
Στο προηγούμενο τεύχος ασχοληθήκαμε με 
την έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα που 
έλαβε χώρα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

στην ελλάδα, εστιάζοντας στους λόγους που ώθησαν 
στην ανάπτυξή της, στους σκοπούς και στα έργα της. Εί-
δαμε πως ο ρόλος αυτών των φιλανθρωπικών σωματεί-
ων, που στην πλειονότητά τους οργανώθηκαν από γυ-
ναίκες της αστικής τάξης, ήταν ανάμεσα σε άλλα η εκ-
παίδευση και η πειθάρχηση των γυναικών των κατώτε-
ρων τάξεων -που συνέρρεαν στα αστικά κέντρα- στα 
νέα επαγγέλματα όπως και η εξάσκηση στο «φυσικό» 
τους ρόλο ως μητέρες του έθνους. 

Αυτή τη φορά θα πούμε λίγα πράγματα σχετικά με τους 
λόγους που το φιλανθρωπικό τούτο έργο στελεχώθηκε 
από γυναίκες των μεσαίων αλλά και των μικροαστικών 
στρωμάτων των ελληνικών πόλεων. Έχει σημασία να επι-
μείνουμε σε αυτό, καθώς μέσω της φιλανθρωπίας οι γυ-
ναίκες των μεσαίων στρωμάτων διεκδίκησαν την είσοδο 
τους στον απαγορευμένο γι’ αυτές δημόσιο χώρο. Κατά 
συνέπεια, μέσα από τις φιγούρες αυτών των γυναικών 
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μια πρώτη φεμινιστική συνεί-
δηση, η οποία ανέδειξε διάφορες πτυχές της καταπίεσης 
και της εκμετάλλευσης των γυναικών μέσα στην ελληνική 
κοινωνική πραγματικότητα της εποχής εκείνης. 

Το μητρικό ιδεώδες και η διαμόρφωση μιας συνεί-
δησης του φύλου
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το πρότυπο της 
γυναίκας και των «αρετών» της άρχισε να αλλάζει. Η ει-
κόνα της εύθραυστης, χλωμής, ασθενικής, δυσκίνητης 
γυναίκας -σύμβολο της αθωότητας, της εξάρτησης και 
της αποξένωσης από τη σκληρή καθημερινότητα του 
έξω κόσμου- και ταυτόχρονα εγκλωβισμένης μέσα στον 
ανελέητο κορσέ1 και στην ανάγκη ενός άντρα να την 
υποβαστάζει, αποσύρθηκε από το προσκήνιο. Αντικατα-
στάθηκε από το πρότυπο της εύρωστης γυναίκας-μητέ-
ρας, θεματοφύλακα των αξιών και των ηθών της οικογέ-
νειας· από την εικόνα ενός υποκειμένου αμόλυντου από 
τη φθορά που προκαλούν οι εμπορικές συναλλαγές της 
καθημερινότητας. Αυτό το νέο γυναικείο πρότυπο συμ-
βάδιζε με την ανάδειξη της οικογενειακής εστίας ως χώ-
ρου όπου βασιλεύει η γαλήνη, η θαλπωρή και οι «αυθε-

ντικές» μη εμπορευματικές σχέσεις. Η πιο σημαντική αλ-
λαγή όμως στις αντιλήψεις που επικρατούσαν την εποχή 
εκείνη σχετικά με τη γυναίκα και το ρόλο της στην οικο-
γένεια ήταν το αυξημένο ενδιαφέρον για το παιδί και την 
παιδική ηλικία. Για πρώτη φόρα αποδόθηκαν στο παιδί 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το ξεχώριζαν από τους 
ενήλικες, το εξύψωναν ως προσωπικότητα και το τοπο-
θετούσαν στο επίκεντρο του οικογενειακού χώρου ως 
ολοκλήρωση του έγγαμου βίου. Τότε ήταν που η μητρό-
τητα και οι «χάρες» της μετατράπηκαν σε οικουμενικές 
αξίες. Τότε ήταν που ο ρόλος των γυναικών-μητέρων άρ-
χισε να προβάλλεται ως υψίστης σημασίας για την πρό-
οδο του κοινωνικού συνόλου. Έτσι, λοιπόν, με την ανά-
δειξη του παιδιού ως κεντρικής φιγούρας στην οικογε-
νειακή ζωή, οι γυναίκες επιφορτίστηκαν να εκπαιδεύουν 
και να εφοδιάζουν τους απογόνους τους με τις αξίες και 
τις αρχές εκείνες που αρμόζουν σε έναν ενάρετο πολίτη, 
άξιο υπερασπιστή του έθνους. 

Όλα αυτά μπορεί να αναβάθμιζαν, σύμφωνα με το 
πνεύμα της εποχής, τον γυναικείο ρόλο, όμως εξακο-
λουθούσαν να περιορίζουν τις γυναίκες και την εργασία 
τους αυστηρά εντός της ιδιωτικής σφαίρας· ο δημόσιος 
χώρος παρέμενε γι’ αυτές ένας χώρος απαγορευμένος. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι γυναίκες των μεσαίων 
και των μικροαστικών στρωμάτων ασφυκτιούσαν. Ο κυ-
ρίαρχος λόγος από τη μία διατυμπάνιζε τη σπουδαιότη-
τα που είχαν ως ηθικοί στυλοβάτες της οικογένειας και 
του έθνους ολόκληρου, από την άλλη όμως δεν αναγνώ-
ριζε τη δημόσια παρουσία τους ως αυτόνομα υποκείμε-
να, την ενασχόληση με τα κοινά ή ακόμη και την επιλο-
γή επαγγέλματος της αρεσκείας τους, πέραν αυτού της 
δασκάλας2. Το πλέγμα των απαγορεύσεων μάλιστα ήταν 
ακόμη πιο ευρύ. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά της 
αυταπάρνησης, της αγνότητας, της εξιδανικευμένης μη-
τρότητας που αποδίδονταν στις γυναίκες πήγαιναν πα-
ρέα με την αφαίρεση κάθε δικαιώματός τους από τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της οικογένειας, γεγονός που πολλές 
φορές οδηγούσε στη στέρηση ακόμη και των βασικών 
μέσων επιβίωσης.  

Σταδιακά όμως, μέσα στις σχέσεις που ανέπτυξαν οι 
γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων μεταξύ τους, ιδιαίτε-
ρα στο χώρο της εκπαίδευσης (που ήταν και ο κατεξο-

χήν χώρος όπου οι κοινωνικές επαφές μεταξύ των γυ-
ναικών ήταν αυτόνομες και όπου δημιουργούσαν φιλίες 
που δεν προσδιορίζονταν από συγγενικούς δεσμούς ή 
συζυγικά καθήκοντα), άρχισε να αναπτύσσεται η συνεί-
δηση ότι τα δεινά που περιστοίχιζαν τη γυναικεία ύπαρ-
ξη ήταν κοινά για όλες τους. Σε αυτά τα πλαίσια άρχισε 
να διαμορφώνεται μια συνείδηση του φύλου που μιλού-
σε για τις γυναίκες ως ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, η κα-
ταπίεση της οποίας ήταν προϊόν των κοινωνικών σχέ-
σεων μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, 
οι θαυμάσιες «αρετές» που αποδόθηκαν στη γυναικεία 
φύση έγιναν το εφαλτήριο για να διεκδικήσουν οι γυναί-
κες αυτές την είσοδό τους στο δημόσιο χώρο. Το εύρος 
των δραστηριοτήτων που τους προσέφερε π.χ. η ενα-
σχόληση με τη φιλανθρωπία αποτέλεσε ιδανικό πεδίο 
για να επιδείξουν τις ικανότητές τους στη δημόσια σφαί-
ρα. Με αυτό τον τρόπο, οι αστές γυναίκες προσπάθησαν 
να αποδείξουν στη συντηρητική τους τάξη ότι μπορού-
σαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες και αποτελεσματι-
κές σε ρόλους που ξεπερνούσαν τα όρια της οικογενει-
ακής εστίας.

Φεμινισμός, φιλανθρωπία και εθνικισμός
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθούμε 
στην «Εφημερίδα των Κυριών»3 που, εκτός από κεντρικός 
φορέας της ιδεολογικής προπαγάνδας περί φιλανθρω-
πίας, αποτέλεσε και το κατεξοχήν έντυπο στο οποίο ανα-
πτύχθηκε ο φεμινιστικός λόγος στην ελλάδα στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Οι συντάκτριες της εφημερίδας ήταν 
όλες γυναίκες στην πλειοψηφία τους δασκάλες, παιδα-
γωγοί και διευθύντριες παρθεναγωγείων. Ο φεμινισμός 
της «Εφημερίδος των Κυριών» ήταν βέβαια απόλυτα συμ-
βατός με τα γυναικεία πρότυπα της εποχής. Υπογράμμι-
ζε για παράδειγμα την αξία της μητρότητας και του έγ-
γαμου βίου, μακριά από τον οποίο οι γυναίκες «γίνονται 
έρμαια των παθών τους». Παράλληλα, όμως, αναδείκνυε 
την αναγκαιότητα της χειραφέτησης των γυναικών και 
της μόρφωσής τους. Κατέκρινε τις αντιλήψεις που ήθε-
λαν τις γυναίκες κλεισμένες μέσα στο σπίτι ως οπισθο-
δρομικά κατάλοιπα της «ανατολίτικης» κουλτούρας από 
τα οποία εξακολουθούσαν να εμφορούνται οι άρρρε-
νες αστοί. Επιπλέον, η μόρφωση των γυναικών ήταν για 

Γυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες για 
κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα σπουδαία 
κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και από ευκολία, 
θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία των κινημάτων τους 
και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως για κάθε τόπο, έτσι και για 
τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ κομπάρσοι της ιστορίας· 
οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν και αναπαράγουν 
την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδο
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Φιλανθρωπία και εκπαίδευση: 
οι γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων και 

η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης  
στην καμπή του 19ου αιώνα



τις φεμινίστριες της εφημερίδας πρώτης προτεραι-
ότητας ζήτημα γιατί, όπως διακήρυτταν, «μόνο δι-
αμέσου της λύτρωσης των γυναικών μπορούσε να 
επελθεί και η λύτρωση  του έθνους». Ιδού  μερικά 
ενδεικτικά αποσπάσματα: 

Ενόσω η Ελλάς όλη δεν αποκτήσει μητέρας δυνάμενας 
ως εκ της ηθικής και πνευματικής αυτών αναπτύξεως 
να ενσπείρουν προς τας καρδίας των τέκνων τον σεβα-
σμόν προς αυτά και την κοινωνίαν [ … ] και αφοσίωσιν 
προς την πατρίδα, η Ελληνική χώρα [ … ] θέλει τρέφει 
και προάγει κηφήνας παρ’ ων αργά η γρήγορα θα προ-
κύψει η εντελής του Ελληνικού στοιχείου αποσύνθεσις.
[...]Προνοήσατε και δια τας πτωχάς του λαού γυναίκας 
εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε άνδρας της τάξεως ταύ-
της άξιους να φέρεσιν ακηλίδωτον το όνομα του Έλλη-
νος πολίτη.
 Υπέρ των γυναικών του λαού, Η Εφημερίς των Κυριών,  
20-3- 1890

Βλέπουμε λοιπόν πως στην Εφημερίδα των Κυρι-
ών η αναγκαιότητα της χειραφέτησης των γυναικών 
αναδεικνυόταν σε ζητημα εθνικής σημασίας. Καθώς 
μάλιστα η αναζωπύρωση της Μεγάλης Ιδέας και του 
επεκτατισμού του ελληνικού κράτους έδωσαν στη 
διάδοση των ελληνοχριστιανικών ιδεών νέα πνοή, 
πολλές γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων βρέθη-
καν ως «διδασκάλισσες» σε διάφορες πόλεις της ελ-
ληνικής επικράτειας, αλλά και εκτός των ελληνικών 
συνόρων, σε πόλεις της λεγόμενης ελληνικής δια-
σποράς. Στόχος ήταν να αναλάβουν τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας στους τουρκόφωνους και βουλ-
γαρόφωνους πληθυσμούς της βαλκανικής οι οποίοι 
έθεταν σοβαρά προβλήματα για την πραγματοποί-
ηση του ελληνικού εθνικισμού την περίοδο εκείνη. 

Με παρόμοιο τρόπο η φιλανθρωπία στα τέλη του 
19ου αιώνα είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στις γυ-
ναίκες των μεσαίων στρωμάτων καθώς και αυτή λει-
τούργησε ως διέξοδος προς τη δημόσια σφαίρα. Για 
τις γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων η φιλανθρω-
πία αποτελούσε ένα πολύ ισχυρό μέσο εκπλήρωσης 
των ατομικών τους φιλοδοξιών, ενώ ταυτόχρονα 
απέδιδε στις δραστηριότητές τους το δημόσιο χα-
ρακτήρα που τους στερούσαν οι κοινωνικές δομές 
της εποχής που τις περιόριζαν “στα του οίκου”. 

Μοιραία λοιπόν γεννιούνται τα ερωτήματα σχετι-
κά με το πρώτο αυτό ρεύμα των γυναικών που δια-
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μόρφωσε μια φεμινιστική συνείδηση στην ελλάδα: 
πώς συμβιβαζόταν η φιλανθρωπία προς τις «γυναί-
κες του λαού» και τα σεμινάρια οικιακής οικονο-
μίας με την αναγκαιότητα της χειραφέτησης από 
τους ρόλους εκείνους που θεμελίωναν την ανισό-
τητα των φύλων; Πώς συμβάδιζε ο εθνικισμός με 
την επίγνωση ότι τα γυναικεία δεινά εντοπίζονταν 
και εκτός της ελληνικής επικράτειας, στην ίδια την 
αστικοποιημένη ευρώπη; Τα ερωτήματα αυτά δεν 
έχουν εύκολες απαντήσεις. Η δυσκολία απάντησής 
τους είναι ευθέως ανάλογη της δυσκολίας να με-
τατραπούν οι γυναίκες από αόρατους σε ορατούς 
παράγοντες της Ιστορίας. Με άλλα λόγια, το έργο 
της ανάδειξης των γυναικών σε ιστορικά υποκείμε-
να είναι ένα έργο που σε τούτη τη χώρα έχει ακόμη 
πολύ δρόμο μπροστά του.

1 Σύμφωνα με την Ε. Βαρίκα, συγγραφέα του εξαιρετικού 
βιβλίου Η Εξέγερση των Κυριών, Η γένεση μιας φεμινιστι-
κής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907 (εκδόσεις Παπα-
ζήση, 2011), ο κορσές όπως και όλα τα στοιχεία της γυναι-
κείας ενδυμασίας της εποχής δεν αποτελούσε μόνο σύμ-
βολο επίδειξης πλούτου, αλλά πολύ περισσότερο προέ-
βαλλε την εικόνα της «γυναίκας που είναι απαλλαγμένη 
από την εργασία». Βέβαια, οι γυναίκες δεν ήταν καθόλου 
απαλλαγμένες από τα καθήκοντα του νοικοκυριού την 
περίοδο που συζητάμε. Τα βαριά ρούχα με τα ψηλοτά-
κουνα παπούτσια των μεσοαστών γυναικών φιλοδοξού-
σαν να κρύψουν από τον έξω κόσμο τη χειρωνακτική ερ-
γασία που έκαναν οι γυναίκες εντός του οίκου.
2 Έως τις αρχές του 20ού αιώνα το μόνο επάγγελμά 
που μπορουσαν να εξασκήσουν οι γυναίκες των μεσαί-
ων στρωμάτων ήταν αυτό της δασκάλας (ως φυσιολογι-
κή προέκταση του γυναικείου-μητρικού ρόλου). Γρήγο-
ρα όμως ο αριθμός των θέσεων στην ελληνική επικρά-
τεια για επαγγελματιές δασκάλες αποδείχθηκε κατά πολύ 
μικρότερος των πτυχιούχων που αυξάνονταν με πολυ 
γρήγορους ρυθμούς. Από το 1883 έως το 1890, 798 γυ-
ναίκες έναντι 263 ανδρών πήραν το δίπλωμα της δασκά-
λας με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να οδηγηθούν στην 
ανεργία. 
3 Η Εφημερίς των Κυριών ξεκίνησε να εκδίδεται το 1887. 
Το 1892 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κυκλοφορία 
των εβδομαδιαίων εντύπων με 5.000 φύλλα. Για μια ενδει-
κτική σύγκριση, το ίδιο έτος η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία 
ημερήσια εφημερίδα ήταν η Ακρόπολη με 10.000 φύλλα.

Εκτός από τα Κυριακά σχολεία και τα εργαστήρια από-
ρων γυναικών στα οποία αναφερθήκαμε στο προηγού-
μενο τεύχος, το φιλανθρωπικό έργο επεκτάθηκε και σε 
άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, με κύρια απεύθυν-
ση πάντα στις γυναίκες της εργατικής τάξης. Παρακά-
τω παρατίθενται μερικές ακόμα από τις πολυάριθμες 
δραστηριότητες των συλλόγων που ίδρυσαν οι φιλάν-
θρωπες Κυρίες.

Αμαλιείον Ορφανοτροφείον
Ιδρύθηκε το 1855 από τη «Φιλανθρωπική Εταιρεία Κυριών» 
και μέλη της ήταν η Αιμιλία Υψηλάντη Κυριακούλα Κριέζη, η 
Λουκία Ρίζου και η Ζωή Σούτσου. Το ορφανοτροφείο τελού-
σε υπό την προστασία της Βασίλισσας Αμαλίας εξ ου και το 
όνομά του. Στέγαζε κορίτσια ηλικίας 5-11 χρονών. Το αυστη-
ρό πρόγραμμα πειθάρχησης του ορφανοτροφείου είχε σκο-
πό «να μορφώση […] φρονίμους και κόσμιας παρθένους, χρη-
στάς οικοκυράς, χρησίμους και αγαθάς εις την κοινωνίαν γυ-
ναίκας». Πρώτιστως όμως ιδιαίτερη έμφαση έδιναν στην εκ-
μάθηση ενός επαγγέλματος «… άλλαι προγυμνασθώσιν εις 
το να γίνωσιν τροφοί, άλλαι κατεξοχήν πλύστραι, άλλαι ράπτρι-
αι, άλλαι θαλαμηπόλαι κι άλλαι, εάν το καλέση η τύχη των, κό-
σμιαι σύζυγοι και καλαί οικοδέσποιναι».

Η «Εν Χριστώ Αδελφότης των Κυριών»
Σύλλογος που ιδρύθηκε για την «ανακούφιση» των κρα-
τουμένων, γυναικών, ανδρών και παιδιών.  Το 1891 στην εν 
λόγω αδελφότητα ανατέθηκε επίσημα η επιμέλεια των ανή-
λικων κρατουμένων στις φυλακές του Συγγρού, καθώς και η 
στοιχειώδης και ηθική διαπαιδαγώγησή τους

Άσυλο Ανιάτων
Ιδρύθηκε  το 1893 από την Καλλιρρόη Παρρέν και τη Να-
ταλία Σούτσου. Πρόεδρος του Ιδρύματος για πολλά χρόνια 
παρέμεινε η ίδια η Καλλιρρόη Παρρέν . Σκοπός του Ασύλου 
ήταν η περίθαλψη απόρων αρρώστων. Στο Άσυλο Ανιάτων 
λειτουργούσαν και εργαστήρια π.χ. κοπτικής - ραπτικής.

Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός
Ιδρύθηκε το 1872 από το «Σύλλογο Κυριών υπέρ της γυναι-
κείας παιδεύσεως». Σκοπός του ιδρύματος ήταν η μόρφωση 
και η εκπαίδευση Αδελφών Νοσοκόμων. Μερικά χρόνια αρ-
γότερα ιδρύθηκε και νοσοκομειακό κέντρο όπου “θα διαι-
τώνται και θα εκπαιδεύονται” οι Αδελφές Νοσοκόμες. Το νο-
σοκομείο Ευαγγελισμός στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του νοσήλευε κυρίως γυναίκες και παιδιά.

‘Ασυλο της Αγίας Αικατερίνης των υπηρετριών και 
εργατιδων
Ιδρύθηκε το 1892 από την Ένωση Ελληνίδων. Το άσυλο  πα-
ρείχε στέγη, έναντι αμοιβής, στις γυναίκες που κατέφθαναν 
από τα χωριά τους με σκοπό να βρουν δουλειά ως υπηρέ-
τριες σε κάποιο αθηναϊκο σπίτι ή σε όσες εργάτριες μετά την 
απόλυσή τους βρίσκονταν σε αναζήτηση νέας εργασίας. 
Στην περίπτωση που δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν, 
τότε τα κρατούσαν από τον πρώτο τους μισθό στην επόμε-
νη εργασία που έβρισκαν. Το Άσυλο λειτουργούσε ως δεξα-
μενή εύρεσης υπηρετριών για τα σπίτια της αθηναϊκής αστι-
κής τάξης.  Στόχος του Ασύλου ήταν η πειθάρχηση, ο έλεγ-
χος και η εκπαίδευση των υπηρετριών με σκοπό να «σωθή 
από του ολέθρου της διαφθοράς εις ην ακατασχέτως φέρεται η 
μέγιστη αυτή τάξις των εργατικών γυναικών του λαού». Οι νε-
αρές υπηρέτριες, οι «γυναίκες του λαού» αντιμετωπίζονταν 
από την αστική τάξη ως εργάτριες φύσει απείθαρχες, φύσει 
διεφθαρμένες. Για το σκοπό αυτό κάθε υπηρέτρια ήταν εφο-
διασμένη με βιβλιάριο στο οποίο η εργοδότρια αναλάμβα-
νε να γράφει τις παρατηρήσεις της για τη συμπεριφορά και 
την εργατικότητά της. Στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργί-
ας του Ασύλου πάνω από 1.000 γυναίκες είχαν εγγραφεί στα 
κατάστιχα του. 

Το ραφείο του θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός.
απεναντι σελίδα: Το εστιατόριο των αδελφών νοσοκόμων

Η Καλλιρρόη Παρρέν: αρχισυντάκτρια 
της Εφημερίδος των Κυριών 
και παιδαγωγός


