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έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες 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.

Σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού έχουμε αρκετές φορές αναφερθεί στο 
ρεύμα των αστών φεμινιστριών στους σκοπούς και τα έργα του. Ένα από τα κύ-
ρια ζητήματα τα οποία έθεσαν τις τελευταίες δεκαετίες του 1�ου αιώνα στο δη-

μόσιο λόγο οι αστές φεμινίστριες ήταν αυτό της της αναβάθμισης της γυναικείας εκπαί-
δευσης. Η «εκπαίδευση των γυναικών» αναδείχθηκε σε ιδιαίτερα προσφιλές θέμα των 
ημερήσιου τύπου της εποχής όπου δημοσιογράφοι και διανοούμενοι επιχειρηματολο-
γούσαν εκατέρωθεν περί του αν η μόρφωση των γυναικών αποτελούσε απειλή για την 
ευμάρεια της οικογένειας ή αν τις έκανε καλύτερες μητέρες και συζύγους άλλα και του 
κατά πόσο οι γυναίκες θα έπρεπε να λαμβάνουν «ίση» μόρφωση με τους άντρες ή πιο 
«ειδική», αυστηρώς προσανατολισμένη δηλαδή στα μελλοντικά καθήκοντά τους ως μη-
τέρες και οικοδέσποινες. Πέρα βέβαια από τα κονταροκτυπήματα στις εφημερίδες μετα-
ξύ της φεμινίστριας Καλλιρρόης Παρρέν που υποστήριζε ένθερμα την σημασία της μόρ-
φωσης των γυναικών και του Εμμανουήλ Ροΐδη και των ομοίων του που με αντίστοιχη 
ζέση διαλαλούσε «τα πολλά γράμματα χαλάνε τα μυαλά της γυναίκας», η πληθώρα δια-
ταγμάτων και νόμων που αφορούσαν τη λειτουργία και τους σκοπούς των γυναικείων 
εκπαιδευτηρίων μαρτυρούν τη καίρια πολιτική σημασία αυτού του ζητήματος.

Αντί να μπούμε σε μια ενδελεχή εξιστόρηση των επεισοδίων και των αντιπαραθέσε-
ων γύρω από την γυναικεία εκπαίδευση θα εστιάσουμε στους λόγους που μια τέτοια 
δημόσια συζήτηση βγήκε στο προσκήνιο εκείνη την περίοδο. Πως έγινε και η εκπαί-
δευση επιλέχθηκε από τις αστές φεμινίστριες ως πεδίο αιχμής σε μια εποχή που οι  γυ-
ναίκες των μεσαίων στρωμάτων στερούνταν βασικά δικαιώματα όπως το να βγαίνουν 
ασυνόδευτες από το σπίτι; Και ακόμα, ποιος ήταν τότε ο  ρόλος, συνολικότερα, της εκ-
παίδευσης «αντρικής» και «γυναικείας», «ίσης» και «ειδικής»;

Η εκπαίδευση στην ελληνική επικράτεια
Πρώτα απ’ όλα να δώσουμε μερικά στοιχεία για τον εκπαιδευτικό μηχανισμό που εγκα-
θιδρύθηκε στην χώρα ήδη από το 1834, μόλις δηλαδή 4 χρόνια από την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους. Η δημοτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική και για τα δύο φύλα, ήταν 
κρατική και δωρεάν και ένα αρκετά διευρυμένο σχολικό δίκτυο λειτουργούσε σ’ όλες 
τις περιοχές της χώρας. Αξίζει να αναφέρουμε πως την περίοδο στην οποία αρχίζει να 
εντείνεται η συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της γυναικείας εκπαίδευσης, το 186�, ο 
αριθμός των δημοτικών σχολείων φτάνει τα 2.278 και είκοσι χρόνια αργότερα ξεπερ-
νάει τα 3.�00.1 Επίσης η μικτή εκπαίδευση είχε απαγορευθεί  ήδη από το 18�22 και 
το ποσοστό φοίτησης των κοριτσιών στα δημοτικά σχολεία δεν ξεπερνούσε το 10% 
ενώ το αντίστοιχό των αγοριών φτάνει το 22%. Τέλος, στα 187� το ποσοστό αναλφα-
βητισμού των γυναικών φτάνει στα �3% ενώ των αντρών είναι αισθητά χαμηλότερο 
γύρω στο 72%. Όσο για την μέση εκπαίδευση, για την οποία άλλωστε γινόταν άλλωστε 
όλος αυτός ο ντόρος, το ποσοστό φοίτησής των αγοριών στα κρατικά ελληνικά σχο-
λεία και γυμνάσια σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών του δημοτικού είναι 12% ενώ 
για τα κορίτσια δεν υπήρχαν καθόλου κρατικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Η εκπαί-
δευση των γυναικών μετά το δημοτικό γινόταν εξολοκλήρου σε ιδιωτικά διδασκαλεία 
τα οποία συγκεντρώνονταν στις μεγάλες πόλεις. Τα ιδιωτικά αυτά σχολεία (παρθενα-
γωγεία) προσέφεραν στις νεαρές γυναίκες,  σύμφωνα με πολλούς επικριτές της επο-
χής, μια μόρφωση ατελή και «διακοσμητική»,  προσανατολισμένη, σύμφωνα με την κυ-
ρίαρχη ιδεολογία, στα μελλοντικά καθήκοντα των νεαρών γυναικών των μεσαίων και 
ανώτερων στρωμάτων ως οικοδέσποινες και μητέρες. Η φοίτηση στο παρθεναγωγείο 

θεωρούνταν ως ένα επιπλέον προσόν για τις γυναίκες που ήθελαν να κάνουν ένα καλό 
γάμο ενώ για όσες έπρεπε να εργαστούν,  τους έδινε τη δυνατότητα να ασκήσουν το 
επάγγελμα της δασκάλας3. 

Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν πως η κρατική πολιτική για την εκπαί-
δευση των γυναικών είχε ως στόχο την καθήλωση τους σε μια υποτελή θέση στην οι-
κογένεια και τη διασφάλιση ότι δεν θα είχαν και πολλές άλλες διεξόδους επιβίωσης 
από το να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Πράγματι,  δεδομένου ότι ο εκπαιδευ-
τικός μηχανισμός στήνεται για να αναπαράγει τις ταξικές και κοινωνικές σχέσεις εντός 
της καπιταλιστικής κοινωνίας, και όχι για να φέρει τον κόσμο τούμπα, ο προσανατολι-
σμός της  εκπαίδευσης των γυναικών στα οικιακά καθήκοντα δεν μας εκπλήσσει. Την 
αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων, άλλωστε, μαρτυρά και το χαμηλό ποσοστό των 
μαθητών που μεταβαίνει από τη δημοτική στη μέση εκπαίδευση για τους άντρες. 

Την εποχή όμως για την οποία μιλάμε το εκπαιδευτικό σύστημα είχε και έναν άλλο 
εξίσου σημαντικό ρόλο και στόχο: την αφομοίωση μιας κοινής εθνικής ιδεολογίας και 
ταυτότητας από ένα πληθυσμό ανομοιογενή που ούτε κοινή γλώσσα4 χρησιμοποιού-
σε ούτε αντιλαμβανόταν τον εαυτό του ως συνεχιστή της ιστορίας των αρχαίων ελλή-
νων. Κάτι τέτοιο άλλωστε διαφαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα:

Τα αδύνατα αυτά σημεία της λειτουργίας των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
(σσ. Αρσάκεια Παρθεναγωγεία) απασχολούν συχνά τις συνελεύσεις των μελών της. Σε 
μια τέτοια συνέλευση το 1871 συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στα αλ-
βανόφωνα χωριά της Αττικής κυρίως λόγω της αδιαφορίας των κατοίκων. Ο πρόεδρος 
της εταιρείας Π. Ρομπότης παραδέχθηκε ότι έγινε η σκέψη να δοθούν υποτροφίες σε 
κοπέλες από τα μέρη αυτά και εν συνεχεία να διδάξουν στα χωριά τους, αλλά ομολο-
γεί ότι  «ο φόβος μη εκπαιδευομέναι εν τω καταστήματι και αλλάζουσαι βίον δεν θελή-
σωσι να επανέλθουν εις τα πατρίδας των διδάσκαλοι ανεχαίτισεν ήμας να προβώμεν 
εις το μέτρον τούτο.»
Σ. Ζιώγου- Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των γυναικών στη Ελλάδα 1830-1892, ΙΑΕΝ, 1986

Αντίστοιχα προβλήματα και δυσκολίες, σημειώνονται και στο Μενίδι στην Κηφισιά, στη 
Χασιά, στην Ελευσίνα και σε πολλές άλλες αλβανόφωνες περιοχές, στις οποίες η Φιλεκ-
παιδευτική εταιρεία αναλαμβάνει να στήσει δημοτικά σχολεία, καθ’ υπόδειξη του κρά-
τους�. Στην αντίστοιχη έκθεση του 1868 αναφέρεται πως το δημοτικό σχολείο στη Χα-
σιά έχει μόνο � μαθητές επειδή οι χωρικοί είναι επιφυλακτικοί ως προς το σχολείο μιας 
και επιβάλλεται να «ντύσουν τα παιδιά τους καταλλήλως». Ενώ λοιπόν με μια πρώτη ανά-
γνωση το ποσοστό αναλφαβητισμού στις γυναίκες φανερώνει πως και οι γονείς από 
τη μεριά τους δεν θεωρούσαν απαραίτητο να στείλουν τις κόρες στους στο σχολείο, η 
απροθυμία ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού να στείλει τα κορίτσια του στο σχολείο 
δεν σημαίνει απαραίτητα την υποτελή θέση των γυναικών έναντι των αντρών στις οικο-
γένειες των κατώτερων στρωμάτων αλλά τις αντιστάσεις τους σε μια συνολικότερη ιδεο-
λογική και πολιτιστική παρέμβαση που επιχειρούνταν στις κοινότητες τους με την ίδρυ-
ση σχολείων. Σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εντός των συνόρων ήταν σαφές πως 
η διάδοση της ελληνικής παιδείας στρεφόταν εναντίον τους. Γιατί, ακόμα και αν δεχθού-
με πως για μια μικρή μερίδα των αντρών των κατώτερων στρωμάτων η εκπαίδευση έδι-
νε την δυνατότητα να απαλλαγούν από την χειρωνακτική εργασία, για τις γυναίκες ήταν 
σαφές πως η εκπαίδευση δεν είχε τέτοια λειτουργία, ούτε αποτελούσε οικουμενική αξία 
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και ο ρόλος της στα τέλη του 19ου αιώνα
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αντιθέτως δήλωνε την οργανωμένη προσπάθεια υποταγής του τρόπου ζωής, των αρχών 
και των αξιών της κοινότητας στην κυρίαρχη ιδεολογία.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης εκτός των συνόρων
Είπαμε πως για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το ζήτημα που τα-
λάνιζε τόσο τους πολιτικούς και τους διανοούμενους της εποχής αξίζει να το εντάξου-
με στην δεδομένη ιστορική συγκυρία στην οποία προέκυψε. Δηλαδή σε τι κατάσταση 
βρισκόταν το ελληνικό κράτος γύρω στα 1870; Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική; Ποιες 
ήταν οι βλέψεις του για επέκταση των συνόρων;

Από τη ίδρυση του στα 1830 μέχρι και το 1�22 η βασική επιδίωξη του ελληνικού κρά-
τους ήταν η διαρκής επέκταση των συνόρων του προς πάσα κατεύθυνση με ιδιαίτερη 
προτίμηση όπως είναι φυσικό τα εναπομείναντα γειτονικά εδάφη της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η διατήρηση ενός πολυδάπανου, πο-
λυάριθμου και εμπόλεμου στρατού ήταν αρκετή για το σκοπό αυτο ώσπου, τη δεκαετία 
του 1870, φάνηκε πως η πολεμική μηχανή δεν μπορούσε από μόνη της φέρει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα. Αιτία ήταν πως η περαιτέρω διεύρυνση των συνόρων του ελληνι-
κού κράτους έβρισκε πρωτίστως ως αντίπαλους, τους ανταγωνιστικούς προς αυτήν εθνι-
κισμούς που αναπτύσσονταν στην περιοχή των Βαλκανίων και δευτερευόντως την Οθω-
μανική αυτοκρατορία η οποία έφερε έκδηλα πια τα σημάδια οριστικής διάλυσης:

Η ανεξαρτησία της Βουλγαρίας, του Μαυροβουνίου, η ανεξαρτητοποίηση του Βουλ-
γάρικου Εξαρχάτου από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ο πολλαπλασια-
σμός των άμεσων επεμβάσεων των δυνάμεων, που σε διαστημα μόλις 5 ετών επέβα-
λαν τρεις φορές μια γενική μεταβολή των οθωμανικών συνόρων, δεν είναι παρά ορι-
σμένα από τα συγκεκριμένα συμπτώματα που εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο ανελέ-
ητου αγώνα ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη ενόψη του άμεσου πια ενδεχόμενου της 
μοιρασιάς των ευρωπαϊκών εδαφών της μεγάλης «άρρωστης» που κατέρρεε.
Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 
στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, 1982

Μπροστά σε αυτή την ιστορική συγκυρία στις δεκαετίες 1880 και 18�0 η στρατηγι-
κή του ελληνικού κράτους για να διεισδύσει αποφασιστικά στις διαμφισβητούμενες 
περιοχές ήταν η συστηματική και οργανωμένη ίδρυση ελληνικών σχολείων. Αυτή η τα-
κτική διευκόλυνε την Ελλάδα να αποκτήσει ένα ισχυρό πάτημα στις περιοχές που δι-
εκδικούσε καταφέροντας μια πρώτα από όλα πολιτιστική κυριαρχία έναντι των άλλων 
εθνικισμών. Το έκτος των συνόρων σχολικό δίκτυο εξαπλώθηκε6 γρήγορα και απο-
φασιστικά και μέσα σε μια δεκαετία ελληνικά σχολεία βρίσκονταν σε περιοχές όπως η 
Άρτα, τα Γιάννενα, το Αργυρόκαστρο, οι Σέρρες, η Θεσσαλονίκη, η Θράκη κ.α. Ενδει-
κτικό, για το βάρος που δινόταν στην ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου είναι το γεγονός 
πως στα 1881 τα έξοδα των σχολείων αυτών χρηματοδοτούνταν από το υπουργείο 
εξωτερικών και ανέρχονταν στις 7�0.000 δρχ ενώ τα συνολικά έξοδα του υπουργείου 
ήταν 2.1�8.437 δρχ7. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η αναζωπύρωση της Μεγάλης Ιδέας 
χρονολογείται επίσης τη δεκαετία του 1870 και εκείνη την περίοδο έχει ως κεντρικό κορ-
μό της εθνικιστικής ελληνικής ιδεολογίας την πολιτιστική, κατά κύριο λόγο, ανωτερότη-
τα των Ελλήνων έναντι των λοιπών γειτονικών βαρβάρων, πράγμα που αποδεικνύει την 
κομβική σημασία είχε για την ελλάδα η εκπαίδευση ως όπλο του επεκτατικού της μηχα-

νισμού. Στο απόσπασμα που ακολουθεί διατυπώνεται ξεκάθαρα η νέα αυτή πολιτική ση-
μασία που είχε η εκπαίδευση. Διόλου τυχαία η εν λόγω ομιλία έλαβε χώρα στον φιλολο-
γικό σύλλογο Παρνασσό:

... εις  τα στέρνα του λαού ερριζώθη μία νέα Μεγάλη αληθώς ιδέα· ότι η Ελλάς δύναται 
και οφείλει να πράξη σήμερον δια της ειρήνης και των φώτων ό,τι οι πατέρες ημών κα-
τώρθωσαν διά του σιδήρου, και ότι της ειρήνης οι αγώνες χάριν της εθνικής ενότητος 
δεν είναι ολιγώτερον ένδοξοι ή ολιγώτερον επίμοχθοι[...]
εφ. Νεολόγος Αθηνων, 29/3/1875, λόγος Φ. Παρακευαΐδου στο φιλολογικό σύλλογο Παρνασσό 
στις 25/10/1875. Από το Β. Κρεμμυδάς, Η μεγάλη ιδέα, Τυπωθήτω, 2010.

Από το 1870 και για τις επόμενες δεκαετίες ως τις αρχές του επόμενου αιώνα εκατοντά-
δες δασκάλες στάλθηκαν από το ελληνικό κράτος να ανοίξουν δημοτικά σχολεία στην 
Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στη Θράκη, στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στην Αλβανία και στην 
Βουλγαρία8. Για τα κατεστραμμένα� οικονομικά μικροαστικά και μεσαία στρώματα το 
επάγγελμα της δασκάλας ήταν το μόνο κοινωνικά αποδεκτό που επέτρεπε στις γυναί-
κες αυτές να έχουν και ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Επιπλέον αποτελούσαν και ένα σχετικά 
φτηνό εργατικό δυναμικό για να στελεχώσει την ιδιαίτερα παραγωγική μηχανή της ελλη-
νικής εκπαίδευσης. Σε αρκετά νεαρή ηλικία η περισσότερες ανέλαβαν να διαδώσουν την 
ελληνική παιδεία και κουλτούρα σε πληθυσμούς που δεν «ήταν πάντα πρόθυμοι να ξα-
ναμάθουν τη μητρική τους γλώσσα»10. Η παρακάτω ιστορία της 17χρονης Ευανθίας Σού-
λη που διορίστηκε στα 17 της στο χωριό Λόμποβο Αργυροκάστρου είναι ενδεικτική:

... Πηγαίνοντας να αναλάβει υπηρεσία συναντά έναν οπλαρχηγό του Αλβανικού κομι-
τάτου με τα παλικάρια του που της λέει να γυρίσει πίσω γιατί «το χωριό είναι Αλβανό-
φωνο». Στην άρνηση της Σούλη, την απειλεί «ότι θα βάλει φωτιά και θα την κάψει ζω-
ντανή». Κατοικώντας στο χωριό αυτό μαζί με μιαν άλλη δασκάλα η Ε. Σούλη ακούει θό-
ρυβο ένα βράδυ  στο σπίτι της και αναγκάζεται να αδειάσει το μικρό της περίστροφο 
στον αέρα για να διώξει τους παρείσακτους. Λίγα χρόνια αργότερα τη βρίσκουμε στην 
ίδια περιοχή όπου είναι πράκτορας του Μακεδονικού Κομιτάτου και κρύβει στο σπίτι 
της πληγωμένους Έλληνες αντάρτες.
Ε. Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών: η γέννηση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-
1907, Παπαζήσης, 2011 σελ.236

Η εικόνα της νεαρής δασκάλας που οπλοφορεί είναι αποκαλυτπική για το πόσο ειρη-
νική διαδικασία  ήταν η διαδοσή φώτων της δυσής και του ελληνικής παιδείας. Οι βι-
αιοπραγίες των ντόπιων πληθυσμών εναντίων των γυναικών που αναλάμβαναν αντι-
στοιχές θέσεις, με σκοπό να τις αποθαρρύνουν, ήταν συχνές και δείχνουν τον βαθμό 
έντασης με τον οποίο διεξαγόταν η στρατηγική της «πολιτιστικής» επέκτασης του ελ-
ληνικού κράτους. 

Το επάγγελμα της δασκάλας ιδωμένο αρχικά ως προέκταση της «γυναικείας φύσης» 
επέτρεψε στις γυναίκες να αποκτήσουν ένα ρόλο που ξεπερνούσε τα όρια του σπιτι-
ού τους. Ενώ βέβαια θεωρούνταν αρκετά ικανές να μεταλαμπαδεύσουν «τα φώτα του 
πολιτισμού» στα «μαύρα σκοτάδια της ανατολής» αυτό δε σήμαινε πως τους αναγνω-
ριζόταν κοινωνικά το δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους για αυτά τα ζητήματα δη-
μόσια. Έντός των συνόρων η ημιμαθής δασκάλα γινόταν συχνά αντικείμενο χλεύης και 
σάτυρας βάζοντάς την στη θέση της:

Μάθημα Περίλθαψης, Παρθεναγωγείο Σκορδέλη, κάπου στα 1890

Χάρτης επέκτασης ελληνικού κράτους
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 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

Οφείλει δε ως σύζυγός καλή ανυπερθέτως
εφάπξ να εγκυμονεί τουλάχιστον κατ’ έτος.
Γ. Σουρής, Άπαντα, σελ 253

…Αι γράφουσαι Ελληνίδες δεν πρέπει να μετεκδύονται, γράφουσαι, εις άνδρας, αλλά 
να αρκώνται ες  μόνα του φύλου των τα χαρίσματα, την λεπτότητα, την χάριν, την φι-
λοκαλίαν, την ευαισθησίαν ή την πονηρίαν. Γυνή σοβαρευομένη και στομφολογούσα 
προξενεί την αυτήν σχεδόν εντύπωσιν ως αν ηρέσκετο να επιδεικνύη μεγάλον γρόν-
θον ή χονδρήν φωνήν…
Ε. Ροΐδης, από άρθρο στην εφ. Ακρόπολις, 1896. Από το  Κ. Ξηραδάκη, Το Φεμινιστικό Κίνημα στην 
Ελλάδα, Πρωτοπόρες Ελληνίδες 1830-1936. Γλάρος, 1988.

Στην καμπή του 1�ου αιώνα η συλλογική δράση των γυναικών των μεσαίων στρω-
μάτων στην Ελλάδα βρίσκει στην εκπαίδευση το πεδίο όπου μπορεί να ανοίξει το δρό-
μο για την αναβάθμιση του κοινωνικού τους ρόλου που μέχρι τότε τις επέβαλε να μέ-
νουν αθέατες στο δημόσιο χώρο και λόγο. Η διαμάχη για την αναβάθμιση της γυναικεί-
ας εκπαίδευσης είναι για αυτές ένα μέσο για την ένταξη τους στην έννοια του πολίτη, 
για να πάρουν εκφέρουν τη γνώμη τους δημόσια. Από την άλλη όμως οι ευγενείς αρε-
τές που αποδόθηκαν στη Γυναίκα - Μητέρα και που οι φεμινίστριες της εποχής αποδέ-
χονταν ως προνόμιο έναντι των αντρών, ήταν συνώνυμες του περιορισμού τους στο 
σπίτι· αρετές τόσο εύθραυστες που εξανεμίζονταν τη στιγμή  που εκείνη τολμούσε να 
περάσει το κατώφλι του.

Επομένως έπρεπε να διασφαλιστεί πως η όποια γυναικεία ανάμιξη σε θέματα κοινά, 
θα γινόταν υπό όρους. Θα ήταν συμβατή με το εθνικό συμφέρον και το μητρικό ιδεώ-
δες, και δεν θα ακύρωνε τον πρωταρχικό τους ρόλο ως γυναικών. Τελικά, θα μπορού-
σε να πει κανείς πως όλη η συζήτηση για τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της γυ-
ναικείας εκπαίδευσης γινόταν για να καταθέσουν οι αστές φεμινίστριες της εποχής τα 
πατριωτικά τους διαπιστευτήρια. Για να εγγυώνται ξανά και ξανά πως η δημόσια δρά-
ση τους περιοριζόταν στο να διαδώσει, να νομιμοποιήσει κοινωνικά τον πρωταρχικό 
ρόλο των γυναικών ως μητέρων  και νοικοκυρών, στυλοβάτων του έθνους. 

Ο αγώνας για την αναβάθμιση της γυναικείας εκπαίδευσης κράτησε αρκετές δεκαε-
τίες και σίγουρα δεν αφορούσε όλες τις γυναίκες, ούτε βελτίωσε συνολικά τη θέση των 
γυναικών, ούτε εθνοβλαβής υπήρξε. Κοιτάζοντας αυτό το κομμάτι της ιστορίας σήμε-
ρα αναρωτιόμαστε πως γίνεται ταυτόχρονα με τη γέννηση της φεμινιστική συνείδησης 
οι γυναίκες αυτές να ρίχνονται σε έναν ρόλο εθνικιστικό-πατριωτικό; Η αντίφαση αυτή 
μπορεί σήμερα να μοιάζει κραυγαλέα και να μας απωθεί, όμως ταυτόγχρονα είναι απο-
καλυπτική για τα όρια του διαχρονικού αιτήματος για «ισότητα». «Ισότητα» σε τι;  

Τέλος,  έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως η εθνικιστική έξαρση της εποχής δεν 
μπορεί να ιδωθεί μόνο σαν μια συντηρητική ιδεολογία που «ευτυχώς σήμερα έχει κα-
ταλαγιάσει» αλλά και από την ανάποδη. Ότι δηλαδή, η εθνική ιδεολογία, γιατί περί αυ-
τού πρόκειται, δεν ήταν πάντα ουτε δεδομένη, ούτε αφομοιωμένη, ούτε αυτονόητη, 
όπως είναι σήμερα. Τότε δοκιμαζόταν, τότε διαμορφωνόταν και η μάχη για την επικρά-
τηση της ήταν συνυφασμένη με την επιβίωση του έθνους-κράτους. Αντίστοιχα, η ιστο-
ρία της εκπαίδευσης δεν μπορεί να ιδωθεί ή να κριθεί με τα μάτια του σήμερα σαν μια 
οικουμενική αξία κυρίαρχη που τότε απλώς υπέφερε από παραληρηματικό εθνικισμό 
άλλα σαν τη μάχη για επικράτηση της ως αξία. 

Μαθητές και δασκάλες, Σόφια Βουλγαρία, 1893

Δασκάλα και μαθητές ελληνικού 
νηπιαγωγείου,  Ασένοβγκραντ, Βουλγαρία, 1900

Δασκάλες και μαθήτριες στη Μακεδονία,1904

1  Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 
μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1�22), Θεμέλιο, 1�82, σελ. 3�2
2 Ε. Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών: η γέννηση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην 
Ελλάδα, 1833-1�07, Παπαζήσης, 2011, σελ 78
3 Το 1861 το 73% των μαθητριών του Αρσακείου ήσαν υπότροφες που σπούδαζαν για να 
γίνουν γκουβερνάντες ή δασκάλες. ο.π. σελ 7�
4 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στα 1870 αποτελούνταν από Αλβανόφωνους, 
Τουρκόφωνους, Σλαβόφωνους, Βουλγαρόφωνους πληθυσμόυς.
� Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτική Εταιρείας των ετών 1868, 186�, 1871, 1884.
6 Τα ιδιαίτερα προνόμια που απολάμβαναν οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι της 
αυτοκρατορίας με τη θεσμοθέτηση του Χάτι Χουμαγιούν το 18�7 καθώς και ο 
περιορισμός της κρατικής ισχύος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα εδάφη της 
έκαναν τη δημιουργία ενός τέτοιου σχολικού δικτύου από μέρους του ελληνικού 
κράτους μια σχετικά έυκολη υπόθεση. Βλ  Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, 
ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1�22), Θεμέλιο, 
1�82. σελ. 303-306 και σελ.4�0-460
7 Η Ελλάς τω 1887, Κάρολος Τσέστων, Βιβλιοπωλείο Διονύσου Νότη Καραβία, 1887, 
επανέκδοση
8 Αντίστοιχες ήταν τις τελευταίες δεκαετίες του 1�ου αιώνα, οι πολιτικές εξάπλωσης και 
των ακμαίων ελληνικών παροικιών στην Οδησσό, στην Μικρά Ασία και την Αίγυπτο όπου 
δασκάλες είτε από την Ελλάδα είτε από τα κατα τόπους παρθεναγωγεία στέλνονταν σε 
πιο απομακρυσμένες περιοχες των παροικιών να μάθουν ελληνικά στα τουρκόφωνα και 
σλαβόφωνα παιδιά.
� Το 1873 προκλήθηκε μία μεγαλειώδης φούσκα του χρηματιστιρίου (γνωστή και ως τα 
Λαυρεωτικά) με κέντρο την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου. Αποτέλεσμα 
χιλιάδες οικογένειες απο τα μικροαστικά και μεσαία στρωμματα να χάσουν την περιουσία 
τους. 
� Ε. Βαρίκα ο.π. σελ 23�


