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1. 

Ισλαµικές επιτύµβιες στήλες της οθωµανικής Κρήτης: 

µια έµφυλη προσέγγιση 

 

Αντώνης Αναστασόπουλος 

 

Οι ισλαµικές επιτύµβιες στήλες της οθωµανικής Κρήτης αποτελούν µιαν αξιόλογη, αν και 

µάλλον παραµεληµένη, κατηγορία ιστορικής πηγής. Παρότι οι πληροφορίες που περιέχουν 

θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόµα καλύτερα, αν διασώζονταν τα νεκροταφεία και οι 

τάφοι τους οποίους κοσµούσαν, η αξία των στηλών για την ιστορική έρευνα παραµένει 

σηµαντική, ιδίως στο πεδίο των αντιλήψεων και των νοοτροπιών και µάλιστα όχι στενά γύρω 

από τον θάνατο, αλλά µε αφορµή τον θάνατο. 

 Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η εξέταση των στηλών ανδρών και γυναικών από τη 

σκοπιά των έµφυλων χαρακτηριστικών τους, επισηµαίνοντας παράλληλα και εκείνα τα 

σηµεία στα οποία οι στήλες δεν διαφοροποιούνται µε βάση το φύλο. Οι εξεταζόµενες στήλες 

προέρχονται κυρίως από το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυµνο και καλύπτουν την περίοδο 

µεταξύ του ύστερου 17
ου

 και του πρώιµου 20
ού

 αιώνα. 

 Στο πρώτο µέρος της ανακοίνωσης θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των 

οθωµανικών επιτύµβιων µνηµείων, καθώς και τα ειδικότερα βασικά χαρακτηριστικά των 

σωζόµενων επιτύµβιων στηλών από την Κρήτη. Στο δεύτερο µέρος της ανακοίνωσης θα 

αναλυθεί εν συντοµία η θέση των γυναικών και η σχέση τους µε τους άνδρες κατά τον ιερό 

νόµο του ισλάµ και το σωτηριολογικό κήρυγµα του ισλάµ, καθώς και στο πλαίσιο της 

οθωµανικής κοινωνίας. Στο τρίτο µέρος της ανακοίνωσης, η έµφαση θα δοθεί στην εξέταση 

των επιτύµβιων στηλών της Κρήτης µε άξονα το κριτήριο του φύλου, εντοπίζοντας, όπως 

σηµειώθηκε παραπάνω, σηµεία στα οποία οι ανδρικές και οι γυναικείες επιτύµβιες στήλες 

διαφοροποιούνται και εκείνα στα οποία συµπίπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο εξέτασης των 

στηλών, θα τεθεί και το ζήτηµα του κατά πόσο οι στήλες αναπαράγουν την έµφυλη 

ανισότητα ανδρών και γυναικών που κατά τεκµήριο χαρακτήριζε την οθωµανική κοινωνία, 

καθώς και κατά πόσο αντανακλούν τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των ανδρών και 

των γυναικών. 

2. 

Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ποταµίδα Κισάµου την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας: µια µικροϊστορική προσέγγιση 

 

Ελευθερία Αποστολάκη 

 

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται µια προσπάθεια απόδοσης του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης των κοριτσιών στην ύπαιθρο την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο ∆ηµοτικό και το Παρθεναγωγείο στην Ποταµίδα, ένα µικρό χωριό της 

επαρχίας Κισάµου στη δυτική Κρήτη. Παράλληλα, επιχειρούµε τη σκιαγράφηση του 

εκπαιδευτικού πλαισίου, το οποίο µέσω της αλληλεπίδρασης µε την ιδιαίτερη κουλτούρα στην 

περιοχή, κατέστησε το σχολείο, σε ένα βαθµό, µηχανισµό επιµερισµού και αναπαραγωγής των 

δοµών της τοπικής κοινωνίας και ανέδειξε τη µόρφωση, ειδικά των κοριτσιών, τη 

συγκεκριµένη µεταβατική περίοδο σε ρυθµιστικό παράγοντα κοινωνικής προόδου. 

 Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, αξιοποιούνται σε µικροϊστορικό 

επίπεδο πληροφορίες από τα αρχεία των δυο σχολείων. Τα συγκεκριµένα σχολικά έγγραφα 

εξετάζονται ως προς τη φοίτηση των µαθητριών, τον τόπο διαµονής τους, την κοινωνική τους 

προέλευση αλλά και την αξιολόγηση, τόσο της επίδοσης όσο και της διαγωγής τους. 



Ενδιαφέρουσα παράµετρο αποτελεί επίσης η διερεύνηση της εκπαιδευτικής διαδροµής 

ενδεικτικών περιπτώσεων κοριτσιών που φοίτησαν στα δυο σχολεία την περίοδο της 

Αυτονοµίας, µε την οποία πλαισιώνονται τα πορίσµατα που προκύπτουν από τη στατιστική 

ανάλυση των σχολικών αρχείων. 

 

3. 

Έµφυλες ανασκαφικές τοµές στην Κρητική Πολιτεία:  

Οι γυναίκες στην Ιστορία της Κρητικής Αρχαιολογίας 

 

Βασίλης Βαρουχάκης 
 

Κατά την περίοδο της αυτονοµίας (1898 - 1913) η Κρήτη περνάει οριστικά το κατώφλι της 

νεωτερικότητας, µέσα από την µετατροπή της σε ένα διεθνές προτεκτοράτο στα πρότυπα του 

έθνους-κράτους και, παράλληλα, την ώσµωση του πληθυσµού της µε φορείς και δίκτυα 

∆υτικών κοινωνικοπολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών αξιών. Το νησί εισέρχεται σε ένα 

σηµείο καµπής αναφορικά µε την κατασκευή ταυτοτήτων (τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών), 

όπου ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού τίθενται εκ νέου προς διαπραγµάτευση. Η νεωτερική 

αρχαιολογία, της οποίας η εµφάνιση στην Κρήτη συµπίπτει µε το νέο καθεστώς, αποτελεί 

αιχµή αυτών των ανατροπών. Ως φορέας ιδεολογίας και πρακτικής που ξεπερνά την 

οικειοποίηση και κατανάλωση του παρελθόντος, κυριαρχεί σε πτυχές της καθηµερινής ζωής 

των Κρητών, αλλάζοντας τις ριζικά. Εν µέσω αυτού του εργαστηρίου ταυτοτήτων, η θέση της 

γυναίκας στην Κρητική κοινωνία επηρεάζεται από την αρχαιολογική δραστηριότητα που 

κατακλύζει το νησί και µετασχηµατίζεται, όντας σε ένα διαρκή διάλογο µε αυτήν. Παράλληλα, 

στο περιθώριο των αρχαιοδιφικών τους αναζητήσεων, οι αρχαιολόγοι λειτουργούν, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, ως παραγωγοί µιας πολύτιµης εθνογραφίας µε αρκετές έµφυλες πτυχές. Έχοντας 

ως φόντο τον αρχαιολογικό πυρετό που ζώνει το νησί στην αυγή του 20ου αιώνα και µε υλικό 

τις διαθέσιµες αρχειακές πηγές, όπως δηµοσιεύµατα από τον Ελληνικό και Κρητικό Τύπο και 

τα αποµνηµονεύµατα των πρωταγωνιστών της περιόδου, επιχειρείται µε αυτή την ανακοίνωση 

µια χαρτογράφηση του φύλου σε ένα ερευνητικό πλαίσιο µε σηµαντική δυναµική. Μικρές 

ιστορίες και γενικευµένες συµπεριφορές νοηµατοδοτούνται εκ νέου. Επιχειρείται µια διακριτή 

τοµή ανάµεσα στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των γυναικών και της σχέσης των δύο φύλων 

από τη µία και τις κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται µε αυτές από την άλλη. Επιπλέον, το 

εθνογραφικό υλικό που παράγεται από τους αρχαιολόγους, ιδιαίτερα εκείνους των ∆υτικών 

αποστολών, εξετάζεται µε κριτική διάθεση, αποδοµώντας τυχόν οριενταλιστικές ή και 

δυτικοκεντρικές οπτικές που αφορούν στις µεσογειακές κοινωνίες. Εν ολίγοις, ακολουθείται 

µια µεθοδολογία που επιδιώκει την ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας µέσα στις νέες 

συνθήκες που φέρει µαζί της η Κρητική Πολιτεία και η πολιτική της στον τοµέα του 

πολιτισµού. 

 

 

 

4. 

Η συνεκπαίδευση κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας (1898- 1913) µέσα από το 

παράδειγµα του Χριστιανικού ∆ηµοτικού Σχολείου Φορτέτσας Ηρακλείου 

 

Ασπασία Βασιλάκη 

 

Τον ∆εκέµβριο του 1898 η αποβίβαση του πρίγκιπα Γεώργιου στα Χανιά ως Ύπατου 

Αρµοστή της Κρήτης σήµανε την αφετηρία της συγκρότησης της Κρητικής Πολιτείας. Παρ’ 

όλες τις δυσκολίες σύστασης της τελευταίας σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο, µία από τις 

πρώτες µέριµνες της κυβέρνησης ήταν η οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης. Οι 

νεωτερικές αντιλήψεις του Ε. Βενιζέλου δίνουν στη βασική εκπαίδευση µεγάλη σηµασία και 

γι’ αυτό θεσπίζεται ως υποχρεωτική και δωρεάν για αγόρια και κορίτσια ήδη από το πρώτο 

Σύνταγµα. 



 Στο πλαίσιο αυτό η συνεκπαίδευση αγοριών - κοριτσιών πραγµατοποιείται για 

πρακτικούς λόγους. Ωστόσο, οι µαθητικές διαρροές ακυρώνουν στην πράξη την εκπαιδευτική 

πολιτική. Η µειοψηφική παρουσία από τα σχολικά θρανία ήταν ιδιαίτερα έντονη στην 

περίπτωση των κοριτσιών. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε τις 

αιτίες που, κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, αποτέλεσαν εµπόδιο για τη φοίτηση 

των κοριτσιών στη στοιχειώδη εκπαίδευση, παρόλη την υποχρεωτικότητά της και το 

καθεστώς «συµφοίτησης».  

 Οι αναλύσεις µας βασίζονται στο παράδειγµα του Χριστιανικού ∆ηµοτικού Σχολείου 

Φορτέτσας από την ίδρυσή του (1899) µέχρι την ένωση της Κρήτης µε το Ελληνικό Βασίλειο 

(1913). Πρόκειται για µια «τυπική» θα λέγαµε περίπτωση σύστασης επαρχιακού δηµοτικού 

σχολείου κατά την περίοδο που εξετάζουµε. Το φαινόµενο της αφοιτησίας είναι ιδιαίτερα 

αισθητό στο γυναικείο πληθυσµό του που περιλαµβάνει τη συντριπτική µειονότητα των 

µαθητών του. Σκοπός της εργασίας µας είναι να εντοπίσουµε τους ιδιαίτερους εκείνους 

λόγους που προκαλούν την απουσία ή την πολύ περιορισµένη παρουσία των κοριτσιών στο 

σχολείο, οι οποίοι θα εξεταστούν σε συνάρτηση µε το νοµοθετικό πλαίσιο της περιόδου. Θα 

δούµε δηλαδή πώς πέρα από ορισµένες «αντικειµενικές» δυσκολίες που δυσχέραιναν γενικά 

τη φοίτηση, το ίδιο το νοµοθετικό πλαίσιο, δηµιούργησε πρόσθετες δυσκολίες έτσι ώστε 

τελικά να εµποδιστεί η εκπαίδευση των κοριτσιών. Τα εµπόδια αυτά δε θεωρούµε ότι 

δηµιουργήθηκαν εσκεµµένα αλλά ήταν συνεπακόλουθα των ιδεολογιών και των νοοτροπιών 

της περιόδου σχετικά µε την εκπαίδευση των γυναικών. 

 

5. 

Η εγγραµµατοσύνη των γυναικών στην Κρήτη (α΄ µισό 19
ου

 αιώνα) 

 

Μανόλης Βουρλιώτης  
 

Εισαγωγικά, θα επιχειρηθεί η ανάλυση της κατάστασης της παιδείας που επικρατούσε στην 

Κρήτη κατά τον 18
ο
 µέχρι και το πρώτο µισό του 19

ου
 αιώνα, γιατί το σχήµα που κυριαρχεί 

µέχρι σήµερα ότι υπήρχε «βαθύ πνευµατικό σκοτάδι» στο νησί δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα. 

 Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να διερευνηθεί σε µια προβιοµηχανική κοινωνία, 

όπως της Κρήτης ποιοι ενδιαφέρονταν να µάθουν γράµµατα στο πρώτο µισό του 19
ου

 αιώνα. 

Θα επιχειρηθεί να προσδιορισθεί το είδος της εγγραµµατοσύνης που επικρατούσε τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες από αρχειακό υλικό και έντυπες πηγές. Το κύριο βάρος θα 

δοθεί στις θεσµικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της εγγραµµατοσύνης των γυναικών. 

∆ευτερευόντως θα παρουσιασθούν νέα στοιχεία για το τµήµα θηλέων του αµερικάνικου 

σχολείου των Χανίων (1837-1844), το οποίο ήταν το πρώτο σε αυτό το νησί που παρείχε σε 

δηµόσιο χώρο εκπαίδευση σε κορίτσια, ενώ µέχρι τότε επικρατούσε η οικοδιδασκαλία για τις 

γόνους µόνο των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων. Στην Κρήτη έχουµε σχεδόν ταυτόχρονα 

την έναρξη της συστηµατικής γυναικείας εκπαίδευσης όπως σε άλλα µέρη του ευρύτερου 

ελληνικού χώρου και που τοποθετείται στη δεκαετία του 1840.  

 Θα εξετασθούν οι λίγες περιπτώσεις εγγράµµατων επωνύµων γυναικών, όπως η 

Ελένη ∆ανέζη, η Ελισάβετ Κονταξάκη, η Αντωνούσα Καµπουροπούλα, η Ροδάνθη 

Κριτσωτοπούλα και άλλες, για τους τρόπους που διδάχτηκαν τα γράµµατα. Τέλος θα 

επιχειρηθεί να γίνουν συγκρίσεις µε περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, των 

Επτανήσων, αλλά και του ελεύθερου ελληνικού κράτους, σχετικά µε το θέµα αυτό και να 

καταφανούν οι συγκλίσεις και αποκλίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 

«…να ευρύνωµεν ως  οίον τε τα όρια άτινα στενώς περιβάλλουσι την κοινωνικήν της 

γυναικός δράσιν...» : Η κοινωνική δράση της λόγιας Αρτεµισίας Λανδράκη 

∆ελάκη Μαρία 

 

Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάδειξη και η διερεύνηση του συνολικού εύρους της 

κοινωνικής δράσης της λόγιας Χανιώτισσας Αρτεµισίας Λανδράκη, κατά την περίοδο του 

τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα µέχρι το τέλος της περιόδου της Αυτονοµίας.   

 Στο θεωρητικό πλαίσιο, σε ένα πρώτο επίπεδο καταγράφεται και αποσαφηνίζεται η 

σηµασία της κοινωνικής της δράσης. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο γεωγραφικός χώρος 

στον οποίο δραστηριοποιείται κοινωνικά καθώς και οι πολιτικοκοινωνικοί και ιδεολογικοί 

µετασχηµατισµοί που πλαισιώνουν το συγκεκριµένο χώρο, τη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. Επιπλέον, εντοπίζονται οι στρατηγικές που χρησιµοποιεί για την οργάνωση της 

κοινωνικής της δράσης και διερευνάται το περιεχόµενο αυτής, το οποίο παρουσιάζει µια 

ξεχωριστή δυναµική καθώς εµφανίζεται πολυδιάστατο και διαρκώς εξελισσόµενο, 

στοχεύοντας σε πολύπλευρες διεκδικήσεις, πρωτοποριακές για τα δεδοµένα της εποχής.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η εισήγηση εξετάζει το πώς η ίδια η Λανδράκη προσδιορίζει 

το περιεχόµενο της κοινωνικής της δράσης, σε σχέση µε το φύλο της, την κοινωνική της 

τάξη, την επαγγελµατική της ιδιότητα και τα ιδεολογήµατά της. Επιπροσθέτως, διερευνάται 

το πώς η προειρηµένη δραστηριότητά της προσλαµβάνεται από το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο, σε ποιες δηλαδή περιπτώσεις προσκρούει σε µια γενικότερη δυσπιστία, µεµφόµενη 

ως ‘επιδειξιοµανία’ και ‘γυναικεία φιλαρέσκεια’ και σε ποιες πάλι περιπτώσεις γίνεται 

κοινωνικά αποδεκτή, αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Με τη σειρά της, η παράθεση 

διαφορετικών διόπτρων πρόσληψης της κοινωνικής της δράσης, επιτρέπει να δειχθεί και σε 

ποιο βαθµό τελικά πραγµατώνονται οι κοινωνικοί οραµατισµοί και διεκδικήσεις της, αλλά 

και το κόστος που επιφέρει η έντονη κοινωνική της κινητικότητα σε προσωπικό και 

επαγγελµατικό επίπεδο. 

 

 

7. 

Μελετώντας τα πρώτα βήµατα της γυναικείας εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος: Η 

συνάντησή µου µε τις πρωτεργάτριες  Κρήσσες διδασκάλισσες, τα πρώτα ερωτήµατα 

και οι σύγχρονες προσεγγίσεις 

 

Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου 

 

Στόχοι της παρουσίασης αυτής είναι η αποτύπωση, σε πρώτο επίπεδο, των ισχυρών 

εντυπώσεων που προκλήθηκαν από τη συνάντησή µου µε Κρήσσες διδασκάλισσες κατά τη 

µελέτη της θεµελίωσης της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η ανάδειξη, στη συνέχεια, 

της δράσης τους και η διατύπωση των πρώτων σχετικών ερωτηµάτων. Κατά τα πρώτα στάδια 

της έρευνάς µου για την εκπαίδευση των κοριτσιών πριν από σαράντα χρόνια, αναδύθηκαν 

µε ευκρίνεια πρόσωπα διδασκαλισσών που κατάγονταν από την Κρήτη και έκαναν εµφανή 

την παρουσία τους σε όλες τις διαστάσεις της γυναικείας εκπαίδευσης στο νεοσύστατο 

κράτος: Ειδικές σπουδές, πρόσβαση και ενδιαφέρον για τον επαγγελµατικό χώρο της 

εκπαίδευσης, παρεµβάσεις στην παιδαγωγική θεωρία, κοινωνική παρουσία και 

δραστηριότητες  κ.ά. Επειδή ήταν πασιφανές ότι οι Κρήσσες δασκάλες έπαιξαν 

πρωταγωνιστικό και πολυδιάστατο ρόλο στη θεµελίωση της εκπαίδευσης των κοριτσιών στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ένα από τα πρώτα ερωτήµατα που προέκυψαν σχετιζόταν, 

αδιαµφισβήτητα, µε την ερµηνεία του φαινοµένου αυτού. Οµολογώ, σήµερα, ότι η νεότερη 

έρευνα συµπληρώνει τη σχετική ασάφεια της πρώτης εικόνας µε νέα στοιχεία, αποκαλύπτει 

το εύρος των απαντήσεων στα πρώιµα εκείνα ερωτήµατα της αρχικής διερεύνησης, αλλά 

ανοίγει και πεδία νέων ερωτηµάτων. Με βάση την επίγνωση για τις ελλιπείς απαντήσεις µου 

στα ερωτήµατα που είχαν προκύψει πριν από πολλές δεκαετίες αλλά και το γεγονός ότι νέα 

ερωτήµατα  αναδεικνύονται σήµερα, στοχεύω να επισηµανθεί µε την εισήγησή µου αυτή η 



διαπίστωση ότι απαιτούνται συνεχείς αναγνώσεις και πολλαπλές προσεγγίσεις για την 

προσεκτική, συστηµατική και πολυδιάστατη διερεύνηση  ερωτηµάτων που προκύπτουν κατά 

τα πρώτα στάδια της έρευνας. Η διαπίστωση αυτή συναρτάται, κατά την εκτίµησή µου, πιο 

άµεσα µε την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης γιατί τα κενά στο χώρο αυτό παραµένουν 

ακόµα πολλά  και, κυρίως, επειδή οι νεότερες µεθοδολογικές προσεγγίσεις του χώρου 

διευρύνουν τόσο τις οπτικές όσο και τις δυνατότητες των νέων ερευνητριών.  

 Μερικές σκέψεις, λοιπόν, για τη συνάντησή µου µε τις πρωτεργάτριες Κρήσσες 

διδασκάλισσες στη δεκαετία του 1970, τα πρώτα ερωτήµατα που προέκυψαν τότε, και, 

κυρίως, η ανταλλαγή απόψεων µε τις νέες ερευνήτριες σχετικά µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις  

και τα ερωτήµατα για το µέλλον αποτελούν τους βασικούς στόχους της παρέµβασης αυτής.  

 

 

 

 

 

8.  

Ο ρόλος της Ελισάβετ Κονταξάκη στις πολιτικές εξελίξεις στην Κρήτη κυρίως κατά την 

τριετία 1856-1858 

Αγγελική Καραθανάση 

 

Στα τέλη του 1858 η Ελισάβετ Κονταξάκη κατήλθε από την Αθήνα στα Χανιά προσωρινά, 

αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ. Ευπαίδευτη και βραβευµένη προ ολίγων µηνών, µε 

κοινωνική άνεση, πολιτική σκέψη και πολιτικές γνωριµίες συνήψε αµέσως φιλικές και 

υπολογίσιµες πολιτικές σχέσεις µε τον Άγγλο πρόξενο Όνγκλεϋ και µε τον νέο Γενικό 

∆ιοικητή Κρήτης Βελή πασά, του οποίου έγινε και η πιο θερµή σύµβουλος και έµπρακτη 

υποστηρίκτρια, προκαλώντας τη µήνι των συµπατριωτών της, που θεωρούσαν ότι εκείνη είχε 

γίνει στην ουσία η «νέα ηγεµονίς» της Κρήτης. Η ανάµειξή της στις πολιτικές αποφάσεις του 

∆ιοικητή καθόρισε όχι µόνο το δικό τους πολιτικό µέλλον αλλά και της Κρήτης στη 

δεδοµένη ιστορική συγκυρία.  

 Μετά τη βίαιη και ατιµωτική αντικατάσταση του Βελή (6/1858), τη σχεδόν 

ταυτόχρονη µετάθεση του Όνγκλεϋ και τον θάνατο του συνεργάτη της µητροπολίτη 

Ιωαννικίου, η Κονταξάκη συνεργάστηκε µε τον νέο προσωρινό πρόξενο Longworth και 

άλλους που σχεδίαζαν υποκίνηση προβοκατόρικης επανάστασης, ώστε να προκληθεί επίθεση 

των Τούρκων κατά των επαναστατών, να ζητηθεί επέµβαση των Άγγλων και στη συνέχεια να 

τεθεί η Κρήτη υπό αγγλική αρµοστεία. Η τοποθέτηση (1/1859) νέου, «φιλέλληνα» Άγγλου 

προξένου µαταίωσε τα σχέδια και η Κονταξάκη, παρεπιδηµούσα στην τουρική εξουσία της 

πατρίδας της, παρέµενε πολιτικά ανενεργή, φανερά τουλάχιστον, µέχρι το 1867. 

 

 

9. 

Επίβλεψη και διαδοχή: 

Όψεις από τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στο Ηράκλειο, στις αρχές του 20ού αιώνα 

 

∆ηµήτρης Κυπριωτάκης 
 

Η αναζήτηση πληροφοριών για τoν ευρύτερο ρόλο των γυναικών σε µία επαρχιακή πόλη, 

όπως το Ηράκλειο των αρχών του 20
ου

 αιώνα, αποτελεί µια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση. Τα 

όποια προβλήµατα, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απουσία των πηγών εκείνων που θα 

µπορούσαν να συµβάλουν σε ουσιαστικό επίπεδο στη διαµόρφωση µιας σφαιρικής εικόνας 

ως προς το ζήτηµα αυτό. Η έρευνα αποδεικνύεται ακόµα πιο δύσκολη όταν επικεντρώνεται 

σε τοµείς, που θεωρούνταν προνοµιακά πεδία δράσης των ανδρών, όπως ο τρόπος 

οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής οικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή, οι όποιες 

πληροφορίες, παρέχονται από έµµεσες µόνον πηγές, όπως είναι τα διάφορα 

συµβολαιογραφικά και γραφειοκρατικά έγγραφα, µια ιδιαίτερη σύµπτυξη των οποίων 

αποτελεί το µητρώο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ηρακλείου (Ε.Β.Ε.Η.).  



Μέσα από αυτό, διαµορφώνεται ένα µικρό άλλα ενδεικτικό δείγµα περιπτώσεων, όπου 

περιγράφεται η συµµετοχή των γυναικών σε µια πλειάδα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Σχεδόν στο σύνολο τους, τα παραδείγµατα αυτά αφορούν κάποια µορφή διαδοχής εντός του 

οικογενειακού πλαισίου, µε κυρίαρχη τάση την ένταξη των γυναικών στην εκάστοτε 

επιχείρηση ως απλό µέλος ή στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη της διαχείρισης στις περιπτώσεις 

που ο αρχικός δικαιούχος, πέθαινε αιφνίδια, χωρίς να έχει δροµολογηθεί η αναγκαία 

µετάβαση. Σπάνια εξαίρεση, αποτελούν οι περιπτώσεις των γυναικών που ιδρύουν και 

διαχειρίζονται µόνες τους κάποια επωνυµία και ακόµα πιο σπάνιες οι περιπτώσεις γυναικών 

που, χωρίς να εντοπίζεται κάποια µορφή συγγένειας, συνεργάζονται για τη διαχείριση 

κάποιας εταιρίας.  

 Είναι γεγονός ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τα µητρώα του Ε.Β.Ε.Η., δεν 

επιτρέπουν παρά µόνο µία αποσπασµατική εξέταση του φαινοµένου, δεδοµένου ότι αφορούν 

µια συγκεκριµένη οικονοµική και κοινωνική τάξη ενώ δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για να 

µελετηθεί ο καθ’ αυτό ρόλος και η θέση των γυναικών στην λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, η πηγή αυτή αποτελεί οπωσδήποτε µια ιδιαίτερα χρήσιµη βάση για την 

διεύρυνση τη έρευνας για µια περίοδο και ένα ζήτηµα που δεν έχει µελετηθεί παρά ελάχιστα. 

 

 

10. 

Σύντοµη αφηγµατολογική προσέγγιση στο διήγηµα του Αργύρη Εφταλιώτη, Η 

Μαζώχτρα – κρητική ιστορία.  

 

Σταύρος Πλανάκης 
 

Ο Αργύρης Εφταλιώτης, ευρισκόµενος στην Αγγλία, δηµοσίευσε το 1900 τη  «Μαζώχτρα», 

που αναφέρεται στη ζωή των Κρητών και Τουρκοκρητών, στα χωριά κοντά στην Κάνδανο  

των Χανίων.  Ο συγγραφέας δεν ήρθε ποτέ στην Κρήτη, άκουσε, όµως, µε µεγάλο 

ενδιαφέρον όλα όσα του διηγήθηκε ένας φίλος του, που επισκέφτηκε το νησί, στην τελευταία 

επανάσταση, το 1897. Στον πρόλογο παρατίθενται οι ταξιδιωτικές εµπειρίες του φίλου και 

ακολουθεί η συγκλονιστική ιστορία του Πανάγου και της Ασήµως, του πλουσιόπαιδου και 

της ορφανής ελαιοµαζώχτρας. Ο συγγραφέας  περιγράφει πώς η αγάπη των δύο νέων 

ξεκίνησε µε όνειρα και όρκους, πώς προσέκρουσε στις πλεονεκτικές προκαταλήψεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και πώς διαλύθηκε στις συµπληγάδες του φθόνου και της 

κοινωνικής ανισοτιµίας. Η προδοµένη Ασήµω αντεπιτίθεται και φανερώνει έναν τύπο 

µαχητικής γυναίκας, που δε συµβιβάζεται µε την αδικία και την περιθωριοποίηση. 

Αποκαλύπτει όσα ο Πανάγος της είχε εκµυστηρευτεί, για ενδοοικογενειακές ισορροπίες, και 

όσα η ίδια είχε αντιληφθεί, για κακουργήµατα που, δήθεν,  διέπραξαν  Τουρκοκρήτες  και 

φέρνει την υποκριτική κοινωνία της «Παραµυθιάς» σε αναβρασµό µε ανεξέλεγκτους φόνους 

και καθηµερινές αντεκδικήσεις. Στο τέλος και η ίδια πέφτει θύµα του σεισµού που 

προκάλεσε. Μια σφαίρα τη σκοτώνει, την ώρα που την οδηγούν στον επίσκοπο για ανάκριση 

και επιτίµιο.  

 Ο Αργύρης Εφταλιώτης στον ίδιο τόµο δηµοσιεύει την «Καλλίτσα» και τη «Μαριγή», 

νουβέλες για δύο ηρωικές Κρητικοπούλες των επαναστάσεων. Το φιλοκρητικό ενδιαφέρον 

του συγγραφέα οφείλεται στη φορτισµένη  επικαιρότητα, µετά το 1897. Οι ανεκπλήρωτοι 

έρωτες είναι θέµα οικείο στον Μυτιληνιό συγγραφέα της διασποράς. Ένα χρόνο πριν, το 

1899, είχε γράψει το µυθιστόρηµα «Ο Μανώλης ο Ντελµπεντέρης». Εκεί ο πρωταγωνιστής 

αθέτησε τον αρραβώνα του και αναγκάστηκε σε ισόβια περιπλάνηση. ∆ιαρκώς ο καλός 

µαθητής του Ψυχάρη και του Αλέξανδρου Πάλλη δείχνει ότι και η δηµοτική µπορεί να 

υπηρετήσει την πρωτότυπη θεµατολογία της ψυχογράφησης δυναµικών γυναικών. 

 

 

 

 

 

 



11. 

Εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες της Κρήτης 

 

Ζαχαρένια Σηµανδηράκη 

 

Η Ανακοίνωση αναφέρεται στις γυναικείες σηµαντικές µορφές που ξεχώρισαν  µε τη δράση 

τους σε διάφορα πεδία, κι αναδύονται ως ιστορικές φυσιογνωµίες µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και έντονη παρουσία στο Νησί από τον 17ο αιώνα κι εξής. Στην Κρήτη το  

χαµηλό βιοτικό και πνευµατικό επίπεδο που είχε επιβάλει η Τουρκική κατοχή στο νησί και οι 

συνεχείς επαναστάσεις, δεν προσέφεραν πρόσφορο έδαφος για πολυτέλειες του τύπου 

«γυναικεία χειραφέτηση». Μετά την Σύµβαση της Χαλέπας το 1878 οπότε, εκτός των άλλων 

προνοµίων, επιτράπηκε και η σύσταση συλλόγων και η έκδοση εφηµερίδων, εµφανίζονται 

δειλά στην αρχή, και οι γυναίκες, να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις, που άπτονταν όµως πάντα 

και άµεσα, της λεγόµενης γυναικείας φύσης τους. Η γυναίκα δικαιολογείται να ασχολείται µε 

την οικογένειά της, να στολίζει τις κοσµικές συγκεντρώσεις, να ασχολείται επαγγελµατικά ως 

δασκάλα, εθεωρείτο ιδανική για τη φιλανθρωπία και για να στελεχώνει τις φιλοζωϊκές 

εταιρείες, για να µην αναφερθεί η σκληρή ζωή της στις αγροτικές ενασχολήσεις κι εργασίες 

στις εκτός των πόλεων περιοχές. 

 Αλλά σε δύσκολους χρόνους δουλείας και επαναστάσεων, υπήρξαν γυναίκες που 

ανάλωσαν περιουσίες αλλά και αφιέρωσαν ή θυσίασαν τη ζωή τους, αγωνιζόµενες ισάξια µε 

τους άνδρες. Και παράλληλα µε τις διακεκριµένες στους Κρητικούς αγώνες γυναίκες, 

υπήρξαν και κάποιες άλλες, που σε κόσµο ανδροκρατούµενο, µπόρεσαν να αναδειχθούν ως 

πνευµατικές προσωπικότητες της εποχής τους. Από την Ευγενία Βεργίτση στην πρώϊµη 

τουρκοκρατία το 17
ο
 αιώνα µέχρι τη Χαρίκλεια ∆ασκαλάκη στο Αρκάδι, από την Αντωνούσα 

Καστανάκη και την  Άννα Κοντογιάννη, αγωνίστριες κατά τις επαναστάσεις, µέχρι την 

Καλιρρόη Παρρέν και την Αρτεµισία Λανδράκη -Ντόκου, εκδότρια του «Σπινθήρα», του 

πρώτου λογοτεχνικού περιοδικού στην Κρήτη, και τις αδελφές Παπαδογιαννάκη µε το 

τεράστιο εθνικό και κοινωνικό έργο, ο τόπος έχει να επιδείξει και πολλές άλλες σπουδαίες 

µορφές σε εθνικό, κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο.  

 Και µπορεί µεν να µην ψηφίστηκε η πρόταση χειραφέτησης που υπεβλήθη στην 

Κρητική Βουλή το 1901 από το Σφακιανό βουλευτή Γεώργιο ∆ασκαλογιάννη, παρά ταύτα 

καταδεικνύεται το πρωτοπόρο πνεύµα και η πρόθεση για αναβάθµιση της θέσης της γυναίκας 

σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο στην Αυτόνοµη πια Κρήτη. 

 

12.  

Άννα Αποστολάκη (1880 - 1958): Μια Αρσακειάδα στην υπηρεσία του Λαϊκού 

Πολιτισµού 

 

Μιχάλης Τρούλης 

  

Η Άννα Αποστολάκη γεννήθηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάµου. Σπούδασε στο Αρσάκειο 

∆ιδασκαλείο και εργάστηκε ως δασκάλα. Παράλληλα φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου εκπόνησε και διδακτορική διατριβή. Τα ενδιαφέροντά της 

ήταν πολλά και αφορούσαν κυρίως την προστασία, ανάδειξη και προβολή των πολιτισµικών 

τεκµηρίων, των µνηµείων της Αρχαιότητας και της Νεοελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Η 

βαθύτατη γνώση των αντικειµένων αυτών τής επέτρεπε να είναι µέλος του ∆. Σ. του Λυκείου 

των Ελληνίδων Αθηνών, συνεργάτιδα εκλεκτή της ιδρύτριας και πρώτης Προέδρου 

Καλλιρρόης Παρρέν, γνωµοδοτική σύµβουλος του Τµήµατος Ιµατιοθήκης Εθνικών 

Ενδυµασιών, υπεύθυνη διατήρησης και διάδοσης εθνικών εθίµων και παραδόσεων, αλλά και 

από τα παλαιότερα και πλέον επίλεκτα µέλη της “Χριστιανικής και Αρχαιολογικής 

Εταιρείας”. Από τις θέσεις αυτές αξιοποιούσε τις γνώσεις της και ικανοποιούσε τα 

ενδιαφέροντά της, εργαζόµενη ασταµάτητα, αλλά και µε πολλή προσοχή και συνέπεια.  

 

 

 



13. 

«εις σε φιλτάτη µου, Πατρίς, θα 'κδώσω ιστορίαν»: Ποίηση και Ιστορία στο έργο της 

Αντωνούσας Καµπουροπούλας. 

 

Κωνσταντίνος Φουρναράκης 
 

Η Αντωνούσα Καµπουροπούλα (Χανιά 1790- Αθήνα 1875) στα “Ποιήµατα Τραγικά” 

εξιστόρησε τα σπουδαιότερα γεγονότα της επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Στον έµµετρο 

πρόλογο της έµµετρης ιστορικής αφήγησης καθορίζει το σκοπό της ιστορικής συγγραφής της. 

Ως ιστορία εξάλλου και όχι ως «συλλογή ποιηµάτων», διαβάστηκε από τους συγχρόνους της 

το πρώτο της πόνηµα.  Η Καµπουροπούλα γράφει την ιστορία της το 1840, έναν χρόνο πριν 

από την επανάσταση του 1841 στην Κρήτη, και αυτό καθορίζει και τις ιστοριογραφικές 

επιλογές της.  

 Η Καµπουροπούλα καταγράφει τα µεγάλα και θαυµαστά πολεµικά κατορθώµατα των 

συµπατριωτών της στην δεκαετή επανάσταση της Κρήτης. Το έργο της δεν συνιστά µια 

επιστηµονική ιστορική προσέγγιση, όπως καθιερώθηκε µετά τον 19ο αιώνα, αλλά µια 

ιστορική αφήγηση σαν εκείνες του Ηροδότου, του Θουκυδίδη των βυζαντινών ιστορικών, 

που θεώρησαν ότι οι πράξεις των ανθρώπων της εποχής τους άξιζε να µείνουν στη µνήµη των 

µεταγενέστερων. Η Καµπουροπούλα δηλώνει ξεκάθαρα στον πρόλογο και στις αγγελίες του 

έργου ότι γράφει σύγχρονη ιστορία και χρησιµοποιεί το έργο της για να επιτύχει 

συγκεκριµένους πολιτικούς σκοπούς. Στην ανακοίνωσή µου θα προσπαθήσω επίσης να δώσω 

µια απάντηση γιατί η συγγραφέας µεταβαίνει από την ιστορία στην τραγική ποίηση, χωρίς να 

επικαλεστώ τη γνωστή ρήση του Αριστοτέλη. Θα εξετάσω την ιστοριογραφία της 

Καµπουροπούλας σύµφωνα µε τις σύγχρονες  προσεγγίσεις της κριτικής, που αποφεύγουν να 

µιλήσουν για την ιστορία ως ιδιαίτερο είδος λόγου και  χρησιµοποιούν τις λέξεις «κείµενο» 

και «γραφή». ∆εν θα επικεντρώσω την προσοχή µου στο ερώτηµα πόσο αντικειµενική 

ιστορικός είναι, αφού είναι πια παραδεκτό ότι κατά τη µετατροπή του πραγµατικού γεγονότος 

σε ιστορική αφήγηση, η ανασύνθεση και η ερµηνεία του γεγονότος επηρεάζεται από την 

οπτική γωνία, το ιδεολογικό φορτίο, τη ρητορική δεινότητα, τους κρυφούς ή φανερούς 

στόχους του αφηγητή. 

 

 

14. 

Οι χριστιανές, οι µουσουλµάνες και τα είδη του διαζυγίου στα ιεροδικαστικά κατάστιχα 

του Χάνδακα 

 

Φωτεινή N. Χαιρέτη 

 

Στα οθωµανικά κατάστιχα που τηρούσε ο καδής του Χάνδακα συναντάµε τριών ειδών 

διαζύγια: το ταλάκ/talak, το χουλ/hul και το δικαστικό διαζύγιο τεφρίκ/tefrik. Το πρώτο είδος 

χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: α) το µετακλητό, β) το αµετάκλητο και γ) το καινοτόµο. 

Στο µετακλητό ταλάκ οι σύζυγοι εξακολουθούν να συγκατοικούν, διότι ουσιαστικά 

βρίσκονται σε διάσταση. Ο σύζυγος έχει κάθε δικαίωµα να ανακαλέσει την απόφασή του και 

να δεχτεί πίσω τη σύζυγό του. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναληφθεί δύο φορές. Αν ο 

σύζυγος αποφασίσει να αποκηρύξει τη σύζυγό του και τρίτη διαδοχική φορά, τότε το 

διαζύγιο µετατρέπεται σε οριστικό και αµετάκλητο. Στο αµετάκλητο διαζύγιο, εάν ο σύζυγος 

µετανιώσει για το χωρισµό, δεν µπορεί να ξαναπαντρευτεί τη γυναίκα που ο ίδιος χώρισε, 

εκτός εάν εκείνη συνάψει γαµήλιο συµβόλαιο µε έναν άλλο άντρα, και έπειτα χωρίσει ή 

µείνει χήρα. Τέλος, το καινοτόµο ταλάκ ετίθετο σε ισχύ µε την ταυτόχρονη τριπλή και 

οριστική αποκήρυξη της συζύγου. Ήταν αρκετό, δηλαδή, ο σύζυγος να εκφέρει τρεις φορές, 

παρουσία µαρτύρων, την επιθυµία του να χωρίσει τη γυναίκα του.  

Στο διαζύγιο τύπου χουλ την πρωτοβουλία για το χωρισµό έχει η γυναίκα. Μπορούσε να 

εξασφαλίσει την ελευθερία της από τα γαµήλια δεσµά, αρκεί να εξασφάλιζε τη συγκατάθεση 

του συζύγου της. Ο επικρατέστερος τρόπος για να το επιτύχει ήταν να παραιτηθεί από τις 

οικονοµικές παροχές, τις οποίες δικαιούνταν σε περίπτωση διαζυγίου.  



Το διαζύγιο τεφρίκ αναφέρεται στη δικαστική ακύρωση του γάµου από τον καδή, που 

µπορούσε να τεθεί σε ισχύ υπό συγκεκριµένες και αυστηρά καθορισµένες συνθήκες. 

Συνήθως η σύζυγος είχε την πρωτοβουλία για αυτό το διαζύγιο. Για παράδειγµα, µια 

µουσουλµάνα που την είχαν παντρέψει όταν ήταν ανήλικη, µπορούσε να κάνει χρήση του 

«δικαιώµατος ενηλικίωσης» και να ζητήσει από τον καδή να ακυρώσει το γάµο της. 

 

 

 

 

                                      

     

 

 


