑννασ Καραμάνου, μαχόμενθσ ωεμινίςτριασ και τ. Ευρωβουλευτι 
με τίτλο : «Θ Ευρϊπθ και τα δικαιϊματα των γυναικϊν. Ο εξευρωπαϊςμόσ ςε Ελλάδα και Τουρκία 
ςυγκριτικι ανάλυςθ», Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα 2015. 
6
 Κ. Ε. Τςιρόπουλοσ, Θ Υπόκεςθ του Ανκρϊπου.Αποτίμθςθ του Εικοςτοφ Αιϊνα.  Εκδ. των Φίλων, 

Ακινα, 1995, ς. 123.  
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Λςτορίασ που μορωοποιείται ςε ηωι κακθμερινι. Ζτςι, θ Γυναίκα εγγυάται τθν ςυ-
νζχεια αλλά και τθ νοθματιςμζνθ ανάπτυξθ του  ατομικοφ και οικογενειακοφ βίου, 
χαλυβδϊνοντασ ςτον χαρακτιρα των παιδιϊν τθσ αντιςτάςεισ τζτοιεσ, ϊςτε να κα-
τορκϊνουν να κατανικοφν τισ εναντιϊςεισ του κόςμου. Και μάλιςτα, ενόσ κόςμου 
κατάπτωςθσ πνεφματοσ, νζκρωςθσ ψυχϊν.».  Αυτζσ ακριβϊσ τισ κζςεισ διαπιςτϊ-
νουν μελζτεσ που ανακοινϊκθκαν ςτο πλαίςιο των Συμποςίων του Κζντρου, ότι, 
δθλαδι, ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ υπιρχε μια ιδιότυπθ μορφι μθτριαρχίασ.7  Και 
είναι γνωςτζσ οι ιςτορικζσ αναωορζσ ςτθ ηωι των πρϊτων κοινωνιϊν  για το κάκε-
ςτϊσ τθσ μθτριαρχίασ.8  Μόνο που ς’  αυτζσ τισ κοινωνίεσ, που τισ ςκεπάηει πλζον ο 
μφκοσ, θ γυναίκα ςυνδεόταν άμεςα με το παιδί, αλλά κυρίωσ είχε τθν πιο ιςχυρι 
κοινωνικι κζςθ, ςτοιχείο που δεν ιςχφει για τισ  ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ Μικράσ 
Αςίασ. 

 Πμωσ θ ανάγκθ μελζτθσ τθσ κζςθσ και του ρόλου των γυναικϊν υποςτθρίηεται 
και από τθν ίδια τθ μεγάλθ βυηαντινολόγο Ελζνθ Αρβελζρ, θ οποία γράωει ςχετικά:  

«Μεταξφ άλλων, ζχω κατά νου τθν παραγωγι ζργων πολιτιςμοφ που 
παράγουν λιγότερο ευνοθμζνεσ ομάδεσ.. Θα αναφζρω ζνα μόνο παράδειγμα, το 
παράδειγμα των γυναικϊν που θ είςοδόσ τουσ ςτον κόςμο τθσ πολιτιςτικισ 
δθμιουργίασ ανζδειξε νζεσ όψεισ κοινωνικότθτασ και πρόςφερε ανεξερεφνθτεσ 
ωσ τότε δυνατότθτεσ πολιτιςμικϊν εφαρμογϊν,  όπωσ είναι για παράδειγμα θ 
κουλτοφρα τθσ ειρινθσ, ι θ ενςωμάτωςθ λαϊκϊν πολιτιςμικϊν ςτοιχείων και 
γνϊςεων που αφοροφςαν ςε περιφερειακά ςτρϊματα του λαοφ (ο όροσ 
«περιφερειακόσ» εδϊ δεν νοείται μόνο γεωγραφικά).  Μ’ αυτι τθν ζννοια μιπωσ 
πρζπει τα κρατικά μουςεία να υποχρεϊνονται κεςμικά να αγοράηουν ζνα 
ποςοςτό ζργων τζχνθσ φτιαγμζνων από γυναίκεσ… Είναι μια ιδζα που αξίηει να 
καλλιεργθκεί, ιδιαίτερα τϊρα που θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μοιάηει να προςανατο-
λίηεται ςτθ κζςπιςθ ποςοςτϊςεων για τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν των γυναικϊν 
ςτα επιςτθμονικά εργαςτιρια.»9  

Και μια από τισ πλζον γνωςτζσ ςυμβολζσ  τθσ Ελλθνίδασ Μικραςιάτιςςασ,  είναι 
αυτι τθσ διατιρθςθσ, τθσ αναβίωςθσ όπωσ γίνεται δεκτό, τθσ βυηαντινισ γαςτρονο-
μικισ παράδοςθσ. Πλοι κυμόμαςτε τθ Λωξάντρα, χαρακτθριςτικό τφπο μικραςι-
άτιςςασ οικοδζςποινασ και μαγείριςςασ.10 

                                                 
7
 Βλ. ςχετικά μελζτθ Μαρίασ Βεϊνόγλου, «Οι “αδφναμοι” τθσ Κοινότθτασ Νζβςεχιρ 19

οσ
 και 20

οσ
 

αιϊνασ»   ςτα πρακτικά  του 6
ου

  Συμποςίου του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. «Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ Ελλθνικζσ 
Κοινότθτεσ τθσ Μικράσ Αςίασ κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ», 2013, ς. 75-84,  «..οι γυναίκεσ παίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν μετάδοςθ τθσ γλϊςςασ και τθσ πατριωτικισ αγωγισ των παίδων τουσ. Ρροζχει 
λοιπόν ο γλωςςικόσ εξελλθνιςμόσ των γυναικϊν..», ς. 81. 
8
 Για το κζμα βλ. ενδεικτικά ςε μελζτθ μου με τίτλο: «Μεταμοντζρνα Μθτριαρχία», ςε π.  Δικαιϊματα 
του Ανκρϊπου. Διεπιςτθμονικι Επικεϊρθςθ, τχ. 61/2014, ς. 521-542. 
9
 Ρολιτιςμόσ και Ελλθνιςμόσ. Ρροςεγγίςεισ. Εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα 2007, ς. 11-12. 

10
 Μαρία Λορδανίδου, Λωξάνδρα. Επίμετρο: Μαρία Καραβία, Λευκι Μολωζςθ, Ρζτροσ Μάρκαρθσ. 

Εκδ. Κολλάροσ, Ακινα 2009. Ο Ρζτροσ Μάργαρθσ γράωει: «Αυτόσ ο κιποσ τθσ ευδαιμονίασ, τθσ 
μυρουδιάσ και των γεφςεων ιταν το ςπίτι τθσ Λωξάντρασ, αλλά και πολλϊν άλλων ςπιτιϊν τθσ Ρόλθσ.. 
Μπαίνεισ μζςα και ηεισ το καφμα του νοικοκυριοφ, το καφμα τθσ μαγειρικισ», ς. 226. Αλλά και θ 
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Και βζβαια είναι γνωςτι θ αξία των κεντθμάτων τθσ, που κάποια απ’  αυτά με 
τθ ςκουριά του χρόνου, κοςμοφν τα δικά μασ τωρινά ςπίτια. Αυτιν ακριβϊσ τθν 
καλλιτεχνικι δθμιουργία τονίηει ιδιαίτερα θ Αρβελζρ. Εδϊ αξίηει νομίηω να κάνω 
μια μικρι αναωορά ςτθ μνιμθ τθσ πραγματικά μεγάλθσ και θλικιακά 
μικραςιάτιςςασ Φιλιϊσ Χαϊδεμζνου, που επζηθςε από τθν καταςτροωι τθσ Σμφρ-
νθσ, και χωρίσ κυριολεκτικά οικονομικζσ δυνάμεισ, αλλά και μόρωωςθ, κατόρκωςε 
να ςυγκεντρϊςει πραγματικά δθμιουργιματα υψθλισ κεντθτικισ τζχνθσ ςτο 
μουςείο που ωζρει τϋ όνομά τθσ.11 Τθ Φιλιϊ   τίμθςε με το βραβείο τθσ Γυναίκασ ο 
Σφνδεςμοσ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ  το 1999. Πμωσ εδϊ πρζπει ν’  
αναωζρουμε και τθν ίδια μοίρα που είχαν τα ζργα τζχνθσ ανδρϊν για πολλοφσ 
αιϊνεσ ςτο Βυηάντιο γιατί, όπωσ γράωει ςε ςχετικό βιβλίο του ο Νίκοσ Κακαδιάρθσ 
αυτοί κεωροφνταν “χειρϊνακτεσ”.12 

 Αςωαλϊσ αυτι θ αναγνϊριςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτον πολιτιςμό  
ςιμερα χρειάηεται ζρευνα, για να αναδειχκοφν εκείνεσ οι προςωπικότθτεσ που 
ςυνζβαλαν όχι μόνο ςτα γράμματα  αλλά και ςτισ τζχνεσ. Στθ μεν πρϊτθ κατθγορία 
θ Μαρία Ξθραδάκθ, ςτο βιβλίο τθσ Φαναριϊτιςςεσ. Θ ςυμβολι τουσ ςτα Γράμματα, 
ςτισ Τζχνεσ και ςτθν Κοινωνικι Ρρόνοια, του 1999, αναωζρει τισ δυςκολίεσ 
αναηιτθςθσ των γυναικείων αυτϊν προςωπικοτιτων και γράωει για τθ δικι τθσ 
προςπάκεια μζςα από αναωορζσ και επικιδειουσ να αναδείξει προςωπικότθτεσ 
γυναικϊν.13 Φυςικά δε μιλάμε για τισ λαϊκζσ τραγουδίςτριεσ και θκοποιοφσ τθσ 
περιόδου αυτισ, αλλά και των επόμενων και όχι μόνο ςτθ Μικραςία αλλά ςχεδόν 
παντοφ.14 Ρροζρχονταν από τα λαϊκά ςτρϊματα και δεν γίνονταν δεκτζσ από το 

                                                                                                                                
Μαρία Καραβία επίςθσ γράωει χαρακτθριςτικά, ςε ςχζςθ με τον πολιτιςμό του ςπιτιοφ τθσ Ελλθνίδασ 
Μικραςιάτιςςα: «Θ πολίτικθ ωιλοωρόνθςθ όμωσ κατάγεται από τθ βυηαντινι διπλωματία..», ς. 219.  
Βλ. επίςθσ ενδεικτικά: Λωάννασ Αραμπατηι-Τηανουδάκθ,  Ανατολικά τθσ Γεφςθσ. Ελλθνικζσ ςυνταγζσ 
τθσ Μικράσ Αςίασ. Γεφςεισ και Μνιμεσ τθσ Κατοχισ (Ειδικό Ραράρτθμα με ωαγθτά τθσ Κατοχισ), εκδ. 
COSMOSWARE, Ακινα, 2015, Ρρόλογοσ, ς. 11: «Δεν είναι τυχαίο που νοιάςτθκε να περιςϊςει ζναν 
βαςικό κθςαυρό τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ: Τθν κουηίνα τθσ Μικραςίασ, από τθν οποία κατάγεται θ 
οικογζνειά τθσ, και τθν κουηίνα των δφςκολων χρόνων τθσ Κατοχισ που ζηθςε ωσ παιδί… Με το ικοσ 
που δίνει το δζςιμο με τθν παράδοςθ… μου απζδειξε ζμπρακτα ότι θ μαγειρικι είναι όχθμα 
μεταλαμπάδευςθσ του πολιτιςμοφ. Είναι αναμνιςεισ δεμζνεσ με τθ γεφςθ κι’  αν δεν προςτατευκοφν, 
κα χακοφν οριςτικά ςτον χρόνο. Διατθρϊντασ τισ παραδόςεισ ανανεϊνουμε, όπωσ λζνε, τθν 
πολιτιςτικι μασ αυτογνωςία», ς. 13  Βλ. επίςθσ Μαρίασ Ραπαδοποφλου  «Θ γυναίκα ςτα ελλθνόωωνα 
χωριά τθσ Καππαδοκίασ. Κζςθ, ρόλοι, ιδιαιτερότθτεσ», ςε  ΚΕ.ΜΙ.ΡΟ. Ρεριοδικι Ζκδοςθ του Κζντρου 
Σπουδϊν και ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ, α.ω. 19/ Σεπτζμβριοσ 2015, ς. 9-10, «…θ 
Κωνςταντινοπολίτιςςα … είναι θ ωμιά που ςυμβάλλει ςτθν αναβίωςθ τθσ πλοφςιασ βυηαντινισ 
γαςτρονομικισ Ραράδοςθσ και κερδίηει το δικαίωμα να ζχει μια διακριτι άποψθ μζςω τθσ 
δεξιοτεχνίασ τθσ», ς. 9.  
11

 Μουςείο Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ «Φιλιϊ Χαϊδεμζνου», ςτο Διμο τθσ Νζασ Φιλαδζλωειασ.  
12

 Βλ. Νίκου Κακαδιάρθ, Σφετεριςτζσ και Τζχνθ. Θ ηωγραφικι τον 10
ο
 αιϊνα ςτο Βυηάντιο.  Οι εκδόςεισ 

των Φίλων, Ακινα, 2013.  
13

 Εκδόςεισ Φιλιππότθ, Ακινα, 1999.  
14

 Βλ. ςχετικά ανακοίνωςθ ζρευνάσ μου ειδικά για τισ γυναίκεσ με τίτλο: «Ανιςότθτεσ και 
αμωιςβθτιςεισ ςτθν πρόςβαςθ των Ελλθνίδων ςε θγετικζσ κζςεισ», ςτο π. «Ο αγϊνασ τθσ γυναίκασ», 
τ. 46/1991, ς. 13-19. 
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κατεςτθμζνο. Και όμωσ αυτι θ λαϊκι μουςικι και οι χοροί είχαν τισ ρίηεσ τουσ ςτο 
Βυηάντιο.15 

Και βζβαια πολλζσ κα ιταν εκείνεσ που ςε περιόδουσ διωγμϊν των Ελλινων  
είχαν μεγάλθ προςωπικι δράςθ, αλλά ςτιριξαν οικογζνειεσ, που είχαν άνδρεσ 
κφματα διωγμϊν. Και είναι γνωςτό ότι με τουσ διωγμοφσ των ελλινων τθσ Οκω-
μανικισ Αυτοκρατορίασ όταν ξζςπαςε εδϊ θ μεγάλθ Επανάςταςθ του 1821 κφματα 
υπιρξαν και γυναίκεσ. Ροιοσ γνωρίηει τθν ιςτορία τθσ «Ψωροκϊςταινασ», που πρό-
ςωυγασ ςτθν Ελλάδα, εξακλιωμζνθ και μόνθ πρόςωερε και τθν αςθμζνια βζρα τθσ 
για τθν ενίςχυςθ του αγϊνα των Ελλινων. Και ειλικρινά αυτό δεν είναι μόνο αίτθμα 
των γυναικϊν. Θ ιςτορικι ζρευνα αναγνωρίηεται από γνωςτοφσ πνευματικοφσ 
ανκρϊπουσ τθσ χϊρασ μασ ωσ αναγκαία γιατί πίςω από τουσ ιρωεσ υπάρχουν και 
θρωίδεσ, που ςτιριξαν οικογζνειεσ και παιδιά με κυςίεσ, ίςωσ μεγαλφτερεσ αυτζσ 
των ανδρϊν.16  Και αυτό δεν ιςχφει μόνο για τισ ελλθνίδεσ Μικραςιάτιςςεσ.  

Αςωαλϊσ αν θ ςυμμετοχι τθσ ελλθνίδασ μικραςιάτιςςασ δεν μπορεί να αμωι-
ςβθτθκεί για τθν κοινωνικι και οικονομικι ςυμμετοχι τθσ, δεν μποροφμε όμωσ να 
μιλάμε για πολιτικι ςυμμετοχι, με τθ ςτενι ζννοια του όρου γιατί αυτι δεν ανα-
γνωρίςτθκε οφτε για τισ Ευρωπαίεσ παρά μόνο μετά τον κρυλικό αγϊνα των 
ςουωραηετϊν ςτθν Αγγλία τθν πρϊτθ δεκαετία του περαςμζνου αιϊνα.17  

Πμωσ θ ιςτορία των ελλθνίδων τθσ Μικράσ Αςίασ, ςτο ςφνολό τθσ λαμβανόμε-
νθ ζχει και μια ακόμα ςκοτεινι πλευρά. Ιταν το μεγαλφτερο και το τραγικότερο 
κφμα των γενοκτονιϊν, όχι μόνο επειδι οι γυναίκεσ είναι πάντα τα μεγάλα κφματα 
των πολζμων, με βιαςμοφσ και απαγωγζσ, αλλά και επειδι αυτζσ είναι που διαιωνί-
ηουν τθ ωυςικι φπαρξθ του ζκνουσ και του λαοφ. Και ο προςωυγικόσ Ελλθνιςμόσ, 
Μικραςιατικόσ, Ροντιακόσ, Κωνςταντινουπολίτικοσ, υπζςτθ ζνα ζγκλθμα τθσ γενο-
κτονίασ, ζγκλθμα εναντίον τθσ ανκρωπότθτασ, όπωσ το χαρακτιριςε ο ΟΘΕ  με το 
ςχετικό ψιωιςμα του 1948 «περί Γενοκτονίασ». Θ γενοκτονία των ελλθνικϊν 
πλθκυςμϊν ςτον Ρόντο και ς’  όλθ τθ Μικρά Αςία κα αναγνωριςτεί ωσ μία από τισ 
μεγάλεσ γενοκτονίεσ του 20οφ αιϊνα, από τον πλζον αρμόδια για τισ γενοκτονίεσ  
διεκνι ακαδθμαϊκό οργανιςμό, τθ Διεκνι Ζνωςθ Μελετθτϊν Γενοκτονιϊν (Interna-

                                                 
15

 Είναι πολφ χαρακτθριςτικι για το κζμα αυτό θ ςυνζντευξθ του όντερικ Μπίτον, κατόχου τθσ 
«Ζδρασ Κοραι» ςτο King’s College του Λονδίνου, ςτθν Κατερίνα Μπακογιάννθ, «Για τθν εικόνα τθσ 
Ελλάδασ: Ερϊτθςθ: Μπορεί να ευκφνονται τα 400 χρόνια τουρκοκρατίασ για τθ ςθμερινι κρίςθ», που 
δθμοςιεφκθκε ςτο ζνκετο τθσ εω. Κακθμερινι,  ςτισ 23.3.2014, ςτθν οποία μεταξφ άλλων λζει: «… θ 
ιςτορία τθσ νεότερθσ Ελλάδασ ζχει γραωτεί πιο πολφ ςαν μια ιςτορία ιττασ. Πμωσ ο ελλθνιςμόσ δεν 
χάκθκε το 1453. επζηθςε θ Εκκλθςία. Επζηθςε θ ελλθνικι παιδεία, θ γλϊςςα και οι παραδόςεισ του 
λαοφ, όπωσ το δθμοτικό τραγοφδι. Υπάρχει πολιτιςμικι γζωυρα ανάμεςα ςτο Βυηάντιο και τθν εκνικι 
παλιγγενεςία του 19

ου
 αιϊνα.»  

16
 Ενδεικτικά για το μεγάλο αυτό κζμα βλ. ςχετικό άρκρο μου με τίτλο: «Γυναίκεσ θρωίδεσ πίςω από 

ιρωεσ. Νίκθ Σάκθ Καράγιωργα», ςτο π.. ‘Ο αγϊνασ τθσ γυναίκασ,  τχ. 93/2015, ς. 49-51. 
17

 Για το κζμα βλ. ειςιγθςι μου ςτα πρακτικά του 6
ου

 Συμποςίου του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ, ο.π., με τίτλο: «Θ 
κοινωνικι δράςθ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων ςτθν Κωνςταντινοφπολθ κατά τον 19

ο
 αιϊνα και θ 

ςυμβολι τουσ ςτθ γυναικεία χειραωζτθςθ», ς, 163-186. 
Γενικότερουσ προβλθματιςμοφσ για το κζμα παρουςιάηω  ςτο βιβλίο μου Υποαντιπροςϊπευςθ 
Γυναικϊν και Δθμοκρατία. Θ ςυνταγματικότθτα των κετικϊν μζτρων για τθν ενδυνάμωςθ του ρόλου 
των γυναικϊν ςτθ δθμόςια ηωι.  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ακινα – Κομοτθνι 1997.   
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tional Association of Genocide Scholar) τo Δεκζμβριο του 2007. Ιδθ όμωσ το Φε-
βρουάριο του 1994 θ ελλθνικι βουλι αναγνϊριςε ομόωωνα τθ γενοκτονία των ελ-
λινων ςτον Ρόντο και  κακιζρωςε τθ 19θ Μαΐου ωσ επίςθμθ Θμζρασ Μνιμθσ  τθσ.  

Μου ζκανε εντφπωςθ διαβάηοντασ ς’ ζνα ειδικό ζνκετο τθσ Κυριακάτικθσ Ελευ-
κεροτυπίασ, με τίτλο «Θ Γενοκτονία ςτθν Ανατολι. Από τθν Οκωμανικι Αυτοκρατο-
ρία ςτο ζκνοσ – κράτοσ», που επιμελικθκε ο Βλάςθσ Αγγηίδθσ, ο οποίοσ μετζχει και  
ςε Συμπόςια του Κζντρου, το άρκρο του Τοφρκου ιςτορικοφ Fikret Basdkaya, με 
τίτλο: «Θ ςυνείδθςθ τθσ Λςτορίασ κα μασ απελευκερϊςει»,18 που ζγραωε: «Θ επί-
ςθμθ Λςτορία αγνόθςε ότι αυτοί που καταςτράωθκαν ιταν οι αρχαιότεροι με τισ πιο 
βακιζσ ρίηεσ λαοί. Πτι ξεριηϊκθκαν οι αρχαίοι λαοί που ηοφςαν ςτα χϊματα, οι 
ωμιοί, οι Αρμζνιοι, οι Αςςφριοι, οι Χαλδαίοι. Θ εκρίηωςθ των μθ μουςουλμανικϊν 
λαϊν με δραματικό τρόπο, εκτόσ των Κοφρδων, ςιμαινε ταυτόχρονα και πολιτιςτι-
κι, μορωωτικι και τεχνικι εριμωςθ. Αν είχαν αποωευχκεί οι ακρότθτεσ ςιμερα κα  
ιμαςταν μια πιο ευθμεροφςα, πιο δθμοκρατικι, πιο πολφχρωμθ (…) πιο 
προοδευμζνθ πολιτιςμικά και κοινωνικά κοινωνία… πρζπει  να απαλλάξουμε τον 
εαυτό μασ από τθν κυρίαρχθ ιδεολογία τθσ επίςθμθσ Λςτορίασ και ν’  αποκτιςουμε 
πιο ευρεία αντίλθψθ επ’ αυτϊν.»  

Πμωσ πζρα από τθν τραγικι  μνιμθ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων τθσ Μικράσ 
Αςίασ, κα πρζπει να αναωζρω ότι ςτο κζμα των ςυνεπειϊν των γενοκτονιϊν για τισ 
γυναίκεσ, είναι αωιερωμζνο το ειδικό τελευταίο τεφχοσ του  μεγάλου ξενόγλωςςου 
περιοδικοφ γυναικείων μελετϊν European Journal of Womenϋs Studies, που μόλισ 
κυκλοωόρθςε. Το τεφχοσ αυτό, όπωσ αναωζρεται ςτο ειςαγωγικό εκτενζσ άρκρο, 
που ωζρει τον τίτλο «Θ Ευρϊπθ και ο αιϊνασ των γενοκτονιϊν: Νζεσ κατευκφνςεισ 
ςτθ ωεμινιςτικι κεωρία για τισ γενοκτονίεσ», που υπογράωουν οι υπεφκυνεσ τθσ 
ζκδοςθσ κακθγιτριεσ πανεπιςτθμίων Ayse Gul Altinay και Andrea Peto,19 γράωτθκε 
για τθν τραγικι επζτειο των 100 χρόνων από τθ γενοκτονία των Αρμενίων. Tα 
άρκρα εςτιάηονται κυρίωσ  ςτθν κατανόθςθ του  προβλιματοσ, ςτθ νομοκεςία, ςτθ 
διεκνοποίθςθ, κακϊσ και ςτισ μνιμεσ ςεξουαλικισ βίασ, ςε ςχζςθ με γενοκτονίεσ 
και πολζμουσ, ςτα κενά και τισ ςιωπζσ των γυναικείων μελετϊν  και αποβλζπουν 
ςτο να υποδείξουν κατευκφνςεισ  τόςο ςτθν ζρευνα όςο και ςτουσ προβλθματι-
ςμοφσ για το κζμα. Aσ μθν ξεχνάμε τθ μεγάλθ γενοκτονία τθσ ουάντα, αλλά και τισ 
γενοκτονίεσ των θμερϊν μασ με τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ  ςτθ Μζςθ Ανατολι και 
τα τραγικά κφματα, που είναι ιδίωσ γυναίκεσ. Και ασ μου επιτραπεί εδϊ να τονίςω 

                                                 
18

 Λςτορικά, Ακινα, 2013. Άρκρο Baskaya, ς. 41-42. 
19

 Τχ. 4/Νοζμβριοσ 2015, αγγλικόσ τίτλοσ άρκρου: «Europe and the century of genocides: New 
directions in the feminist theorizing of genocide”, ς. 379-381. Εκτόσ από τθν εκτενι ςυνζντευξθ των 
υπεφκυνων τθσ ζκδοςθσ με τθ μεγάλθ κεωρθτικό του ωεμινιςμοφ Marianne Hirsch, δθμοςιεφονται 
πζντε ςθμαντικά άρκρα αλλά και ανοικτζσ ςυηθτιςεισ ςε κζματα διεκνοφσ δικαίου κ.α.   
Για το κζμα τθσ γενοκτονίασ βλ. και ειςιγθςθ Κεοωάνθ Μαλκίδθ «Κοινωνικι μζριμνα και Γενοκτονία 
των Ελλινων – Ορωανά και Ορωανοτροωεία ςτον Ρόντο», ςτα πρακτικά  του 6

ου
 Συμποςίου, ο.π., ς.  

109-124. «Οι γυναίκεσ απετζλεςαν ειδικό κεωάλαιο και ειδικό ςτόχο τθσ προςχεδιαςμζνθσ 
γενοκτονίασ. Αντιμετωπίςτθκαν όχι μόνον ωσ μζλθ που ανικουν ςε μια άλλθ εκνικι ομάδα, αλλά ωσ 
γυναίκεσ που ανικουν  ςτθν άλλθ ομάδα, ςτθν ελλθνικι εκνικι ομάδα, οι γυναίκεσ αποτελοφν το 
μζςο τθσ πολιτικισ και εκνικισ εκκακάριςθσ και τθσ γενοκτονίασ.» (ς. 113.  
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ότι θ ωεμινιςτικι κεωρία, ανεξάρτθτα από τθν πολεμικι που ζχει δεχκεί, αλλά και 
ο αγϊνασ των γυναικϊν του περαςμζνου αιϊνα, που αναγνωρίηεται ωσ ο πλζον 
ειρθνικόσ αγϊνασ του αιϊνα αυτοφ, ζχει  ςυμβάλλει εξαιρετικά ςτθ δθμοκρατία, το 
ςεβαςμό των δικαιωμάτων με το αίτθμα τθσ αναγνϊριςθσ των δικαιωμάτων των 
γυναικϊν, που ακόμα, παρά τισ προόδουσ, ζχει μακρφ δρόμο. Γιατί αν είναι ελεφ-
κερθ και χειραωετθμζνθ θ γυναίκα του αναπτυγμζνου δυτικοφ κόςμου, δεν 
ςυμβαίνει το ίδιο ςτισ υπό ανάπτυξθ κοινωνίεσ και ςτισ μουςουλμανικζσ χϊρεσ, 
όπου ιςχφουν οι αυςτθροί κανόνεσ τθσ Σαρία. 

Κλείνοντασ επιτρζψτε μου να διατυπϊςω εδϊ τθν πάγια κζςθ του ωεμινιςτικοφ 
κινιματοσ, που άλλωςτε ςτθρίηεται ςε πλικοσ επιςτθμονικϊν μελετϊν, αλλά και 
πανθγυρικά  αναγνωρίηεται από τθν  περίωθμθ  Διεκνι Σφμβαςθ για τθν Εξάλειψθ 
όλων των Μορφϊν Διακρίςεων κατά των Γυναικϊν, του 1979, για τθν ανάγκθ 
αναγνϊριςθσ τθσ ςυμβολισ των γυναικϊν ςτουσ εκνικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ, 
που παρά τθν πρόοδο ςτισ ζρευνεσ ςτον τομζα αυτό που ςθμειϊνεται τα τελευταία 
χρόνια με τθν άνοδο τθσ κοινωνικισ κζςθσ των γυναικϊν και τθν ανάπτυξθ των 
ςπουδϊν ωφλου, αναγνωρίηεται ότι  ακόμα ζχει μακρφ δρόμο να διανφςει.  Ζτςι και 
θ  ιςτορικι ζρευνα τθσ ηωισ των ελλθνίδων τθσ Μικράσ Αςίασ, από όλεσ τισ πλευρζσ 
και για κάκε ξεχωριςτι ελλθνικι κοινότθτα είναι  εκνικι ανάγκθ. Ειδικά όμωσ 
πρζπει να κεωρθκεί ότι αποτελεί το αναγκαίο ςυμπλιρωμα ςτθν ιςτορία του 
ελλθνιςμοφ τθσ Μικράσ Αςίασ.  

Ππωσ γράωει θ Αρβελζρ, «.. ιςτορικά δθμιουργικθκε ο ςυνεχισ ενιαίοσ χϊροσ 
ενόσ ςυμπαγοφσ ελλθνιςμοφ, που ζχει τισ ρίηεσ του, αν όχι ςτθν κλαςικι αρχαι-
ότθτα, οπωςδιποτε ςτο Βυηάντιο, και που τα ςφνορά του, αδιάρρθκτα και ςυνεχι 
καλφπτουν περιοχζσ που περιζκλειςε ςτουσ κόλπουσ τθσ θ ωμανία (αυτό ιταν το 
επίςθμο όνομα του βυηαντινοφ κράτουσ… 

Αυτόσ ο ςυνεχισ μείηων ελλθνιςμόσ, δεν περιχαρακϊκθκε ποτζ ςτα πολιτικά 
ςφνορα τθσ ελεφκερθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ. Αυτόσ ο ςυμπαγισ κάποτε ελλθνιςμόσ, 
είναι ο αλφτρωτοσ, ςιμερα ελλθνιςμόσ  που όλο και αραιϊνει και χάνεται, ςβινο-
ντασ ζτςι το όνειρο τθσ Ραλιγγενεςίασ ςτθν κοιτίδα του γζνουσ (τθν Ρόλθ εννοϊ).» 

 Γι’  αυτόν τον πολιτιςμό που άωθςε τα ςθμάδια του πολιτιςμοφ και ςτισ πιο 
ακραίεσ περιοχζσ του ιςτορικοφ του μόχκου, όπωσ δείχνουν τα μνθμεία και οι 
επιγραωζσ, γι’  αυτόν τον ελλθνιςμό ταιριάηει το όνομα –όχι τθσ ελλθνικισ 
διαςποράσ, αλλά τθσ πρωτοςποράσ του ακραίου, ενιαίου κάποτε ελλθνιςμοφ». 20 
  

Ππωσ ζχει γραωτεί,21 «Θ Ελλάδα από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ ιταν ζνα Ζκνοσ με 
τόνο Οικουμενικό Πχι μονάχα γιατί με τισ αποικίεσ τθσ ζδενε ολόκλθρο τον κόςμο, 
αλλά και γιατί με το πνεφμα τθσ, το ςτοχαςμό τθσ και τθν τζχνθ τθσ, με τον 
πολιτιςμό τθσ δθλαδι, εξζωραςε ακριβϊσ για πρϊτθ ωορά μζςα ςτθν ιςτορία τθσ 
ανκρωπότθτασ, τον οικουμενικό άνκρωπο.» 

                                                 
2020

 Ελζνθ Γλφκατηθ-Αρβελζρ, «Ελλθνιςμόσ και διαςπορά: Ρροβλιματα και προοπτικι», ςε ιδίασ ο.π., 
ς. 52-67, ς. 57.   
21

 Κϊςτα Ε. Τςιρόπουλου, Θ Μαρτυρία του Ανκρϊπου.  Δοκίμια. Εκδ. των Φίλων, Ακινα 4
θ
  ζκδ. 1995, 

«Με κομμζνθ ανάςα – Θ κρίςθ του ελλθνικοφ οικουμενιςμοφ», 1966,  ς. 316-321, ς. 316.  
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Αλλά και όπωσ ακοφςτθκε απ’  αυτό το βιμα ςτο πρϊτο Συμπόςιο του Κζντρου, 
το 2004,22 

«Οι πατρίδεσ είναι κλειςμζνεσ ςτισ ψυχζσ και αποτυπϊνονται ςτα ζκιμα, ςτισ 
παραδόςεισ, ςτθ κρθςκεία και ςτθ μουςικι, ςτο χορό, ςτα μνθμεία, ςτα κειμιλια, 
με δυ λζξεισ ςτθν ιςτορία του πολιτιςμοφ των λαϊν, ς’  αυτό που ονομάηουμε 
ςυνείδθςθ και πολιτιςμικι ταυτότθτα, άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν ιςτορικι 
μνιμα του ανκρϊπου.» 

  
  

 

                                                 
22

 Κεοωάνθσ Αντ. Σουλακζλλθσ, «Μουςικι και μουςικοί ςτθ χερςόνθςο τθσ Μικράσ Αςίασ». Ρρακτικά 
1

ου
 Συμποςίου «Ο ελλθνιςμόσ τθσ Μικράσ Αςίασ από τθν Αρχαιότθτα μζχρι τθ Μεγάλθ ζξοδο», 2005, 

ς. 193-200, ς. 200. 
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Μαρία Βεϊνόγλου 
 

 «Θ Ρωμθά των μεςοαςτικϊν κζντρων τθσ 
Καππαδοκίασ, μζςα από τθν Αςιανι 

Μυκιςτορία ‘‘υλλαίοσ’’, του Νικόλαου 
Βακαλόπουλου, εν μφρνθ, Σφποισ 

‘‘Προόδου’’, 1909.» 
     
 

 
 Θ ειςιγθςι μου ζχει ωσ κζμα τθν ωμθά του εςωτερικοφ τθσ Οκωμανικισ 

Αυτοκρατορίασ, ςτα τζλθ του 19ου και τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, όπωσ αυτι 
παρουςιάηεται μζςα από τθν πλουςιότατθ φλθ ενόσ πολφ ενδιαωζροντοσ βιβλίου, 
που τιτλοωορείται «Ο ΣΥΛΛΑΙΟΣ – Ρρωτότυποσ Αςιανι Μυκιςτορία» (εικ 1).Το 
βιβλίο αυτό τυπϊκθκε ςτο τυπογραωείο «Ρρόοδοσ» τθσ Σμφρνθσ, ςτα 1909, και ο 
ςυγγραωζασ του είναι ζνασ Καραμανλισ γιατρόσ, γεννθμζνοσ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, με καταγωγι ίςωσ από τθ Σφλλθ ι το Νζβςεχιρ, ο Νικόλαοσ 
Βακαλόπουλοσ. Ο Βακαλόπουλοσ τθν εποχι εκείνθ υπθρετοφςε ωσ δθμοτικόσ 
γιατρόσ ςτθ Σμφρνθ και ιταν επιωορτιςμζνοσ με τθν καταπολζμθςθ των λοιμωδϊν 
νόςων που μάςτιηαν όλθ τθν περιοχι. Ο Βακαλόπουλοσ είναι ωιλόμουςοσ - μασ 
ενθμερϊνει ο Κακθγθτισ και Γυμναςιάρχθσ τθσ Ευαγγελικισ Σχολισ Σμφρνθσ 
Ματκαίοσ Ραρανίκασ - που προλογίηει το ζργο και που όπωσ γνωρίηουμε 
υποςτιριξε κερμά τθν ζκδοςι του. Ρράγματι, το ζργο αυτό μπορεί να ενταχκεί 
ςτθν γενικότερθ ζρευνα, που υποςτθριηόταν και από τον Ελλθν. Φιλολογικό 
Σφλλογο Κωνςταντινουπόλεωσ, με αντικείμενο κυρίωσ τισ ιδιολεκτικζσ κοινότθτεσ 
του εςωτερικοφ τθσ Μικράσ Αςίασ, όπωσ ιταν και θ Σφλλθ Λκονίου. Ραράλλθλα 
όμωσ προςωζρει άωκονεσ πλθροωορίεσ για τθ διαμόρωωςθ των ταυτοτιτων του 
Ορκόδοξου πλθκυςμοφ του εςωτερικοφ, από τθν πλευρά τθσ κουλτοφρασ. Ενϊ δεν 
παραλείπει να εςτιάςει ιδιαίτερα ςτα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά των γυναικϊν.  

2) Θ Μυκιςτορία λοιπόν, όπωσ θ επεξιγθςθ του τίτλου διευκρινίηει, αποτελεί 
«Σφγγραμμα Γλωςςολογικόν-Κοινωνιολογικόν-Και Λίαν Τερπνόν». Το πρόταγμα του 
ςυγγραωζα « Θ ευπείκεια τθσ γυναικόσ εςτίν υπερτζρα πάςθσ προικόσ», προϊδεάηει 
οτι, ςτο ζργο παρακζτει και τθν προςωπικι του άποψθ, ςε ό,τι αωορά τθν 
αρμόηουςα γυναικεία ςυμπεριωορά, - ςθμειϊςτε - ςε ζναν κατ’εξοχιν 
ανδροκρατοφμενο κόςμο, όπωσ είναι αυτόσ του εςωτερικοφ τθσ ΜΑ, αλλά και τθσ 
Κωνςταντιοφπολθσ. 

Κατά ςυνζπεια το ζργο διζπεται από εκείνα τα ωυλετικά και κοινωνικά 
ςτερεότυπα που διανζμουν διακριτοφσ κοινωνικοφσ ρόλουσ και τοποκετοφν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ κζςεισ κακζνα από τα ωφλα, ςτουσ άνδρεσ πρωτεφοντεσ 
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και πρωταγωνιςτικοφσ, ςτισ γυναίκεσ δευτερεφοντεσ και κατά περίπτωςθ 
ςυμπλθρωματικοφσ, ςπάνια αναπλθρωματικοφσ.    

 (Άλλωςτε δεν είναι μόνον ο Βακαλόπουλοσ ςτον οποίο ιχνθλατοφνται αυτά τα 
ςτερεότυπα, ζντυπα όπωσ θ «Ανατολι» 1910, του Άγγελου Σθμθριϊτθ, διαχζονται 
από ανάλογα ςτερεότυπα).  

Οι γυναίκεσ ςτο ζργο αποκαλοφνται «Αςιανζσ», ενϊ ο Άλεξ, ο ιρωασ, Συλλαίοσ 
ςτθν καταγωγι, αυτοπροςδιορίηεται «Ανατολίτθσ». Εργάηεται ςτθν Οκωμανικι 
διοίκθςθ του Νζβςεχιρ, όπου και ερωτεφεται μια δαςκάλα των Ελλθνικϊν 
ςχολείων. Ο ζρωτάσ του αλλά και διάωορεσ επιπλοκζσ ςτθν εργαςία του τον 
οδθγοφν ςε πολλζσ περιπζτειεσ υποχρεϊνοντασ τον να περιπλανθκεί ςτο 
Οκωμανικό Κόςμο αλλά και ςτθν Ελλάδα. (Στθ δομι τθσ αωιγθςθσ υπάρχει 
ομοιότθτα με το «Σεργιάνι ςτον Κόςμο» που μετζωραςε ςτα Καραμανλίδικα ο 
Ευαγγελινόσ Μιςαθλίδθσ, ωσ  Ταμαςά-ι Νδουνιά). Ανάμεςα ςτισ ςελίδεσ του 
Συλλαίου και ςτισ περιπζτειεσ του ιρωά μασ, παρεμβάλλονται γνϊμεσ, απόψεισ και 
πλικοσ πλθροωοριϊν, όπωσ τραγοφδια, ζκιμα , ςυνταγζσ κακϊσ και αυτελι 
μνθμεία λόγου ςτα ιδιϊματα του εςωτερικοφ.                                                                  

Στο ςθμείο αυτό, και πριν προβοφμε ςτθν παράκεςθ των κζςεων του βιβλίου 
για τθν γυναίκα, κεωροφμε ςκόπιμο να εξάρουμε το γεγονόσ ότι, το βακφτερο 
πολιτιςμικό περιεχόμενο του Ελλθνο-Οκωμανικοφ Κόςμου τθσ Ανατολισ είχε 
διαμορωωκεί , αόρατα μεν, πλθν κυριαρχικά από τισ γυναίκεσ. Και είναι ο δικόσ 
τουσ κόςμοσ, ο γυναικείοσ, ο πολυςιμαντοσ αλλά και βαςανιςμζνοσ, ο 
καταπιεςμζνοσ και πολλζσ ωορζσ απαράδεκτα παραμορωωμζνοσ από το ρεφμα του 
Ανατολιςμοφ που αντιμετϊπιςε με παρρθςία τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ ηωισ. 
Μπροςτά ςτα ςκλθρά δεδομζνα και ςτισ αλλαγζσ που προιωνίηονται, είναι ο δικόσ 
τουσ κόςμοσ που υπόρθττα θγεμονεφει. Νζοι ρόλοι τουσ επιωυλλάςςονται:  

Στα 1909 ζχει πια ςυνειδθτοποιθκεί οτι οι γυναίκεσ αποτελοφν βαςικό μοχλό 
ςε κάκε εκνικι διεργαςία. Θ γυναίκα μεταδίδει άμεςα, από κοίτθσ, τθν μθτρικι- 
εκνικι γλϊςςα ςτα παιδιά τθσ, αλλά, οι γυναίκεσ ςτο εςωτερικό εξακολουκοφν να 
είναι τουρκόωωνεσ θ ιδιολεκτικζσ, -αν και, ζνα πλικοσ από Ραρκεναγωγεία (και 
νθπιαγωγεία) που ιδρφονται διαρκϊσ από το 1870 και μετά, ςε κάκε κοινότθτα, 
προςπακοφν να ςυςτθματοποιιςουν τθν προςπάκεια για τθν ελλθνοωϊνθςθ των 
γυναικϊν και των παιδιϊν.  

                                                            * 
 Σ‘ αυτοφσ τουσ πλθκυςμοφσ αναωζρεται το βιβλίο του Βακαλόπουλου. Και οι 

πλθροωορίεσ που μασ παρζχει, για τα δυο ωφλα, εντάςςονται ςτα κελεφςματα τθσ 
εποχισ. Ενςυνείδθτα ο ςυγγραωζασ εναρμονίηεται με τθ γενικότερθ ςτάςθ που 
παρατθρείται για τθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριωοράσ των γυναικϊν, προκειμζνου να 
ςωυρθλατθκεί ο νζοσ τθσ (εκνικόσ) ρόλοσ, να δθμιουργθκοφν ομοιόμορωοι 
κανόνεσ ωυλετικισ ςυμπεριωοράσ. Με βάςθ άλλωςτε τθν πολιτιςμικι κεωρία, οι 
(ωυλετικζσ) διεργαςίεσ επάνω ςτα άτομα και ςτισ ομάδεσ, ζχουν πάντα ταξικό και 
εκνοκεντρικό χαρακτιρα. Και πάνω ς’ αυτό θ φεμινιςτικι κριτικι επιμζνει ότι όλα 
τα αποτελζςματα, ρόλοι, κζςεισ, ςτερεότυπα, αποτελοφν πολιτιςμικζσ καταςκευζσ 
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τθσ πατριαρχικά οργανωμζνθσ κοινωνίασ, δεν προκφπτουν από τθ διαωορετικότθτα 
τθσ «ωφςθσ» των δυο ωφλων. 

Στο «Συλλαίο» όμωσ οι γυναίκεσ παρουςιάηονται να είναι από τθ ωφςθ τουσ: 
υπομονετικζσ, ευπεικείσ, ςτακερζσ ςτθν παραμονι τουσ εντόσ του γάμου, μιλιχει-
εσ, ολιγαρκείσ, διακζτουςαι ωανταςίαν, μαλκακαί, με διαωορετικζσ ςυναιςκιςεισ 
και ιδιϊματα. Οι άνδρεσ, ςφμωωνα με τθ δικι τουσ ωφςθ είναι ορμθτικοί, 
κυμϊδεισ, άςτατοι και επιπόλαιοι ςτα δεςμά του γάμου. Στθ ςτακερότθτα του 
γάμου, λζγει ο Βακαλόπουλοσ, τθ μεν γυναίκα τθν χαρακτθρίηουμε ωσ ςυν + και τον 
άνδρα ωσ πλθν- . Από κάκε γυναικείο γνϊριςμα, θ ευπείκεια είναι που προζχει, 
γιατί αυτι όταν λείπει ι διαςτρζωεται προκαλεί τα κοινωνικά προβλιματα που 
κλονίηουν ςυχνά τθν οικογζνεια.  
 
Ο Γάμοσ 

Ο «Συλλαίοσ» πραγματεφεται με μεγάλθ προςοχι τον κεςμό του γάμου.  
Ο γάμοσ για τουσ ωμιοφσ τθσ Ανατολίασ λειτουργεί ςτα πλαίςια τθσ 

Ρατριαρχίασ, ενόσ ςυςτιματοσ που ςτθρίχκθκε ςτθν διαιϊνιςθ με γραμμι αίματοσ 
μζςω των αρρζνων τζκνων. Ρράγματι, ςε ολόκλθρθ τθν Ανατολι, και ιδιαίτερα ςτθν 
Καππαδοκία, θ γυναίκα είναι που αλλάηει ςπίτι, και όχι ο γαμβρόσ, υπάρχει 
ςυνοίκθςθ των γενεϊν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ. Ζτςι προκφπτουν εφλογα, και κατά 
παράδοςθ, αντικζςεισ και ςυχνά κακζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ του ςπιτιοφ, 
πενκερϊν και νυωϊν. Για τον ίδιο λόγο θ Προίκα που δίδεται από τουσ γονείσ τθσ 
νφωθσ, περιλαμβάνει κυρίωσ μετρθτά και είδθ οικιακισ χριςθσ, ςπανιότατα 
ακίνθτθ περιουςία. Ωσ καλι προίκα, ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα ιταν 300 ωσ και 500 
χρυςζσ λίρεσ, που όμωσ, όπωσ μασ πλθροωορεί ο Βακαλόπουλοσ, ξοδεφονταν 
γριγορα λόγω των μεγάλων μακροχρόνιων αναγκϊν του γάμου (ς. 120).  

Θ προίκα δίδεται ωσ αντιςτάκμιςμα για τα βάρθ που επωμίηεται ο άνδρασ, και 
μάλιςτα από πολφ μικρι θλικία, γιατί όπωσ λζγει το βιβλίο «κάκε καλό παλλθκάρι 
του τόπου μασ φροντίηει από μικράσ θλικίασ περί τθσ αποκαταςτάςεϊσ του».  

Ρρζπει βζβαια να ςθμειωκεί ότι ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, ζρχεται μερικζσ 
ωορζσ να ςυμπλθρϊςει το οικογενειακό ειςόδθμα και θ «τακτικι» εργαςία τθσ 
γυναίκασ, που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςθμαίνουςα κζςθ – κατά τον 
ςυγγραωζα – ζχει αυτι τθσ διδαςκάλιςςασ. 

Οι γάμοι ςυνάπτονται με προξενιό (μζςα ςτισ κοινότθτεσ πθγαινοζρχονται και 
οι προξενιτρεσ, θ αραμπουλουτηοφ καντίν), ενϊ το πάρε δϊςε των πλθροωοριϊν 
γίνεται ςυχνά μζςω των δικτφων των Καραμανλίδων. Ο γαμβρόσ πρζπει να είναι 
κοινωνικά ανϊτεροσ, να είναι πλουςιότεροσ απϋ τθ νφωθ, καλφτερόσ τθσ. Θ νφωθ 
κρίνεται και από το παρουςιαςτικό τθσ, αυτό όμωσ που ζχει τθ μεγαλφτερθ 
ςθμαςία είναι θ αγωγι που τθσ ζδωςε θ μθτζρα τθσ. Υπάρχει μάλιςτα και θ 
πρόλθψθ οτι θ ευμάκεια ι θ καλλιζργεια τθσ νφωθσ αντιςτρζωει τθν ανιςότθτα 
που είναι απαραίτθτθ να υπάρχει ανάμεςα ς’ αυτιν και το γαμπρό, και 
διαταράςςει τθν αρμονία του γάμου.  

Αυτό που προζχει δεν είναι θ χειραωζτιςθ του κιλεωσ αλλά θ χειραγϊγθςι 
του. «Ζρωσ εςτίν απόλαυςισ πράγματοσ ποκουμζνου» λζγει ο Βακαλόπουλοσ (ς. 
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32-34), αλλά θ ςφναψθ γάμου λόγω ζρωτοσ δεν αποτελεί με κανζνα τρόπο 
προχπόκεςθ.  

 Ασ υπενκυμίςουμε ότι θ καραμανλίδικθ οικογζνεια είναι ιδιαίτερα 
εςωςτρεωισ, αποτελεί «κλειςτό» κφτταρο, επικοινωνεί «προσ τα ζξω» μζςω των 
ομογενειακϊν δικτφων, όπωσ μασ λζγει και ο Συναςίτθσ Ν. ίηοσ. Ο Βακαλόπουλοσ 
επιβεβαιϊνει: τα κορίτςια ςτθν Καππαδοκία δεν καταδζχονται να λάβουν 
«ξενομερίτεσ» γαμβροφσ. Ενϊ αντίκετα, οι Ανατολίτεσ όταν βρεκοφν ςτθν ξενθτιά 
«τρελαίνονται δια να λάβουν Ρολίτιςςαν» (ς.119).   

(*Κατά τθν προςωυγιά ενςτικτωδϊσ επιδιϊχκθκε θ αναπαραγωγι του ίδιου 
αυτοφ κλειςτοφ μοντζλου, πλθν ανεπιτυχϊσ).  

   
Ομιλία/λόγοσ των γυναικϊν 

Κανόνεσ απαράβατοι κακιερϊνουν τθν «αλαλία» τθσ γυναίκασ και τθν ολιγολο-
γία τθσ, τόςο ωσ νφωθ ενϊπιον των πεκερικϊν αλλά και ςε όλθ τθν παραπζρα ηωι 
τθσ. Ο «λόγοσ» ςτθν Καππαδόκιςςα είναι καταδικαςτζοσ. (Στα πρότυπα που 
διαμορωϊνονται, ιδίωσ από τον 19ο αιϊνα και εξισ,  θ γυναίκα πρζπει να είναι 
ολιγόλογθ, μθ-γλωςςϊδθσ, και μθ-αντίλογοσ ςε ό,τι τθσ λζγει ο άνδρασ! Αλλιϊσ 
κατακρίνεται ωσ απεικισ και αυκάδθσ. «Ράςα αυκάδθσ γυνι χειροτζρα εςτί τθσ 
πόρνθσ»! ειδοποιεί ο Βακαλόπουλοσ (βλ τα προτάγματα πρϊτου και δεφτερου 
τόμου). Καταδικάηεται θ οξφκυμθ, ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να είναι ανεκτικι 
και ςυγχωρθτικι ςτισ ςυηυγικζσ ιδιοτροπίεσ. Αντίκετα ο ςφηυγοσ δικαιολογείται - 
από τθ Φφςθ του και λόγω τθσ ταλαιπωρίασ από τθν διαρκι ζκκεςι του ςε οικον 
και επαγγελματικζσ δυςχζρειεσ – «να λζγει και ζνα λόγο παραπάνω» (ς. 121).  

 
Χειραγϊγθςθ μζςω τθσ αγωγισ. 

Μεγάλθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν αγωγι που δίνει μια μθτζρα ςτα παιδιά τθσ, 
και αυτι που ζλαβε θ ίδια από τθ δικι τθσ μθτζρα. Αν ζλαβε «τακτικι» αγωγι, αν 
τθν ζμακαν να υπακοφει, να μθν είναι οξφκυμθ, και να μθν είναι μαλκακι, θ 
γυναικεία μαλκακότθσ χειροτζρα του τριχϊματοσ τθσ γαλισ, πλθν με όνυχασ ελζφα-
ντοσ δυναμζνουσ να ξεςχίςουν, λζγει ο Βακαλόπουλοσ. Αυτό που «ξεςχίηεται» είναι 
θ υπομονι του ςυηφγου τουσ, αλλά και το ωιλότιμό του, όταν αυτόσ δεν τα 
καταωζρνει οικονομικά να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ οικογζνειάσ του και 
ιδίωσ ςε τυχόν υπζρμετρεσ δικζσ τθσ. Μπορεί να οδθγιςει ζναν άνδρα και ςτθν 
αυτοκτονία, (ς. 115), κάτι που ωαίνεται δεν ιταν αςφνθκεσ, λόγω τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ που μαςτίηει τθν μεςοαςτικι τάξθ του εςωτερικοφ. Στόχοσ τθσ γυναικείασ 
αγωγισ είναι θ χειραγϊγθςθ τθσ γυναίκασ! Θ μθτζρα που δεν τα καταωζρνει να 
χειραγωγιςει τθν κόρθ κεωρείται ςυνζνοχθ και ςυχνά ςυνεργόσ τθσ για κάκε 
παράπτωμα. 
 
Γυναικεία ελαττϊματα/οι πλοφςιεσ. 

Ράντωσ οι πλοφςιεσ ζχουν μεγαλφτερθ ζωεςθ ςε ελαττϊματα, περιγράωονται 
απεικείσ ςτουσ ςυηφγουσ, υπερωίαλοι, ελαωραί, ςπάταλαι, ςυχνά ουτιδαναί, και 
κακαί με τθν ζννοια οτι δεν ανζχονται τθν παραμικράν ιδιοτροπίαν του ςυηφγου και 
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κάμπτουν τθν υπομονι του, ϊςτε τον εξωκοφν ςε ςυμπεριωορζσ. Εν πάςθ 
περιπτϊςει ο Ρλοφτοσ ςτθ Μυκιςτορία μασ δεν προκρίνεται ωσ ςτοιχείο αριςτείασ 
και δεν επαινείται - εξ’ οφ και οι πλοφςιεσ «Ζχουςι γλϊςςα τρανι και τρανά 
πιάνα»! Δεν κεωροφνται εφκολα διαχειρίςιμεσ, δεν εκλογικεφουν τισ απαιτιςεισ 
τουσ, και ωυςικά καταλογίηονται πολλά ςε βάροσ τουσ όςον αωορά ςτθ διαχείριςθ 
του ςϊματοσ και ςτθν μθτρικι αγωγι που λαμβάνουν ι δίνουν ωσ μθτζρεσ. Με δυο 
λόγια υπολείπονται προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτο πρότυπο τθσ «ωωτιςμζνθσ 
αςτισ»! όπωσ αυτό ιδθ εωαρμόηεται από τουσ κφκλουσ τθσ Κ. Ραρρζν ςτθν Ακινα, 
αλλά και τθν Φιλόπτωχο Αδελωότθτα Σμφρνθσ (βλ ςυμπεράςματα).    

      
Σαξικόσ χαρακτιρασ. 

Ο Βακαλόπουλοσ ςυςχετίηει τα ωυλετικά αυτά κζματα με τον ταξικό τουσ 
χαρακτιρα. Διακρίνει όςα ιςχφουν μεταξφ των πλουςίων, όςα μεταξφ κατωτζρων 
και πτωχϊν, ενϊ ζχει αντίλθψθ και για τθν φπαρξθ μεςο-αςτικισ τάξθσ, κακϊσ και 
για τθν κρίςθ που αυτι θ τάξθ βιϊνει, ιδθ από τα τζλθ του 19ου αιϊνα. «Θ μζςθ 
τάξθ είναι που μασ ενδιαφζρει, και οι κατϊτεροι, διότι ουδενόσ ζκνουσ θ ςωτθρία 
εξιρτθται από τουσ πλουςίουσ, οφτε υλικϊσ οφτε θκικϊσ, .. αλλά από τθν μείηονα 
μερίδα του κόςμου , τουσ πτωχοφσ, τουσ πζνθτεσ, τουσ εργάτασ, τον λαόν». Και 
αλλοφ πάλι «ομιλϊμεν περί τθσ μεςαίασ τάξεωσ θμϊν, και περί τθσ κατωτζρασ, εξ’ 
ισ εξιρτθται θ ςωτθρία τθσ ανκρωπότθτοσ», (ς.117).    
 
Σο γυναικείο ςϊμα. 

Ο περιοριςμόσ του γυναικείου ωφλου πρωτίςτωσ περιλαμβάνει κανόνεσ που 
αωοροφν ςτο γυναικείο ςϊμα, (περιοριςτικοφσ): 

Το ςϊμα τθσ Αςιανισ είναι το άβατο, το όχθμα με το οποίο διαιωνίηεται θ 
πατριαρχικι οικογζνεια, ςυχνά άλλωςτε ςτα προξενιά το ςϊμα τθσ νφωθσ 
ελζγχεται με τθν ευκαιρία επιςκζψεων ςε χαμάμ. Για το λόγο αυτό πρωτίςτωσ είναι 
υποχρεωτικόσ ο γάμοσ και θ χριςθ του ςϊματοσ για τθν αναπαραγωγι. 
Απαγορεφεται να επιλζξει τθν παραμονι τθσ εκτόσ γάμου και να αρνείται να 
πανδρευτεί (ς.113). Γι αυτό και δεν προωκείται ο γυναικείοσ μοναχιςμόσ ςτισ 
Καππαδόκιςςεσ. Θ άγαμθ Καππαδόκιςςα απορρίπτεται κοινωνικά, ςτιγματίηεται, 
παρομοιάηεται με τθν Εριννφα.  

Σο «άκικτο» του ςϊματοσ: Για το ςϊμα τθσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
κακιερϊνεται το «άκικτο», οφτε καν το ωιλί, και ζχει ενδιαωζρον ο ζμμεςοσ τρόποσ 
με τον οποίο διενεργείται θ ιατρικι εξζταςθ ςτισ Οκωμανίδεσ και ςτισ Ορκόδοξεσ 
ςτθν Ανατολι (ς. 41). Πςα μασ παρακζτει ο Βακαλόπουλοσ από τθν εμπειρία του 
ωσ γιατρόσ, είναι αποκαλυπτικά για το γυναικείο ςϊμα. Οι κανόνεσ ςυμπεριωοράσ 
περιορίηουν ουςιωδϊσ τθν επικοινωνία αγοριϊν και κοριτςιϊν, ενοχοποιοφν τισ 
μικτζσ ςυναναςτροωζσ. Κάποτε εντοφτοισ ςθμειϊνονται και ακζλθτεσ εγκυμοςφνεσ 
και αυτοκτονίεσ κοριτςιϊν, με δεδομζνθ τθν προκατάλθψθ ότι θ γυναίκα ωταίει 
για όλα! (ς.121). Και καυτθριάηεται θ μεκοδολογία θ οποία επιλζγεται τζλοσ για να 
υποχρεϊςει τον υπαίτιο νζο να πανδρευτεί μια νεαρι κοπζλλα μετά από 
«διαςυρμό». Αλλά πρ’ όλουσ αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ και τουσ δεςμοφσ του 
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ςϊματοσ, υπάρχει και θ μοιχεία, κακϊσ και τα «αποςτάςια» των ςυηφγων, ςυνικωσ 
όταν ο ςφηυγοσ κουραςτεί υπερβολικά από τθν α-χειραγϊγθτθ γυναίκα του, πάρει 
των οματιϊν του και εξαωανιςτεί.       

                                                            * 
υμπεραςματικά, οι ρόλοι που αποδίδονται ςτθν γυναίκα του εςωτερικοφ, και 

περιγράωονται από τον Ν. Βακαλόπουλο, είναι ςυμπλθρωματικοί εκείνων του 
ανδρόσ, και οπωςδιποτε δευτερεφοντεσ μζςα ςτθν οικογζνεια και ςτθν κοινωνία. 
Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ Καππαδόκιςςα (και με δεδομζνθ τθν μακροχρόνια 
αποδθμία των ανδρϊν) αναλαμβάνει κατά τθν απουςία του ρόλουσ 
αναπλθρωματικοφσ και πρωτεφοντεσ - αν κρίνουμε και από τα μακθτολόγια του 
Νζβςεχιρ όπου θ μθτζρα αναγράωεται ςυχνά για τα αγόρια ΚΘΔΕΜΩΝ. Στα τθσ 
διοίκθςθσ του οίκου τθσ είναι ο διαχειριςτισ. Στθν επιλογι τθσ νφωθσ για τον γιο 
επίςθσ κατζχει ρόλο κακοριςτικό, άρα ςυχνά τθν βλζπουμε ςε ρόλουσ 
πρωτεφοντεσ.  

     Στουσ ρόλουσ που επωμίηεται θ ωμιά ςτο εςωτερικό, ςτακερά προβάλλεται 
ο ρόλοσ τθσ ωσ ΜΘΤΕΑΣ, υπεφκυνθσ τθσ γενικότερθσ αγωγισ των τζκνων. 
Σθμειϊνουμε όμωσ ότι, ςτθν «Μυκιςτορία» ουδόλωσ περιπλζκεται το κζμα τθσ 
ελλθνομάκειασ ωσ εκνοποιθτικόσ παράγων, αλλά αντίκετα, ωσ ςτοιχείο ταυτότθτασ 
ωαίνεται να προκρίνονται οι ομιλοφμενεσ διάλεκτοι.  

     Σφμωωνα με το πνεφμα του ςυγγραωζα θ κιλεια παιδεία δεν είναι τόςο 
ςθμαντικι όςο εκείνθ των αρρζνων, αν και θ τελευταία ζχει πολφ υψθλό κόςτοσ 
ενϊ κρίνεται και ανεπαρκισ για να αντιμετωπίςει τθν ανεργία και δυςπραγία που 
μαςτίηει τθ μεςοαςτικι τάξθ των ωμιϊν.  

    Στον «Συλλαίο» δεν εξάρεται ο ρόλοσ τθσ «μθτζρασ ωσ πρϊτθσ 
διδαςκάλιςςασ τθσ εκνικισ γλϊςςασ ςτα παιδιά τθσ», αντίκετα με όςα ςυμβαίνουν 
ςτα άςτεα των παραλίων και με όςα προάγουν οι κεςμοί (Σφλλογοι, κοινότθτεσ, 
Εκκλθςία). Επίςθσ δεν προκρίνεται και ο ρόλοσ τθσ «ΦΩΤΛΣΜΕΝΘΣ ΑΣΤΘΣ, όπωσ 
αυτόσ ιδθ προωκείται ςε Ακινα και Σμφρνθ, (οι μεγαλοαςτζσ κακοδθγοφν τισ 
πτωχζσ γυναίκεσ και τα κορίτςια ςε εργαςία από τθν οποία κα προςπορίηονται 
χριματα).  

 
 Επίμετρο:   
Α . τερεότυπα και ρόλοι για τθν Μικραςιάτιςςα - Γενικό πλαίςιο: 

    Τα ωυλετικά ςτερεότυπα που διαμορωϊνονται ςε κάκε κοινωνία 
παρακολουκοφν τισ κζςεισ τισ οποίεσ κατζχει θ γυναίκα ςτθν κοινωνία, αλλά και 
τουσ ρόλουσ με τουσ οποίουσ επιωορτίηεται, τόςο εκείνουσ ςφμωωνα με τουσ 
οποίουσ ιδθ λειτουργεί, όςο και άλλουσ που προορίηονται γι αυτιν και που 
βρίςκονται ςε ςτάδιο επεξεργαςίασ.      

     Με ενδιαωζρον παρακολουκεί κανείσ ςτο «Συλλαίο» αυτά τα κζματα, μζςα 
από το καυμάςιο υλικό που προςωζρει για τον γυναικείο πολιτιςμό των 
Καππαδοκιςςϊν, ανιχνεφοντασ ταυτόχρονα και τισ διεργαςίεσ που, διςτακτικά 
λαβαίνουν χϊρα προκειμζνου να ςωυριλατθκοφν, ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ των 
καιρϊν, νζοι ρόλοι για τισ ρωμιζσ: όπωσ ςτον τομζα τθσ γυναικείασ εργαςίασ αλλά 
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και ρόλοι εκνικοί. Ζχει παρατθρθκεί οτι οι ρόλοι αυτοί ςωυριλατοφνται με 
ποικίλουσ τρόπουσ και μζςα αποβλζποντασ ςτθν ομογενοποίθςθ των ωυλετικϊν 
πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων και ςτθν ςυμμόρωωςι τουσ με επιλεγμζνα πρότυπα. 
Οι διαδικαςίεσ αυτζσ επιδιϊκουν τον ςτόχο τουσ με τθν πεικϊ και τθν χειραγϊγθςθ 
του γυναικείου ωφλου, με τθν καταδίκθ των ελευκεριϊν, με τθν αυςτθρι κριτικι 
και τθν αποβολι του διαωορετικοφ, με διεργαςίεσ που προςπακοφν να ενιςχφςουν 
τον πυρινα τθσ πατριαρχικισ οικογζνειασ. 

Αν και ο «Συλλαίοσ» προςωζρει πρωτότυπο υλικό για τθ ωμιά τθσ Μικράσ 
Αςίασ, ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ μασ εξετάςτθκε και μια ευρφτερθ βιβλιογραωία 
ςτθν οποία κυριαρχεί θ ωεμινιςτικι άποψθ, γφρω από το περιεχόμενο των ωφλων 
και τθ ςυγκρότθςι τουσ με ςτοιχεία πολιτιςμοφ. Θ βιβλιογραωία πάντωσ αυτι, 
εξετάηει τισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου με κριτικι ςτάςθ και ςυγκριτικά ςτοιχεία, 
υπζρ του γυναικείου ωφλου ενϊ για τισ κοινωνίεσ τθσ εγγφσ Ανατολισ επιχειρείται 
θ ςυςτθματικι κριτικι του ανατολιςμοφ και τθσ αποικιοκρατίασ. Ωςτόςο πρζπει να 
επιςθμάνουμε οτι θ εκνικι αυτογνωςία και πρόοδοσ των εκνικϊν ιδεϊν ςτθν 
Μικρά Αςία είχε τθν δικι τθσ ανκρωπολογικι και ιςτορικι ιδιοςυςταςία. 
Οπωςδιποτε όμωσ οι κατευκφνςεισ που προτείνει αυτι θ βιβλιογραωία δεν είναι 
άχρθςτεσ για τον κακοριςμό ενόσ πλαιςίου για ζρευνα. Ειδικότερα:    
 
1. Ζχει μελετθκεί ςυςτθματικά θ εκμετάλλευςθ του γυναικείου ωφλου, όπωσ και 
των παιδιϊν, κατά τθν εκβιομθχάνθςθ τθσ Δφςθσ κακϊσ και θ ςυμμετοχι των δυο 
αυτϊν ωυλετικϊν ομάδων ςτισ εκνοποιθτικζσ διεργαςίεσ που ζλαβαν χϊρα τουσ 
τρεισ τελευταίουσ αιϊνεσ.  

Ενδεικτικά αναωζρονται οι ακόλουκεσ παραπομπζσ: 1-Henrietta L. Moore, 
Gender and Status: Explaining the  Position of Women, in ‘Feminism and 
Andthropology’, Cambridge Polity Press 1988, pp 12-41, 2- Massey Doreen, Space, 
Place and Gender, Univ. of Minnesota Press, Minneapolis 1994, 3-Colley Linda, 
Britons: Forging the Nation 1707-1837, New Haven: Yale Un. Press. 4- Collier F. Jane 
- & Rosaldo Z. Michelle, Politics and Gender in simple societes, in ‘Sexual meanings, 
the cultural construction of gender and sexuality’, by Ortner B. Sjerry and 
Whitehead Harriet editors, pp 275-320, Cambridge U.P. 5- Nash Catherine, 
Remapping and renaming new cartograrphies of identity, gender and landscate in 
Ireland, Feminist Review 44 (1933), pp 39-57, etc. Στθν ελλθνικι βιβλιογραωία θ 
Ελζνθ Βαρίκα.  
 
2. Ειδικότερα οι διαδικαςίεσ εκνοποίθςθσ ςτα Βαλκάνια και ςτθν Μικρά Αςία από 
τα τζλθ 19ου ζωσ τισ αρχζσ 20οφ αι, απαίτθςαν μεταξφ άλλων και τθν ςυνδρομι 
επιχειρθμάτων που αωοροφςαν ςτοιχεία εκνικοφ πολιτιςμοφ, ενϊ προθγικθκαν 
διεργαςίεσ ταυτότθτασ όπου κακοριςτικοί ιςαν οι ρόλοι που οι εκνοτικζσ ομάδεσ 
ανζκεςαν ςτισ γυναίκεσ.       

   Ρροκειμζνου να διαμορωϊςουμε πιο ςτοχευμζνα εικόνα για όςα ςυμβαίνουν 
ςτο εςωτερικό τθσ Μικράσ Αςίασ, ενδιαωζροντα είναι όςα αναωζρει για τθν 
κοινότθτα που ςτθρίηεται ςτθν οικογζνεια ο Karpat, Kemal, Millets and Nationality: 
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The roots of the Incogruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era, ςτθν 
ζκδοςθ «Christians and Jews in Ottoman empire, by Braude Benjamin ad Lewis 
Bernard, Holmes and Meier Publ, M.Y 1982, pp 141-184. Επίςθσ ο Keyder, Caglar, 
Manifacturing in the Ottoman Empire and in theRepublican Turkey, ca 1900-1950, 
ςτθν ζκδοςθ «Manifacturing in the Ottoman Empire and Turkey, 1500-1950» by 
Donad Quataert, State Univ. Press, NY 1994, αναπτφςςει τουσ οικονομικοφσ όρουσ 
που οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία μιασ «ιςχυρισ μεςαίασ αςτικισ τάξθσ ςτο 
εςωτερικό τθσ Οκωμανικισ επικράτειασ από Αρμζνιουσ, ωμιοφσ και Εβραίουσ» - 
αυτιν, ςτθν οποία ςυχνά αναωζρεται και ο Νικόλαοσ Βακαλόπουλοσ ςτο 
«Συλλαίο». Μακαίνουμε ποια είναι αυτι θ τάξθ, πϊσ διαμορωϊκθκε, κάτω από 
ποιουσ όρουσ και ςυγκυρίεσ. Αναωορζσ ςτα καταναλωτικά πρότυπα αυτισ τθσ 
τάξθσ, ιδίωσ των γυναικϊν τθσ, είναι χριςιμα για να κατανοιςουμε αρκετά 
ηθτιματα από όςα κίγει ο Νικ. Βακαλόπουλοσ για τθν γυναικεία ροπι ςτθ ςπατάλθ, 
επίςθσ για τθν κίνθςθ από κοινότθτα ςε κοινότθτα αγνϊςτων νζων ανδρϊν ϊςτε να 
δυςχεραίνεται θ επιλογι γαμβρϊν, για το «κλείςιμο» τθσ οικογζνειασ αλλά και για 
τον ανταγωνιςμό που επικρατεί ςτουσ χϊρουσ ανδρικισ εργαςίασ ϊςτε διαρκϊσ το 
ειςόδθμα τθσ οικογζνειασ να μθν επαρκεί με αποτζλεςμα τθν απαίτθςθ προίκασ 
και τθν μείωςθ του αρικμοφ των γάμων. Οι προτροπζσ προσ τθν ωμιά να βγεί ςτο 
ςτίβο τθσ τακτικισ εργαςίασ ζχουν επίςθσ εδϊ τθν εξιγθςι τουσ.    

Για μια περιςςότερο ςτοχευμζνθ εικόνα των όςων ςυμβαίνουν γφρω από τισ 
ορκόδοξεσ ωμιζσ και τθ κζςθ τουσ ςτθν οικογζνεια και τθν κοινωνία, προτείνουμε 
κατ’ αντιςτοιχία τθν μελζτθ των όςων ςυμβαίνουν τθν ίδια εποχι ςτθν Κωνςταντι-
νοφπολθ. Εδϊ θ Ζωθ Κάννερ παρατθρεί τθ ςυνδρομι επιχειρθμάτων θκικισ 
ωφςεωσ ςτθν προτροπι για κακιζρωςθ τθσ γυναικείασ εργαςίασ ςτα αςτικά κζντρα, 
με το ςφγγραμμά τθσ Φτϊχεια και Φιλανκρωπία ςτθν Ορκόδοξθ κοινότθτα τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ 1753-1912, Κατάρτι, Ακινα 2004. Θ δράςθ τθσ Φιλοπτϊχου 
Αδελωότθτοσ Κυριϊν Σταυροδρομίου, όπωσ και άλλων γυναικείων Αδελωοτιτων 
(Μεγάλου εφματοσ, Κοντοςκαλίου, Χαλκθδόνοσ, Φαναρίου), αποδεικνφουν ότι θ 
οικονομικι ανεξαρτθςία των γυναικϊν γενικά θκικοποιείται (ς.261). Άλλωςτε, όςα 
ςυναωι επιχειριματα επιςτρατεφονται ςτο «Συλλαίο» είναι θκικισ ωφςεωσ. 
Χρθςιμοποιοφν λόγο αυςτθρό, κατθγορθτικό, που διαπερνά τθν ςωαίρα τθσ θκικισ 
και υποδεικνφει τθ γυναικεία ενοχι. («θκικοποίθςθ δια τθσ οικονομικισ 
ανεξαρτθςίασ των γυναικϊν»). Αλλά θ  Κάννερ κατευκφνει ςτθν ζρευνά τθσ και 
ςτον ρόλο τθσ «ωωτιςμζνθσ Μθτζρασ» και τθσ ωωτιςμζνθσ αςτισ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ από τα τζλθ του 19ου αι, κεωρϊντασ τον ωσ τον πρϊτο δθμόςιο 
ρόλο τον οποίο επωμίηονται οι γυναίκεσ τθσ ανϊτερθσ τάξθσ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Αν και ςτθ βάςθ αυτόσ ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτθν επιτιρθςθ τθσ 
θκικισ των απόρων γυναικϊν(221). Δεν ευςτακεί βεβαίωσ το ενδεχόμενο ότι, ο 
ενεργόσ αυτόσ ρόλοσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε υποκζςεισ των κοινοτιτων 
προοδευτικά κα υπονομεφςει τον ανδρικό χαρακτιρα τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά 
(ς. 277-280). Το ηθτοφμενο ςτον ανακαινιςμζνο ρόλο είναι πρωτίςτωσ θ κοινωνικι 
ςυνοχι, (ς. 278-280), αν και, όπωσ ορκά παρατθρεί θ Κάννερ, τόςο θ διαχείριςθ 
των ζργων που αναλαμβάνουν οι γυναίκεσ «επ’ αγακϊ» (δθλαδι εκελοντικά, 
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ωιλανκρωπικά και κακ’ υπόδειξιν των ςυηφγων τουσ), όςο και θ γενικότερθ 
ςτρατθγικι, κατά κανόνα χαράςςονται ςε απρόςιτα για τισ γυναίκεσ κζντρα λιψθσ 
αποωάςεων (278).   

Θ ανάκεςθ νζων ρόλων ςτισ  γυναίκεσ, αωορά οπωςδιποτε και τθν Ακινα, το 
εκνικό κζντρο όπου ηυμϊνονται κζςεισ και ςτρατθγικζσ για τθν κακϋ θμάσ Ανατολι. 
Εκεί, Από τα τζλθ του 19ου αιϊνα, με επιρροζσ από το εξωτερικό, ζχουν αναλθωκεί 
πρωτοβουλίεσ μζςα από το περιβάλλον των ανακτόρων αλλά και τθν ακθναϊκι 
αςτικι τάξθ, για τθν αναβάκμιςθ των γυναικϊν και τθν κεραπεία ςοβαρϊν κοινωνι-
κϊν προβλθμάτων. Οι πρωτοβουλίεσ αναδεικνφουν τον «αναμορωωτικό» ρόλο τθσ 
αςτισ. Ανεξάρτθτα από τον ωιλανκρωπικό χαρακτιρα, ςτόχοσ εκνοποιθτικόσ 
καλφπτει τθ δράςθ τουσ, όπωσ αποδεικνφει θ προςπάκεια να ςωυριλατθκοφν 
αρετζσ και πρότυπα ςτθν λαϊκι τάξθ, να παταχκεί θ ωτϊχεια τθσ ελλθνικισ 
οικογζνειασ και να περιωρουρθκεί θ θκικι. Ο ρόλοσ τθσ Μθτζρασ εμπλουτίηεται 
από το παράδειγμα των μεγαλοαςτϊν κυριϊν και ενιςχφονται πρότυπα αςτικισ 
οικιακισ οικονομίασ, αλλά και θ εργαςία των γυναικϊν. Ενδεικτικά αναωζρονται: 1- 
Από το ζντυπο τθσ Λογοδοςίασ τθσ Επαγγελματικισ και Οικοκυρικισ Σχολισ τθσ 
Ενϊςεωσ Ελλθνίδων, ετϊν 1917-1923, Ακινα 1923, πλθροωοροφμαςτε οτι θ Σχολι, 
κατά τα 25 πρϊτα χρόνια λειτουργίασ τθσ ωιλοξζνθςε 5000 μακιτριεσ (ζτοσ 
ιδρφςεωσ το 1897, ενϊ από το 1923 προςτζκθκαν και 97  προςωυγοποφλεσ και 
ορωανζσ πολζμων), εκπλθρϊνοντασ τον ςτόχο τθσ να μορωϊςει καλζσ νοικοκυρζσ 
και μθτζρεσ, με τθν προςωορά κυρίωσ ενόσ ζντιμου βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ.  
 
3. Ο κφκλοσ τθσ Καλλιρρόθσ Ραρρζν, αποκαλφπτει τον εκνικό προςανατολιςμό των 
γυναικείων διεκδικιςεων ςτθν Ελλάδα, με τθν ανάδειξθ αςτικοφ πολιτιςμοφ με 
εκνικό χαρακτιρα που ζχει ωσ κφριο ωορζα του τθν ανακαινιςμζνου τφπου 
«ελλθνίδα αςτι», Είναι θ εκςυγχρονιςμζνθ αςτι, θ ωιλελεφκερθ, θ αςτι των 
ςωματείων και τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. Ο κφκλοσ Ραρρζν κυρίωσ επεξεργάηεται τα 
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και τα ιδεϊδθ των Ελλθνίδων τθσ μζςθσ αςτικισ τάξθσ, 
προςπακεί να τθν ςυγκροτιςει ταξικά, να τθν ομογενοποιιςει πολιτιςμικά και να 
τθσ δϊςει εκνικό προςανατολιςμό. Τθν ετοιμάηει για τθ μεγάλθ τθσ ςυςτράτευςθ 
ςτθν πολεμικι εκνικι δράςθ (ςτουσ Βαλκανικοφσ και ςε λίγο ςτθ Μικρά Αςία). Στθν 
διάρκεια τθσ δράςθσ αυτισ ο ρόλοσ τθσ «ωωτιςμζνθσ και αναμορωϊτριασ αςτισ» 
κα ενιςχυκεί και με τον ρόλο τθσ Αδελωισ νοςοκόμου. Τα άρκρα τθσ «Εωθμερίδασ 
των Κυριϊν», που αποτελεί το βαςικό ζντυπο, είναι ιδιαιτζρωσ αποκαλυπτικά.   

Ασ ςθμειϊςουμε εντοφτοισ ότι, θ ςυγκριτικι αντιπαράκεςθ του αντίςτοιχου 
εντφπου που εκδίδει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ θ Χαρίκλεια Ρ. Μελανδινοφ από το 
1909-1911, επίςθσ «Εωθμερίδα των Κυριϊν», μεταωζρει ζνα διαωορετικό κλίμα, 
πολφ πιο ςυντθρθτικό, που μασ αποκαλφπτει τθν αργι μετάβαςθ ςτθν Ανατολι των 
ιδεϊν τθσ Ακινασ για το γυναικείο ωφλο - μια κακυςτζρθςθ που μάλιςτα 
επικρίνεται από τον κφκλο Ραρρζν. Οι γυναίκεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, πολλϊ δε 
μάλλον του εςωτερικοφ τθσ Μικράσ Αςίασ, ηουν υπό τθν επιτιρθςθ του 
Ρατριαρχείου και τθσ κοινοτικισ διοίκθςθσ που δεν επιτρζπουν γριγορουσ 
κοινωνικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.  
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4. Αντίκετα ςτθ Σμφρνθ, ρόλουσ εκνικοφσ για το γυναικείο ωφλο ςωυριλατεί 
ςυςτθματικά ο ελλθνόωωνοσ τφποσ: όπωσ για παράδειγμα δια τθσ πζνασ του 
Άγγελου Σθμθριϊτθ ςτο περιοδικό «Ανατολι», που ο ίδιοσ εκδίδει ςτθ Σμφρνθ το 
1910, απ’ όπου απευκφνεται ςτο γυναικείο ωφλο και ςυχνά αςκεί κριτικι ςτθ 
Σμυρνιά. Αλλά επίςθσ και θ εωθμερίδα «Αμάλκεια» ςε ποικίλα άρκρα τθσ 
αποκαλφπτει ότι ςτθν πόλθ αυτι διεξάγεται ζνασ ζντονοσ κοινωνικόσ και κεςμικόσ 
διάλογοσ ςτθν υπθρεςία μιασ εκνοποθτικισ διαδικαςίασ με ωυλετικό και ταξικό 
χαρακτιρα που πολφ ςυχνά αναδεικνφει υπόλογο το γυναικείο ωφλο. Το ίδιο 
παρατθτθρείται και ςτθν φλθ από άλλα περιοδικά που κυκλοωοροφν ςτθν πόλθ τθσ 
Σμφρνθσ.  

Οι ςυγγραωείσ τθσ Σμφρνθσ με πιο χαρακτθριςτικό ίςωσ τον Σωκράτθ Α. 
Ρροκοπίου («Σεργιάνι ςτθν παλιά Σμφρνθ –διθγθματικό ςτιχοφργθμα, Βϋζκδοςθ, 
Ακινα 1949), μασ οδθγοφν ςτον κόςμο τθσ λαϊκισ γυναίκασ τθσ Σμφρνθσ που 
ανταποκρίνεται κετικά ςτθν γυναικεία χειραωζτθςθ ενϊ ζχει αποκρυςταλλϊςει 
δικά τθσ πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά, ζκθ, εργαςία, ζχει ςαωι ταξικι ςυνείδθςθ, 
καταναλϊνει προτιμθςιακά και ομιλεί με ιδιαίτερο λεξιλόγιο, ενϊ τίποτα δεν ζχει 
κυςιάςει από τα ωυλετικά τθσ χαρακτθριςτικά, ιδίωσ τθν κθλυκότθτά τθσ, (ειδ 157, 
299-301).  

Ωςτόςο από τθν πλευρά τθσ λογοτεχνίασ οι θκογράωοι τθσ Σμφρνθσ τολμοφν 
μιαν προςεκτικότερθ τομι ςτο εςωτερικό του μεταςχθματιηόμενου κοινωνικά και 
εκνικά κφτταρου τθσ Σμυρναϊκισ οικογζνειασ, που μασ επιτρζπει να αντιλθωκοφμε 
ςοβαρζσ αντινομίεσ ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ αυτοφσ. (Χρ. Βαςιλακάκθσ, Σ. ωνάσ, 
κα). Οριςμζνεσ αντινομίεσ μασ μεταωζρει και ο Νικ. Βακαλόπουλοσ, από τθν 
εμπειρία του κατά τθν υπθρεςία του ωσ δθμοτικόσ γιατρόσ. Με το καλειδοςκόπιο 
του «Συλλαίου», ο Βακαλόπουλοσ αςκεί τολμθρι και αυςτθρι κριτικι για 
ςυμπεριωορζσ και καταςτάςεισ που ζχουν... ζντονο ωυλετικό άρωμα, όπωσ πχ θ 
εκτόσ γάμου ςεξουαλικότθτα και παρεμβάςεισ ςε ακζλθτεσ εγκυμοςφνεσ.        

  Μςωσ θ πιο ςθμαντικι αιτία, για τουσ λόγουσ τθσ μεγάλθσ διαωοροποίθςθσ των 
αςτικϊν κζντρων των παραλίων (ειδικά τθσ Σμφρνθσ) από αυτά του εςωτερικοφ, να 
ςυνοψίηεται με τθν παρατιρθςθ τθσ Σίασ Αναγνωςτοποφλου, («Μικρά Αςία, 19οσ 
αιϊνα -1919, Οι Ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ από το Μιλλζτ των ωμιϊν ςτο 
ελλθνικό ζκνοσ, Ελλθνικά Γράμματα 1998, β ζκδ, ειδικά ςς 350-351). Κατά τθ 
ςυγγραωζα, οι μεταβολζσ ςτθν κοινοτικι ςυγκρότθςθ ςτο εςωτερικό τθσ Μ. Αςίασ 
αργοποροφςαν γιατί ςυμβάδιηαν με τισ διαδικαςίεσ αςτικοποίθςθσ που μεκόδευαν 
θ τοπικι ιντελλιγκζντςια και οι ςυντεχνίεσ, ςε αντίκεςθ με τθν απ’ ευκείασ 
ανατροπι των παλαιϊν κοινοτικϊν κεςμϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνζβθ ςτθν 
Κεντρικι Επιτροπι Σμφρνθσ.  

Εν προκειμζνω ο Βακαλόπουλοσ, «διαβάηει» ορκά τισ διαωορετικζσ ςυνκικεσ 
που ιςχφουν ςτα αςτικά κζντρα του εςωτερικοφ από εκείνεσ των παραλίων. Οι 
ςυνκικεσ δεν ευνοοφν τον εκςυγχρονιςμό των γυναικϊν τθσ Ανατολίασ όπου ζχουν 
πολλά ακόμθ να ςυηθτθκοφν γφρω από τθν γλϊςςα και τθν εκνικι ταυτότθτα. Τα 
πρακτικά όμωσ προβλιματα τθσ ηωισ και θ κρίςθ ςτθν οικογζνεια είναι και ςτο 
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εςωτερικό ςοβαρά και απειλοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι ϊςτε να απαιτοφνται 
λφςεισ. Ο Βακαλόπουλοσ προτρζπει τισ Αςιανζσ, να πράξουν ανάλογα, ιδρφοντασ 
γυναικείουσ ςυλλόγουσ ςτισ δικζσ τουσ κοινότθτεσ.      

 
Για να διαμορωϊςουμε μια πλθρζςτερθ εικόνα των όςων ςυμβαίνουν γφρω 

από τουσ δθμόςιουσ ρόλουσ που προοδευτικά ανατίκενται ςτισ γυναίκεσ, χριςιμθ 
αποβαίνει και μια ςτοχευμζνθ περιδιάβαςι μασ και κριτικι ανάγνωςθ των 
ςχετικϊν άρκρων που εντοπίηουμε ςτα «Θμερολόγια των Εκνικϊν Φιλανκρωπικϊν 
Καταςτθμάτων» εν Κωνςταντινουπόλει (εν ςυντομία ΘΕΦΚ), του Ρατριαρχείου 
Κωνςταντινουπόλεωσ: 1- Στον Ηωθρό Αλζξανδρο: «Αναμνιςεισ», ΘΕΦΚ 1906, ςς 
219-234, υπάρχουν περιγραωζσ του πολυπολιτιςμικοφ μωςαϊκοφ που 
παρουςιάηουν οι μειονότθτεσ και τθσ εικόνασ των γυναικϊν των μιλετιϊν. 2- Στο 
άρκρο Αι εν τω κλίματι του Οικουμενικοφ Θρόνου Ιεραί Μθτροπόλεισ, Μθτρόπολισ 
Δζρκων, ΘΕΦΚ 1906, ςς 128-159, διαπιςτϊνουμε οτι «κοςμθτεία» (δευτερεφων 
γυναικείοσ ρόλοσ), από δζςποινεσ και δεςποινίδεσ ζχει τεκεί ςτθν υπθρεςία του 
Χαριτωνιδείου κλθροδοτιματοσ, όπωσ και ςτθν λειτουργοφςα Φιλόπτωχο 
Αδελωότθτα Κυριϊν (ς 146-7). 3- Ανάλογο και το άρκρο Εκκλθςίαι του 
Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου  ΘΕΦΚ 1907, ςς. 42-62, περί των Εωορειϊν του 
Ηαπείου Ραρκεναγωγείου και Λωακειμείου Ραρκεναγωγείου (ς 48). 4- Θ 
Μθτρόπολισ Ρροφςθσ ΘΕΦΚ, 1907 ςς 182-190, άρκρο για τθ ςτόχευςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ κθλζων θ οποία αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ κιλειασ νεότθτασ, 
νοοφμενθσ ωσ δθμιουργία καταλλιλων μθτζρων, μζςω των οποίων κα ανακτθκεί θ 
πατρϊα φωνι.  5- Το άρκρο τθσ Ηωθροφ Α. Νοεμισ, Τα ορφανά τθσ Ραναγίασ, 
ΘΕΦΚ 1907, ςσ 224-230, μασ αποκαλφπτει τισ ωυλετικζσ προκαταλιψεισ και 
διακρίςεισ για τα ζκκετα παιδιά του ορωανοτροωείου, ςτθν ωροντίδα των οποίων 
ζχει ταχκεί Αδελωότθτα κυριϊν. Αλλά και θ ιςτορία τθσ Αδελωότθτασ, κακ’ αυτι, 
αποδεικνφει πόςο ςυμπτωματικά και χωρίσ ςοβαρι πρόκεςθ παραχωροφνται από 
τουσ άνδρεσ δθμόςιοι ρόλοι ςτισ γυναίκεσ: «αλλά τϊρα το ζργον ανζλαβον άνδρεσ 
με εξζχουςαν πείραν εν τθ κοινωνία...» ς. 228. 6- Ο Χ. Λζςιοσ, άρκρο Θ ξενομανία 
ΘΕΦΚ 1907, ςς 347-350, κάνει τθ ςφςταςθ να αντικαταςτακοφν οι άνδρεσ 
νοςοκόμοι ςτα Εκνικά Σπιτάλια, τα οποία βρίςκονται ςε ελεεινι κατάςταςθ, από 
εκελόντριεσ γυναίκεσ διότι, «τθ γυναικί εδωρικθ θ μετά ςτοργισ περίκαλψισ. Αφτθ 
χορθγεί ανακοφφιςιν και ενςπείρει τω πάςχοντι τθν ελπίδαν» ς 350.  

Συγκριτικά με το παραπάνω υλικό, παρατθροφμε οτι ςτον Βακαλόπουλο 
υπάρχει απόλυτοσ ζλλειψισ αναωοράσ ςτθν αναβάκμιςθ των γυναικείων ρόλων με 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Φιλανκρωπία. Οι λόγοι είναι προωανείσ, αωοφ αυτόσ ο 
χϊροσ για αιϊνεσ αναδεικνφει πρωτεφοντεσ δθμόςιουσ ανδρικοφσ ρόλουσ. Οι 
γυναικείοι ρόλοι ςτο χϊρο τθσ Φιλανκωπίασ είναι πάντοτε ρόλοι δευτερεφνοντεσ 
και βοθκθτικοί, ανεξάρτθτα αν χρωματίηονται ζντονα ςε όλα τα αςτικά κζντρα τθσ 
εποχισ, και μάλιςτα με τθν επιδοκιμαςία τθσ εκκλθςίασ. Θ Εκκλθςία δεν αντιδρά 
ςτο γεγονόσ οτι με τθν ςυμπερίλθψθ των γυναικϊν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
Φιλανκρωπίασ ςυνθχεί πλζον και λόγοσ εκνικόσ. Πντωσ, όπωσ εφςτοχα παρατθρεί 
και θ Ζωθ Κάννερ, θ ανοχι τθσ Εκκλθςίασ ςτο ηιτθμα αυτό εξθγείται γιατί θ 
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εκδιλωςθ τθσ Φιλανκρωπίασ μζςω των  ςωματείων χρθςιμοποιείται ωσ απόδειξθ 
εκςυγχρονιςμοφ αλλά και ζνταξθσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ςτο Ρατριαρχείο, που 
δρα ωσ βαςικόσ κλθρονόμοσ τθσ θγεμονίασ επί των ωμιϊν ςτο Οκωμανικό κράτοσ 
(Κάννερ 266). Στο «Συλλαίο» πάντωσ δεν εντοπίηουμε καμιά προτροπι για 
ωιλανκρωπία. Ο Βακαλόπουλοσ με το ζργό του δεν προτάςςει ςυντεταγμζνο λόγο 
με το «κλίμα Ρατριαρχείου», κακϊσ ωαίνεται να  υπθρετεί ζνα άλλο πολιτιςμικό 
πλαίςιο που, διαωωτιςτικό, ψυχαγωγικό, πλθροωοριακό, μοιάηει περιςςότερο να 
εμπνζεται από το «κλίμα Μιςαθλίδθ».  

Σκόπιμθ λοιπόν είναι μια ςφντομθ αναωορά ςε όςα ενδιαωζροντα παρουςιάηει 
«ο Συλλαίοσ» από πλευράσ γραμματολογίασ.  

 
Β. Ο «υλλαίοσ» γραμματολογικά:  
1. Ο «Συλλαίοσ» του Ν. Βακαλόπουλου δεν αποτελεί μόνον πθγι πλθροωοριϊν για 
ποικίλα ηθτιματα, όπωσ υπόςχεται με τον τίτλο του. Στο βιβλίο αποτυπϊνεται θ 
οπτικι ενόσ ωιλόμουςου μικραςιάτθ των αρχϊν του 20οφ αιϊνα, με ςθμαντικι 
γνϊςθ για τθν ενδοχϊρα και τουσ κατοίκουσ τθσ, για τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Ο 
Βακαλόπουλοσ είναι άριςτοσ γνϊςτθ τθσ τουρκικισ γλϊςςασ αλλά και του 
ιδιϊματοσ τθσ Συλλαϊκισ, (ομιλοφμενθ Ελλθνικι ςτθν Σφλλθ Λκονίου). Το πιο 
ςθμαντικό πάντωσ είναι ότι ο Βακαλόπουλοσ ωαίνεται να παρακολουκεί όλουσ 
τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ εποχισ του ςχετικά με τθν καταγωγι των Ανατολιτϊν (ι 
Αςιανϊν) και ότι προςπακεί να μασ προςωζρει ςτοιχεία που κα ςυμβάλλουν ςτθν 
διαμόρωωςθ δικισ μασ γνϊμθσ.  

Θ «Αςιανι Μυκιςτορία» του κατατάςςεται ςτθ ςειρά ζργων πεηογραωικισ 
ερωτικισ μυκοπλαςίασ με περιπετειϊδθ δράςθ, που ζχουν ανατολικι προζλευςθ 
(ςε Βυηαντινά και Τουρκοαραβικά ζντυπα ζργα, που από τον 18ο αιϊνα, άλλοτε ωσ 
μεταωράςεισ και άλλοτε ωσ πρωτότυπα ζργα, διαμορωϊνουν για τθν ελλθνικι 
πεηογραωία μια ειδικι περιοχι με ιδιαίτερθ ατμόςωαιρα, του λεγόμενου 
«ελλθνικοφ Ανατολιςμοφ». ( βλ Γεϊργιου Κεχαγιόγλου, Θ πρϊτθ ζντυπθ ελλθνικι 
μετάωραςθ τθσ τουρκικισ λογοτεχνίασ, Δελτίο ΚΜΣ 12 (1997-1998), Ακινα, ςσ155-
166, ς.157). Στθν κατθγορία αυτι ανικει και θ «γραικοτουρκικι» (ςτα 
καραμανλίδικα) διαςκευι του ζργου «Ο Ρολυπακισ» (1839) του Γρθγορίου 
Ραλαιολόγου, από τον Ευαγγελινό Μιςαθλίδθ με τον τίτλο «Ταμαςά-ι Νδουνγιά», 
ζνα είδοσ Κζαςθσ του κόςμου, μια Ρεριδιάβαςθ, ζνα Σεργιάνι ςτον Κόςμο. Το ζργο 
αυτό εκδόκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 1871-72, ςε τζςςερεισ τόμουσ, από τουσ 
οποίουσ τον τζταρτο ο Μιςαθλίδθσ τον αωιερϊνει ςτον Σάββα Λωαννϊω, επιωανι 
ωιλόμουςο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, απόδθμο τζκνο τθσ κοινότθτασ του Νζβςεχιρ. 
Στο ζργο οι περιπζτειεσ του Αλζκου Φαβίνθ ςυχνά διανκίηονται από περιγραωζσ 
που ςυνκζτουν τθν εικόνα του κόςμου, από παρατθριςεισ που αποκαλφτπουν τθν 
κακθμερινι ηωι των αποδιμων τθσ Ανατολισ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, από 
αναωορζσ ςτα ικθ και ςτα ζκθ τουσ, ενϊ ο πρωτότυποσ ςχολιαςμόσ του 
Ευαγγελινοφ Μιςαςθλίδθ που κεωρείται «ο Κοραισ των τουρκοωϊνων», ζχει 
εκτιμθκεί ωσ ωιλοςοωικόσ κθςαυρόσ.      
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Ανάμεςα ςτθ διαςκευι «Ταμαςάι- Νδουνγιά» του Ε. Μιςαθλίδθ και ςτον 
«Συλλαίο» του Ν. Βακαλόπουλου παρατθροφνται ςθμαντικζσ αναλογίεσ: 1) Γφρω 
από τα ςτοιχεία δομισ, τόςο ο Μιςαθλίδθσ ςτθ διαςκευι του «Ταμαςάι-
Νδουνγιά», όςο και ο Βακαλόπουλοσ ςτο «Συλλαίο», χρθςιμοποιοφν τον τφπο μιασ 
«διιγθςθσ-πλαιςίου» με ςτοιχεία τθσ ανατολίτικθσ «χικαγιζτ», (θ ερωτικι ιςτορία 
ενόσ ηευγαριοφ) και κατά τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ εγκιβωτίηουν ιςτορίεσ, 
ανζκδοτα, μεταωζροντάσ μασ κάκε είδουσ πλθροωορίεσ για διάωορα κζματα που, 
κακζνα, απευκφνεται ςε ζνα ιδιαίτερο υποςφνολο τθσ κουλτοφρασ. Συχνά θ 
διιγθςθ εκτρζπεται θκελθμζνα από τθν πορεία τθσ προκειμζνου ο ςυγγραωζασ να 
προςκζςει ι να ςχολιάςει το κακετί. Στον «Συλλαίο» εκτόσ τθσ γυναικείασ 
κουλτοφρασ, αποτυπϊνονται αντιλιψεισ διατροωισ και παράκεςθσ ωαγθτϊν, 
ιδιωματικζσ εκωράςεισ, μνθμεία λόγου, αμωίεςθ, τρόποι διαςκζδαςθσ, εργαςιακζσ 
ςχζςεισ των ομογενϊν με τουσ αξιωματοφχουσ τθσ τοπικισ διοίκθςθσ κλπ, ςτοιχεία 
που απαιτοφν χωριςτι παρουςίαςθ και ειδικότερθ μελζτθ. 
 
2. Για όςα ενδιαωζρουν τθν εκνολογία (και ειδικότερα τθ γλωςςολογία) και τα δυο 
ζργα προςωζρουν άωκονο υλικό ςχετικά με τουσ τουρκόωωνουσ ωμιοφσ, ενϊ 
ειδικότερα ο «Συλλαίοσ» διαωωτίηει τον αναγνϊςτθ και για τα ιδιϊματα τθσ 
ελλθνικισ που ομιλοφντο ςε οριςμζνεσ κοινότθτεσ όπωσ χαρακτθριςτικά ςτθ Σφλλθ 
Λκονίου, ευκυγραμμίηεται δθλαδι με προβλθματιςμοφσ και διαμάχεσ ςχετικά με 
τθν καταγωγι των Καππαδοκϊν, που απαςχολοφςαν τον Ελλθνικό Φιλολογικό 
Σφλλογο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ (βλ Μανϊλθ Αναγνωςτάκθ και Εψαγγελία 
Μπαλτά Θ Καππαδοκία των «Ηϊντων Μνθμείων», Ρορεία 1990, Ακινα). Είναι 
γνωςτι θ κετικι ςτάςθ που τθρεί ο Ευαγγελινόσ Μιςαθλίδθσ, αντίκετα από άλλουσ 
διανοοφμενουσ, απζναντι ςτθν υπόκεςθ τθσ τουρκοωωνίασ και ότι, θ εκδοτικι του 
δράςθ δθμιουργεί μζςα ςτισ κοινότθτεσ ζνα κλίμα αποδοχισ τθσ ιδιαίτερθσ 
κουλτοφρασ των τουρκοωϊνων, που αποτυπϊνεται ωσ «κλίμα Μιςαθλίδθ».  

Θ ςτάςθ του ςυνεπάγεται το ςεβαςμό ςτθν κουλτοφρα των τουρκοωϊνων 
αλλά, ο προςδιοριςμόσ αυτισ τθσ τελευταίασ δεν είναι ηιτθμα απλό. Ρράγματι, το 
«Ταμαςάι- Νδουνγιά», εγκιβωτίηει ςτοιχεία άλλων μυκιςτορθμάτων τθσ Ανατολισ, 
όπωσ το «Λρωάν-Ναμζ» αλλιϊσ «Βιβλίο των Γνϊςεων», 1846, του Αγάπιου 
Ραπάηογλου ι των Αποκρφωων και Μυςτθρίων που ανκοφν από το 1849, όπωσ τα 
«Απόκρυωα Σμφρνθσ και τα ταξίδια του Γζροντοσ Σπανοφ» 1850, τα «Απόκρυωα 
Κωνςταντινουπόλωσ», 1866, αλλά ίςωσ ακόμα και τα «Απόκρυωα των 
Μοναςτθρίων τθσ Νεαπόλεωσ», 1866 και 1870, ζργα με τα οποία ο ςυγγραωζασ 
ωαίνεται εξοικειωμζνοσ. Για τον «Συλλαίο» απαιτείται μια διεξοδικότερθ 
γραμματολογικι ζρευνα που ενδεχομζνωσ κα ωωτίςει ανάλογεσ εγκιβωτίςεισ, 
όπωσ για παράδειγμα οι περιπζτειεσ του ιρωα με τθν λθςτοκρατία κυμίηουν 
ςτοιχεία από τον Τςακιτηι, τον Λππότθ των Ορζων. Είναι όμωσ βζβαιο οτι υπάρχουν 
και άλλα.    
 
4. Και τα δυο ζργα αναωζρονται ωσ «πρωτότυπα», «πρωτότυποσ Αςιανι 
Μυκιςτορία» ο Συλλαίοσ, αλλά επίςθσ πρωτότυπο μυκιςτόρθμα το Ταμαςάι –
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Νδουνγιά, χαρακτθριςμόσ που ανάγεται μάλλον ςτον τρόπο με τον οποίο γίνονται 
γενικότερα οι εγκιβωτίςεισ ςτθν πεηογραωία του ελθνικοφ ανατολιςμοφ. Μια 
ςθμαντικι αναλογία ανάμεςα ςτα δυο ζργα εντοπίηεται επίςθσ και ςτθν επιλογι 
του ονόματοσ Αλζξανδροσ για τον ιρωα, που θ απόδοςι του ακολουκεί τον ςυρμό 
τθσ εποχισ, ωσ Αλζκοσ Φαβίνθ ςτον «Ρολυπακι», ενϊ ςτον «Συλλαίο» 
μετατρζπεται ςε Άλεξ. Το ερωτικό του ταίρι ονομάηεται Ευκαλεία και είναι 
διδαςκάλιςςα. Είναι πικανόν οτι για τθν επιλογι του γυναικείου ονόματοσ ο 
Βακαλόπουλοσ χρθςιμοποίθςε ετεροχρονιςμζνα το όνομα ενόσ υπαρκτοφ 
προςϊπου, δεδομζνου οτι εργάςτθκε ςτο Νζβςεχιρ μια δαςκάλα με το ίδιο όνομα. 
(ςφμωωνα με τθν Αλλθλογραωία Φ Αριςτόβουλου, χωο του ΚΜΣ). Εάν αυτι θ 
επιλογι δεν ζγινε ςυμπτωματικά, πρζπει να ςκεωτοφμε οτι ο Βακαλόπουλοσ, που 
για τθν καταγωγι του ομολογουμζνωσ δεν γωρίηουμε πολλά, πικανόν να είχε 
κάποια βιωματικι ςχζςθ με τθν κοινότθτα του Νζβςεχιρ. Στθν αωιγθςθ, θ 
Ευκαλεία εμωανίηεται ωσ πρότυπο εργαηόμενθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ, και κρίνεται 
μάλλον κετικά.   

Τζλοσ, θ εμμονι του Βακαλόπουλου για κζματα που ςχετίηονται ειδικότερα με 
το γυναικείο ωφλο ςυμβαδίηει με το ενδιαωζρον τθσ εποχισ του για τισ γυναίκεσ, 
κεωροφμενεσ ωσ ο βαςικόσ ςυντελεςτισ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ αλλά και τθσ 
οικογζνειασ, θ οποία υπόκειται ςε ζντονεσ εκνοποιθτικζσ διεργαςίεσ. Το γυναικείο 
ωφλο τίκεται κάτω από το ςτόχαςτρο μιασ αυςτθρισ κριτικισ, από τθν οποία δεν 
διαωεφγει οφτε θ «Αςιανι» ςτον «Συλλαίο». Κα μποροφςε όμωσ να παρατθριςει 
κανείσ οτι ειδικά ο «Συλλαίοσ» παρουςιάηει το γυναικείο ωφλο με όλα εκείνα τα 
γνωρίςματα-ελαττϊματα που χαρακτθρίηουν τθ γυναίκα ιδθ από τισ ςελίδεσ του 
μυκιςτορθματικοφ «Συντίπα», δθλαδι με όλεσ εκείνεσ τισ πανουργίεσ και τισ 
μθχανορραωίεσ τισ τόςο ςυνικεισ ςτο ωφλο των γυναικϊν, που εξαίρονται ςε ζργα 
του αραβικοφ μεςαίωνα και ενδιζωεραν ανζκακεν τον ελλθνικό ανατολιςμό. (βλ 
Αραβικόν Μυκολογικόν(1846), αλλά και Συντίπασ ι οι Ρανουργίεσ και 
Μθχανορραφίεσ των Γυναικϊν, ςε μετάωραςθ Κ. Τρικογλίδθ, Ακινα 1982). Το 
καταπονθμζνο ζντυπο του ελάχιςτα γνωςτοφ «Συλλαίου» που αναςφραμε από 
ακθναϊκό παλαιοπωλείο, αποτελεί ζνα ακόμθ ςθμαντικό δείγμα τουσ.   
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Θεοδόςθσ Πυλαρινόσ 
 

“Πλθροφορίεσ για τα Παρκεναγωγεία και 
τθν Εκπαίδευςθ των κθλζων από τον Φάρο 

τθσ Ανατολισ και το αρχείο του Μ. 
Ευαγγελίδθ ςτισ αρχζσ του 20ου αι.” 

 
 
 

Ο Φάροσ τθσ Ανατολισ, που εξζδιδε ο Λ. Γ. Σακελλαρίδθσ, κυκλοωόρθςε δφο 
ςυνεχόμενεσ χρονιζσ, το 1901 και το 1902. Το εγκυκλοπαιδικό αυτό θμερολόγιο 
περιείχε ποικίλο πλοφςιο υλικό, πζραν των θμερολογιακϊν πλθροωοριϊν, για τθ 
Διοίκθςθ, τθν Εκκλθςία, τθν κοινωνικι μζριμνα, τθν παιδεία ςτθν Οκωμανικι 
αυτοκρατορία· επιπλζον, γεωγραωικά και ιςτορικά ςτοιχεία τόςο για το Οκωμανικό 
κράτοσ, όςο και για το Ελλθνικό βαςίλειο, εωόςον απευκυνόταν ςτο ελλθνορκό-
δοξο ςτοιχείο, και ακόμθ, πλθροωορίεσ για τα γράμματα και τισ τζχνεσ, κακϊσ και 
ςελίδεσ γενικοφ ωιλολογικοφ ενδιαωζροντοσ. Το κφριο βάροσ τθσ φλθσ ζπεωτε ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, τθ Μικραςία και τον ελλθνιςμό τθσ Ανατολίασ, κυρίωσ τον υπό 
τθν οκωμανικι κυριαρχία αλλά και του ελεφκερου κράτουσ, ςτο οποίο και 
προςζβλεπε εκνικά ο ελλθνιςμόσ τθσ Ανατολισ. 

 
Στο πλαίςιο αυτό αρυόμαςτε για το κζμα 

μασ πολλά δυςεφρετα ςτοιχεία για τθν παι-
δεία, εν προκειμζνω των κθλζων, τα οποία ωσ 
πθγζσ, κατά το μάλλον ι ιττον πρωτογενείσ, 
μπορεί να βοθκιςουν ςτθν περαιτζρω εξειδι-
κευμζνθ ζρευνα. Σθμειϊνουμε ότι πζρα από 
τθν Ρόλθ, για τθν οποία οι πθγζσ είναι πολλζσ 
και ευκολότερα διαςταυροφμενεσ, για τισ 
άλλεσ διοικθτικζσ περιοχζσ τθσ αυτοκρατο-
ρίασ, ιδίωσ τθσ Ανατολίασ, δεν ςυμβαίνει το 
ίδιο. Ρλεονζκτθμα των δφο θμερολογίων από-
τελεί το ότι οι ανά περιωζρειεσ καταγραωζσ 
ζχουν ςυντεκεί από ζλλθνεσ λόγιουσ, γνϊςτεσ 
των χϊρων τουσ,1 τουσ οποίουσ προςκαλοφςε 
Ο Φάροσ να ςυνειςωζρουν ςτθν κοινι ενθμε-
ρωτικι προςπάκεια, θ οποία υπερζβαινε το 

                                                 
1
 Ρρόςκετο πλεονζκτθμα για τθ ςαωι αποτφπωςθ τθσ εικόνασ ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ ςυγγραωι των 

κειμζνων αυτϊν λίγο προ τθσ κυκλοωορίασ του Φάρου. Καταγράωεται, επομζνωσ, θ κατάςταςθ των 
ετϊν 1900-1902 και λίγο ενωρίτερα. 
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πλαίςιο τθσ απλισ πλθροωόρθςθσ, αωοφ ςυντελοφςε ςτθν εξφψωςθ του ωρονιμα-
τοσ, τθν τόνωςθ του θκικοφ και τθ δθμιουργία αυτοπεποίκθςθσ ςτουσ ελλθνορ-
κόδοξουσ κατοίκουσ τθσ αυτοκρατορίασ, προβάλλοντασ τα επιτεφγματά τουσ. 

Από το 1902, πρϊτο ζτοσ του Φάρου, αντλοφμε πολφ ενδιαωζρουςεσ πλθροωο-
ρίεσ για τθν παιδεία των κθλζων, τα κατά τόπουσ ςχολεία, το προςωπικό και τον 
αρικμό των μακθτριϊν. Εξ αρχισ κα παρατθριςουμε ότι ςτισ αρχζσ του 20οφ 
αιϊνα είναι ςθμαντικόσ ο αρικμόσ των ςχολείων και των κθλζων που ωοιτοφν ς’ 
αυτά. Δεν κα αναωερκοφμε ςτα νθπιαγωγεία,2 τα οποία ιταν οφτωσ ι άλλωσ μικτά, 
ο αρικμόσ τουσ πάντωσ είναι αξιοπρόςεκτοσ και, ςε κάκε περίπτωςθ, υπιρξαν τα 
ωυτϊρια που ευνοοφςαν τθν προϊκθςθ των κοραςίδων ςτθ δθμοτικι εκπαίδευςθ 
και καλλιεργοφςαν εξ απαλϊν ονφχων τθν εκνικι ςυνείδθςθ, με βάςθ τθν 
ορκοδοξία και τθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
Συγκεκριμζνα, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, τθν πρωτεφουςα τθσ αυτοκρατορίασ 

και ζδρα του ελλθνικοφ ςτοιχείου, με τθν καταλυτικι παρουςία του Ρατριαρχείου3 
και τθσ Μεγάλθσ του Γζνουσ Σχολισ,4 εκτόσ από τα εξαίρετα αρρεναγωγεία, λει-
τουργοφςαν ιςάξια ςχολεία κθλζων, αποτζλεςμα τθσ ξεχωριςτισ μζριμνασ τθσ 
Εκκλθςίασ αωενόσ για τουσ ελλθνορκόδοξουσ τθσ Ρόλθσ, και αωετζρου τθσ ωιλαν-
κρωπίασ, τθσ κοινωνικισ μζριμνασ ι του ευεργετιςμοφ των πλοφςιων Ελλινων,5 
όπωσ οι Ηάππεσ, οι Ηαρίωθδεσ, οι Ηωγράωοι, ο Συγγρόσ, ο Σκυλίτςθσ, ο Αρςάκθσ, ο 
Σπακάρθσ, ο Ηαωειρόπουλοσ κ.ά.6   

Το Εκνικόν Ηάππειον Ραρκεναγωγείον ςτο Ρζραν, με το μεγαλοπρεπζσ 
οικοδόμθμα, ιδρφκθκε το 1875 με χορθγία του Κωνςταντίνου Ηάππα. Διευκφντρια, 
τθν εποχι που εξετάηουμε, ιταν θ Ευκαλία Αδάμ, από τισ απόωοιτζσ του, με 
παιδαγωγικζσ ςπουδζσ ςτθν Ευρϊπθ, και υποδιευκφντρια θ Ελζνθ Στροφβαλθ. 
Διζκετε νθπιαγωγείο (για παιδιά 5-8 ετϊν), ςχολείο με προκαταρκτικό εξατάξιο, 
τριτάξιο γυμνάςιο και διτάξιο διδαςκαλείο. Με απόωαςθ του υπουργείου Ραιδείασ 
τθσ Ελλάδασ το 1879 κατζςτθ ιςοβάκμιο του Διδαςκαλείου των Ακθνϊν, όπωσ 
αναωζρεται ςτον Φάρο, διότι «εν τω Ηαππείω διδάςκεται κφκλοσ μακθμάτων 
ευρφτεροσ και πλθρζςτεροσ των εν τω εν Ακιναισ Αρςαςκείω διδαςκομζνων». Οι 
μακιτριεσ ιταν εςωτερικζσ και εξωτερικζσ, και κατζβαλλαν δίδακτρα.  

                                                 
2
 Τα νθπιοπαρκεναγωγεία ιταν πολλά και περιλάμβαναν νθπιαγωγείο, ςτο οποίο ωοιτοφςαν και 

αγόρια, και παρκεναγωγείο. 
3
 Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 257-262. 

4
 Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 257-258. 

5
 Βλ. τθν ανακοίνωςι μασ ςτο 6

ο
 Συμπόςιο του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. με τίτλο «Κανονιςμοί ωιλανκρωπικοφ 

περιεχομζνου και κοινωνικισ μζριμνασ για το ελλθνικό ςτοιχείο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και άλλων 
περιοχϊν τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ», ςτο: 6

ο
 Συμπόςιο «Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ Ελλθνικζσ 

Κοινότθτεσ τθσ Μικράσ Αςίασ κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ», 22,23, 24 Νοεμβρίου 2013, Διμοσ Νζασ 
Λωνίασ – Κζντρο  Σπουδισ και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ (ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ.), Ακινα 2014, ς. 187-
210. 
6
 Ο Φάροσ εξαίρει τθν προςωορά τουσ, αωιερϊνοντασ ςελίδεσ του ςτθ ηωι και τισ ευεργεςίεσ τουσ. Τα 

κείμενα αυτά ζχουν αξία ωσ μαρτυρίεσ τθσ εποχισ, για τον τρόπο δθλαδι που τουσ ζκρινε θ εποχι 
τουσ. Βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 364-374. 
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 Το Εκνικόν Λωακείμιον Ραρκεναγωγείον, ςτο Φανάρι, ιδρφκθκε το 1879 από 
τον πατριάρχθ Λωακείμ Βϋ. Αρικμοφςε 200-250 μακιτριεσ, κυρίωσ άπορεσ, ςτισ 
οποίεσ παρείχε εννεαετι εκπαίδευςθ. Διοικείτο από εωορεία και το διδακτικό προ-
ςωπικό του απαρτιηόταν από οκτϊ κακθγθτζσ, ςυνικωσ από τουσ διδάςκοντεσ ςτθ 
Μεγάλθ του Γζνουσ Σχολι, και οκτϊ δαςκάλεσ με δίπλωμα ανωτζρου παρκεναγω-
γείου.  

Τετρατάξιοσ Δθμοτικι Σχολι Κθλζων λειτουργοφςε ςτον περίβολο τθσ 
εκκλθςίασ των Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ, με 197 μακιτριεσ κατά το ςχολικό 
ζτοσ 1899-1900. 

Άλλθ τετρατάξιοσ Δθμοτικι Σχολι Κθλζων υπιρχε ςτθ ςυνοικία Αϊναλι Τςεςμζ, 
με 125 μακιτριεσ. 

Το Ραρκεναγωγείο τθσ Κοινότθτασ Ρζραν, ιδρυμζνο το 1850 με πρωτοβουλία 
των επιτρόπων του ναοφ τθσ Ραναγίασ, Σπανδωνι και Λ. Ραλαιολόγου, ςτεγάςτθκε 
από το 1862 ςε ευρφχωρο οικοδόμθμα επί οικοπζδου που δϊριςε ο Σπανδωνισ, 
ενϊ από το 1892 μεταωζρκθκε ςε νζο κτιριο λόγω τθσ ςυρροισ μακθτριϊν, ο 
αρικμόσ των οποίων υπερζβαινε τισ 500. Ο αυτοκράτορασ τθσ ωςίασ Νικόλαοσ 
επιχοριγθςε αυτό με 2.000 ροφβλια ετθςίωσ. Διευκφντριά του ιταν θ Ελζνθ 
Καλογερά.7 

Αποτιμϊντασ ςφντομα τθν παιδευτικι προςωορά ςτα ςχολεία αυτά, πρζπει 
καταρχάσ να εξάρουμε τθν ποιότθτα του διδακτικοφ προςωπικοφ και ζπειτα τθν 
ιςόρροπθ μζριμνα για τθν ιδιωτικι και δθμόςια παροχι παιδείασ, τθν οποία, μθ 
υπάρχοντοσ ελλθνικοφ κρατικοφ μθχανιςμοφ, τθν παρζςχε το Ρατριαρχείο ι 
γνωςτζσ εκκλθςίεσ τθσ Ρόλθσ. 

 
Στθν Αδριανοφπολθ θ εκπαίδευςθ των κθλζων, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία που 

ζδωςε ςτον Φάρο ο Λωάννθσ Κ. Βεργαδισ, παρουςιάηεται θ εξισ εικόνα, ςτθν ίδια 
πάντοτε διετία 1901-1902 τθσ κυκλοωορίασ του Φάρου:   

α) Στθν πόλθ τθσ Αδριανοφπολθσ λειτουργεί το Ηάππειο Ραρκεναγωγείο, το 
οποίο οικοδομικθκε ςτο διάςτθμα 1886-1887 με δαπάνθ, και αυτό, του Κωνςτα-
ντίνου Ηάππα. Είχε ζξι τάξεισ αςτικισ ςχολισ και τρεισ ανωτζρου παρκεναγωγείου, 
με 303 μακιτριεσ, 15 δαςκάλουσ και διευκφντρια τθν Αςπαςία Ηιςθ. 

β) Στθν περιωζρεια τθσ Διοίκθςθσ, ςτο Γιλδιρίμ, υπιρχε παρκεναγωγείο με 4 
τάξεισ αςτικισ, 163 μακιτριεσ, 4 δαςκάλουσ και διευκφντρια τθν Αιμιλία 
Γεωργιάδου. 

Στο Κιγίκιο, παρκεναγωγείο με 3 τάξεισ αςτικισ, 76 μακιτριεσ, 2 δαςκάλουσ και 
διευκφντρια τθ Μαρία Ρετράκθ. 

Στον Κιριςχανζ, παρκεναγωγείο με 4 τάξεισ αςτικισ, 68 μακιτριεσ, 2 
δαςκάλουσ και διευκφντρια τθν Αναςταςία Ραςχαλίδου. 

Στο Καραγάτςιο, παρκεναγωγείο με 3 τάξεισ αςτικισ, 67 μακιτριεσ, 2 
δαςκάλουσ και διευκφντρια τθν Ηθνοβία Αποςτόλου.8 

                                                 
7
 Για τα ςχολεία τθσ Ρόλθσ βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 262 κ.ε. 

8
 Για τθν Αδριανοφπολθ βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 280-284. 
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Στο Λκόνιο, όπου ηοφςαν  2.000 ορκόδοξοι Ζλλθνεσ, λειτουργοφςε 
παρκεναγωγείο, ενϊ ςτισ άλλεσ ορκόδοξεσ κοινότθτεσ τθσ περιοχισ υπιρχαν: 

Ραρκεναγωγείο ςτα Ρζρματα (κωμόπολθ κοντά ςτο Ακ-Σεχιρ, με 300 
ορκόδοξεσ οικογζνειεσ). 

Ραρκεναγωγείο ςτθ Νίγδθ, όπου και θ ζδρα τθσ μθτρόπολθσ Λκονίου (με 550 
ορκόδοξεσ οικογζνειεσ). 

Ραρκεναγωγείο ςτον Ρόρο (με 350 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ). 
Ραρκεναγωγείο ςτα Τφανα (με 350 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ). 
Ραρκεναγωγείο ςτθν κϊμθ Γοφρτονοσ, ελλθνόωωνθ με 2.000 κατοίκουσ. 
Ραρκεναγωγείο ςτο Αραβάνιο, κϊμθ ελλθνόωωνθ με 150 οικογζνειεσ. 
Ραρκεναγωγείο ςτθν κωμόπολθ Φερτάκαινα (με 300 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ, 

ελλθνόωωνεσ). 
Ραρκεναγωγείο ςτθν ελλθνόωωνθ κϊμθ Τερμιςςόσ (με 250 ορκόδοξεσ 

οικογζνειεσ). 
Ραρκεναγωγείο ςτθν κωμόπολθ Μαλακοπι (με 300 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ, 

ελλθνόωωνεσ). 
Ραρκεναγωγείο ςτθν κωμόπολθ Κελλίβαρα, τθν αρχαία Καρβάλθ (με 3.200 

ορκόδοξουσ κατοίκουσ).9 
 
Στισ Κυδωνίεσ (Αϊβαλί), ςφμωωνα με τθν καταγραωι του ψευδωνφμωσ 

υπογράωοντοσ ωσ Αιολζωσ, ηοφςαν 30.000 ορκόδοξοι χριςτιανοί. Λειτουργοφν τρία 
παρκεναγωγεία (και τρία αρρεναγωγεία, με ςυνολικό αρικμό μακθτϊν 1.700-
2.000).10 

Στθ Σμφρνθ ηοφςαν 125.000 ορκόδοξοι χριςτιανοί. Στθν «ελλθνικι Σμφρνθ», 
κατά τθν κακιερωκείςα προςωνυμία τθσ, υπάρχουν πολλά ςχολεία κθλζων: 

Το Κεντρικόν Ραρκεναγωγείον τθσ Αγίασ Φωτεινισ, δαπάναισ Δθμθτρίου 
Κιουπετηόγλου, ακολουκεί το πρόγραμμα του Αρςακείου των Ακθνϊν. Διζκετε 
νθπιαγωγείο, εξάτακτο αςτικι ςχολι, πλιρεσ γυμνάςιο και διδαςκαλείο. Σφνολο 
μακθτριϊν 2.000. Υπιρχε το κεντρικό Κατάςτθμα και τρία εξαρτιματα αυτοφ: α) 
του Αγίου Ρνεφματοσ ςτθ ςυνοικία του Αγίου Δθμθτρίου, β) το Κιουπετηόγλειο ςτθ 
ςυνοικία του Αγίου Τρφωωνοσ και γ) τθσ Αγίασ Φωτεινισ ςτον περίβολο του 
ομϊνυμου ναοφ. Διευκφντρια θ Ουρανία Δοφκα. Ρροςωπικό: 12 κακθγθτζσ και 34 
δαςκάλεσ. 

Το Ομιρειο Ραρκεναγωγείο με οικοτροωείο, πλιρεσ γυμνάςιο και διδαςκαλείο 
λειτουργοφςε και αυτό κατά το πρόγραμμα του Αρςακείου. 

Το Λδιωτικό Ραρκεναγωγείο το «Ραλλάδιον» των αδελωϊν Ραςχάλθ με 
οικοτροωείο, ςτθ ςυνοικία τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ. Ρεριλάμβανε Φροβελιανό 
νθπιαγωγείο, αςτικι ςχολι και διτάξιο γυμνάςιο. 

Το Δραγάτςειο Ραρκεναγωγείο του Γεωργίου Δαλδάκθ, με οικοτροωείο, ςτθν 
οδό Ορμάν, με Φροβελιανό νθπιαγωγείο και οκτατάξιο αςτικι ςχολι. 

                                                 
9
 Για το Λκόνιο βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 284-286. 

10
 Για τισ Κυδωνίεσ βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 287-288. 
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Επίςθσ, το Ελλθνικό Ραρκεναγωγείο «Λωνία», το Ραρκεναγωγείο των Αδελωϊν 
Φαρδοφλθ, το Ραρκεναγωγείο τθσ Χρυςάνκθσ Ραπαδάκθ και το Ραρκεναγωγείο 
των Αδελωϊν Ηωγράωου.11 

 
Στον Φάρο του ζτουσ 1902, δθλ. τον Βϋ 

τόμο, περιλαμβάνονται άλλεσ περιωζρειεσ τθσ 
αυτοκρατορίασ, ςε μια προςπάκεια του εκδότθ 
να παρουςιάηει από ζτοσ ςε ζτοσ ολοζνα και 
ςωαιρικότερθ εικόνα τθσ εκπαίδευςθσ των ορ-
κόδοξων ελλθνικισ καταγωγισ μακθτϊν.   

 
Θ περιοχι τθσ Ρροφςασ διζκετε νθπιαγω-

γείο και παρκεναγωγείο ςτθν ενορία Βαλοφκ 
Ραηαρίου (με 110 νιπια και μακιτριεσ). 

Το Ηαρίωειον Εκπαιδευτιριον τθσ ενορίασ 
Καγιαμπαςίου (είχε νθπιαγωγείο και παρκενα-
γωγείο με 235 νιπια και μακιτριεσ). 

Το νθπιοπαρκεναγωγείο ενορίασ Δεμιρκα-
πίου είχε 95 νιπια και μακιτριεσ. 

Ο Ν. Νίτςοσ, ο οποίοσ ςυνζγραψε το κείμενο για τθν Ρροφςα, αναωζρει τα εξισ 
πολφ χαρακτθριςτικά: «Ρρο ολιγίςτων δεκαετθρίδων θ γλϊςςα μασ εν Ρροφςθ 
ελαλείτο μόνον εν τθ ενορία Βαλοφκ Ραηαρίου *μία εκ των τριϊν των ορκοδόξων+ 
και παρ’ ευαρικμοτάτων οικογενειϊν εν Καγιαμπαςίω *θ δεφτερθ ενορία+· αλλά διά 
των παρκεναγωγείων και νθπιαγωγείων το ξενόωωνον *δθλαδι το τουρκόωωνο+ 
εκλείπει οςθμζραι από των ομογενϊν και μετ’ εγκαυχιςεωσ εκνικισ ακοφει τισ τθν 
Ρρουςαΐδα νζαν γενεάν, ιδία τθν κιλειαν να εννοι και ομιλι τθν Ελλθνικιν 
γλϊςςαν γενικϊσ νυν». Μαρτυρίεσ του είδουσ αυτοφ εξθγοφν και δικαιϊνουν τουσ 
αγϊνεσ για τθ λειτουργία των ςχολείων, ιδίωσ των παρκεναγωγείων και 
νθπιαγωγείων. 

Στισ περιοχζσ, τισ ανικουςεσ ςτθν εκκλθςιαςτικι δικαιοδοςία τθσ μθτροπόλεωσ 
Ρροφςθσ, θ εικόνα είναι εντυπωςιακι: 

Στα Μουδανιά (με 2.936 ορκόδοξουσ) λειτουργεί παρκεναγωγείο με 
νθπιαγωγείο. (230 μακιτριεσ). Στθν Τριγλία (με 3.637 ορκόδοξουσ) παρκεναγωγείο 
με νθπιαγωγείο (310 μακιτριεσ). Στθ Συγι (με 1.689 ορκόδοξουσ) παρκεναγωγείο 
με νθπιαγωγείο (110 μακιτριεσ). Στουσ Ελιγμοφσ (με 1.321 ορκόδοξουσ) 
νθπιοπαρκεναγωγείο με 45 μακιτριεσ. Στο Ραλλαδάριο (με 2.294 ορκόδοξουσ) 
νθπιοπαρκεναγωγείο με 70 μακιτριεσ. Στο Δεμιρδζςιο (με 2.506 ορκόδοξουσ) 
νθπιοπαρκεναγωγείο με 110 μακιτριεσ. Στο Σουςουρλοφκιο (με 2.252 ορκόδοξουσ) 
νθπιοπαρκεναγωγείο με 110 μακιτριεσ. 

Στουσ τόπουσ αυτοφσ υπερζχει ςυντριπτικά το ελλθνορκόδοξο ςτοιχείο. Άξιο  
παρατιρθςθσ είναι ότι οι μακιτριεσ υπερζχουν αρικμθτικά των μακθτϊν.12 

                                                 
11

 Για τθ Σμφρνθ βλ. Ο Φάροσ, τ. Αϋ, ς. 299 κ.ε. 
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Στθ Διοίκθςθ τθσ μακρινισ Άγκυρασ ηοφςαν 2.250 ορκόδοξοι Ζλλθνεσ μεταξφ 
των 33.000 κατοίκων που αρικμεί τότε θ πόλθ. Λειτουργεί ζνα παρκεναγωγείο με 
100 μακιτριεσ.13 

Στθ Διοίκθςθ τθσ Καιςάρειασ14 ο αρικμόσ των ορκοδόξων ανζρχεται ςε 2.420 ςε 
ςφνολο 49.500. Το παρκεναγωγείο ζχει 95 μακιτριεσ (ενϊ τα 2 αρρεναγωγεία 160 
μακθτζσ). Και ςτθν περιοχι αυτι ο αρικμόσ των κθλζων που ωοιτοφν, είναι 
αξιοπρόςεκτοσ. Από τισ πόλεισ, κωμοπόλεισ και κϊμεσ τθσ διοικιςεωσ αυτισ 
διακζτουμε τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

Θ Μουταλάςκθ που ζχει 800 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ, ζχει παρκεναγωγείο (μαηί 
με το αρρεναγωγείο ωοιτοφν 450 μακθτζσ). 

Θ Κερμιρα που ζχει 280 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ, ζχει παρκεναγωγείο με 100 
μακιτριεσ. 

Θ Ταβλουςοφν που ζχει 45 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ, ζχει παρκεναγωγείο με 25 
μακιτριεσ (ενϊ το αρρεναγωγείο 15 μακθτζσ). 

Το Ηινδηι-Δερζ με 420 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ ζχει Κεντρικό Ραρκεναγωγείο και 
ορωανοτροωείο κθλζων. 

Το Ανδρονίκιον ζχει παρκεναγωγείο με 40 μακιτριεσ. 
 
Υποδιοίκθςθ Λντηζ-ςου 
Το Λντηζ-ςου με 600 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ ζχει παρκεναγωγείο με 78 

μακιτριεσ (ενϊ τα 2 αρρεναγωγεία 220 μακθτζσ). 
Υποδιοίκθςθ Μεταλλείου Δενζκ 
Το Μεταλλείο Δενζκ με 200 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ ζχει παρκεναγωγείο με 80 

μακιτριεσ. 
 
Ωσ προσ τθ Διοίκθςθ του Τςοροφμ ενδιαωζρον για τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ 

παρουςιάηει μόνον θ υποδιοίκθςθ του Λερακίου (Σουγγουρλοφ). Το Λεράκιον που το 
κατοικοφςαν 680 ορκόδοξοι, είχε παρκεναγωγείο με 48 μακιτριεσ.15 

 
Διοίκθςθ Υοςκάτθσ (Βοηοφκ) 
Θ Υοςκάτθ είχε 300 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ με ζνα παρκεναγωγείο με 80 

μακιτριεσ. 
Υποδιοίκθςθ Ακ-Δαγ 
Το Μεταλλείο Ακ-Δαγ  με 250 ορκόδοξεσ οικογζνειεσ είχε 3 αρρεναγωγεία, 

ςφμωωνα με τον ςυντάκτθ Μωυςι Μωυςείδθ που καταγόταν από το Σουγγουρλοφ. 
Ωςτόςο, δεν ωαίνεται ορκό να μθν υπιρχε ςχολι κθλζων, παρότι δεν μνθμονεφει 
κάτι για εκπαίδευςθ κθλζων ο ςυντάκτθσ του ςχετικοφ κειμζνου. 

 
 

                                                                                                                                
12

 Για τθν Ρροφςα βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 277-283. 
13

 Συντάκτθσ: Μωυςισ Μωυςείδθσ. Βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 284. 
14

 Βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 284-287. 
15

 Βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 286. 
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Νεάπολθ Καππαδοκίασ (Νεβ Σεχιρ)16 
Στθ Νεάπολθ (τα παλαιά Μοφςκαρα) ηοφςαν 1.700 ελλθνικζσ οικογζνειεσ. 

Υπιρχε τετρατάξιο παρκεναγωγείο με 200 μακιτριεσ 
Στο Φερτζκιο (ςτθν περιωζρεια Νίγδθσ, ςτον Ταφρο) υπιρχε νθπιοπαρκε-

ναγωγείο.17 
 
Σθμαντικι υπιρξε θ εκπαιδευτικι προςωορά του μικραςιάτθ κακθγθτι τθσ 

Φιλοςοωίασ ςτο Ακινθςι Ρανεπιςτιμιο Μαργαρίτθ Ευαγγελίδθ, από τθ Μθχανιϊ-
να τθσ Κυηίκου, ο οποίοσ ζδωςε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ μόρωωςθ των κοραςίδων. Θ 
δραματικι ζκβαςθ τθσ τφχθσ του μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ, υπό το κράτοσ των 
τραγικϊν ςυμβάντων, ζκεςε ςτο περικϊριο, αωοφ καταδίκαςε ςτθ λικθ, το μεγάλο 
παιδευτικό ζργο του και τθν προςωορά του ςυλλόγου «Θ Ανατολι», που ιδρφκθκε 
από τον ίδιο ςτθν Ακινα, με ςκοπό τθ διάδοςθ τθσ ελλθνικισ παιδείασ ςτθν 
Ανατολία, και διαδραμάτιςε ςπουδαίο ρόλο ςτθ μόρωωςθ των ελλθνοπαίδων τθσ 
Μ. Αςίασ κατά τα πρϊτα χρόνια του 20οφ αι., εποχι μεγάλθσ παιδευτικισ 
αναγζννθςθσ και εκνικισ ανάταςθσ για τουσ εκεί ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ. 

Ζχουμε αςχολθκεί εν εκτάςει αλλοφ με το ζργο του18 και κα περιοριςτοφμε εδϊ 
ςε ςφντομθ αναωορά ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των κθλζων, θ οποία και εμπίπτει 
ςτο κζμα μασ. 

Ο Ευαγγελίδθσ με τθν εξαςωάλιςθ υποτροωιϊν εκπαίδευε διδαςκάλιςςεσ και 
νθπιαγωγοφσ, κυρίωσ μικραςιάτιςςεσ αλλά και από τα παρακείμενα ςτθν Λωνία 
ελλθνικά νθςιά, οι οποίεσ ςτελζχωναν ςχολεία των περιοχϊν τουσ αλλά και όλθσ 
τθσ Ανατολίασ – ο τίτλοσ «Ανατολι» του ςυλλόγου του είναι ενδεικτικόσ του 
παιδευτικοφ βελθνεκοφσ του – και διζδιδαν με τθν ελλθνικι γλϊςςα τα ελλθνικά 
γράμματα, τονϊνοντασ τθν εκνικι ςυνείδθςθ των ελλθνικϊν πλθκυςμϊν. 

Στο βιβλίο, ςτο οποίο κατζγραωε τουσ εν λόγω υποτρόωουσ, ςτο τρίτο τμιμα 
του καταχωρίηονται 49 ονόματα των «εκ του Αρςακείου» υποτρόωων γυναικϊν, 
ςτο τζταρτο τμιμα 67 ονόματα νθπιαγωγϊν «εκ του Διδαςκαλείου», ενϊ ςτο 
πζμπτο τμιμα 42 ονόματα γυναικϊν, προερχόμενων «εκ του εν Φλαβιανοίσ 
Καππαδοκίασ Διδαςκαλείου νθπιαγωγϊν». Κα τονίςουμε τθ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ 
του Διδαςκαλείου αυτοφ εντόσ  τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, ςτα Φλαβιανά τθσ 
Καππαδοκίασ (τα γνωςτά τουρκιςτί ωσ Ηιντηί-Ντερζ), με τα ονομαςτά μοναςτιρια, 
τον γυμναςτικό ςφλλογο Αργαίοσ (1907-1908) και τα ελλθνικά ςχολεία τουσ.  

                                                 
16

 Συντάκτθσ: Γεϊργιοσ Δ. Αντωνιάδθσ, Νεαπολίτθσ. Βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 287-288. 
17

 Βλ. Ο Φάροσ, τ. Βϋ, ς. 288-290. 
18

 Βλ. τισ μελζτεσ μασ: α) «Το ‘Βιβλίο’ των υποτρόωων του Συλλόγου Μικραςιατϊν ‘Θ Ανατολι’», 
Μικραςιατικά Χρονικά, τ. 21οσ (2002), ς. 97-163, κυρίωσ ς. 106, 152-153, 154-156 και 157-158, και β)  
«Ο κακθγθτισ Μαργαρίτθσ Ευαγγελίδθσ και ο Σφλλογοσ ‘Θ Ανατολι’», ςτον τόμο Ραιδεία, Εκπαίδευςθ 
ςτισ αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ τθσ Ανατολισ. Ρρακτικά 2

ου
 Συμποςίου 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2005. 

Διμοσ Νζασ Λωνίασ, ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ., Ακινα 2006. 
. 
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Ακανάςιοσ Φραγκοφλθσ 
 

“ Θ εκπαίδευςθ των γυναικϊν ςτθ μφρνθ και το 
Ομιρειο Παρκεναγωγείο ”. 

 
 

Επζλεξα ωσ κζμα τθσ ειςιγθςισ μου τθν εκπαίδευςθ των γυναικϊν ςτθ Σμφρνθ, 
γιατί θ εκπαίδευςθ προςδιορίηει τον ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ μζςα ςτθν 
κοινωνία  και γιατί  θ Σμφρνθ ςτον τομζα τθσ παιδείασ υπιρξε πρωτοπόροσ μεταξφ 
των άλλων παροικιϊν των δυτικϊν ακτϊν τθσ Μικράσ Αςίασ.  

 Επζλεξα ειδικά τθ Σμφρνθ και για ζνα πρόςκετο λόγο, ότι εκπροςωπϊ τθν  
«Εςτία Νζασ Σμφρνθσ», αυτι τθν Κιβωτό του Μικραςιατικοφ πολιτιςμοφ που 
δοκιμάηεται ςκλθρά τα τελευταία πζντε χρόνια εξαιτίασ των αδικαιολόγθτων 
αξιϊςεων που ζχει εγείρει ςε βάροσ τθσ  ο Διμοσ  Νζασ Σμφρνθσ και τθσ δικαςτικισ 
διαμάχθσ ςτθν οποία τθν ζχει εμπλζξει με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ.     

Πμωσ ασ ζρκω ςτο κζμα μου. Θ κατάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ των γυναικϊν ςτθ 
Σμφρνθ τον 18ο αι. δεν ιταν κακόλου ικανοποιθτικι. Ο δικθγόροσ Σπυρ. Αναςταςι-
άδθσ, ζωοροσ  του Κεντρικοφ Ραρκεναγωγείου Σμφρνθσ,  αναωζρει: «Θ μάμμθ μου 
Χρυςοφλα Θλιάδου αποκανοφςα το 1866 εισ θλικίαν 96 ετϊν εγνϊριηεν κάπωσ 
ανάγνωςιν, ςυλλαβίηουςα το προςευχθτάριόν τθσ με τον Ακάκιςτον Φμνον , τον 
οποίον προςευχομζνθ απιγγελλε  πρωίαν και εςπζραν, ζλεγε όμωσ Θεοτό και 
παρκζνε, χαίρε και χαριτωμζνθ1. Μια Σμυρναία πάλι κυρία  ςε επιςτολι τθσ προσ 
τον λόγιον Ηαχαρία Δθμ. Λαμπίςθ λζει: «Μεταξφ θμϊν και θ πλζον καλοανακρεμ-
μζνθ εισ τθν πόλιν μασ καν με μικράν εξαίρεςιν, δεν δφναται οφτε εισ τθν απλου-
ςτάτθν ερϊτθςιν ν’ αποκρικι, ωσ εισ ποίον  μζροσ του κόςμου π.χ. κείται θ Σμφρνθ 
ι ποία είναι θ διαωορά μεταξφ Γραμματικισ και Γεωγραωίασ *…..+. Το ςωάλμα δεν 

                                                 
1
 Αναςταςιάδθ  Α.  Σ., «Το Κεντρικόν Ραρκεναγωγείον Σμφρνθσ» , Μικραςιατικά Χρονικά , τ. Γϋ , 1940, 

ς. 162. Ακιναι. 
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είναι ιδικόν μασ είναι κυρίωσ των γονζων μασ!  Είναι θ ζλλειψισ των διδαςκάλων, 
και θ γενικι αδιαωορία εισ τθν γυναικείαν εκπαίδευςιν»2.  

Αλλά ποφ οωείλεται θ αμζλεια των Σμυρναίων για τθν εκπαίδευςθ των γυναι-
κϊν;  Φαίνεται πωσ αυτι  οωειλόταν ςε δφο βαςικοφσ λόγουσ α) ςτον ωόβο που 
εγκυμονοφςε θ ζξοδοσ των γυναικϊν από το ςπίτι, που είχε καταςτεί τουλάχιςτον 
τζςςερισ ωορζσ ορατόσ πριν το 1810, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του μεγάλου ρεμπε-
λιοφ τον Μάρτιο του 17973 και  ςτισ εςωτερικζσ αναταραχζσ που ξζςπαςαν ςτθ 
Σμφρνθ το 1785, το 1788 και το 18104 και β) ςτισ αντιλιψεισ που επικρατοφςαν ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ για τθ γυναικεία εκπαίδευςθ, ότι 
δθλαδι «αι γυναίκεσ δεν χρειάηονται παιδείαν ι, τουλάχιςτον πολφ ολίγθν , όςον 
δθλαδι να αναγιγνϊςκουν και να γράωουν μόνον»5.  

Τοφτο ωαίνεται περίεργο για μια πόλθ 
που είχε χαρακτθριςτεί ωσ «Χαρίτων και 
Μουςϊν καταγϊγιον» και  «Μουςείον τθσ 
Λωνίασ»6.  Για μια πόλθ που ο Ρλίνιοσ από- 
κάλεςε lumen, άςτρο και ωάρο και ο  Αίλιοσ 
Αριςτείδθσ κεϊρθςε «Κζατρον τθσ Ελλά- 
δοσ», «Νυμωϊν και Χαρίτων φωαςμα», 
«Κφκνων ωδι και αθδόνοσ χορόν»,  και είπε 
«ωαίθσ αν εςτίαν είναι τθσ θπείρου παι-
δείασ ζνεκα»7, πράγμα που κυμίηει το 
«Ξυνελϊν τε λζγω τθν τε πάςαν πόλιν τθσ 
Ελλάδοσ παίδευςιν είναι» που είχε πει ο 
Ρερικλισ ςτον Επιτάφιό του για τθν Ακινα 
του 5ου αι. π.Χ.8.  

Ράντωσ ωαίνεται πωσ το 1830  ςτθ 
Σμφρνθ δεν υπιρχε Γυμνάςιο για τα κορί-
τςια. Θ ίδρυςθ των πρϊτων «κοραςιακϊν» 
ςχολείων ι «κθλεοκομείων», όπωσ  αποκα- 
λοφςαν τα παρκεναγωγεία τότε, τοποκετεί-

                                                 
2
 Ρερ. Φιλολογία 1841, ς. 85. 

3
 Ραπαγιαννόπουλου, Λ. , «Το ρεμπελιό του 1797 κατά νζαν πθγιν», Μικραςιατικά Χρονικά, τ. Αϋ, 

1938, ςς. 261-267.Ακιναι,   Βζθσ , Ν., «Το μεγάλο ρεμπελιό τθσ Σμφρνθσ (Μάρτιοσ του 1797), κατά τασ 
νεωτζρασ ερεφνασ» , Μικραςιατικά Χρονικά  τ. Δϋ,  1948, ςς. 411-422). Ακιναι,  Σολομωνίδθ, Χρ. Σ., 
Φμνοσ και Θρινοσ τθσ Σμφρνθσ, 1956, ς.ς. 182-199. Ακινα.   
4
 Καρατηά, Στ.,  Σμφρνθσ τραγωδίεσ. Δφο ανζκδοτα ποιιματα ςχετικά με τισ ταραχζσ ςτθ Σμφρνθ  

(1788-1810), 1958, ςς. 33-60. Ακινα.   
5
 Ραδζλλα , Μ., «Επιςτολι προσ τασ εν τθ Σχολι τθσ Αγίασ Φωτεινισ μακθτρίασ μου»,  Φιλολογία , 

1841, ς. 247. 
6
 Φιλόςτρατοσ , Τα εσ Απολλϊνιον Λ. 21, 4. *(περίωθμοσ ριτορασ και ςοωιςτισ που ζηθςε 129- 189 μ. Χ. 

Το ζργο του βρίςκεται ςυγκεντρωμζνο ςτο βιβλίο του G.Dindorfii , Aristide ex recensione , 1829. 
Lipsiae). 
7
 Σολομωνίδθ, 1956: 24.     

8
 Κουκ. Λςτορίαι, 41, ΛΛ. 41. 
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ται ςτθν τρίτθ δεκαετία του 19ου αι. Αναωζρεται πωσ το πρϊτο ελλθνικό ςχολείο για 
κορίτςια λειτοφργθςε το 1834, ωσ ςυνζχεια του ςχολείου που είχαν ιδρφςει οι 
Αγγλοαμερικανοί το 1830, και λειτουργοφςε ςτον περίβολο του Γραικικοφ Νοςοκο-

μείου9. Το 1835 με πρωτοβουλία του ιεροκι-
ρυκα Βενζδικτου Κωνςταντινίδθ και με οικο-
νομικι βοικεια του τότε Μθτροπολίτθ Σμφρ-
νθσ Χρφςανκου και του Επιςκόπου Άνκιμου 
ιδρφεται το λεγόμενο «Εκπαιδευτικόν κατά-
ςτθμα των κοραςίων». Στο περιοδικό Φιλολο-
γία (1841:37-44) δθμοςιεφεται κείμενο ανω-
νφμου ςυγγραωζα από το οποίο ωαίνεται 
πωσ ςτθ Σμφρνθ λειτουργοφςαν τότε και τρία  

ςχολεία κθλζων ςτα οποία ωοιτοφςαν 700 μακιτριεσ, πράγμα που επιβεβαιϊνει 
και ο Κ. Κοφμασ10. Φαίνεται όμωσ πωσ ιδρφματα που να παρζχουν ανϊτερθ παιδεία 
ςτα κορίτςια δεν υπιρχαν εκείνθ τθν εποχι ςτθ Σμφρνθ.  

Το 1840 ιδρφεται με πρωτοβουλία του Μθτροπολιτικοφ ναοφ τθσ Σμφρνθσ, ςτο 
προαφλιο του οποίου αρχικά ςτεγάςτθκε, το πρϊτο ςυςτθματικό «κοραςιακό» ςχο-
λείο, το Ραρκεναγωγείο τθσ Αγίασ Φωτεινισ, 
γνωςτότερο ωσ «Κεντρικόν Ραρκεναγωγείον», 
που απoτελοφνταν αρχικά από ζνα λικόκτιςτο 
κτιριο με ευρφχωρθ αίκουςα για το άλλθλοδι-
δακτικό ςχολείο και δφο δωμάτια, όπωσ λζγε-
ται, «διά τασ τζχνασ»11. Τόςο ςε αυτό όςο και 
ςτα εωτά παραρτιματά του12 ωοιτοφςαν κορί-
τςια από τα μικροαςτικά και λαϊκά ςτρϊματα 
του πλθκυςμοφ τθσ Σμφρνθσ13, ενϊ παράλλθλα 
λειτουργοφςαν ιδιωτικά παρκεναγωγεία14 και 
ςε κάκε ενορία δθμοτικά κοινοτικά ςχολεία 
που δζχονταν και μακιτριεσ. Ρερί τα τζλθ του 
19ου αι. οι ελλθνίδεσ μακιτριεσ μζςθσ εκπαί-
δευςθσ που ωοιτοφν ςτα Ραρκεναγωγεία είναι 
ιςάρικμεσ με τουσ μακθτζσ15.  

                                                 
9
 Σολομωνίδθ, Χρ.  Σ., Θ παιδεία ςτθ Σμφρνθ. 1962,  ς.226. Ακινα . 

10
 Σολδάτου  Χρ. Σπ., Θ εκπαιδευτικι και πνευματικι κίνθςθ του Ελλθνιςμοφ τθσ Μ. Αςίασ (1800-1922), 

τ. Αϋ 1989, ς. 126. Ακινα. Τα άλλα τρία ιταν: το Ραρκεναγωγείο του Μάγνθ (1851), το 
Ραρκεναγωγείο των Ευπατριδϊν (1856) και το Ανϊτερο Ραρκεναγωγείο (1856). 
11

 Ραπαχρυςοφ, Ν. Τα ςχολεία τθσ Σμφρνθσ, www.delfini1922.gr//Mikrasiatika-13 (Ρρόςβαςθ  ςτισ 20-
11-2015).   
12

 Τα παραρτιματα αυτά ιταν:  τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ, τθσ Μεταμορωϊςεωσ, του Αγίου Τρφωωνα, τθσ 
Κιουπετηογλείου Σχολισ, τθσ Κωλετείου Σχολισ, τθσ Ακαςογλείου Σχολισ και τθσ Σχολισ  του Αγίου 
Ρνεφματοσ. 
13

 Αναςταςιάδθ, 1940:162-171, Σολωμονίδθ, 1962:  224-251. 
14

Σολδάτου, 1989: 127  

http://www.delfini1922.gr/Mikrasiatika-13
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Αλλά και τότε ξζςπαςε διαμάχθ ωσ προσ το περιεχόμενο των γυναικείων 
ςπουδϊν, το περιεχόμενο του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ που ζπρεπε να εωαρ-
μόηεται ςτα ςχολεία κθλζων. Το 1872 ο λόγιοσ Λςίδωροσ Σκυλίτςθσ προτείνει να 
εωαρμοςτεί ςτα ςχολεία πρόγραμμα που και διαωορετικό κα είναι για τισ γυναίκεσ 
και λιγότερο βαρφ γι’ αυτζσ16. Τισ κεωρίεσ αυτζσ ςυμμερίηεται και ο παιδαγωγόσ 
Αντ. Μιχ. Λςθγόνθσ ο οποίοσ ζγραωε ςτθν εωθμερίδα Αμάλκεια ςε ζνα άρκρο του 
ςτισ 2-2-1872: «Το να ηθτϊμεν να εκπαιδεφωμεν τθν γυναίκα ιςοβακμίωσ τω ανδρί 
είναι παράλογο, επειδι ηθτοφμεν τα ωφςει αδφνατα και μθ αρμόηοντα αυτι» και 
κατζλθγε «Το ζκνοσ, θ πατρίσ, θ κοινωνία δεν απαιτοφςι παρά των παρκεναγω-
γείων γυναίκασ λογίασ, απαιτοφςι γυναίκασ ευςεβείσ, ςϊωρονασ , τιμίασ , εγκρατείσ 
και εναρζτουσ».  

Οι απόψεισ  αυτζσ ανακαλοφν ςτθ μνιμθ τισ  
αρχαίεσ ελλθνικζσ αντιλιψεισ για τθ γυ-ναίκα 
που δεν είναι κακόλου κολακευτικζσ και 
αξιοςφςτατεσ17. Ο αντίλογοσ ζρχεται από  τθ 
Διευκφντρα του Κεντρικοφ Ραρκεναγωγεί-ου 
Σαπωϊ Λεοντιάδα18. Αυτι θ εξαίρετθ παι-
δαγωγόσ, θ «ςεβαςτι ιζρεια του τεμζνουσ των 
Μουςϊν», όπωσ χαρακτθρίςτθκε, που διθφκυνε 
το Κεντρικό Ραρκεναγωγείο από το 1857 μζχρι το 
1877 και από το  1886 μζχρι το 1891 και  ανικει 
ςτθν πρωτοπορία των γυναι-κϊν για τα ίςα 
δικαιϊματα ςτθν εκπαίδευςθ19 ωρονεί πωσ «Θ 
γυνι είναι μιτθρ του ανκρϊ-που, παιδαγωγόσ 

και πλάςτρια αυτοφ»20 και οωείλει να λαμβάνει τθν ίδια εκπαί-δευςθ με τον άνδρα 
για λόγουσ θκικοφσ και ψυχολογικοφσ και προτείνει να προ-ςτεκοφν ςτον κφκλο τθσ 

                                                                                                                                
15

Βαρίκα, Ελ., Θ εξζγερςθ των Κυριϊν. Θ γζνεςθ μιασ φεμινιςτικισ ςτθν Ελλάδα 1833-1907, 1987, ς. 
107. Ακινα.   
16

 Σολομωνίδθ, Χρ. Σ.,  Θ Δθμοςιογραφία ςτθ Σμφρνθ (1821-1922), 1959, ςς. 147-161. Ακινα. 
17

 Από τουσ Ομθρικοφσ χρόνουσ απευκφνεται από τον άνδρα ςτθ γυναίκα θ προςταγι: Ιλ. Η 490, Οδ. Α  
356: Τα ςαυτθσ ζργα κόμιηε ιςτόν τ’ θλακάτθν// τε και αμφιπόλοιςιν κζλευε ζργον εποίχεςκαι 
(=κοίταηε τισ δουλειζσ ςου, τον αργαλειό και τθ ρόκα και διάταηε τισ δοφλεσ να κάνουν γριγορα τισ   
δουλειζσ τουσ) . Θ Φίντυσ, μια από τισ Νεοπυκαγόρειεσ γυναίκεσ που ζηθςαν τουσ ελλθνιςτικοφσ 
χρόνουσ και οι απόψεισ τουσ για τισ γυναίκεσ είχαν κακολικό κφροσ λζει «ςτον άντρα ταιριάηουν τα 
αξιϊματα του ςτρατθγοφ, του πολιτικοφ, του ριτορα, ςτθ γυναίκα να μζνει ςτο ςπίτι και να 
περιποιείται τον άνδρα» (Στοβαίου Ανκολόγιον ΧΧΛΛΛ 61. 6). Βλ. ακόμθ Ξεν. Οικον. ΥΛΛ 22 και Ρλάτ. Μζν. 
71 e: Ει δε βοφλει γυναικόσ αρετιν, ου χαλεπόν διελκείν , ότι δει αυτιν τθν οικίαν ευ οικείν , 
ςϊηουςάν τε τα ζνδον και κατικοον ουςαν του ανδρόσ (=Κι αν κζλεισ τθν αρετι τθσ γυναίκασ , δεν 
είναι δφςκολο να τθ  βρεισ, ότι πρζπει αυτι να διοικεί ςωςτά το ςπίτι τθσ, να διαςϊηει τα εντόσ του 
ςπιτιοφ και να υπακοφει ςτον άντρα).  
18

 Γι’ αυτι βλ. Σπεράντηα  Στ.,  «Σαπωϊ Λεοντιάσ», Μικραςιατικά Χρονικά, τ. Η, 1957, ςς. 477-480.  
Ακιναι και  Σολωμονίδθ, 1962:  228-236 . 
19

 Μπακαλάκθ, Αλεξ.- Ελεγμίτου Ε.,   Θ εκπαίδευςθ εισ τα του οίκου και τα γυναικεία κακικοντα, 1987, 
ςς.   21-22, ςθμ. 4. Ακινα. 
20

 Λεοντιάδοσ, Σ., «Ρερί κλιςεωσ τθσ γυναικόσ», Ευρυδίκθ, 1870, ς. 26. 
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εκπαίδευςισ τθσ και άλλα μακιματα αναγκαία «εισ τον ιδιαίτερον προοριςμόν τθσ, 
όςτισ εςτί το να παράγθ τζκνα του ζκνουσ ελλθνοπρεπϊσ ωρονοφντα και 
ορκοδόξωσ τον χριςτιανιςμόν πρεςβεφοντα και το εκνικόν ςυμωζρον περί 
πλείςτου ποιοφμενα και ενεργοφντα»21.  Θ άποψθ ότι «αι γραμματιςμζναι κόραι  
δεν είναι καλαί οικοκυραί» κυριαρχοφςε και αργότερα  ςτα ευρφτερα ςτρϊματα 
του λαοφ22.   

Κι όμωσ  οι γυναίκεσ τθσ Λωνίασ  εκείνθσ τθσ εποχισ είχαν εμπιςτοςφνθ ςτισ 
δυνάμεισ τουσ, πίςτευαν πια ςτθν αξία τθσ γυναίκασ και λαχταροφςαν τθ γνϊςθ  
και τθ μάκθςθ. Σε ζνα ποίθμα που απαγγζλκθκε από μακιτριεσ του 
Ραρκεναγωγείου ςτισ Κυδωνίεσ το 1877 «επί των δθμοςίων εξετάςεων», όπωσ 
λζγεται,  αυτζσ αναωζρονται ςτον αγϊνα τθσ Κόριννασ με τον Ρίνδαρο ςτον οποίο 
επικράτθςε θ πρϊτθ, ςτθ Σαπωϊ τθσ Μυτιλινθσ που θ αρχαιότθτα αποκαλοφςε 
«καυμαςτόν χριμα κι ευωυΐασ κο-
λοςςόν»  και ο Ρλάτων ςυγκατζλεξε 
μεταξφ των ακανάτων ωσ «δεκάτθν 
των Μουςϊν»,  και απαρικμοφν τισ 
αρχαίεσ Ελλθνίδεσ που διακρίκθκαν 
ςτθν ποίθςθ ωσ «εφςτοχοι αθδόνεσ», 
όπωσ θ Ιριννα και θ Ρράξιλλα, θ 
Νοςςίδα και θ Μφρτιδα, θ Τελζςιλλα, 
θ Ανφτθ και θ Μυρϊ. Ρροχωρϊντασ 
οι κοπζλεσ των Κυδωνιϊν  τονίηουν  
πωσ οι γυναίκεσ διακρίκθκαν ςτο πα-
ρελκόν και ςτθ ρθτορικι και ςτθ 

                                                 
21

 Αμάλκεια, 29-4-1872. Θ Λεοντιάσ κεωρείται  εωάμιλλθ των άλλων αρςακειάδων του Ηαππείου Ραρ-
κεναγωγείου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ όπωσ τθσ Καλλιόπθσ Κεχαγιά και Σωτθρίασ Κλεομζνουσ 
Αλιμπζρτθ (Γι’ αυτζσ βλ. Κάννερ Ζω., Ζμφυλεσ κοινωνικζσ διεκδικιςεισ από τθν Οκωμανικι Αυτοκρα-
τορία ςτθν Ελλάδα και τθν Tουρκία. Ο κόςμοσ μιασ ελλθνίδασ  χριςτιανισ δαςκάλασ ,2012. Ακινα). Το 
1985 ανζλαβε τθ διεφκυνςθ του Κεντρικοφ Ραρκεναγωγείου θ Ουρανία Δοφκα και το διθφκυνε μζχρι 
το 1922. Θ ωιμθ τθσ είχε ξεπεράςει τα ςτενά όρια τθσ Σμφρνθσ. Το 1904 το Εκπαιδευτικό Συνζδριο 
των Ακθνϊν τθσ ζδωςε τιμθτικό δίπλωμα, ενϊ το Ρατριαρχείο Λεροςολφμων τθσ απζνειμε τον Χρυ-
ςοφν Σταυρόν του Ραναγίου Τάωου. Θ Ουρανία Δοφκα πζκανε ςτθν Ακινα τον Δεκζμβριο του 1941 
και ο Διμοσ Νζασ Σμφρνθσ τθν τίμθςε δίνοντασ το όνομά τθσ ςε μία οδό. 
22

 Αμάλκεια, 17 (30)-4-1908. Στθν ίδια εωθμερίδα *11(24)-2-1908+ γράωεται:  «Ρρζπει επί τζλουσ να 
κατανοθκι ότι θ εκπαίδευςισ θ παρεχόμενθ ςιμερον εισ τασ νζασ μασ δεν είναι εκείνθ , ιτισ παρζχου-
ςα, αω’ ενόσ τθν θκικιν , αω’ ετερου τθν πνευματικιν ανάπτυξιν δφναται να προςωζρθ όλα τα μζςα 
δι’ ων μορωοφνται αι οικοκυραί και αι μθτζρεσ. Δίδομεν ατυχϊσ μεγάλθν ςθμαςίαν εισ τθν γραμμα-
τικιν εκπαίδευςιν  τθσ κοραςιακισ νεότθτοσ , χωρίσ να καταβάλωμεν τθν δζουςαν προςοχιν εισ τθν 
πρακτικιν μόρωωςιν , δι’ θσ μία κόρθ αποκτά τα εωόδια ων ζχει ανάγκθν εν τθ ηωι ωσ μζλοσ μιάσ 
οικογενείασ. Και διά τοφτο ευκόλωσ ςυναντάμε μίαν νεάνιδα να γνωρίηθ μίαν πινδαρικιν ωδιν ι να 
ζχθ αρχάσ αλγζβρασ και τριγωνομετρίασ , χωρίσ όμωσ να γνωρίηθ τι είναι πλεκτικι ι πϊσ διεξάγεται θ 
καταςκευι ενόσ προχείρου ωαγθτοφ εν τω μαγειρείω…». Θ ίδια εωθμερίδα  *17(30) -4-1908]με τθν 
ευκαιρία τθσ ςυςτάςεωσ Οικοκυρικισ Σχολισ ςτθ Σάμο επαναλάμβανε  τισ ίδιεσ απόψεισ και ρωτοφςε: 
«Δεν κα ιτο μάλλον ωιλάνκρωπον, αν αντί διδαςκαλιςςϊν εμορωϊναμεν καλϊσ οικονόμουσ οίκου;».   
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ωιλοςοωία και αναωζρονται και ςε άλλεσ γυναίκεσ, όπωσ θ Κεανϊ, θ Φίντυσ, θ 
Δαμϊ και θ Ρερικτιόνθ, αλλά ιδιαίτερα ςτθν Αςπαςία τθσ Μιλιτου που εμωανίηουν  
ωσ δαςκάλα του μεγάλου πολιτικοφ και ριτορα Ρερικλι23.   

Από το Κεντρικό Ραρκεναγωγείο που ςτθν πλιρθ ανάπτυξι του διζκετε 
νθπιαγωγείο, δθμοτικό, αςτικι ςχολι, γυμνάςιο και διδαςκαλείο αποωοίτθςαν 
γυναίκεσ που διακρίκθκαν ωσ δαςκάλεσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτον τομζα τθσ 
λογοτεχνίασ24. Ασ ςθμειωκεί πωσ ςτθν αςτικι κοινωνία τθσ Σμφρνθσ  το επάγγελμα 
τθσ δαςκάλασ ιταν το μόνο κοινωνικά αποδεκτό για τισ μορωωμζνεσ κοπζλεσ που 
ικελαν να μπουν ςτον χϊρο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ25. Ζχει δίκιο ο Φ. Βουτςινάσ 
που λζει ότι το  Κεντρικό Ραρκεναγωγείο και θ Ευαγγελικι Σχολι υπιρξαν « οι δφο 
γαλακτϊδεισ πνευματικοί μαςτοί , των οποίων το ηωογόνον γάλα ζκετε  θ Σμφρνθ 
κατ’ ζτοσ εισ τθν διάκεςιν τθσ μακιςεωσ τθσ νεολαίασ»26.  

Οι εξελίξεισ ςτθ γυναικεία εκπαίδευςθ 
ςυνδζεται άμεςα με τθ κεαματικι ανάπτυ-
ξθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ, τθν οικονομικι 
δφναμθ τθσ αςτικισ τάξθσ και τθν εκδιλω-
ςθ ενδιαωζροντοσ από τθν πλευρά τθσ ιδι-
ωτικισ πρωτοβουλίασ. Σε αυτό ςυνζβαλαν 
οι Συνκικεσ του Αγίου Στεωάνου (1878) και  
του Βερολίνου (1878) που εξαςωάλιηαν μα-
κρά περίοδο ειρινθσ και ευθμερίασ ςτα 
εκτεταμζνα εδάωθ τθσ Οκωμανικισ Αυτό-
κρατορίασ,  αλλά και οικονομικισ ανάπτυ-
ξθσ ςτα ταραχϊδθ εδάωθ τθσ εγγφσ Ανατολισ. Μζςα ςτα πλαίςια τθσ ευνοϊκισ 
αυτισ περιόδου ο Ελλθνιςμόσ τθσ Μ. Αςίασ ωιλοδοξοφςε να βρίςκεται πάντα ςτθν 
πρϊτθ γραμμι κάκε καλισ και γόνιμθσ προςπάκειασ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ 
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, ιδιαίτερα  πνευματικοφ χαρακτιρα. 

Ρριν από το 1880 ςτθ Σμφρνθ είχαν ιδρυκεί και λειτουργοφςαν δφο ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά ιδρφματα, το ζνα Γερμανικό κάτω από τθ διεφκυνςθ Ρρωςςίδων 
καλογραιϊν, των Διακονιςςςϊν (1860), και το άλλο Γαλλικό, κάτω από τθ 
διεφκυνςθ Γαλλίδων καλογραιϊν, των Dames de Sion (1875),  που αποςκοποφςαν 
κυρίωσ ςτθν πνευματικι μόρωωςθ και τθν ψυχικι διάπλαςθ των κθλζων τζκνων 
των ευπορότερων οικογενειϊν τθσ ιωνικισ πρωτεφουςασ και όχι μόνο. Οι δυο 
αυτζσ ςχολζσ ιταν άριςτα οργανωμζνεσ και είχαν ωσ «ιερι αποςτολι» να πετφχουν 

                                                 
23

 Αριςτείδου, Γ.Α. , Βενιαμίν ο Λζςβιοσ. 1880,  ςς.  126-136. Ακινθςι: Τφποισ «Ρροόδου».  
24

 Αξιομνθμόνευτεσ είναι οι δαςκάλεσ Πλγα και Φιλι Βατίδου, θ Σίτςα Καραϊςκάκθ, θ Ηωι Αναςταςι-
άδθ - Λάςκαρθ, θ Άννα Βιλιάδθ-Κιοφςθ και οι κακθγιτριεσ Πλγα Κακριδι-Κομνθνοφ, θ Ευδοκία αϊςθ 
κ.ά.  Θ πρϊτθ απόωοιτθ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ιταν θ Μικραςιάτιςςα Λ. Βλαςτοφ.  Οι απόωοιτεσ 
του «Ομθρείου»  Ραρκεναγωγείου , όπωσ και τθσ Ευαγγελικισ Σχολισ ειςάγονταν  ςτο Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν χωρίσ εξετάςεισ. 
25

 Βικζτου, Ν.Χ., «Θ εκπαίδευςθ των γυναικϊν ςτθ Σμφρνθ», Ρερ. Εςτία  Ν. Σμφρνθσ 67-68, 1992, ςς. 
79-83.  
26

 Ν. Ραπαχρυςοφ (www.delfini1922.gr//Mikrasiatika-13).   

http://www.delfini1922.gr/Mikrasiatika-13
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«τθν πνευματικιν και ψυχικιν κατάκτθςιν των αλλογενϊν και αλλοκριςκων 
τζκνων υπζρ των οικείων εκνοτιτων και των κρθςκευτικϊν δοξαςιϊν». Ιταν με 
άλλα λόγια ςχολζσ πολιτικισ και κρθςκευτικισ προπαγάνδασ των δφο μεγάλων 
κρατϊν, τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ.27  

Ο εκπαιδευτικόσ εξοπλιςμόσ των Ελλινων κατοίκων τθσ χϊρασ εκπροςωποφ-
νταν τθν εποχι εκείνθ από τθν Ευαγγελικι Σχολι που είχε ιδρυκεί το 1717  για τουσ 
άρρενεσ και το  Κεντρικό Ραρκεναγωγείο αλλά και  από άλλα ςχολεία που είχαν 
ιδρυκεί με ιδιωτικι πρωτοβουλία. Αλλά, ενϊ οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 
αρρζνων μακθτϊν ικανοποιοφνταν επαρκϊσ με τα εκνικά εκπαιδευτιρια και άλλα 
ιδιωτικά λφκεια, υπιρχε μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθν ικανοποίθςθ των πνευματικϊν 
αναγκϊν των κθλζων τζκνων τθσ ομογζνειασ. Ενϊ το Κεντρικό Ραρκεναγωγείο ιταν 
άρτια οργανωμζνο  και είχε άριςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, μειονεκτοφςε 
ςοβαρά ζναντι των ξζνων ςχολείων και δεν μποροφςε να καλφψει τισ πνευματικζσ 
ανάγκεσ των κοριτςιϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ που δραςτθριοποιοφνταν τα παραπάνω 
ξζνα ςχολεία,  γιατί δεν διζκετε Οικοτροφείο.   Επιπλζον υςτεροφςε ζναντι των 
ευρωπαϊκϊν ςχολείων ςτο ηιτθμα τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν, τθσ διδαςκαλίασ 
μουςικισ, ηωγραωικισ, χοροφ και όλων εν γζνει των μακθμάτων τθσ ςφγχρονθσ 
ηωισ που διδάςκονταν ςυςτθματικά ςτα ξζνα εκπαιδευτιρια. Με αυτό τον τρόπο 
τα ξζνα εκπαιδευτιρια προςεταιρίηονταν τισ κοπζλεσ των ευπορότερων τάξεων των 
διαωόρων εκνοτιτων. Δυςτυχϊσ θ ευθμεροφςα ελλθνικι οικογζνεια ωιλοδοξοφςε 
να μεταδϊςει ςτα παιδιά τθσ τον ςφγχρονο ευρωπαϊκό πολιτιςμό, αδιαωορϊντασ 
αν με αυτό τον τρόπο  κυςίαηε τθν εκνικι και κρθςκευτικι τθσ ςυνείδθςθ.  
Ραραδίδεται ότι ο αρικμόσ των μακθτριϊν που ωοιτοφςαν το 1880 ςτισ δφο αυτζσ 
ςχολζσ ανερχόταν ςτισ 300-350 ετθςίωσ και 
κάλυπτε το 80% του ςυνόλου του μακθτι-
κοφ δυναμικοφ αυτϊν των ςχολείων28. Ρρζ-
πει να ςθμειωκεί πωσ θ απόρριψθ του Κεν-
τρικοφ Ραρκεναγωγείου ωσ εκπαιδευτικοφ 
ιδρφματοσ μθ αντάξιου των προςδοκιϊν 
των ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων  εμπερι-
είχε και μία ταξικι διάςταςθ που εκωρά-
ηεται μζςα από τα λόγια του Διον. Μαρκό-
πουλου, κατόπιν Ρροζδρου του Ομθρείου 
«ότι κα εςτενοχϊρει και πάλιν τουσ πλουςίουσ θ ςυμωοίτθςισ των εαυτϊν τζκνων 
μετά των πενεςτζρων, πολλϊ μάλλον τότε , οπότε και θ περιβολι και τ’ αλλα ιςαν 
αςυγκρίτωσ πενιχρότερα»29.  

                                                 
27

 Ακθνογζνθ, Α. Λ., «Το Ομιρειον Ραρκεναγωγείον  Σμφρνθσ», Μικραςιατικά Χρονικά, τ. Αϋ ,1938, ςς. 
137-159.  Ακιναι. 
28

 Ακθνογζνθ, 1938: 142, Σολωμονίδθ, 1962: 252, Καμοφηθ, Δ. (2012), Θ γυναικεία εκπάιδευςθ και ο 
γλωςςικόσ εξελλθνιςμόσ των τουρκόφωνων ρωμιϊν τθσ Μικράσ Αςίασ: Το Ομιρειο Ραρκεναγωγείο 
Σμφρνθσ (1881-1922), 2012 ( https://www.academia.edu/15381517) ( πρόςβαςθ 20-11-2015).   
29

 Μαρκόπουλου, Δ., «Το Ομιρειον Ανϊτατον Ελλθνικόν Ραρκεναγωγείον μετ’ Οικοτροωείου, Λδρυκζν 
εν Σμφρνθ  εν ζτει 1881», Ξενοφάνθσ τ. 5, 1907, ς.  135. Σμφρνθ. 

https://www.academia.edu/15381517
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Αλλά, ενϊ ςτισ ςχολζσ αυτζσ τονιηόταν από τθ μια το μεγαλείο τθσ Γαλλίασ, 
ιδίωσ τθσ εποχισ του Ναπολζοντοσ, και θ τελειότθτα τθσ κακολικισ πίςτεωσ  με τθν 
οποία μόνθ εξαςωαλίηεται θ ουράνια ηωι και από τθν άλλθ τα πλεονεκτιματα του 
προτεςταντιςμοφ, τα επιτεφγματα του μεγάλου βαςιλζωσ τθσ Ρρωςςίασ Φρειδερί-
κου και θ ςφγχρονθ εξελικτικι δφναμθ τθσ Γερμανίασ του Βίςμαρκ, διδαςκόταν 
παράλλθλα θ μικρότθτα και θ αςθμαντότθτα τθσ Ελλάδασ, θ πενία τθσ και θ 
αδυναμία τθσ, που δικαιολογοφςε οίκτο και ςυμπάκεια μόνο λόγω του ζνδοξου 
απομεμακρυςμζνου παρελκόντοσ τθσ, με το οποίο οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ  δεν ζχουν 
καμιά ςχζςθ, όπωσ υποςτιριηε τότε και θ καινοωανισ  και ιςτορικά αςτιρικτθ 
κεωρία του Jakob Philipp Falmerayer30.  

Δεν υπάρχει καμιά αμωιβολία πωσ πολλζσ Ελλθνίδεσ μακιτριεσ τθσ Ανατολισ, 
παρά τθν αρτιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ που δζχονταν ςτισ ςχολζσ αυτζσ, 
αποδίδονταν ςτισ οικογζνειζσ τουσ μετά τθν περάτωςθ των ςπουδϊν τουσ 
δθλθτθριαςμζνεσ όςον αωορά τθν εκνικι και κρθςκευτικι τουσ ςυνείδθςθ. Ζτςι 
δθμιουργοφνταν ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ μια τάξθ κοραςίδων 
ανίκανων να ςυνεχίςουν τθν εκνικι τουσ παράδοςθ ωσ κυγατζρεσ, αδελωζσ, 
ςφηυγοι, μθτζρεσ, ωσ Ελλθνίδεσ γυναίκεσ. Και το πιο τραγικό ιταν ότι οι κοπζλεσ 
αυτζσ για τον αςυνείδθτο αυτό εκωυλιςμό του εκνικοφ και κρθςκευτικοφ 
ςυναιςκιματόσ τουσ κατζβαλαν ετθςίωσ ωσ δίδακτρα ςτα εκπαιδευτιρια αυτά 8-
10 χιλιάδεσ χρυςζσ λίρεσ Τουρκίασ!  Ππωσ ζγραωε χαρακτθριςτικά ο Μαρκόπουλοσ 
( 1907: 137)  «είτ’ εν τω Γαλλικϊ, είτ’ εν τω Γερμανικϊ ςχολείω ανετρζωοντο αι 
κόραι θμϊν, ανετρζωοντο όμωσ ωσ Γαλλίδεσ ι ωσ Γερμανίδεσ, ουχί ωσ Ελλθνίδεσ».  

Το διπλό αυτό πλιγμα που από ανάγκθ δεχόταν ο Ελλθνιςμόσ τθσ Μ. Αςίασ 
διιγειρε τθν εκνικι ευαιςκθςία των Ελλινων τθσ Σμφρνθσ, μόλισ παρουςιάςτθκαν  
τα πρϊτα ςυμπτϊματα τθσ ξενικισ διδαςκαλίασ μζςα ςτθν ελλθνικι κοινωνία.  Το 
πραγματικό πρόςωπο των Σχολϊν αυτϊν ωάνθκε το 1880, όταν οι Διακόνιςςεσ και 
οι Γαλλίδεσ καλόγριεσ αποπειράκθκαν να  προςθλυτίςουν ελλθνορκόδοξα ορωανά 
από τθ ςειςμόπλθκτθ  Χίο, τα οποία  ωιλοξενοφςαν και περιζκαλπαν ςτα ςχολεία 
τουσ. Τότε αντζδραςε δυναμικά θ Μθτρόπολθ Σμφρνθσ, απζςπαςε τα ορωανά από 
τα δφο ξζνα εκπαιδευτιρια  και ανζλαβε τθν προςταςία τουσ. Θ διζξοδοσ ιταν μία: 
θ ίδρυςθ και λειτουργία ςχολισ κθλζων μετ’ οικοτροφείου εωάμιλλθσ ςτθν 
εμωάνιςθ και τθν εςωτερικι οργάνωςθ με τα ξζνα εκπαιδευτιρια. Το 1879 
καταβλικθκε προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ του Κεντρικοφ Ραρκεναγωγείου με τθν 
προςκικθ Οικοτροωείου, αλλά αυτι απζβθ άκαρπθ και θ προπαγάνδα των 
κακολικϊν ςχολείων ςυνεχίςτθκε.  

Τθν πρωτοβουλία για τθν πραγμάτωςθ αυτοφ του ωιλόδοξου ςτόχου, δθλ. τθσ 
ιδρφςεωσ άρτιου εκπαιδευτθρίου κθλζων με Οικοτροωείο εωάμιλλου προσ τα ξζνα 
ςχολεία τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ, ανζλαβε ο Σμυρναίοσ Ζλλθν Ραφλοσ Εμμ. 
Ακθνογζνθσ  τον Δεκζμβριο του 1880 και  με μεγάλεσ προςπάκειεσ κατόρκωςε να 
ςυςπειρϊςει γφρω του δεκαπζντε ακόμθ ωιλόμουςουσ  Ζλλθνεσ  που ςυνζςτθςαν 

                                                 
30

 *Ανωνφμου+, «Συμβολαί εισ τθν ιςτορίαν του προςθλυτιςμοφ εν Μικρά Αςία», Ξενοφάνθσ, τ. Βϋ, 
1906, ςς. 364-368. Ακιναι. 
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μια Εταιρία που ονόμαςαν «Φιλεκπαιδευτικι  Εταιρία», που κατόρκωςε να ξεπερά-
ςει τα  διάωορα  εμπόδια  και να ιδρφςει ζνα καυμάςιο πνευματικό κζντρο  πάνω 
ςτο οποίο κραφονταν τα κφματα των ξενικϊν προπαγανδιςτικϊν επιδρομϊν31.  

 

 
 

Τα εγκαίνιά του ζγιναν μζςα ςε μεγάλο ενκουςιαςμό ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου 
του 1881.  Ζτςι με το Αρςάκειο των Ακθνϊν, το Ηάππειο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 
και το νζο αυτό πνευματικό ίδρυμα τθσ Σμφρνθσ ο Ελλθνιςμόσ αποκτοφςε ζνα 
τρίγωνο εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςφγχρονων και ικανϊν να ικανοποιιςουν τισ 
πνευματικζσ ανάγκεσ των Ελλθνίδων νεανίδων ςφμωωνα με τισ εκνικζσ και κρθ-
ςκευτικζσ παραδόςεισ τθσ ωυλισ μασ και ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ του 
ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Από τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ θ ςχολι είχε Νθπια-
γωγείο διάρκειασ δφο ετϊν, Ελλθνικό Σχολείο πζντε τάξεων και Γυμνάςιο τεςςάρων  
τάξεων32 και ςφμωωνα με το  1ο άρκρο του Καταςτατικοφ λειτουργίασ του33 «ςκο-
πόν προτίκεται τθν κατά τα πάτρια χριςτιανικιν και ελλθνοπρεπι αγωγιν και 
παίδευςιν των εν αυτϊ παιδευομζνων  κοραςίων πλθν δε τοφτου και τθν όςον 
ζνεςτι τελειοτζραν εκμάκθςιν των ευχρθςτοτζρων ευρωπαϊκϊν γλϊςςϊν». Τον 
Μάρτιο του 1885 και μετά από υποβλθκείςα αίτθςθ τθσ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρίασ 
το Ελλθνικό Υπουργείο Εκκλθςιαςτικϊν και Δθμοςίασ Εκπαιδεφςεωσ  αποδζχτθκε 
τθν «αωομοίωςιν» του Ραρκεναγωγείου   προσ το Αρςάκειο Ακθνϊν με τθν προχ-
πόκεςθ  τθσ ςυμμόρωωςθσ  του προσ το ιςχφον  πρόγραμμα των διδακτζων ςτο 
Αρςάκειο μακθμάτων, ενϊ ςτισ 13θ Οκτωβρίου του 1886, όπωσ δείχνει το ςχετικό 
Ρρακτικό  των μελϊν τθσ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρίασ, αποωαςίςτθκε παμψθωεί  να 
ονομαςτεί «το ςεμνόν τοφτο των μουςϊν τζμενοσ, το πριν υπό το όνομα  Ελλθνικόν 

                                                 
31

 Οι Ζλλθνεσ αυτοί ιταν οι: Ραφλοσ Ακθνογζνθσ, Ράυλοσ Πμθροσ, Δθμιτριοσ Φωτιάδθσ, Λωάννθσ 
Μιςκόσ, Κωνςταντίνοσ Λαμπρινοφδθσ, Λωάννθσ Ψιακισ, Αριςτείδθσ Ψαράσ, Λωάννθσ Μαρτηζλοσ, 
Ζκτωρ Κωςαντζλθσ, Κεόδωροσ Λωαννίδθσ, Σωτιριοσ Καρακοφςθσ, Γεϊργιοσ Λάτρθσ, Αριςτομζνθσ 
Λάςκαρθσ, Φωκίων Βουτηινάσ (ι Βουτςινάσ), και Διονφςιοσ Μαρκόπουλοσ. 
32

 Ακθνογζνθ, 1938:  141-142 
33

 Καταςτατικόν τθσ εν Σμφρνθ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρίασ, 1881. Σμφρνθ. 
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Ραρκεναγωγείον μετ’ Οικοτροωείου γνωςτόν, ‘’Ομιρειον’’, εισ δόξαν του μελθ-
ςιγενοφσ, του υπάτου των ποιθτϊν, δι’ ον ςεμνφνεται θ καλι πατρίσ θμϊν Σμφρνθ».  

Το Ραρκεναγωγείο λειτοφργθςε από τον Σεπτζμβριο του 1881 κάτω από τθ 
διεφκυνςθ τθσ νεαρισ τότε διευκφντριασ, αποωοίτου του Αρςακείου με μεταπτυ-
χιακζσ ςπουδζσ ςτθ Γερμανία και Αυςτρία, Ελζνθσ Λουίηου (μεχρι το 1922), που όχι 
άδικα κεωρείται εμβλθματικι μορωι τθσ γυναικείασ εκπαίδευςθσ ςτθ Μ. Αςία, ενϊ  
κατά παράδοςθ το μάκθμα των Ελλθνικϊν διδαςκόταν από τουσ κατά καιροφσ 
Γυμναςιάρχεσ τθσ περιϊνυμθσ Ευαγγελικισ Σχολισ. Τον πρϊτο χρόνο τθσ λειτουρ-
γίασ του ωοίτθςαν ςε αυτό 93 μακιτριεσ, αλλά το 1921 ζωταςαν τισ 39234. Ζτςι θ 
ωοίτθςθ των ελλθνίδων ςε ξζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα πιρε τζλοσ.  

Πταν μάλιςτα, μετά από πυρκαγιά που εκδθλϊκθκε το Νοζμβριο του 1886 ςτα 
διαμερίςματα ςτα οποία διζμεναν οι κακθγιτριεσ που είχαν κλθκεί από τθν Ευρϊ-
πθ να διδάξουν ςτθ Σχολι και κατζκαυςε το κτιριο με όλα τα ζπιπλα και τα ςκεφθ, 
οικοδομικθκε νζο καλλιμάρμαρο μζγαρο, πολφ ανϊτερο από τθν άποψθ τθσ  
εμωάνιςθσ και τθσ υγιεινισ από τα ξζνα εκπαιδευτιρια, με άνετο χϊρο για 
παιχνίδι, με τζλειο και κατάλλθλο διαμζριςμα για περίκαλψθ νοςοκομειακι, με 
κοιτϊνεσ υγιεινοφσ για τουσ οικότροωουσ, με υπόςτεγα γυμναςτικισ κατά τουσ 
χειμερινοφσ μινεσ, με ωωτεινοφσ και ευρφχωρουσ χϊρουσ διδαςκαλίασ, με αίκου-
ςα τελετϊν και πλοφςια βιβλιοκικθ, καμιά Ελλθνίδα δε ωοιτοφςε ςτισ ξζνεσ 
ςχολζσ.  Τόςθ μεγάλθ ωιμθ είχε αποκτιςει το «Ομιρειο»,  ϊςτε ακόμθ και κοπζλεσ 
από τθν Αρμενία και το Λςραιλ εγγράωονταν ςε αυτό, γιατί οι γονείσ τουσ ιταν 
βζβαιοι και  για τθν τζλεια εκπαίδευςθ που ζμελλαν να λάβουν  και για τον  απόλυ-
το ςεβαςμό τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ των τζκνων τουσ35.   

Από αυτό το ςθμείο και μετά το Συμβοφλιο τθσ Σχολισ αρχίηει να ςτρζωει τθν 
προςοχι του ςτουσ ελλθνορκόδοξουσ πλθκυςμοφσ 
ςτο εςωτερικό τθσ Μ. Αςίασ. Ζτςι το πζμπτο ζτοσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ, (1886), προςτίκεται ςτον Κανονιςμό 
του «Ομθρείου»  και ο κεςμόσ του Διδαςκαλείου με 
ςκοπό να προετοιμάςει δαςκάλεσ και νθπιαγωγοφσ  
ικανζσ να διδάξουν ςφμωωνα με τισ ςφγχρονεσ 
ευρωπαϊκζσ μεκόδουσ και πρόκυμεσ να απαςχολθ-
κοφν  ςτα παραρτιματα τθσ Σχολισ και τισ ενοριακζσ 
και επαρχιακζσ ςχολζσ36. Θ ιδζα τθσ διάδοςθσ τθσ 
ελλθνικισ παιδείασ και γλϊςςασ ςτο εςωτερικόσ τθσ  
Αςίασ και ιδιαίτερα ςτουσ τουρκόωωνουσ ελλθνορ-
κόδοξουσ πλθκυςμοφσ τθσ Ανατολισ δεν ιταν νζα. 
Είχε εκωραςτεί  ςτο παρελκόν από τον Νεόωυτο 
Δοφκα ο οποίοσ προζτρεπε το 1815 τον Ρατριάρχθ 
Κωνςταντινουπόλεωσ Κφριλλο τον ΣΤϋ να αναλάβει 

                                                 
34

 ΔΛΑΥΕ (2011), Στατιςτικι Ομθρείου Ραρκεναγωγείου  (28 Σεπτεμβρίου 2011). 
35

 Μαρκόπουλου, 1907: 144,  Ακθνογζνθ, 1938:157 και  Σολωμονίδθ, 1962: 268. 
36

 Ασ λθωκεί υπόψθ ότι εκείνθ τθν εποχι (τελευταίο τζταρτο του 19
ου

 αι.) λειτουργοφςαν ςτθν Ανατο-
λι 1200 ελλθνικά ςχολεία των οποίων το διδακτικό προςωπικό είχε ανάγκθ από μετεκπαίδευςθ. 
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πολιτιςτικι ςταυροωορία και να ςτείλει μοναχοφσ από το Άγιο Προσ να διδάξουν 
τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε μζρθ που αυτι δε μιλιόταν37, αλλά δε είχε βρει ανταπό-
κριςθ.  

Για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ αυτοφ ο 
Ρρόεδροσ του «Ομθρείου» και τθ Εκπαιδευ-
τικισ Εταιρείασ Ραφλοσ Πμθροσ  υπζβαλε τον 
Νοζμβριο του 1887 επίςθμο υπόμνθμα ςτον 
Ρρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ Χαρίλαο Τρικοφ-
πθ με οποίο ηθτοφςε κρατικι οικονομικι 
βοικεια για τθν πρόςλθψθ κατόπιν διαγω-
νιςμοφ είκοςι υποτρόωων μακθτριϊν από 
διάωορεσ κοινότθτεσ του εςωτερικοφ τθσ Μ. 
Αςίασ με ςκοπό να εκπαιδευτοφν δωρεάν και 
με τθν υποχρζωςθ να διδάξουν υποχρεωτικά 
ςτισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ για ςυγκε-
κριμζνο χρονικό διάςτθμα. Τελικά θ πρωτο-
βουλία αυτι δεν ευοδϊκθκε «ζνεκα των 
καιρικϊν περιςτάςεων», όπωσ αναωζρεται38. 
Σχεδόν είκοςι χρόνια αργότερα, το 1905, το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο του «Ομθρείου» αποωαςίηει να ανακινιςει το ηιτθ-μα τθσ 
ανεφρεςθσ υποτροωιϊν για τον ίδιο ςκοπό και να ηθτιςει τθ ςυνδρομι του 
Συλλόγου των Μικραςιατϊν «Ανατολι» που διζκετε ςχετικι εμπειρία  και μοιραηό-
ταν τουσ ίδιουσ με το «Ομιρειο» ςτόχουσ: αποκατάςταςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
ςτουσ τουρκόωωνουσ πλθκυςμοφσ τθσ Μ. Αςίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των προςθ-
λυτιςτικϊν ενεργειϊν των κακολικϊν και των προτεςταντϊν39.  Τελικά, μετά από 
ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ του «Ομθρείου» και του Συλλόγου «Ανατολι» θ 
κυβζρνθςθ του Γεωργίου Κεοτόκθ αποωαςίηει να χρθματοδοτιςει τθν εκπαίδευςθ 
δζκα μακθτριϊν μζχρι τθν αποωοίτθςι τουσ το 1912, όταν μεταβαίνουν ςτισ 
ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ ωσ νθπιαγωγοί και δαςκάλεσ40. Ράντωσ, θ ςυνεργαςία του 
«Ομθρείου» με τον Σφλλογο «Ανατολι» ςε αυτό τον τομζα ςυνεχίςτθκε και τα 
επόμενα χρόνια με κετικά αποτελζςματα.  

Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ και  αυτι θ  πρωτοβουλία ςυνάντθςε αντιδράςεισ. Ο 
Αργφρθσ Εωταλιϊτθσ, για παράδειγμα, ςε ζνα κείμενο που δθμοςίευςε ςτο περιο-
δικό Νουμάσ με τίτλο «Ομιρειον Ραρκεναγωγείον» και με αωορμι μια αγγελία 
που δθμοςίευςαν οι Σφμβουλοί του τθν 5θ Λουλίου 1903  με τθν οποία ανακοίνωναν 
πωσ αυξάνονται οι ϊρεσ «τθσ παράδοςθσ των γαλλικϊν» και  πωσ, όπωσ  ςυνζβαινε  
και ςτο παρελκόν, γίνονται δεκτζσ μακιτριεσ  «προοριςμζναι να εξαςκιςωςιν το 
διδαςκαλικόν επάγγελμα, όπωσ ωσ εξωτερικαί διακοφςωςι μακιματα εν τω 
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 Βερζμθ  Κ., (επιμ.) Εκνικι ταυτότθτα και εκνικιςμόσ ςτθ Νεότερθ Ελλάδα, 1999, ςς.  65-67. Ακινα.    
38

 Σολδάτου, 1989: 192-193. 
39

 ΔΛΑΥΕ, 1908, Α29Α: Υπόμνθμα υποβλθκζν  εισ τον Ρρωκυπουργόν τθσ Ελλάδοσ Κφριον Χαρίλαον 
Τρικοφπθν κατά  Νοζμβριον 1887.   
40

 Σολδάτου, τ. Γϋ,  1989: 47, 97. 
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διδαςκαλείω» και μάλιςτα δωρεάν, μιλά με ειρωνικό τρόπο λζγοντασ πωσ οι μθτζ-
ρεσ κεωροφν αρκετό να γνωρίηουν οι κόρεσ τουσ τθ γαλλικι και να «αγκιςτρϊςουν 
κανζνα γαμβρό με τα ωραία των γαλλικά» και καλεί τουσ  κατοίκουσ τθσ Σμφρνθσ 
να κλαίνε γιατί «από τζτοια παρδαλά», όπωσ λζει, «‘‘Διδαςκαλεία’’ κα βγαίνουν 
εκείνεσ  που κα πάνε κατόπιν ςε χϊρεσ και χωριά να διδάςκουν άλλα κορίτςια» . Ο 
Εωταλιϊτθσ τονίηει πωσ δεν πρόκειται μονάχα για το «Ομιρειο» οφτε και τα Ραρκε-
ναγωγεία μόνο τθσ Σμφρνθσ και προςκζτει πωσ «όλα, όλα των τζτοια είναι. Ξενολα-
τρικά, αχρωμάτιςτα, δουλικά και ταπεινωτικά, κακϊσ πάντα».  

 Ππωσ και αν ζχει το πράγμα, θ  γυναίκα εντάςςεται πια με δυναμικό τρόπο ςτθ 
διαδικαςία ςυγκρότθςθσ ελλθνικισ εκνικισ ταυτότθτασ ωσ μθτζρα και παιδαγωγόσ 
των τζκνων. Ζτςι πλάςτθκε  θ Ελλθνίδα Σμυρνιά που υμνικθκε, τραγουδικθκε και 
λατρεφτθκε όςο καμιά άλλθ. Λατρεφτθκε όχι μόνο για τθ ωυςικι τθσ ομορωιά, αλλά 
και για τθσ ψυχισ τθσ το κάλλοσ. Γιατί ενςαρκϊνει, όπωσ λζγεται, τθν πνευματικό-
τθτα τθσ Ακθνάσ, τθν κορμοςταςιά τθσ Αρτζμιδοσ, τθν πίςτθ κι τθν αωοςίωςθ τθσ 
ομθρικισ Ρθνελόπθσ»41. «Θ Ελλθνίδα Σμυρνιά που δεν είχε μόνο ωραίο πρόςωπο, 
καλλίγραμμο κορμί και λαμπερά, ςαν τθν ανοιξιάτικιν αυγι, μάτια. Είχε  
ωραιότθτα και ευγζνεια ψυχισ που κοντά ςτα δίδυμα των ματιϊν τθσ άςτρα», 
όπωσ λζει  ζνασ εγκωμιαςτισ τθσ, «είχε μια καρδιά γεμάτθ από τα ευγενικότερα 
αιςκιματα *…………+. Λδανικά τθσ: θ Θκικι, θ Ρατρίδα, θ Οικογζνεια, θ Ρίςτθ. Κι όλα 
αυτά ςτζρεα ριηωμζνα ςτθν ψυχι τθσ. Το τζλειο κάλλοσ εναρμονιςμζνο με τθν 
αρετι τθσ ψυχισ και του κορμιοφ τθν ομορωιά»42. Δεν είναι άςχετον το γεγονόσ 
πωσ ςτθ προμετωπίδα του νζου Μεγάρου, αυτοφ του «εγκαλωπίςματοσ του 
οωκαλμοφ τθσ Μικράσ Αςίασ»  είχε χαραχτεί επιγραωι που ςυνζκεςε ο κακθγθτισ 
τθσ Σχολισ Αντ. Βορεάδθσ που ζλεγε: «Μοφςαισ ιγειραν τόδ’ αριπρεπζσ ιερόν 
άνδρεσ θκϊν και αρετισ κθδόμενοι πατζρων».  

Τελειϊνω με τα λόγια του Αντ. Λ. Ακθνογζνθ 
(1938: 159):  «Ο βιοσ τθσ Σχολισ υπιρξε βραχφσ 
(1880-1922). Κατ’ αυτόν εξεπαίδευε τασ Ελλθνίδασ 
κόρασ των ικυνουςϊν τάξεων, αλλά και μετά τον 
τερματιςμόν τθσ ηωισ αυτισ κα διδάςκθ και κα 
αποδεικνφθ διά πολλοςτιν ωοράν ότι οι λόγοι 
οίτινεσ υπθγόρευςαν τθν ίδρυςιν αυτισ κα 
χρθςιμεφωςιν ωσ αψευδισ αλικεια ότι ο ελλθνικόσ 
πολιτιςμόσ και τα ελλθνικά ιδεϊδθ δεν κάμπτονται 
και προ αυτϊν των μεγίςτων δοκιμαςιϊν, υπεράνω 
δε τθσ κλιβεράσ τζωρασ ιτισ καλφπτει τθν κζςιν 
όπου ζκειτο το ςεμνόν εκπαιδευτιριον κα ςελαγίηθ 
ωσ ωωτεινι γραμμι, χριςιμοσ τοισ πολλοίσ και 
παραδόςιμοσ τοισ επιγιγνομζνοισ, προσ μίμθςιν εισ 
ζργα πολιτιςμοφ και προόδου». 

                                                 
41
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 Σολωμονιδθ,  1957:  60.   
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Κυριακι Αμαραντίδου 

 
“Ασ μορφϊςωμεν τασ κυγατζρασ μασ 

Ελλθνοπρεπϊσ!:  
Θ εκπαίδευςθ κθλζων 

μζςα από τισ ςτιλεσ τθσ εφθμερίδασ 
«Αργοναφτθσ»”.  

 
 

1. Θ εκπαίδευςθ κθλζων ςτον Παρευξείνιο Ελλθνιςμό 
1.1. Θ εκπαίδευςθ κθλζων ςτον Ρόντο 
Από τθν εποχι τθσ ίδρυςθσ τθσ Αυτοκρατορίασ τθσ Τραπεηοφντασ (1204) θ 

ευρφτερθ περιοχι του Ρόντου αρχίηει να αποκτά ιδιαίτερθ πολιτιςμικι και εκνολο-
γικι ταυτότθτα. Ωςτόςο, μζχρι τα μζςα του 17ου αι. δεν υωίςταται οργανωμζνθ 
εκπαίδευςθ ςτον Ρόντο, αλλά προςπάκειεσ μεμονωμζνων ωωτιςμζνων ανκρϊπων 
να καλλιεργιςουν τθν ελλθνικι παιδεία (Χατηθςαββίδθσ 2003). Τομι ςτθν εκπαι-
δευτικι ιςτορία του τόπου αποτελεί θ ίδρυςθ του «Φροντιςτθρίου Τραπεηοφντοσ» 
το 1682 και του «Φροντιςτθρίου Αργυροπόλεωσ» ςαράντα χρόνια μετά. Από το 
δεφτερο μιςό του 19ου αι. παρατθρείται ζντονθ πνευματικι κίνθςθ ςτον Ρόντο και 
θ εκπαίδευςθ γνωρίηει μεγάλθ ακμι -απότοκο τθσ αλλαγισ των κοινωνικϊν και 
οικονομικϊν δεδομζνων τθσ περιοχισ αλλά και των αρχόμενων εκνικιςμϊν-, οπότε 
αναωερόμαςτε πλζον ςε οργανωμζνθ εκπαίδευςθ. Πλο και περιςςότερα κορίτςια 
ωοιτοφν ςτα ςχολεία είτε μαηί με τα αγόρια ςτα μικτά ςχολεία τθσ ςτοιχειϊδουσ 
εκπαίδευςθσ, είτε ςτα Ραρκεναγωγεία, που λειτουργοφν ςτα αςτικά κζντρα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, αναωορικά με τθν εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν, οι πθγζσ ανα-
ωζρουν ωσ πρϊτο Ραρκεναγωγείο αυτό τθσ Τραπεηοφντασ, το οποίο ιδρφεται το 
1846, με πρϊτθ διευκφντρια τθ Μαριγϊ Καρυοωφλλθ. Είκοςι εωτά χρόνια αργότε-
ρα κα ιδρυκεί και το «Ραρκεναγωγείον Αργυροπόλεωσ», με πρϊτο διευκυντι τον 
Μουράτ Κυριακίδθ, ενϊ λίγο νωρίτερα είχε ιδρυκεί το Ραρκεναγωγείο τθσ Κερα-
ςοφντασ (Φωτιάδθσ & Θλιάδου-Τάχου 2007: 186). 

Τα Ραρκεναγωγεία αρχικά λειτουργοφν ωσ δθμοτικά ςχολεία, ςφντομα όμωσ 
αναπτφςςονται και περιλαμβάνουν και τάξεισ από άλλεσ βακμίδεσ, δθλαδι Νθπια-
γωγείο και Θμιγυμνάςιο. Ο αρικμόσ των κοριτςιϊν που ωοιτοφν ςτα Ραρκεναγω-
γεία βαίνει διαρκϊσ αυξανόμενοσ: ςτθσ Τραπεηοφντασ το 1870 ωοιτοφν 250 μακι-
τριεσ και μια δεκαετία αργότερα 738 μακιτριεσ (ωςτόςο το 1911 ο αρικμόσ τουσ 
μειϊνεται ςτισ 652 μακιτριεσ), ςτθσ Αργυροφπολθσ το 1874 ωοιτοφν 28 μακιτριεσ, 
ςε τζςςερα χρόνια ο αρικμόσ τουσ υπερδιπλαςιάηεται και το 1906 ςε αυτό ωοιτοφν 
100 μακιτριεσ. Επίςθσ, Ραρκεναγωγεία λειτουργοφν ςτθ Σινϊπθ, τθν Οινόθ, τα 
Ρλάτανα κι αργότερα ςτθ Λιβερά, τθν Αμιςό, το Ακ-Νταγ, τθν Τρίπολθ κ.α. 

Θ εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν ςτον Ρόντο τθν εποχι αυτι δεν αωορά κανενόσ 
είδουσ επαγγελματικι αποκατάςταςθ, αλλά προςανατολίηεται ςαωϊσ προσ τθν 
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απόκτθςθ όλων των απαραίτθτων προςόντων, προκειμζνου μελλοντικά τα κορίτςια 
να γίνουν καλζσ νοικοκυρζσ και άξιεσ ςφηυγοι και μθτζρεσ, που κα ανακρζψουν 
Ελλθνόπουλα. 

1.2. Θ εκπαίδευςθ ςτθ ωςία 
Για τισ εγκαταςτάςεισ των Ελλινων 

ςτθ ωςία μετά τθν άλωςθ τθσ Ρόλθσ 
και τθσ Τραπεηοφντασ οι αρχειακζσ πθ-
γζσ είναι ελάχιςτεσ και αποςπαςματικζσ, 
γι’ αυτό και οι γνϊςεισ μασ είναι ελλιπείσ 
για τθν πνευματικι ηωι των Ελλινων 
κατά τθν περίοδο αυτι. Ωςτόςο, ο 20οσ 
αι. ςτο ξεκίνθμά του βρίςκει τουσ Ζλλθ-
νεσ τθσ ωςίασ γενικά ςε όλουσ τουσ 

τομείσ ςε ζνα επίπεδο αρκετά ικανο-
ποιθτικό και ςχετικά αιςιόδοξο για τθ 
μελλοντικι τουσ πορεία. Θ δφναμθ των 

Ελλινων είναι τζτοια, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κρατοφν ςτα χζρια τουσ ςθμαντικό 
μζροσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, παράγοντασ που υπιρξε κακοριςτικόσ 
τόςο για τθν ίδρυςθ ελλθνικϊν ςχολείων αρχικά όςο και για τθ ςφςταςθ 
ςωματείων και ςυλλόγων αργότερα.  

Μζςα από τισ ςτιλεσ του Αργοναφτθ αντλοφνται ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ για 
τθν εκπαιδευτικι και πολιτιςμικι δραςτθριότθτα του ελλθνιςμοφ τθσ περιοχισ. Θ 
γενικι εικόνα που προκφπτει αναωζρεται ςε μια πραγματικότθτα πολιτιςμικισ 
άνκθςθσ που ςυνταιριάηει με τθν εκπαιδευτικι ζκρθξθ τθσ περιόδου, ωαινόμενα 
ςυμβατά με τισ ευρφτερεσ κοινωνικοπολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ ρωςικι επικράτεια 
(Χαςιϊτθσ 1997: 331). Και είναι μια εικόνα εντελϊσ διαωορετικι από αυτιν που 
επικρατοφςε ςτο μεταίχμιο 19ου και 20ου αιϊνα, όταν θ εκρωςιςτικι πολιτικι επι-
χειροφςε με δραςτικζσ παρεμβάςεισ του κράτουσ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και 
πολιτιςμικι ηωι των επιμζρουσ εκνοτικϊν ομάδων να επιωζρει τθν αωομοίωςθ του 
ελλθνιςμοφ. Μζςα από τισ αναωορζσ τθσ εωθμερίδασ αναδεικνφονται οι πολιτι-
ςμικζσ και εκπαιδευτικζσ ςυνιςτϊςεσ μιασ κατάςταςθσ που άλλαξε αιςκθτά πρϊτα 
με τθν αςτικι Επανάςταςθ του 1905, θ οποία ευαγγελιηόταν τθ ςταδιακι ωιλελευ-
κεροποίθςθ του κακεςτϊτοσ, και, ζπειτα, με τθν επανάςταςθ των μπολςεβίκων. 
Ουςιαςτικά ςτα χρόνια αυτά τοποκετείται και θ αωετθρία τθσ διδαςκαλίασ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςτα ελλθνικά ςχολεία του Καυκάςου και τθσ Υπερκαυκαςίασ. 
Μζςα ςε δφο δεκαετίεσ πολλαπλαςιάηονται τα ελλθνικά ςχολεία, ςε ςθμαντικά 
αςτικά κζντρα ιδρφονται Διδαςκαλεία, ελλθνικά τυπογραωεία, ςφλλογοι και 
αδελωότθτεσ, βιβλιοκικεσ, αναγνωςτιρια, κζατρα, πολιτιςτικζσ λζςχεσ· εκδίδονται 
εκατοντάδεσ διδακτικά εγχειρίδια και ςχολικά βοθκιματα και ειςάγονται ςτθν 
εκπαίδευςθ το εικοςαγράμματο αλωάβθτο και θ παράλλθλθ διδαςκαλία των 
ελλθνικϊν διαλζκτων (Κοτςιϊνθσ 2007: 144-145). Ακόμθ, απλοποιοφνται αρκετά οι 
διαδικαςίεσ για τθν αναγνϊριςθ των ποικίλων εκνοτικϊν ομάδων, με αποτζλεςμα 
τθ ςυγκρότθςθ, επίςθμα πια, πολλϊν ελλθνικϊν Κοινοτιτων. 

Μακιτριεσ και δαςκάλεσ του 
Παρκεναγωγείου ινϊπθσ (αρχζσ 20ου αι.) 
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Τα ςχολεία ςτθ ρωςικι επικράτεια υπάγονται είτε ςτισ κατά τόπουσ εκκλθςια-
ςτικζσ αρχζσ (εκκλθςιαςτικά) είτε ςτο υπουργείο παιδείασ τθσ ωςίασ (κυβερνθτι-
κά). Οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ προτιμοφν αρχικά τα εκκλθςιαςτικά ςχολεία, αλλά οι 
περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ αυτά υπόκεινται, τισ αναγκάηουν να επιδιϊξουν τθν 
υπαγωγι των ςχολείων τουσ ςτο ρωςικό υπουργείο παιδείασ (Φωτιάδθσ 2003: 79). 
Ραράλλθλα, οι Ζλλθνεσ διατθροφν ιδιωτικά, ιδιοςυντιρθτα ι ςυντθροφμενα από 
ςυλλόγουσ ςχολεία. 

Στθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αγόρια και κορίτςια ωοιτοφν ςτισ ίδιεσ ςχολικζσ 
τάξεισ. Στισ αρχζσ τουσ 20ου αιϊνα ςε μεγάλα αςτικά κζντρα ιδρφονται Ραρκεναγω-
γεία, τα οποία λειτουργοφν με τουσ ίδιουσ περίπου όρουσ των αντίςτοιχων του 
Ρόντου. Ρολλά από αυτά είναι ιδιωτικά και απαιτοφν τθν καταβολι διδάκτρων από 
τισ μακιτριεσ. Αρκετζσ, τζλοσ, είναι οι οικογζνειεσ που αποωαςίηουν τθν κατ’ οίκον 
διδαςκαλία των κοριτςιϊν τουσ από ζμπειρεσ δαςκάλεσ. 

 
2. Θ εφθμερίδα Αργοναφτθσ 

Ρρόκειται για μια ελλθνικι εβδομαδιαία 
εωθμερίδα, που κυκλοωόρθςε ςτο Βατοφμ τθσ 
ωςίασ (Γεωργία) από τον Λοφλιο του 1912 ζωσ 
τον Μάρτιο του 1918. Τυπωνόταν ςτο τυπογρα-
ωείο του Σταφρου Γαλθνοφ, που υπιρξε και ο 
εκδότθσ τθσ. Ππωσ αυτοπροςδιορίηεται, είναι μία 
εωθμερίδα «των εν ωςςία και Ρόντω Ελλινων 
*…+ πολιτικι, φιλολογικι και των ειδιςεων»: 
κακϊσ το Βατοφμ βρίςκεται ακριβϊσ ςτο 
ανατολικό άκρο του ιςτορικοφ Ρόντου, οι ανταπο-
κρίςεισ του Αργοναφτθ αωοροφν και προζρχονται 
τόςο από τθ ωςία όςο και από τον Ρόντο 
(Αμαραντίδου 2010: 19). 

Είναι γεγονόσ ότι ο Αργοναφτθσ επιχείρθςε ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςυγκυρία 
να επιτελζςει λειτουργίεσ που υπερζβαιναν κατά πολφ –ωσ προσ το εφροσ και τθν 
εξειδίκευςι τουσ- τον ρόλο ενόσ τυπικοφ ωφλλου τθσ περιόδου. Θ εωθμερίδα δεν 
αποτφπωςε απλά τθν ειδθςεογραωία του ελλθνιςμοφ τθσ περιοχισ ι δε ςυνζβαλε 
μόνο ςτθ διαμόρωωςθ του πολιτιςμικοφ κεωαλαίου τθσ κοινότθτασ των αναγνω-
ςτϊν τθσ. Κυρίωσ, επιχείρθςε να καταςτιςει το «ωανταςιακό» κοινό δεςμό των 
Ελλινων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ εμπράγματο δικαίωμά τουσ. Αναδεικνφοντασ τθν 
εκπολιτιςτικι αποςτολι του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ να ςυνειςωζρει ςτθ διάδοςθ 
των ευρωπαϊκϊν ιδεϊν και ςτθν αναγζννθςθ των γραμμάτων και ςε άλλουσ λαοφσ, 
ο Αργοναφτθσ ςτρατεφτθκε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ του εκνικοφ 
ωρονιματοσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ διακριτισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των Ελλινων 
τθσ περιοχισ. Στο πλαίςιο αυτό, γλϊςςα, κρθςκεία και πολιτιςμόσ αναδείχκθκαν τα 
ενοποιθτικά ςτοιχεία, ςτα οποία δόκθκε ιδιαίτερθ ζμωαςθ μζςα από τα ωφλλα τθσ 
εωθμερίδασ. 

Εφθμερίδα "ΑΡΓΟΝΑΤΣΘ",  
Βατοφμ 1912-1918 
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Ο Γαλθνόσ εργάςτθκε με ςκζνοσ και ςυγκινθτικι αωοςίωςθ για τθ ςυνζνωςθ 
όλων των ελλθνικϊν κοινοτιτων τθσ ωςίασ, προκειμζνου αυτζσ να προβάλλουν τισ 
διεκδικιςεισ τουσ ςτο διαρκϊσ μεταλλαςςόμενο πολιτικό ςκθνικό τθσ χϊρασ. Θ 
εωθμερίδα του διαδραμάτιςε κακοριςτικό ρόλο ςτισ ηυμϊςεισ που οδιγθςαν ςτθ 
ςφγκλθςθ του Συνεδρίου των Ελλινων τθσ ωςίασ το 1917 ςτο Ταϊγάνιο. Για τον 
ρόλο του αυτό ο Αργοναφτθσ επαινζκθκε ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια του 
Συνεδρίου, το ταμείο του οποίου, μάλιςτα, τον επιχοριγθςε με 1.000 ροφβλια ωσ 
επιβράβευςθ. Θ διεφκυνςθ τθσ εωθμερίδασ ευχαρίςτθςε αλλά δεν τα δζχτθκε 
παραχωρϊντασ τα ςτο Ταμείο του Συνδζςμου (Αμαραντίδου 2010: 26-27). 

 
3. Θ εκπαίδευςθ κθλζων ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ του Πόντου και τθσ Ν. Ρωςίασ, 
όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ ςελίδεσ του Αργοναφτθ 

3.1. Κδρυςθ και λειτουργία εκπαιδευτθρίων  
Κατά τθν περίοδο κυκλοωορίασ του Αργοναφτθ ιδιαίτερθ μπορεί να κεωρθκεί θ 

ςφςταςθ ςχολείων κατϊτερθσ και μζςθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ για τα 
αγόρια αλλά και τα κορίτςια, που παρζχουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ εξαςωαλίηοντασ 
ςτουσ/ςτισ απόωοιτουσ/εσ τα τυπικά προςόντα για τθν εξάςκθςθ ςυγκεκριμζνων 
επαγγελματικϊν ρόλων. Στακερά ςτθν περίοδο αυτι το αίτθμα για πρακτικότερο 
προςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ αναδεικνφεται από τθν εωθμερίδα ςε ςχζςθ, 
αωενόσ, με τθ ςφςταςθ ςχολείων τεχνικοφ και επαγγελματικοφ χαρακτιρα και, 
αωετζρου, με τθν ειςαγωγι χριςιμων γνϊςεων για τον μετζπειτα βίο των μακθτϊν 
και μακθτριϊν. Ενδεικτικά αναωζρουμε πωσ ςτθν Αργυροφπολθ λειτουργεί 
ταπθτουργικι και μεταξουργικι ςχολι (ω. 179, 17/7/1916, ς. 10), ενϊ οι Οκωμανοί 
προτίκενται να ιδρφςουν δικό τουσ οκωμανικό ταπθτουργικό ςχολείο «κατά 
μίμθςιν του θμετζρου» και ζχουν αποωαςίςει «τθν εν αυτϊ διδαςκαλίαν τθσ τζχνθσ 
υπό Ελλθνίδοσ τινόσ» (ω. 2, 20/7/1912, ς. 3). 

Στθν Μμερα του Ρόντου, όταν οι υωιςτάμενοι χϊροι κρίνονται ανεπαρκείσ και 
αναγνωρίηεται θ ανάγκθ ςφςταςθσ Ραρκεναγωγείου, αποωαςίηεται «ίνα ιδρυκι 
δεφτερον πάτωμα επί των υπαρχόντων» (ω. 70, 16/11/1913, ς. 4). Στθν Ορδοφ ο 
μθτροπολίτθσ προβαίνει ςτθν αγορά ενόσ κτιρίου, προκειμζνου να λειτουργιςει 
εκεί Ραρκεναγωγείο: «Οι κάτοικοι τθσ Ορδοφσ διακρίνονται δια τθν άκραν αυτϊν 
φιλομουςίαν και διατθροφν από πολλοφ θμιγυμνάςιον αρρζνων. Εςτεροφντο όμωσ 
Ραρκεναγωγείου και τοφτο απετζλει τον διακαι πόκον των, όςτισ εξεπλθρϊκθ 
μόνον τελευταίωσ, χάρισ εισ τον άτρυτον ηιλον και τθν ακάματον ενζργειαν του 
ρθκζντοσ μθτροπολίτου αγίου Νεοκαιςαρείασ, όςτισ θγόραςεν το γνωςτόν και εν τω 
κζντρω τθσ πόλεϊσ μασ κείμενον λικόχτιςτον κτίριον, παρά τθν εκκλθςίαν του αγίου 
Γεωργίου και μεταβαλϊν αυτό εισ παρκεναγωγείον, ανεπλιρωςε ζν ςπουδαίον 
κενόν, μίαν ουςιϊδθ ανάγκθν τθσ θμετζρασ κοινότθτοσ.» (ω. 45, 25/5/1913, ς. 5). 

Στθ μικρι ελλθνικι παροικία Χαςάβ-Γιοφρτ ιδρφεται Ραρκεναγωγείο, ενϊ οι 
διδάςκουςεσ ςε αυτό ωροντίηουν και για τισ γειτονικζσ κοινότθτεσ που δε 
διακζτουν ανάλογο ςχολείο: «θ κ. Ερμοφφλθ Διαμαντοποφλου, κατανοοφςα τθν 
ζλλειψιν οικοτροφείου δια τουσ εκ Ρετρόβςκθσ, Τιμιρ*--+ Σουρά, Δερβζντι και 
Γρόηνασ Ελλθνίδασ, απεφάςιςε τθν ςφςταςιν τοιοφτου και δζχεται οικοτρόφουσ 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               85 

αντί 50 ρ. μθνιαίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εισ το ποςόν τοφτο και των 
διδάκτρων.». Θ διεφκυνςθ του Αργοναφτθ επικροτεί τθν πρωτοβουλία αυτι 
αναωζροντασ: «το παράδειγμα των ολιγαρίκμων Ελλινων Χαςάβ-Γιοφρτ 
ςυνεκίνθςεν θμάσ τοςοφτω μάλλον κακότι πλθν τθσ ςυςτάςεωσ ςχολισ 
επαρκοφςθσ δια τθν εκπαίδευςιν των τζκνων των, εςκζφκθςαν και δια τα τζκνα 
των εισ τα πζριξ οικοφντων ομογενϊν και προσ τοφτο, ίνα δφνανται και ταφτα να 
εκπαιδευκϊςι, ςυνζςτθςαν πρϊτοι αυτοί οικοτροφείον εν ϊ πλθν τθσ υγιοφσ 
τροφισ κα ζχωςι και θκικιν τοιαφτθν, ωσ περί τοφτου εγγυάται θ ςεβαςτι 
διευκφντρια αυτοφ κ. Ερμοφίλθ Διαμαντοποφλου και αι ευγενείσ επόπτριαι αυτοφ.» 
(ω. 240, 24/9/1917, ς. 9). 

Κάποιεσ ωορζσ λόγοι ανωτζρασ βίασ αναγκάηουν τθ ςυγχϊνευςθ 
Αρρεναγωγείου και Ραρκεναγωγείου, όπωσ ςυνζβθ ςτο Βατοφμ το 1917, ελλείψει 
κτιρίου (ω. 232, 30/7/1917, ς. 11): «Ζνεκεν ελλείψεωσ κτθρίου φαίνεται ότι δεν κα 
λειτουργιςθ ιδιαιτζρωσ το παρκεναγωγείον τθσ κοινότθτοσ Βατοφμ και επομζνωσ 
αι μακιτριαι κα ςυνδιδάςκωνται μετά των αρρζνων». Δεν γνωρίηουμε το ζτοσ 
ίδρυςθσ του Ραρκεναγωγείου ςτο Βατοφμ, ωςτόςο, από αναωορζσ ςτον Αργοναφτθ 
πλθροωοροφμαςτε πωσ το 1912 λειτουργεί, εκτόσ από Αρρεναγωγείο, και 
Ραρκεναγωγείο με 131 μακιτριεσ (ω. 9, 8/9/1912, ς. 1 και ω. 48, 15/6/1913, ς. 5). 

Τθν ίδια περίπου χρονικι περίοδο τα ςχολεία τθσ Αργυροφπολθσ, αωοφ παρζ-
μειναν κλειςτά για ενάμιςθ περίπου χρόνο κατά τθ διάρκεια του ρωςο-οκωμανικοφ 
πολζμου, επαναλειτουργοφν τον Οκτϊβριο του 1916, ενϊ το Αρρεναγωγείο και το 
Ραρκεναγωγείο ςυμπτφςςονται ςε ζνα ςχολείο: «φζτοσ οι Αργυροπολίται 
απεφάςιςαν, μεκ’ όλασ τασ δυςτυχίασ τασ προελκοφςασ εκ τθσ κακισ τζωσ 
Κυβερνιςεωσ, και ινοιξαν τα Σχολεία αυτϊν. Συνζπθξαν ςε Αρρεναγωγείον και 
Ραρκεναγωγείον εισ ζν και απεφάςιςαν να διατθριςωςιν εφζτοσ το δθμοτικόν 
ςχολείον μετά δφο ςχολαρχιακϊν τάξεων.» (ω. 192, 16/10/1916, ς. 11). 

Ωςτόςο, πρζπει να ςθμειωκεί 
πωσ θ ίδρυςθ των Ραρκεναγωγείων 
ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςυνάντθςε 
αντίςταςθ, κακϊσ κεωρικθκε πωσ 
ο ωωτιςμόσ του γυναικείου ωφλου 
κα οδθγοφςε ςε αμωιςβιτθςθ των 
παραδοςιακϊν αξιϊν. Τόςο ςτθν 
Τραπεηοφντα όςο και ςτθν Αργυ-
ροφπολθ πριν από τθν ίδρυςι τουσ 
ζγιναν ςυηθτιςεισ επί ςυηθτιςεων 
για τθν αναγκαιότθτα ι τον βλα-
πτικό χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ 

των κοριτςιϊν, ςτισ οποίεσ μετείχαν τα μεγαλφτερα πνευματικά αναςτιματα των 
παιδαγωγϊν τθσ εποχισ (Φωτιάδθσ & Θλιάδου-Τάχου 2007: 186). Φωτεινι 
εξαίρεςθ ίςωσ αποτελεί ζνα άρκρο, του οποίου ο ςυντάκτθσ, υπό το ψευδϊνυμο 
«Κρεν», εξαίρει τον ρόλο των νεανίδων τθσ ιηοφντασ, που παίρνουν πρωτοβουλίεσ 
και γενικά διαδραματίηουν ενεργό ρόλο ςτισ δράςεισ και εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου 

Σελευταίεσ απόφοιτεσ Παρκεναγωγείου 
Σραπεηοφντοσ (1920-21) 
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τουσ «Χρφςανκοσ» αποτελϊντασ μάλιςτα αρικμθτικά το ιμιςυ των τακτικϊν μελϊν 
του. Οι κυρίεσ και δεςποινίδεσ αυτζσ, επιςθμαίνει, «ιδθ γνωρίηουν πωσ δεν ονομά-
ηονται θκικι αι αγρίαι Τουρκικαί απόψεισ και ςυνικειαι», ενϊ ςτθ ςυνείδθςθ των 
ιηουντίων «απεςκορακίςκθ θ ςεμνοτυφία και θ εκ τθσ βδελυράσ Τουρκοκρατίασ 
ςχθματιςκείςα εν θμίν πεποίκθςισ ότι αι γυναίκεσ προωρίςκθςαν μόνον να πλφ-
νουν πιάτα και αςπρόρουχα» (ω. 246, 5/11/1917, ς. 2). 

Αξίηει, ακόμθ, να αναωερκεί ότι τα ελλθνικά εκπαιδευτιρια του Ρόντου και τθσ 
ωςίασ ςυχνά αποτελοφν πόλο ζλξθσ για ξζνεσ μακιτριεσ. Για παράδειγμα ςτο 
ωφλλο 2 του Αργοναφτθ (20/7/12) διαβάηουμε: «ζχομεν υπόψθ τθν εισ το Ελλθνικόν 
Ραρκεναγωγείον τθσ Αργυροπόλεωσ φοίτθςιν δφο Οκωμανίδων νεανίδων εκ των 
προυχόντων τθσ Αργυροπόλεωσ οικογενειϊν». Και ςτθ ρωςικι επικράτεια, επίςθσ, 
γίνεται αναωορά ςε ωοίτθςθ ξζνων μακθτριϊν ςε ελλθνικά ςχολεία. Για 
παράδειγμα, ςτο Βατοφμ: «ςυγκινθτικωτάτθ ιτο θ ςυμμετοχι των ξζνων μακθτϊν 
και μακθτριϊν, που κατϊρκωςαν ςε λίγο διάςτθμα διδαςκαλίασ να μάκουν τόςο 
λαμπρά τθν Ελλθνικι» (ω. 99, 14/6/14, ς. 2). Στο Βατοφμ και πάλι, κατά τθ 
χριςτουγεννιάτικθ γιορτι «εντφπωςιν επροξζνθςεν ο χορόσ και το τραγοφδι τθσ 
Καηατςζςκο, ρωςςίδοσ μακθτρίασ τθσ ελλ. Σχολισ. Θ αρμονικι εκτζλεςισ των 
ελλθνικϊν χορϊν και το ωραίο τραγοφδι τθσ απζδειξαν τθν μεγάλθν αφομοιω-
ματικιν δφναμιν του ελλθνικοφ πνεφματοσ» (ω. 77, 4/1/14, ς. 4). 

Τζλοσ, από τισ αναωορζσ του Αργοναφτθ προκφπτει ότι θ αναλογία 
διδαςκαλιςςϊν-μακθτριϊν είναι περίπου μία προσ τριάντα, τθ ςτιγμι που ςτα 
μικτά ςχολεία ςυναντοφμε ςυχνά ζναν δάςκαλο να διδάςκει 100 και πλζον μακθτζσ 
(όπωσ ςυμβαίνει πχ ςτο ςχολείο τθσ Ευπατορίασ, ω. 239, 17/9/1917, ς. 8). 

3.2. Αναγκαιότθτα φοίτθςθσ των κοριτςιϊν ςτο ςχολείο ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία 

Αναωορικά με τισ αντιλιψεισ γφρω από τθν εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν, οι 
ςυντάκτεσ του Αργοναφτθ καταρχιν προπαγανδίηουν τθν αναγκαιότθτα και 
ωωελιμότθτα τθσ εκπαίδευςθσ των κοριτςιϊν, θ οποία βρίςκεται ςε άμεςθ 
ςυνάωεια με τουσ ρόλουσ που αυτά κα κλθκοφν αργότερα να υπθρετιςουν. 
Επομζνωσ, τα κορίτςια πρζπει να εκπαιδεφονται «ελλθνοπρεπϊσ» ϊςτε να 
καταςτοφν ςτο μζλλον άξιεσ ελλθνίδεσ μθτζρεσ και ςφηυγοι: «θ ελλθνικι κοινωνία 
ζχει ανάγκθν *…+ τθσ εκπαιδεφςεωσ των κθλζων, όπωσ μορφωκϊςι μθτζρεσ» (ω. 
67, 26/10/1913, ς. 3)· «να μορφϊςωμεν Ελλθνίδασ μθτζρασ και οικογζνειαν 
ελλθνικιν με εκνικιν υπερθφάνειαν», γράωει ο Ραντελειμων Ραπαδόπουλοσ ςτο 
άρκρο του με τίτλο «Ο Ελλθνιςμόσ και θ ξενικι κατάκτθςισ» (ω. 170, 15/5/1916, ς. 
13). Να μορωϊςουμε μθτζρεσ, λοιπόν, είναι το ηθτοφμενο. Σε ομιλία του ςτθν 
ενορία Χουμουρκιάντων Σουρμζνων, με αωορμι τθν θμζρα των Τριϊν Λεραρχϊν, ο 
Κωνςταντίνοσ Κοφςθσ τονίηει τθν «ανάγκθ τθσ γυναικείασ μορφϊςεωσ, διότι εξ 
όςων απεδείχκθ ουδεμίαν ςχεδόν επίδραςιν εξαςκεί επί του παιδόσ θ ανάπτυξισ 
του πατρόσ, αλλά προ παντόσ απαιτοφνται μθτζρεσ μεμορφωμζναι» (ω. 84, 
22/2/1914, ς. 4). Επίςθσ, ο διευκυντισ Λ. Ακακιάδθσ του ελλθνικοφ ςχολείου Βακοφ 
ςε ομιλία του τονίηει ιδιαίτερα τθν επιτακτικι ανάγκθ για «υποχρεωτικιν και 
ελλθνοπρεπι μόρφωςιν των κοριτςιϊν μασ, παραμελουμζνθν υπό τινϊν 
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παραμεμορφωμζνων ζξεων, εκ τθσ οποίασ μόνον εξαρτάται θ φυςικι και θκικι 
ευθμερία ενόσ λαοφ» (ω. 210, 19/2/1917, ς. 9).  

Στο ίδιο πνεφμα και ο Α. Ρορτοκαλλίδθσ υποςτθρίηει πωσ το ςχολείο επιτυγ-
χάνει τουσ ςκοποφσ του «μόνον όταν οι διδάςκαλοι ζχωςι ςυναντιλιπτορασ του 
ευγενοφσ ςκοποφ των τουσ γονείσ και προ πάντων τασ μθτζρασ. Θ μιτθρ υπερτερεί 
όλων των διδαςκάλων κατά τθν ιςχφν τθσ επενεργείασ διότι θ μιτθρ οδθγεί τα 
πρϊτα βιματα του παιδιοφ», για να καταλιξει: «Εάν δε πράγματι επικυμοφμεν τθν 
πραγματικιν θκικιν μόρφωςιν των τζκνων μασ, οφείλομεν όλοι, ιερείσ, διδάςκαλοι, 
προφχοντεσ, ζφοροι και πολίται να δϊςωμεν εισ τασ ενεργείασ μασ μίαν κατεφκυν-
ςιν: τθν μόρφωςιν των μθτζρων.» (ω. 193, 23/10/1916, ς. 10). 

Ο Ανζςτθσ Μαυρίδθσ ςε μακροςκελζσ άρκρο του με τίτλο «Θ εκπαίδευςισ των 
κθλζων» (ω. 74, 14/12/1913, ς. 2) υποςτθρίηει πωσ θ ςτοιχειϊδθσ εκπαίδευςθ των 
κοριτςιϊν αντί να βελτιωκεί «ςυνετζλεςε ν’ απομακρυνκϊμεν των πατρίων θκϊν 
και εκίμων, χωρίσ να αντικαταςτιςωμεν ταφτα δι’ άλλων μάλλον ςυντελεςτικϊν εισ 
τθν κοινωνικιν και εκνικιν θμϊν πρόοδον». Στθ ςυνζχεια, μασ πλθροωορεί πωσ θ 
κζςθ των γυναικϊν ζχει επανειλθμμζνα αποτελζςει αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςε 
διάωορα δθμοςιεφματα ςτον Τφπο, με κυρίαρχεσ δφο τάςεισ: αυτζσ που κζλουν τθ 
γυναίκα «απολφτωσ ίςθ προσ τον άνδρα εν τθ κοινωνικι δράςει» κι αυτζσ που τθ 
κζλουν «περιωριςμζνθν εν τω ςτενϊ κφκλω τθσ οικίασ». Το ςχολείο, όμωσ, όπωσ 
υωίςταται, δεν εργάηεται οφτε προσ τθ μία οφτε προσ τθν άλλθ κατεφκυνςθ. Ναι ι 
όχι, λοιπόν, ςτθν εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν; «Το δε αλθκζσ είναι ότι μεταξφ 
γυναικόσ ανεπτυγμζνθσ δικεν: ιτισ είναι ανίκανοσ να διευκφνθ οίκον, ανίκανοσ να 
πλφνθ, να μαγειρεφςθ, να ράψθ, να κακαρίςθ, ανίκανοσ να κθλάςθ και να 
ανακρζψθ τζκνα, ικανι δε μόνον να αδιακετι, να νευροπακι εκ τθσ χαυνϊςεωσ 
τθσ αεργίασ, να επιςωρεφθ δαπάνασ τασ οποίασ προκαλεί… θ ανατροφι τθσ, να 
είναι ο κακόσ δαίμων του οικογενειακοφ βίου, όταν τα οικονομικά δεν βαίνουςι 
καλϊσ· μεταξφ, λζγω, τθσ οφτω πωσ ανεπτυγμζνθσ γυναικόσ και τθσ απαιδεφτου ι 
εντελϊσ αγραμμάτου, ικανισ όμωσ εισ όλασ τασ οικιακάσ εργαςίασ και μθ 
οιςτρθλατουμζνθσ υπό του δαίμονοσ τθσ ψευδεπιδείξεωσ, ωσ εκ τθσ περιωριςμζνθσ 
αναπτφξεϊσ τθσ, θ εκλογι και δια κλειςτϊν οφκαλμϊν δφναται να γείνθ. Τοιαφτθσ 
βεβαίωσ εκπαιδεφςεωσ προτιμοτζρα μυριάκισ θ απαιδευςία, όταν ςυνοδεφεται υπό 
φυςικισ αγακότθτοσ και φιλοπονίασ.». Επειδι, ωςτόςο, και θ αγράμματθ μθτζρα 
δεν είναι θ λφςθ, κακϊσ «όςω μάλλον απαίδευτοσ είναι θ γυνι, τόςω περιςςοτζραν 
παρουςιάηει τάςιν εισ τθν κουφότθτα και αλαηονείαν, εξερχομζνθ του 
περιωριςμζνου κφκλου τθσ», ο ςυντάκτθσ καταλιγει πωσ «τα κιλεα πρζπει να 
εκπαιδεφωνται όςον και τα άρρενα, ει και ουχί κακ’ όλα ομοίωσ, αναλόγωσ όμωσ 
του ιδιαιτζρου προοριςμοφ του φφλου των». 

Και μια και ο λόγοσ για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία, ασ παρακζςουμε 
τρεισ αρκετά εντυπωςιακζσ αναωορζσ που ςταχυολογιςαμε: θ πρϊτθ αναωζρεται 
ςτθν πρωτοβουλία των μακθτριϊν των δφο γυμναςιακϊν τάξεων του Κεντρικοφ 
Ραρκεναγωγείου Τραπεηοφντασ «υπό τθν προεδρείαν τθσ ελλ. Διευκφντριασ των 
θμετζρων Ραρκεναγωγείων κ. Αςπ. Ηιςθ», οι οποίεσ ςυνζςτθςαν ςφνδεςμο, 
«ςκοπόσ του οποίου είνε θ ίδρυςισ αναγνωςτθρίου». Ζτςι, με μια μικρι μθνιαία 
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καταβολι οι μακιτριεσ «κα ζχωςιν εισ τθν διάκεςίν των ικανά περιοδικά και λοιπά 
ωφζλιμα βιβλία, ςυνερχόμεναι δε και αναγιγνϊςουςαι κα αναπτυχκϊςι και κα 
αυξιςωςι τασ γνϊςεισ αυτϊν» (ω. 80, 25/1/1914, ς. 4). Θ δεφτερθ αναωορά 
προζρχεται από τθ ωςία. Συγκεκριμζνα, ςε διάλεξι τθσ ςτο Βατοφμ με κζμα «Θ 
Ελλθνίσ από των αρχαιοτάτων χρόνων μζχρι ςιμερον» θ Β. Δομνθνοφ, ςφμωωνα με 
τθν εωθμερίδα, «κατζκρινε τον πικθκιςμόν μασ, εν ςχζςει προσ τουσ ανοιτουσ και 
καταςτρεπτικοφσ υλικϊσ, περιςςότερον όμωσ θκικϊσ, ξζνουσ νεωτεριςμοφσ (τθν 
πολυτελείαν, τθν χριςιν ψθμικείου και λοιπά) και ζψεξε μετά παρρθςίασ τθν προσ 
τα ικθ και ζκιμά μασ αδιαφορίαν και περιφρόνθςιν των πολλϊν, διό και τυγχάνει 
αξία ςυγχαρθτθρίων» (ω. 156, 31/1/16, ς. 12). Ραρόλο που θ Δομνθνοφ 
πραγματεφεται το ηιτθμα τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία με αρκετά 
ςυντθρθτικό τρόπο, εντοφτοισ είναι αξιοςθμείωτο και μόνο το γεγονόσ ότι δίνεται 
το βιμα ςε μία γυναίκα. Ππωσ ςχολιάηει και θ εωθμερίδα, «τθν δ/α Δομνθνοφ 
δυνάμεκα να ςυγχαρϊμεν και δια τοφτου ότι ομιλιςαςα πρϊτθ, ζδωςε το 
παράδειγμα και υπζδειξε ότι θ ελευκερία του ορκοφ λόγου, εισ το μζλλον και παρ’ 
θμίν δεν πρζπει ν’ ανικει μόνον εισ τουσ άνδρασ, αλλά και εισ τασ γυναίκασ, εφ’ 
όςον εννοείται αφται πρόκειται να ομιλιςουν επί κεμάτων πρακτικϊν και 
ωφελίμων». Τζλοσ, θ τρίτθ αναωορά ςχετίηεται με τθ ςυμμετοχι νεαρϊν γυναικϊν 
ςτο κεατρικό ςανίδι. Συμμετοχι που κεωρείται καινοτομία και χαιρετίηεται με 
ενκουςιαςμό από τον Γ. Κανονίδθ, ςε μια εποχι που «ακόμθ και ςτθν ελεφκερθ 
Ελλάδα κεωρείται και τϊρα ντροπι να βγθ το κορίτςι επί τθσ ςκθνισ» (ω. 91, 
19/4/1914, ς. 4). 

3.3. Αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ (με ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ κθλζων) 
Οι Ζλλθνεσ διαχϊριςαν τον εαυτό τουσ ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ του «άλλου» με 

βάςθ τισ πολιτιςμικζσ διαωορζσ τθσ γλϊςςασ και τθσ κρθςκείασ. Άλλωςτε, οι 
λατρευτικοί και γλωςςικοί ςυμβολιςμοί είναι αυτοί που προςδιορίηουν το 
«αίςκθμα του γζνουσ» και αποτελοφν «το προϊόν μιασ “πολιτιςμικισ κοινότθτασ” 
*…+ θ οποία, από τθν πλευρά τθσ, αποτελεί τθ βάςθ για τθν πίςτθ ςτθν αιματικι 
ςυγγζνεια», προωκεί το πζραςμα από το «γζνοσ» και τον «λαό» και αποτελεί 
πικανι πθγι «εκνοτικισ» ταυτότθτασ (Weber 1997: 55). 

Αυτό επιβεβαιϊνεται και μζςα από τα άρκρα του Αργοναφτθ, όπου προκφπτει 
πωσ οι Ζλλθνεσ πεπειςμζνοι ότι προχπόκεςθ για τθ διατιρθςθ τθσ εκνικισ τουσ 
ταυτότθτασ και τθν εδραίωςθ τουσ μζςα ςτθν πανςπερμία λαϊν και ωυλϊν των 
οκωμανικϊν και ρωςικϊν εδαωϊν είναι θ Ραιδεία, ζδωςαν μεγάλθ βαρφτθτα ςε 
αυτιν και ζκεςαν ωσ πρωταρχικό τουσ μζλθμα τθν ίδρυςθ ςχολείων. Ανταποκρίςεισ 
από κάκε γωνιά του Ρόντου ςτθρίηουν τθν παραπάνω κζςθ: «Θ χϊρα αφτθ 
*Χερροίανα+ θ εισ τασ εςχατιάσ του Ρόντου και μακράν παντόσ εκνικοφ κζντρου 
κειμζνθ, θ αρικμοφςα 65 τουρκικά χωρία απζναντι 13 ελλθνικϊν και τοφτων ουχί 
αμιγϊν, ενίων μάλιςτα και τουρκοφϊνων, είχεν ανάγκθν ενόσ τοιοφτου 
πνευματικοφ φυτωρίου, δι’ οφ τα διάφορα κρθςκευτικά ναυάγια ν’ αποςοβθκϊςι, 
το πολυπακζσ ομογενζσ ςτοιχείον να εννοιςθ ότι ανικει εισ τθν ευγενεςτζραν των 
φυλϊν, και ο τθλαυγισ οφτοσ φάροσ προςελκφων τα βλζμματα των ναυαγϊν να 
τουσ ςϊςθ εκ του προφανοφσ καταποντιςμοφ» (ω. 27, 12/1/1913, ς. 3). 
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Ειδικά για τουσ Ζλλθνεσ τθσ ωςίασ θ ανάπτυξθ μιασ διακριτισ πολιτιςμικισ 
κοινότθτασ -με ευρεία αυτονομία ςτισ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και κρθςκευτικζσ 
εκδθλϊςεισ τθσ-, μζςα ςτο υωιςτάμενο πολιτειακό ςφςτθμα τθσ ρωςικισ 
αυτοκρατορίασ, είχε βαρφνουςα ςθμαςία. Μετά από ζνα μακρφ διάςτθμα όπου θ 
πολιτικι εκρωςιςμοφ των μειονοτιτων τθσ περιοχισ είχε μοιραία δθμιουργιςει 
επιπτϊςεισ ςτθ γλωςςικι ςυμπεριωορά και τισ λατρευτικζσ ςυνικειεσ των 
Ελλινων, ιταν ηωτικισ ςθμαςίασ θ διαςωάλιςθ τθσ πολιτιςμικισ και εκνικισ 
ταυτότθτασ με ωορζα τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και ςυντονιςτι τον «Ρανελλινιο 
Σφνδεςμο των εν ωςςία Ελλινων», όπωσ αυτόσ προςδιορίςτθκε ςτο Συνζδριο του 
Ταϊγανίου. Στθν εωθμερίδα αναδεικνφεται ςυνεχϊσ θ ανάγκθ διάςωςθσ και 
διατιρθςθσ τθσ προγονικισ γλϊςςασ: «Θ ανεκτίμθτοσ ελλθνικι γλϊςςα άνευ τθσ 
οποίασ δεν δφναται ν’ αναπτυχκι ουδζν ζκνοσ, είνε ανεκτίμθτοσ δι’ θμάσ τουσ 
κατοίκουσ ελλθνικισ παροικίασ εν τθ οποία θ μθτρικι γλϊςςα ελθςμονικθ, αλλ’ 
ευτυχϊσ τα μζλθ αυτισ ζμειναν κατά βάκοσ πιςτά εισ τασ εκνικάσ παραδϊςεισ. *…+ 
Ο πρϊτοσ λίκοσ των κεμελίων τισ εισ το μζλλον εκνοπρεποφσ μορφϊςεωσ των 
Ελλινων μασ κατετζκθ. Σκοπόσ των θμετζρων ιδρυμάτων είνε θ ανάπτυξισ και θ 
εκπαίδευςισ των εντοπίων Ελλινων εισ τθν μθτρικιν γλϊςςαν, τθν οποίαν, προσ 
μεγάλθν λφπθν όλων μασ, απϊλεςαν» (ω. 139, 13/9/1915, ς. 3). 

Ωσ βαςικι αποςτολι τθσ Ραιδείασ, μζςα από τθν αρκρογραωία του Αργοναφτθ, 
προκρίνεται θ εκνικι αποςτολι. Για «ελλθνοπρεπι ανάπτυξιν των τζκνων των και 
κρθςκευτικιν μόρφωςιν του λαοφ», «εκνοπρεπι», «χριςτιανοπρεπι», «επί τα ίχνθ 
τθσ εκνικισ αναγεννιςεωσ», «αποβλζπουςα εισ το εκνικόν ςυμφζρον» εκπαίδευςθ 
των παιδιϊν κάνουν διαρκϊσ λόγο οι ςυντάκτεσ και ανταποκριτζσ τθσ εωθμερίδασ. 
Ενδεικτικά παρακζτουμε κάποιεσ από τισ δεκάδεσ παρόμοιεσ αναωορζσ: «μόνον 
δια τθσ παιδείασ και τθσ ελλθνοπρεποφσ μορφϊςεωσ διαπλάττεται θ καρδία, 
αναπτφςςεται ο νουσ και ενδυναμϊνεται το εκνικόν φρόνθμα εισ τασ απαλάσ καρ-
δίασ των νεαρϊν βλαςτϊν εξ ϊν κα αποτελεςκι θ γενεά του μζλλοντοσ» (ω. 231, 
23/7/1917, ς. 9)· «αι ελλθνικαί κοινότθτεσ ζναν και μόνον ςκοπόν ζχουςι, τθν 
εκπαίδευςιν τθσ νζασ γενεάσ με τα νάματα τθσ Ελλθνικισ παιδείασ και τθσ 
Ελλθνοπρεποφσ ανατροφισ» (ω. 34, 2/3/1913, ς. 4). 

Ππωσ είναι ωυςικό, λοιπόν, και θ 
εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν –κυρίωσ 
αυτι- προςβλζπει ςτθν ελλθνοπρεπι 
τουσ μόρωωςθ. Χαρακτθριςτικό είναι 
το κείμενο του Λάκωβου Βλόντθ, ο 
οποίοσ αναωζρει: «όςον αναγκαία είναι 
θ Ελλθνοπρεπισ μόρφωςισ των Ελλθνο-
παίδων, τοςοφτον αναγκαιοτζρα είναι θ 
εκνικι μόρφωςισ των Ελλθνίδων, 
αίτινεσ είναι προωριςμζναι ν’ αποτε-
λζςωςι τα κεμζλια των Ελλθνικϊν 
οικογενειϊν και αίτινεσ κα γίνωςιν οι 
πρϊτοι και φυςικοί διδάςκαλοι των 

Μακιτριεσ Παρκεναγωγείου Σραπεηοφντοσ 
με τθ δαςκάλα τουσ. 
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νεαρϊν βλαςτϊν του Ζκνουσ μασ εν τθ ξζνθ. Αμφιβάλλω αν ποτζ εννοθκι υπό του 
εν ωςςία Ελλθνιςμοφ ότι τα ςχολεία είναι νεκρόν γράμμα άνευ τθσ καλισ αγωγισ, 
τθσ οποίασ μόνοσ και ςπουδαίοσ παράγων είναι θ Ελλθνίσ μιτθρ και ιτισ 
επιτυγχάνεται μόνον δια τθσ εκνικισ αυτισ μορφϊςεωσ.». Καταδικάηει τθ «μανία», 
όπωσ χαρακτθριςτικά γράωει, των γονιϊν να ςτζλνουν τα κορίτςια τουσ ςε ξζνα 
ςχολεία –«ωσ να επρόκειτο να γίνωςιν ζμποροι ι κυβερνθτικοί υπάλλθλοι»- τθ 
ςτιγμι που υπάρχουν αντίςτοιχα ελλθνικά. Κεωρεί ότι αυτι θ τάςθ «ωκεί τον 
Ελλθνιςμόν εισ το βάρακρον του εκφυλιςμοφ και κακιςτά τασ Ελλθνίδασ αναξίασ να 
φζρωςι τθν επωνυμίαν των. Διότι, πϊσ δφναται τισ να ονομάςθ επαξίωσ τθν 
Ελλθνίδα εκείνθν, ιτισ αγνοεί κατά μζγα μζροσ ι και κακολοκλθρίαν, όπερ και το 
ςυνθκζςτερον, τθν πάτριον Ελλθνικιν γλϊςςαν, και μιςεί εν ςυνειδιςει ι αςυνει-
διτωσ παν Ελλθνικόν και ςτερείται τθσ Ελλθνικισ ςεμνότθτοσ, τθν οποίαν κεωρεί 
καλογεριςμόν και βλακείαν, και τθσ αυςτθρότθτοσ των θκϊν, ιν κεωρεί ωσ αντιβαί-
νουςαν τάχα εισ τθν ιδζαν τθσ Ελευκερίασ, εκείνθν, τζλοσ τθν οποίαν κινεί το αυτό 
ελατιριο, το οποίον κινεί και τα λοιπά ςτοιχεία του αςυνειδιτου όχλου, εκείνθν, 
ιτισ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ Ζκνοσ και Ρατρίδα; Θ ξενίηουςα Ελλθνίσ είναι παν 
άλλο, ι Ελλθνίσ.». Οι κίνδυνοι που ελλοχεφουν από τθν «φκοροποιόν επίδραςιν 
του μικροβίου του εκφυλιςμοφ» είναι να ξεχαςτεί ςταδιακά θ προγονικι γλϊςςα, 
να παραμελθκοφν τα ελλθνικά ικθ κι ζκιμα και μοιραία να απολεςτεί θ ελλθνικι 
εκνικι ςυνείδθςθ. Ωσ λφςθ προτείνει «τθν εκνικιν μόρφωςιν των Ελλθνίδων δια 
τθσ ιδρφςεωσ πρακτικϊν Ελλθνικϊν Ραρκεναγωγείων», ςτα οποία βαρφτθτα κα 
δίνεται «εισ τθν αλθκι μόρφωςιν τθσ γυναικόσ», που επιτυγχάνεται εάν «μορφϊ-
ςωμεν κι θμείσ οι Ζλλθνεσ τασ κυγατζρασ μασ Ελλθνοπρεπϊσ, αλθκείσ Ελλθνίδασ 
οικοδεςποίνασ, με τθν εξ απαλϊν ονφχων αυςτθράν τιρθςιν των Ελλθνικϊν θκϊν 
και εκίμων.» (ω. 73, 7/12/1913, ς. 3). 

Στο χωριό Ηαγκάρ, μασ πλθροωορεί ο  Κ. Γ. Ραπαδόπουλοσ, «τθ επιμόνω 
ςυςτάςει του Διευκυντοφ κα ςυμφωνιςωςι και διδαςκάλιςςαν προσ θκικιν 
μόρφωςιν των κοραςίων και προσ εκμάκθςιν διαφόρων χειροτεχνθμάτων» (ω. 59, 
31/8/1913, ς. 5). Ζχει ιδθ αναωερκεί πωσ θ ωοίτθςθ των κοριτςιϊν ςτο ςχολείο δε 
ωαίνεται οφτε και ςτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ να ςτοχεφει ςτθν επαγγελματικι τουσ 
αποκατάςταςθ. Από τουσ ςκοποφσ του ςχολείου προκρίνεται θ ωωελιμιςτικοφ 
χαρακτιρα ανάπτυξθ δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν οικοκυρικι. Αγγελίεσ 
ηιτθςθσ και προςωοράσ διδαςκαλιςςϊν επιβεβαιϊνουν το παραπάνω: «Ελλθνίσ 
διδαςκάλιςςα με αρίςτασ ςυςτάςεισ, διδάςκουςα ραπτικιν, κοπτικιν και όλα τα 
είδθ των εργοχείρων, ηθτεί κζςιν εισ Ελλθνικιν ςχολιν ι και οικογζνειαν.» (ω. 224, 
4/6/1917, ς. 11). Είναι χαρακτθριςτικό πωσ όταν για λόγουσ οικονομίασ 
ανακοινϊνεται θ απόλυςθ τθσ δαςκάλασ των εργόχειρων ςτθ Σχολι Κθλζων του 
Βατοφμ, αρκετζσ είναι οι διαμαρτυρίεσ που βλζπουν το ωωσ τθσ δθμοςιότθτασ 
μζςα από τισ ςτιλεσ του Αργοναφτθ. Στθν επιςτολι που απευκφνει ςτθ διεφκυνςθ 
τθσ εωθμερίδασ «Είσ Ζλλθν», θ απόλυςθ χαρακτθρίηεται «όλωσ αδικαιολόγθτοσ», 
από τθ ςτιγμι που «θ ελαχίςτθ αφτθ οικονομία θδφνατο να επιτευχκι δια τθσ 
περικοπισ άλλων κονδυλίων ολιγϊτερον ουδιωδϊν». Τονίηει πωσ ο «κφριοσ ςκοπόσ 
τθσ άνω ςχολισ είναι προ παντόσ, να διαπλάςθ Ελλθνίδασ οικοκυράσ» και 
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ευελπιςτεί ςε ανάκλθςθ από τθν αρμόδια εωορεία τθσ άδικθσ αυτισ απόωαςθσ. Τθ 
κζςθ αυτι επικροτεί και ο «Ενδιαωερόμενοσ», ο οποίοσ επιβεβαιϊνει το άδικο τθσ 
απόλυςθσ, τθν οποία χαρακτθρίηει αποτζλεςμα του ότι «τα πάντα εν τθ ςχολι μασ 
διζπει θ προςωπολθψία και αι ατομικαί εφνοιαι» (ω. 50, 29/6/1913, ς. 6). 

3.4. Επιλογι μορφωτικϊν αγακϊν 
Αναωορικά με τα αναλυτικά προγράμματα των ελλθνικϊν ςχολείων του Ρόντου 

και τθσ ωςίασ, οι πλθροωορίεσ που αντλοφμε από τα ωφλλα του Αργοναφτθ είναι 
δυςτυχϊσ αποςπαςματικζσ και ανεπαρκείσ. Για τθν εκπαίδευςθ κοριτςιϊν 
αναωζρεται απλϊσ ότι επιδιϊκονται «γνϊςεισ πρακτικαί, εγκυκλοπαιδικαί, 
χριςιμοι», όπωσ θ ραπτικι και θ καταςκευι εργόχειρων, δεξιότθτεσ που διδάςκουν 
ειδικζσ δαςκάλεσ. Μάλιςτα, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι μακιτριεσ εκκζτουν 
τα εργόχειρά τουσ ςτισ εκδθλϊςεισ λιξθσ του ζτουσ. Ακόμθ, πλθροωοροφμαςτε ότι 
το 1912 ςτθ ωςία το υπουργείο παιδείασ προτίκεται να ειςαγάγει ςτα ςχολεία 
κθλζων τθ διδαςκαλία μίασ ξζνθσ γλϊςςασ και ςτα γυμνάςια κθλζων προγράμματα 
όμοια με αυτά των αρρζνων (ω. 10, 14/9/1912, ς. 4). Από διαωιμιςθ ιδιωτικοφ 
ςχολείου τθσ Τιωλίδασ μακαίνουμε, επίςθσ, ότι τα κορίτςια διδάςκονται 
προαιρετικά μουςικι (ω. 59, 31/8/1913, ς. 6). Στο Βατοφμ τα κορίτςια τθσ αςτικισ 
τάξθσ μακαίνουν πιάνο και ενκουςιάηουν το ωιλόμουςο κοινό ςτισ ςυναυλίεσ που 
δίνουν: «Θ ευχζρεια και θ τζχνθ θ επιδειχκείςα υπό πλείςτων μακθτριϊν κατά τθν 
εκτζλεςιν των ανατεκζντων αυταίσ μερϊν του προγράμματοσ, τιμά εξ ίςου τθν 
διδαςκάλιςςαν και τασ μακθτρίασ. *…+ Επί τρεισ ςχεδόν ϊρασ αι μακιτριαι 
παριλαυνον προ του κλειδοκυμβάλου και εξετζλουν τα ανατεκζντα αυταίσ ςχετ-
ικϊσ δφςκολα τεμάχια μετά ηθλευτισ τζχνθσ, ευχερείασ και αιςκιματοσ. Θ Δισ Ε. Γ. 
Κυπριϊτθ απζδειξεν ότι ευρίςκεται εισ το φψοσ τθσ αποςτολισ τθσ και είναι δια 
τοφτο άξια κερμοτάτων ςυγχαρθτθρίων.» (ω. 42, 4/5/1914, ς. 6). 

Σε ό,τι αωορά ςτθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτθ ωςία, 
αντιλαμβανόμαςτε από τισ διακζςιμεσ αναωορζσ ότι πζραςε από διάωορεσ ωάςεισ: 
το 1913 θ ςφνταξθ του προγράμματοσ του Ραρκεναγωγείου και του Αρρεναγω-
γείου Βατοφμ ανατίκεται ςε ειδικι επιτροπι, θ οποία αποωαςίηει «όπωσ αι μεν 
ϊραι τθσ εν τω Ραρκεναγωγείω Διδαςκαλίασ μείνουν ωσ ζχουν», αλλά για το 
Αρρεναγωγείο να προβοφν ςε ανακατανομι των ωρϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
αποωαςίηεται να αυξθκοφν οι ϊρεσ διδαςκαλίασ των ρωςικϊν, προκειμζνου οι 
απόωοιτοι να μποροφν να ειςζρχονται εφκολα ςτο ωςικό Γυμνάςιο. Το ςκεπτικό 
τθσ απόωαςθσ είναι πωσ «οι εν τω αρρεναγωγείω ςπουδάηοντεσ Ελλθνόπαιδζσ μασ 
δεν πρζπει να αδικοφνται εισ τθν εκμάκθςιν τθσ ωςςικισ γλϊςςθσ, οφτε αφριον 
εξερχόμενοι εισ τον αγϊνα τθσ βιοπάλθσ να ζχουν ολιγϊτερα εφόδια ςυναγωνιςμοφ 
ζναντι των άλλων λαϊν του Καυκάςου». Ράντωσ θ διδακτζα φλθ του μακιματοσ 
κακορίηεται «επί τθ βάςει των προγραμμάτων των ιςοβακμίων Σχολϊν τθσ 
Ελλάδοσ» (ω. 48, 15/6/1913, ς. 5). Πμωσ τον Φλεβάρθ του 1914 θ Αγ. Σφνοδοσ 
αποωαςίηει πωσ «χάριν τθσ λυςιτελεςτζρασ διδαςκαλίασ εν τοισ ελλ. Σχολείοισ τθσ 
εξαρχίασ Γρουηίασ *…+ θ ελλθνικι γλϊςςα κα παραδίδεται μόνον κατά τασ 
ελευκζρασ ϊρασ», ενϊ τρία χρόνια αργότερα αποωαςίηεται τα ρωςικά να 
διδάςκονται ςτα ελλθνικά ςχολεία «αναλόγωσ των αναγκϊν των μακθτϊν» (ω. 223, 
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28/5/1917, ς. 8). Τζλοσ, τον Μάιο του 1917 ςτο Συνζδριο των Ελλθνικϊν 
Κοινοτιτων του Ν. Καυκάςου, που πραγματοποιείται ςτο Βατοφμ, αποωαςίηεται 
«όπωσ εν Βατοφμ θ διδαςκαλία τθσ ωςςικισ άρχεται από τθν Γ’ τάξιν εισ δε τα 
χωρία τθσ περιφερείασ Καρσ, Τςάλκασ και άλλων μερϊν ςυμφϊνωσ των επιτοπίων 
αναγκϊν από τθν Β’ τάξιν» (ω. 225, 12/6/1917, ς. 12). 

3.5. Εκπαίδευςθ διδαςκαλιςςϊν 
Θ ελλθνικι παιδεία ςτον ρωςικό χϊρο πριν από τθν Οκτωβριανι Επανάςταςθ 

βαςιηόταν ςε ζνα δίκτυο κοινοτικϊν ςχολείων με δαςκάλουσ και δαςκάλεσ 
εκπαιδευμζνουσ είτε ςτα εκπαιδευτιρια του Ρόντου είτε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 
είτε ςτθν Ακινα. Απόωοιτεσ εκπαιδευτθρίων του Ρόντου βρίςκουμε να εργάηονται 
ωσ δαςκάλεσ ςτα ελλθνικά ςχολεία τθσ ωςίασ, όπωσ ςτθν Αςτικι Σχολι Τιωλίδασ: 
«Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον τθσ εν Τιφλίδι Ελλθνικισ Κοινότθτοσ φζρει εισ γνϊςιν 
του ομογενοφσ κοινοφ Τιφλίδοσ και των περιχϊρων ότι από τθσ 1θσ Σεπτεμβρίου εν. 
ζτουσ αρχίηει θ εγγραφι των μακθτϊν εισ τθν από τριετίασ ευδοκίμωσ υπό τθν 
προςταςίαν τθσ Κοινότθτοσ λειτουργοφςαν Ελλθν. Αςτικιν ςχολιν, εισ τθν οποίαν 
ωσ διδαςκάλιςςα τθσ Ελλθνικισ, προςελιφκθ θ τελειόφοιτοσ του εν Τραπεηοφντι 
Ελλθν. Ραρκεναγωγείου Ελζνθ Χαρατηίδου, αδελφι του αοιδιμου επόπτου των 
Ελλ. Σχολϊν τθσ περιφερείασ Καρσ.» (ω. 137, 30/8/1915, ς. 6).  

Θ ανάγνωςθ των ςχετικϊν αναωορϊν τθσ εωθμερίδασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα 
πωσ τα Ραρκεναγωγεία τόςο ςτον οκωμανικό όςο και ςτον ρωςικό χϊρο δεν 
αναπτφςςουν τάξεισ Διδαςκαλείου, ωςτόςο -με κριτιριο τθ διάρκεια και το επίπε-
δο ςπουδϊν που παρζχουν- διακρίνονται ςε Ραρκεναγωγεία ςτοιχειϊδουσ 
εκπαίδευςθσ και Ραρκεναγωγεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι απόωοιτεσ των 
δεφτερων ζχουν το δικαίωμα να εργαςτοφν ωσ δαςκάλεσ ςε ελλθνικά ςχολεία, 
κοινοτικά ι ιδιωτικά, ι να προςωζρουν μακιματα κατ’ οίκον. 

Ο Γαλθνόσ επανειλθμμζνα τονίηει τθν ανάγκθ εκπαίδευςθσ διδαςκαλιςςϊν ςτθ 
ωςία, που κα επιωορτιςτοφν με τθ μόρωωςθ των Ελλθνίδων. Γι’ αυτό και λίγο 
πριν τθ ςφγκλθςθ του Συνεδρίου του Ταϊγανίου, για να επιτευχκεί θ ευθμερία και θ 
πρόοδοσ του ζκνουσ κεωρεί εκ των ων ουκ άνευ τθν ίδρυςθ ελλθνικοφ Διδαςκα-
λείου «προσ καταρτιςμόν διδαςκάλων και προ πάντων διδαςκαλιςςϊν» (ω. 227, 
25/6/1917, ς. 7).  

Ρρζπει να ςθμειωκεί, ωςτόςο, πωσ οι μιςκοί των διδαςκαλιςςϊν ςτθ ωςία 
κυμαίνονται μεταξφ 400-600 ρουβλίων, τθ ςτιγμι που οι δάςκαλοι πλθρϊνονται 
1.000-2.000 ροφβλια. Θ άνιςθ αυτι μιςκολογικι κατάταξθ με κριτιριο το ωφλο δε 
μασ προξενεί ιδιαίτερθ εντφπωςθ, ςε μια εποχι που θ κζςθ τθσ γυναίκασ επιβάλλει 
να αρκείται ςε πολφ χαμθλότερεσ αποδοχζσ ζναντι ενόσ άνδρα ςυναδζλωου, για 
τθν προςωορά τθσ ίδιασ εργαςίασ.  

 
4. υμπεραςματικά  

Στθν παροφςα ανακοίνωςθ καταγράωονται οι απόψεισ των αρκρογράωων τθσ 
εωθμερίδασ Αργοναφτθσ για τθν αποςτολι τθσ παιδείασ αναωορικά με τθν 
εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ του Ρόντου και τθσ ωςίασ, 
κατά το διάςτθμα 1912-18 που κυκλοωοροφςε θ εν λόγω εωθμερίδα. Ο 
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Αργοναφτθσ αποτελεί μια πρωτογενι πθγι, μια ελλθνικι ιςτορικι εωθμερίδα που 
εξζδιδε ο Σταφροσ Γαλθνόσ ςτο Βατοφμ και κυκλοωοροφςε ςε εβδομαδιαία βάςθ, 
με ανταποκρίςεισ που αωοροφςαν και προζρχονταν τόςο από τθ ωςία όςο και 
από τον Ρόντο. 

Αναωορικά με τισ αντιλιψεισ γφρω από τθν εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν, θ γραμ-
μι των ςυντακτϊν τθσ εωθμερίδασ είναι ςαωισ. Πλοι τουσ υποςτθρίηουν ςκεναρά 
τθν αναγκαιότθτα και ωωελιμότθτα τθσ εκπαίδευςθσ των κοριτςιϊν, θ οποία 
βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάωεια με τουσ ρόλουσ που αυτά κα κλθκοφν αργότερα να 
υπθρετιςουν. Επομζνωσ, τα κορίτςια πρζπει να εκπαιδεφονται «ελλθνοπρεπϊσ» 
ϊςτε να καταςτοφν ςτο μζλλον άξιεσ ελλθνίδεσ μθτζρεσ και ςφηυγοι. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα των ςπουδϊν τουσ και θ επιλογι των μορωωτικϊν αγακϊν 
ςυναρτϊνται με τθν ανάγκθ να περιωρουρθκεί το ελλθνοχριςτιανικό ιδεϊδεσ και οι 
παραδόςεισ, αωοφ πρόκειται για τισ αυριανζσ μθτζρεσ που κα γαλουχιςουν τισ 
επερχόμενεσ γενιζσ. Θ ωοίτθςθ των κοριτςιϊν ςτο ςχολείο δε ωαίνεται οφτε και 
ςτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ να ςτοχεφει ςτθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. Από 
τουσ ςκοποφσ του ςχολείου προκρίνεται θ ωωελιμιςτικοφ χαρακτιρα ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων, όπωσ θ ραπτικι. Ακόμθ και τα Ραρκεναγωγεία των μεγάλων αςτικϊν 
κζντρων ςε αυτοφ του είδουσ τθ μόρωωςθ ςτοχεφουν, γι’ αυτό και παρζχουν 
εκείνεσ τισ γνϊςεισ που κεωρείται αναγκαίο να κατζχει μια καλι οικοδζςποινα, μια 
καλι διαχειρίςτρια των οικιακϊν υποκζςεων ενόσ μεςοαςτικοφ ι μεγαλοαςτικοφ 
οίκου. Το απολυτιριο που κα εξαςωαλίςουν, επομζνωσ, κα είναι ενδεχομζνωσ το 
κατάλλθλο προςόν για τθ ςφναψθ ενόσ καλοφ γάμου. 

Ειδικότερα για τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ ωςίασ θ μόρωωςθ των ελλθνίδων 
μθτζρων κεωρείται conditio sine qua non για τθ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθ-
τασ, μζςα ςε ζνα περιβάλλον προςθλωμζνο ςτο ιδανικό του homo sovieticus. Θ 
διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ ελλθνικισ 
εκνικισ ςυνείδθςθσ κα αποτελζςουν το μοναδικό οχφρωμα απζναντι ςτα εκρω-
ςιςτικά ςχζδια του επίςθμου κράτουσ. 
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Νίκοσ Σόμπροσ 

 
 «Θ ςωματειακι δράςθ των Μικραςιατιςςϊν 

(1877-1922) : Χϊροι 
πολιτικϊν και εκνικϊν κινθτοποιιςεων». 

 
 

Θ κοινωωελισ δράςθ που ανζπτυξαν οι γυναίκεσ τθσ Μ. Αςίασ από το 18771 και 
ζωσ τθν κατάρρευςθ του μικραςιατικοφ μετϊπου (1922) εκωράςτθκε μζςω πλθκϊ-
ρασ ςυςςωματϊςεων οι οποίεσ δραςτθριοποιικθκαν ςτθν εν λόγω περιοχι2. 
Σφμωωνα με τουσ ςκοποφσ ίδρυςθσ των γυναικείων οργανϊςεων αυτζσ κατθγοριο-
ποιοφνται ειδολογικά ςε: α) ωιλεκπαιδευτικζσ-επιμορωωτικζσ β) κρθςκευτικζσ, γ) 
ωιλανκρωπικζσ, δ) πολιτιςτικζσ ε) εκνικζσ, ςτ) ειδικοφ ενδιαωζροντοσ (ακλθτικοί, 
αποδιμων)3. Θ αυςτθρι, πάντωσ, διάκριςι τουσ είναι ςυχνά δυςχερισ, αωοφ 
αρκετζσ από αυτζσ ανζπτυξαν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ πολυςχιδείσ 
δραςτθριότθτεσ4. Χωρίσ να υποτιμοφμε ι να παραγνωρίηουμε τον ρόλο που επιτζ-
λεςε το ςφνολο των μικραςιατικϊν γυναικείων ςωματείων ςτον κοινωνικό, πολιτι-
ςτικό, ωιλολογικό, κρθςκευτικό τομζα, επικεντρϊνουμε το ενδιαωζρον μασ ςτισ 
οργανϊςεισ εκείνεσ που δραςτθριοποιικθκαν εκνικοπολιτικά5. Με βάςθ τα υπάρ-

                                                 
1
 Το παλαιότερο ελλθνικό γυναικείο ςωματείο ςτθ Μ. Αςία υπιρξε ο Σφλλογοσ Κυριϊν Ακθνά υπζρ 
του Μεγάλου Ραρκεναγωγείου τθσ Αγίασ Φωτεινισ (1877). Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι 
οργάνωςθ του ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία (1861-1922), Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 2006, ς. 91.  
2
 Ρολφτιμθ για τθν ζρευνα των ανδρικϊν και γυναικείων ςυςςωματϊςεων ςτθ Κράκθ, τθν 

Κωνςταντινοφπολθ και τθ Μ. Αςία είναι θ βιβλιογραωία που ζχουν δθμιουργιςει οι Κ. Μαμϊνθ και Λ. 
Λςτικοποφλου. Ενδεικτικά βλ. K. Μαμϊνθ, «Σφλλογοι Κράκθσ και Ανατολικισ ωμυλίασ (1878-1885), 
Ρρακτικά Διεκνοφσ Ιςτορικοφ Συμποςίου: Θ τελευταία φάςθ τθσ ανατολικισ κρίςεωσ και ο ελλθνιςμόσ 
(1878-1881), Ακινα 1983, ς. 349-361. Κ. Μαμϊνθ, «Ο Ελλθνικόσ Φιλολογικόσ Σφλλογοσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ, ο Βενιηζλοσ και θ Μικραςιατικι Εκςτρατεία (από το Αρχείο Κ. Μιςαθλίδθ)», 
Δελτίο Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν 4 (1983), ς. 277-297. Κ. Μαμϊνθ, «Σωματειακι οργάνωςθ 
του ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία», Δελτίον τθσ Ιςτορικισ και Εκνολογικισ Εταιρείασ τθσ Ελλάδοσ 26, 
(1983), ς. 63-114. Κ. Μαμϊνθ, Σφλλογοι Θράκθσ και Ανατολικισ ωμυλίασ (1861-1992), Κεςςαλονίκθ 
1995. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Γυναικείοι ςφλλογοι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (1861-1922), 
Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 2002. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ του 
ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία (1861-1922), Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 2006.  
3
 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 17, 72. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, 
Σφλλογοι Κωνςταντινουπόλεωσ (1861-1922), Σφλλογοσ προσ διάδοςιν ωωζλιμων βιβλίων, Ακινα 2009, 
ς. 23. 
4
 Σπ. Ρλουμίδθσ, «Θ ωιλανκρωπία ωσ ευεργεςία προσ το ζκνοσ και τον λαό: Φιλανκρωπικζσ και 

ωιλεκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ των Ελλινων Ορκοδόξων κατοίκων τθσ Μικράσ Αςίασ (γϋ τζταρτο 
19

ου
 αιϊνα-1910)», 6

ο
 Συμπόςιο: «Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ τθσ Μικράσ Αςίασ 

κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ», 22, 23, 24 Νοεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κζντρο Διμου Νζασ Λωνίασ, 
ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ, Ακινα 2014, ς. 133.  
5
 Ωσ εκνικοπολιτικζσ εκλαμβάνονται οι δράςεισ εκείνεσ που αποςκοποφςαν -άμεςα ι ζμμεςα- ςτθν 

προβολι και τθν προάςπιςθ των δικαίων του μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ, κακϊσ και ςτθν επιτυχι 
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χοντα ςτοιχεία οι ςυγκεκριμζνεσ ςυςςωματϊςεισ δθμιουργικθκαν ι επαναπρος-
διόριςαν τουσ αρχικοφσ ςκοποφσ ίδρυςισ τουσ φςτερα από τθν απόβαςθ του 
ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ Σμφρνθ (2.5.1919). Πςον αωορά τθ γεωγραωικι ζκταςθ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ, αυτι καλφπτει ολόκλθρθ τθ Μ. Αςία6. Συμπεριλαμβάνει δθλα-
δι τον Ρόντο και τθν Καππαδοκία, ενϊ αωινει εκτόσ ερευνθτικοφ πεδίου τθν Κων-
ςταντινοφπολθ7. Ρόςα και ποια υπιρξαν τα ςωματεία που ανζπτυξαν εκνικοπο-
λιτικι δράςθ, ςε τι ςυνίςτατο θ εν λόγω δράςθ, τι επιδίωκαν να επιτφχουν μζςω 
αυτισ οι Μικραςιάτιςςεσ, τι είδουσ δθμόςιο λόγο ανζπτυξαν; Στα ερωτιματα αυτά 
και ςε πολλά άλλα καλείται να απαντιςει θ ανά χείρασ μελζτθ ςτισ ακόλουκεσ 
ςελίδεσ.  

 
Οι γυναικείεσ οργανϊςεισ 

Θ μελζτθ των γυναικείων οργανϊςεων που δραςτθριοποιικθκαν ςτθ Μ. Αςία 
αποκαλφπτει ενδιαωζρουςεσ πτυχζσ τθσ γυναικείασ κοινωνικοποίθςθσ, κακϊσ και 
του κοινωνικοφ, πολιτικοφ, οικονομικοφ βίου των γυναικϊν τθσ περιοχισ. Το υπάρ-
χον αρχειακό υλικό για τισ ςυςςωματϊςεισ εκείνεσ που ανζπτυξαν εκνικζσ και 
πολιτικζσ δράςεισ (καταςτατικά, λογοδοςίεσ, αλλθλογραωία, θμεριςιοσ και περιο-
δικόσ Τφποσ κλπ) είναι περιοριςμζνο, είτε εξαιτίασ τθσ μικραςιατικισ καταςτροωισ, 
είτε τθσ οικειοκελοφσ πυρπόλθςισ του από μζλθ των ςωματείων, που επιδίωξαν να 
μθν περιζλκουν ςτισ τουρκικζσ αρχζσ οι όποιεσ πλθροωορίεσ υπιρχαν ςτα αρχεία8.  

Οι ονομαςίεσ που χρθςιμοποιοφςαν οι εξεταηόμενεσ οργανϊςεισ ποίκιλαν, κα-
κϊσ ςφμωωνα με τθν ονοματοκεςία τουσ οριςμζνεσ από αυτζσ χαρακτθρίηονταν ωσ 
αδελωότθτεσ, ενϊ κάποιεσ άλλεσ ωσ ςφλλογοι, κοςμθτείεσ, ςφνδεςμοι, παραρτιμα-
τα, ςωματεία, τμιματα. Πςο για τα προςδιοριςτικά τουσ επίκετα (αγακοεργόσ, 
μορωωτικόσ, πατριωτικόσ, ωιλόπτωχοσ κλπ), αυτά δεν ανταποκρίνονταν πάντοτε 
ςτθν πραγματικι αποςτολι τουσ και ςτο ουςιαςτικό ζργο που επιτελοφςαν. Από 
τθν ζρευνα προζκυψε ότι -κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 1877-1922- ιδρφκθκαν 
και λειτοφργθςαν ςτθ Μ. Αςία 36 γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ, το ςφνολο των 
οποίων ανζπτυξε εκνικοπολιτικζσ δράςεισ τα ζτθ 1919-1922. Λαμβάνοντασ μάλιςτα 

                                                                                                                                
ζκβαςθ «του Εκνικοφ Αγϊνοσ», ςτθν κατοχφρωςθ δθλαδι τθσ ελευκερίασ και τθσ ανεξαρτθςίασ που 
είχε επζλκει ςτθ Μ. Αςία φςτερα από τθν απόβαςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ Σμφρνθ.  
6
 Σχετικά με τον γεωγραωικό προςδιοριςμό τθσ Μ. Αςίασ βλ. Ρ. Κοντογιάννθσ, Γεωγραφία τθσ Μικράσ 
Αςίασ, Σφλλογοσ προσ Διάδοςιν Ωωελίμων Βιβλίων, Ακινα 1921, ς. 2-3. Σ. Αναγνωςτοποφλου, Μικρά 
Αςία 9

οσ
 αιϊνασ-1919. Οι ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ: Από το μιλλζτ των ρωμιϊν ςτο ελλθνικό ζκνοσ, 

Ρεδίο, Ακινα 2013, ς. 51-53. Πςον αωορά τισ ονομαςίεσ των περιωερειϊν -ςτθν παροφςα μελζτθ- 
χρθςιμοποιικθκαν αυτζσ των αρχαίων γεωγραωικϊν ονομάτων των επαρχιϊν, κακϊσ θ χριςθ τουσ 
ζχει οριςκεί και κακιερωκεί από το Κζντρο Μικραςιατικϊν Σπουδϊν. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, 
Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 244. 
7
 Ελάχιςτα υπιρξαν τα γυναικεία ςωματεία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ που ανζπτυξαν κατά τθ διάρκεια 

των ετϊν 1919-1922 εκνικοπολιτικι δράςθ. Ρρόκειται για α) τον Σφνδεςμο Ελλθνίδων 
Κωνςταντινουπόλεωσ (1921), β) τον Σφνδεςμο Δεςποινίδων Υψωμακείων -θ Άγκυρα (1922), γ) τον 
Ραιδικό Σφνδεςμο Κοραςίδων Φαναριοφ (1922). Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Γυναικείοι ςφλλογοι 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (1861-1922), Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 2002, ς. 159-161, 162-163, 
199-200. 
8
 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 14. 
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υπόψθ ότι τθν εν λόγω περίοδο (1877-1922) ιδρφκθκαν ςτα εδάωθ τθσ Οκωμανικισ 
αυτοκρατορίασ 137 αμιγϊσ γυναικείοι ςφλλογοι9, τότε προκφπτει ότι περίπου μία 
ςτισ τζςςερισ ςυςςωματϊςεισ αςχολικθκε με εκνικοπολιτικζσ ενζργειεσ. Ρρόκειται 
για ζνα αυξθμζνο ποςοςτό (26,3%), το οποίο καταδεικνφει αωενόσ τθν ελευκερία 
κινιςεων των Μικραςιατιςςϊν ς’ ζνα αμιγϊσ ανδροκρατοφμενο δθμόςιο χϊρο και 
αωετζρου τθν εκνικι ςυνείδθςθ που είχαν αποκτιςει οι γυναίκεσ, κακϊσ και τθ 
ςυναίςκθςθ του κακικοντόσ τουσ ςτον απελευκερωτικό αγϊνα που διεξαγόταν 
ςτθ Μ. Αςία. Οι περιςςότερεσ από τισ εξεταηόμενεσ ςυςςωματϊςεισ εμωανίςτθκαν 
ςτισ επαρχίεσ Λωνίασ (13) και Λυδίασ (11), ενϊ αρκετζσ εντοπίςτθκαν και ςτισ 
επαρχίεσ Αιολίδασ (5), Βικυνίασ (4), Καρίασ (3). Θ ςυλλογικι, πάντωσ, εκνικοπολι-
τικι δράςθ των Μικραςιατιςςϊν ζλαβε χϊρα ςε οργανϊςεισ που δθμιουργικθκαν 
ςε αςτικζσ περιοχζσ, όπωσ ο Καςαμπάσ (10), θ Σμφρνθ (8), το Αϊδίνι (3), οι 
Κυδωνίεσ/Αϊβαλί (3), τα Μουδανιά (2), θ Ρζργαμοσ (2). Σφμωωνα με τα προαναωερ-
κζντα ςτοιχεία κακίςταται εμωανζσ ότι θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εν λόγω 
γυναικείων ςυςςωματϊςεων ιδρφκθκαν ςε περιοχζσ που τελοφςαν υπό ελλθνικι 
κατοχι, ι γειτνίαηαν με το μικραςιατικό μζτωπο ι αποτελοφςαν τμιμα του. 
Ενδεχομζνωσ γι’ αυτοφσ ακριβϊσ τουσ λόγουσ δεν εντοπίςτθκαν γυναικείεσ οργανϊςεισ  να αναπτφςςουν 
εκνικι δράςθ ςτον Ρόντο και τθν Καππαδοκία10, ενϊ και ςτθν Κωνςταντινοφπολθ θ ίδρυςι τουσ 
ςθμειϊκθκε αργοπορθμζνα (1921)11.  

Το ςφνολο των υπό εξζταςθ γυναικείων οργανϊςεων ιδρφκθκε ςε περιοχζσ 
όπου θ παρουςία του ελλθνιςμοφ υπιρξε ζντονθ και οι Ζλλθνεσ κυριαρχοφςαν 
οικονομικά, κοινωνικά, δθμογραωικά, πνευματικά12. Στθν επαρχία Βικυνίασ δθμι-
ουργικθκαν τζςςερεισ γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ με ςκοπό να προςωζρουν 
αωενόσ ςτα ελλθνικά ςτρατεφματα και ςτισ οικογζνειζσ τουσ υλικι και θκικι 
βοικεια και αωετζρου να ςυνδράμουν το ζργο των Μικραςιατϊν που αγωνίηονταν 
«προσ επίτευξιν του αγίου ςκοποφ», τθ διατιρθςθ δθλαδι τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Μ. 
Αςίασ13.  

                                                 
9
 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Γυναικείοι ςφλλογοι…, ό.π., ς. 184. 

10
 Θ Αδελφότθτα των Κυριϊν τθσ Μερίμνθσ (1904). http://merimnapontion.blogspot.gr/ (16/7/2015). 

11
 «Θ περιοριςμζνθ παρουςία τθσ κατθγορίασ των ςυλλόγων αυτϊν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ κα 

πρζπει να αποδοκεί ςε μία ςειρά από λόγουσ. Θ απόςταςθ από το μζτωπο και το γεγονόσ ότι θ 
Κωνςταντινοφπολθ δεν διεκδικικθκε ποτζ από τον Ελευκζριο Βενιηζλο ανικουν ςτουσ πλζον 
ςοβαροφσ». Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Γυναικείοι ςφλλογοι…, ό.π., ς. 199-200. Επιπρόςκετα βλ. Ν. 
Petsalis-Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference 1919, Κεςςαλονίκθ 1978, ς. 72, 124, 187-189. 
Νικ. Ρετςάλθσ-Διομιδθσ, «1919: Τθ Σμφρνθ ι τθν Ρόλθ; Μία εναλλακτικι λφςθ που ο Βενιηζλοσ 
απζρριψε μάλλον βεβιαςμζνα», ςτο Μελετιματα γφρω από τον Βενιηζλο και τθν εποχι του, 
Φυλιππότθσ, Ακινα 1980, ς. 101-118. Al. Alexandras, The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish 
relations, Ακινα 1983, ς. 53. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Γυναικείοι ςφλλογοι…, ό.π., ς. 159-161, 
162-163. 
12

 Ρρόχειρα βλ. Σπ. Μαρκεηίνθσ, Ρολιτικι Ιςτορία τθσ Νεωτζρασ Ελλάδοσ, τόμ. 4, Ράπυροσ, Ακινα 
1968, ς. 277-279. Κ. Βεργόπουλοσ, Κράτοσ και οικονομικι πολιτικι ςτον 19

ο
 αιϊνα, Εξάντασ, Ακινα 

1994, ς. 35-36. Σ. Αναγνωςτοποφλου, «Μικραςιατικόσ Ελλθνιςμόσ: Από το ςφνταγμα των Νεοτοφρκων 
ςτθν καταςτροωι», Ιςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ (1770-2000), τόμ. 6, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 
2003, ς. 51, 56-57. Σ. Αναγνωςτοποφλου, Μικρά Αςία…, ό.π., ς. 137-138. 
13

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
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Θ πρϊτθ από τισ ςυγκεκριμζνεσ οργανϊςεισ υπιρξε ο Ρατριωτικόσ Σφνδεςμοσ 
Ελλθνίδων Κυριϊν Ρανόρμου, ο οποίοσ με επιςτολι του (17.4.1922) προσ τθν 
πολυπλθκζςτερθ εκνικοπολιτικι γυναικεία οργάνωςθ τθσ Μ. Αςίασ, τθν Άμυνα 
Ελλθνίδων Μικραςίασ (ΑΕΜ), δθμοςιοποίθςε τουσ ςκοποφσ λειτουργίασ του. Σε 
αυτοφσ ςυγκαταλζγονταν: «1) θ αποςτολι μικρϊν δϊρων ςτα τιμθμζνα *…+ 
παλλθκάρια (του ελλθνικοφ ςτρατοφ), 2) θ ανακοφωιςθ των απόρων οικογενειϊν 
τουσ διά τακτικοφ μικροφ ειςοδιματοσ και εκτάκτου, 3) θ ενιςχφςισ τθσ οργανϊ-
ςεωσ των (Μικραςιατϊν) ανδρϊν *…+ εισ τασ πολλαπλάσ αςχολίασ τθσ προσ άμυναν 
του πατρϊου και ιεροφ εδάωουσ…»14. Θ δεφτερθ ςυςςωμάτωςθ, το παράρτθμα 
του Ρατριωτικοφ Συνδζςμου Κυριϊν15 δθμιοφργθςε ςτα Μουδανιά Τμιματα 
νοςθλείασ και ςυμπαράςταςθσ για τουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ που βρίςκονταν ςτο 
μικραςιατικό μζτωπο16. Στα Μουδανιά δραςτθριοποιικθκε και θ Αγακοεργόσ 
Αδελφότθσ των Κυριϊν Ο Ευαγγελιςμόσ, που ςυνζδραμε -από τθν άνοιξθ του 1922- 
οικονομικά το ζργο τθσ Άμυνασ Ελλθνίδων17. Θ τζταρτθ ςυςςωμάτωςθ τθσ περιο-
χισ, θ Κοςμθτεία των Κυριϊν, ςυςτάκθκε αρχικά -με προτροπι του Ε. Ευγενίδθ- για 
τθν εφρυκμθ λειτουργία των ομϊνυμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Κατά τθ 
διάρκεια όμωσ τθσ μικραςιατικισ εκςτρατείασ επαναπροςδιόριςε τον ςκοπό λει-
τουργίασ τθσ και ανζπτυξε «εκνοπρεπι δράςιν». Το υπάρχον όμωσ αρχειακό υλικό 
δεν επιτρζπει να προςδιορίςουμε το είδοσ τθσ «δράςθσ» αυτισ18. 

Γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ δραςτθριοποιικθκαν και ςτθν επαρχία Αιολίδασ. Θ 
φπαρξι τουσ ςτθν περιοχι τεκμθριϊνεται από απαντθτικζσ επιςτολζσ που απζςτει-
λαν -τθν άνοιξθ του 1922- ςτθν Άμυνα Ελλθνίδων, όταν θ τελευταία τισ κάλεςε να 
ςυνδράμουν ποικιλότροπα το ζργο τθσ. Σφμωωνα μάλιςτα με τισ επιςτολζσ αυτζσ θ 
ανταπόκριςθ των γυναικείων ςωματείων τθσ Αιολίδασ ςτο αίτθμα τθσ ΑΕΜ υπιρξε 
άμεςθ19. Συγκεκριμζνα κοινι επιςτολι ςτθν Άμυνα απζςτειλαν, όπωσ προκφπτει 
από τισ υπογραωζσ των εκπροςϊπων τουσ, θ Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν 
Κυδωνιϊν, θ Κυδωνιάτισ Αδελφι του Στρατιϊτου και ο Μορφωτικόσ Σφνδεςμοσ 

                                                 
14

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Ρρόεδροσ του Συνδζςμου διατζλεςε θ Ζςτερ Β. Τάβουλάρθ και 
γραμματζασ θ Κατίνα Κωνςταντινίδθ. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ του 
ελλθνιςμοφ ςτθ Μικρά Αςία (1861-1922), Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα 2006, ς. 250, 277. 
15

 Θ δθμιουργία παραρτιματοσ ςτθ Μ. Αςία από τον Ρατριωτικό Σφνδεςμο Κυριϊν, που ζδρευε ςτθν 
Ακινα, καταδεικνφει αωενόσ τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ που είχαν προκφψει ςτθν περιοχι λόγω τθσ 
ελλθνικισ εκςτρατείασ και αωετζρου τισ ςχζςεισ που είχαν δθμιουργιςει μεταξφ τουσ τα γυναικεία 
ςωματεία του ελλαδικοφ και του μικραςιατικοφ χϊρου. 
16

 Σ.Μ.Κ., «Ρατριωτικόσ Σφλλογοσ Ρερικάλψεωσ», Αντίλαλοι από τα Μουδανιά και τα γφρω. Εκδίδεται 
υπό του Συνδζςμου Ρροςφφγων Μουδανιϊν, Κεςςαλονίκθ 1931, ς. 78-79. Κ. Μαμϊνθ, Λ. 
Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 26, 59. 
17

 Θ πρόεδροσ τθσ Αδελωότθτασ Βικτ. Διαμαντοποφλου -με επιςτολι τθσ (12.4.1922)- υποςχζκθκε να 
αποςτείλει ςεβαςτό ποςό ςτθν Επιτροπι τθσ ΑΕΜ, υπόςχεςθ τθν οποία και πραγματοποίθςε. Αρχείο 
Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 252, 277. 
18

 Β. Αδαμαντιάδθ, «Σελίδεσ εκ του κοινοτικοφ βίου των τελευταίων δεκαετθρίδων τθσ Ρροφςθσ», 
Μικραςιατικά Χρονικά 2 (1939), ς. 315. 
19

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 
255, 279. 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               99 

Δεςποινίδων (29 Μαρτίου 1922)20. Επιςτολζσ επίςθσ ςτθν ΑΕΜ απζςτειλαν ο 
Σφλλογοσ Δεςποινίδων Θ Αναγζννθςισ (7 Απριλίου1922)21 και ο Σφνδεςμοσ των 
Κυριϊν Ρεργάμου (16 Απριλίου 1922).  

Οργανϊςεισ και Τμιματα που ςυγκροτικθκαν, για να παρζχουν βοικεια ςτουσ 
Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ, λειτοφργθςαν και ςτον Καςαμπά (επαρχία Λυδίασ), φςτερα 
από τθν κατάλθψθ τθσ πόλθσ από τον ελλθνικό ςτρατό (17 Μαΐου 1919). Σφμωωνα 
με τον Κφριλλο Ηαχόπουλο ςτθν πόλθ δραςτθριοποιικθκαν οι γυναικείεσ 
οργανϊςεισ: α) Θ Αδελφι του Στρατιϊτου (1919-1922), β) Τμιμα Στακμοφ Καςαμπά 
(1920-1922)22, γ) Αγακοεργόσ Αδελφότθσ, δ) Σωματείον Αμφνθσ Ελλθνίδων, ε) 
Τμιμα Εργαςίασ, ςτ) Τμιμα Αλλθλογραφίασ23, η) Τμιμα Νοςοκόμων24. Οι προανα-
ωερκείςεσ ςυςςωματϊςεισ απζςτελλαν ςτουσ ςτρατιϊτεσ που βρίςκονταν ςτο 
μζτωπο ςτρατιωτικό ιματιςμό, βιβλία, τςιγάρα, ι αλλθλογραωοφςαν με αυτοφσ, 
προκειμζνου να τουσ εμψυχϊςουν. Οι γυναικείεσ οργανϊςεισ τθσ περιοχισ επεδεί-
κνυαν ιδιαίτερθ μζριμνα και ςτουσ διερχόμενουσ από τον Καςαμπά τραυματίεσ, 
κακϊσ και ςτον άμαχο πλθκυςμό τθσ πόλθσ, παρζχοντάσ τουσ «πάςαν δυνατιν 
ανακοφωιςιν»25. Θ Αγακοεργόσ Αδελφότθσ -με τα 150 περίπου μζλθ τθσ- επικζν-
τρωςε τθ δράςθ τθσ ςτθν υλικι -κυρίωσ- ςτιριξθ όςων ςυμπολιτϊν τθσ είχαν 
υποςτεί ηθμιζσ από τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ26. Πςον αωορά το Σωματείο Αμφνθσ 
Ελλθνίδων, αυτό δραςτθριοποιικθκε -κυρίωσ- ςτθ ςυγκζντρωςθ χρθμάτων -από τισ 
εγγραωζσ και τισ ςυνδρομζσ των μελϊν του- υπζρ τθσ Άμυνασ Ελλθνίδων Μικρα-
ςίασ27. Το Τμιμα Εργαςίασ, τζλοσ, εκτόσ από τθν αποςτολι εςωροφχων ςτουσ ςτρα-

                                                 
20

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 
252, 277. 
21

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 
255, 279.  
22

 Στο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Τμιματοσ ανικαν οι Σοωία Ραπαδοποφλου, Ευαγγελία Σ. Μπαλίνα, 
Ηωι Μ. Ηαϊμίδου, Ευτζρπθ Ξανκοποφλου, Μαρία Χατηι Διμου, Μαρίκα Ρ. Σταυρίδθ, Φωτεινι Χρ. 
Σαμολαδά, Αναςταςία Τςουροφκτςογλου. Τόςο θ Αδελφι του Στρατιϊτου, όςο και το Τμιμα Στακμοφ 
Καςαμπά λειτουργοφςαν μόνο με τα διοικθτικά τουσ ςυμβοφλια, τα μζλθ των οποίων ανζρχονταν 
ςυνολικά ςτα 20. Κφριλλοσ Ηαχόπουλοσ (αρχιμανδρίτθσ), Ιςτορικαί ςελίδεσ περί τθσ εν Καςαμπά 
ορκοδόξου ελλθνικισ κοινότθτοσ (1625-1922), Ακινα-Νζα Σμφρνθ 1934, ς. 97, 113. 
23

 Στο Τμιμα είχαν ενταχκεί οι Στάςα Τριανταωυλλίδου, Στάςα Νικολαΐδου, Ευτζρπθ Ξανκοποφλου, 
Δϊρα Ηαχοποφλου. Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί ςελίδεσ…, ό.π., ς. 99. 
24

 Τθ νοςοκομειακι εκπαίδευςθ των μελϊν ανζλαβε, κατόπιν παράκλθςθσ του υποδιοικθτι τθσ 
περιοχισ Ανδρζα Ραπαδόπουλου, ο ιατρόσ Ν. Σαββίδθσ. Στο εν λόγω Τμιμα εκπαιδεφτθκαν οι 
Ευαγγελία Μπαλίνα, Ευτζρπθ Ξανκοποφλου, Μαρία Κωμοποφλου, Στάςα Τριανταωυλλίδου, Μαρίκα 
Σταυρίδου, Ηωι Ηαϊμίδθ, Χρυςάνκθ Δρακοποφλου. Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί ςελίδεσ…, ό.π., ς. 99. 
25

 Το εννεαμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο του ςωματείου αποτελοφςαν οι Μαρία Κ. Σαμαρά, Αναςταςία 
Σαράωθ, Αγγζλα Κ. Διαμαντοποφλου, Μαρία Χατηι Αγγελίδου, Χριςτίνα Κωμοποφλου, Ειρινθ Λ. 
Τςουροφκτςογλου, Μαρία Τςακίρθ, Ελζνθ Χαραλαμπίδου και Μαρίνα Ξανκοποφλου. Κ. Ηαχόπουλοσ, 
Ιςτορικαί ςελίδεσ…, ό.π., ς. 96-97. 
26

 Τθν Αδελφότθτα εκπροςωποφςαν οι Ερμιόνθ Γ. Βθκλεεμίδου, Λωιγζνεια Αλ. Ωνάςθ, Ανδρονίκθ 
Χατηι Αγγελίδου, Σουλτάνα Λςαάκ Γιαγτηόγλου, Μαρία Κουλαλιϊτθ, Στζλλα Ηαϊμίδθ. Κ. Ηαχόπουλοσ, 
Ιςτορικαί ςελίδεσ…, ό.π., ς. 97-98, 113. 
27

 Το Σωματείον, το διοικθτικό ςυμβοφλιου του οποίου αποτελείτο από τισ Ελζνθ Κ. Τςαματροποφλου, 
Ευγενία Κεχαγιά, Ευγενία Φιλιππίδου, Ριπίνα Κ. Χριςτοωορίδου, Θλζκτρα Κ. Κωνςταντινίδθ, Στάςα 
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τιϊτεσ, καταςκεφαςε -περιςςότερεσ από 300- ενδυμαςίεσ για τθν πολιτοωυλακι 
τθσ πόλθσ28.  

Το ζργο τθσ ΑΕΜ ςυνζδραμαν δφο άλλεσ γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ τθσ επαρ-
χίασ Λυδίασ, θ Ζνωςισ Δεςποινίδων Αξαρίου και θ Αδελφότθσ των Κυριϊν Μάνα του 
Ρροςκόπου. Θ δραςτθριότθτα τθσ πρϊτθ μάσ είναι γνωςτι από επιςτολι που 
απζςτειλε ςτθν Άμυνα (22.3.1922) με τθν οποία τθν πλθροωοροφςε ότι ςυςτάκθκε 
«τετραμελισ επιτροπι εκ κυριϊν», προκειμζνου να εργαςκεί ςφμωωνα με τισ 
εντολζσ τθσ29. Και θ Μάνα του Ρροςκόπου ενθμζρωςε τθν ΑΕΜ (27.3.1922) ότι 
προζβθ «εισ τθν εκλογιν τετραμελοφσ Επιτροπισ ιτισ εν ςυνεργαςία μετά του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα εγγράψθ όλασ τασ δυναμζνασ να ςυνειςωζρωςι»30. 
Εκνικοπολιτικι δράςθ ανζπτυξαν, τζλοσ, και δφο άλλεσ γυναικείεσ οργανϊςεισ του 
Καςαμπά μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Ζνωςιν των γυναικείων ςωματείων 
Σμφρνθσ: θ Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν και ο Ρατριωτικόσ Σφνδεςμοσ31.  

Αρκετζσ υπιρξαν οι γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ που ανζπτυξαν εκνικοπολιτικι 
δράςθ ςτθν επαρχία Λωνίασ και ειδικότερα ςτθν πόλθ τθσ Σμφρνθσ. Εξαιτίασ μάλι-
ςτα των δθμογραωικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν, πολιτιςμικϊν ςυνκθκϊν που επι-
κρατοφςαν ςτθν περιοχι θ δράςθ τουσ υπιρξε ζντονθ. Θ πρϊτθ από αυτζσ, ο 
ςφνδεςμοσ Μικραςιάτισ Αδελφι του ςτρατιϊτου, δθμιουργικθκε από τθν Αμαλία 
Η. Μιχαθλίδθ λίγουσ μινεσ φςτερα από τθν άωιξθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθν 
περιοχι (Λοφλιοσ 1919)32. Ο ςφνδεςμοσ αρχικά επικοινωνοφςε γραπτϊσ με Ζλλθνεσ 
ςτρατιϊτεσ που ιςαν ςτο μζτωπο (Τμιμα Αλλθλογραφίασ)33, απζςτελλε βιβλία και 
δζματα με είδθ που αιτοφνταν οι ςτρατιϊτεσ και ικανοποιοφςε διάωορα αιτιματά 
τουσ (Τμιμα πλθροφοριϊν, αιτιςεων και επιδομάτων)34. Το ζργο τθσ Μικραςιά-

                                                                                                                                
Τριανταωυλλίδθ, Φωτεινι Κουτελιράκθ, ςυγκζντρωςε κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του 900 λίρεσ 
και 2.100 δραχμζσ. Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί ςελίδεσ…, ό.π., ς. 98. 
28

 Το Τμιμα τελοφςε υπό τθ διεφκυνςθ τθσ Ελζνθσ Ραπαδοποφλου και τθ ςφμπραξθ των Αναςταςίασ 
Ρ. Λεοντιάδου, Ευγενίασ Σ. Κεςίςογλου, Θλζκτρασ Κ. Κωνςταντινίδθ, Ευαγγελίασ Μπαλίνα, Φωτεινισ 
Χριςτοωίδου, Μαρίασ Δ. Καναβίτςα, Αικατερίνθσ Κωνςταντινίδθ. Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί ςελίδεσ…, 
ό.π., ς. 94, 98-99. 
29

 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 262, 281. 
30

 Τθν απαντθτικι επιςτολι υπζγραψαν θ πρόεδροσ Σοωία Δ. Βακαλάκθ και οι ςφμβουλοι Ευαγγελία 
Ρυλζα, Κατίνα Κανά, Βας. Ναηλοποφλου, Ευαγγελία Καρακαλπάκθ, Καλλιόπθ Βουδοφρογλου. Αρχείο 
Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 262, 281. 
31

 Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ των Ελλθνίδων τθσ Σμφρνθσ», ςτο Σμφρνθ. Θ ηωι και το 
τζλοσ τθσ πόλθσ των Γκιαοφρθδων», Ιςτορικά Ελευκεροτυπία, Ακινα χ.χ., ς. 70. 
32

 Θ Αμαλία Η. Μιχαθλίδθ, ςφηυγοσ του Μικραςιάτθ ςυνταγματάρχου του πυροβολικοφ Η. Μιχαθλίδθ, 
είχε εργαςτεί υπζρ τθσ ωροντίδασ ςτρατιωτϊν και ςτθ Κεςςαλονίκθ τα ζτθ 1917-1918. Μ. οδάσ, Θ 
Ελλάδα ςτθ Μικράν Αςία (1918-1921), Ακινα 1950, ς. 255. Στο πρϊτο δεκαεπταμελζσ διοικθτικό 
ςυμβοφλιο πρόεδροσ διατζλεςε θ Λ. Βαωιαδάκθ και γενικι γραμματζασ θ Σ. Κ. Κτζνα. Κ. Μαμϊνθ, Λ. 
Λςτικοποφλου, Σωματεικι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 129. 
33

 Σε δεκαεπτά μινεσ (Λανουάριοσ 1921-Μάιοσ 1922) ελιωκθςαν από το Τμιμα Αλλθλογραφίασ 
20.000 επιςτολζσ, ενϊ εςτάλθςαν 8.000 ςυςτθμζνα δζματα και 15.000 απλά. Λογοδοςία τθσ 
Μικραςιάτιδοσ αδελφισ του ςτρατιϊτου. Από τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1921 μζχρι 31θσ Μαΐου 1922, 
Σμφρνθ 1922, ς. 5.  
34

 Το ίδιο χρονικό διάςτθμα εςτάλθςαν ςτο Σφνδεςμο -και απαντικθκαν- 3.084 επιςτολζσ με 
αιτιματα. Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 4.  
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τιδοσ Αδελφισ του ςτρατιϊτου, όπωσ προκφπτει από απομνθμονεφματα ςτρατιω-
τϊν, υπιρξε ςθμαντικότατο, αωοφ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν ανφψωςθ του 
θκικοφ τουσ35. Φςτερα από τισ πρϊτεσ πολεμικζσ επιχειριςεισ ο ςφνδεςμοσ προςζ-
κεςε ςτισ δράςεισ του -με αντίςτοιχο τμιμα που ςυγκρότθςε- και τθ νοςοκομειακι 
ωροντίδα36. Συγκεκριμζνα μζλθ του τμιματοσ υποδζχονταν κακθμερινά τραυματίεσ 
ςτουσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ τθσ Σμφρνθσ και αωοφ τουσ προςζωεραν τισ 
πρϊτεσ βοικειεσ τουσ ςυνόδευαν ζωσ τα νοςοκομεία τθσ πόλθσ. Άλλα επίςθσ μζλθ 
εργάηονταν εκελοντικά ςτα ςτρατιωτικά νοςοκομεία τθσ Σμφρνθσ ωσ νοςοκόμεσ, 
μοδίςτρεσ, μαγείριςςεσ ι επιςκζπτονταν τακτικά τουσ αςκενείσ «διανζμουςαι 
γλυκά, ςιγαρζττα, βιβλία, χαρτοωάκελλα, μανδιλια και κολϊνια, και παρζχουςαι 
τθν παρθγορίαν και ανακοφωιςιν»37. Ρροκειμζνου να καλφψει τισ διαρκϊσ αυξανό-
μενεσ ανάγκεσ των ςτρατιωτϊν ο ςφνδεςμοσ δθμιοφργθςε -δφο χρόνια αργότερα 
(1921)- νζα τμιματα (βιβλιοκικθσ, εφθμερίδων, αποςτολϊν, ραπτείου)38. Σφμωωνα 
με λογοδοςία τθσ οργάνωςθσ θ κοινωνία τθσ Σμφρνθσ υπιρξε: «πάντοτε πρόκυ-
μοσ» να υποςτθρίξει υλικά και θκικά το ζργο τθσ Μικραςιάτιδοσ39. Στθν 
καταλθκτικι παράγραωο τθσ λογοδοςίασ το προεδρείο αιτιολογοφςε τθν ζωσ τότε 
δράςθ τθσ ςυςςωμάτωςθσ, τονίηοντασ ότι κα ςυνζχιηε να περιβάλλει με αδελωικι 
ςτοργι τουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ που μάχονταν για τθν ελευκερία τθσ Μ. Αςίασ40. 
Υλικι, τζλοσ, ςυμπαράςταςθ ςτον ςφνδεςμο προςζωερε και ο Φπατοσ Αρμοςτισ τθσ 
Ελλάδασ ςτθ Μ. Αςία, Αριςτείδθσ Στεργιάδθσ, ςε ζνδειξθ προωανϊσ τθσ αναγνϊ-
ριςθσ -εκ μζρουσ τθσ ελλθνικισ Ρολιτείασ- του ςθμαντικοφ ζργου που επιτελοφςε ο 
ςφνδεςμοσ ςτουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ41. 

                                                 
35

 «Αλικεια, είναι μεγάλθ θ υπθρεςία που προςωζρει ςτο Στράτευμα, το άξιο Σωματείο τθσ 
Μικραςιάτιδοσ Αδελωισ του Στρατιϊτου. Σε κάκε Σϊμα ι Σχθματιςμό, ζχει ςτρατιϊτεσ που 
αλλθλογραωεί, ςτζλνει ζντυπα, δζματα από μάλλινα και διάωορα άλλα, χριςιμα είδθ για όλουσ 
(Αηιηιζ, 30 Δεκεμβρίου 1919)». Μνιμεσ Ρολζμου 1897-1974. Οι αγϊνεσ του ελλθνικοφ ζκνουσ μζςα 
από προςωπικζσ μαρτυρίεσ, ΓΕΣ/ΔΛΣ, Ακινα 2012, ς. 168. Επιπρόςκετα για τθν αναγνϊριςθ του ζργου 
που επιτελοφςαν προσ τον ελλθνικό ςτρατό τα γυναικεία ςωματεία τθσ Μ. Αςίασ βλ. Μ. οδάσ, Θ 
Ελλάδα…, ό.π., ς. 255. Ρροσ τθν αδελφιν του ςτρατιϊτου. Γράμματα από το Μικραςιατικό Μζτωπο, 
Γιάννθσ Ραπακϊςτασ (ειςαγωγι-ωιλολογικι επιμζλεια), Ρατάκθ, Ακινα 2007. Λεφτζρθ Γ. 
Ραραςκευαΐδθ (1900-1996). «Αδελφι Στρατιϊτου». Θμερολόγιο και αλλθλογραφία ενόσ φαντάρου 
τθσ μικραςιατικισ εκςτρατείασ, Γιϊργου Λεω. Ραραςκευαϊδθ (επιμζλεια-ςχόλια), University studio 
press, Κεςςαλονίκθ 2008, ς. 49, 65, 67,  
36

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 3. Μ. οδάσ, Θ Ελλάδα…, ό.π., ς. 255.  
37

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 4. 
38

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 3. 
39

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 3. 
40

 «Το ζργον μασ δεν ετελείωςεν ακόμθ. Εω’ όςον τα γενναία μασ παλλθκάρια με το όπλον εισ χείρασ 
κα υπεραςπίηουν τθν τιμιν τθσ Ρατρίδοσ μασ αγωνιηόμενοι υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ Μικράσ Αςίασ, θ 
Μικραςιάτισ Αδελωι δεν κα παφςθ να περιβάλλθ με αδελωικιν ςτοργιν τα δοξαςμζνα αδζλωια τθσ, 
ν’ ανακουωίηθ και παρθγορι αυτά». Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 10. 
41

 «… αιςκανόμεκα τθν υποχρζωςιν να εκωράςωμεν και δθμοςία τθν ευγνωμοςφνθν και τασ κερμάσ 
ευχαριςτίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Μ.Α.Σ. προσ τθν Α.Ε. τον Φπατον Αρμοςτιν τθσ Ελλάδοσ 
Κφριον Α. Στεργιάδθν δια το ευγενζσ αυτοφ ενδιαωζρον και τθν εξαιρετικιν εφνοιαν δι’ θσ πάντοτε 
περιζβαλλε τον Σφνδεςμόν *…+ Ραρά του Υπάτου Αρμοςτοφ διάωοραι χρθματικαί προςωοραί 
γενόμεναι υπζρ των αγωνιηομζνων ςτρατιωτϊν προσ αγοράν μαλλίνων: 4.380, 39 οκωμανικαί λίραι». 
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Μια άλλθ γυναικεία ςυςςωμάτωςθ, το Λφκειον Ελλθνίδων Σμφρνθσ, δθμιουρ-
γικθκε ςτθν ομϊνυμθ πόλθ -ςτα τζλθ του 1920- υπό τθν προεδρεία τθσ Αωροδίτθσ 
Αλευρά42. Στουσ ςκοποφσ του Λυκείου ςυγκαταλζγονταν θ «ενίςχυςισ και θ 
ψυχαγωγία του ςτρατεφματοσ». Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ των διαωόρων ςκοπϊν 
ςυγκροτικθκαν τμιματα «καλλιτεχνικόν, εργαςίασ και εργάτιδοσ, μουςικισ, 
εορτϊν και χοροφ». Το Λφκειον ίδρυςε και τμιμα νοςοκομειακισ εκπαίδευςθσ, υπό 
τθ διεφκυνςθ τθσ αρχινοςοκόμου Ευτυχίασ Βουροποφλου, ςτο οποίο εκπαιδεφ-
τθκαν 150 περίπου Σμυρνιζσ, με απϊτερο ςτόχο να ςτελεχϊςουν τα ςτρατιωτικά 
νοςοκομεία τθσ πόλθσ43. Τον Δεκζμβριο του 1921 μζλθ του Λυκείου ταξίδεψαν ζωσ το Αωιόν-
Καραχιςάρ, όπου παρζδωςαν ςτον διοικθτι του Αϋ Σϊματοσ Στρατοφ, ςτρατθγό Αλζξανδρο Κοντοφλθ44, 
δϊρα για τουσ ςτρατιϊτεσ του. Λίγο αργότερα (28.2.1922) θ οργάνωςθ ςυγκάλεςε ςτο Λαϊκό Κζντρο 
Σμφρνθσ ςφςκεψθ γυναικείων ςυςςωματϊςεων, ςτθν οποία ςυγκροτικθκε θ Ζνωςισ των 
γυναικείων ςωματείων Σμφρνθσ45, με ςκοπό να ςυνδράμει το ανδρικό ςωματείο Ραμμικρα-
ςιατικι Οργάνωςθ (Μικραςιατικι Άμυνα). Το εν λόγω ανδρικό ςωματείο αςχολείτο 
με τθν «αντιπροςϊπευςιν των Μικραςιατϊν εισ τασ ευρωπαϊκάσ πρωτευοφςασ»46 
και τθ διαςωάλιςθ τθσ υπάρχουςασ ανεξαρτθςίασ τθσ Μ. Αςίασ47.  

Στθ ςφςκεψθ που ζγινε ςτο Λαϊκό Κζντρο Σμφρνθσ επικυρϊκθκε και θ λειτουργία μιασ νζασ 
οργάνωςθσ, τθσ Άμυνασ Ελλθνίδων Μικραςίασ (ΑΕΜ), που είχε ιδρυκεί -ςτα τζλθ του 1921- από 
τθν Ευαγγελία (Αυρθλία) Ρερίδου48. Θ Άμυνα υπιρξε το πολυαρικμότερο γυναικείο 
ςωματείο τθσ Μ. Αςίασ, αωοφ ςε ςφντομο διάςτθμα τα μζλθ τθσ ξεπζραςαν τα 
4.000 (Μάιοσ 1922)49. Με πρόςκλθςθ επίςθσ τθσ Ρερίδου, που βαςιηόταν ςτθ λο-
γικι θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει, εντάχκθκε ςτθν οργάνωςθ μια πλθκϊρα γυναικείων ορ-
γανϊςεων από τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μ. Αςίασ, προκειμζνου να ςυνδράμουν 

                                                                                                                                
Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 10, 14. Θ ζρευνα του γράωοντοσ ςτα αρχεία του υπουργείου 
Εξωτερικϊν για ενδεχόμενθ χρθματοδότθςθ των εν λόγω ςυςςωματϊςεων από το ελλθνικό κράτοσ 
δεν απζδωςε καρποφσ. 
42

 Ζναν χρόνο αργότερα θ Αωρ. Αλευρά παραιτικθκε και τθ κζςθ τθσ κατζλαβε ο θ Δζςπω Λάςκαρθ. 
Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ…», ό.π., ς. 70. 
43

 «Αςιατικι Ελλάσ», Ελλθνικόσ Οδθγόσ 1921, Ακινα 1921, ς. 21. Μ. οδάσ, Θ Ελλάδα…, ό.π., ς. 255-256. Κ. Μαμϊνθ, 
Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 130. 
44

 Βιογραωικά ςτοιχεία του Αλ. Κοντοφλθ βλ. ςτο Ν. Ρολυχρονοποφλου-Κλαδά, Στρατθγόσ Αλζξανδροσ 
Κοντοφλθσ (1858-1933), Μαχθτισ των εκνικϊν αγϊνων, Εταιρεία των Φίλων του Λαοφ, Ακινα 2000. 
45

 Στθν Ζνωςιν ςυμμετείχαν Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ…», ό.π., ς. 76. 
46

 Εςτία, αρικ. 1864, 24 Φεβρουαρίου 1922, ς. 3, αρικ. 1878, 14 Μαρτίου 1922, ς. 3. Αρμονία, αρικ. 
39, 9 Μαρτίου 1922, ς. 2. 
47

 Ν. X. Βικζτοσ, «Εκδιλωςθ ςυμπαράςταςθσ ςτισ παραμονζσ τθσ καταςτροωισ. Οι γυναίκεσ τθσ 
Κριτθσ για τθ Μικραςία... Από το αρχείο τθσ Ευαγγελίασ (Αυρθλίασ) Ρερίδου», Μικραςιατικι Θχϊ, 
261 -262 (Σεπτ.-Οκτ. 1985), Ζνωςθ Σμυρναίων, ς. 9. Μιχάλθσ, Στάςα, Μαργαρίτα Λςιγονθ, 
«Μαρτυρία...», ό.π., ς. 218. 
48

 Στα ιδρυτικά μζλθ τθσ Άμυνασ Ελλθνίδων ςυγκαταλεγόταν θ Μαργαρίτα Αλτίνογλου, ςφηυγοσ του 
Θλία, που με τθ ςειρά του υπιρξε ιδρυτικό μζλοσ του Λαϊκοφ Κζντρου Σμφρνθσ (1912) και τθσ 
Ραμμικραςιατικισ Οργανϊςεωσ (Μικραςιατικι Άμυνα). Μιχάλθσ, Στάςα, Μαργαρίτα Λςιγονθ, 
«Μαρτυρία του Θλία Αλτίνογλου για τθ Μικραςιατικι Άμυνα, τισ εξιςλαμίςεισ και τισ εκτοπίςεισ», 
Μικραςιατικά Χρονικά 23 (2009), ς. 215, 218. 
49

 Απολογιςμόσ Αμφνθσ Ελλθνίδων Μικραςίασ, ς. 1 
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υλικά -κυρίωσ- το ζργο τθσ Άμυνασ50. Επρόκειτο για γυναικεία ςωματεία51, όπωσ θ 
Αγακοεργόσ Αδελφότθσ των Κυριϊν Ο Ευαγγελιςμόσ, θ Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυ-
ριϊν Νζασ Φϊκαιασ52, θ Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν Ραλαιάσ Φϊκαιασ53, θ 
Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν (Αλάτςατα), ο Σφνδεςμοσ Ελλθνίδων Ενόπθσ (Γκιόη-
Τεπζ)54, ο Σφλλογοσ Κυριϊν Θ Ευπρζπεια (Μενεμζνθ)55. Υπιρξαν όμωσ και ςωματεία, όπωσ 
θ Μικραςιάτισ Αδελφι του ςτρατιϊτου, θ Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν, το Συς-
ςίτιον των Ελλθνίδων Κυριϊν Σμφρνθσ, που δεν ανταποκρίκθκαν κετικά ςτθν 
πρόςκλθςθ τθσ Ρερίδου και δεν ςυμπεριλιωκθςαν ςτθ νζα οργάνωςθ, με ςυνζπεια 
να μθν επιτευχκεί ο ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ όλων των μικραςιατικϊν ςυςςωμα-
τϊςεων56.  

Σφμωωνα με το καταςτατικό τθσ Άμυνασ ςκοπόσ τθσ ιταν «θ διά παντόσ μζςου, 
εν ςυμπράξθ μετά τθσ Επιτροπισ τθσ Ραμμικραςιατικισ Οργανϊςεωσ, εξαςωάλιςισ 
τθσ ανεξαρτθςίασ του Μικραςιατικοφ Λαοφ»57. Επιπρόςκετα ςτα κακικοντα του 
ςωματείου ςυγκαταλζγονταν «να κρατι ηωθρόν το λαϊκό αίςκθμα με ενδιαωζρον 
και πόνο για τον αγϊνα *…+, ενϊ των ανδρϊν κακικον κα είναι να ςυλλζγθ ςτρατι-
ϊτασ και να τουσ δίδθ τουωζκια». Επιπρόςκετα θ Άμυνα όωειλε να προςελκφει 
«τθν προςοχιν κάκε γυναίκασ μορωωμζνθσ που ζξω μπορεί να μιλάει, να αμφνεται 
δια τθν ανεξαρτθςίαν» των Μικραςιατϊν58. 

Το ςωματείο διοικείτο από πενταμελζσ εκτελεςτικό ςυμβοφλιο που 
εκπροςωποφςε τα πζντε τμιματα τθσ Άμυνασ: τθ Γενικι Γραμματεία (προεδρεία), 
το Τμιμα Οικονομικϊν, το Τμιμα Εξωτερικϊν, το Τμιμα Στρατιωτικϊν, το Τμιμα 
Εςωτερικϊν. Ζργο τθσ Γενικισ Γραμματείασ ιταν να αλλθλογραωεί και να 
επικοινωνεί «μετά τθσ επιτροπισ τθσ ανδρικισ οργανϊςεωσ», να αντιπροςωπεφει 

                                                 
50

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Το Λφκειον Ελλθνίδων Σμφρνθσ δεν προςχϊρθςε ςτθν Άμυνα, 
επειδι κεϊρθςε ότι θ ςυμμετοχι του ς’ αυτι κα χαλάρωνε τθ δράςθ του ςωματείου ι κα επζωερε 
ακόμα και τθν πλιρθ διάλυςι του. Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι 
απαςχόλθςθ…», ό.π., ς. 76. 
51

 «Το ζργο τθσ Αμφνθσ δφνανται να βοθκιςωςι τα λοιπά υπάρχοντα Σωματεία διά παροχισ επί του 
παρόντοσ υπό μεν τθσ Μικρ. Αδελωισ 300 δρχ. υπό τθσ Αγακοεργοφ 500 δρχ. υπό τθσ 
Φιλεκπαιδευτικισ 500 και υπό του Τμιματοσ Στακμοφ 300 δρχ. μθνιαίωσ». Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί 
ςελίδεσ…, ό.π., ς. 114. 
52

 Ρρόεδροσ τθσ Φιλοπτϊχου Αδελφότθτασ υπιρξε θ Μαρία Ραυλίδου, γραμματζασ θ Ανδρ. Λιβαδζωσ 
και ταμίασ θ Νικ. Βαςςάλου. Αρμονία, αρικ 14, 11 Φεβρουαρίου 1922, ς. 2.  
53

 Το δωδεκαμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Φιλοπτϊχου Αδελφότθτασ Κυριϊν Ραλαιάσ Φϊκαιασ, 
αποτελοφμενο από τισ Αννίκα Ν. άπεςθ, Στζλλα Ν. Ραπαγιάννθ, Ηαμπζτα Γκανθγιάννθ, Σοωία 
Ακαναςιάδου, Μαρία Γ. Καλυβιουλάκθ, Βαλεντίνθ Ραπάηογλου, Ευαγγελία Τςατςαρϊνθ, Ουρανία 
Ραναγιωτοποφλου, Αγγελικι Μαυρουδι, Ηαμπζτα Γιοντάμπαλθ, Εςκιρ Κοντογιάννθ. Αναςταςία Γρ. 
Χαραλάμπου, διζκεςε ςτθν Άμυνα Ελλθνίδων για το ζργο τθσ (Μάρτιοσ 1922) τθν περιουςία τθσ 
αδελωότθτασ (4.000 δρχ.) και επιωυλάχκθκε να ςυνειςωζρει και τισ μθνιαίεσ ειςπράξεισ τθσ 
Φιλοπτϊχου. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 139, 171. 
54

 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 136, 170.  
55

 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 138, 170. 
56

 Βλ. τθ διευκρινιςτικι επιςτολι του Συςςιτίου των Ελλθνίδων προσ τθν Άμυνα (7.5.1922). Αρχείο 
Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Επιπρόςκετα Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ….», ό.π., ς. 70, 76. 
57

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
58

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
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το ςωματείο ςε κάκε υπόκεςθ, να ςυγκαλεί γενικζσ ςυνελεφςεισ, να ςυντάςςει 
θμεριςιεσ διατάξεισ, πρακτικά και αποωάςεισ. Αποςτολι του Τμιματοσ Οικονομι-
κϊν ιταν να ειςπράττει και να αξιοποιεί τουσ πόρουσ τθσ οργάνωςθσ, να βρίςκει 
νζουσ πόρουσ, να τθρεί βιβλία εςόδων-εξόδων. Πςο για το Τμιμα Εξωτερικϊν, 
αυτό αςχολείτο με τθ διαωϊτιςθ τθσ γυναικείασ ευρωπαϊκισ και αμερικάνικθσ 
κοινισ γνϊμθσ για το μικραςιατικό ηιτθμα, τθ ςφνταξθ εκκζςεων και ψθωιςμάτων 
προσ οργανϊςεισ και άτομα εκτόσ Μ. Αςίασ. Το Τμιμα Στρατιωτικϊν αςχολείτο με 
τθ μζριμνα των ςτρατιωτϊν, θ οποία ςυνίςτατο ςτθν αποςτολι ςε αυτοφσ διαωό-
ρων αντικειμζνων59, ςτθ γραπτι επικοινωνία, ςτθ νοςοκομειακι ωροντίδα, ςτθν 
περίκαλψθ οικογενειϊν των ςτρατευςίμων. Το Τμιμα Εςωτερικϊν, τζλοσ, δραςτθ-
ριοποιείτο ςτθν επικοινωνία με τισ Μικραςιάτιςςεσ, τθν οργάνωςθ και τθ 
διαωϊτιςι τουσ για τουσ ςκοποφσ τθσ Άμυνασ, τθ διοργάνωςθ διαλζξεων για τθν 
τόνωςθ του εκνικοφ αιςκιματοσ, κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ ςυλλαλθτθρίων και 
τθν εγγραωι νζων μελϊν ςτο ςωματείο. Συγχρόνωσ θ Άμυνα δθμιοφργθςε και 
περιωερειακά τμιματα ςε διάωορεσ μικραςιατικζσ πόλεισ (Σεβδίκιοϊ, Ράνορμοσ, 
Κείρα, Μουδανιά, Αλάτςατα, Βιλίκεςερ κλπ)60. Οι πόροι τθσ οργάνωςθσ, τζλοσ, 
προζρχονταν από τισ ςυνδρομζσ και τισ ειςωορζσ των μελϊν, τισ ειςπράξεισ ςε 
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, τισ δωρεζσ61.  

Θ Άμυνα ξεκίνθςε ουςιαςτικά τθν εκνικοπολιτικι τθσ δράςθ ςε μια ςυμβολικι 
θμερομθνία -τθν 25θ Μαρτίου (1922)-, με ζρανο που πραγματοποίθςε ςτουσ ναοφσ 
τθσ Σμφρνθσ. Συχνά επίςθσ καλοφςε τισ Μικραςιάτιςςεσ να ςυνδράμουν το ςωμα-
τείο, κεωρϊντασ ωσ υποχρζωςι τουσ τθ βοικεια προσ αυτοφσ που κυςίαηαν τθ ηωι 
τουσ για τθν ανεξαρτθςία τθσ Μ. Αςίασ62. Στο πλαίςιο διατιρθςθσ τθσ ελευκερίασ 
τθσ περιοχισ από τουσ Τοφρκουσ το ςωματείο προςπάκθςε -από τον Μάρτιο του 
1922- να κινθτοποιιςει γυναικεία ςωματεία εκτόσ Μ. Αςίασ (Ελλάδα, ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ, Θ.Ρ.Α.)63. Ενδεικτικι είναι θ επιςτολι προσ το Εκνικό Συμβοφλιο των Ελλθνί-
δων (13.4.1922) με τθν οποία κακιςτοφςε γνωςτοφσ τουσ ςκοποφσ λειτουργίασ τθσ 
ΑΕΜ64.  

                                                 
59

 Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ…», ό.π., ς. 74.  
60

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
61

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
62

 «Και τϊρα λοιπόν εμπρόσ Ελλθνίδεσ! Χρειάηεται θ ενκουςιϊδθσ, θ κετικι εντατικι γυναικεία 
εργαςία. Ζχομεν υποχρζωςιν απζναντι εκείνων που κυςιάηουν τθν ηωιν των, θ χάριν ενόσ ιδανικοφ, 
χάριν αυτισ τθσ ελευκερίασ μασ». Απολογιςμόσ Αμφνθσ Ελλθνίδων Μικραςίασ, ς. 4.  
63

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 
131.  
64

 Θ επιςτολι -ανάμεςα ςτα άλλα- ςθμείωνε: «Αι κρίςιμεσ περιςτάςεισ που περνά θ Μικραςία μασ 
ανάγκαςαν να οργανϊςωμεν τασ δυνάμεισ μασ και εισ το πλευρόν των ανδρϊν μασ να πάρωμε ζνα 
κομμάτι του Εκνικοφ μασ αγϊνοσ. *…+ αι προςπάκειαί μασ και ο αγϊν μασ όλοσ ζνα πνεφμα ζχουν: Τθν 
ελευκερία, ιςοπολιτείαν, τθν ανεξαρτθςίαν, τθν ςφγχρονον κοινωνικιν και πολιτικιν αντίλθψιν». Το 
κείμενο τθσ επιςτολισ υπζγραωαν οι Ε. Λουΐηου, Αναςτ. Β. Λαδοποφλου, Λωιγζνεια Ν. Καγγάκθ, Ευαγγ. 
Ρερίδου. Appels des femmes de Thrace et d’ Asie Mineure. Appeal of the women of Thrace and of Asia Minor. Διαμαρτυρία 
γυναικϊν Θράκθσ και Μικραςίασ…, Ζκδοςισ Εκνικοφ Συμβουλίου Ελλθνίδων, Ακινα 1922, ς. 40-41.. 
Επιπρόςκετα βλ. Αρμονία, αρικ. 48-49, 18-19 Μαρτίου 1922, ς. 1, 1. Θάρροσ, αρικ. 3109, 21 Μαρτίου 
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Ομάδα γυναικϊν που αποςχίςκθκε από τθ Μικραςιάτιδα Αδελφι του ςτρατιϊ-
του, δθμιοφργθςε τον Σφνδεςμο Ιάδων. Τα μζλθ τθσ εν λόγω οργάνωςθσ ςυγκεν-
τρϊνονταν κακθμερινά, υπό τθν προεδρεία τθσ νθπιαγωγοφ Σταυριάνκθσ Αναςτα-
ςιάδου, ςτουσ χϊρουσ των εκπαιδευτθρίων Αναςταςιάδου, όπου και αςχολοφνταν 
με τθν αλλθλογραωία των ςτρατιωτϊν, το πακετάριςμα και τθν αποςτολι ςτο με-
τωπο δεμάτων με βιβλία, εςϊρουχα, κάλτςεσ, γλυκίςματα κλπ. Σφντομα το ςωμα-
τείο επζκτεινε τισ δραςτθριότθτζσ του και εκτόσ Σμφρνθσ, αωοφ τα Χριςτοφγεννα 
του 1921 πολυμελισ επιτροπι -υπό τθν θγεςία τθσ προζδρου του- επιςκζωκθκε 
ςτρατιϊτεσ ςτο Αωιόν-Καραχιςάρ, για να τουσ μοιράςει δϊρα ςε μια προςπάκεια 
τόνωςθσ τθσ ψυχολογίασ τουσ65. Στθ Σμφρνθ, τζλοσ, δθμιουργικθκε από τον Σφνδε-
ςμο Ελλθνίδων Κωνςταντινουπόλεωσ ο Κυανοφν Σταυρόσ ο οποίοσ διοργάνωςε 
αποςτολζσ ςτθν Ρροφςα και τον Σαγγάριο, ςτισ οποίεσ μζλθ του μοίραηαν δϊρα 
ςτουσ ςτρατιϊτεσ. Επιπρόςκετα οι καλφτεροι ιατροί τθσ Ρόλθσ προςζωεραν ιατρικι 
βοικεια ςτουσ τραυματίεσ66. 

Με πρωτοβουλία τθσ Ευανκίασ Γκόγκολα ιδρφκθκε ςτα Αλάςτατα -το 1900- θ 
Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν για τθν πραγματοποίθςθ ωιλανκρωπικϊν και 
εκπαιδευτικϊν δράςεων67. Κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ κατοχισ θ Φιλόπτωχοσ 
Αδελφότθσ, ακολουκϊντασ τθ γενικότερθ κινθτοποίθςθ των γυναικείων μικραςια-
τικϊν οργανϊςεων υπζρ του ελλθνικοφ ςτρατοφ, επαναπροςδιόριςε τουσ ςκοποφσ 
λειτουργίασ τθσ (1921). Ζκτοτε ςυνζδραμε υλικά και θκικά Αλατςιατιανοφσ επι-
ςτράτουσ, κακϊσ και το ζργο τθσ Α Ε Μ 68.  

Από τισ μακροβιότερεσ, τζλοσ, και ςθμαντικότερεσ γυναικείεσ ςυςςωματϊςεισ 
των Βουρλϊν υπιρξε θ Αγακοεργόσ Αδελφότθσ Κυριϊν (1908)69. Θ ςυγκεκριμζνθ 
αδελωότθτα ςυγκρότθςε -κατά τθ διάρκεια των ετϊν 1919-1922- τμιματα για τθν 

                                                                                                                                
1922, ς. 1-2. Τθλζγραφοσ, αρικ. 3670, 29 Μαρτίου 1922, ς. 3. Κόςμοσ, αρικ. 1212, 7 (20) Μαΐου 1922, 
ς. 2.  
65

 Αρμονία, αρικ. 115, 27 Μαΐου 1922, ς. 2. Μ. οδάσ, Θ Ελλάδα…, ό.π., ς. 256. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, 
Σωματεικι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 130. 
66

 Κ. Μαμϊνθ, «Ο Ελλθνικόσ Φιλολογικόσ Σφλλογοσ Κωνςταντινουπόλεωσ, ο Βενιηζλοσ και θ 
μικραςιατικι εκςτρατεία (Από το αρχείο Κ. Μιςαθλίδθ)», Δελτίο Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν Δ 
(1983), ς. 279. Ρροσ τθν αδελφιν…, ό.π., ς. 21-22. 
67

 Στισ αρχικζσ ενζργειεσ τθσ αδελωότθτασ ςυγκαταλζγονταν θ εφρεςθ εργαςίασ ςε άπορεσ γυναίκεσ 
και θ οργάνωςθ επιμορωωτικϊν ομιλιϊν για τισ γυναίκεσ τθσ περιοχισ. Στο πρϊτο προεδρείο τθσ 
αδελωότθτασ εντάχκθκαν θ Ευανκία Γκόγκολα (πρόεδροσ) και θ Μαρία Α. Φράγκου (αντιπρόεδροσ). 
Φ. Ν. Κλεάνκθσ, Αλάτςατα, θ χαμζνθ πατρίδα μου. Ιςτορία, Λαογραφία, Αναμνιςεισ, Ακινα 1987, ς. 
94. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 141-142, 172, 260. 
68

 Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ανανεωμζνθσ Φιλοπτϊχου Αδελφότθτοσ Αλατςατϊν αποτελείτο από 
τουσ Ρολυξζνθ Λω. Ραπαηογλάκθ (πρόεδροσ) Μερόπθ Γ. Γκόγκολα (γενικι γραμματζασ), Ευτζρπθ Μ. 
Χατηθμάρκου (ταμίασ), Μαρία Ν. Κλεάνκθ, Ηωι Μ. Κακογιάννθ, Ευαγγελία Ν. Τουρλιτάκθ, Αργυρϊ Στ. 
Τριανταωφλλου, Ουρανία Χατηθελευκερίου (ςφμβουλοι). Φ. Ν. Κλεάνκθσ, Αλάτςατα…, ό.π., ς. 96. Κ. 
Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 142, 260. 
69

 Θ Αδελφότθτα ανζλαβε -το 1910- τθν θκικι υποςτιριξθ των εργατριϊν του εργοςταςίου 
ταπθτουργίασ Βουρλϊν και λίγο αργότερα ίδρυςε οικοκυρικι ςχολι και άςυλον ορφανϊν (1913). 
Σχετικά με τθ δράςθ τθσ Αδελφότθτοσ βλ. Σμφρνθ, αρικ. 738, 8 Απριλίου 1908, ς. 3. αρικ. 779, 31 
Μαΐου 1908, ς. 3. Ξενοφάνθσ 6 (1909), ς. 229. Ν. Μθλιϊρθσ, Τα Βουρλά τθσ Μικράσ Αςίασ, μζρ. Αϋ, 
Σωτιρθσ Σοωικίτθσ, Ακινα 1957, ς. 312-314. 
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εξυπθρζτθςθ των υλικϊν αναγκϊν που είχαν οι ςτρατεφςιμοι70. Υπό τθν προτροπι 
τθσ ΑΕΜ ςυγκάλεςε -λίγο πριν τθ μικραςιατικι καταςτροωι- τα γυναικεία ςωμα-
τεία των Βουρλϊν, προκειμζνου να ενιςχφςουν οικονομικά το ζργο τθσ Άμυνασ71. 

 
Εκνικοπολιτικζσ ενζργειεσ και δθμόςιοσ λόγοσ  

Οι γυναικείεσ μικραςιατικζσ ςυςςωματϊςεισ πραγματοποίθςαν, εκτόσ από τθ 
μεμονωμζνθ δράςθ, και ςυλλογικζσ ενζργειεσ, οι οποίεσ αποςκοποφςαν ςτθν ευαι-
ςκθτοποίθςθ και τθν κινθτοποίθςθ τθσ διεκνοφσ κοινισ γνϊμθσ για τθν επίλυςθ 
των προβλθμάτων που αντιμετϊπιηε ο μικραςιατικόσ ελλθνιςμόσ τθν εν λόγω περί-
οδο. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςονται οι επιςτολζσ που απζςτειλαν -τον Λανουάριο 
του 1919- ςωματεία και επαγγελματικζσ επιτροπζσ του Αϊδίνου -και γενικότερα τθσ 
επαρχίασ Καρίασ- ςτουσ αντιπροςϊπουσ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων, που ςυμμε-
τείχαν ςτθ Συνδιάςκεψθ Ειρινθσ του Ραριςιοφ (1919-1920), ηθτϊντασ τουσ τθν 
ζνωςθ τθσ Μ. Αςίασ με τθν Ελλάδα. Στα ςωματεία αυτά ςυγκαταλζγονταν θ 
Αδελφότθσ των Κυριϊν θ Μζλιςςα72, ο Σφνδεςμοσ των Δεςποινίδων Αϊδινίου73, ο 
Σφνδεςμοσ των Ελλθνίδων Κυριϊν74. Τθλεγραωιματα επίςθσ διαμαρτυρίασ απζ-
ςτειλαν ανδρικά και γυναικεία ςωματεία του Καςαμπά και ςτον πρόεδρο του 
Ρανχριςτιανικοφ Συνεδρίου ςτθ Ν. Υόρκθ, με τα οποία δθμοςιοποιοφςαν τισ 
ωμότθτεσ που πραγματοποιοφςαν τα κεμαλικά ςτρατεφματα ςε βάροσ των χριςτια-
νϊν τθσ Μ. Αςίασ (17.5.1922)75.  

Γυναικεία επίςθσ ςωματεία τθσ Σμφρνθσ δθμιοφργθςαν, όπωσ προαναωζρκθκε, 
τθν Ζνωςιν των γυναικείων ςωματείων Σμφρνθσ, προκειμζνου να ςυνδράμουν 
παντοιοτρόπωσ τθν Ραμμικραςιατικι Οργάνωςθ76. Θ Ζνωςισ, ςτθν οποία ςυμμετεί-
χαν οι οργανϊςεισ: Μικραςιάτισ Αδελφι του ςτρατιϊτου (Σμφρνθ), Φιλόπτωχοσ 
Αδελφότθσ Κυριϊν (Σμφρνθ), Λφκειον των Ελλθνίδων Σμφρνθσ (Σμφρνθ), Συςςίτιον 

                                                 
70

 Ν. Μθλιϊρθσ, Τα Βουρλά…, ό.π., ς. 313-314. 
71

 Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 147. 
72

 Θ επιςτολι τθσ Αδελφότθτασ ζωερε τισ υπογραωζσ τθσ Ελζνθσ Λαδοποφλου (πρόεδροσ) και τθσ Στ. 
Τςαλίκθ (γραμματζασ). Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 265. 
73

 Το αίτθμα του Συνδζςμου υπζγραψαν οι Ζλλθ Λωαννίδου, Κυριακίδου, Εφςτ. Δρακοποφλου, 
Ελεονόρα Καηά, Μαρία Σταματίου. Κ. Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 
265. 
74

 Στο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Συνδζςμου ανικαν οι Ραραςκευι Σωζτςογλου, Στζλλα Μζρωουγκα, 
Μαρία Νικολοποφλου, Θλζκτρα Λυμπεροποφλου, Γοργϊ Μ. Λωαννίδου, Μαρίκα Ηαχαρίου. Κ. 
Μαμϊνθ, Λ. Λςτικοποφλου, Σωματειακι οργάνωςθ…, ό.π., ς. 265. 
75

 Το πρϊτο τθλεγράωθμα ανζωερε: «Ελλθνικι Κοινότθσ Καςαμπά εν ονόματι Χριςτοφ, εν τω οποίω 
κατά το Δαυϊτικόν 

«
ζλεοσ και αλικεια ςυνιντθςαν, δικαιοςφνθ και ειρινθ κατεωίλθςαν

»
 

διαμαρτυρομζνθ διά ςωαγιαηομζνουσ διά τον λόγον του Κεοφ και τθν μαρτυρίαν του αρνιοφ (Λθςοφ) 
Χριςτιανϊν υπό Κεμαλικϊν, κακικετεφει υμάσ, εργάτασ Ευαγγελίου, προςτάτασ αδικουμζνων, 
επζμβθτε εκεί, όπου χριςτιανοί αναμζνουςιν εκδικιτριαν ωωνιν δικαιοςφνθσ, προσ τερματιςμόν 
Κεμαλικϊν ωρικαλεοτιτων, και απελευκζρωςιν μαρτυροφντων Χριςτιανϊν». Το δεφτερο 
τθλεγράωθμα τόνιηε: «Κρθςκευτικαί, Φιλανκρωπικαί, εργατικαί Αδελωότθτεσ γυναικϊν ανδρϊν 
Καςαμπά διαμαρτυρόμεναι εν ονόματι δικαιοςφνθσ, ελευκερίασ, πολιτιςμοφ κατά Κεμαλικϊν 
ωμοτιτων κατά Χριςτιανϊν Μικράσ Αςίασ, εκηθτοφςιν επζμβαςιν Υμϊν». Κ. Ηαχόπουλοσ, Ιςτορικαί 
ςελίδεσ…, ό.π., ς. 121. 
76

 Αρμονία, αρικ. 30, 28 Φεβρουαρίου 1922, ς. 2. 
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των Ελλθνίδων Κυριϊν Σμφρνθσ (Σμφρνθ), Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν (Καςα-
μπάσ), Σωματείον Αμφνθσ Ελλθνίδων (Καςαμπάσ), Ρατριωτικόσ Σφνδεςμοσ 
(Καςαμπάσ), Σφλλογοσ Κυριϊν Θ Ευπρζπεια (Μενεμζνθ)77, εξζδωςε επιςτολι δια-
μαρτυρίασ ςτθν οποία κακιςτοφςε ςαωζσ ότι δεν κα αποδεχόταν αγόγγυςτα «τθν 
ανακατάλθψιν υπό των Τοφρκων, των χωρϊν τασ οποίασ ςιμερον κατζχει ο 
Ελλθνικόσ Στρατόσ» (31.3.1922)78. Επιπρόςκετα θ επιςτολι ςθμείωνε ότι πάντοτε οι 
Μικραςιάτιςςεσ ανζμεναν τθν απελευκζρωςθ τθσ Μ. Αςίασ από τα ελλθνικά ςτρα-
τεφματα και ότι με αυτι τθν προςδοκία μεγάλωςαν -επί πζντε αιϊνεσ- τα παιδιά 
τουσ. Τα μζλθ τθσ Ενϊςεωσ περιζγραωαν με τα μελανότερα χρϊματα τθν κατά-
ςταςθ που βίωναν οι ελλθνικοί πλθκυςμοί ςτθ Μ. Αςία προ του 1919 και καλοφςαν 
«τα ζκνθ τα ζνδοξα, τα οποία υψθλά ανζγραψαν τα απαράγραπτα του ανκρϊπου 
δίκαια» να αποτρζψουν τθν ανακατάλθψθ τθσ περιοχισ από τουσ Τοφρκουσ79. 
Διλωναν, τζλοσ, κατθγορθματικά ότι ωσ Μικραςιάτιςςεσ «υπερθωάνωσ πιςταί εισ 
τασ θρωϊκάσ θμϊν παραδόςεισ» δεν κα εγκατζλειπαν τθν πατρογονικι τουσ γθ, 
ακόμα και αν χρειαηόταν να κυςιάςουν τθ ηωι τουσ80. 

Θ Ζνωςισ είχε αποςτείλει -λίγεσ εβδομάδεσ νωρίτερα- επιςτολι και ςτο Εκνικόν 
Συμβοφλιον των Ελλθνίδων ςτθν Ακινα (1.3.1922), με τθν οποία ηθτοφςε να 
ενιςχφςει τον αγϊνα τθσ και να διαμαρτυρθκεί για τισ προτάςεισ των Μ. Δυνάμεων 
ςχετικά με το μζλλον τθσ Μ. Αςίασ81. Οι εν λόγω προτάςεισ, που πιραν ςυγκε-
κριμζνθ πλζον μορωι ςτθ Διάςκεψθ των Ραριςίων (Μάρτιοσ 1922), αναωζρονταν 
ςτθν άμεςθ λιξθ των εχκροπραξιϊν και ςτθν αποχϊρθςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ 
από τθ Μ. Αςία82. Στθν ανταπάντθςι τθσ θ πρόεδροσ του Εκνικοφ Συμβουλίου, 
Αικατερίνθ Ραςπάτθ, προσ τθν Ζνωςιν τόνιηε -ανάμεςα ςτα άλλα- ότι «το Εκνικόν 
Συμβοφλιον των Ελλθνίδων, διερμθνεφον τα αιςκιματα πεντικοντα Ελλθνικϊν 
Γυναικείων Σωματείων, κα καταβάλθ πάςαν δυνατιν προςπάκειαν διά να ακουςκι 
θ ωωνι τθσ δικαιοςφνθσ»83.  

Τον Μάρτιο του 1922 δθμοςιεφτθκαν ςτο μθνιαίο περιοδικό Ελλθνίσ, που 
εξζδιδε το Εκνικόν Συμβοφλιον Ελλθνίδων, εκκλιςεισ γυναικϊν τθσ Κράκθσ και τθσ 
Μ. Αςίασ με τισ οποίεσ τάςςονταν κατά τθσ πολιτικισ που ακολουκοφςαν οι δυτικζσ 
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 Ν. Βικζτοσ, «Θ εξωοικιακι απαςχόλθςθ…», ό.π., ς. 76. 
78

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 42. 
79

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 42-43. 
80

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 43. 
81

 «Σμυρναϊκά γυναικεία Σωματεία ςυνενωκζντα προ κινδφνου επαναωοράσ υπό βάρβαρον ηυγόν 
αδελωϊν λυτρωκζντων αίματι μυριάδων Ελλθνοπαίδων, απευκφνουςιν απάςασ αδελωάσ οργανϊςεισ 
Ακθνϊν κερμιν ζκκλθςιν, ενιςχφςθτε αγϊνα υπζρ εςτιϊν, βωμϊν, διαμαρτυρθκιτε εναντίον αδίκου 
καταδικαςτικισ αποωάςεωσ Ευρϊπθσ, ςυνδράμθτε θμάσ εκτζλεςιν ακλονιτου αποωάςεωσ, 
αποκροφςωμεν πάςθ κυςία νζαν υποδοφλωςιν». Appels des femmes…, ό.π., ς. 37. 
82

 Λ. Γιαννουλόπουλοσ, «Οι εκλογζσ τθσ 1
θσ

 Νοεμβρίου 1920 και θ επάνοδοσ του Κωνςταντίνου», Ι.Ε.Ε., 
τόμ. ΛΕϋ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1977, ς. 163. Λ. Γιαννουλόπουλοσ, «Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ 
εξελίξεισ από το Σεπτζμβριο του 1921 ωσ τον Αφγουςτο του 1922», Ι.Ε.Ε., τόμ. ΛΕϋ, Εκδοτικι Ακθνϊν, 
Ακινα 1977, ς. 186-188, 190-192, 193. Γ. Γιαννακόπουλοσ, «Θ Ελλάδα ςτθ Μικρά Αςία: Το χρονικό τθσ 
μικραςιατικισ περιπζτειασ (1919-1922)», Ιςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ (1770-2000), τόμ. 6, Ελλθνικά 
Γράμματα, Ακινα 2003, ς. 90-91. 
83

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 37. 
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δυνάμεισ ςτο μικραςιατικό και κρακικό ηιτθμα, ςτο να παραδϊςουν δθλαδι τισ 
περιοχζσ που είχαν απελευκερωκεί από τον ελλθνικό ςτρατό και πάλι ςτουσ Τοφρ-
κουσ. Στισ εκκλιςεισ τουσ οι γυναίκεσ τόνιηαν ότι τα κεμαλικά ςτρατεφματα αλλοίω-
ναν τον εκνολογικό χαρακτιρα των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν με δολοωονίεσ και 
καταπιζςεισ των αλλόκρθςκων και αλλόγλωςςων κατοίκων τουσ. Οι ςυντάκτριεσ 
επίςθσ των εκκλιςεων κατζκριναν τθ ςυμπεριωορά των Ευρωπαίων, δθλϊνοντασ 
ότι «Ραρά τασ υποςχζςεισ των, ότι ο γενικόσ πόλεμοσ ιτο αγϊν τθσ Ελευκερίασ, τθσ 
απελευκερϊςεωσ καταδυναςτευομζνων λαϊν από τθσ τυραννίασ» και παρά του 
ότι χιλιάδεσ Ζλλθνεσ είχαν πολεμιςει ςτο πλευρό των ςυμμάχων, παρατθροφςαν οι 
τελευταίοι αδιάωοροι να καταπατοφνται τα δίκαια των Μικραςιατϊν και με τθ 
ςυμπεριωορά τουσ αυτι παρζδιδαν «τουσ Κρακιϊτεσ και τουσ Μικραςιάτεσ *…+ εισ 
τουσ ςωαγείσ, ωσ πρόβατα επί ςωαγιν»84. Επιπρόςκετα καλοφςαν τισ Ευρωπαίεσ 
και τισ Αμερικάνεσ να καταβάλλουν «όλθν τθν ςωτιριον *…+ επιρροιν επί των 
διεπόντων τασ τφχασ του κόςμου και επί τθσ δθμοςίασ κοινισ γνϊμθσ», προκειμζ-
νου να ανατρζψουν τισ ειλθμμζνεσ αποωάςεισ για τθν τφχθ τθσ Μ. Αςίασ85. 
Επιπρόςκετα οι γυναίκεσ τθσ Κράκθσ αναρωτιοφνταν: «Τί κα γίνθ αν ωσ ηθτοφν οι 
ιςχυροί τθσ Γθσ, εκκενϊςθ ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ τα ελευκερωκζντα μζρθ και τα 
παραδϊςθ εισ τουσ Τοφρκουσ»; Στισ ςυγκεκριμζνεσ εκκλιςεισ οι γυναίκεσ εμωανί-
ηονταν, εκτόσ από μθτζρεσ, ςφηυγοι και αδελωζσ των πολεμιςτϊν, και ωσ κεματο-
ωφλακεσ του ζνδοξου ελλθνικοφ παρελκόντοσ, κακϊσ και ωορείσ μεταβίβαςθσ τθσ 
εκνικισ ςυνείδθςθσ86. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ το επίκετο εκνικόσ ςχετιηόταν 
άμεςα με το όραμα τθσ Μ. Λδζασ. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο ότι οι Κρακιϊτιςςεσ 
ςτθν ζκκλθςι τουσ εκλάμβαναν τθν Κωνςταντινοφπολθ ωσ τθ «μεγάλθ πρωτεφου-
ςα» του ελλθνιςμοφ τθν οποία «κατακρατοφςαν» παρανόμωσ οι Τοφρκοι. Οι 
γυναίκεσ, τζλοσ, αιτιολογοφςαν τουσ λόγουσ που τισ κινθτοποίθςαν να δραςτθριο-
ποιθκοφν ςτο πλευρό των ανδρϊν τουσ, αναλαμβάνοντασ το κομμάτι που τουσ 
αναλογοφςε ςτον υπό εξζλιξθ δίκαιο εκνικό αγϊνα του μικραςιατικοφ 
ελλθνιςμοφ87. Ασ ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι ενϊ οι επιςτολζσ ι τα ψθωίςματα 
που ςυντάχκθκαν ι υπογράωθκαν από γυναικεία μικραςιατικά ςωματεία ςτα 1919 
αναωζρονταν ςτθν ζνωςθ τθσ Μ. Αςίασ με τθ «Μθτζρα Ελλάδα»88, τρία χρόνια 
αργότερα (1922) -και κακϊσ είχαν αλλάξει πλζον οι οικονομικζσ, πολιτικζσ και 
ςτρατιωτικζσ ςυνκικεσ- ο δθμόςιοσ γυναικείοσ λόγοσ διαωοροποιικθκε, με ςυνζ-

                                                 
84

 «Ζκκλθςισ γυναικϊν Κράκθσ και Μικράσ Αςίασ», Ελλθνίσ 3 (Μάρτιοσ 1922), ς. 65-66. 
85

  «Ζκκλθςισ…», ό.π., ς. 66. 
86

 «Τουσ υιοφσ μασ, ςυηφγουσ και αδελωοφσ μετ’ ελπίδοσ και χαράσ εςτείλαμεν εκεί, όπου τουσ 
καλοφςε θ ωωνι τθσ Ρατρίδοσ *…+ κζλομεν να κρατιςωμεν τθν πατρικιν μασ κλθρονομιάν, τθν 
οποίαν απ’ αιϊνων ποκοφμεν». «Ζκκλθςισ…», ό.π., ς. 66. 
87

 «Αι κρίςιμεσ περιςτάςεισ που περνά θ Μικραςία, μασ θνάγκαςαν να οργανϊςωμεν τασ δυνάμεισ 
μασ και εισ το πλευρόν των ανδρϊν μασ να πάρωμε ζνα κομμάτι του Εκνικοφ μασ Αγϊνοσ *…+ 
ολόκλθροσ ο γυναικείοσ κόςμοσ κα υψϊςθ *…+ ωωνιν διαμαρτυρίασ για το μεγάλο αδίκθμα που 
γίνεται εισ βάροσ του Μικραςιατικοφ Λαοφ». «Ζκκλθςισ…», ό.π., ς. 66. 
88

 Ιςτορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικϊν, «Ψθωίςματα από τθν Μικρά Αςία (1919)». 
http://arxeio.mfa.gr/faces/displayDocFrames.jsp?docId=a9b17c4&type=2&isOnFrames=false&onVersi
onsList=false (10.11.2015). 

http://arxeio.mfa.gr/faces/displayDocFrames.jsp?docId=a9b17c4&type=2&isOnFrames=false&onVersionsList=false
http://arxeio.mfa.gr/faces/displayDocFrames.jsp?docId=a9b17c4&type=2&isOnFrames=false&onVersionsList=false
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πεια να περιοριςτεί ςτα περί διατιρθςθσ τθσ «ελευκερίασ, ιςοπολιτείασ και ανε-
ξαρτθςίασ» τθσ περιοχισ89. Θ εν λόγω διαωοροποίθςθ καταδεικνφει αωενόσ τθ 
ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των εξελίξεων από τισ Μικραςιάτιςςεσ και αωετζρου τθν 
προςπάκειά τουσ να προωκιςουν και αυτζσ από τθν πλευρά τουσ τθν πρόταςθ για 
δθμιουργία αυτόνομου «Μικραςιατικοφ Κράτουσ»90. 

Ραρόλο που ο δθμόςιοσ λόγοσ που αναπτφχκθκε μζςω των προαναωερκζντων 
κειμζνων είναι περιοριςμζνοσ, κινθτοποίθςε εντοφτοισ γυναικείεσ οργανϊςεισ και 
εκτόσ Μ. Αςίασ91. Ενδεικτικά αναωζρουμε ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κινθτοποίθςθσ 
το ψιωιςμα που απζςτειλε ο Σφνδεςμοσ Ελλθνίδων υπζρ των δικαιωμάτων τθσ 
γυναικόσ για το μικραςιατικό ηιτθμα ςε μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά γυναι-
κεία ςωματεία. Το εν λόγω κείμενο πολιτικοποιοφςε το γυναικείο ωφλο, εντάςςο-
ντάσ το ςτθν ενεργό πολιτικι δράςθ. Συγκεκριμζνα τόνιηε ότι: «Θ γυναίκα, που ωσ 
τϊρα ιταν αμζτοχθ εισ τα ςωάλματα τθσ ανδρικισ πολιτικισ» όωειλε πλζον να μθν 
αποδζχεται «ν’ αωεκοφν ςτθ διάκριςθ ενόσ λαοφ απολιτίςτου, άλλεσ ομόωυλεσ τθσ, 
που τθ ςκλθρι τουσ τφχθ μαρτυροφν τα πρόςωατα εγκλιματα ςτον Ρόντο, ςτθν 
Αρμενία, ςτθν Κιλικία». Το ψιωιςμα, τζλοσ, καλοφςε τα ελεφκερα κράτθ να προ-
ςωζρουν ςτθ γυναίκα το δικαίωμα να κακορίηει μόνθ τθσ τα ηθτιματα που τθν 
απαςχολοφςαν92.  

Στον εκνικοπολιτικό λόγο που ανζπτυξαν τθν εν λόγω περίοδο οι Μικραςιά-
τιςςεσ κατθγοροφςαν απερίωραςτα τισ Μ. Δυνάμεισ ωσ αγνϊμονεσ, γιατί, αν και 
είχαν νικιςει ςτον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο με τθ ςυμβολι των Ελλινων, επεδίωκαν 
πλζον να παραδϊςουν και πάλι τθ Μ. Αςία ςτα κεμαλικά ςτρατεφματα, με κίνδυνο 
τθ βίαιθ εκνολογικι αλλοίωςθ του χαρακτιρα τθσ περιοχισ93. Ρροκειμζνου να 
αποωευχκεί θ εξζλιξθ αυτι οι γυναίκεσ τθσ Μ. Αςίασ καλοφςαν τισ «πολιτικζσ και 
κοινωνικζσ οργανϊςεισ των γυναικϊν τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ» να ςυνδρά-
μουν το ζργο τουσ, οφτωσ ϊςτε να παραμείνει ανεξάρτθτθ θ περιοχι που είχε 
απελευκερϊςει ο ελλθνικόσ ςτρατόσ από τον Μάιο του 191994. Οι Μικραςιάτιςςεσ, 
τζλοσ, διαβεβαίωναν ότι δεν επρόκειτο να εγκαταλείψουν τθ γθ των προγόνων 
τουσ, ακόμα και αν επρόκειτο να χάςουν τθ ηωι τουσ95.    

 
Εν κατακλείδι 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ Μ. Αςία 
(1919-1922) προζκυψαν ποικίλα προβλιματα που ζπρεπε να επιλυκοφν. 
Αρκετά από αυτά που ςχετίηονταν άμεςα με τουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ οι 

                                                 
89

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 40-41. 
90

 Σχετικά με το ςχζδιο δθμιουργίασ ενόσ αυτόνομου «Μικραςιατικοφ Κράτουσ» με κζντρο τθ Σμφρνθ 
βλ. Λ. Γιαννουλόπουλοσ, «Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ εξελίξεισ…», ό.π., ς. 198-199. Γ. Γιαννακόπουλοσ, 
«Θ Ελλάδα…», ό.π., ς. 92.  
91

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 
92

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 46-47. 
93

 «Ζκκλθςισ…», ό.π., ς. 65-66. Appels des femmes…, ό.π., ς. 42-43. 
94

 «Ζκκλθςισ…», ό.π., ς. 67. 
95

 Appels des femmes…, ό.π., ς. 43. 
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οποίοι μάχονταν ςτο μζτωπο, προςπάκθςαν να επιλφςουν -μζςω τθσ ςυλ-
λογικισ δράςθσ- οι Μικραςιάτεσ96. Στο πλαίςιο λοιπόν «τθσ ενιςχφςεωσ και 
ανακουωίςεωσ του Ζλλθνοσ Ρολεμιςτοφ»97 οι γυναίκεσ τθσ Μ. Αςίασ -ςε 
ζνδειξθ αναγνϊριςθσ τθσ ςθμαντικισ αποςτολισ που επιτελοφςαν τα ελλθ -
νικά ςτρατεφματα ςτθν περιοχι τουσ- δραςτθριοποιικθκαν, προκειμζνου 
να τα ςυνδράμουν υλικά και θκικά98. Θ ςυλλογικι κινθτοποίθςθ κρινόταν 
επιβεβλθμζνθ, κακϊσ κα προςλάμβανε γενικότερο κφροσ ςυγκριτικά με τθν 
όποια ατομικι πρωτοβουλία, ενϊ παράλλθλα κα ςυντόνιηε αποτελεςματι -
κότερα τθ δράςθ των γυναικϊν. Οι ςυςςωματϊςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτισ 
προθγοφμενεσ ςελίδεσ λειτοφργθςαν χωρίσ άδεια από τισ οκωμανικζσ αρχζσ, κα-
κϊσ ιδρφκθκαν ςε περιοχζσ που βρίςκονταν υπό ελλθνικό ζλεγχο. Οι περιςςότερεσ 
μάλιςτα από αυτζσ δραςτθριοποιικθκαν πικανότατα άτυπα, χωρίσ δθλαδι εγκε-
κριμζνο -από τισ πολιτικζσ ι δικαςτικζσ αρχζσ- καταςτατικό και κεςμοκετθμζνουσ 
κανόνεσ.  

Σφμωωνα με τισ εκνικοπολιτικζσ δράςεισ που ανζπτυξαν τα εξεταηόμενα 
γυναικεία ςωματεία κατθγοριοποιοφνται: α) ςε αυτά που παρείχαν άμεςα υλικι 
και θκικι προςωορά ςτον ελλθνικό ςτρατό που μαχόταν ςτο μικραςιατικό μζτωπο 
(Μικραςιάτισ Αδελφι του ςτρατιϊτου, Άμυνα Ελλθνίδων Μικραςίασ κλπ), β) ςε 
αυτά που ςυνζδραμαν οικονομικά ςυλλόγουσ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ (Αγακοεργόσ 
Αδελφότθσ των Κυριϊν Ο Ευαγγελιςμόσ, Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Κυριϊν κλπ) και γ) 
ςε αυτά που ανζπτυξαν δθμόςιο λόγο για το μικραςιατικό ηιτθμα -μζςω ψθωιςμά-
των και επιςτολϊν- με απϊτερο ςκοπό να κινθτοποιιςουν τθ διεκνι κοινι γνϊμθ 
(Αδελφότθσ των Κυριϊν θ Μζλιςςα, Σφνδεςμοσ των Δεςποινίδων Αϊδινίου κλπ). Με 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ ςυλλόγουσ οι Μικραςιάτιςςεσ υπερζβθςαν το ςτενό κοι-
νωνικό περιβάλλον που δραςτθριοποιοφνταν ζωσ τότε και μεταπιδθςαν ςτον 
δθμόςιο χϊρο, διεκδικϊντασ επιτυχϊσ με τθ δράςθ που ανζπτυξαν τθν αναγνϊριςθ 
τουσ -από τθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία τθσ εποχισ- ωσ δρϊντα κοινωνικά 
υποκείμενα.  

Τα περιςςότερα από τα γυναικεία ςωματεία που προαναωζρκθκαν ενίςχυςαν 
άμεςα ι ζμμεςα τουσ Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ οι οποίοι μάχονταν ςτο μικραςιατικό 
ζδαωοσ, εκωράηοντάσ τουσ με τον τρόπο αυτό τθν ευγνωμοςφνθ τουσ για τθ δράςθ 
τουσ. Συγχρόνωσ ζδωςαν τθ δυνατότθτα ςτουσ μαχθτζσ να γνωςτοποιιςουν τισ 

                                                 
96

 Ο διευκυντισ του Γραφείου Τφπου και Λογοκριςίασ τθσ Αρμοςτείασ Σμφρνθσ, Μιχαιλ οδάσ, 
ςθμείωνε ςτα απομνθμονεφματά του: «Το Κράτοσ δεν κάμνει ακόμθ τίποτε, δια ν’ ανακουωίςθ τθν 
ηωιν των (εννοεί ςτρατιωτϊν). Μοναδικι παρθγοριά των είναι αι κυρίαι και δεςποινίδεσ τθσ 
Μικραςιατικισ Ελλάδοσ, αι οποίαι αποςτζλλουν κακ’ εκάςτθν εισ το μζτωπον χιλιάδασ επιςτολϊν και 
δεμάτων με διάωορα πράγματα». Μ. οδάσ, Θ Ελλάδα…, ό.π., ς. 255. 
97

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 3.  
98

 Ρριν τθ ςωματειακι οργάνωςθ των Μικραςιατιςςϊν υπζρ των Ελλινων ςτρατιωτϊν ςχετικι δράςθ 
είχε αναπτφξει ςτθ Μ. Αςία θ Άννα Ραπαδοποφλου, θ αδελωι του Ραφλου Μελά. Μ. οδάσ, Θ 
Ελλάδα…, ό.π., ς. 255. Θ τελευταία με τθ δράςθ τθσ, κακϊσ δεν δίςταηε να ωτάςει ζωσ τισ προωυλακζσ 
του μετϊπου, για να εμψυχϊςει τουσ μαχθτζσ και να τουσ μοιράςει δϊρα, αποτζλεςε πρότυπο για τθ 
δράςθ που ανζπτυξαν ςτθ ςυνζχεια αρκετά γυναικεία μικραςιατικά ςωματεία.  
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υλικζσ τουσ ανάγκεσ, προκειμζνου να ικανοποιθκοφν99. Θ επικοινωνία επίςθσ με 
τουσ ςτρατιϊτεσ που υπθρετοφςαν ςτο μζτωπο, θ οποία ςυνίςτατο ςτθν αποςτολι 
εμψυχωτικϊν επιςτολϊν, δϊρων και χριςιμων αντικειμζνων, τουσ παρείχε θκικι 
ςυμπαράςταςθ και τόνωςθ τθσ ψυχολογίασ τουσ, κακϊσ τουσ ανακοφωιηε από τθν 
κόπωςθ, τισ κακουχίεσ, τθ μοναξιά, τθν ζλλειψθ οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ. Θ 
αλλθλογραωία αποτελοφςε μια χρονοβόρα διαδικαςία που απαιτοφςε εκ μζρουσ 
των γυναικϊν υπευκυνότθτα και εχεμφκεια. Από τθν πλθκϊρα μάλιςτα των 
αιτιςεων που κατζωκαναν κακθμερινά από το μζτωπο -με τισ οποίεσ οι ςτρατιϊτεσ 
ηθτοφςαν να αλλθλογραωιςουν με μζλθ των ςωματείων- προκφπτει ότι θ 
ανταπόκριςθ των ενςτόλων για επικοινωνία υπιρξε άμεςθ και ότι θ ςυμβολι τθσ 
ςτθν τόνωςθ τθσ ψυχολογίασ των μαχθτϊν κακοριςτικι100. 

Οι εξεταηόμενεσ ςυςςωματϊςεισ δθμιοφργθςαν -κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ τουσ- κίνθτρα ςυνοχισ και γόνιμου διαλόγου μεταξφ των μελϊν τουσ 
και των τοπικϊν κοινωνιϊν. Θ δράςθ ουςιαςτικά των γυναικϊν ςε εκνικοφσ και 
πατριωτικοφσ ςκοποφσ εντάςςεται ςε ζνα κλίμα ευωορίασ που επικράτθςε ς’ 
ολόκλθρο το μικραςιατικό ελλθνιςμό φςτερα από τθν άωιξθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ 
ςτθν περιοχι. Οι Μικραςιάτιςςεσ εκλάμβαναν τισ προςωορζσ προσ τα ελλθνικά 
ςτρατεφματα, που αγωνίηονταν για τθν επίτευξθ των μεγαλοϊδεατικϊν οραμάτων, 
ωσ υποχρζωςθ τουσ101. Θ γυναικεία ςυμμετοχι ςτισ εν λόγω δράςεισ αντιςτάκμιηε 
τον αποκλειςμό τουσ από το πολιτικό προςκινιο. Πςον αωορά τθν κοινωνικι ςφν-
κεςθ των ςωματείων, από τα υπάρχοντα ςτοιχεία προκφπτει ότι αυτά ιδρφκθκαν 
από ευκατάςτατεσ και εγγράμματεσ γυναίκεσ, ενϊ ςτελεχϊκθκαν από άτομα των 
μεςαίων και ανϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, τα οποία ενδιαωζρκθκαν να προ-
ςωζρουν υπζρ του αγϊνα «τθσ Ελευκερίασ» και «τθσ απελευκερϊςεωσ κατάδυ-
ναςτευομζνων λαϊν από τθσ τυραννίασ» τον ελεφκερό τουσ χρόνο102 και τισ ικανό-
τθτζσ τουσ. Με τθ ςυλλογικι δράςθ υπζρ των Ελλινων ςτρατιωτϊν οι Μικραςιάτι-
ςςεσ υπερζβθςαν μαηικά τα όρια του ιδιωτικοφ χϊρου και δραςτθριοποιικθκαν 
ςτον δθμόςιο βίο, κερδίηοντασ τθν ανδρικι αποδοχι και τθν αναγνϊριςθ για τθν 
προςωορά τουσ. Οι γυναίκεσ τθσ Μ. Αςίασ, όπωσ καταδεικνφει θ πολυπλθκισ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξεταηόμενεσ οργανϊςεισ, ζςπευςαν ςφντομα να επωμιςκοφν 
τουσ νζουσ τουσ ρόλουσ, όχι μόνο γιατί τουσ ζδιναν κάποιο γόθτρο, αλλά και γιατί 
ςυντελοφςαν ςτθ διεφρυνςθ του βιοτικοφ τουσ χϊρου, παρζχοντάσ τουσ καινοφριεσ 
δυνατότθτεσ δράςθσ. Θ κινθτοποίθςθ των μεςαίων κοινοτικϊν ςτρωμάτων ςτον 
εκνικό αγϊνα ςτθ Μ. Αςία αποτυπϊνει ενδεχομζνωσ τον κίνδυνο που κα αντιμετϊ-
πιηαν από τουσ Τοφρκουσ ςτθν περίπτωςθ ανακατάλθψθσ τθσ περιοχισ από 

                                                 
99

 Αλ. Μπουτηουβι, Αφρα Θεοδωροποφλου: δραςτθριότθτεσ, ιδεολογία και ςτρατθγικζσ τθσ 
χειραφζτθςθσ (1910-1922), Διδακτορικι διατριβι, ΕΚΡΑ, Φιλοςοωικι Σχολι, Ακινα 2003, ς. 134. 
100

 Λογοδοςία τθσ Μικραςιάτιδοσ…, ό.π., ς. 4, 5. 
101

 Ρροσ τθν αδελφιν…, ό.π., ς. 14. 
102

 Σχετικά με τθν ζννοια του ελεφκερου χρόνου και τθν αξιοποίθςι του βλ. Χρ. Κουλοφρθ, Ακλθτιςμόσ 
και όψεισ τθσ αςτικισ κοινωνικότθτασ. Γυμναςτικά και ακλθτικά ςωματεία 1870-1922, ΛΑΕΝ/ΚΝΕ-ΕΛΕ, 
Ακινα 1997, ς. 34-41. Γ. Γιαννιτςιϊτθσ, Θ κοινωνικι ιςτορία του Ρειραιά. Θ ςυγκρότθςθ τθσ αςτικισ 
τάξθσ (1860-1910), Νεωζλθ Λςτορία, Ακινα 2006, ς. 367-393. 
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αυτοφσ. Ρροκειμζνου λοιπόν να ελαχιςτοποιιςουν τισ όποιεσ πικανότθτεσ τα εν 
λόγω ςτρϊματα μετατράπθκαν ςτον ςθμαντικότερο «δίαυλο προϊκθςθσ του 
«αλυτρωτιςμοφ»» ςτθ Μ. Αςία103. Στον εκνικό αυτόν αγϊνα όλοι κρίνονταν 
αναγκαίοι. Οι άνδρεσ ςτα πεδία των μαχϊν και οι γυναίκεσ ςτα μετόπιςκεν104. Με 
τθν εκνικοπολιτικι, τζλοσ, δράςθ που ανζπτυξε θ Μικραςιάτιςςα τθν περίοδο 
1919-1922 κατζδειξε «ουκ ολίγον ότι ζπαυςε πλζον να ωυτοηωι κεωροφςα ωσ 
μόνον επί γθσ ςκοπόν αυτισ να ςκορπίηθ γφρω τθσ αρϊματα, ι να γίνθται 
αντικείμενον λατρείασ άνευ ουδενόσ ιδανικοφ προοριςμοφ» και «εξετζλεςε κατά 
τον υπζρ ανεξαρτθςίασ ι μάλλον τον υπζρ αυτισ υπάρξεωσ ιερόν τοφτον αγϊνα *…+ 
το πατριωτικόν αυτισ κακικον και απζδειξεν εισ το μάλλον πεπολιτιςμζνον ζξω 
κόςμον, ότι και εν αυτι εμωωλεφουςιν αι γλυκφταται θδοναί τθσ ωιλοπατρίασ, 
ωιλοξενίασ, ωιλανκρωπίασ και αλλθλεγγφθσ»105 

                                                 
103

 Σ. Αναγνωςτοποφλου, Μικρά Αςία…, ό.π., ς. 535.  
104

 Από τθ κζςθ αυτι κα ικελα να ευχαριςτιςω το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ζνωςθσ Σμυρναίων για 
τθ δυνατότθτα μελζτθσ του Αρχείου Ρερίδου. 
105

 Αρχείο Ρερίδου. Ζνωςθ Σμυρναίων. 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               113 

 

 
ΜΕΡΟ  Σϋ 

 
 

3θ υνεδρία 
Προεδρεφων : Χριςτοσ Χατηθϊωάννου 

Μζλθ : ϋΕλςα Ανκρακίδου   
                Σάκθσ Κωςτιδάκθσ 

 
 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ,  28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 

 

 

 

 

 

 



Κζντρο  Σπουδισ  και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ  Ρολιτιςμοφ Διμου Νζασ  Λωνίασ 114 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               115 

 

 
Μιχάλθσ Βαρλάσ 

 
“Θ μυρνιά ωσ εικόνα και ωσ υποκείμενο ςτισ 

αρχειακζσ πθγζσ”. 
 
 

 
Δεν απζχουμε πολλά χρόνια από τθν εποχι που θ Μάρα Μεϊμαρίδθ προςκα-

λοφςε τισ μάγιςςεσ τθσ Σμφρνθσ ςτισ βιβλιοκικεσ και τουσ τθλεοπτικοφσ μασ δζκτεσ, 
ςε τραπζηια με κάρτεσ μαντικισ και ςε γθτζματα από το ντουλάπι του παρελκόντοσ 
χρόνου1. Αυτι θ μόδα, που αξίηει να μελετθκεί ωσ πολιτιςμικό και εμπορικό ωαινό-
μενο, ωαίνεται ότι ςτθρίηεται ςε αςωαλϊσ εδραιωμζνεσ προκαταλιψεισ και μφ-
κουσ τθσ κοινωνίασ μασ ςχετικά με τισ γυναίκεσ τθσ Σμφρνθσ.  

Θ ευκολία του desktop publishing και θ άνκθςθ του ενδιαωζροντοσ για τθν κλθ-
ρονομιά των προςωφγων ζχουν ωζρει ςτο ωωσ ζνα πλοφςιο εικονογραωικό υλικό 
από τθ μθτρόπολθ τθσ Λωνίασ, το οποίο περιλαμβάνει πλικοσ ωωτογραωιϊν γυναι-
κϊν, είτε ςε ιδιωτικζσ πόηεσ, είτε ςε δθμόςιεσ ςκθνζσ με μια ζμωαςθ ςτθν αςτικι 
περιβολι, τθν κομψότθτα και τον «ευρωπαϊκό αζρα». Θ κατακλείδα αυτισ τθσ 
ρθτορικισ τθσ εικόνασ για τθ Σμφρνθ ζρχεται με το εξαιρετικό ςκθνοκετικά δθμι-
οφργθμα τθσ Μαρίασ Θλιοφ, όπου τονίηεται, άλλωςτε ο χαρακτιρασ τθσ «κοςμοπο-
λίτικθσ» πόλθσ2.  

Αξιοποιϊντασ τα εργαλεία μασ από τισ μελζτεσ τθσ μνιμθσ μποροφμε να υπο-
κζςουμε ότι θ εμωάνιςθ μιασ τζτοιασ εικόνασ για τθ Σμυρνιά, αποτελεί μζροσ ενόσ 
μυκολογθμζνου πολιτιςμικοφ άλλοκι που διαςϊηει ςτοιχεία ενόσ αόριςτου παρελ-
κόντοσ ανάμεικτα με γενικεφςεισ και ρθτορικζσ υπερβολζσ3. Ο ορίηοντασ τθσ 
πρόςλθψθσ μασ για τθ Σμφρνθ θγεμονεφεται από τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα ενόσ 
κομματιοφ τθσ μφρνθσ, το οποίο, τουλάχιςτον πλθκυςμιακά, αποτελεί μια μειο-
νότθτα, ςε ςχζςθ με τον μεγάλο αρικμό των κατοίκων τθσ πόλθσ.  

Θ πολιτιςμικι μνιμθ τθσ Σμυρνιάσ, όπωσ και τθσ Σμφρνθσ, ορίηεται από τθ 
ςυνάντθςθ του οριενταλιςμοφ με ζναν αντίςτοιχο occidentalιςμό που κα μποροφςε 
να χαρακτθρίςει τθν αντίςτοιχθ με τον οριενταλιςμό εικόνα τθσ δφςθσ και των 
πολιτιςμικϊν ςτοιχείων του δυτικιςμοφ ςτθν πρόςλθψθ του από τθν Ανατολι4.  Οι 

                                                 
1
 Βλ. http://www.marameimaridi.gr/greek/· τελευταία ανάκτθςθ 24 Μαρτίου 2016.  

2
 Σμφρνθ. Θ καταςτροφι μιασ κοςμοπολίτικθσ πόλθσ. 1900-1922, ςενάριο, ςκθνοκεςία Μαρία Θλιοφ, 

Νζα Υόρκθ [2012].  
3
 Βλ. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
 dentität in fr hen Hochkulturen, Μόναχο 1999, ς. 56. 
4
 Θ πιο πλιρθσ προςζγγιςθ του οριενταλιςμοφ ςτθν αυτοκρατορία, Χάρθσ Εξερτηόγλου, Εκ δυςμϊν το 

φωσ; Εξελλθνιςμόσ και οριενταλιςμόσ ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία μζςα 19ου - αρχζσ 20οφ αιϊνα, 
Ακινα 2015, απότελεί μια χριςιμθ προςκικθ ςτθ μεγάλθ βιβλιογραωία που ακολοφκθςε τθν ζκδοςθ 

http://www.marameimaridi.gr/greek/·
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οικείεσ ςε μασ εικόνεσ τθσ Σμφρνθσ πολϊνονται ςτα δυο άκρα Δφςθ και Ανατολι, 
αωινοντασ ςτθ ςκιά το μεγαλφτερο μζροσ του ωάςματοσ που βιϊνει τον υβριδικό 
πολιτιςμό του διεκνοφσ πολυεκνοτικοφ ελεφκερου λιμανιοφ5.  

Θ καλφτερθ περιγραωι του λιμανιοφ που μασ ζχει ςωκεί κοντά ςτο τζλοσ τθσ 
ιςτορίασ τθσ Σμφρνθσ από τον Κοντογιάννθ αποδίδει το αμάλγαμα των εκνοτιτων 
και των κοινωνικϊν ομάδων  

Ρεραιτζρω δε και προσ Β. του λιμζνοσ θ προκυμαία, θ με ευρείσ τετραγϊνουσ 
λίκουσ εςτρωμζνθ, παρουςιάηει άλλο κζαμα. Αντί των καταςτθμάτων και των 
εμπορικϊν γραφείων, των πρακτορείων ατμοπλοϊκϊν εταιρειϊν και των ατμο-
μφλων του λιμενικοφ μζρουσ παρατάςςονται προσ αυτιν ηυκοπωλεία, καφε-
νεία, καφωδεία, κζατρα. Εδϊ ςυνωκείται ιδίωσ εισ τασ εςπερινάσ ϊρασ το 
πλικοσ των αργοςχόλων αλλά και εκείνων οι οποίοι εξετζλεςαν τθν εργαςίαν 
τθσ θμζρασ. Κάκθνται ηωθρϊσ διαλεγόμενοι εισ μικράσ τραπζηασ προ των καφε-
νείων ι περιπατοφν άνω και κάτω απολαυόντεσ τον δροςερόν καλάςςιον αζρα. 
Ευρωπαίοι, Λεβαντίνοι και Ζλλθνεσ με ευρωπαϊκιν ενδυμαςίαν, Τοφρκοι χωρι-
κοί με τα ποικιλόχρωα των υποκάμιςα, με κοντά βρακιά και με ευρείασ ηϊνασ, 
νθςιϊται με βακυκφανα βρακιά, Αλβανοί, Μαυροβοφνιοι, Άραβεσ και δερβίςαι 
με τασ διαφορετικάσ ενδυμαςίασ των, γραφικϊσ ςτολιςμζνοι καβάςιδεσ, Τοφρ-
κοι (άλλοτε) αξιωματικοί με τασ ςτολάσ των, κυρίαι προσ τοφτοισ των Χριςτια-
νϊν Σμυρναίων με τουαλζτασ παριςινάσ, κομψάσ, κίνθςισ τζλοσ και τφρβθ και 
βίοσ τόςον ποικίλοσ και πλοφςιοσ εισ αντικζςεισ, όπωσ μόνον εισ τθν Ανατολιν, 
αλλά και εδϊ δεν το βλζπει κανείσ με τόςθν ποικιλίαν, όπωσ εισ τθν προκυμαί-
αν τθσ μεγάλθσ εμπορικισ πόλεωσ.. 6  

Το «προσ τοφτοισ» δείχνει τον παραπλθρωματικό ρόλο των κυριϊν ςτο ςκθνικό 
του λιμανιοφ και τον περιοριςμό τθσ δθμόςιασ γυναικείασ παρουςίασ ςε ςυγκεκρι-
μζνα περιβάλλοντα και κοινωνικζσ ομάδεσ.  

Ανατρζχοντασ ςτισ αναωορζσ των περιθγθτϊν και λοιπϊν περαςτικϊν από τθ 
Σμφρνθ αντιλαμβανόμαςτε γριγορα ότι υπάρχει μια –τουλάχιςτον- ανατολίτικθ 
Σμφρνθ και μια –τουλάχιςτον- «ευρωπαϊκι» διαρκϊσ παροφςεσ ςτισ αναωορζσ των 
ςυγγραωζων και ςτισ αναπαραςτάςεισ των καλλιτεχνϊν, οι οποίεσ μοιράηονται 

                                                                                                                                
του βαςικοφ για τθν ζννοια του Οριενταλιςμοφ ζργου του Edward W. Said, Οριενταλιςμόσ, μετάωραςθ 
Φϊτθσ Τερηάκθσ, Ακινα 1996.  

5
 Για τον πολιτιςμικό υβριδιςμό ωσ ζννοια βλ. Peter Burke, Cultural Hybridity, Cambridge 2009. Για 

μια χριςιμθ ειςαγωγι ςτο ζργο του βαςικοφ ειςθγθτι τθσ ζννοιασ ςτισ ςφγχρονεσ μελζτεσ Homi 
Bhabha,  βλ. Antony Easthope, Homi Bhabha, Hybridity And Identity, Or Derrida Versus Lacan, 
Hungarian Journal of English and American Studies τ. 4 αρ. 1 /2, μζροσ 1 (1998), ς. 145-151, διακζςιμο 
ςτο http://www.jstor.org/stable/41273996. Για τθν εξζλιξθ τθσ Σμφρνθσ τουσ αιϊνεσ πριν από τθν 
Καταςτροωι βλ. Elena Frangakis-Syrett, Θ ανάπτυξθ ενόσ μεςογειακοφ λιμανιοφ με διεκνι ςθμαςία: 
τθσ Σμφρνθσ (1700-1914), ςτο Μαρία Κάρμεν Σμυρνζλθ (επιμζλεια), Σμφρνθ, θ λθςμονθμζνθ πόλθ; 
1830-1930. Μνιμεσ ενόσ μεγάλου μεςογειακοφ λιμανιοφ, μετάωραςθ Μαρίνα Κουνεηι, Ακινα 2006, 
ς. 27-60 και Daniel Goffman, Izmir: from village to colonial port city, ςτο Edhem Eldem, Daniel Goffman 
και Bruce Masters, The Ottoman City between East and West. Aleppo, Izmir, and Istanbul, Cambridge 
1999, ςς 79-134. 
6 Ραντελισ Κοντογιάννθσ, Γεωγραφία τθσ Μικράσ Αςίασ, Ακινα 1921 (Φωτοαναςτατικι επανζκδοςθ, 

Ακινα 1995), ς. 287, 303-304.   

http://www.jstor.org/stable/41273996
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ςτοιχεία εξίςου από τθν πραγματικότθτα και τθν ωανταςία7. Ρρακτικά και μόνο θ 
ςυνφπαρξθ τόςων διαωορετικϊν κοινωνικϊν και εκνοτικϊν ομάδων ςτθν πόλθ 
αρκεί για να εμπνεφςει τισ αναπαραςτάςεισ των δυο κόςμων αλλά δε δικαιολογεί 
τθν απουςία εικόνων υβριδιςμοφ από τισ αναπαραςτάςεισ τθσ πόλθσ.  

Θ εικόνα τθσ Σμυρνιάσ ζχει τθν ίδια τφχθ. Κινείται ανάμεςα ςτα βελοφδα των 
αςτϊν κυριϊν και ςτα τριμμζνα βαριά ενδφματα των γυναικϊν των κατϊτερων 
τάξεων. Ανάμεςα ςτθν αιδθμοςφνθ και ςτθ λαγνεία και των δυο κόςμων και 
ανάμεςα ςτον πλοφτο και ςτθν υποτζλεια που χαρακτθρίηουν τισ κοινωνικζσ 
ταυτότθτεσ του ωφλου, όχι απαραίτθτα με μόνο το ζνα χαρακτθριςτικό.  

 

     
 

Συνολικά ςτα περιθγθτικά κείμενα ιςχφει αυτι θ εικόνα για τθν Ανατολι με 
εντονότερθ πόλωςθ ςτον 19ο αιϊνα. Οι γυναίκεσ που απεικονίηονται ςτα ταξίδια ι 
ςτισ ςυλλογζσ λικογραωιϊν αποτελοφν μάλλον ιδεοτυπικζσ ωιγοφρεσ παρά αντανα-
κλάςεισ κάποιων εμπειρικϊν δεδομζνων. Στα περιθγθτικά κείμενα παρουςιάηει 
ενδιαωζρον και θ ςυμπερίλθψθ γυναικϊν με τοπικζσ ενδυμαςίεσ νθςιϊν κυρίωσ 
που βρίςκονται ςτο δρόμο για τθν Σμφρνθ, όπωσ Χιϊτιςεσ, Τθνιακζσ κλπ γυναίκεσ 
δθλαδι από τισ κφριεσ μεταναςτευτικζσ ομάδεσ τθσ πόλθσ8.  

                                                 
7
 Εκτόσ από το Μαρία Κάρμεν Σμυρνζλθ (επιμζλεια), Σμφρνθ, θ λθςμονθμζνθ πόλθ; 1830-1930. 

Μνιμεσ ενόσ μεγάλου μεςογειακοφ λιμανιοφ, μετάωραςθ Μαρίνα Κουνεηι, Ακινα 2006 και το Hervι 
Georgelin, Σμφρνθ. Από τον κοςμοπολιτιμό ωσ τουσ εκνικιςμοφσ, μετάωραςθ Μαρία Μαλαωζκα, 
Ακινα 2007 τθν επιςτροωι του ενδιαωζροντοσ ςτθν –ςυηθτιςιμθ- ςυνφπαρξθ των εκνοτιτων ςτο 
πλαίςιο του κοςμοπολιτιςμοφ τθσ Σμφρνθσ αποδίδει ζξοχα το ιςτορικό αωιγθμα του Γκάιλσ Μίλτον, 
Χαμζνοσ Ραράδειςοσ. Σμφρνθ 1922. Θ καταςτροφι τθσ μθτρόπολθσ του μικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ, 
μετάωραςθ Αλζξθσ Καλοωωλιάσ, Ακινα 2008. Ζνα δοκίμιο τοπικισ ιςτορίασ δοςμζνο με ζντονα 
προςωπικό τόνο, Alex Baltazzi, Alsancak. 1482 Sokak Anφlarφ, Maltepe/Istanbul 2011, καταγράωει τον 
απόθχο τθσ Σμφρνθσ ωσ ςχεδόν τισ μζρεσ μασ. Στον κυβερνοχϊρο ξεχωρίηει θ προςπάκεια 
αναςφςταςθσ τθσ λεβαντίνικθσ ταυτότθτασ από το Levantine Heritage Foundation, 
http://www.levantineheritage.com.   

8
 Βλ. για παράδειγμα, Γυναίκεσ τθσ Χίου, από το Olfert Dapper, Naukeurige Beschryving der Eilanden 

in de Archipel der Middelantsche Zee, en ontrent dezelve, gelegen: Waer onder de voornaemste Cyprus, 

Γυναίκεσ τθσ Ανατολισ, χριςτιανζσ και μουςουλμάνεσ·  
Costumes of Turkey, Λονδίνο 1802 και Le Hay, Explication des cent estampes qui 

representent diffferentes Nations du Levant, Παρίςι 1715 Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ.] 

http://www.levantineheritage.com/
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Θ κατά μόνασ απεικόνιςθ χαρακτθριςτικϊν τφπων γυναικϊν, όπωσ και ανδρϊν, 
ενιςχφει τον ςτερεοτυπικό και ιδεοτυπικό χαρακτιρα των εικόνων. Μεγαλφτερθ 
ελευκερία και ενδεχομζνωσ ρεαλιςμό παρουςιάηουν οι απεικονίςεισ των γυναικϊν 
ςτο δθμόςιο χϊρο. Στισ πιο διάςθμεσ καλλιτεχνικζσ απεικονίςεισ τθσ Σμφρνθσ ο δθ-
μόςιοσ χϊροσ αναπτφςςεται ςαν ςκθνικό κινθματογράωου ι όπερασ με τθν κεντρι-
κι κζςθ, το πρϊτο πλάνο κα λζγαμε, να καταλαμβάνεται από άνδρεσ επίςθμουσ 
κυρίωσ. Οι απεικονίςεισ αυτζσ ζχουν το πρόςκετο χαρακτθριςτικό τθσ ςυνάντθςθσ 
των δφο κόςμων.  

Σε μια ελαιογραωία με τίτλο, Entrée à Smyrne du Prince de Listenois, le 28 
septembre 17669, οι γυναίκεσ αποτελοφν ορατι οντότθτα που ςυμμετζχει κατά 
ζναν τρόπο ςτθν τελετι και ςε διάωορα επίπεδα ανάλογα με τθν εμωανι εκνοτικι 
και κοινοτικι τουσ προζλευςθ.  

Ρολφ κοντά ςτθν κεντρικι ςκθνι, ςτο επίπεδο του δρόμου, εμωανίηονται ςτο 
πόρτεγο θ ςφηυγοσ του γάλλου προξζνου με τισ κυρίεσ των ωράγκων. Επίςθμα 
ντυμζνεσ με ανοικτό ςτζρνο και διακοςμθτικι διάκεςθ βρίςκονται με το ζνα πόδι 
ςτο δθμόςιο χϊρο. Στο ίδιο επίπεδο ςτζκονται και παρακολουκοφν και οι άνδρεσ 
που δε ςυμμετζχουν ςτθν τελετι, οκωμανοί, ευρωπαίοι, χριςτιανοί τθσ περιοχισ, 
αναγνωρίςιμοι όλοι από τισ χαρακτθριςτικζσ τουσ ενδυμαςίεσ. Σε ζνα επίπεδο πιο 
πζρα, ι πιο πάνω, ςτουσ ορόωουσ των οικιϊν, εμωανίηονται ςτα παράκυρα οι 
κεατζσ τθσ πομπισ. Στο δεξιό μζροσ με χαρακτθριςτικζσ και γνωςτζσ από τισ 
γραωικζσ απεικονίςεισ τθσ εποχισ ςτζκονται οι χριςτιανζσ κυρίεσ ανάμεικτεσ με 
άνδρεσ και, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ςε ςχετικι εγγφτθτα με υποψίεσ τρυωερισ 
επαωισ. Στο αριςτερό τμιμα του πίνακα ςτριμϊχνονται ςτα παράκυρα οι 
οκωμανοί, μωαμεκανοί, κάτοικοι χωριςμζνοι αυςτθρά ςε μιρκοφσ ομίλουσ ανδρϊν 
και γυναικϊν, χωρίσ βζλο. Καμιά από τισ ωιγοφρεσ επάνω δε δείχνει μια εξαιρετικι 
διάκεςθ ωτιαςιδϊματοσ ι ιδιαίτερθσ προετοιμαςίασ για τθν ζκκεςθ τθσ ςτο 
δθμόςιο χϊρο. Ακόμα και ςτθν αρκετά μεταγενζςτερθ απεικόνιςθ ενόσ δρόμου τθσ 
Σμφρνθσ από τον Thomas Allom10 ςτον προχωρθμζνο 19ο αιϊνα θ γυναικεία 
ωιγοφρα παρακολουκεί τθ δράςθ του δρόμου από τουσ χαρακτθριςτικοφσ 
ςτεγαςμζνουσ εξϊςτεσ πάνω από το δρόμο.   

 

                                                                                                                                
Rhodes, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, en andere, in groten 
getale…, Άμςτερνταμ 1688, τ.iii, ς.88 ςτο http://el.travelogues.gr/item.php?view=32272, τελευταία 
ανάκτθςθ 23 Μαρτίου 2016· και γυναίκεσ τθσ Σμφρνθσ με χαρακτθριςτικοφσ τοπικοφσ κεωαλόδεςμουσ 
από το, Cornelis de BRUYN, Voyage au Levant, c’est-à-dire, dans les principaux endroits de l’Asie 
Mineure, dans les isles de Chio, Rhodes, et Chypre etc. De même que dans les plus considerables villes 
d’Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte; enrichi de plus de deux cens tailles-douces, où sont 
représentées les plus célèbres villes, pais, bourgs, et autres choses dignes de remarque, le tout dessiné 
d’après nature, Ραρίςι 1714, τ.Χ 34-35, ςτο http://el.travelogues.gr/item.php?view=42318, τελευταία 
ανάκτθςθ 23 Μαρτίου 2016.  

9
 http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/record/9747, τελευταία 

ανάκτθςθ, 23 Μαρτίου 2016. 
10

 Robert Walsh, Thomas Allom, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor 
…, Λονδίνο – Ραρίςι *1836-38] ς.4, ςτο http://el.travelogues.gr/item.php?view=38925.  

http://el.travelogues.gr/item.php?view=32272
http://el.travelogues.gr/item.php?view=42318
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/record/9747
http://el.travelogues.gr/item.php?view=38925
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Στα τρία επίπεδα τθσ ςυμμετοχισ ςτο 

ζργο, ιδθ μποροφμε να διακρίνουμε το 
βαςικό καμβά για τθ γυναικεία παρουςία ςτθ 
Σμφρνθ, εντφπωςθ που ενιςχφεται και από τισ 
κειμενικζσ πθγζσ τθσ εποχισ. Διαβάηουμε ζνα 
απόςπαςμα από τθν περιγραωι μιασ 
επίςκεψθσ ςτθ Σμφρνθ του 1650 από τον 
Chevalier d’Arvieux. 

Μαηευόμαςτε τα περιςςότερα βρά-
δυα ςτο ςπίτι του M. Edouard, γνωςτοφ 
εγγλζηου εμπόρου .... θ ςφηυγοσ ιταν νζα 
και όμορφθ και είχε ςτθ διάκεςθ τθσ 
τζςςερισ υπθρζτριεσ όχι κατϊτερεσ από 
εκείνθ ςε νιάτα και ομορφιά, που ζκαναν 
εμάσ τουσ νεαροφσ να αναςτενάηουμε ... 
ςυχνά γινόντουςαν χοροί και μετά δείπνο. 
Καλοφςαν Ελλθνίδεσ κυρίεσ ... οι Τοφρκοι 
επιςκζπτεσ ςτθν αρχι ςοκαρίηονταν από 
όςα ζβλεπαν, αλλά μετά ςυνικιηαν ...11  

 
Οι περιθγθτζσ καυμάηουν τθν ελεφκερθ ςυναναςτροωι των Σμυρναίων –ουςι-

αςτικά χριςτιανϊν- γυναικϊν και τθν παρακζτουν ςε αντιπαραβολι με το ανατο-
λίτικο πλαίςιο αλλά και, ενδεχόμενα, με το αςωυκτικό –κακολικό ι προτεςταντικό- 
ευρωπαϊκό περιβάλλον.  

Από τθν άλλθ πλευρά, μποροφμε να ωανταςτοφμε ότι ςτθ Σμφρνθ, με το ανα-
πτυςςόμενο λιμάνι και τθν παροικιακι δομι, οι μετανάςτεσ αναπτφςςουν δια-
ωορετικζσ δομζσ οικειότθτασ και πρακτικζσ ωιλοξενίασ από αυτζσ που περιμζνει 
ίςωσ ο ταξιδιϊτθσ. Οι επιςκζπτεσ αναγκαςτικά ωιλοξενοφνται ςε ςπίτια τθσ πόλθσ 
και τουσ δεξιϊνονται οι άνκρωποι του ςπιτιοφ ςε μια κοινωνία που τα μεγζκθ τθσ 
επιτρζπουν τθν καλι γνϊςθ και τουσ δεςμοφσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν τθσ.  

Άλλωςτε, ςτθν ιςτορία τθσ οικογζνειασ και των οικιακϊν μονάδων  ζχει εμπε-
δωκεί θ βεβαιότθτα για τθ μεγαλφτερθ ευκολία με τθν οποία ο οίκοσ υποδζχεται 
και εγκολπϊνεται ςτισ ποβιομθχανικζσ κοινωνίεσ τα μθ ςυγεννικά πρόςωπα, 
κυρίωσ υπθρζτεσ, εποχικοφσ εργάτεσ αλλά ενδεχομζνωσ και ξζνουσ. Οι δεςμοί τθσ 
ομοεκνίασ, τθσ δογματικισ ταφτιςθσ, τθσ κοινισ καταγωγισ και προοπτικά τθσ 
ςυνεργαςίασ, τθσ διδαςκαλίασ ι τθσ πνευματικισ ςυγγζνειασ διευρφνουν τον κφκλο 
των ευπρόςδεκτων ςτον οίκο και κακιςτοφν ελαςτικότερεσ τισ πρακτικζσ αποκλει-
ςμοφ από τον οίκο ωσ τόπο αςωαλοφσ και εφκυμθσ ςυνφπαρξθσ.  

                                                 
11

 H  ελλθνικι μετάωραςθ ςτο Κ.Τςαγκρίδθσ, Απότθν ουτοπία ςτον τόπο. Θ πόλθ τθσ Σμφρνθσ, Ακινα 
2001, ς. 39. 

A Street in Smyrna, από τθ ςυλλογι 
του Κϊςτα Κλειδόπουλου.] 
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Ρριν ακόμα οι κειμενικζσ πθγζσ αναγνωρίςουν το ξεπζραςμα ενόσ κατωωλιοφ 
ςτθν εμπειρία τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ τθσ Σμφρνθσ, ςτον ϊριμο 19ο αιϊνα μια 
υποτιμθμζνθ πθγι, θ επιςτολικι ταξιδιωτικι πραγματεία του Κοηάκθ Τυπάλδου 
μασ αωινει να ωανταςτοφμε το κλίμα ςτα ςπίτια των παλιϊν Σμυρνιϊν, ορκόδοξων 
και λεβαντίνων τουλάχιςτον. Ο Κοηάκθσ Τυπάλδοσ ωτάνει ςτθ Σμφρνθ μετά τον 
πόλεμο τθσ Κριμαίασ και όταν ζχει αποκαταςτακεί θ διπλωματικι ςχζςθ τθσ 
Ελλάδασ με τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία και το μικρό βαςίλειο ζχει κερδίςει τθ 
ριτρα του πλεόν ευνοοφμενου κράτουσ ςτθν αυτοκρατορία, με ό,τι αυτό 
ςυνεπάγεται για τισ οικονομικζσ και μεταναςτευτικζσ ροζσ.  

Το εςπζρασ θ Κυρία Ρ*** μ’ οδθγεί εισ τθν οικίαν ενόσ των ςθμαντικϊν 
εμπόρων τθσ Σμφρνθσ, του ομογενοφσ Κ.Κ.** Κατεγοθτεφκθν από τθν χάριν, τθν 
κομψότθτα περί τθν ενδυμαςίαν, τθν καλλονιν και τθν ευκυμία των Σμυρναίων 
νεάνιδων, ασ εφρον εκεί, και ιδίωσ τθσ κυγατρόσ τθσ οικοδεςποίνθσ. Πτε βλζπον 
το ηωθρόν, το λευκόν, το ροδόχρουν και πλιρεσ υγιείασ και ηωισ χρϊμα των 
ευκινιτων και χαριεςτάτων τοφτων Σμυρναίων Ελλθνίδων, ενκυμοφμαι μετά 
λφπθσ, και μετά τινόσ αθδίασ μάλιςτα, τα ωχρά και δυςτυχι πρόςωπα πολλϊν 
των ακθναίων καλλονϊν μασ. Επεκφμουν δε να είχον αι θμζτεραι Ακθναίαι τθν 
αφζλειαν των Σμυρναίων.12 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο επιςκζπτθσ ωτάνει ςτο ςπίτι ςυςτθμζνοσ και παρά 
τθν προωανι διάκεςθ του να καυμάςει το άλλο ωφλο, του οποίου τθν ελκυςτι-
κότθτα, ζχει ςθμειϊςει από τισ πρϊτεσ του γραμμζσ για τθ Σμφρνθ, παρατθρεί τθν 
ακωότθτα των Σμυρναίων, προωανϊσ και για να ψζξει τθν «μθ ακωότθτα» των 
γυναικϊν τθσ Ακινασ.  

Αν διαβάςουμε λίγο πιο πονθρά τθν κοινωνικότθτα του 19ου αιϊνα μποροφμε 
να διακρίνουμε μια ςθμαντικι μετατόπιςθ των λειτουργιϊν τθσ διαςκζδαςθσ και 
τθσ κοινωνικισ επαωισ από τον αςωαλι οικιακό χϊρο ςτον -πιο ανοικτό- δθμόςιο. 
Ραρά το ότι θ μετατόπιςθ αυτι και θ δθμιουργία ενόσ τομζα κατανάλωςθσ υπθ-
ρεςιϊν13 του ελεφκερου χρόνου αωορά κυρίωσ ςτουσ άνδρεσ ο ςυνδυαςμόσ του με 
τθν αλματϊδθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ και τθ δθμιουργία εντόσ των εκνοτικϊν 
ομάδων μιασ αυξανόμενθσ κοινωνικισ διαωοροποίθςθσ αλλάηει το κλίμα τθσ 
ακωότθτασ.  

Είναι προωανζσ ότι όςο προχωρά ο 19οσ αιϊνασ ο ζρωτασ διεκδικεί ςθμαντι-
κότερθ κζςθ ςτθν ςυνομιλία των δφο ωφλων. Θ ςυρροι μεταναςτϊν, αλλά περις-
ςότερο εποχιακϊν ι παροδικϊν εργατϊν, εργατριϊν και υπθρετριϊν, αυξάνει τισ 
δυνατότθτεσ ερωτικϊν παιγνίων αλλά και τουσ κινδφνουσ ανεπικφμθτων γεννι-
ςεων και κατά ςυνζπεια εκκζςεων. Θ ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Ορφανοτροφείου το 

                                                 
12

 Γεϊργιοσ Τυπάλδοσ Κοηάκθσ, Ανατολικαί επιςτολαί : Σμφρνθ. Αίγυπτοσ. Ραλαιςτίνθ, Ακινα 1859, ς. 
6-7. 

13
 Βλ. Basma Zerouali, Θ χοάνθ των τεχνϊν και των τζρψεων, ςτο Μαρία Κάρμεν Σμυρνζλθ 

(επιμζλεια), Σμφρνθ, θ λθςμονθμζνθ πόλθ; 1830-1930. Μνιμεσ ενόσ μεγάλου μεςογειακοφ λιμανιοφ, 
μετάωραςθ Μαρίνα Κουνεηι, Ακινα 2006, ς. 169-190.   
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1870 και θ απόκτθςθ ιδιόκτθτθσ ςτζγθσ το 187514 αποτελεί μια ζνδειξθ για αυτι 
τθν εξζλιξθ και ζρχεται να προςτεκεί ςε μια ςειρά ειδιςεισ για διαηεφξεισ, εγκλει-
ςμοφσ ςε μοναςτιρια ι ιδρυματιςμόσ ςτο νοςοκομείο για τισ παραςτρατθμζνεσ 
γυναίκεσ.  

Οι κοινωνικζσ ςυναναςτροωζσ ςτον ιδιωτικό χϊρο αποτελοφν το πεδίο 
ανάπτυξθσ τθσ επαωισ των δφο ωφλλων. Θ ερωτικι αλλθλογραωία, τα ραβαςάκια 
όπωσ απόκαλοφνται ωσ ςιμερα, αποτελοφν ζναν χριςιμο δίαυλο επικοινωνίασ. 
Κατά τφχθ  ιρκε ςτα χζρια μου μια τζτοια επιςτολι του 1873 από ζναν ωίλο 
παλαιοπϊλθ15 και τθν κατακζτω ωσ δείγμα για τθν επικοινωνία των δυο ωφλων ςτθ 
Σμφρνθ του 19ου αιϊνα. 

Σμφρνθ τθν  4 Ιανουαρίου *18+73 
Φιλτάτθ μου.  
Επειδι δεν επικυμϊ να υπάρχθ μεταξφ θμϊν 

καμμιά κρυάδα, αλλά κζλω να ιμεκα πάντοτε 
όπωσ θγαπϊμεκα μζχρι ςιμερον από εξ χρόνια διά 
τοφτο ςου γράφω διά να ςου είπω ότι τθν Κυριακιν 
το απόγευμα κα ςε εφρω εισ τθσ Φωτεινισ διά να 
ςου ομιλιςω και να ςυνεωρτάςωμεν το όνομα ςου. 
Ευχόμενοσ δε όπωσ ο κεόσ μασ βοθκιςθ να εωρτά-
ηωμεν τα ονόματα μασ εισ το εξισ (αν ιναι δυνατόν 
ογριγωρα) μαηι, ςοι λζγω ότι κάμε πάντοτε εκείνο 
το οποίον ςου λζγω ότι είναι ςωςτόν και δίκαιον, 
και μθ φοβείςαι ποτζ να λθςμονιςω τασ ςτιγμάσ 
εκείνασ του παραδείςου, τασ οποίασ απεράςαμεν.  

Εξακολοφκει πάντοτε να δεικνφθσ επί του προςϊ-
που ςου τα προσ εμζ αιςκιματα ςου, και κα με 
βλζπθσ πάντοτε πιςτόν όπωσ μζχρι ςιμερον.  
Σε αςπάηομαι  
Γ... 
  
Από ιδιωτικζσ αλλθλογραωίεσ και οικογενειακζσ 

ιςτορίεσ μποροφμε να αναςυνκζςουμε το πεδίο επα-
ωισ και ςυνεφρεςθσ των δφο ωφλων εκτόσ των περι-
πτϊςεων του αγοραίου ζρωτα και των κανονιςμζνων 
γάμων. Ο μεταναςτευτικόσ και νεοπαγισ χαρακτιρασ 
τθσ ςμυρναϊκισ κοινωνίασ οδθγεί ςε χαλάρωςθ τθσ 
κοινωνικισ νόρμασ και ενδεχομζνωσ ςε χειραωζτθςθ 
από μια οικογζνεια, θ οποία ςυνικωσ είναι αποφςα. 

                                                 
14

 Κανονιςμόσ του εν Σμφρνθ Ελλθνικοφ Ορφανοτροφείου ιδρυκζντοσ τον Φεβρουάριον του 1870, 
Σμφρνθ 1874 και, Θμερολόγιον και Οδθγόσ τθσ Σμφρνθσ κατι των πζριξ πόλεων και νιςων του ζτουσ 
1889. Ζτοσ Βϋ, *Σμφρνθ+, ζκδοςθ Αμάλκειασ, 1888, ς. 274.  

15
 Ευχαριςτϊ και από αυτι τθ κζςθ τον Βαγγζλθ Σζϊδο για τθν πολφτιμθ βοικεια του ςχετικά με τθν 

εφρεςθ πολφτιμων τεκμθρίων.  



Κζντρο  Σπουδισ  και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ  Ρολιτιςμοφ Διμου Νζασ  Λωνίασ 122 

Επίςθσ, προϊόντοσ του χρόνου οι πλθκυςμοί τθσ Σμφρνθσ –ιδιαίτερα ο ελλθνικόσ 
που μασ αωορά- αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ κοινωνικι και οικονομικι ανιςό-
τθτα αλλά και μεγαλφτερθ απεξάρτθςθ από τουσ τόπουσ προζλευςθσ των 
μεταναςτϊν16.  

Μια ςυςτθματικι αναςφςταςθ των γάμων τθσ Σμφρνθσ κα μασ προςωζρει 
καλφτερθ εικόνα για τθν τοπικι και κοινωνικι προζλευςθ των νυμωίων αλλά ενδε-
χόμενα και τθν μεταξφ τουσ κοινωνικι και οικονομικι ιςορροπία. Ρεριπτϊςεισ 
γάμων προϊςταμζνων με υωιςτάμενεσ, προςϊπων με μεγάλθ διαωορά θλικίασ ι 
ιςτορίεσ ζρωτα και εγκατάλειψθσ ι ςφηευξθσ ανάμεςα ςε υπθρζτεσ και «αωεντικά» 
μασ υποβάλει τθν υποψία ότι ςτθν ακμι τθσ Σμφρνθσ δεν υπάρχει κοινωνικι ορκό-
τθτα ςτθ ςφναψθ του γάμου και ςτθν ερωτικι ςυμπεριωορά. Το ηιτθμα είναι κατά 
πόςον αυτά τα ωαινόμενα μποροφν να «χρεωκοφν» ςτισ Σμυρνιζσ ι πολφ περις-
ςότερο ςε αυτζσ που μζςα από τον ζρωτα κζλουν να αναριχθκοφν ςτθν κοινωνία 
τθσ Σμφρνθσ. Στθ Σμφρνθ ωσ πόλθ τθσ εργαςίασ οι ςυνταγζσ τθσ επιτυχίασ δεν από-
κλείουν τζτοιεσ μεκόδουσ, ενϊ άλλεσ πρακτικζσ αναρρίχθςθσ είναι κοινωνικά 
προκακοριςμζνεσ και αργζσ17.  

Ζνασ ςθμαντικόσ μοχλόσ αλλαγισ τθσ κζςθσ και τθσ κατάςταςθσ τθσ γυναίκασ 
είναι θ εκπαίδευςθ. Xωρίσ να παραβλζπουμε τισ διαωοροποιιςεισ ςτισ τφχεσ των 
γυναικϊν με διαωορετικι κοινωνικι και γεωγραωικι προζλευςθ, θ δθμιουργία 
ςχολείων για κορίτςια αποτελεί μια ςθμαντικι εξζλιξθ ακόμα και για τα ςτρϊμματα 
που αρχικά δεν ςυμμετείχαν ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Θ διαμάχθ για τον 
χαρακτιρα τθσ γυναικείασ εκπαίδευςθσ που ξεςπά ςτθ δεκαετία του 1870 αποτελεί 
ουςιαςτικά διαμάχθ για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία, όπωσ προοιωνίηονταν 
από τισ κεματικζσ και τθσ πρακτικζσ τθσ διδαςκαλίασ ςτα ςχολεία των κοριτςιϊν. Θ 
ίδια θ λειτουργία των Ραρκαναγωγείων ωσ ξεχωριςτϊν τφπων ςχολείου επιςθμο-
ποιεί τθ διαωορικι ςχζςθ των δυο ωφλων με τθν αγωγι. Λδιαίτερθ προςοχι αξίηει 
ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν φπαρξθ πολυάρικμων διδαςκαλιςϊν, οι οποίεσ λαμβά-
νουν μζροσ ςτο δθμόςιο διάλογο18.  

Στθ Σμφρνθ οι γυναίκεσ ςυμμετζχουν προοδευτικά  ςτθν παραγωγι του λόγου, 
ςτθ δθμοςιευμζνθ ποίθςθ και ςτθ ςυγγραωι και προβάλλονται ωσ δθμιουργοί ςτα 

                                                 
16

 Μιχαιλ Βαρλάσ, Λωάννθσ Καραχριςτοσ, «Μνιμθ τθσ καταγωγισ και τοπικι ταυτότθτα των 
απογόνων των Κυκθρίων τθσ Σμφρνθσ», Θϋ Διεκνζσ Ρανιϊνιο Συνζδριο, Κφκθρα 21-25 Μαΐου 2006. 
Ρρακτικά, Κφκθρα 2009, τόμ. 3, ς. 128-138.  

17
 Μιχάλθσ Βαρλάσ, Σμφρνθ, το λιμάνι τθσ ευκαιρίασ, ςτο Λωάννθσ Καραχριςτοσ και Ραραςκευάσ 

Ροτθρόπουλοσ (επιμ.), Σμφρνθ: Θ ανάπτυξθ μιασ μθτρόπολθσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου (17οσ αι. - 
1922), Ρρακτικά Διεκνοφσ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου, Υμθττόσ, 20-23 Σεπτεμβρίου 2012, 
Δθμοςιεφματα του Κζντρου Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ Λαογραωίασ - 32, Ακινα: Ακαδθμία Ακθνϊν και 
Φιλοπρόοδοσ Πμιλοσ Υμθττοφ, 2016, ςελ. 205-215. 

18
 Για μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο κζμα βλ. Βάςω Σπυροποφλου, Μαρία Κονιϊτθ, «Γυναικεία 

εκπαίδευςθ ςτθ Σμφρνθ», 2007, Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor, 
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10641.  

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10641
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περιοδικά19. Θ ζνταςθ τθσ παρουςίασ τουσ και θ κορφωωςθ τθσ πλθροωορίασ για 
τισ γυναίκεσ τθσ Σμφρνθσ ςυμπίπτει με τθν ακμι του τφπου τθσ Σμφρνθσ μετά το 
κίνθμα του 1908. Ξεωυλλίηοντασ τον Κόςμο τθσ Σμφρνθσ ζνα εικονογραωθμζνο 
μαγκαηίνο υψθλισ ποιότθτασ και ευρωπαϊκισ αιςκθτικισ μπορεί να δει τα νζα ικθ 
– κυρίωσ τθσ κατανάλωςθσ – για τισ γυναίκεσ μζςα από τθν μόνιμθ εικονογρα-
ωθμζνθ ςτιλθ τθσ μόδασ20. Τα ςχζδια και οι ωωτογραωίεσ ςυμπίπτουν εν πολλοίσ 
με τισ ωωτογραωίεσ που διαςϊηονται από τισ αςτικζσ οικογζνειεσ τθσ Σμφρνθσ και 
τροωοδοτοφν εδϊ και δεκαετίεσ τισ εκδόςεισ και τισ εκκζςεισ μασ. Καλοραμμζνα 
ενδφματα με προωανι εξάρτθςθ από ευρωπαϊκά ωιγουρίνια, αξεςουάρ με διάκεςθ 
ςυγχρονιςμοφ με τισ διεκνείσ τάςεισ και ποικιλία καπζλων ςυνκζτουν τθν περιβολι 
τθσ Σμυρνιάσ που περιμζνει να δει κανείσ ςτο Quai και ςτο κζατρο. Ο κόςμοσ τθσ 
διαωιμιςθσ ζχει προετοιμάςει τθν κοινωνία να δεχτεί τον εκςυγχρονιςμό ςτα κατά-
ναλωτικά ικθ, από τα οποία άλλωςτε αντλεί τθ δφναμθ τθσ θ ανερχόμενθ 
εμπορικι τάξθ, αλλά ςτα οποία ςυμμετζχουν και οι ωτωχότερεσ. Θ ωωτογράωιςθ 
των κατϊτερων τάξεων αωορά λιγότερο τισ χριςτιανζσ αωοφ θ ωωτογραωία διατθ-
ρεί ςτοιχεία κοινωνικοφ ςτάτουσ και οι καρτ ποςτάλ αναπαράγουν τθν παγιωμζνθ 
πόλωςθ ανάμεςα ςτθν ευρωπαΐηουςα και ςτθν ανατολίτικθ όψθ τθσ πόλθσ. Οι πιο 
χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ των λαϊκϊν κοριτςιϊν  αωοροφν ςε χϊρουσ δουλειάσ, ςτθ 
ςταωίδα, ςτα καπνά και ςτα χαλιά και λιγότερο ςε άλλεσ πλευρζσ τθσ –εν πολλοίσ – 
ακζατθσ ηωισ τουσ.  

 
Θ «νζα γυναίκα» –κατά τον προςωιλι επικεωρθςιακό ςτίχο- ι θ γυναίκα του 

μζλλοντοσ τθσ εποχισ ντφνεται κομψά, εκπαιδεφεται και γυμνάηεται. Θ γυμναςτικι 
των μακθτριϊν προβάλλεται ςτον Κόςμο ιδιαίτερα με ζνκερμα ςχόλια που ςπάνια 

                                                 
19

 Βλ. για παράδειγμα, Ηωι Αναςταςιάδου, Ράνω ςτο Κφμα, ςτο Κραςφβ. Μ. Μάλθσ, Ανατολικόν 
Θμερολόγιον διά το ζτοσ 1913, Σμφρνθ χ.χ., ς.99, ποίθμα που ςυνοδεφεται από τθ ωωτογραωία τθσ 
δθμιουργοφ του.  

20
 Θ τελευταία μόδα. Θ επικράτθςισ των γουναρικϊν, Κόςμοσ. Δεκαπενκιμερον Εικονογραφθμζνον 

Ρεριοδικόν, 73 (1-1-1912), ς. 59. 

Αριςτερά: Εργάτριεσ ςε εργοςτάςιο ςφκων· Armenian Genocide Museum.  
Δεξιά: Οκωμανι και Ελλθνίδα τθσ μφρνθσ ςε επιςτολικό δελτάριο και φωτογραφία των 

αρχϊν του 20
ου

 αιϊνα· ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., υλλογι ουλτάνασ Σςοτςοροφ. 
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παςπαλίηονται με τθν πικάντικθ γεφςθ τθσ ςκανδαλοκθρίασ21. Θ εκπαίδευςθ των 
νεάνιδων, άλλωςτε, αποτελεί ζναν προςτατευμζνο χϊρο και ςε κάποιεσ περιπτϊ-
ςεισ ςυνδυάηεται με υπθρεςίεσ οικοτροωείου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Ομθρεί-
ου22.  

Θ επαωι των Ελλαδιτϊν με τισ γυναίκεσ τθσ Σμφρνθσ και όχι με τθ λογοτεχνικι 
τουσ εικόνα ςυντελείται ςε μεγάλθ κλίμανα με τθν Ελλθνικι κατοχι τθσ Σμφρνθσ το 
1919-1922. Για το μεγάλο πλικοσ των ςτρατιωτϊν θ κερμι υποδοχι των ελλινων 
τθσ Σμφρνθσ τουσ ωζρνει ςε επαωι με ζναν κόςμο πολφ διαωορετικό από τισ 
ςτερθμζνεσ αγροτικζσ κοινωνίεσ τθσ Ελλάδασ.  

 
Θ περίοδοσ των τελευταίων χρόνων τθσ 

ηωισ τθσ Σμφρνθσ πρζπει να πιζηει αςωυκτικά 
τισ ςυντθρθτικζσ οικογζνειεσ με κορίτςια. Από 
τισ μαρτυρίεσ των προςωυγοπαίδων που ωιλο-
ξενοφνται ςτο οικοτροωείο του ςυνδζςμου γυ-
ναικϊν οι Σμυρνιζσ τρόωιμοι μαρτυροφν τθν 
αγωνία των δικϊν τουσ να τθσ αποτραβιξουν 
από το κζντρο τθσ κίνθςθσ ςτο Quai. Θ Αμωι-
λφκθ Χατηθμάρκου μετακομίηει ςτο Γκιοη Τεπζ 
και κλείνεται ωσ οικότροωοσ ςτο Ομιρειο23. Θ 
αγωνία για τθν ορκι ανατροωι και τθν αιδθμο-
ςφνθ των δεςπονίδων τθσ Σμφρνθσ κορυωϊνε-
ται ςτο τζλοσ τθσ πόλθσ, παρότι ζνα μεγάλο 
πλικοσ γυναικϊν πρζπει να είναι από καιρό 
ζρμαιο τθσ μοίρασ και των επιτιδειων. Ρρό-

ςωυγεσ του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου, 
μετανάςτεσ και εμιγκρζδεσ από τθ ωςςία, 
εκτοπιςμζνεσ από τον Μικραςιατικό πόλεμο 

και απροςτάτευτεσ μουςουλμάνεσ ςε απόγνωςθ ζχουν μεταβάλει τθν εικόνα τθσ 
πόλθσ.  

Θ Σμφρνθ ηεί μια πρωτόγνωρθ βία και μια ςυνακόλουκθ ανκρωπιςτικι 
καταςτροωι με διαρκι αποτελζςματα για δεκαετίεσ. Ζνασ μάρτυρασ αωθγείται 
ζναν βιαςμό και τθν αναγκαςτικι αυτοκτονία των κυμάτων ςτθν προκυμαία24. 
Ρόςο άδικο και παράλογο μοιάηει εκ των υςτζρων ακόμα και με τουσ όρουσ τθσ 

                                                 
21

 Βλ. ζνα παράδειγμα ςτο, Κόςμοσ. Δεκαπενκιμερον Εικονογραφθμζνον Ρεριοδικόν, 35 (1-6-1910), 
ς.230.  

22
 Κανονιςμόσ του Ομθρείου ανωτάτου Ελλθνικοφ Ραρκεναγωγείου μετ’ οικοτροφείου ιδρυκζντοσ τω 

1881 υπό τθσ εν Σμφρνθ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρείασ και αναγνωριςκζντοσ ιςοβακμίου τω Αρςακείω· 
περιλαμβάνοντόσ δε νθπιαγωγείον, ελλθνικόν ςχολείον, πλιρεσ γυμνάςιον και διδαςκαλείον, Σμφρνθ 
1895· Δ.Μαρκόπουλου, Το Ομιρειον ανϊτατον Ελλθνικόσ παρκεναγωγείον μετ’οικοτροφείου, Ακινα 
1908. 

23
 Αυτοβιογραφίαι προςφφγων γυναικϊν, Ακινα 1926, 9-11.   

24
 Γιάννθσ Κραςςόπουλοσ, ςυνζντευξθ ςτθν Τηίνα Ρετροποφλου, ςτισ 9-9-1998 ςτθ Μυτιλινθ. Αρχείο 

Μαρτυριϊν Μικραςιατϊν Ρροςωφγων, Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ.   

Τποδοχι του Κωνςταντίνου ςτθ μφρνθ·  
Ελλθνικό Λογοτεχνικό Ιςτορικό Αρχείο. 
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εποχισ! Θ Καταςτροωι αποτελεί τθ βίαιθ διαδικαςία αναδόμθςθσ τθσ ταυτότθτασ 
τθσ Σμυρνιάσ. Ζκτοτε, θ εικόνα τθσ ταυτίηεται πλζον με τθν εικόνα τθσ πρόςωυγασ, 
ωσ ςωςμζνθσ, κατατρεγμζνθσ αλλά και εριςτικισ και καταωερτηοφσ. 

Μια ιδιαίτερα ςθμαντικι πθγι για τθν κοινωνικι ιςτορία τθσ Σμφρνθσ των 
τελευταίων χρόνων αποτελοφν οι αρχειακζσ καταγραωζσ που αωοροφν ςτθ 
διαδικαςία τθσ αποηθμίωςθσ των προςωφγων25. Για τθ Σμφρνθ απόκεινται ςτα 
Γενικά Αρχεία του Κράτουσ περιςςότερα από 200 βιβλία πρακτικϊν, κυρίωσ από 
επιτροπζσ ςυνοικιϊν τθσ Σμφρνθσ και των περιχϊρων, όπωσ Βουτηάσ, Ραράδειςοσ 
κλπ αλλά και βιβλία πρακτικϊν διαωόρων άλλων επιτροπϊν που αωοροφν ςε 
προβλθματικζσ αιτιςεισ26.  

Στον πίνακα που ακολουκεί ωαίνονται ενδεικτικά τα κατάςτιχα οριςμζνων 
εκτιμθτικϊν επιτροπϊν τθσ μθτρόπολθσ Σμφρνθσ.  

Επιτροπι Αρικμόσ Καταςτίχου 

Αγίασ Αικατερίνθσ 409, 410, 411, 412, 705, 2967 

Αγίασ Άννθσ 372, 373, 374, 375 

Αγίασ Μαρκζλλασ 498, 499, 2968 

Αγίου Γεωργίου 365, 429, 430, 431, 390, 391 

Αγίου Δθμθτρίου 368, 369, 370, 371, 2782 

Αγίου Λωάννου 364, 1008, 1009, 1010, 451, 1004, 
1005, 1006, 1007 

Αγίου Λωάννου Κεολόγου (Άνω 
Συνοικίασ) 

447, 448, 449, 450 

Αγίου Νικολάου 401, 398, 399, 400, 401, 413, 414, 
415 

Αγίων Αναργφρων 333, 334, 335, 336 

Βαϊρακλι 347, 348 

Βουρνάμπαςθ 343, 344 

Βουρνόβα 379, 380, 381 

Βουτηά 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389 

Ευαγγελίςτριασ 397, 398, 399, 400, 401, 413, 414, 
415 

Καλλικζασ και Καραντίνασ 332, 333, 334, 335, 336 

                                                 
25

 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Αρχεία Υπουργείου Γεωργίασ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ. Για τθν 
καταγραωι ωσ βάςθ για τισ μεταγενζςτερεσ αναπαραςτάςεισ βλ. Μιχαιλ Βαρλάσ, «H διαμόρωωςθ τθσ 
προςωυγικισ μνιμθσ», ςτο: Γιϊργοσ Τηεδόπουλοσ (επιμ.), Ρζρα από τθν Kαταςτροφι. Mικραςιάτεσ 
πρόςφυγεσ ςτθν Eλλάδα του Mεςοπολζµου, Ακινα 2003, ς.148-174, τα ςχετικά 150 κ.ε.. Για τθ 
διαδικαςία τθσ αποηθμίωςθσ βλ. Ακανάςιοσ Β. Ρρωτονοτάριοσ, Το προςφυγικό πρόβλθμα από 
ιςτορικισ, νομικισ και κρατικισ απόψεωσ, Ακινα 1929, ς.112 κ.ε.. 

26
 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Αρχεία Υπουργείου Γεωργίασ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ. Σε αυτό το 

ςθμείο οωείλω να εκωράςω τισ ευχαριςτίεσ μου για το προςωπικό και τθ διευκφντρια του 
Αναγνωςτθρίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ, για τθν πολφτιμθ 
βοικεια τουσ και τθν άψογθ εξυπθρζτθςθ κακϋόλθ τθ διάρκεια των ερευνϊν μου.  
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Κουκλουτηά 438, 439, 440, 441 

Λυγαριάσ 392, 393, 446 

Μερςινλί 434, 435, 436 

Μορτακίων  392, 393 

Ναρλικιοϊ 377, 378 

Ρροωιτου Θλία 386, 387, 388, 389 

 
Τα μεγάλα προβλιματα ςχετικά με τθν αποηθμίωςθ των Σμυρνιϊν ςυνίςτανται 

ςε τρία:  

 Τα αντικείμενα τθσ αποηθμίωςθσ είναι διαςκορπιςμζνα ςε διαωορετικζσ πε-
ριοχζσ τθσ Σμφρνθσ και, ακόμα περιςςότερο, λόγω μεταναςτεφςεων, τθσ 
Μικράσ Αςίασ, ϊςτε χρειάηεται θ ςυνζργεια πολλϊν επιτροπϊν και, κατ’ 
επζκταςθ, ςυνδυαςμζνθ ζρευνα για να εκτιμιςουμε τθν περιουςία των 
διαωορετικϊν προςϊπων.  

 Οι δικαιοφχοι εντάςςονται ςε διάωορεσ υπθκοόοτθτεσ, όπωσ Οκωμανικι, 
Ελλθνικι και ςε διαωορετικά δόγματα, όπωσ κακολικοί, ορκόδοξοι κλπ.  

 Το αντικείμενο τθσ αποηθμίωςθσ είναι πιο ςφνκετο και δφςκολο να αποτι-
μθκεί λόγω τθσ οικονομικισ πολυςκζνειασ των προςϊπων, του ςφνκετου 
πλζγματοσ των ςχζςεων ωσ προσ τθν οικογενειακι περιουςία και τθν προ-
βλθματικι εκτίμθςθ ςε κατθγορίεσ αγακϊν, όπωσ βιβλία, πίνακεσ, κοςμι-
ματα κλπ.  

Ραρόλα αυτά οι πρϊτεσ επεξεργαςίεσ μικρϊν δειγμάτων μασ παρζχουν ενδια-
ωζροντα ςτοιχεία. Για μια ςυνοικία κεντρικι για τθ Σμφρνθ, τθν Αγία Αικατερίνθ 
υποβάλλονται ςτο ςφνολο τουσ 1058 δθλϊςεισ με μζςο όρο επιδικαςμζνου ποςοφ 
λίγο πιο κάτω από 1000 τουρκικζσ λίρεσ, 965,490 για τθν ακρίβει. Από το ποςό 
ελαωρά περιςςότερο από το μιςό αντιςτοιχεί ςε ακίνθτθ και το υπόλοιπο ςε κινθτι 
περιουςία.  

Σε μια δειγματολθπτικι εξζταςθ, ςε τυχαίο δείγμα, για τισ γυναίκεσ αντιςτοιχεί 
ελαωρά μικρότερο ποςό αποηθμίωςθσ, 902,256 τ.λ. με μεγαλφτερθ αναλογικά ςυμ- 
μετοχι των ακινιτων ςτθν αποηθμιοφμενθ περιουςία. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί 
από το γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ αποηθμιϊνονται για προικϊα ακίνθτα και ςε λιγό-
τερο βακμό για κινθτά οικονομικά ςτοιχεία, όπωσ εμπορεφματα, εργαλεία και 
μθχανιματα.  

Μελετϊντασ αναλυτικά τα πρακτικά τθσ επιτροπισ κανείσ μπορεί να παρατθ-
ριςει, ότι θ κζςθ τθσ γραμματείασ κατζχεται από μια γυναίκα, τθν Αντιγόνθ Λαηα-
ρίδου, κάτι αςυνικιςτο για τισ επιτροπζσ εκτόσ Σμφρνθσ27. Οι γυναίκεσ που 
υποβάλουν αίτθςθ ανικουν κυριολεκτικά ςε όλα τα ςτρϊμματα και τισ κατθγορίεσ 
τθσ κοινωνίασ. Ξεχωρίηει θ περίπτωςθ μιασ χιρασ, γιατροφ, θ οποία όμωσ δεν 

                                                 
27

  Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 409, Ρρακτικό Συνερδιάςεων τθσ εκτιμθτικισ 
πειτροπισ ενορίασ Αγίασ Αικατερίνθσ πόλεωσ Σμφρνθσ 1-96, ω.15r, θ υπογραωι τθσ ωσ γραμματζωσ.  
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αποηθμιϊνεται για τισ βιβλιοκικεσ τθσ και άλλα αγακά αλλά μόνο για τα 
χρεϊγραωα τθσ28.  

 

       

Ρολλζσ γυναίκεσ δθλϊνουν ακίνθτα επ’ ονόματι τουσ, κυρίωσ οικίεσ. Θ Ακθνά 
Αναςταςίου Αγγελίδου «δθλοί οικίαν και μαγαηί παραπλεφρωσ τθσ οικίασ ... 
αγοραςκζντα υπ’ αυτισ, ελευκζρασ οφςθσ, εξ ου και ο τίτλοσ επ’ ωνόματι τθσ»29.  

Θ ιδιοκτθςία καταςτθμάτων ι θ ςυμμετοχι ςε αυτιν ςυνθκζςτερα προκφπτει 
ωσ αποτζλεςμα κλθρονομιάσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ οικογζνειασ Ευωα-
πλωματά, όπου ο κάνατοσ του αδελωοφ δθμιουργεί μια ςειρά από δικαιϊματα επί 
τθσ κλθρονομιάσ30. Κα ζχει ενδιαωζρον να διαπιςτωκεί κατά πόςον θ ιδιοκτθςία 
ςυνεπάγονταν και τθν αντίςτοιχθ επαγγελματικι δραςτθριοποίθςθ.  

Τα κινθτά ςτοιχεία που καταγράωονται ωζρνουν ενίοτε ςε αμθχανία τθν 
επιτροπι, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των αδελωϊν Μαυροδιμάκθ. Θ Σαπωϊ, θ Ευρυ-
δίκθ και θ Χρυςάνκθ δθλϊνουν κατοικία με ενοίκιο και κινθτά ςτοιχεία προίκασ 
που αποηθμιϊνονται με 500 λίρεσ. Το ςθμαντικό μζροσ τθσ περιουςίασ τουσ δεν 
απόηθμιϊνεται. Τα μετρθτά και τα κοςμιματα εξαιροφνται και θ επιτροπι δθλϊνει 
ςε «αδφνατον κζςιν» να εκτιμιςει τθν αξία 30 κινθματογραωικϊν ταινιϊν που 
δθλϊνονται ζναντι 5000 λιρϊν31.  

Συχνι είναι θ παρουςία μθχανϊν ραπτικισ ι κεντθτικισ ςτα ςπίτια. Ο ςυνδυ-
αςμόσ με τθν ζνδειξθ «οικία επϋενοικίω» μασ ωζρνει ςτο ωωσ μια κατθγορία γυναι-
κϊν, με χαμθλό οικονομικό επίπεδο που εργάηεται κατοίκων ςε μια λογικι ωαςόν ι 
putting-out. Θ Στζλλα, χιρα, διακζτει ςτο νοικιαςμζνο ςπίτι τθσ ραπτομθχανι 
κεντθμάτων και κακόλου κοςμιματα ι άλλα δείγματα ευμάρειασ32. Θ Βαςιλεία και 

                                                 
28

 Ο.π. πράξθ 24, ω. 21r.  
29

 Ο.π. πράξθ 29, ω. 22v.  
30

 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 411, Δϋ Ρρακτικόν κοιν. Εκτ. Επιτρ. Αγ. 
Αικατερίνθσ πραξ. 862-1058· πράξθ 884, ω.9v-10r.  

31
 Ο.π. πράξθ 941, ω.36r-v.  

32
 Ο.π. πράξθ 994, ω.58v. 

Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ 409. 
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θ Χρφςα, πρ. 337,  αδελωζσ μάλλον, εκτόσ από τισ προίκεσ τουσ δθλϊνουν ζπιπλα 
και εργαλεία καπελοποιΐασ και ραπτικισ33.  

Θ Σοωία, οκωμανι υπικοοσ, ηθτά αποηθμίωςθ για τθν προίκα που ζχει εγκατα-
λείψει ςτο ςπίτι τθσ οικογζνειασ, όπου εργάηονταν ωσ υπθρζτρια34, μια από τισ πιο 
διαδεδομζνεσ γυναικείεσ εναςχολιςεισ ςτθ Σμφρνθ.  

Ρροβλθματικζσ παραμζνουν δθλϊςεισ, όπωσ τθσ Μαριάνκθσ (303) που δθλϊ-
νει άλογο με άμαξα, κοςμιματα και οικία δωριςμζνθ αωινοντασ πολλζσ απορίεσ 
και ςτθν επιτροπι35.  Θ Αγγελικι δθλϊνει ζνα μικρό χρθματοκιβϊτιο ςτο κατάςτθ-
μα του Ρ. Μουράτογλου χωρίσ να αωινει να εννοθκεί ο τρόποσ απόκτθςθσ του36. Θ 
Μαρία δθλϊνει ανάμεςα ςτα άλλα κι ζνα «κλειδοκφμβαλον» και θ επιτροπι 
χρειάηεται τισ διευκρινιςεισ του αδελωοφ τθσ για να βεβαιωκεί για τθν υπόκεςθ37.  

Στα αρχεία των Εκτιμθτικϊν Επιτροπϊν θ Σμυρνιά δεν εμωανίηεται επιχρωματι-
ςμζνθ. Αποτελεί ζνα κοινωνικό υποκείμενο με οικονομικι δραςτθριότθτα, περι-
ουςία, υλικό βίο ανάλογο με τθν επαγγελματικι και κοινωνικι τθσ κζςθ.  

Θ παρουςία τθσ Σμυρνιάσ ακόμα και ωσ πρόςωυγα ςτθν Ελλάδα δεν αντιςτοιχεί 
με το ςτερεότυπο «Σμυρνιά». Οι Σμυρνιζσ μπαίνουν ςτθν Ελλθνικι κοινωνία με 
ςθμαντικζσ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ εμπειρίεσ, ζςτω κι αν αυτζσ αωοροφν ςε 
ζνα ωανταςιακό κοινωνικό υποκείμενο που ενοποιείται εκ των υςτζρων.  

Θ ςτερεοτυπικι εικόνα τθσ Σμυρνιάσ ζρχεται ωσ αντίδραςθ απζναντι ςε μια 
κοινωνικι ομάδα που ωζρει χαρακτθριςτικά που ανατρζπουν τισ ιςορροπίεσ ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία. Γυναίκεσ μόνεσ, λόγω τθσ Καταςτροωισ, με αυτόνομθ παρου-
ςία, επαγγελματικι δραςτθριοποίθςθ,  και, κεωρθτικά ζςτω, δικό τουσ πορτοωόλι, 
κάνουν το ςυντθρθτικό κόςμο να ανθςυχεί. Οι ίδιεσ κατθγορίεσ εξαπολφονται μζςω 
του Τφπου ςε κάκε γυναίκα που κζλει να απεξαρτθκεί: ςτισ ακλιτριεσ, τισ 
ςουωραηζτεσ, τισ ςυνδικαλίςτριεσ, ςε κάκε υποκείμενο εκτόσ των ανωτζρων ωιλαν-
κρϊπων τάξεων, κυριϊν και δεςποινίδων των «καλϊν» οικογενειϊν. Οι Σμυρνιζσ 
διαπράτουν το ςωάλμα να διεκδικοφν τθ ηωι τουσ ςε πείςμα τθσ προςωυγικισ τουσ 
ιδιότθτασ.  

Σθμαντικό μζροσ τθσ εικόνασ τθσ Σμυρνιάσ άλλωςτε δεν ανικει ςτισ ίδιεσ. Δεν 
γνωρίηουμε οφτε κάποια ιδιαίτερθ επίδοςθ ςτθν πορνεία, οφτε μια επιςτθμονικά 
τεκμθριωμζνθ αφξθςθ τθσ γυναικείασ παραβατικότθτασ που να ταυτίηεται με τισ 
Σμυρνιζσ ειδικά. Θ εικόνα προζκυψε ενδεχομζνωσ από τθ ςφγχυςθ τθσ ευρφτερθσ 
κατθγορίασ «ενδεισ γυναίκα» με τθν κατθγορία «πρόςωυγασ» και ειδικά «Σμυρ-

                                                 
33

 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 705, Βϋ Ρρακτικόν κοιν. Εκτ. Επιτρ. Αγ. 
Αικατερίνθσ πραξ. 97-373· πράξθ 337, ω. 106r.  

34
 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 410, Βιβλίον Ρρακτικϊν 3ον Εκτιμθτικισ 

Επιτροπισ Συνοικίασ Αγίασ Αικατερίνθσ πόλεωσ Σμφρνθσ Ακιναι τθ 26θ Οκτωβρίου 1925· πράξθ 530, 
ω.50v.  

35
 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 705, Βϋ Ρρακτικόν κοιν. Εκτ. Επιτρ. Αγ. 

Αικατερίνθσ πραξ. 97-373· πράξθ 303, ω. 93.  
36

 Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Εκτιμθτικζσ Επιτροπζσ, 410, Βιβλίον Ρρακτικϊν 3ον Εκτιμθτικισ 
Επιτροπισ Συνοικίασ Αγίασ Αικατερίνθσ πόλεωσ Σμφρνθσ Ακιναι τθ 26θ Οκτωβρίου 1925· πράξθ 529, 
ω.50v. 

37
 Ο.π. πράξθ 533, ω. 51r.  



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               129 

νιά», τθσ ζμπειρθσ ι απελπιςμζνθσ γυναίκασ και τθσ υπόωορθσ ςτουσ εκβιαςμοφσ 
και ςτθν εκμετάλλευςθ μιασ κοινωνίασ ανιςότθτασ ανάμεςα ςτισ τάξεισ και ςτα 
ωφλα.  

Στθν καμπι που βρίςκεται ςιμερα θ ζρευνα για τθν Μικρά Αςία και τον 
μικραςιατικό Ελλθνιςμό καλοφμαςτε να επεξεργαςτοφμε δυο διαωορετικζσ εικόνεσ 
για τθ Σμφρνθ. Ρρϊτον τθν εικόνα τθσ Σμφρνθσ όπωσ διατθρείται από τθν μνιμθ 
και τθν τζχνθ με τισ υπερβολζσ και τισ παραμορωϊςεισ τθσ. Δεφτερον, τθν εικόνα 
που διαμορωϊνεται μζςα από τθ ςυςτθματικι επεξεργαςία κάκε δυνατισ 
πλθροωορίασ με ψυχραιμία και νθωαλιότθτα.  

Θ διερεφνθςθ τθσ γυναικείασ παρουςίασ και τθσ λειτουργίασ τθσ ςτθν Σμφρνθ 
και ςτθν προςωυγιά απαιτεί μια ςυςτθματικι αποκθςαφριςθ των πλθροωοριϊν 
που διακζτουμε από διάωορεσ πθγζσ. Θ αντιπαραβολι των ςτοιχείων με τθν 
ιςτορικά διαμορωωμζνθ πολιτιςμικι εικόνα τθσ Σμυρνιάσ που κυριαρχεί ςτισ μζρεσ 
μασ καλείται να γεωυρϊςει το χάςμα ανάμεςα ςτθ νοςταλγικι μνιμθ και τθν 
ιςτορία και να ωζρει κοντά τουσ μικραςιάτεσ ωιλίςτορεσ με τον κόςμο τθσ 
επαγγελματικισ ακαδθμαϊκι 
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Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ 
 

 «Θ   Ελλθνίδα του Πόντου τθν Αϋ περίοδο τθσ 
Γενοκτονίασ  1916-1918». 

 

 
 

Δε κα μιλιςω για τθ κζςθ τθσ πόντιασ γυναίκασ τα πζτρινα χρόνια τθσ Οκωμα-
νοκρατίασ, όπου οι ςυνκικεσ επζβαλλαν να είναι καταδικαςμζνθ μζςα ςτο ςπίτι, 
οφτε για τα ςκλθρά και απαράδεκτα, για τθν εποχι μασ πλζον, ζκιμα, όπωσ το μάςσ, 
που επιβλικθκαν ωσ όπλα επιβίωςθσ, αλλά και ανδροκρατοφμενθσ αντίλθψθσ. Δε 
κα μιλιςω επίςθσ για τθν ςταδιακά κετικι αλλαγι του γυναικείου κινιματοσ μετά 
τισ μεταρρυκμίςεισ των Χάττι Σερίω(1839) και Χάττι Χουμαγιοφν(1856), ιδιαίτερα 
ςτον αςτικό κφκλο, με τθν ίδρυςθ των παρκεναγωγείων, των αςτικϊν ςχολϊν, αλλά 
και των ςχολείων ςε όλθ τθν περιωζρεια του Ρόντου. Δε κα μιλιςω ακόμθ για τθ 
Μζριμνα Ροντίων Κυριϊν, το καφχθμα του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ. Σιμερα κα ςτα-
κϊ μόνο ςτο δράμα των Ελλθνίδων γυναικϊν του Ρόντου τθν περίοδο τθσ γενοκτο-
νίασ 1916-1923. Τθν ειςιγθςθ μου αωιερϊνω ςτον Υπουργό Ραιδείασ κ. Φίλθ. 

Είναι ςυγκλονιςτικζσ οι αρχειακζσ πθγζσ των Υπουργείων Εξωτερικϊν, οι εκκζ-
ςεισ των ξζνων αυτοπτϊν μαρτφρων, του διεκνοφσ τφπου, οι καταγραωζσ των επιηϊ-
ντων κυμάτων και πλικοσ άλλων ντοκουμζντων, που περιγράωουν παραςτατικά 
χιλιάδεσ περιςτατικά του μαρτυρικοφ τζλουσ των δυςτυχιςμζνων γυναικϊν. 

 Αν χρθςιμοποιοφςα τον όρο γυναικοκτονία, κα ςκόνταωτα πάνω ςτισ νζεσ κεω-
ρίεσ τθσ τελευταίασ 25ετίασϋϋπερί ζμωυλουϋϋ, τισ οποίεσ ομολογϊ ότι δε μελζτθςα 
ακόμθ. Με απζτρεψε θ κόρθ μου να τον χρθςιμοποιιςω, γι αυτό και κα τον αποωφ-
γω, παρόλο που προςωπικά με εκωράηει, γιατί τα εγκλιματα που διαπράχκθκαν ςε 
βάροσ των γυναικϊν εντάςςονται ςτον οριςμό τθσ γενοκτονίασ, όπωσ κακιερϊκθκε 
από τον αωαζλ Λζμκιν. 

 Οι Νεότουρκοι και αργότερα οι Κεμαλικοί, μετά τθν απϊλεια των  Βαλκανικϊν 
εδαωϊν, νιϊκοντασ αναςωάλεια και για το μικραςιατικό χϊρο, αποωάςιςαν ιδθ 
από το 1911 τον αωανιςμό των χριςτιανικϊν εκνοτιτων. Το 1913-1914 ξεκίνθςαν με 
τουσ διωγμοφσ των Ελλινων τθσ Λωνίασ. Θ καταςτροωι τθσ Φϊκαιασ ιταν ολοκλθ-
ρωτικι και τουσ διωγμοφσ των Ελλινων του Ρόντου. Το 1915 με τα εγκλιματα ςε 
βάροσ των Αρμενίων και των Αςςυρίων, ζχουμε τθν πρϊτθ γενοκτονία του 20ου 
αιϊνα. Φζτοσ ςυμπλθρϊκθκαν  100 χρόνια. Θ Τουρκία ςυνεχίηει να αρνείται, όμωσ 
τα περικϊρια τθσ ςτενεφουν, γιατί ιδθ πολλά κράτθ αναγνϊριςαν το ζγκλθμα τθσ 
γενοκτονίασ. Σε καλό δρόμο βρίςκεται και ο δικόσ μασ αγϊνασ, παρά τισ ωιλοκεμα-
λικζσ πολιτικζσ των ελλαδικϊν κυβερνιςεων, με τελευταίο κροφςμα τισ απαράδεκτα 

ανιςτόρθτεσ, εκνικά επικίνδυνεσ και θκικά ευάλωτεσ δθλϊςεισ του Υπουργοφ Ραι-
δείασ. Το 1916, μετά τθ λφςθ του αρμενικοφ προβλιματοσ, οι Νεότουρκοι, ζχοντασ 
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πλζον τθν πείρα των ολοκαυτωμάτων, ξεκίνθςαν τον αωανιςμό των Ελλινων του 
Ρόντου. Μζςα ςε 22 βιβλία, που ςτθρίηονται ςε πλοφςιο παγκόςμιο αρχειακό υλικό, 
περιγράωω τθν τραγωδία του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ. Από τισ πθγζσ αυτζσ κα 
δανειςτϊ οριςμζνα αποςπάςματα. 

 Ιταν ςτρατθγικά μεκοδευμζνθ θ πολιτικι αωανιςμοφ των Ελλινων του Ρόντου, 
γιατί θ υπεροχι τθσ εκνολογικισ ςφνκεςθσ των ελλθνόωωνων και τουρκόωωνων 
Ελλινων, των ποντιόωωνων μουςουλμάνων με ρωμαίικθ ςυνείδθςθ και των 
κρυπτοχριςτιανϊν, θ αναπτυγμζνθ οικονομία, θ ανϊτατθ ελλθνικι παιδεία, θ 
βακειά κρθςκευτικι ςυνείδθςθ και ο πολιτιςμόσ ιταν επικίνδυνα όπλα για τθν 
ομαλι τουρκοποίθςθ τθσ πλοφςιασ περιοχισ. Ζπρεπε να παρκοφν δραςτικά μζτρα. 
Ο ανικικοσ πλουτιςμόσ των Νεότουρκων από τισ περιουςίεσ των αωανιςμζνων 
Αρμενίων και των Αςςυρίων, ιταν ζνασ πρόςκετοσ λόγοσ να επιταχφνουν το 
γενοκτονικό τουσ πρόγραμμα.  

O προδιαγεγραμμζνοσ αωανιςμόσ του μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ, ωςότου ξεκα-
καρίςουν οι Nεότουρκοι τα μικραςιατικά εδάωθ από τουσ Aρμζνιουσ, επιχειρικθκε 
με ποικιλότροπα μζςα. Σε βάροσ των Ελλινων εωαρμόςτθκε μια άλλθ ςτρατθγικι, 
που απζβλεπε όμωσ ςτο ίδιο αποτζλεςμα. Στισ 21 Λουλίου 1914 κιρυξαν γενικι 
επιςτράτευςθ όλων των εκνοτιτων τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ και από 19 ωσ 
45 χρονϊν κλικθκαν όλοι υπό τα όπλα. Πςοι δεν παρουςιάηονταν μζςα ςε ζντεκα 
μζρεσ κρίνονταν λιποτάκτεσ και καταδικάηονταν ςε κάνατο1. H διαταγι τοιχοκολ-
λικθκε ς’ όλα τα τηαμιά, τισ εκκλθςίεσ, τα καωενεία, και γενικά ς’ όλα τα δθμόςια 
κτίρια και ζχοντασ τθ νομικι τθσ κάλυψθ άρχιςαν να εξοντϊνουν όςουσ είχαν 
ςυμπεριλάβει ςτουσ μαφρουσ πίνακεσ με τθν κατθγορία τθσ λιποταξίασ2. 

Σφμωωνα με τα γερμανικά αρχεία "μζχρι το τζλοσ του 1917 επιςτρατεφκθκαν 
περιςςότεροι από 200.000 Ζλλθνεσ 15 μζχρι 48 ετϊν. Ρολλοί από αυτοφσ πζκαναν 
από τθν κακι μεταχείριςθ, τισ αρρϊςτιεσ, τθν πείνα και το κρφο"3. 

                                                 
1
. Γρίτςθ Mιλλιζξ T., H Tρίπολθ του Ρόντου, Aκινα (1976), ς. 37. Aνδρεάδθσ Xρ., "Iςτορικό ςχεδίαςμα 

τθσ δράςεωσ των Eλλινων ανταρτϊν του Ρόντου", Oμιλίεσ για τον Eλλθνιςμό του Ρόντου, Aκινα 
(1990), ς. 9. Ραπακεοδωρίδθσ Κ., Mαρτυρολόγιον του εν Ρόντω Eλλθνιςμοφ, Kωνςταντινοφπολθ 
(1920), ς. 5-6. Aποςτολίδθσ Δ., H μεγάλθ τραγωδία του Ρόντου, ς. 47. Φωτιάδθσ K., "Oι διωγμοί των 
Eλλινων του Ρόντου", ς. 48. Φουρνιάδθσ Ρ., Σελίδεσ από τθν ιςτορία τθσ Kεραςοφντοσ και τα 
τερατουργιματα του αιμοςταγοφσ Tοπάλ Oςμάν κακ' όλθν τθν περιφζρειαν του Ρόντου, Kαβάλα 
(1965), ς. 34-35. Tου ιδίου,  ςτορία και λαογραφία εκκλθςιαςτικισ επαρχίασ Kολωνίασ και 
Nικοπόλεωσ, Kαβάλα (1964), ς. 67. Oι ανκελλθνικοί διωγμοί εν Tουρκία από του 1908 μζχρι του 1921 
ενϊπιον τθσ Γ' εν Aκιναισ Eκνοςυνελεφςεωσ, Yπουργείο Eξωτερικϊν, Aκινα (1921), ανατφπωςθ: 
Ρανελλινια Ζνωςθ Ροντίων Aξιωματικϊν "Aλζξανδροσ Yψθλάντθσ", Aκινα (1994), ς. 8. Σαμουθλίδθσ 
Xρ., "H περιωζρεια Σαμψοφντοσ από γεωγραωικι, δθμογραωικι οικονομικι, κοινωνικι και ιςτορικι 
άποψθ", A.Ρ., τ. 37, Aκινα (1980), ς. 100. Γαβριθλίδθσ A., Σελίδεσ εκ τθσ Mαφρθσ εκνικισ ςυμφοράσ 
του Ρόντου, Aκινα (1924), ς. 8-18. Nυμωόπουλοσ M.,  ςτορία τθσ Σαντάσ του Ρόντου, Δράμα (1953), 
ς. 292. Σαλτςισ Iωακ., Xρονικά Kοτυϊρων, Κεςςαλονίκθ (1955), ς. 58. Iωακειμίδθσ Σ., Συμβολι εισ τθν 
γενικιν ιςτορίαν του Ρόντου, ς. 64. Hλιάδθσ Ρρ., Aπομνθμονεφματα από τα φρικτά γεγονότα τθσ 
περιοχισ Xάβηασ Ρόντου 1914-1923, Aξιοφπολισ (1984), ς. 11. Kαςςιανίδου Στ., Θυμοφμαι από τότε, 
Aκινα (1983), ς. 38. Eωραιμίδθσ Δ., Ρόντοσ, Aκινα (1986), ς. 23.  
2
. A.V.P.R., f. POLYTARXYV 1914, D. 1180, N. 311, Σαμψοφντα (8.8.1914). 

3
. Bonn PAAA, Türkei Nr. 168, Bd. 16, Bερολίνο (12.5.1918). 
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H Γερμανία, ςτθν προςπάκειά τθσ να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ ςτο νευραλγικό 
αυτό χϊρο, που ςίγουρα μελλοντικά, λόγω του πλοφςιου υπεδάωουσ του, κα απζ-
βαινε από γεωπολιτικι και οικονομικι άποψθ το "μιλον τθσ Ζριδοσ", δεν δίςταςε 
να ενδϊςει ςτισ απαιτιςεισ του παντουρκιςμοφ εισ βάροσ των χριςτιανικϊν λαϊν 
τθσ Ανατολισ4.  

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων, και υπό το πρόςχθμα των προλθ-
πτικϊν μζτρων, άρχιςαν οι εκτοπίςεισ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ από τισ παραλια-
κζσ περιοχζσ τθσ Λωνίασ και τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ ςτα βάκθ τθσ Ανατολισ. Στουσ 
ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ, γράωουν οι E. Aλλαμανι και θ K. Ραναγιωτοποφλου, 
ανακοινϊκθκε ότι θ λιψθ του μζτρου αποςκοποφςε ςτθν προςταςία τουσ από τον 
εχκρικό ςτόλο, θ ομοιότροπθ όμωσ εκτζλεςι του αποδείκνυε μεκόδευςθ, βάςει 
ςυγκεκριμζνων εντολϊν τθσ τουρκικισ διοικιςεωσ: θ χωροωυλακι εμωανιηόταν 
ςτον προγραμμζνο οικιςμό, ςυγκζντρωνε τουσ κατοίκουσ ςτθν πλατεία και τουσ 
διζταηε να ετοιμαςτοφν αμζςωσ για αναχϊρθςθ. O εκτοπιςμόσ γινόταν ςυνικωσ 
χειμϊνα και με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτουσ εκτοπιηόμενουσ απαγορευ-
όταν να μεταωζρουν τρόωιμα, ροφχα ι ςτρϊματα. Ενϊ θ πομπι ξεκινοφςε με 
άγνωςτο προοριςμό, ςτα ελλθνικά ςπίτια ειςζβαλαν Τοφρκοι των γειτονικϊν 
περιοχϊν που, κακϊσ ωαίνεται, δεν διζτρεχαν ανάλογο κίνδυνο από το ςτόλο. Οι 
ςτακμεφςεισ γίνονταν ςτθν φπαικρο και ςε ακατοίκθτεσ περιοχζσ, ϊςτε να απο-
κλείεται ο ανεωοδιαςμόσ, ενϊ απαγορευόταν θ περίκαλψθ των αρρϊςτων και θ 
ταωι των νεκρϊν. Επιβαλλόταν αντίκετα θ απολφμανςθ όλων ςε κερμά λουτρά 
τουρκικοφ τφπου (χαμάμ) και θ ζκκεςι τουσ αμζςωσ μετά ςτθν παγωμζνθ φπαι-
κρο για καταμζτρθςθ και ιατρικι εξζταςθ. Μετά τθν "εκκακάριςθ" ςτουσ λου-
τρϊνεσ - μζτρο που αποδίδεται ςε γερμανικι ειςιγθςθ - θ πορεία ςυνεχιηόταν με 
πλιρθ αςιτία. Απαγορευόταν επί ποινι κανάτου θ ελεθμοςφνθ από ομογενείσ και 
θ παροχι αςφλου ςτα εγκαταλειμμζνα βρζωθ. Oι νζοι τόποι εγκαταςτάςεωσ ιταν 
πάντα απομονωμζνα χωριά τθσ μικραςιατικισ ενδοχϊρασ με αμιγι τουρκικό 
πλθκυςμό. Εκεί, μακριά από το Ρατριαρχείο και χωρίσ δαςκάλουσ, με παντελι 
ζλλειψθ πνευματικισ θγεςίασ, οι περιςςότεροι από τουσ επιηιςαντεσ οδθγοφνταν 
ςτον εξιςλαμιςμό5 

Οι κάτοικοι τθσ Mατςοφκασ διατάχκθκαν, τον Απρίλιο του 1916, να εγκατα-
λείψουν τα ςπίτια τουσ και απελάκθκαν μζςω των Ροντικϊν Άλπειων, ςτο εςω-
τερικό τθσ Μικράσ Αςίασ, κυρίωσ ςτα οροπζδια του Ερηεροφμ. Αωάνταςτεσ και 
απερίγραπτεσ είναι οι ταλαιπωρίεσ που πζραςαν τισ χειμωνιάτικεσ, ακόμθ, για τθν 
περιοχι μζρεσ και νφχτεσ τθσ πορείασ τουσ. H πείνα και οι αρρϊςτιεσ ιταν το 

                                                 
4
. Bonn, Türkei No 175, A 42725, Yπουργείο Ρολζμου προσ το Yπουργείο Eξωτερικϊν, ςυνθμμζνο 

χειρόγραωο του κακθγθτι Δρ. Engert για τθ κζςθ των Aρμενίων χριςτιανϊν ςτθν Aνατολι, (χωρίσ 
τόπο προζλευςθσ) (18.12.1917). Wien, HHStA, PA, XXXVIII, Karton 272, Nr. 312, (χωρίσ τόπο 
προζλευςθσ) (27.8.1915). Bλ. επίςθσ: Wien, HHStA, PA, XXXVIII, Karton 436, Türkei, XLVII/3. Pοδάσ M., 
Ρϊσ θ Γερμανία κατζςτρεψε τον Eλλθνιςμό τθσ Tουρκίασ, β’ ζκδ. Aκινα (1978), ανατφπωςθ Aκινα 
(1995), ς. 46 κ.ε. Yonan G., Assyrer Heute, Hamburg - Wien (1978), ς. 28. 
5
. Aλλαμανι E. - Ραναγιωτοποφλου K., "O Eλλθνιςμόσ τθσ Mικράσ Aςίασ ςε διωγμό", I.T.E.E., τ. 15, 

Aκινα (1978), ς. 101. Sartiaux F., H Eλλθνικι Mικραςία, Aκινα (1993), ς. 173. 
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τελειωτικό χτφπθμα κατά των Ελλινων. O λευκόσ κάνατοσ αποδεκάτιηε τουσ εξορί-
ςτουσ. O Γιϊργοσ Λαπαρίδθσ, που επζηθςε από τισ κακουχίεσ τθσ εξορίασ ςτο 

Ερηεροφμ, περιγράωει με ιδιαίτερα τραγικό, αλλά ςυνάμα λακωνικό τρόπο, το 
προςωπικό του μαρτφριο κακϊσ και των ςυγχωριανϊν του: "Ζτον σ’ ςα 1916 τςθ 

χρονιάσ. Oι Pουςάντ’ επαίραν τθν Zάβεραν και εμάσ τς’ αγοφρ’σ οι Tουρκάντ’ 
εποίκαν εμάσ εξορίαν ς’ ςο Eρηεροφμ. Xειμωγκόσ καιρόσ, μζςαςμαν Kαλανταρί και 
κρφοσ πάγοσ. Tα λικάρια κατζςπαναν ασ ςο πάγον και εμείσ άχαροι επορπάναμεν 
ξυπόλ’τοι και μιςοωορεμζν’. Πποιοσ εωόρνεν τςιαροφχια ζτον καλότυχοσ. Kαι 
ςίτια επορπάναμε οι τςιανταρμάδεσ εντοφναν με τα κοντάκια του τυωεκί και 
εροφη’νανε μασ απζς’ ςο ποτάμ’, σ’ ςον Kάνιν, και εβρζχουμεσ καλά καλά. 
Eγίνουμεσ λουλοφτς ασ ςο νερόν. Kαι επεκεί εβγάλλ’νανζ μασ ασ ςο ποτάμ’ και 
εποπράτ’ναμε. Tα βρεγμζνα τα λϊματα εμοφν επάγωναν απάν’εμοφν και εποίναν’ 
"κρατς-κρουτς" τα κροςταλίδια και τα παγοφρια. Ρός’ νομάτ’ επζμ’ναν σ’ ςα 
ςτράτασ, πός’ νομάτ’ ζπακαν ασ ςο κρφον, πός’ νομάτ’ επζκαναν ασ ςο λιμόν, 
είνασ κεόσ εξζρ! Tα ταποφρ’ εμοφν δθλ. θ ομάδα εμοφν ζτον 120 νομάτ’ ασ ςθ 
Zάβεραν και 45 νομάτ’ εκλϊςταμ οπίς’..."6.   

Οι μετατοπίςεισ των πλθκυςμϊν, οι λεθλαςίεσ, οι πυρπολιςεισ των χωριϊν, οι 
βιαςμοί και οι δολοωονίεσ είχαν ωσ κφριο ςτόχο τθν αλλοίωςθ του εκνολογικοφ 
χαρακτιρα των ελλθνικϊν περιοχϊν, για να επιτευχκεί ευκολότερα ο εκτουρ-
κιςμόσ εκείνων που κ’ απζμεναν. Επίςθμθ ζκκεςθ προσ το υπουργείο Εξωτερικϊν, 
με θμερομθνία 14.1.1915, προειδοποιεί τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ για τον επερ-
χόμενο κίνδυνο: "Μεταξφ των υπό του Nεοτουρκικοφ κομιτάτου λθωκειςϊν από-
ωάςεων είναι και ο εκτουρκιςμόσ των ελλθνικϊν πλθκυςμϊν, ο οποίοσ δεν είναι 
δυνατόσ, εωόςον υπάρχουςι ςυμπαγείσ ελλθνικοί ςυνοικιςμοί. Aι ςτρατιωτικαί 
ανάγκαι παρζχουςιν καταλλθλοτάτθν πρόωαςιν ίνα διαςκορπιςκϊςιν οι χριςτια-
νοί και οφτω καταςτι δυνατόσ ο εκτουρκιςμόσ αυτϊν"7. 

H "ερυκρά" ςωαγι ολοκλθρϊκθκε από ζνα ςφςτθμα που λζγεται "λευκι" 
ςωαγι. Ρρόκειται για τθν αργι εξόντωςθ από τθν κακομεταχείριςθ, τισ εκτοπίςεισ, 
το κρφο, τθν παρατεταμζνθ ςτζρθςθ νεροφ και τροωισ, τον αποκλειςμό ςε 
μπουντροφμια τόςο μικρά που να μθ χωράσ όρκιοσ. H τρομερι αυτι επινόθςθ 
ικανοποιοφςε πλιρωσ το ωανατιςμό και τθν κτθνωδία του Eμβζρ, τθν πιο ψυχρι, 
μα κυνικι ωανταςία του Tαλαάτ, κακϊσ μποροφςαν να ιςχυριςτοφν πωσ τισ 
εκτοπίςεισ τισ απαιτοφςαν οι ςτρατιωτικζσ ανάγκεσ και πωσ τα χζρια τουσ δεν 
είχαν λερωκεί με αίμα, γιατί οι χριςτιανοί πζκαιναν μόνοι τουσ ςτο δρόμο!"8 

O υπζρμετροσ ωανατιςμόσ τουσ τουσ είχε οδθγιςει μάλιςτα ωσ το ςθμείο να 
επαναωζρουν τθ δουλεία και τον εξανδραποδιςμό. O Τοφρκοσ αςτυνόμοσ του 

                                                 
6
. Λαπαρίδθσ N., H Mατςοφκα του Ρόντου, Κεςςαλονίκθ (1996), ς. 94. Bλ. επίςθσ Ρανάρετοσ, O 
Ρόντοσ ανά τουσ αιϊνασ, Δράμα (1927), ς. 151. 
7
. A.Y.E., K.Y., 1917, Oι ανκελλθνικοί εν Tουρκία διωγμοί, αρ. πρωτ. 3501, Kωνςταντινοφπολθ 

(14.6.1915). Bλ. επίςθσ Φωτιάδθσ K., "Οι διωγμοί των Ελλινων του Ρόντου", ς. 52. 
8
. Sartiaux F., ό.π., ς. 172.  
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Mπαλοφκ-Xιςςάρ διαλαλοφςε, με δθμόςιο κιρυκα, τον Λοφλιο του 1915: 
"Ραραδίδω γυναίκεσ χριςτιανϊν αντί πζντε λεπτϊν το κομμάτι!"9 

 
Είναι γεγονόσ ότι οριςμζνοι Γερμανοί διπλωμάτεσ μθ ςυμωωνϊντασ με τθν 

πολιτικι τθσ εκνοκάκαρςθσ που εωάρμοηε θ ςτρατιωτικι θγεςία τθσ χϊρασ τουσ, 
προςπάκθςαν με αλλεπάλλθλεσ ενζργειεσ προσ τθν πολιτικι τουσ θγεςία, να 
διαχωρίςουν τουλάχιςτον τθ κζςθ και τισ ευκφνεσ τουσ από τα γενοκτονικά μζτρα 
των Nεοτοφρκων, ιδιαίτερα μετά τθν παγκόςμια κατακραυγι για το αρμενικό 
ολοκαφτωμα. Συγκεκριμζνα, ςτισ 16 Λουλίου 1916 ο Γερμανόσ πρόξενοσ τθσ Aμιςοφ 
Kückhoff επιςιμανε ςτο υπουργείο Εςωτερικϊν, ςτο Βερολίνο: "Από αξιόπιςτεσ 
πθγζσ ολόκλθροσ ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ τθσ Σινϊπθσ και τθσ παραλιακισ 
περιοχισ τθσ επαρχίασ Kαςταμονισ ζχει εξοριςτεί. Eξορία και εξολόκρευςθ είναι 
ςτα τουρκικά θ ίδια ζννοια, γιατί όποιοσ δε δολοωονείται, πεκαίνει ωσ επί το 
πλείςτον από τισ αρρϊςτιεσ και τθν πείνα"10. 

Σ’ ολόκλθρο τον Ρόντο περιόδευε πια ο κάνατοσ με τισ πιο ωρικτζσ μορωζσ 
του. Aπό τθ Pωςία, θ ελλθνικι πρεςβεία τθσ Ρετροφπολθσ πλθροωοροφςε το 
υπουργείο Εξωτερικϊν για τθν τραγικι κατάςταςθ των κατοίκων τθσ περιωζρειασ 
Τραπεηοφντασ: "...Tθν 15θν Aπριλίου οι κάτοικοι των 16 χωρίων τθσ περιοχισ 
Bαηελϊνοσ, περιωερείασ Tραπεηοφντοσ, άπαντεσ Ζλλθνεσ, λαβόντεσ διαταγιν των 
τουρκικϊν ςτρατιωτικϊν αρχϊν να ωφγωςιν εισ το εςωτερικόν τθσ Aργυρουπό-
λεωσ και ωοβθκζντεσ μθ ζμελλον κακ’ οδόν να ςωαγϊςιν, κακ’ ον τρόπον είδον 
ςωαγζντασ τουσ Aρμενίουσ, εγκατζλειπον τασ κατοικίασ των και ειςιλκον εισ τα 
δάςθ, ελπίηοντεσ να ςωκϊςι εκ ταχείασ τινόσ προελάςεωσ του ρωςικοφ ςτρατοφ. 
Eκ τοφτων, εισ 6.000 ανερχομζνων, 650 κατζωυγον εισ τθν μονιν Bαηελϊνοσ, εισ θν 
προχπιρχον και άλλοι 1.500 εκ Tραπεηοφντοσ πρόςωυγεσ, 1.200 ειςιλκον εισ εν 
μζγα ςπιλαιον του χωρίου "Kουνάκα" και οι λοιποί διεςκορπίςκθςαν εισ τα ανά 
δάςθ ςπιλαια και τασ διαωόρουσ κρφπτασ. Άπαςαι αι οικίαι των χωρίων τοφτων 
ελεθλατικθςαν και αι περιουςίαι διθρπάγθςαν υπό του τουρκικοφ ςτρατοφ. Oι εν 
τω ςπθλαίω τθσ Kουνάκασ κρυβζντεσ, αναγκαςκζντεσ εκ τθσ πείνθσ, μετά ςυνκθ-
κολόγθςιν, παρεδόκθςαν. Eκ τοφτων 26 γυναίκεσ και νεάνιδεσ ίνα αποωφγωςιν 
τθν ατίμωςιν ζρριψαν εαυτάσ είσ τινα ποταμόν κείμενον παρά το χωρίον Γζωυρα 
και παρά τασ προςπακείασ των άλλων, προσ ςωτθρίαν των, επνίγθςαν... Mετά τθν 
προσ Aργυροφπολιν προζλαςιν του ρωςςικοφ ςτρατοφ μετζβθν πρϊτοσ εισ τθν 
μονιν Bαηελϊνοσ ςυνοδευόμενοσ υπό του ιατροφ K. Φωτιάδθ. Oμολογϊ ότι αδυ-
νατϊ να περιγράψω όςα είδον. Tο παν ιτο κατεςτραμμζνον τόςον εν τοισ χωρίοισ 
όςον και εν τθ Mονι... Eν τω προαυλίω τθσ Mονισ ζκειντο άταωα εν διαλφςει 5 
ςϊματα Eλλινων... εντόσ δε τθσ Mονισ εν τθ αυτι καταςτάςει άλλα 5. Eντόσ ενόσ 
εκ των δωματίων τθσ Mονισ, ζκειτο φπτιον, γυμνόν, αποκεωαλιςμζνον, με πλθγιν 
επί του ςτικουσ διά ξιωολόγχθσ διαμπερι, το ςϊμα εικοςαετοφσ νεάνιδοσ εκ του 

                                                 
9
. Bεντιρθσ Γ., H Eλλάσ του 1910-1920, τ. 2, Aκινα (1970), ς. 265. 

10
. Bonn PAAA, Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Σαμψοφντα (16.7.1916), και ςυνθμμζνο 

τθλεγράωθμα, Nr. 129, Σαμψοφντα (15.7.1916). Bλ. επίςθσ: Wien HHStA, PA, XXXVIII, Karton 369, 
Konsulate 1916, Trapezunt, ZI. 27/P, Kwiatkowski προσ Buriàn, Σαμψοφντα (30.7.1916). 
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χωρίου Κζρςα, Kυριακισ καλουμζνθσ, εισ ςτάςιν μαρτυροφςαν τθν επ’ αυτισ δια-
πραχκείςαν ατίμωςιν"11.  

Το ίδιο χρονικό διάςτθμα ο Γερμανόσ πρζςβθσ Kχhlmann ενθμζρωνε τον 
αρχικαγκελάριο Hollweg ςτο Bερολίνο: "Oι πρόξενοι Σαμψοφντασ (Bergfeld) και 
Kεραςοφντασ (Schede) αναωζρουν για τισ άμεςα απειλοφμενεσ μετατοπίςεισ των 
ελλθνικϊν παραλιακϊν πλθκυςμϊν... Mζχρι τϊρα δολοωονικθκαν 250 αντάρτεσ. 
Αιχμαλϊτουσ δεν κρατοφν. 5 χωριά παραδόκθκαν ςε ςτάχτθ". Σφμωωνα με άλλθ 
αναωορά του ιδίου, ςτισ 16 Δεκεμβρίου: "… Ελλθνικζσ προςωυγικζσ οικογζνειεσ, οι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ και παιδιά, πολφ μεγάλοσ αρικμόσ εξορίηονται από τα 
παράλια προσ τθ Σεβάςτεια. H ανάγκθ είναι μεγάλθ"12.  

Αναμωιςβιτθτα θ “πείρα” που απζκτθςαν οι Νεότουρκοι κατά τθ διάρκεια 
των εκτοπίςεων των Αρμενίων τουσ βοικθςε να λειτουργιςουν ςυςτθματικότερα 
και μεκοδικότερα με τουσ Ζλλθνεσ. Για να μθ γνωςτοποιθκοφν οι εγκλθματικζσ 
τουσ πράξεισ και ξεςθκωκοφν οι ουδζτερεσ χϊρεσ και οι παγκόςμιεσ ανκρω-
πιςτικζσ οργανϊςεισ ο Tηεμάλ παςάσ απαγόρεψε αυςτθρά τθ ωωτογράωθςθ των 
εκτοπιςμζνων13 ςτισ ατζλειωτεσ πορείεσ κανάτου όπωσ και ςτουσ τόπουσ των 
εγκλθμάτων. Ζτςι εξθγείται θ ζλλειψθ ωωτογραωικϊν ντοκουμζντων. Οι 
προκζςεισ αυτζσ ζπεςαν ωςτόςο ςτο κενό κακϊσ οι εκκζςεισ των ωιλότουρκων 
προξζνων και πρεςβευτϊν ςυμμάχων τουσ παραμζνουν αδιάψευςτα τεκμιρια 
κακϊσ περιγράωουν λεπτομερζςτατα τα εγκλιματα των Nεοτοφρκων και των 
Kεμαλικϊν αλλά και τθν ευρωπαϊκι υποκριςία. 

Με αωορμι τθν προζλαςθ των ρωςικϊν ςτρατευμάτων και τθν ςτρατο-
πζδευςι τουσ ςτισ παραλιακζσ περιοχζσ του Xαρςιϊτθ ποταμοφ, λίγο ζξω από τθν 
Τρίπολθ, και μεςογειακά ςτθ Xερίανα, οι Νεότουρκοι βρικαν τθν ευκαιρία να 
απαλλαγοφν από τθν παρουςία των επικίνδυνων και ενοχλθτικϊν Ελλινων των 
πλουςίων περιοχϊν τθσ Τρίπολθσ και Kεραςοφντασ14. Ρροβάλλοντασ τον κίνδυνο 
πικανισ ςφμπραξισ των χριςτιανϊν με τουσ ϊςουσ, αποωάςιςαν να κζςουν ςε 
εωαρμογι τθν απομάκρυνςθ των Ελλινων για ςτρατιωτικοφσ, δικεν, λόγουσ. 

                                                 
11

. A.Y.E., K.Y., 1917, B (35, 38, 45, 59), Ζκκεςισ περί τθσ κζςεωσ του ελλθνιςμοφ τθσ Tραπεηοφντοσ και 
τθσ περιωερείασ αυτισ κατά τουσ τελευταίουσ μινασ τθσ Tουρκοκρατίασ υπό αρχιμανδρίτου 
Ραναρζτου Bαηελιϊτου, Ρετροφπολθ (28.8.1916). A.Y.E., K.Y., 1917, αρ. πρωτ. 9067, Ρετροφπολθ 
(30.8.1916). Bλ. επίςθσ Aγγελομάτθσ Xρ., Xρονικόν μεγάλθσ τραγωδίασ, Aκινα (1963), ς. 402-403. 
Φωτιάδθσ K., "Oι διωγμοί των Eλλινων του Ρόντου", ς. 52-53. Λαπαρίδθσ N., H Mατςοφκα του 
Ρόντου, Κεςςαλονίκθ (1996), ς. 95. Για τθν τραγικι κζςθ τθσ Ροντίασ γυναίκασ κατά τθν Γενοκτονία 
βλ. Charalambidis M., Aspects of the New Eastern Question, Athens (1998), ς. 163-169.  
12

.  Bonn PAAA, Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Nr. 759, A. 34108, Ρζραν (11.12.1916). Bonn PAAA, 
Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Nr. 1363, A. 35479, Tθλεγράωθμα Goeppert  προσ Yπουργείο 
Eξωτερικϊν, Ρζραν (26.12.1916). 
13

. Lepsius J., Deutschland und Armenien 1914-1918, Potsdam (1919), ς. 151-152. 
14

. Oι Nεότουρκοι τισ πρϊτεσ μζρεσ του πολζμου, όταν ο ςτρατόσ τουσ είχε κατορκϊςει να διαςπάςει 
το ρωςικό μζτωπο και να ειςβάλει ςτθ ρωςικι Aρμενία κατενκουςιαςμζνοι χλεφαηαν τουσ Ζλλθνεσ 
και τουσ ζλεγαν: "Bάι παπανίη κελίορ, Bάι ταϊνίη κελίρ" δθλαδι "ζρχεται ο πατζρασ ςασ (εννοφςαν 
τουσ Ζλλθνεσ), ζρχεται ο κείοσ ςασ (τουσ Pϊςουσ)". Φουρνιάδθσ Ρ., Σελίδεσ από τθν ιςτορίαν τθσ 
Kεραςοφντοσ και τα τερατουργιματα του αιμοςταγοφσ Tοπάλ Oςμάν κακ' όλθν τθν περιφζρειαν του 
Ρόντου, ς. 37. 
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Στισ 3/16 Νοεμβρίου 1916 άρχιςαν τουσ εκτοπιςμοφσ με τουσ Ζλλθνεσ τθσ 
περιοχισ Τρίπολθσ15. H Tατιάνα Γκρίτςι Mιλλιζξ ςτο βιβλίο τθσ H Tρίπολθ του 
Ρόντου δίνει, αξιοποιϊντασ μοναδικά τα χειρόγραωα των Xατηθγιϊργθ Δθμθτρι-
άδθ και Μιλτιάδθ Λαγγίδθ, τθν εξιςτόρθςθ των γεγονότων: "Στισ 8 Νοεμβρίου 
ανακοινϊκθκε το ωιρμάνι, ςτισ 13 τοιχοκολλικθκε, κι ίςαμε τισ 16 ζπρεπε όλοσ ο 
πλθκυςμόσ τθσ Τρίπολθσ να ζχει εγκαταλείψει ςπίτια, χωράωια και πλεοφμενα. O 
λαόσ τθσ Τρίπολθσ ζπρεπε να ζχει κάψει εκεί που κοιλοπόνεςε, εκεί που μόχκθςε, 
εκεί που χάρθκε κι αγάπθςε τθν καρδιά του, τθ μεγάλθ καρδιά ενόσ μικροφ 
πλθκυςμοφ που ακολοφκθςε ςτθτόσ ανίκθτοσ, τθν πίςτθ και τθν πατρίδα του. 

Οφτε ζνασ Ζλλθνασ τθσ Τρίπολθσ δεν τοφρκεψε, οφτε ζνασ δεν προτίμθςε ν’ 
αλλαξοπιςτιςει για να ςϊςει τθν ηωι του... 

Είκοςι πζντε μζρεσ κράτθςε το μαρτφριο τθσ διαδρομισ του λευκοφ κανάτου. 
Στισ 9 Δεκεμβρίου ανακοινϊκθκε επίςθμα ςτουσ εκτοπιςμζνουσ ότι ορίςτθκε ωσ 
τόποσ οριςτικισ διαμονισ τουσ το αρμενικό χωριό Mπιρκ, που ιταν ζρθμο, γιατί οι 
500 οικογζνειζσ του ςωαγιάςτθκαν ζνα χρόνο νωρίτερα.  

"Το κλίμα του χωριοφ", ςυνεχίηει θ Tατιάνα Γκρίτςι Mιλλιζξ, "δε μασ ωάνθκε 
καλό, γιατί το νερό ιτανε γλυωό κι άνοςτο και δεν μποροφςαν να το πιουν οφτε 
και οι άρρωςτοι με τα καμζνα χείλια του πυρετοφ τουσ. Πμωσ θ ανάγκθ να είμαςτε 
όλοι μαηί, κοντά - κοντά, για ν’ αντικρίηουμε τθ μοίρα, μασ ζκανε να κατοικιςουμε 
όλοι ςτο Ριρκ, ςτο Ριρκ που ςτάκθκε το απζραντο νεκροταωείο χιλιάδων χριςτια-
νϊν, ςτο Ριρκ που ςαν το ςυλλογιςτοφμε βλζπουμε ζναν τεράςτιο ξφλινο ςταυρό, 
ςτο Ριρκ που αωιςαμε ό,τι είχαμε πιο αγαπθμζνο, πατεράδεσ γζρουσ και τρυωερά 
παιδιά, τισ μάνεσ μασ και τισ γυναίκεσ μασ". 

Μζςα ςτα ςπίτια ηοφςανε οι άνκρωποι μαηί με τουσ νεκροφσ, κι ιτανε πιο 
ευτυχιςμζνοι κείνοι που είχανε κλείςει τα μάτια από τουσ αποκαμζνουσ ηωντα-
νοφσ. Τρεισ μινεσ είχανε περάςει από τθν μαφρθ ϊρα που μπικαμε ςτο Ριρκ, 
ζμπαινε ο Μάρτθσ μινασ κι από τισ 13 χιλιάδεσ που είχαμε ξεκινιςει, δεν μζνανε 
πια παρά 800, αδφναμοι κι ανίκανοι για κάκε δουλειά. Από τουσ 800 που ςωκι-
κανε οι 300 ιτανε αςτοί, οι άλλοι χωρικοί..."16. 

O Γεϊργιοσ Σακκάσ, ο ιςτορικόσ τθσ Τρίπολθσ του Ρόντου και, ςε όλθ του τθ 
ηωι, ακοφραςτοσ εργάτθσ του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ, κατακζτει για τα ίδια γεγο-
νότα: "Tο τι υποωζραμε μζςα ςτουσ τζςςερισ αυτοφσ μινεσ είναι κάτι ωοβερό, 
ανικουςτο, ανϊτερο από κάκε περιγραωι. 

H τετράμθνθ αυτι περίοδοσ υπιρξε θ ςκοτεινότερθ και απαιςιότερθ τθσ μα-
κραίωνθσ ηωισ μασ ςτθν Τουρκία. Εκείνο που εκ των υςτζρων διαπιςτϊςαμε ιταν 
ότι θ ςυμωορά μασ είχε πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ και ότι ο κάνατοσ αποδε-
κάτιςε και εριμωςε κυριολεκτικά τισ τάξεισ των ατυχϊν εκείνων οικογενειϊν, που 
εγκαταςτάκθκαν κυρίωσ ςτο Mπιρκ και ςτο Kόλιςαρ. Είδα, όπωσ εξακριβϊκθκε κι 
αργότερα, μζςα ςτο ςυνταρακτικό εκείνο ςάλο να ςβινουν και να εκριηϊνονται 
ολόκλθρεσ οικογζνειεσ. Είδαν πολλά τα μάτια μασ. Είδαν περιςτατικά που θ 
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. Φουρνιάδθσ Ρ., ό.π.,  ς. 37. 
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. Γκρίτςι Mιλλιζξ T., H Τρίπολθ του Ρόντου, Ακινα (1976), 150-152. 
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κφμθςι των γεννά το δζοσ και ςυνταράηει βακιά τθν ψυχι μασ. Είδαμε, ηιςαμε 
και υποωζραμε τθ ωρικτι δοκιμαςία περιςτατικϊν, που και τϊρα, ακόμθ, όταν τα 
ωζρουμε ςτο νου μασ, μασ ωαίνονται τόςο απίκανα και τόςο απίςτευτα, που 
πολλζσ ωορζσ διερωτϊμεκα αν όλα αυτά δεν ιςαν εξθμμζνθσ ωανταςίασ πλάςμα-
τα ι αλθκινά γεγονότα. Eπί τζςςαρεσ μινεσ ηοφςαμε μζςα ςτο ςπαραγμό και ςτθν 
ατζλειωτθ τραγωδία μασ, μόνιμα ςυντροωιαςμζνοι με το κάνατο. 

Με εξαίρεςθ, προςωρινά, τθν Κεραςοφντα, όπου για άλλθ μια ωορά αποδεί-
χτθκε ότι θ παρουςία των ευρωπαϊκϊν προξενικϊν αρχϊν ζπαιηε κακοριςτικό 
ρόλο ςτθν επιβολι τθσ τάξθσ και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ θρεμίασ, οι Ζλλθνεσ των 
εκκλθςιαςτικϊν επαρχιϊν Ρουλαντηάκθσ, Kαςςιόπθσ και Γιολ Aηοφη είχαν τθν τρα-
γικι τφχθ των υπόλοιπων χωριϊν τθσ περιοχισ. O Λάμποσ Mαυρίδθσ από το Tεπζ 
Kιοΐ τθσ Ρουλαντηάκθσ κατακζτει ότι "από τουσ 700 που βγικαμε εξορία από το 
χωριό μασ το 1916 γυρίςαμε 232 άτομα"17, τα οποία, ωςτόςο, ζνα χρόνο αργότε-
ρα, υπζςτθςαν χειρότερα μαρτφρια από τον Άιχμαν του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ, 
Tοπάλ Oςμάν: "Kανζνα χρόνο μετά το γυριςμό μασ από τθν εξορία (1916), κακιν 
κακϊσ, ηιςαμε. Φςτερα ο Tοπάλ Oςμάν ιρκε χαράματα και περικφκλωςε το χωριό 
με τουσ τςζτεσ του. Μάηεψαν τον κόςμο, ζναν-ζναν τουσ χωριανοφσ και τουσ 
ζβαλαν ς’ ζνα ςπίτι, ςιμά ςτθν εκκλθςία: Άντρεσ, παιδιά, γυναίκεσ, γζρουσ, μωρά. 
Ζδωςαν ωωτιά το ςπίτι και τουσ ζκαψαν ηωντανοφσ! 

Ρροτοφ να τουσ κάψουν διάλεξαν 4-5 νζεσ γυναίκεσ και τισ κράτθςαν για τον 
εαυτό τουσ. Μετά ζχυςαν 10 τενεκζδεσ πετρζλαιο μζςα και ολόγυρα ςτο ςπίτι και 
κατόπιν ζριξαν μια χειροβομβίδα. Άναψε ωωτιά! Το ςπίτι ιταν του Κοντοφ του 
Kϊτα. Δζκα-είκοςι λεωτά κράτθςε το κακό. Φϊναηαν. Οι ωωνζσ των γυναικϊν "ςον 
ουρανόν ζβγαιναν" (οι ωωνζσ των γυναικϊν ανζβαιναν ςτον ουρανό). Τινάχτθκε το 
ςπίτι μεσ ςτισ ωλόγεσ κι όλουσ τουσ πλάκωςε μζςα! 

Ζνα κορίτςι απ’ το παράκυρο πιδθξε και ζωυγε απ’ τθ ωωτιά. Ζριξαν ςωαίρεσ 
οι τςζτεσ αλλά ιταν κατιωοροσ και γλίτωςε. Μια ςωαίρα τθν πιρε ξυςτά ςτο 
κεωάλι. Pοφδα τθ λζγανε. Ιρκε κοντά ςε μασ που ξεωφγαμε απ’ το πρωί. Τθ ρϊτθ-
ςα για τθν γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Μου είπε: "Τθ γυναίκα ςου τθν είδα, τα 
παιδιά ςου δεν τα είδα". Οι πζντε γυναίκεσ που διάλεξαν για να τισ πάρουν οι 
Τοφρκοι να τισ βιάςουν, το κατάλαβαν και ςαν ζβλεπαν τθ ωωτιά και τισ ωωνζσ, 
πιδθςαν μζςα ςτο ςπίτι λζγοντασ: - "Eίθ το όνομα του Κυρίου!...". Ριδθςαν ςτθ 
ωωτιά και κάθκαν. Ρζκαναν μαηί με τισ άλλεσ. Αυτό όλο κράτθςε μιςι ϊρα. Μετά 
μιςι ϊρα οι τςζτεσ ζωυγαν και πιγαν ςτ’ άλλα χωριά. Kαι ςε κάκε χωριό μιςι ϊρα 
ςτζκονταν, ζκαιγαν, ζκαιγαν και ςυνζχεια ζωευγαν. Δεκαεωτά (17) χωριά ζκαψαν 
ςτθ ςυνζχεια. Τα Γοφηερε, Kόλτιηι, Tεπζκιοϊ, Tεμιρτηίκιοϊ, Γιόμα, Kινζθ. Δεν ζκαιγαν 
τα ςπίτια των χωριϊν. Μόνο ζνα ςπίτι ζκαιγαν μαηί με τουσ ανκρϊπουσ"18. 

Στισ 26 Δεκεμβρίου 1916, ο μθτροπολίτθσ Γερμανόσ ενθμζρωνε αναλυτικά το 
Οικουμενικό Ρατριαρχείο για τθν τραγικι κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν περι-
ωζρειά του: "Το χιόνι μζχρι τα γόνατα και το κρφο τςουχτερό, εν τοφτοισ προχω-
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. A.Y.E., K.Y., 1917, B/38, Κεραςοφντα (15.12.1916). 
18

. Αρχείο K.M.Σ., Mαυρίδθσ Λ., (προωορικι μαρτυρία), Ανατολι Λωαννίνων (31.10.1964).  
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ροφν με ςυνοδεία πολιτοωυλάκων χιλιάδεσ παιδιά, γυναίκεσ και άρρωςτοι γζροι 
προσ τθ Σεβάςτεια... Οι άρρωςτοι εγκαταλείπονται ςτθν άκρθ του δρόμου ςχεδόν 
όλοι ξυπόλυτοι, καταδικαςμζνοι δθλ. εκ των προτζρων ςε κάνατο από το ψφχοσ... 
Από τθν Σαμψοφντα ςτάλκθκαν πολιτοωφλακεσ και ςτρατιϊτεσ εναντίον των 
πλοφςιων χωριϊν τθσ περιοχισ, οι οποίοι ζκαψαν τα χωριά, ςκότωςαν γζρουσ και 
παιδιά και βίαςαν γυναίκεσ. Ακόμα και κορίτςια κάτω των δζκα χρόνων και γριζσ 
πάνω των 80 είχαν αυτιν τθν τφχθ"19. 

Τον Δεκζμβριο του 1916, όπωσ επίςθσ και τον Λανουάριο του 1917, ο Αυςτρι-
ακόσ πρζςβθσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Pallavicini πλθροωοροφςε τθν κυβζρνθςι 
του για τα τελευταία γεγονότα ςτον Ρόντο και ςυγκεκριμζνα ςτθ μαρτυρικι 
Αμιςό: "11 Δεκεμβρίου 1916. Λεθλατικθκαν 5 ελλθνικά χωριά, κατόπιν κάθκαν. Οι 
κάτοικοι εκτοπίςτθκαν. 12 Δεκεμβρίου 1916. Στα περίχωρα τθσ πόλθσ καίγονται 
χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916. Ολόκλθρα χωριά καίγονται μαηί με τα ςχολεία και τισ 
εκκλθςίεσ. 17 Δεκεμβρίου 1916. Στθν περιωζρεια Σαμψοφντασ ζκαψαν 11 χωριά. H 
λεθλαςία ςυνεχίηεται. Οι χωρικοί κακοποιοφνται. 31 Δεκεμβρίου  1916. 18 περί-
που χωριά κάθκαν εξ ολοκλιρου. 15 εν μζρει. 60 γυναίκεσ περίπου βιάςτθκαν. 
Λεθλάτθςαν ακόμθ και εκκλθςίεσ"20. 

Το ίδιο χρονικό διάςτθμα ο Γερμανόσ πρζςβθσ Kχhlmann ενθμζρωνε τον 
αρχικαγκελάριο Hollweg ςτο Βερολίνο: "Oι πρόξενοι Σαμψοφντασ (Bergfeld) και 
Kεραςοφντασ (Schede) αναωζρουν για τισ άμεςα απειλοφμενεσ μετατοπίςεισ των 
ελλθνικϊν παραλιακϊν πλθκυςμϊν... Μζχρι τϊρα δολοωονικθκαν 250 αντάρτεσ. 
Αιχμαλϊτουσ δεν κρατοφν. 5 χωριά παραδόκθκαν ςε ςτάχτθ". Σφμωωνα με άλλθ 
αναωορά του ιδίου, ςτισ 16 Δεκεμβρίου: "…Ελλθνικζσ προςωυγικζσ οικογζνειεσ, οι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ και παιδιά, πολφ μεγάλοσ αρικμόσ εξορίηονται από τα 
παράλια προσ τθ Σεβάςτεια. H ανάγκθ είναι μεγάλθ"21.  

H επιςτολι του μθτροπολίτθ Γερμανοφ Kαραβαγγζλθ, τον Μάιο του 1916, δεν 
ζωταςε ποτζ ςτον προοριςμό τθσ και αυτό γιατί θ ωιλότουρκθ γερμανικι πρε-
ςβεία αυκαιρετϊντασ δεν τθν παρζδωςε ςτον Οικουμενικό Ρατριάρχθ αλλά τθ 
διαβίβαςε ςτο Βερολίνο. Στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ 
διατθρείται ακόμθ ο ωάκελοσ που περιζχει τθν επιςτολι, θ οποία αναωζρεται 
ςτουσ διωγμοφσ των χριςτιανϊν. H απόκρυψι τθσ επιβεβαιϊνει για ακόμθ μία 
ωορά τθ ςυνενοχι τθσ Γερμανίασ. Τα ςιματα κινδφνου και οι απελπιςμζνεσ 
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. Wien HHStA, PA, Türkei XII, Liasse 467 LIV, ZI. 7/Pol., Kwiatkowski προσ Czernin, και ςυνθμμζνθ 
αναωορά του μθτροπολίτθ Σαμψοφντασ Γερμανοφ προσ το Ρατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ, 
Σαμψοφντα (30.1.1917). 
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. Wien HHStA, PA, Türkei XII, Liasse 467 LIV, No 97/pol., Κωνςταντινοφπολθ (19.12.1916) και 
Κωνςταντινοφπολθ (2.1.1917). Tθν ίδια ζκκεςθ του Pallavicini βρίςκουμε και ςτα αρχεία του 
υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ, μαηί με άλλεσ εκκζςεισ για τουσ διωγμοφσ. Bλ.: Bonn PAAA, 
Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Nr. 61/pol. A. 4699, Βερολίνο (9.2.1917). H ενζργεια των Αυςτριακϊν 
δείχνει ότι δε ςυμωωνοφςαν με τθν πολιτικι των Γερμανϊν. Στο ζγγραωο αωινεται να εννοθκεί ότι 
κεωροφςαν τουσ Γερμανοφσ ςυνυπεφκυνουσ για όςα ςυνζβαιναν ςτθν Τουρκία. 
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.  Bonn PAAA, Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Nr. 759, A. 34108, Ρζραν (11.12.1916). Bonn PAAA, 
Türkei Nr. 168, Bd. 15, f. Bd. 16, Nr. 1363, A. 35479, Τθλεγράωθμα Goeppert  προσ Υπουργείο 
Εξωτερικϊν, Ρζραν (26.12.1916). 
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εκκλιςεισ για βοικεια κατά τθν κρίςθ των Γερμανϊν υπευκφνων κάωτθκαν ςτουσ 
ςκοτεινοφσ αρχειακοφσ καλάμουσ αρχικά του Βερολίνου και αργότερα τθσ Βόννθσ. 
H επιςτολι, θ οποία βλζπει το ωωσ τθσ δθμοςιότθτασ για πρϊτθ ωορά και ςτθν 
οποία ο μθτροπολίτθσ κατιγγειλε τουσ βιαςμοφσ, τισ δολοωονίεσ και τισ αυκαιρε-
ςίεσ των μουςουλμάνων  κατοίκων και των άτακτων τςετζδων Λαηϊν, με τισ 
ευλογίεσ των αρχϊν, παρατίκεται ωσ ζχει: "Ραναγιότατε Δζςποτα. Eίναι απερίγρα-
πτα τα δεινά όςα υωίςτανται οι ομογενείσ πλθκυςμοί τθσ περιωερείασ Αμιςοφ από 
παρελκόντοσ Νοεμβρίου μθνόσ, δθλ. αω’ θσ εποχισ ζωκαςεν ενταφκα ο νζοσ 
Tουρκοκρισ μουτεςαρίωθσ Aμιςοφ (Tηανίκ). Yπό το πρόςχθμα τθσ καταδιϊξεωσ 
ωυγοςτράτων εξαπζλυςε πανταχοφ χωροωφλακασ μετά Λαηϊν ατάκτων ςτρατιω-
τϊν με διαταγάσ να βαςανίςωςι τα χωρία και παντοιοτρόπωσ καταπιζςωςιν εισ 
τρόπον ϊςτε να μθ μείνθ εν αυτοίσ ικμάσ ηωισ, τιμισ και περιουςίασ”22.  

Κατά το ίδιο διάςτθμα εκτόσ από τουσ διωγμοφσ, τισ εκτοπίςεισ, τισ αγχόνεσ 
και τθν ιςοπζδωςθ των ελλθνικϊν χωριϊν ςθμειϊκθκαν διεξοδικζσ προςπάκειεσ 
εξιςλαμιςμοφ των χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν ςε όλεσ τισ περιοχζσ του Ρόντου. Το 
μζγεκοσ τθσ ςυμωοράσ του διαβολικοφ αυτοφ μζτρου, που ίςχυςε αμζςωσ μετά 
τθν εμωάνιςθ των Οκωμανϊν ςτθ Μικρά Αςία και επεκτάκθκε κατά τθ διάρκεια 
τθσ τετραετίασ 1915-1919, παρά το γεγονόσ ότι οδιγθςε εκατομμφρια χριςτιανϊν 
ςτον κόςμο του Λςλάμ23, δεν ζχει μελετθκεί επαρκϊσ επιςτθμονικά ωσ ςιμερα.  

Ειδικότερα για τισ περιοχζσ Σεβάςτειασ, Nικόπολθσ και Kολωνίασ διαςϊηονται 
επαρκζςτατεσ πλθροωορίεσ από τον Ρ. Kυνθγόπουλο, διευκυντι ςχολείου και 
δραςτιριο μζλοσ επιτροπισ για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Σφμωωνα μ’ 
αυτζσ, ιδθ από το Δεκζμβριο του 1916, ςτα χωριά Ράλτηανα και Tρουψι είχαν 
γίνει εξιςλαμιςμοί Ελλθνίδων, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κατζλθξαν ςε τουρκικά 
χαρζμια24. Μάλιςτα ζνασ Τοφρκοσ τθσ Nικόπολθσ, ο Xαλιλ Tοπάνογλου, καυχιόταν 
δθμόςια πωσ πριν από τον πόλεμο κινδφνευε να πεκάνει από τθν πείνα, τϊρα 
όμωσ ηοφςε πολφ ωραία, ςχεδόν όπωσ ςτον παράδειςο, με τα πολλά εξιςλαμι-
ςμζνα κορίτςια του (Eλλθνοποφλεσ)25. Σε μια επιςτολι τθσ παραπάνω επιτροπισ 
προσ το Ρατριαρχείο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, το 1917, καταγγζλλονται πολυάρι-
κμεσ περιπτϊςεισ βίαιου εξιςλαμιςμοφ ςε δζκα ςυνολικά χωριά τθσ επαρχίασ 
Kολωνίασ. Aπό τισ διακόςιεσ ελλθνικζσ οικογζνειεσ του χωριοφ Kορατηά, ςφμωωνα 
με τθν ίδια καταγγελία, απζμειναν μόνο είκοςι ζξι, ενϊ οι υπόλοιπεσ αωανίςτθ-
καν. Μία απ’ αυτζσ που διαςϊκθκαν ιταν και θ οικογζνεια του ιερζα του χωριοφ, 
θ οποία διζωυγε το κάνατο λόγω του εξιςλαμιςμοφ τθσ κόρθσ και τθσ νφωθσ26. 

                                                 
22

. Bonn PAAA, Konstantinopel 159, Bd 1, 1916, Επιςτολι του μθτροπολίτθ Αμιςοφ Γερμανοφ προσ τον 
Ρατριάρχθ Γερμανό, Κωνςταντινοφπολθ (19.5.1916).  
23

. Φωτιάδθσ K., Ρθγζσ τθσ ιςτορίασ του κρυπτοχριςτιανικοφ προβλιματοσ, Κεςςαλονίκθ (1997). Του 
ιδίου, H εκνικι και κρθςκευτικι ςυνείδθςθ των Ελλινων του Ρόντου, ζκδ. A.Ρ.Κ., Κεςςαλονίκθ 
(1996). 
24

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., Eκκζςεισ περί των καταςτροφϊν και ςφαγϊν τθσ επαρχίασ Kολωνίασ τθσ 
Nικοπόλεωσ του Ρόντου, ς. 29. Bλ. επίςθσ: "Ζκκεςισ τθσ Eπιτροπισ προσ το Ρατριαρχείο (1917)", Nζα 
ηωι, Κωνςταντινοφπολθ (12.11.1918). 
25

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 11. 
26

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 41. 
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Συνολικά, από τουσ 51.660 Ζλλθνεσ κατοίκουσ τθσ επαρχίασ Kολωνίασ απζμεινε 
μόνο το ζνα τρίτο, ενϊ πολλοί απ’ όςουσ επζηθςαν, κυρίωσ γυναίκεσ και παιδιά, 
εξιςλαμίςτθκαν με τθ βία27. 

Στθν επαρχία Eπεςίου, επίςθσ, από τουσ 12.000 Ζλλθνεσ κατοίκουσ πολλοί 
βρικαν το κάνατο κατά τθ διάρκεια των εκτοπίςεων. Δφο Ζλλθνεσ τθσ περιοχισ 
αυτισ, που κατάωεραν να ξεωφγουν τθν εκτόπιςθ με τθ βοικεια "εξιςλαμιςμζ-
νων" Ελλινων, ανζωεραν λεπτομζρειεσ ςτθν επιτροπι, θ οποία, εκτόσ από τισ 
μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, αναωερόταν και ςε αναγκαςτικοφσ, ομαδικοφσ εξιςλα-
μιςμοφσ28. 

Το Δεκζμβριο του 1916 ςτα χωριά Ραλτηάνα και Tροφψθ είχαν γίνει εξιςλα-
μιςμοί Ελλθνίδων, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κατζλθξαν ςε τουρκικά χαρζμια29. Ζνασ 
Τοφρκοσ που ηοφςε ςτθ Nικόπολθ, ο Xαλιλ Tοπάνογλου, ζλεγε δθμόςια πωσ πριν 
από τον πόλεμο κινδφνευε να πεκάνει από τθν πείνα, τϊρα όμωσ ηοφςε πολφ 
ωραία, ςχεδόν όπωσ ςτον παράδειςο, με τα πολλά εξιςλαμιςμζνα κορίτςια του 
(Eλλθνοποφλεσ)30. Σε μια επιςτολι τθσ παραπάνω επιτροπισ προσ το Ρατριαρχείο 
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το 1917 αναωζρονται πολυάρικμεσ περιπτϊςεισ αναγκα-
ςτικοφ εξιςλαμιςμοφ ςε δζκα ςυνολικά χωριά τθσ επαρχίασ Kολωνείασ. Aπό τισ 
200 ελλθνικζσ οικογζνειεσ ςτο χωριό Kορατηά απζμειναν μόνο 26, οι άλλεσ 
αωανίςτθκαν. Μία από αυτζσ τισ 26 ιταν θ οικογζνεια του ιερζα του χωριοφ, θ 
οποία απζωυγε το κάνατο μόνο με τον εξιςλαμιςμό τθσ κόρθσ και τθσ νφωθσ31. 
Συνολικά, από τισ 51.660 Ζλλθνεσ κατοίκουσ τθσ επαρχίασ Kολωνείασ ζμεινε μόνο 
το ζνα τρίτο. Ρολλοί από αυτοφσ που επζηθςαν, κυρίωσ γυναίκεσ και παιδιά, εξις-
λαμίςτθκαν με τθ βία.32 Το χειρότερο απ' όλα όμωσ, αναωζρει ο Kυνθγόπουλοσ, 
ιταν το γεγονόσ ότι οι τουρκικζσ αρχζσ ζπαιρναν τα Ελλθνόπουλα από τισ οικογζ-
νειζσ τουσ, δικεν για να τα προςτατζψουν, και τα ζςτελναν ςε τουρκικά ςχολεία 
ςτθ Σεβάςτεια, όπου βζβαια ζπαιρναν τθν ανάλογθ αγωγι. Ακόμα και πολφ μικρά 
παιδιά δεν εξαιροφνταν από τθν πρακτικι αυτι.33 Γι' αυτό και πολλά παιδιά 
εξιςλαμίςκθκαν34.  

Στθν περιοχι τθσ Σεβάςτειασ, από το 1916, οι περιςςότεροι άνδρεσ είτε εκτο-
πίςτθκαν είτε ωυλακίςτθκαν. Οι γυναίκεσ και τα παιδιά μεταωζρκθκαν ςτθν περι-
οχι Aηθηθγιζ, όπου κατανεμικθκαν ςε τουρκικά χωριά, με ςκοπό τον εξιςλαμιςμό, 
κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε ςε κάκε χωριό να μθν υπάρχουν περιςςότερεσ από πζντε 
-δζκα ψυχζσ35. Ακόμθ διάωορεσ αναωορζσ καταγγζλλουν τουσ βίαιουσ εξιςλαμι-
ςμοφσ ςτθν ίδια περιοχι. Το 1918 δόκθκαν ςτο Οικουμενικό Ρατριαρχείο οι εκκζ-

                                                 
27

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 21-22. A.Y.E., K.Y., Y.A.K., 1919, A/4α, Aικατερινοδάρ (20.5.1919). 
28

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 18 κ.ε. 
29

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 29. «Ζκκεςθ τθσ Eπιτροπισ προσ το Ρατριαρχείο (1917)», Νζα ηωι, 
Κωνςταντινοφπολθ (12.11.1918) 
30

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 11 
31

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 41 
32

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 21-22. A.Y.E., K.Y., Y.A.K., 1919, A/4α, Aικατερινοδάρ (20.5.1919). 
33

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 16 κ.ε. 
34

 Κυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 14 και 44. 
35

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 70 κ.ε. 
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ςεισ για τισ καταςτροωζσ και τισ κανατϊςεισ ςτθν επιςκοπι Nικοπόλεωσ και 
Kολωνίασ του Ρόντου. «Στα χωριά τθσ Tοκάτθσ οι άνδρεσ κανατϊκθκαν ι πζκαναν 
από τθν πείνα. Γυναίκεσ και παιδιά αναγκάηονται με τθ βία να προςχωριςουν ςτο 
Λςλάμ. Τον πλοφςιο Ζλλθνα Λογγίνο από το χωριό Kαρατεςεβίτ, του άρπαξαν όλθ 
τθν περιουςία και τον ανάγκαςαν να γίνει αποςτάτθσ. Υποχρεϊκθκε ακόμθ να 
εγκαταλείψει τθ γυναίκα του και να παντρευτεί τθν Τουρκάλα Aϊςζ"36. 

Στο ορωανοτροωείο τθσ Αμιςοφ, όπου ςτεγάηονταν περιςςότερα από 500 ορ-
ωανά από διάωορεσ περιοχζσ, διαπιςτϊνεται ότι "πολλά εκ τοφτων, εξιςλαμί-
ςκθςαν και περιετμικθςαν· ωρίττει κανείσ και εξανίςταται επί τθ κζα των 
κυμάτων τοφτων τθσ νεοτουρκικισ κθριωδίασ· εκ των ορωανϊν τοφτων πολλά 
εωρόντιςε να ανεφρθ και αποςπάςθ από τασ τουρκικάσ οικογενείασ θ παντόσ 
επαίνου αξία ελλθνικι πόλισ Tηοροφμ, θ οποία πολλάσ επιδαψίλευςε περιποιιςεισ 
και εισ τουσ πρόςωυγασ, και προσ τθν οποίαν ζπρεπε να εκωραςκι θ ευαρζςκεια 
τθσ Εκκλθςίασ"37.  

Τραγικι ιταν και θ τφχθ των ςταυροπθγιακϊν μονϊν του Ρόντου. Από το 
καταςτροωικό μίςοσ των Nεοτοφρκων και τον τυωλό ιςλαμικό ωανατιςμό δε 
γλφτωςαν οφτε τα μοναςτιρια του, τα οποία επί αιϊνεσ είχαν ςεβαςτεί οι 
ςουλτάνοι και οι κατά τόπουσ ντερεμπζθδεσ και παςάδεσ, παραχωρϊντασ, κατά 
διαςτιματα, ςε πολλά από αυτά υλικά αλλά και κρθςκευτικά προνόμια38. 

                                                 
36

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 22-27, 50-57. Bαλαβάνθσ Γ., Σφγχρονοσ Γενικι  ςτορία του Ρόντου, ς. 
262-263. Oι ανκελλθνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μζχρι του 1921 ενϊπιον τθσ Γ' εν Aκιναισ 
Eκνοςυνελεφςεωσ, παράρτθμα 3, ς. 48-50. Λαμζρασ K., Tο μικραςιατικόν πρόβλθμα, ς. 67-68. 
Ραυλίδθσ I., Σελίδεσ ιςτορίασ αίματοσ και κυςίασ Ρόντου και Mικράσ Aςίασ, ς. 158. Ζξοδοσ, 
Μαρτυρίεσ από τισ επαρχίεσ τθσ κεντρικισ και νότιασ Mικραςίασ, τ. 2, ζκδ. K.M.Σ., Aκινα (1982), ς. 
359-361. Mθλιϊρθσ N., Οι κρυπτοχριςτιανοί, Aκινα (1962), ς. 89. Tςαοφςθσ A.,  ςτορία Xόψασ του 
Ρόντου, Aκινα (1960), ς. 37. Tακρίρια τινά του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου προσ τθν Yψθλιν Ρφλθν 
περί του Ηθτιματοσ των Σταυριωτϊν και περί εξιςλαμίςεων, Κωνςταντινοφπολθ (1909). Fotiadis C., 
The Ethnic and Religious Consciousness of the Greeks of Pontos, Thessaloniki (1996), ς. 29. Bλ. επίςθσ: 
A.Y.E., K.Y., Φ. 1923 α.α.κ., Κατακζςεισ αυτοπτϊν μαρτφρων τουρκικϊν βιαιοπραγιϊν, αναωορά για 
τθν κατάςταςθ ςτθ Σεβάςτεια από τον William E. Hawkes, Κωνςταντινοφπολθ (5.6.1922). 
37

. Aνϊνυμοσ, "Eξ ανταποκρίςεωσ", Eλεφκεροσ Ρόντοσ, Bατοφμ (7.8.1919). 
38

. Φωτιάδθσ K., Oι εξιςλαμιςμοί τθσ Μικράσ Αςίασ και οι Kρυπτοχριςτιανοί του Ρόντου, ς. 267-279. O 
Bαγιαηίτ B' (1481-1512) είχε αναγνωρίςει τα προνόμια τθσ Μονισ Ρεριςτερεϊτα και είχε χορθγιςει 
επιπλζον και οικονομικι ενίςχυςθ. Kιαγχίδθσ X., ό.π., ς. 46. H Σουμελά βριςκόταν υπό τθν προςταςία 
των περιςςοτζρων ςουλτάνων του 16ου και του 17ου αιϊνα, όπωσ του Σελιμ A' (1512-1520), του 
Σουλεϊμάν A' (1520-1566), του Σελίμ B' (1566-1574), του Mεχμζτ Γ' (1595-1603) και του Mουράτ Δ' 
(1603-1640). Ραπαμιχαλόπουλοσ K., Ρεριιγθςισ εισ τον Ρόντον, Aκινα (1903), ς. 65 κ.ε., και 116. 
Hoffmeister E. v., Durch Armenien, Eine Wanderung und der Zug Xenophons bis zum Schwarzen 
Meere, Leipzig-Berlin (1911), ς. 151-152. Kυριακίδθσ E.,  ςτορία τθσ παρά τθν Τραπεηοφντα Ιεράσ 
Βαςιλικισ Ρατριαρχικισ Σταυροπθγιακισ Μονισ τθσ Yπεραγίασ Θεοτόκου τθσ Σουμελά, Aκινα (1898), 
ς. 80-81. Aκαναςιάδθσ Σ., O Ρόντοσ, Κεςςαλονίκθ (χ.χ.), ς. 35 κ.ε. Tαςοφδθσ Γ., Bιογραφικαί 
αναμνιςεισ του αρχιεπιςκόπου Aκθνϊν Xρυςάνκου του από Tραπεηοφντοσ 1881-1949, Aκινα (1970). 
Του ιδίου, O Αρχιεπίςκοποσ Ακθνϊν Χρφςανκοσ, ο από Tραπεηοφντοσ, θ εκνικι και εκκλθςιαςτικι 
δράςισ του 1926-1949, Ακινα (1972), ς. 197-198. Zοφηουλασ Στ., O ελλθνιςμόσ του Ρόντου, Aκινα 
(1982), ς. 24. Λαηαρίδθσ A., Μικρά Αςία, Ακινα (1968), ς. 41. Ραπαδόπουλοσ A., "Ρερί τθσ 
πατριαρχικισ ιεράσ μονισ Bαηελϊνοσ", Ροντιακά Νζα, Κεςςαλονίκθ (14.4.1974), ς. 4. Aνδρεάδθσ Γ., 
O πολιτιςμόσ του Ρόντου, Ακινα (1964), ς. 51. Klose W., "Die Christen in der Türkei", Zeitschrift f r 
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«Φρίττει ο νουσ του ανκρϊπου, ζγραωε ςτισ 12 Νοεμβρίου 1918 ο 
Μθτροπολίτθσ οδοπόλεωσ Κφριλλοσ, διά τασ διαπραχκείςασ ωρικαλεότθτασ και 
τον αρικμόν των κυμάτων, ανερχομζνων εισ 487 ψυχάσ, αίτινεσ εφρον οικτρόν 
κάνατον εν τοισ όρεςι, τοισ ςπθλαίοισ και ταισ οπαίσ τθσ γθσ, όπου εκρφβθςαν ίνα 
αποωφγωςι τθν δολοωόνον μάχαιραν των ςωαγζων. Μεταξφ των δολοωονθκζ-
ντων τοφτων κυμάτων κατατάςςονται άλλαι 14 νεάνιδεσ κόραι, αίτινεσ ωεφγουςαι 
τον βαρφν πζλεκυν του δθμίου, κατζωυγον, ωσ εισ άςυλον κρθςκευτικόν, εισ τθν 
διαλθωκείςαν ιεράν μονιν του Bαηελϊνοσ, οπόκεν οι τφραννοι οφτοι, αωοφ απι-
γαγον τουσ ωιλθςφχουσ πατζρασ τθσ Mονισ αιχμαλϊτουσ, προζβθςαν οφτοι εισ 
κορεςμόν των ςωματικϊν αυτϊν θδονϊν, βία ατιμάςαντεσ τασ παρκζνουσ ταφτασ, 
ων τελευταίον αωοφ απζκοψαν τουσ μαςτοφσ και τασ κεωαλάσ, αωικαν τα 
πτϊματα και απιλκον». 

Ρολλζσ μάχεσ, που διαδραματίςτθκαν ςτισ βουνοκορωζσ του Aγιοφτεπε, ςτα 
Σοφρμενα, ςτθ Σάντα και ςτθ ςπθλιά τθσ Ραναγίασ του Πτκαγια, ςτο Nεμπιζν-
Nταγ, όπου ςωαγιάςτθκαν 400 περίπου γυναικόπαιδα39, αποτζλεςαν ιςτορικοφσ 
ςτακμοφσ του απελευκερωτικοφ αγϊνα των Ελλινων του Ρόντου. Τα βουνά, εκτόσ 
από τουσ αντάρτεσ, κατακλφςτθκαν και από γυναικόπαιδα που δυςχζραιναν ακό-
μθ περιςςότερο τισ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ. Οι γυναίκεσ του Ρόντου, προαςπί-
ηοντασ τθν τιμι και τθν ηωι των ιδίων και των παιδιϊν τουσ, προτίμθςαν το 
κάνατο από το κρφο και τθν πείνα, μζςα ςτο καταχείμωνο, πάνω ςτισ βουνο-
κορωζσ, από τον προγεγραμμζνο κάνατο των ατζλειωτων πορειϊν, των διϊξεων, 
των βιαςμϊν και των δολοωονιϊν.  

Το μίςοσ των Nεοτοφρκων κατά των αμάχων πλθκυςμϊν εντείνονταν κάκε 
ωορά που ο τακτικόσ τουρκικόσ ςτρατόσ δεχόταν ςοβαρά χτυπιματα από τουσ 
αντάρτεσ, ςτισ βουνοκορωζσ τθσ Ράωρασ, τθσ Αμιςοφ, των Σουρμζνων, του Bεηφρ 
Kιοπροφ, τθσ Οινόθσ, τθσ Σεβάςτειασ και, κυρίωσ, ςτο Σοφλι του Ρόντου, τθν 
επτάκωμθ Σάντα. Tα λίγα κφματα του ξεριηωμοφ, όςα επζηθςαν και ζωταςαν ςτθν 
Ελλάδα, κατζγραψαν τισ θρωικζσ μάχεσ που δόκθκαν ςτα βουνά του Aγιοφ-Tεπζ, 

                                                                                                                                
die historische Theologie, τ. 20, Hamburg-Gotha (1850), ς. 306-307. Münir O., Minderheiten im 
osmanischen Reich und in der neuen T rkei, (Diss.), Köln (1937), ς. 73. Ραπαροφνθσ Ρ., Tουρκοκρατία, 
Aκινα (χ.χ.), ς. 310. Kαρυκοποφλου Xρ., Tο διεκνζσ κακεςτϊσ του Oικουμενικοφ Ρατριαρχείου, 
Aκινα (1979). Kawerau P., Amerika und die orientalischen Kirchen, Berlin (1958), ς. 449. Kουκκίδθσ K., 
Kόςμοι τθσ ανατολισ, Aκινα (1958), ς. 268. Hell V. - Hell H., T rkei   , Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 
(1981), ς. 51. Yψθλάντθσ Kομνθνόσ Aκ., Tα μετά τθν Άλωςιν 1453-1789, Κωνςταντινοφπολισ (1870), ς. 
50. Kαυςοκαλυβίτθσ N. - Mεταξόπουλοσ Ρ., H κεία και ιερά ακολουκία Bαρνάβα και Σωφρονίου,  ερά 
ιςτορία τθσ βαςιλικισ μονισ Σουμελά και ιςτορικόν τθσ πόλεωσ Tραπεηοφντοσ και των βαςιλζων 
αυτισ, Λειψία (1775), ς. 43 κ.ε. Kανδθλάπτθσ Γ., "H μονι Σουμελά και ο ςουλτάνοσ Σελίμ A'", 
Ροντιακά Φφλλα, τ. 1, Ακινα (1937), ς. 78. Tανιμανίδθσ Ρ., Ραναγία Σουμελά, Κεςςαλονίκθ (1978). 
Bαβαρζτοσ Γ., "H Λςτορία τθσ μονισ Σουμελά και τθσ καυματουργοφ εικόνοσ τθσ Ραναγίασ", Ρατρίσ, 
Aκινα (11.11.1931). Ραπαδθμθτρίου P., Ραναγία Σουμελά-Θρφλοι και Ιςτορία, Κεςςαλονίκθ (1962). 
Ραπαδόπουλοσ A., "O Ρόντοσ διά των αιϊνων", A.Ρ., τ. 1, Ακινα (1928), ς. 33. 
39

. Σαμουθλίδθσ Xρ., ό.π., ς. 104. Γαβριθλίδθσ A., ό.π., ς. 30-35. Wien HHStA, PA, XXXIII, Karton 369, 
Konsulate 1916, Trapezunt, ZI. 45/P., Tραπεηοφντα (14.12.1916). Tανιμανίδθσ Ρ. - Aντωνιάδθσ Γ., ό.π., 
ς. 286 κ.ε. Kυνθγόπουλοσ N., H Ράφρα του Ρόντου. H χϊρα των γενναίων, Κεςςαλονίκθ (1991), ς. 
128-133. 
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Nεμπιζν-Nταγ, Tςοποφ-Tερεςι, Δαγκλι, Tαωλάνκιοϊ, Tςιωλίκ-τεπεςί, Ρεκλίκ, Eγρι-
μπζλ, Tςατςοφρ, Kιη-καλεςί, Γαρταλίκ-τελεςί, Σάντασ, Kιμιςλί, Kαράτερε, Γαλίανασ 
κ.ά., για να προςτατζψουν τα χιλιάδεσ γυναικόπαιδα που ςτιριηαν τισ ελπίδεσ 
τουσ για τθν ηωι ςτθ δικι τουσ θρωικι αυτοκυςία40. Aπαραίτθτθ είναι θ ιδιαίτερθ 
μνεία ςε μια από αυτζσ τισ μάχεσ, γιατί αποτελεί, όπωσ επιςθμαίνει ο Χριςτοσ 
Ανδρεάδθσ, μια από τισ πιο αιματοβαμμζνεσ ςελίδεσ τθσ άγνωςτθσ ποντιακισ 
ιςτορίασ, εξαίρετο δείγμα αυτοκυςίασ και θρωιςμοφ, ςπουδι τιμθτικι ςτο βωμό 
των ιδανικϊν τθσ ελευκερίασ. Ρρόκειται για τθ μάχθ του Nεμπιζν-Nταγ ςτθ νότια 
περιοχι τθσ Ράωρασ και κοντά ςτο χωριό Πτκαγια, εκεί όπου βριςκόταν το ςπι-
λαιο Ραπαδηάκ Ρανάγιαςι (ςπιλαιο τθσ Ραναγιάσ οωκαλμοκεραπεφτριασ), που 
δίκαια αποκλικθκε το "Aρκάδι του Ρόντου". Στο ςπιλαιο αυτό "με ελάχιςτουσ 
άνδρεσ είχαν οχυρωκεί οι οπλαρχθγοί Kαραβαςίλογλου Xατηθ-Γιϊργθσ με τουσ 
τρεισ γιουσ του, ο Tαγκάλ Γιϊργθσ με τουσ δυο του γιουσ, ο Δελθγιαννίογλου 
Kωνςταντισ, ο Aτζσ Κωνςταντισ και ο Ραπάηογλου, υπεραςπίηοντασ 600 γυναικό-
παιδα από τθν τουρκικι βαρβαρότθτα. Ρροσ τα τζλθ του 1917 ολόκλθρο τουρκικό 
ςφνταγμα με ορεινά τθλεβόλα υπό τθν αρχθγία του χιλίαρχου τθσ Ράωρασ Mεμζτ 
Aλι δφο ςυνεχι μερόνυχτα βομβάρδιηε το ςπιλαιο, ωςότου οι θρωικοί υπερα-
ςπιςτζσ του, αωοφ εξαντλικθκαν τα πυρομαχικά τουσ, αποωάςιςαν να ςκοτωκοφν 
μόνοι τουσ παρά να παραδοκοφν. Το τραγικό αποτζλεςμα ιταν να ςυλλθωκοφν τα 
γυναικόπαιδα, να ατιμαςκοφν οι γυναίκεσ φςτερα από χίλιεσ δυο ταπεινϊςεισ και 
εξευτελιςμοφσ και μόνο 83 άτομα τελικά να κατορκϊςουν να διαωφγουν προσ τθν 
Καςταμονι"41. 

H δεινι κζςθ, κατά τθν πρόβλεψθ του Pallavicini μελλοκανάτων Ελλινων τθσ 
Kεραςοφντασ, τθσ Αμιςοφ και των άλλων πολφπακων πόλεων, επιβεβαιϊνεται και 
από τισ αλλεπάλλθλεσ εκκζςεισ που απθφκυνε θ ελλθνικι πρεςβεία τθσ Κωνςτα-

                                                 
40

. Για τα θρωικά κατορκϊματα των ανταρτϊν αυτοάμυνασ και ςωτθρίασ των αμάχων πλθκυςμϊν 
βλ.: Γεωργιάδθσ Xρ., Tο αντάρτικο ςτθ Σαμψοφντα, Καβάλα (1963). Kουτςογιαννόπουλοσ Δ., Aνάμεςα 
ςτουσ αντάρτεσ του Ρόντου, Κεςςαλονίκθ (1936). Tανιμανίδθσ Ρ. - Aντωνιάδθσ Γ., Το αντάρτικο του 
Ρόντου. Καηαντηίδθσ Ρ., "H αντίςταςθ τθσ Tςίτασ των Σουρμζνων", Ροντιακι Εςτία, Κεςςαλονίκθ 
(1980), ς. 445-450. Αρχείο K.M.Σ., Aναςταςιάδθσ Ρ., Aντάρτικα γεγονότα του Ρόντου (1913-1923), 
Ροντολείβαδο Καβάλασ (1962). Αρχείο K.M.Σ., Ραραςκευόπουλοσ Eυκ., Aπελευκερωτικόσ αγϊνασ 
του Ρόντου, Καβάλα (χ.χ.). Αρχείο K.M.Σ., Ραπαδόπουλοσ Γ., Τα πακιματα των Σαμψουντίων, Άργοσ 
Ορεςτικό Καςτοριάσ (1961). Αχρείο K.M.Σ., Ραπαντόπουλοσ I., Aπομνθμονεφματα από το αντάρτικο 
τθσ Σαμψοφντασ, Διομιδεια Ξάνκθσ (1962). Aρχείο K.M.Σ., Ξανκόπουλοσ Aλ., Tραγοφδια απ' το 
αντάρτικο του Ρόντου και θμερολόγιο από τισ 20.7.1921 ζωσ τισ 22.10.1922, Kατερίνθ (1925). Αρχείο 
K.M.Σ., Tαυρίδθσ Σ., H Eπτάκωμθ Σάντα. Tο Σοφλι του Ρόντου, Βζροια (1973). Hμερολόγιον του 
οπλαρχθγοφ Bαςίλ-αγά (Bαςίλειου Aνκόπουλου), μετάωραςθ από τα ρωςικά: αιδεςιμότατοσ 
Γεϊργιοσ Xαριτίδθσ (1935), χω. αντίγραωο ςτο Aρχείο K. Φωτιάδθ. Xατηθκεοδωρίδθσ K., Αυτονομία 
του ελεφκερου Ελλθνιςμοφ του Ρόντου το 1912 μζχρι 1922 Αμιςοφ - Aμαςείασ, Δράμα (χ.χ.), χω. 
αντίγραωο ςτο Αχρείο K. Φωτιάδθ. Γεωργιάδθσ Aν., Απομνθμονεφματα, Νζα Αμιςόσ Δράμασ (χ.χ.), χω. 
αντίγραωο ςτο αρχείο K. Φωτιάδθ.  
41

. Aνδρεάδθσ Xρ., "Λςτορικό ςχεδίαςμα τθσ δράςεωσ των Ελλινων ανταρτϊν του Ρόντου", ς. 193. Για 
τθ λεπτομερι περιγραωι τθσ μάχθσ αυτισ βλ.: Γαβριθλίδθσ A., Σελίδεσ εκ τθσ μαφρθσ εκνικισ 
ςυμφοράσ του Ρόντου, ς. 30-35. Λαμψίδθσ Γ., Tοπάλ Oςμάν, ς. 102-108. Tανιμανίδθσ Ρ. - Aντωνιάδθσ 
Γ., ό.π., ς. 286-294. Kουλοχζρθσ I., "Ράωρα θ πολφπακθ", Ροντιακι Εςτία, Κεςςαλονίκθ (1976), ς. 
272. 
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ντινοφπολθσ - ωσ ωυςικόσ αποδζκτθσ όλων των τραγικϊν ειδιςεων που κατζωκα-
ναν από τον Ρόντο - ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. Σφμωωνα με από-
ςπάςματα εκκζςεων, που ςτάλκθκαν ςτισ 14 και 19 Λανουαρίου, θ κατάλθψθ τθσ 
Τραπεηοφντασ από τουσ ϊςουσ (5 Απριλίου 1916) και θ αναγκαςτικι δθμιουργία 
των ελλθνικϊν αντάρτικων ομάδων είχαν χρθςιμεφςει ςαν πρόςκετα προςχιματα, 
για να εξαωανιςτεί ό,τι ελλθνικό απζμεινε. Εξίςου τρομερζσ είναι και οι ειδιςεισ 
που αωοροφςαν ςτθν Aμιςό και τθν περιωζρειά τθσ: "Eίκοςιν οκτϊ ζτερα χωρία 
επυρπολικθςαν εντόσ μίασ εβδομάδοσ από τισ 15 Iανουαρίου, μθ ςυμπεριλαμ-
βανομζνων των πυρπολθκζντων κατά Δεκζμβριον. Tα γυναικόπαιδα απεςτάλθςαν 
πεηι εν μζςω βροχισ και χιόνων εισ τα βιλαζτια Σεβαςτείασ και Aγκφρασ. Nιπια, 
κοράςια, λεχϊ, ζγκυοι, αςκενείσ και γζροντεσ ωκοφνται από τόπον εισ τόπον, 
διανυκτερεφουςι κατά χιλιάδασ εισ χάνια, όπου διαμζνουςιν άνευ άρτου ι άλλθσ 
τροωισ... Ρολλά παιδία απωλζςαντα τουσ γονείσ των διαςκορπίηονται εισ τα όρθ, 
ι εισ τα τουρκικά χωρία. Οι μετατοπιηόμενοι αποκνιςκουςι κακ’ οδόν εκ τθσ 
πείνθσ, του ψφχουσ και των ταλαιπωριϊν και κάπτονται εισ τα όρθ, ι αωινονται 
βορά των αγρίων κθρίων... Kατά πρόχειρον υπολογιςμόν ο αρικμόσ τοφτων 
υπερζβθ ιδθ τασ 20.000 κακ’ εκάςτθν δε αυξάνεται... Eκ Ράωρασ απεςτάλθ εισ 
Bοϊβάτ ολόκλθροσ άρρθν πλθκυςμόσ... Οκτϊ χωρία τθσ Ράωρασ παράγοντα τον 
εκλεκτότερον καπνόν τθσ Τουρκίασ επυρπολικθςαν και οι κάτοικοι μετεωζρκθςαν 
εισ το βιλαζτιον τθσ Αγκφρασ, ετζρων δε οκτϊ χωρίων τθσ Aμιςοφ οι κάτοικοι 
απεςτάλθςαν εισ το εςωτερικόν. Tαφτθν τθν ςτιγμιν ωαίνονται εισ τα όρθ καπνοί 
και ωλόγεσ... Kαι ο υπαίκριοσ πλθκυςμόσ τθσ Kεραςοφντοσ μετεωζρκθ ολόκλθροσ 
εισ το εςωτερικόν... Tα αυτά ςυνζβθςαν εισ τασ επαρχίασ Nεοκαιςαρείασ, Φάτηασ 
και Tςαρςαμπά... Xείρονα τοφτων ςυνζβθςαν εισ Ράωραν όπου κατά τασ 
τελευταίασ εβδομάδασ παρεδόκθςαν εισ το πυρ ζτερα είκοςι χωρία μετά των 
εκκλθςιϊν των και ςχολείων, αωοφ δε ελεθλατικθ θ κινθτι αυτϊν περιουςία και 
θ ακίνθτοσ εγζνετο παρανάλωμα του πυρόσ, ο πλθκυςμόσ ολόκλθροσ απεςτάλθ 
εισ το εςωτερικόν... Σκοπόσ όλων των ωρικωδϊν τοφτων γεγονότων είναι θ 
εξόντωςισ των εν Τουρκία Ελλινων, οίτινεσ οωείλουςι να εκλείψωςιν ωσ οι 
Αρμζνιοι. Ιδθ το εν τζτα ρτον του μετατοπιςκζντοσ πλθκυςμοφ υπζκυψεν εισ τον 
κάνατον"42. 

Το μίςοσ των Nεοτοφρκων εναντίον των χριςτιανϊν Ελλινων αποδεικνφεται 
περίτρανα από τθν αςεβι ςτάςθ που επζδειξαν κατά τθ μεγαλφτερθ γιορτι τθσ 
χριςτιανοςφνθσ, ςφμωωνα με το λακωνικό τθλεγράωθμα του Kwiatkowski, ςτισ 2 
Λανουαρίου 1918, προσ τον Pallavicini: "Kατά τθν πολικι νφχτα των Χριςτουγζννων, 
γφρω από τθ Σαμψοφντα βριςκόταν 1.500 εκτοπιςμζνοι Ζλλθνεσ από τθν Ράωρα, 
οι περιςςότεροι γυναίκεσ και παιδιά, ταλαιπωρθμζνοι. Σθμειϊκθκαν πολλά 
περιςτατικά κανάτου από το κρφο. Εξαιτίασ τθσ χιονοκφελλασ, αναγκάςτθκαν να 

                                                 
42

. A.Y.E., K.Y., 1917, αρ. πρωτ. 548, Κωνςταντινοφπολθ (19.1.1917). Bλ. ακόμθ: Φωτιάδθσ K., "Οι 
διωγμοί των Ελλινων του Ρόντου", ς. 57-58. Aγγελομάτθσ Xρ., Xρονικόν μεγάλθσ τραγωδίασ, ς. 403-
405. Oι ανκελλθνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μζχρι του 1921 ενϊπιον τθσ Γ' εν Ακιναισ 
Εκνοςυνελεφςεωσ, ς. 76 κ.ε. 
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επιςτρζψουν τα ταχυδρομικά και τα γερμανικά μεταωορικά μζςα που κατευκφ-
νονταν προσ τθν ενδοχϊρα"43. 

H απανκρωπιά και θ ωρίκθ που αυτι προκαλεί απεικονίηονται με τον πιο ωμό 
τρόπο ςτα κείμενα του διπλωμάτθ-ςυμμάχου τουσ Kwiatkowski, ϊςτε να νομίηει 
κανείσ μερικζσ ωορζσ ότι παρακολουκεί κινθματογραωικι ταινία τρόμου: "Πταν 
τον προθγοφμενο Λοφνιο ο Iηζτ παςάσ είχε εκωράςει τθν πρόκεςι του να αςχο-
λθκεί με τα κζματα των ντόπιων Ελλινων, κι αμζςωσ μετά ο Mπεχάρ Eντίν μπζθσ, 
επικεωρθτισ τθσ αςτυνομίασ, ο μουτεςαρίωθσ Mουςτάκ μπζθσ, ο τρομερόσ πρόε-
δροσ του ςτρατοδικείου Iχςάν μπζθσ και ο Pεωζτ παςάσ εγκατζλειψαν τθ Σαμψοφ-
ντα, ελπίηαμε ότι κα βελτιωνόταν θ μεταχείριςθ των Ελλινων των παραλίων.  

Στα τζλθ Δεκεμβρίου άρχιςε θ εκκζνωςθ των ελλθνικϊν χωριϊν. Δόκθκε ςτουσ 
κατοίκουσ μια μικρι προκεςμία για τθν πϊλθςθ των περιουςιϊν τουσ, οι οποίεσ 
πουλικθκαν ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ και αποκλειςτικά ςε Τοφρκουσ αγοραςτζσ. O 
πλθκυςμόσ που εκτοπίςκθκε, μερικζσ χιλιάδεσ ψυχζσ, μεταωζρκθκε ςτθν Ράωρα 
και μετά μζςω Σαμψοφντασ ςτθν ενδοχϊρα, όπου και πρόκειται να εγκαταςτα-
κοφν αυτοί που επζηθςαν, ειδικότερα ςτθν περιοχι μεταξφ Tςοροφμ και Άγκυρασ. 
Eξαιτίασ του πολικοφ χειμϊνα, τθσ ακαταλλθλότθτασ των δρόμων και τθσ ζλλειψθσ 
κάκε βοικειασ, είναι βζβαιοσ ο κάνατοσ ενόσ μεγάλου μζρουσ αυτϊν των άτυχων.  

Τον τελευταίο καιρό είδαμε ςυχνά παγωμζνεσ γυναίκεσ, παιδιά και θλικιωμζ-
νουσ να μεταωζρονται με τθν ανοιχτι άμαξα ςτο νοςοκομείο κι ενϊ εξαντλθμζνοι 
ζπεωταν ςτο ζδαωοσ, οι ςυνοδοί ςτρατιϊτεσ τουσ χτυποφςαν με τον υποκόπανο 
των όπλων για να τουσ οδθγιςουν, με δικαιολογία τθν κακαριότθτα, ςτο μπάνιο 
μζςα ςτθν καταιγίδα και το κρφο, ϊςτε ςυνειδθτά να είναι πιο μεγάλοσ ο κίνδυνοσ 
αρρϊςτιασ. Τϊρα χιλιάδεσ είναι εκείνοι που βαδίηουν προσ βζβαιο κάνατο από 
τθν εφωορθ περιοχι με τισ, καλισ ποιότθτασ, καλλιζργειεσ καπνοφ, γεγονόσ που 
κα ’ χει ςαν ςυνζπεια τθν πτϊχευςθ τθσ περιοχισ"44.  

Oι λεπτομερείσ εκκζςεισ του μθτροπολίτθ Γερμανοφ, ςφμωωνα με τθ διαπί-
ςτωςθ του Pallavicini45, απζδιδαν αντικειμενικά τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα, όπωσ 
αποδεικνυόταν κι από τθ διαςταφρωςι τουσ με αντίςτοιχεσ αναωορζσ Αυςτριακϊν 
προξζνων. O πρόξενοσ Kwiatkowski, ςτισ 20 Μαρτίου 1917, διαβίβαςε από τθ Σαμ-
ψοφντα ςτθ Bιζννθ τρεισ εκκζςεισ του μθτροπολίτθ Γερμανοφ για τθ ςοβαρι επι-
δείνωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτον Ρόντο, από τα τζλθ Λανουαρίου ζωσ τα τζλθ Φε-
βρουαρίου του ίδιου χρόνου. Στθν πρϊτθ του ζκκεςθ, με θμερομθνία 29 Λανου-
αρίου, ζγραωε ο μθτροπολίτθσ: "Από τα χωριά που είχαν μείνει ανζπαωα ωσ τϊρα 
λεθλατικθκαν άλλα 28 και πυρπολικθκαν, ενϊ γυναίκεσ, παιδιά και θλικιωμζνοι 
εξορίςτθκαν ςτα βιλαζτια τθσ Σεβάςτειασ και τθσ Άγκυρασ. Bρζωθ, κορίτςια, γυ-
ναίκεσ και άρρωςτοι υπζςτθςαν κτθνϊδθ μεταχείριςθ και υποχρεϊνονται να 
διανυκτερεφουν ςτθν φπαικρο. Ρολλοί αρρωςταίνουν και εκατοντάδεσ πεκαίνουν. 
Ρολλά παιδιά ζχαςαν τουσ γονείσ τουσ και περιπλανϊνται άςκοπα και άλλα ζχουν 

                                                 
43

. Wien HHStA, PA, Türkei XII, Liasse 467 LIV, Nr. 940, Ρζραν (16.1.1918), και Tθλεγράωθμα Nr. 5, 
Σαμψοφντα (2.1.1918). 
44

. Wien HHStA, PA, Türkei XII, Liasse 467 LIV, ZI. 7/pol., Σαμψοφντα (17.1.1918). 
45

. Wien HHStA, PA, Türkei XII, Liasse 467 LIV, Nr. 14/pol., Kωνςταντινοφπολθ (17.2.1917). 
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πεκάνει ςτο δρόμο από τθν πείνα και το κρφο. Κάβεται μόνο ζνα μζροσ από αυτά, 
ενϊ τα πτϊματα των υπολοίπων κρζωουν τα όρνεα και τα κοράκια"46.  

Ανάλογα εγκλιματα ςυνζβαιναν και ς’ άλλεσ περιοχζσ του Ρόντου και αντί-
ςτοιχεσ εκκζςεισ υποβλικθκαν ς’ όλα τα Ρατριαρχεία, όπωσ αυτι του μθτροπολί-
τθ Nεοκαιςαρείασ Ρολυκάρπου, που παράλλθλα δθμοςιεφτθκε και ςτθν εωθμερί-
δα Nζα Zωι τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ςτισ 12.11.1918: "...Tα πάνδεινα υποςτάντεσ 
οι κάτοικοι Kολωνίασ και λθςτεφςεισ και διωγμοφσ και βιαςμοφσ και ςωαγζσ ετά-
ωθςαν άκλαυτοι και ακιδευτοι εισ τασ αωιλοξζνουσ χϊρασ των Tοφρκων εν Tοκάτθ 
και αλλαχοφ"47. O μθτροπολίτθσ καταγγζλλει, επίςθσ, και τισ προςπάκειεσ εξιςλα-
μιςμοφ μικρϊν παιδιϊν: "Κατά τθν εκδίωξιν εκ των εςτιϊν των ςυνζβθςαν και 
ςωαγαί και βεβθλϊςεισ ιερϊν ναϊν οίτινεσ ι μετεβλικθςαν εισ ςταφλουσ και 
αχυρϊνασ ι κατεςτράωθςαν. Το χείριςτον πάντων είναι ότι υπό το πρόςχθμα προ-
ςταςίασ των μικρϊν παίδων και νεανίδων, τα επίςθμα όργανα τθσ κυβερνιςεωσ 
παρζλαβον όλθν τθν μικράν νεολαίαν και αυτά ζτι τα βρζωθ, εκτουρκίςαντα δε 
αυτιν, τθν διατθροφςιν ειςζτι εισ τασ τουρκικάσ ςχολάσ τθσ Σεβαςτείασ, παρε-
χοφςθσ οφτω νζον δείγμα του εκπολιτιςτικοφ ζργου, όπου ανζλαβαν αι τουρκικαί 
ορδαί να εωαρμόςουν και να διαδϊςουν πανταχοφ"48.  

Τισ ςατανικζσ μεκόδουσ εξόντωςθσ των Ελλινων περιζγραψε και ο Γάλλοσ F. 
Sartiaux, επιςθμαίνοντασ ιδιαίτερα ότι παρόμοιεσ ωρικαλεότθτεσ κα ετίκεντο υπό 
αμωιςβιτθςθ, αν δεν τισ πιςτοποιοφςαν οι ζγκυρεσ αναωορζσ διπλωματικϊν και 
προξενικϊν υπαλλιλων, ανταποκρίςεισ εωθμερίδων και αυτόπτεσ μάρτυρεσ: "Τα 
παιδιά τα απζςπαςαν από τουσ γονείσ τουσ και υπό το πρόςχθμα τθσ ωιλαν-
κρωπίασ τα ζκλειςαν ςε τουρκικά ιδρφματα όπου τα προςθλφτιςαν με τθ βία ςτο 
μωαμεκανιςμό. O πρζςβθσ τθσ Αμερικισ το βεβαιϊνει ςτο ίδιο ζργο του. Ολόκλθ-
ρεσ οικογζνειεσ οδθγικθκαν ςε μουςουλμανικά χωριά απ’ όπου τουσ ιταν ρθτά 
απαγορευμζνο να ωφγουν με οποιοδιποτε πρόςχθμα και όπου ζπρεπε να διαλζ-
ξουν ανάμεςα ςτο κάνατο και τον προςθλυτιςμό. Tισ γυναίκεσ και τισ κοπζλεσ θ 
Διοίκθςθ τισ διαμοίραςε ςτα χαρζμια· άλλεσ κλείςτθκαν με τθ βία ςε οίκουσ ανο-
χισ και ζγιναν ιδιοκτθςία των Τοφρκων. Άλλεσ τισ οδιγθςαν ςτισ ωυλακζσ οι χωρο-
ωφλακεσ, για να τισ βιάςουν. Το δουλεμπόριο που είναι πάντα νόμιμο ςτθν Τουρ-
κία, αλλά είχε πζςει ςε μερικι αχρθςτία, αποκαταςτάκθκε ςτθν πράξθ. Στισ πφλεσ 
των πόλεων υπάρχουν ςκλαβοπάηαρα με μεγάλθ πελατεία· εκεί πουλιοφνται οι 
γυναίκεσ, τα κορίτςια και τα παιδιά που απιγαγαν οι τουρκικζσ ι κουρδικζσ 
ςυμμορίεσ ςτο διάβα τουσ. Ανάλογα γεγονότα δθμοςιεφτθκαν πρόςωατα ςτισ 
εωθμερίδεσ. Οι ίδιεσ οι αρχζσ υπζβαλαν ςε βαςανιςτιρια πολλά άτομα· τα κφματα 

                                                 
46

. Wien HHStA, PA, XXXVIII, Karton 370, Konsulate 1917, Trapezunt, ZI. 12/pol., Σαμψοφντα 
(20.3.1917). 
47

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., Eκκζςεισ περί των καταςτροφϊν και ςφαγϊν τθσ επαρχίασ Kολωνίασ τθσ 
Nικοπόλεωσ του Ρόντου, ς. 9. 
48

. Kυνθγόπουλοσ Ρ., ό.π., ς. 13. 
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ακινθτοποιοφνταν με λουριά και τα μαςτίγωναν ςτθν πατοφςα πολλζσ ϊρεσ ςυνε-
χϊσ μ’ ζνα χοντρό μαςτίγιο από δερμάτινεσ λουρίδεσ"49.  

Ριο κατθγορθματικόσ εμωανίηεται ο Γερμανόσ ιερωμζνοσ J. Lepsius ςτο 
επιγραμματικό του ςυμπζραςμα: "O ανκελλθνικόσ και αντιαρμενικόσ διωγμόσ 
είναι δυο ωάςεισ ενόσ και του αυτοφ προγράμματοσ, τθσ εξοντϊςεωσ του χριςτια-
νικοφ ςτοιχείου ςτθν Τουρκία"50. 

Οι Συμμαχικζσ Δυνάμεισ τθσ Entente μετά τθν υπογραωι τθσ ανακωχισ του 
Mοφδρου προχϊρθςαν, όπωσ είχαν δεςμευκεί, ςτθν επίλυςθ όλων των διαωορϊν 
των εμπλεκόμενων ςτον Ραγκόςμιο Ρόλεμο χωρϊν. Το πολιτικό και διπλωματικό 
παραςκινιο εκείνων των θμερϊν για μια ακόμθ ωορά απζδειξε ότι το ενδιαωζρον 
των Μεγάλων Δυνάμεων δεν ςχετιηόταν με το δίκαιο των λαϊν και των εκνϊν 
οφτε με τθν αποκατάςταςθ τθσ ειρινθσ ςτισ εμπόλεμεσ περιοχζσ αλλά επικεντρω-
νόταν ςτθ δυνατότθτα κακεμιάσ να ελζγχει, προσ ίδιον όωελοσ, τισ ςτρατθγικζσ 
κζςεισ τθσ Εγγφσ Ανατολισ, το πλοφςιο υπζδαωόσ τθσ και τον πρωτογενι αγροτικό 
τθσ πλοφτο51. 

O κλιβερόσ απολογιςμόσ τθσ τετραετίασ δεν ζχει τελειωμό. Oι ςκθνζσ ωρίκθσ, 
τα ερείπια των χωριϊν και των ςπιτιϊν, οι καμζνεσ εκκλθςίεσ και τα ςχολεία, οι 
μαυροωορεμζνεσ γυναίκεσ και τα ορωανά ςυνκζτουν τθν τραγικι εικόνα του 
ωανατιςμοφ, τθσ βίασ, του μίςουσ, και μαρτυροφν τθν ανθκικότθτα, τθ βάρβαρθ 
ιδεολογία και, κυρίωσ, τθν ζλλειψθ παιδείασ. Ωσ άγνωςτεσ παράμετροι παραμζ-
νουν οι ανεποφλωτεσ πλθγζσ των κλονιςμζνων ψυχικά γυναικϊν και ο πετρωμζνοσ 
κόςμοσ των παιδικϊν ψυχϊν που ςτερικθκαν το ωυςικό οικογενειακό τουσ περι-
βάλλον. Καλότυχα αποδείχτθκαν, μελλοντικά, όςα απ’ αυτά ωιλοξενικθκαν ςε 
ωιλανκρωπικά ιδρφματα των ξζνων Δυνάμεων, όπου κυριολεκτικά ςϊκθκαν από 
τθν πείνα, τισ αρρϊςτιεσ, τθν επαιτεία52 και κυρίωσ τον εξιςλαμιςμό και τθν 
τουρκοποίθςθ. Αντίκετα, χιλιάδεσ απροςτάτευτα ορωανά εγκαταςτάκθκαν από τισ 
τουρκικζσ αρχζσ ςε ωανατικζσ μουςουλμανικζσ οικογζνειεσ, κορανικά ςχολεία ι 
παντουρανικά ιδρφματα, για να επανδρϊςουν αργότερα τισ τάξεισ του κρατικοφ 
μθχανιςμοφ. H περίπτωςθ αυτι αποτελεί μια ανοιχτι πλθγι για τθν οποία μεγάλθ 
ευκφνθ ωζρουν όλεσ οι κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδασ53, ωσ τθ δεκαετία του 1960, για 
τθν αδιαωορία που επζδειξαν. 

                                                 
49

. Sartiaux F., H Ελλθνικι Μικραςία, ς. 174-175. Bλ. επίςθσ Alaux L. - Puaux R., Le Déclin de l' 
Hellénisme, ς. 65. Ανϊνυμοσ, Les Persécutions anti-helléniques en Turquie, Paris (1918), ς. 26-30. 
Ανϊνυμοσ, L' Hellénisme de l' Asie Mineure et la jeune Turquie, par un témoin oculaire, Paris (1918), ς. 
56. 
50

. A.Y.E., K.Y., 1917, αρ. πρωτ. 4415, Κωνςταντινοφπολθ (31.7.1915). 
51

. Για το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων ςτθν Eγγφσ Aνατολι και τισ γραπτζσ και προωορικζσ μυςτικζσ 
ςυμωωνίεσ, εδαωικζσ παραχωριςεισ και ακετιςεισ βλ. Aλλαμανι E. - Ραναγιωτοποφλου K., ό.π., ς. 
107-111. 
52

. Ανϊνυμοσ, "Mία επίςκεψισ εισ το ορωανοτροωείον. H ηωι ορωανϊν. Τραγωδία ολόκλθροσ. 
Εικόνεσ λφπθσ και χαράσ", Εποχι, Τραπεηοφντα (7.11.1918). 
53

. Tο κζμα των 1619 αγνοουμζνων Kυπρίων από τθν τουρκικι επζμβαςθ ςτο νθςί το 1974, είναι μια 
ακόμθ πλθγι για τθν οποία οι κυβερνιςεισ τθσ Eλλάδασ, τθσ Kφπρου αλλά και όλων των άλλων 
χωρϊν που εμπλζκονται ς’ αυτιν τθν τραγωδία δεν κα πρζπει να είναι υπεριωανεσ. 
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Κάκε λαόσ ζχει δικαίωμα ν' απαιτεί μ' επιμονι τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ των 
αδικθμάτων που διαπράχκθκαν εναντίον του. H ςθμερινι πραγματικότθτα δε 
δικαιολογεί νζεσ ολιγωρίεσ και αναβολζσ. Πταν κανείσ αργοπορεί απζναντι ςτθν 
Λςτορία, αυτι τον εκδικείται54.     

Είναι καιρόσ νομίηω να ενεργοποιθκοφν κάποιοι Διεκνείσ Οργανιςμοί προςτα-
ςίασ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ. Nα αποδϊςουν δικαιοςφνθ ςφμωωνα με το πνεφμα 
και τουσ όρουσ του Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν που επιβάλλει ςεβαςμό ςτισ 
κεμελιϊδεισ ανκρϊπινεσ αρχζσ. Επιβάλλεται να ςυγκροτθκεί αδζκαςτθ ανακριτικι 
επιτροπι από το Ανϊτατο Δικαςτιριο των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και να ωζρει 
ςτο ωωσ, μζςα από τα υπάρχοντα ντοκουμζντα, τα τραγικά γεγονότα τθσ εποχισ 
εκείνθσ. Το αίτθμα των Ροντίων Ελλινων για τθν αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ 
εμπεριζχει μια δυναμικι, ζνα μινυμα λφτρωςθσ προσ τθν ίδια τθν τουρκικι 
κοινωνία. 

H ζκδοςθ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Ρόντου δεν ζχει αντιτουρκικό 
χαρακτιρα. Aντιτουρκικό χαρακτιρα ζχουν, όπωσ γράωει ο Δθμιτρθσ Ψακάσ, τα 
ίδια τα γεγονότα που δείχνουν τουσ Τοφρκουσ ζτςι όπωσ ιταν και όπωσ ζδραςαν 
εκείνα τα χρόνια: “Οφτε επιτρζπεται να κυςιάηουμε τθν ιςτορικι αλικεια ςε 
καμιά ςκοπιμότθτα, όπωσ, δυςτυχϊσ, κακιερϊκθκε να γίνεται απ’ τον καιρό που 
χαράχτθκε θ λεγόμενθ ελλθνοτουρκικι ωιλία. 

H άςτοχθ τακτικι τθσ αποςιϊπθςθσ των γεγονότων τθσ Λςτορίασ, ιταν ίςωσ κι 
ζνασ απ’ τουσ λόγουσ που τόςο άςχθμα πορεφτθκε θ “ωιλία” με τουσ Τοφρκουσ. 

Να ρίξουμε τον πζπλο τθσ λικθσ ςτο παρελκόν, αλλά να ξζρουμε, όχι να 
κρφβουμε. Να ξζρουν κι ίδιοι οι Τοφρκοι το τι ωτιάξαν οι πατεράδεσ τουσ, για ν’ 
αποωφγουν τα όςα ςτιγμάτιςαν εκείνουσ, εω’ όςον κζλουν να πάρουν τθ κζςθ 
που ωιλοδοξοφν ανάμεςα ςτα πολιτιςμζνα ζκνθ.  

Μόνον ζτςι, ξζροντασ εμείσ τουσ Τοφρκουσ και ξζροντασ εκείνοι εμάσ και το 
ςτιγματιςμζνο παρελκόν τουσ, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μια ελλθνοτουρκικι 
ωιλία επάνω ςε ςτζρεεσ βάςεισ”55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54. Xαραλαμπίδθσ M., "Δικαίωμα ςτθ Mνιμθ", Ρόντιοι. Δικαίωμα ςτθ μνιμθ, Κεςςαλονίκθ (1991), ς. 

21. 
55

 Ψακάσ Δ., Γθ του Ρόντου, Aκινα (χ.χ.), ς. 8. 
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Φωτεινι Καραμαλοφδθ 
 

«Σο κζατρο ςτθ Μ. Αςία και θ ανάδειξθ γυναικϊν 
θκοποιϊν ωσ απότοκο του  πολιτιςμικοφ επιπζδου και 

τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι μικραςιάτιςςεσ μεγάλεσ 
μασ θκοποιοί Αικατερίνθ Βερϊνθ, Ευαγγελία 

Παραςκευοποφλου, Κυβζλθ και Μαρίκα Κοτοποφλθ». 
 
Το κζατρο ςτθ Μικρά Αςία και τισ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ αναπτφχκθκε 

προεπαναςτατικά ςτο πλαίςιο του κινιματοσ του νεοελλθνικοφ διαωωτιςμοφ. Ο 
ςτόχοσ του ιταν όχι μόνο να επιδράςει παιδαγωγικά και θκικοπλαςτικά ςτον 
άνκρωπο τθσ εποχισ μζςω τθσ πνευματικισ καλλιζργειασ που παρείχε θ κεατρικι 
πράξθ, αλλά κυρίωσ να ςυμβάλλει ςτθν αωφπνιςθ και τθν ςυγκρότθςθ τθσ εκνικισ 
ςυνείδθςθσ του υπόδουλου γζνουσ. Θ προεπαναςτατικι περίοδοσ του κεάτρου 
ςυνδζεται αδιαωιλονίκθτα με τθν ακμάηουςα τάξθ των Φαναριωτϊν. Είναι γνωςτό 
ότι τα ωιλολογικά τουσ ςαλόνια υπιρξαν εςτίεσ μιασ πλοφςιασ πολιτιςτικισ δρα-
ςτθριότθτασ που περιελάμβανε απαγγελίεσ ποιθτικϊν ζργων, αναγνϊςεισ αρχαίων 
και ευρωπαϊκϊν κειμζνων, κακϊσ και αρχαίων τραγωδιϊν και ευρωπαϊκϊν 
κεατρικϊν ζργων μεταωραςμζνων από τισ πολυμακζςτατεσ και πολφγλωςςεσ  
γυναίκεσ και κόρεσ τουσ. 

 
 Oι πρϊτεσ Ελλθνίδεσ που κα ζρκουν ςε επαωι με το κζατρο είναι αυτζσ που 

κινοφνταν ςτο χϊρο τθσ λογιοςφνθσ. Θ δομνίτςα  αλλοφ Καρατηά υπιρξε μια από 
αυτζσ τισ γυναίκεσ. Γεννικθκε το 1778 και ιταν θ μικρότερθ κόρθ του θγεμόνα 
Λωάννθ Καρατηά, επί των θμερϊν του οποίου άνκιςαν τα ελλθνικά γράμματα ςτθν 
Βλαχία. Κεωρείται ωσ θ κεμελιϊτρια του κεάτρου τθσ ουμανίασ. Θ δομνίτςα 
αλλοφ πίςτευε πωσ ο κεατρικόσ λόγοσ είχε τθ δφναμθ να  καλλιεργιςει τθν εκνικι 
ςυνείδθςθ του υπόδουλου ελλθνιςμοφ, γι’αυτό και βάλκθκε να ςυγκροτιςει μια 
μικρι εραςιτεχνικι κεατρικι ομάδα από μακθτζσ τθσ ελλθνικισ ςχολισ 
Μαγκουρεάνου. Καρπόσ των κόπων τουσ υπιρξε  θ πρϊτθ τουσ δθμόςια εμωάνιςθ 
ςτισ 10 Λανουαρίου του 1810 με το ιςτορικό δράμα «Φωκίων», ζργο διαςκευ-
αςμζνο από τον δάςκαλο Κωνςταντίνο Λατρόπουλο, το οποίο αναωερόταν ςτον 
ςτρατθγό Φωκίωνα, γνωςτό για τθν γενναιότθτά του και τθν αγάπθ του προσ τθν 
πατρίδα. Θ παράςταςθ αυτι δεν πζραςε κακόλου απαρατιρθτθ όπωσ ωαίνεται και 
από τα γραωόμενα του Φαναριϊτθ Κωνςταντίνου Αργυρόπουλου που ζτυχε να τθν 
παρακολουκιςει: «αι κατά τθσ τουρκικισ τυραννίασ διαδθλϊςεισ, οι υπαινιγμοί και 
οι φανεροί λόγοι περί τθσ επικείμενθσ απελευκερϊςεωσ του Γζνουσ θμϊν, πάντα 
ταφτα ετάραξαν τασ αρχάσ τθσ Βλαχίασ, αι οποίαι, ωσ φαίνεται, ζκρινον καλόν να 
απαγορεφςουςιν προσ καιρόν τασ κεατρικάσ παραςτάςεισ των Ελλινων μακθτϊν 
τθσ Ακαδθμίασ του Βουκουρεςτίου». Τα εμπόδια δεν επτόθςαν παρ’όλα αυτά τθν 
αλλοφ θ οποία, λίγο καιρό μετά, ςυγκεκριμζνα τθν άνοιξθ του 1817, μετζτρεψε ςε 
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κεατρικι αίκουςα μια μεγάλθ ςάλα του πατρικοφ μεγάρου, που αποδείχκθκε πολφ 
μικρι όμωσ  για χωρζςει το ενκουςιϊδεσ κεατρόωιλο κοινό. Κατόπιν αυτοφ, ο θγε-
μόνασ Καρατηάσ, ο πιο ζνκερμοσ ςυμπαραςτάτθσ των κεατρικϊν προςπακειϊν τθσ 
αλλοφσ, ανιγειρε ςτθ ςυνοικία «Ερυκρά Κρινθ» ζναν χϊρο με το πρόςχθμα να 
λειτουργιςει ωσ λζςχθ, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ για να ςτεγάςει τθν κεατρικι 
δραςτθριότθτα τθσ κόρθσ του. Οι παραςτάςεισ ξεκί-
νθςαν τον χειμϊνα του 1817 με τον «Βροφτο» του 
Βολταίρου, ζνα ζργο που εξυμνοφςε τθν ελευκερία, 
και τον «Ορζςτθ» του Αλωιζρι, το οποίο πραγμα-
τευόταν τον ξεςθκωμό των ςκλάβων. Ο ιςτορικόσ του 
ρουμανικοφ κεάτρου Ντιμίτριε Ολλανζςκου, αναωε-
ρόμενοσ ςτο δραματολόγιο του κιάςου, τονίηει πωσ 
αυτό περιελάμβανε αποκλειςτικά ζργα ικανά να 
εμπνεφςουν πατριωτιςμό και αρετι και να προκα-
λζςουν περιωρόνθςθ και μίςοσ κατά τθσ τυραννίασ. 
Οι παραςτάςεισ που πραγματοποιικθκαν μπορεί να 
υςτεροφςαν ςε κεατρικι τεχνικι και να είχαν αρκε-
τζσ ελλείψεισ, αλλά όπωσ γράωει ο Νικόλαοσ Λάςκα-
ρθσ ςτθν Ιςτορία του νεοελλθνικοφ κεάτρου, οι ελ-
λείψεισ αυτζσ «ιταν αόρατεσ εισ τουσ ςπινκθρίηοντασ 
εκ πατριωτιςμοφ οφκαλμοφσ του ακροατθρίου». 
Αρωγοί των προςπακειϊν τθσ δομνίτςασ αλλοφσ, εκ-
τόσ από τον πατζρα τθσ, ιταν ο αγωνιςτισ Γεωργάκθσ 
Ολφμπιοσ, ο επίςκοποσ Μπουηαίου Κωνςτάντθσ, ο λογοκζτθσ Γεϊργιοσ Σεροφιοσ 
και άλλα δραςτιρια μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ.  

 
Θ αιωνιδιαςτικι αναχϊρθςθ του Φαναριϊτθ θγεμόνα και τθσ οικογζνειάσ του 

από το Βουκουρζςτι προκειμζνου να αποωφγουν τθ ςφλλθψθ από τον ςουλτάνο, ο 
οποίοσ είχε πλθροωορθκεί τθν ςυμμετοχι του Λωάννθ Καρατηά ςτισ προετοιμαςίεσ 
για τθν εξζγερςθ του υπόδουλου γζνουσ, ζβαλε τζλοσ ςτισ κεατρικζσ παραςτάςεισ 
τθσ δομνίτςασ αλλοφσ. Θ οικογζνεια Καρατηά εγκαταςτάκθκε αρχικά ςτθν Ρίηα και 
από το 1830 μόνιμα πλζον ςτθν Ακινα. Τα θγετικά ςτελζχθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ 
ςτθ Βλαχία ανζλαβαν τθ ωροντίδα να ςυνεχιςτεί θ κεατρικι δραςτθριότθτα ανακζ-
τοντασ ςτον Λάκωβο ίηο αγκαβι, δεξί χζρι του θγεμόνα Αλεξάνδρου Σοφτςου, τθν 
διεφκυνςθ του κεάτρου τθσ «Ερυκράσ Κρινθσ». Το εποπτικό ςυμβοφλιο του κεά-
τρου αποωάςιςε πολφ ςοωά να βάλει ςτον κίαςο και τισ δζςποινεσ, οι οποίεσ 
αποδείχκθκαν ικανότατεσ και διακρίκθκαν μάλιςτα ςτουσ ρόλουσ τουσ. Στθν 
«Κλυταιμνιςτρα», θ δομνίτςα Σμαραγδίτςα Γκίκα ερμινευςε τόςο καλά τον 
πρωταγωνιςτικό ρόλο που τθσ ζμεινε το προςωνφμιο Κλυταιμνιςτρα δίπλα ςτο 
πραγματικό τθσ όνομα. Στθν «Μερόπθ» του Βολταίρου τον πρωταγωνιςτικό ρόλο 
ζπαιξε θ αλλοφ Σοφτηου, πρωτότοκθ κόρθ του θγεμόνα, ενϊ άλλουσ ρόλουσ 
ερμινευςαν ο νεαρόσ θγεμονόπαισ Νικόλαοσ Αριςτάρχθσ και θ αδελωι του Ελζνθ. 
Στθ «Φαίδρα», τον ρόλο τθσ Οινϊνθσ ερμινευςε θ Μαριγϊ Αλκαίου και τθν 

H  δομνίτςα Ραλλοφ Καρατηά, 

κόρθ του θγεμόνα τθσ Βλαχίασ 

Ιωάννθ Καρατηά. 
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Φαίδρα θ Μαργιϊρα Μπογδανζςκου. Στον «Βροφτο», θ εκ Κεςςαλονίκθσ Κάκθ-
Μαρία Ραπαϊωάννου ερμινευςε τθν Τυλλία.  

 
    Στθν Οδθςςό τθν ίδια περίοδο, οι θγζτεσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ζχοντασ ιδθ 

ςαν βάςθ το ςχολικό εραςιτεχνικό κζατρο τθσ πόλθσ όπου παίηονταν διάωορα 
ςκετσ πατριωτικοφ περιεχομζνου, προχϊρθςαν ςτθν ίδρυςθ κεάτρου αποςκοπϊ-
ντασ ςτο να επιταχφνουν με κάκε μζςον τισ  επαναςτατικζσ διεργαςίεσ. Θ Οδθςςόσ 
ζγινε ςφντομα ζνα από τα ςπουδαιότερα κζντρα τθσ κεατρικισ ηωισ του ελλθνι-
ςμοφ. Μαηί με το Λάςιο και το Βουκουρζςτι απετζλεςαν τουσ τόπουσ εκείνουσ 
ςτουσ οποίουσ ζλαβαν χϊρα δθμόςιεσ ςκθνικζσ παραςτάςεισ από τα πρϊτα χρόνια 
του 19ου αιϊνα. Το περιεχόμενο των  ζργων που ανζβαιναν ιταν ιδεολογικά ενταγ-
μζνο ςτο κίνθμα του νεοελλθνικοφ διαωωτιςμοφ. Το 1817, το κεατρικό τμιμα ανζ-
βαςε το ζργο «Θεμιςτοκλισ» του ιταλοφ ποιθτι Μεταςταςίου και τον Φεβρουάριο 
του 1818 τον «Φιλοκτιτθ» του Σοωοκλι, τθν πρϊτθ ουςιαςτικά παράςταςθ 
αρχαίου δράματοσ ςτθν νεοελλθνικι. Θ παράςταςθ κεωρικθκε ωσ ζνα από τα 
ςπουδαιότερα καλλιτεχνικά και πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ και ζτυχε ευρφτα-
τθσ δθμοςιότθτασ ςτον τφπο τθσ εποχισ. Θ δραςτθριότθτα τθσ κεατρικισ ομάδασ 
τερματίςτθκε αναγκαςτικά λόγω τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ ςτον ξεςθκωμό του 
γζνουσ. 

 
Θ άνκθςθ του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθ Μικρά Αςία 

 
Θ δεφτερθ περίοδοσ του μικραςιατικοφ κεάτρου, μεταξφ των ετϊν 1836-1857, 

κεωρείται από τουσ ιςτορικοφσ του κεάτρου ωσ προπαραςκευαςτικι τθσ μεγάλθσ 
άνκθςθσ που κα επακολουκιςει κατά το δεφτερο μιςό του αιϊνα. Το διάςτθμα 
αυτό πραγματοποιείται ακρόα μετανάςτευςθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου προσ τθν 
Κωνςταντινοφπολθ και τθ Μικρά Αςία,  αλλά και ςε πόλεισ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ 
όπου αναπτφςςονται νζεσ αγορζσ. Θ οικονομικι ανάκαμψθ και ευμάρεια είχαν ςαν 
αποτζλεςμα τθν πρόοδο όλων των μορωϊν και εκωάνςεων του πολιτιςμοφ, που κα 
κορυωωκοφν μετά το 1958 με τθν αξιοποίθςθ και των δυνατοτιτων του ευεργετι-
κοφ διατάγματοσ Χάτι Χουμαγιοφν (Θatt-i Θümayun) που εξζδωςε ο ςουλτάνοσ 
Αμπντοφλ Μετηίτ το 1856. Το διάταγμα αυτό παραχωροφςε ςτισ μθ μουςουλμανι-
κζσ μειονότθτεσ του οκωμανικοφ κράτουσ ίςα κρθςκευτικά και πολιτικά δικαιϊμα-
τα. Με τθν ζκδοςθ του, εγκαινιάςτθκε ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία θ περίοδοσ 
του Τανηιμάτ, των μεταρρυκμίςεων. 

 
Θ άνκθςθ του ελλθνικοφ κεάτρου ςτθ Μικρά Αςία οωείλεται κυρίωσ ςτουσ 

εραςιτεχνικοφσ κιάςουσ, κακϊσ και ςτουσ περιοδεφοντεσ κιάςουσ από τθν Ελλάδα 
και τθν Ευρϊπθ. Σε περιόδουσ απουςίασ επαγγελματικϊν κιάςων, οι εραςιτζχνεσ 
κάλυψαν επάξια το κενό ςτθν κεατρικι ςκθνι. Φυτϊριο του μικραςιατικοφ κεατρι-
κοφ εραςιτεχνιςμοφ απετζλεςαν οι παντοειδείσ ςφλλογοι (θ Λζςχθ «Μνθμοςφνθ» 
ςτο Φανάρι, θ «Φιλόπτωχοσ Αδελωότθτα» ςτα Ταταφλα, το Αναγνωςτιριο Σμφρνθσ 
«Ομόνοια» κ.α.), κακϊσ και οι ςφλλογοι εκείνοι που ςυγκροτικθκαν αποκλειςτικά 
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για να προάγουν τθ κεατρικι τζχνθ και δθμιουργία. Οι εραςιτεχνικοί κίαςοι απετζ-
λεςαν ζκωραςθ του υψθλοφ πνευματικοφ και πολιτιςτικοφ επιπζδου των ωμιϊν 
τθσ Μικράσ Αςίασ. Ο ςτόχοσ και θ αναγκαιότθτα τθσ λειτουργίασ των κεατρικϊν 
εραςιτεχνικϊν κιάςων ωαίνεται ξεκάκαρα ςτο παρακάτω κείμενο που δθμοςιεφ-
τθκε ςτο ζντυπο του Ελλθνικοφ Φιλολογικοφ Συλλόγου Κωνςταντινουπόλεωσ: «Θ 
δια κεατρικϊν παραςτάςεων επιδίωξθσ του εκπαιδευτικοφ ςκοποφ των Συλλόγων 
και Λεςχϊν είναι αναντιρριτωσ θ καταλλθλοτζρα περίπτωςισ, δι’ θσ ςυνενοφται το 
θδφ μετά του ωφελίμου και παρζχεται απόνωσ υγιισ διδαςκαλία και τροφι εισ το 
θμζτερον ζκνοσ». Ρζρα από τουσ απϊτερουσ εκνικοφσ ςτόχουσ, όλθ αυτι θ κεατρι-
κι δραςτθριότθτα κα μυιςει ςτο κεατρικό ωαινόμενο ςθμαντικό τμιμα του ελλθνι-
κοφ ςτοιχείου και κυρίωσ των νζων. Ρολφ χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα τθσ 
ςχολικισ κεατρικισ δραςτθριότθτασ των μακθτριϊν του  παρκεναγωγείου τθσ 
Σμφρνθσ, οι οποίεσ ςτο τζλοσ τθσ κάκε ςχολικισ  χρονιάσ παρουςίαηαν παραςτάςεισ 
που είχαν προετοιμάςει με τθν κακοδιγθςθ τθσ ωωτιςμζνθσ παιδαγωγοφ τουσ και 
λογίασ, Σαπωοφσ Λεοντιάδοσ. Οι  εραςιτεχνικοί  κίαςοι των ςυλλόγων ςτιριξαν και 
τόνωςαν τθν ντόπια κεατρικι δθμιουργία όπωσ ωαίνεται από τθν επιλογι,  μεταξφ 
των άλλων, και ζργων όπωσ ο «Γάμοσ του Κουτροφλθ» του Αλζξανδρου ίηου 
αγκαβι, θ «Βαβυλωνία» του Δθμθτρίου Βυηάντιου και ο «Λεπρζντθσ» του Μιχαιλ 
Χουρμοφηθ. 

 
Εκτόσ από τισ εραςιτεχνικζσ παραςτάςεισ των διαωόρων ςυλλόγων, κζατρο 

απολάμβαναν οι ωμιοί τθσ Ρόλθσ και τθσ Σμφρνθσ από επαγγελματικοφσ κιάςουσ, 
ξζνουσ και ελλθνικοφσ. Οι ελλθνικοί κίαςοι, απογοθτευμζνοι από τθν αρνθτικι 
ςτάςθ τθσ τότε μεγαλοαςτικισ κοινωνίασ τθσ Ακινασ  θ οποία  μιμοφμενθ τα 
ευρωπαϊκά ικθ ςφχναηε ςτα ξζνα κζατρα, αναγκάςτθκαν να αναηθτιςουν τθν τφχθ 
τουσ ςτισ οικονομικά ακμαίεσ ελλθνικζσ κοινότθτεσ του μείηονοσ Ελλθνιςμοφ.  

 
Ο πρϊτοσ ελλθνικόσ επαγγελματικόσ κίαςοσ που εμωανίςκθκε ςτθν Κωνςταντι-

νοφπολθ ιταν του Ηακυνκινοφ Διονφςιου Ταβουλάρθ το 1858. Οι ωμιοί τθσ Κων-
ςταντινοφπολθσ είχαν πολλζσ ωορζσ τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τισ παρα-
ςτάςεισ μεγάλων κιάςων όπωσ του προαναωερκζντοσ Διονφςιου Ταβουλάρθ, του 
Μιχαιλ Αρνιωτάκθ, τθσ ςυμπολίτιςςάσ τουσ Αικατερίνθσ Βερϊνθ και άλλων. Ραρα-
ςτάςεισ ζδιναν και μικρότεροι κίαςοι όπωσ του Δθμθτρίου Κοτοποφλθ, οι οποίοι 
ζπαιηαν κυρίωσ ςε ςυνοικίεσ και προάςτια τθσ Ρόλθσ όπου υπιρχε ελλθνικό ςτοι-
χείο. Για πάνω από 60 χρόνια, οι κίαςοι ςτιριξαν μια πλοφςια κεατρικι ηωι παρου-
ςιάηοντασ ζργα τθσ ευρωπαϊκισ δραματουργίασ, ζργα βαςιςμζνα ςτον αρχαίο 
ελλθνικό κόςμο που ςυνζβαλαν ςτθν τόνωςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ και ταυτό-
τθτασ, κακϊσ και ζργα προερχόμενα από τθν ελλθνικι κεατρικι δραματουργία 
(Λωάννθ Ηαμπζλιου, Δθμθτρίου Κορομθλά, Άγγελου Βλάχου κ.α.), όςα τουλάχιςτον 
κρίκθκαν ακίνδυνα από τθν οκωμανικι λογοκριςία.  

 
Στθ Σμφρνθ, θ πρϊτθ ελλθνικι παράςταςθ δόκθκε από εραςιτζχνεσ θκοποιοφσ 

τον Φεβρουάριο του 1845 ςτο κζατρο «Ευτζρπθ». Το 1862 θ πόλθ απζκτθςε ζνα 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               157 

μεγάλο τριϊροωο κζατρο, εωάμιλλο των  ευρωπαϊκϊν, ςτο οποίο αν και δόκθκε το 
όνομα του Λταλοφ αρχιτζκτονα «Καμεράνο» ζμεινε περιςςότερο γνωςτό ωσ 
«Κζατρο Σμφρνθσ». Οι Σμυρνιοί εξελίχκθκαν ςφντομα ςε ζνκερμο κεατρόωιλο 
κοινό, το οποίο ςτράωθκε από τθν παρακολοφκθςθ ξζνων παραςτάςεων αρχικά, 
ςτο ελλθνικό επαγγελματικό και εραςιτεχνικό κζατρο που γνϊριςε ςτθ Σμφρνθ 
μζρεσ δόξασ.  

 
Το 1895 ιδρφκθκε ςτον Ρό-

ντο το πρϊτο και μοναδικό  κζα-
τρο τθσ Τραπεηοφντασ, το οποίο 
είχε μεγάλθ χωρθτικότθτα και 
εξαιρετικι ακουςτικι. Μζχρι το 
1922, ςτα τρία μεγαλφτερα κζα-
τρα του Ρόντου, το «Κζατρον  
Τραπεηοφντοσ», το «Σφγχρονον 
Κζατρον Κεραςοφντοσ» και το 
«Κζατρον τθσ Ράωρασ», παίηο-
νταν ζργα του αρχαίου, νεοελ-
λθνικοφ και ευρωπαϊκοφ δραμα-
τολογίου, όχι μόνο από ντόπιουσ 
κιάςουσ αλλά και από περιοδεφ-
οντεσ ελλαδικοφσ και ξζνουσ.  

 
Σουσ γυναικείουσ ρόλουσ, οι άνδρεσ 

 
Οι γυναίκεσ, αν και παρακολουκοφςαν κζατρο, άργθςαν πολφ να ανεβοφν ςτθν 

ςκθνι. Στθν αρχαιότθτα τουσ γυναικείουσ ρόλουσ ζπαιηαν μόνον άνδρεσ. Είναι 
εντυπωςιακό ότι οι μεγάλοι δραματικοί αλλά και κωμικοί ρόλοι, όπωσ θ Θλζκτρα, θ 
Μιδεια, θ Λυςιςτράτθ και άλλοι, γράωθκαν από τουσ αρχαίουσ ποιθτζσ για να 
παιχκοφν αποκλειςτικά από άνδρεσ. Θ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν περιοριηόταν 
ςτισ αυλθτρίδεσ και χορεφτριεσ μίμουσ ςε παραςτάςεισ δρόμου, πρακτικι που 
ςυνεχίςτθκε κατά τθν ρωμαϊκι περίοδο και κατά τον μεςαίωνα, διατθρϊντασ 
πάντα τθν ίδια χαμθλι κοινωνικι εκτίμθςθ. Ρεριϊνυμθ μίμοσ χορεφτρια υπιρξε θ 
μετζπειτα  αυτοκράτειρα του Βυηαντίου Κεοδϊρα, για τθν οποία κεςπίςτθκε 
ειδικόσ νόμοσ περί μετανοίασ και αποποίθςθσ του επαγγζλματοσ τθσ κεατρίνασ 
εταίρασ προκειμζνου να αναρριχθκεί ςτον κρόνο.  

 
Στθν Κομζντια ντελ Άρτε, κεατρικι πράξθ που πρωτοεμωανίςτθκε τον 16ο 

αιϊνα και είχε ιδιαίτερο γνϊριςμά τθσ τουσ χαρακτθριςτικοφσ κωμικοφσ ρόλουσ με 
τθν ςτερεότυπθ αμωίεςθ, εμωανίςτθκαν για πρϊτθ ωορά κεατρίνεσ ςτουσ γυναι-
κείουσ ρόλουσ τθσ Mατρόνασ, τθσ Κολομπίνασ, τθσ Λναμοράτασ κ. α. Στθν ακθναϊκι 
ςκθνι, θ πρϊτθ γυναίκα θκοποιόσ που ανζβθκε το 1840 ςτο παλκοςζνικο εικάηεται 
ότι ιταν θ Αικατερίνθ Ραναγιϊτου, εργάτρια ςε μεταξουργείο. Θ ζλλειψθ γυναικϊν 

Παράςταςθ ςτο κζατρο τθσ Σραπεηοφντασ. Μαηί με το 

«φγχρονον κζατρον Κεραςοφντοσ» και το «Θζατρον τθσ 

Πάφρασ», απετζλεςαν τρία από τα μεγαλφτερα κζατρα 

του Πόντου . 
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θκοποιϊν οδιγθςε το 1842 τθν εν Ακιναισ Εταιρεία Κεάτρου να ηθτιςει με επι-
ςτολι τθσ προσ τον διμαρχο να βοθκιςει να βρεκοφν «κοράςια πτωχϊν οικογενει-
ϊν» για να αςχολθκοφν με τθν υποκριτικι  με τον όρο να είναι «κόςμια και 
ευειδι». Από τθ δεκαετία του 1860, οι γυναίκεσ, ξεπερνϊντασ τισ προκαταλιψεισ, 
ανζβθκαν δειλά δειλά ςτθ κεατρικι ςκθνι.  

 
Αικατερίνθ Βερϊνθ, θ πρϊτθ Ελλθνίδα κιαςάρχθσ 

 
Θ πρϊτθ Ελλθνίδα γυναίκα κιαςάρχθσ του 19ο αιϊνα ιταν θ Κωνςταντινουπο-

λίτιςςα Αικατερίνθ Βερϊνθ. H Βερϊνθ γεννικθκε το 1867 ςτθν Ρόλθ και πρωτοεμ-
ωανίςτθκε ςτο κζατρο ςε θλικία 18 χρονϊν με τον κίαςο του Αλεξιάδθ, ςθμειϊ-
νοντασ πολφ μεγάλθ επιτυχία ςτο ρόλο τθσ Αδριανισ Καρντοβίλ ςτο ζργο του 
Eugène Sue «Ο περιπλανϊμενοσ Ιουδαίοσ»”. Θ Βερϊνθ ιταν ωραία κοπζλα, με 
άνεςθ, χαριτωμζνθ κίνθςθ, ηεςτι ωωνι και πολφ κακαρι άρκρωςθ. Ζπαιξε ςχεδόν 
όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ δραματικοφσ, ιςτορικοφσ και ρομαντικοφσ ρόλουσ τθσ 
εποχισ τθσ. Το 1902 παντρεφτθκε τον ςυνάδελωό τθσ θκοποιό Γ. Γεννάδθ. Στθν 
αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ τθσ υπιρξε πρωταγωνίςτρια του Βαςιλικοφ κεάτρου, ςτθν 
πορεία όμωσ θγικθκε δικοφ τθσ κιάςου με τον οποίο πραγματοποίθςε περιοδείεσ 
παντοφ όπου υπιρχε δραςτιρια ελλθνικι κοινότθτα. Αποςφρκθκε από τθν 
κεατρικι ςκθνι το 1920 και απεβίωςε ςτθν Ακινα τον Μάιο του 1955 ςε θλικία 88 
ετϊν. Λςτορικι υπιρξε θ αντιηθλία τθσ με τθν άλλθ μεγάλθ πρωταγωνίςτρια του 
ελλθνικοφ κεάτρου τθσ εποχισ, Ευαγγελία Ραραςκευοποφλου. Δεν περιορίςτθκε 
μάλιςτα μεταξφ τουσ αλλά επεκτάκθκε και ςτουσ καυμαςτζσ τουσ, τουσ "Ραρα-
ςκευοπουλιςτζσ" και τουσ "Βερωνιςτζσ". Θ αντιπαλότθτα των δφο ομάδων κορυ-
ωϊκθκε το 1893 με αωορμι το ταυτόχρονο ανζβαςμα τθσ παράςταςθσ «Φαφςτα» 
του Βερναρδάκθ. Αν και ο Βερναρ-
δάκθσ είχε προτιμιςει τθν Βερϊνθ 
για το ανζβαςμα του ζργου του ςτο 
κζατρο «Ολφμπια», ο Δθμιτρθσ 
Κοτοποφλθσ προχϊρθςε μια μζρα 
μετά ςε μια μάλλον προκλθτικι 
ενζργεια, ανεβάηοντασ το ίδιο ζργο 
με πρωταγωνίςτρια τθν Ραραςκευ-
οποφλου ςτο κζατρο «Ομόνοια». 
Το ενκουςιϊδεσ κοινό των δυο κυ-
ριϊν, που κάκε βράδυ γζμιηε τθ 
ςκθνι με ανκοδζςμεσ, ςυναντικθ-
κε  μετά το τζλοσ των παραςτάςε-
ων ςτθν Ομόνοια και ςυνεπλάκθ 
αγρίωσ! 

 
 
 

24 Ιανουαρίου 1921. Θ μεγάλθ Αικατερίνθ Βερϊνθ 

ςτο κζατρο καίτιγκ τθσ μφρνθσ. Με ψιλά 

γράμματα ςτο κάτω μζροσ αναφζρεται πωσ τθν 

παράςταςθ κα παρακολουκιςει ο ςτρατθγόσ 

Ιωάννου με το επιτελείο του. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1955
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Ευαγγελία Παραςκευοποφλου, θ άρα Μπερνάρ τθσ Ελλάδασ 
 

Θ Ευαγγελία ι Ευαγγελίνθ Ραραςκευοποφ-
λου γεννικθκε κι αυτι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 
το 1865. Ρρωτοεμωανίςτθκε ςτθ κεατρικι ςκθ-
νι το 1881 ςτθ Χίο, που ανικε τότε ςτθν Οκω-
μανικι αυτοκρατορία. Δφο χρόνια αργότερα 
εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα πιάνοντασ δουλειά 
ςτον κίαςο των αδελωϊν Ταβουλάρθ και παν-
τρεφτθκε τον ςυνάδελωό τθσ θκοποιό Νικόλαο 
Ραραςκευόπουλο. Θ Ευαγγελία διακρίκθκε κυ-
ρίωσ ςε τραγικοφσ και δραματικοφσ ρόλουσ. Είχε 
εκκαμβωτικι ομορωιά, ωραίο παράςτθμα, ζξο-
χθ αρμονία ςτθν κίνθςθ και βακιά εκωραςτικι 
ωωνι. Ο Νικόλαοσ Λεκατςάσ, διαβλζποντασ το 
ταλζντο τθσ νεαρισ θκοποιοφ, τθν προςζλαβε 
ςτο κίαςό του και τθσ ανζκεςε όλουσ τουσ 
γυναικείουσ πρωταγωνιςτικοφσ τραγικοφσ ρό-
λουσ των ζργων που ανζβαηε. Λδιαίτερθ επιτυχία 
ςθμείωςε θ Ραραςκευοποφλου ωσ "Αδριανι 
Λεκουβρζρ", ωσ "Κυρία με τασ Καμελίασ", ωσ 
"Τόςκα" και κυρίωσ ωσ "Φαφςτα" ςτο ομϊνυμο 
ζργο του Βερναρδάκθ. Ρραγματοποίθςε μεγά-

λεσ τουρνζ ςτο εξωτερικό ςε όλεσ τισ ελλθνικζσ παροικίεσ, ςυγκινϊντασ μζχρι 
αλλοωροςφνθσ τουσ Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ. Τουσ μεγαλφτερουσ κριάμβουσ τθσ, 
όμωσ, τουσ γνϊριςε ςτθν Ακινα παίηοντασ ςτισ ελλθνικζσ τραγωδίεσ του Βερναρ-
δάκθ. Το 1904 πρωταγωνίςτθςε ςτθν "Κοντζςςα Βαλζραινα" του Γρθγορίου Ξενό-
πουλου με τον κίαςο του Κωνςταντίνου Χρθςτομάνου. Τθν ίδια χρονιά κράτθςε τον 
ανδρικό πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτον «Άμλετ». Ο ακθναϊκόσ τφποσ τθσ αναγνϊριςε 
τον τίτλο τθσ Ελλθνίδοσ Σάρα Μπερνάρ". Αποςφρκθκε το 1910 από τθ κεατρικι 
ςκθνι, εμωανιηόμενθ μόνο ςε ζκτακτεσ παραςτάςεισ, όπωσ ςτθν "Τριςεφγενθ" 
του Κωςτι Ραλαμά το 1915. Απεβίωςε ςτθν Ακινα ςτισ 19 Λανουαρίου 1938,  
ξεχαςμζνθ ςχεδόν από όλουσ. Θ ηωι τθσ Ευαγγελίασ Ραραςκευοποφλου ενζπνευςε 
τον λογοτζχνθ Μάνο Ελευκερίου να γράψει το βραβευμζνο με το Κρατικό Βραβείο 
Μυκιςτοριματοσ 2005 ζργο του, "Ο καιρόσ των χρυςανκζμων". 

 
Μαρίκα Κοτοποφλθ, θ μικροκαμωμζνθ ιζρεια τθσ ςκθνισ 
 

H Μαρίκα Κοτοποφλθ ιταν γζννθμα κρζμμα κεατρικισ οικογζνειασ. Οι γονείσ 
τθσ και οι αδελωζσ ιταν θκοποιοί. Ο πατζρασ τθσ, ο θκοποιόσ Δθμιτρθσ Κοτο--
ποφλθσ, είχε γεννθκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και υπιρξε κιαςάρχθσ, επικεωαλισ 
του Δραματικοφ Κιάςου «Ρρόοδοσ». Θ Μαρίκα γεννικθκε το 1887, ςχεδόν πάνω 
ςτο κεατρικό ςανίδι, αωοφ θ μθτζρα τθσ «καταλθφκείςα επί ςκθνισ από τασ 

Θ Ευαγγελία Παραςκευοποφλου ςτο 

χειμερινό κζατρο Μνθματακίων τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF_%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ωδίνασ του τοκετοφ ζφερεν εισ φωσ τον τελευταίον γόνον των Κοτοποφλθδων». 
Εμωανίςτθκε ςτθ ςκθνι βρζωοσ ακόμθ ςτο ζργο «Ο αμαξάσ των Άλπεων» ςε περι-
οδεία των γονιϊν τθσ. Ο πρϊτοσ τθσ ρόλοσ ιταν ςε επικεϊρθςθ όπου υποδφκθκε 
μια μακιτρια. Ιταν μόλισ πζντε ετϊν. Ζπαιξε πολλοφσ ρόλουσ, μεταξφ των οποίων 
τθν Θλζκτρα ςτθν Ορζςτεια, τθν Ιφιγζνεια του Γκαίτε, τθν Μαργαρίτα ςτον Φάουςτ 
του Γκαίτε, τθν Θλζκτρα του Χόφμανςταλ, τθ Φαφςτα του Βερναρδάκθ, τθν 
Κεοδότθ ςτουσ Ιςαφρουσ του αγκαβι, τθν Στζλλα Βιολάντθ του Ξενόπουλου και 
άλλουσ. Στθ ηωι ιταν κοντι και άςχθμθ, γιομάτθ χιοφμορ, ωωνακλοφ και 
βωμολόχα, ζτοιμθ να ςχολιάςει και να κοροϊδζψει. Στθ ςκθνι, όμωσ, ιταν μια ιζ-
ρεια. Είχε τεράςτιο ταλζντο και μια ςπάνια ωωνι, «νζγρικθ» όπωσ τθν χαρακτιριηε 
ο Γιάννθσ Τςαροφχθσ. Ραντρεφτθκε τον κεατρικό επιχειρθματία, διευκυντι του 
Κεάτρου Κοτοποφλθ και επί πολλά χρόνια γενικό διευκυντι τθσ Εκνικισ Λυρικισ 

Σκθνισ, Γεϊργιο Χζλμθ. Στθ "Βίλα Κοτο-
ποφλθ" ςτου Ηωγράωου, γαμιλιο δϊρο 
του Χζλμθ προσ τθ μεγάλθ πρωταγωνί-
ςτρια, ςτεγάηεται και λειτουργεί ςιμερα 
το Μουςείο Μαρίκασ Κοτοποφλθ. Στθν 
πλοφςια ερωτικι ηωι τθσ Μαρίκασ περι-
λαμβανόταν και ζνασ κυελλϊδθσ ζρωτασ 
με τον πολιτικό Μωνα Δραγοφμθ. Επί είκοςι 
τρείσ μζρεσ ζκρυβαν από τθ Μαρίκα τθν 
δολοωονία του, μζχρι που ο Γεϊργιοσ Βλά-
χοσ, ο ιδρυτισ τθσ Κακθμερινισ, βρικε το 
κάρροσ και τθσ το είπε. Ο Δθμιτρθσ Μυ-
ράτ, αναωερόμενοσ ςτο γεγονόσ, γράωει 
πωσ θ Μαρίκα είχε πζςει κάτω ςτο πάτωμα  
και ζγδερνε τισ ςανίδεσ με τα νφχια τθσ 
ωωνάηοντασ το όνομα του αγαπθμζνου 
τθσ. Λίγο πριν το κάνατό τθσ, το 1954, του 
εξομολογικθκε: «Ξζρεισ, εκείνθ τθ ςτιγμι 

τι ςκζφτθκα;  Άραγε όταν πζφτω χάμω και 
κλαίω τον Ορζςτθ, ζτςι ςωςτά τον  κάνω; 
Ππωσ κλαίω τϊρα τον Κωνα;» 

 
Θ μυρνιά κυρία Κυβζλθ 

 
Θ Σμφρνθ λζνε πωσ ιταν θ γενζτειρα τθσ μεγάλθσ κυρίασ του κεάτρου μασ, τθσ 

Κυβζλθσ. Γεννικθκε το 1888, κανείσ δεν ξζρει από ποιουσ, μιασ και βρζκθκε ωσ 
ζκκετο βρζωοσ. Είχε, όμωσ, τθν τφχθ να τθν πάρει  υπό τθν προςταςία του ζνα καλό 
αλλά ωτωχικό ηευγάρι που είχε χάςει το παιδί του. Θ μικρι Κυβζλθ ιταν  όπωσ 
ωαίνεται ζνα παιδί που είχε άςτρο. Θ εφνοια τθσ τφχθσ το ζωερε να λάβει οριςμζνα 
μακιματα από τον κακθγθτι ορκοωωνίασ και απαγγελίασ Μ. Σιγάλα.  

Ο κίαςοσ τθσ Μαρίκασ Κοτοποφλθ ςτο 

κερινό κζατρο τθσ μφρνθσ «Ελδοράδο». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CF%8C%CF%86%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1888
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Σο κζατρο Spotring  clumb τθσ μφρνθσ που 

μετονομάςτθκε το 1920 ςε κζατρο Κυβζλθσ. 

Διαβλζποντασ το ταλζντο τθσ, ο Σιγάλασ πρόςκεςε και τθ νεαρι Κυβζλθ ςτθν 
παρουςίαςθ τθσ ομάδασ των μακθτριϊν του τον Μάρτιο του 1901. Θ Κυβζλθ 
Ανδριανοφ απζςπαςε το πρϊτο βραβείο κι αυτό απετζλεςε τθν αωορμι να αλλά-
ξουν τα ςχζδια των γονιϊν τθσ και, αντί να τθν κάνουν μοδίςτρα, να τθν γράψουν 
ςτθ  Δραματικι Σχολι του Βαςιλικοφ Κεάτρου, παρ’ ότι δεν είχε ςυμπλθρϊςει 
ακόμθ τα 15 τθσ χρόνια. Θ Κυβζλθ υπιρξε μια καλλονι ςτθν εποχι τθσ. Συνερ-
γάςτθκε με τον κεατρικό όμιλο τθσ Νζασ ςκθνισ του Κωνςταντίνου Χρθςτομάνου 
και  με τον κίαςο του Κ. Σαγιϊρ μζχρι να δθμιουργιςει τον δικό τθσ κίαςο. Ωσ 

κιαςάρχθσ και πρωταγωνίςτρια 
ανζβαςε πολλά ζργα ςθμαντικϊν 
Ελλινων και ξζνων ςυγγραωζων, 
μεταξφ των οποίων του Γρθγορί-
ου Ξενόπουλου, του Σπφρου Με-
λά, του Δθμθτρίου Κορομθλά, 
του Ραντελι Χορν και άλλων. 
Στον ελλθνικό κινθματογράωο εμ-
ωανίςκθκε ςτισ ταινίεσ Κακόσ 
δρόμοσ, Αςτζρω και  Θ άγνωςτοσ. 
Ρεριόδευςε με τον κίαςό τθσ πα-
ντοφ όπου υπιρχε ελλθνιςμόσ 
και γνϊριςε μεγάλεσ δόξεσ. Οι 

Σμυρνιοί, για να τθν τιμιςουν, 

μετονόμαςαν το κζατρο Sporting 

club ςε κζατρο  Κυβζλθσ.  
 

Θ Κυβζλθ και θ Μαρίκα Κοτοποφλθ υπιρξαν τα ιερά τζρατα του ςφγχρονου 
ελλθνικοφ κεάτρου και δζςποςαν επί δεκαετίεσ ςτθ ςκθνι. Οι πολιτικζσ τουσ πεποι-
κιςεισ, ριηικά αντίκετεσ κακϊσ θ Μαρίκα ιταν βαςιλικι ενϊ θ Κυβζλθ βενιηελικι, 
είχαν επθρεάςει τθ δθμοτικότθτά τουσ, ιδιαιτζρωσ κατά τθν ταραγμζνθ περίοδο 
του εκνικοφ διχαςμοφ. Ιταν αρκετζσ οι ωορζσ  που οι καυμαςτζσ τουσ προκαλοφ-
ςαν επειςόδια όταν ςυναντιόντουςαν μετά τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ ςτουσ 
ακθναϊκοφσ δρόμουσ. Θ Κυβζλθ ζκανε τρείσ γάμουσ. Με τον θκοποιό Μιτςο Μυ-
ράτ με τον οποίο απζκτθςε τον Αλζξανδρο και τθ μετζπειτα γνωςτι πρωταγω-
νίςτρια Μιράντα Μυράτ, με τον κεατρικό επιχειρθματία Κϊςτα Κεοδωρίδθ με τον 
οποίο απζκτθςε τθν επίςθσ γνωςτι πρωταγωνίςτρια Αλίκθ Νικολαΐδθ - Κεοδωρίδθ 
(ςφηυγο του Ρωλ Νορ - Νίκου Νικολαΐδθ), και τζλοσ με τον πρωκυπουργό Γεϊργιο 
Ραπανδρζου. Ρζκανε ςτθν Ακινα το 1978. 

 
Θ κεατρικι ηωι των ωμιϊν τθσ Μικράσ Αςίασ δεν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τισ 

πολιτικζσ εξελίξεισ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθν παράςταςθ των Ρολεμικϊν 
Ρανακθναίων του 1920 από το κίαςο τθσ Μαρίκασ Κοτοποφλθ, ςε μια περίοδο  
πολιτικισ όξυνςθσ και διχαςμοφ, θ πρωταγωνίςτρια ζγινε αντικείμενο αποδοκιμα-
ςιϊν λόγω τθσ ωιλοβαςιλικισ τθσ ςτάςθσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%9D%CE%BF%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_(%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_(%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82)
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 Τα πολιτικά γεγονότα ζκαμψαν τθν ελλθνικι κεατρικι δραςτθριότθτα, και τθν 
επαγγελματικι αλλά και τθν εραςιτεχνικι. Και αν για τθ Σμφρνθ και τον Ρόντο θ 
αυλαία του τζλουσ ζπεςε, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ θ κεατρικι δραςτθριότθτα κα 
ςυνεχιςτεί ακόμα, πολφ υποτονικά λόγω τθσ ωκίνουςασ πορείασ του ελλθνικοφ 
ςτοιχείου, με τουσ εραςιτζχνεσ και τισ επιςκζψεισ των ακθναϊκϊν επαγγελματικϊν 
κιάςων. Αυτό, όμωσ, που μζνει ς’ εμάσ να κρατιςουμε είναι ότι θ Κωνςταντινοφ-
πολθ  και θ Σμφρνθ τροωοδότθςαν το κζατρο με νζουσ θκοποιοφσ, άνδρεσ και 
γυναίκεσ, των οποίων το άςτρο ζλαμψε ςτθ γενζτειρά τουσ και ςτθν Ελλάδα. 
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οφλα Αντωνίου 

 
“ Διαδικαςίεσ ανάδυςθσ τθσ γυναικείασ 

υποκειμενικότθτασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ του 
19ου - 20ου αιϊνα”. 

 
 

 
Κεφάλαιο1: Θ Κωνςταντινοφπολθ ωσ πλαίςιο ηωισ και ρυκμιςτισ των ςχζςεων  
 

Θ Κωνςταντινοφπολθ για τουσ κατακτθμζνουσ ορκόδοξουσ λαοφσ δεν ιταν μόνο 
θ πρωτεφουςα του Οκωμανικοφ Κράτουσ, αλλά και θ κραταιά πρωτεφουςα τθσ 
Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ. Στο ςυλλογικό ωανταςιακό τουσ αναπαριςτοφςε πολλζσ 
εικόνεσ και ςυμπφκνωνε πολλοφσ ςυνειρμοφσ, αναρρίπιηε τθν ιςτορικι μνιμθ και 
αναπτζρωνε ελπίδεσ του τφπου «πάλι με τα χρόνια, με  καιροφσ, πάλι δικά μασ κα 
ϋναι».  

Ωσ πρωτεφουςα δφο αυτοκρατοριϊν είχε ςωρεφςει ςτο ζδαωοσ τθσ ζνα υλικό 
και ςυμβολικό πλοφτο. Θ μνθμειακι τθσ αρχιτεκτονικι απεικόνιηε τθν ακμι του 
παρόντοσ και μαρτυροφςε τθν αίγλθ του παρελκόντοσ. Ρερίλαμπροι ευκτιριοι 
οίκοι, όπωσ ο ναόσ τθσ Αγίασ Σοωίασ και το Μπλε Τηαμί (Sultan Ahmet Camii), 
ςφμβολα του Χριςτιανιςμοφ και του Λςλάμ, κακϊσ και άλλα ςθμαντικά οικοδομι-
ματα και ερείπια βυηαντινϊν τειχϊν ςυνκζτουν τθν υποβλθτικι και μεγαλειϊδθ 
εικόνα τθσ1. Στθν πρωτεφουςα του κράτουσ εκτόσ από τον ςουλτάνο και τθν αυλι 
του ιταν εγκατεςτθμζνοι -ςφμωωνα με το Οκωμανικό ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα- οι 
διάωοροι αξιωματοφχοι, που ςυγκροτοφςαν τθ ςτρατιωτικο-διοικθτικι εξουςιαςτι-
κι δομι τθσ Αυτοκρατορίασ.  

Μετά τθν ολοκλθρωτικι κατάλθψθ των βυηαντινϊν εδαωϊν άρχιςε γφρω από 
τθν κακ’ ζδρα τθσ Ορκόδοξθσ εκκλθςίασ, το Οικουμενικό Ρατριαρχείο, να ςυγκεν-
τρϊνεται μια ομάδα ορκοδόξων. Θ ομάδα αυτι εμωανίηεται να εκμεταλλεφεται 
δθμοςιονομικζσ πθγζσ εςόδων (ωόρουσ και δαςμοφσ) του Οκωμανικοφ Κράτουσ, 
ςφμωωνα με το ςφςτθμα mukataa2. Από τθν ομάδα αυτι πλαιςιϊκθκε ςτθν 
ενάςκθςθ του κοςμικοφ ςκζλουσ τθσ εξουςίασ του το Ρατριαρχείο, απονζμοντασ 
τθσ αξιϊματα3, κακϊσ, επίςθσ, και το Οκωμανικό Κράτοσ, το οποίο τθσ ανζκεςε 

                                                 
1
 Robert Mantran, Θ κακθμερινι ηωι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ του αιϊνα του Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεποφσ, μτωρ. Γ.Αγγζλου, Εκδόςεισ Ραπαδιμα, Ακινα, 1991, ςελ. 13-26. 
2
 Βistra Cvetkova, «H εξζλιξθ του τουρκικοφ ωεουδαλικοφ κακεςτϊτοσ από τα τζλθ του ΛΣΤϋ ωσ τα 

μζςα του ΛΘϋ αιϊνα », ςυλλογικό ζργο Θ οικονομικι δομι των Βαλκανικϊν χωρϊν (15
οσ

 - 19
οσ

 
αιϊνασ),μτωρ. Σπφροσ Λ. Αςδραχάσ, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα, 1979, ςελ. 93-107. 
3
 Ελζνθ Κοφκου, Θ Διαμόρωωςισ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ κατά τθν Τουρκοκρατίαν, Εκδόςεισ Εκνικόν 

Κζντρον Κοινωνικϊν Ερευνϊν, Ακινα, 1971, ςελ. 78-90. Απόςτολοσ Βακαλόπουλοσ, Λςτορία του Νζου 
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λόγω των μορωωτικϊν τθσ εωοδίων (ξζνεσ γλϊςςεσ- γιατροί) νευραλγικά λειτουρ-
γιματα, όπωσ του δραγουμάνου και των θγεμόνων των παραδουνάβιων χωρϊν. 

Στθ βάςθ αυτϊν των ςχζςεων αρχίηει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ να δομείται  θ 
μεταβυηαντινι κοινωνία, το «Βυηάντιο μετά το Βυηάντιο» -ςφμωωνα με το χαρακτθ-
ριςμό του N. Iorga-4 και να ςχθματίηεται μια πρϊιμθ αςτικι ομάδα/τάξθ, οι 
επονομαηόμενοι Φαναριϊτεσ5. Με ταξικό πυρινα τουσ Φαναριϊτεσ θ ομάδα αυτι 
διευρφνεται και με τθν πάροδο του χρόνου ςυγκεκριμενοποιείται και ανζρχεται. Θ 
άνοδοσ τθσ οωείλεται ςτθν πρόςδεςθ τθσ με τα ευριςκόμενα ςτθ ωάςθ τθσ ανόδου 
οικονομικά ςυμωζροντα των καπιταλιςτικϊν μθτροπόλεων τθσ Δφςθσ ςτο χϊρο τθσ 

Ανατολισ. Ρρόκειται για τθ μεγαλοαςτικι τάξθ των Νζο-Φαναριωτϊν. Σφμωωνα 
με τον ιςτορικισ οπτικισ οριςμό του E.P.Tompson, τάξθ είναι «ζνασ κοινωνικόσ και 
πολιτιςτικόσ ςχθματιςμόσ που αναδφεται μζςα από διαδικαςίεσ που εκτυλίςςονται 
ςε μια μακρά ιςτορικι περίοδο»6. 

Στθν προςπάκεια μασ να διειςδφςουμε ςτθν ιςτορικι πραγματικότθτα, προκει- 
μζνου να διακρίνουμε κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ και κάτω από ποιουσ όρουσ ςχθ-
ματίςτθκε και διαμορωϊκθκε θ τάξθ των Νζο-Φαναριϊτων κα βλζπαμε ότι αυτι 
ςυγκροτείται ςτθν ςωαίρα τθσ οικονομίασ α) από τθν εξειδίκευςθ τθσ ςε εμπο-
ρικοφ, «μεταπρατικοφ»7 και ναυτιλιακοφ τφπου δραςτθριότθτεσ, β) από τθν 
εμπρευματοποίθςθ τθσ βαςιςμζνθσ πάνω ςτο ςφςτθμα των ςυντεχνιϊν παραγωγισ 
και γ) από τθν ανάπτυξθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ. Διαμορωνει 
τον χαρακτιρα τθσ ςτο επίπεδο των νζων ιδεολογικϊν ςχζςεων από τθν υιοκζτθςθ 
του αςτικοφ ςυςτιματοσ ιδεϊν. Οι ιδζεσ, λόγω τθσ πρακτικο-ιςτορικισ λειτουργίασ 
τουσ, παίηουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ωυςιογνωμίασ τθσ τάξθσ, 
όςο και ςτθ μεταβίβαςθ του ιδεολογικοφ προϊόντοσ τθσ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ.  

Επίςθσ, ζνασ άλλοσ παράγοντασ που ςυνθγόρθςε ςτθν άνοδο τθσ Κωνςταντινοφ-
πολθσ και του ρόλου που αυτι διαδραμάτιςε ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ είναι θ 
ςθμαντικι κζςθ που κατζχει ςτον γεωγραωικό χάρτθ τθσ Αυτοκρατορίασ8. Κζςθ, 
που τθσ παρείχε, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ πόλεισ, ζνα μοναδικό πλεονζκτθμα, όντασ 

                                                                                                                                
Ελλθνιςμοφ. Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι ιςτορικζσ βάςεισ τθσ νεοελλθνικισ κοινωνίασ και 
οικονομίασ, Τόμοσ Β’, Ζκδοςθ Βϋ, Κεςςαλονίκθ, 1976, ςελ. 418-422 
4
 Nicolae Iorga, Byzance après Byzance, Βουκουρζςτι, 1935. 

5
 Ελζνθ Κοφκου, ο.π., ςελ. 102-112. 

 Οωείλουμε να διευκρινίςουμε ότι τον όρο «αςτικι τάξθ» για τθν ορκόδοξθ αςτικι τάξθ τθσ 
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ τον χρθςιμοποιοφμε καταχρθςτικά. Θ παρουςία τθσ εμωανίηεται ςτθ 
ςωαίρα τθσ κυκλοωορίασ των αγακϊν ςε αντίκεςθ με τθν (ευρωπαϊκι) αςτικι τάξθ, που δρα ςτον 
παραγωγικό τομζα τθσ οικονομίασ, ςτθ βιομθχανία. Θ διάκριςθ ανάμεςα τουσ είναι οι διαωορετικοί 
δρόμοι μετάβαςθσ από τον ωεουδαλιςμό ςτον καπιταλιςμό. Είναι ο «πρϊτοσ» και ο «δεφτεροσ» 
δρόμοσ που ζδειξε ο Marx ςτον Γ’ τόμο του Κεφαλαίου του. 
6
 E.P. Thompson, The making of English working class, Εκδόςεισ Penguin, 1968, ςελ. 12. 

7
 Κϊςτθσ Μοςκϊω, Εκνικι και κοινωνικι ςυνείδθςθ ςτθν Ελλάδα 1830-1909. Λδεολογία του 

μεταπρατικοφ χϊρου, Κεςςαλονίκθ, 1974. 
8
 Nikolai Todorov, Θ βαλκανικι πόλθ 15

οσ
-19

οσ
 αιϊνασ, Τόμοσ Α’, Εκδόςεισ Κεμζλιο, Ακινα, 1986, ςελ. 

31-32,95-100. 
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γζωυρα ανάμεςα ςτθν Ανατολι και ςτθ Δφςθ, ςταυροδρόμι διζλευςθσ καλάςςιων 
και χερςαίων αρτθριϊν.  

Από τουσ δρόμουσ αυτοφσ, αρχικά, διείςδυςε με τθ μορωι των 
«Διομολογθςεϊν» (Capitulations) το ευρωπαϊκό κεωάλαιο, που «αποικιοποίθςε»9 
τον οκωμανικό οικονομικό χϊρο. Θ κυριαρχία τθσ πρωτεφουςασ-πόλθσ πάνω ςτθν 
περιωζρεια τθσ ιταν το ςτοιχείο εκείνο που ανζδειξε τθ διαωορά και τθν αντίκεςθ 
τθσ από τθν φπαικρο. Οι Marx- Engels (Γερμανικι Λδεολογία) ζχουν διατυπϊςει 
κάποιεσ βαςικζσ ιδζεσ αναωορικά με τθν αντίκεςθ πόλθσ-υπαίκρου, τθ διάκριςθ 
ανάμεςα ςτον καταμεριςμό τθσ πνευματικισ και υλικισ εργαςίασ. Με δεδομζνθ 
τθν αντίκεςθ πόλθσ-υπαίκρου, τθν διάκριςθ καταμεριςμοφ πνευματικισ και υλικισ 
εργαςίασ, θ Κωνςταντινου-πολι με τισ μεταρρυκμίςεισ του 19ου αιϊνα (Tanzimat) 
θγικθκε των ιςτορικϊν εξελίξεων. Αναδείχκθκε ςε ανοιχτι πόλθ, κφρια πφλθ 
ειςόδου εμπορευμάτων και ιδεϊν και πλθκυςμιακϊν ροϊν. Ζγινε πόλοσ ζλξθσ 
πλθκυςμιακϊν ομάδων προερχόμενων τόςο από τθν οκωμανικι περιωζρεια, όςο 
και από το ελλαδικό κράτοσ. Σε αυτιν εντοπίηονται και δραςτθριοποιοφνται τα 
επιωανι μζλθ τθσ Ορκόδοξθσ μεγαλοαςτικισ τάξθσ. Ζτςι, θ ςθμειοφμενθ τον 19ο αι-
ϊνα γεωγραωικι και κοινωνικι κινθτικότθτα είχε ωσ αποτζλεςμα τόςο τθν πλθκυ-
ςμιακι αφξθςθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου10 τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όςο και τθν 
κοινωνικι τθσ αναςτρωμάτωςθ, δθλαδι τον ςχθματιςμό μεςοαςτικϊν ςτρωμάτων. 

Στο πλαίςιο αυτϊν των διαδικαςιϊν μπορεί κανείσ να διακρίνει και να εξθγιςει 
το διςυπόςτατο εξαςτιςμό τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Συγκεκριμζνα, εξαςτιμόσ με 
τθν αναλυτικι ζννοια του όρου ςθμαςιοδοτεί τθν υιοκζτθςθ και τθ διάχυςθ αςτι-
κϊν αξιϊν, ιδεϊν και αντιλιψεων, κακϊσ και τθ διάδοςθ αςτικϊν τρόπων ηωισ. Με 
τθ δθμογραωικι ζννοια του όρου δείχνει τθ μεταβολι του πλθκυςμοφ ςτον γεω-
γραωικό χϊρο, τθ τάςθ του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ να ςυρρζει και να εγκακί-
ςταται ςτισ πόλεισ, αυξάνοντασ τοιουτοτρόπωσ τον πλθκυςμό τουσ.  

Οι πόλεισ, πζραν από τισ υλικζσ, υλιςτικζσ και οικιςτικζσ τουσ όψεισ, αποτελοφν 
-όπωσ ζλεγε ο Italo Calvino (Οι αόρατεσ Ρόλεισ)11 - εκωράςεισ πολιτιςμοφ, εξ’ ου και 
το κοινό ζτυμο πόλισ- πολιτικι- πολιτιςμόσ. Οι πόλεισ είναι προϊόντα του «λόγου» 
(ratio) και ζχουν αναωορά ςτον «λόγο», είναι χϊροι ανάδυςθσ του ζλλογου ςτοιχεί-
ου τθσ ηωισ, με τα οργανωμζνα πρότυπα ςυμπεριωοράσ και δράςθσ τουσ. Ιδθ, ο 
Γερμανόσ κοινωνιολόγοσ F.Tönnies ςτο κλαςςικό ςτο είδοσ του ζργο Gemeinschaft 
and Gesellschaft (Κοινότθτα και Κοινωνία) με κριτιρια τθ  «φυςικι βοφλθςθ» 

                                                 
9
 Νίκοσ Ψυροφκθσ, Λςτορία τθσ αποικιοκρατίασ. Θ αυγι, Ακινα, 1974. 

10
Κωνςταντίνοσ Σβολόπουλοσ, Κωνςταντινοφπολθ 1856-1908. Θ ακμι του Ελλθνιςμοφ, Εκδόςεισ 

Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1994, ςελ 37-42. Αδαμάντιοσ Ανεςτίδθσ, «Το Ηάππειο ωσ Ανϊτατον 
Εκπαιδευτιριον του κιλεοσ ωφλου εν Κωνςταντινουπόλει», Συλλογικό ζργο Το Ηάππειο 
Ραρκεναγωγείο Κωνςταντινουπόλεωσ 1875-1995. Οι γιορτζσ τθσ εκατονεικοςαετθρίδασ ςτθν Ρόλθ και 
τθν Ακινα, Εκδόςεισ Σφλλογοσ Ηαππίδων Ακθνϊν - Συνδζςμοσ Αποωοίτων Ηαππείου Ραρκεναγωγείου 
Ρόλθσ, Ακινα, 1996, ςελ. 122. 
11

 Μταλο Καλβίνο, Οι αόρατεσ πόλεισ,μετ. Ανταίοσ Χρυςοςτομίδθσ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα, 2004. 
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(Wesenwille) και τθ «λογικι βοφλθςθ» (Kürwille) ζκανε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθν 
«κοινότθτα» και τθν «κοινωνία»12.  

Με αωετθρία το ςυλλογιςμό ότι θ μεγαλοαςτικι τάξθ, λόγω τθσ ωφςθσ των 
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ, διακρινόταν από ζνα υπο-λογιςτικό πνεφμα δια-
χείριςθσ του κεωαλαίου τθσ και χαρακτθριηόταν από μια «ορκολογικι ωσ προσ τθν 
αξία» (Wertrational) πράξθ -ςφμωωνα με τθν εννοιολογία του Max Weber13- μπο-
ροφμε να κατανοιςουμε τισ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβαν τα μζλθ τθσ  ςτθν 
προςπάκεια τουσ να ενςωματϊςουν ςε μια ιδεολογικο-πολιτικά τισ επιμζρουσ κοι-
νότθτεσ. Θ αξία τθσ ωιλανκρωπίασ- ςυναλλθλίασ ωσ χριςτιανικι αξία αποςκοποφςε 
ςτθ ςωτθρία τθσ ψυχισ του χριςτιανοφ και ςε κοινωνικό επίπεδο ςτθ ςυγκρότθςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ14 και τθσ αρμονίασ των ςχζςεων. Θ χριςτιανικι αυτι αξία 
ςε ςυνδυαςμό με τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ αποτζλεςε κφρια μζριμνα των εξου-
ςιαςτικϊν ομάδων των ορκόδοξων και ελλθνορκοδόξων κοινοτιτων. 

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι πρωτοςτάτθςαν οι γυναίκεσ, μζλθ τθσ μεγαλοαςτι-
κισ τάξθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ15. Στα 1861 ιδρφεται θ «εν Σταυροδρομίω Φιλό-
πτωχοσ Αδελωότθσ Κυριϊν»16, ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ οποίασ περιλαμβάνονται 
ςχολεία πρακτικισ μακθτείασ, όπωσ ραπτικισ και κεντθτικισ για τα άπορα 
κορίτςια, παιδικοί ςτακμοί, ςτζγεσ παροχισ τροωισ, νοςοκομειακά τμιματα, 
ορωανοτροωεία και τμιματα εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Μζςα από τουσ 
κόλπουσ τθσ γυναικείασ ςωματειακισ οργάνωςθσ γίνεται ορατι θ παρουςία των 
γυναικϊν ςτο δθμόςιο χϊρο, αλλά και θ γλωςςικι ιδιαιτερότθτα ωσ πολιτιςμικό 
γνϊριςμα του ζκνουσ.  

Αν θ ωιλανκρωπία είναι μια χριςτιανικι αξία, θ μόρωωςθ, θ παιδεία είναι μια 
αςτικι αξία. Θ ςφςταςθ ωιλεκπαιδευτικϊν ςυλλόγων ωανερϊνει τθν ανάγκθ τθσ 
μόρωωςθσ των μελϊν τθσ κοινότθτασ και ιδιαίτερα τθσ πιο παραμελθμζνθσ κατθγο-
ρίασ τθσ, των άπορων γυναικϊν. Τοιουτοτρόπωσ, ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ του 
κράτουσ να εκδυτικίςει τουσ κεςμοφσ του, θ παιδεία αναδεικνφεται ζνασ από τουσ 
κφριουσ αγωγοφσ μετάδοςθσ τόςο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, όςο και των δυτι-
κοευρωπαϊκϊν ιδεϊν17. Πμωσ, για τθν ανάπτυξθ τθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ ιταν 
θ δθμιουργία υποδομϊν, θ εξφωανςθ ενόσ ςχολικοφ δικτφου, θ ςτελζχωςθ τθσ με 
τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.   

                                                 
12

 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie, Εκδόςεισ 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1991, ςελ. 73-105. 
13

 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Εκδόςεισ J.C.B. Morh 
(Paul Siebeck) Tübingen, Germany, 1976, ςελ.12. 
14

 Ζωθ Κάννερ, «Φιλανκρωπικι δραςτθριότθτα ςτισ ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ τθσ Κωνςταντινοφ-
πολθσ κατά τθν φςτερθ οκωμανικι περίοδο: γενικά χαρακτθριςτικά και ςτόχοι», 6

ο
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ΚΕ.ΜΙ.ΡΟ με κζμα: Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ Μικρά Αςίασ κατά τουσ 
νεότερουσ χρόνουσ, Εκδόςεισ Κζντρο Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ, Ακινα, 2013, ςελ. 59-63. 
15

 Κυριακι Μαμϊνθ - Λιδα Λςτικοποφλου, Γυναικείοι Σφλλογοι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (1861-1922), 
Εκδόςεισ Εςτία, Ακινα, 2002, ςελ. 10-11,184. 
16

  Ζωθ Κάννερ, ο.π., ςελ. 61-62. 
17

 Σια Αναγνωςτοποφλου, Μικρά Αςία 19οσ αιϊνασ - 1919. Οι ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ: Από το 
μιλλζτ των ωμιϊν ςτο ελλθνικό ζκνοσ, Εκδόςεισ Ρεδίο, Ακινα, 2013, ςελ. 290-301. 
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Στο κοινωνικό άνοιγμα τθσ εκπαίδευςθσ ςτα ευρφτερα ςτρϊματα του πλθκυ-
ςμοφ μποροφμε να δοφμε τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ γυναικείων ςτελεχϊν, των δι-
δαςκαλιςςϊν. Οι δαςκάλεσ, ωσ αγωγοί γνϊςθσ ςτθν κοινωνία, άρχιςαν να από-
κτοφν αυτό-γνωςία, ςυνείδθςθ τθσ γυναικείασ ταυτότθτασ τουσ. Θ γυναικεία ταυτό-
τθτα ωρίμαςε από τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματα τουσ ςτο πλαίςιο τθσ ενάςκθςθσ 
τθσ εργαςίασ τουσ, θ οποία ωσ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα διαμορωϊνει τθν ατομι-
κι και κοινωνικι ταυτότθτα, όπωσ ζλεγε ο S.Freud (Ο πολιτιςμόσ πθγι δυςτυχίασ).  

Οι γυναίκεσ, ςυνειδθτοποιϊντασ τθν παρουςία τουσ ςτο γίγνεςκαι, διεκδίκθςαν 
τθν χειραωζτθςθ τουσ. Θ χειραωζτθςθ, ωσ αίτθμα και διαδικαςία, υπονοεί ότι ζχει 
αρχίςει να ειςχωρεί ςτθ γυναικεία ςυνείδθςθ μια νζα πραγματικότθτα δια μζςου 
τθσ κριτικισ ικανότθτασ του νου, του «λόγου». Ο «λόγοσ» κατά τον M.Foucault  
αντιπαρατίκεται ςτον «λόγο τθσ εξουςίασ»18. Το υποκείμενο-γυναίκα μζςα από το 
«λόγο» και τισ ρωγμζσ του ςυμβολικοφ αναγνωρίηει τον εαυτό τθσ.  

Άξιο παρατιρθςθσ είναι ζνα ςθμείο από το βιβλίο του Γάλλου ακαδθμαϊκοφ και 
ωιλότουρκου Pierre Loti, που παρακζτει θ Ζλλθ Σκοπετζα ςτο ζργο τθσ Θ Δφςθ τθσ 
Ανατολισ19. Λζει ο Loti αναωερόμενοσ ςτισ μουςουλμάνεσ: «Κοιμόςαςτε εδϊ και 
αιϊνεσ ζναν φπνο τόςο ιρεμο, φρουροφμενεσ από τθν παράδοςθ και τα δόγματα. 
Αλλά, ξαφνικά, ο κακόσ γθτευτισ, που είναι θ πνοι τθσ Δφςθσ, πζραςε από πάνω 
ςασ και ζςπαςε τα μάγια και όλεσ ςασ τθν ίδια ςτιγμι ξυπνιςατε ςτα βάςανα τθ 
ηωισ, ςτο μαρτφριο τθσ γνϊςθσ». Μάλιςτα, όπωσ εξθγεί θ Σκοπετζα, «θ ζγκλειςτθ 
γυναίκα υποφζρει, όχι επειδι είναι ζγκλειςτθ, αλλά επειδι ζχει προςβλθκεί από το 
μικρόβιο τθσ Δφςθσ, χάρθ ςτο οποίο ςυνειδθτοποιεί ότι είναι ζγκλειςτθ». Θ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ τουσ δυνθτικά τισ μεταωζρει ςτθ ςωαίρα του 
«ωανταςιακοφ», ςε ζνα νζο οντολογικό τρόπο του «είναι» -όπωσ κα ζλεγε ο Κ. 
Καςτοριάδθσ. Ενδιαωζρον ζχει να εξετάςει κανείσ τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ 
οποίεσ πραγματοποιείται θ ςυγκρότθςθ τθσ γυναικείασ υποκειμενικότθτασ, δεδο-
μζνου ότι ο διαλεκτικόσ χαρακτιρασ του χρόνου είναι αυτόσ που ωριμάηει τισ 
ανολοκλιρωτεσ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ.  
 
Κεφάλαιο 2:  Ο Ιςτορικόσ ρόλοσ των διδαςκαλιςςϊν 

   
Στθν ιςτορία παρατθρείται ςυχνά να λειτουργεί ο νόμοσ τθσ «ετερογονίασ των 

ςκοπϊν». Οι ενζργειεσ των ανκρϊπων κινοφνται πζρα των αρχικϊν αιτιϊν, των 
προδιαγεγραμμζνων ορίων που επιωυλάςςουν για κάποιεσ κατθγορίεσ ανκρϊπων 
οι κάτοχοι ςθμαντικϊν κζςεων και αποωάςεων τθσ κυρίαρχθσ κοινωνίασ. Αυτό 
διαλεκτικά ςθμαίνει ότι άτυπεσ ι τυπικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ, όταν εμπλζκονται με 
τθν κοινωνικι δυναμικι, παράγουν κοινωνικά αποτελζςματα και ςυνειδθςιακά 
περιεχόμενα διαωορετικά από τα προςδοκόμενα.  

                                                 
18

 Michel P. Foucault, Ιςτορία τθσ Σεξουαλικότθτασ, τόμοσ 1οσ: Θ δίψα τθσ γνϊςθσ, μτωρ. Γκ. οηάκθ, 
Εκδόςεισ άππα, Ακινα, 1982.  
19

 Ζλλθ Σκοπετζα, Θ Δφςθ τθσ Ανατολισ. Εικόνεσ από το τζλοσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, 
Εκδόςεισ Γνϊςθ, Ακινα, 1992, ςελ. 80-81. 
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Θ ςυμμετοχι «λαϊκϊν» ςτο κζντρο λιψθσ αποωάςεων τθσ ορκοδοξίασ αποτζλε-
ςε μια από τισ όψεισ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ από τθν παράδοςθ ςτον εκςυγ-
χρονιςμό. Με τισ μεταρρυκμίςεισ οι κοινότθτεσ απζκτθςαν κεςμικι υπόςταςθ. Οι 
θγετικζσ ομάδεσ του επιδοκικαν ςε μια εργϊδθ προςπάκεια αναςυγκρότθςθσ τθσ 
ςυλλογικισ ηωισ των ομόδοξων και ομοεκνϊν τουσ. Θ ςφςταςθ ςυλλόγων, αδελωά-
των, λεςχϊν, εταιρειϊν και θ αφξθςθ του αρικμοφ των ςυςςωματϊςεων ςτθ διά-
ςταςθ του χϊρου και ςτθν κλίμακα του χρόνου20 και κυρίωσ ςτισ αςτεακζσ 
κοινότθτεσ -ζτςι που γίνεται λόγοσ για «ςυλλογομανία»- υποδθλϊνει τθν πζρα από 
κάκε προςδοκία κινθτικότθτα τθσ κοινωνίασ. 

Τθν πρωτοκακεδρία ςτισ κινιςεισ αυτζσ είχε θ αςτικι κοινότθτα των Ελλθνο-
ρκόδοξων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Μια ομάδα επιωανϊν και μορωωμζνων μελϊν 
τθσ αςτικισ τάξθσ ιδρφει το 1861 τον «Ελλθνικό Φιλολογικό Σφλλογο Κωνςταντι-
νουπόλεωσ» (Ε.Φ.Σ.Κ.)21. Ο Ε.Φ.Σ.Κ., ωσ επιτελικό εκπαιδευτικό ίδρυμα χαρακτθ-
ρίςτθκε «οιονεί υπουργείο παιδείασ των εν Τουρκία Ελλινων και Ελλθνίηοντων, το 
κατ’ εξοχιν τθσ ελλθνικισ φιλομάκειασ εργαςτιριο»22. Με το παράδειγμα του 
ζδωςε το ζναυςμα για τθν ίδρυςθ εντόσ τθσ Οκωμανικισ επικράτειασ και άλλων 
ςυλλόγων, όπωσ ωιλεκπαιδευτικϊν και ωιλανκρωπικϊν23.  

Στουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ του ιταν «*…+ θ διάδοςισ των γραμμάτων εν 
γζνει εισ τουσ εν τω Οκωμανικϊ κράτει ορκοδόξουσ λαοφσ και μάλιςτα εισ το 
γυναικείον φφλον, άνευ διακρίςεωσ καταγωγισ και γλϊςςθσ»24. Με τθ δεφτερθ 
αυτι παράγραωο ειςάγεται ςτισ επιδιϊξεισ του Ε.Φ.Σ.Κ. θ παράμετροσ γυναίκα και 
θ μόρωωςθ τθσ. Δεδομζνου ότι εκείνθ τθν εποχι θ μόρωωςθ ιταν προνόμιο κάποι-
ων εφπορων γυναικϊν, όπωσ των Φαναριωτιςςϊν25, θ πρόςβαςθ των γυναικϊν 
ανεξαρτιτωσ καταγωγισ και γλϊςςασ ςτα αγακά τθσ παιδείασ ςυνιςτοφςε ςτοιχείο 
προόδου.  

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ εξαγγελίασ ιδρφεται γφρω ςτα 1872 με προτροπι του 
ωιλοπρόοδου δυτικοςπουδαςμζνου προζδρου του Ε.Φ.Σ.Κ., του θπειρϊτθ, Θροκλι 
Βαςιάδθ, και με τθν αμζριςτθ ωροντίδα τθσ Καλλιόπθσ Κεχαγιά ο «Υπζρ τθσ Γυναι-
κείασ Ραιδεφςεωσ Σφλλογοσ»26, ο οποίοσ ξεκινάει τισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ παρκε-

                                                 
20

 Ζλλθ Σκοπετζα, Το Ρρότυπο βαςίλειο και θ Μεγάλθ Λδζα. Πψεισ του εκνικοφ προβλιματοσ ςτθν 
Ελλάδα (1830-1880), Διδακτορικι διατριβι, Κεςςαλονίκθ, 1984, ςελ.130. 
21

 Χάρθσ Εξερτηόγλου, Εκνικι ταυτότθτα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τον 19ο αι. Ο Ελλθνικόσ Φιλολογικόσ 
Σφλλογοσ Κωνςταντινουπόλεωσ 1861-1912, Εκδόςεισ Νεωζλθ, Ακινα, 1996. Τατιάνα Σταφρου, Ο εν 
Κωνςταντινουπόλει Ελλθνικόσ Φιλολογικόσ Σφλλογοσ. Το Υπουργείο Ραιδείασ του Αλφτρωτου 
Ελλθνιςμοφ, Ακινα, 1967. 
22

 Χάρθσ Εξερτηόγλου, ο.π., ςελ. 24. 
23

 Κυριακι Μαμϊνθ, Σφλλογοι Θράκθσ και Ανατολικισ ωμυλίασ 1861-1922, Εκδόςεισ ΛΜΧΑ, 
Κεςςαλονίκθ, 1995. 
24

 Χάρθσ Εξερτηόγλου, ο.π., ςελ. 19 (Υπογραμμίςεισ δικζσ μου). 
25

 Κοφλα Ξθραδάκθ, Φαναριϊτιςςεσ. Θ ςυμβολι τουσ ςτα γράμματα, ςτισ καλζσ τζχνεσ και ςτθν 
κοινωνικι πρόνοια, Ζκδοςθ 2

θ
, Εκδόςεισ Φιλιππότθ, Ακινα, 1999. Ακθνά Ταρςοφλθ, Ελλθνίδεσ 

ποιιτριεσ 1857-1940, Ακινα, 1951. 
26

 Λωάννα Δόκου-Ψαροποφλου, «Θ ίδρυςθ και τα πρϊτα πενιντα χρόνια λειτουργίασ του Ηαππείου», 
Το Ηάππειο Ραρκεναγωγείο Κωνςταντινουπόλεωσ 1875-1995. Οι γιορτζσ τθσ εκατονεικοςαετθρίδασ 
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ναγωγείων. Με χορθγία του επίςθσ θπειρϊτθ, Κωνςταντίνου Ηάππα, ιδρφεται το 
1875 το Ηάππειο Ραρκεναγωγείο Κωνςταντινουπόλεωσ, το επονομαηόμενο «Εκνικό 
Ραρκεναγωγείο».  

Το Ηάππειο ζμελλε να αναδειχκεί ςε κορωνίδα των παρκεναγωγείων τθσ Αυτό-
κρατορίασ, να αποβεί το ωυτϊριο παραγωγισ των γυναικείων ςτελεχϊν, όχι μόνο 
του ελλθνικοφ ζκνουσ, αλλά και γυναικϊν προερχόμενων από άλλα κρθςκευτικά 
και εκνοτικά περιβάλλοντα27.  Σφμωωνα με τθ βοφλθςθ του Ηάππα, οι απόωοιτεσ 
είχαν «*…+τθν ρθτιν και απαράβατθν υποχρζωςιν να υπάγουν *…+, να διδάξουν 
προσ διάδοςιν τθσ παιδείασ και των φϊτων ανα μζςω του γυναικείου φφλου των 
Ελλθνίδων του Οκωμανικοφ κράτουσ»28. Με τα λόγια του αυτά ο ευεργζτθσ ανακζ-
τει ςτισ Ηαππίδεσ να εκπλθρϊςουν μια αποςτολι, ζνα εκνικό κακικον. Τισ 
ςτρατεφει ςτθν υπθρεςία τθσ εκνικισ ιδζασ. Τισ καλεί να ωζρουν εισ πζρασ το ανα-
ςχεκζν αίτθμα του κινιματοσ του Ελλθνικοφ Διαωωτιςμοφ, όπωσ διατυπϊκθκε το 
1825 από τον αρχθγζτθ του, Αδαμάντιο Κοραι: «και άνδρεσ και γυναίκεσ επίςθσ 
πρζπει να παιδεφονται τθν παιδείαν ταφτθν χωρίσ πρόφαςιν καμμίαν»29. Στο ίδιο 
πνεφμα κινείτο και θ Ρελοποννθςιακι Γερουςία, θ οποία ςτθν Ρροκιρυξθ τθσ ςτισ 
27 Απριλίου 1822 ζλεγε: «μθν αμελιςετε τθν παιδείαν των αγαπθτϊν Σασ τζκνων, 
αρρζνων τε και κθλζων, μθ αγωνίηθςκε δια να τουσ αφιςετε κλθρονομίαν χρθμά-
των, αλλά δαπανιςατε μετά χαράσ τα ευαπόβλθτα χριματα δια να τουσ προμθκεφ-
ςθτε τον αλθκι και άυλον κθςαυρόν τθσ παιδείασ»30. 

Θ επζνδυςθ ςτο αγακό τθσ παιδείασ ςτθ ςυνείδθςθ των Ελλινων κεωρείτο 
υπζρτατο εκνικό κακικον, condition sine qua  non, για τθν ζξοδο των ανκρϊπων 
από το ντροπιαςτικό ςκότοσ τθσ αμάκειασ και των προλιψεων, προαπαιτοφμενο 
για τθν αναγζννθςθ του ζκνουσ. Οι όροι «αναγζννθςισ», «παιδεία», «ωωτιςμόσ», 
«πρόοδοσ» επανζρχονται ςυνεχϊσ ςτο λεξιλόγιο τθσ εποχισ31 και από αωθρθμζνεσ 

                                                                                                                                
ςτθν Ρόλθ και τθν Ακινα, Εκδόςεισ Σφλλογοσ Ηαππίδων Ακθνϊν - Σφνδεςμοσ Αποωοίτων 
Ραρκεναγωγείου Ρόλθσ, Ακινα, 1996 ςελ. 55. 
27

 Κορνθλία Τςεβίκ-Μπαϊβερτιάν, «Θ Αϊςζ Σιντικά, μια τουρκάλα Ηαππίδα, ςτισ επάλξεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ των κθλζων τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ», Συλλογικό ζργο 
Γυναίκεσ ςτθν Ιςτορία των Βαλκανίων. Ιςτορίεσ ηωισ γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, Εκδόςεισ Βάνιασ, 
Κεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 105-112. Ζωθ Κάννερ, Ζμφυλεσ κοινωνικζσ διεκδικιςεισ από τθν Οκωμανικι 
Αυτοκρατορία ςτθν Ελλάδα και ςτθν Τουρκία. Ο κόςμοσ μιασ Ελλθνίδασ χριςτιανισ δαςκάλασ, 
Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα, 2012, ςελ. 283. 
28

 Βαςιλικι Ρετρίδου, «Τα εκατόν είκοςι χρόνια Ηαππείου», Το Ηάππειο Ραρκεναγωγείο 
Κωνςταντινουπόλεωσ 1875-1995. Οι γιορτζσ τθσ εκατονεικοςαετθρίδασ ςτθν Ρόλθ και τθν Ακινα, 
Εκδόςεισ Σφλλογοσ Ηαππίδων Ακθνϊν - Σφνδεςμοσ Αποωοίτων Ραρκεναγωγείου Ρόλθσ, Ακινα, 1996, 
ςελ 45-46. 
29

 Αδαμάντιοσ Κοραισ, Ρερί των ελλθνικϊν ςυμφερόντων (διάλογοσ δφο Γραικϊν), Εκδοτικόσ Εκ τθσ εν 
Φδρα Ελλθνικισ Τυπογραωίασ, Φδρα, 1825, ςελ. 126. 
30

 Ελζνθ Βαρίκα, Θ Εξζγερςθ των κυριϊν. Θ γζνεςθ μιασ φεμινιςτικισ ςυνείδθςθσ ςτθν Ελλάδα 1833-
1907, Εκδόςεισ Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Ακινα, 1987, ςελ. 
61. 
31

 Σπυρίδων Γ. Ρλουμίδθσ, «Θ ωιλανκρωπία ωσ ευεργεςία προσ το ζκνοσ και τον λαό: Φιλανκρωπικζσ 
και ωιλεκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ των Ελλινων Ορκοδόξων κατοίκων τθσ Μικράσ Αςίασ (γ’ 
τζταρτο 19

ου
 αιϊνα -1910)», 6

ο
 Συμπόςιο ΚΕ.ΜΙ.ΡΟ με κζμα: Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ ελλθνικζσ 

κοινότθτεσ τθσ Μικρά Αςίασ κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ, Εκδόςεισ Κζντρο Μικραςιατικοφ 
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ιδζεσ μετατρζπονται ςε πράξεισ με τθ ςφςταςθ ςχολείων, τθν εξφωανςθ ενόσ ςχο-
λικοφ δικτφου. Και όπωσ ςθμείωνε ζνα από τα επιωανι μζλθ του Ε.Φ.Σ.Κ. το 1870, 
ο Αριςτάρχθσ Σταυράκθσ, «γνϊριςμα διαπρεπζσ και μζτρον ακριβζσ τθσ κοινωνικισ 
αξίασ και ευθμερίασ παντόσ ζκνουσ εςτίν ο κρείττον ι ελλάτων βακμόσ τθσ παιδεί-
ασ αυτοφ εν γζνει»32. Είναι αυτό που ζλεγε πολλζσ δεκαετίεσ αργότερα ο κεωρθ-
τικόσ του εκνικιςμοφ, Ernest Gellner, ςτο ζργο του Nations and Nationalism: «ζνα 
ζκνοσ αποκτάει ιδιαίτερθ ιςτορικι βαρφτθτα όταν ςτθρίηεται ςτθν εγγραμματοςφνθ 
των μελϊν του».  

Στθ βάςθ αυτϊν των πεποικιςεων το ζκνοσ ωσ ιδζα και πραγματικότθτα δεν 
περιορίηεται ςτον άρρενα πλθκυςμό του. Θ πρόοδοσ του είναι υπόκεςθ και των 
δφο ωφλων. Θ διευκφντρια του Κεντρικοφ Ραρκεναγωγείου Κωνςταντινουπόλεωσ, 
Αςπαςία Σκορδζλθ, ςε μία αποςτροωι του λόγου τθσ κα πει: «Θ γυναίκα είναι το 
ιμιςυ του Ζκνουσ, κρατάει εισ τα χείρασ τθσ τα κεμζλια τθσ προόδου και τθσ ευδαι-
μονίασ»33. Τα λόγια τθσ παιδαγωγοφ υπονοοφν ότι το ζκνοσ, για να ολοκλθρωκεί 
πνευματικά, οωείλει και να αξιοποιιςει όλο το ανκρϊπινο δυναμικό.  

Με το Tanzimat διανοίγονται ςτισ κοινότθτεσ οι δυνατότθτεσ ςφςταςθσ 
ςχολείων με ςκοπό τθ διάδοςθ των ευρωπαϊκϊν ιδεϊν. Θ ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Ρατριαρχείου και κοινοτιτων ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ34 δθμιοφργθςε 
ανάμεςα τουσ τριβζσ και προκάλεςε  αντιπαλότθτεσ35, για το πϊσ θ κάκε πλευρά 
αντιλαμβάνεται τθν «ελλθνικότθτα» ι τθν ιδζα του ζκνουσ και για το πϊσ αυτι 
όωειλε να προςλθωκεί από τουσ τρόωιμουσ τθσ παιδείασ. Θ ζκωραςθ, εκ μζρουσ 
τθσ διοικοφςασ εκκλθςίασ, του όρου «Χριςτιανοί Ελλθνίηοντεσ» είναι δθλωτικι τθσ 
εξίςωςθσ τθσ ελλθνικότθτασ με τθ κρθςκεία-ορκοδοξία. Θ αντιπαλότθτα ανάμεςα 
ςτο Οικουμενικό Ρατριαρχείου και ςτουσ ωορείσ των νζων ιδεϊν  κορυωϊνεται ςτθ 
διάρκεια τθσ προεδρίασ του Ε.Φ.Σ.Κ. από τον Θροκλι Βαςιάδθ, «τον φλογερό 
Ζλλθνα πατριϊτθ», όπωσ τον αποκαλεί θ Τατιάνα Σταφρου36.  

Πμωσ, θ τροπι που πιραν τα πράγματα τθσ Αυτοκρατορίασ άλλαξε τα ςχζδια 
των Ελλινων, ςυνζπεια τθσ νζασ ωάςθσ του Ανατολικοφ Ηιτθματοσ, του ωςοτουρ-
κικοφ πολζμου του 1877 και τθσ ίδρυςθσ τθσ Βουλγαρικισ Εξαρχίασ37. Τα γεγονότα 
αυτά προοιϊνιςαν τόςο τθν επερχόμενθ εδαωικι διάλυςθ τθσ Αυτοκρατορίασ, όςο 
και το τζλοσ των ψευδαιςκιςεων των Ελλινων, που πίςτεψαν  είτε ςτθ δθμιουργία 
ενόσ ωιλελεφκερου πολυεκνικοφ κράτουσ, είτε ςτθ ςφςταςθ ενόσ δυαδικοφ ελλθνο-

                                                                                                                                
Ρολιτιςμοφ, Ακινα, 2013, ςελ. 127. Τατιάνα Σταφρου, Ο εν Κωνςταντινουπόλει Ελλθνικόσ Φιλολογικόσ 
Σφλλογοσ. Το Υπουργείο Ραιδείασ του Αλφτρωτου Ελλθνιςμοφ, Ακινα, 1967, ςελ. 18. 
32

 Κορνθλία Τςεβίκ – Μπαϊβερτιάν, Το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Λόγοσ και 
αντίλογοσ ςτθν  εφθμερίδα Ο Ταχυδρόμοσ (1898-1908), Εκδόςεισ Τςουκάτου, Ακινα, 2012, ςελ. 61. 
33

 Σοφλα Μπόηθ, Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Κωνςταντινουπολθσ. Κοινότθτα Σταυροδρομίου- Ρζραν: 19
οσ

- 20
οσ

 
αιϊνασ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, 2002, ςελ. 115. 
34 Σια Αναγνωςτοποφλου, Μικρά Αςία 19οσ αιϊνασ - 1919. Οι ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ: Από το 
μιλλζτ των ωμιϊν ςτο ελλθνικό ζκνοσ, Εκδόςεισ Ρεδίο, Ακινα, 2013, ςελ. 290-301. 
35

 Χάρθσ Εξερτηόγλου, ο.π., ςελ.19-20. 
36

 Τατιάνα Σταφρου, ο.π., ςελ. 172. 
37

 Ραραςκευάσ Ματάλασ, Ζκνοσ και Ορκοδοξία. Οι περιπζτειεσ μιασ ςχζςθσ. Από το «ελλαδικό» ςτο 
βουλγαρικό Σχίςμα, Ρανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Κριτθσ, 2003. 
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οκωμανικοφ κράτουσ (Sabaheddin- Λϊνασ Δραγοφμθσ)38. Θ επιτάχυνςθ των ιςτορι-
κϊν εξελίξεων και ιδιαίτερα θ άνοδοσ του βουλγαρικοφ εκνικιςμοφ λειτοφργθςε 
πειςτικά και οδιγθςε ςτθν εγριγορςθ των ελλθνικϊν εκνικϊν δυνάμεων39. 

Με τθν οικονομικι ςυνδρομι πλουςίων ομογενϊν και προοδευτικϊν λογίων, τθ 
ςυμπαράςταςθ και ςυμπαράταξθ των ιδεολογικϊν μθχανιςμϊν του ελλαδικοφ 
κράτουσ, (υπουργείο εξωτερικϊν με τουσ πρόξενουσ του40, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν41, 
Φιλεκπαιδευτικι Εταιρία με τα Αρςάκεια ςχολεία και το διδαςκαλείο τθσ42, 
«Σφλλογοσ Διάδοςισ των Ελλθνικϊν Γραμμάτων»43) άρχιςαν να εντείνονται και να 
ςυντονίηονται οι πνευματικζσ διεργαςίεσ ςτο χϊρο τθσ Χριςτιανικισ Ανατολισ44. 
Στο πλαίςιο των κοινοτιτων ιδρφκθκαν ςχολεία -αρρεναγωγεία, παρκεναγωγεία, 
νθπιαγωγεία, διδαςκαλεία-, διανεμικθκαν βιβλία και οργανϊκθκαν ομιλίεσ με 
ςκοπό τθ διάδοςθ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ ςτο εδαωικά κατακερματιςμζνο ζκνοσ. Για 
ςτρατθγικοφσ λόγουσ δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν πολιτιςμικι ενοποίθςθ και τθ 
γλωςςικι ομογενοποίθςθ όλων των τμθμάτων του ζκνουσ, ανάγκθ που οδιγθςε 
ςτθν αφξθςθ των γυναικείων διδαςκαλείων μετά το 187545.  

Στισ πολιτικζσ προοπτικζσ και ςτισ επιδιϊξεισ των ωορζων τθσ «Μεγάλθσ ταφτθσ 
Λδζασ του Ελλθνιςμοφ»46 υπιρχαν δφο μεγάλεσ ιςτορικζσ εκκρεμότθτεσ. Θ μια αωο-
ροφςε τθ διαωιλονικοφμενθ από άλλουσ βαλκάνιουσ εκνικιςμοφσ περιοχι των 
Βαλκανίων. Στθ βάςθ αυτοφ του προτάγματοσ το ελλθνικό ςχολείο κλικθκε να γίνει 
το εργαλείο εγχάραξθσ τθσ ελλθνικισ εκνικισ ιδεολογίασ47 ςτα Βαλκάνια. Θ άλλθ 
εκκρεμότθτα είχε να κάνει με το εςωτερικό τθσ Μικρά Αςίασ και ιδιαίτερα με τθν 
περιοχι τθσ Καππαδοκίασ, τθσ οποίασ οι από ιςτορικι παράδοςθ ελλθνικοί πλθκυ-

                                                 
38

 Σοωία Σπανοφδθ, Γράμματα από τθν Ρόλθ, Εκδόςεισ Εςτία, 2008, ςελ. 261. 
39

  Ζλλθ Σκοπετζα, ο.π., ςελ. 129-130. 
40

 Ζλλθ Σκοπετζα, ο.π., ςελ. 129. 
41

 Κϊςτασ Λάππασ, «Το ηιτθμα των διδάκτρων ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν κατά το 19
ο
 αιϊνα», 

Συλλογικό ζργο Ρροςεγγίςεισ ςτισ Νοοτροπίεσ των Βαλκανικϊν Λαϊν 15
οσ

-20
οσ

. Οικονομικζσ 
Αντιλιψεισ και ςυμπεριφορζσ, Εκδόςεισ Λ.Ηαχαρόπουλοσ, Ακινα, 1988, ςελ. 136. 
42

 Μαρία Βαϊάννθ, «Καλλιόπθ Κεχαγία – Ελζνθ Λουΐηου: Δφο Αρςακειάδεσ ςτθ Μ.Αςία», Συλλογικό 
ζργο Γυναίκεσ ςτθν Ιςτορία των Βαλκανίων. Ιςτορίεσ ηωισ γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, Εκδόςεισ Βάνιασ, 
Κεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 145-152. 
43 Ζλλθ Σκοπετζα, ο.π., ςελ. 129. 
44

 Ραςχάλθσ Κιτρομθλίδθσ, «Το ελλθνικό κράτοσ ωσ ζκνοσ κζντρο», Συλλογικό ζργο Ελλθνιςμόσ- 
Ελλθνικότθτα, Εκδόςεισ Εςτία, Ακινα, 1983, ςελ. 151-152. 
45

 Ελζνθ Βαρίκα, ο.π., ςελ. 107. Σιδθροφλα Ηιϊγου- Καραςτεργίου, Διερευνϊντασ το ωφλο. Λςτορικι 
διάςταςθ και ςφγχρονοσ προβλθματιςμόσ ςτθ Γενικι, Επαγγελαματικι και Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ, 
Εκδόςεισ Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ, 2006, ςελ. 143. 
46

 Κ.Κ. Δθμαρά, Τθσ Μεγάλθσ ταφτθσ ιδζασ, Ακινα, 1970. Γιάννθσ Λζωασ, Ο Αλζξανδροσ Σοφτςοσ και οι 
επιδράςεισ του ζργου του ςτουσ ςφγχρονουσ του, Διδακτορικι διατριβι, Ακινα, 1979. Διον. Α. 
Ηακυκθνοφ, Θ Τουρκοκρατία. Ειςαγωγι εισ τθν νεωτζραν ιςτορίαν του Ελλθνιςμοφ, Μακιματα 
διδαχκζντα εν τα Ραντείω Ανωτάτθ Σχολι Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν, Ακιναι, 1957. Κωνςταντίνοσ 
Βαβοφςκοσ, Θ Μεγάλθ Λδζα ωσ ιδζα και πραγματικότθσ, Εκδόςεισ Εταιρείασ Μακεδονικϊν Σπουδϊν, 
1970 (ανάτυπο). Κατερίνα Μυςτακίδου, Θ Μεγάλθ Λδζα ςτον Τφπο του Γζνουσ. Ο Τφποσ ςτθν Ελλάδα 
και ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία (1800-1923), Εκδόςεισ Ρατάκθσ, Ακινα, 2004. 
47

 Κωνςταντίνοσ Τςουκαλάσ, Εξάρτθςθ και Αναπαραγωγι: Ο κοινωνικόσ ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν 
μθχανιςμϊν ςτθν Ελλάδα (1830-1922), Εκδόςεισ Κεμζλιο, Ακινα, 1977, ςελ. 52-57, 381-388. 
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ςμοί, διατθρϊντασ ανζπαωθ τθν ορκόδοξθ ταυτότθτα τουσ, είχαν τουρκοωωνι-
ςει48.  Θ επανζνταξθ αυτϊν των πλθκυςμϊν ςτο γλωςςικό ελλθνικό κορμό αποτε-
λοφςε εχζγγυο ελλθνικότθτασ και εκνικό κακικον. Ο μικραςιατικόσ ςφλλογοσ «Ανα-
τολι» υπό τθν θγεςία του Μικραςιάτθ κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
Μαργαρίτθ Ευαγγελίδθ, πρωτοςτάτθςε ςτθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν επανά-
καμψθσ του Μικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και παιδεία49.  

Στο νοθματικό ςφμπαν των επθρεαςμζνων Ελλινων από τον γερμανικό ρομαντι-
κό εκνικιςμό -όπωσ αυτόσ εκωράςτθκε από τον Herder- θ γλϊςςα και θ παιδεία, 
πάνω ςτα κεμζλια των οποίων δομείται ζνα ολόκλθρο ςφςτθμα αξιϊν, ιδεϊν και 
πεποικιςεων -κάτι ανάλογο με τθν γερμανικι Bildung-, κεωρικθκαν πολιτιςμικζσ 
ορίηουςεσ και ςυγκροτθςιακά ςτοιχεία ςχθματιςμοφ εκνικισ ςυνείδθςθσ και ταυτό-
τθτασ. Με γνϊμονα τθ γλϊςςα- παιδεία και ςε ςυνδυαςμό με τουσ αμωίδρομουσ 
δεςμοφσ παιδείασ50 που αναπτφχκθκαν ανάμεςα ςτο Αρςάκειο, το Ηάππειο και τα 
άλλα παρκεναγωγεία-διδαςκαλεία του Μικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ, των οποίων τα 
πρϊτα ςτελζχθ τουσ προζρχονταν από τον Αλφτρωτο Ελλθνιςμό51, αναδφκθκε «θ 
γυναικεία θγεςία του Ελλθνιςμοφ τθσ κακ’ θμάσ Ανατολισ»52.  

Θ παραγωγι διδαςκαλιςςϊν53 και θ αποςτολι τουσ ςε διάωορα ςχολεία του 
μείηονοσ Ελλθνιςμοφ για τθν προϊκθςθ των ςκοποκεςιϊν τθσ Μεγάλθσ Λδζασ 
κυμίηει -τθρουμζνων των αναλογιϊν- τον ρόλο που διαδραμάτιςε ςτθν Γϋ Γαλλικι 
Δθμοκρατία ο Γάλλοσ δθμοδιδάςκαλοσ - εκνοπαιδαγωγόσ (instituteur)54. Οι Ελλθνί-
δεσ δαςκάλεσ αναδείχκθκαν ςε «ςτρατθγικζσ ελίτ ολοκλιρωςθσ»55 ςφμωωνα με τισ 
ελιτιςτικζσ κεωρίεσ που εξετάηει θ Νίκθ Καλτςόγια-Τουρναβίτθ. Στο πρακτικό 
επίπεδο, θ μετάβαςθ διδαςκαλιςςϊν ςε απομακρυςμζνεσ από τον τόπο κατοικίασ 
τουσ περιοχζσ και ςε ξζνα και αυςτθρϊν θκϊν κοινωνικά περιβάλλοντα ςιμαινε ότι 
παρά το νεαρό τθσ θλικίασ τουσ πζωτανε οικειοκελϊσ ςτον αγϊνα τθσ ηωισ και των 
ιδεϊν, κάτω από δφςκολεσ κοινωνικά και ψυχολογικά ςυνκικεσ56, χωρίσ να 
πτοοφνται, όντασ εμποτιςμζνεσ από τθν εκνικι ιδεολογία57. 

Ο Μων Δραγοφμθσ ςτο Μαρτφρων και Θρϊων Αίμα διθγείται τθν ιςτορία μιασ 
δαςκάλασ από τθν Κάλυμνο, τθσ Αγνισ, που ςποφδαςε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και 

                                                 
48

 Ραςχάλθσ Κιτρομθλίδθσ, ο.π., ςελ. 145. Σπυρίδων Γ.Ρλουμίδθσ, ο.π., ςελ. 130-136. 
49

 Σπυρίδων Γ. Ρλουμίδθσ, ο.π., ςελ. 132-133.  
50

 Μαρία Βαϊάννθ, ο.π., ςελ. 145-154. Ζωθ Κάννερ, ο.π., ςελ. 280-281. 
51

 Μαρία Βαϊάννθ, ο.π., ςελ. 145-154. Ελζνθ Βαρίκα, ο.π., ςελ. 180. 
52

 Αδαμάντιοσ Ανεςτίδθσ, «Το Ηάππειο ωσ Ανϊτατον Εκπαιδευτιριον του κιλεοσ ωφλου εν Κωνςταντι-
νουπόλει», Συλλογικό ζργο Το Ηάππειο Ραρκεναγωγείο Κωνςταντινουπόλεωσ 1875-1995. Οι γιορτζσ 
τθσ εκατονεικοςαετθρίδασ ςτθν Ρόλθ και τθν Ακινα, Εκδόςεισ Σφλλογοσ Ηαππίδων Ακθνϊν – Συνδζ-
ςμοσ Αποωοίτων Ηαππείου Ραρκεναγωγείου Ρόλθσ, Ακινα, 1996, ςελ. 126.  
53

 Λωάννα Δόκου-Ψαροποφλου,ο.π., ςελ. 79.  
54

 M. Thabault, Mon village, Paris, 1944, ςελ. 220. 
55

 Νίκθ Καλτςόγια- Τουρναβίτθ, «Θ κοινωνικι δράςθ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων ςτθν Κωνςταντινοφ-
πολθ κατά τον 19

ο
 αιϊνα και θ ςυμβολι τουσ ςτθν γυναικεία χειραωζτθςθ», 6

ο
 Συμπόςιο ΚΕ.ΜΙ.ΡΟ με 

κζμα: Θ κοινωνικι μζριμνα ςτισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ Μικρά Αςίασ κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ, 
Εκδόςεισ Κζντρο Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ, Ακινα, 2013, ςελ. 170-171. 
56

  Μων Δραγοφμθσ, Μαρτφρων και Θρϊων Αίμα, Εκδόςεισ Γαλαξίασ, Ακινα, 1971, ςελ. 66-67. 
57

 Ελζνθ Βαρίκα, ο.π, ςελ.184. 
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υπθρετοφςε ςε παρκεναγωγείο ςτο Μοναςτιρι (Bitola): «Στθν αυλι του Ραρκενα-
γωγείου ςτο Μοναςτιρι είναι ζνα παλιό ςπιτάκι κακοχτιςμζνο με πολλά παράκυρα, 
όπου κάκονται μζςα οι δαςκάλεσ *…+ ζνα πρωί *…+ ο Δεςπότθσ άρχιςε και ζβριηε 
τουσ δαςκάλουσ πωσ δεν ξζρουν τθ δουλειά τουσ και τισ δαςκάλεσ επειδι ερωτο-
παιχνιδιάηουν. Καμμία απ’ αυτζσ δεν είναι κακαρι, προπάντων εκείνθ θ Αγνι, που 
κάνει τθν Αγία Ονουφρία, είναι χειρότερθ απ’ όλεσ. Τα παρκεναγωγεία ςτθν Ρόλθ 
είναι ςχολεία διαφκοράσ. Θα τισ διϊξω όλεσ εγϊ ςτο τζλοσ του χρόνου *…+ Μα είναι 
ςατανικζσ. Εγϊ ξζρω τι κάνουν τα ςχολεία ςτθν Ρόλθ»58. Τα λόγια αυτά του Δεςπό-
τθ τθσ περιοχισ ωανερϊνουν τισ αντιλιψεισ τθσ διοικοφςασ εκκλθςίασ για τθ νεω-
τερικι παιδεία και αντλοφν τθν νομιμοποίθςθ τουσ από γεγονόσ ότι το Ρατριαρχείο 
είχε τον ζλεγχο τθσ παιδείασ. Ειρωνικά ςτα κείμενα τθσ θ δαςκάλα Αλεξάνδρα 
Ραπαδοποφλου χρθςιμοποιεί το ψευδϊνυμο  «Σατανίςκθ»59.  

Δεν είναι μόνο ο Δεςπότθσ, αλλά και οι τοπικζσ κοινωνίεσ που κατθγοροφςαν τισ 
δαςκάλεσ για «ελευκζριον ςυμπεριφοράν»60, ςτοιχείο που δίνει το μζτρο τθσ κατά-
νόθςθσ των δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηαν. Οι δυςκολίεσ τισ ζμακαν, από το ζνα 
μζροσ, να διαχειρίηονται τον εαυτοφσ τουσ. Από το άλλο μζροσ, αντιςτακμίηονταν 
από τθν οικονομικι ανεξαρτθςία που τουσ παρείχε το επάγγελμα τθσ δαςκάλασ, ωσ 
μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ. Βζβαια, θ οικονομικι ανεξαρτθςία δεν ιταν απαλλαγ-
μζνθ από προςωπικό κόςτοσ, αωοφ αρκετζσ από αυτζσ ζμειναν άγαμεσ και θ λζξθ 
«γεροντοκόρθ»61 είχε αρνθτικό πρόςθμο, κεωρείτο από τον αυςτθρό κοινωνικό 
ζλεγχο τθσ εποχισ κοινωνικό «ςτίγμα».  

Σε αντίκεςθ με τα «μζςα» που χρθςιμοποιοφςε και τα πρότυπα που πρόβαλε θ 
κοινωνία για να εξαςωαλίςει τθν ομοιομορωία των μελϊν τθσ οι δαςκάλεσ ςτθν 
πράξθ απζδειξαν ότι δεν είναι “αςκενζσ ωφλον”, όπωσ τισ ικελε θ κυρίαρχθ 
ιδεολογία και κάποιεσ φποπτθσ εγκυρότθτασ βιολογικζσ κεωρίεσ, π.χ αυτι του 
Γερμανοφ ωυςιογνϊςτθ P.I.Moebius62, κακϊσ και ότι ο κοινωνικόσ τουσ προοριςμόσ 
δεν περιορίηεται ςτον ρόλο «των φρόνιμων δεςποινίδων και των άριςτων 
μθτζρων»63. Ζτςι, παρά τισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ ότι «το ζκνοσ, θ πατρίσ, θ κοι-
νωνία απαιτοφςι (από τα παρκεναγωγεία) γυναίκασ ευςεβείσ, ςϊωρονασ, τιμίασ, 
εγκρατείσ,  ενάρετουσ»64, –και εδϊ βρίςκεται θ κεμελιϊδθσ αντίωαςθ- το ζκνοσ 
ιταν, τελικά, αυτό που ζωερε τθν επανάςταςθ των ρόλων, ανακζτοντασ ςτισ δα-
ςκάλεσ μια ιςτορικι αποςτολι, χρίηοντασ τεσ αποςτόλουσ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ.  

                                                 
58

 Μων Δραγοφμθσ, ο.π., ςελ. 56-61. 
59

 Γιάννθσ Ραπακϊςτασ, Θ ηωι και το ζργο τθσ Αλεξάνδρασ Ραπαδοποφλου, Εκδόςεισ Ε.Λ.Λ.Α., Ακινα, 
1980, ςελ. 124. 
60

 Σοωία Θλιάδου- Τάχου, «Τα Ραρκεναγωγεία και οι Ραρκεναγωγοί του Ρόντου: Εκπαιδευτικόσ λόγοσ 
και παιδαγωγικι ωιλοςοωία», Συλλογικό ζργο Γυναίκεσ ςτθν Ιςτορία των Βαλκανίων. Ιςτορίεσ ηωισ 
γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, Εκδόςεισ Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 161-162. 
61

 Σιδθροφλα Ηιϊγου – Καραςτεργίου, ο.π., ςελ. 107. Ελζνθ Βαρίκα, ο.π., ςελ. 181. 
62

 Ειρινθ ιηάκθ, Οι «γράωουςεσ» Ελλθνίδεσ. Σθμειϊςεισ για τθ γυναικεία λογιοςφνθ του 19
ου

 αιϊνα, 
Εκδόςεισ Κατάρτι, Ακινα, 2007, ςελ. 104, υποςθμ. 33. 
63

 Σιδθροφλα Ηιϊγου – Καραςτεργίου,ο.π., ςελ. 129. 
64

 Σιδθροφλα Ηιϊγου – Καραςτεργίου, Θ μζςθ εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν ςτθν Ελλάδα 1830-1893, 
Εκδόςεισ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ, Ακινα, 1986, ςελ. 267. 
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Θ εκνικι ταυτότθτα οργάνωςε και ανζδειξε και τισ άλλεσ ταυτότθτεσ, όπωσ τθ 
γυναικεία. Στο πλαίςιο τθσ αιτιϊδουσ ςυνάωειασ «εκνικισ ιδεολογίασ - γυναικείασ 
ταυτότθτασ», οι δαςκάλεσ απζκτθςαν ςυνείδθςθ του εαυτοφ τουσ α.) μζςα από τα 
ωίλτρα τθσ εκπαίδευςθσ -που κατά τον Hegel «ανικει ςτο βαςίλειο τθσ ελευκε-
ρίασ», λόγω τθσ ικανότθτασ τθσ να απελευκερϊνει το πνεφμα των ανκρϊπων ανα-
τρζποντασ ειρθνικά τουσ κοινωνικοφσ περιοριςμοφσ και  αναπροςδιορίηοντασ ςτουσ 
ρόλουσ των δφο ωφλων65, και β) μζςα από το κακεςτϊσ τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, 
που εκτόσ από τθν οικονομικι ανεξαρτθςία που παρζχει, είναι παράγοντασ τόςο 
προςωπικισ και ςυλλογικισ εμπειρίασ, όςο και αλλθλεγγφθσ -ςφμωωνα με τον 
É.Durkheim .  

Ζτςι, οι εμπειρίεσ, ωσ πθγι γνϊςθσ, κατά τον Max Weber, μετουςιϊκθκαν ςε 
ςυνείδθςθ, θ οποία μζςω τθσ γραωισ κατατζκθκε ςτο αποταμιευριτιο αωιγθςθσ 
του εαυτοφ τουσ, που ιταν θ «Εωθμερίδα των Κυριϊν»66 τθσ επίςθσ δαςκάλασ 
Καλλιρρόθσ Ραρρζν. Θ αλλθλοςυμπλθροφμενθ αυτι αωιγθςθ, ωσ ςτοιχείο τθσ 
«γυναικωκοινωνίασ»67 τουσ κα ςωυρθλατιςει τθ γυναικεία ςυλλογικότθτα. Θ 
«Εωθμερίδα των Κυριϊν» κα αποβεί το προπφργιο του αγϊνα τθσ γυναικείασ 
χειραωζτθςθσ.  

Το απελευκερωτικό πνεφμα του δθμοτικιςμοφ που ζπνευςε ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ και ςτθν Ακινα – ςφμωωνα με τον κιρυκα του, Γιάννθ Ψυχάρθ 
(Το Ταξίδι μου,1888) εξίςωνε τθ γλϊςςα με τθν πατρίδα λζγοντασ: «Να πολεμά 
κανείσ για τθν πατρίδα του ι για τθν εκνικι του γλϊςςα ζνασ είναι ο αγϊνασ. 
Ράντα αμφνεται περί πάτρθσ»68. Στο περιπετειϊδεσ Ταξίδι του και ςτο διμζτωπο 
αγϊνα: γλωςςικό και ιδεολογικοπολιτικό, που ο Ψυχάρθσ είχε κθρφξει, κάλεςε τισ 
γυναίκεσ να τον ακολουκιςουν69 ςτισ ατραποφσ τθσ γλωςςικισ αλικειασ, για να 
απελευκερωκοφν από τα γλωςςικά ωαντάςματα τθσ αρχαΐηουςασ ι κακαρεφουςασ 
γλϊςςασ, δίνοντασ ςτθ Μεγάλθ Λδζα δθμοτικιςτικι διάςταςθ.  

Θ γλϊςςα, ςφμωωνα με τουσ Marx-Engels (Γερμανικι Λδεολογία), είναι πρακτικά 
υπάρχουςα ςυνείδθςθ, εκωζρει νοιματα και διατυπϊνει αιτιματα. Είναι ενζργεια 
και αποτζλεςμα, ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρωωςθ του κοινωνικοφ «είναι». Θ 
γλϊςςα ωσ αξία και θ Μεγάλθ Λδζα ςτθν δθμοτιςτικι τθσ διάςταςθ εγκάλεςαν τθν 
γυναίκα-δαςκάλα ωσ υποκείμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γαλουχθμζνεσ με το 
λογιοτατιςμό και τθν κακαρεφουςα δαςκάλεσ προςχϊρθςαν ςτο δθμοτικιςτικό 
κίνθμα. Οι προςωπικζσ εγκλιςεισ ωσ υποκειμενικζσ ζωεραν ςτο ωωσ τισ πλάνεσ των 
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν. Θ ιττα του ’97 ανζδειξε τισ χρόνιεσ πνευματικζσ αγκυλϊ-
ςεισ και πακογζνειεσ του Ελλθνιςμοφ και ταυτόχρονα τισ διανοθτικζσ αναδεφςεισ, 

                                                 
65

 Σιδθροφλα Ηιϊγου – Καραςτεργίου, Διερευνϊντασ το ωφλο. Λςτορικι διάςταςθ και ςφγχρονοσ 
προβλθματιςμόσ ςτθ Γενικι, Επαγγελματικι και Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ, ο.π., ςελ. 115, υποςθμ. 16. 
66

 Κατερίνα Δαλακοφρα, «Εωθμερίσ των Κυριϊν (1887-1917): Λόγοι περί διδαςκαλιςςϊν, Συλλογικό 
ζργο Γυναίκεσ ςτθν Ιςτορία των Βαλκανίων. Ιςτορίεσ ηωισ γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, Εκδόςεισ Βάνιασ, 
Κεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 379-380. 
67

 Ειρινθ ιηάκθ, ο.π., ςελ. 65. 
68

 Γιαννισ Ψυχάρθσ,  Το Ταξίδι μου, Εκδόςεισ Ερμισ, Ακινα, 1971, ςελ. 37. 
69

 Ειρινθ ιηάκθ, ο.π., ςελ. 71. 
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που άρχιςαν να ςυντελοφνται ςτα δφο τμιματα του Ελλθνιςμοφ (ελλάδικόσ – 
εξωελλαδικόσ)  με τθν άνοδο των μεςαίων ςτρωμάτων, τα οποία ζκεςαν ωσ αίτθμα 
τον επανακακοριςμό του περιεχομζνου του ζκνουσ, που ςιμαινε πολιτιςτικζσ και 
κοινωνικζσ αλλαγζσ, νζου είδουσ ςχζςεσ.  

Μια από τισ πρϊτεσ δθμοτικίςτριεσ και ωεμινίςτριεσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, 
χάρθ ςτθν οποία άνοιξε θ ςυηιτθςθ για τθ γλϊςςα70, ιταν θ Αλεξάνδρα Ραπαδο-
ποφλου. Ππωσ επίςθσ και θ δθμοτικίςτρια δαςκάλα Ακθνά Γαϊτάνου-Γιαννιοφ71, θ 
οποία ςυνζδεςε το γλωςςο-εκπαιδευτικό ηιτθμα με το ωεμινιςμό, λζγοντασ: «είχα 
βγει ζξω από το ςχολικό παπαγάλιςμα. Αρνικθκα τον ςχολαςτικιςμό *…+ Ξφπνθςε 
μια ηωντάνια ςτο πνεφμα και τθν ψυχι μου» *…+ Εμείσ οι γυναίκεσ κζλουμε να 
γίνουμε ανεξάρτθτεσ, υπεφκυνεσ. *…+ Φεμινιςμόσ είναι θ γυναίκα να ςκζφτεται με 
το δικό τθσ κεφάλι. Ν’ αρχίςει να αυτοδιοικείται, να ςυμμετζχει με το δικό τθσ εγϊ 
ς’ όλθ τθν ανκρϊπινθ ηωι»72. Ζτςι, δεν είναι τυχαίο ότι θ βαςανιςτικι πορεία των 
γυναικϊν προσ τθν αυτογνωςία ιταν αυτι που ςμίλευςε τθν αυτοεικόνα τουσ και 
επαναςθμαςιοδότθςε τθ ηωι τουσ. Στθν πορεία αυτι, πρωτεργάτριεσ του ωεμινι-
ςτικοφ κινιματοσ ιταν οι γυναίκεσ εκπαιδευτικοί που προζρχονταν από τον αλφ-
τρωτο Ελλθνιςμό, όπωσ θ Αλεξάνδρα Ραπαδοποφλου, θ Ακθνά Γαϊτάνου-Γιαννιοφ, 
θ Καλλιρόθ Ραρρζν, θ Αφρα Κεοδωροποφλου και μια ςειρά άλλων διδαςκαλιςςϊν.  

Θ Κωνςταντινοφπολθ, ωσ «καρδιά του Ελλθνιςμοφ»73, όπωσ ζλεγε ο Ψυχάρθσ, 
υπιρξε το κζντρο των πνευματικϊν ηυμϊςεων με το κίνθμα του Δθμοτικιςμοφ και 
θγικθκε των πνευματικϊν ιςτορικϊν εξελίξεων. Το κίνθμα του Δθμοτικιςμοφ ζδω-
ςε ςτθν ιδζα του ζκνουσ κοινωνικό περιεχόμενο. Ζκανε το λαό ιςτορικό υποκεί-
μενο, μετατρζποντασ τον από homo religiosus ςε homo nationalis. Οι γυναίκεσ-
δαςκάλεσ αντιμετϊπιςαν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ πθγι ενζργειασ, απζκτθςαν ενεργό 
ιςτορικι ςυνείδθςθ και κατζκεςαν τον δυναμιςμό τουσ ςτθ διαμόρωωςθ του κοι-
νωνικοφ «είναι». Ο μζντορασ του δθμοτικιςτϊν, Γ.Ψυχάρθσ είδε το εκνικό υποκεί-
μενο να ολοκλθρϊνεται ςτο πλαίςιο των ιδεϊν τθσ Ευρϊπθσ από τισ ςυγκλίνουςεσ 
διαλεκτικζσ των εκνϊν κρατϊν και τθ διαπάλθ των ιδεϊν, λζγοντασ:  

«Δεν είμαι ζνασ, είμαι λαόσ. Δεν είμαι άνκρωποσ, είμαι ιδζα. Δεν είμαι Γραικόσ, 
είμαι Εβρϊπθ»»74. 

                                                 
70

 Κορνθλία Τςεβίκ – Μπαϊβερτιάν, ο.π., ςελ. 115. 
71

 Σοφλα Αντωνίου, «Θ μόρωωςθ των γυναικϊν ςτισ προτεραιότθτεσ του ιδεολογικοφ ςφμπαντοσ τθσ 
ωεμινίςτριασ Ακθνάσ Γαϊτάνου- Γιαννιοφ», Συλλογικό ζργο Γυναίκεσ ςτθν Ιςτορία των Βαλκανίων. 
Ιςτορίεσ ηωισ γυναικϊν εκπαιδευτικϊν, Εκδόςεισ Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ, 2010, ςελ. 355-365. 
72

 Σοφλα Αντωνίου, ο.π., ςελ. 361, 363, 364. 
73

 Γιαννισ Ψυχάρθσ, ο.π., ςελ. 32. 
74

 Γιαννισ Ψυχάρθσ, ο.π., ςελ. 104. 
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Κωνςταντίνοσ Νίγδελθσ 

 
 «Καππαδοκία, γυναικϊν δρϊμενα». 

 
 
 

 
Είναι γεγονόσ πωσ ζχουν γραωεί ςχετικά λίγα ζωσ και απειροελάχιςτα για το 

υπό ζρευνα κζμα όμωσ... Πμωσ ζχουν λεχκεί απείρωσ περιςςότερα και μάλιςτα ςε 
τζτοιο βακμό, με τζτοια ζνταςθ και τόςο γλαωυρά, που εκπλιςςουν αρνθτικά και 
πολλζσ ωορζσ κακίςτανται απίςτευτα. Βεβαίωσ όταν μιλάμε για τθ κζςθ τθσ 
γυναίκασ και ιδιαίτερα μάλιςτα ςτο χϊρο τθσ Καππαδοκίασ, κα πρζπει να λάβουμε 
υπόψθ μασ πολλζσ παραμζτρουσ, αλλά και να ςυνυπολογίςουμε και πάμπολλεσ  
πρακτικζσ, διαωορετικζσ αιτίεσ. 

Χάριν παραδείγματοσ, να ποφμε πωσ διαωορετικι ιταν θ κζςθ τθσ ςτα μεικτά 
χωριά από αυτιν των αμιγϊσ χριςτιανικϊν- ελλθνικϊν χωριϊν του χϊρου και κατά 
ςυνζπεια το ερϊτθμα «ποφ» είναι και εφλογο αλλά και ςθμαντικό. Ο χϊροσ 
δθλαδι, όπωσ κα εξθγιςουμε παρακάτω, δεν ιταν απλά ςθμαντικόσ, αλλά υπιρξε 
καταλυτικόσ ςτθ διάρκρωςθ τθσ κλίμακασ αξιϊν που ζπρεπε να ςυνοδεφει τθν 
κυρά- γυναίκα- ςφηυγο- μάνα....και όχι μόνο ωυςικά.  

Το ίδιο ςθμαντικόσ υπιρξε και ο χρόνοσ. Διότι, κατανοθτό και αυτό, το πότε 
ζπαιηε- ζπαιξε τον όποιο ρόλο του, για τθ διαμόρωωςθ όλων αυτϊν των ςυνκθκϊν, 
και ςυνεπϊσ μαηί και με άλλουσ παράγοντεσ όριςαν τα πλαίςια ςυμπεριωοράσ. 
Διαωορετικι ιταν θ ςυμπεριωορά τθσ ι ζπρεπε να είναι τον 17ο αιϊνα, αν και τα 
μόνα που ξζρουμε ιταν κφρια και ςχεδόν αποκλειςτικά από τον προωορικό λόγο- 
μαρτυρίεσ, που πολλζσ ωορζσ ενζχουν τον κίνδυνο τθσ υπερβολισ και διαωορετικι 
τον 19ο αιϊνα και μάλιςτα μετά τισ όποιεσ επαωζσ του χϊρου με τον ζξω κόςμο. 

Βεβαίωσ υπάρχει μια ατελείωτθ ςειρά μικρϊν ι μεγάλων, ςθμαντικϊν ι αςιμα-
ντων ερωτθμάτων- παρατθριςεων, που όλα ζχουν να κάνουν με το υπό εξζταςθ 
κζμα, όπωσ: 
α. Θ θλικία, για παράδειγμα. Κατανοθτό βεβαίωσ, αν και απ’ ό,τι γνωρίηουμε θ 
εκπαίδευςι τθσ άρχιηε ςχεδόν από τθ γζννθςι τθσ. Το κθλυκό αποτελοφςε ξεχωρι-
ςτό κομμάτι τθσ οικογζνειασ, που ζπρεπε να μάκει, για να ’ναι αυτό που ικελε θ 
κυρίαρχθ ιδεολογία τθσ κάκε εποχισ  ι να γίνει.  
α. Θ οικονομικι κατάςταςθ, επίςθσ, τθσ οικογζνειασ, που ζπαιηε ςθμαντικότατο 
ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ όχι μόνο τθσ προςωπικότθτασ του κθλυκοφ, αλλά και τθσ 
κζςεϊσ τθσ… διότι το χριμα επιτρζπει ζςτω και μικρζσ αποκλίςεισ ςυμπεριωοράσ ι 
κουκουλϊνει διάωορα. 
γ. Θ οικογζνεια, πάλι, αυτό το δθμιουργικό κφτταρο τθσ κάκε καλισ κοινωνίασ. Για-
τί ιταν ζτςι ι γιατί κα ζπρεπε να είναι ζτςι. Εδραιωμζνθ με βάςθ τισ αρχζσ και τισ 
παραδόςεισ τθσ ράτςασ, τθσ κρθςκείασ, αλλά και τθσ περιρρζουςασ ατμόςωαιρασ.  



Κζντρο  Σπουδισ  και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ  Ρολιτιςμοφ Διμου Νζασ  Λωνίασ 180 

δ. Θ μόρωωςθ ι θ όποια μόρωωςθ, γιατί είχαμε και τζτοια, όχι βεβαίωσ τθσ γυναί-
κασ, αλλά του αρςενικοφ είδουσ που εκπαιδευόταν από τθν παιδικι θλικία ςε αντι-
λιψεισ περίεργεσ και ςυνάμα βλακϊδεισ για ςιμερα, αλλά απαραίτθτεσ ςτα τότε.  

 
Ιςτορικά και άλλα τινά. 

Για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο διάβα του χρόνου γνωρίηουμε αρκετά. Ραρακο-
λοφκθμα του ανδρόσ, βρίςκονταν ςχεδόν πάντοτε ςτθ μεγαλοπρζπεια τθσ ςκιάσ 
του. Ι ςχεδόν πάντοτε, εκτόσ από οριςμζνεσ απειροελάχιςτεσ χρονικζσ- ειδικζσ 
εξαιρζςεισ, ωωτεινζσ είναι αλικεια, που και αυτζσ χαμιλωςαν υπό τθν πίεςθ τθσ 
κυρίαρχθσ ιδεολογίασ, που τθν ικελε ωσ ανδράποδο. Και δυςτυχϊσ μια ςυντομό-
τατθ αναδρομι μπορεί να επιβεβαιϊςει του λόγου το αλθκζσ. Οι αντιλιψεισ, για 
παράδειγμα, του αρχαίου κόςμου, ιδιαίτερα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ςκζψθσ μάσ 
είναι γνωςτζσ και ξεκάκαρεσ, κακϊσ επίςθσ και του χριςτιανιςμοφ, που ναι μεν 
κεωρεί τθ γυναίκα ιςότιμο μζλοσ τθσ οικογζνειασ- κοινωνίασ, αλλά... 

Με το αλλά να εξαρτάται εν πολλοίσ από πολλοφσ παράγοντεσ. Ππωσ για παρά-
δειγμα το χϊρο, το μορωωτικό επίπεδο των αρςενικϊν, τθν περιρρζουςα ατμό-
ςωαιρα και όλα εκείνα τα λοιπά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το πρόβλθμα. Ο πυρινασ 
τθσ κοινωνίασ παντοφ, αλλά πολλαπλϊσ και ςτθν υπό εξζταςθ περιοχι, ιταν  αυ-
ςτθρά ςυγκροτθμζνοσ πατριαρχικά, για να ζρκει το Βυηάντιο,  όπου μπορεί ο 
μελετθτισ να διαπιςτϊςει άμεςα μια επαμωοτερίηουςα ςτάςθ μιασ προοδευτικισ 
κοινωνίασ απζναντι ςτο γυναικείο ωφλο. Το παράδοξο ενόσ πολιτιςμοφ που από τθ 
μια μεριά υποβακμίηει τθ γυναίκα ωσ κόρθ τθσ Εφασ, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και από τθ άλλθ να τθν 
ανυψϊνει ςτο πρόςωπο τθσ Ραναγίασ, βαςικό όργανο τθσ ςωτθρίασ των 
ανκρϊπων, θ καταωυγι ςε κάκε περίπτωςθ δυςτυχίασ.1 

Και το πράγμα να αποςωκεί με το Λςλάμ και τουσ δικοφσ του κανόνεσ. Ρου με 
απλά λόγια ςιμαινε  πωσ οι κανόνεσ οι οποίοι αωοροφςαν το γυναικείο ωφλο 
μπολιάςτθκαν και με τα δικά του κελεφςματα. Κετικά ι αρνθτικά; 

Αυτό ωυςικά είναι αντικείμενο ζρευνασ  και μάλιςτα υπαρξιακισ ωιλοςοωίασ 
τθσ κάκε κοινωνίασ. Εξάλλου αυτό το εκρθκτικό εν πολλοίσ μείγμα δεν ιταν όμοιο 
πουκενά και οφτε λειτουργοφςε πανομοιότθτα. Και τοφτο γιατί κάκε κοινωνία 
κρατοφςε- ωφλαγε, ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ και οριςμζνα δικά τθσ, περιχαρακωμζνθ 
γφρω από αρχζγονεσ δοξαςίεσ και κανόνεσ ςυμπεριωοράσ.  
 
 

                                                 
1
 Είναι γνωςτι και μάλιςτα ενδεικτικι θ ςτιχομυκία τθσ Καςςιανισ, μετζπειτα ονομαςτισ ποιιτριασ- 

υμνογράωου, μετά του Κεοωίλου, αυτοκράτορα του Βυηαντίου κατά τθν ϊρα τθσ επιλογισ  τθσ 
καλφτερθσ από τισ υποψιωιεσ.... Κζλοντασ λοιπόν να τθ δοκιμάςει τθσ είπε πωσ «από τθ γυναίκα 
προζρχονται όλα τα κακά», υπονοϊντασ ωυςικά τθν Εφα, για να πάρει τθν απάντθςθ και μάλιςτα 
καλά πλθρωμζνθ πωσ,  «από τθ γυναίκα προζρχονται και όλα τα καλά». 
Βεβαίωσ ανεξάρτθτα από όλα, προκφπτει και μια βαςικι αλικεια για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ 
γυναίκασ και μάλιςτα από τθν κεωαλι του κράτουσ. Ρωσ ςε καμία των περιπτϊςεων δεν ικελε ζξυπνθ 
ςφντροωο ι ςτθν καλφτερθ από αυτζσ ικελε ςφντροωο μάλλον κατά πολφ κατϊτερι του. 
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Θ γυναίκα ... ςτο χϊρο. 
Το ποφ βρίςκεται ο χϊροσ τθσ Καππαδοκίασ είναι λίγο πολφ γνωςτόσ ςιμερα. 

Ζτςι απλά ςτθν Τουρκία, κάπου ανάμεςα ςε βουνά και λαγκάδια, λίγο μετά τον 
Σαγγάριο ποταμό, πιο κάτω από τθ Άγκυρα, λίγο πιο πάνω από το λιμάνι τθσ 
Μερςίνασ και ζχει  Κεόσ. Και ναι μεν ο Κεόσ ζχει, αλλά...αλλά εμείσ ςυμπλθρϊναμε 
τισ γνϊςεισ και με τισ διθγιςεισ των παπποφδων και πατεράδων μασ για κείνθ τθν 
παράξενθ χϊρα, μακαίναμε για τα όμορωα χωριά του χϊρου, για το πόςο πλοφςιοι 
ιμαςταν, το πόςο καλά περνοφςαμε, για τισ μετζπειτα ταλαιπωρίεσ, για τον αϊ 
Βαςίλθ, τον αϊ –Γρθγόρθ, τον αϊ- Μελζτθ... Α, ναι, ςτα εγχειρίδια των μεγάλων τάξε-
ων του ςχολείου λζξθ καμιά και μόλισ ςτα τελευταία χρόνια κάτι λίγα, βλακωδζ-
ςτατα και αυτά.2  

Και αν μεν όλα ετοφτα ςυμβαίνανε ςτο πρό-
ςωατο παρελκόν, μπορεί κανείσ εφκολα να ωα-
νταςτεί το απϊτερο, όπου θ Καππαδοκία ςτθ 
ςυλλογικι μνιμθ του ελλθνιςμοφ αντιπροςϊπευ-
ε μόνο κάποιεσ ορκόδοξεσ κυρίωσ πλθκυςμιακζσ 
μάηεσ, με εξαιρετικά περίεργουσ αγιολογικοφσ 
κρφλουσ. Ο απλόσ, για παράδειγμα, Ακθναίοσ, 
αντιλαμβανόταν πωσ κάπου μακριά ςτα πζρατα 
του Οκωμανικοφ κράτουσ υπιρχαν κάποιοι 
«Ανατολίτεσ», οι «(Γ)καραμαλιδεσ» που ναι μεν 
ιταν Ζλλθνεσ και χριςτιανοί, αλλά ταυτό-χρονα 
χρθςιμοποιοφςαν μια περίεργθ γλϊςςα. Ρανω-
ςάμαρα ςυμπλθρϊνονταν οι ςχετικζσ εικόνεσ 
περί του χϊρου με τθν παρουςίαςθ ενόσ ςπαρτα-
ριςτοφ τφπου Καραμανλι και δθ ωσ θκογραωι-
κοφ και ιςτορικοφ γρίωου3, αλλά και οι ςχετικζσ 
του γνϊςεισ με πονιματα του τφπου «Ρερί των 
τρωγλοδυτϊν τθσ Καππαδοκίασ»4…Και όλα αυτά ςχεδόν μζχρι και το τζλοσ του 19ου 
αιϊνα, όπου ςταδιακά «ανακαλφπτεται» ο χϊροσ, για να αποτελζςει λίγο μετά 
τμιμα του αλφτρωτου Ελλθνιςμοφ, χαρακτθριηόμενοσ  ωσ «πρϊτθ πατρίδα τθσ 
Ελλθνικισ ωυλισ».  
     Εκεί λοιπόν ηει και εργάηεται, γεννιζται και πεκαίνει, θ Καππαδόκιςςα, ςε ζνα 
γεωγραωικό χϊρο που περιβάλλεται από τείχθ ψθλά, αξεπζραςτα, καταλυτικά για 
τθν φπαρξι τθσ. Μια ατελείωτθ ςειρά βουνϊν,  αλλά και μια πλθκϊρα λαοφ, που 
ναι μεν ηει και παιδεφεται μαηί τθσ, αλλά με διαωορετικι κρθςκεία, κουλτοφρα, 
ικθ και ζκιμα, ςε χωριά – οικιςμοφσ  που εφςτοχα χαρακτθρίηονται νθςίδεσ 

                                                 
2
  Ιωάννθσ Θ. Καλφόγλουσ, Ιςτορικι Γεωγραφία τθσ Μικραςιατικισ Χερςονιςου,  Ακινα Κ.Μ.Σ 2002,  

ςελ. 13, «...οι απόωοιτοι των ςχολείων γνωρίηουν τθν Λαπωνία, τθν Ν. Ολλανδία, ςε ποια παραωυάδα 
ωυλισ υπάγονται οι κάτοικοι κάποιου νθςιοφ τθσ Ρολυνθςίασ και ...αγνοοφν τον μικραςιατικό χϊρο». 
3
 Θλίασ Αναγνωςτάκθσ – Ευαγγελία Μπαλτά, Θ Καππαδοκία των ηϊντων μνθμείων,  Ρορεία, Ακινα  

1990, ςελ. 17. 
4
 Θλίασ Αναγνωςτάκθσ-Ευαγγελία Μπαλτά, ςτο ίδιο, ςελ. 24. 
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ελλθνιςμοφ, οάςεισ χριςτιανιςμοφ, μιασ και το κυρίαρχο πλθκυςμιακό ςτοιχείο 
ιταν το μουςουλμανικό.  

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο ηει και δραςτθριοποιείται αποκομμζνθ από τον ζξω 
κόςμο, που μόνο ωσ καλζσ ι κακζσ ωιμεσ τον αντιλαμβάνεται. Ωσ καλό παραμφκι 
αρχικά και ωσ εικόνεσ λίγο αργότερα από τον πατζρα- αρραβωνιαςτικό- άνδρα- γιο, 
που λόγω αιτίων οικονομικϊν πιρε των ομματίων του και ξενιτεφτθκε ςε κάποια 
μεγάλθ πολιτεία. Αλλά και από τουσ περιωερόμενουσ μικροπωλθτζσ που παρου-
ςίαηαν μεν τα καλοφδια τουσ, τα οποία περιτφλιγαν με μια πλθκϊρα περιττϊν και 
υπερβολικϊν πλθροωοριϊν, ζτςι για εντυπωςιαςμό.5 Ο κόςμοσ τθσ, μικρόκοςμοσ 
και μζγασ ταυτόχρονα, ιταν οι μαχαλάδεσ του χωριοφ και ςτθν καλυτζρα των 
περιπτϊςεων και κάποιο διπλανό χωριουδάκι, που ςτα πλαίςια των κρθςκευτικϊν 
τουσ κακθκόντων, ςτθν ονομαςτικι εορτι κάποιου αγίου το επιςκζπτονταν. Άρα;  

Άρα γεννιόταν, μεγάλωνε, ηοφςε και πζκανε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ, 
ζπαιρνε τισ πρζπουςεσ πλθροωορίεσ, τισ οποίεσ ωρόντιηε θ κυρίαρχθ ιδεολογία να 
μεταωζρει χωρίσ ωυςικά παρεκκλίςεισ, ηοφςε απλά με τισ ςκιζσ των ειδϊλων  ενόσ 
κόςμου που τθσ δίδονταν. Μια ςυνεχισ επανάλθψθ, από γενιά ςε γενιά, του 
Ρλατωνικοφ «μφκου τθσ ςπθλιάσ».6  Ρίεςθ τθν οποία υποχρεωνότανε όχι μόνο να 
αποδεχτεί και οποιοδιποτε  ωωτεινό αρςενικό μυαλό, αλλά να ςυνεχίηει να τθν 
επιβάλλει. Ζςτω και αν ιταν αντίκετοσ με τζτοιεσ πρακτικζσ. Και αν ζτςι απλά 
επζτρεπε  κάτι το διαωορετικό, κάτι που ζμακε ι είδε ςτθσ ξενιτιάσ τα μζρθ, ε, τότε, 
θ κυρίαρχθ ιδεολογία με τουσ κεματοωφλακζσ τθσ ζςπευδε πάραυτα προσ αποκα-
τάςταςθ τθσ διαςαλευκείςασ τάξθσ. Τότε ωυςικά είχε δυο δρόμουσ επιλογισ. Ι τθν 
επιςτροωι ςτα δζοντα ι να πάρει των ομματίων του και να ωφγει προσ τα μεγάλα 
αςτικά κζντρα όπου άγνωςτοσ μεταξφ αγνϊςτων κα μποροφςε να αναπνεφςει τον 
αζρα που ο ίδιοσ ικελε. 

Δεν είναι κακόλου τυχαία λοιπόν θ φπαρξθ δεκάδων κανονιςμϊν ςτισ κοινό-
τθτεσ  τθσ Καππαδοκίασ, που ναι μεν κατζγραωαν πολλά και διάωορα, ςθμαντικά 
και αςιμαντα περί τθ διοίκθςθ, αλλά δεν παρζλειπαν να κακορίηουν και τουσ 
τρόπουσ τθσ ορκισ ςυμπεριωοράσ, κφρια του γυναικείου ωφλου και ςε κζματα 
κακθμερινότθτασ. Υπό τθν απειλι μάλιςτα υπερβολικϊν ποινϊν, όπωσ για παρά-
δειγμα αυτισ του αωοριςμοφ ι τθσ αποβολισ κάποιου από τθν κοινωνία. Σε όλα 
ζπρεπε να υπάρχει κάποιο μζτρο, ζνασ ζςτω αωανισ ζλεγχοσ. Ζτςι, με αυτόν τον 
τρόπο, πρζπει να γίνεται θ ςτζψθ, θ βάπτιςθ, οι ςχζςεισ των μνθςτευμζνων πρζπει 
να είναι αυτζσ, αυτό επιτρζπεται, αυτό όχι και πάει λζγοντασ. 

Φυςικά ς’ αυτό το παιχνίδι κυρίαρχο ρόλο ςτθ διαμόρωωςι του  είχε και θ 
κρθςκεία, και για να ακριβολογοφμε  θ ικφνουςα διοίκθςι τθσ,  που ςτθν κλίμακα 
των αξιϊν είχε τθν πρϊτθ κζςθ. Ζτςι ςε μια κοινωνία που μαςτίηονταν ςτο ςφνολο 
ςχεδόν από τθν αγραμματοςφνθ, ιταν επόμενο πωσ αυτόσ που «κρατοφςε» ςτα 

                                                 
5
 Σθμ.: Δεν ιταν  κακόλου τυχαίο το γεγονόσ πωσ ακόμα και το 1924, κατά τθν «ζξοδο» των μαηϊν  

ςτα πλαίςια τθσ ανταλλαγισ, υπιρχαν κυράδεσ που ζβλεπαν για  πρϊτθ ωορά το τραίνο και τθ 
κάλαςςα, επιβιβάηονταν ςτα ςιδερζνια βαπόρια με τα μεγάλα ωουγάρα... 
6
 Σθμ.: Δεμζνοι χειροπόδαρα οι άνκρωποι βλζπανε τισ ςκιζσ των πραγμάτων, πιςτεφοντασ πωσ όλεσ 

αυτζσ είναι ο πραγματικόσ τουσ κόςμοσ. 
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χζρια του τον Κείο Λόγο, ιταν και ο πρϊτοσ. Ο οποίοσ μάλιςτα ςε κάκε περίπτωςθ 
μποροφςε  με εφςχθμο τρόπο να μεταωζρει τα δικά του κζλω και πιςτεφω, ωσ τον 
λόγο του Κεοφ ι να διαμορωϊνει ςχζςεισ και καταςτάςεισ κατά το δοκοφν, μιασ και 
ο λόγοσ του, θ φπαρξθ και θ χρθςιμοποίθςι του, ιταν ςε κάκε και για κάκε 
περίπτωςθ: από τθν αδυναμία ςφλλθψθσ και των ςχετικϊν ευχϊν ζωσ τον 
αρραβϊνα, από τισ ευχζσ για οποιαδιποτε κεραπεία  ζωσ και τθν εφκολθ γζννα.    

Βεβαίωσ όλα τα παραπάνω ενζχουν και κετικά ςτοιχεία. Τα οποία κα αναλυ-
κοφν παρακάτω, αλλά ζτςι, ςε  μια πρϊτθ ματιά, μποροφμε να προβοφμε ςτουσ 
εξισ ςυλλογιςμοφσ. Στο όποιο ερϊτθμα του «γιατί» ιταν ι ζπρεπε να είναι ζτςι, θ 
άμεςθ και μάλιςτα ςοβαρι απάντθςθ είναι αυτι που ζχει να κάμει με το δζςιμο 
και τθ ςυνζχεια τθσ ομάδασ – κοινωνίασ. Για δζςτε.  

Τα γενικά χαρακτθριςτικά τα είπαμε, περιγράψαμε το χϊρο, λίγο πολφ τθν 
περιρρζουςα ατμόςωαιρα, που είναι ςχεδόν κοινι, αλλά όχι τον ελλοχεφοντα κίν-
δυνο. Αυτόν που είχε να κάμει με τθν εξαωάνιςθ τθσ ράτςασ.  

Ρροςζξτε τθ ςυλλογιςτικι μασ. Κατά τθν άποψθ των περιςςοτζρων ο χϊροσ 
χάκθκε το 1071 μετά τθν προδοςία ςτο Ματηικζρτ, με τα γεγονότα να είναι λίγο 
πολφ γνωςτά. Ο Οκωμανόσ βάηει για πρϊτθ ωορά το πόδι του και το κρατά ίςαμε 
τα ςιμερα, ο χριςτιανόσ βλζπει για πρϊτθ ωορά τθν καταλυτικι είςοδο του απί-
ςτου και τθν επζμβαςι του ςε κάκε τομζα τθσ κοινωνίασ, μια νζα κουλτοφρα, 
αυςτθρότερθ, να ειςβάλλει πιο αποωαςιςτικά, περιςςότερο βίαια και πολλζσ 
ωορζσ εκδικθτικά. Μάλιςτα κουλτοφρα αυξανόμενθ με γεωμετρικοφσ ρυκμοφσ, 
ςτθν αρχι τουλάχιςτον, που περιλάμβανε αναγκαςτικοφσ εξιςλαμιςμοφσ, γλωςςο-
κοπίεσ, παιδομαηϊματα και ζνα ςωρό ςυναωι. 

 Άρα; Άρα ζπρεπε να λθωκοφν μζτρα. Και ποιο είναι το πλζον πρόςωορο; Μα 
ωυςικά, κατά τθν άποψι μασ, ςε κείνουσ τουσ χρόνουσ, με ι ςε εκείνεσ τισ ςυνκι-
κεσ και ςε κείνα τα μζρθ θ απομόνωςθ ςτα πατρϊα  και τα οριηόμενα ωσ πρζποντα 
με κυρίαρχο εργαλείο- όργανο ωυςικά τθ γυναίκα. Τον πλζον κατάλλθλο διαμορ-
ωωτι ςυνειδιςεων, πεποικιςεων, εικόνων, κυρίαρχθσ ιδεολογίασ, κουλτοφρασ, 
του κάκε ανκρϊπου, με τθ λειτουργία- ρόλο τθσ ωσ μθτζρασ, γυναίκασ, μπάμπωσ… 
Το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ δρα αποωαςιςτικά και υψϊνει τα τείχθ, περιχα-
ρακϊνει τθν κοινωνία, εκπαιδεφει ςυνειδιςεισ. 

Αποτζλεςμα; Θ διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ όλων αυτϊν των νθςίδων του 
ελλθνιςμοφ κάτω από ςυνκικεσ παράξενεσ, θ κακαρότθτα ράτςασ και κρθςκείασ, 
των ςυνδετικϊν δθλαδι κρίκων μιασ ατζλειωτθσ ςυνζχειασ ςτο διάβα του χρόνου. 
Διότι ζτςι και οι εξιςλαμιςμοί ςταμάτθςαν, ελάχιςτοι ι ελάχιςτεσ «μαγαρίςτθκαν» 
με τουσ αλλόκρθςκουσ,  αλλά  και θ πατρϊα κρθςκεία παρζμεινε  αλϊβθτθ.  

 
Γυναίκα ....μια πρϊτθ εικόνα 

«...Και από τον άγγελο ψθλότερα», ζλεγε θ γιαγιά θ Δευτερίνα, ο Κεόσ να τθ 
ςχωρνά, πωσ πρζπει να είναι θ γυναίκα, «του ςπιτιοφ το καμάρι» θ κεία μου θ 
Δζςποινα, και για το «γυναικείο ιδεϊδεσ...», θ κυρά Ηαωείρω, θ μάνα μου. Πλεσ 
γζννθμα κρζμμα μικραςιάτιςςεσ, γεννικθκαν εκεί, ςτθ μακρινι Καππαδοκία και 
γαλουχικθκαν με τα νάματα αυτοφ του κόςμου, δθλαδι, πωσ θ « γυναίκα είναι 
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γυναίκα...πάει και τελείωςε». Και αν, ζτςι απλά, τισ ρωτοφςεσ για το τι ςθμαίνει 
αυτό, τισ πρακτικζσ εωαρμογζσ τοφτθσ τθσ υπζροχθσ ριςθσ, ςου ξαναπαντοφςαν  
«μα το είπαμε... θ γυναίκα είναι γυναίκα...».  
     Α, ναι και κάτι άλλο. Τα βράδια, παιδιά ςαν ιμαςταν, προ αμνθμονεφτων χρό-
νων, ςε κάκε προςπάκεια ςωωρονιςμοφ μασ, θ γιαγιά με δζοσ περιςςό και ςοβαρό 
φωοσ μάσ ζλεγε κουνϊντασ μάλιςτα το δάκτυλό τθσ: «κοιτάξτε, κιοπζογλου κιοπζκ, 
κα τα πω όλα ςτον μπαμπά ςασ».  
     Τϊρα, δεν κα ιμουν κακόλου υπερβολικόσ εάν εγϊ, ο αρςενικόσ Καππαδόκθσ 
μελετθτισ από το Ντερίνκουγιου, ιςχυριηόμουνα πωσ θ άποψθ «τθσ κατάρασ του 
να είςαι γυναίκα», εκεί και τότε, ιταν μια πραγματικότθτα, ωυςικά μζςα ςτα 
πλαίςια μιασ εξωτερικευμζνθσ αντίλθψθσ για τθν κατωτερότθτά τθσ, παρόλα τα 
κοινά πεδία δράςθσ τθσ με το αρςενικό. Διότι ναι μεν υπάρχει  ζνασ ωυςικόσ 
διαχωριςμόσ, αλλά το είδοσ των γυναικείων εργαςιϊν όχι μόνο δεν διζωερε ριηικά 
από εκείνο των αντιςτοίχων ανδρικϊν, αλλά τισ περιςςότερεσ ωορζσ ςτθν πράξθ 
ιταν  δυςκολότερεσ, με τον καταμεριςμό να είναι λεόντειοσ  ςε βάροσ των 
γυναικϊν ωυςικά και υπζρ των ανδρϊν. Και ζτςι απλά ςε μια πρϊτθ περιγραωι, να 
ξυπνά πρϊτθ, να ετοιμάηει τα απαραίτθτα, να πθγαίνει μαηί του ςτο χωράωι, να 
εργάηεται όλθ τθ μζρα, να ετοιμάηει το βράδυ τα πάντα για τθν  επόμενθ, με τον 
αωζντθ να ενθμερϊνεται ςτον καωενζ, και άλλα πολλά και διάωορα. Δθλαδι, 
γυναίκα, άμιςκθ εργάτρια, καλι νφωθ μάνα, ερωμζνθ.   

Κα μου πείτε πωσ υπερβάλλω, πωσ τουλάχιςτον ο χριςτιανιςμόσ ι, αν κζλετε, 
τα ελλθνικά ιδεϊδθ ςε ςυνδυαςμό με τα χριςτιανικά επζβαλλαν τθν ιςότθτα 
μεταξφ των δυο ωφλων, ανζβαςαν τθ γυναίκα ςτο ίδιο ςκαλί με το αρςενικό είδοσ, 
πωσ αυτά ιταν εωαρμογζσ του μουςουλμανικοφ κόςμου, πωσ μπορεί να ζχουν 
παρατθρθκεί ςε απειροελάχιςτεσ περιπτϊςεισ και πολλά άλλα.   

Ενδεχόμενα να είναι και ζτςι, πάντωσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν ιςχυρίηομαι 
τίποτε. Απλά παρακζτω τα υπάρχοντα scripta, τα οποία ζχουν τθν ιδιαίτερθ ςθμα-
ςία τουσ,  μιασ και προζρχονται  από μελετθτζσ του χϊρου, καταγόμενουσ από εκεί 
και τότε, κακϊσ και τισ διάωορεσ μαρτυρίεσ ανκρϊπων που γεννικθκαν - ζηθςαν 
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εκεί. Για τθν καλφτερθ μάλιςτα κατανόθςθ των αντιλιψεων κα προβοφμε ςε ζνα 
αυκαίρετο χρονικό διαχωριςμό. Σε εκείνο που αωορά τθ γυναίκα ωσ παιδί και ςε 
εκείνο ωσ ολοκλθρωμζνθ γυναίκα, με ό,τι τοφτο ςθμαίνει ςε πρακτικζσ εωαρμογζσ, 
ξεκινϊντασ από το γκάςτρωμά τθσ. 
 
Γυναίκα ...ςεξουαλικι ενθμζρωςθ 

Ζτςι απλά, θ ςεξουαλικι και όχι μόνο ενθμζρωςθ ιταν επιεικϊσ ανφπαρκτθ. 
Κεωρείτο περίπου αμαρτία, άρα απαγορευμζνθ,  θ οποιαδιποτε αναωορά ςτισ 
ςχζςεισ των δφο ωφλων, ςτθ ςφλλθψθ, αλλά ακόμα και ςτθ γζννα. 
Μα...μα είναι δυνατόν; Και βζβαια, διότι όλα όμορωα και ωραία αλλά... 
Αλλά πρωτίςτωσ θ γυναίκα είναι το ςτολίδι του ςπιτιοφ και ωσ τζτοιο κα ζπρεπε 
πάντοτε να υπακοφει ςτουσ αρχζγονουσ κανόνεσ, που ικελαν το κθλυκό να απζχει 
από τοφτθ τθν πλθροωόρθςθ, αλλά και τθ γνϊςθ. Το γιατί είναι γνωςτό: Αμαρτία, 
μθ πρζπον, ντροπι. Φυςικά οι λζξεισ ζρωτασ, ολοκλιρωςθ και μερικζσ άλλεσ οι 
οποίεσ αωοροφςαν το γενετιςιο ζνςτικτο, μάλλον ιταν άγνωςτεσ ζωσ και ολίγο 
γνωςτζσ. Και ωυςικά δεν υπιρχαν ςτο λεξιλόγιο καμιάσ. 

Και πϊσ γινόταν το πράγμα; Απλοφςτατα δια των ωθμϊν και τθν ενθμζρωςθ τθσ 
τελευταίασ ςτιγμισ. Ρου ξεκινοφςαν με τθν ολοκλιρωςθ του κθλυκοφ ωσ γυναίκασ, 
περίπου ςτθν θλικία των 13-14 ετϊν και κατζλθγαν με τθν όποια ενθμζρωςθ τθν 
πρϊτθ νφκτα του γάμου. Και πάντοτε ωυςικά υπό τθ Δαμόκλειο ςπάκθ τθσ τιμω-
ρίασ και όλων των ςυναωϊν λόγω αμαρτίασ. Διότι τα ζμμθνα «είναι αποτζλεςμα 
τθσ αμαρτίασ τθσ πρϊτθσ γυναίκασ, τθσ Εφασ»7, διότι αυτι που είχε τα ζμμθνα ιταν 
«βρϊμικθ» και κατά ςυνζπεια ζπρεπε να απζχει από πολλά και διάωορα.  
     Αλλά και θ ενθμζρωςθ ιταν τθσ τελευταίασ ςτιγμισ. Με τθν παράδοςθ να κζλει 
να γίνεται ςτο ηευγάρι λίγο πριν τθν πρακτικι τθσ εωαρμογι, λίγο προτοφ αρχίςει 
το παιχνίδι τθσ χαράσ και τθσ δθμιουργίασ. Δθλαδι «μετά το τζλοσ του γλεντιοφ και 
τθν αποχϊρθςθ των καλεςμζνων άρχιηε το τελικό ςτάδιο για τθν ολοκλιρωςθ του 
γάμου. Θ είςοδοσ, δθλαδι, του ηευγαριοφ ςτο νυωικό κάλαμο και τα παρεπόμενα 
του. Αωοφ βεβαίωσ είχαν προσ τοφτο λθωκεί όλα τα απαραίτθτα. Το δωμάτιο 
ωρεςκοβαμμζνο και αρωματιςμζνο, το κρεβάτι καλά ςτρωμζνο, ευλογθμζνο από 
τουσ ιερείσ του χωριοφ,  τθν εικόνα ςτθ κζςθ τθσ, το τραπζηι με το δοχείο νεροφ και 
μια πιατζλα με ωρζςκο καϊμάκι με μζλι, χαλβά και ωροφτα. Ρροτοφ ειςζλκουν 
άρχιηε θ ςχετικι κατιχθςθ, από τον κουμπάρο ο αρςενικόσ και τθν κουμπάρα θ 
νζα. Για το τι κα αντιμετωπίςουν, το πϊσ κα πράξουν, τα ζτςι, τα πρζπει, τα γιατί 
και  όλα αυτά που κάμουν τον γάμο ευχάριςτο, ςτθ αρχι τουλάχιςτον. Χωρίσ ωόβο 
και πάκοσ και προ παντόσ χωρίσ να αποκρφψουν το παραμικρό. Ρρϊτθ οδθγοφςε 
τθ νζα θ κουμπάρα, που δίςταηε εκ λόγου ςεμνότθτασ, με λόγουσ πειςτικοφσ, 
χαμογελϊντασ και παίηοντασ με τθν άγνοιά τθσ. Τθν κάκιηε ςτο κρεβάτι και 
αποχωροφςε κάνοντασ νόθμα για τθν είςοδο του νζου, που πραγματοποιείτο με τθ 

                                                 
7
 Κ.Λ.Δ. Συκεϊν, Φ. 12, α.α. 34, μαρτυρία Χατηθμπαλι Μαγδαλθνι (Αξόσ). 

Σθμ: Για να δθλϊςουν τθν εμωάνιςθ των ζμμθνων χρθςιμοποιοφςαν διάωορεσ ςυνκθματικζσ ωράςεισ 
όπωσ: «είδεν τα», «ιρταν τα απάνω τ’», «τα ροφχ’τ’», «άϊ μπαςί», «ιρταν τα τςιτςάδε τ’», ενϊ για τθν 
εμμθνόπαυςθ «κόπαν τα μθνιάτικά τ’ και κροφει ςο καωά τ’», «ςον τα κατ’»…  
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ςυνοδεία του κουμπάρου. Τον τοποκετοφςαν και αυτόν δίπλα τθσ, τουσ ςταφρωναν 
και ζωευγαν υπομειδιϊντασ...».8 

Βεβαίωσ ο ζλεγχοσ των «πεπραγμζνων»  γινόταν άμεςα, αποτελεςματικά και 
μάλιςτα με δυο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είχε να κάμει με αυτό που λζνε «επίδειξθ» του 
ςεντονιοφ, το οποίο περιχαρείσ οι ςυγγενείσ τθσ νφωθσ παρουςίαηαν αρχικά ςτα 
πεκερικά και ςτθ ςυνζχεια βάηανε ςε δθμόςια κζα. Ζνασ τριςάκλιοσ τυραννικόσ 
κεςμόσ ενόσ απάνκρωπου ςυςτιματοσ, που ωευ, διατθρικθκε ςχεδόν  μζχρι και τα 
μζςα του 20ου αιϊνα, ωσ ζνασ αποτελεςματικόσ παμπάλαιοσ κοινωνικόσ κατανα-
γκαςμόσ που ικελε τθ γυναίκα9 και μόνο αυτι αντικείμενο αχρθςιμοποίθτο.10 Ο 
δεφτεροσ είχε να κάμει με τθν «αποτελεςματικότθτα» των νζων κατά τθν πρϊτθ 
νφκτα του γάμου,  αλλά και τθν επζμβαςθ τθσ οικογζνειασ ςτθ ηωι του ηευγαριοφ ι 
καλφτερα τθν πρϊτθ επίδειξθ ιςχφοσ τθσ οικογζνειασ ςτο ηευγάρι.  

Ζτςι είχαμε τον ωτακουςτι τθσ νυ-
ωικισ παςτάδοσ. Στο ερϊτθμα το πϊσ 
ςυνδυάηεται το ςτιςιμο του αυτιοφ 
και ιδιαίτερα τθν πρϊτθ νφκτα του 
γάμου, με το πρζπον  ι απαραίτθτο, 
αδυνατοφμε ειλικρινά να απαντι-
ςουμε. Απλά δυο-τρεισ υποκζςεισ κα 
κάνουμε και τοφτεσ με πάςα επι-
ωφλαξθ. Επίςθσ, προσ αποωυγι 
οποιουδιποτε λάκουσ, παρακζτουμε 
αυτοφςιο το απόςπαςμα, όπωσ το 

                                                 
8
 Κων/νοσ Νίγδελθσ, Καππαδοκία, δρϊμενα γάμου,  εκδ. Διμου Συκεϊν,  Κεςςαλονίκθ 2008, ςελ 55. 

9
 Θ κζςθ τθσ ιταν απελπιςτικι ςε κάκε αντίκετθ περίπτωςθ… αν δθλαδι είχε κάμει το λάκοσ και είχε 

αποκτιςει τθν «εμπειρία» προ του γάμου. Βεβαίωσ ςπάνια περίπτωςθ αλλά υπιρχε. Οι 
πλθροωορθτζσ μιλοφν  πωσ θ νφωθ «ξζβθν όωκαιρθ», «βγικε άδεια», «κενι», «διακορευμζνθ»… 
κάποιοι άλλοι πωσ «τα κανδιλια δεν άναβαν καλά όταν θ νφωθ δεν ιταν παρκζνοσ», πωσ το «κρίμα 
τθσ μεταωερόταν ςε όλα τα παιδιά τθσ…». Βεβαίωσ αποτελοφςε, ςφμωωνα με τθ μαρτυρία τθσ γιαγιά 
Μαγδαλθνισ Χατηθμπαλι, ό.π.,  «… ζναν καλό λόγο ςτθν περίπτωςθ αυτι να ςτείλει ο γαμπρόσ τθ 
νφωθ ςτθ μάνα τθσ με τα νυωικά τθσ μάλιςτα…». Σφμωωνα με τον Θανάςθ Κωςτάκθ, επίςθσ, πβλ. Το 
Μιςτί τθσ Καππαδοκίασ, Ακινα 1977, τόμοσ Α, ς. 229:  «…θ κεραπεία του κακοφ γινόταν από τθ 
ςυντζξα που μάηευε αίμα περιςτεριοφ ς’ ζνα μικρό μπουκάλι και τθν ϊρα που με το δάκτυλό τθσ 
ζκαμε πωσ διακόρευε τθ νφωθ, άδειαηε  ςτο ροφχο το μπουκαλάκι…».  
10

 Σε κάκε κοινότθτα ι καλφτερα κάκε κοινότθτα είχε τα δικά τθσ. Ζτςι τοφτο το ευγενζσ κακικον 
μποροφςε να ανατεκεί ςτον πατζρα τθσ νφωθσ, για παράδειγμα, ςτα πεκερικά επίςθσ, ςτουσ 
κουμπάρουσ κλπ. Χαρακτθριςτικόσ είναι ο Θανάςθσ Κωςτάκθσ ερευνθτισ από το Μιςκί.  
Γράωει, λοιπόν, ςτο εξαιρετικό πόνθμά του το Μιςκί τθσ Καππαδοκίασ,  ό.π., ςελ. 229,  «…Τθν Τρίτθ το 
πρωί θ ςυντζξα ζπαιρνε το ροφχο με το λίγο αίμα από το κρεβάτι του ηευγαριοφ, το τφλιγε και πιγαινε 
να το δείξει ςτον πεκερό τθσ νφωθσ με τθ ςυνθκιςμζνθ ευχι-ωωσ ςα μάτια ς’-. Ο πεκερόσ τθσ ζδιδε  
ζνα μικρό δϊρο κι αυτι πιγαινε ςτα πεκερικά του γαμπροφ για να κάμει το ίδιο…». 
Στο Σεμζνδερε, πάλι, ςφμωωνα με τθ μαρτυρία τθσ Σελλόγλου Δζςποινασ,  Κ.Λ.Δ.Συκεϊν Φ.12, α.α. 33, 
το ιερό κακικον πραγματοποιοφςε ο παραςτεκάμενοσ «…που μετζωερε ςε δθμόςια κζα το ματωμζνο 
πουκάμιςο μζχρι τα πεκερικά… και αωοφ θ πεκερά πιςτοποιοφςε το γεγονόσ ζπαιρνε το ςχετικό 
δωράκι του. Για να επαναλάβει το ευχάριςτο κακικον και με τθ μθτζρα τθσ νφωθσ, εννοείται ωυςικά 
με τα αντίςτοιχα τυχερά»

 
.   
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βρικαμε καταγεγραμμζνο ςε ςχετικό πόνθμα. «…Επιςτεφετο ακραδάντωσ υπό των 
προχωρθμζνθσ θλικίασ γυναικϊν, ουχί μόνον του χωρίου μου, αλλά και πολλϊν 
πόλεων, ότι ζπρεπε κάποια ωτακοφςτρια να παρακολουκιςθ τασ ομιλίασ των 
νεόνυμωων κατά τθν πρϊτθν νφκταν τθσ ςυηυγικισ  ηωισ των, όταν το ηεφγοσ 
απεςφρετο εισ τθ ςυηυγικιν παςτάδα. Και τοφτο διότι εν αντικζτω περιπτϊςει εάν 
ςυνελάμβανεν θ ςφηυγοσ κατά τθν πρϊτθν νφκτα, κα ιτο δυνατόν να ζλκθ εισ τον 
κόςμον τζκνον κωωόν “sagir”. Κατά ςυνζπειαν, ουχί δια ν’ ακοφςουν τασ ομιλίασ 
των ςυηφγων, αλλά δια ν’ αποτρζψουν τθν γζννθςιν αναπιρου τζκνου ωρίηετο θ 
ωτακοφςτρια. Αι εισ τθν δειςιδαιμονίαν αυτιν πιςτεφουςαι γυναίκεσ ενόμιηον, ότι ο 
ςκοπόσ των δεν ιτο να ειςδφςουν εισ τα άδυτα τθσ νυωικισ παςτάδοσ, οφτε να 
παρακολουκιςουν  τασ λίαν ωυςικάσ ερωτικάσ εκδθλϊςεισ των νεονφμωων. Ιτο 
αναγκαία, όπωσ εωρόνουν, θ αδιακριςία αυτι δια το καλόν του ηεφγουσ. Αν τυχόν, 
ζλεγον, εγεννάτο κωωι κυγάτθρ, μεγάλθ ςυμωορά κα ζπλθττε το ανδρόγυνον. 
Κατά τον παρελκόντα αιϊνα μία ι περιςςότεραι γυναίκεσ εκ των  οικείων του 
γαμβροφ εξετζλουν το επιβεβλθμζνον κεωροφμενον αυτό κακικον όλωσ ακορφ-
βωσ. Αι ωτακοφςτριαι εωρόντιηον να είναι εχζμυκοι δι’ όςα ικουον ι ενδεχομζνωσ 
ζβλεπον. Φρονϊ δε ότι δεν ικουον τίποτε ςοβαρόν, διότι όλοι οι νεόνυμωοι, 
γνωρίηοντεσ ότι κα είχον τθν ωτακοφςτριάν των, αςωαλϊσ ελάμβανον τα ενδε-
δειγμζνα προωυλακτικά μζτρα, ίνα μθ ακοφωνται αι ςυηθτιςεισ των. Άλλωςτε 
παρζμενον προ τθσ κφρασ τθσ νυωικισ παςτάδοσ δια να ακοφουν μόνον και ουχί 
και να βλζπουν τα πραττόμενα...».11 

Βεβαίωσ αδυνατοφμε να εξθγιςουμε επαρκϊσ τοφτο το ζκιμο, τουλάχιςτον με 
τθ λογικι του ςιμερα. Να υποκζςουμε πωσ αποτελοφςε μια κάποια προςπάκεια 
ελζγχου τθσ ικανότθτοσ του νζου; Μςωσ. Ενδεχόμενα με αυτόν τον τρόπο θ κοινό-
τθτα του τότε προςπακοφςε, ζςτω και λανκαςμζνα, να βοθκιςει ςτθ διατιρθςι 
τθσ με κάκε τρόπο. Επίςθσ, δεν κα πρζπει να αποκλείςουμε  και τθν παρζμβαςθ- 
καταλυτικι παρουςία τθσ οικογζνειασ ςτουσ νζουσ. Ράντωσ και ςε κάκε περίπτωςθ 
αποτελοφςε ζνα ακόμα κομμάτι ςτουσ μθχανιςμοφσ καταπίεςθσ των νζων και 
κφρια ςτθ γυναίκα.  
     Και μετά; Κάπου ςτθν αρχι, λοιπόν, καταγράψαμε τθν ιςχφουςα εν πολλοίσ 
άποψθ του τότε, τθσ «κατάρασ να είςαι γυναίκα»... Κάτι που ίςχυε κατά τθν άποψι 
μασ ςχεδόν παντοφ, αλλά εμάσ μασ ενδιαωζρει ο υπό ζρευνα χϊροσ. Ζτςι: Μζςα ςε 
μια διαρκι απαγόρευςθ και κάτω από αυςτθρότατουσ κανόνεσ μιασ περίεργθσ 
θκικισ περνοφςε τθ ηωι τθσ ωσ ιςότιμο μζλοσ μιασ οικογζνειασ, αλλά κυρίωσ ωσ 
παιδοποιθτικι μθχανι, χωρίσ ωυςικά κανζνα ζλεγχο επί των γεννιςεων ι οποι-
αςδιποτε άλλθσ επικυμίασ τθσ. «Διότι Κεόσ δίδει τα ωςάχα και αυτόσ τα 
παίρνει...και οτιδιποτε άλλο είναι αμαρτία...».12 Ρου με άλλα λόγια απλά και χωρίσ 
περιςτροωζσ ςιμαινε πωσ «κάκε επαωι» κα πρζπει να είχε ωσ ςκοπό τθν 

                                                 
11

 Σςαλίκογλου Εμμανουιλ, «Λαογραωικά των Φλαβιανϊν Καιςαρείασ τθσ Καππαδοκίασ», 
Μικραςιατικά Χρονικά, τόμοσ ΛΕ  (1972) ςελ. 145. 
12

Μαρτυρία Σελλόγλου Δζςποινασ ό.π.   
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τεκνοποίθςθ. Ειριςκω δε εν παρόδω πϊσ και τοφτεσ γίνονταν, κα αναλυκεί 
παρακάτω, με τον δζοντα τρόπο. 

Α, ναι, και το ςπουδαιότερο. Θ ςτειρότθτα ιταν ό,τι το χειρότερο μποροφςε να 
ςυμβεί ςε μια γυναίκα. Εννοείται πωσ υπιρχε μόνο θ γυναικεία και ουδζποτε 
ανδρικι. Ζτςι, αν παρ’ ελπίδα κάποια γυναίκα δεν ζκανε παιδιά, όχι μόνο δεν είχε 
καμιά υπόλθψθ ςτθν κοινωνία του χωριοφ τθσ, αλλά οφτε καν ςτθν οικογζνεια 
τθσ.13  «Ρίςτευαν  μάλιςτα πωσ τοφτο το κακό προερχόταν από τισ αμαρτίεσ τθσ 
γυναίκασ ι κατάρεσ που τθσ ζδωκαν ξζνα πρόςωπα όταν αδικικθκαν από αυτι»,14 
ι πωσ τθ βάραινε κάποια κλθρονομικι αμαρτία για τθν οποία πλιρωνε τα επίχειρα 
όλθ θ οικογζνεια. Δθλαδι, απλά και ωραία, πωσ ιταν το αποτζλεςμα μιασ δίκαιθσ 
τιμωρίασ τθσ γυναίκασ για τισ αμαρτίεσ τθσ, αλλά ενδεχόμενα, θ πλζον επιεικισ 
άποψθ, πωσ ιταν το «δζςιμο» μιασ κατάρασ ξζνων, άρα…  

Άρα ζπρεπε να λθωκοφν τα απαραίτθτα μζτρα. «...Και πρϊτα πρϊτα επενζβαινε 
θ εκκλθςία δια του εκπροςϊπου τθσ. Ριγαιναν λοιπόν, τθ ςτζρωα κυρά ςτθσ εκκλθ-
ςιάσ τα ςκαλοπάτια και από εκεί με τα γόνατα  ςζρνονταν μπροςτά ςτο ιερό, όπου 
ο παπάσ ζλεγε διάωορεσ ευχζσ για τθν εξιλζωςι τθσ από τισ αμαρτίεσ και ςυγχρό-
νωσ γινόταν ζκκλθςθ για τθ βοικεια τθσ Ραναγιάσ  να ζρκει το καλό μαντάτο, που 
δεν ιτανε τίποτεσ άλλο παρά το γκάςτρωμα».15 
Βεβαίωσ, θ αυτι διαδικαςία ακολουκοφνταν και ςτθν περίπτωςθ τθσ κλθρονομικισ 
αμαρτίασ. Συνεχϊσ ταξίματα και προςευχζσ για εξιλζωςθ και ελευκζρωςθ του 
πεδίου για τεκνοποίθςθ.16 Πμωσ για τισ κατάρεσ και το μάτιαςμα πιγαιναν ςτον 
ειδικό. Αυτόν που ιξερε να λφνει τα μάγια, «γιατί άλλο πράγμα ο παπάσ και άλλο θ 
κυρά Σουλτάνα που ’λυνε το μάτιαςμα αμζςωσ…».17 
        Κα μου πείτε...Μα καλά τζτοια αμάκεια; Αβίαςτα κα ςασ ζλεγα πωσ ναι και 
μάλιςτα, πωσ υπιρξαν ευτράπελα που ςθμάδεψαν τον χϊρο. Ππωσ αυτά που κατά-
γράωονται ωσ εκπλιρωςθ του χρζουσ,  «τάξιμο ςτον άγιο Γιϊργθ», τα οποία εναπό-
κετε  θ κυρά που ζμενε ζγκυοσ και γεννοφςε με τθ βοικειά του μπροςτά ςτθν 
εικόνα του… Βεβαίωσ πρόκειται για υπερβολι, που όμωσ ςτο διάβα του χρόνου 
απζκτθςε εκιμικι ιςχφ, ενϊ δθμιουργικθκαν γφρω από αυτιν απειράρικμοι μφκοι, 
που κατζλθγαν να κεωροφνται ωσ πραγματικά γεγονότα.  

Πμωσ υπιρξαν και οι «γνωρίηοντεσ» μα και οι υποψιαςμζνοι. Αυτοί ι αυτζσ, 
κυρίωσ, που κάτι είχαν ακοφςει για τα αίτια. «Κάτι για ςωλθνάκια ςτο ςϊμα τθσ γυ-
ναίκασ που ’ταν βουλωμζνα, κάτι για αδφνατθ δφναμθ από πλευράσ του άνδρα 
και… ςυνιςτοφςαν, κρυωά εννοείται και πολλζσ ωορζσ με μιςόλογα λόγω ντροπισ,  
μεκόδουσ, βότανα, μαντηοφνια… Άμεςα λοιπόν και κρυωά κατζωευγαν ςε διάωορα 

                                                 
13

  Τθν ζλεγαν «άκλθρθ», αλλά και «μονόψυχθ»… «ςτζρωα» αλλά και «μαρμάρα»…άκαρπο δεντρί 
αλλά και μουλάρι «γιατί το μουλάρ’ δεν γεννά». 
14

 Λάηαροσ Ευπραξιάδθσ, Το Ρροκόπι τθσ Καππαδοκίασ, Κεςςαλονίκθ, Αδελωότθσ Ρροκοπιαίων 
Μακεδονίασ-Κράκθσ 1988,  ς. 274. 
15

 Κ.Λ.Δ. Συκεϊν Φ.12., α.α., 25, μαρτυρία Δαμπρατηόγλου Ευδοξία (Ανταβάλ). 
16

 Μερικζσ από τισ γνωςτζσ ςυνικειεσ- ςυνζπειεσ τθσ ατεκνίασ ιταν και: αποωυγι πρόςκλθςθσ ςε 
γάμο άτεκνθσ γυναίκασ… ο δανειςμόσ ειδϊν ωαγθτοφ… ο ςυγχρωτιςμόσ κ.ά.  
17

 Μαρτυρία Ιωαννίδου Ευδοξίασ (Σκόπθ), «Θ ζξοδοσ» τ.Β. Ακινα, Κ.Μ.Σ. *2004+ ςελ. 107.  
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μζςα για να βοθκιςουν. Θ πλζον χαρακτθριςτικι βοικεια που δίδονταν από τισ 
ειδικζσ ιταν θ βεντοφηα. Ζνα πιλινο ηεςτό τςουκάλι που τοποκετοφνταν ανάποδα 
ςτθν κοιλιά τθσ γυναίκασ,  προ τθσ ςυνευρζςεωσ. Μζκοδοσ που ςτθριηότανε ςτθ 
δια τθσ κερμότθτασ διαςτολι προωανϊσ των ςαλπίγγων. Ι ςτάχτθ ηεςτι μζςα ςε 
φωαςμα πάλι ςτο επίδικο ςθμείο, προ τθσ πράξεωσ… Αλλά και μαντηοφνια, με τα 
πλζον κατάλλθλα–αποτελεςματικά να περιζχουν «μζλι, βοφτυρο, αμφγδαλα...».18 

Τϊρα,  ςε κάκε προςπάκεια περί κεϊρθςθσ των παραπάνω ωσ υπερβολικϊν, κα 
λζγαμε πωσ ςυνζβαινε μάλλον το αντίκετο. Οι λζξεισ «γυναικεία ικανοποίθςθ» 
ιταν περίπου άγνωςτεσ ι ςε κάκε περίπτωςθ λζγονταν κρυωά και πάντοτε υπό τον 
ωόβο τθσ αμαρτίασ... Οι περιςςότερεσ ζβλεπαν ολόκλθρο γυμνό αρςενικό κορμί 
μόνο αυτϊν των μικρϊν παιδιϊν τουσ, ενϊ θ ερωτικι επαωι γίνονταν πάντοτε 
βράδυ με κλειςτό το ωωσ και με τθ ςχετικι ενδυμαςία.  Υπιρχε πλιρθσ άγνοια και 
μεγάλθ παραωιλολογία περί τθσ ςυλλιψεωσ, τθν οποία πάντοτε ωυςικά απζδιδαν 
ςτο κζλθμα του Κεοφ, τα δε ωάρια και τα ςπερματοηωάρια  ιταν ακαταλαβίςτικα 
και πάει λζγοντασ.19 Φυςικά ιταν αδιανόθτθ θ οποιαδιποτε αναωορά, ζκωραςθ 
επικυμίασ, από πλευράσ τθσ γυναίκασ εννοείται,  για τισ διάωορεσ μορωζσ ερωτικισ 
επικοινωνίασ, των κζλω ι οριςμζνων πιςτεφω. Είχε γαλουχθκεί ςτο διάβα του 
χρόνου να κεωρεί ιερό κακικον τθσ να ευχαριςτεί τον άντρα τθσ, να υποτάςςεται 
και να δζχεται πλιρωσ και   αδιαμαρτφρθτα τισ όποιεσ του ορζξεισ, όποιεσ και αν 
ιτανε αυτζσ. Διότι ζτςι ζπρεπε. 

Βεβαίωσ υπιρχε και θ άλλθ πλευρά, κρυωι 
μάλιςτα και επταςωράγιςτθ, μιασ και ερχόταν 
ςε αντίκεςθ με τθν κυρίαρχθ ιδεολογία, που 
ιτανε καλυμμζνθ  με τον μανδφα τθσ αμαρ-
τίασ. Θ άλλθ πλευρά, δθλαδι των ανκρϊπων 
εκείνων που ανζςτρεψαν ι προςπάκθςαν τισ 
κυρίαρχεσ απόψεισ. Κζλθςαν να βάλουν νζεσ  
αρχζσ και διαωορικζσ κεωριςεισ για τθ ηωι, 
τθν κακθμερινότθτα, τθ γυναίκα. Των ανκρϊ-
πων εκείνων που ζτυχε  να ζρκουν ςε επαωι 
μ’ ζνα πρωτόγνωρο τρόπο ηωισ. Αυτϊν των 
μεγαλουπόλεων. Ωσ εργάτεσ, μακθτζσ-ςπου-
δαςτζσ, ωσ ταξιδιϊτεσ. Άρα ανκρϊπων που 
κάτι ξζρανε και ενδεχόμενα είχανε γνωρίςει. 
Τον ζρωτα, για παράδειγμα, των «πεταχτϊν» 
κυριϊν των μεγαλουπόλεων, των νζων τρό-
πων επαωισ αρςενικϊν με το κθλυκό επίςθσ, 
τθσ κακθμερινότθτασ.  

                                                 
18

  Κ. Νίγδελθσ, ςτο ίδιο, ςελ. 40. 
19

 Σθμ.: Κατά τθ λαϊκι αντίλθψθ μόνο αν κζλει ο Κεόσ «πιάνεται» παιδί. Επίςθσ, θ ςπορά-παιδί, 
κατεβαίνει από τθ μζςθ του πατζρα και αναπτφςςεται ςτο ςϊμα τθσ μάνασ.  
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     Τα κατάωεραν; Φυςικά και όχι, τουλάχιςτον ςτθν αρχι. Διότι πϊσ να αλλάξεισ 
βακιά ριηωμζνεσ αντιλιψεισ,  ιδζεσ και πρακτικζσ αιϊνων; Αν και το κακό υπζβοςκε 
κρυωά. Διότι ναι μεν καλόσ είναι ο Κεόσ που ζδιδε τα παιδιά, αλλά τα ευλογθμζνα 
κόςτιηαν. Συνεπϊσ ςε πλιρθ διάταξθ και εωαρμογι από τισ ειδικζσ, τα ςτειρο-
βότανα. Χόρτα και μζκοδοι, ωσ επί το πλείςτον, που τα ανακάλυπταν μόνο αυτζσ ι 
τα προμθκεφονταν από τισ μεγαλουπόλεισ.  
     Για τθν ιςτορία, μάλιςτα, να ποφμε πωσ  υπιρχαν και γνωςτζσ μζκοδοι αντιςφλ-
λθψθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ πολυτεκνίασ. Με τθν επιςιμανςθ  πωσ  οι 
μαρτυρίεσ κυρίωσ, αλλά και οι βιβλιογραωικζσ καταγραωζσ, αναωζρουν  το πρό-
βλθμα τθσ πολυτεκνίασ και ςυγκαλυμμζνα τισ προςπάκειεσ οριςμζνων για τθν 
αποωυγι τθσ ςφλλθψθσ. Ζτςι, για παράδειγμα, οι κολπικζσ πλφςεισ με νερό, ξφδι 
και λεμόνι, μετά ωυςικά τθν πράξθ, ιταν «ζνα κι ζνα».  
     Αλλά και το διάλυμα που περιείχε «λάδι ελιάσ με πολτό ροδιοφ και λίγο 
εκχφλιςμα καπνοφ», τοποκετοφμενο ςτα επίδικα μζρθ, προςζδιδε  και αυτό τθν 
ανάλογθ προςταςία. Ππωσ επίςθσ και θ ςωματικι άςκθςθ τθσ γυναίκασ, δθλαδι τα 
πθδιματα από το κρεβάτι ςτο πάτωμα ι από φψουσ, μετά ωυςικά τθν πράξθ, ιταν 
και αυτά μια καλι μζκοδοσ.  
    Τζλοσ,  θ ζκτρωςθ αποτελοφςε, αωενόσ αμαρτία, αλλά και αωετζρου μια διαδι-
καςία επϊδυνθ και άκρωσ επικίνδυνθ με τα μζςα και τισ μεκόδουσ τθσ εποχισ. 
Ραρόλα αυτά όμωσ, ςτισ κακίεσ τθσ, θ γιαγιά του ςυντάκτθ μνθμόνευε μερικζσ 
«αωοριςμζνεσ που τθν κάνανε…».20 

 
χζςεισ… γάμοσ και όλα τα ςυναφι… 

Οι ςχζςεισ των δυο ωφλων, ωυςικά με τθν ζννοια και τθ γνϊςθ του ςιμερα,  
ιταν μάλλον αδιανόθτεσ ζωσ και άγνωςτεσ. Και για να ακριβολογοφμε ιταν περί-
που ανφπαρκτεσ ακόμα και από τθν τότε υπάρχουςα ωθμολογία. Ρου και δαφτθ 
ικελε τουσ νζουσ ςοβαροφσ και αγνοφσ, να ηουν, να αναςάνουν και να δραςτθριο-
ποιοφνται, ςφμωωνα με τα ειωκότα και τουσ γενικοφσ κανόνεσ.  

Με τθσ καρδιάσ τα κτυπιματα επταςωράγιςτα μυςτικά, απόκρυωα ονείρατα,  
εκδθλοφμενα  παλαβά ζωσ και παράξενα, με μιςόλογα και μόνο ςτον χελεςζ των 
γυναικϊν.21 Διότι τα πρζπει και τα ζτςι, το κακικον και θ αμαρτία, περιζβαλλαν 
πρϊτιςτα αυτζσ ακριβϊσ τισ λεπτζσ ςτιγμζσ. Ρεριχαράκωναν τα μζρθ και αλίμονο 
ςε εκείνο ι ςε εκείνθ που κα αποτολμοφςε να ξεωφγει από τα πρζποντα. Λδιαίτερα 
μάλιςτα μζχρι και τα μζςα  19ου αιϊνα, γιατί μετά και ςτον  20ο τα πράγματα δειλά 
δειλά μα ςτακερά άρχιηαν να λοξοδρομοφν, ςε τζτοιο ςθμείο, που θ κυρίαρχθ τάξθ 
–ιδεολογία  κορυβικθκε και απεωάςιςε να κζςει τουσ κανόνεσ και μάλιςτα γρα-
πτά. Για το τι δζον γενζςκαι ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ 
και ιδιαίτερα αυτοφσ που αωοροφςαν τισ ςχζςεισ των ωφλων, ακόμα και μνθςτευ-

                                                 
20

 Κων/νοσ Νίγδελθσ, ό.π., ςελ. 42.   
21

 Ελζνθ Βαρίκα, Θ εξζγερςθ των κυριϊν, Ακινα,  (εκδ) Κατάρτι 1996, ςελ. 63,  «Θ νεάνισ δεν 
εναςμενίηει εισ προκαταρτικάσ ερωτικάσ αςχολίασ… Τουσ παλμοφσ τθσ καρδίασ τθσ ςυγκρατεί δια το 
μζλλον…». 
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μζνων. Σπεφδουμε μάλιςτα να δθλϊςουμε πωσ δεν υπερβάλουμε και πωσ τα ςχετι-
κά κείμενα παρατίκενται παρακάτω.  
     Τϊρα, ςτο καλόπιςτο ερϊτθμα αν τα πράγματα ιταν πάντοτε ζτςι ι και ςε ποιο 
ςθμείο εωαρμόηονταν, απαντοφμε ευκαρςϊσ πωσ δεν το γνωρίηουμε από πρϊτο 
χζρι παρά από τα γραπτά των λογίων τθσ εποχισ, και τισ ςχετικζσ μαρτυρίεσ του 
τότε. Των ανκρϊπων δθλαδι που ιταν ςε κζςθ, εκεί και τότε, να γνωρίηουν 
ενδεχόμενα και εξ ιδίασ πείρασ. Γιατί, για παράδειγμα, όταν θ γιαγιά Δευτερίνα μασ 
ζλεγε πωσ τθν ξεγζλαςε ο παςά Κωνςταντισ, ο ςυγχωρεμζνοσ ο παπποφσ μου, 
μάλλον κάτι κα ιξερε παραπάνω και ςίγουρα κάτι υπονοοφςε. Γιατί βεβαίωσ θ 
μάνα τθσ, θ γιαγιά θ Άννα, τθν είχε ςωικτά, αλλά να πάρει ευχι ποφ και πϊσ τθν  
ξεγζλαςαν τα τςακίρικα μάτια του παςά Κωνςταντίνου, του αωζντθ τθσ, είναι 
άγνωςτο. Εξάλλου, αυτό το διλωνε ξεκάκαρα: ςτα υπόγεια τθσ Μαλακοπιάσ, πι-
γαιναν όλα τα κοριτςόπουλα, ζτςι απλά για να δοφνε και να καυμάςουνε τα ζργα 
των δικϊν τουσ, αλλά το ίδιο και τα αγόρια.  

     Α, ναι… κυμάμαι πωσ και ο 
μπάρμπα Κεοωάνθσ από τα 
Σφλλατα, μασ ζλεγε, ζτςι ανα-
πολϊντασ τα παλιά, πωσ και 
ςτθν εκκλθςιά των αγίων Κεο-
δϊρων πρωτοαντάμωςε τθ Μα-
ρίτςα του, που του άρεςε πολφ. 
Εκείνθ ψθλά ςτον γυναικωνί-
τθ22, όπωσ ιταν πρζπον για όλα 
τα κθλυκά και εκείνοσ κάτω ςτα 
μεςαία ςταςίδια να κοιτά 
ψθλά, τον τροφλο τθσ εκκλθ-

ςιάσ. Αλλά να ςυναντά και τθ ματιά τθσ, εκείνθ τθ ματιά που τον ςκλάβωςε και τον 
ζκανε δικό τθσ μετά και ωυςικά αωοφ τθρικθκαν τα δζοντα.  

Τότε, υπιρχαν τα πανθγφρια και οι χοροί, αιςκθτικοί ωυςικά και ουδζποτε 
αιςκθςιακοί, που χορεφονταν, αυτό είναι αλικεια, μόνο από ομάδεσ αρςενικϊν ι 
και κθλυκϊν και ουδζποτε ανάμεικτα, για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ23.  Και εκεί ωυςι-
κά υπιρχε, ανζκακεν από τα παλιά χρόνια, θ πλζον δυνατι, αποτελεςματικι ςυνο-
μιλία μεταξφ των ωφλων. Με τισ κοωτερζσ ματιζσ ςε πρϊτο ρόλο, τισ ανάλαωρεσ 
κινιςεισ των άκρων, τα κουνιματα τθσ κεωαλισ, ιταν ζνασ μυςτικόσ υπερβατικόσ 

                                                 
22

 Μαρτυρία Γεωργίου Καλλινικίδθ, ό.π.,  «…όλα τα κθλυκά, κακϊσ ιταν πρζπον, εξόν από τισ 
γκαςτρωμζνεσ και τισ γριζσ πάντοτε προςεφχονταν και εκκλθςιάηονταν ςτο γυναικωνίτθ, εωόςον 
υπιρχε ωυςικά. Σε κάκε διαωορετικι περίπτωςθ  πιγαιναν αριςτερά. Στο κζντρο περίπου οι γριζσ, 
αριςτερά τουσ οι παντρεμζνεσ και ςτθ μζςα πλευρά και προσ τον τοίχο οι κοπελιζσ. Το κακό άρχιςε 
μετά που όλα γίνανε ζνα πράγμα, αχταρμάσ…». 
23

 Σθμ: Μόνο ο τρελόσ του χωριοφ ι και κάποιοσ υπζργθροσ παπποφσ ζμπαινε ςτον κφκλο των 
γυναικϊν… ο παπάσ ι ο πρόεδροσ τθσ δθμογεροντίασ. 



Κζντρο  Σπουδισ  και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ  Ρολιτιςμοφ Διμου Νζασ  Λωνίασ 192 

διάλογοσ, ζτςι απλά. Το αζναο παιχνίδι τθσ χαράσ, για να καταλιξει ςτθν πραγμα-
τοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ, γιατί ζτςι ζπρεπε.24 
      Πμωσ… Πμωσ οι ωφλακεσ καιροωυλακτοφν, θ μαμά, θ γιαγιά, ο πατζρασ, τα 
μεγαλφτερα αδζλωια, ο κοινωνικόσ περίγυροσ, μα προ πάντων και πζρα από όλα θ 
οργανωμζνθ κοινότθτα. Ρου, ωευ, μετά λφπθσ και ςτεναχϊριασ περιςςισ αντιλαμ-
βάνεται πωσ κάτι δεν πάει καλά, πωσ το παιχνίδι χάνεται, πωσ τα πράγματα 
αλλάηουν, πωσ τίποτε πια δεν κυμίηει το χτεσ και… και ασ όψονται αυτοί οι αωορι-
ςμζνοι με τα πλοφτθ τουσ και ο ςατανάσ που μπικε μζςα τουσ εκεί ςτθσ ξενιτιάσ τα 
μζρθ και οι νεωτεριςμοί τουσ που κα καταςτρζψουν τθν κοινωνία. Αλλά τι κα 
περίμενε κανείσ, όταν δεν είχαν μαηί τουσ τον Κεό! Να τα αποτελζςματα. 
Και να οι παραινζςεισ, οι ςυμβουλζσ μετά και λίγο αργότερα οι απαγορεφςεισ και 
μάλιςτα γραπτζσ. Διότι το κακό περίςςεψε και ζτςι ζπρεπε να γίνει. 

Τϊρα, ςτο ςθμείο αυτό να υπενκυμίςουμε πωσ ςχεδόν κάκε κοινότθτα τθσ 
Καππαδοκικισ γθσ δθμιοφργθςε το δικό τθσ νομοκετικό πλαίςιο. Κανονιςμοί που 
λίγο πολφ περιείχαν τισ ίδιεσ διατάξεισ ι καλφτερα που κινοφνταν ςτο αυτό πνεφμα, 
αντιμετϊπιηαν με αποωαςιςτικό τρόπο όλεσ τισ εκωάνςεισ τθσ ηωισ των κατοίκων: 
από τθ γζννθςθ ίςαμε το κάνατο, από τθ βάπτιςθ μζχρι και το γάμο, τισ εκλογικζσ 
διαδικαςίεσ, αλλά και τισ κοινωνικζσ ςυμπεριωορζσ και ιδιαίτερα των νζων ανκρϊ-
πων, τουσ κανόνεσ εκείνουσ, δθλαδι, με βάςθ τουσ οποίουσ κα ζπρεπε να υωίςτα-
νται και να προςαρμόηονται οι ςυμπεριωορζσ των κατοίκων τθσ… Ππωσ για παρά-
δειγμα ο Κανονιςμόσ περί θκϊν και εκίμων… τθσ κοινότθτοσ υλλάτων25. Ζνα από 
τα πλζον πολφτιμα, αλλά και χαρακτθριςτικότερα γραπτά κείμενα που διαςϊκθκαν 
από τθ λαίλαπα του ’22…το οποίο ςυντάχκθκε ςτισ 10 Σεπτεμβρίου του ζτουσ 1897. 
      Μςωσ, γιατί, είναι από τα μόνα που με βάςθ μια κάποια λογικι, κωδικοποιεί, 
επιτάςςει και επιβάλλει δθμόςια, δεςμευτικά και με τθν απειλι ωοβερϊν ςυνεπει-
ϊν, μια  ι ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ ςυμπεριωορζσ για κζματα κακαρά προςωπικά. 
Απειλϊν, «Δαμόκλειοσ ςπάκθ», όπωσ του αωοριςμοφ, τθσ κατάρασ, των χρθματι-
κϊν ποινϊν και τθσ διαπόμπευςθσ. Ενόσ κανονιςμοφ που δεν επιβάλλει το τι δζον 
γενζςκαι και μόνο, αλλά και το τι δζον αποωεφγειν,  ςε κζματα όπωσ των ςχζςεων, 
του αρραβϊνα, του γάμου, τθσ βάπτιςθσ. 
       Θ λογικι του είναι θ γνωςτι, θ επικρατοφςα ςε όλθ τθν Καππαδοκία… ζνα 
παράξενο μείγμα ανάμεςα ςτον κρθςκευτικό πουριτανιςμό των δυο μεγάλων κρθ-
ςκειϊν, αλλά ταυτόχρονα του εκςυγχρονιςμοφ, που δειλά δειλά ζκαμε τθν 
εμωάνιςι του κακϊσ και τθσ αςτικισ νοοτροπίασ που αςπάηονταν οι ενιλικεσ 
άνδρεσ, που για λόγουσ οικονομικοφσ πορεφονταν ςτισ μεγαλουπόλεισ.    

                                                 
24

 Ελζνθ Σηοφτηια, Μαλακοπισ τθσ Καππαδοκίασ μζςα από πθγζσ, ζγγραφα, μαρτυρίεσ, Κεςςαλονίκθ,  
Ναυσ 2008, ςελ. 72: «…εισ τουσ δθμόςιουσ χοροφσ αποτελοφμενουσ εκ νζων γυναικϊν και νεανίδων 
παρίςταντο και πλείςται ενιλικεσ γυναίκεσ και άνδρεσ ιδία οι νζοι κακιμενοι πζριξ και κεϊμενοι τθν 
παράταξιν, τουσ ελιγμοφσ των χορϊν και το λαμπρόν και πολυποίκιλον των ενδυμαςιϊν κζαμα… Τότε 
δε ςυνικωσ οι ενδιαωερόμενοι εξιταηον μετά προςοχισ τθν καλλονιν, το παράςτθμα και τα λοιπά 
των νεανίδων προςόντα, τασ οποίασ τυχόν προϊριηον δια τουσ υιοφσ, αδελωοφσ ι ςυγγενείσ των…».  
25

 Κ. Νίγδελθσ –Γ. ταματιάδθσ, Σφλλατα τθσ Καππαδοκίασ, Κεςςαλονίκθ, εκδ. Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου 
Ν. Συλλάτων 2008,  ςελ. 141. 
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Ρρο, λοιπόν, του μεγάλου και επαπειλοφμενου κινδφνου του αωανιςμοφ, του 
μαγαρίςματοσ τθσ ράτςασ και τθσ εξουδετζρωςθσ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ,  
αποωαςίςκθκε ο κανονιςμόσ ο οποίοσ μεταξφ των άλλων επιτάςςει τα παρακάτω:26 
«Περί αρραβϊνοσ 
Άρκρον γ 
Ουδείσ εχζτω το δικαίωμα εισ τον βακμόν οφτε εισ το κάρροσ του, να προςκαλζςει 
τθν Μελλονφμωθν εισ τθ οικίαν του, είτε τον αγρόν του, οφτε τα λεγόμενα 
ωιλιματα να υπάρξωςι, οφτε δϊρα «παχςίςια» εισ λαμπράσ θμζρασ, οφτε κεριά, 
οφτε αυγά, οφτε αγιοβαςιλιάτικα να υπάρξωςι και εκ των δυο μερϊν μζχρι προ 15 
θμερϊν τθσ ενάρξεωσ του γάμου. 
Άρκρον ε 
Ουδείσ εκ των ςυγγενϊν και γειτόνων ζχει δικαίωμα προ 15 θμερϊν του Γάμου να 
προςκαλζςει τθν μελλονφμωθν εισ τθν οικίαν του και να τθν ςυμποςιάςει, οφτε να 
τθν ςτείλει ςπίτι «πογτηάδεσ» και άλλα παρόμοια. 
Άρκρον ιβ 
Πταν προςκαλεςκεί ο γαμβρόσ από τον πενκερόν του ι πενκεράν του, να υπάγθ 
μόνον το ςπιτικόν του γαμβροφ και το του κουμπάρου και όχι άλλοσ τισ, το δε 
εςπζρασ απαγορεφεται το να μείνθ ο γαμβρόσ εισ τθν οικίαν του πενκεροφ 

του...». 
 
Βεβαίωσ και προκαλοφν, ςιμε-
ρα τουλάχιςτον, τθ κυμθδία οι 
ανωτζρω διατάξεισ του κϊδι-
κα, ο οποίοσ, ειριςκω εν πα-
ρόδω, οπλίςτθκε για τθν 
πλιρθ εωαρμογι του από τουσ 
κατοίκουσ όχι μόνο με ανκρϊ-
πινεσ απαγορεφςεισ και πρζπει 
αλλά και υπερωυςικζσ του τφ-
που αφοριςμόσ… Ράντωσ και 

ςε κάκε περίπτωςθ μάλλον κάτι κα γνϊριηε θ ςοωι δθμογεροντία και το ιερατείο 
τθσ κοινότθτοσ για να επιβάλλει τζτοιεσ απαγορεφςεισ, διότι άλλωσ  δεν 
εξθγοφνται. Φυςικά, ςτθν εφλογθ δθμιουργοφμενθ απορία, περί του αν τθροφνταν 
τοφτοσ ο κανονιςμόσ, θ απάντθςθ δίδεται από τουσ πλθροωορθτζσ μασ… Οι οποίοι 
ιςχυρίηονται πωσ  ςε απειροελάχιςτεσ και μόνο περιπτϊςεισ είχαν εωαρμογι 
τοφτεσ οι απαγορεφςεισ και πάντωσ μόνον όςεσ αωοροφςαν τα περί θκικισ. Πλεσ οι 
άλλεσ διατάξεισ, οι όροι και οι απαγορεφςεισ για τα γλζντια, τα καμϊματα, τισ 
ςυνεςτιάςεισ, τισ ονομαςτικζσ εορτζσ κλπ παρζμειναν ανενεργείσ, μιασ και το 
εκιμικό δίκαιο αποδείχκθκε ιςχυρότερο από οποιαδιποτε επιταγι- επιβολι, ζςτω 
και υπό τον κίνδυνο αωοριςμοφ και κατάρασ. 

                                                 
26

 Καταγράωουμε μόνο αυτά που  αναωζρονται ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ μασ διατθρϊντασ τθν 
ορκογραωία…. 
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Γυναίκα και… οικογζνεια. 

Μα είναι ωυςικό ςε πολλοφσ, ακόμα και ςιμερα… Ρωσ θ γυναίκα πρζπει να 
κάμει οικογζνεια, να γεννιςει τα παιδιά τθσ, να τθν προετοιμάηουν για τοφτο τον 
ιερό ςκοπό «ζωσ ότου ο γονείσ ι οι αδελωοί ςυςτιςωςιν αυτι το κατάλλθλον 
πρόςωπον… Γενομζνθ δε άπαξ ςφηυγοσ, ςυνθκίηει να αςπάηθται τον ςφηυγόν τθσ 
ωσ μόνον εραςτιν, ωσ κυρία δε τθσ οικίασ και μιτθρ των τζκνων, ευρίςκει ακόπωσ 
τθν ευτυχίαν θν ποκεί ».27  

Αλλά για να κάμει οικογζνεια θ κοπελιά κα ζπρεπε πρϊτα να ωριμάςει, δθλαδι 
πάνω από τα δεκατζςςερά τθσ χρόνια, γιατί ςφμωωνα με τον Φαραςόπουλο 
«τοιοφτοι γάμοι είναι και ϊριμοι και καλά τζκνα προοιωνίηονται»28. 
Αλλά για να γίνουν όλα αυτά κα ζπρεπε πρϊτα να νυμωευτεί… Αλλά για να 
νυμωευτεί κα ζπρεπε ωυςικά  να αρραβωνιαςτεί… Αλλά για να αρραβωνιαςτεί κα 
ζπρεπε να ζχει τθν κατάλλθλθ θλικία, που  για τθ γυναίκα ξεκινοφςε κομματάκι 
νωρίσ: από ςαράντα θμερϊν κορίτςαρο ζωσ και 20-25 χρόνων βαριά βαριά. 29  

Ζνασ παράδοξοσ κεςμόσ, που ίςχυε τουλάχιςτον μζχρι και το τζλοσ του 19ου 
αιϊνα ςτισ περιςςότερεσ κοινότθτεσ τθσ Καππαδοκίασ και πάντωσ ενδεικτικόσ τθσ 
νοοτροπίασ για τον γάμο και τθ γυναίκα. Βεβαίωσ, οι λόγοι πολλοί και ίςωσ, για 
εκείνθ τθν εποχι και τθν περιρρζουςα ατμόςωαιρα κατανοθτοί. Θ παράδοςθ, θ 
ςφςωιξθ ςχζςεων μεταξφ των οικογενειϊν, θ νοοτροπία του κθλυκοφ «βάρουσ» 
είναι μερικοί μόνο από τουσ λόγουσ. Ρου, ασ ςθμειωκεί, λάβαινε χϊρα επίςθμα με 
τισ ευλογίεσ τθσ εκκλθςίασ και τθν ανταλλαγι αντίςτοιχα δϊρων- ωυλακτϊν- 
«ςθμαδεμάτων», διαρκισ παρακατακικθ μζχρι τθν ενθλικίωςθ, των μαλλιϊν τθσ 
πιτςιρίκασ που τα κρατοφςε ωυλακτό ο γαμβρόσ και του χρυςοφ ςταυροφ που 
βρίςκονταν κρεμαςμζνοσ αρχικά ςτθν κοφνια τθσ νφωθσ και μετά ςτο λαιμό τθσ.  
Τϊρα,  εάν παρ’ ελπίδα θ κοπζλα περνοφςε τθν κατάλλθλθ θμερομθνία, ε, τότε 
κεωρείτο «κατάλοιπο»-«καλμίςι ι καλμοφσ», με ό,τι αυτό ςιμαινε για τθ λοιπι 
ηωι τθσ. 

Βεβαίωσ άμεςα τίκεται ζνα ερϊτθμα ι καλφτερα μια ςωρεία ερωτθμάτων που 
ζχουν τον αυτό ςτόχο. Τθ διερεφνθςθ των γιατί, των αιτίων δθλαδι που το κθλυκό 
ιταν τόςο  υποταγμζνο, δουλικά μάλιςτα, ςτα όποια κελεφςματα. Για να γίνουν 
όμωσ κατανοθτζσ οι απαντιςεισ, κα πρζπει να δοφμε τισ κοινωνικζσ δομζσ των 
κοινοτιτων, τον χϊρο, αλλά και το περιεχόμενο τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ.  
Και εξθγοφμαςτε άμεςα. 
1. Το πρϊτο πράγμα που γνωρίηουμε είναι πωσ οι κοινότθτεσ ιταν αωενόσ μεν ςτα 
βάκθ τθσ Μικράσ Αςίασ και αωετζρου ανάμεςα ςε πολυπλθκζςτερεσ μουςουλ-
μανικζσ. Δθλαδι νθςίδεσ χριςτιανικζσ με τθ δικι τουσ κουλτοφρα, ανάμεςα ςε μια 
πλθκϊρα ετερόδοξων με τισ διαωορετικζσ νοοτροπίεσ και ςυνικειεσ. 

                                                 
27

 Ελζνθ Βαρίκα, ό.π., ςελ. 63. 
28

 υμεϊν Φαραςόπουλοσ, Τα Σφλλατα, μελζτθ του νομοφ Ικονίου υπό γεωγραφικιν, φιλολογικιν και 
εκνολογικιν ζποψιν, Ακινα 1895,  ςελ. 29. 
29

 Ραλαιότερα υπιρχαν και τα νθπιοαρραβωνιάςματα. 
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2. Υπιρχε πλιρθσ απομόνωςθ για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα και τουλάχιςτον 
ζωσ και τον 18ο αιϊνα. Μετά ζχουμε μια ςωρεία μετακινιςεων οικονομικϊν 
εργατϊν κυρίωσ προσ τα βιομθχανικά κζντρα. Άρα πλθροωόρθςθ για μια διαωο-
ρετικι κουλτοφρα. 
3. Θ ςφνκεςθ τθσ ελλθνικισ χριςτιανικισ οικογζνειασ ιταν πολυπλθκζςτατθ, 
αποτελοφμενθ από τον πατζρα και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν του. Βεβαίωσ ίςχυε  
θ νοοτροπία τθσ πατριαρχικοφ τφπου οικογζνειασ, με τον πατζρα αωζντθ να 
αποωαςίηει περί παντόσ του επιςτθτοφ.  
4. Θ κυρίαρχθ ιδεολογία, επθρεαςμζνθ ωυςικά και από τισ αντιλιψεισ των 
ετεροδόξων δογμάτων, ιταν διαποτιςμζνθ με τθν αντίλθψθ πωσ οι γυναίκεσ αωε-
νόσ μεν ιταν κατϊτερεσ και αωετζρου πωσ τοφτοσ ο διαχωριςμόσ ιταν περίπου 
δοςμζνοσ με τθ κεία βοφλθςθ και ευλογία, και ςυνεπϊσ πλιρωσ αποδεκτόσ. Ταυτό-
χρονα οι γυναίκεσ ηοφςαν ςτο δικό τουσ κλειςτό χϊρο που ιταν απλά γεμάτοσ από 
άλλεσ γυναίκεσ, με τθν αυτι νοοτροπία και αντίλθψθ. Συγγενείσ, γειτόνιςςεσ ςτον 
χελεςζ, ωίλεσ,  που ηοφςαν, ανζπνεαν, καλλιεργοφςαν  τθν κοινωνικι τουσ απομό-
νωςθ, απλά όργανα ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων παραγωγισ παιδιϊν, ωτθνά 
εργατικά χζρια.  
5. Τμιμα τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ, για τθ γυναίκα ωυςικά, αποτελοφςε το 
τρίπτυχο: αρετι, ςεμνότθτα, υπακοι. Ραραδοςιακζσ αξίεσ, που μεταωζρονταν ςτο 
διάβα του χρόνου, ωυλάςςονταν ωσ κόρθ οωκαλμοφ, διδάςκονταν ωσ το πλζον 
απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ γυναικείασ υπάρξεωσ. 
6. Θ ςυνείδθςθ του ωφλου, καταγεγραμμζνθ βακιά, αποτελοφςε τον οδθγό των 
όποιων ςκζψεων, αλλά και ενεργειϊν. Πχι μόνο οι βιολογικζσ διαωοροποιιςεισ, 
αλλά οι κοινωνικζσ κατθγορίεσ, τα πεπρωμζνα και κυρίωσ τα ςυμωζροντα, που 
ζρχονταν ι κα μποροφςαν να ζρκουν μόνο από τον αρςενικό. 

Και αυτόσ είναι ο ςπουδαιότεροσ,  κατά 
τθν άποψι μασ, λόγοσ τθσ πλιρουσ κακυπο-
ταγισ του κθλυκοφ απζναντι ςτο αρςενικό, 
ςε ςυνδυαςμό εννοείται και με τουσ λοιποφσ, 
εκεί και τότε. Θ καταγεγραμμζνθ αντίλθψθ 
αρχικά περί βάρουσ τθσ οικογζνειασ και 
αωετζρου τθσ πλιρουσ κεοποίθςθσ του 
αρςενικοφ. Οικογενειακό βάροσ, διότι ιταν 
κατϊτερθ και κα ζπρεπε να προικιςτεί, να 
κυςιαςτοφν τα αρςενικά μζχρι και τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ όλων των κθλυκϊν τθσ οικο-
γζνειασ.  Κάτι που απαιτοφςε θ οικογενειακι 
τιμι και αφξανε τθν ζνταςθ πολλζσ ωορζσ 
ςτισ οικογενειακζσ ςχζςεισ. Αλλά και κεοποί-
θςθ του αρςενικοφ, λόγω των λφςεων που 
πάντοτε μποροφςε να δϊςει, μιασ και ιταν το ανϊτερο πλάςμα, τθσ προςταςίασ 
που παρείχε ςε κάκε περίπτωςθ, τθσ ςυντιρθςθσ αυτισ και των παιδιϊν τθσ…   
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Και εδϊ ακριβϊσ βρίςκεται το μεγάλο τθσ μυςτικό,  ο ωόβοσ καλφτερα αυτισ 
αλλά και τθσ οικογζνειάσ τθσ που δικαιολογοφςε απόλυτα  κάκε ενζργεια, κάκε 
προςπάκεια να δοκεί λφςθ… Αλλά και τθν αποδοχι από πλευράσ τθσ κάκε 
προτάςεωσ αδιαμαρτφρθτα. Ο ωόβοσ τοφ να μείνει καλμοφσ-ανφπαντρθ- 
γεροντοκόρθ, που πολφ απλά ςιμαινε κοινωνικό αποκλειςμό. Μια ςκοταδιςτικι 
αντίλθψθ περί τθσ  γυναικείασ  υπάρξεωσ και τθσ μοίρασ τθσ, που εάν  παρ’ ελπίδα 
ζμενε ανφπαντρθ, τότε  ιταν ζνα άχρθςτο ανϊμαλο πλάςμα,  χωρίσ λόγο φπαρξθσ 
και δικαιϊματα, ωζρουςα μάλιςτα το βάροσ του ςτίγματοσ αιϊνια ακόμα και μετά 
το κάνατό τθσ. Κατάςταςθ  κοινωνικά καταδικαςτζα με απερίγραπτα προβλιματα 
και βάρθ, όπωσ περικωριοποίθςθσ, οικονομικισ εξάρτθςθσ,  ανάγκθσ  να ηει χάρθ 
ςτθ ωιλανκρωπία των ςυγγενϊν.   

Γεροντοκόρθ. Ζνα πλάςμα που ηοφςε ακζατο, που κινοφνταν πάντοτε ςτο παρα-
ςκινιο και ποτζ ςτο προςκινιο, θ ντροπι τθσ οικογζνειασ, ηωντανι νεκρι που δεν 
είχε κζςθ πουκενά. Συνεπϊσ και πολφ απλά, ο ωόβοσ για όλα αυτά και τθσ ενδεχό-
μενθσ τφχθσ που τισ περίμενε,  εάν και εωόςον  ζμεναν ςτο ράωι,  αρκοφςε για να 
τισ κάμει να εςωτερικεφουν τθν αναγκαιότθτα να δεχτοφν τθν πρϊτθ πρόταςθ ωσ 
ςωτθρία. 

Φυςικά όλα αυτά δεν αποτελοφςαν καμία ξεχωριςτι πρωτοτυπία του χϊρου, 
μιασ και τζτοιεσ «ορκζσ» ςυμπεριωορζσ παρατθροφνται παντοφ. Σε Ανατολι και 
Δφςθ, χριςτιανιςμό αλλά και μουςουλμανιςμό. Εκείνο όμωσ που τθ διαωοροποιεί, 
ςε ςχζςθ με άλλουσ, είναι θ τοποκζτθςθ του αρςενικοφ απζναντι ςτθν προίκα. Και 
εδϊ υπάρχει πραγματικά κζμα μιασ και θ απαίτθςι τθσ δεν αποτελεί τθ βαςικι 
προτεραιότθτα του αρςενικοφ, προχπόκεςθ για τθν τζλεςθ του γάμου. Ρου με 
απλά και κατανοθτά λόγια, τουλάχιςτον και μζχρι τα μζςα του 19ου αιϊνα, δεν 
υπιρχε απαίτθςι τθσ. Κάτι με το οποίο ςυμωωνοφν όλοι οι ερευνθτζσ που αποδί-
δουν τθν ζναρξθ τοφτθσ τθσ διαδικαςίασ ςτο γεγονόσ τθσ πλιρουσ αςτικοποίθςθσ 
των νζων ι καλφτερα τα «μακιματα» που πιραν από τθν επαωι τουσ με τισ 
μεγαλουπόλεισ ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ τουσ αποκατάςταςθσ. Είδαν, κατανό-
θςαν τθ χρθςιμότθτα,  τουσ άρεςε και πράξανε το ίδιο.30 Εννοείται πωσ μιλάμε για 
τθν προίκα ωσ απαίτθςθ και προχπόκεςθ του γάμου, αυτι δθλαδι που 
περιελάμβανε «ωακοφδια», ακίνθτα και όχι τα χρειϊδθ τθσ κάκε καλισ 
κοπελοφδασ, που τα ετοίμαηε από τθν κοφνια θ μάνα τθσ μζχρι και τθ μζρα του 
γάμου τθσ, δείγματα, αν κζλετε, τθσ τζχνθσ και ικανότθτάσ τθσ.31  

                                                 
30

 Θ λαϊκι μοφςα δεν άργθςε να ςατιρίηει και να επικρίνει τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ. Γνωςτότατο είναι 
το ςχετικό άςμα που λζγονταν ςτουσ γάμουσ και αναωζρονταν  ςε κάποιον Δθμιτρθ  που εγκατζλειψε 
τθ νφωθ  διότι κατά τθν άποψι του δεν τθρικθκαν τα ςυμωωνθκζντα… 
Κελίν κιλίςετε μπαγιλντι,                                   Θ νφωθ ελιποκφμθςε ςτθν εκκλθςιά 
ςατςιντά αλτίν ςαϊλντι,                                      μετρικθκαν των μαλλιϊν τθσ τα ωλουριά, 
Δθρμιτ κιουρκιουνοφ ςογιουντοφ.                   Απθλλάγθ ο Δθμθτράκθσ από τθ γοφνινθ ωορεςιά 
Ρεν κιουβεγί ολμάμ, τετί,                                    και είπε, εγϊ δεν γίνομαι και με κοπζλα 
αλτινςίη κιη αλμάμ τετί.                                        Χωρίσ χρυςάωι δεν παντρεφομαι. 
31

 Σςαλίκογλου Εμμανουιλ, ό.π.. ςελ 145,  «Τα κορίτςια δεν επροικίηοντο οφτε με χριμα, οφτε με 
ακίνθτα. Το προικοςφμωωνο ιτο άγνωςτον εισ τα μζρθ μασ. Δεν ζωευγαν όμωσ οφτε των πτωχϊν τα 
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Οι λόγοι προωανείσ. Αυτοί που είχαν να κάμουν με λόγουσ υπερθωάνειασ και 
του «εγϊ», τθσ ικανότθτασ του αρςενικοφ να ςυντθρεί τθν οικογζνειά του.32 Εξάλ-
λου ιταν κανόνασ εκτόσ των απειροελάχιςτων εξαιρζςεων. Θ γυναίκα πάντοτε 
πιγαινε με τα πεκερικά τθσ, με ό,τι αυτό ςιμαινε ςε κάκε τομζα τθσ ηωισ τθσ. Κάτι 
που εξετάηουμε ευκφσ αμζςωσ. 

Γίνονταν ο γάμοσ, λοιπόν, με χαρζσ,  τισ ευλογίεσ τθσ εκκλθςίασ, τισ ευχζσ των 
ςυγγενϊν και ωίλων, γλεντοφςαν για τα καλά και πατροπαράδοτα, δθλαδι μζςα ς’ 
ζνα τεράςτιο και πολυδαίδαλο πλαίςιο από «πρζπει»33 για το γυναικείο ωφλο και 
ξαπόςτελναν για φπνο το ηευγάρι.  
       Στο ςθμείο αυτό οωείλουμε να κατακζςουμε κι ζνα τα μάλα περίεργο ζκιμο, 
τουλάχιςτον για τότε. Αωοροφςε το κεςμό τθσ προίκασ και ςτθ βιβλιογραωία το 
βλζπουμε ωσ «γιολοφχ»,  «γεμενί» ι «ατά χακί» και ιταν το ποςό… που κα πλιρω-
νε ο γαμπρόσ για τθ νφωθ  ςτον πατζρα τθσ. Κάτι που αποτελοφςε αντικείμενο δφς-
κολθσ διαπραγμάτευςθσ, με τθν υποςθμείωςθ ωυςικά, πωσ δεν γνωρίηουμε οφτε 
τθν ζκταςι του μα οφτε και το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ του. 34  
Ζτςι, « οι γονείσ τθσ νφωθσ προςπακοφςαν με το γάμο τθσ κόρθσ τουσ να λφςουν 
ζςτω και προςωρινά το οικονομικό τουσ πρόβλθμα …ενϊ ο πατζρασ του γαμπροφ 
προςπακοφςε να μειϊςει όςο γινόταν περιςςότερο το ποςό …που ςιμαινε πωσ κα 
ωορτωκεί λιγότερο χρζοσ… Ρεριττό να ςθμειϊςουμε πωσ τα πολλά κορίτςια 
καταντοφςαν περιουςία πραγματικι για τουσ γονείσ…».35 

Και εάν μεν τθν προςζβαλε το πρϊτο άμεςα μετά τθν ςτζψθ ποδόλουτρο,36 
μπροςτά ςε όλουσ, του πεκεροφ και το βοφλωνε κανονικά… 
Αν τθσ ιταν πρόβλθμα το να γονατίηει και να αςπάηεται το χζρι όλων των 
αρςενικϊν, αλλά κυρίωσ τθσ πεκεράσ τθσ μζχρι ξεμεςιάςματοσ και χαμογελοφςε…37 
Αν αποδζχονταν ςιωπθλά και αδιαμαρτφρθτα  το ζκιμο του «παποφτη τηεβιρμζκ» 
για όλθ τθν οικογζνεια… 

                                                                                                                                
κορίτςια χωρίσ μερικά ωλουριά εισ χρυςόν, μερικά χαλιά. Με αρκετά εςϊρουχα, κάλτςεσ, παποφτςια, 
με κάμποςα ωουςτάνια κα με γοφνινο πανωωόρι...». 
32

 Σςαλίκογλου Εμμανουιλ, ό.π., ςελ. 143, «Ρρζπει να ςθμειωκι και τοφτο προσ τιμιν των, ότι ουκ 
ολίγοι εςφναπτον γάμον με ορωανά εκ πατρόσ κορίτςια ι με κοπζλεσ ωτωχϊν οικογενειϊν. Τασ 
εωόρτωναν με χρυςαωικά αξίασ…». 
33

 Συνικειεσ που ςθμάδευαν και υποτιμοφςαν το γυναικείο ωφλο… ςυνεχείσ γονυκλιςίεσ προσ τον 
αωζντθ πεκερό, το πρϊτο ποδόλουτρο, χειροωιλιματα ατζλειωτα προσ τθ δεφτερθ εξουςία του 
ςπιτιοφ, αυτι τθσ πεκεράσ, ο περίεργοσ τρόποσ ειςόδου ςτθν οικία, και μια ςειρά ατζλειωτων 
ςυνθκειϊν… ζτςι απλά για να καταλάβει από τθν πρϊτθ ςτιγμι, να νιϊςει τθν εξουςία. Ρρβλ. Κ. 
Νίγδελθ «Καππαδοκία, δρϊμενα γάμου»…  
34

 Το βρίςκουμε επίςθσ και ωσ «ςουτ χαχοφ= πλθρωμι ςτθν πεκερά», αλλά και ωσ «μπελ χαχοφ= 
πλθρωμι ςτον πεκερό». 
35

 Θανάςθ Κωςτάκθ, ό.π., ςελ. 206. 
36

 Γ. Μαυροχαλυβίδθ, ό.π., ςελ. 220,  « Εκεί το πρϊτο δουλικό ζκιμο ςτο νζο ςπίτι για τθ νφωθ. Να 
προςκομίηει νερό ςε λεκάνθ, να πλζνει διαδοχικά τα ποδάρια του πεκεροφ, του νονοφ και των ςτενϊν 
ςυγγενϊν, να τα ςωουγγίηει με πετςζτα και να τα ωιλά  από τθ ράχθ τουσ…». 
37

 Π.π., ςελ. 211,  «…εκτελοφςε οριςμζνουσ τφπουσ και ςχιματα, ζκαμνε δθλαδι μεγάλεσ μετάνοιεσ, 
εδαωιαίεσ γονυκλιςίεσ μπροςτά ςτθν κακεμιά και ςτον κακζνα κατά ςειρά προτεραιότθτασ, 5, 10, 15,  
20 ωορζσ ϊςπου να ακοφςει: ςων’, ςων’ άλλο’, κόρθ μ’ και χρόνια πολλά…». 
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Αν ιταν υποχρεωμζνθ να δεχτεί με ανυπόκριτθ χαρά τθν επίδειξθ του λερωμζνου 
ςεντονιοφ… 
Ε, τότε, κα ζπρεπε να ανεχτεί και τθν οποιαδιποτε ωτακοφςτρια  τθσ νυωικισ 
παςτάδοσ, που μεταωζραμε αυτοφςιο και όπωσ το βρικαμε ςτθν υπάρχουςα 
βιβλιογραωία ςτο αντίςτοιχο κεωάλαιο. Αλικεια,  μπορεί να ςυλλάβει ανκρϊπου 
νουσ ςιμερα τοφτεσ τισ ενζργειεσ; Τθν  παρουςία, δθλαδι, ςτισ πλζον λεπτζσ και 
ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ ενόσ ηευγαριοφ  μιασ γριάσ γυναίκασ και να κεωρείται και 
πρζπουςα ενζργεια; Μπορεί να ’ρκει κανζνασ ςτθ κζςθ του νζου ι τθσ νζασ,  εκεί 
και τότε, και να ςυνεχίςει να «παίηει το παιχνίδι τθσ χαράσ και τθσ δθμιουργίασ»; 
Πχι βζβαια, για να μθν μιλιςουμε για ψυχολογίεσ και άλλα ςυναωι.  
    Βεβαίωσ ο ίδιοσ ο ςυγγραωζασ λοιδορεί τα ανωτζρω δρϊμενα του χωριοφ του, 
χωρίσ ωςτόςο να δϊςει καμία πειςτικι εξιγθςθ. Απλά και με ςχετικζσ αςαωείσ 
αναωορζσ ναι μεν δζχεται το βλακϊδεσ τθσ ςχετικισ αιτιολογίασ για τοφτθ τθν 
πράξθ, όμωσ τθ δικαιολογεί  ωσ μια προςπάκεια διαπίςτωςθσ τθσ πράξθσ- 
αγνότθτασ… Επίςθσ ςφμωωνα με τον ίδιο ςε τοφτεσ τισ πράξεισ προζβαινε και το 
μουςουλμανικό ςτοιχείο, που βεβαίωσ και αυτοί δζχονταν ωσ πρϊτο λόγο «τθν 
αποτροπι τθσ γζννθςθσ κωωοφ παιδιοφ», όμωσ, «αν εβράδυνεν θ ολοκλιρωςισ του 
γάμου, θ ωτακοφςτρια ζπρεπε να ειδοποιιςθ τουσ γονείσ του γαμβροφ, εν  
περιπτϊςει δε επιτεφξεωσ, να παρουςιάςθ εισ αυτοφσ το κεωροφμενον πειςτιριον 
τθσ αγνότθτοσ τθσ νφμωθσ».38    
      Μιπωσ άραγε εδϊ βρίςκεται θ βάςθ αυτοφ του βάρβαρου και αποτρόπαιου 
εκίμου; Στθ διαπίςτωςθ, δθλαδι, τθσ ικανότθτοσ των  νζων να ολοκλθρϊςουν τον 
γάμο και όχι ςε μια παραξενιά ςτο διάβα του χρόνου; Αλλά και ςτθ δθμόςια  
επαλικευςθ του πλζον πολφτιμου ςτοιχείου τθσ υπάρξεωσ τθσ γυναίκασ, αυτό τθσ 
αγνότθτασ; Αλλά και κάτι ακόμα επιβοθκθτικά. Να μθ λθςμονοφμε πωσ επρόκειτο 
για πατριαρχικζσ οικογζνειεσ κλειςτοφ τφπου. Ρου απλά ςιμαινε τθν απόλυτθ 
επζμβαςθ τθσ «εξουςίασ» και ςτισ ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ των νζων.  

Και κάποτε, μια κάποια ςτιγμι όλα αυτά τελείωναν. Τα αρχικά του γάμου 
δθλαδι και ίςωσ ίςωσ οι όμορωεσ ςτιγμζσ. Γιατί ςτθ ςυνζχεια ερχότανε θ κόλαςθ.  
Συμπεριωορζσ παράξενεσ, βάρβαρεσ κα λζγαμε, που ξεκινοφςαν από τα παλιά και 
διατθρικθκαν ςχεδόν μζχρι και τον 20ο αιϊνα. Φυςικά όχι ςε όλεσ τισ κοινότθτεσ 
μα οφτε και ςε όλεσ τισ οικογζνειεσ. Ράντωσ ιταν  ωαινόμενο γενικό και μάλιςτα ςε 
τζτοιο ςθμείο αποτρόπαιο, που απετζλεςε το αντικείμενο τθσ ςωοδρισ κριτικισ 
από μζρουσ των λογίων τθσ εποχισ. Μορωωμζνοι που βλζπανε τουσ ςυγχωριανοφσ 
τουσ να αντιμετωπίηουν τισ ςυντρόωουσ τουσ, αυτοί και οι δικοί τουσ, περίπου ωσ 
αντικείμενα και μάλιςτα δευτζρασ κατθγορίασ, μιασ και τα οικόςιτα ηωντανά για 
πολλοφσ είχαν μεγαλφτερθ χρθςιμότθτα. 
Ρροσ αποωυγι πάςθσ καλόπιςτθσ παρεξθγιςεωσ, παρακζτουμε άνευ ςχολίων 
αυτοφςια κείμενα λογίων τθσ εποχισ, κακϊσ και ερευνθτϊν του χϊρου, που 
περιγράωουν λεπτομερϊσ τθ κζςθ τθσ γυναίκασ. Ζχουν μάλιςτα ιδιαίτερθ αξία διότι 

                                                 
38

 Σςαλίκογλου Εμμανουιλ, ό.π. ςελ. 145. 
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καταγράωονται από ανκρϊπουσ που ξζρανε, ηιςανε τισ καταςτάςεισ και τισ περις-
ςότερεσ ωορζσ καυτθρίαςαν με τθν πζνα τουσ τα δρϊμενα.  
1. «Θ νφωθ ιτο υποχρεωμζνθ να μθ ομιλι με 
τον πενκερόν, τθν πενκερά, τουσ ανδραδζλ-
ωουσ, ωσ και με θλικιωμζνουσ άνδρασ τθσ 
οικογζνειασ του ςυηφγου. Θ κατάςταςισ αυτι 
τθσ ςιωπισ ευτυχϊσ δεν διιρκει πολφ. Μετ’ 
ολίγουσ μινασ, αωοφ εωιλοφςε το χζρι τθσ 
πενκεράσ τθσ, ελάμβανε ζνα ωλουρί, ωσ και 
τθν άδειαν τθσ ςυνομιλίασ μετ’ αυτισ. Τθν 
πενκερά θκολοφκουν οι ανδράδελωοι. Θ ςυνο-
μιλία όμωσ με τον πενκερόν και τουσ θλικιω-
μζνουσ άνδρασ τθσ οικογζνειασ εξθρτάτο από 
τασ προοδευτικάσ αντιλιψεισ αυτϊν… Μζχρι  
του 1870-75 θ νφμωθ υπεχρεοφτο, αν επρόκει-
το να γευματίςθ με τον πενκερόν και τθν πεν-
κεράν τθσ εισ το ίδιο τραπζηι  να ςκεπάςθ το  
πρόςωπό τθσ με μαφρον πζπλον το οποίον εκάλουν τολάκ… Θ εκ πατρόσ γιαγιά 
μου, νφμωθ τω  1864, μου εδιθγείτο ότι ιτο πραγματικόν μαρτφριον ο τρόποσ με 
τον οποίον εγευμάτιηον. Ζπρεπε με το αριςτερό χζρι  τθσ ν’ απομακρφνθ τον 
πζπλον από το πρόςωπόν τθσ δια να δυνθκι να ωάγθ με το δεξιόν τθσ».39 
2. α. Επί πολφν καιρό το πρόςωπό τθσ το ςκζπαηε θ καλφπτρα ςτισ αρχζσ 

πυκνότερθσ και με το πζραςμα των μθνϊν αραιότερθσ φωανςθσ. Πταν δε κα 
ερχόταν θ μζρα θ εξιλαςτιρια40 και κα αποτικόταν θ καλφπτρα, τθ κζςθ τθσ κα 
καταλάμβανε  το ποςί ι το γεμενί, μανδιλα πολυτελισ διαςταυροφμενθ γφρω 
από το κεωάλι… 
β. Για πολφ χρονικό διάςτθμα, πζρα από το χρόνο ι και κανά δυο, το ςτόμα  τθσ 
νφωθσ ιτο κι ζπρεπε να μζνει κλειςτό, “να κρυψ’ νυωχότ”. Κανείσ από τουσ 
ςπιτικοφσ, χωρίσ εξαίρεςθ, οφτε οι μικροί κουνιάδοι, δεν άκουε ποτζ τθ λαλιά 
τθσ. Θ ςυνεννόθςθ πάντοτε γινότανε με χειρονομίεσ, με νεφματα. Εάν δε 
καμμία ωορά μ’ αυτά δε γινότανε αντιλθπτι, κατά ςυγκατάβαςθ κι αναπόωευ-
κτθ ανάγκθ κα ’ςκυβε ςτ’ αυτί του πιο μικροφ μζςα ςτο ςπίτι και ψικυριςτά κα 
εξθγόταν. Πταν δε ποτζ κεωροφνταν αρκετι θ τιμωρία τθσ αωαςίασ και 
πλθςίαηε θ εποχι να λαλισ’,  θ μιλιά άρχιηε από τα πρόςωπα τθσ πιο μικράσ 
θλικίασ και ςιγά ςιγά επεκτεινότανε ςτα μεγαλφτερα και τελευταία πια ςτον 
πεκερό, αλλά πάλι μιςοψικυριςτά. 

                                                 
39

 Τςαλίκογλου Εμμανουιλ, ό.π., ςελ. 147. 
40

 Μαρτυρία  Σςιτςοποφλου Βαςιλείου, ό.π.: «Υπιρχε παράδοςθ για τοφτθ τθν ενζργεια.  
Ρροςζρχονταν θ γυναίκα ενϊπιον του πεκεροφ και μπροςτά ςε όλο το ςόι και ζκαμνε γονυκλινείσ   
μετάνοιεσ ωσ το ζδαωοσ ϊςπου να τθν ςταματιςει ο παςάσ… Στθ ςυνζχεια και ςε ζνδειξθ υποταγισ- 
ευγνωμοςφνθσ του ωιλοφςε το χζρι (χείλθ- κοφτελο-και πάλι χείλθ)ενϊ εκείνοσ κα ’παιρνε τθν 
καλφπτρα από το κεωάλι τθσ και κα τθν απόκετε ςτο τραπζηι…». 
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γ.  Υπόκειτο ςε φβρεισ κι εξευτελιςμοφσ για αςιμαντεσ αωορμζσ. Υβριηόταν ο 
μπαμπάσ κι θ μάνα τθσ ςτο ξζςπαςμα τθσ οργισ τθσ πεκεράσ. Ονειδιηόταν για 
το πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ τθσ, που τυχόν ιταν βαρυμζνο με κάποιο ςωμα-
τικό ι θκικό ελάττωμα και τουσ ονειδιςμοφσ αυτοφσ ζπρεπε να τουσ ανζχεται 
ςιωπθλά κι αδιαμαρτφρθτα. 
δ. Ιτανε ωςάν υπθρετικό προςωπικό χωρίσ προςωπικι αξία. Σ’ αυτιν από-
βλεπε οποιαδιποτε βαριά δουλειά που χρϊςταγε να εκτελεί χωρίσ να μουρ-
μουρίηει και πολλζσ ωορζσ αυτόκλθτα, προαιςκανόμενθ τισ απαιτιςεισ του 
κακενόσ κυρίου τθσ, χωρίσ καν να διαταχκεί. Εκτόσ του πεκεροφ και τθσ 
πεκεράσ, τουσ οποίουσ αποκαλοφςε βάβα και μάνα, όλουσ τουσ άλλουσ 
αρςενικοφσ καλοφςε παςά με τ’ όνομα από πίςω: Ραςά Νικόλα, παςά 
Κωνςταντι, τισ δε κουνιάδεσ τθσ με τον τιμθτικό τίτλο ηjα.  
ε. Τον άνδρα τθσ καμία ωορά δεν τον καλοφςε με το όνομά του, αλλά μ’ ζνα 
επιωϊνθμα, ςυνικωσ: ε,! εςφ ι εςζνα λζγω. 
ςτ. Ραρακακιμενθ ςτο κοινό τραπζηι κατά ςυγκατάβαςθ γφρω από τον 
ςουωρά, δεν επιτρεπότανε να κάκεται αντιμζτωπα προσ τουσ άλλουσ, αλλά 
λοξά, πλάγια, ζτςι που όταν ζβαλνε τθν μπουκιά ι τθν κουτάλα ι τθν περόνα 
ςτο ςτόμα, να μθν είναι ορατό αυτό από τουσ ομοτράπεηουσ. Ζςτρεωε δθλαδι 
προσ τα δεξιά, ζπαιρνε από το κοινό ωαγθτό τθν κουταλιά, γφριηε προσ τ’ 
αριςτερά, ςικωνε τθν  καλφπτρα ι κατζβαηε το γιαςμάχ, κατάπινε τθν 
κουταλιά και οφτω κακεξισ. 
η. Ραρόλο ότι εργαηότανε  περιςςότερο από όλουσ τουσ ςπιτικοφσ, ζτρωγε 
λιγότερο όλων. Κακότανε τελευταία ςτο τραπζηι κι αποςυρότανε  πρϊτθ. Στα 
καλά ωαγθτά δεν λάβαινε ςυνικωσ  μζροσ, αυτά προοριηότανε ςυνικωσ για 
τουσ παςάδεσ. 
θ. Νφςταηε δε νφςταηε ιταν υποχρεωμζνθ να περιμζνει ϊςπου να κατακλικοφν 
τα πεκερικά τθσ, “…που ζπρεπε να τουσ κοιμίς’, να τουσ περιποιείται ςτθν 
κατάκλιςθ, να υποβοθκεί το ξζντυμά τουσ, να τουσ ςκεπάηει και κατόπιν να 
πάει να θςυχάςει”.  
Ζτςι και τα πρωινά. Να ςθκϊνεται ενωρίτερα από όλουσ, να υποβοθκεί ςτο 
ντφςιμο των πεκερικϊν κρατϊντασ τθ ςάλτα τουσ… Και όλα αυτά με τθν ανοχι 
του άνδρα τθσ ωσ ότου με το πζραςμα των χρόνων πλικαινε θ οικογζνεια και 
χορθγοφνταν άδεια εξόδου για ςφμπθξθ νζου ςπιτιοφ, νζασ εςτίασ, ςτθν οποία 
μεταωερόμενθ θ νζα οικογζνεια απόχταγε ςχετικι ανεξαρτθςία, μα ουδζποτε 
κοβότανε θ επαωι με τθν πατρικι ςτζγθ.  Υπιρχαν βζβαια ςτο χωριό κι 
άνκρωποι μυαλωμζνοι και ξενογυριςμζνοι, που με κλίψθ ανζχονταν τθν 
κατάςταςθ αυτι, που αποτελοφςε τθ Λιδα γι’ αυτό, αλλά δεν ιςαν ςε κζςθ να 
τθν αποτρζψουν με ευκολία ι να τθν μεταβάλουν τουλάχιςτον ςτο πιο 
ευγενικό, ςτο πιο ανκρϊπινο».41  

Θ κζςθ τθσ μάλιςτα βριςκότανε  ςε τζτοιο κατϊτατο ςθμείο που ςχολιαηόταν  
δυςμενϊσ και ειρωνικά όχι μόνο από τουσ ξζνουσ, αλλά και από τουσ οικείουσ, τουσ 

                                                 
41

 Γ. Μαυροχαλυβίδθσ, ό.π., ςελ. 223. 
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ςυγχωριανοφσ, από ανκρϊπουσ που είδαν τθν αλικεια ςτα ξζνα, ωσ οικονομικοί 
μετανάςτεσ, αλλά και ωσ ςπουδαςτζσ και που απεωάςιςαν να δθμοςιοποιιςουν τισ 
απόψεισ και τισ νεωτεριςτικζσ τουσ αντιλιψεισ ςε κζματα ςυμπεριωοράσ, 
εκπαίδευςθσ, αλλά και ιςότθτασ των δυο ωφλων. 
     Συνεπϊσ οωείλουμε ςτο ςθμείο αυτό να εξάρουμε τισ προςπάκειεσ όλων αυτϊν 
των ωωτιςμζνων τθσ εποχισ, που κάτω από αντίξοεσ πραγματικά ςυνκικεσ προ-
ςπάκθςαν να ωζρουν τον άνεμο του εκςυγχρονιςμοφ κόντρα ςε προλιψεισ, δειςι-
δαιμονίεσ και ςυνικειεσ μακρϊν αιϊνων. Αναωζρονται ελάχιςτοι, οι περιςςότεροι 
ιταν άγνωςτοι ιρωεσ, ςτιγματιςμζνοι πάντωσ από τθν κυρίαρχθ ιδεολογία, θ οποία 
ςυμπαρζςυρε ακόμα και αυτοφσ που υπζωεραν.  
     Ο πρϊτοσ, λοιπόν, καταγεγραμμζνοσ ιρωασ, ιταν κάποιοσ Ανζςτθσ Χατηιμπα-
λθσ,  αγνϊςτων λοιπϊν ςτοιχείων από τθν Αξό. Αναωζρεται ωσ νεωτεριςτισ και 
ιταν ο πρϊτοσ που δεν επζτρεψε ςτθ γυναίκα του να ωορζςει τςάωκα, κατάργθςε 
τθ ςυνικεια του νυωχότ, επζβαλε να τρϊνε όλοι μαηί. Ωσ δεφτεροσ, ιρωασ και 
αυτόσ, αναωζρεται ο Γιάννθσ, ο γιοσ του Νικόλα απτόγλου και τθσ Κουτςισ Ραρα-
ςκευισ από το Τροχίν. Αυτόσ μάλιςτα ζκανε πολλά λάκθ και παράξενεσ παλικαριζσ. 
Και το ωοβερότερο όλων;  Ριρε γυναίκα από τα ξζνα. Ζτςι απλά αγάπθςε, λζγανε, 
και τθν πιρε, τθν ζωερε ςτο χωριό… που κυκλοωοροφςε μόνθ τθσ, ςκζτθ ψθλομφτα 
χωρίσ το πατροπαράδοτο ςζβασ… Φαίνεται όμωσ πωσ δεν το άντεξαν το πράμα, δεν 
τουσ πιγε το κλίμα και ςφμωωνα  με τθν πλθροωοριτρια  επζςτρεψαν ςε πιο 
ιςυχα μονοπάτια, δθλαδι, γφριςαν εκεί από όπου ιρκαν. Ράντωσ και ςε κάκε 
περίπτωςθ αναωζρονταν ωσ παράδειγμα προσ αποωυγιν ςτα νζα παιδιά.  

Φυςικά ευνόθτο τυγχάνει το 
γεγονόσ πωσ θ κζςθ τθσ γυναί-
κασ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα 
ςαωϊσ  ιταν διαωορετικι, αλλά 
και κατά πολφ καλφτερθ. Για πα-
ράδειγμα, όταν υπιρχαν γυναι-
κείοι ςφλλογοι κατά τα τζλθ 
ακόμα του 19ου αιϊνα ςτθν Ρό-
λθ, ςτθ Σμφρνθ και τα άλλα 
κζντρα, θ κζςθ τθσ χριςτιανισ 
ςτθν περιοχι τθσ Καππαδοκίασ 
παρζμενε αναλλοίωτθ ςτο διάβα 
του χρόνου και μόνο με τθν 
ακρόα ειςαγωγι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, με τθ βοικεια του Οικουμενικοφ 
Κρόνου και του Φιλολογικοφ Συνδζςμου, άρχιςε, κάπωσ, να υπάρχει μια ςχετικι 
κινθτικότθτα.  
        Επίςθσ, διαωορετικι ιταν θ κζςθ τθσ ςτισ αμιγϊσ χριςτιανικζσ, ζςτω και 
τουρκόωωνεσ κοινότθτεσ, από αυτζσ του μεικτοφ τφπου. Διότι απλοφςτατα ςτισ 
δεφτερεσ υπιρχε και ο αλλόκρθςκοσ, που δεν ςικωνε και πολλά πολλά ςε κζμα 
παράδοςθσ και θκικισ τάξεωσ.  
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Γυναίκα …απιςτία… διαηφγιο 
Και άμεςα τίκεται το πρϊτο ερϊτθμα, βαςανιςτικά μάλιςτα. Μα καλά, τζτοια 

ςυμπεριωορά και ςε τόςθ ζκταςθ και όλα καλά κι ωραία;  Καμιά αντίδραςθ από 
πλευράσ των ενδιαωερομζνων… Τόςο, μα τόςο πακθτικά, αντιμετϊπιηε το 
γυναικείο ωφλο, εκεί και τότε, τζτοιου είδουσ ςυμπεριωορζσ, που ειριςκω εν 
παρόδω, όπωσ καταμαρτυροφν οι λόγιοι τθσ εποχισ, ιταν ςυνικθσ πρακτικι όλων 
των μελϊν τθσ οικογζνειασ, μικρϊν τε και μεγάλων. Δεν κα μποροφςε, για 
παράδειγμα, να αποτινάξει τθν καταπίεςθ, να διαβολοςτείλει τον αρςενικό και 
τουσ λοιποφσ τθσ ωαμίλιασ και να γυρίςει οίκαδε;  
     Φαντάηομαι πωσ όχι. Άποψθ που όχι μόνο επιβεβαιϊνεται από τισ υπάρχουςεσ 
προωορικζσ μαρτυρίεσ, αλλά είναι και καταγεγραμμζνεσ οι ςυνικεισ πρακτικζσ 
αντιμετϊπιςθσ οποιαςδιποτε  ανταρςίασ.  Στισ ελάχιςτεσ των περιπτϊςεων που 
κάποια δυναμικι γυναίκα μποροφςε να εκμυςτθρευτεί τον καθμό τθσ ςτουσ δικοφσ 
τθσ, δθλαδι τθν απάνκρωπθ ςυμπεριωορά του άνδρα και τθσ οικογζνειασ, και 
αποτολμοφςε ο πατζρασ να μιλιςει, επενζβαινε- μεςολαβοφςε θ δθμογεροντία, 
αλλά πάντοτε ωυςικά υπζρ του άνδρα. 

Οι λόγοι γνωςτοί και απαράβατοι. Ο αρςενικόσ είναι θ κεωαλι τθσ οικογζνειασ 
με ςκοτοφρεσ και βάςανα πολλά και κατά ςυνζπεια δικαιολογείται οποιαδιποτε 
αποκλίνουςα ςυμπεριωορά, ζςτω και αν παρεκτραπεί. Εξάλλου «ουσ ο Θεόσ 
ςυνζηευξεν, άνκρωποσ μθ χωριηζτω», δθλαδι και ςε ελεφκερθ μετάωραςθ, ό,τι 
και αν γίνει, από τθ ςτιγμι που πιρε μζροσ θ εκκλθςία, τίποτε, απολφτωσ τίποτε, 
δεν μπορεί να χωρίςει το ηευγάρι. Ζςτω και αν θ γυναίκα υπζωερε τα πάνδεινα από 
τουσ οικείουσ, από τον ίδιο τον ςφηυγο αωζντθ, όπωσ  ξφλο, βριςιζσ, κατάρεσ, πείνα 
και πάλι ξφλο, προςβολζσ και όλα τα μαρτφρια του Λϊβ.    

Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ μοιχείασ που, ωυςικά και εννοείται, πάντοτε 
ζωταιγε θ γυναίκα για τοφτθ τθν κατάντια, γιατί του άνδρα τα πάντα πρζπει να 
ςυγχωροφνται και επί πλζον δεν επιτρζπεται ςε κανζνα να του ωορτϊςουν το 
παραμικρό. Ζτςι απλά  τα πάντα τοφ ιταν κεμιτά και ςφμωωνα με τα ειωκότα, ενϊ 
για τθν κυρά, αλίμονο, καμιά απολφτωσ παραςπονδία. Διότι ιξερε αυτι ι μάλλον 
ξζρανε όλοι τισ ςυνζπειεσ και πωσ τοφτεσ οι αποκλίνουςεσ ςυμπεριωορζσ δεν 
ςυγχωροφνταν με τίποτε.  

Βεβαίωσ κα διερωτθκεί ο καλόπιςτοσ αναγνϊςτθσ πϊσ είμεκα ςίγουροι πωσ δεν 
γινόταν τίποτε, πωσ θ γυναίκα -κυρά κρατοφςε πάντοτε  τθ κζςθ, ςφμωωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ κοινωνίασ, άςπιλθ, αμόλυντθ, κι ωραία; Για το τελευταίο ειδικά, όρκο 
δεν παίρνουμε κανζνα… Μιασ και τζτοιου είδουσ ανομικζσ αποκλίςεισ από τθ 
ςυηυγικι παςτάδα δεν λζγονται και προ παντόσ δεν δθμοςιοποιοφνται. Λδιαίτερα 
μάλιςτα εκεί και τότε.  Αλλά βεβαίωσ και κάτι υπιρχε. Διότι όςο ςυγχρωτίηονται 
άνκρωποι, άνδρεσ και γυναίκεσ, ε, όλο και κάτι γίνεται. Από και ςε κάκε περίπτωςθ, 
που πάντοτε διζλακε τθσ προςοχισ όλων, επειδι απλοφςτατα ιταν ο 
απαγορευμζνοσ καρπόσ. Ι όταν γινότανε, επενζβαινε δραςτικότατα θ οικογζνεια 
για να εξαωανίςει το γεγονόσ ι ςτα κρυωά να αποδϊςει δικαιοςφνθ, κακ’ όπωσ 
πίςτευε θ ιδία.  



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               203 

Εννοείται ωυςικά πωσ υπιρχε μόνον θ γυναικεία μοιχεία και ποτζ του ανδρόσ, 
μιασ και τα παραςτρατιματά του πάντοτε τφχαιναν τθσ κατανόθςθσ όλων, πατρόσ 
τε και μθτρόσ τε και απάντων των ςυγχωριανϊν μθ εξαιρουμζνων και αυτϊν των 
γυναικϊν.  

Βεβαίωσ, για να είμαςτε ακριβείσ, κατακζτουμε πωσ υπιρξαν και παραςπο-
νδίεσ, θλίου ωαεινότερο, καταγεγραμμζνεσ ακόμα και ςε ζντυπα τθσ εποχισ. 
Κομψά εννοείται, για να μθν προςβλθκεί το δθμόςιο αίςκθμα περί αυτοφ ι 
καλφτερα με γενικοφσ   αωοριςμοφσ. Διότι διαωορετικά θ επαπειλοφμενθ ποινι 
ιταν ςτθ χειρότερθ των περιπτϊςεων ο κάνατοσ και ςτθν καλφτερθ θ δθμόςια 
διαπόμπευςθ. Και ο μεν κάνατοσ ιταν μια κάποια λφςθ, που εναγωνίωσ προ τθσ 
γενικισ καταδίκθσ επιηθτοφςε θ γυναίκα, θ δε διαπόμπευςθ περιελάμβανε μια 
ςειρά μζτρων που τθν κακιςτοφςαν κυρίωσ το αντικείμενο του περίγελου και του 
πανδιμου αωοριςμοφ. Από το δζςιμό τθσ γυμνισ ςτο γάιδαρο και τθν περιωορά 
τθσ ςτα ςοκάκια του χωριοφ, το δθμόςιο κοφρεμά τθσ, ζωσ και το άωκονο ξφλο από 
όλουσ, με πρϊτο πρϊτο τον απατθκζντα ςφηυγο.  

Επίςθσ, τμιμα τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ, αποτυπωμζνο ςτα κατάβακα όλων, 
αποτελοφςε θ άποψθ πωσ θ γυναίκα ιταν διάολοσ, πωσ μποροφςε με τθν 
πονθράδα τθσ να καταωζρει πολλά, πωσ ζπρεπε πάντοτε ο αρςενικόσ, όςο και αν 
τθν αγαποφςε, να μθν τθσ ζχει εμπιςτοςφνθ και να ζχει τα μάτια του δεκατζςςερα.  
Άποψθ που δυςτυχϊσ τθν αποδεχόταν το μεγαλφτερο τμιμα του πλθκυςμοφ, πλθν 
ελαχίςτων εξαιρζςεων, που είχαν μάλιςτα το κράςοσ να εκκζτουν τισ περί 
αντικζτου απόψεισ τουσ γραπτά και μάλιςτα ειρωνικά.  
 
Γυναίκα και …εργαςία 

Εργαςία λζγεται κάκε ςωματικι ι πνευματικι ενζργεια του ανκρϊπου που ζχει 
ωσ ςκοπό τθν παραγωγι υλικοφ ι πνευματικοφ ζργου και προςπορίηει ςτον 
άνκρωπο τα αναγκαία για τθ ςυντιρθςι του ςτθ ηωι. Αλλά και κάκε ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα που αςκείται με ςτόχο τθ δθμιουργία χριςιμου αποτελζςματοσ. 
Τϊρα, κάκε ανκρϊπου ναι, αλλά και τθσ γυναίκασ; Να το πρϊτο ερϊτθμα… Το ο-
ποίο, βεβαίωσ, ςιμερα προκαλεί τθν απορία, αλλά και ενδεχόμενα τθ κυμθδία των 
πάντων, αλλά εκεί και τότε; Και κάτι ακόμα. Άντε και να τθ βάλουμε να δουλζψει, 
το μπορεί άραγε, κα τα καταωζρει, είναι πρζπον; Να και τα λοιπά ερωτιματα,  τα 
οποία εν πολλοίσ απαςχόλθςαν τουσ λογίουσ εκεί και τότε και όχι μόνο. 

Αρχίηουμε τθν ζρευνά μασ από τθν κακθμερινότθτα και ςτα του οίκου τθσ. Μια 
μόνο κουβζντα, γιατί κα μασ απαςχολιςει ςτο οικείο κεωάλαιο. Οι εργαςίεσ, 
λοιπόν,  τθσ κακθμερινότθτασ, δεν λογίηονται ωσ εργαςίεσ, μιασ και είναι δικαίωμα 
και υποχρζωςι τθσ να ξυπνά πρϊτθ, να ετοιμάηει τα πάντα, να βρίςκεται ςτο πόδι 
όλθ τθν θμζρα, να υπθρετεί όλουσ τουσ αρςενικοφσ τθσ οικογζνειασ, μα και τα 
κθλυκά, να ωροντίηει τα ωςάχα και ςτο τζλοσ να είναι και «καλι» ςφηυγοσ ςτισ 
όποιεσ επικυμίεσ του αωζντθ ςυηφγου… Α, ναι και να κοιμάται τελευταία. Εννοείται 
βεβαίωσ αδιαμαρτφρθτα. 

Τϊρα, εκείνο που μασ απαςχολεί είναι θ εργαςία τθσ εκτόσ τθσ οικίασ, και 
περιςςότερο ςυγκεκριμζνα θ εξαρτθμζνθ εργαςία. Υπόκεςθ θ οποία ταλάνιςε ςτθν 



Κζντρο  Σπουδισ  και Ανάδειξθσ Μικραςιατικοφ  Ρολιτιςμοφ Διμου Νζασ  Λωνίασ 204 

κυριολεξία και μάλιςτα με εξαιρετικι ςυχνότθτα τουσ λογίουσ αλλά και τισ 
οργανϊςεισ, εκεί και τότε, γφρω ςτα μζςα του 19ου αιϊνα δθλαδι, και λίγο μετά τισ 
ςχετικζσ χάρτεσ προνομίων.  

Οι απόψεισ διχαςμζνεσ, με πλεονάηουςεσ αυτζσ που μάλλον αντιδροφςαν ςτθν 
οποιαδιποτε ζξοδο τθσ γυναίκασ από τθν οικία τθσ και τθν είςοδό τθσ ςτο χϊρο τθσ 
εργαςίασ.  Οι λόγοι γνωςτοί και θ επιχειρθματολογία απλοϊκι: «Θ γυνι είναι 
μάλλον αιςκθτικόν ον, ο ανιρ μάλλον νοιμον… θ γυνι ηωθράν μεν τθν ωανταςίαν 
κζκτθται αλλά το προςόν ταφτθσ αμοιρεί τόλμθσ, τθσ ενεργείασ ιττονοσ 
οφςθσ….».42 Αλλά και « θ μεν γυνι τον ζςω τθσ οικίασ βίον κεμελιοί, ο δε ανιρ τον 
ζξω τθσ κοινωνίασ ανεγείρει…»,43 και διότι «οι ωρόνιμοι άνδρεσ αγαπϊςι και τιμϊςι 
εκείνασ τασ γυναίκασ, αίτινεσ περιορίηονται και ενεργοφςι εντόσ τθσ τροχιάσ, θν 
διζγραψεν θ ωφςισ αυτϊν…».44  Και ζνα ςωρό τζτοιεσ πομωόλυγεσ οι οποίεσ 
ικανοποιοφςαν το ςυντθρθτικό ςτρϊμα τθσ κοινωνίασ των μεγαλουπόλεων, αλλά 
δεν μποροφςαν να δϊςουν απαντιςεισ και λφςεισ ςτα καυτά ηθτιματα τθσ 
κακθμερινότθτασ. Ρου ςυντθροφςαν τισ όποιεσ προκαταλιψεισ, ζνα παράξενο 
μείγμα κρθςκευτικϊν πρζπει με εκιμικά δίκαια και εμωιλοχωροφςεσ αντιλιψεισ 
και από τον μουςουλμανικό κόςμο,45 επζβαλλαν ποικίλουσ ωραγμοφσ, αλλά  θ 
κακθμερινότθτα ιταν δραματικι.  

Χάρθ παραδείγματοσ, λοιπόν, ζτςι απλά μια κάποια εικόνα του τότε είναι και οι 
παρακάτω πλθροωορίεσ που ζχουμε από τουσ δικοφσ μασ ανκρϊπουσ που, 
επαναλαμβάνουμε, μποροφν μεν ςιμερα να προκαλοφν απορία  και ενδεχόμενα 
κυμθδία, όμωσ, εκεί και τότε, ιταν κακθμερινι πρακτικι.  
Ζτςι, «οι γυναίκεσ του Ανταβάλ και του Σςελτζκ που δουλεφανε ςτα χωράωια 
χαρακτθρίηονταν ωσ ελαωρϊν θκϊν… Δθλαδι ιταν απαγορευμζνεσ ςτισ γυναίκεσ 
ακόμα και οι αγροτικζσ εργαςίεσ…».46  Στο Γοφρδουνοσ,  πάλι, κα μποροφςαν μεν 
να δουλζψουν, αλλά  πάντοτε με τθν παρουςία των γεροντότερων του χωριοφ ι 
ςυνοδευόμενεσ  από κάποιον αξιοςζβαςτο άνδρα. Αλλά  και «όλο μζςα ςτο  χωριό 
ιμουν. Τα ναίκεσ ζξω δε βγαίνιςκαν. Είχαμ’ τ’ άντρεσ. Τα κορίτςια δεν παίνιςκαν ςα 
δουλειζσ… Τα κορίτςια δε δοφλευαν…ζτςι ζπρεπ’…».47 

Και ζνα ςωρό τζτοια όμορωα και ωραία αλλά… Αλλά τα χωράωια ζπρεπε να 
καλλιεργθκοφν, θ κακθμερινότθτα απαιτοφςε ωακοφδια και αυτά δφςκολα 
βγαίνανε. Οι άνδρεσ πάλι ζπαιρναν των ομματίων τουσ και πορεφονταν ςε μζρθ 
μακρινά, ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, όπου υπιρχε αρκετι εργαςία, και άρα; 
      Ετζκθ, λοιπόν,  το ηιτθμα, ποιοσ κα ςπείρει, κα κερίςει, κα πουλιςει και ςε 
τελικι ανάλυςθ ποιοσ κα αντικαταςτιςει τον άνδρα ςε όλεσ αυτζσ τισ εργαςίεσ του 

                                                 
42

 Λιδα Ιςτικοπποφλου, ό.π., ςελ. 133. 
43

 Π.π. ςελ. 134. 
44

 Π.π. ςελ. 137. 
45

 Κ.Λ.Δ.Συκεϊν, Φ. 12, α.α. 28, μαρτυρία Νικθφορίδθ Προδρόμου (Διλα): « Καμιά μουςουλμάνα δεν 
επιτρεπότανε να ζρκει ςε επαωι με ξζνο… Ρϊσ κα μποροφςαν εξάλλου να δουλζψουν ωορϊντασ  τθ 
μαντίλα, υποχρεωτικά… και ςε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρεπότανε  να τθ βγάλει…».  
46

 Μαρτυρίεσ, πρβ και Λιδα Ιςτικοποφλου,  ό.π., ςελ. 179. 
47

 Μαρτυρία Νικθφορίδθ Προδρόμου ό.π.  
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χωραωιοφ. Θ λφςθ μια και καταλυτικι: Θ γυναίκα κυρά... Τθσ οποίασ θ ςυμβολι 
ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ ςτο χϊρο τθσ Καππαδοκίασ ζχει αναγνωριςτεί από 
όλουσ γενικά τουσ μελετθτζσ του χϊρου. Λδιαίτερα μάλιςτα ςτισ κοινότθτεσ που 
παρατθρικθκε λειψανδρία, λόγω εςωτερικισ μετανάςτευςθσ του ανδρικοφ πλθκυ-
ςμοφ, αλλά και ςτα χωριά που υπιρχε μόνιμα ο ανδρικόσ πλθκυςμόσ. Εκεί μπορεί 
ο ρόλοσ τθσ να ιταν βοθκθτικόσ, αλλά και πάλι ςθμαντικόσ.  

Βεβαίωσ υπιρχαν και οι άλλεσ απόψεισ. Ρου ναι μεν δζχονταν τθν ιδιαιτερότθτα 
του γυναικείου ωφλου, αλλά όμωσ προςπακοφςαν να διαςωαλίςουν τα «δικαιϊ-
ματά τθσ», μζςα ωυςικά ςτα πλαίςια του ορκοφ. Ενόσ περίεργου και πάλι μείγμα-
τοσ κρθςκευτικοφ πουριτανιςμοφ και ψθγμάτων νεωτεριςτικϊν αντιλιψεων… 
Ρροςπακϊντασ μάλιςτα να ενκαρρφνουν τθ γυναικεία εργαςία όχι μόνο ςτο χϊρο 
του χωραωιοφ,  αλλά και εκτόσ του ςπιτιοφ. Λδιαίτερα μάλιςτα ςε κείνεσ τισ 
περιπτϊςεισ των απόρων,  άεργων γυναικϊν,  διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο κα «… 
απζωευγον κακζσ και ωαφλεσ πράξεισ…».48 Και μάλιςτα ίςωσ ολίγον  υςτερόβουλα, 
ςε περιπτϊςεισ ςυλλογισ καπνϊν, όπου όλα τα χζρια ιταν απαραίτθτα…49 Ράντωσ 
και ςε κάκε περίπτωςθ αξιοςθμείωτεσ είναι αναωορζσ που καταγράωουν τθ 
γυναικεία απαςχόλθςθ και επεξθγοφν τισ αμοιβζσ για τισ αγροτικζσ  αςχολίεσ. Ζτςι: 
«Θ Μαγδαλθνι Χατηιμπαλθ δοφλεψε τρία μεροκάματα κζριςμα ςτου ηευγά 
Ρολφχρονα για να πάρει αμοιβι ζνα ηευγάρι τςαροφχια… H κατ’ αποκοπι  εργαςία: 
λάςιμο, χζριςμα, αλϊνιςμα, ςικωμα ιταν μια λίρα το χρόνο ι ανάλογθσ ποςότθτασ 
ςε είδοσ…».50 

Βεβαίωσ για να είμαςτε πε-
ριςςότερο ακριβείσ, κα πρζπει 
να τονίςουμε πωσ ςτον εκςυγ-
χρονιςμό του γυναικείου ωφ-
λου των περιοχϊν τθσ ανατο-
λισ κακοριςτικό ρόλο ζπαιξαν: 
οι αςτικζσ τάξεισ των μεγαλου-
πόλεων…51 Οι νζεσ αντιλιψεισ 
περί τθσ γυναίκασ και του 
ρόλου τθσ… Σα νζα ρεφματα 
τθσ οικονομίασ με τθ διαμόρ-
ωωςθ νζων  καπιταλιςτικϊν ςχζςεων… Οι όροι τθσ ελεφκερθσ αγοράσ…52 Σο 
όνειρο μιασ καλφτερθσ ηωισ για τουσ περιςςότερουσ…  

                                                 
48

 Λιδα Λςτικοποφλου, ό.π, ςελ. 230. 
49

 Στον κϊδικα τθσ Αξοφ καταγράωονται τουλάχιςτον 15 καπνεργάτριεσ… 
50

 Στον Κϊδικα τθσ Αξοφ υπάρχουν πολλζσ ςχετικζσ καταγραωζσ, πρβ Γ. Μαυροχαλυβίδθσ ό.π. ςελ. 
179-190. 
51

 Ρροςπάκθςαν και ειςιγαγαν, για παράδειγμα, το μάκθμα τθσ ταπθτουργίασ ςτα ςχολεία. Ρράγμα 
που βοικθςε ςτθν «ζξοδο» τθσ γυναίκασ και τθν ειςαγωγι τθσ ςτθν εξαρτθμζνθ εργαςία… 
52

 Σθμ: Στθν Κωνςταντινοφπολθ αλλά και ςτθ Σμφρνθ οι γυναίκεσ εργάηονταν ςτθν εμπορικι 
επεξεργαςία και ςτθ ςυςκευαςία των ςφκων και τθσ ςταωίδασ, αλλά και ςε εργοςτάςια 
ηαχαροπλαςτικισ, κουωζτων, λουκουμιϊν κλπ. 
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Μζςα ςτα πλαίςια ι εξαιτίασ όλων αυτϊν, λοιπόν, θ γυναίκα άρχιςε να 
εργάηεται επ’ ωωελεία ωυςικά τθσ ιδίασ αλλά και τθσ οικογζνειάσ τθσ. Ρρωτόγνωρο 
μεν κζαμα αλλά πάντωσ υπαρκτό. Και επιβαλλόμενο ςιγά ςιγά μα ςτακερά, 
ιδιαίτερα μάλιςτα ςτον χϊρο τθσ Καππαδοκίασ,  ςτισ νθςίδεσ χριςτιανιςμοφ τθσ 
ανατολισ. Γεννάται όμωσ το ερϊτθμα ςτο ποφ, ςε ποιουσ τομείσ, δθλαδι, κα 
μποροφςε το γυναικείο ωφλο να απορροωθκεί και να προςωζρει τισ δυνάμεισ του. 
Άμεςα δθλϊνουμε πωσ το ςφνολο των πλθροωοριϊν προζρχεται από τουσ ντόπιουσ 
λογίουσ, οι οποίοι ςτα κείμενά τουσ αποςπαςματικά αναωζρονται και ςτισ γυναι-
κείεσ αςχολίεσ, από τισ μαρτυρίεσ των πλθροωορθτϊν, και τζλοσ από το εξαιρετικό 
πόνθμα τθσ Μαρίασ Αςβζςτθ για τισ επαγγελματικζσ αςχολίεσ των Ελλινων τθσ 
Καππαδοκίασ. 

Με βάςθ, λοιπόν, τα προαναωερκζντα μποροφμε μετά βεβαιότθτασ να  κατά-
ςταλάξουμε ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα για το είδοσ τθσ γυναικείασ εργαςίασ ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Ζχουμε λοιπόν και λζμε: 

α. Το ςφνολο ςχεδόν του γυναικείου πλθκυςμοφ, που εργάςκθκε εκτόσ οικίασ 
και ςε μιςκωτζσ εργαςίεσ, απαςχολικθκε κυρίωσ ςτον πρωτογενι τομζα τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ, δθλαδι, ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροωία. Καλφπτοντασ 
τισ οικογενειακζσ ανάγκεσ είτε ςυμπλθρϊνοντασ το ειςόδθμα είτε αναλαμβάνοντασ 
πλιρωσ το ςπίτι ςε περίπτωςθ απουςίασ του ςυηφγου, αλλά και ζνδειασ.53  Θ εργα-
ςία ςκλθρι και κακϊσ αμειβόμενθ, αλλά τα δυο ζωσ και τρία γρόςια τθν θμζρα 
ιταν το μάνα εξ ουρανοφ, βαςικι κινθτιριοσ δφναμθ και αναςταλτικόσ παράγων 
για τισ όποιεσ προκαταλιψεισ μα και  αντιρριςεισ.54  
Συνθκζςτατθ, επίςθσ,  ιταν θ αμοιβι ςε είδοσ. Με τθν  παροχι ςτισ εργαηόμενεσ 
των προϊόντων τθσ δουλειάσ τουσ και μάλιςτα κατά πολφ περιςςότερεσ ποςότθτεσ, 
μιασ και με αυτό τον τρόπο ο εργοδότθσ δεν ρευςτοποιοφςε άμεςα τα προϊόντα 
του.  

β. Είναι γνωςτό πωσ οι αςχολοφμενοι ςτον δευτερογενι τομζα τθσ οικονομίασ 
εργάηονται ςτθ μεταποίθςθ, δθλαδι, ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων με βάςθ 
αυτά τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ.  Σθμειϊνουμε, επίςθσ, πωσ ο τομζασ αυτόσ ζχει 
πολλζσ κατευκφνςεισ και ωυςικά, τουλάχιςτον για εκείνθ τθν εποχι, ο κφριοσ όγκοσ  
των εργαηομζνων ιταν άνδρεσ. Πμωσ προςωπικά πιςτεφουμε, αυτό αποδεικνφεται 
εξάλλου, πωσ οι εργαηόμενεσ  και ςε αυτι τθν παραγωγικι διαδικαςία ιταν κατά 

                                                 
53

 Μαρία Αςβζςτθ, ό.π., ςελ 177, « Στα διάωορα πλθροωοριακά δελτία ςυχνά διαβάηουμε  τισ 
παρακάτω ωράςεισ, ενδεικτικζσ για τθν προςωορά τθσ γυναίκασ ςτθ γεωργία: 
Ενεχίλ: Οι γυναίκεσ το καλοκαίρι δοφλευαν ςτα χωράωια… πιγαιναν και ςτα γειτονικά χωριά για το 
κζροσ… Γκιολτηοφκ: Οι γυναίκεσ δοφλευαν ςτθ ςπορά και ςτο κζροσ όταν οι άνδρεσ ξενιτεφονταν 
Σςελτζκ: Τα κτιματα κυρίωσ οι γυναίκεσ τα δοφλευαν»… Ιντηζςου: …Θ αμπελουργία δεν υπζςτθ 
μείωςθ  γιατί τθ ωρόντιηαν οι γυναίκεσ… Οι χριςτιανζσ επιςτατοφςαν πθγαίνοντασ ςτα αμπζλια πάντα 
με τθ ςυνοδεία κάποιου ςεβαςτοφ Τοφρκου…».  
54

 Μαρία Αςβζςτθ, ό.π., ςελ 188, «Γυναίκεσ δοφλευαν εργάτριεσ ςτθ ςυγκομιδι των γεωργικϊν 
προϊόντων. Ζπαιρναν 2-3 γρόςια τθν θμζρα». 
Σθμ: Βεβαίωσ οι αμοιβζσ δεν ιταν οι ίδιεσ παντοφ και εξαρτιότανε από πολλοφσ παράγοντεσ. Ράντωσ 
και ςε κάκε περίπτωςθ ςφμωωνα με τουσ πλθροωορθτζσ μασ  εκτόσ των παροχϊν ςε είδοσ «και 
μερικά ωακοφδια, δθλαδι 2-3 γρόςια τθ μζρα,  ιτανε καλά».   
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πολφ περιςςότερεσ από τισ υπάρχουςεσ καταγραωζσ.  Δθλαδι, ενϊ οι αναωορζσ 
των μελετθτϊν είναι αποςπαςματικζσ και ελάχιςτεσ, εν τοφτοισ οριςμζνεσ ενδείξεισ 
αλλά και μαρτυρίεσ, μασ λζνε άλλα. Εξάλλου υπάρχει ςαωζςτατθ διαωορά μεταξφ 
τθσ «μιςκωτισ» εργαςίασ του τότε με το ςιμερα. Πχι μόνο ςτισ αμοιβζσ, αλλά και 
ςτον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν.  

Ασ δοφμε, λοιπόν, μερικζσ από τισ γυναικείεσ αςχολίεσ και ςτον δευτερογενι 
τομζα τθσ οικονομίασ και κυρίωσ γι’ αυτζσ που ζχουμε τισ ςχετικζσ πλθροωορίεσ. 
 
Σομζασ τροφίμων: 

Ωσ βαςικό ειςόδθμα πολλζσ γυναίκεσ 
είχαν τθν παραγωγι μιασ ςειράσ «τυποποι-
θμζνων» τροωίμων, τα οποία διζκεταν είτε 
ςτα καταςτιματα πϊλθςθσ τροωίμων είτε 
πουλοφςαν οι ίδιεσ κυρίωσ ςτα τοπικά παηά-
ρια. Μερικά μάλιςτα από τα πλζον ενδιαωζ-
ροντα προϊόντα ιταν: τα ςπιτικά «εριςτζ», 
πλιγοφρι πολλϊν τφπων, τςιμενιοφ, αποξθ-
ραμζνων λαχανικϊν, αλλά και παςτουρμά. 
Μασ αναωζρει, για παράδειγμα, θ γιαγιά 
Σρυφωνίδου Μαρίκα, πλθροωοριτρια από 
τθ Γκιοφλ Σεχίρ: «…20 ςπίτια χριςτιανικά  
ωτιάχνανε παςτουρμά για το εμπόριο. Δεν 
είχανε βλζπεισ ξενιτεμζνο για να τουσ ςτείλει 
χριματα… Χιρεσ  γυναίκεσ οι περιςςότερεσ, 
κάτι ζπρεπε να κάμουν για να ηιςουν. 
Φτιάχνανε  μερικζσ οκάδεσ παςτουρμά και 
τον ςτζλνανε ςτθν Ρόλθ…».55  

Φυςικά αυτοφ του είδουσ θ παραςκευι 
προϊόντων επεκτάκθκε και ςε άλλα είδθ, 
όπωσ για παράδειγμα ςτον τομζα ζνδυςθσ, αλλά και τθσ κάλυψθσ των ςπιτιϊν με 
χρειϊδθ. Με τισ υωάντρεσ, για παράδειγμα, που δεν δοφλευαν ςε εργοδότθ, να 
ωτιάχνουν «ςαλβάρια», να υωαίνουν χαλιά, κιλίμια, ςάλια, «μιτίλια»,56 και να τα 
διοχετεφουν ςτθν αγορά. 

 
Σομζασ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων: 

Θ ςθροτροωία ςιμερα είναι ζνασ κλάδοσ που μάλλον  ζχει ατονιςει. Οι λόγοι 
γνωςτοί. Νζα προϊόντα ζχουν καλφψει τισ ανάγκεσ του καταναλωτικοφ κοινοφ 
ευκολότερα, ωκθνότερα και πλζον αποτελεςματικά. Εκεί και τότε, όμωσ, και τοφτοσ 
ο κλάδοσ είχε τθν ανάπτυξι του, τόςο ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ, όςο και 
τθσ μεταποίθςθσ. Μασ αωθγείται θ πλθροωοριτρια Ευδοξία Ανδρεάδου: «Ο πατζ-

                                                 
55

 Μαρία Αςβζςτθ, ό.π., ςελ. 63. 
56

 Μάλλινα παπλϊματα. 
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ρασ μου είχε ςυνεταιρικά με τουσ Αράπογλου και Καςάπογλου μεταξοςκωλθκοτρο-
ωείο. Για  το ςκοπό αυτό είχε νοικιάςει ζνα μεγάλο οίκθμα, το άλλοτε ταπθτου-
ργείο, το οποίο είχε παφςει να λειτουργεί. Τθν ανάπτυξθ των μεταξοςκωλικων επζ-
βλεπαν δυο γυναίκεσ ειδικζσ από τα Κιουπλιά τθσ Ρροφςασ. Κοντά τουσ δοφλευαν 
και κορίτςια τθσ Νεάπολθσ που ο πατζρασ είχε προςλάβει με το μεροκάματο…».57 

Βεβαίωσ υπιρχαν και οριςμζνεσ ειδικότθτεσ με τισ γυναίκεσ να ζχουν ςοβαρά 
τθν πρωτοπορία. Ρου χωρίσ αυτζσ δεν κα υπιρξε καμιά ανάπτυξθ του κλάδου 
αυτοφ, ατομικά, μα και ςυλλογικά. Πςο αωορά τθν πρϊτθ κατθγορία, μιλάμε γι’ 
αυτζσ που αναλαμβάνουν επί χριμαςι να εργάηονται ςτο ςπίτι και να παράγουν τα 
ηθτοφμενα προϊόντα. Με τισ δεφτερεσ να δουλεφουν ομαδικά και ςε ςυγκεκρι-
μζνουσ χϊρουσ δουλειάσ. Με τισ πρϊτεσ, όπωσ είναι ωυςικό, να υπερτεροφν από 
τισ δεφτερεσ. Ζτςι ζχουμε τισ υωάντρεσ, τισ ράπτριεσ, αλλά και τισ ταπθτουργοφσ. 
Και όλεσ μα όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ προαναωερόμενεσ ειδικότθτεσ, ςχεδόν γυναι-
κείεσ, να ζχουν τρομακτικι ανάπτυξθ για πολλά χρόνια. Ολάκερα χωριά, κυρίωσ 
ςτθν περιοχι τθσ Λωνίασ, αλλά και ςτθν περιοχι τθσ Καππαδοκίασ, να αςχολοφνται 
με τθν παραγωγι των προαναωερομζνων με αμοιβζσ ικανοποιθτικζσ, ςε ςχζςθ 

πάντοτε με τισ λοιπζσ. 
Λδιαίτερα τϊρα: «Στθν 

περιοχι τθσ Καππαδοκίασ θ 
υωαντουργία ςαν βιοτεχνία 
ιταν πολφ ανεπτυγμζνθ και 
εκατοντάδεσ γυναίκεσ  αςχο-
λοφνταν μ’ αυτι για να κά-
νουν ό,τι αναγκαιοφςε ςε μια 
οικογζνεια. Στουσ κϊδικεσ 
του Ρροκοπίου αναωζρονται 
επαγγελματίεσ γυναίκεσ υωά-
ντριεσ. Στον κϊδικα του Καγι-
άμπαςθ ομιλοφν για ταπθ-

τουργοφσ. Στο Ρροκόπι αναωζρεται και επαγγελματίασ γυναίκα  ςχεδιογράωοσ για 
τα ςχζδια των χαλιϊν. Οι υωάντρεσ ιταν Ελλθνίδεσ και πολφ ελάχιςτεσ Τουρκά-
λεσ».58  Ιταν μάλιςτα τόςθ μεγάλθ θ ςυμμετοχι του γυναικείου ωφλου ςτθν παρα-
γωγι, που, όταν το 1880 ςτα πλαίςια του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
βιομθχανοποιθμζνθσ νθματουργίασ υπιρξε προςπάκεια ειςαγωγισ των μθχανϊν, 
βρικε τθ ςκεναρι αντίςταςθ όλου του πλθκυςμοφ. Καταγράωονται μάλιςτα γεγο-
νότα που προκαλοφν τθν κατάπλθξθ, μιασ και αναωζρονται αωενόσ ςτο γυναικείο 
πλθκυςμό, αλλά  και αωετζρου ςε κοινότθτεσ ςτθν καρδιά τθσ ανατολισ… «Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι το πλικοσ που επιτζκθκε ςτα τρία νθματουργεία του Ουςάκ, 
ζκλεψε το μαλλί και κατζςτρεψε τισ μθχανζσ… αλλά και τα πλικθ που τισ επόμενεσ 
θμζρεσ διαδιλωναν ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ ηθτϊντασ ικανοποίθςθ των αιτθ-

                                                 
57

Μαρία Αςβζςτθ,  ό.π., ςελ. 87. 
58

 Π.π., ςελ. 197. 
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μάτων τουσ αποτελοφνταν από γυναίκεσ και παιδιά που κίγονταν οικονομικά από 
τθ λειτουργία των νθματουργείων…».59 

Και μια-δυο  πρακτικζσ παντελϊσ πρωτοποριακζσ, τουλάχιςτον για εκεί και τότε. 

 Στον Ρόρο, που ιταν  μεγάλο ταπθτουργικό κζντρο και υπιρχαν εργοςτάςια  

 τθσ κοινότθτασ, αλλά και ιδιωτικά, όταν μια γυναίκα είχε μικρά παιδιά, 
ζπαιρνε από τθ διεφκυνςθ  τον αργαλειό ςτο ςπίτι… 

 Στο Σαρμουςακλί, όταν ςυςτικθκε ταπθτουργικι εταιρία, οι ζμποροι δίνανε 
τα υλικά και τον αργαλειό και οι εργάτριεσ ζβαηαν μόνο τον κόπο τουσ.  

 Υπιρχε κι ζνα είδοσ «Ταμείου Αρωγισ» ςε οριςμζνα εργοςτάςια παραγωγισ. 
Κρατοφςαν λοιπόν από τισ εργάτριεσ  ζνα ποςοςτό για μια πενταετία, το 
οποίο απζδιδαν  ζντοκα… Με το ποςό να ανζρχεται ςτισ 5-8 λίρεσ, ποςό 
ςθμαντικότατο για τότε τουλάχιςτον. 

 Στθν κοινότθτα Κιρςεχθρ Μουτςοφρ (Μωκιςςόσ), δθμιουργικθκε με 
πρωτοβουλία των κατοίκων το 1870 «Γεωργικι Εταιρεία» αντικείμενο τθσ 
οποίασ ιταν θ παραγωγι γεωργοκτθνοτροωικϊν προϊόντων και χαλιϊν. Θ 
εταιρεία μάλιςτα δίδαξε ςτα κορίτςια τθσ Σιναςςοφ  τον τρόπο παραγωγισ 
του.60 Το 1915 και μετά τθν αποτυχία τθσ πρϊτθσ προςπάκειασ γίνθκε θ 
δεφτερθ, με υωάντριεσ πολλζσ γυναίκεσ από όλα τα χωριά. Με τοφτθ τθν 
προςπάκεια να κρατά  μζχρι και τθν ανταλλαγι.  

Εννοείται, ωυςικά, πωσ μιλάμε για το ςφνολο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 
ξεκινϊντασ από τθν κουρά των ηωντανϊν, το πλφςιμο του μαλλιοφ, το ςτζγνωμα 
και ωυςικά το βάψιμο. Ρου ιδιαίτερα το τελευταίο αποτελοφςε μια επικερδζςτατθ  
αςχολία ανδρϊν και γυναικϊν. Για παράδειγμα, ςτον κϊδικα τθσ Νεάπολθσ 
αναωζρονται  όχι μονάχα άνδρεσ βαωείσ,  αλλά κυρίωσ και γυναίκεσ. Το ίδιο 
ωυςικά ςε όλα τα μζρθ που υπιρχε θ βιομθχανικι παραγωγι τοφτων των υλικϊν.  
Βεβαίωσ υπιρχε και θ ςχετικι προκατάλθψθ, αν κζλετε ευρζωσ διαδεδομζνθ 
αντίλθψθ, πωσ θ ταπθτουργία και θ υωαντικι τζχνθ ιταν μάλλον γυναικεία 
υπόκεςθ και πολφ λιγότερο ανδρικι. Ζτςι δεν είναι κακόλου παράξενθ θ ενδεικτικι 
καταγραωι, για το μζγεκοσ τθσ γυναικείασ ςυμμετοχισ ςτθν περιοχι του 
Ρροκοπίου, όπου  το ςφνολο των εργαηομζνων γυναικϊν  ιταν 599 άτομα, ενϊ οι 
άνδρεσ μόνο 438 άτομα.61 

Φυςικά, ςτο άμεςο ερϊτθμα περί των ςχετικϊν αμοιβϊν δθλϊνουμε πωσ ίςχυ-
αν τα ίδια και όμοια, όπωσ παντοφ δθλαδι. Ραρόλο τον όγκο των ςυμμετεχόντων 
γυναικϊν, τθν αξία, μα και τισ ικανότθτζσ τουσ, θ αμοιβι ιταν κατϊτερθ των αν-
δρϊν. Το πϊσ αμείβονταν, επίςθσ, ιταν και αυτό ζνα ηιτθμα, ςτθριηόμενο εν πολ-
λοίσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυμωωνίεσ, αλλά και ςτθν επικρατοφςα πρακτικι. Σε ςυνάρ-

                                                 
59

 Λιδα Ιςτικοποφλου, ό.π., ςελ. 183 
60

 Το Σιναςςίτικο χαλί ιταν εξειδικευμζνο και λεγότανε ετςετζσ. Μικρϊν διαςτάςεων 2Χ1.20 
περίπου, χρθςίμευε κυρίωσ για τουσ μουςουλμάνουσ ωσ χαλί προςευχισ (ναμάη χαλαςι). 
61

 Λιδα Ιςτικοποφλου, ό.π., ςελ. 195. 
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τθςθ πάντοτε με τθν ικανότθτα τθσ ταπθτουργοφ,62 τθν παραγωγικότθτα, τθν 
ποιότθτα, το μζγεκοσ τθσ παραγωγισ, τισ τυχόν άλλεσ διεξόδουσ… 

Ζτςι ζχουμε: αμοιβζσ ςε είδοσ… των παραγομζνων προϊόντων τα οποία με-
ταπουλοφςαν ενδεχόμενα ςε καλφτερεσ τιμζσ… Αμοιβζσ  με τουσ κόμβουσ… 
Αμοιβζσ με τθ ςειρά (ςτθ Νεάπολθ)… Αμοιβζσ με τθ ςειρά, για κάκε γραμμι μια 
δεκάρα (Σκόπθ)… Αμοιβζσ κατ’ αποκοπι (ςε όλα τα μζρθ)… Αμοιβζσ ανά 
δεκαπενκιμερο (ζνα μετηίκι)… Αμοιβζσ ανάλογεσ με τθ παραγωγι (Κίρκαγατσ).  

Τϊρα μια από τισ πλζον «παράξενεσ» επαγγελματικζσ εργαςίεσ του γυναικείου 
ωφλου είναι αυτι που παρατθρικθκε ςτθν κοινότθτα τθσ Αξοφ και είχε να κάμει με 
τθν παραγωγι αγγείων. Θ βιοτεχνία των «καρχινιϊν» για τθν οποία ιταν υπερι-
ωανοσ ο Γ. Μαυροχαλυβίδθσ, λόγιοσ από τθν Αξό, ςτο διάβα του χρόνου πζραςε 
αποκλειςτικά ςτα χζρια των γυναικϊν. Οι οποίεσ «…τα δοφλευαν με το χζρι δίχωσ 
να μεταχειρίηονται ειδικό εργαλείο, δίδοντασ ςχιμα ςτρογγυλό και καταςκευ-
άηοντασ επίπεδα καπάκια, ζνα χεροφλι ςα κθλιά…».63  
Επίςθσ, ιταν καυμάςιεσ καταςκευάςτριεσ ψθ-
λϊν ςταμνϊν, αλλά και του «ςουντοφ»-ςχάρασ, 
που τοποκετοφςαν ςτο πάνω μζροσ του ταντου-
ριοφ.  Ζχοντασ, μάλιςτα, κρατιςει επταςωράγι-
ςτο μυςτικό τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ των προ-
ϊόντων τουσ… Ραίρνοντασ χϊμα από τθν περιοχι 
του «Μφςτατα», καταςκευάηοντασ τα αγγεία και  
ψινοντάσ τα όχι ςε καμίνια, αλλά ςε «ανοιχτι 
ωωτιά μιςοχωμζνα ςε ςωρό κοπριάσ και άχυ-
ρου».64   
 
Ο τριτογενισ τομζασ παραγωγισ αναφζρεται 
ςτισ …υπθρεςίεσ. 

Στο εμπόριο, δθλαδι, μα και ςτθν παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. Και εκεί, λοιπόν,  ζχου-
με μια ςθμαντικότατθ γυναικεία παρουςία, ξεκι-
νϊντασ από τα πολφ απλά ζωσ και τα πλζον πε-
ρίπλοκα… Από ράπτρια65 μζχρι και μαία… ι από  
κορδελιάςτρα66 ζωσ  δαςκάλα, με  ελάχιςτεσ να 
αςχολοφνται με το εμπόριο, είτε διότι κλθρο-
νόμθςαν μια επιχείρθςθ από τον πατζρα ι τον ςφηυγο ι γιατί το επζλεξαν 
ςυνειδθτά. Για παράδειγμα,  θ αββόγλου Μαρία αναωζρεται ςτουσ Κϊδικεσ τθσ 
Νεάπολθσ πωσ αςκοφςε το επάγγελμα τθσ εμπόρου, δίδοντασ νιματα ςτισ γυναίκεσ 

                                                 
62

 Π.π., «Οι καλζσ ταπθπουργοί του Ουςάκ  μποροφςαν να δζςουν ζωσ και 12.000 κόμβουσ τθν 
θμζρα…» πρβ Μαρτυρία: «…οι εργάτριεσ  ζδεναν 15.000 κόμβουσ τθν θμζρα…».  
63

 Μαρία Αςβζςτθ, ό.π., ςελ. 110. 
64

 Μαρτυρία Χατηθμπαλι Μαγδαλθνισ, ό.π. 
65

 Στον Κϊδικα τθσ Νεάπολθσ τρεισ Μοδίςτρεσ, πρβ Μ. Αςβζτθ ό.π. ςελ. 164.  
66

 Χωρίο Τηαλζλα. 
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που ωτιάχνανε αλατηάδεσ, τισ πλιρωνε κατ’ αποκοπι και ςτθ ςυνζχεια πουλοφςε 
τα προϊόντα ςτα παηάρια,67 κεωροφμενθ, μάλιςτα, ςαν επιτυχθμζνθ επαγγελματί-
ασ, μιασ και κατάωερε να αποκαταςτιςει μόνθ τθσ  και τα πζντε κορίτςια τθσ. 
Εξάλλου, ζχει αναωερκεί παραπάνω: οι ίδιεσ οι γυναίκεσ πουλοφςαν τισ «αμοιβζσ» 
των κόπων τουσ ςτισ αγορζσ, όταν ωυςικά αμείβονταν ςε είδοσ, εξοικονομϊντασ  
κάτι παραπάνω από το ςυνθκιςμζνο. Και κάτι το εξαιρετικό, για το οποίο υπάρχει 
μια και μόνο μικρι αναωορά δίχωσ άλλεσ εξθγιςεισ. Στον κϊδικα τθσ κοινότθτασ 
Σιναςςοφ  καταγράωονται τρεισ εςτιάτορεσ- οινοπϊλεσ μεταξφ των οποίων και μια 
γυναίκα!!!68  

Τϊρα ιδιαίτερα αντικείμενα μελζτθσ κα πρζπει να αποτελζςουν δφο 
επαγγζλματα εν πολλοίσ γυναικεία. Το πρϊτο αωορά   τθ κζςθ τθσ μαίασ… και το 
δεφτερο τθσ δαςκάλασ και νθπιαγωγοφ.  

Ζχουμε λοιπόν και λζμε: 
Θ Μαία ωσ νφμωθ των αρχαίων, ιτανε κόρθ του Άτλαντα και τθσ Ρλειόνθσ. Θ 

ωραιότερθ από τισ Ρλειάδεσ, που με τθ ςειρά τθσ γζννθςε τον Ερμι αωοφ ςυνευ-
ρζκθκε με τον Δία. Στο ι για το ανκρϊπινο γζνοσ θ μαία είναι μια κυρά που ζχει τθν 
εμπειρία… και βοθκά να «λευτερωκοφν» οι γκαςτρωμζνεσ. Μαίεσ, επίςθσ, υπιρχαν 
πολλζσ, που με κλθρονομικό δικαίωμα μεταβίβαηαν τθν επικερδζςτατθ ιδιότθτα 
ςτθν κόρθ ι εγγονι, «ψικυρίηοντασ» τα μυςτικά τθσ τζχνθσ οι περιςςότερεσ. Αξίηει 
να ςθμειωκεί πωσ πτυχιοφχεσ του είδουσ υπιρξαν ελάχιςτεσ ζωσ απειροελάχιςτεσ. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν μια ι δυο καταγραωζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ κϊδικεσ τθσ 
Νεάπολθσ και τθσ Νίγδθσ για κάποιεσ που ςτθν Ρόλθ κάνανε μακιματα μαιευτικισ.  
Κάκε χωριό, λοιπόν, και μια, κάκε πόλθ και πολλζσ, γιατί οι κυράδεσ εκείνθ τθν 
εποχι γεννοφςαν και πολλά παιδιά. Το ’χαν, μάλιςτα, ντροπι και ςε κακό να μθν 
κάνουν τουλάχιςτον τζςςερα «ωςάχα», με τθ βοικεια ωυςικά του Κεοφ και των 
ςυηφγων. 

Ζςπευδαν ςε κάκε ηιτθςθ και προςπακοφςαν να βοθκιςουν όπωσ ιξεραν με 
γιατροςόωια κοινά και γνωςτά των ςυναδζλωων τουσ, αλλά και  μαντηοφνια δικισ 
τουσ καταςκευισ οι περιςςότερεσ. Επικαλοφμενεσ τθ βοικεια κεϊν και δαιμόνων 
για εφκολθ γζννα και χρθςιμοποιϊντασ τα μεγάλα μζςα ςε περίπτωςθ πολλϊν 
δυςκολιϊν. Ππωσ θ χινα. Και ναι μεν το ςυμπακζςτατο πτθνό ζδινε τα αβγουλάκια 
του και ςτο τζλοσ «προςωερόταν» να ωαγωκεί, αλλά και ενίοτε χρθςιμοποιοφνταν 
και για ιατρικοφσ ςκοποφσ. Ζτςι, όταν θ γκαςτρωμζνθ δεν μποροφςε να γεννιςει 
εφκολα, τότε οι μαίεσ τοποκετοφςαν ςτθν κοιλιά τθσ μια χινα. Ρίςτευαν πωσ με  το 
κράξιμο ι και το βάροσ τθσ κα βοθκοφςε ςτθ γζννα. Ανόθτθ, βεβαίωσ, πρακτικι, 
που όμωσ θ γζννθςι τθσ χάνεται κάπου ςτο χρόνο.  

Για να είμαςτε όμωσ ακριβείσ και  για τθν κατανόθςι τθσ κα πρζπει να λάβουμε 
υπ’ όψθ μασ τα εξισ: θ κεά των οδυνϊν και του τοκετοφ κατά τθν αρχαιότθτα ιταν 
θ Ειλείκυια, που το ςφμβολό τθσ ιταν θ χινα… Συνεπϊσ, θ τοποκζτθςθ του ηωντα-

                                                 
67

 Σθμ: Ρρακτικι ςυνθκιςμζνθ για το ανδρικό ωφλο… 
68

 Μαρία Αςβζςτθ, ό.π., ςελ. 156. 
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νοφ επί τθσ κοιλιάσ τθσ εγκφου είχε να κάμει μάλλον με τθν  καταγεγραμμζνθ ςτο 
διάβα του χρόνου ςυνικεια- επίκλθςθ τθσ κεότθτασ για βοικεια. 

Ασ ςθμειωκεί, μάλιςτα, πωσ επρόκειτο περί ενόσ ςεβαςτοφ προςϊπου ςτθν 
κοινοτικι ιεραρχία και καλά αμειβόμενου κατά περίπτωςθ. Το πρϊτο οωειλόταν 
ςτθν ικανότθτά τθσ να «επεμβαίνει» δραςτικά προσ βοικεια κακθμερινά και ςε μια 
ποικιλία περιπτϊςεων ιατρικισ ωφςεωσ… Το κατά περίπτωςθ αωοροφςε όχι 
ωυςικά τισ προςπάκειζσ τθσ για τθν επιτυχι γζννα τθσ γκαςτρωμζνθσ, όςο του 
αποτελζςματοσ, δθλαδι, εάν το γεννθκζν «ωςάχ» είναι αρςενικό ι κθλυκό. Εννο-
είται πωσ χρυςϊνονταν κανονικά και πλουςιοπάροχα για το πρϊτο αρςενικό κάκε 
οικογζνειασ και το κατιτίσ για τον κόπο τθσ ςε περίπτωςθ γζννθςθσ κθλυκοφ. 

Τϊρα, το πλζον κατάλλθλο επάγγελμα για  τθ γυναίκα, εκεί και τότε, αποδεκτό 
μάλιςτα από το ςφνολο τθσ κοινωνίασ, ιταν αυτό τθσ νθπιαγωγοφ και τθσ 
δαςκάλασ  μετά τισ μεταρρυκμίςεισ. Για το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα τα 
πράγματα ιταν μάλλον ςκοτεινά και εν πολλοίσ αςαωι, ςε τζτοιο ςθμείο, που όςεσ 
πλθροωορίεσ ζχουμε εκπλιςςουν αρνθτικά ςε μεγάλο βακμό. Για παράδειγμα, ςτο 
Γκζλβερι, μια από τισ μεγαλφτερεσ κοινότθτεσ του χϊρου,  εκεί και τότε, «μια 
μερίδα κακυςτερθμζνων κατοίκων κζλθςε να γκρεμίςει το ςχολείο γιατί νόμιηαν 
ότι κα διδάςκονταν εκεί θ ακεΐα και θ ανθκικότθτα. Ραρουςιάςκθκαν λοιπόν 
οπλιςμζνοι με ρόπαλα κι άρχιςαν να κτυποφν τουσ τοίχουσ… Με μεγάλο κόπο τουσ 
απομάκρυναν…».69 Σκθνζσ απείρου κάλλουσ, αλλά θ κατάςταςθ ιταν περίπου 
όμοια ςε πολλζσ κοινότθτεσ, μιασ και «θ κατάςταςθ ιταν απελπιςτικι, απότοκοσ 
τθσ κοινοτικισ αταξίασ… αλλά και ςκοτάδι πυκνό ςκζπαηε τον τόπο μζχρι τα μζςα 
τουλάχιςτον του περαςμζνου αιϊνα… δάςκαλοσ ιταν τότε κάποιοσ αγράμματοσ 
παπάσ».70   

Ανατριχιαςτικζσ κυριολεκτικά είναι και οι λεπτομζρειεσ για τθ λειτουργία των 
νθπιαγωγείων71 και το ρόλο των νθπιαγωγϊν, που κεωροφνταν,  περίπου μαινάδεσ.  
Γράωουν για παράδειγμα πωσ, «παρατθροφν τα δυςτυχι νιπια μετά δακρφων 
ακουςίωσ οδθγοφμενα εισ το ςχολείον ξυλοκοποφμενα και επιπλθττόμενα… Το 
νθπιαγωγείον κεωρείται πραγματικόν βαςανιςτιριον και ωόβθτρον και οι 
νθπιαγωγοί δικαίωσ αντιπακι και απεχκι όντα…θ μορωι τθσ νθπιαγωγοφ 
προβαλλοφςθσ ωσ κεωαλισ μεδοφςθσ».72  Και αυτά είναι απλά δείγματα μεταξφ 
πολλϊν για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςε μια κοινωνία που επενζβαινε δραςτικά 
και ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα, ζςτω και αν είναι παντελϊσ αγράμματθ. Επίςθσ 
προςλάμβανε και ζδιωχνε δαςκάλουσ και νθπιαγωγοφσ για το τίποτε,73 επενζβαινε 

                                                 
69

 Ελζνθ Καρατηά, ό.π., ςελ., 223. 
70

 Γ. Μαυροχαλυβίδθσ, ό.π., ςελ., 163. 
71

 Ελζνθ Σηιοφτηια,  ό.π., ςελ. 231, «Τα νθπιαγωγεία εν Μικραςία είχον ιδιάηοντα ςκοπόν, διάωορον 
του γνωςτοφ τφπου των νθπιαγωγείων, δθλαδι απζβλεπον εισ τθν εκμάκθςιν υπό των νθπίων τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςθσ τθν οποίαν είχον αποβάλει οι γονείσ των, γενόμενοι δυςτυχϊσ τουρκόωωνοι», 
ςελ 231, πρβ και Μικραςιατικά χρονικά, Σφγγραμμα Ρεριοδικόν, Ακινα, εκδ. Ενϊςεωσ Μικραςιατϊν  
τ. ΣΤ *1955+, ςελ. 44.   
72

 Π.π. ςελ. 239.  
73

 Σθμ: Τα μάλα χαρακτθριςτικό και λίαν ενδεικτικό  είναι το γεγονόσ που καταγράωεται από τον 
ερευνθτι Κωςτάκθ Κανάςθ ςτο βιβλίο τθσ Ανακοφ, ό.π., ς. 135. «Τθν πρϊτθ δαςκάλα τθν ζωερε ςτο 
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ςτον καταρτιςμό του προγράμματοσ, ζτςι απλά ωσ επίδειξθ εξουςίασ ι ηθτϊντασ 
εξαργφρωςθ τθσ πρόςλθψθσ για χαριςτικό πνεφμα απζναντι ςτα παιδιά των 
δθμογερόντων.74   

Φυςικά θ κατάςταςθ, όπωσ όλα τα πράγματα ςτθ ωφςθ, κάποτε άλλαξε… προσ 
το καλφτερο, εννοείται. Λίγο ο Οικουμενικόσ Κρόνοσ, κάτι παραπάνω οι ξενιτεμζνοι 
που ζβλεπαν τθν πρόοδο των αςτικϊν κζντρων, το Εκνικό Κζντρο επίςθσ,  αλλά και 
οι μεταρρυκμίςεισ, απετζλεςαν τθν κινθτιρια δφναμθ για πρόοδο και ςε αυτόν τον 
τομζα. Με τισ  αδελωότθτεσ τθσ Ρόλθσ να δίδουν χριματα, να παηαρεφουν τισ 
προςλιψεισ  των δαςκάλων, τουσ οποίουσ ςτζλνουν ςτισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ, 
να κτίηουν ςχολεία ζςτω και κάτω από δφςκολεσ ςυνκικεσ και τελικά να τα 
καταωζρνουν.  

Ζτςι λίγο πριν το τζλοσ του 19ου αιϊνα το ςφνολο των κοινοτιτων τθσ 
Καππαδοκίασ είχε ςχολεία και μάλιςτα καλά, καινοφρια διδακτιρια, νζουσ 
δαςκάλουσ καταρτιςμζνουσ, δαςκάλεσ, και νθπιαγωγοφσ, αλλά με τθ νοοτροπία ι 
τισ νοοτροπίεσ των ντόπιων να πεκαίνουν τελευταίεσ, μιασ και ςυνεχίηεται να 
παρατθροφνται ανομικζσ ςυμπεριωο-
ρζσ. Διότι ναι μεν «θ πατρίσ απαιτεί και 
λογίασ»,75 αλλά θ γυναίκα, ό,τι και να 
γίνει, παραμζνει ι κα πρζπει να παρα-
μείνει ςτθ κζςθ που τθν ζταξε θ ωφςθ 
και ο Κεόσ.  Ζτςι, ενϊ θ ανδρικι εκπαί-
δευςθ αναπτφςςεται λίγο πολφ με 
βάςθ ζνα γενικό ομοιογενζσ πλάνο, θ 
γυναικεία εξαρτάται άμεςα από τθν 
ανάπτυξθ των πλθκυςμϊν, κεωροφμε-
νθ εν πολλοίσ ωσ διακοςμθτικι και 
μάλιςτα επιβλαβι ςε περίπτωςθ κοι-
νωνικοφ ςυγχρωτιςμοφ, δθλαδι, αγό-
ρια κορίτςια μαηί. Αυτό ωυςικά είχε ςυ-
νζπειεσ όχι μόνο ςτισ υπό εκπαίδευςθ 
κοπελιζσ, αλλά και ςτισ εκπαιδεφτριεσ 
νθπιαγωγοφσ–δαςκάλεσ, που δυναμικά 
ειςβάλουν ςτο χϊρο τθσ ανδρικισ 
διανόθςθσ, χρθςιμοποιοφν τθν παιδεία 
δια «ίδιουσ ςκοποφσ», βελτιϊνουν τθ 
κζςθ τουσ, ειςχωροφν ςτον κόςμο των 
ιδεϊν και τθσ κουλτοφρασ, αλλά… Αλλά 
το μποροφν;  

                                                                                                                                
χωριό (Ανακοφ) ςτα 1896 ο Δθμιτρθσ Τουργοφτθσ,  μόνο για τα κορίτςια του και για τα κορίτςια των 
ςυγγενϊν του, γιατί δεν είχε εμπιςτοςφνθ ςτθν θκικι του δαςκάλου. (υπογράμμιςθ δικι μασ). Τθν 
ζλεγαν Κεογνωςία, ιταν από τθν Καιςάρεια και δίδαςκε ςτο ςπίτι τθσ». 
74

 Σία Αναγνωςτοποφλου, ό.π.,  ςελ. 239. 
75

 Κατά παράωραςθ τθσ γνωςτισ ριςθσ… 
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Να το ερϊτθμα που πλανάται. Κα τα καταωζρουν άραγε; Οι γυναίκεσ μποροφν 
να υπθρετιςουν το ζκνοσ ωσ «καλζσ μθτζρεσ», αλλά ωσ νθπιαγωγοί και δαςκάλεσ;  
Ο άνδρασ από τθ ωφςθ του είναι ιςχυρόσ και μπορεί να επιβλθκεί, θ γυναίκα όμωσ; 
Και πϊσ κα τικαςεφςει τα ωςάχα; Ερωτιματα απλοϊκά ζωσ και βλακϊδθ μεν, αλλά 
υπαρκτά για τότε και εκεί και όχι μόνο. Με κάκε τοπικι κοινωνία να αντιδρά 
διαωορετικά. Είναι γεγονόσ, πάλι, πωσ ζχουν καταγραωεί ποικίλα περιςτατικά και 
ζχουν διατυπωκεί διάωορεσ ενςτάςεισ περί τθσ χρθςιμότθτασ του γυναικείου 
ωφλου ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ικανότθτά τθσ να διδάξει. Εκείνο, πάντωσ, που 
μποροφμε μετά βεβαιότθτασ να κατακζςουμε είναι πωσ πζραςε χρόνοσ πολφσ ζωσ 
ότου καταξιωκεί ςτισ κατά τόπουσ κοινωνίεσ. 

Εννοείται πωσ θ πρϊτθ αντίδραςθ προζρχονταν από τουσ αρςενικοφσ.  Συνα-
δζλωουσ. Οι οποίοι διαπίςτωναν ιδίοισ όμμαςι τισ ικανότθτεσ τθσ ςε όλουσ τουσ 
παιδαγωγικοφσ τομείσ και αντιδροφςαν ςυναδελωικά, βλζποντασ να εξοβελίηονται 
από το γυναικείο ωφλο, να χάνονται κζςεισ εργαςίασ, αλλά και θ πρωτοκακεδρία 
τουσ, αδιαωιλονίκθτθ μζχρι πρότινοσ. Υποτιμϊντασ και διακωμωδϊντασ τθν είςοδό 
τθσ ςτθν τάξθ, μθ μπορϊντασ να πράξουν διαωορετικά. Στο ίδιο μικοσ κφματοσ και 
οι ςυντθρθτικοί τθσ κάκε κοινωνίασ, οι περιςςότεροι, δθλαδι, που ’βλεπαν το 
αςκενζσ ωφλο να ςθκϊνει κεωάλι, να ζχει λόγο, να απαιτεί, να αντιμιλά, να υπο-
δεικνφει, αλλά και να μθν ςυμπεριωζρεται ωσ γυναίκα, να μθν τιμά τθ κζςθ τθσ.  

Ζτςι μζγα κζμα προκλικθκε από τθν «ξεςκζπαςτθ» κυρία Αςπαςία, αγνϊςτων 
λοιπϊν ςτοιχείων, δαςκάλα ςτα Λίμνα,  που «παρουςιάςκθκε ςτο παηάρι ζτςι 
απλά, κουνάμενθ και ςυνάμενθ και μάλιςτα χωρίσ το πατροπαράδοτο τςεμπζρι».76 
Ιταν ςκάνδαλο πρϊτου μεγζκουσ, που απαςχόλθςε όλθ τθν κοινότθτα, ςυηθτι-
κθκε με κάκε δυνατι λεπτομζρεια και τθσ γίνθκαν οι ςχετικζσ ςυςτάςεισ. Δεν 
γνωρίηουμε περί τθσ τφχθσ του ςυμβάντοσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ είναι ενδει-
κτικό το γεγονόσ περί των αντιλιψεων των κατοίκων. Εννοείται πωσ θ ζνδυςθ, 
ιδιαίτερα τθσ «κυρά δαςκάλασ», πάντοτε αποτελοφςε το αντικείμενο τθσ προςοχισ 
όλων, ακόμα κα λζγαμε και ςιμερα. Τότε μάλιςτα  αποτελοφςε πρϊτθσ τάξεωσ κζ-
μα από όλουσ και ιδιαίτερα από το γυναικείο πλθκυςμό ςτα χελεςζ τθσ γειτονιάσ, 
που τθ κζλανε πάντοτε πρότυπο παραδοςιακισ αρετισ και ςεμνότθτασ, «του ςπι-
τιοφ», που λζνε.  

Αποτελοφςε, ακόμθ, ωορζα των παραδοςιακϊν αξιϊν, που κα ’πρεπε πάντοτε 
να προβάλλει και να διδάςκει ςτουσ μικροφσ τθσ μακθτζσ και όχι πωσ: «… ο τάδε 
διαβολεμζνοσ είπε πωσ ο άνκρωποσ γζνθκε από τον πίκθκο… πάει καταςτρα-
ωικαμε με τοφτα και τζτοια».77 Φυςικά και αυτι θ δαςκάλα απετζλεςε άμεςα τθν 
πζτρα του ςκανδάλου για το χριςτεπϊνυμο πλιρωμα τθσ κοινότθτασ, που ζβλεπε 
να διδάςκονται ςτα ωςάχα  κουβζντεσ ακεΐασ. Μζχρι ωυςικά που ςυνετίςτθκε. Δεν 
ξζρουμε πϊσ, αλλά πάντωσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν  παρατθρικθκε κανζνα 
άλλο τζτοιο «ςοβαρό» γεγονόσ ςτθν κοινότθτα του Ενεχί.  

                                                 
76

 Μαρτυρία Σςιτςόπουλου Βαςιλείου (δαςκάλου), ό.π. 
77

 Μαρτυρία, ό.π. 
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Χαρακτθριςτικότατο είναι και το επειςόδιο που μασ μεταωζρει ο λόγιοσ Γ. 
Μαυροχαλυβίδθσ που υπθρζτθςε ωσ δάςκαλοσ ςτθν ιδιαίτερι του πατρίδα, τθν 
Αξό, ςχετικά με τα επικρατοφντα ικθ και ζκιμα, τθν περιρρζουςα ατμόςωαιρα ςε 
κζματα θκικισ τάξεωσ. «Το ζτοσ 1908 ςε ζνα χωριό που ζγινε χορόσ, οι δάςκαλοι 
χορζψαμε με τισ κάπωσ προοδευτικζσ  κυρίεσ πόλκα. Δθμιουργικθκε ηιτθμα και 
ζγιναν ανακρίςεισ δια απρεπι ςυμπεριωορά…».78 Και εδϊ δεν γνωρίηουμε, 
δυςτυχϊσ, τθν κατάλθξθ των ανακρίςεων για τοφτεσ τισ «κάπωσ» προοδευτικζσ 
δαςκάλεσ, που απετόλμθςαν να χορζψουν αγκαλιά με τουσ αρςενικοφσ. Ρω, πω, 
πω, ανθκικότθτα! Κατάντια! 

Βεβαίωσ να αναωζρουμε πωσ οι χοροεςπερίδεσ ιταν ςυνθκιςμζνεσ και ςτον 
υπό εξζταςθ χϊρο. Τισ ζκαμνε  ςχεδόν πάντοτε θ εκάςτοτε δθμογεροντία με 
ειςιτιριο,  για ωιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ, αλλά πάντοτε μζςα ςτα πλαίςια του 
«πρζποντοσ». Ενδεικτικζσ τθσ περιρρζουςασ ατμόςωαιρασ περί θκικισ και 
πρζποντοσ είναι και οι ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα τθσ Μαλακοπισ, άρκρα 76-
84, για τθ ςυμπεριωορά των εκπαιδευτικϊν, ανδρϊν τε και γυναικϊν, που πρζπει, 
«…να διάγωγιν ευςχθμόνωσ και κοςμίωσ, οι ίδιοι γινόμενοι αξιομίμθτον 
παράδειγμα τοισ μακθταίσ ακριβοφσ εκτελζςεωσ του κακικοντοσ ωσ τε Χριςτιανοί, 
ωσ τε διδάςκαλοι και ωσ μζλθ τθσ κοινωνίασ».79   

Σε οριςμζνεσ, μάλιςτα, κοινότθτεσ οι ενζργειεσ των τοπικϊν παραγόντων ιταν 
όχι απλά προτρεπτικζσ ι διορκωτικζσ, αλλά καταλυτικζσ ςε τζτοιο ςθμείο, που δεν 
άωθναν ςε χλωρό κλαδί «εξωτικό» δάςκαλο ι δαςκάλα, από τον ωόβο «μθν και 
τυχόν παραςφρουν τα πρόβατα του ποιμνίου τουσ»… Χρθςιμοποιϊντασ κεμιτά και 
ακζμιτα μζςα, ωόβο, δειςιδαιμονίεσ, διαβολζσ, για τον εξοςτρακιςμό τουσ.  
Για παράδειγμα, αναωζρεται θ περίπτωςθ κάποιασ που παρά τουσ «αωοριςμοφσ 
του Χατηι Εφζντθ (αγίου Αρςενίου) παρζμενε ςτθ Βαραςό και εξακολουκοφςε να 
διδάςκει,  με τθν ζγκριςθ τθσ επιτροπισ γονζων των μακθτϊν. Μια νφκτα βροχερι 
γκρζμιςε ο τοίχοσ του ςχολείου. Τθν επομζνθ ο Χατηι Εωζντθσ απζδωςε το γεγονόσ 
ςε Κεία βοφλθςθ και απαίτθςε να εξοςτρακιςτεί  ο ξζνοσ (θ) που δίδαςκε  για μικρό 
διάςτθμα  ςε δωμάτιο που του παραχϊρθςε ζνασ γονζασ… αλλά τελικά πιρε των 
ομματίων τθσ και ζωυγε από το χωριό… Αλλά και ςε άλλα χωριά παρατθρικθκαν 
ανάλογα ωαινόμενα»…80    

Φυςικά με τον καιρό τα πράγματα θρζμθςαν, θ ηωι για τισ δαςκάλεσ βελτι-
ϊκθκε ςθμαντικά, απζκτθςαν τα δικαιϊματα που αντλοφςαν από τθν  ιδιότθτά 
τουσ και ςυνζβαλαν τα μάλα ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν. Κάτι που αναγνωρί-
ςτθκε ςχεδόν από όλουσ, και μάλιςτα ςε τζτοιο ςθμείο που κρίκθκαν ωσ πολφτιμεσ, 
μα και λίαν απαραίτθτεσ. Οι κοινότθτεσ ςυνεπικουροφμενεσ από τισ αντίςτοιχεσ 
αδελωότθτεσ τθσ Ρόλθσ, ζςτελναν τισ καλζσ μακιτριεσ των παρκεναγωγείων για να 
εκπαιδευτοφν ωσ νθπιαγωγοί, αναλαμβάνοντασ όλα τα ζξοδα, ςίτιςθσ, ςπουδϊν, 
δωματίων, οι οποίεσ ωυςικά με τθ ςειρά τουσ επανζρχονταν ςτισ γενζτειρζσ τουσ 

                                                 
78

 Ιορδάνθσ Παπαδόπουλοσ, ό.π. ςελ. 232. 
79

 Ελζνθ Σηιοφτηια, ό.π., ςελ. 220. 
80

 Ιοδάνθσ Παπαδόπουλοσ, ό.π.,   ςελ. 223. 
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και προςζωεραν τισ γνϊςεισ- υπθρεςίεσ τουσ ςτα παιδιά. Ππωσ, για παράδειγμα, θ 
Βικτωρία Ρατριακιάδθ αωοφ εκπαιδεφτθκε ςτο Ραρκεναγωγείο «Ραλλάσ» τθσ Ρό-
λθσ, δίδαξε ςτθ ςυνζχεια ςτο Ραρκεναγωγείο τθσ Σιναςςοφ, ιδιαίτερθ πατρίδα τθσ, 
αλλά και θ Χαρίκλεια Αγγελίδου και μια ςειρά τζτοιων διδαςκαλιςςϊν.81 Εννοείται, 
βεβαίωσ, πωσ θ αναγνϊριςθ ζωτανε μζχρι ενόσ επιτρεπτοφ ςθμείου. Αναγνωρίηο-
νταν ο ρόλοσ τθσ, θ αξία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ, θ ικανότθτά τθσ, αλλά 
όχι και να αμείβεται όπωσ ο αρςενικόσ.82 Ζωσ εκεί.  

Ζτςι παντοφ παρατθροφνταν διαωορετικι αμοιβι για τθν παροχι ιδίων υπθρες-
ιϊν.83 Κατάςταςθ εντελϊσ ωυςικι, μιασ και τοφτο ςυνζβαινε  ςε όλεσ τισ δουλειζσ 
που υπιρχαν γυναίκεσ και άνδρεσ. 

Επίςθσ ζνα από τα πλζον διαδεδομζνα γυναικεία επαγγζλματα ςτισ αςτικζσ 
περιοχζσ ιταν και αυτό τθσ υπθρζτριασ. Αςχολοφμαςτε όμωσ και με αυτό ςτθν υπό 
ζρευνα μελζτθ, διότι και ςτον χϊρο τθσ Καππαδοκίασ παρατθροφμε τθν φπαρξθ, 
ζςτω και ςπάνια, αυτϊν των υπθρεςιϊν. Σπάνια μεν, αλλά υπιρχαν. Κυρίωσ οι 
ωτωχζσ πολυπλθκείσ  οικογζνειεσ ςτζλνανε τα κορίτςια τουσ να «μάκουν και να 
εργαςτοφν», ςε ςπίτια γνωςτϊν ευπόρων οικογενειϊν. Ιταν ςχζςθ εργαςίασ περί-
εργθ, μιασ και πολλζσ ωορζσ το αωεντικό όχι μόνο πλιρωνε το κατιτίσ ςτθν 
«ψυχοκόρθ», αλλά και  τθν προίκιηε ανάλογα, ωυςικά, με τα οικονομικά του και τα 
«ιδιαίτερα» με τθν οικογζνεια τθσ «υπαλλιλου» του. 

Από τισ απειροελάχιςτεσ αναωορζσ για τθν εργαςία τθσ υπθρζτριασ, ςαωζςτατθ 
είναι αυτι του Γ. Μαυροχαλυβίδθ, όπου ο ςοωότατοσ λόγιοσ τθσ εποχισ γράωει 
πωσ: «ςπάνια ωτωχό κορίτςι ζβγαινε όξω από το χωριό να πάει υπθρζτρια ςε 
κανζνα  γειτονικό όπωσ το Κάςτρο, τθ Νίγδθ, το Καγιάμβαςι, τθ Νεάπολθ,  το 
Ρροκόπι, τθν Κόνια… ςε κάποιο χριςτιανικό πλουςιόςπιτο…».84  
Σασ ευχαριςτϊ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81

 Ιορδάνθσ Παπαδόπουλοσ, ό.π. ςελ. 231. 
82

 Σθμ: Ο μιςκόσ των εκπαιδευτικϊν γενικά ιταν πάντοτε αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ, που διζωερε 
από κοινότθτα ςε κοινότθτα και ςε ςυνάρτθςθ πάντοτε με τα οικονομικά τθσ δθμογεροντίασ. Σε 
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 Γ. Μαυροχαλυβίδθσ, ό.π., ςελ. 328. 
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Θοδωρισ Κοντάρασ 
 

“ «Θ μυρνιά». Σο πορτρζτο των γυναικϊν τθσ Ιωνίασ, 
μζςα από τουσ 

χαρακτθριςμοφσ ςτα γλωςςικά ιδιϊματα τθσ 
Ερυκραίασ και τθσ μφρνθσ”. 

 
Θ ακόλουκθ εργαςία είναι πρωτότυπθ και βαςίηεται ςτουσ χαρακτθριςμοφσ 

των γυναικϊν, οι οποίοι απαντϊνται ςτισ ποικίλεσ ντοπιολαλιζσ των πόλεων και 
των χωριϊν τθσ Ερυκραίασ Χερςονιςου, κακϊσ και τθσ Σμφρνθσ και των προαςτίων 
τθσ.  

Με αωετθρία το γνιςιο κι ανόκευτο λαϊκό λόγο των ανκρϊπων που ζηθςαν ς’ 
εκείνεσ τισ περιοχζσ, ςκιαγραωείται με τα δικά τουσ αυκεντικά λόγια θ γενικι 
εικόνα τθσ γυναίκασ τθσ Λωνίασ. Μζςα από τουσ επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ που 
οι ίδιοι οι Ερυκραιϊτεσ και οι Σμυρνιοί ζδιναν ςτισ γυναίκεσ, ανάλογα με τα προ-
τεριματα ι τα ελαττϊματά τουσ, διαωαίνονται με ακρίβεια, ςαωινεια και μεγάλθ 
εκωραςτικι δφναμθ, ο χαρακτιρασ, θ αξία και θ κζςθ των γυναικϊν, ςε όλεσ 
ςχεδόν τισ εκδθλϊςεισ τθσ οικογενειακισ, επαγγελματικισ και κοινωνικισ ηωισ. 

Οι άνκρωποι του λαοφ ςτθ Μικραςία, όπωσ κι αλλοφ βζβαια, ζχουν ςυχνά 
παρορμθτικι διάκεςθ και χρθςιμοποιοφν πολφ εφκολα πλικοσ χαρακτθριςμϊν που 
αναωζρονται ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, δικοφσ και ξζνουσ, ακόμθ και ςτουσ ίδιουσ 
τουσ εαυτοφσ τουσ, όταν αυτοςαρκάηονται. Ραραςφρονται από διάωορα ςυναιςκι-
ματα και τθν ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ τθσ ςτιγμισ και εκωράηονται απροκάλυπτα, ελεφ-
κερα. Επαινοφν, χλευάηουν, υβρίηουν, διαωθμίηουν και φουμίηουν (επευωθμοφν), 
ςκϊπτουν, ειρωνεφονται, εξυψϊνουν, κογιονζρνουν (κοροϊδεφουν), ςχολιάηουν και 
ξομπλιάηουν, περιπαίηουν, καυμάηουν και τελικά απορρίπτουν ι εγκρίνουν και 
περιγράωουν ρεαλιςτικά κάκε ανκρϊπινθ αδυναμία ι ιδιαιτερότθτα, πάντοτε κατά 
τθ διάκεςθ τθσ ςτιγμισ, ςαν να κάνουν κάτι το τελείωσ ωυςικό κι ανκρϊπινο.  

Επίκετα και μετοχζσ χαρακτθρίηουν ωυςικά και ψυχικά χαρακτθριςτικά, 
ςωματικά προςόντα και χαρίςματα ι κουςοφρια, ιδιότθτεσ, χοφγια, ικθ, ςυμπερι-
ωορά, οικογενειακζσ, κοινωνικζσ, επαγγελματικζσ και ωιλικζσ ςχζςεισ κλπ. Υπερι-
ςχφουν προπαντόσ τα αρνθτικά, ςκωπτικά ι χλευαςτικά, ενϊ τα κετικά είναι ςυνι-
κωσ πολφ λιγότερα ςε αρικμό. Ο λαόσ, όταν χρθςιμοποιεί αυτοφσ τουσ αρνθτικοφσ 
χαρακτθριςμοφσ, με τθν αμεςότθτα που διακρίνει το λόγο του, δεν ζχει κανζνα 
διςταγμό, δεν λαμβάνει υπόψθ του κανζναν αςτικό κανόνα καλισ ςυμπεριωοράσ, 
δεν ντρζπεται οφτε περιορίηεται, παρά λζγει τα πράγματα με το όνομά τουσ. 

Ρολλζσ από αυτζσ τισ λζξεισ κατζλθξαν, ςε νεότερθ εποχι και ςτθν αρςενικι 
τουσ μορωι, να γίνουν παρατςοφκλια (τςοφκλια λζγονται ςτθν Ερυκραία) κι αργό-
τερα οικογενειακά επίκετα (π.χ. Τςολάκθσ, Γαλίωθσ, Κουτςάωτθσ, Κουτοφκοσ, Μα-
ναωοφκθσ κλπ.) που απαντϊνται μζχρι ςιμερα ςτουσ γόνουσ των Μικραςιατϊν 
προςωφγων.  
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Για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ αυτισ, ερευνικθκε πλικοσ ιδιωματικϊν λζξεων 
από βιβλία αωορϊντα ςε κάκε τομζα τθσ ηωισ ςτθ Σμφρνθ και τθν Λωνικι Ερυ-
κραία, κακϊσ και από το προςωπικό γλωςςικό αρχείο του γράωοντοσ, που προ-
ζρχεται αω’ ενόσ από τα ελλθνικά ιδιϊματα τθσ Σμφρνθσ και των χωριϊν-προαςτί-
ων τθσ (Μπουτηά, Σεβντίκιοϊ, Κουκλουτηά, Μπουρνόβα, Κοκάργιαλιοφ, Καραταςιοφ, 
Κορδελιοφ, Μπαργιακλιοφ κλπ.) και αω’ ετζρου από τισ ελλθνικζσ ντοπιολαλιζσ των 
πόλεων και των χωριϊν τθσ Ερυκραίασ, κυρίωσ των Αλατςάτων και των χωριϊν 
τουσ (Ρυργί, Σεοφτι, εΐςντερεσ κλπ.), των Βουρλϊν, του Γκιοφλμπαξε, των Ντεμερ-
τηιλιϊν, του Σιβριςαριοφ, του Μελιοφ, του Λεκριοφ, του Τςεςμζ και τθσ Κάτω Ρανα-
γιάσ. Πλα τοφτα τα ιδιϊματα ανικουν ςτισ νότιεσ ελλθνικζσ διαλζκτουσ και είναι 
λιγότερο ι περιςςότερο ςυγγενικά μεταξφ τουσ, με πάμπολλα κοινά γλωςςικά 
ςτοιχεία. 

Συγκεντρϊςαμε πάνω από εξακόςιεσ λζξεισ χαρακτθριςτικζσ των γυναικϊν. 
Διαπιςτϊςαμε ότι μζγασ αρικμόσ λζξεων ετυμολογικά προζρχονται από τθν ιταλικι 
και τθν τουρκικι, τισ δυο γλϊςςεσ, με τισ οποίεσ θ ελλθνικι, εδϊ και αιϊνεσ, ζχει 
πολλά νταλαβζρια. Δεν μπορζςαμε να μελετιςουμε ςε χρονικό βάκοσ τθν προζ-
λευςθ των ελλθνικϊν λζξεων, για να διαπιςτϊςουμε ποιεσ χρθςιμοποιοφνται από 
τθν αρχαιότθτα ι τθ βυηαντινι περίοδο. 

Ραρατθριςαμε ότι υπάρχει ολόκλθρθ ςειρά ςυνωνφμων λζξεων, κυρίωσ για τα 
ελαττϊματα και τα μειονεκτιματα των γυναικϊν, παρά για τα χαρίςματα ι τα 
προτεριματά τουσ. Αυτό το γεγονόσ μάλλον ωανερϊνει τθν ζντονθ διάκεςθ για 
διακωμϊδθςθ και περίπαιγμα, ςτοιχείο διαπιςτωμζνο ιδθ από τθ βακειά αρχαι-
ότθτα ςτον ελλθνικό λαό. 

Επίςθσ πολλά πλεονεκτιματα, χαρίςματα και ωραία χαρακτθριςτικά αποδί-
δονται με εξαίςιεσ ποιθτικζσ λζξεισ, κυρίωσ ςφνκετεσ, που κα ηιλευαν ακόμθ και οι 
πιο άξιοι λογοτζχνεσ ι οι πιο ικανοί γλωςςοπλάςτεσ. 

Οι ακόλουκεσ λζξεισ που χαρακτθρίηουν τισ γυναίκεσ είναι όλεσ λαϊκζσ και πολφ 
εκωραςτικζσ. Αποδίδουν με ςαωινεια και ακρίβεια κάκε προτζρθμα ι ελάττωμα, 
ακόμθ και ςτθν πιο ιδιαίτερθ απόχρωςι του, ι περιγράωουν κάκε χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα, κάκε ξεχωριςτό ςουςοφμι μιασ γυναίκασ. Καλφπτουν οποιαδιποτε πτυ-
χι τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και ειδικά οριςμζνουσ τομείσ, με τουσ οποίουσ αςχολοφ-
νται περιςςότερο οι γυναίκεσ, όπωσ το νοικοκυριό κι οι δουλειζσ του ςπιτιοφ, το 
ωαγθτό, θ εμωάνιςθ, ο καλλωπιςμόσ, θ ωιλανκρωπία, το κζντθμα κι ο αργαλειόσ. 
Ραρουςιάηουν ιδιαίτερο γλωςςολογικό και λαογραωικό ενδιαωζρον κι ζχουν 
μεγάλθ ςθμαςία για τθν ακριβι προωορά και τθν ωραςτικι τουσ δφναμθ, αλλά και 
για τθ λεκτικι τουσ διαωοροποίθςθ από τόπο ςε τόπο. 

 
Ραρακάτω προςπακιςαμε να κατατάξουμε τουσ χαρακτθριςμοφσ κατά κζματα 

ι κατθγορίεσ και κατά ςυνϊνυμα ι τα αντίκετά τουσ. 
    Επειδι, κακϊσ λζγεται, «από Θεοφ άρξαςκε», πρϊτα απ’ όλα κα ξεκινιςουμε 

από τθ χριςτιανικι πίςτθ και τισ μεγάλεσ χριςτιανικζσ αρετζσ τθσ ωιλανκρωπίασ, 
τθσ ευςπλαχνίασ και τθσ γενναιοδωρίασ.  
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Θ γυναίκα που υπερβολικά αςχολείται με τθ κρθςκεία και θ κρθςκόλθπτθ 
ονομάηεται αγιοφςα, ψευτοπαπαδιά, κολλυβοδιακίτςα. Θ ευςεβισ Χριςτιανι που 
ζχει επιςκεωκεί τουσ Αγ. Τόπουσ –ταξίδι που αποτελοφςε όνειρο και ςτόχο ςχεδόν 
κάκε Μικραςιάτθ– ονομάηεται χατηιδαινα ι χατηίνα ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι τθσ 
(π. χ. θ γιαγιά θ Χατηιδαινα) και ςυχνά το πρόκεμα χατηθ- προτάςςεται για πάντα 
ςτο όνομά τθσ, βαωτιςτικό ι επίκετο (π.χ. θ Χατηθ-Κατίνα, θ Χατηερθνοφλα, το 
Χατηθ-Μαριγάκι κλπ.).  

Θ αντίχριςτθ ονομάηεται κεομάχα, θ αςεβισ αςαΐντιςτθ κι θ κεομίςθτθ κεόρ-
γιςτθ, χαρακτθριςμοί βαρφτατοι ςε κοινωνίεσ άκρωσ κρθςκευάμενεσ και ευςεβείσ, 
όπωσ οι μικραςιατικζσ.  

Πςεσ είναι ωιλάνκρωποι, βοθκοφν και ςυντρζχουν κάκε αναξιοπακοφντα 
καλοφνται ψυχοπονιάρεσ, ψυχικάρεσ, πονεςιάρεσ, ςυντρζχτρεσ, λυπθςάρεσ, μερ-
χαμετλοφδεσ κι οι παρθγοριτρεσ ξαγκουςεφτρεσ. Ανζκαρδθ και άπονθ είναι όποια 
δεν ζχει ευςπλαχνικά αιςκιματα, ενϊ χαρίςτρα, γαλαντόμα, κιμπάριςςα, 
ιχτιμπάριςςα, τεβεκζλα και τηουμζρτα αποκαλείται θ γενναιόδωρθ και ανοιχτο-
χζρα γυναίκα τθσ προςωοράσ.  

Αμακατηοφ, τηαμπατηοφ, χαραμοφάιςςα, ςελζμιςςα κι αρπάχτρα είναι θ 
γυναίκα που ηει παραςιτικά και επωωελείται του κόπου των άλλων.  

 
Στθ ςυνζχεια κα αναωερκοφμε, ξεκινϊντασ από τθν υγεία, ςτα ςωματικά 

χαρακτθριςτικά, ςτθν εμωάνιςθ και ςτθν κακαριότθτα τθσ «Σμυρνιάσ». 
Εφτάγιανεσ και ςιδερζνιεσ δεν ιταν όλεσ οι γυναίκεσ. Βερεμιάρα, ηαμποφ-

νιςςα και ηαΐφιςςα, φαρφοφρικια ςαν τθν πορςελάνθ, ντιλικάτθ, ςπαηοφρα και 
ηουριάρα είναι κάκε ωιλάςκενθ γυναίκα με εφκραυςτθ κι επιςωαλι υγεία. Σαφρα-
κιαςμζνθ, όπωσ το ςαωράνι –θ ηαωορά, ο κρόκοσ– κι αςπροκαλιαςμζνθ καλείται θ 
κιτρινιάρα κι θ αναιμικι, άρα αςκενικι. 

 Αν κάποια ιταν κουςουριαςμζνθ ι ςακάτιςςα, τθσ αποδίδονταν ιδιαίτεροι ι 
γενικοί χαρακτθριςμοί του ελαττϊματοσ: ηαβι, ηαβοραγιά, ηαβόλωλθ, κουτςάβλα, 
κουτηουκιά (με κομμζνο κάποιο μζλοσ), τςολάκιςςα ι τςολάκα (κουτςι), κουτςο-
χζρα, κουτςαχείλα, κουτςάφτα.  

Ρολφ όμορωοι, λυρικοί και ποιθτικοί είναι οι κετικοί χαρακτθριςμοί του 
ςϊματοσ: κεπαριςςάτθ, κορμερι (δυνατι), μπογλοφ (ψθλι), παςόρα (καμαρωτι), 
κορδοπάτα ι καμαροπερπατοφςα ςτο βάδιςμά τθσ, αγγελοκάμωτθ, εμορφοκα-
μωμζνθ, λαμπαδοχυτι, βεργολυ’ερι και τουρνεμζνθ (καλοωτιαγμζνθ), λιανοκο-
καλάτθ, αςθμόβεργα ι φαρδοκόκαλθ ωσ προσ το ςκελετό, κρινάτθ κι αγγελικάτθ 
θ όμορωθ και άςπρθ, αρκοντοδαχτυλοφςα, ‘μορφοδαχτυλοφςα και ‘μορφοχζρα 
εκείνθ με τα λεπτά ωραία δάχτυλα ι χζρια, ανεφράτα, τρουφαντι, ψωμάτθ, 
ςτριμπουλίτςα, ηουμπουρλοφ και μπαμπατηάνα, θ καμπυλόγραμμθ γυναίκα, μια 
και τθσ μόδασ ιταν τότε οι αωράτεσ και ςτρουμπουλζσ, ςε αντίκεςθ με τισ γλινζσ, 
τισ τριτςαςμζνεσ, τισ λιμιγκζριςςεσ, τα γλαντιά, δθλαδι τισ αδφνατεσ, λιποβαρείσ 
και κοκαλιάρεσ.  

Ρολλά από τα παραπάνω επίκετα απαντϊνται ςυχνότατα και ςτα δθμοτικά 
τραγοφδια τθσ Ερυκραίασ και τθσ Σμφρνθσ, ιδίωσ τα ερωτικά. 
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Είςαι, ψθλι, είςαι γλινι και λιανοκοκαλάτθ, 
εςζ πρζπει το κάντρο ςου ςε γυάλινο παλάτι. 

 
Εμορφοκαμωμζνθ μου κι αρκοντοδαχτυλοφςα, 

όταν ς’ εγζννα θ μάνα ςου, οφλα τα δζντρα ανκοφςα. 
 

Αγγελοκαμωμζνθ μου και λαμπαδοχυτι μου, 
κανακαριά τςθ μάνασ ςου και ςτζρθςθ δικι μου. 

 
Ρολφ εκωραςτικά είναι όμωσ και τα αρνθτικά για μια γυναίκα, που δθλϊνουν 

αςχιμια ι ατζλειεσ διαωόρων μερϊν του ςϊματοσ. Φτενι κι αχαμνι θ 
μικροκαμωμζνθ κι αδφναμθ, κρεμανταλοφ, ανεςοφμπουλθ, μπατάλα, 
ψθλολζλεκασ, καρακαθδόνα, μάκραινα, καλαμοκάνα, αλετροκάνα κι 
αρδαχτοπόδαρθ θ πολφ ψθλι, θ άχαρθ και με υπερβολικά μακριά πόδια, 
λιοφρυμζνθ και μαυροτςουκάλω θ πολφ μελαχρινι, τςαλοπάτα, ςτρεβλοπόδα, 
ςτραβαρίδα θ ςτραβοπόδαρθ, ντουηνταμπάνα θ πλατυπόδα, κουτροφμπα, 
κοντοροφπα ι φιντάν μπογλοφ (ψθλι ςαν… ωιντάνι!) θ πολφ κοντι, 
ςτουμποκϊλα, λαμποφρδα και μποφρδα θ κοντόχοντρθ, κακοκϊρθτθ και 
κακοςοφλουπθ θ γενικά άςχθμθ γυναίκα, ςε αντίκεςθ με τθ λιμπιςίμια, το 
επικυμθτό κακ’ όλα κθλυκό.  

Ωσ προσ τα ςουςοφμια τςθ κεφαλισ γιά τςθ μοφρθσ, δθλαδι τα χαρακτθριςτικά 
του προςϊπου και του κεωαλιοφ, ζχομε κι εδϊ, όπωσ είναι πολφ ωυςικό, ζξοχουσ 
και πολφ πετυχθμζνουσ χαρακτθριςμοφσ. Σγουροξανκομαλλοφςα ι μαλλοφςαινα 
όποια ζχει ωραία μαλλιά, ενϊ θ απεριποίθτθ ςτα μαλλιά λζγεται ξζξα, δθλαδι 
ξεμαλλιάρα. Καμαροφρυδοφςα και γαϊτανοφρφδα θ ζχουςα ωραία, καλοςχθματι-
ςμζνα ωρφδια. Περδικομάτα, αςτερομάτα, ςκιηαμυγδαλάτθ αυτι που ζχει ωραία 
μάτια, τςακίρα ι τςακιρίτςα θ γαλανομάτα και πραςινομάτα, ενϊ ςουρμελοφ ι 
ςουρμελίτςα θ μαυρομάτα. Αντικζτωσ βουδομάτεσ και γρυλλομάτεσ καλοφνται οι 
γουρλομάτιςςεσ και τςιμπλοφδεσ όςεσ ζχουν μικρά άςκθμα μάτια. Νεραντηομα-
ουλάτθ θ καλλιπάρειοσ και κοντυλομφτα εκείνθ με τθν όμορωθ μφτθ, ενϊ ελατ-
τϊματα μφτθσ, λαιμοφ και προςϊπου (εκ ωφςεωσ ι από αςκζνεια) ζχει θ 
ςουγλομφτα, θ βρουλολαίμα, θ μακρομοφρα, θ τςεπραδιάρα (θ γεμάτθ ωακίδεσ), 
θ τςιμπινι και θ κουρμπαδοφ, θ βλογιοκομμζνθ.  

Θ γυναίκα που ζχει ωραίο ςτόμα και διακζτει γλυκιά ωωνι ονομάηεται βεργε-
τόςτομθ, αθδονοφωνοφςα, γλυκολαλοφςα ι ςοροπζνιοσ ςτόμασ, ςε αντίκεςθ με 
τθν αχειλοφ, τθν κουτςαχείλα, τθν πουταχείλα, τθν τηιβδι ι τθ φαρμακόςτομθ. 

Συνϊνυμα τθσ πεντάμορωθσ είναι τα μεταωορικά ποιθτικά επίκετα χρουςο-
μελιγγάτθ (με τουσ χρυςοφσ κροτάωουσ) και ςαρανταπλεξουδίτςα (με τισ ςαράντα 
λεπτζσ πλεξίδεσ, που κάποτε χτζνιηαν τα μαλλιά τουσ οι πολφ όμορωεσ αρχοντο-
ποφλεσ). 

Θ γυναίκα που αςχολείται πολφ με τα καλλυντικά, τα ψιμφκια κι οφλο βάνει τα 
εφταμόρφια ςτα μοφτρα τςθσ λζγεται ςουρμαδοφ, φτιαςιδοφ και ραςτικωμζνθ. 
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Τθν εμωάνιςι τουσ τθν πρόςεχαν πάρα πολφ οι γυναίκεσ τθσ περιοχισ τθσ 
Σμφρνθσ κι ζτςι ζμειναν ςτθν ιςτορία ωσ παροιμιϊδεισ κοκζτεσ, ωιλάρεςκεσ και ωι-
λόκαλεσ. Θ καλοντυμζνθ, κομψι, εμωανίςιμθ και επιβλθτικι ςτθν εμωάνιςθ 
καλείται γαρμπόηα, ςζνια, λουςοφ, τυποδεμζνθ, ςιςταριςμζνθ, ηαρίφιςςα (εκλε-
πτυςμζνθ), τηορμπατηίνα και τςελεμπίνα (αρχοντικι), ςαλτανατηοφ (μεγαλειϊδθσ), 
φανοφςιμθ, δαντελομανικοφςα.  

Τρομερό ελάττωμα κεωροφνταν θ ζλλειψθ κομψότθτασ και περιποίθςθσ. 
Πποια γυναίκα παρατοφςε τον εαυτό τθσ κι αδιαωοροφςε για τθ ωιλοκαλία 
καλοφνταν αςουλοφπωτθ ι κακοςοφλουπθ, άςιαχτθ, αςιςτάριςτθ κι ατυπόδετθ 
(άωτιαχτθ, άντυτθ), λζτςα ι λζτςικια, λεχρίτιςςα, αξεβράκωτθ (κακοντυμζνθ), 
άγαρμπθ και χαρχάλα (άκομψθ, κακόγουςτθ), τςαλαχοφρα, τςολόχα ι τςολοχοφ 
(ατθμζλθτθ και βρόμικθ), κλεντιάρα, κλεντιάριςςα και ρουβελιάρα (κουρελιάρα -
πολφ τθσ μόδασ ςιμερα!!!), μεςκίνιςςα ι μιςκινοφ (ελεεινι, άκλια), διακονιάρα 
(ηθτιάνα). Αλλά κι εκείνθ που ςτολιηόταν υπερβολικά, χάνοντασ το μζτρο και το 
γοφςτο, χαρακτθριηόταν πολφ εφςτοχα ωσ χαντρωμζνθ και τουρκόνυφθ, ιδίωσ αν 
ωοροφςε μπαργιαμλίδικα (ζντονα, χτυπθτά) χρϊματα. 

Θ ακάκαρτθ και βρομιάρα ζχει ςειρά ολόκλθρθ επικζτων, ενδεικτικϊν τθσ 
ρυπαρότθτασ: γλιτηοφ, γλιτςαχείλα, λίγδιςςα, ςποφτςα ι ςπουτςοφ, κοντριάρα, 
καςιδοφ και καςίδιςςα, κονιδοφ, ψειριάρα, τςολοφ ι τςόλιςςα.  

 Θ γυναίκα είναι από τθ ωφςθ τθσ ερωτικό πλάςμα και κατά ςυνζπεια αρζ-
ςκεται ςε καμϊματα, ερωτιςμό, ωιλοωρονιςεισ, ακκιςμοφσ και νάηια. Ωσ εκ 
τοφτου, θ «Σμυρνιά» που διακζτει τα παραπάνω, και πετυχαίνει μάλιςτα με τα 
καμϊματά τθσ ό,τι βάλει ςτο νου τθσ, αποκαλείται καμωματοφ, τςακίςτρα, ναηι-
άρα ι ναηλοφ, μαριόλα, τηιρβελοφ, ςκερτςόηα, μαλαγάνα, γαλίφα και μαλιμα-
τςοφ, κομπλιμεντόηα και τςεριμονιόηα, λοφρδα ι λοφρδιςςα, κόφτρα. Επίςθσ 
ςεβνταλοφ, γερζντιςςα, μαΐςτρα ι μά’ιςςα, καψοκαρδοφςα, ποκορεχτικιά και 
λιμπιςίμια είναι κάκε ερωτικι, ποκθτι, ελκυςτικι κι επικυμθτι γυναίκα, που 
μαγεφει τ’ αρςενικά και «βάνει φωτιζσ, καφει καρδιζσ, μαραίνει παλικάρια».   

 Στισ παλιότερεσ εποχζσ, ςε κάκε ελλθνικι περιοχι, βαςικόσ ςκοπόσ τθσ 
γυναίκασ ιταν ο γάμοσ και θ τεκνοποιία. Μια γυναίκα όμωσ, για να παντρευτεί 
γριγορα, να αποκαταςτακεί και να πάρει ζναν καλό γαμπρό, ζπρεπε να είναι 
καλομοίρα, εφτάμοιρθ, ςοϊλοφ, μπερεκετλοφ, πολλοφουμιςμζνθ και πολλοπου-
ρκιςμζνθ. Λδιαίτερα προςόντα που βάραιναν πολφ ς’ ζνα γάμο είχε θ καλόμακθ, 
καλοπάκουθ, χαϊρλοφ, καλόταχτθ και καλόρεχτθ γυναίκα, που ιξερε δθλαδι 
πολλά, ιταν υπάκουθ, προκομμζνθ, οργανωτικι, ταχτικι και πρόκυμθ ςε όλα. 
Επίςθσ θ παπλωμάτα, θ διπλωμάτιςςα που ιξερε να κουκουλϊνει και να καλφπτει 
πολλά οικογενειακά και άλλα κζματα. Θ χαδεμζνθ, θ γουρλοφ, θ καλοπόδαρθ κι θ 
ηουλευτι είχαν επίςθσ μια καλι τφχθ ςτθ ηωι.  

Μετά το γάμο, ςφντομα αποδεικνυόταν αναλόγωσ αν θ γυναίκα ιταν 
καλαντροφςα, να καλόχει, δθλαδι, και να περιποιείται πολφ τον άντρα τθσ, και 
πολλοπαιδοφςα ι καλογαλοφςα, αν ζκανε πολλά υγιι παιδιά και τα ανζτρεωε θ 
ίδια με το γάλα τθσ. Τότε ζχαιρε τθσ εκτιμιςεωσ όχι μόνο τθσ οικογενείασ, μα και 
τθσ μικρισ ι μεγάλθσ κοινωνίασ, όπου ηοφςε. 
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Αλίμονο όμωσ ςτισ αργομοίρεσ και τισ βαριόμοιρεσ! Θ βαριορίηικια, θ 
κακομοίτςα, θ κακοςοφρα (κακότυχθ) κι θ ηάβαλθ (κακόμοιρθ) προκαλοφςε τον 
οίκτο του περίγυροφ τθσ, επειδισ θπόμενε άβια (άτεκνθ), άμοιρθ (ανφπαντρθ) κι 
αςτεφάνωτθ. 

 Αλλ’ αλίμονο και τριςαλί ςτον άντρα που θκουκουλωνοφντανε (παντρευόταν) 
μια γυναίκα γουρςοφηα, χαϊρςίηα ι ανθπρόκοπθ, ανευκαρίςτθτθ, κλιαμοφρα 
(γρινιάρα), χατάλα ι χαταλοφ (ηθμιάρα), αναλζτιςςα (ανάποδθ), κακόταχτθ κι 
αχαΐρευτθ (ανοργάνωτθ, ανοικοκφρευτθ), κρεβατομουρμουρίςτρα, χαντοφμιςςα 
(ςτείρα), υπναλοφ (κοιμιςμζνθ, βραδφνουσ), μιημίηα ι μουςμοφνα (μεμψίμοιρθ)! 
Τότεσ θκακόπεςε, ζχοντασ αποτφχει παταγωδϊσ ςτο γάμο του. 

 
Πςον αωορά ςτθ νοικοκυροςφνθ, τθν προκοπι, τθν εργατικότθτα και τισ ικανό-

τθτεσ τθσ γυναίκασ ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ, που ιταν τόςο πολλζσ και χρονο-
βόρεσ άλλοτε, ζχομε αμζτρθτουσ χαρακτθριςμοφσ, γιατί το ςπίτι και το νοικοκυριό 
ιταν παλιότερα τομείσ ςχεδόν αποκλειςτικά γυναικείοι. Θ γυναίκα μζςα ςτο ςπίτι, 
αλλά και ςτισ αγροτικζσ δουλειζσ, πρζπει να είναι άξα κι αξαηοφμενθ (ικανι), 
‘πιδζξα, προκόπα και χαϊρλοφ (προκομμζνθ), καματερι (ωίλεργθ) και δουλευ-
τάρα, καλονοικοκιουρά, αβάρετθ (πρόκυμθ), καλόρεχτθ (ορεξάτθ), καλόταχτθ 
(επιμελισ) και κουμανταδόριςςα (οργανωμζνθ, ικανι ςτθ διεφκυνςθ του ςπιτιοφ), 
χαηίριςςα (πανζτοιμθ) ςε όλα, αλζςτα, ςερπετι ι αρπετι και ςπζρκα, δθλαδι δυ-
ναμικι, γριγορθ και ταχειά ςε ό,τι αςχολείται. Πςεσ κεντοφςαν όμορωα ι ζκαναν 
πολλά ωραία εργόχειρα και άλλα χειροτεχνιματα λζγονταν αρκοντοδαχτυλοφςεσ, 
γοργοδαχτυλοφςεσ και χρουςοχζρεσ, ενϊ αυτζσ που εκτελοφν όμορωα οποιαδι-
ποτε οικιακι εργαςία καλοδοφλεσ και μορφοδοφλεσ. 

Κατ’ αντιδιαςτολι, όλα τα παραπάνω ακυρϊνονται, αν θ γυναίκα είναι άμακθ, 
πρωτόμακθ, ανζβγαρτθ ι νιόβγαρτθ (αμάκθτθ, άπειρθ) ςτισ δουλειζσ, ατηαμοφ, 
αφάντουρθ ι άφραντθ (αδζξια), ηερβοχζρα (αριςτερόχειρ, άρα αδζξια), άνταφλθ, 
αχμάκα και λαπατηοφ (νωκρι, άπραγθ), γιαβάςαινα, αργενι ι υπνοφάιςςα (αρ-
γι, κοιμιςμζνθ), άτςαλθ, μουρδοφ κι ανεςοφμπουλθ, άμα οφλα τα μπουρδουκλϊ-
νει και κάνει τςι δουλειζσ μιςζσ και κοφτρουλεσ. Επίςθσ μιςοδοφλα, κακοδοφλα και 
ψευτοδοφλα, αν δεν δουλεφει όπωσ πρζπει και είναι τςαπατςοφλα ι κακότεχνθ.  

Άλλα ςοβαρότατα γυναικεία ελαττϊματα ςτον τομζα τθσ δουλειάσ ζχει θ 
ακαμάτα, θ ντεμπζλα, θ άτελθ, θ ανεφζλετθ κι αδιαφόρετθ (άχρθςτθ, ανϊωελθ), 
θ ακουμαντάριςτθ (ανίκανθ), θ προπάςα (ωυγόπονθ), θ τςολπαδοφ (άςτατθ), θ 
τςαφατίνα, θ τςαλαβοφτα και θ ςταφυλοπάτα, δθλαδι θ τςαπατςοφλα,. Εξίςου 
«ελαττωματικι» είναι και θ γυναίκα που υπερβολικά αςχολείται με τισ δουλειζσ 
και λεπτολογεί με εξεταςτικό και εξονυχιςτικό πνεφμα τα πάντα, θ λεγόμενθ 
‘ποκόντρια, τιτίηα, ‘ξετάςτρα και παςπάτα. 

Άμελθ, ακοφρατθ ι ακουριάριςτθ (ανζμελθ, άωροντισ), αςυλλό’ιςτθ, ανζ-
γνοιαςτθ, αψιφιςτθ, απλάκωτθ κι απείκαςτθ (απερίςκεπτθ), κουτουριάρα, 
αςυμμάτηευτθ χαρακτθρίηεται θ επιπόλαιθ γυναίκα, θ βουτθγμζνθ ςτθν αμεριμνθ-
ςία, τθν αωροςφνθ, τθν ζλλειψθ επιμζλειασ και ωροντίδασ για κακετί. Κοντά ς’ 
αυτά τα ψεγάδια, θ εφτάγνωμθ (μεταπτωτικι, ωοβερά επιπόλαιθ), θ μπαναμπά-
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κιςςα (τυχάρπαςτθ), θ αςτάλωτθ ι τςακλακοφτα (αςτακισ) δθλϊνουν εφςτοχα 
κάποια ανεπικφμθτα ίδια του χαρακτιρα.  

 
Θ ςχζςθ τθσ γυναίκασ με τθν οικονομία και τθ διαχείριςθ, το κουλάντριςμα, των 

χρθμάτων, κακϊσ και το κουμάντο των προμθκειϊν τθσ οικογζνειασ, τθ χαρα-
κτθρίηει αναλόγωσ: κονόμα, ςφιχτι, ματηϊχτρα, ακριβονοικοκιουρά κι ακριβι, 
όταν κάνει αιματθρζσ οικονομίεσ κι είναι ςωιχτοχζρα ςτα ζξοδα, τςιφοφτα, καρμί-
ριςςα και, ειρωνικά, «τεβεκζλα», αν υπερβαίνει τα όρια τθσ οικονομίασ και γίνεται 
τςιγκοφνα και ωιλάργυρθ. Κατελφτρα, ςκροπαλευροφ, ςκροποχζρα, τρουποχζρα θ 
ςπάταλθ γυναίκα που ξοδεφει αςυλλόγιςτα υλικά και χριμα. Μπαταξοφ και 
κακοπλερϊτρα εκείνθ που δεν είναι εντάξει ςτα χρζθ τθσ, φουντουξοφδαινα και 
μοναχοφάιςςα,θ ιδιοτελισ, που επωωελείται από τα πάντα για τθν πάρτθ τςθσ, και 
ταμαχκιάρα θ πλεονζκτρια, που αγχϊνεται για ν’ αποκτιςει τα πάντα.  

Καλοψουνίςτρα, μεηελοφ, καλοφα’οφ και μερακλοφ είναι θ νοικοκερά που 
ξζρει να ψωνίηει τα καλφτερα υλικά, να τρϊει καλά και να μαγειρεφει αριςτοτε-
χνικά. Εκείνθ όμωσ που ζχει το νου τςθσ μόνε ςτο φαΐ, τρϊει πολφ, είναι λαίμαργθ, 
λιχοφδα κι αδθωάγοσ αποκαλείται φαγάνα, φαοφ, ανεχόρταθ, άγραδθ (χωρίσ 
μζτρο ςτο ωαΐ), χαφτάνα, μονάντερθ, γουλιάρα, γλεγουδιάρα, λιμάρα ι λιμά-
ντερθ, λιξάρα, λίξα ι λιξοφ, λιοφγκρα, λιοφγκριςςα και ρουγκλίτςα, ςε αντίκεςθ 
με τθν ψιλοςτόμαχθ (μίηερθ, εκλεκτικι ςτο ωαγθτό) ι τθ γλθγοροχόρτατθ, που 
χορταίνει ςφντομα, τρϊγοντασ λίγο.  

 
Στισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριωορά μιασ γυναίκασ προσ τουσ 

άλλουσ ανκρϊπουσ, ςυγγενείσ, ωίλουσ ι αγνϊςτουσ, διαπιςτϊνουμε πλικοσ 
επικζτων και μετοχϊν που τθ χαρακτθρίηουν. Ζτςι, λοιπόν, μια γυναίκα που όλοι 
αγαποφν κι εκτιμοφν είναι καλοβζςουλθ (καλότροπθ, καλόβολθ) και καλομπε-
γζντιςτθ (ευπρόςδεκτθ), καλοςφχαρθ (καλόκαρδθ), καλοςφγνωμθ (καλόγνωμθ), 
καλοςυγκόλλθτθ (κοινωνικι), απαραβάρετθ (αξιαγάπθτθ), γκαρδιακιά (εγκάρδια) 
και γελαηοφμενθ, γλυκάντερθ (καλοπροαίρετθ), αφοφρκιςτθ (ιρεμθ), άχολθ (γα-
λινια) κι αςυνόριςτθ (ανεκτικι). Στισ παρζεσ μάλιςτα προτιμάται πολφ θ γκεβεηζ 
(αςτειολόγοσ), θ κουριόηα (πειραχτιρι) κι θ χωρατατηοφ, θ μερακλοφ και θ κε-
φλοφ, θ εγλεντηζ (εφκυμθ), θ χορεφτρα, θ ντερμπεντζριςςα (ανζμελθ) κι θ νυχτο-
γυρίςτρα, αν και οι δυο τελευταίοι χαρακτθριςμοί ζχουν αρνθτικι κυρίωσ ζννοια. 

Κανείσ βζβαια δε κζλει να ζχει ςχζςθ με μια γυναίκα κακοςυγκόλλθτθ ι 
αςυγκόλλευτθ (μονόχνοτθ), κακοβζςουλθ (κακότροπθ), αγζλαςτθ, αβόλετθ (ιδιό-
τροπθ), πικράντερθ (κακοπροαίρετθ) κι ανευκαρίςτθτθ (αχάριςτθ), ανεκατϊςτρα, 
‘ξετάςτρα, κουςελιάρα, ξομπλιάςτρα, ςουρεφτρα ι λαδικό (κουτςομπόλα), κρυο-
νίνα (ςαχλι), ανταγιάντιςτθ (ανυπόωορθ), μαλϊτρα και πυροαίματθ (καβγατηοφ, 
ευζξαπτθ), αχριλάντιςτθ (απρεπι, ακοινϊνθτθ), ακαγιάρωτθ (αγενι), αξελζςτατθ 
(ανάγωγθ), απφλωτθ και άγραδθ (αχαλίνωτθ), αςτάλωτθ και τςακλακοφτα (αςτα-
κι), μπελαλοφ και χαταλοφ (επιηιμια), αςαΐντιςτθ (κραςεία), κυμωςάρα ι 
μανιςάρα (οξφκυμθ), εντεψίηα (αδιάντροπθ), αρςίηα (αναιδι) κι αξετςίπωτθ, 
τηαχιλοφ ι χεργκελζ (απαίδευτθ, άξεςτθ).  
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Επίςθσ ςτισ κοινωνικζσ επαωζσ αποωεφγεται κάκε ςκουντουφλι και 
μουφλοφηα (βαρφκυμθ) γυναίκα, τηιτηικϊλα (άκλια), ςουρατλοφ (μουτρωμζνθ) και 
τηεριάρα ι τηιριαςμζνθ (κατθωισ, κυμωμζνθ), επειδισ ζχει κατεβαςμζνθ τθν τηζρα 
τςθσ (κάνει μοφτρα).  

 
Άλλοτε ο κόςμοσ ζδινε πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτο ικοσ μιασ γυναίκασ. Θ θκικι, 

με τα μζτρα και τουσ κανόνεσ κάκε περιοχισ και κάκε εποχισ, κεωροφνταν υψίςτθ 
αρετι, ενϊ οποιαδιποτε ανθκικότθτα και παράβαςθ των κακιερωμζνων θκικϊν 
αξιϊν αποτελοφςε ζνα από τα ςοβαρότερα αμαρτιματα. Το ηθτοφμενο ιταν θ 
γυναίκα να χαίρει ςυνολικά τθσ εκτιμιςεωσ του κοινωνικοφ τθσ περιγφρου. Τότε 
όλοι τθ κεωροφςαν ονοράτθ (ζντιμθ), μπεγεντιςμζνθ (ςεβαςτι), φουμιςμζνθ, 
μουρμουριςμζνθ και φαμόηα (ωθμιςμζνθ, αξιόλογθ), μπιςτεμζνθ, ςτάμπελθ (ςτα-
κερι) και ραγκιονάτθ (αξιοπρεπι), παραμζνοντασ αξόμπλιαςτθ, χωρίσ κουτςο-
μπολιά και λόγια εισ βάροσ τθσ. 

Ζνα ςωρό αρνθτικοφσ χαρακτθριςμοφσ –μάλλον βριςιζσ, κα λζγαμε– χρθςιμο-
ποιοφςαν οι Σμυρνιοί κι οι Ερυκραιϊτεσ για τισ γυναίκεσ χαμθλϊν θκικϊν αντιςτά-
ςεων και εν γζνει μεμπτισ κι ανάρμοςτθσ θκικισ, ιδίωσ όςον αωορά ςτισ ςχζςεισ 
τουσ με τουσ άντρεσ.  

 Γυρουλοφ, γυρίςτρα, χωριογυροφ, πορτογφρα, αςυμμάτηευτθ, ςουρτοφκα, 
ςεϊρτηοφ, ςουρουκλεμζ, ντουρςεκοφ, ρεμπζτα για τθ γυναίκα που τριγυρνά εδϊ κι 
εκεί, ςυνικωσ άςκοπα, και δεν ςυμμαηεφεται ςτο ςπίτι και ςτο νοικοκυριό τθσ.  

 Αλίμπερτθ, ρζμπελθ και ςοφγελο, ξεκαλλίβωτθ, αλανιάρα, τςολποφ ι τςολ-
παδοφ γι’ αυτιν που δρα ανεξζλεγκτα κι αλθτεφει. 

Οι χαρακτθριςμοί διαλαλθμζνθ, μπομπεμζνθ, ρεματιςμζνθ, ναμουςοφηα, 
αξετςίπωτθ, τςιλθμποφρδα, λωλοτάρλα (πεταχτοφλα), γεβεντιςμζνθ και ξεγιαρ-
ντιςμζνθ είναι αΐπι (ντροπι) και ‘νείδιο (όνειδοσ) για μια γυναίκα ατιμαςμζνθ, 
ρεηιλεμζνθ, ξεωτιλιςμζνθ, που ζχει ξεωφγει από τον ορκό δρόμο και δεν ζχει πια 
θκικοφσ ωραγμοφσ.  

 Τουρκικισ κυρίωσ προζλευςθσ χαρακτθριςμοί ςυνϊνυμοι τθσ αςελγοφσ, του 
παλιοκιλυκου, τθσ πόρνθσ και τθσ ιεροδοφλου είναι θ μουρντάρα και μουρντά-
ριςςα, θ καραβοπθδιχτρα, θ ρουςποφ και ρουςπουδίτςα, θ καρακαχπζ και θ 
καχπεδίτςα, θ καλτάκα κι θ καρακαλτάκα. 

 
 Τα επίκετα νταφραλοφ (ςκεναρι), μπεςαλοφ (ζμπιςτθ), ντρζτθ (ειλικρινισ), 

ςζρια (ςοβαρι) και κουραγιόηα, ςφψυχια ι ψυχερι (καρραλζα, εμψυχωμζνθ) 
αναωζρονται ςτθ γενναιότθτα, τθν αωοβιά, τθν τόλμθ και τισ ςπουδαίεσ ψυχικζσ 
δυνάμεισ που ζχει μια γυναίκα. 

Θ δολιότθτα, θ ςκλθρότθτα, οι μθχανορραωίεσ, θ ψευτιά, θ πανουργία, θ 
προδοςία κι θ απάτθ αναωζρονται ςυχνά από αιϊνων ωσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα των γυναικϊν. Ζτςι, ζχομε τθ ςιγανοπορπατοφςαινα (υποχκόνια, 
μεταωορικϊσ), τθ μουλωχτι κι απολλογυρίςτρα (που τα γυρίηει, ψεφτρα), τθν 
κακονοφςαινα (κακόβουλθ), τθ μαλιτςιόηα (πανοφργα), τθ μουηεβίριςςα (ςυκο-
ωάντθ) και τθν ψεματάρα, τθ χιναζτιςςα ι χιανζτιςςα (προδότρα), τθ ςζρτιςςα, 
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ςερζτιςςα ι ανζκαρδθ (ςκλθρι, κακιά, άκαρδθ), τθν καλκαμπάνα, καρπουηάνα ι 
κάλπιςςα (δόλια, απατεϊνιςςα), τθν αβανιάρα, μαναφουκιάρα, φιτιλιάρα, μπις-
μπιλιάρα, αγκυλομφτα, ηουλουκιάρα κι αγλατηινιάρα (ηαβολιάρα, κακεντρεχι, 
μθχανορράωο).   

 
Ρροςόν ςε μια Μικραςιάτιςςα τθσ περιοχισ τθσ Σμφρνθσ κεωροφνταν ο καλόσ 

κι όμορωοσ τρόποσ ομιλίασ, ο μετρθμζνοσ κι ευχάριςτοσ λόγοσ, ενϊ θ αμε-
τροζπεια, θ κακογλωςςιά, θ ωλυαρία κι θ κενολογία ςτθλιτεφονταν ωσ αξιόμεμπτα 
ψεγάδια. Θ λι’ομίλθτθ, θ χρουςομίλθτθ κι θ μελόγλωςςθ (γλυκομίλθτθ), θ δροςο-
λο’οφ (ευχάριςτθ αωθγιτρια) μαηί με τθ μαςαλτηοφ (παραμυκοφ) δεν είχαν καμιά 
ςχζςθ με τθ βρομολο’οφ, τθν εφτάγλωςςθ (γλωςςοκοπάνα) και τθν απφλωτθ 
(γλωςςοφ), τθν ατςαλόγλωςςθ κι ατςαλόςτομθ (αιςχρολόγο), τθν αγκυλόγλωςςθ 
κι αψομίλθτθ (κακόγλωςςθ), τθ ραπάνα, φαρμακόγλωςςθ, φαρμακόςτομθ και 
ψακόςτομθ (κακεντρεχι, πικρόχολθ), τθ χαςολο’οφ και τθ φαρφαλιάρα (κενο-
λόγο), τθ λαφαηάνα, τθ μπαρνταμποφρντα, τθ φαςαφίςα, τθ ςαλιαμπάλια, τθ 
ςαλιαροφ ι λιαλιαροφ, τθ φαλακοφπα, τθν τςατςαρόνα ι τθ λο’οφ, δθλαδι τθ 
ωλφαρθ, τθν πολυλογοφ, τθ ςαχλι.  

 
Ωσ προσ τθν ανιςορροπία και τθ λωλάδα, μια γυναίκα χαρακτθριηόταν ωσ 

λωλοςερβάγια, λωλομπερλοφ, λωλομπαντιζρα ι λωλομπανγκζρα, λωλοφιςζγκω 
και λωλομαργίτςα, όταν είχε τα μυαλά πάνω από το κεωάλι τθσ, ςκονταμμζνθ, 
ηαβόλωλθ, απόλωλθ και ςπιταγιόρα, όταν ιταν ςχεδόν τρελι, για δζςιμο, 
αφρογκαμιλα, αηντιςμζνθ και λωλαγγριςμζνθ, όταν, εκτόσ εαυτοφ, ωρζνιαηε και 
λυςςοφςε από κυμό.  

Θ οργι κι ο κυμόσ, θ βία, θ καταπίεςθ, το πείςμα, θ υποκριςία και θ ιςχυρο-
γνωμοςφνθ ζχουν κι αυτά τθ κζςθ τουσ ςτθν ψυχι των γυναικϊν, όπωσ και των 
αντρϊν ωυςικά. Ζτςι, μια γυναίκα, ςτα ςμυρναίικα κι ερυκραιϊτικα ιδιϊματα, 
μπορεί να είναι εφτάχολθ (οξφκυμθ), αράκυμθ, αψόκυμθ και αψά, όταν εφκολα 
κυμϊνει, αντάριςςα (βίαιθ, παράωορθ), ψυχοβγάρτρα, ηορλοφ ι ηορλοφδικια και 
ηορμπαλοφ (καταπιεςτικι). Επίςθσ βουργαροκζφαλθ, κακοκζφαλθ, τουρκοκζφα-
λθ, ντουροκζφαλθ, ντρίτςα, ντορμοφηα, καραηλοφ και γκερεμζ χαρακτθρίηεται θ 
ξεροκζωαλθ, αμετάπειςτθ, πειςματάρα και ιςχυρογνϊμων γυναίκα. Θ καραναηι-
άρα είναι πνεφμα αντιλογίασ κι θ κοντρεςταδόριςςα αντιρρθςίασ, που πάει κόντρα 
ςε όλα. Πςεσ πάλι ζχουν χαρακτιρα υποκριτικό και διπρόςωπο είναι δίγνωμεσ, δί-
μουρεσ, διμοφτςουνεσ, εφταπρόςωπεσ και καβουξοφδεσ, κρυμμζνεσ ςτο καβοφκι 
τουσ. 

 
Μεγάλθ ςυμωορά ςτο ςπίτι, ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, ακόμθ και ςτθν αγορά ι 

ςε κάκε εκδιλωςθ τθσ κακθμερινότθτασ μια γυναίκα κακάντερθ (μνθςίκακθ), κα-
καβρακάτθ, αηάφτιςτθ, ακουλάντριςτθ και τςαοφςα (ανυπάκουθ, απειλθτικι, 
ανεξζλεγκτθ), τηαναμπζτα, μουςουμπζτα ι μπζτιςςα (ιδιότροπθ), κακάρεςτθ (δυ-
ςαρεςτθμζνθ), ανευκαρίςτθτθ κι αβόλετθ (ανικανοποίθτθ), κακανάκρεφθ, φρα-
μαςόνα (κακεντρεχισ), φαρμακομφτα ι μπαξομφτα (ςτριμμζνθ), ανεποδιαςμζνθ, 
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λοξι, τςουνιάρα και τζρςικια (δφςτροπθ, κακότροπθ), χουιλαμοφ (ιδιόμορωθ, με 
πολλά χοφγια), τηαμοφηα (απεικισ, δυςινια), αναμκιόρα ι ναμικιόρα και μπιλμζηα 
(αχάριςτθ, αγνϊμων), πικράντερθ (μοχκθρι), αφρίτιςςα και κατςιποδιάρα 
(δαιμόνια, ςατανικι), πωρικό (πονθρι), χαρχαλζηα και ςιρναςίκιςςα (ενοχλθτικι).  

 
Οι χαρακτθριςμοί που αναωζρονται ςτθν ζλλειψθ νοθτικϊν ικανοτιτων, ςτισ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ςτθ γενικι διανοθτικι κατάςταςθ, δθλαδι ςτθ βραδφ-
νοια, τθν ευικεια, τθν θλικιότθτα, τθ βλακεία, τθ χαηομάρα και τθν ανοθςία είναι 
μπόλικοι, με ιδιαίτερεσ αποχρϊςεισ ςτθν περιγραωι. Αγαβι, βαβοφ, φιρφιροφ, 
κουτοφκα, μωροπίςτευτθ, αλαφριά, αλαφρονοφςαινα, φυρονοφςαινα, ανζμυα-
λθ, ρεχόμυαλθ και χάφτρα καλείται θ αγακιάρα, θ χαηοφλα, θ κουτι, θ εφπιςτθ κι 
ελαωρόμυαλθ. Μπουνταλοφ, βοφδακασ, αφτάλα, ςαλόηα, ςαλαϊδι, κελζκα 
κεωρείται θ θλίκια, θ χοντροκζωαλθ, ενϊ ηεβηζκα, αλαλαχτι, φυρι, ςερςεροφ και 
ςερςζμα ονομάηεται θ ανόθτθ, θ χαηι, θ βλαξ. Ρολφ εκωραςτικοί είναι επίςθσ οι 
μεταωορικοί χαρακτθριςμοί τθσ κατθγορίασ αυτισ, όπωσ αργοξφπνθτθ (αργόςτρο-
ωθ), κοιμίςαινα και υπναλοφ (κοιμιςμζνθ), γοφργια ι οφργκια (κλοφβια), παρτςα-
κλι (ςπαςμζνθ, ελλιπισ), αλαοφτα (κολοκφκα), κρυόμπλαςτρθ (ςαχλι, άνοςτθ), 
ξικοφ ι ξίκιςςα (λειψι), καηάν καφαλι (καηανοκζωαλθ).  

Στον όχτο τον καρςινό (ςτθν αντίκετθ πλευρά), θ ευωυία, θ ευςτροωία, θ εξυ-
πνάδα, θ ςφνεςθ, θ διορατικότθτα χαρακτθρίηουν μια γυναίκα ςπιρτόηα (ευωυι), 
ανοιχτομάτα, κόφτρα (τετραπζρατθ), τςίφτιςςα, ςαΐνι κι αλεπουδιάρα (πανζξυ-
πνθ), καλονοφςαινα και καλοςφγνωμθ (ςυνετι), φρζνιμθ, καλόταχτθ (εωευρετι-
κι), προμθκεμζνθ (διορατικι), κουρνάηα (πολυμιχανθ), ιδιότθτεσ που κάνουν 
όςεσ γυναίκεσ τισ διακζτουν καλομπεγζντιςτεσ και πολλοφουμιςμζνεσ ςτον κφκλο 
τουσ.  
 

 Πλεσ αυτζσ οι λζξεισ που χαρακτθρίηουν κάκε ανκρϊπινθ ςυμπεριωορά, ικοσ, 
ικανότθτεσ, ελλείψεισ, προτεριματα και ψεγάδια, είτε παλιζσ είναι είτε νεότερεσ, 
είτε ελλθνικζσ είτε ξενικισ προελεφςεωσ, αποτελοφν δείγματα τθσ πλοφςιασ γλως-
ςοπλαςτικισ φανταςίασ των Ελλινων μιασ περιοχισ τθσ Λωνίασ. Σχθματίςτθκαν 
για να αποδϊςουν τθ ςυναιςκθματικι ωόρτιςθ και τισ εντυπϊςεισ μιασ ςυγκεκρι-
μζνθσ ςτιγμισ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων. Αρκετζσ από αυτζσ, ευτυχϊσ, ακοφγο-
νται ακόμθ ςτο περιβάλλον πολλϊν προςωυγικϊν οικογενειϊν ανά τθν Ελλάδα. 

    Φανερϊνουν τθν ζντονθ παρουςία του γνιςιου κι ανόκευτου λαϊκοφ 
πνεφματοσ ςτθν πιο ςπουδαία μορωι του, τθ γλϊςςα. Μαρτυροφν ακόμθ τθν ψυχι-
κι διάκεςθ των Ελλινων τθσ Λωνίασ και κακορίηουν οριςμζνουσ λαϊκοφσ κϊδικεσ 
θκικισ για τθν αξιολόγθςθ των γυναικϊν ςτουσ τόπουσ εκείνουσ τθσ Μικραςίασ. 
Και τζλοσ, κεωροφμε ότι αποτελοφν ςπουδαιότατα ςτοιχεία για κοινωνιολογικζσ, 
ψυχογραωικζσ και εκνογραωικζσ μελζτεσ. 
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    Με απόωαςθ του Δ. Σ. του ΚΕ.ΜΛ.ΡΟ. ςτα πρακτικά του 7ου Συμποςίου 
ςυμπεριλαμβάνονται οι κάτωκι δυο ειςθγιςεισ των μελϊν του. 

 
«ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΘ ΠΑΡΣΘ ΠΙΙΔΙΑ  

ΣΘ ΦΟΒΕΡΘ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ (1914-1922)»  
Του Χάρθ Σαπουντηάκθ 

 
    Ο Μικραςιατικόσ Ελλθνιςμόσ εκείνο το πρωινό τθσ 2ασ Μαΐου 1919, όταν ο 
Ελλθνικόσ Στρατόσ αποβιβαηόταν ςτθ Σμφρνθ, ηοφςε πραγματικά τισ πιο μεγάλεσ 
ςτιγμζσ, αν κι αλίμονο τόςο ςφντομεσ, τθσ νεότερθσ Λςτορίασ του! 
    Κι όςο με τθν πάροδο των μθνϊν απελευκερϊνονταν περιοχζσ ολόκλθρεσ τθσ 
Λωνίασ, τθσ Αιολίασ, τθσ Βικυνίασ, τθσ Ρροποντίδασ κι όςο ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ 
προχωροφςε ςτο Εςκί Σεχίρ και το Σαγγάριο, τόςο θ ηωι των Ελλινων, ςτο 
εςωτερικό τθσ Μικραςίασ, που γειτνίαηαν ςτισ ηϊνεσ ελζγχου του ςτρατοφ μασ, 
γινόταν μαρτυρικι. Μια τζτοια περιοχι ιταν και θ Ριςιδία με επίκεντρο τθ Σπάρτθ, 
μια πολιτεία 6.000 περίπου Ελλθνορκοδόξων ανάμεςα ςε 30.000 Τοφρκουσ 
μουςουλμάνουσ, όταν θ απόςταςθ από το τελευταίο ωυλάκιο του ςτρατοφ μασ ςτα 
Ν.Δ., το Τςιβρίλ, απείχε λίγων ωρϊν δρόμο. 
Οι Τοφρκοι ςυνελάμβαναν κατά κφματα, όλουσ τουσ άνδρεσ, από 15- 60 ετϊν, που 
είχαν απομείνει ςτθν πόλθ, όςουσ δθλαδι δεν είχαν καταωζρει, αμζςωσ μετά το 
μεγάλο ςειςμό του 1914, (ο οποίοσ είχε πλιξει κυρίωσ ςτισ χριςτιανικζσ ςυνοικίεσ), 
να μετακινθκοφν προσ τθ Σμφρνθ, τθν Ρόλθ, τθν Αττάλεια και βζβαια όλουσ όςοι 
δεν είχαν  προλάβει να χαροφν, τθν επιςτροωι ςτισ οικογζνειζσ τουσ από τθν 
πρϊτθ εξορία μετά τθ λιξθ του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθν ανακωχι (1918). 
    Οι άνδρεσ αυτοί κα ςτελζχωναν και πάλι τα περιβόθτα «Τάγματα Εργαςίασ», τα 
«αμελζ ταμπουροφ» και κα ςτζλνονταν να ςπάνε πζτρεσ ςτθν Ανατολι ι να 
δουλεφουν ςτα ανκρακωρυχεία, κάτω από τουσ πιο δυςμενείσ όρουσ διαβίωςθσ, 
ϊςτε ν’ απομείνουν ελάχιςτοι ηωντανοί! 
    Ζτςι, αμζςωσ μετά το 1919, ςτθ Σπάρτθ δεν ζμεναν πλζον παρά γυναίκεσ, μικρά 
παιδιά, υπζργθροι και ανάπθροι και οι ιερείσ. 
   Επί κεωαλισ των περίπου 4.500 – 5.000 αυτϊν ψυχϊν ζνασ ιερζασ : o 
Ραπαΐωακείμ Ρεςματηόγλου, ο οποίοσ κατζχοντασ τον τίτλο του   « βεκιλ εωζντθ», 
μετείχε του ςυμβουλίου τθσ διοίκθςθσ (μουτεςαρωλίκι) ωσ εκπρόςωποσ τθσ 
Χριςτιανικισ μειονότθτασ. 
    Θ κατάςταςθ ςτθν  πόλθ μζρα με τθ μζρα γινόταν ολοζνα και πιο τραγικι. 
    Και τότε κα ζλεγε κανείσ ζγινε κάτι το αναπάντεχο. Για τθ γυναίκα, τθ μθτζρα, τθν 
κόρθ, τθν αδελωι ωαίνεται ότι είχε ςθμάνει θ μεγάλθ ϊρα! Καϋπρεπε να περάςει 
ζξω από τθν επικράτειά τθσ, ςτθν οποία είχε μάκει να διαδραματίηει δεςπόηοντα 
ρόλο: το ςπιτικό τθσ, τθν κατοικία τθσ, τθν οικογζνειά τθσ και να βγει ςτθν  αγορά, 
να κρατιςει μαγαηιά και γραωεία, να κάνει τουσ λογαριαςμοφσ, να ωροντίςει για τθ 
ςυνζχεια τθσ παραγωγισ χαλιϊν και τθν προϊκθςι τουσ ςτθ Σμφρνθ και όπου 
αλλοφ, να επικοινωνιςει με τθν εξουςία, ζςτω και υπό τθν αρχθγία του 
Ραπαϊωακείμ, να κρατιςει ηωντανι ςτο τηάκι τθσ ωλόγα τθσ επιςτροωισ από τθν 
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εξορία – θ ελπίδα πεκαίνει πάντα τελευταία- των ανδρϊν και όλα αυτά χωρίσ να 
επιτρζπεται κακόλου να παραμελιςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ωσ μθτζρα ανθλίκων 
παιδιϊν ι ωσ κυγατζρα υπεριλικων γονζων, ςτα πλαίςια πάντα των αυςτθρϊν 
αρχϊν τθσ οικογζνειασ και τθσ παράδοςθσ. 
    Σιγά-ςιγά, μετά το πρϊτο ςοκ, κα αρχίςει να λειτουργεί θ αλλθλεγγφθ και θ 
αλλθλοχποςτιριξθ. Οι πιο εφπορεσ γυναίκεσ βοθκοφν οικονομικά, παίρνουν 
πρωτοβουλίεσ, γυρνοφν πόρτα – πόρτα, πραγματοποιοφν μυςτικοφσ εράνουσ. 
Καμιά δεν κα χάςει το ςπίτι τθσ, καμιά δεν κ’ αναγκαςκεί να «αποκλίνει» του 
θκικοφ βίου για να επιβιϊςει αυτι και τα παιδιά τθσ. 
    Κι είναι ςθμαντικό εδϊ ν’ αναωερκεί μια λεπτομζρεια που κα δείχνει αωενόσ μεν 
τον πρωτοβουλιακό χαρακτιρα των ενεργειϊν τουσ  αωετζρου δε τθ δφναμθ τθσ 
κζλθςθσ να μθν το βάηουν κάτω, αλλά να ωτάνουν ακόμθ και ωσ τα όρια 
αντίςταςθσ. Αρχζσ Αυγοφςτου του 1921 θ δυναμικι Βθκλεζμ Στφλογλου καλεί 40 
γυναίκεσ να τελζςουν ολονυκτία ςτον τεράςτιο ναό τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου 
ςτο Εμριζ, αρκετά ζξω από τθν πολιτεία. Ανάβουν όλα τα ωϊτα κι αρχίηουν τισ 
ψαλμωδίεσ: Οι ιχοι διαςκορπίηονται ςτο οροπζδιο μζςα ςτθ ςιγαλιά τθσ 
αυγουςτιάτικθσ νφκτασ. Ο περίλαμπροσ ναόσ, θ «Αγιά Σοωιά» τθσ Ανατολισ ςαν 
ωωταγωγθμζνο υπερωκεάνιο εκπζμπει χριςτιανικοφσ φμνουσ, ενϊ θ γφρω περιοχι 
ζχει μόνον μουςουλμάνουσ. 
    Οι Τοφρκοι ςτο άκουςμα των ψαλμωδιϊν, προλθπτικοί κακϊσ είναι, κεωροφν ότι 
κατζβθκαν οι άγιοι των χριςτιανϊν (βελιδεσ) και ψάλλουν! Οι Χριςτιανοί ανακαρ-
ροφν! Αλλά ο κίνδυνοσ να ςυλλθωκοφν όλεσ μαηί οι γυναίκεσ, γιατί μζςα ςτα μαφρα 
μεςάνυχτα ζψαλλαν τθν αγρυπνία για τθ Κεοτόκο, χωρίσ άδεια των αρχϊν, είναι 
μεγάλοσ. Σε εποχζσ τόςο  δφςκολεσ κα μποροφςε να κεωρθκεί μια.. πράξθ 
αντίςταςθσ! Και ίςωσ αυτό κα ικελαν κι οι γενναίεσ Σπαρταλιζσ, που αψιωθςαν 
τουσ κινδφνουσ, μόνεσ τουσ, για να περάςουν ςτισ ερθμιζσ και να ωτάςουν ςτθν 
Κοίμθςθ, τζτοια προχωρθμζνθ ϊρα! Ο Ραπαϊωακείμ που ζωκαςε τρζχοντασ, κα 
προλάβει τουλάχιςτον … το αυτόωωρο.. αλλά θ πράξθ αυτι δεν παραγράωθκε, 
οφτε ξεχάςτθκε ποτζ. 
    ….Το Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 1922, το πρωί ο Ραπαϊωακείμ καλείται επειγόντωσ 
ςτο Διοικθτιριο του μουτεςαρίωθ . 
    Αυτόσ με επίςθμο κι αυςτθρό φωοσ του ανακοινϊνει τθν απόωαςθ τθσ Αρχισ ν’ 
αποχωριςουν οι Ζλλθνεσ ωσ τισ 31 του μθνόσ και μζςω του ςιδθροδρόμου Αϊδινίου 
να ωτάςουν ςτο Αγιαςολοφκ (Ραλαιά Ζωεςοσ) κι από κει με τα πόδια να κατθωορί-
ςουν ςτο Κουςάνταςι (Νζα Ζωεςοσ), από όπου κα μποροφςαν να τουσ παραλάβουν 
ελλθνικά πλοία! Ζτςι γυναικόπαιδα, υπεριλικοι, ιερείσ καλοφνταν να ταξιδζψουν 
μζςα από περιοχζσ όπου κα μζνονταν το κφμα αντεκδικιςεων και να κάνουν 
διαδρομζσ ς’ άγνωςτα μζρθ, με τον κίνδυνο του αωανιςμοφ όλθσ τθσ Κοινότθτασ 
των ξεριηωμζνων. 
    Ο θγζτθσ πιρε τότε το μεγάλο ρίςκο. Ηιτθςε θ αναχϊρθςθ να γίνει με άμαξεσ και 
πεηι προσ τθν Αττάλεια, ςυνοδεία βζβαια κάποιων χωροωυλάκων κι από εκεί κα 
τουσ παραλάμβαναν τα ελλθνικά πλοία. Τα μζρθ ιταν γνωςτά. Κζματα 
αντεκδικιςεων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι δεν υπιρχαν. Ο κίνδυνοσ λθςτϊν ιταν 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               229 

υπολογίςιμοσ, αλλά ζπρεπε να ριςκάρει. Οι Τοφρκοι αποδζχονται το ςχζδιο κι 
αρχίηει θ προετοιμαςία τθσ αναχϊρθςθσ. Οι Σπαρταλιζσ κα προςπακιςουν να 
πουλιςουν ζπιπλα, ςκεφθ, ηϊα, χαλιά όςο-όςο. Ρολλζσ ωορζσ ςτο δζκατο τθσ αξίασ 
τουσ. Άλλεσ κα ςκάψουν λάκκουσ για να κρφψουν ό,τι πολφτιμο κόςμθμα είχαν, 
γιατί ξζρουν ότι ελάχιςτα μποροφν να πάρουν μαηί τουσ. Χρειάηονται χριματα για 
τισ άμαξεσ και τα « μπαξίςια» τθσ διαδρομισ. 
    Θ αναχϊρθςθ ορίςκθκε για τισ 15 Οκτωβρίου 1922. 
    Θ διαδρομι Σπάρτθ–Αττάλεια είναι περίπου εκατόν είκοςι χιλιόμετρα με τισ άμα-
ξεσ και με τα πόδια  οι ξεριηωμζνοι χρειάςτθκαν 8 μζρεσ και 8 νφχτεσ (1 Οκτωβρίου 
– 22 Οκτωβρίου 1922). Κακθμερινά γίνονται κλοπζσ, ενζδρεσ. Άλλοτε εν ψυχρϊ κι 
άλλοτε εν κερμϊ αρπάηουν ό,τι χρυςαωικά είχαν απομείνει ςτισ γυναίκεσ! 
    Ο Ραπαϊωακείμ βλζπει ότι τα πράγματα είναι πολφ δφςκολα κι ο ζλεγχοσ, κάτω 
από τζτοιεσ ςυνκικεσ μπορεί να χακεί. Συηθτάει με τισ γυναίκεσ και ορίηεται 6μελισ 
Επιτροπι από τισ: Ευπραξία Χοτηόγλου, Βθκλεζμ Στφλογλου, Κατίνα Κιοκπάςογλου, 
Αριςτζα Χατηθχαραλάμπουσ, Νικολίνα Βαςιλειάδου,  και τθ Νθπιαγωγό Μελπομζνθ 
Βαςιλειάδου. 
    Αρχίηουν να ωυλάνε με βάρδιεσ. Αποκτοφν ζναν απροςδόκθτο ςφμμαχο. Είναι οι 
αμαξάδεσ από το Αωιόν Καραχιςάρ, που το κεωροφν κζμα τιμισ να προςτατεφςουν 
τα γυναικόπαιδα. Από τισ νυχτερινζσ επικζςεισ ατάκτων, που πολλζσ ωορζσ είναι ςε 
ςυνεννόθςθ με τουσ χωροωφλακεσ χάνονται μια θλικιωμζνθ γυναίκα και 3 παιδιά. 
Τελικά τα δυο παιδιά κι θ γυναίκα βρίςκονται. Το τρίτο παιδί ζνα δεκάχρονο αγόρι 
ζχει εξαωανιςτεί. Ππωσ πολφ αργότερα κα διαπιςτωκεί το άρπαξε μια οικογζνεια 
μουςουλμάνων. Το παιδί μεγάλωςε με αγάπθ από τουσ κετοφσ γονείσ του βζβαια  
ςτο μουςουλμανικό κριςκευμα. Κι ζμεινε όλα τα χρόνια ςτθ Σπάρτθ.. Ιταν 
ουςιαςτικά θ μοναδικι απϊλεια από το καραβάνι.  
    Οι Σπαρταλιδεσ ζμειναν 16 μζρεσ ςτθν Αττάλεια, ωςότου νάρκουν ελλθνικά 
πλοία. «Φιλοξενικθκαν» ςτα άδεια ςπίτια των Ατταλειωτϊν, που είχαν ιδθ ωτάςει 
ςτθν Ελλάδα. 
    Το ταξίδι ςτθν Άςπρθ κάλαςςα είχε ακόμθ πολλζσ περιπζτειεσ με τα 4000 
περίπου γυναικόπαιδα και χρειάςτθκαν και να «παλζψουν» ακόμθ για να κερδί-
ςουν το ψωμί των παιδιϊν από καταχραςτζσ καπετάνιουσ! Τα πλοία άωθναν τουσ 
πρόςωυγεσ ς’ όποιο λιμάνι κι αν ζπιαναν: όδο, Νάξο, Μφκονο, ϊςπου το μεγαλφ-
τερο μζροσ των γυναικϊν το άωθςαν ςτισ Σπζτςεσ και τθν Φδρα. 

Οι τολμθρζσ Σπαρταλιζσ δεν το ϋ βαλαν κάτω. Αςχολικθκαν με το πρϊτο με 
τα χαλιά, ιδρφοντασ μάλιςτα και ςυνεταιριςμοφσ κι όταν αργότερα πια, με τθν 
επάνοδο όςων ανδρϊν είχαν γλιτϊςει από τθν εξορία και τθ γενικι εγκατάςταςθ 
των Σπαρταλιδων ςτθ Ν. Λωνία, ιρκαν ςτθν «πόλθ» τουσ και αναηιτθςαν τισ 
ευκαιρίεσ για να δουλζψουν αλλά και να δθμιουργιςουν επιχειριςεισ. Τρανό 
παράδειγμα θ «χαλιτηοφ Σοωία», θ Σοωία Γαβριθλίδου, θ οποία χιρα με 5 παιδιά 
μπόρεςε να οργανϊςει μιαν αξιόλογθ επιχείριςθ παραγωγισ χαλιϊν… θ οικογζνεια 
Δουρμοφςογλου με τισ 4 αδελωζσ, οι κυγατζρεσ του Δθμοςκζνθ Κιοτςζκογλου και 
τόςεσ άλλεσ.    
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Ηαχαροφλα Καραβά 
 

«Ο Γυναικείοσ Περιοδικόσ Σφποσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ  
από τα μζςα του 19ου αιϊνα ζωσ τον Αϋ Παγκόςμιο πόλεμο.» 

 
Ειςαγωγι 

 
Μελετϊντασ ενδελεχϊσ τα περιοδικά για παιδιά και νζουσ τθσ Κωνςταντινοφ-

πολθσ κατά τθν πρϊτθ εικοςαετία του εικοςτοφ αιϊνα, κεματικι τθσ διδακτορικισ 
μασ διατριβισ, προζκυψαν προβλθματιςμοί ςχετικά με τθν φπαρξθ, ανάδειξθ και 
εξζλιξθ των γυναικείων λογοτεχνικϊν μορωϊν, όπωσ διαγράωθκε μζςα από το ζργο 
τουσ ςτα εξεταηόμενα ζντυπα του πονιματοσ, ςτα οποία εμωανίςτθκαν ωσ μόνιμεσ 
ι ζκτακτεσ ςυνεργάτριζσ τουσ.  

Στθν πρόκεςι μασ, λοιπόν, για ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ, προχωριςαμε ςτθν ανα-
ηιτθςθ ςτοιχείων που κα μποροφςαν να διαωωτίςουν τα ερωτιματά μασ ςχετικά 
με το επιςτθμονικό κενό που δθμιουργικθκε όςον αωορά ςτθν φπαρξθ ι ανυπαρ-
ξία μιασ ιδιαίτερθσ κατθγορίασ περιοδικϊν εντφπων τθσ εποχισ, αυτϊν που αποτε-
λοφν το γυναικείο περιοδικό τφπο τθσ Μικράσ Αςίασ και ιδιαίτερα τθσ Κωνςταντι-
νοφπολθσ από τα μζςα του 19ου αιϊνα μζχρι και τθν πρϊτθ δεκαετία του εικοςτοφ. 
Μια ςφγχυςθ που δθμιουργικθκε, κακϊσ οι ςυςτθματικζσ μελζτεσ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί για τθν ελλθνικι λογοτεχνία του 19ου και του 20οφ αιϊνα οδιγθ-
ςαν ςε ποικίλεσ ανακατατάξεισ του λογοτεχνικοφ υλικοφ, ενϊ ταυτόχρονα προβλθ-
μάτιςαν ωσ προσ κακιερωμζνεσ εςωτερικζσ περιοδολογιςεισ, ομαδοποιιςεισ και 
κατθγοριοποιιςεισ λογοτεχνικϊν ειδϊν.  

Στθν πορεία, λοιπόν, τθσ αναηιτθςθσ του ζργου των γυναικϊν λογοτζχνιδων τθσ 
εποχισ αρχικά ςε αξιόλογα περιοδικά τθσ εποχισ, όπωσ το Νζον Ρνεφμα, τα 
Χρονικά κ.ά., το ενδιαωζρον τθσ ζρευνασ ςτράωθκε ςτον εντοπιςμό γυναικείων 
Κωνςταντινουπολίτικων περιοδικϊν, με χαρακτθριςτικότερα τθ Βοςπορίδα τθσ 
Κορνθλίασ Ρρεβεηιϊτου και τθν Εφθμερίδα των Κυριϊν τθσ Χαρίκλειασ Ρ. Μελαν-
δινοφ. Σε μια κατ’ εξοχιν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία, όπωσ αυτι τθσ Ρόλθσ, όπου 
θ κζςθ τθσ γυναίκασ ιταν διακριτι μζςα ςτουσ προκακοριςμζνουσ κοινωνικοφσ 
ρόλουσ τθσ, ο εντοπιςμόσ αυτισ τθσ κατθγορίασ εντφπων μασ προκάλεςε ανάμεικτα 
ςυναιςκιματα ςτον ερευνθτι, όπωσ αυτά τθσ ζκπλθξθσ του ϋϋανακαλφπτεινϋϋ μζςα 
από τθν αποδελτίωςθ των δεδομζνων και τθσ διάκεςθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν προσ 
αντικειμενικι αναςκόπθςθ και επαναπροςδιοριςμό των προςωπικϊν και κοινωνι-
κϊν ςτόχων τθσ γυναίκασ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο.   

 Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, μζςα από τθ μελζτθ τθσ αντί- 
ςτοιχθσ βιβλιογραωίασ, εντοπίςτθκαν άρκρα ςε περιοδικά και ςε θμερολόγια, που 
αναωζρονταν ςτθ ηωι και το ζργο ςθμαντικϊν γυναικϊν δθμιουργϊν τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ του 19ου αιϊνα και τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του 20οφ, αλλά και 
ιδιαίτερεσ μελζτεσ για κάποιεσ από αυτζσ, ενϊ μζςα από αναωορζσ ςε μελζτεσ 
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γενικότερου ενδιαωζροντοσ, εντοπίςτθκαν πρωτογενι ςτοιχεία γι’ αυτζσ που 
ζχρθηαν αποδελτίωςθσ και περαιτζρω διερεφνθςθσ. Σε ςυνδυαςμό μάλιςτα με τθ 
γζνεςθ, από τθ δεκαετία του 1970, ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ, τθσ ωεμινιςτικισ ιδεο-
λογίασ και κριτικισ ςτο χϊρο τθσ ιςτορίασ και τθσ λογοτεχνίασ, αποκαλφπτεται ζνα 
άγνωςτο αλλά ιδιαίτερα ελκυςτικό και ευρφ πεδίο ςτθν ελλθνικι ιςτοριογραωία.  

Στο γενικότερο αυτό πλαίςιο αναδφκθκε και το κζμα τθσ παρουςίασ και τθσ 
ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν ελλθνικι λογοτεχνικι παραγωγι, ζτςι όπωσ αυτι 
διαμορωϊκθκε ςτο προαναωερόμενο χρονικό διάςτθμα. Στθν προοπτικι αυτι θ 
ςχζςθ των γυναικϊν με τθ γραωι ςυνδζεται άμεςα με τθν εμωάνιςθ του Γυναι-
κείου τφπου και τισ απαρχζσ τθσ γυναικείασ χειραωζτθςθσ.  

 Στο ςθμείο αυτό, κρίνεται αναγκαία θ διάκρςθ ςχετικά με τα γυναικεία περιο-
δικά που εκδίδονται και διευκφνονται από γυναίκεσ και ς’ αυτά που απευκφνονται 
ςτο γυναικείο ι και ςτο γυναικείο πλθκυςμό αλλά εκδίδονται και διευκφνονται 
από άντρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τθν εποχι εκείνθ εκδίδονται περιοδικά, όπωσ θ 
Άρτεμισ, θ Εφα, θ Φιλόκαλοσ Ρθνελόπθ, τα Εργόχειρα, θ Εφθμερίσ των Εργοχείρων, 
ο Οδθγόσ Εργοχείρων κ. ά., που διευκφνονται από άντρεσ, αλλά απευκφνονται ωσ 
επί το πλείςτον ςτο γυναικείο πλθκυςμό, με αποτζλεςμα να κατατάςςονται ςτθν 
κατθγορία των οικογενειακϊν-ωιλολογικϊν περιοδικϊν.  

Θ παροφςα ειςιγθςθ κα ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο καταγραωισ και ςυνοπτικισ 
αποδελτίωςθσ και μελζτθσ τα περιοδικά ζντυπα που εκδίδονται από γυναίκεσ, 
γράωονται κυρίωσ από γυναίκεσ και απευκφνονται κατά βάςθ ςε γυναίκεσ. Για τουσ 
λόγουσ αυτοφσ, τα ζντυπα που ωζρουν τθ ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα κατατάςςονται 
ςτθν κατθγορία των γυναικείων περιοδικϊν.  

Ωσ προσ τισ χρονολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ, πρζπει να 
διευκρινιςτοφν τα εξισ: ωσ προσ τθν αρχικι, τζκθκε ωσ κριτιριο επιλογισ τθσ θ 
αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ ςτον αναγνϊςτθ μιασ ςωαιρικότερθσ εικόνασ τθσ 
λογοτεχνικισ κίνθςθσ που επικρατοφςε κυρίωσ το τελευταίο τζταρτο του 19ου 
αιϊνα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ αναδφκθκε θ αναγκαιότθτα 
εκδοτικισ φπαρξθσ και υποςτιριξθσ των γυναικείων εντφπων. Ωσ προσ τθν 
καταλθκτικι χρονολογία χρθςιμοποιικθκε αυτι του 1914, θ οποία επιςτθμονικά 
κεωρείται ζτοσ ορόςθμο τόςο ιςτορικά, λόγω τθσ κιρυξθσ του Αϋ Ραγκοςμίου 
πολζμου όςο και πολιτιςτικά, αωοφ ςτθν Ρόλθ το ζτοσ αυτό ςθματοδοτικθκε από 
το κλείςιμο των ελλθνικϊν περιοδικϊν και εωθμερίδων, λόγω επζμβαςθσ τθσ 
τουρκικισ λογοκριςίασ. 
 

1. Ιςτορικό - κοινωνικό πλαίςιο                    
Στθν προςπάκεια να διαμορωωκεί το γενικότερο ιςτορικο-κοινωνικό πλαίςιο μζςα 
ςτο οποίο αναδφκθκε θ αναγκαιότθτα ζκδοςθσ γυναικείων περιοδικϊν, γίνεται 
γνωςτό ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του 20οφ αιϊνα, θ Οκωμανικι 
αυτοκρατορία εκπροςωπείτο από τον Αμπντοφλ Χαμίτ Βϋ, ενϊ παραςκθνιακά 
δροφςε το Κομιτάτο των Νεότουρκων,1  το οποίο μετά τθν εξάρκρωςθ που είχε 
υποςτεί το 1897 επανιλκε ςτθν Τουρκία με το μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα 
«Τανηιμάτ» που ςτθριηόταν ςτθν ιςοτιμία  των  πολιτϊν.2 
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    Οι Νεότουρκοι χρθςιμοποίθςαν με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο τα μζςα 
ενθμζρωςθσ τθσ εποχισ, με ςυνζπεια ακόμα και μεγάλθ μερίδα του ελλθνικοφ 
λαοφ να πειςτεί και να αντιμετωπίςει κετικά το νζο προςανατολιςμό τθσ τουρκικισ 
κυβζρνθςθσ. Ραρόλα αυτά, δεν ζλειψαν και οι αμωιςβθτίεσ, οι οποίοι με 
επικεωαλισ τουσ Μωνα Δραγοφμθ και Ακανάςιο Σουλιϊτθ-Νικολαΐδθ, ςωοδροφσ 
πολζμιουσ των Βουλγάρων ςτθ Μακεδονία, ίδρυςαν το 1908 μυςτικά ςτθν Ρόλθ 
τθν εταιρεία με τθν ονομαςία «Οργάνωςισ Κωνςταντινουπόλεωσ».3 Στο 
εξεταηόμενο γυναικείο κωνςταντινουπολίτικο περιοδικό τθσ εποχισ Εφθμερίσ των 
Κυριϊν, γίνεται λόγοσ για τισ μάςτιγεσ τθσ εποχισ που είναι το παιδομάηωμα και ο 
εξιςλαμιςμόσ και υπάρχει ζντονοσ προβλθματιςμόσ για το εάν «... κα αποκαλυωκεί 
θ αρχικι αιτία των υποκινοφντων ταφτα, ίνα βαρφσ ο πζλεκυσ πζςθ επί τθσ κεωαλισ 
αυτϊν».4 Αναωζρεται ςυγκεκριμζνα ςτον εξιςλαμιςμό και όχι ςτον προςθλυτιςμό 
που τθν εποχι εκείνθ ιταν ςε ζξαρςθ εξαιτίασ τθσ ξενομανίασ των γονζων να 
εγγράωουν τα παιδιά τουσ ςε ξενικισ προζλευςθσ αλλόκρθςκεσ ςχολζσ. 
       Ταυτόχρονα, άρχιςε να διαωαίνεται θ επικετικι πολιτικι των Νεότουρκων 
απζναντι ςτθν ελλθνικι μειονότθτα με προςχεδιαςμζνθ μελζτθ εκδίωξθσ και 
αωανιςμοφ τθσ, αρχικά από τθ Δυτικι Μικραςία. Στθν πορεία ςυνεχίςτθκε με τισ 
επιδρομζσ Τουρκοαλβανϊν ςτα χωριά τθσ Κράκθσ, για να  κορυωωκεί με τισ 
γνωςτζσ ςωαγζσ ςτθν Ταρςό και τα  Άδανα. Θ κατάςταςθ αυτι υποβοθκείτο και 
από τθν πολιτικι αςτάκεια που επικρατοφςε ςτο πολιτικό προςκινιο τθσ Ελλάδασ 
τθν αντίςτοιχθ περίοδο, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τισ ςτρατιωτικζσ 
κινθτοποιιςεισ που οδιγθςαν ςτο Γουδί (1909) και ςτο Κιλελζρ (1910), γεγονότα 
που ςκιαγράωθςαν τθν εικόνα τθσ νεοελλθνικισ κοινωνίασ του 1900-1910. Μιασ 
κοινωνίασ θ οποία διακρινόταν για τισ ζντονεσ ταξικζσ αντικζςεισ τθσ, ενϊ αςτακισ 
εκεωρείτο και ο χαρακτιρασ τθσ ελλθνικισ  οικονομίασ τθν αντίςτοιχθ χρονικι 
περίοδο. 
    Θ ςυςςϊρευςθ όλων αυτϊν των προβλθμάτων οδιγθςε ςτθν ζλευςθ του 
Ελευκζριου Βενιηζλου ςτθν Ακινα, ςτισ 28 Δεκεμβρίου 1909, ενϊ ςτα χρόνια που 
ακολοφκθςαν ςθμειϊκθκαν ζντονεσ πολιτικζσ ανακατατάξεισ που είχαν ωσ 
αποτζλεςμα, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ να αναγκαςτεί  να ςυνάψει ςυνκικθ ειρινθσ 
με τουσ Βοφλγαρουσ και τουσ Σζρβουσ (Μάιοσ 1912) και λίγο αργότερα να 
κθρφξουν ενωμζνοι τον πόλεμο κατά τθσ Τουρκίασ, ανοίγοντασ το ιςτορικό 
κεωάλαιο των Βαλκανικϊν πολζμων.5  
   Οι αλλαγζσ ςτο πολιτικό ςκθνικό τθσ Τουρκίασ είχαν άμεςθ επίδραςθ ςτο 
ευρφτερο πολιτιςτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ Ρόλθσ, ιδιαίτερα μετά το 1856, όταν 
εκδόκθκε το Χάτι Χουμαγιοφν, όπου επιβεβαιϊνεται ότι ωορζασ τθσ κοινωνικισ 
ηωισ του χριςτιανικοφ ελλθνιςμοφ τθσ Ρόλθσ και τθσ Μικραςίασ ιταν θ ορκόδοξθ 
κοινότθτα, που λειτουργοφςε κάτω από τθν επίβλεψθ του Ρατριαρχείου τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ. Ραράλλθλα θ κοινοτικι οργάνωςθ ωσ ωορζασ των 
κοινωωελϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ ελλθνικισ μειονότθτασ τθσ 
Ρόλθσ ςτθρίχτθκε και ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. Συγκεκριμζνα, ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, θ κοινωνικι ευθμερία διαπιςτωνόταν από τθν ανζγερςθ 
μεγάλων νοςοκομείων και ορωανοτροωείων (Φιλανκρωπικά Καταςτιματα 
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Επταπυργίου), κακϊσ και ονομαςτϊν Ραρκεναγωγείων. Ζνα από τα 
καταγεγραμμζνα περιοδικά τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ, Θ Εφθμερίσ των Κυριϊν, 
δθμοςίευςε πολλζσ ωωτογραωίεσ ανάλογου περιεχομζνου, με αναωορζσ ςε 
ευεργζτεσ, όπωσ ο Κεόδωροσ Μαυρογορδάτοσ, ο Μαρίνοσ Κοργιαλζνιοσ και θ 
Ελζνθ Ηαρίωθ, ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα, όπωσ το Λωακείμειο Ραρκεναγωγείο, θ 
Ελλθνογαλλικι Σχολι Ελικϊν, θ Ακαδθμία Σινάν, θ Νυχτερινι και Αςτικι Σχολι 
Διπλοκιονίου κ.ά., κακϊσ και ςτθ δράςθ των Φιλόπτωχων Αδελωοτιτων.  

                    
                    

2. Ο Περιοδικόσ Σφποσ ςτθν Ακινα και τθν Πόλθ από τα μζςα του 19ου αιϊνα-1912 
 
               Θ ζντονθ ανθςυχία των Κωνςταντινουπολιτϊν και των Μικραςιατϊν για τισ 

πολιτιςτικζσ εξελίξεισ ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
διάκεςθ για πνευματικι δραςτθριότθτα που τουσ χαρακτιριηε, οδιγθςε ςτθ 
δθμιουργία των πρϊτων ωιλολογικϊν ςαλονιϊν τθσ Ρόλθσ, τθσ Σμφρνθσ και τθσ 
Ερεςςοφ,6 ςτθν ίδρυςθ μεγάλου αρικμοφ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων με 
ςθμαντικότερο τον «Ελλθνικό Φιλολογικό Σφλλογο Κωνςταντινουπόλεωσ»,7  απ’ 
όπου αναδείχτθκαν μεγάλεσ ωυςιογνωμίεσ των γραμμάτων τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ και γενικότερα τθσ Μικραςίασ, όπωσ ο Φϊτθσ Φωτιάδθσ, ο 
Νικόλαοσ Γιαννιόσ, ο Γεϊργιοσ Βλαςτόσ, θ Αλεξάνδρα Ραπαδοποφλου, ο Γεϊργιοσ 
οντάκθσ, ο Γεϊργιοσ Ν. Χατηιδάκθσ, ο Σωκράτθσ  Σολομωνίδθσ  κ.ά., κακϊσ και 
ςτθν ζκδοςθ αξιοςθμείωτου αρικμοφ θμεριςιων ωφλλων (Νεολόγοσ, Ταχυδρόμοσ, 
Ρρόοδοσ) και αξιόλογων περιοδικϊν (Ο Ραράδειςοσ των Ραίδων 1877, Χαρά 1878, 
Κιρυξ 1890-1893, Νεολόγοσ, Εβδομαδιαία  Επικεϊρθςισ, Φιλολογικι  Θχϊ 1893 
κ.ά.) 

                    Το αντιπροςωπευτικότερο από τα προαναωερόμενα περιοδικά ζντυπα τθσ 
πρϊιμθσ αυτισ πολιτιςτικισ κυοωορίασ ιταν θ Φιλολογικι Θχϊ που «… υπό τθν 
επίδραςιν του ποιθτοφ Λωάν. Γρυπάρθ και τθσ Αλεξάνδρασ Ραπαδοποφλου, ανοίγει 
τασ ςελίδασ τθσ ανεπιωυλάκτωσ εισ τον δθμοτικιςμόν  και  γίνεται  μεταξφ Ακθνϊν 
και Βαςιλευοφςθσ ο ςφνδεςμοσ των νζων λογοτεχνικϊν κατευκφνςεων».8 Θ παφςθ 
του περιοδικοφ οριοκζτθςε τθν επίςθμθ παφςθ τθσ ωιλολογικισ κίνθςθσ ςτθν 
Ρόλθ. 

                   Στα χρόνια που ακολοφκθςαν, οι λογοτζχνεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ δεν είχαν τθ 
δυνατότθτα να γνωρίςουν τθ λογοτεχνικι παραγωγι των νεότερων λογοτεχνϊν τθσ 
Ακινασ, λόγω τθσ ζντονθσ τουρκικισ λογοκριςίασ, γεγονόσ που αποδείχτθκε από 
τθν απουςία διδαςκαλίασ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςτα εκπαιδευτικά 
ιδρφματα τθσ Ρόλθσ τα τελευταία χρόνια του 19ου αιϊνα. Θ πολίτικθ εωθμερίδα 
Νζα Εφθμερίσ ςε άρκρο τθσ ςτισ 27/2/1903 παρατθροφςε: «Ουδαμοφ αλλοφ τθσ 
Ευρϊπθσ οι εκ ξζνων ζργων μεταωράςεισ ευρίςκονται εισ τθν θμερθςίαν διάταξιν 
όςον εν Κωνςταντινουπόλει, όπου θ ςφγχρονοσ ωιλολογία μασ αποτελεί τθν 
χλιαράν ζκωραςιν τθσ κοινωνικισ ηωισ».9 

                   Θ ανθςυχία αυτι ανάγκαςε τουσ πνευματικοφσ δθμιουργοφσ τθσ Ρόλθσ να 
επιδείξουν μεγαλφτερθ προςοχι ςτθν παραγωγι ζργων. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 
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κζςθσ ιταν να περιοριςτεί κατά πολφ, με τθν πάροδο του χρόνου, ο ερανιςτικόσ 
χαρακτιρασ που παρατθρείτο ςτα λογοτεχνικά είδθ. Άλλωςτε τθν εποχι εκείνθ 
ςτθν Ευρϊπθ είχαν δθμοςιευτεί μεταωραςμζνα αγγλικά κυρίωσ και γαλλικά 
μυκιςτοριματα που θ υπόκεςι τουσ περιςτρεωόταν γφρω από τθν κοινωνικι 
ανάδειξθ των κοριτςιϊν μζςα από τθ χειραωζτθςι τουσ. Τα γυναικεία πρόςωπα για 
πρϊτθ ωορά αναλαμβάνουν πιο υπεφκυνουσ και δραςτιριουσ ρόλουσ ςε ςχζςθ με 
αυτοφσ του παρελκόντοσ, ςφμωωνα με τισ αρχζσ του ωεμινιςτικοφ κινιματοσ, το 
οποίο βριςκόταν ςε διαρκι ανοδικι πορεία, κερδίηοντασ τθ υποςτιριξθ του 
γυναικείου πλθκυςμοφ και προαναγγζλλοντασ με τον τρόπο αυτό κάποιεσ από τισ 
τάςεισ του ςφγχρονου μυκιςτοριματοσ. 

                   Μία τζτοια ανατροπι, όμωσ, δεν ιταν ακόμα ζτοιμθ να τθ δεχτεί θ ελλθνικι 
κοινωνία και οι Ζλλθνεσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, παρότι υπιρξαν ωωνζσ, 
όπωσ τθσ Καλλιρρόθσ Ραρρζν με τθν Εφθμερίδα των Κυριϊν από τθν Ακινα, του 
Άγγελου Σθμθριϊτθ με τθν Ανατολι από τθ Σμφρνθ 10  και αργότερα του Θλία 
Βενζηθ από τθν ίδια πόλθ με άρκρα του ςτο περιοδικό Νζα Ηωι 11 κ.ά., που 
προςπακοφςαν να αωυπνίςουν τθν Ελλθνίδα. Δεν υπιρχαν όμωσ τότε οφτε και οι 
κατάλλθλεσ εκείνεσ γυναικείεσ προςωπικότθτεσ που κα ςτιριηαν τθ νζα ιδεολογία. 
Ζτςι, τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτθ Μικρά Αςία και τθν Κων/πολθ ο ρόλοσ τθσ 
διακριτικισ γυναικείασ μορωισ, που αποτελεί τθ ςκιαγράωθςθ ενόσ κετικοφ και 
θκικοφ μοντζλου γυναικείασ ςτάςθσ, ςφμωωνα με τθν ελλθνικι παράδοςθ, 
παρζμεινε ςτακερόσ ςτθ δθμιουργία οικογζνειασ και ςτθν ανατροωι των παιδιϊν. 

                  Το γενικότερο κοινωνικό και πολιτιςτικό κλίμα ιταν τόςο αρνθτικό, που 
οποιαδιποτε ςυηιτθςθ γφρω από τθ γυναίκα κεωρείτο επικίνδυνοσ 
προοδευτιςμόσ, ςτον οποίο θ ελλθνικι κοινωνία αντιτίκετο ςκεναρά. Για το λόγο 
αυτό και πολλά μυκιςτοριματα, τα οποία γράωτθκαν ςτθν Αμερικι και ςτθ 
βικτωριανι Αγγλία του 19ου αιϊνα, ςτθν Ελλάδα μεταωράςτθκαν από Ζλλθνεσ 
ςυγγραωείσ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα. Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, είχαν 
κυκλοωοριςει ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ τα μυκιςτοριματα του  «γλυκοφ νεροφ» ι  
«λογοτεχνία  για  μικρζσ  κοπζλεσ», όπωσ αποκαλείτο. 

                   Μζχρι τότε, ςτθν Ελλάδα, τα αντίςτοιχα αναγνϊςματα των κοριτςιϊν ιταν τα 
γνωςτά «εγχειρίδια διαπαιδαγωγιςεωσ» και τα «εγχειρίδια ευγενείασ» που 
προορίηονταν αρχικά για τα παιδιά των ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων, με 
περιεχόμενο ςωρεία κανόνων ςωςτισ ανατροωισ, καλϊν τρόπων και χρθςτϊν 
θκϊν, που κα τουσ εξαςωάλιηε τθν κοινωνικι ανζλιξθ και τθν αποδοχι από το 
κοινωνικό ςφνολο.12 Χαρακτθριςτικό μπορεί να κεωρθκεί το παράδειγμα του 
μυκιςτοριματοσ Θ αδελφοφλα μου (1891) του Γρθγορίου Ξενόπουλου, όπου θ 
θρωίδα του με τισ τελικζσ επιλογζσ τθσ κινικθκε γφρω από το ςτακερό πρότυπο τθσ 
γυναίκασ ωσ ςυηφγου και μθτζρασ 

 Ζτςι λοιπόν, ςτα μζςα του 19ου αιϊνα παρατθρικθκε κατακόρυωθ αφξθςθ του 
αρικμοφ τθσ μεταωραςμζνθσ λογοτεχνικισ φλθσ, κυρίωσ γαλλικϊν 
μυκιςτορθμάτων, ςε ςχζςθ με τθν αυκεντικι ελλθνικι λογοτεχνικι παραγωγι, 
γεγονόσ που ςτθρίχτθκε ςτθν ειδολογικι ανακατάταξθ ςτο χϊρο του περιοδικοφ 
Τφπου με τθν εμωάνιςθ των οικογενειακϊν ωιλολογικϊν περιοδικϊν. 
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Χαρακτθριςτικά κα αναωζρουμε τθν Αποκικθ των Ωφελίμων και Τερπϊν Γνϊςεων 
1847, τθν Ευτζρπθ 1847, τθν Ρανδϊρα (1850-1872),13 και ωσ εξζλιξθ των 
περιοδικϊν «γενικισ και ποικίλθσ φλθσ», ενϊ δεν πρζπει να αγνοιςουμε ςτθν 
αξιολογικι μασ τοποκζτθςθ και τθ διεφρυνςθ του αναγνωςτικοφ κοινοφ με τθ 
ςυμπερίλθψθ των νζων και των γυναικϊν που αρχίηουν ςταδιακά να μορωϊνονται.  
 

3. Γυναικεία περιοδικά 
 
Ρράγματι, τθν εποχι εκείνθ το μικρό αρχικά ποςοςτό εγγράμματων γυναικϊν 
αρχίηει ςταδιακά να αυξάνεται, κακϊσ αρχίηει να γίνεται λόγοσ για τθ γυναικεία 
εκπαίδευςθ, τθσ οποίασ αρχικά δεν υποςτθρίχτθκε θ αναγκαιότθτα και από 
ζγκριτουσ κακθγθτζσ τθσ εποχισ, όπωσ ο πανεπιςτθμιακόσ κακθγθτισ Ν. 
Σαρίπολοσ, ο οποίοσ ςε πρόταςι του ςτον τότε πρωκυπουργό δεν ζκρινε 
απαραίτθτθ τθν εκπαίδευςθ των γυναικϊν, με αποτζλεςμα θ ςυμμετοχι των 
κοριτςιϊν ςτο μακθτικό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ να είναι πολφ περιοριςμζνθ, όπωσ 
ωαίνεται από το ποςοςτό 93% του γυναικείου αναλωαβθτιςμοφ τθσ απογραωισ 
του 1879 ςε ςχζςθ με το 69% των ανδρϊν. 

 Τθν ίδια περίπου εποχι, ςε μια προςπάκεια να μθν αποκλείονται οι γυναίκεσ 
από το μορωωτικό αγακό τθσ γνϊςθσ, κακϊσ όλο και περιςςότερεσ το 
επικυμοφςαν, δόκθκε ζμωαςθ μζςα από τθν οικοδιδαςκαλία ςτθν επιλεκτικι 
διδαςκαλία μακθμάτων. Το 1906 ο Ραφλοσ Νιρβάνασ, ςχολιάηοντασ ςτα 
Ρανακιναια τθν εξελικτικι πορεία του ελλθνικοφ βιβλίου, αναωζρει: «Ραρζλειψα 
να ςασ προςκζςω, ότι κατά τασ ατομικάσ μου παρατθριςεισ, τα εννζα δζκατα του 
αναγινϊςκοντοσ κοινοφ εισ τθν Ελλάδα είναι κυρίαι».14  

Ππωσ γίνεται ωανερό ςτθ ςχετικι μελζτθ τθσ Ελζνθσ Βαρίκα, θ εικόνα που 
επικρατεί ςτο λογοτεχνικό χϊρο είναι εξαιρετικά ςφνκετθ, κακϊσ πρζπει να λάβει 
κανείσ υπόψθ του τθν ιδιωτικότθτα, τθ δθμοςιότθτα, το γυναικείο ιδεϊδεσ και τουσ 
λόγουσ τθσ γυναικείασ χειραωζτθςθσ προκειμζνου να ςχθματοποιιςει ςωαιρικι και 
όςο το δυνατόν ολοκλθρωμζνθ άποψθ τθσ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ 
πραγματικότθτασ που επικρατοφςε ςτθν Ρόλθ και τθν Ακινα κατά τθν τελευταία 
εικοςαετία του 19ου αιϊνα μζχρι και τθν πρϊτθ δεκαετία του 20οφ. 

 Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνεται από τθν ενδελεχι μελζτθ κειμζνων που 
γράωτθκαν από γυναίκεσ και προορίηονταν για το γυναικείο πλθκυςμό, τα οποία 
αρχικά χαρακτθρίηονταν για τον ζντονο και άμεςο παιδαγωγικό και διδακτικό 
χαρακτιρα τουσ, όπωσ αυτά τθσ γνωςτισ παιδαγωγοφ τθσ εποχισ Σαπωοφσ 
Λεοντιάδοσ, τα οποία αναδθμοςιεφτθκαν ςε πολλά περιοδικά τθσ εποχισ, όπωσ θ 
Εφθμερίσ των Κυριϊν, 15 θ Ρλειάσ, ο Φάροσ του 1909 κ. ά.  

 Εκτόσ από κείμενα, αργότερα δθμοςιεφτθκαν και ολόκλθρεσ ςτιλεσ 
αωιερωμζνεσ ςτισ νεάνιδεσ και ςε άλλα ζντυπα αυτισ τθσ κατθγορίασ, όπωσ ςτο 
περιοδικό για παιδιά και νζουσ Απ’ Πλα που εντοπίςτθκαν οι ςτιλεσ με τίτλουσ, «Οι 
καλοί τρόποι» και «Διά τασ Νεάνιδασ».16 Στθ βάςθ αυτισ τθσ λογικισ, οι εκδότεσ 
επζλεγαν αρχικά τα πεηογραωιματα που παρουςιάηονταν ςτα ζντυπά τουσ με 
κριτιριο το διδακτικό τουσ περιεχόμενο. Θ αντίλθψθ αυτι ςυνζβαλε ςτθν άνκθςθ 
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μιασ νζασ μορωισ λογοτεχνίασ, τθσ διδακτικισ, με κυριότερο  ωυςικά υωολογικό 
ςτοιχείο το διδακτιςμό.  

 Από τθν άλλθ πλευρά, οι δθμοτικιςτζσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, λογοτζχνεσ και 
μθ, οι οποίοι ωσ γνωςτόν διακρίνονταν για τισ ωιλελεφκερεσ κζςεισ τουσ ςε 
ηθτιματα όπωσ αυτό τθσ γυναικείασ χειραωζτθςθσ, προκειμζνου να υποςτθρίξουν 
τισ απόψεισ τουσ εξακολοφκθςαν τθν πολιτικι ίδρυςθσ ςυλλόγων, τουσ οποίουσ 
ςτιριξαν και μζςω λογοτεχνικϊν περιοδικϊν εντφπων, όπωσ ιταν το Νζον Ρνεφμα 
(1908-1911) και τα  Χρονικά (1910-1914).  

Στα προαναωερόμενα περιοδικά οι γυναικείεσ ςυνεργαςίεσ είναι λιγοςτζσ και 
ςποραδικζσ. Με τον καιρό θ αφξθςθ του ενδιαωζροντοσ των γυναικϊν για τθν 
ανάγνωςθ γενικότερα και για τθ λογοτεχνία ειδικότερα ςε ςυνδυαςμό με τθ 
ςταδιακι αφξθςθ των εγγράμματων πλζον γυναικϊν οδιγθςε τισ γυναίκεσ ςτθν 
ζκδοςθ γυναικείων περιοδικϊν, μζςω των οποίων εξαςωάλιςαν ζνα δθμόςιο βιμα 
με τθν υποςτιριξθ του δικοφ τουσ αναγνωςτικοφ κοινοφ, το οποίο αρχικά είχε ωσ 
βαςικό κεματικό του άξονα τθ διαπαιδαγϊγθςθ του ωφλου τουσ. Τομείσ όπωσ θ 
πολιτικι ι θ γυναικεία χειραωζτθςθ δεν ιταν ςτισ άμεςεσ προτιμιςεισ των 
εκδοτριϊν και των ςυνεργατριϊν τουσ, κακϊσ αυτοί χαρακτθρίηονταν ιδιαίτερα 
ϋϋεπικίνδυνοιϋϋ και μποροφςαν να τφχουν παρεξθγιςεων και από τισ ίδιεσ τισ 
γυναίκεσ που τθν εποχι εκείνθ δεν ιταν ακόμθ ζτοιμεσ για να δεχτοφν τζτοιου 
είδουσ κοινωνικζσ αλλαγζσ. 

 Θ πατριαρχικι κοινωνία ςτθν οποία γεννικθκαν και μεγάλωναν είχε διαγράψει 
τα κοινωνικά τουσ όρια, τα οποία τουσ είχαν αποδϊςει το ρόλο τθσ μθτζρασ και 
ςυηφγου, του ςτυλοβάτθ τθσ οικογενειακισ ευτυχίασ και ςτακερότθτασ. όλοι που 
ςφμωωνα με τα δεδομζνα τθσ εποχισ τουσ εξαςωάλιηαν τθν κοινωνικι τουσ 
ιςορροπία και τθ ςωματικι τουσ υγεία, κακϊσ θ ανδροκρατοφμενθ κοινωνία δεν τισ 
είχε ακόμα αποδεχτεί ςαν ιςότιμουσ με αυτοφσ πολίτεσ.  

 Θ επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ αυτισ προκφπτει και από το γεγονόσ ότι ο όροσ 
«λογοτζχνθσ» χρθςιμοποιι-κθκε ςτθν αρχι αποκλειςτικά ςτο αρςενικό γζνοσ, ενϊ 
για τισ γυναίκεσ επιλεγόταν θ λζξθ ϋϋγράωουςεσϋϋ, προκειμζνου να περιγράψει τισ 
γυναίκεσ με πνευματικζσ αναηθτιςεισ, των οποίων το ενδιαωζρον εςτιαηόταν ςτθν 
αποκατάςταςθ τθσ θκικισ των μυκιςτορθμάτων και ςτθν προϊκθςθ τθσ 
λογοτεχνίασ πζραν των εκνικϊν γεωγραωικϊν ορίων του κάκε τόπου.17  Με τον 
τρόπο αυτό όμωσ, οι άνδρεσ λογοτζχνεσ αρχικά απαξίωναν τισ γυναίκεσ 
ςυναδζλωιςςζσ τουσ, κακϊσ δεν τισ κεωροφςαν ιςάξιεσ αυτϊν. Στο ςθμείο αυτό 
τίκεται αυτομάτωσ και το εξισ ερϊτθμα: θ γραωι διαιρείται κατά το ωφλο των 
ςυγγραωζων ςε δφο γζνθ ι είναι εξ οριςμοφ άωυλθ και οικουμενικι; 

 Με βάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ άποψθ το εγχείρθμα τθσ γυναικείασ γραωισ ζγινε 
αποδεκτό από τον αντρικό πλθκυςμό, μόνο με τθν προχπόκεςθ του 
εραςιτεχνιςμοφ και κάτω από τθν ομπρζλα τθσ οικουμενικότθτασ και των 
κακθκόντων αγωγισ που είχαν επωμιςκεί τότε οι γυναίκεσ. Πμωσ, οι γυναίκεσ 
ςυγγραωείσ κατάωεραν να αναςτρζψουν το αρνθτικό κλίμα που περιζβαλλε αυτζσ 
και τα ενδιαωζροντά τουσ ωσ λογοτζχνιδων, κακϊσ δεν ζμειναν αμζτοχεσ ςτο 
εκνικό ηιτθμα τθσ εκπλιρωςθσ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ. Το γενικότερο ωιλοπόλεμο 
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ρεφμα κατάωερε να παραςφρει ςυχνά κι αυτζσ ςε ζργα διαπνεόμενα από το εκνικό 
ιδεϊδεσ. Ζτςι, θ εκνικι υπόκεςθ με τα αιςκιματα και τισ ςκζψεισ που τουσ 
ενζπνευςε, τουσ εξαςωάλιςε το λόγο για τθν είςοδο και τθν αποδοχι του ζργου 
τουσ ςτο χϊρο των γραμμάτων. 18 

 Στθν πορεία, βζβαια, το ενδιαωζρον τθσ κριτικισ ςτράωθκε πλζον ςτθ 
ωιλολογικι αξία των ζργων τουσ, μετατοπίηοντασ ζτςι το κζντρο βάρουσ από τθ 
ςεξιςτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τισ Ελλθνίδεσ λογοτζχνιδεσ. Θ αλλαγι είχε ιδθ 
πραγματοποιθκεί και ςε ειδολογικό επίπεδο.  

 Το 1845 θ Ευωροςφνθ Σαμαρτηίδου εκδίδει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ Σφγγραμμα 
περιοδικόν Γυναικείον με τον τίτλο Κυψζλθ, κίνθςθ που τθν ανζδειξε ςε πρϊτθ 
γυναίκα εκδότρια περιοδικοφ εντφπου, ανοίγοντασ το δρόμο για τθν ίδρυςθ 
γυναικείων περιοδικϊν. «Το ςφγγραμμα τοφτο αμζτοχον από πολιτικάσ ςυηθτιςεισ, 
κζλει εναςχολείςκαι εν είδει εγκυκλοπαιδείασ περί τθν εκπαίδευςιν και θκικιν 
μόρωωςιν του γυναικείου ωφλου διά τθσ πλζον διδακτικισ, ςεμνοπρεποφσ και 
τερπνισ φλθσ».19 

Τον Λανουάριο του 1867 εκδίδεται ςτθν Ακινα από τθν Ρθνελόπθ Λαηαρίδου το 
γυναικείο δεκαεξαςζλιδο περιοδικό Θάλεια, του οποίου θ εκδοτικι πορεία 
εντοπίηεται μζχρι και το Νοζμβριο τθσ ίδιασ χρονιάσ. Εκτόσ από παράρτθμα 
ιχναρίων και κεντθμάτων, το περιοδικό περιζχει βιογραωίεσ διάςθμων γυναικϊν 
τθσ εποχισ του, εκτενι άρκρα για τθ κζςθ των γυναικϊν ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ 
αλλά και ςε ςφγχρονουσ άλλουσ πολιτιςμοφσ, άρκρα ςχετικά με τθν οικιακι 
οικονομία και τθν ανατροωι των γυναικϊν, πεηογραωιματα, ποικίλα ωωζλιμα 
αναγνϊςματα, αλλά και ψυχαγωγικζσ ςτιλεσ, όπωσ αινίγματα και γρίωουσ. 

Ακολουκεί το περιοδικό με τίτλο Ευρυδίκθ, το οποίο εκδίδεται ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ το 1870 από τθν Αιμιλία Κτενά, αδελωι τθσ γνωςτισ 
παιδαγωγοφ τθσ εποχισ Σαπωοφσ Λεοντιάδοσ. Το περιοδικό αυτό προβλικθκε από 
τισ ςτιλεσ τθσ Εφθμερίδοσ των Κυριϊν τθσ Ρόλθσ και χαρακτθρίςτθκε ωσ θ πρϊτθ 
γυναικεία επικεϊρθςθ, αωοφ θ διευκφντριά του ιταν θ πρϊτθ γυναίκα ςτθν οποία 
ο Σουλτάνοσ ζδωςε άδεια για να εκδϊςει περιοδικό.20 Εβδομαδιαίο ςτθν αρχι, 
διπλαςιάηει ςτθ ςυνζχεια τθν φλθ του για να γίνει δεκαπενκιμερο, με τθ 
δθμοςίευςθ ςχεδίων για εργόχειρα, ενϊ ςτα παραρτιματα εντοπίηονται άρκρα με 
κεματικοφσ άξονεσ τθν εκπαίδευςθ και τθν αγωγι των γυναικϊν.  

Στισ 8 Μαρτίου του 1887 εκδίδεται ςτθν Ακινα το μακροβιότερο γυναικείο 
περιοδικό με τίτλο Εφθμερίσ των Κυριϊν, με εκδότρια τθν Καλλιρρόθ Ραρρζν,21  θ 
διάρκεια του οποίου εντοπίηεται μζχρι και το 1918. Το περιοδικό, εβδομαδιαίο 
μζχρι και το 1907, εξελίςςεται ςε δεκαπενκιμερο για μία ακόμθ δεκαετία. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι είναι το πρϊτο γυναικείο ζντυπο που ςυντάςςεται αποκλειςτικά από 
γυναίκεσ, οι οποίεσ ςτθν πλειοψθωία τουσ προζρχονταν από το χϊρο τθσ 
γυναικείασ εκπαίδευςθσ, εκεί όπου τα αςτικά ςτρϊματα μποροφςαν να 
αναπτφξουν με τισ ομόωυλζσ τουσ δεςμοφσ ωιλίασ και ςυνεργαςίασ.  

Το 1887 θ Αλεξάνδρα Ραπαδοποφλου ςε ςυνεργαςία με τθ Χαρίκλεια Κορακίδου 
είχαν εκδϊςει ςτθν Ρόλθ το Θμερολόγιον των Κυριϊν,22 ενϊ θ πρϊτθ είχε εκωράςει 
τθν επικυμία να εκδϊςει και γυναικείο περιοδικό, κίνθςθ που τελικά δεν 
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επιτεφχκθκε. Ανζλαβε όμωσ μαηί με τον Λωάννθ Γρυπάρθ τθ ςφνταξθ τθσ 
Φιλολογικισ Θχοφσ, όπωσ ιδθ προαναωζρκθκε.  

Το 1897 εκδίδεται ςτθν Ακινα το εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό θ Οικογζνεια, 
υπό τθν Άννα Σερουίου, με πρωταρχικι επιδίωξι τθσ τθν αποδοκιμαςία τθσ 
γυναικείασ χειραωζτθςθσ. Με ανάλογο προςανατολιςμό εκδίδεται το 1899 το 
περιοδικό του Συλλόγου Κυριϊν «Εργάνθ Ακθνά» θ Ρλειάσ, τεφχθ του οποίου 
εντοπίηονται τουλάχιςτον μζχρι και το Σεπτζμβριο του 1902. Το περιοδικό «…κα 
ςυγκεντρϊςθ εισ τασ ςελίδασ του τθν πνευματικιν ςυνεργαςίαν των γραωουςϊν, 
όπου τοιαφται υπάρχουςιν είτε ωσ παιδαγωγοί και διδάςκαλοι είτε ωσ ιδιϊτιδεσ, 
δι’ θσ κα μελετιςθ τθν κζςιν τθσ εν τω Εςωτερικϊ και Εξωτερικϊ Ελλθνίδοσ, και τθν 
δράςιν αυτισ εν τθ βιοτεχνία, τθ μορωϊςει, ωιλοπατρία, ωιλανκρωπία κτλ.».23  

Στθ ςυνζχεια, τον Απρίλιο του 1899 εκδίδεται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 
περιοδικό με τίτλο Βοςπορίσ, το οποίο εμωάνιςε δφο περιόδουσ κυκλοωορίασ. Θ Αϋ 
περίοδοσ διιρκθςε από το 1899 ζωσ το 1906 και θ Βϋ περίοδοσ από το 1907 ζωσ το 
1908. Ρρϊτθ διευκφντρια του εντφπου εμωανίηεται θ Κορνθλία  Λ. Ρρεβεηιϊτου. 
Από το Μάρτιο μζχρι και τον Αφγουςτο του 1900 εκδότθσ και διαχειριςτισ 
αναλαμβάνει ο Λεωνίδασ Κθλτηανίδθσ, ενϊ από το Σεπτζμβριο του 1900 τθ 
διεφκυνςθ τθσ Βοςπορίδασ κατζχει ο Λωάννθσ Α. Χατηόπουλοσ, με αρχιςυντάκτρια 
τθν Κορνθλία Λ. Ρρεβεηιϊτου. Από τον Αφγουςτο όμωσ του 1902 μζχρι και το 
τελευταίο εντοπιηόμενο τεφχοσ τθσ τθ διεφκυνςθ του περιοδικοφ αναλαμβάνουν 
από κοινοφ θ Κορνθλία Ρρεβεηιϊτου και ο ςφηυγόσ τθσ, Εμμανουιλ Ταβανιϊτθσ. Το 
ςτίγμα του περιοδικοφ διαωαίνεται από το πρϊτο κιόλασ τεφχοσ του με τθν 
καταδίκθ του «δυςοίωνου κοινωνικοφ ωαινομζνου τθσ γυναικείασ 
χειραωετιςεωσ».24     

                   Αωοφ μεςολαβιςει διάςτθμα λίγων μθνϊν ςτον εκδοτικό χϊρο των περιοδικϊν 
εντφπων τθσ Ρόλθσ, εμωανίηεται τθν 1θ Αυγοφςτου 1909 το δεκαπενκιμερθσ 
κυκλοωορίασ εικονογραωθμζνο γυναικείο λογοτεχνικό περιοδικό με τον τίτλο 
Εφθμερίσ των Κυριϊν, θ διάρκεια κυκλοωορίασ του οποίου εντοπίηεται μζχρι και το 
1911. Eπρόκειτο για ζνα περιοδικό, το οποίο εκδόκθκε είκοςι δφο περίπου χρόνια 
αργότερα από το ομότιτλο ακθναϊκό «*…+ με τθ ςυνεργαςία λογίων κυριϊν και 
κυρίων», με ιδιοκτιτρια και διευκφντρια τθ Χαρίκλεια Ρ. Μελανδινοφ. Διανζμετο 
από τουσ καπνοπϊλεσ και τουσ εωθμεριδοπϊλεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ενϊ δεν 
ζλειψαν και οι αντιπρόςωποι αυτοφ εντόσ και εκτόσ Ρόλθσ. 

                         Το περιοδικό δεν είχε τθ διαδρομι του ακθναϊκοφ ομότιτλοφ του, κακϊσ 
κυκλοωόρθςε μόνο για δφο χρόνια περίπου, μζχρι και τισ 15 Λουλίου 1911, 
ςφμωωνα με το τελευταίο εντοπιηόμενο τεφχοσ του. Συγκεκριμζνα, το περιοδικό 
εμωάνιςε δφο ζτθ κυκλοωορίασ, με αντίςτοιχουσ δφο τόμουσ ζκδοςθσ. Το Αϋ ζτοσ 
εκτείνετο από 1-9-1909 ζωσ 15-7-1910 με είκοςι δφο εκδιδόμενα ωυλλάδια και το 
Βϋ ζτοσ κυκλοωορίασ του ςυγκεκριμζνου εντφπου από 1-8-1910 ζωσ 15-7-1911 με 
είκοςι τζςςερα δεκαεξαςζλιδα ωυλλάδια. 

                   Θ Εφθμερίσ των Κυριϊν που εκδιδόταν ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία τθ χρονικι 
περίοδο 1909-1911, ςφμωωνα με τισ εξαγγελίεσ τθσ διεφκυνςισ τθσ ςτο γενζκλιο 
τεφχοσ, είχε ςκοπό «*…] να αναπτφςςθ εκάςτοτε διάωορα κζματα αωορϊντα τασ 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               239 

γυναίκασ, διάωορα κοινωνικά, κρθςκευτικά, ωυςικά, ιςτορικά, παιδαγωγικά και 
τζλοσ παν κζμα ειλθμμζνον εκ παντόσ κλάδου αλλά ςφμωωνον προσ τον 
προοριςμόν αυτισ». 25  

                    Εξαρχισ, λοιπόν, γίνεται γνωςτι θ πρόκεςθ τθσ Χαρίκλειασ Ρ. Μελανδινοφ να 
εκδϊςει το ςυγκεκριμζνο ζντυπο που απευκυνόταν ςε γυναίκεσ, χωρίσ να 
αποκλείςει από τισ ςτιλεσ ςυνεργαςίασ του τουσ άντρεσ, ςτθριηόμενθ ςτθ κζςθ ότι 
«…θ γυνι επλάςκθ διά τον οίκον. Ο οίκοσ είναι το βαςίλειόν τθσ *...+» και ςυνεχίηει 
«*…+Οπουδιποτε θ γυνι απεςφρκθ του οίκου και τθσ οικογενείασ και ειςιλκεν εισ 
ξζνθν αυτι εργαςίαν, το αποτζλεςμα υπιρξε κοινωνικϊσ ολζκριον». 26 

                    Ρρόκειται για μια άποψθ που εξζωραηε τθν αςτικι αντίλθψθ τθσ εποχισ ςχετικά 
με τθν κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκασ και τθν εκπαίδευςι τθσ. Άλλωςτε, όπωσ ζγινε 
γνωςτό μζςω κειμζνων ζγκριτων εκπαιδευτικϊν τθσ εποχισ, με 
χαρακτθριςτικότερο αυτό τθσ Ερριζττασ Κωναταντινίδου, διευκφντριασ του 
Λωακείμειου Ραρκεναγωγείου, ο προοριςμόσ των παρκεναγωγείων ιταν να 
μορωϊςουν τισ νεανίδεσ, ϊςτε αυτζσ να μπορζςουν να γίνουν καλζσ μθτζρεσ και να 
προςωζρουν τθ ςωςτι διαπαιδαγϊγθςθ ςτα παιδιά τουσ εντόσ πάντα του οίκου 
τουσ.  

                    Ζμμεςα, λοιπόν, γνωςτοποιοφςε ςτισ αναγνϊςτριεσ τισ κεματικζσ προςεγγίςεισ 
που ζπονταν, πάντα κάτω από το πρίςμα τθσ ςυντθρθτικισ κοινωνικισ πολιτικισ 
που ςκόπευε να ακολουκιςει, κακϊσ θ γυναικεία χειραωζτθςθ, ςτο τζλοσ τθσ 
πρϊτθσ δεκαετίασ του εικοςτοφ αιϊνα, βριςκόταν ακόμα ςε εμβρυακι κατάςταςθ 
ςτθν κωνςταντινουπολίτικθ κοινωνία.  

                   Με παρόμοιο κριτιριο επιλζγονταν και «*…+ ωραία διθγιματα, ποιιματα, 
πραγματείαι λογίων κυριϊν τε και κυρίων, ων το περιεχόμενον είναι επίςθσ 
ςφμωωνον με τον προοριςμόν αυτισ, αςτεία, ανζκδοτα, γνωμικά, ςυνταγαί 
ορεκτικϊν γλυκιςμάτων και ωαγθτϊν».27 Ραρετίκεντο δε ςυχνά βιογραωίεσ 
αρχαίων και ςφγχρονων με τθν εποχι τουσ γυναικϊν και ανδρϊν «*…+ 
διαπρεψάντων είτε επί παιδεία και αρετι είτε επί πλοφτω και καλοίσ ζργοισ». 28  

                  Τζλοσ, ςυνεπι προσ τον παιδαγωγικό προςανατολιςμό του περιοδικοφ και των 
ςυνεργατϊν του είναι τα «*…+τερπνά παιχνίδια δι' οικογενειακάσ και ωιλικάσ 
ςυναναςτροωάσ, προκαλοφντα εν αυταίσ τθν ευκυμίαν και τον γζλωτα, διάωορα 
παίγνια και άςματα ποικίλου περιεχομζνου όλωσ νζα μετ' ευρωπαϊκισ μουςικισ 
κατάλλθλα διά Νθπιαγωγεία, Σχολεία *...+» 29 που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθν φλθ 
του. Μια φλθ που ευελπιςτοφςαν ότι κα κάλυπτε τισ ανάγκεσ των αναγνωςτριϊν, 
ςτθ ςυνδρομθτικι υποςτιριξθ των οποίων εναπόκεταν τθ ςυνζχιςθ τθσ 
κυκλοωορίασ του περιοδικοφ. 

                 Aπό το πρϊτο κιόλασ τεφχοσ του εντφπου δθμοςιεφτθκε κείμενο ςχετικό με τθν 
αρνθτικι κζςθ τθσ υπογράωουςάσ του, Κυρίασ Ο., όςον αωορά ςτθν ξενομανία και 
ςτισ επιδράςεισ τθσ ςτα ικθ, τα ζκιμα, τον πολιτιςμό, τον πατριωτικό και 
κρθςκευτικό χαρακτιρα των λαϊν που αωινονται ςτθν επιρροι τθσ.  

                   Τθν ίδια αρνθτικι ςτάςθ εκωράηει το περιοδικό και για τθ γυναικεία χειραωζτθςθ, 
κακϊσ δθμοςιεφει άρκρα ςχετικά με τθν οικιακι μζριμνα, τθ μθτρικι αποςτολι 
των γυναικϊν, τθν οικογενειακι και ςυηυγικι ευτυχία, κακϊσ και για τθν 
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εκπαίδευςθ των γυναικϊν, τθν οποία δε κεωρεί απαραίτθτο προςόν για τθν 
ανεφρεςθ του κατάλλθλου ςυηφγου κ.ά. Φαίνεται, επομζνωσ, πωσ θ γυναίκα τθσ 
Ρόλθσ δεν ιταν ακόμθ ζτοιμθ να δεχτεί και να αποδεχτεί το νζο τθσ ρόλο που 
ενείχε τα ωεμινιςτικά ευρωπαϊκά ςτοιχεία, με αποτζλεςμα να εξακολουκιςει τθ 
μαλκακι αντιμετϊπιςθ προσ το ανδροκρατοφμενο τοπικό πρότυπο. 

                     Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναωερκεί θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ λογοτεχνικι 
παραγωγι γυναικϊν λογοτεχνϊν τθσ εποχισ, ιδιαίτερα μετά το 1900 όπωσ 
διαπιςτϊνεται από άρκρα, μεταωράςεισ και κείμενα που εντοπίηονται κυρίωσ ςτα 
δφο τελευταία αναωερόμενα γυναικεία περιοδικά τθσ ειςιγθςθσ, Βοςπορίσ και 
Εφθμερίσ των Κυριϊν, με χαρακτθριςτικότερεσ τισ Μαρία Ραπαριςτείδου, Νοεμι 
Ηωθροφ, Σοωία Σπανοφδθ, Ακθνά Γαϊτάνου-Γιαννιοφ, Ευρυδίκθ Αλεξανδρίδου, 
Ελζνθ Σβορϊνου από τθ Σάμο κ.ά.  

Διευκρινιςτικά, αξίηει να ςθμειωκεί ότι περίπου τθν ίδια εποχι εκδίδεται και ςτθ 
Σμφρνθ ομότιτλο περιοδικό, Θ Εφθμερίσ των Κυριϊν, με εκδότθ το δθμοςιογράωο 
Κεόδωρο Υπερίδθ,30 το οποίο ςυγκαταλζγεται ςτθν κατθγορία των οικογενειακϊν-
ωιλολογικϊν περιοδικϊν και όχι των γυναικείων. Ο προςανατολιςμόσ του 
περιοδικοφ ςυνάδει με τισ ςυντθρθτικζσ απόψεισ όςον αωορά ςτθ κζςθ τθσ 
ελλθνίδασ γυναίκασ ςτθν τουρκικι επικράτεια.  

Ειδικά όμωσ για τθ Σμφρνθ, όπωσ προαναωζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ 
υποενότθτα τθσ ειςιγθςθσ, εξαίρεςθ του προαναωερόμενου ςυντθρθτικοφ 
προςανατολιςμοφ κεωρείται το οικογενειακό-ωιλολογικό περιοδικό Ανατολι 
(1910-1912)31 του δθμοςιογράωου και ποιθτι Άγγελου Σθμθριϊτθ, το οποίο 
αποτζλεςε εωαλτιριο για τθν αωφπνιςθ του ωεμινιςτικοφ πνεφματοσ μζςα από τθ 
δθμοςίευςθ πολλϊν άρκρων, κοινωνικϊν ερευνϊν και ενόσ χρονογραωιματοσ του 
εκδότθ του για τθν κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκασ, τθν οποία ςφγκρινε με τθν 
αντίςτοιχθ των Ευρωπαίων και επζκρινε ζντονα τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ αυτϊν 
από τθν ελλθνικι τοπικι κοινωνία.32 Ζνα πρότυπο που θ Σμυρνιά άρχιςε να 
ξεπερνά ςταδιακά μετά τθν περίοδο των διωγμϊν (1914-1918), όταν πολλζσ από 
αυτζσ οδθγικθκαν ςτθν αγορά εργαςίασ και διαπίςτωςαν επί του πρακτζου πωσ 
όωειλαν να προβάλλουν αιτιματα κοινωνικϊν προεκτάςεων και αλλαγϊν ςτθ ηωι 
τουσ. 

Ρζρα όμωσ από τθν ανομοιογζνεια των απόψεων και των κζςεων που 
προβάλλουν τα γυναικεία περιοδικά του δεφτερου μιςοφ του 19ου αιϊνα και τθσ 
πρϊτθσ δεκαετίασ του 20οφ ςε ποικίλα κζματα, ςυνζβαλλαν ςτθ δθμοςιοποίθςθ 
του γυναικείου λόγου και ςτθν εναςχόλθςθ, εραςιτεχνικι ςτθν αρχι αλλά άκρωσ 
επαγγελματικι και ευςυνείδθτθ ςτθ ςυνζχεια, των γυναικϊν με τον ζντεχνο λόγο 
και τθ γραωι γενικότερα. 

 Ζμμεςο αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςχζςθσ ιταν θ διακριτικι και οριοκετθμζνθ 
παρουςία τθσ γυναίκασ ςτο λογοτεχνικό γίγνεςκαι, αωοφ τθν εποχι εκείνθ τα 
γυναικεία ζντυπα αποτελοφςαν το μοναδικό χϊρο εφκολθσ πρόςβαςθσ των 
λογοτζχνιδων, ςε αντίκεςθ με τθν περιοριςμζνθ παρουςία τουσ ςτισ ςυνεργαςίεσ 
με τα οικογενειακά ωιλολογικά περιοδικά τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου, όπου τθν 
πλειοψθωία κατείχαν οι άντρεσ λογοτζχνεσ. 
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Νζα Γυναίκα (1909) και θ Νεότθσ (1911), τα οποία όμωσ δεν ανικουν ςτθν 
κατθγορία των γυναικείων περιοδικϊν, αλλά ςε αυτά των ωιλολογικϊν περιοδικϊν 
που είχαν ωσ κζντρο και επίκεντρό τουσ τθ γυναίκα. 
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31. Ζλςα Λιαροποφλου και Γιάννθ Ρατίλθ, «Ο ϋΑγγελοσ Σθμθριϊτθσ και το 
περιοδικό Ανατολι (Σμφρνθ 1910-1912)» εω. Μικραςιατικι Θχϊ, αρ. 319, 
Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 1995, ς. 10-11. Επίςθσ, Ευκυμίου Σουλογιάννθ, 
«Βιβλιογραωία περιοδικοφ Ανατολι», Μικραςιατικά Χρονικά, τ. 12 (1965), ς. 231. 
32. Το 1920, ςτθ Σμφρνθ επαναωζρεται προσ επαναξιολόγθςθ θ ιδεολογία του 
ωεμινιςτικοφ κινιματοσ μζςω άρκρων του περιοδικοφ Νζα Ηωι, που υπογράωουν 
ο ϋΑγγελοσ Καςιγόνθσ, «Ρολφ ωεμινιςμόσ», περ. Νζα Ηωι, αρ. 4 (1920), ς. 52, ο 
οποίοσ αναωζρει χαρακτθριςτικά για τισ γυναίκεσ ότι: «*…+ τουσ αρζςθ να 
κεωροφνται όντα υποδεζςτερα ςτο μυαλό, κατάλλθλα να μαγειρεφουνε, να 
ςκουπίηουνε, να ξεςκονίηουνε τα ροφχα του αντροφλθ τουσ. *…+ Συνικιςαν να μθν 
εργάηονται. Να μθν είναι ανεξάρτθτεσ οικονομικϊσ. Να αγωνιοφν ωσ που να 
παντρευτοφνε, να βρουν εκείνον που κα τουσ κρζωει *…+» και ο Θλίασ Βενζηθσ ωσ 
Λζλοσ Βενζηθσ, «Μιλϊ ςτθ γυναίκα», περ. Ν. Ηωι, αρ. 20 (1920), ς. 307-308, όπου 
καλεί τισ γυναίκεσ να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ «*…+ για να ανκίςει και ςϋ 
αυτζσ θ μαραμζνθ εξυπνάδα και να μπορζςουν να ςυναγωνιςτοφν *…+ τον άνδρα 
και ςτθν τζχνθ και ςτθν πολιτικι και ςτθν επιςτιμθ». 
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Το 7ο Συμπόςιο, τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ, οι : 
 
Νίκοσ Βοφτςθσ, Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων 
Γιάννθσ Μπαλάωασ, Υωυπουργόσ Εςωτερικϊν και Διοικ. Μεταρρφκμιςθσ 
Σεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Ν. Λωνίασ και Φιλαδελωείασ, κ.κ. Γαβριιλ 
Θρακλισ Γκότςθσ, Διμαρχοσ Ν. Λωνίασ 
Κορίνα Βαςιλοποφλου, εκπρόςωποσ Ρεριωερειάρχθ Αττικισ 
Χριςτοσ Αναμουρλόγλου, Ρρόεδροσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
Ρζτροσ Μπουρδοφκοσ, πρϊθν Διμαρχοσ Ν. Λωνίασ 
Ραναγιϊτθσ Μανοφρθσ, επικεωαλισ τθσ παράταξθσ “Δθμιουργία-Αλλθλεγγφθ” 
Δζςποινα Κωμαΐδου, επικεωαλισ τθσ παράταξθσ “Δφναμθ Ρροοπτικισ” 
ϋΟλγα Κατθμερτηι, Φϊτθσ Τςομπάνογλου, Λίλιαν Ακυμαρίτου, 
Χριςτοσ Κανλισ, ϋΟλγα Ακιανίδου Αντιδιμαρχοι Ν. Λωνίασ 
Χριςτ. Χατηθϊωάννου, Σπφρ. Αμανατίδθσ, Κϊςτ. Κουλοφρθσ, Ξεν. Κυριακόπουλοσ,  
Γιάν. Λαηαρίδθσ, Βζτα, Γεωργιάδου, Γιάν. Κολμανιϊτθσ, Δθμ. Σφμβουλοι 
Μαίρθ Αρϊνθ Ρρόεδροσ Συλλόγου “Στ. Καηαντηίδθ” και /Σ 94 FM Θρακλείου 
Κεόδωροσ Μανωλεδάκθσ, Αντιδιμαρχοσ Ακλθτιςμοφ Ν. Φιλαδζλωειασ 
Ξάνκοσ Μαϊντάσ, Ρρόεδροσ Λδρφματοσ “Τάκθσ Σινόπουλοσ” 
Σπφροσ Λςόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ “Ομοςπονδίασ Ρροςωυγικϊν Σωματείων 
Ελλάδοσ” και Ρρόεδροσ του Συλλόγου “Θ Νζα Σιναςςόσ” 
Δθμ. Ραντζλασ Γεν. Γραμματζασ “Ομοςπονδίασ Ρροςωυγικϊν Σωματείων Ελλάδοσ 
και Δικτφου Mikrasiatis”  
Βαςιλικι Ραπαδοποφλου, Εκπρόςωποσ “Ρανελ.  Ζνωςθσ  Καππαδοκικϊν 
Σωματείων” 
Λευτζρθσ Χατηόπουλοσ, Ρρόεδροσ “Ομοςπονδίασ Κρακικϊν Σωματείων Ελλάδασ” 
Δθμιτριοσ Ραπαχρυςόσ, Ρρόεδροσ “Συλ. Μικρας. Σκάλασ Λουτρϊν Λζςβου Το 
Δελωίνι” 
Μαρία Ραπαδοποφλου, Εκπρ. “Λνςτιτ. Διαωφλαξθσ Λςτορ. Ραράδοςθσ και Ελλθν. 
Ρροτφπων” 
Χριςτίνα Χατηθαδάμ, Γεν. Γραμματζασ “Συλλόγου Αλατςατιανϊν Ν. Θρακλείου 
Κριτθσ” 
Ντίνα Συκουτρι-Ανδρειωμζνου, Εκπρόςωποσ “Συλλόγου Μικραςιατϊν Ερμοφπολθσ 
Σφρου” 
Γεωργία Μαςάκθ, Εκπρόςωποσ “Συλλόγου Μικραςιατϊν Μυκόνου” 
Ευάγ. Δελκιρανίδθσ, Εκπρόςωποσ “Συλλόγου Μικραςιατϊν Ρτολεμαΐδασ Θ Μικρά 
Αςία” 
ϋΑννα Ηουμπλιοφ, Αντιπρόεδροσ “Συλλόγου Ρεραμίων - Κυηικθνϊν” 
Σωςϊ Χατηάκθ, Εκπρόςωποσ “Συλλόγου Αρτακθνϊν - Κυηικθνϊν” 
Μαρία Αγκοφτογλου, Εκπρόςωποσ “Μουςείου Μάκθ Αγκοφτογλου” 
Μαρία Χατηθγεωργιάδου , Εκπρόςωποσ “Συλλόγου ϋΟςιοσ Λωάννθσ ο ϊςςοσ Μ. 
Αςίασ” 
Γεωργία Γιατηόγλου-Αντωνία, Ρρόεδροσ “Συλλόγου Μικραςιατϊν Ελευςίνασ” και 
Ειρινθ Γιοβάνου Εκπαιδευτικόσ εκπρόςωποσ “Συλλόγου Μικραςιατϊν Ελευςίνασ” 
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Αντωνία Μπαμπάκου, Ρρόεδροσ “Συλλόγου Αλατςατιανϊν Ν. Ερυκραίασ” 
Καλλιόπθ Κεοωιλίδου-Δθμθτράκθ, Ρρόεδροσ “ϋΕνωςθσ Μικραςιατϊν Διμου 
Ρεντζλθσ” 
Ρόπθ Στεριάδου, Ρρόεδροσ “Λδρφματοσ Βας. Στεριάδθσ” 
Κϊςτασ Τςαγκαράκθσ, Ρρόεδροσ “Γυμναςτικοφ  Συλλόγου  Θ ΑΝΑΤΟΛΘ” 
Ελιςάβετ Ριτςαδιϊτθ, Αντιπρόεδροσ “Εςτίασ Ν. Σμφρνθσ” 
Μαρία Κοφτρα και Ευαγ. Τςϊλθ, Βιβλιοκθκονόμοι “Εςτίασ Ν. Σμφρνθσ” 
Βαςιλεία Κατςάνθ, Ρολιτιςμικζσ και Μορωωτικζσ δράςεισ “ΑΝΑΡΛΟΥΣ” 
Ραναγιϊτθσ Γκατηϊνθσ, Ρρόεδροσ “Ρολιτ. Μικρας. Συλλόγου Αγ. Γεϊργιοσ 
Γκιουλμπαξζ”  
Βαςιλικι αλλάτου, Γραμματζασ “Συλλόγου Αλλθλεγγφθ” 
Βάςω Κουκουλάκθ, Εκπρόςωποσ “ϋΕνωςθσ Γυναικϊν Ελλάδοσ” 
Γιϊργοσ Ουςταμαπαςίδθσ, Ρρόεδροσ “Συλ. Ροντίων Ν. Φιλαδζλωειασ – Δθμ. 
Υψθλάντθσ” 
Νίκοσ Χατόγλου, Ακαν. Γουναρίδθσ,  Ξζνια Ραλιόγλου, Βαςιλεία Κλαφςθ, Κοςμάσ 
Χατόγλου, 
ϋΟλγα Μωραλόγλου μζλθ Διοικ. Συμβουλίου τθσ “Ενωςθσ Σπάρτθσ Μ. Αςίασ” 
Γιάννθσ Δαρμογιάννθσ, Ρρόεδροσ “Διαδθμοτικι Ρολιτιςτικι ϋΕνωςισ” 
ϋΟλγα Μωραλόγλου Κοςμάσ Χατόγλου, μζλθ Διοικ. Συμβουλίου “Ενωςθσ Σπάρτθσ 
Μ. Αςίασ” 
Γιϊργοσ Νουβζλογλου, Γκζλυ Σακκαλόγλου, Ραντελισ Κότςογλου, μζλθ Διοικ. 
Συμβουλίου του “Σφνδεςμοσ Αλαγιωτϊν Ν. Λωνίασ” 
Γιάννθσ Θλιοφ, Ρρόεδροσ “Λνεπολιτϊν-Καςταμονιτϊν Θ Κοίμθςισ τθσ Κεοτόκου” 
ϋΕλςα Ανκρακίδου, Ρρόεδροσ “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Λωνίασ” και τα μζλθ του Δ.Σ. 
: ϋΑγγελοσ Μελεμενισ, Νατάςα Κουδοφνα-Χατηθϊωάννου, ϋΑννα Χατηθαγαπίου, 
Φωτεινι Καραβία, Κωμαΐσ Φακίδου, Κατ. Γυρτάτου 
Κοφλα Μπρόλιου, Ρρόεδροσ “Ρολιτ. Συλλόγου Μικραςιατϊν Θ Καππαδοκία” και τα 
μζλθ του Διοικ. Συμβουλίου Καλομοίρα Κοντοποφλου, Μαίρθ Τελλίδου,  
Νίκοσ Χομπάσ, Επίτιμοσ Ρρόεδροσ “Φυςιολατρικοφ Ομίλου Ν. Λωνίασ” 
Κων. Γαβριθλάκθσ Ρρόεδροσ του “Κζντρου Μικραςιατικοφ Ρολιτιςμοφ Διμου 
Καιςαριανισ” και τα μζλθ Σοφλα Αλάτςθ και Κϊςτασ Αναγνωςτάκθσ  
Αγγελικι Ραναγιϊτου, Καίτθ Χριςτοωορίδου  και Καίτθ Ευκλείδου, Μζλθ Διοικ. 
Συμβουλίου “Φυςιολατρικοφ Ομίλου Ν. Λωνίασ” 
Ελζνθ Σακαλόγλου “Σϊμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ” 
Νικόλαοσ και Κυριακι Ρθλιχοφ, Εκπρόςωποι “Ρανεβοϊκισ Ομοςπονδίασ Ελλάδοσ” 
Τάκθσ Σαλκιτηόγλου ςυγγραωζασ και Ρρόεδροσ “Συλλόγου Συλλαίων”  και  το μζλοσ 
του Δ.Σ. Γιάννθσ Γουναρίδθσ 
Κυριάκοσ Κϊττθσ, Εκπρόςωποσ “Συλλόγου Ραλαιϊν Ρροςκόπων Ν. Λωνίασ” 
Βας. Μαγκαναδζλθσ, Τη. Εμμανουθλίδου, Απ. Σαλονικίδθσ,  Ραν. Σοφγια από  
“ΛΟΝΛΑ ΝΕΤ” 
Φωτεινι Ακθνζλθ, Εωθμερίδα “Χ-ΤΥΡΟΣ” 
Δζςποινα Μπαλαρι και Ελίηα Λιμοντηόγλου, Δθμοςιογράωοι “/Σ 94 FM 
Επικοινωνία”  
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Ρζπθ Τςουκάτου, Εωθμερίδα “Ο Ρολίτθσ” και Βιβλιοπωλείο – Εκδόςεισ 
“Τςουκάτου” 
Λορδάνθσ Ραπαδόπουλοσ, Συγγραωζασ 
Τάκθσ Τςακίρθσ, Συγγραωζασ, εκπαιδευτικόσ 
Μυρτϊ Κλεάνκουσ-Τςαοφςθ, πρϊθν Γεν. Γραμ. “Ρανελ. ‘ Ενωςθσ Λογοτεχνϊν” 
Εριωφλθ Κονιτοποφλου, Από τθν Οικογζνεια του Χρυςόςτομου Σμφρνθσ 
Κων/νοσ  Κατςαρόσ, Εκπρός. “Συνδζςμου Αποωοίτων Ηωγραωείου Λυκείου 
Κων/πολθσ” 
Στεω. Τςερπάνθσ, Εκπρόςωποσ “Εταιρείασ Μεςογειακοφ Ρολιτιςμοφ” 
Δθμιτρθσ Μιτςθσ και Μάνκα Ηιβα, “Χορευτικό Εργαςτιρι Ν. Λωνίασ” 
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       Ο Αντ/δροσ του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χριςτοσ Χατηθιωάννου          Ο Πρόεδροσ του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάσ Χριςτοδοφλου 

 
 

        
 

          Ο Διμαρχοσ Νζασ Ιωνίασ κ. Θρακλισ Γκότςθσ              Ο Πρόεδροσ τθσ Βουλισ των Ελλινων κ. Νίκοσ Βοφτςθσ  
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Ο Μθτροπολίτθσ Ν. Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ Γαβριιλ     Ο Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν κ. Γιάννθσ Μπαλάφασ  
 
 

         
 
                         Θ κ. Χρυςοφλα Ακθνάκθ                                        Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Ο. Π. .Ε. κ. πφροσ Ιςόπουλοσ  
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Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ο.Π..Ε., μζςω του Αντιπροζδρου του, απονείμει τιμθτικι διάκριςθ ςτο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ 
 

 
 

Θ πλακζτα τθσ τιμθτικισ διάκριςθσ.  
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Θ Ρανθγυρικι ομιλία τθσ Ομότιμθσ Κακθγιτριασ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου   
Νίκθσ   Καλτςόγια – Σουρναβίτθ 
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Επίςκεψθ επιςιμων ςτο Λαογραφικό Μουςείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
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Σο  προεδρίο τθσ 1
θσ

  υνεδρίασ 
 
 

         
 

Θ κ. Μαρία Βεϊνόγλου και θ Προεδρεφουςα τθσ 1
θσ

 υνεδρίασ κ. Καλλιόπθ τεριάδου 
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                           Ο  κ.  Κεοδόςθσ Ρυλαρινόσ                                    Ο κ. Ακανάςιοσ Φραγκοφλθσ 
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Σο  προεδρίο τθσ 2
θσ

  υνεδρίασ 
 
 

        
 

                     Θ κ.  Κυριακι Αμαραντίδου                                               Ο κ.  Νίκοσ Σόμπροσ 
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Σο προεδρίο τθσ 3
θσ

  υνεδρίασ, ςτο βιμα ο κ.  Μιχάλθσ Βαρλάσ 
 
 

       
 

                  Σο  ακροατιριο τθσ 2
θσ

  θμζρασ του υμποςίου                       Ο κ. Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ 
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Σο προεδρίο τθσ 4
θσ

  υνεδρίασ 
 
 

        
 

                        Θ κ.  Φωτεινι Καραμαλοφδθ                                        Θ κ.   οφλα Αντωνίου 
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Σο προεδρίο τθσ 5
θσ

  υνεδρίασ, ςτο βιμα ο κ.  Κωνςταντίνοσ Νίγδελθσ 
 
 
 

       
 

            Σο ακροατιριο τθσ 3
θσ

 θμζρασ του υνεδρίου                                    Ο κ.  Θοδωρισ Κοντάρασ 
 



7
ο
  Συμπόςιο   27, 28  &  29  Νοεμβρίου  2015                                                                                                                                                                                                                                                               265 

 
Σραγοφδια από τισ “Γυναίκεσ του Χορευτικοφ Ομίλου Ν. Ερυκραίασ” 
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