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... η δυνατή φαντασία  μου εβεβαίωνε  την αμά-
θειαν, εγώ ετρόμαζον εις μίαν  τέτοιαν  βεβαιότη-
τα, και μου εφαίνετο να θεωρώ τον εαυτόν μου 
σκοτεινιασμένον  από εκείνα  τα πυκνά και σκιερά 
σύγνεφα, τα οποία  συνηθούν να σκοτεινιάζουν  την 
ζωήν  και το όνομα των αμαθών και απαιδεύτων 
ανθρώπων 

Ελισάβετ  Μουτζάν  - Μαρτινέγκου 



Ελληνικό Παρθεναγωγείο Ασπασίας Β. Σκορδέλη στην Αθήνα 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

στον  τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν  μαρτυρίες  του ελληνικού προβληματι-
σμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία  εκπαίδευση  και διαπαιδαγώ-
γηση τον 19ο αιώνα. Τις  μαρτυρίες  αυτές  μπορεί  κανείς  να αντλήσει  από ένα  
ευρύ φάσμα πηγών : α ) από τεκμήρια που δηλώνουν άμεσα πρακτικές  (τη 
στάση  του κράτους,  την εκπαιδευτική  πράξη  στα  δημόσια και ιδιωτικά σχο-
λεία,  τη δράση εκπαιδευτικών  συλλόγων, τη διαδικασία  ένταξης  των κορι-
τσιών  στο  σχολικό  σύστημα),  β) από παιδαγωγικά και άλλα κείμενα  που ευ-
καιριακά ή πιο συστηματικά  εκφράζονται  θεωρητικά  γύρω από το θέμα αυτό, 
κείμενα  που ασκούν κριτική  στις  πρακτικές  δίνοντας  παράλληλα υποδείγματα 
και οδηγίες,  l')  από τη λογοτεχνία  γενικά, ή πιο ειδικά από εκείνη  που α-
πευθύνεται στα παιδιά. 

Από την ποικιλία  του έντυπου  αυτού υλικού, του όποιου ένα μεγάλο μέρος 
περνά από τον περιοδικό τύπο,  το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε  σχεδόν 
αποκλειστικά  στην  παιδαγωγική και κανονιστική  φιλολογία.  Εκε ί και αναζη-
τήθηκαν  τα κείμενα  που αναφέρονται στους  κοινωνικούς ρόλους και την εκπαί-
δευση των γυναικών, κείμενα  που δεν αφορούν μόνο στις  γνώσεις  και τις  παι-
δαγωγικές μεθόδους που πρέπει  να υιοθετούνται  στο  σχολείο,  αλλά συχνά  και 

στην  αγωγή μέσα στην  οικογένεια ή στο  ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στις 
ηθικές αρετές  και τα πρότυπα  συμπεριφοράς  με βάση τα όποια πρέπει  να δια-
μορφώνεται ή γυναίκα. 

μια συλλογή λοιπόν από τέτοιου  είδους  κείμενα  και με αυτά το θέμα, αν 
και πρωτότυπη  στο  χώρο της  έκδοσης  πηγών, θα μπορούσε  ωστόσο  εύκολα να 
αποθαρρύνει  τον σημερινό αναγνώστη,  καθώς εμφανίζεται  ως διαρκής επανά-

ληψη κοινοτοπιών  : το γυναικείο  πρότυπο  της  μητέρας-συζύγου-οικοδέσποινας, 
σύμφωνα με το όποιο πρέπει  να μορφώνονται τα κορίτσια,  ή οι «γυναικείες  » 
αρετές που απορρέουν από αυτό. Ωστόσο  ή δυναμική των στερεότυπων  αυτών 

θα μεταβάλλεται  σε συνάρτηση  με άλλες παραμέτρους  που εξελίσσονται  ή δια-
φοροποιούνται  συγχρονικά.  Έτσι,  γεννιούνται τα ερωτήματα:  μέσα σε ποιες 
συγκυρίες  ιδεολογικοπολιτικές  αρθρώνεται  ο λόγος αυτός,  ποιοι είναι  οι φορείς 
του, μέσα σε ποιά επιχειρηματολογία  λειτουργεί,  από ποιες  προτάσεις  συνο-
δεύεται και, βέβαια, ποιά πρακτική  τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες  ανάγκες 
κοινωνικές εντάσσεται.  Μόνο  μια τέτοια  συνολική προσέγγιση,  με λίγα  λό-
για μια κοινωνική ιστορία  της  γυναικείας  εκπαίδευσης  και των ιδεών που 



την πλαισιώνουν  —ως μέρος, πάντοτε,  μιας ευρύτερης  κοινωνικής ιστορίας 
της  εκπαίδευσης—  θα μπορούσε  να δώσει πιο ολοκληρωμένα τη δυναμική αυ-

τών των κειμένων και να αναδείξει  ταυτόχρονα  ένα πολύπλευρο  στοχασμό, 
π.χ.  γύρω από τις  σχέσεις  των φύλων, το Ιδιωτικό και το δημόσιο, το σύγχρονο 
και το παραδοσιακό,  την οικογένεια, τη μητρότητα,  την παιδική ηλικία,  το 
πρόβλημα της  εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης. 

Με  αφετηρία  τις  παρατηρήσεις  αυτές,  ή εισαγωγή που ακολουθεί  —στο 
σύνολο της  με τη μορφή υπόθεσης—  επιχειρεί  να επισημάνει  ορισμένες  διαφο-
ροποιήσεις  και εξελίξεις,  ανοιχτές  στη  μελλοντική ερευνά. Στην lòia λογική 
υπακούει και ή παρουσίαση  των κειμένων: ή κατάταξη  τους  είναι  χρονολογι-
κή, èva στίγμα  όμως επιμέρους προβληματισμού  δίνει  μία  χαρακτηριστική 
φράση που επιλέχτηκε  ως προμετωπίδα  σε κάθε τεμάχιό  εξάλλου,  σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις,  ένα εκτενές  άρθρο ή μία  μελέτη δημοσιεύονται  με τη μορφή 
χωριστών  τεμαχίων. 

Ξεκινώντας  από το συμβατικό  δρω της  ανεξαρτησίας  του ελληνικού κρά-
τους,  ή εργασία  αυτή τερματίζεται  σε μια άλλη χρονολογία  που θα μπορούσε 
επίσης  να θεωρηθεί  —συμβολικά  πάντα—  τομή για τη νεοελληνική Ιστορία 
γενικά, άλλα και ειδικά για την ιστορία  της  εκπαίδευσης  : το 1910, οπότε  εγκα-
θιδρύεται  το βενιζελικό καθεστώς,  δηλώνει την απαρχή  κοινωνικών και θεσμι-
κών μεταρρυθμίσεων  που εκφράζουν  την πρόθεση  να συγκροτηθεί èva μοντέρνο, 
ευρωπαϊκού  τύπου,  καπιταλιστικό  κράτος.  την ίδια χρονιά ιδρύεται ο Εκπαι-
δευτικός  Όμιλος, που μέσα στους  κόλπους  του θα αναπτυχθεί  ο εκπαιδευτι-
κός δημοτικισμός  και θα ασκηθεί  μια συστηματική  κριτική  στο  παραδοσιακό 
σχολικό  σύστημα  : μια νέα εποχή  ζυμώσεων,  συγκρούσεων,  πρωτοβουλιών  και 
μεταρρυθμίσεων  αρχίζει  στο  χώρο της  εκπαίδευσης. 

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω  τη Γενική  Γραμματεία  Νέας  Γενιάς  κάί 
την Επιτροπή  του Ιστορικού  Αρχείου  Ελληνικής  Νεολαίας,  που στο  πλαί-

σιο του ερευνητικού τους  προγράμματος  πραγματοποιήθηκε  ή εργασία  αύτη. 
Ξεχωριστά  θα ήθελα να ευχαριστήσω  τον Φίλιππο  Ηλιού,  ο όποιος  παρακο-
λούθησε τις διαδοχικές  φάσεις  της  έρευνας αυτής,  μου συμπαραστάθηκε  σε δυ-
σκολίες  που αντιμετώπισα,  και με τις  υποδείξεις  του σε υλικό ή στον  εντοπι-
σμό προβλημάτων  με ευαισθητοποίησε  προς διάφορες κατευθύνσεις.  Για  τις 
παρατηρήσεις  τους  σε ένα πρώτο  στάδιο  της  δουλειάς μου θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω  την Έφη Αβδελά, τον Αλέξη  Δημαρά, τον Χρήστο  Λούκο, την Άννα 
Φραγκουδάκη, καθώς επίσης  και την Ελένη Ελεγμίτου,  τη Ρούλα Ζιώγου 
και την Αλεξάνδρα Μπακαλάκη  για τις  χρήσιμες  συζητήσεις  και την υπόδειξη 

υλικού. Ευχαριστώ  επίσης  θερμά την Ελένη Βαρίκα  που κουβέντιασε  μαζί  μου 
μεθοδολογικά και άλλα προβλήματα  και έθεσε στη  διάθεση μου αποσπά-
σματα  από την (ανέκδοτη  ακόμα) διατριβή της.  Τις  ευχαριστίες  μου για την 



εξυπηρέτηση,  την πρόσβαση  σε υλικό και τη χρήση  φωτογραφικού αρχείου  θα 
ήθελα να εκφράσω προς το Ελληνικό Λογοτεχνικό  και Ιστορικό  Αρχείο 
(Ε.Λ.I.A.),  καθώς και προς τη διευθύντρια της  Σχολής  Χιλλ  Μαίρη  Πανα-
γιωτοπούλου.  Τέλος,  αισθάνομαι  την ανάγκη να ευχαριστήσω  Ιδιαίτερα  την 

Ελένη Γεωργιάδου  για τη συμβολή της,  με την οποία  απόκτησε μορφή ή 
ερευνά αύτη, αλλά και για την ηθική της  υποστήριξη  στην  τελευταία  δύσκολη 
φάση της  έκδοσης  ενός βιβλίου.  Είναι  ευνόητο ότι για ενδεχόμενα λάθη ή 
αδυναμίες  ή ευθύνη είναι  αποκλειστικά  δική μου. 

Αθήνα, Νοέμβριος  1987 Ε. Φ. 



3. Ή Φ. Χίλλ με τις μαθήτριες της, 1865 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Tò αίτημα  για τη μόρφωση των κοριτσιών  ατά 
πρώιμα μετεπαναστατικά  χρόνια 

Η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους δημιουργούσε τις προϋποθέσεις 
για να γίνει πραγματικότητα ή επαγγελία του Ελληνικού Διαφωτισμού ότι 

ή διάδοση της παιδείας θα συνέβαλλε καθοριστικά στην εθνική αναγέννηση, 
στην υλοποίηση και διατήρηση της πολιτικής ελευθερίας. Ήδη, από τα τα-

ραγμένα χρόνια του Αγώνα, είχε εκφραστεί καθαρά ή πρόθεση να είναι κα-
τοχυρωμένο συνταγματικά το δικαίωμα στη μόρφωση για όλους τους Έ λ -
ληνες και υπεύθυνη γι' αυτό να είναι ή κυβέρνηση1' παράλληλα, είχαν λειτουρ-
γήσει σχολεία, αλληλοδιδακτικά2 τα περισσότερα, σε διάφορες περιοχές. Έ ν α 

από αυτά ιδρύθηκε από τη Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών το 1825 στην 
Ακρόπολη και ήταν το πρώτο παρθεναγωγείο που λειτούργησε3- έκανε πράξη 

1. Α. Δημαράς (επιμ.), Ή  μεταρρύθμιση  που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας), τ. Α' 
(1821-1894), Αθήνα 1973, σ. κστ'- κζ'. 

2. τα αλληλοδιδακτικά σχολεία λειτούργησαν με βάση την ομώνυμη μέθοδο που άρχι-
σε να εφαρμόζεται στην Αγγλία από τα τέλη του 18ου αιώνα, για να εξαπλωθεί σε άλλα κρά-
τη στις αρχές του 19ου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι πιο προχωρημένοι μαθητές («πρωτό-
σχολοι») βοηθούσαν το δάσκαλο στο έργο του, με αποτέλεσμα να διδάσκονται σε μια τάξη 

εκατοντάδες παιδιά' το σύστημα συντελούσε σημαντικά στη διάδοση των πρώτων γραμμά-
των και στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού χωρίς πολλά έξοδα και απαιτήσεις σε δι-
δασκαλικό προσωπικό. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, έλληνες λόγιοι ενδιαφέρθηκαν για 

την αλληλοδιδακτική μέθοδο, ή οποία υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος και διατηρήθηκε 
μέχρι τα τέλη του αιώνα (το 1880 καταργήθηκε επίσημα). Επίσημο εγχειρίδιο της μεθόδου 
ορίστηκε ο «Οδηγός» του γάλλου καθηγητή Κ. Sarazin, που μετέφρασε ο Ι.Π. Κοκκώνης, 
συνεργάτης του Καποδίστρια. για την αλληλοδιδακτική μέθοδο βλ. ενδεικτικά Β. Παπαγεωρ-
γίου, «Ή αλληλοδιδακτική μέθοδος και ή εισαγωγή της στην Ελλάδα», Επετηρίς  της Δη-
μοτικής  Εκπαιδεύσεως,  έτος Α', 1932, σ. 286-291 και Χρ. Λέφας, Ιστορία  της εκπαιδεύ-
σεως,  Αθήνα 1942, σ. 128-155. 

3. ο λόγιος και ιεροδιάκονος Νεόφυτος Νικητόπλος, που ανέλαβε να διδάξει στο παρ-
θεναγωγείο αυτό, ιδιαίτερα ευαίσθητος στο θέμα της πολιτικής αγωγής, εφάρμοσε ένα 
σύστημα —αρκετά πρωτότυπο, καθώς φαίνεται, για τα ελληνικά σχολικά δεδομένα του 19ου 
αιώνα— σύμφωνα με το όποιο οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά στη διοίκηση του σχο-
λείου: Α. Δημαράς, «Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846). για ένα αλλοιώτικο Ελληνικό 
σχολείο», ο Ερανιστής,  τ. ΙΑ', 1974, σ. 323 - 332. Βλ. επίσης: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καρα-
στεργίου, Ή  μέση εκπαίδευση  των κοριτσιών  στην Ελλάδα (1830  -1893), Ιστορικό Ά ρ -



την έκκληση που λίγα χρόνια πριν είχε απευθυνθεί στους Έλληνες μέσα από ένα 
πολιτικό κείμενο του Αγώνα, τη Διακήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας 
(27 Απριλίου 1822) : «μην αμελήσητε την παιδείαν των αγαπητών Σας τέ-
κνων, αρρένων τε και θηλέων, μη αγωνίζεσθε δια να τους αφήσητε κληρονομίαν 
χρημάτων, αλλά δαπανήσατε μετά χαράς τα ευαπόβλητα χρήματα δια να τους 
προμηθεύσητε τον αληθή και άσυλον θησαυρόν της παιδείας...»1. 

το ευνοϊκό αυτό κλίμα προς τα εκπαιδευτικά πράγματα συνεχίζεται στην 
καποδιστριακή περίοδο, οπότε πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες ιδιωτών στον τομέα 

της εκπαίδευσης και των δύο φύλων, κυρίως όμως θεμελιώνεται ή πρωτοβάθ-
μια κρατική εκπαίδευση, κύριο μέλημα της πολιτικής του Κυβερνήτη, με την 
καθιέρωση των αλληλοδιδακτικών σχολείων τα σχολεία αυτά προορίζονταν 
κυρίως για τα αγόρια, όμως δεν αποκλειόταν και ή φοίτηση των κοριτσιών2. 
Ο ολοκληρωμένος ωστόσο σχεδιασμός και ή εφαρμογή στην πράξη του τριτο-
βάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος (για τα κορίτσια θεσμοθετείται μόνο ή 
πρώτη βαθμίδα), συγκεντρωτικού και ομοιόμορφου, σύμφωνα με τα δυτικά 
πρότυπα, συντελείται μετά την άφιξη των Βαυαρών, παράλληλα με την παγί-
ωση και άλλων κρατικών θεσμών. 

Η οργάνωση λοιπόν της εκπαίδευσης εμφανίζεται στην πράξη, αλλά ίσως 
ακόμα πιο έντονα στη θεωρία, ως πρωταρχικό καθήκον στενά δεμένο με τις 

ανάγκες του νέου κράτους, όπως το οραματίζονται λόγιοι και πολιτικοί της 
εποχής : ένα κράτος ευνομούμενο, αντάξιο της κληρονομιάς των προγόνων και 
εφάμιλλο με τα «πολιτισμένα έθνη» της Δύσης, ένα κράτος προπαντός απαλ-

λαγμένο από τη «διαφθορά» και τις επιβιώσεις της τυραννίας. Σύμφωνα με 
φιλελεύθερες αντιλήψεις της εποχής, οι επιβιώσεις αυτές, και κυρίως οι προλή-
ψεις κατά της μόρφωσης, προλήψεις που διαμόρφωναν ανελεύθερες συνειδή-
σεις, έπρεπε να καταπολεμηθούν- έπρεπε να γίνει πεποίθηση ή αναγκαιότητα 

της εκπαίδευσης αλλά και της ηθικής και χριστιανικής αγωγής των νέων, αγο-
ριών και κοριτσιών —στη διευκρίνιση αυτή εμμένει ο Νεόφυτος Βάμβας—που 

Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2, Αθήνα 1986, α. 40 κ.ε." 
πρβλ. Αλεξάνδρα Λαμπράκη-Παγανού, Ή  εκπαίδευση  των Ελληνίδων  κατά την οθωνική 
περίοδο,  Ιστορική παιδαγωγική έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικός Τομέας, 

Αθήνα 1986 (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), σ. 61 κ.ε. 
1. Α. Δημαράς, Ή  μεταρρύθμιση  που δεν έγινε, σ. 7. για τις πρωτοβουλίες και το κλίμα 

που επικρατεί στον τομέα της εκπαίδευσης κατά την επαναστατική και καποδιστριακή περί-
οδο, βλ. ειδικότερα: Α. Δημαράς, «τα εκπαιδευτικά κατά τον Αγώνα», Νέα  Εστία,  Αφι-
έρωμα στο Εικοσιένα (Χριστούγεννα 1970), τχ. 1043, σ. 51 κ.ε., και Α. Dimaras, Foreign 
and particularly  English  Influences  on Educational  Policies  in Greece during  the War  of 
Independence  and their  Development  under  Capodistrias, 1821-1831, Ph. D. Thesis, 
London University, 1973. 

2. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή  μέση εκπαίδευση  των κοριτσιών,  σ. 46 κ.ε. 



μελλοντικά θα γίνουν «πατέρες και μητέρες, πολίται και πολίτιδες»: «δεν εί-
μεθα πλέον εις την δουλείαν της αμαθείας και της ανομίας», γράφει το 1834 ο 
ίδιος λόγιος. «Νέα ύπαρξις μάς εδόθη από τον αιώνιον Κύριον και Διανομέα 

των Εθνών, παιδείας και ευνομίας απόλαυσις πρόκειται εις πάντας χωρίς καμ-
μίαν εξαίρεσιν.[...] Α ς εκδυθώμεν όλοι τον παλαιόν εκείνον άνθρωπον, τον δε-
δουλωμένον και τεταπεινωμένον ας ενδυθώμεν τον νέον, τον ευνομούμενον»1. 

Μέσα σε μια τέτοια ιδεολογική ατμόσφαιρα, όπου προβάλλεται έντονα ή 
διάθεση ρήξης με το οθωμανικό παρελθόν της αμάθειας και της τυραννίας, φαί-
νεται να λειτουργούν τα λιγοστά κείμενα που αναφέρονται στη γυναικεία εκ-
παίδευση, γραμμένα από λογίους που είχαν θητεύσει ή γαλουχηθεί από τον 
Ελληνικό Διαφωτισμό και τη δυτική σκέψη2. τα κείμενα αυτά στιγματίζουν 

τις προλήψεις των «βαρβάρων εθνών» ή, πιο συγκεκριμένα, τα οθωμανικά ήθη 
που καταδίκαζαν «το ήμισυ μέρος του όλου γένους των ανθρώπων» σε πλήρη 

υποταγή στις επιθυμίες ή τις ανάγκες των ανδρών, μα πιο πολύ που του στε-
ρούσαν τη δυνατότητα να μορφώνεται. Έτσι , ή εκπαίδευση των κοριτσιών των 

αστικών στρωμάτων κατ' αρχήν —της «μεσαίας τάξεως» κατά τον Αλέξανδρο 

1. Ν. Βάμβας, Ομιλία  εις την l''  ετήσιον  εξέτασιν  του Φιλελληνικού Παιδαγωγείου, 
Ερμούπολη 1834, σ. 8. Ή θέση αύτη του Ν. Βάμβα, όπως και το κείμενο της Πελοποννη-

σιακής Γερουσίας που προαναφέρθηκε, απηχούν ευνοϊκές διαθέσεις του Ελληνικού Διαφωτι-
σμού απέναντι στο δικαίωμα των γυναικών να μορφώνονται, εκφρασμένες ιδιαίτερα—αν και 
με διαφορετική οπτική— από τον Ρήγα Βελεστινλή και τον Αδαμάντιο Κοραή. Εξάλλου, ή 
δυνατότητα μόρφωσης για τα κορίτσια ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων —έστω άτυπα και 
μη συστηματικά— δεν ήταν ανύπαρκτη την περίοδο της τουρκοκρατίας, ενώ, στα τέλη του 
18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, εντοπίζεται ή παρουσία μορφωμένων γυναικών σε εκδη-
λώσεις της πνευματικής ζωής των Ελλήνων (π.χ. στους φαναριωτικούς κύκλους)- βλ. ειδι-
κότερα Ρ. Μ. Kitromilides, «The Englightment and Womanhood ; Cultural Change and 
the Politics of  Exclusion», Journal  of  Modern  Greek Studies,  τ. I., αρ. 1 (Μάιος 1983), σ. 
39-61 και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 19 κ.ε. και 320-321. τις παραμονές της Επα-
νάστασης, συγκεκριμένα, δύο μεταφράσεις δυτικών κλασικών έργων για τη γυναικεία εκπαί-
δευση και διαπαιδαγώγηση φέρουν το όνομα Ελληνίδων: της Ραλλούς Σούτζου (Παραινέ-
σεις μητρός προς θυγατέρα.  Μεταφρασθείσα  εκ των εκλεκτότερων  Συγγραμμάτων  της κυρίας 
Δελαμπέρ...  παρά της εκλαμπροτάτης  Δομνίτζας  Ραλλούς Σούτζης...,  Βενετία 1819) και 
της Ευανθίας Καΐρη  (Συμβουλαί  προς την θυγατέρα  μου. Σύγγραμμα Ι.Ν.  Βουΐλλου.  Μετα-
φρασθέν  εκ του Γαλλικού  υπό Ε[υανθίας]  Ν[ικολάου  Καΐρη]  της εξ  Άνδρου, Κυδωνιές 
1820). Πρόκειται για δύο από τις πρώτες για τη νεοελληνική βιβλιογραφία μεταφράσεις πάνω 
στο θέμα που εξετάζουμε εδώ, οι όποιες, μαζί με τις υπόλοιπες αντίστοιχες μεταγενέστερες 
επιλογές δυτικών έργων, απαιτούν ειδικότερη και συστηματικότερη έρευνα. 

2. Εκτός από τον Νεόφυτο Βάμβα κι άλλοι γνωστοί λόγιοι εκφράστηκαν ή έδρασαν 
στον τομέα της εκπαίδευσης των κοριτσιών ήδη μέσα στην πρώτη δεκαετία του ελεύθερου 

κράτους: ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ο Γεώργιος Γεννάδιος, ο Γεώργιος Σερούιος, ο Μισαήλ 
Αποστολίδης και ο Ιωάννης II. Κοκκώνης. Αν και με διαφορετική ιδεολογική συγκρότηση 

ο καθένας, συγκλίνουν στο ενδιαφέρον τους για τη γυναικεία εκπαίδευση. με εξαίρεση τον 



Ρίζο Ραγκαβή1, κάθε οικογένειας «διακεκριμένης εις την κατάστασιν και εις 
το γένος» κατά τον Ν. Βάμβα2—προβάλλεται ως βασικό στοιχείο πολιτισμού, 

προόδου και ελευθερίας. 
Αντίθετη προς την πρόοδο αυτή και μαζί εμπόδιο στην καινούρια δημό-

σια ζωή των ανδρών θεωρείται ή απουσία κάθε πνευματικής καλλιέργειας στις 
γυναίκες, θύματα έτσι των προλήψεων αλλά και ενός ψυχισμού ευάλωτου σε 
πάθη και «εις τας επικινδύνους αποπλανήσεις της φαντασίας», που μόνο ή 
«υγιής του νοός δίαιτα» μπορεί να θεραπεύσει. Σύμφωνα με την ίδια λογική 

δεν θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί «εις μόνον το μητρικόν ένστιγμα»3 ή μόρφωση 
των αυριανών πολιτών. Η ιδέα ότι ή μητέρα είναι εκείνη που μεταδίδει στα 

παιδιά τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής θρησκείας και του εθνικού αισθή-
ματος θα τροφοδοτεί και θα επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματολογία για τη 
γυναικεία εκπαίδευση, από την αρχή μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετά-
ζουμε  στο ανθολόγιο. 

Σύντροφος λοιπόν ή μητέρα των (μελλοντικών) πολιτών, θυγατέρα ή οικο-
δέσποινα στο σπίτι, ή γυναίκα δεν πρέπει να μένει ολοκληρωτικά αμαθής. Πλάι 

στις ορθολογιστικές και εκσυγχρονιστικές αποχρώσεις της επιχειρηματολογίας 
που αναφέρθηκε, ένας παραδοσιακός και στερεότυπος λόγος που θεωρεί τη γυ-

ναίκα πηγή κάθε ευτυχίας ή δυστυχίας των ανδρών και της οικογένειας χρησι-
μοποιείται συχνά για να στηρίξει την ανάγκη της εκπαίδευσης των κοριτσιών. 
Ό χ ι «πολίτιδα» συνεπώς με την έννοια της συμμετοχής της στα κοινά, αλλά 

l'. Σερούιο, που έδρασε στη Σύρο και άφησε ένα από τα πρώτα σχετικά κείμενα (Περί  του 
Βυζαντηνού  Παρθεναγωγείου  και ποία  γενική και τα μάλιστα ενδιαφέρουσα  πορίζεται  εν-
τεύθεν αλήθεια, Ερμούπολη 1847), οι υπόλοιποι συνδέονται με την ίδρυση της Φιλεκπαιδευ-
τικής Εταιρείας στην Αθήνα (1836) και του «ανωτέρου» παρθεναγωγείου - διδασκαλείου 
(Αρσάκειο) που ιδρύθηκε από την Εταιρεία (1837) και έγινε, όπως θα δούμε, ο βασικός φο-
ρέας της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ολόκληρο σχεδόν τον 19ο αιώνα. Δύο ακόμα 
λόγιοι, ίσως λιγότερο γνωστοί, ευαισθητοποιούνται ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των κορι-
τσιών: ο Ηλίας Χριστοφίδης στο περιοδικό του ο Παιδαγωγός  (Πειραιάς 1839), και è για-
τρός Π. Ζωντανός, ο όποιος δημοσιεύει στην Ερμούπολη το 1836 την πρωιμότερη πρωτό-
τυπη εκτενή μελέτη για την «ανατροφή» των κοριτσιών που μπορέσαμε να εντοπίσουμε (βλ. 
εδώ, σ. 75, 79-98). το έργο εμφανίζεται επηρεασμένο από δυτικά πρότυπα, έτσι ώστε να μην 
είναι διακριτά τα όρια ανάμεσα σε αυτούσιες μεταφορές - διασκευές ξένων κειμένων, σε ευ-
αισθησίες του συγγραφέα και σε υπαρκτά κοινωνικά αιτήματα. το πρόβλημα αυτό, βέβαια, 
άφορα πολλές από τις πηγές μας, Ιδιαίτερα ίσως τις πιο πρώιμες. 

1. προς τα κορίτσια αυτής της τάξης τονίζει ότι απευθύνεται ο Α.Ρ.Ραγκαβής, όταν 
το 1838 μεταφράζει ένα από τα κλασικά βιβλία στο είδος του, την Πατρική  συμβουλή προς 
τη θυγατέρα  μου του J.H. Campe- βλ. «Πρόλογος του μεταφραστή», εδώ, σ. 109. 

2. Ν. Βάμβας, Αυτοσχέδιος  όμιλία...  εις την έναρξιν  του σχολείου  των ευγενών κορα-
σιών, Ερμούπολη 1834" εδώ, σ. 78. 

3. Ν. Βάμβας, Ομιλία  εις την πρώτην άνοιξιν  του Σχολείου  των Κορασιών  του Δήμου 
Πειραιώς,  την 24 Ιουνίου  1837'  εδώ, σ. 101. 



μέσα από τους ρόλους της στην οικογενειακή σφαίρα, όπως το θέλει εξάλλου 
και η παράδοση η όπως η «φύσις», η «συνήθεια», η «κοινή δόξα» και οι «νόμοι» 

έχουν αμετάκλητα ορίσει1. 

Οι διαφοροποιημένοι στόχοι της εκπαίδευσης  των κοριτσιών 

για να ανταποκριθούν στους ρόλους αυτούς τα κορίτσια θεωρείται ότι πρέ-
πει να γνωρίζουν τα στοιχειώδη γράμματα, παράλληλα όμως να δέχονται και 

μια ειδικότερη παιδεία, διαφορετική από την ανδρική, και μάλιστα σε σχολεία 
χωριστά κατά προτίμηση, σύμφωνα και με τα δυτικά πρότυπα. Κατά την καπο-
διστριακή περίοδο, εκτός από ένα σημαντικό ποσοστό κοριτσιών που —ιδιαίτερα 

στα νησιά— φοιτά μαζί με τα αγόρια στα αλληλοδιδακτικά σχολεία του κρά-
τους2, αρχίζουν να Ιδρύονται και χωριστά σχολεία για κορίτσια σε αστικές περι-
οχές 3. Είναι ενδεικτική, το 1829, η απόφαση του δήμου Ερμούπολης να Ιδρυθεί 
Ιδιαίτερο σχολείο για τα κορίτσια που συνεκπαιδεύονταν με τα αγόρια στο αλ-
ληλοδιδακτικό του προτεστάντη ιεραποστόλου Chr. L. Korck. ως στόχος του 
σχολείου προβάλλεται η εξάσκηση των μαθητριών στα εργόχειρα, και την επι-
τήρησή του αναλαμβάνει μια επιτροπή κυριών4. το 1830, ο δήμος της Ερμού-
πολης προχωρεί και σε μια άλλη αξιοσημείωτη καινοτομία: Ιδρύει, σε συνεργα-
σία με τον Chr L. Korck, το πρώτο δευτεροβάθμιο «ελληνικό» παρθεναγωγείο5. 

Η αντίληψη για την ξεχωριστή μόρφωση των κοριτσιών παραμένει τις 

1. Π. Ζωντανός, Περί  ανατροφής των κορασιών και της δημοσίου  εκπαιδεύσεως  των 
αρρένων, Ερμούπολη 1836" εδώ, σ. 82. 

2. Σύμφωνα με μετρήσεις, η συμμετοχή των κοριτσιών στα αλληλοδιδακτικά σχο-
λεία του νησιωτικού χώρου φτάνει το ποσοστό του 21% περίπου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

για τα σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας μόλις φτάνει το 10,5%" ένα μικρό ποσοστό κορι-
τσιών (2,07%) συνεκπαιδεύεται με τα αγόρια και στα «ελληνικά» σχολεία" βλ. Α. Λαμπράκη-
Παγανού, η εκπαίδευση  των Ελληνίδων  κατά την οθωνική περίοδο,  σ. 78 κ.ε. και Σ. Ζιώ-
γου-Καραστεργίου, η μέση εκπαίδευση  των κοριτσιών,  σ. 40 κ.ε. 

3. στο ίδιο,  σ. 49 κ.ε. και Α. Λαμπράκη Παγανού, ο.π., σ. 96 κ.ε. 
4. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα  - Πηγαί  της Ιστορίας  της Ελληνικής Επαναστάσεως, 

σειρά τρίτη: τα περί  Παιδείας,  τ. Α', Αθήνα 1968, σ. 258-263 και 279- 286. Γενικότερα 
για τη διαμόρφωση της γυναικείας εκπαίδευσης σ' ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της, 
την Ερμούπολη, και το ρόλο που έπαιξε εδώ η δημοτική αρχή, βλ. Α. Λαμπράκη - Παγανού, 

ο.π., σ. 150 κ.ε. 
5. Βλ. ενδεικτικά, Ι.Ν. Βαλέττας, Ομιλία  εις την l'' ετήσιον  εξέτασιν  του εν Ερμου-

πόλει Ανωτέρου  Σχολείου  Κορασιών  την 20 Ιουλίου  1841, Ερμούπολη 1841. Πληροφορίες 
για το πρώτο αυτό και μοναδικό, απ' όσο γνωρίζουμε, «ελληνικό» παρθεναγωγείο που λει-

τουργεί με έξοδα δημοτικά, βλ. Α. Λαμπράκη - Παγανού, ο.π., σ. 194 κ.ε. 



πρώτες δεκαετίες —στο επίπεδο της θεωρίας κυρίως— συγκεχυμένη ως προς 
τη μορφή και το περιεχόμενο. Σύμφωνα με τις λιγοστές αναφορές που διαθέ-
τουμε, τα εργόχειρα (κοπτική, ραπτική, πλέξιμο) θεωρούνται το βασικό στοι-
χείο της ειδικής αυτής παιδείας. την αντίληψη αυτή εκφράζει και το νομοθε-
τικό διάταγμα της κυβέρνησης της Αντιβασιλείας για τα δημοτικά σχολεία 
(1834) που δεν κάνει διάκριση φύλου ως προς τα βασικά μαθήματα1, προβλέπει 
όμως τη διδασκαλία ειδικότερων πρακτικών μαθημάτων (αγρονομία, κηπουρι-
κή, δενδροκομία κ.ά.) για τα αγόρια και «την γύμνασιν εις γυναικεία εργόχει-
ρα» για τα κορίτσια2. Εκτός από τα εργόχειρα, στα κείμενα δίνεται έμφαση 
στη θρησκευτική μόρφωση και στις γνώσεις της υγιεινής και της οικιακής οικο-
νομίας. 

στην καλλιέργεια των ιδεών αυτών θα πρέπει, ως ένα βαθμό, να συντέ-
λεσαν φιλέλληνες και φιλελληνίδες, ιδιαίτερα άγγλοι και αμερικανοί προτεστάν-
τες Ιεραπόστολοι. Άμεσοι φορείς της δυτικής σκέψης γύρω από τους ρόλους 
και την εκπαίδευση των γυναικών πήραν και στην πράξη πρωτοβουλίες στον 
τομέα αυτό. Εκτός από αλληλοδιδακτικά ίδρυσαν και είδος δευτεροβάθμιων 
παρθεναγωγείων όπου μόρφωσαν και τις πρώτες δασκάλες3. Σύμφωνα με μαρ-
τυρίες που διαθέτουμε, οι Ιεραπόστολοι έδιναν μεγάλη βαρύτητα στη θρησκευ-
τική εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας (είναι οι πρώτοι που ίδρυσαν 
ένα είδος νηπιακών σχολείων στην Ελλάδα), Ιδιαίτερα όμως των κοριτσιών. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι Ιεραπόστολοι είχαν συλ-
λάβει το θέμα της γυναικείας εκπαίδευσης μάς δίνουν πηγές γύρω από τη δρά-
ση του αμερικανού John Henry Hill και της γυναίκας του Frances. Α π ε -
σταλμένοι της Protestant Episcopal Church4 , εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Διατάγματος 6/18 Φεβρουαρίου 1834 «Περί δημοτι-
κών σχολείων», τα μαθήματα αυτά είναι: «Κατήχησις, Στοιχεία της Ελληνικής, Ανάγνω-
σις, Γραφή, Αριθμητική, η γνώσις των κατά νόμους παραδεδεγμένων σταθμών και μέτρων, 

η Γραμμική Ιχνογραφία και η Φωνητική Μουσική, ει δυνατόν δε και στοιχεία της Γεωγρα-
φίας, της Ελληνικής Ιστορίας, και εκ των φυσικών επιστημών τα αναγκαιότερα»: l'. Βεν-
θύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  τ. Α' (1833 - 1883), Αθήνα 1884, σ. 1. 

2. στο ίδιο,  σ. 13. Ας σημειωθεί εδώ ότι ανάμεσα στα λιγοστά κείμενα για την εκ-
παίδευση των κοριτσιών την πρώτη αύτη περίοδο υπάρχει ένα δημοσίευμα που επιχειρεί να 

εφαρμόσει την αλληλοδιδακτική μέθοδο στη διδασκαλία των εργοχείρων, ώστε να είναι το 
ίδιο ομοιόμορφη, συστηματική και ακριβής όπως και «η των γραμμάτων»: Η. Χριστοφίδης, 

«Περί του τρόπου διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων εις τα σχολεία των Κορασίων», ο 
Παιδαγωγός,  έτος Α', 1839, σ. 221-236 και 251-291 (βλ. εδώ, σ. 111-119). 

3. Πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες των Ιεραποστόλων και των φιλελλήνων στο χώρο 
της εκπαίδευσης των κοριτσιών, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές γύρω από την ευρύτερη 

εκπαλιτιστική δράση τους, βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, σ. 60 κ.ε. και Α. Λαμπράκη-Πα-
γανού, σ. 241 κ.ε. ο.π. 

4. Στοιχεία γύρω από τις ιδέες και την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Hill στην 



το 1830 και, ανάμεσα σε άλλα, ίδρυσαν το 1831 ένα «ανώτερο» παρθεναγωγείο 
και οικοτροφείο, σημαντικό κέντρο της γυναικείας εκπαίδευσης σε όλη τη μα-

κρόχρονη ιστορία του. Σύμφωνα με τους Hill, η εκπαίδευση των γυναικών όλων 
των κοινωνικών στρωμάτων, ανύπαρκτη σχεδόν στην Ελλάδα, αποκτά προτε-

ραιότητα. Η επιρροή που θα μπορούσαν να ασκήσουν ως σύζυγοι και μητέρες 
—παράλληλα βέβαια με εκείνη των μορφωμένων κληρικών, άλλη σημαντική 
έλλειψη που επισήμαιναν— θα συντελούσε σημαντικά στη διαμόρφωση μιας νέας 
γενιάς χριστιανών, απαλλαγμένων από τις «προλήψεις» και τις «δεισιδαιμονί-
ες» που, όπως πίστευαν οι ίδιοι και οι προτεσταντικοί κύκλοι με τους όποιους 
συνδέονταν, μάστιζαν την Ορθόδοξη Εκκλησία και μεγάλο αριθμό πιστών1. 
Η συστηματική ερμηνεία του Ευαγγελίου —για τη διάπλαση όχι μόνο του 
«νου» αλλά και της «καρδιάς»— θα ήταν η βάση της γυναικείας εκπαίδευσης, 
παράλληλα με τα στοιχειώδη γράμματα και τα εργόχειρα. στις ανάγκες αυτές 

ανταποκρινόταν το αλληλοδιδακτικό σχολείο που διεύθυνε η Frances Hill. Πα-
ράλληλα, οι Hill πίστευαν ότι οι γυναικείες τέχνες μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

ως μέσο βιοπορισμού για τα άπορα κορίτσια, και σ' αυτόν το σκοπό απέβλεπε 
το ειδικό τμήμα του αλληλοδιδακτικού, εφαρμόζοντας στην πράξη ένα είδος 

γυναικείας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συμφωνά με τη Frances Hill, όμως, 
ήταν ακόμα πιο επιτακτική η ουσιαστική θρησκευτική μόρφωση των κορι-
τσιών των πλούσιων και μορφωμένων οικογενειών της διασποράς που είχαν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα" αυτό ήταν ένα σημαντικό μέσο για να αντιμετω-
πιστεί η έλλειψη πίστης που, κατά τη γνώμη της, χαρακτήριζε «το πιο φωτι-
σμένο μέρος των Ελλήνων». για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, οι 
Hill —όπως και άλλοι ιεραπόστολοι και φιλελληνίδες— έδωσαν βαρύτητα στη 
μόρφωση δασκαλισσών. Η εκπαίδευσή τους μάλιστα θα ήταν πιο αποτελε-
σματική, αν γινόταν μέσα σ' ένα οικοτροφείο, σε μια «οικογένεια» χριστιανική, 
όπως εκείνη των Hill. Εκεί, εκτός από την καθημερινή ενασχόληση με τις 
Γραφές, θα συνήθιζαν στις αρετές και τους ρυθμούς ενός οργανωμένου οικιακού 

Ελλάδα, βλ. S.D. Denison, A History  of  the Foreign  Missionary  Work  of  the Protestant 
Episcopal  Church, μέρος A' (1821-1835), Νέα Υόρκη 1871" The  Spirit  of  Missions  of 
the Protestant  Episcopal  Church, τ. 1-5 (1836-1842)· Rev. William Bacon Stevens, 
Service  Commemorative  of  the Life  and Work  of  the Rev. John  Henry  Hill, Νέα Υ -
όρκη 1882' Angela Constandinides-Hero, «F.M. Mulligan - Hill», στο Notable  Ame-
rican Women (1607-1950). A Biographical  Dictionary,  Harvard University Press, 
1971, σ. 191-193' Κ. Παπανικολάου, η συμβολή των Χιλλ  στην Ελληνική παιδεία  κατά 
τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βασιλείου  (ανέκδοτη μελέτη" βρίσκεται δακτυλογραφημένη 
στο Αρχείο της Σχολής Χίλλ). 

1. Βλ. ειδικότερα, S.D. Denison, σ. 124-125 και Rev. William Bacon Stevens, 
σ. 14, ο.π. 



κού βίου, την άλλη σημαντική διάσταση της ιδιαίτερης διαπαιδαγώγησης των 
γυναικών, όπως πίστευαν1. 

Τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η κοινωνική εμβέλεια των ιδεών 
των ιεραποστόλων στο χώρο της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα απο-

τελούν ένα ακόμα ζητούμενο για την ιστορία του θέματος που εξετάζουμε. Πα-
ρόλο που οι προτεστάντες γρήγορα κατηγορήθηκαν για προσηλυτισμό2, τα σχο-
λεία τους —ιδιαίτερα το παρθεναγωγείο των Hill— προσέλκυσαν τις κόρες 

ευκατάστατων και μορφωμένων Ελλήνων του κράτους και της διασποράς. Ε-
ξάλλου, οι απόψεις τους για τη συστηματική εκπαίδευση δασκαλισσών συνέπε-
σε με το ανάλογο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, που από το 1834 έστελνε υπο-
τρόφους γι' αυτό το σκοπό στα «ανώτερα» παρθεναγωγεία των Hill και άλλων 
φιλελλήνων. Η ανάγκη να διαδοθεί η στοιχειώδης γυναικεία εκπαίδευση απαι-
τούσε περισσότερες δασκάλες, γεγονός που κινητοποίησε αποφασιστικά έλλη-
νες λογίους και παιδαγωγούς, οι οποίοι έβλεπαν άλλωστε με δυσπιστία το γε-
γονός ότι το μονοπώλιο σχεδόν μιας ανώτερης μόρφωσης στον τομέα αυτόν εί-
χαν σχολεία ξένων3· είναι ενδεικτικό ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, που Ι-
δρύθηκε το 1836 με στόχο να προωθήσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ξεκίνησε 

τη δημόσια δράση της με την ίδρυση παρθεναγωγείου - διδασκαλείου στην 
Αθήνα (1837)4 και ο τομέας της εκπαίδευσης των κοριτσιών γρήγορα έγινε το 
βασικό της έργο. 

1. Συμπυκνωμένες τις παραπάνω ιδέες εκφράζουν οι Hill σε δύο επιστολές τους, που 
δημοσιεύει ο S.D. Denison, ο.π., σ. 164-169. η ευαισθητοποίηση αυτή των Hill γύρω 
από το ρόλο και την εκπαίδευση των γυναικών θα μπορούσε να συνδυαστεί με κάποιες επι-
μέρους ανησυχίες που αρχίζουν να διαμορφώνονται εκείνη την εποχή στην Αμερική, ιδιαί-
τερα σε ορισμένους προτεσταντικούς κύκλους, όπως π.χ. η κριτική στην επιπόλαιη και «δια-
κοσμητική» εκπαίδευση που είχε καθιερωθεί για τα κορίτσια των αστικών οικογενειών, η 
ιδέα ενός καθοδηγητικού - διαπαιδαγωγητικού ρόλου της χριστιανής γυναίκας, όχι μόνο μέ-
σα στο πλαίσιο του σχολείου η της οικογένειας αλλά και ενός ευρύτερου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος, η αξιολόγηση του δασκαλικού έργου ως επαγγέλματος κατεξοχήν γυναικείου, η 
Ιδέα ότι η οικιακή οικονομία είναι η «γυναικεία» επιστήμη. Βλ. σχετικά, Κ. Kish-Sklar-
Catherine Beecher, A Study  in American Domesticity,  Νέα Υόρκη 1976. Είναι ενδια-
φέρον το γεγονός ότι η F. Hill δέχτηκε οικονομική ενίσχυση από ένα γυναικείο σωματείο 
της Νέας Υόρκης που είχε Ιδρυθεί για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην 

Ελλάδα από την Emma Willard, πρωτοπόρο στην επαγγελματική μόρφωση των δασκαλισ-
σών στην Αμερική (βλ. Angela Constandinides - Hero, «F. M. Mulligan - Hill», ο.π., 
σ. 192). 

2. Βλ. σχετικά, J.A. Petropulos, Πολιτική  και συγκρότηση  κράτους  στο Ελληνικό 
Βασίλειο  (1833  - 1843), τ. Α' - Β', Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985-6, 
σ. 346-349 και 563 κ.ε. 

3. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, σ. 81 και Α. Λαμπράκη-Παγανού, σ. 251, ο.π. 
4. Εγκαθίδρυσις  τον Σχολείου  των κορασιών της Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρίας,  Αθή-

να 1837· βλ. εδώ, σ. 103-106. 



4. Tο κτίριο της Σχολής Χίλλ, στη συμβολή των οδών Θουκυδίδου και Νικοδήμου. 
Σκίτσο χρονολογημένο περίπου λίγο μετά τα μέσα του αιώνα 



Αν, λοιπόν, μέσα στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, άτομα η ομάδες 
προβληματίζονται η προχωρούν σε πρωτοβουλίες γύρω από τη γυναικεία εκ-
παίδευση —πράγμα που δείχνει μια, έστω και περιορισμένη κοινωνικά και γεω-
γραφικά, ζήτηση στον τομέα αυτό— το κράτος δεν φαίνεται να ευαισθητοποι-
ήθηκε στον ίδιο βαθμό" τουλάχιστον όχι τόσο ώστε να υιοθετήσει μια συγκρο-
τημένη πολιτική εδώ, να παρέμβει δυναμικά, να προκαλέσει η να διευρύνει α-

νάγκες, στάση που το χαρακτηρίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και 
για όλη σχεδόν την περίοδο που εξετάζουμε στο ανθολόγιο. 
Ένα πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης του κράτους είναι ότι 

άφησε τη δευτεροβάθμια γυναικεία εκπαίδευση αποκλειστικά στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. με το νομοθετικό διάταγμα του 
1834 θεσμοθετείται η στοιχειώδης γυναικεία εκπαίδευση, υποχρεωτική όπως 

η ανδρική, δηλώνεται όμως ότι, όπου είναι δυνατό, οι κοινότητες θα πρέπει να 
Ιδρύουν χωριστά σχολεία για κορίτσια, στα οποία θα διδάσκουν δασκάλες. Αυ-

τό όμως συχνά δεν ήταν εφικτό, τόσο γιατί επιβάρυνε τις κοινότητες όσο και 
γιατί υπήρχε έλλειψη δασκαλισσών. με τέτοιας υφής προσκόμματα όμως η α-
διαφορία η η δυσφορία της παραδοσιακής οικογένειας για τη μόρφωση των κο-
ριτσιών όχι μόνο δεν πλήττεται αλλά και συντηρείται. Έτσι , όταν το 1852 α-
παγορεύεται η συνεκπαίδευση των φύλων1, που μέχρι τότε ήταν ανεκτή, η στοι-
χειώδης γυναικεία εκπαίδευση δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα2. 

Εκε ί όμως που φαίνεται εντονότερα η αδιαφορία του κράτους είναι η εκ-
παίδευση των δασκαλισσών. Ο τομέας αυτός εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά στην 
Ιδιωτική πρωτοβουλία σ' όλη την περίοδο που καλύπτει το ανθολόγιο. ο νό-

1. Εγκύκλιος του υπουργού Σ. Βλάχου, αρ. 4077 «Περί αποχωρίσεως των αρρένων 
από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία», l'. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής  Εκ-
παιδεύσεως,  σ. 199' εδώ, β. 141. 

2. Στο θέμα αυτό &χει  εκφραστεί η άποψη ότι, αντίθετα, η μεικτή φοίτηση στάθηκε 
ανασταλτικός παράγοντας για τη συμμετοχή των κοριτσιών στο δημοτικό, καθώς προσέκρουε 
στις «κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής», και ότι η απαγόρευσή της το 1852 φανερώνει την 
πρόθεση του κράτους να προωθήσει τη στοιχειώδη γυναικεία εκπαίδευση, κατανικώντας 
έτσι τυχόν δισταγμούς: Α. Λαμπράκη - Παγανού, ο.π., σ. 125 και 131. η απουσία υπο-

δομής η ενδιαφέροντος από την πλευρά των δήμων (που επισημαίνεται στο ίδιο κεφάλαιο 
της παραπάνω εργασίας), θα πρέπει ωστόσο να λειτούργησε αρνητικά από τη στιγμή που αυ-
τοί υποχρεώνονται να ιδρύουν χωριστά σχολεία για τα κορίτσια. το απόλυτο του παραπάνω 
ισχυρισμού δεν δικαιολογεί το δεδομένο της συμφοίτησης αγοριών - κοριτσιών στα πρώτα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία του κράτους. Τέλος, παραμένει ζητούμενο το κατά πόσο πράγματι 
η παραδοσιακή ελληνική κοινότητα την εποχή εκείνη συμμερίζεται τις αντιλήψεις για τη μη 
συναναστροφή των φύλων στην παιδική ηλικία και τη διαπαιδαγώγηση τους σε διαφορετι-
κούς θεσμούς, σύμφωνα με πρότυπα δυτικών αστικών κοινωνιών, στα όποια ήταν ευαίσθητες 
ενδεχομένως ορισμένες μόνο κοινωνικές ομάδες η φορείς του επίσημου κρατικού λόγου στην 

Ελλάδα. 



νόμος του 1834 προέβλεπε ότι στο διδασκαλείο που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά στο 
Ναύπλιο θα εκπαιδεύονταν και δασκάλες, πρόθεση που δεν πραγματοποιήθη-
κε, καθώς προσέκρουε στην επιφυλακτικότητα του κράτους απέναντι στη συ-
νεκπαίδευση των φύλων παράλληλα, η οικονομική στενότητα τα χρόνια εκείνα 
προβλήθηκε και τότε, αλλά και αργότερα, ως βασικό επιχείρημα για την αδυ-
ναμία ίδρυσης χωριστού κρατικού διδασκαλείου για κοπέλες1. 

την πρώτη δεκαετία του ελληνικού κράτους δασκάλες εκπαιδεύονται με 
κρατικές υποτροφίες στα σχολεία των φιλελλήνων, όπως είδαμε. Από το 1842 

και σ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υποψήφιες δασκάλες μορφώνονται απο-
κλειστικά στα «ανώτερα» παρθεναγωγεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: 

στο Αρσάκειο στην Αθήνα (1837) —η επωνυμία αυτή, που οφείλεται σε δω-
ρεά του πλούσιου ομογενή Αρσάκη για την ανέγερση κτιρίου το 1850, κατέλη-
ξε να δηλώνει όλα τα παρθεναγωγεία-διδασκαλεία της Εταιρείας— στην Κέρ-
κυρα (1866), στην Πάτρα (1890), καθώς επίσης και στη Λάρισα. στα σχολεία 
αυτά φοιτούσαν και έμεναν ως οικόσιτες υπότροφες της ίδιας της Εταιρείας η 

της κυβέρνησης (η συμμετοχή του κράτους εντοπίζεται εδώ) με την υποχρέω-
ση να δουλέψουν μετά ως δασκάλες. τα μαθήματα όμως παρακολουθούσαν 

και κοπέλες που επιθυμούσαν μια μόρφωση ανώτερη από αυτήν του δημοτικού, 
είτε ως «εξωτερικές» είτε ως «έσωτερικές»-οικότροφες. Οι τελευταίες αυτές 
προέρχονταν από οικογένειες μάλλον ευκατάστατες, που ήταν σε θέση να πλη-
ρώνουν τα όχι ευκαταφρόνητα δίδακτρα2. Η Ιδιότητα του Αρσακείου ως διδα-
σκαλείου θηλέων, αναγνωρισμένη επίσημα το 1861, απάλλαξε ουσιαστικά το 
κράτος από την ευθύνη αυτή, γεγονός που, όσο γνωρίζουμε, αμφισβητήθηκε 
πιο έντονα και συστηματικά προς τα τέλη του αιώνα. 

ως ποιο βαθμό οι στάσεις αυτές καθόρισαν την πορεία της γυναικείας 
εκπαίδευσης; Χωρίς βέβαια να στοχεύουμε εδώ στην απάντηση ενός τέτοιου 

ερωτήματος, επισημαίνουμε καταρχήν τη χαμηλή σχολική ένταξη των κορι-
τσιών, Ιδιαίτερα στην επαρχία, φαινόμενο που μοιάζει εντονότερο αν ευστα-
θεί ο Ισχυρισμός ότι η διάδοση της δημόσιας εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος 

του 19ου αιώνα —σε σχέση με χώρες που είχαν ανάλογη κοινωνικοοικονομική 

1. Βλ ενδεικτικά, l'.Ν. Θεοτόκης, «Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί 
της Ιδρύσεως διδασκαλείου των θηλέων», Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια  υποβληθέντα  εις την 
Βουλήν των Ελλήνων... τη 4 Δεκεμβρίου  1889, Αθήνα 1889" εδώ, σ. 382" πρβλ. Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, ο.π., σ. 66. 

2. το θέμα των διδάκτρων απαιτεί συστηματικότερη διερεύνηση και σύγκριση με 
μισθούς και τιμές. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι, το 1857, οι οικότροφες μαθήτριες πλή-
ρωναν συνολικά 80 δρχ. το μήνα, όταν ο μισθός του ελληνοδιδασκάλου Α' τάξης ήταν 100 δρχ. 

το μήνα, της Β' τάξης 130 δρχ. και της l'' τάξης 160 δρχ.· βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, 
ο.π., σ. 88, υποσημ. 5. 



δομή— συντελείται με γρήγορους ρυθμούς και ομοιογένεια1. Είναι ενδεικτικό 
ότι η συμμετοχή των κοριτσιών στη στοιχειώδη εκπαίδευση αποτελεί περίπου 
το 9% των μαθητών το 1837 και —παρ' όλη την αισθητή της αύξηση γύρω στα 
μέσα του αιώνα— το 1878/9 δεν ξεπερνάει το 20 %. την περιορισμένη διείσ-
δυση του σχολικού δικτύου στον γυναικείο πληθυσμό δηλώνει και η απογραφή 
του 1879, που δίνει ποσοστά αναλφαβητισμού 93 % για τις γυναίκες έναντι 
69 % των άνδρών2. την παραμέληση η υποβάθμιση της γυναικείας εκπαί-
δευσης εντοπίζουν λίγο αργότερα και οι εκπαιδευτικοί που στάλθηκαν από 
το Υπουργείο Παιδείας να επιθεωρήσουν τα δημοτικά σχολεία της χώρας 
(1883)3. Α ν λάβουμε υπόψη ότι το μέτρο για την υποχρεωτική φοίτηση στο 
δημοτικό δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά όλο τον 19ο αιώνα, δηλαδή ότι οι κυ-
ρώσεις σε περίπτωση παράβασης ήταν σπάνιο φαινόμενο, τότε η επέκταση 
της στοιχειώδους εκπαίδευσης συναρτήθηκε σ' ένα μεγάλο βαθμό από την κοι-
νωνική βούληση η οποία δεν εκφράστηκε στον ίδιο βαθμό για τα κορίτσια4. 

δεν θα ήταν υπερβολικό να υποθέσουμε ότι, έκτος από την αδιαφορία, η 
την αδράνεια των τοπικών άρχων στον τομέα αυτό, έπαιξε σημαντικά αρνητικό 
ρόλο και η απουσία μιας ουσιαστικής πολιτικής του κράτους. Βέβαια, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι υπήρξαν υπουργοί Παιδείας που εκδήλωσαν ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για το θέμα είτε με εγκυκλίους παραινετικές προς τις τοπικές αρχές 
είτε —προς τα τέλη του αιώνα— με ιδιαίτερες διατάξεις στα εκπαιδευτικά νο-
μοσχέδια που συνιστούσαν ευρύτερες μεταρρυθμιστικές απόπειρες του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Ό π ω ς είναι όμως γνωστό, τα νομοσχέδια δεν ψηφίστηκαν, 
αδρανοποιώντας έτσι και την πρόθεση ορισμένων από αυτά να ιδρυθούν κρατικά 
δευτεροβάθμια παρθεναγωγεία και διδασκαλείο για κορίτσια. 

τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι τα σχολεία της Φιλεκπαιδευ-
τικής Εταιρείας και τα άλλα ιδιωτικά παρθεναγωγεία που ιδρύονται στις με-
γάλες πόλεις (η Αθήνα και η Ερμούπολη πρωτοστατούν) γίνονται ο βασικός 
φορέας της γυναικείας εκπαίδευσης στα πρώτα της βήματα, και Ιδιαίτερα της 

1. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση  και Αναπαραγωγή. ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευ-
τικών μηχανισμών  στην Ελλάδα (1830-1922),  Αθήνα 1977, σ. 413. 

2. Σ. Ζιώγου Καραστεργίου, ο.π., σ. 131, 231-232 και 237. 
3. Εκθέσεις  των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των Δημοτικών Σχολείων  αποστα-

λέντων εκτάκτων  επιθεωρητών,  Αθήνα 1885 (βλ. και εδώ, σ. 311-312). η «πενιχρά φοί-
τησις» των κοριτσιών στο δημοτικό συζητιέται ακόμα —και μάλιστα ως κεντρικό πρόβλη-
μα— το 1904, με την ευκαιρία του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: Πρώ-
τον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον  εν Αθήναις, 31 Μαρτίου  - 4 Απριλίου  1904..., 

Αθήνα 1904, σ. 192 κ.ε. (βλ. και εδώ, σ. 519-537). 
4. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση  και Αναπαραγωγή, σ. 411· πρβλ. και Α. Λαμπράκη-

Παγανού, η εκπαίδευση  των Ελληνίδων,  σ. 123-124. 



λεγόμενης «μέσης» η «ανώτερης», σε όλη τη διάρκεια του αίώνα1. θα πρέπει 
όμως να διευκρινιστεί εδώ ότι η τελευταία αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με την 

αντίστοιχη ανδρική (3 χρόνια «ελληνικό» και 4 γυμνάσιο)" ήταν περισσότερο 
μια προέκταση του δημοτικού με 3 η 4 τάξεις το πολύ, παρά ένας κύκλος σπου-

δών αυτόνομος και ολοκληρωμένος2. 
τα φαινόμενα αυτά υποδηλώνουν μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της 

γυναικείας εκπαίδευσης τόσο από το κράτος όσο και από την κοινωνία, πιο συγ-
κεκριμένα τη διαφορετική της λειτουργία σε σχέση με την ανδρική, που είχε 
έντονο δημόσιο χαρακτήρα. Σαφής ένδειξη της διαφοροποίησης αυτής είναι το 
γεγονός ότι η γυναικεία εκπαίδευση παρέμεινε ουσιαστικά συγκεντρωμένη στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα, φαινόμενο που δεν Ισχύει στον ίδιο βαθμό και στην 
περίπτωση της εκπαίδευσης των άγοριών3. Η στενή μάλιστα σχέση σχολικής 
ένταξης των κοριτσιών και αστικής συγκέντρωσης γίνεται εμφανέστερη στην 
Ιδιωτική εκπαίδευση. Φαίνεται λοιπόν ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών, Ιδιαί-
τερα η «ανώτερη», αποτελεί κυρίως προνόμιο των εύπορων σχετικά κοινωνικών 
στρωμάτων της πόλης. Α ν για τους άνδρες ευρύτερων στρωμάτων —όπως έχει 
υποστηριχθεί— το σχολικό σύστημα, και κυρίως η μέση βαθμίδα, παρείχε τη 
δυνατότητα ένταξής τους στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στο Πανεπιστήμιο 

η στα ελεύθερα επαγγέλματα, για τις γυναίκες, που όλα τα επαγγέλματα ήταν 
κλειστά, με μόνη εξαίρεση βέβαια το διδασκαλικό, η εκπαίδευση δεν θα πρέπει 

να είχε άμεσα λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον «διακοσμητικό». Μέσα στο 
πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής κινητικότητας που διαμορφώνεται στις πόλεις, η 
μόρφωση των κοριτσιών μπορεί να λειτουργούσε είτε ως ένδειξη μιας ανώτερης 
κοινωνικά θέσης είτε —προκειμένου για τις κοπέλες λιγότερο ευνοημένων οικο-
νομικά στρωμάτων— ως στοιχείο που συντελεί στη διατήρηση της υπόληψης της 
οικογένειας και ένα είδος συμπληρωματικής «προίκας», προϋπόθεση κοινωνικής 

ανόδου. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση δυτικών προτύπων συμπεριφοράς —βασικό 

1. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 132-137 και 234-242. 
2. η ίδια αναντιστοιχία ισχύει όμως και ως προς την εκπαίδευση των υποψήφιων 

δασκάλων, οι όποιοι θα άπρεπε να έχουν τελειώσει και τη δεύτερη τάξη του «ελληνικού» 
σχολείου για να εισαχθούν στο διετές διδασκαλείο. Μετά την αναδιάρθρωση του κρατικού 
διδασκαλείου το 1878, φοιτούσαν συνολικά επτά χρόνια, μετά το δημοτικό (τρία στο «ελ-
ληνικό», ένα στο γυμνάσιο και τρία στο διδασκαλείο), ενώ οι σπουδές στα «ανώτερα» παρθε-
ναγωγεία - διδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, παρόλο που διευρύνονται χρονικά 
(το 1881 π.χ. το Αρσάκειο είναι εξατάξιο), δεν έχουν την ίδια διάρθρωση, δεν υπάρχει δη-
λαδή μέση βαθμίδα ούτε αυτόνομος επαγγελματικός κύκλος για τις υποψήφιες δασκάλες. 

Εξάλλου, και ποιοτικά η εκπαίδευση των δασκάλων εμφανίζεται περισσότερο συγκροτημένη 
(Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 78-79 και 152 κ.ε.). 

3. Κ. Τσουκαλάς, σ. 419 και 425, και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, σ. 132 - 136 και 
232 - 240, ο.π. 



στοιχείο εκσυγχρονισμού για μια κοινωνία που μοιάζει να θεωρεί απαξία την 
παραδοσιακή, «προαστική» κουλτούρα— συνδέεται στενά με τη νέα αυτή κοι-
νωνικότητα, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες καλούνται κατά κάποιο τρόπο 
να υποδυθούν νέους ρόλους, να δηλώσουν μέσα από μια σειρά πρακτικές και δε-
ξιότητες τις νέες αξίες: η ευρωπαϊκή φορεσιά, οι τρόποι καλής συμπεριφοράς, 
οι ξένες γλώσσες, το πιάνο, οι δυτικοί χοροί και τα πολυτελή εργόχειρα είναι 
μερικές από αυτές, τις οποίες τα κορίτσια των ευπορότερων στρωμάτων μπο-
ρούν να αναπτύξουν φοιτώντας σε ιδιωτικά παρθεναγωγεία και, κυρίως, σε σχο-
λεία αλλοδαπών, όπου η επαφή με τη δυτική παιδεία είναι πιο άμεση1. Εξάλ-
λου, η έμφαση στα «διακοσμητικά» μαθήματα χαρακτηρίζει σε γενικές γραμ-
μές τη λεγόμενη ανώτερη γυναικεία εκπαίδευση όλο τον 19ο αιώνα, και απο-
τελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που τη διαφοροποιούν από την άνδρική2. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι και στο Αρσάκειο, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, λει-
τουργεί και ως διδασκαλείο, δηλαδή και με επαγγελματική κατεύθυνση, κυ-
ριαρχεί από τη μια πλευρά η κλασική μόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο 
της ανδρικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από τη άλλη η εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας μαζί με μαθήματα όπως η ιχνογραφία, η σκιαγραφία, η 
καλλιγραφία, η φωνητική μουσική και τα χειροτεχνήματα'  στα τελευταία αυτά 
εξασκούνται οι μαθήτριες τις εργάσιμες ώρες που δεν καλύπτονται από το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα. Εξάλλου, μαθήματα χορού και πιάνου παραδίνονταν σε μα-
θήτριες που είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν παραπάνω3. 

Η απόκτηση αυτού του τύπου μόρφωσης και η επαφή με τις αξίες και 
τους κώδικες συμπεριφοράς των κυρίαρχων τάξεων δεν αποκλειόταν και για 
τα κορίτσια λιγότερο εύπορων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς τα δίδακτρα 

1. Στις λειτουργίες αυτές της («ανώτερης») γυναικείας εκπαίδευσης αναφέρεται η 
Ελένη Βαρίκα στην εργασία της «Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση. Δίχως ρο-

λόι ούτε μισθό —εικόνες και πραγματικότητα των γυναικών των μεσαίων στρωμάτων στην 
Αθήνα (1833-1870)», Πρακτικά τον Διεθνούς Συμποσίου  Ιστορίας:  Νεοελληνική  Πόλη-
Οθωμανικές  κληρονομιές  και ελληνικό κράτος,  Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθή-

να 1985, τ. Α', σ. 155-166, καθώς και (διεξοδικότερα) στη μελέτη της Ε. Βαρίκα, η εξέ-
γερση των κυριών : γένεση  μιας φεμινιστικής  συνείδησης  στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα (υπό 

έκδοση στη σειρά Μελετών Νεοελληνικής Ιστορίας του Ιδρύματος Έρευνας και Παιδείας 
της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος)· Ιχω υπόψη μου το γαλλικό κείμενο της εργασίας 

αυτής με τίτλο: La révolte  des  dames:  Genèse d'  une conscience féministe  dans  la Grèce 
du XIXe  siècle (1833-1908), Université de Paris VII, 1986 (διδακτορική διατριβή). 

2. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 193 και 223-224. 
3. Κανονισμός  του εν Αθήναις Διδασκαλείου  της Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρίας,  Αθή-

να 1842 και 1851 (εδώ, σ. 121-129)' πρβλ. και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 92 κ.ε. 
Χαρακτηριστικό του πνεύματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι ώρες διδασκαλίας των 
γαλλικών τριπλασιάζονται από το 1842 ως το 1870, ενώ την ίδια εποχή η οικιακή οικονομία 
διδάσκεται «γαλλιστί» (στο ίδιο,  σ. 192-193). 



για να φοιτούν ως «εξωτερικές» μαθήτριες στα παρθεναγωγεία - οικοτροφεία 
ήταν πιο προσιτά. Η πρακτική αυτή είναι ίσως ακόμα ένα στοιχείο που επι-
βεβαιώνει ότι τα «ανώτερα» παρθεναγωγεία αποτελούσαν έναν από τους χώ-
ρους κοινωνικής κινητικότητας. 

Δυσκολίες  και αντιφάσεις  στην  αναζήτηση  θετικού  προτύπου 
στις  πρώτες  δεκαετίες  του ανεξάρτητου  κράτους 

Παράλληλα με τις πρακτικές εκφράζεται και η κριτική τους. τα φαινό-
μενα που μόλις περιγράψαμε σχολιάζονται έντονα, ενταγμένα μέσα σε ευρύ-
τερους προβληματισμούς, τόσο γύρω από τον εκσυγχρονισμό όσο και γύρω από 
τις γυναίκες. Μέσα από διαφορετικούς δρόμους, από τα πρώτα μετεπαναστα-
τικά χρόνια μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε στο ανθολόγιο, η επι-
δεικτική πλευρά της γυναικείας εκπαίδευσης και η «μίμησις» δυτικών προτύ-
πων καταγγέλλονται στο όνομα των γνήσιων ελληνικών ηθών. ο κλονισμός των 
ηθών αυτών, η χαλάρωση των δεσμών της οικογένειας και του θρησκευτικού 
αισθήματος προβάλλονται συχνά ως συνέπεια του τρόπου που εκπαιδεύονται 
και διαπαιδαγωγούνται τα κορίτσια, κυρίως στα «ανώτερα» παρθεναγωγεία 
(Ιδιαίτερα, προς τα τέλη του αιώνα, στα σχολεία των ξένων). 

Από την άλλη μεριά επικρίνεται (κυρίως προς τα τέλη του αιώνα) η έμ-
φαση στη διδασκαλία των αρχαίων που —με εξαίρεση τις υποψήφιες δασκάλες— 
δεν μοιάζουν να έχουν άμεση λειτουργική χρησιμότητα για τις γυναίκες. Κατά 
πόσο όμως προτείνεται ένα εναλλακτικό σύστημα εκπαίδευσης μη υποβαθμι-
σμένο ποιοτικά, που να ανταποκρίνεται στο αίτημα μόρφωσης Ελληνίδων μητέ-
ρων και συζύγων; Είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που η περιήγηση στις 
πηγές δημιουργεί. η αδυναμία η δυσκολία να διαμορφωθεί μια θετική πρότα-
ση στο θέμα αυτό —τις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες— είναι έκδηλη, ενώ, 
παράλληλα, απελευθερώνονται δισταγμοί απέναντι στην πνευματική καλλιέρ-
γεια των κοριτσιών, Ιδιαίτερα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Είναι χαρακτηριστική η επιμονή και κάποτε η οξύτητα με την οποία κα-
τακρίνεται ως πρόθεση κοινωνικής ανόδου το φαινόμενο, κορίτσια μιας ταπει-
νότερης κοινωνικής προέλευσης να επιζητούν μόρφωση ανώτερη από αυτήν που 
παρέχεται στο δημοτικό. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του 
Αρσακείου επισημαίνεται το πραγματικό πρόβλημα: με το να μη διαχωρίζε-
ται η γενική μόρφωση από την επαγγελματική δεν εξυπηρετείται σωστά κα-
νένας από τους δύο στόχους. Οι κριτικές όμως ξεφεύγουν συχνά από το σημείο 
αυτό και επικεντρώνονται στον κίνδυνο που δημιουργεί η συναναστροφή φτω-
χότερων κοριτσιών με κοπέλες των ανώτερων τάξεων : οι πρώτες υιοθετούν ιδέες 



και συνήθειες ξένες προς την τάξη τους, στην οποία, μετά την αποφοίτησή 
τους, δεν θέλουν η δεν μπορούν να επανενταχθούν. Αντίθετα, επιδιώκουν «μίαν 
καλητέραν τύχην» είτε γιατί, ως δασκάλες, αρνούνται να απομακρυνθούν από 

την πόλη και «την μεγάλην κοινωνίαν» είτε γιατί αναζητούν σύζυγο ανώτερης 
τάξης1. 

Τέτοιου τύπου επιχειρηματολογία μπορεί να ανιχνευθεί και σε κείμενα 
που υποστηρίζουν τη διάδοση των γραμμάτων «εις τα κοράσια του λαού» και 

ζητούν να γίνει η γνώση πιο πρακτική και αποτελεσματική, αποφεύγοντας οτι-
δήποτε άχρηστο «δια την καλύβην του χωρικού» (π.χ. τα πολυτελή εργόχειρα 

η την αρχαία γλώσσα). Είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Δ. Αινιάν που 
προτείνει, το 1852, την εισαγωγή της γραμματικής της καθομιλουμένης στο 

Αρσάκειο —αίτημα ίσως αρκετά προωθημένο για την εποχή του— καταλήγει 
όμως να την προβάλλει ως τη μοναδική σχεδόν αναγκαία γνώση για τις γυναί-
κες, ενώ εκείνο που αναδεικνύεται ως βασικό επιχείρημα είναι ότι το σύνολο 

των γνώσεων που προσλαμβάνουν και μεταδίδουν ως δασκάλες οι απόφοιτες 
του Αρσακείου εμπνέει στο κορίτσι του χωρικού «ιδέας ανωτέρας της τάξεως 
εις ην μέλλει να διαβιώση»2. 

το παράδειγμα που αναφέρθηκε εντάσσεται στο έντονο ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται για τα εκπαιδευτικά πράγματα μετά τα γεγονότα του 1843 και 
του 1848. Από τα μέσα του αιώνα προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη να 

γενικευθεί και να βελτιωθεί η στοιχειώδης εκπαίδευση των κοριτσιών, καθώς 
και η παιδεία των δασκαλισσών. το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται από την πλευρά 
του κράτους με μια σειρά εγκυκλίους που εκδίδονται στη δεκαετία του 1850 3 , 
αλλά και από το χώρο των λογίων και παιδαγωγών που αναζητούν διάφορες 

λύσεις: ο Δ. Αινιάν προτείνει να συσταθεί ανώτερο σχολείο θηλέων σε κάθε νο-
μό, όπου θα εκπαιδεύονται δασκάλες της περιοχής, για να διδάξουν στον τόπο 
τους· ο Αλ. Ραγκαβής αποκλίνει προς την ίδρυση κρατικού διδασκαλείου θη-
λέων, ενώ ΟΔ.Σ. Στρούμπος υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των 
κρατικών υποτροφιών στο διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας4. 

Παράλληλα όμως προς τις σχετικές κριτικές διαπιστώνεται μια λιγότερο 

1. Δ. Αινιάν, «Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών», Βιβλιοθήκη του Λαού, Αθήνα 
1855, σ. 354-361 και 414-425 (εδώ, σ. 152-155)· βλ. ενδεικτικά και Ά[λέξανδρος] Ρ[αγκα-
βής], «Περί εκπαιδεύσεως», Νέα  Πανδώρα,  τ. ΣΤ', αρ. 124, 15 Μαΐου  1855, σ. 89. 

2. Δ. Αινιάν, «προς το Συμβούλιον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», Βιβλιοθήκη 
του Λαού, Αθήνα 1852' εδώ, σ. 148-151' βλ. επίσης: Δ. Αινιάν, «η Διδασκάλισσα», 

ο.π., σ. 858-867 (εδώ, σ. 142-147). 
3. Βλ. ειδικότερα, Α. Λαμπράκη-Παγανού, η εκπαίδευση  των Ελληνίδων,  σ. 131 κ.ε. 
4. Δ. Αινιάν, «Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών», ο.π. (εδώ,  σ. 154)' Δ. Σ. Στρούμ-

πος, το μέλλον, ήτοι περί  ανατροφής και παιδεύσεως,  Αθήνα 1855" εδώ, σ. 157' Α. Ρ[α-
γκαβής], «Περί εκπαιδεύσεως», ο.π., σ. 89. 



φανερή και δηλωμένη τάση να υποτιμηθεί η αναγκαιότητα της γνώσης η να πε-
ριοριστεί το εύρος της—συνήθως όσο κατεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία— 
χωρίς να αμφισβητείται πάντοτε στην ουσία του το πρότυπο της «διακοσμητι-
κής» εκπαίδευσης, προκειμένου για τις κόρες των πλούσιων οικογενειών. Από 

την άλλη μεριά, η εμφαντική χρήση του όρου «ανατροφή»1, η μια διάχυτη, συχνά, 
αντιμετώπιση της γνώσης ως στοιχείου στολισμού η ευπρέπειας λειτουργούν 

έτσι ώστε, στη δυναμική αυτού του λόγου, να υποβαθμίζεται κάποτε η σημασία 
του σχολικού συστήματος και η γυναικεία εκπαίδευση να ταυτίζεται με το ά-

τυπο και το ιδιωτικό, τάση που δεν είναι σαφές αν υποχωρεί στο μέλλον η παίρ-
νει μερικές φορές νέες διαστάσεις, καθώς συγκροτείται θεωρητικά η σχέση της 
διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών με βάση τις αξίες της οικογενειακής ζωής. 
Υπάρχουν, άλλωστε, κείμενα που θεωρούν ότι οι αξίες αυτές απειλούνται από 

την ομοιομορφία, την πειθαρχία και τους ρυθμούς της ομαδικής σχολικής 
ζωής, στα παρθεναγωγεία ειδικά, φτάνοντας ακόμα και στη ρητή άρνηση της 
σχολικής ένταξης των κοριτσιών2. 

Έμμεσους δισταγμούς για τη σχολική τους ένταξη δηλώνει ίσως και η 
έντονη —και κάποτε αποκλειστική— αναφορά στους κινδύνους που ενέχει η 

εκπαιδευτική πράξη στα «ανώτερα» παρθεναγωγεία και κυρίως στο Αρσά-
κειο, που παραμένουν ωστόσο οι μοναδικοί θεσμοί μιας πιο διευρυμένης γυναι-
κείας μόρφωσης. Εκφραστής μιας ακραίας κινδυνολογίας, ο Νικόλαος Σαρί-
πολος, γνωστός συνταγματολόγος, ευαίσθητος κατά τα άλλα στη δυτική σκέ-
ψη, ξεκινώντας από το πρόβλημα της συνεκπαίδευσης των λιγότερο ευνοημέ-
νων οικονομικά κοριτσιών με τις πλούσιες γενικεύει και δηλώνει ρητά: «ΑΙ 
χειρότεραι σύζυγοι και μητέρες γίνονται εκείναι, όσαι εν τοις παρθεναγωγείοις 
εξετράφησαν»3. Ο Νικόλαος Δραγούμης, συντάκτης της Πανδώρας, μοιάζει 

να ανησυχεί για τις επικίνδυνες παρεκτροπές που εντοπίζει ο Ν. Σαρίπολος, στις 
οποίες, όπως γράφει χαρακτηριστικά,  «συντελεί καθ' ημάς ουκ ολίγον η προς 

τας μελλούσας δημοτικάς διδασκάλους παράδοσις ανωτέρων μαθημάτων- διότι 

1. Σύμφωνα με τα κείμενα της εποχής, ο όρος «ανατροφή» —σε  αντιδιαστολή με εκεί-
νον της «παιδείας» η «εκπαιδεύσεως» που δηλώνουν «την ανάπτυξιν των νοητικών δυνά-
μεων»— σημαίνει «την μόρφωσιν της ψυχής και της καρδίας», δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση 
(βλ. Δ. Σ. Στρούμπος, το μέλλον, σ. 23)" χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην περίπτωση των 
κοριτσιών υπονοώντας ταυτόχρονα την καθοριστικότερη συμβολή της οικογένειας σε σχέση 

με εκείνη του σχολείου. 
2. Βλ. χαρακτηριστικά, «Περί ανατροφής του γυναικείου φύλου», Εφημερίς  των Φι-

λομαθών, έτος ΙΑ', αρ. 479, 28 Φεβρουαρίου 1863, σ. 29-31 και αρ. 482, 7 Μαρτίου 1863., 
σ. 33-36. 

3. Ν. Σαρίπολος, «Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως 
προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν», Πανδώρα,  τ. ΙΣΤ', αρ. 364, 15 Μαΐου  1865' εδώ, 

σ. 180. 



η αγωγή, όσω εντελεστέρα γίνεται τόσω μάλλον ανυψοί το φρόνημα" η ανύψω-
σις δε αύτη εις τον φύσει μάταιον Έλληνα καθίσταται εις άκρον επικίνδυνος. 
[...] οι νέοι, όσοι παρασκευάζονται δια το επάγγελμα του διδασκάλου, δύο μό-
νον έτη διδάσκονται" αι δε εν τω Άρσακείω πέντε Ολόκληρα I»1. Έτσι , από τις 
σελίδες της Πανδώρας υποστηρίζεται να περιοριστεί το Αρσάκειο στην εκπαί-
δευση δασκαλισσών και να μειωθούν τα χρόνια διδασκαλίας2. Ταυτόχρονα, θα 
καταγγελθεί ακόμα μία φορά η επιδεικτική λειτουργία της γυναικείας εκπαί-
δευσης που, μέσα από τη νοοτροπία των δασκαλισσών, καλλιεργείται και επε-
κτείνεται στα δημόσια σχολεία και στην επαρχία: «εν τοις σχολείοις των κο-
ρασιών», γράφει ένας δάσκαλος από το Αγρίνιο, «ως επί το πλείστον, δυστυ-
χώς, διδάσκονται μάλλον οι κανόνες και αι απαιτήσεις της κομμώσεως παρά 

τα καθήκοντα... Η φιλαρέσκεια, η φυσίωσις και η επιτετηδευμένη, εξηυγενι-
σμένη δήθεν, συμπεριφορά χαρακτηρίζουν την μαθήτριαν... Εγνώρισα πτωχά 
κοράσια μηδαμώς πειθόμενα ίνα φέρωσι ξύλα, ύδωρ η άλλο τι φορτίον όπως πριν, 
διότι ήσαν μαθήτριαι. Πολλοί γονείς απεμάκρυναν των σχολείων τας θυγατέ-
ρας των, άτε μη έχοντες τα μέσα ν' αγοράζωσι σανδάλια, και ενδύματα άλλα 
παρά τα κατ' οίκον κατασκευαζόμενα. Εις τας εξετάσεις παρετήρησα ότι γί-
νεται έκθεσις κοσμημάτων υπό των μητέρων, αμιλλωμένων τις να παραστήση 

την θυγατέρα της πολυτελέστερον κεκοσμημένην. αι δε διδάσκαλοι ου μόνον 
επιτρέπουν αλλά και απαιτούν ταύτα. [...] Εγνώρισα δύο νεάνιδας πτωχών 

γονέων, εν τω Αρσακείω εκπαιδευθείσας, αίτινες τοιαύτην είχον περί εαυτών 
ιδέαν, ώστε εθεώρουν ύβριν να τας καλή τις διδασκαλίσσας ! αι δε μητέρες παρ' 
αυταίς είχον θέσιν υπηρετρίας! αι τελειόφοιτοι αύται νεάνιδες παρετήρησα 
ότι θεωρούν ανοίκειον αυταίς και αγροίκον το πλύνειν, μαγειρεύειν, νήθειν, υ-
φαίνειν και το εις τοιαύτα έργα καταγίνεσθαι. Νομίζουν ότι είναι άρισται οικο-
κυρίαι γινώσκουσαι να πλέκουν τρίχαπτά τινα και κεντείν κυνάρια η γαλήν επί 
προσκεφαλαίου, το παράπαν δ' αγνοούσαι και το πλέκειν περικνημίδας και 

το ράπτειν υποκάμισα»3. 

Η «μη παραγωγική» και «άχρηστη» αύτη εικόνα των γυναικών προβάλ-
λεται και καταγγέλλεται όλο τον 19ο αιώνα όχι μόνο από όσους υποστηρίζουν 
γενικά την παράδοση αλλά και από οπαδούς του εκσυγχρονισμού. Σύμφωνα μά-
λιστα με μία άποψη, η γυναικεία εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους λίγους 
τομείς που οι τελευταίοι επικρίνουν έντονα τα δυτικά ήθη και υπεραμύνονται 

των υγιών εθνικών παραδόσεων, κατακρίνοντας παράλληλα την επιδεικτική 

1. [Ν. Δραγούμης], «Σημ. Πανδώρας»  [στο υπόμνημα του Ν. Σαρίπολου], ο.π., σ. 
111, υποσημ. 1. 

2. [Ν. Δραγούμης], «Σύντομος απάντησις», Πανδώρα,  τ. ΙΣΤ', αρ. 366, 15 Ιουνίου 
1865, σ. 164. 

3. στο ίδιο,  σ. 166, υποσημ. 1. 



της λειτουργία, ξένη προς την αστική ηθική που επιθυμούσαν να εισάγουν1. Η 
ηθική αυτή μοιάζει να είναι εξίσου ασυμβίβαστη με την ολοκληρωτική απαι-
δευσία των γυναικών —όπως ήδη εντοπίσαμε— η όποια δεν αποφεύγει την καυ-
στική κριτική των υποστηρικτών της προόδου και της έπιστήμης2. 

στους αντίποδες λοιπόν της κριτικής που αφορά τη νέα με την επιπόλαιη 
και «διακοσμητική» μόρφωση συναντούμε και εκείνη της προσηλωμένης στην 

παράδοση αγράμματης γυναίκας, πρότυπα αρνητικά και τα δύο. Παράλληλα, 
πίσω από τη θεωρητική έκκληση για τη διαπαιδαγώγηση της ελληνίδας μη-
τέρας, συζύγου και οικοδέσποινας, έχουμε συχνά την αίσθηση ότι επιβιώνει 

στις συνειδήσεις των λογίων ένα παρελθόν που αντιλαμβάνεται τις γυναίκες 
αποκλεισμένες από τον κόσμο και τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν πνευμα-

τικά: «η νέα κόρη δεν πρέπει ποτέ να χωρίζηται του οίκου»· «ανάγκη πάσα η 
αγωγή της γυναικός ν' αρχίζη και να τελειώνη δια της διδασκαλίας του καθή-

κοντος»3. 
Ανάλογες κριτικές, δισταγμοί, η αρνητικοί προσδιορισμοί υπολανθάνουν 

όλο τον 19ο αιώνα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζει να συγκροτείται και να παγιώ-
νεται σταδιακά ένα σύστημα αξιών και γνώσεων που στοχεύουν στη διαμόρφω-
ση μιας ιδιαίτερης, διαφορετικής από την ανδρική, γυναικείας «φύσης», μια 
έννοια που αποσαφηνίζεται περισσότερο καθώς ορίζεται επιστημονικά και 
φορτίζεται έντονα με τη διάσταση της κοινωνικής προσφοράς. 

Μητέρα - παιδαγωγός, συναισθανόμενη την «κατά την 
αναγέννησιν της  Ελλάδος λαμπράν αυτής  αποστολήν  » 

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση στην Πανδώρα  του κειμένου του Ν. Σα-
ρίπολου, δημοσιεύεται στο ίδιο περιοδικό η μελέτη ενός από τους Ιδιαίτερα 

ευαίσθητους στη δυτική σκέψη παιδαγωγούς, του l'.l'. Παππαδόπουλου. στο 
άρθρο του «Περί γυναικός και Έλληνίδος»4, ο l'.l'. Παππαδόπουλος αναπαρά-
γει παλιότερες κριτικές επαναπροσδιορίζοντάς τες όμως μέσα σ' ένα πλαίσιο 
νεοτεριστικό. στο σύνολο των κειμένων που εξετάζουμε, εδώ δηλώνεται ίσως 

1. Ε. Βαρίκα, «Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση», ο.π., σ. 163. 
2. Βλ. ενδεικτικά Ει. Ασώπιος, «η Σοφία των Γυναικών», Αττικόν  Ημερολόγιον 

τον 1867,  Αθήνα 1866, σ. 150-163· εδώ, σ. 181-185 
3. Ν. Σαρίπολος, «Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως», 

ο.π. (εδώ,  σ. 179). 
4. Πανδώρα,  τ. ΙΖ', αρ. 388, 15 Μαίου 1866, σ. 81-88 και αρ. 389, 1 Ιουνίου 1866, 

σ. 105-112· εδώ, σ. 186-202. 



για πρώτη φορά τόσο ρητά και με πρόθεση θεωρητικής θεμελίωσης ότι οι γυ-
ναίκες είναι ίσες με τους άνδρες ως προς τις ψυχικές και διανοητικές ιδιότητες, 

αλλά διαφορετικές ως προς τη φυσιολογία, που καθορίζεται από την ιδιαίτερη 
βιολογική τους αποστολή, δηλαδή τη μητρότητα. για να ορίσει τη φυσιολογία 
αύτη ο l'.l'. Παππαδόπουλος ανατρέχει σε θεωρίες της Ιατρικής επιστήμης 

που διαμορφώνονται στη Δύση: η ευαισθησία των οργάνων της πέψης, η λε-
πτότητα των οστών, η ευπάθεια των νεύρων, και γενικότερα η παιδική αδυ-
ναμία και η υστερική φύση αποτελούν τα βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά 

της γυναίκας, που ωστόσο, στην αντίληψη του l'.l'. Παππαδόπουλου, δεν δη-
λώνουν την κατωτερότητά της. Πιστεύει, αντίθετα, ότι οι γυναίκες εμφανίζον-
ται διανοητικά κατώτερες επειδή έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από κάθε 

ανώτερη μόρφωση. Απαντώντας έμμεσα σε φόβους και προκαταλήψεις ηθικο-
λόγων της εποχής του αναγνωρίζει ως βασική αναγκαιότητα τη συστηματική 

εκπαίδευση της γυναίκας στο σχολείο, ώστε να αναπτύξει Ισόρροπα όλες τις 
πνευματικές της Ικανότητες, σύμφωνα όμως πάντοτε με τη βιολογική της Ιδιαι-
τερότητα και εκείνη του κοινωνικού της προορισμού, ως μητέρας-παιδαγωγού. 

τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, κείμενα που αναφέρονται στη 
γυναίκα η στη γυναικεία εκπαίδευση αναπτύσσουν (η υπαινίσσονται) τη βιολο-
γική αυτή ιδιαιτερότητα της γυναικείας «φύσης» σε σχέση με την ανδρική, 
προσδιορίζοντας όμως παράλληλα και ένα σύνολο από ψυχολογικές διαφορές 

ανάμεσα στα φύλα, οι οποίες αντιστοιχούν στις οργανικές. Έτσι , ανδρικά χα-
ρακτηριστικά όπως οι δυνατοί μυς, «η σκληρότης και η δασύτης του δέρμα-
τος», «η ισχυρά και βαρεία φωνή», «το υπερήφανον βάδισμα», είναι ενδείξεις 
ψυχικής δύναμης, τόλμης και επιμονής. Αντίθετα, για τη γυναίκα, η οργα-
νική ευαισθησία και ευπάθεια (κυρίως του νευρικού συστήματος) παραπέμπει 

στην ψυχική αδυναμία και δειλία, αλλά και σε όλα «τα συμπαθή και μειλίχια» 
αισθήματα, άρρηκτα δεμένα με τη μητρότητα1. 

οι ιδιότητες κάθε φύλου, όπως περιγράφονται, «ερμηνεύουν» με σαφή-
νεια και τον προορισμό του στην κοινωνία: ο άνδρας είναι πλασμένος να εξου-
σιάζει προσφέροντας δημιουργικό έργο σε όλους τους τομείς του πολυτάραχου 
δημόσιου βίου, ενώ η γυναίκα είναι ταγμένη για την ηρεμία και τη γαλήνη της 
οικογενειακής ζωής. Παρ' όλη όμως τη «φυσική» της αδυναμία και ευαισθη-
σία, τον φαινομενικά περιορισμένο κύκλο μέσα στον οποίο κινείται, η κοινωνική 
της προσφορά θεωρείται μεγάλη. 

1. «Ομοιότητες και διαφοραί των φύλων κατά τε το σώμα και τα πάθη της ψυχής», θα-
λεια, έτος Α', φύλλ. Ε', Μάιος 1867, σ. 75-76 (εδώ, σ. 206-208)' βλ. επίσης χαρακτηριστι-
κά: Ε. Γιαννακόπουλος, «Περί της γυναικός υπό φυσικήν τε και ηθικήν έποψιν», Όμη-
ρος, έτος Β', φύλλ.. Β', Σμύρνη 1874, σ. 73-74 και αρ. l'' 107-111· Ξ. Ζύγουρας, Το  βι-
βλίον  της γυναικός, Αθήνα 1888, σ. 15-18. 



στην επιχειρηματολογία των κειμένων, η έμφαση στην προσφορά αυτή εί-
ναι έντονη, καθώς ταυτόχρονα αξιολογείται με νέα κριτήρια η μητρότητα και ο 

αποφασιστικός ρόλος της μητέρας στη διάπλαση της πρώιμης παιδικής ηλικίας, 
η οποία αποκτά αυξανόμενη σημασία. Παράλληλα όμως συγκροτούνται θεωρητι-

κά και μέσα από τους θετικούς αυτούς προσδιορισμούς τα όρια που η υπέρβαση 
τους θα ήταν ασυμβίβαστη με την ηθική και λογική αυτή τάξη πραγμάτων, η 

οποία προσδιορίζει τη δράση και την ευθύνη των γυναικών στο πεδίο της Ιδιω-
τικής ζωής. 

Δύο διαφορετικές σφαίρες λοιπόν για κάθε φύλο και ρόλοι διαφορετικοί, 
που στις γενικές τους γραμμές είναι αποδεκτοί μέχρι το τέλος της περιόδου 
που καλύπτεται στο ανθολόγιο. Καθώς ολοκληρώνεται η συγκρότηση του Ιδεο-

λογικού αυτού οικοδομήματος κυριαρχεί και αποκτά πιο συγκεκριμένο περιε-
χόμενο το αίτημα για μια διαφορετική εκπαίδευση των φύλων, ενώ η αναφο-
ρά σε εξειδικευμένες «γυναικείες» γνώσεις, π.χ. οικιακής οικονομίας, υγιει-
νής, παιδαγωγικής1, μοιάζει πιο αυθεντική και συνειδητή. 

Συχνά ωστόσο απουσιάζει η ρητή θέση του l'. l'. Παππαδόπουλου ότι οι 
πνευματικές ικανότητες της γυναίκας είναι ίσες με εκείνες του άνδρα. Είναι 
συνηθέστερη η άποψη ότι το γυναικείο μυαλό υστερεί σε σχέση με το ανδρικό, 

η ότι οι γυναίκες διαθέτουν φαντασία και καλή μνήμη αλλά όχι κρίση, ότι έ-
χουν μια λεπτότητα και οξυδέρκεια που αντιλαμβάνεται τις λεπτομέρειες αλ-

λά δεν διαθέτουν συνθετικές και φιλοσοφικές Ικανότητες όπως ο άνδρας. 

1. η πρακτική εξάσκηση στα παιδαγωγικά αρχίζει στο Αρσάκειο —αν και όχι συστη-
ματικά— το 1861: βλ. Πρακτικά  της Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρίας  από 24 Δεκεμβρίου 
1861 μέχρι  25 Μαρτίου  1863 (έκθεση του Λ. Μελά στη γενική συνέλευση των μελών της 
Εταιρείας), Αθήνα 1863 (εδώ, σ. 171-178). οι ανησυχίες που προαναφέρθηκαν συνδυάζον-
ται και με ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία, το όποιο εκφράζεται 
από τα μέσα του αιώνα, με τη λειτουργία ενός είδους νηπιακών σχολείων σε ιδιωτικά παρ-
θεναγωγεία. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε πιο συστηματικά η Frances Hill (βλ. 

Εγχειρίδιον  διδασκαλίας  προς χρήσιν  των νηπιακών σχολείων  όπως διδάσκεται  εν τοις 
σχολείοις  των κ.κ. Χίλλ,  Αθήνα 1859), αλλά και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία 
από το 1864 έθεσε ως στόχο της την εκπαίδευση νηπιαγωγών και από το 1870 δίνει και ειδι-
κό σχετικό δίπλωμα. οι προσπάθειες αυτές όμως δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκροτημένες 
πριν από τα τέλη του αιώνα, ενώ τα πρώτα νηπιαγωγεία δεν διαφοροποιούνται ριζικά από 
τα αλληλοδιδακτικά σχολεία (βλ. σχετικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 178). Γύρω 
από τη διαμόρφωση των πρώιμων αυτών ευαισθησιών, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα 
να εκπαιδευθούν γυναίκες νηπιαγωγοί, αλλά κυρίως μητέρες, ικανές να ανταποκριθούν στο 
υψηλό έργο της «παιδαγωγίας», βλ. μεταξύ άλλων: l'. l'. Παππαδόπουλος, Περί  της εν Ελ-
λάδι Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 1864" του ίδιου, Δοκίμιον  πρακτικών  παιδαγωγι-
κών οδηγιών, Αθήνα 1866" Λ. Μελάς, Παιδαγωγικόν  εγχειρίδιον  προς χρήσιν  των παιδα-
γωγούντων, Αθήνα 1871 (βλ. και εδώ, σ. 235-241) και Α. Σπαθάκης, Λόγος εισαγωγικός 
εις την Παιδαγωγικήν,  εκφωνηθείς  τη 16 Σεπτεμβρίου  1871 εν τω Αρσάκειο) Παρθένα-
γωγείω  κατά την έναρξιν  των παιδαγωγικών αυτού μαθημάτων, Αθήνα 1871. 

q 





μια τέτοιου τύπου αντίληψη της «διαφοράς» των φύλων, η οποία υπαινίσ-
σεται τη διανοητική κατωτερότητα των γυναικών, υιοθετούν πολλά κείμενα 

που τελικά δεν αποφεύγουν να υποτιμήσουν τη σημασία της γνώσης στα κορί-
τσια προτείνοντας συχνά τον περιορισμό της' ακριβώς όπως αργότερα θα συμ-
βεί με όσα δίνουν έμφαση στη βιολογική ευαισθησία του νεαρού κοριτσιού, μελ-
λοντικής μητέρας, που η υπερβολική διανοητική εργασία απειλεί την υγεία 
του. Αντίθετα, η ιδέα ότι η γυναικεία «φύση» είναι διαφορετική αλλά «Ισότι-
μη» με την ανδρική μοιάζει να απαντά σε όσους έμμεσα η άμεσα υποτιμούν 

την αναγκαιότητα της γυναικείας εκπαίδευσης· ανοίγει έναν καινούριο δρόμο 
που θα ακολουθήσουν και θα αναπτύξουν ιδιαίτερα γυναίκες παιδαγωγοί και οι 
εκπρόσωποι μιας πρώτης φεμινιστικής αμφισβήτησης. 

Η θεωρία της βιολογικής «διαφοράς» της γυναίκας —είτε τείνει προς τη 
διανοητική κατωτερότητα είτε όχι— επαναπροσδιορίζει επιστημονικά την εν-
νοια της γυναικείας «φύσης», ακολουθώντας τον δυτικό στοχασμό. στις μαρ-
τυρίες που εξετάζουμε εμφανίζεται συγκροτημένη τις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα και δίνει ένα νέο και σαφέστερο περιεχόμενο στο στερεότυπο της 
μητέρας-συζύγου-οικοδέσποινας, καθώς συντελεί στη σταδιακή διαμόρφωση 
ενός συμπαγούς συστήματος άξιων, ιδιαίτερων για τη γυναίκα (κατά συνέ-
πεια όμως και για τον άνδρα), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να μορφώνε-
ται και να συμπεριφέρεται1. Εκείνο όμως που συνιστά ίσως μεγαλύτερη και-
νοτομία είναι ότι η έννοια της γυναικείας «φύσης» και οι άξιες που την πλαι-
σιώνουν νομιμοποιούνται μέσα από την επιστημονική επιχειρηματολογία —σε 

αντίθεση με την πιο απαρχαιωμένη επίκληση της «συνήθειας»— και παγιώνον-
ται, καθώς είναι δυσκολότερο να άμφισβητηθούν2. 

1. Σχετικά με την πορεία συγκρότησης των ιδεών αύτών στη δυτική σκέψη τον 18ο 
και κυρίως τον 19ο αιώνα βλ. ενδεικτικά: Paul Hoffmann, «L' héritage des Lumières: 

mythes et modèles de la féminité  au XVIIIème siècle», στον τόμο: Mythes  et re-
présentations  de  la,  femme  au XIXe  siècle,  no spécial de Romantisme,  Παρίσι 1976, σ. 
7-21· Yvonne Knibiehler, «Le discours médical sur la femme:  constantes et ruptu-
res», ατό ίδιο,  σ. 41-55" Gerard Wajeman, «Psyché de la femme:  note sur l' hysté-
rique au XIXe siècle», στο ίδιο, σ. 57-66" Ruth Η. Bloch, «American Feminine Ideals 
in Transition: Rise of  the Moral Mother, 1785-1815», Feminist  Studies, τ. 4, αρ. 2, 
1978" Nancy F. Cott, The  Bonds  of  Womanhood·.  «Women's  Sphere» in New  En-
gland, 1780-183-5,  New Haven 1978" Joan N. Burnstyn, Victorian  Education  and 
the Ideal  of  Womanhood, Λονδίνο 1980" Erna Olafson-Hellerstein,  Leslie Parker-
Hume, Karen M. Offen (eds.), Victorian  Women,  A Documentary Account of  Women's 
Lives in Nineteenth-Century  England,  France  and the United  States,  Stanford 1981. 
Marie Françoise Lévy , De Mères  en Filles,  L' Éducation  des  Françaises 1850-1880, 
Παρίσι 1984. 

2. για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων γύρω από τη βιολογική-ψυχολογική διαφορά 
των φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, βλ. ειδικότερα: Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυ-

ριών. 



η προβολή του παιδαγωγικού ρόλου της γυναίκας συνυπάρχει με μια 
νέα έμφαση στην «εθνική αγωγή» των κοριτσιών και με την αναζήτηση ενός 
εθνικού γυναικείου χαρακτήρα. Ο l'.l'. Παππαδόπουλος μοιάζει και στο ση-
μείο αυτό να αντικατοπτρίζει νέους προβληματισμούς, καθώς αναφέρεται στην 
«κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος λαμπράν αποστολήν» της γυναίκας. «Τέ-
λος δ' επιθυμούμεν», γράφει, «η Ελληνίς, απαλλαττομένη της εξ Ανατολής 

επιρροής, κατά την κοινωνικήν αυτής μετατροπήν, να μη μεταβή από της δου-
λείας των προλήψεων εις την των αγόνων εν τω ψευδοφραγκισμώ παθών»1. 

Απέναντι στους δύο ακραίους και μη αποδεκτούς γυναικείους τύπους που 
συναντούμε στη σχετική φιλολογία της εποχής —τον παραδοσιακό της αγράμ-
ματης γυναίκας και τον νεοτεριστικό της «ελευθεριαζούσης» νέας με τις επι-
πόλαιες και διακοσμητικές γνώσεις— ο l'.l'. Παππαδόπουλος αναζητά ένα 
εναλλακτικό εθνικό πρότυπο που εντοπίζει στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν: 
στην εξιδανικευμένη εικόνα της ελληνίδας («αστής») μητέρας των προεπανα-
στατικών χρόνων, που, αν και δεν γνώριζε γράμματα, ήταν αγνή και απλή, 
δραστήρια νοικοκυρά, τρυφερή μητέρα και ευχάριστη σύντροφος, ευσεβής και 
πατριώτισσα" αυτή την αγάπη για την πατρίδα και την ορθοδοξία διατήρησε 
άσβεστη τα χρόνια της τουρκοκρατίας και τη μετέδωσε στις νεότερες γενιές2. 

Ευαίσθητος στην παράδοση μα και αποφασιστικός υποστηρικτής της προ-
όδου στο θέμα αυτό, ο l'. l'. Παππαδόπουλος οραματίζεται στα 1866 την 
ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην οργάνωση της εκπαίδευσης του φύ-
λου τους. Αναπτύσσοντας τις αρχές στις οποίες πρέπει να υπακούει η εκπαί-
δευση των κοριτσιών διατυπώνει δύο προτάσεις που αργότερα θα προβληθούν 
πιο συστηματικά : α) τη διδασκαλία της νεότερης ελληνικής Ιστορίας ως βασικής 
γνώσης για την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και β) την εισαγωγή της 
γυμναστικής στα παρθεναγωγεία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των Ε λ -
ληνίδων3. 

1. l'. l'. Παππαδόπουλος, «Περί γυναικός και Ελληνίδος», ri.π. (εδώ,  σ. 190). 
2. στο ίδιο,  σ. 191-194. 
3. Όπως θα τονίσει σε άλλη περίπτωση ο l'.l'. Παππαδόπουλος, η γυμναστική θα 

πρέπει να είναι ανάλογη με το φύλο και «ως προς τα κοράσια μάλιστα πρέπει ν' αποφεύγωμεν 
πάσαν βιαίαν και ανοίκειον άσκησιν» {Δοκίμων  πρακτικών  παιδαγωγικών οδηγιών, σ. 12). 
Λίγα χρόνια αργότερα η παιδαγωγός Σ. Λεοντιάς θα υποστηρίξει ότι η γυμναστική για τις 
γυναίκες δεν συμβιβάζεται με τα «χρηστά ήθη» και θα αντιπροτείνει «την όρχησιν» («Τίνα 

τα μέσα της παιδεύσεως της γυναικός ως άνθρωπου», Ευρυδίκη,  έτος  Α', αρ. 25, 10 Μαίου 
1871, σ. 41), ενώ η Κ. Κεχαγιά θα επισημάνει ότι η καθαρά αθλητική διάσταση παραβλά-
πτει «την χάριν του γυναικείου σώματος» (Κ. Κεχαγιά, «Έκθεσις των κατά το Α' του Ζαπ-
πείου σχολικόν έτος  (1875-76)», Παιδαγωγικοί  μελέται  ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες  εν τω Ζαπ-
πείω  κατά την διανομήν των βραβείων,  Κωνσταντινούπολη 1880" εδώ, σ. 276). η γυμνα-
στική των κοριτσιών, η οποία εισάγεται στο Αρσάκειο σχετικά νωρίς (1858-9), αλλά στα 



Η ιδέα για την εθνική «αποστολή» της Ελληνίδας όσο και η πρόθεση να 
μορφωθεί ένας εθνικός γυναικείος χαρακτήρας αρχίζουν να προβάλλονται ιδιαί-
τερα, δίνοντας τον τόνο στα τέλη του αιώνα και στις αρχές του εικοστού. Η 
χρήση των όρων «αποστολή» η «προορισμός», όπως εξάλλου και το Ιδεολογικό 
τους περιεχόμενο, θυμίζουν την ευρύτερη διάδοσή τους, που αφορούσε γενικό-
τερα στον ηγετικό ρόλο του ελληνικού έθνους, εντοπισμένο κάποτε στη διαδι-
κασία της «μεταλαμπάδευσης» του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην Ανατολή1. 
Η μόρφωση πολιτών που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις επιταγές αυ-

τές προϋποθέτει ίσως τώρα ακόμα πιο έντονα τη διαπαιδαγώγηση άξιων Ε λ -
ληνίδων μητέρων: οι προτεραιότητες αυτές συμπίπτουν και βρίσκουν την έκ-
φρασή τους στην εκπαιδευτική πολιτισμική εξόρμηση που —αν και είχε νεό-
τερες βάσεις— διαμορφώνεται μέσα στη δεκαετία 1860-70 στους ελληνικούς 
πληθυσμούς της Τουρκίας και σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος. το φαι-
νόμενο αυτό συνδέεται στενά με την ανάπτυξη και τα συμφέροντα της ελληνικής 

αστικής τάξης στην οθωμανική αυτοκρατορία, ανατροφοδοτείται όμως και 
από τη δυναμικότερη παρουσία των ανταγωνιστικών εθνικισμών των Βουλγά-

ρων και των Σέρβων. Οι διπλωματικές εξελίξεις του ανατολικού ζητήματος, 
ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και οι συνθήκες Αγίου Στεφάνου και Βερολίνου 

(1878), καθώς και η αυξανόμενη κρίση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, επι-
τείνουν την εκστρατεία αύτη του εξελληνισμού2. 

Παράλληλα, οι δυνατότητες καλύτερης διαβίωσης του μη μουσουλμανι-
κού πληθυσμού, αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχει παραχωρήσει η 
Πύλη (Χάτι Χουμαγιούν, 1856), έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις 

περισσότερα ιδιωτικά παρθεναγωγεία δεν συνηθίζεται πριν από το 1890, θα γίνει αίτημα και 
αντικείμενο συζήτησης η προσδιορισμού, κυρίως προς τα τέλη του αιώνα και τις αρχές του 
επόμενου βλ. ενδεικτικά, l'. Καραπαναγιώτης, Γνώσεις  Πρακτικής  Υγιεινής  εις χρήσιν 
των Γυμνασίων,  Διδασκαλείων  και Παρθεναγωγείων,  Αθήνα 21889' Κ. Παρρέν, «αι εξετά-

σεις της γυμναστικής του Παιδαγωγικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων», Εφη-
μερίς  των Κυριών,  έτος ΙΕ', αρ. 665, 20 Μαΐου  1901, σ. 7-8' εόώ σ. 487-488' Κ. Παρρέν, 
«Διατί όχι αι γυναίκες;», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος ΙΕ', αρ. 705, 27 Απριλίου 1902, 
σ. 1-2' εδώ, σ. 499-501' Κ. Παρρέν, «Διατί τα κορίτσια;», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος 
17ον, αρ. 791, 2 Μαΐου  1904, σ. 1-2' εδώ σ. 539-541' Σ. Πέππας, η Γυμναστική  και ai 
Παιδιαί  του ελληνικού σχολείου  αμφοτέρων των φύλων, Αθήνα 1905. 

1. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός,  Αθήνα 21985, σ. 349 κ.ε. και 383-388. 
2. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση  και Αναπαραγωγή, σ. 452 κ.ε. Σχετικά με την πολιτι-

κή που υιοθετεί το ελληνικό κράτος απέναντι στην οθωμανική αυτοκρατορία στην περίοδο 
αυτή, τη συνεργασία του με τους Έλληνες της Τουρκίας και την «εΐρηνική»-έκπολιτιστική 
έκφραση της Μεγάλης Ιδέας, βλ. και Ευ. Κωφός, «Νέοι προσανατολισμοί του Ελληνι-
σμού», Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους»,  τ. ΙΓ' (1833-1881), σ. 315-317. 



για μια πιο εκτεταμένη και οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα των 
Ελλήνων της Τουρκίας. 

στο πλαίσιο αυτών των συγκυριών και των αναγκών, ελληνικό κράτος και 
Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας αρχίζουν μια έντονη και συστηματική 
προσπάθεια διείσδυσης του σχολικού δικτύου στις διαφιλονικούμενες κυρίως 
περιοχές (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο). Φιλεκπαιδευτικοί και εκπολιτιστικοί 
σύλλογοι ιδρύονται η δραστηριοποιούνται στις ελληνικές κοινότητες της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, όπως και στο ελληνικό κράτος1. Σ ' αυτή τη «θαυμαστή 

ενορχήστρωση» των συλλόγων, «όπου σμίγουν σε ένα παράλληλο σύστημα ο 
αλύτρωτος και ο ελεύθερος έλληνισμός»2, δύο είναι οι ηγετικοί πυρήνες: ο Ε λ -
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861) που λειτουργεί 

ως ένα είδος Υπουργείου Παιδείας των Ελλήνων της Τουρκίας και ο Σύλλογος 
προς Διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων (1869) που μέλη του γίνονται ση-

μαίνοντες σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα του ελληνισμού 
που ζει στις περιοχές της οθωμανικής επικράτειας. 

σε συνάρτηση με το παραπάνω πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα, όπου η 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ιδεολογίας αποκτά μια επεί-
γουσα σημασία, μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε πώς φορτίζεται η αναγ-
καιότητα μόρφωσης ελληνίδων μητέρων και πώς παγιώνονται τα μηνύματα 

για την εθνική αποστολή που πρέπει να επιτελέσουν οι γυναίκες, όχι μόνο μέσα 
από την οικογένεια αλλά και μέσα από το σχολικό σύστημα με την Ιδιότητα 
της δασκάλας. Ταυτόχρονα, οι στόχοι αυτοί αποδίδουν στην εκπαίδευση των 

κοριτσιών μια διάσταση περισσότερο λειτουργική και κοινωνικά χρήσιμη. 
στην κινητοποίηση αυτή εξάλλου των δύο ελληνικών κόσμων έχουν τη 

θέση τους η συμμετοχή γυναικών και η φροντίδα για τη γυναικεία εκπαίδευση. 
Ήδη , πολύ νωρίτερα, σημαντικός αριθμός αποφοίτων δασκαλισσών του Αρ-
σακείου είχε τοποθετηθεί σε ελληνικές κοινότητες της διασποράς και της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, πρακτική που συχνά προβάλλεται ως σημαντική εθνι-
κή συμβολή και που συνεχίζεται σ' όλο τον 19ο αιώνα3. Παράλληλα όμως, από 

1. για όσα προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με το φαινόμενο των συλλόγων και τις 
ιδεολογικές του αποχρώσεις, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός,  σ. 399-402. 

2. στο ίδιο,  σ. 399. 
3. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε μια πρωιμότερη εποχή, στο πλαίσιο συζήτησης 

στη Βουλή γύρω από το ενδεχόμενο να αυξηθεί η χρηματοδότηση του κράτους προς τη Φι-
λεκπαιδευτική Εταιρεία, εξαίρεται η τροφοδότηση των ελληνικών κοινοτήτων της Τουρ-
κίας με δασκάλες, απόφοιτες του Αρσακείου: «διότι ουδέν ευκταιότερον, ουδέν ενδοξότερον 
άλλο η το να μεταβαίνωσιν αι Ελληνίδες μας εις τα άκρα της γης, απόστολοι παιδείας και 
εξευγενισμού»: Πρακτικά  των Συνεδριάσεων  της Βουλής, τ. Β', σ. 587 (Συνεδρίαση ΟΖ' 

της 25ης Ιουνίου 1855), Αθήνα 1855. στο ίδιο κείμενο μάλιστα (σ. 584) αναφέρεται ότι 
τα 2/5 των πτυχιούχων δασκαλισσών της Εταιρείας εργάζονται έξω από το ελληνικό κράτος 



το 1870 και ύστερα, οι Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας αναλαμβάνουν 
με δυναμικότερο τρόπο την οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των κοριτσιών και τη μόρφωση δασκαλισσών. Ο αριθμός των 
παρθεναγωγείων και των μαθητριών αυξάνεται, ενώ χαρακτηριστική είναι η 
ίδρυση δυο σχολείων που θα γίνουν βασικοί φορείς της γυναικείας εκπαίδευσης 

και που αναγνωρίστηκαν ως Ισότιμα του Αρσακείου' πρόκειται για το «Ζάπ-
πειο» (1875) στην Κωνσταντινούπολη και το «Ομήρειο» (1881) στη Σμύρνη1. 

στο ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της δραστηριότητας Ιδιωτών που εκφράζουν 
μεταρρυθμιστικές διαθέσεις για τα εκπαιδευτικά πράγματα2, η διάδοση και η 
πρακτικότερη στροφή της γυναικείας εκπαίδευσης συζητιέται ευρύτερα ένα 

από τα υπομνήματα του πρώτου Συνεδρίου των Ελληνικών Συλλόγων (1879) 
έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Περί παιδεύσεως της χωρικής γυναικός»3. στο 
συνέδριο αυτό συμμετέχει και ο Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παι-
δεύσεως —μια από τις πρώτες συλλογικές γυναικείες πρωτοβουλίες στον το-
μέα αυτό— που η ίδρυσή του (1872) δίνει ένα στίγμα των καιρών. 

Νέες δυναμικές καθώς εμφανίζονται  στο  προσκήνιο 
«γράφουσες  » γυναίκες  και παιδαγωγοί 

Τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στον ελληνισμό της οθωμανικής επι-
κράτειας η παρουσία μορφωμένων γυναικών, ευαίσθητων στα μηνύματα της 

εποχής τους, που ζητούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στις ανάγκες 
του έθνους και της κοινωνίας, αρχίζει να γίνεται αισθητή. Οι γυναίκες αυτές, 

* τος, «όπου ευρίσκουσιν ανετώτερον βίον και συνδρομήν» (πρβλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, 
ο.π., σ. 105). Καθώς φαίνεται, ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας συνηθί-

ζουν να στέλνουν υπότροφες στο Αρσάκειο, οι όποιες αναλαμβάνουν στη συνέχεια να διδά-
ξουν στο σχολείο της κοινότητάς τους (στο ίδιο,  σ. 244-248). 

1. για την οργάνωση της γυναικείας εκπαίδευσης στον ελληνισμό της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, βλ. Κούλα Ξηραδάκη, Α π ό τα Αρχεία  τον Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Παρ-
θεναγωγεία  και δασκάλες  του Υπόδουλου  Ελληνισμού,  τ. Α'-Β', Αθήνα 1972 και 1973, 

και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 250 κ.ε. 
2. Βλ. σχετικά Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση  που δεν έγινε, τ. Α', σ. λη' κ.ε. στο 

κλίμα αυτό των πρωτοβουλιών και των φιλεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που δηλώνει, 
παράλληλα, τη διεύρυνση των χώρων κοινωνικής συνάθροισης και δημόσιας δράσης, εντάσ-
σεται και η ίδρυση του πρώτου επαγγελματικού σωματείου των δασκάλων, του Ελληνικού 
Διδασκαλικού Συλλόγου (1873). 

3. Συνέδρων  των Ελληνικών Συλλόγων.  Πρακτικά  της πρώτης αυτού Συνόδου  συγ-
κροτηθείσης  εν Αθήναις εν έτει  1879,  Αθήνα 1879' βλ. και Α. Δημαράς, ο.π., σ. 240. 



δασκάλες οι περισσότερες, αφιερώνονται κυρίως στην προώθηση της εκπαίδευ-
σης του φύλου τους: συμμετέχουν η ιδρύουν εκπαιδευτικούς συλλόγους, διευ-
θύνουν παρθεναγωγεία, δημοσιεύουν παιδαγωγικά άρθρα και μελέτες, δίνουν 
δημόσιες διαλέξεις και εκδίδουν τα πρώτα γυναικεία περιοδικά. Η Θάλεια 
(Αθήνα, 1867) και η Ευρυδίκη  (Κωνσταντινούπολη, 1870-73), φιλοξενούν 

στα πρώτα της βήματα τη γυναικεία έκφραση γύρω από αυτό το θέμα1. 
Κατά πόσο η παρέμβαση τους στη συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση 
και διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έρχεται να διαφοροποιήσει η να αμφισβη-

τήσει αιτήματα; Είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι πηγές. 
το γεγονός ότι υποκείμενα ενός προβληματισμού που τις αφορά άμεσα 

είναι οι ίδιες οι γυναίκες μάς ωθεί να αποδώσουμε στα κείμενά τους μια ιδιαί-
τερη δυναμική. Εξάλλου, με τη δημόσια παρουσία τους, οι πρώτες λόγιες γυ-
ναίκες και παιδαγωγοί κλονίζουν μια παράδοση. Η Ιδιαίτερη ωστόσο αυτή 
δυναμική μπορεί να αποδοθεί πιο δικαιολογημένα σε κείμενα στα οποία η παρα-
πάνω διαπίστωση διακρίνεται ως στοιχείο της εμπειρίας τους, και σε όσα ανι-
χνεύεται η συνειδητοποίηση της κατωτερότητας των γυναικών ως κοινωνικής 
κατηγορίας, καθώς και η ανάγκη να εκφραστούν δημόσια ως μέλη της κατηγο-
ρίας αυτής, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την πένα τους για να αρθρώσουν 
ένα προβληματισμό γύρω από το φύλο τους, βιώνοντας και δηλώνοντας έτσι την 
ύπαρξή τους2: «Πολλοί κριταί αυστηροί», γράφει μια συνεργάτιδα της Ευρυδί-

κης, «έγραψαν καθ' ημών, τινές δε εξετόξευσαν και δηλητηριώδη βέλη καθ' ημών. 
τις όμως γυνή έγραψε ποτέ κατά των κατηγόρων ημών; τις γυνή έδωσε σημεία 

υπάρξεως του φύλου ημών; τις γυνή, εγκαυχωμένη άλλως τε επί πολλαίς και 
ποικίλαις γνώσεσιν, ανέλαβε την υπεράσπισιν του φύλου της; Ολίγισται απέ-
ναντι του απείρου. Ε ν τοις δακτύλοις ημών αριθμούμεν αυτάς. Διατί ταύτα 
πάντα;» και παρακάτω: « Η γυνή αύτη ανεφάνη. Η δε Ευρυδίκη αυτής, η μι-
κρά και τρυφερά Ευρυδίκη, εχαιρέτησεν ημάς αφελώς, προσηνώς, άνευ πατά-
γου και ριφθείσα εις τας αγκάλας ημών είπεν Έιμί Ελληνίς, ειμί ασθενής και 

αδύνατος" δότε μοι προστασίαν. Αφοσιούμαι εις υμάς- η ζωή και ο θάνατος μου 
παρ' ημών εξήρτηνται" και ήρξατο του έργου της ευσταθώς». Η αίσθηση αυ-

τή της «αδυναμίας» όμως δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις γυναίκες να εκφράζονται 

1. Βλ. εδώ, σ. 203-234" για μια παρουσίαση των περιοδικών αυτών βλ. Αγγελικά 
Ψαρά, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», Σκούπα,  τχ. 2, Ιούνης 1979, σ. 3-13. Εδώ 

θα πρέπει να σημειώσουμε το πρώτο περιοδικό που —απ' όσο γνωρίζουμε— εκδόθηκε από 
Ελληνίδα: πρόκειται για την Κυψέλη  της Ευφροσύνης Σαμαρτζίδου, που κυκλοφόρησε στην 

Κωνσταντινούπολη το 1845 και έδωσε προτεραιότητα στο πρόβλημα της γυναικείας εκπαί-
δευσης, όπως εξάλλου και όλα τα γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα (εδώ,  σ. 131-133). 

2. Θεωρήσεις του προβληματισμού αυτού, σε συνδυασμό με το φαινόμενο σύμφωνα με 
το όποιο μορφωμένες Ελληνίδες του 19ου αιώνα διαμορφώνουν μια συλλογική γυναικεία 

συνείδηση, βλ. ειδικότερα: Α. Ψαρά, ο.π., σ. 3-13 και Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. 



ζονται" αντίθετα, πρέπει να γίνει κίνητρο «προόδου»: «μη σκεπτόμεθα την αδυ-
ναμίαν και πενιχρότητα των γνώσεών μας. Α ς γράφωμεν πάσαι εν τη Ευρυ-
δίκη.  Ίσως θα υποπέσωμεν εις σφάλματα γραφικά. Α ς σφάλλωμεν. Εάν δεν 
σφάλλωμεν, δεν θέλομεν μάθει ο,τι πρέπει, μήτε ποτέ θέλομεν προοδεύσει. Πά-
σα πρόοδος άρχεται εκ της ελλείψεως». και η αρθρογράφος συμπεραίνει: «Επο-
μένως η Ευρυδίκη  ως γυνή δεν συγκρίνεται μετά έργων ανδρικών λοιπόν και 

τα έργα ημών έσονται γυναικεία και αι αναγινώσκουσαι γυναίκες" θα εργαζό-
μεθα κατά το μέτρον της εκπαιδεύσεως, εν ω ώρισαν ημάς οι άνδρες»1. 

Α ν και στην τελευταία αυτή φράση θα μπορούσε κανείς να διακρίνει μια 
διάθεση αποστασιοποίησης («εν ω ώρισαν ημάς οι άνδρες»), η αποδοχή του 
διπολικού σχήματος που ταυτίζει τον άνδρα με τον δημόσιο βίο και τη γυναίκα 

με την Ιδιωτική σφαίρα και την οικογένεια, καθώς και οι διαφορές στις αξίες 
η την παιδεία που η διχοτόμηση αυτή συνεπάγεται, δίνει τον τόνο και στα πρώ-

τα γυναικεία περιοδικά και κείμενα. 
σε ορισμένες περιπτώσεις η διάκριση αυτή προβάλλει με ιδιαίτερη έμφα-

ση, καθώς μπορεί κανείς να διακρίνει την τάση μιας έντονης διαφοροποίησης 
από το «ανδρικό» και την πρόθεση να εξερευνηθεί η «γυναικεία» αυτή σφαίρα 
και οι αξίες της, συχνά όμως με τα κυρίαρχα πρότυπα μιας παθητικής και υπο-

ταγμένης συμπεριφοράς. στη διαδικασία αυτή οι ρόλοι της μητρότητας και οι 
ειδικές γνώσεις που απαιτούνται (π.χ. παιδαγωγικά, υγιεινή) έχουν βαρύνου-
σα σημασία. Αρκετά άρθρα αφιερώνονται στον τρόπο που πρέπει να ανατρέ-
φει η μητέρα τα παιδιά της2 —ιδιαίτερα τα κορίτσια— και μάλιστα ανάλογα 

με την ηλικία, στις εναλλαγές της όποιας δείχνουν Ιδιαίτερη ευαισθησία. Ένα 
πρώιμο ίσως (αλλά ακόμα ευκαιριακό) ενδιαφέρον διακρίνεται για την εφηβική 

ηλικία του κοριτσιού, τη σχέση του με τη μητέρα, την καθοδήγηση στα πρώτα 
βήματα της κοινωνικής ζωής και την «εξ απαλών ονύχων» προετοιμασία για 

τα μελλοντικά καθήκοντα του γάμου. 
Όταν όμως στον προβληματισμό γύρω από τη «διαφορά» των φύλων το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην «ισοτιμία» των ρόλων και την αρμονία που αυ-
τή εξασφαλίζει στην άνθρωπότητα3, το κλίμα κάπως μεταβάλλεται και η γνώση 

1. Αρισταία Λ. Β., «η Ευρυδίκη  και αι γυναίκες», Ευρυδίκη,  έτος Α', αρ. 9, 15 
Ιανουαρίου 1871, σ. 100-101. 

2. το ενδιαφέρον αυτό συμπίπτει με μια ευρύτερη τάση της εποχής να καθοδηγηθούν 
οι μητέρες από ειδήμονες (π.χ. γιατρούς) σε μια πιο ορθολογική και εκσυγχρονισμένη ανα-
τροφή του βρέφους. 

3. Ένα δείγμα αυτής της σύλληψης μπορούμε να δούμε στο παρακάτω απόσπασμα: 
«Σήμερον η γυνή δεν είναι ουδέ άγγελος ουδέ δαίμων, ουδέ παράδεισος ουδέ κόλασις, ουδέ 

το κάλλιστον ουδέ το αίσχιστον των όντων επί της γης, αλλ' εταίρος και σύντροφος ισότιμος 
του ανδρός, ζων δι' αυτού και δι' αυτόν, κοινωνός αιώνιος της ευτυχίας και δυστυχίας του 
εν τε τω φυσικώ και τω ηθικώ κόσμω. Εταίρος, λέγομεν, ισότιμος τω ανδρί, ουχί δε και 



για τις γυναίκες έμμεσα εμφανίζεται να έχει την ίδια άξια που έχει και για τους 
άνδρες, αφού και οι δύο αποτελούν έκφραση της ιδέας του ανθρώπου. Η επιχει-
ρηματολογία αυτή μοιάζει να απαντά σε όσους αντιλαμβάνονται την γυναικεία 
«φύση» με την έννοια της κατωτερότητας, υποβιβάζοντας έτσι την εκπαίδευση 

του γυναικείου φύλου. Η απάντηση αυτή γίνεται πιο δυναμική, όταν διεκδι-
κείται ρητά η αναγνώριση της πνευματικής Ισότητας των φύλων : «Απαιτώ», 
γράφει η «Βοσπορίς», «η γυνή να έχη τας αυτάς ορέξεις, τας αυτάς πνευματικάς 

αρχάς, την ανάγκην της συγκινήσεως ίσην της του ανδρός». και τελειώνει το 
άρθρο της συνοψίζοντας τις Ιδέες της με μια τόλμη ξεχωριστή ίσως για την 
εποχή (αλλά και για την Ευρυδίκη):  « Η βελτίωσις της ανατροφής των τέ-
κνων έγκειται εν τη βελτιώσει της μητρός, και η προαγωγή της γυναικός εν 

τη προόδω των ηθών η δε γυνή είναι πεπλασμένη, όπως η ελευθέρα εν απάσαις 
ταις επιστήμαις, εξ ων προς βλάβην της ανθρωπότητας την αποκλείουσιν. Αι 

ελπίδες ημών ακμαίαι ας ώσι, και ελεύσεται ήμαρ, καθ' ο η γυνή έσεται κατα-
γινομένη και ενασχολουμένη μετ' αυτού εις άπαντας τους κλάδους των διαφό-
ρων τεχνών και έπιστημών»1. 

Εκείνο που τροφοδοτεί έντονα τους προβληματισμούς των γυναικείων 
κειμένων γύρω από την ανάγκη της «σπουδαίας» και «εμβριθούς εκπαιδεύ-
σεως» των γυναικών είναι τα μηνύματα των καιρών για την κοινωνική και εθνι-
κή τους «κλήσιν», ως μητέρων, συζύγων η δασκαλισσών. Ο τρόπος όμως που 

επεξεργάζονται τα πρότυπα αυτά υπερβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
κοινότοπη σύλληψή τους. 

Δύο λόγιες γυναίκες και αναγνωρισμένες παιδαγωγοί μάς δίνουν σε κεί-
μενά τους της περιόδου 1870-80, με Ιδιαίτερα παραστατικό και επεξεργα-
σμένο τρόπο, ηγετικά γυναικεία πρότυπα που ξεπερνούν άμεσα η έμμεσα τα 
στενά όρια της οικογένειας και προκαλούν έντονα την αίσθηση ότι καμιά γνώση 

δεν είναι περιττή για τις γυναίκες. Πρόκειται για τη Σαπφώ Λεοντιάδα και 
την Καλλιόπη Κεχαγιά, γνωστές από μια πλούσια συγγραφική και κοινωνική 

ίσος, διότι η φύσις αυτή, δημιουργήσασα τον άνδρα και την γυναίκα, κατέθετο εις τον θεμέ-
λιον λίθον της δημιουργίας αυτών σωτηρίους τινάς διαφοράς, αίτινες δεν είναι διαφοραί υπερο-
χής του ενός επί του ετέρου, αλλά διαιρέσεως και διανομής εις αμφότερα τα φύλα των ιδιο-
τήτων και αρετών, αίτινες ομού λαμβανόμεναι, και προς ένα σκοπόν ενεργούσαι, απαρτίζουσι 
την πλήρη και τελείαν του ανθρωπίνου γένους ιδέαν» («Φύσις, χαρακτήρ και αληθής προορι-
σμός της γυναικός», Θάλεια, έτος Α', φύλλ. Α', Ιανουάριος 1867, σ. 3). μια ανάλογη έμ-
φαση στην ιδέα της «τελείας ταυτότητος» και της συμπληρωματικότητας των φύλων δια-
κρίνεται σε κείμενα της Κυψέλης  (εδώ, σ. 131-133). 

1. «Βοσπορίς», «Ολίγιστα περί γυναικός», Ευρυδίκη,  έτος  Α', αρ. 10, 22 Ιανουα-
ρίου 1871, σ. 110 και 111. Αναδημοσίευση και παρουσίαση του κειμένου, βλ. Α. Ψαρά, 
«"Γύναι, ποίησον ημίν... Κυρία, έμπνευσον ημίν": ένα γυναικείο κείμενο του 1871», Σκού-
πα, τχ. 2, Ιούνης 1979, σ. 14-20. 



δραστηριότητα, αλλά και από το έργο τους ως διευθυντριών δύο σημαντικών 
παρθεναγωγείων: η πρώτη του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Αγίας Φωτεινής 

της Σμύρνης και η δεύτερη του «Ζαππείου» της Κωνσταντινούπολης. 
Η Σ. Λεοντιάς δίνει έμφαση στη μορφή της μητέρας και οικοδέσποινας, 

μορφή όμως έντονα ενεργητική και υπεύθυνη, που αναλαμβάνει την οικονομία 
και την ηθική τάξη του οίκου, υιοθετώντας ανάλογη συμπεριφορά για κάθε 

πρόσωπο και ηλικία δουλεύει ακούραστα και με κέφι διευθετώντας τις υπο-
θέσεις του πολυποίκιλου πληθυσμού που εξαρτάται από αυτήν. Σύμφωνα με το 
πρότυπο αυτό της Ιδανικής οικοδέσποινας, η επιστήμη της οικιακής οικονομίας, 

αντικείμενο πολλών άρθρων των πρώτων γυναικείων περιοδικών, δεν περιέχει 
απλώς ένα σύνολο από τεχνικές γνώσεις, αλλά αποτελεί ένα ολόκληρο σύστη-

μα «οικογενειακής ηθικής». 
Η γυναικεία «φύση» ωστόσο, κατά την Σ. Λεοντιάδα, βρίσκει την πιο 
αυθεντική της έκφραση —«το σώζον και αγιάζον αυτήν»— στη μητρότητα ως 

καθολική διαπαιδαγωγητική δύναμη. Η σύλληψη αυτή όμως ανοίγει έμμεσα 
το δρόμο για μια ευρύτερη κοινωνική δράση αλλά και γνώση: με αφετηρία τις 

«γυναικείες» φιλάνθρωπες αυτές ιδιότητες —έντονα διαφοροποιημένες από τις 
ανδρικές και κύρια δικαιωμένες από τις ανάγκες της Ιδιωτικής ζωής— η Σ. 

Λεοντιάς φτάνει να υποστηρίξει τη σταδιοδρομία των γυναικών όχι μόνο στην 
παιδαγωγική επιστήμη αλλά και στην Ιατρική και τη φιλοσοφία, καθώς συν-
τελούν «εις την έρευναν της ανθρωπίνης καρδίας»1. 

για την Καλλιόπη Κεχαγιά ο εθνικός και ηθοποιητικός ρόλος των γυναι-
κών ολοκληρώνεται στο πρόσωπο της παιδαγωγού, όπως την παρουσιάζει σε 
σχετική ομιλία της στις υποψήφιες δασκάλες, απόφοιτες του «Ζαππείου» στην 
Κωνσταντινούπολη2. στη σκέψη της Κ. Κεχαγιά η δασκάλα εμφανίζεται να 
είναι εκείνη που θα συντελέσει καθοριστικά στη διάδοση της μητρικής γλώσσας 

και στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, μέσα από τη διδασκαλία των 
πνευματικών και ηθικών αξιών του «ελληνισμού». Κάθε Ελληνίδα —μέσα η 
έξω από το ελληνικό κράτος— αλλά πολύ περισσότερο η υποψήφια δασκάλα, 

δεν μπορεί παρά να έχει βαθιά γνώση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της 
χριστιανικής θρησκείας, παράλληλα με τη θεωρητική και πρακτική μόρφωση 

στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. 
Η αποστολή άλλωστε της παιδαγωγού για την Κ. Κεχαγιά δεν περιορί-

ζεται στη δουλειά της μέσα στον σχολικό μηχανισμό. Οι εθνικές αξίες θα πρέ-

1. Σαπφώ Λεοντιάς, «Περί κλήσεως της γυναικός», Ευρυδίκη,  έτος Α', 1870, αρ. 1-7' 
εδώ, σ. 209-218 και 227-229. 

2. Καλλιόπη Κεχαγιά, «Εγκόλπιον παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τίνες προς τας αποφοι-
τώσας Ζαππίδας», Παιδαγωγικαί  μελέται  ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες  εν τω Ζαππείω  κατά 

την διανομήν των βραβείων,  Κωνσταντινούπολη 1880' εδώ, σ. 278-293. 



πρέπει να την εμπνέουν τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις σχέσεις που θα 
αναπτύξει με το εύρυτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει, στην επαρχία η 
στην πόλη. για να μπορέσει να ασκήσει μια αποτελεσματική επίδραση, η ιδα-

νική αυτή παιδαγωγός θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική, κυρίως απέ-
ναντι στους γονείς και στις αρχές. Αναπτύσσοντας τις συμπεριφορές που μπο-
ρούν να διευκολύνουν το δύσκολο έργο της, η Κ. Κεχαγιά —παρά την αυστηρό-
τητα που τη διακρίνει και την επιφύλαξα της απέναντι στις νέες μορφές κοινω-
νικότητας— δείχνει τους δρόμους για μια κοινωνική δραστηριότητα που ξεπερνά 

την απλή διδασκαλία μέσα σε μια τάξη. σε ο,τι αφορά την «Τέχνην του βίου», 
λέει στις υποψήφιες δασκάλες: «Ίστασθε εν τω μέσω τεσσάρων ομοκέντρων 
κύκλων, προς ους διηνεκώς πρέπει να κατευθύνωνται αι ακτίνες των ενεργειών 
υμών. Ούτοι δε εισιν ο οίκος, η κοινωνία εν τη ημετέρα πατρίδι, το έθνος και η 

ανθρωπότης. Διότι ένεκα των καθηκόντων προς τα κέντρα ταύτα δεν δύναται 
πλέον το σχολείον να θεωρηθή κέντρον αποκλειστικόν των ενεργειών υμών»1. με 

τη συμπεριφορά τους, λοιπόν, οι υποψήφιες δασκάλες πρέπει να κρατούν την 
ηθική ενότητα στο σχολείο και την οικογένεια, να δείχνουν τη σχέση της τε-

λευταίας με την ευρύτερη κοινωνία και να δουλεύουν για την πατρίδα και ολό-
κληρη την ανθρωπότητα2. 

Η γυναίκα ως συνειδητό ενεργητικό υποκείμενο, με τη μορφή που πα-
ρουσιάζεται σε κείμενα όπως της Σ. Λεοντιάδος και της Κ. Κεχαγιά, στηρίζε-
ται από τη μια στη γνώση του καθήκοντος και από την άλλη σε μια βασική κοι-
νωνική άξια: την αυτοθυσία. Καθώς όμως η άξια αυτή γίνεται εδώ αντιληπτή 
δυναμικά και όχι παθητικά, οδηγεί σ' έναν ηγετικό ρόλο, στο όνομα πάντοτε 

της «διαφοράς». 
η γυναίκα - πρότυπο «εν τω δράματι του βίου» για την Κ. Κεχαγιά είναι 

η Αντιγόνη. Η ισότητα της γυναίκας ως προς τον άνδρα έγκειται ακριβώς στο 
γεγονός ότι απέναντι στα μεγάλα διλήμματα της ζωής έχει το ίδιο δικαίωμα 

ελεύθερης επιλογής: να διαλέξει το δρόμο του ατομικού συμφέροντος, του «εγω-
ισμού» και του «υλισμού» η εκείνον που οδηγεί στο κοινό καλό και υπηρετεί 

1. στο ίδιό  εδώ, σ. 279. 
2. Απέναντι στην ιδεατή αυτή σύλληψη του έργου της παιδαγωγού μοιάζει ωστόσο 

να ορθώνεται μια σκληρή πραγματικότητα, Ιδιαίτερα για τις νέες και ανύπαντρες δασκάλες, 
σύμφωνα τουλάχιστον με κείμενα τα όποια αναφέρονται στις δυσκολίες που αυτές αντιμετω-
πίζουν, στις επαρχίες του ελληνικού κράτους" βλ. χαρακτηριστικά, Κ. Παρρέν, «Επιθέσεις 

και στραγγαλισμοί κατά διδασκαλισσών», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος Α', αρ. 47, 31 Ια-
νουαρίου 1888, σ. 3-4" Ελένη Γεωργιάδου, «Γυναικεία έργα», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος 
ΙΕ', αρ. 693, 3 Φεβρουαρίου 1902, σ. 5-6., αρ. 694, 10 Φεβρουαρίου 1902, σ. 2-3 και αρ. 
695, 17 Φεβρουαρίου 1902, σ. 7-8" Ελένη l'. Μπουκουβάλα, «Αναμνήσεις εκ της επιθεω-
ρήσεως σχολείων θηλέων. η θέσις της διδασκαλίσσης», Επετηρίς  της Δημοτικής  Εκπαι-
δεύσεως,  έτος  Α' (1901-1902), Αθήνα 1902, σ. 73-86 (εδώ, σ. 503-511). 



αιώνιες ηθικές αξίες. το παράδειγμα της Αντιγόνης είναι πρότυπο «ελευ-
θέρας αιρέσεως» και αυτοθυσίας στο όνομα του θεμελιώδους καθήκοντος που 
έχει αναλάβει η γυναίκα: την υπεράσπιση «των στοργικών αισθημάτων των 
φρουρούντων την ιεράν του οίκου εστίαν», των οποίων η «βεβήλωσις» οφείλε-
ται σ' έναν τύραννο, μια εφήμερη πολιτική εξουσία, αυτά που ο κοινός πολίτης 

δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει: «Ενταύθα ο ανήρ εξωκειωμένος την αγρίαν 
των μαχών όψιν δεν είναι ο εις αίρεσιν προσκαλούμενος" ο πολίτης αδυνατεί 
να παρακούση την άδικον ταύτην προσταγήν. [...] προς την γυναίκα λοιπόν 
ατενίζει κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η άνθρωπότης»1. 

με προϋπόθεση τη διεκδίκηση αυτή ανάλογων (ίσως και ανώτερων;) με 
τους άνδρες ευθυνών απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Κ. Κεχαγιά θα τονίσει 
σε μια άλλη της ομιλία ότι βάση του προγράμματος του «Ζαππείου» είναι η μόρ-

φωση της γυναίκας ως «διδασκάλου», «μητρός» αλλά και «πολίτιδος», «ικανώς 
παρεσκευασμένης δια το δράμα του βίου». Η εποχή της διάδοσης των στοι-
χειωδών γραμμάτων στο γυναικείο φύλο έχει περάσει" τώρα απαιτείται μια 
ευρύτερη και πιο συστηματική εκπαίδευση2. Η Σ. Λεοντιάς και η Κ. Κεχαγιά 

ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι και στο επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης το κορί-
τσι πρέπει να παίρνει τις ίδιες βασικές γνώσεις με το αγόρι, με την προσθήκη 

εκείνων που αρμόζουν στον Ιδιαίτερο προορισμό των γυναικών3- κι αυτό, μέσα 
από μια συστηματική και επιστημονική παιδεία στα πλαίσια του «Παρθεναγω-

γείου»4, ενός χώρου με τις δικές του ιδιαίτερες αξίες και κώδικες, που επιπλέον 
γίνεται κέντρο του «ελληνισμού», καθώς διαμορφώνει εθνικές γυναικείες συνει-
δήσεις. 

Α ν και το όραμα αυτό του «Παρθεναγωγείου» θα εμπνεύσει και θα χα-
ράξει ένα δρόμο, η υποστήριξη μιας διευρυμένης και ποιοτικά ισότιμης με την 

ανδρική γυναικείας εκπαίδευσης δεν θα έχει την ίδια τύχη" δρόμος λοιπόν όχι 
χωρίς παλινδρομήσεις, διαφοροποιήσεις, αντιστάσεις —όχι πάντα σαφείς— που 

1. Κ. Κεχαγιά, «η γυνή εν τω δράματι του βίου», Παιδαγωγικαί  μελέται,  σ. 92. 
2. Κ. Κεχαγιά, «Έκθεσις των κατά το Α' του Ζαππείου σχολικόν έτος (1875-76)», 

στο ίδιο"  εδώ, σ. 271-272. 
3. Βλ. σχετικά Σ. Λεοντιάς, «Περί κλήσεως της γυναικός», Ευρυδίκη,  ο.π. (και εδώ, 

σ. 215). Σύμφωνα με μαρτυρία που διαθέτουμε, η Σ. Λεοντιάς επιμένοντας στην άποψη 
αυτή αντικρούει συντηρητικότερες θέσεις που εκφράζονται από λογίους της Σμύρνης γύρω 

από το περιεχόμενο της γυναικείας εκπαίδευσης' βλ. σχετικά, Α. Ισηγόνης, «το Ελληνικόν 
Παιδαγωγείον Σμύρνης: β) η κορασιακή εκπαίδευσις», Μικρασιατικά  Χρονικά,  τ. IB', 

1965, σ. 99-103. 
4. το ομώνυμο ποίημα του Παλαμά δημοσιεύεται στο περ. Εστία  το 1880 (εδώ, σ. 

295-296), την ίδια χρονιά που κυκλοφορεί το «Εγκόλπιον παιδαγωγικόν» της Κ. Κεχα-
για, ο.π., με τις υποθήκες της προς τις απόφοιτες του «Ζαππείου». 



διαφαίνονται ήδη στα χρόνια που εκφράζονται οι πρώτες λόγιες γυναίκες και 
παιδαγωγοί. 

σε ορισμένα κείμενα της εποχής το πρότυπο της γυναίκας που στηρίζει 
τη συζήτηση για τη γυναικεία εκπαίδευση—σε αντίθεση με τα πρότυπα της Κ. 
Κεχαγιά και της Σ. Λεοντιάδος—είναι παθητικό, είναι η Πηνελόπη η η «αγνή 
εστιάς» που φυλάει το «Ιερόν πυρ του οίκου», «και εμμένει εις την αφάνειαν 

της οικίας ως η ρίζα, εξ ης θα εκβλαστήσωσιν εκάστοτε οι νέοι κλώνοι του καλ-
λιστεφάνου της πατρίδος δένδρου»1. δεν θα ήταν υπερβολικό να υποθέσουμε ότι 
η σύλληψη αυτή έμμεσα υποβιβάζει τη σημασία μιας συστηματικής πνευματι-
κής καλλιέργειας. Η υποβάθμιση αυτή γίνεται πιο έκδηλη όταν η ιδιαιτερό-
τητα της γυναικείας «φύσης» γίνεται αντιληπτή ως κατωτερότητα διανοητική, 
άποψη που συχνά καλύπτεται πίσω από την έμφαση σε κατεξοχήν «γυναικείες» 
πνευματικές Ιδιότητες, όπως η φαντασία, η ικανότητα της ανάλυσης και της 

αποστήθισης, η ευαισθησία για τη γλώσσα και η «χάρις» της ομιλίας. Έτσι , 
έχει υποστηριχθεί ότι η βιολογική και ψυχική διαφορά της γυναίκας απαιτεί 
να στρέφεται η ανώτερη εκπαίδευση των κοριτσιών «εις γενικωτέραν του νοός 
και της καλαισθησίας και της καρδίας μόρφωσιν» και να διαφοροποιείται από 
την «συστηματικωτέραν και επιστημονικωτέραν γυμνασιακήν των αρρένων»2. 
Η σπουδή της γλώσσας —η γραμματική, το συντακτικό, η ορθογραφία, η δυ-
νατότητα ορθής έκφρασης— θεωρείται πολύ σημαντική, ενώ αμφισβητείται 
η ικανότητα του γυναικείου μυαλού να εμβαθύνει στο πνεύμα αρχαίων συγγρα-
φέων, όπως οι τραγικοί, ο Δημοσθένης, ο Ισοκράτης, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτων, 
κ.ά. Μπορούν όμως οι γυναίκες να αντιληφθούν και να ωφεληθούν από τον 
Λυσία, τον Ξενοφώντα (ο Οικονομικός θεωρείται βασικό κείμενο για την αγω-
γή τους) και, βέβαια, από τον Όμηρο" όχι όμως από την «πολεμικήν» Ιλιάδα, 
αλλά από την Οδύσσεια, όπου κυρίως εξυμνείται ο οικιακός βίος και η γυναι-
κεία αρετή. δεν είναι λοιπόν μόνο το πνεύμα αλλά και ο φυσικός και κοινωνι-
κός προορισμός της γυναίκας που δεν συμβιβάζεται με «τον τας αλληλοκτονίας 
των Ελλήνων σπαραξικαρδίως ιστορούντα Θουκυδίδην, τας τραγικάς σκηνάς 
του Σοφοκλέους» η τον πολιτικό λόγο και τη ρητορεία του Δημοσθένη3. και η 
διαφοροποίηση, σε σχέση με όσα εντοπίσαμε σε κείμενα όπως της Κ. Κεχαγιά, 
γίνεται ακόμα πιο φανερή: «η μήπως εις στρατηγούς και πολιτικούς και κα-
θόλου ειπείν πολίτας θα προασκήσωμεν τα κοράσια; [...] Αλλά πότε θα λάβη 

αφορμήν να ρητορεύη η γυνή, ήτις ως είρηται προς ρητορείαν ούτε πέφυκεν ούτε 

1. Κ. Σ. Ξανθόπουλος, Πρώτη  και μέση εκπαίδευσις  και περί  Ανατροφής και εκπαιδεύ-
σεως των κορασιών,  Αθήνα 1873, σ. 223 (βλ. και εδώ σ. 248-265. 

2. Στο  ίδιό  εδώ, σ. 260. 
3. Α. Ισηγόνης, «το Ελληνικόν Παιδαγωγείον Σμύρνης», ο.π., σ. 102-103. 



8. Επίσκεψη μαθητριών του Παρθεναγωγείου Χίλλ στην Ακρόπολη, 1860 



καλείται επ' αγαθώ' εικότως, διότι ο οικιακός βίος δεν χρήζει ρητορικής»1. 
οι αρετές λοιπόν του οικιακού βίου δεν μοιάζουν να συμβιβάζονται με τη 

λογιοσύνη. σε μια συζήτηση γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση που γίνεται 
μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Αμάλθεια της Σμύρνης, ένας από τους 
λογίους της εποχής, ο Α. Ισηγόνης, γράφει το 1872: «το έθνος, η πατρίς, η 
κοινωνία δεν απαιτούσι παρά των Παρθεναγωγείων γυναίκας λογίας, απαιτού-
σι γυναίκας ευσεβείς, σώφρονας, τιμίας, εγκρατείς, εναρέτους»2. τον ίδιο χρόνο 
δημοσιεύονται συνοπτικά οι απόψεις από ένα διαγωνισμό γύρω από την εκπαί-
δευση, που προκήρυξε ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμά-
των. σε μια πολύ σύντομη αναφορά στη γυναικεία εκπαίδευση διαβάζουμε: «τα 

εκπαιδευτήρια των κορασιών πρέπει η όλως να εκλείψωσιν η να παύσωσι να 
ήνε θηλέων στρατώνες η φιλολόγων παλαίστραι, να γίνωσι δε αληθούς μεν και 
χρησίμου μαθήσεως φυτώρια, απλού δε οικογενειακού βίου και μητρικής διδα-
σκαλίας ενδιαιτήματα»3. Ας σημειωθεί ότι το φυλλάδιο αυτό υπογράφουν παι-
δαγωγοί που εκφράζονται και δρουν υπέρ της γυναικείας εκπαίδευσης, όπως 

ο l'.l'. Παππαδόπουλος και ο Λέων Μελάς. 

ο φόβος αυτός ότι η εκπαίδευση στα «ανώτερα» παρθεναγωγεία απομα-
κρύνει τα κορίτσια από τον οικιακό βίο είναι παλιός και τον βρίσκουμε να ανα-
βιώνει στις κριτικές για τη μη διαφοροποιημένη εκπαίδευση αγοριών-κορι-
τσιών. Καθώς όμως τώρα δεν βρισκόμαστε στα πρώτα δύσκολα βήματα της 
δημιουργίας του θεσμού, αλλά τα «ανώτερα» παρθεναγωγεία έχουν δεκαετίες 
λειτουργίας πίσω τους, οι δισταγμοί αυτοί θα μπορούσαν να συνδυαστούν και 

με ένα πιο επίκαιρο ιστορικό φαινόμενο, όπως με το γεγονός ότι μορφωμένες 
γυναίκες αρχίζουν να εκφράζονται και να συμμετέχουν πιο ενεργητικά στην 

οργάνωση της εκπαίδευσης του φύλου τους. Εξάλλου, μέσα από τις ακραίες 
γυναικείες μορφές δεινών ρητόρων, «πιερίδων», «πολιτικών» και «στρατη-
γών» ακόμα θα μπορούσε να διακρίνει κανείς έμμεσες αντιστάσεις απέναντι 

σε μια μειοψηφία λόγιων γυναικών. Α ν και αποδέχονται την ιδιαιτερότητα της 
γυναικείας «φύσης» και εκπαίδευσης, δίνουν τις δικές τους ερμηνείες, υπερα-
σπίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις την πνευματική ισότητα του φύλου τους, 
επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους της μόρφωσης των κοριτσιών. 

πιο πολύ όμως κλονίζουν στην πράξη μια παράδοση, μέσα από τη δημόσια 
παρουσία τους, ιδιαίτερα μέσα από την είσοδο τους στο χώρο των γραμμάτων, 

της δημοσιογραφίας, της θεωρίας της παιδείας, τομείς που παραδοσιακά ανή-

1. Κ. Ξανθόπουλος, ο.π. (εδώ, σ. 261). 
2. Α. Ισηγόνης, ο.π., σ. 102. 
3. Περί  Κατωτέρας  και Μέσης  Παιδείας  ή ο επί του θέματος  τούτου διαγωνισμός. 

Έκθεσις  της αγωνοδίκου  επιτροπείας  αναγνωσθείσα  εν τω προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων  Συλλόγω,  Αθήνα 1872' εδώ, σ. 247. 



ανήκαν στους άνδρες. Από την άλλη μεριά, το επάγγελμα της δασκάλας αρχίζει 
να γίνεται ολοένα και πιο επιθυμητό στα κορίτσια των μεσαίων στρωμάτων, 

καθώς αποτελεί τη μόνη διέξοδο, προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομικούς 
πόρους, ίσως και κάποια κοινωνική άνεξαρτησία1. Η έκταση και η κοινωνική 

εμβέλεια των φαινομένων αυτών απαιτούν ειδικότερη έρευνα' θα μπορούσαμε 
ωστόσο να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι η συζήτηση γύρω από την εκπαί-

δευση των κοριτσιών, χώρος ζυμώσεων και συγκρούσεων σε διάφορα επίπεδα, 
θα πρέπει να μελετηθεί και σε σχέση με μια ιδιαίτερη διάσταση, η οποία προσ-

διορίζεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες επιχειρούν να ξεφύγουν από παραδο-
σιακούς τρόπους ζωής που τις κρατούν στην αφάνεια του «ιδιωτικού» και τις 

αποκλείουν από το «κοινωνικό»· καθώς χρησιμοποιούν —όχι μόνο ατομικά, αλ-
λά συχνά και με μια συνείδηση συλλογικότητας— την πρόσβαση στη γνώση 
ως πρωταρχική πορεία για την ανύψωση της κοινωνικής θέσης του φύλου τους, 
το «Παρθεναγωγείον» και το επάγγελμα της «παιδαγωγού» ως ένα πεδίο 

δημόσιας δράσης και έκφρασης. 
το φαινόμενο αυτό πυκνώνει στα τέλη της περιόδου που εξετάζουμε στο 

ανθολόγιο, ενώ νέες Ιδεολογικές ανησυχίες —αλλά και πρωτοβουλίες συγχρό-
νως— εμφανίζονται να πλαισιώνουν τη συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση 
γενικά και των γυναικών ειδικότερα. Ανησυχίες και πρωτοβουλίες που σχετί-
ζονται με εξελίξεις στο εθνικό, στο πολιτικό, στο οικονομικό επίπεδο, με τον 

εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους και την αυξανόμενη εκβιομηχάνιση, με 
το εργατικό πρόβλημα και εκείνο του κοινωνικού ελέγχου και των μεταρρυθμί-

σεων2. ' Η εμφάνιση ενός νέου γυναικείου φύλλου, της Εφημερίδος των Κυριών, 
με ευρεία κυκλοφορία και μεγάλη διάρκεια ζωής (σε αντίθεση με τη Θάλεια και 
την Ευρυδίκη,  οι οποίες, ίσως όχι τυχαία, σταμάτησαν πολύ γρήγορα να εκδί-

δονται) δηλώνει μεταξύ άλλων το νέο κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται: μέ-
σα από έναν πρώτο φεμινιστικό προβληματισμό η Εφημερίς των Κυριών θέ-
τει το θέμα της «χειραφετήσεως» των γυναικών «δια της εκπαιδεύσεως και 

δια της εργασίας», και όσον αφορά το θέμα που μάς απασχολεί εδώ μπορούμε 
να πούμε ότι η έκδοσή της αποτελεί σταθμό' παράλληλα, απηχεί και προβάλλει 

συστηματικά και συνειδητά τη δημόσια παρουσία των γυναικών, η οποία γνω-
ρίζει μια σημαντική στιγμή, όταν ένα νέο σωματείο, η Ένωσις των Ελληνίδων, 
συμμετέχει στην εθνική κινητοποίηση του '97 με πρωτοβουλίες στον τομέα της 
Ιατρικής περίθαλψης και της διεθνούς άλληλεγγύης3. Τέλος, όλα αυτά σφραγίζονται 

1. Σ. Ζιώγου Καραστεργίου, ο.π., σ. 103 και 167-172. 
2. Βλ. Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΔ' (1881-1913). 
3. για τα φαινόμενα αυτά, καθώς και για την ιδεολογική συγκρότηση της Εφημερίδος 

των Κυριών,  βλ. Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, στα 
τέλη της δεκαετίας του '80, μπορούμε να μιλάμε για ένα ρεύμα που υποστηρίζει την ισότητα 



ζονται από την προσωπικότητα της γενιάς του '80, γενιάς της «ήττας», αλλά 
ταυτόχρονα του δυναμικού εθνικισμού, του ορθολογισμού, του ρεαλισμού και 
της αισιοδοξίας, που σκύβει στα προβλήματα της καθημερινής ζωής του αστι-
κού χώρου, ανακαλύπτοντας παράλληλα και εξυμνώντας τη ζωή της υπαίθρου, 
τις λαϊκές παραδόσεις και τη δημοτική γλώσσα. 

Ένα κλίμα σύνθετο λοιπόν, καθώς παράλληλα διευρύνεται η συζήτηση γύ-
ρω από τις γυναίκες και την εκπαίδευση των κοριτσιών, καθώς πολλαπλασιά-
ζονται αισθητά τα κείμενα και οι μαρτυρίες, αναπτύσσοντας προβληματισμούς 
που είναι δύσκολο να αποδοθούν στη σχηματική αυτή περιήγηση της ανθολο-
γίας σε όλη τους την ποικιλία και τις λεπτές διαφοροποιήσεις. Επιχειρώντας 
να παρουσιάσουμε ορισμένες πλευρές της νέας αυτής ατμόσφαιρας, θα θέλαμε 
κυρίως να τονίσουμε ότι οι δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και οι α-
παρχές του 20ού θα μπορούσαν να αποτελούν ένα «αυτοτελές» πεδίο ανάλυσης 
για το θέμα που εξετάζουμε εδώ. 

Στοιχεία  εξελίξεων  και επαναπροσδιορισμών  στην 
καμπή τον 19ου αιώνα και στις  αρχές του 20ού 

μια πρώτη αίσθηση που προκαλούν παιδαγωγικά και άλλα κείμενα τις 
τελευταίες δεκαετίες του αιώνα είναι το έντονο ενδιαφέρον για το παιδί, που αρ-

χίζει να αντιμετωπίζεται σαν ένα πλάσμα αθώο με Ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση που 
χρειάζεται προστασία. Α ν στο σύνολο της κανονιστικής φιλολογίας πρωιμό-
τερων εποχών κυριαρχεί η εικόνα ενός παιδιού ακίνητου, πειθαρχημένου, που 
μιλά με τη σοφία ενός μεγάλου, τώρα το παιδί αποκτά τις φυσικές του διαστά-
σεις και συμπεριφορές. το στοιχείο αυτό αρχίζει —έστω δειλά— να αντανακλά-
ται στην τέχνη και τη λογοτεχνία, δηλώνεται όμως και από την αυξανόμενη 
παραγωγή παιδικής λογοτεχνίας" είναι ενδεικτικό ότι η Διάπλασις  των Παί-
δων κυκλοφορεί το 18791. Α ν παλιότερα τονιζόταν η αυστηρότητα και η πει-

των φύλων και δηλώνει τη διαμόρφωση μιας «φεμινιστικής συνείδησης» στο χώρο των μορ-
φωμένων γυναικών των μεσαίων στρωμάτων, η οποία εκφράζεται συστηματικά μέσα από 

την Εφημερίδα  των Κυριών.  το φύλλο αυτό κυκλοφόρησε για τριάντα χρόνια (εβδομαδιαίο 
από το 1887 ως το 1907 και δίμηνο στη συνέχεια, μέχρι το 1917) και είχε 2να σταθερό 

κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διασπορά. 
1. Έχει εντοπισθεί η ολοένα και εντονότερη παρουσία του παιδιού στις πνευματικές 

ανησυχίες της εποχής, ως θέμα αλλά και ως αποδέκτη (βλ. Π. Μουλάς, «η λογοτεχνία 
από το 1880 ως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο», Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΔ' 

(1881-1913), σ. 415), ενώ είναι αμφίβολο αν μπορούμε να μιλάμε με τους ίδιους όρους για 
την παραγωγή παιδικού και νεανικού τύπου, τουλάχιστον σε προηγούμενες περιόδους- βλ. 



πειθαρχία —συχνά εκφρασμένες στην πρακτική με ποινές ταπεινωτικές και σωμα-
τική βία— τώρα ασκείται έντονη κριτική στις παραδοσιακές αυτές αντιλήψεις, 

ενώ το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες δυτικές παιδαγωγικές θεωρίες και την 
επιστήμη της παιδικής ψυχολογίας εκφράζεται συστηματικά. Η εισαγωγή 
στην Ελλάδα, το 1880, από την Αικατερίνη Λασκαρίδου του συστήματος των 

φροβελιανών «παιδικών κήπων», όπου κεντρική θέση στη μάθηση κατέχει το 
παιχνίδι,  φανερώνει τις νέες αυτές ανησυχίες, συνδυασμένες, βέβαια, θεωρητι-
κά και πρακτικά με τη γυναικεία εκπαίδευση: η λειτουργία νηπιαγωγείων σε 
παρθεναγωγεία, η εκπαίδευση γυναικών για το επάγγελμα της νηπιαγωγού 

και η παγιωμένη πια αντίληψη ότι η παιδαγωγική είναι η «επιστήμη των μη-
τέρων»1 δηλώνουν αυτή τη σχέση. 

Μέσα στο κλίμα αυτό αναδεικνύεται το αίτημα για την προσαρμογή του 
σχολείου στην Ιδιαιτερότητα της παιδικής και νεανικής ηλικίας και η κριτική 

στη συσσώρευση μη λειτουργικών γνώσεων που καταπονούν τις δυνάμεις των 
παιδιών, στην αυστηρότητα και την τυποποίηση. σε συνδυασμό με αυτά, αλλά 

και με τις επιταγές μιας αυξανόμενης αστικοποίησης, τίθεται άμεσα, επιτακτι-
κά και με μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόβλημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-
σης2 : το αίτημα να ανταποκρίνεται το σχολείο στις ανάγκες της ζωής, το αίτημα 

για μια στροφή στις πρακτικότερες γνώσεις και για ένα προσανατολισμό στις 
θετικές επιστήμες, η κριτική στη θεωρητική κατεύθυνση και τον κλασικισμό, 
συνθέτουν, ήδη από παλιότερα, ορισμένες από τις γενικές κατευθύνσεις της εκ-
συγχρονιστικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού συστήματος, που μια του έκ-
φραση άλλωστε είναι και ο δημοτικισμός. 

με τη δυναμική της οπτικής αυτής ανατροφοδοτείται και επαναπροσδιο-
ρίζεται η κριτική στον καθιερωμένο τύπο «ανώτερου» παρθεναγωγείου, και 
πρώτα απ' όλα στη «διακοσμητική» κατεύθυνση: στην «βιομηχανίαν των γαλ-
λικών και του πιάνου, την κατεργαζομένην τας κοσμοπολίτιδας demoiselles», 

Μάρθα Καρπόζηλου, Άννα Ματθαίου, Λ. Καρυάτογλου, Κ. Τσικνάκης, Αγγελική Πανο-
πούλου, Οντέτ Βαρών, «Νεανικός τύπος 1830-1944», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου  : 

Ιστορικότητα  της Παιδικής  Ηλικίας  και της Νεότητας  (Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 1984), 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986, 

σ. 546 κ.ε. 
1. Αικ. Λασκαρίδου, «Περί του Φροβελιανού συστήματος», Παρνασσός,  τ. Η', 1884' 

εδώ, σ. 315. για την εφαρμογή των παιδαγωγικών θεωριών του Friedrich Fröbel (1782-
1852) και την υποδοχή τους στην Ελλάδα βλ. Α. Π. Κ[ουρτίδης], «Ελληνικόν Παρθενα-
γωγείον Αικατερίνης Λασκαρίδου», περ. Εστία,  τ. ΚΔ', αρ. 606, 9 Αυγούστου 1887, σ. 513-
518 (εδώ, σ. 335-342). Πρβλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 177-178. 

2. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση  που δεν έγινε, τ. Α' (1821-1894), σ. μστ', και τ. Β' 
(1895-1967) σ. κα'" βλ. επίσης Άννα Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  και φι-
λελεύθεροι διανοούμενοι, Αθήνα 1983, σ. 17-26. 



όπως χαρακτηριστικά θα πει ο Αριστοτέλης Κουρτίδης στο Πρώτο Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Συνέδριο (1904)1, βεβαιώνοντας έτσι ότι και στις αρχές του 20ού 
αιώνα εξακολουθεί να ισχύει η επιδεικτική λειτουργία της γυναικείας εκπαίδευ-
σης. Παράλληλα επικρίνεται συχνά και η κλασικιστική προσήλωση των παρ-
θεναγωγείων, ιδιαίτερα του Αρσακείου. 

ο τρόπος όμως που ενσωματώνονται οι αντιλήψεις για την Ιδιαίτερη βιο-
λογική - ψυχολογική ιδιοσυγκρασία της νεότητας του κοριτσιού αποδίδει μερι-
κές φορές και στην πιο προωθημένη εκσυγχρονιστική κριτική μια άλλη διάστα-
ση, απομακρύνοντάς την από τη συστηματική και δομημένη γνώση, που, αντί-
θετα, διεκδικείται για τα αγόρια από τους ορθολογιστές. Η γνώση αυτή εμφα-
νίζεται ασυμβίβαστη με την ψυχοσύνθεση και το μυαλό των κοριτσιών, κυρίως 
όμως απειλητική για την υγεία και τη νεανική τους δροσιά. με αυτό το πνεύμα 

αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, ένα κείμενο στην εφημερίδα Ακρόπολι την 
εμμονή στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού στο Αρσάκειο. 
στη σχολαστική αυτή παιδεία δεν θα αντιπαραθέσει όμως παρά την «καλλιτε-

χνίαν» και τη γυμναστική. Δίνοντας έμφαση στην προστασία της εύθραυστης 
υγείας του κοριτσιού —η υγεία και η σωματική ευρωστία αποτελούν σημαντική 

αξία για την εποχή— το κείμενο προχωρεί στην πρόταση να διδάσκονται στα 
παρθεναγωγεία (όχι όμως και στα σχολεία των αγοριών) τα αρχαία από μετα-
φράσεις. για να στηρίξει όμως ακόμα περισσότερο την πρόταση αυτή, καταλή-
γει να προβάλει ένα επιχείρημα που το ταυτίζει με τις συντηρητικότερες ίσως 

αντιλήψεις: «Τί παιδιά θα κάμουν αύται αι ισχναί, αι αραχνοΰφαντοι, αι αναι-
μικαί, με τα νάζια των, με τους πληθυντικούς των...»2. Έτσ ι προωθείται η ιδέα 
—συχνά με τη μορφή μεταφράσεων που αποκτούν κύρος καθώς παραπέμπουν 

σε πορίσματα της Ιατρικής και της ψυχολογίας3— ότι τα κορίτσια, πολύ πε-
ρισσότερο από τα αγόρια, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε υπερβολική διανο-
ητική εργασία, καθώς κινδυνεύει όχι μόνο η υγεία τους αλλά και η αναπα-
ραγωγική τους ικανότητα. Α ν ο τελευταίος αυτός κίνδυνος είναι μια ακραία 

1. Α. Κουρτίδης, «Εισηγητική έκθεσις» (στο τμήμα της Γυναικείας Αγωγής), Πρώ-
τον Ελληνικον Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον  εδώ, σ. 531. 

2. Φ, «Σώσατε τας Ελληνίδας», Ακρόπολις, έτος Θ', αρ. 2.548, 13 Ιουνίου 1889' 
εδώ, σ. 379. 

3. Βλ. ενδεικτικά, Fr. Ascher-Leoben, «η ψυχή της ανατροφής του κορασίου», 
μετ. I. Δημητριάδη, Πλάτων  (έκδοση του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου), έτος Β', 
τχ. Θ', Ιούλιος 1880, σ. 388-395" Ν. Κοντόπουλος (μετ.), «Περί ανατροφής των κορασιών 

υπό ιατρικήν έποψιν» (Λόγος εκφωνηθείς εν τη Φιλοσοφική Ακαδημία του Εδιμβούργου 
κατά Νοέμβριον 1882 υπό του ιατρού Θ. Κλούστωνος), Πλάτων,  έτος ΣΤ', τχ. Ε' και ΣΤ', 
Μάρτιος και Απρίλιος 1884, σ. 205-224" Χ (μετ.), «η εκπαίδευσις των κορασιών και 

η κληρονομικότης» (κατά τον Γκυγιώ), Εθνική Αγωγή , έτος Δ', αρ. 3, 1 Φεβρουαρίου 
1901, σ. 35-37 και αρ. 4, 15 Φεβρουαρίου 1901, σ. 58-61 (βλ. και εδώ, σ. 483-486). 



έκφραση σχετικών αντιλήψεων, ωστόσο η ανάγκη να προσαρμοστεί το πρό-
γραμμα των «ανώτερων» παρθεναγωγείων στον «ιδιάζοντα φυσιολογικόν και 
πνευματικόν οργανισμόν του θήλεος φύλου» και της «προσήβου κόρης» και 

να ελαφρυνθεί το πρόγραμμα από κάθε «περιττόν φορτίον» κερδίζει έδαφος σε 
παιδαγωγικούς κύκλους, όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά στο Πρώτο Ελλη-
νικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο1. 

Στις πηγές της τελευταίας αυτής περιόδου μοιάζει να αποκρυσταλλώνεται 
ολοένα και περισσότερο η σπουδαιότητα της διάπλασης και του ελέγχου της 

παιδικής και νεανικής ηλικίας του κοριτσιού, τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας 
όσο και του σχολικού συστήματος. Εξάλλου, ο ιδιαίτερος κοινωνικοποιητικός 
ρόλος του σχολείου —κυρίως του δημοτικού που απευθύνεται σε όλους— η ση-
μασία του για την καλλιέργεια της εθνικής αλλά και της πολιτικής - δημοκρα-
τικής συνείδησης τονίζεται από τους μεταρρυθμιστές και αρχίζει να περνά και 

στον επίσημο κρατικό λόγο. Μέσα σ' αυτή την ατμόσφαιρα, και σε συνδυασμό 
με τις έντονες επιταγές για τη μόρφωση εθνικών γυναικείων χαρακτήρων, η 

σχολική ένταξη των κοριτσιών και μια εκπαίδευση ανώτερη του δημοτικού αρ-
χίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο κύρος. Είναι ενδεικτικό πώς θέτει το ζήτημα 

ο Α. Διομήδης Κυριακός στην Εστία του 1886 με την ευκαιρία του εορτασμού 
των πενήντα χρόνων από την ίδρυση του Αρσακείου: Η μορφωμένη κόρη —αν-

τίθετα από όσα υποστηρίζουν οι «οπισθοδρομικοί» και «φωτοσβέσται»— έχει 
περισσότερες πιθανότητες να μείνει πιστή στα καθήκοντά της ως μητέρα και 
σύζυγος, αλλά και ως «πολίτις», γιατί θα γνωρίζει την εθνική της Ιστορία, θα 
γνωρίζει «τί είναι πατρίς, ποία τα εξ αυτής προερχόμενα πολυτιμότατα αγαθά, 
τί αξίζει η ελευθερία της, υπό τίνας όρους δύναται να ευδοκιμήση και εύημερή-
ση»2. 

Η Ιδεολογική αυτή ατμόσφαιρα είναι ίσως ένας από τους παράγοντες που 
ευνοεί τις γυναίκες —με πιο συνειδητό και συστηματικό εκφραστή την Εφη-
μερίδα των Κυριών—  να διεκδικήσουν ισότιμη με την ανδρική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δυνατότητα επαγγελματικής μόρφωσης (κυρίως για τις κοπέλες 
των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων), αλλά και να επιχειρήσουν την πρό-

σβαση στο Πανεπιστήμιο. 
ως επείγουσα εθνική ανάγκη χαρακτηρίζει το 1888 η «Αναφορά των 

Ελληνίδων Γυναικών προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως»3 την 

1. Πρώτον  Ελληνικόν ' Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον  εδώ, σ. 534 και 537. 
2. Α. Διομήδης Κυριακός, «Επί τη Πεντηκονταετηρίδι του Αρσακείου», περ. Εστία, 

τ. KB', αρ. 564, 19 Οκτωβρίου 1886' εδώ, σ. 327. 
3. Εφημερίς  των Κυριών,  έτος  Β', αρ. 86, 23 Οκτωβρίου 1888, σ. 1-3 {εδώ,  σ. 373-

376). η αναφορά αυτή κατατέθηκε στη Βουλή 2να χρόνο περίπου αργότερα, οπότε και ανα-
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  των Κυριών  με τίτλο: «Αναφορά των Ελληνίδων προς τους 

Αντιπροσώπους του Έθνους» (αρ. 140, 12 Νοεμβρίου 1889, σ. 2-3). 



εφαρμογή δύο πρωταρχικών αιτημάτων: α) την ίδρυση δημόσιων παρθεναγω-
γείων, Ισότιμων με τα γυμνάσια αγοριών και β) την ίδρυση, στην πρωτεύουσα 
τουλάχιστον, «πρακτικής και καλλιτεχνικής»  σχολής για τα «πτωχά κοράσια». 

την «Αναφορά» υπογράφουν 2.850 γυναίκες. το κείμενο αυτό έχει για το θέμα 
που εξετάζουμε μια ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί έκφραση μιας συλ-

λογικής γυναικείας διεκδίκησης προς την πολιτεία, σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι θέτει το πρόβλημα της άνισης πρόσβασης των κοριτσιών στη μέση εκ-
παίδευση σε σχέση με τα αγόρια (ακόμα και των λιγότερο εύπορων στρωμά-
των) για τα οποία —όπως τονίζει το κείμενο— όλες οι βαθμίδες του σχολικού 
συστήματος είναι ανοικτές και οι ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου υπαρκτές. Θέ-
τοντας έμμεσα και το πρόβλημα της άνισης μεταχείρισης της γυναίκας ως 
πολίτιδας —καθώς μέσα από την τρέχουσα πρακτική περιορίζεται το δικαίωμά 
της να μορφώνεται— οι συντάκτριες του κειμένου αναρωτιούνται χαρακτηρι-
στικά: «η μη διότι αι γυναίκες στερούνται του δικαιώματος του ψηφίζειν θεω-
ρούνται υπάρξεις ουδέν εν τω τόπω δυνάμεναι;»1. 

προς αυτή την ιδεολογική κατεύθυνση και με έμφαση στην πνευματική 
Ισότητα των φύλων, η Εφημερίς των Κυριών —και ιδιαίτερα η συντάκτριά της 
Καλλιρρόη Παρρέν— παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της γυναικείας εκ-
παίδευσης, εντοπίζει τις καθυστερήσεις και τις αδράνειες, διαμαρτύρεται. Δια-
φοροποιούμενη από την τρέχουσα ηθικολογία της εποχής, επισημαίνει το αντι-
φατικό φαινόμενο να κατακρίνονται οι γυναίκες ως κακές σύζυγοι και μητέρες 

η για τον προνομιακό τους ρόλο στην επίδειξη και τη σπατάλη, τη στιγμή που 
η ίδια η κοινωνική πρακτική τις προετοιμάζει γι' αυτούς τους ρόλους, χωρίς 

παράλληλα να τους εξασφαλίζει μια ουσιαστική και οργανωμένη εκπαίδευση. 
Αντιπαραβάλλει τη διεκδίκηση μιας τέτοιας εκπαίδευσης στους ρόλους αυ-

τούς και στη «διακοσμητική» μόρφωση που παρέχεται στις κοπέλες —ιδιαίτερα 

1. «Αναφορά», ο.π. (εδώ,  σ. 375). Μέσα σ' ένα κλίμα που αντιλαμβάνεται τη λει-
τουργία των γυναικών ως πολίτιδων δια μέσου της διάπλασης πολιτών, οι εκπρόσωποι της 
πρώτης συστηματικής γυναικείας αμφισβήτησης αναφέρονται στα πολιτικά τους δικαιώματα, 

δεν τους προσδίδουν όμως χαρακτήρα άμεσης διεκδίκησης. η Κ. Παρρέν, η οποία τα υπο-
στηρίζει θεωρητικά, προβάλλει ως πρωταρχικό και αναγκαίο στάδιο προς την κατεύθυνση 
αυτή τη διάδοση της εκπαίδευσης στο γυναικείο φύλο, υποστηρίζοντας όμως παράλληλα τη 
δυνατότητα συμμετοχής των γυναικών στις δημοτικές εκλογές. το δικαίωμα της ψήφου ανά-
γεται σε αιχμή και καθολικό αίτημα του γυναικείου κινήματος από τις φεμινίστριες του με-
σοπολέμου, Ιδιαίτερα την περίοδο 1924-30, οπότε η κυβέρνηση Βενιζέλου παραχό>ρησε με 
περιορισμούς το δικαίωμα να ψηφίζουν οι γυναίκες στις δημοτικές εκλογές. η πλήρης ισο-
πολιτεία των γυναικών κατοχυρώνεται μόλις το 1952. Βλ. σχετικά: Έφη Αβδελά-Αγγέ-
λικα Ψαρά, ο φεμινισμός του μεσοπολέμου.  μια Ανθολογία,  Αθήνα 1985, και Δήμητρα 
Σαμίου, «τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων (1864-1952)» (ανακοίνωση στην Εται-
ρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, τον Ιούνιο του 1986' υπό έκδοση στον 12ο τόμο του 
περιοδικού Μνήμων,  έκδ. της Ε. Μ. Ν. Ε.). 



9. το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος  των Κυριών.  η Καλλιρρόη 
Παρρέν υπογράφει ως Εύα Πρενάρ 



ρα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων— με στόχο σχεδόν αποκλειστικό να 
τέρπουν τους άλλους, και με απώτερη επιδίωξη την εξασφάλιση συζύγου. Πα-
ράλληλα, επικρίνει το κλίμα προστασίας και εξάρτησης μέσα στο οποίο μεγα-
λώνουν, χωρίς υποχρεώσεις και ευθύνες, εναποθέτοντας οι ίδιες όλα τους τα ο-
νειρα στο γάμο, ενώ, ταυτόχρονα, η αμάθεια τις εμποδίζει «να διακρίνωσι τας 
άλύσεις»1 που αυτά συνεπάγονται. Ένα ιδιαίτερο στίγμα θα μπορούσαμε να α-
ποδώσουμε στην κριτική αυτή της διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών, καθώς 
εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρόθεση να αναλυθεί η γυναικεία υποκειμενική 
εμπειρία της εξάρτησης και, μέσα από αυτό το πρίσμα, να δικαιωθεί η αναγκαιό-
τητα της εκπαίδευσης· παράλληλα, η κριτική αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με 
τη γενικότερη κατεύθυνση του πρώτου αυτού φεμινιστικού λόγου, όπου είναι 
έκδηλη η συνείδηση της κοινωνικής κατωτερότητας του γυναικείου φύλου και 
η θέληση να αλλάξουν —μέσα από μια συλλογική έκφραση και δράση— ορισμέ-
νοι από τους όρους της2 , όπως οι περιορισμοί στις δυνατότητες της εκπαίδευσης, 
αλλά και στην άσκηση επαγγελμάτων (κατάλληλων πάντοτε στη γυναικεία 
«φύση»). Έτσι , μορφές εκπαίδευσης που θα έδιναν αυτή την ευκαιρία προω-
θούνται, χωρίς βέβαια να υποχωρεί η έμφαση στην κοινωνική χρησιμότητα 
της διάπλασης ελληνίδων μητέρων και συζύγων. 

Σύμφωνα με την οπτική αυτή, παρόλο που η Εφημερίς των Κυριών  δίνει 
προτεραιότητα στη διεκδίκηση Ισότιμης με την ανδρική δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, υποστηρίζει θερμά τη ζήτηση από την πλευρά γυναικών πανεπιστη-
μιακής μόρφωσης. Ήδη από τη δεκαετία του 1870 κοπέλες επιχειρούν την 
πρόσβαση στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, χώρο αποκλειστικά ανδρικό, που 
μοιάζει πιο δύσκολο να κατακτηθεί. το 1887, για παράδειγμα, απορρίπτεται 
αίτηση απόφοιτης του Αρσακείου να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο. Καθώς όμως 
δεν υπήρχε νόμος που να απαγορεύει την εγγραφή γυναικών, στα επίσημα επι-
χειρήματα προβλήθηκαν οι ηθικοί κίνδυνοι που θα μπορούσε να προκαλέσει η 
συμφοίτηση των φύλων3, αλλά κυρίως το γεγονός ότι το Αρσάκειο δεν ήταν θε-
σμικά ισότιμο με τα γυμνάσια των αγοριών. οι πύλες του ελληνικού πανεπι-
στημίου θα μείνουν τυπικά κλειστές για τις κοπέλες μέχρι το 1890 —οπότε έγινε 
δεκτή στη Φιλοσοφική Σχολή η πρώτη φοιτήτρια— και σχετικά απρόσιτες τα 
πρώτα χρόνια, καθώς ήταν ισχυρές οι παραδοσιακές αντιστάσεις στο φαινόμενο 

1. Κ. Παρρέν, «Εάν αι γυναίκες ήξευραν», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος ΣΤ', αρ. 
293, 14 Φεβρουαρίου 1893" ιδώ, σ. 424. 

2. Βλ. σχετικά Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. 
3. στο επιχείρημα αυτό αντέδρασε ομάδα φοιτητών, που με ανακοίνωσή της στον 

τύπο διαμαρτυρήθηκε έντονα υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την είσοδο των γυναικών στο 
Πανεπιστήμιο: «οι φοιτηταί μας υψούντες την σημαίαν της πνευματικής χειραφετήσεως της 
γυναικός», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος  Α', αρ. 31, 4 Οκτωβρίου 1887, σ. 3-4 (εδώ,  σ. 
359-362). 



αυτό, τόσο ευρύτερα όσο και από τον ίδιο τον πανεπιστημιακό χώρο 1. Χωρίς να 
λείπουν οι υποστηρικτές της ένταξης των γυναικών στο Πανεπιστήμιο—Ιδιαίτερα 

σε κλάδους κατάλληλους στη γυναικεία «φύση», όπως η ιατρική και η φιλολογία 
—δεν θα ήταν υπερβολικό να υποθέσουμε ότι τροφοδοτείται η δυσπιστία απέναν-
τι στη λόγια γυναικεία μορφή2, ότι δίνεται ακόμα μια φορά η ευκαιρία να τεθούν 

τα όρια της δράσης των γυναικών στην οικογενειακή σφαίρα και να αμφισβη-
τηθεί κάθε μορφή παιδείας που ξεφεύγει από αυτούς τους ρόλους, πολύ περισσό-
τερο τώρα που οι ιδέες της «χειραφετήσεως» δεν είναι ένα από τα παράδοξα 
φαινόμενα των δυτικών κοινωνιών, αλλά εκφράζονται και στην Ελλάδα 3 . Ω-
στόσο η ζήτηση ανώτατης εκπαίδευσης από κοπέλες έθεσε έντονα ένα πρόβλημα 
ποιότητας της «ανώτερης» γυναικείας εκπαίδευσης —μια και δεν κάλυπτε τις 
γνώσεις που χρειάζονταν για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο— και ένα πρό-
βλημα θεσμικό, αφού η εκπαίδευση αυτή δεν αντιστοιχούσε στη δευτεροβάθμια 

ανδρική. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, ιδιαίτερα μετά το 1890, αρχίζουν να 
δημιουργούνται γυμνασιακές τάξεις σε «ανώτερα» παρθεναγωγεία4. 

Οι δύο βασικές διεκδικήσεις της «Αναφοράς των Ελληνίδων» για πλή-
ρη και δημόσια μέση γυναικεία εκπαίδευση και για την ίδρυση κρατικής επαγ-
γελματικής σχολής θηλέων δεν Ικανοποιούνται από την πολιτεία. Απηχούν ω-
στόσο ευρύτερες ανησυχίες, ενώ προβάλλονται σε μια εποχή που αρχίζει να γί-

1. Καθώς δεν είχαν ευκαιρίες ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πολλές δασκάλες 
μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό σε κλάδους της παιδαγωγικής, ενώ άλλες τελειόφοιτες 
«ανώτερων» παρθεναγωγείων φοιτούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια" βλ. για παράδειγμα: 
Κ. Σκόκος, «η πρώτη Ελληνίς διδάκτωρ» (Σεβαστή Καλλισπέρη), Εθνικόν Ημερο-
λόγιου του 1892, Αθήνα 1891, σ. 97-101 (εδώ, σ. 404-408). Γύρω από τη ζήτηση πανε-
πιστημιακής μόρφωσης από Ελληνίδες, τις υποδοχές και τις αντιστάσεις, βλ. Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, «Φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1890-1925): πρώτες προσπά-
θειες, κοινωνική σύνθεση, διεκδικήσεις» (ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο: Πανεπιστήμιο-

Ιδεολογία  και Παιδεία.  Ιστορική  διάσταση  και προοπτικές,  Αθήνα 21-26 Σεπτεμβρίου 
1987, από την Επιτροπή Ιστορίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς" οργ. Εταιρεία 
Μελέτης Νέου Ελληνισμού). 

2. μια έκφραση της δυσπιστίας αυτής είναι η διαμάχη που ξέσπασε στον αθηναϊκό 
τύπο το 1896 γύρω από το φαινόμενο των «γραφουσών»' βλ. Α. Ψαρά, « Ά μ α η όρνιθα αρ-

χίση να λαλή ως πετεινός, σφάξε την αμέσως. (η διαμάχη Ροΐδη-γραφουσώ\)»,  Σκούπα, 
τχ. 3, Δεκέμβριος 1979, σ. 3-13. 

3. Είναι διάχυτος ο φόβος ότι φυσική συνέπεια των νεοτερισμών αυτών μπορεί να 
είναι η διεκδίκηση ψήφου από τις γυναίκες η «η είσοδος εις την βουλήν και τα δικαστήρια, 
η περιβολή της στρατιωτικής στολής και άλλα τοιαύτα»: Β. Σκορδέλης, «Περί της γυναικός 
και ιδία της Ελληνίδος ως μητρός και οικοδεσποίνης», ανάπλασις,  έτος Ε', αρ. 99, 1 Ιου-
νίου 1892" εδώ, σ. 413. Γενικότερα για τις αντιδράσεις (αλλά και τις επιδράσεις) που προ-
κάλεσε κατά καιρούς στον τύπο η αρθρογραφία και η δράση των πρώτων φεμινιστριών, βλ. 
Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. 

4. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η  μέση εκπαίδευση  των κοριτσιών,  σ. 228. 



γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η ανάγκη να ενισχυθεί η διάδοση της στοιχειώδους γυ-
ναικείας εκπαίδευσης και να ελεγχθούν από το κράτος η πρώτη βαθμίδα της μέ-
σης εκπαίδευσης των κοριτσιών και η μόρφωση δασκαλισσών. Εξάλλου, μέσα 

στις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, αρχίζουν να βρίσκουν έδαφος στην επί-
σημη εκπαιδευτική πολιτική οι μεταρρυθμιστικές ανησυχίες. 

οι παιδαγωγοί που στάλθηκαν να επιθεωρήσουν τα δημοτικά σχολεία το 
1883, στη συνολικότερη κριτική που ασκούν στις ελλείψεις της εκπαιδευτικής 
πράξης, εντοπίζουν την αναχρονιστική παιδαγωγική μόρφωση των δασκα-
λισσών του Αρσακείου και επισημαίνουν τις σοβαρές καθυστερήσεις στην 

επέκταση του σχολικού δικτύου στον γυναικείο πληθυσμό1. Ο Χαρίσιος Παπα-
μάρκου μάλιστα προτείνει την καθιέρωση της συνεκπαίδευσης αγοριών και κο-
ριτσιών στο δημοτικό, προκειμένου να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις αύτές2. Η 
Ιδέα έχει διατυπωθεί και άλλοτε και τη συναντάμε συχνότερα την τελευταία 
αυτή περίοδο που εξετάζουμε, καθώς αρχίζουν να αμφισβητούνται οι «δυσάρε-
στες» συνέπειες της «επιμιξίας» των φύλων στην παιδική ήλικία3. 

Από την πλευρά της πολιτείας, η πρόθεση να καθιερωθεί η πρώτη βαθμί-
δα της μέσης εκπαίδευσης των κοριτσιών δηλώνεται για πρώτη φορά στα εκ-
παιδευτικά νομοσχέδια του l'. Μίληση (1877), όπου προτείνεται η ίδρυση δι-
τάξιων «αστικών» σχολείων και για τα δύο φύλα, μετά το τετρατάξιο δημοτι-
κό. Η επόμενη σημαντική προσπάθεια να αναλάβει το κράτος την πρώτη βαθ-
μίδα της μέσης εκπαίδευσης των κοριτσιών και τη μόρφωση δασκαλισσών 

εκφράζεται με τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του l'. Θεοτόκη (1889)4" στο 
πλαίσιο των νομοσχεδίων αυτών προτείνεται η ίδρυση κρατικών τριταξίων 
παρθεναγωγείων (μετά το δημοτικό) και κρατικού διδασκαλείου-οικοτροφεί-
ου (τριτάξιου επίσης). τα νομοσχέδια αυτά ωστόσο δεν απομακρύνονται από 

την κυρίαρχη αντίληψη ότι μια μόρφωση ανώτερη του δημοτικού απευθύνεται 
στα κορίτσια των εύπορων σχετικά (μεσαίων και ανώτερων) αστικών στρωμά-

των. Είναι ενδεικτικό ότι ο l'. Θεοτόκης ορίζει μηνιαία δίδακτρα (10 δρχ.) για 
τα κρατικά αυτά παρθεναγωγεία5, μέτρο που θεωρήθηκε ότι δεν απέδιδε ουσια-

1. Εκθέσεις  των κατά το 1883... επιθεωρητών,  Αθήνα 1885' εδώ, σ. 311-312. 
2. Στο ίδιο,  σ. 40. 
3. το 1877 ο Κ. Φρειδερίκος, σε σειρά άρθρων του στην Εφημερίδα  των Φιλομαθών, 

προτείνει να ιδρυθούν, σύμφωνα με δυτικά πρότυπα, «είδος δημοτικών σχολείων, αγνώστων 
τέως παρ' ημίν, υπό το όνομα μικτά σχολεία (écoles mixtes)» («Περί της εκπαιδεύσεως του 
γυναικείου φύλου», Εφημερίς  των Φιλομαθών, έτος ΚΕ', αρ. 13, 1 Οκτωβρίου 1877, σ. 
194)' βλ. ειδικότερα, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 281 κ.ε. 

4. για τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια της περιόδου 1870-89 και το πώς επιχειρούν 
να ρυθμίσουν την εκπαίδευση των κοριτσιών, στο ίδιο,  σ. 287 κ.ε. 

5. l'. Ν. Θεοτόκης, «Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως 
ανωτέρων παρθεναγωγείων», και «Σχέδιον νόμου περί ανωτέρων παρθεναγωγείων», Εκπαι-



ουσιαστικά στο θεσμό τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα που είχε η αντίστοιχη βαθ-
μίδα για τα αγόρια. Ανάλογη όμως είναι και η αντιμετώπιση της μόρφωσης 

των δασκαλισσών από το Νομοσχέδιο Θεοτόκη, το οποίο, προκειμένου να μην 
ασκείται αυτό «το ευγενές επάγγελμα» από «τα κοράσια της βαναύσου τάξεως 
των πλυντριών και των μαγειρισσών, των τροφών και των υπηρετριών», επι-

βάλλει τα υψηλά δίδακτρα των 600 δρχ. το χρόνο1, με αποτέλεσμα το κράτος 
απλώς να υποκαθιστά την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό, και μάλιστα 
με πιο περιοριστικό τρόπο, αφού στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ο θεσμός των 
υποτροφιών και των χαμηλότερων διδάκτρων (για τις εξωτερικές κυρίως μαθή-

τριες) επέτρεπε σε κορίτσια λιγότερο εύπορων οικογενειών να γίνουν δασκάλες. 
Η επιβολή διδάκτρων κρίθηκε αντισυνταγματική και προκάλεσε την αν-

τίδραση από δύο πλευρές κυρίως, τον Διδασκαλικό Σύλλογο και την Εφημερί-
δα των Κυριών. Τόσο οι δάσκαλοι2 όσο και η Κ. Παρρέν3 χαιρέτησαν την πρω-
τοβουλία να ιδρυθούν από το κράτος δευτεροβάθμια παρθεναγωγεία και διδα-
σκαλείο κοριτσιών, επέκριναν όμως έντονα (με διαφορετική οπτική) τις αδυ-
ναμίες των νομοσχεδίων. Η υποβάθμιση του θεσμού εντοπίστηκε και ως 

προς δύο ακόμα σημεία: α) την απουσία ανώτατης εποπτείας από έναν παιδα-
γωγό με ειδική η πανεπιστημιακή μόρφωση, β) τον περιορισμό των μαθημά-
των σε σχέση με το πρόγραμμα του Αρσακείου. 

Η επιρροή ορισμένων στοιχείων της σύγχρονης κριτικής στα καθιερωμένα 
παρθεναγωγεία είναι φανερή στα προγράμματα των Νομοσχεδίων Θεοτόκη. Η 

εξαίρεση των γαλλικών και των αρχαίων ελληνικών από τη μια, και από την άλ-
λη η έμφαση στο μάθημα της «μητρικής» γλώσσας, των θρησκευτικών (Ευαγγέ-
λιο), της γυμναστικής και της εθνικής ιστορίας απηχούν αντιλήψεις της εποχής 

για τις βάσεις επάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η Ιδιαίτερη εκπαίδευση 
των κοριτσιών. Η διαφορά της όμως σε σχέση με εκείνη των αγοριών ολοκλη-

ρώνεται στις προτάσεις του νομοσχεδίου, μέσα από την έμφαση επίσης στην 

Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια  υποβληθέντα  εις την Βουλήν των Ελλήνων... τη 4 Δεκεμβρίου  1889, 
Αθήνα 1889, σ. 17-19 (βλ. και εδώ, σ. 385-386). 

1. «Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδασκαλείου των 
θηλέων» και «Σχέδιον νόμου περί διδασκαλείου των θηλέων», στο ίδιο,  σ. 14-17 (βλ. και 

εδώ, σ. 381-384). 
2. «Γνώμη της Επιτροπείας επί των Νομοσχεδίων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», 

Πλάτων,  έτος IB', τχ.  Α-l' ' , 1890, σ. 82-95 (εδώ, σ. 387-399). 
3. «ο κ. Θεοτόκης και αι γυναίκες», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος l'', αρ. 144, 10 Δε-

κεμβρίου 1889, σ. 1-2" «το περί εκπαιδεύσεως των θηλέων Νομοσχέδιον», στο ίδιο,  σ. 5-6' 
«Μελέτη επί του Νομοσχεδίου της των θηλέων Μέσης Εκπαιδεύσεως», ο.π., έτος l'', αρ. 
145, 17 Δεκεμβρίου 1889, σ. 6" «Τί την θέλουσιν αι γυναίκες την αρχαίαν ελληνικήν», ο.π., 
έτος l'', αρ. 149, 21 Ιανουαρίου 1890, σ. 1-2 (β>. και εδώ, σ. 401-403), «Και ημείς περί της 

εκπαιδεύσεως του φύλου μας», ο.π., έτος l'', αρ. 150, 28 Ιανουαρίου 1890, σ. 1-3. 



ωδική και τα χειροτεχνήματα,  αλλά και μέσα από την παράλειψη η τον περιο-
ρισμό ορισμένων θετικών μαθημάτων (αριθμητική, χημεία, φυσική, κοσμογρα-
φία), τα οποία είχαν ωστόσο εισαχθεί στο πρόγραμμα του Αρσακείου. Έτσι 
παρατηρούμε, ταυτόχρονα με την πρόθεση για μια πιο «λειτουργική» και εθνι-
κή «γυναικεία» παιδεία, την υποβάθμισή της, καθώς είναι ξεκάθαρη η τάση να 

μην ξεφύγει η παιδεία αυτή από μαθήματα που θεωρούνται στοιχειώδη και 
απαραίτητα για το γυναικείο φύλο, να μη διευρυνθεί από άλλα που δεν χρειά-

ζονται και δεν αρμόζουν σ' αυτό. 
τα σημεία που εντοπίστηκαν δίνουν —πιστεύουμε— ένα στίγμα της με-

ταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας και, παράλληλα, δηλώνουν τα όριά της 
απέναντι στη (μέση) γυναικεία εκπαίδευση. Ο διαφοροποιημένος— αλλά ταυ-

τόχρονα υποβαθμισμένος— χαρακτήρας της ως προς την ανδρική διαιωνίζεται 
στα νομοσχέδια αυτά, που οι γενικότερες αδράνειες απέναντι στο πρόβλημα 
της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος δεν επέτρεψαν την ψήφισή 

τους. την ίδια τύχη είχαν δέκα χρόνια αργότερα τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια 
του Αθ . Ευταξία (1899), στα οποία δηλώνεται επίσης η πρόθεση να Ιδρυθούν 

κρατικά «ανώτερα» παρθεναγωγεία και διδασκαλεία θηλέων1. ως προς τα ζη-
τήματα αυτά λοιπόν δεν έχει σημειωθεί καμιά εξέλιξη όταν, το 1904, στο Πρώ-
το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο, συζητιέται για πρώτη φορά δημόσια, 
συστηματικά και στο σύνολο της η «γυναικεία αγωγή». δεν θα κατορθώσει 
όμως ούτε το Συνέδριο να ξεφύγει ουσιαστικά από καθιερωμένες επιλογές: πα-
ρόλο που υποστήριξε την ανάγκη να οργανωθούν καλύτερα τα «ανώτερα» (Ιδιω-
τικά) παρθεναγωγεία και η μόρφωση δασκαλισσών, δεν προχώρησε να διεκδι-
κήσει την ανάληψη των τομέων αυτών από την πολιτεία ούτε έθεσε το θέμα 

της δημιουργίας γυμνασίων για κορίτσια και της θεσμοθέτησης της γυναικείας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. στον τελευταίο τομέα περιορίστηκε να επιση-

μάνει την εισαγωγή πρακτικών μαθημάτων στα σχολεία 2. 

Ωστόσο το πρόβλημα της (μισθωτής) εργασίας των γυναικών και η εξει-
δίκευση στις γυναικείες τέχνες, καθώς και η διεύρυνση των επαγγελματικών 
δυνατοτήτων για τις κοπέλες των μεσαίων στρωμάτων, έχουν τεθεί όχι βέβαια 

1. »Νομοσχέδιον περί Διδασκαλείων», Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια  Αθ. Ευταξία,  Αθή-
να 1899, σ. 23-26' Α. Π. Ευταξίας, Μεταρρύθμισις  και Ανόρθωσις,  Αθήνα 1899, σ. 109" 
Α. Π. Ευταξίας, τα Νομοσχέδια  του Υπουργείου  της Παιδείας,  Αθήνα 1900, σ. 55. 

2. Προτάσεις της Κ. Παρρέν να αναγνωρίσει το κράτος «την ανάγκην της επαγγελ-
ματικής και οικονομικής μορφώσεως των Έλ)ηνίδων», να τροποποιηθεί σύμφωνα με το 
πνεύμα αυτό το πρόγραμμα των παρθεναγωγείων, να μετατραπούν τα ορφανοτροφεία θηλέων 
«εις συστηματικάς, οικοκυρικάς και επαγγελματικάς σχολάς» και να ληφθούν μέτρα προστα-
σίας των αγοριών και των κοριτσιών που δουλεύουν στα εργοστάσια δεν έγιναν δεκτές, με το 
αιτιολογικό ότι δεν ήταν δυνατό «να υπαχθώσιν εις τα θέματα του περί γυναικείας αγωγής 
τμήματος» (Πρώτον  Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον,  σ. 189). 



μόνο θεωρητικά αλλά και μέσα από υπαρκτές ανάγκες. Όταν, άλλωστε, αρ-
θρώνονται οι φεμινιστικοί προβληματισμοί της Εφημερίδος των Κυριών σχε-
τικά με την αναγνώριση, την προστασία η τη διεύρυνση του κοινωνικού δικαιώ-
ματος των γυναικών στην εργασία, οι εργάτριες —ακόμα ένα σύμπτωμα της 
βιομηχανικής ανάπτυξης— είναι μια «ορατή» πραγματικότητα στην καθημερινή 
ζωή της πόλης, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία γυναικών 

που ασκεί βιοποριστικό έργο1. 
Από την άλλη μεριά, η αναζήτηση εργασίας από κοπέλες των μεσαίων 

στρωμάτων γίνεται αισθητή, όπως δηλώνει τουλάχιστον η συρροή υποψηφίων 
για το διδασκαλικό έργο που παραμένει και η βασική επαγγελματική τους διέ-

ξοδος. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1870, έκτος 
από το ότι αυξάνονται οι υπότροφες του κράτους και των δήμων στο διδασκα-

λείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα σ' ένα σημαν-
τικό αριθμό μαθητριών να φοιτά δωρεάν στο εξωτερικό διδασκαλείο του Αρ-
σακείου. Έτσι , στα τέλη περίπου του αιώνα, το διδασκαλικό δίπλωμα —χωρίς 

να πάψει να λειτουργεί και ως συμπληρωματική «προίκα», όπως παλιότερα— 
είναι ωστόσο για τις περισσότερες μέσο βιοπορισμού2. Ίσως τον «συμβολικό» 
αυτό ρόλο να παίζει τώρα περισσότερο το απολυτήριο της προτελευταίας τά-
ξης του Αρσακείου, θεσμός που καθιερώθηκε μετά από μια σημαντική επέμ-
βαση της πολιτείας στο καθεστώς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το 1881: 
σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, η τελευταία τάξη του παρθεναγωγείου-διδα-
σκαλείου προοριζόταν αποκλειστικά για την εκπαίδευση των υποψήφιων δα-
σκαλισσών, αυξάνονταν στο πρόγραμμά της οι ώρες θεωρητικής και πρακτι-
κής εξάσκησης στα παιδαγωγικά, και χορηγούσε διδασκαλικό πτυχίο. την 
τάξη αυτή μπορούσαν να παρακολουθούν απόφοιτες άλλων «ανώτερων» Ιδιω-
τικών παρθεναγωγείων, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται μια στοιχειώδης 
Ομοιομορφία στην εκπαίδευση των δασκαλισσών. Όπως έχει υποστηριχθεί, 
πρόκειται για τον πρώτο υποτυπώδη χωρισμό γενικής και ειδικής εκπαίδευ-
σης στο Αρσάκειο3, που φανερώνει, παράλληλα, την αυξανόμενη σημασία (και 
ζήτηση) που αποκτά το επάγγελμα της δασκάλας. 

Ωστόσο, το επάγγελμα αυτό δεν αποφεύγει την κρίση, μια και σύντομα η 

1. η συμμετοχή των γυναικών στη βιομηχανική παραγωγή δεν έχει γίνει αντικεί-
μενο συστηματικής έρευνας' ορισμένα στοιχεία βλ. ενδεικτικά, Γ. Μπαφούνης, «ο σχηματι-
σμός του εργατικού δυναμικού στον Πειραιά», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου:  Νεοελ-
ληνική πόλη, ο.π., τ. Β', σ. 561-564' Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 298 κ.ε.- Χριστίνα 

Αγριαντώνη, οι απαρχές  της εκβιομηχάνισης  στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Μελέτες Νεοελ-
ληνικής Ιστορίας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986. 

2. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 170-171. 
3. Στο ίδιο,  161-164, 184 και 195. 



υπερπαραγωγή δασκαλισσών ξεπέρασε τις ανάγκες του σχολείου, με δεδομένο, 
βέβαια, το δισταγμό να διορίζονται γυναίκες στα σχολεία άγοριών1. Δημιουρ-
γείται λοιπόν ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που εντοπίζεται από πολλούς 
μάρτυρες στα τέλη του αιώνα και στις αρχές του 20ου και συντελεί στη δια-
μόρφωση ενός εκσυγχρονιστικού λόγου, ο οποίος υποστηρίζει τη δημιουργία 
νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων για τις γυναίκες, κατάλληλων πάντοτε στη 
«φύση» τους. Έτσι προτείνεται η εισαγωγή τους σε ορισμένες δημόσιες υπηρε-
σίες, όπως π.χ. την τηλεγραφική και την ταχυδρομική" κυρίως όμως προω-
θείται η απασχόλησή τους σε εξειδικευμένες εργασίες, σύμφωνα με τις ανάγ-
κες του σχολικού συστήματος, δηλαδή ως νηπιαγωγών και δασκαλισσών ξένων 
γλωσσών, μουσικής, εργοχείρων η γυμναστικής2. Εξάλλου, έχουν αρχίσει από 
νωρίτερα προσπάθειες να οργανωθεί σε βάση επαγγελματική ο τομέας των «γυ-
ναικείων τεχνών». Πρακτικά τμήματα (π.χ. κοπτικής, ραπτικής) εισάγονται 

και σε Ιδιωτικά παρθεναγωγεία. 
Σ ' όλες αυτές τις κινήσεις πρωτοστατούν γυναίκες, μέσα από το ολοέ-

να διευρυνόμενο δίκτυο φιλεκπαιδευτικών και παράλληλα φιλανθρωπικών συλ-
λόγων. Άλλωστε η οργάνωση των «γυναικείων έργων» συνδέεται στενά με 

την ευρύτερη πρόθεση μόρφωσης, ηθοποίησης και μαζί χειραγώγησης των γυ-
ναικών των χαμηλότερων τάξεων. Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο από τις πρώιμες 
σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή τη διττή κατεύθυνση φιλανθρωπικής δρά-
σης και προσφοράς εξειδικευμένης εκπαίδευσης και οικονομικής διεξόδου: α)τη 
διδασκαλία πρακτικών μαθημάτων στο Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, με δυνατό-
τητα να εισπράττουν οι ορφανές μέρος από την πώληση των έργων τους ( 1857), 
β) την ίδρυση από το Σύλλογο Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως του 
Εργαστηρίου άπορων γυναικών (1872), ένα είδος επαγγελματικής σχολής, που 
είχε τμήματα υφαντικής, κατασκευής δαντελών, ραπτικής, κεντημάτων, κα-
θώς και τμήμα για την εκπαίδευση νοσοκόμων παράλληλος στόχος είναι η 
θρησκευτική και ηθική μόρφωση3. 

1. Βλ. Π. Π. Οικονόμος, «Διδάσκαλοι εις τα άρρενα και όχι Διδασκάλισσα»), εκ-
παίδευσις,  έτος Α', αρ. 2, 20 Μαΐου  1892, σ. 28-29. Πρβλ. Σ. Ζιώγου Καραστεργίου, ο.π., 
σ. 174. 

2. Βλ. χαρακτηριστικά, Σπ. Λάμπρος, «το Μέλλον των Διδασκαλισσών», Εθνικόν 
Ημερολόγιον  Κωνστ.  Φ. Σκόκου  1891, Αθήνα 1890, σ. 114-122. 

3. Γύρω από το αίτημα και τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων επαγγελματι-
κών δραστηριοτήτων για τις γυναίκες, βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ο.π., σ. 175 κ.ε. και 
298 κ.ε. για την οργάνωση των «γυναικείων τεχνών» γενικότερα, αλλά και σε σχέση με τη 
φιλανθρωπία, βλ. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη και Ελένη Ελεγμίτου, η εκπαίδευση  «εις τα 
του οίκου»  και τα γυναικεία  καθήκοντα  (από  την ίδρυση  του ελληνικού κράτους  έως την εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση  του 1929), υπό έκδοση στη σειρά του Ιστορικού Αρχείου Ελ-
ληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 



Εκτός από τη γυναικεία εκπαίδευση, λοιπόν, μια άλλη, εφαπτόμενη με 
αυτήν σφαίρα των ενεργειών της γυναίκας, θεμελιώνεται: η φιλανθρωπία, αντι-
ληπτή ως «φυσική» προέκταση της μητρότητας και του εκπολιτιστικού ρόλου 

των γυναικών, προσφέρεται και λειτουργεί ήδη από τη δεκαετία του 1870 ως 
ένα μέσο προς τη δημόσια δράση, όχι πια μόνο για τις μεγαλοαστές, όπως στα 
πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου κράτους, αλλά και για τις γυναίκες των μεσαί-
ων στρωμάτων1, που σε συνεργασία με τις προηγούμενες φροντίζουν «μετά ζή-
λου και αυταπαρνήσεως αναπληρούσαι το μορφωτικόν έργον της μητρός» για 

τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την ανάπτυξη του «ηθικού σθένους» και της 
«καρδίας» των εργατριών. Είναι τα λόγια της Καλλιρρόης Παρρέν, καθώς περι-
γράφει το κλίμα σ' ένα Κυριάκο Σχολείο που ίδρυσαν μορφωμένες γυναίκες 

της Αθήνας2. Ακολουθώντας το Ιδεολογικό νήμα για την εξανθρωπιστική προ-
σφορά των γυναικών, η Κ. Παρρέν εντοπίζει την ευθύνη τους απέναντι στις ο-
μόφυλές τους εργάτριες, κατεξοχήν θύματα, όπως πιστεύει, της κοινωνικής 

εκμετάλλευσης τόσο στο πλαίσιο της εργασίας όσο και της οικογένειας. Προ-
ωθεί την προστασία της εργασίας τους, την επαγγελματική τους εκπαίδευση, 

τη μόρφωση τους, προτείνοντας μεταξύ άλλων την ίδρυση Κυριακών Σχολεί-
ων με αυτούς τους στόχους. 

Σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης, ιδιαί-
τερα της επαγγελματικής και της μόρφωσης της «οικοδεσποίνης», ανέπτυξε 

η Ένωσις των Ελληνίδων, γυναικείο σωματείο που ιδρύθηκε το 1897 με πρω-
τοβουλία της Κ. Παρρέν, περισσότερο γνωστό ίσως για την πατριωτική δρά-
ση του3 στον πόλεμο του '97. προς τον παραπάνω διττό στόχο απέβλεπε η ίδρυ-
ση από την Ένωση της Οικοκυρικής Σχολής, το 1897, που περιλάμβανε τμή-
ματα μαγειρικής, ραπτικής, σιδερώματος, αγγειοπλαστικής, ανθοποιΐας,  δι-
πλογραφίας κ.ά., τόσο για τις κοπέλες που επιζητούσαν «στάδιον εντίμου 
ζωής» όσο και (σε διαφορετικές ημέρες και ώρες) για τις κυρίες και δεσποινί-
δες των ευπορότερων στρωμάτων που ήθελαν να τελειοποιηθούν στις οικιακές 

1. Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. 
2. Κ. Παρρέν, «το μορφωτήριον των θυγατέρων του λαού», Εφημερίς  των Κυριών, 

έτος Η', αρ. 347, 10 Απριλίου 1894, σ. 1-2 {εδώ,  σ. 428-431). 
3. η Ένωσις των Ελληνίδων ιδρύθηκε από την Κ. Παρρέν μετά από το Διεθνές 

Φεμινιστικό Συνέδριο του 1896. για την πολύπλευρη πατριωτική δραστηριότητα που ανέπτυ-
ξε μόλις ξέσπασε ο πόλεμος του '97, βλ. Κ. Παρρέν, η ζωή  ενός έτους,  Αθήνα 1898. Εκτός 

από το «εθνικόν τμήμα», η Ένωσις περιλάμβανε και άλλα, όπως το «εκπαιδευτικόν» 
(αναφέρω ενδεικτικά «εφορίες» αυτού του τμήματος: νηπιαγωγείων, διδασκαλείου νηπια-
γωγών, γυμναστικής· πρόεδρος Αικατερίνη Λασκαρίδου), το «επαγγελματικόν και οικοκυ-
ρικόν» και το τμήμα «νοσηλείας και ύγιεινής»· βλ. Έκθεσις  των πεπραγμένων υπό της Ε-
νώσεως των Ελληνίδων,  συνταχθείσα  υπό Καλλιρρόης  Παρρέν.  Έτος  1897 και 1898, 

Αθήνα 1899. 



εργασίες1. Η πρωτοβουλία αυτή, που εξυπηρετούσε δύο διαφορετικούς σκο-
πούς ενοποιώντας παράλληλα το γυναικείο φύλο με άξονα τα Ιδιαίτερα οικια-
κά του καθήκοντα, φαίνεται ότι εξέφραζε διαθέσεις της εποχής, όπως δηλώνει 

η ανταπόκριση που είχε σε σημαντική μερίδα του τύπου2. προς την ίδια αυτή 
διπλή κατεύθυνση απέβλεπε και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της γυναι-
κείας εκπαίδευσης που προτείνει την ίδια χρονιά η «πρώτη Ελληνίς διδάκτωρ», 

απόφοιτη της Σορβόνης, και επιθεωρήτρια των δημοτικών σχολείων, Σεβα-
στή Καλλισπέρη. Ένας από τους πολλαπλούς στόχους της συνολικής αυτής 

πρότασης που κάνει η Σ. Καλλισπέρη —αλλά που υποστηρίζεται και ευρύτε-
ρα— είναι η ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας, μέσα από την οργάνωση των 
«γυναικείων τεχνών» και της γυναικείας επαγγελματικής εκπαίδευσης3. 

Παράλληλα, προβάλλεται με Ιδιαίτερη έμφαση η συμβολή των οικιακών 
τεχνών στη συντήρηση και αναπαραγωγή του οικογενειακού πλούτου, τομέα 

τον οποίο εξυπηρετεί ειδικότερα η διδασκαλία της οικιακής οικονομίας στα 
παρθεναγωγεία. Ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το μάθημα αυτό δηλώνει και η 
έκδοση πρωτότυπων ελληνικών εγχειριδίων «προς χρήσιν των παρθεναγωγεί-
ων» τα οποία προβάλλουν Ιδιαίτερα την επιστημονική του διάσταση4. στον προ-
βληματισμό γύρω από τις σκοπιμότητες της διδασκαλίας της οικιακής οικονο-
μίας διαπιστώνουμε και την πρόθεση να αναζητηθεί ένα εθνικό πρότυπο «εις 

την οικονομικήν σοφίαν των προγόνων», «την πάτριον λιτότητα» και την «θείαν 
εκείνην αλληλεγγύην» που διακρίνουν την ελληνική οικογένεια «τοσούτον εμφαν-

τικώς από την ευρωπαϊκήν», σύμφωνα με τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του 
Ξ. Ζύγουρα5. Ακολουθώντας τις παλιότερες πεποιθήσεις της, η Σαπφώ Λεον-
τιάς —όπως φαίνεται από το σύνολο του βιβλίου της6 — συλλαμβάνει το νόημα 

1. Κ. Παρρέν, «Καθημεριναί εντυπώσεις. η Α' Οικοκυρική και Επαγγελματική 
Σχολή της Ενώσεως», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος  ΙΑ', αρ. 496, 13 Ιουλίου 1897, σ. 2-4' 

«Πρόγραμμα της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής», Εφημερίς  των Κυριών, 
έτος  ΙΑ', αρ. 501, 28 Σεπτεμβρίου 1897, σ. 8' Κ. Παρρέν, «Καθημεριναί Εντυπώσεις. η 

ανάγκη της συστάσεως της Οικοκυρικής Σχολής», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος ΙΑ', αρ. 
503, 12 Οκτωβρίου 1897, σ. 1-3 (εδώ, σ. 459-462). 

2. η Διάπλασις των Παίδων,  η Ακρόπολις, το Άστυ,  η εφημ. Εστία,  το Σκριπ,  το 
Εμπρός, η Εφημερίς  είναι έντυπα που χαιρέτησαν την πρωτοβουλία αυτή· εδώ, α. 463-474. 

3. Σ. Καλλισπέρη, «Περί μεταρρυθμίσεως του γυναικείου εκπαιδευτικού συστήμα-
τος», Οικογένεια,  έτος Α', περίοδος δευτέρα (1897), αρ. 1-7 (εδώ, σ. 445-457). Βλ. επίσης 
Σ. Καλλισπέρη, «Σκέψεις επί της θηλείας εκπαιδεύσεως. δεν εκπατρίζομαι», Εφημερίς 

των Κυριών,  έτος Ε', αρ. 233, 3 Νοεμβρίου 1891, σ. 1-4. 
4. Βλ. σχετικά, Α. Μπακαλάκη και Ε. Ελεγμίτου, η εκπαίδευση  «εις τα του οι-

κου». 
5. Ξ. Δ. Ζύγουρας, Εγχειρίδιον  της Οικιακής Οικονομίας,  Αθήνα 1887' εδώ, σ. 354-

358. 
6. Σ. Λεοντιάς, Οικιακή Οικονομία  προς χρήσιν  των Παρθεναγωγείων,  Κωνσταντι-

νούπολη 1887 (εδώ, σ. 344-349). 



10. [Οικοκυρική] Σχολή της Ενώσεως των Ελληνίδων 



της οικιακής οικονομίας ως ένα πολύπλευρο σύστημα επιστήμης, ηθικής και 
«τέχνης» του οικογενειακού βίου, με Ιεραρχίες και συγκεκριμένα πρότυπα συμ-
περιφοράς για κάθε ηλικία και φύλο, στην ευθύνη της «αγαθής οικοδεσποίνης». 

Κάποια νέα όμως Ιδανικά μοιάζει να αναπαριστά η εικόνα της γυναίκας 
που ράβει η πλέκει περιστοιχισμένη από τις κόρες της, που εργάζονται κι αυτές, 
και τα μικρότερα παιδιά, που παίζουν η ζωγραφίζουν στη θαλπωρή μιας καθα-

ρής και τακτοποιημένης σάλας. « Η ποίησις της βελόνης» επιγράφεται χαρα-
κτηριστικά ένα άρθρο της Εφημερίδος των Κυριών1. Γύρω από τη βελόνα συμ-
πλέκονται διάφορα συναισθήματα και βιώματα της οικογενειακής ζωής: στο 
πουκάμισο που έραψε η γιαγιά στο νεογέννητο επενδύεται η αγάπη της και εκεί-
νη της μητέρας* στο λευκό φόρεμα της κοπέλας που πρωτοπηγαίνει στο χορό 

αποτυπώνεται η ανάμνηση της συγκίνησης, τη μοναδική εκείνη βραδιά που 
πραγματοποιείται η εισαγωγή της στον «κόσμο». θα μπορούσαμε να υποθέ-
σουμε ότι, μέσα σε μια τέτοια ιδεολογική ατμόσφαιρα, το ράψιμο και οι άλλες 
οικιακές εργασίες παύουν να είναι τετριμμένα (και πληκτικά ίσως) καθήκοντα, 

αλλά αξιολογούνται με νέα κριτήρια και εξυψώνονται στο επίπεδο μιας Ιδιαίτε-
ρης παιδείας, που συμβολίζει το ιδεώδες του αστικού οικιακού βίου, μια αξία 

που, ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μοιάζει να διαμορφώνε-
ται στο χώρο των ελληνικών γραμμάτων2. Μέσα από εκφράσεις λιγότερο θεωρη-
τικές και περισσότερο άμεσες και βιωματικές, σε μια γλώσσα συχνά πιο οικεία, 
συναντάμε σε παιδαγωγικά και άλλα κείμενα της εποχής την εξύμνηση της ι-
διωτικής ζωής και της οικογενειακής γαλήνης, όπου το άτομο μπορεί να κατα-
φύγει και να νιώσει την ευτυχία ξεχνώντας τα προβλήματα του δημόσιου βίου. 

οι αυξανόμενοι ρυθμοί της αστικοποίησης ενίσχυσαν δίχως άλλο τη στροφή 
αυτή προς την ιδιωτική σφαίρα. 

Η τάση αυτή εξιδανίκευσης των οικογενειακών δεσμών συνδέεται ίσως 
στενά με μια ανάλογη φόρτιση του συναισθήματος της μητρότητας και με αυτό 

το ενδιαφέρον για την «παιδική ψυχή». Παράλληλα επαναξιολογείται η σχέση 
του ζευγαριού και η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στον άνδρα και τη γυ-

ναίκα, που η διαφορά του πνευματικού επιπέδου την καθιστούσε δύσκολη, αν 

1. Εφημερίς  των Κυριών,  έτος  18ον, αρ. 803, 19 Σεπτεμβρίου 1904, σ. 1-2" βλ. και 
Αθηνά Σερεμέτη, «η βελόνη, τα γράμματα και η μουσική», στο ίδιο, έτος 18ον, αρ. 811, 

14 Νοεμβρίου 1904, σ. 3-4 και αρ. 812, 21 Νοεμβρίου 1904, σ. 2-3 (εδώ, σ. 542-546). 
2. Όπως γράφει ο Κ. Θ. Δημαράς, αναφερόμενος στην υποχώρηση της ρομαντικής 

υπερβολής στην ποίηση και στην αποδυνάμωση του πολιτικού και δημόσιου χαρακτήρα της, 
«το σπίτι, συγκροτημένο σε κοινωνικό κύτταρο, αρχίζει να έχει δικές του πνευματικές ανάγ-
κες, να έχει τη δική του Ιδιότυπη γοητεία και να περιμένει τη λογοτεχνική έκφραση της γοη-
τείας αυτής» (Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία  της Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας,  Αθήνα 61975, 
σ. 337)' βλ. επίσης Π. Μουλάς, «η λογοτεχνία από το 1880 ως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο», 

ο.π., σ. 415. 



όχι αδύνατη. Όταν, το 1856, ο Ανδρέας Λασκαράτος δικαίωνε την αναγκαιό-
τητα μόρφωσης του γυναικείου φύλου δίνοντας έμφαση στο ταίριασμα των «ψυ-
χών», «οπού θα ενωθούν εις γάμον»1, βρισκόταν ίσως στις απαρχές των ανησυ-
χιών αυτών, που τώρα μοιάζουν να αναδεικνύονται πιο έντονα μέσα σε τούτη την 
Ιδεολογική ατμόσφαιρα. το σύνολο των στοιχείων αυτών —αν και παρουσια-
σμένα εδώ με κάποια αφαίρεση— μπορούν να ανιχνευθούν στον προβληματισμό 
γύρω από τις σκοπιμότητες της γυναικείας εκπαίδευσης, προσδίδοντας ένα νέο 
περιεχόμενο στο στερεότυπο της μητέρας-συζύγου-οικοδέσποινας, εξιδανι-
κεύοντάς το και περιορίζοντας ίσως ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες να 

αμφισβητηθεί. 
Ιδιαίτερα ευαίσθητη στις αξίες αυτές η Καλλιρρόη Παρρέν επικρίνει τη 

σχολαστική και αναχρονιστική μόρφωση στα παρθεναγωγεία, όπου «η ανεπτυ-
γμένη κόρη της σήμερον» συσσωρεύει γνώσεις και μαθαίνει άψογα γραμματική 

και συντακτικό, δεν καθίσταται όμως «ειδικωτέρα και επιστημονικωτέρα» στα 
οικιακά καθήκοντα και, το χειρότερο, δεν διδάσκεται «πώς να κάμνη τον οίκον 
κέντρον χαράς και κέντρον ευτυχίας και πώς να συγκρατή εν αυτώ μικρούς και 
μεγάλους διά των μυρίων μικρών απολαύσεων και ευχαριστήσεων, αι οποίαι 

αποτελούν την ευτυχίαν της ζωής»2. Α ν οι γυναίκες, ο βασικός παράγοντας αυ-
τής της ευτυχίας, ανατρέφονταν από μικρές έτσι ώστε να αποκτήσουν συνείδη-

ση του προορισμού τους, η οικογενειακή αυτή ευδαιμονία θα γινόταν πραγματι-
κότητα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, ακόμα μια εκδοχή του εξανθρωπιστικού-ηγε-
τικού ρόλου των γυναικών, η Κ. Παρρέν και οι συνεργάτιδές της προβάλλουν την 

εξειδικευμένη γνώση στις οικιακές εργασίες σε συνδυασμό με μια ουσιαστική 
και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση και μια ευρύτερη κοινωνική μόρφωση. αν 

και, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη (π.χ. Οικοκυρική και Επαγγελμα-
τική Σχολή), δίνουν Ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω, δεν εγκαταλείπουν την 
υποστήριξη ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση. το κατά πόσο οι Ιδέες και 

οι πρωτοβουλίες αυτές των γυναικών αποτελούν μια συνολική και συγκροτη-
μένη άποψη, η εκφράζονται με ενιαίο τρόπο και όχι αποσπασματικά και με αν-
τιφάσεις είναι ένα ερώτημα. εδώ αρκούμαστε να εντοπίσουμε όψεις ενός 
προβληματισμού. 

Παρ' όλες τις επιμέρους διαφορές στην οπτική και την επιχειρηματολογία, 
οι περισσότερες πηγές συγκλίνουν στο ιδανικό της καλλιεργημένης οικοδέσποι-

νας και της ελληνίδας μητέρας, που βρίσκει σταδιακά την έκφρασή του σε μια 
πιο συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση απέναντι στα καθιερωμένα «ανώ-

1. Α. Λασκαράτος, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς,  Κεφαλονιά 1856" εδώ, σ. 163-170. 
2. Κ. Παρρέν, «Διατί λιποτακτούν;», Εφημερίς  των Κυριών,  έτος ΙΓ', αρ. 607, 13 

Φεβρουαρίου 1900" εδώ, σ. 479, 



ανώτερα» παρθεναγωγεία, τα οποία —κατά κοινή σχεδόν διαπίστωση— δεν αντα-
ποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. την «πρόταση» αυτή θα μπορούσαμε 
—αφαιρετικά πάντοτε— να συνοψίσουμε σε δυο στοιχεία: α) την οικοκυρική 
μόρφωση η, πιο γενικά, την πρακτική κατεύθυνση, που δεν περιλαμβάνει μόνο 

τα εργόχειρα αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις των θετικών επιστημών με ε-
φαρμογή στην καθημερινή οικιακή ζωή (π.χ. υγιεινή, νοσηλευτική, καταστιχο-
γραφία κλπ.) η σε γνώσεις χρήσιμες στην αγροτική ζωή, όχι ασυμβίβαστες 

προς τις δυνάμεις και τις ευαισθησίες του γυναικείου φύλου (π.χ. ανθοκομία, 
σηροτροφία, κηπουρική)1; και β) την ανθρωπιστική η γενική κατεύθυνση, με έμ-
φαση στην εθνική διαπαιδαγώγηση (είτε αυτή εντοπίζεται στη διδασκαλία των 
νεοελληνικών γραμμάτων είτε όχι). Παράλληλα προβάλλεται με πιο συνειδη-

τό και συγκροτημένο τρόπο η διάκριση της γενικής εκπαίδευσης από την εξει-
δικευμένη και συστηματική μόρφωση την οποία απαιτεί το διδασκαλικό επάγ-
γελμα. 

Στοιχεία αυτού του προτύπου μπορούν να ανιχνευθούν σε προβληματισμούς 
γυναικών παιδαγωγών εκφράζονται (στις γενικές τους γραμμές) με σαφήνεια 

στο Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1904, ενώ από αυτό δεν απο-
μακρύνονται ούτε οι δημοτικιστές, τουλάχιστον μέσα στην πρώτη δεκαετία του 
20ού αιώνα. Αναγνωρίζουμε άλλωστε στα παραπάνω στοιχεία ορισμένες από 

τις βασικές προδιαγραφές του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου, όπως τις 
παρουσίασε ο Δ. Σαράτσης στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης2, όπως αντικα-
τοπτρίζονται στο Κρυφό Σχολειό του Αλέξανδρου Δελμούζου, και όπως ανα-
λύονται (ενδεχομένως από τον ίδιο) στο πλαίσιο του συνολικότερου υπομνήμα-
τος για τη γυναικεία εκπαίδευση που ο Εκπαιδευτικός Όμιλος υπέβαλε στο 
Υπουργείο Παιδείας3 το 1912. Είναι ενδεικτικό για μια εκδοχή της δημοτικι-
στικής σκέψης το πώς συλλαμβάνει το 1908 αρθρογράφος του Νουμά  το ιδα-

1. Βλ. χαρακτηριστικά τις παρεμβάσεις της Κ. Κεχαγιά και της Σ. Καλλισπέρη στο 
Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν  συνέδριον,  σ. 176 κ.ε. 

2. Χ.Γ. Χάριτος, «η εισηγητική 8κ03ση του Δ. Σαράτση για την ίδρυση του Ανώτ. 
Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου», ανάτυπο από τη Θεσσαλική  Εστία,  Αθήνα, τχ. 32, 
Μάρτης-Απρίλης 1978, σ. 331-339 (εδώ, σ. 564-572). για την πρώτη αυτή απόπειρα 

εφαρμογής των Ιδεών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, βλ. του ίδιου, το Παρθεναγωγείο 
και τα «Αθεϊκά»  του Βόλου. Συμβολή  στη μελέτη  των εκπαιδευτικών  μεταρρυθμίσεων 
στη νεότερη Ελλάδα, διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1986. 

3. «Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου, Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και Διδασκα-
λείου Κοριτσιών. Υπόμνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου προς το Κεντρικό Εποπτικό Συμ-
βούλιο της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Δελτίο  του Εκπαιδευτικού  Ομίλου,  τ. Β', τχ. Γ', 

Ιούλιος 1912' σ. 243-252' βλ. και Δ. Γληνός, Άπαντα, έκδ. φροντίδα, εισαγωγή, σημειώ-
σεις, Φίλιππος Ηλιού, τ. Β' (1910-14), Αθήνα 1983, σ. 132-139 και 533-534. 



ιδανικό παρθεναγωγείο: είναι εκείνο στο οποίο οι κοπέλες το πρωί διδάσκονται 
από «Δελμούζους» Σολωμό και Ψυχάρη, Γκαίτε και Σαίξπηρ, και το απόγευ-

μα μαθαίνουν τα «μυστικά» της «τέχνης» του νοικοκυριού1. 
μια απλή φυλλομέτρηση του πρώτου δημοτικιστικού οργάνου μάς δείχνει 

και σε τούτη την περίπτωση τις αντιφάσεις και τα όρια μερίδας του εκσυγχρο-
νιστικού λόγου που αναφέρεται στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Μέσα στην κρι-
τική που ο Νουμάς  ασκεί στο παραδοσιακό σχολικό σύστημα εντάσσεται ως 
ξεχωριστή κατηγορία η κριτική στα καθιερωμένα παρθεναγωγεία —ιδιαίτερα 

το Αρσάκειο— που κατασκευάζουν είτε κυρίες των σαλονιών είτε «σκολαστι-
κές» δασκάλες, μορφές που κάθε άλλο παρά γνήσιες ελληνικές θεωρούνται. Ξέ-
νες από τα πραγματικά προβλήματα της ζωής και του έθνους, ξένες από τη 
γλώσσα και την παιδεία του λαού, μεγαλωμένες είτε με εξωτερικά στοιχεία του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού είτε μέσα στον στείρο και νεκρό κλασικιστικό διδασκα-
λισμό, αδύνατον να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους την εθνική συνείδηση. οι 
δημοτικιστές θα κάνουν έκκληση στη γυναίκα να ασπαστεί τις Ιδέες τους και 

τη δημοτική γλώσσα. θα κάνουν έκκληση στο νου αλλά και στην καρδιά της, 
στα αισθήματά της που μόνο με αυτή τη γλώσσα μπορούν να έκφραστούν2. Ε -

ξάλλου, η γυναίκα—ας θυμηθούμε τον Γ.Γ. Παππαδόπουλο—θεωρούνταν πως 
είναι ο θεματοφύλακας των λαϊκών παραδόσεων και της εθνικής συνείδησης3, 
Ιδιότητα που μοιάζει να γίνεται αντιληπτή περισσότερο ως «φυσική» και λιγό-
τερο ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής εκπαίδευσης. Έτσι , η μορφή της για-
γιάς που έζησε σ' άλλους καιρούς και ήταν αγράμματη αλλά κράτησε μέσα της 
ζωντανή αυτή τη συνείδηση, και η μορφή της απλοϊκής χωριάτισσας μητέρας 

που όμως έχει την πείρα και τη σοφία της ζωής —ιδιαίτερη αξία αυτή για το 
ρεαλισμό των δημοτικιστών— και από ένστικτο και αγνή αγάπη για την πατρί-
δα έφτιαξε πατριώτες, επαναξιολογούνται μέσα σε τούτο το ιδεολογικό πλαί-
σιο- παράλληλα, αντιπαραβάλλονται έμμεσα στους κυρίαρχους αρνητικούς τύ-
πους των μορφωμένων γυναικών η, πιο σωστά, των γυναικών με την επιπόλαιη 

η την αρχαιοπρεπή και «δασκαλίστικη» μόρφωση. Δίνεται λοιπόν Ιδιαίτερη 
έμφαση στην εθνική διαπαιδαγώγηση της «Ρωμιοπούλας» και στη διάπλαση 

της «θέλησης» και του «χαρακτήρα» της, ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπί-
σει τη ζωή, να διευθύνει ένα σπιτικό «τίμιο, δουλεφτάδικο και λεβέντικο» και, 

1. «Ηγερία», «Κουβέντες με την κόρη μου», ο Νουμάς,  έτος ΣΤ', αρ. 318, 16 του 
Νοέβρη 1908, σ. 5-6" εδώ, σ. 573-575. 

2. «η Αροδαφνούσα» [Δ. Π. Ταγκόπουλος], «η Γλώσσα των Γυναικών», ο Νου-
μάς, έτος Β', αρ. 77, 4 του Γενάρη 1904, σ. 5-6, και Ν. Βέης, «Ελληνίδες μαζί μας έλάτε», 
Ο Νουμάς,  έτος Δ', αρ. 207, 30 του Αλωνάρη 1906, σ. 9-10" εδώ, σ. 550-551. 

3. Βλ. σχετικά Ε. Βαρίκα, η εξέγερση  των κυριών. 



προπαντός, να αναθρέψει μια νέα γενιά δυνατή στην ψυχή και στο σώμα, θε-
μέλιο μιας καινούριας εθνικής ζωής1. 

Συχνά όμως οι προτεραιότητες και τα οράματα αυτά (διατυπωμένα σε μια 
δυναμική και εκφραστική δημοτική γλώσσα, που θα 'λεγε κανείς πως από μόνη 
της έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει την πραγματικότητα), δεν μοιάζουν να 
συνδέονται με μια συστηματική και ευρύτερη σχολική εκπαίδευση. Κάποτε μά-
λιστα εμφανίζονται και ασυμβίβαστα: «Χάνει η γυναίκα τον προορισμό της μες 

στο δασκαλισμό και τις περίσσιες και περιττές μάθησες. Βγαίνει από το δρόμο 
της τον ίσιο και παραστρατίζει»2. Έτσι , ως λογική συνέπεια των αντιλήψεων 

αυτών και της κριτικής στο παραδοσιακό παρθεναγωγείο, μπορεί να έρθει και 
η αμφισβήτηση της σχολικής ένταξης των κοριτσιών, τουλάχιστον στη μέση 

βαθμίδα: η Αγνούλα, μόλις έμαθε τα στοιχειώδη, σταμάτησε το σχολείο: «δε 
θ' αφήσωμε κανένα δασκαλικό χέρι ν' αγγίξει την ψυχή τη διάφανη του παιδιού 
μας. ο,τι θα μάθει στο σπίτι του πατέρα της, κανείς δε θα σταθεί ικανός να της 

το μάθει»3. αν λοιπόν το κορίτσι, μελλοντική μητέρα, κινδυνεύει να μην απο-
κτήσει τη συνείδηση αυτού του προορισμού και να χάσει την εθνική του ταυτό-
τητα μέσα στον καθαρευουσιανισμό και το δασκαλισμό, καλύτερα να μείνει έξω 

από το κατεστημένο παρθεναγωγείο, ανησυχία που δεν εκφράζεται, βέβαια, 
με τον ίδιο τρόπο για το αγόρι, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν νοείται να μείνει 

έξω από την παραγωγή και από τα καθήκοντα του πολίτη. ο κίνδυνος αυτός 
κάποτε νομιμοποιείται ακόμα περισσότερο, καθώς εμφανίζεται να έχει κατα-
νοηθεί από τους απλούς ανθρώπους του λαού άλλη άξια του δημοτικισμού: ο 
μπαξεβάνης της Χάλκης έδερνε την κόρη του επειδή του μίλαγε στην καθαρεύ-
ουσα και ήθελε να γίνει δασκάλα. Η ίδια όμως, όταν αργότερα παντρεύτηκε και 

απόκτησε παιδιά, ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον πατέρα της και έλαμπε 
από ευτυχία στον οικογενειακό της παράδεισο, «τον παράδεισο που μόρφωσε 

ένα ξύλο για τη γλώσσα, που δεν είτανε γλώσσα ενός μπαξεβάνη, γλώσσα δη-
λαδή του λαού»4. 

στους αντίποδες, βέβαια, της ακραίας αυτής θέσης συναντάμε και το θαυ-
μασμό στο πρότυπο της μορφωμένης γυναίκας, η οποία διαπρέπει στα γράμμα-
τα και στις επιστήμες: μια μορφή σοφή, έξυπνη, με θετικό μυαλό, αλλά συγχρό-
νως θελκτική, σεμνή, αγνή και ευαίσθητη, χωρίς να έχει κανένα από τα επίπλαστα 

1. «Φωτεινή Ακροπολίτισσα», «Ρωμιοπούλες», ο Νουμάς,  έτος ΣΤ', αρ. 290, 6 του 
Απρίλη 1908, σ. 1-2" εδώ: σ. 561-563. 

2. «Πανώρια», «Γράμματα στην ξαδέρφη μου», ο Νουμάς,  έτος Ζ', αρ. 338, 5 του 
Απρίλη 1909, σ. 5. 

3. στο ίδιο. 
4. «Σωκρ. Σαριμπαξεβάνης», «ο χωρικός κ' η δασκάλα», ο Νουμάς,  έτος Γ', αρ. 

138, 6 του Μάρτη 1905' εδώ, σ. 548. 



στα στοιχεία της κοσμικής κυρίας η της «σκολαστικής» δασκάλας, μια μορφή 
που κάποτε μοιάζει ξεχωριστή —η ιδανική γυναίκα ίσως— και που μόνο με εκεί-

νη ένας άνδρας μπορεί να αναπτύξει μια ειλικρινή πνευματική έπικοινωνία1. 
Παράλληλα λοιπόν με το σύνολο αυτών των αναζητήσεων, των επαναπροσ-

διορισμών, των αντιστάσεων η των θετικών προτάσεων που δεν απομακρύνον-
ται από το πρότυπο της μητέρας και συζύγου παρατηρούμε —όπως ήδη ανα-
φέρθηκε—την υποστήριξη της πνευματικής ισοτιμίας των γυναικών αλλά και 
προθέσεις διεκδίκησης από τις τελευταίες ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση 

και νέων επαγγελματικών προοπτικών. Εξάλλου, εκσυγχρονιστές υποστηρί-
ζουν τη γυναικεία εργασία. 

τη διάχυση των νέων αντιλήψεων, εναρμονισμένων με τις προθέσεις του 
αστικού εκσυγχρονισμού, εμφανίζεται να αντικατοπτρίζει το Νομοσχέδιο Στάη 

(1908), που αντιμετωπίζει σφαιρικά το πρόβλημα της γυναικείας εκπαίδευσης 
προτείνοντας ένα συγκροτημένο σύστημα, ιεραρχημένο, με διπλό δίκτυο επαγ-
γελματικής (σε διάφορα επίπεδα και τομείς) και γενικής εκπαίδευσης, επιθυ-
μώντας να καλύψει τις ανάγκες των κοριτσιών τόσο του αγροτικού όσο και του 

αστικού πληθυσμού. για τις κοπέλες της αστικής τάξης προβλέπεται και η δυ-
νατότητα των γυμνασιακών σπουδών που θα τις προετοιμάζει για το Πανεπι-
στήμιο. το νομοσχέδιο αυτό δεν προχωρεί άμεσα στην ίδρυση κρατικών δευτε-
ροβάθμιων και επαγγελματικών σχολών αποκλειστικά για κορίτσια, σύμφωνα 

με την αντίληψη της χωριστής εκπαίδευσης αγοριών-κοριτσιών μεταθέτοντας 
μάλλον την προοπτική αυτή για το μέλλον, αίρει τα εμπόδια της συνεκπαίδευσης 

των φύλων, που, καθώς φαίνεται, είχαν αρχίσει να ατονούν. προς την κατεύ-
θυνση αυτή δίνεται έμφαση και στην αιτιολογική έκθεση, όπου επίσης εκφρά-
ζεται η συναίνεση για την ένταξη των γυναικών των μεσαίων στρωμάτων στην 
παραγωγή, βασικό στοιχείο ανάπτυξης της οικογενειακής μονάδας2. 

τα Νομοσχέδια Στάη δεν ψηφίστηκαν, δεν παύουν όμως —όσον αφορά το 
θέμα που εξετάζουμε— να απηχούν νέες αντιλήψεις, όπως εξάλλου τα Νομοσχέ-
δια Τσιριμώκου (1913), μέσα στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό τους πλαίσιο. τον 
ίδιο χρόνο που συντάσσεται το Νομοσχέδιο Στάη αρχίζει να λειτουργεί το Ανώ-
τερο Παρθεναγωγείο του Βόλου, που θεωρητικά είναι μέσα στο πλαίσιο παρα-

1. Ν. Βέης, «Καλλιρρόη Αδαμιάδου», ο Νουμάς,  έτος Ε', αρ. 245, 29 του Απρίλη 
1907, σ. 7-8 (εδώ, σ. 552-556). Βλ. επίσης: «Γράμματα σε μια Γυναίκα», ο Νουμάς, 
έτος Γ', αρ. 131, 23 Ιανουαρίου 1905, σ. 4, και «Λιγεία», «Κάτι για την χειραφέτηση», ο 
Νουμάς,  έτος Ζ', αρ. 330, 8 του Φλεβάρη 1909, σ. 3 (εδώ αποδοκιμάζεται η αντίδραση των 
φοιτητών απέναντι στην πρώτη γυναίκα ύφηγήτρια της ιατρικής σχολής, Α. Παναγιωτάτου). 

2. Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια  υποβληθέντα  εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του 
' Υπουργού  των Εκκλησιαστικών  και της Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  Σ.Ε.  Στάη  κατά Νοέμ-
βριον του 1908, σ. 1-4' εδώ, σ. 586-590. 



παραδεκτών επιταγών της γυναικείας εκπαίδευσης, στην πράξη όμως εφαρμόζει νέες 
παιδαγωγικές μεθόδους που ενοχλούν είναι πρόκληση ένας νεαρός καθηγητής 
να παίζει και να πηγαίνει εξοχικούς περιπάτους με τις μαθήτριές του αντί να 
τις διορθώνει και να τους επιβάλλει μια πειθαρχία. « Η αυστηρότης είναι πάλιν 

ανάλογος προς το φύλον», λέει ο Δελμούζος στην απολογία του στη δίκη του 
Ναυπλίου" «στα κορίτσια ανάγκη να πνίγεται πιο πολύ κάθε εκδήλωσις χαράς 
και ζωής»1. 

στο κατώφλι των νέων καιρών, σφραγισμένων από τις αντιλήψεις του εκ-
παιδευτικού δημοτικισμού, βρίσκεται και ένα δημοσίευμα (λίγο μεταγενέστερο) 
που φέρει την υπογραφή του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Πρόκειται για το υπό-
μνημα σχετικά με τη γυναικεία εκπαίδευση που υπέβαλε ο Εκπαιδευτικός Ό μ ι -
λος στο Υπουργείο Παιδείας το 1912. το εισαγωγικό κείμενο του υπομνήμα-
τος μοιάζει να κλείνει μια ολόκληρη εποχή καθώς επιχειρεί ένα είδος απολογι-
σμού της μέχρι τότε πρακτικής στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης, δίνον-
τας έμφαση στην πιεστική κοινωνική επιταγή να μεταρρυθμιστεί σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες της «αστικής μας τάξεως»· παράλληλα προτείνει ένα 
«διάγραμμα της γυναικείας παιδείας», που προβλέπει ταυτόχρονα δυνατότητες 
γενικής, επαγγελματικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης2. δεν περνά ωστό-
σο απαρατήρητος ο απόηχος της αντίληψης για τη διανοητική και βιολογική 
διαφορά των φύλων, που επιβάλλει μια Ιδιαίτερη αντιμετώπιση της εκπαίδευ-
σης των κοριτσιών στην εφηβεία, όπως εξάλλου έχει αποδείξει «η επιστήμη 
και η πράξη στα πολιτισμένα κράτη». 

Σύμφωνα με όσα περιγράψαμε λοιπόν, στις αρχές του 20ού αιώνα βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια νέα εποχή που προοιωνίζει την πλήρη και Ισότιμη με την 
ανδρική γυναικεία εκπαίδευση, καθώς θα αρχίσουν να μεταβάλλονται σταδιακά 
οι κοινωνικές ανάγκες και να ανοίγουν οι προοπτικές της εισόδου των γυναικών 
στην εργασία και τα επαγγέλματα· ταυτόχρονα όμως η αυγή των νέων καιρών 
σφραγίζεται από την κληρονομιά της θεωρίας για την Ιδιαιτερότητα της γυναι-
κείας «φύσης», των «γυναικείων» αξιών η του Ιδεώδους της μητέρας-συζύ-
γου-οικοδέσποινας, που η σταθερή επίκλησή τους δεν έπαψε να θέτει όρια 
στη δύσκολη και όχι χωρίς αντιφάσεις και συγκρούσεις πορεία προς μια συστη-
ματική και μη υποβαθμισμένη γνώση. 

1. Α. Δελμούζος, το Κρυφό  Σχολειό, Collection de l'Institut Français d'Athènes, 
Αθήνα 1950, σ. 307. 

2. «Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου, Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου 
Κοριτσιών», ο.π., σ. 235-243 (εδώ, σ. 591-598). 
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585 
Δελτίον  του Εκπαιδευτικού  Ομίλου  68, 

577, 578, 591-598 
Δενδρινού 471 
Δεξαμενή 513 
Δημητριάδης I. 52 
Δημοσθένης 46, 196, 210, 261, 398, 438 
Διαμαντόπουλος I. 520, 532 
Διαμαντοπούλου Κλεονίκη 431 
Διάπλασις των Παίδων  50, 64, 463-464 
Διδασκαλείον Αρρένων 23, 25, 103, 391 

398, 525, 569 
Διδασκαλείον Κρήτης 565 
Διδασκαλείον Φιλεκπαιδευτικής Εται-

ρείας 20, 26, 28, 61, 121-129, 142-
144, 148-151, 153-154, 157, 162, 
171-178, 387-395, 523-526' βλ. και 

Αρσάκειον 
Διεθνές Φεμινιστικό Συνέδριο (1896) 63 
Διογένης ο Λαέρτιος 105 
Διομήδης Κυριάκος Α. 53, 321-332, 336 
Διοτίμα 210, 554 
Δίων 355 
Δουληγέρης, αρχιμαδρίτης 469, 471 
Δραγούμης Ν. 29, 30 
Δράμαλης 578 
Δρέσδη 316, 337, 338 
Δυβοάς βλ. Dubois Ρ. 
Δυτικά κράτη-Δύση 14, 32, 187, 192, 

197, 272, 274, 287, 371, 451. βλ. και 
Εσπερία 

Δωδέ Αλφόνσος βλ. Daudet Λ. 
Δωρίδες 191 

Εθνική Αγωγή 52, 483-486, 497-498 
Εθνικοί·  Ημερολόγιον  (Κ.Φ. Σκόκου) 57, 

62, 404-408 
Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος 487, 488 
Εκπαίδευσις  62 
Εκπαιδευτικός Όμιλος 68, 72, 591-597' 

βλ. και Δελτίον  του Εκπαιδευτικού 
ομίλου 

Ελβετία, Ελβετοί 375, 397, 407, 150, 
522, 566, 569, 570 

Ελένη 295, 434, 546 
Ελισάβετ 300, 301 

Ελισάβετ της Αγγλίας 188 



Ελληνική Εμπορική Σχολή Χάλκης 565, 
56" 

Ελληνικόν Ορφανοτροφείον Σμύρνης 520, 
530' βλ. και Συκιάρης Ευ. 

Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Αικ. Λασκα-
ρίδου 241, 316, 335-342' βλ. και 
Fröbel-Φροβελιανή μέθοδος 

Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Σμύρνης βλ. 
Ομήρειον Παρθεναγωγείον Σμύρνης 

Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος 39, 52, 
59, 387-399' βλ. και Πλάτων 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-
σταντινουπόλεως 38 

Έμερσον βλ. Emerson R.W. 
Εμπεδοκλή Ευανθία 470, 473, 474 
Εμπρός. 64, 472-473 
Ένωσις των Ελληνίδων 37, 49, 63, 460, 

463, 467-469, 471, 472, 479, 487, 
488, 499 

Επετηρίς  της Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως 
44, 503-511 

Επιστολαί  των Αποστόλων  βλ. Γραφές  -
Καινή  Διαθήκη 

Επτάνησα 506 
Ερβαρτος βλ. Herbart J. F. 
Εργαστήριον Συλλόγου Κυριών υπέρ της 

Γυναικείας Παιδεύσεως 62 
Ερδαρος βλ. Herder J.G. 

Ερμούπολη 15-17, 24, 77 
Ερμούπολης Αλληλοδιδακτικό Παρθενα-

γωγείο βλ. Σχολείον Κορασιών Δήμου 
Ερμουπόλεως 

Ερμούπολης Ελληνικό Παρθεναγωγείο 
βλ. Ανώτερον Δημοτικόν Σχολείον 
Κορασιών Ερμουπόλεως 

Εσπερία, Εσπέριοι 189, 192-195, 202, 
336, 337, 457' βλ. και Δυτικά κράτη-
Δύση 

Εστία  (έφημ.) 64, 295, 468-470 
Εστία  (περ.) 51, 53, 318-342 

Εταιρεία των Φίλων του Λαού 411 
Εύα 181, 184 
Ευαγγέλιον  βλ. Γραφές-Καινή  Διαθήκη 
Ευριπίδης 262, 438, 439 
Ευρυδίκη  36, 40-42, 49, 209-234 
Ευρώπη, Εύρωπαίοι 122, 157, 170, 187, 

189, 196, 240, 255, 256, 263, 271, 
355, 367, 371, 375, 389, 397, 413, 

416, 450, 580, 581" βλ. και Δυτικά 
κράτη-Δύση, Εσπερία 

Ευταξίας Α. 60, 466, 467, 470, 472, 473' 
Νομοσχέδια Ευταξία 60 

Εφημερίς  64, 473-474 
Εφημερίς  των Κυριών  37, 44, 49, 50, 53 

54, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 359-
376, 401-403, 422-431, 459-462, 
466-482, 487-496, 499-501, 539-
546, 555 

Εφημερις των Σχολείων  297-309 
Εφημερίς  των Φιλομαθών 29, 58 
Εφταλιώτης Αργύρης 514-516, 517, 

518 

Ζαβιτζιάνος Κωνσταντίνος 134-140 
Ζαβιτζιάνου Παρθεναγωγείου 134-140 
Ζάκυνθος 454 
Ζαμπέλης Ν. 454 
Ζάππειον Παρθεναγωγείον Αδριανου-

πόλεως βλ. Αδριανουπόλεως Ανώ-
τερον Παρθεναγωγείον 

Ζάππειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντι-
νουπόλεως 36, 39, 43, 45, 270-276, 
280, 319, 320, 326 

Ζαππίδες 278 
Ζαχαρίας 300, 301 
Ζούπανος Σ. 497-498 
Ζύγουρας Ξενοφών 32, 64, 352-358, 520, 

530 
Ζωντανός Παναγιώτης 16, 17, 75, 79-98 
Ζώτου Λέλα 431 

«Ηγερία» 69, 573-575 
Ηλιοπούλου 474 
Ημέρα  319 
Ημερολόγιον  της Εφημερίδος  των Κυ-
ριών 436-444 

Ημερολόγιον της οικοκυράς  409-410, 
420-421 

Ήπειρος 38, 184, 416, 552 
Ηρόδοτος 398 
Ησίοδος 263, 354, 523' Έργα και ημέ-
ραι 263 

Θάλεια 32, 40, 42, 49, 203-208 
Θεανώ 355 



Θεμιστοκλής 75 
Θεοτόκης Γ. Ν. 23, 58, 59, 381-387, 

401- Νομοσχέδια Θεοτόκη 23, 58-60, 
381-403 

Θεσσαλονίκη 241, 340 
Θεσσαλονίκης Ανώτερον Παρθεναγωγεί-

ον-Διδασκαλείον 326 
Θεσσαλοί, Θεσσαλικός Αγώνας 405 
Θήβα 450 
Θουκυδίδης 46, 261, 370, 371, 438, 439 
Θράκη 38, 416 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
71, 360 

Ιεροκλής 355 
Ιππόλυτος 272 
Ισηγόνης Α. 48 
Ισοκράτης 46, 261, 438 
Ισπανία 240, 330, 375 
Ισχόμαχος 345 
Ιταλία 189, 330, 375, 397, 449, 535' 

ιταλίδες 449 
Ίψεν 555 
Ιωάννης ο Βαπτιστής 300 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Περί  προσευχής 

122 

Καβανιάρη Αμεναίς 172, 177, 178 
Καζαμίας 181 
Καΐρη  Ευανθία 15 
Κάιρο 415 
Καλλιθέα 574 
Καλλισπέρη Σεβαστή 57, 64, 68, 404-

408, 445-457, 536 
Καλογεροπούλου Σοφία 474 
Καλοκαιρινού Σκεύω 431 
Καμπά Αλ. 431 
Καμπάν βλ. Campan Mme. 
Κάμπε I.E. βλ. Campe J.Η. 
Κανά Γαλιλαίας 298 
Κανάρης Κωνσταντίνος 578 
Καντ 555 
Κανταβριγίας Κολλέγιο βλ. Cambridge 

College 
Καπετανάκης Κ. 565, 567" βλ. και Ελ-

ληνική Εμπορική Σχολή Χάλκης 

Καποδίστριας Ιωάννης 13, 14, 236, 578 
Καραγκιόζης 513 
Καραϊσκάκης Γεώργιος 578 
Καραπαναγιώτης Γ. 37 
Καραπάνος 559 
Καρλάυλ βλ. Carlyle Thomas 
Κάρολος έ 188 
Κασσιοπείων μονή 452 
Κατσίγρα Άννα 550 
Κατσώνης Λάμπρος 578 
Κεντρικόν Εποπτικόν Συμβούλιον της Δη-

μοτικής Εκπαιδεύσεως 68, 591 
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Αγίας 

Φωτεινής 43 
Κέρκυρα 23, 134, 137, 140, 241, 326, 452, 

453 
Κεφαλάρι Αργούς 450 
Κεφαλονιά, Κεφαλονίτες 163-170, 452 
Κεχαγιά Καλλιόπη 36, 42-46, 68, 270-

293 
Κικέρων 182 
Κλάρη 485 
Κλείτος 132 
Κλεόβουλος ο Ρόδιος 105 
Κλούστων Θ. 52 
Κοκκώνης Ι.Π. 13, 15, 103 
Κόλεριδζ βλ. Coleridge S.Τ. 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 578 
Κολοκυνθού 447 
Κομένιος 299 
Κόννολυ 526 
Κοντόπουλος Ν. 52 
Κοραής Αδαμάντιος 15 
Κόρινθος 456 
Κορρήγιος βλ. Gorregio Α.Λ 
Κοσμάς Α' 188 
Κούζη 474 
Κουντουριώτης Γεώργιος 103, 106 
Κουντουριώτου 488 
Κούππα 431 
Κουρή Σμαράγδα 461 
Κουρτίδης Αριστοτέλης 51, 52, 318-322, 

335-342, 519-535, 572 
Κρατικόν Διδασκαλείον βλ. Διδασκαλείον 

Αρρένων 
Κρητικάκη Αίκ. 467-469 
Κρίσπι 375 



Κριτόβουλος 345, 348 
Κτενά-Λεοντιάς Αιμιλία 209' βλ. και Ευ-

ρυδίκη 
Κυβερνήτης βλ. Καποδίστριας I. 
Κυπριανός Α. 320, 529 
Κύπρος 468, 520 
Κυριακόν Σχολείον Αθηνών 63, 418, 

428-431 
Κυψέλη  40, 42, 131-133 
Κωλέττης ιωάννης 405 
Κωνσταντίνος ο Μέγας 579, 580 
Κωνσταντίνος ιΑ' Παλαιολόγος 578, 579 
Κωνσταντινούπολη 39, 40, 43, 264, 319, 

355, 357, 468, 512, 579, 580' βλ. και 
Κωνσταντινουπολίτισσες 191 

Κωνσταντινούπολης Άλωση (1453) 578, 
579 

Λαζαρίδου Πηνελόπη 203' βλ. και Θά-
λεια 

Λακουτούρη 188 
Λάκων Β. 336 
Λαμία 474 
Λάμπρος Σπυρίδων 62 
Λάντζας 470, 471 
Λάντσας βλ. Λάντζας 
Λασκαράτος Ανδρέας 67, 163-170 
Λασκαρίδου-Χριστομάνου Αικατερίνη 51, 

63, 241, 313-316, 335-342, 499' βλ. 
και Fröbel-Φροβελιανή μέθοδος 
Λεμησσού Ανώτερον Παρθεναγωγείον 

520 
Λεοντιάς-Κτενα Αίμ. βλ. Κτενα-Λεοντιάς 
Λεοντιάς Σαπφώ 36, 42-46, 64, 209-218, 

227-229, 344-349, 436-444 
Λέσιγκ βλ. Lessing O.E. 
Λευκωσίας Παρθεναγωγείον βλ. Παρθε-

ναγωγείον της Φανερωμένης 
Λεωνίδας 75 
Λεωνίδιον 456 
Λιβαρόνα 188 
Λιόσια, Λιοσιότισσες 455 
Λίσζτ βλ. Liszt Fr. 
Λοβέρδου Gella 431 
Λοϊζιάς Πολ. 520 
Λοκρουα 375 
Λονδίνο 132, 354, 495 

Λουΐνι  βλ. Luini V. 
Λουκάς Ευαγγελιστής 300' βλ. και Γρα-

φές-Καινή  Διαθήκη 
Λουκιανός 122, 321" Έννπιπον 122 
Λυκούργος 201 
Λυσίας 46, 262, 438' Επιτάφιος,  Κατά 

Ερατοσθένους  262 
Λωζάνη 566 

Μακεδονία 38, 416, 560 
Μακώνης σύνοδος 361 
Μανιάτισσες 188 
Μαραθώνα μάχη 199 
Μαρία Αντουανέττα 450 
Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας 188 
Μαρίνος Δ. 520 532 
Μαρμοντέλλος βλ. Marmontel J.-F. 
Μαυρογένους Μαντώ 188 
Μαυροκορδάτος Δ.Σ. 242-243 
«Μεγάλη Βρετανία» 471 
Μεζιέρος βλ. Mezières 
Μεθόδιος, Επίσκοπος Σύρου 336 
Μελάς Λέων 33 ,48 ,171-178, 235-241, 

369· Γεροατάθης  369 
Μενδάνα Ισαβέλλα 189 
Μενέλαος 434, 546 
Μεσολόγγι 296, 384, 387 
Μεταξά 431 
Μηδικοί πόλεμοι 122, 493 
Μητσόπουλος 371 
Μικρά Ασία 416, 455, 532 
Μίλησης Γ., Νομοσχέδια Μίληση 58 
Μιστριώτης Γεώργιος 517, 557, 559 
Μιχαλόπουλος Θ. I. 297" βλ. και Εφημε-

ρίς  των Σχολείων 
Μοάτσου Φερενίκη 431 
Μολδαυΐδες  197 
Μοντουόρη Αθηνά 470 
Μοσχάκης I. 336 
Μοσχονάς I. 520 
Μουσώνιος Ρούφος 355 
Μπαγιέ 524 
Μπέτση Μαρία 470, 47) 
Μπουκουβάλα Ελένη 44, 503-511, 520, 

522, 532 
Μπουμπουλίνα-Λασκαρίνα 188 
Μύλλερος βλ. Müller Κ.Ο. 



Μυλωνάς 336 

Ναβαρίνου ναυμαχία 578 
Νάζου 431 
Ναπολέων 237, 305 
Ναρλή Κορίννα 436 
Ναύπλιο 23, 72, 446 
Ναυσικά 436, 439, 557 
Νέα  Εφημερίς  359, 360 
Νέκερ βλ. Necker 
Νέον  Άστυ  499, 500 
Νεύτων 329 
Νησιά Αιγαίου 455 
Νικητόπλος Ν. 13 
Νικολαΐδου  Ειρήνη 461, 470, 474 
Νίρω 456 
Νίτσε 520, 555 
Νορβηγία 375 
Νουμάς  68-71, 512-518, 547-563, 

573-575 

Ξανθόπουλος Κ.Σ. 46, 48, 248-265, 321 
Ξενοκράτειον Παρθεναγωγείον Μεσολογ-

γίου 384 
Ξενόπουλος Γρηγόριος 463-464' βλ. και 

Διάπλασις των Παίδων 
Ξενοφών 46, 122, 213, 215, 262, 345, 

371, 398, 438, 439, 515, 559' Κύρου 
Ανάβασις  262' Κύρου  Παιδεία  122' 
οικονομικός  46, 122, 262, 345 

Ξυδάκη Ραλλού 461 

Οβίδιος 185 
Οδησσός 340, 456 
Οδοναίση 188 
Οδυσσεύς 434 
Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. Τουρκία, 

Τούρκοι 
Όθων 80, 106 
Οικογένεια  64, 445-457 
Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή 

της Ενώσεως των Ελληνίδων 63, 64, 
67, 459-474, 544 

Οικονόμος Π.Π. 62 
Οίτη 272 
Ολυμπίου Μαρίνα 467-469 

Ολυμπάς 272 
Ομήρειον Παρθεναγωγείον Σμύρνης 39, 

326, 514-518, 520 
Όμηρος 46, 123, 262, 263, 295, 298, 321, 

354, 370, 371, 378, 398, 439, 512, 
515, 546. Ιλιάδα  46' Οδύσσεια  46 
123, 262, 263, 397, 546 

Όμηρος 32 
Οξφόρδης Κολλέγιο βλ. Oxford  College 
Ουμβόλδος βλ. Humboldt Alexander 

Παγασών δήμος 565, 566, 570, 571' βλ. 
και Ανώτερον Δημοτικόν Παρθενα-
γωγείον Βόλου 

Παιδαγωγός  16, 18, 111 
Παλαιολόγος Δημήτριος, Θωμάς, Ιωάν-

νης 579 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος βλ. Κωνσταν-

τίνος ΙΑ' 
Παλαμά Μαρία 471, 474 
Παλαμάς Κωστής 45, 295-296, 471, 552, 

553 
Παλαμάς Χ. 520, 429, 537 
Πάλλης Αλέξανδρος 574 
Πανδώρα  28-31, 186-202 
Πανδώρα 210 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 25, 53, 56, 57, 

71, 324, 336, 356, 359-399, 428, 473, 
545, 593, 597 

Πανταζίδης I. 336 
«Πανώρια» 70 
Παπαδιαμαντοπούλου Πηνελόπη 474 
Παπαηλιοπούλου Αμαλία 461 
Παπαλεξανδρής Β. 520 
Παπαμάρκου Χ. 58 
Παπαρρηγόπουλος Δ. 526 
Παπασωτηρίου Γ. 565, 567, 569' Μελέ-

τη περί  δημοτικής  εκπαιδεύσεως  569 
Παππαδόπουλος Γ.Γ. 31-33, 36, 48, 69, 

1 8 6 - 2 0 2 
Παρθεναγωγείον της Φανερωμένης (Λευ-

κωσία) 520 
Παρθεναγωγείον ((Η Παλλάς» Κωνσταν-

τινουπόλεως 326, 357 
Παρθενώνας 397, 398, 524, 554, 593 
Παρίσι 132,198, 354, 404-407, 456, 493 
Παρισίων Νομική Σχολή 405 



Παρμενίων 132 
Παρνασσίδες 191 

Παρνασσός 272 
Παρνασσός  51, 313 
«Παρνασσός» (σύλλογος) 313, 340, 519 

Παρρέν Καλλιρρόη 37, 44, 54, 56, 59, 
60, 63, 64, 67, 359, 363-372, 401-403, 
422-431, 459-462, 467, 469-473, 475-
482, 487-488, 499-501, 539-541, 555, 
565' βλ. και Εφημερίς  των Κυριών 
Πασσύ  βλ. Passy Fr. 

Πατέρες της Εκκλησίας 272 
Πατήσια 447 
Πάτρα 23, 474 
Παύλος, Απόστολος 135, 213 
Πειραιάς 16, 99,101, 180. 241, 340, 592 
ΙΙεκώ βλ. Pécaut Félix 
Πελοποννησιακή Γερουσία - Διακήρυξις 

14, 15 
Πελοποννησιακός πόλεμος 123 
Πελοπόννησος 450, 579 
Πεπελενίτσας μονή 452 
Πέππας Σ. 37 
Πέραν Κωνσταντινούπολης 346 
Περδικάρης Μιχαήλ-Ερμηλος 193 
Περικλής 75, 521 
Περικτιώνη 355 
Πέρσες 301, 416 
Πεσταλότσης βλ. Pestalozzi J.II. 
ΙΙέστη 193 
Πετρούπολη 368 
ΙΙετυχάκη Μαρία 431 
Πήλιο 580 
Πηνελόπη 46, 286, 439, 506 

Πίλο βλ. Pilo 
Πίνδαρος 262 
Πίνδος 272 

Πίσα, Πισάτιδες 188 
Πλάτων 46, 81, 122, 209, 210, 237, 239-

241, 261, 272, 299, 302, 312, 329, 
355, 371, 398, 438, 439, 512, 521" 
Γοργίας  261' Κρίτων  261' Νόμοι  237, 
239' Πολιτεία  81' Συμπόσιον  210' 
Φαίδων  261 

Πλάτων  52, 59, 387-399, 515 
Πλούταρχος 122, 241, 262, 321, 37Γ 

Βίοι  Παράλληλοι  122, 262' Περί  πάί-
ÒOJV  αγωγής 241 

Πολιτάκη Ελένη 474 
Πολίτης Νικόλαος 311-312 
Πολύβιος, βασιλιάς των Αιγύπτιων Θη-

βών 546 
Πολυτεχνείον 324, 428, 473 
Πολωνία 405 
Πόρος 489, 491, 493, 495 
Πορτογαλία 375 
Πράξεις  των Αποστόλων  βλ. Γραφές  -

Καινή  Διαθήκη 
Πραξιτέλης 237 
Πρεβώ βλ. Trévost Μ. 
Προμηθεύς 272 
Πρότυπον Νηπιαγωγείον Φιλεκπαιδευτι-

κής Εταιρείας 239-241 
Προύσα 449 
Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέ-

δριον 24, 52, 53, 60, 68, 519-537, 
565, 572 

Πρωτοπαππά Αικ. 467-469 
Πυθαγόρας 329, 355 
Πυθία 236, 535 

Ραγκαβής Αλέξανδρος 15, 16, 28, 107-
110, 584 

Ραφαήλ 535 
Ρενάν βλ. Renan Ε. 
Ρήγας Βελεστινλής 15, 193, 581 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 324 
Ρίχτερ 524 
Ροδοκανάκειον Παρθεναγωγείον Οδησ-

σού 340 
Ροίδης Εμμανουήλ 57' Πάπισσα  Ιωάννα 

181, 185 
Ρομπότης, Π. 172 
Ρουμανία 330, 375, 405, 407 
Ρουμπινστάιν Σωσάνα - Zur  Psychologie 

der  Geschlechter  527 
Ρουσσώ 86, 92, 302, 377' Αιμίλιος  92 
Ρώμηj Ρωμαίοι 95, 186, 263, 443, 513 

Ρωμαίες 478, 513 
Ρωσία, Ρώσοι 188, 330, 335, 361, 365, 

375, 405, 443, 559, 580, 581' Ρω-
σίδες 365 

Σαίξπηρ 69, 574 



Σακελλαρόπουλος Σ. 336 
Σαλαμίνας ναυμαχία 199 
Σαλισβουρύ βλ. Salisbury 
Σαλομών βλ. Σολομών 
Σαμαρτζίδου Ευφροσύνη 40, 131-133' 

βλ. και Κυψέλη 
Σαξονία 522 
Σαραντάρης Ι.Π. 456 
Σαράτσης Δ.Ι. 68, 564-573 
«Σαριμπαξεβάνης Σωκρ.» 70, 547-549 
Σαρίπολος Νικόλαος 29-31, 179-180, 

256 
Σεϊτανίδης Γ. 344 
Σεκάρης Εύρ. 520, 530 
Σεναίοι 188 
Σερβία, Σέρβοι 37, 375, 443'Σερβίδες 192 
Σερεμέτη Αθηνά 66, 542-546 
Σέρμπου Ελένη 474 
Σερόνιος Γ. 15, 16 
Σερου'ίου Άννα 445 βλ. και οικογένεια 
Σηκουάνας 404, 408 
Σικελία, Σικελιώτιδες 449 
Σίλλερ βλ. Schiller 
Σιμοπούλου Παρθεναγωγείον 374 
Σίμων Ιούλιος βλ. Simon Jules 
Σίνα Ιφιγένεια 172, 175 
Σιναία Ακαδημία 324 
Σκαλτσούνης I. 319-321 
Σκόκος Κ.Φ. 57, 404-408' βλ. και Έθνι-

κόν Ήμερολόγιον 
Σκορδέλη Παρθεναγωγείον 431 
Σκορδέλης Βλάσιος 57, 411-419 
Σκούφου 470 
Σκριπ  64, 470-472 
Σμίθ 183 
Σμύρνη 39, 43, 48, 264, 340, 468, 515, 

517, 530, 580, 581' Σμυρνιές 514, 
515, 517 

Σολομών 91, 92, 213, 254 
Σολωμός Διονύσιος 69, 529, 553, 555, 

574' Ύμνος  εις την Ελευθερίαν  584 
Σόλων 272 
Σορβόνη 64, 405-407 
Σουηδία 375, 532 
Σούλι 296 
Σουλιώτισσες 188, 513 
Σουρμελή Παρθεναγωγείον 241 
Σούτζου Ραλλού 15 

Σούτσος Ιωάννης 356 
Σοφία, πριγκίπισσα 466-468, 470, 472, 

473 
Σοφοκλής 46, 262, 370, 378, 438, 439, 

557, 559' Αντιγόνη 44, 262, 272, 
438-557" Οιδίπους  επί  Κολονώ  272' 

Οιδίπους  Τύραννος  262 
Σπαθάκης Αριστείδης 33, 336 
Σπάρτη 513' Σπαρτιάτες 523" Σπαρτιά-

τισσες 188, 513 
Σπένσερ βλ. Spencer Herbert 
Στάης Σ.Ε. 71' Νομοσχέδιο Στάη 71, 

586-590 
Σταθόπλος Γ. 550, 551 
Σταυροφορίες 416 
Στρούμπος Δ.Σ. 28, 29, 156-159 
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών 

Γραμμάτων 38, 48, 246-247 519 
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-

βλίων 519, 566 
Σύλλογος Κυριών Αγρινίου 456 
Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας 

Παιδεύσεως 39, 62 
Σύλλογος Τρικολώνων 456 
Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων 39 
Συντίππας - Περί  πανουργίας  των γυναι-

κών 181 
Σύροι 415 
Σύρος 16, 264, 520 
Σχολείον Κορασίων του Δήμου Έρμου-

πόλεως 16, 17, 77-79 
Σχολείον Κορασίων του Δήμου Πειραιώς 

16, 99-102 
Σωκράτης 213, 236, 272, 293, 302, 329, 

345, 348, 355, 371, 438, 439 

Ταγκόπουλος Δ. II. 69, 512-514, 517-
518 

Ταϋγέτιδες 191 
Ταΰγετος 272 
Τεργέστη 319 
Τίρυνθος Αγία Μονή 446, 452 
Τίρυνθος Γεωργική Σχολή 446 
Τιτιανός βλ. Tiziano 
Τιφλίς 415 
Τολστόη Λέβ Νικολάγιεβιτς 555 
Τοπάλης Κ. 566 



Τουρκία, Τούρκοι 75, 193, 263, 375, 
443, 449, 452, 455, 579 

Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή Α-
θηνών 447 

Τσιτσικλή Πολυξένη 470, 474 

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 24, 68, 72, 
141, 161, 175, 242, 268, 311, 387, 
405, 446, 456 

Υπουργοί των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 24, 456' βλ· 

και Βαλασόπουλος I., Βλάχος Σ., Εύ-
ταξίας Α., Θεοτόκης Γ.Ν., Μαυρο-
κορδάτος Δ., Χριστόπουλος Χ. 

Φάληρο 447 
Φαραντάτος 559 
Φαρμακίδης-Χρηστομάθεία 122 
Φειδίας 237, 397 
Φελλάχοι 415 
Φενελών βλ. Fénelon Fr. 
Φερύ Ιούλιος βλ. Féry Jules 
Φιλαγγέρής 80 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 16, 20, 23-

26, 28, 38, 59, 61, 103-106, 121-
129, 142, 148-151, 162, 171-178, 
235, 238-241, 324-326, 331, 363-
372, 387, 392, 393, 524, 557, 565, 
569" βλ. και Αρσάκειον, Διδασκαλείον 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον Ερμουπό-

λεως 15 
Φιλική Εταιρεία 580, 581 
Φιλιππουπόλεως Ανώτερον Παρθεναγω-

γείον-Διδασκαλείον («Ζαρίφειον») 326 
Φιλόβρεφος Αδελφότης 431 
Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών Παρ-

θεναγωγείον («Παρθενών») 13 
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη-

νών 56, 554 
Φιλόστοργος  μήτηρ (περ.) 201 
Φίντυς 228, 355 
Φίχτε βλ. Fichte 
Φλωρεντία, Φλωρεντινοί 186, 188 
Φουντουκλή Φλωρεντία 520, 531 

Φρειδερίκος Κ. 58 
Φροέβελ βλ. Fröbel Fr. 
Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου  193 
Φωσχίδης-  Ελληνική Χρηστομάθεια  174 

Χαλέπι 415 
Χαλιμά - Παραμύθια  193 
Χάλκη 70, 549 
Χαλκιόπουλος 364 
Χαμέλ 342 
Χαροκόπειος Ανωτέρα Οικοκυρική Σχολή 

573, 574 
Χαροκόπος Π. 573, 574 
Χατζηκώστειον Ορφανοτροφείον 324 
Χατζοπούλου Μαρία 474 
Χάτι Χουμαγιούν 37 
Χέρτελ 484 
Χίλλ βλ. Hill Fr. και Hill J.Η. 
Χίλλ Σχολή 19, 20,102, 325, 374, 431 
Χρήστου Ελένη 520 
Χριστόπουλος Αθανάσιος 193 
Χριστόπουλος Χ. 161-162 
Χριστοφίδης Ηλίας 16, 18, 111-120 
Χριστόφορος, πρίγκιπας 466 
«Χυδαϊστής» 557-560 

Ψαλμοί  275 
Ψύλλα 431 
Ψύχα Ισαβέλλα 461, 474 
Ψυχάρης Γιάννης 69, 550, 555, 574 

About, Ε.-Σύγχρονη  Ελλάς 184, 406 
Ascher-Leoben Fr. 52 

Bacon Francis-Nitocum Organum 484 
Bacon Stevens W. 19 
Bert Paul 531 
Bilbesco 405 
Bouilly J.N. 15 
Budde G. - Mehr freude an der  schule 

566 

Byron, Λόρδος 521 

Cambridge College 404 



Campan Mme 237 
Campe J. H. 16, 107, 109 
Carlyle Thomas 520 
Carpantier - Pape Marie 239 
Chateaubriand F.R.A. de 197 
Chopin F.F. 545 
Cloebe J. 367, 368 
Coleridge S.T. 484 
Corregio A.A. 535 

Da Vinci Leonardo 535, 553 
Daudet A. 342 
Dellile 555 
Denison S.D. 19, 20 
Dubois P. 184 
Dumas Alexandre-Les troismousquetai -

res 197 
Dupanloup 531 

Emerson R.W. 520, 521 

Fénelon Fr. 91, 97 
Ferry Jules 531 
Fichte J. G. 337 
Figuier L. - La terre  201 
Fröbel Fr. 51, 316, 337-339, 342" Φρο-

βελιανή μέθοδος 51, 313-316, 335-342 

Garibaldi Annita 188 
Gauthey L.F.F. 235 
Genlis Mme de 525 
Gladstone W. E. 375 
Gouges Olympe de 361 
Guyau J.M. 52, 483-486 

Hauptan 555 
Herbart J. F. 328, 397 
Herder J.G. 397 
Hill Frances 18-20, 33, 325, 336, 405 
Hill John-Henry 18-20, 102, 325 
Humboldt AI. 201 

Janet Paul 321 

Kock Paul de 197 
Korck Chr. L. 17 

Lambert Mme de 15 
La Nesan - L' éducation de la femme 

moderne 566 
Leblance René - La réforme des écoles 

primaires  supérieures 565-566 
Les Mystères  de  Paris 197 
Lessing G.E. 397 
Liszt Fr. 545 
Louchêne - Le monde souterrain 201 
Luini V. 535 

Marmontel J. F -η Βασιλοπούλα των 
Άλπεων 193 

Martin - Die Hoher  Mädelin  Schule  in 
Deutschland  566 

Mezières - E' Economie ou remède  au 
pauperisme 356, 357 

Michelet Jules 201, 209, 217' La mer, 
les oiseaux 201 

Müller K.O. 320 

Necker - de Saussure A. A. 321, 213, 
248, 253 

Oxford College 404 

Passy Fr. 357 
Pécaut Félix 524 
Pestalozzi J.H. 299, 328 
Pilo 525 
Popelin 404 
Prévost M. - Lettres  à Françoise 571 
Protestant Episcopal Church 18, 19 

Rein 524 
Renan E. 555 
Remusat, Contesse de 527 
Roland Mme 533, 572 
Rolland 406 

Sainte - Beuve 525 
Salisbury 375 
Sarazin K. - Οδηγός της Αλληλοδιδα-

κτικής  (μετ. I.Π. Κοκκώνης) 13 



Scheffer Α. 188 
Schiller S. C. F. von 553 
Schultze 405 
Schwab E. - Der Schulgartien 315 
Scott Walter 197 
Sée Camille 521 
Simon Jules 531 
Spencer Herbert 484, 485, 530- Bio 

λογικά Στοιχεία  484, 485 

Tiziano Vecellio 535 
Toqueville 217, 227, 228 
Trésor de la famille  344 

Veronese Paolo 535 
Virchov R. 392 
Willard Emma 20 
Winckelmann J.J. 397 
Wirchow βλ. Virchov 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

σ. 38: αντί Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων γρ. Γραμμάτων 
σ. 69, υποσημ. 1: αντί «Ηγερία» γρ. «Ηγερία» 
σ. 234 : αρ. εικόν. αντί 24. γρ. 21. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Αυτοσχέδιος ομιλία...γενομένη εν Ερμουπόλει.,. εις την έναρξιν του Σχο-
λείου των Ευγενών Κορασίων (Ν. Βάμβας, 1834). 

Περί ανατροφής των κορασίων και της δημοσίου εκπαιδεύσεως των αρ-
ρένων (Π. Ζωντανός, 1836). 

Ομιλία εις την πρώτην άνοιξιν του Σχολείου των Κορασίων του Δήμου 
Πειραιώς (Ν. Βάμβας, 1837). 

Εγκαθίδρυσις του Σχολείου των Κορασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εται -
ρείας (ομιλία Μ. Αποστολίδη, 1837). 

Προς τας Ελληνίδας νεάνιδας (Α. Ρ. Ραγκαβής, 1838). 
Περί του τρόπου της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων  εις τα σχολεία 
των κορασίων (Η. Χριστοφίδης, περ. « Ο Παιδαγωγός», 1839). 
Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 

1842). 
Προοίμιον (Ευ. Σαμαρτζίδου, περ. «Κυψέλη», 1845). 

Αγγελία περί συστάσεως παρθεναγωγείου - Κανονισμός (Κ. Ζαβιτζιά-
νος, 1852). 

Περί άποχωρίσεως των άρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά σχολεία 
(έγκύκλιος Σ. Βλάχου, 1852). 

Η Διδασκάλισσα (Δ. Αινιάν, περ. «Βιβλιοθήκη του Λαού», 1852). 
Προς το Συμβούλιον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Δ. Αινιάν, περ. 

«Βιβλιοθήκη του Λαού», 1852). 
Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών (Δ. Αινιάν, «περ. Βιβλιοθήκη του 

Λαού», 1855). 
το μέλλον, ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως (Σ.Δ. Στρούμπος, 1855). 

Εδώ αναγράφονται συνοπτικά οι τίτλοι' οι πλήρεις βιβλιογραφικές ενδείξεις ση-
μειώνονται στην πρώτη σελίδα της δημοσίευσης κάθε κειμένου. 



Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασια-
σμού αυτών (εγκύκλιος Χ. Χριστόπουλου, 1856). 
τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Α. Λασκαράτος, 1856). 

Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως των μελών της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρίας (εκθέσεις Λ. Μελά, 1861/63). 

Υπόμνημα περί του Κατωτέρου Κλήρου και περί Εκπαιδεύσεως (Ν. Σα-
ρίπολος, 1866). 

Περί γυναικός και Ελληνίδος (Γ.Γ. Παππαδόπουλος, περ. «Πανδώρα», 
1866). 

Η σοφία των γυναικών (Ει. Ασώπιος, «Αττικόν Ημερολόγιον» του 
1867). 

Περί της ανάγκης της σπουδαίας ανατροφής και παιδεύσεως του γυναι-
κείου φύλου (περ. «Θάλεια», 1867) 

Ομοιότητες και διαφοραί των φύλων (περ. «Θάλεια», 1867). 
Περί κλήσεως της γυναικός (Σ. Λεοντιάς, περ. «Ευρυδίκη» 1870). 
Η καρδία και το πνεύμα (Δ. Γεωργιάδου, περ. «Ευρυδίκη», 1870). 
Απομνημονεύματα αγαθής μητρός (περ. «Ευρυδίκη», 1870). 
Παραίνεσις προς τας  νεάνιδας (Α.Σ., περ. «Ευρυδίκη», 1871). 
Παιδαγωγικόν εγχειρίδιον (Λ. Μελάς, 1871). 
Προς τας δημοδιδασκάλους. Περί της συμπεριφοράς αυτών (εγκύκλιος 

Δ.Σ. Μαυροκορδάτου, 1872). 
Περί Κατωτέρας και Μέσης Παιδείας (Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ε λ -

ληνικών Γραμμάτων, 1872). 
Πρώτη και μέση εκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως των 

κορασιών (Κ.Σ. Ξανθόπουλος, 1873). 
Περί των υπανδρευομένων δημοδιδασκαλισσών (εγκύκλιος I. Βαλασόπου-

λου, 1874). 
Έκθεσις κατά το Α' του Ζαππείου σχολικόν έτος (Κ. Κεχαγιά, 1876). 

Εγκόλπιον παιδαγωγικόν, η συμβουλαί τίνες εις τας αποφοιτώσας Ζαπ-
πίδας (Κ. Κεχαγιά, 1879). 
το Παρθεναγωγείον (ποίημα Κ. Παλαμά, 1880). 

Περί αγωγής της γυναικός ([Μ. Βρατσάνος], «Εφημερίς των Σχολείων», 
1881). 

Έκθεσις επιθεωρήσεως των δημοτικών σχολείων Βόλου (Ν. Πολίτης, 
1883). 



Περί του Φροβελιανού συστήματος (Αικ. Λασκαρίδου, περ. «Παρνασ-
σός», 1884). 

Γυναικεία εκπαίδευσις ([Α. Π. Κουρτίδης], περ. «Εστία», 1886). 
Επί τη Πεντηκονταετηρίδι του Αρσακείου (Α. Διομήδης Κυριάκος, 

περ. «Εστία», 1886). 
Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Αικ. Λασκαρίδου ([Α. Π. Κουρτίδης], περ. 

«Εστία», 1887). 
Οικιακή Οικονομία προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων (Σ. Λεοντιάς, 

1887). 
Εγχειρίδιον Οικιακής Οικονομίας (Ξ. Δ. Ζύγουρας, 1887). 

Οι φοιτηταί μας υψούντες την σημαίαν της πνευματικής χειραφετήσεως 
της γυναικός («Εφημερίς των Κυριών», 1887). 

τα κατά το Αρσάκειον (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1888). 
Σώσατε τας Ελληνίδας (Φ., εφημ. '«Ακρόπολις», 1889). 

Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί Ιδρύσεως διδασκαλείου 
των θηλέων (Γ.Ν. Θεοτόκης, 1889). 
Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της Ιδρύσεως ανωτέρων 

παρθεναγωγείων (Γ.Ν. Θεοτόκης, 1889). 
Γνώμη...επί των νομοσχεδίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως (Ελληνικός 

Διδασκαλικός Σύλλογος, 1890). 
Τί την θέλουσιν αι γυναίκες την αρχαίαν ελληνικήν (Κ. Παρρέν, «Εφη-

μερίς των Κυριών», 1890). 
Η πρώτη Ελληνίς διδάκτωρ (Κ.Φ. Σκόκος, «Εθνικόν Ημερολόγιον» 
του 1892). 
Πως πρέπει να φέρηται η νέα κόρη («Ημερολόγιον της Οικοκυράς» 
του 1892). 
Περί της γυναικός (Β. Σκορδέλης, περ. «Ανάπλασις», 1892). 
Νέαι ιδέαι περί γυναικείας ανατροφής («Ημερολόγιον της ΟΙκοκυράς», 

1893). 
Εάν αι γυναίκες ήξευραν ! (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1893). 

Εάν ηθέλαμεν (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1893). 
το μορφωτήριον των θυγατέρων του λαού (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των 

Κυριών», 1894). 
Η κόρη του χωρίου (Τ. Αναστασίου, περ. «Ανάπλασις», 1896) 
Προσευχή της γιαγιάς (ποίημα της Σ. Λεοντιάδος, «Ημερολόγιον της 

Εφημερίδος των Κυριών» του 1896). 



Περί μεταρρυθμίσεως του γυναικείου εκπαιδευτικού συστήματος (Σ. 
Καλλισπέρη, περ. «Οικογένεια», 1897). 

Η άνάγκη της συστάσεως της Οικοκυρικής Σχολής (Κ. Παρρέν, «Εφη-
μερίς των Κυριών», 1897). 

Εκ του ημερολογίου του Φαίδωνος ([Γ. Ξενόπουλος], « Η Διάπλασις 
των Παίδων», 1897). 

Αι εξετάσεις της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής «Εφημερίς 
των Κυριών», 1900). 

Αι λιποτάκται του οίκου — Διατί λιποτακτούν — πως να μη λιποτα-
κτούν; (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1900). 

Η εκπαίδευσις των κορασιών και η κληρονομικότης (Χ., μετ., περ. 
«Εθνική Αγωγή», 1901). 

Αι εξετάσεις της γυμναστικής του παιδαγωγικού τμήματος της Ενώσεως 
των Ελληνίδων (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1901). 
Γράμματα τελειοφοίτου μαθήτριας (Μαίρη Δέλβου, «Εφημερίς των Κυ-

ριών», 1901). 
Η φοίτησις των θηλέων εις τα δημοτικά σχολεία (Σ. Ζούπανος, περ. 

«Εθνική Αγωγή», 1902). 
Διατί όχι αι γυναίκες; (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1902). 

Αναμνήσεις εκ της επιθεωρήσεως σχολείων θηλέων (Ε.Γ. Μπουκουβά-
λα, «Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», 1902). 

Τί έχουμε και τί μας λείπει ([Δ.Π. Ταγκόπουλος,], περ. « Ο Νουμάς», 
1903). 

το Ομήρειον Παρθεναγωγείον (Α. Εφταλιώτης, περ. «ο Νουμάς», 
1903). 

Ομήρειον και Αρσάκειον ([Δ.Π. Ταγκόπουλος], περ. «ο Νουμάς», 
1903). 

Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον (Εισηγητική έκθεσις  Α. 
Κουρτίδου-Αποφάσεις, 1904). 

Διατί τα κορίτσια; (Κ. Παρρέν, «Εφημερίς των Κυριών», 1904). 

Η βελόνη, τα γράμματα και η μουσική (Α. Σερεμέτη, «Εφημερίς των 
Κυριών», 1904). 

Ο χωρικός κ' η δασκάλα («Σωκρ. Σαριμπαξεβάνης», περ. «ο Νουμάς», 
1905). 

Ελληνίδες μαζί μας ελάτε ! (Ν.Α. Βέης, περ. « Ο Νουμάς», 1906). 

Καλλιρρόη Αδαμιάδου (Ν. Α. Βέης, περ. « Ο Νουμάς», 1907). 



Αρσάκειο («Χυδαϊστής, περ. « Ο Νουμάς», 1907). 
Ρωμιοπούλες !... («Φωτεινή Ακροπολίτισσα», περ. « Ο Νουμάς», 1908). 
Εισήγησις εις το δημοτικόν συμβούλιον του Βόλου (Δ. I. Σαράτσης, 

1908). 
Κουβέντες με την κόρη μου («Ηγερία», περ. «ο Νουμάς», 1908). 

το Κρυφό Σχολειό (Α. Δελμούζος, [1908]). 
Εισηγητική Έκθεσις - Νομοσχέδιον περί οργανώσεως της γυναικείας 

εκπαιδεύσεως (Σ. Ε. Στάης, 1908). 
Υπόμνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου: Ανώτερα Παρθεναγωγεία και 

Διδασκαλεία («Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου», 1912). 


	Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί Προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο, ΙΑΕΝ-ΓΓΝΓ, αρ. 11, Αθήνα 1987
	[Εξώφυλλο]
	Εικ. 1. «Έτος 1903-1904. την έκθεσιν την σχολικήν, 1η ημέρα των Τριών Ιεραρχών»
	[Σελίδα τίτλου]
	Εικ. 2. Ελληνικό Παρθεναγωγείο Ασπασίας Β. Σκορδέλη στην Αθήνα
	Πρόλογος
	Εικ. 3. Η Φ. Χίλλ με τις μαθήτριες της, 1865
	Εισαγωγή
	Tο αίτημα για τη μόρφωση των κοριτσιών στα πρώιμα μετεπαναστατικά χρόνια
	Οι διαφοροποιημένοι στόχοι της εκπαίδευσης των κοριτσιών
	4. Tο κτίριο της Σχολής Χίλλ, στη συμβολή των οδών Θουκυδίδου και Νικοδήμου. Σκίτσο χρονολογημένο περίπου λίγο μετά τα μέσα του αιώνα
	Δυσκολίες και αντιφάσεις στην αναζήτηση θετικού προτύπου στις πρώτες δεκαετίες του ανεξάρτητου κράτους
	Μητέρα - παιδαγωγός, συναισθανόμενη την «κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος λαμπράν αυτής αποστολήν»
	5. [Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπε, Πατρική συμβουλή προς την θυγατέρα μου (μετ. Α. Ρ. Ραγκαβή), Αθήναι 1838]
	6. [Εγκόλπιον του γυναικείου φύλου, ήτοι οδηγός εις την φυσικήν και ηθικήν ανατροφήν των γυναικών υπό Δαρβίνου και Ουφελάνδου (μετ. Φίλιππου Α. Οικονομίδου), Αθήναι 1874]
	7. [Φενελώνος, Περί κορασιών ανατροφής (μετ. Πάνου Ν. Πλέσκα), Ερμούπολις 1868]
	Νέες δυναμικές καθώς εμφανίζονται στο προσκήνιο «γράφουσες » γυναίκες και παιδαγωγοί
	8. Επίσκεψη μαθητριών του Παρθεναγωγείου Χίλλ στην Ακρόπολη, 1860
	Στοιχεία εξελίξεων και επαναπροσδιορισμών στην καμπή του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού
	9. Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος των Κυριών. Η Καλλιρρόη Παρρέν υπογράφει ως Εύα Πρενάρ
	10. [Οικοκυρική] Σχολή της Ενώσεως των Ελληνίδων

	Ευρετήριο ονομάτων
	Α
	Β
	Γ
	Δ
	Ε
	Ζ
	Η
	Θ
	Ι
	Κ
	Λ
	Μ
	Ν
	Ξ
	Ο
	Π
	Ρ
	Σ
	Τ
	Υ
	Φ
	Χ
	Ψ
	A-C
	D-S
	T-W

	Διορθώσεις
	Κατάλογος κειμένων
	Κατάλογος εικόνων
	Résumé
	Περιεχόμενα
	[Εξώφυλλο]




